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 نقاش و نقش داستان

 موواد  دیگر چون ستا ای هماد رنگ. نیست نقاشی رنگ اما شود می آغاز رنگ از نقاشی
 و بزرگوی  و انودوه  و غوم  و زنودگی  شوور  از عاری و خاصیت بی بو، بی عطران، درطبله

 .تراژدی و حماسه از تهی بزرگواری،

 خوود  ایرؤیو  و عاطفوه  و احساس و حواس و هوش با رنگ به که است نقاش این
 را گوردان  آفتواب  گول  و مونوالیزا  لبخند انوج یوب و روح یوب ای هادوم از و هدد یم انوج

 .  ندک می خلق

 .ناپیدا و پیدا از داخل، و بیرون از رو، و زیر از ندک می نقاشی را خود نقاش

 .اوست نگاه درون و یندب می خود که ستا آسمانی شدک می را پرستاره آسمان اگر

 گواه  و سوت ا مهتابی گاه ستاره، بی و ستاره کم گاهی و است پرستاره گاه که آسمانی
 .است مطلق ظلمات

 درآن دسوتمال  و دست و ینندب می همگان که نیست رودی و نهر همان رودش و نهر
 .همین هم اش هسبز و خاک و باد و آب .شویند می

 

 خودکشی و هدایت

 بوراو  کوه  روزگواری  .کشوت  را هودایت  کوه  بوود  جامعه این نکشت را خودش هدایت
 .بود کوچکی روزگار بود او با و ذشتگ می

 توسو   موردن  از پویش  او .نبودنود  مرگ داالن جز چیزی ها همحل و ها هکوچ او برای
 .بود شده گور به زندهپست  و رجاله مشتی
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 تبودیل  عبثوی  امر به او برای را زندگی پست و رجاله مشتی اما بود زندگی عاشق او
 .بودند کرده

 و روزگوار  رنودان  واسوت خ موی ن زیوادی  چیوز  موجوود  مواهوب  همه از که او برای
 .  کردند محروم چیز همه از را او و نگذاشتند چیزی پااندازان و اندازان هم پشت

 را اش هباروبنو  .نیاورد تاب را مکان و زمان و ها مآد حقارت و پستی و کوچکی پس
 .کرد جدا دون و فرومایه مشتی از را اش هکاس برداشت

 دنیوا  از را خودش پس بود دنیا حرمت بودنش او اما ردک مین اضافه چیزی او به دنیا
 .باشد داشته کم چیزی فردا از دنیا تا گرفت
 

  یشها هواژ و آدمی 

 آن معنوای  هبو  آلموانی  زبان در کلمه این ncssnhesS نام هب داریم ای هکلم آلمانی زبان در
 .ندارد معادل انگلیسی زبان در شود می گفته و پربکشد چیزی برای دلت که است

 ناپوذیر  تسولی  اشوتیاق  نوعی ،دارد عاشقانه و معنایی بار که باشد آن شاید شا علت و
 .جایی یا و کسی یا و چیزی برای انسان قلب

 را امشخصونو  مفهووم  تواسو  ادروقو  آلموانی  انوزبو  کوه  تواس آن معنای هب این اوآی
 ؟.کند مشخص

 ؟.شدک میپر جایی یا و  چیزی یا کسی برای آدمی دل زمانی چه

 ؟.دارد آدمی احساس یا روح درکجای ریشه آدمی اشتیاق این

 از سووژه  فاصوله  و گسیختگی از نشان آیا شیئ یا مکان یا شخص حضور غیبت این
 ؟.دارد ابژه

 ؟.ماست افتادگی تک و گسیختگی از نشان آیا

 ؟.یردگ می شکل یشها یدرتنهای معاصر انسان تراژدی آیا

 توا  نیافتوه  را چیوزی  یوا  جوایی  یا کسی آدمی که نیست آن یمعنا به سوخت هنز آیا
 .باشد داشته دوستش
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 زموانی  کوه  سوت ا چیوزی  یا کسی نبود از که ستا خالیی از ناشی احساس این یا و
 هسوتی  یها یچرای به توجه بی و نبودن این علت از جدا ما و نیست اکنون و است بوده
 درزموان  حضوور  از شوده  حوذف  آدمی رفته، دست از ای هگذشت برای شدک میپر مان دل

 .داریم را آن  حضور آرزوی فاصله کیلومتر هزاران ما با که مکانی یا و اکنونی

 مودام  و داریوم  لیول د یبو  و دلیل با یها تغیب و ها ننبود پراز تاریخی که ما برای آیا
 مودام  و باشیم نباید که مای هبود جایی مدام و نیست چیزی یا کسی که مای هدید و مای هآمد
 ؟.ناآشناست ای هکلم است پرکشیده چیزی یا کسی برای مان دل

 .انیمد ینم و انیمد یم را ها نای همه

 هرکس دل و ستا کجا آدمی هر سوخت زهن که شد خم بیشتر نکته این روی باید
 .شدک میپر جایی چه و چیز چه و کس چه برای

 وانود ت موی ن زبان و ندک می تعیین را زبان ساختار واقعیت، ساختار که برد یاد از نباید
 .برنتاباند را واقعیت جهان

 .نود ک موی  تعیوین  را آن سواختار  عوالم  سواختار  و دارد تصوویری  ساختاری ذاتاً زبان
 .ستا واقعی عالم درخصوص ما اندیشه نحوه بیانگر ما زبان ساختار

 .نیست پایانی اما را آدمی یها جرن همه این با
 

 زبان و ما

 از که مای هگرفت قرار تاریخ و فرهنگ و سنت از ای هپیچید درهم شبکه درون پیشاپیش ما
 .نندز می حرف ما با زبان طریق

 فرهنوگ  و زبوان  ایون  طریوق  از را هسوتی  و بیرونوی  جهوان  و هستیم زبان درون ما
 کوه  شوود  می تحمیل برما پیشاپیش که ستا تاریخی محدویتی یمعنا به این و شناسیم می

 .سیمر می خودآگاهی به چگونه

 کوه  سوت ا زبوانی  مقووالت  و اهیمومفو  هموین  خوالل  از اومو  که ببریم ادوی از ایدونب
 .بیندیشیم وانیمت می

 .کنیم مراجعه زبانی مفاهیم تبارشناسی به باید خودآگاهی به رسیدن برای پس
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 کوودکی  از موا  نگواه  بوه  پیشواپیش  که هست مسل  روایت چند که ستا پیدا ناگفته
 .ابدیت و مرگ اخالق، جهان، مثل مفاهیمی و مقوالت هدد یم جهت جهان شناخت به

 .اند هشد مسل  ما برذهن کودکی از که چرا اند بدیهی امری ما برای مقوالت این

 .زبان از بیرون یا است زبان درون ما رهایی راه

 .یردگ می شکل ما اندیشیدن نحوه از زبان آیا

 .هدد یم شکل ما اندیشیدن نحوه به که است زبان این یا و

 .خود اندیشه تغییر تا باشیم خود زبان تغییر درپی باید ما آیا

 امور  بوه  کوه  اسوت  زبوان  ایون  نه یا یردگ می شکل واقعیت ساختار از زبان ساختار آیا
 .هدد یم شکل بیرونی

 .ستا کجا واقعیت و زبان و اندیشه و زبان دیالکتیک راستی به

 تحوول  انودرزبو  وانتو  موی  چگونوه  دارد تغییر بال و صلب اریواختوس واقعیت رواگ
 .کرد ایجاد

 تقودم  فلسوفه؛  پرسش ترین اساسی و نخستین به رداندگ میبرن را ما ها شپرس این آیا
 .اجتماعی برشعور اجتماعی هستی تقدم و برذهن عین تقدم و ایده بر واقعیت

 .شد خم موارد این تک تک روی باید

 
 مفاهیم زبان و اشارات زبان

 چرا؟. است مفاهیم زبان فرهنگی غرب زبان اما است اشارات زبان شرق زبان

 .کند گذر مفاهیم زبان به اشارات زبان از نتوانست شرق چرا

 تئووری  آن بورای  نود ک موی  تبودیل  ای همسوئل  بوه  را موضوعی هر اش تکلی در غرب
 .نیست چنین درشرق اما .ازدس می جدید مفاهیم و. ندک می اندیشه آن درمورد و ازدس می

 دیود،  کانوت  و مالصدرا فلسفی نظام در وانت می را مفاهیم زبان و اشارات زبان فرق
 .عصر هم فیلسوف دو

 و پیچیوده  زبوانی  مالصودرا  زبوان  و سوت ا عقالنی نظمی با روشن زبانی کانت زبان
 .ستا عربی

 اسوت  قوادر  و درآورد عقالنوی  نظم به را خود است قادر تفکر مفهومی نظام یک در
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 اشوارات  و ایهوام  از برآموده  فلسفی نظام یک در اما .کند منتقل غیر به سادگی به را خود
 غیور  بوه  وانود ت موی  سختی به نیست قادر چون و درآید عقالنی نظم به نیست قادر تفکر
 .شود منتقل

 
 پرسش یک

 چگونوه  نخسوت  تواسو  الهوس هزار تعقیدات و اموایه و اراتواش درگیرودار که انیوزب
 زبوانی  و لفظوی  یهوا  هکنایو  و ایهام به مقید که را زبان این قادریم ما آیا و شود فهم باید

 ایون  یهوا  هپایو  بوه  و کنیم آنالیز مدرن زبان تحلیل و غربی فلسفه مفاهیم کمک با ستا
 نوروشو  عقالنی اروساخت دریک را آن بعد و یموبرس انوزب نودرای فکروت یوهوش و زبان
 .درآوریم نظم به

 .اندیشید بیشتر امر این روی باید

 
 تاریخ در پفیوزها

 ملی جبهه هواداران از و 1357 بهمن از بعد ها یمذهب ملی لیدر بازرگانی مهدی مهندس
 دولت و بود شده کودتا :ویدگ می درخاطراتش جایی گذشته یها هده در مصدق دکتر و

 .بود 1کنسرسیوم با نفت داد قرار بستن درحال پساکودتا

 دانشوگاه  یسئر سیاسی دکتر. کردم اعتراض قرارداد این به و نوشتم ای هسرگشاد نامه
 و نامه این با قرارداد این. نیک می که ستا کاری چه این گفت و کرد صدا مرا بود تهران
 واهمخو  می گفتم او به .نیدک می گرفتار را خودتان چرا شما شود می امضاء نامه این بدون
 داشوتند  هوا  یخارج را ما نفت که رسید تاریخ از قسمت این به و شد بزرگ پسرم وقتی
 موا  پفیووز  پودر  شود  موی  غوارت  ما منابع و فرهنگ تاریخ، وقتی: نگوید ردندک می غارت
 .نزد حرفی و کرد سکوت

                                                           
 از ساممی  در کودتاا  باا  همراهای  خاارر  به که امریکا و اروپایی کشورهایی از بود شرکتی . کنسرسیوم1

 .بودند شده« اناشریک حاجی»انگلیس با نفت
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 نقوش  اسوت  ممکون  یوا  و بنویسند پفیوزها است ممکن را تاریخ که برد یاد از نباید
 تواریخ  عوامالن  هموه  و هوا  سنووی  تواریخ  همه اما باشند داشته پفیوزها درتاریخ را اصلی

 .نیستند پفیوزها

 
 دنیا کار خرابی

 اروپوایی  کشوور  فوالن  یسئو ر بوا  ودر موی  وشود پ می را دامادیش لباس ای هنویسند وقتی
 تموامی  داخول  رددگو  موی بر و نود ز موی  مجلسوی  و شویک  یهوا  فحر و ندک می مالقات

 دنیوا  ایون  کوار  از جوایی  یوک   مردم قهرمانان سر روی ندک می خالی را اشغال یها لسط
 .چرا همیمف مین ما و است خراب. است خراب

 را دایناسوورهایی  حکوم  و هسوتیم  سونتی  روزگوار  طبعان نیک و ظریفان قول به که ما
 .مان یها هاسطور به داریم خوش دل و مای هنشد و بشویم منقرض باید که داریم

 نود ک موی  را قووام  یود آ موی  آتشوه  دو مائوئیست و برکلی دانشگاه خوانده درس وقتی
 سوتارخان  خووردن  گلولوه  و طلوب  تجزیه ندک می را خان میزراکوچک و پسیان و قهرمان
 .اتابک استبداد؛ مهره شاه ترور تاریخی تاوان ندک می را سنگلج درپارک

 .چرا انیمد ینم ما و است خراب است، خراب دنیا این کار از جایی

 دانشوجو  حقووق  دانشوکده  در بود باور براین روزگاری که ای هدوآتش پیکاری وقتی
 و طلوب  سولطنت  شوود  موی  کنود  اعدام دانشگاه در را ساواکی دانشجوی خود اًرأس باید
 و اسوت  خراب است خراب دنیا این کار از جایی بود کودتا عامل خود مصدق ویدگ می
 چرا؟ انیمد ینم ما

 

 بود چه مارکس گناه

 چگوونگی  یوا  و نبوودن  یوا  بوودن  به فلسفی گریزهای و جنگ تمامی مارکس از پیش تا
 بودانجا  هوا  هاندیش جدال باز بدی و شر یها هریش درتبیین و. شد می خالصه دیگر جهان
 .دارد وجود شرارت ریشه برای جهان این فراسوی حقیقتی که سیدر می



 15         ها: دفتری در نقد و بررسی دست نوشته

 

 

 شویوه  برسواختن  و انسوانی  روابو   و انسانی معیشت و انسان از مارکس تبیین با اما
 آن حقیقوت  شورارت  و جنوگ  ایون  نمود و نماد عنوان به طبقه و تولید نیروهای و تولید
. جهوان  ایون  حقیقوت  اثبات به شد معطوف ها هنگا همه و بربست رخت حقیقت جهانی
 توزیوع  و تولیود  دراین عامل نیروهایی و معیشت و درتولید مشخصی شیوه با که جهانی

 .ردب می سهم تولید این از چرا و میزان چه به کس چه که این و شد می مشخص

 حوادث تبیین برای نه بود  تاریخ خدمت در که ای هفلسف آمد میان به فلسفه پای پس
 کوردن  آشوکار  جوز  نداشوت  خوود  درمقابل ای هوظیف فلسفه این. حوادث تغییر برای که

 ان کوه آسم نقد که آن جز نبود راهی کار این برای. انسان خودبیگانگی از نامقدس اشکال
 زموین  شود، تبدیل زمین نقد به بود اه لجد و ها ثبح و نقدها تمامی بیت شاه روز آن تا
 تبودیل  حقووق  نقود  به دین نقد آن دنبال به و بود شدن درحال درآن که اموری تمامی  و

 حقووق  رعیت، و ارباب حقوق بنده، و خدایگان حقوق ،ها یینپای و ها یباالی حقوق. شد
 نقود  که این جز نبود راهی نقد این دنبال به و کارگر و دار سرمایه حقوق و دار برده و برده

 .شود تبدیل سیاست نقد به رمزورازش و ایهام پراز متون تمامی و الهیات

 او جوای  بواز  بوود  نوزده  دیگوری  وحورف  بود نکرده دیگری کار این جز مارکس اگر
 .بود برانگیز رشک جایی اندیشه درجهان
 

 روزها این

 گفتن کار راستِ با واندت مین بودن گفتار راست اما باشی گفتار راست وانیت می روزها این
 .نیست یکی دگماتیک منش با تدمکرا منش که همچنان .باشد یکی

 است همه حق زدن حرف که ستا این ستا جاری افواه در که ای هگزار روزها این
 .گذاشت احترام ها هاید همه به باید و

 علوم  شویند ن موی  کاغوذ  برسوواد  که چه آن ینیب می داستان ته به نیک می نگاه وقتی اما
 اسوت  مطلق ذهنیت شود می آورده برزبان عینیت نام تحت چه آن و است علم شبه نیست

 شوما  سور  پشوت  یکوی  یکوی  را درهوا  کند گشوده معرفت یسو به دری که این یجا به و
 .اشدپ می حقیقت برچشم خاک و نددب می
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 خوواهی  برابوری  و هراسی عدالت به تا ندک می ترجمه تاریخ و ویسدن می تاریخ یکی
 یهوا  هپروند از تا ندک می رو را استالین یها تجنای یها هپروند مدام دیگری و بزند دامن
 .نپرسیم چیزی شان یها هخال پسر کشتار

 و جوا  ایون  اموا  وشانندپ می عفاف و عفت چادر شان یها یدرای هرزه و ها یناپاک برسر
 .کنند یکی را سوژه زیروروی تا شندک می سرک جا آن

 و اسوت  انسوان  درذات مالکیوت  کوه  هضم آسان و یاب آسان و ساده گزاره دو یکی با
 و بپرسوید  فریودمن  میلتون از بروید ندارید قبول اگر و کشک یعنی برابر جامعه و انسان

 و ننود ک موی  چور   را مارکسیسوم  پنبه بزنید استالین اجباری کار یها هاردوگا به سری یا
 .هندد یم هوا باد به

فکور   اریگوذ  یهسورما  نیازمنود  مارکسیسم مثل ای هپیچید نظریات نقد که ندا غافل اما
 کندوکاو و است چند ییها هدرزمین تخصص نیازمند آن نقد و فهم برای و ستا سنگینی

 و جگرسوووز کنوودوکاوی نیازمنوود آدمووی ذهوون تودرتوووی یهووا هالیوو و انسووان نقوود و
 دست که شود نمی حل کنونی انسان معضل منقلی پا گزاره چند با و است سوز استخوان

 کوه  چورا   سووی  بوه  بخورنود  قسوم  مدام و است کالتومش همه حالل ازاروب اپیدایون
 .ویندگ می راست

 و ابوزار  و حوصوله  و توان مارکس چون کسی درسطح پژوهش هم آن پژوهش کار
 بورای  اموا  کوردن  داوری و نشستن بعد و داستان فهم برای نخست و واهدخ می استعداد

 گوزاره  چنود  بوا  و برانوی  حاشویه  بوه  را علموی  گفتمان یراحت به وانیت می بازی شمل بابا
 درجوانی گفت چرچیل المثل فی که خیالی یا واقعی متفکر آن یا این از نما نخ و تکراری

 متوسول  و نداری عقل باشی کمونیست اگر درپیری و نداری قلب نباشی کمونیست اگر
 بحوث  یوک  توا  وردخ می سیاسی زنی کف به بیشتر که بازاری پرهیاهوی نظرات به شدن
 را کوارگری  چو   سواله  صود  کواری  پرونوده  دست این از اباطیلی سطر چند با و جدی
 .خالص و ببندی

 ایون  با و است دیگر چاه و راه مند قانون و عینی و علمی روش به بودن متعهد برای
 .ندارد کاری ودررو بزن یها هشیو
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 و گوویی  پویش  هوی   مسوتلزم  ابطوال  و آزمون سیاق و برپایه کالسیک متون پژوهش
 باید .چرا و ردب می کجا تا راوت امور حقیقت ناپیدای جریان دید باید نیست پسینی دانش

 .بود وفادار علمی راه و متدولوژی به

 بوا  افکنودن  درپنجوه  پنجوه  بوه  چوه  امروزی نرفته مکتب و نخوانده درس زآمو نشدا
 .اندیشه پهلوانان و بزرگان
 

 ما یها شپرس و تاریخ

 چیست؟ تاریخ

 و یود آ موی  موا  کوار  چوه  بوه  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

 چیست؟ تاریخ

 .است مهم دور یها هدرگذشت حوادث چیستی و ها تعل و سبب به بردن پی چرا

 .دارد اهمیت زمان فهم و زمان تاریخ در چرا

 .رساند یاری ما اخالقی ادراک به واندت می تاریخ آیا

 موان  اکنونی خود به واهیمخ می تاریخ بازخوانی با ما و  است بخش هویت تاریخ آیا
 .بدهیم تازه هویتی

 . هستند آن تکرار به مجبور پارندس مین یاد هب را خود تاریخ که آنانی شود می گفته چرا

 روی چوه  هسوتیم  موا  که جغرافیایی محدوده دراین بدانیم که است مهم ما برای چرا
 .است بوده چه شان معنوی و مادی دستاورد و اند هکرد چه ما پدران و است داده

 کنویم  تبیین واهیمخ می و ردیمگ می حوادث علت دنبال به ما تاریخ بازخوانی در چرا
 شوعور  کوه  ببیونم  و کنویم  نگواه  و برسویم  اجتماعی رواب  و ها مآد روحیه شناخت به تا

 .است بوده چه روزگار آن مردمان هنری و سیاسی و مذهبی

 کمکوی  چوه  دوران آن در شوده  سواخته  اشویا  و تواریخی  یها شوکاو شناسی باستان
 .ندک می ما هب تاریخ درفهم
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 برسور  دور یهوا  هگذشت درآن ما پدران که ببینم تا هستیم چیستی این دنبال به ما چرا
 .چرا و اند هکرد انتخاب را راهی چه انتخاب دوراهی

 وضوعیت  نوتبییو  بوه  بتووانیم  اوتو  نود ک موی  کموک  اومو  هب ها شوپرس این اسخوپ اوآی
 .برسیم مان کنونی

 .ما اکنونی کیستی به ندک می کمک تاریخ به ما روشنگرانه نگاه آیا

 فورو  و برآمدند کسانی چه تاریخ دراین بدانیم تا ندک می کمک ما هب بازخوانی این آیا
 و تمودن  سواختن  بوه  کننود  کموک  توا  انسوان،  یهوا  جرن کاهش به کنند کمک تا افتادند

 درکواهش  سوهمی  آنوان  چوون  ما تا ما هب ندک می کمک فهمیدن این آیا و انسانی فرهنگی
 .باشیم داشته آدمیان رنج

 
 بد یها مآد

 :بگویم است نرفته یادم تا

 وردخ مین ملخ را بدی تخم

 .نددب می تاریخ ناف به درو  که آن اما

 .نیست انسان برازنده نامش

 .اردد ینم نگه را انسان حرمت که آن و

 .اندم مین برایش حرمتی

 .یدآ مین دنیا هب دروغگو دروغگو

 .ودر می دنیا از دروغگو اما

 .بشنود درو  و بگوید درو  تا است نیامده دنیا هب آدمی

 .بیاالید گندوکثافت به را جهان و را خود تا است نیامده دنیا هب آدمی

 .الیدآ می گندوکثافت به را جهان و را خود که آن اما

 .شد خواهد محو زمین روی از زودی هب که ستا کثافتی

 .واهدخ مین مردمان برای را شادی که آن

 .زیست نخواهد شاد
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 .شد خواهد شاد او نبودن از دنیا و

 

 تخطئه نه نقد،

 .است بزرگان سازی بت پیرامونی جوامع یها یویژگ از یکی شود می گفته

 و نقودونقص   بوی  و آرموانی  یها نانسا به سیاست و هنر و ادب و علم بزرگان تبدیل
 .گذشته از گذشتن و اندیشیدن برای سدی به ها نآ تبدیل

 فکر تعطیلی و گذشتگان چه چه و به به است شده ما کار آیا .است چنین راستی به آیا
 .تمامی نه باشد چنین حدودی تا است ممکن نقد، و اندیشه و

 را موا  تعهد نای که این و حقیقت به تعهد و ها نآ از عبور و بزرگان کشیدن چالش به
 اندیشوه   مختصوات  از نود ک موی  نزدیوک  موا  به یا دور ما از را کسانی چه و ردب می کجا به

 .ستا انتقادی

 نبایود  کوه  چوه  آن نقود  و انود  هکورد  چه آن به احترام از بیش تعهدی بزرگی هی  به ما
 کفور  مثابه به هرچیز و هرکس نقد .شویم نمی متوقف ها تب درحد اوم نداریم اند هردک می
 بوا  منافواتی  هوی   نقود  و نیسوت  شوپرستو  یاومعن به احترام .نیست دقهوزن و دعتوب و

 .ندارد احترام

 و بوزرگ  یوک  نیست و هست تمامی نقد زیرپوشش شود نمی .نیست تخطئه نقد اما
 .کورد  تبودیل  ضودقهرمان  بوه  را قهرموان  درنقود،  شود نمی .کشید لجن به را اندیشه یک
 یجوا  بوه  را غلو   چیوز،  همه و کس همه نقد بهانه تحت و شد دور انصاف از شود نمی

 .نشاند درست
 
 آدمی

 و است زنده یندب می و شود می بیدار خواب از .دارد ای هبهان هرکاری برای آدمی خب
 که ندک می فکر پس .رخدچ می دیگرتران و دیگران و دیگری برمدار دارد جهان یندب می
 .بکند کاری باید



 دفتری در نقد و بررسی :ها دست نوشته         20

 

 

 دو یوا  لحظوه  دو شوکاف  از حودیثی  و حرفی یا و نگاهی یا دیداری واندت می کار این
 .باشد تاریکی دو یا کوه

 جهوان  ناپیدای از و دور از نجواهایی و وردخ می تکان دارد درباد چیزی یندب می یا و
 .وانندخ می درست هجایی به را نامی و یندآ می

 دیجوور  شوب  ایون  برمودار  چورا  هوا  هسوتار  رسود پ موی  چندباره و باره یک خود از و
 برپیکور  چورا  ها هتازیان و است کرده جمع را خود دریغ بی سفره چرا خاک و رخندچ می

 .یندآ می فرود ها ساقیانو

 ترسویده  و اسوت  لرزیوده  خوود  لرزان برایمان ها ههزار و ها هسد طول درتمامی آدمی
 اسوت  گذشوته  کوش یاوه هایوس از و است آورده ابوت اما اوردونی ابوت که این از است

 تواب  را هوا  یخسوتگ  و هوا  یفرسوودگ  بردبواری  با و است گشوده را یقین یها هدرواز و
 .است آورده

 وحشوت  اندیشویدن  از هرچیز از بیش و را خود یها هریش بیابد تا است رفته مدام و
 .است داشته

 .یردگ مین پشیزی به را کهن اوراد و ندک مین تحمل را تاب کج جهان که ای هاندیش

 و شوک  سوایه  توا  است بوده ها بکتا و درغارها گذشتگان از پایی رد دنبال به مدام و
 و .درآورد وزن هبو  را نواموزون  جهوان  ایون  بتوانود  شواید  تا بزداید روزها آینه از را ابهام

 خودمعنوایی  اکنوون  بورای  را زنودگی  و بیابود  اعصوار  در را شوده  گم یها ناوزب رازورمز
 .کند شایسته

 اعصوار  و هوا  ههوزار  بوه  آمدگان از ردپایی تا کند جوو جست ها همغار و درغارها باید
 حافظوه  و کنود  حکایت را ها نآ یها هناگفت و ها هگفت و بیابد فشرده و خالی گوی دراین

 هوا  کخا و بزنند حرف او با بخواهد شده خاک یها ناستخوا از و بکاود راها نآ تاریخی
 اگور  کوه  برسد اهاییرؤی فهم به و بیابد را مردگان و کشتگان اهایرؤی تا کند زیرورو را

 ناگفته یها فحر و رازها شک بی .نبود اسیر و بسته دست نهگو این آدم شدند می متحقق
 .باشد آزادی جنس از چیزی باید اند هشد غایب و ظاهر که مردمی کرور کرور

 توازه  نفوس  و اسوت  شسوته  را ایشرؤی و روح درآن آدمی مدام که جوشانی چشمه
 .بسازد باره ده و باره سه و دوباره ایلغاری هر پس از را جهان تا است کرده
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 نوشوته  و اسوت  نوشته است رسیده یقین به و است کرده شک ای ههرحادث پس از و
 آدموی  ایرؤیو  سووی  شوش  از کوه  درروزگاری بدانند یانئفردا تا اکنونیان ما چون است

 ای هنشوان  خوود  از توا  اسوت  نوشته و است نداده دست از را امیدش است بوده درحصار
 و شوعر  و زبوان  و خو   توا  است زده فریاد و است گفته و است خوانده و بگذارد باقی
 .نرود ها یاد از ارؤی

 
 مراد و مرید

 یوک  یوا  آدم یوک  کوردن  تبدیل و ای هاندیش یا آدمی کردن دنبال است، کردن دنبال مرید
 .شود می گفته مراد که آرمانی ای هاندیش یا و آدم به اندیشه

 .است افتادن اندیشه یک یا و ایدئولوژی یک دام هب یعنی این و

 یکوی  .ستا پرسشگری هرنوع از تهی رابطه این رندب مین پرسش به راه مراد و مرید
 .ندک می عمل دیگری و هدد یم فرمان یکی .شنود می دیگری و ویدگ می

 .نیست مراد و مرید برای جایی انتقادی تفکر در

 

 ای هقبیل سیدمکرا

 سووی  از اسوت  تعوارف  یوک  و تبلیغواتی  پوز  یک .است برند یک سیدمکرا روزها این
 .ندارند آن به اعتقادی ترین کوچک که کسانی

 از اموا  .سوت ا ما قبیله و ما نفع به که است چسب دل و خوب سیدمکرا این زمانی تا
 و خوود  قبیله در تدمکرا. است چسب نادل و بد سیدمکرا ستا ما ضرر به که جایی آن

 .ستا ما درروزگار ای هعد مصداق قبیله از بیرون در فاشیست

 بود  و خووب  کوار  .ابود ی موی  معنا کانتکست دراین ای ههرحادث ای هقبیل سیدمکرا در
 .باشد ما قبیله ضرر به که شود می معنا بد و خوب زمانی وتنها ستا معنا بی
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 داوری در انصاف

 و رسوید  داسوتان  فهوم  بوه  بایود  نخست .ستا مقدماتی نیازمند امری هر درمورد داوری
 .است شده فهیمده بوده منظورش نویسنده طورکه همان را داستان داد نشان

 نوشته درنقد تا. ستا کجا داستان گرانیگاه و بحث اصلی پرسش که فهمید باید دوم
 .نیفتیم راهه بی به

 کنویم  رجوع نداریم اگر .نه یا داریم را موضوع این دانش داوری برای دید باید سوم
 .معین موضوعی درمورد ما دانش بردن درباال نندک می کمک ما به که متونی به

 .مرض و غرض و قصد روی از نه کرد داوری انصاف به باید درآخر و

 
 رذالت یا شجاعت

 و اسوتالین  بداننود  همگوان  توا  نندک می ترجمه تاریخ و ویسندن می تاریخ مدام روزها این
 هوم  معاصور  تواریخ  به شان یها یگرد تاریخ و نویسی تاریخ دراین و اند هکرد چه دیگران
 مودام  و. است نکرده که ها چه اش هصدسال درتاریخ چ  بدانند همگان تا نندز می سری

 جهوان  نظوم  درتواریخ  عامول  طبقوه  اسطوره برساختن با که شوند می نقد لنین و مارکس
 جوز  چیوزی  کمونیسوتی  نظوام  و اند هکشاند گمراهی به را جامعه و اند هزد بهم را سرمایه

 بدهنود  بگیرنود  را بیچواره  کوارآفرین  مشوتی  پول واهندخ می که نیست سرقت نظام یک
 .اکره و عمله مشتی به

 دار کارخانوه  فواتح  تورور  بوه  وزانندسو  موی  دل مدام سندر می که هم معاصر تاریخ به
 و وینود گ موی ن چیوزی  چیوت  جهان کارگران کشتار از اما نندک می پاره پیراهن و معروف

 بزرگتور؛  بورادر  کوه  رندب می یاد از اما است کشته اشرف حمید را شایگان برادران که این
 تصوفیه  ننود ک موی  دنبوال  ینود آ موی  که جلوتر و شد نیست سربه اوین درزندان ابوالحسن

 بیایند صحنه به قلم و دوربین صاحبان که واهندخ می و را مارکسیست مجاهدین درونی
 تصوویر  بوه  شریف همسر زمردیان لیال یها هامون به ادواستن با را صمدیه و واقفی ترور و

 دهوه  دو از ننود ک موی ن یادی اما .اند هبود افرادی چه ها تکمونیس بدانند همگان تا بکشند
 .اند هجنگید خود مردم بهروزی برای پرچم این زیر که کسانی رنج و فدا
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 .شدک می لجن به را چریکی افتخار سراسر زندگی و ویسدن می داستان دیگری آن و

 بیودار  خوواب  از صوبح  هورکس  کوه  ایون  آیوا  ؟.ستا اتفاقی ها نداستا این تمامی آیا
 دلیول  و سوت ا اتفواقی  نود ک می ها  چ نصیب چارواداری و تئوریک فحش چند شود می

 ست؟ا ها نآ شجاعت

 چ  به فحش و است بسته تمامی به خودش از دفاع برای چ  دست که درزمانی آیا
 هوا  مآد ایون  رذالوت  دلیول  است شود می معنا راست از کردیت گرفتن برای ای ههربهان با

 .شد خم بیشتر نکته این روی باید نیست؟

 
 تحمل آستانه

 وقتوی  کورد  نگواه  غورب  بوه  بایود . برد باال را رواداری و تحمل آستانه باید شود می گفته
 داشوته  چنوانی  آن ییهوا  هرابطو  مجدلیه مریم با او که ازندس می فیلم مسیح عیسای برعلیه
 .ابدی می خاتمه اعتراض کمی با کار .است

 توا  خودشوان  تحمل آستانه ویندگ مین اما شود می گفته چنین این ییها نداستا و ها نای
 .ستا کجا

 بورده  رکوا  بوه  تیدرسو  بوه  و خودشان درمورد مشابه ترکیباتی و یها هواژ که زمانی اما
 .است تولرانس و رواداری و سیدمکرا خالف این که شوبندآ میبر شود می

 یهوا  هکورد  و ها هگفت نقد باید ما و است حدومرز بی نقد که ستا معنا بدین تولرانس
 .بدهیم پاسخ یا بپذیریم یا و برنیاشوبیم و بشنویم تمام حوصله با را خودمان

 یوا  استالینیسوت  یمیوگو  موی  نفر یک به وقتی. افترا و توهین نه نقد تخطئه، نه نقد اما
 بایود  کوه  اسوت  تخطئوه  و توهین این نیست نقد این ای هتود یا ژدانف از بدتر یا ژدانف
 .شود داده پاسخ

 .نیست نقد افترا و توهین که ستا آشوبی شود می داده پاسخ هک میهنگا و

 
 مان ادبیات شدن جهانی و ما

 یهوا  تعلو  که فرانسه و سوئد و درآلمان ایرانی نویسندگان از کتاب چند ترجمه از جدا
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 دیود  ما ادبیات شدن جهانی از غیر گوری کاته در را ها نآ باید و دارد را خودش خاص
 .است نشده جهانی کنون تا ما ادبیات چرا داد پاسخ پرسش این به باید
 

 مشترک های پاسخ

 :دارند سانی یک نظر دالیل براین نظران صاحب اتفاق به قریب اکثریت

 ویسوند ن می زبان این به کشور سه فق  انوجه در ارسی؛وف انوزب جهانی بودن مهجور
 .وانندخ می و

 کنایه و استعاره و ایهام از است پر که فارسی؛ زبان مشکل

 ها نآ بودن فهم غیرقابل و آثار محتویات

 .است فهم غیرقابل خواننده برای که مسائلی طرح و غرب نویسندگان از تقلید
 

 خالق ذهن نداشتن

 توا  دوهوزار  بوه  کتواب  یوک  تیوراژ  وقتوی  ایرانوی  خواننده با رابطه گرفتن به نبودن قادر
 .ستا معنا چه به سدر مین

 باید چرا زبان انگلیسی خواننده یک کند جذب را دیگران که مضمونی و فرم نداشتن
 .بخواند چه برای و بخواند را ما یها نداستا

 کنایه و تمثیل استعاره، علت به آثار این نبودن ترجمه قابل

 
 کرد باید چه

 و دلیری نیازمند؛ این و شویم متحول مضامین و فرم و درساخت باید شدن جهانی برای
 .است جهانی بیانی و شیوه و جذابیت

 را مخواطبینی  وانود ت موی  تنهوا  و است گرفتار امروز و دیروز میان برز  در ما ادبیات
 .کنند برقرار رابطه گرفتاری این با وانندت می که کند جذب

 و فواکنر  کوه  نیسوت  اتفاقی .است غرب ادبی سنت طبیعی دنباله غرب امروز ادبیات
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 بسوتر  دید و رفت باید. یندآ می صحنه به روز هر جا آندر چنینی این غول ها هد و جویس
 .ندک می خلق بزرگ یها لغو که است بوه چگونه جا آن فلسفی و فرهنگی و تاریخی

 ژانری .است غربی ولیداتوت از دوم دست و شده کپی مدلی ایرانی انوداست و انورم
 ترجموه  دو یکوی  بوا  الوسو  ده از بعد شود می خلق شا اریخیوت بستر انوبرهم اوج آندر

 شویفتگی  از فازی در ندک می سعی بومی نویسنده و یدآ می اوج این به اشکستهوپ و دست
 باشود  اسوتادانه  هوم  رهرچقد که کند خلق مارکز تنهایی صدسال شبیه چیزی  شیدایی و

 کوه  شوکایت  و گلوه  جوای  چوه  دیگر پس و ستا غربی داستان و رمان دوم دست مدل
 چوه  بوه  دوموش  دست دارند را اولش دست وقتی نندک مین ما یها هنوشت به التفاتی ها نآ

 .یدآ می کارشان

 ایون  و شوود  موی  روایوت  نوعی برای قالبی غرب از تقلید به که ییها لمد از بگذریم
 تبودیل  کنود  خلوق  اندیشیدن برای جدیدی فضای و مضمون و فرم که آن یجا به روایت

 .شود می چیزی یا کسی کشیدن لجن به و سیاسی حساب تصفیه نوعی به

 اسوت  بوده سیاسی اتیوادبی درکلیتش بعد به روطهومش از اوم اتوادبی دیگر وییوس از
 فهوم  بوه  کمکوی  نوه  درکلیوتش  هوم  آن کوه  داستانی ادبیات در زدگی سیاست از بگذریم
 تنهوا  و بکنود  موا  جامعوه  شودن  تور  ینانسوا  بوه  کمکوی  توانست نه و کرد جامعه سیاسی

 .زد دامن ما پریشی روان به

 و بووم  زاد فرهنوگ  و منظور  از جهان به نگاهی با راگ میبو و سانسورزده ادبیات یک
 خواننوده  بورای  جذابیتی چه دید را هستی و جهان وانت می منظر این از تنها که ادعا این

 .دارد غربی

 زبوان  رمان و داستان ابزار که افزود را دیگر ای هنکت نکات آن تمامی به باید درآخر و
 نشوان  را موا  اندیشویدن  نحووه  و نوع که ستا مفاهیمی از برگرفته زبان ساختار و است

 .برخیزد ما زندگی و معیشت نحوه از ما اندیشه نحوه و.هدد یم

 زبوان  و مفواهیم  در شوبرآمدنو  و اندیشه و درذهن ازتابشوب و اندهوم عقب یومعیشت
 رموان  خوانودن  طرف هب بکشاند را غربی انسان که بزند دست القمری شق چه به واندت می
 .ما داستان و



 دفتری در نقد و بررسی :ها دست نوشته         26

 

 

 خود شناختن برای. بشناسد را خودش نخست باید بومی نویسنده شدن جهانی برای
 .بشناسد را خودش تاریخ باید مردمش شناختن برای بشناسد را مردمش باید

 او بوا  که کسانی عنوان به مردمش به عشق برسد عشق به خودشناسی این از بعد باید
 جهوان  مردم بقیه با او مشترک فصل که انسان به عشق و دارند مشترکی زندگی و پیشینه
 یک به بتواند تا ببیند جهانی و ملی را مردمان سأی و امید و شادی و رنج و درد و .است
 .یدآ می رشکا به نیز کار دانش و تکنیک ها نای جز و .برسد جهانی زبان

 .اندیشید بیشتر امور این روی باید
 

 روزها این

 علووم  درحووزه  گوری  قرچوی  بوه  اسوت  شده تبدیل آکادمیک و علمی گفتمان روزها این
 دانوش  نه که حوزه این به کسانی دخول و پایه بی و مفت یها فحر با درانی یقه  انسانی

 روپیکرید یب یها ثبح کن کارچاق بیشتر و اند هبرد بویی کار یتماه از نه و دارند را آن
 نظور  اهول  رخواط  همین به .اند هشد یریز یهپا وقایع کردن دوشاب و دو  برای که هستند
 بیشوتر  کوه  کسوانی  بورای  ننود ک موی  رها را میدان و نندک می جمع را شان وپای دست مدام

 .معانی دریای غواصان تا گرند هوچی

 نود ک موی  پیدا نزول رفته رفته اندیشیدن که رددگ میبر واقعیت این حول امروز داستان
 محکوی  رفوتن  بوین  از و اجموالی  یهوا  نداد نظر و ساده به پیچیده یها تموقعی تبدیل به

 اندیشویدن  یجوا  به غوغاساالری شدن حاکم و شده ابراز نظرات یها یآزمای راستی برای
 حاصول  و هوا  مپارادای و ونظرات ها هاندیش نقد شدن بالموضوع و ها هگزار در پروسواس

 .تاریخی یها ینادانستگ از محوری حول عصاران اسب مثل شدن لونژ کار

 

 غرب در اندیشه تبارشناسی

 منجور  بوازبینی  ایون  و نود ک موی  وارسوی  را خوود  مودام  اش هاندیشو  بازشناسی در غرب
 .شود می و است شده قدرتمندی فلسفی یها هدستگا برآمدن و پردازی تئوری به
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 هایودگر  و نیچوه  کوه  همچنوان  انود  غرب رسیدن مدرنیته به محصول مارکس و هگل
 .نندک می رونمایی را غربی اندیشه مدرن پست دوران

 و اسوت  سرگذاشوته  پشوت  را رنسوانس  کوه  سوت ا غربوی  طبیعوی  محصول مدرنیته
 غربوی  انسوان  تجربوه  و تفکور  وپوای  دسوت  هب که ستا ای همدرنیت محصول مدرن توپس

 .است پیچیده
 

 تاریخ به رجوع

 زمانوه  توا  .ننود ک می رجوع تاریخ به درغرب معاصر انسان معضل حل راه کردن پیدا برای
 .دهند توضیح و کنند تبیین خودرا

 کوه  تبارشناسوی  ،هوا  هاندیشو  و مفواهیم  تبارشناسوی  جوز  نیسوت  چیزی تاریخ این و
 ذاتوی  مفواهیم  و هوا  هاندیشو  دهد نشان تا رددگ میبر مفاهیم این تحقق و امکان شرای  به

 یهوا  هاندیش از دیگر امکانی و دیگر وجهی به وانت می پس نیستند غرب اندیشه ساختار
 .کرد فکر سیاسی و اجتماعی

 .سوت ا انتقوادی  اندیشه یها هپای است آورده دوجو به را کنونی جهان که شرایطی نقد
 .کنیم اندیشه دیگر ممکنی جهان و دیگر ساحتی به ندک می کمک ما به که

 

 نیست جهانی ما ادبیات چرا

 بوا  خوودی  خواننوده  نگورفتن  ارتبوا   عوامول  آن از یکی ؟.نیست جهانی ما داستان چرا
 .بشود یا باشد جهانی واهدخ می که ستا نویسی داستان

 تعوداد  درداخول  و دارد محودودی  بُرد یشها نداستا که ای هنویسند ببینم و کنیم نگاه
 انود  هخوانود  را او کوه  هوم  هوا  نآ و نودارد  چنودانی  خواننوده  و شناسوند  موی  را او کمی

 بوا  خواننوده  کوه  سوت ا درشورایطی  ایون  و .بگیرنود  ارتبوا   او یها نداستا با اند هنتوانست
 یهوا  هدغدغو  الاقول  یوا  و دارد مشوترکی  یهوا  هدغدغو  و تواریخ  فرهنگ، زبان، نویسنده
 درهموان  شود، ک موی  نفس نویسنده که شدک می نفس درهوایی چون همدف می را نویسنده

 .است دیار همان اهل نویسنده که ندک می زندگی دیاری و شهر
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 خووان  رموان  شوود  می چگونه است چنین درداخل نویس داستان  یک وضعیت وقتی
 برایش او یها هدغدغ نه و شناسد می را او تاریخ نه و همدف می را او فرهنگ نه که غربی

 .بفهمد را او و بگیرد ارتبا  او با دارد اهمیتی

 دنیوا  جوای  یوک  فهمیود  بایود  نندک می حلواحلوا را چنینی این نویسنده یک که وقتی
 .چرا انیمد ینم ما و است خراب .است خراب کارش

 

 ها کچری سازمان از منشعب گروه و زاده تقی بهمن

 درضوربه  رهبوری  شوورای  اعضوا  دیگر و ها کچری ای هافسان رهبر اشرف حمید شهادت
 .بود راست هب انشعابی به منجر که داشت ها کچری درسازمان ییها هلرز پس مهرآباد

 
 نبود کار در انشعابی

 و معوروف  معزز احمد دستیاری با مهرگان حیدر مدیریت به شدند جدا نفر نه یا هشت
 درسوازمان  راسوت  اندیشوه  دربرآمودن  را داسوتان  ایون  تموامی  .پیوسوتند  تووده  حزب به

 و زدن مرده به چوب داستان این تکرار که ندارد تکرار به نیاز و .ام هکرد قلمی ها کچری
 خوودش  مورچوه  عووام  قول به .ندارد حاصلی خاطر کدورت جز که است لجن زدن بهم
 آن سمت به انشعاب که بود چه بالاشکال حزب آن. باشد چه اش هپاچ کله که هست چه

 .باشد چه حزب

 است نوشته را ابوانشع اصطالح به این انوداست امیوتم توده راه ریهونش در خدایی
 و سویرت  از میانوه  شوناختی  و متوسو   یوهوشو  اوب اریخوت طرف بی گر شوپژوه یک و

 مودیریت  کسوانی  چوه  را انشوعاب  این که بفهمد واندت می ها یا هتود و توده حزب سیره
 .چرا و کردند

 نفور  هشوت  ضوربه  این دنبال به شده ایجاد پانیک و ها کچری رهبران شهادت از بعد
 شواخه  بوا  روزگوار  درآن که سازمان وقت رهبری. داشت برشان ترس و شدند دار مسئله

 گذاشوتند  درپایگواهی  و کورد  جدا تشکیالت از را نفر هشت این بود خراسان و اصفهان
 .انندم می یا و وندر می بگیرند تصمیم و بکنند را شان فکرهای که
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 .سیمر می آن هب که بود معزز هعهد به سازمان رهبری با پایگاه این راب 

  معوزز  :ویسود ن موی  اسوت  بووده  داستان این درجریان مستقیم که توده راه در خدایی
 محفول  این و. بود نوید محفل اعضا از که ندک می برخورد جگر آهنین اصغر با تصادف به

 موجوودی  چنود  و خودایی  و معوروف  پرتووی  مهدی و مهرگان حیدر از شد می تشکیل
 .رسید خواهیم ها نآ به که سنخ همین از دیگر

 و معوزز  ابتودا  و شود می مطلع نفر هشت این شدن دار مسئله از معزز طریق از اصغر
 .ندک می وصل مهرگان حیدر به را نفرهشت  این بعد

 خراسوان  درمیودان  قورار  برسور  باند همین از بیگوند حیدری تورج گیرودار درهمین
 طوبخ  بورای  موواد  پوس  اسوت  خوورده  ضوربه  کجوا  از شود نمی معلوم که شود می کشته

 و پورچم  وانود ت می که شهید یک و جزوه یک .شود می آماده نوید محفل توس  انشعاب
 .بنویسند او زبان از است الزم که را هرچه  بتوانند و باشد گروه این تئوریسین

 نوه  اسوت  بووده  ای هتوود  مادرش شکم از بیگوند پنداری که شود می نوشته ای هجزو
 کشواف  شورح  داسوتان  باقی و است شده کشته سیانور و کلت با قرار درسر که چریکی
 1362 سوال  در را بعدیش نمونه که مثال بی شاهکاری است نوید درگروه حاضر برادران

 خریودن  بورای  هوا  هشوعبد  ایون  تمامی و حزب دوم نوبت دردستگیری .رساندند اکران به
 .بود حیثیت فاقد که بود حزبی برای حیثیت

 
 اخالقی بی

 حوزب  منتقودین  تموامی  دید از که مهمی امر .بود اش اخالقی بی توده حزب آشیل پاشنه
 حوزب  آشویل  پاشونه  کوه  بودنود  باور براین حزب منتقدین که آن خاطر به .بود مانده دور

 .بود شوروی به شا چسبندگی

 آشیل پاشنه و چسبندگی این به دستگیریش از بعد مصاحبه نخستین در نیز کیانوری
 .نبود درستی آدرس که کرد اشاره حزب

 یهوا  بپرنسوی  و اخوالق . شود  کشوانده  کوه  کشواند  جایی به شا اخالقی بی را حزب
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 بوا  اخالقوی  بی این از کیانوری اسکندری ایرج قول به نداشت جایی حزب دراین اخالقی
 .ردک می یاد زدن پلتیک عنوان

 و خرابکواری  و نفووذ  با ایدئولوژیک مبارزه که نفهمید آخر به تا ابتدا از توده حزب
 هنووز  و ماند خود نافهمی دراین آخر به تا و. نیست یکی رقیب یها هگرو در جاسوسی

 .ودر می راه برهمین هم

 چوه  دیگر پس .ندارد بازگویی به نیازی که هم کذا حزب آن  و نفرهشت  آن کارنامه
 کوردن  تلوف  و خاطر کدورت جز که سخیفی داستان کردن بازگو و خاطره نوشتن جای
 .ندارد حاصلی وقت

 را هوا  نآ روزگوار  گذشت تا بگیرند آرام جایی وندر مین موجودات این چرا انمد ینم
 .ببرد یاد از

 .اگر البته باشند داشته ها یبعض اگر ستا خوبی چیز هم فهم

 حوزب  هوم  و بوود  نوین طراز هم که اشکوبه دو حزب آن. بگذرم و بگویم نکته یک
 و آبراهیمیان یرواند یها هشعبد با نه .شد می باید که شد آن و بود که بود آن کارگر طبقه
 یهوا  نکورد  مونم  مونم  بوا  نوه  و کهنسوال  افسور  آن خاطرات با نه و وبینار و سمینار با نه

 نمد این از کالهی مجازی فضای یها نکرد احسان رفیق و کیا رفیق و دوآتشه هواداران
 .شود نمی ساخته کسی برای

 بگذارنود  را مردگوان  است بهتر باشد جماعت این دربین عاقلی اگر البته قوم؛ عاقالن
 کنند فراموش را کهنه یها مزخ زندگان دهند فرصت و .بخوابند آرام خود درگورهای تا
 .دیگر واخالقی نو حزبی و نو ای هبرنام نو، فکری با بیایند صحنه به وقت آن و

 
 آدمی و حقیقت

 .است جهان با انسان تطابق سخن دیگر به است، ابژه با سوژه تصور تطابق حقیقت

 .است انسان توس  جهان پدیداری بازنمایی حقیقت

 حاصولش  کوه  اسوت  بووده  جهان با اندیشه مطابقت درپی آدمی تالش تاریخ درطول
 .ردک می پیدا طبیعت از انسان که بود تصوری هم انسان علم و معرفت .بود طبیعی علوم

 .است بوده جهان شناخت درپی آغاز همان از مدام انسان
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 همیشوه  و ،اند هداشت قرار هم دربرابر مستقل هویت دو عنوان به ابژه و سوژه دیرباز از
 .است بوده برقرار نسبتی مستقل هویت دو این بین

. ردکو  موی  پیودا  نمود آدمی برای چیزی دربرابر چیزی تصور البودرق آغاز از انوجه
 هوم  رورابودرب دو این وچرا است رقراروب نسبتی چه دو این بین افتوی میدر آدمی ایدوب

 .یرندگ می قرار

 کوه  بوود  آن بورای  .بوود  خوود  سووای  ما با آدمی ارتبا  برقراری برای خواست این
 .بگیرد اختیار به و بکند خود ازآن را دیگری آن واستخ می

 بوا  بوودنش  بورای  بوود  او تمایز وجه .آمد آدمی  سرا به نهگو این اندیشیدن و اندیشه
 .ردک می تصور نهگو این او شاید یا و دیشیدان مین و بود که چه آن

 و خوود  بوه  وانسوت ت موی  و دیشوید ان موی  که منی از .یافت خودش از تصویری پس
 .برسد تصوراتی به و کند اندیشه خود ماسوای به

 من :بگویند وانستندت مین اما بودند او چون که دیگرانی .گرفت فاصله دیگران با پس
 .هستم پس دیشمان می

 جهان که خودش ماسوای و خودش درمورد وانستت می و .نبود حیوان او دیگر پس
 .باشد نداشته واقع با درستی مطابقت بود ممکن اندیشه این هرچند کند اندیشه بود

 متعین بود هستی که خودش ماسوای با را خودش نسبت که بود آن درپی انسان پس
 .بود او وجود نحوه ترین بنیادی کار این .ببخشد تحقق و کند

 هسوتی  از عدم، از نه بود خود ماسوای و خود آفرینش بود آفرینش نوعی تحقق این
 .افتی می تعیین او از بیرون و او در که

 او ماسووای  تغییور  تنها تغییر این باره یک و بود خود ماسوای تعیین مستلزم کار این و
 ایون  دربطون  کوه  دیگری آفرینش بود آفرینش نوعی تغییر این و .بود او خود تغییر نبود

 و تغییر درکار که بودند ها تدس این آفرینش دراین و .بود خود آفرینش دیگری آفرینش
 پوس  کنود  متحقوق  تغییور  درآن را خود که ادد یم تغییر را جهان .بود خود و جهان خلق
 .ردندک می تغییر جهان و خود

 و تصورات نسبت این و .بود خود ماسوای با آدمی نسبت کردن برقرار درکار دست



 دفتری در نقد و بررسی :ها دست نوشته         32

 

 

 افوزوده  و رفوت گ موی  مایوه  تعقول  و باشوت ان می را آدمی عقل که ردک می خلق مفاهیمی
 مون  فوت گ می و هستم پس دیشمان می که نبود باور براین دیگر و .شد می دیگر و شد می

 .هستم پس همد یم تغییر
 

 ها هخاطر و ها مآد

 آدم  .نود ک موی  معنوا  خواطراتش  بوا  را خوودش  آدموی  .شود می معنا یشها هرابط در آدمی
 .شود می کنده زمین از باد یک با که اندم می ریشه بی درخت مثل خاطره بی

 ستا نقشی مهم .شود می ما زندگی وارد چگونه و کی و درکجا آدم یک نیست مهم
 پا رد این و ذاردگ می باقی ما درخاطرات که ستا ردپایی مهم .ذاردگ می ما برزندگی که
 موان  خاطرات از را ها مآد وانیمت مین ما .ندک مین پاک و شوید نمی طوفانی و باران هی  را

 منفوک  شویرین  وچوه  تلخ چه خودش گذشته از واندت مین آدمی .بزنیم خ  و کنیم پاک
 از و بشوید ای هچشم در را شا کودکی دوران یها هاندو و لبخندها واندت مین آدمی .شود
 .است رفته کجا و گونهچ و چرا و کسی چه و است آمده کسی چه که ببرد یاد

 است رفته دیده از که آن که یدآ می ماننظر به و وندر می و یندآ می ما زندگی در ها مآد
 مان ذهن در ای هجرق نیستیم انومنتظرش ابداً و اصالٌ که انیودرزم اما است رفته هم دل از

 شویرینی  یا تلخ خاطرات که ساعتی و روز در حاضرند و حی که ینیمب می و شود می زده
 تنوگ  چیوزی  یوا  کسوی  برای انوم دل نیمک می احساس اغافلون و اند هزد رقم اوم برای را

  .است شده
 

 دیوارها شدن برپا

 پهون  سرمایه که افتادند دردامی .گرفتند جشن را برلین دیوار فروریختن ابلهانه که آنانی
 .انداختنی فرو چه و کشیدنی دیوار چه بود، کرده

 .بود دیوار ساختن درحال جا این و جا آندر سرمایه

 قورار  جهوانی  مناسبات این درکجای آن ساختن و دیوار یدآ می میان به که پرسشی اما
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 کوره  یهوا  یخشوک  و دریاهوا  برتمامی سرمایه اختاپوس که درروزگاری هم آن یردگ می
 .است انداخته چنگ

 و بورلین  دیووار  بورای  ردندک می پاره یقه که اینانی و دارد معنایی چه مرزکشی و مرز
 مودام  کوه  دیوارهوایی  کنوار  از چورا  .بودند آنان زعم به آهنین پرده درپشت که مردمانی
 .ذرندگ می شود می ساخته

 روزگار دراین هم آن ندک می استقالل از آرمانی تصاویر آن به کمکی دیوارها این آیا
 .سرمایه جهانی سیطره درزیر هم آن و

 .دارد معنایی چه گلوبالیزاسیون با امروز ملی حاکمیت و

 مورز  خوود  زعم به تا است نشسته اش اندیشه و نولیبرالیسم اودیواره این سودرپ اوآی
 .کند معین را ها تدول و ملت

 و ها شارت عبور از ممانعت برای نمایش یا و یندها تدول قدرت نماد دیوارها این آیا
 چنود  دیوارها این باشد چنین اگر و کنند عبور مرزها از ها شارت باردیگر است قرار مگر
 .ورندآ می دوام روز

 ریشوه  کوه  سوت ا حوادی  یهوا  همخمصو  نشانه هرچیزی از بیش و پیش دیوارها این
 .است دیده ها تمل برای جدیدی یها بخوا ریدا یهسرما .دارد ها تمل این درفردای

 

 بینا ،جامعه کور جامعه

 .ست که قوه بینایی ندارد تنها حس بویایی داردا ای هجامعه کور جامع

 .ندک مییایی به هدف فکر  نه درکی از مقصد و هدف دارد و نه به نقش خود درراه

 .هد نه قصد و نیت و اراده فردد یکنش و رفتار فرد را رفتار دیگران شکل م

د وجوو  بوه راه و مسیر جامعه نه براساس خرد و عقل که برمدار تقلیود از گذشوتگان   
 .اندازی از عاقبت کار خود ندارد ید و کسی چشمآ می

 فهمیودن . نود ک موی  ایتوکفو  اوتنهو  نیدنوش تونیس دیدن به ازونی ای هامعوج درچنین
 .نیست شر 
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 نسوبت  غیور  ییهوا  مآد بوه  کارها .نیست خبری فردی مسئولیت از ای هجامع درچنین
 .فرد اال ندا ولئمس همه .شود می داده

 
 عقاید به احترام

 .بگذارید احترام دیگران عقاید به شود می گفته که ستا ای هاحمقان گزاره این

 پووچ  بوه  اسوت  آگاه که ستا کسی شعور به توهین تهی میان و پوچ عقاید به احترام
 .شود برمال باید که ستا حماقتی تأیید دیگر سویی از و عقاید این بودن

 هوا  نآ به باید و ندا محترم ها مآد .ندارد فرد آن عقیده به احترام به ربطی فرد به احترام
 .ها مآد عقاید نه ها مآد به گذاشت؛ احترام

 

 توتالیتر جامه دریک روشنفکر

 توتوالیتر  هجامعو  دریوک  جامعوه  راهنمایوان  و منتقودین  عنووان  به روشنفکران سرنوشت
 :ستا روشنی سرنوشت
 فیزیکی حذف

 زندان

 جامعه از ای هگوش به او راندن و

 چنوان  آن او بایود  این جز و واهدخ می محض تبعیت روشنفکر از توتالیتر جامعه یک
 .فکرکند گرسنگی و کار جز چیزی به نتواند که شود فردیش زندگی مشکالت درگیر

 
 نقد پیرامون نکاتی

 ها ندرآ حقایقی چه و چیست واقعیات :دید باید نخست موضوع یک رسیردرب .1
 .است نهفته

 این به و دهد نشان خودرا حقیقت عنوان به اریمد یم دوست که را چه آن ندهیم اجازه
 و اریمد یم دوست اوم که گونه آن نه کنیم اهونگ هست که گونه آن واقعیت به که بیندشیم
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 .دارد فایده مردم برای نیمک می فکر که گونه آن یا

 متن فهم .2

 ایسوتاده  کوه  ای هپنجور  کنوار  از هورکس  .نیست رانگیزوب مناقشه نومت یک واقعی نقد
 اشدهونو  فهوم  موتن  که شود می برانگیز اقشهومن زمانی متن یک نقد .گردن می اودنی به است
 .شود می نقد

 نویسونده  کوه  گونه همان متن دید باید نخست متن یک درمورد کردن داوری از پیش
 .نه یا است شده فهم است داشته درنظر متن

 کردن فشرده این که دید مجدد بازخوانی در و شود نوشته سطر درچند فهم این باید
 .نه یا است بوده درست سطر درچند بحث

 .است بحث پیام که دارد اصلی گراینگاه یک بحث هر

 پیوام  و پرسوش  و نویسونده  پیام فهم به موفق ما آیا دید باید داوری از پیش باید پس
 .نه یا مای هشد بحث کانونی

 .شود می نقد نوشته که است بعد به جا این از

 .ندارد متن و نویسنده به ربطی که ودر می ای هراه بی به نقد نشود فهم داستان اگر اما
 .ستا گمراهی پشت گمراهی

 کوار  گوردش  و تاریخچوه  است الزم باور یک و اندیشه یک و سیستم یک نقد برای
 تجزیوه  فرایند با و کنیم مرور را سیستم این به مربو  ارقام و آمار ،مبدانی را سیستم این
 .مباشی آشنا اطالعات تحلیل و

 .است دار مسئله فرایند یک نقد

 .خواهد می انرژی و وقت صرف و مهارت و تخصص کردن، نقد

 .دارد ای شده تعریف مخاطب نقد،

 و شوهامت  به نیاز انرژی، و وقت صرف و مهارت و دانش به نیازبر عالوه کردن نقد
 !هزینه پرداخت شجاعت دارد، شجاعت

 .ندارد وجود نقد جهت نبایدی و منع هی  :نقد محدوه

 .نیست یکی زدن نق با کردن نقد
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 و خشوم  ویم،شو  می تر آرام زدن، نق با ما یعنی. است مدار هیجان فرایند یک زدن نق
 سبک را خودمان نقد، هنگام ما کنیم، می دردِدل و گذرایم می میاندر دیگران با را مان غم
 .کنیم می وروزیر و حلّاجی را لهئمس بلکه کنیم، نمی

 .دارد ای هشد تعریف مخاطب نقد برعکس ندارد، ای شده تعریف مخاطب زدن نق

 

 ابژه و سوژه

 یوا  گیورد  موی  صوورت  بورآن  فعول  کوه  است شیئی و مفعول معنی به درتعریف ابژه :اُبژه
. کننود  موی  ترجموه  نیز شناسایی متعلقِ را ابژه گاهی مفهوم همین به بنا. شود می شناسایی

 و گوردد  موی  معلووم  حصول ادراک براثر. است ادراک حاصل که است چیزی هرآن ابژه
 .یابد می اعتبار آن عینیت

 فاعول  گواه  کوه  اسوت  موضووع  آن لغووی  معنی و گیرد می قرار ابژه مقابل در :سوژه
 فعول  که کسی عنوان با عمدتاً آن مفهوم مدرن، درفلسفه و .است شده ترجمه نیز شناسا

 نیوز  مودلول  و دال گواهی  ابوژه  و سوژه اسالمی، درفلسفه. است برابر شود می مرتکب را
 .اند شده خوانده

 هوای  شودنی  ادراک و محسوسات تمامی به ابتدا معرفت، حصول منظور به دکارت رنه
 پیودا  اتکوا  آن به تواند می که دانست ای نقطه تنها را «اندیشیدن» و کرد شک خود پیرامون

 جهوان  و «بوودن » بورای  اساسی مبنای دید می خود درون دکارت که تفکری قدرت .کند
 شوکل  دیودگاه  بورهمین  مبتنوی  «هسوتم  پس اندیشم، می» معروف جمله و بود پیرامونش

 .است گرفته

 جوووهر اولووی کووه کوورد تعریووف را متمووایز و مسووتقل جوووهر دو دکووارت دراصوول
 کوه  اسوت  جسوم  یا ماده دیگری و است آن مبرز صفت اندیشیدن که است «خردورزی»

 و خردورزی به را اصالت دکارت مفهوم، دو این بین. است عدبُ داشتن آن کلیدی ویژگی
 عقول  .کورد  توصویف  و درک را پیراموونی  هوای  ابژه توان می آن برمبنای که داد سوژگی
 را آنووان و بوورده پووی موجووودات همووه ماهیووت بووه اسووت قووادر دکووارت نظوور از انسووان

 سووژه  موان یوا ه  «شناسوا  فاعول » انسوان  خرد حالتی، درچنین و دهد قرار موردشناسایی
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 .شوند می خوانده بژهیا ا «شناسایی مورد های شیء» پیرامون جهان و شود می خوانده

 
 دنیا کار خرابی

 سواواک  بورای  شوود  موی  دسوتگیر  1356سال در است بوده مائوییست روزگاری هک میآد
 دانشوگاه  از بواره  یوک  کننود  جلووگیری  جوانان شدن چ  از چگونه که ویسدن می کتاب

 چو   مدام و مارکسیسم برعلیه شده ترجمه کتاب جلد چند با وردآ میدر سر استندفورد
 بوا  گذشوته  درروزگار که درحالی هدد یم فحش فرهنگی چ  به یدآ می راست و ودر می

 مودام  بعود  و اسوت  ننوشته مطلبی مارکسیسم توضیح در خ  دو اش مارکسیستی پیشینه
 نود ک مین نگاه لحظه یک و بودند نطنزی تحفه چه هویدا و شاه که ندز می ورق را تاریخ

 .یمیجا این ما چرا پس ویدگ می او که بودند آن دو این اگر که

 .چرا انیمد ینم و است خراب. است خراب دنیا این کار جای یک

 

 داشت پوچی هدف خانمیرزاکوچک

 .نندک می نگاری تاریخ و اندیشی تاریخ شان یها هبیغول در که هستند موجوداتی روزها این

 گرانوی  پوژوهش  ننود ک موی  وانموود  و ونود ر موی  تاریخی یها تشخصی تک تک سرا 
 توا  کننود  الوک  را شده نوشته تاریخ دارند دردست که الکی با واهندخ می که ندا طرف بی

 آوردن و کوردن  ریسومان  آسومان  بوا  پس .افتادند ها نآ که نیفتند چاهی درهمان دیگران
 تخطئوه  دارنود،  دردل که سندر می چیزی آن سویدای به تاریخی سوخته اطالعات مشتی

 .اند هبود بزرگ واقع هب که بزرگانی

 بیوت  شواه  بوه  خوان  میرزاکوچوک  زندگی درمورد خزعبالت کلی از بعد که موجودی
 تخطئوه  بوا  نقود  .تونیسو  یواندیش اریخوت دنبال به بود پوچ میرزا هدف که دوسر می خود
 .نیست یکی

 ریدا یهسورما  و ضدسوسیالیسوتی  خودشوان  صوریح  نوص  طبق موجودات این منظر
 را او و شوند ک موی  بطوالن  خو   میورزا  برکارناموه  باره یک هب که نیست بیهوده پس .ستا

 .است کرده استفرا  طالش درارتفاعات را او تاریخ نهنگ که انندد یم یونسی
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 و نوسوتالژیک  راسوت  سووی  از روزهوا  ایون  که تاریخ از جانبه یک روایت گونه این
 کوه  آن خواطر  بوه  .اندیشوی  تواریخ  اال هسوت  چیز همه شود می زده دامن  رفرمیست چ 

 .اند غایب بررسی این صحنه از فئودالی و قزاقی ارتجاع و انگلیس

 درس رضواخانی  و فئوودالی  اسوتبداد  وترکوه  تخم و یرونسادآ ژنرال فرزندخواندگان
 بوا  و .کننود  کشوی  مالوه  را پدرانشوان  یهوا  تجنایو  توا  اند هشد اندیش تاریخ و اند هخواند

 برچشوم  خواک  قواب  دریوک  مظلووم  و ظوالم  دادن قرار و مقتول و قاتل کردن واژگونه
 .بپاشند حقیقت

 

 منشعب گروه

 نشوریه  روایوت  ترین ای هتود و روایت رینوت میقدی عبومنش گروه یوررسودرب .1
 شوهره  کیوانوری  خو   و حزب وتمام تام مدعی عنوان به خدایی علی و توده راه
 .است خاص و عام

 وبواروی  برج درون هب را نوید تروای اسب معزز که ویدگ می صراحت به خدایی .2
 .برد ها کچری

 درحوزب  قودیمی  امور  یوک  ها هگرو دیگر در جاسوسی و توطئه و سازی جریان .3
 سنتی است بوده توده درحزب اخالق عین که اخالقی بی این و است بوده توده

 و سند به نیازی و است عالم شهره سنت این از فراوانی یها هنمون و .قدیم ستا
 .ندارد مدرک

 سویامک  رفیوق  هموان  مهرگوان  .نیست ای هپوشید راز هم مهرگان حیدر کارنامه .4
 ای هتوود  را دالور ردگُو  آن گلسورخی  کنود  القاء ای هدرجزو کرد تالش که است
 .است کرده

 کوه  باشود  او نوشوته  واندت مین رو این از بیگوند حیدری تورج به منسوب جزوه .5
 کوه  الاقول  .ای هتوود  سوراپا  ای هتوود  یک با دار مسئله چریک یک بین است فرق
 .کرد شک مورد دراین وانت می

 آیوا  اسوت  نوشته بیگوند را جزوه این کنیم فرض. نیست محال که محال فرض .6
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 .است بوده برخطا او که نداد نشان تمامی به زندگی جریان

 نفور  بیسوت  گیوریم  حواال  انود  هبوود  نفور  نُه یاهشت  ها نای خدایی روایت طبق .7
 اینوان  الفتووح  فوتح  انود  هشود  ای هتوود  باره یک عالم تمامی بگیریم فرض .اند هبود

 نوه  کلموه  چنود  .ستا بوده چه 1362 تا 1356 یها لسا دربین و توده درحزب
 درغنوای  صوفحه  چنود  .اند هزد حساب حرف نفر بیست این مقاله یا کتاب چند

 دو حوزب  آن درانحصوار  که ادندد یم را پزش کذایی جزوه درآن که مارکسیسم
 کوه  آن جوز  انود  هگشوود  حقیقوت  یسوو  به دری چه. اند هردک میقل است اشکوبه

 صوورت  کوه  نبودند اینان هم مگر بهمان و فالن برای بالاشکال درحزب اند هرفت
 حزب و رساندند حزب دست هب و دزدیدند را ها کچری پلنوم نخستین جلسات

 اخوالق  بوه  نویم ک موی  شوروع  که هرکجا از ینیب می .کرد چاپ تمام اخالقی بی با
 تموامی  بوه  هوا  نای .توده حزب تاریخ درتمامی نایاب و یاب کم عنصری سیمر می

 حقیقوت  دنبوال  بوه  کوه  کسوی  .بود دیگر نفر یک مچل هم او بودند نفر یک مچل
 .رداندگ میبر روی او از هم حقیقت نیست

 ایون  کلیدی یها تپس از یکی زاده تقی بهمن روایت طبق بالاشکال حزب آن دربانی
 .بود نفر بیست

 اصولی  نکتوه  نیسوت،  هست، بازاری هر برسر که ها تروای این بحث تمامی اما .8
 فراموشوی  گورد  دهنود  اجازه و نشوند تازه کهنه یها مزخ است بهتر که بود این
 یافت ها نآ دربین اگر قوم، عاقالن وقت آن ببخشد، التیام را ناسورشده یها مزخ
 .کنند سیسأت دیگر رفتاری و منش و اخالق با دیگر حزبی و بیایند شود

 خودش طبقاتی و تاریخی دالیل چ  جنبش از دربخشی راست اندیشه برآمدن .9
 دربرآمودن  .سوت ا درستی حرف این .نیست تبیین قابل توطئه تئوری با .دارد را

 از وانتو  موی ن اموا  .ام هپرداختو  آن به تفصیل به ها کچری درسازمان راست اندیشه
 درسوازمان  هوا  ینفووذ  و بالاشوکال  حوزب  آن گرانوه  توطئوه  و خرابکارانه نقش
 پایین و باال از و شدند می گذاشته خود به ها کچری اگر .نگفت چیزی ها کچری
 اپورتونیسوم  توق  .مدنود آ موی برن آن فروپاشوی  درصودد  اپورتونیستی یها هاندیش
 و هوا  ینفووذ  از خوود  پاالیش با وانستندت می ها کچری و مدآ میدر 1362 درسال
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 .گردند باز درست خ  به ها تاپورتونیس

 تورین  بوزرگ  ایون  .نبوود  تووده  حوزب  ها کچری نقد .بگذرم و بگویم نکته یک .10
 .ستا طبقاتی امر یک فهم .بود خارج راست جریان فهم از که بود ای همسئل

 
 نقد آداب

 از فورار  وینود گ می را این .نگفت چیزی حال درعین اما گفت را چیز همه وانت می نقد در
 .حاشیه به گریز و متن

 درآخور  کوه . اسوت  بحوث  گرانیکواه  پرسش یک نهایی درتحلیل جدی بحث دریک
 پرسش به و رفت حادثه دل به باید .نه یا آری ؛yes & or no گفت باید ها یانگلیس قول به

 .بگیرد شکل باید پاسخ این حول ای هحاشی یها ثبح و گفت  پاسخ اصلی

 
 ازدواج

 و زنودگی  دیالکتیوک  بگوویم  بهتور  یا و مبارزه و ازدواج دیالکتیک توتالیتر درکشورهای
 کمونیسوت  حزب عضو یک که نیست گونه آن داستان .بغرنج غایت هب ستا امری مبارزه
 .ندک می بازگو ما برای فرانسه یا آلمان

 .نودارد  درحوزب  عضوویت  بوا  منافاتی هی  ازدواج و مبازره تیکدمکرا درکشورهای
 را کوارش  دارد کوار  محوی   در که ستا روشنفکری یا کارمند یا کارگر حزب عضو یک
 حوزب  بوه  هم سری عصر و وردخ می همسرش با را نهار ودر می اش هخان به بعد ندک می
 .همین ندز می

 احوزاب  از هوواداری  و سومپاتی  و عضوویت  .نیست چنین پیرامونی درکشورهای اما
 وردآ مین تاب را ای هدست و حزب هی  که نظامی با عیار تمام جنگی به شدن وارد یعنی

 .رندب می سر به بودن غیرقانونی و دراختفاء همیشه احزاب و

 جورم  کول  طوور  بوه  و است نشده تعریف کشورها دراین سیاسی جرم که جا آن از و
 انود  الطریوق  قطواع  و جنایتکار حکومت نظر از همه و شود نمی شناخته یترسم به سیاسی

 کشوورها  دراین را ازدواج .بود خواهد مواجه سنگینی تبعات با سطحی درهر فعالیتی هر
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 .دید کانتکست دراین باید

 وانت مین که ستا تابوهایی از زن و مرد رابطه زده سنت جامعه دریک دیگر سویی از
 بوا  سووی  دو از واکونش  و کونش  نووع  هر و گفت سخن آن مورد ودر شد نزدیک آن به

 .شود تعبیر واندت می فحشاء و اخالق فساد

 .جوامع دراین تحزب اندیشه رشدنایافتگی به رددگ میبر داستان این دیگر سوی یک

 یوک  گزینش و حزبی یارگیری با بیشتر احزاب هواداران دربین جوامع دراین ازدواج
 نوه  شود  موی  معنوا  روشونفکری  و حزبی یها تفعالی در کار کمک و فکر هم و روشنفکر
 .زندگی برای مردی یا زن انتخاب

 

 الگوها و ها لمد

 بایود  .ذردگو  موی ن جا آن و جا ایندر مدل یک کردن پیدا طریق از پیشرفت و عهوتوس راه
 شوکل  چوه  بوه  درخوودش  را الگوهوا  این ما جغرافیایی و تاریخ و فرهنگی تمایزات دید
 .وردآ میدر

 امپریالیسوم  و استعمار درعصر ها نآ شدن زاده و پیرامونی درکشورهای ریدا یهسرما
 پوس . ندارد شباهتی هی  19 و 18 درقرن سرمایه بدایت با که است کرده خلق موجودی
 .شود می تکرار مدام که ستا ازخطاهایی الگو این به الگو آن تاریخی رسالت بارکردن

 .نیسوت  هوا  یبعضو  خوشایند وابسته ریدا یهسرما ترم تحت سرمایه این بردن نام اگر
 .کند متمایز کالسیک ریدا یهسرما از را سرمایه این که کرد پیدا دیگری ترم باید

 شوبه  و رفواه  یهوا  تدولو  الگوو  از پیراموونی  درکشورهای سدر می نظر به توسعه راه
 بایود  .نیست وابسته ریدا یهسرما دست به کار مهار که دولتی .ندک می تبعیت سوسیالیست

 .اندیشید بیشتر موضوع این روی
 
 نقد عیار

   عید سحرگاه وقتی که شنیدم 

 یزیدبا برون آمد زگرمابه
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 خبر بی خاکسترش طشت یکی

 سر به سرایی از ریختند فرو

 موی و دستار شولیده گفت همی

 روی به ماالن شکرانه دست کف

 آتشم درخور من نفس ای که

 کشم؟ درهم روی خاکستری به
 
 کوه  هسوت  احتراموی  درنقود  و یرنود گ موی  عیوار  را نقودها  درنقود،  و نقد ساحت در

 شویرین  کوالم  تلخوی  از بهانه که .نشیند تلخ برکام یا و ننماید چنین گو نیست درغیرنقد
 .حقیقت به شدن درنزدیک است کام کردن

 نشواندن  بورای  ناراسوتی  از راسوتی  زدن محک برای یردگ میبر را نقد سالح که آن اما
 دربوازار  و بوود  نخواهود  درامان مذمت تیر از خود زشتی و ناحقی یجا به زیبایی و حق
 برهودف  را تهموت  تیور  بینوه  و دلیول  ارائوه  یجا به مایگان خرده صرافان، و فروشان کهنه
 پسوت  و بواال  و کوارش  پسوت  و باال نداند خود که هست منصفی نقاد کدام اما .نندز می

 .چیست روزگارش

 دربوین  هوا  مآد .نیسوت  هوم  شویطانی  کوه  همچنان نیست قدیسی ما پلشت درروزگار
 راسوتی  و حقیقت دنبال به و ندز می برهدف تیر که آن اما .اند درنوسان قدیسین و شیاطین

 از و شوود  تور  نزدیوک  فرشوتگان  ساحت به ندک می تالش بلیغ جدوجهدی با ندز می قلم
 .شود دورتر و دور شیاطین دنیای

 
 سماع آداب

 شونود  می خود درگوش را حق صدای عارف. است شنیدن معنای به سمع ۀریش از سماع
 .درآمدن  فعلیت  به و شدن شکوفا برای هماهنگ، حرکتی آید، درمی حرکت به و

 از دارد دیگوری  معنای که ستا رقصی باشد تسامح به هم اگر و نیست رقص سماع
 .است رایج افواه در چه آن

 و برسور  کالهی با یمیرو هروب ای هرقصند با ما درسماع .است صوفیان آداب از سماع
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 و آسومان  روی به راست دست ه؛دگشا ییها تدس با و رخدچ می که برتن سفید ای هجام
 .وردآ می وجد هب را بیننده زمین روی هب چ  دست کف

 تون،  از عبوا  آوردن در و است کفن تجسم سفید جامه و ،است گور سنگ نماد  کاله
 .هدد یم معنی حقیقت سوى به پرواز زدن، چر  و مادى عالیق از پوشى چشم معنى به

 کوف  و ملکووت  پوذیرش  بورای  آمادگی نشانه آسمان، به گشوده راست، دست کف
 .است ده روزى پرورنده مام به ها خوبى انتقال زمین، سوى به برگشته چ  دست

 
 چیست رقص

 درنوزد  رقوص  ببینیم باید نخست است صوفیان رقص که سماع آداب و سماع فهم برای
 .چیست اسالمی فالسفه

تعریوف،   ایون  طبوق  ا.نو و آوا با همراه معموالً موزون، و هماهنگ است حرکتی رقص
 .نوا و . آوا3 هارمونی، یا اهنگی. هم2حرکت،. 1دارد: اساسیۀ مؤلف سه رقص

 حرکوت  نووعی  نیوز  رقص. فعل به قوه از است تغییری فالسفه، دراصطالح حرکت،
 و جهوان،  اسوالمی،  ۀفالسوف  نگواه  از. فعول  بوه  قووه  از کموال،  بوه  نقص از حرکت است،

 و هوا   انسان بگوییم توانیم می صورت ایندر. است درحرکت جبراً و تکویناً هرموجودی،
 .دارد هم دیگری ۀمؤلف رقص این اما اند، رقص در هستی تمام

 هوم  بوا  هماهنوگ  درنسوبتی  رقوص  این اجزای. است موزون و هماهنگ رقص این
 .کنند می حرکت

 دیگوری  مهوم  ۀمؤلفو  یوا  عامل. آید نمی وجود به خودی خودبه موزونْ حرکتِ این اما
 کوه  ستا صدا شدن شنیده از بعد اساساً. فرد درگوش صدا یا آوا شدن شنیده: دارد الزم

 شود شنیده بیرون از و باشد موسیقی صدای است ممکن صدا این. شود می آغاز حرکت
 .شود شنیده فرد درون از است ممکن و

 نموود  رقوص  ایون  گواهی . آیود  درنموی  رقوص  به آوا بدون سالک عرفانی، رقص در
 .است درونی کامالً و ندارد بیرونی
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 و نموایش  هوای بوه جن قصر نوع درآن. دارد هاییتفاوت متعارف رقص با رقص این
 .است آن مانند و زیستیهم و سرگرمی هدف به نوعاً و دارد غلبه اجرا

 دالیول  از یکی و ،جا این و اکنون کردنِ تجربه برای است مراقبه نوعی نگاه، نوع ایندر

 .باشد همین تواندمی اشآفرینیشادی

 :ویدگ می چنین رقص درمورد سهروردی الدین شهاب

 
 کند، باال قصدِ جان

 .اندازد در به قفس از را خود که خواهد که مرغی همچو

 ؛یدآ مانع تن قفسِ

 .برانگیزاند جای از را تن قفسِ و کند قوت جان مرغِ

 .برود و بشکند قفس پس بود، عظیم قوت را مرغ اگر

 .گرداند می خود با را قفس و شود سرگردان ندارد، قوت آن اگر و

 
 بورژوازی و سکس

 .نیست ریکا به آدمی واداشتن و تخدیر برای ای هحرب بورژوازی درنزد تنها سکس

 بورای  حتی و نسل بقاء برای طبیعی رابطه یک عنوان به را سکس توانست ازیوبورژ
 کوه  کواالیی  .کنود  تبودیل  کواال  یک هب ند،ک می طلب غرایز که چیزی از آدمی بردن لذت

 نصویب  سوو  دو از فراوانوی  سوود  و شوود  موی  تولیود  و شود می فروخته شود، می خریده
 .ندک می پرنو یها لکارت

 مایوه  سوکس  سوت ا او هستی شاکله از جزیی و بورژوازی جنس از عنصری سکس
 .کند سلب او از را خودش توجه واندت مین و ندک می فکر او به ستا او مشغولی دل

 بخش ترین کننده تعیین سکس .است سکس با همراه و وابسته سرمایه مرگ و حیات
 .ستا بورژوازی روح از

 
 نقاد نقد

 نوه  یود آ می بیرون نویس تاریخ و نگار تاریخ و منتقد و فیلسوف هرسوراخی از روزها این
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 دری و ببندنود  را روشنایی یسو به دری بلکه کنند باز حقیقت یسو به دری که این برای
 .بگشایند تاریکی یسو به

 
 ها هنشان و ها منا

 مهوم  .نودارد  اهمیتوی  موجودات این نام .ذریمگ می ییها هونشان ها منا از ها یبررس دراین
 .نندک می پراکنده که ستا آهکی و کافور بوی

 وقتوی  و« هپروتوی  روشونفکران » تیتور  اوب ویسدن می ای هالومق موجودات این از یکی
 دیولووز  و فوکو و هگل و ارکسوم که هستند انیوکس منظورش ینیمب می ویمر می جلوتر

 خوود  تاریخ از و بلدند را غرب فلسفه خود کشور فلسفه دانستن یجا به و وانندخ می را
 .اطالعند بی نیز

 بوا  توا  اسوت  شوان  شوبانه  یهوا  مبز برای لوزیودو  کووف و هگل و مارکس خواندن و
 .کنند مزین را شان شبانه یها مبز روسی کنیاک پیک چند و تریاک بست چند کشیدن

 .وانندخ می دردانشکده کردن دلبری و دادن پز برای را هگل و مارکس اینان

 فرهنگی لئمسا ترین ساده درک از اما انندد یم را دریدا و لوزودی فیهاخالدون تا اینان
 .عاجزند خود

 سواده  رابطوه  یوک  برقوراری  چگوونگی  از و نود ا پوالس  ازیومجو  ایوفضو  در انواین
 .عاجزند اجتماعی

 .اند خلق شیفته یها تتروریس و نیستی مبلغان اینان

 کلیود  و انود  گووارای  چوه  کواله  یهوا  تکلفو  سویبیل  و بازند گروپ گنگسترهای اینان
 .دارند قدرت رودرآخ سر و است وصل شان بانکی حساب و شلوار زی  به شان زبان

 یوا  اسوت  چو   روشونفکران  خواص  محسونات  هموه  این پرسید موجود این از باید
 .هست هم راست روشنفکران مخصوص

 .ندز می بیرون افراطی راست خروس دم ودر می موجود این دست از که کالم مهار

 یهوا  یبودخت  تموامی  مسوبب  را اوه  چ که توسا افراطی راست العالج مرض این
 .انندد یم عالم
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 مثول  لیبورال  یهوا  ففیلسوو  و فلسوفه  طرفداران که کسانی پرسید موجود این از باید
 .شندک می چه و ورندخ می چه خود درمحافل هستند آرون و پوپر  یا الک

 سور  و نیسوت  وصول  شوان  بوانکی  حسواب  و شولوار  زی  به شان زبان کلید اینان آیا
 .ندارند قدرت درآخور

 چوون  ای هنویسوند  چرا ویدگ می مقاله این نویسنده که اند چنین چ  روشنفکران اگر
 نویسونده  و شاعر و یردم می تنهایی و درفقر بود قلم اهل شرف که درویشیان اشرف علی
 و درجیوب  خورد  پوول  کموی  و روغن کوپن یک با را پوینده و مختاری چون محققی و

 .نندک می پیدا خیابان درگوشه دردست طناب یک

 هوا  سوهوا  تپن و ها جبر از بدهید سرانگشتی آمار یک اند چنین چ  روشنفکران اگر
 .باشد دراوغش هرکه شود کور تا شان بانکی یها بحسا و ویالها و

 عنووان  بوه  روشونفکری  جریان که شوند نمی رها مصیبت این دست از افراطی راست
 .هدد یم نشان را چ  به تمایل ناخواه خواه موجود وضعیت نقد

 شناخت درصدد یا و شناسد نمی را خودش تاریخ که نیست نهگو این چ  روشنفکر
 و اردد یبرمو  گوام  زمینی چه برروی اندد ینم که است این نه و نیست شا تاریخ از خود
 .نیسوت  درایون  روشونفکر  نقود  و اشوکال . نوه  است، چگونه سنتش و تاریخ با اش هرابط

 و کنود  پیودا  را خوودش  ایرانوی  روشونفکر  هدد ینم و است نداده فرصت مدام سرکوب
 .بردارد قدم جلو به

 تعیوین  بورای  خود، کردن پیدا برای شرای  بودن مهیا از مدام روشنفکرانش غرب در
 .اند هکرد منطبق اوضاع با را خودشان و اند هجست سود دیگران با خود نسبت

 اوهو  هدردانشوکد  کردن دلبری و دادن پز برای را هگل و سوارکوم چ  فکرانوروشن
 بسوت  بون  ایون  از رفوت  برون برای راهی واهندخ می واندخ مین انیوابوخی یاوه ثبح و

 .بیابند فکری

 روشونفکران  بداننود  واهنود خ موی  وانود خ می را دریدا و لوزودی اگر چ  روشنفکران
 .چیست موجود یها نبحرا به شان نگاه غرب کنونی

 گنگسوتر  و تروریسوت  اتهوام  .نیسوتند  تروریسوت  و نیستی مبلغان چ  روشنفکران
 .ندز می ها نآ به افراطی راست که ستا ای هپای بی اتهامات
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 مغلطه

 دادن فریوب  یمعنوا  به این جز .افتند اشتباه و درغل  بدان مردمان که ستا کالمی مغلطه
 .یدآ می هم انداختن شبهه و شک به را کسی این جز و .است آمده هم

 .است مغالی  آن جمع و ستا عربی ای هواژ مغلطه

 .است آن مترادف واژگان از فاسد، قیاس و سفسطه،

 و مورتب   بوی  یهوا  ممفهوو  و کلموات  از ابوزاری  اسوتفاده  یعنوی  مغلطهتر  ساده زبان به
 .ضوعوم آن دادن نشان موجه برای ضوعوم به مرتب  کم

 .است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از گری مغلطه و مغلطه مفهوم کردن درک

وارونوه   را بد معنی یک یا و ندک می عوض را حقیقت معنی مغالطه با گر، مغلطه که چرا
 .هدد یم نشان فریبنده و درست ظاهری با اما اشتباه و

 

 راست اندیشه برآمدن

 شد اندیش خیال که درونی هر

 شد بیش خیالش آری دلیل چون

 
 خانوه  بوه  ای هعود  بازگشوت  و فودایی  درسازمان 1356 درسال راست اندیشه برآمدن

 سور  از را بوق امروز به تا راست اندیشه .نداشت چریکی مشی بودن غل  به ربطی پدری
 .نیست حقیقت دنبال به که چرا .ندز می گشادش

 ننود ز می اکنون هم یا و دندز می چریکی جنبش بست بن از دم 1356 درسال که آنانی
 .افتاد سقو  درسراشیب رژیم بعد ماه هیجده کمتراز که نندک می فراموش

 سواواک  .ایودئولوژیک  بست بن یک نه بود تاکتیکی بست بن یک 1355 سال بست بن
 .بوود  افتواده  جلوو  هوا  کچریو  از گوام  یوک  مخابرات سانترال یها هدستگا آوردن علت به

 هوا  کچریو  بوود  کوافی  .بود ها کچری افتادن پس این از ناشی سال این بار مرگ ضربات
 1357 سوال  بوه  را هوا  نآ تواکتیکی  نشوینی  عقب یک ورندخ می دارند کجا از همیدندف می
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 .بود ساواک افتادن پت پت به سال که ساندر می

 ایون  .بود نشینی عقب و جویی راه همین برای درمهرآباد رهبری عالی شورای نشست
 یهوا  سنفو  کشویدن  درحوال  کوه  بوود  رژیم این بود بست بن در که نبود چریکی جنبش
 .بود آخرش
 

 بود چه ماجرا حقیقت

 غوطوه  تغافول  درآن هوم  هنووز  و بودنود  غافل جامعه درونی یها هپوی درک از که آنانی
 سیاسوی  کوار  کوه  بعد به 1357 سال از که ویندگ مین پاسخ ساده پرسش این به ورندخ می

 دلیول  یوک  هبو  هوم  آن و کشوید  سالح از دست شا اصلی درثقل چ  دیگر و شد عمده
 .نشد گشوده ای هقلع هی  چرا سالح با نقد ضرورت نبود روشن؛

 خیوول و دیگوور چسووبیده بهووم دوقلوهووای و اشووکوبه دو حووزب آن فتوحوالوو فووتح
 و بوود  چوه  بودند چسبیده لوودوق چسب چون مارکسیسم و لنینیسم به که کاران سیاسی

 .چیست اکنون هم

 .نیافت قوام کارگری یها هپای چرا و نیامد دوجو به قدرتمندی کمونیست حزب چرا

 تموامی  و درآمود  سال دو از کمتر لنینیسم بر متکی حزب آن تق که بود این جز مگر
 و چریکوی  مشوی  منتقودین  گرفتنود  موانی  الل چرا پس .شد برآب نقش ها یبند خالی آن

 .ستا دیگری درجای اشکال که نگفتند چیزی

 تحوزب  اندیشه نگرفتن درپایه چندانی نقش چریکی مشی و نبود درپیشاهنگ اشکال
 بمانود  ایون  و .بوود  هوا  فحر این از تر بزرگ مشکل .تونداش 1357 اموقی رنوشتوس و

 .بعد برای
 
 چیست؟ نادانی

 .است مطلق خصوص و عموم نسبت دو این نسبت .نیست یکی اطالعی بی با نادانی

 نوادانی  تووان  نموی  را اطالعوی،  بوی  هر اما .است اطالعی بی از نوعی نادانی، هر یعنی
 اطالعوی  اموور  برخوی  بوه  نسوبت  اسوت  ممکون  دانا، انسان یک این،بنابر .کرد محسوب
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 .آید حساب به دانایی فرد هنوز اما باشد، نداشته

 زندگی انداز چشم به معطوف نادانی، اما است، خاص موقعیت یک به ناظر اطالعی، بی
 .است آهنگ دراز درزمان و

 بایود  کلوی  نحوو  بوه  کوه  مسویری  از آگاهی و زندگی عووسی ۀپهن به اظرون خردمندیِ
 .شود پیموده

 از جاهول  نرسد اگر و برسد اییودان به واندت می اوام یدآ می اودنی هب ادانون ادان،ون آدم
 .ودر می دنیا

 
 اخالقی زندگی

 برجوای  هرچیوز  یعنی عدالت .رددگ می درست روال به کارها که مند قانون جامعه دریک
 از وانود ت موی ن کسوی  که است شده تعبیه ای هگون به سیستم و .یردگ می و بگیرد قرار خود

 دزدی دروغگویی، چاپلوسی، به نیازی زندگی برای پس .کند سوءاستفاده خود موقعیت
 .نیست کردن خالی را دیگران زیرپای و

 ود،ر موی  پویش  غل  روال هب کارها هستند غیراخالقی جوامعی که پیرامونی درجوامع
 .جاری و ساری ستا امری ابعادش درتمامی دزدی و چاپلوسی ریا، درو ،

 ایون  اموا  .سوت ا ییها ههزین متحمل و دشوار غایت هب جوامع درچنین زیستن اخالقی
 .شد ریا و درو  نظام این از ییجز و داد تن شرارت به باید که نیست آن معنی هب

 ندادن تن و بره و گرگ ظالمانه مناسبات به نشدن آلوده و اخالقی درمرزهای زیستن
 .گذاشت ارج آن به باید و است مبارزه نوعی خود جوامع درچنین مناسبات این به

 

 عدالت و آزادی

 و آزادی بوین  اگور  دلیل همین به .است خواهی عدالت برای الزم و ضروری شر  آزادی
 عودالتی  بوی  بوه  میبتووان  توا  کنویم  انتخاب را آزادی باید م،یباش انتخاب به مجبور عدالت
 .مکنی اعتراض
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 حسابرسوی  بوه  عودالتی  بوی  و .نیسوت  شودنی  عودالتی  بوی  با مبارزه نباشد، آزادی اگر
 .یزدخ میبر و یردگ می جان عدالت که ستا آزادی خون با .یردم می عدالت و سدر مین

 آزادی منهوای  عودالت  و عودالت  بودون  آزادی عودالت؛  و آزادی از سوویه  یک درک
 و آزادی دیوالکتیکی  درک مهم .است زده اعصار درطی مردم مبارزات به بسیار خسرانی
 .است عدالت
 

 بود که لوتر مارتین

 موردان  آلوود  گناه زندگی و کلیسا ارباب فساد با تدریج به که بود ویتنبرگ کلیسای واعظ
 درازای و انسوتند د یمو  زموین  درروی خودا  نماینده را خود که کشیشانی .شد آشنا کلیسا
 .ادندد یم ها نآ به شان گناهان بربخشیدن مبنی سندهایی مردم به پول گرفتن

 شوهر  بوزرگ  کلیسای در به را آن و نوشت ماده 95 در را خود مانیفست لوتر مارتین
 تعلویم  یعنوی   خوود،  اصولی  وظیفوه  کوه  کورد  موی  موتهم  را کاتولیک کلیسای او آویخت،

 الهوی  رحمت و فیض از را انومؤمن  و است پردهوس یوفراموش به را یحومس ایوه وزهوآم
 .کند می دور

 و احضوار  بوه  تنهوا  نوه  لووتر . کرد تهدید تکفیر به را او و خواند فرا رم به را او پاپ،
 و افکنود  آتوش  بوه  تهورآمیز دراقدامی را پاپ آمیز تحکم نامه بلکه ننهاد، وقعی او تهدید
 و کفور  دربواره  دارد حق چه پس  است، پروردگار عادی بنده یک پاپ که برداشت فریاد
 کند؟ داوری دیگر بندگان ایمان

 فرصوت  او به سالی چند انزوا و درخلوت زندگی .آورد روی مخفیانه زندگی به لوتر
 .کنود  ترجموه  آلموانی  زبوان  بوه  را مقدس کتاب و دهد سروسامان خود افکار به که داد

 .شیدک می چالش به را کلیسا ارباب اقتدار که تهورآمیز و مهم اقدامی

 حوق  را مقودس  کتواب  تفسویر  و درآورده خوود  درانحصوار  را خودا  کوالم  کشیشان
 .دارند نگاه وابستگی و درجهل همواره را عادی مردم تا دانستند می خود انحصاری

 بوود  بوهم اهل هوس یان .بود داده انجام( 1371 و 1415) هوس یان قبالً را لوتر کار
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 درآتوش  جادوگر عنوان به را او کلیسا کرد، ترجمه چک زبان به التین از را مقدس کتاب
 سووی  از کتواب  خوانش و فهم انحصار به جدی ای هضرب مقدس کتاب ترجمه. سوزاند
 .بود کلیسا

 

 لوتر دینی مانیفست

 هسوتند،  نزدیوک  او بوه  یکسان به همه و آفریده برابر را خود بندگان همه خداوند .1

 هسوتند  تور نزدیک خداوند به که شوند مدعی توانندنمی روحانیان یا کشیشان پس
 .دارند نمایندگی او سوی از ای

 پس .است انسان قلب و خداوند میان مستقیم و روحانی پیوند حاصل دینی ایمان .2

 ارزشی هی  باشد فشار با یا جهل روی از اگر یعنی است، آزادانه و وجدانی امری

 انجوام  الهوی  کوالم  درک راه از و مسوتقیم  طوور  بوه  خداونود  با انسان پیوند .ندارد

 رابطه ین. ا دارد قرار همگان دردسترس و است منقول مقدس درکتاب که گیرد می

 ارتبوا   واسوطه  را خوود  ندارند حق روحانیان پس ندارد، نیاز واسطه یا میانجی به

 .بشمارند خود برای امتیازی را این و بدانند خدا با بشر

 بنیوادگرا  مسویحی  یوک  دینی، های گرایش و اورهاوب از بسیاری در لوتر همه این اوب
 .ماند باقی

 سووزاندن  و گرفوت  را دار زمین اشراف جانب دهقانان قیام برابر در و بود یهود ضد
 .داشت باور نیز را جادوگران

 خواک  بوه  ویتنبورگ  درکلیسوای  و درگذشوت  سالگی 62 در 1546 فوریه 18 در لوتر
 .شد سپرده

 اقتصوادی  مناسوبات  تغییر و بورژازی برآمدن بربستر دینی اصالح که برد یاد از نباید
 عوقوو  بوه  دیگور  درکشوورهای  دینوی  رفورم  این اگر و .رفتگ می قدرت و افتی می معنا

 و بگیورد  پروبوال  کشوورها  درایون  نتوانسوت  بوورژوازی  کوه  بوود  آن خواطر  به نپیوست
 بوورژوازی  فکوری  نماینودگان  .بفرسوتد  انمیود  به سیاست و دراقتصاد خودرا نمایندگان
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 .نبردند ییجا به راه پیرامونی درکشورهای
 

 کاپیتالیسم مانیفست

 و وینود گ می چه ببینیم .است اطریش مکتب و میزس فون آرای از برگرفته مانیفست این
 .اند هکرد طریق طی راستی برپایه حد چه تا

 شوود  موی  گموان  کوه  است این کاپیتالیسم دربارۀ پسند عامه و رایج خطاهای از یکی»
 و پولودارها  نفع به چیز همه درآن که است نظامی و ستا پولدارها خاص نظام کاپیتالیسم

 هموۀ  کوه  اسوت  کشوی  بهوره  نظوام  نووعی  کاپیتالیسوم  شود می تصور. ستا فقرا زیان به
 .کند می فقیرتر هرروز را فقرا همۀ و پولدارتر هرروز را پولدارها

 ایون  هموه  از بویش  اتفاقواً  باشود،  داشوته  هوم  ظالمی و رحم بی سویۀ کاپیتالیسم اگر
 از بایود  کوه  اسوت  جامعوه  ثروتمند قشر این اتفاقاً .گیرد می را پولدارها گریبان رحمی بی

 و شوود  موی  نوابود  ندهد، قرار دارانه سرمایه نظام تابع را خود اگر زیرا بترسد، کاپیتالیسم
 بوا  تووان  موی  غیرکاپیتالیسوتی  درنظوام  .است دشوار بسیار کاپیتالیستی نظم از تبعیت البته

 و شودن  ثروتمند کاپیتالیستی درنظام اما ماند، ثروتمند و شد ثروتمند ها روش فاسدترین
 بورای  شوفقت  بی و پایان بی نامحدود، دررقابتی شرکت: دارد راه یک فق  ماندن ثروتمند
 شور   نه و است کافی شر  نه بودن پولدار بیشتر بازدهی برای .بیشتر اقتصادی بازدهی

 ثروتمنودان  کاپیتالیسوم  ظهوور  بوا  کوه  کنید دقت تاریخی و اساسی نکتۀ این به فق . الزم
 .شدند رانده حاشیه به یا شدند فقیر رفته رفته یا ها، فئودال ویژه به پیشین،

 اقتصوادی  پیکورۀ  سولول  سولول  بوه  را بیشتر بازدهی برای گیر نفس رقابت کاپیتالیسم
 بورای  اسوت؟  خطرنواک  کسوانی  چوه  بورای  هموه  از بویش  فراینود  ایون  .آورد می جامعه

 ایون  پویاییدر که درحالی ندارند، دادن دست از برای چیزی بضاعت بی افراد! ثروتمندان
 هوم  جامعوه  محوروم  و پشتوانه بی استعداد، کم بضاعت، بی افراد همۀ برای اقتصادی نظام
 .شود می پیدا اشتغال امکان

 و گیورد  قورار  بیشوتر  زایوایی  و بوازدهی  درخودمت  بایود  ثوروت  کاپیتالیستی درنظام
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 کند، ایجاد شغل بزند، باال آستین باید کند، رسانی خدمت جامعه به است مجبور درنتیجه
 هوای  بخوش  سوایر  تا کند جاری جامعه مالی چرخۀ در را ثروت این و کند سازی ثروت
 را او تولیودات  بتوانند تا شوند وتمندتر( ثرمتوس  طبقۀ به موسوم بخش ویژه به) جامعه
 .خوابیده پول و ملکدر نه است، خدمات و درتولید سود کاپیتالیستی درجامعۀ .بخرند

 نظوام  ایون  بورای  جایگزینی. است اقتصادی نظام ترین بهینه و کارآمدترین کاپیتالیسم
 بازندۀ و آورد می پایین را جامعه رفاه درنتیجه و زایایی فق  جایگزینیهر و ندارد وجود
 فقورا  انوگریبو  اول امعهوج اییوزای آمدن ینایوپ !نیستند اوپولداره قطعاً اییوزای افت این
 راکود  جامعوۀ  در پولودارها  درمقابول،  .زنود  موی  آسیب متوس  طبقه به بعد و گیرد می را

 دشومن  باشود،  کسوی  دشومن  اگور  پیتالیسوم  ! کافورا  سویار د! بدارنو  فراخی امن حاشیۀ
 .«ستا مفتخورها

 آیوا  ؟.سوت ا فقورا  دوسوت  و پولدارها دشمن ریدا یهسرما ؟.است چنین راستی به آیا
 ؟.ذاردگ می فقرا سفره برسر نان و اردد یم وا تکاپو به را جامعه ریدا یهسرما

 و ندارد خوانی هم ریدا یهسرما میدانی واقعیت با ریدا یهسرما از پاستوریزه درک این
 .وردخ می وخطابه وعظ درد هب بیشتر

 شود می برنا فرودست طبقات کردن له با و یردگ می شکل استثمار برپایه ریدا یهسرما
 .فرودست طبقات و جامعه بهروزی نه است بیشتر سود هدفش و

 

 بود که پورپیرار ناصر

 الودرسو  و آمود  اودنیو  هبو  تهران در 1320 الودرس و بود اکنندهوبن اصرون شا واقعی امون
 کموک  بوا  توانسوت  بعود  مودتی  و کرد آغاز چینی حروف با را کارش .درگذشت 1394
 .بیندازد راه را نیل انتشارات عظیمی احمد و زهرایی محمد

 کانوالی  کنودن  بوا  بگویود  حزب به تا رفت شرقی برلن به خاطر همین هب بود ای هتود
 بوود  کیوانوری  فروس دراین او نوندهوش .ترورکند را او واندت می اهوش وآمد رفت یرودرمس
 شورقی  درآلموان  تووده  حوزب  وروکش داخل کیالتوتش مسئول اروروزگ درآن اوگوی که
 درحوزب  پرووکواتور  نووعی  را او کوار  و دانسوت  دیووانگی  را طورح  این کیانوری .بود
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 .آورد حساب به

 ردک می چاپ را حزب مکتوب آثار و بود حزب درکنار 1358 درسال حزب آمدن با
 بووا پووورپیرار شوود متوجووه حووزب انتشووارات مسووئول پووورهرمزان کیووانوری گفتووه هبوو و

 او حوزب  و شد کشیده جدال به کار .ذاردگ می کاله را سرحزب کاذب یها بصورتحسا
 (.کیانوری خاطرات) .کرد اخراج را

 نوام  بوا  مودتی  و بدهود  تئوریوک  رنگ اخالقی اخراج این به کرد سعی پورپیرار پس
 .وشتن می جزواتی حزب برعلیه ناریا

 .نداشوت  ای هتواز  حورف  و .بود درمسکو حزب وسیع چهارم پلنوم درحد انتقاداتش
 درنقود  ای هتواز  حرف و ببرد حقیقتی به راه بتواند که بود آن از بیمارتر او مغشوش ذهن
 .بزند توده حزب

 داشوت  بلغارسوتان  سیاسوی  مورینأمو  بوا  که تماسی با درارتبا  گویا 1360 سال در
 .شد آزاد مشعشع کارنامه با مدتی از بعد .شد زندانی و دستگیر

 درهیئوت  بعد کمی و کارنگ بود؛ کرده برپا خود که انتشاراتی در بود ویراستار مدتی
 .یافت راه تلویزیون به تاریخ مفسر

 معلووم  منوابعی  حمایوت  از کوه  ردکو  موی  منتشور  کارنوگ  اراتوانتشو  در را نظراتش
 .بود برخوردار

 اسالو قومی را هخامنشیان و انستد یم یهودیان دست ساخته سر یک را ایران تاریخ
 .اند هبود یهود قوم استخدام در که انستد یم خونریز و

 فاقود   اسالم آمدن تا را ایرانیان .بود یزرتشت ینیوآ ساسانیان و اشکانیان وجود منکر
 (سکوت قرن دوازده کتاب. )انستد یم دین

 را سوعدی  و معیووب  را گلسوتان  و موزدور  را فردوسوی  و مایوه  بوی  را فارسوی  زبان
 درس ای هنظامی درهی  و بود نشده خارج شیراز از زمانی هی  که انستد یم دروغگویی

 (روزه چند این مگر کتاب) .بود نخوانده

 بورای  جعلوی  اریخیوتو  کوه  توانسد یم یهود لوعوام را غربی انومحقق و انومورخ
 .اند هساخت ایران

 متعلق ای نوشته را اوستا و هند پارسیان جعلیات از را اهورامزدا دروغین، را زرتشت
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 .انستد یم هندیان پیش سال چند همین به

 اسوتقبال  بوه  باز آغوش با ها یایران بلکه نکردند حمله ایران به هرگز ها عرب فتگ می
 .رفتند آنان

 انسوت د یم یهود و بیگانه مزدور را انشناس باستان و بود منکر کل هب را شناسی باستان
 (پارس و آریا شناختی باستان اعتبار کتاب)

 و بیمار افکاری. نداشت درکل چندانی سواد .ستا فراوان وحدیث حرف او درمورد
 .داشت مغشوش

 را کسوانی  ذهون  وانسوت ت موی  بیمارش افکار با اما .نداشت گفتن برای درکل حرفی
 .فرومایگی و رذالت و حماقت از شاهکاری بود شاهکاری خود درنوع. کند آشفته

 که؛ بودند خوانده خوب را استعماری درس این پورپیرار چون موجوداتی

 بکشی بردگی به را ملتی بخواهی اگر

 بشکن درهم را او هویت یعنی او فرهنگ

 بود گیری خرده قابلغیر او فرهنگ اگر و

 کن استفاده درو  ابزار از وانیت می که جاآن تا

 .بیاوردر پای از را آن درو  با و

 نداری، دردست را راستی ابزار که زمانی چون

 .است پیروزی عامل بزرگترین دروغگویی

 
 نقد

 .نیست یکی انتقاد با و است بد از خوب کردن جدا معنای به لغت در نقد

 
 انتقاد با نقد تفاوت

 و تجزیوه  و بررسوی  گونواگون  هوای جنبه از اثر یک آن طی که است یفرایند و عمل نقد،
 موضووع  یوک  منفی نکات کردن برجسته منظوربه عمدتاً انتقاد که درحالی شود؛می تحلیل
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 .دیآ می انمید به

 .شود جامعه به آن معرفی و اثر یک رشد باعث تواندمی نقد

 
 ادبی نقد

 و ارسوطو  بوه  آن ۀتاریخچو  زیوادی،  ۀعد باوربه که است نقد یگسترده هایشاخه از یکی
 .گرددمی باز میالد از قبل چهارم ۀسد کمدست

 و فکوری  علموی،  هنوری،  مختلوفِ  هایجنبه از را اثر یک کوشدمی منتقد ادبی، درنقد
 .کند فهرست را آن منفی و مثبت نکات و کند بررسی ساختاری

 
 ادبی نقد مراحل

 .شودمی آغاز اثر کلی توصیف و مشاهده با نقد کار .1

 .شود می آغاز اثر تحلیل توصیف از بعد .2

 .است اثر منصفانه داوری سوم گام .3

 بوری  و سالم لحنی است؛ نقد اخالق ؛باشد منتقد مدنظر بایستمی که مهم شر  یک
 .توهین و دشنام هرگونه از

 
 دیدگاه سه

 :یمیرو هروب دیدگاه سه با ما ادبی درنقد

 .ندک می بررسی ساختار و فرم حیث از را اثر که فرمالیستی .1

 او کوه  وحالی حس یا نویسنده حاالت و احساسات را خود مبنایکه  ؛اموشنالیسم .2

 و رودموی  اثور  خوالق  هودف  دنبوال  به بیشتر و گذاردمی دارد، را هاآن انتقال قصد
 .گستراندمی مفهوم و معنی درسطح را بررسی

 بررسوی  و نقود  ۀپایو  و اصول  معنوا  تنها نه ساختارگرایان باور طبق ساختارگرایی؛ .3

 فلسوفی  و انتزاعوی  معوانی  کشف و متن بافت تحلیل و تجزیه کنترل، بلکه است،
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 .شود غافل آن از نباید منتقد که است مهم امری هراثر

 
 نقد آداب

 .باشد استوار برمتن باید هرادعایی پس .است مکتوب متن اساس بر مدرن نقد

 و دلیول  ارایوه  بودون  و طرفوه  یوک  سوت ا صحبتی خطابه .نیست یکی خطابه با نقد
 .است مخاطب کردن درقانع سعی گویی کلی با و مدرک

 و هووا هماننوودی موضوووع، دو سوونجیدنِ راهِ از کووه سووتا کنشووی سوونجش یووا نقوود
 .هدد یم دیگریبر یکی برتری به یأر و کشف ار نشا یها دیگرسانی

 .است نزدیک گیری اندازه مفهوم به نقد

 بورای  را معینی و مشخص واحد و معیار است الزم باشد گیری اندازه  نقد مفهوم اگر
 .کنیم معرفی و تعریف گیری اندازه این

 .کند کمک مخاطب و ما درست  درک  به شاید بودن محاسبه قابل و بودن عینی

 و نفووذ  برای تالش متن شناخت برای حالت بهترین فلسفه و هنر و ادبیات درحوزه
 آن ارزیوابی  هنرمنود  یوک  برای نقد حالت بهترین و است متن مختلف های الیه شناخت
 .ستا او هنری تکامل و رشد مسیر از نقطه درچند هنرمند

. کیست متن نویسنده که این. هست مشخص پرسش به مشخص پاسخ نقد این جز و
 از اش هدرگذشوت  کوه  ایون  و کرد خواهد چه و است کرده چه .ندک می چه .کیست پدرش
 .ندارد متن به پاسخ به ربطی نه یا است بوده بری اشتباه

 مناسباتی درچه و کیست پدرش که این و نقاد کودکی دوران به ربطی نیز نقد به پاسخ
 درپاسوخ  کوه  آن مگور  .نودارد  هوم  چیسوت  دهنوده  پاسخ با اش هرابط و است شده بزرگ

 .پاسخ شدن محکم به کند کمک و باشد داشته اهمیت پرسش به

 ایون  بوه  باید که پاسخی و پرسش و است متن دارد قانونی وجه و است مالک چه آن
 .شود می داده مشخص پرسش
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 مزدا اهور

 از خوود  اهوورا  اشود، ب می مزدا و اهورا شامل که شده درست بخش دو از اهورامزدا واژه
 هسوتی  معنوای  بوه  را و بوودن  معنوی  به اه ریشه از ؛اهو شامل که شده تشکیل بخش دو

 .بودن هستی در ودش می اهورا یعنی است،

 .اسوت  دانش و آگاهی معنای به دا و بیکران و بزرگ معنای به مز واژه دو از هم مزدا
 .بیکران دانش و آگاهی ودش می مزدا پس

 درهسوتی  بیکرانوی  آگواهی  و خرد پایهبر که چه آن :ودش می اهورامزدا واژه خود پس
 .است شده درست پایانی بی وآگاهی خرد پایهبر که هستی یا است

 .رفتگ اشتباه سامی مذاهب خدای با نباید را زرتشت خدای پس

 تمام خودش هستی با که ستدان می هستی تمام سرچشمه را اهورامزدا زرتشت اشو
 .ندک می یگانه را هستی جهان

 
 مشکوک و سخیف ییها هاندیش

 را کانالی خود چون چند تنی با و شدک می یدک را مترجم و خبرنگار لقب که موجودی
 کمونیسوت  توا  ندک می سورا  درهر دست و است برداشته چرا  و است انداخته راه هم

 رفتوه  دانشوجویی  ای هنشوری  سورا   بوه  خود کشف ترین درتازه برسد حسابش وبه بجوید
 .گرا چ  دانشجویان به است متعلق او زعم به که پایدیا نام هب است

 نخبه یها لانگ هواپیمای را شده سرنگون اوکراینی هواپیمای نشریه این از دربخشی
 .هدد یم قرار خطاب مورد بودند هم خودفروخته و داشتند حقیری جان که

 :ویسدن می چنین و است گرفته موجود این را همین

 چنوین  االیوام  قدیم از .است فقیر ذهنی حیث از و مایه بی اساساً ایرانی چ  متأسفانه
 توا  سوه  دو ها نای .مطالعه مقدار یک از دریغ .بدتر بسا چه و است چنین نیز حاال و بوده
 مطلوب  توا  درچهوار  شوده  خالصه سوادشان و دانش کل هم ها نآ که دارند فکری رهبر

 هموین  از ام دیده ها سال ایندر چ  و کمونیست هرچه شخصاً. غلو  و غل  ای ترجمه
 .اند بوده تهران دانشگاه دانشجویی ۀنشری نویسندگان قماش و جنس
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 نخسوتین  از و .نودارد  خووانی  هم چ  ادبیات با که ذریمگ می سخیف ادبیات این از
 دانشوجویان  بوه  ربطوی  و اسوت  قدیم داد و جیغ که ستا پیدا نشریه این یها هنوشت بند

 .ندارد گرا چ 

 کوه  موجوودی  .اند احمق دشمنانش که است این ایران در چ  یها یگرفتار از یکی
 میلوتن  چوون  موجووداتی  و امریکوا  از جا آن و جا این و خبرنگار هم و است مترجم هم

 بوود  لیبورال  وانت می که برسد واندت مین مسئله این فهم به ندک می یاد ناجی چون فریدمن
 و بورداری  کواله  با دغل و درو  با نیست قرار. داشت پُرمایه نقدی و زد حساب حرف و

 مخنود  بوی  شوعبان  و بقوایی  مظفور  ترکوه  و تخم از اینان .شد طرف چ  با شارالتانیسم
 واننود ت موی ن .باشوند  آدم وانندت مین .یابند رهایی بودن ضدکمونیست مرض از وانندت مین

 .باشند داشته سازنده دیالوگی چ  با عالم یها للیبرا تمامی مثل

 وانود ت موی  چ  از لیبرالیسم که طور همان بگیرد یاد واندت می بسیار چ  لیبرالیسم از
 .است درست دیالوگی نیازمند این و بگیرد، یاد

 

 شعر یک و خویی اسمعیل و ما

 و یشهوا  هگفت روی شویم خم بعد و ویدگ می چه شعر دراین شاعر خویی ببینیم نخست
 .ستا کجا آبشخورش و است نزدیک راستی با حد چه تا ها هگفت این بزنیم محک

 
 کردیم سرودی را مرگ ما

 همانا مان عشق ما،

 .بود کینه میراب

 کاشتیم، کینه ما

 و،

 نشیند، بار به مان کشت تا

 ممرد و خویش خون از
 کردیم رودی   
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 موا  بوود  کینوه  و مورگ  موان  عشق که ویدگ می سخن ما یها هکرد از خویی بند دراین

 .ساختیم رودی مردم و خویش خون از و کاشتیم کینه و مرگ

 .انود  چریوک  و چو   احوزاب . سوت ا کوارگر  طبقوه . نود ا روشنفکران کیست؟ ما این
 .اند ملی جبهه یا آزادی نهضت یا مجاهدین

 .ها تژورنالیس یا نویسان داستان یا و باشد شاعران ما این نکند

 را هوا  نایو  هموه  تساهل کمی با واندت می که ندا روشنفکران منظورش زیاد احتمال به
 .کردند تشویق را دوستی مرگ و کاشتند کینه که .دربربگیرد

 
 خامسوختگان ما

 «داشتیم درسینه که نهفته آتش» زان

 دشمن و خویش چشم در

 تنها

 کردیم ودید

 
 و هوا  هنواکرد  و هوا  هکورد  بوه  نسوبت  کوه  کسانی .شود می تر روشن کمی ما این جا این

 نوادانی  و خوامی  فور   از موا  ایون  .نوادانی  و جهل یعنی خام و بودند خام شان آرزوهای
 دودی تنهوا  کوه  آتشی نه بود انوش دردل که آتشی از و وزاندندوس را دیگران و ودشوخ

 .کرد برپا

 
 را مانها نآرما ما

 پنداشتیم واقعیت معنای

 ما

 ـ ما به نفرینـ 

 ما

 گرفتیم نبوده را بوده

 نبوده از و
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 (خویش پندار قلمرو در تنها البته)
 کردیم بودی

 بود زیان غایت و

 پنداشتیم که همیشه از هرگاهی

 کردیم ودیس

 بود، گونهوین

 
 پنداشوت  حقیقوت  عوین  را یشهوا  نآرما باشد، روشنفکران تساهل کمی با که ما این
 تسواهل  کموی  بوا  کوه  موا  این به نفرین .رساند زیان دیگران هب و خود هب و نبود که درحالی

 .باشد روشنفکران
 

 ما زیرا

 .کردیم «سرودی را مرگ» ما

 را زندگانی و

 مان، برسرگمراهه

 «!شو گو شود هرچه» رهگذار در

 «!آید پیش که هرچه» سگان ۀگل با
 گذاشتیم وا

 
 را چیوز  هموه  و بشوود  بشوود  هرچوه  بگوذار  که تصور این با. بود درگمراهی ما این

 .سپرد سگان به
 
 ما

 را، حقیقت زیباترین

 ـ  را عشقـ 

 ترین همیشه زشتی با

 ـ کینه باـ 
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 .گذاشتیم تنها

 و کاشتیم کینه ما

 مرگ خرمن خرمن

 .برداشتیم

 
 .اشتباهش این و ما این به نفرین .گذاشت تنها کینه و نفرت با را عشق ما این

 
 بود، گونهوین

 ما زیرا

 ـ ما به نفرینـ 

 مکردی «سرودی را مرگ» ما
 !یندگانآ

 .مبخشایید برما

 را ما از یادبود و یاد هر

 .بسپارید فراموشی نشان بی گور به

 وزما،

 رید،آ می یاد به اگر

 ،بیزاری به و ننگ به مگر هرگز،

 میارید یاد به ما از

 .بود مرگ مروجان ما که چرا بیزاری و ننگ به مگر نکنید یادی ما این از

 شکست یک درک
 

 چورا؟  .یرنود گ موی  گواز  را همودیگر  درسورباالیی  ها باس ویندگ می که است معروف
 نود ک موی  فکور  هورکس  و سدر مین زورشان ها باس ودر مین باال ارابه روشن دلیل یک هب

 از روشونی  درک اسوبان  .ندک مین کمک ارابه کشیدن درباال که ستا کناری اسب تقصیر
 .ندارند سرباالیی

 سوهرک انوگریب واندت می .نیست خویی خاص جنبش االییوربوس از بصیرتی بی این
 .بگیرد را
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 تبیوین  را تاریخ چرایی خودزنی با وانت مین .دارد تاریخی دالیل یمیجا این چرا که این
 نوه گو ایون  اموا  است داشته ییها یکاست و ها یکم جامعه آگاه بخش که نیست شکی .کرد

 خوویی  کوه  اسوت  شده سروده زمانی شعر این سدر می نظر به .ویدگ می خویی که نیست
 پووزش  اسوت  کورده  مبوارزه  شواه  برعلیه که این از و ویسدن می پهلوی خانواده به ای هنام
 راه بوه  خوودش  کوردن  پیودا  بوا  خویی و ایدپ مین دیری غل  موضع این البته .واهدخ می

 .هدد یم ادامه درست

 .خویی شعر این با بکنیم باید چه همه این با

 و شوعرش  از و بود زده حسابی و درست یها فحر عمر یک که بود شاعری خویی
 هوم  حرفی عصبانیت فر  از حاال .مای هگرفت نیرو و مای هبرد لذت ما حضورش و کالمش

 موا  شواعر  دیگور،  سوت ا خویی .است نواخته را ما کمی خطابش و عتاب با و است زده
 .شوود  موی  خسوته  درتنهوایی  و درغربت دیگر، است آدم .ستا ما رفیق و دوست ست،ا

 سرکسوی  روی را شا دلی دق واهدخ می ما همه مثل دلش و شود می عصبانی است شاعر
 تقصیر بی که یمای بدهد قرار خطاب و عتاب مورد واندت می او که یممای این و کند خالی
 کوه  شوعرش  یوک  این با را خویی .نیمک مین قهر که خویی با خب. نیستیم هم تقصیر بی
 .ذاریمگ می کنار را شعر این .ذاریمگ مین کنار

 و فتگ می شعر اوم برای و بود اوم از و بود، اوم با. بود اوم قبیله از بود هرچه خویی
 .وزاندس می دل

 
 برابری درمورد مغلطه

 شود می گفته

 کوامال  هوا  ویژگوی  همه از ها نانسا که گفت سخن وانت می ها نانسا برابری از زمانی»
 نهوا ت هوا  نانسوا  هموه،  برابوری  که است معنا بدان البته امر این باشند، برخوردار سان یک

 همانند و سان یک لحاظ میتما از دقیقاً ها،انسان همه که شود برآورده تواندمی درصورتی

 از متشوکل  دنیوایی  و بوود  خواهد ترسناک هایداستان از دنیایی لزوماً برابر، دنیای. باشند

 ویوژه  خالقیتوی  و گونواگونی  فردیوت،  هرگونوه  از عواری  سان، یک و ناشناس موجودات
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 یکبر منطبق دقیقاً شده، آشکار برابر دنیای منطقی تأثیر که هرجا هم راستی به. بود خواهد

 .«است بوده ترسناک رمان

 کوه  ییهوا  هدرزمینو  هم آن اقتصادی برابری. است نابرابر جهان توجیه برای مغلطه این
 ربطوی  و سانند یک تفاوت رغم علی بودن انسان دراین و رددگ میبر انسانی یها تکرام به
 قیافوه  و شوکل  و قد به ربطی بهداشت و مسکن پوشاک، غذا، کار، .ندارد مسائل دیگر به
 زموانی  ایون  و .موردم  همه بودن انسان به رددگ میبر ندارد، مختلف استعدادهای و ژن و

 .باشیم رسیده باالیی مرتبه به ما فرهنگی و اقتصادی نظر از که ستا شدنی

 
 فهم و دانش فرق

 .کند کسب را آن تواند می هرفرد که ستا هایی دانستنی از ای مجموعه دانش،

 درزنودگی  دانوش  کوارگیریِ  به و بندی اولویت مسائل، تفکیک اندیشیدن، هنرِ اما فهم
 چگونه یادگیریِ و درونی اندیشیدنِ مشقتِ نیازمندِ نیست کردنی تحصیل ،است روزمره

 .است اندیشیدن

 .است کیفیت یک باشد، کمیت یک که آن از بیشتر فهم

 .نیست فهم هراندیشیدنی اما

 فهوم  لزومواً  دانود،  موی  بیشوتر  کوه  کسوی  اما کند، می کمک فهم غنای به بیشتر دانشِ
 .ندارد هم بیشتری

 شود؛ می زیستن تر اخالقی و درزندگی داشتن درست نگرشِ به منجر فهم،

 .ندارد خصلتی چنین دانش که درحالی

 .است دردانش داشتن وسیع افقِ فهم،

 کنند، رشد هم درکنار باید دانش و فهم جامعه، یک پیشرفت برای

 

 وقیط افسانه

 و رقص نوعی به درآسمان پروازش .ندک می زندگی زار درگندم که ستا چکاوکی طوقی
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 .نود ک موی  خواموش  پوروازی  و ایسوتد  موی  آسومان  از ای هنقطو  در .است درآسمان سماع
 محلوی  مردم که ستا شکلی به حرکاتش .ندک می پرواز عمودی و ندز می معلق درآسمان

 .است سماع و رقص درحال ندراندپ می

 .ویندگ می هم جل و کاکلی و قُبره و طرقه آن به محلی مردم

 خورشوید  بوه  رسویدن  بورای  ردک می فکر و دوبرس یدوخورش هوب توداش آرزو طوقی
 .هست راهی

 .گفت او به داشت سال هزار از بیش عمری که کهنسالی پرنده

 او سوپر  خورشوید  یسوو  بوه  درسفرش تا ردک میبر از را اعظم اسم هزارویک باید او
 .باشد کیهانی یها هاشع دربرابر

 درهور  و فوت ر می باالتر و باال او .افتاد راه و برکرد از را اعظم اسم هزارویک طوقی
 .وردآ می برزبان را اعظم یها منا از نامی مرحله

 بورد،  ماتش رسید گاه وعده به چون .رسید خورشید آستانه به تا رفت و رفت قدر آن
 .شد خورشید جمال محو

 یواد  از .بورد  یاد از را اعظم نام آخرین و را خودش شد، دوست حضرت جمال محو
 .شد خاکستر و سوخت خورشید، سوزان درآتش و برد

 

 باشتین دلیران

 بورادر  دو واهنود خ موی  شراب و زن وندر می باشتین درروستای برادر دو خانه به مغوالن
 .واندخ می فرا قیام به را مردم برادران از یکی عبدالرزاق و شندک می را مغوالن

 شوند ک موی  را مورانأمو  مردم رستدف می قیام سرکوب برای را مورانیأم سبزوار حاکم
 نوام  قیوام  و شود می تارومار نیز سپاه این شود می فرستاده باشتین به تر بزرگ سپاهی پس

 .زیندگ میبر را سربداران

 عبودالرزاق،  فرمانودهی  بوه  نبورد  درایون  .اسوت  سبزوار حاکم ارغونشاه با بعدی نبرد
 .شود می گشوده مردم دست به سبزوار و وردخ می شکست ارغونشاه
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 .کننود  اطاعوت  او از سبزواریان تا رستدف می ایلخچی یک مغول ایلخان تیمور؛ طغای
 .هندد یم شکست را او و وندر می تیمور طغای جنگ به و شندک می هم را او سربداران

 چوه  شد؟ک می طول سال 120 اشغال این چرا سدر می پایان به مغول ساله 120 اشغال
 انمیود  بوه  بورای  دلیوران،  آمدن انمید به برای مردم، آمدن انمید به برای نبود مهیا عواملی
 .؟ رهبران آمدن

 .شد خم بیشتر امر این روی باید

 

 مدرنیته و سنت جدال

 و شود  میودانی  جودال  ایون  مشروطه از. ستا قدیمی داستان مدرنیته و سنت بین جدال
 .بود زیرخاکستر آتش اما گرفت، پایان اهلل فضل شیخ اعدام با موقتاً

 خارج پهلوی بند نیم و آمرانه مدرنیته دست از را قدرت توانست سنت 1357 درسال
 .دهد شکل را خود سیاسی ساختارهای و بنشیند حکومت برتخت خود و کند

 1367 و 1360 سوال  خوونین  یاوهو  هوتصفی به کردن خود ازآن و آوردن رونوبی این
 .شد منجر

 فربوه  و ادد یم ادامه خود حیات به حکومت بیرونی دربستر مدرنیته .نبود کار پایان اما
 .کند خود ازآن را قدرت تا مدآ می انمید به و شد می تر فربه و

 و نوژاد  احمودی  و خواتمی  آوردن انمیود  بوه  بوا  توانست سنت و .نبرد ییجا به راه اما
 .دارد ادامه همچنان جدال این .کند معلق سنگ را مدرنتیه روحانی

 
 ستیزی چپ العالج مرض

 کافوه  و اندیشوه  درپشوت  و انود  هکرد النه جدید ضربی و ساز یها هدرکاف که موجوداتی
 رموان د یبو  درد این برای .هستند ستیزی چ  العالج بیماری دچار اند هشد پنهان اندیشه
 .گورستان سرد خاک جز نیست دارویی هی 

 و زیسوت  محوی   حفوظ  و جنسویتی  برابوری  و فمنیسوتی  یها شجنب که موجودی به
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 نوو  یهوا   چو  کوار  را جنسوی  دگرباشوان  و گرایان سوجن هم حقوق و حیوانات حقوق
 و کننود  تورویج  را خصوصوی  مالکیوت  و ریدا یهسورما  با ضدیت واهندخ می که اندد یم
 نودارد  کمونیسوم  به ربطی ها تاقلی یها شجنب این انندد ینم که اند احمق و کودن قدر آن

 گفوت  بایود  چوه  .باشوند  هوم  ها للیبرا وحتی ها  چ حمایت مورد است ممکن هرچند
 (اندیشه کافه مهرانی؛ بهزاد)

 
 عوضی یها هاندیش

 شوروی تاریخ برروی را خود سرمایه و وقت و عمر که شوند می پیدا کسانی روزها این
 لنوین  زندگی و .کنند افکار تنویر واهندخ می که بهانه این با ذارندگ می استالین استبداد و
 چیست؟ علت نندک می ترجمه را بوخارینو  استالین و تروتسکی و

 ؟.است تروتسکی و بوخارین یا استالین و لنین زندگی ما کنونی مشکل

 .هرگز ما، دربسته تاریخ بازگشایی به ندک می کمک شوروی تاریخ گشایی گره آیا

 و ارنود د یبرنمو  خود تاریخ دربازگشایی قدمی مردم سوختگان دل این چرا پس خب
 چیست؟ راستی به اینان موریتأم

 راهوه  بوی  یسو به را جوان سواد کم توده توجه و ذهن چرا هندد یم غل  آدرس چرا
 .هرگز ؟اند هخورد خر مغز ها نای نند؟ز می برآب خشت چرا انندر می

 .گز هر هی ؟ برای ناشر و نشر و کتاب پول همه این

 .دارد علت ستیزی کمونیسم برای جهانی کار تقسیم این

 و نیسوت  چیوزی  کمونیسوم  دهند نشان که این برای کلوپ و کافه و سایت همه این
 اسوت  بووده  اشتباه وبن بیخ از است گفته مارکس هرچه و است خورده شکست الگویی
 .دارد علت

 را آن رد بایود  و نودارد  اعوراب  از محلوی  و اسوت  بووده  اشتباه آغاز از ای هاندیش اگر
 ایون  چورا  پوس  پرسوید  باید پس است چنین راستی به اگر و جست تاریخی یها هدرموز
 چیست؟ علت .نوشتن و حرف و انرژی و وقت همه

 ؟.هستند چه دنبال شان عوضی یها سآدر با عوضی یها مآد این
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 خوود  ندک می افاضات و ندز می پا و دست زیاد روزها این که موجودات این از یکی
 درکجوا  جامعوه  نوبض  ببینود  و بگوردد  بایود  خوب مترجم: ویدگ می چنین ای هدرمصاحب

 پرسشوی  چوه  و واهود خ موی  چه جوان نسل و درچیست جوانان اصلی مشکل و ندز می
 (مصاحبه اشتری بیژن) .دارد

 نقش موجودات این عباس حضرت قسم و ندز می بیرون خروس دم که ستا جا این
 .شود می برآب

 دنیوا  تموامی  نواجی  را شیگاگو مکتب و فریدمن میلتون دیگر درجایی موجود همین
 .اندد یم

 
 ها لراستو حماقت

 و دردبیرستان که (راوی برگردن روایت این صحت) است شده گرفته تصمیم درنیوزلند
 یهوا  هافسان) ماتورانگا حیات، و جهان پیدایش از علمی روایت درکنار شان یها هدانشکد
 ایون  دربرابور  را داوکینوز  گیری موضع منتقدان .شود تدریس (نیوزلند بومیان یا ها یمائور

 .انندد یم نژادپرستانه تصمیم

 موا  از و درآورد پورواز  به را هواپیما نیست قادر مائووری بینی جهان ویدگ می داوکینز
 کول  به ستا استعماری نه و است غربی نه است علم علم .کند محافظت ویروس دربرابر
 .دارد تعلق بشریت

 .دارد هوا  لچپوو  نوامحترم  نویسونده  قوول  به و ها  چ به ربطی چه انوداست این خب
 (اندیشه کافه الهی؛ فیض کاوه)

 

 خورده شکست ای هاید سوسیالیسم

 را یورد م موی ن هرگوز  کوه  خورده شکست ای هاید سوسیالیسم نام هب کتابی یدآ می موجودی
 جامعوه  برپوایی  بورای  خوورده  شکسوت  توالش  24 کوردن  ردیوف  بوا  و نود ک می ترجمه

 دارنود  میول  هوا  تسوسیالیسو  کوه  دهود  نشوان  واهود خ می ابرام و اصرار به سوسیالیستی
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 کوردن  رد بوا  و اسوت  گذشوته  بوه  معطووف  شوان  دفواع  مدام و .کنند فرار انتزاع سمت به
 بواز  و نبوود  واقعوی  سوسیالیسم این نندک می اعالم سوسیالیستی خورده شکست هرتجربه

 .شان سابق یها فحر به ردندگ میبر

 راه کوه  را اینوان  .خودشوان  حوال  هبو  کنیود  شوان  رهای خب است چنین راستی به اگر
 نیود ک می کثیف را تان خون چرا شما نندز می برآب خشت شما قول به و رندب مین ییجا به
 کوه  زیبا سوژه همه این از بروید .بیاورید سرعقل را لجوج روشنفکران این واهیدخ می و

 بلنود  قود  از یوا  جنیفرلووپز  خانم زیبای باسن از مثالً بزنید حرف هست سرمایه درجهان
 ای هایود  سوسیالیسوم ) .خوورده  شکسوت  ایودئولژی  یوک  به کار چه را شما. بیونسه خانم

 (چیان ماشین محمد ترجمه نیمیتز کریستین یرد،م میهرگزن که خورده شکست

 

 عوضی یها مآد و استالین

 یهوا  هدرزبالو  مودام  و اندد یم تاریخ محقق و مترجم و ژورنالیست را خود که موجودی
 و بوود  خودمتکار  موادرش  که استالین سرا  است رفته هربار مثل وردخ می وول تاریخی
 کشویش  پسورش  واسوت خ موی  و دز موی  کتک را مادرش مدام که الکلی و کفاش پدرش
 دیکتواتور  شود  1927 درسوال  و درآورد کمونیسوت  حوزب  از سور  بدشانسی از اما شود

 کار مشغول چون نرفت مادرش تدفین به درگذشت مادرش که 1937 درسال و شوروی
 و .بوود  شووروی  کمونیسوت  حزب رهبران و ها تکمونیس کشتن کار آن و بود تری مهم
 .است کشته کمونیست هیتلر از بیش استالین شود می مدعی نولته ارنست از نقل به

 انود د یمو  ای همدرسو  چوه  بوه  اسوتالین  دربرابر را هیتلر سولژنتسین از نقل به هم باز و
 (تدینی مهدی)

 بیموار  بوود،  جنایتکوار  قبوول،  بوود  کوش  آدم استالین .گفت باید چه موجودات این به
 جهوان  جوای  درجوای  پسرعموهایت و برداران و تو .نیست که ها نازای باالتر بود روانی

 بشور  حقوق به .نکن شکنجه .نکن کودتا .نباش کش آدم تو .باش آدم تو .نباشید آدمکش
 صوندوق  بوه . نکون  دخالت دیگران درسرنوشت .نکن غارت. نکن استثمار .بگذار احترام

 .بگذار احترام یأر
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 کشته کمونیست. است نکشته که راوت یها هخال پسر است نکشته را کسی که شما از
 اگور  شوما  .سوبانید چ موی  تنوور  بوه  سوینه  کوه  نیسوتید  کمونیست که شما .چه تو هب است
 بورادران  و پسورعموها  اموروز  هموین  جهوان  جوای  ایودرج ببیند بروید العمومید مدعی
 ببینیود  و درشویلی  برویود  .اند هکشت آدم چقدر شیگاگو مکتب شاگردان و فریدمن میلتون
 .است مفقوداالثر هزار چند شاگردانش و فریدمن میلتون شاهکار

 بورای  تواریخ  چر  چرا .است درگذشته 1953 درسال استالین که است این جز مگر
 امریکوای  و اروپوا  و درامریکوا  اخیور  قرن نیم دراین .است شده پنچر سال درهمان شما
 اسوتالین  اسوم  هب جنایت دانگ شش سند است شده تعطیل کشی آدم آسیا و افریقا و التین
 .است شده زده

 .است؟ نبوده جنایتکار امروزش تا آغاز همان از ریدا یهسرما

 یمن و افغانستان به سری بروید .بزنید بیل را خودتان خانه درب بروید زنید بیل شما
 و بگردیود  پودری  خانوه  همین کنار درگوشه کمی بروید .بزنید سوریه و عراق و لیبی و

 راسوتی  بوه  آیا .استالین درجنایات است شده خالصه دنیا ارک میتما. است خبر چه ببیند
 است؟ نهگو این

 مقودار  بوی  پادوهوای  و نووکران  و ها مکژد و مار و ستیزی چ  العالج مرض از امان
 .سرمایه جهان

 
 مسعود مستطاب کتاب

 ستمش می کتاب از شراب نام که منی
 کرد روشمف می دکان کاتب زمانه
 شدم روشف می دکان کاتب که کنون
 کرد پوشم خرقه میخانه خلوت فضای

 
 تاریک نیمه درراهروهای دور یها لسا درآن که بود ضرورتی چه پرسید خود از باید
 شوده  ورق ورق کتواب  و شستندن می چمباتمه ای هعد صنعتی دانشگاه یا و فنی دانشکده
 جریوان  بوه  شوان  هوای  دررگ خوونی  چون که ای هگون به واندندخ می را احمدزاده مسعود
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 توا  درآورد حرکوت  بوه  مویهن  تاریک سپهر در داری دنباله ستاره چون را ها نآ و دربیاید
 .کنند روشن را ها یسیاه

 مورده  های دررگ خونی کتاب خروار خروار و ندک مین عمل امروز ضروت این چرا
 .شود نمی روشن میهن تاریک درسپهر کورسویی و وردآ میدرن حرکت به

 .گویند پاسخ باید چریکی مشی منتقدین را این

 
 عملکرد حوزه و آرمان حوزه

 بازگشوت  بی درمسیر قدم و زدند باال همت آستین که کسانی که ستا درستی گزاره این
 و توطئوه  پوراز  درکشووری  پرتگاه پُراز و مخاطرهپر درمسیر هم آن گذاشتند، سیاسی کار

 درکوار  را انورژی  ایون  صدم یک اگر استعماری کشورهای برای استراتژیک و مانده عقب
 .بودند عالی دررده موفق افرادی بودند که دنیا کجای درهر ذاشتندگ می اقتصادی

 و رفتنود  غربوت  دیوار  بوه  زخموی  روحوی  با که ایرانیانی به بکنیم نگاهی ستا کافی
 .دارند قرار ثروت و علم از باالیی دررده اکنون هم

 نقود  ایون  شووند  موی  نقود  شان بدترین حتی افراد این اگر و .ستا درستی گزاره این
 الؤس زیر را افراد این خواهی آرمان وانت مین .ها نآرما حوزه نه ستا عملکردها درحوزه

 .نیست هم انصاف و برد

 
 رفتند که آنانی

 همیشوه  بورای  را موا  و نیسوتند  ما با اکنون و رفتند .رفتند که بودند ییها نآ ما یها نبهتری
 .گذاشتند تنها

 کوه  آنوانی  ،هوا  ندورا درتموامی  اسوت  نبورد  قانون این .است بوده گونه همین همیشه
 بین از دیگران از زودتر و ازنندت می دشمن قلب به دالورانه و جنگند می نخست درصف

 نیرومنودتری  یهوا  هانگیز با و دارند مبارزه از تری روشن درک که هستند کسانی وندر می
 و شورای   از تری کم درک یا و هستند نبرد صف درته که آنانی و اند هآورد روی مبارزه به

 کوه  هوا  نآ زخوم  از پور  بوردوش  تا انندم می .انندم می و ینندب می آسیب کمتر دارند مبارزه
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 تیدرسو  بوه  اسوت  رفتوه  کوه  را چوه  آن و ببیننود  بازتر چشمی با را دنیا و بایستند اند هرفت
 .کنند روایت

 .درست و منصفانه نقدی شود نقد ها هناکرد و ها هکرد و شود بازخوانی باید گذشته

 موا  از رفتنود  و زدنود  شوب  دل بوه  ظلموانی  یهوا  بش درآن که ها نآ برد یاد از نباید
 .بودند فداکارتر و تر شجاع تر باهوش

 
 اشتباهات تکرار

 هوزار  را اشتباهات آن که شد می گفته درجواب شد می مطرح گذشته اشتباهات که زمانی
 تکورار  بورای  جایی گذشته اشتباهات از گیری درس با و ذیریمپ می و مای هکرد مرور باره
 .اندم مین باقی اشتباهات آن

 درسوی  اشوتباهات  آن از چورا  ؟.شود  تکورار  دیگری شکل به اشتباهات همان چرا اما
 ؟.نشد گرفته

 اند هگرفت درس شان اشتباهات از دیروز رهبران که کردیم باور باوری خوش با ما چرا
 .شوند نمی گزیده اند هشد گزیده که سوراخی همان از دیگر و

 توا  و اسوت  نرسویده  بنیادهوا  به و است مانده درسطح انتقادات این که نفهمیدیم چرا
 ایون  نبورد  ضورب  زیور  را اشوتباه  تفکور  بنیادهای و نپردازد ها هریش به انتقادات که زمانی

 ؟.شود می تکرار دیگر شکلی به و دیگر درزمانی اشتباهات
 

 سیاست و اخالق

 و سند هرنوع جعل و  سرقت چون اعمالی به مبادرت ها هگرو اکثر تاریخدر: شود می گفته
 دشومنان  یوا  و سوابق  همکواران  شوکنجه  و پلیس یها ینفوذ و ها هبرید و مخالفین کشتن

 .است داشته وجود

 و افتورا  شوکل  بوه  خوودی  سوازمان  رهبوری  مدعیان با مقابله شکل دربدترین حتی و
 .است شده کارهایی فیزیکی تصفیه حتی یا و سندسازی
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 شوده  انجوام  سازمان حفظ برای که شخصی منافع تأمین برای نه درواقع اعمال این و
 درشرای   حاکمان جنایات ای هریش بردن بین از برای اعمال این به یازیدن دست و است
 دراختفوا  و پورده  درپس اعمال این ضرورتاً و است شده قلمداد سیاست ضرورت خفقان
 .اند هبود خبر بی نآ از واعضا هواداران و است دهش می انجام

 تجدیدی اندم می جای به ما از که ای هکارنام و نداریم زیستن برای بیشتر عمر یک ما
  .کنیم ثبت خود درکارنامه را نآ توجیه یا و اعمال این ولیتئمس واهیمخ مین ما و ندارد

 اما است روز مد چون نیمز می ها فحر این از داریم ما امروز که بگویند است ممکن
 .است انسانی براصول مبتنی اخالق حکم این نیست چنین

 واهود خ می که است مسیحی اخالق همان این فتندگ می بعضی انقالب اوایل درهمان
 .بگرداند دیگر سیلی برای خودرا گونه

 .ببندیم  یندهآدر اعمال این توجیه برای را راه اما بخوریم هم را دیگر سیلی بگذار

 درجهوت  کوه  عملوی  هر و است طبقاتی ای همقول اخالق که گزاره این اخالقی نظر از

 .ستا غلطی گزاره تاس مجاز باشد مفید رمانیآ جامعه به رسیدن

 اصوول  .کرد نقض را ها نآ وانت مین توجیه با و ستا بدیهی یاخالق اصول از بعضی
 .«باشد نسبی وانندت مین اخالق اساسی

 .شود می انقالبی جنبش به اخالقی یها هگزار زاویه از که ستا ای هنام ادعا تمامی این

 و ردبو  مین ییجا به راه نقدها نهگو این .نشست ها هگرو عملکرد نقد به ای هفل شود نمی
 .است کردن تخطئه برای بیشتر

 مبارزه دوران به رددگ میبر ها کبان از سرقت و شناسنامه و ماشین پالک و سند جعل
 شوده  تحمیول  پیشواهنگ  بوه  اش زیرزمینوی  و مخفی عددربُ مبارزه که دورانی و چریکی
 دیگور  کوه  مبوارزه  کوردن  پاستوریزه و پاسیفیستی عدیبُ از مگر نیست نقد قابل و .است
 .بشوند فرهنگی یها هباشگا عضو بروند نگاه این با ییها مآد است بهتر و نیست مبارزه

 دربسوتر  بایود  نرسد هم مورد ده به شاید درمجموع که فیزیکی یها هتصفی عددربُ اما
 و هوا  هتصوفی  ایون  کوردن  کون  قلووه  و نقود  و انتزاعوی  درک و شود نقد خودش تاریخی
 درد هبو  نوه  و وردخو  موی  هوا  مآد دنیوای  درد هب نه غل  ستا نقدی حال درزمان آوردنش
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 راه اخالقوی  یهوا  هگوزار  کوردن  مطلوق  بوا  تلخ ستا واقعیتی زمینی واقعیت .شان آخرت
 .ندک می سالح خلع را پیشاهنگ تنها و ردب مین ییجا به

 شومارش  بوه  درمجمووع  و نیسوت  و نبووده  عمده آنقدرها که فیزیکی یها هتصفی نقد
 نقود  توا  چنود  هموین  درحد نباید که نیست معنا بدین این البته سدر مین دست انگشتان
 وانموود  نوه گو ایون  راسوت  اندیشوه  اموا  .شود نمی تکرار هم دیگر و است شده که نشود
 .شندک می را دیگر هم دارند شام تا صبح ها نسازما دراین که ندک می

 از که بود. ل. م مجاهدین درسازمان مورد دو تنها فیزیکی تصفیه چند این مجموع از
 پوس  .شودند  اخوراج  سوازمان  از شوهرام  تقی مثل آن مصببین و شد تقبیح سازمان سوی
 .حاصل بی یها نکشید خ  و چرا و چون جای چه دیگر

 بووده  مواجرا  کلیوت  کردن تخطئه برای توراس انوجری ویوس از انوداست این تکرار
 .هست و است

 انتقواد  بورای  جوا  کوه  آن ضمن است نبوده عمده چنان آن نیز ها هدرگرو سیاسی ترور
 .باشد مبازره واقعی بربستر باید هم انتقاد این و بشود انتقاد باید و هست

 بشوود  نقوض  اگور  و سوت ا سیاسی هرسازمان یها بپرنسی از اخالقی بدیهی اصول
 .نیست هم پذیر توجیه و دارد انتقاد جای

 

 آن نقد و لنینیسم

 بوا  موا  نخسوتین  تمواس  .بوود  شورق  از باشد غرب از که آن از بیشتر ایران چ  آبشخور
 سوفیرانی  و مسوافرانی  .بوود  ژورنالیستی و مایه کم و سطحی غرب طریق از چ  اندیشه

 دنود ز می حرف جا آن و جا ایندر خود درخاطرات و شتندگ میبر و فتندر می فرنگ به که
 .شناختند می نیهلیسم نام تحت را تیکدمکرا سوسیال یها هاندیش و

 درنفت ایرانی کارگران حضور به شتگ میبر چ  یها هاندیش از ما تر عمیق شناخت
 تدمکورا  سوسویال  کوشندگان با ما نزدیکی حاصلکه  ماوراقفقاز و قفقاز معادن و باکو
 .بود سامان آن
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 گیوری  شوکل  بوه  بعودها  و عوامیون  اجتماعیون و عدالت فرقه تشکیل به نزدیکی این
 و باشود  نفر 53 گروه که کمونیست حزب احیاء به برسیم تا .شد منجر کمونیست حزب
 یهوا  تسندیکالیسو  و نفور  53 و کمونیسوت  حزب جریان؛ سه بازماندگان 1320 درمهر
 .گردد توده حزب تشکیل به منجر قدیمی

 دراکتبور  هوا  کبلشووی  بواورنکردنی  پیوروزی  با خصوص هب ایران چ  خاطر همین هب
 .بود لنینیسم ثیرأت تحت شدت هب 1917

 ردک می سنگینی چ  براندیشه شبحش مقدس غولی چون که روزگار درآن لنین نقد
 حاضور  و نداشوت  را لنوین  بوه  شدن نزدیک تأجر کسی و بود خطرناک و بزرگ کاری
 .بخرد نجا به را ارتداد و خیانت انگ نبود

 بوین  از رضواخان  درزنودان  کوه  بوود  ارانی دکتر وجود در روزگار درآن جوهره این
 کوه  چه آن بود فهمیده کارگریش شم با که یمیرو هروب افتخاری یوسف با ما بعدها .رفت

 خووانی  هوم  روس تزاریسم با و ندارد مارکسیسم به ربطی ذردگ می سی دهه درشوروی
 جلووتر  گوامی  کوه  نداشت را آن توان و شد رو هروب درزندان تروتسکیسم انگ با که دارد

 .برسد لنین به و بگذارد

 تووده  حزب رابطه رسید درست درک این به که داریم را ملکی خلیل ما بعد دردوران
 کوه  بود جا آندر درک این اشکال اما .ندارد پرولتری انترناسیونالیسم به ربطی شوروی با

 رابطوه  بوه  را کوار  حوزب  رهبران شخصیتی بی نداشتپ می و یدد یم طرفه یک را خطا این
 از نیوز  داسوتان  ایون  سووی  آن فهمیود  کوه  بود بعد درروزگار و است کشانده چنینی این

 .همدف می را اسالویسم پان پرولتری انترناسیونالیسم

 .برسد لنین به نتوانست هم ملکی اما بود خراب سرچشمه از کار

 جنگنوده  و مسوتقل  ای هروحیو  بوا  کوه  .است شعاعیان مصطفی افتخارات از لنین نقد
 لنوین  نقود  به شوروی و جنگل جنبش درکتاب بود غالب اندیشه لنینسم که درروزگاری

 و شود  طورد  و خورد را چوبش که .است کمونیسم ناگذرگاه لنینیسم کرد اعالم و رسید
 .نبود که زدند او به تروتسکیسم انگ

 آن از ای هکورد  عبوور  لنینیسم از یعنی ندیب می کمر به سالح وقتی که گزاره این اما و
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 حورف  این رفته شسته و شود می نقل شعاعیان توس  که است شایگان نادر بزرگ شهید
 .نشد ابراز ها کچری توس  زمانی هی 

 صالبتی تمامی با اشرف حمید خاطر همین هب ها کدرچری بود چیره ای هاندیش لنینسم
 سوازمان  آرم بوا  انقالبوش  کتاب دهد اجازه شعاعیان به و بکند خطر نتوانست داشت که

 ایون  .شود  سوازمان  از شودنش  طورد  نه شعاعیان جدایی باعث امر همین و .بشود چاپ
 تووان  کوه  جوایی  توا  هم اشرف حمید و بود ها کچری به شعاعیان پیوستن شر  نخستین
 ایون  به منیؤم حمید پاسخ و کرد وفا قول این به ادد یم اجازه اش هاندیش سپهر و سازمان
 .بود حمید قول و رواداری این حاصل کتاب

 و شوایگان  کوه  بوود  چیزی همان داشت جریان چریکی مبارزه ذات در که چه آن اما
 اسوتراتژی  هم مستطاب کتاب در احمدزاده مسعود وقتی .فتندگ می صراحت به شعاعیان

 زموان  روسویه  بوا  ایران شرای  چون برگشتیم دبره به دیگر بار ما :ویدگ می تاکتیک هم و
 .لنینی حزب و لنینیسم از رفتن فرا یعنی نبود یکی تدمکرا سوسیال حزب تشکیل

 

 مقلد مارکسیسم

 اگر .نرفت باالتر صرف تقلید از درایران مارکسیسم یمبگوی که است ناقص ای هگزار این
 .داشت علت است چنین راستی به و نرفت که نرفت

 آن و اسوت  چالودران  نبورد  جدیود  دنیای با ما برخورد نخستین علما جمهور زعم به
 .بود کهن دنیای دربرابر مدرن دوران نمود که آتشین سالح دربرابر فاحش شکست

 کوه  نشودند  نائول  امور  ایون  فهم به ناچیزشان بضاعت با ما اندیشه و امر صاحبان اما
 سوالح  و توپخانوه  زور بوه  شود  غورب  غورب  اگور  .است مدرن دوران ذیل مدرن سالح

 .رسید هم مدرن سالح به شدنش مدرن دنبال به بلکه نشد غرب آتشینش

 اندیشویدن  و اندیشه و بود ناپرسا که ای هجامع .نبود انتظار از خارج برخورد این البته
 دنیوای  از کوه  چوه  هورآن  پس .برسد مدرن دنیای فهم به نداشت امکان بود تعطیل درآن
 معوده  و رابعه هضم از گذشتن با و شد هضم و جذب ابتری و ناقص شکل به آمد مدرن
 .ردک می تحمل و واستخ می سنت که شد چیزی و یافت تقلیل سنت گشاد
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 سورش  بالیوی  همان و شد ایران وارد 19 قرن اواخر از نیز سوسیالیستی یها هاندیش
 رسویدند  نتیجوه  این به بعد. است نیهلیسم پنداشتند نخست .آمد مدرن اندیشه سر که آمد

 یهوا  هاندیشو  مزدک و مانی و مای هبود ییها هاندیش چنین صاحبان خود ما دور درگذشته
 نودارد  اسالم با منافاتی مارکسیستی یها هاندیش کردند اعالم درآخر و .اند هداشت اشتراکی

 .مفاهیم کردن پیشو  پس و تقلیل با  اال نبود شدنی این و

 اجوازه  کوه  بوود  اموان  بوی  سورکوبی  دیگورش  سوی و بود داستان این سوی یک این
 معلموین  و شوارحین  سطح از بیاورند باالتر را خودشان مارکسیست اندیشمندان ادد ینم

 مارکسیسوتی  متفکورین  از شوماری  انگشوت  تعوداد  بوا  موا  خواطر  هموین  هب. مارکسیستی
 .یمیرو هروب

 ایرانوی  درمحیطوی  مارکسیسوتی  اندیشوه  نداد فرصت فکری ماندگی عقب و سرکوب
 .کند منطبق بومی محی  با را خودش و بیاید ورز

 

 نیهلیسم سوسیال

 درحد اکتبر انقالب پیروزی تا داشت باور مارکس که چیزی آن پرولتری انترناسیونالیسم
 فعوال  ایسکرا نشریه عبور در ها یایران .شد می اعمال ایرانی یها  چ درمورد قبولی قابل
 و آمووزش  و ایرانوی  کوارگردان  بوه  دادن درسوازمان  قفقاز یها تدمکرا سوسیال و بودند
 .بودند دریغ بی مشروطه درانقالب لجستیک و نظامی یها ککم
 

 اکتبر انقالب

 القوری  ام از جانبوه  هموه  حمایوت  هوا  سرو شوعار  .شد شروع اکتبر انقالب از بعد مشکل
 توطئوه  و انقوالب  محاصوره  با و پرولتری انترناسیونالیسم تمامی به شد تبدیل کمونیستی
 .نداشت ایرادی گرفتن یکی این ها تامپریالیس
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 جنگل جنبش

 حکوموت  شودند  موفق ها یجنگل سفید یها سرو درتعقیب سر  ارتش ناوگان ورود با
 را جنگول  شوورایی  جمهووری  کمونیست حزب همکاری با و .کنند خود ازآن را رشت
 .کردند برپا

 پویش  انگلویس  بوا  مصالحه راه درمیانه اما بود تمام و تام درآغاز ها کبلشوی حمایت
 حکوموت  بعود  به جا این از .گرفت قرار کار دردستور درشرق انقالب کردن تعطیل و آمد

 .شوود  برچیوده  جنگول  انقوالب  بسا  کرد کمک و گرفت قرار رضاخان پشت شوروی
 .دانست کمونیسم ناگذرگاه را آن  و رسید لنینیسم نفی  به جا همین از شعاعیان مصطفی

 جوور  منطقوی  هوی   با جنگل انقالب به پشت از زدن خنجر و کردن خالی پشت این
 وانسووتت مووین سریشووی هووی  بووا و ناسیونالیسووتی حقیرانووه منووافع اال موودآ موویدرن
 .بچسبد و شود وصله پرولتری انترناسیونالیسم به

 غفلوت  خوواب  از را ایوران  چ  ایدوب که بود مهلکی ضربه گیالن انقالب کستوش
 .ردک می بیدار

 .داشت علت و نشد چنین اما

 .کنود  موالی  ماسوت  را خطوا  این مگرهایی اگر با وانستت می و بود راه درآغاز انقالب
 و .کنود  نقود  را او و بایستد لنین درمقابل تا نداشتیم ای هقدوقوار در آدمی ما که آن ضمن
 و داشوت  فاصوله  درک ایون  بوا  کوه  بوود  زاده سلطان روزگار این چ  ترین کلفت گردن

 .داد باد هب را سرش که افتاد استالین زمان در حدودی تا دوزاریش

 بحوث  مورد و ندارد اعراب از محلی انترناسیونالیسم نفر 53 برآمدن و 1316 سال تا
 راه و کورد  کیدأت شوروی با برابر رابطه و مستقل بردرک ارانی دادگاه در هرچند. نیست
 .داد نشان را درست

 .ماند زنده بود کامبخش که تشکیالت اول نفر و مرد درزندان ارانی

 ارتوش  ژنورال  یوک  بیشوتر  را خوودش  و داشت رابطه این از دیگری درک کامبخش
 انترناسیونالیسوتی  وظیفوه  و ملوی  وظیفوه  بین و ایرانی کمونیست یک تا انستد یم سر 
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 کوه  روزگوار  درایون  و کرد عمل انترناسیونالیستی وظیفه هب نخست باید که نداشت شکی
 .روس اسالویسم پان جز نبود چیزی پرولتری انترناسیونالیسم بود استالین روزگار

 کورد  حرکت کامبخش یها شآموز و ریگ مرده با حزب 1362 سال تا 1320 مهر از
 دور غلو   درک ایون  از را حوزب  نتوانست فرقه تانوداس نه و مالوش نفت تانوداس نه و

 زبودرحو  نیوز  رابطوه  ایون  ویهوسو  یوک  و بوودن  برغل  ملکی اعتراض و عابوانش .کند
 .نرسید ییجا به

 .یندآ می بیرون چتر با درتهران ها یا هتود بیاید باران درمسکو اگر که بود معروف

 

 شوروی مقیم ایرانیان سرنوشت

 از بعود  .سوت ا چشومی  پورآب  داسوتان  اسوتالین  شووروی  به برده پناه ایرانیان سرنوشت
 حواکم  ارتجواع  و پلیس پیگرد از حزب فعالین و اعضا و رهبران گیالن انقالب شکست
 .شدند شوراها کشور راهی

 گوذار  درحوال  پیوروز  انقالب یک از و بود درونی استحاله درحال شوراها کشور اما
 ناسیونالیسوم  نفوع  بوه  و اسوتالین  دسوت  به استحاله این بود خورده شکست انقالب یک هب

 .رفتگ می صورت روس

 کمونیسوت  حوزب  رهبوران  و فعاالن چشم از که طور همان شک بدون تحوالت این
 و ذره و الدبون  و زاده سولطان  مثول  کمونیست حزب رهبران چشم از نبود دور شوروی
 بوا  خیوزی  امیور  چوون  یا بود تبعیدیان این درپیش راه دو ناچار هب پس .نبود دور حسابی
 خوودرا  آخونودزاده  چوون  یوا  و بیایند کنار چکا رییس درژینسکی آلوده و کثیف دستان

 اعترافوات  و شوکنجه  و دسوتگیری  راه دو ایون  جوز  و کننود  سکوت و بزنند دیوانگی به
 .گرفت صورت حزب اول درجه رهبران با 1930 سال از که کاری بود مرگ و ساختگی

 تحوت  ایوران  کمونیست حزب اول درجه رهبران تمامی بود بیمار که دزادهنآخو جز
 .شدند کشته امپریالیسم برای جاسوسی اتهام

 ظلوم  درمقابول  ایرانوی  یهوا  تکمونیسو  کوه  بوود  جا آن داستان این بار سفأت قسمت
 تکورار  را اسوتالین  کشوان  آدم هوای  درو  و فروبستند لب بود رفته برتبعیدیان که فاحشی
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 و شودند  گویالن  انقوالب  شکسوت  باعث و کردند روی چ  زده سلطان جناح که کردند
 .شدند مجازات خاطر همین هب داشتند نقش نفر 53 اعضا دادن درلو

 
 مسلط یها مپارادای

 دانشوجوی  چورا  بوود  ایون  بودند غافل آن درک از پهلوی رژیم اندست به کار که ای هنکت
 بین هویدا وزیری نخست دفتر ازطرف که قصریخ رایگان های بلی  بین دانشگاه یک سال

 درکنوار  پاتینواژ  درسوالن  کوه  ادد یمو  را فرصوت  این ها نآ به و شد می توزیع دانشجویان
 بوا  پاتینواژ  سوالن  یخی کف روی و ندکن دود سیگار و خورندب بجوآ بنشینند زیبا دختران

 بوا  گورم  بآ سوتخر ادر دیگور  درطبقه و دهند گوش مالیمی موزیک و بخورندسر سرعت
 برنامه برای و هندد یم پول کوه اتاق به وندر می .کنند شنا خود سن هم پسران و دختران

 .ورندآ می تاب را راه سختی و وندر می کوه به نندک می  نام ثبت کال  چین قله

 بود؟ رو چه از انتخاب این

 متوسو   اقشار از زمان نآ دانشجویان بیشتر که هندد یم رب  زمینه این به را نآ برخی
 اسوت  مناسوب  توجیهی ظاهر به که بشورند شرای  نآبر واستندخ می که بودند پایین روبه
 کوه  افراد تماعیجا خاستگاه نه بود انتخاب این کننده تعیین چه نآ که نندک می فراموش اما

 .بود زمان نآ فکری مسل  الگوهای

 نآ اسویر  نیوز  باال طبقات از برخاسته دانشجویان حتی که بود مسل  چنان الگوها نآ
 .ردندک می تنظیم ها نآ با خودرا رفتار و ظاهر و پوشش و بودند

 انود  هکورد  تغییور  کوامالً  مسول   الگوهوای  کوه  هوم  اموروز  حتی که داشت توجه باید
 از خوودرا  قعوی ت واقودر  استندوبرخو  اوه نآ بستر از اوالگوه این که ییفکر یاوه هزمین

 .اند هنداد دست

 هموه  بهوروزی  درراه کوشویدن  و اجدادی و ءباآ خاک و بآ به عشق و یمند عالقه
 خوود  برای شایسته زندگی برای راهی یافتن و محرومان ویژه به خاک و بآ این ساکنان
 سوت ا بستری خود شخصی حوایج برای صرف کوشیدن جای به میهنان هم همه با همراه

 .یزدخ میبر الگوها نآ روی از که
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 نآ بوا  را کوه جاذب یها هجلو نآ با مجانی یخ قصر بین زمان نآدر جوان یک اگر و
 رفواه  انتخواب  بوین  کوه  بوود  ایون  خواطر  به ردک می انتخاب  پول پرداخت با  و ها یسخت

 .ندبود کرده انتخاب را دومی همگانی رفاه درراه کوشیدن یا و شخصی

 از نه که ها نآ و بود عمر درهمه ها نآ زیست نحوه کننده تعیین که بود انتخابی  این و
 هوا  یسوخت  هموه  بوا  یازیدند دست ها بانتخا این به صداقت روی از که ریا و رنگ روی
 .گرندن می ضایتر با خود عمر حاصل به

 اموا  هنود د یمو  شکل تغییر و نندک می تغییر زمان گذر با ها مپارادای که برد یاد از نباید
 .ستا ها هریش برهمان مبتنی هنوز درست انتخاب

 

 هگل و مولوی

 :ندک می برابری هگل فلسفی یها هاید تمامی با مولوی عظیم دو بیت این شود می گفته

 
 کل عقل از است فکرت چون جهان این

 رُسول صورتها و هست شاه چون عقل

 
 و شویرین  یکالم با ،موالنا که است گفته را چه آن مغلق زبانی و سازی مکتب با هگل

 .است گفته روان یطبع

 فلسوفی  مبانی از خود ۀاندیش بیان و طرح برای و است حکمت سراسر موالنا اشعار
 .است برده بهره

 را حقیقوت  بوه  رسویدن  راه که بود آن خاطر به داشت مشکل فالسفه با هرچند موالنا
 را حقیقوت  بوه  رسویدن  راه و داشوت  مشوکل  فلسوفی  ذهنیوت  با موالنا .نندک می پیچیده
 .یدد یم تر سهل

 
 تـبکش هـزاندیش را ودـخ سفیـفل

 پشت است گنج سویِ را کو بدو گو
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 .شود می گفته موالنا درمورد که ستا چیزی تمامی این

 کول  طوور  بوه  و. نبوود  پورداز  ایوده  فیلسوفی مولوی که برد یاد از نباید نخست درگام
 .نبود فیلسوف

 و بود ایمانش درخدمت قریحه و ذهن این اما برانگیز رشک ای هقریح با بود متفکری
 .بود ایمان این تشریح وشنودش گفت تمامی

 .مستعد و قریحه خوش منؤم ذهن با فلسفی گر پرسش ذهن بین ستا بسیار فرقی

 بنیوادی  یشهوا  شپرس داشت هم اگر و نداشت پرسشی .نبود پرسش دنبال به مولوی
 .نداشت الوجود واجب و معاد و وحی با مشکلی مولوی .نبود

 .بود داده عارفانه صورتی روایت کالن این به و بود پذیرفته را روایتی کالن

 کانتکسوت  درایون  افتوبو  می و فتگ می هرچه و بود بومذه عریواش یک ولویوم
 .افتی می معنا

 .نداشت نقاد عقل و فلسفه با قرابتی مولوی

 کوه  ییهوا  تروای کالن و بود مذهب و ایمان آسمانش اوج که بود دورپروازی پرنده
 .داشت آن به خوشی نظر او

 .است الفارق مع قیاسی هگل با او قیاس بهرروی

 

 آدمی ذهن تشریح و فروید

 .ناهشیار و هشیار نیمه هشیار، انستد یم بخش سه شامل را انسان ذهن ساختار فروید

 
 خودآگاه ضمیر

 .هسوتیم  آگواه  هوا  آن از روز شبانه در که است چیزهایی ۀهم ۀدربرگیرند گاهآخود ضمیر
 .یردگ می جای بخش دراین هستیم درگیر آن با روزانه که مسائلی تمامی
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 ناخودآگاه ضمیر

 سورکوب  اتواسو واحس و ازهاونیو  هوا،  تهوخواس آرزوها، پندارها، ۀدربرگیرند شوبخ این
 .ستا ما شده

 بایگوانی  بخوش  ایون . گوذارد  موی  اثور  موا  بررفتوار  لوی و ستا ما دسترس از دور که
 و شوده  فرسوتاده  بخش این به کردن فراموش برای که ستا ما شده سرکوب احساسات
 .بزنند بیرون ما رفتار و گفتار یا رؤیا در وانندت می و اند هنشد فراموش اما اند هشد بایگانی

 
 آگاه نیمه ضمیر

 احساساتی وانندت می دوسوی از و .ستا ما ناهشیار و هشیار میان ارتباطی پل بخش این
 .خودآگاه بخش به فرستادن برای یا ناخودآگاه بخش به فرستادن برای یا شود وارد آن به

 و شویدند ک موی  زنجیور  هبو  را روانوی  بیماران که درروزگاری انسان روان از آنالیز این
 بود، انقالبی کنند دور ها نآ از را شیطانی ارواح واستندخ می وحشیانه یها هشکنج تحت
 .بزرگ انقالبی
 
 مند کران جهان

 تووان  بوه  10 ایدوشو  قطر به ریز اروبسی درنقطه تیوهس جهان لوک ابتدا در ودوش می گفته
 ریوز  ای هدرنقطو  مشواهده  قابول  جهوان  کول  بوود؛  شده متمرکز متر یک از کمتر برابر 33

 .بود متمرکز

 .است انبسا  درحال نور سرعت از بیش سرعتی با جهان شود می گفته

 دیگور  ییها نکهکشا اما ستا ما به شدن نزدیک درحال سرعت با آندرومدا کهکشان
 .شوند می دور دارند ما از عتسر به

 شوه گو ایندر ابد برای کوتوله یها نکهکشا از کوچکی گروه و ندرومداآ با ما سیاره
 سووی  بودان  بتووانیم  توا  کنیم پیدا راهی فیزیک قوانین نقض با باید و ماند خواهیم جهان
 .برسیم جهان

 و زمان و فضا انبسا  عام، نسبیت ذرات، ماده، فهم فردا و امروز انسان کار راستی به
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 اندیشوه  کشیدن زیر هب و طبقاتی جهان برنشاندن یا ستا موازی دهگانه یها نجها تبیین
 .شد خم آن روی بیشتر باید که ستا پرسشی این ؟.ستا خواهی آزادی و برابری

 

 فلسفی اندیشه و ما

 و فلسوفی  یهوا  هایود  خلوق  بوه  موفوق  موا  گذشته یها هدرسد که نیست ای هتاز نکته این
 .مای هنشد فلسفی یها هدستگا

 فلسوفه  دربواره  کوه  اند هبود مترجمینی و شارحان و مفسران مای هداشت چه آن درنهایت
 .اند هگفت سخن غرب

 از درجه آن به هنوز ما ویندگ می و ندارند قبول هم را بودن شارح این بعضی هرچند
 کوه  واهود خ موی  ای هاحاطو  تفسویر  و شرح .باشیم فلسفه شارح که مای هنرسید فلسفه فهم

 .شود نمی دیده فلسفه درمدعیان

 فلسوفه  مایو  هگفتو  چوه  آن اموا  مای هنزد حرف کم فلسفه درباره ما گذشته ساله صد در
 .کنیم تولید فلسفی گزاره یک مای هنشد موفق که آن خاطر به است نبوده

 ؟.ستا درکجا کار اشکال. برسیم؟ فلسفی یها هاید خلق به مای هنتوانست ما چرا

 قبول  یها هاندیش باید فلسفی هرنظامی خلق برای .شود نمی آغاز هی  از فلسفی ایده
 هوا  یپیچیودگ  و غوامض یافتن برای شرح و فهمیدن برای حالجی شود حالجی خود از
 فلسوفی  یهوا  هایود  خلوق  کوه  اسوت  بعود  به جا این از .ها هاید این داوری و نقد درآخر و

 .یندآ می دنیا هب جدید یها هاندیش و شود می زده اش هجرق

 تورین  خرافوی  تا رینت میعل از ییها ههراندیش رسید پرسایی به باید نخست نقد برای
 حقیقوت  شوود  فهوم  کوه  آن ر وشو  هبو  کنود  ازوب جدید هواندیش برای را راه واندوت می آن

 .چیست داستان

 دادوسوتدهای  ناخودآگواه  درفراینود  شوده  سواخته  و محوی   و جامعه محصول آدمی
 نشسته نفر یک مستقیم نتیجه جهان کنونی فلسفی اندیشه که است معلوم .ستا فرهنگی
 گونوواگون یهووا نانسووا یهووا هاندیشوو تعاموول محصووول نیسووت جهووان از گوشووه دریووک

 و چیست جهان فلسفی اندیشه دراین ما سهم بفهمیم باید خب است جهان درچارگوشه
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 خوورده  اگور  و اسوت  خورده سند ما نام هب جستارش و باب کدام فلسفه قطور کتاب این
 .چرا است نخورده اگر و ستا کجا است

 .است خردمند انسان خطای و آزمون و فکر و اندیشه حاصل فلسفی اندیشه

 بعضوی  و ویندگ می سخن فرهنگی پیکره و دینی سنت در تفکر امتناع از بعضی خب
 حرف اندیشه در فترت دوران از بعضی و فکر اهل از تازه و بکر سخن نشنیدن از دیگر
 که دالیلی از جدا و است خوابیده منطقی چه هرکدام درپشت دید باید .ورندآ می میان به

 اندیشوه  گوی  بنیوه   بوی  و قلوت  آن و شووند  می منتهی مقصد یک هب همه شود می برشمرده
 .ستا ما فلسفی

 رددگو  موی بر یوا  سوت ا دینوی  کوه  موا  فرهنگوی  شواکله  بوه  رددگو  میبر آیا امتناع این
 دریوابیم  مایو  هنتوانست هنوز ما و نیست روشن برما که ما تاریخ گوریدگی و شوریدگی به
 .چرا و مای هایستاد دنیا کجای که

 و .مای هبود غربی اندیشه کننده مصرف تنها ما که است بعد به مشروطه از ما مشکل آیا
 درتموامی  مایو  هنشود  موفق خاطر همین به و مای هشد تبدیل بد کننده مصرف یک هب نهایت
 .بزنیم عملی ابتکاری به دست ها لسا این

 فلسوفی  اندیشوه  موا  وینود گ موی  و انندد یم قدیم دوران از را فترت این دیگر ای هعد
 بخشی برداشتن و مفاهیم تقلیل طرف هب رفتیم افتادیم فلسفه فکر هب که زمانی و مای هنداشت

 اگور  هوم  بعود  دردوران و شوریعت  برتن حکمت لباس پوشاندن برای فلسفی اندیشه از
 بووده  کوالم  علوم  درحیطه که است بوده دینی یها هگزار اثبات برای بود برهانی و ابتکار
 .ندارد فلسفی اندیشه به ربطی و است

 

 امریکا استقالل اعالمیه

 زندگی حق 

 آزادی حق

 خوشبختی جویوجست حق و
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 مینأتو  خاطر به حکومت  و نموده  مسلم مردم برای خداوند که ستا حقوقی جمله از
 .است شده برقرار حقوق این

 و موردم  حق نماید مطلقه استبداد یک به تبدیل را اهداف این بخواهد حکومتیهر اما
 .کنند واژگون را حکومتی چنین ستا مردم ۀوظیف بلکه

 آیوا  پرسوید  بایود  اما .ندارد چرا و چون محل که ذریمگ می گزاره این دوم قسمت از
 .اندیشید بیشتر آن روی باید. ؟اند هشد تشکیل حق سه این تحقق برای ها تحکوم

 
 دروغ از کهکشانی

 بورای  تیتری ند؛ز می حرف ستیز انسان چ  از اندیشه درکافه کرمی ناصر نام هب موجودی
  درایوران  بشور  حقووق  نقوض  از هوا  تکمونیسو  همه حمایت از تیتر این درذیل. خواندن

 .است رفته سخن ملل سازمان بشر حقوق درکمیسیون

 ایون  به دالیلی هب هرکدام که ینیمب می را کشور 31 نام نیمک می نگاه لیست این به وقتی
 افغانسوتان  از تا بگیر روسیه و کره و کامبوج و ویتنام و چین از.اند هنداد یأر محکومیت

 .عراق و سوریه و بولیوی و هند و برونئی و

 کسوی  اگور  البتوه  سوت ا خووبی  چیز هم خجالت .دارد چ  با ارتباطی چه ها منا این
 .باشد احساسی چنین دارای

 چو   ویود گ موی  راسوته  هموین  از قنبوری  فرهواد  نام هب دیگر موجود :دیگر ای هنمون
 را حافظ و پرست شاه روستایی را فروسی .است ستیز ایرانی و ستیز فرهنگ چپی وطن بی

 .انندد یم مغز خشک زاهدانی را مولوی و سعدی و حاکمان لیس کاسه

 و پرسوت  شواه  را فردوسی .نیست ملی هویت و ملی تاریخ و ضدفرهنگ ایران چ 
 سوعدی  و مولوی ندک مین خطاب حاکمان لیس کاسه را حافظ اند،د ینم ناشاعر روستایی

 .اندد ینم مغز خشک زاهدان را

 یهوا  ندرچمدا را شا وطن وطن بی راست مثل بود وطن بی اگر .نیست وطن بی چ 
 را مویهن  جوای  جوای  خوود  خوون  بوا  و شد می فرنگ دیار راهی و ذاشتگ می پردالرش

 .ردک مین فام سر 
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 اندیشوه  نوام  هبو  ضوربی  و ساز کافه دریک قنبری فرهاد نام هب موجود یک باید چقدر
 چو   شورمامه  بی های درو  و چارواداری یها شفح با بخواهد که باشد افتاده فالکت به
 .کند نقد را

 معتبرتورین  از یکوی  گفوت  بایود  که باشد ها یا هتود وطن بی یها  چ از مرادش اگر
 تبعیودی  رهبران از نوشین عبدالحسین آن درتصحیح که است مسکو تصحیح ها هشاهنام
 و سوت ا او کوار  است اهنامهوش یاوه هواژ توضیح که نامک واژه و داشت شرکت حزب
 شواهر   کارهوای  و حوزب  رهبوران  از جوانشویر  از داد حماسه خواندنی کتاب این جز

 هوا  هنمونو  ایون  از کار ها هد و سیاوش سوگ و اسفندیار و رستم جنگ درمورد مسکوب
 .است هارای قابل

 و دشومنان  کوه  اسوت  زده فلوک  مملکوت  درایون  هوا   چو  بودبختی  از یکی هم این
 .اندازاند هم پشت و گو درو  مشتی منتقدینش

 عواقلی  موجوود  موجوودات  ایون  دربین اگر؛ ویمگ می اگر .بگذرم و بگویم نکته یک
 بورای  جوا  چ  .نیست شارالتانیسم و اندازی هم پشت به نیازی چ  نقد بداند باید باشد
 هوم  یواد  و بوود  خواهود  شواکر  و خوشوحال  منصفانه و درست نقد از و دارد بسیار نقد

 .گرفت خواهد

 

 ما تبارشناسی

 درجنووب  پویش  سوال  هوزار  10-11 هکو  موی مرد به رددگ میبر ایرانیان نژاد شود می گفته
 4 در اروپوایی  اقووام  مهواجرت  بوه  ایرانیان تبارشناسی و .اند هبود ساکن ایران نجد غربی
 .ندارد علمی مبنای نجد این به پیش سال هزار

 :است شده برده رکا به منظور سه به آریایی و آریا

 باستانی قومی برای

 باستانی زبان یک برای

 .است بوده باستان ایرانیان اقامت محل که سرزمین یک برای
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 سوال  هزار 11 از که بودند ییها نهما نبودند مهاجر ها یغرب گفته برخالف ها یآریای
 اطوراف  و سووخته  شوهر  و درسیلک را ها نتمد نخستین و بودند ایران نجد ساکن پیش
 .اند هگذاشت برجای جیرفت و کاشان

 حودود  که بودند اینان هدد یم نشان حتی و است امر این یدؤم نیز ژنتیک یها یبررس
 .رفتند اروپا به پیش سال هزار 4

 هوا  نآ مهاجرات به رددگ میبر اروپایی و هند به دراویدی از اوه یایوآری انبوز روتغیی
 خوواطر بووه پوویش سووال 4200 حوودود الوشموو متوسوو بووه رقیوشوو جنوووب و جنوووب از

 .ستا سالی خشک

 

 چاه به چاله از یا چاله به چاه از

 سویم ر موی  تواریخی  پوی   یوک  هب که هرزمان چرا بپرسیم مرات و کرات به خود از باید ما
 موا  تواریخ  درکجای اهوچ به الهوچ از اوی و الهوچ به اهوچ از انوداست .ویمر می راهه بی به

 .دارد قرار

 باور به رددگ میبر ما تاریخی شدن شانه به شانه این آیا .ستا کجا ما تاریخی گرفتاری
 از رسویم ت موی  کوه  مایو  هشود  گرفتوار  سنت بختک بار درزیر ما آیا .؟ها تروای کالن به ما

 .بنیادی؟ یها شپرس به شدن نزدیک و اندیشیدن

 شواکله  کووژی  و کوژی  شودن  پیودا  و تواریخی  شودنی  برهنوه  از رسویم ت موی  موا  آیا
 ؟.مان فرهنگی

 سوهم  ببینویم  و کنیم شروع خودمان از نخست باید ما که ستا درستی حرف این آیا
 .چیست تاریخی گرفتاری دراین ما تک  تک

 یهوا  ینواندیشو  و سوازی  دین و بازی عرفان با ما کار که ستا درستی حرف این آیا
 شودنی  نوه  و اسوت  مقودور  نوه  هم باستانی گذشته به بازگشت و سدر مین ییجا به دینی

 .است عاقالنه نه و ستا

 یهوا  ندانسوت  نوه  و سورناچاری  از گردهایی عقب نیستند جلو هب راهی ها نای تمامی و
 دست و .کنیم زنده درخود را اندیشیدن شهامت که آن جز نیست ای هچار و .است پیر بی
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 و درغورب  معنوایی  بوی  و درشورق  معنویت نمای نخ و مسخره یها هگزار این از برداریم
 و باسوتان  درروزگوار  مایو  هکرد چه و بودیم چه ما که این و هزارساله چند فرهنگ تکرار
 هگول  کنویم  ثابوت  دگنوک  ضورب  بوه  تا قدیمی یها بدرکتا حاصل بی جوهایو جست
 یهوا  هاندیشو  تموامی  خالصه مولوی شعر از بیت دو و شود نمی مولوی کوچک انگشت
 .دیگر بس یا و رطب سیاق همین به و است هگل

 .چیست آلزایمر این علت .مای هشد تاریخی عقلی دمانس یک دچار ما چرا

 کوه  اند هزد ما دهان توی و ما سر روی تاریخ درطول قدر آن که است خاطر این به آیا
 شوویم  رهوا  عذاب ین از مای هخواست فق . مای هشد چه و مای هبود که است رفته یادمان ما
 .است فرج ستون آن به ستون این از یمیوگ مین که خود بی

 .ستا ما تاریخی تنبلی ما مشکل دیگر روی یک که است درست این آیا

 از نوداریم  حوصوله . نوداریم  را دیگوران  و خوود  بوا  کوردن  چرا و چون حوصله  ما
 . بکشیم کار خود مغز قشرخاکستری

 شووبیم آ موی بر نداریم پرسایی چون نداریم فلسفه ما شود می گفته که آن محض هب اوام
 و مولووی  و سوینا  پسور  پوس  یمیوگ می و نیمک می کلفت گردن رگ و یریمگ می اردوگ و

 خزعبالتوی  و شده ترجمه کتاب چند به نیمک می خوش دل و .اند هدرآمد بته زیر از خیام
 و تواسو  فیول  دم اومو  دم کوه  غربوی  دموچن درجه وفوفیلس چند روارنظواظه ونوپیرام
 .چنان و چنین

 دیوالکتیکی  ای هرابطو  همگوانی  و فردی خوشبختی و شادی بین مای هنتوانست هنوز ما
 شا معقوول  درحود  خودخوواهی  کنویم  قبوول  و. برسویم  دیگری به یکی از و کنیم برقرار

 .داد آشتی دیگرخواهی با را آن باید اما باشد هم باید است بالاشکال

 ای هرابطو  نیسوتیم  قوادر  موا  کوه  است برآمده مالتی چه از ما فرهنگی شاکله دید باید
 .کنیم برقرار دیگری و خود بین درست

 .شد خم بیشتر ها شپرس این روی باید
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 کانت نزد در اخالقی قواعد

 دیگوران  یوم دار دوسوت  کوه  دکور  رفتوار  باید ای گونه به کسهر با: طالیی ۀقاعد .1
 .کنند رفتار نهگو این ما با شرای  درهمان

 بوا  گونه آن یمندار دوست که دکر رفتار ای هگون هب نباید دیگران با :ای هنقر قاعده .2
 .شود رفتار ما

 .دارند انتظار که کنیم رفتار ای گونه به دیگران با: پالتینیومی ۀقاعد .3

 

 تاریخ و  کدکنی شفیعی

 :ویدگ می کالسش درسر درکلیپی دانشگاه استاد و شاعر کدکنی؛ شفیعی

 .کرد وانت مین اجماع سیاست درمورد

 هشتاد از بعد مرور به ولی ادیمد یم فحش السلطنه قوام و الدوله وثوق به بودیم که بچه

 .اند هبود بزرگی انسیاستمداردو هر فهمیدم، سال

 مجلس که درزمانی ها یانگلیس از رشوه گرفتن با که 1919 داد قرار عاقد الدوله وثوق
 آن بوا  الدولوه  قووام  و داشت را ها یانگلیس و ها سرو به را ایران فروش قصد بود تعطیل
 مصودق  یدربرکنوار  داشوت  قصود  کوه  زمانی تا بگیر باغی بابا از سیاهش سراسر کارنامه

 از تور  باختوه  آبرو فرقه سرکوب در اش هفریبکاران نقش و 1331 درسال کند کمک شاه به
 .هست بازاری هر برسر ها نداستا این باشیم داشته تاریخ زدن ورق به نیازی که آنند

 عیوب  سوال  80 از بعود  هوم  آن نودارد  درسوتی  درک تاریخ از کدکنی شفیعی که این
 منتشور  دردانشوگاه  اسوتادی  کرسوی  از تواریخ  از غل  درک این وقتی اما .نیست بزرگی

 را افاضوات  ایون  اگور  و .هسوت  بزرگوی  عیوب  شوود  گمراهی باعث واندت می و شود می
 از جوایی  استاد ینیمب می بگذاریم نیما و شاملو و خویی درمورد دیگرش افاضات درکنار
 نود ز موی  را هوا  فحور  ایون  کوه  هرحسوابی  با و دلیلی هر هب است بهتر و لنگد می کارش

 .هست مطلع آن رموز از که براند را سخن اسب درساحتی و باشد خاموش
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 نقد آداب

 باشی نشسته سفره یک برسر او اوب اشیوب داشته دوست را کسی که سخت است سخت
 کتواب  هموین  به بنشینی تو وقت آن و باشد داده تو هب اش هانودرخ را ابشوکت آخرین او و

 .بنویسی نقد

 دچوار  نادرسوتی  و درسوتی  بوین  مصولحت،  و حقیقوت  بوین  توا  سخت است سخت
 .بکنی چه که بروی کلنجار خودت با صبح تا شب و نبرد خوابت شوی، وسوسه

 نقود  و بگوذاری  استوراحسو وب اوپو  ایدوبو  مصولحت  و حقیقوت  بین ینیب می درآخر
 .بنویسی را خودت

 :دلیل دو به

 .باشیم وفادار حقیقت به هرچیزی از بیش و پیش باید ما که آن نخست

 شوده  تئوریوک  سوهوی  دچار ارید یم دوست که را کسی ینیب می وقتی که آن دوم و
 .ببرد تاریک یها هرا به را او واندت می سهو این بدهی نشان او به باید است

 را سوهو  و ننود ک می هوا فیل که مال نخوانده و نخوانده کتاب پرفسورهای از بگذریم
 نویسونده  زیربغل هندوانه و هندد یم شادباش یها مپیا مدام و یرندگ می یکی شجاعت با

 دادن نشوان  ورنود آ مین تاب و ینندب می ای هقبیل و فامیلی را نقد که دیگرانی و ذارندگ می
 .نندز می تن معین یها شپرس به پاسخ از و را اثر یک یها یکاست و ها یکم

 
 شده بسته های پروند

 که چرا .سدر مین شرمساری و ندامت درد پای گرد به نشده ارضا میل یک درد ویندگ می
 بورای  اش هپروند گذشته دیگری برای و است کشیده دامن بیکران و باز آینده یکی برای

 .است شده بسته همیشه

 مثول  شرمسواری  و نودامت  احسواس  ای هعود  برای ویندگ مین اما ویندگ می را ها نای
 .است ناشناخته و نامفهوم امری نسبیت تئوری

 مبوارز  مون  هول  و ازندسو  موی  کووه  کواه  از و ویسندن می تاریخ ای هعد که روزها این
 چه ها نکرد منم منم این حاصل و تاریخ بازخوانی این حاصل رسندپ مین خود از نندک می
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 کوور  یهوا  هگور  از ای هگور  وچه است شده گشوده حقیقت یسو به دری چه .است بوده
 بیهووده  راهوی  .هوی   بورای  هوی   .است شدهه گشود گرشان معجزه سرانگشتان با جنبش

 و نودامت  از ناپوذیر  عوالج  دردی و همیشوه  بورای  شده بسته ای هپروند .تاریکی یسو به
 .باشد داشته اعراب از محلی ها ندرآ احساس این اگر البته .شرمساری

 

 شدن سیاسی و بودن سیاسی

 غریوزی  و ذاتی امری را بودن سیاسی این و انستد یم سیاسی جانوری را انسان ارسطو
 سوت ا عملوی  کوه  وردآ موی ن میوان  به انسان شدن سیاسی از حرفی اما .وردآ می حساب به

 .بودن سیاسی پذیر فعل و پاسیو عملی درمقابل انقالبی و فعال

 درسواحت  همگوی  عودالت،  و آزادی اقتدار، و قدرت دولت، و ملت چون مفاهیمی
 .ابندی می معنا سیاست

 همکواری  و تعامول  دریوک  هوا  نانسوا  کوه  ستا اجتماعی زندگی یک ضرورت این
 تصومیم  خوود  برزنودگی  حواکم  مقورارت  و قووانین  بوه  نسبت تا یندآ می گردهم جمعی
 جدیود  درنظمی را حوادث و اشیا و بکشند چالش به را شده گرفته یها متصمی و بگیرند
 پذیر فعل ای هسوژ از را خود سیاسی فضای دهی درسامان خود دخالت با و کنند بازتولید

 .کنند تبدیل تاریخی عاملیتی به

 و مطیوع  ای هابژ چون را او که حاکم قدرت دربرابر است سوژه شورش شدن سیاسی
 گور  پرسش و دهنده نظم و ناظر املیوع نه واهدخ می منفعل طبیعتی او از و یندب می دربند

 .خواه پاسخ و

 منفورد  یهوا  هسووژ  انفورادی  نیروهوای  جمع با است مشترک امر تحقق شدن سیاسی
 رابطوه  تبیوین  بورای  .قدرت امر درآوردن نظم به برای .سیاست امر کردن ینیآ خود برای
 .ملت و دولت رابطه به معنابخشی برای اجتماع و فرد
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 منطقی و علمی مفاهیم

 حیوث  از هم و( کبرا و صغرا) مقدمات اعتبار حیث از هم که هستند هاییآن علمی مفاهیم

 .باشند داشته تطبیق عینی واقعیت با شود،می گرفته مقدمات از که نتایجی

 نتوایج  درسوت،  مقدمات از تفکر قواعد به بنا هادرآن که هستند هاییآن منطقی مفاهیم

 ربطوی  کوه  اسوت  دیگوری  بحث مقدمات خود صدق کهدرحالی شود،می استنتاج درست

 .ندارد استنتاج به

 

 حکومت و دولت

 ،دادسرا ،پارلمان مثل تاریخسا و رسمی نهادهای از گسترده طیفی شامل (State) دولت
 .است ارتش و ساالریدیوان پلیس،

 .ردازدپ می اجتماعی زندگی دهیسامان به که است محلی حکومت و

 اوبو  اوامو  .نیسوتند  یکی و اورمنتوگ حکومت و تواس استیت فرنگ لفظ در تودول
 .ندا مرتب  هم

 کسوانی  منوافع  حوافظ  و شوند می بازسازی و اصالح .وندر می و یندآ می ها تحکوم
 .ستا عمومی منافع حافظ دولت اما دارند دردست را قدرت که ستا

 .دارند دردست را اجرایی قدرت که ستا کسانی بسته هم و وابسته حکومت

 

 اشرافی رفرمیستی امیرکبیر

 .است شده بدل ما درتاریخ تراژیک ای هواقع به کاشان فین درحمام امیرکبیر شدن کشته

 گرفتوه  پرسوش  به چنین این مرگ دیگری، مرگ هی  درمورد انیمد یم ما که جایی تا و
 .است نشده سوگواری برآن و نشده

 و اسوت  نوه گو ایون  آیا. ستا ها هگزار این از یکی بمیر کبیر فین درحمام و باش امیر
 .هرگز .سدر می ماانج به واقعه یک کردن تراژیک با تاریخ کار
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 مرتجوع  اشورافیت  .دیود  بواب  انقالبی جنبش برآمدن دربطن باید را امیرنظام برآمدن
 انقالب مار .یابد رهایی پایین از انقالب خطر از بتواند تا باال از رفرمی به داد تن فئودال
 سورمار  و درآمود  اسوارت  بوه  موار  وقتی .شد می گرفته رفرمیست بورژوازی کیسه با باید
 اغوواء  با و شد میاندار شاه مادر .شد راحت مرتجع اشرافیت خیال و شد کوبیده سنگ به

 اموا  .رفوت  کاشان تبعید به امیر و شد مهیا امیر برکناری نقشه دروغین یها بخوا و شاه
 افتادنود  راه هب دارالخالفه از جالدان پس نبود قبول قابل نیز امیر تبعید حاکم ارتجاع برای

 .کنند خالص را امیر تا

 از شونید  وقتوی  و بوود  قودرت  بوه  بازگشوت  خووش  درخوواب  لحظه آخرین تا امیر
 فرسوتاده  وزارت خلعوت  او بورای  شواه  نداشوت پ می یندآ می قاصد دو تهران دارالخالفه

 .داد مفاجا مرگی به تن بستگی دست با او و رسیدند او به غضبان میر درحمام .است

 زموانی  توا  او کوه  یود د ینمو  و بوود  قودرت  برآیند از استراتژیک درکی فاقد امیرنظام
 بواب  مرگ شیشه با او مرگ شیشه و .دارد وجود بابیه جنبش از ترس که است برقدرت

 .وردخ می زمین هب

 و ریزیوگو  و جنگوی  هون و اومتیومق هون نبود، ریوخب رنظاموامی ریوامی از امودرحم
 .اعتراضی نه

 بوورژوازی  تواریخی  بسوتگی  دسوت  وتموام  اموتو  آینوه  فوین  امودرحمو  امیرکبیر مرگ
 .بود رفرمیست

 
 ضدتاریخی عملی تاریخ از کنی قلوه

 مواه  دی در براهنوی  رضوا  و سیدجوادی حاج اصغر علی نامه مجازی درفضای روزها این
 را هوا  نآ بوزرگ  خطوایی  سوند  چوون  و شوود  می دست به دست خمینی اهلل آیت به 1357
 .انندد یم اوضاع این مسبین

 ینود جا این چرا دهند نشان تاریخی تحوالت از خبران بی به واهندخ می روزگار رندان
 بورای  سوباند چ موی  تواریخ  تنوور  بوه  سوینه  آن دنبوال  به و هستند کسانی چه عامالنش و

 .بود بلبل و گل ها نآ برای که روزگاری
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 تحلیول  حوادث انوهم توکانتکس و دربطن ایدوب چنین این حوادثی و اوه هامون نوای
 فهوم  بورای  سووژه  کوردن  گموراه  ایون  جز و باشد داوری و فهم قابل تا شود ابیوارزی و

 .است تاریخ

 
 اندیشه کافه و سوسن کافه

 آدم هور  بورای  کوه  بوود  جوایی  زار اللوه  و بوود  زار لوه ال سرقفلی سوسن کافه اوروزه آن
 .داشت ای هبرنام

 گوم  زار اللوه  در را شوان  یها یدلتنگ و ها مغ تا مدندآ می هرجا از عصرها پیر و جوان
 .بود روزگار از گان خسته و گان شکسته دل این میعاد محل سوسن وکافه کنند

 کنواریش  میوز  سوالمتی  بوه  را عورقش  .شسوت ن موی  کوچکی میز سر مدآ می آدمی هر
 .فتر می و شست می میکده عرق با را یشها مغ وردخ می

 درو  .بودنود  رفاقوت  و عنودمرام  .بودند بامعرفت .داشتند مرام سوسن کافه مشتریان
 .ردندک مین فروشی کم دررفاقت و دندز مین نارو فتندگ مین

 بوا  اگور  .افتندب مین لیچار و دندز مین حرف سرمردگان درپشت سوسن کافه مشتریان
 نگواه  دیگور  هوم  درچشوم  چشوم  لووطی  توا  دو مثل داشت هم حدیثی و حرف هم کسی
 کینوه  از دست هم بعد و دندز می حرف هم با که بود دارها ضامن این درآخر و ردندک می
 .فتندر می و شستند می

 ورمالیوده  پاچوه  مشوتی  تا شد بسته سوسن کافه درب و پیوست تاریخ به روزگار آن
 و بگوینود  لیچوار  و ببافند درو  کنند، بسا  ای هکاف حول دیگر روزگاری در پرنسیب بی

 مشوتریان  از کواش  ای .بزنند مفت حرف بسته دهان و دست زندگان و سرمردگان پشت
 .رفتندگ می یاد را مردانگی و مردی سوسن کافه

 
 مردم و استبداد

 :دارد وجه دو استبدادی حکومت شود می گفته

 راستبدادپرو ۀجامع و مستبد
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 سواکن  مردموان  ذهن که این مگر داشت نخواهد رشد امکان استبداد ای جامعه درهی 
 .باشوند  نداشته را اندیشیدن و پرسیدن جرأت و باشد نرسیده فکری بلو  به سرزمین آن

 .است بیمار و مریض ای جامعه ۀزد آفت محصول و گندیده ۀمیو استبداد

 کوه  هستند رعایا بلکه آورد، نمی وجود به را رعیت خودکامه که بودند معتقد یونانیان
 .رسانند می خودکامگی به را کسی

 شده دیده هرگز آیا درواقع، .دارد که ستا حکومتی همان الیق ملتی هر درنهایت، و
 آزادی بوه  زیوری  بوه  سر و رام ملت یا شود استبداد تسلیم طوالنی مدتی ای آزاده ملت که

 یابد؟ دست

 سوت ا آن درپی استدالل نهگو این .شود می استدالل که نیست سادگی همین به داستان
 درایون  عووام  تووده  است ممکن هرچند .بشکند مردم برسر را ها هکوز و کاسه تمامی که

 .شود می استدالل که گونه بدین نه اما باشند داشته سهمی محکومیت

 دمکورات  حکوومتی  بوه  رسویدن  و هوا  تحکومو  تغییور  برای مردم اخیر سال صد در
 رددگو  موی برن ایون  و انود  هنبوود  موفوق  ها شتال دراین اما اند هکرد بسیاری یها یجانفشان

 موردم  خلقیوات  هوا  نآ از یکی که است داشته نقش عامل ها هد مردم خلقیات به تنهایی به
 .است بوده

 با جهان درسراسر تدمکرا حکومتی برای مردم تالش که ینیمب می نیز اخیر دردوران
 را مردم بیایم ما که دارد جا حاال. شود می کشیده خون و خاک به ارتجاع قدرتمند نیروی
 ؟.کنیم محکوم

 
 مغلطه یک

 .اندر می فرمان ها نبرآ که است حکومتی هرملتی سزاوار :شود می گفته

 سور  را هوا  هکوز کاسه تمامی وانت می سطحی نگاهی با و درظاهر ؟.هست نهگو این آیا
 هرحکومتی دربرآمدن اما .شکست مردم سیاسی شعور نداشتن و فرهنگی بی و بیسوادی
 ستا عواملی ها هد از یکی مردم پذیری ظلم و فرهنگی نقش که ندا دخیل بسیاری عوامل

 .دارند نقش که

 یهوا  لکانوا  از سیسوتمی  بوه  وابسوته  و آب کوم  و آب به وابسته اقتصادی با کشوری
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 کوه  قبایلی و مغول و تاتار قبایل تاریخی حرکت خاطر به پذیر آسیب ژئوپلتیکی و آبیاری
 بایود  آغواز  هموان  از شوتند گ موی  زنودگی  برای جایی دنبال به آبی کم و گرسنکی فشار با

 اسوتعمار  آمدن با بعد درروزگار و .نداشت دیگری راه و آزادی با را امنیت دز می تاخت
 و. شود  رو هروبو  دربسوته  با کرد که هرتالشی استعمار با حاکم و دارا طبقات دستی هم و

 و سوالح  خلوع  و بمبواران  حاکموان  دینوی  ایودئولوژی  بوا  بستگی دست و بست بن دراین
 شوده  گرفتوار  بست بن دراین چرا نفهمد و نداند تا شد داشته نگه درنادانی و شد تحمیق
 بسوته  سنت و استبداد چماق با در این کرد باز حقیقت یسو به دری که هرزمانی و است
 .غیرمنتخب یها تحکوم و ها یگرفتار دراین دارد سهم میزان چه راستی به .شد

 پیوروزی  با اگر و .است نشده خاموش آنی رهایی برای تالش ها ندورا این درتمامی
 .چرا دید باید ست نبوده قرین

 
 حقیقت و هنر

 .ردک میرا خفه  وید اگر هنر نبود حقیقت ماگ مینیچه 

شووند و گفتموان ایون مفواهیم بورذهن و       حقیقت انگاشته می عنوان بهوقتی مقوالتی 
 .واند به جزمیت بدل شودت میشود این گفتمان  روان ما غالب می

مفهومی  یابی به ند و این حقیقتک میانگاری مفاهیم ساحتی قدسی پیدا  وقتی حقیقت
، وجووی حقیقوت   انگاری و جست شود و درزیر این گفتمان و حقیقت تبدیل میمرکزی 

سوت  ا جوا  ایون شوند  اخالق رسمی تبدیل می ی کالن و زهد و ریا بهها تاطاعت از روای
 .ندک میرا خفه  وید حقیقت دارد ماگ میکه نیچه 
 را حقیقتوی  و نود ک موی  خلوق  را مفاهیمی .است مجاز و استعاره دنیای اما هنر دنیای

 .ندک می دوری گرایی جزم نوع هر از که فریندآ می

 سفارشوی  حقیقوت  بوا  هنر ذات و ستا جوهاو جست و ها فانکشا دنیای هنر دنیای
 ما هنری شور و نیست یافته تثبیت پیش از هنر درساحت حقیقتی هی  .است درتعارض

 .ندک می راهبری نوین یها تحقیق از دنیایی به را

 .اند هنبود حقیقت که است زده رقم ییها تحقیق را انسان رنجبار تاریخ
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 یهوا  تحقیقو  بوا  واهود خ موی  کوه  آپولوونی  دنیوای  بوا  دیونوسوسی دنیای بین جدال
 .هدد یم نشان ما به را هنر نقش کند خفه را آدمی شا رسمی

 از را زنودگی  شوور  کوه  ودر موی  ای هسونگوار  یها تحقیق جنگ به که است هنر این
 .یردگ می آدمی

 

 فردوسی به ما تاریخی بدهکاری

 بهوادری  بوزن  بوه  ربطوی  و داشوت  را خودش دالیل ساسانی معظم امپراطوری فروپاشی
 و بوود  شده تهی درون از بیمار غول این اعراب هجوم از پیش. نداشت نشین بادیه عرب
 ایون  نومسولمان  عورب  جنگواوارن  کوه  بپاشود  فورو  تا داشت بیرونی کاتالیزوری به نیاز

 .بودند کاتالیزور

 و شوورش  کردن خنثی بودند واقف امر یک هب اشغال و تهاجم نخست روز از اعراب
 دربلندمودت  اموا  بوود  شودنی  وتمام تام سرکوب با مدت درکوتاه این و اشغال به اعتراض

 داد جوواب  و شد تست درمصر که اریوک بود انوزب مسئله لوح راه اوتنه و نبود دنیوش
 کوه  بودنود  ییهوا  بعور  نبودنود  قبطوی  دیگر فتندگ می سخن عربی زبان با که انوقبطی و

 گور  اشوغال  کانتکست در را خود که هدخور شکست ملت و اشغال درکانتکست نه خودرا
 .یدندد یم پیروز و

 .بود پارسی زبان کردن زنده و داشتن نگاه زنده او کار و فردوسی اهمیت

 را موان  گوش پشت ما همیشه برای کنند عربی را ما زبان بودند شده موفق تازیان اگر
 و فردوسوی  اگور  .یدیمد یم هم را بعد به دوم قرن از طلبانه استقالل یها شجنب یدیمد یم

 .داشتیم دیگر سرنوشتی ما نبود شاهنامه مستطاب کتاب

 ارواستعمو  کوه  امری ندز می ملت رشقیقهوب انوزب را خالص تیر که برد ادوی از ایدونب
 اسوت  سووار  خوود  زبوان  براسوب  ملتی هک میمادا .بود واقف آن اهمیت به آغاز همان از

 بوود  واقوف  ردکو  موی  کوه  کواری  به طوس حکیم .داشت نخواهد راحت خواب استعمار
 :ویسدن می خاطر همین هب
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 سی سال دراین بردم رنج بسی

 پارسی بدین کردم زنده عجم

 ام هزند همی پس این از نمیرم

 ام هپراکند را سخن تخم که

 
 جبرهایش و آدمی

 :ستا نیروهایی و جبرها درگیر هرسوی از آدمی

 جغرافیایی جبر  .1

 تاریخی جبر .2

 مذهبی جبر  .3

 فرهنگی جبر  .4

 اقتصادی جبر  .5

 اجتماعی جبر  .6

 سیاسی جبر  .7

 کژنتی جبر .8

 توا  اختیوار  ایون  و سود ر موی  اختیوار  به چگونه آدمی قدر جبرها این میان از دید باید
 .است حد چه

 
 زرتشت و هگل

 شود می گفته

 سواری  و جواری  خورد  و آگواهی  همچون ستا مفهومی هگل درنزد گایست یواژه

 مفهوومی  زرتشوت  یهوا  هدرآموز هم اهورامزدا است. رسیده کمال به که تاریخ و  هانحدر
 .دارد چنینی این
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 سویر  با  زرتشت درنزد جهانی آگاهی و خرد هستی، بیکران آگاهی مفهوم به اهورامزدا
 .دارد هگل ۀاندیش با شباهتی تاریخ در خودش آزادی از آگاهی ۀجربت

 پدیدارشناسوی  در ار شافلسوفی  دستگاه ریزی پی برای اولیه ۀاید هگل سدر می نظر به
 .است رفتهمفهومی گ چنین از روح

 و پرداختوه  اهیوآگو  مراحل با ا ودرارتب خود نظرات ریحوتش به ابوکت ایندر هگل
 عقالنیوت  ۀمرحلو  بوه  و کنود  موی  شروع اهیوآگ مرحله نخستین عنوان به یوحس یقین از

 .درس می مطلق

 یوابی  دسوت  و .کورد  کشف را عقالنیت این باید و .است عقالنی جهان هگل نگاه از
 .داند می آگاهی عمل درست فرایند نیازمند را مطلق عقالنیت به

 خوودش  دردرون شوکوفایی  و افتوادن  اتفاق از بعد آگاهی هرمرحله بود معتقد هگل
 .پردازد می خودش نقد به و آفریند می را خودش متضاد

 ۀمرحلو  بوه  آموده  وجوود  به نقد توس  آگاهی، آن علیه شورش و نقد، این ۀدرنتیج و
 .رسد می آگاهی بعدی

 .نستاد می ما درون به متعلق امری را آن و خدا معادل را روح یا گایست مفهوم هگل

 بوا  را اسوت  انسوان  وجوود  بوا  متمایز او وجود که خدایی یا بیرون خدای ۀاید هگل
 .ستا یکی انسان آگاهی با که خدایی کرد، یکین درو خدای

 پیشورفت  ۀدهنود  نشوان  نیست وقایع صرف توالی شنظر به که تاریخ بود معتقد هگل
 .است روح همان یا گایست تدریجی تجلی هدف این و دارد هدفی تاریخ است، انسان

 .دانست می گذشته هدف یا نهایی محصول را حال زمان هگل رو این از

 .است گذشته برحسب حال زمان عقالنی کردن پذیر فهم هگل نگاه از فلسفه ۀوظیف

 .باشد سیستماتیک و عقالنی عینی یعنی باشد علمی باید فلسفه بود معتقد هگل

 تواریخ  درطوول  که داند می ای مجموعه در عضویتش به شخص بردن پی را آزادی و
 .است کرده پیدا تکامل تدریج هب

 تجلی که دولت های مسئولیت و وظایف با را خود تواندب که است انسانی آزاد انسان
 .سازد همراه است تاریخدر گایست
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 است، مطلق یا جهانی آگاهی که گایست همان یا آگاهی درمقابل فرد هگل ۀدرنظری
 .شود می حذف کلی به

 هوا  اندیشوه  و افراد خود برای جایی و هستند، خود عصر ۀنمایند افراد هگل ۀدرنظری
 هوا آن شوور  و ذهنیوت  یوا  ذهنوی  دیدگاه برای جایی همچنین ها آنص خا احساسات و

 .ندارد وجود

 .کند می منحل مطلق امر یکدر را ما هگل درواقع

. دارد فلسوفی  سنت با ما گی رابطه دربی ریشه خیالی یها نبرکشید و ها نبرساخت این
 .نداریم راهی و جایی فلسفه درتاریخ ما که بپذیریم وانیمت مین ما

 خود باید نخست هستیم جهانی فلسفی درسنت پایی جا کردن پیدا الودنب به گرا اوام
 فاقود  دوران ایون  درتموامی  اومو  کوه  بپوذیریم  و نکنویم  گمراهی این ارودچ را دیگران و

 حکموت  و ونییمشوا  عنووان  تحوت  که چه آن و .مای هبود درستش یمعنا به فلسفی اندیشه
 از اسوتوار  بنیوادی  توا  اسوت  بووده  درفلسوفه  تفرجی بیشتر نیمک می بندی دسته خسروانی

 .فلسفی یها هاید

 .هگل گایست با زرتشت اهورمزدای نه و داشت هگل با خویشی مولوی نه

 شووند  موی  مدعی و سانندر می سنایی و دانته به را دامن دراز گویو گفت این ای هعد
 .است گرفته سنایی از را شالهی کمدی دانته

 کوتواه  فاصوله  ایون در است بعید و نیست زیاد دانته و سنایی زمانی فاصله که دید باید

 بوراین  ای هعد که المعاد علی سیرالعباد خصوص هب باشد رسیده دانته به سنایی آثار ترجمه
 .است خوانده را کتاب این دانته که باورند

 اندازهایچشم و هامنظره باشد یکی نفر چند یا دو سلوک مسیر اگر گفت بتوان شاید

 .داشت خواهند هم به نزدیک یا مشابه

 یهوا  هیافتو  بوه  مشابه یها نجها و کند خلق مشابهی یها نجها واندت می عرفانی تفکر
 آثوار  از کوه  نیسوت  این معنای به لزوماً شود دیده عرفا آثار در تشابهی اگر پس برسد مشابه
 .اند هکرد رونویسی دیگر

 مشکلی چه از نشان درما مدرن دراندیشه کهن اندیشه یها تمشابها کردن دنبال این
 .اندیشید بیشتر آن روی باید. دارد
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 حقیقت و ما

 درمیوزان  است ممکن ها مآد .بکوشد خود پیرامون شناخت به که آن جز ندارد راهی آدمی
 بوا  درنادانسوتن  هوا  هناشوناخت  دریوای  دربرابور  اموا  نباشند برابر هم اوب انوش یاوه یایودان

 .برابرند دیگران

 ها یداور پیش از بری واندت مین حقیقت از ما شناخت که برد یاد از نباید را نکته یک
 اموا  .نیسوت  دوبواره  واکاوی و انتقاد از مصون ای ههریافت و باشد ما امیدهای و هارؤیا و

 رفوتن  از و شوویم  فتور و سستی دچار حقیقت به رسیدن برای که نیست آن یمعنا به این
 .شویم ناامید کردن جوو جست و

 .است حقیقت پروسواس و پایان بی جویو جست همین انسان ومنزلت وجالل شکوه

 .دهد می معنا ما کندوکاوهای به که ستا ضرورتی حقیقت جویو جست

 همیشوه  بورای  بوار  یک و ما آن از تنها و رقمی تک حقیقت که ستا درستی گزاره این
 دسوت  یمعنوا  بوه  .نیسوت  حقیقوت  یجا به مجاز گرفتن و مغلطه یمعنا به این اما .نیست
 و وقوایع  خوانیجوا  بوه جا یمعنوا  بوه  .یسوت ن موی عل و اریخیوتو  مسلم یها هدرداد بردن
 .نیست ها هپدید

 
 ایران تاریخ درمورد نگرش سه

 :دهد می جای گروه درسه اند هداد نظر ایران تاریخ درمورد که را کسانی عنایت حمید

 و هوا  تحکوم تسلسل داستان جز نیست چیزی ایران تاریخ :ویندگ می که کسانی .1
 .شاهی یها ندودما

 را رونودی  هموان  تکاملی جریان یک صورت به ایران تاریخ :ویندگ می که کسانی .2
 .است پیموده اروپا که است پیموده

 سویر  و است بوده خودش خاص ویژگی دارای ایران تاریخ :ویندگ می که کسانی .3
 و مفواهیم  بوا  وانتو  موی ن و اسوت  بووده  متفواوت  اروپایی جوامع با آن تحوالت

 .کرد بررسی را ایران تاریخ اروپایی شناسی جامعه اصطالحات
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 کوه  نیسوت  چیزی آن بالنعل النعل طابع ایران اجتماعی تحوالت سیر که نیست شکی
 درشورق  ویژگی همین به شا آسیایی تولید درشیوه هم مارکس .است افتاده اتفاق دراروپا

 .دارد نظر

 .داند می شرقی جوامع ویژگی را استبداد وبرآمدن خصوصی مالکیت نبود و آب نبود

 خواص  یهوا  یویژگو  یوا  و بگیر خراج و گذار خراج یها تحکوم برکشیدن با آیا اما
 ماهیت که امر این از بود نیاز بی و. کرد بررسی را درایران تاریخی تحوالت سیر وانت می
 بیشتر امر این روی باید. است بوده چه ساسانی و اشکانی و هخامنشی و ماد یها تدول
 .شد خم

 

 رضاخان برآمدن علت

 بردنود  مجلوس  به ای هواحد ماده پنجم مجلس نمایندگان از ای هعد 1304 آبان 9 روز در
 آذر 24 درروز و شودند  پهلووی  خوانواده  بوه  قاجوار  خانواده از قدرت انتقال خواستار و

 و بوود  موردم  نماینودگان  شدن مرعوب و قزاقان روز روز این .رسید سلطنت به رضاخان
 زاده، تقوی  مصودق،  دکترمحمود  نفر؛ 5 اال بودند شده تطمیع یا مرعوب نمایندگان تمامی

 .عال حسین و آبادی دولت مدرس،

 .کورد  مخالفت طرح این با قانونی نظر از و کرد را سخنرانی ترین طوالنی دکترمصدق
 هوم  نفر یک شود نمی سیدمکرا برای مبارزه سال بیست از بعد که بود این مصدق حرف
 (1304 آبان 10 شنبه یک قانون روزنامه) فرمانروا هم و وزیر نخست هم باشد شاه

 درآن ایوران  که درحالی شد چه که است این اساسی پرسش ذریمگ می تاریخ مرور از
 کورد  کوج  را خوود  راه بوود  سوی دمکرا به رسیدن برای خوبی نسبتاً موقعیت در روزگار

 .دیکتاتوری یسو به

 سأدرر هوم  مجلوس  و پرقدرت وزیری نخست رضاخان بود مشروطه شاه احمدشاه
 .داشتند فعال حضوری ها هروزنام و بود امور

 ؟اند هبرید دیکتاتوری با را ایران ناف بند ویندگ می که است درست این آیا
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 .جامعه درنخبگان سیاسی اندیشه سطح و فرهنگ و طبقاتی ساخت به برگشت باید

 وابسوته  و بیموار  و نواتوان  ای هسورمای  و فئوودالی  زیربنوای  با افتاده عقب ساخت یک
 سیاسی مدرن اندیشه از غافل نخبگانی با شده داشته نگه عقب غایت هب مردمی با تجاری

 .شود می خواه ملت دیکتاتوری برسر توافق برآیندش اروپا در تحوالت ذات از خبر بی و

 صدسواله  ره دیکتاتوری تندپای اسب با بخواهی و باشی غافل مدرنیته روح از وقتی
 سر از کاله و زنان سر از چادر برداشتن با توسعه و مدرنیته کنی فکر و بروی شبه یک را

 بوا  پرسوا  ای هجامعو  به رسیدن و اندیشه نوسازی از باشی غافل و سدر می انجام به مردان
 .بناپارتی حکومت یک و ابتر و آمرانه ای همدرنیت شود می عاقبتش انتقادی عقل

 

 نیست زده غارت دل از خبری را دالن بی

 و .خرمشوهر  قودیم  پول  مثول  ییجوا  هموین  و ای هنرفتو  و هسوتی  توو  که  است آن مهم
 موردم  ایون  روان و درذهون  داری، حضوور  ثانیوه  ایون  و لحظه این و دنیا این درساحت

 حضوور  بوه  دهوی  موی  شهادت یتها هنوشت با مدام و روح و کلمه و قلم در هستی جاری
 جهان به نیک می اعتراض و یشها یشاد و دردها و یشها ننخواست و ها نخواست و آدمی
 و اسوت  کورده  آلووده  را جهوان  کوه  عفنوی  هووای  بوه  یوری گ موی ن خو و بنیاد بی و کهنه

 زنودانی  توا  سونگ  روی ذارنود گ موی  سونگ  که دیگر یکان چون باشی یکی ای هنخواست
 جهنموی  دراین ما حضور برای ستا عبوری رمز عشق وییگ می و دیگران برای بسازند

 و وییگو  می مدام و کنند عبور کهنه دیوارهای این از مان یها هسای تا امندن می دنیایش که
 و نگیریود  خوو  که وییگ می و زاردآ می را آدمی مشام دنیا این کهنگی بوی که ویسین می

 از پویش  که همچنان کنید اعتراض و برآشوبید و کنید شک و گنداب این به نشوید اخت
 و سونگ  مثول  کنیود  پایوداری  و بمانیود  و دیگر روزگارانی به اند هکرد دیگر رسوالنی ما

 موا  و دارد ای هنشوان  ما از که دیگر چیزهای خیلی مثل و خاک مثل و هوا مثل و درخت
 توان  هوای رؤیا و شعر با باشید خویشتن واسطه بی حضور شاهد و داریم ای هنشان ها نآ از
 شوود  بیشتر و بیشتر قطرش دایره این تا شود دایره قوس این تا بیاورد تاب قوس این تا
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 دارد نخسوتین  انفجار که جایی تا برود دایره و دایره این مرکز در بیاید دنیا و دنیا اندازه هب
 دارد نوور  و هسوت  هسوتی  کوه  جایی تا اما نیست یا هست انیمد مین که حدی تا ودر می
 باشود  جا آن واندت می انسان روزگاری که جایی تا برود باید یا ودر می دارد صدا و ودر می
 از و بزنیود  حورف  توان  هوای رؤیا از و بخوانیود  را توان  شعرهای جمع درحضور یدیبیا و
 کوه  یود یبگو قودر  وآن یود بگوی توان  یهوا  سأیو  و ها یناامید و امیدها و ها یشاد و ها جرن

 بوا  و شوما  حنجوره  با دارند دنیا تمامی ببیند و باشد دنیا خود و باشد دنیا عین تان پژواک
 کوه  اسوت  خووب  چه و نندز می حرف زندگی از شما هجای با و کلمات از شما تحریر
 .هستی که است خوب چه و ییجا این و ای هنرفت

 
 ریدا یهسرما دانستنِ امپریالیستی در لنین اشتباه

 کوه  زموانی  توا  .نیسوتند  بود  فوت گ موی  لنین که طور آن ها تتراس و ها لکارت شود می گفته
 بواال  بورای  انحصاری قدرت از بخواهند اگر اما خوبند دهند می ما به را ارزان محصوالتی

 وردآ می بازار به را تری ارزان کاالی بازار خودتنظیمی مکانیسم کنند استفاده قیمت بردن
 .بکنند بدی وانندت مین پس .شکند می انحصار این و

 محول  به دانش انتقال و رفاه افزایش و شغل ایجاد با هم خارجی گذاری سرمایه دوم؛
 قودرت  افوزایش  توبعش  به و گذاری سرمایه هدف ۀمنطق رشد باعث اتفاقاً گذاری سرمایه

 .شود می شااقتصادی

 نباشد دولتی که اقتصادی و دولت ضددخالت و است لیبرال ریدا یهسرما که آن سوم
 .باشد امپریالیستی واندت مین

 آخورین  امپریالیسوم  مستطاب کتاب به سرمایه اندست به کار که ستا نقدی تمامی این
 .نندک می لنین ریدا یهسرما مرحله

 ایون  نقوش  به بکنیم نگاهی که ستا کافی .نیست سخت خیلی ها شپرس این به پاسخ
 و شغل و ارزان کاالی چگونه که ببینیم و دارند دردست را جهان مهار که مالی بنیادهای

 تنهوا  امپریالیسوم  کوه  ببینویم  و انود  هبرد و رندب می دارند جهان سراسر به را توسعه و رفاه
 جنوگ  صودها  و جهوانی  جنگ دو آن و ندارد خارجی وجود و است بوده لنین درذهن
 سورمایه  معجوزه  بوه  جهوان  و اسوت  بووده  لنوین  ذهن مالیخولیای دیگر نیابتی و ای همنطق
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 .است شده موعود بهشت غیرامپریالیستی

 دراولوین  بایود  باشود  داشوته  بواور  هوا  هگزار این به که کسی است؟ چنین راستی به آیا
 .بدهد نشان پزشک روان یک هب را خودش فرصت

 
 رستم و مطلق خالقی استاد

 شواهنامه  تصوحیح  روی سوال  ده مودت  گویوا  ستا پژوه شاهنامه یک مطلق خالقی استاد
 او اصولی  نسوخه  کوه  فلوورانس  نسخه و او کار به ای هعد هرچند است کرده کار خودش

 تصحیح به و لندن نسخه به نسبت است بدلی ای هنسخ نسخه، این ای هعد باور هب و ستا
 .ردب می الؤس زیر را او ساله ده پژوهش که دارد نظراتی اما دارند ایراداتی او

 شوما  محبوب شخصیت که پرسش این درپاسخ ملی اعتماد روزنامه با درمصاحبه او

 :دهد می توضیح نهگو این را چرایش و .اسفندیار :ویدگ می کیست؟ درشاهنامه

 پرخووری،  مثول  مانده باقی بدوی عناصر برخی  رستم در .نیست بدوی پهلوان یک او

 و تجزیوه  بورخالف  است؛ شاهنامه متفکر پهلوان اسفندیار که درحالی .آشامیپر و پرگویی
 .است شده انجام فارسی درزبان اسفندیار شخصیت از که نادرستی یها لتحلی

 بوا  زرتشوت  ینیو آ بود؛ ها نییآ نبرد رستم با اسفندیار جنگ که برآنند ای هعد هرچند
 بورای  اسوفندیار  برآزمنودی  و .بوود  زرتشوت  از تور  یقودیم  دینی که میترایی و مهر ینیآ

 ینیآ از طوس حکیم روایت به نگاهی با اما .وشندپ می چشم پادشاهی اورنگ به رسیدن
 .ازدب می رنگ ادعاها این بود جوانمردی ینیآ که رستم

 نرسویده  داسوتان  فهم به شاهنامه روی کار الس ده از بعد خالقی استاد سدر می نظر به
 نام جویای و اپورتونیسم غایت هب بود ای هشاهزاد که متفکر پهلوانی نه اسفندیار که است

 گناهی بربی شا آگاهی رغم علی بود حاضر پادشاهی اورنگ به رسیدن برای که قدرت و
 تموامی  رغوم  علوی  و رسوتم  بوودن  بریواغی  مبنوی  پودرش  اتهاموات  بوودن  پوچ و رستم
 و او روی هبو  زال یهوا  جگون  درب کوردن  باز و جاه و گاه دادن از رستم یها ینشین عقب

 تعیوین  شواه  کوه  مجوازاتی  هرنوع پذیرفتن و شاه نزد به بند بدون او با رفتن و سپاهیانش
 ای ههربهانو  بورای  نگذاشوتن  جوایی  و شواه  دهان بستن و قدرت به رسیدن برای ندک می
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 .بیاید کنار پیر و بخش تاج پهلوان با آخر لحظه تا شود نمی حاضر

 
 ها نییآ جنگ

 .بدهود  دینوی  رنوگ  موذمومش  کوار  به ندک می تالش اسفندیار جا آن و جا این نبرد دراین
 خواهود  هموین  اسوت  برقورار  طبقات جنگ و طبقات که انتها تا بدایت از تاریخ درطول

 ایون  نود ک موی  باور که کسی اما .است همان کار هسته اما ندک می فرق ها ننشا و نام .بود
 و بهانوه  .اسوت  بووده  کوار  رویه تاریخ همیشه در ها نییآ نبرد که است خبر بی را ها هبهان

 نشوده  دیده و ندارند جنگی هم با خدایان .ستا ها یپلشت و ها یپست به دادن مشروعیت
 کوه  ستا طبقاتی نشان و نام با آدم این بکشد شمشیر دیگر خدایی روی هب خدایی است
 .شوند ک موی  را دیگور  هوم  و شندک می شمشیر طبقاتی نشانی و نام با دیگر ییها مآد برعلیه

 بودند؟ مسیح گورگاه کردن آزاد دنبال راستی به اروپایی صلیبیون صلیبی های درجنگ

 .بوود  نواپهلوان  بوا  پهلووان  جنگ مطلق خالقی باور برخالف اسفندیار و رستم جنگ
 رسویدن  بوا  بوود  شورافت  و نوام  از دفاع جنگ .نبود میترایی ینیآ با یزرتشت ینیآ جنگ

 .بود آمده دنیا هب زود که بود ماکیاولی اسفندیار .ۀهروسیل با قدرت به

 
 سخیف ادبیاتی و فیک یها للیبرا

اند و معترض است به آتش زدن اتوموبیل بنز توسو   د میموجودی که خودش را لیبرال 
 ای هیک دیوانه و تحریک گرسنگان برعلیه دارایان و مالکیوت دریوک مقالوه یوک صوفح     

 هوا، پفیوز ،صوفت،حرامزاده   الشوی  ،ای هآدم عقود  :ذاردگو  موی نه خود را به نمایش گو این
 پخمه. عرضه، بی ،ای هخرابکارهای عقد جنون بلشویکی، وقیح، ،ها لاشغا

ند ز می ها تصحرای کمونیس و درآخر طبق تمامی منبرهای این جماعت سری هم به
ی هوا  یوشیدند و اگور بیموار  پ میی اشتراکی ها تشور ها تکه بله در زندان شاه کمونیس

 .دادند انقالبی ادامه می کار این هتا ابد بداد  تناسلی اجازه می

و نشر تباهی با ادبیاتی سوخیف   .نندک میبا این ادبیات سخیف نشر تباهی  ها ماین آد
 .ردب مییی نجا بهراه 
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تخطئه و لوودگی نسوبتی بوا     و،وهج .وبی داردوارچوودش چوه برای خوفکر و اندیش
 .نقد ندارد

گرسنگان نیازمند درک درست از پویه درونی نقد گمراه کردن  نقد یک شورش کور،
 .جامعه است

دفواع از   رد،بو  مییی نجا بهی خیابانی نیز راهی ها ثنقد مرام اشتراکی با لودگی و بح
سوت  ا ی ماها یاین هم یکی دیگر از بدبخت .هم با جنون درکلمات عاقبتی ندارد مالکیت

 .تان بخواهد داریم تا دل لیبرال فیک و بدلی .که لیبرال و اندیشه لیبرال نداریم

 
 بشر حقوق و عدالت کمال

شود که تعریف مارکس از مزد و سود و نقد آن بوا نوام ارزش اضوافی بوا      مدام گفته می
روشد ف میکاالیی دیگر بازار مثل هریکی کارش را در. حقوق بشر و عدالت منافات دارد

 .و کبرا ندارد ادیگر این همه صغر رد،خ میو یکی هم 

 کوارگر  بوا  نتواند دار سرمایه رد که؛ اگرب می ادعا یک نکته خیلی کوچک را از یاداین 

 از مودت  ایون  درضومن  و کنود  صوبر  کوه  دارد وجوود  بورایش  امکوان  این برسد، توافق به

 دسوتمزدش  از فقو   او .نیسوت  کوار  ایون  به قادر کارگر اما  نماید معاش امرار اش هسرمای

 بپردازد. کار به ایطیشر هر تحت و جا درهر زمان، درهر باید جهت این به و ندک می زندگی

 دروضوع  گرسونگی  علوت  بوه  او .داردون ودووج ای هادالنوع رکتوح قطهون ارگروک رایوب

 کموال  ایون  دار، سورمایه  ۀطبق یاسیس اقتصاد طبق این، وجود با .دارد قرار نامناسبی کامالً

 .است عدالت

 

 یونان سیدمکرا

 مختلوف  جزایر و تبس اسپارت، مثل شهرها دولت بقیه و بود آتن در فق  سیدمکرا این
 .ردک می حکومت جا آندر «جبار» یمعنا به تیران، و بودند پادشاهی

 هوزار  سیصود  تقریبوا  از کوه  این برای نبود امروزی یمعنا به سیدمکرا آتن سیدمکرا
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 بوه  نزدیوک . داشتند رأی حق بالغ مذکر نفر هزار 35 حدود یعنی درصد 10 حدود آتنی،
 و زنوان  هوم  بقیوه  بودنود،  بورده  آتن مردم از نفر هزار 200 حدود یعنی درصد 70 یا 65

 حوق  و بودنود  آموده  یونوان  بوه  کوه  مهواجرانی  یعنی. بودند ها کمتی سرانجام و کودکان
 .نداشتند رأی حق درنتیجه و شهروندی

 جموع  شوهر  میودان  و بوازار  سر یعنی ،«اگورا» در داشتند رأی حق که قلیل عده این
 .دندز می حرف و دندش می

 

 آرنت ناها هاشتبا

 اقوداماتی  بوه  دسوت  اموا  نباشود  شورور  کسوی  واندت می رسدپ می شر ابتذال درمقاله آرنت
 .شد مطرح یلیدراسرا آیشمن محاکمه هنگام 1961 درسال پرسش این .بزند شرورانه

 از نظوام  یک که درکارش جدیت جهت در معمولی آدم یک .بله ویدگ می درپاسخ و
 .سوت ا او اندیشگی بی از ناشی این و بزند واندت می بزرگی جنایت به دست واهدخ می او
 چوه  دارد که همدف مین گاه هی  که چرا .ندارد اش هشریران اعمال به ربطی او شخصیت و

 دیگور  شوخصِ  یوک  دیود  ۀزاوی از موضوع دیدن و تفکر به قادر و .دهد می انجام کاری
 ،یسووتن برخوووردار درسووت تشووخیص ۀقووو از خوواص مووورد ایووندر چووون او. یسووتن

 کوه  هود د نموی  را ایون  امکوان  او به تقریباً که دشو می جنایات آن مرتکب شرایطی تحت
 .ندز می دست خطایی کار به دارد که کند احساس یا بفهمد

 تبرئوه  را جنایتکواری  و هرجوانی  وانتو  می نگاه این با .نیست خطا از خالی نگاه این
 حواکم  جنایوت  وقووع  درزمان که غایب شخص سوم گردن به انداخت را تقصیر و .کرد
 .است بوده

 مسئله .نیست دیگر شخص یک زاویه از موضوع دیدن و اندیشگی بی در تنها مسئله
 .جنایت نفهمیدن نه و است جنایت از شدن منتفع

 اداره دریوک  دیگور  روزگار دریک وانستت می اوجش بورکرات یک عنوان به آیشمن
 نفور  شود می ندک می جنایت درکاسه دست وقتی اما .باشد ها هنام بایگانی مسئول کوچک

 روحی هم ستا مادی هم انتفاع این .پست این از شود می منتفع و حکومت سوم یا دوم
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 .است مانده دور آرنت ناها نذه از که ستا ای هنکت این و ستا

 ردکو  می زندگی باهاش و بوده نازی افسر یدگرها تنساد می آرنت هانا شود می گفته
 درایون  بایود  نیوز  امور  ایون  .شود  آفتوابی  مسوئله  این هایدگر مرگ از بعد نداد لو را او و

 .شود تفسیر کانتکست

 
 قدرت

 روزگار این تا آدمی بقای عامل ترس و .ستا آدمی ترس نهاد برابر قدرت شود می گفته
 .است بوده

 و مایملوک  زنودگی،  دادن دسوت  از ترس .است ترسیده مدام ها ههزار طول در آدمی
 .است یافته را قدرت ترس براین غلبه برای و .یشها یآزاد

 دیوده  .بگوذارد  نموایش  بوه  را خود یها یتوانای و هنر و شود دیده تا دارد نیاز آدمی
 آدموی  درذهن نمایش این برای کافی پتانسیل نبود .هدد می اعتبار و ارزش آدمی به شدن
 .ندک می نهادینه را قدرت

 .ها هداشت حفظ به نیاز شدن دیده به نیاز یردگ می شکل نیاز زمینه برپیش قدرت پس

 خوود  بوا  قودرت  .یندب می قدرت نیازمند را خود نیازهایش از حفاظت درجهت آدمی
 .وردآ می را ها هداشت بقای و حفظ

 لوذتی  تورین  بوزرگ  خوود  قدرت و .است قدرت نیازمند لذتی هر کسب برای آدمی
 .است کرده تجربه کنون تا که ستا

 .شود می منتفع موقعیت این از فرد و وردآ می اجتماعی منزلت و مقام خود با قدرت

 منتفوع  بورای  ابوزاری  گفوت؛  قودرت  درمورد وانت می که ستا ییها هگزار تمامی این
 اجتمواعی  مووقعیتی  آوردن دسوت  به و بردن لذت و شدن دیده و ها هداشت حفظ و شدن
 ایون  کانتکستی درچه دید باید .همگانی خیری در است قدرت این کردن معنا مهم نکته

 .درآید همگان خدمت هب واندت می قدرت

 
 باوری خوش و امید
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 بوا  بلکه ندک مین منفعل شر و بدی دربرابر را آدمی امید .نیست یکی باوری خوش با امید
 .ردب می تباهی و سیاهی جنگ به روشن اندازی چشم

 شور  دربرابر را آدمی و سدر می قوا تحلیل و شرای  از غل  درک به اما باوری خوش
 .ندک می  سالح خلع شرور و

 

 تاریخ و اسطوره

 تواریخی  ای هواقعو  وانود ت موی  اسوطوره  اولیه مالت هرچند .نیست یکی تاریخ با اسطوره
 جوایی  از را اش هاولیو  مواده  واندت می اسطوره و. نیست صددرصدی الزامی این اما .باشد
 .بگیرد تاریخ از غیر

 .دارد فاصله بسیار ما دسترس از که است دور تاریخی یمیوگ می که هم تاریخ از

 قوومی  جمعوی  و فردی ذهن از بر زمان و پیچیده فرایندی یک در تاریخی واقعه یک
 ابود ی موی  نوو  روایتوی  دوران نیازهای براساس و یردگ می خود هب نمادین شکلی ذردگ می

 وانتو  موی ن دیگور  کوه  ندک می پیدا مستقل وجودی رفته رفته و شود می ویرایش و پیراش
 پاسوخ  بورای  شوود  موی  پرداختوه  و ساخته درنهایت و داد نسبت خاص ای هواقع به را آن
 .ضرورتی یا نیازی به

 شوده  نموادین  تاریخی .کرد پیدا را تاریخ از ییها هرگ وانت می ها هاسطور دربازخوانی
 .قومی آرزوهای و روایت و درافسانه پیچیده و

 
 نفر سه آن از یکی

 بگویم چراغ بی یها بش از من که فایده چه

 کنند فهم دیگران تا

 شهریور هفت نارسیده درصبح جلیل

 آمد کنار هایشرؤیا با چگونه

 برداشت را سفریش چمدان

 پراضطراب تابستان آن بسته پنجره از و
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 رفت جهان ناپیدای یسو به
 

 بگویم که فایده چه

 روزها تاریکی دردل واستخ می جلیل

 دهد نشان ما به را پرچراغ یها بش

 آوریم تاب ما تا

   برسیم پرباران یها تدش به و

 
 ستها لسا که حاال

 مای هگذشت دیوار و در و دار از ما

 انم میزخ یها هخاطر و هارؤیا با داریم و

 نیمک می فکر مان دلیل بی یها ننرفت به
 

 وردآ می حرف حرف

 سدر می گریه فصل به دلیل بی آدمی و

 
 زارع، عداهللوسو  اری،وهوشیو  لوخلیو  ازی،وشهبو  لوجلی بودند نفر پنج اوه نآ درواقع

 .لنگرودی میرنوری سیدعلی و لنگرودی علی

 و هموراه  لنگورودی  علوی  و سعداهلل و جلیل با طوالنی چندان نه مدتی 1364 درسال
 بانوگ  توا  .بوودم  دیووار  دیواربوه  همسوایه  جلیل و خلیل با 1367 درسال و .بودم همسفر
 .رفتند بازگشت بی سفر آن به جلیل و خلیل و برخاست رحیل

 
 مهاجرت

 روایتی خود برای هرکس را دلیلش و .دلیل هر هب مطلوبیت مکانی شیفت یعنی مهاجرت
 .ندک می خاص

 یوا  جغرافیوا  و خواک  و آب ست؛ا کجا وطن جای مطلوبیت مکانی شیفت دراین اما
 .زبان و فرهنگ
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 اشوتراک  و انسوانی  روابو   بوه  وابسوته  یوا  ابود ی می معنا فرهنگ و درجغرافیا وطن آیا
 .ستا روحی و زبانی نزدیکی حس و فرهنگی

 
 وطن

 نیست شام و عراق و مصر وطن این

 نیست نام را آن که جاییست وطن این

 
 و زبوان  و فرهنوگ  یا درجغرافیا ابد؛ی می تعیین چیزی درچه و ستا کجا آدمی وطن

 .تاریخ یا

 از درمالتوی  کوه  اسوت  روابو   ایون  و اسوت  انسانی رواب  هب وابسته بیشتر وطن آیا
 از دردوری را موا  نوستالژیک حس و شوند می تبدیل محکم ساروجی به زبان و فرهنگ
 ؟.دهند می شکل زادوبوم محی 

 یعنوی  وطون  بعضی برای بیش، نه و کم نه شهروندی حقوق یعنی وطن بعضی برای
 وطون  بعضی برای فرزندان، برای خوب آینده یعنی وطن بعضی برای آسایش، و آرامش
 .ماشین و عالی درآمد و تحصیل یعنی

 و کنند، عوض سادگی به را نشا یها یکلون دنناوت می وطن از تفسیر این با ها مدآ این
 و احسواس  بوا  را شان قبلی یها ممی و احساس و بشوند جدید وطن صاحب کلونی هردر
 .بکنند عوض جدید یها ممی

 بوا  و گرفته شکل دراو سالگی 12 تا که یمشترک یها ممی یعنی  وطن بعضی برای اما
 حوس  و اسوت  یافته قوام مشترک تاریخ و فرهنگ در و است شده عجین انسانی رواب 

 اسوت  شوده  پیدا او روان و روح در مردم این با روزی تیره و بهروزی به نسبت مشترکی
 وطن غم و غربت غم بدهد مهاجرت به تن دلیلی هر هب اگر و نیست جداشدنی او از که
 .ندک مین رها را او

 و هوا  لسوا  و هوا  مآد خوانوادگی،  گورگواه  پودری،  خانوه  یعنوی  وطون  ها یبعض برای
 وانود ت موی ن و هسوت  کوه  اند هکرد کسی را او .اند هداد شکل را او خاطرات که ییها نمکا
 ایون  اموا  بیواورد  دسوت  بوه  را چیزهایی است ممکن برود اگر و برود و بگذارد را ها نای
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 .است داده دست از که نیستند چیزهایی آن چیزها
 
 خیریه یها نانجم

 ایجواد  بوا  تا شودمی ایوسیله حتی دارانسرمایه دردست گستاخی یاهینامهگو این ثروت،

 ذات حوب  ارضوای  و سورگرمی  ۀوسیل را انسان روزیتیره خیریّه، کیشوتیدن هایانجمن
 .کنند خود

 ایون  بوا  را موا  بوورژوایی  نظوام  دردل خیریوه  یها نانجم از مارکس رادیکال نقد این
 آیوا  نیسوت  حواکم  مناسبات از رفتن فرا امکان که درروزگاری که ندک می رو هروب چالش
 .است بالاشکال نه یا است مذموم دیگران یها جرن کاهش درجهت کوچک گامی

 و دهود  می نشان آبادی خراب دردل را اساسی و درست نگاه و اصلی هسته نقد این
 .سدر مین ییجا به ها هجرق این با یشها هویران که یردگ می هدف

 درهیئوت  را کشوانده  افوالس  بوه  جامعوه  اسوت  این بورژوایی بشردوستی رقت اوج
 هوی   و .برسود  اخالقوی  ارگاسومی  به صدقه دادن با و درآورد بگیران مستمری و گدایان

 و دارد تعلوق  همگوان  بوه  و سوت ا اجتمواعی  مقوله یک ثروت که نیاورد مبارک روی هب
 اگور  و بگیورد  بهوره  اجتمواعی  ثوروت  از کوه  دارد حق بودنش انسان صرف به هرانسان

 را جامعوه  ثروت این کردن خود ازآن با تا درکارند دستانی چه و چرا دید باید یردگ مین
 .بکشانند افالس به

 رانوده  موالی  تنگناهوای  علوت  بوه  سووادی  بی سوی به درسال که نفری هزاران دربرابر
 یوک  هب بیشتر و است کنک خوش دل جا آن و جا ایندر مدرسه دو یکی ساختن شوند می

 .دارد شباهت شوخی

 .نیسوت  بود  هوم  بودن آدم که نرود یادشان خیر کارهای با ها مآد بگذار شود می گفته
 .شد خم بیشتر نکته این روی باید .بیایند خود هب شاید
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 میتولوژی

 .ستا خیالی شی و شخص ،داستان معنی به میت اروپایی زبان در

 گوینود  موی  دارد؛ اروپوایی  و هند ای ریشه و است آمده سامی زبان از اسطوره ی واژه
 انگلیسوی  اسوتوری  و یونوانی  هیسوتوریای  از یوا  و سانسوکریت  ی«سووترا » از واژه این
 .است یافته تکامل داستان، و جو و جست معنای به

 .آمد وجود به هستی های پرسش به پاسخ برای اسطوره فارسی معادل افسانه

 .است شده افسانه کلمه جایگزین اسطوره کلمه که است دهه چند فارسی درزبان

 

 غرب از نقدش و هایدگر

 امور  هیتلور  برآمودن  درروزگوار  هوا  ینواز  بوا  بوزرگ  فیلسوفی عنوان به یدگرها یهمکار
 درایون  فکریش یها هپای و کرد همکاری ها یناز با هایدگر چرا دید باید .نیست کوچکی
 .بود چه همکاری

 بوا  مبوارزه  برای آلمان مردم و است افتاده نیهیلیسم دام به غرب که بود برآن هایدگر
 .دارند رسالتی نیهلیسم

 کوه  نیهلیسمی .بودند هم عین متافیزیکی نظر از ها یامریکای و ها سرو هایدگر درنزد
 بلشویسوم  و انگلیسوی  پارلمانتاریسم لیبرالیسم، و کمونیسم سطحی فردباوری در خودرا
 .داد می نشان

 از او فراگیور  تحلیول  از جوزوی  نیز یهودیان .داشت تئوریک مبنایی او ستیزی یهودی
 .بود متافیزیکی نیهیلیسم منزلۀ به غرب، تاریخ

 نیوز  نازیسوم  کوه  رسوید  نتیجوه  این به ایدگروه اوه یازون اوب اریشوهمک قطع از بعد
 خطور  ایون  و اسوت  شوده  ها سرو و ها یامریکای خود؛ رقبای معنوی ضعف همان دچار

 .ستا هولناکی

 تردیود  و تزلوزل  اسویر  ؛بایستد خطر این دربرابر محکم که این جای به آلمان ظاهراً و
 ت!نیس انقالبی و رادیکال کافی اندازۀ به نازیسم. است شده
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 پیدا مرگش از بعد سیاه یها هدفترچ نام هب که شا خصوصی یها تیادداش در هایدگر
 .ندک می بیان نازی دولت و جنبش از خودرا تلخ و گسترده عمیق، ناخشنودی است شده

 و  رجالوه  مشوتی  دسوت  بوه  انقالب شدن ربوده از هایدگر عمیق یأس و سرخوردگی
 .بود مایه بی

 نقود  یوک  معنویوت  کوردن  رهوا  و نیهلیسوم،  در غورب  شودن  گرفتار از هایدگر نقد
 .بود ضدمدرنیته نقد یک و ریدا یهپساسرما

 از بعود  قبل فرماسیون به نسبت درخشانش یها هجلو تمامی با ریدا یهسرما که ایندر
 شدن کاالیی ذات تجلی جز نبود چیزی راه این که برگزید دیگر راهی وتمام تام پیروزی
 عواطوف  تمامی اریذکدگ و معنویت شدن کاالیی و چیز برهمه بازار کدگذاری و جهان
 غربی متفکرین دید از که نبود امری این مصرفی کاالیی و اضافی ارزش و باسود انسانی
 نژادپرسوتانه  یهوا  هاندیشو  یودگر ها مزعو  بوه  متوافیزیکی  نیهلیسم این نقد اما .بماند دور

 .نبود نازیسم

 کشوان  آدم هوا  یامریکوای  و ها سرو باوری کلیت و سطحی فردگرایی با مبارزه رسالت
 بوا  ریدا یهسورما  و مدرنیتوه  نقود  برای تاریخی عاملیت این و رسالت این نبودند آلمانی
 .بود کارگر طبقه

 بالهوت  بوا  مأتو نقدی بود ریدا یهسرما و مدرنیته نقد که غرب کلیت از هایدگر نقد
 .بود فیلسوف یک سوی از

 

 بورژوازی زاویه از سوسیالیسم نقد

 را دنیوا  ثروت تمام امروز همین اگر که ندک می را فرضی بورژوازی اندست به کار از یکی
 دقیقوه  یوک  از کمتر کنند، تقسیم جهان مردم ۀهم بین مساوی کامالً طور به و کنند جمع
 ای عوده  از ثروتمنودتر  ای عوده  دوبواره  و بخورد هم به  برابری این تا کشید خواهد طول
 .شوند دیگر

 چرا؟

 ایون  .دارنود  نیواز  املهومعو  بوه  خود ایوازهونی ارضاء برای اوه انوانس که آن اطروخ به
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 و کواال  ایون  ای هعود  و بازاریابند دیگر ای هعد و نندک می کار کسانی است متفاوت نیازها
 .رندخ می را خدمات

 انسوان  طبیعوت  و کوشاترند و تر باهوش ای هعد نیستند، برابر ها نانسا دیگر سویی از
 .دارد رقابت به میل

 ایجواد  بورای  انود م موی ن راهی پس است انسان طبیعت علیه جنگ اعالم برابرخواهی
 دنبوال  بوه  سورکوب  و سرکوب برای مخوف دستگاهی ایجاد جز کاذب برابری این حفظ
 ایون  شوود  می دچار فاقه و فقر به جامعه و ردب می بین از را انسان در رقابت انگیزه خود
 .ها تسوسیالیس فاضله مدینه است

 هوزار  چهار و هزار سه یها لسا که دارد هالیود یها مفیل به بسیاری شباهت نقد این
 بوین  سوفر  و اسوت  درآورده خوود  تصورف  بوه  را فضوا  انسوان  هند؛د می نشان را میالدی
 .است ساوجبال  و ورامین به تهران از رفتن مثل  سیارات درسایر زندگی و ای هسیار

 یها ندرزندا یا که ییها مآد بین جنگ .است جنگ درگیرودار هنوز انسان همه این با
 مدام و نندک می زندگی مادون درجهان که ییها مآد بین یا زنجیرند و درغل ای هسیار بین

 .نندک می باال جهان نابودی برای توطئه

 هرچوه  کشوف  انسان مسئله که کند تصور را جهانی واندت مین بورژوایی شناسی روان
 .ستا ها نانسا تمامی زندگی برای آن گرفتن خدمت هب و هستی جهان بیشتر

 شوکنجه  و تعقیوب  و کشتن و پلیس و زندان هنوز اما است پیشرفت درمنتهی جهان
 .ستا باقی

 و بورس که کند تصور سرمایه مناسبات دردل برابر جهانی واهدخ می موجودی حاال
 را جهوان  شوبه  یوک  و امورنود  رأس در قووت  و قودرت  تمام با پاندازان و دالل و بانک

 نقود  شوود  موی  ایون  و زندان و اعدام با مگر شود نمی ببینید ویدگ می و کند سوسیالیستی
 سوسیالیسوم  کوه  کنود  فهوم  وانندت مین دست این از موجوداتی. سوسیالیسم فاضله مدینه
 بوازار  بورای  تولید و ناپیدا دست با بازار و بورس بازار از دیگر که شود می متحقق وقتی

 .نیست خبری بورژایی انسان و انسان برای نه

 کونم  بیشوتری  توالش  بایود  من چرا ویدگ مین خود با سوسالیستی جامعه یک انسان
 و دارد سورخود  باالی سقفی وردخ می غذا من مثل من تر هوش کم همسایه که درموقعی
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 بهداشوت  و تحصویل  از مون  فرزندان مثل وانندت می و وابندخ می سیر شکم با فرزندانش
 .باشند برخوردار

 ییهوا  نانسوا  کوه  نجود گ موی ن سرمایه اندست به کار مخیله در ییها نانسا چنین تصور
 حقووق  بودن انسان صرف به انسان برای انسان، هوما به انسان برای که ابندی می پرورش

 تالش و همه برای آزادی و همه برای مسکن همه، برای نان همه، برای کار قائلند؛ برابر
 بورای  بلکوه  بیشتر سود برای نه تولید و ستا انسانی ای هجامع ساختن درخدمت نبو  و

 .ستا انسانی نیازهای برآوردن

 این از برتر یها نانسا و یردگ می قرار ها نانسا دیگر به کمک درخدمت وهوش نبو 
 .شوند می ارضا زاویه

 
 فروتنی ستایش در

 گفتوی  تو هرچه که نکن گمان است. موهبت واالترین که اندبخشیده خرد مردم به خدایان
 بدانود  دهر دانای یگانه را خویشتن که رکسه است. برخطا همه باقی و است صواب عین

 را نقودش  و کند باز را اشدست کههمین بشناسد، برتر دیگران از را خود گفتار و پندار و

ندیده نهر کنار را درختان مگر . ندارد باکی آموختن از خردمند انسان. شودمی رسوا بنماید
نمی شدن خم که هاآن دهند،نمی دست از باری و برگ شوندمی خم که هاآن ی؟اواننود ت 

 (سوفوکل آنتیگونه،) .شوند برکنده بیخ از بسا ای

 
 چیست نقد

 .کنیم وگو گفت هم با باید چرا

 .چیست لحظه دراین ما اصلی مسئله

 .نیمک می چالش درگیر را خودمان چرا

 .یدآ می کارمان چه به نظر تبادل

 
 چیست نقد متد



 119         ها: دفتری در نقد و بررسی دست نوشته

 

 

 .هستیم چیزی چه نقد درپی کنیم تعیین باید چرا

 .باشد منطقی مان یها لاستدال باید چرا

 .بیاید گسترش باید نقد چرا

 و گوو و گفت و جامعه به و بسیار یها بکتا به کتاب یک از کتاب یک هب مقاله یک از
 .دیگران و خود نقد و نظریه

 .است بیان آزادی نیازمند نقد چرا

 .باشد باید نقد آزادی چرا

 .نیست یکی توهین با نقد چرا

 .باشد اندیشه نقد از جدا مخاطب به احترام درنقد باید چرا

 
 فرهنگی ایران شدن کوچک

 جز ندارد چیزی ایران که پیش قرن هفت در را اروپایی جهانگرد گزاره این بپذیریم اگر
 و کمتور  مدام داشت گسترش هند تا که زبان این نفوس حیطه چرا دید باید فارسی زبان
 .شد کمتر

 و اسوتقالل  باعوث  صوفویه  کوه  ننود ک موی  تکورار  را غلو   ادعوای  این مدام که آنانی
 جغرافیوایی  و فرهنگوی  یهوا  نشود  جودا  ایون  که ببینند و بروند اند هشد ما پارچگی یک
 درروزگوار  و شود  کاشوته  روزگوار  درآن فاسود  تخم .است قزلباشان دربرآمدن اش هریش

 چنود  بشوود  فرهنگی ایران تا .دادند آبش سیاق و سبک همین به دیگران و دیگران بعدی
 .جیکستان تا و درافغانستان قوم

 
 شهروندی موضوع از مارکس غلط فهم

 شود می گفته

 بوا  را جامعه افراد، اقتصادی یها شبرنق آن تأثیر و اقتصاد دادن قرار زیربنا با مارکس
 همیشوگی  مبوارزه  ۀعرص را جامعه عرصه و ندک می مشخص زیردست و حاکم طبقه دو
 تواریخ  فراینود در واقعوی  بوازیگران  اجتماعی طبقات ندک می عنوان و دانسته دوطبقه این
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 .یدآ می شمار به فرایند این از ای هجنب صرفاً محلی و ملی تحوالت و بوده

 کوه  اسوت  بواور  بوراین  و دانود  موی  بوورژوایی  جامعوه  همان را مدنی جامعه مارکس
 اجتمواعی  و اقتصوادی  ابرابریونو  دیوهرونوش وقوحق و روبش حقوق هواعالمی تودرپش
 اقتصوادی  پایگواه  کوه  مردموانی  و شود اصالح باید نابرابری این و است کرده خوش جا

 لوذا  و نیسوتند  شهروندی حقوق دارای نیستند آگاه خود حقوق به نسبت و دارند پایینی
 بدون ای هجامع ایجاد درجهت شان حقوق از آنان کردن آگاه و شهروندان آموزش با باید
 .برداشت گام طبقه

 مشوکل  که برد پی وانت مین اما خواند باره سه و دوباره را مارکس از نقد این وانت می
 .است غل  ها فحر این کجای و درچیست وطنی یها للیبرا

 
 توست فهم قدر به ویمگ می هرچه
 درست فهم حسرت اندر مُردم

 
 شهروندی حقوق

 کوه  اسوت  دوران درایون  .ابود ی موی  معنا ریدا یهسرما مناسبات برآمدن دردوران شهروند
 و ابنود ی موی  تشوخص  اموت  یوک  پیوروان  و سولطان  حضورت  خواص  بندگان و رعیت

 .شوند می بورژوایی جامعه یک تشکیل اصلی عناصر از و شوند می تبدیل شهروند به

 بوا  موا  فئودالیسوم  دردوران .شوود  موی  حوق  بوه  تبدیل تکلیف که است دوران دراین
 بوا  ما بعد دوران در اما یمیرو هروب است حاکم قدرت دربرابر مردمان برعهده که تکلیفی
 :شد می ذیل موارد شامل حقوق این و یمیرو هروب شهروندی حقوق

 مالکیت حق

  قانون درمقابل برابری

 اندیشه و بیان تجمع، آزادی

 تعرض از مصونیت و آزادی

 مذهب آزادی

 اجباری؛ کار یا حبس همچون دولت غیرقانونی اقدامات دربرابر شخص از حمایت
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 عقیده و زبان نژاد، جنس، براساس تبعیض ممنوعیت

 گیری درتصمیم مشارکت

 رهبران درانتخاب داشتن شرکت

 
 خریدار انحصار و کارگر کار

 بشری ضدحقوق طرحی  مارکس سوی از اضافی ارزش و استثمار طرح که شد می گفته
 را کوارش  نیوروی  یکوی  شود می معاوضه اختیار به که اجبار به نه بازار در کاال دو. ستا

 ناپیودای  دست را قیمت و( ردا یهسرما) ردخ می را کاال این دیگری و( کارگر) روشدف می
 .ندک می تعیین بازار

 .نیست باور براین کالسیک اقتصاددان رابینسون جون اما

 

 بود که رابینسون جون

 نظریوه  کتواب  و بوود  کینوز  مینوارد  جان همکاران از کمبریج، دانشگاه در رابینسون جون
 .است شده نوشته رابینسون جون همکاری با کینز عمومی

 :فتگ می که شد رو روبه مارشال آلفرد نظریه با کمبریج در رابینسون

 ارزش مطوابق  دقیقواً  کوارگران  بوه  و رسند می تعادل به طبیعی طور به تقاضا و عرضه
 .دارد رقابت به طبیعی گرایش بازار و شد می پرداخته مزد درتولید شانمشارکت

 دوران درکتواب  ،1933 درسال او. کرد وارونه را مارشال اندیشۀ چارچوب رابینسون
 دوگانوۀ  بوه  صورفاً  رقابوت  مسئلۀ که کند می استدالل صناق رقابت اقتصاد یعنی سازش،
 یوک  بلکوه  نیسوت،  طبیعوی  وضع رقابتی بازار .ندارد تعلق کامل انحصار یا کامل رقابت
 کوه  اسوت  تعوادلی  رسند می آن به بازارها درنهایت که تعادلی. است نادر ییاستثنا حالت
 نقوایص  از بسویاری  و شووند  موی  متوقوف  مارشوال  موردنظر روندۀپیش بهبودهای درآن
 .گردند می آشکار انحصاری های نظام

 را آن خوود  کوه  بوود  جدیودی  ایودۀ  رابینسوون  مفهومی دستگاه در سالح مؤثرترین
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 .نامید می انحصارخریدار

 قیموت  توانود  موی  خریودار  آن باشد، داشته وجود خریدار یک فق  کاالیی برای اگر
 .کند تحمیل را خود مطلوب

 بوا  درمواجوه  همیشه تقریباً فروشند می خودرا کار نیروی که کسانی عنوان به کارگران
 انحصوار  کشوی  بهوره  دروضوعیت  هسوتند،  هوا  آن کار نیروی خریدار که خود کارفرمایان
 .گیرند می قرار خریدار

 را کوارگری  هوای  اتحادیه اغلبْ حقوقدانان و اقتصاددانان انحصار، کالسیک درمفهوم
 داشوته  اختیار کارفرمایان که نای جای به زیرا. دانند می رقابت راه برسر غیرعادالنه موانعی
 را کارفرمایوان  هوا  اتحادیوه  کنند، رقابت آزادانه کارگران تک  تک استخدام برسر که باشند
 نفووذ  بوا  اقتصواددان  ،1920 دردهوۀ  .شووند  مذاکره وارد کارتل یک با که کنند می مجبور

 از ممانعوت  کوارگری  های اتحادیه کارکرد کل که کرد اظهار میزس فون لودویگ اتریشی،
 علیوه  بودوی  خشوونت  تهدیود  طریق از که است دستمزد برسر منصفانه رقابت برقراری
 .شود می اعمال شکنان اعتصاب

 دربوازار  رقابوت  راه برسور  که نیستند ها اتحادیه این رابینسون، نظری درچارچوب اما
 .است ضدرقابتی کار بازار ماهیت بلکه کنند، می مشکل ایجاد کار

 آن درمان و است کار بازار رایج بیماری خریدار انحصار که بود باور اینبر رابینسون
 .طلبد می اقتصاد درسراسر ای پیوسته جبرانی اقدامات

 
 طباطبایی سیدجواد و آرمانی شاه

 :ویسدن می نظام خواجه درکتاب طباطبایی جواد سید

 اندیشوه  شودن  جانشوین  و مغوالن یورش مقارن و ایران فرهنگ زرین عصر پایان با
 و شود  پیودا  ایوران  سیاسی دراندیشه اساسی تحول چنگیزی یاسای با ایرانشهری سیاسی

 .شد آرمانی شاه جانشین مطلقه سلطنت نظریه تدریج به

 .شود می تبدیل درایران معمول روالی به مطلقه سلطنت که است بعد به دوران این از
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 پرسش چند

 دو درایون  بدانیم ایران تاریخ در مهم دوران دو عطف نقطه را اعراب حمله اگر .1
 پادشواهانی  بوا  موا  راسوتی  بوه  برایوران  اعراب مستقیم تسل  دوران منهای دوران
 هخامنشیان تا بگیر مادها از است نبوده مطلقه سلطنت و مای هبود رو روبه آرمانی

 .خوارزمشاهیان به برسیم تا ساسانیان و اشکانیان و

 زمینوه  کوه  فتود ا موی  اجتمواعی  و اقتصادی درساخت مغوالن حمله با اتفاقی چه .2
 .معاصر دوران تا ندک می سفت پا و شود می آماده مطلقه سلطنت

 را اطباییوطبو  ایوادعو  نوایو  اریخیوتو  تنداتومسو  و تاریخی یاوه یبررس اوآی .3
 .ندک می تأیید

 شود ک موی  پویش  شرقی یها تحکوم توضیح برای مارکس که شرقی دسپوتیسم .4
 .نیست توضیح قابل مغوالن حمله با و دارد جغرافیایی و اقتصادی دالیل

 .است بوده درشرق قدرت ماهیت اکنون تا ابتدا از شرقی استبداد

 .دارد شاه کدام سوی روبه آرمانی شاه .5

 تواریخی  بوازاء  موا  اسوت  چنین واگر .ستا ای هاسطور شاه همان آرمانی شاه آیا .6
 .کیست کیخسرو و فریدون

 

 نوین طراز انسان

 نتوانسوته  بسویارش  یهوا  هسود  درطوول  چرا که است نرسیده پاسخ این به کنون تا انسان
 .ستا درکجا گسست و شکست این ریشه .شود خارج شیطان و قدیس دوگانه از است

 .است بوده درعین گسست کدام نمود ذهن در گسست این

 مودام  و بوردارد  شرارت از دست است نتوانسته ها هسد این تمامی درطول آدمی چرا
 از آدموی  زموانی  چوه  و .ستا درکجا شرارت این ریشه .است بوده خود برعلیه درجنگ

 و خوود  بورای  را کوتواه  زنودگی  ایون  آدمی چرا و .دارد برمی دست احمقانه هایکار این
 .ندک می و است کرده تبدیل جهنم به دیگران



 دفتری در نقد و بررسی :ها دست نوشته         124

 

 

 کوی  و کجوا  است شده آغاز هابیل با لیقاب نبرد از که انسان با انسان امان بی نبرد این
 .ذیردپ می پایان

 سونخ  و جنس از انسان به است نشده قادر آدمی طوالنی یها ههزار این درطول چرا
 .شود تبدیل دیگری

 انسوان  از انود  هنتوانسوت  اخالق بزرگ معلمین و فالسفه و رسوالن و بزرگ ادیان چرا
 .بیافرینند دیگر موجودی

 .واهدخ می که شود آن شود شکوفا خود درکلیت است نتوانسته انسان چرا

 شویطان  و قودیس  انهودوگو  از است نشده موفق یشاوه شالت میاوتم اوب انوانس چرا
 .شود رها

 بوا  و بگیورد  جشون  جهوان  درایون  خودرا جلیل حضور است نشده موفق انسان چرا
 .باشد مهر به طبیعت مادرش و خود

 .شود می تر تاریک و تاریک و سدر مین روشنایی به انسان تاریک روح چرا

 زنودگی  و بردارد شرارت از دست و بیاید خود به آدمی که است نرسیده آن وقت آیا
 ؟.کند آغاز خودرا واقعی

 

 :ایراندر طبقاتی جامعه تکذیب و طبقه مفهوم

 صوحبت  هوا  هترجمو  روی ما دانشگاه :ویدگ می یشها همصاحب از دریکی طباطبایی جواد
 نود ک موی  فکر و کرده ترجمه طبقه به را جدید اجتماعی علوم کالس مفهوم یعنی ندک می
 جدیود  شناسوان  جامعوه  و موارکس در کوه  دارد را معنوایی  همان فارسی درزبان طبقه که
 جامعوه  ویود گ موی  غلو   به نداند را اختالفات این فرد وقتی ،نیست چنین اصالً .دهد می

 توا  قابیل و بیلها هقص از ویندگ می که است آن خطا این کامل نمونه .ستا طبقاتی ایران
 .است بوده طبقاتی مبارزه امروز

 نبووده  درکوار  ای هطبقو  اموروز  توا  آغاز از ایران در که نیست جدیدی حرف این البته
 زور یکوی  هبو  یکوی  کوه  اسوت  بوده ها مآد از جوشی درهم آش است بوده هرچه و است
 .است بوده بگیر خراج دیگری و گذار خراج یکی و است فتهگ می
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 تهوران  یهوا  نخیابا به ستا کافی ندارد چنانی آن بصیرت و فهم به نیاز طبقات دیدن
 .ببینیم طبقاتی عمیق فاصله با را طبقات روشن حرکت و .کنیم نگاه

 که است این پرسش اما

 ؟.یندب مین جامعه و درتاریخ را طبقاتی مبارزه طباطبایی است چگونه

 ریزد؟ فرو شوحدت تئوری ساختمان که شود می باعث طبقات دیدن آیا

 است؟ ایرانیان ملی وحدت با مغایر طبقاتی تضاد آیا

 ؟اند طبقاتی مبارزات و ها فشکا بدون ملی حدتوبر متکی جوامع آیا

 بودان  داشوتن  باور و ستا ها تمارکسیس و مارکس برساخته جوامع بودن طبقاتی آیا
 ؟.است فرد شدن مارکسیست یمعنا به

 .شد خم بیشتر ها هگزار این تک تک روی باید

 
 بود که فردید

 .بود( درتهران 1373 مرداد 25  و یزد در 1289) یزدی مهینی احمدسید نامش

 اروپوایی  معاصر ۀفلسف تحصیل به تا رفت آلمان و فرانسه به جهانی دوم جنگ از بعد
 .بپردازد آلمانی فیلسوف یدگرها نمارتی ۀفلسف و اگزیستانسیالیسم ویژه به

 بورای  و کرد رها را اش هنام پایان کار پس نرسید ییجا به و بود درسوربون سال چهار
 یهوا  هیشو اند هبو  مودت  دراین .بود درهایدلبرگ سال چهار .رفت آلمان به فلسفه مطالعه
 .شد نزدیک هایدگر

 .نشد تحصیلی درجه هی  اخذ به موفق اروپا در اقامت ها سال از پس

 علوم  و اسوالمی  معارف های کتاب از بسیاری اما بود نخوانده حوزوی دروس فردید
 .کرد می یاد ها آن از و شناخت می را اصول

 نظور  بوا  او نظورات  هرچنود  است، داشته زیادی مطالعات نیز لغات یابی ریشه ۀدرزمین
 .نداشت مطابقت شناسان زبان

 .رفت تهران دانشگاه به تدریس برای ایران، به بازگشت از پس او

 .شد می قلمداد شفاهی فیلسوف شاگردانش سوی از اما بود فلسفه مدرس فردید

  گفتارهوایش  تموامی  و .بوود  زدگیغرب مفهوم آفرید فردید که مفهومی ترین محوری
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 .شتگذمی زدگیغرب محوری مفهوم همین پیرامون

 .شتدا هایدگری بنیادی معنا یک به دکرمی تفسیر و دیفهممی غرب از او که چه آن

 ای هعود  بورای  گفتارهوایش  درس بود ضداستعماری یها شجنب اوج که چهل دردهه
 .بود مدرنیته و ضدغرب شدیداً فردید .داشت ییها هجاذب

 بوودنش  هایودگری  بوه  شتگ میبر این و داشت قدرت به ناپذیر مقاومت میلی فردید
 .نداشت مریدانش و او برای بدفرجامی جز پایانی نبود مدرن شا سیاسی تفکر چون اما

 
 پریشی زمان

 کنیم داوری را گذشته تاریخ کنونی معیارهای با مییبیا ما که ستا معنا بدین پریشی زمان
 .کنیم منطبق کنونی براوضاع بخواهیم و بیاوریم را دوران آن مشکالت و مسائل یا و

 و نود ا مودرن  دوران برسواخته  مرد و زن برابری و استبداد و سیدمکرا و ملت مفهوم
 .ندارد ساسانی فروپاشی دوران در زن دو رسیدن قدرت به و کوروش استوانه به ربطی

 کورد  قضواوت  و دیود  دوران همان درکانتکست باید هم را کشتار و جنگ و استبداد
 .داشتند ایرانی تمدن اضمحالل یا و دربرآمدن نقشی چه و بودند که عباس شاه و نادر که

 
 نیلوفر گل

 ایوزد  نماد ایران دراساطیر آبی نیلوفر و دانستندمی مقدس را آبی نیلوفر گل باستان ایرانیان

 .است بوده آناهیتا بانو

 .دارد خورشید طرف به روی و دارد درآب ساقه و درخاک ریشه گل این

 .است زمین خیزی حاصل و عشق مظهر و معنوی رشد نجابت، نماد

 
 اش هنام و خان رضا

 دسوت  بوه  دست نایب خان صادق به سرتی  رضاخان به منسوب خطی دست روزها این
 .دارد امالیی غل  19 سطری چند نامه دریک که شود می

 :نامه متن به کنیم نگاه نخست
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 که است مدتی خوبست شما سالمتی احوال انشاله نایب خان صادق الخاقان مغرب»
 یوادآوری  را خوودم  و نویسوم  بوه  شما بجهه که بود الزم ندارم اطالعی ح  شما ترف از

 تواکونون  و کردم رجوع کاری شما به من معموریت نای هب شما رفتن وقت در که میکنم
 قودر  ایون  کوه  شما شخس از میکنم تعجب است نشده اقدامی شما ترف از وجح ح  به
 مون  بورای  از سید نوی به بود الزم شدید نه موفق شما اگر بکنید من کارهای در اعناای بی
 . دهد خاتمه کار این به دارم روانه دیکر. . . یک من تا برسم کار این به توانم نمی من که

 توسوت  بوه  هوم  را نامچوه  اجواره  و بدهید جواب فوری کاغز رسیدن محض به البته
 .نماید گی رسیده کار نای هب کنم روانه دیگر نفر یک تا دارید روانه پست با کاغز همان

 
 رضا سرتیپ

 توا  برگزیدند را کسی چه که است آن مهم دارد امالیی غل  چند نامه این که نیست مهم
 .بودند رکابش در و زدند کف برایش زیادی عده و کند حکومت کهنسال ملتی به

 .کرد حکومت ایران بر سال بیست که ستا این مهم

 درکوف  کوه  اسوت  ایون  هوا  نایو  همه از تر مهم و گرفت کبیر لقب که است این مهم
 جدیودش  ورژن آمودن  بورای  و شواد  روحوت  رضاشواه  هنود د موی  شعار ای هعد خیابان
 .نندک می شماری لحظه

 بیشوتر  آن روی بایود  چورا  دانیم نمی و است خراب .است خراب اوم اروک از اییوج
 .شد خم

 
 وطن

 و تواریخ  بوا  اقووامی  یوا  ملوت  زیست که مشترکی سرزمین ؛دارد عمومی مفهوم یک وطن
 .یردگ میدربر را مشترک فرهنگ

 ساکنان درذهن ریشه و نیست بیرونی امر یعنی ،دارد هم سوبژکتیو یمفهوم اما وطن
 .دارد آن

 .ندز می حرف گاهسکونت بحران از یدگرها لدلی همین به
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 مفهووم  هسوت،  جوا  هموه  کوه  ،ها تشوینیس باور برخالف نیست سنگ و خاک وطن
 یوک نزد که ستا معناهایی و اساطیر و سنت و فرهنگ تاریخ، از ستا ای همجموع وطن
 .بگیرد را آن جای واندت مین مکانی هی  و دارد ریشه فرد

 شود می آمیخته فرد آن هایرؤیا با وقتی فرد دریک شده نهادینه یها هتجرب و مفاهیم
 .یردگ مین پایان که غمی ویندگ می غربت غم آن به که ازدس می محکم ساروجی

 

 اوکراین وجنگ پارکینسون بیماری

 هیتلر بیماری به نازیسم برآمدن تقلیل و پوتین پارکینسون بیماری به اوکراین جنگ تقلیل
 و جوات  دسوته  دیودن  بوه  کوردن  پشوت  زا تووهم  و افیونی مواد اندازه از بیش مصرف و
 طبقواتی  تحلیل از عبور و ستا سیاسی و نظامی و مالی قدرتمند یها یالیگارش یها هالی

 درمورد قبالً که کاری است، فروید شناسی روان با ها جنگ این تببین و بزرگ های جنگ
 .است شده هیتلر

 کوه  سوت ا رهبرانوی  دیووانگی  هوا  جنگ دراین دخیل عوامل از یکی که نیست شکی
 از تور  جدی داستان اما دارند کاتالیزرو حکم و اند هکرد جاخوش ها یالیگارش این رأسدر
 ریدا یهسورما  شوینیسوم  و طلبوی  توسوعه  درپشوت  .اسوت  کاوانوه  روان یها تبرداش این

 کنوونی  تقسیم به که اند هکشید صف مالی و نظامی قدرتمند های جناح روس امپریالیستی
 و واهنود خ می را جهانی بازار از تری بزرگ سهم هیتلری آلمان چون و اند معترض جهان
 .بدهد نشان جنگ درلباس را خود واندت می خواستن این

 یهوا  کبلوو  تخاصومات  و درتضوادها  بایود  را دسوت  این از ییها گجن و جنگ این
 .دید امپریالیستی

 از جلووگیری  و زدایوی  نوازی  و کریموه  و خودمختار ایالت دو یها سرو از حمایت
 .است داستان از بخشی نیست داستان تمامی ناتو به کراینوا پیوستن

 ازآن را کوراین وا افراطوی  راسوت  اناتوجریو  تقویوت  اوب است درتالش غرب که این
 از بخشوی  هوم  این ندارد روسیه در خود تایان هم از کمی دست جریان این و کند خود
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 .است داستان

 داسوتان  این دوسوی برای غربی تیکدمکرا یها شارز از دفاع و مجلس و انتخابات 
 .است کار رویه

 یهووا کبلووو ناشوودنی حوول تضووادهای حوول و نفوووذ منوواطق تقسوویم اصوولی انوداستوو
 .ستا امپریالیستی

 تجاری یها هرا کنترل نیز و روسیه گاز با امریکا مایع طبیعی گاز جایگزینی جزاین و
 .است بیرون به خود درونی یها نبحرا انتقال و

 یهوا  هرا و انورژی  منوابع  از جهوان  حیاتی یها گشاهر گرفتن دست به اصلی داستان
 .ستا الجیشی سوق مناطق داشتن دردست و تجاری

 درهور  سورمایه  نظوام  ساختاری یها نبحرا موقت درحل باید را جنگ کردن ور شعله
 کواری  بوازار  زیربنوایی  سیساتأت و تولید وسایل رفتن بین از و دید داستان این دوسوی

 .بحران دچار سرمایه دوباره رونق و بازسازی برای ستا

 نشسوتن  و پووتین  صوورت  حرکوات  روی کردن فوکوس با داستان این تمامی تبیین
 یوک  هبو  بیشوتر  پووتین  بوازی  سگ و کنیزی دیس کردن پنهان برای بزرگ میزی درپشت
 .ابعاد دراین جنگی تحلیل تا است شبیه شوخی

 

 امپریالیستی یها کبلو جنگ اوکراین؛ جنگ

 کورده  جاخوش یها تراس و جهان درچارگوشه آواره یها تراس روزگار، گان خوشمزه
 کوه  انود  هکورد  کووک  را شان سازهای روزها این آباد سلطنت و نیاوران و فرشته درخیابان

 .است کمونیسم و آزاد جهان بین جنگ اوکراین جنگ

 پراکنوی  لجون  و درو  زرادخانوه  ها لسا این طول درتمامی که بگذریم داستان این از
 و اسوتالین  روزگوار  هوم  آن چ  برتاریخ است کرده متمرکز را نیروهایش راست همین
 بوازخوانی  و افکوار  تنوویر  عناوین تحت تدمکرا فرقه و توده حزب روزگار ایران چ 
 .بکوبد را چ  ای ههرحرب با واهدخ می فرافکنی با و .تاریخ
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 و ها کبلشوی پروده دست شود می روس الیگارشی که ستا پروپاگاندا همین دردنباله
 .کمونیسم و آزاد جهان بین جنگ شود می ریدا یهسرما بلوک دو بین جنگ

 شوده  فریوز  سورد  جنگ درروزگار که ستا سنتی چ  راست هیاهوی این سوی آن
 هم هنوز و یندب می را دقیانوس خوش روزگار خواب دارد کهف اصحاب درغار و است
 و ینود ب می اردوگاه دو بین جنگ را جهان وقایع تمامی و وبدک می ضدامپریالیستی برطبل

 غورب  پورو  راسوت  آسیاب به آب روسیه خواه زیاده الیگارشی درجبهه خود دادن قرار با
 کمونیسوم  و موتعفن  چو   از دم هوا  نآ کوردن  بولود  با و بیایند روزگار رندان تا یزدر می

 .کنند بندی آب خودرا ضدکمونیستی احساسات و بزنند متعفن

 
 نفر یک

 از کوه  صوبح  و .رخود چ موی  طورف  هزار به دردهانش کلمه که شناسم می را نفر یک من
 تبخیور  سووی  کودام  از آب و یود آ می سوی کدام از باد ندک می نگاه شود می بیدار خواب

 .شود می برشته تنور درکدام نان و شود می

 کورده  کاسوب  را او روزگار دست اما بشود وکیل یا وزیر است داشته دوست همیشه
 و جنواس  بوا  و لفوظ  یهوا  هپیرای با او نه یا است جور شا جنس که ندارد کاری و است
 .ندک می جور را شا جنس کنایه

 منوافعش  نیست اعتبار منا  بودنش مؤمن اما زمانش و روزگار به ندک می هم عبادت
 .دهد می تغییر را اش هقبل

 کوه  سوت ا راهی سیاست ندک می فکر و ندز می دم سیاست از مدام اما نیست سیاسی
 .سیاست تمامی یعنی او نزد در قدرت و .ندک می نزدیک قدرت هب را او

 .ندک می رقصی خوش آن و این خوشامد برای مدام اما داند نمی زیادی چیز رقص از

 .ندک می زندگی دوزیستان مثل اما نیست دوزیست

 .وردخ مین ملخ را شا نسل و بود خواهد همیشه و است بوده همیشه

 .نیست چیز هی  که ستا ای هآوار شبح .کرد وزنش وانت مین .کرد وصفش وانت مین
 .است عیار تمام چیز همه بی یک او ندارد چیز هی  و
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 رسانه جادوی

 جوادوگران  .اسوت  بووده  اصولی  مسوئله  مردم ذهن تسخیر سلطه صاحبان برای دیرباز از
 بوا  وانتو  موی  کوه  فهمیدنود  و بردند پی ذهن تسخیر قدرت به که بودند کسانی نخستین
 درزنودگی  وانود ت موی  که هست انسان ماورا نیرویی  که باوراند مراسمی و مناسک انجام
 .بگذارد تأثیر آنان

 هرکوار  وانود ت موی  تووهم  آن و شوود  می جمعی توهمی به منجر خود اذهان تسخیر و
 .کند ممکن را ناممکنی

 کوه  بودنود  ییهوا  هنشوان  و عالئوم  بوا  ذهون  کردن قفل و ذهن تسخیر اصلی کار پس
 ردنود ک می رسوب شده تسخیر دراذهان وقتی اما بودند نیرو و قدرت فاقد خود یخود به
 .شدند می تبدیل ماورایی یها تقدر به

 هموین  بوه  ناشوناخته  رازهوایی  گشوودن  برای کلیدهایی به کواسومن و مومراس تبدیل
 .بود منظور

 ایون  و شووند  تبودیل  باور به ها نآ بودن رازآمیز مناسک و مراسم این که بود آن مهم
 جمعی توهمی به ذهنی باور این بعد به جا این از بگیرد خود به واقعی بُعدی دراذهان باور

 .دهد قرار تأثیر تحت را دیگر اذهان واندت می جمعی توهم این و شود می تبدیل

 و مراسوم  بوا  اذهوان  تسوخیر  نخست .ودر می جلو جادو مکانیسم همین با رسانه کار
 ایون  بوه  دادن وسوو  سومت  و موضوعی حول جمعی توهمی ایجاد بعد و خاص مناسکی
 .جمعی توهم

 
 گذشته درروزگار بزرگ یها یقحط علل

 نگواه  صوفویه  دوره اواخور  بوه  باید گذشته دردوران بزرگ یها یقحط علل بررسی برای
 از و شود  تبودیل  پوولی  و تجواری  اقتصاد به ایران محور معیشت اقتصاد الگوی که کنیم
 شود  موی  موجوب  عثموانی  طریوق  از اروپا به ایران از تجاری محصوالت صادرات رو  این
 معیشوتی  کشواورزی  محصووالت  اینبور  عوالوه  و شود ایران وارد عثمانی و اروپا تورم
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 بوروز  بوا  رو ایون  از و دادنود  تجواری  کشواورزی  محصووالت  بوه  را خوود  جوای  کم کم
 .است داده روی ایراندر متعددی سریالی های قحطی سالی، هرخشک

 درایوت  بوا  کوه  آمود  وجوود  بوه  بوزرگ  قحطوی  یک سالی  خشک براثر زندیه ۀدردور
 دراختیوار  غلوه  دادن قورار  و حکوومتی  سیلوهای درهای گشودن طریق از زند خان کریم
 بوین  و شواه  ناصورالدین  دردوره بورآن  عالوه .شد گسترده فاجعه بروز عدم موجب مردم
 ایون  کوه  آمود  پدید ای گسترده قحطی دیگری سالی خشک براثر 1872 تا 1869 های سال

 .  نامند می بزرگ قحطی را قحطی

 ایوران  کوه  شود  موجوب  تجواری  اقتصواد  الگوی به ایران محور معیشت الگوی تغییر
 کوه  نایو  از سوپو  لهوالفاصو وب و ودوش گندم واردکننده بار تینونخس برای 1914 الودرس
 ای گسوترده  سوالی  خشوک  1916 و 1915 سوال  در شود،  تبودیل  گندم واردکننده به ایران
 بوا  نیوز  معیشوتی  کشواورزی  تولیود  انودک  مقدار همان شد موجب که آمد پدید ایراندر

 .شود مواجه چالش

 پیشوین  برعوامول  نیوز  جنوگ  عامول  طبیعتاً ایران به اول جهانی جنگ شدن کشیده با
 انودک  مقودار  تولیود  سوالی  خشوک  و شده گندم واردکننده کشور که درحالی شد؛ افزوده

 نیوز  انودک  مقودار  هموان  اسوت؛  کرده مواجه چالش با را معیشتی کشاورزی محصوالت
 قحطوی  برشودت  که است بدیهی و شود تقسیم ایران مردم و گراناشغال میان بایست می

 .شد خواهد افزوده

 اسوت  اصولی  علول  از ماندندور فاجعه این بروز متعدد عوامل از غفلت اثر ترین مهم
 تأکیود  نمونه عنوان به. کنند ایجاد را مختلفی های بحران متعدد های دوره در توانند می که

 صونایع  از اسوتفاده  بوا  تجواری  اقتصواد  هم آن و کشاورزی اقتصاد ۀدرحوز برخودکفایی
 عوالوه  وو  نودارد  چنودانی  موازاد  غذایی مواد تولید که و ایران مانند درکشوری خواه آب

 بحوران  بوه  منجر 1919 تا 1917 های سال و 1872 تا 1869 های سال مانند قحطی بربروز
 بحوران  کشاورزان، دامداران، دراعتراضات را آن های نشانه حاضر درحال که شود می آب
 .دید توان می دیگر مسائل و خوزستان اخیر
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 مدرن پیش و مدرن ذهن

 ایون  کشوف  درپوی  مودام  و دانود  موی  برطبیعوت  حواکم  را ضوروری  قوانینی مدرن ذهن
 بوراین  وانت می دعا و وجاد و سحر با که نیست باور براین و .است قوانین و ها تضرور
 .داد تغییر خود نفع به را قوانین این یا و گذاشت اثر قوانین

 شناسونده  انسوان  یعنی سوژه که رنسانس دوران به رددگ میبر مدرن ذهن تبارشناسی
 .گرفت قرار شناخت موضوع و طبیعت یعنی ابژه دربرابر

 گذاشوت  اثر برطبیعت حاکم برقوانین وانت می که است باور براین اما پیشامدرن ذهن
 .داد جهت تغییر واهیمخ می که سوی بدان را ها نآ  و کرد جلوگیری ها نآ وقوع از و

 نود ا برعقل افضل دیگری مراجع نیست امور تمامی مرجع عقل پیشامدرن ذهن برای 
 .یردگ میقرار مراجع آن ذیل عقل مرجعیت و

 

 کیست روشنفکر

 از را او غیردینوی  و دینوی  بواوری  هوی   .نیسوت  زده موذهب  و زده ایدئولوژی روشنفکر
 هربواوری  یاوهو  یاستوک و اوه یکم که تونیس آن الودنب به و ندک مین دور شیودیوآزادان

 .پرکند را

 .نیست باوری درهی  موجود یها لبرگس کشی ماله روشنفکر کار

 .ندک مین سانسور را دیگران و خود روشنفکر

 .نیست قدرت با و است برقدرت روشنفکر

 فکوور هبوو راه درایوون و اسووت امووور برحقیقووت نورپاشووی درخوودمت زبووانش و ذهون 
 .نیست ودخ میبدنا و نامی خوش

 .است راه دراین هزینه دادن آماده و دارد نقد جسارت و تأجر

 درپوی  مودام  و سوت ا او دردسوتان  اموور  مطلوق  حقیقوت  کوه  نودارد  بواور  روشنفکر
 .است خود یها هاندیش آزمایی راستی

 .داند می مردمش به متعهد خودرا و است مردم با روشنفکر
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 عدالت درمورد پرسش چند

 .ستا جدا ۀمقول نه یا است اخالق ۀمجموعزیر عدالت آیا

 .ددار اصالت عدالت آیا

 .کنیم محققش باید ما  که ستا یثابت و مستقل مفهوم عدالت آیا

 .کنیم تعریفش لحظه هردر باید ما و ندارد اصالت عدالت  آیا

 احساس که هست عدالت این یا ند،ک می تعریف ار عدالت که ستا ما احساس این آیا

 .ندک می تعریف ار ما

 
 ستیزی چپ

 و دیگوری  یشوه اند هبو  نسوبت  اسوت  ایدئولوژیک و کور رویکرد نوعی نماد ستیزی چ 
 .ستا هراسی چ  برادرتنی

 .ستا شناسی چ  که است علمی تحقیق و پژوهش کور نفرت این بدیل

 جوایگزین  را پوژوهش  و کننود  عوض شناسی با را ستیزی که بگیرند یاد باید ای هعد
 .کنند نفرت

 تشوخیص  ناسوره  از سوره  دیالوگ این قبل از و یردگ می شکل دیالگوی هر نهگو این
 اندیشه یها یکاست و ها یکم به و یرندگ می یاد دیگر یک از بحث دوطرف و شود می داده
 .رندب می پی خود

 سوتیزی  چو   و هراسوی  چو   مقولوه  از ذردگ می مجازی درفضای روزها این چه آن
 تنوویر  دنبوال  ازندسو  موی  تواریخ  و افندب می داستان استالین درمورد مدام که کسانی .ستا

 عنووان  بوه  خوودرا  بنجول  کواالی  تا اند حقیقت درچشم پاشیدن خاک دنبال نیستند افکار
 .کنند بازار روانه رقیب بی کاالیی

 
 انسان قراری بی و قرار بی انسان

 و اسوت  شوده  الینوه  خود با و است داده دست از خود به را باورش دیجیتال عصر انسان
 .وردآ مین یاد هب و شناسد نمی را خودش
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 یعنوی  سرمایه درجهان ابژه و ابژه به یافتنش دست به است شده محدود آدمی کرامت
 و نوژاد  و رنوگ  از جدا بودن انسان برذات آگاهی نه تولید سازمان در آدمی جای و کاال
 .کاالیی درجهان  شغل و دین

 گووهر  و ذات از را آدموی  سوت ا کواالیی  جهوان  یوک  از برخاسوته  که تملک روحیه
 هرکسوی  و هرچیوز  کوردن  خوود  ازآن و تصرف را آدمی ذهن .است کرده دور ها هپدید

 جامعوه  و طبیعوت  بوا  آدموی  نسبت بیندیشد تا نیست باقی فرصتی دیگر و است پرکرده
 .باشد داشته هم دیگر معنایی واندت می

 شناسایی این .باشد خود پیرامون جهان شناسایی درپی که آن جز ندارد ای هچار آدمی
 .ها هپدید درآوردن تملک به و کردن خود ازآن یعنی انتزاع و دهد می را انتزاع امکان او به

 دردایوره  را جهوان  کوه  شوود  موی  شوروع  جوایی  از مشوکل  نیسوت  مشکلی جا این تا
 ارزش موابقی  اسوت  مون  ازآن کوه  چیوزی  آن یعنوی  جهوان  .کنویم  معنا خود یها کتمل

 .ندارند کردن نگاه و اندیشیدن

 جهوان  شود؛ ک می نهگو این خطی شناسایی موضع و خود بین و یدآ می شناسایی فاعل
 .دیگری جهان و من

 
 افدب می یاوه کسی چه

 مقوودس متووون از یکووی کووه لیبرالیسووم درکتوواب میووزس فووون ادلوور هوواینریش لودویووگ
 :ویدگ می است لیبرال ریدا یهسرما

 ها هاید این هواداران از یکهر که است درک قابلسوسیالیستی،  یها هاید ماهیت این با

 .اند هماند محروم آن کسب از که دارند انتظار را چیزی دقیقاً سوسیالیسم از

 کامول  بالندگی عشق، لذت بلکه دهند، نمی ثروت ۀوعد فق  سوسیالیسم نویسندگان
 هوم  را ...و علموی  و هنوری  بوزرگ  یهوا  یتوانای شکوفایی جسمی، و روحی شخصیت

 .هندد می نوید همگان به

 میوانگین  سوسیالیسوتی  ای هامعودرجو  تواسو  کورده  اوادعو  ای هتونوش در کیوتروتس
 بهشوت . ابود ی موی  ءارتقوا  موارکس  و گوتوه  ارسوطو،  چوون  کسوانی  طحوسو  بوه  انیوانس
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 جمعیوت  وشوبخت سوراپا خ  ییها نابرانسا که بود خواهد کمال امپراطوری سوسیالیستی
 .اند هداد تشکیل را آن

 اسوت  یواوه  هموین  اتفاقاً اما ست،ا ییها هیاو چنین ازپر سوسیالیستی یها هنوشت ۀهم
 .ستا کرده ها هنوشت این جذب را هواداران بیشتر که

 آدموی  و انسوان  کوش  بهوره  و قاتل نه باشد انسان یار انسان که ای هامعوج به امید اوآی
 کنود  فهوم  را مارکس و گوته و ارسطو یها هیشاند هک برسد دانش و شعور از درک آن به
 یهوا  نآرموا  و امیودها  یا است مخب  انسان یک یها هیاو باشد شاعر و فیلسوف خود و

 .انسانی پاک

 گورگ  انسوان  دربوازار  کوه  اسوت  اوروب راینوب ریدا یهاورموس وقتی کرد وانت می چه
 انسوانی  یهوا  هاندیش بردارد، میان از باید را تر ضعیف تر قوی یعنی رقابت و است انسان
 .شود می یاوه

 .سرمایه پردازان اندیشه و اندست به کار افندب می یاوه

 
 انسانی مایگی میان و مایه میان یها نانسا

 طورز  بوه  بوازار  ناپیودای  دسوت  توسو   شده کدگذاری و معناها درجهان شده گم سوژه
 .است شده کوچک یشها یدلخوش و ها جرن یشها سأی و امیدها دنیایش، عجیبی

 از و دارد خریود  قودرت  کوه  میزانوی  هبو  هرآدم .ستا کاال و فرد جهان سرمایه جهان
 .ندارد مفهومی و معنا برایش دیگری چیز این جز .ابدی می معنا ببرد بهره واندت می بازار

 چیوزی  تموامی  این شبانه ممنوع و کوچک یها یخوش و روزانه کوچک یها یخوش
 .اند هکرد حقنه او به که ستا

 الینوه  فورد  یک زندگی تمامی شد ناپیدا بعد و مگسی آمد ،ای هحشر زندگی نوع یک
 .ستا کاالیی درجهان شده

 میوان  عوددی  است؟ شده داده بشارتش که ستا انسانی واپسین همان انسان این آیا
 چورا  کوه  ندارد کاری و نبرد باد تا یردگ می را کالهش که ای همای میان انسان .عدد هزاران

 ؟.چرا و کیست ردب می که را کس آن کاله و یدآ می باد
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 فورد  یعنوی  جامعه که است این نه مگر شود ثرأمت دیگران رنج از باید انسان این چرا
 .بمانی زنده تا بکش بقا، تنازع نوعی همه، برعلیه همه جنگ یعنی جامعه و

 .همگانی رنج و همگانی شادی به دارد کار چه نسانا آن

 .نیست دیگر انسان همراه و غمخوار انسان که ای هزمان دردا

 انسان باید چرا و چه یعنی همگانی شادی رسدپ می خود از آدمی که ای هزمان از دردا
 اسوت  ممکن هرچند باشد برابر دیگران با شا انسانی نیازهای همه در باید انسان ماهو هب

 .نباشد برابر دیگر هرچه و استعداد و درهوش

 
 نوشتن ستایش در

 ایون  لوذت  و. داننود  موی  زبوان  کاماسووترای  و جوان  سرخوشوی  علوم  را نوشتن ای هعد
 .انندد می لفؤم حق را کاماسوترا

 دروهلوه  نوشوتاری  هور  .شود می کتابت شدن دیده و شدن خوانده برای ای هنوشت هر
 بلنود  دلیول  هزار با ای هدرلحظ واهدخ می لفؤم و است خود با نویسنده دیالوگ نخست
 .باشند سهیم خودش با او دیالوگ در دیگران و بیندیشد

 تواریکی  بوه  نوری تاباندن برای و بیندیشد حقیقت به یمؤلفهر که باشد آن اولی پس
 اسوب ! موردا  بیچواره  :نگویود  خوود  با نوشتار از خوانشی هر درپس خواننده تا بزند قلم

 .ای هپاشید حقیقت درچشم خاک و ای هراند راهه بی به سخن

 بوا  و هربهوایی  بوا  نریوزد  خوکوان  پوای  هبو  را حقیقت و نفروشد مزد به قلم نویسنده
 .نکند مصلحت فدای را حقیقت خود کاماسوترای درپی و .ای ههربهان

 دسوت  و بوود  بزرگ باید بزرگ میدان دراین و بزرگ سخت ستا کاری نوشتن کار
 .ستا بدنامی کار پایان باشد این جز ور برد قلم به

 
 نقد آداب

 چه آن اما کنیم احترامی بی عقاید به که نیست معنا بدان این اما. باشد برنده و تیز باید نقد
 .هستند اشخاص و افراد ستا احترام واجد
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 عقیوده  آن صواحب  که نیست این دلیل اشدب یاوه یا مهمل ما زعم به ای هعقید که این
 افوراد  بوه  تووهین  .کنویم  تفکیک افراد به توهین از باید را نقد. بدهیم قرار عتاب مورد را

 .نیست جایز

 عقایود  و نظرهوا  هموه  که ستا معنا بدین نیست مقدس یای هعقید هی  که گزاره این
 .هستند نقد و بررسی و الؤس قابل

 .نمود ثابت را نآ ابطال احیاناً و کشید نقد به را نظر باید ایدعق به احترامی بی یجا به

 .واقعیت با منطبق دالیل و مستندات برپایه علمی و منطقی ستا نقدی درست نقد

 
 دگماتیسم

 .متافیزیکی و غیرتاریخی غیرانتقادی، گری اندیشه روش از است عبارت باوری جزمی

 واننود ت موی  هوا  نمکوا  همه و ها نزما درهمه استواری و ثابت باورهای آدمی باورهای
 یهوا  شدانو  بربنیاد و کشید آزمون به تاریخی مختلف یها هپروس در را ها نآ باید نباشند
 خوودرا  باورهوای  و کنویم  فکر این جز اگر پرداخت ها نآ درونی حقیقت بازبینی به تازه

 و اهمیوت  فاقود  را دیگور  هرنظور  و بدانیم انتقادی و آزمون هر از بری و مطلق حقیقت
 .مای هشد دچار دگماتیسم به بدانیم اعتبار

 و شود می کشیده تعصب به ناچار هب و .باشد غیردینی یا دینی واندت می دگماتیسم این
 .وردآ می حساب به توطئه و دشمنی را دیگری هراندیشه

 اندیشوه  واین ستا تبیینی انسجام از حدی رعایت نیازمند هرتفکری که نیست شکی
 منود  روش شوک  از کوه  نیسوت  معنوا  بودان  این اما است استوار بدیهی مفروضاتی برپایه

 .کنیم اریدخود اندیشه و ها هاید استواری دربررسی

 اوریوبو  اوامو  نود ک موی  کونزدیو  لمیوعو  و عقالنی یومنش به را اوم مند روش کوش
 ایموانی  مونش  و نود ک موی  نزدیک ایمانی منش به را ما تفکرمان یها هپای درستی به قطعی
 .دگماتیسم یعنی

 قورار  آزموون  موورد  مختلوف  یهوا  تموقعیو  در باشد داشته را آن توان باید ای ههراید
 درتجربیوات  دهویم  اجوازه  و باشویم  نداشوته  ها هاید این شدن رد از ای هواهم ما و بگیرد
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 دیگور  بوا  خووانی  هوم  در خوودرا  ارزش و شووند  بوازبینی  تصورات و ها هاید این جدید
 .دهند نشان ها شارز

 توا  شووند  تبدیل ما هویت و منش به و کنند حمل اخالقی ریوخودبا با نباید ها هاید
 .کنیم تلقی خود به تهاجم و توطئه را نقد و برآشوبیم نقد و باپرسشگری مواجه محض به

 موورد  دیگور  هوای  افق با تقابل در واندت می که ستا ها هگزار از ای همجموع ای ههراید
 و تغییور  یکتدیالک شود بارور و پیراسته باالتر ای هدرمرحل و بگیرد قرابر تکذیب یا تأیید

 .این یعنی دگرگونی

 تردیود  و شواهد و تجربه و منطق ابزار از باید دگماتیسم درچاه افتادن از گریز برای
 .داد تغییر پرسش و گوو گفت به را ابرام و اصرار و برد بهره نقد و

 

 نوستالژیک راست و گلسرخی

 سوال  قیوام  دهود  نشوان  ندک می سعی سخیف یها یادعا با نوستالژیک راست روزها این
 بقبوالنند دیگران به تاریخ دل از کنی قلوه با و بود سیاه و سر  ارتجاع اتحاد نتیجه 1357

 دریوک  را نشوانه  دو تیر یک زدن با تا دارند مشترکی یها هریش مارکسیسم و مذهب که
 .باشند زده آن

 اسوالم  از دوموش  و اول دردادگاه دالور شهید آن گلسرخی خسرو که  نیست شکی
 :کنیم نگاه کرد یاد احترام به

 هوای جنبش به خودرا دین همواره ایراندر حقیقی سالم. اکردم آغاز را سخن اسالم از

 .است پرداخته ایران بخش رهایی

 برد نام جهان سوسیالیست نخستین عنوان به علی موال از تاریخ، از لحظه ایندر توانمی

 .هاغفاری اباذر و هاپارسی سلمان از نیز و

 هوای خلوق  بورای  فکو بر جوان  کوه  ستا ما اکنون زندگی نمودار حسین موال زندگی

 مووال  راه شد، تکرار تاریخ درطول چه آن .کنیممی مبارزه دادگاه ایندر خود، میهن محروم

 .یزید حکومت نه بود او پایداری و حسین

 نسوبت  را مردم ذهنیت داشت تالش ساواک طویل و عریض دستگاه که درروزگاری
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 هوا  تکمونیسو  و نودارد  سرمهربانی دین با کمونیسم دهد نشان و کند خراب کمونیسم به
 .اند دینی ینمؤمن و دین نابودی درپی

 یهوا  ینزدیکو  از اش هشوجاعان  دفواع  بوا  سلطنت پروپاگاندای با مقابله برای گلسرخی
 و زد مسولمان  تووده  درذهون  را رژیوم  ضدکمونیست تبلغات پنبه مذهب و ارکسیسموم

 برعلیوه  درمبوازره  چنودانی  اخوتالف  خوواه  عودالت  مسولمان  بوا  مارکسیسم که داد نشان
 .ندارد عدالتی بی

 .نیاورد زبان هب خودش از دردفاع ای هکلم او که بود درزمانی این و

 
 شان ساده یها لاستدال و نوستالژیک راست

 کوردن  برپوا  بوا  و اسوت  کرده بیرون سر هرسوراخی از نوستالژیک راست که روزها این
 هرسونگی  زیور  از و ننود ک می افاضات مدام لیبرالیسم و اندیشه شادمانی یها هبنگا و کافه

 را هوا   چو  بگوینود  که ندارد جایی ورندآ می بیرون چ  بودن مهدورالدم بر دال سندی
 .نیمک می سالخی

 یود آ میدرن جور سلطنت هواداران کن رنگ خر یها یظاهرساز و بشر حقوق با کمی
 حورف  م؛ییبگو است بهتر پس ندارد خوشی صورت حاال گفته این قوم ذعمای قول به و

 و دزد. ضدبشوورند .نیسووتند آدم کووالً و ودر مووین فوورو شووان گوووش توووی حسوواب
 مودام  و یزنود ر موی  هیوزم  طبقواتی  مبازره تنور در مدام. اند طلب خشونت.ندا الطریق قطاع
 جوز  نیسوت  چیزی بشر تاریخ ویدگ می کنید نگاه پیامبرشان به .راکنندپ می طبقاتی نفرت
 .نژندنود  روان و رنود ب موی  را راندا یهسورما  توک  توک  سر کنند فرصت اگر .طبقاتی مبارزه

 جامعوه  نظوم  زدن هوم  هبو  با نندک می فکر و دازندان می جامعه گردن را خودشان شکست
 از دزدی یعنوی  ردا یهسورما  وینود گ موی  مودام  ینیود ب موی .  یرندگ می جامعه از را شان انتقام
 بایود  کوه  واننود خ می کارگر گوش به و نندز می اضافی ارزش از دم مدام و کارگر حقوق
 نودارد  توضیح به نیازی دیگر کار بقیه. بکنند را سرمایه و ردا یهسرما ریشه و شوند متحد
 .بکنند سالخی را ها نآ باید انندد می اندست به کار
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 مدرنیسم یها هپای

 خواص  ای قاعوده  و معیوار  برحسوب  نووکردن  معنای به مدرنوس التینی کلمه از مدرنیته
 هوای  سده فروپاشی و رسیدن پایان به با که شود می اطالق دورانی به و. است شده مشتق
 .شد نمودار مدرسی اندیشه و میانه

 .شد پدیدار بورژوایی فرهنگ ظهور و فئودالیسم زوال با مدرنیته اقتصادی، ازدیدگاه

 خوود  اوج بوه  روشونگری  درعصر و شد آغاز دکارت دوران از مدرنیته نظری گفتمان
 اجتمواعی،  دگرگوونی  هرگونوه  خاسوتگاه  زمینوی  خرد و عقل روشنگری، درنگاه. رسید

 .شد قلمداد فرهنگی و اقتصادی

 را کانوت  و مدرنیتوه  فلسوفه  گوذار  پایوه  را دکارت اندیشه تاریخ، پژوهندگان اکثریت
 مدرنیتوه،  سیاسوی  رهبران. اند کرده معرفی ابداع و عمل اندیشه، مستقل های عرصه طراح
 کوه  است عقالنیت درسایه شدند مدعی و کرده قلمداد اجتماعی ترقی سرچشمه را عقل
. کرد متقدم استبدادی های رژیم جانشین را طلب برابری و عادالنه اجتماعی نظام توان می

 ها  بعضی. آورد فراهم را امریکا و فرانسه تیکدمکرا یها بانقال زمینه که بود باور همین
 بشور  حقوق اعالمیه نیز و امریکا لاستقال دراعالمیه توان می را مدرنیته جوهر که اند گفته

 .کرد مالحظه وضوح به فرانسه

 
 برگوری سنگی

 شوکل  هبو  کتواب  نایو  هب اگر .است احمد آل جالل نشدن دار بچه حکایت برگوری سنگی
 بورای  توالش  و نشودن  دار بچوه  مسوئله  بوه  ایرانی مرد نگاه واکاوی برای شود نگاه مجرد
 چوه  کتواب  ایون  چواپ  کوه  ببیونم  و کنویم  نگواه  اگر اما .ستا خواندنی کاری آن درمان
 کتواب  ایون  چاپ با وانیمت مین کرد وارد جالل همسر دانشور سیمین به روحی ای هضرب

 .باشیم همراه

 درایون  مون  از را انتقاموت : گفوت  جوالل  به خواند سیمین که را کتاب نخست نسخه
 .بود او نشدن دار بچه به اش هاشار که گرفتی کتاب

 ایون  جوالل  مورگ  از بعد سال ده از بعد که ذریمگ می جالل برادر شمس حماقت از
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 درنبوودن  جوالل  خووار  میوراث  ردک می فکر و همیدف مین این از بیش .کرد چاپ را کتاب
 .بیاید او گیر چیزی جالل ماترک تمامی از باید پس ستا همو بچه

 ناخلفش پسر. ییمرو روبه نافهمی همین با ما هم میرزا ایرج شعرهای چاپ درداستان
 و نود ک می چاپ را محفلی شعرهای و مزخرفات مشتی خوب شعر کلی درمیان و یدآ می
 نظوارت  شوعرها  برچواپ  ایورج  پدرش وصیت طبق تا هدد مین اجازه بهار الشعرا ملک به

 .باشد داشته

 ییهوا  هنامو  .ییمرو روبه فهمی کج همین با گلستان ابراهیم و فرخزاد فرو  داستان در
 یود آ موی  نوامی  میالنوی  ویسود ن می گلستان مجسم تفرعن به بیماریش دراوج فرو  که را

 کثوافتی  سوطل  و نود ک موی  چواپ  را خصوصوی  شودت  هب یها هنام این سازی کتاب برای
 نویسونده  یوا  شواعر  یوک  یها هنوشت تمامی که سدر مین فهم نای هب و یزدر می برسرفرو 

 .نیست شدن همگانی و چاپ قابل

 

 اگزیستانسش و انسان دازاین؛

 ایون  مسوتلزم  انسوان  هسوتی  .یورد گ می شکل دیگران با روابطش براساس آدمی تفکرات
 .است رابطه

 هسوتی  از مودام  پرسش را انسشواگزیست و است شده ابوپرت تیوهس این به انوانس
 .ندک می تعیین

 بوا  دیگوری  کشوف  باشود  دیگوری  بوه  گشووده  بایود  خوویش  کشوف  رایوبو  انوانس
 .خویشتن سپاری برون

 از نود ک موی  فکور  بوودن  نایو  هب .است واقف خود هستی به که ستا ای ههستند انسان
 نسوبتی  درکلیوتش  هسوتی  و دیگران هستی با و اندد می و ندک می متمایز را خود دیگران
 .ندک می برقرار

 دیگوران  هسوتی  بوا  خوود  هسوتی  طریوق  از و است آگاه خود هستی از که موجودی
 .ندک می شکوفا را خودش و یردگ می ارتبا 

 کسانی و را کسی و شود می عاشق .یردگ می بروبار ندک می زندگی یدآ می دنیا هب آدمی
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 شوود  می تنها سوز استخوان لحظاتی در و زیندگ میبر رأی هم و همراه و رفیق عنوان به را
 .هدد می ادامه خود راه هب و

 فکور  آن بوه  و است واقف خود نبودن و خود بودن به که ستا ای ههستند تنها انسان
 .است زنده راستی به موجود تنها انسان. ندک می

 نندک مین فکر و است درکار مردنی انندد مین چون دیشندان مین مرگ به حیوان و گیاه
 .نندک مین برقرار نسبتی و ینندب مین نسبتی مرگ و خود بین پس .بمیرند تا اند هآمد دنیا به

 .نیست انکارناپذیر ضرورتی مرگ آنان برای

 هسوتیم  فانی موجودی ما که امر این درک .یریمم می شبی یا روزی که نکته این درک
 .ندک می تبدیل ما برای خودآگاه ای هاندیش به را مرگ مرد، خواهیم و

 برای را خود و کنیم فکر زندگی به ما شود می باعث مرگ به اندیشیدن که گونه همان
 .ستا زندگی برای شدن آماده درواقع مردن برای کردن آماده کنیم آماده مردن

 
 کلمات ذبح

 یورد گ موی  قرار هجمه مورد راست جریانات سوی از مدام روزها این هک میمفاهی از یکی
 شناسی آسیب دنبال به که آناز بیش جریانات این سدر می نظر به .ستا روشنفکری جریان
 .موجوداند وضعیت از کردن خالی دلی دق دنبال به باشند روشنفکری جریان

 اهول  کوه  اندد می ییها مآد را ها نآ روشنفکران به حزب اطالق با طباطبایی سیدجواد
 تقلیود  مرجوع  و اسوت  برتقلیود  فرقوه  دراین اصل .اند مضاعف تقلید اهل و نیستند تفکر

 .اشمیت و فوکو و سارتر تا بگیر مارکس از دارد ثانوی اهمیتی

 .است شده واقع مسکون ربع این درکجای ایران انندد مین اینان

 او مرجوع  و حووالی  همین از ستا روشنفکری خود او که ردب می یاد از اما طباطبایی
 .ستا ایرانشهری سلطنتی به بازگشت ذهنش ته در که است هگل مثل کسی

 شودن  سوکوالریته  و مدرنیتوه  بوا  کوه  اننود د می ای هدست را روشنفکران دیگر ای هدست
 فرهنوگ  نوابودی  بورای  و ننود ک موی  مویه وسطی قرون فروپاشی برای و مخالفند جامعه
 .شوند می متوسل نیچه و مارکس به مدرن
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 جماعوت  ایون  از دوتن یکی نقد و ایران روشفکری تمامیت کردن کاسه یک با اینان
 ننود ز موی  خبری بی به را خود و نندک می راحت خودرا خیال شریعتی علی و احمد آل مثل
 تحووالت  و نفوت  شدن ملی نهضت و مشروطه انقالب مهم؛ تحول سه که ای هجامع که
 از گونواگون  طیفوی  و قدرتمنود  جریوانی  بایود  است سرگذاشته پشت را 1357 یها لسا

 حامیوان  بوه  و کورده  تحصویل  هر به گفت باید اختصار به داده جای درخود را روشنفکران
 .گویندنمی روشنفکر ارتجاع هایدئولوگای هب و موجود وضع

 و اسوت  رسویده  خوودش  اجتماعی شرای  از باالیی درک به که ستا کسی روشنفکر
 جامعوه  موردم  زندگی بهبود او غرض و گذاردمی میاندر مردم با ساده زبان با را مشکالت

 .است شیخو

 درمقابول  موا  روشونفکری  جریوان  نقد سرنام تحت خزعبالت این تمامی به نگاهی با
 آن نودارد پ می و ستا زخمی سلطنت نظام سقو  از که ینیمب می را مرتجعی جریان خود

 از نودارد  خووش  نوسوتالژیک  راسوت . اسوت  بوده معترض روشنفکران مقصرش سقو 
 .کند جوو جست تری جامع درجریان را شاه سقو  و بیاموزد تاریخ

 
 مدارا فرهنگ

 با کسی اگر و باشیم داشته را خود مخالف تحمل تاب باید. داریم مدارا تمرین به نیاز ما
 .نکنیم نفی و نقد را او خود نظراتش، نقد و بررسی جای به کرد مخالفت ما

 که ستا مدارا فرهنگ با و است تیکدمکرا فرهنگ بنیاد و پایه دیگری حضور درک
 .سیمر می سیدمکرا به ما

 
 نابردبار فرهنگ

. دنودار  را شودن  پرسویده  یوا  پرسویدن  به عادت که. چراست بی فرهنگی نابردبار فرهنگ
 فرابشوری  توانایی دارای را قوم ذعمای زیرا ندارد وجود یپرسیدن حق سیاسی درعرصۀ

 .انندد می را سواالت همۀ جواب که اندد می

 انتخواب  و دادن تشوخیص  کوردن،  فکر برای هرانسان بنیادین حق فرهنگی چنیندر
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 و هود د موی  فرمان یکی .هدد می گوش دیگری و ندز می حرف کیی. دشو می نفی آزادانۀ
 .ندک می اطاعت دیگری

 چنوین  اصولی  عناصور  اریومختو  محمود  ادویو  دهوزنو  قوول  هوب گیورم انوشب فرهنگ
 .هستند فرهنگی

 وجووهش  درتموامی  فرهنگی ستم و دارد استبدادی ساختاری جوامعی درچنین ذهن
 .ستا ساختاری چنین نهایی فرایند

 .ستا چوپانی هعهد به آنان از نگهداری وظیفه که هستند ییها هرم ها نانسا

 درفرهنوگ  شودنش  نهادینه و دیگری حضور درک بدون و تولرانس یا و مدارا بدون
 .برسد سیدمکرا به ای هجامع است محال

 

 کیست دار سرمایه

 را  تولیود  زاربو ا کوه  سوت ا کسی دار سرمایه. دارد پول که نیست کسی معنی به ردا یهسرما
 گور  غوارت  و دزد ،خوار رانت. نیست هم دار سرمایه نیست، تولید که جایی. دارد اختیاردر
 .نداریم دار سرمایه اما داریم آن امثال و گر اختالس و

 کوه  درزموانی  باشد هم ردا یهسرما واندت می ثروتمند اما .نیست سرمایه یمعنا به ثروت
 و اضوافی  ارزش بوه  منوتج  پوول  کواال،  پوول،  پروسه در و شود تولید چرخه وارد ثروتش
 .شود استثمار

 
 ای هاسطور تفکر

. اسوت  نهفتوه  گریش ویران درقدرت اهمیتش که گریز عقل ستا تفکری ای هاسطور تفکر
 .ویرانی این آلترناتیو ساخت به توجه بی موجود نهادهای بردن بین از

 جهوان  تقسویم  با و شود می سوار براحساس و ندز می کنار به را عقل ای هاسطور تفکر
 .ندک می سیاسی حساب تصفیه خود ماسوی با دشمن و دوست بلوک دو به

 زانیومیو  هوبو  ستوچیو  ندیوبو  یموتقسو  این رایوب ارومعی که نیمک می الودنب یووقت و
 .ابیمی مین دست
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 ستا عمومی و فرضی دشمن یک دشمن این و ابدی می معنا دشمنان دربرابر دوستی

 دشومنی  پس. است قبیله خود قبیله عضو .ستا یکی کل با جزء ای هاسطور تفکر در
 .دارد حضور مدام جنگ امکان و شود می بدل عمومی دشمنی به خصوصی

 سیاسوت  بودون  جهانی و سیاست بی جهانی یعنی جنگ بی جهان ای هاسطور تفکر در
 .انسان بدون جهانی یعنی دشمنی بدون جهان و دشمنی بدون جهانی یعنی

 توا  بنودد بر رخت ما فرهنگ و فلسفه و سیاست از ای هاسطور تفکر تا کنیم تالش باید

 .باشیم داشته خویش فرهنگ در دوباره طلوعی

 
 اسطوره

 بندد،رب رخت ما فرهنگ از اسطوره اگر .نیست اسطوره نفی یمعنا به ای هاسطور تفکر نفی
 .ودر می بین از ما فرهنگ و تاریخ از بخشی

 اومو  فرهنوگ  و اریخوتو  رایوب ستا اوم اطیریواس یاوه ناوداست که اهنامهوش دونوب
 ؟.اندم می چه

 دینوی  تمامی به که ای هپیکر .است ای هاسطور تفکر ما فردای و امروز و دیروز مشکل
 .است فرهنگی روح این از منبعث همیشه سیاست و علم و فلسفه و ستا

 و آمووزش  یوک  و سیاسوت  یوک  هب مای هنتوانست ما ها لسا این درتمامی خاطر همین هب
 .کنیم پیدا رسی دست ای هغیراسطور پرورش

 .اسوت  بووده  ای هاسوطور  سوت ا ما معاصر دوران که ها لسا این درتمامی ما ذهنیت و
 وریوم آ می فاکت مولوی و سعدی و حافظ و وسیدفر از مییآ می راست و ویمر می چ 

 .ردیمگ می قدیمی درمتون جواب دنبال به مان االتؤس به پاسخ برای مدام و

 
 ستا دنیا کجای عبدالکریمی بیژن

 بیوژن . اسوت  دردانشوگاه  فلسوفه  اسوتاد  عبودالکریمی،  بیژن سکوالریسم منتقدان از یکی
 .است کرده ابراز ایران در سکوالریسم رشد از را خود نگرانی بارها عبدالکریمی،

 .شود می منجر ارزشی بی و معنایی، بی نیهیلیسم، به سکوالریسم او باور به چون
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 .ستا ای هنیچ نگاه یک نگاه این

 :ویدگ می چه عبدالکریمی

 هوای  جنوگ  نازیسوم،  چوون،  بزرگوی  فجوایع  به و اند رسیده بست بن به مدرنیته .1
 .ستا شده ختم استالینیسم و جهانی،

 بنیوادگرایی  و عقایود  تفتویش  بوه  کوه  نچنوا  بورد  نمی جایی به راه هم دینی تفکر .2
 .شد ختم اسالمی

 معنوابخش  کوه  اسوت  اصویل  حقیقتوی  وجود به باور آن و دارد وجود سومی راه .3
 .است پذیر امکان قدسی امر به نسبت گشودگی طریق از راه این. ستا ها کثرت

 درکارنامووه هصدسووال ای هپووروژ اسووت مدرنیسووم و سوونت آمیووزش ناهموو سوووم راه
 .دینی روشنفکران

 اسوت  مدرنیسوم  و سنت ایده از دیگر رونوشتی پلورالیزم و قدسی حقیقت مجموعه
 .ستا دینی مدرنیزاسیون پروژه که

 
 دیگر نگاهی از

 .نگریست آن به وانت می هرسو از یمیجا این چرا که این

 انقوالب  هوا  نآ اندیشه فرم در نخست شد اروپا اروپا اگر .است اندیشه فرم نگاه یک
 و کشوویدند دسووت نوافالطووونی و افالطووونی و ارسووطویی اندیشووه از هووا نآ. داد روی

 درموذهب  رفرم به و گرفتند فاصله مدرسی اندیشه از .کردند پیدا دنیا به علمی رویکردی
 و مانود  مهجور فلسفه. نگرفت پا انتقادی تفکر و نیفتاد حوالی دراین که اتفاقی .رسیدند
 .یافت غلبه ای هاسطور تفکر

 و اقتصواد  و سیاست در رفت پس و ایستایی باعث رفت پس حتی و درتفکر ایستایی
 .شد اندیشه و علمی یها هحوز

 
 بایکوت داستان

 از و .ستا کسانی یا کس یافته سازمان ساختن منزوی معنی هب سیاسی ادبیات در بایکوت
 .است شده گرفته ایرلندی مباشر بایکوت چارلز نام
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 داران مزرعه به 1880 درسال که بود ایرلند در بزرگ داری زمین مباشر بایکوت چارلز
 از و گرفوت  سوخت  نداشوتند  را بها اجاره پرداخت توان سالی خشک علت به که ایرلندی
 نوه  و کارکرد او درمزرعه کسی نه دیگر سال درآن .شد طرد ارضی انجمن اعضای سوی

 را او یهوا  هنامو  دیود  موظوف  را خود پستچی نه و کردند دادوستد او با محلی بازرگانان
 .شد گیر عالم بایکوت نام کوتاهی درمدت. بیاورد

 مورداسوتفاده  مودنی  مبارزات برای آمیز المتومس ای هووشی عنوان به طرد وهوشی این و
 .گرفت قرار

. ننود ک موی  و کرده استفاده خود منشعبین طرد برای شیوه این از نیز سیاسی یها هگرو
 .یردگ می قرار مورداستفاده درزندان شیوه این

 
 دل ساده خوانندگان و مجازی فضای

 کوه  دلوی  سواده  یهوا  مآد .هدد می پروش فورواردی یها مآد خود ادامه در مجازی فضای
 کوه  سندر می باور این به رفته رفته و نندک می فوروارد اندیشه و ملأت بدون را ای ههرنوشت

 .هستند چیزدانی همه یها مآد

 و خوانود  را ای ههرنوشت باید .آورد روی انتقادی تفکر به باید بلیه این با مقابله برای
 .کرد داوری و اندیشید یشها هگزار درمورد

 نوشوته  مؤلوف  کوه  گونوه  آن موضوع که دید باید نخست موضوعی هر با دربرخورد
 .شود نوشته باید مقاله از ای هخالص پس. نه یا است شده فهم است

 درسوت  یهوا  هگوزار  ایون  آیا که اندیشید موضوع یها محک روی باید بعد نوبت در
 بایود  بعود  درگام و .ستا آزمایی راستی قابل معتبر منابع به رجوع با کار این .نه یا هستند
 .نه یا هستیم ها هگزار این نادرستی و درستی درمورد قضاوت به قادر ما که دید

 .کنیم مکتوب را خود نظر و کنیم داوری درآخر و

 
 لفظ اشتراک

 دیکتاتورها همه. است آزادی مخالف کند اعالم که باشد درجهان دیکتاتوری تر کم شاید
 .انندد می جهان حکومت آزادترین خودرا حکومت و خودرا و نندز می آزادی از دم
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 چوه  آن بوا  قطعواً  گوینود  موی  سوخن  آن از توتالیتر و دیکتاتور های نظام که  آزادی اما
 یوک  فق  نیست یکی شود می گفته تیکدمکرا های نظام در یا و گویند می خواهان آزادی

 .تاس «لفظ اشتراک»

 
 ما امروز کلمه یک

 .بوود  شواه  ناصورالدین  دوره در پواریس  در ایوران  سوفیر  مستشوارالدوله  خوان  یوسفمیرزا
 قوانون،  را مملکوت  پیشورفت  بنای سنگ و نوشت را کلمه یک رساله که بود جا درهمان
 و بیمارسوتان  و کارخانوه  ساختن به ثروت صاحبان تشویق مدرسه، ساختن دانش، کسب

 .دانست عقالنیت گسترش

 پواریس  از .نیامود  خووش  منزلوت  جهوان  و شوکوت  قووی  شواه  مذاق به یشها هنوشت
 قودر  آن درزنودان  و شود  زنودانی  و برکنوار  اروک از ادره،ومص شواموال .شود راخواندهوف

 هجوری  1274 درسوال  عاقبوت  و شود  کوور  اوتو  زدنود  رشوبرسو  را کلمه کوی الهورس
 .درگذشت درزندان

 راه توا  اسوت  خورد  خودمختار برنور تکیه ما امروز کلمه یک که باورند براین ای هعد
 مهو  رنسوانس  یها ینزدیک به هنوز تاریخی نظر از که مایی بیابیم تاریکی ایندر را خود
 .کنیم طریق طی باید خیلی گریروشن تا و مای هنرسید

 براسواس  و کنود  رعایت را انسان ناپذیر نقض حق که برقانون مبتنی حکومت یک اما
 آسویبی  و رنوج  بوا  و تور  سریع را ما واندت می معتدل اقتصادی با باشد بشر حقوق اعالمیه

 .اندیشید بیشتر امر این روی باید. برساند روشنگری و رنسانس به تر کم

 :به کنید نگاه

 افشار ایرج کوشش هب مستشارالدوله تاریخی های یادداشت

 کرمانی االسالم ناظم ایرانیان، بیداری تاریخ و

 
 تاریخ پایان و فوکویاما

 حضووری  نوه  و بوود  درکار سوسیالیسمی نه که موجود واقعاً سوسیالیسم فروپاشی از پس
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 اندسوت  بوه  کوار  .بود مانده عقب توتالیتر دولتی ریدا یهسرما یک و داشت ملموس و زنده
 تواریخ  پایان برسوسیالیسم ریدا یهسرما قطعی پیروزی با و آمدند میدان به سرمایه جهان

 و بووود نخواهوود درکووار انقالبووی دیگوور کوه  معنووا بوودین توواریخ پایووان. کردنوود اعوالم  را
 از یکوی  .هسوت  کوه  اسوت  همین نخوریم یا بخوریم است خاله کشک آش ریدا یهسرما
 نخسوتین  تا گذاشت داو را خودرا علمی حیثیت که بود فوکویاما تاریخ خوشمزگان این

 .هدد می گواهی ریدا یهسرما وچرای چون بی پیروزی بر که باشد مبشری

 دنیوا  سواحت  بوه  گندی چنان آن ریدا یهسرما .است گذشته ای هده دو 1991 سال از
 کدخودای  و .اسوت  گرفتوه  پس را حرفش فوکویاما .ستا ناپیدا طرفش آن که است زده

 و اسوت  کشور آن به کشور این از فرار درحال ستا همو ردک می تصور امریکا که جهان
. ندارنود  هوا  تکمونیس دست از را افغانستان نجات وحوصله حال دیگر کاغذی رامبوهای

 .است رحم بی یها یمریخ و شیاطین و ارواح با جنگ دنبال به هالیود و

 
 نقد آداب

 .دارد گردن رگِ از گواه دو خود با که هر

 را معنی بی دَعویِ صد دو پیش، ـرَدب می

 تبریزی صائب                                             

 
 پدیودار  یوک  چون اثر به و اثر، پدیدآورندۀ نه نیمک می تکیه اصلی برموضوع ما درنقد

 آوردن سورهم  پشوت  بوا  بسویار  مطالوب  کوردن  ردیوف  و حرافوی  بوا  نقود  کنیم می نگاه
 بایود  و ندارد جایی درنقد جدل. نیست یکی فلسفه و فیلسوف آن یا این از اصطالحات

 .کرد دنبال انتقاد درساحت را آن

 .است متن حقانیت و دردرستی کاوش و مطلب فهم نقد کار

 ییجوا  بوه  تا رفت متقن دالیل پای هپاب باید نیست روشن پیشاپیش حق نقد درساحت
 .بنماید روی حقیقت و برسد اتمام به کار که رسید
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 نقود  درسواحت  شخصی امور کردن وارد و مغلطه و سفسطه و نقد موضع از خروج
 .ندارد جایی

 و شود  خوارج  موتن  اصلی شاهراه از فرعی و رب  بی مسائل کشیدن پیش با وانت مین
 رسویدن  از شودن  دور آن کوردن  عموده  و فرعوی  مسوائل  کشویدن  پیش .رفت راهه بی به
 .است حقیقت به

 باشود  علموی  دالیول  به متکی باید اثبات .است ممکن بینه و دلیل با هرمدعایی اثبات
 شوعری  و امهوع موردقبول یاوه لالمث ضرب و قدسی و دینی و محبوب یاوه تشخصی

 هرتشوبثی  از نیواز  بوی  بایود  مودعا  اتواثب. ندارد اییوج درنقد وثوق مورد اعروش یک از
 .باشد غیر به

 دلیول  عنووان  بوه  قبول قابل قرائن و شواهد دادن نشان و معتبر یها بکتا و اسناد ارائه
 .است نقد درست راه

 
 نقد دشمنان

 ای هیگانو  روش و اند حقیقت و آزادی دشمنان نقد دشمنان. دارد دشمنانی و دوستان نقد
 .اشندپ می حقیقت درچشم خاک و یندآ می موجه ظاهری با دارند،

 .ردازندپ می بحث یها هحاشی به و نندک می گذر اصلی موضوع از درنقد اینان .1

 متن به نه گرندن می متن پدیدآورنده به .2

 محور انگیزه نه هستند جو انگیزه .3

 .ترفندها انواع با  است جدلی دربحث ها نآ روش .4

 حقیقت به رسیدن نه است برحریف غلبه ها نآ هدف .5

 کوردن  گویج  و کوردن  درمرعووب  سوعی  لمبهوسو  و غلنبه اتوکلم و حرافی اوب .6
 .دارند حریف

 ایودئولوژیک  و حزبی منافع حقیقت .است روشن حقیقت پیشاپیش اینان درنزد .7
 .است مقابل طرف یها هگفت تمامی رد هدف و است آنان

 اخالقی و امورشخصی کردن وارد و موضوع از مداوم خروج مغلطه، و سفسطه .8
 .است حریف کردن درمنکوب آنان ابزار حیثیتی و ناموسی و
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 پنواه  آن بوه  مودام  که هستند ییها هقلع مذهب و دین و اخالق و ناموس و وطن .9
 .ندارد مقوالت نای هب باوری درباطن اما دازندان می تیر آن پشت از و رندب می

 و نباشود  عصوبانی  واهندخ می او از مدام و کنند عصبانی را طرف نندک می تالش .10
 .باشد داشته صدر سعه

 
 مقدماتش و توسعه

 کنود  کموک  و باشود  داشوته  اخالقوی  و انسوانی  رویکوردی  بایود  توسعه که بپذیریم اگر
 برآمودن  نهوایی  درتحلیل و انسانی یها تکرام با زندگی یک برای انسان توانمندسازی به

 :دارد همؤلف پنج به نیاز فرایند این و هست فرایند یک توسعه که بپذیریم باید آزاد انسان

 بینش .1

 انسان .2

 دولت .3

 داخلی   سیاست .4

 خارجی سیاست .5

 و انسوان  و بیونش  بدون باشد؛ کشور جانبه همه توسعه درخدمت باید همؤلف پنج این
 راه توسوعه  سیاسوت  ایون  درخدمت خارج در و داخل در سیاست و محور توسعه دولت

 .ردب مین ییجا به

 
 آدمی تحمل میزان و فَتیگ

 مصوالح  مقاوموت  و استاتیک دردرس عمران درمهندسی و ستا خستگی یمعنا به فتیگ
 .دارد کاربرد

 جهوت  سه در برآن وارده نیروهای باید نریزد فرو که این برای ساختمان و سازه یک
 .باشند صفر برابر

 یعنی شود، می فتیگ دچار سازه آن بگیرد صورت متناوب بارگذاری سازه بریک اگر
 .یزدر می فرو و متناوب بارگذاری دراثر سازه خستگی
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 .شود می سازه تخریب درنهایت و سازه خستگی باعث متناوب  بارگذاری

 آوار برانسوان  تناوب به که کوچکی بارهای .است صادق نیز انسان درمورد قانون این
 .یزدر می فرو آدمی و شود می آدمی سازه فتیگ و خستگی باعث درنهایت تا شوند می

 کوه  انویم د موی ن موا  .نیسوت  تحمول  این مرز و آدمی تحمل گیری اندازه برای فرمولی
 کوه  همویم ف موی  یوزیم ر می فرو وقتی اما ندارد را اضافی بار تحمل سازه این دیگر درکجا
 .است ریخته فرو و گذشته خود فتیگ مرز از سازه این

 
 شریعتی نقد

 میوان  کوه  داد نشوان  موا  بوه  شوریعتی  :ویسدن می شریعتی دربزرگداشت عبدالکریمی بیژن
 .کنیم برقرار وگو گفت و دیالکتیک نوعی خود تاریخی سنت و مدرن جهان زیست

 .است داشته حاصلی چه ما برای امروز تا سنت واین. ستا معنا چه به تاریخی سنت

 .است آمرانه مدرنیته دروان 1357 تا 1305 سال از پسر و پدر پهلوی؛ دو دروان

 اموا  کورد  عووض  را موا  ظواهر   مدرنیزاسویون  درهیئت مدرنیته سال 52 این درفاصله
 .شود کشیده درباطن تغییر به درظاهر تغییر این نتوانست

 از مهموی  بخوش  ذهون  بعود  به مشروطه از مدرنیزاسیون یسو به رفتن و سنت حفظ
 مسول   پوارادایم  بوه  شود  تبودیل  درنهایوت  و بوود  کورده  مشوغول  خود به را روشنفکران
 و شود  موی  نبایود  کوه  شد آن.شد کشیده 1357 انقالب به کار درآخر و سنت به بازگشت

 اسوتادی  و فلسفه مدعی عبدالکریمی قواره و درقد ییها مآد که است بسیار تعجب جای
 .وبدک می مدرنیته و سنت پیوند تهی میان برطبل هنوز دانشگاه

 قوادر  روزگوار  درآن فردیود  و شایگان و احمد آل چون کسانی و شریعتی بسته ذهن
 .کنند ریزی طرح را شا ایرانی مدل و ببینند را توسعه درست پروسه نبود

 روشونی  و درسوت  درک سنت هوب ازگشتوب ارادایموپ هوک ودوب درآن لیواص کالواش
 مزیوت  پهلووی  آمرانوه  مدرنیسوم  و اسوتبداد  .نداشت معاصر درجهان توسعه وضعیت از

 .بود برعلت
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 نقد آداب

 تکورار  و آیود  می پیش هایی اشتباه و خطاها گاه فرایند ایندر. است فرایند یک اندیشیدن
 یقضواوت  موا  کوه  دنشوو  موی  موجب که یندگو می شناختی خطای خطاها این به. شود می

 .باشیم داشته نادرست

 اطالعواتی  فورد  درآن، که است یتأیید سوگیری شناختی خطاهای ترین رایج از یکی
 الؤسو زیر را باورهوایش  کوه  اطالعواتی  از و بینود  موی  کند می تأیید اش  قبلی یباورها که
 .ندک می پوشی چشم برد می

 را تصومیمی  کوه  نآ از پس فرد درآن که است سوگیری ای گونه ،انتخاب از پشتیبانی
 شناسوی  آسویب  را آن دالیول  بدهد، جلوه خوب را انتخابش و تصمیم که نآ برای گرفت،

 .کند می تکرار را ها نآ بارها درنتیجه کند نمی تالش ها نآ رفع برای و کند نمی هم

 :کرد دقت نکته چند به باید بحث و نقد درهر

 .باشد معتبری منبع به متکی باید ادعایی و خبر هر .1

 آن از قطعوه  ایون  کوه  فیلم تمام به کرد دقت باید فیلمی و عکس هر به دراستناد .2
 .نباشد فتوشاپ و کاری دست و است شده جدا

 نسبی و نامعین نه باشد مشخص باید زمان .3

 .باشد مشخص عناوین و برنام مبتنی باید خبری جمالت .4

 .نباشد دروغین معتبر منابع به خبرها ارجاع .5

 .نکنند تحریک را احساست درخبر اغراق طریق از .6

 .نیاورند غیبی شاهدان ادعا یک تأیید برای .7

 .شود دقت متن بودن علمی و نگارش شیوه به درآخر و .8

 
 استبداد توجیه

 شود؛ می گفته

 :است نوشته سیاسی اکبر علی دکتر

 را شمسوی  1300 سوال  از قبول  ایوران  اوضاع دهد نمی اجازه شان سن که کسانی برای
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 شوود،  موی  گفته باب ایندر اختصار به که را چه آن بتوانند است دشوار بسیار باشند، دیده
 ؛کنند باور

 و تجزیه درحال کشور مرکزی، دولت ضعف دراثر قاجاریه، ۀدور پایانی های درسال
 :بود شدن الطوایفی ملوک

 درخوزسوتان  بوود؛  شوده  برپوا  سوسیالیسوتی  جمهووری  حکوموت  گیالندر که چنان
 ۀاتحادیو  تشوکیل  با و داشت، را خطّه آن مستقل حکومت و سلطنت دعوای خزعل شیخ

 درآذربایجوان  بوود؛  آزاد عربسوتان  تشوکیل  و خوزسوتان  ۀتجزی ۀدراندیش جنوب عشایر
 .شد می تالش خودمختار حکومت یک تشکیل برای شرقی

 از سور  مسولح  سوار هزار دو قریب داشتن با آقاسمیتقو اسماعیل غربی درآذربایجان
 مووردم کشووتار و غربووی آذربایجووان شووهرهای غووارت بووه پیچیووده ایووران دولووت اطاعووت

 درلرسوتان  و رشوید  سوردار  درکردسوتان  و قشوقایی  الدوله صولت درفارس. پرداخت می
 دربلوچسوتان  بودند؛ شده چیره مردم برهستی و پیچیده دولت اطاعت سراز خان مهرعلی

 .زد می خودمختاری کوس خان، محمد دوست نام به بلوچ، گردنکش سران از یکی هم

 و نووین  ارتوش  تشکیل به سرعت با مرکزی دولت ،1299 اسفند سوم کودتای از پس
 سوال  دو حودود  در مودتی  درظورف  و پرداخت ها یاغی و ها طلب تجزیه شکستن درهم

 نقوا   دردورتورین  را مرکزی دولت نفوذ و کند برقرار ایران درسراسر را امنیت توانست
 .سازد فرما حکم مملکت

 (عامری هوشنگ معاصر، ایران تحوالت و رضاشاه) 

 شود؛ می گفته هم باز

 نود ک می توصیف نهگو این را شرای  هم آجودانی ماشاهلل ایرانی ۀمشروط هتاریخچ در
 و امنیوت  و دادنود  اولویوت  بورآزادی  را امنیوت  1299 از قبول  حتی خواهان مشروطه که

 .بود بعدی یها هخواست از مدرنیته و قانون حکومت

 شود؛ می گفته

 .هستیم مدرن دولت نیازمند اولِ سیاسی، توسعه برای

 اول پهلووی  بوا  کوه  مدرنوه  دولوت  خلق شدن تیکدمکرا الزامی اساس و ایهوپ یعنی
 .یافت تحقق
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 و ملوی  گرایوی هوم  از ییهوا لحداق مدرن دولت کردن تیکدمکرا برای همچنین دوم
 خواسوت  بوا  دوم و اول درپهلووی  کوه  داریوم  نیواز  ار ملتو  دولت درپروژه شدن ملت
 .بود همراه گرایی توسعه و دوستی وطن

 شور   حتوی  اسوت  دمکراسی برای الزم شر  شکوفا اقتصاد و مدرن دولت درواقع
 .نیست  هم کافی

 شود؛ می گفته

 را مشوروطیت  انقوالب  فاهودا  «ایرانوی  مشروطه» کتابش آخر درصفحات آجودانی 
 :کند می خالصه نهگو این

 اسوتقالل  و اجتمواعی  امنیت که قانون به مقید دولتی و مرکزی مقتدر حکومت ایجاد
 دولوت  بورآوردن  بوا  روحوانیون  نفوذ و شرع قدرت کردن محدود. کند تضمین را کشور
 .فردی و اجتماعی سیاسی، آزادی آخر دست و مدرن،

 و روسویه  موداخالت  اول، جهانی جنگ ازآن، پس حوادث و دوم مجلس تعطیلی اما
 درسوایه  کوه  رنگوی کوم  سوی دمکرا شود،  باعث کشور تجزیه از نگرانی و فقر انگلستان،
 حفوظ  درراه سیاسوی  آزادی و شوود  گذاشوته  کنوار  بوود  گرفته شکل مشروطیت انقالب
 .شود قربانی کند، سربلند رضاشاه که نآ از پیشتر ها تمد ایران، استقالل

 و امنیوت   تشنه خیزها و افت این همه از خسته ایران که رسید، راه از زمانی رضاشاه
 قهرموان  پهلووی  رضاشواه  آجوودانی،  درنگاه. بود گرا توسعه و مقتدر دولت یک آرزومند
 و اسوتقالل  درخوت  پوای در درآن، سیدمکرا که بود مشروطیتی انقالب مقتدر و توانمند
 .بود شده قربانی ایران توسعه و اقتدار

 دولوت  ایجاد کردند؛ محقق را مشروطیت انقالب مهم خواست دو پسرش و رضاشاه
 یوک  سال پنجاه درظرف پسرش و او. ایران سنتی جامعه ساختن ،مدرن و مرکزی مقتدر
 از کوه  کردنود  بودل  پیشورفتی  درحال سرزمین به را، فروپاشی آستانه در و متشتت ایران

 .بود سوم جهان کشورهای دایره از شدن خارج آستانه در هرلحاظ

 درکوی  کننود،  موی  انکوار  را پهلوی سیاسی سنت و مشروطیت انقالب رابطه که ها نآ
 و گسوترده  پدیوده  هوا  نآ. دارنود  مشوروطیت  انقوالب  اهوداف  و ها ریشه از انگارانه ساده
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 ظورف  و دهنود،  موی  تقلیل سیاسی آزادی ۀمؤلف یک به تنها را انقالب چون ای چندجانبه
 .یرندگ مین درنظر را رخدادها مکانی و زمانی

 و نکورد  گوذار  سوی دمکرا به ایران شد چه پس ویندگ مین اما ویندگ می را ها نای همه
 و شود  چه و بود چه بعد استبدادهای و استبداد آن حاصل و فشرد براستبداد پا همچنان

 چورا  و رسوید  بیشوتر  خبوری  بی و فاقه و فقر به چرا اقتصادی توسعه و مدرن دولت آن
 .نیاورد خود با توسعه و استقالل امنیت

 کوه  اسوت  ایون  دسوت  ایون  از دیگرانوی  و آجوودانی  ماشااهلل و سیاسی دکتر اشکال
 و استقالل نه است امنیت نه استبداد انوایوپ ینندب مین و نندک مین نگاه استبداد ارنامهوک به
 .سیدمکرا نه و توسعه نه

 :است استوار پایه بردو توسعه

 اقتصادی توسعه

 سیاسی توسعه

 از و شوده  نوابود  شاآزادی و فردیوت  و شوخص  کراموت  نیسوت  آزادی که درجایی
 توسوعه  زود یوا  دیور  و اسوت  اسوتوار  پایوه  بریوک  توسعه .نیست خبری سیاسی توسعه

 .سدر می بست بن به اقتصادی

 .محال ستا امری سکوالریسم و آزادی بدون توسعه

  
 کرمانی آقاخان میرزا مکتوب سه رساله

 ۀحملو  از کمتور  رسوید  ایرانیوان  به صفوی سالطین از که لطماتی و صدمات رفتههم روی
 غیور  بوه ( صوفوی  سالطین) مسلک درویش ۀطبق این که زیرا. است نبوده مسلمان اعراب

 اساس کردند قدرت تمامیت آوردن دستبه برای ایران درسراسر که کشتاری و نایاتجاز

 ایون  از و گذاردنود  نیوی آ و کویش  سوتون  روی و ینۀ دپایبر را خویش سلطنت استحکام

 سولطنت  لذاکنند.  کالنعام مردم اعتقاد در رسو  و عوام دردل ریشه خواستند وریپر ندی

 عنوان بودن علی اوالد شایسته را آخرت و دنیا پادشاهی و دانستند امام حق را باالستحقاق

 و حقیقوت  و طریقوت  مسندنشین و کرامات کشف صاحب و پیغمبر ذریه خودرا و کردند



 دفتری در نقد و بررسی :ها دست نوشته         158

 

 

 تخوم  خیلوی  ایوران در شالوده این ریختن بتهدادند. ال جلوه ... آخرت و دنیا ریاست دارای

 الزم ایرانیوان  ]مغزهوای [ هایدِما  و سرها در کاشتن حماقت بیخ بذر و پاشیدن خرافات

 را ایوران  مدارک و عقول میرداماد، و مجلسی مالمحمدباقر دستیاری به سبب ایناز. داشت

 موردم،  هایدِما  در را موهومات و خرافات ساسو ا  کردند. خراب و افساد و دادند برباد

 و خرافوات  دربافتن مجلسی مالمحمدباقر ... نمودند استوار و راسخ فناتیک مالی دو این
 جواهالن  و نماعالم عامیان از مشتی همت به که است داشته یدطوالیی مزخرفات تصنیف

 نگاشته... االنوار بحار کتاب جلد هارچو بیست ... سوادبی فناتیک

 ایون  آنوان ] مغوز [ دِموا   در و یابود  انتشوار  ملتی هر در بحاراالنوار کتاب جلد یک اگر
 دشووار  و مشوکل  ملوت  آن بورای  از نجات امید دیگر دارند دارریشه و استوار را خرافات

 منتشور  درملتوی  کتواب  قسم این از جلد وچهار بیست هرگاه که دییفرما تصور حاال است،

 .شد خواهد چه ملت آن حال دیگر بدانند کافر هم را هاآن منکر و شود

 

 سیدمکرا پیرامون نکاتی

 :شود می یریز یهپا ییها شارز براساس تیکدمکرا جامعۀ یک

 آزادی

 برابری

 امنیت

 بیان آزادی

 
 سیدمکرا نیاز پیش

 بخش سه ،به جامعه تقسم

 دولت

 شخصی زندگی

 اجتماعی زندگی
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 دارنود  خودرا به مربو  مسایل هرکدام اما ،دیگرند یک مکمل قسمت سه این هرچند
 .دیگرند یک از مستقل و

 مذهب از دولت بودن جدا

 مردم خصوصی درزندگی دخالت عدم

 :تیکدمکرا جامعه یک ایجاد اصلی شر 

 ،حکومت از دین جدایی

 اجتماعی زندگی و شخصی زندگی امنیت

 گانه سه قوای جدایی

 گیری رأی بودن مخفی

 مدنی برحقوق مبتنی جامعۀ یک ایجاد

 قانون درمقابل همه برابری

 ها هدادگا طرفی بی

 آزاد مطبوعات

 آزاد بحث

 احزاب آزادی

 مردان دولت و مردم همبستگی

 مردم آگاهی

 نادرست عادات و سنتی یها شرو نقد ،آزادی

 
 سکوالر جامعه پیرامون نکاتی

 .مدرن یا اند سنتی جوامعی یا کنونی جوامع

 دینوى،  ىهوا  شارز کوه   پیشامدرن و ای هاسطور و دینى ستا ای جامعه سنتى جامعه
 .است کرده اشباع را اجتماعى و فردى حیات

 .است غیردینى و یکیال ،سکوالر اى جامعه مدرن، جامعه اما

 حواکم  عورف  یوا  شورع  قووانین  و است غیرعقالنى و شخصى سلطه سنتی درجوامع
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 کوه  موضووعه  قووانین  ،و سوت ا عقالنوی  و غیرشخصوی  سلطه مدرن درجامعه اما. است
 .است حاکم ندک می تصویب را هاآن پارلمان

 .است آن بودن سکوالر یا بودن یکیال مدرن، جامعه خصلت ترینمهم

 درمقابول  مدنى جامعه معناى به نیز و است کلیسایى درمقابل دنیوى معناى به سکوالر
 .است امت یا دینى جامعه

 و قضوایى  و سیاسى امور از کشیشان دست که ستا معنا این به جامعه کردن سکوالر
 کلیسوا  موقوفات حتى و شود سپرده مدنى جامعه به امور این اداره و شود کوتاه فرهنگى
 .گیرد قرار مدنى جامعه دراختیار

 بوردن  میوان  از یعنوى  جامعوه  کوردن  یوک یال. حکومت از دین جدایى یعنى یسیتهیال
 تقریبواً  اصوطالح  دو یوک یال و سوکوالر . هوا  نآ کوردن  دنیووى  و امور دینى خصوصیات

 هوا  نزبوا  فرانسووى  و برند مى کار به را سکوالر اصطالح بیشتر زبانان انگلیسى. اند مترادف
 .را یسیتهالی و الییک اصطالح بیشتر

 معموولی  افورادی  پارلموان  نماینودگان  و وزیر نخست ،جمهور یسیر یکیال دردولت
 .شوند می وضع امور بهبود برای تنها و ندارند قدسی سرشتی نیز قوانینی و هستند

 

 شاهنامه نقد

 شود؛ می گفته

 یوک  بوا  اسوت  تون  ینوه یرو کوه  میوی رو روبه قهرمانی با ما اسفندیار و رستم درداستان
 .شود می بسته درآب خوردن غوطه هنگام که ییها مچش .ضعف

 عموال  توس  گشود چشم وقتی اما شد نمی کشته هرگز بست می چشم اگر اسفندیار
 معنوی  به گشودن چشم نفهمیدن، معنی به بستن چشم ،درس می قتل به رستم یعنی حاکم

 .است فهمیدن

 طوی  کوه  ای تووده  و کند می صحبت زمین ایران درون تاریخی خفقان یک از اسطوره
 اییوزیبو  انوداستو  چنوین  البودرق ار سوکمپلک این فرویدی االیشوپ هشبی انیسمیومک
 .ندک می بیان
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 یا و بود این ذشتگ می دهان به دهان مردم بین چه آندر اسفندیار و رستم حماسه آیا
 .بود نهگو این درواقعیت

 بوین  قودرت  جنگ دراین اما. نیست شکی فتر می زیرآب سراسفندیار باید که ایندر
 .قدرت جدال این از بخشی نه است کار این ابزار رستم پدروپسر

 پودر  ولی یردگ می کودتا به تصمیم تخت و تاج برای بسیار کشاکش از بعد اسفندیار
 توا  رسوتد ف موی  زابول  سوی به را او پس بدهد کودتا فرصت او به که است آن از تر زرنگ

 .کند سره یک را او کار رستم با درجنگ

 قودرت  جنوگ  درایون  سوودی  و ربطوی  .ستا محلی حاکم یک ماجرا این در رستم
 دادن بوه  حاضور  نوامش  حفو   برای شود می کشیده انوداست این به ایشوپ وقتی و. ندارد
 .هود د موی  جنوگ  به تن یدآ می میان به قرمزهایش خ  وقتی اما شود می مماشت و هزینه

 هوم  درجنوگ  و بزنود  تون  جنوگ  از واهود خ موی  مودام  و نیسوت  قدم پیش هم درجنگ
 بودین  بدهود  بند به تن شود می حاضر حتی و کند آشتی به وادار را اسفندیار واهدخ می

 نبورد  درایون  رسوتم  برای اصلی مسئله .شود زده او دست به بند این شاه درنزد که شر 
 .است وننگ نام

 حواکم  طبقوه  نفوع  بوه  را اسوفندیار  مورگ  فرویودی  پاالیش اوب شود می چگونه االوح
 ؟.کنیم بندی آب

 
 شاهنشهی فر

 عنووان  تحوت  مفهوومی  ددهو  می قرار کیدأت مورد درشاهنامه کرات به فردوسی هک میمفهو
 .ستا شاهنشهی فر

 ابتودا  کوه  قبادی رسیدن سلطنت به داستان جمله از ددار شاهنامه تو زیادی نمودهای
 کوه  ایون  بابوا،  ای که آمد عمل به کاشف بعد اما ستا شاهنشهی فر فاقد او کردند می فکر
 .است انخودم از و است شاه فالن دختری نوه نآ هم

 سوت ا شاهنشوهی  فور  ایون  فاقود  که است شاهنامه درمتن شاهی تنها ضحاک مثال یا
 رسویده  سولطنت  به و کشیده زحمت خودش ،است نبوده شاه اندرجد جد که آن خاطر به
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 آب از شویطان  غوار یار طورف  و ننود ز موی  بیورون  یشهوا  هشان از مار دو عاقبت اما است
 از کوه  شودب شاه تا دبیای فریدونی باید حتما ،کند می شورش کاوه که هم بعداً د،یآ میدر

 .دباش جمشید ترکه و تخم

 بیشوتر  هرچه تحمیق زج کاری که اندوم می اوج به انیواویوک پرچم هم اجراوم این از
 .دندار توده

 از بیشوتر  طلوب  سولطنت  یهوا  گایودئولو  که ستا مفهومی همون شاهنشهی فر این
 .نندک می پیدا هژمونی و نددار نیاز بهش دیگری هرچیز

 و حاکموه  طبقوات  سوود  به ار اسطوره چندین منطقی جایگاه فردوسی حساب این با
 .ندک می وارونه ضاب  یک درمقام دیده رنج و زحمتکش توده زیان به

 هرسلسووله و دیووده آسوویب سوولطنت بووودن موووروثی از چندهزارسووال کووه ای توووده
 بایود  چرا کرده افول عیاش شاهان با و رسیده حکومت به قدرتمند شاهان با شاهنشاهی

 کند؟ کیدأت شاهنشهی فر یرو دوباره

 تووده  اسوطوره  ضحاک که است این منطقی .دلنگ می کار جای یک است معلوم پس
 .رستم نه دباش توده اسطوره اسفندیار و فریدون، نه دباش

 مشوت  یوک  خواطر  بوه  و است زده کلک وس  این نفر یک یعنی نیست طور این اگر
 .است کرده درازی دست ملت یک تاریخ و ادبیات به درهم

 از ناشو  اهزادهوشو  دمنتظرنو  ای عوده  هنووز  21 رنودرق موه االن هوک این دهوش نتیجه
 .دبرگرد فرنگ

 .هست فردوسی مثل هاییشخصیت و شاهنامه ازقبیل متونی یمن به همه این و

 نیست نهگو این داستان

 روزرسوانی  هبو  .شوود  موی  موضوع  ترین چ  از فردوسی به که ستا نقدی تمامی این
 رسویدن  و اسوت  آورده در نظوم  بوه  را آن بسویار  امانت با فردوسی که باستان یها نداستا

 بووده  مووروثی  یهوا  تسولطن  بنودی  آب برای ها فتصر و دخل این تمامی که امر این به
 گزینوه  ازآن بعود  یهوا  هسود  و چهارم قرن در .ندارد خوانی هم تاریخی واقعیات با است

 .است نبوده خواه جمهوری چرا که را فردوسی کنیم نقد که نبود دراذهان دیگری
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 بعوداً  کوه  مارهوا  آن و حصوری مستندات به شاملو استناد و ضحاک داستان درمورد
 شودن  خوم  جوای  بود شده او برعلیه که کودتایی به رددگ میبر شد سبز ضحاک بردوش
 است نداشته نقشی فردوسی تاریخی واژگونگی دراین اما .دارد مطلب این روی بیشتری

 .است بوده کهن یها نداستا درآوردن نظم به او نقش و

 تواریخ  طوول  درتموامی  بیشوتر  یشهوا  پوایین  و بواال  تموامی  بوا  ضوحاک  اسطوره اما
 .شاهنشهی فره توجیه تا است داشته ضداستبدادی وسوی سمت

 یوک  کوه  شوعوبیه  نهضوت  یهوا  هانگیز به ربطش و روزها دراین سلطنت داستان اما
 .یدآ میدرن جور تاریخ درونی منطق با بود ضدعرب نهضت

 
 جهانی ازبورژوازی فوری تصویر یک

 غذایی درناامنی فرانسه جمعیت پنجم یک

 است ترکم مردان ازدرصد  22 ژاپنی زنان دستمزد

 کشور ثروت درصد 2.5 تنها صاحب کانادا جامعه فرودست درصد 40

 غذایی درناامنی بریتانیا جمعیت درصد 15

 کشور ثروت درصد 1 تنها صاحب آلمان جمعیت از نیمی

 کشور ثروت درصد 70 از بیش صاحب متحده ایاالت ثروتمند درصد 10

 مطلق درفقر نفر یک ایتالیایی، 10 هر از

 مطلق درفقر درصد 40 ایران

 و نظوامی  بوانکی،  مالی، انحصارات واسطه هب کشورها این که ستا درحالی ارقام این
 کشوورهای  بوه  شوان های بحران تحمیل و استعمار غارتگری، ها قرن سابقه و تکنولوژیک

. بکاهنود  حودی  توا  شوان مرزهوای  درون داری سورمایه  های آسیب از اند توانسته جنوب،
 درهور  داری سورمایه . اسوت  بودتر  مراتب به غارت، و سلطه تحت درکشورهای وضعیت
 .است دار سرمایه طبقه دیکتاتوری ت،دمکراغیر یا تدمکرا دینی، یا سکوالر آن، شکل
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 دشمنانش و یزدی فرخی

 یرؤیوا  یوک  سورانجام  ؛یزدی فرخی نام هب درکتابی شهرضایی آذری رضا نام هب موجودی
 بولود  بوا  و شود ک موی  چوالش  به را یزدی فرخی خواهی آزادی پرسشی طرحی با سیاسی
 شووروی  بوه  رفوتن  بورای  فرخی دعوت و اکتبر انقالب و لنین از فرخی طرفداری کردن

 نوه گو ایون  نفور  53 گوروه  با درزندان فرخی حشرونشر و اکتبر انقالب پیروی مناسبت به
 طورز  هب و بود رضاشاه حکومت از خواهی باج صدد در نبود هی  فرخی که هدد می نشان

 .درگذشت درزندان مشکوکی

 شوده  دفون  جنازه از دست احمدی پزشک فرزندان استبداد، یها هعمل یها هنتیج نوه
 .ندا تاریخ از انتقام درپی و ارندد میبرن فرخی

 
 رضاشاه مومیایی مغلطه

 بورای  هیاهووجنجال و . است رضاشاه مومیایی که شود می تبلیغ و شود می پیدا مومیایی
 .رضاپهلوی کردن بولد

 بوا  و نظوامی  احتراموات  بوا  و رسومی  صورت به پهلوی رضاشاه جنازه 1329 درسال
 جنوازه  موقوع  درهموان  باید قاعدتاً که است این اش معنی. شد دفن دینی مقامات حضور
 .باشند کرده دفن اسالمی رسوم با و خارج مومیایی حالت از را رضاشاه

 و هوا  منا برنامه) شاهید محمدرضا آقای با اش هدرمصاحب پور عشقی مرتضی سرهنگ
 .ندک می تأیید را امر همین (یادها

 جوا  آن انقوالب  از پیش رضاشاه قبر که شده پیدا اییوجدر اییومومی دیگر وییوس از
 .است نبوده

 ایوران  از را اپورعلیرضاوشو  و اهواشو ورض ازهوجنو  اوهو آن وینود گ می پهلوی انوادهوخ
 .اند هنکرد خارج

 چنوین  سیاسوی  دالیول  بوه  گروهی و است قالبی مومیایی این که باورند براین برخی
 اول هموان  را شاپورعلیرضوا  و رضاشواه  یها ناستخوا ویندگ می برخی. اند هساخت چیزی
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 .اند هکرد دفن درمصر مخفیانه و اند هکرد خارج ایران از انقالب

 
 قدرت و اخالق

 یک ایجاد و واقعیت دگرگونی برای است رابطه به بخشی ظرافت و سازی زیبا هنر اخالق
 .ستا زندگی برای الگو

 رابطوه  کردن تعدیل و کردن تنظیم برای ابدی می معنا انسان حضور با دررابطه اخالق
 .نیمک می زندگی درآن که جمعی بقای تضمین برای اجتماع، با انسان

 اخوالق  و بردگوان  و ضوعیفان  بورای  نود ک موی  تعریف قدرت را اخالق شود می گفته
 قودرت  درموضع که کسی و. بردگان به است متعلق اخالق .است ضعف و ترس زاییده
 نوه  انگیزشوش  نیوروی  کوه  ستا عملی اخالقی عمل و .ندک می رفتار اخالق ورای است
 .ضعف نه و باشد ترس

 بخوش . اسوت  اخالق طبقاتی بخش که اخالق از بخش آن به است مربو  گزاره این
 .استوارند آن موضوعه براصول جوامع که است اخالق غیرطبقاتی بخش اخالق دیگر

 
 ادبی نقد

 :کرد دنبال را ها همؤلف این باید هنری اثر دریک

 مضمون

 محتوا

 فرم

 زبان

 سوت ا او دغدغوه  که را مضمونی دارد که ستا آدمی هنرمند و است هنرمند کار هنر
 .ندک می بیانی خاصی اجتماعی پایگاه از
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 هنری بینش

 مضوامین  کوردن  درونوی  بلکوه  الیستوژرونو  یک مثل نیست وقایع گزارش هنرمند اروک
 بیونش  را تجربیوات  و مضوامین  کوردن  درونی این. هنری اثر یک  هب آن تبدیل برای است
 .ویندگ می هنری

 تخیول  و ابتکار به توجه با و هندد می تغییرشکل درهنرمند محی  حوادث و تجربیات
 زبوان  و لحون  و فرم هرهنرمند که ستا جا این از .یرندگ می خود به خاصی شکل هنرمند
 .دارد را خودش خاص

 .دارند دیالکتیکی ای هرابط هم با محتوا و فرم فرم، نه و است مطلق محتوا نه هنر در

 از و خواص  طبقوه  یوک  از فردی است فرد یک یها هدغدغ بیان نخست دروهله هنر
 ایون  اگور  ولوی  بوومی  هنور  یوک  هب شود می تبدیل بماند حد دراین اگر خاص ملت یک

 باشود  ابعوادش  درتموامی  انسان دغدغه کننده بیان و باشد محلی وراء دغدغه یک دغدغه
 .یردگ می جهانی بعدی

 اثور  توا  شوود  جهوانی  مون  بوه  تبدیل نوعی من و نوعی من به باید هنرمند فردی من
 .بگیرد خود به جهانی بعدی
 
 هنر کار

 .ستا زندگی به دادن منطقی معنی و ها ینظم بی به دادن نظم فلسفه کار شود می گفته

 .است آن کردن معنادار و گسیخته هم از نظم این کردن تحمل قابل هنر کار و

 
 اخالقی گرایی نسبی

 یهوا  همؤلفو  بوه  نگواه  دو .تاسو  وابسوته   اخالق از ما تعاریف به ما اجتماعی زندگی بقای
  .نسبی ای هعد و ینندب می مطلق را اخالقی مضامین ای هعد است مطرح اخالقی

 زموان  نهایتِدربی مطلقی امر دردنیا که است استوار قاعده براین گراها نسبی استدالل

 .ندارد وجود دباش ثابت همواره که  مکان نهایتِ بی و

 و زموان  وراء اموری  .دارد خوود  پیراموون  و مکان و زمان با نسبتی درجهان امری هر
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 و حسواب  بوی  یمعنوا  به بودن نسبی این اما اند نسبی اخالقی امور پس ندارد وجود مکان
 .نیست بودن کتاب

 قابول  تعواریف  ایون  کوه  بدانیم و بدهیم ارائه تعریفی اخالقی هرامر از مدام باید پس
 .نیست همیشه برای بار یک و هستند بازنگری

 .ستا ها تدالل تاریخی تطور مفاهیم نسبیت که است این مهم نکته

 
 زروان

 .بود اهریمن و اهورمزدا پدر زروان .وبد نیک آفریننده بود زمان خدای زروان

 هخامنشوی  سورزمین  بوه  بابول  شودن  ضومیمه  از بعد بود آمده بابل از زروانی اندیشه
 .یافت رواج درایران

 و ادراک دارای و زنوده  موجودی درحقیقت باستان، ایرانیان اورربد زمان خداى زروان
 اهوورامزدا  حتی ،شتگذامی ثیرأت چیز برهمه که بود شکلیبی انتزاعی امر بلکهنبود.  اراده

 .نبود برکنار او اثر از نیز

 آیوین در. شود می محسوب نیز سرنوشت و تقدیر مظهر نبود؛ کرانبی زمان تنها زروان،

 اسوت  زروان کوه  واحود  مبودأ  بوه  را دو هور  ر،ووشروخی که ودوب هورفت تمام دِوجه زروان،

 .بدارند منسوب

 دیگور  و گردیود  مقتدر جبار و مطلق مختار بود، زمان پروردگار که زروان، پس ازآن
 .نماند انسان اختیار و قدرت برای جایی

 
 ابله با گفتن سخن

 بدگمان باشد که مردی هر: گفت

 نشان صد با را راست او نشنود

 شد اندیش خیال که درونی هر

 شد بیش خیالش آری دلیل چون

 شود علت رود، ویدر سخن چون
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 شود آلت را دزد غازی تیغ

 سکون و است سکوت او جواب پس

 جنون گفتن، سخن ابله با هست

 
 عالموه  همه فضا این درو  و راست اطالعات و مجازی فضای مدد هب که روزها این

 آن از را دریودا  و فوکوو  و موارکس  و هگول  و خودمان از پورسینا دست و اند هشد دهر
 را ابلهوی  ابلهوان . سوت ا مصویبتی  دیالوگ برقراری و زدن حرف .اند هبست پشت از طرف
 .را تفکر به توصیه تا دارند تر خوش

 چوون  .راسوتی  تا ترند دل خوش نفاق به مردمان روزها این :بگذرم و بگویم نکته یک
 و باشوی  بزرگ بگویی سخن دورویی و نفاق به چون و شوند غمگین بگویی را حقیقت
 .زمان یگانه

 .سخت ستا کاری مردمی چنین میان و روزگاری درچنین زیستن

 
 قدرت و قهر

 دیگور  یوک  دراداموه  واننود ت می اما متضادند دووجه با دوپدیده نیستند یکی قدرت و قهر
 .بگیرند قرار

 ؟چیست قدرت

 ست.ا دیگریقدرت یعنی مجبور کردن دیگران برای انجام عملی که میل 

پیوند و اتحاد داوطلبانه نیروهای انسانی  و از عووی اسووتقدرت دارای گوهری اجتما
 است. جامعه یک مردماراده و اقدام مشترک  ،برمیخیزد. عنصرهای سازنده قدرت

 ؟چیست قهر

قهر برخالف قدرت  .وچورا  چوون  بوی  و فوری فرمانبری برای است ثرؤم فرمانی قهر
. هدفی که با قهر قابل دسترسی است نیازمند هاست و نه سازند گور  ویراندارای سرشتی 

 رعبآور و زورگویانه دارد. ،گر ویرانابزاری است که خصلت 

شوووووت  خطر باشد. اگر سرنو قرارمیگیرد که قدرت درکار  دستور هنگامی در ،قهر
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کار قدرت و نابودی  مان پایانز هم طور بههدف فرجامین  ،گرو قهر بگذاریم قدرت را در
 آن است.

 آزادی

 یورد، گ می تصمیم بیرونی نیرویی فشار تحت نه و اجبار به نه آدمی که ستا موقعیتی
 .خشدب می تحقق خودرا اراده کار این با و .ندک می عمل و ندک می اراده

 که ابدی می معنا درجایی یریگ متصمی قدرت و آزادی به است مشرو  آدمی انتخاب
 .باشد آزادی

 فاقود  کوه  انسوانی  .ستا آدمی اختیار تابع انسان شکوفایی و ستا آزادی تابع اختیار
 .کند شکوفا خودرا درونی استعدادهای و ها ینیرو واندت مین ستا آزادی و اختیار

 زنودگی  و بوودن  زنوده  از واهدخ می که زندگی ستا انسانی زندگی ضرورت آزادی
 آزادی انتخواب  و اختیوار  زندگی دراین و بروید فرا انسانی زندگی به و برود فراتر نباتی
 .کند متحقق را انسان

 
 انقالب

 بسوتگی  آن ارزشوی  بار ستا معنا بی آن از ای هعد ترس و ستا سیاسی ترم یک انقالب
 .دارند هژمونی درآن که نیروهایی به دارد

 بلووک  ایون  نهایی نیروی .است موجود آلترناتیو یا تغییر بلوک یک حامل انقالبی هر
 .دارد وسویی سمت چه انقالب این ندک می تعیین

 گوذار  باشود  کوافی  حود  بوه  نیروهوا  دهوی  سوازمان  و باشد تدمکرا آلترناتیو این اگر
 .بود خواهد عالی نتیجه و خشونت کم

 انقالبوی  گوذار  کوار  حاصول  باشد ارتجاعی جبهه یا بلوک این هژمون نیروی اگر اما
 .بود خواهد ضدانقالب و ارتجاع شدن شانه به شانه بود، نخواهد

 
 انقالب و خشونت

 سووی  از درواقوع  خشوونت  .نیسوت  انقوالب  ذاتوی  خشوونت  عامیانوه  تصوور  برخالف
 .ندک می وادار العمل عکس به را انقالب بلوک و شود می اعمال ضدانقالب
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 و شودت  وانود ت موی  گوذار  بلووک  ماهیوت  بوه  نسوبت  و سوت ا نسوبی  خشوونت  این
 گوذار  هوبو  کوه  تواس اکموح رویونی خشونت اول مسئول اوام اشدوب داشته ییاوه فضع
 .هدد مین تن

 حواکم  قودرت  دیود  باید است ناگزیر انقالب درهر ییها فضع و شدت با خشونت
 .هدد می نشان واکنشی چه طبقه و توده خواست درمقابل

 محتووای  و درفورم  دگرگوونی  انقالب .نیست انقالب تحقق یمعنا به گذار هرروی هب
 ارتجواعی  کوه  باورنود  بوراین  بعضی هرچند .ستا برابری و سیدمکرا یسو به حکومت

 .دانست برابر شورش با را آن وانت مین و نیست انقالب نفی یمعنا به تحول بودن

 
 معنا جویو جست در

 از کلکسویونی  .سوت ا بیمواری  نخسوت  .شد می آوار برسرمان ها تمصیب شویم می که پیر
 .ستا تنهایی و پولی بی بعد و .یزدر می برسرمان دردها

 موان  یها هناکرد از که ستا افسوسی بدتر همه از یکی اما نیست و هست ها نای همه
 را آدموی  روح مردگوان  آه چوون  کوه  ای هنواکرد  ارهایوک رتوحس .یدآ می انوم  راوس به

 .ندک می منجمد

 .بکنی چه یتها تحسر با و دلت با و خودت با انید مین دیگر که ستا جا این

 وقتوی  خصووص  هب .ببخشد معنا زندگی یها یمعنای بی تمامی به که ندارد راهی آدمی
 .فقر و تنهایی درد، یش؛ها تمصیب تمامی با پیری ید؛آ می غشسرا به پیری

 وقوف  را خودموان  .بوداریم  دوسوت  عاشقانه .بداریم دوست را دیگران همچنان باید
 و خلق درپی مدام و .داریم که مالی و جسمی توان و امکانات با .کنیم مان پیرامون دنیای
 .باشیم جدید یها هرابط ابداع

 
 انصاف کمی

 درخواطراتش  لویوپهو  درضاومحم چهل هوده ایتوکف اوب وزرای از الیخانیوع نقی علی
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 تهوران  دانشوگاه  دانشوجوی  او کوه  درزمانی .ویدگ می 1325 درسال آذربایجان الواشغ از
 .است بوده

 توه  در کوه  این با توده حزب و کند جدا ایران از را آذربایجان بود درصدد شوروی و
 آن بورای  و ادد موی  نشوان  سستی ها سرو زورگویی به نسبت نبود راضی کار این به دلش
 .ردک می تبلیغ

 کوه  نودارم  شوک  اسوت  گذشوته  ها لسا دوران آن از که حاال :هدد می ادامه عالیخانی
 بهوروزی  درپوی  کوه  بودنود  ییهوا  تناسیونالیسو  موا  مثل شان دوستان و کمونیستم برادر

 .است درست ردیمک می فکر که راهی از هرکدام منتهی بودند کشورشان

 درکمو   اموروز  توا  فرقوه  سورکوب  روز 1325 سوال  آذر 21 از انصواف  از حد این
 و وری پیشوه  بوه  دارنود  اسوت  هنوز که هنوز ها بطل سلطنت .است نوبر ها بطل سلطنت
 .هندد می فحش توده حزب

 ایوران  چو   که بود دورانی محصول توده حزب که غافلند امر این از حزب منتقدین
 و خطاهوا  از برخاسوتن  ایون  طبیعتواً  و کنود  راسوت  کمر ها بسرکو پس از واستخ می

 و توازه  های افق پیدر بود نسلی بیست دهه نسل .نبود بری راهبردی و بنیادی اشتباهات
 رؤیوا  این و افق این و داشت درسر را استبداد و اشرافیت با رویارویی و عدالت سودای

 یهوا  هدرده و زمان درآن که ییها هچهر. کرد جذب خود به را زیادی موجه افراد که بود
 .بودند خود روزگار سرآمدان از بعد

 
 روزه یک مگس :انسان

 بار میلیون صد خورشید عمر که درحالی ودش می محاسبه دهه چند توس م انسان یک عمر

 بوا  موجووداتی  هسوتیم،  روزه یک یها سمگ مانند ما ستاره، یک با درمقایسهاست.  بیشتر

 .سانندر می پایان به را خود زندگی روز یک درطول که زودگذر و کوتاه عمر

 .وشیمک می پلشتی و بدی در و غافلیم زمان درک از همه این با
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 ترس و استبداد

 یهوا  تحکومو  اداموه  و شوود  می بنا برآن سیاسی قدرت که ستا ییها هپای از یکی ترس
 .است آن به منو  استبدادی

 و عریوان  زور از استفاده به است منو  مشروعیت فاقد یها تدول در هژمونی تداوم
 .توده زبان و ذهن یعنی مردم نمادین جهان کاری دست

 ایون  توجیه و متقاعدسازی طریق از بلکه نیست عریان زور طریق از تنها سلطه ادامه
 .است سلطه

 شوجاعت  و .نودد ب موی  چشوم  بورظلم  جبونی بندی آب با که است زمان دراین ترس
 .ندک می تغذیه ترس از نهگو این استبداد .شود می فراموش فضیلت یک عنوان به

 
 استدالل بی یها محک

 :ویدگ می پاداش حمید و تفضلی ترجمه بردگی راه درکتاب یکها نفو فردیش

 مالکیتدر آزادانه براختیار مبتنی رقابتی سیستم یک معنای به جا ایندر داریسرمایه اگر

 ایون  دردرون تنهوا  سوی، دمکرا کوه  بود خواهد مهم بسیار نکته این درک باشد، خصوصی

 .است ممکن سیستم

 چرا؟

 طوور  بوه  گیورد، موی  قورار  گرایانهجمع مسلک یک سیطره تحت هک میهنگا سی،دمکرا

 .کرد خواهد نابود را خود ناپذیریاجتناب

 چرا؟

 کوه  باشود  درست است ممکن. بسازیم بُتی سیدمکرا درمورد که نیست این ما قصد
 درخودمت  سوی دمکرا کوه  هوایی  ارزش درموارد و زیاد، خیلی سی،دمکرا درباره ما نسل
 درسوتی  بوه  اکتوون  لورد  کوه  همچنوان  اندیشد می و گوید می سخن کم، خیلی ست،ا ها آن

 یوابی  دسوت  بورای  ابوزاری  ؛کوه  گفت سیدمکرا درباره توان نمی گوید، می آزادی درباره
 .است سیاسی هدف ترین عالی خود، خودی به آن. نیست عالی سیاسی هدف به

 چرا؟
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 امنیوت  خواطر  بوه  بلکوه  اسوت  نیواز مورد کوه  نیست خوب عمومی مدیریت خاطر به
 .نیازمندیم بدان خصوصی زندگی و مدنی جامعه اهداف ترین عالی درتعقیب

 چرا؟

 و داخلوی  صولح  تضومین  بورای  مفیودی  وسویله  است، وسیله یک اًوالزام یوسدمکرا
 .فردی آزادی

 چگونه؟ و چرا

 چرا ندک مین قانع را ما که است دراین هایک فون کردن صادر حکم نحوه این اشکال
 مالکیوت  درچوارچوب  چرا و. هدد می کار ریدا یهسرما نظام درچارچوب تنها سیدمکرا
 .شود می فشل جمعی

 سوی دمکرا از نشوانی  ریدا یهسورما  کشوورهای  دراکثور  چرا ویدگ مین ما به هم باز اما
 و اسوتبداد  و سوت ا بواقی  خوود  قوت هب استثمار و برجاست پا همچنان نظام آن و نیست

 .ندک می بیداد دیکتاتوری

 
 خروس دم و چپ نقد

 تواریخ  محقوق  و نگار روزنامه و فیلسوف ناغافل روزها این که موجوداتی همین از یکی
 .ستا گنوسی ها  چ منطق که ستا مدعی اند هشد

 زندانِ متعالی، امر و ساختار میان تفکر این که شودمی باعث جدید  ی چگنوس منطق

 تووان موی  روشونی  بوه  را منطق این. باشد وآمد دررفت بیرون و مستقر نظم آزادی، و جهان

 هوای چو   شوباهت  بنوابراین د. دا نشوان  دیگر بسیاری و دریدا فوکو، آدورنو، بنیامین،در

 تفکری چنیندر دارد. ستبری تاریخی هایریشه و نیست تصادفی اصالً عرفان با پسامدرن

 رویودادی  یوا  بخوش رهایی معرفتی میانجی به باید و است شده گرفتار جهان درچاه آدمی

 .برهاند جهان زندان از و تراژیک سرنوشت این از را خود رستگارکننده

 آغاز سقرا  با که ای اندیشه فرض: است سیاسی ۀفلسف برضد معرفتی اصوالً گنوس
 ۀدراندیشو . اسوت  گنووس  عکوس  درسوت  کورد  پیودا  اداموه  ارسطو و درافالطون و شد

 عقول  ایون  ثانیواً  اسوت،  سیاسی و مدنی برسعادت اصل اوالُ سیاسی ۀفلسف های کالسیک
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 سوعادت  گنوسوی  ۀدراندیشو . آورد فوراهم  را سوعادت  ایون  لوازم تواند می که است بشر
 میان چه آن. کند محقق را آن تواند می الهی رویدادی یا معرفت و است جهانی آن حقیقی
 سیاسوی  ۀفلسوف  اساسوی  فرضیات به حمله است مشترک دریدا و فوکو آدورنو، بنیامین،
 شوود،  موی  نفوی  جهانی این سعادتمندی صورت ترین مهم عنوان به بورژوایی تمدن: است

 اهریمن چنگ از مارا است قرار سکوالر شکلی به الهی رویداد یا معرفت نوعی درعوض
 موعود منتظران به را ما شکل این به و کند می تأخیر رهایی در یا رهاند می یا حال. برهاند
 .کند می بدل

 صوورت  ترین مهم بورژوایی تمدن است این نویس خزعبالت این دید از مطلب اصل
 بقیوه  از. اسوت  جوش درهم آش این مخلفات ستاندا یهبق .ستا جهانی این سعادتمندی

 مودنی  جامعوه  و عقول  از خوارج  را سوعادت  چو   که ذریمگ می موجود این های درو 
 بهشوت  را سورمایه  نظام پایوران این تا  شود جور قافیه درو  با باید. ندک می جوو جست
 .کنند ترسیم دیوانه یها نشیطا را جهنمی نظم این دشمنان و دهند نشان برین

 
 نوستالژیک راست دید از پرستی میهن

 کرده بولد نوستالژیک راست اند هشد دهر عالمه همه مجازی جهان مدد هب که روزها این
 و طلبوان  تجزیوه  دسوت  از را آذربایجوان  کوه  بودنود  پرسوتانی  مویهن  قوام و شاه که است
 ارکسوتر  تموامی  کوه  سوت ا داستانی تمامی این .دادند نجات وری پیشه مثل ییها نوط بی

 .اند هکرد کوک برآن را سازشان راست سمفونی

 .شود می آزمایی راستی چگونه درتاریخ ادعا این دید باید خب

 و آمد باز جوی هب رفته آب ها نآ پایمردی با و بود مشروطه انقالب وارث آذربایجان
 سور  و رسویدند  قودرت  هبو  فئوودال  اشوراف  بوا  درسازش نشین تهران طلب فرصت مشتی
 فرقوه  کتاب به همد می حواله را داستان شرح و ذرمگ می داستان این از .بریدند را انقالب
 نماینوده  انووار  سویدیعقوب  آقا قول به و دیکتاتور رفتن به برسیم تا قلم، همین به تدمکرا
 .ماوقع الخیروفی که رضاشاه طرفدار و مجلس

 و ایالتی یها نانجم خواستار نخست دروهله دیکتاتوری سقو  فردای در آذربایجان
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 را آن دیکتواتوری  و بوود  مشوروطه  انقوالب  دستاوردهای از یکی که انجمنی بود والیتی
 .بود برده محاق به

 بودند؛ دخیل نیرو سه آذربایجان تیکدمکرا نهضت دربرآمدن

   ایالتی شاخه :بودند یافته تبلور شان مردمی یها لدرتشک که آذربایجان مردم .1

 بعدی تدمکرا فرقه و ها یآذربایجان جمعیت توده، حزب

 مولوتف و استالین آن سأدرر روسیه کمونیست حزب .2

 آذربایجان کمونیست حزب و باقرواف رهبری هب ها تترکیس پان .3

 بوا  و .نشد جدا ولی رفت جدایی و استقالل مرز تا فرقه و شد کشیده درگیری به کار
 .آمد کوتاه فرقه شمال نفت وعده و مسکو به قوام رفتن و استالین وساطتت

 .برسم اصلی داستان به تا ذرمگ می فرقه داستان از عتسر به

 قوول  و گذشوت  بوود  آذربایجان جزء که زنجان از نخست یشها ینشین درعقب فرقه
 کردنود؛  چوه  شواه  و قووام  اموا  .بگیورد  تصومیم  موورد  درایون  مجلس تا پذیرفت را قوام

 فوتح  آدمکوش  فاتحوان  را دفواع  بوی  شوهر  و بردند نظامی نیروی گندم حامل درقطارهای
 گذاشوتند؛  را نوامش  و گذراندنود  تجواوز  و تیغ دم از را مردم گناه بی بچه و زن و کردند
 .زنجان نجات

 بوازی  ایون  انتخابوات  تضومین  بورای  ارتش رفتن و انتخابات درو  و تبریز قضیه در
 عوامول  بوه  شواه  و قووام  و کردنود  سوالح  خلوع  را فرقه ها سرو شد؛ تکرار ناجوانمردانه

 تبریوز  یهوا  هدرواز درپشوت  ارتوش  روزه سوه  دو کوردن  معطول  اوب فراری یاوه لفئودا
 تجواوز  صودنفره  یها هدردست فرقه زنان به و کنند عام قتل را گناه بی مردم تا دادند فرصت
 نفور  صودها  و فوراری  هزارنفر هشتاد کشته هزار بیست ذربایجان آ نجات حاصل. کردند
 .بود زندانی

 انسوان  درقواموس  و آذربایجان نجات شود می جنایت این نام قوام و شاه قاموس در
 .کشی نسل و ها خلق حقوق به تجاوز شود می منصف
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 یشها فضع و سیدمکرا

 اکثریت استبداد

 تحوت  توتالیتر کشورهای درتمامی. نیست سیدمکرا برقراری یمعنا به اکثریت نظر اعمال
 اقلیوت  حقووق  به احترام منهای اکثریت .ودر می پیش اکثریت استبداد اکثریت رأی سرنام
 .ویندگ می نیز روسویی سیدمکرا را سیدمکرا نوع این .ندارد تیکدمکرا ارزش

 دیکتواتوری  این با مرزبندی با امریکایی سیدمکرا پدران و گذاران بنیان خاطر همین هب
 سوی دمکرا لیبورال  دار طورف  را خود و کشیدند پیش را لیبرالی یها شارز و ها شر  پیش
 .کردند اعالم

 حقوق و لیبرال های شر  پیش با و نمایندگی نظام و قانون درچارچوب اکثریت نظر
 .لیبرال سیدمکرا سی؛دمکرا به ندک می اضافه پیشوند یک بشری

 
 مردم صالحیت

 انتخواب  و کوردن  انتخاب برای را الزم صالحیت مردم ویندگ می استبداد داران طرف
 .ورندخ می فریب و یرندگ می قرار جو تأثیر  تحت که این خاطر به ندارند شدن

 را موردم  و بدهود  جهوت  موردم  اذهان به خودش پروپاگاندای با واندت می رسانه غول
 .کند گمراه

 ایون  جبران و تصحیح برای کارهایی راه همگانی خطای این پذیرش ضمن سیدمکرا
 .خطا این تصحیح به نندک می کمک رقیب احزاب و اساسی قانون .دارد خطا

 .مردم آموزش به ندک می کمک سیاسی آموزش دیگر سوی از

 شوده  انتخواب  خطا هب که حزبی به مردم. مییرو روبه ها رأی ریزش با ما بعد درمرحله
 .هندد مین رأی است کرده کار مردم نفع برخالف و است

 اشوتباه  درتصوحیح  وانتو  موی  کوه  سوت ا جوایی  رسانه و بیان آزادی و احزاب آزادی
 :اما نیست ونقص عیب بی سیدمکرا. کوشید

 .دارند مشکل بیشتر صدبرابر و بدترند ها منظا بقیه .1



 177         ها: دفتری در نقد و بررسی دست نوشته

 

 

 تشوریح  میوز  روی .دنشو نمی کتمان هستند بررسی قابل آزاد یها مدرنظا ها بعی .2
 تغییر دناوت می و .شود می عمومی بحث و نندک می بحث آن روی شوند می آورده
 .دبده ر  رویه

 دنشوو  موی  عووض  بوار  یوک  سوال چهوار   مجالس و ها تدول تیکدمکرا یها منظا در
 .نندک می آگاه را مردم و یندآ می انمید به آزاد یها هرسان خللی ترین کوچک محض هب

 برناموه  و ننود ز موی  برزمین را رقیب حزب خطاها کردن برجسته با هم رقیب احزاب
 .نندک می جانشین را انخودش

 هرعمول  باالدسوتی  نهادهوای  نظوارت  و قووا  تفکیوک  و نظارتی جو چنیندرهم پس
 .داشت خواهد سنگینی هزینه آن عاملین برای اشتباهی

 

 نقد آداب

 دیالوگ

 بوودن  بوه  داشتنباور. است دیگری پذیرش و اندیشی هم نوعی ست،ا گوو گفت دیالوگ،
 .است چیرگی از پرهیز و دیگری

 .شود نمی هگفت سخن سویه یک و باال موضعی ازو نیست درکار ای هسلط گوو گفتدر

 .ستا دیگری دیدن گوو گفت

 
 مونولوگ

 .ستا دیگری برای مشروعیت نبودن قائل و. است دیدن خودرا تنها. ستا گویی تک

 دیگوری  الوزام  و سوکوت  یعنوی  صودایی  توک  و اسوت  صدایی تک موجب گویی تک
 .است نگفتن سخن و شدن ساکت به

 موا  درنوزد  تنهوا  حقیقت وقتی نامشروع، و باطل دیگری و مشروعیم و محق ما وقتی
 .ستا آسانی کار دیگری ندیدن و حذف و دشنام و دشمنی ستا

 سیم،ر می اندیشی هم و آرا تضارب و تبادل به ما که ستا گوو گفت با و گوو گفت در
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 زیسوتی  هوم  بوه  انتقادی رویکردی با و یردگ می قوت درما دیگران نظر تحمل و رواداری
 .سیمر می آمیز مسالمت

 
 چپ منتقدین به چند پاسخی

 بوا  کوه  سوت ا ریدا یهسرما این .ندارد ثروتمندان از کینه به ربطی طبقاتی مبارزه .1
 .ندز می دامن نفرت این به خود استثمار

 ربطوی  و نود ز موی  دامون  طبقاتی خصومت به که ستا طبقاتی کشنده فاصله این .2
 .ندارد چ  احزاب خواست به

 و اسوت  قائول  تاریخی عاملیت او برای بلکه .ازدس مین بت کارگر از مارکسیسم .3
 .باشد دزد یا تنبل بد، واندت می دیگری هرآدم مثل کارگر که ندارد ربطی این

 متوسول  کمونیسوتی  انقالبوات  خوورده  شکست یها لمد تاریخی دربررسی چ  .4
 چووون خوردنوود شکسووت اینووان بگویوود کووه شووود نمووی اسووکاتلندی مغلطووه بووه

 .دارد خوودرا  خواص  دلیلی ها تشکس این از هرکدام .نبودند واقعی مارکسیست
 هوا  تشکسو  ایون  از بایود  چ  و است شده منظور چ  درکارنامه هرروی هب و

 .کند تصحیح خودرا ندک می سعی و یردگ می و بگیرد درس

 بووار فالکووت وضووعیت .ردبوو مووین بهووره احساسووات بووه توسوول مغلطووه از چوو  .5
 بوا  نودارد  آگراندیسمان به نیاز سرمایه درجهان روستایی و شهری کشان زحمت
 .است یتؤر قابل هم غیرمسلح چشم

 بودن و شدن کمونیست باعث خود یخود به طبقه یک فقر که دارد باور که آن ضمن
 .است تشکل و ترویج و تبلیغ چ  کار خاطر همین هب .شود نمی طبقه یک

 از و ینود ب موی  و انود د می رفرم ادامه را انقالب و. نیست اصالحات مخالف چ  .6
 رد بوا  رفرمیسوم  رد .نود ک می حمایت زحمتکشان دروضعیت بهبود ترین کوچک
 .نیست یکی رفرم

 از شودن  رهوا  برای .نیستند یکی تولید ابزار شدن اشتراکی و خصوصی مالکیت .7
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 اشوکالش  درهموه  تولیود  ابوزار  مالکیوت  شدن اشتراکی جز راهی طبقاتی جامعه
 .شود نمی خالصه تولید برابزار مالکیت حقوق به تنها بشر حقوق و .نیست

 بوا  مبوازره  ردا یوه طال خوود  و نودارد  جزموی  احکوام  با خوشی رابطه مارکسیسم .8
 .کنود  بوروز  مودام  خوودرا  بایود  کوه  اسوت  بواور  بوراین  و است بوده دگماتیسم
 .است کرده شگرفی تغییرات مارکس دوران مارکسیسم با 21 قرن مارکسیسم

 بورای  مارکسیسوم . نودارد  فوردی  حقووق  نفی به ربطی مارکسیسم در کلکتیوسم .9
 شوود  نابود فرد جمع خاطر به نیست قرار .مارکسیسم برای انسان نه است انسان
 مارکسیسم نه است فاشیسم این

 ننود ک موی  اعمال طبقاتی را خشونت و ندارد خشونت با خوشی میانه مارکسیسم .10
 و دهقانوان  و کوارگر  طبقوه . حواکم  رهوای دا یهسورما  دارنود؛  خشوونت  ابوزار  که

 کوه  است حاکم طبقه خشونت مبلغ. دارند خشونت برای ابزاری چه نویسندگان
 کوارگر  طبقوه  بوه  را خشوونت  و را انقوالب  و نود ک می اعمال را دولتی خشونت
 .نندک می تحمیل

 هموه  درسوت  داوری و نقود  از. باشد منصفانه نقدهایش که ستا آن درپی چ  .11
 .رندب می سود

 ویود گ موی  موارکس  .نود ک مین توجیه را وسیله هدف که ستا درستی گزاره این .12
 کوه  سوت ا درسوتی  گزاره هم گزاره این. طلبند می انسانی وسایل انسانی اهداف
 کنود  فکور  ایون  جز هرکس نیست گروه یک یا فرد یک دردست حقیقت تمامی

 .کرد خواهد سقو  گمراهی چاله سیاه به

 نظریوه  یوک  درحد پارادایم این. نیست دیکتاتوری یمعنا به پرولتاریا دیکتاتوری .13
 کوه  ننود ک موی  دربووق  مودام  حواال  کوه  است نکرده پیدا عمل برای مبنایی هنوز

 .نیست خوب دیکتاتوری

 .کجا نوین طراز انسان گذار و کجا جامعه یک زوری کردن دست یک

 طبقوات  که باشد تاریخی درکی فاقد کسی باید اما. نیست محور خشونت مارکسیسم
 .کنند واگذار پایین طبقات به رأی صندوق با را حکومت حاکم
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 .برعکس نه است محروم طبقات سرکوب برای حاکم طبقه کار راه خشونت

 سوواد  بوی  منتقودین  سوی از بیشتر یشها یپیچیدگ تمامی با زیربنا و روبنا بحث .14
 .ینود ب می ویهوس یک و خطی را رابطه موارکسیسوم کنید اهونگ که ودوش می ولدوب
 .نود ک مین حواله ای هفل ایه،ورموس نظام به را اتیوطبق امعهوج معضالت امیوتم و
 را مشوکل  هموان  یهوا  همؤلفو  و هوا  تفاکو  مشکلی هر از مشخص درتحلیلی و

 خوودرا  خیوال  سورمایه  نظوام  به مشکالت تمامی دادن حواله با و ندک می بررسی
 .ندک مین راحت

 وجود مطلقی نفی اش نئولیبرالیستی درشکل ریدا یهسرما اقتصاد نقد و درتحلیل .15
 ازآن مارکسیسوم  باشود  زحمتکشوان  و موردم  نفوع  بوه  رویکورد  این هرجا ندارد

 .ندک می حمایت

 موانوی  نگواهی  سورمایه  کوارکرد  بوه  نگاهش ندک می زندگی که درجوامعی چ  .16
 و تور  انسانی بیشتر هرچه کار شرای  که است این درپی الششت میتما و نیست
 ازآن بوردارد  قودم  جهوت  دراین ریدا یهسرما هرجا و شود تر کم استثمار شدت
 .ندک می استقبال

 تسواوی  و بشور  حقووق  و احزاب آزادی و مذهب آزادی و بیان آزادی از چ  .17
 بیشوتر  هرچوه  را لیبرالی یها یآزاد این که است آن درپی و ردب می سود حقوق
 ایون  کوه  ننود ک موی  فرامووش  منتقودین  اما. نیست مخالف آن با و .ببخشد عمق

 از نوه  یورد گ می قرار مخالفت مورد مدام ریدا یهسرما یها تدول سوی از حقوق
 .ها  چ سوی

 آن منکور  کسوی  دارد هوم  مثبتوی  وجووه  و نیسوت  مطلق بد ریدا یهسرما که این .18
 نشوان  مثبتوی  وجه ازخود ریدا یهسرما هرجا ندارد گرا مطلق دیدی چ . نیست
 .ندک می استقبال ازآن چ  دهد

 .شوود  نمی منجر خیر عمل به لزوماً خیر انگیزه داشتن که ستا درستی گزاره این .19
 .است بوده خراب کارش کجا که ندک می استقبال نقد این از چ 

 فرقی مدنی و فاشیستی گرایی ملی بین اندد می و .نیست گرایی ملی مخالف چ  .20
 .ندارد مردم وضعیت بهبود درجهت گراها ملی تالش با مخالفتی و است بسیار
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 مقودم  یدآزا کوه  سوت ا درستی گزاره این. نیست آزادی نفی عدالت داری طرف .21
 کمونیستی جامعه برپایی که ستا درستی گزاره هم این و .است برعدالت است

 جامعوه  کوه  نیسوت  معنا بدین این اما ندارد خوانی هم جهان امروزی واقعیات با
 بورود  هوا  هاندیش بایگانی به بشری یها شتال برای آرمان یک عنوان به کمونیستی

 .کنیم عوض هست که ممکنی هرچیز قبول با را آن جای و

 
 وار دایره استدالل مغالطه

 وار دایوره  اسوتدالل  کنویم  توجوه  آن بوه  ایسوت ب می درمباحثات که مغالطات انواع از یکی
 خوود  کوه  درحوالی  نود ک موی  اثبوات  را ب گوزاره  الوف  فورض  پویش  مغالطه ایندر است؛
 ایجواد  بوه  منجر استدالل این عبارتی به ودش می ساپورت ب گزاره توس  الف فرض پیش
 .ودش می باطل چرخه یک

 :مثال

 .است محبوب بسیار چون دارند، دوست همه را مریم

 
 روشنفکر وظیفه

 کوه  این و است افتادن اتفاق درحال که ستا چیزی آن جویی پی و پرسش روشنفکر کار
 .ندک می فکر چه به و ندیشدا می چه به جامعه

 خوودرا  مُهور  و رنوگ  کوه  ای هزمانو  یورد گ می خود زمانه از را خود اصالت روشنفکر
 .ندز می او عمل و براندیشه

 تبیوین  را ذردگو  موی  او دربرابر چه آن و است خویش روزگار صادق شاهد روشنفکر
 .است پروبلماتیک برخوردی خود تاریخ با روشنفکر برخورد .هدد می شرح و ندک می

 بکنود  رادیکال تغییری خوش تودس را طبقه و ودهوت که تواس آن یودرپ فکروروشن
 پراتیکوال  و فعوال  ای هسووژ  بوه  منفعل ای هوژوس از و ندونباش ینوپیش یها هوژوس دیگر تا

 .شوند تبدیل
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 حقیقت و واقعیت

 :است مرحله دو دارای شناخت

 حسی شناخت

 تعقلی شناخت و

 محووی  از را الزم اطالعووات گانووه، پوونج حووواس طریووق از مووا حسووی درشووناخت 
 حسوی  عصوب  طریوق  از را آن و آوریوم  موی  دسوت  بوه  یا پدیده وردودرم انوم ونیوپیرام
 خوود،  تواریخی  ۀحافظ از استفاده با ما مغز. کنیم می ارسال نخاع و درمغز عصبی مراکز به
  هوا  ازآن و دهود  موی  قورار  تحلیل و ۀتجزی مورد را حسی های پیام این ها، خاطره مرکز و

 .کند می گیری نتیجه

  حوواس  طریوق  از و دارد وجوود  موا  پیکر و مغز از درخارج که مادی دنیای بنابراین
 از یکوی  بوه  تبودیل  و اثبوات  را هوا  آن وجوود  گاهیآزمایشو  هوای  دسوتگاه  یوا   و گانه پنج

 حسوی  عصوبی  هوای  پیوام  صوورت  بوه  گانه پنج حواس طریق از که شوند می هایی محرک
 موادی  پایه که ها واقعیت این از ما درک اما حقیقت. دارند نام واقعیت رسند، می ما مغز به

 را شوود  موی  ما اطراف محی  از ما شناخت طورکلی به و رفتار و اعمال به منجر که دارند،
 . گویند حقیقت

 .نامند می عینی حقیقت را آن باشد علمی تفکر برپایه محی  از ما شناخت اگر

 نداشوته  تحقیقواتی  و آزمایشوگاهی  علموی  و دیوالکتیکی  تفکر پایه ما شناخت اگر و
 باشود،  نشوده  گیوری  نتیجوه  ها واقعیت از و باشد ما تخیالت و ذهنیات برپایه هلکب باشد،

 .ویندگ می ذهنی حقیقت آن به

 
 تخریب و نقد

 درگیور  و  موتن  یوک  یهوا  یبد و ها یخوب دیدن ، متن یا اثر یک کردن شفاف یعنی نقد
 .طرف دو هر ارتقاء برای درمتن مؤلف و خواننده کردن

 رد یا و متن یک تاریک و ضعف نقا  کردن پیدا .ستا دیگری جنس از تخریب اما
 .خاص هدفی برای تخطئه و سفسطه با اثر یک کردن باطل و
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 لیبرالیسم الفبای

 .است مقدم چیز برهمه او حقوق و فرد ،:(فرد اصالت) فردگرایی .1

 .ستا ها شارز همه فوق آزادی: آزادی اصالت .2

 امور تمامی درمرکز انسان نیازهای و تمایالت (:امانیسم) مداری انسان .3

 .زندگی امور از دین تفکیک: سکوالریسم .4

 (کاپیتالیسم) ریدا یهسرما .5

 .انسانی خرد بسندگی و کفایت به باور: گرایی عقل .6

 معرفتوی،  پلورالیسوم  تجوددگرایی،  سوتیزی،  سونت  گرایوی،  علوم  گرایوی،  تجربه نیز و
 .هستند لیبرالیسم اصول جمله از تساهل، و تسامح و باوری پیشرفت

 

 دخترش و طباطبایی سیدجواد

 ایرانوی  روشونفکران  تموامی  گر تخطئه و ایرانشهری پادشاهی مخترع طباطبایی سیدجواد
 از الملوول بووین روابوو  و سیاسووی علوووم دربخووش 1396 دی 24 در فووارابی درجشوونواره

 .ندک می دریافت تقدیر لوح حسن جمهور رییس

 او نوه  دارد دیگران ینیونش عقب از انونش ایزهوج این ویندگ می اروروزگ رندان االوح
 ای هجوایز  چنوین  مسوتحق  کوه  است کرده خلق اهکاریوش چه که ندورسپ مین ازخود و

 .است شده

 ارشود  پژوهشوگر  کوه  طباطبوایی  آریون  اوسوت؛  دختور  آسویدجواد  از تور  خوشومزه 

 ملی امنیت پروژه عضو ،و ستا یاکلمب دانشگاه الملل بین امور و عمومی رواب  دردانشکده

 جنگ مطالعات دکتری مدرک اراید و ستا آمریکا خارجی رواب  شورای عضو و ترومن

 .است لندن کینگز کالج از

 .است تاونجرج دانشگاه امنیتی مطالعات استاد و گروه مدیر و

 نود ک موی  بیداد الرجال قح  دیار درآن نیک می تعجب که پست و شغل یک و هزار و
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 پودر  مثول  و اسوت  مشوغول  گوری  البوی  شریف شغل به که آسیدجواد دختر برای هم آن
 .آخور از هم و وردخ می توبره از هم شریفش

 

 شایگان داریوش زدن گند

 انود  هکرد افاضاتی راست، اولترا نشریات سری از پویا؛ اندیشه درنشریه شایگان داریوش
 :ستا دنیا کجای آدم این ینیمب می بعد و نیمک می نگاه که

 آسویای  از امو  .کورد موی  جهوش  داشوت  پنجواه  و چهول  هوای دهوه  هوای درسال ایران

 علوت  شودند.  تور موفوق  و افتادند پیش هاآن بعد ولی بودیم، جلوتر وقع آن شرقی جنوب

 چورا؟  االحو  .نکوردیم  تحمول  را تغییرات شتاب ما که است این من نظر به ما موفقیت عدم

 خود جایگاه از درستی تحلیل و بودیم پرت هم دوره آن روشنفکران ما همچنین. دانم نمی

 ما که بگویم اعتراف یک عنوان به را این توانممی .نداشتیم درجهان خود جامعۀ و درجامعه

 هوای آسویب  از دیگر یکی. کردیم خراب را جامعه و ندانستیم ارخود جایگاه روشنفکران

 تشودید  هوم  مرداد وهشتمبیست اتفاقات با که بود شدید زدگیچ  هنگام درآن ما جامعۀ

 و صنعت مسیردر نهادن گام باید ما .شد فراگیر درجامعه پیش از بیش گراییقهرمان و شد،
 مونتواژ  ایون  از دوره آن روشونفکران  کوه  بوود  جالب. کردیممی آغاز مونتاژ از را پیشرفت

 بودنود،  زدهچو   نیز اروپایی روشنفکران از بسیاری. کردندمی یاد کمپرادور بورژوازی به

 آرونوی  رمون جا این لیو سارتر درمقابل بود آرونی مونر .بود برقرار تعادل جادرآن منتها

 یکی و است بد بسیار این و کنیممی زندگی هااسطوره با ما. نبود هاچ  جلوی کسی نبود،

 تور بویش  بسویار  ما نسل از شعورشان ایران، جوانان کنونی نسل .است زدگیچ  نتایج از

 انود. کرده جهش بسیار ایرانی زنان مخصوصاً. کنندمی زندگی دیگری دنیایدر زیرا است،

 .دز گند ما نسل که امشرمنده کنم اعتراف باید

 نکتوه  کوه  درحالی .افتاد پیش ایران از شرقی جنوب آسیای چرا اندد مین شایگان .1
 بوا  سیاسوی  توسوعه  منهوای  اقتصوادی  توسوعه  .اسوت  همین موضوع این اصلی

 و جوایی  نظامی یها یبلندپرواز با پایه تک و نفتی اقتصادی و استبدادی روبنایی
 .شد که شد می گیر زمین و وردخ می زمین هب باید زمانی
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 معلووم  .نداشوتیم  اوضواع  از درسوتی  درک دوره آن روشنفکران ما ویدگ می بعد .2
 رایوی گ میبوو  و بازگشوت  طرفداران برسینه کسی چه را افتخار مدال این نیست
 .اندد می روشنفکر را خودش شایگان جناب که است زده

 توان  گوروه  و شما به بود که بود. بود شایع موقع درآن گرایی قهرمان و زدگی چ  .3
 .است مربو  چه

 ایون  با ما و ؟.نبود یعنی .انستندد می وابسته صنعت را مونتاژ صنعت روشنفکران .4
 مقصور  نرسویدیم  اگر و رسیدیم؟. سیدیمر می اقتصادی شکوفایی اوج به صنعت

 .بودند ها  چ

 .زدیم گند ما. کند برقرار را تعادل تا نبود ها  چ جلو کسی .5

 مشووق  عمورش  درتمامی و است کرده زندگی فرنگ دردیار عمری که فئودالی بچه
 ناگهوان   درقوم  پایش یک و است بوده فرانسه پایش یک و است بوده سنت به بازگشت
 بوورژوازی  نود ک می نقد و شود می مارکسیست و وردآ می حساب هب چ  دربلوک خودرا

 چو   برسور  را هوا  هکووز  اسهک میتما و یردگ می قرار مونتاژ صنعت پشت و را کمپرادور
 .ندک می خراب

 حضورت  قسوم  همیشوه  کوه  است بالاشکال حزب آن مدل مسائل از شا تحلیل مدل
. رادیکوال  چو   برسور  بشکند را ها هکوز و کاسه و نفهمد را مسائل است خورده عباس

 .داشت در را اصول زمام که بود حکومتی اصلی مقصر که درحالی

 
 نبی شمعون داستان

 از و ادد موی  بشوارت  رستگاری به را مردم جا ناهم و داشت سکنی اورشلیم در شمعون
 .بیاید دهنده نجات تا بیاورند تاب را ها یسخت و باشند صبور که واستخ می آنان

 .دنیا قراری بی درعصر تسلی انتظار بود، درانتظار اورشلیم

 دو کوه  درحالی یدآ می اورشلیم به دهنده نجات زودی هب که بود دیده رؤیا در شمعون
 .نندز می بال بال او دستان در کبوتر

 را او و رسوید  او ختنوه  هنگوام  گذشوت  روز هشوت  و آمد دنیا به مریم دوفرزن چون
 .نامیدند عیسا
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 .قربانی برای کبوتر بچه دو با بردند اورشلیم به را او تطهیر برای پس

 را او شومعون  .آوردنود  شوریعت  فرایض انجام برای را عیسا که بود درمعبد شمعون
 دیودن  از پویش  کوه  انسوت د موی  او .است آمده دنیا به دهنده نجات که دریافت و شناخت
 :گفت و کشید درآغوش را عیسا شمعون .مرد نخواهد دهنده نجات

 توا  کنوی  عنایوت  رخصوت  خوودرا  ۀبنود  وانیت می خویش کالمِ بروفق سرورا، اینک»
 مهیوا  ها مقو ۀجمل برابر که نجاتی است، دیده ترا نجاتِ من دیدگانِ چه برود؛ سالمت به

 «.لییاسرا تو قوم برای از مجدی و ها ملت بخشیدن روشنایی بهرِ نوری ساختی،

 (۲1-۳۲ یها هآی دوم، بخشِ لوقا، انجیل)

 

 سیدمکرا و سیاسی توسعۀ

 و تولوورانس،  و زیسوتی  هوم  و آزادی مثول  ییها شارز با تواس فرهنگ یک یوسدمکرا
 قوانونی  و آزاد انتخابوات  قوا، تفکیک مثل ییها شارز با است کردن حکومت شیوه یک
 .امور بودن

 :دارد هم هایی شر  پیش ای هعد زعم به

 اقتصادی رشد

 جامعه فرهنگی و علمی رشد

 اجتماعی رفاه و امنیت

 مذهبی و قومی گرایی هم

 نکته یک

 حکوموت  شویوه  و فرهنوگ  یک هب سیدمکرا تبدیل و ها شر  پیش این شدن آماده با
 .افتد می اتفاق سیاسی توسعه ها یباالی

 
 ایزدی فره

 مورگ  و پیوری  نبوود،  گرموا  و سرما او فرمانروایی در نهاد، بنیاد ار طبقاتی نظام جمشید
 و رجمکورد  نوام  بوه  دژی و داد گسترش را زمین. نبود است دیوان ۀآفرید که رشک نبود،
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 منی گرفتار جمشید .ودش می زاده مطلق قدرت از که هست اهریمنی تباهی ولی ساخت،
 ۀبهور  یکوی  شود،  مهور  ۀبهر یکی گردید؛ بخش سه فرٌه آن و گسست او از فرّه و گشت
 (مطلق خالقی جالل شاهنامه، های یادداشت. )رشاسبگ ۀبهر یکی و فریدون

 ایون  انود ر می فرمان عدالت به اگر که .پادشاه و حاکم به بود مردمان اقبال ایزدی فره
 او از فوره  و اقبوال  ایون  ردبو  موی  بودی  و ظلوم  بوه  دسوت  اگور  اموا  بود او با فره و اقبال
 یوا  باشود  جمشوید  کنود  نموی  فرقوی  .بود دیکتاتورها تمامی کار پایان تباهی ریخت،گ می

 .دیگر هرکسی

 اسوتوار  یهوا  تشخصی ا،وه امپراتوری و اهیوادشوپ ایوه لهوسلس گذاران انوبنی اغلب
 هوا  نایو  مجموعوه  کوه  فرمانودهی  کاریزمای و مدیریت توانِ و نبو  با بودند قدرتیپر و

 .فره شد می

 رخنوه  و نسول  چنود  از بعود  ولوی  گرفت می کلی شافراد چنین توس  ها امپراتوری
 بربواد  امپراطووری  و سویخت گ موی  هوم  از کارها شیرازه حکومتی مراتب درسلسله فساد
 .گریخت او از فره فتندگ می که بود جا ایندر فتر می

 

 فلسفه

 ،ای هدایور  فضوا  ارسوطو  فیزیوک  در .شود  ارسوطو  فیزیک فروریختن باعث نیوتن فیزیک
 مرکوزی  نقطوه  یوا  هودف  یوک  سمت به اشیا تمام پس داشت مرکزی ای هنقط و کرانمند

ل درحوا  ثابت سرعت با شی هرگاه :ماند قانون طبق فتگ می نیوتن اما کردند،می حرکت
 مسویر  موان هدر خوود  حرکت به نشود وارد آن به خارجی نیروی هک میمادا باشد حرکت

 درفضا نهایت بی تا و ندک مین حرکت خاص مرکز یک سمت به شی و داد، خواهد ادامه

 کوران  بوی  فضوا  چون و باشد کران بی باید فضا نابراین. بداد خواهد ادامه خود حرکت به

 .ندارد نیز مرکزی یا غایت است

 سومت  به اشیا دیگر و نبود، عالم مرکز دیگر زمین نیز ارسطو فیزیک فروریختن با و

 یهوا  لمعلوو  بلکه ندیدد مین تافیزیکر مد را خود منشأ و کردندنمی حرکت هدف یک
 آن تبوع  بوه  و. خوورد  بهم عالم از انسان تصور پس دربرداشتند، طبیعی یها تعل طبیعی
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 این شدن جدا باعث و خورد برهم نیز شناخت نظریه و فلسفه و درمذهب انسان تصور

 دارد طبیعوی  علت تنها طبیعی معلول هر اگر پرسید خود از آدمی و د،ش هم از قلمروها

 و فلسوفه  و علوم  پوس  فراطبیعوی  نه باشد باید طبیعی علتی نیز جهان این علت بنابراین
 ازه فلسوف  و فیزیوک ن بنوابرای  باشوند  داشته جهانی این فرمی و محتوای باید نیز شناخت

 .شدند مستقل دین

 
 ایدئولوژی مذمت در

 :ویدگ می چنین ایدئولوژی درنقد قدرتان بی قدرت درکتاب هال واتسالو

 تووهم  هوا انسان بهت. اس جهان با ارتبا  برای اندازیغل  و دلفریب ۀشیو ایدئولوژی

 هرچه هاآن ۀهم از کشیدن دست برای را راه درواقع اما دهد،می اخالق و کرامت هویت،

 دهود موی  امکوان  افوراد  هبو  اسوت  عینوی  و فراشخصی چیزی منبع وند. چکنمی هموارتر

 چشوم  از را بارشوان خفت زندگی رسم و راه و حقیقی ۀعقید و دهند فریب را شانوجدان

 .دارند نگه پنهان خودشان و جهانیان

 متوین  و موجوه  ظواهر  بوه  ای شیوه حال عیندر اما است، گرایانهعمل بسیار ایدئولوژی
 موردم  هم. هست هم جوانب ۀهم و پایین و باال از چیز همه به بخشیدن مشروعیت برای
 سواق   هسوتی  و زندگی توانند می ها آدم که است ای پرده. را خدا هم و گیرد می نشانه را

 .کنند پنهان آن پشت را موجود وضع با سازش و وجودشان اهمیتیِ بی و شده

. نیسوت  رد یوا  اثبوات  قابول  .ردب مین ییجا به راه ستا کلی نقد یک که نقد نهگو این
 مگور . نیسوت  ایودئولوژی  دیون  مگور . اشود ب میانضما و کنکرت باید نقد. ستا معنا بی

 .ستا ایدئولوژی مارکسیسم فق  نیست، ایدئولوژی لیبرال اندیشه

 .است غل  کجایش درک این و داریم ایدئولوژی از درکی چه ما دید باید

 

 اگزیستانسیالیسم

 معنوای  به که است التینی رزباند existeeو  existoفعل از برگرفته اگزیستانسیالیسم واژه
 .باشد می برآمدن و شدن ظاهر خروج،
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 مقوداری  آن از جوامع  تعریفوی  و اسوت،  مختلفوی  هوای   نحله دارای اگزیستانسیالیسم
 بروجوود  تأکید آن و دانست ها آن اتفاق مورد را مضمون یک توان می ولی است، مشکل
 بایود  فلسفه که پرسشی نخستین و است عالم فهم کلید آدمی که معنا این به است؛ انسان

 چیست؟ آدمی که است این بپردازد، آن به

 مقودم  انسوان  موادی  وجوود  اسوت  معتقود  کوه  است فلسفی مکتبی اگزیستانسیالیسم
 .کند تعیین را سرنوشتش خود میل به تواند می انسان و است او روح جوهر یا برماهیت

 از گوذر  یعنوی  دائموی،  تعوالی  معنوای  به داشتن وجود اگزیستانس، های درفلسفه پس
 .باشد می صیرورت مستلزم داشتن وجود رو این از باشد؛ می موجود وضع

 ظواهر  دیگوری  صوورت  بوه  و شوود  موی  نو مرتباً که است موجودی اگزیستانس پس
 مقودم  برمواهیتش  انسوان  وجوود  دنگوی می اه اگزیستانسیالیست جهت همین به گردد؛ می

 وجوودش  یعنوی  نیست؛ فرقی انسان برای کردن انتخاب و داشتن وجود بین زیرا است؛
 آزاد موجوود  یک که انسان وجودی خاص نحوه عنیی  Existanceاست، انتخابگر وجود
 .است آگاه و گر گزینش

 یابد، می تحقق او خود آگاه و آزاد انتخاب دراثر انسان ماهیت اینبنابر

 آگواه  و آزاد موجوود  یوک  او و کند نمی تعیین کس هی  را انسان ماهیت و سرنوشت
 است،

 :مکتب این یها همؤلف

 خودشناسی .1

 انتخاب و گزینش توانایی: آزادی .2

 و حقووقی  فقهوی،  هرتکلیفوی،  بوا  دارد مغوایرت  انسوان  آزادی: سوتیزی  تکلیوف  .3
 .گردد می محدود طاعت به انسان آزادی زیرا اخالقی؛ های ارزش

 کلموه  شد اشاره که گونه همان و است گذر و تعالی درحال انسان: گذر و تعالی .4
Existance  هوم  شودن  و صویرورت  نوعی بلکه است، وجود ایومعن به اوتنه نه 

 .است درآن

 معینوی  ماهیوت  قبل از حیوانات برخالف انسان: انسان برای معین ماهیت فقدان .5
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 از .سوازد  موی  خوودش  آزادی کارگیری به با را خود ماهیت انسانی هرفرد ندارد،
 .است او برماهیت مقدم انسانی خاص وجود رو این

 .است آن دهنده تحقق و ارزش خالق انسان:  سازی ارزش .6

 

 نقد انواع

 شخصی یها هانگیز براساس نقد

 سیاسی نقد

 ایدئولوژیک نقد

 مبنایی برهی  تکیه بدون نقد خاطر به نقد

 استعالیی نقد

 .متن با صادقانه و صمیمانه مواجهه .باشد حقیقت جویو درجست باید نقد

 حاشویه،  بوه  گریوز  و موتن  گورفتن  نادیوده  با نیهلیستیک نقد و شخصی و سیاسی نقد
 معنایی معنا، تحمیل و مؤلف زندگی یا متن ریزهای خرده در جوو جست با متن تخریب
 و نیهلیسوتی  سووگیری  جوز  نیسوت  چیوزی  موتن  با ستیزه برای متن با ارتبا  بی و پرت

 .گر ویران و آنارشیستی

 دراعمواقی  است درمتن زدن غوص و مؤلف و متن با همدلی و متن فهم نقد رسالت
 .باشد خبر بی آن از نیز مؤلف است ممکن که

 
 تاریخی عقل و غیرتاریخی عقل

 تاریخی یها تمحدوی ندک می سیر موهوم درفضای انتزاعی ستا عقلی غیرتاریخی عقل
 و نودارد  معنوایی  روی پویش  هوای  افوق  بورایش  و نود ک موی ن لحاظ را تاریخی امکانات و

 و عقل تاریخی سرشت به ندک مین نگاه و ستا کانتی محض برعقل مبتنی یشها تقضاو
 .ها نآرما و ها هاید شدن محقق شرای  و گوناگون های تحقق و امکانات

 و هوا  افوق  و نود ک موی  قضواوت  هرچیز و برهرکس ها نآ شمول جهان و محض عقل
 .یرندگ مین چیزی به را امکانات
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 ربطوی  کوه  یورد گ موی  درنظور  را دیگوری  هوای  افق یشها تدرقضاو غیرتاریخی عقل
 .ندارد بررسی مورد سوژه به

 و نود ک موی  دقت تاریخی های افق و امکانات به انضمامی و تاریخی عقل برعکس اما
 تووقعی  و درک و .هود د موی  قورار  خوود  قضاوت مبنای را تاریخی امکانات و ها افق این
 .ندارد درتاریخ دخیل یها تشخصی از تاریخی امکانات از جدا نابهنگام و موقع بی

 

 تاریخ سیربر روش دو

 محور پروسه روش

 سوی رموردبر اریخودرتو  کوه  ستا ییاوه تشخصی و اریخیوت اتواقواتف یوبررس روش
 موضووع و کارکردهووا چیسووتی بووه هووا مآد و وقووایع تبارشناسووی بووا و .دویرنووگ مووی قوورار

 .سدر می شان امروزی

 
 پروسهـ  پاد روش

 یوک  کنوی  قلووه  و گوزینش  بوا  کوه . اسوت  پروسه پاد روش محور پروسه روش درمقابل
 و رازآلوود  روش درایون  تواریخی  الزاموات  .ذاردگو  موی  برارزیوابی  را خود مالک حادثه

 .شوند می دیده باور و توجیه غیرقابل

 
 هستند کسانی چه کارگران

 کوارگر  بوا  نسوبتی  است سنگ غالز معادن کارگران از برگرفته که کارگر نمای نخ کلیشه
 .ندارد امروزی

 نوه  تکنولووژی  و صونعت  رشود  و شوده  همگوانی  تحصیالت برکت به امروز کارگر
 .شود می دفورمه پوستش نه و هدد می دست از را اش بینایی تاریک یها هدردخم

 سوند ر موی  تا شوند می شروع شهرداری رفتگران و معدن کارگران از عظیم لشگر این
 .خورشیدی یها لپن تولیدکنندگان و عظیم صنایع کارگران به
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 ایفوا  نقوش  اضوافی  ارزش و ارمزدیوکو  ایه،وسرمو  اختودرسو  کوه  انیوکس امیوتم
 .کارگرند نندک می

 

 ها نئاندرتال انقراض

 .شدند منقرض پیش سال هزار 30 حدود که بودند ها نانسا از ای هگون ها لنئاندرتا

 :است مطرح گوناگونی یها هفرضی انقراض این درمورد

 توسو   حاصول بوی  و خشوک  هوای سورزمین  بوه  اوهو الواندرتو ونئ دنوران عقب .1
 .هوشمند یها نانسا

 بوین  آمیوزی  صولح  رابطوه  کوه  دهود موی  نشوان  شوده  کشوف  سونگی  افزارهای دست
 بوین  نیوز  هوایی  درگیری که آن ضمن است بوده برقرار هوشمند هایانسان و هانئاندرتال

 .است بوده ها نآ

 .است داشته وجود بقاء ادامه برای کافی قلمرو همه این با

 .باشد دالیل از یکی واندت می نیز شکار با دررابطه تکنولوژیک افتادگی عقب .2

 از شوواهدی  کنوون  توا  هرچند باشد انقراض علت واندت می گیر همه بیماری یک .3
 .است نیامده دست به ها نآ بیندر گیر همه بیماری بروز

 یهوا  لسوا  بوین  هرچنود  .سوت ا هوا  تعل این از یکی نیز هوایی و آب تغییرات .4
. هسوتیم  هوایی و آب تغییرات بار 18 شاهد ما قبل سال 30000 تا سال 50000
 و آب تغییورات  بوا  انود  هتوانسوت  خوبی به هانئاندرتال که است داده نشان شواهد
 .دهند ادامه خود زندگی به و آمده کنار یخبندان عصر سرمای و دوره این هوایی

 هوا  نئانودرتال  زمان ایندر سدر می نظر به. است بوده دالیل این از یکی تولیدمثل .5
 هوا  نآ بیندر زایمان از ناشی میرو مرگ و اند هنبود موفق درتولیدمثل قبل اندازه به

 .است یافته افزایش
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 ابژه و سوژه

 یوا  گیورد  موی  صوورت  بورآن  فعول  کوه  است شیئی و مفعول معنی به درتعریف ابژه :اُبژه
. کننود  می ترجمه زنی« شناسایی متعلقِ» را ابژه گاهی مفهوم همین به بنا. شود می شناسایی

 و گوردد  موی  معلووم  حصول ادراک براثر. است ادراک حاصل که است چیزی هرآن ابژه
 .یابد می اعتبار آن عینیت

 کوه  اسوت « موضووع » آن لغوی معنی و گیرد می قرار ابژه درمقابل عبارت این: سوژه
 عنووان  بوا  عمودتاً  آن مفهووم  مدرن، درفلسفه و .است شده ترجمه یز( نشناسا فاعل» گاه
ی گواه  ابوژه  و سووژه  اسوالمی،  درفلسفه. شد معرفی« دشو می مرتکب را فعل که کسی»
 .اند شده خوانده نیز «لمدلو و دال»

 هوای  شودنی  ادراک و محسوسات تمامی به ابتدا معرفت، حصول منظور به دکارت رنه
 پیودا  اتکوا  آن به تواند می که دانست ای نقطه تنها را« ناندیشید» و کرد شک خود پیرامون

 جهان و او« بودن» برای اساسی مبنای دید می خود درون دکارت که تفکری قدرت. کند
 شوکل  دیودگاه  بورهمین  بتنوی م« مهست پس اندیشم، می» معروف جمله و بود پیرامونش

  .است گرفته

 جوووهر اولووی کووه کوورد تعریووف را متمووایز و مسووتقل جوووهر دو دکووارت دراصوول
 کوه  اسوت  جسم یا ماده دیگری و است آن مبرز صفت اندیشیدن که است« یخردورز«

 و خردورزی به را اصالت دکارت مفهوم، دو این بین. است بعد داشتن آن کلیدی ویژگی
 عقول . کورد  توصویف  و درک را پیراموونی  هوای  ابژه توان می آن برمبنای که داد سوژگی
 موورد  را آنوان  و بورده  پوی  موجوودات  هموه  ماهیوت  به است قادر دکارت نظر از انسان

 خوانوده  سووژه  هموان  یا« اشناس فاعل» انسان خرد حالتی، درچنین و دهد قرار شناسایی
  .شوند می خوانده ابژه یا «یشناسای مورد های شیء» پیرامون جهان و شود می

 
 فلسفه کار

 جهوان  فیلسوفان ویدگ می وقتی با  فوئر تز یازده از نخست تز در مارکس شود می گفته
 .است جهان تغییر مهم اند هکرد تفسیر کنون تا را
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 جهان مفهوم که این و است، جهان مفهوم شدن دگرگون مستلزم جهان کردن دگرگون

 .بیاید دست به جهان از مناسب تفسیر وسیلۀ به واندت می صرفاً

 خوودش  برای این جز ای هوظیف و بود جهان تفسیر درکار فلسفه با  فوئر روزگار تا
 .ستا کافی جهان از تبیین انسان برای نداشتپ می و ردک مین تصور

 بایود  فلسوفه  کوه  بوود  بواور  بوراین  و دیشیدان می جهان رادیکال تغییر به مارکس اما
 .یردگ می صورت عامل طبقه وسیله هب تحقق این و شود متحقق

 را جهوان  اسوت  قوادر  فلسوفه  هستی از انقالبی تفسیری بدون که نبود باور براین اما
 .دهد تغییر

 

 کمونیسم نقد و فروید 

 :ویسدن می آن یها تمالم و تمدن درکتاب فروید زیگموند

 آنوان  نظور  طبوق . اند کرده پیدا را بدبختی از رهایی راه که کنند می گمان ها کمونیست
 طبیعوت  خصوصوی  مالکیت نهاد اما است، خویش همنوع خیرخواه و خوب کامالً آدمی

 از و دهود  موی  فوردی  قدرت یکی به خصوصی برثروت مالکیت. است کرده ضایع را او
 مالکیوت  از کوه  کوس  آن و کنود  موی  وسوسه خویش همنوع با بدرفتاری به را او راه این

 لغوو  خصوصوی  مالکیت اگر. کند مبارزه خصمانه ستمگر دربرابر باید است شده محروم
 و بودخواهی  شووند،  برخووردار  آن لوذت  از و کننود  پیدا اشتراک ثروت در همه و شود

 علتوی  شوود،  می برآورده نیازها همه که جا آن از. شد خواهد ناپدید ها نانسا میان دشمنی
 .است الزم که پردازند می کاری به رغبت با همه و ندارد وجود دشمنی برای هم

 لغوو  کوه  بگوویم  تحقیوق  بوه  توانم نمی. بپردازم کمونیستی سیستم نقد به ندارم قصد
 کوه  بدهم تشخیص توانم می اما. نه یا است مفید هدف این درخدمت خصوصی مالکیت
 بوا . است پایه بی وهمی شناسی، روان نظر از است استوار برآن سیستم این که شرطی پیش
 اسوتفاده  آن از انسوان  پرخاشگری میل که ابزارهایی از یکی فق  خصوصی، مالکیت لغو
 بسویار  چوه  اگور  نیسوت،  هوم  ابوزار  نیرومندترین که شود، می گرفته او دست از کند، می

 سوائق  و دارد وجوود  هوا  نانسوا  میوان  نفوذ و قدرت نظر از که تفاوتی اما. است نیرومند
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 و اسوت  باقی خود جای به کند، می استفاده آن از خود مقاصد برای ی(پرخاشگر) تعرض
 نکورده  ایجواد  خصوصوی  مالکیوت  را تعورض . شوود نمی ایجاد تغییری هم آن درماهیت

 وجوود  حود  بوی  اسوت،  بووده  ناچیز بسیار مالکیت که اولیه، یها ندورا در تعرض. است
 نوداده  دسوت  از را خوود  مقعدی اولیه شکل هنوز مالکیت که کودکان، در و است داشته
 شواید  شوود،  می ها نانسا عاشقانه و عاطفی رواب  کدورت باعث شود، می مشاهده است

 میوان  از هوم  موادی  برثروت خصوصی حق اگر. ذکورش فرزند با مادر رابطه استثنای به
 باعوث  که ماند می باقی مردم از بعضی برای جنسی رواب  در امتیازاتی باز شود، برداشته

 یهوا  هجنبو  از که شود می ییها نانسا بین دشمنی شدیدترین و ها یبدخواه نیرومندترین
 برداشوته  میان از جنسی زندگی کامل کردن آزاد وسیله به هم این اگر. برابرند هم با دیگر
 بینوی  پویش  آسوانی  به توان نمی البته برود، بین از است تمدن نطفه که خانواده یعنی شود،
 تووان  موی  را چیز یک اما. گرفت خواهد پیشدر را نوی هایراه چه تمدن تکامل که کرد

 آن دنبال به هم جا آندر انسان، نشدنی نابود خصلت این که است این آن و داشت انتظار
 .رفت خواهد

 بوا  درکمونیسوم  تولید ابزار شدن اشتراکی ذریمگ می ای هترجم یا چاپی اشتباه یک از
 بسویار  نیوت  حسون  بوا  ذاریمگ می .نیست یکی ویدگ می فروید که خصوصی لغومالکیت

 .ترجمه در اشتباه به

 چیست؟ فروید حساب حرف ببین اما

 .ودر موی ن بوین  از تولید ارزاب شدن کیااشتر با و ستا مادرزادی غریزه یک خشونت
 درنهواد  نواممکن  اموری  اصالح .ردب مین ییجا به راه ساختار اصالح بعد به جا این از پس
 .است خشونت ابزار و دالیل از یکی مالکیت که ذیردپ می همه این با .است بشر

 ابلوقو  فرویود  در نفوس  سوالمت  حود  ایون  اوت .نداریم ای هزاوی فروید با اوج این اوت
 .است ستایش

 انسان جا این تا اگر و .بدانیم محق را کمونیسم ذیردپ می فروید که جایی همین تا اگر
 را تولیود  برابوزار  خصوصوی  مالکیوت  کوه  برسواند  مرحله این به را خودش بتواند کنونی

 مشوکل  زیاد کار بعد به مرحله این از .برانداخت باید خشونت هایأمنش از یکی عنوان به
 .بود نخواهد
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 پیودا  ای هچوار  راه نهادی معضالت این حل برای بود خواهد قادر بالی فرا  با انسان
 .مدآ خواهد انسان کمک هب سالم جامعه دریک آگاهی عنصر. کند

 شود؛ می تکرار پرولیبرال یها نمت در مدام که نکته یک اندم می

 کمونیسم ایده بطن در خشونت وجود

 گذاشوتن  زیرپوا  و خصوصوی  امووال  دزدی دانستن یکی با تولید ابزار شدن اشتراکی
 مالکیت، حقوق و بشر حقوق

 مانیفست در خشونت لحن

 آن و عامدانوه  ندنود، ب موی  چشم انکار غیرقابل حقیقت بریک تکراری یها هگزار این
 اعموال  و گسوترش  و نشور  و دقیقه هر و درهرساعت بشر حقوق گذاشتن زیرپا دزدی،

 چیوزی  سولطه  نظام این و سلطه نظام توس  گرسنه مردم برعلیه عملی و زبانی خشونت
 .سرمایه جهان جز نیست

 بگیرد صورت ردا یهسرما برادران سوی از اگر اقدامات این تمامی ها لپرولیبرا نظر از
 .یدآ می میان به ها تکمونیس پای که شود می شروع جایی از اشکال .است بالاشکال

 


