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 سرمتن

 که یعصر در. کند شمتما یگور یپا قطرهقطره تا دهدیم ادامه را او هیگر و شود،یم آغاز هیگر با انساان 

 ونچ کنندیم پاک را شانگونه که آنان یبرا است قفس شرح شر شود، آزاد تا سازدمى را خودش قفس کس هر

 است، شناخت فن شار . اندکرده هیگر یزندگ یجا یبدان خواهندینم که ییهاآن عالمت اسات،  عالمت اشاک 

 هخالص ییشناسا فن شناخت در فقط اما یشاناس شار . ینشاو  گم اریاختیب و بالهت سار  از تا شاناسااندت  یم

 ای و ،اندننوشته ای اشدرباره که یطرز است، ترم کی یشرلوژ ست،یآگاه در شادن  گم کیتکن بلکه شاود ینم

 را زن و نکرد شاار فیتحر جز که یامردانه یخدا م،یشااناساایم را خوب یخدا فقط ما متاساافانه! اندننوشااته

 از ییهاجلوه .شناسانمیم شر کیاستت عنوان تحت را آن دارم که ستدهه سه کیزدن کرد، فیتعر گناه یدروازه

 یتح و ام،داده ارائه «یبدکار» و «تیهرمافرود» ،«اتیادب از ترکیرک» چون ییهاکتاب در ترشیپ را یمتعال شاار

 عالمت را شر «الویل» مهم شعر مجموعه و «کایاروت» ،«کاندوم در ییکادو» چون ییهاکتاب در کردم اریبس یسع

 در را آن و اسااتیساا در دارد یدخالت شاار اما کتاب نیا از یقطعات در کنم، فیتعر شاار دانیم را لذت و عشااق

 . امکرده استیس هامیسخنران

 ملهح است فکر قاتل که سانسور به اغلب شودیم شامل را میهاادداشتی که «یشرلوژ» کتاب اول دفتر در

 یبرخ یحاو که دوم دفتر در و زند،یم پر و بال میهاخواب در هنوز کابوس یپرنده ثلم که یسانسور ام،کرده

 به یربط اغلب که امگفته مختلف موضوعات از است «ستیرانارشیا حزب» و «شعر کالج» در میهایساخنران  از

 رد دهم،یم ختصاصا هاستیرانارشیا سواالت ییگوپاسخ به را یاجلسه روز ده هر معمولن. دارند شر یمسئله

 یصااوت لیفا که سااتیرانارشاایا حزب و کالج در میرفقا از. اساات آمده جلسااات نیا از یمنتخب سااوم دفتر

 .گزارمسپاس اند،کرده ادهیپ را میهایسخنران

 
 ییعبدالرضا یعل

 7931 بهمن اول
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 ست!یاسیسخیابان مدام 

ها در فرهنگ اسااالمی بساایار اساات.   اما تعداد این راه ،اندهایى را قدغن کردهر از راهها گذى فرهنگهمه

انون ق د،انمتاسافانه نامِ واقعىِ شاجاعت در زبان فارساى جز انحراي نیست. اگر از راهى بروى که دیگران نرفته   

ند! بدون سعى و خطا امتراديى خطا و گناه تقریبن کار! در زبان فارسى دو واژهخواند و دین گناهخطاکارت مى

وند! شکاران در نهایت مقیمِ جهنم مىسیم چون گناهتراما ما از خطا مى ،شودتقریبن هیچ پیشارفتى حاصال نمى  

ا چون اعتقادى به گناه ندارد ام ؛فکرىِ مثلن مسلمان جلوتر استقدم از روشن کفکرىِ چپِ ایرانى یالبته روشن

اگر قصد دارى حرکتى بزنى و  .کندهمان مىکاره با خیانت اینکزیرا خطا را ی ،رودقدم عقب مى کبالفاصله ی

خوانند! براى کارت مىسااارِ جات بتمرگ! تکان نخور! چون اگر خطا کنى خیانت ،لید اى بکنى اما دوکارِ تازه

هاى عشوه مشات ساوسولِ فکرى داریم که تنها با   کفکر رادیکال نداریم، در عوض یهمین ما در ایران روشان 

شااوند؛ روند چون مشااهورتر مىکنند، به زندان مىها خطر نمىاند؛ اینکرده کرادیکالیسااتى خودشااان را شاای 

ها ها بروى، مثل آنگذارند که مثل آنقدر آزادت مىزنند اما فقط آنشان هم مدام سنگ آزادى را به سینه مىهمه

ها آزاد نیستند چون دانند. براى همین است که معتقدم اینباشاى و در نهایت خروج از رسومِ خود را خیانت مى 

 رمدام ضااکند اما فکر نیسااتند. کسااى که خود هیچ کار نمى کنند و تنها به همین دلیل مطلقن روشاانخطا نمى

اند وار از بر شدهها حتى درکى از درسات ندارند، فقط آن را طوطى حتى اگر کراوات بزند مالسات! این  ،زندمى

د، شوند که جاى بد و خوب مدام عوض مىاد. متاسفانه اغلب غافلماننت یادشان داده به سنّت وفادار بچون سنّ

چون  ،شان را باید گرفت گاییدهایى هستند درست و اخالقى! اما هم درست و هم اخالقشاان هم آدم بسایارى 

د، انگونهشاااان اینرتا!؟ تقریبن همه... هزاشاااوند، یکى، دوتاساااتند و تازه نمىکنند؛ مدام همان قبلى هفکر نمى

ارها ب اسالمی -شاان براى پاسادارى از همین سانت سیاسى   ترین! بسایارى نامتر از گمشاان مذهبى مشاهورترین 

 کها تخصااد دارند تنها بالهت را مشااهور کنند چون تفکر خطرنااند. ایرانىاند زندان و قهرمان آزاد شاادهرفته

این  ىکنند و در نهایت حلقهها نیست، پس تنهاش مىکند؛ متفکر اصالن از آن نمىها فکر متفکر مثل آن ،اسات 

را در هند  اشبوي رودمى کند؛ هدایت از بیف فرار کردهدق مى «خلیل ملکى»شااود که قدر تنگ مىتنهایى آن
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ر آزاد باشیم، اگ سى نسخه! مسخره نیست!؟ اگر آزاد نیستیم که آزاد - بیسات فقط دربیاورد، آن هم کور کرده و 

 یز در آزاداست که ج یاراخت یهااز فرآورده یکیانتخاب  نیساتیم که اشتباه کنیم پس آزاد نیستیم، نخواهیم شد. 

رمز ورود  نه ستیسردرِ دمکراس ی!؟ انتخابات تابلویپس چه انتخابات یستن یجا آزاد. اگر آنشودینم یفتعر

ابات شاااوند. انتخیآماده م یکتاتوربا جناب د یعتب یهمه دارند برا زهاروینا !یگاریب یبرا یکتاتورد یبه خانه

دانند، همه از اشااتباه خواهد ریسااک کند، تحریم انتخابات را اغلب خطا مینزدیک اساات، اما باز کساای نمی 

هر دو از ردِّ  ی،چپ و راساات حکومتروزها یناای را امتحان کند. خواهد رویکرد تازهترسااند و کساای نمی می

مطابق  یاند، پس اگر بوفالو جنتاند. هر دو حذي را، ساانسور را جشن گرفته خوشاحال  نژادیاحمد یتصاالح 

 ییااب یاست که اول ینطلب اگرا و اصالحاصول یک ینهم خوب است! تنها تفاوت ب یلیعمل کند خ شاان یلم

است، گرگ است در لباس  یاکارراما  ی! دومیطرف یتوام با خشونت تبا چه باله دانییارد خودش باشاد و م دن

انتخابات نزدیک اساات، انتخاباتی که در آن برای تحقق دمکراساای اسااالمی حتی خودشااان را سااانسااور ! یشم

 از یاند، کسست، همه از حذي خوشحالخوشحال کرده را شانهمهن، از خودشا یکی روزها حذيیناکنند! یم

پشمی از  -تی آن دسته از خودشان که بعد از جنبش یشمیح اند،یهمه ساانسورچ  یسات، خور نصادا دل  مِاعدا

 شان بامخالفت رغمیعل های سابقیجیبس! این اندشده تریعوضکه عوض شاوند  یناایران خارج شاده و جای  

 . اندیجیهنوز بسی اسالم یجمهور

 کهاین !ستیو عهد بوق یفشادت کث هب یادشامنِ من، دوسات من اسات، جمله    نِدشام  گویندیم کهینا

 و ست،یسانسورچ ی،آور است. سانسورچچندش بالندیو به آن م دهندیبه قدرت ساانساورشاان پمز م    هایلیخ

تل فکر از ق تریعفج یقتل یچو هم قاتل! ه یرهم حق ست،یجیهم بس یسانسورچ ست،یکه ساانسورچ  یعنی ینا

گرفت و تا نا در بدن  یدرا با چیورسااانساا یرند،بگ یسااانسااور را جد یدمیاپ هایرانیا یدهوقتش رساا یساات.ن

وقت  هایلیخ یم،داشت یخاتم یجمهور یاستسانسور را در دور دوم ر ییوهشا  ترینیفکثما ! ییدگا ،سات یباق

شان از ها همهطلب! اصالحیمهااز آن یکی، من ندشان را از دست دادتن و وطن ،خندان ملیجک ینهم یاساتِ ر

ا و شان در اروپاند. حاال هم نصفکه تنها در فن سانسور خبره یستپوپول ساوادِ یب یمشات  اند،یدم ساانساورچ  

 پول به مشام یکه از آن بو یهر سوراخ یحوالیعنی  اند،یزیونو تلو یوراد یارندهفعال حقوق حشار و د  یکاآمر

 یرانیا یباعث شااد در جمع یسااتیآنارشاا یقها، خواهش رفاز سااال ! پریروز، بعداندبرساد مثل موش کور جمع 

از زمره دبیران بودند و حاال  یاتدر نشاار امیسااانسااورچ یرانم چند نفر که در اتمام کردکه  ینحري بزنم، هم

 !ر رفتم، آمدند جلو که دست بدهند، دست دوست دخترم را گرفتم و داندیمرزبرونمدیاهای 

نند کرا سانسور میها حتی خودشان یجیبسماند. یم یجیتا ابد بس یجیبس شاود، یعوض نم ساانساورچی  

ا را هست اما لباس پوشیده، خودش را پوشانده تا کسی فکر نکند! فکر اینمبادا که اشتباه کنند، دیکتاتوری علنی
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اند پشاات عبا! همه از تن، از اند، دوال شاادهاند! همه مال شاادهکند؛ همه از فکر، از شااعف فراریخلع ساالح می 

ازى را باند آلتِ شکنجه و عشقاند، کیر را کردهگاه نامیدهس را شرموند، ککنیاز تماشااى عریانى شرم م تنانگی، 

اند تا لذت را طرد کنند، براى همین ترساند و برایش چندین مترادي ساخته از آن مى ،کننددرسات صاري نمى  

ه ست کبازىکه خشونت فقط در عشقحالى کردن و گاییدن حاال دیگر بارى دارد شادیدن مردانه و تهاجمى! در 

تعریف مهربانى و خشااونتِ توامان جز در کار باشااد  اگر درهم  ییخدا شااکیشااود، بهمان مىبا مهرمانى این

، خدا لذت اساات، آدرنالین اساات و تنها در ارگاساام اساات که حىااورى غایى دارد. مالها خدا را   شااودینم

 کاردار نویسى؟ چرا دائم از کلمات کايچرا چنین مى»گیرند شاناساند و به من ایراد مى  فهمند، خود را نمىنمى

 اند،ها هرگز تبعیدى نبودهو تاكکیاد دارناد من هم این کلماتِ عزیز را از صااافحاتم تبعید کنم. آن    «ى؟کشااامى

گرند؛ زن و مرد، چپ و راست هم ندارد، ها شکنجهدانند چه دردى دارد دورى از زبان، از مادر، از وطن. آننمى

 گونه تبعیدشخواهند و اینکنند، کون را باسن مىس شرم مىودر متون فارساى نباشد. از ک خواهند کیر همه مى

گویند عبدالرضااایى مدام کنند. مىکه دائم به این سااه کلمه فکر مى سااتیلعنت براى همین سااانسااورِ .اندکرده

ند! اها معاصرِ مرگدگى بیاورد. آنزن بیاید وام تا نسیمى ها را کنار زدهکه من فقط پردهحالى در ،کنددرى مىپرده

میرد. من حتى اى که دارد در عنفوانِ جوانى مىزندگى براى همه، براى نسااال تازه کخواهم؛ یمن زنادگى مى 

در کتبِ مقدس ای هیچ حورى .سااوزدم مىاش جز به خودارضاایى اشااتغال ندارد دل اى که در حجرهبراى طلبه

کشند تا به بهشت برسند و این جز جا بهشات را مى ها ایناند. آننکرده حجاب ندارد؛ تنِ هیچ غلمانى شاورت 

کلمات  خواهند اینها که نمىکارى بیش از این تبلیغ نشود. آننویسم تا ریا، تا مخفىبالهت نیست. من لخت مى

یانى نایرادی پیش چناند. بویى از اخالق نبرده ،کنندها که اخالق را سانسور معنا مىباشاد، مجرى سانسورند. آن 

دانساااتند و چون ورزایى رویى که از آداب رقد هیچ نمىبدید! پساااران خوشرا مالقات کردم شااادیدن ندید

عد ب ،زدند بدم آمده بودها مىها با آنک! اول از رفتارى که ترآنتالیاها و دیسکوهاى حشارى زده بودند به کالب 

ملت بزرگ را  کسوزد. سانسور یم مىسات، من دل ردهبهشاان حق دادم؛ ساانساور آن فرهنگ بزرگ را فلج ک   

انگیز اسااات! جوانانِ عرب بودند، واقعن غم بیخسااات، من غمگینم! در ترکیه پساااران جوان ایرانى از کشاااته

روى کشاورم جز عربده، جز شایهه، جز خشونتِ جنسى حرفى براى گفتن نداشتند. عشق ورزیدن را یاد   خوش

عمر زیر اخالقى چنین بدوى بخوابند، پس ناچارم  کتران وطنم که مجبورند یم ساااوخت براى دخنگرفتند. دل

یست، ن اسالمیست. دشمن من حاال دیگر فقط مال و اخالق ست، سکس بدیهىبازى طبیعىچنین بنویسم. عشق

هایى نتر انزجار دارم؛ از آکنند بیشمعنا مى انسان فکرهایى که اخالق را حذي طبیعى و طبیعتِروشان مثلن از 

ري شهاى بىتر شود. از این سانسورچىاىس حذي شاود تا عجیب بماند، کیر نباشد تا عقده وخواهند ککه مى

 متنفرم! ضدِّ کلمهو 
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شده،  کدیگر ور رفتن با شکل و شمایل کلمات کالسیکه خواهند آوانگارد بنویساند، بدانند  هایى که مىآن

ست! حاال دیگر سیاستِ شعر جز در یاسیسابان است، و خیابان مدام صفحه خیباید به درون زد، به درونِ متن! 

برابرِ  درخواهند و شود. انتخابات نزدیک است، تمام هنرمندانی که هنر را سیاسی نمیشاعرِ سیاسی تعریف نمی 

در  هکنند کالتماس می شاناند! به طرفدارانشاده  یاسای سا  روزهایناکنند، دقیقن یها ساکوت م ساتم  ترینیعفج

کت بهتر است در انتخابات شر کنندیفکر منشود، جماعت حمق  ترخرابانتخابات شرکت کنند تا اوضاع از این 

 آرزو نیها بد نگذرد و متاسفانه ابه آن یشب ینهمان بد انتخاب شاود و بعدها از ا  هاینبد و بدتر ینکنند تا از ب

 یوحانر یقبل هر که جا یشته شده، مثلن در دورهنو یشاپیشپ یبعد جمهوریسئ. مشق ریستخام ن یالیجز خ

 جنابیهم عال تریشتمام شاااده بود. پ یگرحاال د دیکتاتوربرجام، وگرنه کار  نداشااات مگر انجامِ یراه آمدیم

عدم شرکت مردم  تر چپاول کند!راحت یکم خواستیداد چون که م یحترج یرا به موسو نژادیاحمدیاه، سرس

مثلن  ست،ورییکتاتد یناز ا ییرها یاقدام برا یرگذارترینبلکه تاث یستمنفعالنه ن یا برخورددر انتخابات نه تنه

 یاخلد یشنِو آپوز یوبه عنوان آلترنات اندیرانحکومت ا یگرد یها را که روطلباصالح یگرغرب د شودیباعث م

 هاییاستندهد که همان سااقرار  یارشاان را در اخت یزبان خارجیفارسا  یاهاینشاناساد و تمام مد   یتبه رسام 

 ببرند. یشرا پ یرانحکومت ا

. مردم کندیباند اصالحات کنترل م گرییانجیرا با م یدارد اعتراضات مردم 72از سال  یکتاتورِ سارسیاه، د 

 نی. حداقل سود عدم شرکت در انتخابات اخورندیرا م یحکومت یشنِآپوز یبساال اسات که دارند فر   یسات ب

 یهرا مثل گل هاآن ردهمردم را کنترل ک ی،امثال خاتم یانیبا پادرم تواندینم یگرد فهمدیم دیکتاتوراسااات کاه  

لکه ب یسااتن یانتفقط خ یکتاتور،شاارکت در انتخاباتِ دد. کن یش خواساات رهبرگوساافند به هر طري که دل

 هیکه الاقل مثل بق یدبده یبه روحان یدبرو یدده یرا خواهیدیاما اگر باز م سااات،یفرهنگ یِگدادن باه جنده تن

 !گذاردیتان نمدهن یو تو آوردیدرنم یزیونرا در تلو یرشککاندیداها 

ولت من بارها در د»کتاب پارسال گفته  یشگاهنما یشدر مراسم گشا یخواندم مال حسن روحان یشپ ساعتی

خوب  کتاب ین. ایمذار کنکارها را به صاحب نظران واگ یداست با ینارشاد هم گفتم، نظر من ا یرام، به وزگفته

تم اى کاره زیر لب گفکی ،«یمکن اگذارو ناشران و یسندگانرا به انجمن نو یستن یابد، قابل چاپ است  یااست 

همه را کیر کرده اما بعد  شااعرهاکسو این قلم  عملیو روى کاغذ نوشااتم از روزى که آمده با حري ب !جاکش

ادم که دیگر کیرى ننویسم، پس رفتم سر سطر سراغ جاکش! اما دیدم دخترم قول ددوستکه اخیرن به یادم آمد 

م را محک شعرکسش کردم پریدم دست پرتابى خوب نشاسته بود، ول  یولین جملهاجا تهِ جاکش آن ،جا ندارد

تر محکم زد روى دساااتم، داد زد طريچهاارم بیندازمش بیرون، اما کیر از دو تا کلمه آن  یگرفتم تاا از جملاه  

 لت بکش پسر! فقط مانده بود تو هم سانسورچى شوى!خجا
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 غول مهیب

ساات که در طول تاریخ، دیکتاتورها همیشاه آن را علیه آزادی بیان و پیشاارفتِ  ای ارتجاعیساانساور حربه  

 اگر که زندمی فریاد بلند صدای با هایشخطابه از یکی در «واشنگتن جرج»اند. فرهنگ و آگاهی مردم علم کرده

و حاال این گزاره را ما ! شااد خواهیم هدایت کشااتارگاه به گوساافند مثل مانهمه شااود، گرفته ما از بیان یآزاد

تن شااک جرج واشاانگبی کنیم.تر از او درک میتر و ملموسگاهی که در آن گرفتاریم، بیشخاطر قتلها بهایرانی

 اما برساند آسایب  جامعه اقشاار  از برخی به اسات  ممکن حقایق برخی بیاندانسات که  بهتر از رهبران ایران می

تر بود. مشکل ما ولی حاال فقط بدانند، بسایار مهم  خواهندمی نه دانند،می نه که اقشاار  برخی از برای او حقیقت

دیگری را تحمل م آن صاادای دیگر و آزادی بیانِ آنتوانیاین قشاار و آن قشااری نیساات، بلکه خودمانیم که نمی

 از هک کسانی بیان آزادی به ما اگر» نویسد:می سانسور با مواجهه در مقاالتش از یکی در «چامساکی  نوآم»کنیم. 

که  هاییو این یعنی آن« نداریم اعتقادی بیان آزادی به اصلن پس باشایم،  نداشاته  اعتقاد آیدنمی مانخوش هاآن

 اندها باعث شدهورچیسانس اند!کنند، سانسورچیشاان رقیب را ساانسور می  حتی برای ارضاای حس حساادت  

که تنها بد شاااان هی محدودتر شاااود. دیگر کسااای حق انتخاب ندارد، مگر این ها در زندگیی ویراژ آدمدامنه

 ت؛دانسمی آزادی به محکوم را آدمی بخواهد، یعنی بخواهد که فقط بین روحانی و رئیسای انتخاب کند! سارتر 

که سااانسااور مساائولیت را از دهد. در حالیمی انجام که سااتاقدامی هر مساائول تولد، محض به معتقد بود زیرا

 ام اساات. غوز باال غوزِ نیز شاانیدن آزادی بلکه نیساات بیان آزادی تنها ما مشااکل البته کند.ها ساالب میآدم

 آزادی اگر» نویسد:می «اورول جرج» ایم.داده عادت خاصای  صاداهای  شانیدن  به را خود گوش که هاسات قرن

وقتی  ناعو این امت« بشنوند خواهندنمی که بگویی چیزی مردم به که است این معنایش باشد، شتهدا معنایی اصلن

توانی بفهمانی! انگار همه دارند برای حذي هشت سالگی بفهمی که دیگر نمیوشود که در چهلتر میوحشتناک

ین وانفسااایی نوشتن فرساتند. در چن ی دار میصادایی که دوسات ندارند بشانوند، صااحب صادا را پای چوبه     

 شاااود! حاال دیگر برای منتر نمیکند جز به مرگ نزدیکخطرناک اسااات و نویسااانده با هر اثری که خلق می

 هماناین هر دو این متن، از میم حذي با ظاهرن نیز گرچه معنایی واحد دارند، تن سااانسااور و متن سااانسااور
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ست و اگر بخواهی چوبِ خشک نباشی، ناگزیری یجور ناچارشوند و انگار دیگر گریزی نیست. نوشتن یکمی

 حدود و حد بیان آزادی برای که کسااانی شااکجور حدّی بنویساای. بیواهمه باشاای و فراتر از همهکه بی

 ادیآز ندارند. گرچه ارزش را بیان آزادی شایستگی برخورداری از خودشان ،«لینکلن آبراهام» قول به گذارند،می

ها عوض فهمند و غبن بزرگ این اساات که در ایرانِ معاصاار، ارزشمی ارزشاامندند که هاآن هنوز فقط را بیان

 ها ارزشمند!  اند و عوضیشده

 خود آنِ از را ی هر شااعر و داسااتانیجمله آخرین که بوده مهیبی غول ادبیاتی، هر همیشااه در سااانسااور

 سانسور جز مولفی که ایشده ساانساور   کتاب ندارد وجود همین برای زده،می را آخر حريِ مدام دانساته و می

 تیراژ باورنکردنی نزول آیا .دانندمی بهتر همه از است شانسانسور حربه که دیکتاتورهایی را این و باشد داشاته 

 کسیچه که است این سانسور ینتیجه» نویسد:می جایی در شاو برنارد دارد؟ ساانسور  جز دلیلی ایران در کتاب

نها ها را تو این یعنی در شاارایط حاضاار، کتاب « خواندنمی کسهیچ که هاییکتاب جز ندبخوا را کتابی نتواند

ها را سااانسور طوری که کتابواری همانکنند! در چنین شارایط گروتساک  خوانند که ساانساور می  کساانی می 

 «صادق هدایت»ثل ها همه مخواند! انگار دیگر مخاطبی در کار نیست و اُرژینالنویسد، تنها هم اوست که میمی

 ه چونایرانی ک ساانسور  تحت ینویسانده  ی غوز کرده بر دیوارشاان بنویساند. طفلی  ناگزیرند تنها برای ساایه 

در چنین والذّاریاتی  !خواندنمی را چه و خواندمی چرا دانندمی همه و خواندمی جوریک مدام قفس در ایپرنده

 انسورس تحت را «دن کیشوت» نیز سروانتس کنندمی عنوان سورساان  از دفاع هایی که دربسایارند ساانساورچی   

 دن مثل رمان چندین سروانتس حاال نبود، کلیسای کاتولیک سانسور اگر اند کهغافل اما نوشت کاتولیک کلیسای

 اراتنم دوی قهرمان که آشاانایان از یکی به ها پیش در ایرانسااال. بود به یادگار گذاشااته آن از برتر یا کیشااوت

کاره کنی؟ طري یکدود می سیگار دوی، چرا نخ پشت نخ این همهمی خوب قدرکه این تو گفتم بود شده یالنگ

 احمق! ماراتن گیالنم قهرمان که فعلن نباش، من نگران شاااما یکی لطفن باادی در غبغاب انداخت و گفت  

 شود.  می ایران قهرمان ماراتن نکشد، سیگار اگر که دانستنمی

ن جرم نیست ولی اگر بر آن پافشاری کنی جنایت است! متاسفانه این جنایت را سانسور، عادی البته ندانست

ها کور نیسااتند اما چشم ندارند لعنتی .دهنددهد و دیکتاتورها با طرح قوانینِ قرون وساطایی، رواج می جلوه می

 شانهکری یچهره چون ترسند،می آینه زا و انداز دست داده را شاان جامعه واقعیت با رویارویی توانِ ببینند، اینان

 سورسان بساا   برچیدن شاک بی. ندانفساعتمادبه فاقد روندمی ساانساور   بار زیر که هم مردمی. کندمی فاش را

 آزاد هاآدم جساام وقتی فقط» گوید:می «گَروی مارکوس». کند پیشاارفت خواهدمی که سااتایجامعه گام اولین

 تایس سات. سانسور تابلوی نیاز آزادیو این یعنی که آزادی بیان، اولین پیش« ودشا  آزاد شاان ذهن که شاود می

 واهیبخ که افتدمی اتفاق وقتی سااانسااور نوع ترینوحشااناک و کنند حرکت خواهندمی که مردمی برابر اساات



 / شرلوژی 13 

 

 یرخودسااانسااو دائم که هاییآن را متاساافانه فقط این و بنویساای دیگری چیز کنند مجبورت و بگویی چیزی

 دیالوگ فرهنگ از که ستجوامعی مختد سانسور اند.درک کرده شانو استخوان پوست و گوشات  با کنند،می

 دیگر کنند، عمومی را خصااوصاای امر بتوانند ایواهمه هیچبی هاآدم که برسااد روزی اگر نیساات. برخوردار

 راگ کند، سوال پسر که بگذارد پدر اگر شود. شروع خانه از باید چیزهمه پس داشت، نخواهد وجود ساانسوری 

 دنترس حساب حري از حکومت اگر. ماند نخواهد در پستو پاسخی هیچ دیگر بپرسد، دختر که دهد اجازه مادر

 یکشور هیچ مردم داشت. نخواهد وجود سانسور اعمال به نیازی دیگر نترساند، حسابی از آزادی بیان را مردم و

ادا بند که مکنند؟ واقعن چرا دائم نگرانمی ایفا را آقاباالساار رمل ائمد هادولت چرا پس نیسااتند، حکومت طفل

 زا اگر نکند، خطا حکومتی اگر اند؟شااان ساااختهکه چنین جهنمی در ایران برایمردم به بهشاات نروند در حالی

 در را مردم و داشات  نخواهد بیان آزادی از نیز ترسای  شااکبی باشاد،  نداشاته  هراساای خود گُهی کونِ افشاای 

این  بشااریت و علیه سااتجنایتی شااود، نوشااته باید که چهآن به حمله کرد. نخواهد حبس فکریبی یقرنطینه

د و نویساامجلس برایش قانون می کند،فتد چون مساجد آن را تبلیغ می اجنایت هر لحظه دارد در ایران اتفاق می

ه دانساات کرا نوعی آگهی تجارتی می ، سااانسااور«فدریکو فلینی»آورد. هیچ شاارمی به اجرایش درمیدولت بی

 گیرد دیگر نیازی بههایی چگونه صاااورت میکه چنین پرداختکند. اینی تبلیغش را دولت پرداخت میهزیناه 

ا اند تا سانسور رمرزی را نیز اجیر کردهاند! حتی مدیاهای ظاهرن مستقل برونتوضیح ندارد، انگار همه را خریده

 اکنونت که شااانیکی. شااد فرسااتاده برایم بیان آزادی یدرباره تن دو یمناظره ینکل طبیعی جلوه دهند! دیشااب

 تروای با مولوی جز دادمی نشان خود که طورآن شده، جدا پدر پستان از تازه احتمالن و بودم نشنیده را اسمش

 مالیی چون کهاین عجب و نداشت هنر از درکی بود، بر از را سطرش چند که سپهری ساهراب  شاعرهای  و بابا

 !بگوید «هنری بیان آزادی» از جمع برای تا بود شده دعوت داریم، سراغ هاآن از که ادبیاتی همان با ،عمامه بدون

 ایخواجه گفتمان از و داشت تكلیف - ترجمه طعم همه که بودم خوانده زمانه رادیو در مقاله چند نیز دوم نفر از

 چنان با بود داده اجازه خود به کهاین عجب باز و سااتهنری درک فاقد نیز او که بود مشااخد دادمی ارائه که

امثال . ندک ایفا را بوکسکیسااه نقش ناغافل ،مالزاده با مناظره در و بگوید هنری بیان آزادی یدرباره فقیری فهم

 ود انهو،)سااردبیر رادیو زم «فرمحمدرضااا نیک»)فرزند عبدالکریم سااروشو و  «سااروش دباغ»نفر یعنی  دو این

گردانندگان  زمره از کالساایک، بالهت از مندیبهره و سااوادیبی دلیل به که هسااتند هاییآدم طیف از نماینده

 میاسال حکومت پستان از تازه که دیروزند ریشوهای همان اینان. مریکایندآ صدای و سای بیبی مدیاهایی چون

 همان با مالزاده مذکور، یمناظره در. کنندمی ایفا را مرزیبرون اپوزیساایون رمل و اندکرده تیغهشااده، شااش جدا

 این بر چنان و برد خود مذهبی میدان به را فکرنماروشاان یپخمه کارهیک داریم، سااراغ آخوندها در که بالهت

 که اعجب! بیرون ریخت حري دهانش از کلمه چند پمپ، زور به احتمالن که شد چیره مریکاییآ کراتدم لیبرال
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 نای و لُمباندمی هابرماس تا شش تا شاش  ربطی هیچ بدون زبان، گردش هر در آخوندی ادبیات همان با مالزاده

 نشااد، یاد مذکور یمناظره در که چیزی تنها از کهاین خالصااه و جاآن به انگشاات بود مانده واج و هاج طفلی

 رحط مطمئنم که جاییآن از م. متاسفانهکنجا یاد میاین ملیجک دو این از اگر ببخشید مرا بود. هنری بیان آزادی

ه ذهن مریکا بآ صدای سای و بیبی کمک به را خزعبالت همین که نیسات  دیر و نبوده دلیلبی هاییبحث چنین

 را هاتردستی این فریب بعدها دانند،نمی خوب که هاییآن تا کنممی بیان آزادی به ایاشاره مردم زورچپان کنند،

 گوید:می منتشر شده 1948 دساامبر  12 تاریخ در تازه که بشار  حقوق جهانی یاعالمیه دهمنوز یماده. نخورند

 شتهاند بیاضطرا و بیم دخو عقاید شتندا از که ستا آن شامل رمزبو حق و دارد نبیا و هعقید یآزاد حق کس هر»

 آزاد مرزی، حظاتمال بدون ممکن سایلو متما با آن رنتشاا و خذا در و رفکاا و تطالعاا کسب در و باشد

 حقوق جهانی یاعالمیه نوزدهم ماده به یعنی شااده؛ موکد «مرزی مالحظات بدون» عبارت ماده این در «.باشااد

 یدامنه که گفت شااودنمی مذکور یمالزاده مثل مثلن کرد؛ عالوه تواننمی را محدودیتی و تبصااره هیچ بشاار،

 و نسورسا قبول یعنی مالزاده یایده پذیرش زیرا! نشود هینتو ایعقیده یا کسای  به که جاسات آن تا بیان آزادی

 را بیان هاست، آزادیسال که حوزوی مجتهد چند باز استخدام و است تفسایر  نیازمند که دیگری قانونی حدود

ین ا مصاداق  بپذیریم، را تهمت طرح بدون بیان آزادی که گیرم تازه! انددرآورده اجرا به ایران به نحو احسان در 

 ودشاامی چطور گرفته؟ صااورت تهمتی و توهین که کند مشااخد باید کساای چه چیسات؟  توهین ت و آنتهم

 و راءآ تنوع که ایران مثل کشوری در هم آن ؟!برنخورد کسی به داشت انتظار و زد سینه به را بیان آزادی سانگ 

چیزی به اسم آزادی »د که های مهمش فریاد زدر یکی از ساخنرانی  «نلساون ماندال »کند؟ می بیداد آن در عقاید

 هایکوتوله این گذارد!؟ش حد میست که مالزاده برای بیانجور آزادی، پس این چه«نصف و نیمه وجود ندارد

 اعمال. ندارد دیگری معنای آن، انکار جز بیان آزادی برای محدودیت ایجاد که ندغافل شااده رها پسااتان از تازه

 و ساایاساای آزادی چنان اما شااود مشااکل بروز موجب ابتدا اساات ممکن بسااته و ساانتی جوامع در بیان آزادی

 کالسیک شعارهای و گاردها از یکی. رودمی باال نیز مردم تحمل یآستانه ادامه، در که دهدمی بسط را اجتماعی

 هکحالی در اساات، مخالف نظر به احترام کنند،می تجربه را بیان آزادی دارند تازه که توسااعه حال در جوامع در

 را مخالف صاادای تحمل پیشاارفته، جوامع در امروزه و سااتریاکاری بروز عامل مرور، به احترام همین حتی

 اند.کرده آن جانشینِ

 یستن ممکن صاورت  این غیر در ببریم، باال را خود تحمل یآساتانه  ناگزیریم ما واقعی آزادی به نیل برای

 اینرسی نای یتولید کننده که بزرگی یعده شکبی. نشود جادای اینرسی برابرش در و شود طرح ایتازه گفتمان

 اینرسی همین مگر. است شده توهین شانعقیده و هاآن به کرد خواهند ادعا که بود خواهند کسانی همان هستند،

 ترتنگ سانسور یی محاصرهدایره روزه هر و نکرد تنگنا دچار را به مرور، بیان شاصات، آزادی   یدهه ایرانِ در
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 بیان، آزادی از مدرن درک بدون کنندمی جرات کتبی فکرروشن -مترجم آن و مالزاده چگونه اممانده من نشاد؟ 

 اثر ره بررساای در. نیساات ممکن ایحرفه درک بدون آن به پرداختن که بگویند هنری -ادبی بیان آزادی از تازه

 هایسمت از یکی و آید پدید خالق اثری است لمحا و طرفیم تكویل تنوع با ما ادبی متن خوانش در یا و هنری

 یعنی اییوسااط قرون و فقیر هایبحث چنین طرح. نشااود تلقی گفتمانی یا عقیده به تهمت و توهین اشتكویلی

 رسشپ بخش که دراین جالب حقیقت. کشف انداختن تكخیر به و هنر مرگ یعنی! خالق ادبیات به دادن ایسات 

 لختی زدند،می صداش هم دکتر که مالزاده اما ،شد طرح حىار از طري درست سوال چند مناظره این پاساخ  و

 اعدام را واقعی صدای بالهت نهایت در بود، دکتر نیز او که گرداننده و نکرد مرتکب شد، که اشتباهاتی بر درنگ

 هک منگ ژورنالیستِ - مترجم چرا که اممانده من وسط این. برد در به سالم جان چرند طرح با مالزاده باز تا کرد

 هک ایرانی خالق ینویساانده بدبختی! نکشااید بیرون خماری از را نامیده بود، خودش دمکرات لیبرال را خود

 شااناسااایی در که هم داریسارمایه  و اسات  معاصار  بالهتی چنین با که اساات این کندمی شاله دارد ساانسااور 

 دو ظاهر به مذکور یمناظره در. اساات داده قرار یارشاااناخت در را هاشتریبون تمام دارد، اسااتادی جماعتابله

 لناحتما هم یکی آن و بود داده خود به دینی فکرروشاان لقب یکی که بودند کرده شاارکت طیف دو از نماینده

 خود که دارد معروي سانسورچیِ همان ژنِ شکبی او ندارم، کاری من اولی با. دانستمی فکرروشن را خودش

 دومی با اما بوده، ایران هایدانشگاه از فکرانروشن حذي کارگردان و داندمی مذهبی فکریروشان  گذاربنیان را

 منافع تا کرده سااکوت او رساادمی نظر به باشااد، پخمه و سااوادبی اندازه این تا کنمنمی فکر چون دارم کار

 بوده سطحی و نمانخ قدرآن دهمالزا هایسفسطه و دالیل مذکور یمناظره ندهد. در دست از را اشژورنالیساتی 

 - مترجم. ببافد مهمل تربیش آن از نگذارد و بگیرد را مچش توانساااتمی کارتازه اینویسااانده حتی که

 به تخیان جز معنایی ارتجاع، به دادن میدان و بالهت برابر در سکوت که بداند باید مناظره این فکرمآبِروشان 

 شد. خواهد ثبت اشروندهپ در همه هااین و ندارد فکریروشن
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 مدار!  سیاست شعوریبی و شد شعوربی وقتی سیاست

 دیگری که برندمی لذت بمردشااان از وقتی فقط هاآن ندارند، رقابت خودشااان با مطلقن هابرخی از ایرانی

 است ندشام  نامش که را یکی تا بریممی بلکه ببریم، ساود  که بریمنمی نداریم، ساود  از درساتی  درک ببازد. ما

مه کند، هایم که هیچ جنگی بمرد نصیب نمیایم، غافلهاست که بیهوده در جنگبرای همین سال. دهیم شاکست 

 که یستن انرژی نیست، مادّی شادی ببازد؟ دیگر یکی کهآن بدون ببرد کندنمی تالش کسی بازند. اصلن چرامی

 چرای به داری کارهچ! بچر برو اساات، ساابز هنوز دشاات این !باش آرام» کنیم!می شساالب دیگر یکی از مدام

 و دارا بین شکاي! جوییعدالت نه اسات  حساادت  اعالم این و نداریم؟ ما و دارند هاآن چرا پرساند می« ؟!بقیه

 در برند!؟می لذت دیگران چرا که ندناراحت عده یک کرده. پر تر حسااادتبیش بلکه عدالتیبی نه جاآن را ندار

اند و ها همه با حال غریبهحال کنند. این خواهندنمی خود و کنندمی حسادت فقط برند،می بقیه که لذتی به عواق

ید گوبزنیم. می ضدِحال کهاین نه ببرند حال همه بخواهیم که است خوب چقدر کنند.مادام در گذشاته سایر می  

 الترذ چون ست،پیشهحسادت بلکه نیست، جوعدالت جااین واقع طري در ،«کشایده  باال خوب زرنگه، فالنی»

 تا ندارد، در عوض وجود عدالت جاآن همین برای نیساات، عدالتیبی منتقد و داندمی زرنگی را چپاول و ریا و

  .وجود دارد بالهت بخواهد تدل

 یشعوربیبنویسد و دالیل آن  جاآنکه از بالهت و مشاکالت فرهنگی  نویس معاصار هم جای این داساتان 

نویسی را به اسم نویسد. تازه این مهملکه انگ سیاسی بخورد مدام مهمل میسایاسی را اکران دهد، از ترس این 

اشد؟ آیا عدالتی نبوده بشناسید که در ستیز با بیکند! کدام هنر و هنریِ واقعی را میتبلیغ هم می« هنر برای هنر»

دیوار به دیوارتان ناظم حکمت، مدام در حال ساااتیز با ی پاز و نرودا، بورخس و همینگوی یا همین همساااایه

 نباید، د، شعرداستان نبای گفتیم که شد شروع وقتی از دقیقن ما بدبختی یعدالتی نبودند؟ اصلن همهبالهت و بی

 باشد سیاسی دنبای شعر گفتیم مدار!سیاست شعوریبی و شد شعوربی سیاست وقتآن باشد. سیاسی نباید شاعر

وگرنه ! مدارسیاست کاردارِ هم درمان و شد سیاسی نان! سیاست یفرآورده شاهروند  و شاد  سایاسای   شاهر  اما

 و شد سیاسی عشق اما عاشقی، با کردیممی عشاق  همه ما خواسات. نمی تیمارساتان  فقط در را شااعر  کسهیچ
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 زا شد. فقطنمی دهاتی شهروند و دهات شهر بود، سیاسی اگر شعر. کردند سایاسات   دار یچوبه پای را عاشاق 

 ام بدبختی ینشستند. همه کلمات جای خرافات داد، میدان مال به و شااه  کرد فرار سایاسات   از شااعر  که وقتی

 تباهاش ما کردیم. تهی شعور از را سیاست و خواستیم مدارسیاست علیه را شااعر  که شاد  شاروع  وقتی از دقیقن

ارانی هر روزه بسی نباشد؟ سیاسی تواندمی چگونه باشد، شعر اگر شعر باشد، شاعور داشاته   اگر شااعر  ایم،کرده

که خواهند شاااعرى را معرفى کنم در حالىتر. روزانه بساایارانى مىیکى از یکى خواجه ،فرسااتندبرایم شااعر مى

باشد و  فهمهمهظاهرش مردمی و ى که متنیعنى سیاسی کنند شعر ها فکر مىشود. خیلىشاعرى نوشته مى  ترکم

 سیاسیتر از انواع دیگرند. شعر فارسى خواجه یزدهسایاسات  داده باشاد به قدرت! اتفاقن شاعرهاى    مفتیگیرِ 

وتیف و اش، تا تم و ماز ساخت و زبان و فرم گرفته تا تخیل فرهیخته خالقیت ببارد،آن  بمعدست که از هر متنى

اش. شاااعر رده، تا اجراى خودویژهاى که تولید ک، تا فىااااى تازهشمولفمتنى و در نهایت نیت رویکرد درون

 ،ککالساای قالبی درعربده گل کرده باشااد، وگرنه با فرم و زبان الکن  شساامتساات که در همه متنى شااجاع

ى متن ندارد بشااشد آن را حواله  چیز! طري ایگی نکردهاعالم خواجهجز تندترین فکرها را هم که صادا بزنى  

هر چه هم بعد  ،سیاسىمثلن این روزها شاده شاعر معترض، شاعر   ىى متنخواجهو  فساقلی کلههر چه  ،کندمى

د و فهمنمخاطب اینترنتى هم که ساار تا پا قاق! خودشااان که نمى .کنىگردى تخم پیدا نمىشااان مىالى کلمات

ت شان حمایسیاسى -هاى تخمىکنند از عالقهدید مىدهند هیچ! بقیه را هم اول تشویق و بعد تهتشاخید نمى 

ین اشااوربختانه . ندنشااددار . این روزها شااهرتِ اینترنتى شااده معیار ادبى، همه قبل از کلمه دنبال پروندهکنند

گوش ی ، حتها سرایت کردهپشمى به هنر و ادبیات ایرانى -ى جنبش یشمىوسطایى بعد از تجربهویروس قرون 

شود چگوارا! یکى هم مال على باشد، مىست علیه سیّدشان گوید، کافىگوید، چگونه مىدهند طري چه مىنمى

انى ها در روزان و شبکرد، چگوارا از آوانگاردتریننبود، عشوه نمى اندیشقافیهو  خنگنیست بپرسد چگوارا که 

  شد.بود که داشت طى مى

گوییم، نه شعر سیاسیِ باکالس و کالسیک، بلکه سیاست شعر می حري سایاستِ ما وقتی در کالج شاعر از  

ست! سیاسی شدتبهفایل شاعر سایاسای نیسات اما چون فایل شاعر اسات،        لقِ شاعور را در نظر داریم. را، خ

ایل نشست. کار اصلی ف مانمجله یصفحهصفحهتاکنون در جدال با بالهت توی  سطرسطرشست چون سیاسی

 مین ترغیب بهخوانند و هخواهند بدانند، فایل شااعر را میهایی که میساات، پس فقط آنشااعر بوطیقانویساای 

  فایل شعر است. یگرانهروشنترین کنش سیاسی و دانستن، مهم
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 نویسی یا قتل عقل مدرن!؟ساده

تجاع را ارسینمای ایرانی که  مثلبینی، ست اما آینه نیست، در آن خودت را نمیفارسی پر از آینه ر امروزشع

ا بهمه ها مایهمیاناند. ی در فىاای شعر فارسی راه انداخته اشانگه المبینی. جز تباهی در آن نمیدهد و اکران می

فدار ها پرطریخواهند مثل سینمایهمه می .به چاپ چندم برساند  تاییاند تا با تیراژ دویسات هم کورس گذاشاته 

 اند.باشند و ناگزیر شعر را که هنر الیت است به ساده و سطحی آلوده کرده

امل به طور کهمیدان را ب ،پرور نبودهاشاته شعر فارسی اما هرگزاهرگز سفله باال و پایین بسایار د ها، طی قرن

 پس ،دادهگی و بالهت نهو هرگز تن به ساد هگیر بودانی ساخت دکارگردر آن دائم زبان  ،ها واگذار نکردهرجاله

ست مزدوری نویسی فنّساده های فکر جمهوری اسالمی آرزویش را دارند.محال است تن به ذلّتی دهد که اتاق

نویسند تا بدل به سینمای تباهی شود. و مزدورها این روزها همه شااعرند، شاعرانی که در شعرشان داستانک می 

نویسند تا برابری و دمکراسی جور مییک از دمالبد اند، قد شاده دیگر باال و پایین ندارد شاعر فارسای، همه هم  

 ارزانی صفتهمین ایم و که مخاطب داشته باشیم ارزان شدهینگویند برای امی !اساالمی را رعایت کرده باشاند  

ی سااانسااور وزارت ارشاااد دولت  بعد از هجمهی هشااتاد، اواسااط دههاساات.  ینبارز کاالهای شااعری امروز

های مبرگردانند، تولید فیل هاخانهبه تماشاباز که مردم را رفته خالی شد، پس برای ایننژاد، ساینماها رفته احمدی

های ها با نویسااش داسااتانکلید خورد و از همین رویه نویساانده ،و بندتنبانی که مملو از طنز گفتاری بودچیپ 

شود.  درِپیتیاند تا شعر و شعور فارسی چنین فودی تقلید کردهآپارتمانی و شااعرها با سارودن شاعرهای فست   

ت و ش، سرشار از خالقیاجز نام تقلیدى را دیده بودم که «زیر پوسات شهر »اعتماد، فیلم از رخشاانِ بنى  ترپیش

دومین فیلم خاص « هاقصااه» .اى مفصااّل نوشااته بودماین فیلم در مجله یى تازه بود، همان زمان هم دربارهایده

اعتماد در ش دارد، بنىااى بینامتنى با کارهاى قبلىاعصااابم پا ندارد! فیلمى که رابطهاوساات که از وقتی دیدمش 

که از  «زیر پوست شهر»کند، از دختر همسایه در ش را در شرایط پساسبز بازنویسى مىاى قبلىهاها، قصاه قصاه 

 ،که حاال مادر دو فرزند است «روسرى آبى»ى حاجى در جا روسپى شده بگیر تا صیغهخانه فرار کرده بود و این

توانى نبض واقعى درد را اندازه مى اند. در این فیلمطور کامل از پا درآمدههى سااالیان، بهمه انگار زیر شااکنجه
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رود از درد ها همچنان که زیر خط فقر راه مىتوان گرفت؟ قصااهبگیرى اما در کدام شااعر امروز ردّی از درد می

 دست به ،گردانى کندتا آینه «حبیب رضاایى »دهد دسات  کارگردان از همان آغاز که دوربین را مى .گیردآمار مى

اند که دیگر قدر دیدهها آنواقع فیلم مسااتندى در کار نیساات، در کشااورى که چشاام   در  .زندنمایى مىغریب

گردانی که از شعر به سایر ژانرها سرایت زدایى کند اما همین غریبخواهد از درد آشناییاعتماد مىبنى ،بینندنمى

ه مواد مخدر را بهانه کرده تا اعتیاد ب ،اعتماد در چندین سکانسندارد؟ بنیایران چرا نقشای در شعر امروز   ،کرده

ى عادت است، عادت استعاره «هاقصاه »اند. اعتیاد در بالهت کردهاجرای مردمى را به اکران بگذارد که عادت به 

عتادند مواقعن ست، شاعرانی که یا ی اصلی تمام شاعران ایرانیبه حقارت، به کورى و البته حسادت که خصیصه

بنشینند.  شانشان کند جلوی آینه به تماشای بدبختید و یکی نیسات تشویق انردهیا به سااده و معمولی عادت ک 

ر فروغ اگ یا باران بود،اگر زمانی سبک هندی آینه و آینه از شعر فارسی رخت بربسته هاسات که متاسافانه ساال  

ي و درخشان اعتماد آن را دوباره شافا حاال رخشاان بنی  ،گشات اش میدهنده روزی در همین آینه دنبال نجات

، کارگردان دست حبیب «هاقصااه»چه در آغاز فیلم واقع آن در کرده تا دوباره ببیند، از نو خودش را تماشاا کند! 

 همانهاى کفِ خیابان اینها را اول با آدمهنرپیشااه کتکساات، او تدوربین نیساات بلکه آینه ،دهدرضااایى مى

رو شاوند، با خودشاان حري بزنند، خودشان را ببینند،   هان روبدهد تا با خودشا کند، بعد جلوى آینه قرار مىمى

رستى هاست. کارگردان به دشاگردِ اصالىِ قصااه   ،بازنمایى و دوباره دیدن .اندببینند که در چه باتالقى گیر افتاده

ا طبیعى راند که فقر را، که حقارت را، که بدبختى شان عادت کردهها چنان به زندگى زیرزمینىدریافته که ایرانى

 یدوبارهتماشاااای بینند. اند که دیگر نمىگذرد عادت کردهشاااان مىچه در اطرايقدر به آنکنند و آنتلقى مى

شعر امروز فارسی از اما هاست، ایم و عصایان علیه عادتِ چشام، شاگرد اصالی فرمالیست    چه که بارها دیدهآن

 هاقصهر د گیرد.و کار را سخت می تابدتنبانی را برنمیزبان ساده و بند مچون فرمالیس ؛کنددوری میفرمالیسام  

ت هاشان را براى خودشان روایقد، بدبختىها تمامشود تا آدماى قدى مىگاهى دوربین حبیب رضایى بدل به آینه

نه فکرانهاى روشکبا بز کند والقمر با شگردهاى بدیع سینمایى شق خواهد کهنمی اعتماد در این فیلمکنند. بنى

ست اما دازىپراش فاقد شخصیتست اما بسیار سخت! فیلمنامهها واقعن فیلم آسانىببیننده را فریب دهد، قصاه 

ه جان داستان و رمان فارسی افتاده و تا همه را از بسازی چون سرطانی که تیپ کند، در حالیسازى هم نمىتیپ

د داند، چشم که دارد، الاقل این فیلم را ببیناگر زبان نمیی ایرانی شاعر و نویسنده بردار نیست.پا درنیاورد دست

 نویساایسااادهدام  درگی ساااده با طرح ساااده  هدرساات ببیند، ببیند که چ هاقصااهو عبرت کند! خودش را در 

 ست. افتاده

ند توارادیکالیسم و آوانگاردیسم فرهنگی نمیدانستند که نویس میهای سادهرسیدهکاش تمام تازه به دوران

و زبان اثر نیز باید رادیکال و آوانگارد باشااد. اگر زبان نباشااد   فرماثر اتفاق بیفتد، بلکه  فقط در درون و مفهوم
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معنا  یمبادله ترینزبانی، بیش یترین نشانهتوان با کمشود. در واقع میتر ارتباطات انسانی دچار اختالل میبیش

 کند.مین تحقق پیدا ی، هیچ دانشیدهد. بدون نظام معنایا تشکیل میرا داشت و همین امر، تاریخ زبان و تفکر ر

، یشناسیم. اساسن هرگونه تکامل دانشمی یانظام نشانه کبه صورت یآن را ست که ی، یک نظام معناییهر دانش

. شودنویساای محقق نمیدارد که هرگزاهرگز با سااده  یاو ساپس با نظام نشاانه   یمساتقیم با نظام معنای  یرابطه

نی و کند. پرهیز از تغییر زباای، جز مرگ فکری عاید نمینویسی و برخورد اتوماتیک با زبان معیار و ترجمهساده

و شفاهی،  یزبان گفتار کند.ی زبان کوچه و بازار، شعر را سنگ و در نهایت ایستایی میتوجهی به نبض زندهبی

 یهم که بین ثبات زبان یشود. جدالیمحسوب م ابت آنهم صورت ث یسات و زبان نوشتار یوجه متغیر هر زبان

ا موکد ر یتازه، تغییر زبان شفاه یها. اساسن فرهنگسات یوجود دارد، باعث تنوع فرهنگ بشار  یو تغییر زبان

اس ، براساایکه تغییر و ثبات فرهنگ ، چرااندزبان اهمیت قائل یوجه نوشااتار یکهن، برا یهاکنند و فرهنگیم

کند یم یشاااعر و متفکر یا کساای که کار شااعور یدهد و در نظر گرفتن این نکته برایرخ م یزبانتغییر و ثبات 

شاااعر نومدرن باید  کدر شااعر مهم اساات و چرا ی یکه چرا زبان و تازگی زبانبساایار حائز اهمیت اساات. این

 «یاسلم پوئتر» قدر به، اینیگلیسکه در زبان انتنها دلیل استتیکی ندارد. این ،با زبان داشته باشد یزمانهم یرفتار

 یچون مخاطب انبوه دارند، در تغییر زبان شفاه این ژانرهاخاطر این است که هکنند، برپ توجه می یهاو ترانه

شااااعر واقعی با خلق زبانی تازه در فرهنگ  ککنند. به همین نسااابت، ییرا ایفا م یو فرهناگ عامه نقش مهم 

اکید گفتار ت یچنین رواین نِ دنیازبا یانگلیس یهاچرا رساانه  .دهدیتغییر م برد و آن رادسات می  یفکرروشان 

ها زدایی را در رسانهبرند و این آشنایین دست میشاکنند یا مدام در صورت زبانیشان را نو مدارند و مدام زبان

یق دانند که تنها از این طریو مدهند یترجیح م یرا با زبان به رفتار درزمان یزمانکنناد؟ چون رفتاار هم  یتبلیغ م

ردنِ نویسی هدفی جز سنگ کبشوند. از این لحاظ ترویج ساده یو فکر یفرهنگ یتوانند باعث نوزاییاست که م

کمر  ارتجاع کهآسیابِ جز به آب ست و نویسی اجرای فن مزدوریسادهدلیل نیست که معتقدم بی. نداردفرهنگ 

 .دریز، نمیستبسته عقلِ مدرنبه قتل 

تاکید دارند و  یزبان گیساااادچنین بر این یفکر جمهوری اساااالم یهاهفتاد، اتاقی کاه بعاد از دهاه   این

و  یانله که کار زبكها به این مسکنند، به این دلیل است که آنیپرهیز م یزبان یدولتی مدام از دگردیس یهارسانه

جهت یب اند وشود، کاملن واقفیه و در نهایت سنت مباعث تغییر فرهنگ مسلط و انهدام زبان سلط یتغییر زبان

رج محور در باند تا نویسنده و شاعر زبانچنین بسیج شدهاین یحکومت یهانیسات که مطبوعات ایران و رساانه  

شود جز با اعمال قدرت زبان، با زبان قدرت مگر می .شان را هم نشنونداسام  یو نسال جوان حت  دعاجش بمیر

نشان  یزبان یتر در بحث بازافتد؟ پیش، جز در زبان اتفاق مییو تاکید بر خرد شعر یا فکرپردازمقابله کرد؟ آی

 متن، از یتوان در عرصااهیکند و مساات. پس این زبان اساات که فکر را تولید می یزبان یچیز بازم که همهداد
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نی و از آن هیچ فکر روش اندکستهآینه را در شعر امروز فارسی شمتاسافانه   .رساید شاعری  طریق زبان، به تفکر 

اند و مزدورهای شعری دائم دارند با ، زبان را کشاته فکری به دسات دهد ای از روشان تابد تا تعریف تازهبرنمی

ای زندگی کند و در میدان صفحه ای شایشه گیرند. شااعر امروز وجودش را ندارد که در خانه جساد کشاتی می  

شاعر  .نویساد نه خالقیت، نه تفکر شعری عاصار فارسای را ریاکاری می  در واقع شاعر م . خودش را لخت نماید

 در زبانی خواجه و مونتاژ چند تصااویر نامربو  ربطی بهداند که آوانگاردیساام ظاهرن نونویس ایرانی هنوز نمی

ور طهها گاهی بای که در متنپشاات فىااای تازه یکند، حتفارساای فکر نمی ر امروز. متاساافانه شااعداردحمال ن

ر آن موجود دوجود ندارد، تم و موتیف مقیدی که سرتاسر متن را فرا بگیرد  ، تفکر شعریشاود اتفاقی تولید می

 ! چرایمعناییشود نه ب یدانند که استفاده از تکنیک چندواژگانی باید منجر به چندمعنایها هنوز نمی. خیلینیست

معنا  یهنوز معنا، کنند شعرشان معنا نداردی که ادعا میهاینداریم. آن یمعناییبه اسم ب یکه اساسن در شعر چیز

وی، باید در زبان ش یکه تولید فرهنگی تازه کنی و سبب کنش متنی علیه ثبات و پایداربرای این .دانندنمیهم را 

ا اعمال تواند بممکن نیساات و نمی ی متنی و تکنیک تازهبدون حیله ،در زبان زبان دساات ببری و این دسااتبردِ

رو شد، هتوان بدون نقشه و پلن با زبان روبینویسی اتفاق بیفتد. باید انگیزه و تخیل را در آن دخیل کرد، نمادهس

ان در شعر امروز فارسی، زب .کنندکنند بلکه به زبان تجاوز میها در شعرشان کار زبانی نمیزبان زن است. خیلی

ه بزبان زن است، باید  .که به زیبایی برسدد بدون آنکنجساد اسات و شااعر هر کاری که بخواهد با آن می    کی

د بازی با یک جستوانی به آن تجاوز کنی و عشقدسات نیاوری فقط می هش را بتا دلوگرنه پا بدهد، شااعرش  

 اند؟تعریف کردهاعالم معنای دمِ دستی را شاعر  در کجای جهان و کدام ادبیات، کارکار یک شاعر واقعی نیست. 

وارد این  یتوانیهم م ی، زمانسااتی اصاالی هر شاااعر خالقی، دغدغهبا زبانی عاشااقانه گووگفتبرخورد و 

 یکنی. برامی زمزمهمعشوق خود  در گوش یکه زبان بدل به عشق شود، انگار که دار یشاو  ی خالقگووگفت

مهم هرگز با و رسااایدن به این  کاه در زباان قدرت ایجاد اختالل کنی باید به قدرت زبان مسااالح باشااای  این

 شود.نویسی ممکن نمیساده
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 ستشاه مرده

 سریالِ شورت شده سینما شود؛ ادبیات شاود،  هنر معمول طبق تا اندکشاانده  ساطح  به ایران در را چیزهمه

 ردیگ حاال و هاساامماقى ساایتى حجابِ مدِ سااالنِ شااده تئاتر دارد. وخیم تبِ ایرانى معاصاارِ نقاشااىِ تلویزیونى،

 هاترانه. اغماست در مدام زیبا امر و کنندنمى زیبا با بازى دیگر که بازیگرانى ند؛بازیگران خودِ واقعى رانتماشاگ

 و دهندمى دست ده اىعده دارند. رو بخواهد تدل تا اما! سواد نه دارند صدا نه هاخواننده ست،تنبانى بندِ اغلب

 در که را مهمل چه هر دیگر حاال کند،مى ککوال دارد سطح دمىِاپی بدهند. بیرون آلبوم کی که لیونیم ده اىعده

 پشااتِ نالهچمس گرفته. پناه فارسااى رمان و داسااتان و شااعر در دوباره متن، از بودیم داده فرارى هفتاد یدهه

 رتیشب روز هر که مردمى شااود،مى قالب مردم به باشااند کرده پالتو تنش که کیرى مثل و کنندمى پالن نالهچمس

 رشع جز کرده خواجه را همه ادبى سوسولیسم هنرى، پوپولیسم نامند،مى بزرگ قاضىِ را هاآن همه و فهمندنمى

 هر یعنى! اطقن گوسفندانِ به عبا، به باال، تیراژ به بالهت، به سطح، به مردم، به نداده پا هنوز که فارسى پیشروى

 ىهجمه اما باشد معمول طبقِ که خواهدنمى و روددرمى باز کنند شبدیهى و سااده  که دهندمى جر را خود چه

 داندمىن گذارد.نمى ،است شاعر دنبال همسایه یخانه در مدام و کندمى تبلیغ را سایهبى شعر که ادبى ژورنالیسم

 را مخاطب اول خوانش در که شعرها خیلى هستند! ماندنمى ست،فودىفسات  باشاد  نداشاته  ساایه  که شاعرى 

 وانر هاىالبیرنت از نیسااتند، کپروبلماتی ندارند، اجرا داسااتانِ شااوند،نمى خوانده دیگر اما کنندىم میخکوب

 اجرا شانزبان نرسیدند، کشف به هرگز و شدند نوشته کارهکی مشاهده از بعد که شاعرهایى  اند،برنیامده مولف

 ساپورترِ همان واقع در شعر یسایه ندارند. فرم اما دارند معنایى ساختار هم اغلب ست،ساوژه  حمّالِ بلکه ندارد

 بعدى هاىخوانش در و ببرد پناه شااعر به گاهى کندمى وادار را خالق مخاطب که چیزى اساات، متن درزمانىِ

  ؟!زشانپم نوشتن و است شانافه خواندن که هااین شاعر؟ کدام مخاطب؟ کدام اما بنویسد را آن دوباره

 سیاست و است سیاست محل میدان شاود. نمى مهیّا میدان در هرگز که وتیخل و خواهدتنهایی می نوشاتن 

 یمارىب ترینکمهل را تنهایى ترسوها ترسد،مى تنهایى از زدهسیاست ادبیات و هنر بنویساد،  که ندارد دروغ جز

 و دنبگوی دروغ بنویسند، دروغ ناچارند هاآن نیسات،  تنها ترساویى  هیچ همین براى شاناساند،  مى مدرن میمون
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 یستن برندى دیگر تنهایى شوند.مى قهرمان هاترساوترین  یعنى هاگوتریندروغ فقط روزها این شاوند.  محبوب

 هنوز اما تنهایند همه ظاهرن ندارد، تنهایى دکتراى کسهیچ است. ممد بالهت روزها این کند، جذب را کساى  که

 ندشتدر خانقاهى تنهایى شود.نمى تدریس شناسىتنهایى دانشگاهى هیچ در و است بورس توى شاناسى جامعه

 نانسا عظمت تنهایى بدهى. پمز آن به که دهدنمى دستت کمدر اما دهدمى یادت بخواهى تا که دانشگاهى است؛

 زج که ندمحبوبیت دنبال همه اند،کرده خراب را کار مدیاها شود.نمى حاصل همگانى تنفرِ جلب با جز که است

 وا از را کریس قدرت که چون شاعر، مرگِ محبوبیت و است شعر وباى محدودیت! کندنمى نصیب محدودیت

 دنیا به شعر فایل یمجله در که شااعرانى  دانند؛مى خوب کالجى شااعرانِ  را هااین کند.مى اشخواجه گیرد،مى

 سىک مخالفت دنبال م،کنی پیدا موافقی که نویسیمنمی جااین ما. خواهندمى دیگرى جور را شعر فرداى و اندآمده

 شاااناتکلم اینان ببینند، کتدار بهترى هاىخواب اندخوابیده که هاآن براى تا نویسااندمى هاخیلى نیسااتیم. هم

 هن داریم خواب نه اما ما بخوابند، که گیرندمى دسات  در را شااانکتاب پشاتى،  بر یله مردم اسات،  خواب قرص

 ما. نداآمده سوال پىِ نیستند، پاساخ  دنبال خوانندمى را ما که آنان رامش.آ نه بدهیم خواب توانیممى نه پس! آرام

 حساسا حاصله امنیت در که طوری کندمی تمطمئن است، افیون عقیده. برسد اعتقاد به کسای  تا نویسایم نمی

 در زنیم.ب همبه را تانخواب که نویسیممی فقط کنیم، بیدار را کسی خواهیمنمی و نخواسته هرگز. کنینمی خطر

 واقع در کنند، تکیه به هم که شوندمی جمع هم دور هااسمى یهمه. شماست از کردن امنیت سالب  ما کار واقع

 آن با هاست،اسمى و اسم ضدّ که چون ترساندمى را هااین شعر کنند. کالجمی فرار خود هایترس از طورىاین

 و خواب. بنویسااند را خواب بنویسااند، خواب در که ذاردگنمى زند،مى همبه را شااانخواب چون ندمخالف

 اب را شیکى شودمى سرخ حساابى  شاان زغال وقتى و نشاینند مى منقلى دورِ اغلب برداشاته،  را جاهمه خمارى

. شناسدنمى ساال  و سان  که کنندمى کالج غیبتِ ساوزانند مى را عمرشاان  دارند که همچنان و دارندبرمى ماشاه 

 اب جز گفتم میرد،مى دارد بزرگت دشاامنِ! باش خوشااحال ند! گفتمن نسااالنِهم البته گوهابغی این از برخى

 ابِکت هشاات هفته دو طى که چه یعنى پرسااید پریروز دیگرشااان یکى. بود مردنى کاش اى که ندارم دعوا زمان

 طورى را این و ند،خوانمى دیگر هاستساال  که گفت اى؟خوانده شاان کدامهیچ پرسایدم  اى؟کرده منتشار  تازه

 حسادت ت،سسوادىبی همین ایرانى بزرگانِ اتفاقِ به قریب بدبختىِ! است فىایلت  نخواندن کنم باور که گفت

 خودشااان کنند؟نمى رقابت باال، رودمى کهآن با چرا اند؟گونهاین چرا اینان خورد،مى آب جاهمین از دقیقن هم

 پا و دست ىاسم که ستنویسنده کدام اصلن نیستم، ایرادبى من ؟!پایین انندکشمى هم را او بلکه برندنمى باال را

 اعرِش جاى شاعرى هیچ بینند؟مى را لیوان خالىِ ىنیمه همیشه چرا هااین ؟!نباشد وارد او بر نقدى و باشد کرده

 ست!مرده شاه شود،نمى الشعراکمل کسى دیگر کند،نمى تنگ را دیگرى
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 عیبالهت اجتما

چیز عوض نخواهد شد. تنها تغییر کند اما اگر تو تغییر نکنی هیچشود، جهان دارد تغییر میساال دارد نو می 

ی تو بخشی از سنّت توست، دورش ست، گذشتهای از جهان را تغییر دهد. گذشته سنّتیتواند پارهتوست که می

ه، از که زیرآبِ دانای کل را بزنی باید از گذشتی اینت راضی نیستی برابریز که فردا بیاید. اگر از داستان زندگی

ست، مدام از انواع و اقسام فعلِ گذشته سود داند، او فقط اساتادِ گذشته ماضای بِکنی. دانای کل از فردا هیچ نمی 

ردهکای تا فارسای را در آینده پرتاب کنی، انواع و اقسام فعل ماضی، فارسی را انبار  که تو آمدهدر حالی برد،می

ی استمراری سبب شده ست؛ همین گذشتهسات. ماضای ساده، ماضی نقلی و بعید، پدر زبان فارسی را درآورده  

؛ این لعنتی ستسنّت آبشخورِ گذشته ی نزدیک و بعید در کار نباشد.حاال حال نداشاته باشایم و فرقی بین آینده  

خوشحالی! خوشحالی چون فقط بر  را غصب کرده و هنوزات هستیهویت و شاخصیت، شجاعت و در نهایت  

چه دانی آنشناسی و نمیست که میای به گذشته، چون گذشته تنها چیزیچه گذشات واقفی! سفت چسبیده آن

د در کنمیپرتابت که چونزاست، شعفتر مرگ خودش را اعالم کرده. حال اگر اساتمرار پیدا کند  دانی پیشمی

ات نگه دانی تنها ریساکِ دانساتن اساات که زنده  شاناسای و نمی  ا نمیکه آن رآینده، آینده خطرناک اسات چون 

اند، بدون خطر، بدون ریسااک زندگی هاساات مردهقرن کنند، وگرنهها تنها تظاهر به زندگی میدارد. ساانّتیمی

 ممکن نیست.

و فروغ هم  ای به غزل، در نهایت به شعر نو. نیما و شاملوخوش کرده شود اما تو هنوز دلسال دارد نو می

؟ تازه تنها خودتی، در خودِ پرسااایمیتر بنویس! تازه آدرس ندارد، برای چه توانی تازهتا می اند،دیگر قادیمی 

ن گوید این را بمکن آو در نهایت سنّت که هی می توست، شاعر مستقل نیازی به مرجع ندارد، محتاج استاد، مراد

ای در کار نیست، جاده اگر ست، دیگر جادهت دهد، راهنما مردهشانرا نه، نیست. هی نگرد که یکی بیاید راه را ن

که تر به کسااای داده و دیگر جایی برای تو ندارد که اگر غیر از این بود نامش جاده نبود. آنجایی داشااات پیش

گز ها هر، کج کن! بپیچ به چپ! راسترودنمیداند. هیچ شاعری از راهِ راست دهد هیچ از شاعر نمی نشاانی می 

که بگویی نه! فقط باید بدانی و بخوانی، وگرنه مجبوری تا ابد قبول برای اینحاال اند، انکار کن! روراساات نبوده
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 امى،ع آدمِ چهارتا کردن منتر و دانند که عنترساواد که توهّم استادی دارند، هنوز نمی متكسافانه معدودی بی  کنی!

 و بقعه همهآن وجود نیست بیهوده دارند، پرستش شهوتِ دم از همه هاایرانی هم خراسانى، هم! نیست القمرشق

 دکن فکر شانجای یکى کهاین مقلد، شدّت به داریم مردمى مان.سرزمین یگوشه گوشه در سایّدسارا   و زادهامام

 ستىکاف کند،می ایفا شانقهرمان رملِ که اىپنبهشارالتان براى دهندمی جان که نیست بیخود است، شاان خوراک

 و عزیز همچنان و مردمان یساار و کله بر بزنى زردمان توانیمی وقتآن زورخانه، در بدهى پهلوانى قرِ تا دو

 ىخراسان -ایرانی رجال تمام شگردهاى از یکى بازی اساسندیوانه و ممنگل خیل کردنِ بمانى. مچل باقى قهرمان

 که دانیممی ایباره همان در فقط کنیم اعالم که بگیریم یاد باید بیاییم، کوتاه جایى کی باید باالخره بوده، اسر از

 آن رسدب نکنیم. اگر اپیدمى این از بیش ایمبرده ارث به خود پیامبران از که را مانهنری شیزوفرنىِ و ایمکار کرده

 که ارمدن کش نکند؛ موسموس بسیجى خیل کسى کونِ دورِ دیگر و بیفتد ممد از مریدبازی و گرىنوچه که روز

 خسااارت اجتماعى بالهت از همهاین دیگر و خواهد افتاد اتفاق شااعور و شااعر خراسااان هم و ایران در هم

د مرش و مراد و مال یخدعه از تربیش ما بلکه ،نیسات  بسایجى  و نوچه و مرید خیل فقط مشاکل  نخواهیم دید،

 ایم.زخم برداشته
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 مرزی بین دل و دست

 بقیه که را چهآن زد جار باید نویسااند،مى همه چهآن ندارد خواندن هاساات،خفىم به حمله آوانگاردیساام

 بدهد اخالق گُهِ بوى هنوز شدرون و اساامى نوینِ کلمات با کنى کبز را متن صااورت کهاین اند.کرده پنهان

 مکُش یرهاىوتص بلدى! نیست بد بگردانى؟ صفحه در را زبان که اىگرفته یاد ست!کارىکثافت نیست، نوآورى

 ستا خوب همه هااین! اوکى بگذارى؟ فوکُل و کشکل چند کلماتت کنار توانىمى یحت! باشد بیاورى؟ ما مرگِ

 !ککش یعنى نشود متنى یتازه اخالق به منجر اگر اما

 وشتنن انجامد،نمى چیزى به تقلید و تکرار غیرِ باشد، داشاته  دیگر دلیلِ مرز، چه هر انهدام جز اگر نوشاتن 

 داشتى ؟!نه بود پاییز دارى، خودت از که اىخاطره دورترین آوردنِ خاطربه. ستصافحه  جهانِ در کردن کودکى

 بهار گردی حاال نداشتى، سرما از درکى هنوز بود، زمستانت سومین هم شاید کردى،مى بازىتیله همسایه دختر با

 رفتن راه نِضم گذشت، بیجار در همه م،کودکى هاىنتابستا که من! نیافتنىدست بهار زیبا، بهار بود، شده بزرگ

 که ىپالسااتیک و «بیجار توم» توى افتادممى کارهکی وگرنه لغزید،مى پاهام نباید شااالیزار، کباری مرزهاى روى

 من زندگىِ داشت.برمى کارى زخمى بعدى، ثمرِ و شاد مى پاره بزند سارما  را هاجوانه دادنمى اجازه کاندوم مثل

 مدید کارهکی آمدم که خدام به و شدند ترکباری و کباری هى که شد مرزهایى روى رفتن راه صاري  مامىت به

 روى فقط اما امرفته راه بود دسااتم و دل بین که مرزى روى همیشااه هم شااعر در روم.مى راه طناب روى دارم

 زا بساایارى ساات.تازه که متنى یعنى کشااف، یعنى هنوز من براى شااعر! گویممى راساات واقعن! راسااتم دسااتِ

 که ستمتنى من براى شعر حقیقتش نیستند، شعر اصلن پس نیستند، تازه اندکرده کسب هم اعتبارى که شعرهام

 هم ارهایىک نباشد، شعر که بنویسم شعرهایى کنممى سعى دارم که ستسالى دو نیست. شعر کنند فکر فن اهل

 وزهن نیستم، ناامید کارساتان!  کنند کارى کالج شااعرهاى  منتظرم همین ىبرا. انددرنیامده آب از هنوز اما امکرده

ت، سى فىاى تازهکه دروازه اخیرن چند شاعر در کالج نوشته شد  کنند.مى که دارم حتم وگرنه نرسایده،  وقتش

 تانکند از شعر، هملزمان که شما را دور مىسات که بین فىااى قبلى و بعدى نصاب شده، براى همین هم   درى

 شاعر رود، هر لحظه هم ممکن اسات شااعرش را بزند زمین، اما  دهد وساط شاعر؛ یعنى روى طناب راه مى  مى
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 از هچگون کندمى ککم مرزها این شناخت! ناشعر و شعر بین مرزِ بگیرد، یاد را مرزها روى رفتن راه باید کالجى

 کند، نوشااتن دلیلِ را دیگرى ىبهانه مرز، چه هر انهدامِ جز اگر کالجى شاااعر بریزد، شاااندرهم یا کند فرار آن

، خون بگیردخواهند حقیقت خفهخواهند فىاااى رعب ایجاد کنند، مىمى برخی .انجامدنمى تقلید به جز کارش

 رشاع فهمند کهشان را بگذارند و دِفرار! نمىخواهند که شاعران، وطنِ زبانىى بالهت ننویساد. مى کساى درباره 

 در ریممعاص عصرى با که دریغا. دهد تبعید به تن شعور تا کنندمى کار هر و است خویش کشور شعورىِ ثروتِ

 به قلم ساات؛افتاده قلم اهالى جانِ به حاال و کرده نفوذ جاهمه در ویروس مثل که بالهتى بالهت، ىمحاصااره

 .نددوختن پاپوش الح در مزدورانه و دهندمى خفّتى هر به تن صحنه، از رقیب کردنِ خارج براى که دستانى

 که رطىش به بنویسیم هم شعرِ علیه فجیعى طرز به باید! ایمخانواده کی نیساتیم  صانف هم فقط شااعران  ما

 رشاااع قتل به کمر ،کتئوری مخالفت جاى و دانندنمى هاخیلى را اصاال این متاساافانه! بداریم گرامى را شاااعر

 فراموش را شاعر اندداده یاد آن به اما دارند خوبى ىحافظه هاآن! ستفارسى شاعر  بزرگ بیمارىِ این اند؛بساته 

 دلیل را تبعیدش هم بعد دهد، ترجیح قرار بر را فرار شااده ناآرام شزندگى تا کنندمى سااوار ککل کند. هزار

 به را اعرش تا اندساخته معمولى کی بود مقدس ترپیش که تبعید از هاآن. برندمى تاراج به را کلماتش و کنندمى

 هاغهقوربا یحت باشى که تبعید در دارى، نگه دور را خودت باید اسات،  زیاد آفت تبعید در دهد. قورت آساانى 

 بعیدت در زمان کند،مى اتفرسااوده زمان افتى،مى پا از کشاابى نباشااى صاابور اگر پس کشااند.مى هفتیر برات

 شسپیدى که دهدمى تنشاان  سااعت  به دم را موهات وگرنه بگذارى کاله سارش  مدام باید! اسات  تررحمبى

 پشاات زا دائم که تبعید در زمان به توانىمى باشااى «نه» از کلکساایونى اگر تنها! کندمى حمله شااقیقه از معمولن

 ! بگویى نه ،زندمى خنجر

 هایلىخ بازند،مى را خودشان ندارد، گنجایش قهوه فنجانى از تربیش شانحوصله هاتبعیدى اغلبِ متاسفانه

 هک باشى بازدل و دست آن خرجِ در قدرآن باید ،اسات  تبعید زمانىِ دشامنِ  مهربانى اند.باخته که شاناسام  مى را

 اگر یحت مرگ این، جز ماند، جوان مدام باید! لعنتى ستبزرگى کارِفریب کرد، باور را آن نباید برود، رو از زمان

 آورند،ىم کم تبعید در اغلب و ترندحساس هاآن داریم، کم اربسی شاعر تبعید در ما. ستاجبارى نباشد جسمانى

 عدودىم فقط! تبعیدند در بدانند که بى اندآورده کم نیز هاآن داریم، زیاد شاعر ایران در که نیست معنا بدان این

 من از که تنیساا روزى دانند،نمى ترهاجوان را هااین اند،آورده دوام جا دو هر در که هسااتند ژنى شاااعرانِ از

 سااازمان مساائول که من از مدام و اندکرده آواره ایران اطرايِ کشااورهاى در را همه نپرسااند، فرار ىدرباره

 نیست زخیحاصل شعرش کخا که کشورى به را هاآن اىنامه طى خواهندمى هستم، بریتانیا تبعید در نویسندگان

 ونچ شاعرند دانستندمى کاش سازد،نمى خود آبِ با زج گل که دانستندمى جوان شاعران این کاش. کنم معرفى

 .هاستآن مال آب و کخا آن فقط چون اندگل و ندکخا و آب آن مال
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  است گل خاصیت

 سردرآورد بخواهد کجا هر از خود که

 مناسب دیده خود که جایى و کخا در

 بربیاورد 

  دهد خواسته خود که عمودى آفتاب زیرِ لم

 جهان کند سترىخاک و بگیرد آفتاب
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   یک نهِ بزرگ

گیرد. هر فرهنگ بزرگى هاى اقلیت شاااکل مىسااات که بین ادبیاتهر ادبیات بزرگى محصاااول گفتمانى

ازى سل است که فرهنگى به بارورى برسد، یکسانها محاهاست؛ با حذي خرده فرهنگفرهنگ برآیندى از خرده

 شود.ى فرهنگ مسلط منجر نمىسازى فرهنگى، در نهایت به چیزى جز غلبهزبانى و یکسان

خیلى از  شااود.فرهنگ عوام شااده و عامیانه میدر هر کشااورى باورهایی مرسااوم اساات، مفاهیمى وارد  

فاده را ترین سوءاستى فرهنگ مسلط بیشورها و از سیطرهجور باهاى اپورتونیست از اینها و آرتیستنویسانده 

هر  ر عوام وکه محبوب و مشاهور باشاى، ناگزیرى که براى گسترش باو  سات؛ براى این کنند. روزگار غریبىمى

هات به باور اکثریت بپردازى، در شااعرهات تبعیت از زبان اکثریت کرده، ساااده و در ترانه بنویسااى. چیز عامیانه

کیچ در  فودى بنویسااى و اساامت را هم بگذارى کارگزار فرهنگی و جاى خالقیت و نوآورى،و فسااتمعمولى 

لیه گیرد بلکه برعکس، عی خواست عوام شکل نمیکه ادبیات بزرگ و خالق بر پایهصافحه انبار کنی. در حالى 

برد، ادبیاتِ یر سوال مىالخصاوص جهان را ز گیرد و نظمِ حاکم بر زبان و علىهاى اپیدمى شاده گارد مى خرافه

ل برده همیشه از جانب دو قطب حکومت و اهای عام و عموم را زیر سواقلیت محبوب نیست، زیرا مدام ارزش

ترین آثار ادبیات اقلیت است. بوي کور در هند آن هم هدایت یکى از مطرح «بوي کور»مردم تحت فشار بوده؛ 

دایت مطمئن بود جز اقلیتى بیست نفره کسی قادر به خوانش فقط در بیسات نسخه منتشر شد و این یعنى که ه 

 «فروغ فرخزاد» .اندکتااب آوانگاردش نخواهد بود! هنوز آنان که حتی درکى حداقلى از آثار نیما دارند در اقلیت 

 هادر واقع آن آیند.هاى ذهنى شااعرش برمىزیرساااخت کبه ظاهر طرفدار بساایار دارد اما تنها اقلیتى از پس در

 هنوز فرهنگ ساات.ند نه شااعرهایى که انقالب زیسااتى فروغ را تعریف کرده نامه و تبلیغرفدار مد و زندگیط

زند؛ پرسش، یک سوالِ گنده مدام در ذهنم غلت مى کست. هنوز یى ادبیات پند و اندرزىفارساى در محاصره 

دى نویسد، از ب!؟ چرا کسى بد نمىسات اندیشاانه کچرا انبارِ تاریخى ادبیات فارساى مملو از مفاهیم خوب و نی 

شناسیم اما کسى جز شیطان، دانیم، خوب را مىهمه از خوبى مىشود!؟ چرا ما اینکند، بد نمىگوید، بد نمىنمى
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شناسد؟ هنوز هستند کسانى که ادبیات شرور را صرفن ادبیات ضد زن و در نهایت شاناساد، بدى را نمى  بد نمى

 بخش است. شر رهایى ککه استتیند، در حالىپندارسان و زندگى مىضد ان

وه شاعران کالج را گر ،بردار نیست و ترمى جز تفاوتخوشابختانه حاال دیگر شاعر و شاعر کالجى تعریف  

 آید. شاااعر کالجى که با شاااعرِ کالجى جور درنمى کتعریف کالساای کفرض دارند، یپیش کهمه ی کند.نمى

رِ دیروز بینى، تصورى از شاعاش را مىاید قىاوتش کنى، چون فقط سایهشوى نبست، وقتى نزدیکش مىندیدنى

صورِ خود یعنى خودت خواهى او را ببینى و با دیدن، تکنى، مىهمان مىدارى که آن را مدام با شاعرِ کالجى این

ا اند شااااعر رها همه عادت کردهدهد چون چشااامبراى همین اسااات که شااااعر کالجى پا نمى را تاایید کنى! 

که هیچ شاااعرِ پیشاارویى مردمى نبوده، تنها ادایش را درآورده خواه ببینند! در حالىک و مردمو پا کمساالعاري

ى کالج کدر صف اقلیت خواهد ایستاد. ی کشاند! شااعر اگر به شاعورى رسایده باشد بى   چون مجبورش کرده

لنگد. یک شاعرِ کالجى کارش مى داند شاعر و هنرمندى که همه آحاد مردم مخاطبش هستند یک جاىخوب مى

همه در برابرِ این هیوالى آرام کم  کست؛ مثل شعرهاش و درنهِ بزرگ! سادگىِ او پیچیده کهیچ نیسات مگر ی 

 آورد!مى
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 یشعور ینانِنشخطاب به برجِ عاج

شاارب بالهت کنم، و از یهر دو من تنها فرار م ینا یقراهِ در رو! از طر یکساات، شااعر یچهدر یک داسااتان

 یاما تو حق ندار ،دارد یقتحق یستن یآزاد کهینا مطلق در نوشتارم. یِبه آزاد سپارمیفکرانه خود را مروشان 

ه ام، و جز مهمل نکتاب را رصد کرده یشگاهنما یروزها ینتمام ا ی،و کنار بکشا  یکن یخودزن یلدل ینتنها به ا

 همیشااه گذارند!؟ فاک آي!ینم یعنیکتابِ دهه هفتاد!؟  یشااگاهِنما یکجاساات آن روزها یدم،خواندم و نه شاان

سانسور فرار کرد و جان  ینکارد هم یرساانساور بود، شعر هفتاد از ز   ییطرهسا  یرز یفارسا  یاتدر ادب یتخالق

که  یخالق ییسندههر نو یها به ازاآن ی،ت کنانفعال یلسانسور را دل یو هجمه یجا بزن یدساالم به در برد، نبا 

 یمعق یاتادب یتو اگر کارد نکن ی،اگر کار نکن وساااز رو کردند، تچند کاتب دساات ید،ها کنار کشااساال  نیا یط

شد؟ مگر  یشاقه نکرده بودند؟ چ را شاقه  «یروزیجنگ جنگ تا پ»شاعر بلند   ،«جامعه» شاود، مگر در کتاب یم

آن را  یدبلکه با یدترس یدر نباساانسو  از خواندند؟یساراها از بر نم ها در فرهنگهمه ساطر محذوي را جوان آن

خواهد کرد، نگذار موفق شااوند و  یدخوانیسااپ یکنند مخاطب واقع ینچر از نقطهترساااند. بگذار شااعرت را پ

 یدش سفکه تمام صفحات یردقرار بگ یجلد کتاب یاگر قرار شد نامت رو یحت ی،باشا  یدتو با ی،نگذارند که باشا 

 بعد تو را!  کنندیحذي م راها اول کتابت است جا نزن! آن

که منتشر شود، اما نشد! جز دو سال  یرانتا چهار کتاب فرستادم به ا یکهر سااله   یدم،پانزده ساالِ تبع  طی

ودند، ها بچهار کتابم منتشر و باز لغو مجوز شد، مدام به درِ بسته خوردم اما باز بازنده آن ،ماه چهار یکه ط یشپ

اش کنند شقهاگر شقه یاسم ما را حت باشاد، کن که اسامت   یپس ساع  ندترسا یها نشاان دادند که از اسام م  آن

د، اگر هنوز تا بشو یفرو کن یطور یدکه باز نشد، با یسننو یشقه شده! پس هشقه یاتیاست، ادب یاتخودش ادب

 و از هر وقت که یین،پا یاات باز برجِ عاج یدانیم یشعار یفکرمرا بر زمان و روشن یو فرهنگ یاسیهوش سا 

شاماهاست نه سانسور!   ینیِنشا عقب شیلاسات! شاعر معاصار خراب شاده! اما دل     درسات باش!  تریشب یبود

 یها پاتوق آوانگاردها بود، چهار ماه طفقط چهار ماه روزنامه یشعر فارس یخبوده، در طول تار یشههم ساانسور 

بلغور  یمهمان چهار ماه زد یطرا که  ییهاانگار دارد همان حري یدگوی، هنوز هم هر کاه هر چاه م  77ساااال 
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. یمزدیبا کتک هم که شده م یدو با یمکردند؟ ما حري داشات یها دعوت مزنامهکند، مگر آن زمان ما را به رویم

وگرنه ترس هنوز همان است و سانسور همان!  ید،دار یفگشاد تشر بس اسات! شماها کون  یگرد بهانه !یمو زد

ه به ما زد یدوم خرداد یهاگو با روزنامهوکه سااارِ گفت ییهارفته انگ دتیامگر  ی،تا کنارش بزن یباشااا یدبا

ا که ر ییشدند و فىا بسیجبا هزار دوز و کلک  ییدیمهمه را از دم گا یدندکه د یشد؟ وقت یشاد؟ عاقبت چ یم

شعر به بودم  یرانشک من اگر ا بی مان درآوردند.خود از چنگ ،خواندندیو اول آن را مشکوک م یمساخته بود

ا و به م یمندار یبونچه که ما تر یعنیکردند! ینم یداریدانگساااتاخانه م ینها چنمایهیاان افتااد و م یروز نم ینا

 یرو یداب یدانیم تریشب یکه مطمئن وقتی .ییدگرفت و همه را از دم گا یبا قلدمر یدرا با یداندهند، مینم یدانم

ما بالهت چه فکر کند، بالهت که  یدارد که درباره یتچه اهم ریگد یم،ها معاصرما با ساوساک   ی،حرفت بمان

 .کندیاصلن فکر نم
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 جاده در دست تعمیر است

ه ک یفهمیم ی،بفهمان یتوانینم یگرکه د یفهمیمثلن م ی،فهمیرا م یزهاچ یلیخ یهفت ساااالگوچهل در

من آشاانا  یاز دوسااتان، تازه با فکرها یر بعىااساات. انگاییتنها یآغازِ دوباره ینفهمند، و ایعده هرگز نم یک

ودشان به خ یشِشک پیو ب یکنینم ارما رفت یلطبق م یگرکه د یعنی ینو ا ی،پرسند تو عوض شداند، مىشاده 

ها وفادارند، ندارد. سگ ییجز رها ییمعنا یانتخ یدهند، احتمالن حق دارند چون گاهیم یانتنام خ ییرها ینا

شتِ گفت به کودکان خود گویم یراند. شکسپیخانگ یستندمثل گرگ رها ن ینهم ید، براکنن یانتمحال است خ

اند که به خود وفادارند و تنها خائنان یند،آیدانساات که قاتل از آب در میند و نمیایتا وفادار بار ب یدسااگ بده

 ینکرد و شعر یانتشود خیکند، نمیم یانتنکند تنها د یانتکه خ یشااعر  یابد.یدوام نم یانتعشاق جز با خ 

با  دیست. نبایشکستن ینهم یجور قرارداد اسات و قرارداد فقط مال کاغذ است، برا  یک یتازه نوشات. وفادار 

شد! عشق را نکُ یکن که وفادار یانتخ یتوانیشکست، پس تا م یدرا نبا یرا، آدم یدل یچقلب قرار گذاشات، ه 

 یرانیا یفکرروشن یفهمند. جامعهت، این را شاعران ایرانى نمىر استرا نکُشد، شعر همیشه از شاعر مهمشاعر  

 یدرهایل یندازید،ب یرانیاحزاب چپ ا یخبه تار یست، نگاهیما طبقات یشعار یفکردارد، روشن یطبقات ینگاه

 تیاست، هدزادهخان یمااست، ن چنینینا یزما ن یاتچپ به طبقه فرادست تعلق دارند، ادب یاسیِتمام احزاب سا 

 !یرانیشريِ ایزاده! همان اشرايِ باشراي

تازه باشند  کهیناند، نه ابوده زهتا یهاها مدام کارگردانِ حرکتها، اشاراي و فئودال آخوندها و آخوندزاده 

 یساام،بنو اریبساا یدوقت بگذارم، با یادز یدباره من بایناند، در اشااان نشاااندهیغاتیتبل یهایبلکه تنها بر صااندل

ها رکتح گونهینچرا فقط ا کهینپسندم، ایم یرانرا در ا یستیآنارش یهارا و جنبش یسمکه چرا آنارش یسام بنو

و بمنجل او را  یدهات یپردازیهو نظر یمادارند ن یها سااعیلیروزها خ ینساات. انوشااتنیواقعن  ،مهارند قابل یرغ

 یوشاستعداد  یب یزادهست. من از خانآور اچندش یعیبه طرز فج ینشعر هفتاد قلمداد کنند و ا یسارچشامه  

دلر را ترجمه بو یِتنبان دبن یاتنطر یکیبار است، چرا ارتش حقیو بودلر یپشت منقل یسمِآوانگارد ید،آیبدم م

انتخاب کنند من  یهفتاد مادر یاگر قرار باشاااد برا یم؟دار یمادرپدریب یاتکناد تاا هماه بفهمناد چه ادب    ینم
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از سانسور مانع شود، همه  یسنخ یچه یددهم، نبایم یحغ را که الاقل بزک نداشات ترج چون فرو یاسارباززاده 

توانى ا مىنویسم، تو هم تنشینم مىنمىکار که باشم بی یهم تا وقت منفقط خودشان باشند،  یعیبه طرز فج یدبا

             .گیرد، راه هنوز هست، فقط جاده در دست تعمیر استحذي کن اما کارت نمى
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 تنهاییِ اپدی

7 
 

ریختیم که هاى هم شراب مىست، برای خودش اسم و رسمی هم دارد. داشتیم در چشمشااعری انگلیسای  

ممردم، تو چی!؟ تعجب کردم، از این اطوارها زیاد دیده بودم، نوشتم میکاره گفت من عاشاق شعرم، اگر نمی یک

خی کشتم. پرسید داری شوت بخواهد آدم میمردم اما تا دلنمی نوشتملبى جنباندم و آرام گفتم من اگر شعر نمى

چی تمام اش را در صفحه کشیدم و همهی قتلکنی؟ گفتم نه! بارها شاده بخواهم یکی را بکُشام، بعد نقشاه   می

هاش و هاش که مثل دو میخ توى میز فرو رفته بود حاال چسبیده بود به پستانهاش ترسیده بود، آرنجشد. چشم

ترس برش  ترکه از آن بیشبانده بود خودش را به پشتىِ صندلى تا از خطر مترى دورتر شده باشد. براى اینچس

 نوشتم...خواستم از زندان فرار کنم هرگز نمیگفتم من واقعن اگر نمی ،ندارد

تا خون  گردندها دل ندارند اما دنبال قلبی بزرگ میمثل این شااااعر انگلیساااى در ایران بسااایار داریم، آن

ند به توانند بشاااشها بگیری دیگر نمیشاان پمپ کند. اگر این را از این داری از فمن یعملبرتری برای بهرهبیش

 ساات که دائم از منفکرىتر دیگر فکر نخواهند کرد، براى همین بىتوانند خوب بگایند و از همه مهمعالم، نمی

ه اند! اما نیستند، الکى حملاند، فعالکنند سیاسىا همه فکر میهاین نویسى!؟قدر ساکساى مى  پرساند چرا این مى

بلد نیستند  عمرن ى خودشان است،اند الکى بجنگند، با هیچ، با پوچ، با دشمن فرضى که سایهکنند، یاد گرفتهمی

حن ل دوند. بیخود نیسات که دیگر از جنگ، از دشمنی و از فکر کنند، براى همین اسات که مادام دنبال مرگ می 

دست هشنود باید باید، باید این را دست و پا کنی، باید آن را بکس مجبور نیست اما مدام میآید. هیچتند بدم می

 ها ظاهرناین رود.شود از دست میآید بلکه زیر پای باید، له میدسات نمی هکند بآوری اما این و آن فرقی نمی

ست هم دانند هسااتى هم اساارىافتند، نمىم از آن ورِ بام مىکزنند اما کمهاى خوب مىجنگند، حريخوب مى

کند محدود، در مواجهه با جهان کاملن دساات آرتیساات، یک فیلسااوي که عمرى مى  کهنرمند، ی کاپدى! ی

ا عوام صورت هیچ تفاوتى باین با یقینِ خود بجنگد، در غیر و ست اما ناگزیر است چراى پى در پى بیاوردخالى
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تواند مغز، یک جفت چشم موعدى مگر چقدر مى ک. هنر فنّ اجراى نه با صداى بلند است اما ینخواهد داشت

تنها  کند که جز شکست برایش ندارد و پیروزىِ نسبىببیند یا کشف کند؟ او باید از پیش بداند فقط راهى باز مى

ه با جهان این غولِ از هر جهت او در مواجه روند خواهد شااد!تر از بعد، از همین راه مىها که خیلىنصاایب آن

عالمت  عرفان ،گیرى کردهشود سرِ پیرى معرکهغائى نخواهد رسید اما این دلیل نمى کهرگز به در پیکر و بى در

فکرانِ ایرانى معمولن در آغاز کارشان توپ پمرى دارند، با عالم و کند تا از عقوبتِ احتمالى مصاون بماند! روشن 

ر تر شااده از کفشااان کوتاهروند شاااختر مىر ندانند، حتى اگر نخوانند اما هر چه که پیشجنگند، حتى اگآدم مى

 ،ستآورىمتاسفانه این بیوگرافى که کمدىِ تهوع !«آسمانِ محبوب»به  «گاو»رسند به لسانى مقرّ بالذنوب! از مى

کنند اما همین کونِ عالم را پاره مىزندگىِ اغلب رجال هنرى و ادبىِ ایرانى مصااداق دارد. همه در اوان  یدرباره

اند ى خصوصى که اسمش را هم گذاشتهشان، به معاد، و در نهایت توبهگردند به دینرسند دمِ مرگ، برمىکه مى

 عرفان!

فهمند این او کسااى جز رسااند به او در آینه! هرگز نمىدهند براى همه و ساارآخر مىعمر نمایش مى کی

یند که تر است، فقط تنهاهااى و تنها نیز برخواهى گشت، پس او مهم نیست، تنهایى مهمتنهایى نیست، تنها آمده

ست اى از تنهایىِ اپدىاز مرگ که استعاره ،بردشود دیگر کسى به خلوت پناه نمى کتنها و تنهایى اگر در اند!مهم

 ریند! طفلىدر غزل عرفان نمى شوید و هىبافد و دست از شعر آزاد نمىکند، سرِ پیرى هى مهمل نمىترس نمى

ها دروغ اند! اینیا اخوان ثالث و شاااگردش شاافیعىِ کدکنى، ساارِ پیرى چقدر دروغ گفته   «نصاارت رحمانى»

 شااناسااند، براىترین بیمارى میمون مدرن مىکترسااند، ترسااوها تنهایى را مهلگویند چون که از تنهایى مىمى

ند دروغ بگویند، دروغ بگویند و محبوب شااوند، این روزها فقط ها ناچارهمین هیچ ترسااویى تنها نیساات، آن 

این  .گر برندى نیساات که کسااى را جذب کندشااوند، تنهایى دیها قهرمان مىها یعنى ترسااوترینگوتریندروغ

شااناسى توى بورس کس دکتراى تنهایى ندارد، ظاهرن همه تنهایند اما هنوز جامعهروزها بالهت ممد اسات، هیچ 

شود، تنهایى خانقاهى درندشت است، دانشگاهى که تا شاناسى تدریس نمى هیچ دانشاگاهى تنهایى اسات و در  

دهد، تنهایى عظمت انساااان اسااات که جز با طردِ همه حاصااال دساااتت نمى کدهد اما مدربخواهى یادت مى

ا کار اصلی مدی کند!ند که جز محدودیت نصیب نمىاند، همه دنبال محبوبیتاب کردهشود، مدیاها کار را خرنمى

ها را باز کرد و ساارعتِ لبخند را در خیابان دید زد. سات که در مقابله با آن باید پنجره نمایش دائمی دالیل گریه

ان است، همه شها و بستنفرساترین کارها در زمستان، باز کردن پنجرهاین اصلن آسان نیست، یکی از طاقتالبته 

قدر روى خود بنشاااانند و مثل تلویزیون آنهنفر را روب کنهارخورى که یمیز  کتلویزیون در خانه دارند، ی کی

ها تغییر شاایوه شااوند و چشاام ها عوض مىوقت برنامهنگاهش کنند که دیگر چیزى براى دیدن باقى نماند، آن

همه خورند برخی خالی، با اینرود، برخی با قاشق پمر غذا میها ریزتر شاده عادت از دست مى دهند، تفاوتمى
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شان در بشقاب و ها، گشااتنشاان با لب ها و تماسام شابیه هم بخورند، نوع حرکت چنگال هیچ دو نفری ندیده

هایی که تند غذا آورند! آدمعه چقدر چندش... شانو خالصه آداب دور میز نشینی شاان به قاشاق  سارساپردگی  

 شلوپ نکند.لپهاشان مثل اردک در آب شکاش لبترند اما ای شک جالبخورند بیمی

 

2 
 

فعالیت ادبى در فىاى مجازى دارم.  یگذرد و این یعنى هفده سال سابقهحاال دیگر هفده سال از تبعیدم مى

فرستادم، گرچه کارها شان شعر و مقاله مىکردم، براىمرزى همکارى مىهاى مختلف برونروزهاى اول با سایت

بین  م نداشت. متاسفانه منیشد، ربطى به کارهاثارم در آن منتشر مىکردند اما فىایى که آرا مهربانانه منتشار مى 

م را در ایران جا گذاشاااته بودم. آن ااىنساااالنم، اولین تبعیدى بودم، خودم را آورده بودم اما مخاطبان حرفههم

شد، هیچ ممد مىنویسى داشت فکران ایرانى با اینترنت سار و کار داشتند، تازه وبالگ روزها تنها اقلیتى از روشان 

ه قرار نوشتند و شعر کاملن در حاشیکرد، اغلب سیاسى مىاى در زمینه شعر پیشرو کار نمىطور حرفهوبسایتى به

هاى مختلفى راه انداختیم که تنها به شعر اى نبودند وبسایتداشات. پس به اتفاق چند دوسات که چندان حرفه  

یا به دلیلى از دور  کم را نیز دایر کرده بودم اما همه یا هصىپرداخت و در کنار آن چندین بار وبساایت شخ مى

وجه که پارسال متجز صفحه فنِ فیسبوکم، دیگر در جایى فعالیت نداشتم، تا این 2211شادند. از سال  خارج مى

طور ا بههایى ربدان حد بود که تصمیم گرفتم کالس کرود. فقر اطالعات تئوریغبنى شدم که بر نسل جوان مى

د و هزار عىو رسیرایگان در تلگرام دایر کنم. کالج شاعر با گروهى پانزده نفره آغاز شد و بعد از سه ماه به پنج 

داد، رادیو کالج و در ادامه وبساااایت کالج شاااعر و ى عىاااویت نمىچون تلگرام به جمعى بیش از این اجازه

عور یستمى رایزومى راه بیندازیم تا بر شعر و شگونه تصمیم داشتیم سرا تكسیس کردیم و این ی فایل شعرماهنامه

هاى مختلفى ها و زیرشاخهى معاصار تاثیر بگذاریم. حاال ساازمان کالج شاعر را داریم که از مدیریت   لگدخورده

طور اى مجازى آن هم بهشااعورى هزاران مخاطب مشااغول اساات. فعالیت حرفه  یتشااکیل شااده و به تغذیه 

جوان  کند. تمام این رفقاىصلن کار آسانى نیست. کالج شعر را تنها عشق اداره مىا کیافته و سیستماتیساازمان 

ان شها آقازاده نیساتند، بى غمى و بى دردى پیشااه اند. اینجا جمعبراى شاعر و به عشاق جنبشاى شاعورى این    

فرودست ایران  یى فرزندان طبقهکنند، کار سخت! کالج شعر، خانهآموز، همه از دم کار مىنیست، جز دو دانش

ها ها کورند، آنست اما آناند تا کار فرهنگى کرده باشند، این عشق دیدنىاسات، همه از کار و زندگى خود زده 

توانند جمعیتى را باور کنند که رایگان کار کنند، شاااعور ندارند، نمىفهمناد، شاااعر را باور نمى عشاااق را نمى

ام. حاال رفقاى بزرگیم که مادرى جز کلمه نداریم، من معلم این خانهى جا یک خانوادهکند. ما اینروزى مىشبانه
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اند شعر و شعور دست از سرشان اند، محال است تا زندهاند، دیگر همه از دم ویروسىالتحصیل شدهجوانم فارغ

ر ن در کناست، انگار دوست ندارند منشینىگیرند! وقت عقبفهمند! هى گروگان مىها که این را نمىبردارد. آن

ت سکنند، خیالى نیست، چند ماهىاى که بر آسمان بنا کردم زندگى کنم، باز دارند تبعیدم مىام، در خانهخانواده

گردانند، در ها مىساات که همین پارتیزانکنم، وبسااایت را دو ماهىجا دارم کوتاه مىکه دساات خود را از همه

ى مجله را هم خشت به ام، این شمارهش اسات، هیچ نقشاى نداشته  ى رادیو که حاال در هوا پخترین برنامهتازه

ها، رفقاى جوانم دساات به کار تاثیر اساات، پیش از آناند، بودن یا نبودن من دیگر بىخشاات خودشااان باال برده

هزار نفرى در من نیست. فقط مانده آن گروه پنج شاان اخراجم کرده دیگر نیازى به حىاور  اند و خالقیتشاده 

ن کم وقت رفتجا به عنوان مهمان، پیرامون یکى از مقوالت ادبى بحث کنم، کمام که قرار شده هرازگاهى آنتلگر

 .ها بسپاریمرا به این پارتیزان است، وقت است که دیگر من و امروز، شعر و شعور پیشرو
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 نافرمانىِ عدبى

شان نیز ها آوانگارد نیستند، مطفاو دارند، آن، با بقیه تفاوت « »بنویسند  «ت»قدر که جاى ها فقط آنخیلى

توان تحمل کرد که کسانى در داخل و خارج توى سرِ شعر بزنند، نباید صحنه را همان متفاوت اسات! دیگر نمى 

توانید سانسور را دور بزنید الاقل ساز داد، اگر نمىدان را دساتِ شااعران دست  خالى کرد، نباید خودخواساته می 

 کنند اما از همهرو نمى ارىهایى که کار ندارند، کناله نیست، آنى چمسر بزنید! عدبیات عرصهى سارِ سانسو تو

اند و کارى نکرده ها جز انباشااتِ فىاااى عدبى هرگز کنند، آناند، فریاد در گلو دفن مىنالند گورکنتر مىبیش

ت. نابغه را بغ اسندش اما شعر هنر نواکنند که بنویسها سعى مىشاعر شدنى نیست باید باشى، خیلى ند کهغافل

 جا حتى اگر نباشد خواهد بود.او اگر بخواهد همیشه و همه کرد،توان سانسور با هیچ فنى نمى

ل خراب نویسد شعر داخنوشته اما مدام مىگوید که ده سال است شعرى نشاعر است اما خودش مى طري

ر و واجر کرده منتقد است، ادعاش هم کونِ عالم ج يطر ترى، الل شاو چنپلى! شاده کارى کن! تو خود خراب 

م گیرد و گاهى هدستمال براى این نامى در دست مى ى شاعرى، کتابى، بنویساد، فقط گاهى  اما نشاد که درباره 

م هاى کودکىپوشِ یکى از کوچههاى دمپایىوزه هم در چهار جمله مثل پیرزنبراى آن یکى! پس کو نقد!؟ هر ر

 نالد که شعر نداریم، شعور نداریم، امثال او هم همان بهتر که تنها بمالد!مى ،محلهلیدر انز

 جق نزند، بلکه آسااتین باال بزند. خواهد، کسااى که فقط نق نزند،امروز، نیروى جوان و پارتیزان مى شااعر

درهاش  فرستیم، این خانه صاحب ندارد، ملک کسى نیست، همهنامه نمىکالج، ما براى کساى دعوت  در جااین

رِ ى هفتاد، بیاید و دوکار تمام شااود و باز مثل تهِ دهه هم باز اسات، هر که کونِ کار دارد بفرماید! منتظر نماند تا 

ه دانند کانى که صاحبِ فردایند اما نیک مىگذارند، جوانجا دارند جان مىجوان این جمعىى آماده بنشیند. سفره

مه یاد ها هشان نخوانید که از این بیش خراب شوید، اینهى توى گوشها نیست، پس نترسید! فردا فقط مال آن

شان! به بزنید توى صورت دنقوها نداشاته باشاند، پس شما را نخواهند دید، اگر فکرى داری  کارى با نقاند گرفته

 آن فکر خواهند کرد، اما با دست خالى سراغ شان نروید که بدجور حالى به حالى خواهند شد.
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 زارا گمر

 تکتک یغهیصااا زن، چه هر الیخیب تا نبود کماندویفاط زهرا کدام؟ ؟!گوربهزنده ای دپورینو یزهرا

 دیایب نخواست و داشت زن رگ نبود، ینیزمبیس «دپورینو زهرا». نگزد هم شکک و شاود  ساردار  یپاسادارها 

 یعیطب را تجاوز که یرانیا یهازن تمام مثل زهرا .کند حیمساا را معصااوم تازه اد،یفر یریادگی بعد که تا لندن

 را زن ریتحق و برداشت ادیفر کارهکی بلکه نکرد، یتلق سلمان خداداد لطف را تجاوز و نزد زار هودهیب دانند،یم

 ساالمان که بزند جار تواندیم تا عوض در نزند، جا اما شااود دهر رکفتارانیپ یطعمه داد حیترج و کرد فاش

 زهرا کشت، مردم هراس را زهرا شد، سنگسار نهیمد مثل بلکه نشد کشته زهرا! اسات  اوزمتج خداداد مسالمان، 

 قاتل همان زهرا قاتل. شااد له شپرسااتناموس برادر هفت یپا و دساات ریز او. بود مردم بالهت یقربان

 ،اندکرده کور چشم شاان دختران مرگ بر ساال  چهل که یمردم سات، ین زهرا قاتل مردم جز یکسا  سات، نهیمد

 در غهیصاا مردم. اندگذاشااته حراج به شااانهشااتم امام گور دم را آن اما دانندیم خود ناموس را زن که یمردم

 یاچهیدر یا! کندیم یهج را شاننام ترس فقط که یمردم! گورستان یهاپنجشنبه در یحشار  مردم ها،زادهامام

 هتکتکه را ساالمان که اندشااده گم کجا انجیآذربا ورمردانیغ کجاساات؟ ترک رتیغ پس! هیاروم یباختهاشااک

 مجلس مخنث ندگانینما کند اثبات تا رود،یم راه مجلس در ریک نهویع راستراست خداداده سالمان  کنند؟ینم

 ابانیخ در هم را ندا ست،ین هاسال نیا یشده گوربهزنده زن تنها دپورینو زهرا. ندارند بیرق زین یناموسا یب در

 تا کردند موحد و دندیبرکشاا را دایو شخاک از و کردند گوربهزنده انقالب دانیم در را کسپار رزا و کارگر

 ای انریا در زن وانفسا نیا در که غایدر! کنند سبز یمدن یاشعبده با انقالب سارخ  یهاابانیخ در را آزاده دختران

 صاابح از که یمردم از د،یآیم بدم نندزیم رفتار را مرد مدام که هازن نیا از. کماندوسااتیفاط فقط ای سااتین

 هشااا هیعل هاقرن که یانیرانیا از د،یآیم بدم بدهند یسااوار تا گردندیم ارباب دنبال غروب دم تا الطلوعیعل

 را خودشان دارند حاال اما است، شانشاه بر مرگ یادهایفر از پر آسامان  هنوز و کند گم را گورش تا دندیجنگ

 هنوز و ستندین مرگ قیال جز که یمردم بالهت، مردم. خوردیم همبه حالم کنند، ریام ار پسارش  تا دهندیم جر

 .کشندیم را نهیمد دارند هنوز و کشتند را تیمدن که یمردم بر مرگ! دهندیم شعار را گرانید بر مرگ
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 کومتح قطف .کنند دییتا را تیبربر تا بودند رفته زهرا دفن تماشاااى به سااکوت در نفر صاادها پریروز 

 رگم تماشاى از انگار همه نیست، خودپرستى جز شاندوستى نوع و اندبرده ادی از را خود انواع نیز مردم نیست،

 سرم از دست هنوز کابوس آن و کنم تماشاا  شادم  مجبور باریک هم من! برندمى جنساى  لذت دیگران عذاب و

 لنگرود به چاي از داشااتیم برادرم با و بودیم کرده تعمیر را یاسااردخانه بود، سااالم هفده فقط برنداشااته؛

 شهر، خترِد زیباترین مدینه، سوى داشتند که جمعیتى ىسیاهه به برخوردیم چمخاله پل دماى دم که میگشتبرمى

 .کردندمى پرتاب سنگ

 شده اشمشترى بودم رفته کش پدر کارگاه دخلِ از که پولى با وحشتناک، آن از قبل ماه چند! ششناختمیم

 چه هر از و بود شعرفان بزرگ مهربانىِ یک اما نداشاات چندانى سااوادِ بود، تربزرگ من از سااالى چند بودم؛

 رد را مدینه حاال. بردندیم نصیب هم غوزکاظم و نهیسکشل تورمحمود، فقیرش، یخانواده بر عالوه آورد،یدرم

 که بود کماندوهایفاط تصاااريِ در دایره محیط از نیمى خاک، در بودند کرده فرو گردن تا یادایره مرکز

 هاذتل نهیمد از شکبى که پراندندمى سنگ هایىالت یبعد یهدایرنیم از و کنندیم یخودزن دارند دانستندینم

 چند هنوز. باشم داده شنشان را هاماشک فقط که اول صاف  به بودم رساانده  را خود زحمتى چه با. بودند برده

 هاىچشم همان با و زنممى زار دارم که دید دید، مرا عسلى درشتِ هاىچشم آن که کند تمام تا بود مانده سنگ

 !تمام و کشید آهى و کرد کج گردن مانده وا

 داشت وا هاىچشم آن با که گردمیم نهیمد دنبال هاخانهفاحشاه  در کنم،یم سافر  که کشاورى  هر به هنوز

 !هایلعنت نکنید ماشات الاقل! پسر نکن نگاهم گفتیم
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 شعور سرتاسری

 آخر ایم،کرده بررسى را شاعر سیصد و هزار شعر تاکنون: پرساید  «شاعر  کالج» در همکارانم از یکى اخیرن

 را شااعر کالج نداریم، شاااعر همه این به نیازى چون ما اتفاقن گفتم ؟!کارچه خواهدمى را شاااعر همهاین کالج

 آویزند،مى آن به برخى دارد،برمى موج زندگى وقتى که اقیانوس وسطِ شناور ستدرختى ىتنه شعر گفتم داریم.

 خیال هااین! نیستند شاعرند، ندمطمئن کهاین با ننویساند،  خوب اگر اما نویساند، مى خوب و شااعرند  که برخى

 نجات را هااین شعر کالج در ما است؛ شدن غرق از ترفجیع این و نویساند نمى اما نویساند مى دارند که کنندمى

 وطیقاب فارسى شاعر  به داریم ما. بنویساند  درسات  نویساند مى اگر یا ننویساند  دیگر که کنیممى ککم دهیم.مى

 گل ایران شهرِ شهر در. کند سر بلند شعور تا شودمى بلند سارى  دارد کمکم ایران شاهرِ  شاهر  در حاال دهیم.مى

 ایران است وقت است؛ زمین نوبت دیگر حاال. دهدمى شعر کالج را هاگل این بِآفتا را، هاگل این آبِ روید،مى

 خودِ هم دانه زند؛مى شااخم خودش را شاااعر هر زمینِ. بدهد من همهاین به را خود هاىمین جاى هم زمین

 هاطبی کشود مخالاقل مى هم نباشد دهد؛ باال سر سرو، چون تواندمى باشد خیزحاصل خاکش اگر حاال اوسات. 

 کارى اما بسازیم، که توانیمنمى اساسن ،سازیمنمى شاعر شعر، کالج در ما .شاعار  نه خواهدمى شاعور  شاعر،  از

 و اردند بوطیقا فارسى شعر که کند ادعا تواندنمى شاعرى هیچ دیگر حاال. شاود  سارتاسارى   شاعور  که کنیممى

 . بیاندازد ندارى این گردنِ به را گناهش
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 کش استآدم سانسور

آزادى  میرد براىشان که مىترینى مدعىها حتها ساانسور است، ایرانى بختىِ تاریخىِ ایرانىدلیلِ نگون تنها

که  کند. کسااىدارد که جز به فرمانِ او عمل نمىمیکروسااانسااورچى در ذهن   کی ،ریند براى آزادىو حتى مى

 فکر سانسور قتلِ .تر استفجیع گسارست که از سنلىاندرکار قتدست ،بنددشااهد ساانساور است و دم فرو مى   

خواهند، ندارند! ها مغز نمىساات اما ایرانىدارد! مغز خانقاهِ آدمىنر عىااوى اساات و اندامِ آدمى عزیزتر از فک

 اند و یکى نیستاز دم به شغل کثیف سانسور مشغول سات در ایران، بسایجى همگانى علیه فکر، همه  اىهمهمه

ها امهآخر براى چه!؟ من کارى به حکومت پیشاااقرونِ وسااطایىِ ایران ندارم، کارى به سااانسااورن بپرسااد چرا!؟

اى چون صدا و سیماى ایران!؟ من فقط با کار باید داشاته باشم به مالخانه ههاى ایران ندارم، چببخشاید روزنامه 

که حتى  با مردمى کار دارمکند، کار دارم که جز بالهت سااتایش نمى این حجم توخالى و سااانسااورچى  ،مردم

ها براى مبارزه با سانسور پول اند، اینچىشوند سانسورشوند، مسیحى هم که مىوقتى از کشاورشاان خارج مى  

وى زنند، تىبعد هم رادیو مى ؛ى دیوید کامروناز وزیر امورِ خارجه ،ز دولت هلندا ،اروپا یگیرند از اتحادیهمى

ست شىکهاى آدمترین شیوه! سانسور یکى از فجیعکشدر هواى سانسور نفس نمىند که جز دکنو سایتى هوا مى

 .قاتل اغلبها همه و ایرانى
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 یسانسورچ مخاطبِ

 دارد، را درکش نه کند،نمى خرد تره هنرى اصالت و شعور و شاعر  براى خالق، کار براى کساى  روزها این

 نناگها و شااودمى کور کارهیک افتدمى مهمى اتفاق دارد جایى که بفهمد و ببیند هم اگر را، شااعورش و حال نه

 ددهمى غلط آدرس بخواهى تا عوض در برسد، دید به تازه ذکر و فکر آن کند کمک یا بزند دم است محال! الل

 ننشا خواهندمى نویسند،مى برایم هاخیلى تلگرام و اینستاگرام طریق از روزها این شود، ممد مصانوعى  و فیک تا

 دارند روزه هر و نفرند یک انگار! تکرارى نویسااندمى جمالتى گزارند،سااپاس و برندمى لذت کارها از که دهند

 هاپیام ىهمه!« تو با کنممى حال چقدر واى! هسااتى عالى على! العالمین على الحمدهلل» خوانند،مى نماز برایم

 بیابان رتاسرس که اینستاگرام کند،مى فکر که دهد نشان یا شدبا پرداخته کار به کسی تاکنون امندیده اند،گونهاین

 که ندنکمى اداره هانیادم را اینسااتاگرامم صاافحات همه همین براى چرد،نمى آن در چرابى اىگله جز و اساات

 .دیشن خواهید بسیار شعرهاشان از زودىبه

 درساات رفقا نیا را وهائوید هاساات،نیادم با هم شااودمى منتشاار تلگرام در که کارهایم از خیلى زحمت 

 سااانسااور به تشااویقم جز شااانترینجدى که امبریده ایرانى مخاطب از کامل طوربه یکى من وگرنه ندنکمى

 وقت هر!« شااودمى چندشاام من آوردى، نمى هاتداسااتان و شااعرها در را کلمات این کاش اى على» کند،نمى

 یعنى همه هااین و شد، کم گله جمعیت از نفر هاده بنویسام  تهسا  که طورىهمان یعنى لخت را حقیقت آمدم

 هک هاآن اما نویسممى ویکمبیست قرن در من ندارد، سانسورچى جز مخاطبى امروز شعورى ىنویسنده و شاعر

 ريص را خود همهاین جااین گفتم هانیادم به بارها که نیست بیخود کنند،مى زندگى وسطا قرون در خوانندممى

 زا همه جهان زیرزمین در جاآن! دیاکرده کارى یدباشاا کرده خیال همه مثل که دیبگذار پساات دو اىهفته! دینکن

 گرد ااینج و کنندمى جمع اینترنت کنار و گوشااه از را هاممتن نیسااتند، که برداردساات اما! معتادند بالهت به دم

 . بگویید هانیادم به دارید سپاسى اگر پس آورند،مى
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 یفرهنگ یجیبس  

رد اما وطن ندارد؛ بسیجى عوض شاامار دارد اما پرچم ندارد؛ بسایجى پدر بى چم و خم بسایار دا  بسایجى 

اش خواهد و تا دمِ مرگ، ویروسِ حذي همراهىماند شود! سانسورچى، سانسورچى مىتر مىشاود، عوضى نمى

ده طلبى نبورصتیک نفر دیگر بوده و جز فکرد. بسایجى عمرى خودش را ساانساور کرده است. اصلن عمرى    

دعىِ م کند. پس باورش نکنید اگر اخیرنتابد؛ همه را سانسور مىود نیست که هیچ مخالفتى را برنمىخاسات. بی 

 ست، واکس را باور نکنید!آزادى
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 هادفتر دوم: سخنرانی
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 شناسی شرزیبایی

ن آ، شودکارش، شر محسوب میکشای و ماهیت جنایت به دلیل آدمداعش طر اخالقی گروه تروریساتی  از ن

شااناسااند )این هم شاار  اتمی را که بر ساار هیروشاایما و ناکازاکی فرود آمد نیز، در دنیا با عنوان شاار می بمب 

گیرد و عامل شر ار میی شار طبیعی قر هم در دساته  که شاهر فوکویاما را ویران کرد  ایساونامی ساتو.  اخالقی

تواند حاوی زیبایی مستتر آیا هر وجودی نمی دهد. اماها نشاان از وجود شر می طبیعی، طبیعت اسات. این مثال 

ست که ثیترین مباحیکی از مهم «شر شناسیزیبایی»نومدرنیستی،  ی ادبیات، به خصوص ادبیاتدر حوزهباشد؟ 

سی های سکها پیش است، فانتزیکه مربو  به ساال  «خانم زیاری»ر شاعر  برای مثال، د .امبسایار به آن پرداخته 

شودو جرمی سایاسی اعدام می دلیل اول )معلمی که بعدها، به  پسارک نسابت به خانم معلم، آن هم معلم کالس  

ا ست و او ری دردناکیعهکه اعدام این زن از نظر اخالقی، واقحالی آید؛ درنماد جذابیت ساکسی به حساب می 

 جنسی تمایلو یا اساسن  ک به این معلم در تعابیر اخالقیکند. نگاه سکچوال کودیک شاهید مقدس بدل می  به

ای هو چهرشده شعر خانم زیاری با نوعی معصومیت کودکانه ترکیب  .شده استتلقی در فرهنگ و اخالق، شر 

 کاراین  و رای نمایش زیبایی استفاده کردهر بهای فىاسازی، از ش، شاعر با استفاده از تکنیکزیبا به خود گرفته

 .است شر بهترین نمایش از استتیک ،به نوعی

ش بسیار پیو  ،خیر و شر در تمام ادوار طرد شدهگونه برخوردهای معکوس با مفهوم در ادبیات فارسی، این

حمله و شر، مورد زن  به مفهوم عشق و شاان تمتفاونگاه  به دلیلکه آثار ضاد عشاق شااعرانی چون من،     آمده

ر د «خواساتم این همه دل را به تو تقدیم کنم/ به جهنم که نشد عاشق وی خواهم شد »)مانند غزل  اندقرارگرفته

 تحت کهو افرادی  مفهوم اصلی آوانگاردیسم در شعر است چنین نگاهیکه حالی در ،«وپاریس در رنو»شعر بلند 

ثبت اما م یکه قبلن نگاهرا سی فار یفىای ترانه ،ها زدندآن خواندن شتن ترانه وتكثیر همین اشاعار دست به نو 

 را دوباره چیزهمهباید  .نفرت سمت دیگر عشق است دادند. در واقعتغییر  ،ی عشاق داشات  شاده درباره سانگ 

تالش  اگر .گویندها هم همین را میفرمالیستکه قبول داریم دروغ است،  چیزی ببینیم و دوباره سؤال کنیم، هر

شعر . ستنیز تولید تازگیشود و کار شاعر گی تولید میدل آن قدیمی و معمولی، تاز از ،دکنید و دوباره نگاه کنی
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ونی ذهن فعال است و از ی آپولقوه این دوچون در آوانگاردند،  بلند پاریس در رنو و غزلی که به آن اشاره شد،

اگر هم داشاته باشد، طرد  و شاعر فارسای خیلی کم دارد   چیزی که یعنی همان  جدید هساتند؛ متنی لحاظ درون

کنار پنجره با این کار زمان فردی در حال شعر نوشتن است و هم« رحمانینصرت » هایشعر در یکی از شود.می

به دهد، در آن شااعر ریزد که به شاااعر فحش میو تف بر ساار فردی می آوردبیرون می آنساارش را از  ،رودمی

ایم؛ ههم مواجآوانگاردیسم با گذاری فاصله عالوه برما و  گذاری استفاده شدهکنیک فاصاله صاورت اتفاقی از ت 

با هم ترکیب و  ساایسااتم آپولونی و دیونیزوساای شاااعر آمده و گاه جدیدی به وجود ن متنیچون از لحاظ درون

 کند.، اما ادبیات فارسی چنین شعری را درک نمیاندهمان شدهاین

ها و متون کهن، شاایطان زن اصاالی شاایطان اساات. در تمام روایت یو خصاایصااه شاار در حقیقت ماهیت 

« راری» ای« لیال»ی تبدیل مداوم حروي، با عناوینی مانند که به تدریج، در نتیجه بوده« لیلی»زیباارویی باا ناام    

دلیل هوش و  ، بهسااات که این زن زیبارو. بدیهیشاااده طابخ ارش از این واژه اساااتفاده کردهو نیز)نیما در آث

کر تاریخ و فشخصیت روشن اولینهمین امر، او را تبدیل به  و البته باشد ساتایش آدم امتناع کرده  از اش،زیبایی

و  که شاار ریمبپی میعنوان یک واقعه نگاه کنیم؛ کند؛ یعنی اگر به این افسااانه به فمنیساات می اولینبه عبارتی، 

اکثر شااعران مدرن و متفکر ایرانی مانند شاملو، در آثارشان  ، بوده فکری و آوانگاردیسام آغازگر روشان  شایطان 

ش بخماهیت رهاییفکرانه اسات. از طرفی، شر  یک تمِ روشان  اند، که این در واقعپرداخته «ساازی لیال»بارها به 

کند، خطر یکند. کسی که خطا نمهای تازه آشنا میدهد و او را با راهقدرت ریسک و خطا می به انسانرا زی ؛دارد

فکری ایرانی رها نیست و قدرت روشنمتاسفانه کند. نمیکاری در واقع هیچ  ،کندیکند و کسی که خطر نمنمی

یق و عمای خصوص ادبیات فارسی، حىوری ریشهدر تفکر ایرانی و به خطر کردن ندارد، چرا که ترس از مرگ

فکران ایرانی در اغلب روشن . همین موضوع باعث شدهاست دارد و ناخودآگاه، با افکار جامعه نیز پیوند خورده

ی آن، آخرین آثار شاعرانی مانند احمد شاملو، اندیشی بپردازند که در نتیجهنویسای و مرگ اواخر عمر، به عرفان

برای ترساااندن  «لولو». در فرهنگ عوام، از عبارت هثالث سااراساار عارفانه شااد رحمانی و حتی اخوان نصاارت

یطان، تر به عنوان شاالی اساات که قبللیی ی واژهشااود که این واژه در حقیقت، تغییر یافتهده میکودکان اسااتفا

ک ترین کار یاین مهم وبرد ها پین به معنای حقیقی آنتوامعرفی شاااد. با دقت در چنین کلمات و عناوینی می

ساخته « مانی»ی ها، واژهجایی آنابهاست که با ج «ما»و « نی»دارای دو بخش  ی نیمامثال واژه شاعر است. برای

ست که نخستین بار، شیطان و خدا را به عنوان دو نیروی مقابل هم شود و مانی، همان فیلسوي بزرگ ایرانیمی

لی لیو در مقابل آن، خدای شر یا همان  معرفی کردخدای خیراندیش به عنوان را  «میترائیسم»مطرح کرد. مانی 

 .شناخته شد «اهریمن»و  «اهورامزدا»عنوان  تحتی زرتشت یده، بعدها به وسیلهکه همین ا دادرا قرار 
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 شر، تکنیکی برای مبارزه

 شر یشناسییبایز که بود جاآن از واقع در و خورد دیکل گرفتم قرار اجبار تحت یوقت شر، کیتکن از استفاده

 و باهوش یساااله میونهفده جوان. کرد دایپ یاژهیو نقش من یزندگ در طانیشاا یدوباره لیتاو و فیتعر و

 یجوان شده، قبول یسراسر دانشگاه هم سال همان و گرفته یاضیر پلمید تازه که دیریبگ نظر در را یخواندرس

 اندنخو نماز به وادار را او خواسااتیم یتیترب امور معلم یوقت یحت و نبود یمذهب شااهر، یاهال یهیبق مثل که

 نیا. شااوند دانشااگاهبه  او ورود مانع خواسااتندیم لیدل نیا به و رفتینم نمازخانه به و کردیم اعتراض کند،

 یهمحل در. بفرستند دانشگاه به را من و رندیبگ امىا شهر یاهال از کردندیم یساع  مادرم و پدر. بودم من جوان

 هت و بود لنگرود یپوشااانانگیل جاآن نداشااتند، فرهنگ از یدرکمحله  اکثر اهالی و ،نبود دانشااجو کساای ما

 هدییرو یگل مثل یفرهنگ زارلجن و برهوت آن در من! دانسااتیم را دانشااگاه یمعنا تر کساایکم و محله،یانزل

 میبگو تاس بهتر ای یمذهب سمیبرالینول ساتم یسا  همان. بشاود  بارور گل نیا دادینم اجازه یطبقات نگاه اما بودم،

 شر جامعه آن در ییبایز و بودم ییبایز و تفکر عاشق چون بروم؛ دانشگاه به من گذاشتینم ییمال ستمیس همان

 آن از م،یکنیم فیتعر را شر یشناسییبایز ما که جاستنیا دارند؟ یتیسنخ شر و ییبایز مگر اما. شاد یم یتلق

. بود مبنا نیهم بر بودم گرفته شیپ در که یروش و گفتمیم شر کیاستت از مدام میهامصاحبه در من بعد به موقع

 تو تا یبکن تشرک جمعه نماز در دیبا گفتند امخانواده بکنند، دییتا دانشگاه به رفتن یبرا را من کهنیا یبرا مثلن

 و رفتمیم جمعه نماز به شدن دییتا یبرا اما کرد،یم بد را محال و نبود ساازگار  مروح و نتیط با نماز نند،یبب را

 یول شاادم خوانهیمرث من ،یبزن یشااوآف هر به دساات دیبا بودند گفته من به .داشااتم را خودم خاص یهاروش

 یوهیشاا من، عبادت اما کردمیم عبادت و رفتمیم نیدحساایآقاساا یبقعه به. بود ژهیخودو زین من یخوانهیمرث

 کرمتف کی ،دارد وجود دروغ و قتیحق نیب یشکاف. شد آغاز موقعآن از من یزندگ در شار . داشات  را خودش

 زا من یمبارزه واقع در شااود،یم آغاز یمواقع نیچن در قنیدق مبارزه کند؟ اسااتفاده شااکاياین  از دیبا چگونه

 را ام تهیکم هم بارکی و داشتم یدختردوست زمان آن در. خورد رقم جانانه و یدیکل طور به یساالگ  میونهفده

 آن در چون زدند؛یم حري موضاوع  نیا به راجع دامم و شادند  باخبر ماجرا نیا از شاهر  یاهال تمام. بود گرفته
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 یهودای به بدل من موضاوع  نیا خاطر به. برود دخترشدوساات یخانه به پسار  کی که بود بیعج یلیخ شاهر 

 یبقعه در در یوقت و شدم خوانهیمرث بروم، دانشگاه به کهنیا از قبل ساال  همان در خالصاه  بودم، شاده  شاهر 

 :خواندمیم من زدند،یم نهیس همه نیدحسیآقاس

 زار من اکبر من اکبر سخنم وایش

  گرفتار ستگشته

 ...یفشقال یکوچه در

 من براکو بقعه بغل) یفشقال یکوچه در میبگو بود، مراسام  در که دخترمدوسات  به خواساتم یم گونهنیا و

 کار نیا و بشود من امیپ متوجه دخترمدوست که کردمیم یکار اشاره با یخوانهیمرث در من یعنی. اوسات  منتظر

 .کردمیم استفاده یآزاد احقاق یبرا بود، یآزاد ضد که یزیچ از من واقع در اسات؛  شاکاي  از اساتفاده  قنیدق

 یاقعهب نیدحسیآقاس. بروند گلوله یجلو همه ستین قرار کند، استفاده هاشکاي نیا از تواندیم هم دیجد نسل

 یکس و ندبشاش تا رفتندیم ییدستشو به نداشتند عبادت یحوصله لنگرود مردم چون اما ،بود مردم عبادت یبرا

 من و ستادیایم حرم سمت کی در او دم،یدیم بقعه آن در را دخترمدوست من لیدل نیا به. آمدینم بقعه داخل

 بایز نیا و شدمیبوسیم بقعه آن در اوقات یگاه یحت. میکردیم صحبت هم با قیطر نیا از و گرید سامت  در

! لهال...  ال ال ال الالهاال به بدل الهللا لهاال که جاآن ،وجامعه یخطبه شااعر) جامعه کتاب یشااعرها از یکی در. بود

 یآزاد نفع به ممنوع یزیچ از یعنی است،یسا  یعنی کار نیا و امکرده اساتفاده  شاکاي  همان از اصال  در شاده، 

 یآزاد نیع ،یریبگ لب دخترتدوست از و یکن یازبعشق لنگرود نیدحسیآقاس یبقعه در کهنیا. کردن استفاده

 من و بود ییعبدالرضا یعل همان من اکبر واقع در. جاستنیهم شر کیاستت نیادیبن ینقطه و ستیاسیس کار و

 چون ند؛یگویم ماجرا آن از من دوسااتان هم هنوز و کردم یخوانهیمرث ماه سااه. ساااختمیم را خودم یهایعل

 . بردمیم شیپ را کارم شر کیاستت از تفادهاس با و بودم خالق

 یبرداربهره شده، جادیا حکومت و مردم نیب که یشکاف از پس د،یهسات  باهوش شاما  اما اسات،  احمق مال

 کلش به را مردم و زندیم چرخ مردم نیا یالالبه یماه مثل و ردیگیم قرار شکاي آن در زانیپارت واقع در. دیکن

 کی طانیشاا که چرا ساات،ین طانیشاا از یرویپ شاار کیاسااتت هسااتند، یمهم مسااائل اهنیا. آوردیدرم خودش

 رانیا در مناسبات همان هنوز و نکرده رییتغ زیچچیه یول گذشته، من یسالگ هفده از سال ودویس. ستوانموده

 طانیشاا هنوز اند،نکرده درک را آن قنیعم یول شااده برخورد شاار کیاسااتت ظاهر با فقط جاآن در. دارد وجود

 ای خدا به را صاافت هزاران. اندساااخته مختلف صاافات و فیتعار خدا یبرا و دارد را خودش ییغا یمعنا

 و خدا نیب شکاي از و شناسدینم یخوببه ست،ین منیاهر که را طانیش یکس اما د،یدهیم نسبت تانیاهورامزدا

 ومد زن چرا حوا. دهندیم دست به طانیش از یفیتعر چه انیاد خود که میدانینم هنوز. کندینم استفاده طانیشا 
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 یتلق شر انیاد در زن چرا هستند؟ زن ضاد  انیاد تمام چرا بوده؟ چه شجرم و کرده کارچه اول زن آن اسات؟ 

 ندهیزا نیزم اساات، زن ندهیزا نیزم چون م؟یهساات بودن یزندگ از ریناگز بودن، زن از ریناگز ما چرا شااود؟یم

 یتیجنس ضیعتب که یوقت تا اساسن. میبکن شاان درک قنیعم و میبپرداز مباحث نیا به ترشیب دیبا. سات یزندگ

 هم یآزاد از یاثر نباشااد، کار در یعدالت یوقت تا و داشاات خواهد وجود هم یعدالتیب و تفرقه دارد، وجود

 الیل و یلیل ث،یلیل چرا ست؟یچ ماجرا اصل طان،یش یماجرا شناخت یعنی شار  کیاساتت  شاناخت . بود نخواهد

 رایر از جیوشاای ماین چرا و ؟کرده مجنون و یلیل به بدل را لولو عطار ما بزرگ شاااعر چرا اند؟شااده لولو به بدل

 خدا یاهال و هاقاق با ما ندارند، موضوع نیا از یدرک ما یهادانشگاه قاق دیاسات اکثر متاسفانه کرد؟یم اساتفاده 

 یهبقع همان در دیآیم ادمی ست؟یچ یواقع شر یراسات به. دانیمیچیزی از شار نم  لیدل نیهم به! میهسات  طري

 جامعه زمان آن در زد،یم هاخانم چادر به باد خواندندیم را یورود یدعا داشااتند همه یوقت نیدحساایآقاساا

 قدرآن را دعا نیا من. کردمیم مکث چادرها نیا ریز دنید یبرا دعا خواندن نیح یگاه که بود بسااته قدرآن

 ال ال ال اال اله ال به لیتبد اهلل اال اله ال که جاهمان یعنی. شد جامعه کتاب در یشعر به بدل تینها در که اندمخو

 به) «اهلل» من جاآن واقع درو. هایهودی یخدا) «ال» برابر در نه یعنی «اال» که بودم برده تىاد نیا به یپ شود،یم

 و «ستین نه جز ییخدا»: دادیم دستبه یاترجمه نیچن که کردم «ال» به بدل راو ستین یکسا  گانهی یخدا جز

 زین الو و سااتین الو جز ییخدا: شاادیم شیمعن که کردم «الو» به بدل را ال ،«الو اال اله ال» کتاب در بعدها

د و کنیت میشااکا ثیلیل از خدا شیپ آدم. خدا برابر در ثیلیل نهِ ای یطانیشاا نهِ شااود،یم آغاز «نه» با زمانهم

های من و پیرو خواسته کردیم یبازعشاق  من با خواساتم یم وقت هر و بود خوب یلیخ قبلنلیلیث »گوید: می

 و زندیم صاادا را ثیلیل خدا «.دهدهای من نمیکدام از خواسااتهکند و تن به هیچبود، اما حاال ساارپیچی می

من باید مدام به حري آدم گوش بدهم و تمام اوامرش را چرا » دیگویم ثیلیل «؟یستین آدم عیمط چرا» :پرسدیم

ی من بدهد هاتن به خواستهای نسبت به من ندارد، ما برابر هستیم، او هم باید متقابلن اجرا کنم؟ آدم هیچ برتری

 اشب آدم عیمط»: دیگویم او به و کند آدم از اطاعت به وادار را ثیلیل کندیم یسع خدا «.من احترام بگذارد و به

 دیاب مدام من که ستیعدالت چه نیا» :دهدیم جواب و شودیم معترض ثیلیل «!است آدم او و یثیلیل تو که چرا

 و ترباهوش باتر،یز او از مراتببهما فرقی با هم نداریم، حتی من  ؟و هر چه او خواست اجرا کنم باشم آدم عیمط

 کند،یم طرد ینافرمان خاطر به را اوهم  خدا و ندکینم قبول را خدا یهاحري ثیلیل «.هساااتم قدرتمندتر

 ینطقم چون شود؛یم محسوب خیتار فکرروشن نیاول لیلیث سات؟ ین زورگو و قهار ییخدا نیچن ایآ راساتی به

 ضد. هستند زن ضد زین خودشان و اندکرده طانیشا  به بدل را زن نیا انیاد. اسات  خواهعدالت و زندیم حري

 که ییحوا ست،ییبایز عاشق ما نهاد رایز ست؛ین یمنطق ییبایز یرو گذاشاتن  درپوش و یمذهب مردم بودن زن
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 را ثیلیل ما. میستین او خواهان ما و است مردساز ،میشناسیم زن عنوان به را او و آمده رونیب مرد چپ یدنده از

 . است تفکر کی ی کهثیلیل م،یخواهیم

 فادهاساات دسااتشااویی عنوان به چهیدر کی از نیدحساایاسااآق یبقعه در شاار، کیاسااتت موضااوع به میبرگرد

 و ندبستیم صف جاآن در دنیشاش یبرا مردم و بود یسنت مستراح دو مقدس محل آن پشت واقع در کردند،یم

 اگر و ینداشت تمرکز دنیشاش درست یبرا تو که شدیم غلغله قدرآن ،داشت وجود که یمساتراح  دو آن پشات 

 یهاکانال از یبعى در. شود کم اتمثانه حجم از تا یکن رها را خودت یرفتیم صارفن  ،یبود شااش  فشاار  در

از  برخی ست،ین شاش فشار کاهش یبرا هاکانال نیا وجود علت م،یهسات  یموضاوع  چنین شااهد  زین یتلگرام

 تانیبرا ینفع کار نیا و دیباش کرده یخال را انتخشم که دیشااشا  یم فقط یفارسا  یتلگرام یهاکانال درشاما  

. میدار اعتراض نیا اندنینما و یاعتراض اقدام به ازین ما این خشام را در خیابان نشاان دهید.   اسات  بهتر ،ندارد

 و هستند یاحساس و مانتالیسانت رفتارها نیا م،یکن تیروا یمجاز یفىا در فقط را خودمان یبدبخت و شر دینبا

 به اورب و انسان دنبال م،یهست قتیحق دنبال ما. ردیگیم یسوار ما از بالهت یاحسااس  یرفتارها نیهم خاطر به

 .ستیبرابر و عدالت ،یآزاد تحقق انسان یهاخواسته از یکی اساسن و انسان

 است، من از گرانید یخواسته نیا راستش ؟یشد استیس وارد یعمل قدرنیا ناگهان چرا پرسندیم من از

 کهیحال در سمینویم یاسیسا  شاعر  من کنندیم فکر هاآن اند،دهکر مامور را من جوان نسال  و مخاطب واقع در

 حال در. است شعر زین من یسااده  یهاحري نیهم یحت و شاوند یم نوشاته  گونهنیا ناخودآگاه من یشاعرها 

 شوازیپ هب ما. ستین نیا جز قتیحق و میاکرده سیتاس را تسیرانارشا یا حزب دروغ با مقابله یبرا فقط حاضار 

 چیه یعنی بچسبم سکان نیا به من اگر. میبرو مردم سمت به دیبا ندحاکم مردم مییگویم اگر و م،یروینم یکس

 تقیحق ما قتیحق و میگذاریم وقت مردم یبرا ما واقع در. ندارم یاخامنه مالشاه و رهبر شاه، زاده،شاه با یفرق

 و میدانیم مردم از ترشیب اما میدانینم هم ما. دبکنن کارچه دیبا دانندینم که یمردم اساات، آمده سااتوهبه مردم

 بیفر مردم مثل یاریبساا مواقع در شااکیب و میهساات فکرروشاان رایز بکنند؛ مشااورت ما با توانندیم هاآن

 گرلیتحل و فکرروشن به بدل یاسیس گرانمعامله و فروشانتن متاسفانه. میستین معامله اهل مطلقن و میخورینم

 یاسیس درک به دیبا چطور کارگر ای معلم کی شوند، اعتمادیب مردم که ستیعیطب یطیشارا  نیچن در اند،شاده 

 ما .است باز کند، کمک خواهدیم که یکس هر یرو به خانه نیا در. میکن کمک عده نیا به میتوانیم ما برساد؟ 

 تانشدن هیتخل و دنیشاش یابر هم یمستراح م،یستین هم یکس برادر و پدر و میزنینم حري معمول یوهیش به

 رهیخذ را تانخشم دیبا شماست، سالح تنها شما خشم. دیشاد  راحت و دیدیشااشا   دیکن فکر که میکنینم ایمح

. است کارساز یاهیرو نیچن و شود گره شما مشات  در دیبا خشام  د،یببر کاربه را آن درسات  یجا در و دیبکن

 همه. دیدهب خودتان به یتکان دیبا فقط ،است مشخد ما اتیعمل د،یشو کشته و دیبرو گلوله یجلو ستین قرار
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 گذشته در هایرانیا که یاوهیشا  آن به ما. بدهند رواج را یساطح  و مانتالیساانت  احمقانه، یزهایچ دارند قصاد 

 ستین نهگونیا مانعدالت و میعدالت و یآزاد تحقق خواهان م،یهست یزندگ یتشنه ما. میستین مبارز بودند، مبارز

 مثل هم ما م؟یندار بنز ما چرا پرسیممی ما شود؟ سوار بنز دیبا او چرا مییبگو و میبکن یفالن بنز به حساادت  که

 رد و باشد آقازاده و زادهشاه دیبا یپهلو رضا چرا. ندارد وجود هیبق و ما نیب یفرق چون میخواهیم یزندگ هاآن

 شکاي نیا از ما باشند؟ نداشته یامکانات نیچن ترندباهوش که ستیرانارشیا یهازانیپارت اما ،کند یزندگ ثروت

 را يشکا م،یگرروشن و میدار شعور و ادیفر ما. شودیم فیتعر شر کیاساتت  یمواقع نیچن در و میزنیم حري

 کوتس سال چهل. کندیم فکر که است شاعور  تنها و شاود یم پر فکر با فقط شاکاي  که میدانیم و میکنیم پر

 سال چهل! شد داده مبارزه شوآي یول نگرفت صاورت  بالهت هیعل هرگز که یامبارزه ساال  چهل سات، یکاف

 انشاامزخري یهاونیزیتلو در سااال چهل ،«میدیکشاا زحمت و میکرد مبارزه ما» گفتند دروغ به و گرفتند پول

 تحمل توانندینم هم ار یتلگرام گروه کی که دهیرساا ییجا به کار هم حاال. دادند رانیا مردم لیتحو فیاراج

 در و میدانینم جدا را خودمان ما راستش د؟یدانیم جدا را خودتان شما چرا پرساند یم سات؟ ین احمقانه! بکنند

 ما. فتدیب یاتفاق رانیا در و دیایب کایآمر ارتش دیمنتظر د،یزمان امام منتظر که دیهساات شااما نیا م،یامبارزه حال

 .است نهیآ در ما زمان امام. میستین معتقد هم یاخامنه زمان امام به که طورهمان میندار شما زمان امام به یاعتقاد

 شما بیرف قصد اگر ست،ین یبیغر و بیعج زیچ شر کیاستت. کند مبارزه و تالش دیبا خودش سهم به یکس هر

 ما به هیبق مذهب و میشاابا داشااته کارانبیفر کار به یکار دینبا ما ندیگویم یاعده. دیبده شااانبیفر دارند، را

 ام یباز. شماست و من یباز مزاحم هاآن روش و است، هیبق روش نیا سات ین هیبق مذهب نیا سات، ین مربو 

 از ینه و معروي به امر مدام خواهدیم یمذهب. ماساات یآزاد مزاحم هایلیخ مذهب و افتدیم اتفاق یآزاد در

 نیچن با من و بکند، معروي را مرگ دارد قصااد یذهبم. اساات یزندگ ضااد او معروي و منکر و بکند منکر

 خدا ونچ شو دیشه برو دیگویم تو به است، شهادت همان معروي. کنمیم غیتبل را یزندگ رایز مخالفم یتفکر

 ارزش مانیبرا یزیپشاا زین محمد. سااتین مهم ما یبرا و دارد تیاهم یمذهب فرد یبرا قرآن اما! گفته قرآن در

. ترمیقو محمد از شکیب و کنمیم یشاعر دارم االن من کرده یشاعر شیپ سال زار و چهارصده اگر او ندارد،

 فرد کی عنوان به تو اما ند،ها کاملن واضااح و بدون ابهامحري نیا. اساات قیعم و یمنطق ،هتاز یگل من گل

 بسااازم، یمعمول کی مقدس از خواهمیم من .یدار محمد و قرآن بودن مقدس به اصاارار و یفهمینم یمذهب

 در و دارم دوست را ارابه من ییگویم هم تو کنم،یم یبنزسوار به قیتشو را تو واقع در. است چرند تو مقدس

 وت نیماش کهدر حالی ،یشو ارابه سوار شیپ سال هزاروچهارصد مثل یخواهیم  چرا! یشویم بنز سوار تینها

 راچ ؟یگذاریم سیسوئ و سیانگل یهابانک در را خودت یاهپول یول یاسالم بانک ییگویم چرا اسات؟  بنز

 رانیا از خارج به خواندن درس یبرا را تیهابچه و یکنیم یخال را مردم بیج ،یاسالم آزاد دانشگاه ییگویم
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 جواب شر کیاستت از استفاده یشکاف و یاکاریر نیچن با مبارزه یبرا شکیب سات؟ یقانون چه نیا ؟یفرسات یم

 دیبا دارد، ظهور قصد یزمان امام اگر و میهست ما امبریپ و برتر و مقدس. اسات  نیهم زین ما تیمامور و دهدیم

 خوب نهیآ در را خودت ،ستنهیآ در زمان امام. کند ظهور جاهمه در دیبا... و خوزستان ز،یتبر رشت، تهران، در

 ؟یترسیم چه یبرا ؟یکنیم یدار ارکچه و یهست یک تو بپرس خودت از شاو،  رهیخ تچشامان  به و کن نگاه

 بعد از خواندن تاریخ که کن فکر یفرانسو یسااله هفده و ییکایآمر یسااله هفده ،یسا یانگل یسااله هفده آن به

مان را تالش یاجتماع و یشااعور یانقالبرساایدن به  یبرا باید. ی ما خواهد داشااتایران چه قىاااوتی درباره

 تر بکنیم.بیش
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 بندیهمتیه و نقشمال

 احىار و سنت مثبت نکات نشیگز ست،یدیکل ینقش یدارا یفرانسو متكخر یفلسفه در که «سنت یایاح»

 در هامؤلفه نیا از یکینام . را آن از برآمده اشااتباهات و بالهت نه دارد، نظر در را امروز عصاار به این نکات

 یسع همیشه ،باشند داشته بقا کهنیا یبرا مسلمانان. است «هیبندنقش» شود، توجه آن به دیبا که یرانیا مسیسوف

عل و ج با گونهنیا و بزنند وندیپ هیبندنقش جمله از ،یرانیا مساایسااوف یهامؤلفه به را یاسااالم نگاه اندکرده

ر ، ددهندیم نساابت طالبیابابنیعل و صااادق جعفر به را هیبندنقش مثلن. دارند هنگ تازه را خود ،فیتحر

 هیچ ربطی به این دو نفر ندارد.  کهالیح

 کنیم؟بندیه استفاده میهای نقشما چرا از تکنیک ست؟یچ هیبندنقش یواقع یماجرا اما

 .اشدبینم که فرمودند باشد؟یم عسما و خلوتجهر و ذکر شما تقیطر در»: دندیپرس بندنقش نیالدءبها از

 باطن هب و هستند خلق با ظاهر به، انجمن در خلوت: دفرمودن ست؟یچ بر شما قتیطر یبنا: که گفتند پس

 ستا تیجمع در تیریخ. است شهرت آفت خلوت و است صحبت ما قتیطر» :که ستگفته همو زین و «حق با

  «!1گریدیک در بودن ینف شر  به صحبت در تیجمع و

، یفن شر  به مود؟یپ درست را راه بود اماو گفتمان و گفت) صحبت با و صاحبت  در مدام توانیم چگونه

 و حثب در نکته واقع درهسااتیمو.  به شاار  بحث و رد قبول )ما از قبول فراری! گریدکی با مخالفت شاار  به

 ؛است قبول یتمام به هست چهآن! «نه» بلند اعالم است، رد ستین چهآن ست؟یچ ،ستین چهآن اما ،هست جدل

 کهنیا از غافلو شاه و شیخ کردن در معنا،  سپردن رهبر به تن ،یوادادگدادگی، دل ،گیبرده موافقت، همان یعنی

کند ت می، البته صحبکندینم صحبت صحبت، نیع در بندیهنقش! ستین شاه و خیشا  سات، ین ییغا ییمعنا چیه

 بندیه است.ترین دلیل اشتیاق ما به نقش، و این نکته مهمنه را آن بکن را نیا :دیگوینم و دهدینم پنداما 

                                           
 1334ی طهوری، تهران خانهمقدمه و تصحیح احمد طاهری عراقی؛ کتاب بندو؛ باقدسیه )کلمات بهاءالدین نقش .1
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 تازه «نهِ» کی از و کندیم رد را عادت و مكلوي امر و والدین ،من قرائت با یسااتیمدرنپساات یهیبندشنق

 درسآ !نرود ،رفته راه از و شود تجربه به بدل خودش تا دهدیم فرصت انسان به که یتجرب یانه زند؛یم حري

 انجام ار «دانمینم» و دیپرس را «مگو» دیبا واقع در! ستین بلد را راه که یکس از جز دیپرسا  دینبا کسچیه از را

درپی و زندگی در پی یهاسااکیر با فقط ما و سااتین خطر جز یزندگ! بود تازه و کرد خلقمدام  یعنی داد؛

 با هک ممال و میشااوینم خطرناک به بدل هرگز م،ینکن خطر اگر .میکن معنا دوباره را یزندگ میتوانیم خطرناک،

و هر کسی که  ممالهراس، مترادي سنت، بالهت و مالست. بسیجی و . دیترسا  نخواهد ما از معناسات، هم ترس

 کهآن گذارد؛می فرار به پا و کندیم یخال شارژ شکیب ند،یبب را خطرناک تیجمع یوقتدر صاف بالهت است،  

 ست،یمذهب کهآن. در مذهبی نبودن اوست دارنیددئنایی و  کی شاکوه  واقع در. ترساد ینم داناسات  و دارنید

 از راش مقصد و راه چون محور نیست؛رود و اساسن علممین ییدانا و ساوال  یپ گرید و کرده قبولچیز را همه

رود، دنبال دا و دئنا و دانایی می دارنیداما  .هداد جا و جاده دارد، و جاده او را در خودش اندکرده مشخد شیپ

 ست. برایش بسیار باارزش ا پرسش او سوال دارد و

 در ما .افتدیم اتفاق عجله که است پرسش در تنها وهستیم « با پرسایدن »و « در پرسایدن »ما گروه  واقع در

 نانو مساالما یاسااالم عرفان به یربط چیهو  ،دانیمو مالمتیه می بندنقش را خود و میافتیم اتفاق «یزودباشاا»

 ! هیمالمت و هیبندنقش آمده؛ دور از که هست چهآن ما یرباشید و میدار «یرباشید» در یزودباش ما. میندار

 پیش این... و ارسطو افالطون، که میدانیم اماشان، شناسیمعهد کوروش، از کسانی که نمی ازاز چه زمانی؟ 

 هم ام یفلسفه ونان،ی یفلسفهی یونان را به دنیا آوردند و و در واقع همین عده فلسافه  خواندندیم درس افراد

 یتوق لیدل نیهم به !ترسدیم و دئنایی شادن  شاناخت  نیا از غرب و هساتند  ما هیشاب  اریبسا  هاینونای .هسات 

 غشتهآ که نیالنهرنیب و رودانانیم آثار تا زندیم آتش را عراق یمل یکتابخانه اول ،کندحمله می عراق آمریکا به

 دیان ابراهیمی و بالهت باقی بماند. ست، اکه مرکز هستی« شناخت»و به جای  برود نیب از بود، تییدئنا به

ن و اساس وشیدار ،ما کوروش ؛مان نسابت به گذشته تاثیر دارد در دیدگاه چون اسات  مهم هیبندنقش درک

 .دارد تیاهم مانیبرا ساخته، را وشیدار و کوروش که چهآن عوض در ، امامیندار قبول راهیچ شاه و سروری 

ای نیستیم و عالقه پرستشخد ما. در کار نبود هم کوروشی ،نداشت وجود و آگاهی خرد باستان رانیا در اگر

ساات، ی ما به خرد ایرانیبه خود کوروش نداریم )آگاهی کوروش برای ما در اولویت اساات نه خود اوو، عالقه

 اهآتنی آتن، به داریوش یحمله در طوری که شده؛ وشیدار زمان در صنعت شارفت یپ به منجر که یخردهمان 

 کی صنعت اسات  ممکن چطور. بودند شاده خیره  یرانیا یهاارابهو عظمت  تیمدرن به ،و فرار وحشات  یاج

مان باال بود شک سطح فلسفه در آن زبی نه؟ و اخالقیاتش تفکرات و فلسفه اما باشد شرفتهیپ اندازه این تا کشور

 منظورمان م،یزنیم حري هیبندنقشن مروجاا  از یوقتکنیم. و ماا حااال آن تفکرات و اخالقیاات را دنباال می    
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کردند، ی بعد از اسااالم زندگی مینیساات. زیرا این دو در دوره «یجام عبدالرحمان» یا «عبدالخالق غجدوانی»

 لباس خرد، ،کردینم رحم خرد و علم به یجاهل عرب چونبود و  شااده نیعج کاریایر باچیز ای که همهدوره

ت بند نیساست؟ قطعن او نقش بندنقشواقعن  «یهمدان وسفی خواجه»آیا  .فتادا راههکج در و دیپوش را اساالم 

 .شناختی نداشت رودانانیم از وبود  اساالم  به آلوده شتفکرات و کردشاشام زندگی می   و پنجم قرنچون در 

عمولن م ارد.دهند، اما او ربطی به خردی که مدنظر ماست، ندبندیه نسبت میرا نیز به نقش «یگورکان تیمورریام»

 صاالا یازده به بعدها که هیبندنقش از ما منظور یولدانند، تصااوي و عرفان اسااالمی مربو  می بندیه را بهنقش

این را »و « نصیحت کردن»یعنی دوری از  است؛ «صاحبت  درک در صاحبت  رد»در فهم  شاود، یم ختم قتیطر

 و شتندا رواج نصیحت و پند ،باستان رانیا در .است دستور و حتینص از پر اسالم کهیحال در، «بکن آن را نه

 یدرپ اگر مثلن. بود مختلف اعمال امدیپ درک یبرا ییهاتیموقع در فرد دادن قرار داد،یم شکل را تیترب چهآن

 دادیم قرار آتش معرض در را اوکردن،  حتینص یجا است، خطرناک آتشکه  بفهماند شفرزند به داشت قصد

. در واقع ما در آن زمان با زندگی و ریسک طري بودیم، اساسن ما برای شودب آن خطرو  ساود  متوجهفرزند  تا

بسم »گوید ولی فرهنگ اساالمی خطر را از ما گرفته، اسالم می  زنده ماندن ناگزیریم در خطرناک زندگی بکنیم؛

را  باه و گناه کن تا من توقدر اشتزندگی تو مترادي با خطر است، خطر کن، آن»و این یعنی « اهلل الرحمن الرحیم

ترساند و از پرهیزکاری اما مال مدام شما را می«. ببخشم، چرا که من خدا هستم و مهربانم و شغلم بخشیدن است

 و دیگویم «ذهن در خلوت» از هیبندنقشکند. گوید، و در نهایت شااما را بدل به انسااانی منفعل و مقلد میمی

 شمعروف یسخنران با تاثیر از آن در شاملو که یاگزاره، اسات و حافظه  شات اددای در خرد دوام که اسات  معتقد

)این روایت من استو،  آوردیم خاطر به همواره که ستیکس ریمد «.دنندار یخیتار یحافظه رانیا مردم» گفت:

گویند که ای میبندیه و مالمتیهتر از نقشزنند، و بیشو مالمتیه پیش از اسااالم حرفی نمی بندیهمعمولن از نقش

تک ما به عنوان فعال های من به پیش از اسالم مربو  است. اگر تکبه ویروس اساالم آغشاته شاده، اما روایت   

تاده، به ی اتفاقاتی را که افایم. ما باید لحظه به لحظهساایاساای و انقالبی مدیر نباشاایم و به خاطر نیاوریم، بازنده 

 مان. ست با عدم پیروزیمساویخاطر داشته باشیم؛ زیرا از یاد بردن 

« چگونگی حىاااور در مراقبه»گوید، که در مدیتیشااان یا تانترا آن را با عنوان بندیه از وقوي قلبی مینقش

ان را به می« ذکر»ی مقابل، عرفان اسااالمی پای بندیه اساات، اما در نقطهنیز مدنظر نقش« یادکرد»دهند. بسااط می

شااود. در ساات که منجر به تحقق اعتماد مییزهای مهم و به یاد آوردن امریکشااد. یادکرد به خاطر آوردن چمی

 ست ولی این معنا درست نیست، یادآوری همان یادکرد است.«ذکر خدا»ی اسالمی یادکرد به معنی بندیهنقش

ن طسفر در و آموخت؛ هیبندنقش از توانیم کهی مهم میمفاه گرید ازافتد؟ چگونه اتفاق می «وطن در سفر»

 ونانیجا داشتند ی که رفت و آمد زیادی به آنیجاها از یکی و کردندیم سفر اریبس یرانیا یهاستیسوفاسات.  
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 نشساارز و... افالطون و ساقرا   یسااو ازو به این علت کردند یم افتیدر پول فلسافه  سیتدر بابت هاآن .بود

 را ساافرشااان خرج سیتدر باشااتند، چون جا و غذا ندا و بودند مسااافر هایسااتسااوف کهیحال در. شاادندیم

« بازگشت» وطن، در سفر سات که در ی مهم اینبندی داشاته و نکته سافر نقشای کلیدی در نقش  . آوردندیدرم

 که دهدیم نشان ما به وطن در سفر«. نفس در ریس» همانها سالمان م قول به ای ذهن به بازگشات  ،افتداتفاق می

 .میکن اتخاذ یگارد چگونه بزرگ دانمینم نیا مقابل در و دارد یااختهناشاان و بیعج یهالیپتانساا چه مانذهن

 هاسااتیرانارشاایاما  یعنی ؛کندیم ویساانار خلق به قیتشااو را ما و کرده دیتكک کردن عمل و دکردای براین ساافر 

 گرید هایجیبس و آخوندها کاری کنیم که و توانیم با ساناریویی از پیش تعیین شاده، دست به عملیات بزنیم  می

 !آزار دهند را یکس نکنند جرئت
ند خواستند برای اسالم سناریو بنویسکه میو، به دلیل ایناسالماز  شیپیِ رانیا یهاستیساوف ) هایبندنقش

دلیل این  ،دادند ربط ونیمسلم اول یفهیخلابوبکر ) بهرا  بندیهو نقش کردند فیتحرهم  را خودشان خیتار یحت

ت و گفت شهرت داشگویی که هرگز دروغ نمیت ابوبکر بود، ابوبکر به عنوان فرد راستکار هم به خاطر صداق

دیدند. در بین ها پیام زرتشاات را در ابوبکر میزدند، به همین علت سااوفیساات او را ابوبکر صاادیق صاادا می 

اد، او دئه میهای خوبی ارابندیه به اسام سالمان فارسی نفوذ باالیی داشت و ایده  ی محمد نیز یک نقشصاحابه 

هایی از هایی از قرآن، نشااانهطوری که اگر در قساامت محمد گذاشاات، بری بیعج راتیتكث واهل کازرون بود 

 خوانید،می اسااالم یدربارهامروزه  که یزیچ هرشااود، به خاطر تاثیر ساالمان فارساای اساات.  حقیقت دیده می

 پاک را یفارس سلمان یپا رد که اندهکرد را دخو یسع تینها هاعرب و شده نوشته اسالم از بعد سال سات یدو

)چون  قجعفرصاد به را ابوبکر پسر قاسم ،یفارس سلمان از بعد. نقش او غیر قابل انکار اسات  کهیحال در ،ندنک

 دیزیبا سااراغ بهاز جعفرصااادق  بعد. کنندیم وصاالتر بودو جعفر صااادق در آل علی، از امامان دیگر باهوش

 دنرسیمو غجدوانی  یهمدان وسفی خواجه به هانیااز  بعداز بسطامی سراغ خرقانی و  روند، بعدمی یبساطام 

 نیهم که شویدمتوجه می ،دیبکن نگاه هیبندنقش یفلسفه به هیزاو نیا از اگر. ینیرامت یعل خواجه بهبعدتر نیز  و

 من .شود ایاح یاوهیش به تواندیمروش  دواین  ایم کهمواجه روش دوما با . ه اسات افتاد هم هیمالمت یبرا اتفاق

ا کنم مربو  به احیای سنت است یکه تعریف می یسمینومدرنبخشی از  و امکرده استفاده یلیخاین دو روش  از

 زنمیم حري آن از من که ایو مالمتیه هیبندنقشطور که گفتم همان البته. هیمالمت و هیبندنقش همان احیای

 اسالماز  شیپ هیمالمتتیه پس از اسالم ندارد. بحث من مربو  به پیش از اسالم است. بندیه و مالمربطی به نقش

 انودتخ و یا هر چیزی که هستید ریفق اگریعنی  ،شرایط هر کسی خودش است مسائول  که داشات  دیتكک نیا بر

 سااسالمپ هیمالمت بلی مقادر نقطه. برعکس ای و ثروتمندند خودشان اما دارند ریفق مادر و پدر هایلیخ ،یدمسئول

 یکشنفسبا  یپساااسالم  هیمالمت در. دبکشا  راو آن  دبزن نفس سار  بر مدام دخواهیم و دارد دیتاک سارزنش  بر
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هاشان توجه کنید. مثلن به نوع حري زدن مالها در سخنرانی! کننداستفاده می« ما»، از «من» جای و مواجه هستیم

 حس، «من»توانیم و... چنین طرز فکری عالوه بر تخریااب مااا نمی گوینااد: مااا اعتقاااد داریم،برای مثااال می

یک  ،ارتکاب انجام آن در اگر ،«میداد انجام ما» د:ییگویم یوقتطبیعتن . کندیم بیتخرهم  را پذیریتیمساائول

 انجام مااید: هگفت یزبان شکل به چون دیریگینم عهده به در این مورد یتیمسئول ،باشد داشته وجود یمنف ینکته

 یسک ؛ زیرابکنند فرار تیمسئول از خواهندها فقط میآن کردن مالها از سر فروتنی نیست« ما ما» واقع در. میداد

 هیمالمت و است «محورمن» یواقع یهیمالمت زاویه، نیا از. اسات  مسائول  ،کنداساتفاده می  «من»از « ما»جای  که

ا پیدا هایی رشود. بهتر است چنین ریشهمحسوب می« مامحور»پذیری ندارد، که توجهی به مسئولیت پساااساالم  

 ساانت از یبخشااخواهم نشااان دهم که ها را دقیق مورد بررساای قرار دهیم. با طرح چنین بحثی میبکنیم و آن

ن یک سازیم و قصدمان نشان دادبا نوشتن یک سناریو فیلم می ما د،یبکن را فکرش. است پیشرو اریبسا  خودمان

صیحت ها نآن. بودند ستیسنار ومسلمان هایبندنقشگاهی  یحت) هابندنقش اکثر یول آمیز استداساتان عبرت 

 ارهدوب اگر. کردندیم انتخاب «رد» یبراهم تنها  را صحبت و دانستند،یم بد رااسااسان نصایحت     و کردندنمی

  .است یدیکلسیار ب نیالدءبها تفکر در «رد» یمسئله مینیبیم میشو نیالدءبها بحث وارد میبخواه

 نزماهم یعنی گوید: به ظاهر با خلق هساتند و به باطن با حق؛ وقتی می اسات؟  ممکنچگونه  انجمن در خلوت

 آفت خلوت و اسات  صاحبت  ما قتیطر»ی اما در جمله !کندینم صاحبت  شااما با کندیم صااحبت شاما  با که

 رد بودن ینف»، «!گریدیک در ودنب ینف شر  به صحبت در تیجمع و است تیجمع در تیریخ. است شاهرت 

 بندنقش نیالدءبها واقع در. «قبول» نه ،«انتقاد» شاار  به اما باش صااحبت در یعنی ؟چه معنایی دارد «گریدکی

ی به خدا! نه یعنی «ال» واساات  فیتعر حري «ال» را در نظر بگیرید، «الال». کاری نداشاات« قبول»بود و با  «رد»

. «نه به خدای یهودیان»یا « نه به ال»دهد: گیرد، این معنی را میال کنار ال قرار می وقتیگویند و می« ال»یهودیان 

 . اموارد متن شده یعرب زبان قیطر از جاو این تعریف من است نیاشده، البته « اهلل»همین الال بعدها بدل به 

 یبرا دکنیم فکر که یکساا نیاول و دیآیم وجود به زبان اول م؟یبکن فکر زبان قیطر از میتوانیم چگونه مااما 

 و مینامیم را جهان اتکلم با ما واقع در. نامدیم را فکرش کلمه با وزند ثبت فکرش، دساات به تولید کلمه می

گراییو )نام در نامیدن مدام جهان هاسااتینالینوم اصااالت. هسااتند ما جهان از یارمجموعهیزنیز  معناها و افکار

ف شااک چیزهای جالب زیادی را کشاابی میبرو هیبندنقش و هیمالمت سااراغ بهنومینالیسااتی  ترفند اگر با. اساات

و هنوز بسااایاری از  ،ساااتبسااایار حیاتی بحثاین  اند.مالها چرندیات زیادی را به خورد مردم داده کنیم.می

یی ساار ما آورده اند که اساتعمار عربی چه بال کنند و اسااساان نفهمیده فکران ما چنین بحثی را درک نمیروشان 

ر در آن حىو جامعه نیچند شکیب و است نفر صدهزار از متشکل «حزب ایرانارشیست»است. گروه تلگرامی 

 اندیک جامعه هرکدام هانیا ن و...هاخوایجمهور کردها، ،هاکالیراد ها،ستیآتئ ها،مسلمان ها،یسن جمع. دارند
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باور هستیم و ما همه انسان ست.و ایجاد حس شاهروندی  هاجامعه نیبو بحث  صاحبت ی برای محلما  گروهو 

 بلوچستان،ای قصاد دارند  پرساند، عده باوری در حزب ایرانارشایسات اولویت دارد. از من می  اسااسان انساان   

گر یک گفتم ا! چیه گفتمدر جواب  ؟چیست هاستیرانارشیای وعده کنند، خودمختاررا  جانیآذربا ایو  کردستان

ها هم در عذاب خواهند بود و اگر در عذاب نباشند ایرانارشیست عذاب بکشاد ایرانارشایسات   شاهروند ایرانی  

 چرانتواند در مدرساااه با زبان ترکی درس بخواند؟  و باشاااد عذاب در من ترک وطنهم نیساااتند. چرا باید

 ردی یاد بگیرد؟باید در مدرسه کن کرد کی چرازمان یاد بگیرند؟ ترکی و فارسای را هم  ان حق ندارندآموزدانش

به این دلیل  هالکیگ ای هاترک ،هاکرد است قرار اگر. دهندیم قدرت و ارزش ما به و هستند بایز هافرهنگخرده

 اگر .ستین هم بردارنهیهز این موضوع م؟یکن حل شان رانباید مشاکل  چرا ،دنباشا  یناراضا شاان  بودن یرانیا از

 که یحثب اصلن دارد؟ یادهیفا چه، میبکن برقرار کشور در عدالت با ههمرا ،آلدهیا یشهروندیک سیستم  مینتوان

زیرا  ؛است علت نیهم به میباش داشته یپرسهمه ادارات دیبا یشهر و روستا هر در میگویم و کنمیم مطرح من

 آن ،هسااتند کرد مردم یشااهرسااتان در اگر. رندیبگ میتصاام یانهیزم هر در توانندمی مردم در چنین شاارایطی

همین  و دشو برگزار مرفراند نیز، مردم در صورت ناراضی بودن و ردیبگ میتصم خودش یبراتواند می شهرستان

 گرا، چرا که است یرانیا که بداند دیبا یکس هری اول در وهله یعنی ؛باشند لیدخ هم یکشور مرفراند درمردم 

 یلک یهااستیس در اگر شما .محساوب شاود   یواقع لکیگ ای ترک کرد، تواندینم ،نباشاد  یواقع یرانیا یکسا 

. دیهبد شکل دیخواهیم که طورآن را انخودت یروستا و شهر یهااستیسا  دیتوانینم دینباشا  لیدخ انکشاورت 

 و رشااعو در ما را هانیا از یبخشااو  سااتیبوق عهد و یالهیقب یرفتارها میبزن کنار دیبا که یزیچ نیاول پس

  .میدار خودمان مناسک

 با اسیق قابل او که است و واضح ،داردن نیباکون مسیآنارشربطی به  زنمیم حري آن از من که یمسیآنارش

آنارشاایساام تاکیدی بر تشااکیل حکومت ندارد و من این عدم تاکید را دوساات دارم )چیزی که در . سااتین من

 میرویم یمدل سمت به تنها ما و افتی نخواهد تحققهرگز  سمیآنارش در واقع. شودوهای دیگر دیده نمیایسام 

 یکومتح داشتن ؛ نوکمونالیسم یعنیاست مسیوکمونالن من نظر از مدل آن و بردمی سمیآنارش سامت  به را ما که

هم جز از طریق تشکیل ادارات  مردم تیحاکم و دارند تیحاکمدر آن  مردم و ندارد یریکتاتورپذید استعداد که

ن حال در هیچ کجای دنیا چنیتابه .اجراست قابل یراحت به و است ی منو ایده طرح نیاافتد. رفراندم اتفاق نمی

ار ای کدر چنین اداره توانندیم کارمند سه یا چهار و سات ین هم کارمند انهزار به یازین سایساتمی پیاده نشاده.   

هم افراد انتخاب شااوند و حقوق خوبی  ترینخود این کارمندان هم باید توسااط مردم و از بین شااریف  کنند.

 بگیرند. 
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 مردم. زنندیم حري هم با همهشود و ایجاد می صحبت نوعی یپرسهمه در. صحبت یمسائله  به میبرگرد

تفاق پذیرند که این او اگر بدترین اتفاق هم بیفتد، همه این موضوع را می بود خواهند صلح در هم با روستا کی

در کل  و است خودش از مشکل که داندیم شت،دا مشکل یشهر اگر بد حاصال انتخاب خودشاان بوده؛ یعنی  

 یاجامعه، محورمرفراند یجامعه تری بیاورند.های خود را مطرح کنند تا رای بیشتوانند ایدهمخاالفاان هم می  

 نیز وجود زندان اصولن و یاسیس یزندان جامعهاین  در. شودیم حلدر آن سریع  مشکالت و ستین پروردروغ

در حال  که یعنصر نیتریدارهیسرما و نیترفیکث. دارد حل راه هم زندان یبرا سام یرانارشا یا. داشات  نخواهد

 د،بکنی یرانندگ یخطا مثل ییخطا نیترکوچک کانادا در مثلن اگر. است زندان شده، مواجه آن با جهان حاضار 

 و ایاسترال در. بروید نزندابه  ماه شاش باید  ساوم  بار وگیرند می مهیجر دوم بار د،ندهیم تذکربه شاما   اول بار

 اغلب ،ددارتری وجود بیش تیحساس هازن بهنسبت  ظاهرن که یجوامع درچنین روالی حاکم است.  هم کایمرآ

 اول بارقانون . کنندیم تیشکا شوهرشان ای پسر دوست از شوند،می مشاکل دچار  یعاطف نظر از که ییدخترها

 و ای با مرد قرار بگذاردبه بهانه ممکن است زن دوم باررد شود،  که از بیست متری آن زن نباید دیگویم مرد به

ار کمی بسی حقوق زندان در، بردیم زندان به ماه شش و کندمی ریدستگ را او سیپل زن نزدیک شد، بهمرد  یوقت

 زندان هب شخصی که ستین مهم یدارهیسرما ستمیس یبرا. است یدارهیسرما یوهیش نیادهند و ها میبه زندانی

 یجامعه. ردیگیم ادی کلک هزارجور باشاااد تجربهبی آدم گر اینا و کناد یم برخورد نفر هزار باا  رودیم

 یانسان انتویم چطورست. و پیشنهاداتش بر اساس اخالق انسانی سعی در نابود کردن زندان دارد، یستیرانارشیا

 شده یدانزن و کنترل رقابلیغ یآدم که افتاده یاتفاق چه د؟رک یزندانزندگی به او داده شده،  شانس بار کی کهرا 

  ؟کند دایپ انسان کنترل یبرا یگرید یهاراه تیبشر بهتر نیست است؟

در صورت به وجود  و دیآیم وجود به اعتماد باشد صحبت اگر ندارد، وجود صحبت ما امروز یجامعه در

 درهم جوامع از پر رانیا. داد میخواهرا تشکیل  یرانیا جوامع و داشات  میخواه یرانیا یاجامعه ماآمدن اعتماد، 

 اساس ربتر بیش هست یجمعهم  اگر. باشد گرفته شکل اعتماد اساس بر که میندار یجمع چیه و است شکسته

. دگذارندیگر میهم ساارکاله  و کنندو معامله می قمار که در آن فقط یجمع! تا اعتماد گرفته شااکل یبردارکاله

 دیاب شااما و شااودیم یکیزیمتاف یاو به لدب اعتقاد ؛ زیرااساات اعتماد رقابلیغ اعتقاد و دارد وجود داعتقا جاآن

ی هو دلیل هم مساائول تو یعنی هیمالمت. دیکنیم ناله و دیخوانیم نمازبرای همین  ،دیکن حل او با را انتمشااکل

در  گاران یکنیم حتینص یوقت چون ،نکن حتینصا  را من دیگویمهم  هیبندنقشو  ات هساتی اتفاقات زندگی

 تنها مسیارشایران ها فراموش شود؟چرا باید با پذیرش اسالم، تمام این !کن میرهاحال تجاوز به من هستی، پس 

 . است ریاپذنانیپا نیز بودن ایم ومواجه «بودن» با یک نوع این تز در بلکه ستین یاسیس فستیمان ای حزب کی
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 بشاش به خاص

 ار شجان روز چهار ای سه از بعد بچه آن و آورد، ایدن به یابچه مادرم که نداشتم ترشیب ساال  مین و چهار

 شدفن داشااتند یوقت ،یسااپارخاک روز در. دارم خاطر به را محس هم هنوز و داشااتم دوسااتش. داد دساات از

 یاادامه رفتم، ادامه آن به بعد و داشت؟ خواهد ادامه هم خاک ریز مرگ نیا ایآ که کردم فکر خودم با کردند،یم

 از یکی سااوار و گرفت آغوش در مرا مادرم کردم، سااکته لحظه همان! محض یچیه کی بود، لیو چاه کی که

 درآمدم زلر و رعشه حالت آن از میبرس مارستانیب به تا من و خوردیم صورتم به باد م،یشد یموتور یهایتاکس

 کردن رفک ماجرا آن از بعد ،دارم ادی به را محض یچیه هنوز. کرد دییتا را مکردن سکته ،نهیمعا نیز بعد از دکتر و

 ساان با هاآدم کردمیم فکر بود مسااال هجده که یزمان. گرفتیم من از را یترشیب وقت یزندگ و مرگ به

 هک یکس مثلن ،شودیم ترکم مشخد سن آن گذرد،یم عمرشان از که روز هر و گذارندیم ایدن به پا یمشاخص 

 به شنس سال هفتاد ا،یدن نیا در یزندگ با و دیآیم ایدن به ساله هفتاد باشد، داشته عمر ساال  هفتاد اسات  قرار

 تابکمدام  کهنیا با و نوشتمیم غزل «یلنگرود آرمان» تخلد با سن نیهم در. کندیم حرکت صفر سن سمت

 ادیز من در را یفروشکتاب داشتنِ به عشق ها،کتاب از بعىای  به یدساترسا   عدم و مطالعه عطش اما دمیخریم

 من، سح نیا حاصل .کنم مطالعه را هاکتاب تمام بتوانم تا باشم داشته یفروشکتاب خواسات یم دلم. بود کرده

 مطلق یخاموش به تینها در و شدیم کم نورشان مدام که نئون یتابلوها به توجه با من شد، «نئون» نام به یشعر

 :نوشتم ینیچننیا یسطرها با یشعر افتاد،یم اتفاق تابلو مرگ و نددیرسیم

 آرمان یفروشکتاب در نئون مرگ مثل 

 رمان  یفروش تاب                       

 ان     ش فرو  اب                       

 ش و فر ب                       

 ش و ر                                

 پت                                         
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 پت                                              

 پت                                                    

 

 یلنگرود آرمان نام هب و کردم ارسااال بود، رشیسااردب «یمعروف عباس» که «گردون» یمجله یبرا را آن و 

 خاص آدمالبته  شدم، یتلق «خاص آدم» شعر، نیا انتشار با یول نبودم یخاص شااعر  من روزها آن. شاد  منتشار 

 من زا که بود شعری نیاول شعر، آن و کندیم فکر که یمعمول آدم کی بودم، یمعمول من. نبود من انتخاب بودن،

 «یحقوق محمد» روزها و همان «زنندیم زنگ باران در یآهن یهاآدم تنها» کتاب به دمیرساا .شاادمی منتشاار

 در سیپار» با آن از بعد «.ستیخاصا  شااعر  ییعبدالرضاا  یعل»: گفت و زد حري شاعر  مجموعه نیا یدرباره

 یخاص آدم من گفتندیم همه. شادم یم محساوب  آوانگارد یشااعر  هم بعدتر و گرفتم نام شااعران  شااعرِ  «رنو

 فرم اتیه من نگاه در هادهیپد فقط تم،نداش هم بودن خاص در یسع و نبودم یخاص آدم هرگز من یول هستم،

 فرم هب که اورمیدرب انیب به یطور را هانیا داشتم یسع و کردمیم کشف شانفرم با را هادهیپد اصل در داشاتند، 

 نیچن گرید شااد،یم تمام انیب یوهیشاا اگر و بود فرم کشااف من نگاه در یشاااعر. باشااند کینزد شااانیعیطب

 در لحظه هر چون د؛ینیبیم ساابک هزاران من یشااعرها در لیدل نیهم به ،داشااتن یتیجذاب میبرا ییشااعرها

 .هستم محض طلبتنوع کی یشاعر در و بودم یاگوشه

 نند،بک کمک ما به «تسیرانارشیا حزب» در تا خواستم امیمیقد شاگردان و شااعران  از یفراخوان یط یوقت

 و شااعر یطهیح در مانتیفعال و میندازیب راه را شااعر لجکا دوباره کاش گفتند و گرفتند تماس من با ینفر چند

 ما ت،سعوام با سر و کله زدن ،یاسیس کار که دادند جواب شدم، ایجو را خواسته نیا لیدل یوقت. باشاد  اتیادب

در  و دیدبو عوام کالج از قبل خودتان که شما گفتم. میباش داشاته  کار و سار  عوام با میتوانینم و میهسات  خاص

 دنخوان با رانیا در هاآدم د؟یاشااده خاص کتاب چند خواندن با حاال د،ینزن حري گونهنیا که دیگرفت ادی کالج

 تجه در یقدم و برسند انسان باور به و بفهمند که خوانندیم کتاب ایدن یجاهمه شاوند، یم خراب کتاب چند

! میباشاا خاص که میگذارنیم را ییهادوره و میخوانیم کتاب هایرانیا ما یول بردارند؛ باور و فهم آن گسااترش

 یاطهیح در شانهرکدام. دینیبب را یترییتو و ینستاگرامیا ،یتلگرام یهاشاخ. سات خاص یهاانساان  از پر رانیا

 با یرگید و درآوردن ادا با یکی! کردن سااکس ادیز با یکیآن کردن، ازدواج ادیز با یکی کنند!فعالیت می خاص

 هفاصاال خاص با یگرساانگ. خورندیم نیزم تورم رفتن باال با یاعده انیم نیا در و! مختلف ییبایز یهاعمل

 خاص ،یرسیم یآمدگستوه به آن به یوقت. است ادیفر فرم ،یگرسانگ  فرم سات، ین تمیر یدارا یگرسانگ  دارد،

 یدور بودن خاص از و یشویم یواقع اصل دریا بهتر اسات بگویم   ،یشاو یم مد ضاد  و افتدیم نرخ از بودن
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 یمال و دزد یحت خاص، سازلمیف و نقاش خاص، شاعر خاص، رپر م،یامواجه هاخاص یطرهیسا  با ما. یکنیم

 ! است تیاکثر بودن خاص شلیدل افتد،ینم یمهم و نیادیبن اتفاق رانیا در کهنیا! میدار هم خاص

 ستیب از شیب و کرده کار تئاتر هاساال  سات، یباشاعور  آدم م،یریگیم تماس هم با یگاه که دارم یدوسات 

 .شناسدینم را او یکس و اسات  نامگمحال اما در عین کند،یم تیفعال جاز یقیموسا  یطهیح در که اسات  ساال 

 در. سات یمساافرکشا   ششاغل  و کندیم رفتار عوام مثل یول دارد، هم ییباال هوش و سات یخاصا  آدم واقعن

 تیخاصیب خواص ضد شود،یم محساوب  یخاصا  آدم کهنیا با و دارد شارکت  هااتیعمل و یزانیپارت یکارها

 نیبهتر نیا داشات،  یگاهیجا رانیا در هنرمند و هنر اگر و ماسات،  یهازانیپارت نیبهتر از یکی او. کندیم عمل

 نیا در بود گرفته میتصاام چون ده؛ینرساا شحق به او یول. شاادیم رانیا هنرمند نیترمعروي دیبا ما زانیپارت

 یگریازب یریادگی یبرا یپسااران و دختران کرد،یم کار تئاتر یحیطهدر یوقت گفتیم او. نباشااد خاص طیشاارا

 فقط دسته نیا شاد؛ ینم دهید هاآن در یگریباز به عشاقِ  اسااسان   و نداشاتند  هنر نیا به یاعالقه که آمدندیم

 کارهنیا یتوق. ستیتیخاصیب، تیخاص نیااسم واقعی  و برسند بودن خاص ینوع به ،یگریباز با خواساتند یم

 را انودشخ گذارندمی دانشگاه به پا اغلب کسانی که رانیا در. نانهیبواقع سات یامر نیا و یسات ین یعنی ،یسات ین

 ینتفکس ییهادانشاگاه  در افراد تربیش و روندیم دانشاگاه  به همه کشاور  نیا در کهنیا از غافل. بینندیم خاص

 با و میهست خاص ما» :ندیگویم خودشان با شوندیم دانشجو یوقتاین عده . اندگرفته ساانس یل فوق و ساانس یل

 را میرژ نیا یبرانداز ما م؟یبرو ابانیخ به و میکن انقالبباید  چرا پس! ستین ما درد یگرسنگ م،یدار فرق عوام

 یدمیاپ دچار رانیا «!میهساات شاااخ نسااتاگرامیا و ترییتو و تلگرام در که چرا! مانیمب خاص دیبا یول میخواهیم

 یخاکستر یطبقه هستند؟ خاص رانیا در همه چرا! تیخاصا یب یهاآدم سارطان  اسات؛  شاده  خاص سارطان 

 لدندب خوب هاآن که دیشویم متوجه ،دیکن صاحبت  شاان کدام هر با کلمه چند اگر د،یریبگ نظر در را تفاوتیب

 .ندارد یهماننیا مطلقن جامعه، در شاننقش با عده، نیا سطتو شاده مطرح  یهابحث اما بکنند یاسا یسا  بحث

 و اندشااده معروي ولی د،نندار هنرمند و هنر به یربط قطعن واند چهرهخوش فقطمثلن بعىاای از بازیگران 

 بر اگر بغر در. دشو ترشیب انشتیمحبوب تا ندنکیم نطق مانتالیسانت و واریجیبس یجمله چند هم یهرازگاه

. ندایستمی تظاهرات اول صف در مشهور هنرمندان اغلب رد،یبگ شکل یاعتراض تظاهرات ،یجمع یخواسته سر

 که مردمی کنار بازیگران ایرانی شااود، برگزار یتظاهرات عصااریول چهارراه در مثلن اگر که جاسااتنیا سااوال

؟ آیا از مردم طوری داد خواهند شعار مردم نیبو  گرفت خواهند قرار ،دهندیم لیتشک را تظاهرات اول یحلقه

 آزار از دست شاده  هم هاآن خاطر به ند،یبب را مشاهور  یهاچهره نیا یجیبسا  کی اگر خواهند کرد که حمایت

 د،تازنیم حکومت به مدام شانیمجاز صفحات در و اندشده مشاهور  یتازگبه که یگرانینوباز ایآ بردارد؟ مردم

 خاص، یهاآدم! هستند یخاص آدم هاآن چون است، ریخ جواب ؟شات حىاور خواهند دا  یمردم تظاهرات در
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 سندهینو ،خواننده ند،ستیآنارش. دارند یبلند یصدا کند،ینم دشانیتهد یخطر و ستین دانیم در یکسا  یوقت

اساسن  و بود خواهد در پشت خاص یهاآدم نیا یجا باشند، دانیم در همه که یزمان یول ند،معترض گریباز و

 هایرانیا از دسته نیا. کنندیم دور عوام از را خودشاان  و آورندیم خاطر به را شاان بودن خاص که جاسات نیا

 هایآدم به بدل یخطرناک یهاتیموقع نیچن در قنیدق اما! دانندیم یعام و عام طرفدار را خودشااان معمولن

 . شوندیم خاص

 همبه چشم کی در و یتوق به یتق با که ندسات یتوناپور و احمق ساواد، یب یافراد رانیا در خاص یهاآدم

 یالیسر «یریمد مهران»چند سال پیش . ستکرده دایپ رواج سطوح تمام در موضوع نیا و اندشده معروي زدن

 یهابش در. بودند الیسر نیا سندگانینو گر،ید نفر چند و «یخانقاسم مانیپ» که ساخت «برره یهاشب» نام به

 روستا نیا مردم و بشود، بخش به بدل خواهدیم افتادهعقب ییروساتا  م،یهسات  روروبه تیضاع و کی با ما برره

 متعلق «انیقل» کنندیم فکر هایرانیا مثلن. زنندیم سند خودشان اسم به را جهان خیتار تمام ،هایرانیا مثل قنیدق

 غلط نایقل یکلمه خود دانندینم یول ،میدیکشیم انیقل قبلن ما ندیگویم و دارد یرانیا یشاه یر و هاسات نآ به

 ایدن یجاهمه تقریبن در و اندگرفته اعراب از را آن هایرانیا اصل در و ندیگویم «شهیش» آن به هاعرب و اسات 

 کاربه مخدر مواد ینوع یبرا را شهیش اصطالح هایرانیا که ستیحال در نیا ،شناسندیم «شهیش» را به اسم انیقل

 تمام ررهب یهاشب الیسر در. دارد یعرب یشهیر سات، رانیا یبرا کندیم فکر یرانیا هر که یکباب یتح. برندیم

شاان هم روستای  یروساتا  و ندخاص کنندیم فکر همه برره درو. شاطرنج  مثلن) سات یابرره جهان اتیکشاف 

ها خاص و یابررهمثل  مهه رانیا در. اساات رانیا نام به یاشاارفتهیپ دهات واقع در روسااتا نیا! سااتخاصاای

 ،«یاخامنه رب مرگ» :یبزن ادیفر و یکن بلند یمشاات تا یگذارینم ابانیخ به پا ،یباکالساا یوقت! هسااتند باکالس

 و هاخواننده یعنی خور،مفت یعنی باکالس! زندینم هم اتیعمل به دساات و کندینم یساایشااعارنو باکالس

 که اساسن هیچ ت،یخاصیب یهاکارگردان و هاشهیهنرپ و چیک انگساند ینو و شااعران  ن،ییپا ساطح  یهامطرب

 رقصند،یم هم دور که دینیبیم یساطح  آدم یمشات ، دیکن تماشاا  را یویت وتومنند. اگر تاثیری ندارند و منفعل

 اب یستیکسس و فیکث یجمالت با و دارد واریجیبس یپیت شبکه نیا یهایمجر از یکی مثلن! ندباکالس همه یول

 مثلن و خاص یابرنامه یمجر یبیپرنساایب آدم نیچنفکرش را بکنید . کندیم اجرا برنامه خارج میمق یهایرانیا

ی زیبایی هاعملهایی را که آن و هاکیکمربار تینها در و تراشااندیم پرده پشاات را زیچهمه! اساات باکالس

 ینهنمو. هست هم ترمعروي ،ترستیعام که یکسهر رانیا در. فرستندیم نیدورب یجلو اند،مختلفی انجام داده

 رددا یمجریک  ونیزیتلو نیا. اندیویت وتومن ونیزیتلو یهابرنامه یهایمجر نیهم یرانیا خاص انسااان بارز

 لمیف و مستند مساائل  دسات  نیا از و شاده  دیتبع افراد و دیتبع به راجع مدام و داندیم سارا ترانه را خودش که

 همان ماجرا ، در واقعهستند یدوزکبزک یهاخاص عده نیا دهد.بسایار سطح پایین ارائه می  یثارآ و ساازد یم
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 وامع به خاص و هستند یخاص آدم کنندیم فکر همه چون افتدینم یاتفاق رانیا در است، برره الیسار  یماجرا

 خط چند فقط و کندیمن تظاهرات خاص ،سااتعوام ییهنرنما یبرا یاصااحنه ،نیز تظاهرات و ونددیپینم

 یونیزیتلو. زنندیم کف شیبرا لحظه نیا در هم عوامو  سدینویم «مخالفم من» کی حد در هم آن ،یساوساول  

 :ندیگویم مدام که دیهست طري کردهعمل یِبزک چند با شما و کندیم بودن مخصوص یاشاعه فقط وتومن مثل

 امدهپیش نی «!امکرده عمل را مبدن چندبار نیبب» ،«رقصاامیم چطور من نیبب» ،«رمیگیم میرژ چطور من نیبب»

 یگاه مثلن. کند یمعرف یشااعور کتاب چند ای و بزند حري شااعور از یسااکساا  یهاکردهعمل نیا از یکی

 حجم نیا زا ،یکنیم سهیمقا آن یغرب ینمونه با را زگردهایم نیا یوقت که کنندیم برگزار یسات یفمن یزگردهایم

 نیساایموز و کارگردان چند اساام تا اندکرده یخودکشااهم  ی دیگریعده. یآوریم باال ،بودن یسااطح و بزک

 و ودب شده مطرح «نچیل دیوید» یمدتبرای  مثلن. بگذارند شینما به را شاان بودن خاص و کنند حفظ را یخارج

ها غلبعىای از ش  !السای بود ی باکهای او نشاانه دیدن فیلم چون ؛دندیدیم را نچیل دیویدهای فیلم تر مردمبیش

 خود یکار ینهیزم و رشته در یشخص هر که سات یعیطب. هساتند  یجداسااز  و دادن پز یلهیوسا  رانیا در هم

 .شد نخواهد بند سنگ یرو سنگ، بدهد پز اشحرفه به یکس هر اگر ،باشد یاحرفه

 حاضاار دانیم در و هسااتند نیتریانقالب هانیتریشااعور تنها، و اساات عوام و خواص یورا یاکت انقالب،

 ما یهازانیپارت اکثر. زنندیم اتیعمل یاجرا به دساات هانیتریشااعور ما، یهازانیپارت انیم در مثلن .شااوندیم

 هسااتند از خاص واقعن کهیحال در چرا ، امادارند کیتئور درک و اندخوانده فلساافه ،اندکردهلیتحصاا یافراد

 چرا م؟یبکن یکار دینبا و میهست خاص ما ندیگوینم چرا مانند؟ینم یباق اصخ و کنندینم یرویپ یرانیا منطق

 آمده؟ کجا از شعور نیا زنند؟یم حري یدلهم و اتحاد از مدام و شوندینم ینستاگرامیا و یتلگرام شاخ

 دیخواه ادیپ را هانشانه نیا ،دیباش ستیولوژیسم اگر و دارد ییهانشانه ضیمر و فیکث فرهنگ،یب یجامعه

 کتشر که هم یوالیفست هر در ستند،ین اطوار و ادا اهل هاآن دارم، عالقه هیترک کشور یفکرهاروشنبه  من. کرد

 هیترک در وقت هر. اندبوده هیترک یهاسااندهینو و فکرهاروشاان نیهم ،یشااعور لحاظ از هانیترتاپ ام،کرده

 اول صااف درنیز  ترک ، بازیگران درجه یکفکرهاروشاان عالوه بر رد،یگیم شااکل اردوغان هیعل یتظاهرات

 تظاهرات در هم «ییپرستو زیپرو» و دیبکن تظاهرات میدان انقالب در شما که است نیا مثل. ایستندمی تظاهرات

 درنوشااتن  یجا چرا داند،یم رانیا ینمایساا طراز اول گریباز را خودش اگر ییپرسااتو! باشااد داشااته حىااور

 در که را یگرید گرانیباز ای ییپرستو افتاده اتفاق حالبه تا شود؟ینم دهید تظاهرات در و مردم نیب نستاگرام،یا

 نیا چرا یول ندحکومت مخالف همه هاآن د؟ینیبب تظاهرات در کنند،یم فىاال اظهار مدام نسااتاگرامیا و تلگرام

و  سااتندین عوام جزو و ندباکالس و خاصاین عده  چونپاسااخ واضااح اساات،  م؟ینیبینم عمل در را مخالفت
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 هب ورود از قبل ساات،نیا افتخارش که «انیانیک رضااا»آیا  !سااتا عوام مختد تظاهرات و انقالب که معتقدند

 ؟است کرده شرکت یتظاهرات در حالبه تا دهد،یم نشان نظام مخالف را خودش حاال و بوده طلبه نمایس

ت مخالفت با سیستم حاکم، همگام با مردم تظاهرات ان در صورنماگریس و هایتیسلبردر اکثر کشورها  چرا

به  ودنب باکالس و خاص با دیبا چون البد ؟مینیبینم تظاهرات در هرگز را یرانیا هایساالبریتی یول کنند،می

 حري و شااعار حد در خیلی از چیزها رانیا در. سااتندین بلد نیا جز یکار جماعت نیاچرا که  !دنبده پزمردم 

 به اصلن .شوندیم گذاشته تنها مدام مردم کند،می خالصه شاوآي  در را خودش یفرهنگ و عهجام یوقت ،اسات 

 دعوت یعاشااوراباز و ئتیه به را هاآن و اساات مردم کنار مسااجد در مال الاقل اند؛مالزده مردم علت نیهم

. شااوندیم مشااغول عاشااورا در یدخترباز به بعد و شاانوندیم را مال اتیچرند ئت،یه در اولها آن. کندیم

 هم ییتنها در او دهد،یم دست از را خودش یمعنا جمع در چون ؛اسات  تیجمع ضاد  یرانیا یفکرنماروشان 

 جمع انیم در هرگز خودش و کند شیتماشااا دور از که یجمع یول ،دارد ازین جمع به اصاال در و سااتین چیه

 نبود خاص و عظمت باشد، دسترس رد یراحتبه و شاود  کینزد جمع به یلیخ اگر اسات  معتقد چون نباشاد؛ 

 .دهدیم دست از را خودش

 دتاکی هاتماس نیا در و ردیگیم تماس من با یگاه است؛ رانیا در تخصاد فوق پزشاک  که دارم یدوسات 

 «؟یسته یاسیس مسائل ریدرگ ایآ ؟یکنیم کارچه رانیا در تو»: دمیپرس او از بار کی! امشده خطرناک که کندیم

 دوست  «.ندارم را یاسیس بحث یحوصله اصلن و دارم، عمل تا نه یال هشات  یروز رانیا در من» :داد جواب

 تخصد فوق که دیگویم من جواب در حاال یول خواند،یم فلسافه  مدام و داشات  فلسافه  به عالقه یزمان من

 ،ردیگیم شبابت پول ونیلیم چند که جراحی عمل کی دادن انجام کندیم فکر! کندیم خدمت مردم به و دارد

 ! شودمحسوب می خدمت

.  تاس باکالس و خاص کندیم فکر یمهندس و شهیهنرپ و سندهینو و شاعر هر ما، کشور در کهنیا خالصاه 

 سودش و بجنگد ابانیخ در خسته و آمدهستوهبه یطبقه دیبا شهیهم انگار ست،ین یکار ابانیخ با را خواص نیا

 د،هسااتن خاص که معتقدند چون البد و شااود دایپ شااانکله و ساار غنائم میقساات موقع و ببرند خواص نیهم را

 کاری چیه که ییهاآن چرا !بشااوند جمهورسیرئ و مجلس یندهینما ر،یوزو  باشااد ترشیب دیبا هم شااانسااهم

 من یبرا دیگویم حاال نیهم از یفالن چرا ند؟غنائم میتقساا مشااغول و دارند دساات در را زیچهمه اند،نکرده

 خاص توهم نیا ندارد؟ یاکت اساسن و کندینم یکار چیه کهیحال در ؛جمهورسیرئ ای باشم شااه  ندارد یتیاهم

 امکیس یباز با) انوشیک کاراکتر! رودیم کاله سارشان  مدام هایابرره مثل که باالسات  قدرآن هایرانیا در بودن

 کشورمان رد متفکر افراد از یلیتمث انوشیک واقع در د،یسریم نظر به نفهم برره یروستا یاهال نیب درو یانصاار 

 نمهرا یباز با) رفرهادیشاا! یکنیم جلوه تراحمق ،یباشاا تریشااعور و تریفرهنگ چقدر هر رانیا در رایز بود،
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 را رانیا اگر شما. دارد روستا نیا در مهمی فیوظا و هانقش ش،بالهت تمام با که ستیازادهخانهم و یریمد

 را یروحان. دارندخنده چقدر جاآن در هاآدم نیترمعروي شااد دیخواه متوجه د،یکن نگاه یخارج کی دید از

 یدوره در کشااور. کندیم عمل ضاادشااان بر و داردیبرم را مردم کاله! سااتیخاصاا یمال او د،یکن نگاه خوب

 هب را خزر خواستیم شیپ وقت یلیخ یاخامنه تجربه کرده، را دالر تیوضاع  نیترعیفج او، یجمهوراسات یر

 اما. نکرد قبول را یزیچ نیچن هم مشاانگ نژادیاحمد یحت و رفتینم بار ریز یخاتم یول بدهد هیروساا

 یامىااا یبرا یاخامنه دسااتور به پوشااد،یم ییوروی هزارهفت کفش که باکالس و حاذق یمال همان ،یروحان

 رانیا در را یمذهب ییستبرالینول ینهیکاب نیدزدتر و نیترفیکث که اییروحان همان. رودیم هیروسا  به نامهتوافق

 دیاب. مالست نیترفیکث هم خاص یمال ست،یرانیا خاص یهاآدم تیوضع نیا د؟ینیبیم اسات.  داده لیتشاک 

 اصخ چه نیا .سنت خود به و یسنت خاص به ت،یخاصیب یمندهاتیخاص به ت،یخاص به خاص، به دیشااشا  

  رود؟یم یتیخاصیب سمت به که ستیبودن

 اتاعتقاد با دیگویم که یفرهنگ همان! کندیم را کار نیا جاآن در حاکم فرهنگ ست،ین رانیا فقط موضوع

 گرم کند؟یم یفرق چه. شود عوض دیبا یفرهنگ نیچن ست،فرهنگ همان در اساس. دیباش نداشاته  یکار مردم

 و شودیم گذاشته ارشانیاخت در هم کامل یآزاد شاوند؟ ینم تپسا  ونیزیتلو این به رانیا از وتوهای منمجری

 نوع یحت که یبزک ییهاآدم تری را جذب کنند،مخاطب بیش تا دهندیم انجام ییبایز یهاا عمال  روناد یم

 به یاندام هر و است اندام خطو  یباز رقد ست؟یچ رقد دیدانیم. زندیم همبه را تانحال هم شاندنیرقص

 تیشخص شانرقد و رقصندیم همبه هیشب معمولن هایرانیا. دارد را خودش خاص رقد ش،تیشخص تناساب 

 یرانیا رقد خودش ییمایآن منش به توجه با «انیخرداد محمد». کنندیم یسازپیت هم رقد در یحت و ندارد

 از را هاخط یگدیتن درهم و بدن خطو  عده نیا !رقصااندیم انیخرداد هیشااب اکثر مردم حاال و کرده یطراح را

 هک را ییهایرانیا واقع در. کنندیم عمل پیت اساااس بر که چرا، ندارد کاراکتر گرید شااانرقد و اندبرده ادی

 نه ارند،د یتیشخص چگونه که دیفهم شانرقد نوع از و کرد یبندطبقه یسازپیت لحاظ از توانیم رقصاند، یم

 بر بعد و دیریبگ ادی کیتکن چند شما که باستیزتی وق رقد. است شانتیشخص محصول که یرقصا  یرو از

 هم خوب و داشااتم دوساات را دنیرقصاا بودم، ساااله نوزده یوقت .دیبرقصاا خودتان خاص تیشااخصاا اساااس

 هر! هاستزن مخصوص رقد که چرا ،برقصد دینبا مرد ،یرقصیم هازن هیشب گفتندیم من به اما دم،یرقصا یم

 مرقد کردندیم فکر اغلب دم،یرقصااینم هیبق هیشااب چون و کردندیم نگاهم چپ همه دمیرقصاایم وقت

 یبرا دم،یرقصیم را شعورم و بدنم خطو  تم،یشاخصا   من. بود خودم تن به متعلق من رقد اما سات، یخارج

 کی دیبا که اساات درساات ،نندیبب آموزش تا روندیم رقد کالس به ایعده. داشاات فرق هیبق با رقصاام نیهم

 که یانکس. برقصند جورکی همه قرار نیست اما شناخت را رقد فرم و یاد گرفت را دنیرقص یهاکیتکن یسر
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 پیت با ما واقع در. روندیم یسازپیت سامت  به و کنندیم ییزداتیشاخصا   رقد از روند،یم رقد کالس به

 . هستند دنیرقص حال درهای سطحی و آدم هاپیت ،ویتی وتومندر . میاهشد روروبه

 در کنی.کار می عوام با حاالاما  بودند، تشاگردان یخاص یهاآدم داستان و شاعر  کالج در ندیگویم من به

 یگاه. هستند هانیتریشاعور  از کنندکاری میطور نیسات، همین االن کساانی که با من هم  که اصالن این حالی

. دارد سااروکار هاآن یزندگ بام هایبحث چون ؛کنندیم مطرح را یمهم لبامط من یهابحث یرو هابچه نیهم

 وشااانیابژکت و ویسااوبژکت یطهیح هانیهم و انددهیرساا زخم به و پولیب ،نشااینهیحاشاا شاااناغلب که یجوانان

زمان هم یتئور و عملجاست که در واقع این زنند،یم اتیعمل به دستها بحث و با شنیدن شاود، یم هماننیا

 کنند. اکت می

 ونچ میکنیم یزندگ خطرناک در ما م،یریبگ ادی که میکنیم یزندگ ما! میکن یزندگ هک میریگیم ادی ما

قت ، اتالي وگرددیم تیامن دنبال یزندگ در که یکس. است خطر در یزندگ نفس اصلن است، خطرناک یزندگ

رود حانه میو بعد از نماز و صب شود،یم داریب شش ساعت صابح  او دارد، یامن یزندگ کارمند کی فقطکند. می

 همسرش گردد،یبرم خانه به ظهر از بعد پنج و خوردیم را شیغذا اداره سیسارو  سالف  در هم ظهرسار کار.  

 بش گفته اسالم چون) جمعه شب همآن بارکی هفته دو هر باشند داشته را شحال اگر و کند،یم درست یشام

 بهشنپنج اما «شهیم خلوت سرم بشه، جمعه: »دیگویم خودش با کارمند نیا. کنندیم سکس ،ودارد ثواب جمعه

 چون رودیم کافه به رد،یگیم سرساماو  اورد،یب دوام خانه در تواندینم و شاود یم دراز شیپا و دسات  جمعه و

 اداره، کارمند گرید ییتنها در کند،یم تنها خود با را او ییتنهاتنها ماندن در خانه برایش غیرممکن اسااات. 

. یارند زیچچیه و خودت و یخودت فقط ییتنها در. ندارد ییمعنا شلقب و سااتین دکتر یآقا و کارخانه مهندس

 کتاب حال ،یآورینم تاب را ییتنهاای، خانه در یوقت جهینت در ،یهساات امن و خطریب ن،یروت آدم کی تو

 یقاآ چون یکن فکر تا ندبزن صدا را تو و یباش جمع در دیبا تو. یترسا یم اتییتنها از و یندار هم را خواندن

 تو معج تا یرویم کافه به نیهم یبرا ،یستین چیزچیه تو واقع در اما ،یهست خاص پس ،یمهندس یآقا و دکتر

 لخت یتوانینم یحت هم جاآن اما یباشاا جمع با که یرویم ایدر لب! آمده شدوساات با یفالن دیبگو و ندیبب را

 دید را وت پرده پشت از کماندویفاط یمشت دیبا یباش اگر هم زن و یبرو مردها نیب دیبا یباشا  مرد اگر ،یشاو 

 یهاخاص د،یکنیم اجرا را تانبودن خاص یشااو مدام اما دیندار یاریاخت چیه خاص یهاآدم شااما. بزنند

 تالیتعط تا دیکنیم تلف هفته طول در را خودتان ،اغلب و دیکنینم استفاده تانییتنها از یحت شما !تیخاصیب

 سکس یحت و دیندار حوصله! دیبرینم لذت ییتنها از چون د؛یبکن استراحت دیستین بلد یول ،برساد  هفته آخر

 روز و د،یخوابیم شب. دیشویم ارضاا  قهیدق ده عرض در و د،یزنیم جلق ساکس  در. ندارد یلذت تانیبرا هم

 !دیآیم تانسراغ به باز یخستگ و مالل همان دوباره
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 .ددار ازین تیجمع به که یکسا  یعنی خاص ،دیهسات  خاص چون دیسات ین چیزچیه ودتانخ خلوت در شاما 

 ندارد، یآزاد به یربط چیه تیامن و دیهست یاسالم فیکث تیامن کی در د، شمایکنینم یزندگ خطرناک در شما

 کار منحت ستین یازین و دیبخور مفت دیتوانیم ،رسدیم موقع به انتیغذا زندان، یدبرو. است زندان در تیامن

 .های زندان وارد بحث و جدل شویدبا الت ادیز نباید فقط ،کنید

 ینستاگرامیا یهاشاخ و هاکیکمربار چرا. دیفهمینم را یآزاد اساسن و د،یزندان دنبال خاص یهاآدم شما

 است، سدستر قابل همه یبرا یبودن خاص نیچن ست؟ین احمقانه شوند؟ یتلق خاص و باشند داشاته  فرق دیبا

 رانیا در ودنب خاص! کندیم دایپ طرفدار و شودیم شاخ ترعیسر بزند، یسکس جیپ و شود لخت ترشیب یهرکس

یک تیپ بدون مغز! خاص در ایران و خارج از ایران  ،یباش پیت دیبا تو ندارد، استعداد و دانش شعور، به یربط

 یی هاهیماانیمو  هامتوسط ست.پدیاییکارشان ویکی هایی که سطحسواد! همانیعنی مشاتی آدم اهل معامله و بی 

 ار صحنه عمل وقت یول زنند،یم را فشحر فقط افرادی که. ستا يشوآ شاان مساوی با برای یاسا یسا  کار که

 .بجنگند دیبا عوام و است عوام یبرا جنگ چون شود؛مینخواص  از یخبر چیه شود، جنگاگر . کنندیم ترک

 ،ساز پنجره و در کی ندارند، کردن فکر فرصت هاآمده ستوهبه معمولن. هاآمده ستوهبه و هادهیرس زخمبه همان

 دیبا دافر پنج ساعت خواب را دارد؛ و فرصتِ تینها در کندیم یمساافرکش  شاب  تا کانشیپ با که معلم کی ای

 او یول اساات، معلم آن دساات هابچه یندهیآ ومهم اساات  یلیخ یمعلم دهد،ب درس شآموزاندانش به دوباره

 .شودیم خراب و دفرمه شکل نیا به جامعه و بردیم آموزاندانش یبرا را تشیعصبان و یخستگ

 واصخنساابتی با  من باشاام، داشااته فرق رمیناگز من که دانندینم! سااتین مودب ییعبدالرضااا ندیگویم 

روساایه  ،دارمن برده خواص و سااتیالیسااوساا خواص ساات،یکمون خواص ساات،یاپورتون خواص ،تیخاصاایب

 به اجعر یستیکمون و یستیالیسوس یهاتیوبسا نیا از کدامچیههای زیادی به کشورمان زده، اما ندیدم خسارت

 نآخبری از فرانسه و آمریکا برسد،  اگر یول نکردند، منتشر هم را خبرش یحت و ساند یبنو یزیچ خزرماجرای 

 سااتیکمون قیرف من ؟میبده هیروساا به را کشااورمان ثروت امتم دیبا چرا! دوشاایم کرنا و بوق در مدام خبر

 و هاسااتیکمون که سااتیحال در نیا. ندارند هیروساا به یتوجه مطلقن هاآن دارم، یفرانسااو و یساایانگل

 اول شر  را هیروسا  یبرا کردن یمزدور عده نیا چرا! دهندیم باج هیروسا  به مدام یرانیا یهاسات یالیساوسا  

 کند،یم فکر خوب و است ستینوکمون طري است؟ داده ادی هاآن به یکس چه را نیا د؟داننیم بودن ستیکمون

 ریتاث تحت و کندیم مالقات اندشااده ریپ حاال که یمیقد یهاسااتیکمون از تن چند با و رودیم فرانسااه به اما

 .است آورچندشموضوع واقعن  نیا شود،یم هیروس ینوچه و ردیگیم قرار شانیهاحري

 کی از هک ستیخوب آدم چه نیا کاری با او نداشته باش. ست،یخوب آدم ییپرساتو  زیپرو ندیگویم من هب

 توامان یسوبژه و ابژه ییپرستو زیپرو! داندیم ایکیحاتم میابراه دیمر را خود او کند؟یم دفاع میدژخ و سافاک 
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یب مردم را فر ترشیب تیمحبوب یبرا یاهگ کهنیا د؟یکنیم دفاع او از چرا ساات،ین یشااک این در و اساات نظام

 نظام ساختار و ئتیه که یروز همان رند،یگیم یگارد چه مبادا روز درباید دید . مباداسات  روز یبرادهند، می

 ،شااده نییتع شااانیبرا که ییهاگارد جز به یگارد چیه هانیا و افتاده خطر به نظام هم حاال .افتدیم خطر به

 نفع هب و میبگذار کنار را عام و خاص دیبا اساات، اتحاد وقت االن کرد، نگاه هیقىاا به تریجد دیبا. رندیگینم

 یوقت. ارندد را کایآمر با معامله یآمادگ هامال. فتدیب رانیا در ات بهتریاتفاق تا میشو متحد مردمی و آینده کشور

 الهام یهیسرما. شوند معامله وارد هم کایآمر با توانندیم پس دهند،یم هیروس به مفت را خزر یایدر مثل یگنج

 فقر و یگگرسنه! دهندیم دست از را زیچهمهتفاوتی شاماست و اگر انفعال شما از بین برود، مالها  انفعال و بی

 یرو لیدل نیا به کند.گویند امام زمان در اوج فقر مردم ظهور میها همیشه می، آنسات ین مهم مالها یبرا شاما 

 چگونه دینیبب« .است مردم یگرسنگ و فقر شدن ریگهمه ،زمان امام ظهور عالئم از یکی» که اندشتهنو وارید و در

  .میاشده بالهت یطعمه کمیوستیب قرن در

امی احترو بی نیتوه نیحس امام به کنمیم خواهش اما هستم، شما عاشق من»: گفت یک بار شخصی به من

 ماند؟ب یباق سوادیب کمیوستیب قرن در آدم شاود یم مگر د،یکن باز را نتایهاچشام  ن؟یحسا  امام کدام «!یدنکن

ها برای حسین قمه زده و فکر د، ساال دانیم خاص شادت به را شخود سات و مذهبی خواص از یکی آدم نیا

کند و به همراه همسر و سه فرزندش در کند حسین حاجتش را داده، فکرش را بکنید او زیر دست بنا کار میمی

آید، اما معتقد اسااات حساااین حاجتش را اش برنمیکنند و از پس مخارج خانوادهک اتاق کوچک زندگی میی

 مردم مالها. است «وحشتناک» به ادیاعت و عادتای از اند! این نمونهبرآورده کرده، چرا؟ چون از گرسنگی نمرده

 نیحس امام دیبگو مردم به تواندیم اوارد، نابود کردن یک شهر را د قدرت مالیک  .ندآوریم بار ابله و احمق را

 ند،کیم کار سوادیب یطبقه فکر یرو مال اسااسان   بساازد؛  قاتل هاییبا چنین حري و دیبکشا  را همه خواساته 

 قهطب نیا از فکرانروشاان معمولن. یعنی چه کردن فکر داندینم اصاالن و ندارد کردن فکر فرصاات که یاطبقه

 کار نیااما . میباش نداشاته  شاان اعتقادات به یکار اسات  بهتر و انددهیرسا  زخم به هانیا ندیگویم و ترساند یم

 یاتاق دیاب هایشبچه از کدام هرکه  بفهمد پدربهتر است آن  م،ییهاآن نجات از ریناگز ما رایز ستیبزرگ اشتباه

 آن و کندیم ظلم شرزندف سه به یسوادیب با یپدر ، چنینهاسات آن یعیطب حق نیا و دنباشا  داشاته  جداگانه

 ودمحد یِزندگتن به  تینها درکنند، چون از نظر فرهنگی رشد نمی و شاوند یم بزرگ دهیخم یاتاق در کودکان

 نیا ،رندیپذیم را بودن یوحشاا و نباشااند برخوردار یانسااان اصااول از که کنندیم قبولها آن واقع در دهند.می

 مشکل من ندارم، یکار نیحسا  امام با من. مالسات  هایکارثافتک نیا تمام باعث و بانی. سات ین یکم معىال 

ایران  گناه که باید فردایدلیل بدبختی این پدر هستند و پدر نیز به سه کودک بی مالها. است لکچرشاان  و مالها

 کند. را بسازند، ظلم می
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 !زدندیم شعر کارگاه و کردندیم ترک را کالج بالفاصلهرسایدند،  ها میبه درکی از مولفه تا کالج در یاعده

 ردمم که ستنیا شانلذت اوج و شوند استاد کنندیم تالش هایرانیا اغلب که اصالن در آن حد نبودندو. )با این

حال  در !اندگرفته را شانلقب چون خوانند،ینم کتاب گرید شوندیم استاد هم یوقت. بزنند صادا  اساتاد  را هاآن

 و گرهاستفادءسو یهاآدم اغلب و شده دهیکش ابتذال بههم  استاد ما کشور در است! شده استاد از پر رانیاحاضر 

 او .دهندیم شدانیمر را اشخانه خرج کل و رفته گرید کشور به یشاعر مثلن. زنندیم صدا استاد را پرورنوچه

 یفلساافه که ندطري یزفهمیچ آدم با کنندیم فکر ش )معمولن چپ هسااتندوگوید و اطرافیانمی جمله چند

زند. ای در مقاالتش نمینویسد و حري تازهساطح پایینی می  یشاعرها این شااعر،   !فهمدیم خوب را یاسا یسا 

 دکترا مدرکبعد  کرده، پاس واحد چند و رفته دانشااگاه هاآدم از یلیخ مثل تنها و اساات بدبخت و زدهساانت

 شدن، تاداس و دکتر .دیآینم دستبه گرفتن دکترا با درک و مفه دانیم کههمه می اما شده، استاد به بدل و گرفته

 نشااان را خودش عمل در تیخاصاا اصاالن دارد، اکت خاص اساات، غلط روال نیا. سااتین بودن خاص مالک

 شود،یم نوشته دانیم و ابانیخ در سمیرانارشیا تز میگویم من یوقت د؟ندار یادهیفا چه عملیب خواص. دهدیم

های من مشاارو  به ، زیرا درک بحثدهیفهم را من بحث که کند ادعا دینبا ندارد یعمل و اکت چیه که یکساا

 تاک با دیبا ساات،ین یکاف من از یسااخنران چند به دادن گوش شاادن سااتیرانارشاایا یبرا اکت داشااتن اساات.

 یتلق تسیشراناریا توانینم را تیخاصیب خواص .دیکن خلق را سمیرانارشیا ابانیخ در و دیشو سات یرانارشا یا

 شااعار و زنندیم اتیعمل به دساات که ییهاهمان هسااتند، هازانیپارت یواقع یهاسااتیرانارشاایا واقع در کرد،

 در دیبا د،یادهیرس تفکر به که دهدیم نشان شاما  اکت. دهندیم لیتشاک  را تظاهرات اول یحلقه و ساند ینویم

 در یبانرانیا و تسیرانارشیا حزب تفکرات که چرا د؛یده نشاان  را تانبودن متفکر و دیکن خطر و دیباشا  دانیم

 در من بحث تیمحور .دیسااینویم را تز نیا از یبخشا  عمل، با شاما  اصاال در و شااوندیم انینما عمل و اکت

 را همن و نود و نهصد گاهیجا تا رانیا ،رمیبگ نظر در بحث نیا یبرا گاهیجا هزار اگر و است، رانیا سمیرانارشیا

 عصاار در م،یهسات  کمیوسات یب قرن در ما! دارد تعلق سام یآنارشا  به هزارم گاهیجا و داده صااص اخت خودش به

 طرب سمیرانارشیا و اساسن میکنیم استفاده انسان نفع به یاسا یسا  یسااختارها  یهمه از و لوهان،مک مارشاال 

 سمیرانارشا یا. میکنیم دیتول را هامدل ما یول کنند،یم یرویپ هامدل از مقلد یهاآدم .دارد سام یآنارشا  به یدور

 کی ای و یساایانگل کی که یروز سااتین دور و رندیبگ ادی ما از دیبا هاآن کنند، دیتقل هیبق تا کندیم دیتول مدل

 در ولنمعممن  نم،یبیم را هیقى یگرید یهیزاو ازو  ستمین یرانیا یهاچپ مثل نم. دشو ستیرانارشیا ییاروپا

 همه زاباز  داشتم، مترجم که یزمان یحت. بودم نفر اول ،کردممی شرکت که یرفکروشن و یشاعر  والیفسات  هر

 از اهنگآن  د،یکن فراموش)منظورم نگاهی از موضااع پایین به باالسااتو را   ییمال یاحمقانه نگاهآن . بودم برتر

 رد. آوردند شاناسم اول را دیس نیهم یبرا د،نباش عرب ندداشت دوست یرانیا یهامال که شاد  رانیا وارد یوقت
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خواساات عرب باشااد تا ی ایرانی میمال و کردندیم تجاوز هاآن به و گرفتندیم یغالم به را انیرانیا عربسااتان

 یروساا دارند دوساات هایاتوده ،کرده تیساارا زین هایاتوده به ییمال ساانت نیهم البته نوکری و غالمی نکند.

 همهب حقارت و ضااعف نیا از محالمن . کنندیم نگاه باال به نییاپ از هایغرب به یرانیا کی عنوان به و باشااند

 منتظر ما. کشااندیم زحمت و ندتایعمل و اکت اهل چون ندارند؛ ینگاه نیچن هاسااتیرانارشاایا خورد،یم

  .میریبگ انتقام هانیا از که یروز ستین رید و اندکرده نابود را رانیا هیروس و مالها ،یعرب استعمار م،یفرصت

 یکی کردم، نشنم زین را او و نوشتم یتیتوئ نیپوت هیعل تریتوئ در بار کی اند،ساخته غول نیپوت از هایاتوده

 خطرناک ،یکرد شمنشان  میمساتق  و یزد تریتوئ در نیپوت هیعل که یتیتوئ ،یعل گفت من به هایاتوده نیهم از

 در! کنند تتیاذو است شده باطل هاستالس KGB ستدانینم که بماند) 1KGB و نیپوت است ممکن و اسات 

 وقت .ندارد تعاري که یکس یعنی ،خشام  یعنی ،جرات یعنی سات یرانارشا یا. ساتند ین عددی هاآن گفتم جوابش

 نه تو !یسااتین چیزچیه االن ،یبود خاص یروز اگر یبفهم دهیرساا وقتش نبود، وقتش هرگز که دهیرساا چیزی

 هب سیانگل و هیروساا اند،گرفته تو از را زتیچهمه ،کن یمزدورآزار و سیبنو شااعار بروپس  عام، نه و یخاصاا

 یاطالعات مشکوک یهاکانال و طلباصالح مشت کی با ؟یباش خودت یخواهیم یک. نداهزد دستبرد کشورت

 از که هاییتمام کانال. میببر شیپ را یکار یمتوانینم ،شونداز جانب چه کسانی هدایت می ستین مشاخد  که

عی و هنرمند واق قهرمان و دیایب دیپد مردم دل ازباید  یمردم حرکت. هستند مشکوک نگفتند، یزیچ خزر یایدر

 کنار ،اندی را که توسااط مالها معروي شاادههنرمندان از یطرفدار اساات بهتر .شااود ساااخته دانیم در دیبانیز 

 از ار او ساده یدشامن  کی با حالنیع در و کنند معروي را نفر کیترین زمان در کوتاه توانندیم مالها. دیبگذار

از جنس  و آمده ستوههای میدانی و محلی باید بهدریل ،پیدا کنید دانیم در را تانقهرمان. بکشانند فرش به عرش

ن به شد کینزد کنند، تیمسئول احساسو  باشند زود همه اگر ست،ین رید یآزاد ست،ین دور یآزاد .شما باشند

 کی اساات ممکن یحت رند،یبگ ادی یزیچ تا دهندیم گوش را میهایسااخنران هایلیخ. اساات آسااانآزادی 

 برای یامقاله هاحري نیا از یکپ با و دهد گوش را میهاحري هاستمیس یریادگی یبرا ،یاللهحزبدانشاجوی  

 همندبف را میهايحر کهنیا یب هایی که اکت ندارند وهمان اند،یخاکستر یطبقه همان عده نیا! سدیبنوپز دادن 

 ها،زانیپارت شما اما. کنند استفاده آن از ییجا در تا سندینویم را خاص یهاجمله. کنندیم یبردارادداشتی فقط

 کی حکم مانیبان و هر ایران، هر ایرانستیرانارشیا هر د،یباش زود دیبا هامانرانیا و هابانرانیا ها،ستیرانارشیا

 جنبشدهد. جنبشی شعوری را تشکیل می حزب سه نیا مجموع که هستیم حزب سه ما در واقع دارد، را حزب

 دشویم منفجر رانیا نام به یکشور در مغز نیا حاال و هافتاد اتفاق نمغزما در اول انقالبچون  ست،یشعور ما

                                           
 مخفف نام اداره اطالعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق 1
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 اگر راسری شود.س و فتدیب اتفاق رانیاکل  در دیبا که منجر به تشاکیل چنین جنبشی شده،  یانقالب ثیتثل نیا و

 را شنبود خاص پز یکس گرید و شد خواهد یسرتاسر شعور نیا م،یباشا  مسائول  مانتکتک زودتر بجنبیم و

 یهاآدم از ما. مربو  است بودن فکرسااز  و کردن کمک ،یرگذاریتاث اکت، عمل، به تیخاصا نخواهد داد؛ زیرا 

 نارکرا  هانخبه دیبا یک تا شوند؟ معروي سوادیب و یسطح افراد دیبا چرا م،یاهشاد  خساته  کیف و سااز دسات 

 معروي رانیا در بالهتتنها . شاادند زده کنار... و ینقاشاا ات،یادب و شااعر تر،ئات نما،یساا در هانخبه ؟بگذارند

 تاس بهتر هستند خاص کنندیم فکر اگر من شاگردان. کندیم مطرح را سوادهابی فقط حکومتچون  ؛شاود یم

. هر ماندیم ما با یدانیم و اکتور فرد فقط و میندار عام و خاص ما ،نکنند یکارهم تساایرانارشاایا حزب با

 شودیم طرحم نامگم یهازانیپارت توسط یانتقادات و شنهاداتیپ اوقات یگاهست. ایرانارشیست یک متفکر عملی

 که یشآت و افتاده دانیم در که یعشق و هوش ییبایز اراده، ییبایز نیا خاطر به فقط من ،شومیم زدهشگفت که

 . میابازنده ما ،نشود ریفراگ آتش نیا اگردانم می و دهم، این راه را ادامه میشده ورشعله
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 فدرالیسم قومیای به نام فاجعه

اند. این بیانیه شاااامل نکات ای را منتشااار کردهی جنگ ما برای براندازی، بیانیهدر بهبوهه یبوم گروه ده

این  شاود که برای فریب مردم نوشته شده و قطعن اجرای سات، اما نکات دیگری هم در آن مشااهده می  یخوب

در این بحث قصد دارم به نقد و  ی کشاور و شاکسات مردم ایران خواهد شد.   نکات منجر به ضاعف و تجزیه 

 بررسی پاراگرافی از این بیانیه که آن نکات منفی را در خود جمع دارد، بپردازم.  

 

  سمیفدرال طرح جهت حزب ده نامهتفاهم و هیانیب و فراخوان نیا کامل متن

 

 مشترک یهمکار به فراخوان

 

 که یطیشرا در امروزه. دارد قرار یاسالم یجمهور سلطه و ستم تحت که است سال 42 به کینزد ما کشور

 ما اند،زده خود حقوق احقاق و ییرها ،یآزاد یبرا گسااترده یامبارزه به دساات هاعرصااه یتمام در رانیا مردم

 بر را یمشترک تیفعال متفاوت، یاسیس نهیشیپ و یاجتماع یهادگاهید با ،یاسیسا  احزاب و هاساازمان  ها،انیجر

 و دانسته گسترده اتحاد کی جادیا جهت در یگام را یمقدمات حرکت نیا ما. میاکرده آغاز ریز نامهتفاهم اسااس 

 یورجمه ،یکراسدم استقرار یبرا عیوس اتحاد ضرورت بر ما .کرد مینخواه گذارفرو یکوشش چیه از راه نیا در

 و ربش حقوق منشور یمبنا بر دولت و نید ییجدا سم،یپلورال ،یروادار چون ییهاارزش و رانیا در سمیفدرال و

 رشگساات و تدوام بر قاطعانه دیتاک با ما .میبندیپا کیکراتدم یاساایساا یهاشیگرا و هافیط همه یسااتیهمز

 و سااازمان نهادها، احزاب، از مردم، مبارزات از یبانیپشاات و رانیا در کیکراتدم و یمدن ،یاعتراضاا یهاجنبش

 یهمگام و یهمکار به دعوت دانند،یم سااوهم ریز نامهتفاهم با را خود که کراتدم خواهیجمهور یهاانیجر

 .مینمائیم یاسالم یجمهور یسرنگون یبرا مبارزه در

 



 78علی عبدالرضایی / 

 

 ما یهمکار مشترک یمبان

 

 :مقدمه

 

 استقرار مردم، حاکمیت تامین ،یاجتماع عدالت و یآزاد راه در نشیب و فراز پر مبارزات ساده  یک از بعد: الف

 هر از دور به و مدرن و پیشرفته آزاد، یایران یریزیپ یبرا مستمر تالش و کشور در یکراسا دم کردن نهادینه و

 از دممر. است خودکامه حکومت و استبداد اسیر همچنان ایران کشور ، یمذهب و یمل ،یجنسیت تاااابعیض گونه

 ضتبعی .هستند محروم یاجتماع و یقانون امنیت و یصنف ،یاجتماع ،یسیاس یهایآزاد از خود، یاسااس  حقوق

. تاس رانیا یاسالم یجمهور یقانون و یرسم سیاست دهند،یم تشکیل را کشور جمعیت از ینیم که زنان علیه

 تهاجم و تهدید معرض در دانشجویان و جوانان اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان، فکران،روشن دیشاان، دگران

 زا جامعه، یمعنو و یماد ثروت تولیدکنندگان گرید و انیدانشگاه معلمان، کارگران،. دارند قرار حکومت یدائم

 حق از و ستندین برخوردار خود، یاجتماع و یانسان منزلت و شان با متناسب یزندگ نیتام یبرا الزم یهاحداقل

 هاشیوه ترینخشن با ایران ساکن یهاملیت علیه یمل ستم و تبعیض. ندمحروم مستقل تشکل و کایسند لیتشک

 و قهر با را یقوم و یمل حق بر مطالبات چنانهم گذشته تىاییقات  ادامه در رانیا یاساالم  یجمهور. دارد ادامه

 و ندی یدرآمیز تبعیض، پایه بر آن، در قدرت ساختار و یاسالم یجمهور یاساس ونقان .دهدیم پاسخ خشونت

 خود سرنوشت بر تیحاکم حق از مردم یاسالم یجمهور در. اسات  شاده  بنا تجدد و یآزاد با یدشامن  دولت،

 تیکل در رانیا یاسالم یجمهور میرژ .شودیم نقض خشن یشکله ب و پیوساته  بشار  حقوق و هساتند  محروم

 .ستین ریپذتحقق رانیا مردم کیکراتدم یهاخواسات  از کیچیه آن، چارچوب در و سات ین ریپذاصاالح  خود

 ییاجرا و یگذارقانون ،یقىااائ ینهادها ۀهم انحالل و رانیا یاسااالم یجمهور میرژ یساارنگون ن،یبنابرا

 ریغ نیقوان گرید و یماسال یجمهور یاساس قانون یالغا وو رهیغ و یتیامن ،ینظام ،یاسا یسا  از اعم) سارکوبگر 

 و نید ییجدا ،یکراسدم بر یمبتن یجمهور نظام کی استقرار یراساتا  در یاصال  و نخسات  شار   ک،یکراتدم

 .باشدیم بشر حقوق و دولت

 از نفر هزار هاده. اساات داشااته جریان همواره آن یگذاربنیان بدو از یاسااالم یجمهور هیعل مبارزه: ب

 جان حاکم اسااتبداد علیه کاریپ در گذشااته سااال چهل به قریب طول در یتماعاج عدالت و یآزاد راه مبارزان

 بدون گاه و داشته اعالم موجود وضع از را خود یتینارضا مختلف اشکال به مردم که اسات  دهه چهار .اندباخته

 یهاتاسیس از را خود انزجار تا اندآمده ابانیخ به یونیلیم شکل به حکومت، گرانهسارکوب  اسات یسا  به توجه

 یط گوناگون یهاجنبش ها،آن نمونه آخرین. دارند اعالم حکومت زیآمضیتبع و ناعادالنه و کیکراتدم ریغ
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 ات،اعتراض نیا جهینت در. باشدیم اخیر اعتراضات و اعتصابات و گذشاته  ماهدی خیزش ویژه، به و اخیر یهاماه

 یلم یهمبستگ به یمردم اعتراضات و هاقاومتم نیا و شده افشا یاگسترده سطح در یاسالم یجمهور یمایس

 .است نموده یانیشا کمک یکراسدم به یدستیاب یبرا یالمللنیب و

 و برنامه با خواهجمهوری و کراتدم چپ، ینیروها و خواهانآزادی گذشااته، یهده چهار طول در: ج

 یهمکار بدون که است داده شانن تجربه اما. اندکرده مبارزه یاسالم یجمهور حکومت علیه متفاوت یهاروش

 خواهجمهوری آلترناتیو یدهشااکل و یساایاساا تحوالت بر هاآن یتاثیرگذار امکان نیروها، این عمل اتحاد و

 از بیش نیروها این عمل اتحاد و یهمکار ضرورت جنبش، شارفت یپ یبرا امروز .بود خواهد دشاوار  کراتودم

 ه،برنام با نامه،تفاهم این یهکنند امىا احزاب و هاسازمان ما .است شاده  لیتبد یاتیح یامر به یگرید زمان هر

 یبرا کرات،دم خواهانجمهوری وسیع اتحاد ضارورت  بر که متفاوت یسایاسا   پیشاینه  و یاجتماع یهادیدگاه

 ،یاررواد چون ییهاارزش و آن وستیپ ضمائم و بشر حقوق یجهان منشور یمبنا بر ایران در یکراسدم استقرار

 ییروهاین ما پایبندیم؛ کراتیک،دم یسیاس یهاگرایش و هاطیف همه یهمزیست و دولت و دین یجدای الیسم،پلور

 و یاعاجتم یها گروه طبقات، از یکمانرنگین که ایران مردم یاعتراض جنبش تعمیق و گسترش تداوم، راه در که

 هک آمیز،مسالمت و کراتیکدم و ،یمدن زهمبار بر کنیم،یم مبارزه باشاد  یم جامعه خواهآزادی یسایاسا   ینیروها

 اتحاد جهت در یگام را یمقدمات طرح این ساار بر تفاهم داریم، تاکید اساات، یاعتراضاا جنبش ینما خصاالت

 .میدان یم ایران خواهانجمهوری گسترده

 

 ما مشترک طرح

 

 یواق تفکیک دولت، و دین یجدای بر یمبتن یپارلمان یجمهور شااکل در کراتیکدم ینظام اسااتقرار -1

 اوبتن اصل رعایت و مردم مستقیم یرا با حکومت ینهادها همه بودن یانتخاب ،یسایاس  پلورالیسام  و گانهساه 

 .است حاکمیت مشروعیت و قدرت منشاء یگانه مردم یرا که میدار دیتاک اصل نیا بر ما. قدرت

 و کمنتر بلوچ، عرب، کرد، ترک، فارس، ،یهاملیت یهمزیست نتیجه در که است یسرزمین ایران کشور - 2

 ماندن باهم و پایدار اتحاد یبرا .اساات گرفته شااکل یفرهنگ و یمذهب یهااقلیت و یزبان یهامجموعه دیگر

 :است یضرور ایران مردمان

 ناختهش رسمیت به شانسارنوشات   تعیین حق و پذیرفته مردمان این کیکراتدم - یمل حقوق و هویت اوال

 .شود
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 ییاسسا  سااختار  در قدرت تقسایم  و تمرکز عدم به را خود یجا ،یتاکنون یمرکزگرائ و قدرت تمرکز ثانیا

 .هستیم فدرال یادار و یسیاس سیستم یک در ایران مردمان آزادانه اتحاد خواهان ما .بدهد ایران

 .مذهب و نید ده،یعق یآزاد تىمین و دولت و دین یجدای -3

 و ها رسانه بیان، و اندیشاه  یآزاد تىامین  مردم، یمدن و کراتیکدم حقوق ،یسایاسا   یهایآزاد تامین -4

 ادایج و اعتصابات تظاهرات، اجتماعات، یبرگزار یآزاد ،یسایاس  احزاب فعالیت ،یزندگ شایوه  ،یرساان  اطالع

 .یمدن و یصنف یهاتشکل

 .یمسلک و یزبان ،یمل ،یقوم تعلق مذهب، جنسیت، از مستقل شهروندان، یحقوق برابر تامین -3

 .آن یالحاق یهاپیمان و بشر حقوق یجهان اعالمیه در مندرج یهایآزاد و حقوق تىمین و دتعه -2

 .کند دارخدشه را انسان منزلت و شان حیثیت، که یمجازات گونه هر و اعدام مجازات لغو - 7

 نعم کنوانساایون مفاد کامل یاجرا ،یجنساایت تبعیض گونه هر لغو مردان، با زنان یحقوق برابر تامین - 8

 همه رد زنان یهایتوانای و استعدادها رشد جهت الزم امکانات تامین یبرا یقانون تىامین  و زنان علیه تبعیض

 .یسیاس و یاجتماع ،یخانوادگ ،یفرد یزندگ یهاعرصه

 وقحق که کندیم جابیا آن یها مولفه یخیتار یستیهمز تدوام و کشور در یکراسدم یها هیپا میتحک - 9

 رد رمتمرکزیغ و کیکراتدم واحد، رانیا ساااکن اقوام و ها تیمل کیکراتدم یمل - حقوق و رانیا یاه تیمل برابر

 .گردد نیتىم و نیتام ،یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس ،یمل یهاعرصه

 و فرهنگ اشااتغال، آموزش، بهداشاات، مسااکن، به همگان یدسااترساا یبرا برابر یهافرصاات تامین -12

 .یاجتماع یها بیمه

 ردمم حاکمیت حق اصل پذیرش متقابل، احترام پایه بر کشورها همه با ایران یسایاس  روابط یرقرارب - 11

 تعیین حق به مربو  امور در یخارج ینیروها دخالت با ما. یجهان صاالح از یپاساادار و یمل منافع ایران،

 .مخالفیم هاآن توسط یساز آلترناتیو و ایران مردم سرنوشت

 اسااتقرار یبرا ایران مردم مبارزات از یالملل بین ینهادها تیحما و یعموم رافکا یپشااتیبان جلب -12

 یهمبستگ در و رانیا در بشر حقوق نقض به اعتراض در یاسالم یجمهور به فشار اعمال و کشور در یکراسدم

 .رانیا مردم خواهانهیآزاد مبارزات با

 .تروریسم و خشونت اعمال ،یبنیادگرای با مخالفت -13

 اعدف حق از یبرخوردار مبارزه، متفاوت اشکال و یراهپیمای اعتصاب، تحصن، اجتماعات، یبرگزار ما -14

 حقوق از یجزئ را یساایاساا و یاقتصاااد مطالبات به رساایدن یبرا یمدن مبارزه و حکومت قهر اعمال برابر در

 .شناسیم یم شهروندان یاساس
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 بیرلیک - آذربایجان دمکراتیک اتحاد

 ایران الئیک و کراتدم انخواهجمهوری جنبش

 اهواز دمکراتیک تىامن حزب

 ایران کردستان دمکرات حزب

 کردستان دمکرات حزب

 ایران کردستان لهکومه حزب

 بلوچستان مردم حزب

 ایران خلق فدائیان اتحاد سازمان

 ایران چپ یهاسوسیالیست موقت یشورا

 کردستان کشانزحمت لهکومه

 
 2۰7٨ برنوام 7١  - 7931 ماهآبان 2٢

 

 اول دیتمه

 
 و صااربسااتان اهل کیبند اساات، «نیفحرالد» یگرید نام و «کیبند» یکی نام که دارم شاااعر دوساات دو

: ندیگویم «؟یهست کجا اهل» سوال به پاسخ در دو هر که جاسات نیا جالب اما کوزووسات،  اهل هم نیفحرالد

و  کوچک یکشورها به بدل و پارهتکه کهوی بود اما متمدن و مدرن ،یصنعت یکشاور  یوگساالو ی !یوگساالو ی

 کدامچیه اساسن واند یکوچک یکشورها... و صربستان کوزوو، ،یبوسن ی مثلیکشورها و حاال شد تیخاصا یب

 رفتشیپ چیه و شدند ترفیضع یجداساز از بعد چون ستند؛ین یراضا  شاان فعلی تیوضاع  از کشاورها  نیا از

 بلق» :دیگویم کیبند. اندداده دست از را خودشان تیشخص یسالووگی یهاالتیا تمامنکردند. در کل  یخاص

 قتیحق. بود یسنت یلیخ اسااسن  یبحث نیچن و نداشات  وجود تیمل و تیقوم بحث ما انیم در ،یجداسااز  از

 در و دادند، یچنانآن یهاوعده و کردند طرح را سمیفدرال بایز یهاحري با هاآن م،یخورد بیفر ما که ستنیا

  «.شدند دیگرهم از کشورها نیا ییجدا باعث تینها

 هب زین خواهیآزاد نوجوان کی یحت و است، قشنگ یهاحري از پر ای که آن را بررسای خواهم کرد، هیانیب

 کی رساا بر ترشیب من بحث م،یبگو هیانیب یبایز یبندها از ندارم قصااد منالبته . دارد اعتقاد هاحري همین

 یهاحري قتحقست که طبیعی. شودیم دهید آن در عیفج ینکته سه که یپاراگراف است، هیانیب نیا از پاراگراي
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 واهمخیم که یپاراگراف خوب، یهاوعده تمام رغمیعل اما. دارد ندهیآ در ما تالش به یبسااتگ ه،یانیب نیا یبایز

 سمیفدرال خوب یهاصلتخ از یاعده است ممکن. ردیگیم ما از هم میدار که را یزیچ ،بزنم حري آن راجع به

 وارد را یموش ماش که ماندیم نیا مثل سمیفدرال کنم، حیتشر ترشیب را مسئله مثال کی با دیبگذار یول ند،یبگو

 وش،م تله مثل ییهاحل راه د،یبده ارائه حل راه ،تانمحصول به موش نرساندن بیآس یبرا بعد و دیکن انبارتان

 سمیدرالف اگر ندیبگو و کنند مطرح را یشانهادات یپ دیبا چرا سات، ین یسات یفدرال ما کشاور  . وقتی...و موش سام 

 ؟!میبکن فعال اجآن در را یمختلف یاسیس احزاب میتوانیم چون افتد؛ینم اتفاق رانیا در یطلبهیتجز میباش داشته

 کار در هم ساامیفدرال بحث که مینکن فعال تیتمام نیهم ئتیه در ران،یا ئتیه در را یاساایسااهای احزاب چرا

را مطرح   یبازلهیقب ق،یعت عهد مثل و میبروو یقوم ساامیفدرال) Ethnic federalism  سااراغ دیبا چرا نباشااد؟

 اسااسن  که ما کشاور  در اما دهد،یم جواب خوب ساتند، ین متحد شیهاالتیا که یکشاور  در سام یفدرال م؟یکن

 یکی نمثل د،یبزن کوچک یهاشهرستان به یسر. بود نخواهد کارساز مطلقن ست،ین مطرح اقوام ییِجدا یمسئله

 دیخواه جاآن ند،ساکن آن در هم ردهاک و هایتالشا  ها،ترک بر عالوه که یشاهر  همان جان،یآذربا یشاهرها  از

 باشبودو نیا. ندارند هم با یمشکل چیه و کنندیم یزندگ گریدکی کنار راحت چقدر ردک و یتالش و ترک دید

 رد یخوب یزندگ ردک یهایبازار از یبخش و لکیگ و ترک زین جاآن در شود،یم مشاهده هم توالش پرهشت در

 قطف مشکل. ستا نکرده جادیا یمشکل چیه مسئله نیا و شده یترک هم شاهر  معمول زبان یحت دارند، هم کنار

 هافرهنگخرده یایاح رفک به دیبا لیدل نیهم به و برد،یم نیب از را هافرهنگخرده که ستییهااستیسا  اِعمال

 در را موش یمشت میبگو است بهتر ای مال یمشت. میدار هافرهنگخرده نیا نجات یبرا یبهتر یهاراه ما م،یباش

 ساامییمال که یروساایو با دییگویم حاال و اندبرده هایزامب دوران به را کشااور هاموش نیا و د،یاختهیر انبارتان

 دوجو ینژادخواه و یبازقوم یمسائله  ما کشااور در میبگو خواهمینم م؟یکنب برخورد چگونه کرده، شکیتحر

 یاتفاق کشورمان در اسات  قرار وقت هر. اسات  رنگکم اریبسا  رانیا در مسائله  نیا که میدانیم همه یول ندارد،

 نیب مثلن ،ردمم در میان مگر. کنندیم عقده طرحِ گونهنیا دارند، قدرت یعقدهدر بین اقوام  که ییهاآن ،فتدیب

 اوضاااع ؟ندارند آرامشجا در آن ردهاک ایآ دارد؟ وجود یاختالف چه لیاصاا یهایقوچان و قوچان یردهاک

زندگی  هستند، هالکیگ نیسرزم در که چمخاله یردهاک مگر سات؟ ین سانندج  یردهاک از بهتر قوچان یردهاک

 فراموش را موضااوع نیا همه چرا. ندیرانیا ز،ین رانیا یردهاک و اساات رانیا از یبخشاا النیگ ؟خوبی ندارند

 که آزادند و اندنرفته بیغر کشور به هاآن اما شاده،  عده نیا کوچ باعث رضااشااه   که اسات  درسات  اند؟کرده

 یاهخان و بفروشد قوچان در را اشخانه تواندینم یقوچان ردک کی یعنی. برگردند خودشان نیسارزم  به دوباره

 رودینم و فروشدینم را اشخانه چرا هست، هم دارهیسرما تهران در که یآذر ترک کی بخرد؟ مهاباد ای بانه در

 هرانت در یزندگ و نگرفته را او یجلو یکساا که البته نه، اند؟گرفته را او یجلو مگر کند؟ یزندگ زیتبر در
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 یزندگ فمختل یهاتیمل آن در که یشااهر) cosmopolitan city کی قبول با مردم. اوساات خود انتخاب

 یادهع چرا .شااده ترمتنوع انشاابودوباش و نسیزیب نوع و دنبرخوردار یترشیب امکانات از تهران، درو کنندیم

 و یآزاد به دنیرسا  امکان حاضار  حال در کنند؟ محدود راات امکان نیا یدمکراسا  به دنیرسا  یبرا خواهندیم

 ارندد کنند، دور کشور از را منحط یاسیسا  سااختار  و یزامب یمال کهنیا یجا به هانیا و اسات  ترشیب یبرابر

 یجا بهواقع  در. شااودیم یپرسااتارباب و ساامیتاریتوتال ،یکتاتورید دیتول به منجر که کنندیم جادیا را ییفىااا

ها آن د،نخوریم شکست تینها در شکیب و دنهست سمیفدرال به دنیرس یپ در ،جنگ با چنین فىای مسمومی

 حري یکل موضوع نیا یدرباره ندارم قصد. دنکن شانغافل یاصال  اتفاقات از و دنده بیفر ار مردم دنخواهیم

 .بکنم برخورد کیستماتیس کاملن هیانیب نیا با خواهمیم و بزنم

 

 دوم دیتمه
 

 .ندمخالف روسیو نیا به دنیبخش یزندگ با یاعده چرا کهنیا و رودیم روسیو سامت  به من دوم دیتمه

 به را آن بدهند، رییتغ را شانتیوضع خواهندیم مردم یوقت فقط و ندارد وجود یعاد یروزها رد که یروسا یو

 منوال نیهم به اوضاع هم 37 سال در و شاود یم روسیو نیا تحرک باعث سانت  واقع در. آورندیدرم حرکت

 و هایاصفهان ردها،ک به متعلق فقط توانینم را... و بلوچساتان  اصافهان،  ردساتان، ک که جاسات نیا مسائله . بود

 اختالفات و یخواهییجدا بحث و شااناسااندیم ئتیه نیهم در مردم را، رانیا هاسااتقرن. دانساات هابلوچ

 یوگسالوی در. نبودند یواقع یفروپاش از قبل یوگسالوی در که طورهمان ستند،ین یواقع ما کشور در ینیچننیا

 نیچند. شااد مطرح هم جاآن آمده، هیانیب نیا در که یبخو یهاحري یهمه و کردند، فدرال از بحث اول هم

 در که یوگسااالوی فکرانروشاان اغلب و امنخوانده هاکتاب در را هاتیروا نیا و دارم، ماجرا نیا از تیروا

 نیا نوزه یوگسالوی فکرانروشن گفتم اول دیتمه در. اندداده شرح من یبرا کنند،یم تیفعال و یزندگ سیانگل

 یهاريح با میبگو است بهتر ای اندخورده بیفر هاآن شده، تمام گران اریبس شانیبرا و اندنکرده باور را ماجرا

 هاحري نیا به ما یهمه و باسااتیز یهاحري از پر هم فراخوان نیا. اندداده شااانبیفر ساامیفدرال یبایز

 مینباشاا آگاه اگر که داد خواهم نشاان  بحث طول در و کرد خواهم بحث آن به راجع که یپاراگراف جز م،یمعتقد

 ،موضوع نیا یدرباره منسجم یبحث یارائه یبرا حاال. افتاد خواهد هم ما یبرا ،افتاده یوگسالوی یبرا که یاتفاق

 . میده دست به سمیفدرال از یعموم و ساده فیتعر کی دیبا اول

 قاللاست نیتىم با همراه اتحاد یوجوجست در که دانست یاستیس توانیم را سمیفدرال ست؟یچ سمیفدرال

 قیطر از خود استقالل نیتىم یوجوجست در که دانست یمستقل یهاگروه استیسا  را آن توانیم ای و اسات 
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 استیس یحوزه در اتحاد یوجوجسات  در یاسات یسا  سام یفدرال مییبگو که اسات  نیا ترجالب. هساتند  اتحاد

 در ،یفدرال یکشورها از کدامچیه در یالتیا چیه البته. ستیداخل یحوزه در استقالل نیتىم با همراه ،یخارج

 . ستین مستقل کاملن یداخل یحوزه

 :میرویم رانیا در سمیفدرال مخالفان انواع سراغ حاال دیتمه نیا با 

 یبرخ) نددشمن سمیفدرال با پیت نوع سه اساسن و دارد رانیا در مخالف و منتقد نوع سه سمیفدرال معمولن

 .وکنندیم یدشمن هم یبرخ و ندخالفم

 با مسیفدرال عده نیا نظر از و کشورند یکپارچگی و انساجام  دیتهد و یقوم اختالفات نگران ی اولدساته  

 باعث مرکز، در قدرت فیتىااع که ترسااندیم و ندارد یخوانهم رانیا یاجتماع بافت و خیتار ساانت، فرهنگ،

 نسبت دارند قبول دسته نیا .بشود کشور یهیتجز به منجر کمکم ضوعمو نیهم و شده یمیاقل یهاقدرت ظهور

 نکرم نیهمچن شااود؛ینم پخش یبرابر و یکپارچگی ثروت، قدرت، رانیا در و دارد وجود ضیتبع هاتیاقل به

 شاار  به هاضیتبع نیا رفع یبرا دیبا حکومت معتقدند و ساتند ین هم یالهیقب شاکاي  و یطبقات شاکاي  وجود

 .ندمخالف مسیفدرال با گفتم که یلیدال به حالنیا با. کند تالش نرسد، یبیآس کشور یارض تیتمام به کهآن

 و خواهندیم یمرکز حکومت کی دسااته نیا. دارند اعتقاد «قدرت تمرکز» به که اندیکسااان دوم یدسااته

 «ملت کی کشااور کی» انیب طرح با و دانندیمای بیهوده کار را اقوام حقوق خواساات به توجه و وگوگفت

 هان،خوامشروطه سلطنت، هواداران از یلیخ. کنندیم قلمداد کشور یهیتجز یبرا یسرپوش را یخواهسام یفدرال

 .انددسته نیا از یمل یجبهه و مدارانتیوال ها،ستیرانیاپان

 رکشو مرکز در یاسیس قدرت به که هستند هاطلبهیتجز همان ای طلباستقالل رسامن  هم ساوم  یدساته 

 از انمنظورش اندنکرده مشخد یدرسات به هرگز) فارس قوم نیب کنندیم تالش و ندارند اعتقاد و اعتماد مطلقن

 ساائولم را فارس قوم هاطلبهیتجز. ندازندیب تفرقه یرانیا اقوام گرید و!و هسااتند یکسااانچه قنیدق فارس قوم

 اند،کرده درست طانیش و خدا مثل یموهومات هامسالمان  مثل هدسات  نیا. دانندمی یرانیا اقوام تمام یهایبدبخت

 قوم هیعل ترکطلب تجزیه. است خودشان قوم همو خدا) مثبت موهوم و فارس قومو طانیشا ) شاان یمنف موهوم

 هافارس دساات هاسااال نیا در حکومت چون ؛داندیم خود یختبدب عامل را هافارس مدام و سااد،ینویم فارس

 در یتح و بودند ترکرانان حکم اغلب گذشته ساال  صاد یسا  یط الاقل که ندغافل ترک طلبانهیجزت انگار! بوده

 ،کرد صااحبت یترک او با رفت رکآتات دارید به شاااه رضااا یوقت و بود ترک رضاااشاااه مادر هم یپهلو یدوره

 ترک دم از هم هایصاافو و هایقاجار و کندیم ازدواجو باید فرح) ترک یزن با تینها در زین یپهلو محمدرضااا

 سااتمیساا یاعىااا از درصااد هفتاد حداقل هم االن نیهم ساات،یچ عده نیا بحث واقعن دانمینم من. بودند

 تحکوم نیا داربست اساسن...و و یلیاردب یموسو ،یموسو نیرحسیم ،یاخامنه) هستند ترک یاسالم یجمهور
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 ثابت موضااوع نیا. میامواجه ترک_عرب کومتح  کی با رانیا در ما و اندداده لیتشااک هاعرب و هاترک را

ان طلبتجزیه ند؟فارس هایتهران ایآ هستند؟ یکسان چه هافارس اما. سات ین هافارس دسات  حکومت که کندیم

 هایتهران اساسن چون دانند؛یم فارس را یکسان چه که کنند مشاخد  و دهند ارائه هافارس از یفیتعر دیبا اول

 .نداقوام تمام از یکسیم اصل در هاآن ند،ندار هافارس به یربط

 سات ا ممکن معتقدم، کیهرمنوت و ینگریجزئ به من بپردازم، هیانیب نیا از پاراگراي کی به خواهمیم حاال

 دیذاربگ نیبذره اگر اما زده؛ یقشاانگ یهاحري چه مقاله نیا دییبگو خود با و دیبخوان را یامقاله هاوقت یلیخ

 کاله را ساارتان دارند چگونه که دیشااویم متوجه تازه و شااودیم عوض نظرتان د،ینیبب را مقاله اتیجزئ و

 ییهامانه د،یبخوان را استمرارطلبان مقاالت. افتدیم یاتفاق نیچن یاسیس یهامقاله اغلب در معمولن. گذارندیم

 بزرگ، تیروا کی یحوزه در و الگو کهن یحوزه در. دهندیم بیفر را مردم و زنندیم بایز یهاحري که

 دیکتا دوباره. شد دینخواه شانحقه متوجه دینشو مقاله اتیجزئ وارد تا یول است، مقبول هامقاله نیا یهاحري

 به مهه ند،یگویم را هاحري نیا احزاب تمام بنیتقر و موافقم هیانیب نیا یبایز یهاحري تمام با منکه  کنمیم

 دیکن قبول اتشیجزئ به توجه بدون را یاتیکل شما است ممکن یگاه یول ند،قفوا یبرابر و یآزاد بودن خوب

 بیفر تا دیببر باال را خود یآگاه دیبا پس بوده، اتیجزئ آن به دنیرساا ،هدي که دیشااو متوجه هم بعدها و

 :نوشته پاراگراي نیا در. دینخور

 و ترکمن بلوچ، عرب، کرد، رک،ت فارس، یهاتیمل یسات یهمز جهینت در که اسات  ینیسارزم  رانیا کشاور »

 ماندن هم با و داریپا اتحاد یبرا. اساات گرفته شااکل یفرهنگ و یمذهب یهاتیاقل و یزبان یهامجموعه گرید

 : است یضرور رانیا مردمان

 اختهشن تیرسم به شاان سارنوشات   نییتع حق و رفتهیپذ مردمان نیا کیکراتدم -یمل حقوق و تیهو اوال

 . شود

 یاسیسا  سااختار  در قدرت میتقسا  و تمرکز عدم به را خود یجا ،یتاکنون یمرکزگرائ و درتق تمرکز ایثان

  «.میهست فدرال یادار و یاسیس ستمیس کی در رانیا مردمان آزادانه اتحاد خواهان ما. بدهد رانیا

 

 دیبا ما ست؟ا ییمعنا چه یدارا یکیهرمنوت لحاظ از و دارد یکنشا  چه چه؟ یعنی «سارنوشات   نییتع حق»

 شانتسرنوش که ستیقوم هر حق و ستیعیطب یلیخ این موضوع ظاهرن البته. میبپرداز مسائله  نیا به حتمن

 چگونه دیبا واقعن دارد؟ شدن جدا جز ییمعنا چه سرنوشت نییتع حق یرانیا اقوام یدرباره یول کنند، نییتع را

 ینوشتسر چه لرها باشد؟ رانیا سرنوشت از لمستق که میشو متصور... و هایمازندران ها،لکیگ یبرا یسارنوشت 

 آن در که زنمب یمثال دیبگذار م؟یبکن جدا بزرگ رانیا سرنوشت از را سرنوشت نیا دیبا ما که باشند داشاته  دیبا
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 یانهخ در همسرش با حاال و کرده ازدواج شیپ سال و دهیرس رشد سن به حسن حاج پسر جعفر: نباشد مناقشه

 یتو مدام جعفر زن. کنندیم یزندگ شده، داده اختصاص شزن و خودش به که ییروراه و اتاق در حسن حاج

 در چشاامم مدام خواهدینم دلم منچون  م؛یکن یزندگ حساان حاج از جدا اساات بهتر»: که خواندیم گوشااش

 رودیم حسن حاج شیپ و شودیم کالفه کند،یم کار هم حسن حاج یمغازه در که جعفر «.فتدیب مادرت چشام 

 اجح! بشود نییتع سارنوشتش  تا خواهدیم اساتقالل  در واقع او کند، روشان  را فشیتکل خواهدیم پدرش از و

 کی میبرا ای» :دهدیم جواب جعفر «؟یخواهیم چه من از تو» :دیگویم کند سااودا ناله با ندارد آه که حساان

 هم از جدا کاملن تا کن میتقساا قساامت دو به را خانه و بکش مانخانه وسااط وارید کی ای بخر گرید یخانه

 او و ستین ممکن خانه دنیخر حسن حاج یبرا که است واضح «!مینشو چشم در چشم روز هر و میکن یزندگ

 نییتعق ح ندیگویم یتیوضع نیچن بههم  در این بیانیه. شودیم خانه یهیتجز و یوارکشید به مجبور تینها در

 حق ،یکشوردار و استیس عالم در .ندیگویم بزرگ یخانواده ما به و میسته یرانیا یخانواده کی ما! سرنوشت

 وبمحس مستعمره و دارند قرار استعمار یطرهیس تحت که ستییکشاورها  مخصاوص  فقط سارنوشات   نییتع

 ایتانیرب یمستعمره که کایآمر مثل .بشوند خالص استعمار شر از تا کنندیم یکار هر هامساتعمره  نیا شاوند، یم

 یمرهمستع که ریالجزا و مراکش ای نباشد، کشاور  نیا یمساتعمره  گرید تا داد دسات  به را کایآمر انقالب و دبو

 گرید و هایمازن ها،لکیگ و هایاریبخت لرها، و هایجانیآذربا ردها،ک ایآ که بدهد پاسخ یکی حاال. بودند فرانساه 

 یمهه مگر ؟داشته باشند سرنوشت نییتعحق  خواهندیم که دارند قرار یاساتعمار  وضاع  نیچن در یرانیا اقوام

 ییعنام سرنوشت نییتع حق پس ستند؟ین سرنوشتهم یمالشااه  یکتاتورید حکومت یطرهیسا  ریز رانیا ملت

 «.بشوند جدا کشور از خواست شاندل وقت هر که شود داده حق نیا هاآن به»: ندارد نیا جز

 نام هب یکشور الن،یگ اسم به یکشور خیتار یکجا و یک ما اساسن د،یبزن ورق را ریاخ یهاسده خیتار کل

 اقوام نیا حاال و باشند درآورده ریتسخ به را آن فارس قوم که میداشت جانیآذربا اسام  به یمملکت ای و ردساتان ک

 رد چرا ندارم؟ هاآن از یشناخت من که اندیکسان چه فارس قوم نیا اصلن بدهند؟ نجات را کشاورشان  بخواهند

 یاخواسااته نیچن ردهاک و هایآذر و هابلوچ ،ینظام یقوا و حکومت کامل ضااعف رغمیعل مشااروطه انقالب

 ولهساالرالد یعنی. گذاشاتند  مشاروطه  مخالفان اریاخت در پول و یچتفنگ مشاروطه  انقالب در ردهاک نداشاتند؟ 

 یهاخان. کرد تهران فتح یبرا کمک یتقاضا ردک یهاخان از و رفت ردهاک سراغ عراق از شاه یمحمدعل برادر

 یهخوایآزاد یقوا با تا گذاشتند مخالف یروین اریاخت در را خودشان یهایچتفنگ یبازدل و دست با هم ردک

 طهمشرو واقع در یعنی خوردند، شاکسات   و دندیجنگ تخت و تاج حفظ یبرا ردهاک اتفاقن. بجنگند مشاروطه 

 ما ونچ نبود؟ رانیا از ییجدا و استقالل فکر به یکس بود خراب کشور اوضاع که زمان آن چرا. داد شانشکست

 ،یشورو ریجماه اتحاد اسم به یکشور هنوز و م،ینداشت یمالشاه یجمهور مثل غاصب و گانهیب حکومت کی
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 افهاض شخاک وسعت به و بِکَند هیهمسا یکشورها از مرتب بخواهد که نداشت وجود نیاستال یرهبر با هم آن

 دوباره مسخره یمعما همان حاال و کرد مطرح را «هاسرنوشت نییتع حق» نام به یامسخره یمعما نیستالا. کند

 یزندگ هم با سااال هزار چند رانیا سااراساار در یجانیآذربا و ترکمن لک،یگ بلوچ، عرب، رد،ک. شااودیم تکرار

 یستیرکت یعثمان کل رکآتات از بعد نمثل. است نشده نییتع هاقدرت توسط هاآن نیب جیرا زبان هرگز و اندکرده

 «یکوه یهاترک» اسم به هیترک در ردهاک. میانبوده رانیا کل شدن زهیفارسا  شااهد  هرگز ما یول شاد،  زهیترک و

 حري خودشااان زبان به اقوام یهیبق و ردک و لکیگ رانیا داخلدر  که سااتیحال در نیا و شااوند،یم خطاب

 و شادند  منساوخ  همه داشاتند  وجود هیترک در که یاقوام. کنندیم یزندگ دارند زهنو هازبان نیا تمام و زنندیم

 کرمانشاااه از) زین یردک و یترک م،یدار را یلکیگ مختلف یهالهجه النیگ نیهم در یول سااتین هاآن از یخبر

 وجود یزبان مشااکل همهنیا اگر دارند، یگوناگون یهالهجهو یغرب جانیآذربا و ردسااتانک ه،یلویکهک تا دیریبگ

 هک ند؟شیگو حال در هازبان و هافرهنگخرده نیا تمام هنوز چرا پس ،بود زیستزبان یمرکز حکومت و داشت

 . ماندینم یباق رانیا در لهجه و زبان تعداد نیا از یرد چیه دیبا حاال بود نیا از ریغ اگر

 و است ئلهمس کی یمالشاه یکتاتورید با رزهمبایا به عبارت دیگر  ران،یا در حاکم استبداد با مبارزه اساسن

 37 سال در. کرد معامله شودینم مورد دو نیا سر گر،ید یمسئله کی کشور یکپارچگی و یارضا  تیّتمام حفظ

 مانیپا شیپ گرید راه کی میبجنگ اسااتبداد هیعل میخواهیم وقت هر ما اساااساان و بوده حاکم یروال نیچن هم

 نیا و دیشو پارهتکه دیبا د،یببر نیب از را استبداد دیخواهیم و دیهست یآزاد خواهان اگر ندیگویم و گذارندیم

 با کسچیه ست،یتازترک حال در استبداد یوقت تا است. شاده  لیتحم رانیا ملت به مدام که سات یفیکث یدهیا

 احقاق خواهندیم و ندیآیم حري به مردم اما زمانی که زند،ینم حري لهیقب و قوم از یکساا و ندارد یکار آن

 هم بارسوخت. کنندیم شفعال و رسانندیم سوخت روسیو نیا به باشند، داشاته  یمردم یحکومت و بکنند حق

 لیتحم هاآن به را یاتازه اسااتبداد و ردیگیم را مردم یطلبیبرابر و یخواهیآزاد یجلو که رودیم شیپ چنان

 و اهش نداشاتن  صاورت  در کشاور  دیکنیم فکر اگر دیگویم «یپهلو رضاا » خود االن که سات ین خودیب. کندیم

 حکومت از یحرف و میباشاا داشااته یجمهور جانیا دهمیم حیترج هم من شااد، نخواهد پارهتکه آقاباالساار،

  دهد؟یم استبداد دست یکس چه را بهانه نیا. مینزن یپارلمانپادشاهی 

 ،مسائل گونهنیا. ستین خواهانهییجدا یهاشهیاند و هانقشه کردن ادهیپ ،یرانیا و رانیا درد یدوا شاک یب

 نیا شدن پارهتکه در ار خودشان سود و تابندیبرنم را رانیا عظمت و یبزرگ که سات ییهاقدرت ساود  به فقط

 یراب ییایجغراف کوچک قطعات دادن وندیپ و یآورجمع فکر به دیبا ساامیفدرال .کنندیم وجوجساات نیساارزم

 سمیدرالکنف کشور همهآن و دنشویم متحد دندار ییاروپاکشورهای  باشد، شرفتهیپ و پهناور ینیمسارز  سااختن 

 دفاع هترب خودشااان منافع از بتوانند و کنند تربزرگ کشااور کی به بدل را اروپا کل تا دهندیم لیتشااک را اروپا
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 ترفیعض و شدن ترکوچک. ضعف ماست یلبه دل ،برندیم تاراج به را مانیهست و رندیگیم را ما خزراگر . کنند

 اسم هب مدت دراز یخیتار با بزرگ یمیاقل کردن پارهتکه یبرا یقوم سمیفدرال رساند؟یم ما به یسود چه شدن

 و اهاستان یخودگردان به دیبا ممکن، نه و است سودمند نه که یقوم سام یفدرال به توسال  یجا به. اسات  رانیا

 نیا و میکن فکر روسااتا سااطح از یانتخاب ینهادها به یمحل امور یواگذار و یجتماعا و یادار امور تمرکز عدم

 برحسب هن باشد، دارد وجود که یماتیتقس یمبنا بر کشور یهااستان یاداره است بهتر. میببر نیب از را تمرکزها

 سر یمحل ارگزارانک تیّریمد و نظر تحت را خودش یداخل امور و شود خودگردان یاستان هر اگر لهجه، و قوم

 سمیفدرال زا یوقت اتفاقن ،ستین یطلبییجدا یمعن به سمیفدرال. شد خواهد بهتر مراتببه اوضاع بدهد، سامان و

 یقوم سمیفدرال طرح شهیهم و جداست یقوم سمیفدرال تیحکا یول م،یکنیم فکر اتحاد به عیسر ما شودیم ادی

 حق» یطهیح در یقوم سمیفدرال کهعالوه بر این مینیبیم پاراگراي همان در. است بوده یخواهاستقالل یمقدمه

 اندآورده مه گرید یبیترک یاضافه کی و کلمه کی ،حزب ده یهیانیب سندگانینو ،شده مطرح «سارنوشت  نییتع

 هیانیب نیا طبق. هاسات تیمل نیا «نهاآزاد اتحاد» یدوم و «تیمل» یکلمه . اولیدهدیم لو را شااانیاصال  تین که

 ندهیآ رانیا در و ،اندشده چسابانده  همبه هافارس زور با رانیا مختلف ینواح که اسات  نیا آزادانه اتحاد مفهوم

ا ایران ب نخواست یاستان ای یامنطقه اگر یعنی. باشد داوطلبانه ،مناطق اتحاد تا شاود  حذي اجبار و زور نیا دیبا

 ونددیبپ عراق ردستانک به و شود جدا خواست ردستانک اگر ثلنم. باشد داشاته  خروج حق بماند، رانیا داخلیا 

 هر ،هیانیب طبق چون نباشد؛ کار در یمانع شود، ملحق جانیآذربا یجمهور به خواست شدل اگر جانیآذربا ای و

 از خشب نیا مشکل .است رفتهیپذ شیشاپیپ را آزادانه اتحاد شر  هم و دارد سارنوشات   نییتع حق هم یفدرال

 درک طلقنم هیانیب نیا سااندگانینو البته کرده، فرض قاق را مخاطبش کهنیا و اساات آن بودن یهپروت در هیانیب

 یکپارچگی بوده، فیضااع شاادتبه رانیا یمرکز دولت که ییهاوقت در یحت چون ندارند؛ انیرانیا از یخیتار

 .است شده حفظ یامنطقه ای یقوم آشوب دوره کی از بعد کشور

 یقوم یهاروین با ارتبا  در تیمل مفهوم یریکارگبه در ،یاسیس یهاسازمان یهیانیب قسامت  نیتریرعلمیغ

 جمع فارس ملت یطرهیس ریز اجبار به که ندییهاملت یرانیا اقوام ها،ساازمان  نیا دید از انگار. اسات  کشاور 

.  ستا ناسازگار المللنیب روابط و یجهان استیس با ،یرانیا اقوام رایب ملت یستفاده از کلمها اسااسن . اندشاده 

. تساایالمللنیب روابط و حکومت ای دولت خ،یتار و فرهنگ ا،یجغراف مردم، ریجداناپذ یمجموعه یمعن به ملت

 ونچ. کرد یتلق ملت کی کنند،یم یزندگ یمشااخصا  یایجغراف در که را مردم از یجمع توانینم صارفن  یعنی

 ای تمل کی رانیا ف،یتعر نیا با. ستیجهان یرسم ییشاناساا   ای یلمللانیب روابط حکومت، فاقد مجموعه نیا

 .نیستند ملتو...  جانیآذربا ردستان،ک تهران، الن،یگ اما ،است ملت-دولت کی
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 کوچک یهاپاره جمع با بلکه شود،ینم درسات  کوچک یهاپاره به کل کی میتقسا  از اصاولن  سام یفدرال

 جداافتاده یهاتکه نه ،ستوستهیپ همبه کل کی رانیا حاضر حال در .شودیم جادیا کل کی لیتشک یبرا گسسته

 سمیفدرال ونچ اند؛رفتنه برعکس را راه هیانیب سندگانینو یعنی نیا. میکن متحدش سام یفدرال طرح با میبخواه که

 رانیا ارد؟د یمعن وستهیپ همبه و کپارچهی یملت اتحاد ایآ .است کردن متحد یبرا بلکه ،ستین کردن هیتجز یبرا

 ستین یامپراطور کی رانیا لحاظ نیا از و انددهینچسب هم به زور با یرانیا اقوام یول است راالقوامیکث یکشاور 

 واماق به یمرکز دولت و یرانیا تریقو اقوام متاسفانه. شودیم محساوب  ملت-دولت کی طور که گفتم،و همان

 خواهان یبرخ حاضاار حال در که شااده باعث اجحاي و ظلم نیا و کنندیم و اندکرده ظلم مدام ترفیضااع

 چیه در. شودینم محقق یقوم سام یفدرال تحقق با خواساته  نیا شاک یب ، اماباشاند  یخودمختار و یخودگردان

 مشکل ناصل اندفدرال که ییکشورها اکثر نبوده، یامنطقه ینابرابر ای یقوم مشکل حل راه سمیفدرال ایدن یجاک

 . ستندین سمیفدرال نظام پیرو اند،کرده حل را شانیقوم مشکل که ییاهآن و ندارند یقوم

 یکلیگ و یترک ،یردک زبان در مثلن. کندیم دیتول فاجعه و است مسخره لهجه و قوم اساس بر یجداسااز 

 یلکیگ ،یچیانزل ای یرشت شخصی یوقت ام،ی که اصالتن لنگرودیمن است ممکن دارد، وجود یمختلف یهالهجه

ی اما زمان .دارد فرق رانیا شرق یلکیگ با کاملن رانیا غرب یلکیگ چون نشوم؛ شیهاحري متوجه زندیم حري

 متوجه کاملنمن  زند،یم حري ینوشااهر و یچالوساا ،یشااهسااوار ،ومازندران غرب لکیگ) یرامساار کی که

 یهرشقائم کی یوقت تنسب همان به. میهست لکیگ ما و اندیمازندران هاآن که یصورت در شاوم، یم منظورشاان 

 و کشور به کردن نگاه نوع نیا و برنامه نیا. نشود شیهاحري متوجه یشهسوار کی است ممکن زندیم حري

 و هایچالوساا وقتآن میبکن اسااتان کی همرا  مازندران اگر ما. کندیم دایپ ادامه تینهایب تا یکشااور ادارات

 ینگاه ،نگاه نیا .زنندیم حري یمازندران هاآن و ندلکیگ هانیا چون ؛شااوند جدا خواهندیم هایشااهسااوار

جمهوری  و هیترک ،یاسالم یجمهور اتفاقن و م،یدار هیاروم مثل مهم یشا یالجساوق  شاهر  کی ما. سات یالهیقب

 در. شاده است  جادیا جابزرگی در آن جدال و افتىااح  و اندکرده یگذارهیسارما  شاهر  نیا در دارند جانیآذربا

 درک او و اندآورده قوچان از را یغرب جانیآذربا داراسااتان کنند،یم یزندگ گریدکی کنار هاترک و ردهاک هیاروم

 یاخامنه جنس از پاسااداران سااپاه ساامیترکپان ساامت به و هسااتند ترک هم مجلس یهاندهینما. اساات قوچان

 ابرپ یتیقوم جنگ جاآن خواهدیم متحکو خود چون ؛اندکرده زیوجت شانیبرا را دارو نیا یعنی دارند، شیگرا

 و اندیاسااتانهم هاترک و ردهاک اساات، اسااتان کی هیاروم کرده؟ جادیا را بسااا  نیا حکومت چرا اما. بشااود

 کنار در هاآن تهران، و النیگ در هاترک یزندگ نوع مثل. کنندیم یزندگ هم کناربی هیچ مشاکلی   هاسات ساال 

 راچ ندارد، وجود که یمشکل از چرا. شودینم دهید شاننیب یمشاکل  و بی دارندخو یزندگ هایتهران و هالکیگ

 مشکل هیاروم در متاسافانه . اسات  شبودن یچندقوم رانیا تیمز ؟ندسااز یم احمقانه یهسات  کی عدم، کی از
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 نجرم که ندنکیم مطرح را ییهاسکورسید عملن است ردک کهنیا با داراستان یحت و هاندهینما. اندکرده درست

 نگج یعنی ترک و ردک نیب جنگ. ندخطرناک شدتبه ییهاجنگ نیچن و شودیم ردهاک و هاترک نیب جنگ به

 واهندبخ قوم دو نیا اگر و هستند ترک و ردک هایرانیا از نفر ونیلیم چهل ای یس حداقل ما، کشاور  از یمین نیب

 دهز توطئه به دست هیاروم در یاسالم یجمهور واقع در. شودیم جادیا یداخل جنگ کشور کل در بجنگند هم با

 گونهچ شود؟یم چه یغرب جانیآذربا در تانفیتکلدر کشور حاکم باشد،  یقوم سمیفدرال خواهیدمی اگر. است

ی از آن بخش و دیبکن پاره را سلماس مثل یشاهر  دیخواهیم چگونه د؟یبکن جدا ردهاک از را هاترک دیخواهیم

 متعلق به کهو مهاباد  رانشااهریپ مثل یهایشااهر در ؟دهیدب جانیآذربا هبرا  گرشید بخش و ردسااتانک به را

 میکنیم دایپ معىل ما یقوم سمیفدرال با اجرای ؟ای داریدچه برنامه ،هستند ردک آحادش تمام یولند جانیآذربا

 یجاهمه در ستند،ین اشاهره  نیا هم فقط. شاود یم شاروع  تازه بالهت کی میبگو اسات  بهتر ای جنگ دوباره و

 دیخواهیم شیهاترک و ردهاک و هالک با ؟خواهد افتاد یاتفاق چه همدان در. شااد میخواه مشااکل دچار رانیا

 و ماتیتقساا نیا اساااساان. دیکنیم یتلق فارس زنند،یم حري یفارساا که هم را یاعده آن البد د؟یبکن کارچه

  .است پیچ ی کاملننگاه چنین

 یکشور و ینیسرزم تیریمد سازمان ستمیس نیتررمعمولیغ و فرم نیرمتمرکزتریغ سام یرالفد میدانیم همه

 در معمولن سمیفدرال هستند، یسات یفدرال یکم یکشاورها  و سات ین معمول چندان سام یفدرال یعنی نیا. اسات 

 در که یکشور در یمرکز یتهیاتور رشیپذ به حاضر مختلف مناطق یهانخبه که ردیگیم شاکل  ییهاتیوضاع 

بیان  یرگید طورمنظورم را و ستیریگشکل حال در که یکشور در کنمیم دیتاک) ستندین ست،یریگشکل حال

 رانیا در. است خودشان یمنطقه در قدرت حفظ یبرا یاسیسا  یهانخبه یمبارزه محصاول  سام یفدرال ،کنممی

 نیا شهیهم خیتار طول در و شدند میقا سمیفدرال پشت مدام قدرت از یخواهسهم در اقوام، یاسا یسا  یهانخبه

 و قدرت یپ در یقوم_یاساایساا یهانخبه واقع در .افتاد هم 37 سااال و این اتفاق در اساات بوده حاکم روال

 کی لزومن ساامیفدرال خواساات میبگو خواهمیم. کنندیم ساامیفدرال طرحِ علت نیهم به و اندیخواهسااهم

 یخواهسهم یبرا ،مختلف اقوام ردمکراتیغ نخبگان نیب باشد یامبارزه تواندیم و سات ین کیدمکرات خواسات 

 ستمیس کی سمیفدرال ضمنن. میهست مواجه سمیدوآل نیا با مدام ما و نیمرکزنش ردمکراتیغ یهانخبه از ترشیب

 به هایلیخ .ستیفرع کاملن هااستان نیب توسعه کردن متوازن در اشیاقتصاد ریتاث و است، یاجتماع و یاسیس

 در نیا. دکنیم کمک هانیسرزم و اقوام نیب توسعه یبرابر به که دانندیم یساتم یسا  معادل را سام یفدرال تباهاشا 

 در افرا . اساات مرکزمحور و متمرکز یااحمقانه و رمعقولیغ طوربه رانیا یادار سااتمیساا که سااتیحال

 با ما میوبگ است بهتر ای م،یباش داشته «تهران شهر» اسم به زورگو یکشور االن ماکه  شاده  باعث یتمرکزبخشا 

 کنندیم احساس مناطق و ینواح ها،استان یهیبق که یطور م،یطرف رانیا دل در تهران اسم به بزرگ استعمار کی
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 جودو تهران در که یتمرکز بردن نیب از ؛ یعنیییتمرکززدا با شااکیب. خوردیم را شااانحق دارد مدام تختیپا

 یهمه و میدار را جاتکارخانه اقسااام و انواع تهران در ما. شااودیم حل هایرانیا مشااکالت از یلیخ ،دارد

 دهش متمرکز تهران در یهست تمام اصلن ،یرهبر تیب ،یجمهور استیر دفتر مجلس،. ندتهران در هاخانهوزارت

 کی در هانهخاوزارت از کدام هر و برسد اجرا یمرحله به هاستیرانارشیا طرح اگر. ستین خوب مطلقن نیا و

 نیا تمام کارهاراه حداقل با توانیم اسااسن . شاد  خواهد حل مشاکالت  نیا از یاریبسا  ،شاود  مساتقر  اساتان 

 جودو کشور در که را یخوب یزهایچ و میبکن جادیا ییجدا هازبان و اقوام نیب دیبا چرا. برد نیب از را معىالت

 از رتکم یرانیا یقوم نخبگان چونکند؛ م ایران دوا نمیدردی از مرد ساامیفدرال شااکیب م؟یریبگ مردم از دارند،

 تیوضع تواندیم کند،یم فیتعر هیانیب که یطیشرا نیا در یقوم سمیفدرال و ساتند ین کتاتورید یرقومیغ نخبگان

 در مثلن و ندارند یکاف یمحل منابع کشور یقوم مناطق اکثر ضمنن. کند بدتر یاقتصاد و یاسیسا  نظر از را اقوام

 یومق سمیفدرال. شده جادیا یبزرگ شکاي جاآن و است ادیز واقعن اقوام درون یطبقات یفاصاله  کشاور  نوبج

 حال به ار ردستانک مثل ییجا میتوانینم ما. بلوچساتان  خصاوص به کشاور،  جنوب ریفق مناطق کردن رها یعنی

 یطبقات شااکاي ،میکن جدا ار آن اگر و اساات فیضااع یمحل منابع لحاظ از ردسااتانک رایز م،یبکن رها خودش

 مرکزت و ثروت نابرابر پخش ما مشکل ست؟یچ ما مشکل در حال حاضر. شودیم ترشیب ردستانک در یکشاور 

 داشااته یطرح اگر. وهاسااتآن با تیاولو تهران از بعد که میدارهم  اسااتان )البته چند اساات تهران در زیچهمه

 و رودیم نیب از معىالت نیا تمام شود، کشور کل در ثروت و هیسرما برابر پخش به منجر آن یاجرا که میباش

 نیچن با کنند،ب ضیتبع بردن نیب از یبرا یتالش کهنیا یجا یاعده متاسفانه. بود نخواهد کار در یىا یتبع گرید

 ارتساخ ،درست نیست ساتم یسا  و کارراه دارد؟ ییمعنا چه کار نیا. کنندیم جدا گریدکی از را مردم ییهاهیانیب

 بوده، مطرح یالهیقبیقوم مسائل رانیا در شهیهم. است واریزامب و شیپ سال هزار و چهارصد به متعلق یاسیس

 ازای بهره و میکنینم محسااوب لوهانمک مارشااال یجهان یدهکده یکشااورها از یکی را خودمان چرا ماولی 

 و پراکنده اریبس ما کشور یاسا یسا  یایجغراف که اسات  نیا گرید معىال  ؟بریمنمی مدرن انساان  یدساتاوردها 

 ترشیب را یلم تیهو و کرده ترمشکل را یمل بیترک و قیتلف یقوم سمیفدرال یطیشرا نیچن در و است گسسته

 جان،یآذربا سمت آن در ما. دارند نوعهم اقوام شان،یمرزها طري آن در ران،یا در اقوام اغلب .کندیم فیتىاع 

 ساامت آن. کنندیم یزندگ عراق یردهاک ردسااتان،ک گرید ساامت در و میدار را ی جمهوری آذربایجانهایآذر

 تالش در ئمدا طوربه را اقوام یاسیس یهانخبه تواندیم تیوضع نیا. ندساکن پاکستان یهابلوچ ز،ین بلوچستان

 د،دارن یمرز یهااستان با یقوم یکینزد که هیهمسا یکشورها از یبرخ یطرف از. دارد نگه مرکز از ییجدا یبرا

 بحران از ترفبرون یبرا یمختلف یهاراه ما. کنند طنتیش ترشیب توانندیم کشور، شدن یستیفدرال صاورت  در

 از را یرانیا اقوام دیتوانینم شما م؟یبکن بدتر را مانوضع مدام و میببر پرتگاه یلبه به را خودمان دیبا چرا. میدار
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 نیا به اگر. اندکرده اسااتفاده گریدهم امکانات از و اندبوده هم با یمتماد یهاقرن یط یرانیا اقوام. دیکن جدا هم

 چمخاله در. کنندیم النیگ از ردهاک و هاترک کردن خارج به شااروع کمکم هایالنیگ ،زده شااود دامن هابحث

 و شااد خواهد چمخاله در هالکیگ رفتار شاادن عوض باعث ییهابحث نیچن و کنندیم یزندگ یادیز یردهاک

 با هایلنگرود برخورد و ردهاک با هایقوچان برخورد! نندیبب متجاوز ئتیه در را ردهاک اسااات ممکن یحت

 باعث قطعن و زنندیم دامن جنگ کی بروز به معىااالت نیا. شااد خواهد عوض زین ترکان یکوچه یهاترک

 .است وحشتناک جدن مسئله نیا و شوندمی یبزرگ جنگ جادیا

 و مگرفت را نیبوکچ یمور یسااتیکمونال بحث یعنی. امکرده یادیز یهابحث ساامینوکمونال یرهدربا من

 آن با .کردم اضافه آن به را میمستق یدمکراس طرح و روستاها، و شهرها در رفراندم ادارات استقرار مثل ییزهایچ

 هم رفتهشیپ یکشورها در یحت یدمکراس به نظر من. دیبکن استفاده یکشوردار دستاورد از دیتوانیم شاما  طرح

 شورهاک نیا در حاکم یدمکراس اما دارد، وجود یدمکراس سیانگل و فرانسه در کنندیم فکر همه ست،ین میمستق

 یمکراسد به بدل را میرمستقیغ یدمکراس نیا رفراندم، ادارات اساتقرار  قیطر از میتوانیم ما. اسات  میرمساتق یغ

 را دو نیا میتوانیم یحت و باشد، داشته غلبه میرمستقیغ یدمکراس بر میستقم یدمکراس که یطور م،یبکن میمستق

 یکشورها عنو از رمتمرکزیغ ستمیس کی هاسات یرانارشا یا یسات ینوکمونال شانهاد یپ بر عالوه. میکن کسیم هم با

 اول فتد،یب اتفاق دیبا حتمن رییتغ چند اساسن. باشد داشته یدیمف کاربرد ندهیآ رانِیا در تواندیم ،یناویاساکاند 

 تفاقا آن در عدالت و یبرابر ،باشد مندقانون و منىبط ک،یدمکرات دیباو یمحل چه ،یمرکز چه) حکومت کهنیا

 نخواهد دوجو کشااور بهتر یاداره یبرا یحل راه چیه رات،ییتغ نیا بدون رایز برود؛ نیب از هم ضیتبع و فتدیب

 حاضاار حال در. کند دایپ کاهش کاملن دیبا هایداراسااتان نساابت به ها،خانهوزارت قدرتکه این دوم. داشاات

 بنیقرت. باشند داشته راژیو بتوانند دارهااستان تا شود کم دیبا قدرت نیا اند،کارههمه کشور کل در هاخانهوزارت

 که تساااحمقانه. بکنند نگاه کشااور وزارت به دیبا مدام و سااتیته کاملن هایداراسااتان دساات یِمال منابع

 یاسیس جنبش. اندکارهچیه رسمن و دارند را عروسک کی نقش ترشیب و کشورند ریوز به وابسته هایداراستان

 که اشدب داشته خواهانهیآزاد بار تواندیم یوقت فقط... و بلوچستان خوزستان، ردساتان، ک جان،یآذربا در یمدن و

 به نسبت یتفاوتیب و سکوت شاود،  صادا هم و راههم کشاور  یخواهانهعدالت و یاعتراضا  یهاحرکت تمام با

 هر در که زنان جنبش و معلمان ساارکوب به نساابت یتفاوتیب اهواز، فوالد و تپههفت در کارگران ساارکوب

 . نداردرا  مالشاه حکومت مزدوران و هایزامب با یراههم و یکارهم جز ییمعنا افتد،یم اتفاق رانیا یگوشه

 ره با و میدار و میداشت دیتاک یرانیا اقوام و اقشار تمام یاریهم و یکارهم یرو شهیهم اهستیرانارشا یا ما

 دیلپ قدرهمان «یخاکستر گرگ» ارتجاع حاضر طیشرا در. مخالف هستیم...و و ردکپان ترک،پان) پان انیجر نوع

 جادیا جز یرسالت و دارند دپرستانهنژا بار هانیا یهمه اساسن. «یگرائییایآر» یهابالماسکه که است خطرناک و
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 و شودیم مطرح جانیآذربا کل در اردوغان توسط که یسام یترکپان چه. ندارند یرانیا اقوام نیب تفرقه و ییجدا

 مبارزه .اندشده نییتع شیپ از یانقشه یهمگ شود،یم اِعمال دارد پاسداران سپاه توسط که یسام یترکپان آن چه

 کردن اکت یبرا میبخواه ما که سااتین سااهام فروش و دیخر بازار ،یخواهعدالت و یآزاد حقوق، احقاق یبرا

 و ندارد یطبقات و یقوم و یمکان مرز یآزاد و عدالت از دفاع اسااسن  م،یبزن چانه خودمان ساود  مقدار یدرباره

 که میهست یبرکول ردک آن راههم هاستیرانارشیا ما. باشاند  اشیمدع توانندیم خواهیآزاد و آزاده یمردم فقط

 آن و بلوچ و عرب آن با ما جان و روح. ستیحکومت کارانتیجنا و پاساداران  یگلوله خون به آغشاته  شنان

 یردخت آن با ما .زندیم ادیفر و ستدیایم قصاب ساپاه  برابر در تهران یهاابانیخ در که سات یاآمده جان به زن

مش انسان نا باشد، اعتنایب گرانید رنج به نسبت هر کس. انددهپاشی دیاسا  صاورتش  بر اصافهان  در که میهسات 

 به را ینبشج و کنندیم آغاز را یحرکت رانیا مردم که یطیشرا در دینبانیست و بویی از انسانیت نیز نبرده است. 

 لافغ هیقىاا اصاال از را مردم...و و جدا زبان اساام به یبالهت) یطلبییجدا مثل یبالهت طرح با دهند،یم دساات

 و ستهظالمان و ابلهانه یطیشارا  نیچن در ساکوت . میکن ساکوت  بهانه نیا به بعد و میبترساان  را هاآن و میبکن

 ؟دیبکن وصل ما به را جانیآذربا میخواهیم ما دیبگو طريآن از اردوغانچرا باید . ندارد مردم بیفر جز ییمعنا

. شورندک از یبخش هایجانیآذربا شده؟ منجر یزیچ چه به ران،یا ملت به ظلم جز جانیآذربا در پان رفتار قیتزر

 ،بشااود آزاد کشااور اگر م؟یجنگیم یاخامنه مالشاااه حکومت رفتن نیب از یبرا ما که سااتنیا از ریغ مگر

 یول ،میبکن یخواهسهمرسیدن به آزادی  یبرا میتوانینم ما .دنکشا یم یراحت نفس هم یجانیآذربا و جانیآذربا

 و صداهم، همگام هاند. آنستین یبرانداز فکر به ترشانبیش و وجود دارد احزاب بعىی از در رضم نیا ظاهرن

 احزاب و فیاراج ها،بالماسااکه نیهم واقع در. ندیگویم ندهیآ حکومت از و فقط ندنکینم حرکت مردم با پاهم

 . شود پروارتر یاسالم یجمهور که شدند باعث یخواهسهم مدام طرح با خواهسهم یهاگروه و یتیدرپ

 اعثب و افتاد اتفاق اهواز در یستیترور یاحمله، ملل سازمان در یروحان یساخنران  از قبل روز کی قنیدق

 ینا از و بنامد یستیترور انیجریک  را رانیا فرودساتان  امیق برای دفاع از خودش، یروحان روز آن یفردا شاد 

 تمام .کردند اعدام را ما عرب وطنانهم از تن ستیب از شیب هم انهبه نیهم به ،کند استفاده خودش نفع به حمله

 ساختار و مدرن، ستمیس کی میکن یسع دیبا حاضر طیشرا در. آوردینم ارمغان به گسست جز یزیچ مسائل نیا

 یکومتح یساله چهل تحمل از بعد چرا. قیعت عهد به متعلق یساختار نه میباش داشته رانیا در یانسان یاسیسا 

 هاگروه نیتریارتجاع به تازه، یهادهیا به کردن فکر یجا به اساات، شیپ سااال هزار و چهارصااد با معاصاار که

 یاهایمد و دهندیم ساار را «رضاااشاااه دشاااهیجاو» شااعار دارند مردم م؟یدهیم دانیم...و و هاطلبساالطنت)

 ترشیب هاآن ستند،ین سوزدل و یمل ما یاسیس یهانخبه اکثر چون کنند؛یم کار چارچوب نیا در زین یمرزنبرو

 شااانسااکوت هم حاال و اندکرده مبارزه مردم هیعل مدام عده نیا واقع در. سااوادندیب و خودخواه خواه،سااهم
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 شما اند؟شده یباز نیا وقف و اندکرده سکوت یمارکسا  یهاچپ اقساام  و انواع چرا. اسات  مبارزه نیترعیفج

 نفر پنجاه اندتوانسته ایآ اند؟داشته یعمل اکت کی ابانیخ در عده نیا ایآ د،ینیبیم را کموله یامىا هیانیب نیا ریز

 ند؟اداده قرار حمله مورد را جیبس یهاگاهیپا اند؟کرده یسیشعارنو دهند؟ دست به تظاهرات کی و کنند جمع را

 و عراق مرز در اندکرده یکار هم اگر و اندنکرده یکار چیه ابدن نه، اند؟شده مردم ترس شدن ختهیر باعث ایآ

 یریصح دیگویم یالمثلضارب . جنگندیم هیترک یبرا یرانیا اسام  به که میدار یمزدوران ما واقع در بوده، هیترک

 نهیس به را نیفلسط سنگ مدام که ییمالها با عده نیا فرق. فرساتند ینم مساجد  به اسات،  واجب خانه یبرا که

 .ندهست چپاول حال در همه کند؟یم تیحما ما از یخارج کشور کدام کنند؟ کارچه دیبا مردم ؟، چیستزنندیم

 و رندیگینم نظر در را یمل منافع؛ زیرا اندیرملیغ کنند،می یاسیس کار که ییهاآن و یرانیا فکرروشان  متاسافانه 

 ار مردم و ندنک خرج شعور یکمبهتر نیست  است، مردم ضد هم شاان یگاردها اکثر. کنندینم عمل هوشامندانه 

 و ندیایب بعد میباش داشته یانسان حکومت کی سال پنجیعنی  ؟دنبده نجات بالهت شار  از ساال  پنج یبرا فقط

 ره ساااکنان و مردم شااکیب. بکشااند شیپ را... و ، جمهوریاسااتقالل و یطلبییجدا بحث و بکنند غائله طرح

 و شندبا گریدهم کنار که میبده شانس مردم آن به دیاب اما رند،یبگ میتصام  خودشاان  یبرا دارند حق ینیسارزم 

 از دتشبه و بشوند خطاب یرانیا دارند آرزو هنوز که ییباکو فکرانروشن هستند. مینکن شقهشقه را هاآن مدام

 یخوب ینسخه سمیفدرال هسات،  ما مردم نیب که یاتحاد به توجه با و رانیا خیتار به توجه با. منزجرند ايیعل

. سااتمین مخالف یافیجغراف ساامیفدرال و یاقتصاااد نوع از ساامیفدرال اساااس با البته من سات، ین کشاورمان  یبرا

 یهاحربه نیا با اسالم و مسلمانان مالها،. است یجداساز یبرا یدیتمهکه  ستیقوم سام یفدرال با من مخالفت

 نیب ار فاصله نیا هاآن. انداختند فاصله یرانیا یعهیش و یسن نیب و کردند جدا هم از را ما احمقانه یکیدئولوژیا

 از هایانریا از یاریبس یجداساز باعث کم عهیش روحانیون. کردند جادیا زین یرانیا یزرتشت و یحیمس و یهودی

 کمویبیست قرن در ما. میبکن مطرح هم را دست نیا از یمسائل و قوم زبان، میبخواه حاال که اندنشاده  گریدهم

 یاقشهن که کشور نیا ساکنان به و میدار رانیا اسم به یکشور ما. است شده باطل گرید یمقو مسائل و میهسات 

 ریتحق هاآن میینگو ملت هاترک به اگر که ساااتین معنا بدان نیا. ندیگویم رانیا ملت دارد، گربه ئتیه به

 کی امدر واقع . میشناسیم رانیا کشور اسم به را نقشه نیا ،یجهان یبندشکل و یبندسازمان لحاظ از. شوندیم

، دینیبیم ابانیخ ساار که یقرمز چراغحتی  شااده، قرارداد میزنیم حري آن به که یزبان نیهم و م،یدار قرارداد

 .ندیتعقل گرید یبرخ و ن،ینماد یبرخ، یلیشااما قراردادها از یبرخ م،یدارهم  یزبان یقراردادها. اساات قرارداد

 هاقرارداد نیهم اساس برو  دارد، یاصول و اصل یزیچ هر. میبکن یزندگ هم با میتوانینم قرارداد بدون اسااسن 

 هک شودمی گفته یمردم به «ملت»بر طبق همین قرارداد هم . زنمیم حري آن به من که ستیزبان اسم «یفارسا »

 یارفتاره ملت نیا. ه استشد مشخد یجهان ماتیتقس لحاظ از کنند و کشاورشاان  زندگی می کشاور  کی در
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دارای  و ندارتبا  در گرید یکشورها با نام نیا تحت شانجمهورهاسیئر و رهبران و وزرا مثلن ،دارند یخارج

 اسم هب یکشور چون «جانیآذربا ملت» مییبگو میتوانیم ما. هاسات فرهنگخرده از یندیبرآ که هساتند  فرهنگی

 با جدا شدن عراق ردستانک اگر مثلن. هستند رکشو کی یجهان ماتیتقس در هاآن و میدار جانیآذرباجمهوری 

 لتم کی یجهان یساختارها لحاظ از چون م؛ییبگو «ردک ملت» هاآن به میتوانیم ،شود مستقل یکشور عراقاز 

 طرح. اشندب نداشته قبول را یفیتعر چنین یادیز یعده راگ یحت ،ستیجهان یفیتعر نیا و کنندیم یندگینما را

 میکنینم یزندگ یکشور در و میستین جداشده یجامعه کی ما است، یفروپاش بر یامقدمه مسائل از یسر کی

 یزندگ یمختلف ینژادها النیگ اسااتان همان در اما النیگ اسااتان مییگویم. باشااند جدا هم از لکیگ و ردک که

 و هانژاد در کل .میدار لکیگ و فارس هم زیتبر در و البته به همین نساابت هاسااتیالنیگ با تیاکثر و کنندیم

. تساایمثبت ینکته نیا وکنند های مختلف در کشااورمان، بی هیچ مشااکلی در کنار هم راحت زندگی میزبان

 یسکوقتی . نشده کار شانیرو یفرهنگ لحاظ از که هستند ییزهایچ دست نیا از یمساائل  و یتیقوم یهاجوک

 مردم تربیش که ستیموضوع نیا و است برخوردار یترشیب یسابقه و عمر از اشیمادر زبان یعنی دارد لهجه

 آن ، بدان معناساات کهندزیم حري لهجه با را یساایانگل یهند کی ن وقتیمثل. اندنکرده درک را آن هنوز رانیا

 ادیفر دارد انگار زندیم حري یسیانگل ینیچ کی یوقت ای. ستیاسااس  و قیعم ،یباساتان دارای فرهنگی  یهند

 و اوست یصهیخصا  نیا ؛ندبز حري بلند کرده عادت و بوده همهمه پر و شالوغ  یکشاور  در وا چون زند،یم

 گرا تىمینی برای رسیدن به آزادی نیست،. دارد اصالت و شناسنامه عمر، از تیحکا که چرا باستیز صهیخصا 

 ونهنمبرای . اشدب از همان قوم تان همجمهورسیئر و دیبدهاختصاص  قوم کی به کاملن را یامنطقه ای یکشور

 داری، راه دیگری در پیش نگرفته است.های سرمایهجز اجرای سیاست که را ببینید عراق ردستانک توانیدمی
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 آرزو اسم دیگر انتظار است

 «آرزو داشتن»ی درباره «ایالهی قمشه الدینمحی حسین» هاینگاهی به حرف

 

که حتمن  یدو چنان شااوم بدان ینکاش من چن یاکه  کندیآدم آرزو م یبر اسااتعداد اساات. وقت یلدل آرزو

دانشاگاه هاروارد شود؟   یسکه رئ کندیآمده، آرزو م یاتازه به دن یابره آیا !کردیبشاود، وگرنه آرزو نم  تواندیم

 کهینا برای !نکنید شک .شودیش دارد، برآورده مدر دل ییهر آرزو یکس هر .کندیش خطور نماصالن به ذهن 

 :یدگومی موالنا ماست. یتنآرزو سند حقا

 طلب در تو گروگان خداست کین

 سزاست یهر طالب به مطلوب زانک

 
 ایی قمشهالدین الهحسین محی

 

 نقد و بررسی
 

 یتچرا که آرزو سند حقان ید،آرزو داشته باش گویدیآرزوسات، او م  یشدر ساتا  یاقمشاه  یاله هایحري

اکت  یعنی! آرزو داشتن یظهور مهد یاسات، مثل انتظار برا  انتظار یگرآرزو اسام د  یسات؟ ماسات! اما آرزو چ 

تا خدا آن  دید و منتظر شویدست بگذار یآمد، دست رو یشپ تانیبرا یمشکل یوقت یعنینکردن و منتظر بودن، 

 هب کنیدیند؛ شما آرزو ممربو  به جهنم و بهشت، با آرزو در ارتبا  یهامشاکل را حل کند! اساسن تمام وعده 

 ییجا جهنم از یدبدان ید. اما بایدکن یدر بهشت زندگ خواهیدیو م یدعاشق بهشت هست یعنی ینو ا ید،جهنم نرو

 .دینداشته باش ییآرزو یگرکه د رویدیبه بهشت م یو زمان گیردیم شکلشما  یآرزو ینکه اول شاود یشاروع م 

بهشت  و بدل به کندیم ییرتغ یزجهان ن یدده ییرکه اگر خودتان را تغ ستیدر حال یناست، و ا ییرآرزو ضاد تغ 
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. در یابدتحقق  تانیهاتا خواسته یرید،قرار بگ خواهید،یکه م یزیدر سمت چ ستیکاف شاود؛ یخواه شاما م دل

 و شااودیشااما عوض م یپا به پا یزو جهان ن بریدیانگار دساات در جهان م یدکن ییرتغ خواهیدیم یواقع وقت

 خواهیدیشما م یست،ش آرزو نمقوله اسم ین. اکندیم یداشما پ یهاخواساته  یریگدر جهت شاکل  یاساتعداد 

و  گیریدیچون در ساامتش قرار م شااود؛یو آن کار انجام م یدانجام بده یتان کارمحقق شاادن خواسااته  یبرا

 ایت هم از دنو لخ آیدیم یالخت به دن ینه با آرزو. آدم شودیشاما محقق م  یهکه تنها با اکت، خواسات  دانیدیم

خودش  یترا تحت مالک یزچبخرد و همه ینخانه و ماش خواهدیمدام م حالینبا ا ی. ولیتعلق یچه یب رود،یم

 هایلی. خساااتیاتالي زندگ یتمالک گویمی، اما من م«اسااات یدزد یتماالک »: گویاد ی. پرودون میااورد درب

 یاز طمع او برا یاغلب مشاکالت انساان ناش   یهیشا ر کهینباشاند، غافل از ا  یادیز یزهایمالک چ خواهندیم

فکر  رایز شود؛یم تریشاحساس ترس هم در تو ب ی،داشاته باشا   تریشاسات. در واقع هر چه ب  تریشب یتمالک

 در وجودت و افتدیت مبه جان خورهترس مثل  ینو ا یرا از دست بده یتهاداشته یممکن است روز کنییم

 یزچمهکه ه یدر صورت ی،برس یتتمالک یتا به آرزو کنییرا ساخت م  تی. زندگکندیم تنش و اساترس  یجادِا

و در  یاآمده یابه تو داده شده و انسان به دن یتوسات. شانس  ییتنها دارا یبشاود؛ چون زندگ  یزندگ یفدا یدبا

تولد  ینب یفاصله یا یزمان یودپر ینا ماندیم یتکه برا یزیتنها چ نتیجهمرد؛ در  یبعد از تولدت، خواه یادوره

 خواهدیکه م ی. در برابر هر کسیرندرا از تو بگ یشاد یو نگذار یشاد باش یدمدت با ینو مرگ است، پس در ا

 یرانوارد ا وقتیکند. اسااالم و مال از  ینحق ندارد تو را غمگ کسیچه یرامقاومت کن؛ ز یاورد،اشااک تو را درب

 : گویدیم کوبینزر ی،کن یهتو مدام گر کهکردند  یشدند، کار

 !رقصیدیممی

 ...رقصیدیمیم ،آمدمیکه  باراناعراب،  یورش از پیش

 و گرفتیمیم جشن شاااد،یکه م تابستان... رقصااایدیمیم و یختیمریم هگاا منخر به وزیاد، یکاه م  بااد 

و  کردیمیم درو را کشاورزی هایزمین... رقصاایدیمیم و گرفتیمیم جشن شاادیکه م زمستان... قصیدیمریم

 ... قصیدیمریو م شتیمکایم را هازمین... رقصیدیمیم

 ...گرفتیمیجشن م یم،دفع بال کن خواستیممی

 ...رقصیدیمیم شدیم آغاز ماه

 ...یمقصیدریم رسیدیم پایانبه  ماه

 ...شادیو  بود خنده و بود زندگی و بود رقد و بود جشن که،ینا خالصه

 گانآبان و بود مهرگان و بود تیرگان

 اسفندگان و بهمنگان و ذرگانآ
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 ...خردادگان و گاناردیبهشت و فروردگان و

 ...سروش و سوری و بود سده

 کردیمیم گریه ربایک  سال در فقط

 !...سیاوش سوگ و پاکی بر لیدسنگ و کینه چیرگی برای همآن

 ...دیمسپریم خاک به ،بود وفاداری نماد که سیاوشنامه سوگ با هم را ماننمُردگا

 ...کهینا تا

 . آغاز شد..و بغض و دروغ. ینهرخت بربست و ماتم و عزا و ک یشاد ید،وحشت عرب از راه رس شمشیر

 

 کردیم،یم یهگر یبر پاک یدلو ساانگ ینهک یرگیچ یلهم به دلبار آن یکما فقط  کوب،ینزر ینوشااته طبق

به  که حاال بدل یاوشی. سخواندیمیرا م یاوشس ینامهسوگ م،یرا به خاک بسپار یامرده خواستیمیهم م یوقت

 یهدر سال گر باریکست. گرچه ما نامه را گرفتهساوگ  یکربال شاده و در اصال عاشاورا جا    یصاحرا  ینحسا 

شاااد و پر از شااعف.  یمبود یمردم یعنی ینو ا یمداشاات یشاااد یروز برا یکدر عوض هر ماه،  یول کردیمیم

تفکر دارد و تفکر است که  یعنیکه شاعف داشته باشد،   یابه آرزو ندارد؛ جامعه یازین شااد  یاسااسان جامعه  

از تفکر  یبه دنبال آرزوست که عار یا. جامعهدهدیقرار م اتتهو تو را در سمت خواس زندیم یددسات به تول 

 ست،فییظار فرهنگ کثو نجاتش دهد. فرهنگ انت یایدب یکاآمر یاموعود و  یمثل مهد یو منتظر شود شخص باشد

اما  ،رنداند تا مردم را در انتظار نگه داشده یجبس یاقمشاه  یبه جان ما انداخته، امثال اله یعفرهنگ را تشا  ینو ا

 یاج یسااتبهتر ن شااود،یاز شااما کاسااته م یزیچ ید،که منتظر هساات یاوقت تلف کردن. هر لحظه یعنیانتظار 

دادن  یبمثل او مدام در حال فر یو افراد یاقمشه یاله ید؟برو یدساراغ شاعف و شا   یدن،انتظار کشا  همهینا

 یلها یهاگفته یاییدمال حتمن عمامه داشته باشد. ب یستهم مالست، قرار ن یاشاما هساتند. اصالن خودِ قمشاه    

 یآرزو یتو وقت یراز شود؛یحتمن محقق م یتآرزو داشته باش و آرزو گویدیاو م یم،کن یرا بهتر بررس یاقمشه

 یاقمشه ی!و الهزندیاز عمل نم یحرف یانم یندر ا یا)قمشه یاستعداد تحقق آن را هم دار یعنی یرا دار یزیچ

تو  یوقت یده،ا یعنی! خواست گویدیدر آن از طلب و خواسات م  یکه مولو یتیب زند،یمثال م ار یاز مولو یتیب

 یعنی بری،یسر مبه یزیچ یکه در آرزو یزمان یمحقق شود. ول یدهتا آن ا زنییدسات به عمل م  یدار اییدها

ن و کرد یهمدام در حال گر یستن یکه راض یکس دهد،یفرد را نشان م یتی. آرزو داشتن، نارضاکنییدعا م یدار

طلب و مطلوب  زند،یاز طلب و مطلوب حري م ی. مولوکندیاو را شاااد نم چیزیچساات و هافسااوس خوردن

 . گوییمینم یزینباشد ما از مدلول چ یدر واقع تا دال افتند؛یمدلول باهم اتفاق مو مثل دال و  ندهمانینا
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. مثلن شما در «نداشتن»وحشتِ  آید،یم یانوحشت هم به م یبحثِ آرزو و معاد مطرح اسات، پا  یوقت اما

ئول، مسااا»: ویدگیم یهمالمت «بود. یرچرا پدرم فق»که  کنیدیفکر م ینو تمام عمرتان به ا شاااویاد یفقر بزرگ م

هرگز  گرید ی،مغزت کار بکش زو ا یلحظه فکر بکن یک ی،داشاته باش  یاگر تو حرکت «نه پدرت. یخودت هسات 

اسالم و  یهعل ستیاکت یهدر اصل مالمت خواهد،یرا نم ینمن، پدرم بود. اما اسالم ا یکه مسئول بدبخت گوییینم

نگه  یقصااد دارند تو را راضاا  کهینا یعنیه؟ منتظر باش چ یعنی. منتظر باش دهندیم یجکه مالها ترو یخرافات

نکن  یکار یچه گویندیم یول آورند،یسرت م بر یینوع بالو همه کنندیتجاوز م وبه ت زنند،یرا م یبتدارند. ج

 و فکر مانییمنتظر م آیدیساارت م ییت را خواهد گرفت! و تو هر بالانتقام یمهد یراز یاور،را درن یتو صاادا

سااتند، آرزو ه گبرگرفته از فرهن یزن یو رضااا پهلو صاادریبن یهااتفاق نخواهد افتاد. حري یکه انقالب نیکیم

 یدبه زو ید،اعتراض کن یزآمطور مسااالمتو به یددساات به خشااونت نزن ید،نکن یکار» :گویندیها به شااما مآن

 ییعنارتجاع  یم،بده یدانبه ارتجاع م ید. نباکنندیاز ما دوا نم یدرد ییهاحري ینچن «!شودیدرست م یزچهمه

 نکردن و از دست دادن زمان. یزندگ یعنیکثافت، 

نماز  یدچرا با جاست،ینندارد. بهشت هم ییمعنا یچو لذت است، و آرزو در برابر لذت ه یوقتِ شاد االن

ت ان خمس به مال پرداختان را به عنواموال پنجمیک یدچرا با ید؟حري مال باش یعو مط یریدو روزه بگ یدبخوان

را به من واگذار  اتیاگر تمام هست بدهی،اگر به من خمس و زکات » :گویدیو م گیردیمال از شما باج م ید؟کن

 ینا «!دآییدر دسات، به استقبال تو م  یشاراب  یالسبا گ یکزن کمربار یکبهشات! و در بهشات    روییم ی،کن

 گویند،یمالها دروغ م جاست،ینو شاراب است! بهشت ا  یکبارکه پر از زن کمر یراندارد؟ ا ییحري چه معنا

الها با م یفرق یزن یاقمشااه یاند و الهتان افتادهکه به جان شااما و فرهنگ هسااتندبردار ابله و کاله یها مشااتآن

. یمو شاد یاششاد است و ما همه )چه زن و چه مردو ع یاما مبارزه یمبارزه ید،کن یلحظه شاد ینندارد. از هم

و اداره کردن  یمبکن هرا ادار یزندگ یمدار یما سااع «هسااتند. یدقهرمانان عصاار جد هایاشع» :گویدیآلبر کامو م

 یگرد ییهرو یک ینو ا کنیمیرا م یبلکه زندگ کنیمینم ی. ما زندگساااتیدر واقع همان کردنِ زندگ یزنادگ 

به  و یدکه صدا داشته باش گذاردینم یسئرصدا داشت، اما  یدبا ست،یضرور یو شعف در زندگ یاسات. شاد 

 یدرا تول یقانون هاینا یراز یم؟ضااد رهبر و شاااه هساات  و یسئ. چرا ما ضااد رکندیعلت، قانون را وضااع م ینا

 ی. نگاهبردیخودشان م یرا به سمت خانه یزچکه همه ستیشان هم راهو قانون یمتا ما به آن عمل بکن کنندیم

 روند،یو به کانادا م دزدندیم یلیارد. هزاران میدکن یمثلن موضاوع اختالس را بررس  دازید،ینب ینبه مجموع قوان

گران دزد اختالس داندیکشور م ینفرماست؛ دولتِ اآزاد است و عدالت در آن حکم یکشور کندیکانادا ادعا م

چون  گیرد؛یعده را نم ینا یاند، اما جلوجاا برده و باه آن  اناد یاده و محروم را دزد یرهساااتناد و ماال مردم فق  

شما  یهامثل کانادا پول یکشور ی. برادارد یسئو ر رودیم یشپ دارییهسرما هاییاستکه طبق س ستیکشور
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هم در  یکاشته به خون انسان باشد. عملکرد آمرغآ یاو  یها دزدپول ینندارد که ا یتیمهم اسات و اسااسن اهم  

را از  یرانیفرزندان رجال ا یکاتا دولت آمر کردندیامىاااا جمع م  یقتو ینهم یمورد مثل کاناداسااات. برا ینا

 ینن. چرودیطرح نم اینبار  یرز یتالیسااتیکاپ یسااتمساا یک دانسااتمینکردم؛ چون م مىاااجا خارج کند، من اآن

 کایدالر دارند و پول به آمر یرانیش باشد. فرزندان سران اکه به نفع شاود یبا شاما همراه م  ییتا جا یساتمی سا 

 سیو کانادا کارخانه تاس یکاو در آمرگوییدیها آقازاده مدختران و پسران )که اصطالحن به آن یناغلب ا برند،یم

 یداند، مهم تولها را از کجا آوردهها پولکه آن یساااتهاا مهم ن دولات  ینا یبرا کنناد، یاناد و پول خرج م کرده

 کشورهاست. ینو بارور شدن اقتصاد ا یزینسب

و  نند،زیکار بکند، به او انگ م یدبرگردد و تول یرانمهاجر به ا یرانیا یا یغرب یکمقاابل، اگر   یطاه در نق 

دختران  یساات؟دار ن! خندهدهندیقرار م ینبذره یراش با جنس مخالف را زو رابطه یخصااوصاا یمعمولن زندگ

ه کشورش خدمت کند، به خاطر داشتن د تا بآییرا که از خارج م یبعد کسا  کنند،یرا به امارات صاادر م  یرانیا

 ینتمام ا یلش. دلدادن یو فرار تلکه کردن یبرا شااودیم یاموضاوع بهانه  ینو هم دهندیدختر آزار م دوسات 

فقط  و کردیمیم یگفته بود ما مدام شاد کوبینکه زر یدید. دستیرانیرفتار ضد ا یک شیلدل یست؟کارها چ

و...  یهاطمف یامما سوگ کربال و ا یچرا تمام زندگ یستیم؟شاد ن یگرچرا د یم،شتاوش دایس در سال سوگ باریک

اند و در اصل هر کدام از اعراب وجود داشت، بدل به امام کرده یخدر تار شاري یشاده؟ هر چه آدم پسات و ب  

مدام در غم و اندوه و  شندکه شاد نبا یمردم دانندیخوب م هاین. ایاورنداند تا اشک مردم را دربها امام شاده آن

که شاد  یردم. میدتجاوز بکن یهبه مردم در حال گر توانیدیفکر کنند، شما فقط م توانندیسار ببرند، نم به یهو گر

کر ف یناز مردم غمگ یشب یمردم یناست و چن یذلذ یچرا که شاد خواهند،یم ترییشب یشااد  یعتنباشاند طب 

 شااان شااد؟و باعث عذاب یدها دزدرا از آن یشاااد توانیمگر م ینید،ببکا را یو آمر یس. مثلن مردم انگلکنندیم

ا م یبهتر هسااتند. ول یو زندگ تریشو رفاه ب یو طالب شاااد دهندینم یکار را به کساا ینا یها هرگز اجازهآن

 «یمکن یهرگ»م! یکن یهگر تریشو ب یایدکه عاشااورا زودتر ب یممنتظر یو حت رویمیم یهمدام به ساامت گر هایرانیا

ا استفاده ب یاقمشه یامثال اله یدبه خورد مغزمان بدهند. چرا با یگریو مزخرفات د یماصلن فکر نکن کهینا یعنی

 یند؟پرت بگووچرت یمثل مولو یشاعران یاتاز اب

وص خصبه ید،او را حتمن بخوان «شمس یواند» کنمیم یشنهادپ پذیرند،یلو تاو یبااغلب ز یمولو هایغزل

منتسب به  و یستندن ی، متعلق به مولونبودن یوحدان یلبه دل گویدیم یکدکن یعیرا که شف ییهاسته از غزلآن د

اما  گذارد،یم یکتاپرسااتیو  یتوحدان یرو سااتو د آوردیدرم یبازدارد عاري یکدکن جاهایندر واقع ا یند.او

خداست  زییهر چ یباش یستسوف یوقت شد و یستسوف یکبا شمس بدل به  یداربعد از د یکه مولو گویدینم

 یتو به آن جمع شوییاهل درون م رسی،یبه درون م گونهینو ا آوردیتو را به خودت م یزیو اسااسن هر چ 
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ن ها را خاموش کت، المپ. برو به اتاقکنییم یداپ یدساترس  کنند،یم یت زندگکه در درون ینفر یلیاردچند م

 شنوی،یها را مپوستسرخ یصاادا یت، حاال حتشاو از ذهن  ینکن، خال فکر چیزیچو در ساکوت مطلق به ه 

 یتو همه قع. در واشنوییصداها را م ینا یتو همه طور،ینو... را هم هم هایقاییو آفر هایژاپن ها،ینیچ یصدا

خدا رو  ،یاصلن خود جهان یتی،جمع یکند. پس شااد باش، چرا که تو  همه به تو مربو  هاینو ا یهسات  هاینا

دم دلم بو یراندر ا ی. وقتیبخر ینماش یکتا  یتالش بکن قدرینا یندار یازیمال توست، و ن یزچهمه !؟یم یک

چند  ندارد. هر یتیکشور اهم یندر ا ینداشاته باشام، بعد که رفتم فرانسه، متوجه شدم ماش   یروپاج خواسات یم

که مترو و اتوبوس هست،  یاما بعد فکر کردم تا وقت ش داشتم،او سه ماه نگه یدمخر یعال ینماش یکجا من آن

باال  مدل یلهمه با موبا یراناند. مثلن در اعادت داده یدارم؟ متاسفانه ما را به فرهنگ مصرف ینبه ماش یازیچه ن

خوش  یآرزومحور و الک یامسخره است. ما جامعه ییپزها ینچن یشرفتهپ یاما در کشاورها  دهند،یبه هم پز م

تا سرتان  تدیفاتفاق ب یانقالب ساختار یک یدبا یراندر ا گویمیم یلدل ین! به امشنگو  یمصرف یجامعه یم،هست

 گذارندیم یااما آ زند،یها را محري ینا یزیوندر تلو یاقمشاااه یندهند. اله تانیلتحو ملمهکاله نگاذارند و  

به گوش مردم  بارهینا در امیو علم یمنطق یهاها منعکس شااود؟ قطعن اگر حريمن هم در رسااانه یهاحري

 یو حت روندیو به زندان م شوندیاعدام م یرانامثال من در ا یرا قبول خواهند کرد. ول یمهاها حريبرساد، آن 

 یزن یگرد هاییزیونو تلو ساایبیی. بکنندیم ینسااانسااور من کم یبرا هایدر خارج از کشااور هم سااانسااورچ

 یبرنده یدر جهان معاصر آن جناح یشاه ندارند. هم یمابا صادا و سا   یو فرق ندبریم یشفرهنگ ساانساور را پ  

هم  و علتش یم،امواجه یرانسانیحکومت غ یکبا  یرانبرخوردار باشد. ما در ا یجنگ اسات که از گفتمان برتر 

خد م مشگفتمان ه ییهو زاو یماگفتمان نکرده یدچون تول یم؛اشده گفتمان احمقانه یکاسات که مغلوب   ینا

 یده تولرا ب یاسالم یگفتمان جمهور یزو...و ن یکاآمر یوتو، صدامن سی،بیی)ب یمرزبرون هاییزیون. تلویستن

 یتادر راساا هایزیونتلو ینو تمام اصااول ا هایبحث، رفتارزن ییوه. شااکنندیم یدو بر آن تاک رسااانندیانبوه م

ه درست است ک کند،یپدرش حرکت م اتساو با تفکر هم یاقمشاه  یاله ینسات. هم گفتمان حکومت بردیشپ

تمان گف یکست و در واقع پدر و پسر از نکرده یفرق یرشمس یداده، ول ییررا تغ اشیکراوات زده و شکل ظاهر

 یفرق یاآ ید،نک یسااهمقا یاو خامنه یاقمشااه یرا با گفتمان اله ساایبییمثل ب یزیونی. گفتمان تلوکنندیم یرویپ

درون  عنیی. یراست نه خودِ خ یرمآبخِ تریشکه ب یکیبرخوردارند. استت یکاساتت  یکها از ینا یهمه بینید؟یم

ه: نوشته شد یاقمشااه یاله یوگرافیب دربا درون شار نابود کرد.   یدرا با یرظاهر خ ینو ا یر،شار دارد با ظاهر خ 

 دانشگاه، مدرس شناس،مولوی ادیب، متکلم، متكله، حکیم، یلساوي، عاري، ف یاقمشاه  یاله الدینیمح ینحسا 

 و فلسفه است! یاتعرفان، ادب زمینه در سخنران و قرآن مفسر نویسنده، مترجم، شاعر،
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 یخاص یهر کدام معان ینعناو ین. اکنندیم قالبرا  یزچهمه یبرداردر کار نباشد، با کاله یتخصاصا   وقتی

. ستین ینعناو یناز ا کدامیچه یقال یاقمشاه  یاله یقاآ بینیمیم یم،کن یخاص را بررسا  یمعان یندارند و اگر ا

از  یاه قمشهک ییمبگو توانیمیم یم،بکن ثبح یشناسو از نظر شناخت یریممثلن اگر عاري را بر وزن شناخت بگ

دارد و آن  یوجه عمل یکنشان دهد که او عاري است؟ عاري  تواندیم یزیاما چه چ زند،ی.. حري مو. یمولو

 یزیونچرا که اگر او واقعن عاري بود هرگز در تلو یسااات،عاري ن یاقمشاااه یکه اله کندیثابت م یوجه عمل

 احمقانه نداشت.  یدر استوار کردن باورها یو سع کردینم یکار، با مالها همشدیظاهر نم یاسالم یجمهور

 لسفهرا که کل ف یسک یارائه بدهد، ما حت یتز یدبا یلسوياست؟ ف یلسويف یاقمشه یاله یبر چه اسااسا  

 گفته سويیلف ،فلسفه دارند یکه دکترا یبه اشاخاصا   یران. البته ظاهرن در اکنیمینم یتلق یلساوي را خوانده، ف

انشِ فلسفه که فقط د یو خلق فلسفه بکند، نه کس یدکه اهل فلسفه باشد و تول ستیکس یلساوي اما ف شاود. یم

 ويیلسفبا کمبود  یرانما در ا اسااس  ینو بر ا شاود یوب نممحسا  یلساوي ف یادارد. هر دکترا و اساتاد فلسافه  

کارش  و یست،ن یلساوي او ابدن ف کهیدر حال گویندیم یلساوي ف «ساروش  یمعبدالکر»به  برای مثال. ایممواجه

 یگرید یارائه داده، آن را از جا یندارد و اگر هم تز یخاص ییدهگِل لگد کردن اسات. ساروش تز و ا   تریشب

است و  «یحمس ینقبض و بسط د»از  یدیتقل اییدهاو، ا «یعتش یعتقبض و بساط شار  » ییهثلن نظربرداشاته. م 

 .یستهم ن یلسويف یاقمشه یاله یف،تعار ینطبق ا پسندارد.  یبستر یچه

لبته ا گفتند،یم یمبه پزشااکان حک یمدر قد خورد،یهم به چشاام م «یمحک» یکلمه یاقمشااه یوگرافیدر ب 

و اهل  یستسوف یاقمشه یاله یدبگو خواهدیم تریشو ب یستپزشک ن یم،منظور از حک جاینواضح است که ا

با  یداشت کار یرانیو حکمت ا یسماز سوف ی! اما اگر او درکیدهرس یسماز سوف کیحکمت است و در کل به در

 . دادیمهمالت را به اسم فلسفه به خورد مردم نم یننداشت و ا یحکومت مالشاه یزیونتلو

 ینهمز ینمطالعه کرده و در ا یارکه بس سات اللهییتاسات، او آ  واقف یاتکه بر علم اله یکسا  یعنی «متكله»

کند که تساالط کامل بر  یستدر یگرد یو جاها یهعلم یدر حوزه تواندیم یهم نوشااته و تنها در صااورت یکتاب

حوزه  نیاست و بر ا یشناسو اهلل یساشنیش الهکه شاغل  گویندیم یداشاته باشاد. در کل متكله به کسا    یاتاله

ه بکاملن گرفته و  اللهییتاو مدرک آ یاآ دهد؟یدرس م یاتدر دانشگاه، اله یاقمشه یاله یاکامل دارد. آتسالط  

 حوزه اشراي دارد؟ ینا

ست. ه یزخدا ن یصفت از صفات عمل ینباشاد، ا  یرهکه بر علم کالم چ سات یمتکلم کسا  یسات؟ ک متکلم

توار و اس یقمردم را عم ینید یببرد و باورها ینوجود دارد، از ب ینرا که در رابطه با د یشبهات هدخوایمتکلم م

اشته د یشدن اعتقادات مردم، نقش حکمشبهات را رفع بکند و در م تواندیبه طور کامل م یاقمشه یاله یاکند. آ

 کیسوال بزرگ پاسخ دارد و با  یامتکلم بر یلسوي؟نفر، هم متکلم باشد و هم ف یکممکن است  چطورباشد؟ 
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 ینید یکردن باورها یقدر عم یسااع کهینو عالوه بر ا کندیخدا خاموش م یرا با او یموهوم هر سااوال یخدا

جواب اساات و به یمملو از سااوال ب یلسااويف یول شااود؛یباورمند محسااوب م یفرد یزمردم دارد، خودش ن

 ستکییشناسشناخت یهاباشد، باور به سرانجام یدهرس یاورو اگر به ب پردازدیآن م یقتو حق یشاناخت هست 

 عنیی یعقل یهاو پژوهش کندیم یعقل یهااز پژوهش یرویپ یلسااويبه دساات آمده. در واقع ف یتکه با عقالن

 .رسدیم هانج هاییقتعلم به حق یقو مدام از طر ستیچه که علمآن

 در تىاااد هاینا یرامتکلم و متكله باشااد؛ ز یلسااوي،ف زمانهم یامکان ندارد کساا یفتعار ینتوجه به ا با

 یب،در اد شااناسیمولو کهی! در حالشااودیم یدههم د «شااناسیمولو» یاقمشااه یاله یوگرافیاند. در بباهم

 یزشگاه نمدرس دان یاقمشه یاله هرنشود. ظا یدنبود که بر آن تاک یازیو متكله مستتر است، و ن یمحک یلسوي،ف

و در حال حاضر  یباش توانییقطعن مدرس دانشگاه هم م یهست یلسويدارد؟ اگر ف ییچه معنا نیهسات، اما ا 

 نیا ینو مفسر قرآن هم در ب یسندهکوره، همه مدرس دانشاگاه هستند. البته شاعر، مترجم، نو  یاره اوره شامسا  

 پس اساااساان دانی،یم مقرآن را ه یرقطعن تفساا یعنی گذارییرا متکلم م دنام خو یوقت شااود،یم یدهد ینعناو

 . واندرا انبار کرده یزبان فارس گویمیعلت م ینبه ا) ندارد یضرورت جاینآوردن مفسر قرآن ا

م و بکن یعرفان سخنران یتا در مجالس شما درباره یدبه من پول بده یعنیهم  «عرفان یینهسخنران در زم»

 لیونیزوج، دوازده م یکعقد  یکه برا یت! مثل خاتمباالسااا امیبرنامه دارم نرخ کار یزیونچون در تلو یعتنطب

حشو است، در واقع  یزچهمه ها را عقد کرده!آنمیمحمد خات یدکه  سا  کنندیو مردم هم افتخار م گیردیپول م

محسااوب  یبردارکاله یو نوع یساات،ن یاچون حرفه یساات؛ن چیزیچه یز،چهمه یناساات و ا یزچ یک یزچهمه

جا  یاسالم یجمهور یگارشیال یستممن در سا  گویدیو م زندیرا به آب و آتش م خودش ی. شاخصا  شاود یم

بوده،  اهللیتها را نخوانده و چون پدرش آدرس ینهم ا رنف یکشااادم،  اهللیتچون درس خوانادم و آ  گیرمیم

 یعنیندارد. خود  اهللیتبا پدرِ آ یفرق یاقمشاااه یاله ید! اگر دقت کنکناد یبودن م اهللیات آ یخودش هم ادعاا 

 یهخوبآدم یاقمشااه ی. البته الهشااودیکه بحث ژن برتر مطرح م جاسااتین! ایدهظاهرن علم هم به ارث رساا

 !کند یجا ساخته، سخنراندر آن یاسالم یکه جمهور یتا در مسجد کنندیماجراست، او را به لندن هم دعوت م

 از مردم یقها در جهت تحمآنفراموش نکنید که د، دهن یباند تا مدام مردم را فرمتحد شااده یمتاساافانه جماعت

 .کنندینم یغدر یتالش یچه
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 ندستیفمن هاستیرانارشیای همه

 تصااور نرم و یعاطف یموجود را زن ها،فرهنگ و کشااورها از یاریبساا در میبگو اساات بهتر ای رانیا در

 یشااکل همان به زن یعنی «.میشااویم زن بلکه م،ییآینم ایدن به زن ما»: دیگویم «دوبووار مونیساا». کنندیم

. است  مربو تقاضا ستمیس یمسئله و بازار خصلت به موضاوع  نیا و کندیم شانهاد یپ او به جامعه که دیآیدرم

 هیعل انیعصا  لیدل نیهم به آورد؛یدرم انتظارات آن شاکل  به را او و دارد زن جنس از یانتظارات جامعه واقع در

 و بایز دیبا حتمن زن که افتاده جا مردم نیب باور نیا مثلن. ستیضرور یامر تیرسم هیعل و وربا هیعل جامعه،

 است؛ ترعیفج رانیا در اوضاع البته شده، هازن از یاریبس گرفتن میرژ به منجر موضوع نیهم و باشد کیکمربار

 در ار خودشان زین هازن نیترسات یفمن یحت و کرده دایپ یمصارف  و یساکسا   یجنبه ترشیب جاآن در زن چون

 به ترشیب دیبا ما. ستین یآزاد نگاه اسااسان   و اسات  غلط کاملن ینگاه نیچن کهیحال در. نندیبیم کاال ئتیه

 و خشاان زن ندیگویم چرا مثلن. نداشااتباه اساااس از زن یدرباره باورها یبرخ رایز م؛یبپرداز زن یمساائله

 زن ما، نیخشمگ و یشعور یهازانیپارت اکثر کنند؟یم فرض وسولس را هازن چرا اصلن ؟!سات ین محورخشام 

 فرودستان امیق در. اندداده انجام هاآن را هااتیعمل نیترخطرناک و نیترخشن از یاریبس مدت نیا در و هستند

 زد؟ رقم را انقالب دانیم پارکس رزا جنبش و گذاشت چوب سر بر را یروسر داد، خرج به شجاعت یکسا چه

 ماا زند،یم شانکتک و کندیم رشانیدساتگ  سیپل باشاند،  حجاب بدون یعموم یهامکان در اگر دانندیم هازن

 ؟ستین محورخشم و خواهدینم شجاعت یکار نیچن ایآ. دهندیم ادامه مبارزه به و کنندینم ینینشعقب هرگز

 چون دارد؛ یادیز تیاهم زنان یئلهمساا ما یبرا. اساات اشااتباه اساااس از یبندطبقه میفهمیم که جاسااتنیا

 بدون یاجامعه داشتن هم، عدالت ازینشیپ و اسات  عدالت به دنیرسا  یآزاد ازینشیپ میدانیم و میخواهیآزاد

حاکم  یتینسج ضیتبع میشو موفق که یروز و شودیم آغاز یتیجنس ضیتبع با یاجامعه هر در ضیتبع. ضیتبع

 اساسن و ستیبیعج یهینظر سمیفمن. دیرس میخواه زین یآزاد به روز آن در کشا یب ،میببر نیب از را رانیا در

 اریبس اهستیفمن و هاستیآنارش کل در. هستند هاستیآنارشا  از متاثر هاسات یفمنبرالیل جز هاسات یفمن یهمه

 .ندکینزد همبه
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 را دولت و سمیتالیکاپ از نخودشا انتقادو 1832 و 1822 یهاسال نیب) نوزدهم قرن اواسط از هاستیآنارشا 

 گرکار منافع از و بودند یدارهیسرما و دولت ضد که زمانهم یعنی. بودند زده گره یمردساالر از دیشاد  انتقاد با

 یمتفکرها تکتک. بود برخوردار ییباال تیاهم از شاااانیبرا هم یتیجنسااا یبرابر تحقق کردند،یم دفاع

 دفاع زنان یآزاد از هاآن. اندیبرابر خواهان و یمردساالر ضدو اشاترنر  یااندازه تا و پرودون جز) سات یآنارشا 

 مثل) است دایز متفکر یهازن تعداد هم ستیآنارش متفکران نیب در. اندداده دست به را یستیفمن یقرائت و کرده

 به ینگاه. دیبگو هم زن از و کند آغاز را یامبارزه که سااتین یراساات ای چپ انیجر چیه. ...وو گلدمن اِما

 ضد تیماه یول ،اندکرده دفاع زنان از هاآن که است درست د،یندازیب... و یستیالیساوس  ،یسات یکمون یهاانیجر

 یریگشکل از لقب که بودند ستیآنارش یهازن نیا. است بوده یتیجنس مسائل بر مقدم شاان جنبش یسات یتالیکاپ

 .«مردهاست یسلطه تتح مدرن جهان» زدند ادیفر بار نیاول یبرا سمیفمن

 یشیکشا  فهمدیم یزودبه زن: ساد ینویم کرد،یم یزندگ نیآرژانت در که ییایتالیا «یموزون ایمار آنا» مثلن 

 د،دهیم لیتقل یجنس ءیشا  کی به را او که یشاوهر  کند،یم ظلم او به که یگذارقانون کند،یم لعنت را او که

 یهمگ د،شویم ثروتمندو کارگر زن) او دسترنج با که هم یسات یتالیپکا آن و کندیم تشیاذ مدام که یچرانچشام 

 .هاستستیفمن و هاستیآنارش اتحاد و تقاطع ینقطه قنیدق جانیا. هستند مرد

 یمردساااالر کرد ادعا توانینم البته شااده، عوض کشااورها از یلیخ در و غرب در یمردساااالر مناساابات 

 ئلهمس نیا هم کایآمر در و نمیبیم سیانگل در را یمردساالر یهانشاانه  نوزه من مثلن رفته، نیب از کامل طوربه

 زطر به رانیا در .ستین رانیا در حاکم تیوضاع  با اسیق قابل کشاورها  نیا تیوضاع  اما اسات،  مشاهود  کاملن

 یاجتماع و یخصااوصاا یزندگ در هنوز هازن و مینیبیم را یمردساااالر واریزامب یطرهیساا یبیغر و بیعج

 مرد، اول: کندیم ظلم تو به گرستم نوع سه ،یباش کارگر زن کی رانیا در اگر. شوندیم محسوب برده دشانخو

 و اشراي موضوع نیا بر کاملن سمیرانارشیا اساسن. دارد مردانه تیجنس که یشرع شارع،  ساوم  و کارفرما دوم

 سمیالتیکاپ و مقتدر دولت هیعل مبارزه یندازها به را یمردسااالر  هیعل مبارزه ،یآگاه نیا یهیپا بر و دارد یآگاه

 یتیجنس ضیتبع نرود نیب از یمردسااالر  تا چون کرد؛ نخواهد متوقف هرگز را مبارزه نیا  و داندیم یضارور 

 و شودیم آغاز ضیتبع از یعدالتیب که میدانیم. سات یتیجنسا  ضیتبع ض،یتبع نوع نیترعیشاا . ماندیم پابرجا

 تواندیم یزیچ هر زیچ دو نیا و مینشااو قائل یفرق زیچ دو نیب که میریگیم ادی ما برود، نایم از ضیتبع یوقت

 ینژاد ضیبعت زمانهم م،یببر نیب از را آن میبتوان اگر و هاستضیتبع تمام مادر یتیجنس ضیتبع. در واقع باشاد 

 محقق تعدال یوقت و دیرس میاهخو عدالت به ما یحالت نیچن در تنها. رفت خواهند نیب از هم یطبقات ضیتبع و

 و مهر نییتع با و شااود یداریخر کاال عنوان به زن رانیا در یوقت تا. کرد خواهد دایپ تحقق زین یآزاد شااود،

 شحذي و بپوشانند را او حجاب، با مدام و شود حبس دارخانه عنوان تحت خانه در ای برسد فروش به ربهایش
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 ت؛اساا حاکم یداربرده هنوز رانیا در. ردیبگ شااکل آزاد یاجامعه و فتدیب اقاتف یبرابر جاآن اسات  محال کنند،

 مرد یطرهیس تحت شهیهم برده زن و شودیم محسوب برده کی ردیگیم ربهایش و مهر زن که یزمان تا اسااسن 

 .بکند مبارزه یتیجنس ضیتبع رفع و یآزاد یبرا مدام است مجبور سمیرانارشیا پس. ماندیم

 انتخاب خودمان یینها و ییغا هدي را یساااختار انقالب چرا م؟یاآمده فردا از که میزنیم ادیفر چرا ما

 از بعد که دینکن فراموش البته م؟یباشاا داشااته اکت ابانیخ در دیبا یبرانداز از قبل تا مییگویم چرا م؟یاکرده

 ما .باشااد یساااختار یانقالب دیبا ما انقالب. شااودیم آغاز تازه ما کار و خوردیم دیکل یاصاال انقالب یبرانداز

 یاساختاره از یدرک چیه دسته دو نیا رایز م؛یندار قبول مطلقن را هاطلبسلطنت و یرانیا یهاسات یالیساوسا  

 در است، مهم رایبس ما یبرا یساختار انقالب تحقق. هستند ییروبنا یانقالب دنبال به ترشیب و ندارند یاسا یسا 

 کند، رییغت دیبا که یزیچ نیاول شکیب و بود میخواه ساختارها و مناسبات یتمام رد رییتغ شااهد  یانقالب نیچن

 ند،کیم کنترل خودش ناموس عنوان به را زن مرد یوقت تا یمردساالر هیعل مبارزه. اسات  مرد و زن نیب یرابطه

 . داد نخواهد رخ یانقالب است، مرد کنترل تحت زن که یزمان تا یعنی نیا و داشت خواهد ادامه

 یبندقهطب نیاول. ستیطبقات یجامعه آمدن وجود به لیدل نیتریادیبن ،یتیجنس سام یدوآل و شاکاي  وجود

 یطبقه در را زن یرحمیب تینها در و کرد زن بدن بر یرانحکم به شااروع مرد که شااد آغاز یزمان یاجتماع

 چیه و دریگیم شکل یجداساز اساس بر یتطبقا یجامعه. داد قرار طبقه نیباالتر در را خودش و نییپا و پست

 اساسن و میکنیم تیفعال هم یطبقات شکاي هیعل ما البته. سات ین یتیجنسا  یجداسااز  از ترعیفج یایجداسااز 

 یطبقات یجامعه. برود نیب از دارد وجود باالدست و متوسط فرودست، یطبقه نیب که یبزرگ شکاي تا میهسات 

 بمحسو کاال ینوع و بود ترفیضع یجاهل عرب دوران یهایزامب نظر از زن. شد نییتع تیجنس اساس بر اول

 واقع در آورند، دست به را او دختر و زن و بکشند را مرد خواستندیم گرید یکشورها به حمله با هاآن شد،یم

 نیا فانهمتاس. کردندیم یرویپ هیرو نیهم از همشیعه  امامان و شدندیم محسوب جنگ یاصل غنائم دختر و زن

 .دید دینخواه را یآزاد رنگ کشورمان نرود، نیب از تا و ماست یشهیر و رگ در یجداساز و یبندطبقه

 از ل،او. ردیبگ سرچشمه خودش از دیبا فقط و فقط زن، اساتقالل  و یآزاد شارفت، یپ»: دیگویم گلدمن اِما

 هک یزنان از یکی عنوان به هن و تیفرد یحاو شااخد کی ای تیشااخصاا کی عنوان به خودش قبوالندن قیطر

 و پیت نیب فرق دانندیم اندکرده کار یسینوداستان من با که یکسان «.شوندیم محساوب  ساکس  یکاال صارفن 

 فاقد و دارند حىااور یاجتماع یهاپیت عنوان به مردساااالر و یساانت جوامع در هازن ساات،یچ تیشااخصاا

 .کندیم دایپ را خودش خاص تیشخص یزن یاجامعه نیچن در ندرت به. ندتیشخص

 درو  اوست، یعهده به هم یعروس خرج و دهدیم ربهایش او به کند،یم عقد را زن کی رانیا در که یمرد

 «زن بدن بر یمرد هر حق کردن رد» را دوم شاار  اول، شاار  از بعد گلدمن اِما. شااودیم زن بدن مالک تینها
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 ندک سکس زن با خواست شدل وقت هر و باشد داشته یحق زن بدن بر شوهر که نباشد طورنیا یعنی. داندیم

 اگر که معنا نیا به است شاوهرش  از زن نیتمک طالق، لیدال از یکی رانیا در. بداند او بدن مالک را خودش و

 عیسر هم دادگاه و بدهد طالق را او تواندیم مرد نشود، سکس به یراض زن و بخوابد همسارش  با بخواهد مرد

 خودش کهآن مگر) شدن باردار از زدن باز سر با»: دیگویم سوم شار   در گلدمن! کندیم صاادر  را طالق حکم

 دیبا زن کی دیگویم او «...و خانواده شوهر، جامعه، دولت، خدا، برابر در اوردنین فرود سار  قیطر از ،وبخواهد

 . دبده قىاوت یاجازه جامعه به دینبا اساسن و بترسد مردم قىاوت از دینبا و شود رها یجار یعموم افکار از

 مدام ،یمردساااالر یساالطه لیدل به مردها چون و هسااتند، مردها کندیم قىاااوت که یاجامعه کارگزاران

 نز را جامعه و میبده زنانه کیتاست جامعه به که است ت آنوق ند،اهبود تیحاکم و اساتثمار  دارعهده و مسائول 

 تیریمد یبرا برابر شااانس الاقل آن در که کرد ایمه را یطیشاارا ای و ددا تیریمد فرصاات هازن به دیبا. میبکن

 و یتسیرانارشیا تعاون کهاگر جامعه زنانه شاود، اجتماع و کشوری غیر اقتدارگرا خواهیم داشت  . باشاند  داشاته 

 به لبد را مردانه یرارشاایه دیبا ما ایآ که جاسااتنیا سااوال اما. خواهد زد را اول حري آن در یجمع اشااتراک

 یستکار درست ن نیا ،نه باشند؟ زن دیبا حاال بودند، مرد هاسیئر یهمه قبلن اگر یعنی م؟یبکن زنانه یرارشا یه

 به دلب است، مرد که را یزیچ هر دارند یسع و شوندیم مرتکب را اشتباه نیا هاسات یفمن از یلیخمتاسافانه   و

  .ماست یبرا یبزرگ معىل هم مسئله نیا خود قعوا در. ندارند یبرابر از یدرست درک مطلقن و بکنند زن

 درتق تمرکز عدم و یتیریخودمد بدون تواندینم جامعه یسازمونث چه؟ یعنی یستیرانارشیا یسااز مونث

 و دکننیم یرویپ مراتبساالسااله و یرارشاایه از دارند، مقتدر یمرکز حکومت که ییکشااورها. کند دایپ تحقق

 یهاتیریمد محصول تهیاتور و باشاند  تهیاتور یحاو که دارد وجود ییسااختارها  در مراتبسالساله   اسااسان  

 زمره زا تهیاتور خود و کندیم فایا را اول نقش هاحکومت نیا در اقتدار و تهیاتور اصل در. سات یمراتبسالساله  

 و شود حذي ستمیس از تهیاتور دیبا ،یسااز مونث شادن  محقق یبرا. اسات  مردسااالر  یجامعه شیدایپ لیدال

 دایپ را زن به شدن لیتبد لیپتانس ستمیس ،یرارشیه رفتن نیب از صورت در چون م،یببر نیب از هم را یرارشا یه

 از ،یتیریخودمد اصالت و قدرت تمرکز عدم به هاستیآنارش باور و تجربه به توجه با هاسات ینیفم .کرد خواهد

 و میتقمس یدمکراس اصول بر استوار یهازمانسا به هم هاستیفمن از یلیخ. منزجرند یمراتبسلسله یساختارها

 داشته ودوج میمستق یدمکراس اگر که معتقدند یعنی دارند؛ باور اند،زنانه یاسیس یهافرم یدارا که ییهاستمیسا 

 و شودیم زن کیاتومات طوربه جامعه باشند، داشته را خودشان سارنوشات   نییتع حق هازن یمجموعه و باشاد 

 از هازن رانیا یجامعه در اورد؟یب ارمغان به تواندیم را یزیچ چه زنانه یجامعه. سااتیمنطق یباور نیچن

 متوجه املنک د،یکن توجه رانیا ینمایس و تئاتر در زن گرانیباز بدن و حرکت به اگر. برخوردارند مردانه کیتاست

 تانیهاچشم اگر که یطور ،ندگفتن جک حال در همه رانیا یونیزیتلو یهایکمد در. شد دیخواه موضوع نیا
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 با ترشیب ام کار و ساار و میسااتین مواجه ریتصااو و لمیف با ما رایز ؛دیخندیم باز هم ،دینینب را لمیف و دیببند را

 یازین و میشنویم را ییزهایچ فقط ما ،کرده غلبه نوشتار بر گفتار یحوزه یعنی. اسات  گفتار و یذهن یهاحوزه

 اکثر. کنندیم فیتعر جک فقط نقال یمشت م،یستین طري نمایس با ما یرانیا یکمد رد. کند کار مانچشم سات ین

 در نیا. دینیبب را هاآن شما ستین یازین و هستندو 22 و 32 دهه یگوجک) «میدکریسا » مثل یرانیا یهانیکمد

 دمشااخ نتوما و چادر ریز زن بدن حرکت یوقت. دارد بدن حرکت با میمسااتق یرابطه یگریباز که سااتیحال

 نممک چون ست؛ین آزاد هم چهره کیمیم با یرانیا زن گریباز تازه باشد؟ داشاته  اکت خواهدیم چگونه سات ین

 را خود کیتاست گویم بازیگران زن سینمای ایرانبه همین دلیل می! بشود یسکس اشچهره و بزند چشمک است

 یواستهخ نیا! دننشو یتماشاچیک و خودارضایی سبب تحر تا زنندیم رفتار مردها هیشاب یعنی  اند،کرده مردانه

  و رودینم غهیصاا و عقد سااراغ گرید خودارضااایی کند، یتماشاااچ هالمیف نیا قیطر از اگر که چرا! سااتمال

 هرگز یعواق یهاستیرانارشیا و.ستا کرده ریدرگ را مال ذکر و فکر تمام معىل نیا) شودیم لیتعط مال نسیزیب

 سمیفمن یهاآرمان از یستیفمنشابه  یهاگروه دیتول با راسات  و چپ یاقتدارگرا یهایولوژئدیا دهندینم اجازه

 یهاستیفمن هیعل را مقاالت نیترشیب هاستیرانارشیا ما گذشته سال شاش  یط مثال یبرا. کنند اساتفاده ءساو 

 دیبازتول ار مرکزگرات و یمراتبسلسله یهاسازمان شهیهم ،یحکومت یسات یفمنشابه  یهاجنبش. میاهنوشات  یمذهب

 کندیم حل را مشکل زن یرهایمد و مداراناستیس کارفرماها، داشتن که معتقدند هاستیفمن نوع نیا و کنندیم

 زا مستلزم جامعه یسازمونث که ستیحال در نیا. رساندیم یتیجنسا  عدالت و خواهیبرابر یجامعه به را ما و

 نیب از ستمیس نیا دیبا اول یوهله در واقع در. ستیتیریمد تیحاکم و یستیتالیکاپ یکارمزد ستمیسا  بردن نیب

 راه ،یبشو لیتبد گرستم و استثمارگر کی به یبتوان چطور کهنیا آموختن دانندنمی مسلمان یهاستیفمن. دروب

 نیا در ینعی ست؛ا زنانه یرارشا یه به مردانه یرارشا یه لیتبد فقط یکار نیچن بلکه ،سات ین یبرابر به دنیرسا 

 و یتیریمد یتجربه هازن که یبستر در ما. شاود یم زنانه مراتبسالساله   به بدل مردانه مراتبسالساله   پروساه 

 نیا و ردیبگ قرار زن ریمد کی یمرد ریمد هر کنار که میاکرده یکاردر حزب ایرانارشاایساات  ندارند، اسااتیر

 نممک. میبده تن باور نیا به میخواهینم که چرا دارد یشا یآزما یجنبه کارمان البته. سات یعمد کاملن ما اکت

 در فعلن یول باشااند، زن شااان،تخصااد و بودن یاحرفه کردن، اداره ینحوه خاطر به ما رانیمد تمام اساات

 تهگرف یباز به یتیریمد یساختارها و احزاب یساختارها در یرانیا زن که ییجاآن از. میهست شیآزما یمرحله

 یحت او لیدل نیهم به بدهد، راژیو یراحت به دینبا که کندیم احساس اساسن و دارد یترکم یتجربه شاود، ینم

 دخالت ییکارها نیچن در هم را هازن میکرد یسااع ما. ندارد را مردها یآزاد زین زدن حري و یسااخنران در

 را امرده هم هاطهیح یعىب در و میاداده زن به میبده مرد به را یتیمسئول کهنیا یجابه جاها یبعىا  در م،یبده

 دیبان هستند یبرابر دنبال هازن اگر. بخورد همبه توازن است ممکن کار شاروع  در یعنی نیا و میاکرده مسائول 
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 یدارهیساارما چون ؛شااد خواهد حل شااانمشااکل شاادن رهبر و جمهورسیئر و ریمد با که کنند فکر گونهنیا

 و کیسمنت یحوزه و سااختار  در را یتیجنسا  یبرابر کهنیا ونبد یدارهیسارما  هاسات، حري نیا از ترباهوش

 کی سیانگل در مثلن. کندیم انتخاب زن سیرئ کی مرد، سیرئ یجا به مثال یبرا بکند، لحاظ کیتاسااات

. دبو ترمردانه یمرد هر از کرد فایاتاچر  که یرل و رفتار نوع. داشت وجود «تاچر مارگارت» نام به ریوزنخسات 

 دمعتقدن یاعده و دارند دوستش هایلیخ حاضر حال در. کردمی اعمال یکارگر هیعل را هااستیس نیترعیفج او

 هب شیهااستیس اما کرد عمل یدارهیسرما نفع به تاچر. بود لیچرچ یهااسات یسا  یدنباله تاچر یهااسات یسا 

 اما بود سیانگل ریوزتنخساا فقط او نبود، زن کی تاچر مارگارت. زد یادیز یهابیآساا ساانگ زغال کارگران

 کی آلمان صدراعظم «مرکل آنجال» دارد، وجود هم گرید یکشورها در تاچر مشابه. کرد یتلق زن را او توانینم

 زن عالم رهبران و جمهورهاسیرئ یهمه اگر دینکن فکر. کندیم یرویپ مردانه یگاردها از اغلب اما ،اساات زن

 به را ستمیس دیبا. است مهم یدارهیسرما یکارمزد ستمیس کردن عوض. میادهیرس ماناهداي به ما یعنی باشاند، 

 شتهگذا کار مرکز کی در فقط که یقدرت آن تمرکزگرا، یهاحوزه نیا از که کرد یکار و برد یتیریخودمد سمت

 نیب فرق و داشت نخواهد یگاهیجا تیجنس گرید ،یقدرت نیچن شدن دفرمه صورت در . تنهاشود دفرمه شاده، 

 و ،داشاات خواهد فرد هر تیظرف و بودن یاحرفه به یبسااتگنیز  کار ارزش. رفت خواهد انیم از هم مرد و زن

 .  شانتیجنس نه خواهد شد توجه کدام هر یعلم یبرتر به مرد و زن با مواجه در

 یگزند در را خودش یواقع گاهیجا و برساادی از خود فیبازتعر به کهنیا یبرا زن کی دیگویم گلدمن اِما

 اگر و بدهد یکار انجام به تن خواست شدل که یصورت در فقط یعنی. بکند انیعص نیتمک هیعل دیبا ،کند دایپ

 مطالعه رتشیب ساامیآنارکوفمن یدرباره اساات بهتر. سااتین برده زن چون ؛ردینپذ را اجبار هرگز نداشاات یلیتما

 یعنی یساززن یمسئله اصلن. بکنند یادیز کمک ما به توانندیم و دارند یجالب اعتقادات هاستیآنارکوفمن م،یکن

 ما یهاحري ر،یخ دارد؟ مصااداق جوامع تمام یدرباره ما حري نیا ایآ م؟یخواهیم زن را جامعه ما چرا چه؟

 نیا در چون دارد، یترشیب مصااداق انهیخاورم یکشااورها در یکل طور به و افغانسااتان عراق، ران،یا در فعلن

 امعهج رندیناگز کردن یزندگ بهتر یبرا کشورها نیا .دارد طرهیس زیچهمه بر و است مد دانهمر کیاساتت  جوامع

 در هازن دیبا چرا. اساات زن فقدان دچار یرانیا یجامعه. باشااد یسااازمونث یرو شااانفوکوس و بکنند زن را

 به .هستند تیهو بحران چارد یاللهحزب یهازن و کماندوهایفاط نیا تمام باشند؟ داشته مردانه کیاساتت  رانیا

 ،زنندیم یستیفمن یهاحري اورندیب یرا کهنیا یبرا. دینیبب را شاان زدن حري نوع و دیکن توجه شاان بودوباش

 کج کی مثابه به مسلمان یهاسات یفمن. اسات  رفتارشاان  و پوشاش  نوع ضاد  بر زمانهم شاان یهاحري یول

 عرب زن کی! کنندیم یرویپ زهرا فاطمه روش از هنوز هاآن است، مسخره عده نیا یستیفمن یارهایمع .هستند

 رکاف اگر زن دفتنگینم یحت هاآن. شدیم محساوب  برده زن، که یدوران! شیپ ساال  هزار و چهارصاد  به متعلق
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 بهها هستند و مردمخاطب  هم قرآن در و کردندینم حساب آدم داخل را زن اصلن چون م،یکشا یم را او باشاد 

 پسرش و دیریبگ یزیکن به را دخترش د،یبکن تجاوز همسرش به دیتوانیم بود کافر یمرد اگر شاده  گفته مردان

. ستداده هم را کافر دختر و پسر به تجاوز یاجازه کتاب نیا واقع در یعنی. شاود یم محساوب  شاما  غالم هم

 و اردد زن ضد کیستتا و است یمردساالر یدئولوژیا اسالم. سات یااحمقانه زیچ مسالمان  سات یفمن سیب پس

 نیا «!رود معراج به مرد زن دامن از»: دیکن توجه جمله نیا به. اسااتهزن دادن بیفر جهت در آن اساااس

 و اجمعر به مرد اگر ندیگویم مالها. شااودیم گفته هازن بیفر و قیتحم یبرا که سااتیاجمله نیزتریآمنیتوه

 هب زن دامن از واقع در و آورده ایدن به را او زن که است لیلد نیا به ،شده ییخدا خود یبرا و رفته آسمان هفت

 معراج به مرد عوض در و کرده تحمل زن را مانیزا درد و یسخت و رنج تمام ست؟ین احمقانه! دهیرسا  مقام نیا

 درکرکی  د،ش ترعیفج مراتببه زن اوضاع یکرک محقق یپردازهینظر و هیصفو دوران از بعدمتاسفانه ! سات رفته

 و کردند دایپ انهمرد کیاسااتت هازن او یپردازهینظر از بعد واقع درو  زد زن ساار یتومدام  اشیپردازهیظرن

 .شد تررنگکم روز به روزشان در جامعه نقش
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 پردازی باختینپاشنه آشیل نظریه

صاااوص خت او، بهپردازی ادبی، تصااامیم گرفتم بر نظریادر نظریه« میخائیل باختین»باا توجه به اهمیت  

شان را مفصل واکاوی کنم. از همین رو برای شوم و نقا  ضعف و قوت تر متمرکزفکرهای اواخر عمرش، بیش

 .هایش، به او خواهم پرداختکه درک بهتری از باختین داشاااته باشااایم با توجه به توالی زمانی طرح بحثاین

های خارجی بود؛ همچنین تا وران در پی یادگیری زباندر روسیه به دنیا آمد و از همان د 1892ساال   در باختین

ی سنتِ فلسفی آلمان و متكثر از پدیدارشناسیِ هوسرلی بود. بعد از آن دوران، حدود قبل از سای ساالگی شیفته  

ل را قبل از چه« وگوگراییگفت»ی شناسی پرداخت و نظریهشناسی و جامعهسای و سه سال داشت که به روش 

مکانو رفت و بحثی نساابتن کلی و پراکنده در این _. پنج سااال بعد به سااراغ کرونوتوپ )زمانسااالگی ارائه داد

با  به تفصاایل و« هنری برگسااون»با توجه به نظریات  مجله چهارم فایل شااعر این بحث را در) مطرح کردزمینه 

شته و چندزبانی نیز نو ی شناخت روان انسانی، کارناوال، گروتسک. همچنین باختین دربارهواممثال توضایح داده 

ها تكثیر ها از این بحثها، ساختارگراها، پساساختارگراها و حتی سمیولوژیستاسات که خیلی از نئومارکسیست 

 یظریهن «ژولیا کریساااتوا»کرد، محال بود را بااختین مطرح نمی « وگوگراییگفات »ی گرفتناد؛ مثلن اگر نظریاه  

یکی از تكثیرگذارترین او ، رفتاز دنیا  1973باختین در ساااال ه کخالصاااه اینرا ارائاه بادهاد.     «بیناامتنیات  »

 .اندها از او تكثیر گرفتهآید و بسیاری از فیلسويپردازهای قرن بیستم به شمار مینظریه

دیگریو توجهی نداشااات؛ باختین معتقد بود روان کس قبال از باختین، مثل او به منِ دیگر )آن تقریبن هیچ

تشاکیل شاده است که البته   « دیگری برای خودم»و « من برای دیگری»، «من برای خودم»ی آدمی از ساه مؤلفه 

دانست؛ می فرد ی هویتِ هرای قائل بود، زیرا این اصال را ساازنده  ارزش ویژه« من برای دیگری»ی برای مؤلفه

ه اساسن با توجه بهای دیگران است و یعنی معتقد بود هر شناختی که از خودمان داریم محصول نگاه و برداشت

ی فونی پرداخت. باختین حتی در قسااامتی از نظریهوگوگرایی و پلیی گفتنظریاه  همین رویکرد، بعادهاا باه   

کنند وابساااته به جمع پردازد، هویت افرادی را که در کارناوال شااارکت میمی« رابله»کارناوال که در آن به آثار 

ی و های اقتصادبه سازمان در واقع او با همین برابرسازیاند؛ دکس را نسابت به دیگری برتر نمی داند و هیچمی
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کند تا و طبعن بازخوانی مینوشت، احىار کند؛ یعنی رابله را که چند قرن قبل از او میسایاسیِ مسلط حمله می 

ساات که رابله دو رمانش را علیه قد علم کرده باشااد و این در حالی علیه دیکتاتوری موجود در شااوروی سااابق

اما  ،ی بارز یک کارناوال استنکته« دهی آزادی یا آزادیِ خنخنده»گرچه  .ومت فئودالی فرانساه نوشاته بود  حک

کنند تا خودشان هم مسخره ها در آن ایفای نقش میبلکه آدم ،شودینموال تنها برای مساخره کردن برگزار  کارنا

ت و هم تماشاچی؛ در واقع در کارناوال، کهنه کند، هم بازیگر اسشوند؛ یعنی هر کس که در کارناوال شرکت می

ی حکومت کلیسا، در روزهای خاصی اجازه مردم در قرون وسطا و دوره .شاود تا از نو ساخته شود تخریب می

داشتند که از قانون سرپیچی کنند. در این روزها دیگر کسی مجبور نبود از آیین کلیسا و نظم مذهبی پیروی کند. 

ق مردم کردند که از این طریزیرا تصور می ؛ها موافق بودندیسا نیز با برپایی این کارناوالها و حکومت کلکشیش

درساات مثل کاری که امروزه گردانندگان حکومت اسااالمی،  ،کنندارشااان را از حکومت تخلیه میعقده و انزج

های گویند و سااایاساااتیدر روزهای انتخابات، کاندیداها از آزادی م .دهندوقات انتخابات در ایران انجام می 

ندازد، حجم ابه دولت تیکه می «مهران مدیری»شاااوند و کنند. طنزپردازها دسااات به کار میحکومت را نقد می

دهد؛ انگار در این مدت ها مجوز میتر به کتابی سانسور راحتشود و ادارهزیاد می های طنز سایاسای  ساریال 

دارند و شان را برمیکه مردم نقابحالی م خودشاان نیستند، در کداگذارند و هیچی رجال حکومتی نقاب میهمه

ها در این نشی سوبژکتیو دارند؛ یعنی نقاب و نمایهتر مَهای انتخاباتی ایران، بیششوند. کارناوالتازه خودشان می

ردم ها مشاااهود نیسااات اما تغییر گاردها معلوم اسااات و همین باعث تزریق هیجان و امید کاذب به م کارناوال

اما متكسفانه در این  .گیرندهای خیابانی حکومت را به ساخره می اندازی کارناوالراهمردم با تشاکیل و   .شاود می

زی ها نیز باو تماشاچی بینندزمان تماشااچی و بازیگر نیسات، بازیگرها خودشان را نمی  کس همها هیچکارناوال

وند شنها نیز انتقادها را میدهند، حکومتیروند و رای میها میکنند اما باز پای صندوقمردم انتقاد می .کنندنمی

ست اما در آن خبری از در واقع این سیکل خراب است، نامش کارناوال خیابانی .دهنداما باز به کارشان ادامه می

دو در های واقعی اویی در کار نیساات؛ فقیر و غنی یا حاکم و محکوم، هر اهداي کارناوالی نیساات. درکارناوال

ست، حکومت نی کنند؛ یعنی همه یک نفرند و هیچ انتقادی فقط متوجهها به یک نسابت شرکت می این کارناوال

کراساای در یک رود. چندصاادایی و دمزیر سااؤال می در کارناوال همبلکه بالهتِ آن محکوم یا فرد فرودساات 

های انتخاباتی ایران خنده و شااادی نداریم، لدر واقع ما در کارناوا .واقعی، اجرایی نصااف و نیمه ندارد کارناوال

کند، باید از این شک کسی که این حجم از بالهت را تماشا میبی .تان بخواهد گروتساک داریم ض تا دلدر عو

شود و مرگ ی بالهت مردمی وحشات کند. در یک کارناوال واقعی هر چیز مقدسای، بدل به معمولی می  هجمه

شاااود، های انتخاباتی ایران فرهنگ مرگ دوباره تكیید میکه در کارناوالحالی . دردر آن معناایی جز تولد ندارد 

ها در انتخابات رسااانند؛ یعنی این بازیگونه به نیروگاه حکومت سااوخت میدهند و اینچون مردم باز رای می
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ت زیرا حکوم ؛رسدافتد تا فقط حکومت به مردم بخندد و هیچ ساهمی از این شادی به مردم نمی ایران اتفاق می

دهد که چطور مردم به ی کارناوالی نشاااان میباختین در تحلیل خنده .کندتغییری در سااااز و کارش ایجاد نمی

افتد، با ی کارناوالی با عوامل فرهنگ مسااالط درمیکنند. خندهخنادند و از خودشاااان انتقاد می خودشاااان می

بازی زیر سؤال سااخر و لودهسالط و مذهبی را با تم کند و زمختی و جدیت فرهنگ مداری مخالفت میسارمایه 

ب نقالای که در آن جز تغییر و ادهد، آیندهکند و آینده را به گذشااته ترجیح میدر واقع ساانت را رد می .بردمی

 افتد و ریاکاری و ریاضتدر کارناوال چیزی جز تقواستیزیِ مذهبی اتفاق نمی. چیز ارزش غائی ندارددائمی هیچ

گیرد و ما در آن نمایش و اکران انسااان را داریم. رود، در متن کارناوالی، بدن جای کلمه قرار میبین می دینی از

شااوند و معاد همان میشااود تا همه خودشااان را خوب ببینند، زندگی و مرگ اینبالهت در کارناوال لخت می

ی بهشتی و جهنمی ا به دو دستهها ردیگر کسای نیسات که با قىاوتش آدم   .دهدمعنای خودش را از دسات می 

شود دیگر باالیی و پایینی وجود نداشته باشد. تقسایم کند. احىاار چندصادایی و برابری در کارناوال باعث می   

قاه در آن، تنها برای اکران شادی نیست. خیلی از افراد در متن کارناوالی حىاور واقعی دارد و صادای قاه   خنده

افتد و ی کارناوالی در برابری اتفاق میکه خندهشوند، در حالیی برترند شاد میگرفقط وقتی که حس کنند از دی

دهد برتر نیسات. هابز احسااسی را که وقت خندیدن به کسی دست می  « دیگریآن»کسای در متن کارناوالی از  

ها سیطره کمدیاوال بر اغلب نامد که من البته با این گزاره مخالفم! اسااسان شاادی در کارن   می «جالل ناگهانی»

ی کارناوالی همه به خودشان اما در خنده ،چرا که در کمدی باید یکی یا چیزی تحقیر شود تا بقیه بخندند .دارد

های آزادی که تحت سااالطه و در کارناوال واقعی، جان بازیگرند و هم تماشااااگر! زمان، همخندند زیرا هممی

نرخ  گیرند. باختین معتقد است کهگر انتقام میبازی از سلطهقکاند برای رها شدن از بند، با تمسخر و دلسایطره 

گر شااود تا به ساالطهکمدی در عصاار مدرن نازل اساات و در کارناوال، شااادی و خنده از حاشاایه وارد متن می

کنیم کجی میقدر که به فرهنگ مسااالط دهنکجی شاااود. در کارناوال عدم قطعیت وجود دارد؛ یعنی هماندهن

نواع افتد. ماسک در اهای انتخاباتی ایران نمیست که در کارناوالگیریم و این اتفاقییز به سخره میخودمان را ن

ماسک را « روسوژان ژاک »کند. اما در کارناوال، ماهیتِ واقعی افراد را فاش می ،کندها را پنهان میها، چهرهزیبا

کند؛ ها را همسان میت که ماسک در کارناوال، آدمداند، اما باختین معتقد اسا پوشاشای دروغین و ریاکارانه می  

ریاکار نیست. در واقع در زندگی عادی، همه ماسک دارند اما این  گذاردطور علنی ماساک می سای که به یعنی ک

خالي ژان ژاک  بر ژولیا کریستوا .زنند که ماسک دارنددر کارناوال، افراد داد می ولیکنند، ماساک را کتمان می 

داند. منطق تحلیلی باختین نامی و رسیدن به هویت جمعی میشاتن ماسک در کارناوال را باعث گم ، گذاروساو 

که تنها در این صااورت، اثر به گیرد و معتقد اساات نامی و برابریِ صااداها شااکل می نیز بر اساااس همین گم

ایی توجه گوگروبه گفت تر، بیشتین با طرح کارناوالیسام در آثار رابله باخ اصال رساد. در  می« دمکراسای متنی »
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زیرا  ؛گرا نیستگووصدایی است اما گفتمثلن شاهنامه چند .تر هم وجود داشتنه چندصدایی پیشوگر ،داشته

گوگرایی، چندصدایی اتفاق ودر گفت ست.ی راوی برتر از همه اتمامی صاداها دارای یک وزن هساتند و صدا  

گوگرایی نوعی از و، گفت. به قول سااااموئلشاااودوب نمیمحساااگوگرا وگفت ،افتد اما هر متن چندصااادامی

که صدایی بر صدای دیگر مسلط شود؛ یعنی بدون اینی صداها یکسان توزیع میست که در آن همهچندصدایی

باید  چون ؛کندگوگرا نمیوآن متن را گفتوجود چند صدا در متن، ی صاداها در متن وجود دارند.  همه ،باشاد 

گونه است که باختین متن را به بافت، ساخت، د. ایننا از شاانس یکساانی برخوردار باش  ی صاداه حىاور همه 

داند و معتقد اسات که همیشه متن بعدی با متن  نوشاتند مربو  می نویساندگانی که قبل از آن می  یمؤلف و حت

 کسیک خود، یداند و با توجه به درک کالوگوها را مختد رمان میوگوسات، اما این گفت قبلی در حال گفت

مفصل  ،نادرستی این ایده که پاشنه آشیل نظریات باختین است یدرباره کند. البتهتلقی نمیگوگرا وشعر را گفت

 .توضیح خواهم داد

دیگری شاادن اساات؛ یعنی کند و همیشااه در حال آندیگری را مطرح میگوگرایی مدام آنومؤلف در گفت

 .وگوگرایی در مقاااباال خودگویی قرار گیردد تااا گفااتکنااخاودش را در دیاگاری پایاادا و تعریف می    

شان گوییند؛ متونی که وجه تککوگوگرایی، متون ادبی را به دو دساته تقسیم می ی گفتباختین بر اسااس ایده 

شان غالب است. او با این تقسیم بندی، اشتباه بزرگی مرتکب غلبه دارد و متونی که وجه چندصدایی و چندزبانی

معتقد اسات که پیچیدگی در شعر بین   اوشامارد؛  گو میگو و شاعر را تک که در ادامه، نثر را چندشاود چرا  می

 این نظریه فقط .دهداما پیچیدگی در نثر میان کلمات و ادا کنندگان آن روی می ،افتدکلماات و جهاان اتفاق می  

ن های شعری که اساسلند یا منظومهزبانی مصداق دارد؛ انگار باختین از شعرهای بی شعرهای کوتاه و تکدرباره

 شوید که چرا باختین اشتباهمثلن اگر به شعر زیر دقت کنید متوجه می .اند درکی نداشتچندصدایی و چند زبانی

 .وگوگرایی داشته باشدتواند قابلیت گفتکرد و چگونه یک شعر میمی
 

 پُل

  

 من عاشق پلی هستم که عاشق ِدریاست

 دهماش لم میفرش کهنهبه سنگ     

 خوانمو شعر می

 شبی چند بار

 ست آینه داردانگار در رودخانه که زیر پایش افتاده

 کنم التفاتی نداردبه چندین زبان که من گریه می
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 گفتپسرک شعرهای خوبی می

 امکرد که عاشق دریا شدهخیال می

 گرچه دیوانه را اشتباهی رفت   من! 

 خواستمفقط می   من! 

 ی چند لنگه دست کسی نشنوددازهحتی به ان

 ستکه تخته سنگی از دلم کَنده

 من عاشق او شده بودم  من! 

 هاکه از یک جای این شب

 چنان زمین را از روی خودش پرتاب کرد

 که از هر جای این روزها

 اش را مثل رودخانه زیر پایم یافتندی باد کردهجنازه

 گفتند که دیوانه چه عاشق ِدریا بودو می

 من عاشق او شده بودم    من! 
  

ال ح های خاص خود، دراگر توجه کرده باشاید، تا ساطر شاشم این شعر، پسرک با توجه به فرم و ویژگی   

شااود و شااعر با زبان و از زاویه دیدِ پل  حري زدن و گالیه کردن اساات. اما در ادامه جایگاهِ راوی عوض می

کمک  طببه مخا موضوعگو بین پل و پسرک است که این وشود؛ یعنی فىای این شعر حاصل گفتروایت می

ی چهارم فایل شعر رجوع )جهت درک تکنیکال از این شعر، به مجله .وارد متن شاود  ی دیدکند از دو زاویهمی

طور که شرح دادم او خواهم اشتباهات باختین را گوشزد کنم. همانها، میدر واقع من با طرح این بحث شاود.و 

امه را گرا باشند و یا نمایشنگووتوانند چندصدایی و گفتکه شعرهای بلند، میحالی دانست درگو میشعر را تک

تر از رمان است. وگوگرایی کمیک نمایشانامه از لحاظ اجرای گفت  داد و معتقد بود اساتعداد ذیل رمان قرار می

نیکال، پردازها عالوه بر پیشنهادات تکر نظریهتوان نادیده گرفت؛ مثلن او برخالي اکثالبته اهمیت باختین را نمی

را  ی آندامنه یقدر عمیق بود که حتوالی او آنناکار ی اجرایبرای درون و مفهوم آثار نیز پیشنهاد دارد و یا ایده

گو و و به سااراغ بررساای نقدهای اوسااگالدو رفت چرا که نقدهای او را تک  ربط دادی نقد کردن هم به شاایوه

پردازی باختین بپردازم. ی آشاایل نظریهخواهم به پاشاانهحاال با طرح این تمهید بلند می .دانسااتیزبانی متک

های ادبی نگاه غایی و قطعی دارند. اما به نظر من در متكسفانه اکثر افرادی که با ادبیات سر و کار دارند به تئوری

باید دور ریخته شاود. البته در ادبیات   بقیهخوانش هر تئوری و نظرگاه شااید تنها چند درصاد آن مفید باشاد و    



 112علی عبدالرضایی / 

 

ز اشود بعىی باعث میهایی که ساواد ادبی و درک تجربی ندارند دچار بدفهمی هستند و همین  فارسای مترجم 

. هدي من از طرح چنین بحثی این اساات کنندیادگیری را دشااوار می و با این کارکنند ها را غلط ترجمه تئوری

اند نشان دهم و مشخد کنم کدام قسمت از پرداز را که بسیار تكثیرگذار بودهای نظریههی آشایل غول که پاشانه 

که  این است یبحثچنین از طرح م . هدي دیگری نداردخوانهای ادبی همیا با تجربه و نیستشان علمی نظریات

اده از عمولن استفم در نویساش اثر ادبی، لزومی به رعایت تمام اصاول یک تئوری ادبی نیست. مثلن م  نشاان ده 

یک شاعر با پرداختی خودویژه،  شماریم اما ممکن استخالقیت میصفت در شعر را رویکردی کالسیک و ضد 

های بسایاری در شاعرش استفاده کند و اثر قدرتمندی ارائه دهد. منظورم این است که استثناء همیشه   از صافت 

باید به سود زیبایی تمام شود. در واقع ادبیات هم  چیزدي اصالی هنر تولید لذت است و همه وجود دارد زیرا ه

ما نه به ا ،ها و بوطیقای ادبی هستیمآید و ما ناگزیر به دانساتن تئوری مثل ساایر علوم نوعی دانش به شامار می  

 !طور قانونمند و پذیرش تمام و کمال آن به عنوان یک غایت

و  مثال، بحث او راجع به اجرای کارناوالی رایب .ل باختین بسیار یاد گرفتمئیمن به شخصه از نظریات میخا

رح در واقع او در این نظریه ش .فرد استسکی پر از نکات منحصر بههای چندصداییِ داستایوفبرخوردش با متن

شانود و ناگزیر است که شخصیّت  ها را میدهد که هر شاخصایّت داساتانی چگونه صاداهای ساایر کاراکتر     می

ر ها دافتد و چگونه گزارهای اتفاق میها چه استحالهدهد در روندِ دیالوگی نشان میدیگری را شاکل بدهد؛ یعن 

یی که هادرسات است که کارناوال وابسته به جمع است اما آن » :گویددیگرند. یا در جایی دیگر میارتبا  با یک

ی کل ال، مردم به مثابهآورند بلکه در کارناوکنناد فقط یک ازدحام را به وجود نمی در کاارنااوال شااارکات می   

او به هماهنگی این تمایزها  در اصل«. شوند و تمام افراد مثل ارکستراسیون در این کل با هم برابرندمشااهده می 

کار به گویی در شعربل تککه آن را در مقا« وگوگرایی در داستانگفت»با عنوان  باختین در ادامه بحثی .باور دارد

ونی فدر رمان و داستان، پلیعتقد اسات که در شاعر با یک نوع صادا طري هستیم و تنها    م او ، ارائه داده.بردمی

تواند وجود داشته باشد که این عقیده محصول درک کالسیک او از شعر است. معمولن اغلب صاداییو می )چند

تخصااصی  ی وتجرب شاان با متن برخورد ،دارندنسابت به ادبیات  محور نگاهی فرمول مثل باختین یپردازاننظریه

هر کساای در هر »گوید: جایی که میوگوگرایی نیز آناند. در همین بحثِ گفتو برای ژانرها دیوار قائل نیساات

عدها کشد که بسات که قبلن گفته شده و انتظارِ چیزی را می همیشاه در پاساخ به چیزی   ،گویدزمانی چیزی می

توانم به زند. حتی این گزاره را میء حري نمیکس در خالدهد که هیچبه خوبی نشاااان می« گفته خواهد شاااد

دن شیعنی در این پاک« که شعرهای دیگری پاک شودمگر این ،شودشعری نوشته نمی»ربط دهم:  می خودگزاره

گیرد ای از فکرهای گذشته نشكت میشود؛ در واقع هر ایدهافتد و شعر قبلی دوباره زنده مینوعی احیا اتفاق می

اش . حتی خود باختین هم نظریهه استست به بحثی که باختین مطرح کردن بحث من هم پاساخی که ایکما این
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به دلیل  وااما  ،ی از جانب ما و سایر متفکران بودهایرا با توجه به نظریات قبلی مطرح کرد و منتظر چنین پاساخ 

دبیات امروز از این خطاها به که متاسفانه در ااشتباهات تئوریک و علمی شده  عدم اشراي بر ماهیت شعر دچار

ویکردی کاملن کالسیک و که اثری را شعر بدانیم و دیگری را نه، رنظرم اسااسان این  شاود. به شادت تقلید می 

ران . در ادبیات ایندی دومِ قرن بیستم، این سدها و مرزها شکسته شدست. در ادبیات بعد از نیمهییقرون وساطا 

ها را دژانره کردم؛ در این کتاب، انواع و اقسام ژانرها مثل عکس، داستان، مرز بین متن« شاینما » نیز من در کتاب

 قرار هم کنار مانعی هیچبی که دارد وجود …یشاانامه، کاریکاتور ووداسااتان، نمانامه، میکرشااعر، میکروفیلم

 .دانداده دست به مدیامالتی نوعی و اندگرفته

ریز زبان کنم به کنش مرکزگرا و مرکزگتر به اشتباهات باختین بپردازم، سعی میکه کمی شفايپس برای این

کنند. نوع مواجهه با زبان در شعرهایی پیروی می در شاعرهایی اشااره کنم که از ساختارهای متمرکز و نامتمرکز  

که سااختار متمرکز دارند در مقایسه با شعرهای دارای ساختار نامتمرکز، کاملن متفاوت است. زبان در شعرهای  

کند. برای همین، درک و تكویل آثاری متمرکز، رجعت به مرکز دارد اما در شااعرهای نامتمرکز، گریز از مرکز می

ی، ما یک کنند. در اولست که از ساختاری نامتمرکز تبعیت میتر از کارهاییتمرکز دارند، بسیار آسانکه ساختار م

 .چرخندهمه حول آن موتیف مقید که همان مرکز معنایی اثر اساات، می وموتیف مقید و چند موتیف آزاد داریم 

 های آزاد حولرد و برخی از موتیفاما در اثری که ساختارش نامتمرکز است، بیش از یک موتیف مقید وجود دا

خواهید شاااعری کوتاه مثال، وقتی می برایگردند. موتیف مقیاد اول و برخی دیگر دور موتیف مقیاد بعدی می  

باشد. به  کنید که به این زیبایی مربو تان بنویسید، پیرامون آن از تصاویری استفاده میی زیباییِ معشاوق درباره

ی دختری را به بارش باران ربط بدهید، خواهید گریهیعنی اگر می !«ان بارید، ببارانننویس که بار» :قول شاعری

ی استفاده از باید فىاایش را بساازید تا به شاعر برساید. اما اگر موتیف مقیدِ شاعرتان متىاد داشته باشد، نحوه     

کنید تا ایی را هم وارد اثر مینویسااید، در تقابل با آن زیبوقتی از زشااتی می نلکند. مثهای آزاد تغییر میموتیف

ائه تصاااویری از زشااتی و زیبایی ار جاایندیالوگی بین این دو موتیف مقید در ذهن مخاطب خالق اتفاق بیفتد؛ 

مِ نوشتاری دور شود. در نتیجه، هدي سمرکز ساوم کنید و شاعرتان از دوآلی  دهید تا ذهن مخاطب را بدل به می

ست. در واقع در ساختارهای نامتمرکز، ما کراسیِ متنیم و اجرای دمساز دوآلیختارهای نامتمرکز، گریز اصلی سا

های آزاد آن داشته باشد، به یک موتیف ای تمرکز بر هر دسته از موتیفچند مرکز شاعری داریم که اگر خواننده 

به مرکز دارد  زمان هم رجعتشود، یعنی زبان در ساختارهای نامتمرکز همو از دیگری دور میشده مقید نزدیک 

گونه گیرد و اینگویی درنمیوو هم مرکزگریز است. معمولن در اثری که از ساختار متمرکز برخوردار است گفت

یجه از فرم در نت ،زبانی رجعت به مرکز دارندکنند. اساسن تمام آثار تکای تبعیت میآثار از منطق زبانی یکپارچه

ن کند و در آگویی در این نوع آثار بیداد مین موتیف مقید اسااات. تککنناد کاه متكثر از هما  ای پیروی مییکاه 

http://kalej.net/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://kalej.net/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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ن گو محورند و معمولوند گفتمعمولن با دیکتاتوری زبان معیار طرفیم. اما شااعرهایی که ساااختار نامتمرکز دار

هر صدا معري زبان و موتیف و فرم خاص خودش است؛ ما در آثاری ، در چنین شعرهایی چندصادایی هساتند  

ثر و ها تکاند و در آن، به همین دلیل چنین آثاری چندتكویلیایممواجه باناختاری نامتمرکز دارند با چند زکه ساا

گویم که چندزبانی، مرکزگریز و خواهم بکند. میافتد و همین مهم، متن را غیر قابل مهار میچندمعنایی اتفاق می

سن باختین درکی از شعرهایی که ساختار نامتمرکز شاویم که اسا زبانی مرکزگراسات. از همین رو متوجه می تک

لحاظ ز اباختین زبانِ شعری را . گوگرا هستندوشدت گفتهدانست که چنین شعرهایی بوگرنه می ،دارند نداشت

و  ستو شاانودی و چندزبانی داند و اعتقاد دارد زبان رمان، گفتتاریخی مرکزگرا و زبانِ رمان را مرکزگریز می

و  ی زبان رسمیای را که مشخصهگویانهمعنا و تکهای تکی مبارزه اسات تا گفته یق کلمه، عرصاه به معنای دق

نگ جنگ ج»در شعر رای مثال لیت چندصدایی دارد. بکه شعر نیز قابتمرکزیافته است، شکست دهد، غافل از این

لن مث .را دارند ی خودخودویژه کدام، فرم و صدای ام که هرهای متفاوتی را وارد متن کردهشخصیت« تا پیروزی

 آواز که فردی یا و «…داهام مان آرمانی هاستم! دختار نمی»گوید: شاخصایتی ارمنی در این شاعر داریم که می   

 ريح لوگو و لمپنی زبان با که التی ادامه، در چنینهم و «تو کنی چی ناله می! بشااو! بشااو»: خواندمی گیلکی

ای و خمینی هم در فرمت در این شعر افکار خامنه .مت غزل و مثنوی خطابه دارددر فر که زند، یا آن بسیجیمی

آید؛ یعنی هر صدا اندیشه، موضوع و تمِ اجراییِ منحصر به فرد خود را دارد. در واقع در این شطح به بیان درمی

 اب برابر و وازیم طوربه کدام هر که داریمو …شعر چندین موتیف مقید )غربت، جنگ، عشق، بیماری روانی و 

 شااکخ رویکرد برای جایگزینی یافتن دنبال به گرچه باختین. کنندمی حرکت شااعر هایشااخصاایت به توجه

 او. شودمی تاریخی اشتباهی مرتکب شعر، از کالسیک و زمانی آن درک دلیل به اما ساختارگراست، یا فرمالیستی

که شعر  ردهکنی و چندصدایی باشد. باختین تكکید ان شعری نوشت که چندفرمی، چندزبابتو کردنمی فکر هرگز

عر تر به بررسی و تحلیل شبه همین دلیل بیش گوسات و معتقد بود ساختارگراها گو و تکواسااسان ضادگفت   

پردازند و توجه چندانی به رمان ندارند. او غافل از ساالطنت طوالنی و عمر دراز شااعر بود و انگار کمی زود می

دید که در اواخر قرن بیساتم، بسایاری از سااختارگراها به بررسی متون داستانی و    د و میمانمرد، کاش زنده می

کد اش را مؤو خودویژه ی شاعری صرفن موضوع و زبان یکه که هر واژه کردفکر مین نیز پرداختند. باختین رما

گفت وچکی نیست. او میاشتباه ک اینکند و هرگز درکی از شعرهایی که ساختاری نامتمرکز دارند، نداشت و می

فرهنگی را مؤکد های درونروند، به خود زبان اشاااره دارند و هرگز سااایر زبان کلماتی که در شااعر به کار می

ش از شعر روسی است. انگار باختین به جز شعر کالسیک و شعرهای کنند و این نیز به دلیل درک کالسیکنمی

پنداشاات و کارکرد واژه در شااعر را در خودگویانه و صاالب می انتزاعی، چیزی نخوانده بود که زبان شااعری را

ای کاش یکی  ،اندکلمات شاااعری فاقد بمعد تاریخیاو معتقد بود  .کردی میان واژه و مرجع خالصاااه میرابطه
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کراسااای متنی د دموگو در متن ادبی را باعث تولیباختین طرح گفت .خواندشااااهنامه فردوسااای را برایش می

اکنش ها در پاسخ یا وپرداخت و معتقد بود که جمالت یا گفتهوشنودی میهای گفتتر به متندانست و بیشمی

کراسااای متنی ندارد که اگر گو در متن، ربطی به اجرای دموشاااوند و غافل بود نفس طرح گفتبه امری ادا می

 .اندفظ چندصداییفارسی از جمله این غزل حا« گفتم گفتی»، بسیاری از شعرهای کالسیکِ باشد گونهاین
  

 گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید

 گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

 رو است او، از راه دیگر آیدگفتا که شب

 گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

 اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتا 

 گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد

 گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید

 گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد

 گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

 گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد

 فتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آیدگ
  

یر، فونیک دانست!؟ ختوان پلیآیا این شاعر را می اما طري هساتیم.  « گفتم گفتی»در سارتاسار این غزل با   

. چه ایماهرِ کار با چندصدایی مواجهچون توصایف و حاالتِ مختلفِ صداها به اجرا درنیامده است و تنها در ظ 

نوشت. اساسن شعر تغزلیِ فارسی با معشوقی آسمانی زد و این شعر را میمی بسا حافظ در آینه با خودش حري

نحوی که  ، بهبینیمی را میای سعدی معشوق زمینسر و کار دارد که دروغی بیش نیست! البته در بعىی از شعره

که  ای شنوندههکه در گفتار روزمره، کلمات با توجه به دادهاش را تصاور کنیم. خالصه این توانیم حتی چهرهمی

ها در مواجهه با شوند و این دادههاست، درک میمحصاول شاناخت او از اشیاء و حاالت احساسی مرتبط با آن  



 122علی عبدالرضایی / 

 

مندی و جبرّیت اجتماعی موجود در مفاهیم گوید که تاریخمتن نیز کاارکردی فعاال دارناد، پس چرا باختین می   

ه دهد و معتقد است کنثر را به شعر ترجیح میبا سابک شاعری بیگانه اسات و در عوض     ،زبان وشانودیِ گفت

ا برد تکار میبهرا « زبان چندگونه»شااود و های بیگانه سااازگار میخود و زبان نویساانده در نثر، همواره با زبان

 وگویی تاکنون در هیچ شعری اتفاق نیفتاده است؟وگو با خوانندگان شود؟ آیا چنین گفتهمیشه وارد گفت
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 اعر آنارشیستشعر و ش

 مقدمه

 

زبانان به وجود آمده و افراد زیادی مشااتاق کسااب فارساایبین در  «آنارشااساایم»ی ی زیادی به مقولههعالق

اره بشدن، سعی در نوشتن مطالبی در اینها با هدي مطرح تری در این زمینه هستند، اکثر نویسندهاطالعات بیش

د ه درکی که معمولن در مورطحی و تحریف شده است. با توجه بشود اغلب سمطالبی که منتشر می ، اماکنندمی

 عدم)م سکه اساس آنارشیای برای اینعده ،دانندمیهرج و مرج طلبی معادل م وجود دارد و غالبن آن را سآنارشی

 و اندادبیات نیز بسااط داده درکنند، آن را  معرفیرا و قدرت و ضااد رئیس بودنطور ضااد مینباورى و هدولت

 تعقلیهایی ها را به عنوان انسااانها بزدایند و آنى آنارشاایساات که انگ هرج و مرج طلبى را از چهرهای اینبر

دهند )چرا که معمولن کارانه به ادبیات آنارشاایسااتی میها کنش محافظهمطرح کنند، در برخی مطالب و نوشااته

یک شاااعر آنارشاایساات » :نداهیی نوشااتجا یدانندو و این بساایار مىااحک اساات. حتکاران را تعقلی میمحافظه

 هاىطوری که مترجممتاسفانه همان !«بردخصاوصای را به کار مى  ههاى بسات که در آثارش تکنیک سارایى غزل

 اند،ها را هرج و مرج طلب معرفى کردهو آنارشیست اندم به دست دادهستعریف غلطی از آنارشی نعمداى توده

اند. من به کرات در کتاب نیز به دلیل فقدان شااناخت، از آن طري بام افتادهاین دسااته از هواداران آنارشاایساات 

باره بحث در این اما باز هم بایدام، تذکر داده ام ودر مورد این موضااوع بحث کرده« رندتها واقعیآنارشاایساات»

ی و بر اساس عالقهساختگی ، اندرای شاعر آنارشیستی مطرح کرده ای که بکارانههای محافظهکنم، چرا که مؤلفه

هایی به قصد تخریب گرایشنیز  در حال حاضردهند، ها تن به این تحریف میدانم چرا بعىیروز است و نمی

 .ه استسخت مشکوک کرد هام به وجود آمده و مرا به این جریانسدرونی آنارشی

هاى ناشایست و نششااهد واک ها در طول این ساال پردازم و م میسا ه به آنارشای قریب به دو دهه اسات ک 

اعران ی از ش)نه مانیفساتو دارد. طى قرن اخیر، بساایار  یتاریخ ،برای خود ام. ادبیات آنارشایساتی  عجیبى بوده

هم در زیادی اند، از طرفى شاعران و آنارشیست بودن خود را اعالم کرده اندحري زدهم سجهان در مورد آنارشی
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بندی و مانیفساات خاصی شاان از سااازمان اند و نوع نگاهوشاته این چارچوب و با این دیدگاه مطالب بسایاری ن 

 شدهه بسیار شناختهک« هربرت رید»و « رمبو»و یا « گری اشنایدر»و « پل گودمن»کند. شااعرانی مثل  پیروی نمی

ت ت و شاعرانی مثل ارنسهای خود به شهرت رسیده اسها و داستانکه معمولن با رمان« لئو تولستوی»یا  .هستند

البته ) و فیلیپ المانته که اغلب شاعران معاصرند پیتر لمبورن، جان کیج، رابرت دانکن، یان فریزر، جو هیل، ولرت

ی شعر آنارشیستی فعال در حیطه بسیاریشاعران  در مجموعو. اندهای اخیر فوت کردهطی سالها از اینبعىی 

 .جورهایى آنارشیست استکوانگاردی، یشوند. اساسن هر شاعر آو در این زمینه تعریف می اندبوده

تر مقدماتی و عامیانه هایی که در مورد شعر آنارشیستی برای جذب مخاطب وجود دارد، بیشمجموعه بحث

رفی ها را آنارشیست معهیچ دلیلى آنمندند، در جو آنارشیستی کنونی، بىهساتند. برخى که به چند شااعر عالقه  

ز ا گریی اطالعات صااحیح و روشاان ارائه زبان متفاوتی دارد. ولی حقیقت سااتاین عالقه سااتودنی کنند،می

. کسای که به دنبال قدرت، طمع و هدي مالی خاصی نیست، نیازی به نویسش  وظایف یک آنارشایسات اسات   

کنم در بازی هم نوعی تن دادن به تحریف است. من سعی میرفیقو اسااسن  مطالب و اطالعات دروغین ندارد، 

 .شاعر آنارشیست ارائه دهم یر مشخصی از شعر آنارشیستی وتصو ادامه،

 
 

 هاى ادبیات آنارشیستىخصیصه

 
علیه هر نوع لیدر ، زیرا این فرد قیام ستنارشیست خواهان امری غیرعادیفرد عادى، شاخد آ  کاز نظر ی

جمهور رئیس رهبر و ،ون دولت، بدون شااااهپرساااد مگر کشاااور بدمىاو  داند.را محال میو رئیس و اقتدارى 

دنبال تحقق امری غیرممکن به آنارشاایساات تقریبن  کی چنین شااخصااینظر  به به زندگی ادامه دهد؟ تواندمی

که  گرددمی کشوریدنبال  ، آنارشیستنیز خواهان چیزی جز تحقق امر غیرممکن نیستشاعر پیشرو  کاست. ی

جا همان تر وجود نداشته و اینپیش سات که شاعر و شاعوری   ر پیشااعر آوانگارد هم د  ،هرگز وجود نداشاته 

شاعر آنارشیست به چیزى  کرسند. از این جهت یهم مىه شااعر و شخد آنارشیست در آن به سات ک تقاطعى

و کند به بیان اعتقادى که به اکمونیست، مدام سعى مى که شاعر مذهبی یا، در حالىاش متعهد نیسات جز فردیت

آنارشیست واقعى  یک در کلخدمت ترویج ایدئولوژى یا مذهبش قرار دهد. بپردازد و هنرش را در  ،حقنه شده

شاعر مسلمان مدام در شعرش وصف مرکز  .هر شااعرى آنارشایست نیست  ، اما شااعر دارد  کدرون خودش ی

ها هم عمد دارند نویساد. مارکسیست کند و اسااسان در خدمت خداسات که مى   را مى «خدا»موهومى به اسام  

ای جزوه هرگزکه خودِ مارکس بویى از ادبیات نبرده بود و حالى در ،ت عقیاده قرار دهناد  ادبیاات را در خادما   
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ی هایش را به دو دستهشاناساى منتشار نکرد. مارکس از این لحاظ دنیاى محدودى داشت و آدم   ی زیبایىدرباره

 مارکس مشااکل ت و اساااساانیم کرده بود. انسااان از نظر مارکس هویتى اقتصااادى داشاا تقساا «ندار»و  «دارا»

ی ندار ی دارا در بیاورد و در اختیار طبقهخواست سیستم دیکتاتورى را از چنگ طبقهمی چون بود؛دیکتاتورى ن

او محسااوب ی ی فاضاالهمدینهجهان آزاد،  نداشاات و آزادى مطلقای برای رساایدن به مارکس برنامهقرار دهد. 

ردى، آزادى فویژه که آزادى و بهدر حالى .اندیشااایدا میپرولتاری به تحقق دیکتاتورى ترشاااد، زیرا او بیشنمی

 آنارشیست کشاعر و ی کی کی مشاتر ، نقطههمین توجه مرکزى به آزادىبوده و م سا خواسات بنیادى آنارشای  

رمبو با صااداى بلند در میان جمعیتى ضااد چرا اساات. اساااساان ادبیات آوانگارد رویکردى آنارشاایسااتى دارد.  

؟ رمبو مثل هر شاعر آنارشیستى اعتقادى به قواعد ه یک آنارشایسات تمام عیار است  ک زندآنارشایسام فریاد مى  

ای را در متن کرد و عناصاار تازه یچه را که در صااحنه بود، وارد حاشاایه ی ادبى نداشاات. او هرتعریف شااده

د به انقالب دائمى تقواقع رمبو مع ها هم براى همیشه وفادار نماند. درى صفحه به اکران درآورد، اما به آنصحنه

نویسند، کند. مثلن امروزه که در شعر سپید همه ساده و آسان مىشااعر آنارشایسات مدام ضد مد عمل مى    بود.

شى که به طرز نویس ،گیر شدهایش همهکه مؤلفهمحض این کند و بهشاعر آنارشیست شروع به زبانى نوشتن می

را طى  «البداههفی»و  «این گربه عزیز»، «پاریس در رنو»ای هکتااب خود اباداع کرده خیاانات خواهاد کرد. من،     

« ی جامعهخطبه شعر»، این سه کتاب هایتکنیک گیر شدنهمهمنتشر کردم و به محض  78و  77و  72هاى سال

ترین ربطى به سه کتاب اول نداشتند. نوشتم که کوچک 82را در سال  «شینما»و کتاب چندژانرى  79را در سال 

کند و جاى نویسد و مدام طرز نویسش خود را عوض مىشااعر آنارشیست، هرگز به یک شیوه نمى  کی در کل

 نوع یکشیست همیشه به ى شعرش، مدام در حال تغییر است. البته شاعر آنارعناصر موجود در صحنه و حاشیه

 ى مدام و حىورسیطره اش؛ یعنى محال اسات که شما در متن باور داردشاناساانهو هم   تعادل اساتتیکى )زیبایی 

شاعرى مثل  .هاى ادبى توجه داردها و مولفهکی ادبى را ببینید و اسااسان او به تمام تکنی  مؤلفهک ی یگساترده 

ت ش تبعیاتلقى شاود، چون شعرهایش هنوز از همان استتیک اولیه  تواند شااعر آنارشایسات   یى هرگز نمىرویا

پنجاه سال پیش منتشر کرده چندان تغییرى -که چهل« ساائل شاعر  م» اش نسابت به کتاب د و نظرگاه ادبىنکنمى

ند و وارد ى شعر نیما و اخوان بود و هرگز این دو شاعر وزن را کنار نگذاشتهمیشه وزن در صحنه .نکرده است

اش، مدام در حال تجربه بود. او که فروغ همه نوع شعرى دارد و در دوران کوتاه شاعرىحاشیه نکردند، در حالى

هاى ترکیبى نوشت و بعد هم وزن را وارد شاعر نیمایى و چهارپاره شاد، سپس در وزن  ک ابتدا از شاعر کالسای  

داد. شناسی هم مدام تغییر گارد مىمتنى و زیباییاز لحاظ درون ها فروغعالوه بر این کامل کنار گذاشت و طوربه

گر چند شعرى که با زبان لوگو نوشت. حىاور داشت، م  کی شاعر شااملو نیز همیشاه زبانى آرکائی   در صاحنه 

رسند و هرگز ی زبانى بنویسند، به تشخد زبانى مىکنند اگر با یک طرز و شیوهشاعران ایرانى تصور مىترِ بیش
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 شاعران ایرانىاغلب کند و بیخود نیسات که  کنند که زبان واحد، جهان واحد و کوچکى را تصاویر مى نمی فکر

م ندارند و آن را سدر ایران تصور صحیحی از آنارشی ی زیادیعدهطور که نه هماندنیاشان کوچک است. متكسفا

 .دنداروجود کنند، درک درستی هم از شعر آنارشیستی می تلقیهرج و مرج طلبی 

یک شااعر آنارشایسات مدام در حال انقالب است، البته نه انقالب سیاسی. در هر انقالبی فقط رهبر و نوع    

و شااعر آنارشایست فقط تا زمانی که انقالب مذکور پیروز نشده با آن همراه است. اما به    کندحکومت تغییر می

ر و شعدر کالج بحث از  ما بارهااست علیه آن انقالب کند؛ مثلن  که از پیروزی انقالب بگذرد، ناچارمحض این

 لط شعر فارسی شود، اولینها بدل به جریان مسها و روشاگر روزی این شیوه کردیم، اماشاناسی کالجی  زیبایی

که  م است، چراسهرگونه اقتداری ضاد آنارشی  خودم خواهم بود. کشا ش حري خواهد زد، بیاکسای که علیه 

هر حقیقتی که از قدرت برخوردار شود، راهی  و د، چون اساسن حقیقتی در کار نیستهیچ اقتداری حقیقت ندار

ست. شاعر هم ه چه فرهنگیو ضد آزادی ،)چه سیاسی اقتداری ندارد. اصاولن هر را جز سارساپردن به قدرت   

است و اگر آزادی نداشته باشد،  ی متنآنارشایسات مدام در حال بازی با عناصار موجود در صاحنه و حاشایه     

را  خواه خودکه آزاد باشد هر لحظه بازی دلواقع آزادی از نظر شاعر آنارشیست یعنی این تواند بنویسد. درنمی

ونت خش قالبیدر چنین انو تنها  ستایجاد نظم و ساختار متنی، انقالب متنیسان تنها راه برای  اساا  .انجام دهد

ما در شود ادر انقالب سیاسی فقط رهبر عوض می یست؛ن سیانقالب سایا  تر ازچیز خطرناکهیچ. نقشای ندارد 

 شود و خشونتقق میکند؛ یعنی شعور محانقالب شاعری و شاعوری، نوع اندیشیدن و اخالق مرسوم تغییر می  

در هر  زیراست مدام در حال انقالب است، دهد. شاعر آنارشیبازی که مادر صلح است، میجای خود را به عشق

شود و اخالق مسلط جای خود را به اخالق انتخابی و فردی ای به شعاع شعور و فرهنگ افزوده میانقالب تازه

ف دیگر، شاعر آنارشیست کش ست. به عبارتعر آنارشیستیاصلی شدهد. توجه به فردیت و طرح آن، عنصر می

شاود. شاااید برخی بگویند هر ساابکی در شعر و  کند مگر دنیایی در خودش که جز در تنهایی حاصال نمی نمی

شود اى در خلوت نوشته میکه هر متن تازه ، اما این حري درستی نیست، چراآیدبه وجود میادبیات در تنهایی 

جا باید به تفاوت بین تنهایی و خلوت دقت د. در ایننگیرارشاایسااتی که در تنهایی شااکل میجز متون خالق آن

نه  کند ونه از کسی پیروی می او .روسات کتر گفتم، شااعر آنارشایسات، یکه، تنها و ت   طور که پیشهمان .کرد

گذارد ی که به جا میتواند مؤثر واقع شود ولی تكثیرسات که کسای از او پیروی کند. البته می  مشامول شارایطی  

ولی این تكثیر  ،ی مسااائل تاثیرگذار اساات ساااله باشااد. او بر همه کتواند یمی یای و حتای، دورهگاهی لحظه

تواند میوجه نهیچ شود. براى همین شاعر آنارشیست بهی دائمى نمیهمیشگی نیست و بدل به تسلط و سیطره

که حالی کند، درست که خود مطرح میسبت به مسائل و پیشنهاداتیاساتاد و مراد باشد، زیرا ناگزیر به خیانت ن 

مسیر است. شاعر  کی اصالی استاد، پایداری دیدگاه و پافشاری روی عقیده و حىوری مداوم در ی خصایصاه  
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گردد، میتنها بر یو باید به این نکته که تنها به این مسیر وارد شده و حت استآنارشیست دائمن در حال حرکت 

ی ست. شاید به این فکر بیفتید که ادبیات در تنهایی شااعر آنارشیست همین تنهایی . فلسافه واقف باشاد  کاملن

مطلب  هایدگر در .طور نیستاما این ،اندافتد و تمام شااعران، نویساندگان و فیلسوفان بزرگ تنها بوده  اتفاق می

ارد. خلوتی که توسط هایدگر مطرح شده را مطرح کرده و بحث جالبی در این مورد د «خلوت»ی معروفى مسكله

ی خود به تفکر و با تماشاااای بري و روساااتاییان، در کلبه رفات میهیچ ربطی باه تنهاایی نادارد؛ او باه کوه     

و با واقع ا گو با بیرون جریان داشاات. هایدگر تنها نبود، دروکه درون تفکر او نوعی گفتحالی پرداخت. درمی

 بیرون جهان او برای یعنی ؛کردمی ایویژه توجه بیرون جهان به و بوده وگوگفت حال در …کوه و دشاات و

 در کنید، عبور شلوغ هایخیابان از و بزنید بیرون خانه از روزی شما است ممکن. بود نشاده  حذي کلی طوربه

و آمد قدم ت فای پر ردر کوچه یاچیزی توجه نکنید! کس را نبینید و به هیچید ولی هیچبنشین شالوغ  رساتورانى 

که میان جمعیتى حىااور دارید، . گاهى در حالىداشااته باشاایدو توجهى به اطراي ن برویدبزنید اما در خود فرو 

 ید. درکنهای خود را در تنهایی سااپری میگردید و باز هم لحظهکنید، تنهایید؛ به خانه برمیاحساااس تنهایى مى

ا سردگی و ورشکستگی یحاصل اف تواندتوجهی میاین بی و هی به محیط و پیرامون خود نداریدواقع شاما توج 

بیند. او دچار تنهایی اراده کند، واقعن نمی شاما یک شااااعر آنارشااایسااات اگر خود ،باشاااد مشاااکالت دیگر

ن ای .درون خود مالقات کنددر ا جمعیتی را کند تسااات؛ به این معنی که بیرون را به طور کلی حذي میدرونی

و این فردیت گاهى در جمع اتفاق  «کشااف فردیت»گذارم ی درون که من اساامش را مىیعنی کشااف دنیاکار 

 پنداریم این استرو میکه یک شاعر آنارشیست را تککنند. دلیل اینش زندگى مىافتد، جمعى که در درونمی

خاذ کرده صدای در تنهایى و خلوتى که ات ،با دنیای درون خود متحد شده و صداهای درونی خود را شنیدهاو که 

 هانآ تمامی و شده هاآن یهمه به بدل بعد شنود،می را …زاده وپوست، روسپی و روسپیپوست، سیاهآن سرخ

ا ها رشود که چرا تمامی نقشهای من مطرح میها و رماند داستانمور در انتقاداتی مواقع، اکثر. کندمی زندگی را

 نویسى؟ در پاسخ باید گفت: نوشتن بهانه است. درارى خودت را مىطورى که انگار فقط د ،کنیخودت ایفا می

که در آن  این است م. منظورکنیمفعال کردن نیهیلیسم تالش مینویسیم و برای میتر واقع ما برای شناخت بیش

ی فارساادر زبان « من»افتد. اتفاق می «من»های وجودی خود داریم، یک هایی که با منتنهاییِ برگزیده و دیالوگ

 شود، منظور یک شخد یا شیء بیرونیبه معنی اندیشایدن اسات. وقتی در اوستا، پاى اهریمن پیش کشیده می  

و  به کشف اندیشه و شعور« شناسیمن»است. بر این اساس  «ی بداندیشه»جا به معنای نیست بلکه اهریمن این

دهد. به قول هایدگر، گوی درونی رخ میوشناخت در تنهایی و اتحاد با گفتشاود و این  درک هساتى منجر مى 

وستایى ر کمواجهه با ی او دراى بگذراند، را رفته در دهکده نشین را در نظر بگیرید که تعطیالتششخصی شهر

 دارد و روستایى را آن شخدتوریساتى و از باال به پایین به  د اما مدام نگاهى دهخرج به ممکن اسات مهربانى  
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که نگی برتر برخوردار است، در حالیکه خود از شعور و فره کندفکر میو بیند یمی فرودست عىاوی از طبقه 

بهره بیو این فرد شااهرنشااین از چنین خلوتی   ،گو و خلوتی با پیرامون خود دارندوداند روسااتاییان گفتنمی

 و تنهایی بسیاردر ازدحام وجود ندارد. بر این اساس، خلوت  ،افتددر آن خلوت اتفاق میکه . شعوری ستبوده

که لیحا در ،ای وساط جنگل زندگی کنید و دیگران به تنهایی شاما اشاره کنند  اند. ممکن اسات در کلبه متفاوت

کند  شلوغی زندگی ممکن است در ازدحام و یبرید. شخد تنها، حتشما تنها نیستید بلکه در خلوت به سر می

درون خود، جهانی بسیار در درون خود غواصاى کند. ما   تنهایی اصایل یعنی فردی در چاه ویلِ  .ولی تنها باشاد 

ود شعمیقی منجر مى کها و حاالت و تخیالت درونی به درنامحدود و میکروسکوپیک داریم و شناخت این ابژه

رو بودن شاااعر تک واقع تنهایی دلیل اصاالی آید. درو اتفاقن شااعور از این تمرین و ممارساات به وجود می 

دهد. در تنهایی نوعی آزادی مطلق وجود دارد، ست و تنهایی خود را بسط میو دچار تنهاییست. اا آنارشایستی 

که آزادی  کنند، به طور نساابی از آزادی برخوردارند، چراهایی که درون شاااعر زندگی میی شااخصاایت همه

رسد ت میست؛ شرایطی که حسیت و فردیت در آن به خالقیشان مطلق است. آزادی امری کاملن فردیکتکت

 .کندو تا زمانی که حکومت و دولتی وجود داشته باشد، این آزادی در بیرون تحقق پیدا نمی

مردم آزادتر است؛ یعنى هر شاعرى  ی، از بقیه«لتخی»یا « دوم کدر»البته هر شاعرى به دلیل برخوردارى از 

از  شاعر کآنارشیست و هم ی کهاى زندان باشاد. اسااسان هم ی   اگر پشات میله  یاش آزادی دارد حتدر تخیل

حد و م براى شاااعر، آزادى بىساااند. آنارشاایممکنهر دو در پى تحقق امری غیر ونی تخیل برخوردارند، چقوه

به همین دلیل شاعر آنارشیست هرگز پاسخی نهایى ندارد و غالبن براى طرح سؤال است که  .حصار قائل است 

در واقع از مانیفست و دستورالعمل او اى تولید کند. کر تازهنویساد؛ یعنى دائمن در حال پرساش اسات تا ف   مى

هاسات که برنامه و طرح مشخصی  ها و دولتها، مذهبکند. این عمل مربو  به ایدئولوژیخاصای پیروى نمى 

ه اساس آن ب ای تخصاصی تنظیم کند و بر های خاص دارند. تمام تالش ایدئولوژى این اسات که برنامه در زمان

واقع قانون هیچ اهمیتى براى فردیت قائل نیست و همه را در  گوسافند پاساخ بدهد. در   یمثل گله ی مردمهمه

رای شاااعر آنارشیست تحمل این کند. اما بدهد و به این صاورت، کار را تمام شاده تلقى مى  بساته قرار مى  کی

ه ب شاعر آنارشیستاست؛  چیز در حال شااروعچیز پایانی ندارد و همهبندى ممکن نیسات، از نظر او هیچ بساته 

 ،هاى شااعارىشااود مثل نیهیلیسااتمعناساات اما این باعث نمىنیهیلیساام فعال اعتقاد دارد. جهان از نظرش بى

کند از این فرصت استفاده مى داند ومیشانس  کزندگى را یاو  دان معنا خودکشى کند، بلکه برعکسخاطر فقبه

رى شااخصاان به معنایى خودویژه برسااد و سااعى کند آن را در   که شاااعتا معناى مورد نظرش را بسااازد. این

اسااس دساتورالعملى که از سمت لیدر یا رهبر حزبى و    شاعرهایش با مخاطبش در میان بگذارد، با نویساش بر  

 گی فکری تن داده و جز آلتشود، تفاوت دارد. در واقع شاعر متعهد یعنى کسى که به بردمذهبى به او حقنه مى
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ی مردم بنویسد، از این جهت او همیشه لن شاعر آنارشیست قرار نیست طبق خواست و عالقهدست نیست. اصو

سبب نیست که همیشه در هر کشورى، شاعران آنارشیست چه از سمت حکومت چه از پیشرو است نه پیرو. بی

ى که به شکلشاعر آنارشیست، اپوزیسیون  نظر ازون سانسور شدند. در واقع ساوی مردم و چه از طري اپوزیسی 

حکومت در تالش اساات حکومت را عوض کند و  زیرامتداول اساات فرقى با قدرت مرکزى و حکومت ندارد، 

به این  ودر پى تشکیل حکومت و کسب قدرت نیستند،  هاآنارشیست ست کهاین در حالی اى تشکیل بدهد.تازه

و کشورى بانى واقعى  ر در هر جامعههمیشاه شاعر و شاعو   ها را اپوزیسایون واقعی تلقی کرد.  توان آنعلت می

ها را فقط از جنگ جلوگیرى کند. جنگ قادر است ،وردارى از انرژى باال. شاعر با طرح عشق و برخ صالح بوده 

این شاااعر و  و به ارمغان بیاوردرا کنند و هرگز در هیچ کجایى جنگى موفق نشاااده آزادى ها تولید مىحکومت

 .ضد خشونت استنیز صلح کرده، شاعر آنارشیست تولید آزادى و مدام شعور بوده که 

کنند به شاعر آنارشاایستی  ای این روزها ساعى مى . عدهدهمی چند نکته بحث را خاتمه میدر پایان، با ارائه

چه در متن اساس آن ها را برما این خصیصه .جرا و تکنیک به آن سمت و سو دهندی اخصیصه داده و در حوزه

قعی را کنیم. وقتی یک آنارشیست واهای متنی با اعتقادات آنارشایستی قیاس می همانی مؤلفهافتد و ایناتفاق می

نی یستند؛ یعمحور نین معناست که آنارشیست و شعر آنارشیستی، اصله ادانیم، بضد رئیس و اقتدار و اتوریته می

 شناسی خاصیی تحت زیباییدهند، ولو شاعر را در چارچوب خاصی قرار نمی رند اعتقادی به حقیقت غایی ندا

کنیم و به این دلیل که یک ها زندگی میی دانشکه ما در عصاار تکنولوژی و ساایطره  جاییاز آن .کنندرفتار می

سات و برای شعور و فکر، ارزش خاصی قائل است و به همان میزان به دانش  آنارشایسات واقعی فردی تعقلی  

ای بپردازیم، ملزم به کسب تخصد ریم به کنش و فعالیتی حرفهدهد، پس اگر در کاری قصاد دا روز هم بها می

محور است ولی این تئوری، واحد نیست و . از این بابت شاعر آنارشایستی، تئوری  هساتیم و دانش در آن حرفه 

 .سااااتهااای مختلفیهااا و مؤلفااههااا، روشپااذیرد، بلکااه معتقااد بااه سااابااکمؤلفااه را نمی کاقتاادار یاا

سال به یک سبک و روش، اشعاری خلق کند اما اگر به این رویه تا ابد ادامه  تا یک یممکن اسات شااعری حت  

ه کراسی کاپیتالیستی کگونه از دمها به اینی آنارشیستدهد، شااعری آنارشایست محسوب نخواهد شد. از طرف  

کز اتوسط مر وست کراسای کاپیتالیساتى  دمکراسای کنونی، دم  ؛ زیراحاضار وجود دارد، اعتقادی ندارند  در حال

ک کنند که در هائیتی )که یکراسی را تكیید میای از دمتقادی داشته باشند گونهاگر هم اع ؛شودبانکى هدایت مى

کراسی و رای اکثریت ، به دمباشد در میان پای شعور ها تنها وقتیآنارشیست .ساتو اتفاق افتاد کشاور آفریقایی 

ى قدرت است و پول نمایهدر حال حاضر همین اسات.   کراسای واقع معنای حقیقی دم کنند و دراعتقاد پیدا می

کنند. یعنى در این انتخابات، خواسااات کند که جز اجراى فرمان نمىمی انتخابخرد و بردگانى را ها را میرای

آورد. ما هنوز به مىخواهد درش مىموم به شااکلى که دل د بلکه تبلیغات همه را مثلرفرد و فردیت نقشااى ندا
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نفرهو داشاته باشیم و هر کسی از شعور سیاسی و  ایم که در دنیا به تعداد افراد، حزب )احزابی تکجایی نرسایده 

 راسىکها اساسن اعتقادى به دمآنارشیستتوان حکم داد که خاطر این فقدان، نمیفرهنگی برخوردار باشد، اما به

توانید ست و شما مىآنارشایستى هاى ادبیات کراساى متنى یکى از خصایصاه   ندارند، اتفاقن برعکس، اجراى دم

گونه در این فونیپلی و فرمیدایی، پلیصداهاى مختلفى را در شعرهاى آنارشیستى معروي بشنوید، یعنی چندص

ها به هایی که چندژانری هسااتند و فىاااهای مختلفی در آن متنمثلن متون کاربرد زیادی دارد. به همین ترتیب، 

سازی و ژانرهای هایی به سمت داستان، شکلژانره شاده و شاعر در قسامت   آثاری که د یحت و کار رفته اسات 

ز کراسااى متنى ابرد بلکه براى اجراى دمبهره نمىهای شااعری نه تنها فقط از مؤلفه وکند دیگر سااوق پیدا می

ا ن بتوانمی .اندآنارشایستی  هایهاى مهم متناز خصایصاه  جزو عالیق و  ،بردامکانات دیگر ژانرها نیز ساود مى 

نسبت داد، چرا که شعر آنارشیستی تنها از لحاظ اندیشگانى از به شعر آنارشیستی های خاصای را  قطعیت مؤلفه

د و هیچ افتکند و این موضااوع در تفکر و جهانی که شاااعر معرفی کرده، اتفاق میمنطقی زیرساااختی تبعیت می

های شاااعر آنارشاایساات از لحاظ زیرساااختها، اجرا، صااورت، پرفورمنس و تکنیک ندارد. یک ربطی به مؤلفه

دهند اجرا به شعر آنارشیستى ربط مى یشاود و تمام مطالبی که در حیطه ذهنی، شااعری آنارشایسات تلقی می   

مِ هنری سیآنارش ،شیستی خیلى درست نیستواقع اساتفاده از الفاظِ ادبیات و هنر آنار  مهمالتی بیش نیسات. در 

ی تکنیک و مانیفست، مطلقن وجود ندارد و از این رو عر آنارشیستی در حیطهنام شچیزی به  ، اماوجود داشاته 

 .های ذهنی سراغ ادبیات آنارشیستی رفتمعمولن باید از لحاظ زیرساخت
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 نیهیلیسم در ادبیات نومدرنیستی

 ست؟چرا پوچِ انسانی مدام در مواجهه و تقابل با پوچِ جهانی

ی ی موجود در این پرسااش پ، باید به نکته«نیهیلیساام»و درسااتی از مفهوم برای رساایدن به دریافت عمیق  

 نی نیهیلیسم از دیدگاه اشخاصی چوو فلسفه هیچ جهانِ ی ازتوانید به درکآن هرگز نمیببرید، زیرا بدون درک 

د عمومی و نیهیلیسم بسیار پرداخته شده، گرچه اغلب بمع یقولهبه م .برساید  …نیچه، کامو، شاوپنهاور، فیخته و 

 از این نظر مسیر درستی را در پیش وکند ا معناسااز تلقی می هنر ر نیچه .اندظر گرفتهشاناختی آن را در ن جامعه

به معنای درونی یا  شااود؟ هر انسااانی عالقه داردمی معنی از کجا آغازهیچ، پوچ، خالی و بیولی  .گرفته اساات

طبیعتن  ازیر ؛معنایی وجود نخواهد داشتنباشد، هیچ عالقه و  بیرونیِ زیست خود پی ببرد و تا زمانی که زیست

در پی تعریف  ،مثابه کساای که زیسااتی خالق دارد رود. انسااانِ حاضاار به  یک انسااان مرده به دنبال معنا نمی

برد که توانایی خود را پی به پوچی انسااان می زمانیساات و این فرد تنها های خود به دنبال معنای زندگیارزش

 ، امارسااایده« غیرممکن»ه یک کند ناکافی بداند؛ یعنی احسااااس کند ببیند و حس میچاه می ریاافات آن  در د

به  ندارد، یخوانهمی جهان هایش با مجموعهداده مجموعه فهمدمیفرد  وقتیافتاد؟  اتفااق می  غیرممکن کجاا 

دم درک اوست. جهان و حاصاال ع در اصال این پوچیِ جهان نیسات، بلکه پوچی انساانی    .رساد غیرممکن می

سنی  یها بسته به محدودهداده های انسانی نباشد؛ زیراداده هایی داشته باشد که کاملن برابر باممکن اسات داده 

شما با جهان طري هستید، باید بدانید که  وقتی ، اساسنیافته به آن دسات  سات که یهر فرد و مطالعه و شاناخت 

 .در آن بسیار متفاوت است« هادانمنمی»ی گستره و روستویابا تاریخ و عمر خود رجهان 

ساات که در جهان وجود دارد، منظور از نظم معنای افتد؟ این حاصاال عدم نظمیپوچِ جهانی کجا اتفاق می

ی که درک بهتری از پوچی داشاته باشید، در وهله فیزیکی آن نیسات، بلکه نظمِ معنایی مدنظر ماسات. برای این  

االت سؤپیرامون این  شوند و نیچهکه در روزمرگی ساخته می ل مهم پاسخ دهید، سؤاالتیاول باید به چند ساؤا 

معنایی ندارد، به وجود  باید به این درک برسااید که در جهان، حىااور و ولبرای مثال ا .بساایار کار کرده اساات
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 آن قرار یعنی حداقل در وضاااعیتی که شاااما در ؛معناساااتدن هر پاساااخی غیرممکن و بیپیدا کر علتهمین 

 .کنیدپیدا نمیمعنایی  ،ایدگرفته

چه ی دوم باید به درک مناسااابی از تولید برساااید، تولیدی که پاساااخ و معنایی فرعی را برای آن در وهله

 ی بهپتان شوید و شما متوجه ناتوانی هشد باعثست که منظور همان تمایزی .زدبسا ،گوی تمایزها نیستجواب

 عنوان عىوی بسیار ناچیز از تمامی کائنات محسوبشما به ببرید.ا و هستی جهانی بین هستی معناییِ شم تىاد

له و این مسئ به این تمرکز دست پیدا نخواهید کردشاما  ، اما از نظر علمی کائنات تمرکزی داردشاوید و کل  می

« نه»شما قدرت  این است که ،شودمی می بعدی که سبب پیدایش نیهیلیسلهمسئ ست.بسایار نابرابر و غیرمنطقی 

و به یک عدم باور برسید، عدم باور به هر مسلک و نگاهی که قصد دارد چیزی را با عنوان باشاید  گفتن داشاته  

 وجود« همگان»و بدانید که چیزی به اسم باشید داشته « فردیت»باید درکی از  .به شاما ارائه دهد « پاساخ نهایی »

را رد « هجامع»عنوان  یا چیزی تحت« همگان»شااما  وقتینیساات.  وجه مطرحهیچ به «آن دیگری»یا « او»ندارد، 

 .کندشااروع به یک زندگی خالق می ی اندیشااندهاعنوان ابژه و این فردیت به رساایدمیکنید به یک فردیت می

 میساانیهیل»در مورد « شااوپنهاور» یا« گاردکهیرکی»، افرادی مثل اندفعال بودهاندیشاامندان بساایاری در این زمینه 

نیچه و  دارد. از نظر دیدگاهی مشاااابه نیچه وده،ب« هنر باور»که معمولن « آلبرکامو»و  اناد بحاث کرده « منفعال 

 .ستی زندگیست که معناساز و سرچشمهآلبرکامو هنر تنها چیزی

در آن چند شاخصیت کلیدی ساخته   ونوشاته  « پدران و پساران »رمانی به نام « ایوان تورگینف»باره در این

تبعیت  انگلیسی ها و دیسیپلینها هستند، از جنتلمنای از لیبرالکه نمایه« برادران کیرسانف»در این رمان  .تاسا 

ار قر« آرکادی»و « بازاري»هایی چون ها شخصیت. در مقابل ایناندی نسل گذشتهیندهحال نماکنند و در عینمی

 تهبا نسل گذش شوند. بازاري در این رمان، در تقابلمیمحسوب  دند و نیهیلیستی نسال جدی دارند که نماینده

، اشرغم هنرسااتیزیکه علی باور شاادهمرکز اندیشاانده و علمکند، در حقیقت او تبدیل به یک مدام سااؤال می

كملی ت های رد و بدل شده به مسائل قابلکه در دیالوگطوریبه است،گر بسیار پرسش اواهیتی شااعرانه دارد.  م

نگار . استشدهنهایت موفق ن را زیر سؤال ببرد اما در اگرچه تورگینف ساعی کرده گاهی بازاري  کند؛اشااره می 

و به کام مرگ  نهایت او را مبتال به یک بیماری کرده ترساااد و درتورگینف از غولی کاه خودش سااااختاه می  

و  شودیمدر پایان رمان عاشق زنی او  ،ازاري بودبهای نیهیلیستی متكثر از اندیشهنوعی به همکشاند، آرکادی می

رسد البته به نظر می .شودنیهیلیساتی خارج می  یاز دایره یعنی تسالیم نظم عمومی شاده و   ؛کندبا او ازدواج می

ی ، ولی تعریفوسو بردهرمانش را به این سمتهای ی منتقدان، شاخصیت برای در امان ماندن از حمله تورگینف

ساات که با حىااور رمانی منطقی البتهساات و ر به معنای حىااور رمانی، نوعی حىااودهدارائه می« بودن»که از 

 .اما در اصل تمام هستی نیز به همین شکل است ،مواجه باشیم
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د صطی ام که اید؟ بارها گفتههگرفت کجا قراردر طبق رویکرد نیهیلیسم سیاسی بر عنوان یک ایرانی، شاما به 

ای مدام در حال تکرار بوده، جا مىحکهآن، زیرا شده استشبیه به کمدی ایران  وضعیت سیاسیِ اخیر سالو ده 

ین تمام اکه با اینمثل انقالب مشاروطه، انقالب سافید، انقالب اساالمی، حوادث کوی دانشاگاه و جنبش سبز.     

کنید می کرف !تر شدفجیعکشور  اوضاع با هر جنبشی که اتفاق افتاد،اما  ،شان نیل به دمکراسی بودها هديشجنب

و از  اندفتهگرها از گذشته عبرت چون آن ؛بار اتفاق افتاده؟ انقالب فرانسه یا روسیه یک علت این مسئله چیست

خواهد وسطا را تکرار ن قرون یدیگر تجربهطبیعتن غرب کند و این لحاظ تاریخ غرب از فرم تراژدی تبعیت می

 ، اساسنروندتحقق آن پای صندوق رای می بی باور دارند و برایاما مردم در ایران هنوز به ایدئولوژی مذه کرد.

 .های بنیادین ژانر کمدی استیکی از مؤلفه و این تکرار اشتباه،ی وافر به تکرار اشتباه دارند عالقه هاآن

ثال مبرای کنند؟ فشانی میبقایش جانبرای باز  ،امروزه مردم از حکومت اسالمی انزجار دارندکه چرا با این

تكیید حکومت  کارشااان دانسااتند  که میخیل عظیمی از مردم با این 96انتخابات ریاساات جمهوری سااال  در 

جاست که ما با یک نوع نیهیلیسم انفعالی طري هستیم. این این ،های رای رفتندولی باز پای صندوقسات،  فعلی

جمهوری بدتر از دهیم تا رئیسما رای می گویندآورند و مییل میشااان مدام دلبرای تكیید بالهت دسااته از مردم

دانند که این هم نوعی حقه می هم هم نریزد، از طرفیبه تر از اینمان بیشدگیقبلی روی کار نیاید و اوضاااع زن

در اصل چه چیزی  ،ی عمل نرسیدهکه به مرحله لیهای توخادر شرایط کنونی و با وجود تمامی وعدهاما است. 

 ،شده بودهایی که در این زمینه داده ؟ آیا وضاعیت اقتصادی مردم تغییری کرده و یا وعده هن شاد عاید مردم ایرا

ن تفاوت هنوز در شرایطی مشابه قبل هستیم، با ایولی تحقق یافتند؟ البته شااید تغییراتی جزئی ایجاد شده باشد  

 .تر شده استتر بود و حاال بیشکه در گذشته ریاکاری کم

شان اند و کاراهدر اشتبساخت  دانند می که، در حالیدهندها رای میآدم ،کنمطرح میدیگری ممثالم را طور 

های منفعل ها نیهیلیسااتدر واقع این ساات.عملی نیهیلیسااتی دهند کهکاری می تن به امامعناساات، بیتاثیر و بی

کر ی انتخابات، فقابله با بالماسکههای فعال ایرانی که در ممعدودند نیهیلیست .هستند و تعدادشان هم کم نیست

کنند تا از این طریق باعث شوند جناحی از شان در انتخابات مطرح میساازند و دالیلی را برای عدم شارکت  می

سی یبهایی چون بیعنوان اپوزیسیون ایرانی در جهان مطرح نشود و دیگر تریبون هاو بهطلبحکومت )اصاالح 

اورمندان اتفاق ب و به کنددرک نمیرا موضوع اما نیهیلیست منفعل این  ،قرار نگیرد و صدای آمریکا در اختیارشان

نتها م ،سااازندکنند معنا میهم که در انتخابات شاارکت می ییهاالبته آن .ریزندذهبی آب به آساایاب بالهت میم

 و ، هر معنایی نیستس منظور از معناپ .شاود به چیزی جز تداوم کمدی سایاسای ایرانی منجر نمی  ها آن معنای

هیچ معنایی یکه نیست و هیچ  کهبا این .ستامدنظرمان همان معنای تازه و خالق  ،کنیموقتی از معنا صحبت می

مراتب  به و از چاشاانی هوشِ ندترای بعىاای از معناها منطقیصااورت دورهای وجود ندارد اما بهحقیقت یکه
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و نیروی برتر باور متافیزیک  ،شااود که شااما به ماورایی شااروع مینیهیلیساام دقیقن از جا .باالتری برخوردارند

انای د مهم است به این درک برسید و بدانید چیزی به نام همگان، وحدت جهانی، خدای یکتا و و شته باشیدندا

 .شودجهان دچار ایست می ،شاد پاساخ نهایی شاما با   «خدا»نهایی نیسات و اگر   کل وجود ندارد. هیچ پاساخی 

ای تواند عالوه بر خود، کل جهان را به وجود آورده باشاااد؟ اگر چنین مقولهچیز، یاک مرکز، می کچگوناه یا  

 یما با اراده ساات، از طرفی به قول نیچهار غیرمنطقیرود و این بساایدرساات باشااد، اساااس علم زیر سااؤال می

ایده یبم غربی بر درک یک نوع نیهیلیسام غربی اسات، در واقع اسااس نیهیلیس   معطوي به قدرت طرفیم و این 

 .از درک آن ناتوان استفعلن آدمی  ،ست و اگر هم هدفی در کار باشدهدفی این زندگیمعنایی و بیبودن، بی

و  ندمنفعل هایتها نیهیلیسااسااکی، تمام شااخصاایت ی داسااتایوفنوشااته« برادران کارامازوي»در رمان 

خالي شخصیتی مثل بازاري در رمان پدران و  ست برنیستند، دراز قدرت معناساازی برخوردار   شاان کدامهیچ

بندی تقسیم« فعال»و « منفعل»ی تیزهوشانه نیهیلیسم را به دو گونه نیچه .که نیهیلیستی اکتیو و خالق است پسران

 هزند و نیچدم از نیهیلیسم منفعل می جاسات، شاوپنهاور مدام  همین ر واقع تفاوت بین او و شاوپنهاور کرده و د

رح کرده مط ها را باید بر اساس دو وجهی که نیچهعملکرد آدم .کشاد یلیسام خالق و فعال را به میان می پای نیه

ر شااود، ددر جایی وارد یک دوئل می یجنگد، حتپوچ می علیه ساانت و نگاه در نظر گرفت، برای مثال بازاري

ای برای معناساااازی وجود گ و عالقهافتد، زیرا هیچ جندوئلی اتفاق نمی ه در رمان برادران کارامازويکحاالی 

کامو  .کنندو در نهایت خودکشی می هستند و همه نیهیلیستی منفعل اندها سرنوشت خود را قبول کردهنندارد، آ

 ، زیرا او هم رویکردی از نوع نیهیلیسم فعال را در پیش«خودکشای نهایت نیسات  »گوید: می در چنین شارایطی 

بینی یک ایدئولوژی و جهان« انگاریهیچ»: ازنظر نیچه، هایش گفتهیکی از بحاث  هم در هاایادگر   .گرفتاه بود 

غرب  مدرن درچه در عصر سازد و این فىا را بدل به تاریخ و وضعیتی مشابه آننیسات، بلکه او فىاایی را می  

 .شودمی سیحیتجاست که نیهیلیسم جایگزین مها را سرکوب کرده و ایننیچه ارزش یعنی ؛کندمی ،اتفاق افتاده

لی وارد طور عمشان دنبال شوند، وقتی بههایی اسات که باید با توجه به رویکرد فلسافی  ها مجموعه گفتماناین

وچ نهایت پ دهد دررسید، کاری که یک نیهیلیستِ فعال انجام میتری میشاوید به چیزهای تازه شاعر یا هنر می 

. اگر به جهانِ وحشی شااودمحسااوب مینظم ماهیتش بی زیرا قصاد نظم بخشایدن به چیزی را دارد که   اسات؛ 

کنند اند و نظمی که از آن تبعیت میتصنعی همه بینیدمیها را نگاه کنید، مثال ساختمانعنوان  تر شوید و بهدقیق

 شما و ستنی کنترل قابل چیزهیچ واقع در رود،می بین از …ای طبیعی مانند زلزله، سیل وبا وقوع ناگهانی حادثه

 .دبرسی پایدار و یکه سیستمی به توانیدنمی نهایت در

سااازد که در جهان بیرون وجود ندارد، وقتی از این هیچ، این پوچ بزرگ چیزی میهنر کند؟ اما هنر چه می

ا تواند آن ری قدرت اسات که انسانی می ترین مؤلفهعالی ،شاود باید بدانید ارزش گذاری مطرح میبحث ارزش
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را « هدي و وسایله »ها بحث کمونیسات باره در این .تواند آن را از دسات بدهد می یو انساان دیگر کساب کند  

شوید تقاطعی بین اگر دقت کنید متوجه می .ستبررسیعنوان یک رویکرد نیهیلیساتی قابل  کنند که بهمطرح می

ی برتر و تر همچون خدا، اندیشهها به نیروهای برتر گفته شد نیهیلیستنیهیلیسام و آنارشیسم وجود دارد، پیش 

قبول ابل ا قشم کننده یا رهبر اعتقادی ندارند. وقتی نیروی برتر را قبول ندارید یعنی ریاسات افراد هم برای تمام

 تند؛ها هسو از این لحاظ مثل آنارشیست، معتقد نیساتند کنند و به جامعه را رد می ها همگاننیسات. نیهیلیسات  

 ی، نقطهاند و این تمرکز روی فردیتویژه قائل ارزش ن باور به جامعه برای فردیتها ضاامشاایساات زیرا آنار

، شونددیک میها نزگزیستانسیالیستها به ای دیگر نیهیلیستهاست. در نقطهها و آنارشیستاشاتراک نیهیلیست 

دارند و چنین قصدی ن هاکه آنارشیستحالی کنند به نیهیلیسم وحشی نیچه واکس بزنند، درساعی می  هاآن البته

کران کار نیست و متفکه هیچ آنارشیستی خراب در صاورتی  رساند. به نظر میکار ترساناک و خراب  به این دلیل

اشته یا ی آرامی دروحیه« میشل فوکو»کنند، برای نمونه فردی مثل گونه رفتار نمیعنوان این هیچ آنارشایست به 

از نظر اجتماعی و ایدئولوژیک ب است. طلو ندارم آنارشیستی صلحدل خوشای از ا که چندان « نوام چامساکی »

عنوان وجه  نیچه به هنر به یکه توجه ویژهخالصااه این .نیز آنارشاایساام و نیهیلیساام فعال به هم نزدیکی دارند

بینید معناساز زندگی بسیار مهم است و از این لحاظ حتی بر علم برتری دارد. اگر تاریخ علم را بررسی کنید، می

 نهایتش چیزی جز نابودی زمین و زندگی نیسااات. دیدگاه قابل کهشاااود به تولید بمب اتمی منجر می ،در اوج

یعنی علم به سااامتی  ؛«کندعکس علم حرکت می هنر در جهت»گوید: جود دارد کاه می تاكملی در این زمیناه و  

تنها به  ترین هنرمند نیز نهست؛ نیهیلیستهنر محل تولید زندگی اماشاود،  رود که به نابودی زندگی منجر میمی

های دیگری را ، ارزشهای خرافیرود بلکه قصاااد دارد با نابود کردن ارزشسااامات نفی و انکار زندگی نمی 

برد. نیچه در عنوان یک قدرت و نیروی محرک در جهت تولیدِ زندگی بهره می یعنی از هنر به ؛جاایگزین کناد  

ست و ست از نظر یک هنرمند محکوم به نابودی اچه فاقد حقیقت غایید: هر آنگویگذاری میمورد این ارزش

 .باید تولید لذت کرد افتد که از آن هیچاتفاق می هیچه نابودی شده، بعد از نابودی یک چون محکوم ب

ساات و بارها شااده که از من بپرسااند ذات هنر چیساات؟ در پاسااخ باید گفت ذات هنر همان ذات زندگی 

های میکروسکوپیک و البیرنتی، زندگی را بسط با تولید جهان و رشور و سرمست است. ما از طریق هنرزندگی پ

سااازیم زیرا شعر و کنیم. در واقع ما دروغ میها زندگی میزنیم، در افساانه دهیم، از قصاه و دروغ حري می می

حقیقت اساات، یک حقیقت متنی که پس هنر واالتر از  .چه اتفاق افتاده نیسااتندوغ اساات و عین آنداسااتان در

ر ایم، ولی دساات که ما آن را تجربه کردهکند، چون حقیقت واقعی یک دروغ زیسااتیحقیقت واقعی را انکار می

در کتاب اول نیچه در  .کندتولید زندگی می و این دروغ، هساااتیم هنر ماا با یک حقیقت یا دروغ تولیدی طري 

 یچهنشویم، رو میریح نیهیلیسم روبهشده با تش هشادارهایی که داده  رغمعلی« ی معطوي به قدرتاراده»بخش 



 134علی عبدالرضایی / 

 

کند و در سومین ، نقد و انکار میها نهادینه شدهرا که در ذهن های گذشاته مانند مسایحیت و هر ارزشی  ارزش

 خالي تصور بسیاری از افراد، قرار ارزش بسازد. بر یهای جدیدرَنسیپکتابِ ساومش سعی دارد از پ بخش از 

که  ستشان باقی است و این کاریشوند ولی ارزشِ زمانیها هم باید نابود ها غایی باشند، ایننیست این ارزش

ای یعنی چنین عالقهدهند و عالقه نشان می ها هنوز به حافظایرانیبسایاری از  د؛ برای مثال دههنرمند انجام می

را ستایش  اعران که ادعای مدرن بودن دارند حافظی از شبعىا  یدانند، حتمعنای تفکر خالق را نمی ها هنوزنآ

دارد.  «در زمانی»ی به قرن حاضر ندارد، اما ارزش که حافظ متعلق به قرن هفتم است و ربط کنند، در صورتیمی

ان ست که نیچه و بعىی از فیلسوفایاگر دائم شعر حافظ موکد شود دیگر معنایی تولید نخواهد شد و این مساله

ن فکرابسایاری از شااعران و روشن  هنوز این اتفاق نیفتاده اسات.  هنوز اند، ولی در ایران آن را درک کرده غربی

ری که فکرهای دیگدر حالی .احیا کنند ،تفکری قدیمی را که تاریخ مصاارفش به پایان رساایده خواهندمیایرانی 

ترین شاعران ایرانی، چرا هنوز مهم ؟اردباید تولید شاود. چرا در ایران کسای شجاعت حري زدن از امروز را ند  

شما  ست کهاست و طبیعت چیزی« طبیعت»چیز دیگری که از نظر یک نیهیلیست ارزش دارد  اند؟شاعرانِ مرده

زا هر دو زندگیکه ای زیبا یا هوای خوب کنید و به طور انحصاری وجود دارد، مثل منظرهاز آن هنر را کشف می

 های اصلیکند، از این لحاظ یکی از مولفهروز دارد و مدام به سامت فردا حرکت می  هساتند. زندگی ماهیتی به 

د ای را که امروزه تولیآثار تازه ه همین دلیلاسات. اصلن ب  زمان حالدرنیساتی توجه به این لحظه و  ادبیات نوم

 !«نو»نه  ،دهدمی را« در حال حاضاار»و  «اکنون»مدرن معنای ام گفتهتر نامم نه مدرن! پیششااود نومدرن میمی

بر نویسند و تکیه شااعران کالسیکی که امروز غزل می شاعر   یشاود، حت مدرن یعنی چیزی که امروز نوشاته می 

ما ا ند.اند مدرنو چون امروز نوشته شده کارشان تازه و نوین نیست البته ،دشوسانت دارند، مدرن محساوب می  

ارای دشده و مروز نوشته ست که اشعر و داستان نومدرن چیزی .نددارن یتو خالقگی چون تاز ؛ن نیستندنومدر

ک ی ست که برایهمان نگاهیاین  .ند نیستاهچه حافظ و فردوسی نوشتمشاابه آن  و تازه اسات ی افىاا و ایده 

قت خواهد حقیکند و مدام میهرگز توجهی به دیروز نمیخالق . نیهیلیست داردنیهیلیسات فعال بسایار اهمیت   

 .ی و مدنظر خودش را بسازدامروز
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 ناادبیات در نومدرنیسم

 گویند؟ست؟ امر نانوشتنی به چه چیزی میناادبیات چیست؟ ناشعر چگونه شعری

عد ام؛ یعنی بای، بحث پیرامون ناادبیات و ناشعر را مطرح کردهبه صورت حرفه که نزدیک به دو دهه اسات 

 .امنوشااتهریخی، از ضااد روایت، شااکساات روایت و تعلیق آن در امر داسااتانی، تاتا به امروز، از بی 72از ساال  

 آیا ناشاااعر و ناداساااتان منشااای شاااعری و داساااتانی دارد؟  کاه  امهمیشاااه باا این ساااوال روبرو بوده اماا  

، در این مورد ساواالتی مطرح کردند و تصامیم گرفتم به صااورت خالصه توضیحاتی   کالجیکه دوساتان  تا این

ی طهحوی، یک راببه ن اند ودیگر فامیل بودهبا یک از گذشته تا به امروزارائه دهم. داساتان و تاریخ،  پیرامون آن 

ت یک کند؛ برای مثال روایبسته به شرایط نویسنده و نویسش، تغییر کرده و می و این رابطه خویشااوندی دارند 

ده و از این لحاظ نویسنده قصد داشته سات که رسمیت پیدا نکر شاود، متنی تاریخی قصاه که در رمان دنبال می 

 ادبیات یکدر واقع  برده است.ی تاریخی دست م در حافظهمدابه این دلیل بساازد،  را اثری خلق کند و جهانی 

رو هستید و هشما در متن تاریخی با امر واقع روب زیراستی غیر ادبی است؛ سات و متن تاریخی تک متن ناتاریخی

هستیم  اجهمواریخ، با نقل مستقیم واقعیت چه که واقع شاده متعهد باقی بمانید. در ت آن موظفید به امر تاریخی و

و در ادبیات با نقل خالق و تخیل امر غیر واقع، اما ناداساااتان یا ناادبیات با هر دو دساااته تفاوت دارد و دقیقن 

رو هل و تعلیق روایت روبپذیرد که نقلی مساتقیم وجود نداشاته باشد یا مدام با شکست نق  جایی صاورت می آن

باشیم. در واقع در یک ناداستان خالق، روایت وجود دارد ولی به سمتی جز ناروایت در حرکت نیست. همچنین 

بلکه نشان بدهد. ناادبیات فقط در یک ضد رمان ، ای این است که امر ناروایی را نه بیانی چنین نویسانده عالقه

 فرهنگروایت و خردهما فقط خرده و شودر روایتی نابود میه «مافرودیتهر»افتد؛ مثلن در ضاد رمان  اتفاق می

رده پالن دارد، اما پالن شاهد هستیم. رمان ایکس بازی خنیز ما همین وضع را  «ایکس بازی» در ضد رمان .داریم

اند رسیده های بزرگ همگی مقصاد دارند، زیرا به این باور ، رمانمقصادی ندارد مانند خود زندگی زیرا  کلی نه!

تختخواب میز کار من که مقصااد زندگی جایی جز مرگ نیساات. در صااورتی که در آثاری مانند هرمافرودیت،  

 ضااد رماننهایت ادامه دارد. این سااه کتابِ شااود که تا بییا رمان ایکس بازی مدام از زندگی گفته می اساات

http://kalej.net/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AB/
http://kalej.net/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AB/
http://kalej.net/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AB/
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 تکثیر به همین علت و ها زندگی ابدی دارندساات و آدمیی زندگها بازیچهمرگ در آن ،ارتباطی با مرگ ندارند

 .شونددیگر بدل میکنند و به یکپیدا می

در ایکس  ،رمافرودیت، شهال همان شهریار استرو هستیم. در رمان ههها با استحاله روبما در این ضد رمان

ها یک نفرند که این ،آریا خود آرشام و مایکل است ،ىور دارد و همان باران و سحر استجا حبازی، کیمیا همه

رساااد، اما مدام در غم کنند. در ایکس بازی تاریخ تبعید به نویساااش میهای زمانی مختلف زندگی میر بازهد

شود؛ زیرا اساسن ایکس بازی مانند هرمافرودیت تاریخ ندارد، به روند تاریخی دوری، شاعف سکسی ریخته می 

 .ندکرو میها با شعف روبسکس ما ر چونشود، طور که گفتم ساکسی نوشته می وقایع مشاکوک اسات و همان  

ائه بحثی ار «دین و ساکس و سیاست » ساال پیش در یک مانیفسات طوالنی در پالتاک در مورد این همانی   چند

شود بدون ه دیده شود؛ یا دیده میکجا حىاور دارد بدون این جا نشاان دادم که چگونه ساکس همه  دادم. در آن

د. به کنن شکنند آن را بپوشانند و پنهانست اما همه سعی میچیز این جهان سکسیکه به آن فکر شاود؛ همه این

رار ق همین دلیل زن و تنانگی مرکز توجه سه ضد رمان هرمافرودیت، ایکس بازی و تختخواب میز کار من است

طور که زبان در این سه رمان چنین وضعی همان ،ن موضاوع قابل مشاهده است ؛ یعنی در هر ساه رمان ای گرفته

 ستپردازانینظریهحري خالي  و اینساز بودن زبان اشاره کنند ندارد. این ساه کتاب قصد دارند به خصلت ز 

ن است. هر ساز و زشود که چگونه زبان، زنن داده میها نشا. در این رمانگویندمیز سایساتم مردسازِ زبان   که ا

که ادا  ایین کلمهنوزاد اولو  ار زبان یکی به اسم مادر استکند؛ یعنی اولین آموزگانسانی زبان را با زن شروع می

ن مند است. اگر از ایای کنشکه کلمه کند. بعد از آن پاپا را ادا میستی خیشومیاین یک کلمه ،کند ماماستمی

و  استماند. در واقع در این سه کتاب محتوا هیچ زبان در آن باقی نمی ها زن را بگیرید چیزی به اسمضد رمان

 .ستگردانیهای زیستتنها چیزی که در آن وجود دارد فرم و روش

اندیشااای ثل آثار کافکا به مرگ. مرگ و مرگهای زندگی توجه دارد، نه مکاه ناادبیات به فرم خالصاااه این

؛ یعنی شودتوجه نمی «هستن»در ناادبیات به هیچ تمی جز  لیو ،ی اصلی ادبیات داستانی خالق استخصایصاه  

ی معروي خود، بورخس را الهزناد. ژیال دلوز در رسااا  سااات کاه حري اول و آخر را می جاا زنادگی  در این

 اثر« وربوي ک». نامدمی« پریمکمهامح» ،را بورخس «ی بابلخانه»و « قصاارپریم»او را « البیرنت»، اثر «پریمکافکا»

نهایت در آن رساله، خود را هساتند. دلوز در   «پریممساخ »اثر کارلوس فوئنتس هر دو  «آئورا»ایت یا صاادق هد 

 نوع دوم کافکا را در آثار و زگوند است؛ یعنی مافقط یک کافکا او نامد، در حالی کهپریمی پاریسای می بورخس

، مدرن و پست مدرن غیر قابل انکار است ی کافکا بر ادبیاتکه سیطرهبینیم. خالصه اینهای دلوز میپردازیفکر

ی دوم قرن نوزدهم و کل قرن بیستم اندیشای مد نیمه . در واقع افساردگی و مرگ بوداندیش مرگ او بسایار زیرا 

نود  یحتی طبق آمار و افسردگی دارندبود، اما حاال دیگر مرگ اپیدمی شده و بیش از نود درصد ساکنان زمین، 

https://www.youtube.com/watch?v=JTOFIuOiL5k&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JTOFIuOiL5k&feature=share
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اادبیات ن اطالعی ندارند. نومدرنیسم یا موضوعاز این  تر مردماند و البته بیشنیز افسردهمریکا آ مردم و دو درصد

اند، یکی باید زندگی را وارد صحنه کند و دیگر همه مرده حاال .ستاندیشای کافکایی کنشای فرهنگی علیه مرگ 

از  مدرنیساامیا نهو یا نومدرنیساام ع نیومدرنیساام ای را برای انسااان امروز رقم بزند. ناادبیات، در واقتاریخ تازه

کند. ناادبیات همان ادبیات خالق فرداست که جای عناصر موجود هایی را دنبال میچنین ایده ،لحاظ درون متنی

ام دوست داشته االن هر شعری که تا .شک تغییر خواهد کرد و یا در حال تغییر استی آن بیدر صحنه و حاشیه

شود و شاعر یک پرسش محسوب می هر شعری دهد،نمی ست. هیچ شعر مهمی پاسخا ود داشتهسؤالی درون خ

ی ام با خبرنگاری مکزیکی، زمانی که دربارهچندی پیش در مصااااحبه .گربزرگ هم در نهاایات یک پرساااش  

است، او  «منصاور حالج »ترین شااعر از نظر من  ترین شااعر از من ساؤال کرد در پاساخ به او گفتم موفق   موفق

لیل همین سطر هم نوشت و توانست یک سطر را از آنِ خود کند و به دسات که اغلب عربی می ی ایرانیشااعر 

 اش بهساطر خود را نوشاته بود و برایش مهم نبود که بمیرد. هر شاعر بزرگی در طول زندگی   اواعدام شاد، اما  

سات تنها یک سطر باقی  ویژه اسات؛ پس در نهایت از هر شااعر بزرگی ممکن ا  دنبال نوشاتن همان ساطر خود  

کند. ناشعر؛ زیرا شر است و ایجاد شر میست الج، سطری، از منصور ح«الحق انا» .ناشعر است سطری که ،بماند

عر ؛ یعنی آن شاستبزرگ امروز هم ناشعر شود. شعر این یعنی نهایت شعر، که به چیزی جز خلق شر ختم نمی

ته یه به چیزی که در گذشخواهد شبزیرا نمی شود؛میناشاعر بدل   بزرگی که ما به دنبال آن هساتیم در نهایت به 

در ه سؤالی ک .شوندبا یک سؤال آغاز می چونشوند، یها هرگز نوشته نمگونه شعرشد باشد، اینمی تلقیشاعر  

و همین  روداز یاد میین سااؤال در سااطر دوم  شااود آن را به بیان در بیاورد. ااما موفق نمی آیدمی سااطر اول

رسش، اش به جای پشاود که شعر به سمتی غیر از سمت سؤال برود. شعری که طبق پیشینه فراموشای باعث می 

که هیچ پاسخی وجود ندارد و حتی مرگ پاسخ نهایی آن نیست. به حالیدر . تری به پاسخ دادن داردتمایل بیش

ا به داند شعر رمیاو یل نوشاتنش چیست؟  داند دلام که ببرخورد نکرده ایهمین دلیل، تاکنون با هیچ شااعر ژنی 

داند چرا بعد از ساااطر اوّل و دقیقن در ابتدای ساااطر دوم، این چرایی را فراموش کند، اما نمیچه دلیل آغاز می

ای که خواهان مدام به شعر تازه و نویسد در حال نوشتن استی که نمییک شاعر واقعی، زمان در اصل کند؟می

ؤال نویسد، زیرا زمان نوشتن آن سکند تنها مهمل میوقتی شروع به نوشتن میولی کند؛ نوشتن آن است فکر می

ست که هرگز نوشته جا شاعری کند؛ ناشاعر در این دهد. چنین شااعری را تنها ناشاعر ارضاا می   را از دسات می 

 ری که نوشتهاما شعشود شعر است در واقع همیشه چیزی که نوشته می. شدهشاود؛ زیرا سؤال آن فراموش  نمی

ست که حیران ناشعریشاود ناشاعر اسات، به بیان دیگر، ناشاعر آرزوی شاعر است و یک شاعر ژنی مدام     نمی

ه شیم. شاعری که بشود، مگر زمانی که دچار ننوشتن شده باآن را بنویسد، اما ناشعر هرگز نوشته نمیخواهد می

که به صورت عمدی  ستکسیشاعر در واقع  ،شودترین محسوب میشاعر نظر منرود از سامت ناشااعری می  
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ه کدلیل اینری شود؛ آودچار نوعی حیرانی در نوو  امر ساابق و تجربه شاده دوری کند  از  یعنیناشااعری کند؛  

 .شودیمنانویسی و نانویسش مدام درگیر رود، این است که چنین شاعری گفتم شاعرترین فرد به سراغ ناشعر می

همیشاه شاعر در آغاز به سمت   .آورنددر زبان نمی ،آورندی که امروز مردم به زبان میمتاسافانه اغلب شاعرهای  

 یزیرا همیشه فاصله ؛گیردرود، اما در همان ساطر دوم از آن فاصاله می  چیزی که قصاد نوشاتن آن را دارد می  

چیز  حض شروع بهبه م ووجود دارد،  از یاد رفتهع و خیلی سری ساوالی که بدل به نیت مولف شاده  بزرگی بین 

قی افتد. حتی اگر اتفاآید و اتفاقی نمیآید اما بر زبان نمیشاااود، یعنی شاااعر به ذهن و زبان میدیگری بدل می

ست که قادر نیست و توان مقابله با جهان را ندارد، به همین زبان موجود مفلوکی چون ؛اتفاق زبانی نیست ،بیفتد

خورد. او در شروع هر شعر خواهان شاود و مدام شاکسات می   یدلیل هر شااعر بزرگی یک بازنده محساوب م  

طر س رسد مگر در سطر اول،شعر نمیزیرا هیچ شاعری هرگز به  ؛سات نیاسات اما این موفقیت ممکن   موفقیت

ر از آن شع رساند چونبه قتل  میرساند، او را به قتل مینویسد و دقیقن همان شعر ست که میاول همان شعری

شاعر همان تولید  شود، و جوابسات که جواب خودش محسوب می ماند و آن ساوالی اقی میفقط یک ساطر ب 

نا الحق که حتی خود حالج امانند سطر . پس وقتی سوال تولید شده یعنی شاعر به جواب رسیده. ساوال اسات  

ن شاعر فقط یک دروغ است، دروغی که شاعرها مدام در حال تکرار آ  !دانسات ساوال اسات یا پاساخ    هم نمی

و  ست و قرار نیست که بنویسندچون نانوشتنی نویسند،هرگز نمیست که همان ناشاعری  نیزحقیقت هساتند و  

حالج در زبان خطر کرد و جانش را گذاشت شما چطور؟ من، او، روند. اگر بنویساند مانند حالج بر سر دار می 

 ست و چون زبان دروغیک اتفاق زبانیپس شعر فقط  ،افتدشاعر فقط در خطرناک اتفاق می نا ها چطور؟ما و آن

 .شودزیرا ریشاه در حقیقتی دارد که هرگز شکار نمی  ؛ت همیشاه ممکن اسات، اما ناشاعر غیرممکن اسات    اسا 

در شااعر، ناگزیر از  ود دارد چیزی جز توهم نیساات. شاااعرچه وجآن او، آن تو، آن من هرگز وجود ندارند؛ آن

ی پهای پی در ست؛ خشونتی که محصول شکستار نشدنیعصابانیت اسات و هر شاعری حاوی خشاونتی مه    

 رفتن به هیچ . در واقعکشدبازد، اما از آن دست نمیمیداند ست که میبازیاسات. یک شااعر واقعی شبیه قمار  

ا شعر با یک جور سکس و معاشقه بی سافید فجیع نیسات؛ یعنی شما در نا  بازی با صافحه کازینویی مثل عشاق 

 آورد، پسشعر را به وجود میرو هساتید. معاشاقه با هیچ است که نا  هک هیچ و خالی روبی سافید، با ی صافحه 

تواند تعریف های آن میشود و این هیچ بزرگ را فقط زندگی و شگردناشعر، خود یک هیچ بزرگ محسوب می

هوم ال معنی و مفکند. نباید به دنبست که ناشعر را تعریف میزندگی دارای فرم اسات و نهایت شعر، فرمی  .کند

که وجود دارد فرم اسات و هدي ناشاعر رسیدن    ایتازه ای وجود ندارد. تنها چیزکر تازهو فکر بود؛ زیرا هیچ ف

جود ست که تنها یک بار به وساختیاین فرم  ؛پذیر نباشاد امکانآن  از به فرمی خود ویژه اسات؛ فرمی که تقلید 

 .آید و برای همیشه باقی خواهد ماندمی
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 شعر و شاعران گلوبال

ی ی فیسبوکم دربارههایی با چند روزنامه در ایران و در صفحههفت ساال پیش در مصاحبه یا  دود شاش ح

هاایی را مطرح کردم. بعد از آن، افراد زیادی از جمله چند مترجمی که معمولن مباحث  گلوباال پوئتری، بحاث  

زمینه وجود دارد ترجمه کنند و  تند تا اگر کتابی در اینکنناد، با من تماس گرف تئوریاک را در ایران ترجماه می  

 ها توضیح ندادم. البته من نیز اصلِ موضوع را به آن

، شاعر هندوستانی، به «سامیت گرُوِر»توسط  2222برای اولین بار در سال  1اصطالح جنبش گلوبال پوئتری

دنِ شاعران در سراسر جهان را داشت، به کار برده شاد. ساامیت با این جنبش، قصادِ برقراریِ صلح و متحد کر   

ر را نشان دهند. در حال حاض زندگی بهترتاثیرش در ایجاد  ر تغییرِ جهان ودثیر شعر ات ،خلق آثاری اب نحوی که

هایی در طی سخنرانی 2229در ساال   .بکندهای متفاوتو را متحد شااعران )با نگرش توانساته  موفق شاده و   او

گلوبال ؛ تفرق داشااابا جنبش گلوبال پوئتری پرداختم، اما رویکرد تئوریک من کاملن لنادن به گلوبال پوئتری  

به  .برسم ایآن به نظرگاه و تئوری تازه طریق فکر کنم و از جدیدیای شاد تا به مفاهیم  برای من انگیزهپوئتری 

ه ب «دنیای مساااطح» .ددر ایران نگاه گلوبال وجود ندار ،های صاااحیحی در مورد تفکر گلوبالدلیل نبودِ ترجمه

در دست از تمام کهکشان و جهان تصویر کاملی  سات که و این در حالیتعریف شاده   «جهان مساطح »اشاتباه،  

صحیح نیست و  «شاعر جهانی»یا  «شعر جهانی»و به دنبال آن، به کار بردنِ  «ی جهانیدهکده»ی ، ترجمهنیسات 

 .است «شاعر زمینی»و  «ی زمینیدهکده»ها، ی جایگزین برای آنبهترین واژه

 و اما گلوبال پوئتری و شاعر زمینی چیست؟

ادستو فر و ها )فرودست، متوسططبقات مختلفی از انسانو  اسات و پستی و بلندی زیادی دارد  زمین گرد

خصوص به کمک اینترنت، زمین را مسطح فرض هکنند. امروزه در عصار ارتباطات، ب در ساطح زمین زندگی می 

های م ادارات و شبکهمثال تما راید؛ بنمندتباطی بهرهی اقشار در یک سطح از امکانات اری که همهکنیم، طورمی

                                           
1 Global poetry 
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 از هم آن هندوسااتان، از هندی اپراتورهای توسااطو …های مخابرات و برق و تلفن و مریکا )شاابکهآبریتانیا و 

تان اینترنت، شخصی در هندوس شاود؛ یعنی در صاورت مشکل پیدا کردنِ تلفن یا  ، کارگردانی میاینترنت طریق

متاسافانه هنوز کشورهایی مثل ایران،   بینم.همین دلیل من زمین را مساطح می کند. به می این مشاکل را برطري 

افغانسااتان و عراق در زیرزمین ِجهان قرار دارند و وقت آن اساات با ارتبا  با جهان، ساار از آن زیرزمین بیرون  

ی وردهآکه نوعی مذهب انسانی و فر (Human Rights) ابتدایی، مثل حقوق بشردرکِ بسیاری از مفاهیم  .بیاورند

رکِ . با دکنیم اشهبکرده و از نزدیک تجر شود که به خوبی آن را درکلمس می، زمانی رودمدرنیسم به شمار می

نخواهد ترین حق خود کسی از کوچکای در زیست به وجود خواهد آمد و دیگر هیچحقوق بشار، رویکرد تازه 

 .پردازمگونگی پیدایش این تفکر میی شعر زمینی )گلوبال پوئتریو به چگذشت. قبل از پرداختن به مقوله

ی م متصاال شااده و تشااکیل شاابکه همریکا بهآت برای اولین بار چهار کامپیوتر در دو ایال 1921در سااال  

با  و که هنوز هم رواج دارد «پیساایتی»و با تعریف پروتکل 1972ی . بعد از ده سااال )در دههندآرپانت را داد

 1993مشارکت کامپیوترهای خاص، با کامپیوترهای کشورهای دیگر هم ارتبا  برقرار شد و این توسعه تا سال 

ال بعد از یعنی یک س ،سال قبل وچهارپنجاه، ادامه پیدا کرد. ندشد های الکترونیکی، اینترنت نامیدهکه تمامِ شبکه

ای ی تحقیقات رسانهپرداز ارتباطات و پژوهشاگر موساسه  ، نظریه«لوهانهربرت مارشاال مک »پیدایش آرپانت، 

 ،ودب نامیده «غول خجالتی»و تلویزیون را  هبیان کرد ،«است خود پیام رساانه »مثل  را جمالت معروفیکه کانادا، 

کتاب هم  1924در سال و دو سال بعد از این کتاب  «1کهکشاان گوتنبرگ: شناخت یک انسان چاپی »مثل  یکتاب

بینی ا تخیلی خالق، جهان امروز را پیشب در آن زمان منتشر کرد. اورا  «2های انسانها: گسترش دامنهدرک رسانه»

سااال پیش پنجاه حی که اصااطالزند و در واقع حري می Global Villageی و در هر دو کتابش دربارهکند می

 با توجه به نقش اینترنت در تغییر شااکل مناساابات زمینی ارائه شااد ی جهان،ی آیندهلوهان، دربارهتوسااط مک

Global Village  است. 

و  «ارتباطات مکتوب»، «ارتباطات بدوی»ی های خود، تاریخ بشاااریت را به ساااه دورهلوهان در کتابمک

ر تلویزیون، ه چطودهد کبندی به خوبی نشان میکند و در این طبقهتقسایم می  «ارتباطات ایمیلی یا الکترونیکی»

  و باعث تغییر روابط زیستی خواهند شد. د بردنرا از بین خواههای زمانی و مکانی رادیو و اینترنت، فاصله

شود، که در آن هیچ فکر و ایده و عملی، دفن و سااانسور نمی ای تشابیه کرده ین را به دهکدهلوهان، زممک

وهان، لحال مککنند. در عیناساااتفاده می دیگرهای یکجربهها و تی سااااکنان زمین به مرور از ایدهبلکاه همه 

در عین  طوری کهرسد، ای میروزیو به فردیت تازهو معتقد بود بشر در آینده )بشر ام فردیّت را از نو تولید کرد

                                           
1 galaxy: the making of typography man The Gutenberg 

2 nderstanding media: the extensions of manU 
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شته ن برداها از میاو فاصله بینی بزرگِ او، تحقق یافتهپیشحاال شاهدیم که  .با دنیا ارتبا  خواهد داشتتنهایی، 

 .و با جهان در ارتبا  هساااتند دهندمیود را از طریق اینترنت انجام اغلاب افراد در منزل، کاار خ   اناد و شاااده

اند، در صورتی که ترجمه کرده «ی جهانیدهکده» اغلبِ مترجمان ایرانی، به اشتباهرا  Global Villageاصطالح 

 گیرد وی کائنات و هستی را در برمیهمه «جهان»؛ چون جایگزینِ خوبی برای این کلمه است «ی زمینیدهکده»

کلی  در حالت شااود.ها گفته میی انسااانمجموعه به «دنیا» و کندیزیک را نیز با خود همراه میبه این تعبیر، متاف

 .ستی زمینیی دهکدهی جهانی بسیار گسترده است و بهترین جایگزین برای آن ترجمهدهکده

معنای فارسی  این است کهنیست؛   Global Villageی خوبی برایی جهانی ترجمههدهکددلیل دیگری که 

 Universe.انااگاالاایساااای  اساااات امااا مااعااادل جااهااان در زبااان    «کااُره»، Globe ی التاایاانکاالاامااه

 Global Village سااات کاه زندگی در آن جریان دارد و توجه ویژه به زندگی زمینی، یکی از  ای زمینیدهکاده

گیر جهان»و  «گیرگراییجهان»را  Globalization «داریوش آشااوری»ساات. البته ال پوئتریگلوب های مهممولفه

ی دنیا و شخد آشوری نیز هنوز به تفاوت دو کلمه که دهدنشان می و این موضاوع ترجمه کرده اسات   «کردن

ساایارات و ل هسااتی و تمام هاساات ولی جهان، کای از انسااانداند که دنیا مجموعهجهان واقف نیساات و نمی

ی میکروسکوپیک بوده و در قیاس با جهان، از این لحاظ در هساتی، زمین یک نقطه  گیرد.را در بر می هاساتاره 

ی دنیاست؛ یعنی همین زمین، نه سایر سیارات و دهکده  Global Village منظور ازدر اصال   .هیچِ مطلق اسات 

  Global Village که اگر با این ایده پیش برویماریم. شاااان ندهاایی کاه ماا هیچ اطالعااتی از ماهیت    منظوماه 

 و برای درک جهان، درگیر متافیزیک دینی و مفاهیمی افتیممیبزرگ  دانمِنمی، در دام چند استجهانی  یدهکده

تا دین و تفکر  به عمد اشتباه ترجمه شده  Global Village در زبان فارسی در واقع شاویم. مثل خدا و معاد می

ه ست نی عصار مدرن و عقل مرکزی فرآورده Global Village کهجایگاهی داشاته باشاد. در حالی   آن دینی در

ما با  این مفاهیمنقشای ندارد، مفاهیم کالسیک است؛ زیرا در   Global Village تنها چیزی که در .باوری موهوم

گویند، خدایی که در سخن می «خدا» نیِ ادبِ پارسی از موهومی به نامیم. تمام اشعار عرفااموهوم باوری مواجه

در  GlobalVillageی مذهبی بگذریم، از جنبه اگر ها، در زیر زمین یا در یک مجهول ساکن شده است.آسامان 

سم ا ست. چیزی بهی اصلی آن، دنیا باوریکه خصیصه ریزی شدهخدایی پایه -رن، با توجه به انساان عصار مد 

ادیان همواره  .قابل لمس است فت اندیشه و فکر و شعورِ زمینیباید گ جای آنو  ی جهانی وجود ندارداندیشاه 

 و اندبه آن ترسانده کردن ها را از دنیا و فکرهمیشاه انساان   اند وواهمه داشاته ر و زندگی زمینی از فکر و شاعو 

زندگی و  رسالت شاعر را صلح، نجاتِ گلوبال پوئتری که ما درند زندگی را تخریب کنند، در حالیاساعی کرده 

اساسن با هر ایسم و مذهب و  گلوبال پوئتری های ذهنیِدانیم. از این بابت، زیرسااخت ی زمین میاکران دوباره

 .مسلکی زاویه دارد
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 ممکن است؟ چنین چیزی اما جهانی شدن یعنی چه؟ آیا

ن یلونی از جهابه معنیِ افتادن در دام دین، متافیزیک، باور و خرافات است. ما حتی درک اپس جهانی شادن 

دانیم و می ین آگاهیمکه همه از زم؟ در حالیگذردمی ان راه شیری چهداند فراتر از کهکشنداریم، چه کسای می 

 .برداری قرار گرفته استها کشف شده و مورد بهرهسط انسانی زمین تونقطه نقطه

نی کند اما بیمکن است پیششعر گلوبالیستی م ،سات هادانمو می هااسااسان تفکر گلوبال بر اسااس تجربه   

و  شودیبشر نوشته م یتجربه طبقبر  واساس شعور گلوبال شکل گرفته  دهد. شاعر گلوبال بر موهوم ارائه نمی

های اصلی علمی بودن یکی از شاخصه در واقع. ستای علمیریشهدارای  گوید واز موهوم چیزی نمی اسااسن 

 هایوبال در فرمشاعر گل. از جهان دارد درکی علمی و امروزیست که ر گلوبال است و شاعر گلوبال کسیشاع 

و آن فىا را باور ندارد؛ زیرا  گیردمیشاعر کالسایک فاصاله     از ،نویساد رباعی و مثنوی نمی ،کندمدرن کار می

 معشوقی بهنسبت عشق او ، اما زند. غزل از عشق حري میستپرستیی موهومعرصاه فىاای شاعر کالسایک    

اگر از  و آن زن مریم مقدس است حري بزند، حتی اگر از یک زن .ملموس و قابل درک نیسات  که جریان دارد

که و این گلوبال پوئتری متنیهای درونریشه یدرباره .ید آن قهرمان حسین صحرای کربالستبگو ،یک قهرمان

 .کردخواهم دازی پرو نظریه تر بحثبیشدر آینده  ،گونه از شاااعور شاااکل گرفتهاین گلوبال پوئتری چگوناه 

 پندارد گلوبالیستشاعری که خودش را عنصری جدابافته از جهان می و یاکند آیا شااعری که مغشوش فکر می 

موقعیت متفاوتی نسابت به شاعران دیگر کشورها دارد، گلوبالیست  پندارد شااعری را که می توان میاسات؟ آیا  

کنند، های زمینی به نفع خود اسااتفاده میعمولن از گفتمانجهانی در ایران که م یهای اندیشااهکنگره ؟تلقی کرد

 میالدی وجود داشاااتااه اساااات؟ 13؟ چرا برخی اعتقاااد دارنااد گلوبااالیسااام از قرن دارناادچااه هاادفی 

را جهانی کنند، به خواهند دین و مکتب خود معمولن ادیان می .دهندربط میهم آن را به جنگ صااالیبی برخی 

روایت در مورد  سااه دهند. در واقعگلوبالیساام ربط می خود را به و پردازندیبه بسااط عقایدشااان م همین علت

آن را از ی ریشهبرخی  ولیسم از اوان بشر وجود داشته گلوبا گویندبرخی میخاساتگاه گلوبالیسم مطرح است؛  

و  1921ت از سال ز نظر من گلوبالیسم حقیقی با پیدایش اینترناما ا .دانندمیالدی می 13سم یعنی قرن اوان مدرنی

لوهان هور آن هم در کتاب اول مارشاااال مکاولین ظ و در ایالت متحده آمریکا رقم خورد کامپیوتر چهارارتبا  

گیری اینترنت رویدادهای مختلفی آن را تغییر داده و تکمیل کرده، تا جایی ی اخیر با شکلسات، منتها در دوره ا

دو عقیده در این میان بسیار  .سال اخیر مرتبط است وسهبیستت در که اساس پساآنارشیسم با رویکردهای اینترن

ی شود و عقیدهشروع می 1922ی بعد از اختراع آرپانت در دههگلوبالیسم کند فکر می یحائز اهمیت هستند؛ اول

ی عقیده ی معرويگیرد. نمایندهدر نظر می 12گیری مدرنیته در قرن گلوبالیسم را معمولن بعد از شکل دوم آغاز

میالدی و فروپاشی  1922ی است که کشف آرپانت در دهه «آنتونی گیدنز»اول، جامعه شاناس انگلیسای به نام   



 / شرلوژی 143 

 

مثال از او  رایداند؛ بیزیشاان داشااتند، می شااوروی را دو رویداد مهم که تاثیر خاص و به ساازایی روی گلوبال 

سازی زمین از لحاظ اطالعاتی سانی و یکسانای که بر فراز زمین در حرکت و مشغول اطالع ردویسات ماهواره 

اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی  1972های . از نظر آنتونی گیدنز تا سالزندحري میهستند، 

از نظر رشاد اقتصادی، قدرتِ رقابت با غرب را داشتند، اما به تدریج، با پیشرفت اقتصاد الکترونیک از غرب جا  

دساات  از حتی که طوری شااد، خارج شاااندساات از هارسااانه نترل فرهنگی و ایدئولوژیکنتیجه کماندند و در 

در  ،وردهخ شااکساات هرچند که کاملن دارد وجود نیز ایران در فیلترینگ البته. نبود ساااخته کاری هم فیلترینگ

 .رودمیدارد از بین چین نیز فیلترینگکشور 

های تلویزیونی معروي هسااتند، نقش اساااسی انقالبکه به  1989ساال  های شاک تلویزیون در انقالب بی

بساایاری از  مثلن؛ گرفته و در ایران شااکلنامممیآن را انقالب سااکساای  منای )که حاال انقالب تازهداشااته و 

دهد. نویسی هستند و این، نوعی عصیان و انقالب مدیایی را نمایش میگویی و سکسیشاعران زن در حال فاش

گیری اساات و بساایاری توانایی درک و تحلیل آن را ندارند، در ایران امروز در حال شااکل ای کهدر واقع پدیده

 .اساااات Global Village اش برخورداری از امکاااناااتساااات و نتیجااهناوعای انقالب گلوبااالیساااتی  

ال به این موضوع تا به ح و ، شاعور و اندیشه بسیار مهم است در شاعر  Global Village بنابراین بحث در مورد

ال زمینه امث نگر به آن پرداخت. در این، در حالی که باید وارد جزئیات آن شااد و با نگاهی جزئیداخته نشاادهپر

گویند. این دو نفر جزو مشااهورترین می «مالتی گلوبالیزیشاان»ی مدرنیته از ماس، در پروژهگیدنز و یورگن هابر

رآغاز گلوبالیساام را اختراع اینترنت )که نام افرادی هسااتند که در این زمینه کتاب و رساااله دارند و هر دو ساا  

ی معتقدند پروژه «مالکوم واترز»دانند. از طري دیگر، افرادی همچون می 1922 ساااال اش آرپانت بودو دراولیه

پردازان از نظر میالدی کلید خورده اساات؛ این دسااته از نظریه  12گلوبالیساام از آغاز عصاار جدید، یعنی قرن  

یا  و دهندمی به گالیله و کپلر ربط مییا از لحاظ عل ،دانندی آرای دکارت و بیکن میها نتیجفلسفی، گلوبالیسم ر

نوان او را به ع ،شااناسیدر روان فرویدبا عَلَم کردن نامند. گروهی نیز پیدایش فیزیک نیوتونی را سارآغاز آن می 

ده است، عقالنیت که از پروتستانیزم آغاز شمعتقد بود  «ماکس وبر»کنند. شناختی مطرح میپیامبر گلوبالیسم روان

قد که نگلوبالیساام داشااته؛ یعنی بعد از این  یبا گسااترش خود در فرهنگ اروپایی، نقش مهمی در آغاز پروژه

نقد اقتصاد »شاریعت و دین در مسایحیت گسترش یافت فعالیتِ گلوبالیستی نیز آغاز شد. مارکس نیز در کتاب   

ای رهای تازهداران، بازاشود سرمایهتالیسم شده و باعث میم سبب پیشرفت کاپینویساد: گلوبالیسا  می «سایاسای  

 یتر یک پروژهرا بیش وسااازیجهانیسااازی )زمینیی شااان پیدا کنند. مارکس پروژهبرای فروش محصااوالت

اساااساان مارکس غافل اساات  .داران شاادهداری و ساارمایهمایهقدرت ساار افزایشکه باعث پندارد اقتصااادی می

 شود. در واقعی دولت و ملت میکند، باعث تىعیف رابطهها را به هم نزدیک میقدر که ملتگلوبالیسام همان 
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و کی ها از طریق نزدیرساااند؛ برقراری اتحاد بین ملتی فرودساات و پرولتاریا را به قدرت میگلوبالیساام، طبقه

ها سبب شکل گیری عصیان علیه دولتشاان،  هایی فرودسات از خواساته  اطالعاتی و آگاه شادن طبقه گردش 

لین )فردی که او «سال نیومن»هاست. ی نزدیکی ملتهای اخیر نیز نتیجهشود. قدرت یافتن آنارشیسم در دههمی

 هایی انقالبگیرشکل سبب ت، گسترش ارتباطات و اینترنت،بار پسااآنارشیسم توسط او مطرح شدو معتقد اس 

یسم این پدیده را محصول گلوبال نیومن تحقق یافت. صار به کمک فیسابوک  شاده؛ برای مثال انقالب م  مختلفی

 اکه ممکن است ذهن بسیاری ررغم اینها، علیشهمانی بین نگریکی فرهنگی و اینداند. این ارتباطات، نزدمی

 گلوبالیساام جهانی نگاه به ربطی سااازد، مواجه …ها و، لهجههافرهنگهایی همچون وضااعیت خردهبا چالش

 واقع در. )شودمی زمینی و سراسری نگاه، و هادیدمان ولی دارد را شخود زبان یکسا  هر گلوبالیسام  در. ندارد

 درسته و در اصل، زیستِ زمینی بود مصطلح غلطی و دیدمان نیز بودن جهانی شاد،  ذکر ابتدا در که طورهمان

که دنیا یا  زمانی، یک درصد هم نیست اما شویم اطالعات ما از جهانبا شناساییِ دقیقِ جهان متوجه می. اساتو 

توانیم در بینیم که اتفاقن با ارتباطات زمینی آشانا هسااتیم و می دهیم، میزمین را مورد تحلیل سااختاری قرار می 

 بسیار حائز اهمیت است. گلوبال پوئتری رست که دبود آن بکوشیم. این چیزینجات زندگی، ترمیم و به

هایی منفعل، ضد واره انسااانفکرها همروشان  22و کل قرن  19ص اواخر قرن خصاو اگر در مدرنیسام به  

یی زیستِ کافکا حاال دیگررشان فردی همچون کافکا بود، بودند و پیامب در حال خودکشای  و افسارده و  زندگی

د نجات ایست که باین تنهاییرا دچار یک کافکائیسم و تنهایی کرده و  یهیچ اهمیتی ندارد، زیرا اینترنت هر کس

ای عنوان مشااخصااه ه و این مطلب ب شااکل گرفتهسااازی زندگیبر اساااس  گلوبال پوئتری نهىااتپیدا کند. 

به آن نشان نداده و ای نظر شااعران گلوبالیسات بوده؛ اصالی که شاعر ایرانی هنوز عالقه   ه مدمیشا متنی، هدرون

 .خبر استحتی از آن بی
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 زداییاسطوره

ای که واژه« سااوترا»ظاهرن از این کلمه ی هندواروپایی دارد؛ که ریشااه ساات سااامی ایاسااطوره، کلمه 

ای التین دهند و ریشهمی «نداستا»و  «تاریخ»که در انگلیسی معنای  Story و History  سانسکریت است و یا از

 خواهماستفاده  وی اسطورهمعادل فارسا ) «افساانه »ی کلمهتر از ، من در این بحث بیشحالآید. به هر می ،دارند

رای درک ، بنخستینانساان  باورپذیر نیساتند.  دیگر اند و امروزه ، فراطبیعیهای افساانه . معمولن شاخصایت  کرد

این  با پیشرفت علم، خالي حاال ، امامرور زمان بدل به باور شده به این امر وپردازی کرده ل داستانزهستی از ا

« لتمانبورودولف کارل »بار اولیناند. امور مقدس، باطل شده سیاری از اعتقادات وبه اثبات رسیده و ب هاداساتان 

داشت؛ سعی کرد عصر کنونی را با توجه به رویکردی اگزیستانسیالیستی « مارتین هایدگر»ی نزدیکی با که رابطه

ت د پیام معنوی و ذهنیکرمیهای سامی و مسیحی، تالش بازتعریف کند. بولتمان در آثارش در مواجهه با افسانه

هیئتی امروزین داده است. آدمی  هابه آنها برداشاته و  حجاب را از ظاهر افساانه او در واقع اما  ،اثر را حفظ کند

عی های فراواقبه متافیزیک و نامیده ،شان بودههایی که عاجز از درکتهتوضایح نادانسا   برایدر طول تاریخ مدام 

ای را از مفاهیم ارائه داده و فیزیک، بخش بزرگی از پیشااارفت علمی، درک تازهپناه برده اسااات اما امروزه که 

اند. افسانه ای پیدا کردهشاده و ماهیت تازه ها از روی افساانه برداشاته   گونه حجابماوراء را تصاري کرده، این 

یک نوع افسانه ع واق یعنی در ؛دهدآید و به زندگی خود ادامه میچگونه هر چیزی پدید میکه دهد توضایح می 

و پایانی  کندشود، اما افسانه با انسان ادامه پیدا میشنویم و تمام میداساتان است با این تفاوت که داستان را می 

ند، ما)بدون پا، بدون پایانو با ما می از اَسااَر)بدون ساار، بدون آغازو آمده و تا اپد دیگر افسااانهندارد. به عبارت 

ه و ب کردهض ساات، به مرور لباس عوکه آیینی ایرانی ساایاووشااان  برای مثالهد. دگرچه مدام تغییر شااکل می

 اصل . درکرده استادامه پیدا این جریان تا امروز و  گرفتهعلی جای سیاوش را بنحساین  شاده و عاشاورا بدل  

ثلن در هد. مدار میمورد بررسیِ ساختاری قر ،ست که وضعیت امروز را با توجه به گذشتهشناسی دانشیاسطوره

سااات، های متنوعی مثل انگلیسااای، فرانساااوی، فارسااای و هندیاروپایی که دارای زیرمجموعههای هندوزبان

و ی کاماسوترا از درا داریم. کلمه« کاماسوترا»ی در زبان هندی واژه برای نمونه ،بسیار رایج است شناسیاسطوره



 142علی عبدالرضایی / 

 

ی نهپس معنای آن، افسا؛ تشکیل شده است،فسانه و اسطوره ابه معنی که « سوترا»به معنای عشق و « کاما»ی واژه

ه شوید که بمتوجه می ،جو کنیدوی این واژه جستدرباره وجوگر اینترنتییک جسات سات. اگر در  بازیعشاق 

شود. این یک علم و دانش است؛ علمی که از گذشته و تقریبن ابتدای گفته میکاماسوترا بازی های عشقپوزیشن

های یا پوزیشااان کاماساااوترا، یک خدا و مصااادری دارد که نحوهاز ید و هنوز ادامه دارد. هر بخش آتاریخ می

های عنوان روسپیها که گیشاها را بهیا مثلن ژاپنی ،ها استاد این کار هستندهندی .دهدمختلف سکس را نشان می

کردند. در ایران هم رین زنان انتخاب میترین و زیباتها را از میان بهترین، باهوشدادند، آناشااارافی پرورش می

ما د، ایکشها را به تصویر میشاد که این سریال، ماجرای گیشا پخش می« های دور از خانهساال »ساریالی به نام  

ها آن و یا داستان که یونانی در اسطوره بود! سریال را کاملن تغییر دادهداستان صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 

گویند و می mythology یشناساسطورهدر انگلیسی به . ایمکنند، با تاریخ و داساتان مواجه لفظ میت  Historiaرا

که چگونه به و اینها حرکت تاریخیِ اسطورهبا تطوّر یا  شاناسی اساطوره اند. در کرده mythبه بدل اساطوره را  

 علمِ همان این،اند، طري هستیم و شدهو چگونه دگردیسی دارند و در ناخودآگاه جمعی ما ثبت  اندامروز رسیده

اند و در شدههستند که از اسر، ناخواسته در فکرمان ضبط  اطالعاتی مجموعه هاهاساطور  واقع در .مطالعه اسات 

دهیم. مثلن زمانی که نام ها واکنش نشان میو ما ناخودآگاه نسبت به آن اندریشه کردهمان های ذهنیزیرسااخت 

کنیم. در عنوان یک ایرانی، ناخواسته تصوراتی از شخصی قوی و نیرومند پیدا می رسد، بهمی مانرستم به گوش

یی ست؛ جادوبه معنای افسون یا چیزی جادویی نیز ست. افسانها اصال اساطوره، یک افساانه و داستان تاریخی   

 توانیممی عنوان یک شاعر چگونه وجود داشته باشد. حال ما به آن چیز که لزومنباور بودن نه اینغیرقابل یعنی

کنیم؛ یعنی هر چیز بزدایی رهساازی، اسطو کار ما این اسات که در مواجهه با اساطوره  کنیم؟ ها بازی اساطوره با 

اگر نتوانیم آن جایِ خالی را پمر کنیم، گرفتار  و ه دنبال جایگزینی برای آن باشاایمب هیم وشااده را تغییر دساانگ

یکی از کسانی که در این زمینه مطالعات  در شروع بحث گفتم،طور که شویم. همانت میتکرار و تبعیت از سانّ 

هایدگر  یدان بود که بر اساس فلسفهست. او یک الهیبسایاری انجام داده، کارل رودولف بولتمان متفکر آلمانی 

، «عهد جدید و اساطیر»ثل م ،نوشتهم های زیادی زدایی پرداخت و کتابی اسطورهبه مطالعه و تحقیق در زمینه

ها های مختلفی که او نوشته، بر خیلیرساله«. عیسا مسیح و اساطیر»یا « زداییی اسطورهامید مسایحی و مسائله  »

عات خواهند در این زمینه اطالزدایی، متفکر بسیار مهمی است و کسانی که میتكثیر گذاشت. بولتمان در اسطوره

 کاربرد …چیز از جمله شعر، داستان، سیاست وزدایی در همهخوانند. البته اسطورهکسب کنند، باید تكلیفاتش را ب

 هم ارتبا  تنگاتنگی دارند و در هم تنیده ین دو باا بنابراین ،ستزداییاساطوره  نوعی زدایی،آشانایی  مثلن. دارد

 ایم باید از هر نظر آن رکنزدایی صحبت میچیزشاان به هم ربط دارد. زمانی که راجع به اساطوره  هساتند و همه 

من در خطرناک زندگی »که در کتاب « بساام المهر المهران المهیر»شااعر من در مورد بررساای قرار دهیم. مثلن 
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آید و رَحَمَ قلب می «رَحَمَ»از  «رحیم»دانید طور که میام. همانمنتشر شده، نقاب از صفات اهلل برداشته« کردممی

جای و به  «مهران»، «رحمان»جای قساامت از شااعر به   ه همین دلیل در آناساات، ب «مهر»ی یا معکوس شااده

عنوان  ی توالتش را بهجا که کاسهآن ،شودیاد می« مارسال دوشان »م. یا در پایان شاعر از  اهآورد «مهیر»، «رحیم»

طور که ت. هماناس زدایی از نقاشینیز نوعی اساطوره  کار او دهد، اینتابلوی نقاشای در نمایشاگاهش قرار می  

زدایی از نام نیما وجود زدایی وجود دارد. در جایی دیگر از همین شاعر، اسطوره چیز اساطوره گفته شاد در همه 

دهد. از قرار را نشان میاو شده و نوع نگاه نیما به اشاره )همسر نیماو  که به اسم عالیه خانم همان ساطری دارد؛ 

در شعر، نوع رفتاری را من  !همسرش بودهانم فراهم کردن بسا ِ تریاک ی عالیه خمعلوم یکی از کارهای روزانه

ي یکی از اهدازدا پیدا کرده است. طورهشاعر ماهیتی اس  به این دلیلو  امکه نیما با عالیه خانم داشات، نقد کرده 

نیان راتیِ ما ایاساسن نگاهِ خیر و شری ذا .ی ما وجود داردست که در جامعهمیسیه دوآلیزدایی، ستیز علاسطوره

پیامبر،  ی یکمثابهها داریم. زرتشت نه به به پدیدهنسبت محور و دوآلیستی رویکردی زرتشات  عمیقناسات و  

هایش، دانساته، بلکه او اولین فیلساويِ دوآلیست است که در آموزه  کس هرگز زرتشات را پیامبر نمی چون هیچ

رو بهه خدای خیر اساات روک« اهورامزدا»یا خدای شاار و  «اهریمن»ی خدا نیساات. ما در اوسااتا با شاایطان بنده

جا ینای آن دیگری نیست. در واقع هیچ وابساتگی به هم ندارند و مثل ساایر ادیان، یکی بنده   و این دوهساتیم  

و اخدا هم چاپلوسیِ او را قبول نکرده باشد و از درگاهش نرفته که بوسی خدا شیطان به دست ،مانند دیگر ادیان

ی بد جاست که او اندیشهست که شر را با خیر برابر قرار داد و جالب اینانده باشاد. زرتشت اولین متفکری ررا 

که ود بدیگر ادیان تفکر برعکسِ  و این درست دانستی نیک میاهورامزدا را اندیشه و، کردفرض میرا شیطان 

رخی در ب میت و وجود قائل بودند. نیچهجس شانبرایو ساختند شمایل یا بت میبرای شایطان یا خدا شکل و  

سیحیت را م که بود این پردازد و از این بابت با بولتمان نزدیکی دارد. نیچه درصددآثارش به نقد مسیحیت میاز 

ن شدی خوانیعنی غلطو این  شاود میخوانی تورات غلط انگار ،خوانی شاود مسایح غلط  خوانی کند، وقتیغلط

زداست. از این منظر، بولتمان هم مثل یک اسطوره ،کندکه با مسیح برخورد میزمانی  فه،. نیچه در فلسهااسطوره

ی توانیم به درک باالیی از مساائلهمی واندشااده در ایران نیز ترجمه)های بولتمان . با خواندن کتاباساات نیچه

ی زدایی ابعاد مختلفسطورهکه چه نقشای در پیشرفت شعوری فرهنگ جامعه دارد، برسیم. ا زدایی و ایناساطوره 

های کالساایک و حتی مثلن در شااعر فارساای، غزل، یا دیگر قالب  .تواند در ادبیات نیز دنبال شااوددارد که می

شااده و از ده قرن پیش یعنی تقریبن  گرفته« الممعجم»در اصاال، از  که ی ترازوییِ وزن، یک اسااطوره بودهقاعده

 یو قاعده کردهزدایی ما بوده اسات. نیما در مواجهه با شعر کالسیک اسطوره  زمان با ورود اساالم به ایران با هم

ی . بعدها دیگراندهدانجام میی نوپا، یعنی نیما کند. شااملو نیز همین کار را با اسطوره ترازویی وزن را باطل می

کنند، زدایی میرهاسااطو همگونه از شاااملو شااوند و اینخیال نظام آوایی میروند و بیسااراغ شااعر منثور می 
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ترین زدایی مواجه هسااتیم. تا امروز فروغ، یکی از درخشااانخواهم عنوان کنم که در شااعر مدام با اسااطورهمی

 دل به امری معمول شده است. اگرهای شاعر معاصار بود، اما بعد از جنبش کالج شعر، فروغ زدایی نیز ب  ساتاره 

ه شد، امروزاگر قبلن امر نو بعد از صد سال کهنه میو  شود.یزدایی نکند، هرگز نو نمرهاسطو شادبیات از خود

نویسیم، شود. تمام چیزهایی که قبلن خلق کردیم نسبت به چیزی که االن میبالفاصاله بعد از نوشاتن، کهنه می  

ی دایزکه به درک باالیی از اسطورهزمانی . شدههمان، معاصر و همراه زدایی با ما اینچون اسطوره ؛کالسیک است

یعنی  یم؛شدزدایی درگیر با اسطوره« مارکی دوساد»برسایم، دیگر نیازی به آوردن اسام نیست. ما تقریبن بعد از   

در  فهفلس»اب و در کت کرداگر پیش از مارکی دوسااد، کاماساوترا مقدس بود، ساد کاملن آن را زمینی و زیستی   

زدا در ادبیات است، بنابراین ادبیات، کُنشی افسانه زداییها همه نوعی اسطوره. ایننوشتباره در این« اتاق خواب

ی تا اصول و قوانین قبل وزداست، هشود به نحوی اسطورای که تولید میدر خودش دارد. هر تصویر و تخیلِ تازه

ه بی سانسکریتِ اسطوره را دنبال کنیم که اگر معنا، منش و ریشهتواند زنده شاود. خالصاه این  را نشاکند، نمی 

اند. البته ها به اساطیر تبدیل کردهو عرب  Historyها به، انگلیسیHistoria  ها آن را بهرسیم که یونانیسوترا می

اند. و بت ساار و کار داشااته اند و با توتمها هسااتند چون بدوی بودهسااازتر، عربدر این میان، از همه داسااتان

 اساات که باز از نو فکر آن کردند. وقتمیا تبدیل به امری مقدس دیدند، آن ردرنتیجه هر چیز تازه و جالبی می

 کدام از ما داستانی چرا هر تر بپردازیم.، بیشجا نقش داردچگونه و چرا در همه که افساانه چقدر، به اینو کنیم 

ان که ی انسلهچرا مسئ؟ شوندهای قبلی، تعریف مییا میتها ها نسبت به افسانهکدام از این داساتان  داریم و هر

جنگ و تقسیم قدرت به  همهی اینکاماسوترا چیست؟ آیا ریشهی شود؟ قىیهقدر مخفی میساکس اسات، این  

 امر شان پنهان کردنِکنند و هديگونه کاسبی میخاطر دساتیابی به ساکس بوده اسات؟ آیا ادیان و سیاست این   

 . کنیمبتر فکر کند که الاقل مستقلیزدایی کمک منهایت اسطوره ممنوع است؟ درک اسطوره و در
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 تمدن سوی به رهیافتی مرکزی، دانش

دهد، در تمدن ایران باستان، های دیگر شکل و چارچوب میهر تمدنی یک دانش مرکزی دارد که به دانش

ر که من دنکرد. ایحکمت، نقش دانش مرکزی را داشت. در تمدن رومی و یونانی هم فلسفه این نقش را ایفا می

تواند خودش را احیا کند هر تمدنی زمانی می .دلیل نیست، بیامکردهایرانی تاکید ها روی حکمت تمام این سال

بتواند چارچوب مفهومی حاکم را این چارچوب از طریق که این چارچوب معرفتی و علمی را داشااته باشااد تا  

 چارچوب کنشی فقط زیرا ؛بشود« چارچوب کنشی»ه رکزی، بدل ببرآیند این دو دانش م در نهایتشکل دهد و 

ست که در حال حاضر شاهد آن تواند تدبیر و عقالنیت را حاکم کند. وگرنه نتیجه، همین اوضااع نابساامانی  می

ها نیز از سمت که آن چرا ؛یز جلوه دادن تمدن غربی را ندارمها و عزستیزی ایرانیهساتیم. قصد سرزنش تمدن 

های فکری و که تمدن آینده را بنیانالیمدرنیسم غربی بر لفظ استوار است، در حاند. مثلن پسات دیگر بام افتاده

ها آن را کارگردانی رسانه نوعی سیالیت فرهنگی در دنیا هستیم کهدر حال حاضر شاهد  .دهدمعنایی تشکیل می

انه کند. متاساافرا دنبال نمی جز دامن زدن به اغتشاااش فکری، هدي دیگریولی این ساایالیت فرهنگی کنند، می

مدرنیسم، برای توجیه این وضعیت جدید، پناه به الفاظ و اصالت نشانه برده که ی غرب به تبعیت از پستفلسفه

مدرنیسم رویکردی افراطی به ساازی معنا و محدود کردن آن به لفظ اسات. اسااسان پست    ی آن، ساطحی نتیجه

از همین شااکاي و خال و حاال به دساات نداده  ایمعنای عمیق و تازهخدایی  -اصااالت لفظ دارد و با طرح زبان

م به مدرنیسمورد نظر پست «تکثرگرایی معنایی»برد. در واقع حتی ترین بهره را میداری دارد بیشفکری، سرمایه

بینید کنید می عمیق فکر منجر نشاااده اسااات. اگر «تکثرگرایی لفظی»و  «گانیاژوچند»چیزی جز رویکردش به 

ین و هم اندمدرنیساام به جز فوکو، دلوز و معدودی دیگر، معنا را به لفظ تقلیل دادههای پسااتاغلب فیلسااوي

م شده. طوری که در حال حاضر رویکردهای نیهیلیستی تنها تاویلی که از جهان ساشاتباه بزرگ، آبشخور کاپیتالی 

ای به حکمت هندی شااود که توجه ویژهالی میده ساا .اسااتوار اساات «معناییبی»، بلکه بر «دانمنمی»دارند نه بر 

حال که مزایای اصالت لفظ را دارد، مشکالت آن را ندارد نا در حکمت هندی، در عیدارم، در واقع اصاالت معن 

ی نزدیکی دارند، جایی که معنا و شااهود، رابطهو محوریت معنا را نه به لفظ، بلکه به شااهود داده اساات و از آن
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فکر هندی غمگین نیساات، بلکه اندوهگین اساات و هنوز د. یک روشااننگیره قرار میلفظ و سااطح در حاشاای

اصالت معنا در حکمت هندی،  .افتدچرا که اندوه، عمق دارد و تفکر هم در عمیق اتفاق می .تواند فکر بسازدمی

دهد عمق می ختاراین سابه  ،کندهای ذهن میبیرنتهای بشری، ساختاری معرفتی را وارد البا متحد کردن دانش

پردازد، بلکه با ها نمیبرد و هرگز به نفی دیگر فرهنگهای انسااان به کار می فرهنگ در جهت زیسااترا  آن و

 ،دشوبعد از مدتی بدل به تمدن می هر فرهنگی اگر پرسنده باشد و مدام خود را بسط دهد، .ها در تعامل استآن

سر  ست که بررود و این همان بالییرفته از یاد میود و رفتهشی سانت می گر نباشاد، طعمه اگر تمدنی پرساش 

چیزی جز لفظ هم ممنوع شد و معنا از دست رفت و حاال  و پرسشبعد از ورود اساالم، فکر  ؛ تمدن ایران آمده

 و مشتی تحریف برجای نمانده، یعنی ما در حال حاضر نه وارث یک تمدن، بلکه وارث یک دروغ بزرگ هستیم،

یم، مثل حالج سرمان باالی دار برس حقیقت سوال کنیم و به فکر و اگر ! چرا که سایزده قرن اسات  دروغ سانت 

 .رودمی
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 بازی یفلسفه

ی ازاین یعنی هیچ ب و کندمعنا پیدا می ای که در متن دارد،اساااس نوع بازی کلمه بر :گویدویتگنشااتاین می

و  شاااودزندگی و گذر از متافیزیک می ح باازی باعث فراروی از قطعیت این بادون معناایی وجود نادارد. طر   

بازد. خوب و بد، خیر و شاار یا خواساات و نیت معنا می« این را بکن آن را نه!»ی اخالقی جاساات که گزارهاین

 تواند خود را بهدهد و دیگر اخالق ساانتی نمیفرض، مرزهای خود را از دساات میشاایطانی با قبول این پیش

ی مسااتقیمی با نظر و شااود، رابطهکس تحمیل کند. اساااساان هر حقیقتی که در متن طرح می چیز و همههمه

؛ ندکپیدا میپس هر حقیقتی با توجه به نگاهی که به آن شااده، معنی  .بازیگر آن دارد (Perspective) پرسااپکتیو

ی از این گزاره با تاثیرنیچه  ود.شااااش در متن ادبی سااااخته میمثلن معناای یاک کلمه بساااته به بازی زبانی  

 ،«کندجا میجابه این بازیو قطعات پازل را در  ساااتدر حال بازی کودکی زندگی،» گوید:هراکلیتوس که می

ای از پازل یا بازی، گاهی دستش به قطعهخانه است که در حین «سازنیروی جهان»معتقد است این کودک همان 

همان  تواندمی این عامل مخرب و کندو ناخواسااته تخریبش می خوردمیت، بنایی که در حال ساااختن آن اساا

 یزی راچساز هرگز قصد خراب کردن طفل یا نیروی جهان . اینسیل و یا سونامی باشد بالیای طبیعی مثل زلزله،

متافیزیکی ای علیه مفاهیم نیچه با این تمهید، فلسااافه دهد.او فقط دارد باازی خودش را انجام می  زیرا ؛ردنادا 

ساات که هراکلیتوس را دهد. اصاالن به همین دلیل امی «بازی»کند و در این میان نقش محوری را به تعریف می

یهوده را پوچ و ب« بود»، وجود ندارد؛ یعنی «وجود»چون هراکلیتوس معتقد بود که چیزی به اسم  ؛کندستایش می

 د.کند، دارکه انسان طرح می ایمستقیم با نوع بازی یباور داشت که همیشه رابطه« شدن» دانست و به امرمی

 آدمی گویدداند و می، احمقانه می«طورباشااادیا آن طورآدم باید این»گویند را که میاین طرز تفکر  نیچه،

جهان یک هیوالی  تواند این یا آن باشااد.ساات که میاساات و فقط طی آن بازی شناگزیر به انجام بازی خود

طی  نهاتدهد و این تغییرات هم بلکه مدام تغییر ماهیت می ،شااودپایان اساات که هرگز نابود نمیشااروع و بیبی

شود، وجود دارد و در می هایی که با آنجهان واحد نیسات، چون به تناسب بازی  افتد.اتفاق می ی بازیپروساه 

هدي را دنبال کند، کاملن بی که ساختار منظمی داشته باشد و مقصدیاصال، چندگانه اسات. اصلن بیش از این  

 کند.که بازی عوض شود، شکل و شمایل آن نیز تغییر می ی بازی اتفاق افتاده و همیندر نتیجه زیرا ؛است
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ساااته به کند و تفکر را نه وابژیل دلوز در جایی برای تقابل با جبر، فکر کردن را به پرتاب تاس تشااابیه می

ی شود و شانس هم جز در پروسهه از مجموع ضرورت و شانس تشکیل میداند کجبر، بلکه بساته به اختیار می 

هم  ی تفکرپیشاامدی که ممکن اسات در پرتاب یک تاس اتفاق بیفتد، در پروسه   نافتد. احتمالبازی اتفاق نمی

ط وسااالبته نباید در مواجهه با بازی، دوآلیسااتی برخورد کرد و پای جبر و اختیار را  دارد. اینقش تعیین کننده

، دنبال مکنیها فکر میاما وقتی به ترکیب شماره م،گردیگوید در پرتاب اول تاس، دنبال شانس میکشید. دلوز می

ها طرح بازی را رفتاری خیلی رود.جاست که مفهوم بازی از جبر و اختیار فراتر میو دقیقن این مضرورت هستی

 وخیر و شر در هاسات.  اخالقی با پدیده ازی، رفتاری فراکه ب سات در حالی و این دانندغیراخالقی با جهان می

شاااود که از اخالق یم باعثبازی طرح  .ندارد یخواندارد که با بازی جهان هموجود  قطعیتی، هر دوآلیسااامی

نه مثل اخالق کنونی که کارکردی ضد زندگی  ،سااز اسات  برسایم، به نگاهی که زندگی  ایتازه سانتی به اخالق 

بساام اهلل الرحمن »یعنی چه؟ شااما که مدام ذکر « بخشااداین را نکن، گناه دارد و خدا تو را نمی» یگزاره دارد.

؟ خدا دکار کنیاو را بی دخواهیست، پس چرا میکه شغل اصلی خدا بخشندگی دو تاکید داری گوییدمی« الرحیم

را دارم، من هوای تو چون  خواهد بازی کنت میجور دلکند که هری قرآن تاکید میسااوره در اول هر شخود

و  ندکناما مشااتی مال دارند خالي خواساات خدا عمل می .ببخشاامتو را تا گناه کن  و توانی لذت ببرپس تا می

  !«بازی ممنوع»ها همه یعنی و این کارشان شده پرهیز از گناه و ترویج پرهیزکاری

ای از کمیت قدرت هستند، پس نمایهبرد و باخت،  بخشد.معنا می شکل وبازی  قدرت است که به اسااسن 

 ی قدرتحال ارادهعین نیچه جهان را بازی و در بیخود نیست که توان از هم تفکیک کرد.نمی بازی و قدرت را

ی را هدف ،ج از خودی قدرت خارکه ارادهست؛ یعنی اینهدفیبیرک نیچه از این مفهوم، مبتنی بر البته د .داندمی

ی نیچه گیرد. دریدا ازخوانندهخوانش دریدا از نیچه بر اسااااس مفهوم بازی شاااکل می یحت کناد. دنباال نمی 

 خوانیی نیچهجهت وقف دریافت یک کلیت معنایی نکند و معتقد اسات در پروسه بی خواهد که خودش رامی

ارد و اعتقاد ددهد دریدا، نیچه را در مقابل هایدگر قرار می هاست.شود، بازی نشانهستگیرش میتنها چیزی که د

چون به دنبال حقیقت غایی نبوده و مفهوم  ؛است گرفتار شده و نیچه فراتر از آن« متافیزیک حىاور »هایدگر در 

ي فیلسو» د:نویسمی «فراسوی نیک و بد»کتاب اش نقش محوری دارد. خود نیچه در بازی در ساراسار فلسافه   

های و در بازی کندمیساات و مدام خطر اهل دیوانگی ،کندپروا زندگی میحقیقی از نظر من، نافیلسااوفانه و بی

جاست که بازی و رفتار ؟ اصلن دقیقن همینحري نیچه، چه معنایی دارداین «. آزمایدگوناگون بخت خود را می

 کند.نیچه اهمیت پیدا می یدیونیزوسی در فلسفه

یاد  ای که من از آنالبته بازی ،آوردم تا به این اصاال برساام که چیزی جز بازی وجود ندارد را این مطالب

و را دست یعنی ا ،گویند فالنی با من بازی کردهکنم، با تعاریف مرساوم بسایار متفاوت است. مثلن برخی می  می
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ستم خوامی ،ندازماقصد نداشتم کسی را دست بی شاعر و حزب ایرانارشایسات   من با تاسایس کالج  اما  ؛انداخته

ای که ظاهرن از کالج آغاز شده اما از بدو تولدم وجود شعری بکنم، بازی ها را وارد یک بازی شاعوری و خیلی

 هست و خواهد بود. ،داشت چون شعر و شعور همیشه بودهداشته و بعد از مرگم نیز ادامه خواهد 
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 نقش زبان در تغییر فرهنگ

ثر نیز افتد، بلکه رویه و زبان اق نمیرادیکالیسم و آوانگاردیسم فرهنگی دیگر فقط در درون و مفهوم اثر اتفا

توان با شود. در واقع میتر ارتباطات انسانی دچار اختالل میباید رادیکال و آوانگارد باشد. اگر زبان نباشد بیش

دهد. ی معنا را داشاات و همین امر، تاریخ زبان و تفکر را تشااکیل می ترین مبادلهی زبانی، بیشترین نشااانهکم

ک به صورت یآن را ست که نظام معنایییک  هر دانشی، .توان تصور کردنمی عنایی، هیچ دانشی رابدون نظام م

ای مستقیم با نظام معنایی و سپس با نظام نشانه یشناسیم. اساسن هرگونه تکامل دانشی، رابطهای مینظام نشانه

های ساات، مثل تفاوتی که دانشاینشااانههای متفاوت و متنوع جهانی، تابعی از تنوع زبانی و تنوع دانش .دارد

، کنم ررسیبرا گیری ادبیات سایاسای   چگونگی شاکل  کهدنیا با هم دارند. بدون اینپزشاکی در مناطق مختلف  

ی های ساایاساای بپردازم. اساااساان ایدئولوژی و زبان همیشااه رابطه خواهم به نقش زیربنایی زبان در دیدمانمی

آورد و نظام پدید می را بینی، نوعی نظام معنایییدئولوژی با ایجاد یک جهانهم داشاااتند و دارند. ا نزدیکی باا 

مثلن در طول تاریخ بشری، دین به عنوان نوعی ایدئولوژی باعث بسط و  .کندای خاص خود را تعریف میشانهن

ن و تیگسااترش زبان شااده و در کنار هر دینی، زبانی معرفی شااده اساات. مثل زبان عبری و یهودیت یا زبان ال 

 و زبان ترکیب …مساایحیت، زبان عربی و اسااالم، زبان سااانسااکریت و هندوئیساام، زبان چینی و بودایی و   

یعنی چیزی که ساختار درونی یک فرهنگ را  ؛ده استدا دسات  به را هویت تاریخ، طول در همیشاه  ایدئولوژی

ساات که در نهایت، نظام ژیشااود. همین ترکیب زبان و ایدئولوهای فرهنگی میدهد و باعث تفاوتشااکل می

ساات و زبان نوشااتاری هم زبان گفتاری و شاافاهی، وجه متغیر هر زبانی .سااازدمعنایی آن زبان یا فرهنگ را می

ع جود دارد، باعث تنوشااود. جدالی هم که بین ثبات زبانی و تغییر زبانی وصااورت ثابت آن زبان محسااوب می

رای های کهن، بکنند و فرهنگ، تغییر زبان شفاهی را موکد میهای تازه. اساسن فرهنگشده است فرهنگ بشری

دهد یاساس تغییر و ثبات زبانی رخ م وجه نوشتاری زبان اهمیت قائل هستند، چرا که تغییر و ثبات فرهنگی، بر

است.  همیتکند بسایار حائز ا و در نظر گرفتن این نکته برای یک شااعر و متفکر یا کسای که کار شاعوری می   

زمانی با زبان داشته گی زبانی در شاعر مهم است و چرا یک شاعر نومدرن باید رفتاری هم ه چرا زبان و تازکاین

، شودمیهای رپ توجه و ترانهslam poetry که در زبان انگلیسی، اینقدر به تنها دلیل استتیکی ندارد. این ،باشاد 
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کنند. زبان شفاهی و فرهنگ عامه نقش مهمی را ایفا می در تغییر و مخاطب انبوه دارندها است که آندلیل این  هب

 .دهدبرد و آن را تغییر میفکری دست میبه همین نسبت، یک شاعر واقعی با خلق زبانی تازه در فرهنگ روشن

رت در صو، کنندشان را نو مید و مدام زبانچنین روی گفتار تاکید دارنهای انگلیسی زبان جهان اینچرا رساانه 

جیح زمانی تربه رفتار در ،زمانی را با زبانکنند؟ چون رفتار همها تبلیغ میبرند و در رسااانهشااان دساات میزبان

 یبعد از دهه چراعث نوزایی فرهنگی و فکری بشاااوند. توانند بادانناد کاه تنها از این طریق می  دهناد و می می

از های دولتی مدام تاکید دارند و رساااانهچنین بر ساااادگی زبانی های فکر جمهوری اساااالمی اینهفتاد، اتاق

ها به این مسئله که کار زبانی و تغییر زبانی باعث تغییر فرهنگ مسلط و آن؟ زیرا کننددگردیسی زبانی پرهیز می

جهت نیساات که مطبوعات ایران و شااود، کاملن واقف هسااتند. بی انهدام زبان ساالطه و در نهایت ساانت می 

محور در برج عاجش بمیرد و نسل جوان اند تا نویسنده و شاعر زبانبسایج شاده   چنینهای حکومتی اینرساانه 

 .شان را هم نشنونداسم تیح
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 قدرت زبان به بانز قدرت واکنش

 زبان، با زبان قدرت مقابله کرد؟قدرت  توان از طریقچگونه می

ر د قبلن با کلمه نیساات.کردن قط کار ساات. شاااعری ف پاسااخ من، فکرپردازی و تاکید بر خرد شااعری  

ن، ی متتوان در عرصهمی کند وفکر را تولید می ،زبان ست.زبانی چیز بازیاشاره کردم که همه بازی زبانی بحث

ارجاع  «1شکست برجام»تر شود شما را به شعر که بحث ملموسی تفکر رسید. برای ایناز طریق زبان، به عرصه

رساایدم. چنین برخوردی را ، هرگز به کاپیتالیساام نمی«دونالد ترامپمک»نوشااتم اگر نمی شااعرم؛ در این دهمی

چیز همه قات سیاسی روز توجه داشتند وتر به اتفابیش آثار گونهاینر شعرهای ژورنالیستی داشتیم، در تر دپیش

شاااعرها توجهی نداشاااتند،  قبیل چون به زبان خاص این ؛افتادبلکه در بیرون شاااعر اتفاق می ،نه در زبان متن

 از پورن، شاعر سکسی  منظورم جااین .گویندمی« زبان پورن» به این زبانشاان مساتقیم بود که اصاطالحن    زبان

ت اندیشی منجر به نویسش شعر شکسزبان نوع خواهم بگویم یکنیسات، بلکه زبانی فاش و مستقیم است. می 

گی شتهگست و شعر از این طریق شیتالیساتی دونالد کاالیی کاپیجا دونالد ترامپ نیز مثل مکو اینبرجام شاده  

شااعرهای  دریا  ،بینیدمی هم «جمهوری اسااپاگتی» کند. این برخورد را در کتابانسااان کاپیتالیسااتی را موکد می

ا جآن ، در واقعهستیمورشی و دیونیزوسی زبان وجه شا و شااهد   کندکه زبان خودش را رو می «اروتیکا»ب کتا

شااود. اساااساان درون متن  ی متن میکند و تنانگی و حکمت بدن وارد حیطهشاارّ و شااور خودش را لخت می

. شوددیده نمیکتاب وجود دارد، در شعر معاصر فارسی دو  هایی که در اینتاب، یا نوع سوژهشعرهای این دو ک

ای چون شاعر ایرانی وجودش را ندارد که در خانه ؛ر ادبیات فارسی وجود نداردمجموعه شاعری مثل اروتیکا د 

نویسد نه در واقع شاعر معاصار فارسای را ریاکاری می    .شاود و در میدان صافحه لخت  ای زندگی کند شایشاه  

مله ج جایی ارکانهداند که آوانگاردیسم تنها جابتفکر شعری، شاعر ظاهرن نونویس ایرانی هنوز نمی و خالقیت

پشت فىای  یکند، حتنشاینی زبان نیسات. متاسافانه شعر فارسی فکر نمی   با توجه به سایساتم جانشاینی و هم   

 تم و موتیف مقیدی که سرتاسرو جای شود فکر وجود ندارد، طور اتفاقی تولید میهها گاهی بای که در متنتازه

                                           
 ، شاعر: علی عبدالرضایی«لیالو»شعری از مجموعه شعر  1

http://kalej.net/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://kalej.net/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://kalej.net/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%da%af%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6/
http://kalej.net/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%da%af%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6/
http://kalej.net/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://kalej.net/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
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فاده از تکنیک چندواژگانی باید منجر به چندمعنایی دانند که استها هنوز نمی. خیلیسات خالی ،متن را فرا بگیرد

عنا کنند شعرشان مهایی که ادعا میمعنایی نداریم. آنمعنایی! چرا که اساسن در شعر چیزی به اسم بیشود نه بی

 .دانندهنوز معنای معنا را نمی ،ندارد

ایداری علیه ثبات و پ تفکر شااعری چیساات؟ آن چیزی که فرهنگ متنی را پدید بیاورد و ساابب کنش متنی

زبان شود. باید در زبان دست برد و این دست بردن در زبان بدون حیله ممکن نیست. باید انگیزه و تخیل را در 

بلکه به  ،کنندها در شعرشان کار زبانی نمیرو شد، خیلیهتوان بدون نقشه و پالن با زبان روبآن دخیل کرد، نمی

و شاااعر هر کاری که بخواهد با  نقش جساد را دارد از شاعرهایِ براهنی، زبان  کنند. در بسایاری  زبان تجاوز می

 دتوانیط میفق دیدست نیاوره ش را بکه به زیبایی برسد، زبان زن است، باید پا بدهد، تا دلکند بدون آنزبان می

ه ان نیساات، بلک. کار زبانی بزک کردن زبکندبازی نمیعشااقبا جسااد  ، اما شاااعر واقعی کهدبه آن تجاوز کنی

گو شوید که زبان بدل به عشق شود، انگار وتوانید وارد این گفتگو با زبان است، زمانی هم میوبرخورد و گفت

ان باید به قدرت زب دکه در زبان قدرت ایجاد اختالل کنیکنید. برای اینگو میوکه دارید با معشاااوق خود گفت

که  شودزبان ندارد. اشراي بر قدرت زبان وقتی حاصل می یشآرا. قدرت زبان ربطی به مهارت در شویدمسلح 

 .وسیع و گسترده باشد بسیار هاتانی مطالعات و دادهدامنهو  از قدرت تفکر برخوردار باشید
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زبان قدرت علیه  

 اب یمساااتقیم یبرخورد یا درک دوتایی زبان قدرت و قدرت زبان بسااایار مهم اسااات. قدرتِ زبان رابطه

با پول دارد. معمولن در جوامع جهان سوم  یمساتقیم  یزبانِ قدرت رابطهدارد و در برابر آن  تیزهوشای و تفکر 

 ینخمینی با زبا ،وجود داردنژاد و خمینی یک رابطه بین احمدی ثلنمثل ایران، زبانِ قدرت فاقد تعقل اسااات. م

چون  ؛شتگذاتمام اقشار جامعه تاثیر می روی  و این حري «تواند بکندمریکا هیچ غلطی نمیآ» فت:گسااده می 

سات که با زبان عوام فاصله  ای، طوریخاتمی و به خصاوص خامنه مثل  ت کساانی . نوع کلمابودزبانش سااده  

ای را زبان خامنهمردم عادی  و معمولن کنددساااتور زباان را رعایت می معمولن هاایش  او در ساااخنرانی ،دارد

 از تربیش هایشبنویسااد و در نوشااته  ی سااادهنامه یک تواندنمیحتی روحانی  ی،ا. بر خالي خامنهفهمندنمی

ی ایران یقشر فرودست جامعهست که منطقی ای دارد وزبان ساده نژاد هم. احمدیکنداساتفاده می کلمات عربی 

 شوند. مقهور زبان قدرت و  کنندهایش را باور زودتر حري

 قدرت زبان اشراي داشت. زبان قدرتبر  بین مالها فقط طالقانیرد. فکری داقدرت زبان یک منش روشان 

های قدرت زبان مسالح کند. مثلن وقتی از نظر اقتصادی کم  های فکر، خودش را به مولفهکند در اتاقساعی می 

شما کار . این «مدرسه غیرانتفاعی»گذارند های زمان شاه را میاسام مدرسه  ،خواهند چپاول بکنندآورند و میمی

گذارند رساااند. اسااام دزدی را میبها به منافع خود آنشاااود و باعث می کندقدرت زبان می یرا وارد مرحله

و تا بخواهند بفهمند زمان  دانناد اختالس یعنی چه جاامعاه نمی   ی پاایین ، چون خیلی از افراد طبقاه «اختالس»

ا آن را ب ،«دانشگاه آزاد»گذارند و خصوصی را میدانشگاه پولی اسام   ناند. یا مثلها کارشاان را کرده برد و آنمی

شان خالی شده است. تا مردم بفهمند چه کالهی بر سرشان رفته، جیب و کنندزادی که مقدس اسات، همراه می آ

ی نقطهدر  ،شودتر میعلمیه و چرندخوانی مجانی یچقدر که حوزه کشند. هرکنند و به گند میعلم را پولی می

تر ها تعقل است. معنای قدرت زبان این نیست که بیشراه مبارزه با اینتنها شاوند.  تر میها پولیدانشاگاه  مقابل

 شیم؛عملکردی شعوری داشته باکه  معنایش این است ،های شاعری استفاده کنیم فارسای یاد بگیریم و از تکنیک 

ال درت این است که شعور را در جامعه باترین مبارزه با زبان قافتد. بزرگچون در زبان، اندیشه و تفکر اتفاق می
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در کالج شعر و کالج داستان و  ساال  طی این چندمثل همین کاری که ما  .ببرید و روی فرهنگ جامعه کار بکنید

 اخیلی چیزهدیگر  ایم، حاالما کار شااعوری و تولید فرهنگ کرده. دهیممیانجام  حاال در حزب ایرانارشاایساات

خواندم!  «ادیت نومدرنیستی»اخیرن مطلبی در رابطه با مثلن الیت تاثیرگذار ما دارد. این نشان از فع و شدهعوض 

حال به معنای حال حاضاار و نومدرن مدرن یعنی . نومدرنیساام در کالج و با تعریف ما ساااخته شااده اساات   

کنیم. ی میازسساس آن ایدهبر اما و  شودتولید می با توجه به این تعریفنومدرنیسم ازه باشد. ست که تحاضری

ن برند. استفاده از ایرا که آن هم در کالج تولید شده، به کار می« فودیادبیات و هنر فسات »عبارات ای حتی عده

رفتار  ،یعنی ایجاد فرهنگ ایم؛پیش گرفته در ما علیه زبانِ قدرتست که ی نوع رفتاریاصطالحات، نشان دهنده

ایجاد فکر کند و بستر بسازد. ، سازیم که تاثیرگذار باشدما نامی می در واقعساازی.  ساازی نه نامه نام و شاعوری 

ن فقط شعار دادن در خیاباکار انقالبی قطعن تاثیر خود را خواهند گذاشت، د ندرسات تبلیغ شاو   هاایدهاگر این 

زب گری قدم برداریم. در حو روشااان مان هم تاثیر بگذاریم و در جهت آگاهینیسااات، ماا باایاد بر اطرافیان   

« های محلیتشکیل هسته»ی ها مثل ایدهایم و برخی از این ایدههای زیادی را مطرح کردهایرانارشایست نیز ایده 

 تاثیرگذار بودند و دیگران نیز از آن استفاده کردند. 

ز ش را اهایکند و چگونه ایدهقدرت چگونه از زبان اسااتفاده می، باید بدانیم می در ما تغییر کندباید چیز مه

را لو بدهیم و فقط با اشاااراي بر قدرت زبان روش حکومت . باید رسااااندی اجرا میباه مرحله طریق فریاب  

را ساااده کند؟  د ادبیاتخواهیم د وترساااز شااعرهای زبانی میحکومت توانیم این کار را عملی کنیم. چرا می

د. ذهن پیچیده دنبال متن و شعر ها عاشق سادگی هستنمایهشود و میانچیز سااده می همهدر این صاورت  چون 

را  سنویشاعران سادهمدرن و شعر غزل پسات  کند. ذهن پیچیدهبانی ارضاایش نمی رود و شاعر بندتن پیچیده می

 را بخواند.  صائب تبریزی هایشعرتواند ها میداند که جای اینزیرا می ،خواندنمی
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رگری  کارگر و ادبیات کا یتعریفی متفاوت از طبقه  

که وارد موضاوع اصلی شوم، الزم است بگویم که در فىای فرهنگی ایران معمولن یک برخورد  پیش از آن

ن گروه ق به ایگیرند که متعلدوتایی قرار می انتخاب وجود دارد. یعنی افراد بر سر یکدارانه و دوآلیساتی  جانب

ظر ی آن جناح نربارهحق نداری د ،نداشااته باشاای ای به جناحیاگر تعلق قبیله هسااتند یا آن یکی، عالوه بر این

ی ست، شعر کارگرزند و کارگر نیکراوات میکه با اینچرا که شاد  انتقاد می «ش کسارایی سایاو »بدهی! مثلن از 

تر اهل خواندن و نوشتن هستند. اساسن تعریفی که ی کارگر مدّنظرشان در ایران کمکه طبقهنویساد! در حالی می

در تظاهرات روز جهانی کارگر که  همین تعریف اشااتباه باعث شااده نیا وجود دارد غلط اساات وکارگر در داز 

ی ای دو طبقه قائل بودند؛ طبقهشناسان پیرو او، برای هر جامعهکند. مارکس و جامعهفرد متفکری شرکت نهیچ 

کارگر هم  زیریم، پس تلقی ما ارا بپذ یتعریفچنین اگر  طور نیست واما واقعیت ایندار. سرمایهی طبقهکارگر و 

. از دیدگاه ایرانارشایساتی، هر کسای که برای امرار و معاش خود نیازمند کار کردن و دستمزد    نیاز به تغییر دارد

از د. کنه زیردست او کار میو چه کارگری ک شود، چه یک مهندس پتروشیمییگرفتن است، کارگر محسوب م

ستمزد رفرما هم دارد و دکند و یک کاست که در کارخانه یا کارگاه کار می، کارگر کسای نیز دیدگاه کاپیتالیساتی 

این دیدگاه اشااتباه اما شااود. کند، کارگر محسااوب نمیاین نگاه، کساای که برای خودش کار می گیرد و طبقمی

نقش  آن مشااتری وکند، یک مشااتری را در نظر دارد اساات، چون حتی زمانی که کساای برای خودش کار می 

در بازار فروش، رقابت زیادی وجود دارد و فروشااانده نیازمند مشاااتری اسااات و همین  کند.رما را ایفا میکارف

صفت نباشد و کار شاود که شاخد فروشنده تحت امر خریدار باشد. پس هر کسی که دالل  موضاوع باعث می 

توانند باران را هم نی که میدارها و دالالی آن. تنها سرمایهکند، کارگر است، چه استاد یک دانشگاه و چه خدمه

ای بفروشند، کارگر نیستند. در ایران نیز همان تلقی قدیمی از کارگر وجود دارد؛ با توجه به مساحت بام هر خانه

حتی کشااااورزان هم کارگر محساااوب کند و در کارخانه و کارگاه کار میدانند که یعنی کسااای را کاارگر می 

 این تعریف، کارگر محدود شده، البته در ایران امروز کنند. باها را دخیل نمیشوند و در مناسبات کارگری آننمی

. با سازدکار انسان را میکه کاساته اسات. انگلس معتقد بود    نیز برداری وجود دارد که از اهمیت کارنوعی کاله
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ه نیسااتند. به یابیم که کارگران به خصااوص در ایران از ارزش و هویت وجودی خود آگامیدر تعاریف موجود

کنند که دالل یا پادوی بنگاهی باشند، تا از این طریق هم احترام جامعه را کسب کنند همین دلیل اغلب آرزو می

کشد و از آن یک کارگر از شغل خود خجالت می فرهنگ فعلی ایرانو هم رفاه زیستی خود را افزایش دهند. در 

عی ، نوو کارگر به عظمت کار پی نبردهصاحیح انجام نشده  ساازی  کند. در جوامع طبقاتی چون فرهنگفرار می

 گونهکه در جوامع غربی ایناش را انکار کند، در حالیکه شغلشود شرمندگی از کار خود دارد و همین باعث می

با محروم کردن اقشااار مختلف جامعه از حق بازی نیز د بوروکراساای منحط و پارتینیساات. دالیل دیگری مانن

آزادی بدون برابری یک دروغ بزرگ »زنند. رزا لوگزامبورگ در جایی گفته اساات: این فرهنگ دامن میبرابر، به 

اما برخی  ،رسد در جوامع انسانی از نظر قانون همه با هم برابرندبه نظر می»گوید: جورج اورول هم می« اسات. 

است.  نقالب اسالمی اتفاق افتادهخصوص پس از پیروزی اسات که در ایران به این دقیقن موضاوعی « برابرترند.

کند. یتری مقدر موکد شده که کارگر روز به روز احساس شرمندگی و حقارت بیشبودن برخی آن« برابرتر»این 

ارگر نویسد کارگر است. کاز ادبیات پرولتری را تغییر دهیم. هر کسی که در ایران می موجود پس ما باید تعریف

ارگری ادبیات ک تفکیک نشده و به همین دلیلدیگر این مفاهیم از یکالبته دارد. به دو شکل مغزی و یدی وجود 

شاود. در ایران نگاه به کارگر بیشاتر نگاهی روسای بوده اسات؛ مثلن اعىای     تر میدر ایران روز به روز کوچک

داشته  تهشبا د تا به قشار کارگر کردندار بودند، لباسای مندرس و کهنه به تن می حزب توده، حتی اگر سارمایه 

 در گیالن کشاورزان در پایانه لباس پاره و مندرس به تن دارد. که لزومن کارگر کسای نیست ک در حالی باشاند. 

 گاه به کارگر یک نگاه طبقاتی استن متاسفانه پوشند و ظاهر یک بورژوا را دارند.های شیک میروز کاری، لباس

که کارگری را مال خود کرده در حالی حزب توده ادبیات شاااود،این نگااه طبقااتی دیاده می   در ادبیاات هم   و

که ارائه شااده، متعلق به اعىااای همین حزب   ایترین نوع ادبیات کارگریترین و کثیفترین، احمقانهضااعیف

اند. پس ها را به وجود آوردهبندیدانند چون این حدها و طبقهها خود را صاااحب این ادبیات میاساات، اما آن

کنند که در قالب یک حزب در حال فعالیت هسااتند. هیچ حزبی هایی میخیانت را همین جاسااوسترین بزرگ

ند. یکی از کارهای این زمیکه مدام دم از مردم ساااازی نکرده، آن هم در حالیوده در جامعه طبقهمانند حزب ت

وند شگری محسوب میسات. اتفاقن کساانی جزو ادبیات کار  ادبیات کارگری از باقی کارگرها حزب، جدا کردن

دادند که غم کارگر که گویی همیشه باید این شعار را می ، چراها نام برده نشدهدبیات از آنحال در این اکه تا به

که ادبیات کارگری، ادبیاتی حالیدر  به نام ادبیات کارگری مطرح شاااده، خورناد! در ایران ادبیات فرومایه را می

ند؛ کی فرودست فرصت نوشتن خالق را پیدا نمیی جوامع، طبقهمولن در همهفکرانه است. معرادیکال و روشن

د شی فرودست میها و طبقههایی از طري حکومت به کارگرزادهمثلن در آمریکا، حدود هفتاد ساال قبل، کمک 

قه گونه ادبیات کارگری از سااوی خود آن طبهای مهم برخوردار شااوند و اینتا از امکان تحصاایل در دانشااگاه
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 وجودم بنابراین تعاریف کم شده،ها امروزه قطع شده و توجه به این ادبیات هم یافت اما این کمکگساترش می 

تر و این موضاااوع در مورد ایران مهمبررسااای . داردبازبینی مجدد  از کارگر و ادبیات کارگری نیاز بهدر دنیاا  

  .هستند یازمند بازبینی و بازنویسیو ن ندریف غلطی ایران اکثر تعاچون در جامعه ؛تر استعمیق
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 رانیا در سنت یطرهیس هیعل

 ندیجنگ حال در که است سال ازدهی و صد ،ضیتبع فاقد یجامعه کی و یآزاد عدالت،رسیدن به  یبرا ما

 گاه،دانش یکو وهفت،پنجاه انقالب د،یسف انقالب نفت، صانعت  شادن  یمل مشاروطه،  انقالب از یعنی م؛یهسات 

 نیا تمام در. مایهکرد دیتاکخود  یانسان یهاخواسته یرو مدام ،92 سال ماه ید در فرودستان امیقو  سبز جنبش

 که ؛است بوده سنت به باور ماناشتباه و شده تکرار اشتباه کی همیشه اما میداشت خواسته کی ها،امیق و هاجنبش

 ند،نبود هایکاشان همان ای مالها مشروطه انقالب رد اگر. میشناسیم یمذهب سنت و یپادشاه سنت اسم بهآن را 

 را ساااله هزارپنج ساانت بیفر کرد،یم حمله مجلس به خانرضااا کهی زمان اگر. شاادیم بهتر یلیخ ما اوضاااع

 ار مال یساله هزاروچهارصد سانت  بیفر اگر. میکردینم تجربه را یپهلو حکومت فیکث یدوره م،یخوردینم

 مامهع ینیخمشدیم. نیز تسلیم این حیله نمی خرداد دوم درشد و عایدمان نمی یبدبخت الس چهل م،یخوردینم

 و دانستن چنین دارد، منافات مدرن اصول با اسالم ست که. این در حالیبودند مدرن شیهاوعده اما بود، سر به

 ار نکته نیا زمان آن در یانریا فکرروشاان اما. بداند دیبا اول قدم در فکرروشاان که سااتیزیچ حداقل اینکته

 و داشت یخیتار شناختاو  زیرا ؛میافتیم چاه به چاله ازداریم  ما دادهشدار  که «شاملواحمد » جز ،دانستینم

 اورب هیبقولی  کرد، مخالفت زین «یرحمان نصاارت»البته . بود خوانده خوب را «تیهدا صااادق»های کتاب الاقل

 ینیخم یبوساادساات به فکرانروشاان گرید با همراه «یساااعد نیحسااغالم» و «یمختار محمد» یحت و کردندن

فکران دیگر نیز اغلب دچار چنین سرنوشتی روشان  ،جان داد دیتبع در ی همسااعد  و کشاتند  را یمختار. رفتند

 یمذهب ارتجاع از ما ساات؟آیا وضااعیت ما فرقی کرده م؟یده ادامه را یکمد نیا دیبا یک تا ماراسااتی شاادند. به

. یمآمد و رفت در یستینارشوم یهاستمیس نیب مدام ما. اندرفته یشاه ارتجاع سراغ مردم هم باز و میاشده ستهخ

ی هاوعدهو  ،یموسااو نیرحساایم یهاحري ،یخاتم محمد دیساا یهاحريی، کاشااان یهاحري دوباره حاال

 خوشحال و کنندیم ییخودارضا هاهوعدها و حري نیا با مردم انگار و میشنویم یپهلو رضا زبان ازرا  خمینی

 را ییافى البته چنین. دهدیم وعده وتو و ایران اینترنشنال و...مرزی مثل منهای برونشابکه  در یپهلو. هساتند 

 رضا که استجاین جالب و دارد طرهیسا  جاآندر  هنوز یمذهب یدارهیسارما  چون کرده؛ فراهم ساپاه  اطالعات

 دوباره ساانت اساات قرار چون آیند؛میدر خدمتش به هابونیتر تمام و کندیم هاسااتفاد امکان نیهم از یپهلو
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 تسن ما در حال حاضر .شودیم سرکوب یمدرن یشهیاند هر باشد انیم در سنت یپا اگر !شود سنت نیگزیجا

پای  حاال و ما گرفتار دوآلیسم بودیم، بود شاه و خیش سانت  به محدود سانت قبلن  اگر، میدار هم را توده حزب

 ما کهنیا هخالصدر میان است و ما با یک تثلیث مواجه هستیم.  زین یاسالم ستیکمون و یروس ستیکمون سنت

 گرید حاال. میارفته فرو کهبل ،گردعقب نه روز هر و مایهداد دساات از را زیچهمه کامل طور به هاسااال نیا یط

 ریپذ مکانا نیات بکشیم و خودمان را نو کنیم، و بهتر است دست از سن. میبترسا  که یمندار باختن یبرا یزیچ

 از را ما یساختار یانقالب و یشعور حرکت کبا ی تا ،میده دانیم تازه نسل و یفکرروشن به کهنیا مگر ستین

 .دناوریب رونیب ایدن نیرزمیز
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است سازنه فلسفه  

لیث درست مثل لی. رودمی دنبال منطق و تعقلبه و  ردیپذیمزور را ن ،کندیکه سوال م ستیفکر کسروشن

منطق و  ،رشیشاار  پذ واقع دریا همان شاایطان که از خدا پرسااید چرا بین او و آدم برابری برقرار نیساات؟   

 دریل و سیضد رئ سمیآنارش امااست،  سیضد رئ سم،یکه آنارش انددهیعق نیا بر یاریبسا  ت.حکم اسا  تیمقبول

نطقی به جای شاه یک ریاست م. ستیمنطق استیررسیدن به  یبرا یتیمقبول یدر واقع در پ سمی. آنارشسات ین

 . شودیمطرح م یو حکومت محل هاتهیراستا حکومت کم نیهم درو تواند حاکم باشد می

 «هیرد»ما  ،می. در قدمیفلسفه باشد، ما با نقد طري هست ی ازهر جا بحثو  نقد است یفلسفه به معنا ناساس

از  ینشاااان هیعلم یهادر حوزه ،دیرا دنبال کن دینقاد بود اما امروز اگر اخبار و جرا  یکاه باه معناا    میرا داشااات

حث را که در گذشته، محل ب یو مباحث عیوقا یهمگ و ندارند یبا هم بحث گری. طالب دکنیدپیدا نمی یسینوهیرد

مشااغول  یساانت اسااالم  یکه بر مبنا یلسااوفانی. فاندبه توافق رساایدهاند و با هم رفتهیو اختالي نظر بود پذ

لشکر  کیه ب ترشیاند و بجا نرفتهبه آن لیتحص یبرا ناصلها . آنکنندینم تیآن سنت را رعا گرید اند،لیتحص

. ستندین «هن»چون اساسن اهل  ؛بپرسد یسوال یکس ستیانگار قرار ندر آن فىا  اند وشبیه کیدئولوژیو ا یمذهب

هیچ  یسینوهیاز رد و دندیترسینم «نه»ما از  لساوفان یف م،یباز اسات. در قد فلسافه  «نه» ادی دارد،اهمیت زی «نه

 .کردیرا دوست داشت و آن را دنبال م یسینوهیجامعه هم رد ،تفکر آزاد بود یبه معنا یسینوهینداشتند. رد ییابا

 نوشااات، هیرد یراز یایوت، بر تفکر زکرنب عالماش و چه در اچه در مجلس مناظره ،یابوحاتم راز اگر نمثل

و داعی در مقابل ابوحاتم که حاکم  داد که با مطرح کردن دیدگاهش،می زکریای رازیاجاازه را به   نیجاامعاه ا  

 ینویسهیرد ،سدینویم یحسن عامرالنا بر ابویسکه ابن یاهیردعالوه بر این، قد علم کند. بزرگ اساماعیلیه بود،  

در آن  دهدمی ، نشاندهندیم یرشد به غزالو ابن یکه ساهرورد  یپاساخ  وهم عصارش   نلساوفا یف علیه یغزال

 را تازه کند. تا قبل از شخود خواستیم که مداموجود داشات   یو حکمت بودیم یفلساف  اتیح دارایزمان، ما 

ساز فلسفه «نه» شد.محسوب نمی« آری»ی و صرفن متىادی برای کلمه تما ارزش داش یبرا «نه» هیصفو دوران

که حاصاال تفکر و  سااتیا«نه»جا منظور من را ارزشاامند تلقی کرد، در این یا«نه»توان هرگونه نمی البته. بود
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 دیبگو «هن»در مقابل حکومت و قدرت، کورکورانه  دیبا نصرف کندیفکر م یرانیفکر ابرآمده از نقد باشد. روشن

درساات اساات که . کندیعمل م یو شاار ریختر بیشاو حکومت اساات.  یبرده ، یعنیگفت «یآر» ییو اگر جا

گاهی ن چو ؛ستین یو فلسف یعقل «نه» نیا ، امادیبگو «نه» ،های قدرت )دشمنوفکر باید در قبال خواستهروشن

س پپذیرد. چیزی را نمیکند و کورکورانه یسات که سوال م یفکر کسا ! روشان حق با بالهت باشاد  امکان دارد

آدم را سجده  دیمن با چرا او از خدا پرسید. چیزی را قبول نکردکورکورانه ؛ زیرا ستفکر اروشان  کی طانیشا 

در واقع شیطان ؟ باید او از من برتر باشدنداشاته باشم؟ چرا   یشاخصا   یگونه اظهار نظر و ارادهچیهحق کنم و 

 ست. فکر بودن او کافیزیر بار حري زور نرفت و همین برای اثبات روشن

 ،دییگویم «نه» رساادیبه نظر نم یکه منطق یزیشااما در مقابل چ ی. وقتاساات فکر کردن یابر یمدخل «نه»

 حیوضت برند، هیچای که به کار می«نه» یبرا یرانیا انفکرروشن اغلب. دیهست «نه»که چرا اهل  دیده حیتوض دیبا

علت  دیشما با ،است «خالفتم» کیتاست نیدارد و اهم  کیتاستش، عالوه بر بزرگ بودن «نه»د. نرندا یهیو توج

ست. یمنطق استیدارد و طرفدار ر لیدل است،یمخالفت با ر یبرا سمیطور که آنارشهمانمخالفت خود را بدانید. 

ه ب شود، عیتوز ستمیقدرت در کل سو اساسن  باشدقدرت  نیترکم دارای یقدرت مرکز خواهدیمآنارشایسام   

م در تما دیهست. با رانیکه در ا یشهر یشوراها نیمثل همکند، د میهای محلی را پیشنهااین دلیل ایجاد قدرت

مردم اداره شود و همه  جامعه توسطبهتر است نرود.  یکتاتوریتا جامعه به سمت د ردیکار انجام گ نیها احوزه

 کی. دنریپذینم سیبه عنوان رئندارد،  استیر طیکه شرا را یکس هاتسیاز قدرت داشاته باشند .آنارش  یساهم 

 سید؟ رئمن باش ئیسر دیباتر نیست، کردهتر و تحصیلباهوشمن  زکه ا یچرا کس دیگویمبا خود  ستیآنارشا 

قامه کنم. ا خودماو بر  اسااتیر یبرا یمنطق لیدل کیتا  یاد بگیرم از من بداند و من از او بشاانوم و ترشیبباید 

 .یستیبا تیّدر برابر بدو تادهد یم به تو قدرتی فکر و فلسفه است و سازنده «نه» کهخالصه این
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ا ب پرسش و پاسخمنتخبی از جلسات دفتر سوم: 
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 چرا لیالو؟

: رفتهگ بر در را شعرها از یاریبس نام است، مشخص زین کتاب اسم از که طورهمان الیل با یزبان یباز

 نیب از اچر کهنیا و د؟یده حیتوض موضوع نیا یدربارهممکن است ... و الکویل الف،یل آلخ،یل الل،یل الز،یل

 شد؟ انتخاب کتاب یاصل نام یبرا الویل ها،آن یهمه

 

 عوض شکل و حروي هافیتعر نیا و دارم توجه «شر» از فیتعر کی به من الو،یل یشعرها از کدام هر در

 ونانی در نمثل. کنم دنبال م،یدار شر از که یفیتعار به توجه با را ثیلیل یمسئله امکرده یساع  در اصال  کنند،یم

 در من ،دانستیم شر را یلتیفى هر از انحراي اساسن و است لتیفى ینوع «ریخ» بود معتقد ساقرا   ،باساتان 

 تیهما را محض ریخ زین افالطون. دادم بسط شعر در را آن و کردم فوکوس تم نیا یرو الویل یشعرها از یکی

 یاستاند که «المیل» شعر در د،یآیم دیپد صورت و ماده بیترک در شر بود معتقد و کردیم یتلق یهست و وجود

 هک ستیزیچ آن ریخ گفتیم ارسطو. هستم افالطون یدهیا از متاثر کنم،یم واقعه طرح بعد و شودیم شاروع 

 رقرا مرکز در الیل که «الویل» شااعر در دارد؟ ییمعنا چه گزاره نیا اما باشااد، داشااته شیگرا ساامتش به زیچهمه

، ردیگیم شکل الویل که جاستنیاو  الو، م؟یدار شیگرا یزیچ چه سمت به ما دارد، مثبت بار زیچهمه و گرفته

 و خلق یبرا ستیمحل الو واقع در و است الو شعرها مرکز معمولن شده، متولد ارسطو یدهیا اسااس  بر الویل

 مثل ازم،سیم زبان در که یبیترک و کنمیم الو با که یکار و امنوشاته  را «الو اال اله ال» کتاب قبلن من. تیخالق

 نیچن چون ده؛ش استفاده ادیز من آثار در کلمات گونهنیا. امکرده «برادرد» و «پدرد» و «مادرد» با که سات یکار

 مثل یکساا ما وسااطا قرون در. ماهکرد انتخاب را الویل به همین دلیل کنند،یم یدیکل ییکارها ندهیآ در یکلمات

 شر ،ودب یحیرمسیغ و ینیردیغ که چه هر و دادیم یحیمس ریغ تیماه کی صرفن شر به که میدار را نیآگوسات 

 معتقد و دهد،یم شر و ریخ مفهوم به ینسب یکردیرو و دیآیم یهلند ینوزایاساپ  مثل یکی بعدها. کردیم یتلق

 تین هب اساسن و کندیم رییتغ هاآدم یشخص تین و قهیسل به نسابت  و سات ینساب  یامر شار  و ریخ که اسات 

 طرح اب و شودیم شر و ریخ از ثابت و مستدل ،میمستق فیتعر منکر اصل دراو . است وابساته  هاآدم یشاخصا  
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 کانت نظر از ؛دهش نوشته دهیا نیا به توجه با زین الویلکتاب  از یگرید شعر کند،یم برخورد این مقوله با تینسب

 نکته نیا به اشاره و دانستیم خدا یدهیآفر را عتیطب و بود یمذهب کانت چون اسات؛  ریخ عتیطب خیتار مبدا

 یدهیا نیا و است انسان خود خاص محصول انسان خیتار بود معتقد و است شار  انساان  خیتار مبدا که داشات 

 آمده، فهفلس خیتار در که را شر از ینگاه نوع و ائتقر هر کل در. سمیبنو را گرید الویل کی که شد باعث کانت

 کی کردن مصااور و مفهوم با و کرد تمرکزتوان می چگونه. اورمیب کتاب نیا یشااعرها از یکی در امکرده یسااع

شعرهای  و اوردین چشم به را خودش الویل کتاب در شااعرانه  تفکر که دارم عمد من ؟داد ینیع وجه آن به معنا،

 الویل بابت نیا از. بمانند شعر پشت و باشند یمخف شعر یهارنتیالب در تفکرات نیا کهام ی نوشتهلیالو را طور

 کار دارد رتفک ت،یشعر حفظ با کتاب نیا در اما است، زیتفکرگر یفارس شعر معمولن ست،یمهم اریبسا  کتاب

 ارب چند را کتاب نفر کی اگر و شااده گذاشااته کار شااعر دل در نیم کی مثل تفکر واقع در. کندیم را خودش

 هک یایزبان یهاشکست آن پشت. شد خواهد شعرها بیغر و بیعج کردیرو و یزبان یهایباز متوجه بخواند،

 یهاکتاب یرانیا شاعران معمولن. شودیم ترجذاب کتاب فکرها، آن کشاف  با و هسات  ییفکرها ،امکرده جادیا

 از چون شود؛ خوانده شعرها درونبار این دوارمیام من کنند، یپک میشاعرها  از ریتصاو  چند تا خوانندیم را من

 ریاثت یمشعرها یفکر یفىا از یفارس شعر در دوارمیام و شدهانجام  کتاب نیا در یاتازه کار یرسااخت یز لحاظ

 .بدهند بسط را یگرید یفکرها و رندیبگ
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 لیالس یا لیالث!؟

 د؛نمتفاوت نوشتار در اما شوندیم خوانده شکل کی به ییآوا نظر از هک دارد وجود شععر  دو الویل در

 دارد؟ وجود تفاوت این در یافلسفه ایآ ست؟یچ واژه دو نیا تفاوت. الثیل و السیل

 

 و کنندیم یرویپ حوا یستیز کیاستت از که اندییحوا زنان ی اولدسته. ایممواجه زن دسته دو با الویل در ما

 .ندیگویم طانیش هاآن به هستند و ثیلیل یستیز کیاستت پیرو که اندیزنان هم ی دومدسته

 دایپ زبان خود در را زنانه یژگیو کردم یسع جهت نیا از من و است کرده گم را خودش یواقع تیماه زن

 نیقدمنت به را آن و مهدن بسااط را ینکات نیچن مهدیم حیترج البته اورم؛یدرب اجرا به مخاطب یبرا را آن و کنم

 اگر هک لولو مثل شااوند؛ لیتبد گریدکی به «الف» و «ی» ،«و» که دیآیم شیپ ادیز یفارساا زبان در .کنم واگذار

 «و» یجااگر  حاال. «الال»شااود کنیم، می« و»را جایگزین  «الف» اگر و «یلیل» شااودیم م،یبگذار «ی» ،«و» یجا

 «رایر» را یلیل ماین نیهم یبرا. هستند نام کی هانیا. «الیل» شودیم م،یبگذار «الف» گر،ید «و» یجا و «ی» ،اول

 و شوندیم بدل گریدکی به اریبس یفارس زبان در هم «ر» «و» «ل». گذاردیم «ر» ،«ل» یجا یعنی. کندیم خطاب

 ییهاآن با حق نواقع هم دیشااا البته) رایرعالوه بر  ماینالبته به نظر من . کنندیم رییتغ یزمان یهاپروسااه در

 خودش اسم درو کندست در مازندران که کشاورزان را از سیالب آگاه میمرغی یصدا رایر ندیگویم که باشد

 ار سمیدوآل که یفکرروشن نیاول یمثابه به را یمان خواسات یمو نداشات  وجود مساتعار  اسام  ماین از قبل) هم

 داخ و باسات یز شاما  جهان نیا اگر دیگویم و کندیم عتراضا ینییمهرآ یخدامانی علیه . کند ایاح آورد، دیپد

همه جنگ و دلیل این رند؟یمیمکنند و در نهایت در فقر و فالکت زندگی می آدم همهنیا چرا پس است، مهربان

 اگر و. ین / ما: است بخش دو یمان. کندیم فیتعر را «منیاهر» یعنی شر یخدا کشتار چیست؟ او به این دلیل

 رایر من رنظ بهتوجه بسیاری داشته و  گونه مسائلنیا به جیوشا ی مایندر کل  .«ماین» شاود یم م،یکن شبرعکس

 «الف» ث،یلیل در دوم «ی» یجااگر  افتد؟یم یاتفاق چه «ث» با الثیل دراما . السااتیل از یبازساااز ینوع هم

 شیمان را ثیلیل مختلف صور که داشتم عمد من و است ثیلیل همان الثیلدر واقع  ،«الثیل» شودیم د،یبگذار
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 را هاآن یادهعمربو  به دختران لیلیث ) که یکیاستت. زنمیم حري یثیلیل کیاستت کی از در این کتاب من. دهم

 اندآمده ایدن به که یدختران م،یطرف حوا دختران با «سالیل» در. ندارد حوا دختران به یربطاست و  ونامندیم اجنه

 ضعو را شانکیاستت دیبا چگونه هازن دهد کهنشان می شعر آنها! ، یعنی همان روسپیبدهند ذتل مردان به تا

 رود!معراج می به مرد شدامن ازکه  ییحوا است، باردار یحوا اصل در مقدس یحوا. نباشاند  حوا مثل تا کنند

 درکی از و ندعیمطکاملن  نچو؛ هسااتند ی مقابل لیلیث، نقطهکنندیم یزندگ نیزم در که حوا دختران و حوا

 زدن الس و یلیل با در این شعر ما. باشد خواهیبرابر و گرکنشمثل لیلیث  دیبا یواقع ستیفمنفمنیسام ندارند.  

ابری )بر خودش حق چون ندیگویم طانیشاا او به انیاد که میطرف ثیلیل با «الثیل» دراما . السیل با م،یطرف

 شکلمات زا یاریبسو  دارد یمندقدرت دستگاه که دینیبیم د،یبشناس را یارسا ف زبان اگر .خواهدیم راجنسایتیو  

اساسن بلد نیستند از کلمه استفاده  و شاناسند ینم را یفارسا  زبان فکران ماخیلی از روشان . هساتند  فکر یحاو

بهره  یتادرسن شاکل  به کلمات ازاین عده،  !کند منتقل را فلسافه  یخوب به تواندینم یفارسا  ندیگویمکنند، اما 

 وا،محت انتقال یجابه  هاآن واقع در! ستین مشخد انشا ینوشاتار  اصال  و هساتند  یشا یپرزبان دچاربرند، می

 گرفته ادی ینرایا فکرروشنگری. در کل تر دساتی بر گیج کردن مردم دارند تا روشن بیش و کنندیم تولید بغرنج

 ترجمه یطور ،ستیزبان دستگاه نیترسادهدارای  کهرا  کژیژ مثل یلسوفیفهای نوشاته  مثلن ؛کند ییگودهیچیپ

 د،یاسبشنآن را  خوب اگر و است یفکر دساتگاه  یفارسا  زبان. شاود یم کنندهجیگ شمتندر نهایت  که کنندیم

  یینامع یبارها چه و کرده عبور ییهارنتیالب چه از اشکلمه هر که دیبدان و دیکن دنبال را اشیزبان یهاپروسااه

 تر درک خواهید کرد.این شعرها را بیش وقت آن دارد، یتفاوتم
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 شر خطرناک، حاصل فقدان تعقل است

 سوال د،یاپرداخته( طانیش مثل) شر یهااستعاره و شر رمز شر، یخیتار تیماه به «الویل» کتاب در شما

 شرها نیترخطرناک اساسن و دینامیم خطرناک شر را یشعر  چگونه امروز انسعان  یبرا که اسعت  نیا من

 هستند؟ یزیچچه محصول

 

 اردد دخالت آن در یانسان عامل که ستیشر یاول. کرد یبندطبقه دسته دو در توانیم را شار  یکل طور به

 ...و یسونام زلزله، مثل ندارد، یدخالت گونهچیه آن در آدم که ستیشر یگرید و است آدم بروزش علت و

 آن از را فادهاست نیترفیکث کتاتور،ید و تریتوتال یهاحکومت و هاستآدم تعقل فقدان محصول یانسان شر

 هب دساات ،یدئولوژیا و نید به شااانکردن باورمند و مردم یسااازگانهیخودب از با ییهاحکومت نیچن. برندیم

 عقلت از یخال و ینیشما کاملن تر،یتوتال یهانظام در هاانسان. اساسن زنندیم شانسرکوب و هاآدم از یکشا بهره

 «رفیدریح اکبریعل» یمصاحبه اگر مثلن. شاود می خطرناک اریبسا  شار  تیماه که جاسات نیا و کنندیم عمل

 یادکتر کندیم ادعا فریدریح. دیبریم او یشااعوریب و بالهت به یپ د،یبخوان را وزکیکهر یفاجعه یقاضاا)

ع در واق جانیا باشد؟ یلوحساده از اندازه نیا دچار رفته،گ دکترا که یشخص سات ین بیعج ایآ اما. دارد حقوق

 دست هلج و یفکریب سر از که ستیکارتیجنا از ترکم اریبس ،گرمحاسابه  و متفکر کارتیجنا یک کارِ خطرِ

 لنکام یدوم اما اساات، قائل شاار و ریخ نیب یتفاوت و رفته کج که داندیم الاقل یاول رایز زند؛یم تیجنا به

 ،یریدستگ دستور زکیکهر یماجرا در فریدریح. خطاست کارش که داندینم اصلن و کندیم عمل کیئولوژدیا

 کی با دیخوانیم را اشمصاحبه یوقت اما. ستیواقع قصاب کی و کرده صادر را هایلیخ یشاکنجه  و مجازات

 کارگزار که بوده مجبور و ذورمع مكمور، یتعقل و تفکر چیه بدون که دیامواجه ساااده ریبگمواجب و کارمند

 بوده یىومرت یقاضا  مثل باالتر مقامات دساتورات  از یرویپ صارفن  کارش و باشاد  تریتوتال یحکومت دساتگاه 

 سازاجعهف شر تین از ترشیب اریبس شاه یاند و تفکر فقدان که دیشاو یم متوجه یفرد نیچن با مواجهه در. اسات 

 نینچ ارتکاب بابت را او توانیم ایآ فر،یدریح یروان اختالالت و حاکم کیدئولوژیا یفىاا  به توجه با. اسات 
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 یجدانو فلج دچار فریدریح شااده باعث یفکر یقوه از اسااتفاده عدم واقع در. نه که البته کرد؟ تبرئه یاتیجنا

 پسر هب باشد متوجه کهنیا بدون نیب نیا در یحت و را صادر کند شاکنجه  و قتل حکم نیماشا  کی مثل و شاود 

را در  خودش و بدهد کشااتن به هم را او و نکند رحم همو ینیاالمروح) توسااعه و عدالت حزب کل ریبد

 را انیقربان نیوالداستفاده از نفوذش  با توانسته او ،شده جانش یبال االن که ی بزرگی بیندازد. موضوعیمخمصه

 نظام از یبخشرا که  ینیاالمروح یتسات که نتواند رضا طبیعی یول ها رضاایت بگیرد، از آن زور به و بترسااند 

 وقت که زندیم ساار یکسااان از شاار نیترخطرناک میبگو خواهمیم. جلب کند دارد، یترشیب قدرت و اساات

 هب را خود یکارها اساسن که اندییهاآن اشرار نیتریجان و شوندینم ریدرگ خودشان وجدان باجنایت  ارتکاب

 یرش همان م،یطرف خطرناک شر با که جاستنیا .کنندینم فکر اند،کرده که یکار به مطلقن چون ؛آورندینم ادی

فانه متاس. شودیم بارترفاجعه یفکریب نیا میرویم جلوتر چه هر و است و جهل یفکریب و بالهت حاصل که

 .هاستآدم تعقل فقدان و یفکریب از یناش، رندیگیم شکلکه  ی خطرناکیفىاها اغلب
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 شر استشاعر 

اگر  وگیرد؟ اندیش بودن نشأت میی بزرگ داشتن یا صلحکنید شععر گفتن از اندیشعه  تصعور می آیا 

 توان به چند دسته تقسیم کرد؟ی عاطفی یا شعری میطور نیست شاعران را از نظر اندیشهاین

 

ست، شعر شعر زندگیراستش قسیم کرد. توان تها را به چند دسته میت که بپرسید آدمساین سوال مثل این

ی و شاعر دیگری در حیطهارائه دهد را ی بزرگی ی شر اندیشهدر زمینه شااعری چیز اسات. ممکن اسات   همه

 اندیش نیز شاعر بزرگیاندیش نیست و حتی امکان دارد یک فرد جنگتر باشاد. شااعر لزومن صالح   خیر عمیق

 ای هسااتندبندیهایی که درگیر چنین طبقهنبندی کرد و آتوان طبقهو شاااعری را نمیشااعر محسااوب شااود.  

Literature این دسااته، دهندربط میی و ادب و اخالق یجور فرهیختگی کذاو آن را به یک خوانندرا ادبیات می 

 سااتشاااگرد خدا کنند اواند و فکر میدانند، برایش یک ساااحت قدساای قائل می شاااعر را جانشااین پیامبر 

حمد دائمن م ولی ؛بوده گونهاین پیامبرچون طلب باشد ر باید صلحشاع گویندلن میمث .)الشعراءتالمیذ الرحمانو

 و کتابی طلب بودمحمد یک شاعر جنگدر واقع همه را به اجبار مسلمان کند.  بود کهتالش در و  کردمیجنگ 

 « کُوِّرَتْإِذَا الشَّمْسم»سطر خواندن طبیعتن  .جالبی به کار رفته های زبانیبازی قرآندر ، البته مثل قرآن را نوشات 

را به وضوح نثر مسجع  این دعاهاو در  شعر هستنددعاهای اسالمی در کل اغلب  ،بخش استلذت در نوع خود

 : خوانیممی دعای صباحبرای مثال در قسمتی از  .بینیدمی

ائِی غاَالِبٌ وَ طَاعَتِی قَلِیل  وَ مَعْصاااِیَتِی کَثِیر  وَ  إِلَهِی قَلْبِی مَحْجموبٌ وَ نَفْساااِی مَعْیموبٌ وَ عَقْلِی مَغْلُوبٌ وَ هَوَ»

ها د که قافیهبینیمی...« لِساَانِی ممقِر  بِالذننُوبِ فَکَیْفَ حِیلَتِی یَا سَتاارَ الْعمیموبِ وَ یَا عَالمَ الْغُیموبِ وَ یَا کَاشِفَ الْکُرُوبِ  

. دعایی که خود مساالمانان وقت خوانش آن اصاالن  اندمنطقی و طبیعی آمده کاملندر دعای معمول مساالمانان 

ا ما ب ییجاهادر چنینا از کلمات توجه کنید، جهی بهای زبانی و نوع اساااتفادهخوانند. به بازیدانند چه مینمی

مثل زبان قرآن و تورات که زبان کشت )منحط و شر است  شعری بعىی جاها، درزبان شعری طرفیم. این زبان 

این  ،ر. مهومثل مجموعه متون میترائیستی)ت سو زندگیزبان خیر  و در جاهای دیگر وکنجه استو کشاتار و ش 
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 چرا کهبخشم، ! من شما را میسکس کنیدخواهید بنوشید و بخورید و گوید بروید هر چه میخدای مهرمان می

! زندگی یدجربه بروتوانید مرتکب اشتباه شوید و به دنبال کسب تپس تا میاسااسان شاغل من بخشیدن است،    

 بروید. پرهیزکاری یعنی مردن و باال و دهیدتوانید با اساتفاده از آن خودتان را بسط  سات که می شاانس کوتاهی 

را هفده بار در طول روز تکرار کردن. خدا از این  چاپلوسااانهسااری جمالت تکراری و یعنی یک ،نماز خواندن

ی معنای همین متن است که استعمارتان کرده. تازه عدهابیجمالت خساته شده! این خدای شما خدا نیست، ارب 

از  شماخواهد میشک اگر خدایی هست، بی! دانندنمی ،انده بار تکرار کردهروزی هفدهاست سالتکراری را که 

را  ترین لذترسااید، او بیشگی لذت ببرید، از او کمک بخواهید و شاااد باشااید، وقتی شااما به ارگاساام میزند

در آن لحظه شما خود جهان هستید  و افتداتفاق مینفسی الیزال و بی egolessnessی ارگاسام  در لحظه .بردمی

حال اند و در عینزن را با حجاب پوشاندهادیان و مذاهب  .بردچون خدا دارد لذت می د؛شاوی بدل به خدا می و

سکس استعداد و نعمت است،  اند.کردهع انسان را از عملی طبیعی من با این حري، است و سکس قدغن اندگفته

 ود؟شبرای انساان ممنوع   برطري کردن این نیازند،که حتی حیوانات همیشاه مشاغول    بدیهی نیازیک  چرا باید

در تبلیغات از او استفاده ، زنبا مخفی کردن داری خواهد ساکس را به شاما بفروشد، سرمایه  اساتعمار می  چون

هد دپستان کنش جنسی خود را از دست می، شیر بدهند ی خودعام به بچهد در مالءها آزاد باشنزن کند. اگرمی

را  به همین دلیل زن اسااتفاده کند، سااینهاز در تبلیغاتش تواند دیگر نمی چون شااود؛متىاارر میداری و ساارمایه

 پوشاند! می

ی نتیجهجنگ است.  شود عیاااانبه عنوان صلح تعریف میفعلی چه در جهان آن و است اتفاقن شاعر شر

رایج بود، طالبان و خواهی در جهان چیست؟ اگر اخالق صلح خواهد برقرار کندازمان ملل میسصااالحی کاااه 

عنایی معام کشتار و قتل ساسننبودید و او سوریه افغانستان  کشورهای در داعشی وجود نداشت و شاهد فاجعه

داری ساارمایه نظامخاورمیانه خواهید بود.  ی دررگهای بزیگر هم شاااهد جنگدچند سااال نداشاات. احتمالن 

خودش است، او . شاعر شود د. زبان قدرت باعث شده جای خیر و شر عوضبه اجرای شار دار  ی زیادیعالقه

طلب یعنی چه؟ من ستایش این نهایت شاعر است. شاعر صلحاست و  مثل زندگی مهربان و مثل زندگی خشان 

ت که در تمام سبیند. شاااملو کسیوید، کشاف و خالقیت دارد و درسات می  گکنم شااعری را که دروغ نمی می

خواه ی عالی شاعر آرمان، تازه شااملو مرتبه دیدهمه بدبختی را نولی این زدعمرش در رساای صالح و... حري   

و با همه مشکل دارد، اما سرِ پیری  آتئیسات است  اش،در شاروع شااعری  خواه ایرانی سات. شااعر آرمان  ایرانی

و اشاعر یعنی خودش. نویسد! می ی شاملو«آستانهدر »شعری عرفانی مثل شعر شاود و  ناگهان عاري و عابد می

کاری را د و مانمیطلب صلح طلب بودن نیز،طلب اسات و در صاورت صالح   پس جنگ طلب اسات، اگر جنگ

تو تا به خودت  .خدایی شدن و خود آمدناعر یعنی خدا بودن، به شکند درست است. دهد که فکر میانجام می
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ز ، وقتی هنوخواهی دیگران را به خودشان نزدیک کنییمبیاوری. چطااااور  شتوانی کسی را به خودنیایی نمی

این  ، اتفاقن دریی حرکت کندجوصلحبه طري شعر  قرار نیست اسات.  چنین چیزی غیرممکن؟ خودت نیساتی 

اگر  ر واقع؛ دشاعر باید جنگی باشد ی برود وطلبجنگمت به سباید شعر  ،کندفىایی که جهان آن را تجربه می

ببندد و شااود، حقیقتی که دارد جلوی چشاامش ذبح میچشاامش را بر تواند بخواهد خودش باشااد نمیشاااعر 

  سکوت کند.
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 خنده به ریش تاریخ مردساالری

 هک ی،خیتار یساالرمرد هیعل بود یاعتراض واقع در مدوسعا،  یکله و دیفرو به کسعو یسع  هلن یخنده

 نیچن بر حاکم یفضا از فرار یبرا و خاطر نیهم به، است کرده فرض ابژه را زن و سعوژه  را مرد شعه یهم

 تم با الویل. کندیم شععنهادیپ را یزنانگ ینوع خلق ای یمتن سععمیدوآل از گرفتن فاصععله ،یامردانه اتیادب

 است؟ شنهادیپ دو نای از کیکدام یراستا در اشیستیفمن

 

 رد سشینو یپروسه نیهم یبرا. است آورچندش اتیادب با یجنس برخورد نوع هر الویل منظر از اسااسان  

و  شودیم تیجنس فاقد ای یدوجنس ثیلیل ،هادر بعىی از قسمت مثلن )رویکرد غیرجنسیو. سات یاندروژن آن

 یعنام به شهیهم خیتار طول رد سمیفمن .دینیبینم مجموعه نیا یشعرها از یلیخ درنیز  را یراو خود تیجنسا 

 وجود رانیا در که یسمیفمن متكسفانهاما . تاثیر خودش را گذاشته جاهاو در خیلی  بوده،و تجدیدنظر  یشیبازاند

 ناگهان و اندبوده یمذهبزنانی را که  ایو  هوشکم زنان معمولن رانیا در. است ناکارآمد و منفعل شدت به دارد،

 به فاقنات و ندارند درکی از فمنیسم هادسته از زن نیا! شناسندیم ستیفمن عنوان به ند،اخورده بیفر انددهیفهم

ها این ،هستند یمذهب تسا یدوآلنگاه  گرفتارحال در عین و ندمحورتیجنسا بسایار   یرانیا سات یفمنیک  عنوان

 رخوردب یحتو  اندشده اکت وارد یخیتار و کیتئور درک بدون و رفته سرشان یکاله چه که انداتفاقی فهمیده

 .کنندیم بیتخر را لیاص یستیفمن نگاه و

 یرتئویک  یحت ای یساااتیفمن یانحله که بار هر ،کرده کمک به من اتیادب درخیلی  یساااتیفمن نگاه

ر من هایی تاثیر زیادی باز نظر فکری چنین تئوری و گرفتم یاریبس یتازه یهادهیا ام،خوانده را انهیگراجنسهم

 هک یگاه و خوانندینم را هاتئوری نیا یرانیا یهاسااتیفمناز  یبعىاا چرا که کنمیم تعجب اشااته اساات.گذ

 کسویس هلن یدوره یفرانسو سمیفمن از یحت و کنندیم یزندگ قبل قرن نیچند در انگار نم،یبیم را شانمطالب

 هدي اما. دیسیبنو تانبدن از هاخانم که زد ادیفر «مدوسا یخنده» یمقالهدر  کسویس هلن! ندارند یدرک چیهنیز 

 تهگف که است دیفرو معروي ریتعب با مواجهه کندیم جالب را مدوسا یخنده که یزیچ بود؟ چه کساو یسا  هلن
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 و سااتین کار در یریک که شااوندیم متوجه دارند، مادرشااان کوس با ی کهبرخورد نیاول در هاپسااربچه» بود

 «.کندیم ریک دادن دست از ترس دچار را او و شودظاهر می پسربچه آن چشم در 1مدوسا یکلهجاسات که  این

. بدهد دست از شهیهم یبرا را رشیک مادرش مثل ترسدیم و شده ریک دادن دست از هراس دچار بچه نیا یعنی

 ودشوج تمام ترس ،لحظه آن در و داندیم بد را یریکیب درون خود در یخیتار و یژن طور به خاطر نیهم به

 در که یسینویریک و علیه یرپرستیک خیتار تمام هیعلست یاخنده کسویس هلن یمدوسا یخنده. ردیگیم فرا را

 یتهیمدرن و یگرروشن بند از زن یآزاد سمبل را مدوسا ینماکوس یکله کسویس. داشت انیجر اروپا یفلسفه

 شما کوس جز یزیچ شما ذهن د،ینترس که گفتیم علنن زن ساندگان ینو به و دانسات یم دوره آن سام یتالیکاپ

 یزن اگر ،بودند کرده درساات زن و مرد یدرباره که یساامیدوآل در. دیبزن حري تانکوس از و دیبرو ،سااتین

 شبدن از خواهداعالم کرد که می به این دلیل سیکسو شاده،  مطرح شکوس خاطر به گفتندیم شاد یم معروي

 با سکس ار سشینو که یمن مثل کسویس واقع در. شد اعتراض ینوع به بدل نوشتن یجنسبنویساد و در نتیجه  

 هانز ییخودارضا با نوشتن یرابطه نظرم،ه ب. است لذت دیتول نوشاتن  محصاول . کندیم عمل ،مدانیم صافحه 

 یندهخ با و سدینویم شبدن از که یزن هر او نظر به. است کسویسا  یپردازهینظر یهاقسامت  نیبهتر از یکی

 .سازدیم یجنسا  یهاتیاقل و هازن یبرا آزادتر ییفردا خندد،یم یمردسااالر  خیتار عمر کی شیر به مدوساا 

. میزنیم حري تیاقل اتیادب یدرباره ما به همین دلیل و سات یدیکل عنصاار کی تازه اتیادب در تیاقل به توجه

 یهاتیاقل هاست.ی اقلیتیرانی نیز از دستهفکری او روشان  آورندیم وجود به هااقلیت را تیخالق و تازه فکر

 وجهت یتیاقل یهایتئور به و میکن تیحما یجنس یهاتیاقل از میریناگز ماو  ،دارند را کارکرد نیهم هم یجنس

 بسته یرونیب یاهراه یهمه یوقتهم  تیخالق و فتدیب اتفاق تیخالق که افتدیم اتفاق یوقت اتیادب. میباش داشته

 باز مغزتان در یراه باشد، شده بساته  شاما  یبرا هاراه یهمه یوقت یعنی ؛ودلوز لیژ بحث) افتدیم قاتفا ،شاود 

 .است تیخالق گرشید اسم که شودیم

 
 

 

  

                                           
شوند، ه سنگ بدل میپیچند، بهم میی نگاه به سر گورگن که مارها در آن بهها در نتیجهای مدوسا را که در آن انسانفروید معتقد بود داستان اسطوره 1

 کاوانه در نظر گرفت.ای از این ترس روانتوان به عنوان نشانهمی
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 میاکرده عوض را قتیحق ما

 در شهیر هااسطوره یهمه. میهست روروبه... و ریسعات  ،یلیل مثل یمختلف ریاسعاط  با ما الویل کتاب در

 ییزدااسطوره اما .شوندیم فرهنگ بسط باعث زین یگاه و گردعقب باعث یگاه و دارند سعنت  و نگفره

 در همآن ر،یاساط مورد در دوباره کردن بحث دارد؟ یفرهنگ یهارساختیز در یریتاث چه شععرها  نیا در

 هب منجر که باشد هویش چه به دیبا اندکرده محاصره یمذهب و یخیتار یهااسطوره را زیچهمه که ما عصعر 

 نشود؟ یفرهنگ ارتجاع

 

 دیآور ادی به. دیاخوانده ینید یهاکتاب و دانشگاه در شاما  که یقتیحق همان م،یاکرده عوض را قتیحق ما

 ینقشاا چه وسااط نیا زن خود پس ؟«رود معراج به مرد ،زن دامن از» دیبا چرا. دارد وجود زن از که را یفیتعر

 اسااسن  «رود؟ینم معراج به زن ،مرد دامن از چرا»: دیگویم زن ما تیروا در و ایمداده تغییر را تیروا ما دارد؟

 زن، یمادرانگ وجه به حمله با ستوایکرژولیا  .است کیکالس و یااسطوره ینگاه مادر، عنوان به صرفن زن یتلق

 هازن چونری نیساات، ها در مادخالصااه کردن زن سااتوایکر هدي. را به چالش کشااید یمذهب و افراد انیاد

با این  و اساات مقدس مادر و یمادر توکه  کنندیم دیتاک زن به مدامها مذهبی اما .دارند هم یگرید یهاتیظرف

 سوال ریز ار آن دهم،یم بسط را یمادرانگ با رابطه در ستوایکر بحث یوقت منالبته . کشندفریب، او را به بند می

 باشااد، کلماتش مادر زین مرد شاااعر کی اساات ممکن دانند؟یم هازن وصمخصاافقط  را یمادرانگ چرا برم،یم

 یکس هر و ستین هازن به مختد فقط صهیخص نیا اما شود، مادر تواندیم زن یجسم نظر از که است درسات 

 ودب بایز یزن طانیش. دیکنیم دیتول را یاتازه جهان د،یدهیم جهت رییتغ شما یوقت اساسن. بکند یمادر تواندیم

کار  نیا خدا او را به خاطر این نافرمانی طرد کرد. و امدین کنار و نابرابری بین او و خودش آدم برتر بودن با که

 یحرف انیم نیا در وو مرد و زن) شده دهیآفر تا دو آدم ندیگویم انیاد. دهدیم نشانرا  ثیلیل اعتراض و انیعص

. اندهکرد دیتول آدم چپ یدنده از را او که ندیگویم حوا از بعدها و شودیم مفقود او داستان و زنندینم ثیلیل از

 مانیسع و میکنیم قیتعل دچار را آن و میشکنیم را حوا یاسطوره ،میزنیم یشاکن اساطوره  به دسات  جانیا ما
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 فیرتع را یاتازه یاسطوره ما اصل در. میده دست به تازه لیتاو کی و میاوریدرب را یاصل داستانکه  سات نیا

 داستان مثلن .شود شکسته میدار که یشکل نیا در یزندگ تا میشکنیم را یقبل یاساطوره  آن تنها بلکه میکنینم

 نمیبیم یوقت اما ،ی حسااین بحث کنمخواهد دربارهم نمیمن دل البته ،در نظر بگیرید را کربال یصااحرا نیحساا

. ماندیمن یباق میبرا یموضوعات نیچن به پرداختن جز یهرا ،ستگونه اراجیفمتاثر از این کشاورم  مردم یزندگ

 یبالهت چه و برخوردارند یبالهت چه از که دهم نشان و کنم حمله هاآن به و بدانم را نیحس یماجرا رمیناگز من

 یسایس کار چرا اما ،یهست یبزرگ شاعر تو» :پرسندیم من از یرانیا شااعران  از یاریبسا . کندیم حکومت جاآن

 من. ستیگرروشن فکر،روشن کی عنوان به من یفهیوظ و ستین یاسا یسا  من کار که ندغافل انگار «؟یکنیم

 قرار د،بکن مبارزه نبوده قرار نیحس و ندارد وجود کربال اسم به یزیچ دیدانینم شما چون کنم، یگرروشن دیبا

 ارفر مکه در مرگ از نیحس واقع در د،نشو جادیا اغتشاش مکه در خواستیماو  و بکشند مکه در را نیحس بود

 72 با نیحس که نبود نیا ماجرا اصلن. کن یزندگ ما شیپو  جانیا ایب گفتند لیدل نیا به هم کوفه اهل و کردیم

 ساابتن یفرار آدم کی به را هاشااجاعت تمام دیبکن را فکرش .کردیم فرار داشاات فقط او بجنگد، کربال در نفر

داشت  زرتشات  که یزمان. اسات و اوشیسا ) خودمان یاساطوره  به متعلق هاشاجاعت  نیا کهیحال در دهند،یم

 اوان در و بکنند حمله اسااالم به کردندیم یسااع هاسااتیسااوف بود، شااده یخوانغلط اوسااتا وشااد می بیتخر

 در .کردند استفاده سنت اهل و اسالم بیخرت یبرا او یماجرا از و است نیحس زن شاهربانو  گفتند شاان، جنگ

 نفع به تا کردند زهیرانیا را اسااالم هاآن واقع در زدند، اسااالم به را یادیز ضااربات و بودند موفق هم کارشااان

 و دشدن رانیا وارد عاملجبل یخلفا یعنی ها،یلبنان دوباره یصفو یدوره در اما. بکنند اساتفاده  آن از خودشاان 

 عوض ار عیتش جهت هاآن چون ؛است عاملجبل یفاخل سار  ریزفعلی ما  یبدبخت تمام. کردند زهیعرب را عیتشا 

 که هیصفو یدوره از بعد یول. بودبه وجود آمده  آن کردن زهیرانیا و اسالم فیتحر برای عیتش اصال  در .کردند

 نه که ساااختند عیتشاا اساام به یدرهم زیچ و آمدند رانیا به عاملجبل یخلفا داشاات، قدرت رانیا در اسااالم

 یفمختل یهاکتاب در و است مهر یااسطوره ریشمش ینشانه ذوالفقار، ریشامش  مثلن. یماساال  نه و سات یرانیا

 مهر به لقمتعنیز  سایع خار تاج، داشته دولبه ریشمش یعل که سات ین معتقد یعرب چیه و شاده  نوشاته  اشدرباره

 دم از چون کنندیم کارچه دانندینم هم خودشااان مالها. اندشااده رفتهیپذ یخیتار یهانشااانه نیا و اساات

 داشته یعورش یرفتار و میسیبنو شعر و میکن بحث یموضوعات نیچن یدرباره میمجبور ما جهینت در سوادند،یب

 و ملت و کشور یول کندیم شرفتیپ دارد جهان دارد، وجود بحث یبرا یترمهم موضوعات که دانمیم. میباشا 

 ییزداطورهاس جهینت در م،یبزن حري بارهنیا در میریناگز ما و اندشده ضیمر و ابله افراد یمشت یقربان ما فرهنگ

 هوش قبال در جوابی قطعن مالها و میزنیم حري لیدل با ما. میشااکنیم را یساااختگ یهااسااطوره و میکنیم

 .ستندین برخوردار برتر هوش ازسوادند و کاملن بی هاآن ندارند؛ زیرا
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 ناسیونالیسم فحش نیست

 اب حال. دیکرد مطرح آن را به مربوط حاتیتوض و ییزدااسطوره مبحث ،یسخنران چند رد شما. درود

 خود تواندیم چگونه است، جانبههمه ییزدااسطوره و یااسطوره یواسعاز  کی بر یمبتن الویل کتاب کهنیا

 ست؟ین زمان اساس بر یسازاسطوره نوع کی خود مسئله نیا ایآ رد؟یبگ شکل یااسطوره میمفاه یمبنا بر

 

 از دارند ازین هایغرب. اندکرده عَلَم را... و خیتار انیپا ،مولف مرگ مثل ییزهایچ هایسااوم جهان ما یبرا

 م،یامرده لاص در یا بهتر است بگویم و میهست موت یلحظه در ما یوقت. فتدیب اتفاق شیزا تا بزنند حري مرگ

 مرگ از یگرید یمعنا ییزدااسااطوره م؟یبده بها دارد، ربط مرگ به که یزیچ هر و مرگ به قدرنیا دیبا چرا

 و القخ شعر هر دیتول با. میبساز دوباره تا میکنیم بیتخر جهینت در م،یخواهیم تولد یبرا را مرگ ما و اسات 

 و روداز بین ب دیبا ستیمیقد و کهنه که چهآن یعنی ییزدااساتعاره  شاود، یم دیتول تازه یاساتعاره  کی ،یاتازه

از میان نرود،  یمیقد یاسااطورهتا  و میدار اسااطوره یانمز هر در ما. ردیبگ را آن یجا یاتازه یاسااتعاره

 هر رد اسطوره. است ماندست در که ستیلیموبا همان ارتباطات یاسطوره مثلن ؛افتداتفاق نمی ییزدااساطوره 

 یاکت کی ییزدااسطورهنوع  هر. میکنیم نگاه یگرید یچهیدر از دگاه،ید رییتغ با ما یول شودیم ساخته یطیشرا

 جادیا شیبرا تازه مادراسااطوره یا  کی ریناگز د،یبکن ییزدااسااطوره شااما یوقت اساات، کیزیف قانون نیا و دارد

 کی فیرتع با فقط ما م،یندار ییزدااسطوره با یکار جانیا ما کل در یول. دیبترس دینبا مسئله نیا از و شاود یم

 ارائه ار مانیشعور و یشعر نگاه شده، گفته ما به چهآن اسااس  بر یعنی م؛یکنیم عمل یتعقل و یفکر ،داساتان 

 ام کنندادعا می انیاد یهمه یوقت به نظر من .ایمکرده فیتعر موجود یهاداسااتان طبقنیز  را ثیلیل و میدهیم

را  اول زن آن فیتکل و شااده دهیآفر آدم چپ یدنده از حوا ندیگویم بعد وو زن و مرد) میدیآفر تا دو را آدم

 دادن ربط با ما واقع در. بوده زن همان طانیش ندیگوینم یول است، طانیش داستان منظورشان ،کنندمشخد نمی

.. .و هاجن مادر و کوچک منیاهر زا،یماریب باد به لیتبد را ثیلیل. میکنیم دایپ را جواب هم،به هانشااانه نیا

 ثیلیل مینیبیم م،یکنیم توجه هایهودی گفتمان نوع به ترقیدق یوقت و ستین طورنیا اصالن  ماجرا یلو. اندکرده
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 یتئولوژ و یشناسنشانهبا ترکیب  یعنی م؛یرویم شیپ یتئولوژ و یشناسنشانه اساس بر ما. است طانیشا  همان

 ماشاا به. میبکن را خودمان کار که یمسااازمی داسااتان ما و ماساات لیتاو نیا. رساایممی ثیلیل یواقع تیماه به

 دهند؟یم ربط طانیش به را یزندگ نیا ذیلذ و جالب زیچ هر که دیاکرده دقت ایآ اند؟گفته چه طانیشا  یدرباره

 انطیشاا از یاتازه قرائتو  ترندمتمدن هایحیمساا که تفاوت نیا با هسااتند، گونهنیا هم هایحیمسا  و هایهودی

در واقع . بود بدتر اساالم  از وساطا  قرون دوران در تیحیمسا . ساتند ین خوردکن اعصااب  یلیخ و دهندیم ارائه

 از بعد هم شما مطمئنن شده، محال غرب در یمذهب حکومترانی یک دیگر حکم و داده پس تجربه تیحیمسا 

 ار و سیدها مالها گرید ،است حاکم رانیا در که یعیفج یوساطا  قرون نیا از بعد و یاساالم  یجمهور ساقو  

 الس ده هرگز هستم، «یجعفر یدمرتىا یسا » من دیگویم افتخار با االن که یکسا  اصال  در یعنی. دید دینخواه

 یرانیا کی یوقت یول دهد،یم را «آقا» یمعنا یعرب در دیس. کند افتخار شبودن سیدمادر به کندینم جرات گرید

 در! زنندیم ناموس از دم که ییهایرانیا نیمه همآنش دارد. ، اشاره به مادرجنده بودنهستم دیسا  من دیگویم

. تسدهایس نیهمزیر سر  آمده، ما سر که ییهابال تربیش و هستند دیسا  یخاتم و یاخامنه و ینیخم ما کشاور 

و کار خاصاای هم در وادند سااساایدها بیاغلب که غافل از این کنند،یمفرض  مقدس را ساایدها مردم متاساافانه

 کی دینبا چرا که درک کنیدباید  است، مربو  مسائل نیا یهمه به ییزدااساطوره  ثبحاند. شاان نکرده زندگی

 یهاآدم از یلیخ من .بردارد اسمش یجلو از را دیس دییبگو تاندوستبهتر اسات به   و دیبزن صادا  دیسا  را نفر

 نیتردیمف و نیترستیآتئ االن و کردند حذيشان از جلوی اسم را دیس اما ،بودند دیس که شاناسم یم را معروي

 نژادپرستانه من برخورد . اینشاناسد ینم دیسا  عنوان به را عده نیا هم یکسا . هساتند  یفارسا  اتیادب در هاآدم

 حمله و درست فیتعر ،تفکر با ،رانیا دامن از دیبا یهایمقدس کردن سیدها و در کل چنین دیدگاه چون ؛ستین

 ریطو زنند،یم تو به نژادپرست انگ عیسر یکنیم یانتقاد و یزنیم یحرف تا شاده  مد اواخر نیا. شاود  زدوده

. دارد را خودش یمعنا سمیونالیناس. یاداده یناموس فحش او به انگار یهست ستیونالیناس ییبگو یکس به اگر که

اطر به خ من و اندکرده عوض هم را سمیآنارشا  یمعنا هاآن. اندداده رییتغ را کلمات یمعنا ساواد بی یاعده ولی

 ب،طلومرجهرج یعنی یرانیا فرهنگ در سمیآنارش چون م؛ادهیجنگ سمیآنارش یبرا دهه دو از شیباین موضاوع  

 حاال .برندمی کاربه را آن درست یمعنا و افتاده جاکمی  االن تازه و کندینم فکر اصلن که هوش کم یآدم یعنی

 از ممکن فیعرت بدترین نیا و انددانسته سمیفاش با ادلمع را سمیونالیناسمتاسافانه   سام، یونالیناسا  به میادهیرسا 

 ست؟ین ستیونالیناس کند ادعا یکس است ممکن مگر دارد، دوست را اشخانواده یکس هر. است سام یونالیناسا 

این دو نیز مورد  پس ،عالقه داری مادرتبه  اگر سااتند؟ین شسااوممادر  و دوم مادر ،نفر کی وطن و زبان مگر

 نلند جز ییجا در کهنیا با. دارم دوست ترشیب لندن از را خودم وطن هستم، لندن در که یمن. ی توسات عالقه

 ار رانیا در لندن، ستین ممکن من یبرا و جاستآن دومم مادریعنی  ،وطنم شاک یب یول ،کنم یزندگ توانمینم
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 دارد؟ ودنب ستیفاش به یربط چه مسئله نیا ستم؟یفاش من که ستنیا حرفم یمعنا ایآ. باشام  نداشاته  دوسات 

 درک رانیا رد .اندکرده فحش به بدل و یسطح را سمیونالیناساتاق فکر،  یهااستیس طبق بر سوادیب آدم یمشت

 انشغلظت یاعده حاال. باشد ستیونالیناس است ریناگز یفکرروشان  آدم هر و ندارد وجود میمفاه از یدرسات 

 و افرا . وسمیونالیناس از یدرجات) شوندیم ستینگوئیج و ستیشاوون  و کنندینم لحاظ را تعادل و رودیم باال

ویم در آخر باید بگ م،یباشاا یمتعادل سااتیونالیناساا اساات بهتر و کندیم خراب را زیچ آن ،یزیچ هر در طیتفر

 .هستم ستیونالیناس کیکه  میگویم افتخار با من اما شده، فحش به بدل رانیا در سمیونالیناس که است درست
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 زدهمجنون جن

 ساعت» ، «یروزیپ تا جنگ جنگ» کرد؛ مشاهده هم ترتانیمیقد یشععرها  در توانیم را الیل یپا رد

 به توجه یدهیا ایآ دارد؟ ترهایمیقد با ینسععبت تازه یالیل ایآ... و «توت» ،«گودو انتظار در» ،«آلبوم» ،«9

 است؟ بوده شما ذهن در موقع همان از زن یلهئمس

 

ه همیشو  کنندیم حمایت اواز  آقاباالسر عنوان بهمدافع زن باشند،  خواهندیم یوقت یرانیامردهای  معمولن

هم  یخوب سازلمیف که «ییىاا یب بهرام» مثل) ما ساازان لمیف اکثر یکارها در. نندیبیم ترنییپا یگاهیجا در را زن

 هاآن از تیحما یبرا و هازن یدرباره مثلن کارگردانی. شودیم دهیدضوح به و مردساالرانهاین ذهنیت و سات ه

. ددار قرار زن به نسبت یباالتر جایگاه در مرد زیرساخت ذهنی خودش، در که است مشخد اما سااخته،  لمیف

 دیباردها این م. ندارد هاحمایت آن به یاجیاحت زن کهیحال درخواهند از زنان حمایت کنند، چنین مردهایی می

 با باید ،احمقانه یسوزدل یجا به کنمیم فکر من. باشد داشته تیریمد یتجربه هم زن که کنند جادیا را ییفىا

 کی هب دیبا دارند یآزاد یدغدغه که یکسااان .کنند دایپ جدل یتجربه تا دیجنگ هازن با ،برابر تیموقع جادیا

 .است رممکنیغ بنیتقر یآزاد مطلق تحقق ،یتیجنس یبرابر و یدآزا احقاق بدون: باشند داشته ژهیو توجه نکته

 کی اساات، مرد و زن از متشااکل که یاخانواده ،جامعه هر در و افتدیم اتفاق جامعه در یآزاد ،یاجتماع هر در

 است رممکنیغ ،نشود محقق خانه در یآزاد تا جهت، نیا از. دیآیم حسااب  به جامعه از یدیکل یرمجموعهیز

در پی شوآي دادن، مطرح  زن موضوع به پرداختنما با در واقع . میباش جامعه سطح در یبرابر و یآزادهد شا که

 و ینظر اظلح از کهما به حیاتی بودن این مسئله کاملن واقفیم و ناگزیریم کردن خودمان و رای گرفتن نیساتیم،  

 . میکن یگرروشن آن مورد در یرساختیز

 فقط نیا و داشتیبرنم میشعرها سر از دست هرگز یلیل اما ،نداشتم الیل ای یلیل نام به یمعشاوق  هرگز من

 الس حدود. دارد بیعج یحىور الیل ای یلیل میشعرها اغلب در .ستین ه شاده، برد نام که ییشاعرها  به مربو 

 شااروع «ننومج و یلیل» یعنی ینظام یخمساه  یهاکتاب از یکی یمطالعه با را یلیل یدرباره قیتحق ،هفتادوپنج
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 یایدن یخدا دمیفهم بعدها البته! عاشااق نه اساات، زدهجن ترشیب مجنون که شاادم متوجه قیتحق حین. کردم

 ثیلیل فرزندان را هاجن معمولن و اساات طانیشاا ای ثیلیل اجنه، همان ایو اساات یاسااتعار بحث نیا) یمجاز

 همه هسااتند جهان نیا در که ییهازن و ودشاایم دهیآفر مرد چپ یدنده از حوا یمیابراه انیاددر  .دانندیم

 را ییماجراها و کندیم انیعص؛ زیرا او ندارند ثیلیل یعنی یواقع زن آن به یربط هادر نتیجه این زن اند،مردزاده

 یاجتماع و یعاد یزندگ در هااستعاره نیااست.  شده اشاره این ماجراها به هودی مذهب در که آوردیم وجود به

 در م،یطرف ینیزم عشااق با «نیریشاا و خساارو» یمنظومه در که قدرهمان واقع در. کنندیم را خودشااان کار

 یبرا هفتادوهفت سال در من که شاد  باعث هانیا و میامواجه شار  یمثابه به عشاق  با مجنون و یلیل یمنظومه

 یارناچ و یریناگز ینوع از مختلف یهامصاحبه در. کنم مطرح را شر کیاساتت  زبانیفارسا  جهان در بار نیاول

 دردر ساال هشاتادوسه   . نداشات  طانیشا  و شار  از یفلساف  و درسات  درک چیه که امزده حري یرانیا شااعر 

 نیاوگوها )که جنجالی هم شااده بودو از آن گفت بعد و پرداختمبه این موضااوع  یجد طور به میگوهاوگفت

 طول درهمیشه  اسطوره نیا چون ،کنم طرحم را یلیل داشاتم  عمد شاه یهم میشاعرها  در من .شاد  ریفراگ بحث

 الویل کتاب در حاال اما ،است نکرده میترس را او یواقع یچهره یکس هنوز و شده فیتحر یفارس اتیادب تاریخ

 .میشویم روهروب لیلی یواقع تیماه با

 یهافسااانها جمله از) افسااانه و مذهب ن،ید صااورت هر در ؛ندتاخرافماجراها  نیا دنیبگو اساات ممکن

 ریتاث و دارند کارکرد زیچهمه و اسااتیساا ات،یاجتماع اخالق، در هانیا یول ،هسااتند خرافه همه ویونانی

 حذي که یثیلیل یجا بعد و دارد وجود آدم اول د؛یریبگ نظر در را حوا و آدم مثل یااسااتعاره مثلن! گذارندیم

 دیگویم خدا که دیشویم متوجه ،دیبخوان را قیعت عهد انیاد شما اگر. دیآیم دیپد مرد چپ یدنده از حوا شده،

طور و همان هبود ثیلیل و آدم منظورش واقع در. دمیآفر)زن و مردو و در یک لحظه  جنس دو در را انسااان من

رش، فراز ا بعدو  کندیم کوهشِ ینابرابر از و رودینم آدم حکم بار ریز لیلیث های قبلی توضیح دادمکه در بحث

ش پی ادیان یهاداستان طبق را هابحث نیا من. دهندیمنسبت  او بهرا  طانیشا  اسام  و کرده انیطغ او ندیگویم

 شر و انطیش عنوان به ما یبرا انیاد که یزیچ ،است اساس نیا بر الویل کتاب یمبنا یفلساف  لحاظ از. کشام می

 انیب به و دانندیم گناه یدروازه را زن یمیابراه انیاد تمام علت نیهم به ،دارد زنانه تیماه کنندیم فیتعر

 قطف را سکس هایهودی، کرده گناه یعنی ببرد لذت ساکس  از یکسا  اگر هودی باور طبق. هساتند  زن ضاد  گرید

بر  یسوراخو  کشند،یم شیرو اهیسا  چادر کیو معمولن پس از لخت کردن زن،  کنندیم دنبال مثل دیتول برای

 لذت سکس از اگر یواقع یهودی کی دهند؛ چونعمل دخول را انجام می قیطراین  از و کنندیم جادیاآن چادر 

 و اندداده طبس را باور نیا تیهودی از متاثر کاملن تیحیمس و اسالم، یعنی مرتکب گناه بزرگی شاده است!  ببرد

 راع موضو نیا نمالبته . است مهم اریبس شاناسی در اساطوره  شار  شاناخت در کل . دانندمی گناه با برابر را لذت
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 اممد یلیل سمینویم که شعر شادم  متوجه که ساالم بود  هفده ،نداشاتم  یتوجه آن به و شادم  متوجه ناخودآگاه

ها عدب! دانستمینم هم خودم ست؟یک یلیلپرسیدند: مدام از من می میدخترهادوست یحتو ! دیآیم کاغذم سراغ

 کار ذهن در یخیتار یشکل به یعنی ؛دارد وجود ما تکتک ذهن در یکیزیمتاف طور بهموضوع  نیا متوجه شادم 

 مجنون؟ ندیگویم او به چرا که بود جالب میبرا. بخوانم را مجنون و یلیل شااد باعثو همین  شااده گذاشااته

 چرا ساات؟ین ثیلیل برای مگر جن نیا اند؟داده نساابت مجنون به را جن ذات چرا. اساات جن مفعول مجنون،

 جنس از و آدم مخلوق حوا یمیابراه انیاد در اگر اساات؟ زن عاشااق مجنون ،یمیاهابر انیاد برعکس جانیا

حسوب م زن حوا دختران، ثیلیل ای طانیش با سهیمقا درپس  شده، زن که سات یمرد یا به بیانی دیگر و اوسات 

 ریز یالقاخ بستر تمام ،خودشان فیتعر طبق و رودزیر سوال می انیاد تمام رساختیز از این زاویه! شاوند نمی

 ناسیشدر اسطوره. کندیم ییمعنا انقالب جادیا ،یمتن بستر در چون است آوانگارد دنیشد الویل. شاود یم رو و

 نیا ازو  شده مطرح یگرید بحث استدالل و لیدل با الویل در، اما وجود دارد حوا و آدم از یغلط لیتكو و درک

 دیگری به ماجرای لیلیث نگاه کرد.  طور دیبا بابت
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 خلق امکانی از هیچ

 در آن، های ساموئل بکت )مالوی، مالون و...( دارد کهی کاراکترهای داستانای دربارهژیل دلوز نوشته

 شخص خسته دیگر هیچ امکان سوبژکتیوی در»گوید: شود و میبین خسعتگی و فرسودگی تفاوت قائل می 

بخشیدن  لرین امکان ابژکتیوی را بالفعل کند. شعخص خسته صرفن فع تتواند کماختیار ندارد، پس او نمی

آیا شما بین این دو مقوله یعنی « فرساید.که شخص فرسوده کل امر ممکن را میرا فرسوده است، در حالی

لیست توان گفت شخص فرسوده همان نیهیبینید؟ آیا میخسعته بودن و فرسودگی )تحلیل رفتگی( فرقی می 

 منفعل است؟
  

ید از تو گویدخترتان میبه دوستکنید، مثلن ی خساتگی استفاده می های مختلفی از کلمهدر موقعیتشاما  

گونه موارد به کار ی فرسااوده را در این، و هرگز کلمهامخسااته گویید من از انجام فالن کارا میخسااته شاادم، ی

 این دو گی به تمام جوانب؛ ورساااودهشاااود اما فخواهم بگویم خساااتگی به یک جنبه مربو  می. میبریدنمی

الق است. اگر دقت کنید، او اصاطالح، بار زبانی خاصای دارند. ژیل دلوز معتقد است که مقاومت، یک کنش خ  

قتی امکان هر داند. یعنی وتوانند اتفاق بیفتند، مربو  میهایی که میرفتگی را باه از بین رفتن تمام امکان تحلیال 

ق لسااات که برای خرفتگی، وضاااعیروید. وی تكکید دارد تحلیلمیرود، شاااما تحلیل خواه از بین برخداد دل

ته ها بسبحث دلوز است. به عبارت دیگر، وقتی تمام راه ی مهمِاین نکته ست وی تازه و جدید، ضاروری ساوژه 

کس از آن ست که هیچاین مسیر، راهی شود وتان باز میمسیر جدید در ذهنشود، دقیقن در همان وقت یک می

 گیرد؛ای شکل میشود و خلق تازهیتان تحریک مروید، خالقیتطور کامل تحلیل مینرفته اسات. وقتی شما به 

ی مسكله ایان گی به خالقیت مناااجر خااااواهد شد وودهخواهد بگوید مقاومت در برابر فرساااا  یعنی دلوز می

ست که به یست؟ نیهیلیست فعال یا اکتیو، کسیاوسات. فرق یک نیهیلیسات منفعل با یک نیهیلیست اکتیو در چ  

رسااد )همه چیز تمام شااد، پاسااخی وجود نداردو، ولی در آن همان درک سااوبژکتیو یک نیهیلیساات منفعل می

عل نیهیلیست منف ی مقابلدر نقطهکند. های خود را از نو بازسازی و جهان مورد نظرش را تولید میوضعیت، ابژه



 188علی عبدالرضایی / 

 

مام ای که تپندارد. در بحث دلوز، یک گشایش در آن لحظهچیز را تمام شده مییند و همهبنیازی به این کار نمی

شینی نهای منفعل یا باید گوشاه اند، وجود دارد. در آن لحظه، شاما طبق روال نیهیلیسات  تان از بین رفتهامیدهای

شوند. و خالقیت می دادهای فردیباعث بروز استع ها مقدماتی هستند کهگوید اینکنید یا خودکشی، اما دلوز می

 این همان بحث امیدواری و کنش یک نیهیلیست خالق است، یعنی خلق امکانی از هیچ.
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 .1372، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1374، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .1372، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1377تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1379نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .3

 .1379نگاه، ، تهران، نیمجامعه .2

 .1382، تهران، همراز، شینما .7

 .1384، پاریس، نشر پاریس، کردممیدگی من در خطرناک زن .8

 .1383پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .9

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، ترور .12

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1389پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1389، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1389، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1392، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .13



 / شرلوژی 191 

 

 .1392، دبی، پساهفتاد، فانتزی .12

 .1392پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .17

 .1392، پاریس، ناکجا، زخم باز .18

 .1391، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .19

 .1392، تهران، بوتیمار، مادرد .22

 .1393، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1393یمار، ، تهران، بوتگاز دنده گاز .22

 .1393، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .1393، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1393، لندن، نشر کالج، اروتیکا .23

 .1393، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .22

 .1393، لندن، نشر کالج، الکوآب .27

 .1392لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 .1392شعرنوگرافی، لندن، نشر کالج،  .29

 

 ان و رمانداست

 .1384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1392بدکاری)مجموعه داستان کوتاهو، پاریس، ناکجا،  .2

 .1393، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3
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 سیاسی

 .1393، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1392، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 .1392تان، لندن، نشر کالج، فراداستان فرودس .3

 .1397اند، لندن، نشر کالج، ها از فردا آمدهایرانارشیست .4

 

 ی ادبینظریه

 .1382پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1392پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1393، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .1393، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 1393، لندن، نشر کالج، با قبول مخالفم من .3

 1397چگونه شعری ننویسیم، لندن، نشر کالج،  .2

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2212 ,لندن. 

 I AM THE i, 2217 , لندن ,نشر کالج . 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 1383یو، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به ترک کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .1387)ترجمه به انگلیسیو، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1389)ترجمه به انگلیسیو، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  وSixologyسیکسولوژی) .3

 .1389ه اسپانیاییو، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، )ترجمه ب وEseآن ) .4

 . 1392فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسیو، مترجم: ابو دوربین مخفی .3

 . 1392)ترجمه به کردیو، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .2

 .1392یم شیخ، پساهفتاد، )ترجمه به اردوو، مترجم: احسان نداحتساب،  .7

8. No one says yes twice  ،1391فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسیو ، مترجم: ابول. 

 1389)ترجمه به آلمانیو، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 1388نشر پاریس.حبیب الواعی، ، مترجم: ال)ترجمه به عربیو زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .12

 1392)ترجمه به ترکیو، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 1388مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکیو،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 ترجمه

نشر  ان، مترجم: علی عبدالرضایی، پاریس،)ترجمه به انگلیسیو، نویسنده: ابول فروش ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .1388پاریس، 
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