
  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ١٩١  104 ي آرش شماره

  

  
  

  سَحر پرستوهاي جوان
  

  بهروز شيدا
  

ي دو در آينه) 1(»ي جنبش اين دورانترانه«نگاهي كوتاه به پانزده 
ي دوران انقالب ي جنبش دوران مشروطيت و سه ترانهترانه

  اسالمي
  

 در ايران را از زواياي گوناگون ي انتخابات رياست جمهوريدهمين دوره
ك نقطه ي، 1388 خردادماهِ سال 22 :توان نوشتمي. توان نگريستمي

سياسي، اجتماعي، : ها باز كردگاه زير اين عنوان فصلآن. عطفِ تاريخي
ها هها پر كرد، راتوان هر فصل را با موضوعگاه ميآن. اقتصادي، فرهنگي

  .ها نوشتها مطرح كرد، تحليلها زد، پرسشيافت، حدس
جنبش «ن دوران به مناسبت ي كه در اهايي، نگاه به ترانهدر ميانِ اين همه

اند نيز كاري است؛ شايد موضوع جستارها، شايد موضوع خوانده شده» مردم
- رو داريد تنها پيشپس جستاري كه پيش. هاكتابي، شايد موضوع كتاب

هاي ترانه«توانند در موردِ ي چيزهايي كه ميدرآمد كوتاهي است بر همه
  .نوشته شوند» جنبش اين دوران

 كه در ي پانزده ترانهجستار كوتاهي كه پيش رو داريد برمبناي مقايسه
ي اند با دو ترانه اجرا شده1388 خردادماه تا پايان مهرماه سال 22ي فاصله

. ي دوران انقالب اسالمي نوشته شده استدوران مشروطيت و سه ترانه
زماني،  محدوديت: ت استوار استيبدين ترتيب اين جستار بر دو محدود

  .هامحدوديت تعداد ترانه
ها سبب شده است كه ت تعداد ترانهيناگفته روشن است كه محدود

در اين گزينش اما، نه داليل سياسي در كار . گزينشي ناگزير صورت گيرد
ي جنبش اين ترانه«تنها تالش شده است پانزده . بوده است نه داليل ادبي

ي دوران انقالب اسالمي ه ترانهي دوران مشروطيت و س، دو ترانه»دوران
  . هاي دوران خود باشندنماي ترانهي خصلتآينه

ي ، سرودهايران كهنسه شعر : كهنخست اين : سه چيز ديگر را نيز بگويم
ي ، سرودهناز پرستوما يوشيج، ي ني، سرودهبشارتفريدون مشيري، 

» بش اين دوران جنيترانه«مهدي اخوان ثالث به اين دليل در ميان پانزده 

» ثبت«در : دوم اين كه. انداجرا شده» دوران«حضور دارند، كه در اين 
-ساني به كار گرفته شده است، سوم اين ي نگارش يكها شيوهي ترانههمه
سرا،  نام ترانهبها،خوني ي ترانهساز، خوانندهسرا، آهنگنام ترانه: كه

 نداي صلح و يساز ترانه آهنگو نامن يزمايران ندايي سازِ ترانهآهنگ
  ! دريغ. ها با عالمت سئوال پر شده استجاي نام آن. امرا پيدا نكردهآزادي 

نخست . كنيم؟ گام به گام روشن خواهد شد     در اين جستار چه مي
را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم »  جنبش اين دورانيترانه«پانزده 

  .نويسيممي
  
1   

توليد اوستا، : سازعباس، آهنگ: سرا ميهن، ترانهييآزاد: نام ترانه
  عباس: خواننده

چه خوش / ي اهريمنشده هنگام رسوايي/ ي ميهنرسيده موسم آزادي
بزن / دو باره شاخ و برگ ظالمان چيدن/ زمان بودنباشد كه با هم هم

 باد ببر/ تيكه معني بگيره باز دوباره آدم/ بارون، بشوي گرد و غبار جاهليت
/ به پا خيزيم/ گي و تابعيتبه سر آمد زمان برده/ گان راصبا پيغام اين آزاده

به پا خيزيم و يك بار / بيا ايروني آزاده باشيم و به پا خيزيم/ به پا خيزيم
ز چنگ ظلم / بيا همت كنيم اين سرزمين آريايي را/ ديگر با هم درآميزيم

/ د شما اي مادران رنج و غم ديدهيزيبه پا خ./ و استبداد اهريمن رها سازيم
به پا خيزيد شما اي عاشقان راه / ديدهبه پا خيزيد شما اي نوجوانان ستم

 .به پا خيزيد، بكوشيم در ره عمران و آزادي/ آزادي
 

بر مبناي شعر ايران كهنِ، فريدون : سراايران كهن، ترانه: نام ترانه
  يم ناظرشهرا: ، خوانندهيپژمان طاهر: سازمشيري، آهنگ

اي بغض گل انداخته فرياد خطر / اي خشم به جان تاخته توفان شرر شو
تر اي مشت برافراخته افراخته/ اي روي برافروخته خود پرچم ره باش/ شو
از خانه برون چيست؟ كه از / اي حافظ جان وطن از خانه برون آي/ شو

و بارد، غ فريور ت/ نديشيگر شعله فرو ريزد، بشتاب و م/ خويش به در شو
هان اي پسرم / خاك پدران است كه دست دگران است/ اي سينه سپر شو

شرم آيدم از اين / ي حوصله بشكنديوار مصيبتكده/ خانه نگهدار پدر شو
چون شير در اين / تا خود جگر روبهكان را بدراني/ همه صبر تو ظفر شو
بر سر خود / مسپار وطن را به قضا و قدر اي دوست/ بيشه سراپاي جگر شو

در يك / فرياد به فرياد بيفزاي كه وقت است/ ن تن به قضا داده، قدر شويا
ايران كهن در / جهان چشم به راه است! ي آزادهايراني/ نفس تازه باز اثر شو

بر / مشتي خس و خار اند، به يك شعله بسوزان/ خطر افتاده، خبر شو
  .فام سحر شوظلمت اين شام سيه

 
بر مبناي شعر بشارت، نيما : سرا يا فتح، ترانهز مرگيبرخ: نام ترانه

  گيسو شاكري : محمد شمس، خواننده: سازيوشيج؛ آهنگ
يا / برخيز مرگ يا فتح هرچه باداباد/ برخيز تا كَنيمش ز بيخ و از بنياد

برخيز وقت جنگ است /  آزاديگانيمان گرديم صاحب زندهبميريم يا جمله
  ! فتح هرچه بادابادز مرگ يايبرخ/ ميرو به راه كن

 
-شهريار دادور، آهنگ: سرابشكن، بسوزان، دود كن، ترانه: نام ترانه

   سعيد عباسيان: شاپور باستان سير، خواننده: ساز
تا بشكفد در خاك ما / آفرينتو اين بت مرگ/ بشكن، بسوزان، دود كن
/  تواديبايد شود فر/ تا بگسلد زنجير تو از پاي تو/ صدها گل از صدها طنين

اين / كردار بداين شوم شب/ در گوش اين دژخيم و دد/ بام بلند داد تو
سيلي / دست من اما دست تو/ دست تو اما دست من/ تر از بد بودبدي

در / فزاآن گاه به رقصي جان/ بنيان اين سد بركند/ خروشان گر شود
بر / شعري به رنگ سرخ گُل/ ات را شعر كنآزادي/ حد خودي بيشادي

  .ات ببينبر خاك ايران/ ات ببينرانياك اخ
  

فرامرز : سازفرامرز اصالني، آهنگ: سرانام، ترانهبي: نامِ ترانه
  فرامرز اصالني: اصالني، خواننده

نه / در سكوتي بوديم كه ندايي برخاست/ از ته تاريكي چه صدايي برخاست
 ييكين گل پرپر باغ ز چه جا/ ز يك جا كه همه اهل جهان فهميدند
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عاشق / ي ميدان جان دادآن كه در گوشه/ آن كه افتاد به خاك/ برخاست
ي دنيا را مرگ تو همه/ جان خود بهر تو و ايران داد/ مام وطن بود بدان

خون سرخي كه تو را / درد اين ملت را باز هم افزون كرد/ افسون كرد
  هاي جهان را خون كرد دلهمه/ گلگون كرد

  
: ساززاده، آهنگپيمان وهاب: سراني، ترانهرايجوان ا: نام ترانه

  محمد خرازي: محمد خرازي، خواننده
تو اي نبض پوياي زمان، جوان / تو اي حس بيدار جهان، جوان ايراني

ات بر پيشاني/ ي فرداها، در انسان جاريي شور جانتو سرچشمه/ ايراني
/ سرايم تو رامين سرود يهاي سبز ادر واژه/ ستايم تو رازنم، ميبوسه مي

/ ي تو، جوان ايرانيبهار آمد از خنده/ ي تو، جوان ايرانيزمين گوي آينده
ندا نقش / ي تو به ميهن، جوان ايرانيسحر هديه/ شبان سرودي تو يك تن

ز مهرت كنون گشته پيدا، هزاران ندا / ات طلوع بهارانات فروزان، نگاهجان
 .در دل ما

  
  ؟:؟، خواننده : ساز؟، آهنگ: سراهبها، ترانخون: نام ترانه

قسم به خون شقايق نشسته بر / ي آخر، قسم به تير خالصقسم به بوسه
ي مادر، قسم به قسم به ناله/ قسم به آتش پنهان به زير خاكستر/ تن داس

ي قسم به شعله/ قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفيق/ بغض پدر
قسم / نيل پرستو، به عطر فروردقسم به با/ كبريت و قسم به خواب حريق

/ كه خون بهاي تو خون سياه جالد است/ به نبض ترانه، قسم به خاك زمين
كه خون بهاي تو اتمام اين زمستان / سكوت دامنه در انتظار فرياد است

 .طنين نام تو در ذهن هر خيابان است/ است
  

،  موسوي مير كالئييمهد: سراطاقت بيار رفيق، ترانه: نام ترانه
  سياوش قميشي: ارسالن محمودي، خواننده: سازآهنگ

 خواهشه شنيد خنديدن دلطاقت بيار مي/ طاقت بيار، رفيق، رفيق، رفيق
توفانو پشت سر بذار، اون / موني رفيق، طاقت بيار اين راه روتو زنده مي/ رو

 ار رفيق،يطاقت ب/ اين زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزاديه/ سمت ما آباديه
طاقت بيار / طاقت بيار رفيق، خورشيد پشت ما است/ دنيا تو مشت ما است

دنيا اگه  تاريك / رسيمطاقت بيار رفيق داريم مي/ كسيمرفيق، ما هر دو بي
سرما / چيزي نمونده از مسير! با من بيا! با من بيا/ شد دستاي فانوسو بگير

ت، ما با هميم سيامروز وقت خواب ن/ و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار
 .طاقت بيار

 
فريد : سازرها اعتمادي، آهنگ: سرامن همون ايرانم، ترانه: نام ترانه

  گوگوش: زوالند،خواننده
وقتي رفتين گريه كردم توي اون فصل / منو از ياد بردين، من همون ايرانم

گفتين و منم / خوشيم همين بودگردين، همه دلگفتين اما برمي/ آلودغم
ي ام پس چي شد وعدهنيهاي نازنبچه/ داريظر با چشم بنشستم منت

افته دوباره يادم مي/ شه توي وجودمها كه ياد گذشته پر ميشب/ ديدار؟
/ خالي از حس حقارت، سرفراز بودم و ساالر/ كه من اون روزها چي بودم

دونم منو از ياد نبرين، مي/ ي ديدارام پس چه شد وعدههاي نازنينبچه
ي شالق، خسته از بوسه/ شنوين، من همون ايرانمهامو ميضجه/ رانميو

از همون / يه قفس شبيه گربه، پيكر منو پوشونده/ چيزي از تنم نمونده
ها با من نبودين تا ببينين بچه/ روزي كه رفتين من يه روز خوش نديدم

نكنه كه / پرسم كه چي شد اون همه همتهنوز از خودم مي/ چي كشيدم 
/ نكنه كه برنگردين/ هنوزم بيدار نشستم/ جويي و غربتن به پناهيتخو گرف

 منو از ياد كه نبردين؟/ ام منو از ياد كه نبردين؟هاي نازنينبچه
 

بر مبناي شعرِ ناز پرستو، مهدي : سراناز پرستو، ترانه: نام ترانه
  دريا دادور: دريا دادور، خواننده: سازاخوان ثالث، آهنگ

ام و توري! خيز و بيا/ گو بياناز پرستوي سخن/ از پرستو بيان!  خيز و بيا
خيز و / ام بياي باغقمري!/ خيز و بيا/ امام، حوريام، پريباغ بهشت/ امتوري

يكه رو و تك چر و / ايمما همه شمع و همه پروانه!/ ام بيابيا، چشم و چراغ
/ ن و گروهي و همه داز همه رنگ/ ي پرشكوههست در اين غافله/ ايمتنها نه

كارگر / بس گل نادر ز پي باغ و كِشت/ هست در اين نادره باغ بهشت

/ دختر شيراز پر از شعر و قال/ ور با هنر اصفهانپيشه/ ي مازندرانبيشه
ي بابليان چون همه/ رو شرميوان پسر بابلي/ ي روي كمال و جمالآينه
خيز / ي ايران زميني ديدهروشني/ نيآن كه بود اهلِ خراسان زم/ خوگرم
خيز و بيا دست به دست / گو بياجان پرستوي سخن!/ جان پرستو بيا! و بيا

هر / نسلِ جوان باز قد برافراشته/ در صف بدخواه شكست افكنيم/ افكنيم
رود از شهر بسي مي/ چنانسفر نسلِ جوان همهم/ طرفي طُرفه گلي كاشته

/ ران پر از جنب و جوشيهم به شم/ هم به سراغ كرج سبز پوش/ كاروان
-ها درهسوي چمن/ ي ميگون هم توچال همدره/ همسال دماوند كهنيسو

جان !/ جان پرستو بيا! خيز و بيا/ هاها، پروانهها، گلها، چلچلهها، الله
  !بيا! بيا! بيا!/ گو بياپرستوي سخن

 
فريد : زساايرج جنتي عطايي، آهنگ: سرانترسون، ترانه: نام ترانه

  داريوش: زوالند، خواننده
نترسون ماهو از ابر، نترسون / نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف

نترسون عشقو از / نترسون بيدو از باد، نترسون خاكو از برگ/ كوهو از حرف
ها رو از ستاره/ نه تير و دشنه نه دار و زندون/ رنج، نترسون مارو از مرگ

چرا وحشت كنم / اره بوسه بر لب خونين آزادي؟ ديچه ترس/ شب نترسون
از اين خاموشه تا خورشيد چه ترسي داره / از عشق؟ چرا برگردم از شادي؟

نترسون عاشقا / از اين سرچشمه تا دريا خوشا شكفتن و رستن/ پل بستن؟
كجا / به خاك افتادن از عشقِ پروبال به معراج/ رو از اين كوالك تاراج

كجا شبنم هراسيد از شراب نور / ير شعله پوشيدن؟د از حريپروانه ترس
سالم اي صبح / روياي خاموش، از اين تكرار بيگوشهاز اين شب/ نوشيدن؟

  .آزادي، سالم اي روشن فردا
  

-مرتضي ني: سازاكبر ذوالقرنين، آهنگ: سراندا، ترانه: نام ترانه
  رويا: داوود، خواننده

/ سنگ، اهل نيرنگدشمن دل/ رانياين وطن گشته و/ جان شما، جان ايران
گران از ستم حيله/ ي ايران، همه به پامردم آزاده/ كشور ما را برده در جنگ

فقر فرهنگ كرده / مهابااز سر زن ننگ حقارت تو بر فكن بي/ شوي رهامي
سخن كن شكايت، از غم صدا، همهم/ عشق و آهنگ رفته از ياد/ دادبي

اين ندا / يا سر دار يا به زندان/ ، جانِ جاناننوجوانان/ نهايتيمملكت، ب
ي خود عشق به آزادي/ ي زمانتا به شما مردم آزاده/ جان خود كرده قربان

/ ها چون ترانه استبر زبان/ ياد نداها همه جا گرد اين جهان/ را دهد نشان
  .اي جاودانه استعشق ايران در دل ما قصه

  
: ؟، خواننده: ساز؟، آهنگ: سران، ترانهيزمنداي ايران: نام ترانه

  ماندانا روستايي
ميهنه صداي صداي هر هم/ ات نداتصوير يك ميهن شده سيماي معصوم

-ظلمتو جارو مي/ هاي واپسينقسم به اون نگاه تو، تو لحظه/ ات ندامظلوم
عزم / آه اي نداي نازنين/ ات گل پرچم ماخون/ ي ايران زمينكني از پهنه

اين خون / از اون ندا تا اين ندا/ تو اين خروش آتشين/ استها  شعلهيندا
اين خون سرخ و / تقديم تاريخ و خدا/ اين قيمت آزاديه/ بهاي خلق ما است

نگاه / كَنهي تاريخ ما بنياد كينو مياز صفحه/ كنهپر طپش كويرو گلشن مي
دا هاي سرخ، بهار فربا اين شقايق/ تو ميدوناي شهر چه رزميه، چه عزميه

 .هيحتم
 

مزدشت، : سازمزدشت، آهنگ: سرانداي سهراب، ترانه: نام ترانه
  مزدشت: خواننده

نگاه كن پاي / گيرهسكوت از شهر تيره پر مي/رهخبر اومد زمستون داره مي
خبر اومد كه مردم تو / ميرهها ميترين گلداره قشنگ/ ي اين خاكآزادي

/  خبر اومد ندا غلتيده در خون/دونيتموم عاشقان جمع اند تو م/ خيابون
تموم / اش سرخه خردادخبر اومد كه سينه/ نذاره جون بده آزادي آسون

ترانه رو / خبر اومد كه خون شد قلب سهراب/ شهر پر از آتيش و فرياد
بندن كه عاشقا رو مي/ ببار اي آسمان بر اين شب تار/ دادسوزونده دست بي

  .ميره تبردار جنگل نمييول/  استجواب حق ما سرب و گلوله/ به رگبار
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: سازبهنام باوندپور، آهنگ: سرانداي صلح و آزادي، ترانه: نام ترانه
  افسانه صادقي: ؟ خواننده

كُش به در اين زندان مردم/ ام، جان در بندماز جان/ از سهراب نام فرزندم
 يسالح ما صدا/ صداي ما ندا دارد/ ندا فرياد ما دارد/ آهنگمجان تا جان هم

/ نداي صلح و آزادي طنين تا كبريا دارد/ ما است كه هم شه هم گدا دارد
نشان ما خس و / جنون جنس شما دارد/ سرودي سبز، صفيري سرخ

/ نداي صلح و آزادي طنين تا كبريا دارد/ نشاني چون ندا دارد/ خاشاك
  چنين جنبش كجا دارد؟/ سكوتي از سخن برتر

را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم » بش اين دوران جنيترانه«پانزده 
ي جنبش اين ترانه«نخستين حكم ما اين است كه در پانزده . نوشتيم
  . ي حماسه غالب اندعناصرِ نوع ادبي» دوران

  .سرعت گذر كنيمهاي حماسه بهگيژهيحاال تا حكم خود را ثابت كنيم از و
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 كه در آن هنوز ميان ذات  استيحماسه چيست؟ حماسه حاصل دوران
دوراني كه در آن انسان ) 2(انسان و واقعيتِ جهان شكافي وجود ندارد؛

قهرمان حماسه . كندپذير جهان نبرد ميبينانه در راه غايتِ دلخوش
دالوري است يگانه كه حس و كردارش بسيار فراتر از حس و كردار ديگران 

حماسه . اندد دوختهيشم ام است كه به او چيي جمعاو نماينده) 3.(است
  )4.(كند را روايت مييك شعر بلند روايي است كه ماجراهاي قهرمانانه

مرگ گِرد سر : كندها رااما، عناصر مشتركي به هم شبيه ميي حماسههمه
قهرمان حماسه شجاعانه پا به ميدان نبردي . چرخدقهرمان حماسه مي

 شجاعت قهرمان حماسه اما، .تواند آبستن مرگ او باشدگذارد كه ميمي
برخاسته از باور به جهاني آرماني است؛ باور به آييني برتر، . ستيكور ن

قهرمان حماسه در راه تحقق جهاني . اخالقي برتر، نظمي برتر، فردايي برتر
ي خويش اي در امكان پيروزي كه حتا لحظهكند؛ بي آنآرماني نبرد مي

خرد تا وسايل نج جهان را به جان مي ريقهرمان حماسه همه. ترديد كند
) 5.(يابي به كمال جهان اردوي خير فراهم شود؛ وسايل دستيپيروزي

خدشه دارد كه در مقابل چنين نبردي، البته، در صورتي حقانيت بي
تواند قهرمان حماسه نمي. دشمني صورت گيرد كه تبلور شر مطلق باشد

ي شر مطلق  دشمن را نماينده خير مطلق ويبجنگد، اگر خود را نماينده
  ) 6.(نپندارد
  . سرعت گذر كرديمهاي حماسه بهگياز ويژه

» ي جنبش اين دورانهاترانه«اي از ها در پارهگياي از اين ويژهحاال به پاره
  .نگاه كنيم
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اي خشم به جان تاخته : خوانيمچنين ميايران كهن ي اي از ترانهدر تكه

گر شعله فرو [...] غض گل انداخته فرياد خطر شو  بيا/ توفان شرر شو
  . ور تيغ فرو بارد اي سينه سپر شو/ ريزد، بشتاب و مينديش

ايران ي ترغيب به نبردي قهرمانانه با شر مطلق فرياد اين تكه از ترانه
  .استكهن 

بشكن، : خوانيم چنين ميبشكن، بسوزان، دودكني اي از ترانهدر تكه
تا بشكفد در خاك ما صدها گل از / آفرينو اين بت مرگت/ بسوزان، دود كن

  .صدها طنين
بشكن، ي ترغيب به نبردي قهرمانانه با شر مطلق فرياد اين تكه از ترانه

  .استبسوزان، دود كن 
آن كه / آن كه افتاد به خاك: خوانيم چنين مينامبيي اي از ترانهدر تكه

جان خود بهر تو و / بود بدانعاشق مام وطن /  ميدان جان داديدر گوشه
  . ايران داد

-ستايش نبردي قهرمانانه كه منجر به مرگ قهرمان در راه خير مطلق مي
  .  استنامبي يشود، فرياد اين تكه از ترانه

قسم به اون نگاه : خوانيمچنين ميزمين نداي ايراني اي از ترانهدر تكه
/  ي ايران زميناز پهنهكني ظلمتو جارو مي/  واپسينيهاتُو تو لحظه

ها است تو اين عزم نداي شعله/ ات گل پرچم ما آه اي نداي نازنينخون
  . خروش آتشين

ي خيرِ مطلق،  فرياد اين تكه از ستايش مرگِ قهرمانانه، ايمان به پيروزي
  .است ايران زمين يي نداترانه

يز تا برخ: خوانيم چنين ميبرخيز مرگ يا فتح ياي از ترانهدر تكه
  .برخيز مرگ يا فتح هرچه باداباد/ كَنيمش ز بيخ و از بنياد

برخيز مرگ ي ستايش نبردي قهرمانانه با شر مطلق فرياد اين تكه از ترانه
  .استيا فتح

  . را خوانديم»  جنبش اين دورانهايترانه «يهاي حماسيگيويژه
از » ين دورانهاي جنبش اترانه« گفتمان حاكم بر يوجوحاال در راه جست
  .  سرعت گذر كنيمتعريفِ گفتمان به
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 ميشل فوكو ييشناسيي ديرينهگفتمان چيست؟ بر مبناي انديشه
كه گفتمان يعني چه؟ يعني اين . است» رژيم حقيقت«بنيان » گفتمانِ«

آيند تا يك حكم يهايي است كه به دنبال هم ماي از نشانهمجموعه
- كه گفتمان روايت خويش از جنبه يعني اين )7.(را بيان كنند» حقاني«

هاي هاي ارزشكند كه بنيانهاي گوناگونِ واقعيت را به احكامي تبديل مي
-گفتمان كالن روايتي است كه قدرت را توجيه مي. سازنديك جامعه را مي

سازد؛ صداهاي ديگر  خويش را نمييها حاكم گفتماناما تنها قدرت. كند
سازند؛ هاي خويش را ميروايتسازند؛ كالنيش را ميهاي خونيز گفتمان

  .سازندهاي قدرت خويش را مينيانب
به عنوان نمونه در كتاب . ها گفته استميشل فوكو در اين مورد سخن

گونه در روند ي بيمار چهدهد كه فاعل شناسايي نشان ميزايش درمانگاه
ي ماران را از زاويه در قرن هيجدهم بيعلم پزشكي. گيردخ شكل مييتار

هاي در اين نوع گفتمان تشخيص نشانه. نگريستشناسانه ميمعرفت
هاي بيماري در جايي به جز كه ريشهيعني اين. بيماري اهميت داشت

. بر مبناي اين گفتمان، مرگِ پايان راه نبود. شدوجو ميجسم بيمار جست
ي شناسي آسيباي كه برن گفتمان به سود پزشكييبا گذر زمان اما، ا

جسم بنيان گذاشته شده بود، تغيير كرد تا مرگ در مركزِ علم پزشكي قرار 
ناپذير جسم شكل از اين پس علم پزشكي گِرد محدوديت اجتناب. گيرد
  )8.(ي جسمگرفت؛ گِرد فناپذيريمي

  . ميسرعت گذر كرداز تعريف گفتمان به
  . نگاه كنيم» ن دورانهاي جنبش ايترانه«هاي حاكم بر حاال به گفتمان
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نسلِ : اين است» هاي جنبش اين دورانترانه«نخستين گفتمان حاكم بر 
هايي از دو به عنوان نمونه به تكه.  خير استيهاي ارزشجوان آبستن همه

  . ي خود نگاه كنيمترانه
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تو اي / تو اي حس بيدار جهان، جوان ايراني: جوان ايراني: ي نخستترانه
ها، در انسان ي شور جانتو سرچشمه/ زمان، جوان ايرانينبض پوياي 

  . ستايم تو رامي/ زنمات بوسه ميبر پيشاني/ ي فرداجاري
/ د شما اي مادران رنج و غم ديدهيبه پا خيز:  ميهنيآزادي: ي دومترانه

به پا خيزيد شما اي عاشقان راه / ديدهبه پا خيزيد شما اي نوجوانان ستم
  .  خيزيد بكوشيم در راه عمران و آزاديبه پا/ آزادي

وطن : اين است» ن دورانيهاي جنبش اترانه«دومين گفتمان حاكم بر 
. توان در راه آن از سر گذشتي جهان است كه ميتنها تكه. مقدس است

  . ي خود نگاه كنيم از دو ترانهييهابه عنوان نمونه به تكه
ها چون بر زبان/ مه جا گرداين جهانياد نداها ه: ندا يترانه: ي نخستترانه

  . اي جاودانه استعشق ايران در دل ما قصه/ ترانه است
وقتي / منو از ياد بردين، من همون ايرانم: من همون ايرانم: ي دومترانه

- گردين، همه دلن اما برمييگفت/ آلودرفتين گريه كردم توي اون فصل غم
هاي بچه/ ظر با چشم بيدارگفتين و منم نشستم منت/ خوشيم همين بود

  ي ديدار؟ ام پس چي شد وعدهنينازن
آزادي : اين است» هاي جنبش اين دورانترانه«سومين گفتمانِ حاكم بر 

ي هايي از دو ترانهبه عنوان نمونه به تكه. ارجمندترين هدف هستي است
  .خود نگاه كنيم

/ صداي ما ندا دارد/ ندا فرياد ما دارد: نداي صلح و آزادي: ي نخست ترانه
نداي صلح و آزادي طنين / سالح ما صداي ما است كه هم شه هم گدا دارد

  . تا كبريا دارد
/ روياي خاموش، از اين تكرار بيگوشهاز اين شب: نترسون: ي دومترانه

  . سالم اي روشن فردا/ سالم اي صبح آزادي
  . ديمرا خوان» هاي جنبش اين دورانترانه«سه گفتمان حاكم بر 

ي از انديشه» هاي جنبش اين دورانترانه«وجوي ساختار حاال در راه جست
  . سرعت گذر كنيمساختار گرايي به
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نان سوسور آغاز يي فردساختارگرايي به مثابه يك روش، شايد از انديشه
النگاژ، : كندفردينان سوسور به سه سطح فعاليت زباني اشاره مي. شودمي

. ريف ساختار النگاژ، كه مطلق زبان است، ممكن نيستتع. النگ، پارول
  )9.(النگ ساختار عام زبان است؛ پارول گفتار خاصِِ يك فرد

 ساختار يي ساختارگرايي است؛ رابطهي النگ و پارول بنيان انديشهرابطه
سو ي ساختارگرايي، از يكبر مبناي انديشه. عام و ساختارهاي خاص

تارهاي عام است، از سوي ديگر  ساختار عام ي ساخساختارهاي خاص آينه
-در چهارچوب همين جست. كندخود را در ساختارهاي خاص تكثير مي

 يوجوي ساختارهاي خاص در ساختار عام ـ ساختار عام در ساختارها
هاي خاص است كه به عنوان نمونه والديمير پراپ ساختار مشترك قصه

لوي استراوس هر اسطوره را يك ا ي) 10(كند؛وجو مي روسي را جستپريان
ها بريده شده خواند كه به الگوي ساختار النگ جهان اسطورهپارول مي

كند؛ وجو ميساختارگرايي نظم مشترك ساختارها را جست) 11.(است
  . مشترك رايهاها، تشابهها، تفاوتتقابل

  . سرعت گذر كرديمي ساختارگرايي بهاز انديشه
  .نگاه كنيم» هاي جنبش اين دورانترانه«ر حاال به ساختار حاكم ب
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هاي اين دوران، نخست هر ترانه را در يك وجوي ساختار ترانهدر راه جست
هاي ترانه«رسيم كه ساختار عام يبه اين نتيجه م. كاهيمروايت فرو مي

-اين چهار جمله را مي: اي استروايتي چهار جمله» جنبش اين دوران
-در جست. شودبهار مي. زمستان است. شود سحر مي.شب است: نويسيم

هايي از چهار به تكه» هاي جنبش اين دورانترانه«وجوي ساختار عام 
  . نگاه كنيم خوديترانه
سكوت از /رهخبر اومد زمستون داره مي: نداي سهراب: ي نخستترانه

ن تريداره قشنگ/ ي اين خاكنگاه كن پاي آزادي/ گيرهشهر تيره پر مي
  .ميرهها ميگل
گو جان پرستوي سخن/ جان پرستو بيا! خيز و بيا: ناز پرستو: ي دومترانه
  [...] در صف بدخواه شكست افكنيم / خيز و بيا دست به دست افكنيم/ بيا

  

  
  

جان ! خيز و بيا/ هاها، پروانهها، گلها، چلچلهها، اللهها درهسوي چمن
  !بيا! بيا! بيا!/ ياگو بجان پرستوي سخن/ پرستو بيا

دنيا اگه  / رسيمطاقت بيار رفيق داريم مي: طاقت بيار رفيق: ي سومترانه
/ زي نمونده از مسيريچ! با من بيا! با من بيا/ تاريك شد دستاي فانوسو بگير

  .سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار
كوت س/ كه خون بهاي تو خون سياه جالد است: خون بها: ي چهارمترانه

/ بهاي تو اتمام اين زمستان استكه خون/ دامنه در انتظار فرياد است
  .طنين نام تو در ذهن هر خيابان است

  .نگاه كرديم» هاي جنبش اين دورانترانه«به ساختار حاكم بر 
با »  هاي جنبش اين دورانترانه«هاي ها و تفاوتحاال بپرسيم شباهت

در راه پاسخ به اين پرسش دو ترانه هاي دوران مشروطيت چيستند؟ ترانه
  .   نويسيماز دوران مشروطيت را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم مي
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عارف قزويني، :سراده، ترانهياز خون جوانان وطن الله دم: نام ترانه
عارف قزويني، الهه، شجريان، : عارف قزويني، خواننده: سازآهنگ

  ...پريسا و 
دربار / چمن شد) ام گشت، خدا گشتجان( گشت هنگام مي و فصل گل و

از ابر كرم خطه ري / زغن شد) ام زاغ و خدا زاغ وجان(بهاري تهي از زاغ و 
 اي يرفتارچه كج/ تنگ چو مرغ قفس بهر وطن شددل/ رشك ختن شد

نه دين داري، نه / چرخ، چه بدكرداري اي چرخ، سر كين داري اي چرخ
از ماتم سرو قدشان / وانان وطن الله دميدهاز خون ج/ آيين داري اي چرخ

گل نيز چو من در /  گل بلبل از اين غصه خزيدهيدر سايه/ سرو خميده
بردند به سرقت / خواب اند وكيالن و خراب اند وزيران/ شان جامه دريدهغم

يارب بستان داد / ي ويرانما را نگذارند به يك خانه/ همه سيم و زر ايران
مشتي گرت از /  از اشك همه روي زمين زير و زبر كن/فقيران ز اميران

اندر جلو / ي ايام بتر كنغيرت كن و انديشه/ خاك وطن هست به سر كن
انديشه هر /  من از سر درد استياز دست عدو ناله/ تير عدو سينه سپر كن

 نرد ي عشاق نه چون بازييبازيجان/ آن كس كند از مرگ نه مرد است
  .كنون وقت نبرد است/ ستمردي اگرت ه/ است

  
مرتضي : سازالشعرا بهار، آهنگملك: سرامرغ سحر، ترانه: نام ترانه

  ...ملوك ضرابي، قمرالملوك ضرابي، شجريان و : داوود، خوانندهني
/ ز آه شرر بار اين قفس را/ تر كنداغ مرا تازه/ مرغ سحر ناله سر كن
 يي آزادينغمه/ فس درابلبل پر بسته ز كنج ق/ برشكن و زير و زبر كن

ظلم ظالم، / پرشرر كن/ ي اين خاك توده راوز نفسي عرصه/ نوع بشر سرا
شام تاريك /  طبيعتياي خدا، اي فلك، ا/ ام داده بر بادآشيان/ جور صياد

اين / ام ژاله بار استابر چشم/ نوبهار است، گل به بار است/ ما را سحر كن
دست / عله فكن در قفس اي آه آتشينش/ ام تنگ و تار استقفس چون دل

تر بيش/ جانب عاشق نگه، اي تازه گل، ازين/ طبيعت گل عمر مرا مچين
قت يعمر حق/ دل، شرح هجران مختصر مختصر مختصر كنمرغ بي/ كن
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هر دو دروغ و / ي عاشق، ناز معشوقناله/ سپر شدعهد و وفا بي/ سر شدبه
گي از ميانه قول و شرافت همه/ شدراستي و مهر و محبت فسانه / اثر شدبي
ظلم مالك، جور / ديده تر شد/ از پي دزدي وطن و دين بهانه شد/ شد

جام ما پر ز خون /  نابيساغر اغنيا پر م/ تابزارع از غم گشته بي/ ارباب
از مساوات / دستان حذر كناز قوي/ اي دل تنگ ناله سر كن/ جگر شد

كش بزن اي ي دلپرده/  آتشينچهره بده آبي گلساقي/ صرف نظر كن
ي من پر كز غم تو سينه/ ناله برآر از قفس اي بلبل حزين/ نشينيار دل

  .ي من پرشرر پرشرر پرشرر شدكز غم تو سينه/ شرر شد
  . ي دوران مشروطيت را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم نوشتيمدو ترانه

هاي ترانه«ران مشروطيت و هاي دوهاي ترانهها و تفاوتحاال به تشابه
  . نگاه كنيم» جنبش اين دوران
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» هاي جنبش اين دورانترانه«هاي دوران مشروطيت و هاي ترانهتشابه
  چيستند؟

به عنوان . هاي دوران مشروطيت نيز حاكم اندهاي حماسي در ترانهگيويژه
غيرت كن : از خون جوانان وطن الله دميدهي نمونه در اين تكه از ترانه

  .اندر جلو تير عدو سينه سپر كن/ ي ايام بتر كنو انديشه
، ي ستايش جواني، ستايش آزادي به مثابه ارجمندترين هدف هستگفتمان

به عنوان . هاي دوران مشروطيت نيز حضور دارندتقدس وطن در ترانه
از خون جوانان وطن الله ي نمونه ستايش جواني در اين تكه از ترانه

از ماتم سرو قدشان سرو خميده؛ / از خون جوانان وطن الله دميده: دميده
ي ستايش آزادي به مثابه ارجمندترين هدف هستي در اين تكه از ترانه

ي نوع بشر سرا؛ تقدس ي آزادينغمه/ بلبل پر بسته ز قفس درا: مرغ سحر
از ابر كرم : از خون جوانان وطن الله دميدهي وطن در اين تكه از ترانه

  .تنگ چو مرغ قفس بهر وطن شددل/ طه ري رشك ختن شدخ
هاي جنبش ترانه«هاي دوران مشروطيت نيز همان ساختار ساختار ترانه

به . شودبهار مي. زمستان است. شوديسحر م. شب است: است» اين دوران
/ ظلم ظالم، جور صياد: مرغ سحري عنوان نمونه در اين تكه از ترانه

شام تاريك ما را سحر / طبيعتاي خدا، اي فلك، اي / ادام داده بر بآشيان
  .كن

اما، » هاي جنبش اين دورانترانه«هاي دوران مشروطيت با  تفاوت ترانه
  .كي بيش نيستي

به چشم » عدالت اقتصادي«هاي دوران مشروطيت نوعي گفتمان در ترانه
جوي ودر جست. غايب است» هاي جنبش اين دورانِترانه«خورد كه در مي

بين ي خود را زير ذرههايي از دو ترانهتكه» گفتمان عدالت اقتصادي«
  .بگيريم
خواب اند : دهياز خون جوانان وطن الله دمي اي از ترانهتكه: نخست

ما را / بردند به سرقت همه سيم و زر ايران/ وكيالن و خراب اند وزيران
  .ز اميرانيارب بستان داد فقيران / ي ويراننگذارند به يك خانه

زارع از غم گشته / ظلم مالك، جور ارباب:  مرغ سحرياي از ترانهتكه: بعد
  . نابيساغر اغنيا پر م/ تاببي

هاي جنبش ترانه«هاي دوران مشروطيت و هاي ترانهها و تفاوتبه تشابه
  .نگاه كرديم»  اين دوران

با »  ورانهاي جنبش اين دترانه«هاي ها و تفاوت  حاال بپرسيم شباهت
هاي دوران انقالب اسالمي چيستند؟ در راه پاسخ به اين پرسش سه ترانه
- را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم ميي از دوران انقالب اسالمترانه

  . نويسيم
هاي دوران انقالب اسالمي جا اما، بگوييم كه هنگامي كه از ترانههم اين

ظر داريم كه  گفتمان مسلط دوران هايي را در نگوييم تنها ترانهسخن مي
  .كنندانقالب اسالمي را تصوير مي

  
10  

: سازاوش كسرايي، آهنگيس: سراژاله خون شد، ترانه: نام ترانه
 محمدرضا شجريان   : حسين عليزاده، خواننده

خون چه شد؟ خون چه / ژاله خون شد/ ژاله بر سنگ افتاد، چون شد؟
/  سلطنت زين جنون واژگون كن/ژاله خون كن، خون جنون كن/ شد؟

بر شهيدان / پران كنژاله بر گل نشان، گل/ سلطنت زين جنون واژگون كن
در / تا به صبح آيد شام تيره/ ها جاودان كننام گمنام/ زمين گلستان كن

ي ظلم زير و خانه/ شو خطر كن/ دست در كن/ فشان كنشب تيره آتش
ما همه / ور، اي جوان، اي دالورهپيش/جان خواهر، روستايي، برادر/ زبر كن

/ خواهر من، گرامي برادر/ كار، آن تاج بر سرآن ستم/ يك صف و در برابر
جاد يبهر ا/ من به خاك افتادم، تو بگذر/ چون به هر حال تنها است مادر

بر سر / اشك من در نثار شمايان/ شماراناي شما، اي صف بي/ تردنياي به
ژاله خون، ژاله / شد، ژاله شد، ژاله چون شد؟ژاله / هر گذرگاه و ميدان

سلطنت واژگون، سلطنت / خون جنون، خون جنون/ درياي خون شد
  .واژگون

  
: سازسياوش كسرايي، آهنگ: سرادار محمد، ترانهواال پيام: نام ترانه

  فرهاد : اسفنديار محمدزاده،  خواننده
 استوار، هرگز، هرگز، ماند برپا وگفتي كه يك ديار هرگز به ظلم و جور نمي

بر سر پاكان / عباي وحدت/ وار كشيديگاه تمثيلآن/ دار محمدواال پيام
ديرينه اي / در تنگ پرتبرك آن نازنين عبا/ دار محمداميواال پ/ روزگار
واال / كه تيغ كشيده است بر ستم/ جا هست بيش و كم آزاده را/ محمد
  .دار محمدپيام

  
: سازافشين سرفراز، آهنگ: سرااهللا، ترانهاهللا، اهللا، : نام ترانه

  رضا رويگري: فريدون خشنود، خواننده
اهللا، اهللا، / هاايران، ايران، ايران، رگبار مسلسل/ اهللاهللا، اهللا، اهللا، ال االهه ال

بنگر كه همه / ايران، ايران، ايران، خون و مرگ و عصيان/ اهللا، ال االهه االهللا
فردا كه / ات، از خون شهيدانتاز اشك يتيمان/ وفانبنگر كه همه ت/ فرياد

نه ظلم و / ميآزاد و رها هست/ فردا كه بهار آيد/ صد الله به بار آيد/ بهار آيد
  .در اوج خدا هستيم/ در اوج خدا هستيم/ نه زنجيري
 حروف الفبا به دنبال هم ي دوران انقالب اسالمي را به ترتيبسه ترانه
  .نوشتيم

هاي ترانه«هاي دوران انقالب اسالمي و هاي ترانهها و تفاوتهحاال به تشاب
  .نگاه كنيم» جنبش اين دوران
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» هاي جنبش اين دورانترانه«هاي دوران انقالب اسالمي و هاي ترانهتشابه
  چيستند؟
به . هاي حماسي حاكم اندگيي دوران انقالب اسالمي نيز ويژهدر ترانه

شو خطر / دست در كن: ژاله خون شدي  از ترانهعنوان نمونه در اين تكه
  .ي ظلم زير و زبر كنخانه/ كن

هاي ترانه« دوران انقالب اسالمي نيز همان ساختار يهاساختار ترانه
بهار . زمستان است. شوديسحر م. شب است: است» جنبش اين دوران

به صبح تا : ژاله خون شدي به عنوان نمونه در اين تكه از ترانه.  شودمي
اهللا،  ي و در اين تكه از ترانه. فشان كندر شب تيره آتش/ آيد شام تيره

صد الله / فردا كه بهار آيد/ ات، از خون شهيدانتاز اشك يتيمان: اهللا، اهللا
  .آزاد و رها هستيم/ فردا كه بهار آيد/ به بار آيد

اما، » رانهاي جنبش اين دوترانه«هاي دوران انقالب اسالمي با تفاوت ترانه
  .ها استدر گفتمان آن

آزادي :  اين استيهاي دوران انقالب اسالمنخستين گفتمان حاكم بر ترانه
ي به عنوان نمونه در اين تكه از ترانه. و عدالت را بايد در آسمان جست

ايران، ايران، ايران، رگبار / اهللا، اهللا، اهللا، ال االهه ال اهللا: اهللا، اهللا، اهللا
ايران، ايران، ايران، خون و مرگ و / اهللا، اهللا، اهللا، ال االهه االهللا/ هامسلسل
  .عصيان

: هاي دوران انقالب اسالمي اين استدومين گفتمان حاكم بر ترانه
به عنوان نمونه در اين تكه . بايد گرد محور اسالم وحدت كنند» مبارزان«

بر / عباي وحدت/ وار كشيديگاه تمثيلآن: دار محمدواال پيامي از ترانه
/ ن عبايدر تنگ پرتبرك آن نازن/ دار محمدواال پيام/ سر پاكان روزگار
  .جا هست بيش و كم آزاده را/ ديرينه اي محمد

بايد با : هاي دوران انقالب اسالمي اين استسومين گفتمان حاكم بر ترانه
- پيامواالي به عنوان نمونه در اين تكه از ترانه. ستيز كرد» ظلم« مفهوم 
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ماند برپا و استوار، گفتي كه يك ديار هرگز به ظلم و جور نمي: دار محمد
فردا : اهللا، اهللا، اهللاي و در اين تكه از ترانه. دار محمداميهرگز، هرگز، واال پ

/ وج خدا هستيمدر ا/ نه ظلم و نه زنجيري/ آزاد و رها هستيم/ كه بهار آيد
  .در اوج خدا هستيم

  . دوران را خوانديمت ترانه از سهبيس
  گويند؟ هاي اين سه دوران چه ميهاي ترانهها و تفاوتحاال بپرسيم تشابه
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-هاي اين سه دوران چه مي ترانهيهاي حماسيگيويژه: پرسش نخست
هاي اجتماعي جهان به چشم در دوران، خيزش: گويندن مييگويند؟ چن

هاي پيچيده پرسشگزين هاي سريع جايپاسخ. شودانسان ساده مي
 متفاوت فرصت يصداها. دهد مي جاي خود را به يقينترديد. شوند مي

-  جاي حرمت انديشه را ميتقدس عمل شجاعانه. كنندشنيدن پيدا نمي
  .گيرد

گويند؟ چنين هاي اين سه دوران چه ميساختار مشتركِ ترانه: پرسش دوم
سحر هنوز . يامده استبهار هنوز ن. انتظار به سر نرسيده است: گويندمي

بهاري كه انسان ايراني به آن دل بسته بوده است يا بهار نبوده . نيامده است
سحري كه انسان . راه به زمستاني ديگر تبديل شده استاست يا در نيمه
راه به شبي يا در نيمه. بسته بوده است يا سحر نبوده استايراني به آن دل

  .ديگر تبديل شده است
گويند؟ هاي اين سه دوران چه ميهاي متفاوت ترانهگفتمان: پرسش سوم
جنبش مشروطيت شورش گفتمان مدرن است عليه سنت : گويندچنين مي
انقالب اسالمي شورش گفتمان سنت اسالمي است . ي سر كوبگرپادشاهي

شورش گفتمان » جنبش اين دوران«. ي مدرن سركوبگرعليه پادشاهي
  .ي سركوبگرمدرن است عليه سنت اسالمي

  .  تأمل كنيميهاي متفاوت اين سه دوران كمدر مورد گفتمان
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به نظر : گويندهاي سه دوران ما چنين نيز ميهاي متفاوت ترانهگفتمان

رسد كه از دوران مشروطيت تا كنون پنج گفتمان در كنار يك ديگر در مي
  .اندگي كرده انسان ايراني زندهجهان

ن مدرنِ عصرِ روشنگري كه خود را از جمله در گفتما: گفتمانِ نخست
- ي متفكراني چون ميرزا آقاخان كرماني متبلور مي از انديشهيبخش
  ) 12.(كند

ي گفتمان مدرن سركوبگر كه خود را در سياست رسمي: گفتمان دوم
  ) 13.(كندحكومت پهلوي متبلور مي

ي بسياران شهيگفتمان ناسيوناليسم ايراني كه خود را در اند: گفتمان سوم
كند؛ از فتحعلي آخوندزاده تا محمدرضاشاه پهلوي، از متبلور مي

 بسياران؛از ياي از انديشهمحمدرضاشاه پهلوي تا محمد مصدق؛ آميخته
كوروش، زرتشت، زروان، ماني، انوشيروان، رستم، فردوسي، ميترا تا ديگران؛ 

» خرد«اي، طورههاي اس چهرهي»نيكي«پادشاهان، » شكوه«اي از آميخته
  )14(انديشمندان

ي انجمن ي سوسياليستي كه از انديشهشهيگفتمان اند: گفتمان چهارم
-ي  حزب كمونيست ايران ميشود، به انديشهاجتماعيون عاميون آغاز مي

ها ي دهكند، در انديشه نفر ادامه پيدا مي53ي گروه رسد، در انديشه
  ) 15.(شودسازمان سياسي متبلور مي

 اسالمي به قدرت ييگفتمان اسالمي كه در قالب جمهور: فتمان پنجمگ
- كند، خود را در چهرهي جوالن ميرسد، از مسجد تا اينترنت را صحنهمي

اهللا نوري، از  تا شيخ فضليكند؛ از ميرزاي نايينها متبلور ميها و روايت
  .سروشاهللا خميني تا عبدالكريم ح شريعتي، از رويمجاهدين خلق تا عل

ي نكته. همين جا  بايد پرانتزي باز كرد و بر دو نكته انگشت گذاشت
اند اسالم هاي اسالم تالش كردهها و روايتكه بسياري از چهرهنخست اين 

ي نكته) 16.(ي مدرنِ دورانِ خويش آشتي دهندرا با گفتمان غالب انديشه
اند رن تالش كردهي مدهاي غالبِ انديشهاي از گفتمان كه پارهدوم اين

شايد از همين رو است )  17.(ف كننديخود را در چهارچوب اسالم بازتعر
-هاي سه دوران خود شاهد نوعي تركيب گفتمانهاي ترانهكه در گفتمان

  . رقيب در يك ديگر هستيميها

هاي سه دوران ما حاصلِ تركيب چه هاي ترانهحاال بپرسيم گفتمان
  هايي هستند؟گفتمان
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ت تركيبي است از گفتمان مدرنِ عصرِ يهاي دوران مشروطتمان ترانهگف

ي ي نوعي گفتمان چپ، سايهروشنگري، گفتمان ناسيوناليسم ايراني، سايه
  .نوعي گفتمان اسالمي

هاي دوران انقالب اسالمي تركيبي است از نوعي گفتمان گفتمان ترانه
  .ي نوعي از گفتمان چپاسالمي، سايه

بي است از گفتمان مدرن عصر يترك» هاي جنبش اين دورانهتران«گفتمان 
  .روشنگري، گفتمان ناسيوناليسم ايراني

هاي تاريخ صد سال اخير ما در تركيب گفتمان حضور و غياب گفتمان
  .گويندرانِ ما، خود سخن ميهاي سه دوترانه

هاي سه دوران ما چه چيزهايي هاي جاري در ترانهحاال بپرسيم غياب
  گويند؟    يند؟ چه مهست
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. هاي سه دوران خود گفتيمهاي جاري در ترانه پيش از اين نيز از غياب
: ترين اندهاي سه دوران ما سه غياب بزرگدر ترانه: طور ديگري بگوييم

ترديد در : صداهاي متفاوت؛ غياب سوم: ؛ غياب دومپرسش:  غياب اول
  .مورد غايت آرزومندانه

 انسان  اجتماعي–هاي سياسي د در دوران جنبشيگو مي غياب اول به ما
گاه در مقابل جنبشي كه پيش چشم او به نمايش درآمده است، خاضعانه 

در . دار نشودنوايي در مقابل نيروي شر خدشهتا هم) 18(كندسكوت مي
) 19(كند تنها نواي تسالبخشي را بشنودچنين دوراني انسان گاه تالش مي

  .نده را در مشت داردياست آكه اعالم كرده 
 اجتماعي راه –هاي سياسي گويد در دوران جنبشاب دوم به ما مييغ

تنها ك صدا يهاي ديگر چندان گشوده نيست؛ يعني گاه وگو با متنگفت
  .شودصداي موجود پنداشته مي

 اجتماعي گاه –هاي سياسي گويد در دوران جنبشغياب سوم به ما مي
در چنين دوراني گاه حضور .  مسلط وجود نداردياجز باور صدراهي به

-پنداشته مي» مخل وحدت«پذيرند، صداهايي كه صداي مسلط را نمي
  .شوند

  .زنيمدور مي. هاي سه دوران ما مكرر اندهاي ترانهحضورها و غياب
  

16  
در اين جستار چه كرديم؟ در بيست ترانه از سه دوران تاريخ خود دور 

هاي تاريخِ ما رنگ گفتمان. اي سلحشوري دائم بودچه ديديم؟ هو. زديم
شب . شدندديگر ميگزين يكآميختند، جايكردند، در هم ميعوض مي

  .زمستان بود. بود
     1388اسفندماه 

  :هانوشتپي
-استفاده مي» جنبش سبز«به جاي » جنبش اين دوران«جا از عبارت  در اين-1

ي ما به ي مشتركي در پانزده ترانهياسي سروشني تأكيد كنم گرايشكنم تا به
  .خوردچشم نمي

ي حسن مرتضوي، تهران، صص ، نظرية رمان، ترجمه)1381. (لوكاچ، جورج -2
17 - 16  
  48، تحليل نقد، ترجمة صالح حسيني، تهران، ص )1377. ( نورتروپ، فراي-3
  21، تهران، ص ي، حماسه در رمز و راز مل)1368. (مختاري، محمد -4
در تن » بخت و كار پهلوان در آزمون هفت خان«، )1374. (مسكوب، شاهرخ -5

  53پهلوان و روان خردمند، تهران، ص 
 - 190، رويا، حماسه، اسطوره، تهران، صص )1372. (الدينكزازي، ميرجالل -6

183  
7- Foucault, Michel. (1972), The Archaeology of Knowledge, 

London, p. 141 
8- Foucault, Michel. (1976), The Birth of the Clinic: An 

Archaeology of Medical Perception, Translated into English by A. 
M. Sheridan, London, p. 197    
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شناسي عمومي، ترجمة كوروش صفوي، ، دورة زبان)1378. (سوسور، فردينان -9
   3 - 54صص 

10- Propp. Vladimir. (1979), Morphology of  the Folktale, 
Translated by Laurence Scott, Revised by Louis A. Wagner, 

London, pp. 21 - 65  
11- Harland, Richard. (1987), Superstructuralism: The Philosophy 

of  Structuralism and Post–Structuralism, London and New York, 
pp. 25 - 33  

روشنفكران و پارادايم فكري : ، مدرنيته ايراني)1380. (ي، تقي  آزاد ارمك-12
     165 - 168ماندگي در ايران، تهران، صص عقب
: ، ايران در قرن بيستم)1378. (، ريشار، يان.، هوركاد، برنار.ديگار، ژان پير -13

بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در يكصد سال اخير، 
  77 - 198مهدوي، تهران، صص ) هوشنگ( عبدالرضا :برگردان

جلد سوم، ايران، : ، اديان جهان باستان)1379. (، بصيري، ميترا.ولي، وهاب -14
  3 - 117تهران، صص 

اي بر تشكيل سرمايه و تفكر اقتصادي احزاب ، مقدمه)1381. (اقبالي، عليرضا -15
   192 - 239و گروههاي سياسي در ايران، تهران، صص  

ي مهدي بازرگان، به عنوان نمونه شايد بتوان ردِ پاي ليبراليسم را در انديشه -16
ي سازمان مجاهدين خلق، رد پاي هرمنوتيك را رد پاي ماركسيسم را در انديشه

  .وجو كردي عبدالكريم سروش جستدر انديشه
آن هاي متفكران دوران مشروطيت، از  به عنوان نمونه شايد بتوان به تالش-17

  .اي، اشاره كردالعابدين مراغهميان طالبوف تبريزي و زين
  38، ص )1381(لوكاچ  -18
  16 – 17جا، صص همان -19

*  
اگر بااين نيروي مخرب جامعه وتاريخ كهن تسويه نشود، خواه انقالب ... «

مشروطه بشود با نشود، اين ميكربها ميمانند و من مينرسم در آيندة 
 همة "مال"، "هشتصد مال يكجا خلق شده" ببينيد نزديكي چشم بازكنيد و

، همة ثروت شما را برباد داده وشمارا به "امورمملكت را به دست گرفته
  ».امان خدا سپرده و افسارتان رابه بيگانگان رها كرده

   پاريس1به نقل ازالفبا شماره .1908 سال 25مالنصرالدين شماره 

  

  جليل محمد قلي زاده
  لدينو روزنامه مالنصرا

  
  رضا اغنمي

  
درميان متفكرين عصرروشنگري و بيداري ملل مشرق زمين، جليل 
محمدقليزاده، ازمعدود انديشمندان است كه چهرة واقعي اش زير گرد 

هنوز بعد از . وغبار تعصبات قومي و مذهبي و سياسي پنهان مانده است
ة   اجتماعي او و انتشار روزنام-قرني كه ازآغاز فعاليت هاي سياسي 

گذشته، خيلي ها، حتا نخبگان فرهنگي و روشنفكري، از » مالنصرالدين«
تأثيرات شگرفي كه آفريده هاي او دربيداري وتحول فكري مردم  درمنطقه 

  . داشته، اطالع چنداني ندارند
درايران، بعد ازانقالب اسالمي، يكي ازكارهاي مفيد بازچاپ روزنامه هاي 

ه درتيراژ قابل توجه منتشر و با استقبال دوران نوخواهي و مشروطيت بود ك
ولي حكومت، هرگزاجازة نشر . عالقمندان به ويژه پژوهشگران قرارگرفت

دليل خودداري و پنهان كردن ازچشم مردم نيز .   را نداد مالنصرالدين
هربرگي ازاين روزنامة  فوق ادعانامه ايست مستند  برمحكوميت . روشن بود

همان ها كه . حاكمان امروزي وطن بودندسنتگرايان وقت كه اعقاب 

قرنهاست فكر و انديشة  مردم را به رنجير كشيده، با استفاده ازنيرويِ 
موروثي مذهب،  اوهام، معجزه، جمكران، جن و پري را جايگزين خرد و 

  . خردگرائي كرده اند
روحانيت، صدسال پيش درست درآغاز مشروطيت وقتي پاسخ منطقي  به 

قن گردانندگان روزنامة  مالنصرالدين را پيدا نكردند ،  اعتراض هاي مت
همان سالح زنگ زده و پوسيدة عصرجاهليت، كه . حكم به  تكفيرش دادند 

! ساده ترين وسيلة ِ خفقانِ دگرانديشان.  دشمن انديشة و خِرد انساني ست
آشكارترين نمادِ درماندگيِ سوداگران بهشت و جهنم در مقابل منطق،  

  .النيت دانش وعق
دراين بررسي كوتاه، پس از شرح حال زندگي محمد قليزاده، اشاره اي 
خواهيم داشت به  نقش اين نويسندة متفكر و درام نويس بزرگ، در 
بيداري مردم منطقه  و ادامة فعاليت هاي فرهنگي سياسي او كه با شكست 

ل  روسيه  و، درپي آن، صدور فرمان مشروطيت درايران، تحو1905انقالب 
بازنگري و تعمق به تحولِ جهان . تازه اي درنظام فكري او پيدا ميشود

درگفتارهاي سياستمداران . هستي و دنياي بعد ازمرگ را ضروري ميبيند
ذلت . به وعده هاي روحانيان و جهان بعدازمرگ شك ميĤورد. ترديد ميكند

بندگي، نكبتِ جهل وسكوت سازمان يافته در جوامع بزرگ اسالمي را 
با عقل نقاد، حديثِ رستاخيز و سراي .  رسر قدرتمندانِ حاكم ميبيندزي

رفتار وكردار مناديان مذهب .  ديگر را فريب بزرگِ جباران جهان ميپندارد
به جد، انگشت اتهام رو به پيشوايان مذهب . را تجزيه و تحليل ميكند

 ناداني غفلت ها و. نقش ايمان كور را در ادامة جهل عوام ميشكافد. ميگيرد
عقب ماندگي جامعه هاي اسالمي را به سخره گرفته، . ها را برجسته ميكند 

با نقدِ ايمان و افسار پيچيدة مذهب، كه . درپردة نمايش بين مردم ميبرد
  .اهل عمائم به گردن عوام انداخته، رياكاران را رسوا ميكند 

  : دربيوگرافي اش آمده است 
 در نخجوان چشم به 1866ر سال محمد قلي زاده  فرزند حسينقلي د

بعد از آشنائي با تحصيالت مقدماتي درمكتب خانه هاي آن .   جهان گشود
  رفت و پس از – قري در گرجستان –دوران، براي ادامة تحصيل به شهر 

 سال در روستاهاي ايروان 10 به مدت 1887اتمام دانشسراي آنجا درسال 
بساط چاي "يعني » سگاهيچاي د«اولين اثر او. به معلمي پرداخت 

داناباش كندي نين «  در روستاي نهرم – 1894درسال .  است"خوران
 را نوشت كه چهل سال بعد "احواالتِ روستاي داناباش"، » احواالتي
محمدقليزاده، كه بسياري از همعصرانش .  درباكو منتشر شد 1936درسال 
به عنوان يك معلم  الهوتي و توكاي، ازاو  – صوراسرافيل –دهخدا : مانند

 سردبيرروزنامه "شاه تختلي"شايسته وقابل احترام ياد كرده اند، خود از 
در سال . شرق روس  بسيار چيزها آموخت و تجربه هاي فراوان كسب كرد

 براي بچه هاي آذربايجاني درتفليس، يك مدرسه شبانه روزي بنيان 1904
  روزنامه نگاري شالودة» ياخين شرق« در روزنامه 1905درسال . نهاد

نخستين شمارة مالنصرالدين را در هفتم اوريل . ساتيريك را پي ريخت
با ذوق وعالقة .  ادامه داشت1918 درتفليس منتشركرد كه تاسال 1906

 و سرنگوني رژيم استبداد تزاري 1917بسيار به استقبال انقالب فوريه 
 1920درسال . رفت،  ولي با فلسفة فكري انقالب اكتبر بعدها آشنا شد

 – هشت شماره از 1921و درسال . همراه با خانواده اش به تبريز رفت
را با » مرده ها« نمايشنامه   . را درآن شهر منتشر نمود–مالنصرالدين 

حضور ماليان و مالكين وسرشناسان درشب . بازيگران باكو و تبريز اجرا كرد
 قليزاده را صادر علماء حكم تكفير محمد.  نمايش، يك شهرراغافلگير كرد

 – جمهوري آذربايجان –حكم تكفير مقارن با شكست.  كردند
با روي كارآمدن بالشويكها بود كه دررأس آن  دكتر نريمان 1922درسال

به باكو . نريمانف ازنويسندگان سابق روزنامة مالنصرالدين حضور داشت
  بازگشت و تا پايان عمر درآنجا ماند 

،  1922بازگشت محمدقليزاده به باكو درسال انتشارمالنصرالدين، پس از 
 شماره روزنامة مالنصرالدين در 748و در مجموع .  ادامه پيدا كرد1931تا 

  :  سال انتشار يافته است كه 25مدت 
  . شماره درباكو بوده است400 شماره درتبريز و 8.  شماره در تفليس340

  . در شهرباكو  درگذشت 1932محمدقلي زاده در 
ه محمد قليزاده، درآخرين دهه هاي حكومت تزار، انتشار روزنامة  گفتيم ك

زمانه اي كه جنبش هاي آزاديخواهانه و .   را پي ريزي كرد"مالنصرالدين"
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فضاي .  گسستن زنجيرهاي استبداد درمنطقه رو به گسترش ميرفت
. خفقان سياسي لبريز از نا رضائيهاي فزايندة زحمتكشان و دهقانان بود

از اين نظر كه مال نصرالدين در منطقه، . ام روزنامه نيز جالب استانتخاب ن
بين جوامع اسالم شرقي تا آسياي دور، نامي آشنا درادبيات شفاهي مردم 

. در لطيفه ها وگفتگوها هر سخن نغز و گزنده را به مال نسبت ميدهند. بود
ع  هم امروز نيزمردم كوچه و بازار، دراعتراض به قدرت هاي غالب هرنو

 سياسي  با سپر قراردادن  نام آشناي مال، منظور نهائي –نارضائي اجتماعي 
، و به اين وسيله از گزند گزمه و تكفير خود را .را اززبان مال بيان ميكنند

  .  مصون  نگه ميدارند
روزنامه مالنصرالدين، باچنين خاطره و گذشتة فرهنگي،  پا به عرصة 

كته و  بمبئي و آسياي ميانه گرفته تا دراندك مدت، ازكل.  حيات  گذاشت
  .استانبول و قاهره، مخاطبين واقعي خود را درسطح گسترده اي پيدا كرد

  "شمرلينگ"درنخستين شماره مالنصرالدين كاريكانوري تكان دهنده از 
، ناظران را ».تصوير ملتي كه در خواب شيرين غنوده است«نقاش آلماني، 

نوخواهي هايش نشان از هشياري و . ن كردمتوجه ژرف انديشي مالنصرالدي
بيداري داشت وروايتِ حرف و حديث تازه ، اعالن جنگ و زنگ خطر عليه 

  .استبداد و ارتجاع به صدا درآمده بود
عثماني فرو .  جغرافيائي بود-زمانه، زمانة تغييرات و دگرگونيهاي سياسي 

ان وسركوب خفق. پاشيده و دنيا باشروع جنگ اول فاصله چنداني نداشت
، باسرمايه داري نوين درراه "رفاه"نهادي شده ملت ها، درلون ديگري مثال 

هر ازگاهي ازگوشه وكنارسرو صداهايي به . تجربه اي تازه گام برميداشت
بي پروا مطالبات .  بوي اعتراض به رسوم كهنة زمان داشتند. گوش ميرسيد

ت ها وگسستن نجواي آرام فروپاشي سن.  تازه اي را مطرح ميكردند
توده هاي محروم به تكان آمده . زنجيرهاي طاعت و بندگي  بلند شده بود 

  . از خواب سنگين قرون و اعصار بيدار ميشدند
 هدف و منظور هرجنبش اجتماعي، دگرگوني، ويراني نظم كهن وبازشدن 

. نفس كشيدن سالم در تĤمين رفاه وعدالت اجتماعي ست. فضاي تازه است
  .قوله هاي تازه وآشنائي با مفاهيم دنياي جديدگفت و شنود م

 در زمانة مورد بحث ما چنين فضاي مساعد در دوسوي مرزها گشوده 
برغم هم انديشه بودن فرمانروايان شان، برغم همسان بودن . شده بود

يكي درسرزميني گسترده با ظاهري متمدن با . زنجيرهاي اسارت بارشان
وخشن ارتدوكس و اين يكي در قدرت تزار و كليساي خشك انديش 

. كشوري عقب مانده  با شاه وخرافات ريشه دار با كمك علماي اسالم
ودراين موقعيت تاريخي بود كه محمد قليزاده ، براي تكان مسلمانان 
منطقه  به ويژه  قفقاز و آذربايجان با روزنامة مالنصرالدين به بيداري مردم 

ردم و آمران و پرچمداران جهل هدف اساسي او معرفي دشمنان م. پرداخت
طولي نميكشد كه جايگاهِ ويژة خود را در دل هاي مردم پيدا . وغفلت بود

  . ميكند
انتشار نخستين شماره مالنصرالدين مصادف با زماني ست كه چهارماه از 

  .صدورفرمان مشروطيت درايران گذشته است
 رهائي از مشغله فكري اين معلم دلسوزو درام نويس، دگرگوني جامعه و

گسستن زنجيرهايي كه ذهن انبوه عوام را با اوهام . عقب ماندگي ست
مذهبي درهم تنيده و بيشمار خداپرستان ساده دل را در دام شيادان و 

  .  دالالن بهشت و دوزخ  گرفتار كرده است
باشاه ايران هم كاري . من با نيكالي پادشاه روسيه كاري ندارم": ميگويد

يشود بدون پادشاه هم اداره كرد از طريق شورايي يا راه كشور را م. ندارم
  مشكل اين پادشاه عمامه دار است و سالطين فاضل كه محافظ . هاي ديگر

راستي وجود اين !  دين هستند و عوام رادر چنبرة خود اسير كرده اند
  "شريعتمداران به چه درد ميخورد؟
عتمداران به چه راستي وجود اين شري"تĤملي كوتاه درهمين جملة آخر

  . بحث زيادي را پيش ميكشد"درد ميخورد
سال بعد از محمدقليزاده، احمد كسروي انديشمند ديگري از تبريز،  چند

باز همين سئوال را مطرح ميكند و به كيفرهمان سئوال وسئوالهاي مشابه 
توسط آدمكشان متعصب مذهبي در ! بود كه با تحريك علماي شيعه

  . شد دادگستري تهران سالخي
مالنصرالدين گذشته ازايران و تركيه وآسياي ميانه، درسراسر قفقاز و 
تاتارستان بين ترك زبانان پخش ميشود و در اندك مدت شهرت و 

اما، بخش عظيم مخاطبين .  محبوبيت كم نظيري درمنطقه پيدا ميكند
مالنصرالدين درايران با توجه به نفوذ مذهب و تنها كشور شيعه مذهب بين 

  . مانان جهان، دربيداري مردم تĤثيربسيار مثبت ميگذارد مسل
 سياسي و فرهنگيِ تغييراتِ روسيه، –آثاراجتماعي : نبايد فراموش كرد كه

و شكل گيري حكومت نوظهور شوروي،  درايران با استقبال تودة مردم 
نفس تازه اي به دلهاي شكسته و مĤيوس آزاديخواهان ايران .  روبرو شد

 حكومت شوراها و تĤثير آن، از چشم پليس مخفي و ارتجاع تشكيل. دميد
آثار آن تحوالت، در نخستين دهة سلطنت رضا . نهادي شدة ايران دور نبود

شاه با بازداشت نويسندگان و روشنفكران از پرده برون افتاد كه ورود دراين 
 اما يادآوري اين نكته ضرورت دارد  كه پس از. مقوله مورد  بحثِ  ما نيست

تشكيل دولت شوروي، حكومت ايران با توجه به مزرهاي گسترده  با 
همساية شمالي، تبليغاتِ ناسيوناليستي را درسرلوحة برنامه هاي آموزشي 
قرارداد كه از منظر آگاهان، نوعي نفرت از مرام اشتراكي  و مقابله با 

  .كمونيسم تلقي مي شد 
دولتي در روسيه  ، خشونت ها و سركوب هاي 1905با شكست انقالب 

. تعقيب و پيگرد انقالبيون در تمام سطوح كشور دنبال گرديد. شدت گرفت
دراين سوي روسيه اما،  با فرمان مشروطيت  ومرگ مظفرالدين شاه، فضاي 
تازه اي براي نفس كشيدنِ مردم گشوده شده بود كه حكومت تزار، اين 

وج مراقبت قفقاز و با افزايش فشار درداخل روسيه، م.  فضا را برنميتابد
. مهاركردن جنبش هاي قومي دراين سوي ارس هم شدت گرفته بود

تشكيل  نخستين دورة مجلس ايران  و نشستن شاهزادگان و اعيان در كنار 
زنگ خطرِ سقوط ، . بقال و چلوپز و كاسبكار، براي  خانوادة تزار گران آمد

شاه . درآمده بوددر كشوري كه آفتاب در سرزمينش غروب نميكرد، به صدا 
تزار  با تمهيداتِ آمرانه محمدعليشاه را براي خفقان وسركوب مشروطه 
خواهان تشويق ميكند و درهمان حال براي گسستنِ همبستگي قفقاز و 

با هجوم  قواي نظامي  روس به آذربايجان، و . آذربايجان  برفشارها ميافزايد
وص كشتار مردان نامي كشتار دسته جمعي آزاديخواهان در تبريز، و به خص

آن خطه  در روز عاشورا،  به فرمان تزار و با حضور نمايندة رسمي او، 
درحاليكه فصل ديگري از توحش و تجاوز روس هاي هميشه متجاوز را در 

انگيزه هاي تازه اي درمقاومت و پايداري مشروطه . تاريخ وطن ثبت ميكند
ران موثر ميافتد و به خواهان آذربايجان و تسري آن به ديگر مناطق اي

مالنصرالدين كه ناظر و شاهد آن همه  . هشياري مردم دامن ميزند 
  .تحوالت است ،  وقايع  را در حد گسترده منعكس ميكند

. اثر آن شكست و اين فرمان آرزوهاي ساده دالنه مردم را تكرار ميكند
نفرت ازاستبداد تزار در آن سوي ارس، به نرمش شاه ازصدور فرمان 

قفقاز از شنيدن خبر صدورفرمان .  شروطيت درايران تعبيرميشودم
.  كارگران وكشاورزان اظهارمسرت ميكنند.  مشروطيت تكان ميخورد

حاملين خبرها كارگران ايراني تĤسيسات نفت باكوهستند كه  در رفت و 
با تمام . آمد ها روايت ميكنند وهرگونه اطالعات را به هردو طرف ميرسانند

سوي مرز رد و  ا دركنترل خبرهاي رسمي، روزنامه ها درهردوسختگيريه
.  بدل ميشود و مردم را درجريان اجتماعي وسياسي منطقه قرار ميدهد

مجاهدين قفقاز دراين رفت وآمدها مبادله  و كمك هاي ضروري ايرانيان
مالنصرالدين درتمامي اين . وبه دست آزاديخواهان در دوسوي مرزها ميرسد

خرده . نار مردم، هدايت و راهنمائي  توده ها را برعهده داردتالشها در ك
پايان شهر و روستا را  با زباني ساده  براي كسب حقوق انساني خود با 

  .مفاهيم آزادي آشنا و ترغيب ميكند
دربازنگري به ناكامي مشروطيت و درمقايسه با آرا وعقايد ديگر پيشروان 

و آينده نگريِ جليل محمدقليزاده فكري زمانه، احساس مسئوليت، تيزبيني 
، بيشتراهميت پيدا ميكند و تĤييدِ برجستگي و هوشمندي او درتميز 

همودرآشنائي با فرهنگ مردم، اهرم هاي بازدارندة . مسائل را يادآور ميشود
.  انگشت روي انگلها ميگذارد. پيشرفت ملي را با درايت كامل ميشناسد 

ستين دوران پاگرفتن مشروطيت با پيشگو نيست، اما صدسال پيش درنخ
ذهن شفاف و حس قوي، آيندة سياه اين مردم را در پيشاني نمايندگان 

  .مجلس اول و دوم  ميخواند
آنگاه مردم مشروطه خواه ايران اندكي از صراط مستقيم ... « 

مشروطه منحرف شده اند، ميگويند آخوند هم محتكر، دزد، ومال 
...   امام جمعه را خالي ميكنند انبارغلة"حاال . مردم خوراست
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» .دراروميه مجتهد و حجت االسالم ها را ازشهرميرانند
  1907  نوامبر18مالنصرالدين، 

اگر با اين نيروي مخرب جامعه و تاريخ «: و سالي بعد مينويسد
كهن تسويه نشود، خواه انقالب مشروطه بشود يا نشود، اين 

آيندة نزديكي چشم  در "من ميترسم" مي مانند و "ميكرب ها"
، مال همة امور "هشتصد مال يكجا خلق شده"باز كنيد و ببينيد 

 و شما "همة ثروت شما را برباد داده"، "مملكت را به دست گرفته
 . "افسارتان را به بيگانگان رها كرده"را به امان خدا سپرده و 

  . 1908، 25مالنصرالدين شماره  
ا شمارة نخست چاپ پاريس به همت ازالفب.  رحيم–به نقل ازمقاله الف 
  1361زمستان . غالمحسين ساعدي

  
گفتيم كه محمد قلي زاده بعد از شكست جمهوري آذربايجان، به ايران 

فرصت مناسبي بود . را پذيرفت تبريز با آغوش باز اين هنرمند متفكر. رفت
هم روزنامه و هم نمايشنامه با . كه انتشارمالنصرالدين را دنبال كند

اي گزنده و نيشدار مورد استقبالِ جامعة ملتهب آن روزگاران قرار طنزه
زبان صريح محمدقليزاده، با افشاگري هاي مدام،  قدرتمندان به . گرفت

لعن و نفرين ماليان برسر .  ويژه سوداگران بهشت و دوزخ  را رسوا كرد
سنتگرايانِ كينه توز كه خطر را در بيخ گوششان احساس .  زبان ها افتاد

  .كرده بودند، خشمگين فرياد وا اسالما  سر دادند 
. به اوج رسيد» مرده ها«خشم و غضب متشرعان با تماشاي نمايش 

درتدارك ترك ايران بود كه دعوتنامة رسمي . ماليان فتواي تكفيردادند
جمهوري تازه تأسيس شدة آذربايجان شوروي به دستش رسيد و به باكو 

  . برگشت 
.   با استقبال كم نظير مردم روبرو شد"مرده ها" درتبريز نمايشنامه 

سحنان گزندة نمايش در قهوه خانه ها، كوچه و بازار، سر سفرة  خانواده ها  
شكايت به دار .  پيرها لب گزيدند وجوانها خنديدند. برسرزبان ها افتاد

السلطنه رفت كه درتبريز نمايش مرده ها باعث خشم و غضب بيضه داران 
  !سنت شده است

كه، دراويش را بران ميداشت .  برپا شد"حزب عليهم"درتبريز«
هاي آن را باز  را دركوچه وبازار بخوانند  و داستان"مالنصرالدين"اشعار
ردپاي تĤثير آن را ميتوان وقتي كه مردم تبريز و سلماس و خوي . گويند

ماليان روزنامه را . امام جمعه و مجتهدان بزرگ را   از شهرراندند، ديد
  كردند و از ارباب دولت توقيف آن را در سرحدات خواستند، "تكفير"

انقالبي را داشتند، ) ازمجلس(انجمن هاي واليتي، كه نمايندگي مستقيم تر 
احترام به عقيده و مسلك را خواستند "از  مجلس . جانب روزنامه را گرفتند

 اين و مجلس كه خود را نمايندة  اين  حريم ميدانست به موضوع توقيف
وكالي مشروطه خواه اولين مجلس مشروطه،  فقط .  روزنامه نپرداخت

  .  رحيم از الفبا–اثر الف : همان »  رجعت ماليان  را خواهان شدند
نه مجلس اول و نه مجلس هاي بعديِ ايران، نتوانستند كارِ چندان 

 اما ازاين نكته نبايد غافل شد كه دژِ چند قرني. قاطعانه اي ازپيش ببرند
مناديان مذهب، زماني ترك برداشت كه، رضاشاه ازسفرتركيه به ايران 

 آتاتورك، به –برگشت وتحت تأثير سياست هاي مصطفا كمال پاشا 
با اين يادآوري كه .  كارهاي بيسابقه دست زد كه بوي آزاديِ جبري داشت

اقداماتش، نه، زمينة اجتماعي داشت و نه، خوي ديكتاتوري رضاشاه، 
هرچه بود، تجربة آن سفروتحوالتِ ام القراي اسالم . حمل آن رات ظرفيت و

 درتركيه تأثيرنيك براو "زن"آزادي . ، درافكارش مؤثر افتاد)عثماني(
وقتي به وطن برگشت الگوي .  درايران شد"زن"گذاشت وراهگشاي آزادي 

. كشفِ حجابِ اجباريِ زنان، ايران را تكان داد. آن را به كارگرفت
. رضاشاه مداخالت ماليان را جدي گرفت. برافروخته شدندسنتگرايان 

پيشرفتِ جامعه و ترقيِ كشوراگرچه هدفش بود و درست، اما ناهمسان 
وناخوان باخلق وخوي ديكتاتوري اش وخالف رسم وعادت هاي سرسنگين 

پيداست كه تغييرات اساسي درجامعه هاي سنتي، باسلطة . جاريِ مردم
: اين نيز اضافه كنم كه. سادگيها نبوده و نيستباورهاي ايماني، به اين 

اصوالً، داشتنِ توقعِ آرمانهاي مدرنيته و مطالبة تغييرسنت وبهمريختنِ 
 نا بلد وناآشنا به شيوه هاي "شاهِ"عادت هاي جاريِ اجتماعي، از يك 

  اما همان قدر .، خالف منطق بوده، وانتظاريست بيجا و بيمورد"پادشاهي"

  
  

  
  

  
را از  تي كوتاه  با مهار ماليان توانست ، دستگاه آموزش و قضاكه  در مد

دستشان بگيرد وآزادي زنان را برسر زبان ها بيندازد و اصالحات را دنبال 
كند ولو آمرانه و با خشونت؛ توانست، بذر پربار تمدن تازة رو به غرب را 

  . درخاِك فالكت بار وطن پراكنده كند
  – ويژه درآوردن آن دو نهاد بزرگ ملي كشفِ حجابِ اجباري زنان، به

  ازچنگ ماليان، كاري كه درسراسرتاريخ ايران –دستگاه قضا و آموزش 
  . سابقه نداشت، كينة علماي دين مبين را برانگيخت

 فرزند جانشين او با راه انداختن روضه خواني و نشستن پاي منبرروضه 
ررا به ريشخند گرفت، بلكه خوانها در تاالر كاخ  گلستان، نه تنها رفتار پد

از آن پس بود كه توسعة شبكه .  چراغ سبز را پيش روي ماليان روشن كرد
قانون مجازات عمومي و كيفري .  هاي ديني، با سرعت  گسترش پيدا كرد

براي مذهبيون آن نبود كه درمورد چپ انديشان و مليگرايان مخالف رژِيم 
  !  مل حال دستاربندان بودعطوفت هاي خاص شاهانه  شا. اِعمال ميشد

 ساله محمدرضا شاه با تقويت 37با چنين شيوة عوام پسند، سلطنت 
  .ماليان، زمينه را براي سلطنت فقها آماده ساخت

ميخواهم بگويم كه پيشزمينة ورود به فضاي آزادي ودموكراسي، مالزمة 
گشودن . گسستِ زنجيرهاي ديني ست. رهايي ازاسارتِ طاعت و بندگيست

چه هاي عقلگرايي، نيازشديد به آزادي انديشه ازقيد وبندهاي سنتي دري
درك و فهم آزادي و آزادگي با چيرگي سنگين و دروني شدة ايمانِ .  دارد

  . مذهبي از محاالت است
 شايد اگر روش هاي رضاشاه با آخوندها  ادامه پيدا كرده بود،  اكنون 

  . ملت ايران درراه ديگري گام برميداشت
قلي زاده، با احاطه به روان توده هاي مذهبي و اشراف به مطامع محمد 

گستردة دستاربندان، از نقش تاريخي آنان در انديشه كشيِ آگاهان زمانه، 
ميدانست كه درطي قرون گذشته، خيل انديشمندان و متفكران، . باخبربود

ميدانست كه با مباشرت همين . به حكم تكفير ماليان سرِ داررفته اند
وايان، رواج خرافه واوهام به چنان قدرتي رسيده كه ذهنيتِ جامعه از پيش

شاهد و ناظربود . خرافه جاي مذهب راگرفته است. معنويتِ دين تهي شده
كه خرافاتِ نهادينه شده مانند زايده اي بدخيم به روح وروان هرمؤمن عوام 

گين مشاهدة اين پليديهاي فرهنگي و تداوم عادت هاي نن.  چسبيده است
: گفت ونوشت. اجتماعي، ايمان و اعتقاد او دربيداري جامعه راراسختركرد

كه بانيان و حاميان عقب ماندگي جامعه،  نظام مخرب وويرانگرِ پيشوايان 
  .  مذهب هستند

داستان ها و نمايشنامه هايش ميرساند كه هدف غائيِ اهل عمائم انديشه 
با تĤمل ودقت . ا پرستيكشي وخردستيزيست درلباس به ظاهر تقوا و خد

خشم وكينة . دركارنامه آنها، درك درست خود را با مردم درميان گذاشت
به درستي پي برده بود كه تخريب، . قدرتمندان حاكم را به جان خريد

تحريف فكر و انديشة انسانها، رازبقاي خردستيزان درهمة اديان توحيدي 
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 درمجموعة روابط زندگي با اين تفاوت كه دراسالم، شريعت، نه تنها. ست
غلبه دارد؛ بلكه بعدازمرگ نيز برروح و جسد پوسيده پاسداري ميكند تا 

  .بيم واميدِ عقوبت و پاداش دوزخ و بهشت را ابدي سازد
از نيروي تخريب تفكر . محمد قليزاده، قدرت شبكه ماليان را ميشناسد

ل را همو تالش هاي اين جماعت انگ.  جامعه،  توسط آنان آگاه است
درامحاي انديشه هاي بشري به تكراردرآثارش نشان ميدهد كه ماليان  در 
پوشش صيانت از دين الهي به هر جنايت و ويراني دست زده و 

قصه ها و به . درسركوبهاي ملي شريك، يارو ياورحكومت بوده اند و هستند 
 ويژه  نمايشنامه هايش،  شناخت درست او را در ماهيت و ماهريتِ انديشه

  . كشيِ ماليان توضيح ميدهد
و، با چنين توشه پرماية تجربي ست كه به مصافِ غولِ جاهليتِ حاكم 

تاريخ را به خاطر دارد و از فجايع . و هدف را درست نشانه ميگيرد. ميرود 
ازسرنوشت . از حديث كهن گوسفند و چوپان با خبراست. گذشته آگاه است

ان بردار رفت و جاودانه ماندند، حالج وعين القضات و ديگراني كه سرهاش
. به تباهي زندانبانان و جاودانگي آزادانديشان معتقداست. اطالعاتي دارد

 و چيرگي "انديشه"بااين حال ميداند كه مذهب در مقطوع النسل كردن 
درايت درست . سياه  انديشي و اوهام پيوسته با آزادانديشان درجدال است

و درست . ش و ذكاوت او را ميرسانداو در هفتاد هشتادسال پيش،  هو
درزمانه اي كه ايران با علوم و تكنيك آشنا ميشد و دروازه هاي تمدن 
جهاني به رويش گشوده شده بود، مردي ازتبار سنت، با استفاده ازامكانات 

، وعده هاي پوچ "خدعه"وسيع علوم و تكنيك پيشرفته، و بقول خودش با 
وامروزه رسوم بدوي . گباخته را تثبيت كردسنت هاي رن. را به مردم قبوالند

عرب، با آمريت وحاكميت، به صورت قانون، چترسياه خود را درسراسر 
  .وطن پهن كرده است 

دراين صد سال برما چه گذشته؟ چه تحول فكري درسيرانديشة ما رخ 
داده؟  پاسخ  اگرچه به ظاهر ساده و آسان است و ميتوان تحوالت آموزشي 

رفاه و پيشرفت هاي اقتصاد و قضا را برشمرد، اما، ازنظرگاه و بهداشتي و 
. تفكراجتماعي، جامعه  دركليت همان است كه صدهاسال پيش بود

درتجددخواهي نيزباشيفتگي درچنبرة فرهنگ بدوي، سينه زني باكراوات 
بود و ذكر مصيبت كربال با مقداري ازهگل و ماركس، با افكار پريشان، غرقه 

انتظارسوار و اسب سفيدش، و تقديس غل و زنجير اسارت در اوهام، در 
رنگ آميزي پرستشگاههاي گذشته، درهمنوائي . زدودن عقل وشعور براي

از تعقل،  . بامشروطه، به منظور صيانت ازميراث هاي جاهليتِ بيگانگان
عادت به مصلحت ! ازفكروانديشة مستقل خبري نبود و نيست تا به امروز

براي چاره انديشي به فالكت هاي مسلط را نداده و انديشي، مجال تفكر 
آن . براين روال، چه اطميناني به فردا هست با اين فكرهاي منجمد و ايستا

پرش هاي دلخوشكنك هم كه درادبيات گذشته يادشده، و ماية 
. فخرومباهات معتادان به عادتهاست، يا گمراه كننده بوده يا سكوت رندانه

براي روشن شدن . و بدون چاله چوله نبودهدرنتيجه راهگشاي درست 
فردوسي، كه بنا به عقيدة برخي :  موضوع به  دومثال  تاريخي اكتفا ميكنم

ها از ايشان بعنوان نجات دهندة مليت و زبان ايرانيان ازچنگال عرب، با 
به تاج و تخت  رسيدن شير «سف و حسرت از أتكريم ياد ميشود، با ت

آورندة «رهمان حال از رسيدن به  وصال دين و ياد ميكند و د» شترخورها
 »دين را ميستايد وخداوند را ثنا ميگويد 

سخنراني دردانشگاه " 58گفته ها، اثرابراهيم گلستان، ص "بنگريدبه
حافظ،  » لندن–ناشرروزن نيوجرسي 1377 چاپ لندن"1348اسفند.شيراز

شكافي روانِ با وسعتِ ديدِ كم نظيرش با كالبد. اما در مذهب مكث ميكند
  : دستاربندان، ارباب عمائم و زاهدان را معرفي ميكند

تا ريا ورزد وسالوس مسلمان / گرچه برواعظ شهراين سخن آسان نبود«
من اگر مهر نگاري ./ زاهد شهر چومهرملِك و شحنه گزيد: و يا. نشود

و به وقت باال گرفتن  ظلم وستم حكام فريادش بلند » .بگزينم چه شود
  : ميشود

  . »شاه تركان غافل است ازحال ما كو رستمي«
تأملي كوتاه درمشرب فكري آن دو، . نيازچنداني به تحليل و تفسير نيست

يكي حماسه گوي كم نظير و ديگري صوفي رند خردمند، هردو پايدار با 
اما . قامتِ برافراشتة تاريخ با توشه اي از مصلحت انديشي وحقيقت گوئي

اوت هاست كه وجوه تميزانديشة آن دو را توضيح سرانجام، دركِ جوهر تف
  .ميدهد

  .انگار كه ازمطلب دور افتاديم. برگرديم سر سخن
محمدقليزاده، نخستين روشنفكر وروزنامه نويش زمانه بود كه درجامعه 

و اين معضل اساسي را . اسالمي منطقه، ضرورت آزادي زن را پيش كشيد
ا ادبيات درخشان قرن نوزده همو، درآشنائي ب. به سرسختي دنبال كرد

روسيه و تأثيررنسانس اروپا كه افق هاي تازه ودرخشاني به روي جهان 
درك درست او .  گشوده بود، سعادت ملي را درآزادي و رهائي زن ميديد

.  درميان همتايانش، قابل تأمل است كه درآينده به آن خواهيم پرداخت
 .رتمامي زمينه ها  متحول كردرنسانس اروپا،  سيرتفكر وانديشة بشري را د

ملت هاي جهان يكي بعد از ديگري از . جهان رنگ ديگري به خود گرفت
انقالب ها و دگرگوني ها را پشت . گرانخوابي قرون و اعصار به خود آمدند

انقالب فرانسه و فروپاشي خالفت پرصالبت هفت قرني . سر گذاشتند
 تعيين مرزهاي جديد، با. عثماني به تشكيل دولت هاي تازه انجاميد

درمنطقة قفقاز وايران هم ظاهرا دوران .  جغرافياي جهان تغيير پيدا كرد
درايران به موجب فرمان مشروطيت، . خوابرفتگي وغفلت ها سرآمده بود 

سرو صداي آزادي و دموكراسي در . رعيت ونوكر، به ملت تغيير نام داد 
 و ديكتاتوري روح تازه اي رهائي از اسارت استبداد.  سراسر منطقه پيچيد

اما، حوادث بعدي نشان داد كه اي دل .  به جان هاي خستة مردم دميد
غافل، مشروطه با حفظ ميراث هاي گذشته چنان در شريعت حل شده كه 

شاهد زنده قيام . رهائي از فالكتِ موجود به اين سادگيها ميسرنخواهد بود
 " رخ داد 1357گيز سال  يكپارچة مردم دراستقبالِ  پرالتهاب و شوران

 كه با نمايش هاي گسترده  پرده از "رجعت به دنياي سياه قديم
  .خوابرفتگي ها برداشت

گفتيم كه محمدقليزاده، بين انديشمندان همعصرخود، متمايزازديگرانست 
وسعتِ ديد و توانائيِ تشخيص دردهاي بنيادي جامعة . و سروگردني فرازتر

اشاره به يك مقايسة كوتاه درك اين مدعا . ستعقب مانده، از ويژگيهاي او
درزمانه اي كه اهل سياست وادب ودانش مانند ميرزا ملكم . را آسانترميكند

خان و ادوارد براون و ديگر ايرانشناسان وفضالي خارجي و داخلي، ترقي 
وپيشرفت كشوررا دراجراي قوانين اسالم وتقويت مباني دين، بين مردم 

  :زنامه قانون مينوشتتوصيه ميكردند و رو
 و اجرا نشده، يعني "سينة علما نهفته"آن قانوني كه در.  قانون اسالم«

قانون انبيا كه اكمل آن را درشرع اسالم مثل آفتاب درپيش روي خود 
ضامن . زيرا كه اسالم منبع قدرت عدل الهي است. . وروشن ميبينيم

جه اين نيست دردما بهيچو«يا » .آسايش و محرك كل تنظيمات دنياست
چه قانوني عالي تر و صريح تر ازآن قوانين خدا كه هزار و . كه قانون نداريم

 . 99 -97روزنامه قانون » .سيصد سال است دركل عالم اعالم ومنتشر شده
  چاپ پاريس.  هما ناطق 4به نقل از نشريه دبيره  شماره 

  
 ملكم وحيرت آوراينكه،. مثال ديگري ازشيفتگي انديشمندان آن دوره

فاجعة قتل عام بابيان، درسلطنت ناصرالدينشاه وصدارت ميرزاتقيخان 
اميركبير را ناديده ميگيرد و، با وقوع آنهمه وحشيگريهاي عريان، قوانين 

 توصيه " ضامن آسايش و محرك كل تنظيمات دنيا"شريعت اسالم را 
سالم اين واقعيت تاريخي را نبايد فراموش كرد كه باهمان قانون ا! ميكند

بود كه به فتواي ماليان، گروهِ بابيان را در مالء عام با شيوه هاي وحشيانه 
حال آنكه، ميرزافتحعلي آخوندزاده، كه همعصرش بود، . قصابي كردند

درتهران در برابرفتنه بابيان روش هاي شكنجه «: ودرروسية ميزيست نوشت
كتوبات م» اي اختراع كرده بودند كه آدم ازشنيدن آن متحير ميشود

   27فتحعلي آخوندزاده به نقل از نشريه تالش 
  

، در پاسخ به روزنامه حبل المتين درشماره »تملق«مالنصرالدين، درمقالة 
سلطان عبدالحميد انسان ":  كه در كلكته منتشر ميشد و نوشته بود كه3

از زماني كه سلطان ":  چنين پاسخ ميدهد"نيست بلكه مالئكه است 
نت رسيده، كشور عثماني رو به اضمحالل رفته و تكه عبدالحميد به سلط

اما زير حكم . حرفي نداريم كه سلطان رو به مشروطه ميرود. پاره شده است
مشروطه، تا به امروز هزاران زنداني به جرم مشروطه خواهي محكوم شده 

كاسه . آيا فرياد و آه و ناله مشروطه خواهان زنداني به كلكته نرسيده. اند



  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ٢٠١  104 ي آرش شماره

ملق روضه خوان ها براي سلطان مسئله اي نيست كه قابل بحث ليسي و ت
  باشد، اما، حبل المتين چرا؟

 سنت هاي جاهليت، "اين است فاجعة خونين": درمقاله ديگربا عنوان
نقض حقوق زن و خشونتِ  وظلم و ستمي كه از طريق شريعت، به زن 

. ام است مغازه هاي دالكي ازدح": تحميل شده را به باد انتقاد ميگيرد
مسلمانهائي كه . هزاران سر تكه پاره خواهدشد. روزعاشوراست

بيشتراوقاتشان را درميخانه ها و قمارخانه ها ميگذرانند، امروز، دستمال به 
دست به پيشواز دسته قمه زنان ميروند و با تميزكردن سرهاي خونالودِ 

اما نداي . آنها، چه هدفي را دنبال ميكنند ؟ به اين پرسش پاسخي نداريم
 چنين 13باطني ميگويد درتشريح الفرائض آخوند ارس زاده درصفحه 

 سالگي نرسيده شوهر بدهند، 9اگر پدرو مادري دختري را كه به : نوشته 
ازديگر شهرها خبرندارم ولي . شوهرش ازآن، و دختر هم ازشوهرارثيه ميبرد

ل پسري پارسا.  ساله12 سال دارد و عيالش گل 74دركوچه ما، حاج ملك 
اين تبعيض ها . اين است فاجعة خونين.  زائيد و اسمش را گذاشتند حسن

نويسندگان هم از همه چيز . پيش روي ما مقابل چشم هاي ما اتفاق ميافتد
از زمين و آسمان، ازشريعت، ازسياست، .  دائما هم مينويسند. مينويسند

چون كه . يسندايران، توران، اما از زن ها نمينويسند حتي يك كالم نمينو
اگر آقايان خوششان نيايد براي من هم . آقايان خوش ندارند

   ".فاجعه اين است! نفعي به من ندارد! ناخوشاينداست
درمقايسه با مطالبات اساسي مردم، ملت روس ، عثماني وايران را مقابل 

همزماني خيزشها درسه كشور همجوار اين فرصت تاريخي را . هم ميگذارد
 ماهيت مطالبات اين سه ملت مورد تجزيه و تحليل پيش آورده كه

طرح اين مسئله به انگيزة تميز تفاوتِ خيزش ها، فرق مطالبات . قرارگيرد
مبارزه براي آزادي و نفي ": يعني. وحاجت هاي فرهنگي را نيز يادآورميشود

. "مبارزه با جهل و خرافات و براي كسب حقوق زنان"  و "استبداد
، تميز درست او برجستگي اش را نسبت به همتايان دربستراين سنجش ها

  . تثبيت ميكند
مردم روسيه و تركيه راه خود ميروند وگرفتار شرمندگي وجدان نسل 

اما، ما چه كرده ايم؟ وقتي پشت سرم را نگاه ميكنم، . حاضر نيستند
ميبينم ملت ايران پس از قرني كه از انقالب مشروطه گذشته، ميبايد، 

با جهل و خرافات را پيش گيرند وهمزمان، آزادي زن از قيد نخست مبارزه 
اما نبايد نا اميد . اسارت مردساالري، ولو كه به خيزش عمومي هم بينجامد

با چتر سياه خفقان، به ويژه خشونتِ عريان كه در خيابانهاي . شد
كشورجاريست، توانِ مبارزه به طرز شگفتĤوري باالرفته، وبيشتر به دستِ 

  . به بار خواهد نشستخود زنان
 دهه، 9بعد از. هربرگ ازمالنصرالدين، برگرداني ازدردهاي مزمن ماست

وقتي، فرياد مالمتبارش در كاسة سرم ميپيچد، ابولهول جهل را ميبينم كه 
  . هنوز برمسند فرمانفرمائي ست 

.  اكنون هزارسال است كه مردم ما به تماشا و نظاره عادت كرده اند"
 ميكنند و بتهاي كهن را ميشكنند و ما بت هاي جديد ديگران انقالب

  .1921  نخستين شماره مالنصرالدين سال ".ميسازيم
درك عميق جليل محمدقليزاده، ازاسالم، درمحدودة عقيدتي هرمؤمن، 

ايمان و اعتقادهركس به مذهب امري خصوصي است و . نظرية اعتباريست
چنين بينش سالم و درست ! نه فرمان حكومتي يا ايدئولوژي رسمي دولتي

اورا در ميان متفكران همعصرش برجسته ميكند و مخالفت جديِ اورا 
درمعرفيِ  اهل عمائم وآفت هاي .  باحماسه گويان و مداحان به رخ ميكشد
مبارزه اش با عادت هاي جاري كه . ديرينة آنها مردم را وارد صحنه ميكند

ه ها را نويد ميدهد و تشخيصِ ريشه دراوهام و خرد زدايي دارد، بيداري تود
درست  و مستدل ش درعلل عقب ماندگي جامعه؛ تبلورشخصيتِ آگاه اورا 

  . به رخ ميكشد
اوكه درتاريكترين دوران با شروع  نهضت مشروطه خواهي ناظر اوضاع 
بوده، ازنقش روحانيت در موفقيت قيام، لحظه اي از رسالت روشنفكري 

پيشرفت و  و شجاعت كم نظير موانعبا صراحت . خودغافل نمانده است
اين درحاليست كه  قدرت ونفاذ خونبار . ترقي مردم را معرفي وعلني ميكند

ميداند كه .  و فجايع تاريخي تكفير اسالمگرايان را پيش روي خود دارد
وحشت به جان . مقبوليت آثارش بين مردم  پايه هاي ارتجاع را ميلرزاند

  و در .  داري مردم به استقبال تكفير ميروددرراه بي. سنتگرايان مياندازد

  
  

  
  
  

زمانه اي كه ايران ، در زايشي نو، بين سنت ومدرنيته درحال پوست 
انداختني تازه بود باچيرگي ارتجاع و دريافت حكم تكفيرازايران ميگريزد 

با ازسرگذراندن تجربه هاي . ومبارزه را درآنسوي مرزها دنبال ميكند
 " ضيافت ديوانگان"با تاليف نمايشنامه . زيده ترميشودتاريخي پخته ترو ور

و با معرفي . دردهاي عمومي را روي صحنه مقابل مردم به نمايش ميگذارد
  .ميلرزاندارتجاع  و بانيان عقب ماندگي جامعة بيمار، پايه هاي ارتجاع را 

جليل محمد قليزاده، به خاطرعشق به تودة مردم، كه خود آنها را برادران 
آثارش براي . رهنه ميخواند، حتا ادبيات را ساده و ساده تر ميخواست پاب

برهمين .  ميخواست دردسترس شان باشد. بيسوادان و عاميان جامعه بود
باور، نيش انتقادهاي گزنده اش در تبيين و افشاي دردهاي جانكاهِ  جامعه 

هدف اساسي اين معلم دلسوز، مداواي درد انسان هايي بود كه . بود
عمري معتاد جهل و خرافه . رچنگال عفريت جهل و خرافه اسيربودندد

رفتار . غفلت وجهالت بخشي ازفرهنگ عامه مردم را تشكيل داده بود. بودند
 داستانها و نمايشنامه هايش، آرزوهاي بزرگ و انساني قهرمان هايوكردار

.  رندآنها نه بازيگر،  بل كه درصحنة روزمرگي حضور دا.  اورا توضيح ميدهد
.  حضوري مادي و حقيقي، دربرابر چشم همگان؛ دركوچه و بازار ميگردند

با ده ها من و شماها كه .  مخاطبين ش جملگي آن ها را ميشناسند
محمدقليزاده با قلم توانايش روي  صحنه، يا در برگ برگ آثارش 

روايتهاي اوآيينه درخشانيست ازروح . شخصيتها را بازسازي كرده است
تبلور عشق وشراقت انساندوستي . نسانهايِ دربند و دردمند استزندگي ا
نمايشي ست از اوجِ  فالكتِ جامعة درمانده و چيرگي جهل و . اوست

   .سياهي استبداد
  

 به استادي،  تĤثير نابودي زبان –  كتاب مادرم -،  »آنامين كتابي«در 
: هستندبازيگران اين نمايش همه شان آشنا . مادري را توضيح مي دهد

اوستا زينال، قوربانعلي بگ، نوروزعلي، خدايار بگ، محمدحسن عمي 
همگي بين مردم اند و نه تنها روستائيان آنها را ميشناسند، بلكه  مخاطبين 

همچنين .  نويسنده بعد از قرني همان آدم ها را در اطراف خود مي بينند
  .گول بهار را

صحنه هائي از  آفرينش ادبي دريغم آمد كه دراين بررسي، بدون اشاره به 
  .محمدقليزاده كه به صورت نمايش نوشته است، اين مقال را پايان دهم

محل حادثه .   بازيگر25در چهار پرده نوشته شده  با » آنامين كتابي«اثر 
به احتمال زياد باكو و يا يكي ازشهرهاي قفقاز است كه دراثر جنگ هاي 

حوادث درخانه وخانواده اي . ستايران وروس به خاك تزار ضميمه شده ا
نمونه زن . بازيگران اصلي مادري است به نام زهرا بيگم.  مسلمان ميگذرد

  . و سه چوپان وعده اي ديگر. سنتي مسلمان با چهارفرزند
رستم فرزند بزرگ با تعليم و تربيت روسي درلباس روس ها ،  درحال 

  .نوشتن لعتنامه است
  .باس روحاني با تعليمات دينيميرزامحمدعلي دومين فرزند درل

  .صمد واحد سومين فرزند دانش آموخنة مدارس نوين در استانبول
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گل بهار خواهر آن سه دختر زيبا و مسلمان درلباسي به سبك دختران 
  .جوان مسلمان

  .و سه مرد چوپان و ديگران
همگي در اتاقي جمع شده و درباره مسائل جاري تعليم و تربيت بچه 

رستم و صمد . سايرمشكالت اهل محل بحث مي كنندهاي مدارس و 
بازباني حرف ميزنند كه مخلوطي از تركي و روسي و اصال براي كسي قابل 

ميرزا محمدعلي هم كه تحصيل كردة علوم ديني است . درك نيست
و . ازادعيه و كسوف و خسوف و دعاهاي مربوط به آن داد سخن ميدهد

ان با زبان غليظ استامبولي ملغلغ سومين برادر كه صمد واحد است آن چن
حرف ميزند آنجا كه به رستم پيشنهاد ميكند دربخش ادبيات شعري به 

  : لغتنامه اضافه كند،  رستم به حالت اعتراض ميگويد
راستش من  زبان تو را .  اما با اين شرط كه روشن و صريح  باشد ... "

  "!نمي فهمم
هي صحبت ميكند او هم  در مجلس دوم ميرزا بخشعلي معلم علوم ال

مانند ميرزامحمدعلي همة علوم جهاني را در دايره اسالم ميبيند و مشكلي 
دارد وآن اين است كه نميداند خسوف و كسوف را دركدام يك ازعلوم بايد 

منظوركرد؟ ميگويد آن بخش ازتدريس علم الهي كه به من محول شده  
شنبه قطر اصبع ها دو  ربيع الثاني، يوم چهار28آنگونه كه پيداست در 

دانگ و قرص شمسين  تمام صفحه در نيم دانگ درحوالي راس قاعده 
منكسف ميشود، يعني به اصطالح تركي خورشيد گرفتگي حاصل شده و 

 دقيقه گذشته از طلوع آفتاب واقع 3 ساعت و5همين كسوف آفتاب،  در 
 آن براي سخنان كسالت بارش ادامه دارد بدون آنكه مفهوم... ... مي شود 

  ! كسي از حاضران در مجلس روشن باشد ومعناي آن را بفهمند
درهمين مجلس دوم سخنوري كه شاعر است و دوست صمدواحد و بنا 
به روايت اثر، رستم بيك و صمدواحد به خواهرشان پيشنهاد كرده اند كه با 

او او ازدواج كند، اما گل بهار نه تنها تمايلي به او ندارد بلكه موقع صحبت 
  .به خواب ميرود

درمجلس سوم وقتي صحبت به چوپان ها ميرسد و آن ها مشكالت خود 
هم گل بهار و هم مادر به دقت . را در جلسه با مردم درميان ميگذارند

. حرفهايشان را بادل وجان گوش مي دهند و گفته هايشان را مي فهمند 
  .چوپان ها با زبان معمولي واصيل خود حرف ميزنند

دران اختالف رخ مي دهد و هريك قصد ترك حانه را دارند كه  بين برا
ولي پيداست كه . نويسنده چيزي دربارة علل آن نميگويد. ترك هم ميكنند

آبشخور اصلي انگيزه ها،  اختالف سليقه ها و مشرب هاي فكري ست كه 
دراثر انقالب هاي روسيه كه به شكل گيري كشورشوراها انجاميده است 

 -رتحوالت سياسي اين قبيل دگركوني هاي اجتماعي ميباشد  كه د
  . فرهنگي امري اجتناب نا پذير است

محمد قليزاده درپايان مجلس سوم صحنه بسيار پند آموزي مي آفريند 
  .كه قابل تĤمل است

خانه و برادران كه درمظان تهمت قرار گرفته ازطرف پليس براي بازديد 
بازرسي خانه بدون پيدا كردن تخلفي كتاب ها وارد خانه مي شوند و بعد از 

برادران هريك كتاب ها و اثاث خودرا جمع كرده در . محل را ترك ميكنند
  .حال ترك خانه هستند

.  رستم بيگ درحال چيدن كتاب هايش توي كمد، رو به برادران ميخندد
نگاه ها در انتظارسبب خندة برادربزرگ . آن دو با تعجب نگاهش ميكنند

  :ميگويد.  است
مردم تا به حال فكر مي كردند و باخود مي گفتند كه بارك اهللا  فرزندان 

يكي . پترزبورگ تحصيل علم كرده يكي در: ماشااهللا / عبدالعظيم
هرسه ماشااهللا درس خوانده و عالم شده . دراسالمبول و يكي ديگر درنجف

ه به با اشار( يكي ازآن سه عالم : اما بعد از اين مردم خواهند گفت . اند
نگاه به صمد (بعد . دعاي خسوف و كسوف مي نويسد)  ميرزا محمدعلي

به خودش نگاه (مفاعلن، فعالتن، يكي ديگر: ادامه ميدهد)  واحد كرده
  !واهللا، خودم من هم نميفهمم چه كاره ام؟ و قاه قاه مي خندد)  ميكند

  مرگ مادر ناقوس خطرتباهيِ فرهنگِ. درپردة چهارم مادر ازدنيا ميرود
كهن، مرگ زبان مادري و تهي شدن انسان از اصالت هاي گذشته را 

  .خاطرنشان ميسازد

محمد قليزاده  با اين نمايشنامه، از ابعاد آسيب پذيري شخصيت ها، از 
با اين كه ازنكات مثبت تحوالت . بي هويت شدن انسان ها پرده برمي دارد 

، موريانه هاي عصرروشنگري ودگركوني هاي زمانه لحظه اي غافل نيست
با تميزآسيب پذيري هاي ملي و . ويرانگرِ آن روي سكه را هم مي بيند

  . فرهنگي، آن ها را يادآور مي شود
در ايران، وقتي كه به حكم رسمي حكومت، ممنوعيت آموزش زبان بومي 

از آموزش ... مردم به اجرا درآمد، وميليون ها آذري و كرد و بلوچ و عرب و 
م شدند، پيش بيني نظرية درست جليل محمدقليزاده زبان مادري محرو

وقتي كه با سركوب دولتي، نخستين حق طبيعي .  مورد توجه قرارگرفت
 مفهوم پيدا "آنامين كتابي"انسان اززندگي درخانه وزادگاه ش ربوده شد، 

  . كرد
هيوالي نفاق راه افتاد . بذرتبعيض به بارنشست. مردم ازپا ننشستند

نارضايتي ها، درنهضت هاي . چركين تحقيرها گشوده شدعقدة . بزرگترشد
خونباربعدي، بخشي ازآن نابخردي ها و فرامين ناسنحيده و ظالمانه را 

پديده اي  كُشنده  كه آسيب پذيريِ پيكرة فرهنگ ملي .   توضيح ميدهد
  .  را تهديد مي كند

حفظ آرزو ميكنم كه اين اثربا ارزش به فارسي برگردانده شود و در راه 
بطورقطع، تقويت اين بخش . فرهنگ وزبان هاي بومي مورد استفاده گيرد

  . از فرهنگ عمومي، درپايداري و همبستگي ملي موثراست
 بخشي 1347و 45زنده ياد استاد محمد علي فرزانه درساال هاي 

ازداستان كوتاه جليل محمدقليزاده را به فارسي برگرداند و درانتشارات 
ماجراهاي قرية « انتشارات دنيا 1354بار ديگر درسال . فرزانه  منتشرشد

خانم هما ناطق . را ار اين معلم برجستة آدربايجان منتشر كرد» داناباش
  كه از برجسته ترين آثار محمد "ديوانه ها" و "مرده ها"نمايشنامه كمدي 

ازآن پس اكثر آثار او به فارسي برگردانيده شده . قليزاده است ترجمه كردند
  .است

  :كسروي دربارة مالنصرالدين مينويسد
مالنصرالدين چون با زبان شوخي وبا تركي بسيار ساده نوشته  مي شد و «

درماه هاي . مي داشت آن را بيشتر مي خواندند) كاريكاتورها(نگاره ها
نخست جنبش، محمدعليمرزا از پراكنده شدن آن درميان مردم جلو مي 

ي آزاديخواهان آزردگي نمودند ول. در پستخانه نگميداشتند. گرفت
و انجمن با تلگراف از . وازانجمن درخواستند كه جلوگيري را بردارد

اين همان داستان است كه طالبوف . دارالشوراي آزادگردانيدن آن راخواست
  . ... ... درنامه  خود آورد وآزردگي مي نمايد

اند و اين مالنصرالدين از روزنامه هايي ست كه بايد ياد آن درتاريخ بم
خوب و چند تن نويسنده ) نقاش(روزنامه يك شاعر خوب و يك نگارنده 

وبا همان زبان شوخي ازبديها سرزنش و نكوهش مي . خوب مي داشت
يكي ازشوخي هاي مالنصرالدين . ...  و نوشته هايش كارگر مي افتاد. نمود

  :درباره مجلس ايران آن است كه دريكي از شماره هاي خود مينويسد
زيرا درقانون ايشان . بيشتر نمايندگان مجلس ايران ازماليان هستند" 

اوراق " درتبريز ماليان آن را از"براي نماينده دانش را شرط ندانسته اند
 شمردند و نوشته اي دربارة آن نوشتند كه فرستادند علماي نجف "مضله

ي ولي سود. نيز مهر كردند و آن را به چاپ رسانيده پراكنده گرداندند
. تاريخ مشروطة ايران»  .نداشت و جلوگيري ازرواج مالنصرالدين نكرد

  -194 ص 1ج . چاپ چهاردهم . كسروي
سخن گفتن دربارة تأثير مالنصرالدين درمنطقه، در زمانه اي كه ملل 
شرق از گرانخوابيِ قرون بيدار و رو به بيداري ميرفتند را نميتوان دريك 

و بررسيِ افكارو انديشه هاي پيش تازندة قرائت آثار . مقاله توضيح داد
جليل محمد قليزاده، كه از زمانة تزار و تجربه هايي كه از پيشامد جنبش 
هاي ناكام روسيه تا رسيدن به انقالب اكتبر، كسب كرده بوده ودرپايان، با 
ترديدهايي كه درجهان بيني او پيدا شد نياز به پژوهش هاي بيشتري دارد 

اما مهم است بدانيم كه .  عالقمندان دنبال شودكه اميداست وسيلة
دررهگذردگرگونيهاي سياسي كشور، معضلي كه هنوزجريان دارد، مطالبات 
مردم ازحكومتهاست؛ وتشخيص درست محمدقليزاده در معرفي عامالن و 
آمران كانونِ درماندگي و فالكت هاي ملل اسالمي ونقش بزرگِ پيشوايان 

، كه در مالنصرالدين وديگرآثارش توضيح مذهب  در اين فاجعة ننگين
  .ميدهد
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  :وسخن آخر اينكه 

او ازآن دسته . و معلم ازجهان رفت. معلم ماند. محمدقليزاده معلم بود
ازانديشمندان بود كه با آثارش، وفاداري به آرمانهاي بشردوستانة خود را 

روايت هايش درسي ست سرشار ازصميميتِ معلمي . توضيح داده است
او، با هدف قراردادن امپرياليزم غربي و استبداد شرقي . ز براي بشريتدلسو

وامپرياليزم تزاري كه با دستهاي آلوده به غربِ هموطنان، ريشة 
آزاديخواهي مشروطيتِ نوپاي ايران را درباغ اتابك تهران خشكانيد، درس 

.  درسي عبرت آموز براي همگان داد، در تميز دوست و دشمن. بزرگي داد
.  غبار توهم از ديده بزداييم. نكه دشمن درلباس دوست را خوب بشناسيماي

استبداد را نه تنها درلباس محمدعليشاه و لياخف بلكه .  دقيق باشيم و تيز
انبوهِ دشمنان .  درلباس ميرزاي نوري و خدايار بگ داناباش نيز تميز بدهيم

را به طاعت خانگي كه قرن هاست درصيانت و تقديس جهل بدويت، مردم  
  ! و اسارت گرفته اند بشناسيم

  .شكافتن افكار محمدقليزاه، دراثبات اين مدعاست
*  

  
  

  خدا و 
  مشكل يافتن مترادف متضادش

  مهدي استعدادي شاد
  
  يكي از كتابهايي كه در چند سال اخير آلمان به بحث دربارة خدا و -1

 ottoتو كالشوئر جدل بر سرنوعهاي مختلف ايمان طراوت بخشيده به خامة اُ
kallscheuerدانش شناخت خداي "عنوان اصلي كتاب را بايد به .  است

  : ترجمه كرد"مهربان
" Die Wissenschaft vom Lieben Gott".  

 انتشار يافته، يك عنوان فرعي هم 2006منتها كتاب يادشده كه به سال 
طقي دارد كه ترجمه اش ما را با نخستين مشكل معادل يابي درست و من

  : عنوان فرعي به آلماني چنين است. روبرو ميسازد
Eine Theologie fuer Rechtsglaeubiege und Andersglaeubige, fuer 

Agnostiker und Atheisten.   
 يزدان شناسي براي راست ": ترجمة پيشنهادي را بقرار زير مطرح ميكنيم

  . " آته ئيستهاكيشان مذهبي و مومنان اديان ديگر و نيز براي شكاكان و
در اينجا مشكل اصلي در واقع يافتن معادل براي مفهوم آته ئيستها در زبان 

زيرا كه شما، با معادل يزدان شناسي . فارسي است؛ و نه مثال براي تئولوژي
به جاي تئولوژي، ميتوانيد مراد اديان غير سامي را درست مثل مقصود 

 نزديكي اورشليم براي خود يهوديت، مسيحيت و اسالم ونيز بهائيت كه در
  . پرستشگاه دارد، پوشش دهيد

 ميتوانيد زروانيسم و زرتشتگرايي و " يزدان شناسي"يعني با معادل
مانويسم را نيز مثل اديان نامبرده در زير يك سقف يا در يك ميدان 

ادياني كه در متن هايشان به جاي لفظ خدا از . مطالعاتي گرد هم آوريد
از اشاره به بوديسم . وان، مهر و اهورا استفاده كرده اندواژه هايي چون زر

كه دين پر جمعيتي است، دانسته صرفنظر كرديم كه در متن رفتار 
  .مومنانش براي سلطه بر خود از تئولوژي الهام و سرچشمه نميگيرد

مشكل ترجمه عبارت يادشده در واقع آنجايي شروع ميشود كه شما به 
در اين . ه آته ئيست در فارسي رجوع كنيدسنت معادل يابي براي كلم

.  روبروئيد"بي خدا" يا "خدا ناباور"سنت با پيشنهادهايي چون 
 كه مثال "منكر خدا"پيشنهادهايي كه امروزي تر هستند نسبت به معادل 

 كه "ملحد" كاربرد داشته يا معادل "سير حكمت در اروپا"نزد فروغي و در 
  .  به كار بسته است"الميفلسفه اس"مثال مبشري در ترجمة 

 فارسي شايسته اي –بر اين منوال حتا فرامرز بهزاد، كه فرهنگ آلماني 
. را مطرح كرده است) واژه عاريتي از عربي ("ملحد"انتشار داده، نيز معادل 

در هنگام مايوس شدن از معادل يابي، كه در اينجا با داريوش آشوري 
د بشود به دقت نظري مير شمس شروع شد و به فرامرز بهزاد رسيد، شاي

الدين اديب سلطاني اميد  بست كه مثل فرامرز بهزاد آلماني ميداند و فراي 
سنجش خرد "آن چندين و چند زبان ديگر را نيز؛ ترجمة اديب سلطاني از 

اما .  كانت را ميگشاييد و در واژه نامه اش معادل آته ئيسم را ميجوييد"ناب
كه درك و دريافت و نيز برداشت سده هاي اخير آنجا نيز معادلي نمييابيد 

چرا كه اديب سلطاني نيز معادلهاي زير را . از آته ئيسم را پوشش دهد
  . خدا نگروي، خدا نشناسي و خدا ناپرستي: پيشنهاد كرده است

. در تمامي اين معادلها وجود خدا پيشفرض گرفته و جاسازي شده است
سنت معمول و هزاره اي متافيزيك  را با "پيشفرض وجود"كافي است اين 

و تاثير عادتي آن بر شيوه انديشه بشرمومن جمع كنيد تا دريابيد كه با چه 
اگر كه بخواهيد خالف . توده انبوهي از فشار و انتظار روبرو خواهيد شد

يعني سر بر طغيان و شورش عليه ايده هاي حاكم . جريان آب شنا كنيد
حتا . سايي و ستايش خدا شانه خالي كنيدبگذاريد و از الزام گرايش، شنا

 بخوانيد؛ و البته اميد وار باشيد كه منظورتان را درست "ناخدا"اگر خود را 
زيرا اينجا نيز در كلمه، . ميفهمند و شما به جاي فرمانده كشتي نميگيرند

  . ، موجوديت خدايي را به رسميت شناخته ايد"ناخدا"اسم، لقب و صفت 
مي و نيافتن معادل منطبق براي منظور خود، البته   در اين سردر گ-2

 "مرگ خدا"لزوم ندارد افراطي شويد و به قاطعيت كالم نيچه در بيان 
بياني كه، در تاويل درستش، بيش از هر چيزي شكوائيه است و . تكيه كنيد

آنهم شكوائيه اي عليه بي ارزش سازي زندگي و . نه اعالم مراسم ترحيم
فقط برداشت ساده .  آن انسان به ابتذال تن داده استمالمت روندي كه در

  . آيد برمي"خدا مرده است"و نپخته است كه از متن نيچه به تكرار عبارت 
وقتي دل خوش . از اين گذشته، برداشت ساده و ناپخته مسئله ساز ميشود

. ميكند كه مسئله معادل يابي براي آته ئيسم را نيز حل كرده است
 مطلق فيخته اي "خود" باخي هم كه در همسايگي انسانگرايي فوير

ميخواهد از انسان خدا بسازد، به واقع گرة معادل يابي براي آته ئيسم را 
  .نميگشايد

اما براي آنكه مشكل معادل يابي دقيق را روشن سازيم به تحوالت پيشا 
ميتوان يادآور . نيچه اي يا پيشا فويرباخي در فلسفه ميتوان رجوع كرد

اين كه، با وجود مرزهاي شناخت ما، استدالل .  دورانساز كانتي شدرهنمود
بنابراين با اين كيفيت . وجود خدا درست مثل انكارش اثبات شدني نيست

از شناخت ديگر نبايستي انتظار پاسخ مثبت يا منفي را كشيد زيرا شناخت 
  .مورد نظر پرسش يادشده را بي پاسخ ميگذارد

با هرگونه تفسير مثبت و منفي كه در (ني پذيرش همين امر اثبات نشد
همان نكته اي است كه به مفهوم آته ئيست معنايي ) پيامد داشته باشد

معنايي كه از مرزهاي شناختي جدل ميان مومنان، كافران و . جديد ميدهد
واال در زبانهاي اروپايي نيز مشكل يادشده نيز به قوت . منكران فراتر است

 فقط نفي "آ" نيز به معناي خدا است و با "ته"چرا كه . خود باقي است
  . لفظي ميشود
 را پيشفرض موجوديت مفهموم و معناي "ته" نيز وجود "آته"در حالي كه 

پس با اعتراف به مشكل معادل يابي و بدون اين كه . خود گرفته است
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 در فارسي ارائه كنيم، باز "آته ئيسم"پيشنهادي براي جايگزين كلمه 
  .ق كتاب نامبرده در آغاز سخنگرديم به تور

 خواننده در نگاه به فهرست در مييابد كه به جز پيشگفتار كتاب به -3
فصلهايي كه نويسنده در آنها بر پايه . هژده فصل مختلف دسترسي دارد

روايت مستقيم از متنها و نيز گفتگوهايي كه بر سر امكان برداشتهاي 
 خود را "خت خداي مهربانشنا"مختلف از متنها صورت ميگيرد، پروژة 

  .پيش ميبرد
اين كه . نويسنده، پيشگفتار كتاب خود را با اين نكتة زيرشروع كرده است

اما بي ايماني هم . روزي را بياد دارد كه در آن ايمان به خدا را از دست داد
آنگاه، سراغ دوران پيش از اين واقعه . وي را سبك و هم شوكه كرده است

ديني كه بوسيله . ر آن به آشنايي با دين رسيده بوددوراني كه د. ميرود
  .گُفتمان خود به وي خدايي را معرفي كرده است

مخاطب در اينجا فضاي آشنايي نويسنده را درمييابد كه همانا جامعه غربي 
و نهاد كليساي كاتوليك با زير مجموعه اي تشكيل شده از صومعه و درس 

، البته در فضاي مورد نظر دين. و كالس ديني در مدرسه بوده است
ديني كه گرچه يكي از . نويسنده، فقط به مسيحيت خالصه شده است

سامي است، ولي با پيدايش جرگه هاي متعددش / اديان سه گانه ابراهيمي 
  . به شاخ و برگهاي فراوان رسيده است

بدين ترتيب گزارش از محتواي كتاب به استفاده از نماد درخت ميرسد كه 
خرده فضاهايي كه هركدام حاوي نكته و (  برگهاي مختلف با شاخ و

  . پيش رو ظاهر ميشود) داستاني مخصوص خود است
منتها آنجايي كه نويسنده از روايت حديث نفس خود به سمت ارائه متن 

 ميرود، بي آنكه دانا و مدعي افراد ثابتي باشند و "دانا و مدعي"ديالوگهاي 
رسشهاي غير معمول و توجه برانگيزي از با يكديگر جا عوض نكنند، با پ

 آيا آفريننده كهكشان بيكار است كه بخواهد ": اين قبيل روبرو ميشويم
 يك چنين پرسش هنگامي "بداند ما تكاليف خود را انجام ميدهيم يا نه؟

مطرح ميشود كه گفت و شنود به مسئله نقش ايمان  در نزديكي به خدا و 
  .مرگ پرداخته استباور به زندگي دوباره پس از 

در همين پرسشهاي نامبرده، خواننده از جمله با معماهايي زير روبرو 
   "آيا ما به خدا باور داريم يا به پيامبرانش؟": ميشود

.  كتاب گرانيگاه سخن خود را بر مسيحيت استوار ساخته است-4
مسيحيتي كه در سرزمينهاي مربوطه اش كليسا را همچون مهمترين عامل 

كليسايي كه از منظر رفتار شناسي، نماد . يروني و بازنمود خود داردحضور ب
نهادسازي  يك گروه از انسانها است، آنهم گروهبندي با منافع خاص خود 
كه از اين منظر با همزيستي خاخامها در يهوديت و مفتي و مجتهد در 

يز در همين راستا بوده كه نويسنده ضروري دانسته تما. اسالم تفاوتي ندارد
ميان كاركردهاي مختلف افعال ايمان داشتن، ايمان آوردن و مومن بودن را 

 ايمان به خدا به "از اينرو در فصل نخست كتاب پرسيده كه . روشن سازد
  "چه معنايي است؟

بر همين منوال به تفاوت باور داشتن و باوركردن از يكسو و ايمان آوردن و 
 سپس افزوده كه در اديان تك .مومن شدن از سوي ديگر اشاره كرده است

خدايي يادشده، ايمان آوردن فقط به معناي باور به وجود خدا نيست بلكه 
رهنمودي كه هم به . همچنين پذيرش بي چون و چراي رهنمود دين است

  . وحي باوري وابسته است و هم به كتاب ديني و روايتش از گذشته ها
ن آفرينش قرار دارد، نويسنده  داستا"گذشته ها"از آنجا كه در سر آغاز آن 

در پي شناخت ظرايف آفرينش، كه به طبع و بنا بر فهم امروزي از مهندس 
ناظر براي اجراي پروژه بهره برده، به آثار اوليه اديان ميپردازد و در ادامه به 
ادبيات ثانوي و تفسيرها ميرسد كه در برگيرندة درك و تاويل اصحاب دين 

  . بوده است
نوشته ) پاپ فعلي( تين تا آنسلم قديس، از آكويناس تا راتسينگراو از آگوس

در توجه بدين نظريه پردازان ديني است كه . هايي را به سنجش مينشيند
از جمله اينكه مفهوم . او به دگرگوني تلقي ها در روند تاريخ اشاره دارد

 لوژي نخست سخن خدا محسوب ميشده كه توسط فرد -تركيبي تئو
اما وقتي .فرد محوري دين به گوش مردم ميرسيده استبرگزيده يا 

تئولوژي در فضاي گفتگوهاي دينمداران به يزدان شناسي تبديل ميشود به 
با اين تغييرو دگرگوني در . آدم معمولي نيز امكان شناخت خدا را ميبخشد

يا اصول دين ديگر آموزه اي راز و رمز دار ) دگمها( گفتار ديني، جزمها

فقط توسط خواص فهميده شوند بلكه رهنمودهايي ساده و نيستند كه 
اين البته مرحلة پسيني محسوب ميشود زيرا كه . قابل فهم همگان ميشوند

و . پيش از آن، آدمي از دين بت پرستانه به دين كتاب محور رسيده بود
جالب است كه در كنار تغيرات آئيني كه اديان داشته اند تغيرات محتوايي 

به ويژه وقتي كه دين تازه كه اسم مستعار . ل دين شده استنيز شامل حا
چالش جماعتي با بت واره هاي قبلي بوده، بتدريج به سنگواره بدل ميشود 

  .و خود بت پرستي جديدي را نمايندگي ميكند
 با آن اشارههاي ضمني، مختصر و مفيد "شناخت خداي مهربان"كتاب 

 است از خواننده مومن، جالب و خود براي خواننده متعارف نيز كه متفاوت
يكي از اين اشارهها آنجايي است كه نويسنده به خداي . جاذب ميشود

تلقي . فيلسوفان يوناني رجوع ميدهد و از اپيكور و تلقي اش از خدا ميگويد
. كه به هماورد با وحشت آفريني دين فروشان در دل مردم برميخيزند

در حالي كه فلسفيدن اپيكور . دكساني كه مدام خشم خدا را موعظه ميكنن
براي مردم اين توضيح رهايي بخش را بهمراه داشت كه خدا ذاتي رستگار و 

  . جاودانه است و از شّرپروري به دور
 در اينجا بايد اين نكته را يادآور شد كه توجه نويسنده بيشتر به اديان -5

عي اش آنهم در كتابي كه عنوان فر. سامي و بويژه مسيحيت معطوف است
قول يزدان شناسي براي مومنان اديان ديگر، شكاكان و آته ئيستها را نيز 

اين تمركز توجه شايد با عقب نشيني كليسا و براندازي امتياز . داده است
عقب نشيني كه دامنه نفوذ . ويژه اش در حكمراني خود را توجيه كند

  . جامعة عرفي و سكوالر را گسترده ساخته است
 جهان بيني فارق از اروپا محوري كم مياورد و به دين در اما كتاب براي

بگذريم در همان اشارههاي مختصر به . آسيا و افريقا توجه در خور را ندارد
هيچگاه آن جسارت بررسي . اسالم با گزارشهاي رسمي در غرب همنوا است

مفاد اناجيل را در رابطه با قرآن ندارد و اصال توجهي به بررسيهاي تازه در 
  . اين زمينه نكرده است

اما كتاب در مقابل كمبود نامبرده اين نكته قوت را دارد كه به هنگام سخن 
 فقط حرف پرسنل كليسا را تكرار نكند و از "دانش خداي مهربان"از 

ديدگاهي كه به نوعي احياء نگرش اپيكوري در . ديدگاه اسپينوزا نيز بگويد
 كالويني برخاست كه مبتني بر سده هاي ميانه است و به چالش با نظرية

همچنين با آراي هيوم و كانت دربارة دين آشنا ميشويم . ترس از خدا بود
  . كه بخشي از جريان روشنگري بوده است

با تكيه به همين جريان روشنگري است كه اُتو كالشوئر اين نكته را آشكار 
 بر ميسازد كه ساختن مفهوم كافر به قصد و نيت سلطه جويانه مومنان

ميگردد تا بخشي از جامعه انساني را مورد تكفير قرار داده و ايشان را از 
  . داشتن حق محروم بدانند

منتها شناخت خداي مهربان فقط به بحث ايمان داشتن يا نداشتنش 
خالصه نشده و از فراي اشاره به رد هيئت بطلميوسي و پاگرفتن نظريه 

 نبوده، نويسنده به "ان آفرينشداست"كوپرنيكي كه بي تاثير بر باز بيني 
ميكرو و (رشد جهان دانش اشاره دارد كه در دو حيطه جهان خُرد و كالن 

از باز شكافت اتم تا پذيرش نظريه كهكشان در حال ) ماكرو كاسموس
  . توسعه را در بر ميگيرد

 و به "استرينگز"نويسنده در پاراگرافهاي چندي به فيزيك كوانتم، نظرية 
همچنين از . يشيني در مورد شناخت كهكشان اشاره داردنظريه هاي پ

كيهان شناسي كه با نگاه فضانورد و . كيهان شناسي جديد ميگويد
همدوره ميشود و در عين ) سياره آبي رنگ(دوربينهاي فضايي به زمين 

به گُمان . حال نظريه اينشتيني ثابت بودن كهكشان را پشت سر ميگذارد
چراكه در . يد بي تاثير بر دين ورزي نخواهد بوداُتو كالشوئراين نگاه جد

مقياس بسيار وسيعتر باعث شگل گرفتن چشم اندازي تازه نسبت به عالم 
 فوقش ازبلنديها و قله هاي كره خاكي بر "نگاه"اگر در قديم . شده است

سطح زمين ميافتاد و زير سقف جو و اتمسفر زميني ميماند، حال ميتواند 
  .مداري بيروني بر سياره اشراف يابداز دل كهكشان و در 

 است "دانش خداي مهربان"اين برداشت بخشي از سفر ذهني نويسنده در 
در بخش ديگر نويسنده به ژرفاي . كه از زمين دور ميشود و باز مينگرد

 در Jan Assmann تاريخ اديان ميرود و با اتكا بر پژوهشهاي جان اسمان
 در ساختن نخستين آئين تك خدايي در "اشناتون"مورد تاريخ، به ناكامي 
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گرچه بعدها در همين سواحل مديترانه اي ايده . مصر باستان اشاره ميكند
  .ي خداي واحد شكل گرفته است

نگارنده اين سطرها، دستاورد نويسندة كتاب شناخت خداي مهربان را بيش 
او در .  ميبيند" روايتهاي اعظم"از مثبت گرايي وي در نگاه انتقادي اش به 

مثبت بيني اوضاع چنين باوري را مطرح ميكند كه تصور از خدا براي رشد 
بزعم اُتو كالشوئر، تازه با اختراع شبكه . فكري انسان بسيار مهم بوده است

هاي ارتباط الكترونيكي و الگوهاي پيشرفته رياضي و فيزيك كوانتنم 
 ما از خدا ارائه ميشود دستاورد بحثها و سخناني را فهميد كه دربارة تصور

سخناني كه در مجموع قدرت تخيل ما را افزايش داده و خدا را . شده است
به صفات انساني شبيه ساخته  و او را همچون مهندس ناظر، ساعت ساز، 

  .فرمانده قدر قدرت ويا طراح مد ها و الگوهاي جديد قلمداد كرده است
ارند، نويسنده نامبرده در نقد روايتهاي كالني كه بر اذهان عمومي سلطه د

مثل ساير منتقدان ايدئولوژيهاي حاكم به يزدان شناسان فراموشكار هشدار 
ميدهد كه خدا بنا بر همين دانش محدود و امروزي ما بسيار بزرگتر از 

به جز آن . تمام مفهومهايي است يزدان شناسي تاكنون ارائه كرده است
 در راه توضيح خدا بر سر خفت و خواري كه نظريه هاي متافيزيكي مختلف

مردم آوار كردند، و درست بخاطر چندگانگي كه اينها بر سر تعريف خدا 
داشته اند، اگر خدايي به واقع در كار باشد، بايستي به روايتهاي يزدان 

در اين راستا نويسنده براي نمونه اي از آن چندگانگيها . شناسان شك كرد
چون توماس مقدس با آنسلم بر سر تعريف خدا، هم به جدل افرادي 

مقدس اشاره دارد و هم به كشمكش ديرينه اي كه ميان جرگه دومينيكها 
  . با ژوزئيتها جريان داشته است

*  
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كالغ و گل سرخ، مهدى اصالنى، ناشر مجله آرش، تابستان 
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اين مهمترين وجه كتاب اوست كه بخش . هدى اصالنى راست مى گويدم

برخالف تعدادى از .  به طور كلي است مهمى از آن خاطرات زندان سياسى
كتاب هاى خاطرات زندان، كه نويسندگان با تكيه بر يادها و هم چنين 
شنيده هاى ديگران در بسيارى موارد به سردرگمى بين روايت سر راست و 

ى مى رسد، مهدى اصالنى به هر آنچه مى پردازد كه مى داند و يا قصه گوي
در عنوان بندى كتاب هم به خاطرات زندان اشاره . توانسته جمع آورى كند

 "اى نمى شود، چون تمامى آن خاطرات زندان نيست، اما بخش بزرگ اين 
 مهدى اصالنى خاطرات زندان سياسى در دوران "بغض زخم هميشه

  . استجمهورى اسالمى

اساس نگارش يادهاى زندان سياسى، برداشتن بار بزرگ تعهد به همه آن 
، به تعبير مهدى "جاده شمشير"همبنديان و دورانى است كه ديگر از 

نگارش و چاپ خاطرات اين گونه، رها شدن هر . اصالنى، باز نمى گردند
 چند كوتاه مدت از درد و رنج بزرگى است كه وى تا به آخر عمر با خود

اين لطمه عاطفى و زخم بزرگ روحى همواره زندانى سياسى . مى كشد
  .سابق را در بند نگاه مى دارد، يك زندانى سياسى هيچ گاه آزاد نمى شود

مرور بر اين كتاب، نه از سر همدردى و همراهى با مهدى اصالنى و ديگر 
زندانيان سياسى است، كه معتقدم هيچ كس جز خود آنها نمى تواند آن 

تنها ياد آن همه عزيزان و . م عميق بى عدالتى و تحقير را درك كندزخ
دالوران مبارز كه در آن دهه خونين، جان شيفته خود را چراغ راه ما كردند 

نگارنده در صدد است كه نكات ارزشمند و . براى ما باقى مانده است
  .همچنين نادرست كتاب مهدى اصالنى را نشان دهد

 "الت ولوت" برادر نويسنده كه ما با عنوان ت مرگفصل اول كتاب با رواي
حسين تايتان كه روشن . مى شناختيم، بازنگرى دردناكى به گذشته است

 مى شناختند، از "لمپن"عالين سياسى وى را به عنوان يك فكران و اغلب ف
مهدى اصالنى در زمان مرگ برادر، از فعالين . اعماق و از دل مردم بود

 كه اغلب "خير و شرى"ده اما به اين وجهه از نبرد سازمان فداييان بو
وت در باره فعالين سياسى با آن درگير بودند، اشاره اى نمى كند و قضا

ها را به خواننده واگذار مى نمايد و شكل و شمايل قابل "حسين تايتان"
  .تحسينى از آن دوران ارائه مى دهد

 نظرات و دانش مهدى اصالنى در فصل هاى ابتدايى كتاب با توجه به
آيا سى سال پيش ": ل آن دوران پرداخته، مى نويسدامروزيش به تحلي

مردم ايران و نيروهاى سياسى مى توانستند با پيش درآمدى جز جمهورى 
 جواب "اسالمى روبرو شوند و در جهتى خالف مسير خمينى حركت كنند؟

اما . نستندبر خالف اصالنى، معتقدم كه مى توا. او به اين سوال منفى است
. شيوه برخورد و تحليل شرايط آن دوران انقالبى را بدين گونه نمى بينم

باوجودى كه با خواندن همه كتاب، در مى يابيم كه اصالنى، تقدير گرا 
نيست ولى نا شكيبايى و تاسف او از دست دادن آن همه جان هاى شيفته، 

را به پاى نهادن موقعيت ها و بربادرفتن آرمان هايش، خود و خوانندگانش 
  .در ورطه تباهى و نا اميدى مى كشاند

زبان نگارش، اصالنى، زنده، پويا، كمى متكلف به همراه تشبيهات شاعرانه 
وى البته فرزند كوچه و خيابان هاى جنوب فقير نشين تهران است و . است

زبان و ترفندهاى گفتارى اين مردم را مالت نوشته خود كرده است، كه 
  .ار با ديگر خاطرات منتشر شدهء زندان سياسى داردتفاوتى آشك
، اصالنى براى عجيب و غريب نشان دادن طيف هواداران 17در صفحه 

حكومت اسالمى، از شهيد دكتر مرتضى لبافى نژاد و متن وصيت نامه 
منسوب به وى ياد مى كند و معتقد است كه فردى مانند وى كه با 

كه به (عه، چنين وصيت نامه اى ى در جامتحصيالت باال و مقام پزشك
به عنوان يك پزشك، "مى نويسد و ) ز واپسگرايانه استاعتقاد نگارنده ني

زندگى اش را در راه آرمان و ايجاد حكومتى هزينه كرد كه سپس خمينى 
 اصالنى منبع اين وصيت نامه ".شكلى ديگر از آن را به جامعه ارزانى داشت

ه توسط وزارت اطالعات رژيم قرار داده را از يكى از كتاب هاى منتشر شد
هر چند كه درستى و يا . متاسفانه اين اطالعات نادرست است. است

نادرستى اين وصيت نامه يك شهيد مجاهد خلق در واپسين ساعات اعدام 
نمى تواند مبناى قضاوت اين چنينى مهدى اصالنى و يا هر كس ديگرى 

 با سال ها سابقه مبارزاتى با بسيارى از افراد تحصيل كرده و حتى. باشد
رژيم شاه در خدمت رژيم جمهورى اسالمى درآمدند، كه نمونه برجسته آن 

  .مهندس مهدى بارزگان است
اما در مورد مجاهد شهيد مرتضى لبافى نژاد، وى از اعضاى سازمان 
مجاهدين خلق ايران بود و يكى از مراحل پذيرش و پيوستن به اين 

 و روش آن بود كه اساسا جايى براى اين گونه افكار سازمان اعتقاد به راه
 و تا 1352ارتجاعى نداشت، از سوى ديگر، سازمان مجاهدين خلق از سال 

مقطع انتشار بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك، در حال تغيير و تحول 
اين تغيير و . بنيادى بود، كه شهيد لبافى نژاد نيز در جريان آن قرار داشت

ولوژيك ٸ، منجر به انتشار تغيير مواضع ايد1354نجام در مهر تحوالت، سرا
در اسناد و مدارك بخش م ل سازمان . سازمان از اسالم به ماركسيسم شد

مجاهدين خلق از وى به عنوان شهيد اين سازمان در آن زمان ياد شده 
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ولوژيك كه اكثريت سازمان دئدر پس از اين تغيير و تحول اي. است
بسيارى از خانواده . بيرون از زندان، آن را پذيرفتندمجاهدين خلق در 

شهداى اين سازمان كه بيشتر سنتى و مذهبى بودند، نمى توانستند 
ماركسيست شدن فرزندانشان را بپذيرند و تا آنجا كه توان داشتند 

ن دالور به سازمان مجاهدين خلق كوشيدند كه وابستگى آن جان شيفتگا
خانواده با نفوذ شهيد لبافى .  انكار كنندرا) بخش ماركسيست لنينيست(

نژاد در دم دستگاه رژيم با هر ترفندى، چنين وانمود كردند كه وى از افراد 
 نيزهمچنان مسلمانى 1354بسيار مذهبى سازمان و پس از انشعاب سال 

آنها با انتشار اين وصيت نامه كه در صحت آن مي توان . معتقد بوده است
 از حالت آدمي كه در لحظهء اعدام وصيتنامه مي صرف نظر(ترديد داشت 

اين . ، نه تنها خيابان كه بيمارستانى را هم به نام وى كرده اند)نويسد
يادآورى، صرفا براى گرامى داشت اين دالور مجاهد و جلوگيرى از هر گونه 

  .وابسته وانمود كردنِ آن مجاهدان جان بركف به رژيم جمهورى اسالمى است
 مى داند و "فدايى"د را هوادار سرسخت فدايى و نام  خومهدى اصالنى

معتقد است كه بنا بر تربيت خانوادگى ، روى حرف بزرگتر حرفى نمى زند 
با وجودى كه اطالعات خوبى از آن .  خود مى داند"بزرگتر"و فدايى را 

 ارائه مى "فداييان اكثريت"در به راست غلتيدن و خيانت بزرگ  دوران
از سوى ديگر به . نكاش فكرى خودش در آن زمان نمى گويددهد، اما از ك

 ديگر بزرگتر وى نيست كه او آن را به "سازمان فدايى"نظر مى آيد كه 
حقيقت اين است كه با اين نگرش كه روى حرف . چالش كشيده است

بزرگتر انتقادى نباشد، كسى وارد مبارزه سياسى نمى شود و اساسا توان 
به اعتقاد . گونه برخوردهاى احساسى نخواهد داشتادامه كار را با اين 

نگارنده با وجود  انتقادات بسيار اصالنى پس از سال ها، وى هنوز هم از 
  .نشان دادنِ واكنش خود به آن دوران طفره مى رود

اى در نشريه  لى كشتگر از مقاله، نويسنده به نقل قولى از ع33در صفحه 
د، كه على كشتگر آن را به زبان اصلى  اشاره مى كن"سوسياليسم و انقالب"

اصالنى نمى نويسد كه زبان اصلى اين مقاله چه بود؟ و در كجا . خوانده بود
منتشر شده بود؟ كمى پيشتر وى در مورد تقلب فرخ نگهدار از كپى 
بردارى از مقاالت منتشره توسط حزب توده، آنها را پر قدرت در بحث و 

اصالنى به . بانش را به وجد مى آوردمنسجم بر مى شمارد كه حتى مخاط
طور تلويحى معترف است كه مقاالت حزب توده شايسته چنين القابى بوده 

اگر چنين است پس حق با سازمان اكثريت بوده است كه به حزب توده . اند
ميزان اطالعات و سواد سياسى، اعضاى اين سازمان كه از اين . بپيوندند

انه جوابى براى دنباله روى از رهبرانشان سخنان به وجد مى آمدند، متاسف
  .است

در همين  صفحه، نويسنده ، چندين بار نام افرادى از مسئولين و رهبرى 
سازمان فداييان اكثريت را كه مرتكب خطاهاى فاحشى شده اند، پنهان 

اصالنى در پاورقى اعالم مى كند كه نام واقعى آنها نزد وى . نگاه مى دارد
 اين پنهان كارى و سپر بال شدن براى آن خيانت واقعا. محفوظ است

آيا وى هنوز هم دلبسته نام فدايى است و آن .  به چه منظورى است،كاران
خيانت پيشگان هنوز هم بزرگان وى هستند؟ سال ها از آن دوران گذشته 

 برمال ،و بسيار بيشتر از تبه كارى باند فاسد در رهبرى فداييان اكثريت
  .اندگشته و رسوا شده 

، نويسنده پس از انشعاب بزرگ اقليت و اكثريت در سازمان 42در صفحه 
فدايى، معترف است كه بالفاصله،  به هيچكدام نپيوست و مدت ها بعد در 

 اكثريتى بودنش به شش ماه هم "بخش اكثريت سازمان فعال شد و 
، آيا واقعا بدين گونه بوده و يا ميزان شرم همراهى با سازمان "نرسيد

اصال چه نيازى . داييان اكثريت وى را وادار به اين پنهان كارى مى كندف
، 1360 تا آذر ماه 1359از خرداد . دارد كه متوسل به چنين ناروايى شود

با اين حساب وى به مدت يك سال بدور از . بيش از هيجده ماه مى شود
ده هرگونه فعاليت سياسى و تشكيالتى با هيچكدام از جناح هاى فدايى بو

همانطور كه در باال نوشته ام، مهدى اصالنى راست مى گويد، آنجا !! است
 حضور در تشكيالتى كه در اوج جنايت نه " مى نويسد، 43كه در صفحه 

تنها بى طرف نبود كه طرف جنايت كار ايستاد، حتى اگر چند ماه باشد، 
  ".خطايى است كه تا دم گور پشت قباله سياسى آدمى است

ارى فعال سازمان فداييان اكثريت در سركوب شديد مبارزين در مورد همك
اتحاديه كمونيست ها موسوم به سربداران توسط رژيم در واقعه آمل در 

، اصالنى به گونه اى از اسناد، نقل قول مى آورد كه اين 1360بهمن 
 "نشريه . سازمان خيانت پيشه مستقيم در اين درگيرى نقشى نداشته بود

فداييان ... " :  مى نويسد1360 بهمن 14، در 147 شماره  در"كار اكثريت
و نيروهاي حزب توده ايران از همان نخستين لحظات ) اكثريت (خلق ايران 

يورش مهاجمان ضد انقالبي دوش به دوش مردم و نيروهاي بسيج سپاه و 
ديگر نيروهاي انتظامي شهر با فداكاري در سركوب و دفع مهاجمان فعاالنه 

دو تن از رفقاي ما و حزب در حوادث آمل توسط مهاجمان . ندشركت داشت
ضد انقالبي از ناحيه شكم و سر مجروح شدند كه هم اكنون در بيمارستان 

    "...بستري هستند 
عاب بخشى از فداييان، موسوم به ، و در پيرامون انش60نويسنده در صفحه 

 تا آن "سد؛  كه وى نيز عضوى از آن بوده است، مى نوي" آذر16كنگره "
جا كه به ياد مى آورم جز در مواردى كم رمق در كاربست ادبياتى خفيف 

خورد با حكومت در دفاع از حاكميت خط امام، تفاوتى كيفى و پررنگ در بر
 ".وجود نداشت]  آذر16فداييان اكثريت و منشعبين [به اين دو جريان 

، 62در صفحه  آذر 16همان گونه كه اصالنى با آوردن بيانيه منشعبين 
مبارزه پيگير با انحرافات درون جنبش كمونيستى را ": مشخص مى كند كه

با مبارزه خستگى ناپذير در جهت حفظ و گسترش هر چه بيشتر 
دستاوردهاى انقالب خونبار ميهنمان و حمايت قاطع از خط ضد 

  ".، در آميزيم"امپرياليستى امام خمينى
ذر بوده است كه مهدى  آ16وه  چه تفاوتى بين فداييان اكثريت و گر

 خود در سازمان فداييان اكثريت شرم دارد؟ "فعاليت چند ماهه"اصالنى از 
اند؟ با   نبوده"اكثريتى" با نامى متفاوت آيا وى و ديگر يارانش همچنان و

وجود آن همه انحراف و خيانت و حتى در همين بيانيه ضعيف و مماشات 
 مسئله كه چرايى ادامه همكارى با اين گرايانه، متاسفانه اصالنى به اصل
براستى و به چه دليل، افراد فداكار و . چنين سازمان هايى نمى پردازد

 گام ب، به اين راه نا هموار و نادرستمتعهدى همچون نويسنده اين كتا
گذاردند؟ آيا مسخ شده بودند؟ اين مهمترين بخش كتاب تا پيش از 

  .انه بالتكليف و نارسا مانده استدستگيرى و به زندان افتادن، متاسف
 نويسنده با همه آن پيچيدگى فرهنگى و اجتماعى ما ،در بخش دستگيرى

اما متاسفانه اين . ايرانيان درگير زندگى پرتالطم فعاليت سياسى شده است
خود كه از احساساتش براى  نه از شعور و تعقل سياسى ،فعال سياسى

 مرتكب اشتباه بزرگترى ،مبيل از يك دالل اتو"رودست خوردن"جبران 
 اما از اين اشتباه خود تلويحا دفاع مى كند و در ،مهدى اصالنى. مى شود

بسيارى از فعالين سياسى . خاطراتى كه منتشر كرده آن را توجيه مى نمايد
 از دستگيرى توسط جمهورى اسالمى بسالمت جسته 1363كه تا سال 

جا مى گذاشتند و لقات خود را ب در صورت خطر همه تع،بودند
 تنها ، بخاطر فعاليت جمعى، چرا كه دستگيرى هر فرد،گريختند مى

 عدم هميت ، اوج ناشى گرى،دستگيرى وى. عواقبى براى او ندارد
تشكيالتى و در واقع نوعى خودكشى بود كه نويسنده صريحا به آن اعتراف 

  .نمى كند
 همسر وى را به ،لدر همين رابطه و درواقع بنوعى انتقام از دالل اتومبي

اگر چه نگاه و بينش .  مى نامد"تك پران حرفه اى" ،نقل از مردم محل
 اما واقع ، چنين حقيرانه و مبتذل نيست،اصالنى درباره اين گونه افراد

 غير قابل قبول ،اتهام و حتى بازگويى آن به اين افراد اجتماع. بينانه نيست
 ،الب از كافه راديو در محلهدر توصيف ج. و از يك فعال سياسى بدور است

 ،اصالنى اشاره مى كند كه مردم از طريق دو راديوى قديمى اين قهوه خانه
. "اتفاقات تاريخى و بسيارى از حوادث مهم ايران بودند"شنونده بسيارى از 

ظاهرا نويسنده .  وقايع سياسى هستند،تى كه مثال مى آوردااما همه اتفاق
  . ورزشى و يا هنرى به ياد ندارد،اجتماعى هيچ گونه واقعه ،سياست زده
 به كميته 1361، مهدى اصالنى مى نويسد كه در اوايل سال 82در صفحه 

هم وى را براى پاسخگويى به رفتن ترغيب مى ! احضار شده و تشكيالت
در زمانى كه هزاران نفر زندانى سياسى در زندان ها فرسوده مى . كند

سى و رژيم جمهورى اسالمى در اوج خود  فعالين سيا،شدند و جنگ نابرابر
.  وى را به كام اژدها مى فرستد، آذر16 تشكيالت متوهم فداييان ،بود

 هنوز هم پس از اين سال ها، ،براى نگارنده كه در همان زمان در زندان بود
رفتار و سياست چنين تشكيالت و فعالين سياسى غريب و باور نكردنى 

ين رويه تشكيالت و مماشات آن با رژيم  مهدى اصالنى از هم،آيا. است
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نمى توانست به نادرستى و ناروايى اين فعاليت پى ببرد و بكار ديگرى 
ه  و يا آنگونه ك»مسخ شدگى" پرداختن به اين ،بپردازد؟ به اعتقاد نگارنده

 مى توانست ،"ذوب شدن در تشكيالت"وى در مورد ديگران مى نويسد، 
  .الترى ببردكتاب اصالنى را به جايگاه با

 ماهيت زندانبانان دو ، نويسنده به زيبايى و پرداختى روان100،در صفحه 
هد و به تبع آن سرنوشت د و جمهورى اسالمى را همسو نشان مىرژيم شاه 
بعد از بسته شدنم به ":  وقتى كه مى نويسد، را"غارت انسان"شكنجه و 

دايش مى كرديم  حاج آقا يا برادرى كه زمان شاه دكتر و مهندس ص،تخت
 شانه چوبى دو طرفه را به كف پايم ،و اينك به ناچار برادرمان شده بود

  ."...كشيد و با شدت تمام كمر زدم 
 نويسنده و مسعود نقره كار در اتوموبيل وى توسط بازجو ، مكالمه،بازگويى

 بيش از پيش بازگفت حرف هاى ،كه نشانه از در تور بودن آنها مى دهد
پرستانه اين دو در آن دوران به عنوان مبارزين ماركسيست ناروا و نژاد

درك بشدت عاميانه و غير اصولى اين دو از ماركسيسم و حتى مردم . است
 مكالمه اى چنين حقير و نا بخردانه از دشمن خود در پى ،پيرامون خود

، نيز در تور بودن 103مهدى اصالنى در كمى پيشتر در صفحه . دارد
ت و حتى مخفى شدن يكى از مامورين پليس در رفقاى اين تشكيال

براستى اگر رژيم تا . صندوق عقب اتومبيل حسين قدامى اشاره مى كند
بدين حد اين افراد را تحت نظر و كنترل داشت و آنها نيز متوجه اين 

چنين ناشيانه و با توهمى بيمارگونه به فعاليت نيمه   اينسئله بودند، چرام
دند و يكسره مخفى نمى شدند؟ باز هم نويسنده در علنى خود ادامه مى دا

تجزيه و تحليل اين اعتراف صادقانه، درمى ماند و به تفكر و سياستى كه 
، 106ما در صفحه وى ا. پس پشت چنين شيوه فعاليتى اشاره نمى كند

به گمان من با قاطعيت مى توان گفت كه در آن زمان ": معتقد است كه
ابل امكانات پليس سياسى و شرايط جامعه هيچ تشكل سياسى اى در مق

با ميزان دانسته هاى امروزم فكر مى كنم كه اگر در . امكان مقاومت نداشت
 آذر، شهامت و تيزبينى سياسى 16برخى از جريانات هم چون تشكيالت 

خردمندانه ترين تصميم عقب نشينى راديكال در جنگى . وجود داشت
و پذيرش شكست از توان باالى پليس  متاسفانه نا اميدى ".نابرابر بود

سياسى ايران، آنگونه كه نويسنده معترف است، نه بخاطر توانايى باالى 
پليس و يا عدم توانايى تشكيالتى سازمان هاى سياسى، بلكه بخاطر جمود 

 به جنبش 1360و ركود سياسى بود كه در آن زمان و پس از وقايع سال 
 آذر غريبانه به 16 كه تشكيالت ههمان گون. كمونيستى تحميل شده بود

 متوهم است و عضو تشكيالت خود را "خط ضد امپريالستى امام خمينى"
به كميته محل مى فرستد، پليس سياسى رژيم نيز بايستى دست باال در 

جاى تاسف است كه مهدى اصالنى، . تعقيب و مراقبت آنها داشته باشد
يند، اما قدرت دشمن را اشكال را در آن تشكيالت ضعيف و بيمار نمى ب

  .بياد مى آورد
نكته مبهم در اطالعاتى كه نويسنده در مورد ضربه خوردن مسئولين 
تشكيالت به آن اشاره مى كند در پى دستگيرى شهيد هبت معينى در 

اگر چه اصالنى مى نويسد كه پس از دستگيرى اتفاقى .  است109صفحه 
  را جمع و16ى تشكيالت هبت معينى، وزارت اطالعات، تور امنيتى برا

اين همه بى تجربگى، اشباهات شروع به دستگيرى ديگران مى كند، 
تاكتيكى و امنيتى و فعاليت در تور امنيتى رژيم، باوجودى كه در بسيارى 
از موراد از آن اطالع داشتند، با وجود صداقت و پايمردى اين رفقا، 

م به رژيم و اغتشاش متاسفانه ريشه در اعتقادات سست پايه سياسى ، توه
  .فكرى اين تشكيالت در مبارزه بوده است

 ، "بابك"ره مى كند كه كتاب رمان تاريخى ، اصالنى اشا127در صفحه 
با وجودى كه اسم نويسنده و مترجم آن را كه . كارحسين اقدامى است

 حسين اقدامى در اين كتاب چه "كار"ن ديگرى بوده اند را هم آورده، كسا
هيد حسين اقدامى ترجمه هاى متعدد ديگرى نيز دارد كه بوده است؟ ش

  .شايد مناسب بود كه نويسنده از آنها نام مى برد
اش توسط بازجو،  ه از تحقير رفيق دختر مورد عالقه، نويسند168در صفحه 

له يكى ديگر از سئاين م. غيرتى مى شود و بازجو را تهديد مى كند
زندانبان و دنياى محدود و پر فشار پيچيدگى هاى رفتار زندانى سياسى با 

  اصالنى به آن همه توهين و اتهامات رزيالنه و نارواى اخالقى و. زندان است
  

  

  
  

اش  مى دهد، اما در مورد روابط خصوصىاجتماعى به تشكيالت پاسخى ن
اين ترفند اصالنى براى پايين آوردن حساسيت بازجو . كند مقابله جويى مى

  .ن تشكيالت و خودش تقسيم بندى مى كندنيست، وى در اينجا بي
جابجاى كتاب، مملو از فرهنگ كوچه و خيابان، داستان ها و روايت هاى 

 تهران و آدم هايى با لقب هاى عجيب و يعاميانه از قمار بازى، محله ها
. غيره است كه با ترفندى چاشنى يادهاى زندان در اين اثر شده است

متاسفانه . ذشته و زندگى نويسنده مى آيداز گبيشتر اين بازگويى فرهنگى 
فرهنگ كوچه و بازار با وجود اصالت و روح حقيقت و زندگى در آن، شامل 

مهدى اصالنى در آغشته كردن .  و اخالق نادرست هم مى شود" لمپنيسم"
همه يادهاى خود با اين فرهنگ، تفاوت عمده اى به كتاب خود با ديگر 

گاه از خط قرمز اخالق براى يك مبارز خاطرات زندان داده است، اما 
گاه با يادآورى كلمات بى ادابانه و رنگارنگ، گاه با . سياسى خارج مى شود

تحقير و تبعيض زندانى ديگر كه خود قربانى است موجب شده است كه 
  .وى مى توانست از آنها اجتناب كند. چند نمونه آن را خواهم آورد

گونه، عدم وجود تاريخ حتى نيمه دقيق يكى از اشكاالت اين روايت خاطره 
كتاب گاه همچون يادداشت هاى روزانه است و گاه به تفسير و . در آن است

نويسنده بهتر بود كه توالى رويدادهاى . يادهايى از گذشته دورتر مى پردازد
زندان را با ذكر تاريخ حدودى آن مى نوشت تا با اين همه پرش هاى 

اين كتاب در هر حال يك . سردرگمى نمى كردتاريخى، خواننده را دچار 
سند تاريخى و گواهى از يادهاى يك زندانى سياسى در سياهچال هاى 

  .رژيم جمهورى اسالمى است
 و در اواسط كتاب، نويسنده به رويدادهاى دورنى زندان 199در صفحه 

توجه دارد و ما را بيش از پيش با پيچيدگى هاى روابط انسانى در آن 
وى در باره روابط جمعى زندانيان سياسى . ك رودرومى كندمحيط كوچ

ولينشان و همچنين ٸمجاهد در اطاعت نظامى و كوركورانه آنها از مس
 واقعيت آن است كه ما در زندان ": روابطشان با ديگر زندانيان مى نويسد

 وى توضيح مى دهد ".با دو دسته زندانى مواجه بوديم، مجاهدين و ديگران
ولى تعيين مى كردند و مرتب در سئن مجاهد براى هر كارى مكه زندانيا

حال انجام دادن كارى بودند و كمتر مطالعه مى كردند، درواقع آنها توسط 
از .  گذاشته مى شدند"سركار"نشان مشغول به كارى بودند و يا وليسئم

 درباره فرقه "قلعه الموت"العاتى كه داشتند، خواندن كتاب بندرت مط
وى تلويحا سازمان . بود كه آنها نيز سرسپرده رهبرشان بودنداسماعيليه 

 "به زعامت رجوى"مجاهدين و بويژه زندانيان مجاهد را پيروان فرقه اى 
اصالنى بازهم در اين جا تنها روايت گر است و از چرايى اين . مى داند

  .سرسپردگى كوركورانه اعضا و هواداران مجاهد نمى نويسد
تم تاب اشاره مى كند كه برخالف تشكيالت و سيساصالنى در جايجاى ك

ا مى شد،  كه اغلب شامل چپ ه"ديگران"نظامى گونه زندانيان مجاهد، 
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چندين . كوچكترين كار جمعى نمى شدندقادر به سرانجام رساندن 
دستگى و تفاوت فكرى بسيار در نزد زندانيان غير مجاهد و بويژه 

يقت آن است كه آن گونه كه حق. ماركسيست، مجالى براى آن نمى داد
نگارنده در زندان سياسى جمهورى اسالمى تجربه كرده است، تعداد بسيار 
زندانيان مجاهد يكى از داليل امكان كار تشكيالتى و از سوى ديگر برقرارى 

بخاطر فشار بسيار و هر لحظه، زندانيان به هر . ديسپلين درميان آنها بود
. ى مقابله و زنده ماندن متوسل مى شدندآنچه كه در اختيار داشتند، برا

در هر جا به جايى در ميان بندها، . زندانيان هيچ غير از همديگر نداشتند
همواره تعداد قابل توجهى از زندانيان مجاهد نيز جا به جا مى شدند، كه 
آنها مى توانستند بخاطر هم سازمانى بودن و همچنين تقابل رژيم با آنها به 

دور هم جمع شوند و به فعاليت گروهى خود بپردازند، اما همين دليل، به 
ل ه توانسته بودند در بسيارى از مسائزندانيان چپى كه در طى مدتى كوتا

به توافق برسند، با انتقال به بند ديگر و جدايى از هم، مجبور مى شدند كه 
درواقع . اين دور تسلسل آشنايى، توافق و همزيستى را دوباره انجام دهند

  .نها هيچگاه فرصتى نمى يافتند كه به جمعى واحد و صنفى برسندآ
، مهدى اصالنى از يكى از پديده هاى غريب جنبش 207در صفحه 

 نام مى برد كه در كمتر "بابك زهرايى"مبارزاتى مردم ايران به نام 
بابك زهرايى پس از سال ها همراهى و . خاطرات زندان، نشانى از وى هست

جمهورى اسالمى به عنوان يك تروتسكيست در اواخر همكارى با رژيم 
وى اخيرا به انتشار .  آزاد شد1368 به زندان افتاد و در سال 1361سال 

مشخص . يك وبالگ و بيانيه اى درباره وقايع اخير درايران دست زده است
نيست كه پادرميانى و ميدان دارى، مهدى اصالنى براى بابك زهرايى نزد 

در زمانى كه هيچكس حتى حاضر نيست . ه چه دليل استديگر زندانيان ب
ريش وى را بتراشد، مهدى اصالنى، نزد ديگران گردن كج مى كند، تا اين 

وى درباره ميزان سواد سياسى و دانش ماركسيستى وى . كار انجام شود
ى درباره فروپاشى غلو مى كند و حتى مى نويسد كه براى اولين بار از و

تز سوسيال .  شنيده است"معنى سياسى امروزينشبه "اتحاد شوروى، 
امپريالست بودن، اتحاد شوروى را كه سال ها پيشتر گفته و نوشته شده و 
حتى در ايران جريان خط سه، آن را تبليغ مى كرد و مدعى بود كه اين 
كشور به اصطالح سوسياليستى سال ها پيش به دامن سرمايه دارى 

  .يده استفروپاشيده است، را اصالنى نشن
 نيز به روى "احسان طبرى"مايى در چند صفحه بعد و درباره اين بزرگ ن

يكى از پردانش ترين چهره هاى سياسى چپ، يكى  ... ": كاغذ آورده است
اى ديگر از زندانيان  ان عرصه  سياست، نمونه بارز دستهاز خام سوختگ

اصالنى  كاش توضيح داده مي شد كه بر چه اساس و منبعى، مهدى ".است
 اگر اساسا قابل توجه -چه مقدار از آثار. اين كليشه ها را بازگو مى نمايد

 وى را نويسنده مطالعه كرده است كه ما را به اين مسئله رهنمون -باشد
  . مى كند

 را، 213سابقه مالقات خصوصى زندانيان متاهل با همسرانشان در صفحه 
اين گونه مالقات ها در .  مربوط مى داند"حاج داوود"نويسنده به دوران 

همه سيستم زندان هاى به اصطالح مدرن در ايران وجود داشته است و در 
ممكن است درباره زندانيان سياسى . ديگر كشورها نيز صورت مى گيرد

در ايران و ديگر كشورها اين امتياز بخاطر فعاليت . تازگى داشته باشد
ته شده است، اما سازمان هاى حقوق بشرى، قانونى به رسميت شناخ
  . همواره در ايران مطابق سياست هاى روز اجرا مى شود

نويسنده، بخوبى از پس تداوم موضوعى بخش ها و فصل هاى كتاب بر 
اگر در پايان بخشى در باره زندانيان مجاهد است در شروع . آمده است

بخش بعدى با همين موضوع آغاز مى گردد و يا پايان بخش يك فصل 
 نوروز با چگونگى انجام آن در فصل و يا بخش بعدى پيگيرى درباره عيد
، نويسنده در توضيح مراحل مختلف زندان و 239در صفحه . مى شود

سياست زندانبانان به اطالعات امروزين خود در آن دوران با توجه به اسناد 
و مدارك منتشر شده اين سال ها و بويژه در كتاب هاى منتشره توسط 

اين روش، كتاب را از خاطرات صرف به .  استناد مى كندوزارت اطالعات،
. تحليل و تفسير هر چند نارسا و با ديدگاه امروزين وى صورت مى پذيرد

وى اين آگاهى و نگاه داناى كل امروزى را هيچگاه با خواننده رودرو نمى 
كند و آن را اصلى پذيرفته شده قلمداد مى كند، يا حداقل چنين مى 

ه به پرش هاى تاريخى و بازگشت به گذشته هاى دورتر و با توج. نمايد

ناگهانى در متن كتاب، بهتر اين بود كه اصالنى ضمن اشاره به اين منابع، 
  .آنها را معرفى مى كرد

در صفحه بعد و پيامدهاى تفرقه اندازانه، حسين شريعتمدارى با برپايى 
 در خارج از روزنامه ديوارى از بريده هاى نشريات سازمان هاى سياسى

 - كشور، به گروه هاى چپ در خارج از كشور كه به جنگ سياسى
 كه بخشى "موسوم به گاپيلون"وژيك خود رفته و حتى در ماجراى ولٸايد

وى فراموش مى كند . از فداييان بر روى هم اسلحه كشيدند، انتقاد مى كند
 كه در صفحات قبل، زندانيان سياسى چپ، در همان محيط محدود زندان

ولوژيك و سياسى گسترده ترى دست مى زدند، هم ديگر را دئبه مبارزه اي
مبارزات . بايكوت مى نمودند، انشعاب كرده همديگر را ترد مى نمودند

بيرون از زندان، سازمان هاى سياسى، شكل بزرگترى از تقابل سياسى 
زندان . ولوژيك زندانيان سياسى است، وى نمى بايستى متعجب مى بوددئاي

وى حتى فراتر از اين . بويژه زندان سياسى بازتاب جامعه در بيرون استو 
ولوژيك سازمان هاى دئمى رود و تلويحا، معتقد است كه مبارزات اي

. سياسى، مى تواند مورد سواستفاده زندانبانان عليه اسيران سياسى شود
ل انگار، همه بايستى فعاليت خود را بخاطر عدم استفاده نابجاى رژيم تعطي

  .مى كردند

  
ادعاى، ناسيوناليستى وغير علمى، مهدى اصالنى در مورد زندان سياسى در 

 على "، در مورد 262وى در صفحه . جمهورى اسالمى، گاه دل آزار است
اهده آن از تلويزيون مى  و مش"هزار دستان" كارگردان سريال "حاتمى
اسالمى باشد، در حاال حاتمى در غير ايرانى ترين فضا، كه زندان ": نويسد

 چرا زندان اسالمى ".تصوير تهران قديم، همه صداها را كنار هم چيده بود
غير ايرانى ترين است؟ مثال زندان زمان رژيم گذشته، ايرانى بود؟ اساسا، آيا 
ايرانى بودن در تضاد با زندان است؟ زندان و بويژه زندان سياسى يك پديده 

رادستان است، حال صاحبان قدرت و از مبارزه طبقاتى فرودستان عليه ف
نگارنده . زندان ايرانى و يا غير آن و يا از هر نوع و مسلك و مرامى باشند

معتقد است كه زندانبانان و زندان جمهورى اسالمى، همانند حكومت و 
همه ى ديگر مظاهر اجتماعى برآمده از آن ايرانى و باز توليد همين كشور 

ين بخش با ساير فصل هاى ديگر، عدم يكى از ضعف هاى ديگر ا. است
گوهر "هر بخش در فصل .  پيوسته آن استهماهنگى و تجانس و روال

، سازجداگانه اى مى زند و روال، روايى و داستانگونه اين خاطرات، "دشت
  .به گزارش نويسى تقليل مى يابد

در پايان همين فصل نويسنده از تحليل، برژينسكى، مشاور امنيت، جيمى 
 است، "يده بحران جمهورى اسالمى زاي" در مورد حكومت ايران كه، كارتر

بحران هايى كه به . به نظر من اين تحليل درست است": معتقد است كه
تنهايى قادر به تغيير چند حكومت هستند، در دستان مارگيران حوزوى 

 هر چند كه ".حكومت اهللا به ابزارى براى دوام بيشتر تبديل مى شوند
نبع اين نقل قول خود را بيان نمى كند، اما با پذيرش آن، دچار اصالنى، م

بحران . اين تحليل متكى بر معلول است و ناكافى. تناقض گويى مى شود
چه؟ بحران از كجا مى آيد؟ اين بحران ها زاييده مبارزه طبقاتى و غارت 

جمهورى اسالمى خود آنها را توليد مى كند و از عواقب . منافع مردم است
تحليل غلط و . ها مطلع و در بسيارى مواقع براى مقابله با آنها آماده استآن

، "مارگيران حوزوى"مت اسالمى با عنوان تحقير آميز غير علمى از حكو
اين رژيمى سرمايه دارى با همه ترفندهاى اين گونه . گول زدن خود است

تير عقب مانده خواندن اين رژيم با همه پيچيدگى هايش، . حاكميت هاست
نگارنده از نويسنده، انتظار يك تحليل سياسى همه . زدن به پاى خود است

جانبه ندارد، اما وقتى مرتكب آن مى شود، مى بايستى جوابگوى اين 
  .تحليل هاى سست باشد

ولوژيك دئدنباله روى از تفكر رايج و نادرست كه اين رژيم را حكومتى اي
ى در صفحه، و.  نيز شده استمى داند، متاسفانه دامن گير، مهدى اصالنى
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در ] در ماه رمضان[دادن غذاى گرم به كفار ": ، معتقد است كه279
 حكومت تمام ".ولوژيك، نمى توانست بدون برنامه باشددئحكومتى تمام اي

ولوژيك ديگر چه صيغه اى است؟ وى همين نادرستى را در صفحه دئاي
 آخرين جنايت فرمان  اولين و1367تابستان ":  نيز تكرار مى كند كه285

ولوژيك در دئاما بى بديل ترين تصفيه هاى اي. روايى خون نبوده است
 در اينجا، "ولوژيكدئاي" اگر چه استفاده از ترم ".ى كرددوران مدرن تلق

گنگ و نامفهوم است، اما اگر منظور وى مثال تقابل اسالم و غير مسلمانانى 
دالور مجاهد كه مسلمان مانند، ماركسيست هاست، آيا وى از آن همه 

، كشتار 1367بودند و در اين سال كشته شدند، غافل است؟ كشتار سال 
ولوژيك، آنگونه كه نويسند انيان سياسى بود و نه مخالفين ايدئعام زند

  .معتقد است
از سازمان مجاهدين و عمليات ، اگر چه نويسنده به انتقاد 290در صفحه 

 "فروغ جاويدان"، موسوم به "ايران زمينان فرزند" فرستادن "قربانگاه"به 
. مى پردازد، اما كشتار زندانيان سياسى را بدرستى از عواقب آن نمى داند

آنها نمى دانستند كه در چند روز آينده، به همين بهانه، كشتار زندانيان "
سياسى كه از قبل برنامه ريزى شده بود، در زندان هاى سراسر ايران كليد 

 اين عمليات سازمان مجاهدين را با اسطوره هاى  وى".خواهد خورد
  خليل"توسط"هيپنوتيزم سياسى"مذهبى در هم مى آميزد، آن را نوعى 

داند كه برخالف  مى] مسعود رجوى ["اهللا مجاهدين، ابراهيم دوران
، 337نان كه در صفحه همچ. اسطوره، اين بار قربانى واقعا سالخى شد

دت ها بود، برنامه ريزى شده بود، آزادى به گمان من كشتار م": نويسد مى
  ".باقى مانده زندانيان نيز

در مورد شخصيت ديگر، جمهورى اسالمى، يعنى آيت اهللا منتظرى، 
منتظرى بهاى اين شجاعت ": ، براين باور است كه311نويسنده در صفحه 

را با بركنارى هميشه گى از ] فاش گويى قتل عام زندانيان سياسى[ 
 به اعتقاد نگارنده، ". بيست سال پرداخت كرد" حصر" و گردونه قدرت

دليل بركنارى منتظرى، بسيار پيشتر از اين و اختالفات سطح باالى سران 
با وجودى كه آنها مى دانستند كه . رژيم در كسب قدرت و منافع بيشتر بود

خمينى در حال مرگ است و جانشينى قريب الوقوع منتظرى همه خواب 
شفته خواهد كرد و او به جناح و افراد خودش خواهد پرداخت، هاى آنها را آ

افشاگرى در مورد قتل عام زندانيان . زمينه اين بركنارى را آماده مى كردند
سياسى توسط منتظرى، واكنش وى به بركنارى اش از قدرت در آينده 

  .نزديك بود و نه عكس آن
 سياسى، ، و پس از كشتار همزنجيران325كمى بيشتر و در صفحه، 

زندانيان چپ و بازمانده به تحليل آن پرداخته و اصالنى با قبول اين تحليل 
ها، معتقد است كه با مرگ رو به نزديكى خمينى، سرجنابان حكومت 

با .  را حل كنند"له منتظرى، جنگ و زندانيان سياسىٸمس"بايستى 
 وجودى كه هر سه اين داليل خود معلول شرايط و بازتاب جنگ طبقاتى

درون جامعه در حاكميت بود، اما ميزان اهميت مسئله زندانيان سياسى 
اساسا اهميت چند هزار زندانى سياسى، با . غلو آميز و بزرگنمايى شده است

چسباندن، دليل كشتار . له عظيم و ويرانگر جنگ قابل مقايسه نيستٸمس
ان هاى ، به اعتقاد نگارنده به ساير بحر1367عام زندانيان سياسى در سال 

رژيم مى توانست، رفته رفته، . بزرگ رژيم، صرفا سر كردن در برف است
زندانيان را آزاد كند و يا درزندان هاى مختلف ايران تبعيد و كم كم آن را 
سربه نيست كند و همچنان به تداوم حيات خود ادامه دهد، اما نمى 

كه در له ٸكنار هم قرار دادن اين دو مس. توانست به جنگ ادامه دهد
  .ميزان اهميت و بزرگى براى رژيم بسيار باهم اختالف دارد، نادرست است

پيشتر نوشتم كه اصالنى با چاشنى فرهنگ عامه و زندگى روزانه مردم 
كوچه و خيابان در نوشتار خود، تفاوت عمده و جذابى با ديگر خاطرات 

م همانطور كه گفته شد، متاسفانه عد. زندان سياسى پديد آورده است
كنترل استفاده از اين روش موجب گمراهى و كشانده شدن به ورطه 

 نويسنده مرتكب خطاى " برادر قاشقى"در بخش . لمپنيسم مى گردد
ناپسندى در نقل شوخى نادرست تر بخشى از زندانيان سياسى با اين 

اساسا تمسخر و . نگهبان كه از نظر جسمى به نوعى معلول بود، شده است
ى بخاطر معلويت جسمى در هر مقام و منصبى، حتى اگر تحقير هر انسان

دشمن باشد، نوعي راسيسم است و كوچك كردن انسان و درواقع تحقير 
نگهبان و زندانبانى بخاطر اندام نامتعارفش موجب شوخى و خنده . خود

  ".خنده به كم ياب ترين كاالى زندان تبديل شده بود"نويسنده شده كه 
 در آن ايام نگهبانى در ":  مى نويسد352در صفحه همان گونه كه اصالنى 

، قدى در حدود يك متر و "مريخى"گوهر دشت حضور داشت ملقب به 
پنجاه سانتى متر داشت، سرى بزرگتر از حد معمول، پاهايى نازك، شكمى 

اين شمايل بيش از آن كه مضحك . برآمده، باسنى تخت، چشمانى وزغ
ديگر بازگفت شوخى يكى ديگر از  از سوى ".باشد، مظهر بالهت بود

زندانيان در مورد بوجود آمدن اين فرد در زمان آميزش جنسى پدر و مادر 
وى، بى حرمتى و ناروايى بسيار ناپسند به افراد فقير و محروم جامعه 

متاسفانه شرح و تفصيل اين شوخى بالهت آميز كه خود از خط . ماست
سياسى و آگاه به پيرامون خود قرمز اخالقيات و بويژه براى يك زندانى 

وليتى ٸخارج شده، به پدر و مادر اين نگهبان رسيده كه اساسا، هيچ مس
همانگونه كه، . در قبال فرزند نگهبان خود و پليدى و يا نامردمى او ندارند

مردها در كوچه و خيابان، به هنگام دعوا و مرافعه، اغلب به فحش دادن به 
ازند كه روحشان نيز از اين واقعه بى خبر خواهر و مادر همديگر مى پرد

است و نشاني از فرهنگ ارتجاعي زن ستيز، مهدى اصالنى، بازگوينده عمل 
متاسفانه اين . نادرست و ناشايسته اى است كه سر به ابتذال مى كشد

 نيز در صفحات پيشتر، در تحقير " آيت اهللا پيت"مسئله در بخش 
  .همجنس گرايان تكرار شده است

، 1367ايان كتاب و در دوران پيش از آزادى و پس از كشتار تابستان در پ
 كشتن "نويسنده به دگرگونى هاى روحى و فكرى زندانيان در آن زمانه 

.   پرداخته است" عقب نشينى تا حد همكارى اطالعاتى" و "روحمان
نگارنده انتظار داشت كه اين زندانى سياسى سابق، بيشتر به اين دوران 

-65در صفحه هاى .  زندانيان توجه مى كرد و بيشتر مى نوشتدگرگونى
 تاالر وحدت "سيرك" در مورد شرط آزادى در شركت در سمينار و يا 360

و حضور برخى از زندانيان از جمله نويسنده و عدم حضور عده اى ديگر در 
وى در اين دوران اعتقادى به مقاومت . مخالفت با آن به سرعت مى گذرد

 اين استدالل ": ولوژيك ندارد و در مورد ديگران مى نويسدٸيدسياسى و ا
با . كه ديگر زندان محلى براى مقاومت نيست، در دوستان كارگر نيافتاد

ل بوديم، خود را براى آزادى ٸتمام احترامى كه براى تصميم اين دسته قا
 تا بدين حد براى آزاد "عقب نشينى" مهدى اصالنى ".مهيا مى كرديم

هنوز هم درست مى داند، اگر چه معتقد است كه زندانبانان با شدن را 
كشاندن زندانيان به خيابان مقابل دفتر سازمان ملل و يا مجلس شورا عمال 
. آنها را به نمايش گذارده، حداكثر استفاده را از اين نمايش ها كرده بود

ذاردند نويسنده اما از سرانجام آن عده از زندانيان كه به اين عمل گردن نگ
  .و مدتى بعد بدون اين همراهى ها آزاد شدند، اشاره اى نمى كند

، بدرستى و راستى مى نويسد كه هر گاه كشتار تابستان 382در صفحه 
، تنها محدود به زندانيان دالور مجاهد مى شد، هيچگاه به اين 1367

 برخى از اين تاسف ": وى معتقد است كه. گستردگى افشا نمى گشت
ست هاى فرقه گرايانه برخى سازمان هاى سياسى است و متوجه سيا

 واقعيت همين است ".بخشى ديگر متوجه سياست هاى رهبرى مجاهدين
همانگونه كه هنوز مراسم كشتار زندانيان . كه مهدى اصالنى برمال مى كند

سياسى در شهريور ماه توسط فعالين چپ ياد داشته مى شود، در حالى كه 
، از مردادماه و به مسلخ 1367 سياسى در تابستان آغاز كشتار زندانيان

متاسفانه انتقاد و گاه محكوميت سازمان . بردن دالوران مجاهد بود
مجاهدين خلق در ميان فعالين چپ، نه تنها موجب انزواى سياسى آن، 
بلكه باعث چشم پوشى درباره شهداى دالور و برخاك افتاده مجاهد شده 

 سياست كارى سازمان مجاهدين و اغراق در نويسنده در ادامه اين. است
 و ساير كشته شدگان سياسى در ايران 1367تعداد شهداى كشتار تابستان 

 تركيب دروغ و ": ، آورده است كه293توسط اين سازمان، در صفحه 
سياست و تبديل شدن شاهد به ابزار، نه تنها هيچ فايده اى نصيب 

ليغاتى منفى براى مجاهدين و مجاهدين نكرده است كه به تمامى بار تب
فاجعه آن است كه . ديگر جريان هاى سياسى به ارمغان آورده است

سياست مجاهدين در ابزارى كردن همه چيز، شهادت فردى و كرامت 
  ".انسان شاهد را بى اعتبار كرده است

در مورد آمار شهداى سازمان هاى سياسى بدست رژيم جمهورى اسالمى، 
ان، آمارى آورده، كه متاسفانه منبع آن را ياد نكرده مهدى اصالنى در پاي

 كه نگارنده "سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر"در مورد . است
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شهداى اين سازمان در نبرد نابرابر . اطالعاتى دارم، اين داده ها ناقص است
تعداد . ، خالصه نمى شود1360با جمهورى اسالمى تنها به سال هاى دهه 

 در تقابل با 1358-59ى از اعضاى اين سازمان در سال هاى قابل توجه
رژيم، در مخالفت با جنگ ارتجاعي ايران و عراق، در مقاومت دربرابر 

و حمايت از دانشگاه، و در دفاع از كردستان همچون » انقالب فرهنگي«
شهداى اين سازمان بر خالف . يك سنگر آزادي، جانشان را از دست دادند

نى، بيش از هفتصد نفر است و با وجود خاموشى اين گفته مهدى اصال
، نزديك به بيست نفر از اعضا و هواداران آن 1360سازمان در اواخر سال 

سهميه " همانگونه كه اصالنى مى نويسد، ،1367در كشتار تابستان 
  . شدند"خاوران
، شرحى از قطران روح مهدى اصالنى از زخمه " كالغ و گل سرخ"كتاب 

نوشته اى ازكوله بار .  سياسى در رژيم جمهورى اسالمى استهاى زندان
. ياد همزنجيران، جاده شمشير است، كه بسيارى از آنها برخاك افتاده اند

تعداد زندانيان سياسى سابق بسيار است، اما نويسندگان اين خاطرات به 
تعداد انگشتان دست است و از اين كمتر يادهاى زندانيان مرد سياسى 

 و پايمردى نويسنده در به سرانجام رساندن اين كتاب با نزديك همت. است
اين كتاب از نظر سنديت قابل .  صفحه، شايستهء ارجگذاري است500به 

 يا خاطرات " شاميت"بخش هايى از آن همچون . استفاده و معتبر است
شهيد مهدى فريدونى، يكى از ارزنده ترين و زيباترين نوشته هاى از اين 

اشتباهات ونقص هاى كتاب، با خواندن هر چه بيشتر آن بدست . نوع است
مى آيد، همانگونه كه ياد آن دالوران اسير دشوارى راه هاى رفته و در 

  .پيش رو را نشانمان خواهد داد
  1388بهمن ماه 

com.behrouzan@gmail  
  

  
  

  

  كنكاشي
  رخ فدايي در يك رويداد از تا

 
 

  اصغر جيلو
 
 
  ...آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند"

  ..رفتند و شهر خفته ندانست كيستند
......  

  "...چون آذرخش در سخن خويش زيستند
  

  
افسانه نفوذ، كنكاشي در يك رويداد از تاريخ "نوشته اي تحت عنوان 

 امين سالگرد رويداد 39 به بهانه 1388 بهمن 19 درآستانه "فدايي
مضمون اصلي اين نوشته، . سياهكل در چند سايت اينترنتي منتشر شد

سازمان چريكهاي "بررسي ادعاي نفوذ ساواك شاه به درون تشكيالت 
اين داوري تا آنجا . است در دهه پنجاه تا انقالب بهمن "فدايي خلق ايران

كه حافظه جمعي دوستان فدايي ياري مي دهد، تا كنون به جز آقاي 
چريكهاي فدايي خلق از نخستين كنشها "نويسنده كتاب (ي محمود نادر

اين مطلب در . توسط كس ديگري طرح نشده است) 1357تا بهمن 
  :                          لينكهاي زير قابل دسترسي است
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 مختصري "افسانه نفوذ"پروسه اي كه منجر به بررسي فوق شد، در پاورقي 

   مي كنم؛ را اضافهشرح داده شده، و من در اين جا فقط سه نكته 
 كساني كه براي مشورت و همفكري براي نگاهي مجدد به حوادث اول،

تاريخ گذشته خود، دور هم جمع شدند نه پژوهگشر تاريخ بودند و نه به 
اگون ادعايي براي روشن كردن همه زواياي تاريك اين گذشته داليل گون

درعين حال اكثريت آنان به دليل مشغله هاي ديگر وقت محدودي . داشتند
دوم، همكاري تعدادي از . براي چند جلسه تبادل نظر و همكاري داشتند

دوستان در ارائه اطالعات و يادمانده هاي خود از دوران مورد بررسي، 
ه ها و تذكرات كتبي بعضي از آنها در تكميل متن و باالخره همچنين توصي

تبادل نظر هاي شفاهي كه در جلسات پالتاكي پيرامون موضوع مورد بحث 
گرچه برخي از كمبودهاي آن (رخ داد، به تكميل اين بررسي منجر شد

سوم، چون قرار بود اين نوشته با پشتيباني عده اي ). همچنان باقي ماندند
منشر شود، قطعنامه كوتاهي بدين منظور تهيه و قرار بر اين شد از دوستان 

كه متن آن با همكاري  بقيه دوستان، نهايي شود تا به شكل مطلوبي 
ولي اين امر به دليل حوادث مربوط به قبل وبعد . معرف نظر آن جمع باشد

اين قطعنامه به همراه توضيحي از نويسنده . از انتخابات، عمال ميسر نشد
ــوقفيق مهدي سامع درلينكهاي آن ر   : و زير در دسترس استف

http://www.jonge-
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و اما خود اصل نوشته مي كوشد با نگاهي پرسشگر، پرتوي به تناقضات و 
 اظهارات آقاي نادري و نيز اسنادي كه مورد استفاده موجود درناروشنيهاي 

او قرار گرفته اند افكنده، آنها را به مقابله با پراتيك واقعي سازمان فدايي 
 چند و با تكيه ی بررسي در پايان خود بر اساس داليل و شواهداين. ببرد

برسير عيني تكامل رويدادهاي مربوط به ادامه فعاليت و بازسازي تشكيالت 
، دريافتهاي آقاي نادري را بيانگر كم و رهبري سازمان فدايي درآن دوره

وكيف پروسه اي كه درعمل پيشرفت، ندانسته و وداوري او را دراين مورد 
  . اقد پشتوانه ميداندف

 منجر به تشويق افراد مطلع و آگاه براي روشنگري اميد كه اين نوشته
دركميودها و نا گفته ها ي اين بررسي و نزديكي بيشتر به حقيقت سير 

  .تكويني رويدادهاي مهم تاريخ گذشته ما باشد
  

در اين جا با استفاده از فرصتي كه پيش آمده مفيد است كه به دو نكته 
  . هم هم اشاره كنمم

اول، نويسنده كتاب؛ يعني آقاي نادري، بدون اعتنا به مختصات رابطه خود 
با  نظامي كه كارنامه اي كم نظير از كشتار بي گناهان را درخود ثبت كرده 
است، بر آن مي شود كه به داوري اخالقي در باب برخي از حوادث مربوط 

ايام م او اين است كه در آن  كالخالصه. به گذشته سازمان فدايي بنشيند
   ... وگرديدتبديل  شدند كسب عده اي كه چريك ناميده مي مرگ به كار و

استنباط مستقيم و غير مستقيم من به عنوان يك خواننده كنجگاو اين 
است كه ايشان از منتقدان كتاب خود انتظار داشته كه به نقش و موقعيت 
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نا مانده، و آن را در ارزيابيهاي خود و رابطه او با موسسه ناشر كتاب بي اعت
اگر استباط من درست باشد چنين . از مضامين كتاب دخالت ندهند

  .انتظاري توقعي نابجا است
 گرچه برا ي ما پروسه تدوين اين كتاب و درجه تاثير و دخالت ارگانهاي 
امنيتي درشكل گيري مضامين آن به طور كامل روشن نيست، ولي ما نمي 

بر اين حقيقت چشم بپوشيم كه اين اثر نمي تواند الزاما يك تحقيق توانيم 
و يا حلقه هاي ( مستقل از خواست و تاثير راهبردي موسسه ناشركتاب

حتي اگر با حسن نيت  و . در انتشار چنين آثاري باشد) امنيتي ذينفع
خوش بيني كامل، محقق  و پژوهشگر اصلي اين اثر يعني آقاي نادري را 

قل بدانيم كه كوشيده در چها چوپ موازين ناظر براين نوع فردي مست
تحقيقات، مفري براي پي جويي حقيقت رويدادهاي مربوط به گذشته ما 
بيابد، بايد اين را هم بپذيريم كه باالخره و در نهايت او آزاد نبوده كه از 
. مرزهاي ممنوعه و موازين ناظر بر نوع پژوهشي كه انجام داده تخطي كند

 نكته به تنهايي درجه اعتبار اين كتاب را به عنوان يك پژوهش همين
  . بيطرفانه و مستقل زير سوال مي برد

من مكث روي نكته فوق را از اين جهت با اهميت مي دانم كه انتقادات و 
 كه گاهي "كنكاشي بر يك رويداد در تاريخ فدايي"داوريهاي مطروحه در

 الزاما و ضرورتا نبايد متوجه هم ممكن است گزنده و تند به نظرآيند،
  .شخص نويسنده كتاب تلقي شوند

 به قلم آقاي نادري "خيال انديشي ورد حقيقت" دوم، مطلبي تحت عنوان 
چريكهاي فدايي خلق از نخستين "در پاسخ به منقدان كتاب خويش 

 در سايت اينترنتي بازتاب 13:20 - 1388مهر  01، در "كنشها تا بهمن
حتماال منقدان طرف پاسخ آقاي نادري هنوز فرصتي براري ا*. انتشار يافت

بررسي همين پاسخها كه در بعضي زمينه ها بسي حيرت آور است، نيافته 
اما به هر صورت بخش پاياني اين . اميد كه چنين فرصتي فراهم شود. اند

نوشته درواقع شاه بيت رديه ايست كه آقاي نادري برمنقدان كتاب خود 
  .نوشته است

دانم يادآور شوم كه  در خاتمه الزم مي..."  ):تاكيد از من است( مي گويد او
ها بر سينه  كافتخاري كه چريي  ها لدغدغه من باز پس گيري همه مدا

بلكه  .آنان مربوط است زيرا اين به خود. اند نيست حميد اشرف نصب كرده
غيرانساني  نقد روشهاي آنچه كه براي من اهميت داشته و دارد

 دوستانه و اي عميق نوعنهو آرما«كه در لفاف بهروزي انسان است 
پنهان مانده » پرستانه و رهايي و خوشبختي زحمتكشان ميهن
از محمود نادري، برگرفته از سايت . رد حقيقت خيال انديش و(. است

  )1388 مهرماه1انترنتي بازتاب 
 يش جدي خو انساندوستانه در اين ادعايبه چه ميزانببينيم آقاي نادري 

  ؟است
 دهه اخير، 3اكثريت بزرگي ازروشنفكران و مردم كشور، در طي بيش از 

ناظر اين حقيقت تلخ بوده اند كه چگونه كارگزاران حكومت واليت فقهي 
در ايران تحت داعيه هاي گوناگون بشردوستانه اسالمي از بين بردن هزاران 

 و وزانه خويش بدل كردهانسان بيگناه ايراني ؛ از خرد تا كالن را به حرفه ر
قطعا آقاي .  نشسته اند"قدر ديده و بر صدر"درست به همين اعتبار هم 

نادري بسي بيشتر از ما به شواهد و مستندات مربوط به قربانيان سه دهه 
مضاف بر اين يك رجوع سريع به . حكومت فقهي در ايران دسترسي دارند

 "عفو بيين الملل"وصا گزارشات مستند سازمانهاي مدافع حقوق بشر، خص
انبوه تكان دهنده اي از شواهد مستند شكنجه و قتل و كشتار توسط 
ارگانهاي رسمي و غير رسمي جمهوري اسالمي را، در خود ذخيره كرده 

 و "لفاف داعيه هاي اسالم رهايي بخش"همه اين فجايع دردناك در .  اند
يت مستقيم وغير مصلحت نظام و اسالم، از همان فرداي انقالب با مسئول

مستقيم كارگزاران عالي رتبه اين حكومت از آيتاهللا خميني گرفته تا بقيه 
  .ممكن شده است

واقعا اين چه محركي كه آقاي نادري را واداشته تا : حال سوال اين است
شمشير انتقاد را، بدون حتي روا داشت گوشه چشمي به فجايعي كه ايدئو 

اعمال پيروان آن، بر سر مردم اين كشور  و   افكار و "واليت فقهي"لوژي 
آورده، برفرق كساني بكوبد كه به اصرار و ابرام خود ايشان افكارشان 
درجامعه شكست خورده، پرونده شان بدون اين كه نمره قبولي بگيرند 

  .فراتر نرفت...بسته شد و اقداماتشان هم از تعدادي ترور و تصفيه و

اي جناب نادري در مورد افكار و  خوب، فرض مي كنيم كه همه داوريه
اعمال چريكها در ست باشند، ولي آيا او حقيقتا حاضراست به گفته خويش 

 كه در لفاف بهروزي ...غيرانساني  ايهنقد روش... براي ... "عمل كرده و 
و ..) .، محمود نادريرد حقيقت  ويخيال انديش(... پنهان مانده ...انسان 

ت رسمي حكومت جمهوري اسالمي بدل  سال است به سياس30بيش از 
ند دگشته است، اندكي هم از آن شكست خوردگاني كه نمره قبولي نياور

 بياموزد و به نقد نتايج ،"چون آذرخش در سخن خويش زيستند"ولي 
 سال 31 خويش در طول اين "انقالب اسالمي بهمن جاويدان"فاجعه بار 
  برخيزد؟ 

خ به منقدان خود درپي برقرار كردنش در آن ديالوگي كه اقاي نادري درپاس
بوده كمترين نشاني از پاسخ به اين پرسش  كليدي در دست نيست؟ و تا 
زماني كه چنين است، هيچ دليلي وچود ندارد كه ما ادعاي او را در مورد 
نقد روشهاي غير انساني از همان جنسي ندانيم كه هرروزه از زبان 

.  با ظلم وستم و كشتار مي شنويممسئوالن حكومتي در ايران در مخالفت
همين چند روز پيش آقاي محمد جواد الريجاني با بيشرمي نفرت انگيزي 

شوراي حقوق بشر سازمان "در پيش چشم نمايندگان كشورهاي جهان در 
 در كمال ناباوري و حيرت عده اي از حاضران اعالم كرد كه "ملل متحد

ه، كسي در ايران شكنجه نمي نظام اسالمي ايران شديدا مخالف شكنجه بود
شود، هيچ روزنامه گاري هم به خاطر بيان عقايد خود زنداني نيست وايران 

  …ازادترين كشور دنياست و
  

  2010فوريه 21
 وابسته به» فصل نامه مطالعات تاريخي «24اين مطلب در شماره * 

 منتشر شده كه در 1388موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ويژه بهار 
  . زير مي توان آن را مطالعه كردآدرس
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  در پاسخ به چند نكته

  
  خاني سردبير نشريه آرش؛ آقاي قليچ

قبل آقاي نادري در مطلبي كه در يكي از نشريات وابسته به چندي 
هاي سياسي، به انتقاداتي كه از كتاب  موسسه مطالعات و پژوهش

اين مطلب در . هاي فدايي در نشريه شما منتشر شده بود، پاسخ داد چريك
اي براي  من در پاسخ به مطلب ايشان، نوشته. نشريه تابناك نيز انتشار يافت

بدليل تغيير شرايط سياسي كشور، اين . يه تابناك آماده كردمدرج در نشر
من اين مطلب را به ضميمه به همان گونه كه براي . مطلب انتشار نيافت

با توجه . انتشار در نشريه تابناك آماده گرديده بود، براي شما ارسال ميكنم
  در اين زمينهنقد و بررسي به اين مسئله كه نشريه شما اعالم كرده است

  .باز است
  با احترام 
  مهدي فتاپور
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  تحليل تاريخي
   بر اساس اوراق بازجويي

چندي قبل آقاي نادري در مطلبي 
كه در نشريه تابناك  منتشر گرديد، 
به انتقاداتي كه در رابطه با كتاب 
چريك هاي فدايي خلق از طرف 
تعدادي از بازماندگان سازمان 

هاي فدايي خلق انتشار يافته  چريك
در اين نوشته، آقاي . ود، پاسخ دادندب

ها  دقتي نادري با استناد به برخي بي
در اظهارنظرهاي مطرح شده، كل 
انتقادات را رد كرده و از مندرجات 

  . مطرح شده در كتاب به طور كامل دفاع كردند
دقتي در طرح مطالب تاريخي و يا طرح مطالب كلي  اين درست است كه بي
ادث تاريخي نادرست و به زيان اهداف نويسندگان و تند در رابطه با حو

هاي  هاي مركزي نوشته است ولي آقاي نادري، در پاسخ خويش به ايده
ها را مورد  مزبور بي اعتنا بوده و تنها خطاهاي مشخص در برخي از نوشته

  .  اند تاكيد قرار داده
 من در اين نوشته بر چند ايده مركزي منتقدان اين كتاب مكث كرده و

ها ارائه داده  هاي مشخصي در مستند كردن آن تالش خواهم كرد كه فاكت
  . دهم

در كتاب چريك هاي فدايي خلق، بخشي از اسناد ساواك كه تا به حال 
خواندن اين اسناد براي تمام كساني . انتشار نيافته بود، منتشر گرديده است

براي . تفاده بودكه به نوعي با حوادث آن دوران در تماسند، مفيد و قابل اس
علت مسئوليتي كه در زندان  من به عنوان يكي از فعاالن آن دوران كه به

كردم همه جزئيات  تالش مي) ارتباط با سازمان از درون زندان(داشتم 
ها و ضربات را روشن كرده و به بيرون از زندان انتقال  مربوط به درگيري

  . هاي من همسوست نستهدهم، خواندن اين اسناد و بسياري از آنان با دا
انتقادات اصلي متوجه . اند اكثر منتقدان كتاب نيز به اين امتياز توجه داشته

اطالعاتي نيست كه در اين كتاب به درستي منعكس شده بلكه به چگونگي 
هايي است كه بر اساس اين اسناد، در رابطه با برخي  انتشار اسناد و تحليل

مهمترين . يخي ارائه گرديده استاز مسائل حساس و مورد مناقشه تار
  :انتقادات مطرح شده عبارتند از

  
   عدم دسترسي تاريخ نويسان به اصل اسناد-الف

گذرد و  اين اسناد مربوط به حوادثي است كه بيش از سي سال از آنان مي
در دوران رژيم گذشته رخ داده است ولي تمامي آنان در اختيار گروهي از 

 است و ساير پژوهشگراني كه نقطه نظرهاي متفاوتي دانان قرار گرفته تاريخ
چنين . نسبت به اين حوادث دارند، امكان دسترسي به اين اسناد را ندارند

تملك انحصاري اسناد و گزينه نمودن بخش هايي از آن توسط يك نقطه 
  .تواند به روشنگري نكات تاريك در موارد حساس ياري دهد نظر، نمي

اند كه   اتكا اسناد منتشر شده، مورد نقد قرار گرفتهافرادي در اين كتاب به
اند، به اصل گفته ها و گزارش  اند و آنهايي هم كه زنده عمدتا كشته شده

  .هاي ساواك در رابطه با خودشان دسترسي ندارند
گيرند كه ايشان در پاسخ خود،  مثال آقاي نادري از آقاي سامع ايراد مي

ند، ولي صرف نظر از درستي يا نادرستي اين تاريخ حوادث را اشتباه نوشته ا
دهند كه آقاي سامع در دفاع از  انتقاد، اين نكته را مورد توجه قرار نمي

خود، در رابطه با حوادثي كه مربوط به چهل سال پيش است، بايد به 
حافظه خود اتكا كنند و بدتر از آن با برخي اسناد ساواك در مورد 

استناد به اسناد گذشته براي . شنا شوندخودشان، از طريق اين كتاب آ
هاي تاريخي در صورتي ميتواند روشنگر باشد كه محققان با نقطه  پژوهش

  .نظرهاي متفاوت بتوانند به يكسان از اين اسناد استفاده كنند

  
   ارائه تحليل برخالف فاكت هاي ارائه شده-ب

 هايي از در اين كتاب عالوه بر انتشار بخشي از اسناد ساواك، تحليل
هاي  اين ايرادي ندارد كه تحليل. دوران عرضه گرديده است روندهاي آن

گران، فعاالن و مطلعين وابسته به  هاي تحليل ارائه شده در كتاب با برداشت
ولي يك تحليل تاريخي بايد بتواند به . جريان فدايي متفاوت باشد

 رساله هاي مشخص متكي شود وگرنه نه يك تحليل تاريخي كه يك فاكت
  .سياسي خواهد بود

هايي در كتاب ارائه شده كه فاكتي براي  در برخي موارد حساس، تحليل
هاي مطرح شده در خود كتاب  مستدل كردن آن ارائه نگرديده ويا با فاكت

  . در تناقض است
  . زنم جهت احتراز از ارائه يك حكم كلي، در اين زمينه يك مثال مي

ي نفود در سازمان فداييان به تفصيل هاي ساواك برا در كتاب، تالش
شد،  تشريح شده است و سپس چند بار تكرار شده است كه اگر انقالب نمي

گرديد، اين سازمان را از طريق نفوذ، به طور كامل نابود  ساواك موفق مي
فاكت هاي مطرح شده در خود كتاب خالف . كند ويا در اختيار خود بگيرد

هاي اصلي همه  ه يكي از شيوهاين درست است ك. اين حكم است
هاي امنيتي منجمله ساواك فرستادن عناصر نفوذي در درون  سازمان
هاي سياسي است و در مواردي هم مثل تشكيالت تهران حزب  سازمان
موفق ) سيروس نهاوندي(بخش  يا گروه رهايي) عباس شهرياري(توده 

ها ضربه وارد   گرديد از طريق عنصر نفوذي در سطح رهبري به اين سازمان
 سال تالش خود در 7كند ولي مطابق مندرجات خود كتاب، ساواك درطي 

من خود قبل از خواندن اين كتاب . اين عرصه با شكست مطلق مواجه شد
  . ثمر بوده كردم كه فعاليت ساواك در اين زمينه تا اين حد بي تصور نمي

مد هاي كتاب مهمترين عنصر نفوذي ساواك آقاي مح مطابق نوشته
هاي وي در صفحات  ها و گزارش كتابچي بوده و كتاب راجع به فعاليت

ايشان كه از دوستان مسرور فرهنگ . متعدد و خيلي مفصل صحبت كرده
رسيد كه   دستگير و به نظرمي54بوده، با توجه به مندرجات كتاب در سال 

. پذيرد كه با ساواك همكاري كند در جريان اين دستگيري مي
جاري كه با وي مستقيم  بي  به دنبال او يوسف قانع خشكمسرورفرهنگ و

اند، به داليلي كه ربطي به رابطه با وي نداشته  و غيرمستقيم در تماس بوده
شوند و ساواك   ضربه خورده و كشته مي55 و 54هاي  است، در طي سال

 1355در سال . شود از اين طريق نفوذ در سازمان را پيش ببرد موفق نمي
باط با خانم مليحه زهتاب همسر مسرور فرهنگ و برادرش آقاي او در ارت

آورد و  جا هم ساواك بدشانسي مي گيرد ولي اين حسن زهتاب قرار مي
تمام امكاناتي كه ساواك براي . رابطه خانم زهتاب با سازمان قطع بوده

دهد، تنها در  جلب اعتماد از طريق ايشان در اختيار خانم زهتاب قرار مي
اي براي  ترين نتيجه  گيرد بدون اين كه كوچك  ايشان قرار ميخدمت حفظ

  .ساواك داشته باشد
 مهمترين مهره ساواك كه چندين صفحه كتاب به اقدامات وي اختصاص 

در . يافته، حتي نمي تواند در حد يك ارتباط درازمدت با سازمان قرار گيرد
  تر بوده موارد ديگر ساواك از اين هم ناموفق

گيري كتاب كه در صورت عدم وقوع انقالب اسالمي، ساواك از اين نتيجه 
طريق نفوذ، قادر بود سازمان را نابود كند، در چارچوب يك تحليل درست 

  .گيرد ها قرار نمي يا حتي نادرست تاريخي ولي متكي به برخي فاكت
  
   اتكا به گفته هاي زير شكنجه-ج

ها  اين بازجويي.  استاساس اين كتاب براوراق بازجويي افراد دستگيرشده
كوشند با دادن  دستگيرشدگان همواره مي. در زير شكنجه انجام شده

نمايند مسائل  اطالعات غلط، مهمترين اطالعات را بيان نكنند و تالش مي
تر  تر و غيرسياسي اي جلوه دهند كه خود و يا دوستانشان غيرآگاه گونه را به

نتيجه استناد به اسناد بازجويي، در . جلوه كنند و پرونده آنان سبكتر شود
صحيح فرض كردن آنان  و جمع بندي و تحليل بر اساس اوارق بازجويي به 

  انجامد نتايج غلطي مي
اند كه ايشان در  آقاي نادري خود به اين مشكل واقفند و مطرح كرده

ها و شواهد موارد صحيح و نا صحيح را  مقايسه اوراق بازجويي با ديگر داده
 كرده و تحليل هاي خود را بر مواردي كه از صحت آن ها از هم جدا
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در ادامه مطلب نشان داده خواهد شد كه . اند مطمئن هستند، متكي نموده
  .متاسفانه اين روش به كار گرفته نشده است

ارائه تحليل با تكيه بر بازجويي زندانيان، مورد انتقاد همه منتقدان كتاب 
دهد و  د، اساس كار اين كتاب را تشكيل ميقرار گرفته و از آنجا كه اين مت

تواند  ترين موضوعي است كه مي ها بر آن متكي شده است، مهم همه تحليل
  در رابطه با اين كتاب مورد بحث قرار گيرد

من در توضيح نادرستي اين شيوه و ارائه تحليل به اتكا مسائل مطرح در 
مربوط بوده ويا ها به چهار مورد از مسائلي كه به خود من  بازجويي

مي  طرح اين چهار مورد. پردازم   مستقيما و دقيقا از آنها اطالع دارم، مي
از آنجا كه براي . هاي روشني از نادرستي اين شيوه را نشان دهد تواند نمونه

توضيح موارد مشخص ضرور است كه جزئيات حوادث تشريح شود، 
وضيحات مفصل، پيشاپيش از خوانندگاني كه ممكن است خواندن اين  ت

  .خواهم برايشان مالل آور باشد معذرت مي
  
    قتل عبداهللا پنجه شاهي-1

ها مطرح  با وجود آنكه ماجراي قتل عبداهللا پنچه شاهي در جريان بازجويي
گنجد، به اين   در چارچوب وظايف تعيين شده اين كتاب نمينشده و منطقاً

اي با خانم  ر مصاحبهمن سه سال قبل د. قتل به تفصيل پرداخته شده است
سهيال وحدتي به اين قتل اشاره كرده و گفتم كه، رابطه عاطفي خانم ادنا 

آقاي . ثابت و عبداهللا پنجه شاهي  بعنوان دليل اين قتل طرح گرديده است
نادري مسائل مطرح شده در مصاحبه را رد كرده و اختالف نظرهاي 

  . كند سياسي را به عنوان عامل قتل مطرح مي
نظر من گناه قتل به دليل روابط عاطفي اگر از گناه قتل به دليل به 

اختالف نظرهاي سياسي، نظري  بيشتر نباشد، كمتر نيست ولي از آنجا كه 
رسد، از نظر بخشي از خوانندگان اين كتاب، اين دو، از بار  به نظر مي

ح توان در اين رابطه توضي متفاوتي برخوردارند و تاكيد آقاي نادري را مي
پردازم و توضيحات من در اين رابطه تنها براي  داد، به اين موضوع مي

  .تدقيق وقايع تاريخي است
در مقطع قتل عبداهللا پنجه شاهي كه به احتمال قوي در ارديبهشت سال 

 رخ داده، در شاخه اصفهان كه تحت مسئوليت وي بوده، دو تيم وجود 56
اين . ا جديت جريان دارددر اين دو تيم، مباحث سياسي نظري ب. دارند

مباحث در حد طرح سوال در رابطه با مشي مسلحانه و چگونگي بكار بردن 
سالح و برخورد مثبت با نظرات بيژن جزني و نقد نظرات مسعود احمدزاده  

در اين زمان هنوز رد كل مشي مسلحانه و سياست سازمان براي . است
هي و ادنا ثابت در خانه عبداهللا پنجه شا. اعضاي اين دو تيم مطرح نيست

  .كنند و در اين مباحث شركت ندارند ديگري زندگي مي
. رود پس از قتل پنجه شاهي، شاخه اصفهان در بحران عميقي فرو مي

پس از يك . شود اعتمادي مطلق به رهبري بر اعضا اين شاخه حاكم مي بي
 جديد در دور. يابد هاي سياسي مجددا در اين دو تيم جريان مي وقفه، بحث

مباحث قبل از همه غالم حسين بيگي و محسن صيرفي به نادرستي مشي 
بيگي قبل از آنكه نظر خود را به  غالم حسين. يابند مسلحانه اعتقاد مي

 در يك درگيري در تهران كشته 56سازمان اعالم نمايد، در شهريور 
  از سازمان جدا شده و به منشعبين از56محسن صيرفي در پاييز . شود مي

 مريم 56در زمستان . پيوندد سازمان و از اين طريق به حزب توده ايران مي
سطوت و رحيم اسداللهي مشي مسلحانه را رد كرده و نظر خود را رسما به 

كه پس (در شاخه ديگر حسين سليم و ادنا ثابت . نمايند سازمان اعالم مي
ن سليم از قتل پنجه شاهي جدا ازتيم زندگي ميكند و در رابطه با حسي

، حسين سليم به 56در اواخر اسفند . مي كنند مشي مسلحانه را رد) است
گويد كه وي و ادنا قصد دارند از  مريم سطوت مراجعه كرده و به او مي

خواهد كه با توجه به مواضع سياسي وي و بي  سازمان جدا شوند و از او مي
 سطوت با مريم. ها بپيوندد اعتمادي مطلقي كه به رهبري دارد، به آن

جدايي از سازمان مخالفت كرده ولي اين ديدار را به رهبري سازمان 
گويد به نظر وي بايد در سازمان ماند و آن را تقويت  او مي. كند گزارش نمي

حسين سليم . كرد و كوشيد مشي سازمان اصالح شده و رهبري تغيير كند
ه مجاهدين   از سازمان جدا شده و ب57و ادنا ثابت در اواخر ارديبهشت 

  .پيوندند ماركسيست كه بعدها سازمان پيكار نام گرفت مي

با مريم سطوت و رحيم اسداللهي عليرغم  نقطه نظر متفاوتشان هيچ 
رحيم اسداللهي كماكان در مسئوليت . گيرد برخورد منفي صورت نمي

مريم سطوت حتي ارتقا . ماند قبليش به عنوان مسئول شاخه باقي مي
هاي سازمان   مسئوليت يكي از مهمترين تيم57 از تيرماه موقعيت يافته و

،  )اسم اصلي او را به خاطر ندارم(با عضويت مستوره احمدزاده، رفيق زهرا 
احمد بهكيش و من كه احمد غالمي نيز محل اصلي اقامتش اين تيم بود، 

  .  شود به وي محول مي
شند ولي با استناد به توانستند از اين جزئيات مطلع با البته آقاي نادري نمي

اي از خانم ثابت در بازجويي هايش در دستگيري پس از انقالب كه  جمله
گفته است وي با مشي سازمان مخالف بوده و به همين دليل در خانه تكي 

شاهي  كه من گفته ام خانم ثابت پس از قتل پنجه زندگي مي كرده، و اين
كه اين دو خانه  ري مي كندتنبيه و به  خانه تكي فرستاده شده، نتيجه گي

تكي يك موضوع است و قتل عبداهللا پنجه شاهي به دليل مسائل نظري 
بوده و آنچه در مصاحبه من با خانم سهيال وحدتي مطرح شده، نادرست 

نويسد كه خانم ادنا ثابت طبيعي است كه در  آقاي نادري خود مي. است
عاطفي خود با عبداهللا پنجه برابر بازجويان و دادگاه اسالمي در زمينه رابطه 

شاهي سكوت كرده باشد ولي اين جمله ايشان كه وي با مشي سازمان 
مخالف بوده را بي نياز از اطالع از مجموعه روندها و اطالع از تاريخ حوادث،  

نتيجه اين مي شود كه آقاي نادري نظر خانم . دقيق و كامل فرض مي كند
ميم داده و سپس آن را شامل عبداهللا  تع56 را به بهار 56ثابت در زمستان 

 ماه حوادث دريك 9 ماه خطا در مجموعه  6. نمايد پنجه شاهي نيز مي
  .كتاب تاريخي قابل قبول نيست

  
   محمد دبيري فرد-2

 هيچ سندي كه حاكي از 54آقاي نادري با اين استدالل كه تا قبل از سال 
شناي ايشان به فعاليت محمد دبيري فرد باشد وجود ندارد و افراد آ

خصوص برادرشان آقاي علي دبيري فرد در مورد همه دوستان خود و 
اي به  اهميتي كه داشته مطالبي مطرح كرده ولي هيچ اشاره روابط بي

كنند كه آقاي محمد  هاي سياسي ايشان نداشته، نتيجه گيري مي فعاليت
 ايشان در اند و اين كه دبيري فرد قبل از اين تاريخ فعاليت سياسي نداشته

پردازد،   مي54بيوگرافي خويش به فعاليت هاي سياسي خود قبل از سال 
غيرواقعي و با هدف ساختن يك  گذشته سياسي براي خويش و بزرگ 
نمايي است و در اين رابطه مفصال صحبت كرده و شخصيت آقاي دبيري 

  برند فرد را زير سوال مي
 شكنجه و بازجويي را عين هاي زير جا آقاي نادري نه تنها گفته  در اين

واقعيت تصور مي كنند بلكه يك قدم بيشتر پيش رفته و فعاليت سياسي 
اند را رد مي  ها مطرح نشده و لو نرفته اشخاصي را كه نامشان در بازجويي

هاي آقاي دبيري فرد را  و براساس اين برداشت نادرست، گفته. كند
و نرفتن نام برخي افراد زير ل. برد نادرست و صداقت ايشان را زير سوال مي

نام بيش  من مي توانم.  بازجويي، امري است كه بدفعات اتفاق افتاده است
كردند و  از ده تن  از افرادي را ذكر كنم كه در رابطه با ما فعاليت مي

  ها لو نرفت يك از دستگيري نامشان در هيچ
اليت شناختم و فع زمان از نزديك نمي من محمد دبيري فرد را در آن

مشتركي با ايشان نداشتم، تنها چند بار او را همراه با علي دبيري فرد ديده 
  .بودم
 علي دبيري فرد هم پرونده من بود و نيمه شب اول مهرماه همراه 52سال 

با من، حميد رضا نعيمي برغاني، انوشيروان لطفي و كامبيز پوررضايي 
من زيربازجويي  مهرماه، صبح خيلي زود 5روز يك شنبه . دستگير شد

كه به آن اطاق آپولو ( تهراني گفت كه مرا مجدد به اطاق شكنجه . بودم
صبح خيلي زود بود و هنوز بازجوها نيامده بودند و فلكه . ببرند) گفتند مي

كردند، بين راه خسته شده و يك  دو ماموري كه مرا حمل مي. خلوت بود
اسم را روي سرم من چشم بند نداشتم و لب. لحظه مرا زمين گذاشتند

توانستم  لباس من كمي كنار رفته بود و من از گوشه آن مي. انداخته بودند
چشمم به داخل اطاقي افتاد كه مرا جلوي در آن زمين . اطراف را ببينم
او هم سرش . نويسد ديدم علي دبيري فرد، دارد بازجويي مي. گذاشته بودند

 فورا خود را جمع و جور يك لحظه جا خورد ولي. را بلند كرد و مرا ديد
كرد و دستش را برد زير ميز و شروع كرد انگشت هايش را به سمت باال 
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ام، خيالت از جانب  حركت دادن كه معناي آن، اين بود كه من چيزي نگفته
  . من راحت باشد

داند  اين برخورد ما در حين بازجويي و زماني اتقاق افتاد كه هر زنداني مي
تواند به فاجعه براي هر دو بيانجاقد نه  ادرستي ميكه كوچكترين اطالع ن

دوران پس از بازجويي كه برخي ممكنست از بازگويي مسائلي كه زير 
  .  اند، شرم داشته باشند شكنجه گفته

دو هفته بعد از آن پرويز نويدي كه يك سال قبل در رابطه ديگري دستگير 
دبيري فرد از زندان و زنداني بود، به دليل فعاليت هاي مشتركش با علي 

او را در سلول كنار دستشويي زنداني . قصر به زندان كميته مشترك آوردند
پرويز نويدي براي من بعدها تعريف كرد كه علي موفق شد هنگام . كردند

رفتن به دستشويي چند نوبت با او تماس گرفته و هربار چند جمله با او رد 
. ا رو شده بود به او منتقل كنده و بدل كرده و مسائلي را كه در بازجويي

 محمد چه؟ و او انگشتانش را برد جلوي "پرسيدم، گويد از او  پرويز مي
  ".بينيش و گفت هيس

برخورد من با علي دبيري فرد به اين معناست كه وي بخش مهمي از 
داد كه  اطالعات خود را هنگام بازجويي رو نكرده بود و به من اطمينان مي

برخورد پرويز . نويسد، داستان سرايي است چه دارد ميمقاومت كرده و آن
زمان  با محمد دبيري فرد  نويدي و او به اين معناست كه وي، در آن

فعاليت مشترك داشته و براي اين فعاليت اهميت قائل بوده و تالش نموده 
  . است كه نام او را محفوظ نگاه داشته و دستگيري او را مانع شود

ارتباط وي با سازمان از .  از زندان آزاد شد53بستان امير ممبيني  در تا
درون زندان برقرار شد و او براي من تعريف كرد كه اولين رابط او با 

شود   دستگير مي54امير ممبيني در سال . سازمان محمد دبيري فرد بوده
و از آنجا كه از وضعينت زندگي علني و يا مخفي محمد دبيري فرد اطالع 

 بود مطرح شدن نام وي، به دستگيري وي منجر شود، نداشته و ممكن
كند و در  رابط خود را از ابتدا خشايار سنجري كه مخفي بوده معرفي مي

اين ارتباط نشان . شود هاي وي نام محمد دبيري فرد مطرح نمي بازجويي
  . با سازمان در رابطه بوده است53دهد كه محمد دبيري فرد در سال  مي

يز در بيوگرافيش همين مطالب را نوشته و مطالبي كه  محمد دبيري فرد ن
مطرح كرده مطابق اين اطالعات من دقيق و صحيح است و برخورد تند 
آقاي نادري و متهم كردن ايشان به دروغگويي بر اساس تكيه مطلق بر 

  گفته هاي زير بازجويي بنيان شده و نادرست است
  
   من و نسترن آل آقا-3

آقا  نويسد كه نسترن آل  ميرتباط من با نسترن آل آقا مورد اآقاي نادري در
وي سپس به قرار نسترن با من، . حداقل سه بار قرارهايش لورفته بود

ايشان در ادامه، . كند حسين سازور و عباس جمشيدي رودباري اشاره مي
ام ولي نام  نويسد كه من زمان و چگونگي اجراي قرار را مطرح كرده مي

  . ما خيابان را نگفته
در بازجويي هاي آن زمان، وظيفه فرد دستگيرشده اين بود كه اگر 

اش با سازمان لو رفته است، زمان و محل دروغيني را بعنوان قرار با  رابطه
شد، آن را  پليس هم اگر قراري اجرا نمي. مسئول سازماني خود مطرح كند

وم، فرد را كرد كه فرد دروغ گفته و براي گرفتن قرار د به اين معنا فرض مي
تر از دور اول قرار مي داد و پس از آن فرد  زير فشاري به مراتب سنگين

تر از بازجويي  ها سنگين زنداني بايد يك بازجويي انتقامي كه خيلي وقت
در موارد بسيار محدودي، فردي كه بايد سرقرار . داد اوليه بود پس مي

در اكثر آمد، متوجه مشكوك شدن محل شده و گريخته است ولي  مي
احرا نشدن قرار . قريب به اتفاق موارد، اين محاسبه ساواك درست بود

  . معنايش اين بود كه زنداني دروغ گفته است
آقاي نادري قطعا از اين امر اطالع دارند، ولي درموارد متعددي مشابه اظهار 

اي حاكي از ترديد،  از لو رفتن  نظر ذكر شده را نموده و بدون ذكر جمله
  از آنجا كه من از صحت و سقم. اند اند صحبت كرده يي كه اجرا نشدهقرارها

ساير موارد اطالع مستقيم ندارم، تنها به عنوان نمونه به مورد مطرح شده  
  . پردازم در مورد خودم مي

گويند،  هر چند آقاي نادري با شكل بيان خود در پاراگراف دوم و اينكه مي
برخورد مثبت نموده قطعي بودن لو ام،  من نام خيابان را مشخص نكرده

  برد، ولي در عين حال حتي در اين مورد هم با رفتن قرار را زير سوال مي

  

  
  

  آقا سه بار قرارهايش لو رفته بوده نويسند كه نسترن آل قطعيت مي
ها، محل و   مي توان پذيرفت كه احتماال آقاي نادري در مجموعه پرونده

اساسا اين ممكن .   ، پيدا نكرده باشندچگونگي قراري كه من مطرح كردم
نيست كه كسي زمان و شكل اجراي قرار را درست بگويد ولي مكان آن را 
نگويد چرا كه اگر كسي بتواند مقاومت كند، ميتواند محل قرار را دروغ 

  كند بگويد، به خصوص در حالتي كه زمان و چگونگي اجراي قرار را مطرح مي
من .  محل قرار بلكه نام رابط را هم دروغ گفتمدر مورد من، من نه تنها. 

 51رابط من با سازمان از اسفندماه . اصال با نسترن آل آقا قرار نداشتم
 توسط يوسف زركاري در ارتباط 1351من در پاييز سال . حميداشرف بود

آقا بودم و از   در رابطه با نسترن آل51با سازمان قرار گرفتم و تا اسفند 
 حميد اشرف خود مستقيما مسئوليت رابطه با من را 1351اسفندماه 

علت اين كه حميد با وجود شناخته شده بودن من و در . برعهده گرفت
نتيجه امكان خطر در اين رابطه، خود مسئوليت ما را بر عهده گرفت، 
مسئوليت من به عنوان مسئول فعاليت هاي دانشجويي سازمان و اهميتي 

من نام حميد را مطرح نكردم، چرا كه طرح .  بودبود كه وي به اين امر قائل
داد و ديگر  نام او، بازجوها را حساس كرده و اهميت ديگري به رابطه ما مي

شد رابطه را به رد و بدل چند جزوه محدود كرد و ادامه بازحويي ها  نمي
در مورد محل قرار هم با . توانست منجر به لو رفتن كسان ديگري شود مي

ه، من با استفاده از يك امكان، قراري را مطرح كردم كه توجه به آن ك
) عصر روز پنجم مهرماه(ها  متفاوت با ديگر قرارها بود، با جستجو در پرونده

  . توان آنرا يافت  حتما مي
من چند روز قبل از دستگيريم از خيابان مشتاق روبروي دانشگاه رد 

 قرمز نوشته است شدم، ديدم روي يك ديوار سفيد يك نفر با ماژيك مي
دانم به چه دليل اين جمله   نمي"دكتر اسحق اسحق اف خواجه است"

وقتي در جريان بازجويي به اين نتيجه . توجه مرا جلب كرد و در ذهنم ماند
رسيدم كه ارتباط با سازمان رو شده است و من مجبورم يك قرار بگويم، 

 آن ديواري كه ديده اين نوشته به يادم افتاد و گفتم نسترن مي رود و روي
نويسد و من بايد بروم كلمه است را خط زده و  بودم جمله ذكر شده را مي

به جايش بنويسم  نيست و سپس هر روز صبح در خيايان فروردين از 
هر چند اين جمله طوالني بود و با روش كار . جنوب به شمال حركت كنم

و  آنها مي روند دانستم كه خواند ولي در حالتي كه مطرح شد،مي ما نمي
دانند، اين جمله كي نوشته شده، به  بينند و از آنجا كه نمي اين جمله را مي

  كنند درست بودن قرار اعتماد مي
توانسته راجع به اين كه من اصال با نسترن آل آقا  البته آقاي نادري نمي

ام اطالع داشته  روغ گفتهقرار نداشتم و نه تنها قرار بلكه اسم رابط  را هم د
انوشيروان لطفي، (هاي من   باشد، ولي مراجعه به بازجويي هم پرونده

 به 54در دستگيري بعدي آنها در سال ) محمود نمازي و منصور فرشيدي
 بخشي از مهمترين اطالعات پرونده ما 52داد كه در سال  روشني نشان مي

  .از چشم پليس پنهان مانده بود
جاست كه در مورد قرارهايي كه اجرا  قاي نادري در اينايراد نوشته آ

  هم با قطعيت صحبت كرد توان از لورفتن قرار آن اند نمي نشده



  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ٢١٥  104 ي آرش شماره

چه در  ذكر اين مورد نمونه ديگر از مواردي است كه تكيه يك جانبه بر آن
تواند به نتايج غلط منجر شود و متاسفانه  ها مطرح شده است، مي بازجويي

د متعددي به همين شكل در مورد قرارهاي مطرح شده در كتاب در موار
  ها اظهار نظر شده است  در بازجويي

  
  آيتي) غزال(دخت  پري

، و 55دخت آيتي به ضربه وي سال  در كل كتاب در رابطه با پري
 به دليل رد و بدل اعالميه اشاره شده و متن 52دستگيري وي در سال 

در اين . ا وي منتشر شده استمفصل بازجويي علي دبيري فرد در رابطه ب
روابط ما بيشتر جنبه جنسي پيدا كرده "گويد  بازجويي علي دبيري فرد مي

    "بود كه خودم از اين وضع ناراحت بودم
شناختم ولي به دليل دوستي وي با همسرم  من خانم آيتي را مستقيما نمي

ي در غزال آيت. ام از طريق وي در جريان زندگي و شخصيت او قرار گرفته
پدر او از فعاالن حزب . يك خانواده فرهنگي سياسي متولد و تربيت شد

اي  شان فراري بود در خانه  هنگامي كه خانواده32توده بود و او بعد از سال 
ا و خيلي زود با . آيد كه والدينش در آن مخفي شده بودند، به دنيا مي

 دبيري فرد به وي و علي. پيوندد مسائل سياسي آشنا شده و به مبارزه مي
ها بي رابطه با  هم عالقمند بوده و قرار بوده با هم ازدواج كنند كه هر دو آن

پس از آزادي از زندان، علي دبيري .  شوند هم دستگير و مدتي زنداني مي
 مخفي شده و در 54غزال آيتي نيز از سال . شود فرد مخفي و كشته مي

غزال آيتي يكي از زنان .  در درگيري مسلحانه كشته ميشود55اواخر سال 
  . توانا و از مسئوالن سازمان بود

هاي علي دبيري فرد بيان  اي كه آقاي نادري از بازجويي روشن است، جمله
اند، با هدف از زير ضرب خارج كردن غزال و ممانعت از دستگيري وي  كرده

دو و  ولي آوردن اين يك جمله از تمامي رابطه اين. مطرح شده است
ها و زندگي گذشته وي، تصويري نادرست از شخصيت  عاليتمجموعه ف

  . فرهيخته، توانا و مبارزي چون غزال آيتي ترسيم مي كند
براي من روشن نيست . متاسفانه اين تصوير سازي تنها به او محدود نمانده

هاي زن  كه چرا اين تصوير سازي منفي تقريبا در مورد همه ديگر چريك
 شيرين فضيلت كالم ناراضي بوده و غرغر .نيز بكار گرفته شده است

زاده پشيمان بوده و به خصوص آنچه از بازجويي هاي  كرده، صبا بيژن مي
نزهت و اعظم روحي آهنگران مطرح شده، تصويري منفي از اين دو ترسيم 

كوشد در بازجويي هايش مسائل  طبيعي است كه يك زنداني مي. مي كند
اش سبك تر باشد و به همين دليل  دهاي مطرح كند كه پرون را به گونه

هاي خود را كم اهميت  نشان داده  و بر  تالش مي كند كه سطح فعاليت
. مسائلي تكيه كند كه از نظر بازجوها وي را كمتر سياسي جلوه دهد

اي كامال مغاير با  منعكس كردن بخش هايي از چنين بازجوني هايي، چهره
اسفانه در اين موارد چنين بوده كند كه مت شخصيت فرد از وي تصوير مي

ام و آنان را از نزديك  من نرهت و اعظم روحي آهنگران را نديده. است
اند، در روابط اعتماد  شناسم ولي كساني كه ازنزديك با آنها كار كرده نمي

از آنان به عنوان زناني آگاه، ) و نه در جزوات تبليغي( آميز درون سازماني 
كنند و اين به كلي با تصويري كه در اين كتاب  يتوانا و با شخصيت ياد م

  در رابطه با آنان ترسيم شده ناخواناست
موارد فوق چند نمونه از مواردي بود كه به روشني نقطه ضعف كتاب در 

  .متكي شدن بر اوراق بازجويي، براي تحليل تاريخي را منعكس مي كند
  

*  

  سرزمينِ ويران
 نيا خليل پاك و  داووديمحموداليوت، توسط . اس. شعرهاي تي

 در سوئد، به بازار كتاب عرضه سي و دو حرفترجمه و توسط نشرِ 
  .شده است

  

  

   كتاب  
  ماركس و خودكشي

  ي حسن مرتضوي   ترجمه
  .منتشر شد

  :نويسد حسن مرتضوي در مقدمه كتاب مي
در آغاز قرن نوزدهم كشيشي به نام «

ساموئل ميلر از قول پلوتارك، مورخ يوناني، 
اي از عهد باستان،  كند كه در دوره نقل مي

بندري باستاني در (ميل وافري به خودكشي در ميانِ زنان جوانِ ميلتوس 
مسئوالن فرماني صادر كردند كه طبق آن ... رواج يافت) ساحل درياي اژه

بدن زني كه خود را دار بزند، با همان طناب جسد لخت وي را در كوچه و "
كند كه به اين ترتيب به   البته آقاي ميلر اضافه مي)1(»."بازار بگردانند
ي خودكشي  با اين همه مسئله. ي زنان پايان داده شدالعاده ديوانگي فوق

ترين موضوعات بوده و  شناسي همواره يكي از مهم شناسي و روان در جامعه
رفته بر اهميت بررسيِ آن به عنوان يك معضلِ اجتماعي افزوده شده  رفته
اي  گران از قرن هفدهم به بعد آن را مسئله اري از پژوهشبسي. است

اميل . كردند اجتماعي تلقي و بر حسب آمارهاي موجود تجزيه و تحليل مي
دانند كه به پژوهش عميق اين موضوع  دوركيم را نخستين دانشمندي مي

عنوان نخستين الگوي مرجع در  به«جا كه امروزه از او  پرداخته است تا آن
هاي مربوط به خودكشي به  اغلب در پژوهش«كنند و  ياد مي» هاين زمين

   )2(».شود تئوري دوركيمي، منعكس در اين الگوي مرجع، ارجاع داده مي
ماركس جوان در : دهد اما كتاب حاضر روي ديگرِ حقيقت را نشان مي

ي  اي كوتاه و پرمغز به بررسي اين پديده باوري خود در مقاله راستاي انسان
ها بعد  سازد كه سال هاي فراواني را مطرح مي پردازد و پرسش  مياجتماعي

  .شوند مند آن مشغول مي شناسان معروف به تحليل نظام جامعه
ي خودكشي از سوي ماركس  اهميت اين نوشته نه تنها در بررسي مقوله

سازد كه به آن توجه  ي او را نيز مطرح مي است بلكه ابعاد ديگري از انديشه
و » عادي«شهرباور بزرگ، اكنون به مسائل   ماركس، آرمان:نشده بود

پردازد كه مستقيمĤ بار فلسفي يا  ي زندگي در نظام كنوني مي روزمره
اي است كه ماركس  بعد ديگر اهميت اين نوشته توجه ويژه. اقتصادي ندارند

دهد كه اين  ي معاصر نشان مي ي پدرساالرانه ي زنان در جامعه به مسئله
ي ماركِس اقتصاددان و سياستمدار  هايي است كه در سايه جنبههم از 

  .ناپديد شده بود
اي به برخورد  كنند كه هر كدام از جنبه كتاب حاضر را سه مقدمه كامل مي
ها بررسي  نظر به اهميت اين مقدمه. اند ماركس با اين مقوله اشاره كرده

فارسي متن حاضر از ي  ترجمه. كنيم ها را به خواننده واگذار مي دقيق آن
پلوت، گابريل ادكامب و . ي اريك اي  به ترجمهMarx On Suicideكتابِ 

وسترن، اِوانستونِ  كوين آندرسون انجام شده كه انتشارات دانشگاه نورث
. ي كوين آندرسون و اريك اي دو مقدمه. نويز به چاپ رسانده است ايلي

ي  ه بودند اما مقالهپلوت در خود آن كتاب همراه با متن اصلي چاپ شد
    2002، مارس 10ي  ، شمارهمانتلي ريويوي  ميشل لووي را از مجله

ي كوين آندرسون، و  در پايان از فريدا آفاري براي مقايسه و ويرايش مقدمه
نويسِ متن و  از ژانت آفاري، حميد حميد و فيروزه پاپان براي خواندنِ پيش

 .زارمي پيشنهادهاي مفيد صميمانه سپاسگ ارائه
  
 در اجتماعي هاي آسيب ملي همايش اولين مقاالت چهارم جلد  خودكشي،-1

  ، تهران1383  آگه، نشر ، 19، ص 1381ايران، خرداد 
         20ـ19. صص منبع، همان -2

*  
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 اند خلق همان چشمه جوشنده
  به ياد نيما

  
  رحمت بني اسدي

،اما ار گفته و نوشته اندراجع به او  بسي. در باره نيما گفتني زياد است       
مي توان سخن گفت و از باز هم در باره نيما .  كار نيما تمام نيست هنوز 

نيما و شعر امروز ، نيما و تجدد ، نيما :  مثال . هر زاويه يي او را  سنجيد
مانند رودخانه يي . وسنت ، نيما وطبيعت ،  نيما و هدايت و ديگر و ديگر 

، در باره  مي توان ) 1( توان آب برداشت است  كه از هر كجاي آن مي
. هر دو از پيشگا مان اند  .نوشت شباهت ها و افتراق هاي  نيما و هدايت  

يكي سر آمد شعر معاصر است  و ديگري پايه گذار قصه نويسي  مدرن در  
 به خوبي درك كرده اروح زمانه ر.  هر دو چكيده اين روزگارند  .  ايران  

 فرهنگ هاي غني ايران  و فرانسه  ،   نگاهي كم وبيش يك   متاثر از.اند 
 و  با  روحيه يي پر  ستيز و عصياني ، عليه خرافات و دارند سان  به زمانه 

روژه  لسكو،  كه كتاب بوف كور هدايت و نيز .سنت ها به پا خاسته اند 
   نيما را براي نخستين بار به فرانسه بر گرداند  ،” افسانه “ شعر معروف 

در : در عرصه  شعر مي خواند و معتقد است  ” انقالب"كار نيما را يك   
در غرب تازه مورد بحث بود   ، اين شاعر نابغه ، …دوراني كه شعر نو 

 نشانه گستاخي جنون  -در آن زمان  -شعر آزاد را پذيرفت و اين  كار …
   ) 2... ( آميزي بود 

آن چه او خلق مي .  مار مي آيد       آثار  هر هنرمند ، شخصيت او به ش
كند ، چه در عرصه شعر يا رمان و يا نقاشي و موسيقي و ديگر ، بازتاب 

شعر ها ي نيما ، هر كدام يك  تصوير از .  روحيه و درك او از زمانه است 
واقعيت هاي اجتماعي ،  چون آينه در درون او . روزگار و خود شاعرند 

 شعر زندگي خود و مردمش را بيان كرده است او به زبان. بازتاب يافته اند 
. هنر نيما پرده برداري از  روح منقلب يك ملت و يك جامعه است .  

جامعه يي كه در طي يك صد سال اخير ، هر ماه و سالش با يك واقعه 
سپري شده است و برپيشاني هر واقعه ، تمامي آرزوها و اميدها ، عشق ها 

 ها ، حسرت ها وحرمان ها حك شده وناكامي ها، شكست ها وپيروزي
به سراغ  .  بهتر بشناسيم  در هنرنيما براي اين كه اين روح منقلب را. است 

  شعر .يعني  تصوير ي از زمانه و شاعر.  مي رويم اويكي از شعر هاي 
  . ”  خانه ام ابري ست “ كوتاهي ست به نام 

  : نخست شعر را بخوانيم 
 خانه ام ابري ست 

 .وي زمين ابري ست با آن يك سره ر 
 

  از فراز گردنه خُرد وخراب و مست 
 .باد مي پيچد

 يك سره دنيا خراب از اوست 
 !وحواس من 

 آي ني زن كه ترا آواي ني برده ست دور از ره كجايي ؟
 

 خانه ام ابري ست اما ،
 . ابر بارانش گرفته ست 

 در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم ،
  من به روي آفتابم

 .مي برم در ساحت دريا نظاره 
 و همه دنيا خراب وخرد از باد است   

 و به ره ، ني زن كه دايم مي نوازد ني ، در اين دنياي ابر اندود 
  .راه خود را دارد اندر پيش 

  مي دانيد كه حاصل. تاريخ نوشتن اين شعر، به درستي  معلوم نيست 
  

   

  
  

عرصه شعر،  يعني از سال هاي  سال كار و تالش نيما در 40نزديك به 
 خورشيدي، همگي در مجموعه كامل اشعار 1337 تا  سال 1299حدود 

نيما در زير يكايك .  نيما يوشيج، به همت سيروس طاهباز گرد آمده است
يكي .  شعر هاي خود ، تاريخ گذاشته است ، اما چند شعر بي تاريخ اند

  است كه اتفاقا هردو »گدارو« و ديگري   »خانه ام ابري ست“همين شعر 
اين را هم . در كتاب، پشت سر هم آمده اند و نيز يكي دو شعر ديگر است 

نوشتن يا شعر گفتن  نيما وجود  بگوييم كه دو وقفه نسبتا كوتاه در شعر
نخست  فاصله ميان سال هاي  :  دارد كه دليلش تا حدودي روشن است

عار نيما ، از اين سال  شمسي است كه  ما در مجموعه اش1313 تا 1310
اين دوره  مصادف است با اوج اقتدار  رضا شاه و . ها ، شعري نمي بينيم 

در ” سرباز پوالدين“نيما، در شعر . سكوتي كه بر جامعه سايه انداخته است
  :  باره آن روزگاران چنين قضاوت كرده است

كاهريمن است و مي / بي خبر. قي دميد و گفتم صبح است بو…
. ( دندان اژدهاست در كام شب ، نه صبح / و نقشه ي سحر كشد ا

  )سر باز پوالدين 
اين دوره يي است كه همه بيش و كم توي كتاب ها خوانده اند و مي  

دانند چه گذشته است ؟ از جنبه هنر وادبيات ، دوره يي است كه به قول 
) مير زا ( ايرج . بهار در تبعيد است ) محمد تقي  : ( استاد شفيعي كدكني 

در همدان به زندگي گياهي خودش ادامه ) قزويني ( عارف  . مرده است 
پروين اعتصامي هم زني ست  . عشقي هم ترور شده ) ميرزاده . ( مي دهد
نوعي از ادبيات زير  “   شعر هاي الهوتي ونيما  در اين زمانه …منزوي  

   – 3” زميني است 
باز جاي .   خورشيدي است 1334 تا 1332دوره دوم ، حوالي  سال هاي  

پير مرد را . چرا ؟ پاسخش آسان است . شعري از او در ديوانش خالي ست 
مدت كوتاهي در زندان ماند و . هم از زندان و شكنجه بي نصيب نگداشتند 

از هول اين . بيرون آمد ، اما ضربه روحي آن ، تا آخر عمر همراهش ماند 
خانه “ شعر . ته آن ها را جا به جا مي كرد كه اثارش را از بين نبرند ، پيوش

،  بين شعر هايي قرار گرفته است  كه در  فاصله  سال “  ام ابري ست 
 28شايد هم متعلق به بعد از .  نوشته شده  است 1334 تا 1331هاي 

  . سي و دو است  32مرداد 
 :بند اول .  بند دارد 3 شعر 

  .ري ست با آن يك سره روي زمين اب. / خانه ام ابري ست 
ماخا لسكي ايران شناس لهستاني  چند  ماه .    نيما شاعر طبيعت است 

 صفحه يي در باره ارزش هنري كارهاي 30پس از مرگ نيما ، يك مقاله 
از نگاه او ،  نيما ، يك نقاش معاصر از طبيعت ايران به شمار . نيما نوشت 

از هنر نيما ، ) . مندي  دكتر حسن هنر–بنياد شعر نو در فرانسه  (مي رود 
يكي   اين است كه شعر اجتماعي هم كه مي نويسد ،  باز از طبيعت بهره 

ابر و باد و باران و دريا و آفتاب و حتا ني وني زن ، همه از . مي گيرد 
.  عوامل طبيعي درشمال ايران هستند، ولي در اين جا نمادين مي باشند 

نند ، آسمان ابري  ، قابل فهم تر براي  آن هايي كه در غرب  زندگي مي ك
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هواي .  خاكستري : در فرانسه به جاي هواي ابري مي گويند . است 
معروف است كه  چنين هوايي .  دل تنگي . خاكستري ، يعني دل گرفتگي 

ديده ايم . ، دپرسيون  وياس مي آورد و آمار خودكشي ها  باالترمي رود 
 يابد ، نفرين وناله ها چگونه وقتي هواي خاكستري ، چند روز دوام مي

برسر طبيعت شروع مي شود و باز ديده ايم وقتي هوا باز وآفتابي مي شود ، 
  عكس العمل مردم چگونه است ؟ 

از نگاه او به جهان . حاال ، لحظه يي جاي خودمان را با شاعر عوض كنيم 
كومه .  ديرگاهي ست ابري ست . خانه مان ابري ست . نظري بيندازيم 

چون دل  “ /  ذره يي با آن نشاطي نيست “  ن تاريك و مِه گرفته است و ما
ابر و  ِمه در هم آميخته  ،  )   داروگ (  ” -ياران كه در هجران ياران  

   .خانه و شهر  را پوشانده است 
  .يك سره روي زمين ابري ست با آن 

چون قفسي خانه ، . بيرون باد زوزه مي كشد . دل مان از اين هوا مي گيرد 
نَمي ، در . ياد روزهاي آفتابي و روشن مي افتيم . ما را در برگرفته است 

چشم . انگار دل شاعر است كه ابري ست .  چشم خانه ما  مي نشيند 
تار  .  ديده مي شود جهان  از وراي اشك ، تيره . اوست كه باراني ست 

گري رسيده روزگار دي .   نيستهيچ چيزي  واضح و روشن . وكدر و مات 
 : است  

 از فراز گردنه خُرد وخراب و مست …
 باد مي پيچد

 يك سره دنيا خراب از اوست و
 !و حواس من 

 آي ني زن كه ترا آواي ني برده ست دور از ره ، كجايي ؟
: دقت كنيم كه در اين جا  شاعر ،  به باد صفت هاي انساني بخشيده است 

 كشد  ، شلتاق مي كند ، چون باد مست ، زوزه مي. خُرد وخراب و مست 
راهزني  از گردنه  فرود آمده  و همه عناصر زندگي را ويران و در هم 

باز توجه داشته باشيم كه شاعر ،  از فعل مضارع يا حال .  پيچيده است 
يعني استمرارِ خرابي . باد مي پيچد : براي باد استفاده مي كند و مي گويد  

  . و ويراني  
در فرهنگ ما ، . ندگي نيست ، آن هم بادي مست و خراب  باد ، نماد ساز

فرهنگ معين ، باد را نخوت و غرور . باد ،  معاني ديگري  هم دارد 
باد به )  4(وخودبيني وباطل وبيهوده و صدمه و آسيب  معني كرده است 

  !چراغ حقيقت و زندگي . كشتن جراغ آمده است 
همه چيز در ذهن . شان كرده است خرابي  دنيا ،  فكرشاعر را  آشفته  وپري

در ميان زوزه باد و در ميان ابر ومِه ، حواسش به . او به هم ريخته است 
  :  جايي است كه به درستي معلوم نيست ، در آن جا چه مي گذرد 

نوميد ،  بسته هركه به سويش نظاره / جغدي نشسته بر زِبر خاك واره يي 
 )سرباز پوالدين (ند ؟ تا نام كه برند ، گور كه را كن/ يي 

   : فكرش جاي ديگري ست. فكر شاعر چون روزگار  خراب است 
 ناروا در خون -/ وين زمان فكرم اين است كه در خون برادر هايم 

  ) دل فوالدم   ..( -بي گنه غلتان در خون / پيچان 
در خيال بايد روشنايي را . باد ، فضاي جامعه را  ابري وتاريك كرده است 

    .جست 
سنگين ” شب “  در شعر اغلب شاعران ما ،  :يك نكته در حاشيه بگويم 

بر اساس همان باور . زيباترين واژه ”  روشني “ طبيعتا  ، . ترين واژه است 
، خوبي وبدي ، روز وشب ، يزدان و اهريمن هاي هميشگي ما ، مبارزه ميان 

شب در شعر  .  ادامه داردتاريكي وروشنايي ، نور وظلمت تا پايان جهان
نيما نيز از اين . شاعران ما نماد جور وستم و پليدي وتباهي ونكبت است 

 با اين 1301را در سال ” اي شب “ شعر .  واژه  بار ها استفاده كرده است 
  : مطلع  نوشته است  

  تا چند زني به جانم آتش / هان اي شب شوم وحشت انگيز 
  : ويسد را  مي ن” هست شب  “  ، 1334و در سال 

/ رنگ رخ باخته است /    هست شب ، يك شب دم كرده و خاك 
هست شب ، هم / سوي من تاخته است / باد نوباوه ابر ، از برِ كوه 

هم از اين روست نمي بيند / چو ورم كرده تني گرم در استاده هوا ، 
   ...اگر گم شده يي راهش را

  :  و آخرش هم تا كيد مي كند 

  ! آري شب .هست شب 
  : در چنين شبي كه راه از بي راه پيدا نيست ، شاعر با خود در گير است 

تا كشم از /  به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را …
! واي بر من / تير هاي زهر را دل خون ؟ / سينه پر درد خود بيرون 

 )آي آدم ها (
  : باري ، در انتهاي  اين بند از شعر ، سخن از ني زن است 

  آي ني زن كه ترا آواي  ني  برده ست دور از ره  ، كجايي ؟ 
  فكر مي كنيد اين ني زن چه كسي باشد ؟ 

زنده ياد هوشنگ گلشيري در تفسير اين بند مي گويد كه  اين جا روي 
چرا كه با . سخن با ني زني است كه با اين جهان متخاصم كاريش نيست 

انه ما و شاعر و همه جهان ، آن همه خرابي و خردشدن ها و ابري بودن خ
ني زن به دنبال زدن راهي  در موسيقي ، سخت از اين جهان دور افتاده 

. اما  مي توان به جاي ني زن ، هر كس ديگري را گذاشت    )  5.(است  
يا شايد  مردم بي خيالي  . مثال آن دسته از روشنفكران در برج عاج نشين 

 كسي شبان  باشد ؟  اينان  كه براي شان چندان فرق نمي كند چه
آيا روي سخن شاعر  با .   رمگي در تاريخ را –پذيرفته اند اصل شبان  

همان هايي نيست كه در كنار ساحل نشسته  و غريق را نمي بينند و 
  :  فريادش را نمي شنوند ؟

يك نفر در آب / آي آدم ها كه بر ساحل نشسته شاد وخندانيد 
ر در آب دارد دست وپاي دايم مي زند يك نف/ دارد مي سپارد جان 

  ) آي آدم ها ( …زير اين درياي  تنگ و تيره يي را كه مي دانيد / 
  آيا اين ها همان هايي نيستند كه خواب را در چشم شاعر مي شكنند؟  

نيست يك دم شكند / مي درخشد شب تاب / مي تراود مهتاب 
در چشم خواب / غم اين خفته چند / خواب به چشم كس و ليك 

  ) مهتاب .( …ترم مي شكند
  :  مي رسيم به بند آخر  

در خيال روزهاي /ابر بارانش گرفته ست / خانه ام ابري ست  اما 
مي برم در ساحت / من به روي آفتابم / روشنم كز دست رفتند 

و به ره ، ني زن / و همه دنيا خراب و خرد از باد است / دريا نظاره 
راه خود را دارد اندر / ر اين دنياي ابر اندود كه دايم مي نوازد ني ، د

  .پيش 
شايد چشمه اشك . خانه يا جهان پيرامون شاعر به باران نشسته است 

اما  . خانه  دل شاعر ابري و باراني ست . شاعر است كه فوران كرده است 
هواي خاكستري و . نه ابر ها رفتني هستند و نه باران خيال دارد بند آيد 

. اوهام وخياالت دور ودراز سر بر مي دارند . ن را هاشور مي زند تيره ، ذه
به خود و . روزها ي روشن و تاريك ، به دايره انديشه شاعر مي ريزند 
او گذشته . مردمي فكر مي كند كه اين راه ناهموار را چگونه پيموده اند 

 وقتي انقالب مشروطيت رخ داد ،. اش را مرور مي كند و به حال مي رسد 
چون كوه هاي يوش . با زندگي در شهر بيگانه بود .   سال داشت 9فقط 

هم چنان كه بزرگ مي شد . زمخت و چون طبيعت آن جا ساده بار آمد 
دل بسته  نظامي . وشهر نشيني را مي اموخت ، با شعر و ادبيات خو گرفت 
جنبش هاي به . گنجوي و سپس حافظ و بعد شاعران فرانسوي شد 

ل داده د1301 و 1299خصوص نهضت جنگل طي سال هاي گوناگون به 
در جواني  مي خواست به جنگل .  هنر دور مي كرد  بود و داشت او را از 

در دوره ي بيست ساله ، اما راهش )  7. (بزند و  به نهضت جنگل بپيوندد
دريافت زندگي معني اش تغيير است و هنر از . را در هنر و شعر پيدا كرد 

 605 ص –.. از صبا . ( ين است كه هنر با تغيير هم پاست زندگي ست و ا
اگرچه ، چون  تبعيديان  هر سال در گوشه يي گذراند ،  با دشمن ، به ) 

طور مستقيم در نيفتاد ،  سرانجام عشقي يا فرخي را پيدا نكرد و نگذاشت  
كارش به جنون و ديوانگي بكشد ، اما ، آرام آرام ، از سطح به عمق رفت و 

ذهنش را  با : به قول زنده ياد مختاري .  امعه را از زير وباال شناخت ج
مسايلي مانند مشكل اصلي جامعه ، زندگي ، انقالب ، عمل قهرمانان و 
لحظه هاي حساس و تعيين كننده تاريخي در آميخت ، اما اين ها فضاي 

“   در شعرش  …. شعر اور را خاص نكرد و صرفا به خود اختصاص نداد
با “ .. . را ريخت ”  همه اجزاي كوچك وزندگي آدم هاي كوچك  طرح

تصوير …ابزارهاو اشياي معمول ، زندگي شان در زمان و لحظه هاي عادي 
تپش و جوشش ، تنهايي . اما همه تنگاتنگ هم و مرتبط با هم  .…كرد 
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پيوست وگسست ، شكست و پيروزي ، ، تلخ وشيرين و  مجموعه .  وغم 
شخصيت هاي شعر ش  غالبا …را به تصوير كشيد  ” ير يك زندگي فراگ

شدند ( افراد عادي ،  كوچك ، دردمند ، زحمت كش ، گرسنه ، و منتظري 
كساني چون همسايه ، ني زن ، زن چيني ، . كه از زندگي باز نمي مانند )  

چوپان ، خانواده . آهنگر ، قايق بان ، باربر ، شب پا ، ماهي گير ، خاركن 
، مرد عريان ، طفل يتيم و ديگران اند كه همه گرفتار كاري طاقت سرباز  

بايد چيزي بنويسيد كه مردم را : به خواهرش ناكتا نوشت ) 8. ..(فر سايند 
مايه اصلي ) 117 ص –زندگي وهنر ( به زوال و عجز وشكست دعوت نكند 
   ) 583 ص–از صبا تا نيما . ( شعرش را رنج خود وديگران قرار داد 

يك تب سركش تنها پكرم ساخته ودانم / به تن دردم نيست من 
تن من يا تن مردم ، همه را با تن من ساخته اند / …اين را كه چرا 

ن معركه انداخته اند يكه در ا/ و به يك جور و صفت مي دانم ./
  )خونريزي(

ذهنش ازديروز ها دارد سر ريز مي . حواس شاعر را باد در هم ريخته است 
ي   شهريور بيست رسيد  و بوي  آزادي در شهر پيچيد ، جان وقت. كند 

  :  تشنه اش ، قطره قطره آزادي را نوشيد وبه ستايش آن پرداخت  
چه برومندي ، دمي با ! / زندگاني چه هوسناك است ، چه شيرين 

خواستن بي ترس ، حرف از خواستن بي ترس / زندگي آزاد بودن ، 
  )آهنگر ! ( گفتن ، شاد بودن  

 . همين دوره است . خالق ترين دوره شاعر 
دوباره . و حاال دوباره همه ساخته ها ويران و همه رشته ها پنبه شده است 

. دوباره بايد به پستوي تنهايي خزيد . بايد واقعه سهمگين آوار را  تاب آورد 
.  اما نيما  به ساحت دريا پناه مي برد و آفتاب روشن را از او طلب مي كند 

شعر هايش مثل يك زنجير به هم وابسته .  نيما را در اين جا مي بينيم هنر
اشاره  به قايق باني دارد  كه در شبي چون ”  بر سر قا يقش “ در شعر .اند 

تنها  . شب شاعر ، شبي پر حادثه و دهشت افزا دچار توفان شده است 
  : انديشه اش در اين زمان چيزي نيست مگر نجات جان 

   موج سوي ساحل راهي مي  داد كشماگرم كش…
اين چه . مي رسد ،  نگاهي به پس مي اندازد به ساحل راناما وقتي قايق

   .به جانش مي اندازد دوباره  به ميان توفان را چيز است كه  شوق بازگشت
اشكيبا تر بر ن/  بر سر ساحل هم ليكن انديشه كنان قايقران 

   ” خطه درياي گران مي افتاد م ره بركاش باز“ :/ شود از او فر ياد  مي
به ياد بياوريد آن مرد غريق درشعر  . اند  هما ن نيماست و دريا مردمرانقايق
او همان غريقي ست كه پا به ساحل نهاده و  اكنون در . را ” آي آدم ها “ 

ني زن يا هركسي ديگر راه . ساحت دريا ايستاده و خواب دريا را مي بيند 
گم شدگان نيز راه . مهم  راه هست و روندگي  . خود را دارند اندر پيش

  :  مي گويد . نيما ، حكم تاريخ را باوردارد .  شان را پيدا خواهند كرد 
اگر يك روز ساكت ماند ، يك روز منقلب مي / ملت درياست …

  ) 9.(شود 
  : و باز مي گويد 

  …خلق همان چشمه جوشنده اند …
  گوش نيما از صداي آيندگان پر است 

  
  :پانوشت ها 

 مي توانم بگويم من به  رودخانه يي شبيه هستم كه از هر جاي آن الزم باشد – 1
  - يحيا آرين پور –از نيما تاروزگار ما . ( ، مي توان بدون سرو صدا آب برداشت 

  582ص 
   306 ص – دكتر حسن هنر مندي –  بنياد شعر نو در فرانسه - 2
    50 ص -كدكني  دكتر شفيعي –ادوار شعر فارسي - 3
   504 ص – تدوين سيروس طاهباز – مجموعه كامل اشعار نيمايوشيج – 3

  435 ص – ج اول –فرهنگ معين 
  )600 ص – يحيي آريان پور -از صبا تا روزگار ما   ( - 4
  1 ج-هو شنگ گلشيري  .  باغ در باغ - 6
  49 ص - سيروس طاهباز  – زندگي وهنر نيما يو شيج - 7
  216 ص – محمد مختاري – شعر معاصر  انسان در- 8
  51ص … زندگي وهنر - 9

*  

  

  
 كدام نيچه؟

  !گاوها چرا فيلسوف نمي شوند؟
  

  فريبا شاد 
  

علي محمد ي  نوشته» نيچه ي زرتشت« كتابي زير نام 2009سال 
 در استكهلم نشر يافت كه آلفابت ماكزيما، توسط انتشارات جو اسكندري

  . آمده است25 شماره باراني  معرفي انتشار آن در مجله
ي زرتشت را برگزيده است تا اثر  نيچه» پارادوكسال« عنوان  نويسنده

را كه به زرتشتِ نيچه نيز » چنين گفت زرتشت«جاوداني فريدريش نيچه 
  .اين گونه باژگون نمايد مشهور است، به

  نقدي به بهانه كه اندك آثاري باشداين كتاب در نوع خود در شمار شايد 
 گردد  وزين و نويني مدعي حضور   فرهنگي، بتواند آگاهيي  زمينه ويچهن

ي  اي باشد دراين سپهر تيره   پديدهورزي انديشگي و انديشهحوزه  در و نيز
  .فرهنگي
درآمدي بر گفتمان پارادوكسال فلسفه و فرهنگ غرب «ي كتاب،   نويسنده
يه بر نيچه و زرتشت  را عنوان فرعي كتاب گردانيده،  شايد با تك»در ايران
در اين . ي فرهنگ و انديشه در ايران بپردازد شناسي زمينه و زمانه به آسيب

شده  و از  فرهنگ، فاصله گرفته) ساساني(كتاب از تعريف و تفسير سنتي 
ي تعريف و تفسير فرهنگ، پيش  تر در زمينه  ميداني گسترده اين روي نيز،

هاي ايدئولوژي، كيش،   بر حوزهاي كه گونه گشايد؛ به روي خواننده مي
همسايه » طبيعت«افكن شده و آن را با  سياست و حتي مدنيت، سايه

ي نوزدهم غرب، خواننده را  جو آنگاه با تكيه به سده اسكندري. سازد مي
ي انديشيدن  به باور او پروسه. كند مي» تخمير فرهنگي«متوجه فرآيند 

 ناشدني تخمير فرهنگيدون در ايران ب) آنگونه كه در غرب رايج است(
وي، چند خيز فرهنگي را از مشروطه به اين سو با سقوط . نمايد مي

ست فلسفه و انديشه  داند؛ شايد به اين جهت كه او مدعي دردناك همراه مي
!) اروپاي ديگر(از روسيه «غرب همانند نيچه و افكار وي نه از راه اروپا، بلكه 

فرهنگ و پارادايم ي كه در غرب ا  همان نيچه-است» به ايران آمده
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» نيچه ي زرتشت«در پشت جلد كتاب . خوانندش انديشه آلمان مي
  : خوانيم مي

 از راه روسيه ممكن – مانند مشروطيت – ورود ديرهنگام نيچه به ايران "
دليجان منزجر از . شاهراه تجدد و مدرنيته به ايران، روسيه است. شده است

بور از روسيه و پيش از رسيدن به مرز پرگهر، مدرنيته ي نيچه هم هنگام ع
ي شرف و شهادت ارتدوكسي مي شود و عدالت و وجدان  آميخته به روحيه

طلبي روسي، همانند  اندوزي و شهادت شرف. گذارد جا مي» جنوا«را در 
 روسي به آثار نيچه افزوده -عصر مشروطيت، در گذر از ذهن تاريخي ايراني

  .شده است
انداخته و بر خرقه    كدام شارح وعارفي، بر قامت نيچهدر اين سرزمين

 ايراني او را  !ي شناسان برجسته  محمود بسته است؟ چرا نيچهزنّارميان او 
اند؟ آيا    و شيخ شبستر خواندهشيخ سرخنشين   و هم نشين طوبي سايه

   »!ي نيچه؟ بينند و زرتشت را در اندازه آنان نيچه را در قامت زرتشت مي
نسان كه خود نويسنده  اشاره كرده، اين كتاب را از نيچه آغاز كرده و  هما

اما در اين ميان نيچه و زرتشت، دو . برد مينيز پايان الجرم به نيچه 
گفتمان، پارادوكس، (تصور كرده كه چهار مفهوم حياتي » آرشي تيپي«

 در تخمير فكري و فرهنگي ايران و غرب را بر)  پارادايم و پست مدرنيته
. ي جدا از هم هستند دو اسطوره، خود نماد دو منظومه اين. كشند دوش مي

و از سوي ) اي تودهكيشي و (از يك سوي زرتشت نمادِ زيست كيميايي 
به باور اين منتقد .  است»  فردي«ديگر نيچه، سمبل حيات پويا و مدرن 

از را ) زرتشت(و شرقي ) نيچه(نيچه، سه عنصر آشكار، اين دو نگرش غربي 
استاد  (شوپنهاوراين عناصر در آژند فكري آرتور . هم جدا ساخته است

در ) سانتور هنر ايران (هدايتو در ضمير ناخودآگاه صادق ) ي نيچه ناديده
به همين سبب، به باور او، . شوند سراسر كتاب مرتب آشكار و پنهان مي

تز . هدايت مرگ را اروتيزه كرده و ريلكه حيات را و نيچه هردو را
نويسنده در فرايند تخمير فرهنگي آن است كه سهم هنر به ويژه 

  .ادبيات وموسيقي فراتر از نقش فلسفه و انديشه است
بر كتاب » نيچه ي زرتشت«استدالل نويسنده با آوردن عنوان پارادوكسال 

اين مداراست كه تا كنون آنچه درايران از غرب به نام فلسفه وام   برخويش 
ايدئولوژي  سرشت   فراموش شده و بههر انديشيدني آنگوايم،   گرفته

؛ شايد به همين سبب باشد كه مذهبي يا غيرمذهبي باژگونه گرديده است
ست  ي زباني جاري ي نويسنده از دو سرچشمه سراسر كتاب، قلم و انديشه

» عبارت«و به زبان » اشارت«ويا  به تعبير خود وي اين كتاب را به زبان 
دشواري  فهم مفاهيمي كه به آن اشاره شد را در فرآيند نگاشته است تا 

اين خود يك نقد . ي تخمير فلسفي و فرهنگي ايران نشان دهد شكسته
 !ايم؟ گونه ما چرا اين : است، و نيز يك كشف در چرايي اين گونه بودنمان

نويسنده اما به برداشت من، زبان اشارت را مانعي بر درك بهتر مفاهيم به 
 او، خود به »اشارتي« ساخته است، به بياني ديگر فرازهاي »رتعبا«زبان 

ويل ناخواسته ٔپيچيدگي موضوع انجاميده و خواننده را به سوي تا
 366 ، 87 و 86هاي  دست فرازها، در صفحه  هاي از اين نمونه . كشاند مي
  . توان يافت مي... و

ر ايران نشود، زده وارد گفتمان نيچه د جو شايد براي آنكه شتاب اسكندري
استفاده كرده تا به مخاطب » ...درآمدي بر گفتمان«هشيارانه، از اصطالح 

هاي ايدئولوژيك  نشان دهد كه ايرانيان پس از چند گسل فرهنگي و نوسان
گفتمان «و ليوتاري، هم اكنون نيز به باور او بايد در آغاز به اصالح اين 

به بيان ديگرشايد كه . پرداخته و يا از آن عبور كنند» !پارادوكسال
نويسنده در تالش است با هشدار و آگاهي به نيچه دوستان و نيچه ترسان 

درآورده تا از اين راه » سه سويه«را به گفتماني » دوسويه«وطني، گفتمانِ 
باور وي در ايران  اي كه به بپردازد، نيچه» نيچه ي سوم«به شناخت و نقد 

حال آنكه اين فيلسوف نه اين است و نه ؛ »!ايدئولوگ«است و يا » عارف«يا 
  .آن

زده نشده   ي نيچه در ايران شگفت  به ظاهر او  از برداشت باژگونه از انديشه
و بلكه با نقد آراء هگل و شوپنهاور كه در فرايند تخمير آلمان نقش 

دهد كه در فرايند ناموفق فلسفي و فكري  اند به خواننده  نشان مي داشته
 ايرانيان با اين دو فيلسوف بزرگ –ويژه از مشروطه تا كنون   به–در ايران 

   خوانيباژگونه ي  به باور او اين سابقه.  نيز مانند نيچه برخورد كرده اند

 از زمان آشنايي ايرانيان با  حتينه تنها در دوران اخير، بلكهي فلسف
 كه چندان شگفت آور - افالتون نيز چنين بوده است ارسطو وهاي انديشه

نيست، چرا كه با اشاره به آن سه عنصري كه در آژند انديشه و فرهنگ 
غرب نهفته است، نبايد و نمي توان از متكلمين ايراني پس از اسالم در 

اي زيسته و  و فرهنگي و ايدئولوژيكي ويژه ايران، در فضاي سياسي، 
شت دا اند كه بايد نيز مي انديشيدند و راهي جز اين نداشتند چشم انديشيده

آشوري جو، ضمن انتقاد از داريوش  به اين سبب اسكندري. ديگري داشت
 را نيز در اين ترسان نيچهي نيچه دوستان ايراني، با كناياتي تيز  و حلقه

  :كتاب نشانه رفته و مي نويسد
ست كه بر اثر انزجار عميق از ليبراليسم و عقالنيت  نيچه آن فيلسوفي«

از آن، دوباره فلسفه را به عالم متافيزيك دوره ي روشنگري و تجدد برآمده 
ناخودآگاهي، نخست در ذهن نيچه حجاب از چهره گشود ولي . پرتاب كرد

را تاب نياورد و در » امانت«از آنجا كه اين فيلسوف ديوانه، بار سنگين اين 
  ». افتادفرويددرك آن سرانجام فلج گشت، قرعه به نام زيگموند 

 فرهنگي و فسلفي در دوباره فرآينداست كه  چنديجو  به اعتقاد اسكندري
ي نوزدهم  اي كه اروپا اپك فرهنگي را در سده همان برهه( ايران آغاز شده
تخمير،   ي   ديري نخواهد پاييد كه پس از اين برههو) به پايان رسانيد

  فرهنگيي  ورزي و كالً در حوزه دستاوردهاي سترگي در زمينه انديشه
ه شرط آنكه از يك سو، تعريف و گستره فرهنگي كه  بنمايان خواهد شد

دلخواه نويسنده است و در كتاب آمده را  پذيرا شويم و از سوي ديگر، آن 
عنوان پيش شرط تخمير فرهنگي  كه در نيچه ي زرتشت به! عناصر ثالثه

  .به آنها اشاره شده، در ايران نيز فراهم شود
دهد و حكم صادر  دست مينويسنده كتاب، گاهي چنان عنان قلم را از 

تخمير ي  اين برهه  بدون گذر ازكند و حتي هشدار مي دهد كه مي
سنگ با  هم ( هيچ توليد فلسفي معتبر و قابل اعتنا در ايران، هرگزفرهنگي

وي در اينجا و آنجا به موضوعات بسيار . يم داشت نخواه)انديشه غرب
. گذرد ك از آن مياي كوچ اما با اشاره شود، حساس و خطيري نزديك مي

پرسيدني است كه چرا نويسنده از موضوعاتي چنين سترگ با اشاراتي 
ورزد كه  نويسنده  چنين كوچك گذشته است؟ خواننده حق دارد گمان

  . احكامي  كم برهان خويش را درگير نقد واستدالل نكرده است
 از اشاره به ماركس و ماركسيسم، نويسنده هرچند با نقل قول از ماركس،

هاي  شناسد، اما در اينجا و آنجا انديشه مي آگاهي كاذب ايدئولوژي را
ماركس را ايدئولوژي مي بيند، اين خود نوعي تناقض آشكار در كتاب 

 كه  وي خشمگين از نقش و كاركرد استالين،. باشد جو مي اسكندري
گرجي بي «پرهيزد او را اينجا و آنجا  نويسنده حتي از آوردن نام وي نيز مي

مي خواند، با لنين و بلشويسم و ماركس نيز اين هماني گردانيده » فرهنگ
چرا اسكندري جو از كارل ماركس به عنوان پارامتري مهم درفرايند . است

ورزي اروپا ياد نكرده و بدون اشاره از آن گذشته   تخمير فرهنگي و انديشه
ان را  نوزدهم آلم هاي چپ و رئاليستِ سده به انگلس و برخي هگليست

هاي پروسه تخمير آلمان  آيا اين انديشمندان، آنزيم! ناديده گرفته است
  ! نيستند؟
جو، هر كالن روايتي را نمادي ايدئولوژيك شمرده و در اين حكم  اسكندري

شود تا آنجا كه بيم آن مي رود، هر  به وادي مطلق انگاري نزديك مي
آيا . ، مردود شمارد»كالن روايت«ديدگاه و برهان علمي را نيز با مهر 

هاي ژان فرانسوا ليوتار فرانسوي سبب آن نشده تا وي  گرايش وي از ايده
ها را در سراسر كتاب نفي نمايد؟ رنگ ليوتاري  ها و ايدئولوژي ايده ها،  آرمان

نيچه از روس « وي به اينكه  اشاره. توان ناديده گرفت در اين حكم را نمي
اي از پيكر فرهنگي روسيه را در بر  يهاز اين دست است؛ و تنها ال» آمد

  .  ديگر فرهنگي اين سرزمين را در بر ندارد ي گرفته و اليه
مرز بين زبان اشارت و عبارت نويسنده در اين مورد نيز سبب بروز برداشت 

 - اگر چنين باشد-به باور من چنين نگرشي. شود دگرگون خواننده مي
اراست كه كتابي به اين سترگي و نكته ديگر آنكه، آشك. كاستي كتاب است

گستره ونوآوري، به درنگ، شكيبايي بيشتري نياز دارد تا به از اين باشد كه 
  .اين درآمد را برومندي و بالندگي در پيش است و چنين باد. هست

جو، كتاب را به چهار بخش تقسيم كرده و تكيه بر جايگاه تاريخ،  اسكندري
ي فرهنگي و فكري را بسيار برجسته بيني در آسيب شناس فلسفه و جهان

را تا آن گستره با اهميت ) موسيقي، ادبيات(مي كند؛ بويژه نقش هنر 



  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ٢٢٠  104 ي آرش شماره

 به ايران ماندگار روسيهشود كه اكنون كه نيچه از  سازد كه مدعي مي مي
شوند، چرا كم و  است و فلسفه و نيچه هر دو به زبان ايدئولوژيك خوانده مي

داستايوسكي، مرژكوفسكي، هرتسن، (سي بيش از نويسندگان فيلسوف رو
را بيش و پيش از فلسفه ) ادبيات(نياموزيم كه هنر )  بردايف پلخانوف،

كانت، هگل، (اند و يا از فيلسوفان نويسنده آلمان  اهميت داده) اخالق(
كه فلسفه و انديشيدن را مقدم بر هنر ساخته اند؟ به باور او ) شوپنهاور

رده شده مانند فيلسوفان روسي در آغاز نويسنده نيچه روسي كه به ايران آو
  .و سپس فيلسوف يا ايدئولوگ است

 فرآيند تخمير فرهنگي شكستجو با اين حال، ضمن اعالم   اسكندري
روسيه، تالش پژوهشگران اين سرزمين را به درستي مي ستايد كه پس از 

اند  و افتادهبه تكاپ) اروسيائي(اي ايست و ماندن،  دوباره در تالشي نو  دوره
 برسند و از آنجا سفر پرتالطم فرآيند انديشه و فرهنگ ي صفر نقطهكه به 

باران  ي سبك بر مبناي آن سه عنصر را آغاز كنند تا شايد اين بار به كرانه
 به سرمنزل ارتدوكسيرسيده و كشورهاي منظومه روسي را در كهكشان 

 جمعي را در شرق و نگرش و زيست فردي و نويسنده،!  بختي برسانند نيك
غرب از هم جدا ساخته و هريك را به سه عنصرجداگانه، استوار ساخته 

 هيچ تعامل فرهنگي و  است؛ تا اين عناصر ثالثه، دگرگون يا جابجا نشوند،
اي بين شرق و غرب صورت نخواهد پذيرفت و اگر   گفتمان فلسفي و انديشه

حتا اگر كتاب تنها .د بودهم به نوعي صورت پذيرد به يقين بي نتيجه خواه
به طرح اين موضوع در تالش گسترش گفتمان فرهنگي پرداخته باشد، 

  .گامي ستايش انگيز در عرصه انديشه و بحران فرهنگي برداشته شده است
بعد ترجمان و تفسير آثار فلسفي غرب در   نظر نويسنده از مشروطه به

ولوژيك، خوانده شده است و ايران، به زبان اعتقادي و باورمندانه، يعني ايدئ
» ديرآمد فرهنگي«خير و ٔهمين باژخواني شايد كه در تا. نه به زبان فلسفي

  .تي ايران بي تاثير نبوده اس و جايگاه كنوني فرهنگ و انديشه
تخمير فرهنگي «خير در ٔجو بر اين باور است كه سبب تا اسكندري  

نويسنده براي . فه استتركيب زبان هنر و ايدئولوژي با زبان فلس» ايران
ترين فيلسوف جهان در تاريخ  نمونه نيچه را كه پس از افالتون پرخواننده

نقاد خويش قلم مطالعاتي بشر است، برگزيده و در نقد آثار و انديشه او با 
 همچنين  او. پردازد  ترسان ايراني مي ي نيچه دوستان و نيچه به نقش حلقه

ثير آن بر اين تخمير فرهنگي ٔتا  فلسفه وبا) هنر(رابطه و كاركرد ادبيات 
و همراه با نشان دادن موانع درك فلسفه غرب در ايران را به چالش كشيده 

  :در ايران مي نويسد
 تاجي ست كه بر سر هنر نهاده اند كه موسيقيدر ظرف فرهنگي آلمان، 

. ، تثليث زيبايي است)اپرا(در تركيبي ارگانيك با شعر حماسي و نمايش 
ي نوزدهم كاوشگر هنر است و نبض زيبائي را در تب   اي كه در سدهنيچه

 اپرائي كه در پاريس، لندن، سنت -اپراي وايمار در دستان خويش دارد 
پيترز بورگ، وين، پراگ و فرانكفورت، همگان را به سر ذوق آورده و حتي 

شب  پس چگونه است كه نسيم –ي عالم، سلطان صاحبقران را نيز  قبله
  )291صفحه ....(هنر را در خلسه ي خويش در تورينو ي آسا

، براي نخستين بار در نقد آراء نيچه» ي زرتشت نيچه«سرشت پلميك 
ي نوزدهم، در كتاب اسكندري جو،  سده  شاعران و شاعر فيلسوفان فيلسوف

  .پيوسته روان و جاري است
ما نه با  ،كتاب، در نوع خود ازاين زاويه تازگي دارد كه براي نخستين بار

 كه براي جامعه خويش و با روشنفكرانيشناسان و  ترجمه و ذهن ايران
هاي جامعه زيستي خود به  فرهنگ و فضاي خويش با تمامي ظرافت

هايي   با برگردان،ها كه بسيار دير شده موضوعي پرداخته و ما پس از سال
اگر تيغ ( شويم كه چندان نيز بازگوكننده متن اصلي نيستند آشنا مي

 و ايده ي آنكه آخرين كالم  بدترو) بگذارددرخت سركجه سانسور و آن 
  !شان شماريم  ميمعتبر

ورزي  اين كتاب كه از كنكاش فكري و چالش ذهني و پژوهش انديشه 
 و در غرب به تكميل رفته كه در ايران رشد و نمو يافته و به دانشگاه انساني
 و تاريخ و هنر و فلسفهها و زبان شناسي   آيينها و  كيش درها يافته

  جدي و استوارگاميبا شهامت پرداخته، آفريده شده است؛ به آن اميد كه 
 فرهنگي در ايران و  آگاهي نقد عقالني و انتقادي وي به سوي انديشه

 به گفته خودش نگرش او به ظرف فرهنگ و . شود برداشتهفراسوي ايران
 زمان مشروطه مماس بر  كه از»ساساني «ي انديشه، همان فرهنگ به نگره

ست كه آژند آن  شده، نيست بلكه فرهنگي) ارتدوكسي(فرهنگ روسي 
» ي زرتشت نيچه«ست كه در سراسر كتاب  همان سه عنصر مشهوري

  .خواننده در البالي خطوط نمايان است
انديشي و نقد نيچه مانند  نيچه«: »كارل يوران اكِروالد سوئدي «به بيان

  ».رفتن در قفس شير است
 را كه در ايران، ايدئولوژيكاكنون، اين ايراني برآن است كه اين شير 

 عارف، نيچه روسي را ماليخوليائيدر توهم ! نيچه شناسان برجسته
اند، از قفس رها نموده همچون آئينه نقش او راست نمايد تا چون  دانسته

  : زنهار دهد-»گان حكيم يمه«خسرو قباديان، آن 
  ! خطاستخود شكن، آئينه شكستن

 
  

  
  ترين مربي ايران درگذشت مهربان

  
ترين    ترين و متين ترين، مهربان فكرترين، با اخالق  خوشمنصور اميرآصفي،

  .بازيكن و مربي تيم ملي فوتبال ايران، در اثر بيماري سرطان، درگذشت
امير خان به . ورزش و زندگيِ من بود، اولين و پر اثرترين مربيِ امير خان
ا الهي، اولين مربياني بودند كه از آنان  بسيار  آموختم؛ و جايگاه همراه آق

  .دانم ورزشي خود را در ميادين ورزشي، مديون اين دو انسان شريف، مي
 !كنم هاي كشور را فراموش نمي گاه اولين مسافرت با تيم آموزشگاه هيچ

رفتن اميرخان كه كارمند بانك رهني در خيابان شهباز بود، نه تنها اجازه 
دانست   مي-به مسافرت را از پدر و مادرم گرفت، بلكه هنگام مسافرت نيز

  . تومن پول تو جيبي مرا تأمين كرد35 -پولي براي مسافرت ندارم
بازيكنان بسياري از . صفي، شخصيتي استثنايي در ورزش فوتبال بودامير آ

  . يافتندهاي دسته اول ايران، راه زير دست اميرخان، به تيم ملي و باشگاه
هميشه با من بوده و خواهد بود، بلكه جامعه  ياد اين استاد بزرگ، نه تنها

  گاه خدمت او به محيط فوتبال را فراموش نخواهد كرد ورزش ايران، هيچ
  .خانی پرويز قليچ

*  
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  نسيم و منصور خاكسار در آمريكا
  
  
  
 

  به ياد منصور خاكسار
بر خودكشي منصور خاكسار را در آرش آماده رفتن زير چاپ بود، كه خ

برايم يك شوك . خبر دردناكي بود كه انتظارش را نداشتم. كاليفرنيا شنيدم
  (caboy)درست زماني اين خبر را شنيدم كه آماده رفتن به مراسم . بود

 1977 -78هاي   شهر سن خوزه در سال» كوئيك ارت« مربي تيم فوتبال -
  . ها در تنهايي خود گريستم ساعت. شدم  مي-كردم كه در آن بازي مي

تا به امروز . نمي دانم چند روزي طول كشيد تا به بهروز شيدا زنگ زدم
به او گفتم كه كتاب در دست انتشار . بهروز را چنين پريشان نيافته بودم

زاده  را دوست عزيز، علي طبيب» از سحر خيزان«منصور خاكسار به نام 
  . آرش معرفي كنيم در اختيارم قرار داده است تا در

با آن كه زماني . از بهروز خواهش كردم نقد و بررسي بر اين كتاب بنويسد
  .باقي نبود، با كمال ميل پذيرفت

مهدي ذالفقاري عزيز نيز برنامه تلويزيوني خود را در تلويزيون آپادانا، به 
از من قول گرفت كه سعيد رهنما حتماً در . مرگ منصور اختصاص داده بود

كار بازگو  برنامه شركت كند و خاطرات خود را همراه با مسعود نقرهاين 
كار پس از اين برنامه،  قول دادند عليرغم  سعيد رهنما و مسعود نقره. كند

  .وقت كم، هر كدام مطلبي براي همين شماره آرش تهيه كنند
  .خوانيد حاصل زحمت اين دوستان است چه در زير مي آن

  آرش
  

  

  
  

   بنگريمهاي خويش رادست
  اي سخت كوتاه بر كتابِ از سحرخيزانِ منصور خاكسارحاشيه

  
  بهروز شيدا

  
  
از ين  حاشيه را به سرعت تمام بر آخرين كتابِ شعرِ منصور خاكسار، ا

نويسم؛ به حرمتِ ماناي شاعري  دردآشنا، آرزومند، مي) 1(،سحرخيزان
هاي  متناين سه صفت را نيز به اعتبار. دوست كه خود را كشتانسان

در چشمِ . امنويسم؛ چه هرگز بخت ديدار او را نداشتهمنصور خاكسار مي
: اندهاي منصور خاكسار او را چنين نوشتهاي كه من باشم  متنخواننده

  .دوستدردآشنا، آرزومند، انسان
 آيا چيزي به اين سه صفت اضافه خواهد كرد؟  از سحرخيزانخوانش

ما، صفت پررنگ ديگري به او بخشيده ي او اخودكشي. كنمگمان نمي
انگار منصورِ خاكسار صداي آرزوهاي منصور خاكسار را . خسته: است

  .  نشنيده است
ي سخت كوتاه  عمق، جان، زبان، شكل  البته روشن است كه اين حاشيه

كند؛ كه آن خوانش را  دقت و فرصتي بس را عريان نمياز سحرخيزان 
را از سحرخيزان هايي از متن اشيه تنها تكهدر اين ح. بايدتر ميفراخ

ي منصورِ خاكسار را در تناقض صداي متن و كنم تا خودكشيبرجسته مي
 .بنگريم . بنگرم؛ در تناقض فضاي تراژيك و آرزوي سحر صداي نويسنده
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ي روايتِ روزگار راوي است در زنداني در اياالت متحده از سحرخيزان 
هر بخش . خص؛ كه در چهار بخش سروده شده استآمريكا از منظرِ اول ش

باز بايد سرنوشت، از سر : بخش نخست: نامي دارد؛ به اين ترتيب
به قدر : بخش سوم. دايره بنماي بر انگشت دست: بخش دوم. نوشت

ي ابرست و شب كه جهان سايه :بخش چهارم. روزنه افتد، به خانه نور
  .آبستن

. شودراوي وارد زندان مي: كنندميدر بخش نخست تصويرها چنين روايت 
. هوا از بوي خشونت پر است. ي سلوليرود؛ در گوشهاش ميبه سوي تخت

-زندانبانان تپانچه. »ولف«، »ادگار«، »جان«، »مانوئل«: بنديان بسيار اند
كشند، قدرت لگدهايشان را با باسنِ زندانيان آزمايش هايشان را به رخ مي

  . گيرند را به بازي ميكنند، ذهن قربانيانمي
راوي بر كفِ ماشيني به اتاق : كننددر بخش دوم تصويرها چنين روايت مي

  .آور استجهانِ قانون چندش. هوا پر از تحقير است. شودبازجويي برده مي
-ها برسينه سنگيني ميقفل: كنندها چنين روايت ميدر بخش سوم تصوير

از . راوي بر تخت نشسته است. ستبوي مدفوع سلول را پر كرده ا. كنند
زندانيان مردي را كه با دست و دهان خونين . نگردرو ميها به راهالي ميله
چه كسي او را زده است؟ چه فرق . اندرو افتاده است، دوره كردهبر كف راه

ي راوي به داوري. هايي پر استكند؟ اين خراب آباد از چنين صحنهمي
. حق پرسش از او سلب شده است. اعتقادي نداردآباد صاحبان اين خراب

  . شنودكسي آواي چراي او را نمي
راوي قلم و كاغذي يافته : كننددر بخش چهارم تصويرها چنين روايت مي

ها را نام آن. خوانيمبارديگر از زندانيان مي. خواهد شعري بنويسدمي. است
بنويس : گويد ميبه راوي» مانوئل«. باخته است» جان«اسب . خوانيممي
تا وقتي قانون كر : زنداما، پوزخندي مي» جان«. خواهم به خانه برگردممي

بالي از خورشيد «انگار .  روزِ مالقات است. معنا استها بياست، اين حرف
كاوي در مورد شعرهاي راوي كنج» جان«. گريدراوي از شوق مي. »تابدمي
معتقد است تا » جان«.  اعتراض دارداي از شعرها اما،به نام پاره. كندمي

راوي اما، نام . مسما است بياز سحرخيزانهست، نامِ » گيزدهقانون«
را بدهد، » جان«تنها انگار بخواهد پاسخ . دهدكتابِ خويش را تغيير نمي

  : دهدكتاب را چنين پايان مي
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  سحرگاهان«

  ي تر مي كند       سفر با ديده
   »         شبنم                     

  
. دانممي. شرحِ شعر قتل شعر است.  را خوانديماز سحرخيزان شرحِ كتابِ 

  . زندان است:  مهم استاز سحرخيزانمكان . به اين شرح اما، مجبور بودم
  
2  

گذرد؛ در يك  از آغاز تا پايان در زندان مياز سحرخيزانكتاب 
ي جايگاه تصويرِ مثالي. خزندان تمثيلي است از دوز. بري نفسچهارديواري

در جهاني كه . اندشكلي كه خدايانِ تراژدي ساختهانسان در جهانِ هرمي
دار؛ ي مجازاتِ كِشاند، باال مركز قدرت است؛ پايين صحنهخدايان ساخته

كارهاي رنج قهرمان را بندد؛ دستي جهان مياي كه راه بر رستگاريصحنه
ايگاه انبوه درد براي انسان فناپذيري كه پايين خود دوزخ است؛ ج. سازدمي

ريزند، خوانند، اما رنجي كه بر سر او ميي يك روزه ميخدايان او را حشره
-رنج پرومته بر كوه المپ ده هزار سال به طول مي. به بلنداي ابديت است

  . انجامد
ي منسوخي است؛ قانون ضرورتِي كه رنج قربانيان عدالت در اين فضا افسانه

-ديگر نيز رحم نميگراني اند كه به يككند؛ كه خدايان ستممكن ميرا م
كرونوس پدر خود، اورانوس، را اخته كرده است تا خود توسط . كنند

  :بخوانيم) 2.(پسرش، زئوس، به جهان تاريكي، تارتاروس، پرتاب شود
  

  قالب دستم را گشوده اند
  »بند«اما شبح ترسناكِ 

  و فرماني كه مي دهد
  .م را دو چندان كرده ستدست بند

  ،اي مخوفشبكه
   از قدرت

  كه و فرمانرواياني
  آيندروند و ميمي

  كنندو هر بار كمين مي
  تا چيزي بيابند
  ترس از مخاطب

  گوي ترسو اخطار بلند
  ،ظن غالبي سوءو سلطه

  پابند ِ توست
  اي كهچون حلقه
  زندان را
  قانون

  و قانون را
  .ندان كرده استز
  

قهرمان تراژدي اما، . نون خويش را دارند؛ انسان تقدير خويش راخدايان قا
گونه پايان خواهد پذيرفت؟ تقدير اين جدال چه. خواهد از تقدير بگريزدمي
داند كه  جهانِ تراژيك گونه رقم خواهد خورد؟ قهرمان تراژدي ميچه

-براي قهرمان تراژدي شكست و معنا و تنهايي جنبه.  پابرجا خواهد ماند
. ي تقدير بنيان تراژدي استنابينايي. هايي از يك تقديرِ گزيرناپذير اند

قهرمان تراژدي تنها يك . شورش قهرمان تراژدي  راه به جايي نخواهد برد
ناممكن را برگزيند تا جهان رنگ ديگري بگيرد؛ با مرگ چهره به . راه دارد

  . چهره شود تا حرمتِ خويش را پاس بدارد
  .  مرگ نيز خوانديتوان در واژه مياز سحرخيزان را 
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  :بخوانيم. ي مرگ پيدا استسايه از سحرخيزان در
  

  سرگرداني، جهاني تاريكي بر كناره
  گاهتكيهبي

  زنداني، اي سياهو در بيغوله
  دهدفشارت مي بين دو تيغه كه محكم

  :گوييمي
  ...!نه
  

  و در زخمي
  تا به هنگام مرگ

  تا شدني
  ي خاموشدر بلنداي خشم

  شكنيمي
[...]  

  امقلم و كاغذي يافته
  ام كهو دو انگشتي بهم زده

  انگيزدمرا برمي
  كف دستي كه باز خالي نيست

  حتا اگر بوي عفني
  ات كندتجزيه

  اندآويخته چون پيكري كه بر طناب
  اندصدا گريختهو بي

  اما بايد پلكي باشد
  كه از خوابِ فراموشي برخيزد

  ينآنهم در هراسناكتر
  تداركِ تدفينِ تو

  ي خوني كهو باريكه
  اتاز پشت عينك

  ريزدفرو مي
  

-گرفتهي جهان تراژدي است؛ منبع شقاوت است؛ ماهمرگ ساكن هميشه
كشد، با مادر اديپ پدر خويش را مي. ي سوزان؛ موعودي هميشه ناگاهگي

-كند، چشمانِ خويش به جبرانِ گناه از حدقه درميخويش ازدواج مي
پرومته به جبرانِ آتشي كه به انسان هديه كرده است، بر كوه )  3.(آورد

آتنه چشمان آژاكس را با مِه خونين ) 4.(بردالمپ مرگ مدام نصيب مي
 جاي دشمنان خويش گاوان و گوسفندان را قطعه قطعه كند، تا بهنابينا مي

و كشد؛ دسرش را  به طوق و طالي زهرآلود ميآ معشوقِ هممده) 5.(كند
  ) 6.(فرزند خود را نيز

  . ي مرگ پيدا است نيز سايهدر از سحرخيزان
  . خشم نيز خوانديتوان در واژهاز سحرخيزان را مي
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  :بخوانيم. ي خشم نيز پيدا استسايهاز سحرخيزان در 
  

  انددر راهرو ريخته
  چون موريانه

  انددوره كرده و دست و دهاني خونين را
  

  آوري كهخشم ترس
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  آبادن جنوندر اي
  زندشبانه روزپرسه مي

  ،يابيدر نمي و جز هياهو
  چرا

  چي شد
  .و چه افتاد

  
در جهان تراژدي خشم مادر مرگ است؛ از هر طرف كه پرتاب شود؛ از 

ي ارزش قهرمان تراژدي درخشمي همه. طرف قهرمان يا از طرفِ خدايان
زن، از پس راهاديپ در كسوت . كندي ستيز با خدايان مياست كه پشتوانه

. بنددخشم خدايان پرومته را به زنجير مي. كشدخشم پدر خويش را مي
كند آژاكس را از پسرانِ آترئوس و اوديسه منحرف مي خشم خدايان خشم

سر آ  او را به عاملِ قتل معشوقِ همخشم مده. تا بر سر چهارپايان آوار شود
  . كندو فرزندان تبديل مي

  . ي خشم پيدا استسايه نيز از سحرخيزاندر 
  . اعتراض نيز خوانديتوان در واژهاز سحرخيزان را مي
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  :بخوانيم. ي اعتراض نيز پيدا استسايهاز سحرخيزان در 
  

  دوستي را به ياد مي آورم
  ،كه به هنگام ترس
  ريدمي بر كاپيتال ماركس

  كردو مرا عصباني مي           
  

  امروز من
  »قانون« به جهانِ

   »شانگهبان«د و بند و قي
  چنين حالي دارم          

  
  ،كجاست

  دوستي كه سر نخ را گم كرده بود
  اش و با دانش از هراس

 ؛گويممي                   
  .خواست را مي»همين«او 
  

قهرمان تراژدي حركت به . ي قهرمان تراژدي استاعتراض بنيان هستي
اديپ . ه نظم خدايان اعتراض كندكند تا بها را انتخاب ميسوي نامعمول

پرومته در . آورددر اعتراض به تقدير چشمان خويش را از حدقه درمي
در راه اعتراض  آژاكس .كنداعتراض به  خدايان، آتش را به انسان هديه مي

-  توسطِ اوليس، سرانجام به دامان مرگ مي آشيلسپر و كمان به تصاحب
  . پراكندسرش مرگ ميآ در اعتراض به خيانت هممده. افتد
  . ي اعتراض پيدا است نيز سايهاز سحرخيزاندر 

سرايان در  اما، رهايي ايستاده است؛ انگار هماز سحرخيزان در پايانِ 
  .كنندتقابل با خدايان، آرزوي راوي را آواز مي
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تقدسِ . كنندسرايان تقدسِ نظمِ خدايان را آواز ميدر جهان تراژدي هم
- سرايان سرانجام تلخِ گامِ غلطِ قهرمان را يادآوري ميهم. اقدرتي ازلي ر

يابيم، اما، نظمِ جهانِ  مياز سحرخيزانسراياني كه ما در هم. كنند
تا بگوييم » يابيمما مي«سراياني كه گوييم هممي. يابندخدايان را موقت مي

ايي هاين ما هستيم كه خط. خوانندسراياني آواز نمي هماز سحرخيزاندر 
خوانيم تا بر تناقض فضاي تراژيك سرايان مي را  صداي هماز سحرخيزان

. كندگير ميپايانِ ماجرا فضاي تراژيك را غافل. و سرانجامِ راوي تأكيد كنيم
آواز «چند خطي را كه .  كندگير ميسحر، مرگ و خشم و اعتراض را غافل

  :خوانيم، بخوانيممي» سرايانهم
  

  خزدشب از بند مي
  هايي كهبا سايه

  همواره گرداگردم روشن است
  مهم نيست

  ست               رزا
   است              كارل
   است              بابك
   ست              اراني
   است              شهاب
   است              سعيد

  ست              خياباني
  ست              ندا

   استترانه              
  جيمز و جان يا 

  و از چه قرن
  ي دنياست   و از كدام گوشه

  شانوقتي هنوزنام
  ي من است        پاييز زمانه

[...]  
  و پا به پيمان

  »جان«اي در چشمانِ نقبي زده
  اش و دل سپردگي

        به جشني با هم
  چه درنگِ ديرپايي در توست

  تا سربگذاري
  به نسيم زالل سه گيسو

               آنسو           
  پي به پيِ  روزاني پر پيچ و خم

  اما 
  سحرگاهان  «

  ي تر مي كند       سفر با ديده
   ».                              شبنم

  
گونه گونه بخوانيم تناقض فضاي تراژيك و بشارت طلوعِ سحر را؟ اينچه
را » سرايانآواز هم«خوانيم؛ فضا ي تراژيك را صداي متن مي: خوانيممي

اميدِ سحر در سر دارد؛ . پذيردنويسنده دوزخ متن را نمي. صداي نويسنده
  . حتا اگر شبنم با چشمِ تر بر برگِ سپيده بنشيند

هاي چهاربخشِ منظومه هم پيدا تقابل صداي متن و صداي نويسنده در نام
  .است

  
7  
  . مدوباره بخواني. دانيم را مياز سحرخيزانهاي چهار بخشِ  نام 

اين نام گريز از .  نام داردباز بايد، سرنوشت از سرنوشتبخش اولِ 
سازان سينه به بخشد؛ با دوزخاند، تمثيل ميدوزخي را كه خدايان ساخته

پاسخ خواهد گفت؛ در » جان«راوي روزي به تمناي چشمِ . شودسينه مي
را » يانسراآواز هم«اين نام  . سحرگاه با او به رسم جشن پاي خواهد كوفت

  . دهددهد؛ صداي نويسنده را پژواك ميپژواك مي
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اين نام تقديري را كه .  نام دارددايره بنماي بر انگشت دستبخش دوم 
اي بسته را كه در آن بخشد؛ دايرهاند، تمثيل ميساز رقم زدهخدايانِ دوزخ

هاي خونيني را كه قانون خدايان را اجابت دست ودهان. روزني پيدا نيست
. دهداين نام  فضاي تراژيك را پژواك مي. درندديگر را مييك: كنندمي

  .دهد؛ تسلطِ مرگ، خشم، اعتراض راصداي متن را پژواك مي
اين نام بار ديگر .  نام داردبه قدر روزنه افتد، به خانه نوربخش سوم 

ي از روزنه. بخشداند، تمثيل ميساز رقم زدهتقديري را كه خدايان دوزخ
ي جهاني تاريك سرگردان جا انسان بر كنارهاين. ن نوري پيدا نيستزندا

دهد؛ اين نام فضاي تراژيك را پژواك مي. اي سياه افتادهاست؛ در بيغوله
  .دهد؛ تسلطِ مرگ، خشم، اعتراض راصداي متن را پژواك مي

اين نام بار .  نام داردي ابرست و شب آبستنجهان سايهبخش چهارم 
-دوزخبخشد؛ با اند، تمثيل مي دوزخي را كه خدايان ساختهديگر گريز از

 سحر خواهد آمد و نسيم زاللِ سه گيسو .شودسازان سينه به سينه مي
  .عطر رهايي خواهد افشاند 

گيرند تا صداي هاي اول و چهارم، در يك سو قرار ميهاي بخشنام
ديگر قرار هاي دوم و سوم در سوي هاي بخشنويسنده را آواز كنند؛ نام

  . گيرند تا صداي متن را منتشر كنندمي
  ايستد؟منصور خاكسار سرانجام در كدام سو مي
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ناگاه به سوي شقاوت گريخته است؛ به . منصور خاكسار خود را كشته است
از ي صداي متن ي منصور خاكسار بر پيروزيخودكشي. گيگرفتهسوي ماه

.  راه به جايي نبرده استصداي نويسنده. گذارد صحه ميسحرخيزان
خود را . تر از آن بوده است كه به انتظارِ سحر بنشيندمنصور خاكسار خسته
هاي خويش از چشم. گان غلظتِ تاريكِ دوزخ ببينندكشته است  تا زنده

  .ي جهانِ تراژيك نور بيفتدهاي آلودهكاسه بيرون آورده است تا بر دست
هاي منصور خاكسار از صداي تدس. متن بر نويسنده پيروز شده است

  .هاي خويش را بنگريمدست. اندمنصور خاكسار فرمان نبرده
  1389ماه اسفند 

  :هانوشتپي
  
ي اين شناسنامه. ، سياتلاز سحرخيزان، )2010. (سار، منصورخاك -1

كتاب هنوز منتشر نشده . امي كتاب نوشتهكتاب را بر مبناي متن تايپي
 سحرخيزان ازهاي شعرهايي را كه  يا صفحههاز همين رو صفح. است

 .امام، ذكر نكردهبرگرفته
تناول (هاي يونان باستان، تفسيري بر تراژدي، )1377. ( كات، يان-2

  19 – 54تهران، صص  ترجمة داود دانشور، منصور ابراهيمي، ،)خدايان
ه  نوشتنويس يوناني،نامه، نمايشكلورا سوفاديپ شهريا ر  ي تراژدي-3

 خويش را كشته است و با مادر خويش ازدواج  ناخواسته پدراديپ. است
چون به  گناهِ خويش آگاه شده است، از سرِ شرم چشمانِ . كرده است

  .خويش را از حدقه درآورده است
نويس يوناني، نوشته نامه را آشيل، نمايشپرومته در زنجيري  تراژدي-4

. است و به انسان هديه كرده  استپرومته آتش را از خدايان ربوده . است
كركسي هر روز جگر او را به . اندخدايان او را بر كوه المپ زنجير كرده

هركول سرانجام پرومته را . رويدروزبعد جگري ديگر در او مي. رددمنقارمي
  .دهدنجات مي

. نامه نويس يوناني، نوشته است را را سوفوكل، نمايشآژاكسي  تراژدي-5
آژاكس . گ آشيل، سپر و كمان او به اوليس بخشيده شده استپس از مر

ي آتنه، الهه. دهانِ ارتش يونان را از ميان برداردگذارد تا فرمانپابه راه مي
آژاكس به خطا گاوان و . كنديوناني، چشمان او را با مِه خونين نابينا مي

  .گذراندگوسفندان را از دم تيغ مي
. نويس يوناني، نوشته استنامهويپيدس، نمايش را ائورآمدهي  تراژدي-6

آ شال و طوقي مده.آ به او پشت كرده و زني ديگر برگزيده استسر مدههم
آ كمي بعد مده. افتدنوعروس به خاك مي. فرستدزهرآلود براي نوعروس مي
   . كشددو فرزند خويش را نيز مي

* 

  
   

  نگاهي گذرا 
  مندانبه پديده ي خودكشي در ميان هنر

  
  مسعود نقره كار 

  
  
"......  

  كتفي كبود دارم 
  از بار

  و جان و جهاني ترد
  پاييز لحظه ام انگار

  و رنج خانگيم با من است
  رنجي كه پنهانم نمي كند

  و مثل اضطرابم مزمن است
  "آيا اينجا بخاكش خواهم سپرد؟ 

  "از دفتر شعر لس آنجلسي ها, منصور خاكسار "
  

كه در سن ,ي سياسي و فرهنگي ، شاعر و كوشندهخودكشي منصور خاكسار
بار ديگر موضوع خودكشي , اش خاتمه داد  سالگي در تبعيد به زندگي71

در ميان هنرمندان ايراني را مطرح كرده است، موضوعي كه به ندرت به آن 
  .پرداخته شده است 

به ويژه در اروپا و , خودكشي در ميان هنرمندان در بسياري از كشورها
كافي . قرار گرفته  است  ست مورد بحث، پژوهش و تحليل يكا، ساليانيامر

 و مشابه هاي آن مراجعه كنيد و سراغ  موضوع "گوگل"ست  به صفحه ي 
 برويد تا با  ده ها مقاله ي پژوهشي و "خودكشي در ميان هنرمندان"

ليست هاي بلند . كتاب هاي متعدد در اين رابطه مواجه شويد تحليلي و
زندگينامه و چرايي وچكونگي خودكشي هنرمندان و ,  از نام و نشانبااليي

به نظر مي رسد پرداختن به اين موضوع به . مشاهير جهان نيزخواهيد ديد
  :دو دليل اهميت يافته است 

 كنجكاوي در مورد علل و چگونگي خودكشي چهره هاي معروف و -1
  سرشناس

ان در بروز  پديده ي هنرمند) ذهني( شناخت نقش ويژگي هاي رواني -2
   .خودكشي

در ايران اما تعداد مقاله هاي پژوهشي و تحليلي در باره خودكشي 
هنرمندان ايراني به تعداد انگشتان  دست هم نمي رسند، حتي ليست 
دقيقي از  نام هنرمنداني كه خودكشي كرده اند وجود ندارد، و بديهي ست 

ه اي دارند نيز نا روشن كه چرايي و چگونگي خودكشي ها، كه اهميت پاي
بدون ترديد يكي از علل كم كاري  و كم توجهي به اين موضوع، . بماند

  .ديدگاه غالب در جامعه  نسبت به پديده ي خود كشي است
  

  خود كشي در ايران
تسلط فرهنگ ديني و سنتي در ايران سبب شده است خودكشي نوعي 

  "ول و غير منطقيغير معق" و پديده اي قابل سرزش، زشت  و "گناه "
 تنها از اشرف مخلوقات سر مي زند و "اي كه  معرفي و دانسته شود، پديده

چنين برداشت و درك و فهمي بر بنيان آموزه . "جانوران از آن گريزانند 
مزرعه و كشتگاه " را دنيا استوارند، آموزه هايي كه ) و مذهبي(هاي ديني 

اي  در دنيا به هر گونه هر كه" كه  مي پندارد و بر اين باور استوارند"آخرت
عذاب  روز قيامت به همان گونه مشمولدر اقدام به خودكشي كند و بميرد 



  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ٢٢٥  104 ي آرش شماره

به همين دليل بر  ). پيامبر اسالم،از محمد( ".خداوندي خواهد شد
ي كسي كه خودكشي كرده نماز ميت جايز نيست  و حتي خانواده  جنازه

مت و سرزنش قرار مي ي فردي كه خودكشي كرده است هم مورد مال
 را نشانه خانواده افراد ها خودكشي  امروز ه نيز بسياري از خانواده. گيرد

  .ندنمي كخودداري  دانسته و از اعالم نوع مرگ آبرويي و مايه سر افكندگي بي
 كارشناسان حكومت "  بر بنيان اين نوع درك و فهم  اسالمي است كه

، به دو نوع خودكشي مي پردازند  از ميان انواع خود كشي ها  "اسالمي
 خودكشي نوع "كارشناسان" اين ،عادي و خودكشي انتحاريخودكشي 

 ايثار و د و دومي را نشان ارزش و از بيماري رواني فرناشي “را  اول
. عاطفي و فكري مي پندارندروان و قواي   سالمتي وفداكاري در راه عقيده 
 مي شود ولي درشخص و شخصيت فرد كشته  "در خودكشي عادي 

اولي ضد  .مي ماند زنده و باقيشخص و شخصيت  فرد  خودكشي انتحاري
ارزش و سبب بي حيثيتي اجتماعي  اما دومي نشان از عزت اجتماعي ست 

  .!حتي اگر سبب قتل كودكان و زنان و مردان  بي گناه شود ,"
 در واقع دو نگاه و درك و فهم در رابطه با پديده ي خودكشي در ايران

ست بيش از هر چيز فردي كه  گرايش غالب كه مذهبي. وجود دارد
كند و او را مستحق عذابي اليم   خودكشي كرده است را سرزش مي

در نگاه دوم عوامل بروز خودكشي اصل قرار مي گيرند و فرد . پندارد مي
 ،بحران هاي خانوادگي, فقر, بيكاري (خودكشي كننده  قرباني اين عوامل 

  .دانسته مي شود.....) رواني وبيماري هاي 
  

  خودكشي هنرمندان
همان مچموعه  عواملي ست كه ,علل خودكشي هنرمندان، با اندكي تفاوت

اين عوامل . سبب خودكشي در  ميان مردمان غير هنرمند مي شود
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، ويا برخي بيماري هاي  رواني با 

ه اي بيماري ها و ناتواني هاي جسمي را در زمينه هاي حدوداً ارثي و  پار
آن اندك تفاوت ميان علل خودكشي هنرمندان و مردمان . بر مي گيرند

ي تحمل  غير هنرمند در ميزان حساسيت هاي حسي وعاطفي، آستانه
پذيري در رابطه با رنج هاي فردي و اجتماعي، و ويژگي مشاهده گري  

اند و هم   خالق و آفرينندههنرمندان است، همان ويژگي هايي كه  هم
در  ميان هنرمندان . دهند برخي از هنرمندان را به سوي اعتياد سوق مي

اند ي رواني و اعتياد به مواد مخدرها يبيمارهايي كه پيامد  خودكشي
زا ذره  گر و خالقيت ي آفرينش اين دو پديده. هستندپارادوكسي تراژيك 

 و شخصيت اش را رو به اختالل ذره جسم و جان هنرمند را به كام نابودي
ها  ناخوانايي واقعيت.  و سرانجام او را به سوي خودكشي مي كشاند،و زوال

 به ويژه در ،سرخوردگي هاي فرهنگي و سياسي، با ذهنيت هنرمندانه
 سبب مي شوند تا ، كه اكثر هنرمندان سياسي نيز هستند،جامعه ما

راهي . ده ويژه الكل روي آور ب،هنرمند براي فراموشي يا آرامش به اعتياد
  . به خودكشي ختم مي شوداًكه  غالب

 خودكشي در نزد هنرمندان اقدامي آگاهانه و پندارند  ميي نيزگروه
  به عنوان پاره اي از–هنرمند از جنون تخريب خود ، هدفمند است

 اثري هنرمندانه و زيبايي شناسانه خلق مي كند و -اش ناهنجاري و بيماري
هنرمند با .   بوجود مي آورد حيرت انگيز و پايدارويش واقعه ايبا كشتن خ

 و به ،خودكشي عينيتي هنري و زيبايي شناسانه به حضورشاين نوع 
براي اثبات اينگونه تعابير و تفاسيرنيز به خودكشي . مرگش مي دهد

اشاره مي شود كه از افسردگي و اعتياد رنج نمي بردند و نيز هنرمنداني 
. هنري و اجتماعي كشتند، "رواني"هترين شرايط و موقعيت خود را در ب
دانند كه  را نقطه پاياني ميبيمار  خودكشي  هنرمندان يگرگروهي د

اين نظر و . هنرمند بر رنج جانكاه بيماري رواني و اعتيادش مي گذارد
برداشت با واقعيت هاي تاكنوني و داده ها و شواهد معتبر خوانايي بيشتري 

تراژدي هيجان هاي  در بيشترين موارد ي هنرمندان اهل قلم خودكش. دارد
 افسردگي و ناسازگاري و ، اضطراب، هراس، هذيان، توهم،حسي وعاطفي

  .عدم انطباق با مسايل اجتماعي ست 
 چرا كه  ، نيز اشاره كنمبد نيست به برخي از عوامل عمومي بروز خودكشي 

هاي  نابساماني. ند باشنداين ها عوامل خودكشي هنرمندان  نيز مي توان
ازدواج هاي ( مشگالت و بحران هاي خانوادگي، )بيكاري و فقر(اقتصادي 

 تنهايي و احساس پوچي و ،) ناسازگاري هاي خانوادگي و طالق،اجباري
و عاطفي  بحران هاي ، انفكاك و انزواي اجتماعي،بريدن از ديگران
  ستمگري هاي ،)امعشق هاي ناك، ازدست دادن فرزند(رخدادهاي ناگوار 

 عدم موفقيت در ،مرد ساالرانه و پدر ساالرانه در محيط خانواده و جامعه
تحصيل و نبود يا كمبود شادي و تفريح  و امكانات ارتباطي و مشاركتي 

  ناخواني ذهنيت و فرديت  ، جابجايي هاي ناخواسته مثل تبعيد،درجامعه
اختالل هاي رواني و , اد اعتي،فرد با باورها و مناسبات غالب در جامعه

  . در زمره اين عوامل هستند ....  و). پريشان فكري,,افسردگي ( عصبي 
  مذهبيون رويگرداني از مذهب و پيامدهاي مدنيت و  مدرنيزاسيون را نيز

كارشناسان " البته. عوامل افزايش ميزان خودكشي طرح مي كنند از
كه چرا در  اند  نكرده باورمند به نظر  فوق هنوز روشن"حكومت اسالمي

آمار خودكشي به مرحله " :ي مسؤالن حكومتي  حكومت مذهبيون به گفته
هاي اجتماعي   و به گفته ي مدير كل دفتر آسيب"هشدار رسيده است

 1000 عدد در 7ر اساس آمارهاي بهزيستي آمار خودكشي ب" :بهزيستي
اي ايالم، اين آمار در استان ه" و ". سال در كشور است30نفر در زير 

همدان و كهكيلويه و بوير احمد بسيار باال  كرمانشاه، خوزستان، لرستان،
شهر و ايوان از  در شهرهاي دره "و  ".بوده و به مرحله هشدار رسيده است

  ،دكتر حسن عشايري. " ايالم از مرز بحران هم گذشته است استان
كومت  يكي از مهم تري عوامل خودكشي در حس،روانپزشك و عصب شنا

خانواده ها و " :داند ها و مدارس مي تربيت پادگاني خانواده اسالمي را
مديران و معلمان در مدارس با تربيت پادگاني و ويران گر خود خالء 
وحشتناكي در ذهن كودك و نوجوان به وجود مي آورند و به مرور جامعه 

 4 ،نالينبر آخ (".را به ورشكستگي رواني مبتال مي كنند تا به بحران برسد
  ).1388اسفند 

  
  هنرمندان اهل قلم خود كشي  در ميان 

اند كه برخي از   آمارهاي انتشار يافته نشان داده وتحقيق ها و،شواهد معتبر
 در ،كه هر دو از عوامل بروز خودكشي هستند،  و اعتيادبيماري هاي رواني

  . ست ميان هنرمندان اهل قلم بيش از ميزان ابتالي افراد عادي
 شاعران بيشترين ،در ميان اين دست هنرمندان :يماري هاي رواني ب 

 شاعر بزرگ 36براي نمونه از ميان . مبتاليان به اين بيماري ها هستند
 تن از شاعران 8كه اشعار آن ها در مجموعه اشعاري انتشار يافت  امريكايي

 Bipolar افسردگي -)شوريدگي(ي جنون شيدايي  به بيماري رواني
Disorderشاعر ديگر نيز تحقيقات كافي انجام 28در مورد .  مبتال بودند 

  . نشده بود تا بيماري يا سالمت رواني آن ها را بتوان تاييد كرد
مطاله و تحقيق ديگري نشان داده است كه در ميان هنرمند ان مورد 

 درصد شاعران مطرح و مشهور تجربه مشگالت رواني داشته اند 87بررسي 
 در صد 28ن رقم در ميان دانشمندان و وفعاالن عرصه علم در حالي كه اي

  ).1995(بوده است 
 شواهد و مداركي كه تاييد كننده ي بيماري رواني اين دست هنرمندان 

اين ) بيوگرافي( حوالشامل بررسي شرح زندگي و ا, اهل قلم است 
برخي از .  اظهارات نزديكان آنان و گزارش هاي پزشكي ست،هنرمندان

مي بردند سخن گفته  بيماري دان نيز از بيماري و رنجي كه از آن هنرمن
  .....).ويرجينيا وولف و, آلن پو ( اند

 از جمله انواع ،گران به انواع بيماري هاي رواني هنرمندان به مانند دي
 انواع ،....)وهم هاي بينايي و شنوايي و ت،روان پارگي ها( زوفرني هااسكي

انواع اختالل هاي , Mood Disorder عاطفي –اختالل هاي خلقي 
 مي مبتال..... انواع اضطراب ها و,) نارسيسسم ( خود شيفتگي , شخصيتي

 Bipolar عاطفي –اما ميزان ابتالي آن ها به نوعي ازاختالل خلقي , شوند
Disorder, بيش از ساير ، افسردگي نيز گفته مي شود–كه جنون شيدايي 

  . بيماري ها ي رواني ست
 Episodic  يا "ي و دوره اي گهگاه" كه, بيماريمند مبتال به اين هنر 

 زمان Manicشيدايي . در دو نهايت خلقي و عاطفي نوسان مي كند, ست 
پرتحرك و با اتكا به نفس ايده و , بيمار پرانرژي . خالقيت و آفرينش است

شيدايي پنچره اي به سوي جهاني ديگرگونه . انديشه اش را پرواز مي دهد 
جهاني گاه ترسناك و گاه شكفت انگيز و زيبا برابر هنرمند , مي گشايد 
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هنرمند به سوي اش كشيده مي جهاني كه گاه , بيمار قرار مي دهد
و حتي در گريزش خالقيت و آفرينش پناه و , گاه از آن مي گريزد،شود

, هنرمند اهل قلم شيدا و شوريده تراژدي توهم . فريادرس اش مي شود
ضطراب و هيجان هاي عاطفي شادي آفرين را به نمود هاي ا, هذيان 

 اما Depressionبه گاه افسردگي . زيبايي شناسانه و انساني بدل مي كند
 تنهايي به سراغ ، نوميدي،احساس گناه, احساس بي ارزشي  , غمگيني

كاهش توجه و , كاهش اشتها , كاهش فعاليت و عالقه. هنرمند مي آيد
رفتارعاطفي دستخوش دگرگوني مي . ن گير مي كند بيمار را زمي, دقت 
برخي از . فكر مرگ و خود كشي ملكه فكرهنرمند افسرده مي شود. شود

يمار ب. هنرمندان اهل قلم در فاز افسردگي آثار ارزشمندي خلق كرده اند
 افسردگي - افسردگي در ميان دوره هاي شيدايي–مبتال به جنون شيدايي 
  دگي طبيعي برمي گرددگاه به حالت عادي و زن

الل هاي اخت, در باره علل بروز اين بيماري از اختالل هاي ژنتيك 
 آسيب هاي بافتي مغز و پاره اي عوامل رواني و ،بيولوژيك و بيو شيميايي

ميزان ابتالي شاعران و نويسندگان و ديگر . نام برده اند.... اجتماعي و
ايده ي قديمي رابطه ي  افسردگي بحث و -هنرمندان به بيماري شيدايي

اين ايده و بحث از .جنون و خالقيت را با ابعادي تازه تر دامن زده است 
سياري از بايد توجه داشت كه ب. هنگام ارسطو تا به امروز مطرح است 

هيچگونه عاليمي از اين بيماري ها را ,هنرمندان اهل قلم خالق و آفريننده 
با ,  افسردگي -ران مبتال به شيدايي ونيز بسياري از بيما, نشان نداده اند 

  .پديده اي بنام خالقيت و نبوغ بيگانه اند
ا ر) ديوانگي(  وولف جنون.  ويرجينيا ولف يكي از قربانيان اين بيماري ست

آتشفشان  شگفتي اي مهيب كه ،پديده اي شگفت انگيز مي دانست
نيا همسر ويرجي, ليونارد وولف . اش بود خالقيت و سرچشمه ي الهام

ترديدي نداشت كه ميان خالقيت هنري و بيماري رواني ويرجينيا رابطه 
من بطور قطع اطمينان دارم كه نبوغ و  .... ". اي تنگاتنگ وجود داشت

جنون او  بي تعادلي رواني وخالقيت ويرجينيا ارتباطي تنگاتنگ با عاليم 
 و سرانجام ويرجينيا را شيوه ي نگاهي كه او شيوه ي نگاه "داشت

ناخواسته و رنج آلود به زندگي مي خواند فرسوده اش كرد وبه سوي مرگي 
ويرجينيا در يكي از آخرين نامه هايش به ليونارد . زودرس سوق اش داد 

, احساس مي كنم دو باره دارم ديوانه مي شوم, عزيز ترينم .... ": نوشت 
من , انيماحساس مي كنم ما نمي توانيم اين دوره ي جانكاه را از سر بگذر

من آنچه بنظرم بهترين است , نمي توانم اين وضعيت وزمان را بهبود بخشم
فكر نمي كنم با وجود چنين بيماري هولناكي دونفر .. انجام خواهم داد, 

 "....من ديگر تاب تحمل و مبارزه ندارم. بتوانند خوشحال زندگي كنند
  .ويرجينيا وولف سرانجام خودكشي كرد

برخي ديگر از خالق ترين نويسندگان و شاعران ، مه هااز اين دست رنجنا 
  .جهان بر جاي گذاشته اند

,  ناسازگاري ها و ناهنجاري هاي اجتماعي  را   علل بروز اعتياد :اعتياد
بي عدالتي هاي اجتماعي و , بيكاري , به ويژه فقر , اقتصادي و فرهنگي 

 مخدر و دارو هاي بازار پر رونق و سود آور تجارت مواد.... و, اقتصادي
در كنار عوامل اشاره شده ويژگي هاي شخصيتي . مي دانندوابستگي آور 

گروهي عوامل . فرد براي غلطيدن به ورطه اعتياد نيز نقش پر اهميتي دارد
گروهي جنبه هاي فردي و , اجتماعي و اقتصادي را تعيين كننده مي دانند

  .ل رااماط اين دو عو دسته اي ديگر التق, ويژگي هاي رواني فرد را 
و ويژگي ها و اختالل هاي , بخشي از آن گروهي كه جنبه هاي فردي 

رواني فرد را تعيين كنند ه مي دانند علت اعتياد را بيش از هر چيزدر 
 " من "وقفه در رشد , ... اختالل هاي شخصيتي و ناكامي هاي جنسي و

احل رواني كودكي تمايالت واپس زد ه و اختالل وتثبيت در مر, " ابرمن"و
ديگري نيز  عوامل و داليل .ي مي دانندو واكنش هاي دفاع... ) دهاني و( 

ناتواني فرد در سازش وانطباق با : مطرح شداه اند كه از اين جمله اند 
جستجوي تكبه  و گريز از واقعيت هاي عذاب آور, محيط زندگي وجامعه 

 نياز ها و خواست ها ارضاي,گاه و پناهگاهي براي به دست آوردن آرامش 
 ،عدم ثبات عاطفي, ش احساس مسيوليتفقدان يا كاه, ي لذت جويانه
داليل يا طبيعت اعتياد به مواد مخدر در افراد و گروه هاي .... خود خواهي و

به نظر مي رسد در بروز اعتياد به مواد مخدر . اجتماعي نيز فرق مي كند
   خصلت فردي و ،ندان اهل قلم نقش شخصيت هنرمنددرميان هنرم

  
  
  

  
  
  

 و گره خوردگي شديد احساسي و ،)به ويژه شعر(ي كار هنري  ذهني
طرز تلقي متفاوت و , هنرمند با كاري كه انجام مي دهد  Emotionعاطفي 

ناتواني در مقابله با مسايل و محروميت , گاه منفي نسبت به خود و جامعه
ق انسان و ينده وتحقبي چشم اندازي و نااميدي در باره آ,هاي زندگي 

 از عواملي ، تحمل پذير كردن زندگي،سبك باري، جامعه ي آرماني هنرمند
  هستند كه برخي از هنرمندان اهل قلم را به سوي اعتياد سوق مي دهند

پاره اي از پژوهش ها نشان داده اند كه مواد مخدر با تحريك يا تخدير 
 خلق و ، ادراك،احساسدگرگوني ها و تعييراتي در نظام عصبي سبب بروز 

برخي اينگونه مي انديشند كه . تخيل و تفكر فرد مي شود, تصور , خوي 
اين مواد زواياي تيره و تار ذهن را منور و مكشوف مي كند و زمينه ساز 

براي نمونه نشان داده شده كه مصرف . خالقيت و آفرينش هنري مي شوند
محرك شيدايي و ت زا و ميزان معيني الكل در برخي افراد خالقي

  . مي كند ترذهن را فعال و، شوريدگي ست
ارزان اعتياد به الكل و الكليسم به دليل در دسترس و ر، از ميان مواد مخد

 الكل اما چهره ي ،در ابتال به الكليسم. ستبودن در زمره شايع ترين ها
ني ي افسردگي و خود  كه پيامد روا،نشان مي دهد نيزمرگ آفرين اش را 

مواد ، كنار الكل در .ستنوشيدني خالقيت زا ي ديگر اين هره چ،كشي
هرويين به . افيوني نيز در سطح گسترده اي در جهان استعمال مي شوند

افزايش لذت جويي در زمره مواد مورد عالقه  دليل ايجاد سرخوشي و
رافيايي و منطقه اي در نوع ماده و داروي مورد مصرف غويژگي هاي ج.است

 " دنياي تهي و درخشان " به " بوف كور"ق هدايت در صاد. نقش دارد
, معتادان كه اعتياد ظاهرا و موقتي تمام موانع را از سر راه شان برمي دارد

 در زندگي زخم هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در ": اشاره دارد 
بشر هنوز چاره و دوايي برايش پيدا نكرده و .......انزوا مي خورد و مي تراشد

تنها داروي آن فراموشي به توسط شراب و خواب مصنوعي به وسيله افيون 
ولي افسوس كه تاثير اينگونه دارو ها موقت است و به , و مواد مخدر است

 در ايران اعتياد "...پس از مدتي برشدت درد مي افزايد, جاي تسكين 
. افيوني و الكلي در ميان هنرمندان اهل قلم بيش از اعتياد دارويي ست

زشت و زننده پنداشتن اعتياد به مواد مخدر در جامعه ي ما پنهان نگه 
فقدان بيوگرافي هاي .  اين بيماري را سبب شده است" ظاهري "داشتن 
نبود گزارش هاي , هراس اطرافيان از طرح ابتالي هنرمند به اعتياد, دقيق 

 و برخي از داليل فقدان پژوهش, دقيق پزشكي در مورد هنرمندان معتاد
برخي از شاعران و نويسندگان ايراني در . آمار دقيق و قابل استناد است 

 دكترغالمحسين ساعدي .باره اعتياد شان به مواد مخدر سخن گفته اند
كه سرانجام الكل , يكي از نمونه هاي  ابتال به الكليسم در ميان اهل قلم بود

 بخشي از اين. پس از سوق دادن او به سوي افسردگي جان اش را گرفت
حال من اصال . عيال ناز نازي خودم": نامه ي ساعدي به همسرش است 
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ديگر نمي توانم .... ديگر يك ذره حوصله برايم باقي نمانده . خوب نيست
اگر خودكشي نمي كنم . نااميد نااميد شده ام, خودم را جمع و جور كنم 

 خودم را واال يك باره مي شاشيدم به اين زندگي و, فقط به خاطر توست
, هيچكس حوصله مرا ندارد.......از همه چيز خسته ام, راحت مي كردم

لب , دگمه هايم ريحته, شلوارم پار پاره است .... هيچكس مرا دوست ندارد
بيخانمانم , من خسته ام .....مي خواهم پاي ديوار بميرم,به غذا نمي زنم

اشي خواهم مرد من اگر تو نب....تمام مدت جگرم آتش مي گيرد, دربدرم ,
  "...من او را انتخاب كردم, وشايد پيش از اين كه مرگ مراانتخاب كند 

  
   ايراني   خودكشي در ميان اهل قلم

در عرصه ي قلم  صادق هدايت مطرح ترين نويسنده و اديب ايراني ست 
هوتن نجات ازشاعران مستعد در سن بيست . كه دست به خودكشي زد

 )نويسنده ( و پس از او غزاله عليزاده ، دادسالگي به زندگي خويش پايان
 دكتر حسن هنرمندي ،)نويسنده(در تبعيد اسالم كاظميه . خودكشي كرد

  .نيز خودكشي كردند) شاعر(و منصور خاكسار  )نويسنده و مترجم، شاعر(
 مختلف هنري كه اقدام به هاي ار دقيقي از تعداد هنرمندان عرصه آم

در رابطه با همين . در دست نيست، ند و يا خودكشي كرده ا،خودكشي
شان مسجل شده است نيز  ي از هنرمندان اهل قلم كه خودكشيتعداد

فقدان . داليل خودكشي در اكثر موارد ناروشن و مسكوت مانده است
 از طرح  اش اطرافيان هنرمند وهراسخودداري و  ، بيوگرافي هاي دقيق

 ،هنرمندان اين  در موردقيق پزشكيهاي د  نبود گزارش، و مشگالتبيماري
 اين ناروشني و . آمار دقيق و قابل استناد است ارزيابي واز داليل فقدان

ري سكوت  مانع از شناخت دقيق اين پديده و اقدام هايي كه به امر پيشگي
رخي از روانشناسان و روانكاوان ب.  خواهد شد،رسانند از آن ياري مي

نويسندگان  ي شماري از شاعران وتحليلگرا نيز با تحليل و نقد آثار ادب
ناهنجاري ها و بيماري هايي در اين شاعران و نويسندگان تشخيص داده 

  .اند
هاي دوستان   گفته ها و نوشته، هاي به جا مانده از صادق هدايتنامه

 اند كه هدايت  كرر به خودكشي نشانگر اين واقعيتنيز اقدام م اش و نزديك
 بويژه از افسردگي شديد ،افسردگي–دايي از بيماري شيبه احتمال زياد 

   .رنج مي برد
 اريبهشت 9 هدايت جوان در "ديوانگي"ز  ا،تقي رضوي دوست هدايت

صبح آن روز هدايت را تو يك كافه در مركز ":  سخن گفته است1307
بيشتر از  زياد حرف نزد و. خيلي گرفته به نظر مي رسيد. پاريس ديدم
ظي چند كاغذ به من داد تا براي دوستان و موقع خداحاف... معمول نوشيد

براي  اش را"ديوانگي"هدايت نيزاينگونه  "...اقوامش در تهران پست كنم
تو پاريس از تو جدا شدم يكراست رفتم به يك كافه ": تقي رضوي شرح داد

اش را   حساب را پرداختم و بقيه،در كاشان چند گيالس ديگر هم زدماي 
ي پرت افتاده كنار رود خانه ي مارن و از   يك نقطهبعد رفتم به. انعام دادم

وان نمي دانستم كه يك جفت ج.  شيرجه زدم آن تو،باالي يك پل قديمي
جوانك فوري پريد و مرا بيرون . اند در قايق زير پل مشغول معاشقه

 به يكي 1329 آبانماه 26 سال ها بعد هدايت در نامه اي در )1 ("....كشيد
. باالخره تصديق كميسيون پزشكي را گرفتم..... " :ازدوستانش نوشت 

 دارم و اجازه دو ماه )روانپريشي (Psychoseتشخيص داده بودند كه 
.... و) 2("...اند دو ماه بروم فرانسه و مشغول معالجه شوم مرخصي داده

  )3.(كشت در پاريس هدايت چندي بعد در اقدامي ديگر خود را 
  شاعري،ست سالگي خود را كشتاني كه در بيهوتن نجات شاعر جو

بياد بعد از ظهرهاي "....": معرفي شده است "مدرنيست و آنارشيست"
 سال نداشت؛ نوع 16 را هوتن نجات موقعي نوشت كه شايد بيش از "آفتاب

نگاهي (د به شعرهايي از انواع ديگري رشعري كه ديگر ادامه نيافت و جا دا
در كنار ‹‹: اپ شده ي شاعربيندازيد به دومين و آخرين مجموعه ي چ

متأسفانه شاعر به خودش چندان مجال نداد كه ) ........... 1354، ››هم
. خواننده به انتظار بازگشت اين جواني بنشيند و اميدوارِ بلوغ ِ آتي شاعر

تنها دو سه جمله ي : اطالع ما، از چگونگي واقعه، بيش از خواننده نيست
  )4 (". ......ه ي دوم روزنامه ي كيهانكوتاه، خبر خودكشي شاعر، در صفح

  

  
  

  
  

نگلي در  جسد غزاله عليزاده در ج1375 ارديبهشت سال 21روز جمعه 
با , كامال آراسته, با لباسي مانند هميشه سياه": نزديكي رامسر پيدا شد

, با معده اي انباشته از قرص هاي آرام بخش, ظرف خالي قرصي در جيب 
 سانتي مترفاصله 10با حدود , ان دو تخته سنگدر مي, با طنابي به گردن

از غزاله مي فرخنده حاجي زاده   و)5(".از زمين و آويزان از يك درخت
غزاله مي . در وصيت غزاله هيچ نفرتي از زندگي ديده نمي شود ... ": گويد
چقدر كليد در . ديگر حوصله ندارم. براي همين مي روم, خسته ام: گويد

 ".من غالم خانه هاي روشنم. بگذارم به خانه ي تاريكقفل بچرخانم و قدم 
)6(  

شاهرخ مسكوب .  در پاريس خودكشي كرد1997اسالم كاظميه در ماه مه 
: نويسد  مي"روز ها در راه"ان نزديك اسالم كاظميه در كتاب از دوست

در پاريس با گروه نجات ايران دكتر اميني همكاري مي كرد و با ......."
اميني مرد و اسالم . نجات ايران پاشيد.  كه ارگان آنها بود"ايران و جهان"

چند سالي هم به شاگردي گذشت . كاظميه شاگرد يك مغازه فتوكپي شد
تا اينكه به كمك يكي از دوستانش در . و به پيسي و نداري و آبرو داري

.  مغازه فتوكپي مفلوك بدبخت فقير و بيچاره اي باز كردMayet  كوچه
دو سكته قلبي و . د و در همه كار و همه چيزش درمانده بوداينكاره نبو

بيماري سخت؛ تنهايي؛ نداري و عزت نفس؛ گرفتاري مالي و اجراييه؛ و بد 
تر از همه اينها براي آدمي دردمند سياست؛ نوميدي از هر چه در ايران مي 
گذرد و بيگانگي تمام با هر چه در اينجاست؛ و آخر سر؟ خودكشي و 

   "....رگ يكبار شيون يكبار م!   خالص
در پاريس به ) 2002(1381 شهريور 26دكتر حسن هنرمندي نيز در 

همان شاعر و اديب و مترجم نامداري كه سالها ....." .زندگي اش خاتمه داد
، همچون يك ساده و اسباب و ابزار بسيار اندكدر انزوا و با زندگي 

انجام دور از يار و ديار در دانشجوي مادام العمر شريف و فروتن زيست و سر
  )7 (".غربت به انزواي خود پايان بخشيد

در شهر لس ) 2010مارس ( 1388 اسفند 27منصور خاكسار نيز در 
 تراژدي هيجان هاي حسي خودكشي منصور...... ".آنجلس خودكشي كرد 

را  نمي ترين لحظه   تكان دهنده  واال، نبود هراس و هذيان، توهم،وعاطفي
 و به همه آنهايي كه  به داالن سياه مرگ كشاند ،به همه ي آنچهساخت تا 

گفته اند خودكشي مي تواند اوج خود خواهي آدمي .  اعتراض كند،اش
 و با ،او با جنون خودكشي. ينگونه نبودباشد اما خودكشي منصور ا
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ودكشي منصور خ.  واقعه اي ماندگار و شگفت انگيز رقم زداش ويراني
 اعتراض شاعري مهربان به بي مهري ها و به بي ،وداعتراضي هولناك ب

اش را   تا هستي،اش ريشه دوانده بودند يي كه حتي تا بن خانهعدالتي ها
 )8 (".. و كردند،ويران كنند

 و رنج خواهد ي قلم و آيا تراژدي منصور خاكسار آخرين تراژدي قافله.....
گر  ا.ست ي اجتماعيانسان موجود" : مشروط براينكه باور كنيم بود؟ شايد،

  )9 (".حس كند فرياد رسي وجود دارد ديگر تن به خودكشي نمي دهد
*******  

  
 فونتن " كمدي دراماتيك",  ناصر پاكدامن-1 :منابع و زير نويس

به نقل از محمد علي (، 1381 مهر 55 -56شماره ,نشريه آفتاب,بلو
 ، تهران،زه مهاجرترجمه فيرو، از افسانه تا واقعيت: صادق هدايت، كاتوزيان

1372(  
 گرد آورنده ،مه به حسن شهيد نورايي هشتاد و دو نا، صادق هدايت-2 

  1379بهار  پاريس، كتاب چشم انداز، ناصر پاكدامن
در باره چرايي خودكشي صادق هدايت نظرات متفاوتي مطرح شده  -3

منشا " نظرش اين است كه خودكشي هدايت مجتبي شمس آبادي.است
, هدايت",ك به مجتبي شمس آبادي.ر.....(  داشت و"رهنگياجتماعي و ف

-55شماره , 1381مهر ,نشريه آفتاب, "مدرن بودن يا مصداق مدرن شدن
56(   
   بر گرفته از نوشته ي فيروز ناجي در تارنماي سهراب مازندراني-4

45/post/ir.logpersianb.satoortan://http  
نشريه آواي زن , غزالي كه از شيطان بازيگر بازي خورد:  ناهيد موسوي-5
   2004زمستان , 53شماره ,
, 53شماره , نشريه آواي زن, از غزاله مي گويد:  فرخنده حاجي زاده-6

  2004زمستان 
  سحر.برگرفته از تارنماي م, سحر .از م -7

http://msahar.blogspot.com/2008/09/blog-post_05.html  
 2دوشنبه / گويا نيوز / تراژدي رنجي خالق ؟ ,   مسعود نقره كار -8

  1389فروردين 
  .روانپزشك و عصب شناس  وام گرفتم,  از دكتر حسن عشايري -9
  

  :منابع ديگر 
ساخت شكني روان , صادق هدايت و هراس از مرگ, دكتر محمد صنعتي -

  1380,نشر مركز,تحليلگرانه بوف كور
, نشر مركز,تحليلهاي روانشناختي در هنر و ادبيات ,  دكتر محمد صنعتي-

1380  
 تراژدي خالقيت، اهل قلم، بيماري هاي رواني و اعتياد , مسعود نقره كار -

  1385 اسفند 10 به مواد مخدر،
ست آن شمع خموش، خودكشي منصور  گوياي حكايتي,  همنشين بهار  -

  1389سوم فروردين , گويا, ارخاكس
من «، نويسندة رمان »جهانگير جليلي«حتي خودكشي رومانتيك وار  ....." 

كه نمايشنامه هاي پر مشتري » زضا كمال شهرزاد«، و »هم گريه كردم
. آورد كرد و با موفقيت بر صحنه هاي تئاتر ايران مي نوشت و ترجمه مي مي

شب : د ازعبارتن» زضا كمال شهرزاد«نام نمايش نامه هاي . قابل تأمل است
هزار و يكم، عباسه خواهر امير، گل هاي حرم و نمايش نامه ي در سايه 
هاي حرم كه نشان از سليقه ي رومانتيك او و فضاي افسانه اي و پر 

ش در 1316در سال » زضا كمال شهرزاد«. حسرت داستان هايش را دارد
   ".ميان جامه هاي ابريشمين و عطرهاي افسونگر خودكشي كرد

وبكده ي عباس (نيد به تارنماي آقاي عباس احمدي نگاه ك-
  www.AbbasAhmadi.freewebpage.org)احمدي

نشريه روانشناسي و ( بازتاب , اعتياد در دانشگاه هاي ما, آريان پور. ح. ا-
ي نوشتن اين مقاله از برا(1359پاييز  , 3شماره , ويژه اعتياد , )روانپزشكي

  )نشريه بازتاب نيز استفاده شده است
دي ماه ) هامبورگ(،  انتشارات سنبله، يادنامه دكتر غالمحسين ساعدي-

1374  

 ،تان نويسان و نمايش نامه نويسان داس، به نظر مي رسد به دنبال شاعران-
ر  سالوادو،نمونه اند ون گوگ. مي گيرند نقا شان در مرتبه ي بعدي قرار

  .....دالي و
تحقيقي در زيبايي  ،ه گاههاي هنرخودكشي از جلو،  پاتريسيا دو مارتلر-

  .2001 سال 4 شماره ،نوشتار، ربوبي.ترجمه م، شناسي خود كشي
با نگاهي به زندگي فريدون  ( بررسي  داليل خودكشي واعتياد در هنر مندان-

  "اما..... نبودي كه زن"، تارنماي ) و شايعاتي كه در اين مورد بودفروغي
aspx.430‐post/com.blogfa.yabanu://http  

 يكي ،)ق.ه1307-1280نقاش وچاپگر ايراني(  در باره خودكشي  ابوتراب غفاري -
   . مراجعه كنيد"ديزاين" به تارنماي ،كپيشگامان هنر گرافياز 

http://www.cafedexign.com/showthread.php?t=3569  
  تهران , ترجمه حميد صاحب جمع , خودكشي,  اروين استنكل-
   ات رشد، انتشار روان شناسى جنايى ، مهدى كى نيا - 
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  مصاحبه سعيد رهنما با 
   منصور خاكسار

  )1994(تابستان 
  

  سعيد رهنما
  

 .وقتي خبر مرگ خود خواسته منصور را دريافت كردم بشدت منقلب شدم
با او . منصور خاكسار از شريف ترين انسانهاي مبارزي بود كه مي شناختم

 و از همان ابتدا شيفته شخصيت نجيب و آرام ،در دوران انقالب آشنا شدم
 از پيشكسوتان جنبش ، ناصر،از طريق او با برادران گرانمايه اش. او شدم

اضح ترين و.  و با دوست عزيز و گرامي ام نسيم آشنا شدم،كارگري ايران
خاطره اي كه از منصور دارم به شبي باز مي گردد كه پس از يك جلسه با 

به محض . گذر طوالني از كوچه پس كوچه ها به خيابان پهلوي رسيديم 
آنكه سوار اتومبيل مان شديم و قبل از آنكه من بتوانم ماشين  را روشن 

بي گفتگو  دراتومبيل از دو طرف باز شد و دو پاسدار درشت هيكل ،كنم
شروع به جستجوي قسمت كمر ما كردند تا مطمئن شوند كه اسلحه حمل 

هر دوي ما را پياده كردند و جداگانه شروع به سئوال و جواب . نمي كنيم
ما هر دو داستان هاي مشابه و از قبل تعيين شده را در مورد . كردند

ه درآن سوي ماشين چهره منصور را ميديدم كه با چ. يكديگر داشتيم
او . خونسردي و چه تسلط قانع كننده اي با آن پاسدار صحبت مي كرد

تجارب زيادي را در برخورد با جانيان امنيتي رژيم جمهوري اسالمي و 
 دو ،پس از سئوال و جواب هاي طوالني از ما. رژيم شاه پشت سر داشت 
 و يكي از آنها به طرف ماشين پاترول خود ،پاسدار باهم صحبتي كردند

 ،من و منصور بهم نگاهي طوالني كرديم. تا نام ما را با مركز چك كندرفت 
 ،اما به دليلي كه هرگز بر ما معلوم نشد. گوئي خدا حافظي مي كرديم 

پاسدار مربوطه قبل از رسيندن به ماشين اش برگشت و گواهينامه هاي هر 
 سوار ماشين شديم و شايد ازخوشحالي و بحت زده از. دوي ما را پس داد

سالها بعد در غربت غرب  .جستن از خطر تا مقصد هيچ حرفي با هم نزديم
آمد باز  در سفري كه منصور براي سخن راني و شعر خواني به تورونتو

همديگر را ديديم و از گذشته از جمله خاطره اي كه ذكر كردم تجديد ياد 
  . كرديم 

 است ١٩٩۴خوانيد، مصاحبه من با منصور در سال  چه در زير می آن
، توسط »تجديد حيات سوسيال دموكراسي در ايران؟ «که در کتاب 

از آنجا كه اين  .انتشارات باران با نام مستعار پرويز منصور به چاپ رسيد
 و گوشه اي از تجربه ،مصاحبه جنبه هائي از شخصيت و نظرات منصور

  . در اينجا مجددا چاپ مي شود،زندگي سياسي او را نشان مي دهد
  

***  
 
بسياري دليل پيدايش نظرات اصالح طلبانه در چپ ايران را  :عيد رهنما س

معلول شكست شوروي و مشاهده عقب ماندگي هاي آن از سوي فعاالن 
چون خود شما از . چپ كه پس از انقالب به شوروي رفتند مي دانند

كادرهايي هستيد كه در رأس يك هيئت به شوروي رفتيد، تجارب خود را 
  د توضيح دهيد؟از اين بازدي

 
 جالل يكي از كادرهاي مركزي سازمان 1363 اوائل سال : خاكسارمنصور

فدائيان خلق ايران به ديدار من، كه در شرايط مخفي زندگي مي كردم، 
آمد، و با تحليلي كه از اوضاع مي خواست از من خواست كه در صورت 

ف سازمان، امكان خود را براي يك سفر آماده كنم تا به نمايندگي از طر
آن طوري كه به من توضيح داده . خواست هايي را با شوروي مطرح كنم

شد از قبل تماس هايي با مقامات شوروي گرفته شده و آن ها در جريان 
من به اتفاق دو تن از كادرهاي قديمي جنبش از . سفر من خواهند بود

 علي رغم بعضي ذهنيات دور از توهم و. طريق جلفا راهي شوروي شديم
دركي كه از شوروي و چند و چون سوسياليسم در آن كشور داشتيم، 
پنهان نمي كنم كه در لحظه ورود به خاك شوروي سرشار از شيفتگي و 
جاذبه و هيجان ديدن يك كشور سوسياليستي و مشاهده ي دستاوردهاي 

شب هنگام از مرز گذشتيم و رفقا سرود مي خواندند كه . آن از نزديك بودم
فرم .  مرزي محاصره شديم و به يك پاسگاه مرزي هدايت شديمتوسط گارد

هايي پر كرديم و من خواستار مالقات هر چه زودتر با يكي از مقامات 
فرداي آن روز دو نفر به ديدن ما آمدند و خود را از افراد . مسئول شدم

حزبي معرفي كردند و توصيه كردند كه ما به جاي جديدي كه يك 
مسئله ي بيمارستان هنوز روشن نبود ولي . قل شويمبيمارستان بود منت

غذا را . بعد از چند روز متوجه شديم كه ما عمالً تحت مراقبت هستيم
همچون زندان به نوبت مي دادند و حتي استفاده از دستشوئي و حمام هم 

  .نوبت داشت
  آيا واقعاً بيمارستان بود يا زنداني تحت اين نام؟ :س 

  
 شديم كساني كه در آنجا نگه داشته مي شدند   بعدها متوجه:منصور

بيمار نبودند بلكه همه زنداني بودند، بيمارستان پوششي بود براي مشروع 
هفته ها در آنجا مانديم و در اين مدت چندين بار با ما مالقات . جلوه دادن

كردند و تكرار مي كردند كه درخواست مالقات شما در جريان است و 
پس از چندي تحمل به آن ها . ييد هويت شما هستندمشغول شناسائي و تأ

بعد از چند هفته ما را به . اخطار كرديم كه ما ديگر حاضر به ماندن نيستيم
 .اردوگاه لنكران منتقل كردند

  منظورتان از اردوگاه چيست؟:س 
 
 كليه كساني كه به خاك شوروي وارد شده بودند و عمدتاً از :منصور 

ده و اكثريت بودند، در آنجا نگهداري مي شدند كادرها و اعضاي حزب تو
دليل نگهداري اين افراد در اردوگاه . كه ما را هم به جمع آن ها افزودند

ظاهراً اين بود كه هويت هر يك از آن ها از سوي حزب و سازمان مربوطه 
كساني كه مجرد بودند پنج يا شش نفري در يك اتاق . شان تأييد شود

مي كردند و به متاهلين هم يك اتاق كوچك كوچك مشتركاً زندگي 
  .جداگانه داده شده بود

  فقط ايراني ها بودند يا ديگر مليت ها هم بودند؟ :س 
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پذيرش پناهنده سياسي در خطر تنها منوط .  نه، فقط ايراني بودند:منصور
اين در حالي  بود كه اين افراد از . به شناسائي وي از طرف سازمانش بود

در مواردي . ده و اكثريت بودند و يكديگر را مي شناختنداعضاي حزب تو
كه هويت افراد تأئيد نمي شد آن ها را به كنار مرز ايران برده و رها مي 
كردند و اين امر بازتاب غم انگيزي حتي بين خود اعضاء مومن به شوروي 

موقعيت ما از اين نظر مشكل تر بود كه ما دفتر و يا نمايندگي در . داشت
) توده اي و اكثريت(به عالوه ما از جانب دو جريان ديگر . ي نداشتيمشورو

 "توطئه طلب"نيز منزوي شده بوديم و آن ها ما را وابسته به يك جريان 
بار ديگر يكي از مقامات حزب كمونيست آذربايجان كه . مي دانستند

خودش را معاون نخست وزير معرفي مي كرد، به اتفاق يك مترجم به 
آمد و در يك جلسه ي سه ساعته، اطالعاتي در مورد موقعيت ديدن ما 

به هر حال ما نزديك به سه . سازمان ما و خود ما و مقاصد ما كسب كرد
آنچه كه براي ما جالب توجه بود عشق و . ماه در همان شرائط باقي مانديم

گاهي براي . شيفتگي اعضاء حزب توده و اكثريت به اقامت در شوروي بود
 و "مواهب"ر خود و رفتن به باكو يا ساير نقاط و استفاده از تسريع كا

 .امكاناتي كه به تصور آن ها در انتظارشان بود، دست به هر كاري مي زندند
آيا برخوردهاي مقامات شوروي و شرايط اردوگاه هيچ ترديدي در  :س 

  پيش داوري هايشان به وجود نياورده بود؟
 

 از آغاز ترديدهاي خودمان را داشتيم،  در آن مرحله به جز ما كه:منصور
با آنكه موارد ناراحت . كوچكترين خللي در ايمان اين افراد ديده نمي شد

چنانچه بعداً به ما مي گفتند كه مثالً پزشكي . كننده فراواني وجود داشت
كه براي درمان به آنجا مي آمد، فردي فاقد اخالق بود و بيشتر زناني را كه 

 كردند، حتي اگر براي يك درد ساده هم نزد او رفته به او مراجعه مي
بودند، وادار مي كرد كه برهنه شوند و به بدن هاي آنها دست مي زده و 

پس از آن كه اين جريان . سعي كرده بود با پاره اي از آنها رابطه برقرار كند
از سوي زنان با همسران ناباورشان در ميان گذاشته شد، تصميم گرفتند به 

كل شده نگذارند كه يك زن بدون همراه به مطب دكتر برود يا اگر هر ش
كساني شديداً مريض مي شدند و به بيمارستان منطقه انتقال مي يافتند با 
صحنه هايي روبرو مي شدند كه بازگويي آن در اردوگاه اثرات بسيار منفي 

دند به بار مي آورد، در حالي كه مسئوالن باالتر اين دو جريان سعي مي كر
در مقابل يك پيراهن . از پخش اين اخبار و اطالعات جلوگيري شود

خارجي و يا يك ساعت خارجي، نرس بيمارستان حاضر بود خود را در 
اختيار هر كسي قرار دهد و يا مسئله پول و ارز خارجي كه حرص و ولع 

از همه جالب تر عكس العمل منفي در مقابل كسي . همه را برمي انگيخت
كساني كه به بيمارستان مي رفتند خود را . ا كمونيست بنامد بودكه خود ر

در خطر اين مي ديدند كه به آن ها رسيدگي نكنند و مشاهده كرده بودند 
كه پرداخت پول و رشوه به مراتب كارسازتر از تأكيد بر ارزش هاي 

به هر حال اين اطالعات در اردوگاه پخش مي . مبارزاتي و كمونيستي است
 همه از ترس اين كه مبادا اين ها موارد استثنائي باشند يا تأكيد شد، ولي

بر اين واقعيات موقعيت شان را از نظر گرفتن تأئيديه به خطر اندازد، و يا 
  .حمل بر بي اعتقادي آن ها شود، سكوت مي كردند

به هر حال در اين مدت عده اي تأئيديه گرفتند، عده اي كماكان در انتظار 
 عده اي نيز صالحيت شان براي زندگي در كشور شوراها رد مي ماندند، و

مي شد و آن ها را بدون اطالع ديگران تحت عنوان انتقال به محل ديگر به 
تازه واردان از مرز خبر دستگيري . مرز ايران برده و رهايشان مي كردند

  .افراد بازگردانده شده را به اردوگاه مي آوردند
  ه در اين اردوگاه نگهداري مي شدند؟چه تعداد افراد پناهند :س 

  
ممكن است اردوگاه .  نفر300 الي 200 رقم دقيقي ندارم ولي بين :منصور

  .هاي ديگري هم بوده كه من خبري ندارم
  امكان بيرون رفتن از اردوگاه را داشتيد؟ :س 

  
.  نه، اجازه ي خروج نداشتيم، بجز بيمارستان و آنهم تحت مراقبت:منصور

 كه بايد تأكيد كنم اين است كه در طول انتظار گرفتن تأئيديه نكته اي را
جو تبليغاتي وسيعي راه مي انداختند كه اجازه زندگي و اقامت در كشور 
شوراها و مهد سوسياليسم افتخاري است كه هر كسي شايسته ي آن 

نيست و از اين نظر الزم است كه در بررسي سوابق سخت گيري هاي الزم 
انجام روزي كه كار رسيدگي به پرونده هاي حزب توده و سر. انجام شود

اكثريت تمام شده بود، الهرودي به عنوان مسئول اين دو جريان ابالغ كرد 
كه آنها پذيرفته شده اند و تأكيد كرد كه آنها به عنوان كمونيست هاي 
برگزيده مورد تأئيد قرار گرفته اند، و بايد بدانند كه ممكن است در طول 

شان به جنبه هايي برخورد كنند كه با تصور قبلي شان خوانايي اقامت 
ندارد و بايد بدانند كه به هر حال مشكالتي هست و نبايد كه جا بخورند، 
چرا كه شرايط و امكانات زندگي هنوز محدود است و نبايد انتظار زيادي 

به هر حال واضح بود كه چشم اندازي كه تصوير مي كرد با . داشته باشند
چه كه جمع از جامعه ي شوروي انتظار داشتند كامالً متفاوت بود و سعي آن

مي كرد كه آنها را براي روياروئي با مشكالت زندگي و كار در باكو و ساير 
البته جالب آنكه بسياري از اين جماعت هنوز . نقاط شوروي آماده كند

ه ي آن تصور مي كردند كه اين سخنراني براي آزمايش كردن اعتقاد و اراد
ها است و واقعيت كار و زندگي در شوروي نمي تواند آنطور كه الهرودي 

وضعيت گروه ما نيز با آنكه مسير رسيدگي متفاوتي . مطرح مي كند باشد
را طي مي كرد، همزمان با سايرين نهائي شد و چون اردوگاه را تخليه مي 

ي كرديم با مقامات ما بالفاصله سع. كردند، ما را نيز همراه بقيه اعزام كردند
حزب كمونيست شوروي تماس بگيريم و با فردي به نام احمداف كه 
مسئول حالل احمر منطقه و رابط با حزب بود مالقات كرديم و از او 
خواستيم كه با مقامات باالتر تماس داشته باشيم، چرا كه ما نه به قصد 

 و بررسي پناهندگي و اقامت در شوروي، بلكه به خاطر طرح مسائل ديگر
. امكان استفاده از امكانات براي ادامه فعاليت هايمان به شوروي رفته بوديم

پس از مشكالت فراوان و پافشاري ما سرانجام پس از دو ماه از طريق 
نصيراف، معاون آخونداف كه باالترين رده حزب كمونيست آذربايجان 

  .  باشندشوروي بود، اعالم شد كه آنها حاضرند با ما مالقاتي داشته
از آنجا كه شما عضو حزب توده و اكثريت نبوديد، ممكن است توضيح  :س 

  دهيد چگونه اين مقامات حاضر به مالقات با شما شدند؟
  

 زماني كه متوجه شديم كه مسئوالن شوروي سوابق سازمان را :منصور
تأييد نكرده اند و توده اي ها و اكثريت هاي اردوگاه هم سازمان ما را به 

ان يك جريان مشكوك به آن ها عرضه كرده بودند، من به ناچار سوابق عنو
فردي خودم را مطرح كردم و با توجه به آنكه مدتي در فلسطين بودم و 
روابط گسترده اي با سازمان هاي سياسي از جمله سازمان آزادي بخش 
فلسطين داشتم از مسئوالن شوروي خواستم كه با دفتر سازمان آزادي 

كو تماس بگيرند و سوابق مرا تأييد كنند و تهديد كرديم كه بخش در مس
سرانجام . اگر آنها نكنند ما خودمان سعي به برقراري تماس خواهيم كرد

خبر دادند كه سوابق شما را بررسي كرده ايم و مورد تأييد قرار گرفته 
  .است
نتيجه ي مالقات شما با رهبران حزب كمونيست آذربايجان شوروي  :س 

  د؟چه بو
  

مطرح كرد با .  اولين مالقات ما با نصيراف بود همراه با يك مترجم:منصور
آنكه شخصاً سوابق شما را بررسي كرده و مورد تأييد هستيد، مواضع و 
وضعيت سازمانتان براي ما نامشخص است و مادام كه روشن نشود، امكان 

باالخص . همكاري مشكل خواهد بود و اطالعات بيشتري مي خواست
كيدش بر نظر و روابط ما با سازمان هاي مورد تأييدشان، در درجه اول تأ

قرار بر اين شد كه در عرصه هاي مختلف . حزب توده و بعد اكثريت بود
نظري با افراد گوناگون حزب كمونيست آذربايجان شوروي تماس برقرار 

  .شود تا آنها تقارن و تفاوت نظري ما را با خودشان مشخص كنند
  ضاي فرقه دموكرات هم مالقات كرديد؟با اع :س 

  
 بله چندين مرتبه با الهرودي و يكبار هم با غالم يحيي پيشه وري :منصور

مالقات كرديم و جالب است كه اين دعوت از جانب غالم يحيي صورت 
گرفت، و از طريق پسرش جهان كه مورخ بود به اتفاق يكي ديگر از اعضاء 

يحيي به شدت بيمار بود و همسرش غالم . هيئت با او مالقات كرديم
غالم يحيي براي اثبات اينكه يك شخصيت . واسطه انتقال مباحث ما بود

انقالبي است دفترچه قطوري را كه خاطرات خودش بود به ما نشان داد و 
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معتقد بود كه به فرقه خيانت شده و حزب توده را حزبي مي دانست كه به 
  .ه استتعهدات خودش در مقابل فرقه عمل نكرد

منظور غالم يحيي اين بود كه حزب توده چنين كرده يا حزب  :س 
  كمونيست آذربايجان شوروي؟

  
 هم از جانب حزب كمونيست شوروي و هم متحدش يعني حزب :منصور

معتقد بود كه عملكرد انقالبي خودش بيرون از فرقه مطرح نشده و به . توده
 خودش نكات گفته همين دليل وظيفه خودش مي دانست كه در خاطرات

  .نشده را روشن كند
اين نكته ي جالبي است چرا كه درست در همان مقاطع است كه  :س 

غالم يحيي نقش بسيار مهمي در تغيير و تعيين رهبري جديد حزب توده 
و آنطوري كه اسكندري در خاطراتش مطرح مي كند عمالً اوست . ايفا كرد

  .دكه وارد جلسه مي شود و اسامي را مي خوان
  

 جالب اين است كه بيرون از دايره ي فكري خود غالم يحيي، تا :منصور
آنجا كه ما برخورد كرديم، اعضاء فرقه هيچ نظر خوشي به غالم يحيي و 
كساني كه به نام او فرقه را اداره مي كردند، نداشتند، ولي به هر حال 
خودش معتقد بود كه داوري درستي روي او نشده و بيشتر جوسازي 

  .منانش بودهدش
  چه كسان ديگري از فرقه را مالقات كرديد؟ :س 

  
 از شخصيت هاي مهمي كه مي توانم ياد كنم، يكي محمدتقي :منصور

شاهين است كه يكي از بازماندگان حزب كمونيست ايران بود كه سن 
بااليي داشت و تنهايي زندگي مي كرد و عضو بخش تاريخ آكادمي علوم و 

يك بار من به ديدن او رفتم و يك بار هم او به . ودبسيار مورد احترام ب
ديدن ما آمد و جالب آنكه هنگام مالقات با ما نهايت كوشش را داشت كه 

ديدار ما درنيمه هاي شب صورت مي . هيچ كس از اين مالقات آگاه نشود
معتقد بود كه اگر . گرفت و حتي كفش خودش را به داخل اتاق مي آورد

نكته ي .  براي او مشكالت زيادي ايجاد مي كنندمقامات متوجه شوند،
دردبار اين بود كه مطرح مي كرد كتاب هاي زيادي نوشته و آرزو داشت 
كه بخش هايي از اين نوشتجات به بيرون برسد و منتشر شود، اما وحشت 

ديگر مالقات هم با پناهيان . او اين بود كه فرقه تنها دخترش را آزار بدهد
نهايت كهولت بود و معتقد بود كه سرنوشت او همان بود كه او هم در 

سرنوشت فرقه است و تأكيد مي كرد كه نه به حزب توده اعتماد كنيد نه 
حتي از اقامت در آنجا دل پرخوني داشت، البته ما با كسان ديگر . به فرقه

هم مالقات كرديم كه اخالق بسيار نازلي داشتند، ولي به هر حال سرنوشت 
اكرامي كه خود را عضو كميته . براي ما سخت تأثرانگيز بودغم انگيزشان 

مركزي حزب توده قلمداد مي كرد با ذكر نام پاره اي از اعضاي رهبري 
حزب توده آشكارا مي گفت كه آنها پادوي حزب كمونيست شوروي 

در كل آنچه براي ما قابل توجه بود و ذهن ما را مشغول مي كرد . هستند
تر عضوي از حزب توده و فرقه، چه در رده هاي بااليي اين بود كه ما با كم

و چه پايين تر برخورد كرديم، كه برخورد مثبتي به اين جريان از خود 
اكثر از كارهاي غير قانوني و خالف آنها داستان هاي زيادي . نشان دهند

مي گفتند كه سر نخ همه ي آنها به حزب كمونيست مي رسيد و آنها را 
  . مي دانستندمسبب اين فجايع 

آيا باالخره مقامات حزب كمونيست به خواست هاي شما توجه  :س 
  كردند؟

  
 در طول مذاكراتي كه با مقامات حزب كمونيست داشتيم به اين :منصور

نتيجه رسيديم كه عليرغم واقعياتي كه در مورد وضعيت سازمان ما و ساير 
غشوش و سازمان هاي چپ مطرح مي كرديم، تأكيدشان بر اطالعات م

نادرستي بود كه از كانال هميشگي خود، يعني حزب توده، دريافت مي 
كردند و كامالً واضح بود كه حزب توده هيچ گونه اطالع درستي از ساير 

در مواردي هم كه متوجه مي . سازمان هاي چپ به آنها ارائه نداده بود
 هر حال شدند اطالعات نادرست از چپ ايران دارند، تأكيد مي كردند كه به

به خاطر روابط قديمي شان با حزب توده در شرايطي نيستند كه آنها را به 
ديگر آنكه آنها مشخص . خاطر واگذاري اطالعات نادرست مؤاخذه كنند

كردند كه اگر بخواهيم از امكاناتي كه آنها در اختيار مي گذارند استفاده 
و نحوه ي برخورد كنيم، بايد از كانال حزب توده اين كار را انجام دهيم 

به هر حال خواستار نوعي . فدائيان اكثريت را به ما يادآوري مي كردند
در مورد راديو مطرح مي كردند كه . اتحاد ما با حزب توده و اكثريت بودند

. همه ي ما مي توانيم از يك راديو، با حفظ نظرات خودمان استفاده كنيم
دند كه به خاطر روابط گسترده اما از نظر رفت و آمد به ايران تأكيد مي كر

اي كه با جمهوري اسالمي دارند كمتر مايلند تعهدي در اين زمينه بدهند، 
ولي در مورد انتقال تجارب شوروي احتمال همكاري و كمك به ما را مي 

در مواردي برخورد صادقانه داشتند و صداقت آن ها وقتي زير . پذيرفتند
 چيز در قالب يك جريان سنتي سئوال مي رفت كه انتظار داشتند همه

حتي ضمن تأييد ضمني اين كه حزب توده در . يعني حزب توده انجام شود
مقاطع مختلف تاريخي ايران برخوردهاي فرصت طلبانه و نادرست داشته، 

  .معتقد بودند كه ورود ديگر جريانات مي تواند آن حزب را اصالح كند
 تا مدتها هم مانع انتقال پذيرش اين شرايط براي ما قابل قبول نبود و

سرانجام، هم خود . اطالعات ما به مركزيت سازمان مان در خارج مي شدند
ما هم رهبري سازمان به اين نتيجه رسيدند كه اين مذاكرات به جايي 

به هر حال مشاهدات ما در اين جريانات بسيار قابل توجه . نخواهد رسيد
ف بحثي حول سياست هاي حزب مثالً در يكي از مالقات ها با نصيرا. است

توده و تز اوليانفسكي در مورد نهضت هاي آزادي بخش ملي درگرفت و من 
با انتقاد از نظر اوليانفسكي اشاره كردم كه او فاقد درك روشني از انقالبات 

به محض ذكر نام اوليانفسكي صحبت قطع شد و . ملي و دموكراتيك است
 القاء اين نظر كه چگونه من نصيراف پس از چندي خيره شدن به من و

جرأت كرده ام در حضور او از اوليانفسكي انتقاد كنم، جلسه را همراه 
من ساعتي در آن اتاق تنها ماندم تا اينكه باالخره آنها . مترجم ترك كرد

بازگشتند و با يك عذرخواهي ظاهري اعالم كردند كه بعداً كسان ديگري 
ارند، خواهند آمد تا با من صحبت كه صالحيت شنيدن اين انتقادات را د

و البته ديگر كسي نيامد، براي من عجيب بود كه اعضا و كادرهاي . كنند
يك حزب كمونيست حتي جرأت شنيدن يك انتقاد از يك تئوريسين 

  .حزبي را ندارند
  چه جنبه هاي ديگري از زندگي در شوروي براي شما تعجب آور بود؟ :س 

  
كارشان نبود، به جلسات تعيين شده دير مي  هيچ نظم و دقتي در :منصور

زماني كه در انتظار مالقات اين . آمدند و گاه اصالً فراموش مي كردند
مقامات بوديم، در سالن انتظار شاهد رفتارهاي خشن و ديكتاتور مĤبانه ي 
مقامات حزبي با اعضاء و مراجعه كنندگان بوديم كه گاه با داد و فرياد و 

بعدها . ديدن اين صحنه ها براي ما تعجب آور بود.  بودگريه و زاري همراه
مشاهدات ما در جامعه و در شهر بيانگر رابطه ي فوق العاده ضعيف حزب با 

در موردي وقتي عده اي فهميدند كه كمونيست هستيم واژه اي . مردم بود
اند و اين براي ما واقعاً شوك آور "انسان فروش"را به كار بردند كه اينها 

يا با دزدي ها و فساد . كه برداشت مردم از اين ايدئولوژي اين استبود 
فراواني در محل كار مواجه مي شديم و فرد مسئول رسماً پول و رشوه مي 

وقتي كه اين مشاهدات را به آخونداف معرفي كرديم، عكس العمل . گرفت
او اين بود كه من و دوستانم هنوز دانش سياسي روشني نداريم و برداشت 

حزب توده از اين نظر هم جريان خوش آيندي براي . ايمان غلط استه
حزب كمونيست شوروي بود چرا كه هرگز سعي نمي كرد اين واقعيات را 

مثال ديگري از محيط كار بزنم كه يك . ببيند يا با مقامات در ميان بگذارد
روزي حشمت . برايم تعريف كرد... كادر شناخته شده حزب توده، حشمت ر

اچالنيك رئيس كارگاه در محيط كار شطرنج بازي مي كند و از او مي با ن
 "احمقانه"تمام كارگراني كه شاهد اين بازي بودند از اين عمل . برد

بعد از خاتمه بازي ناچالنيك ضمن تبريك . حشمت نگران مي شوند
. حشمت را مسئول پاك كردن كليه توالت ها و لوله هاي فاضالب مي كند

ان كار هر روز به او واگذار مي شود، باالخره متوجه مي شود و از فردا هم
حتي به حزب . كه كارش عوض شده و به اعتراضش هم توجه نمي كنند

خودش حزب توده هم مي گويد تا مداخله كنند و آنها هم نتوانستند كاري 
بيماري روحي وحشتناكي براي او به وجود آمده بود و اين . از پيش ببرند
به طور كلي رابطه . ابطه ديكتاتوري فردي در سطح كارخانه بودبيانگر يك ر

ي محيط، رابطه ي بسيار ناسالمي بود و هيچ كارگري خودش را معتقد به 
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توليد نمي ديد و اگر دستش مي رسيد براي تخريب توليد دست به هر 
  .كاري مي زد و نمونه هاي بسيار زيادي را در اين زمينه شاهد بوديم

تجربه بيشتر ايرانيان در . س وضع نيز بر همين منوال بوددر محيط مدار
آنجا اين بود كه در مدارس بچه ها مورد آزار و تجاوز جنسي قرار مي 

ابتدا تصور بسياري از خانواده ها اين بود كه مدارس شبانه روزي . گيرند
براي فرزندانشان بهتر است چرا كه عالوه بر آموزش از نظر فرهنگي هم 

بعد متوجه مي شوند كه بچه ها همگي وحشت و هراس . ندرشد مي كن
دارند كه به تدريج خانواده ها متوجه مي شوند كه مورد آزار جنسي قرار 

بعداً ديگر هيچ خانواده ي ايراني بچه ها را به مدارس شبانه . گرفته بودند
روزي نگذاشت و با توجه و مراقبت زياد آنها را به محل مدرسه برده و 

حتي در محيط هاي بهداشتي و پزشكي هم ما سقوط و . رداندندبازمي گ
  .  انحطاط وحشتناك را مي ديديم

در زمينه ي روابط مليت ها به وضوح مي ديديم كه روس ها به هيچ وجه 
آذري نسبت به ارمني برخورد بسيار منفي . مورد احترام اهالي نبودند

ا به هر دو، و ما كمتر داشت، ارمني نسبت به آذري بي اعتماد بود و روس ه
در مورد عقب  .شاهد نوعي آشتي و مسالمت بين اين مليت ها بوديم

ماندگي مذهبي داستان هاي زيادي است و آنقدر شديد بود كه بعضي 
اعضاء اكثريت و حزب توده را مي شناسم كه چون حس مي كردند كه در 

ين شرايط عقب محيط كار و با مشكالتي كه دارند نمي توانند كار كنند از ا
مانده استفاده مي كردند مثالً دزدانه بدون اطالع ساير رفقايشان به محافل 
و مساجد مي رفتند و قرآن مي خواندند ـ البته بي آنكه وارد باشند، وانمود 
. به قرآن خواني مي كردند ـ و پولي چندين برابر حقوق ماهانه مي گرفتند

رفتند در حاليكه مزد و حقوق  روبل مي گ400مثالً براي قرآن خواندن 
 روبل بود، آن هم هشت ساعت 190 تا 120ماهانه در كارخانه چيزي بين 

ما . تعدادي از بچه ها دست هايشان قطع شد. تمام و با وسايل ابتدايي
وسايل آنقدر عقب مانده بود . شاهد صدمه ديدن خيلي از ايراني ها بوديم
استفاده از دستگاه هاي بسيار كه حتي براي خم كردن لوله ها، به جاي 

ساده اي كه ما در ايران هم ديده بوديم، تعداد زيادي كارگر در دو طرف 
. لوله قرار مي گرفتند و عده اي با آويزان شدن به آن لوله را خم مي كردند

ساعت ها طول مي كشيد كه آن كار انجام شود و دست، شانه و كمر 
 .كارگران سخت آسيب مي ديد

جموعه ي اين عوامل بود كه شما تصميم گرفتيد شوروي را ترك آيا م :س 
  كنيد؟

  
اوالً رابطه ي ما با حزب كمونيست بود كه .  مجموعه ي عوامل بود:منصور

مشخص كرده بودند كه تنها از طريق حزب توده مي توانيم كارمان را پيش 
ديگري بي تأثيري خود ما در رابطه با مردم كه مي بايست از . ببريم

از نظر فردي هم به عنوان يك . عتقدات خودمان كالً صرف نظر كنيمم
نويسنده مي ديدم كه كميته اي بر كار قلم نظارت داشت، هر نوشته اي را 

در . بايد تأييد مي كرد و بدون تأييد آن هيچ مطلبي را نمي شد چاپ كرد
واقع يك اداره ي سانسور بسيار قوي بر كار نگارش، كنترل همه جانبه 

به اعتبار تصويب . به عالوه جريان فوق العاده عقب مانده اي هم بود. اشتد
انتشار يك اثر، اين نهاد پولي نيز مي داد، در واقع نهاد مربوطه نوشته يا 

دوست شاعري حكايت مي كرد كه شعري را گفته بود و . شعر را مي خريد
مسئول از تصويب گذرانده بود اما به هنگام محاسبه ي پول پرداختي، 

مربوط گفته بود كه يا بايد چهار مصرع را حذف كند و يا همانجا چهار 
! مصرع به آن اضافه كند تا در قالب يكي از رقم هاي تعيين شده قرار گيرد

به هر حال مجموعه ي اين عوامل ما را به اين نتيجه رسانده بود كه ماندن 
  .در شوروي براي ما بي فايده خواهد بود

موع چه مدت در شوروي مانديد؟ و آيا با مقامات مسكو شما در مج :س 
  هم مالقات داشتيد؟

  
باالترين شخصيتي از .  حدود يك سال و نيم در شوروي مانديم:منصور

حزب كمونيست شوروي را كه در مسكو مالقات كرديم، بارانف، مسئول 
 در ابتداي صحبت او تأكيد كرد كه من در رابطه با ايران. شعبه ايران بود

باالترين مقام حزبي هستم و تصميم من تعيين كننده است و حتي دبير 
كل حزب كمونيست اتحاد شوروي هم بر اساس تصميم و توصيه ي من 

بنابراين آخرين فرصتي است . سياست خود را در قبال ايران تعيين مي كند
. بهتر است موضع انعطاف پذيرتري بگيريد. كه شما داريد دست خالي نرويد

د كرد كه بر اساس خواندن صورت جلسات و بررسي گزارش هاي تأكي
مربوطه، به اين نتيجه رسيدم كه شما هيچ انعطافي از خود نشان نداده ايد 

آنگاه به نكته اي اشاره كرد . و همان مواضع اوليه ي خود را حفظ كرده ايد
بارانف گفت مواردي در گذشته بوده كه . كه ابتدا متوجه منظور او نشدم

فراد و جرياناتي با مواضع انتقادي از شوروي براي مذاكره با حزب به اين ا
كشور آمده اند ولي با موضع دوستانه تري شوروي را ترك گفته اند، اما 
هستند كسان ديگري كه براي اين قبيل مذاكرات آمده اند ولي ديگر 

كه ما هم آنگاه متوجه شدم كه تلويحاً اشاره بر اين بود . همين جا مانده اند
مجبور به ماندن در شوروي خواهيم بود و ترك آن كشور ساده نخواهد بود، 
اما اجبار به نگهداشتن ما در شوروي برايشان چندان ساده نبود چرا كه ما 
هم با خارج رابطه برقرار كرده بوديم و هم دفتر سازمان آزاديبخش 

م تلويحاً اشاره به عالوه ما ه. فلسطين از بودن من در شوروي خبردار بود
كرديم كه در صورت ممانعت از خروج از شوروي بدون پرده پوشي دست 
به افشاگري خواهيم زد، البته با داستانهايي كه جسته و گريخته مي 
شنيديم ، گاه احساس خطر هم مي كرديم كه ممكن است ما را سربه 

   .نيست كنند و بسيار موارد مشابه را نيز به ما يادآوري مي كردند
  سرانجام چه موقع شوروي را ترك كرديد؟ :س 
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