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و ضوابط وزارت دارایی  بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط       
موفق به اخذ پروانه معافیت   IRS بخش متحده امریکا  ایاالت

 شده است. 1440726 -- 81 مالیاتی با جواز شماره  
 

پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به  کلیه مبالغ همیاری و
 می باشد.مشمول معافیت مالیاتی  ،خدمات فرهنگی این بنیاد

پشتیبانی و همیاری شما برای  با توجه به تسهیالت فوق در انتظار
 نیل به هدف های فرهنگی بنیاد فرهنگی آرمان هستیم. 

  
ول هرگونه پرداخت و همیاری به بنیاد غیر انتفاعی آرمان مشم 

 معافیت مالیاتی است.  
مسئولیت  فصلنامه آرمان زیر نظر شورای دبیران اداره می شود.

 محتوای نوشته ها به عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است.
 تماس با شورای دبیران: 

310-940-7768  
 چگونه آرمان را آبونه شویم:

دوستان و با گرفتن آبونمان ساالنه آرمان و اهدای حق اشتراک به 

خویشان، شماره های آرمان را در کتابخانه ها به نسل های بعد 

 بسپارید.

۵۰$آبونمان و هزینه پست برای چهار شماره:   

 تماس برای آبونمان آرمان:

 1722—385--818ق تلفن از طری 

  Arman Cultural Foundationیا با پست کردن چکی به این مبلغ به نام،  

  کامل و شماره تماس.همراه نام و نشانی 
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 ۹فهرست آرمان 
 ۴  سخن شورای دبیران

 ۵ دیانئل سامو دکتر  - داریوش آشوریدستاوردهای دوران ساز 
 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

 ۷ به زبان فرانسه "ایرانی روشنفکر دگراندیشآشوری ": داریوش آشوری ۀپاریس: رونمایی کتابی دربار

۸ یرکوعمحسن متقی و رضا  -ایرانی روشنفکر دگراندیش ،آشوری  

 ۱۱ "ایرانی آشوری روشنفکر دگراندیش" در مراسم رونمایی کتابداریوش آشوری متن سخنرانی 

 با وگو گفتدر ی ـهای همگان انهــور در رسـانسـس های هـمؤلفناخت ـش - سانسور در ایران پدیدارشناسیکتاب نقد 

 ۱۵ سیدمحمود سادات بیدگلیدکتر  قلم به نقد - ور گوئل کهنـفسوپر

 ۳۹ برپایه کاوش های کاخ بردک سیاه هخامنشیان خاستگاه :سماعیل یغماییجدید باستان شناس ایرانی، ا ۀفرضی

 ۴۳ ابراهیمی ناایال قلم به مروارید روایت کتاب رونمایی :لندن ایرانی مطالعات کتابخانه در فرهنگی رویداد

  ۴۸ مرتضی حسینی دهکردی - «ها نبود آمد امّا در نگاهش آن نوازش» ۀراز ماندگاری تران

 ۶۲ فرناز کمالیان –داستان کوتاه: شب اول قبر 

  آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان ۀبرگ ویژ   :ستانِمتازه های باَه

 ۶۹ انجمن فلسفی و مردم نهاد آگوراآشنایی با 

 ۷۱  انجمن فلسفی آگورا ۀ، از هییت مدیریهومن رضویمصاحبه با 

 ۷۳ ، داوطلب روابط عمومی انجمن فلسفی آگورا رها صالحی مصاحبه با

  ۷۶ بهادران، بهفر جوان و نوآور مصاحبه با موسیقیدان

  تاریخ 

 ۸۵ احمد کاظمی موسوی - کشورداری فتحعلی شاه با خرافات و عوالم غیبی - طنز تلخ تاریخ ایرانخاقان صاحب قران:  

 فلسفه و عرفان 

 ۹۸ شیریندخت دقیقیان -ی شهروندی سازتوانمند

   ۱۰۵ مهدی سیاح زادهتالیف  – "ح"حرف  دوم بخش فرهنگ مختصر مبانی مثنوی؛ 

  معرفی و بررسی کتاب

 ۱۱۸ احسان نوروزی -رمان قطارباز 

 ایرانی زندانی در جزیره ای در استرالیا  ۀپناهند، بهروز بوچانیاثر  «  هایی از زندانِ مانوس ها: نوشته هیچ دوستی جز کوه»رمان 

 ۱۲۰ ادبی استرالیا  ۀجایز ۀو برند

 ۱۲۲به تازگی در تورنتو  «عصر جمعه»ی ادبی هنری  ماهنامه

 شعر
 جهانگیر صداقت فرشاپور احمدی؛  ؛ اسماعیل خویی؛ هادی خرسندی؛ سعید یوسف؛ ماندانا زندیان ؛ماشاله آجودانی

۱۲۵ 
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      یادداشت شورای دبیران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران  "آرمان" منه ۀشادمانیم که شمار

تقدیم می داریم.  شناخت و اعتالی فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، 

تر ایرانیان و همه چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوان

 فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است.

در این دفتر  و دنیااز نقاط مختلف آمریکا نویسندگان و شاعرانی که هنرمندان، همت واالی محققان، 

 .  قدردانی استمشارکت کرده اند، شایان 

اقدام به معرفی سازمان های مردم نهاد ایرانیان در اروپا و آمریکا کرد که مورد  گذشتهآرمان در سال 

امیدواریم این استقبال فراوان خوانندگان و دست اندرکاران سازمان های غیرانتفاعی قرار گرفت.  

 . در اختیار ما بگذارندسازمان ها شرح فعالیت های خود را 

، "مقاالت"جهت مطالعه موجود می باشند و در بخش   ۹  تا ۱های کامل آرمان  در تارنمای آرمان، نسخه

از محققان، نویسندگان و هنرمندان ایرانی و فارسی زبان  شماره ها در دسترس است. ۀهممقاله های 

از شما برای معرفی آرمان در شبکه های  آمریکا و جهان دعوت می کنیم تا در آرمان مشارکت کنند.

  .  یمسپاسگزارو تهیه آبونمان نسخه های چاپی جهت حمایت از این فصلنامه اجتماعی 
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 دستاوردهای دوران ساز داریوش آشوری 

 یادداشت ساموئل دیان

 

 

برکت های هر جامعه ای هستند و جای  ،دانشمندان، پژوهشگران، متفکران و هنرمندان

همواره از دوران باستان تا امروز، چهره های  ،افتخار است که در میان ایرانیان

و چرخ های فرهنگ ایرانی را حتی در دشواری ها و سنگالخ های برخاسته  انیدرخش

 تاریخ، به پیش رانده اند.

  

از جمله این چهره های درخشان در دوران ما داریوش آشوری است.  او فروتنانه در 

ما کارهایش برای زبان و فرهنگ ایرانی، میان ما سخن می گوید و با ما می اندیشد، ا

از داریوش آشوری سپاسگزاریم که متن سخنرانی خود در  دوران ساز بوده و هستند.

سال جاری را در اختیار آرمان قرار داده اند.  برای این استاد ارجمند طول  ۀماه فوری

 ایشان آرزومندیم.  ۀعمر و سالمتی و پیوستگی در خدمات فرهنگی گسترد

 

پژوهشگران و هنرمندان و متفکرانی که آرمان را در این شماره همراهی کرده  ۀاز هم

 و حاصل کارهای ارزشمند خود را با خوانندگان در میان گذاشته اند، سپاسگزاریم. 

   ۲۰۱۹لس آنجلس، ماه مارچ 
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  پژوهش های

 ادبی و فرهنگی
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 داریوش آشوری   ۀپاریس: رونمایی کتابی دربار

 به زبان فرانسه ایرانی "آشوری روشنفکر دگراندیش"

 یرکوعمحسن متقی و رضا ه نوشت

 

 فوریه، پاریس، کتابفروشی انتشارات هارمتان: فرهاد خسرو خاور در حال سخنرانی درباره داریوش آشوری ۱۶شنبه 

این گزارش که ما از استاد ارجمند داریوش گرفتیم، به نام راهک در رسانه های دیگر  آرمان:

 نیز آمد.

ی رکوعجلسه رونمایی از کتاب محسن متقی و رضا  ۲۰تا  ۱۷از ساعت  ۲۰۱۹فوریه  ۱۶شنبه 

در محل کتابفروشی انتشارات هارمتان در محله ”ایرانی آشوری روشنفکر دگراندیش“زیر عنوان 

دوست برگزار شد. در این نشست نویسندگان  پاریس و با حضور شماری از ایرانیان فرهنگ ۵

کتاب درباره روند نوشتن کتابشان سخن گفتند و سپس داریوش آشوری متنی را که به فارسی 

ای از آن نیز به فرانسه ارائه شد. پس از پایان جلسه بحث  نوشته بود برای حاضران خواند و ترجمه

گویی نیز با حاضران انجام گرفت. آقای فرهاد خسرو خاور در میان جلسه و به و و گفت

های داریوش آشوری سخن  ای درباره برخی ویژگی درخواست برگزارکنندکان، چند دقیقه

 است. به زبان فرانسه منتشر شده” ایرانی آشوری، روشنفکر دگراندیش گفت.
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 ایرانی آشوری، روشنفکر دگراندیش

 یرکوعضا ر -محسن متقی 

 

در هشتاد سالگی داریوش آشوری و به پاس خدمات او به فرهنگ و ادب فارسی، ما کتابی را 

 :کند منتشر کردیم. این کتاب دو هدف را دنبال می« آشوری روشنفکر دگراندیش»زیر عنوان 

ورزان ایران معاصر برای  نامه فکری یکی از اندیشه نخست در دسترس قرار دادن زندگی

های او در سیاق تاریخی ایران  های پژوهشی غرب. کوشش ما فهم نوشته زبانان و حلقه فرانسه

گذاری، قدردانی  های او است. هدف ما ارج معاصر و تالش جهت نشان دادن اصالت و نوآوری

های او در پیراستن زبان فارسی، پیشنهاد برای واژگان غربی و به سامان  و پاسداشت کوشش

ای که چنین کارهایی بدون کمک و همیاری  است. در زمانه« ان علوم انسانیواژگ»رساندن 

آشوری تک و تنها و با اندک امکانات این کار را به سر منزل  ،نهادهای دولتی ناممکن است

مقصود رسانده است. بر معاصران و آیندگان است تا از سر انصاف در کار او داوری کرده و 

های او و نقش مهمی که در رشد زبان  اما فراموش کردن تالش ،سره را از ناسره جدا کنند

ای از کار فروبسته ما نخواهد گشود. در این  نویسی آن تاکنون انجام داده است، گره فارسی و به

های داریوش آشوری و  هایی از افکار و اندیشه بخش کوشش ما آشنا کردن خواننده با جنبه
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گری زبان فارسی و ترجمه آثار فلسفی  نتقادی، مدرنبرجسته ساختن نقش وی در ورود تفکر ا

 .است

زبان با برخی از تأمالت فلسفی و فکری اوست. از  هدف دوم ما آشنا کردن خوانندگان فرانسوی

ای در فضای فکری جامعه فرانسه نیست و جز معدود  شده آنجا که آشوری چهره شناخته

ی مطلع نیست، ما به ترجمه برخی از مقاالت های ایرانشناسی از کارهای او کس پژوهشگران حلقه

ای  های فکری و تالش او برای خروج از بحران فکری او پرداختیم که به باور ما، نمایانگر دغدغه

ای به قلم فرهاد خسرو خاور آغاز  کتاب با دیباچه .است که جامعه ایران با آن درگیر است

اش را بازبینی کرده و  مایه اندیشه انای است که شخصیت آشوری و ج شود که همچون آینه می

 .های فکری او ادا کرده است حق سخن را درباره کوشش

نامه فکری داریوش آشوری است و در آن به  کتاب دو بخش عمده دارد: بخش نخست زندگی

ایم. سخن  اش با فضای فرهنگی و سیاسی دوران او پرداخته گیری شخصیت او و رابطه روند شکل

های او دگراندیشی  دان و اندیشمندی است که یکی از شاخص م، ادیب، زباناز آشوری مترج

های خود را در زمینه سیاست و فرهنگ، سخاوتمندانه در اختیار امروزیان  است. او حاصل تجربه

روزگار خویش از خلیل ملکی  های هم قرار داده است. در این بخش پیوندهای او با دیگر چهره

ن داده شده است. حاصل گشت و گذار او در فرهنگ و ادب فارسی و احمد و فردید نشا تا آل

توان یافت. پس از  هایش می ها و پرسش اش را در پرسه های فکری زمانه درگیرهای او با جریان

 .ایم اشاره به دوران نخست زندگی آشوریی به طرح چند درونمایه اندیشه آشوری پرداخته

توزی است که مستقیم از اندیشه نیچه برآمده و  کینیکی از گفتارهای کتاب در باب مفهوم 

های معرفتی جامعه ایران به کار  های فرهنگی و گره شواریآشوری آن را برای فهم برخی از د

ها  های فکری آشوری جهت انتقال اندیشه گرفته است. گفتار دیگر درباره ترجمه و اهمیت تالش

ون شکلی از دگرسانی )غیریت( پرسشی است و مفاهیم مدرن در جامعه ایران است. ترجمه چ

اند تا پرسش از ترجمه  که پیوندی تنگاتنگ با با آشوری مترجم داشته و نویسندگان تالش کرده

را با کارهای آشوری و تجربه او به ویژه با با نیچه و زبان فارسی پیوند زنند. بخش دیگر کتاب 

و تالش او برای تفسیری نوین و هم  کوشش جهت معرفی و ارائه پژوهش آشوری درباره حافظ

اندیشی ما است. بخش پایانی فصل نخست درنگ  آهنگ و هم سرشت از دیوان حافظ و حافظ

در پیوند زبان با ترجمه و رویکرد و کنش تراژیک در باب ترجمه است. نویسندگان تالش 
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نگری  و مدرن های او جهت توانا کردن زبان فارسی اند تا هم ارزش کار آشوری و کوشش کرده

ها  های اندیشه او را نشان دهند. کمبود ها و ناسازگاری آن را برجسته کرده و هم برخی از کاستی

 .های اوست هایی که در ارتباط با پویش اندیشه و کاستی

بخش دوم کتاب ترجمه هشت گفتار از میان انبوه کارهای داریوش آشوری است که برخی به 

، ”تراژدی روشنفکری ما“، ”ما و مدرنیته“زیده مترجمان است. پیشنهاد خود او و برخی برگ

جان پریشان “، ”معمای حافظ“، ”زدگی و بحران تفکر در ایران نظریه غرب“، ”جالل آل احمد“

هشت متن آشوری ”زبان و شعر“، ”درنگی در یک اثر از کورنیس اشر“، ”هنر و بینش“، ”ایران

ستارهای پیرامون اندیشه در ایران، مدرنیته و است که به فرانسه برگزدانده شده است. ج

رویارویی فرهنگی بی گمان رنگ و روی اندیشه آشوری را به خود داشته و آنچه او در این باره 

های نظری آن است. از میان  گفته و نوشته خمیرمایه بیش از سه دهه از تاریخ ایران و دشواری

ان ایرانی، ما به ترجمه نوشته او در باره آل های آشوری درباره چند تن از فرهیختگ نگاری تک

زدگی و بحران اندیشه در ایران گره خورده  احمد بسنده کردیم. نام آل احمد با کتاب غرب

های روشنفکران ایرانی در دوران پیش  است و ترجمه این متن هم خواننده را با برخی از پرسش

ای که  قادی آشوری را، در زمانهبینی و ذهنیت انت کند و هم روشن از انقالب آشنا می

 .کند ستیزی سکه رایج فضای فکری ایران بود، برجسته می غرب

ای از کتاب مفصل او و  مقاله معمای حافظ او نیز که در این کتاب ترجمه شده است خالصه

باشد. بازکاوی حافظ و  کاوش وی درباره حافظ با رویکردی مدرن و با تکیه بر هرمنوتیک می

شناسی ما  ای یر روی حافظ ، نماد ورود ما به مدرنیته و سندی است که دریچه تازهاش اندیشه

ای نشان داده است. حافظ  های آدمی را در شکل تازه ترین پرسش افکنده است و برخی از بنیادی

 .آشوری عیاری است که از آسمان بریده و پهنای زمین او را تنگ است

و زبان شعر است که در آن آشوری فلسفه را به شعر گره واپسین پاره کتاب ترجمه جستار زبان 

شناس و از  های هستی پارمنید را از سویی با حافظ سخن زده است و با نگاهی هایدگری راز

تاب پیوند زده است تا درخت اندیشه خویش را نشانمان دهد. در اینجا  سوی دیگر با نیچه بی

فتار از شعر چون واالترین نشان زبان و اندیشه آشوری اوج اندیشه و ترافرازندگی خود را در گ

شناسی  انگاری و کتاب نامه به فارسی آورده و کاخ زبان را بر آن بنا کرده است. کتاب با زندگی

 .پذیرد آشوری پایان می
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 متن سخنرانی داریوش آشوری

 آشوری، روشنفکر دگراندیش در مراسم رونمایی کتاب

  

Mesdames et Messieurs 

En premier, je m’excuse de parler en persan. Mon français n’est pas 

suffisamment bon pour me permettre de m’exprimer clairement  

dans  cette réunion. 

 Donc je vais parler en Persan pour quelques minutes et mon ami,  

Mohsen,  vas traduire pour moi. 

 

زبان فرانسه:  ازداریوش آشوری  ۀمقدمبرگردان   

 خانم ها و آقایان، 

کافی قوی  ۀبه انداز ام پوزش می خواهم. زبان فرانسه ،سخن گفتن به زبان فارسی به دلیل ابتدا

 نیست که به من امکان آزمودن توانایی خود را در این گردهمایی بدهد.

برایم ترجمه خواهد  ،من محسن از این رو، چند دقیقه به فارسی صحبت خواهم کرد و دوست

 کرد. 

 :ها و آقایان خانم

آموختگانِ کشور فرانسه، در  دوستانِ من، آقایان محسن متقی و رضا رکوعی، دانش

شان از  های من در زبانِ فارسی داشته اند و آگاهی شناسی و فلسفه با آشنایی که با نوشته جامعه

قرنِ اخیر، به خواستِ خود الزم دیده اند که با حضورِ من در فضای روشنفکری ایرانی در نیم 

ای گسترده بر آن، مرا به عنوانِ یک روشنفکر و  های من و نوشتنِ مقدمه ی برخی مقاله ترجمه

ی  ی اهل علوم انسانی در حوزه به جامعه -- hétérodoxeالبته با عنوانِ —ی ایرانی نویسنده

، دکتر فرهاد خسروخاور هم، با لطفی که به من زبانِ فرانسه بشناسانند. دوست ارجمند دیگرام

بینیِ همیشگی خود، در پیشگفتارِ کتاب شرحی فشرده، اما دقیق، از راستای  دارد و با باریک

 رهگذار فکری من داده است.
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ی خود، آن هم به زبانِ فرانسه، نداشتم  من خود هرگز انتظار پدید آمدنِ چنین کتابی را در باره

شود و  ی ایران معاصر منتشر می های اروپایی در باره هایی که به زبان ا و نوشتهه اگرچه در گفته

پردازند، از من و  می ها به نقشِ روشنفکران ایران در دورانِ پیش و پس از انقالب  در آن

ی من به انجام  شود. کاری هم که این دوستان در باره های من نیز  معموال  نام برده می نوشته

شناس و فیلسوف،  ای که ایشان، در جایگاهِ جامعه ست از پروژه در حقیقت، بخشی رسانده اند،

و نقشِ تاریخی و اجتماعی آن دنبال « روشنفکری ایرانی»ی  ی پدیده هاست که در باره سال

تنهایی و نیز با هم در این زمینه، به فرانسه و فارسی،  کنند. فرهادِ خسروخاور و محسنِ متقی به می

را منتشر  L’Iran autrementی منتشر کرده اند. رضا رکوعی هم تاکنون کتابِ  های پژوهش

ی  ی فلسفه گونگیِ پیدایش و اشاعه ی چه ای ست در باره کرده است که پژوهشِ جامع و پرمایه

 مدرن در ایران و نمایندگانِ اصلیِ آن در میانِ مترجمان و نویسندگان. 

به « روشنفکری ایرانی»ی   در باره  ان به زبانِ فرانسه، مطالعههای این دوست و اما، گذشته از پروژه

 ، از چند دهه پیش، به صورتِ «جهانِ سومی»ای در تاریخِ مدرن یک کشور  عنوانِ پدیده

های پژوهشی و تزهای دانشگاهی، معموال به دستِ دانشجویان و استادان ایرانی، و نیز غیرِ  پروژه

های امریکایی، فراوان انجام شده است.  ویژه در دانشگاه ماعی، بههای علوم اجت ایرانی، در رشته

ی شگفتِ انقالب اسالمی و برپاییِ ساختارِ  علتِ این کنجکاویِ فراگیر نیز، البته، پیدایشِ پدیده

کس، به صورتی که  ای به نامِ دولتِ اسالمی در متنِ جهان امروزاست. زیرا که هیچ سیاسیِ تازه

ها و نقشِ اجتماعی و تنریخیِ  ظهور آن را نداشته است. کارِ بررسی ویژگی دیده ایم، انتظارِ

ها، در متنِ دنیای مدرن،  شود که در آن ی کشورهایی انجام می روشنفکران بیش از همه در باره

تر  ام، روسیه، چین و ایران از همه جالب های بزرگ رخ داده است. از این بابت، به گمان انقالب

های سیاسی  ی اصلیِ این کنجکاوی ست نقشِ تاریخیِ بازتابِ ایده و اما، آنچه مایه تر اند. و مهم

 هاست.  مدرن در این جامعه

های مدرن با  ای ست. زیرا بیرون از خطِ اصلیِ انقالب و اما، ایران در این میانه موردِ یگانه

 progressisme« )یپیشرفتِ تاریخ»شان بر بنیادِ باور به  های سکوالر و اومانیستی خواسته

historique های جمعی، انقالبی در آن رخ داده  (، در پایانِ قرنِ بیستم، با بوق و کرنای رسانه

انگیزِ دیگر این  ی شگفت پرورانده است. و نکته که رؤیای بازگشت به قرونِ وسطا را در سر می

دشمنِ رژیم شاه، که از  مالیانِ --که در بنیادِ سکوالرِ بود --که  در سرنگونی رژیمِ پادشاهی
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هایِ سیاسیِ مدرن و ضدِ آن رژیم، از  شدند، و جریان دیدِ روشنفکرانِ مدرن ارتجاعی شناخته می

های مصدقی و ملی، خواسته و ناخواسته، با  مائوئیست تا ناسیونالیست-لنینیست-چپِ مارکسیست

باید جریانی را نیز در نظر  می ی رابط، هم همدست شدند. در پیدایشِ این ائتالف، به عنوانِ حلقه

داشت که عنوانِ روشنفکریِ دینی به خود گرفته است. در دورانِ پیش از انقالب در میانِ 

شان جاللِ آل  های پرنفوذی پیشاهنگانِ این جریان بوده اند که نامدارترین نویسندگان چهره

 احمد و علی شریعتی اند.

ورنالیستیِ دنیایِ غربی را نسبت به ایران کنجکاو باری، آنچه فضاهای دانشگاهی، سیاسی، و ژ

ی شگفتِ در جهانِ امروز است که پس از فروپاشیِ اتحاد جماهیر  کرده است این پدیده

به نامِ دینِ اسالم پرچم « جهاد»، با در پیش گرفتنِ «داری جهانِ سرمایه»شوروی، دشمن اصلیِ 

ویژه ایران، و  بنا بر این، نگرش به جهانِ اسالم، بهستیز با جهانِ سکوالرِ مدرن را بلند کرده است. 

کند، در مرکزِ توجهِ جهانِ غربی  خطرهایی که از آن سو صلح و امنیت را درجهان تهدید می

های اجتماعی و فرهنگی در  قرار گرفته است. توجهی که امروزه در جهانِ غربی به جنبش

 نگرانی دایمی ست. شود، نیز حاصل آن  ویژه ایران، می خاورمیانه، به

ای ست که در قرن  ی همان پدیده شود، از مقوله نامیده می« روشنفکریِ ایرانی»باری، آنچه  

های جمعی  نامیده شد و اکنون عنوانی جهانی برای پدیده intelligentsiaنوزدهم در روسیه 

با  اگرچه از نظرِ مفهوم intelligentsiaروشنفکری در کشورهای غیرغربی شده است.  

intellectuel  وintellectualisme  ای دارد، اما از نظر نقش اجتماعی و  خویشاوندی ریشه

های پیشامدرن، از جمله روسیه و ایران و چین، در   ویژه نقشِ انقالبی در جامعه ، به تاریخی

های لیبرالِ دورانِ  با ایدئولوژی و ایده« شرقی»های  ی برخورد جامعه ی نخست زاده مرحله

-ی مارکسیسم ی دوم، زاده وشنگری در فرانسه و فرزندِ آن، انقالب فرانسه،  اند. و در مرحلهر

های مدرن و  لنینیسم روسی و انقالب بلشویکی در آن سرزمین. بنا براین، آنچه به نامِ ایده

رسید، از جمله به ایران، کمابیش همگی در قالبِ  کنارِ جهان -و-بینی مدرن به دیگر گوشه جهان

های سیاسی مدرن بوده است، از لیبرالیسم تا سوسیالیسم و کمونیسم و ناسیونالیسم و  ایدئولوژی

های بومی و دینی، مانند آنچه در ایران دیده ایم.  ها و آرمان ها با ایده فاشیسم و نیز ترکیبی از آن

 های خود بوده اند. ها به درون جامعه حامالنِ این ایده« روشنفکران»و 
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های  شناخته شده اند، اما چهره« روشنفکر»ها کسانی هم بوده اند که  وارِ این جریانولی در ج

نبوده اند. « روشنفکرانِ دینی»های ناسیونالیست یا کمونیست یا  ای از نوع ایدئولوگ شناخته شده

شان به فضای آزاداندیشیِ علمی و  ی آزاداندیشان نهاد که ذهنیت ها را در رده توان آن و می

توان  ام می ی کارهای علمی و ادبی و فرهنگی تر است. مرا هم با مجموعه ی مدرن نزدیکفلسف

در این رده نهاد. از نظر دوستانِ مؤلفِ  این کتاب آنچه شناساندنِ مرا به زبانِ فرانسه کاری 

شود که بر رویِ جلد  معنادار کرده و بر سرِ آن زحمت کشیده اند، در همان عنوانی خالصه می

 . un intellectuel hétérodoxe iranienآورده اند، کتاب 

من هم این عنوانی ست گویا برای آنچه به عنوانِ روشنفکر و نویسنده در قلمروِ زبان  از نظر

ی خود شرح داده اند، آن است که  فارسی کرده ام. مرادِ ایشان از این عنوان، چنان که در مقدمه

-میشه از مسیری نرفته ام که دیگر روشنفکرانِ همروزگارمن در سیرِ درازِ فکری و قلمیِ خود ه

ام رفته اند، و اگرچه از زندگانی سیاسی نسلِ خود هم جدا نبوده ام، توجه من به مسائل  زبان و 

ای هم  آوردهای ویژه فرهنگ راهِ فردی دیگری در پیش پای من گذاشته است که شاید دست

فلسفیِ ایران داشته است. من هم این برداشت را  ی اجتماعی و برای زبان و فرهنگ و اندیشه

گذارم که در زبانِ  ی خود را هم به ایشان وامیhétérodoxieی  پذیرم. ولی شرحی در باره می

 زبان اند. فرانسه هم گشاده

خروسِ »ای هم در کار بیاورم. ما در فارسی اصطالحی داریم:  خواهم به شوخی نکته در پایان می

ها، معموال در  ی خروس خواند که همه خروسی است که در وقتی نمیمقصود «. محل بی

خواند، مثلِ همان که شاعر بزرگِ ما، سعدی،  وقت می اصطالح بی خوانند و، به سحرگاه، می

ی فارسی را  من این اصطالح عامیانه« خواند این خروس... وقت نمی امشب مگر به»گفته است: 

« وقت به»محل اگرچه  دانم. خروسِ بی دِ خود مناسب میی هترودوکسی در مور هم برای ترجمه

دهد، ولی شاید وقتی هم  خواند و به تنهایی برای خود آواز سر می های دیگر نمی همراهِ خروس

ی روشنفکری ایرانی، و  برسد که آوازِ سولوی او هم شنیدنی باشد. و گویا این وقت در جامعه

، برای من رسیده باشد که سبب شده است این دوستان شاید بیرون از ایران و زبانِ فارسی نیز

 وقتِ زیادی را صرفِ ترجمه و دادن گزارشی از سرگذشت قلمی و فکری من کنند. 

به هر حال از ایشان و از شما حاضرانِ که لطف کرده اید و به این مجلس آمده اید سپاسگزاری 

 کنم. می
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 سانسور در ایران پدیدارشناسیبررسی کتاب و نقد 
با  وگو گفتی در ـهای همگان انهــور در رسـانسـس های هـمؤلفناخت ـش

 ور گوئل کهنـپرفس
 )استاد دانشگاه و پژوهشگر( سیدمحمود سادات بیدگلیدکتر  قلم به نقد

 تهران ،۱۶برگرفته از فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال چهارم، شماره

 
 

ی در ـهای همگان انهــور در رسـانسـس های هـمؤلفناخت ـ)ش سورـناسی سانـدارشـدیـپاب ـکت

و با  ۱۳۹۶صفحه در سال  ۲۳۰را نشر نگاه معاصر در  (ور گوئل کهنـبا پرفس وگو گفت

گر این کتاب شاهرخ تندروصالح است و  منتشر کرده است. کوشش نسخه ۱۰۰۰شمارگان 

این  شونده مصاحبهاست.  شده تنظیم ل، اما متفاوت از روش معموکتاب به شیوه پرسش و پاسخ

کالج در  دانشگاه امپریالاستاد بازنشسته  استاد سابق دانشگاه تهران و کتاب دکتر گوئل کهن

 لندن است. دکتر کهن در ایران به تخصص در دو حوزه مشهورند حوزه اول مدیریت و

در  است که متون اصلی رشته مدیریت ها سالایشان  های کتاباست که توسعه های  تمسسی

سانسور در  ارتباطات جمعی و و حوزه دوم هم مبحث تخصصی دهد میرا تشکیل  ها دانشگاه

 .تهران) .ایران مطبوعات در سانسور روشمند و مستند ایشان تاریخ دوجلدی ایران است که کتاب
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بیش از سه دهه است که در زمرۀ یکی از منابع اصلی  (۱۳۶۲و  ۱۳۶۱.آگاه انتشارات مؤسسۀ

 قرار دارد. تحقیقات ایرانی

دغدغه همواره  های همگانی رسانهسانسور در ارتباطات جمعی و   سیر تحول مطبوعات ومطالعه 

 تاکنون ۱۳۶۱در سال در مطبوعات ایران دکتر کهن بوده و از زمان انتشار کتاب تاریخ سانسور 

 مستمر حاصل تجربیات توان میکتاب حاضر را  شک بیاند و  ن اندیشیده و نوشتههمواره بدا نیز

جدید ایشان در این حوزه دانست. لذا معرفی، بررسی و نقد این اثر  تأمالت تحقیقات و گذشته و

در جهت  تواند به شناخت بهتر کتاب منجر شود و مشوقی باشد برای مطالعه عمیق این اثر می

و  های همگانی و سایر رسانه های ارتباط جمعی و مدیریت مطبوعات ارتقای تحقیق در نظام

 توسعۀ کشور.همچنین 

به عنوان مقدمه به قلم شاهرخ  –در هر حال، این کتاب شامل سه بخش است؛ بخش نخست آن

، به بررسی ابعاد گوناگون آثار گوئل کهن و نقد کتاب «نگاری تک»در قالب   –تندرو صالح 

پردازد. بخش دوم یا بخش اصلی  می  –تاریخ سانسور در مطبوعات ایران   -دوجلدی معروف او

کتاب، به مبحث گستردۀ پدیدارشناسی سانسور اختصاص یافته و بخش سوم از دو پیوست 

ردید منبعی روشنگر در مباحثات فرهنگی و سیاسی و علوم تشکیل شده است. این کتاب، بی ت

گشاید و  می« توسعه»ای را بر دامنۀ فهم مقولۀ  شود و بٌعد و دریچۀ تازه ارتباطات جمعی تلقی می

های جامعه  نه تنها برای دانشجویان رشته« پدیدارشناسی سانسور»گشائیِ از آن دارد.  سعی در گره

حقوق و روزنامه نگاری، ارتباطات و مدیرت توسعه مناسب و  شناسی، علوم سیاسی و تاریخ،

تواند به عنوان کتابی خواندنی و تفکربرانگیز در جهت فهم درست آنچه در  راهگشاست بلکه می

گذرد، مورد مطالعه عموم مردم نیز قرار گیرد و اثرگذار باشد. روی هم رفته باید  پیرامونمان می

جانبه و  ، موضوع روز همۀ ما در عصر توسعۀ همه«سی سانسورپدیدارشنا»اذعان داشت که کتاب 

دار و پیچیده، به طور  ارتباطات بسیار گستردۀ قرن بیست و یکم است که به عنوان مبحثی ریشه

گمان، این  بی منسجم و آموزنده در حجمی فشرده اما مناسب، به زبانی ساده عرضه شده است.

ارزد برای خواندنش وقت  پرمطلبی است که میهای چند بعدی و  کتاب از آن نوع کتاب

 بگذاریم.

 قاط قوتن

کاررفته است که  به «رسیباورپٌ»معادل فارسی  Inquisitionبرای واژۀ  ۳۴در صفحۀ .۱

 زیبایی است. جدید و معادل
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های درگیر در کار نشر کتاب و مطبوعات و بعدها رادیو و  وزارتخانهادارات و ساختار .۲

شاه تا دورۀ  صورت دقیق، پیوسته و مجمل از دورۀ ناصرالدین به)و حتی اینترنت( تلویزیون 

ای  ، به گونهشده است که این مطالب کتاب بیان ۸۸ تا ۸۴جمهوری اسالمی در صفحات 

بخشد و فضای تاریخی که سانسور در آن  را انسجام میو پژوهشگر ذهن خواننده  یافته، نظام

 .کشد را به تصویر می ی رسیدهرشد کرده و به روزگار کنون

هایی روی  دهد که دست طرح روی جلد کتاب چهره فردی را از زاویه کنار نشان می.۳

چشم، گوش و دهان او قرار دارد تا نبیند، نشنود و سخن نگوید که با موضع کتاب مناسبت 

همین تصویر ت ـد در پشـدارن ور را به عهدهـسانساعمالِ و ابقای هایی که وظیفه  دارد. دست

د که ــده ان میـت و نشـور اسـت پرده سانسـهای پش ت و این نشان از دستـده اسـش گم

از  استه ــبرگرفت شــایدت. این طرح ــده اســش اب، هوشمندانه انتخابــرح جلد کتـط

 Eric. Drooker. Basta.27jan ل ازـه نقــتاب و بـک ۱۸۷حۀ ـور صفــکاریکات

2011. 

ها و الگوهای مدیریتی را نیز  ای کتاب خود، بحث مدیریت روشج کهن در جای .1

گیرد و مستند به  صورت یک سیستم مدیریتی در نظر می کند و جامعه را به مطرح می

 کند. سایر آثارش مطالبی را بیان می

کهن  به عنوان نمونه، شک نو و جامع است. مطالب مطرح در این کتاب بی بخش عمدۀ .2

برای نخستین بار، نقطه در سانسور متن اشاره دارد و  کاربرد سهگر به  در پاسخ پرسش

ای و در ابتدا، کار درست را استفاده از این عالمت سجاوندی برشمرده  صورت ریشه به

 Ellipsis pressکاربرد آن را در مطبوعات جهانی و حتی نوع نشریات سپس و

و  ارتباطات جمعی بسترو سپس به نوع استفاده از این عالمت در  سازد مطرح می

ها در حاکمیت سانسور، هم  چین نقطه.»(۱۶۷ ص) کند سانسور اشاره میمدیریت 

های  صورت جهش در گفتار و فیلم به) در نوشتار( و هم غیرمرئی) تواند مرئی باشد می

ها و تصاویر نمادینی مانند  ای به صحنۀ دیگر و ارائۀ صحنه یکباره از سخن یا از صحنه

شود تا بیان  که موجب می ها و آسمان و خاک و باد و غیره( و شاید استعاره آب و دریا

چین  حضور نقطه(. »۱۶۸ ص) «چینی شود. یا گزارش و انتقال پیام دچار نقصان و نقطه

جا که  شود، بلکه از آن مبتنی بر سانسور در متن، به مقاله و کتاب و مطبوعات ختم نمی
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یزیونی یا سناریوی فیلم و سریال بر پایه متن در هر گفتار رادیویی و صحنۀ تلو

های ناشی از سانسور، روح بیان گفتاری و دیداری  چین گیرد، نقطه نوشته شکل می پیش

کند. این در حالی  و ایستایی می« زدگی متن»)سینمایی و تلویزیونی و اینترنتی( را دچار 

باید مکمل متن و  رود ارتباطات جمعی شنیداری و دیداری می است که انتظار می

بخشی و پویایی یک متن در گفتار و تصویر باشد و نواقص و کمبودهای متن  خالقیت

 (.۱۶۹ ص) «را برطرف سازد.

کاربردی و از دید هم از زاویۀ نظری و هم  بسیار مهمی استتازه و کتاب حاوی نکات 

و لذا  تنظیم شده وگو گفتاست که به صورت کتاب   ساختارنکته جالب، . واقعیت گرایانه

بسا موجب  چهاست و  تحلیل و نقد و بررسی قرار گرفته ، مورداین ویژگیبراساس مباحث 

از  و نکاتی را مطالب برای معرفی بهتر و منسجم کتاب،ما . لذا جذابیت بیشتری شده است

ضمن آشنایی با محتوای این  بر این مبنا، تاایم  آورده گردو ذیل عناوینی  کتاب جای جای

از سوی و  در فهم کلی خواننده ردفراهم ک یکمککتاب خواندنی، بتوان از یک سو، 

  .و نمایان شودبهتر معرفی آموزندۀ کتاب نیز  تفکربرانگیز و مطالبدیگر، 

 نقطه در سانسور کاربرد سهجایگاه و 

مت سجاوندی به کاربرد عال ،رشناسی سانسوراکتاب پدید ۱۷۰تا  ۱۶۵در صفحات دکتر کهن 

را  یسانسور ،۱۶۴تا  ۱۶۲در صفحات او  ای است. که مبحث تازهپردازد  در سانسور می نقطه سه

خبر به  ،ها یی روزنامهشود تا با حذف تیتر مناسب و قرار دادن خبر در صفحات ال که باعث می

 ظاهراً دهد. قرار می «سانسور خبر»حاشیه برود را ذیل سانسور نهفته آورده و آن را از مصادیق 

که  شده استفادهنقطه  از سه طرف یکدر  ؛داده رویچیزی  چنین  همجلد کتاب ایشان  درروی

توانست باعث  سانسور باشد و از طرف دیگر این واژه که می ۀحروف واژتعداد  شاید بیانگر

ی که کتابجالب ای است  طیفهاست و این ل شده حذفجذابیت کتاب باشد از روی جلد کتاب 

و )از روی جلد کتاب  ،سانسور آنخود شامل سانسور شده و موضوع آن سانسور است،  که

 !شود میشروع  (واژه کلیدی سانسورحتی از 

 سانسور پس از اختراع چاپ دگرگونی

گسترش و  با ،در واشکافی سیر تحول تاریخی سانسور، کهن معتقد است که اختراع چاپ

خروج از » سانسور باز کرد.اِعمال را برای  ها حکومتشد و دست نیز همراه سانسور  دگرگونی
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نویسی متون و اختراع چاپ در اواسط قرن پانزدهم میالدی، موجبات افزایش  دوران دست

مداران را  های چاپی، عرصه و دامنۀ تحمیل سانسور توسط قدرت سانسور را فراهم آورد و کتاب

 (.۳۴ ص) «.وسعت بیشتری بخشید

 رونده سانسور پیش

ای ایستا نیست که هماره با  معتقد است که سانسور پدیده براساس نگرش سیستمی خود، کهن

  بهمعتقد و لذا  شود میروز  به گذران سیاستیک شکل و محتوا اجرا شود. بلکه دائما توسط 

آن را ما  کهپیشروی است دگرگونی و از سانسور است که همواره در حال  ماهیت یا خاصیتی

تا جایی  تواند میمحتوا  ازنظراین نوع سانسور هم  ایم. نامیده «رونده سانسور پیش» ،در این نقد

قبل را هم  های سالمحصوالت فرهنگی  تواند میبرود که به جعل و دروغ هم برسد و هم  پیش

شامل گردد و حتی به محصوالت فرهنگی سایر کشورها و استفاده مردم از  اند گرفتهکه مجوز 

های بنیادگرانۀ  ویژه در کشورهایی با حکومت ها، به این محدودیت» بد.آنها هم گسترش یا

ها را نیز در  های کتابخانه رود و فضا و قفسه مذهبی، از دامنۀ مطبوعات در حال انتشار هم فراتر می

از این  (.۳۹ ص) «شود. هایی که پیشتر منتشرشده بوده را هم شامل می گیرد و حتی کتاب برمی

ت مربوط به سانسور و کنترل قلم و بیان و تصویر و هم اکثر کارشناسان و همچنین هم ادبیا»نظر، 

اندرکاران ارتباطات جمعی، اغلب از این نکته ساختاری غافلند که سانسور تنها به معنای  دست

رود  دیگر، گاهی دامنۀ سانسور از حذف و منع، فراتر می عبارت حذف یا محدودسازی نیست. به

شده و تهدید و تحدید،  رسد. به این صورت که در فضای کنترل دروغ می و به مرز جعل و

پردازد و اخبار و مطالب  سازی واقعیت می راحتی به جعل خبر و وارونه کارگزار سانسور، به

کاری شده و دروغین دربارۀ افراد، نهادها، کشورها و حتی واقعیات دیگر ملل و  نادرست و دست

حقایق زندگی آنان را به نفع جایگاه عقیدتی و پایگاه استبدادی خود  و مذهبی عقاید و اعتقادات

وجه  هیچ کند. در برابر این جعلیات، امکان پاسخگویی و بیان واکنش طرف مقابل نیز به منتشر می

 خالصهکوشد بیان کند به طور  بنابراین، آنچه کهن در این زمینه می (.۱۰۶ ص) «وجود ندارد.

ها و تصاویر در مطبوعات،  ها و نوشته ، محتوای همۀ گفتهاوضاع و شرایطدر این  این است که

 گیرد. عیض قرار میای بسته و مبتنی بر تب و در دایره «یک طرفه»رادیو تلویزیون، سینما و اینترنت، 

 سانسور فرامرزی

وسط ت ،جامعه آنکه نظام سانسور حاکم بر  شود با سانسور فرامرزی مواجه می هنگامی هر جامعه

های همگانی دیگر کشورها نیز  در مقابل مطالب رسانه -و بیشتر عقیدتی -های خودکامه دولت
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ترتیب دامنۀ سانسور در  این داشته باشد. به)یعنی خودمحور( سیاسی -برخوردی حذفی یا عقیدتی

بسا فضای انتشاراتی،  شود و چه در بسیاری مواقع به مرزهای آن کشور محدود نمی ،هر کشور

 (.۱۶۱ ص) دهد. سی و اجتماعی فرهنگی کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میسیا

 سانسور نهفته

 ترین پیچیده یکی ازقرار داده  موردبررسیکتاب این سانسور نهفته که کهن در  تردید بی

آن صحبت  هاست که در جای دیگری به این وضوح دربارۀ حکومت مورداستفاده های شیوه

بنامم. این نوع سانسور در دو حالت « سانسور نهفته»ای که مایلم آن را  پدیده»نشده است. 

اند که اخبار  که دولت و سایر نهادهای شریک قدرت حاکم، مدعی گیرد. نخست این صورت می

و ) دانند مربوط به یک موضوع یا فرد یا گروه، تحت سانسور نیست و شاید صالح نمی

بریده و تهی از  دم اصطالح به ، آن خبر راوت باشند، اما در عملتفا توانند( نسبت به آن بی نمی

های  کنند و درجایی نامناسب از طیف خبری در رسانه خاصیت اصلی و اصالت درونی می

شدت خارج از اولویت و تناسب  اندازه کوتاه و به ترتیب، خبری بی این دهند. به همگانی ارائه می

متن ای از  در گوشهها یا  صفحات روزنامهیک از در  ،و اهمیت و جایگاه و ارزش خبری خود

قدرت حاکم یا نهاد سانسور به این وسیله  (.۱۶۲ ص) «شود. اخبار رادیوتلویزیونی ظاهر می

کند و در مقابل جامعه  راحتی ظاهرسازی می به دو هدف ناگفته دست یابد: ابتدا به تالش دارد تا

برقرار نبودن سانسور تأکید دروغین خود مبنی بر ای الملل و افکار عمومی داخلی، بر ادع بین

کند؛ و بعد، با چنین روشی، مورد خبری یعنی موضوع  ورزد و تظاهر به دموکرات بودن می می

شمارد تا  اهمیت و ناچیز می بی ،نظر مربوط به آن خبر را خبر یا شخصیت، حزب یا نقطه

اخبار »مورد خبری را در ردیف آن سبک و توخالی نشان داده و  ،ترتیب در انظار مردم این به

برعکس روش  ،«سانسور نهفته»روش دوم در کاربرد » (.۱۶۳ ص) «جلوه دهد. «اثر خردریزه و بی

ای  شود که خبر یا موضوعی که بر مبنای اصول حرفه ترتیب اعمال می این به ،نخست

و عناوین صدر یت خبری است که بتواند در فاقد چنان صالحیت اولوواقعا نگاری،  روزنامه

مراتب ارائۀ خبر،  بولتن خبری رادیوتلویزیونی قرار بگیرد اما در سلسلهدر آغاز اصلی روزنامه یا 

وجه متناسب با آن  هیچ شود که به به آن اختصاص داده می بسیار نمایانوتاب و  جایی با آب

ص سیاسی و اقتصادی، از این طریق، هم های حاکم، در جهت اهداف خا نیست. دولت یا قدرت

کوشند آن خبر  سازی، می پردازند و با دروغ و زمینه نمایی آن خبر می گویی و بزرگ به گنده

جای فرد، گروه یا  را به آنان باشد(مربوط به یک فرد، گروه یا موضوع موردنظر تواند  )که می
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را در افکار قرار دهند و آن  (دکه اولویت و اهمیت اصلی و واقعی دار)موضوعی باصالحیت 

 (.۱۶۴ ص) «وپا کنند. برای او مشروعیت و قابلیت دستاز این طریق، عمومی جا بیندازند و 

 اعمال سلیقه در سانسور
و هم  گیرد میانجام  منتنفذ هم توسط افراد شود میبا عنوان سانسور در ایران اعمال  آنچه

 وارد نیزسلیقه شخصی خود را  ،در اعمال سانسور که و هم کارگزاران و مجریان گذاران سیاست

مشمول  ،دیگری ازنظرمشمول سانسور است  یک بررس، ازنظرموردی که  بسا چهکنند و  می

مجری آن همراه و عجین بوده  ۀسانسور در شدیدترین وجه نیز همواره با سلیق...» سانسور نباشد.

معلم  عنوان بهتوان فردی را  جهان یا ایران نمی است. تا جایی که اطالع دارم در بین سانسورچیان

این نکته در مورد مطبوعات هم  (.۴۸ ص) .«نام برد «پردازی در سانسور سلیقه» ۀدهند آموزشو 

عنوان خطوط قرمز، به نظر  به بیان ساده، سوای ملحوظ داشتن چند اصل کلی به» شود. اعمال می

چه از باال و چه با  -طورکلی، اعمال سانسور و به ای است بسا سلیقه رسد کنترل مطبوعات چه می

از  -رغم تشابه مورد یا موضوع به -یکدست نیست و از نهادی به نهاد دیگر و -خودسانسوری

شگفتا که » (.۹۰ ص) «ای به نشریه دیگر متفاوت است. کتابی به کتاب دیگر و یا از نشریه

خانه و سازمان دولتی یا  اد ممیزی یا وزارتکه در برخی موارد به نه ای و دوگانه برخورد سلیقه

 شخصیِ نظریِ طورکلی ناشی از نگرش و منش و سلیقه و تنگ کند، به مذهبی ربطی پیدا نمی

توان دید که  ها، عبارات یا مواردی را می بررس است. در بسیاری مواقع، واژه مأمور ممیزی یا

هیچ ایرادی  برعکس، گاهی بی مشکل تلقی شده و راه کسب مجوز کتاب را مسدود کرده و

راحتی از این گردنه عبور کرده و کتاب با همان متن منتشرشده است. این واقعیت، نشان  به

موجود و ادعای  ۀنگران رغم قانون جزئی مند نبودن فرآیند سانسور، به قانونخشکی یا دیگری از 

برانگیزی  دیگر، حساسیت یانب نهادهای رسمی و غیررسمی مسئول، مبنی بر عمل به قانون است. به

ای و  نامه گردد تا به مفاد آیین بسا به شخص بررس و مأمور ممیزی برمی ها و عبارات، چه واژه

ها فاقد منطق است و از  قانون ممیزی و سانسور. تجربه نشان داده است که بیشتر این حساسیت

ابسته به شخص بررس، یک بررس به بررس دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است و و

 (.۱۰۳-۱۰۲ صص) «کند. شدت و ضعف پیدا می

 استاندارد دوگانه در سانسور

 ها یکسان نیست. یکسانی وجود ندارد و رویهو معیار استاندارد سانسور، به طور کلی،  درزمینۀ

شود که  در حال حاضر، عملکرد ممیزی در ایران یکنواخت و هماهنگ نیست. گاهی دیده می»
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های بیشتری با نهادهای کنترلی سانسور دارد. او در  روزنامه یا یک ناشر کتاب، گرفتارییک 

ها و اخطارهای بیشتری است. این وضعیت  شرایط مشابه با دیگران، مجبور به پذیرش محدودیت

یا « خودی و ناخودی»ای است به نام  ناشی از پدیده -طور که پیشتر اشاره شد همان -آمیز تبعیض

 ص) «آورد. آمیز که سانسور دوگانه یا دونرخی را به دنبال می ارد دوگانه و برخورد تبعیضاستاند

این پدیده را  و در سایه تجزیه و تحلیلی ساده و در عین حال، محکم، (. کهن در ادامه۱۳۱

که افراد یا  شمارد به دو معناست: یا این این پدیده که اصل برابری را محترم نمی» دهد: توضیح می

شمارند و یا در چارچوب و بر  جدا و برتر می« دیگران»را از « خود»طور ماهوی،  مقامات، به

شوند. در هر دو حالت، طبقه یا مجمعی از  طور ناعادالنه انتخاب می به مبنای این طرز تفکر،

تدریج جور دیگری به دنیا و  به و« اند غیرخودی»که  آید در مقابل بقیه به وجود می« ها خودی»

رفته  بینند. آنان رفته شنوند و یا می خوانند یا می کنند و طور دیگری مطالب را می اطراف نگاه می

ها  ها واقعیات دنیا را ببینند یعنی توانایی دیدن دنیا از چشم غیرخودی توانند مانند غیرخودی نمی

رداخته و نسبت به ها پ های خودی دهند؛ حتی ندانسته، به تأیید اعتقادات و دیدگاه را از دست می

بیگانه و  ها را طردشده و و برعکس، غیرخودیکنند  شدت ابراز احساسات می ها به آن

پندارند؛ برای خود امتیازهای خاصی قائلند و ناعادالنه مزایا و حقوقی را به خود  قبول می غیرقابل

 (۱۳۱ ص) .«.دهند اختصاص می

 تنیدگی سانسور با گفتمان جاری در کشور درهم

در حال حاضر، هم وضعیت سانسور و هم موقعیت دهد،  بنابر تجزیه و تحلیلی که کهن ارائه می

توانند مستقل از هم باشند و هرگونه تالش برای ورود به فرآیند  های جاری در کشور نمی گفتمان

ها، بدون توجه به چگونگی وضعیت آزادی بیان و قلم و شناخت  تحلیل و شناخت این گفتمان

هایی جاری  که صادقانه باید گفت به صور گوناگون و با شدت و ضعف -سطح سانسور بافت و

شود و تحلیل و بررسی گفتمان مربوطه، غیرعلمی و  تالشی ناقص محسوب می -بوده است

 (.۶۶ص ) محدود و غیرواقعبینانِ خواهد بود.

میزان سانسور  ۀکنند مشخص ،جناحی قدرت و نفوذ ،سانسور در کشور ۀزمین دراز این گذشته، 

در دورۀ » به این نکته اذعان دارد.به وضوح، دکتر کهن نیز  .در کشور و نه قوانین موجوداست 

اصطالح  های ثابت و به ها را شاهدیم، اما سوای مرزبندی جمهوری اسالمی گرچه بازی جناح

یزان مندی جناحی است که م سیاسی، درواقع، این قدرت -سوای خط قرمزهای پابرجای مذهبی
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کند و نه  هنری ارتباطات جمعی را تعیین می -رسانی و نمایش تصویری تسامح در نشر و اطالع

 (.۳۶ص ) «موجود. ربوطۀروح مفاد قوانین م

 در سانسورکلی  بندی طبقه

سانسور »و « نتشارسانسور پیش از ا»از دو نوع  پدیدارشناسی سانسور در یک تقسیم بندی کلی

ترین نوع سانسور  سانسور پیش از انتشار یا سانسور پیشگیرانه، پرسابقهکند.  یاد می« پس از انتشار

حتی پیش از انتشار مطلب و نظر خود، مورد کنترل و پیگرد  گوینده یاو نویسنده  است

مذهبی( قرار  چه سیاسی چه عقیدتی و یاخواه دارند ) استبدادی و تمامیت هایی که خوی دولت

دیگر، شکل متفاوت و  مأموربه  مأمورید یا ندارد و از فر حدومرزینسور، گیرد. این نوع سا می

وجود « رسانسور پس از انتشار یا اظها»گیرد. در مقابل این نوع سانسور،  ری به خود میغیمت دامنۀ

 مؤلفزنامه یا نویسنده و نیز گفت. به این معنا که رو« گیرانه سانسور پی»توان به آن  دارد که می

و یا نظر خود را بیان داشت، مورد بازخواست، تعقیب و  کردکه مطلب خود را منتشر  پس از این

 (.۴۸ص ) «.گیرد میمجازات قرار 

 خودسانسوری

. این ..گیرد میجای « سانسور پیش از انتشار»ساختار، در چارچوب  ازنظر« خودسانسوری»پدیده »

یک هنجار  صورت به رفته رفتهنوع سانسور که مبتنی بر مالحظه یا ترس نویسنده و گوینده است، 

و خالقیت او را  کارآییشود و  نگار غالب می دهنده، بر ذهن نویسنده و روزنامهو عامل آزار

در اثر هراس از بیکاری و از دست دادن شغل و وحشت از »بنابراین  (.۴۹ ص) «دهد. کاهش می

های نوشتاری و گفتاری خود را فراتر از  دامنه محدودیتمجبور است پیگرد ناشی از آن قانون، 

به  -و روشنگری رسانی اطالعدر  -ببرد و موردنظرمطرح در مفاد قانون های  مرزبندییا مفاد و 

 (.۵۰ص ) «حداقل اکتفا کند.

 ای کاری حرفه ری یا محافظهخودسانسو

این »کند که  کهن در بیان و استدالل خود در باره این اجبار یا تحمیل ناخواستۀ ذهنی، تاکید می

در هر شغلی  طورمعمول بهای که  کاری حرفه را شاید شما خودسانسوری بنامید یا نوعی محافظه

سوری ناشی از ترس و واهمه از توان با خودسان ای را نمی تردید چنین پدیده شود. بی پیدا می

سانسوری در درازمدت انچه خودچن» (.۵۰ ص) «کارگزاران نظام سانسور یکسان تلقی کرد.

 ۀهمها در  ، موجب کندی تفکر یا توقف خالقیتدرنهایتندارد و تداوم آن،  حدومرزی

را دامن  ها ماندگی عقبشود و  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی می عرصه
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برقراری سانسور در یک کشور چه مبنای مذهبی داشته باشد و چه سیاسی، » (.۵۱ ص) «.زند می

 (.۵۱ ص) «: محدودیت آگاهی و حفظ قدرت حاکم.کند مییک هدف را دنبال  هم روی

 بالتکلیفی در سانسور

بالتکلیفی و  ،سانسور به دلیل وجود ساختارهای موازی و تفسیرپذیری شدید ۀدر ایران درزمین

 تواند میهم  زمان هم  یا یک مطلب، ای که با این روند یک کتاب گونه حاکم است به ومرج هرج

 اختار نظام مدیریت دولتی و قضاییس مشمول سانسور گردد و هم نگردد. کهن دلیل این امر را

ها  محدوده قانون فراگیر مطبوعات وجود دارد و مرزها و که ایندر حین : »نویسد میداند و  می

وجودِ های موازی و ساختار خاص حکومت و  ، اما به علت وجود سازمانشده تعریف

مداری عامالن و ضابطان همان قانون  تفسیرپذیری شدید در یک حکومت دینی و سلیقه

« شدن»، هم لحظه یککنیم که در برخورد با یک موضوع در  مطبوعات، ناگهان مشاهده می

نگار و نه  وزنامهنه ر بنابراین ؛«عدم امکان»و هم « امکان»یا هم  و« نشدن»وجود دارد و هم 

های سیاسی درون  گویان و مدیران وابسته به جناح ، سخندرواقعو  -پیشگان سیاستنویسنده و نه 

 ،سانسور ۀدرزمین (.۷۷ ص) «گیری استوار و پایداری ارائه دهند. توانند موضع نمی -حکومت

، به گیرد که مجبور است برای جلب نظر طرفداران خود میکومت در حالتی قرار حگاهی 

از خطرات انتشار مطالبی که به فساد اخالقی و سانسور دست بزند تا آنان را، به زعم خود، 

های  وی دیگر ماجرا، نگرانی و هراس از واکنشس» د.دور نگهدارآنان منجر شود  عقیدتی

ها و یا انعکاس گفتارها و تصاویر  تب و روزنامهو مذهبی از انتشار ک غیرسیاسیاحتمالی نهادهای 

های ارزشی، اعتقادی و فرهنگ دینی بشود و  موجب حساسیتشاید هایی است که  یا فیلم

هایی از جامعه را به دنبال آورد. به زبان دیگر گرچه نظام  های گروه مشکالت و نارضایتی

های گوناگون مراجع  جمهوری اسالمی یک حکومت دینی است، اما با توجه به تفاسیر و قرائت

آنها در  مؤمنو همچنین حضور دلبستگان و پیروان ها و رویدادها  از پدیده غیردولتیو نهادهای 

، تالش مقامات دولتی، جلب رضایت این بخش و هماهنگی با نظرات درنهایتدرون جامعه، 

در این زمینه حکومت گاهی از احساسات و عواطف باورمندان نیز برای  (.۸۱ ص) «آنان است.

اندازی کلی  و در چشمن در این زمینه کند. که انداختن موج علیه انتشار یک اثر استفاده می راه

های موجود در  نمایی سنت ها با سوءاستفاده از باورها و بزرگ حکومت» :ممعتقد است که گاهی

صورت نوشتاری و دیداری و شنیداری، مورد اتهام  جامعه، آثار صاحبان فکر و اندیشه را چه به

یا گفتار و اثر هنری موردنظر، مرزهای کوشند به مردم بقبوالنند که نوشتار  و می دهند میقرار 
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ها،  ترتیب حکومت این های آنان را مورد تجاوز قرار داده است. به ها و سنت باورهای رایج و آیین

را در پشت موجودیت  شانرا توجیه کرده و اهداف پنهانمورد نظر خود نظام سانسور تحمیلی 

یاسی است و مبتنی بر حفظ قدرت کنند؛ اهدافی که بیشتر س هنجارهای اجتماعی دنبال می

دهندۀ ارتباطات جمعی است. این پدیده  استبدادی و یا طبقاتی و مسدود کردن مجراهای آگاهی

تر از بارور  مراتب آسان طورکلی، شوراندن عاطفه و تعصب، به بر این اصل استوار است که به

 (.۱۱۹-۱۱۸ صص) «کردن خرد و عقالنیت است.

 ؟دلیل اصلی سانسورحفظ اخالق اجتماعی 

که اغلب از سوی کارگزاران سانسور ادعا  این»کند  تاکید میوار واقعیتی تلخ  او با طرح پرسش

های  شود که برقراری سانسور در نشر و گفتار و تصویر و کنترل مطبوعات و سایر شبکه می

 «قعی و منطقی.رسانی، به دلیل حفظ اخالق اجتماعی است، بیشتر جنبۀ توجیهی دارد تا وا اطالع

که جوهرۀ روشنفکری، تعقل و خردورزی است؛ در چارچوب این  رغم این به(. »71 ص)

که نظری متفاوت از نگرش تحمیلی و مسلط  -عنوان دگراندیش  ها، هرکس به حکومت

شود.  غیرخودی و حتی خائن تلقی می - حکومت یا برخالف نظر ادعایی نهاد قدرت دارد

در نظام بسته و مبتنی بر سانسور، از قالب تهی شده و معنای دیگری به  دیگر، مفاهیم عبارت به

 (.۷۶ ص) «آید. صورت ناسزا درمی گیرد و گاهی به خود می

 تعدد مراجع اعمال سانسور

 عنوان به) مطبوعاتبازرسی و اعمال سانسور در  مأمورتاریخی، نهاد یا سازمان مسئول و  ازنظر»

یت همگانی زمان خود(، از آغاز انتشار روزنامه تا پس از مشروط ۀیا رسان جمعی ارتباطتنها وسیله 

، تک نهادی و دریک جا متمرکز وبیش کممحمدرضا شاه،  ۀدورو دوران رضاشاه و بخشی از 

امور مربوط به مطبوعات و سینما  ،با استقرار نظام جمهوری اسالمی، از ابتدا چندین نهاد اما ؛بود

جع، به حدی ا. این تعدد مرقراردادندگیری و مورد نظارت و کنترل  یرا از جهات متفاوت پ

گسترش یافت که در مواردی، ضابطینی فراقانونی، وارد میدان شدند و ضوابط فراقانونی قانون 

 «، خودسری کردند.اصطالح بهگذاردند و  مورداجرابه  شانممیزی و کنترلی خود را توسط خود

 (.۸۵-۸۴ صص)

 سانسورروند  بر مؤثرتعدد مراکز 

ای است که اگر  گونه درهرحال باید خاطرنشان کرد که ساختار سانسور در ایران کنونی به»

نگار حتی با رعایت کامل مفاد آخرین قانون مطبوعات مصوب مجلس  نویسنده یا روزنامه
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تواند از تفاسیر و پیامدهای  شورای اسالمی و شورای نگهبان مطلب بنویسد، هنوز هم نمی

تنها نهاد رسمی و مجری این قانون که  نه زیرا نسورمآبانه پس از انتشار، خاطرجمع باشد؛سا

از  -ها دهد، بلکه سایر بخش و یک تفسیر ارائه می نظر یکوزارت ارشاد اسالمی است، 

بسا برداشت  نوبه خود چه نیز هر یک به -های اطالعاتی و قضایی تا حوزوی و حتی نظامی بخش

عنوان نمونه، در ایران عملکرد سه دهه  به» (.۱۰۴ ص) .«دیگری از همان متن یا عنوان داشته باشند

بوعات نشان داده است که حدومرز مجاز و غیرمجاز کنندۀ مط گیر و کنترل اخیر نهادهای پی

نگاران در دو سطح چاپی و غیرچاپی و مجازی یا  بودن مطالب و آثار نویسندگان و روزنامه

شده از سوی حکومت و مراجع قدرت است  شده و مبتنی بر معیارهای تعیین اینترنتی، هم شناخته

شود که ما در  ضوع زمانی بیشتر آشکار میاست. پیچیدگی این مو دور از هرگونه معیاری، و هم

نوعی، وزن دولتی یا مذهبی دارند. فرد باالدستی  شهر و سازمان، با فرد یا افرادی مواجهیم که به

ای دارد، اگر درباره متن یا اثری در  شده مزبور که در ساختار دولتی یا مذهبی، جایگاه تعریف

بسا منجر به پیگرد صاحبان اثر در  ای بنماید، چه های همگانی اظهارنظر یا ابراز سلیقه رسانه

 (.۱۵۸-۱۵۷ صص) «های همگانی بشود. مطبوعات و سایر رسانه

 های اقتصادی برای اعمال سانسور استفاده از اهرم

که برخی از آنها سلبی است  برند میهای گوناگونی بهره  ها برای اعمال سانسور از سیاست دولت

های مالی جهت کنترل  مانند ندادن مجوز و برخی ایجابی است مانند استفاده از حمایت

: نویسد میبه این بحث پرداخته و  ای ریشه صورت بهکهن در کتاب  مطبوعات و عملکرد ناشران.

ی مطبوعات در نوع نگرش و روند بازرسی و ممیزدر چند دهۀ اخیر  که این، سوای طورکلی به»

ایران تغییر کرده است، اما با استقرار نظام جمهوری اسالمی و به دنبال تجاوز ارتش عراق به 

های ارزی و مشکل  به کشورمان و برقراری محدودیت شده تحمیلجنگ یک ایران و آغاز 

واردات کاغذ و سایر ملزومات چاپ و نشر به کشور و قرار گرفتن کاغذ در ردیف اقالم خاص 

با  ها کتابشد که فعالیت برخی ناشران یا انتشار برخی از  بندی شده، گاهی مشاهده می سهمیه و

 خود -گذاری کتاب که گرفت. افزون بر این، قیمت قرار می محدودیتتوسل به این اهرم، مورد 

گرفت نیز موجب توقف یا تحدید  و مدتی توسط وزارت ارشاد اسالمی انجام می -بود بدعتی

دو نوع دیگر از برخورد بتوان  بسا چهشد. این دو عامل را  ثر و یا کار و فعالیت ناشر میانتشار ا

ا ساختاری در روند ممیزی و کنترل و نشر کتاب در دوران اخیر به شمار آورد که ای ی سلیقه

ها  روزنامه) مطبوعاتسایر  ۀدر همین دوران در زمین» (.۸۹-۸۸ صص) «پیش از آن سابقه نداشت.
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 شدت بههای اخیر  خودسانسوری که طی سال ۀمجالت( باید خاطرنشان کرد که غیر از پدیدو 

بندی کاغذ و یا دسترسی به کاغذ به قیمت دولتی برای برخی مطبوعات  رواج یافته، عامل سهمیه

توان نوعی تحمیل محدودیت و یا  ( را میغیردولتیالبته به معنای مطلق ) غیردولتیجناحی یا 

نکتۀ نهفته در این زمینه این است که تجربه نشان داده » (۸۹ ص) «بوعاتی قلمداد کرد.سانسور مط

های غیرمستقیم حمایت مالی و معنوی از برخی ناشران و  نوبه خود به یکی از روش که این بند، به

بندی کاغذ و سایر  شده و مانند سهمیه یعنی یک رانت( تبدیل) های مشخص برخی کتاب

ها و ناشران، و درواقع،  قیمت دولتی درگذشته، نوعی فشار بر سایر کتاب ملزومات چاپ به

نکتۀ دیگر در » (.۹۹ ص) «شود. روشی برای استحکام نظام ممیزی و کنترل نشر محسوب می

حمایتی از یک یا چند  کارگیری ابزار حمایتی و عدم های غیرمستقیم سانسور و به زمینۀ اهرم

های دولتی است. در بسیاری اوقات مشاهده  موضوع پخش آگهی نشریه در مقابل نشریات دیگر،

ها،  بندی این آگهی شود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی، از طریق نحوۀ سهمیه می

ترتیب، نوعی سیاست تنبیهی  این دهد و به بنیۀ مالی و پایداری نشریات را تحت تأثیر قرار می

 «کند. ها اعمال می های جناحی روزنامه ها و وابستگی گیری تشویقی را در قبال عملکردها یا جهت

 (.۱۱۴-۱۱۳ صص)

آرایی شده کتاب را به ادارۀ کتاب ارائه  ناشران برای اخذ مجوز انتشار باید نسخه نهایی و صفحه

یا مجاز برای انتشار  گیرد و در نهایت رت ارشاد قرار میدهند. کتاب مورد بررسی بررسان وزا

حذف و تغییر که این صورت سوم بیشتر محتمل  شرط بهمجاز یا و  غیرمجازیا  شود میشمرده 

بر مبنای نام و  صرفاًموضوع یا محتوای کتاب چیست،  که اینالبته برخی مواقع جدا از »است. 

 (.۹۵ ص) «شود. تلقی می انتشار غیرقابل، آن کتاب، )وحتی نام ناشر( مؤلفشخص 

لط است و کلی غ که به نمایند میآید که بررسان درخواست اصالح مواردی را  پیش می بسا چه

ممیزی بدون درنظر گرفتن زمان و  ۀبررسان ادار» برد. می سؤالمبحث علمی کتاب را زیر 

واقعیت اوضاع و شرایط مکانی و زمانی در متنی که مربوط به گذشته است، نام محل را تغییر 

کنند که موجب ناهماهنگی در متن و از اصالت  ن کنونی را جایگزین آن میداده و نام یا عنوا

 جمهوری نظام، در متنی مربوط به چندین دهه پیش از استقرار مثال عنوان بهشود.  انداختن آن می

اسالمی، بررس، نام مصطلح زیارتگاه شاه عبدالعظیم را به حضرت عبدالعظیم و بیمارستان 

زمانی متن ناهماهنگ است. حتی  های واقعیتو  زمان باتغییر داده که  رضا را به امام رضا شاه

در متون مربوط به  ذکرشدههای  موارد متعددی وجود دارد که اسامی برخی شهرها و خیابان
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برای نمونه، اغلب » (.۱۰۳ ص) «ها اطالق شده است. های کنونی به آن و نام شده حذفزمان شاه 

 شود که شاه سابق ها و مجالت سه دهۀ اخیر مشاهده می روزنامهها و مقاالت  در کتاب

که اگر همه افراد ملت  کنند. درحالی ذکر می« محمدرضا خان»محمدرضا شاه( را برای تحقیر، )

ازنظر  -نداشته و حتی برای تحقیر او نیز« خان»او هرگز عنوان  ،هم با او مخالف باشند

عمل کرد زیرا بیان چنین عنوانی، ازنظر واقعیت تاریخ  گونه توان این نمی -شناسی تاریخی روش

شود. به همین ترتیب در اکثر متونی که در  و تحقیق تاریخی، یک جعل و انحراف محسوب می

عنوان  از رضاشاه به جا همه رادیوتلویزیونیرسد و حتی در گویش  های اخیر به چاپ می سال

ن یا نام مربوط به فقط یک دورۀ تاریخی بوده آن عنواشود که  و توجه نمی شود رضاخان یاد می

تواند  در نام بسیاری افراد یا مسئوالن گذشته، نمی« خان»است و مانند وجود صفت یا عنوان 

 (.۱۲۱ ص) «.توهین تلقی شود

 سانسور جنسیتی:

سانسور »، شده فراموشگران و ساختارشناسان  از دید تحلیل وبیش کمبعد دیگر سانسور که »

 شدت بهها حاکم است  های دینی بر آن است. این نوع سانسور در ممالکی که حکومت« جنسیتی

های  ، پرداختن به نقش و روایت زنان در رسانهطورکلی بهو رواج دارد. مباحث مربوط به زن 

نوشته و  تنها نهبرخورد،  ۀنحو. این پذیرد میطح حداقل صورت ها، در س گونه رژیم همگانی این

 ص) «.گیرد برمیبلکه حتی نمایش تصویر زن و متعلقات پوششی او را نیز در کتاب و خبر، 

۱۱۰.) 

 پیامدهای سانسور:

منسجم  صورت بههای اصلی کتاب است. پیامدها  پیامدهای سانسور جزء بخششناخت  و تحلیل 

. مشاهده کردتوان آنها را  جای کتاب می قرار نگرفته ولیکن در جای موردبحثو در یکجا 

 صورت بهجا  ها از کتاب استخراج و در این این پیامدها، کل آن مخرب اثرجهت نشان دادن 

پردازی  نظریه و مدیریت ۀزمین . این بحث با توجه به تخصص دکتر کهن درشود میمنسجم ارائه 

 .شود میاز نقاط قوت کتاب محسوب سیستمی، 

 های سانسور: ظاهرسازی از نتایج و آسیب.۱

های استبدادی، پیدایش و  نتایج ناشی از حاکمیت سانسور و استمرار حکومتیکی دیگر از »

های ایدئولوژیک بیشتر  ویژه در رژیم است. این پدیده، به« ظاهرسازی»توسعۀپدیدۀ مخربی به نام 
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چیز با ظاهرسازی  ها و در تشریح رویدادها، همه که در اجرای برنامه طوری آید. به به وجود می

گونه کشورها، در محافل  در این تظاهرترتیب،  این یابد. به با ظاهرسازی پایان میشود و  آغاز می

های اقتصادی و  آیی ها و حتی در گردهم رسمی، بازدیدها، جلسات اداری، مدارس مناسبت

چه  شود. ظاهرسازی پدیدۀ بسیار نامیمون و مخربی است که شوربختانه چنان المنفعه حاکم می عام

که  و زدودن آن بسیار دشوار خواهد بود چندان شود مید فرهنگ روابط اجتماعی تداوم یابد، وار

و در دراز مدت، جامعه را به قهقرا و دوگانگی  شود رسوبات آن از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 (.۱۲۸ ص) «.بَرد می

 اعتمادی از پیامدهای سانسور رشد فرهنگ بی.۲

باید یکی دیگر از پیامدهای مخرب و غیرمستقیم ناشی اعتمادی در جامعه را نیز  رشد فرهنگ بی»

از استقرار درازمدت سانسور به شمار آورد. در چارچوب سانسور، مردم یعنی خوانندگان 

 مطبوعات و شنوندگان و بینندگان رادیوتلویزیون، هنگامی که اخبار و مطالبی را که دربارۀ

بینند،  وضوح می آن موارد در محیط خود، به کنند، با آنچه درباره مسائل و رویدادها دریافت می

چه اتفاق افتاده و واقعیت  چه منتشرشده و آن کنند، متوجه شکاف فاحشی میان آن مقایسه می

 دهند. های همگانی اعتبار خود را نزد مردم از دست می رفته، رسانه رو، رفته شوند. ازاین دارد، می

نگار، آزاد نیست و فاقد  داند نویسنده و روزنامه چنین وضعیتی، مخاطب از قبل می در (.۱۲۸ ص)

گرایانه است، بنابراین پیامی که به مخاطبین  طور واقعیت رسانی به فرصت و امکان الزم برای پیام

نگار و نویسنده، برای  سو روزنامه شود، منطبق بر کل واقعیات نیست. درنتیجه از یک ارائه می

نویسی و  زنی و پوشیده اصطالح، به گوشه ، به نمادسازی و بهانتقال پیام و مطلب خود به خواننده

برد و از سوی دیگر، خواننده نیز مجبور به خواندن مفاهیم  راز پناه می و رمزارائه متنی سرشار از 

 (.۱۲۹ ص) «را کشف و بازشناسی کند.)یا حداقل بخشی از آن( شود تا آن پیام  میان سطری می

 پرستی شخصیت.۳

، در نظام دیگر بیان بهاست « سازی بت»، یکی از پیامدها یا محصوالت سانسور، طورکلی به»

شود و انسان خطاکار در  می (و حتی ارزشمند و مقدس)مستبد، مبرا شخص سانسور است که 

جا که هیچ ایراد و انتقادی را  شود و از آن و تبدیل به بت میحاکمیت، از تقدس برخوردار شده 

تداوم  ،ها ات اشتباه و به بیراهه بردنمجایگاه مقدسی وارد کرد، تصمی توان بر یک چنین نمی

 .«یابد و در درازمدت، نه یک فرد و گروه، بلکه ملتی و کشوری را به ناکجاآباد خواهد برد می
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ساالری و دموکراسی،  در نظام مبتنی بر سانسور، به جای اشاعۀ فرهنگ مردم» (.۱۱۷ ص)

وری و در همۀ سطوح و ساختارهای سیاسی و آموزشی تبلیغ پرستی و دیکتات فرهنگ شخصیت

 -ویژه شاغلین نهادهای دولتی یا وابسته به دولت به -شود. در هر نوشته و سخنی، همگان می

باید پیش از هر چیز، بر شخصیت و سکنات شخصی رهبر یا فرمانروای کشور تأکید ورزند و  می

 «.کیش شخصیت»همان ( یعنی ۱۲۶ ص) «نمایی پردازند. به بزرگ

 انفعال در جامعه از پیامدهای سانسور.۴

شود که فرآیند توسعه و پیشرفت ملی  تفاوتی در جامعه می سانسور در درازمدت باعث نوعی بی»

شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب کندی و اختالل آن خواهد شد. در این زمینه  را به

تفاوت و منفعل شدن  بیش از همه مسئول بیکنندگان قانون ممیزی و آمران سانسور،  تدوین

 (.۱۷۶ ص) «جامعه بوده و سرچشمه تمام پیامدهای ناشی از سانسور هستند.

 ها اثرگذاری سانسور بر خالقیت.۵

. به این معنا که اگر .آزادی ... البته با فرض پایدار بودنِشرط بروز خالقیت، لزوم آزادی است »

نگار یا یک هنرمند، نگران این باشد که آیا فردا  یک ذهن خالق یعنی یک نویسنده و روزنامه

چه او از  تواند آزاد باشد. چنان یا نه، بالطبع امروز هم نمی خواهد بودنیز آن حد از آزادی باقی 

ران و وحشت داشته و دلواپس پیامدها و عواقب نوشتار یا گفتار یا تصویرپردازی امروز خود نگ

گر ظرفیت ذهن خالق  تواند نمایان کند، نمی تردید آنچه امروز خلق می تعقیب و زندان باشد، بی

اگر سانسور حاکم باشد اثر » (.۶۹.۷۰ صص) «میزان ترس اوست. دهندۀ نشان او باشد بلکه بیشتر

و ی ما اثری ناقص و حتی غیرواقعی ما و نقاش ما، مقاله ما، کتاب ما، موزیک ما، تصویر ما، گفتار

خواهد بود یعنی مقاله سانسورزده، کتاب سانسورزده، موزیک سانسورزده، تصویر انتزاعی 

رفته، هنر سانسورزده است و نه اثر  هم سانسورزده، گفتار سانسورزده، نقاشی سانسورزده و روی

بیند و برداشت  اثر را میمرزی و افکار عمومی در جهان، همین  ما. متأسفانه مخاطبان درون

 (.۷۰ص ) «های بالقوه ما را. و نه اصل اثر یا خالقیت کنند و بر مبنای آن، قضاوت می کنند می

 سانسور ضد توسعه.۶

متعددی  های کتابآن گذارده و  های شیوهو  در باب دانش مدیریت و توسعه راکهن که عمری 

او در  است. تأمل قابل بسیار که این گفته نددا می «ضد توسعه»در این مورد نوشته است سانسور را 

واقع، با مرتبط ساختن تثوریک سانسور و  توسعه، بٌعد جدیدی را در مباحث توسعه و ابعاد 
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اجتماعی، صنعتی و اقتصادی فرهنگی آن گشوده است که دریچۀ مناسبی است بر گشایش 

ها و ورزش فکری  اندیشهکالم، ضد توسعه و مانع شکوفایی  سانسور در یک» گفتمانی تازه.

ها است. دامنۀ این عامل ضد توسعه، از توسعۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا بعد  انسان

توان در دنیای کنونی،  ناپذیر را می گیرد. این واقعیت خدشه تر یعنی توسعه انسانی را در برمی مهم

مولدان و صاحبان نوآوری در با نگاهی گذرا به تفاوت موجود میان جوامع پیشرفته )یعنی 

هایند( مشاهده  ها و نوآوری کنندۀ آن خالقیت مانده )که مصرف جهان(، با جوامع عقب

مدیریت استراتژیک در انتقال تکنولوژی به کشورهای »که مولف کتاب کهن  (.۶۸ )ص«کرد...

را  کشورها جامعه و ماندگی عقبو  یافتگی توسعههای  یکی از مالک، 1نیز است «در حال توسعه

کشورها  دودستههم از این  فهرستیجدول یا و  داند میها  وجود یا عدم وجود سانسور در آن

ها مطبوعات آزادند و محتوای  توان کشورهایی که در آن در این زمینه، می» :دهد میارائه 

ور نشریات سرشار از مقاالت و مطالب انتقادی است را با کشورهایی که مطبوعاتشان دچار سانس

تابد، مقایسه کرد و به این حقیقت  و ممیزی است و دولت یا قدرت حاکم، هیچ انتقادی را برنمی

که با خودکامگی  که انتقادپذیر است، در چه سطحی از توسعه قرار دارد و آن که آن برد پی

(. ۱۴۳ ص) «.کند در کجای دنیا ایستاده است خبری و بگیروببند مطبوعات حکومت می

 ۶تا  ۱ هایی بین نروژ، سوئد، فنالند، هلند، دانمارک، سوئیس، ژاپن و کانادا با رتبه ترتیب این به»

گیرند. در مقابل،  در زمره کشورهایی با حداکثر آزادی مطبوعات و کمترین سانسور قرار می

اق کشورهای کره شمالی، ازبکستان، کوبا، ایران، سومالی، سوریه، سودان، عربستان سعودی، عر

 (.۴۲ص ) «ترین ردۀ آزادی مطبوعاتی یا بیشترین سطح سانسور قرار دارند. و زیمباوه در پایین

 تأثیر سانسور بر رواج شایعه.۷

پردازی در جوامع  ندرت از آن یادشده، رواج شایعه و سرعت شایعه بعد دیگر سانسور که به»

های خبری  ها و محدودیت ممنوعیتسانسور زده است. مردمی که تحت تأثیر نظام سانسور و 

درستی  گذرد، به چه در پیرامونشان می اند و خود ضمن حضور در واقعیات، از آن قرارگرفته

چه که وجود دارد و در اطرافشان  شوند میان آن رفته متوجه شکاف عمیقی می رفته ،آگاهند

چه مطبوعات  چه در رادیوتلویزیون و -چه که در مجراهای رسمی حکومت گذرد و آن می

                                                 
۱

 :است شده منتشر انگلیسی زبان به کتاب این 

Technology Transfer: Strategic Management in Developing Countries, Sage Int., London, 

2004. 
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و  شده تبدیل «یقین »بهاندوزی،  ، پس از مدتی تجربه«شک اولیه»شود.  ارائه می -تحت کنترل

دهند.  کلی اعتماد خود نسبت به اخبار و اطالعات منتشره و گفتار دولتیان را از دست می به

های حکومتی مواجه  پردازی در عرصه درنتیجه، حاکمان با پدیدۀ شایعه در جامعه و شایعه

شود؛  ترتیب، سانسوری که خودشان برقرار کرده بودند، تبدیل به ضد خود می این شوند. به می

سعی در کنترل  ،و اعمال فشار و تهدید همبتنی بر قانون خودساختهای سانسور  که با اهرمدولت 

وپنجه نرم کند  شایعه دست گسیختۀ داشت، اینک باید با پدیدۀ لجام های همگانی محتوای رسانه

 (.۱۰۹ ص) «یک مأمور سانسور بگمارد. که بر هر فرد، پذیر نیست مگر این که کنترل

 ها باط فرهنگی بین ملتسانسور مانع ارت .۸

باز  های ارتباط فرهنگی را نیز نیمه خواه با اعمال سانسور، دروازه های تمامیت حکومت»

شوند تا  بندند و موجب کندی و عدم تعامل و ارتباط فرهنگی می کلی می گذارند و یا به می

یرزایشی ها و مواضع جامعۀ تحت سلطۀ خود را به حالت ایستا و غ به این وسیله خاستگاه

ای،  بارز چنین جامعه نمونه (.۵۲ ص) های خودکامگی را استحکام بخشند. دارند و پایه نگه

گونه کشورهای کنار افتاده  درگذشته آلبانی بوده و در حال حاضر، کره شمالی در رأس این

 (.۵۲ ص) «از تعامل فرهنگی و مطلقاً سانسورزده قرار دارد.

های  و اولویت در ارائه پیام )صفحه آرائی یا ترتیب عرضۀ پیام در رسانهسانسور 

 همگانی( 

برانگیز است ولی همواره وجود  این نوع از سانسور هم جزء مواردی است که کمتر حساسیت

جالب » برانگیز است. گیرد و کمتر مانند سانسور کتاب جنجال بسیار نرم صورت می بسا چهدارد و 

های خبری در صفحات  اخبار و گزارش ۀبندی و ارائ در ممالک آزاد، طبقه که است بدانیم

اخبار و و محتوای برحسب اهمیت و ارزش خبری  صرفاًمطبوعات و در اخبار رادیوتلویزیون، 

حکومتی )که در کشورهای خودکامه و  ۀهاست و نه برمبنای مقام یا وزارت و رد گزارش

 ۀنحوجا و  شود(. در حال حاضر در ممالکی که سانسور جاری است، حتی سانسورمآب عمل می

در آرایی(  صفحه تیتر یا عنوان اصلی )یعنی میزانپاژ یا ۀقرار گرفتن برخی اخبار و مطالب، انداز

 های خواسته ونیز تابع دستورات یون( ) و ترتیب عرضۀ مطلب و پیام در رادیو و تلویزها  روزنامه

نوع دیگری از سانسور، یعنی سانسور  ،خود، این پدیده ۀنوبسانسور و ممیزی است که به  ۀادار

 (.۱۲۷ ص) «دهد. را نشان میو اولویت  میزانپاژ 
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 سرگردانی در سانسورپذیری

نگار که در  نوبه خود یک مثال مشخصی است از بالتکلیفی نویسنده و روزنامه این رویداد، به»

ماند و دچار روزمرگی  شده، همچنان بالتکلیف می رعایت سانسور و ضوابط از پیش تعیین

تواند امروز  چه دیروز نوشته یا گفته، می شود. در چنین شرایطی او مطمئن نیست که آیا آن می

سرگردانی در »عنوان  سابقه که شاید بتوان از آن به ای کم و بنویسد یا خیر! پدیده هم بگوید

داوری و  ، پیش«صفر و صد بینی»پدیدۀ نام برد. البته « سانسورپذیری سردرگم»یا « سانسورپذیری

 ،کنیم که یکی دو روزنامه اتهام را نیز باید بر این معضل افزود. افزون بر این، مرتب مشاهده می

نویسند و کمتر هم  واقع بر ضد همکاران خود( مطلب می یعنی به) ها و مجالت دیگر روزنامه لیهع

مطبوعات بر ضد یک طرفۀ گیرند! ما در جهان آزاد کمتر با پدیدۀ  مورد استنطاق قرار می

 (.۸۳-۸۲ صص) «مطبوعات مواجهیم.

 

 مقابله با سانسور

نباید تنها عامل  سیار باال رفته است. در این زمینهبسیار بهزینه مقابله سانسور نسبت به دوران قبل »

اشاره شد، هر سه عنصر هرم ساختار  تفصیل بهحکومت را در نظر گرفت، بلکه همچنان که پیشتر 

بینانه  درک واقع به نیازمند «دولت»و  «اندرکاران مطبوعات دست»، «مردم»نظام مطبوعات یعنی 

پایدار نخواهد بود هرگز  «بسته ۀجامع»به این دریافت برسد که عامل حکومتی که  ویژه به ؛دارند

 ص) «است. ناپذیر اجتنابامری  ،«خواهی تمامیتگریز از »و  «بازنگری نگرش»تردید،  و بی

۱۷۱.) 

 پیامدهای برداشته شدن سانسور

 بسا چهمطبوعات  ۀسانسور و آزادی و توسعیکبارۀ البته صادقانه باید پذیرفت که برچیده شدن »

ها )و به قولی ثبات سیاسی( بشود اما در  موجب تشدید اختالف مدت کوتاهکه در ابتدا و در 

گذارد.  ها رو به کاهش می و تمرین دموکراسی، اختالفو عقاید درازمدت، با برخورد آرا 

ای عادی و  پدیده ،شاهد این مدعا است. وجود اختالف در جامعه ،جوامع ۀروندهای توسع

ها و  است و بازدارنده شکوفایی غیرطبیعیمنکر اختالف بشویم امری  که اینت؛ طبیعی اس

 (.۱۷۷ ص) «هاست. واگرایی تشدیدکنندۀ
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 نگار رسالت روزنامه

گیرد که بر  نگار شکل می ، تعهدی برای روزنامه«مسئولیت اجتماعی مطبوعات»با درک نظام »

ای از توسعۀ سیاسی و  گرچه در مرحلهگویی جای ندارد،  پایۀ آن، نشر مطالب جنجالی و گنده

ناسزاگویی و » (.۱۷۲ ص) «برانگیز نیست. گونه نشریات، چندان حساسیت مطبوعاتی، وجود این

نقد رفتار و »کلی با  به« های آمرانه مداری اقتدارگرایان و دولت»پروری مطبوعاتی نسبت به  نفرت

« طنز»و « هجو»شکاف عمیق موجود میان فرق دارد و تفاوت و « انتقاد منطقی و روشنگرانه آنان

 (.۱۷۲ ص) «کند. را تداعی می

 نگاران از فضای باز سوءاستفاده روزنامه

ایم. همین معضل و تنگنای ساختاری  ما این تجربه را چندین بار در کشور خود تجربه کرده»

نگاری،  روزنامهاست که موجب شده در مقاطع کوتاهی از تاریخ مطبوعات ایران که فضای 

اندرکاران مطبوعات  نگاران و دست وبیش، خالی از سانسور و کنترل حکومت شده، روزنامه کم

درستی  آفرین باشند و از آن فضای آزاد، به اند با درایت مناسب و عقالنیت الزم، نقش نتوانسته

نیز پذیرفت که در  مند شده و راه پایداری آن را هموار سازند. همچنین باید این واقعیت را بهره

جای نقد و بررسی و  نگاران به آمده، شگفتا که بخشی از روزنامه دست چنین فرصت به

 ص) «گریزی بپردازند و تعمق را فدای ظاهرپردازی کنند. تنویرافکار، به ناسزاگویی و حرمت

۷۸.) 

با تیزهوشی و  آشکارا، وای را هم برشمرده  نگار حرفه مسئولیت روزنامهکهن، بی رو دربایستی، 

طرفانه  اگر صادقانه و بی»  داند: در ایجاد فضای سانسور مؤثر مینیز عملکرد او را شاید شهامت، 

بخواهیم به ساختارشناسی سانسور در کشور خود بپردازیم باید اندکی نیز رفتار برخی از 

جهت دستیابی به  در نیز موظفندکشیم و بپذیریم که آنان  نقد بهنگاران و نویسندگان را  روزنامه

که سانسور ضد آزادی  درستی و متناسب با شرایط گام بردارند. این آزادی قلم و بیان و عقیده، به

نگار و عدم رشد و توسعۀ مطبوعات و کندی فرآیند  است و موجب محدودیت و آزار روزنامه

ت؛ اما نباید شود، حرفی نیس های همگانی می دموکراتیزه کردن جامعه و ارتقای سطح کار رسانه

پروری بسیار فاصله دارد. میان  گرایی و خشونت فراموش کرد که آزادی قلم با فحاشی و خشونت

رسانی با بیان خشن و بازی با  دهی و اطالع تحلیل و روشنگری با توهین و افترا، آگاهی

بستر صرفاً در در کشورمان، نگاران  احساسات، شکافی عمیق وجود دارد. این گروه از روزنامه

وبیش  ترتیب، از فضای کم این پرداختند و به نگاری می به فعالیت روزنامه پروری، و نفرت خشونت
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روشنگری شاعرانه و »با « خشونت و نفرت پروری»رفتند. در بسیاری مواقع،  راهه می آزاد، به بی

سپس  کهن (.۱۳۵ ص) شد. اشتباه می« ای و مسئول تحلیل و استدالل در ژورنالیزم حرفه

آورد که  ویژه مرد امروز می های طوفان، شفق سرخ و به را از روزنامه های بسیار روشنی نمونه

)به عنوان مبارزه!(  را )وحتی فحاشی( ها در تیترها و مطالب خود خشونت سردبیران این روزنامه

 (.۱۴۲ ص) «کردند. ترویج می

 وجود دادگاه مستقل پشتیبان جریان آزاد اطالعات

دگی در دادگاهی مستقل با حضور باید پس از رسی»مطبوعاتی در ممالک آزاد هر جرم 

غیروابسته به دولت و قدرت و نه انتصابی( به اثبات برسد و حتی در صورت ) مردمی ۀمنصف تهیا

حال نباید تصور کنید که آن کشورها در زمینۀ آزادی و  گناهی، اعاده حیثیت نیز بشود. بااین بی

ها، احترام و اعتقاد  چیز نسبی است. نکته اساسی در آن ندارند؛ همه سانسور هیچ مشکلی

 (.۸۱-۸۰ صص) «حاکمیت به اصل آزادی و جریان آزاد اطالعات و اخبار است.

 زدگی در مقابله با سانسور تأثیر عوام

اصطالح پوپولیزم شد. تالش در جهت آزادی بیان  زدگی یا به در سانسورزدایی نباید دچار عوام»

قلم و ابراز عقیده، به معنی دچار شدن به روزمرگی نیست. مردمی که با ناآگاهی، هیجان و و 

گرایانه را  چیز نگاه غیرکارشناسانه دارند و نقطه نظرات عوام مآبانه به همه احساسات و عادت

زده و هم  اند. پوپولیست هم عوام پذیرند، دچار پوپولیزم نظرات تخصصی می جای نقطه به

واقع، همان چیزی  فشارد. این به سوادی پای می یب است؛ یعنی کسی که بر فضیلت بیفر عوام

های خودکامه و نظام سانسور است. آگاهی و آزادی، الزم و ملزوم  است که موردنظر حکومت

)اغلب  روی مطلق از خواست مردم گرایی، پذیرش یا دنباله یکدیگرند. مراد از پوپولیزم یا عوام

داند و برای پیشبرد امور سیاسی،  حدی که آن را مقدس و مبتنی بر اخالق می است به ناآگاه(

 «ها، مقدم بر این نهادهاست. چندان نیازی به حزب و سایر نهادهای موجود نیست و خواست توده

 (.۱۷۵ ص)

 بر اهمیت دادن به دانش و آگاهیاکید  ای توصیه

دارد به عنوان  ر این کتاب عرضه میکهن در پایان تجزیه تحلیل چند بعدی و فراگیری که د

 ،و جهت دهی به روند توسعۀ چندبعدی گیری، برای رهایی از غول لجام گسیختۀ سانسور نتیجه

این » کند: موثر، معرفی میو  فشارد و آن را به عنوان استراتژی مناسب پای می« کسب آگاهی» بر

مندی از نعمت مطبوعات  خواستار آزادی و بهره ۀتک افراد هر جامع راهبرد نمایانگر وظیفه تک
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و سینما و تئاتر زنده و آزاد و اینترنت و کالس درس خالی از تحمیل و  رادیوتلویزیونآزاد و 

تحقیر ناشی از سانسور است: از کودکی به فرزندانتان اهمیت دانش و آگاهی را یاد دهید و 

ها عادت کنند. از آنان  نگی دستیابی به واقعیتباشند و به چگو پذیر مسئولیتتالش کنید تا آنان 

 سؤالها باشند، در کالس درس  ها و نوآوری بخواهید همواره به کتابخانه بروند و به دنبال تازه

ستن، کم دانستن و سانسور بگویید. به دور از نهای ندا کنند. با فرزندان و اطرافیان خود، از زیان

دارید. نسبت به دولت، کشور و  اه به مباحث روز نگهتعصب و یکسونگری، خودتان را نیز آگ

آزادی و حرمت انسانی و  ۀهمواره دربارها باشید و  به دنبال واقعیتتفاوت نباشید.  مردم و دنیا بی

 «گو و بحث سالم کنید. اجتماعی و نعمات اصل تفاوت فرهنگی و عقیدتی و پذیرش و گفت

 (.۱۷۸ ص)

 های کتاب لغزش

جای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  استفاده از نام وزارت ارشاد اسالمی بهکهن اصرار بر .۱

هر چند برای خالصه نویسی هم  خانه، وزارتاین  از نام مستند ، دارد و حذف واژه فرهنگ

 شود. نوعی سانسور محسوب می در کتابی که موضوع آن سانسور است خود به ،باشد

، ناقص است و واژۀ آن عنوان ،جلد کتاب یروبر  ،توی جلد و شناسنامۀ کتاب برخالف .۲

نمایانگر تعداد حروف کلمۀ که  شده استفادهآن از شش نقطه  جای بهسانسور نیامده است و 

واژۀ سانسور از پنج نقطه  به جایولی اگر چنین هم باشد در زیر عنوان  سانسور است

 بردن کاره بۀ سانسور و حذف واژ هرحال به؛ اما دهد میکه ناهماهنگی را نشان  شده استفاده

 های ظاهری کتاب افزوده است. بر جذابیت و ارزش ،آن جای بهنقطه 

ای از  کلمه رسد عبارت یا می ناقص است و به نظرپاراگراف دوم جمله آخرین  ۹۱درصفحۀ  .۳

 شده است. آن حذف

انتهای های مجازی در  کاریکاتورهایی با موضوع سانسور در نشریات، کتاب، اینترنت و شبکه.۴

ها آمده  و به نقل از نشریات داخلی و خارجی و خبرگزاری ۲۲۰تا  ۱۸۳ کتاب در صفحات

های مجازی است و شایسته  ها سانسور در نشریات، کتاب، اینترنت و شبکه است که موضوع آن

آمد و بر  بود که برخی از این کاریکاتورها در متن کتاب و متناسب با موضوع موردبحث می

که بانظم منطقی با موضوع نشریات، کتاب و اینترنت پشت  افزود و یا این ب میجذابیت کتا

 .گرفت قرار میسرهم 
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 شناسنامه با فیپای کتاب وجود ندارد. ی جلد و صفحۀرو هماهنگی بین عنوان و زیر عنوان در.۵

نقش آقای شاهرخ تندرو صالح درروی جلد مشخص نیست و وقتی نقش و عنوان ذکر .۶

که چنین نیست در صفحۀ شناسنامه نیز نقش  ه معنای تألیف کتاب است، درحالیشود عرفا ب نمی

 .«گر مصاحبه»صورت  آمده و در فیپا به «کوشش»صورت  ایشان در کتاب به

بین  وگو گفت ظاهراًشده است.  طراحی سئواالت به دقترساند که  نگاهی دقیق به کتاب می.۷

شونده  رفته و سؤاالت برای مصاحبهشونده رودررو صورت نگ کننده و مصاحبه مصاحبه

دارد و از تحقیقی را شده است و پاسخ هرکدام از سؤاالت حالت یک مقاله  فرستاده

 منتشر شده، چندین اثر ح قبل از اینشاهرخ تندروصالاز شده است.   وگوی صرف خارج گفت

در ابتدا نیز قرار بوده که  گویا .«ادبیات جمهوریگفتمان سکوت یا »بود از جمله کتاب 

در کنار و  ،«گفتمان سکوت»محتوای شبیه  ای کوتاه، ، در قالب مصاحبهاین کتابموضوع 

و های شخصیتی دکتر کهن و روشمندی ایشان  باشد ولی ویژگی همراه با چند گفتگوی دیگر

و سور در باب سان مستقلو کتاب  صورت یک تحقیق باعث شده که بهکیفیت ارائه شدۀ کار، 

 درآید.ارتباطات جمعی 

صورت قمری در  و قبل از آن به )خورشیدی(  صورت شمسی به ۱۳۰۴ ها تا بهتر بود که تاریخ.۸

 .شد ظاهر میکتاب 

رسد در جمله زیر کلمه یا عبارتی حذف و یا دچار سانسور شده و جمله را ناقص  به نظر می.۹

ای مجیزگو و فرد  چه روزنامه یا مجلهو  کرده است. چه سانسور فرد محور باشد یا عقیده محور

اندیشی و  محور باشد و چه تحول در مطبوعات، مقطعی باشد و تکثر مطبوعاتی حاصل صالح

و »ادامۀ آن  تعبیر و شاید (.۹۱ ص) تردید رفتنی است. سایه، بی ،مرد باشد صداقت یک دولت

 شده است.انسور؟( )و سبوده باشد که محو شده یا به دالیلی حذف « خورشید رفتنی است

شده است: و حذف جمله نامفهوم است و شاید دچار سانسور نیز این  ۱۰۰در صفحه .۱۰

 ..«.آزادی بیان نداریم، چرا داریم که اینرفته بتوان گفت نه  هم درهرحال، شاید روی»

به اول  ۱۳۰ و بهتر بود پرسش صفحۀ شود میآرایی دیده  اشکال صفحه ۱۳۰در صفحۀ .۱۱

 رفت. صفحه بعد می
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رسد این  شده است که به نظر می جا استفاده صورت بی نقطه به عالمت سه ۱۷۱در صفحۀ .۱۲

 (.۱۷۱ ص) نقطه سانسور است. نقطه، سه سه

گر در مورد جایگاه طنز و  سؤال و جواب باهم هماهنگ نیست پرسش ۱۶۲در صفحۀ .۱۳

 «سانسور نهفته»ن به مبحث بسیار مهم طنزپردازی در سانسور شکنی سؤال کرده اما دکتر که

 پرداخته است.

 آمده است.« انسور»، «سانسور»که به جای  ۱۹۰ صفحهزیر کاریکاتور غلط تایپی در .۱۴

که به شاخص دموکراسی  ۲۲۷ تا ۲۲۱صورت ضمیمه در صفحات  در انتهای کتاب و به .۱۵

و مشمول  موجود نیست! متأسفانه نام ایران در این لیست ،پرداخته است ۲۰۱۵کشورها در سال 

 .است شدهسانسور 

عربی است و حتی حروفی که « الدادگستری شبیه -الپارلمان شبیه»چون ترکیب این دو واژه .۱۶

 «دادگستری شبه»یا  «پارلمان شبه»در الفبای عربی وجود ندارد در آنها آمده است بهتر بود واژۀ 

 (.۱۵۱ ص) شد. کار برده میه ب

در تحلیل خود در زمینه ارزیابی ارتباطات جمعی و جایگاه آزادی و سانسور در کهن .۱۷

 ممالک، EIU (Economist Intelligence Unit) معروف  براساس شاخصکشورها، 

وی در مورد  .دهد ها را توضیح می آنمشخصات کند و  جهان را به چهار دسته تقسیم می

های  قاعدگی رآیند انتخابات در گروه سوم با بیف»نویسد:  های ترکیبی یا بینابینی می رژیم

شود. این نوع حکومت،  ای توأم است که مانع آزاد بودن و عادالنه بودن انتخابات می عمده

عنوان دموکراسی غیر لیبرال یا کاذب، ترکیبی است از رفتارهای حکومت مبتنی بر  به

که انتخابات انجام  با اینهای سیاسی.  دموکراسی )مانندانتخابات( و خشونت و محدودیت

های مدنی و حقوقی وجود  گیرد، اما سوای کیفیت فرآیند انتخابات در این کشورها، آزادی می

های همگانی توسط دولت،  ندارد و به دلیل منع آزادی عقیده و تجمع و همچنین کنترل رسانه

اطالع  کومت بیهای صاحبان قدرت در ح و فعالیت دولت سازمانی درونهای  مردم از واقعیت

نگاران با  و روزنامه فشارند تحتها، کارگزاران مطبوعات  مانند. در چارچوب این حکومت می

ها نیز مستقل نیستند. حکومت بر احزاب مخالف و  شوند و دادگاه تعدیات مکرر مواجه می

در  کند، قانونمندی رو به ضعف دارد و فساد و عدم شفافیت داوطلبان نمایندگی فشار وارد می
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دولت و حاکمیت روبه گسترش است. از این نوع رژیم ترکیبی یا بینابین که در اکثر کشورهای 

 «شود. بند یا دموکراسی توخالی نیز یاد می توسعه وجود دارد، با عناوین دموکراسی نیم درحال

ا طبق معیارهزمینۀ انتخابات که نمره ایران را  رسد این شاخص حداقل در (. به نظر می۱۵۳ ص)

 گیرد درست نیست. صفر در نظر میو تعاریف خود، 

به نظر افراطی  آن،برخورد با استراتژی رهایی از سانسور و نحوۀ توصیه کهن در ارتباط با .۱۸

بار »: شوند های فرهنگی محروم می از حداقل ، ویژه جوانان به ،آید و با این توصیه، مردم می

کننده، در برخورد  های همگانی نیز مصرف دیگر باید بر این نکته پای فشارد که در زمینۀ رسانه

رادیوتلویزیونی  ۀممیزی شد های و فیلم ها ها و نمایش با روزنامه یا مجلۀ سانسور شده و یا برنامه

است، از  تقلبیشده به او  ، باید رفتاری عقالیی از خود بروز دهد و چون جنس ارائهیا سینمایی

رادیو و آن نوع ها را نخرد و پیچ  خودداری ورزد؛ روزنامه ،خریداری یا به عبارتی، مصرف آن

طورکلی،  نرود و به دهد، ها را نمایش می یی که آن گونه فیلمتلویزیون را ببندد و به سینما

 (.۱۳۳ ص) «جمعی قالبی را تحریم کند. وسایل ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ۹شماره                                                      آرمان                                                                

 

40 

 

 

 اسماعیل یغمایی  ،جدید باستان شناس ایرانی هفرضی
 هخامنشیان پیرامون خاستگاه

 کاوش های کاخ بردک سیاه پایهبر 
 مریم اطیابیگزارش از 

  

   

بوشهر به سرپرستی اسماعیل « سیاه بردک»های علمی محوطه هخامنشی  سال کاوش ۴۰ به دنبال

 .منتشر شدبه صورت کتاب های این محوطه تاریخی مهم  نتایج بررسی ،یغمایی

مریم اطیابی، روزنامه نگار ، در گزارشی در سایت چمدان، شرح این کاوش ها و نتایج کاوش 

یغمایی را در کتابی که اخیرا منتشر شده، این گونه گروه باستانشناسی به سرپرستی اسماعیل 

 گزارش کرده است: 

های  تاریخی را در دل نخلستان  محوطهاین  ۵۵برای نخستین بار در سال  اسماعیل یغمایی

ها  دشتستان کشف کرد که اسرار مگویی از دوران هخامنشیان را افشا کرد. بر اساس این یافته

 .بودند نه اینکه از دریای اورال به ایران مهاجرت کردندهای ایران  هخامنشیان بومی

http://chamedanmag.ir/author/maryam/
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بخت یار بردک سیاه نبود و بعد از انقالب به فراموشی  ،به رغم اهمیت بسیار این محوطه تاریخی

سپرده شد تا اینکه سرانجام فصل دوم کاوش آغاز شد. امروز این محوطه تاریخی حال و روز 

ها نبود حمایت  به دالیل مختلف که یکی از آنها  خوشی ندارد و چاپ کتاب هم تا مدت

 .فرهنگی برای چاپ بود به تاخیر افتاد مسئوالن میراث

 

گوید که این کتاب چهار بار سانسور شد تا به چاپ رسید. این حقیقت دردناکی  یغمایی می

است که بعد از چهل سال این کتاب با بدبختی و خون دل به نتیجه رسید. در حالی که گزارش 

های سال پیش به اداره میراث فرهنگی بوشهر تحویل داده شده بود و این کتاب در  آن سال

 .کتابخانه قرار گرفته و ورق ورق شد

ای تموکن را در دشتستان پیدا کند اما متاسفانه نبود  این کاوشگر توانست شهر افسانه

را در معرض  های الزم از سوی مسئوالن میراث فرهنگی بوشهر این شهر تاریخی حفاظت

 .تخریب و ویرانی قرار داد

کاخ زمستانی داریوش اول « کاخ بردک سیاه»های یغمایی حکایت از آن دارد که  یافته

هخامنشی است. در این منطقه همچنین دو کاخ چرخاب و کاخ سنگ سیاه هم از دوره 

که به دلیل ها بیشتر بوده  هخامنشی وجود دارد. هر چند به اعتقاد یغمایی تعداد این کاخ

 .ها از بین رفته است توجهی بی
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هایی که بر  گوید که دشتستان سرزمین مادری هخامنشیان بوده و نقش نخل این کاوشگر می

شان دارد. در کاخ بردک  ها بر سرزمین مادری های هخامنشی حک شده داللت بر استناد آن سکه

جر زنانه از عاج و چند قطعه ابزار سیاه کاوشگران عالوه بر بقایای کاخ اشیایی همچون یک خن

 .تزیینی برخوردند که نشان از سکونت زنان در کاخ است

 

رسد از مصالح در یا سنگ بنای  قطعه سنگین طال باالی سه کیلوگرم که به نظر می ۴افزون بر آن 

هم نقش برجسته حکاکی شده از داریوش اول با سنگ  ۸۴کاخ بوده کشف شده است. در سال 

ها حاال در کتاب  اطالعات دقیق این یافته .ای با خط میخی و زبان بابلی نو کشف شد نوشته

  .ه استجدیدی به روی تایخ هخامنشیان گشوده شد  بردک سیاه چاپ شده و دریچه



               ۹شماره                                                      آرمان                                                                

 

43 

 

 

 :لندن ایرانی مطالعات کتابخانه در فرهنگی رویداد

 ابراهیمی ناایال قلم به مروارید روایت کتاب رونمایی

  

 

 ۀکتابخان در ابراهیمی ناایال قلم به مروارید روایت کتاب ۲۰۱۹ مارچ دهم :آرمان

 .شد برگزار دوستان فرهنگ از کثیری جمع حضور با لندن ایرانی مطالعات

 یاستحی مردگان تمام نام ،معروفی عباس جدید رمان ،مراسم همین در همزمان

 آن ۀنویسند و مروارید روایت معرفی به آرمان از شماره این در .شد رونمایی نیز

  .پردازیم می ابراهیمی ایالنا

 

میالدی(  ۱۹۵۵خورشیدی ) ۱۳۳۴ایالنا ابراهیمی که در سال : ایالنا ابراهیمی در یک نگاه

در اصفهان زاده شد، در هفت سالگی به همراه خانواده در تهران اقامت گزید و پس از تحصیل 

های پیشاهنگ و شهناز پهلوی، به دانشگاه تهران راه  و دبیرستانیی در مدارس اتحاد نو و رسا

 دوره لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی را به پایان رسانید. او حین تحصیل، به کار در یافت و

 وقت وی تا کمتر از سه سال  اشتغال تمام   روزنامه اطالعات پرداخت که ده سال به درازا کشید.
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 انجام با  او   که  نگذشت  چندی یافت.   دوام اسالمی   جمهوری حکومت  برآمدن    از  پس

شناسی کودک، با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور طبق  انآمیز دوره رو موفقیت

مقررات جدید، نخستین مهدکودک و آمادگی ویژه کلیمیان را پس از انقالب در تهران ایجاد 

 میالدی( بـه انگلستان آمـد و  ۱۹۹۲) ۱۳۷۱در سال  خویش به دنبال ماموریت علمی همسرو  کرد

 

رداخت و با انجام ـت نیز به تحصیل و کار پـدر غرباو شـد.  ارنـاگزیر در شـهر لنـدن مانـدگ بـه

( طی مراحلی City and Guilds Collegeدو دوره آموزشـی در کالج سیتی اَندگیلد )

های متعدد و  موفق شد در یک موسسه خیریه به استخدام درآید. با پشت سرگذاشتنِ فعالیت

رود که بیست و دو سالگیِ خدمت خود را  اکنون در ردۀ مدیر، میوی متفاوت در آن موسسه، 

ای از خاطرات و زندگی شخصی و تجارب  این کتاب ضمن در برگرفتنِ گوشه پشت سرگذارد.

های متفاوت و گاه متضاد در ایران و خارج از کشور،  دراز مدت او در کار با افرادی از فرهنگ

یافتـۀ یهودیان  ندگان کشتار نظاماولی از زندگی چند تن از آخرین بازما واسطه و دست روایت بی

 .دارد ( را نیز عرضه میHolocaustتوسط آلمان نازی )هولوکاست/
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 مروارید روایت کتاب از هایی متن نمونه

 در شناخت معنا

ام بامـدادان تاریـک و روشـن تابسـتانی اسـت کـه بـه همـراه          یکی از زیباترین خـاطرات زنـدگی  

هـا   شـان در آن تپـه   کولیان در کوچ ساالنهرفتیم. آن روزها  های سرسبز ونک می ها به تپه زاده عمه

خـورد. بـه بـاالی تپـه کـه       شـدند. چادرهـای رنگارنگشـان از دوردورهـا بـه چشـم مـی        مستقر می

شـدیم از بـوی    مان ناتوان. اما به محض ورود، مست می رسیدیم خسته بودیم و زانوان کوچک می

دوزی و  گلـی و پولـک   ای گـل هـ  ها و بوی نان تازه. زنـان و دخترکـان کـولی بـا لبـاس      دود هیزم

مان، چـه مهربانانـه    های زیبا همراه با کودکانِ لُپ اناری، سرگرم کارهای روزانه. با دیدن روسری

های سوخته و سرشیر هنوز گرم و نان تـازه از   های پخته بر تکه چوب پذیرایمان بودند با تخم مرغ

 تنور برآمده.

و لبنیـات و    ن سـالنی انباشـته از ظـروف شـیرینی    سـتاره، درو  ۵، در هتلـی  گو امروز در شهر پـرا 

آراسته و پیراسته با بوی تند عطر و ادکلن و رفتاری مصـنوعی،  یی ها های متنوع طبیعی و آدم میوه

 ای از لذت آن بامدادهای تاریک و روشن را ندارد. ذرهحتا برایم 

 داد. گویی آن روزها همه چیز بوی نان تازه می

 یالدی(م ۲۰۱۴)سفر پراگ، اوت 

 

 بوی وطن در خانۀ دوست

های ساحل مدیترانـه   ام، در ماسه و یار دوران کودکی هزاد هنگام با پاهای برهنه به همراه خاله شب

یم تـا بـه   گـوی  خ و شیرین دوران گذشـته سـخن مـی   زنیم و از عشق و جوانی و خاطرات تل قدم می

 رسیم. سحر می

ای روحـانی، چارقـد سـفید و جـوراب      زنـی بـا چهـره   روم.  بامدادان به دیدار آشنایی قـدیمی مـی  

هـای   اش را بـا لبـاس   گلـی و شـلوار کشـی    من در خیالم پیـراهن گـل   .ضخیمی در گرمای تابستان

های رنگارنگ و چند تابلو مینیـاتور بـر    دنیا و صفای خانۀ درهم و برهم و مٌخده طراحی شدۀ ینگه

 کنم. ها عوض نمی های شهر فرشته کاخ اش را با دیوارها و سفرۀ پالستیکی کوچکِ پذیرایی
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اثـر. گـویی زمـان     اند و گذر زمان بر آنان بی ها همچنان خودشان ها واقعی است. آدم جا چهره این

جا از تظاهر و اطوار ساختگی خبری نیسـت. او بـا سـماورِ مسـیِ قـدیمی کـه در        متوقف شده. این

رنگی که به یاد خانۀ پـدری   های خوش کیدار و پول زَنَد و بوی خوش چای هِل ل میقُگوشۀ اتاق 

 شود. های کمرباریکِ دورطالیی پذیرایمان می در غربت به دست خود پخته با استکان

 زند. این منزل گرچه در وطن نیست اما در آن بوی خوش وطن موج می

 

ای همچنان اسیر یافته باغ عدن و نجات  

یی ، یک روز بر حسب اتفـاق، توسـط آشـنا   (Sam)سَم اطالعی از  ها بی که پس از مدت تا آن... 

در خانۀ سالمندان مطلع شـدم و روز بعـد بـه مالقـاتش رفـتم. پـیش از آن، از انتشـار         شاز حضور

آگاه شـده بـودم. بـا خوانـدن      - Survivor»1»با عنوان  -کتاب خاطراتش در اردوگاه آشویتس 

 ..رفتارش پی ببرم. تلخیبه آن کتاب، توانستم 

 مرا به یاد دوران تلخ و تاریک جنگ ایران و فتگ که برایم می جهانی دوم آغاز جنگ سَم از... 

کـه صـدای   یی هـا و روزهـا   ؛ جنگی هشت ساله که قربانیان بسیار گرفـت. شـب  ختاندا عراق می

گرفتیم بـه پنـاه    ممتد آژیرهای خطر ما را در حالی که کودکان هراسان و گریان را در آغوش می

کشاند. صدای انفجارهای پیاپی در گوشه و کنار شـهرها و   های خانه می ها و پله بردن در زیرزمین

یهن از گناه و جوانانی که جـان خـود را بـرای دفـاع از مـ      به خاک و خون کشیده شدن مردمی بی

 دادند.  میدست 

 به منظـور که بدانم کلمۀ راست و چپ برای او یادآور خاطراتی تلخ است،  آن روزی دیگر، بی... 

سَـم بـا شـنیدن ایـن جملـه،       «کـدام طـرف بنشـینم: چـپ یـا راسـت؟      : »ازش پرسیدمراحتی بیشتر 

چـه اشـتباهی در    کـه  ای خیره شد و من حیران از ایـن  که پاسخی دهد مدتی طوالنی به نقطه آن بی

  ؟او را چنان غمین کرد ؟ چیکالمم بود

پس از لحظاتی سنگین، به سخن درآمد و برایم از نخسـتین روز ورود بـه اردوگـاه گفـت کـه بـه       

هـای   کـه بداننـد چـه سرنوشـتی در انتظارشـان اسـت، در صـف        آن اعضای خانواده بیهمۀ همراه 

 های دستکش یک سرباز نازی با کتی سفید و طوالنی به ردیف ایستاده بودند و با اشاره انگشت 

                                                 
1. Survivor, by Sam Pivnik, London: Hodder & Stoughton, 2012. 
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  Survivor( ویراستار نسخه آلمانی کتاب Gotz Fuchsبا گاتز فوخس ) کاستولوه ۀبازماندسم )نشسته( 

 

سفید که به دست خیاطان یهودی دوخته شده بود، گروهی به راست و  گروهی به چـپ خوانـده   

های کار اجباری داشتند و  که در نگاه سرباز آلمانی قدرتی برای کار در اردوگاه یشدند. آنان می

گرفتند. سپس آنـان را بـرای خـالکوبی     یقرار م «سمت راست»سَم جوان نیز یکی از آنان بود، در 

ها بـر   بردند. سَم در زیر هر ضربۀ وحشیانه و دردناک سوزن به اتاقی می ،بر دستیی شناسا  شماره

و با ا .پوست خود، به فکر پدر و مادر و خواهرانش بود که چگونه این درد را تحمل خواهند کرد

شـده بـود، از سرنوشـت خـانوادۀ خـود       نگاهی معصومانه در حالی که اشک از چشمانش سرازیر

یعنـی   خود نگران آنان نباش؛ آنان تا به حال به مقصد»پرسید و سرباز با لبخندی مذبوحانه گفت: 

به فراموشی سپرده شد؛ آنـان   ،ها فرو رفتن سوزن دردِیی با شنیدن این جمله گو« .اند بهشت رسیده

 ...بعد امیدی به ماندن نبود.گرفتند از آن لحظه به  قرار می «سمت چپ»که در را 
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 «ها نبود آمد اّما در نگاهش آن نوازش» راز ماندگاری ترانه

 مرتضی حسینی دهکردی

 

میالدی ، زنده یاد استاد احسان یار شاطر ، بنیان گزار دانشنامه ایرانیکا  ۲۰۱۳در سال مقدمه : 

طی نامه ای از این جانب که سرگذشت بزرگان موسیقی ایران را برای آن دانشنامه تهیه می 

اثر معروف ابوالحسن  "آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود  "کردم ، خواستند تا غزل معروف 

 ورزی را برای ایشان ارسال دارم .

حدود یک هفته بعد ایشان تلفنی اظهار عالقه کردند که مقاله ای درباره انگیزه خلق این شعر و 

آهنگ دلپذیری که استاد همایون خرم بر روی آن نهاده و نحوه اجرای آن در برنامه موسیقی 

          .اجرا را از دل آویزترین آثار موسیقایی ایران می دانستگل ها بنویسم. وی این شعر و آهنک و 

خورشیدی که من در شهر ساری به خدمت معلمی  ۱۳۳۲به استحضار استاد رساندم که در سال 

اشتغال داشتم، با نام ابوالحسن ورزی و آثار عاشقانه وی آشنایی پیدا کردم و انگیزه خلق این 

. پس از آنکه به آمریکا رهنگی و برخی از دوستان ورزی شنیدمغزل را به تفصیل از همکاران ف

از موسیقی دان نامدار مهندس همایون خرم  آمدم و نگارش کتاب هزار آوا را شروع کردم، 

خواهش کردم که چگونگی آفرینش این آهنگ زیبا را برایم مرقوم دارند، ایشان با مهربانی طی 

 م فرستادند و من مقاله ای در این زمینه تهیه نمودم. نامه مفصلی، یادمانده های خود را برای
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مهندس خرم » و « یارشاطر»در زیر چگونگی آفرینش این ترانه ماندگار و کپی نامه های استادان: 

 به نظر عالقه مندان میرسد .« 

به طوریکه مالحظه می شود، انگیزه به وجود آمدن این قطعه دلنشین مانند دیگر پدیده های 

زی جز عشق نیست، همان اکسیر نابی است که بخش اعظم مضامین شعر و ادب و هنری چی

سایه(، این مفهوم  –ا  –ست و هوشنگ ابتهاج )ه آن ادست آوردهای هنری جهان وام گزار 

 جاویدان را چه خوش بیان کرده است:

 ای عشق همه بهانه از توست     من خامشم این ترانه از توست

 ی             وین زمزمه شبانه از توستآن بانگ بلند صبح گاه

 

 لحسن ورزیاابو

 «آمد اما در نگاهش آن نوازشها نبود»خلق اثر 

های رنگارنگ  خورشیدی در برنامه موسیقی گل ۱۳۳۸از آثار ماندگاری که در حدود سال 

ای  آویز و استادانه به شهرت و موفقیّت ممتازی دست یافت، آهنگ دل و رادیو انتشار پیدا کرد

ساز بزرگ معاصر ایران آنرا بر روی غزل ناب و  دان و آهنگ است که همایون خرم، موسیقی

دار و  پرمفهومی از ابوالحسن ورزی در مایه بیات اصفهان به وجود آورد و با آوای لطیف و زنگ
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اجرا شد و نظر بسیاری از دوستداران شعر و « الهه»نی مشهور به حسی حریرگونه خانم بهار غالم

 موسیقی را به خود جلب کرد.

در برنامه شماره  ۱۳۳۸اجرای دلنشین دیگری از این شعر با نوای دلنواز غالمحسین بنان در سال 

ای بسیار  های رنگارنگ خلق شد که به صورت آواز است و بنان این غزل را به شیوه ث گل ۲۲۴

 شود. های ماندگار محسوب می ؤثر و هنرمندانه در بیات اصفهان خواند و از موسیقیم

سرایان شیرین سخنی است که آثارش با لطافت بسیار  های شیفته و غزل ابوالحسن ورزی از جان

های عشق و دلدادگی تشکیل  همراه است و مضامین اشعارش را غالباً حدیث نفس و افسانه

ای که با شعر و موسیقی پیوند داشت،  خورشیدی در تهران، در خانواده ۱۲۹۳دهد. او در سال  می

خان و قربان  ای چون: درویش تولد یافت. خانه پدر او اکثراً محل رفت و آمد هنرمندان برجسته

ها در منزل آنها  دماوندی و سایر نوازندگان و خوانندگان مشهور آن زمان بود و اکثر شب

های ورزی با شعرا و  داشت. بعد از پدر نیز ارتباط و معاشرت های موسیقی جریان برنامه

دانهای بزرگ مانند: ادیب خونساری، مرتضی محجوبی، ابوالحسن صبا، قمرالملوک  موسیقی

وزیری، موچول پروانه، اصغر بهاری و امیری فیروزکوهی ادامه داشت و در چنین فضائی بود که 

ها و قطعات شاعرانه  ترین غزل پرورش یافت و شیرینابوالحسن ورزی شکفت و  استعداد شاعرانه

 را به وجود آورد.

ای است که در  ، داستان عشق بربادرفته«ها نبود آمد اما در نگاهش آن نوازش»غزل مشهور: 

های  ها و آزردگی جوانی روح و جان ورزی را دگرگون کرد و شاعر در گردابی از نومیدی

های خویش را به وجهی هنرمندانه در این شعر  دلتنگیاحساسی و عاطفی گرفتار آمد و شرح 

 بازتاب داد.

های ماندگار و شرح  میالدی که نگارنده این سطور سرگذشت آهنگها و ترانه ۲۰۰۵در سال 

« آمد امّا»نوشتم برآن شدم که در مورد آفرینش آهنگ  حال هنرمندانی که آنها را آفریدند را می

دان بزرگ و خالق این اثر تماس گرفته و از وی بخواهم که  با استاد همایون خرّم موسیقی

 درباره این آهنگ زیبا برایم بنویسد. های خود را یادمانده

رفت که از  گفتنی است که خرّم از دوستان نزدیک ورزی بود و از معدود کسانی به شمار می

انگیزه سرودن این غزل آگاهی داشت و این آگاهی به وی امکان داد تا آهنگ عمیق و پرمحتوا 
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آید که در موسیقی معاصر ایران  آویزی بر روی این شعر قرار دهد و اثر آهنگینی به وجود و دل

 کند: ای مهرآمیز خود از داستان خلق این ترانه چنین یاد می ماندگار شود. استاد در نامه

 

 همایون خرم

گذشت. تا  در رادیو می« الهه»های هنری خانم  بود که مدتی از فعالیت ۱۳۳۸در حدود سال "

های مجید وفادار وارد عالم خوانندگی  جائی که به یاد دارم ایشان اولین بار با آهنگی از ساخته

شده بود و به من هم سفارش شده بود که متوجه صدای ایشان باشم و او هم آشکارا اظهار عالقه 

ه وی بدهم. البته خود من هم متوجّه حالت زیبای صدای مخملی این کرد که آهنگی ب می

بود که بر روی شعر « آمد امّا»خواننده شده بودم و شاید از اولین کارهای من برای ایشان ترانه: 

 آنرا ساختم:« ابوالحسن ورزی» بسیار زیبائی از شادروان

 آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود

 مستی رویا نبود چشم خواب آلوده اش را

و اما  درباره خاطره ساخته شدن این آهنگ، من این غزل بسیار زیبا را خوانده بودم و خود آقای 

ورزی هم طی دیدارهائی که با هم داشتیم، از من خواسته بود که اگر امکان داشته باشد آهنگی 

توانم  تماالً به سادگی میروی آن بسازم. البته شعر بسیار زیبا بود و در نگاه اول فکر کردم که اح

سازی کنم، اما هر بار که قصد داشتم این کار را انجام دهم، از نتیجه کار راضی  روی آن آهنگ

ها ادامه داشت و شاید دو  کردم. این وضعیّت هفته های خود را پاره می نبودم و ماحصل یادداشت
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ده بودم که احتماالً نخواهم توانست یا سه ماه گذشته بود و خود من دیگر تقریباً به این نتیجه رسی

ای روی این شعر بسازم، تا این که یک شب حدود ساعت سه بعداز نیمه  آهنگ راضی کننده

شب، به یکباره از خواب بیدار شدم و احساس کردم که باران نت در حال باریدن است. فوراً از 

کردن آن چه به نظرم رسیده جا بلند شدم و قلم و کاغذ را برداشتم و شروع کردم به یادداشت 

گذاشتند و  بود. اتفاقاً چون خانواده هم از وضعیّت من خبر داشتند همیشه کاغذی را دم دست می

به عالوه به مناسبتی به من یک خودکار هم هدیه داده بودند که در سر آن چراغی بود. یعنی 

بود. خالصه آن چه را که های خانه ن برای نوشتن در تاریکی، دیگر نیازی به روشن کردن چراغ

 به نظرم رسیده بود نوشتم.

تقریباً نزدیک صبح بود که آهنگ ساخته شده بود. یعنی تمام افاعیل عروضی شعر، شکسته شده 

طور خود کلمات شعر آسیبی  ای بود که به مفهوم جمالت و همین و این شکستگی به گونه

سنگین در مقام اصفهان بود، کامالً رساند. ضمن اینکه ملودی آهنگ که یک چهار ضربی  نمی

رسید. کامالً به یاد دارم هنگامی که خانم الهه متوجه شدند که قصد دارم  کننده به نظر می راضی

این آهنگ را با صدای ایشان اجرا کنم، چقدر خوشحال شدند و بعداً نهایت تالش خود را به 

 ."شد گونه خرج دادند که آنرا خوب اجرا کنند و واقعاً هم این

پس از اجرای این آهنگ بود که موج استقبال و رضایت جامعه برای سازنده آهنگ و شاعر آن 

طور برای خواننده به ارمغان رسید و وضعیت خانم الهه به عنوان یکی از خوانندگان  و همین

ابوالحسن ورزی هم به من گفتند: همایون  ای درآمد. خود آقای شده ها به شکل تثبیت برنامه گل

دانستند ولی با آهنگی که شما بر روی آن ساختید، توجه   جان این غزل مرا تعدادی از خواص می

مردم را به آن معطوف کردید و درحقیقت این شعر را همگانی کردید. البته این غزل توسط 

ها خوانده شده است ولی ایشان آن را به شکل آواز و درست مانند  آقای بنان نیز در برنامه گل

توان آنها را در یکی از دستگاهها و مقامات  ر سایر شعرای نظیر حافظ یا سعدی که میاشعا

اما کاری که در اینجا  .اند اند و زیبا هم خوانده موسیقی ایرانی به شکل آواز اجرا کرد، خوانده

دانند. شایان  سازی است و البته اهل موسیقی تفاوت این دو را به خوبی می صورت گرفته، آهنگ

است که به جز اجرای اصلی این ترانه که همراه با ارکستر بزرگ گلها بود، اجرای دیگری  ذکر

« از آن نیز با صدای خانم الهه همراه با ویلن بنده و پیانو آقای انوشیروان روحانی موجود است...

 «استاد همایون خرم به نگارنده. ۱۳۸۴بهمن  ۱۳نقل از نامه مورخ »
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حقیقت شرح هنر واالئی است که در تاریخ موسیقی ایران کمتر نظیر  آنچه استاد خرم نوشته در

توان دید. او هم چون گوهر تراش بزرگی که در نهایت هنرمندی گوهرها را در  آن را می

ها را بر روی کلمات و  ترین نغمه نشاند، شورانگیزترین و مناسب اطراف یک نگین گرانبها می

های مردم  ای آفریده که تا سالهای سال در زمزمه نهجمالت شعر ورزی نشانده و اثر جاودا

 نظر مترنّم است. صاحب

آفرینی است که در  آنچه در نامه استاد خرم ناگفته باقی مانده، مضمون شعر و انگیزه شگفت

های  شود که شنوندگان زیبائی سرتاسر غزل پرتو افکنده است و اطالع از این انگیزه موجب می

 تری دریابند. آهنگ را به وجه عمیق به کار رفته در شعر و

 

 «:آمد امّا»انگیزه خلق غزل 

خورشیدی، گروهی از ادبا و نویسندگان و شعرا و هنرمندان تهران که از جمله  ۱۳۲۰در دهه 

توان از ابوالحسن ورزی، انجوی شیرازی، صادق چوبک و صادق هدایت نام برد، با  آنها می

مایه گفتگوی آنها بود. از جمله افرادی که در این  هم جلساتی داشتند که شعر و ادبیات بن

شناس، خوش محضر و شیرین  جوانی بلندباال، خوش چهره، ادبکردند،  می  جلسات شرکت

سخن بود به نام منوچهر کُلبادی که از نمایندگان مجلس شورای ملی و از ثروتمندان مشهور 

 «.ای است در مازندران، بین بهشهر و گرگان کُلباد ناحیه»شد.  مازندران محسوب می

نا و صائب تبریزی و دیگر شعرای متقدّم و ای سرشار از شعر حافظ و سعدی و موال او با حافظه

کرد به آن شور و  متأخّر و تسلط به زبان و ادبیات فرانسه، در هر محفل و مجلسی که شرکت می

 داد. گرمی و رونق می

ای  آمد و عالوه بر چهره ابوالحسن ورزی زن زیبائی داشت که از خوبرویان تهران به شمار می

جذاب، روحی زیباپرست و لطیف داشت. اهل دل و شیفته شعر و ادبیات و هنر بود و با این 

آمد. وی نیز در جلساتی که  بخش طبع شاعرانه ورزی به شمار می خصائل جسمی و روحی، الهام

ها بود که بین او و کلبادی  کرد حضور داشت و در همین نشست و برخاست می همسرش شرکت

عالئق عاشقانه شکفته شد و به تدریج حدیث مهرورزی آنها به یکدیگر از پرده بیرون افتاد و 

 نهایتاً بین او و ورزی جدائی رخ داد و به همسری کلبادی درآمد.
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ه و مکدّر و ملول شد و به تدریج به طبع ظریف و حساس ورزی از این جدائی بسیار آزرد

حد ورزی را  های روحی گرفتار آمد. دوستان مشترک آنها که رنج و عذاب بی آشفتگی

دادند که به جنون گرفتار آید، از این رویداد بسیار رنجیده و ناراحت  دیدند و احتمال می می

کلبادی فشار وارد آوردند که دانستند و جمعاً به  شدند و آنرا مغایر آئین دوستی و جوانمردی می

ماه آن دو از هم جدا شدند و زن بار دیگر به زندگی ورزی  ۶-۷زن را رها کند و نهایتاً پس از 

، بازتاب این رویداد بود، «ها نبود آمد امّا در نگاهش آن نوازش»پیوست و غزل زیبا و پرمعنای 

لگدمال شده خود را در این های روحی و احساسات  داستانی که موجب شد تا ورزی، آزردگی

نوازش و آغوش بدون مهر شکوه و شکایت کند  ها و نگاههای بی غزل بیان کند. از سردی بوسه

توانند  نظر این نوشته به راحتی می ها ناله سردهد. تردید ندارم که خوانندگان صاحب و از رسوائی

 ببرند. های روحی شاعر پی به عمق مالل و آزردگی

قوع چنین رویدادهائی در همه جای دنیا و از آن جمله در ایران، چندان دور از گفتنی است که و

گسلند که ممکن است بعد از مدتی به  انتظار نیست و هرسال صدها و هزارها زن و مرد از هم می

هم برگردند، اما در بین این افراد، ابوالحسن ورزی شهامت و توان آنرا داشت تا دردها و 

ساسی خویش را به وجهی مؤثر و هنرمندانه تصویر کند و همایون خرم بر های روحی و اح رنج

 روی سخنان او آهنگی دلنواز خلق نماید تا در گنجینه موسیقی معاصر ایران ماندگار شود.

یابند، در این غزل، ورزی با سفر به اعماق روح  به طوریکه خوانندگان ارجمند این نوشته در می

ید که تصور آن برای دیگران بسی دشوار است و چون حدیث او گو خود از مقوالتی سخن می

 کند. از دل برآمده، دلها را نیز تسخیر می

خورشیدی با منوچهر کلبادی که سالهای درماندگی و  ۱۳۵۰این سطور در اوائل دهه  ۀنگارند

زیبا و گر روزگار، آن مرد  دیدم. دست تطاول گذرانید آشنا شدم و اغلب وی را می بیماری را می

خوش قد و قامت و ثروتمند را به فردی علیل و بیمار و تهی دست تبدیل کرده بود. معهذا او 

های لطیف را به خاطر داشت و بنابه درخواست من داستان  هنوز بسیاری از اشعار زیبا و تک بیت

د که من فوق را که تنها چند نفر از دوستان و معاشران گذشته از آن آگاه بودند برایم تعریف کر

 کم و کاست آنرا نوشتم. هم بی
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بعد از وی پرسیدم آیا اتفاق افتاد که بار دیگر با آن زن دیداری داشته باشید؟ گفت فقط یکبار 

برای لحظاتی چند همدیگر را دیدیم و در سکوت سردی به هم نگریستیم و من این بیت را 

 خواندم:

 به لب نیاورم اما قسم به نام تو بود  هزار بار قسم خوردم که نام تو را               

 و بعد از هم دورشدیم و دیگر او را ندیدم و از سرنوشت او اطالع ندارم.

بسی زیبا، خوش طنین و تأثیرگذار است، امّا « آمد امّا»با آنکه صدای خانم الهه در اجرای ترانه 

های رنگارنگ یاد  ث گل ۲۲۴ توان از اجرای این شعر با آوای جادوئی بنان در برنامه شماره نمی

نکرد. آنچه بنان در این برنامه خوانده، حکایت دیگری است، حکایتی حس کردنی نه توضیح 

 دادنی.

ها و تالّمات احساسی و  ها، رنج آزردگی بنان در خواندن این شعر موفق شده است تا همه دل

ترین و پرمحتواترین  غنی عاطفی شاعری حسّاس را در نهایت هنرمندی به تصویر بکشد و یکی از

 های آوازی ایران را به وجود آورد. موسیقی

 

 حسیني )الهه( بهار غالم
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اینک سالهاست که کاروان آشنا از این دیار سفر کرده، جمع مهرورزان از هم گسسته و 

اند، اما هربار که این شعر پر از احساس با آوای لطیف و  کاروانیان یکایک به ابدیّت پیوسته

های  جان  شود، یاد همه آن انداز می حسینی )الهه( طنین حسین بنان و یا خانم بهار غالم مهربان غالم

 گردد. شیفته در خاطر دوستداران زیبائی و هنر تداعی می

  

 زنده یاد پروفسور احسان یارشاطر                                        بنان       

ــواز  ــاهش آن ن ــا در نگ ــد ام ــود شآم ــا نب  ه

 نقــش عشــق و آرزو از چهــره دل شســته بــود

 اش گرمـی نداشـت   لب همان لب بود، اما بوسه

 در دل بیزار خود جـز بـیم رسـوائی نداشـت    

ـان را ولـی در آن صـد      دیدم آن چشم درخش

ــود   در نگــاه ســرد او غوغــای دل خــاموش ب

 بر لـب لـرزان مـن فریـاد دل خـاموش بـود      

 دریـ  جز من و او دیگـری هـم بـود، امـا ای     

ــه  ــداده خوش ــائیم  ای ن ــرمن زیب  ای زان خ

 

 اش را مسـتی ريیـا نبـود    چشم خـواب آلـوده   

ــود    ــیما نب ــه س ــی در آن آئین ــیدا ئ ــس ش  عک

 پـروا نبـود   دل همان دل بود، اما مسـت و بـی  

 نشین جـز بـا مـن رسـوا نبـود      گرچه روزی هم

 گوهر اشـگی کـه مـن میخواسـتم پیـدا نبـود      

 بــرق چشــمش را نشــان از آتــش ســودا نبــود 

ــود    ــا نب ــن تنه ــان م ــد ج ــا امی ــر آن تنه  آخ

 آگه از حـال دلـم زان درد جـان فرسـا نبـود     

ــود    ــا نب ــدگی زیب ــارم، زن ــودی در کن ــا نب  1ت

 

۱۳۹۲آذرماه   

 تنسی ـ امریکا

                                                 
۱

آن استنساخ  ۱۱۱ها و سرودهاي ايران زمين كه اين غزل از صفحه  ها و ترانه به نوشته كتاب تصنيف -

 شده است، اجراي بنان با اصل غزل تفاوتهائي دارد.
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 به مرتضی حسینی دهکردیخرم  همایون  ۀنام

 ...«آمد امّا»

بود و مدتی از فعالیت هنری خانم الهه در رادیو می گذشت. تا جایی  ۱۳۳۸در حدود سال های 

وارد عالم خوانندگی شده « مجید وفادار»که به یاد دارم ایشان اولین بار با ساخته ای از آقای 

بودند. به من هم سفارش شده بود که متوجه صدای ایشان باشم و خودشان هم آشکارا اظهار 

نگ هایی به ایشان بدهم. البته خود من هم متوجه حالت زیبای عالقمندی کرده بودند که آه

« آمد اما»صدای مخملی این خواننده شده بودم و شاید از اولین کارهای من برای ایشان، ترانه 

 آن را ساختم. « ابوالحسن وزیری»بود که بر روی شعر بسیار زیبای از شادروان 

 ب آلوده اش را مستی رویا نبود...چشم خوا آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود 

و اما درباره خاطره ساخته شدن این آهنگ، این که غزل بسیار زیبای آقای ورزی را خوانده 

بودم و خود آقای وزری هم طی دیدارهایی که با هم داشتیم، از من خواسته بودند که اگر امکان 

و در نگاه اول، فکر می کردم که داشته باشد آهنگی روی آن بسازم. البته شعر بسیار زیبا بود 

احتماالً به سادگی می توانم روی آن آهنگسازی کنم. اما هر بار که قصد داشتم این کار را انجام 

 دهم، از نتیجه کار راضی نبودم و ماحصل یادداشت های خود را پاره می کردم. 

این وضعیت هفته ها ادامه داشت و شاید دو یا سه ماه گذشته بود و خود من دیگر تقریبا به این 

نتیجه رسیده بودم که احتماال نخواهم توانست آهنگ راضی کننده ای روی این شعر بسازم. تا 

این که یک شب، حدود ساعت سع بعد از نیمه شب، به یک باره از خواب بیدار شدم و احساس 

در حال باریدن است. فوراً از جا بلند شدم و قلم و کاغذ را برداشتم و شروع « باران نت»کردم 

 کردم به یادداشت کردن آنچه به نظرم رسیده بود. 

اتفاقاً چون خانواده هم از وضعیت من خبر داشتند، همیشه کاغذی را دم دست می گذاشتند و به 

ه بودند که در سر آن چراغی بود. یعنی برای عالوه به مناسبتی به من یک خودکار هم هدیه داد

نوشتن در تاریکی، دیگر نیازی به روشن کردن چراغ های خانه که موجب آزار سایرین می شد، 

نبود. خالصه آنچه را که به نظرم رسیده بود، نوشتم و نزدیک صبح بود که تقریباً تمام آهنگ 

شده بود و این شکسته شدن به « کستهش»ساخته شده بود. یعنی تمام افاعیل عروضی که شعر، 

شعر، آسیبی نمی رساند، ضمن « خود کلمات»و همین طور « مفهوم مجالت»گونه ای بود که به 
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این که ملودی آهنگ که یک چهار ضربی سنگین در مقام اصفهان بود، کامال راضی کننده به 

 نظر می رسید.

که قصد دارم این آهنگ را با صدای ایشان کامال به یاد دارم هنگامی که خانم الهه متوجه شدند 

اجرا کنم، چقدر خوشحال شدند و بعد هم نهایت تالش خود را به خرج دادند که آن را خوب 

اجرا کنند و واقعاً هم، این گونه شد. آهنگ در برنامه گل ها اجرا شد و مشخصات آن چنین 

 بود: 

شعر ترانه:  -تنظیم: همایون خرم  - آهنگ: همایون خرم -گل های رنگارنگ، شماره )آمد اما( 

 غزلی از ابوالحسن ورزی 

و پس از اجرای این آهنگ بود که موج استقبال و رضایت جامعه برای سازنده آهنگ و شاعر 

آن، همین طور برای خواننده به ارمغان رسید و وضعیت خانم الهه به عنوان یکی از خوانندگان 

همایون »درآمد. خود آقای ابوالحسن ورزی به من گفتند: برنامه گل ها به شکل تثبیت شده ای 

جان! این غزل مرا تعدادی از خواص می دانستند، ولیکن شما با این آهنگی که بر روی آن 

البته «. ساختید توجه همه مردم را به آن معطوف کردید و در حقیقت این شعر را همگانی کردید

ها خوانده شده است، ولی ایشان آن را به شکل  همین غزل توسط اقای بنان نیز در برنامه گل

آواز و درست مانند اشعار سایر شعرا، نظیر حافظ یا سعدی که می توان آنها را بسته به حالت 

شان در یکی از دستگاه ها و مقامات موسیقی ایرانی به شکل آواز اجرا کرد، خوانده اند و زیبا 

است و البته اهل موسیقی « آهنگسازی»گرفته، هم خوانده اند. اما کاری که در اینجا صورت 

تفاوت این دو را می دانند. شایان ذکر است به جز اجرای اصلی این ترانه که همراه ارکستر 

بزرگ گل ها بوده است، اجرای دیگری از آن نیز با صدای خانم الهه همراه ویلن بنده و پیانوی 

 . ۱۳۸۴ون خرم، ارادتمند همای آقای انوشیروان روحانی موجود است.
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 شب اول قبرداستان کوتاه: 

 1فرناز کمالیان 

    

ندرت صحبت می کنه و اصوال مرد کم حرفیه، مادر بزرگم هم همینطور بود. الم تا کام ه ب 

  ".الل از دنیا نری صلوات بلند ختم کن"حرف نمیزد. مادرم همیشه میگفت 

 صحبت کالمآن شب فقط چهار  پدرم "به باباش. حسنی ،تره به تخمش میره"قول پدرم ه ب

  .کرد

                                                 
فرناز در سال   باشد. تهران می ۀدر اصفهان و بزرگ شد ۱۳۴۶فرناز کمالیان متولد سال   ۱

امریکا مهاجرت کرد و هم اکنون همراه با همسر و دو فرزندش در  تنهایی به میالدی به ۱۹۹۶

یوگا به  های متمادی مربی ورزش بوده و اغلب اوقات فراغت خود را کند. او سال ویرجینیا زندگی می

همچنین کار داستان نویسی را به صورت جدی و  زفرنا  پردازد. کارهای هنری از جمله نقاشی میو 

دنبال می کند. در کارگاه داستان نویسی آنالین منیرو روانی پور به نام "کولی ها" مراه با آموزش ه

یا با جستجو در  -بل تهیه است ادر لینک زیر ق از تهران تا تگزاسکتاب رمان فرناز کمالیان به نام 

 From Tehran to Texas: Adventures of an immigrant girl... (Persian Edition) آمازون با نام:

https://www.amazon.com/dp/1981932771/ref=cm_sw_r_oth_tai_bkfFCbH

4XRZBH 

   

 

https://www.amazon.com/dp/1981932771/ref=cm_sw_r_oth_tai_bkfFCbH4XRZBH
https://www.amazon.com/dp/1981932771/ref=cm_sw_r_oth_tai_bkfFCbH4XRZBH
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از روزی که میرسم ایران تا روزی که میخوام برگردم امریکا به شب اول قبر فکر میکنم. آن 

ام کنه.  شب یکی از بدترین شبهای زندگیمه. از شب قبلش بغض گلوم را میگیره و میخواد خفه

 .پله ها میره باال و پایینشب کالفه است و از اضطرابش دایم از  بابا آن

 تمام به که کنه می آوری یاد بهم مامان سعی میکنه آخرین غذای مورد عالقه ام را بپزه و 

 چمدان دارم میبینه که حالی در بابا. کنم خداحافظی و بزنم زنگ آمدند دیدنم به که کسانی

 نت را بستی؟چمدا" میکنه سوال دایم میبندم،

 بازم گز میخواهی؟ "

 سوهان دیگر برات بیارم؟یک  

مامان برام گل گاوزبون درست میکنه و بزور تو حلقم می کنه تا آروم بگیرم و به شب اول 

 .کنم فکر کمتر قبر 

 میکنه آنور و اینور را تلویزیون های کانال حالیکه در و نشسته مخصوصش مبل روی فرامرز  

 سعی  . بخندونه منو میخواد و میگه پرت و چرت یکریز و داره برنمی هاش شوخی از دست

 :میگم بهش غیض با  ،و بدم قورت  کرده گیر گلوم وسط گردو یک مثل که را  بغضم میکنم

 "خوش بحالت که شب اول قبر را تجربه نمیکنی"

  :اش که بیشتر از ناراحتیشه، بلند میشه و میگه صدای خنده

 "خودت خواستی... مگه انتخاب خودت نبود؟"

 ".حاال یک غلطی کردم باید تا آخر عمر عقوبت پس بدم"میگم منم از حرصم 

فرانک از ناراحتی دور و بر چمدان می پلکه و همه چیز را نظارت میکنه .میخواد مطمین بشه 

خواهر حواس پرتش چیزی جا نزاره. چون میدونه اگه کسی بهم یادآوری نکنه خودم را هم جا 

 .میزارم

صری دور هم نشسته بودیم و گل میگفتیم و گل میشنیدم. آخه همین چند سال پیش بود که ع

 "فرناز پاشو بلیطتت را چک کن یکوقت امشب نباشه؟"فرانک شوخی شوخی گفت 

 "...ای وای پروازم امشبه"چشمم که به بلیط افتاد دو دستی زدم تو سرم. 
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  .یک دفعه خانه بهم ریخت... هر کسی یک چیزی میگفت

 .برم نمیخوام اصال... بهتر کردم منم این وسط هی تکرار می 

 بیست المللی بین پرواز برای نیم قد در مدت دو ساعت  چه طوری می تونستم با دو تا بچه قد و

  بشم؟؟ آماده  ساعته

 هم این نداری؟؟ دوست هیجان مگه" گفت می و خندید می مدام فرامرز در این گیر و دار 

 .هیجان

 .میخواستم کله اش را بکنم

 زمان تا تهران  به رسیدن محض به و کرد من رفتار روی بیشتری نظارت فرانک از آنروز به بعد 

 .چک میکرد را بار چند  را بلیطم تاریخ  ایران، از خروجم

تا  "شب اول قبر"سالهای متمادی به همین ترتیب گذشت. حتی وقتی بر میگشتم امریکا فکر 

 .مدتها منو آرام نمی گذاشت

 

 یک مثل که خبری . آمد سرم به ترسم می ازش ساله چهار و بیست یش چیزی که هفت ماه پ

شتافت. ناباورانه خود را  ردیگ دنیای به سانحه یک اثر در کوچکم خواهرم . سرم تو خورد پتک

 .کمتر از بیست و چهار ساعت از واشنگتن به تهران رساندم

 .فرزندانم را بیشتر بدون مادر بگذارمید بر میگشتم آمریکا، نمیتوانستم ابعد از چهلم ب

 . گفت آرامش صدای با و دستم  به داد آنشب پروین خانم لیوان گل گاو زبان را 

 .به حسین زنگ زدم، امشب ما میبریمت فرودگاه

 .کردم پچ پچ توگوشش و حالم منقلب شد. وقتی رفت تو آشپزخانه، سریع رفتم کنار مامان 

 "...خانم برم فرودگاه من نمیخوام با پسر پروین" 

 :مامان گفت

  .چرا؟ اشکالی نداره ،بزار او هم یک کاسبی کنه

 ".شما که اینقدر به پروین خانم میرسی دیگه نیازی به این نداره"گفتم: 
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   :مامان موهای مرا نوازش کرد و گفت

 ".بیاد گیرش او هم عیبی نداره مامان،آخه پسرش راننده آژانسه و میخواد یک پولی "

 .جلوی پروین خانم نمیتونم مامان من میخوام تو ماشین تنها باشم و گریه کنم،

 :مامان پک عمیقی به سیگارش زد وگفت

 ".کنه کنسل و پسرش به بزنه زنگ میگم بهش االن .ندارم را حوصله این حرف هات "

 :گفتم

گفتم شما قول داده بودید  ،بعد هم برای اینکه موضوع را عوض کنم حاال یک دقیقه صبر کنید.

 سیگارتون را کم کنید چی شد؟

 ندارم ها را  فرناز من االن تو این شرایط حوصله این حرف" :پک عمیقی به سیگارش زد و گفت

 را جلوم نیست دیگه که هم فرانک. همینه االن دلخوشیم تنها و دادم دست از را ام بچه تازه

 .بکشم سیگار راحت خیال با میخوام بگیره،

 .سکوت کردم. حرفش منطقی بود

 ". فرودگاه بره تنها خودش میخواد فرناز خانم پروین"  :بعد هم با صدای بلند گفت

پروین خانم نگاهی ملتمسانه به من کرد طوریکه تا مغز استخوانم رسوخ کرد. پیش خودم گفتم 

 .نکنه آخر سری دلش را بشکونم، یک بالیی به سرم بیاد

پروین خانم به "نها مشغول کردم ولی طاقت نیاوردم و پنج دقیقه بعد گفتم خودم و به چمدا

  ".حسین زنگ نزنید من امشب با شما میام

نمیخوام امشب  خوب کردی فرناز خانم،"چشمهایش برق خوشحالی زد و بدون معطلی گفت: 

 ".تنها بری فرودگاه

 :فکر میکردم گفتمرو کردم به مامان و بابا و در حالیکه هنوز به شب اول قبر 

 چرا؟...زودتر ساعت یک گفتند زمان هم دو هر. میکنم حرکت پس من یک ساعت زودتر  "
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میدونستم حضور من در کنارشون حتی یک دقیقه بیشتر ارزشمنده. در حالیکه سعی میکردم 

 :رفتارم عادی باشه تا کسی نفهمه در ذهنم چی میگذره گفتم

 از فمیخوام سر راه برم بهشت زهرا   

  .رانک خداحافظی کنم

 .وقت بود که بابا چهار کالم صحبت کرد آن

 .باباجون شب خوب نیست بری قبرستان

 چرا؟ چه اشکالی داره؟

 نباید آفتاب غروب از بعد میگن" گفت اتاق مامان فرصت صحبت کردن به بابا را نداد واز آنور 

 ".قبرستان رفت

 آخه چرا؟

 ...هر دو سکوت کردند

                                                             ***  

های آخر اقامتم در تهران روی دور تند میگذره. از  خیلی زود موقع خداحافظی شد. انگار ساعت

از بغل مامان انداختم تو بغل بابا  خداحافظی بیزارم. از بچگی هم ازش خوشم نمی آمد. خودم را

خودش را کنترل کنه و چهره طبیعی داشته باشه، ولی  یکردو بعد هم فرامرز. مامان سعی م

هاش سرازیر می شدند. بابا بغض کرده بود و نمیخواست جلوی ما گریه کنه. فرامرز هم  اشک

 .طبق معمول ناراحتی هاش را با شوخی کردن میپوشاند

  .بوسیدم را قطورش جلد و شدم رد زیرش از بار سه بود، من منتظر در دم دسته ب قرآن مامان  

 "خواهرت که رفت حداقل تو مارا تنها نزار ":نگاه مادر و پدرم متفاوت بود. گویا به من میگفتند

ر د اما میدونستم که قولم صد "ن میخوام زود برگردم.چو نمیکنم خداحافظی"  :بهشون گفتم

 .صد نیست چون به این دنیا اطمینانی نیست

ها خواهش  بچه"لشون کردم و بوسیدمشون، بعد هم گفتم فرنوش و سعید دم در منتظرم بودند. بغ

 ".میکنم مراقب مامان و بابا باشین، آنها از همیشه بیشتر نیاز به توجه و مراقبت دارند
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موقع خداحافظی حسین چمدان ها را گذاشت روی باربند و با یک طناب قطور آنها را به سقف 

  .ماشین محکم کرد

پنجره را کشیدم پایین. چهار تا انگشتم و گذاشتم روی لبهام و بوسه آخر را فوت کردم به 

اصله ف همه این باعث من که میدونستم. کرد می سنگینی روم و بود غمگین نگاهها طرفشان. 

 و بیرون بود آورده پنجره  از را سرش مامان. کردم نگاه را باال شده ام. از گوشه پنجره ماشین 

 تاریکی در چیز همه هم بعد سرم پشت ریخت آب کرد،فرنوش حرکت اتوموبیل. میخوند دعا

 .شد محو شب

 .میکرد رانندگی آروم  حسین و بود نشسته عقب صندلی روی کنارم در خانم پروین 

تا بهشت زهرا کالمی با یکدیگر صحبت نکردیم. پیش خودم گفتم حتما مامان بهش سفارش 

 . کرده

اشتیم و رسیدیم به جاده تاریک و برهوت خارج از شهر. بعد از مدتی ذپشت سر گبزرگراه را   

 جلب را توجهم میزد چشمک سو سوی چراغ های یک در میون که در قبرستان وسیع و تاریک 

 ".ین خانم اینجا بهشت زهراست. آره مادر برای خواهرت فاتحه بخونپرو ".کرد

بعد هم از  خداحافظی بیزارم و میدونم که هر جا برم با منه.براش فاتحه خوندم و بهش گفتم از 

 .خاله رویا خداحافظی کردم و فرانک را سپردم به خاله ام

اشک هام را قورت دادم و  نصف  بودم، زده زل جاده همانطور که از شیشه ماشین به آنور 

 .نصف دیگه را با دستمال کاغذی خشک کردم

 خیلی برام دگرگونه خیلی حالم و قبره .آخه امشب شب اول پروین خانم ببخشید من ساکتم.."

 ".بزنم حرف مشکله

 .لبخند تلخی زد و گفت اشکالی نداره مادر

 .برو به سالمت سر خونه و زندگیت، بچه ها و همسرت االن منتظرتند

 انگار تا حاال فرودگاه نیومده ،حسین چمدونها را گذاشت پایین. ولی نمیدونست باید چکار بکنه

ار ذرا ب حسین چمدانها"بود. پروین خانم دوید و یک چرخ دستی آورد و با صدای بلند گفت: 

 ".روی چرخ
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 ".ارمذاشکالی نداره خودم می"گفتم:

  .بغلش کردم. چادرش بوی قورمه سبزی را میداد که ظهر برایم درست کرده بود

 .کف دست حسیندست کردم تو کیفم، یک اسکناس صد هزار تومنی درآوردم و گذاشتم 

 .پروین خانم پرید جلو ،پول را از دست حسین چنگ زد و با یک حرکت سریع به من پس داد

  ".مامان قبال حساب کرده"

چرخ دستی را به جلو فشار میدادم به خودم  حالیکه درهام را با آستین مانتوم پاک کردم و  اشک

 " !وای به حال من که شب اول قبرم االن شروع میشه"گفتم 

 

  ۲۰۱۸دسامبر 
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 1 ستانِمتازه های باَه

 نهاد ایرانیان  -فعالیت ها و سازمان های مردم آرمان برای معرفی ۀبرگ ویژ

  

آرمان از سازمان های مردم نهاد ایرانیان در ایران، آمریکا، اروپا و سایر نقاط دنیا دعوت می 

    2کند که خالصه ای از شرح فعالیت های خود را جهت انتشار در برگ باهَمِستان ارسال دارند. 

 

 

 آشنایی با انجمن فلسفی و مردم نهاد آگورا

 

 

را از نهادی در یونان و رم باستان گرفته است که انجمن فلسفی آگورا نام خود آرمان: 

جایگاهی برای دیدار و گفتگوی شهروندان بوده است.  آرم این انجمن اشاره به جغد مینروا 

 -دارد که هگل از آن یاد کرده، کارکرد فلسفه را اندیشیدن پس از رویدادها و عمل زندگی می

                                                 
 است.   Community انگلیسی  ۀاستاد داریوش آشوری، معادل واژ ۀواژه باهمستان، برساخت ۱
  تماس بگیریدبا سردبیر آرمان برای ارسال مطلب مربوط به سازمان های مردم نهاد  ۲

shirindokht1@gmail.com 
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به پرواز در   از فرونشستن روز و شب هنگامهمان گونه که جغد اسطوره ای مینروا پس   داند؛

 د.ممی آ

در ده سال گذشته به همت پروفسور رامین جهانبگلو و جمعی از جوانان متخصص در فلسفه و 

در شهر  "انجمن فلسفی آگورا"رشته های همجوار، یک سازمان غیرانتفاعی موفق به نام 

درسگفتارها و سخنرانی های انجمن آگورا تورونتوی کانادا مشغول به فعالیت بوده است. حاصل 

 ۀشمار بسیاری از عالقه مندان در سراسر دنیا را به کمک  نوارهای ویدیویی درسگفتارها با فلسف

 جهانی آشنا کرده است. 

سخنرانان و متخصصان زیادی از در طول این سال ها انجمن آگورا دارای بورد مدیران بوده و 

از جمله این ند.  سخنرانی کرده اآگورا و در انجمن شده رد دعوت وو ب پروفسور جهانبگلوطرف 

، قای مجتبی مهدوی؛ آاستاد دانشگاه، آقای جمشید بهنام ؛وکیل ،آقای حسین ریسیسخنرانان: 

،  رد سابقوعضو ب، آقای امیر گنجوی؛ استاد دانشگاه، آقای فرزین وحدت؛ استاد دانشگاه

استاد ، آقای تورج دریائی؛ مساز و منتقد سینمافیل، آقای عارف محمدیمتخصص سینما؛ 

فعال  ،آقایان مهرداد حریری و مهرداد لقمانی ؛استاد دانشگاه، آقای مهدی خلجی؛ دانشگاه

آقای یوسف  ؛آقای غالم حسین نامی؛ استاد دانشگاه، آقای سروش دباغ ؛علمی و اجتماعی

؛ ردوعضو سابق بپژوهشگر فلسفه و ، آقای کامران ج.دی؛ ردووکیل، عضو سابق ب، مصدقی

 ؛استاد سینما، قای محمود خوشچهرهآ د؛ روعضو سابق بپژوهشگر فلسفه و  ،آقای آرش عفتی

آقای مهدی ؛ عضو فعال کنونی، آقای سروش مروزی؛ ردوعضو ب، آقای کوروش شهرام

از  سخنرانان خارجیشش  .فعال هنری  ،آقای مجتبا مصطفی ؛مترجم و مفسر فلسفه ،صاحبکار

 جمله استادان فلسفه در کانادا در انجمن آگورا سخنرانی کرده اند. 

آرمان با هومن رضوی، از  ۀگردانندگان آگورا گفتگوی فصلنام برای موفقیت آرزویضمن 

به خوانندگان اعضای بورد و مدرسان آگورا و رها صالحی، داوطلب روابط عمومی آگورا 

 تقدیم می شود.
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 باهمستان های تازه

 انجمن فلسفی آگورا ۀهییت مدیریاز  مصاحبه با هومن رضوی،

 و رها صالحی، داوطلب روابط عمومی انجمن 

 

 

از اعضای هییت مدیره انجمن فلسفی آگورا در در تهران  ۱۳۶۲متولد سال  ،هومن رضوی

سال در  ۱۱حدود  د وکن در شهر تورنتو زندگی می ۲۰۰۲از سال  شهر تورونتو کانادا است. او

 او،تحصیالت  .ره متوسطه و کالج پرداختوشهر تورنتو و در کشور چین به تحصیل در د

سیاست گذاری آموزشی  ۀلیسانس در رشته بیوشیمی و آموزش و در دره فوق لیسانس در حوز

فسلفه  ۀهومن رضوی که با فلسفه آشنایی پیشرفته دارد و چندین سخنرانی در زمینبوده است. 

ی ی. آشنااستمدیریت آموزشی  ۀهم اکنون در حال گذراندن دورا اجرا کرده است، برای آگور

رامین پروفسور سال با این انجمن و  ۱۰آغاز شده و در طول  ۲۰۰۸با انجمن اگورا، از سال  او

 .ه استاگورا فعالیت کردانجمن فلسفی ره در بورد وبه مدت پنج د آشنایی داشته، جهانبگلو

 

سال فعالیت آگورا دستاوردهای این انجمن  بیش از ده سال پس از پرسش: 

   فلسفی را چگونه ارزیابی می کنید؟
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های این انجمن را  در مجموع و با توجه به نظرات مخاطبین اگورا، دستاورد ومن رضوی:ه 

ایجاد فضای گفتمانی معقول، انتقادی و  ،بینم. از اهداف اصلی این انجمن و رامین مثبت می

موضوعات پرداخته شده و  ۀپر محتوا بوده است. در این راستا و با توجه به عمق و گسترهمچنین 

مند به فلسفه(، این انجمن ه درگیری بخش قابل توجهی از ایرانیان داخل و خارج کشور )عالق

ی ارتقای فرهنگ فلسفی، فکری و انتقادی حرکت سازنده داشته باشد. البته اتوانسته در راست

 های می کنم. بعضی هم به درستی مطرح شده است. من فقط یک نمونه را اشاره میتی اانتقاد

نسته به صورت نهادی فعالیت قابل قبولی ارائه اگویند که این انجمن شخص محور هست و نتو

چون رامین نقش اساسی در برنامه ریزی و  ،شود منطق این نقد را پذیرفت بدهد. تا حدی می

بسیاری را دعوت به اساتید و فعاالن فکری این انجمن  .است کردهبازی جهت دهی اگورا 

 سخنرانی کرده است.

نالین آتوانسته هم در شهر تورنتو و هم از طریق اداره می شود و این نهاد به شکل داوطلبی 

مند و درگیر کند. مسلما، اگورا نیاز همیشگی به ه ایرانیان زیادی را با مفاهیم فلسفی آشنا، عالق

ساختار و اهداف خود دارد و نقد این سازمان و جواب گویی به آن همیشه در ذهن  ترمیم در

 .اگورا بوده و خواهد بود ۀرامین و کل مجموع

 

استقبال ایرانیان سراسر دنیا از درسگفتارهای پروفسور رامین جهانبگلو و پرسش: 

 چگونه بوده است؟ دیگر مدرسان جوان وابسته به انجمن آگورا

های شخصی  خوشبختانه، با نگاهی به آمار سایت، یوتیب، گروه فسبوک، پیام هومن رضوی:

های متفاوت ایرانی در داخل و خارج کشور  از طریق ایمیل، استقبال قابل توجهی توسط قشر

، اما در ه اندرامین نداشتهمردیف تدریس بوده است. مدرسین جوان، اطالعات و بازخورد 

  بوده اند.و خوشحال از ارائه این افراد و سطح باالی بحث  جلسات حضوری افراد بسیار راضی

 

آموزش فلسفه چه تاثیرهایی بر زندگی روزمره، حرفه ای و کارایی های پرسش: 

  فردی و اجتماعی می گذارد؟ ۀفرد در جهت توسع

فلسفه از نگاه من با زندگی ما همیشه و در ابعاد مختلف آمیخته است. این در  هومن رضوی:

های اجتماعی، سیاسی و حتا در  گفتگو و شرکت ما در گفتمان ۀفکر کردن ما و نحو ۀطریق
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هایدگر و دکارت و تفاوت  ۀکند. به طور مثال، درک ما از فلسف سطح شخصی خیلی بروز می

های روزمره ما در قبال نگاه به علم، شناخت، محیط زیست،  تواند در فعالیت آن دو خیلی می

های تاثیر بگذارد. فلسفه و خوانش انتقادی  و بقیه انسان ءنسان در ارتباط با اشیاهنر، زبان، نقش ا

 ۀتواند به ما اجاز است(، همچنین می بودهاز متفکران بزرگ )که در اگورا فرصت مطالعه آنها 

را بدهد و از این طریق در  اهای سابق م ها و طرز تفکر دوباره فکر کردن و به چالش کشیدن نگاه

 .زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی ما تاثیر بگذرد

 

چه تجربه های  گردآمدن در آگورا برای اندیشیدن و پرسشگریپرسش: 

  ؟دربر داشته است کنندگان شرکت برای  ارتباطی و اجتماعی

 های فکری، مطالعاتی دیگر و مدن گروهآانجمن اگورا موجب به وجود  هومن رضوی:

تا از این  دوفلسفه در شهر تورنتو و چند مکان دیگر شده است. خود من در  ۀمحافل مطالع

مثال را دنبال کرده ام، ها شرکت و فعالیت داشتم و به صورت تخصصی تر مباحث فلسفی  گروه

. رامین بررسی کرده ایمنگاه افالطون به ادراک یا مفهوم دمکراسی را با دوستان دیگر و قدیمی 

کرده  ،کنند های عالقمند افغان و کرد که انجمن اگورا و مباحث را دنبال می شاره به گروههم ا

کنند هم مسلما با  نالین ما را دنبال میآکنم مخاطبین دیگر اگورا که از طریق  است. من فکر می

های محیطی خود بحث، فکر کردن و پرسش گری را با دوستان و  توجه به عالیق و ظرفیت

کنم.  های ما تشکر می فعالیتو  راوشما به انجمن اگ ۀدر انتها از عالق .دهند ادامه می محافل خود

افراد دخیل بیشتر در اگورا و با ت شما نیاز به مصاحبه کنم جواب دادن کامل به سواال فکر می

 .باشد مینظرسنجی های دقیق 

 از رها صالحی، داوطلب روابط عمومی انجمن آگورا پرسش

 

عالقه مند به فلسفه و داوطلب در یک سازمان مردم  عنوان یک بهپرسش: 

در چه  نهاد اهمیت کار داوطلبانه و مشارکت در امور فرهنگی جامعه را

  دانید؟ -می

ی م رنگا م که این کار داوطلبانه به روزمرگی زندگیوینم بگافقط می تو رها صالحی:

بچه های داوطلب سعی می کنیم نشست ها در دسترس  ۀبه کمک بقی د.معنا می بخش از
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تا شاید به گسترش روح پرسشگری که به نظر  دتعداد بیشتری از فارسی زبان ها قرار بگیر

  .دمن روح آگورا هم هست در این جامعه کمک کن

 
چگونه می توان از درسگفتارها و سخنرانی های سایت شما استفاده پرسش: 

 دارید؟ یا ثبت نام خاصیآکرد. 

هیچ ثبت نامی برای استفاده از وبسایت و همچنین کانال یوتیوب آگورا  رها صالحی:

الزم نیست و دسترسی به تمام ویدئوهای ضبط شده برای همه آزاد هست. از حدود دو 

به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا ضبط و پخش  اسال پیش ما تمام سخنرانی ها ر

می کنیم. به خاطر همین امکان پرسیدن پرسش به صورت آنالین در هنگام برگزاری 

و مزیت دیگرش  دبه وقت تورنتو( هم وجود دار ۶تا  ۳نشست ها )روزهای شنبه ساعت 

خ مربوطه در که بالفاصله بعد از برگزاری هر نشست، سخنرانی و پرسش و پاس این است

 -و پس از چند روز هم روی وبسایت قرار می استکانال یوتیوب آگورا در دسترس 

  .دگیر

در وبسایت آگورا فصل های مختلف آگورا به دو صورت در دسترس هستند: تقسیم 

تا کنون و تقسیم بندی  ۲۰۱۰ بندی زمانی بر اساس ترتیب اجرای نشست ها از سال

  .موضوعی
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 /http://www.agorapf.org وبسایت آگورا:

در کانال یوتیوب آگورا هم هر فصل به صورت یک پلی لیست جداگانه 

 طبقه بندی شده و در دسترس هستند:

 کانال یوتیوب

/https://www.youtube.com/channel آگورا:
UCdLZ8riEbrGv63OzugLhjeA 

بوکی آگورا هم  فیس گروه وبسایت، روی هفتگی های برنامه اعالم بر عالوه ضمن در 

های  رویداد. برای مشاهده ی دهر هفته یا هر دو هفته یک بار برنامه ها رو اعالم می کن

 بالفاصله عضویت تاست که درخواست عضویت به این گروه بفرستید ااین گروه کافی 

 :ودش تایید می شما

https://www.facebook.com/groups/Agora.Philosophical.

Forum/ 

صفحه آگورا در فیس بوک هم هر از چند گاه اطالعات خاص مربوط به آپدیت شدن 

 هد.د در اختیار قرار می اوبسایت یا ساندکالد یا یوتیوب ر

http://www.facebook.com/AgoraForum 

 بسیار سپاسگزاریم.  مسئوالن انجمن آگوراآرمان: از 

http://www.agorapf.org/?fbclid=IwAR1pQoFctros1-dWPWSllCdYx8rY6CNomVykeDMnLJ0m2NKdbI_LwfcWKn8
https://www.youtube.com/channel/UCdLZ8riEbrGv63OzugLhjeA?fbclid=IwAR05_9ktWfddJqXgyr9cPqB11tOoIqlUQKW3BxNsC67jypN1_niNv2Q9yAU
https://www.youtube.com/channel/UCdLZ8riEbrGv63OzugLhjeA?fbclid=IwAR05_9ktWfddJqXgyr9cPqB11tOoIqlUQKW3BxNsC67jypN1_niNv2Q9yAU
https://www.facebook.com/groups/Agora.Philosophical.Forum/
https://www.facebook.com/groups/Agora.Philosophical.Forum/
https://www.facebook.com/AgoraForum
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 باهمستان های تازه

 انبهادر بهفر :نوآور و جوان موسیقیدان با مصاحبه

 حزن ؛نهاد مردم بخش حمایت ؛ایران کالسیک موسیقی در نوآوری موانع و ها امکان
 امروز تا گذشته از ها ترانه در منفی های عاطفه ؛ایرانی موسیقی انگیزی

 

 
 

 بسی ،امروز جهان در هنر به نسبت گسترده دید دارای و نوآور جوان هنرمندان مدآبر :آرمان

 جوان های شدرخش از نابهادر بهفر با یمردا ای مصاحبه شماره این در  .است کننده دلگرم

کارشناسی  التحصیل فارغتار و تار و  سه نوازنده بهادران، بهفر  .آمریکا در ایرانی موسیقی

هنرهای تجسمی از انستیتیوی هنری مریلند در بالتیمور، ایالت مریلند است. او یادگیری موسیقی 

را از شش سالگی با ساز ویولن نزد استاد همایون خرم آغازکرد و از کودکی در کنار مادر خود 

عظیمی و پریسا  یحلاصدان بزرگی چون کریم از محضر استا شت،اکه در رشته آواز فعالیت د

بهره برده و ردیف های موسیقی را آموخته است.  او ساز تار را نزد استادانی چون مجید 

 آمریکاکلهر آموخته و در کنار موسیقیدانان نامدار در سالن های معروف درخشانی و کیهان 

     نواخته است.
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 چگونه نوآوری نظر از را ایران  کالسیک موسیقی شما بهادران آقای  : آرمان

 ؟ بینید می

 

بحث نو آوری و بدعت در هر زمینه هنری نیاز مبرم به آگاهی دقیق و ریز بینانه  ن:ابهفر بهادر

هنرمند از جزئیات و کلیات رشته هنری مورد نظر دارد. زمانی که در مورد هنری ذاتن سنتی 

مانند موسیقی کالسیک ایران صحبت میکنیم این شناخت تنها محدود به باز خوانی و باز نوازی 

د و نغمات به جا مانده از ایشان در طی قرون و اعصار نمیباشد، بلکه هنرمند مجموعه آثار اساتی

های فرهنگی قومی، فرم و  برای ایجاد تغییر در ساختار این موسیقی نیازمند درک چهارچوب

  باشد.  محتوای حاکم بر این موسیقی می

 

رور تاریخ تحول شناخت از چگونگی و دالیل پذیرفته شدن نو آوری در فضای سنتی، از طریق م

دهد که با استواری و اعتماد به نفس  و دگردیسی در ساختار این هنر به هنرمند قدرت آن را می

  بیشتری برای ایجاد تغییر در ساختار آن قدم بردارد.

هرچند فضای سنتی و سنت گرا ارزش کار هنرمند را در پاسداری، حفظ و اشاعه هرچه دقیقتر 

و یا گروهی میداند، اما اگر هنرمند شناخت درستی از بنمایه  سنت بدون دخل و تصرف فردی

 جدیدی برگ و شاخ چهارچوب این  نظری و چهارچوبی این سنت داشته باشد، میتواند با حفظ

  .کند پیدا دست آن از جدیدی ساختار به قالب این اصلی ستونهای حفظ با حتی یا و بدهد آن به
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با رویه فکری جامعه بوده و در یک همگنی خاص با  نوآوری هنری در غرب همیشه در تقابل

زیستی کرده. مکررا یا فالسفه تحوالت فکری خود را وامدار حرکات انقالبی  تاریخ فلسفه هم

اند. این مهم  اند و یا هنرمندان آبشخور تفکری و کانسپتوال خود را فلسفه قرار داده هنرمندان بوده

ای و سلسله وار در تاریخ هنر، ادبیات و فلسفه غرب  باعث به وجود آمدن یک رویکرد زنجیره

 شده است.

اما برای بدعت گذاردن در فضای موسیقی سنتی ایران مشکل هنرمند امروزی رویارویی با دو 

سد عظیم است، یکی فقدان نقد منطقی و سیستماتیک و در نهایت کمبود نقاد بی طرف. سد 

شاگردیست که باعث از بین رفتن روحیه عصیان گر  دیگر حضور سایه عظیمی به نام رابطه استاد

کند و اساتید هم  شود. کمبود نقاد و نقد منطقی استاد را به منتقد مبدل می و انقالبی در هنرمند می

کنند به جز  آورند. شاگردان همه چیز را تلمذ می شاگردان تربیت شده را غیر انقالبی بار می

و قبول بی چون و چرای سنتی استاد محور، راه به  روحیه سرکش را و در نهایت جز پیروی

تک تبدیل به موزه هایی محرک برای حفظ مصنوعات گذشته  جایی نمیبرند. گویی تک

  شوند. می

دانان آن )از زمان  این روحیه انقالبی و این سرکشی در موسیقی سنتی در هر چهار نسل موسیقی

انی( متداول بوده و هر نسل تعبیر، تفسیر و مدون شدن ردیف موسیقی سنتی توسط خانواده فراه

ترجمانی شخصی از قالبهای سنتی به ارث رسیده داشته است. نوازندگان که ما اکثرا اساتید سنتی 

اند. اما  نامیم در اصل سنت شکنانی بوده اند که به دلیل نو آوریشان محبوب و معروف شده می

گرای ارتدکس که به غیر از تکرار بی  تید سنتدر چند دهه اخیر هنر موسیقی در مواجهه با اسا

گذارند هنرجویان حتی به فکر دست بردن در ستون این ساختار  نقص کار دیگری را ارزش نمی

  برند. نمی

از این رو نو آوری، به جز در مواردی خاص یا با حمایت نامهای سرشناس توفیق جا باز کردن 

  وفیق شناخته شدن و عرضه کار پیدا نکرده.در فضای سنتی را پیدا کرده و یا به کلی ت

 موسیقی فضای در تربیت و تعلیم در مجموع عدم رشد روحیه نوگرا و عصیانگر به دلیل رویه

 باعث ما موسیقی هنری بنمایه و تاریخچه از هنرمندان تاریخی فلسفی شناخت کمبود و سنتی،

هایی صوتی در  زیاد کردن المان و کم به گرایی نو. است شده بدعت و نوگرایی در درگمی سر

ها و جایگزین کردن  های مشترک با دیگر فرهنگ موسیقی، استفاده از نغمات با ریشه
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های نامتعارف محدود شده و تقریبا در دو دهه اخیر بجز در موارد معدودی هیچ  سازبندی

  م نشده.ایی در راستای ایجاد تعاریف نو در چهارچوب کهن موسیقی ایران انجا حرکت ریشه

: به نظر شما جامعه و سازمان های مردم نهاد در خارج از کشور سهم خود آرمان

را در حمایت از موسیقی ایران و نسل جدید چهره های آن ادا می کنند؟ 

 کمبودها را در کجا می بینید؟

کند که مردمش دنباله رو  ای از لحاظ فرهنگی پیشرفت می به نظر بنده جامعه ن:ابهفر بهادر

هنرمندان و روشنفکران باشند. ولی متاسفانه در اکثر کارهای ارائه شده خصوصا در خارج از 

ایران، هنرمندان دنباله رو نظرات و تفکرات جامعه و عوام هستند. این عوام گرایی که تنها تالش 

مه حیات اقتصادی خویش است، باعث از بین رفتن و محو شدن نقش حقیقی هنرمند برای ادا

اندیشی که وظیفه روشنفکر و مستشار فرهنگیست جای خود را به  شود. دگر هنرمند در جامعه می

اندیشه ارتجاعی غالب بر اجتماع میدهد. این دلیل وجود هنرمند در جامعه را حتی برای خود 

 جامعه فرهنگی و فکری برد رویه در اصل وظیفه خطیرش پیش کند، نقشی که هنرمند گنگ می

  .است

گمی  در بدین ترتیب هنرمند به ورطه خودباختگی بعضا عمیق تفکری، سطحی گرایی، و سر

افتاده و سرگرمی و رضایت عوام و ادامه حیات اقتصادی در صدر اهداف وی قرار میگیرد. این 

شوند نیست، بلکه  صرفا برای سرگرمی پردازش می پاپ و مجلسی که  مطلب محدود به موسیقی

  حتی کارهای سنتی و کالسیک نیز از این عوام گرایی رنج میبرند.

در خارج از ایران و مخصوصن در جامعه سرمایه محور آمریکا میزان سرمایه گذرای هر شخص 

ان، حضور یا عدم در یک برنامه هنری )خرید بلیط( در نهایت با طول زمان برنامه، تعداد نوازندگ

حضور خواننده )که خود مقوله جداییست و دالیل خاص خود را دارد(، تکرار قطعات 

شود و میزان رضایت یا  ها سنجش می نوستالژیک و آشنا، انتظار سرو شام، و انواع دیگر سرگرمی

  عدم رضایت بینندگان را رقم میزند.

های جامعه سوق  کردن این خواسته ای ارضاین طرز برخورد و این میزان سنجش هنرمند را به سو

های پیش پا افتاده، چه در فرم و چه در محتوی میگردد. به خاطر جذب  داده و باعث تکرار ایده

داشتن خیال شنونده و  هرچه بیشتر سرمایه هنرمند بدون اعمال ایده های نو سعی در آسوده نگه
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ه از اعمال هرگونه تغییر در آنچه بیننده و بیننده دارد. برای خدشه دار نکردن فضای فکری بینند

  داری کرده و با نوعی خود سانسوری به تکرار مکررات میپردازد. شنونده انتظار دارد خود

این خود دور باطلی را ایجاد میکند که به درجا زدن هنرمندان و کسالت خاطر مدعوین 

  انجامد و در نهایت فرهنگ را به عقب افتادگی میکشاند. می

: ما در جامعه ایران عادت به کار سامان یافته مردم نهاد نداشته ایم و در آرمان

چهار دهه اخیر، موسیقی عالوه بر تحمل محدودیت های شدید همیشه از سوی 

دولت کنترل و تخصیص بودجه شده است. از طر  دیگر، مردم ما در خارج از 

نگ پروری، آن سهمی را که باید ادا ایران به جز موارد فردی و استثنایی فره

 پذیرایینمی کنند و حتی گاه شنیده می شود که حتی برای خرید بلیت، انتظار 

 حمایت در موجود های کاستی رفع برای این، بنابر  شام در کنسرت ها دارند.

 را مردم خود ذهنی های عادت و باورها جدید، نسل هنرمندان کار از سامانمند

 تغییر داد؟ توان می چگونه

 با انتفاعی غیر و  طرف برای تغییر رویه فکری جامعه ایجاد مراکز فرهنگی بی ن:ابهفر بهادر

 عضویت حق بنده نظر به. باشد موثر و مناسب راهکارهای از یکی تواند می دموکراتیک مدیریت

 پرورانند می ذهن در نو های ایده که محلی غیر و محلی هنرمندان برای بودجه ایجاد و ساالنه

هایی که در  شود که ایده ست. این خود باعث میا های فرهنگی مایت از حرکتحراه  بهترین

  پستوی فکری هنرمندان جای خوش کرده فرصت عرضه پیدا کنند. 

پرور دیگر حضور سرمایه   یکی از مشکالت بزرگ جامعه ما و تفاوت آن با جوامع فرهنگ

درت و سرمایه اجازه اعمال نظر گذار فرهنگ دوستی است که صرفا به دلیل در دست داشتن ق

بیش از حد در هر زمینه باالخص هنر و کار فرهنگی را به خود می دهد. از این رو است که 

برم. یعنی ایجاد سیستمی که به عدم اعمال نظر مستقیم فالن  کلمه دموکراتیک را به کار می

س هرم تصمیم گیرندگان آن مجموعه هنرمندان با بیانجامد. یعنی سیستمی که در را گذارسرمایه 

آرای مساوی تعیین کننده سوق گرفتن سرمایه به سوی یک یا چند پروژه هنری باشند. به این 

توان بدون هرگونه اعمال نظر شخصی و با هدف هنر برای هنر به پیشبرد اهداف  صورت می

  وست امیدوار بود.داران فرهنگ د هنری یک کانون فرهنگی با پشتیبانی سرمایه
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: برخی معتقدند که موسیقی سنتی ایران در خطوط کلی خود حزن انگیز آرمان

است. آیا این دیدگاه درست است؟ چه رهیافت هایی را توصیه می کنید که 

نسل جوان که به دنبال روحیه، انگیزه و تحرک در زندگی است، با موسیقی 

 اند؟سنتی ایران در ارتباط بم

حزن یک کلمه است و یک تعریف کلی از یک احساس برونی و درونی. حزن  ن:ابهفر بهادر

خود ” کاندیشن انسانی“به نظر بنده حال و هوای انسانیست که به موقعیت انسانی خود یا همان 

پی برده. اینکه انسان با اسارت در یک کالبد محدود و میرا از یک سو، و از سوی دیگر با 

پیش تعیین شده اجتماعی بدون فرصت تحلیل و تعریفی درست از خودش، اسارت در قالبهای از 

کند  یابد، درک می شود، حزن انگیز است. آنکه این آگاهی را می از هستی به نیستی تبدیل می

که چاره ای جز زیستن نیست. آلبر کامو نویسنده الجزایری فرانسوی در کتاب افسانه سیزیف 

ایست که ارزش زیستن دارد، با وجود تمام  ، که این زندگینویسد خود چیزی شبیه به این می

تکرارها و روزمرگیها و... نمیخواهم مساله را بپیچانم، ولی موسیقی عمیق شنونده عمیقتری را 

 میطلبد و این حزن برآمده از عمق است نه از افسردگی خواهی.

است ما دو راه بیشتر نداریم؛  سودآوریبنده تصور میکنم که در جهانی که سطحی گرایی به نفع 

یا هنر را سطحی کنیم تا با انسان سطحی ارتباطی سطحی تر بر قرار کنیم. یا اینکه هنر را در عمق 

یند. گز بپروریم و جامعه را تربیت کنیم که هردو )سطح و عمق( را ببیند و هر آنچه میپسندد بر

هیچ ایرادی بر شنونده آگاهی که از عمق آگاهی داشته باشد و سطح را بطلبد وارد نیست، این 

ایست ولی زمانی که شنونده آگاهی ندارد، هنرمند نیازی  یک انتخاب شخصی و کاملن سلیقه

نیست که هنر خود را تحت شعاع این ناآگاهی شنونده قرار بدهد. همانطور که چون بنده و 

کند، برای  های هوشمندمان چگونه کار می ای از تلفن دوستان دیگر نمیدانیم حتی قطعه خیلی از

همه فهم کردنش آن را تغییر نمیدهند. به جای تغییر آموزش میدهیم و اجازه میدهیم مصرف 

کننده آگاهانه از این مقوله پیچیده بهره ببرد. موسیقی سنتی ما موسیقی عوام نبوده و نیست و 

توان فرهنگ سازی کرد تا حزن، عمق، تفکرگرایی،  عوام گرایی در آن نیست ولی مینیازی در 

 ای برای عوام قابل درک کرد. و موسیقی مربوط به قشر آگاه را تا اندازه

  



               ۹شماره                                                      آرمان                                                                

 

82 

 

 

: ترانه های ایرانی به طور تاریخی در وجه عمدهء خود درونمایه هایی آرمان

حی و حتی شخصیتی عاشق در برابر چون شکست در عشق، بی وفایی، تسلیم رو

 عمدتا که شود می یافت آنها در هایی گزاره  و جور معشوق را بازتاب می دهند 

 دیگر خودآزاری، از هایی سویه بشر، امروز جمعی و فردی روانشناسی در

 یاآ. دهند می بازتاب را منفی عواطف و طلبی انزوا جویی، تسلیم آزاری،

 ای ترانه های ایرانی می بینید؟ چگونه؟هو و حال تغییر در ضرورتی

ای پاسخ این سئوال را در جواب به سئواالت قبلی شما دادم.  فکر میکنم تا اندازه ن:ابهفر بهادر

ولی در مورد ادبیات و استفاده از ادبیات کهن در موسیقی ایرانی باالخص موسیقی دستگاهی و 

وازات اوزان عروضی که در آوازی ما دالیل متعددی وجود دارد. یکی از این دالیل همگنی و م

های ردیف موسیقی  ادبیات کالسیک ایران نقش بسزایی دارد با ریتم کلی بسیاری از گوشه

ایرانیست. حتی نامهایی چون، مثنوی، چهارپاره، دوبیتی، مستقیمن هنوز با همان فرم و ریتم در 

  شوند. موسیقی سنتی ما اجرا می

سیقی ما در زمینه آهنگسازی ریشه در همین اصل دارد. به نظر بنده یکی از دالیل درجا زدن مو

کند و شعری را انتخاب  آهنگساز یا ترانه ساز امروز دیوانی هفتصد هشتصد ساله را باز می

نظیر  های ادبی بی های زبان و استفاده از آرایه کند که اگرچه از لحاظ بهره جستن از قابلیت می

است، چرا که مربوط به دنیایی کامال متفاوت از دنیای است ولی از لحاظ معنا گنگ و چند الیه 

  امروزیست. از لحاظ محتوی بسیار عمیق ولی غیر قابل دسترس است.

کنند.  این اشعار یک ریتم درونی غیر قابل انکار دارند که آهنگساز را ملزم به پیروی از خود می

ال باعث گنگ تر شدن معنای رود و معمو این ریتم در مواردی از طرف آهنگساز زیر سئوال می

  ابیات میگردد.

ای در اواخر دوران قاجار با وجود ترانه سرایانی چون عارف و شیدا و در دوران  این مهم تا اندازه

تری پیدا کرده بود.  سرایان وضعیت مناسب رادیو گلها با همکاری تنگاتنگ آهنگسازان و ترانه

صدای مردم بود. سرودهای مردمی و انقالبی  همحتی در اوایل انقالب موسیقی سنتی همراه و 

بسیاری که با حال و هوا و نبض اجتماع هماهنگ بود ساخته و اجرا شد. ولی در چند دهه بعد 

موسیقی ما دوباره رو به ادبیات کهن کرد و به نظر بنده آهنگسازان خود را درگیر فضای فکری 
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شعر کهن فارسی آهنگسازیشان را محدود  چند صد ساله کردند با قید و بندهای دست و پا گیر

 کردند.

گیر و جهان شمول داشته باشد و  های همه از لحاظ محتوی به نظر بنده اگر شعر امروز که جنبه

تواند فضای جدیدی در ذهن آهنگساز موسیقی سنتی  حتی در مورد مسائل پیش پا افتاده باشد می

  آهنگساز ایجاد شود. ایجاد کند تا به مدد آن ایده های نو تر در ذهن

تواند به جای ملودی سازی برای عشق نا فرجام عاشق و یا مسائل پیچیده فلسفی و  آهنگساز می

هایی مانند کشیدن یک سیگار در برف، خوردن یک قهوه تلخ، نشستن کنار  عرفانی به مقوله

ی شنونده آگاه دریا و گم شدن در وسعت آن و مسائلی به نظر پیش پا افتاده موسیقی بسازد. ول

میداند که نه وسعت دریا، نه کشیدن سیگار در برف و نه نوشیدن یک قهوه تلخ نه تنها سطحی 

  شمول بودنشان تاثیر بهتری در تمام اقشار جامعه میگذارند. نیستند بلکه به دلیل جهان

د راهکار توان شمول تر می جامعه اکثرا با کالم موسیقی در ارتباطند و استفاده از زبانی جهان

سرا برای خلق آثار بدیع  مناسبی برای جذب شنونده بیشتر، ایجاد تغییر در نگرش آهنگساز و ترانه

  و در نهایت تفکر کلی جامعه نسبت به موسیقی سنتی ایران داشته باشد.

 

 سپاسگزاریم.بسیار شما  زان ا: آقای بهادرآرمان
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طنز تلخ تاریخ ایرانخاقان صاحب قران:   

 کشورداری فتحعلی شاه با خرافات و عوالم غیبی

1 احمد کاظمی موسویمتن سخنرانی   

 در جلسات عصرانه های تاریخ به همت دکتر هادی بهار 

۲۰۱۹فوریه  ۱۷واشنگتن دی. سی،   

 

سال در اوائل قرن نوزده بر ایران حکومت کرد و  ۳۷قاجار است که فتحعلی شاه سخن بر سر 

طنز تلخی از قدر قدرتی در عین درماندگی از خود به یادگار گذاشت. البته دورۀ حکومت او 

نویافتۀ را جزئی از هویت  "فراسوی مرزها رفتن"همزمان با اوج مدرنیتۀ اروپا بود، و این مدرنیته 

                                                 

۱
آموخته دبیرستان  در شهر رشت متولد شد. وی دانش ۱۳۱۸حمد کاظمی موسوی در نهم شهریور ا 

او پس از اخذ  شمسی است. ۱۳۴۱التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال  دارالفنون و فارغ
لیسانس حقوق و انجام خدمت نظام وظیفه به استخدام دادگستری درآمد و دو سال در سمت قاضی در 

پرداخت. سپس به وزارت امور خارجه وارد شد و دوازده شهرهای مهاباد و تربت حیدریه به قضاوت 
کاظمی موسوی پس از  سال به عنوان دیپلمات در کشورهای عراق، آمریکا و کانادا حضور داشت.

بازنشستگی از وزارت خارجه ایران به قصد تحصیل به کانادا مهاجرت کرد و در دانشگاه مک گیل 
او  سیاسی اسالم اخذ نمود. -ر زمینٔه نهادهای حقوقی دکتری خود را د ۱۹۹۱مشغول تحصیل شد و در 

ضمن تحصیل در دانشگاه مک گیل به خاطر تخصصش در زبان فارسی و عربی، دروسی از این دو 
، انجمن ادبی مونترئال را بنیان نهاد که سخنرانانی چون ۱۹۸۶زبان را در آن دانشگاه تدریس کرد. در 
حقق را به خود جلب کرد. وی نخستین مقالٔه تحقیقی خود را به پروفسور هرمان لندلت و دکتر مهدی م

نوشت که برنده جایزه ویژه دانشگاه مک گیل  زبان انگلیسی دربارٔه شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید
  .گردید
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نه تنها قادر به درک آن نبود بلکه، به  فتحعلی شاهدانست.  خود می subjectivity فاعلیتِ

ایرانیان افزود. یعنی اتکا به عوالم غیبی را چنان  طوری که خواهیم دید، بر میزان ناخودباوری

شش در صحنۀ زندگی، گسترش داد که مردم برای رسیدن به خواسته هایشان، به جای کار و کو

است که به  فتحعلی شاهبه دخیل بستن در بقاع متبرک روی آوردند. نمونه اش کار دولت خود 

جای تدارک بیشتر در صحنۀ کارزار در جنگ با روسیه، میرزا محمد اخباری فقیه طلسمات 

مایی از شناس را به چله نشینی در زاویۀ شاه عبدالعظیم واداشت که با آوردن سر سردار روس، ن

در فتحعلی شاه پیروزی موهوم را به نمایش بگذارد. با این همه نباید از نظر دور کنیم که دورۀ 

 زمینۀ پیشرفت نقاشی، موسیقی، ادبیات و نمایش تعزیه دستاوردهایی داشته است.

به راه افتادن روندها و نهادهای جدید مذهبی از جمله  فتحعلی شاهرخداد مهم و دوران ساز عصر 

، و پیدایش جایگاه مرجع تقلید، مجتهد اعلم، و ولیِ فقیهکل گرفتن مقام هایی چون ش

شخص فتحعلی شاه نقش مهمی نه تنها های فرضی رکن رابع، واسطۀ فیض و نقطۀ اولی است که 

اینک نگاهی  مدعیات آنان بازی کرد. میزان در جان دادن به فرآیندهای مزبور، که در باال بردن 

 گذرا به برخی از این دگرگشت ها می اندازیم.

نز تلخ تاریخ شروع کنیم. این چگونه است که پادشاهی پس از دست دادن بخش های طاز 

م(، دستور می دهد که سکۀ جدید به ۱۸۲۸مهمی از خاک ایران با انعقاد معاهدۀ ترکمان چای )

کنند. چگونه  [ ضربلی: خسرو صاحبقران]بجای سکۀ قب "خسرو کشورستانفتحعلی شاه "نام 

در برابر واقعیت تلخ شکست، چنین شاهی را کفایت می کند  پیروزی در عالم الفاظادعای 

و او را همچنان سرخوش و سردماغ نگه می دارد. مهدی بامداد نویسندۀ کتاب تاریخ رجال ایران 

مضحک اینجاست که پس از شکست کذایی ایران از روسیه و از دست دادن "می نویسد: 

ق سکۀ ۱۲۴۳چای در شعبان  قسمت مهمی از خاک ایران و انعقاد معاهدۀ ننگین ترکمان

[ ضرب شد. در این باب ]بجای سکۀ قبلی: خسرو صاحبقران "فتحعلی شاه خسرو کشورستان"

 ]و در تهران[ نایب السلطنه معزول ، در اوقاتی که از وزارت عباس میرزام مقاممیرزا ابوالقاسم قائ

 بود، تعریضاً چنین گفته است:

 باز آن بیهوده سلطان بن سلطان شما    ----سکۀ صاحب قرانی بر شما میمون نبود           
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های نقره فتحعلی شاهی را  گفتند و سکه می "کشور ستانی"هی را سکه طالی فتحعلی شا

گرفت خاتم  . مُهر فتحعلی شاه این بیت را دارد: قرار در کف شاه زمانه فتحعلیصاحب قرانی

 (.۶۹صش، ۱۳۷۱) "شاهی ازلی

 

که اوصاف بسیاری از طربخانه  فرزندش سلطان احمد میرزادربارۀ سرحالی و سردماغی این شاه 

نوشته است، در شرح بازگشت شاه به سلطانیه پس از شکست جنگ  را و بازیگرخانۀ فتحعلی شاه

 نویسد: دوم با روسیه می

در مراجعت از جنگ با روس، با آن پریشانی وضع و خیاالت اولیای 

حضرت و غمگینی خاطر همایون، به سلیمان میرزا دست خط شد که تا 

--- آن شکرخند که پرنوش دهانی دارد" بیا و با خود بیاورخمسه 

. مقصود نوش آفرین خانم "نه دل من که دل خلق جهانی دارد -

دختر بدر خان زند است که شاه شهید بنا به مصلحتی میل در چشم جهان 

 (  ۲۱ش، ۱۳۷۶بینش کشید. )تاریخ عضدی، 

دانست.  به گفتۀ نویسندۀ  خود را نظر کردۀ آسمانی و صاحب بخت خداداد می فتحعلی شاه

آن جهان پناه خود، شاهِ بختیار و خود، وزیر کارگذار بود. بار منت او بر دوش  " رستم التواریخ

همه کسی بود و بار منت کسی بر دوش او نبود. خدای عالم یار، و بخت خداداد مددکارش 
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در برابر  ش آقا محمد خانویاستبداد او مانند عم ،با این همه(. ۴۸۰صش، ۱۳۹۳) "بود.

داشت که ظاهر شرع را مراعات کند. این حد البته در  "ایست"مقررات شرع یک  حد 

کرمان و  مردم افتاد؛ همان طور که آقا محمد خان در کشتار حوزۀ اقتدار سیاسی شاه از کار می

ابراهیم خان کالنتر جانب شرع رها کردند و کسی نتوانست  حاجی فتحعلی شاه در قتل خاندان

حدی بر کارشان قائل شود. رابرت گرانت واتسن فرستادۀ دولت انگلیس به این نکته در 

 های خود توجه کرده است: نوشته

برای قدرت و اند، ولی  ... شاه یعنی کشور، همۀ افراد برای خاطر سلطان زنده

های ضامن عدالت بر طبق احکام شرع یا قانون مدون  سلطنت، قرآن و دادگاه

و نیز کسانی که عرف یا قانون عادی به آنها اختیاراتی داده است، رادعی به 

روند. تمام انتصابات در سراسر قلمرو سلطنت به وسیلۀ شاه و یا  شمار می

تاریخ ایران: دورۀ ) "گیرد. میکسانی که از جانب او اختیار دارند، انجام 

 (. ۱۴ش، ۱۳۴۸، قاجاریه

ای داشت، و نیروهای شهری هنوز نقش نمایانی  قدرت نظامی در عصر قاجار بیشتر خاستگاه قبیله

نیافته بودند. ازاین رو شناخت و درک قدرت سیاسی در آن زمان محور ایلیاتی داشت، و حق به 

ای و سپس با عناوین رسمی یا  نظامی قبیلههای  موفقیتدست گرفتن قدرت نخست با 

گردید. البته فرض بر این بود  توجیه می "ظل اهلل"و  "سلطان ذی شوکت "شرعی شده چون 

 حاکم بالفعل کمابیش وجهۀ اسالمی دارد و مسلمان است. 

آغازگر جنگ  است.حادثۀ بزرگ دوران فتحعلی شاه به هرحال جنگ ایران و روس گفتیم که 

ها دروازۀ  جویی ایرانیان. این جنگ طلبی روسیان بود و آغازگر جنگ دوم انتقام اول توسعه

های جهان غرب به روی ایران گشود، ولی جز  آشنایی با دیپلوماسی و دگرگشتدیگری برای 

های تحوالت  برای فهم ریشه ها حرکتی و دو قائم مقام توسط عباس میرزا در دارالسلطنۀ تبریز

جدید در تهران پدید نیاورد. شگفتی بزرگ در این دو جنگ شرکت دادن دیرهنگام علما در 

که روسیه مهاجم  (۱۸۰۶ق / ۱۲۲۱) در سال سوم جنگ اولآغاز جنگ دوم بود. 

 در از سوی عباس میرزا در تبریز به میان آمده، و میرزا بزرگ قائم بود، اندیشۀ اعالم جهاد

مأمور کسب و جمع آوری فتوای فقهای عتبات و ایران به منظور اعالم جهاد گردیده بود.  مقام

أحکام او ظرف یک سال و اندی مجموعۀ آراء مجتهدان صاحب نظر را در کتابی به نام 
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تدوین کرد. دقیقاً معلوم نیست چرا کارکرد قائم مقام و اصوال فکر  الجهاد و اسباب الرشاد

ق( به طور مصنوعی ۱۲۴۱جهاد در آن سال و سالهای بعد خاموش ماند، تا شانرده سال بعد )در 

با سرو صدایِ بی پشتوانه دوباره عَلَم شود. ما دیدیم چگونه دودلی و بی صداقتی فتحعلی شاه در 

 فرزند حاجی میرزا یوسف مجتهد میرفتاحیز سرایت کرد، و این کار به صنف علما ن

تبریز، خائنانه دروازۀ شهر را بروی قوای روس گشود، و آنان را شایستۀ حکومت  کسوت پیش

شود وقتی که ببینیم همین شخص در خدمت پدرش  بر آذربایجان خواند. شگفتی وقتی بیشتر می

برای  ک سال و نیم پیش از آن پذیرای گروه علمایی بود که به زعامت آقا سید محمد مجاهدی

تقویت روحی نیروهای عباس میرزا به تبریز آمده بودند. چیزی جز عدم صمیمیت در کارکرد 

ان و روس دهندۀ تصمیمات متغایر و چند رویۀ کارگردانان جنگ ایر  تواند توضیح خود، نمی

باشد. آنچه مسلم است فتحعلی شاه، به رغم دین ورزی آشکارش، به موقع از اصل جهاد اسالمی 

 برای ایستادگی در برابر توسعه طلبی روسیۀ نوبنیاد استفاده نکرده است.

برانگیزی در برابر  مقاومت تحسین فقیه مجاهد الجزائری امیر عبدالقادرها  در همان سال

روی استعماری قوای فرانسه در شمال افریقا نمود، که منجر به قرارداد بالنسبه متعادلِ  پیش

چای  م بین او و فرانسه شد. در مقایسۀ این قرارداد با قراردادهای گلستان و ترکمان۱۸۳۴ق /۱۲۴۹

این دو قراداد متأسفانه از سوی ایرانیان  باید دو قرارداد اخیر را شرم آور خواند. ما دیدیم که

افسار کار به نوشته نشدند و بر روی مندرجات آن نیز به درستی مذاکره انجام نگرفت، چون 

ای نه چندان دور  و مداخلۀ غیبی سپرده شده بود. ایرانیان در گذشته دست وساطت خارجی

ق( و  ۱۱۵۶)شوال  نجف ا چه به صورت وثیقۀافشار ر نادرشاههای  تجربۀ نوشتن پیشنهاد

و تقریب  یک تشیع مهارشده نادرشاه. اند چه به صورت توافق نامه مرزی با عثمانی را داشته

، ه دادکه برای رفع تنش موجود میان شیعه و سنی پیشنهادهای جالبی به سلطان عثمانی دادطلب 

اما در این زمان، عواملی چون از خود بیگانگی، تمرکز نگاه به خارج و انتظار از  نشد. که پذیرفته

قلم قاجار باقی نگذاشت. نویسندگان خوش فکری چون میرزا  خارجی مجالی برای منشیان خوش

خود به میدان آمدند،  "میرزاییزور "با قدرت قلم یا به گفتۀ خودش با  ابوالقاسم قائم مقام

 ای نبردند. ولی جز شکست و خفقان بهره

در زمان  . رابطۀ فتحعلی شاه با علما اثرگذارترین وجه زندگی این پادشاه است

. این مجتهدان، اصول فقه را مجتهدان اصولی پیشتاز فقاهت و دیانت شده بودند فتحعلی شاه
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میرزا  گسترش فقه قرار می دادند، و اصولی در برابر اخباری خوانده می شدند.مبنای استنباط و 

ظاهراً اولین مجتهدی است که فتحعلی شاه را تحت تأثیر قرار داد. او به خاطر  ابوالقاسم قمی

ای با شاه بهم  ژهاش بر فقه و اصول، و صراحت در بیان رابطۀ وی اقامت در نزدیکی تهران، احاطه

رسانده بود. شاه در نیمۀ نخست سلطنت خود از دانش و بینش او در امور دینی و اجتماعی بسیار 

به جایی رسیده بود که فتحعلی شاه گاه شخصاً به  بهره برد. ارادت خاص شاه به میرزای قمی

گذاشت میرزا از  ت، و نمیپرداخ تا حرم حضرت معصومه می جلوداری یابوی این مجتهد

سلطنت ما به نیابت از "هایی چون  با گفته آمیختهمرکب خود پیاده شود. ما این گونه رفتارها را، 

. می دانیم، در طرح ادعاهای تئوریک تازه و باالبردن مدعیات گذشتۀ فقها مؤثر "مجتهدین است

پادشاهان را "نوشت  مد خانق خطاب به آقامح۱۲۰۰از جمله خود میرزای قمی در کتابی که در 

 ارشادنامه) "الزم دیده بود، از برای محافظت دنیای مردمان در کنار علما از برای محافظت دین

هایی که در عصر فتحعلی  (. همین مجتهد در کتاب۳۸۰به تصحیح حسن قاضی طباطبایی، ص 

برای اجرای احکام شرع نمود، و سلطنت و  شاه نوشت، تغییر لحن داده و آرزوی بسط ید

(. به ۴۰۱-۴۰۰ش، ۱۳۷۱، جامع الشتّات) "فی سبیل اهلل ساخت. جنگبه منزلۀ  را مملکت گیری

بینیم که نگاه میرزای قمی به حکومت در ظروف متغیر زمان که پادشاه وقت در  این ترتیب می

 شود.  آن نقش داشته، متفاوت می

 حکومت آرمانیدوگونگی رویکرد علما به حکومت مؤثر بوده، انتظار  عامل دیگری که در

در تئوری از یک سو، و رویارویی با اقتدار عملی حکومتگران از سوی دیگر است.  امام عادل

با همین عنوان در نخستین فقیهی است که مبحث والیت فقیه را  مال احمد نراقی

خود مطرح کرد، و همۀ مناصب امام را به فقیه جامع الشرایط داد. نراقی با  عوائد األیامکتاب 

پروبال دادن به تئوری استحقاق فقیه جایی برای نظریه بافی برای شریک عملی این استحقاق، 

شت و در مقدمۀ سه ، باقی نگذاشت. نراقی نیز رابطۀ بسیار خوبی با فتحعلی شاه دایعنی پادشاه

رقدرتی ستوده است. این گونه سخن گفتن به نیابت از امام در عین کتابش او را به عدالت و قدَ

خود داشتن رابطۀ خوب با حاکمان زمان رویّۀ معمولی علمای شیعه پس از صفویه بوده است. 

همان طور  ؛کردند این دو گونگی احساس تضاد نمیو شنیدن شاهان نیز در بیان 

این سلطنت ما به نیابت از مجتهدین "بینیم:  در این گفتۀ فتحعلی شاه به مجتهد خراسانی می که

پنداشت که چیزی از  می نظری استحقاقِ. چون شاه نیابت علما را کالً در عالم "عصر است
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سلطنت کرد. علما نیز معموال در خود صالحیت اجرائی برای  صالحیت عملی او کم نمی

بود  ای از حکمرانی و سلطنت شناخت قبیلهدیدند؛ چون تصور عمومی زمان نوعی  نمی

. چه بسا عنوان نائب اإلمام را فقط  به این منظور گنجید در زی فقهای زمان نمیکه 

خواستند که بتوانند سروری فقها را برای نظارت در کار حکومت به طور نظری ثابت کنند.  می

خود  لی شاه به رغم آمیزش و تفننّی که با علما داشته، چیزی از استبداد ایلیاتیدانیم که فتحع می

 گذاشته است. در ادارۀ امور کشور کم نمی

 

است. او در سه کتابش به پیروی از  شیخ جعفر کاشف الغطاء مجتهد سرشناس دیگر

خاتمۀ مقتضیات زمان دربارۀ حکومت فتحعلی شاه و جهاد اظهار نظر نموده است. او در رسالۀ 

که پیش از سفر به ایران در نجف نوشته بود از نیابت فقیه در امور حسبی سخن گفت.  القواعد

خود که در سفر ایران نوشت، به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط اذن  کشف الغطاءدر کتاب 

و اجازۀ اقدام الزم برای ادامۀ جنگ با روسیه و جهاد در راه اسالم را به فتحعلی شاه داد.   سلطنت

 اجعت از ایران به درخواست عباس میرزاکه پس از مر فی أحکام الجهاد غایۀ المراددر رسالۀ 
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، غایۀ المرادخواند  ) "ای از بندگان ما که به بندگی اش اعتراف کرده بنده"نگاشت، شاه را 

 (. ۲۲۱نسخۀ خطی مدرسۀ سپهساالر، ص 

ند. دلبستگی فتحعلی شاه به علما محدود به مجتهدان اصولی نبود هرچند آنان دست باال را داشت

گفتیم که این شاه شیفتۀ رمز و راز بود، و از حضور شخصیت مدعی اسراری چون میرزا محمد 

شخصیت روحانی دیگری که  توانست بی تفاوت بگذرد. ق در تهران نمی۱۲۲۰در  اخباری

دسترسی داشتن به علم  ادعایاست که  شیخ احمد أحسائیفتحعلی شاه را شیفتۀ خود نمود 

های ستایش  فتحعلی شاه نامه)از جمله خودش( را داشت. ائمۀ معصوم و رشد هستی معنوی انسان 

فرستاد و او را دعوت به تهران نمود.  برای شیخ احمد احسائی حجۀ اهلل البالغۀآمیزی با عنوان 

اصفهان از استقبال مردم و بسیاری از علما برخوردار شد و در  و یزد ،مشهددیدار ازیخ در ش

از عقاید أحسائی با عرف و  برخیتفاوت  ،تهران مورد نوازش ویژۀ شاه قرار گرفت. با این همه

علم امام و فیض حضور او بسان یک مذاق فقهای شیعه آشکار بود. در نگاه أحسائی 

که فقط شیعیان کاملی که به تهذیب نفس رسیده اند  می شودانگاشته ری فیضان پیوسته جا

(؛  نه از ۱/۲۶۲، هشرح الزیارۀ الجامعشوند ) "واسطۀ فیض"توانند به آن دسترسی یابند و  می

که بی بهره از معانی حقیقی احکام االهی درگیر ظنّ و گمان خویش اند  -طریق فقیهان رسمی 

(. اعتراض فقها به أحسائی سرانجام از سوی مجتهدی نه چندان مشهور به نام ۲۶۲،)همان

صورت گرفت. او شیخ احمد احسائی را متهم به داشتن  در قزوین مالمحمد تقی برَغانی

در نفی معاد جسمانی در روز حشر نمود، و چنین وانمود کرد که او با  ای شبیه مال صدرا عقیده

داشتن این عقیده از زی مسلمانی بیرون رفته است. شگفت اینجاست که مجتهدان اصولی دیگر 

شهرها به ویژه عتبات این اعالم انحراف را به جان خریدند، و أحسائی را ناچار به ترک عتبات 

 کردند. 

سوم سلطنتش در لشگرکشی اش به مشهد به مجتهد بزرگ شهر میرزا محمد  در سالفتحعلی شاه 

شبیه این گفتۀ فتحعلی شاه . "نت ما به نیابت از مجتهدین عهد استطسل": مهدی خراسانی گفت

سید نعمت اهلل یافتیم که به روایت  در حق محقق کرَکی را تنها در سخنان شاه تهماسب اول

(. در ۱/۳۹ق، ۱۴۱۱، جامع المقاصدخود را عامل )کارگزار( او قلمداد کرده بود )مقدمۀ  جزائری

والیت افزایش و  ادعای نیابت زمینه سازالقاب نوازشی پادشاهان ها و  واقع همین گفته
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های فقهای پیشین را به صراحت و وسعت  در نوشته هایشان گردید. هیچ یک از گفته عامۀ فقیه

 نمی توان دید.در عصر فتحعلی شاه  ادعای مال احمد نراقی

 

 کارچاق کن عهدنامه ،فتحعلیشاه در کنار گوروزلی –شکست گلستان  ۀعهدنام

زیر یک عنوان مستقل  پیشگام طرح نظریۀ والیت عامۀ فقیه در دورۀ فتحعلی شاه مال احمد نراقی

که در اواخر عمرش در زمینۀ قوائد فقه نوشته  عوائد األیامشود. او این کار را در کتاب  می

مستند و  کاممناهج األحبود، انجام داد. پیش از نوشتن این کتاب نراقی در دو کتاب دیگرش 

عوائد اشاره به اختیارات فقیه به استناد پنج روایات رسیده از ائمۀ معصوم نموده بود. اما در  الشیعۀ

ریاست دهد، و از  به استناد نوزده روایت همۀ اختیارات امام را به روشنی به فقیه می األیام

پردازد و  یارات فقیه میگوید. نراقی آنگاه به استدالل دربارۀ قلمرو اخت سخن می کبرای فقیه

آنچه در قلمرو والیت پیامبر و ائمۀ معصوم قرار "کوشد  که به استناد روایات مذکور در فوق  می

در صالحیت فقیه جامع شرایط قرار دهد؛ سپس به برشمردن موارد اجرای این اختیارات را  "دارد

، رسیدگی به اموال یتیمان، إفتا، قضاء، اقامۀ حدود و تعزیراتپردازد:  به شرح زیر می

دیوانگان، سفها و غایبان، تزویج صغار بی سرپرست، تقسیم خمس، فروش مال مفلس و طالق 

 شوهر گمشده و امثال آنها. 

جملگی در حوزۀ حقوق تا اینجا آنچه از وظایف فقیه حاکم از دید نراقی دیدیم 

او ار ریاست ایف حاکم ندارد. او توجهی به حوزۀ عمومی وظ گیرند، و افراد قرار می خصوصی
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مصادیقی که او کبرای فقیه سخن می راند، اما قادر به ورود در عرصۀ عمومی حکومت نیست. 

اند. نراقی نه تنها در بیان موارد و مصادیق  کند کالً ناظر بر موارد حسبی و خصوصی ذکر می

را که نیاز به  "مرجع تقلید"والیت فقیه، بلکه در برایندِ کار و جایگاه حاکم نیز مقامی نظیر 

رجوع مقلدین دارد، در نظر دارد. او مسلما از نقش سیاسی و مملکت داری پیامبر اسالم و امام 

در واگذاری موارد اختیارات ائمه به فقیه به ذکر  امااول شیعیان علی بن أبیطالب آگاه بوده، 

مهم  کار، اصل و نظری مطرح ننموده است.  یموارد حسبی بسنده نموده، و در حوزۀ عموم

، سر در تفتیش کار سلطان و تنفیذ آن در صورت درستیجملۀ پایانی نراقی است که از 

توانست  توان تصور کرد که با رواط نزدیکی که نراقی با فتحعلی شاه داشت، او نمی آورد. می می

توانست آسایش،  بگوید، ولی می از والیت فقیه در اخذ مالیات، سرباز گیری و مرزبانی سخن

رفاه، آموزش و پیشرفت مردم را با زبان فقهی زمان وارد در حوزۀ والیت فقیه یا ریاست کبرایی 

که در ابتدای این مبحث از آن سخن گفته، بنماید. این مفاهیم در آن زمان با ادبیات عصر 

والیت "دهد که نراقی از طرح  ان میفتحعلی شاه و دار السلطنۀ تبریز بیگانه نبودند. این قراین نش

نه خود در نظر داشته است بیشتر در کار حکومت را  "تفتیش"نظارت، به گفتۀ خودش  "فقیه

 (. ۵۸۰ش، ۱۳۷۵تعبیری که خود در کتابش آورده است ) ؛را "عمل سلطان"حکومت یا 

از مورخان، بر سر دوستی با علما  که فتحعلی شاه را، به نظر بسیاری دربارۀ نیاز به مشروعیت

، خواه عمومی باشد و خواه مابین علما، نیازی که مشروعیت به معنای مقبولیت باید بگوییمآورد 

شد. پادشاهانی که پیش از یا پس از  به آن از سوی پادشاهان قاجار در قرن نوزدهم احساس نمی

بطۀ آنچنانی با علما نداشتند، مشروعیتی کمتر از فتحعلی شاه بر ایران حکومت کردند و را

فتحعلی شاه برای حکومت حاصل نکرده بودند. مشروعیت به معنای آوردن حجت شرعی برای 

ی که به انسلطنت نیز در تاریخ ایران به ویژه در خصوص فتحعلی شاه مصداق ندارد. پادشاه

خود یعنی توان به  سلطۀ عملیِرسیدند حق اقتدار خود را در درجۀ اول از همان  قدرت می

گرفتند. این سلطۀ عملی، حجیت شرعیِ خود را، پس از  اهرم نظامی می مردم بااطاعت درآوردن

های شرعی  عناوین با فرمول شامل. آن می گرفتاستقرارِ خویش، از زبان علما یا صاحب نظران 

؛ "ذی شوکت سلطانِ"شد: مانند  ای بود که برای روا کردن قدرت حاکم ساخته می تازه

 ."ۀمستعد بالشوک"و  "بالتغلّ ۀامار"، "االستیالء ۀإمار"همچنین عناوین 
که معنای پذیرفتگی و مقبولیت عمومی یا نسبی را با خود  legitimacyمشروعیت به مفهوم 
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باشد از مفاهیم وارداتی از سوی خاورشناسان است، که مشکل بتوان گفت که شاهان داشته 

 اند.  کرده خودکامۀ قاجار از جمله فتحعلی شاه به آن احساس نیاز می

دانیم که آشنایی حکومت ایران با تحوالت عصر جدید، در دورۀ فتحعلی شاه آغاز گردید.  می

ها و احساس درونی خود  خواه به سائقۀ شنیده فتحعلی شاه خواه به پیروی از ولیعهدش و

و دربار، همچنین در ترویج شعر و ادب، و هنرهایی چون  هایی در تنظیم امور دولت: دیوان گام

محیط بالنسبۀ آرامی که نقاشی و موسیقی و پیکر تراشی برداشت. البته بیشتر از شخص شاه، 

های فرهنگی وهنریِ تازه گردیده بود.  رش درونمایه، زمینه ساز پرووی فراهم ساخته بود

یکی از نتایجی که از ثبات و امنیت نسبی که در عصر فتحعلی شاه پدید آمد، سرازیر شدن شمار 

بسیاری از منشیان و مستوفیان از والیات ایران، به ویژه از فراهان، آشتیان و مازندران، به تهران 

رونق بخشیدند. نخستین برآیندِ اجتماع این گروه از شعرا و  بود، و آنان دفتر و دیوان شاهی را

در تهران جایگزین کردن لهجۀ محلی تهران به  دبیران به ویژه منشیان و مستوفیان فراهانی

اقبال ) شود که اینک گویش معیار تهران و ایران شمرده می است / دیوانیگویشی اداری

مفرطش، در  فتحعلی شاه به رغم زراندوزی  (.۵/۴۴۵ش، ۱۳۸۲، مجموعۀ مقاالت، آشتیانی

تشویق و تأمین مالی شاعران، نویسندگان، نقاشان و نوازندگان دست و دلباز بود. نقاشی به 

ای  در دورۀ فتحعلی شاه رونق ویژه یو حاشیه کار ، پیکرنگاریچهره پردازیصورت 

ای در پیکرنگاری  یافت، و شیفتگی فتحعلی شاه به شکل و شمایل خویش مایۀ رشد سبک تازه

او دو نقاش  به نام های میرزا  های شخص اوست. گردید که بازتابندۀ نمادهای زمان و نمایشگری

 را از شیراز با خود به تهران آورد. علیبابا شیرازی و عبداهلل مهر

ایران به صورت دستگاهی است که  از دستاوردهای دیگر این عصر شکلگیری نظام موسیقایی

. اغلب صاحب نظران و سپس هفت دستگاه ساماندهی شد دستگاه نخست در دوازده

های موسیقی امروز ما را به این  سرچشمۀ تکوین ردیف دستگاه از جمله استاد روح اهلل خالقی

شاه ولی اهلل فرزند  فراهانی رسانند. چون روایت کنندۀ این ردیف آقا علی اکبر دوره می

از شاگردان است که هر دو پرورش یافتۀ عصر فتحعلی شاه بودند، وشاه ولی اهلل  فراهانی

با استادان موسیقی دربار که از شیراز آمده بودند، در تماس و  چهارتاری بودمشتاق علیشاه 

)فرزند فتحعلی شاه( بیش از صد نوازنده و مطرب در  بوده است. بنا به نوشتۀ سلطان احمد میرزا

تاریخ وده اند )های دینی شیراز ب بردند که استادان آنها از اقلیت بازیگرخانۀ این شاه بسر می
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دانیم که این شاه قاجاراهل بزم و ترنم و رامش بود، و شمار  (.  می۵۰-۴۶ش، ۱۳۷۵، عضدی

بسیاری از نوازندگان و بازیگران در سایۀ حمایت خود و حرمسرای خویش داشت. دورۀ فتحعلی 

. در زمان این شاه می توان دانستنیز  یا شبیه خوانی شاه را دورۀ شکفتگی کامل نمایش تعزیه

ها به دربار آمد و با جالل و شکوه برگزار  ها و حسینیه های تعزیه از تکیه بود که نمایش

ارتباط نزدیکی با در نمایش دانیم که  (. می۱۸-۱۵ش، ۱۳۹۵، نمایش در دورۀ قاجارشد)

های ایرانی شواهد بسیار  ها و رسم و آمیختگی این دو در اسطوره است،و آداب دینی  نیایش

(. فتحعلی شاه قاجار بیشترین استعداد را برای آمیختن این دو ۳و ۲، ش۱۳۴۴، دارد )بهرام بیضایی

 نشان داد.

ها و دستاوردهایش، اخالق و شیوۀ زندگی فتحعلی شاه تأثیر بسیاری بر دیوانیان،  فارغ از ناکامی

توانیم در اخالق و شیوۀ زندگی  گروه اطرافش گذاشت که اثرات و توالی آن را میدولتمردان و 

بی  های بعد ببینیم. خلق و خوی پول دوستی و زراندوزیِ شهری ایرانیان آن عصر و دوره

و آصف  الدولهکارکرد )غیر تولیدی( منحصر به فتحعلی شاه و برخی از وزیران او چون امین 

شود، بلکه بسیاری از دولتمردان و فرزندان و حاکمان منصوب شاه همین راه را پیش  نمی الدوله

توانست  گرفتند. البته این مشکل پیش از روی کار آمدن قاجارها نیز وجود داشت، چه بسا نمی

یک نوع فساد ن و افزایش سریع آن در این عصر است.  وجود نداشته باشد؛ مسأله بر سر میزا

خورد.  ها به چشم می در دورۀ فتحعلی شاه بیش از دیگر دوره مقدس یا توأم با مقدس مآبی

بعداً آن را  ،که نخست از دادن رشوه به دربار ایران پروا داشت ،بی جهت نیست که جان ملکم

خواست، یافت. اخالق  شاه و دیوانیان به راهی که خود می آسانترین راه برای سوق دادن

دیوانیان ایران  طبیعۀ مفاسد دیگری به دنبال داشت که دروغ و دورویی زراندوزی و پول مداری

)یاد شده در فوق( در کتاب  رابرت گرانت واتسن انگلیسی .را در این دوره نمایانتر ساخت

هیچ کاری سختتر از این نیست که یک ایرانی را "نویسد:  خود در این خصوص می تاریخ ایران

هیچ چیزی نادرتر از آن نیست که  ، وکنیمبرای دروغی که گفته است وادار به اعتراف 

ش، ۱۳۵۳) ".ن کشور بشنودایانسان حقیقت سادۀ امری را از زبان یکی از افراد 

۱۴                                                                              .) 
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 توانمندسازی شهروندی
Citizen Empowerment 
 (1)شیریندخت دقیقیان 

سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ  2وقتی ازتوانمندسازی شهروندی 

موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود 

 هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع اقتدارگرا، به درجاتی توان زدایی شده اند.  

زی شهروندی، به پیش زمینۀ جامعۀ مدنی می پردازیم. ردپای پیش از ورود به بررسی توانمندسا

Second جان الک در رسالۀ دوم دولت را نزد   civil societyمفهوم امروزی جامعۀ مدنی

Government of Treatise )۱۶۸۹ ) می یابیم که با درک امروزی ما متفاوت است، اما

 دیکتاتوری دارد. نکتۀ مهمی پیرامون نقش جامعۀ مدنی در عبور از شرایط

 -از وضعیت طبیعی  برگذشتنالک می گوید که جامعۀ مدنی وقتی تشکیل می شود که افراد با 

زمانی جامعۀ   حفظ مالکیت خود را به اقتدار رسمی وامی گذارند. -هر فرد مسئول دفاع از خود 

ایند.  سیاسی تشکیل می شود که مردم، حق مجازات متجاوزان به مالکیت خود را واگذارنم

شهروندان به دولت این اقتدار را می دهند که از سوی آنها قانون هایی بگذارد که بتوان در وقت 

شکایت، حکمیت گرفت.  الک می گوید که حکومت خودکامۀ فردی با جامعۀ مدنی همخوان 

نیست، زیرا حاکم خودکامه کسی است که از او نمی توان به کسی دیگر شکایت برد.  یعنی 

کمی به طور یک طرفه با مردم براساس وضعیت طبیعی عمل می کند. اما فرد، پیشتر چنین حا

ه شتبرای ورود به جامعۀ مدنی و سیاسی اختیارهای خود برای قانونگذاری و مجازات را واگذا

از خود نمی توانند دفاع کنند.  "اسأاست.  یعنی، مردم دیگر در وضعیت طبیعی نیستند، چون ر

  نظر جان الک، حاکمیت مطلقۀ فردی و جامعۀ مدنی در تعارض با یکدیگرند.اینجا است که از 

الک این حق را به رسمیت می شناسد که اگر حاکم خودکامه خود را خارج از حدود جامعۀ 

افراد نیز خود را در  -یعنی پاسخگو نبوده، نتوان به کسی از او شکایت کرد -مدنی قراردهد 

این به معنای آشوب اجتماعی و از دست   .3از خود دفاع  کنند  "اسأوضعیت طبیعی قرارداده، ر

                                                 
شیریندخت دقیقیان پژوهشگر فلسفه، دورۀ فوق لیسانس در رشتۀ مدیریت سازمان های مدنی در  ۱

 آمریکا را گذرانده است.  
2

 citizen empowerment 
3  Locke, John.:  1689. P26-32  
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اگر در روزگار جان الک  رفتن سرمایه های انسانی و اجتماعی در خشونت و هرج و مرج است.

بازگشت به  زچنین وضعیتی یک شهر دارای حکم مستند را به پرتگاه نابودی می کشند، امرو

ی، مساوی نابودی از نقشه جهان یا تکه پاره شدن وضعیت طبیعی تحمیل شده توسط دیکتاتور

 کشور و جنگ های منطقه ای است.

شرایط "هانا آرنت بازگشت به وضعیت طبیعی الک را در مختصات توتالیتریزم با عنوان 

ارزیابی می کند که طی آن مردم از حقوق خود، آزادی، حق کنشگری و داشتن  "وحشیانه

"عقیده محروم می شوند
این از دید آرنت، همان وضعیت حقوق زدایی مطلقی است که در  .1

 جوامع توتالیتر و اردوگاه های مرگ نازی به آزمایش گذاشته شد.

متفکران بعد از الک از جمله روسو نیز جامعۀ مدنی را برگذشتن از وضعیت طبیعی می دانند.  

جتماع افرادی است که وحدت برای هگل، جامعۀ مدنی که آنرا جامعۀ بورژوا می نامد، حاصل ا

با خانواده را پشت سر گذاشته، وارد رقابت اقتصادی و نظام احتیاج ها شده اند. هگل جامعۀ 

 مدنی را نقطه مقابل جامعۀ سیاسی می داند. 

، یعنی فضایی متمایز yteicos eivicمی توان تاماس جفرسون را از پایه گذاران مفهوم امروزین 

امعۀ سیاسی، دانست.  ایالت های آمریکا قبل از استقالل، کلنی انگلستان از جامعۀ اقتصادی و ج

بودند، ولی مردم جهت ادارۀ امور خود برای استقالل هرچه بیشتر از استعمارگران، مبتکر نهادها 

بر آن است که نوع دولت سنتی  2گوردون وود  ،و انجمن ها بودند.  فیلسوف سیاسی آمریکایی

پا زمین مناسبی برای رشد جامعۀ مدنی نبود.  او سپس با اشاره به این و بوروکراتیک در ارو

 -متفاوت با خون قرمز مردم دیگر است، می ،دیدگاه رایج در اروپا که خون آبی اریستوکراسی

این ایدۀ جفرسون که مردم همگی دارای یک سرشت بوده، انسان ها مجموعه ای به هم "گوید: 

ه یکدیگر هستند، دلسوزی، همدردی و احساس به همنوع را پیوسته و دارای مهری طبیعی ب

جفرسون نوشت که امتیازهای "...  "ممکن ساخته، پی ریزی جامعۀ مدنی را امکان پذیرکرد

  "اشرافیت باید ملغی شوند تا اشرافیت فضیلت و استعداد، جای آنرا بگیرد
.  این ماده از اعالمیۀ 3

ما این را حقایقی خودگواه می دانیم "پایۀ اعتقادی تساوی اجتماعی را شرح می دهد:  ،استقالل

                                                                                                                         
http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/locke1689a.pdf 

1

   ۲۰۱۷جهانبگلو، رامین؛ خاتمی، ریچی نوژنگ.:  
2

 Gordon Wood 
3

 Wood, Gordon S.: 1996.   P9 
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که همۀ انسان ها به تساوی خلق شده و توسط آفریدگار خود از شماری از حقوق غیرقابل پس 

دولت ها   .گیری بهره گرفته اند، که از آن جمله اند حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی

قوق، توسط انسان ها تشکیل شده، قدرت مشروع خود را از توافق حاصل جهت تضمین این ح

در میان حکومت شوندگان می گیرد.  تا اگر زمانی هر شکلی از دولت این هدف ها را تخریب 

.  به 1 "کند، حق مردم خواهدبود که آنرا تغییرداده یا ملغی سازند و دولت جدیدی تشکیل بدهند

هر  مردم آن منشاء قدرت بوده،تکر جامعۀ مدنی مدرن شود که نظر وود، ملتی می توانست مب

یا  social equality  نفر، واقعیت فردی مساوی با دیگران می داشت. تساوی در اینجا به مفهوم

یا تساوی پولی یکی  money equalityتساوی اجتماعی در نظام های دمکراسی است که با 

پویا داشته، جوامع مدنی و سیاسی این کشور نیست.  تساوی اجتماعی در آمریکا تاریخی 

 همچنان روی آن کار می کنند.  

بر اساس نظر الکسی دوتوکویل، متفکر قرن نوزدهم، گرایش دولت های مدرن به سمت 

باشد تا از نیرومند دموکراسی؛ از این رو جامعۀ مدنی همواره باید  خودکامگی است و نه

درستی این ادعا را ثابت کرد.   ،قرن بیستم فجیعخودکامگی جلوگیری کند. رویدادهای 

از دید او   دوتوکویل نظام لیبرال آمریکا را از قاعدۀ گرایش به خودکامگی مستثنی می دانست.

امتیاز مقاومت جمعی آمریکا دربرابر شکل های کمتر لیبرال دولت را باید به ابتکار تشکیل 

رداشت دوتوکویل، به درک امروز ما از جامعۀ مدنی نهادهای آزاد داد.  نهاد آزاد غیردولتی در ب

نزدیک تر است؛ یعنی فضایی مردم نهاد که هم ناظر بر مشارکت مردم در ادارۀ کشور/شهر و 

اجرای دموکراسی است و هم به آنچه دولت در رسیدگی کوتاهی کرده یا امکانات اندک دارد، 

با جامعۀ سیاسی و جامعۀ اقتصادی دارد.  رسیدگی می کند.  این فضا بازیگران و قواعد متفاوتی

دوتوکویل می گوید که جامعۀ مدنی، شهروندان را از سردرگریبانی و انزوا بیرون آورده، به آنها 

وقتی فرصت ادارۀ خود همراه شود با تالش برای   امکان ادارۀ خود در سطوح خرد را می دهد.

به نهادهای سیاسی فرارویند و فعاالنه در منافع و ارزش های مشترک، نهادهای مدنی می توانند 

                                                 
1

 Declaration of Independence: 

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration 
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دوتوکویل نهادهای مدنی را ارزشمند می دانست، زیرا  هدف های سیاسی مشارکت کنند. 

 عادت های لیبرال را تشویق کرده، شهروندان را به تفکرمستقل وامی دارند
1. 

شد.  در دهۀ هفتاد آمریکا باب  citizen empowermentاصطالح توانمندسازی شهروندی 

به موقعیت ها و ایجاد دسترسی هایی "  IGIتوانمندسازی شهروندی به نقل از بولتن رسمی 

گفته می شود که توسط رهبران و نمایندگان شهروندان فراهم می شود تا توانایی های الزم برای 

نمایندگی و وجود   ."مشارکت فعال در توسعه و تصمیم گیری اجتماعی را به دست آورند

بررسی  . 2ر مراکز قدرت، از جمله ضمانت های اجرایی طرح های توانمندسازی است افرادی د

دهۀ اخیر به ویژه در مطالعات دانشگاهی توسعه، انتشارات بانک  سهتوانمندسازی شهروندی در 

 جهانی و دیگر موسسات حمایت و سنجش توسعه، شتاب گرفت.  

توانایی واداشتن "تعریف رایج قدرت است که مکس وبر آنرا  ،توانمندسازی شهروندیپایۀ 

می داند.  بنا بر وبر،  "دیگران به انجام کارهایی صرفنظر از اختیار خود و خواست و منافع آنها

اعمال می شود.  قدرت با نفوذ  ،قدرت در شرایط تک نفری بیمعنا است و تنها در بستر مناسبات

 -رل کردن پس از مشروع شدن، به اقتدار یا اتوریته تبدیل میو کنترل همراه است. ظرفیت کنت

شود.  از دید وبر چون قدرت در وجود هیچ فردی ذاتی نیست و در مناسبات خلق می شود، پس 

 قدرت، قابل تغییر است.

یا توانمندسازی درمورد گروه ها و طبقات بی قدرت، استوار بر امکان  empowermentمنطق 

 با هر تحول در توزیع قدرت، یک بار قدرت تغییر   راه های مشروع است.بازتوزیع قدرت از 

  امکان توانمندسازی به دو امر بستگی دارد: 3چنان که پژوهشگران اشاره کرده اند،  می کند. 

                                                 
1

 Woldring, Henk E. S.: 1998 pp. 363-373 

 
2

 https://www.igi-global.com/dictionary/citizen-empowerment/50714 

ویدیوها، سخنرانی ها، مقاالت و راهنمای مطالعات توانمندسازی شهروندی را در لینک زیر از این 
 تارنمای می یابید: 

https://www.igi-global.com/dictionary/citizen-empowerment/50714  

3

 Nanette Page; Cheryl E. Czuba. Empowerment: What Is It? 

https://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php 

 

https://www.igi-global.com/dictionary/citizen-empowerment/50714
https://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php
https://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php
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نخست آن که قدرت بتواند تغییرکند، که اگر قدرت تغییر نکند، و اگر به مقام ها و افراد به ارث 

دوم، بستگی دارد به  توانمندسازی، ممکن نخواهند بود. بازتوزیع آن و در نتیجه  ،برسد، یعنی

قابل بسط به سطحی وسیعتر باشد.  مفهوم توانمندسازی شهروندی در اثر فرارفتن  ،این که قدرت

قدرت "از مفهوم سنتی قدرت پدیدآمد. از جمله برداشت های نوین از قدرت، مفهوم 

های فمینیستی، قومی، اقلیتی و مناسبات فرد/خانواده مقولۀ قدرت  است. در تجربه 1 "مشارکتی

مشارکتی مطرح شده که بر سویه ای دیگر قدرت از راه همکاری، مشارکت و مناسبت متقابل 

پژوهشگران و دست "تاکیددارد. کرایزبرگ در جمعبندی مطالعات مربوط می نویسد: 

قدرت "،  3 "، قدرت تولیدگر 2 "رت مناسبتیقد"اندرکاران جامعۀ مدنی این سویه از قدرت را 

می نامند.  این جنبه بدان معنا است که قدرت گیری یکی،  4 "قدرت به همراه"یا  "همگراساز

قدرت دیگران را افزایش می دهد و برخالف مدل های قدرت سلطه گرا از قدرت دیگران نمی 

بدانیم، آن گاه  5 "یی به کار بستنتوانا ".  کرایزبرگ پیشنهاد می کند که اگر قدرت را "کاهد

این تعریف به اندازۀ کافی گسترده هست که اجازه دهد قدرت، همزمان، سلطه، اقتدار، نفوذ، 

معنا بدهد.  تعریف قدرت همچون فرایندی که در  "قدرت همراه با"قدرت تقسیم شده و 

6."مناسبات رخ می دهد، به توانمندسازی میدان می دهد
 

صلت چند رشته ای توانمندسازی تاکید دارند، زیرا ابعاد متفاوتی از زندگی پژوهشگران بر خ

مردم را دربرگرفته، در رشته هایی چون جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و فلسفۀ 

سیاسی کاربرد دارد.  سه ویژگی، مفهوم عام توانمندسازی را روشن می سازد: توانمندسازی 

  ناسبتی و دارای ماهیت فرایندی است.امری چندبعدی، اجتماعی/م

هرچند توانمندسازی در سطح جامعۀ مدنی کار می کند، اما به فرد فرد اجتماع نیز بستگی دارد.  

تغییر اجتماعی از تغییر فرد آغاز می شود، زیرا افراد در جریان مناسبات خود، اجتماع را تحت 

افقی، خصلت های فردی سنجیده ضروری تاثیر قرار می دهند.  برای رسیدن به فرایندهای تو

است.  بدون آموزش احترام متقابل، روش های همکاری و تصمیم گیری گروهی، تغییرهای 

                                                 
1

 participatory power 
2

 "relational power" 
3

 generative power  
4

 "integrative power," and "power with" 
5

 "the capacity to implement"  
6

 ibid 
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اجتماعی مطلوب صورت نمی گیرند.  پژوهشگران، ترکیب تغییر فردی و جمعی را شرط 

 .1توانمندسازی می دانند 

شهروندی همچون سومین و کامل در پژوهش ها و اسناد بانک جهانی توسعه، توانمندسازی 

معنای این واژه از نظر ریشه با   ذکر می شود. advocacyترین شکل پیشبرد هدف های مردم یا 

نامید.  سازمانهای مدنی  "صدارسانی مدنی"ارتباط دارد و شاید بتوان آنرا در فارسی  "صدا"

هستند  ydavtedocبرای دفاع از محرومان، نیازمند مدافعان یا پیشبرندگان یا صدارسانان مدنی 

 که بنا به تعریف، از نفوذ یا قدرت به معنای سیاسی و دانش برخوردار باشند.  فعالیت مدافعان

مدنی می تواند شامل این موارد باشد: آموزش مسائل اجتماعی به سیاستگذاران و گسترۀ 

انواع آموزش های عمومی؛ تشویق مردم به رای دادن و دنبال کردن مطالبات از طریق انتخابات؛ 

؛ تشکیل کمیته ساماندهی جوامع محلی؛ شکایت بردن به مراجع و اقامه دعواهای مدنیایمنی؛ 

 .2یاب و نظارت بر فرایندهای آشتی ملی های حقیقت 

davtedes  یا صدارسانی مدنی در سه نوع عمده طبقه بندی می شود که  تفاوت آنها در نحوۀ

 رسانی است:"صدا"

representation نمونۀ سندیکاها و انجمن  -یا نمایندگی: یعنی سخن گفتن از طرف بیصداها

 .محلی های حرفه ای؛ پارلمان های کشوری؛ و شوراهای

mobilization  تحرک بخشی: تشویق دیگران به همراهی و همصدایی در مطالبات، کمپین ها

 و انتخابات. 

citizen empowerment سومین نوع پیشبرد هدف یا صدارسانی  شهروندی، توانمندسازی

مدنی است: حمایت از بیصداها برای آنکه خودشان سخن بگویند.  این مرحله از همه مهم تر و 

هر روندی که کنترل مردم بر زندگی خود را افزایش دهد،   امل تر ارزیابی می شود.ک

توانمندسازی شهروندی می نامیم. از جمله، کمک به جوامع برای کسب مهارت های شغلی؛ 
                                                 

1

 محققان زیر:  همان جا با رجوع به 
(Wilson, 1996; Florin & Wandersman, 1990; Speer & Hughey, 1995) 

 2

ر دانشنامه فلسفی استنفورد که برگردان فارسی آن در دفتر در این زمینه نگاه کنید به مدخل آشتی د 

 منتشر خواهد شد:  ۲۰۱۷هشتم خرمگس پاییز 

Radzik, Linda and Murphy, Colleen, "Reconciliation".: 2015.  
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گروه های حاشیه ای در رفع تبعیض؛ سرو سامان دادن به اقتصاد  کار باآموزش های شهروندی؛ 

به نفس برای ادارۀ امور محلی؛ کسب حمایت مقامات دولتی و محلی محلی؛ پی ریزی اعتماد 

 برای گسترش و تحکیم فرصت های توانمندسازی؛ و موارد دیگر.

سه شاخص بانک جهانی برای توسعه، به توانمندسازی هم یک روند است و هم یک محصول. 

موضوع طرح  ،میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری برای سرنوشت خود بستگی داشته، هر سه

باهمستان؛ ظرفیت سازی در  یا communityهای توانمندسازی هستند: میزان مشارکت در 

 باهمستان؛ میزان دسترسی باهمستان به اطالعات
1. 

مطالعات سال های اخیر به دلیل برخی کاستی های جهانی سازی و عدم رعایت ویژگی های 

شرایط گلوبال باید در هر سه سطح  محلی، تاکیدکرده اند که توانمندسازی شهروندی در

 sense of‘جهانی، ملی و محلی تحلیل و برنامه ریزی شود. در این مسیر، حس باهمستانی 

community’ 2  اهمیت دارد و این که فرد، احساس تعلق به جمعی بزرگ تر داشته، شبکه ای

 -وشتی و این که میاز مناسبات را پیرامون خود بیابد که در آن مشارکت کند: احساس هم سرن

توانند درکنار یکدیگر آیندۀ خود را نقش بزنند.  چنین جامعه ای از نظرروانشناختی، توانمند 

 دانسته می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 Koggel, Christine M.: March 2008. P 116 
2

 Muhammad Shakil Ahmad · Noraini Bt. Abu Talib.: 2014. P 
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 فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 

 اثر موالنا جالل الدین محمد )مولوی(

 دومبخش  - «ح»حرف 

 

 تألیف: مهدی سیاح زاده

 

 یادداشت:  
از واژه ها و اصطالحاتی که « برگزیده»مجموعه ای است « مختصر مبانی مثنویفرهنگ » 

در مثنوی مشهور موالنا جالل الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن 
این مجموعه مختصر آن بوده که عالقه مندان به ادب فارسی، به ویژه مثنوی موالنا که در 

به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ  ابتدای راه و مشتاق دست یابی
 نیازهای اولیه خود را برآورده سازند.

واژه ها و اصطالحات به صورت موضوعی و الفبایی تنظیم شده اند تا پیداکردن آن ها به 
سهولت انجام پذیرد. این واژه نامه ادعایی افزون تر از آن چه گفته شد ندارد و برای پی 
بردن به مفاهیم عمیق مثنوی و تفسیر و توضیح محققانه آن می توان به رساالت و آثار 

 ه در این مورد به نگارش در آمده اند، مراجعه کرد. تحقیقی مفصل تری ک
 
 

 شماره نوشته شده در زیر هر شعر، نخست شماره دفتر مثنوی و سپس شماره بیت
 یا شروع ابیات می باشد. 
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هایی که«  انسان»  تقدیم به تمامی   

.شدن هستند « آدم» در کوشش و تالش   
 

 .آمده است ۸۶، صفحه  ۲در فصلنامه آرمان شماره  ،«صر مبانی مثنویتفرهنگ مخ»منابع و مأخذ 

 

 حرف : ح ۀادام

 حق  

 )فضل حق (

 ای خدا ، از فضل تو حاجت روا *

 با تو یاد هیچ کس نَبوَد روا

۱/۱۸۸۰ 

 بنده ی شهوت ندارد خود خِالص *

 جز به فضل ایزد و اِنعام خاص

۱/۳۸۱۷ 

 آن خدایی که فرستاد انبیا *

 و  کبریانه به حاجت ، بل به فضل 

۲/۹۰۶ 

 این چنین قفل گران را ای وَدود *

 کی تواند جز که فضل تو گشود؟

۲/۲۴۴۷ 

 حق  

 حق ( )قدرت

 با چنان قادر خدایی کز عَدَم  *

 صد چو عالَم هست گرداند به دَم 

 صد چو عالَم در نظر پیدا کند 

 چون که چشمت را به خود بینا کند 

 است  ۱گر جهان پیشت بزرگ و بی بُنی

 پیشِ قدرت ذرّه ای می دان که نیست 

 بی انتها.، اینجا یعنی بی بُن: بی ریشه  -۱

۱/۵۲۲   
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 گرجهان پُر بر  گردد سَر به سَر *

 بگدازَدَش با یک نظر  ۱تاب ِ خور 

 وِرزِ  او و صد وزیر و صدهزار 

  ۲نیست گردانَد خدا از  یک شَرار

 عین آن تخییل را حِکمت کند 

 ۳شربت کند عین ِآن زهرآب را 

 آن گُمان انگیز را سازد یقین 

  ۴مِهرها رویانَد از اسبابِ کین

 پَروَرَد در آتش ، ابراهیم را 

 ایمنیّ ِ روح سازد بیم را 

وِرز : بار نکبت  -۲برف: اینجا نماد شکوه و جالل است. تابِ خور : تابش خورشید. ) اینجا قدرت پروردگار(   -۱

گُمـان انگیـز : کسـی کـه مـدام        -۴تخییل : خیال پروری. زهرآب : آب زهر آلوده   -۳وگناه. شَرار : آتش پاره . 

 خیال پروری می کند. کین: کینه. 

۱/۵۴۳  

 نقش باشد پیش ِ نقّاش و قلم  *

 عاجز و بسته چو کودک در شکم 

 پیش ِ قدرت ، خلق جمله بارگه 

  ۱عاجزان ، چون پیش ِ سوزن کارگه 

 گاه نقشش ، دیو و گَه آدم کُند 

 گاه نقشش ، شادی و گَه غم کُند 

 دست ، نَی تا دست جنبانَد به دفع 

 و نفع  ۲نطق نَی تا دَم زند از ضَرّ 

 تو ز ِ قرآن باز خوان تفسیر ِ بیت 

 ۴گفت ایزد : ما رَمَیتَ اِذ رَمَیت 

 گر بپرانیم تیر آن نی ز ماست 

 ما کمان و تیر اندازش خداست

بارَگه : بارگاه. اینجا نماد عـالَم خَلـق و آفـرینش. کارگـه:کارگاه. ] در بارگـاه خداونـد همـه ی خالیـق ماننـد           -۱

ضَـرّ :   -۳سوزنی هستند به دست حضرت حق که درکارگاه هستی نقش و نگار پارچه )عالم(را پدید می آورنـد.[  

 واژه.  ما رَمَیتَ اِذ رَمَیت : رجوع شود به همین  -۴ضرر و زیان.  

۱/۶۱۱ 

  ۱موسیی ، فرعون را با رود نیل  *

 می کُشد با لشکر و جمع ثقیل 
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 پشه ای  نمرود را با نیم ِ پَر  

 ۲می  شکافد بی مُحابا دَر زِ سَر 

  -۲اشاره است به داستان حضرت موسی )ع( که  آب نیل لشکریان فرعـون را در خـود گرفـت و غـرق کـرد .       -۱

ود ، پادشاه بابل ، که دسـتور داد حضـرت ابـراهیم  را بـه آتـش افکننـد. امـا آتـش بـرای          اشاره است به داستان نمر

ابراهیم گلستان شد. پس از آن نمرود ادعای خدایی کرد. اما به فرمان خدا، میلیون ها پشـه یکبـاره بـه بابـل هجـوم      

پدیـد آوردنـد تـا از آن     بردند. به دستور نمرود خانه ای مسی برای او ساختند و فقط سوراخی کوچـک بـر در آن   

نفس بکشد. پشه ای به اراده ی خداوند از آن سوراخ وارد بینی او شد. با آن که یک پرش شکست، موفق شـد بـه   

مغز او برود. از آن زمان نمرود  صدایی سخت آزاد دهنده در گوش خود می شنید. ولی هر زمان که  بر سـر خـود   

دام سرخود را مقابل نوکران خود می گرفت که بر او بزنند تا کمـی  می زد، صدای پشه قطع می شد. این بود که م

آسوده شود. سرانجام این کار هم بی ثمر شد. پس دستور داد با گرز بر سر او بزنند و در اثر یکی از این ضـربه هـا   

 مرد. این بود که به طنزگفته اند: کسی که ادعای خدایی می کرد با توسری نوکران خود درگذشت.

۱/۱۱۸۸ 

 ای مُبَدَّل کرده خاکی را به زَر *

 خاک دیگر را بکرده بواَلبَشَر...

 ای که خاک شوره را تو نان کنی

 وی که نان مرده را تو جان کنی

۵/۷۸۰ 

*** 

 

 حق 

 قهر حق ( -)لطف حق 

 ۱تو مگو ما را بدان شَه بار نیست  *

 با کریمان کارها دشوار نیست 

 اجازه ی ورود.شَه: شاه منظور خدا است. بار :  - ۱

۱/۲۲۱ 

 رحمت حق سابق است از قهر او *

 ۱سابقی خواهی،  برو سابق بجو

سابقی: پیشی ، سبقت. ]مهر حضرت حق از قهرش بیشتر است.)سابق است = پیشی گرفته( اگر قصد داری بیش  -۱

از همه از رحمت حضرت حق برخوردار شوی، )سابقی خواهی = از همه سبقت بگیری( جویای اولیاء حق )سـابق  

 = سبقت گرفتگان( باش.[  

۴/۳۲۰۵ 
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 آتش از قهر خدا خود ذرّه ای ست *

 ۱دید لئیمان دِرّه ای ستبهر ته

 با چنین قهری که که زَفت و فایق است

 ۲بَرد لطفش بین که بر وَی سابق است

 زَفت: بزرک، عظیم. فایق: پیروز مسلط. بِرد: سرما. -۲دِرّه: شالق، تازیانه.  -۱

۴/۳۷۴۲  

 حق  

 ) مدد حق  (

 دست حق باید مر آن را  ای فالن  *

 کو بُوَد بر هر مُحالی کُن فَکان 

 هر مُحال از دست او ممکن شود 

  ۱هر حَرُون  از بیم او ساکن  شود

 چه باشد ؟ مُرده نیز  ۳و اَبرَص  ۲اَکمَه

 زنده گردد از فسون آن عزیز 

ست. نـام  اَبرَص : کسی که پوست بدنش دارای لکه های سفید ا -۳اَکمَه : کور مادر زاد.   -۲حَرُون : سرکش.  -۱

 است. « پیسی»دیگر این بیماری 

۱ 

 حق 

 -مشیت الهی  -)مشیت حق

 اراده ی حق(

   چون خدا خواهدکه پَرده ی کَس دَرَد *

 میلش اندر طعنه ی پاکان بَرَد 

 چون خدا خواهد که پوشد عیب ِ کَس 

 کم زند در عیب ِ معیوبان ، نَفَس 

 چون خدا خواهد که مان یاری کند 

  جانب ِ زاری کندمیل ِ ما  را 
۱/٨۱٥   

 آتش ِ طبعت اگر غمگین کند  *

 کند  ۱سوزش از امر ِ مَلیک ِ دین

 آتش ِ طبعت اگر شادی دهد 

 اندرو شادی ، مَلیک ِ دین نهد 
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 چون که غم بینی ، تو استغفار کن 

 غم به امر ِ خالق آمد ، کار کن 

 چون بخواهد ، عین ِ غم ، شادی شود 

 عین ِ بند ِ پای ، آزادی شود  

 باد و خاک و آب و آتش بنده اند

 با من و تو مرده ، با حق زنده اند

 پیش حق ، آتش همیشه در قیام

 همچو عاشق ، روز و شب ، پیچان مدام 

 مَلیک : پادشاه ، مَلیک ِ دین: خدا.  -۱

۱/۸۳۴ 

 سنگ بر آهن زنی ، بیرون جهد  *

 نهد  هم به امر ِ حق ، قدم بیرون

 آهن و سنگ ِ ستم بر هم مزن 

 کین دو می زایند همچون مرد و زن 

 سنگ و آهن، خود سبب آمد، و لیک 

 تو به باالتر نگر ای مرد نیک 

 کین سبب را آن سبب آورد پیش 
 بی سبب کی شد سبب هرگز ز خویش ؟

 و آن سبب ها کانبیا را رهبر است 

 آن سبب ها ، زین سبب ها برتر است 

 این سبب را ، آن سبب عامل کند 

 باز گاهی بی بَر و عاطل کند 

 این سبب را مَحرَم آمد عقل ها 

 وآن سبب ها راست مَحرَم انبیا

 این سبب چه بوَد  ؟ به تازی گو :  رَسَن 

 اندرین چَه ، این رَسَن آمد به فن 

 گردش ِ چرخه ، رَسَن را علّت است 

 چرخه گردان را ندیدن زَلَّت است 

 این رَسَن های ِ سبب ها در جهان 

  هان و هان زین چرخ ِ سرگردان مدان

 «  سبب » رجوع شود  به توضیح واژه ی  

۱/۸۴۰  

 گر به  جهل آییم ، آن زندان اوست   *
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 ور به علم آییم ، آن ایوان اوست 

 ور  به خواب آییم ، مَستان  وی ایم  

 ور به بیداری ، به دستان   وی ایم  

 یم  ،  ابر پُر زَرق   وی ایم ور بگری

  ۱ور بخندیم ، آن زمان برق  وی ایم 
 ور  به خشم و جنگ ، عکس قهر اوست 

 ور به صلح و عُذر  ،  عکس مهر اوست 

 ما کی ایم اندر جهان پیچ   پیچ 

  ۲چون الف، او خود چه دارد؟ هیچ  هیچ 

و اوسـت کـه مـی    »  از سـوره نَجـم  :    ۴۳آیـه ی   برق: درخشندگی. اشـاره اسـت بـه    ۲زَرق :  جلوه ی زیبایی.  -۱

]ما در این جهان پرمعما )پیچ پیچ( مانند حرف الف هستیم که از خود هـیچ   -۳« خنداند و  اوست  که می گریاند. 

ندارد )نقطه ندارد(. اما خدا چیست؟ هیچ. ) یعنی ذات او پنهان است. گویی هیچ است. اما مظاهر تجلی او همه جا 

 فته است.(را فرا گر

۱/۱۵۱۰ 

 هر روز آن بُوَد ۱کمترین کاریش *

 کو سه لشکر را روانه می کند
 ۲لشکری ز اَصالب، سوی اُمّهات

 بهرآن تا در رَحِم روید نبات

 لشکری ز ارحام، سوی خاکدان

 تا ز نرّ و ماده پُر گردد جهان

 لشکری از خاک ز ان سوی اجل

 تا ببیند هر کسی حُسن عَمَل

جمع صُلب به معنی تیره پشت )کمر(  مردان.  صالب:اَ -۲کمترین کاریش: کمترین کار او )کمترین کار خدا(  -۱

 اُمّهات: جمع اُمّ به معنی مادر.

۱/۳۰۷۲ 

 زمین و آسمان   ۱جمله اَطباق *

 همچو خاشاکی در آن بحر روان 

 حمله ها و رقص خاشاک اندر آب 

 هم ز آب آمد به وقت اضطراب 

 ۲ساکن  خواهدش کرد از مِرا چون که 

 سوی ساحل افکند خاشاک را 

 چون کَشَد از ساحلش در موجگاه 

 با گیاه  ۳آن کند با او که صَرصَر 
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. ]همـه ی الیـه هـای زمـین و      نـد بـاد  تر : رصَصَ -۳مِرا :  جنگ و جدال.    -۲اطباق : جمع طَبَق ، به معنی الیه. -۱

بیکـران خداونـد. حرکـت ایـن خاشـاک )زمـین و کائنـات( نیـز ناشـی از          آسمان مانند خاشاکی هستند در دریـای  

حرکت آب )خدا( است. اگر اراده کند که بخشی از این کائنات را ساکن و بی حرکت کند، آن را نابود می کند 

د، )به ساحل می افکند( و اگر اراده ی خدا بر این قرار بگیرد که دوباره به آن بخش از جهان جامه ی حیات بپوشان

 او را باردیگر به موج دریا )حرکت عالم( باز می گرداند . [

۱/۳۳۳۹ 

 حق 

 ) ندای حق   (

 هر بانگ و نواست  ۱آن ندایی کاصل *

 خود ندا آن است و این باقی صداست 

 تُرک و کُرد  و  پارسی گو و عرب 

 فهم کرده آن ندا  بی گوش و لب 

  کرد ست آن ندا را چوب وسنگفهم  ۲ زَنگ؟خود چه  جای تُرک و تاجیک است و 

 هر دمی از وی همی آید اَلَست 

  ۳جوهر و اَعراض می گردند هَست

 اَلَست : عالم غیب.  -۳زنگ  : سیاه پوست اهل زنگبار.   -۲کاصل : که اصل   -۱

  ۱/۲۱۰۷ 

 حق  

 ) نَفَحات حق  (

 گفت پیغمبر که : نَفحَت های  حق  *

 ۱اندرین ایّام می آرد سَبَق 

 گوش و هُش دارید این اوقات را  

 در ربایید این چنین نَفحات را 

 نَفحه آمد مَر شما را دید و رفت 
   هرکه را می خواست جان بخشید و رفت

 نَفحه ی دیگر رسد ، آگاه باش 

  ٢تا ازین هم وانمانی ، خواجه تاش

 جان آتش یافت زو آتش کُشی 

 جان مُرده  یافت درخود جُنبشی  

نَفحت : بوی خوش. )جمع= نفحات(.  اینجا یعنی دم هستی بخش حضرت باریتعالی که مردگان خفته در گور  -۱

 خواجه تاش: اینجا یعنی  بنده ی خدا. -٢جهل را  زنده می سازد. سَبَق : پیشی گرفتن.  

۱/۱۹۵۱ 
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 حق 

 ) نور حق (

 ۱نور ِ غالب ، ایمن از نقص و غَسَق   *

 نور ِ حق  ۲در میان ِ ا ِصبَعَین ِ 

 حق ، فشاند آن نور را بر جان ها 

 ٣برداشته دامان ها  ۳مُقبِالن 

 و آن نثارِ نور را او یافته 

  ۴روی ، از غیر خدا برتافته

 هرکه را دامان ِ عشقی نا بُده 

  زآن نثار ِ نور ،  بی بهره شده

]نـور خـدا )نـور غالـب( از هـر       -۴مُقبِل : نیک بخت.  -۳گشت دست.  اِصبَعَین : دوان -۲غَسَق : تاریکیِ غلیظ  -۱

نقصی مبری است و چنان است که گویی از میان دو انگشت خدا پرتو می افکند. حضرت حق آن نور را به ما مـی  

از عشق بـه  افشاند . مردمان نیکبخت )اولیاءاهلل( از آن بهره ها می گیرند ، و از غیر خدا روی می گردانند . آنان که 

 حق بی بهره است، از آن نور هم محروم می مانند.[

۱/۷۵۹ 

 حکمت

 حر  حکمت بر زبان ناحکیم *

 های عاریت دان ای سلیم ۱حُلّه

 گرچه دزدی حُلّه ای پوشیده است

 ٢دست تو چون گیرد آن ببریده است؟

 ند.رّبه حکم شرع دست دزد را می بُ -۲ حُلّه: لباس فاخر. -۱

۲/۶۷۰ 

 قرآن چو ضالّه ی مؤمن استحکمت  *

 ۱هر کسی در ضالّه ی خود مُوقِن است

 : یقین دارنده.نوقِالّه: گم شده. مُض -۱

۲/۲۹۱۰ 

 گر تو خواهی کَی شقاوت کم شود *

 ۱جهد کن تا از تو حکمت کم شود

 حکمتی کز طبع زاید وز خیال

 ۲حکمتی نی فیض نور ذُوالجَالل

 حکمت دنیا فزاید ظنّ و شک
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 رَد فوق مَلَکحکمت دینی پَ

آن ] -۲است. شقاوت: بدبختی. حکمت کم شود: یعنی حکمت ظاهری از تو کم شـود.  « که»کَی: اینجا همان  -۱

انسـانی تـو باشـد. نـه آن حکمتـی کـه ناشـی از نـور          بیعـت و توهمـات  طحکمتی )را از خود دور کن( که متأثر از 

  پروردگار است.[

۲/۳۲۰۱ 

 خدا رَو  ز حکمت خور علف، کآن را *

 ۱بی غرض داده ست از محض عطا

 فهم نان کردی،  نه حکمت ای رَهی

 زآنچه حق گفتت: کُلُوا مِن رِزقِهِ 

 رزق حق، حکمت بُوَد در مرتبت

 ۲کآن گلوگیرت نباشد عاقبت

اینک برو از حکمت الهی بخور)از منابع معرفت الهـی تغذیـه   تار نفس شکمباره خود هستی! فای کسی که گر ] -۱

کن( که برخالف مردمان این دنیا، همه ی آن غذای حکمت را بدون چشمداشتی به تو عطا کرده است.[ ی روانی 

است( ]معنـی دوبیـت اخیـر:      لکسوره ی مُ ۱۵کُلُوا مِن رِزقِهِ: از رزق او بخورید. )بخشی از آیه ی  : بنده. هیرَ -۲

)کُلُوا مِن رِزقِهِ ( فقط غذای ظـاهری  « ( بخوریداز رزق او )خدا»ای  بنده ی خدا، این کالم در قرآن که می فرماید

و ممکن اسـت  افراط در رزق مادی، مذموم است نیست بلکه مقصود او بیشتر غذای روحی و حکمت الهی است. ]

نه فقط چنین زیانی ندارد، حتی بیشـتر از معمـول نیـز سـودمند     راف در غذای حکمت الهی ساما اگلوگیر تو شود، 

 است.[

۳/۳۷۴۴ 

 و حکمت بهر راه و بی رهی است علم *

 ١چون همه ره باشد، آن حکمت تهی است

ی راه ها صحیح باشد، علم و حکمت بی فایده  راست از بیراهه است. وقتی همه هعلم و حکمت برای تعیین را] -۱

 [است.

۶/۱۷۵۳ 

 حکمت چون که خوش آواز شد ١چنگ *

 شد ٢تا چه در از رَوضِ جَنَّت باز

 ت: باغ بهشت.نَّروض جَچنگ : نوعی آلت موسیقی است.  -۱

۶/۳۴۸۴ 

*** 

 تَحَیُّر (  -حیرت  ) حیرانی 

 گه چنین بنماید و گه ضدّ این *
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 ۱جز که حیرانی نباشد کار دین

 نه چنان حیران که پشتش سوی اوست

 ۲بل چنان حیران و غرق و مست دوست

گه چنین بنماید: مقصود خدا است که گاهی چنـین و گـاهی ضـد آن را بـه نمـایش مـی گـذارد و کـه سـبب            -۱

نـوع   خـدا پشـت کنـد و دوری گزینـد بلکـه آن      البته نه آن گونه حیرانی که انسـان بـه   -۲حیرانی آدمی می شود. 

 مستی و غرق شدن در دریای علم او.حیرانی که همراه است با 

۱/۳۱۲ 

 درونش آن زمانحیرتی آمد  *

 که برون شد از زمین و آسمان

 جُست و جویی از ورای جُست و جو

 من نمی دانم ، تو می دانی بگو

 حال و قالی از ورای حال و قال

 ۱غرقه کشته در جمال ذوالجالل

 دچار حیرت گردید. از دست یافتن به اسراری از عظمت خدا، داستان پیر چنگی آمده که پیر  دراین ابیات  -۱

۱/۲۲۱۰ 

 هرهوا و ذرّه ای خود مَنظَری است  *

   ۱ناگشاده کی گُوَد آنجا دری است؟

 تا بنَگشاید دری را دیده بان

 ۲در درون هرگز نجُنید این گُمان  

 چون گشاده شد دری ، حیران شود 

 ٣پَر بروید بر گُمان ، پَرّان شود .

گُوَد: گوید. ]هر ذره این عالم، تجلی جمال حق و دری است به سوی او. اما کسی که محروم از ایـن شـناخت    -۱

کند، هرگز حتی نتا نگهبان حق ، این در را بر چشم دلش باز ]  -۲معنوی است، چگونه می تواند آن در را ببیند؟[  

فت الهـی بـر روی او گشـوده شـد، از آن حقـایق      ]اما اگر آن در معر - ۳ نمی گنجد.[در گمانش چنین موضوعی 

 حیران می شود و مرغ جانش به سوی حق پران می گردد.[

۱/۳۷۶۶ 

 حیرتی باید که روبَد فکر را *

 ۱خورده حیرت فکر را و ذکر را

 ]چنان حیرتی باید بر انسان چیره شود که همه ی فکر و ذکر دنیوی را از خود بزدارید. )بخورد.([  -۱

۳/۱۱۱۶ 

 ،خیرگی هم خیره گشت١یره گشتمخ *

 موج حیرت عقل را از سر گذشت
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 خیره : اینجا یعنی حیران . -۱

۳/۱۹۸۷ 

 زیرکی بفروش و حیرانی بخر *

  ۱زیرکی ظن است و حیرانی نظر

   . نظر : اینجا یعنی شهود مستقیم.زرنگی یعنیزیرکی: اینجا  -۱

۴/۱۴۰۷ 

 زین سَر از حیرت اگر عقلت رود *

 ، سَر و عقلی شودهر سَر مویت 

۴/۱۴۲۶ 

 آن که کف را دید ، سِرگویان بُوَد *

 ۱وآن که دریا دید او حیران بُوَد

. دریا: نماد عالم معنا. ّ]آنکس کـه صـورت حقیقـت را دیـد،     کف : کف آب دریا: نماد صورت و ظواهر عالم -۱

دیـد ، حیـران مـی مانـد و زبـانش      اسرار را فاش می کند )گویان می شود.( اما آن کس که حقیقت حق )دریـا( را  

 بسته می شود.[

۵/۲۹۰۸ 

 اوست ۱خُرّم آن کین عجر و حیرت قُوت *

 ۲در دو عالم خفته اندر ظِلّ دوست

 ظِلّ دوست: سایه ی خدا، مرشد،پیر. ظِلّ: سایه. -۲غذا، رزق و روزی. قُوت:  -۱

۶/۴۸۲۷ 
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 معرفی کتاب: عروج توبای تار زن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی و بررسی 

  تازه های کتاب 
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 رمان قطارباز 

 احسان نوروزی

 نشر چشمه

 
)ماجرای یک خط( از احسان نوروزی « قطارباز»در تهران به تازگی رمانی به نام  نشر چشمه

هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار ۲۵نسخه و بهای  ۷۰۰با شمارگان  ۲۷۵در   کهمنتشر کرده 

 گرفته است.

ها برای آدمی همچو من  ها و فرهنگ در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: در خیلی از زبان

ها از  یا قطاریاب، فرانسوی trainspotter زنند شان می ها صدای اسم مشخصی دارند. انگلیسی

یا مریض آهنین  ferrovipatheکنند و این جماعت را پسوند پاتوس به معنی بیماری استفاده می

جا  یا همان شیدای ریل. اما وقتی این« شیدایی  ریل کی»گویند  شان می نامند. در زبان اردو به می

 خطابم کرد. )از متن کتاب(« خل مشنگ»شان  ترین از قصدم برای این سفر باخبر شدند، مؤدب

آهن است. در حالی که مشاهدات مسافر  سفر ریلی به دل تاریخ ایران و رویای راه« قطارباز»

آهن نشانده شده تا شاید  در کنار خاطرات و اسناد تاریخی گذشتگان درباره تأسیس راه  امروزی
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کندوکاوی « قطارباز»شود از مسیری که برای تحقق این رویا پیموده شده است.   تصویری ترسیم

 است در تحقق یک رؤیا.

 

 قطارباز رمانبخشی از 

م مشخصی دارند. انگلیسی ها صدای در خیلی از زبان ها و فرهنگ ها برای آدمی همچو من اس

 -، امریکایی ها می « anorak » یا ( قطاریاب ) « trainspotter » شان می زنند.

، فرانسوی ها از پسوند پاتوس به معنی بیماری استفاده می کنند و این  « train buff » گویند

ریل  » ان می گویندیا مریضِ آهن می نامند. در زبان اردو به ش « ferrovipathe » جماعت را

یا همان شیدای ریل. اما وقتی این جا از قصدم برای این سفر باخبر شدند، مودب  « کی شیدایی

  خطابم کرد. « خل مشنگ» ترین شان

عجیب این که، خود جماعت راه آهنی سخت تر از همه باورشان می شد کسی پیدا شده که این 

سوال همه این بود که چه پولی در این پروژه خوابیده دم و دستگاه برایش جالب باشد. و تقریباً 

است. غافل از این که قطارباز به همین لذت بی خرج و عبث خوش است، به همین کِیفِ ساعت 

ها نشستن کنار راه آهن و انتظار برای عبور چندثانیه ای قطار، به ارتعاش ریل ها وقتی خبر از 

ودش می آورد و اگر خوش اقبال باشی سوتی نزدیک شدنش می دهند، به تندبادی که با خ

ممتد، یا حتا تکان دست لکوموتیوران. کسانی هستند که صدایش را ضبط می کنند یا عکس و 

فیلم می گیرند، کسانی هستند که اسم مدل های لکوموتیوها را می دانند و مسلط به امور فنی اش 

 -و پلک نمی زنیم و نفس حبس می هستند؛ اما بیشترمان این لحظات را فقط مبهوت می مانیم

کنیم. شاید به خاطر همین است که قطاریاب به مرور در زبان انگلیسی معنی آدم بی کاره و 

اما روزگارِ رونقِ قطاربازی سپری شده است. در اوایل قرن بیستم و اوج  عالف پیدا کرده است.

  .و ساخته می شدقطارهای بخار، هر لکوموتیوْ منحصر به فرد بود، و تک تک طراحی 

 

 تهیه کتاب قطارباز از نشر چشمه

https://cheshmeh.eu/products/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1

%D8%A8%D8%A7%D8%B2 
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   «هایی از زنداِن مانوس ها: نوشته هیچ دوستی جز کوه»رمان به زودی 

  بهروز بوچانیاثر  
 استرالیا  ای در در جزیرهزندانی ایرانی  ۀپناهند

   استرالیاادبی  ۀجایز ۀبرند و

 

« ها هیچ دوستی جز کوه»ی نو در بازداشت است رمان  ی مانوسِ گینه بهروز بوچانی که در جزیره

 .کند ی ادبی استرالیا شده در ایران منتشر می ترین جایزه ی گران را که برنده

رای انتشار در اختیارِ نشرِ ی فارسیِ رمان خود را ب ی مانوس نسخه جوی ایرانی در جزیره این پناه

اش او را به شهرت رسانده حاال در وطنِ  ی انگلیسی چشمه قرار داده است؛ رمانی که ترجمه

 .خودش نیز منتشر خواهد شد

کند: بهروز بوچانی که چندی پیش به خاطرِ  ناشر در معرفی این نویسنده و کتابش عنوان می

ی مهمِ ادبی  ی جایزه برنده« هایی از زندانِ مانوس ها: نوشته هیچ دوستی جز کوه»نوشتنِ رمانِ 

اپ نوشته و بعد برای ترجمه به دوستش  ویکتوریای استرالیا شده بود، این رمان را روی واتس

ی معتبرِ ویکتوریای استرالیا را   ی رمانِ او که باعث شد هم جایزه امید توفیقیان داده بود. ترجمه

های هولناک دولتِ استرالیا علیهِ  معترض علیه سیاست ای ببرد، هم بیش از پیش به چهره

زبان پیدا کرد. هرچند او  ای در جهانِ انگلیسی العاده جویانِ غیرِقانونی تبدیل شود فروشِ فوق پناه

  .اجازه نیافت در مراسمِ مختلفی که برای این کتاب برگزار شد حضور پیدا کند
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فعالِ حقوقِ بشر که پنج سالِ پیش با قایق از اندونزی به نگار و  بوچانی متولدِ ایالم است، روزنامه

ی هولناک مانوس برده شد؛  سمتِ استرالیا مهاجرت کرد و به دستِ گارد ساحلی به جزیره

وگوهای متعددش از جمله با  عیار است. بوچانی در گفت ای که عمال یک زندانِ تمام جزیره

س گفته. هرچند او هنوز هم محصورِ این جزیره گاردین از شرایطِ وحشتناکِ زندگی در مانو

ارسال  خود تکه برای دوست است و از طریقِ موبایل با جهانِ خارج در ارتباط. او رمان را تکه

 .کرده و او نیز بعدِ ترجمه به انگلیسی توانسته منتشرش کند می

ناشر امیدوار است در  ی اصل و فارسی رمان را به تازگی در اختیار ناشر گذاشته و  بوچانی نسخه

ی  اش جایزه ای بسیار نزدیک آن را منتشر کند. رمانی که به فارسی نوشته شده و ترجمه آینده

ی این پنج سال زیستِ  صدهزار دالری ویکتوریا را از آنِ خود کرده. رمانی که برگرفته از تجربه

 .او است
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  «عصر جمعه»ی ادبی هنری  ماهنامه
 به تازگی در تورنتو 

 

آشنا و  های نام ی عصر جمعه به سردبیری رضا کاظمی و دبیر سرویس ی اول )فوریه( مجله شماره

صفحه، قطع رقعی، و  ۸۰ای، همراه با آثاری از بزرگان ادبیات و هنر ایران و جهان، در  حرفه

 .صورت کاغذی در مونترآل منتشر شد به

لی صالحی، هرمز علیپور، شمس لنگرودی، عباس صفاری، واهه در این شماره مطالبی از: سید ع

آرمن، رضا چایچی، بهاره رضایی، رویا صدر، افشین سبوکی، جمال رحمتی، محمد یعقوبی، 

غالمرضا صراف، الیاس علوی، فرهاد بابایی، محمدرضا ساالری، سیدمهدی موسوی، فاطمه 

بهمنش، بهرنگ قاسمی، پیمان سلیمانی،  اختصاری، سابیر هاکا، رضا کاظمی، بابک زمانی، سینا

حسن آذری، مهرداد نصرتی، داود منصوری، مهیار مظلومی،... و بسیاری دیگر از شاعران و 

 .نویسندگان ایران و جهان خواهید خواند
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تهیه « ی نوروز زمین کتابخانه»و « کافه ترنج« »کافه آنجا»توانید از  این مجله را در مونترآل می

رخواست کنندگان )چه در مونترآل و چه در کل کانادا( به صورت اشتراک کنید. برای د

سالیانه، به طریق پستِ رایگان ارسال خواهد شد. در ضمن برای سایر کشورها )چه تک نسخه و 

ی آن در ایران نیز در  ی تهیه ی پست خواهد بود. در ضمن نحوه چه اشتراک( با احتساب هزینه

 .تی تصویر سوم آمده اس نوشته

 .دالر کاناداست، و در ایران پانزده هزار تومان ۱۰ی عصر جمعه در خارج از ایران  قیمت مجله

برای حیات و تداوم این حرکت فرهنگی، از این مجله حمایت کنید. چه با اشتراک سالیانه و چه 

 .ای با خرید تک نسخه
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 است با چشم های عشق چه رفته

   ماشاهلل آجودانی

 
 

 این میهن من است

 خوابیده در طراوت تاریخ

 بر سفره اش ، آ بی آ سمان خدا

 در ذات کاسه های سفالی، جاری است

 و شبنم سپیده دمان

 دریا و رود را بر سفره می دواند

 این میهن من است

 وقتی که آ ب می نوشد

 صد آسمان ستاره و صد شهر نور

 . خوانددر مرمر گلویش می 

 وقتی که می نشیند، تاریخ می نشیند

  نه ،
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 عشق می نشیند

 و آ سمان عشق چه زیبا ست

 !و ذات حق به سجده انسان بر می خیز د

 یک شاخه گل به پهنه هستی

 یک کاسه آب بر طاق این رواق زبر جد

 یک کوزه عشق، آ ن گوشه جهان خدا پیداست

 زرتشت نور می پاشد

 چه های شهرو بوسعید و حالج، در کو

 .... و کوچه های شهر پر از بوی بایزید

 این میهن من است

 وقتی که راه می رود

 انگار

 یک قالی از جوانی تاریخ سر می کشد

 از خواب های عشق

 از خواب های شروه و آ واز

 گویی جهان به هییت یک قالی است

 یک جنگل از درخت

 یک دشت از غرابت آ هو

 ینهدریا دریا گل و شکوفه و آ ی

.... 

 این میهن من است
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 بیدار در جراحت تاریخ

 بر سفره اش، آ بی آ سمان خدا پیدا نیست

 تنهایی خدا ست که می گرید

 زهرابه سکوت، تنبوشه قدیم گلویش را

 مجروح می کند

 وقتی که می نشیند، اندوه می نشیند

 هر کوچه یک کالغ سیاهی است

 هر کوچه یک کالغ سپیدی

 و شهر در سپیدی ظلمت

 خرزهره ای به پهنه هستی

 گویی جهان به هییت یک قالی است

 از خواب های درهم آ ن

 غولی هزار سر، سر می کشد

 یک کوزه از جوانی راغه ، دردست های او

 و چشم های عشق

 و چشم های عشق که مرده است
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 ماندانا زندیان شعری تازه از

 

ست ترین موسم آگاهی روشن نگاهت  

ارجمندتهای  رنج وقتی  

شود، پارسا، وُ   گلوی حادثه می  

 آغوشت

ارتعاش خاک وُ    

 خیال آب،

زند، عریان، وُ که موج می  

شود سبز می  

 درختی

هایش که برگ  

 سیاهی خاک را 
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دهد، آرام، وُ به باد می  

خورد، انگار. آب از آب تکان می  

 شاید که ما هرچه را که باید از دست داده باشیم

ایم،  از دست نداده  

ماه کامل روشن،  وَ ماه،  

ای از مهتابیِ توست شکوفه  

قدر نفس دارد آن وَ این هوا، هنوز،  

 که هوای تو را داشته باشد،

 آزادی!
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 یک غزل از سعید یوسف

 !آن براسماعیل خویی و هادی خرسندی های  یهو استقبال

 

 از دستِ تو!

 ۹۷دی ماه  ۶ -سعید یوسف 

 بُن بستِ تو، ای عشق!هر راه شود ختم به 

 از دستِ تو، از دستِ تو، از دستِ تو، ای عشق!

 بس طعنه شنیدم که شدم خاکِ رهِ دوست

 باالتر ازو کیست که شد پستِ تو، ای عشق؟

 بر تَرکِ سمندِ تو نشستم که برآیم

 از خاک به افالک به یک جستِ تو، ای عشق!

 از زخم ام و از مهلکه بیم ام نه، که دانم

 کنی عاشقِ دلخسته، تو ای عشق! تیمار

 از صولتِ هفتادش و هشتاد چه بیم است

 آن تیر که زد بوسه بر او شستِ تو، ای عشق!

 گیرند بگو گوش، کسان، گر نپسندند

 این عربده ی عاشقِ بد مستِ تو، ای عشق!
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 من ام هستِ تو، ای عشق!: اسماعیل خوئی

 همطرح با غزلی از سعید جانِ یوسف

 ۹۷دهم بهمن  - به خودشو پیشکش 

 

 زان پس که شدم از دل و جان مستِ تو، ای عشق!

 بوده ست مرا خانه به بُن بستِ تو، ای عشق!

 آن مست، که یک دم شده باشی ش تو ساقی،

 داند چه کشم روز و شب از دستِ تو، ای عشق!

 کی بود که من بودم، امّا تو نبودی؟

 عشق! مستِ تو نه، ای عشق! من ام هستِ تو، ای

 

 تو هرگز نشنیدم به جوانی؛« زود استِ»

 تو، ای عشق!« دیر استِ»جان ام به امان باد ز 

 جان گر نرباید، به دلی جان بفزاید:

 تیری که رها می شود از شستِ تو، ای عشق!

 شیخ است به صنعان که کند خوک چرانی:

 همّت، چو بلند است، شود پستِ تو، ای عشق!

 من جانِ سعید استمی بینم و شادم که چو 

 وارسته ز هر بندی و پابستِ تو، ای عشق!

 و شادترم زآن که رهیده ست به رفتار

 الّا که ز هر باید و بایستِ تو، ای عشق!
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 وز توست چنان مست که دیگر نشناسد،

 از هیچ نظر، هستِ خود از هستِ تو، ای عشق!

 وآمیخت چه خوش از تو به هم شُکر و شکایت:

 دستِ تو، از دستِ تو، ای عشق! از دستِ تو، از

 بیدرکجای لندن

 

 استقبال دیگر،  از هادی خرسندی 

 

 روزی که شدم تاکسی دربست تو ای عشق

 خوردم به چنار ته بن بست تو ای عشق

 

 در پاسخ افسر که عرق خورده ای آیا؟

 گفتم نه به قرآن شده ام مست تو ای عشق

 

 مجبور شدم دنده عقب گیرم و کالََ

 کردی ز عقبگرد مرا خسته تو ای عشق

 

 پرداخت شده بار دگر جای کرایه

 بیالخ به من از طرف شست تو ای عشق

 

 رفتم که شوم ساکن پارکینگ جدائی

 !عشق ای  از ناکسی اوبر و از دست تو
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 در کهکشان راه شیری کالبدی هاج و واج بر نیمکتی

 شاپور احمدی

 

 آسمان سنگالخ، خواب و شادمانی سنگواره.جاده سنگ بود، سایه سنگچین، نیمی از 

ها را  ی ستارگان وَرپریده. و درختچه ی پرندگان مرده بودم و تنگه سخت آشیانه

 شستند. ام می پریزادگان اندوهگین بر سکوی خشکیده

 ای سنگی بود که صد سال نوری میان دکلهای آسمانی بالیده بود. پرنده

و  کرد. هاج  کمانی فلزی را جارو می داشت رنگینهای بارانی کهکشان  در یکی از پره

 جا شد. واج جابه 

ی دختر با مومی از قلب شادی  نیمروز بر نیمکتی چوبی، کالبد آدمی و پری و پرنده

                                                                                                             الی سرخیها زردیها.                                                                        کرد البه سروپا آتیشبازی می بی

 و بر رخ سخنگوی خود دست کشیدم.

 ای که سنگی بود آن گاه پرنده

 کمانه کرد

 که کهکشان راه شیری نیمروز
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 ای بارانی فرو رفته بود در پوست پروانه

 کتی چمبره زد.بر نیم و خاموش 

 هایی دیدم فراسوی بابِل و زُهره و جهنم بهشت. و جلگه

 ام. خوابیده در سیمانی به هم بافته شده

صدساله را  ی اقیانوسی خشتی ابریشم بارانهای چندین ور بر پهنه و گورخرهای شعله

 چریدند. می

 آه، از میان تار و پود چشمهایم به باال نگریستم.

ی قالی از  ی دستانم را گریان در حاشیه خواستم شمش بیهودهدیشب که بارون اومد، 

 صورتم کنار بکشم.

 های گلبرگ و چرخهای نورانی در ظلمات غرق شدند. ای دراز بود. و نقطه لحظه

ی آن سر  ی شندره چنگ انداختم در ناف. گلدان خود را دریدم زیر آسمانی که چند الیه

ورده بود. و نود و اندی کرم زمردین در های آشپزخانه و نشیمنگاه در آ از گوشه

 سوختند. حجله می

ی  و خل و تنه اندیشیدم، به ستارگانی سمی که روی خاک  ی نورانی غار می به دهانه 

 زدند.  اقیانوس جرقه می

ریختیم تا واگنها و اتوبوسهای سرگردان  دست را با بیلچه در کیسه می خاکستر دم   

 ی آسمان خالی کنند. همه را در سنگفرشهای فرسوده

خواهم خواهش  جوم. درست است. خیلی قالتاقم. می امروز ساعت نه صبح ناخنم را می   

 ی پرندگان رسیدم. ی کاشانه وریشه کنم دریچه را نبندید. شاید به رگ
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های خوشگل را  های کالغ  بریزند توی چمن، سنگریزه لطفاً اجازه دهید دختربچه   

 یواشکی بردارند.

 ر نیمکت زمانی که قالبی رنگ پریده بیش نبودمب   

 زیر بال خنکی از کهکشان   

 یقین پریزادی بود که تازه به   

 ای پتیاره گریخته بود. از چشمه   

 آمد ای دختر می و به نظر پرنده   

 های پارک غرق شود. هراسید یکباره در گوشت و خون گلبوته و می

بگذار در پارک شرح دهم چگونه چشمهایم را بستم و فضایی در قلب خود دیدم    

 ی مار و گاریچه. و در فضای بعدی ساکن شدم. ی قورباغه و پوسته انباریده از چهره

 گذشتم. سالنه می از میان تاریکی سالنه   

 اندیشید. جَوید، به جهان می گاوی که زمان را می   

 درخشید. خشکیده می و کلوخ ماه در طشت   

 آیا از این پناهگاه راه میانبُری هست؟   

 ی زرین کیست که هم در قلب و هم در خورشید جا دارد؟ این پرنده   

 بهتر است در این آتش آن مرغ غواص و درخشان را پرستش کنیم.      

 شود. با دیدن او گره قلب نرم می   

 رسند. بُرَد و کارهای بلند و پست به پایان می ی فکر و خیالها می همه   
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  ایستند. دو مرغ پیوسته و همراه بر یک درخت نزدیک هم می   

 در دل فضایی گسیخته   

 جیغی خواهم کشید    

 زنند. چرخ می آنجا که مثلثهای سفید   

 و فقط آواهایی دور و پراکنده    

 و سالی نامعلوم از کسانی با سن    

 لرزانند. ستونهای استخوانی آرامگاهی یکپارچه را می   

 در این هنگام که جیغ به پایان خود نرسیده است   

 ی نیمروز بر سکوی سابیده   

 ای پست اینجا در چنبره   

 ام مست است این بار چنان زَهره   

 اندیشم گرمسیری که به عطر کالبدی می   

 لبخندی با نیمچه ای سربزنگاه تنه   

 که از دهان نیمسوز پرستویی عاریه گرفته بود.   

 و کهکشان یکهو گُل سرخی چرخان و بارانی شد. 

رود، آن که  تو زنی، تو مردی، تو پسر و دختری، آن پیری که عصاکشان راه می  

 کشد. زاییده شده است و به هر سویی سرک می
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  جهانگیر صداقت فر تازه از دو شعر

 کیمیای شعور 

یقین کن    

  

 همواره،    

  ما      

 اندیشه کردیم؛ "فروپاشی"تنها به          

  گویا که

 "ساختن     “

 .خود دشخواریِ همّت بود            

  و دریغا 

 که تا هنوز در نیافتیم       

 ابزارِ تدبیر

 ی تخریب بود و نه خمپاره

 خون ریزِ انتقام؛نه خنجرِ                          

 و تبرزینِ تمکین نیز
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 دستاویزی به آهنگِ گریز

 .نمود  از بارِ تعهد می                       

 رهکارِ واقعه، اما 

  جُستنِ اکسیری ست

  که ویرانگرِ جهل را

 .تا شعورِ تحوّل به کمال آرد                   

*** 
 یقین کن

 ی هیهات هم، که ز آه واره      

 زهرگ

 ابری بر نمی خیزد از آن دست    

    که بر صحاریِ عطشان

 !بارانِ رحمت ببارد                      

                   
       

 ۲۰۱۹ فوریه ۱۰ -تیبوران                   

  

 

 

 ۸پایان آرمان 
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