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 Political  سياسی

  
  روشنفکر  بامصاحبهبھرام رحمانی در 

  ٢٠١٧ فبروری ١١
  

  زند روشنفکر کسی است که دردھای جامعه را فرياد می

  
ِن سياسی چپنگار، روشنفکر و از فعاال نويسنده، روزنامه» بھرام رحمانی «/روشنفکر ھای در   ايرانی است که سال ِ

 - سياسیۀيھای متعدد و سردبيری چندين نشرمصاحبه عالوه برمقاالت و . کند سپری می» يدنسو«تبعيد را در کشور 

برخی . منتشرشده است و نقد دين و قدرت …  ادبيات سياسی وۀ ارزشمند از وی در زمين فرھنگی، بيش از پانزده کتاب

، »سفاھت در قدرت دينی؛ جنايت در قدرت دولتی«: ی که به قلم او انتشار يافته، شامل اين عناوين ھستندئھا از کتاب

 جھان؛ از ۀھای آزاد ِصدای بلند جان«و … و» اسارت جمھوری اسالمیزنان در « ، »عزيز نسين، عزيز ھمگان «

  .»احمد کايا تا باب ديالن

کانون نويسندگان ايران در «و  » انجمن قلم ايران در تبعيد«ھاست که از دست اندرکاران پرکار  بھرام رحمانی سال

 تۀھمچنين به عنوان عضو کمي. ر تبعيد بود پرزيدنت انجمن قلم ايران د٢٠١۶ تا سال ٢٠١٣باشد و از سال  می» تبعيد

  . می باشديدننگاران سو و کانون روزنامه…  ويدناو عضو انجمن قلم سو. مرکزی حزب کمونيست ايران فعاليت داشت

  . استمصاحبه با ايشان ترتيب داد که نوشتار پيشرو حاصل اين مصاحبه ایاز اينرو تارنمای روشنفکر 

  

  روشنفکری چيست؟تعريف شما از روشنفکر و  

اميدوارم سال جديد، . ل شما بپردازم آغاز سال نو را به شما و خوانندگان تبريک می گويمؤاقبل از اين که به جواب س 

  .ی و ھمبستگی انسانی باشدئی و شکوفائسوی روشنگری و روشنا سال دور ريختن افکار کھنه و سرآغازی به

 روشنفکر کيست؟ ً مطرح است واقعاسؤال روشنفکری، ھمواره اين ۀيخچنظر از تار ال شما، صرفؤاما در رابطه با س

توان روشنفکر خواند؟ آيا يک شھروند عادی جامعه که  آيا ھر نويسنده و نگارنده و يا صاحب عناوين دانشگاھی را می

  .شود کند روشنفکر محسوب نمی برای آزادی، برابری، رفاه اجتماعی و عدالت مبارزه و تالش می
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ز ھر دری سخن گفتن و از ھر باغ گلی چيدن برای طرح خود در جامعه و ارضای روانی، از انسان روشنفکر آيا ا

  ؟تغيير تفسير است و يا تالشی در جھت ً روشنفکران، صرفاۀسازد؟ آيا وظيف می

يف نحوی روشنفکر را تعر ھای زيادی وجود دارد و ھر يک به در رابطه با جريان روشنفکری نظريات و تحليل

وضع  رسد وظايفی دارد که عبارت است از نقد و اعتراض به آگاھی می اما از ديدگاه من، انسان وقتی به. اند کرده

خواھانه و  ی طلبانه، آزاد ھای برابری موجود، يعنی حضور فعال و صادقانه در راستای تحوالت و برقراری ارزش

ابری، سانسور، اختناق، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، فقر و  پيگير با ھرگونه تبعيض و نابرۀجويانه و مبارز عدالت

روشنفکر خود را .  جھانی استۀ خود و جامعۀفالکت اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی و رفع ھرگونه ستم در قبال جامع

ابله مق ضرر عموم مردم و مصالح جامعه است با شھامت و جسارت تمام به چه به داند تا با ھر آن ول میؤموظف و مس

  .برخيزد

نفع اين و يا  شود، تاريخ را به  نمی بينی فرھنگی و سياسی خورد و دچار توھم خودبزرگ نرخ روز نمی روشنفکر، نان به

 ھای  پردازد و در عين حال راه تحليل و تفسير می ھای اجتماعی به کند و بر اساس واقعيت ويژه خود تحريف نمی آن و به

از نظر من روشنفکر، ھرگز منافع شخصی خود و اطرافيانش را بر منفعت جامعه . دھد می زمينی و عملی و انسانی  حل

 و از استروشنفکر اھل عمل . دھد قول معروف وسيله را ھدف و ھدف را وسيله قرار نمی دھد و به ترجيح نمی

چنين او  ھم. فھومی نداردکيش شخصيت برايش معنا و م. کند او از برج عاج به مردم نگاه نمی. کند شعاردادن پرھيز می

  .کشد داند و مدرک و تخصص و سطح علمی و دانش و آثار خود را به رخ مردم نمی  جدا بافته از مردم نمیۀخود را تافت

ست و  خود آگاھی.  يک اتيکت و لقب دھن پرکن نيست، ژست ھنری ھم نيستًبنابراين به باور من، روشنفکری صرفا

که جلب نفع  يعنی حاصل کار روشنفکر، بيش از آن. امری و دستوری و برای مال و منالوظايفش ھم داوطلبانه است نه 

  .حل معضالت و مشکالت اجتماعی است مادی و شخصی باشد به

دست خود گرفت و در سر گذشت خود و ھمنوعان خود   مھار زيست و زندگی را به، و قدرءانسانی که وقتی از بند قضا

ھمين دليل  اند و نيز به اگر روشنفکری را تا حدودی آزاد انديشی معنی کرده. گذارد ری می روشنفکۀثر شد پا به عرصؤم

ھای روز، خود را   قدرتۀاست که روشنفکر آزاد از قيد ھرگونه تعصب ملی و مذھبی و نيز آزاد از تحکم و سلط

  .داند ول تالش در راستای زندگی بھتر خود و ديگران میؤمس

ھای شرفتمندانه و انديشيدن،   زندگی از راهتأمين کاری و فخرفروشی، وقت خود را به لبروشنفکر بدون ادعا و ط

ای با  گونه ترس و واھمه دھد و بدون ھيچ  کردن و گوش دادن و تبادل نظر اختصاص میمذاکرهخواندن، نوشتن، بحث و 

  .دارد ھای خود را بيان می خلوص نيت افکار و ايده

ی و دانشی ھم صطلبی است ھر تخص مذھبی و مردساالری و برتری و پست و مقام و جاهکسی که در بند تعصب ملی و 

  .انديش است فکر و تاريک  من، نه تنھا روشنفکر نيست، بلکه تاريکۀداشته باشد به عقيد

پرداز مارکسيست  گرامشی نظريه. شود کند و جيره خور نمی روشنفکر خود را اسير حاکمان قدرت و ثروت نمی

از . تر باشد اش بايد از کوشش عضالنی و عصبيش بيش ، بر اين عقيده است که روشنفکر فعاليت فکری و مغزیئیايتاليا

 جامعه نيستند، بلکه گروھی ھستند که با توليد و توزيع عقايد و دانش سر و کار دارند و ۀنظر وی روشنفکران بخش نخب

  .کنند  انديشيدن و کنش و اخالق را تعريف میۀشيو

 بشريت و منافع جمع و حرکت در  ور من، روشنفکران را فقط بر اساس تعھدی که با وجدان آگاه خود نسبت بهبا به

رو و انقالبی و يا  رو و پس مرتجع و مترقی، پيش توان به  راستای تحوالت تاريخی و تکامل بشريت دارند، می

  .دش بيايدضدانقالبی تقسيم کرد و نه بر اساس اين که کسی خوشش بيايد و يا ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ستيز و کودک  طلب و مردساالر، زن طلب، خشونت پرست، جنگ پرست، قوم پرست، دين برای مثال، آيا کسی که شاه

   را روشنفکر دانست؟ شود آن آزار است، می

ھا، حتی برخی   دانشگاهتادانھا، خوانندگان، خبرنگاران و برخی معلمان و اس سازان، بازيگران، موزيسين لمدر مورد ف

ھا آثار خود را برای  آن. تر است ھا وسيع  کار آنتأثير ۀويژه دامن ھمين منوال است؛ به ن ھم وضع بهاشکان و مھندسپز

دھد؛ در واقع نوعی خشونت و جنگ را  اختصاص می» جنگ مقدس« رمان و سينمای ًحاکميت و مثال خدمتی به خوش

  .دھا را روشنفکر نامي توان آن کنند بنابراين نمی تبليغ می

بيفتند و يا با » ام  من سياسی و غيرسياسی« چون ئیھا عالوه نويسندگانی که ريگی به کفش ندارند چرا بايد به دام بحث به

  .شوند» ھنر برای ھنر« چون ئیھا ھمين نيت وارد بازی با واژه

طور که مطلع ھستيم ظھور  انھم. کار گيريم ھا به ترديد مھم است که ما از تجارب تاريخی الگو بگيريم و نقاط قوت آن بی

.  دريفوس در اواخر قرن نوزدھم فرانسه ارتباط داردۀ، با قضي»روشنفکر قلمرو عمومی« نوع اجتماعی روشنفکر،

ھا حق  ھا بود که آن خوردن آنان در دنيای عقايد و ايده خاطر مزيت غوطه روشنفکران دريفوسی معتقد بودند که به«

  .»شمول حتی در مقابل دولت بايستند ھای جھان تا در حمايت از ايده اخالقی، ۀداشتند، و نه وظيف

فوس افسر ي درۀنسبت به محاکم   در فرانسهئیاعتراضی به عملکرد سيستم قضا  روشنفکران،ۀ بياني١٨٩۴  در سال

  … نفر آن را امضاء کردند از جمله اميل زوال، مارسل پروست و آندره ژيد و٣٠٠يھودی بود که 

جاھای  مرکز روشنفکری بود و اين نوع روشنفکری در دو سطح به  توان گفت که اروپای دوران جديد  میبدين ترتيب

 اقتباسی و ًو در سطح عمدتا  بسط پيدا کرد  ی شمالی و روسيهامريکادر سطح نيرومند در . ديگر جھان نيز اشاعه يافت

ای از اين  نمونه. قرن نوزده و بيست بازتاب يافت  انای مثل اير تر، در جوامع در حال توسعه ی و با قدرت کمئ ترجمه

نيما و ھدايت و فروغ و شاملو   امثال  ھا نيز ھای بعدی آن روشنفکران ايرانی مانند آخوندزاده، ملکم، طالبوف، که نسل

ويژه  هاما حکومت پھلوی و ب. جريان روشنفکری در ايران منادی دگرگونی در اواخر قاجار تا مشروطيت شدند. بودند

بر سر راه پيشروی …  اخير حکومت اسالمی ايران، موانع متعددی از سانسور و سرکوب وۀدر نزديک به چھار دھ

  .جدی آن قرار داده شده است

شناسد  ھای اجتماعی و دردھای جامعه را می نھايت از نظر من، روشنفکر کسی است که معضالت و مشکالت و آسيب

. دھد ش را نيز ارائه میحل ھای   خود راهۀنوب زند، بلکه به  اين دردھای جامعه را فرياد میو با صدای بلند و رسا نه تنھا

به » قدرت«از اين که . چنين نظامی و امنيتی آن حساس است تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھم به

» عدالت اجتماعی«و » برابری«و » آزادی« چون ئیھا واژه. اش است  دايمیۀحريم خصوصی افراد تجاوز کند؛ دغدغ

عبارت ديگر، روشنفکر  به. ھا را تحت ھر شرايطی حفظ کند خواھد آن ای دارند و می العاده برايش اھميت و جايگاه فوق

وقتی . شود زيرا ھر کاری از خود شخص شروع می. کند پيش از اين که جامعه و افراد را نقد کند، اول خود را نقد می

روشنفکر منتقد . شود تر ساخته می تر و درست  بنا آسانۀاختمان درست و محکم برداشته شود، بقيکه زيربنای يک س

  . سالم استۀاز موضع منافع مردم و جامع» قدرت«دايمی 

طبقات   خاصی نيستند و بهۀدھند در حالی که روشنفکران يک طبق  برخی روشنفکران را در يک طبقه جای میًنھايتا

  .امعه تعلق دارندمختلف اجتماعی در ج

  

  يتی دارد؟مسؤولبه باور شما روشنفکر در قبال جامعه و تحوالت آن به خصوص مناسبات قدرت، چه 
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 ما اکنون بيش از ۀتری بزند زيرا جامع اقدامات جدی معتقدم که بايد ضد قدرت باشد و دست به ،  نقش روشنفکرۀدربار 

عبارت ديگر، بايد نظم  به. جانبه نياز دارد ی و روشنگری عميق و ھمهئ ات پايهتغيير مان، به ھر زمان ديگری از تاريخ

… بار موجود مناسبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھای فاجعه  مورد نقد قرار دھد و واقعيتًموجود را عميقا

مثال سيستم در قدم بعدی سنجش وضعيت ايران با وضعيت منطقه و جھان است؛ برای .  ببردسؤال زير ًرا عميقا

ھای قدرت در عرصه جھانی  گران و استثمارگران سيستمرحمترين سرکوبگرترين و ستم ز بیداری که يکی ا سرمايه

توان در مقابل آن  کند و ھمه را مرعوب خويش کرده است آيا می ويژه کودکان نيز رحم نمی ھيچ انسان، به است که به

. شمول فکر کنند نه اين که در الک ناسيوناليسم فرو روند نی جھانسکوت کرد؟ بحث من اين است که روشنفکران ايرا

يعنی روشنفکر، نبايد بلندگوی .  بعدی، طرح و بيان فرھنگ سياسی و اجتماعی و مناسبت اقتصادی استۀمرحل

 ما ۀامعيعنی ج. در چنين وضعيتی، بين بد و بدتر، بد را انتخاب نکند. داری داخل ايران و منطقه و جھان باشد سرمايه

 شاه و شيخ   و قدر وءدست قضا دست خويش رقم بزند و آن را به  و بدون واسطه بهً خودش را مستقيماۀبايد اداره و اراد

  .و کودتا و لشکرکشی خارجی نسپارد

. داری ببرد ھا و نقد مناسبات ثروت و سرمايه  ريشه  امروز بايد دست بهۀاز ديدگاه من، يک روشنفکر واقعی در جامع

روشنفکر از نظر من، در اشکال گوناگون مانند . داری دولتی و چه مالی رانتی داری خصوصی و چه سرمايه ه سرمايهچ

مانده، نقد ايدئولوژی، نقد نھادھا و عملکردھای  ھای عقب ، نقد سنت…لم، تابلو واله، تحليل، رمان، شعر، ترانه، فمق

ھا و آمال و مشکالت و معضالت  ردازد که بسياری از دردھا و رنجپ می  …مذھبی، نقد مردم، نقد خود، نقد حاکميت و 

  .شود ھا ناشی می بشری از آن

 با ئیگرا  روشنفکری و روشنفکران را در زمان حاضر، نخبهتترين معضالنظرم، يکی از مھمترين و بزرگ به

دوران برج . بشريت بگشايدتواند چندان گرھی از  ی و قلمبه سلمبه است که امروزه نمیئ گفتارھای کلی و کليشه

گذشت آن زمانی . خورد نمی درد مردم ھای روشنفکرانه به اخم و تخم و افاده. سر رسيده است نشينی و فخرفروشی به عاج

  .مردم تحويل داد که گفتارھای بزرگ کلی به

ای  و فشارھا، جامعه ايران، با تمام موانع موجود ۀ مھمی که الزم است در نظر داشته باشيم اين است که جامعۀنکت

  .متحرک و در حال تحول و توسعه و جوان است

 ما توليد ۀھای اجتماعی، ببينيم، افزايش سطح تحصيالت، مقاالت علمی، سياسی و اجتماعی که در جامع افزايش شبکه

ا و ھ نگاران ھستيم، در سازمان روزنامه  ھای اجتماعی شاھد ابتکاراتی از سوی شود، در مطبوعات و شبکه می

بينيم، با  ھای مختلف اجتماعی جنب وجوشی می  زندگی جوانان و کانونۀ در نحوتغييرھای علمی و اجتماعی،  انجمن

. ھای جريان روشنفکری ھستند ھا و نشانه  حلقهۀکند ھم ھر حال رشد می ھا و فشارھا به وجود انواع کمبودھا و ضعف

ذھن انتقادی و دگرگونی تعبير بکنيم، اين وجدان و اين ذھن و و   ار،وجدان آگاه و بيد يعنی اگر جريان روشنفکری را به

چرا که اين منطق . است. بينيم شدن می درد مشترک را انواع نھادھا و گوشه و کنار جامعه در حال انتشار و ھمگانی

  .تحول يک جامعه است

اين، ھم شامل نخبگان سنتی . شوند تعديل میھای مرسوم سنتی و قبلی، تا حدودی  ئیگرا شود نخبه تر می ھرچه جامعه آگاه

 ايران، ۀتری از مردم جامع روز اقشار بيش به روز  نظر من، بايد بگويم که به. شود و ھم نخبگان جديد روشنفکری می

ن نخبه کسی از دنيای سياست و کند چه اي فرق نمی. شوند رو نخبگان نمی سادگی شيفته و دنباله ديگر مثل سابق و به

 ما در حال عبور از ۀبنابراين، خوشبختانه بخشی از جامع.  عمومیۀنان باشد و چه روشنفکری منتقد از حوزراحکم

  .ھا و نمودھای نسبی بلوغ در جامعه است  است و اين از نشانهئیگرا نخبه
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 جمعی و ۀانھای اجتماعی آگاھ فعاليت سازی، جای خود را به  پروری و اسطوره ھای پوپوليستی و قھرمان ديگر سياست

اطالعات و اينترنت و  دسترسی به  . تحصيالت و ارتباطات و شھرنشينی در حال رشد استًمثال. دھد شمول می جھان

اکنون حاکمان با   .ھای قانونی و سانسور در حال گسترش ھستند ھای اجتماعی و ماھواره با تمام محدوديت شبکه

شوند و  ت و مطالبات و اعتراضات دارند و به سادگی قانع نمیسؤاالرو ھستند که انواع ه ب ھا و شھروندانی رو جنبش

در چنين روندی روشنفکر . ھا ھستند  خواھان تحقق آنًکم به بخشی از حقوق اجتماعی خود آگاھی دارند و مصرا دست

ردم بدھند، خورد م ی روشنفکری را با فخرفروشی بهئ ھای تکراری و کليشه  کند و حرفئیگو تواند کلی نيز ديگر نمی

  .خواھند ساز می ھای محکم و عميق و کارساز و چاره بلکه اقشار آگاه اجتماعی از روشنفکران انتظار فکر نو و تحليل

جويان، جوانان، دانشگاھيان،  متفکران، کارگران، زنان، دانش. ناپذير است خوشبختانه اين روندی برگشت

ی، نھادھا مدنی، ئ ھای اجتماعی، ماھواره م به شبکهسی نسبی عموکردگان، دستر نگاران، ھنرمندان و تحصيل روزنامه

و انديشه، فضاھای شھری، محافل سياسی و مطالعاتی   ھای ھنر و کتاب سراھا، مکان ايرانيان مقيم خارج، فرھنگ

ان در چنين روندی، ديگر روشنفکران و نخبگان سنتی، تو.  ايران دخيل ھستندۀ، در کاھش نقش نخبگان در جامع…و

  . در حال توسعه و پويا را نداردۀارتباط با چنين جامع

فھم . فھمند نسل جوان امروزی که نه با ھستی، نه با طبيعت، نه با ديگران و نه با خود، بيگانه نيستند قدر انسانيت را می

قدر اين . ستندن ھکرا و نيروھای معنوی و اخالقی بیای از شور و شوق  گنجينه. فرھنگی و خودفھمی اجتماعی دارند

ھا  آن. ھا بکوشيم  آنئیمان تا فرصت مغتنم ھست، بدانيم و در بالندگی و پويا ۀدر جامعرا ھای اصيل انسانی  ظرفيت

  ! روشنئیفردا. کنندگان فردای جامعه ما ھستند سازندگان و اداره

  

بوده است، اھميت و ضرورت اين ايد، نقد دين و قدرت  ھا به آن پرداخته يکی از موضوعاتی که شما در طول اين سال

  بينيد؟ توجه را در چه می

. گردد شود و به اولويت تبديل می جاست که ضرورت جدی نقد دين احساس می کند اين رانی میای که دين حکم در جامعه 

نه کنند  ھای اصلی قدرت و ايدئولوژی آن می  اين روشنفکران منتقد جدی مذھب، نقدھای خود را متوجه کانون يعنی

  .افراد

که گفتمان دينی مبتنی بر ايمان مذھبی و تجربه شخصی است بنا براين، ارتباطی به حوزه عمومی سياست و اقتصاد  اين

 و ئیھاست، زيرا جدا تقابل ھا و مباحث و  اين گفتمان آغاز ديالوگ. و فرھنگ و زيست و زندگی و معيشت مردم ندارد

دين و مذھب و ھر نوع آن، . ه مذھبی، يک ضرورت تاريخی و انسانی استعدم ارتباط حوزه عمومی از دين و انديش

اندازد و مانع  ھا تفرقه می بين آن…  وئیبا تقسيم کردن انسان ھا به شيعه، سنی، يھودی، مسيحی، کافر، ملھد، بھا

رسيمت نشاخته  وجه به چھي ويژه دين برابری زن و مرد را به به. حاکميت خود قوام بخشد شود تا به ھا می ھمبستگی انسان

دھد و مبلغ آپارتايد جنسی  ای از جمله تجاوز جنسی قرار می ھا را در معرض خطرات عديده دين دختربچه. شناسد و نمی

ھا  بنابراين، داليل بسيار محکم انسانی، اجتماعی و فرھنگی وجود دارد که روشنفکران از بيان آن. و مردساالری است

تجربه خود جامعه ما در نزديک به چھار دھه حاکميت . وب تھديدھا و ترورھا و سانسورھا شوندنبايد پرھيز کنند و مرع

ھای مزمنی که بر پيکر جامعه وارد ساخته  بار آورده و ضربات و زخم جمھوری اسالمی و فجايعی که در اين مدت به

هللا، حماس و غيره نيز در  رام، حزبھای مذھبی مانند داعش، القاعده، طالبان، بوکوح در عين حال عملکردھای گروه

 نظری نيست، بلکه بايد فکر جدی در راستای چگونگی برون رفت از اين ًجا بحث صرفا پس در اين! مقابل ماست

درت فکر و انديشه و عقالنی قوسيله  ھای مختلف زندگی بشر، به حوزه. آور و تاريک و ھولناک کرد وضعيت سرسام
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ھا شک  ھمه دين بايد به! »الھی«دست حوادث و خواست   صلوات و سپردن سرنوشت بشر بهشود نه با سالم و ساخته می

انسان غربی در دوره رنسانس، باور خود . ھاست اين حق طبيعی انسان.  خصوصی راندًکرد و نقد کرد تا به حوزه کامال

. ش ذھنی و عينی جديد و متفاوتی پديد آمد نيز نگرتغيير داد و در اثر اين تغييررا به کليساھا از دست داد و راه خود را 

  !ھای ناشناخته و مافوق بشر ھای فکری و عملی، در دست خود انسان است نه در دست قدرت پس ساخت حوزه

حوزه قدرت دولتی، قدرت اقتصادی، قدرت مذھبی،  ھای مختلف زندگی خود را به تواند عرصه بر اين اساس، بشر می

 که به ئیھا و عمکردھا تواند رابطه خود را با ھمه آن انديشه او می. تقسيم کندقدرت ملی و عمومی و خصوصی 

بر اين اساس، ھرگونه تفسير و برداشت اقتصادی، سياسی، . ھا قطع کند ضررش است ارتباط نگرشی خود را با آن

. کند را پيدا نمیشود و ھيچ کس حق حذف کسی  منزله دخالت جمعی در اداره جامعه تلقی می اجتماعی و فرھنگی به

در چنين . گيرد  و سانسور و سرکوب را میئیجو ھمبستگی و رفاقت و عشق و دوستی جای تفرقه و خشم و کينه و انتقام

مشغله و دغدغه عمومی  موقعيتی نه سرنوشت اخروی انسان، بلکه سرنوشت زيست و زندگی و رفاه امروزی انسان به 

ست   جھانی واھی و ساخته و پرداخته دھنيت مذھبی بشر است نه علمی و واقعیزيرا جھان بعد از مرگ،. شود تبديل می

نديشد و از واقعيت سی برای آن جھان بياين دليل ھم نبايد ک جھان پس از مرگ واقعيت ندارد و به. ئیو نه منطفی و عقال

  .زندگی امروز در کره زمين و حق و حقوقش غافل بماند

  

ايم که مستبدان با استفاده ابزاری از دين، به حيات استبدادی خويش تداوم  بودهدر طول تاريخ ھمواره شاھد آن 

تر يعنی استبداد دينی بر   آورده و استبداد را در نوعی خشن چنين متوليان دين نيز ھرازگاھی سر برون اند، ھم بخشيده

بينيم که  می»  اسالمی ايرانجمھوری« نمونه آخری اين معضل را تحت عنوان  .اند ھای انسانی تحميل کرده توده

ھمچنان به حيات استبدادی خود ادامه » دين و حکومت«نزديک به چھار دھه است که با استفاده ازدرھم تنيدگی 

  بينيد؟ چگونه می جايگاه سکوالريسم و يا الئيسيته را در مقابله با اين درھم تنيدگی . دھد می

البته جدال . و حکومت يک امر مھم و ضروری جامعه ماست کامل دين ئیامان در جھت جدا تالش و پيکار بی

  .رسد دوران انقالب مشروطيت می کم به تيسم در ايران، دست سکوالريسم و الئيسيته و آته

 سال پيش ١۴٠٠آيا دين امری مقدس است؟ آيا دين و قدرت توان اداره يک جامعه رنگارنگ را دارند؟ آيا باز ھم نقش 

 ھنوز ھم در قدرت و سياست و حتی در مسايل کودکان و زنان و الگو و راھنما و نياز انسان محمد پيامبر مسلمانان،

  امروز است؟

جا  در اين.  مانع بزرگی بر سر راه راھش و تعالی جامعه استئیدر جامعه کنونی ايران، فرھنگ مذھبی و قرون وسطا

ھا، مردم  هللا آيت. شود رکوب و اعدام و ترور منتقد میانتقاد، به حکومت، رھبری آن، اسالم، پيامبر و امام، منجر به س

 ھيچ تحول یھا، نه تنھا منشا کنند در حالی که آن جاھل و خودشان را دانشمند و آگاه به مسايل ھر دو جھان معرفی می

در دين و . دھند ماندگی را در راستای منافع خود به جامعه تحويل می فکری آزاد و انسانی نيستند، بلکه تحجر و عقب

ھا خود را ناجی و نماينده مطلق و  آن. شود سنت شيعه و خرافات مذھبی و قرآن، سانسور و خودسانسوری بازتوليد می

چون و چرا زندان و  ھا مخالفت کند بايد بی کنند و ھر کس ھم با آن ھا معرفی می در عين حال حامی توده و دين توده

  .وجود ندارد» مقدسی«در جھان امروز و در عصر انديشه آزاد، ھيچ امر به عقيده من . شکنجه، اعدام و ترور شود

ھای   و توجيه و استثمار انسان است و انگيزهءدين حاکمان ايران و نقاط ديگر جھان، ايدئولوژی ارتجاعی و تزوير و ريا

اگر خمينی . ن استھر جنايتی را موجه جلوه داد سرکوب و سانسور، دزدی و غارتگری و ارتکاب به» دينی و شرعی«

ن نيز آ صادر کرد و قبل از ١٣۶٧در سال را  زندانيان سياسی ۴٠٠٠عام بيش از  به تبعيت از پيامبر اسالم فرمان قتل
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ھای موسوم  تلدھه شصت، دھه وحشت و ترور و اعدام و سرکوب انقالب بود و پس از آن نيز تاکنون ھمين سياست با ق

 نيز در خارج کشور شاھد ١٣٩٣تا سال . و فعاالن سياسی و زنان پيش رفته استی نويسندگان ئ ھای زنجيره قتل به

بوديم ھمه و ھمه و  …  مانند ترور بختيار، قاسملو، کمانگر، کشاورز، شرفکندی، برومند، رجوی، فرخزاد وئیترورھا

  .اند سالمی صادر شدها حکومت يۀتوای شرعی حاکمان بلندپافست که با فرمان و   از انبوه جناياتیئیھا ھمه گوشه

البته . معروف ھستند» دينی« روشنفکران  چنين روشنفکرانی ظھور کردند که به در چھار دھه اخير در جامعه ما، ھم

ای از تاريخ انديشه دينی با  تر آن است که ھيچ دوره قضاوت درباره روشنفکری دينی، کمی پيچيده است اما واضع

خواھانه،  خصوص با افکار آزادی  ھمواره دين و مذھب با افکار ديگر، بهھای ديگر سازگاری نداشته و انديشه

ً عنوان روشنفکر، تقريبا مداران به بنابراين خطاب به دين.  خصومت ورزيده استًاجويانه شديد طلبانه و عدالت ابریبر

  .ھم در دوره اخير حاکميت جمھوری اسالمی است کشف ايرانی و آن

است که آيا معرفت و عمل روشنفکرانه با دينی بودن و دينی ماندن، ھمراھی و سازگاری  اين يک پرسش جدی ًحقيقتا

و عرفی آن، تفاوت و تمايز   معنای واقعی و عام دارد؟ در حالی که جريان روشنفکر دينی با جريان روشنفکری به

ت دينی در ايران است و شان به قدرت و حاکمي  يک چشم  خصوص اغلب روشنقکران دينی، ھمواره به. آشکاری دارد

  . نظم موجود، بلکه در چارچوب ھمين نظم استتغييرھا نه  حل آن ھای حاکم داشته باشند راه حتی اگر ھم نقدی به سياست

ثمری است و تالشی عبث و بيھوده در راستای  مسما و بی معنا و بی باور من، واژه روشنفکر دينی، برچسب بی  بهًنھايتا

بودن و » مقدس«ھا ھنوز در  آن. ھای امروزی و مدرن بشر است  و واقعيتئیريک دين با روشناسفيد کردن سيمای تا

  .اند دولت، بدجوری گير کرده  نسبت ميان دين و

 و برحسب منافع و ئیھای دنيای قرون وسطا  ايدئولوژیتأثيردر واقع اين روشنفکران دينی ھستند که تحت 

  .جامعه را مرعوب سازند» تقدس دينی«نبايد بگذاريم با  ھستند که ما با نقد آن ئیھا موقعيتی

، حتی با اعدام و ترور ئیسلطه و اقتدارجو  ، راه را برای سرکوب و انحصار و استبداد دينی وئیگرا چرا که اين تقدس

ع حق و ييبار آورده و موجب تض شماری را به ھای اجتماعی بی و تاکنون نيز فجايع انسانی و ھزينه. فراھم کرده است

. ھا شده است آزادی ھا، کودک خواری ھا، رانت آزاری و مردم  ھا عدالتی حقوق اکثريت شھروندان جامعه ايران و انواع بی

ھای حاکميت و گول زدن افکار عمومی،  کردن موازنه قدرت بين جناح اين تجربه تلخ نيز ھر چھار سال با ھدف باالنس

  .شود تکرار می» انتخابات«تحت عنوان 

ای جز نقد خود و   جريان روشنفکری ايرانی، چارهًله اين نيست که روشنفکران امروزی اصوالأه باور من، مسبناب

فھم تجربيات مترقی و پيشرو جھانی است؛ شکستن  تجديدنظر اساسی در الگوھای ملی و مذھبی، رفتن به جلو و

امروز . ن بر ذھن برخی روشنفکران چيرگی داشتچون ناسيوناليسم و مذھب و مردساالری است که تاکنو  ھمئیتابوھا

  .جامعه مطلوبی نزديک شويم توانيم به تنھا از طريق نقد جدی در يک فضای باز دموکراتيک می

به دام امام » امپرياليسم« با شعار مبارزه با ۵٧ ]دلو[واقعيت اين است که برخی روشنفکران پيش از انقالب بھمن

 کنم که مبارزه ضدامپرياليستی نه تأکيدالبته . گيرند بست قرار می ، در بنامريکات و اشغال سفار» ضدامپرياليست«

… ، چين و روسيه و امريکاعالوه غير از  به. مبارزه طبقاتی است و نه مترادف با مبازه عليه ستم و استثمار کاپيتاليسم

ين کسانی و گرايشاتی که منطق اداره بنابرا. ھای امپرياليستی ھستند و امروز سرمايه جھانی شده است نيز حکومت

کوبند، بلکه دسته اين ھاون خود را بر  کنند، نه تنھا آب در ھاون می وجو می جھان را در قرآن و انجيل و تورات جست

  .کنند  می ھا را ديوانه و از خودبيگانه کوبند و آن ھا می کله انسان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ھای حکومت اسالمی، نه  م ھيچ کدام از جناحئيد قرار دھيم و بگوما وظيفه داريم ھمواره حاکميت ايران را مورد نقد و ر

 و هدالناھا ع شمار عليه بشريت، بايد در دادگاه دليل جنايات بی تنھا صالحيت حاکميت و اداره جامعه را ندارند، بلکه به

نگری و آشکار شدن ، بلکه با ھدف روشئیجو اين اقدام نه با ھدف انتقام.  و حق دفاع از خود، محاکمه شوندیمردم

ھيچ حزب و جريانی و  در آينده جامعه ايران، نبايد به. سياست ھای پشت پرده اين ھمه جنايت عليه بشريت صورت گيرد

ھا را شکنجه و  ھای متفاوت دستگير و زندانی کنند تا چه برسد آن دليل اھداف و انديشه ھا را به حکومتی اجازه داد انسان

ھای سياسی  ينده ايران، بايد ھرگونه سانسور و اختناق و نابرابری و اعدام لغو گردد و زنداندر جامعه آ. اعدام کنند

برای ھمه اين ھا بايد از ھم اما . برچيده شوند تا آزادی بيان و انديشه و فعاليت متشکل و متحد برای ھمگان فراھم شود

  . رونشگری کرد تا حول آن ھا افکار قوی شکل گيردوافکار سازی  ناکنو

 چنين نقد در واقع وجود فرھنگ نقادی ھر ايدئولوژی و دين و مذھبی و حکومتی و ھر سياست و افکار و نظری و ھم

شرفت سمت تعالی و پي اين دليل، نقد و انتقاد جامعه را به به. ھای يک جامعه پويا و توسعه يافته است پذيری از جمله نشانه

نظرم بسيار  اخالق نقد نيز يکی از مباحثی است که به. توان نقد را يک کنش اجتماعی دانست بنابراين می. دھد سوق می

  .گيرد در اخالق نقد مرز ميان نقد از غيرنقد مشخص شده و شرايط يک نقد واقعی فراروی منتقد قرار می. مھم است

توان   تا وقتی که اين ضرورت شناخته نشود، نمیًطبيعتا. ت استراھميت نقد در توسعه اجتماعی و فرھنگی يک ضرو

که چرا بايد دين را نقد  اين. له را مطرح کردأتوان مس اين از زوايای مختلفی میبنابر. ميان آورد از اخالق نقد ھم سخن به

الزمه جھان واقعی و . ھا عادل و اخالقی نيستند گردد که ھمه انسان می اين بر  بهمسألهکرد؟ بخشی از ضرورت اين 

ھای  ھای فردی و ھم ريشه ريشه بنابراين نقد مذھب ھم به. مداری و قدرت دينی است عملکردھای کنونی دين و دين

خواھند در جامعه آزاد و برابر و انسانی  ای ست که می ھای آزاده اگر سر و کار ما با انسان. اجتماعی مربوط است

کنم ھيچ ترديدی در وجود نقد و از جمله نقد دين نبايد  لسفی به بشر و جامعه، فکر میبر حسب ھمين نگاه ف. زندگی کنند

مدانه به نقد دين بپردازند و بھای آن را نيز آگاھانه و اای بايد باشند که آگاھانه و ع رو عده از اين. وجود داشته باشد

ا از سوی حاکميت جمھوری اسالمی، بلکه نھتچرا که نقد دين خطرناک است و اين خطر نه . وداوطلبانه به جان بخرند

بنابراين، نقد دين و مذھب با نقد مسايل . ھای مختلف مذھبی چنين خطری برای منتقد وجود دارد از سوی افراد و گروه

ً ن صرفااچه در اين بين اھميت زيادی دارد اين است که منتقد آن. اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی متفاوت است

داری، بايد  اين روشنفکران منتقد مذھب و به طور کلی سيستم سرمايه. نشينی اختيار کنند حفظ جان خودشان گوشهفکر  به

 تکليف جدی فردی، اجتماعی و فرھنگی برای خود قائل باشند تا از طريق روشنگری بتوانند زمينه را برای تعيينيک 

  . انسان از قيد و بند مذھبی آماده سازندئیرھا

آن اشاره کنم اين است نقد نه پرخاشگری و توھين، بلکه بايد بيانگر شناخت دقيقی از رابطه   ديگری که بايد بهنکته مھم

 نقد ئیگيری نھا اين معنا که جھت به. خوبی درک کند تا بتواند آن را نقد کند دين و انسان باشد و رابطه انسان و دين را به

آپارتايد جنسی و مردساالری که يکی از . شمار آيد اش مضر است، به جامعه انسان از ھر چه که برای او و ئیبايد رھا

  .نژادی و ملی و جنسی صورت بگيرد ھای مذھب ھستند که بايد در رد کلی تبعيض ھا و پايه ترين ستون مھم

 ميالدی در کليسای مسيحيت سده سيزدھم. زاتش مرگ استا، کسی که به او توھين کند مج»يھوه«در دين يھود نام خدا 

ھای خشونت بار و اين نظام دينی، ولتر و  در برابر اين اقدام. شد عليه خدا يک کفر و جنايت محسوب می» زشت«گفتار 

  .اعتراض زدند مونتسکيو، ساکت ننشتند و دست به
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يل نوشتن دل  فتوای ترور سلمان رشدی را بهًگذار حکومت اسالمی، رسما هللا خمينی ، رھبر و بينان ، آيت١٩٨٩در سال 

هللا خمينی تروريسم دولتی را  صادر کرد و بدين ترتيب، آيت» توھين به پيامبر اسالم«و » ھای شيطانی آيه«رمان 

  .رسميت و علنيت داد

ئيسم تاريخ طوالنی در جوامع بشری دارد و ھمواره  در ھر حال جدال ارتجاعی مذھبی با سکوالريسم و يا الئيسيته و آته

توانند نسبت  اکنون نيز در جامعه ما روشنفکران پيشرو و مترقی و غيرمذھبی نمی. اند  قرار گرفتهھا در مقابل ھم آن

چرا که در اين سی و ھشت حاکميت حکومت اسالمی، نه تنھا ھزاران ھزار . تفاوت بمانند ھا و گرايشات بی اين واژه به

امروز حتی . اند ، بلکه قربانيان زيادی ھم دادهخورند ھای سانسورچيان خاک می از توليدات اين نويسندگان در قفسه

لحاظ روحی و روانی شديدتر از  اند که فشارش بر نويسنده، به  روی آوردهیبسياری از نويسندگان به خودسانسور

  .سانسور دولتی است

ايگزين آن خواھيم ج اما مھم آن است که چه سيستمی را می. ست در ھر حال حکومت اسالمی ايران، دير يا زود رفتنی

  ! تکرار نشودً مردم ايران، مجددا١٣۵٧م تا تاريخ ھولناک کشتار و سرکوب انقالب مشروطيت و انقالب ئينما

  

باشد، نمونه  ھای زندگی بشر می ئیو نارسا…  بيان دردھا و  جھت برخی براين باورند که ادبيات يکی از لوازم مھم

، نويسندگان، ھنرمندان ءنظر شما در باره نقش ادبا. بينيم اکنون میاين رويکرد را از ادبيات عصر روشنگری و تا به 

  اند؟ و نويسندگان ايرانی در اين زمينه موفق بوده… در اين زمينه چيست؟ آيا روشنفکران وءو شعرا

 طريق نش جھانی نه ازھا با علم و دا کم آن دست. اند نظر من نويسندگان و ھنرمندان خارج کشور تا حدودی موفق بوده به

رو، مشکالت و  از اين. دانند اند و خود را شھروند جھان می  از نزديک آشنا شدهًھا و غيره، بلکه مستقيما لمھا و ف کتاب

کتاب و مطلب و تحقيق بينند و با قلم و زبان و  داری جھانی و گرايشات مختلف آن می معضالت جھان را از چشم سرمايه

  .کنند يه آن مبارزه میعل… لم و تئاتر خود و و ترجمه و ف

در چنين روندی، يک نظريه غالب در ميان نويسندگان و شاعران خارج کشور، اين است که عرصه فرھنگ، ادبيات و 

  .ھا در جامعه ايرانيان خارج کشور و ھم داخل کشور شده است  اين عرصهئیسياست مھاجرت، سبب شکوفا

ھای شوک، سردرگمی،  رانيان تبعيدی مانند ھمه تبعيديان جھان، سالھای تبعيد، برای ھمه اي روشن است که نخستين سال

ھای گريز از سانسور و اختناق، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام و جنگ و وحشت  انگيز، سال ھای نگاه حيرت سال

  .بود

و توانی در خود قدرت رسيده نبود  ھای مذھبی و حکومت مذھبی تازه به ھر کس در انقالب شرکت کرده بود اما با گروه

ی و فرھنگی مستقل داشت و ئ کرد، ھر فعاليت سياسی و رسانه یهللا، مقاومت و مبارزه م ھاجمان حزبمداشت، در مقابل 

  .شدند در نطفه خفه و پژمرده شدند دادند و شکوفا می  می  بودند که بايد گلئیھا ھنوز غنچه

ھان تا حدودی اجين شده و از نظر ارزش ادبی و ھنری، يک روند نظر من ھنر و ادبيات در تبعيد، با ھنر و ادبيات ج به

ادبيات مھاجرت و يا در تبعيد، تنھا . تری به خود گرفته است تاريخی را طی کرده و معنا و مفھوم و مضمون گسترده

گر و بازتاب  تبعيديان و مھاجران نيست، بلکه سياست و ادبيات در تبعيد، بيان ھای نھفته دھنده دردھا و رنج بازتاب

سوی جاده دراز و زيبا و  ای به و پنجره. ھای بزرگ نويسندگان و تبعيديان سياسی و اجتماعی و فرھنگی ماست آرمان

  !دنيای آزادی و برابری و انسانيت است  پذير منتھی به سرسبز و دل

 که در آن رشد کرده و  معیجسف و درد دوری از کسانی و أتوان گفت دوران در تبعيد، تنھا دوران آه و  در واقع می

تر دستاوردھای کشورھای ميزبان  داريد نيست، بلکه فرصتی برای انديشيدن و ياد گرفتن و تجربه بيش شان می دوست
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ھا و کسب تجربه واقعی در جھت توليد کارھای مھم ادبی،  بندی، بازانديشی عبارت ديگر، زمانی برای جمع به. است

  .ز کشور استفرھنگی و اجتماعی در خارج ا

آزادی و  توجھی به ھای گذشته، نقد مذھب، نقد مردساالری، نقد بی ھای زندان، ادبيات کودک، نقد سياست ادبيات و قصه

حقوق کودک، نقد آپارتايد جنسی، نقد ناسيوناليسم و راسيسم، نقد ديکتاتوری و  توجھی به برابری و دموکراسی، نقد بی

، نقد تبعيض ملی و مذھبی، نقد تخريب محيط زيست، نقد عدم توجه به حقوق سانسور، نقد نگاه و نظر تک بعدی

  .ويژه نقد استثمار انسان از انسان است حيوانات، به

کند و نگاه و منظره زيبا و   نوی را برای خواننده باز میۀانبوھی از موضوعات فکری، اجتماعی و سياسی که دريچ

نه ئيدر عين حال آ. اند تر در جوامع غربی تجربه شده وشتن است که بيشدھد ھمان انديشيدن و ن ای به او می تازه

در واقع ما در زندانی بزرگی . گذرد چه که در جھان و در ايران بر زيست و زندگی شھروندان می  است از آنئینما تمام

ايم   آزادتری رسيدهًجھان نسبتا بهايم اما اکنون ما تبعديان  ھای کوچکی را تجربه کرده ابعاد ايران و در داخل آن زندانی به

مان، حساب  تجارب تحوالت و مبارزات سياسی و فرھنگی کشورھای محيط زيست ايم با مراجعه به و فرصت پيدا کرده

، ئیانداز طال  برای من و بسياری از ما، اين پسًشخصا. اندازی باز کنيم که در فردای ايران آزاد از آن استفاده کنيم پس

  .شمول فرھنگی، ادبی، سياسی و اجتماعی است ت جھانھمان توليدا

ھا مشغول نوشتن رمان و مقاله و نقد و تحقيق خود بود،  ای که در ايران، در آن شھر کوچک و بزرگ شب نويسنده

ھا  مورين حکومتی، به آنأکرد تا در صورت دستگيری و يا تھاجم م  مخفی میئیھا را بايد در جا ناچار روزھا آن به

نوشت، در مھاجرت به  ی نداشته باشند، ھمواره با دلھره در زير سانسور و چه بسا در خلوت خودسانسوری میدسترس

 کرد، بلکه زمان و تغيير، نه تنھا مکانش …ش ويده ، ھند، بنگلجاپان، ترکيه، پاکستان، يدنلمان، پاريس، سواکانادا، 

ھای مختلف  يجه افکارش در حوزهو در نت. حس کردتر   آزادیًموقعيتش دگرگون شد و خودش را در فضای نسبتا

  .خواھش، شکوفا و بارور گرديددل

تر رشد ادبيات سياسی شده و بر شمار شاعران و نويسندگان متعھد افزوده  ادبيات در تبعيد، سبب گسترش ھر چه بيش

ظرم بھتر است يک موضع اھميت دانست؟ به ن  ناميد و يا کوششی بیئیتوان شکوفا ولی آيا اين گسترش را می. است

  .ھای دقيق مشخص شود ست که بايد در با بررسی امری. ميانگين دانست

 که ئیچه نسل اول و چه نسل دوم و چه سوم، کمابيش اگر وارد مسايل فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی کشورھا

نگار و فعالی سياسی و  ن روزنامهحتی آ. شان را تحوالت ايران گرفته است اند، باز ھم مشغله کنند شده زندگی می

  .ش نسبت به تحوالت ايران، بيش از کشورھای ديگر جھان استکشورھای مختلف غربی، حسياستفرھنگی ايرانی در 

شمول بودن اين ادبيات،  عقيده من ادبيات در تبعيد، نه تنھا با ادبيات داخل ايران ھيچ مغايرتی ندارد، بلکه در جھان به

  .ای داشته و دارد العاده  و نقش فوقتأثير

تنھا فرھنگ  نای واقعی، نه معد، به يسندگان و ھنرمندان و سياسيون در تبعيشھادت تاريخ، بسياری از شاعران و نو به

ھر چند تبعيديان و . اند دی را بر جھان آن گشودهيھای جد ن و جلوهيھای نو اند، بلکه راه ا و فعال کردهيخود را پو

توانند عامل رشد فرھنگ  اند، اما می  خود جدا شده اسی، اجتماعی و اقتصادی از جامعهيای گوناگون سھ ليدل  مھاجران به

زبان، يھی است که اگر وضعيت اجتماعی بروز و رشد فرھنگ تبعيدی در کشورھای ميبد. شان باشند زبانيخود و م

گر، تبعيديان و مھاجران يعبارت د به. دھد میرب و شرق را با ھم آشتی و پيوند غھای  ستی انسانی و تفاھم نظريهيز ھم

ات و ھنر و يان فرھنگی، سياسی و اجتماعی جامعه خود و عامالن رشد و گسترش ادبرزبان رابطه، سفييکشورھای م

  .شود د میيسندگان، ھنرمندان و سياسيون توليطلب نو ن مساواتھای جھانی و انسانی ھستند که توسط فعاال سياست
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ژه ترجمه، يو  زبان، امکان رشد و گسترش فرھنگ مھاجران بهين نکته که اگر در کشورھای ميا جه به ان با تويدر پا

 درخشانی وجود ًچنان فراھم نيست، اما با اين وجود کارنامه نسبتا دی آنيسندگان تبعيچاپ و انتشار اثرھای شاعران و نو

  .دارد

  

ھم شما از جمله نويسندگانی ھستيد که ھم در عرصه کتاب و  نيد؟بي نقش ادبيات در تبعيد در توليد فکر را چگونه می  

  زمينه اين پرکاری و ممارست و کوشندگی در چيست؟. باشيد ی، بسيار پرکار میئ در زمينه مقاله و امور رسانه

 چه  نظير چرا، چه چيز، چرا، چگونه، چه زمان،ئیھا سؤالشود که افراد در پی يافتن جواب  ای تفکر آغاز می دوره

ثر حل مسايل ؤھای م ھا يا به بيان ديگر توليد فکری، يکی از روش اوج انديشه. آيند برمی… ای و کسی، چه جامعه

سازد که موانع ذھنی را برطرف و در فاصله زمانی کوتاه  اين روش افراد را قادر می. مختلف و متنوع جامعه است

  .شماری ارائه کنند نظرات بی

نويسندگان و محققان بدون ھيچ . ھای جديد در شرايط آزاد است  توليد نظرات، پيشنھادھا و ايدهفعاليت فکری، يک فرايند

گيرد  تمام نظرات و پيشنھادھا مورد توجه قرار می.  خود را آزادانه مطرح کنند حلھای   ھا و راه مانعی مجاز ھستند ايده

  .تراشی نيست کس مجاز به مانع و ھيچ

شود که حاصل درک کامل و مشاھده مستقيم نياز مردم، و توجه ويژه  می ی قدرتمند ظاھريک نوآوری و خالقيت زمان

ای، چه از راه محيط بيرون و چه از  در واقع ھرگونه فکر و انديشه. مندی در توليد محصوالت فرھنگی باشد عالقه به

دھند و افکار و عقايد،  را شکل میشوند و ساختار شخصيتی و توليد آثار ما  درون ما، در فکر و ذھن و مغز فعال می

بت و غھا ھمراه با ميل و ر اگر پذيرش آن. آورند وجود می نوع ديدگاه، گفتار، رفتار، کردار و نوع قضاوت انسان را به

بنابراين، سيستم فکری . گردد عالقه و استمرار باشند و ھر مرتبه که آن فکر تکرار شود باز ھم شکوفاتر و بارورتر می

دھد و خروجی آن توليد اثر فرھنيگ و ادبی  تفکر ورودی و خروجی دارد که در آن يک سلسله تحوالتی رخ میانسان م

  .کند کند و وضعيت طبيعی خودش را طی می راحتی عمل می اين سيستم اگر آزاد باشد به. و اجتماعی و سياسی است

دومين .  آن استئیکومت و ايدئولوژی قرون وسطاترين موانع توليد فکر در ايران، ح ترين و بزرگ عقيده من اصلی به

ھای  گفته نويسندگان و ناشران تيراژ کتاب ھمين دليل به خوانی در جامعه ما بسيار ضعيف است و به  سنت کتابمسأله

اما بازار نويسندگان مذھبی و يا . نويسندگان مستقل و سکوالر و مترقی، حتی به زير پانصد نسخه سقوط کرده است

  .ھای حکومتی بسيار داغ است الح حکومتی، با حمايت مادی و معنوی ارگاناصط به

کم نصف بيکاران  شود دست در حالی که در جامعه ما حدود سه و نيم ميليون دانشجو در حال تحصيل ھستند و گفته می

  .ده ميليون نفری ايران، دارای تحصيالت دانشگاھی و عالی ھستند

َنه فقط ميل . تر از ھمه اراده و تصميم بسياری برای نوشتن يک شرط مھم است ای، بيش در اين ميان، برای ھر نويسنده

روز  به اين عزم و اراده بايد روز. و انگيزه برای نوشتن، بلکه بايد يک عزم راسخ برای نوشتن ھميشه در شما زنده باشد

. دردسر نيست ندگی يک کار راحت و بی مھم و ضروری است، چون نويسمسألهاين . تر در وجودتان رشد پيدا کند بيش

تو «: ِالزور رزمری باجر می گويد. کند حتی گاھی آرامش شما را ھم مختل می. اصرار بر نوشتن کار سختی است

ھا با نوشتن سالمت خود را تضمين  در برخی موارد ھم نويسنده. »ھاست اين مشکل اغلب نويسنده: مجبوری بنويسی

  .لم بمانندکنند، می نويسند که سا می
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که با تمام  عقيده من امکان ندارد در نوشتن موفق شويد مگر اين به. کند نوشتن اثری می ذھن و خالقيت شما را وادار به

دھد، مواد  ھمه تجربياتی که برای نويسنده چه در درون و چه در دنيای بيرون رخ می. تان بنويسيد قلب و عشق و عالقه

  .شود  نوشتاری اش محسوب میخام ارزشمندی برای او و پروسه

بخشد و گاھی اين  زندگی می ست که مطالعه ھدفمند، يادگيری، ياد دادن، نوشتن، شوق و اشتياق خاصی به تجربه من اين

  .ھمراه است ھای شخصی، ھويت، رشد شخصيتی و تکامل روح و روان به اشتياق با تجربه

ی بودن ئ حرفه. کنند ی رفتار ئ گيرند مثل نويسندگان حرفه اد میيھا  ھای نويسندگان موفق اين است که آن يکی از عادت

منظور اين است که از ھمان لحظه . اين معنا نيست که از ھمان لحظه شروع، يک نفس و تمام وقت کار کنيد لزوما به

د و از روی نظم و آغاز در امر نوشتن و مطالعه ھدفمند و منظم و متعھد باشيد و ذھن و فکرتان را درباره آن منسجم کني

  .رو شويد برنامه با آن روبه

منظور از تعھد اين است که از ھمان لحظه آغاز در امر نوشتن، منظم و متعھد باشيد و ذھن و فکرتان را درباره آن 

ی بودن عالوه بر ايجاد نظم و انضباط کاری، نيازمند ئ حرفه. رو شويد رنامه با آن روبهمنسجم کنيد و از روی نظم و ب

  .يت داوطلبانه و آگاھانهمسؤوليعنی پذيرفتن يک . ايجاد و توسعه يک برنامه دراز مدت ھم ھست

شود شما انگيزه الزم برای نگارش را  نظم باعث می نوشتن بی. اين ھم شايد حس مشترک بين ھمه نويسندگان موفق است

شدت سخت و  به… قيق، تحليل، مقاله وح، تی، نگارش داستان، رمانئ  بدون داشتن برنامه منظم و حرفه.از دست بدھيد

  .شود آور می کالفه

افراد بايد بدانند کار يک نويسنده مثل باال رفتن از يک مجموعه رشته کوه است که پشت آن رشته کوه ديگری قرار 

  .ھا را طی کند گرفته است و نويسنده بايد تمام آن

ھا  خيلی. ھای نادرست و ناروا و غلط شد و نبايد وارد تحليلھا بايد خيلی طبيعی و صادقانه برخورد کرد  در مصاحبه

  . ھا چيزھای غلوآميز بيان کنند توانند در مصاحبه راحت می

رحمانه زمان نگارش  گيری در نوشتن و زياد کردن بی سخت. اين تنھا حس مشترک بين ھمه نويسندگان موفق است

شود شما انگيزه الزم برای  نظم باعث می نوشتن بی. ھتر استبرنامه خيلی ب نظم و بی ھای بی گاھی از خرده نوشتن

آور   شدت سخت و کسالت ، به…ی، نگارش مقاله، کتاب وئ  بدون داشتن برنامه منظم و حرفه.نگارش را از دست بدھيد

  .شود می

، تحريف، گنگی ئیگو نظرم ھنگام نوشتن، مخاطب و خواننده خود را بايد ھوشمند، منتقد و ديرباور دانست و از زياده به

بنابراين . دار است مسألهحوصله و  از اين رو، ھميشه بر اين تصور بود که خواننده ما، آدمی بی. و ابھام دوری کرد

مطالعه آثار برجسته و ممتاز، ذھن شما را صيقل . گشا باشد بينانه و جذاب و راه چنان بايد نوشت که سرشار از تنوع واقع

اصل مھم .  با کسی ھستيدصحبت در حال ئیچنان بايد نوشت که گو. کند آفرينی باز می رای تنوعدھد و دست شما را ب می

  .نويسی است ھای غيرتکراری و ضروری و در عين حال ساده و روان يافتن زاويه

و ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی  رسانی و بيان صريح واقعيت عقيده من، وظيفه نخست نويسنده، اطالع به

با خواننده خود، احساس صميميت و راحتی کرد بايد . ھا سر و کار دارند ھا با آن ست که عموم انسان طور کلی مسايلی به

  .کند ھا و تعابير نادست و شعارگونه پرھيز می ھا و حرف ترديد نويسنده جدی از کليشه بی. و صادقانه نوشت

کند يا  ترين آثار و منابع الزم را مطالعه   بايد مھمء نوشتن، در ابتدانويسيد، حتما پيش از نويسنده درباره موضوعی که می

  .ھا با خبر باشد کم از محتوای کلی آن دست
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ر ديگر وجود دارد؛ پس اولين روايت و يبھا و صدھا تع رسد، ده ش میبداند برای ھر مفھومی که به ذھننويسنده، بايد 

  .کند نبايد زود تسليم آن شد تعبيری که خود را به ذھن و قلم شما تحميل می

ای دارد بنابراين نه آن را آسان گرفت  شناسيم، فرايند پيچيده  که میئیشک نوشتن، ھنری است و مانند ديگری ھنرھا بی

  . راه را پيمود و تجربه اندوختئیفقط بايد خواند و نوشت و پراتيک کرد و با صبر و شکيبا. و نه از آن به ھراس افتاد

اھی معمولی، گاھی شاد و گاھی مھربان و گاھی صريح و گاھی صميمانه و گاھی عصبانی، گاھی غمگين لحن نوشته گ

که شما  در حالی. ايد انتخاب اين لحن بستگی به موضوعی دارد که برای نوشتن در ذھن خود پرورش داده. است… و

يژه نوشتن يک کتاب چه زور و و ، بهبهمصاحرانی و يک مقاله، آماده شدن برای يک سخندانيد نوشتن  خودتان خوب می

پس از اتمام کتاب، تازه دردسر بزرگ پيدا کردن ناشر برای چاپ و انتشار آن است که چندان .  و دردسری داردزحمت

  .ھا، نظرات و انتقادات منفی نيز واکنش منطقی نشان داد در برابر سرخوردگی البته که بايد. ھم ساده نيست

شک عادات رفتاری و فکری و  ھا بی شود، پشت اين موفقيت  به استعداد و مھارت محدود نمیموفقيت نويسنده، تنھا

عادت چيزی است که مردم در . دنيای امروز ھستند نه گذشته و نه آينده ھا متعلق به عادت. پيگيری خاصی وجود دارد

را واره بايد اشتياق خود منويسنده، ھعبارت ديگر،  به. دھند، ھمين امروز و ھر روز و ھر روز لحظه کنونی انجام می

. د و يا با آن سبک زندگی کنديسند که دوست دارد خودش ھم بخوان بنوئیبرای نوشتن افزايش دھد و درباره چيزھا

تواند کسی را معلم يا حسابدار کند   نمیئیتنھا طور که تخيل به ھمان. ی نگاه کندئ عنوان يک پروسه حرفه نوشتن به هب

يابی به افکار خالق و پويا،  ی و جدی، نيازمند دستئ در واقع نويسنده حرفه. رتيب استھمين ت گی ھم بهبرای نويسند

ی نيز ن موارد ديگراتو اين موارد می عالوه به در اين مجموعه به. ھای ذھنی و جسمی جديد است ھای نو، عادت مھارت

  .ھای جھانی اشاره کرد ات و تحليللم، مطالعه روزانه اخبار و گزارشمانند خواندن رمان، ديدن ف

تان آماده  نکته بعدی، اين است که برای موفقيت در نوشتن، بايد درک عميقی از صداقت و درستی داشته باشيد و ذھن

ھای  موفقيت در نويسندگی، يعنی مواجھه دائمی با امر نويسندگی و غلبه بر ترس و دلھره. جذب و درک و ھضم آن باشد

  .درونی است

 ئی بايد طاقت و تحمل باالًبرای اين کار قطعا.  که در سر راه نويسنده وجود دارد، آگاه باشيدئیھا  شما ھم از شکستشايد

 متعھد، نبايد با شنيدن نظرات منفی و مردود، خود را ۀنويسند. داشته باشيد و از لحاظ روحی جنبه زيادی داشته باشيد

با اين . احل مختلف، انعطاف پذير باشند و رفتار مناسبی از خود بروز دھندھا بايد ياد بگيرند در مقابل مر آن. ببازد

  .شان درس بگيرند و خطا و لغزش خود را تکرار نکنند گيرند چطور از خطا و اشتباھات ھا ياد می وجود آن

 خودشان را گول ھمين خاطر به. شوند گير می خاطر ترس از موفقيت است که زمين روانشناسان معتقدند خيلی از افراد به

  .مانند کنند که ناخواسته از موفقيت و مزايای حاصل از آن دور می  را برای خود طراحی میئیھا اشتباه راه زنند و به می

تواند مفيد  شمول باشد و ھم با جامعه در تعامل باشد می عقيده من توليد فرھنگی و ادبی و ھنری و علمی که ھم جھان به

کند و نيرو و  نامه خود کلی تالش می يک دانشجو برای پايان.  موقعيت در جامعه ما وجود نداردواقع شود که اکنون اين

ھيچ کشوری در . ماند شود و در حاشيه جامعه می التحصيلی وارد جامعه نمی دھد ولی پس از فارغ خرج می انرژی به

ھای طوالنی سرکوب نکرده   قدر و دھه ايناندازه حکومت اسالمی ايران، حوزه علم و دانش و فرھنگی را  حال حاضر به

ت دبيران کانون نويسندگان، يعنی سعيد سلطانپور شاعر کمونيست أاين حکومت شاعر سرشناس و عضو ھي. است

را در دوره رياست جمھوری ھاشمی » ايم ما نويسنده«ه يسرنوشت نويسندگانی که بيان.  اعدام کرد۶٠انقالبی را در سال 

ناچار راه تبعيد  برخی به. ھای مختلفی پيدا کردند  نفر بودند ھر کدام سرنوشت١٣۴ده بودند و حدود رفسنجانی امضاء کر

سربازان «توسط … اش، شريف و زاده و فرزند ده ساله زاده، حاجی را در پيش گرفتند و يا مانند مختاری، پوينده، زال
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نون، نه تنھا فعاليت کانون نويسندگان ايران را ممنوع  تاک١٣۶٠ھنوز از سال . جان باختند» گمنام و با نام امام زمان

ھا دست از  ن آن ھمواره يک پايشان در وزارت اطالعات و دادگاه و زندان است اما با اين وجود، آناند و فعاال کرده

 کانون .اند و پيشگام محکم و جسور و آگاه مبارزان راه آزادی انديشه و بيان برای ھمگان ھستند فعاليت خود نکشيده

  …نويسندگانی که بيش از سه دھه است حتی حق داشتن يک دفتر در جامعه ھشتاد ميليونی را ندارد و

گی بر سر راه زربرخوردار است ولی حکومت مانع ب… لحاظ ژئوپوليتيک، نيروی انسانی، منابع طبيعی و  ايران به

کرده ما به خارج از  و ھنرمندان و جوانان تحصيلسفانه ھنوز ھم خيلی از نويسندگان أمت. ھاست  و بالندگی آنئیپويا

حکومت اسالمی، ھمواره تمام قدرت اقتصادی و نظامی و .  سال است قطع نشده است٣٨اين روند . روند کشور می

سو فرھنگ و ھمبستگی انسانی را از جامعه ايران بربايد و از سوی ديگر،  امنيتی خود را به کار گرفته تا از يک

ھای خيابانی،  اعدام.  خود را بر جامعه ھشتاد ميليونی ايران تحميل و تثبيت کندئیی و قرون وسطافرھنگ ارتجاع

ناپذير  ھای تعطيل بخشی از سياست… زدن به کارگران، زنان، دانشجويان و ھای مخفی، سنگسار، قصاص، شالق اعدام

ھای  روز آسيب به ھمين دليل روز برند و به سر می اکنون اکثريت مردم ايران در فقر و نداری به. حکومت اسالمی است

ده و ئيفروشی، نوزادفروشی، اعتياد، خودکشی که زا فروشی، کليه اجتماعی مانند کار کودکان، فرار از خانه، تن

. اند مراحل خانمانسوز و خطرناکی رسيده اند و به ھاست که خط قرمزھا را پشت سر گذاشته محصول فقر ھستند سال

ھا با  شان بند آمده است اما آن جامعه ايران، يعنی زنان زير آپارتايد جنسی و سرکوب سيتماتيک نفسنصف شھروندان 

ھای   درصد کرسی۶۵اکنون بيش از  اند و ھم گری و مردساالری مرعوب نشده وجود اين ھمه سرکوب و وحشی

ای خواھان لغو علوم سياسی و اجتماعی  ھنوز ھم خامنه. اند وحشت انداخته اند و حکومت را به دانشگاھی را اشغال کرده

ھا را بسوزانيم و  در ھر صورت جامعه ما آبستن حوادث مختلفی است بنابراين ما نبايد فرصت… ھاست و در دانشگاه

  ! تالش و کارزار فرھنگی، سياسی و اجتماعی ما برای امروز مھم است شايد فردا دير شده باشدتأثير. از دست دھيم

  

  دئيتی با مخاطبان آثار خود داريد، بفرمادر آخر اگر صحب

ھای وزارت ارشاد  ھا، آرشيوھا و قفسه سياسی و اجتماعی در جامعه ايران، در قفسه ھا و تحليل اگرچه آثار و رمان

ھا در دسترس جمعيت ميليون ھا شھروند جامعه ايران قرار گيرند و  اسالمی قرار دارند اما روزی خواھد رسيد که آن

 تالش و مبارزه فرھنگی، اجتماعی، سياسی و مدنی تارو جا دارد  از اين.  کنندأچنان در جامعه ايف ا ھمنقش خود ر

  .راستا ديد و اين ھم پيوستگی را ھمواره تقويت کرد ايرانيان خارج کشور را با عزيزان مبارز داخل کشور، ھم

، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، غالمحسين ساعدی، جای واقعی آثار نويسندگان بزرگ معاصر جامعه ما مانند نيما يوشيج

ھای سراسر  خانه ، کتاب…صمد بھرنگی، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، درويشيان، معصوم بيگی، زرافشان و

ی از آثار اين نويسندگان راھای درسی و آموزشی است در حالی که اکنون بسي ھا، در کتاب کشور، مدارس و دانشگاه

 پيکار می کنيم که در آن، ھيچ انسانی بر انسان ديگر برتر نباشيد و ھمه ئیما برای آن دنيا. ممنوع استن يراعزيز در ا

سان  شھروندان بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيت، باورھای سيسای و مذھبی، رنگ و پوست، ھمه از حقوق يک

فاقت، مھربانی، صميميت و سرشار از  مملو از صلح، صفا، رئیوبرابری برخوردارند باشند و در کنار ھم در فضا

  !ای  چنين جھان و جامعهئیاميد برپا به! حساب آيند شادی زندگی کنند و کودکان عزيز ھمگان به

  با تشکر از وقتی که در اختيار روشنفکر قرار داديد 

 .موفق و سربلند باشيد. کنم من از شما تشکر می


