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سياسی

بھرام رحمانی در مصاحبه با روشنفکر
 ١١فبروری ٢٠١٧

روشنفکر کسی است که دردھای جامعه را فرياد میزند

سياسی چپ ايرانی است که سالھای در
روشنفکر» /بھرام رحمانی« نويسنده ،روزنامهنگار ،روشنفکر و از فعاال ِن
ِ
تبعيد را در کشور »سويدن« سپری میکند .عالوه برمقاالت و مصاحبه ھای متعدد و سردبيری چندين نشريۀ سياسی-
فرھنگی ،بيش از پانزده کتاب ارزشمند از وی در زمينۀ ادبيات سياسی و… و نقد دين و قدرت منتشرشده است .برخی
از کتابھائی که به قلم او انتشار يافته ،شامل اين عناوين ھستند» :سفاھت در قدرت دينی؛ جنايت در قدرت دولتی«،
بلند جانھای آزادۀ جھان؛ از
»عزيز نسين ،عزيز ھمگان « » ،زنان در اسارت جمھوری اسالمی« و… و »صدای ِ
احمد کايا تا باب ديالن«.
بھرام رحمانی سالھاست که از دست اندرکاران پرکار »انجمن قلم ايران در تبعيد« و »کانون نويسندگان ايران در
تبعيد« میباشد و از سال  ٢٠١٣تا سال  ٢٠١۶پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد بود .ھمچنين به عنوان عضو کميتۀ
مرکزی حزب کمونيست ايران فعاليت داشت .او عضو انجمن قلم سويدن و… و کانون روزنامهنگاران سويدن می باشد.
از اينرو تارنمای روشنفکر مصاحبه ای با ايشان ترتيب داد که نوشتار پيشرو حاصل اين مصاحبه است.
تعريف شما از روشنفکر و روشنفکری چيست؟
قبل از اين که به جواب سؤال شما بپردازم آغاز سال نو را به شما و خوانندگان تبريک می گويم .اميدوارم سال جديد،
سال دور ريختن افکار کھنه و سرآغازی بهسوی روشنگری و روشنائی و شکوفائی و ھمبستگی انسانی باشد.
اما در رابطه با سؤال شما ،صرفنظر از تاريخچۀ روشنفکری ،ھمواره اين سؤال مطرح است واقعا ً روشنفکر کيست؟
آيا ھر نويسنده و نگارنده و يا صاحب عناوين دانشگاھی را میتوان روشنفکر خواند؟ آيا يک شھروند عادی جامعه که
برای آزادی ،برابری ،رفاه اجتماعی و عدالت مبارزه و تالش میکند روشنفکر محسوب نمیشود.
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آيا از ھر دری سخن گفتن و از ھر باغ گلی چيدن برای طرح خود در جامعه و ارضای روانی ،از انسان روشنفکر
میسازد؟ آيا وظيفۀ روشنفکران ،صرفا ً تفسير است و يا تالشی در جھت تغيير؟
در رابطه با جريان روشنفکری نظريات و تحليلھای زيادی وجود دارد و ھر يک بهنحوی روشنفکر را تعريف
کردهاند .اما از ديدگاه من ،انسان وقتی بهآگاھی میرسد وظايفی دارد که عبارت است از نقد و اعتراض بهوضع
موجود ،يعنی حضور فعال و صادقانه در راستای تحوالت و برقراری ارزشھای برابریطلبانه ،آزادیخواھانه و
عدالتجويانه و مبارزۀ پيگير با ھرگونه تبعيض و نابرابری ،سانسور ،اختناق ،زندان و شکنجه ،اعدام و ترور ،فقر و
فالکت اقتصادی ،فرھنگی و اجتماعی و رفع ھرگونه ستم در قبال جامعۀ خود و جامعۀ جھانی است .روشنفکر خود را
موظف و مسؤول میداند تا با ھر آنچه بهضرر عموم مردم و مصالح جامعه است با شھامت و جسارت تمام بهمقابله
برخيزد.
روشنفکر ،نان بهنرخ روز نمیخورد و دچار توھم خودبزرگبينی فرھنگی و سياسی نمیشود ،تاريخ را بهنفع اين و يا
آن و بهويژه خود تحريف نمیکند و بر اساس واقعيتھای اجتماعی بهتحليل و تفسير میپردازد و در عين حال راه ھای
حل زمينی و عملی و انسانی میدھد .از نظر من روشنفکر ،ھرگز منافع شخصی خود و اطرافيانش را بر منفعت جامعه
ترجيح نمیدھد و بهقول معروف وسيله را ھدف و ھدف را وسيله قرار نمیدھد .روشنفکر اھل عمل است و از
شعاردادن پرھيز میکند .او از برج عاج به مردم نگاه نمیکند .کيش شخصيت برايش معنا و مفھومی ندارد .ھمچنين او
خود را تافتۀ جدا بافته از مردم نمیداند و مدرک و تخصص و سطح علمی و دانش و آثار خود را به رخ مردم نمیکشد.
بنابراين به باور من ،روشنفکری صرفا ً يک اتيکت و لقب دھن پرکن نيست ،ژست ھنری ھم نيست .خود آگاھیست و
وظايفش ھم داوطلبانه است نه امری و دستوری و برای مال و منال .يعنی حاصل کار روشنفکر ،بيش از آنکه جلب نفع
مادی و شخصی باشد بهحل معضالت و مشکالت اجتماعی است.
انسانی که وقتی از بند قضاء و قدر ،مھار زيست و زندگی را بهدست خود گرفت و در سر گذشت خود و ھمنوعان خود
مؤثر شد پا به عرصۀ روشنفکری میگذارد .اگر روشنفکری را تا حدودی آزاد انديشی معنی کردهاند و نيز بهھمين دليل
است که روشنفکر آزاد از قيد ھرگونه تعصب ملی و مذھبی و نيز آزاد از تحکم و سلطۀ قدرتھای روز ،خود را
مسؤول تالش در راستای زندگی بھتر خود و ديگران میداند.
روشنفکر بدون ادعا و طلبکاری و فخرفروشی ،وقت خود را بهتأمين زندگی از راهھای شرفتمندانه و انديشيدن،
خواندن ،نوشتن ،بحث و مذاکره کردن و گوش دادن و تبادل نظر اختصاص میدھد و بدون ھيچگونه ترس و واھمهای با
خلوص نيت افکار و ايدهھای خود را بيان میدارد.
کسی که در بند تعصب ملی و مذھبی و مردساالری و برتری و پست و مقام و جاهطلبی است ھر تخصصی و دانشی ھم
داشته باشد به عقيدۀ من ،نه تنھا روشنفکر نيست ،بلکه تاريکفکر و تاريکانديش است.
روشنفکر خود را اسير حاکمان قدرت و ثروت نمیکند و جيره خور نمیشود .گرامشی نظريهپرداز مارکسيست
ايتاليائی ،بر اين عقيده است که روشنفکر فعاليت فکری و مغزیاش بايد از کوشش عضالنی و عصبيش بيشتر باشد .از
نظر وی روشنفکران بخش نخبۀ جامعه نيستند ،بلکه گروھی ھستند که با توليد و توزيع عقايد و دانش سر و کار دارند و
شيوۀ انديشيدن و کنش و اخالق را تعريف میکنند.
بهباور من ،روشنفکران را فقط بر اساس تعھدی که با وجدان آگاه خود نسبت به بشريت و منافع جمع و حرکت در
راستای تحوالت تاريخی و تکامل بشريت دارند ،میتوان به مرتجع و مترقی ،پيشرو و پسرو و انقالبی و يا
ضدانقالبی تقسيم کرد و نه بر اساس اين که کسی خوشش بيايد و يا بدش بيايد.
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برای مثال ،آيا کسی که شاهپرست ،دينپرست ،قومپرست ،جنگطلب ،خشونتطلب و مردساالر ،زنستيز و کودک
آزار است ،میشود آن را روشنفکر دانست؟
در مورد فلمسازان ،بازيگران ،موزيسينھا ،خوانندگان ،خبرنگاران و برخی معلمان و استادان دانشگاهھا ،حتی برخی
پزشکان و مھندسان ھم وضع بهھمين منوال است؛ بهويژه دامنۀ تأثير کار آنھا وسيعتر است .آنھا آثار خود را برای
خوشخدمتی بهحاکميت و مثالً رمان و سينمای »جنگ مقدس« اختصاص میدھد؛ در واقع نوعی خشونت و جنگ را
تبليغ میکنند بنابراين نمیتوان آنھا را روشنفکر ناميد.
بهعالوه نويسندگانی که ريگی به کفش ندارند چرا بايد به دام بحثھائی چون »من سياسی و غيرسياسیام« بيفتند و يا با
ھمين نيت وارد بازی با واژهھائی چون »ھنر برای ھنر« شوند.
بیترديد مھم است که ما از تجارب تاريخی الگو بگيريم و نقاط قوت آنھا بهکار گيريم .ھمانطور که مطلع ھستيم ظھور
نوع اجتماعی روشنفکر» ،روشنفکر قلمرو عمومی« ،با قضيۀ دريفوس در اواخر قرن نوزدھم فرانسه ارتباط دارد.
»روشنفکران دريفوسی معتقد بودند که بهخاطر مزيت غوطهخوردن آنان در دنيای عقايد و ايدهھا بود که آنھا حق
داشتند ،و نه وظيفۀ اخالقی ،تا در حمايت از ايدهھای جھانشمول حتی در مقابل دولت بايستند«.
در سال  ١٨٩۴بيانيۀ روشنفکران ،اعتراضی به عملکرد سيستم قضائی در فرانسه نسبت به محاکمۀ دريفوس افسر
يھودی بود که  ٣٠٠نفر آن را امضاء کردند از جمله اميل زوال ،مارسل پروست و آندره ژيد و…
بدين ترتيب میتوان گفت که اروپای دوران جديد مرکز روشنفکری بود و اين نوع روشنفکری در دو سطح بهجاھای
ديگر جھان نيز اشاعه يافت .در سطح نيرومند در امريکای شمالی و روسيه بسط پيدا کرد و در سطح عمدتا ً اقتباسی و
ترجمهئی و با قدرت کمتر ،در جوامع در حال توسعهای مثل ايران قرن نوزده و بيست بازتاب يافت .نمونهای از اين
روشنفکران ايرانی مانند آخوندزاده ،ملکم ،طالبوف ،که نسلھای بعدی آنھا نيز امثال نيما و ھدايت و فروغ و شاملو
بودند .جريان روشنفکری در ايران منادی دگرگونی در اواخر قاجار تا مشروطيت شدند .اما حکومت پھلوی و بهويژه
در نزديک به چھار دھۀ اخير حکومت اسالمی ايران ،موانع متعددی از سانسور و سرکوب و… بر سر راه پيشروی
جدی آن قرار داده شده است.
نھايت از نظر من ،روشنفکر کسی است که معضالت و مشکالت و آسيبھای اجتماعی و دردھای جامعه را میشناسد
و با صدای بلند و رسا نه تنھا اين دردھای جامعه را فرياد میزند ،بلکه بهنوبۀ خود راه ھای حلش را نيز ارائه میدھد.
بهتحوالت اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و ھمچنين نظامی و امنيتی آن حساس است .از اين که »قدرت« به
حريم خصوصی افراد تجاوز کند؛ دغدغۀ دايمیاش است .واژهھائی چون »آزادی« و »برابری« و »عدالت اجتماعی«
برايش اھميت و جايگاه فوقالعادهای دارند و میخواھد آنھا را تحت ھر شرايطی حفظ کند .بهعبارت ديگر ،روشنفکر
پيش از اين که جامعه و افراد را نقد کند ،اول خود را نقد میکند .زيرا ھر کاری از خود شخص شروع میشود .وقتی
که زيربنای يک ساختمان درست و محکم برداشته شود ،بقيۀ بنا آسانتر و درستتر ساخته میشود .روشنفکر منتقد
دايمی »قدرت« از موضع منافع مردم و جامعۀ سالم است.
نھايتا ً برخی روشنفکران را در يک طبقه جای میدھند در حالی که روشنفکران يک طبقۀ خاصی نيستند و بهطبقات
مختلف اجتماعی در جامعه تعلق دارند.
به باور شما روشنفکر در قبال جامعه و تحوالت آن به خصوص مناسبات قدرت ،چه مسؤوليتی دارد؟
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دربارۀ نقش روشنفکر ،معتقدم که بايد ضد قدرت باشد و دست به اقدامات جدیتری بزند زيرا جامعۀ ما اکنون بيش از
ھر زمان ديگری از تاريخمان ،بهتغييرات پايهئی و روشنگری عميق و ھمهجانبه نياز دارد .بهعبارت ديگر ،بايد نظم
موجود را عميقا ً مورد نقد قرار دھد و واقعيتھای فاجعهبار موجود مناسبات اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و…
را عميقا ً زير سؤال ببرد .در قدم بعدی سنجش وضعيت ايران با وضعيت منطقه و جھان است؛ برای مثال سيستم
سرمايهداری که يکی از بیرحمترين سرکوبگرترين و ستمگران و استثمارگران سيستمھای قدرت در عرصه جھانی
است که بهھيچ انسان ،بهويژه کودکان نيز رحم نمیکند و ھمه را مرعوب خويش کرده است آيا میتوان در مقابل آن
سکوت کرد؟ بحث من اين است که روشنفکران ايرانی جھانشمول فکر کنند نه اين که در الک ناسيوناليسم فرو روند.
مرحلۀ بعدی ،طرح و بيان فرھنگ سياسی و اجتماعی و مناسبت اقتصادی است .يعنی روشنفکر ،نبايد بلندگوی
سرمايهداری داخل ايران و منطقه و جھان باشد .در چنين وضعيتی ،بين بد و بدتر ،بد را انتخاب نکند .يعنی جامعۀ ما
بايد اداره و ارادۀ خودش را مستقيما ً و بدون واسطه بهدست خويش رقم بزند و آن را بهدست قضاء و قدر و شاه و شيخ
و کودتا و لشکرکشی خارجی نسپارد.
از ديدگاه من ،يک روشنفکر واقعی در جامعۀ امروز بايد دست به ريشهھا و نقد مناسبات ثروت و سرمايهداری ببرد.
چه سرمايهداری خصوصی و چه سرمايهداری دولتی و چه مالی رانتی .روشنفکر از نظر من ،در اشکال گوناگون مانند
مقاله ،تحليل ،رمان ،شعر ،ترانه ،فلم ،تابلو و… ،نقد سنتھای عقبمانده ،نقد ايدئولوژی ،نقد نھادھا و عملکردھای
مذھبی ،نقد مردم ،نقد خود ،نقد حاکميت و … میپردازد که بسياری از دردھا و رنجھا و آمال و مشکالت و معضالت
بشری از آنھا ناشی میشود.
بهنظرم ،يکی از مھمترين و بزرگترين معضالت روشنفکری و روشنفکران را در زمان حاضر ،نخبهگرائی با
گفتارھای کلی و کليشهئی و قلمبه سلمبه است که امروزه نمیتواند چندان گرھی از بشريت بگشايد .دوران برج
عاجنشينی و فخرفروشی بهسر رسيده است .اخم و تخم و افادهھای روشنفکرانه بهدرد مردم نمیخورد .گذشت آن زمانی
که گفتارھای بزرگ کلی بهمردم تحويل داد.
نکتۀ مھمی که الزم است در نظر داشته باشيم اين است که جامعۀ ايران ،با تمام موانع موجود و فشارھا ،جامعهای
متحرک و در حال تحول و توسعه و جوان است.
افزايش شبکهھای اجتماعی ،ببينيم ،افزايش سطح تحصيالت ،مقاالت علمی ،سياسی و اجتماعی که در جامعۀ ما توليد
میشود ،در مطبوعات و شبکهھای اجتماعی شاھد ابتکاراتی از سوی روزنامهنگاران ھستيم ،در سازمانھا و
انجمنھای علمی و اجتماعی ،تغيير در نحوۀ زندگی جوانان و کانونھای مختلف اجتماعی جنب وجوشی میبينيم ،با
وجود انواع کمبودھا و ضعفھا و فشارھا بهھر حال رشد میکند ھمۀ حلقهھا و نشانهھای جريان روشنفکری ھستند.
يعنی اگر جريان روشنفکری را بهوجدان آگاه و بيدار ،ذھن انتقادی و دگرگونی تعبير بکنيم ،اين وجدان و اين ذھن و و
درد مشترک را انواع نھادھا و گوشه و کنار جامعه در حال انتشار و ھمگانیشدن میبينيم .است .چرا که اين منطق
تحول يک جامعه است.
ھرچه جامعه آگاهتر میشود نخبهگرائیھای مرسوم سنتی و قبلی ،تا حدودی تعديل میشوند .اين ،ھم شامل نخبگان سنتی
و ھم نخبگان جديد روشنفکری میشود .بايد بگويم که بهنظر من ،روزبهروز اقشار بيشتری از مردم جامعۀ ايران،
ديگر مثل سابق و بهسادگی شيفته و دنبالهرو نخبگان نمیشوند .فرق نمیکند چه اين نخبه کسی از دنيای سياست و
حکمرانان باشد و چه روشنفکری منتقد از حوزۀ عمومی .بنابراين ،خوشبختانه بخشی از جامعۀ ما در حال عبور از
نخبهگرائی است و اين از نشانهھا و نمودھای نسبی بلوغ در جامعه است.
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ديگر سياستھای پوپوليستی و قھرمانپروری و اسطورهسازی ،جای خود را به فعاليتھای اجتماعی آگاھانۀ جمعی و
جھانشمول میدھد .مثالً تحصيالت و ارتباطات و شھرنشينی در حال رشد است .دسترسی بهاطالعات و اينترنت و
شبکهھای اجتماعی و ماھواره با تمام محدوديتھای قانونی و سانسور در حال گسترش ھستند .اکنون حاکمان با
جنبشھا و شھروندانی روبه رو ھستند که انواع سؤاالت و مطالبات و اعتراضات دارند و به سادگی قانع نمیشوند و
دستکم به بخشی از حقوق اجتماعی خود آگاھی دارند و مصراً خواھان تحقق آنھا ھستند .در چنين روندی روشنفکر
نيز ديگر نمیتواند کلیگوئی کند و حرفھای تکراری و کليشهئی روشنفکری را با فخرفروشی بهخورد مردم بدھند،
بلکه اقشار آگاه اجتماعی از روشنفکران انتظار فکر نو و تحليلھای محکم و عميق و کارساز و چارهساز میخواھند.
خوشبختانه اين روندی برگشتناپذير است .متفکران ،کارگران ،زنان ،دانشجويان ،جوانان ،دانشگاھيان،
روزنامهنگاران ،ھنرمندان و تحصيلکردگان ،دسترسی نسبی عموم به شبکهھای اجتماعی ،ماھوارهئی ،نھادھا مدنی،
ايرانيان مقيم خارج ،فرھنگسراھا ،مکانھای ھنر و کتاب و انديشه ،فضاھای شھری ،محافل سياسی و مطالعاتی
و… ،در کاھش نقش نخبگان در جامعۀ ايران دخيل ھستند .در چنين روندی ،ديگر روشنفکران و نخبگان سنتی ،توان
ارتباط با چنين جامعۀ در حال توسعه و پويا را ندارد.
نسل جوان امروزی که نه با ھستی ،نه با طبيعت ،نه با ديگران و نه با خود ،بيگانه نيستند قدر انسانيت را میفھمند .فھم
فرھنگی و خودفھمی اجتماعی دارند .گنجينهای از شور و شوق و نيروھای معنوی و اخالقی بیکران ھستند .قدر اين
ظرفيتھای اصيل انسانی را در جامعۀمان تا فرصت مغتنم ھست ،بدانيم و در بالندگی و پويائی آنھا بکوشيم .آنھا
سازندگان و ادارهکنندگان فردای جامعه ما ھستند .فردائی روشن!
يکی از موضوعاتی که شما در طول اين سالھا به آن پرداختهايد ،نقد دين و قدرت بوده است ،اھميت و ضرورت اين
توجه را در چه میبينيد؟
در جامعهای که دين حکمرانی میکند اينجاست که ضرورت جدی نقد دين احساس میشود و به اولويت تبديل میگردد.
يعنی اين روشنفکران منتقد جدی مذھب ،نقدھای خود را متوجه کانونھای اصلی قدرت و ايدئولوژی آن میکنند نه
افراد.
اينکه گفتمان دينی مبتنی بر ايمان مذھبی و تجربه شخصی است بنا براين ،ارتباطی به حوزه عمومی سياست و اقتصاد
و فرھنگ و زيست و زندگی و معيشت مردم ندارد .اين گفتمان آغاز ديالوگھا و مباحث و تقابل ھاست ،زيرا جدائی و
عدم ارتباط حوزه عمومی از دين و انديشه مذھبی ،يک ضرورت تاريخی و انسانی است .دين و مذھب و ھر نوع آن،
با تقسيم کردن انسان ھا به شيعه ،سنی ،يھودی ،مسيحی ،کافر ،ملھد ،بھائی و… بين آنھا تفرقه میاندازد و مانع
ھمبستگی انسانھا میشود تا بهحاکميت خود قوام بخشد .بهويژه دين برابری زن و مرد را بهھيچوجه بهرسيمت نشاخته
و نمیشناسد .دين دختربچهھا را در معرض خطرات عديدهای از جمله تجاوز جنسی قرار میدھد و مبلغ آپارتايد جنسی
و مردساالری است .بنابراين ،داليل بسيار محکم انسانی ،اجتماعی و فرھنگی وجود دارد که روشنفکران از بيان آنھا
نبايد پرھيز کنند و مرعوب تھديدھا و ترورھا و سانسورھا شوند .تجربه خود جامعه ما در نزديک به چھار دھه حاکميت
جمھوری اسالمی و فجايعی که در اين مدت بهبار آورده و ضربات و زخمھای مزمنی که بر پيکر جامعه وارد ساخته
در عين حال عملکردھای گروهھای مذھبی مانند داعش ،القاعده ،طالبان ،بوکوحرام ،حزبﷲ ،حماس و غيره نيز در
مقابل ماست! پس در اينجا بحث صرفا ً نظری نيست ،بلکه بايد فکر جدی در راستای چگونگی برون رفت از اين
وضعيت سرسامآور و تاريک و ھولناک کرد .حوزهھای مختلف زندگی بشر ،بهوسيله قدرت فکر و انديشه و عقالنی
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ساخته میشود نه با سالم و صلوات و سپردن سرنوشت بشر بهدست حوادث و خواست »الھی«! بايد بهھمه دينھا شک
کرد و نقد کرد تا به حوزه کامالً خصوصی راند .اين حق طبيعی انسانھاست .انسان غربی در دوره رنسانس ،باور خود
را به کليساھا از دست داد و راه خود را تغيير داد و در اثر اين تغيير نيز نگرش ذھنی و عينی جديد و متفاوتی پديد آمد.
پس ساخت حوزهھای فکری و عملی ،در دست خود انسان است نه در دست قدرتھای ناشناخته و مافوق بشر!
بر اين اساس ،بشر میتواند عرصهھای مختلف زندگی خود را بهحوزه قدرت دولتی ،قدرت اقتصادی ،قدرت مذھبی،
قدرت ملی و عمومی و خصوصی تقسيم کند .او میتواند رابطه خود را با ھمه آن انديشهھا و عمکردھائی که به
ضررش است ارتباط نگرشی خود را با آنھا قطع کند .بر اين اساس ،ھرگونه تفسير و برداشت اقتصادی ،سياسی،
اجتماعی و فرھنگی بهمنزله دخالت جمعی در اداره جامعه تلقی میشود و ھيچ کس حق حذف کسی را پيدا نمیکند.
ھمبستگی و رفاقت و عشق و دوستی جای تفرقه و خشم و کينه و انتقامجوئی و سانسور و سرکوب را میگيرد .در چنين
موقعيتی نه سرنوشت اخروی انسان ،بلکه سرنوشت زيست و زندگی و رفاه امروزی انسان به مشغله و دغدغه عمومی
تبديل میشود .زيرا جھان بعد از مرگ ،جھانی واھی و ساخته و پرداخته دھنيت مذھبی بشر است نه علمی و واقعیست
و نه منطفی و عقالئی .جھان پس از مرگ واقعيت ندارد و بهاين دليل ھم نبايد کسی برای آن جھان بينديشد و از واقعيت
زندگی امروز در کره زمين و حق و حقوقش غافل بماند.
در طول تاريخ ھمواره شاھد آن بودهايم که مستبدان با استفاده ابزاری از دين ،به حيات استبدادی خويش تداوم
بخشيدهاند ،ھمچنين متوليان دين نيز ھرازگاھی سر برون آورده و استبداد را در نوعی خشنتر يعنی استبداد دينی بر
تودهھای انسانی تحميل کردهاند .نمونه آخری اين معضل را تحت عنوان »جمھوری اسالمی ايران« میبينيم که
نزديک به چھار دھه است که با استفاده ازدرھم تنيدگی »دين و حکومت« ھمچنان به حيات استبدادی خود ادامه
میدھد .جايگاه سکوالريسم و يا الئيسيته را در مقابله با اين درھم تنيدگی چگونه میبينيد؟
تالش و پيکار بیامان در جھت جدائی کامل دين و حکومت يک امر مھم و ضروری جامعه ماست .البته جدال
سکوالريسم و الئيسيته و آتهتيسم در ايران ،دستکم بهدوران انقالب مشروطيت میرسد.
آيا دين امری مقدس است؟ آيا دين و قدرت توان اداره يک جامعه رنگارنگ را دارند؟ آيا باز ھم نقش  ١۴٠٠سال پيش
محمد پيامبر مسلمانان ،ھنوز ھم در قدرت و سياست و حتی در مسايل کودکان و زنان و الگو و راھنما و نياز انسان
امروز است؟
در جامعه کنونی ايران ،فرھنگ مذھبی و قرون وسطائی مانع بزرگی بر سر راه راھش و تعالی جامعه است .در اينجا
انتقاد ،به حکومت ،رھبری آن ،اسالم ،پيامبر و امام ،منجر به سرکوب و اعدام و ترور منتقد میشود .آيتﷲھا ،مردم
جاھل و خودشان را دانشمند و آگاه به مسايل ھر دو جھان معرفی میکنند در حالی که آنھا ،نه تنھا منشای ھيچ تحول
فکری آزاد و انسانی نيستند ،بلکه تحجر و عقبماندگی را در راستای منافع خود به جامعه تحويل میدھند .در دين و
سنت شيعه و خرافات مذھبی و قرآن ،سانسور و خودسانسوری بازتوليد میشود .آنھا خود را ناجی و نماينده مطلق و
در عين حال حامی توده و دين تودهھا معرفی میکنند و ھر کس ھم با آنھا مخالفت کند بايد بیچون و چرا زندان و
شکنجه ،اعدام و ترور شود .به عقيده من در جھان امروز و در عصر انديشه آزاد ،ھيچ امر »مقدسی« وجود ندارد.
دين حاکمان ايران و نقاط ديگر جھان ،ايدئولوژی ارتجاعی و تزوير و رياء و توجيه و استثمار انسان است و انگيزهھای
»دينی و شرعی« سرکوب و سانسور ،دزدی و غارتگری و ارتکاب بهھر جنايتی را موجه جلوه دادن است .اگر خمينی
به تبعيت از پيامبر اسالم فرمان قتلعام بيش از  ۴٠٠٠زندانيان سياسی را در سال  ١٣۶٧صادر کرد و قبل از آن نيز
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دھه شصت ،دھه وحشت و ترور و اعدام و سرکوب انقالب بود و پس از آن نيز تاکنون ھمين سياست با قتلھای موسوم
بهقتلھای زنجيرهئی نويسندگان و فعاالن سياسی و زنان پيش رفته است .تا سال  ١٣٩٣نيز در خارج کشور شاھد
ترورھائی مانند ترور بختيار ،قاسملو ،کمانگر ،کشاورز ،شرفکندی ،برومند ،رجوی ،فرخزاد و… بوديم ھمه و ھمه و
ھمه گوشهھائی از انبوه جناياتیست که با فرمان و فتوای شرعی حاکمان بلندپايۀ حکومت اسالمی صادر شدهاند.
در چھار دھه اخير در جامعه ما ،ھمچنين روشنفکرانی ظھور کردند که به روشنفکران »دينی« معروف ھستند .البته
قضاوت درباره روشنفکری دينی ،کمی پيچيده است اما واضعتر آن است که ھيچ دورهای از تاريخ انديشه دينی با
انديشهھای ديگر سازگاری نداشته و ھمواره دين و مذھب با افکار ديگر ،بهخصوص با افکار آزادیخواھانه،
برابریطلبانه و عدالتجويانه شديداً خصومت ورزيده است .بنابراين خطاب به دينمداران بهعنوان روشنفکر ،تقريبا ً
کشف ايرانی و آنھم در دوره اخير حاکميت جمھوری اسالمی است.
حقيقتا ً اين يک پرسش جدی است که آيا معرفت و عمل روشنفکرانه با دينی بودن و دينی ماندن ،ھمراھی و سازگاری
دارد؟ در حالی که جريان روشنفکر دينی با جريان روشنفکری بهمعنای واقعی و عام و عرفی آن ،تفاوت و تمايز
آشکاری دارد .بهخصوص اغلب روشنقکران دينی ،ھمواره يک چشمشان به قدرت و حاکميت دينی در ايران است و
حتی اگر ھم نقدی به سياستھای حاکم داشته باشند راهحل آنھا نه تغيير نظم موجود ،بلکه در چارچوب ھمين نظم است.
نھايتا ً بهباور من ،واژه روشنفکر دينی ،برچسب بیمعنا و بیمسما و بیثمری است و تالشی عبث و بيھوده در راستای
سفيد کردن سيمای تاريک دين با روشنائی و واقعيتھای امروزی و مدرن بشر است .آنھا ھنوز در »مقدس« بودن و
نسبت ميان دين و دولت ،بدجوری گير کردهاند.
در واقع اين روشنفکران دينی ھستند که تحت تأثير ايدئولوژیھای دنيای قرون وسطائی و برحسب منافع و
موقعيتیھائی ھستند که ما با نقد آن نبايد بگذاريم با »تقدس دينی« جامعه را مرعوب سازند.
چرا که اين تقدسگرائی ،راه را برای سرکوب و انحصار و استبداد دينی و سلطه و اقتدارجوئی ،حتی با اعدام و ترور
فراھم کرده است .و تاکنون نيز فجايع انسانی و ھزينهھای اجتماعی بیشماری را بهبار آورده و موجب تضييع حق و
حقوق اکثريت شھروندان جامعه ايران و انواع بیعدالتیھا و مردمآزاریھا ،رانتخواریھا ،کودکآزادیھا شده است.
اين تجربه تلخ نيز ھر چھار سال با ھدف باالنسکردن موازنه قدرت بين جناحھای حاکميت و گول زدن افکار عمومی،
تحت عنوان »انتخابات« تکرار میشود.
بنابه باور من ،مسأله اين نيست که روشنفکران امروزی اصوالً جريان روشنفکری ايرانی ،چارهای جز نقد خود و
تجديدنظر اساسی در الگوھای ملی و مذھبی ،رفتن به جلو و فھم تجربيات مترقی و پيشرو جھانی است؛ شکستن
تابوھائی ھمچون ناسيوناليسم و مذھب و مردساالری است که تاکنون بر ذھن برخی روشنفکران چيرگی داشت .امروز
تنھا از طريق نقد جدی در يک فضای باز دموکراتيک میتوانيم بهجامعه مطلوبی نزديک شويم.
واقعيت اين است که برخی روشنفکران پيش از انقالب بھمن]دلو[  ۵٧با شعار مبارزه با »امپرياليسم« به دام امام
»ضدامپرياليست« و اشغال سفارت امريکا ،در بنبست قرار میگيرند .البته تأکيد کنم که مبارزه ضدامپرياليستی نه
مبارزه طبقاتی است و نه مترادف با مبازه عليه ستم و استثمار کاپيتاليسم .بهعالوه غير از امريکا ،چين و روسيه و …
نيز حکومتھای امپرياليستی ھستند و امروز سرمايه جھانی شده است .بنابراين کسانی و گرايشاتی که منطق اداره
جھان را در قرآن و انجيل و تورات جستوجو میکنند ،نه تنھا آب در ھاون میکوبند ،بلکه دسته اين ھاون خود را بر
کله انسانھا میکوبند و آنھا را ديوانه و از خودبيگانه میکنند.
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ما وظيفه داريم ھمواره حاکميت ايران را مورد نقد و رد قرار دھيم و بگوئيم ھيچ کدام از جناحھای حکومت اسالمی ،نه
تنھا صالحيت حاکميت و اداره جامعه را ندارند ،بلکه بهدليل جنايات بیشمار عليه بشريت ،بايد در دادگاهھا عادالنه و
مردمی و حق دفاع از خود ،محاکمه شوند .اين اقدام نه با ھدف انتقامجوئی ،بلکه با ھدف روشنگری و آشکار شدن
سياست ھای پشت پرده اين ھمه جنايت عليه بشريت صورت گيرد .در آينده جامعه ايران ،نبايد بهھيچ حزب و جريانی و
حکومتی اجازه داد انسانھا را بهدليل اھداف و انديشهھای متفاوت دستگير و زندانی کنند تا چه برسد آنھا را شکنجه و
اعدام کنند .در جامعه آينده ايران ،بايد ھرگونه سانسور و اختناق و نابرابری و اعدام لغو گردد و زندانھای سياسی
برچيده شوند تا آزادی بيان و انديشه و فعاليت متشکل و متحد برای ھمگان فراھم شود .اما برای ھمه اين ھا بايد از ھم
اکنون افکار سازی و رونشگری کرد تا حول آن ھا افکار قوی شکل گيرد.
در واقع وجود فرھنگ نقادی ھر ايدئولوژی و دين و مذھبی و حکومتی و ھر سياست و افکار و نظری و ھمچنين نقد
پذيری از جمله نشانهھای يک جامعه پويا و توسعه يافته است .بهاين دليل ،نقد و انتقاد جامعه را بهسمت تعالی و پيشرفت
سوق میدھد .بنابراين میتوان نقد را يک کنش اجتماعی دانست .اخالق نقد نيز يکی از مباحثی است که بهنظرم بسيار
مھم است .در اخالق نقد مرز ميان نقد از غيرنقد مشخص شده و شرايط يک نقد واقعی فراروی منتقد قرار میگيرد.
اھميت نقد در توسعه اجتماعی و فرھنگی يک ضرورت است .طبيعتا ً تا وقتی که اين ضرورت شناخته نشود ،نمیتوان
از اخالق نقد ھم سخن بهميان آورد .بنابراين از زوايای مختلفی میتوان مسأله را مطرح کرد .اينکه چرا بايد دين را نقد
کرد؟ بخشی از ضرورت اين مسأله بهاين برمیگردد که ھمه انسانھا عادل و اخالقی نيستند .الزمه جھان واقعی و
عملکردھای کنونی دين و دينمداری و قدرت دينی است .بنابراين نقد مذھب ھم بهريشهھای فردی و ھم ريشهھای
اجتماعی مربوط است .اگر سر و کار ما با انسانھای آزادهای ست که میخواھند در جامعه آزاد و برابر و انسانی
زندگی کنند .بر حسب ھمين نگاه فلسفی به بشر و جامعه ،فکر میکنم ھيچ ترديدی در وجود نقد و از جمله نقد دين نبايد
وجود داشته باشد .از اينرو عدهای بايد باشند که آگاھانه و عامدانه به نقد دين بپردازند و بھای آن را نيز آگاھانه و
وداوطلبانه به جان بخرند .چرا که نقد دين خطرناک است و اين خطر نه تنھا از سوی حاکميت جمھوری اسالمی ،بلکه
از سوی افراد و گروهھای مختلف مذھبی چنين خطری برای منتقد وجود دارد .بنابراين ،نقد دين و مذھب با نقد مسايل
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی متفاوت است .آنچه در اين بين اھميت زيادی دارد اين است که منتقدان صرفا ً
بهفکر حفظ جان خودشان گوشهنشينی اختيار کنند .اين روشنفکران منتقد مذھب و به طور کلی سيستم سرمايهداری ،بايد
يک تعيين تکليف جدی فردی ،اجتماعی و فرھنگی برای خود قائل باشند تا از طريق روشنگری بتوانند زمينه را برای
رھائی انسان از قيد و بند مذھبی آماده سازند.
نکته مھم ديگری که بايد بهآن اشاره کنم اين است نقد نه پرخاشگری و توھين ،بلکه بايد بيانگر شناخت دقيقی از رابطه
دين و انسان باشد و رابطه انسان و دين را بهخوبی درک کند تا بتواند آن را نقد کند .بهاين معنا که جھتگيری نھائی نقد
بايد رھائی انسان از ھر چه که برای او و جامعهاش مضر است ،بهشمار آيد .آپارتايد جنسی و مردساالری که يکی از
مھمترين ستونھا و پايهھای مذھب ھستند که بايد در رد کلی تبعيضنژادی و ملی و جنسی صورت بگيرد.
در دين يھود نام خدا »يھوه« ،کسی که به او توھين کند مجازاتش مرگ است .در کليسای مسيحيت سده سيزدھم ميالدی
گفتار »زشت« عليه خدا يک کفر و جنايت محسوب میشد .در برابر اين اقدامھای خشونت بار و اين نظام دينی ،ولتر و
مونتسکيو ،ساکت ننشتند و دست بهاعتراض زدند.
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در سال  ،١٩٨٩آيتﷲ خمينی  ،رھبر و بينانگذار حکومت اسالمی ،رسما ً فتوای ترور سلمان رشدی را بهدليل نوشتن
رمان »آيهھای شيطانی« و »توھين به پيامبر اسالم« صادر کرد و بدين ترتيب ،آيتﷲ خمينی تروريسم دولتی را
رسميت و علنيت داد.
در ھر حال جدال ارتجاعی مذھبی با سکوالريسم و يا الئيسيته و آتهئيسم تاريخ طوالنی در جوامع بشری دارد و ھمواره
آنھا در مقابل ھم قرار گرفتهاند .اکنون نيز در جامعه ما روشنفکران پيشرو و مترقی و غيرمذھبی نمیتوانند نسبت
بهاين واژهھا و گرايشات بیتفاوت بمانند .چرا که در اين سی و ھشت حاکميت حکومت اسالمی ،نه تنھا ھزاران ھزار
از توليدات اين نويسندگان در قفسهھای سانسورچيان خاک میخورند ،بلکه قربانيان زيادی ھم دادهاند .امروز حتی
بسياری از نويسندگان به خودسانسوری روی آوردهاند که فشارش بر نويسنده ،بهلحاظ روحی و روانی شديدتر از
سانسور دولتی است.
در ھر حال حکومت اسالمی ايران ،دير يا زود رفتنیست .اما مھم آن است که چه سيستمی را میخواھيم جايگزين آن
نمائيم تا تاريخ ھولناک کشتار و سرکوب انقالب مشروطيت و انقالب  ١٣۵٧مردم ايران ،مجدداً تکرار نشود!
برخی براين باورند که ادبيات يکی از لوازم مھم جھت بيان دردھا و… و نارسائیھای زندگی بشر میباشد ،نمونه
اين رويکرد را از ادبيات عصر روشنگری و تا به اکنون میبينيم .نظر شما در باره نقش ادباء ،نويسندگان ،ھنرمندان
و شعراء در اين زمينه چيست؟ آيا روشنفکران و…و نويسندگان ايرانی در اين زمينه موفق بودهاند؟
بهنظر من نويسندگان و ھنرمندان خارج کشور تا حدودی موفق بودهاند .دستکم آنھا با علم و دانش جھانی نه از طريق
کتابھا و فلمھا و غيره ،بلکه مستقيما ً از نزديک آشنا شدهاند و خود را شھروند جھان میدانند .از اينرو ،مشکالت و
معضالت جھان را از چشم سرمايهداری جھانی و گرايشات مختلف آن میبينند و با قلم و زبان و کتاب و مطلب و تحقيق
و ترجمه و فلم و تئاتر خود و … عليه آن مبارزه میکنند.
در چنين روندی ،يک نظريه غالب در ميان نويسندگان و شاعران خارج کشور ،اين است که عرصه فرھنگ ،ادبيات و
سياست مھاجرت ،سبب شکوفائی اين عرصهھا در جامعه ايرانيان خارج کشور و ھم داخل کشور شده است.
روشن است که نخستين سالھای تبعيد ،برای ھمه ايرانيان تبعيدی مانند ھمه تبعيديان جھان ،سالھای شوک ،سردرگمی،
سالھای نگاه حيرتانگيز ،سالھای گريز از سانسور و اختناق ،سرکوب و زندان ،شکنجه و اعدام و جنگ و وحشت
بود.
ھر کس در انقالب شرکت کرده بود اما با گروهھای مذھبی و حکومت مذھبی تازه بهقدرت رسيده نبود و توانی در خود
داشت ،در مقابل مھاجمان حزبﷲ ،مقاومت و مبارزه میکرد ،ھر فعاليت سياسی و رسانهئی و فرھنگی مستقل داشت و
ھنوز غنچهھائی بودند که بايد گل میدادند و شکوفا میشدند در نطفه خفه و پژمرده شدند.
بهنظر من ھنر و ادبيات در تبعيد ،با ھنر و ادبيات جھان تا حدودی اجين شده و از نظر ارزش ادبی و ھنری ،يک روند
تاريخی را طی کرده و معنا و مفھوم و مضمون گستردهتری به خود گرفته است .ادبيات مھاجرت و يا در تبعيد ،تنھا
بازتابدھنده دردھا و رنجھای نھفته تبعيديان و مھاجران نيست ،بلکه سياست و ادبيات در تبعيد ،بيانگر و بازتاب
آرمانھای بزرگ نويسندگان و تبعيديان سياسی و اجتماعی و فرھنگی ماست .و پنجرهای بهسوی جاده دراز و زيبا و
سرسبز و دلپذير منتھی بهدنيای آزادی و برابری و انسانيت است!
در واقع میتوان گفت دوران در تبعيد ،تنھا دوران آه و أسف و درد دوری از کسانی و جمعی که در آن رشد کرده و
دوستشان میداريد نيست ،بلکه فرصتی برای انديشيدن و ياد گرفتن و تجربه بيشتر دستاوردھای کشورھای ميزبان
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است .بهعبارت ديگر ،زمانی برای جمعبندی ،بازانديشیھا و کسب تجربه واقعی در جھت توليد کارھای مھم ادبی،
فرھنگی و اجتماعی در خارج از کشور است.
ادبيات و قصهھای زندان ،ادبيات کودک ،نقد سياستھای گذشته ،نقد مذھب ،نقد مردساالری ،نقد بیتوجھی بهآزادی و
برابری و دموکراسی ،نقد بیتوجھی بهحقوق کودک ،نقد آپارتايد جنسی ،نقد ناسيوناليسم و راسيسم ،نقد ديکتاتوری و
سانسور ،نقد نگاه و نظر تک بعدی ،نقد تبعيض ملی و مذھبی ،نقد تخريب محيط زيست ،نقد عدم توجه به حقوق
حيوانات ،بهويژه نقد استثمار انسان از انسان است.
انبوھی از موضوعات فکری ،اجتماعی و سياسی که دريچۀ نوی را برای خواننده باز میکند و نگاه و منظره زيبا و
تازهای به او میدھد ھمان انديشيدن و نوشتن است که بيشتر در جوامع غربی تجربه شدهاند .در عين حال آئينه
تمامنمائی است از آنچه که در جھان و در ايران بر زيست و زندگی شھروندان میگذرد .در واقع ما در زندانی بزرگی
بهابعاد ايران و در داخل آن زندانیھای کوچکی را تجربه کردهايم اما اکنون ما تبعديان بهجھان نسبتا ً آزادتری رسيدهايم
و فرصت پيدا کردهايم با مراجعه بهتجارب تحوالت و مبارزات سياسی و فرھنگی کشورھای محيط زيستمان ،حساب
پساندازی باز کنيم که در فردای ايران آزاد از آن استفاده کنيم .شخصا ً برای من و بسياری از ما ،اين پسانداز طالئی،
ھمان توليدات جھانشمول فرھنگی ،ادبی ،سياسی و اجتماعی است.
نويسندهای که در ايران ،در آن شھر کوچک و بزرگ شبھا مشغول نوشتن رمان و مقاله و نقد و تحقيق خود بود،
بهناچار روزھا آنھا را بايد در جائی مخفی میکرد تا در صورت دستگيری و يا تھاجم مأمورين حکومتی ،به آنھا
دسترسی نداشته باشند ،ھمواره با دلھره در زير سانسور و چه بسا در خلوت خودسانسوری مینوشت ،در مھاجرت به
کانادا ،المان ،پاريس ،سويدن ،ترکيه ،پاکستان ،جاپان ،ھند ،بنگله ديش و… ،نه تنھا مکانش تغيير کرد ،بلکه زمان و
موقعيتش دگرگون شد و خودش را در فضای نسبتا ً آزادیتر حس کرد .و در نتيجه افکارش در حوزهھای مختلف
دلخواھش ،شکوفا و بارور گرديد.
ادبيات در تبعيد ،سبب گسترش ھر چه بيشتر رشد ادبيات سياسی شده و بر شمار شاعران و نويسندگان متعھد افزوده
است .ولی آيا اين گسترش را میتوان شکوفائی ناميد و يا کوششی بیاھميت دانست؟ به نظرم بھتر است يک موضع
ميانگين دانست .امریست که بايد در با بررسیھای دقيق مشخص شود.
چه نسل اول و چه نسل دوم و چه سوم ،کمابيش اگر وارد مسايل فرھنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سياسی کشورھائی که
زندگی میکنند شدهاند ،باز ھم مشغلهشان را تحوالت ايران گرفته است .حتی آن روزنامهنگار و فعالی سياسی و
فرھنگی ايرانی در کشورھای مختلف غربی ،حسياستش نسبت به تحوالت ايران ،بيش از کشورھای ديگر جھان است.
بهعقيده من ادبيات در تبعيد ،نه تنھا با ادبيات داخل ايران ھيچ مغايرتی ندارد ،بلکه در جھانشمول بودن اين ادبيات،
تأثير و نقش فوقالعادهای داشته و دارد.
بهشھادت تاريخ ،بسياری از شاعران و نويسندگان و ھنرمندان و سياسيون در تبعيد ،به معنای واقعی ،نه تنھا فرھنگ
خود را پويا و فعال کردهاند ،بلکه راهھای نوين و جلوهھای جديدی را بر جھان آن گشودهاند .ھر چند تبعيديان و
مھاجران بهدليلھای گوناگون سياسی ،اجتماعی و اقتصادی از جامعه خود جدا شدهاند ،اما میتوانند عامل رشد فرھنگ
خود و ميزبانشان باشند .بديھی است که اگر وضعيت اجتماعی بروز و رشد فرھنگ تبعيدی در کشورھای ميزبان،
ھمزيستی انسانی و تفاھم نظريهھای غرب و شرق را با ھم آشتی و پيوند میدھد .بهعبارت ديگر ،تبعيديان و مھاجران
کشورھای ميزبان رابطه ،سفيران فرھنگی ،سياسی و اجتماعی جامعه خود و عامالن رشد و گسترش ادبيات و ھنر و
سياستھای جھانی و انسانی ھستند که توسط فعاالن مساواتطلب نويسندگان ،ھنرمندان و سياسيون توليد میشود.
afgazad@gmail.com

١٠

www.afgazad.com

در پايان با توجه به اين نکته که اگر در کشورھای ميزبان ،امکان رشد و گسترش فرھنگ مھاجران بهويژه ترجمه،
چاپ و انتشار اثرھای شاعران و نويسندگان تبعيدی آنچنان فراھم نيست ،اما با اين وجود کارنامه نسبتا ً درخشانی وجود
دارد.
نقش ادبيات در تبعيد در توليد فکر را چگونه میبينيد؟ شما از جمله نويسندگانی ھستيد که ھم در عرصه کتاب و ھم
در زمينه مقاله و امور رسانهئی ،بسيار پرکار میباشيد .زمينه اين پرکاری و ممارست و کوشندگی در چيست؟
دورهای تفکر آغاز میشود که افراد در پی يافتن جواب سؤالھائی نظير چرا ،چه چيز ،چرا ،چگونه ،چه زمان ،چه
کسی ،چه جامعهای و… برمیآيند .اوج انديشهھا يا به بيان ديگر توليد فکری ،يکی از روشھای مؤثر حل مسايل
مختلف و متنوع جامعه است .اين روش افراد را قادر میسازد که موانع ذھنی را برطرف و در فاصله زمانی کوتاه
نظرات بیشماری ارائه کنند.
فعاليت فکری ،يک فرايند توليد نظرات ،پيشنھادھا و ايدهھای جديد در شرايط آزاد است .نويسندگان و محققان بدون ھيچ
مانعی مجاز ھستند ايدهھا و راه ھای حل خود را آزادانه مطرح کنند .تمام نظرات و پيشنھادھا مورد توجه قرار میگيرد
و ھيچکس مجاز به مانعتراشی نيست.
يک نوآوری و خالقيت زمانی قدرتمند ظاھر میشود که حاصل درک کامل و مشاھده مستقيم نياز مردم ،و توجه ويژه
بهعالقهمندی در توليد محصوالت فرھنگی باشد .در واقع ھرگونه فکر و انديشهای ،چه از راه محيط بيرون و چه از
درون ما ،در فکر و ذھن و مغز فعال میشوند و ساختار شخصيتی و توليد آثار ما را شکل میدھند و افکار و عقايد،
نوع ديدگاه ،گفتار ،رفتار ،کردار و نوع قضاوت انسان را بهوجود میآورند .اگر پذيرش آنھا ھمراه با ميل و رغبت و
عالقه و استمرار باشند و ھر مرتبه که آن فکر تکرار شود باز ھم شکوفاتر و بارورتر میگردد .بنابراين ،سيستم فکری
انسان متفکر ورودی و خروجی دارد که در آن يک سلسله تحوالتی رخ میدھد و خروجی آن توليد اثر فرھنيگ و ادبی
و اجتماعی و سياسی است .اين سيستم اگر آزاد باشد بهراحتی عمل میکند و وضعيت طبيعی خودش را طی میکند.
بهعقيده من اصلیترين و بزرگترين موانع توليد فکر در ايران ،حکومت و ايدئولوژی قرون وسطائی آن است .دومين
مسأله سنت کتابخوانی در جامعه ما بسيار ضعيف است و بهھمين دليل بهگفته نويسندگان و ناشران تيراژ کتابھای
نويسندگان مستقل و سکوالر و مترقی ،حتی به زير پانصد نسخه سقوط کرده است .اما بازار نويسندگان مذھبی و يا
بهاصطالح حکومتی ،با حمايت مادی و معنوی ارگانھای حکومتی بسيار داغ است.
در حالی که در جامعه ما حدود سه و نيم ميليون دانشجو در حال تحصيل ھستند و گفته میشود دستکم نصف بيکاران
ده ميليون نفری ايران ،دارای تحصيالت دانشگاھی و عالی ھستند.
در اين ميان ،برای ھر نويسندهای ،بيشتر از ھمه اراده و تصميم بسياری برای نوشتن يک شرط مھم استَ .نه فقط ميل
و انگيزه برای نوشتن ،بلکه بايد يک عزم راسخ برای نوشتن ھميشه در شما زنده باشد .اين عزم و اراده بايد روزبهروز
بيشتر در وجودتان رشد پيدا کند .اين مسأله مھم و ضروری است ،چون نويسندگی يک کار راحت و بیدردسر نيست.
اصرار بر نوشتن کار سختی است .حتی گاھی آرامش شما را ھم مختل میکندِ .الزور رزمری باجر می گويد» :تو
مجبوری بنويسی :اين مشکل اغلب نويسندهھاست« .در برخی موارد ھم نويسندهھا با نوشتن سالمت خود را تضمين
میکنند ،می نويسند که سالم بمانند.
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ذھن و خالقيت شما را وادار بهنوشتن اثری میکند .بهعقيده من امکان ندارد در نوشتن موفق شويد مگر اينکه با تمام
قلب و عشق و عالقهتان بنويسيد .ھمه تجربياتی که برای نويسنده چه در درون و چه در دنيای بيرون رخ میدھد ،مواد
خام ارزشمندی برای او و پروسه نوشتاری اش محسوب میشود.
تجربه من اينست که مطالعه ھدفمند ،يادگيری ،ياد دادن ،نوشتن ،شوق و اشتياق خاصی بهزندگی میبخشد و گاھی اين
اشتياق با تجربهھای شخصی ،ھويت ،رشد شخصيتی و تکامل روح و روان بهھمراه است.
يکی از عادتھای نويسندگان موفق اين است که آنھا ياد میگيرند مثل نويسندگان حرفهئی رفتار کنند .حرفهئی بودن
لزوما بهاين معنا نيست که از ھمان لحظه شروع ،يک نفس و تمام وقت کار کنيد .منظور اين است که از ھمان لحظه
آغاز در امر نوشتن و مطالعه ھدفمند و منظم و متعھد باشيد و ذھن و فکرتان را درباره آن منسجم کنيد و از روی نظم و
برنامه با آن روبهرو شويد.
منظور از تعھد اين است که از ھمان لحظه آغاز در امر نوشتن ،منظم و متعھد باشيد و ذھن و فکرتان را درباره آن
منسجم کنيد و از روی نظم و برنامه با آن روبهرو شويد .حرفهئی بودن عالوه بر ايجاد نظم و انضباط کاری ،نيازمند
ايجاد و توسعه يک برنامه دراز مدت ھم ھست .يعنی پذيرفتن يک مسؤوليت داوطلبانه و آگاھانه.
اين ھم شايد حس مشترک بين ھمه نويسندگان موفق است .نوشتن بینظم باعث میشود شما انگيزه الزم برای نگارش را
از دست بدھيد .بدون داشتن برنامه منظم و حرفهئی ،نگارش داستان ،رمان ،تحقيق ،تحليل ،مقاله و… بهشدت سخت و
کالفهآور میشود.
افراد بايد بدانند کار يک نويسنده مثل باال رفتن از يک مجموعه رشته کوه است که پشت آن رشته کوه ديگری قرار
گرفته است و نويسنده بايد تمام آنھا را طی کند.
در مصاحبهھا بايد خيلی طبيعی و صادقانه برخورد کرد و نبايد وارد تحليلھای نادرست و ناروا و غلط شد .خيلیھا
راحت میتوانند در مصاحبه ھا چيزھای غلوآميز بيان کنند.
اين تنھا حس مشترک بين ھمه نويسندگان موفق است .سختگيری در نوشتن و زياد کردن بیرحمانه زمان نگارش
گاھی از خرده نوشتنھای بینظم و بیبرنامه خيلی بھتر است .نوشتن بینظم باعث میشود شما انگيزه الزم برای
نگارش را از دست بدھيد .بدون داشتن برنامه منظم و حرفهئی ،نگارش مقاله ،کتاب و… ،بهشدت سخت و کسالتآور
میشود.
بهنظرم ھنگام نوشتن ،مخاطب و خواننده خود را بايد ھوشمند ،منتقد و ديرباور دانست و از زيادهگوئی ،تحريف ،گنگی
و ابھام دوری کرد .از اين رو ،ھميشه بر اين تصور بود که خواننده ما ،آدمی بیحوصله و مسألهدار است .بنابراين
چنان بايد نوشت که سرشار از تنوع واقعبينانه و جذاب و راهگشا باشد .مطالعه آثار برجسته و ممتاز ،ذھن شما را صيقل
میدھد و دست شما را برای تنوعآفرينی باز میکند .چنان بايد نوشت که گوئی در حال صحبت با کسی ھستيد .اصل مھم
يافتن زاويهھای غيرتکراری و ضروری و در عين حال ساده و رواننويسی است.
بهعقيده من ،وظيفه نخست نويسنده ،اطالعرسانی و بيان صريح واقعيتھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی و
بهطور کلی مسايلیست که عموم انسانھا با آنھا سر و کار دارند .بايد با خواننده خود ،احساس صميميت و راحتی کرد
و صادقانه نوشت .بیترديد نويسنده جدی از کليشهھا و حرفھا و تعابير نادست و شعارگونه پرھيز میکند.
نويسنده درباره موضوعی که مینويسيد ،حتما پيش از نوشتن ،در ابتداء بايد مھمترين آثار و منابع الزم را مطالعه کند يا
دستکم از محتوای کلی آنھا با خبر باشد.
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نويسنده ،بايد بداند برای ھر مفھومی که به ذھنش میرسد ،دهھا و صدھا تعبير ديگر وجود دارد؛ پس اولين روايت و
تعبيری که خود را به ذھن و قلم شما تحميل میکند نبايد زود تسليم آن شد.
بیشک نوشتن ،ھنری است و مانند ديگری ھنرھائی که میشناسيم ،فرايند پيچيدهای دارد بنابراين نه آن را آسان گرفت
و نه از آن به ھراس افتاد .فقط بايد خواند و نوشت و پراتيک کرد و با صبر و شکيبائی راه را پيمود و تجربه اندوخت.
لحن نوشته گاھی معمولی ،گاھی شاد و گاھی مھربان و گاھی صريح و گاھی صميمانه و گاھی عصبانی ،گاھی غمگين
و… است .انتخاب اين لحن بستگی به موضوعی دارد که برای نوشتن در ذھن خود پرورش دادهايد .در حالیکه شما
خودتان خوب میدانيد نوشتن يک مقاله ،آماده شدن برای يک سخنرانی و مصاحبه ،بهويژه نوشتن يک کتاب چه زور و
زحمت و دردسری دارد .پس از اتمام کتاب ،تازه دردسر بزرگ پيدا کردن ناشر برای چاپ و انتشار آن است که چندان
ھم ساده نيست .البته که بايد در برابر سرخوردگیھا ،نظرات و انتقادات منفی نيز واکنش منطقی نشان داد.
موفقيت نويسنده ،تنھا به استعداد و مھارت محدود نمیشود ،پشت اين موفقيتھا بیشک عادات رفتاری و فکری و
پيگيری خاصی وجود دارد .عادتھا متعلق بهدنيای امروز ھستند نه گذشته و نه آينده .عادت چيزی است که مردم در
لحظه کنونی انجام میدھند ،ھمين امروز و ھر روز و ھر روز .بهعبارت ديگر ،نويسنده ،ھمواره بايد اشتياق خود را
برای نوشتن افزايش دھد و درباره چيزھائی بنويسند که دوست دارد خودش ھم بخواند و يا با آن سبک زندگی کند.
بهنوشتن بهعنوان يک پروسه حرفهئی نگاه کند .ھمانطور که تخيل بهتنھائی نمیتواند کسی را معلم يا حسابدار کند
برای نويسندگی ھم بهھمين ترتيب است .در واقع نويسنده حرفهئی و جدی ،نيازمند دستيابی به افکار خالق و پويا،
مھارتھای نو ،عادتھای ذھنی و جسمی جديد است .در اين مجموعه بهعالوه بهاين موارد میتوان موارد ديگری نيز
مانند خواندن رمان ،ديدن فلم ،مطالعه روزانه اخبار و گزارشات و تحليلھای جھانی اشاره کرد.
نکته بعدی ،اين است که برای موفقيت در نوشتن ،بايد درک عميقی از صداقت و درستی داشته باشيد و ذھنتان آماده
جذب و درک و ھضم آن باشد .موفقيت در نويسندگی ،يعنی مواجھه دائمی با امر نويسندگی و غلبه بر ترس و دلھرهھای
درونی است.
شايد شما ھم از شکستھائی که در سر راه نويسنده وجود دارد ،آگاه باشيد .برای اين کار قطعا ً بايد طاقت و تحمل باالئی
داشته باشيد و از لحاظ روحی جنبه زيادی داشته باشيد .نويسندۀ متعھد ،نبايد با شنيدن نظرات منفی و مردود ،خود را
ببازد .آنھا بايد ياد بگيرند در مقابل مراحل مختلف ،انعطاف پذير باشند و رفتار مناسبی از خود بروز دھند .با اين
وجود آنھا ياد میگيرند چطور از خطا و اشتباھاتشان درس بگيرند و خطا و لغزش خود را تکرار نکنند.
روانشناسان معتقدند خيلی از افراد بهخاطر ترس از موفقيت است که زمينگير میشوند .بهھمين خاطر خودشان را گول
میزنند و بهاشتباه راهھائی را برای خود طراحی میکنند که ناخواسته از موفقيت و مزايای حاصل از آن دور میمانند.
بهعقيده من توليد فرھنگی و ادبی و ھنری و علمی که ھم جھانشمول باشد و ھم با جامعه در تعامل باشد میتواند مفيد
واقع شود که اکنون اين موقعيت در جامعه ما وجود ندارد .يک دانشجو برای پاياننامه خود کلی تالش میکند و نيرو و
انرژی بهخرج میدھد ولی پس از فارغالتحصيلی وارد جامعه نمیشود و در حاشيه جامعه میماند .ھيچ کشوری در
حال حاضر بهاندازه حکومت اسالمی ايران ،حوزه علم و دانش و فرھنگی را اينقدر و دھهھای طوالنی سرکوب نکرده
است .اين حکومت شاعر سرشناس و عضو ھيأت دبيران کانون نويسندگان ،يعنی سعيد سلطانپور شاعر کمونيست
انقالبی را در سال  ۶٠اعدام کرد .سرنوشت نويسندگانی که بيانيه »ما نويسندهايم« را در دوره رياست جمھوری ھاشمی
رفسنجانی امضاء کرده بودند و حدود  ١٣۴نفر بودند ھر کدام سرنوشتھای مختلفی پيدا کردند .برخی بهناچار راه تبعيد
را در پيش گرفتند و يا مانند مختاری ،پوينده ،زالزاده ،حاجیزاده و فرزند ده سالهاش ،شريف و… توسط »سربازان
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گمنام و با نام امام زمان« جان باختند .ھنوز از سال  ١٣۶٠تاکنون ،نه تنھا فعاليت کانون نويسندگان ايران را ممنوع
کردهاند و فعاالن آن ھمواره يک پايشان در وزارت اطالعات و دادگاه و زندان است اما با اين وجود ،آنھا دست از
فعاليت خود نکشيدهاند و پيشگام محکم و جسور و آگاه مبارزان راه آزادی انديشه و بيان برای ھمگان ھستند .کانون
نويسندگانی که بيش از سه دھه است حتی حق داشتن يک دفتر در جامعه ھشتاد ميليونی را ندارد و…
ايران بهلحاظ ژئوپوليتيک ،نيروی انسانی ،منابع طبيعی و … برخوردار است ولی حکومت مانع بزرگی بر سر راه
پويائی و بالندگی آنھاست .متأسفانه ھنوز ھم خيلی از نويسندگان و ھنرمندان و جوانان تحصيلکرده ما به خارج از
کشور میروند .اين روند  ٣٨سال است قطع نشده است .حکومت اسالمی ،ھمواره تمام قدرت اقتصادی و نظامی و
امنيتی خود را به کار گرفته تا از يکسو فرھنگ و ھمبستگی انسانی را از جامعه ايران بربايد و از سوی ديگر،
فرھنگ ارتجاعی و قرون وسطائی خود را بر جامعه ھشتاد ميليونی ايران تحميل و تثبيت کند .اعدامھای خيابانی،
اعدامھای مخفی ،سنگسار ،قصاص ،شالقزدن به کارگران ،زنان ،دانشجويان و… بخشی از سياستھای تعطيلناپذير
حکومت اسالمی است .اکنون اکثريت مردم ايران در فقر و نداری بهسر میبرند و بهھمين دليل روزبهروز آسيبھای
اجتماعی مانند کار کودکان ،فرار از خانه ،تنفروشی ،کليهفروشی ،نوزادفروشی ،اعتياد ،خودکشی که زائيده و
محصول فقر ھستند سالھاست که خط قرمزھا را پشت سر گذاشتهاند و بهمراحل خانمانسوز و خطرناکی رسيدهاند.
نصف شھروندان جامعه ايران ،يعنی زنان زير آپارتايد جنسی و سرکوب سيتماتيک نفسشان بند آمده است اما آنھا با
وجود اين ھمه سرکوب و وحشیگری و مردساالری مرعوب نشدهاند و ھماکنون بيش از  ۶۵درصد کرسیھای
دانشگاھی را اشغال کردهاند و حکومت را بهوحشت انداختهاند .ھنوز ھم خامنهای خواھان لغو علوم سياسی و اجتماعی
در دانشگاهھاست و… در ھر صورت جامعه ما آبستن حوادث مختلفی است بنابراين ما نبايد فرصتھا را بسوزانيم و
از دست دھيم .تأثير تالش و کارزار فرھنگی ،سياسی و اجتماعی ما برای امروز مھم است شايد فردا دير شده باشد!
در آخر اگر صحبتی با مخاطبان آثار خود داريد ،بفرمائيد
اگرچه آثار و رمانھا و تحليلسياسی و اجتماعی در جامعه ايران ،در قفسهھا ،آرشيوھا و قفسهھای وزارت ارشاد
اسالمی قرار دارند اما روزی خواھد رسيد که آنھا در دسترس جمعيت ميليون ھا شھروند جامعه ايران قرار گيرند و
نقش خود را ھمچنان در جامعه ايفأ کنند .از اينرو جا دارد تا تالش و مبارزه فرھنگی ،اجتماعی ،سياسی و مدنی
ايرانيان خارج کشور را با عزيزان مبارز داخل کشور ،ھمراستا ديد و اين ھم پيوستگی را ھمواره تقويت کرد.
جای واقعی آثار نويسندگان بزرگ معاصر جامعه ما مانند نيما يوشيج ،فروغ فرخزاد ،احمد شاملو ،غالمحسين ساعدی،
صمد بھرنگی ،محمد مختاری ،محمد جعفر پوينده ،درويشيان ،معصوم بيگی ،زرافشان و… ،کتابخانهھای سراسر
کشور ،مدارس و دانشگاهھا ،در کتابھای درسی و آموزشی است در حالی که اکنون بسياری از آثار اين نويسندگان
عزيز در ايران ممنوع است .ما برای آن دنيائی پيکار می کنيم که در آن ،ھيچ انسانی بر انسان ديگر برتر نباشيد و ھمه
شھروندان بدون در نظر گرفتن مليت ،جنسيت ،باورھای سيسای و مذھبی ،رنگ و پوست ،ھمه از حقوق يکسان
وبرابری برخوردارند باشند و در کنار ھم در فضائی مملو از صلح ،صفا ،رفاقت ،مھربانی ،صميميت و سرشار از
شادی زندگی کنند و کودکان عزيز ھمگان بهحساب آيند! بهاميد برپائی چنين جھان و جامعهای!
با تشکر از وقتی که در اختيار روشنفکر قرار داديد
من از شما تشکر میکنم .موفق و سربلند باشيد.
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