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 ی شب یلداتی دیرآمده درباره: یادداشسرمقاله  

گاهی است که پاییز را به زمستان شب یلدا، بلندترین شب سال است و مفصل* 

کند. ایرانیان کهنترین تمدنی بودند که سال ماه متصل میو ماه آذر را به دی

کنونی را با معیارهایی اخترشناسانه تدوین کردند و گاهشماری رسمی  خورشیدی

آن سامان دادند. به همین ترتیب بود که از ابتدای دوران اشکانی، خود را بر مبنای 

تقویمی کمابیش همسان با آنچه که امروز در ایران رایج است در قلمرو ایران 

زمین رواج یافت و حتا نام ماهها و جشنهای بزرگ نیز به همین شکل تثبیت شد. 

تند، نام ماهها و برای مردمان آن دوران که سه هزار سال با امروز فاصله داش

شد بیش از آنچه که امروز مردمان در ها و جشنهایی که در آن اجرا میآیین

تر با طبیعت و زندگی یابند، معنادار بود و پیوندی انداموارتر و نزدیکمی

شان طبیعی و معنادار بود و دلیل های سال برایکرد. نام ماهشان برقرار میروزانه

ی سال است ترین لحظهب زمستان که در ضمن تاریکداشتنِ نخستین ش گرامی

 تر از امروز بود.نیز برایشان روشن

ها، برای بازشناسی رمزگان نهفته در نام ماهها و معنای پنهان در این آیین

داشتهای ایرانیان باستان را بشناسیم. ایرانیان باستان در الزم است برخی از پیش

اریخ کل هستی دوازده هزار سال به درازا چارچوبی زرتشتی باور داشتند که ت

کشد. این دوازده هزار سال دوران آمیختگی نیک و بد و عصری است که می

آغازگاهش با جدایی اهورامزدا و اهریمن و پایانش با نابودی اهریمن به دست 

خداوند مصادف است. از این رو دوازده ماه سال، تصویری و همتایی برای این 

شد. در عصر پیشازرتشتی یکی از نیرومندترین زار ساله قلمداد میتاریخ دوازده ه

نامیدند و نامدارترین ایزدان آریایی همان مهر بود که رومیان بعدها او را میترا می

و نامش در اوستا و متون سانسکریت به صورت میثرَه آمده، که عالوه بر عشق و 

شد، شید همتا انگاشته میدهد و چون با خورمحبت، عهد و پیمان نیز معنا می
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نامش با خورشید نیز مترادف شده است. ایرانیان اعتقاد داشتند خورشید یا مهر 

شود، و از این روست که در زمستان و پس از ترین شب سال زاده میدر تاریک

 شود. گذر شب یلدا )که در سریانی به معنای تولد است( روز به تدریج درازتر می

 که جایگاه شب یلدا در سال، اگر بر تاریخ دوازدهاما جالب اینجاست 

ی نهم برابر ی دهم و پایان هزارهی گیتی منعکس شود، با آغاز هزارههزار ساله

افتد، و این زمان زایش زرتشت هم هست. در سنت ایران باستان زرتشت می

ی ای زاده شد، و این زمانی بود که اهریمن بر گیتی چیرگپیامبر در چنین لحظه

یافته بود و اهورامزدا به یاری آدمیان برای غلبه بر او نیاز داشت. واسین سه هزاره 

ی گیتی، دوران نبرد هورمزد و اهریمن است، که با در تاریخ دوازده هزار ساله

محور قرار گرفتن آدمیان همراه است و در نهایت هم در پایان هر هزاره فرزندی 

بخش است و اش سوشیانس یا رهاییآخرینشود که ی زرتشت زاده میاز نطفه

که در تقویم  سازد،پیروزی کامل بر اهریمن و رهایی گیتی از پلیدی را ممکن می

شود. به این ترتیب سنت پیشازرتشتی زایش ایزد ساالنه همتای نوروز قلمداد می

مهر در قرون بعدی با تاریخ زایش زرتشت ادغام شده و با روایت زایش 

بخشی که خورد. رهاییهای تاریخ گره میترین لحظهر تاریکبخش درهایی

ماهیتی انسانی و زمینی دارد، و نه الهی و متافیزیکی، و هرچند مانند خورشید در 

کند و ساز ایفا میشود، اما در نهایت نقشی سرنوشتتاریکترین لحظه زاده می

ی پاکیزه ان بیکرانهپیروزی حق بر باطل، و دگردیسی زمان کرانمند آلوده به زُرو

 سازد.را ممکن می
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

عصرگاه چهارشنبه ششم دی ماه در دومین روز از همایش ملی * 

شناسی شناسی تاریخی انجمن جامعهپژوهشهای اجتماعی و فرهنگی گروه جامعه

ی نگارنده گذاشته شده، پنلی با شش اش بر عهدهایران که افتخار مدیریت

که  ی مفهوم هویت تاریخی برگزار کرد. در این نشستنرانی دربارهسخ

به همراه دکتر  اش را خانم دکتر آتنا غالم نیارمی بر عهده داشتند، مدیریت

اهلل میرزایی، دکتر حمید احمدی و اهلل راسخ، دکتر مهدی تدین، دکتر آیتکرامت

ی ایراد کردیم. سخنرانی هایفرهادی )با نیابت آقای توفیق( سخنرانی دکتر کاوه

ای انتشار شناسی شبستان )حرمسرا( بود که به صورت مقالهی جامعهمن درباره

 یافته و بخشی از آن در این شماره از سیمرغ آمده است.
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ی ادبی سیمرغ در سالن شامگاه یکشنبه سوم دی ماه نشست حلقه *

آن به همراه دکتر امیرحسین ماحوزی به ی سیاووشان برگزار شد و در موسسه

شناسی نقد ادبی پرداختیم. محور بحث این نشست ی روشبحث درباره

پاسخگویی به نقدهایی بود که دوست گرامی دکتر مسعود انصاری در نشست 

ام وارد کرده بود. نشست با بحث و گفتگو دنبال شد و قرار شناسیپیشین به روش

 های نقد ادبی دنبال شود.ی نظریهدربارهگیری شد با محوریت موضع

پژوهی انجمن ی فیلمعصرگاه آدینه پانزدهم دی نشست یازدهم حلقه *

ی ملی برگزار شد. در این نشست به همراه زروان در سالن اندیشگاه کتابخانه

های لو گیوی به نقد فیلمدکتر رضا فاضل، دکتر مینو خانی و آقای محمود صادق

 ک پرداختیم. استانلی کوبری
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ماه دو ماه آغاز شد. در دیزروان از آدینه هشتم دیی تازهی دوره* 

 بود.« مهر و پیوند»نشست کارگاهی از این مجموعه برگزار شد که محورشان 

 

 

 

 

 

 

با به پایان رسیدن کار ویرایش کتاب نیمایوشیج و دریافت مجوز آن * 

به « دادِ سخن»ر جلد از مجموعه کتابهای سازی چهااز وزارت ارشاد، کار آماده

انجام رسید. این مجموعه با نگاهی سیستمی به سیر تحول شعر پارسی در دوران 

شناسی انداز جامعهها، آثار و جریانها از چشمنگرد. تحلیل زندگینامهمعاصر می

شود و جریانهای رقیب ادبی با نگاهی انتقادی مورد تحلیل و تاریخی انجام می

ابوالقاسم »، «الشعرای بهارملک»گیرند. از این مجموعه چهار جلد زیابی قرار میار

زنان شاعر: پروین، سیمین و »و « نیما یوشیج»، «الهوتی و جریان شعر بلشویکی

 تا نوروز به چاپ خواهد رسید.« فروغ

ظهرگاه آدینه هشتم دی گردهمایی ای در دبیرستان عالمه حلی برقرار  *

آموزان و معلمان مدرسه بودند ساعاتی با دانشکه بیست سال پیش  کسانیبود و 

 هم به خوشی گذراندند.
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  اخبار روزهای آینده

 

ماه ی ادبی سیمرغ عصرگاه یکشنبه هشتم بهمننشست بعدی حلقه* 

های مورد نظر حاضران شناسیو روش« نقد ادبی»برگزار خواهد شد و موضوع آن 

شود اندیشی دنبال می. در این نشست بحث به صورت هماش خواهد بوددرباره

و به همراه دکتر هنگامه آشوری، دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر حسین مجتهدی، 

دکتر مسعود انصاری و )اگر در کشور حضور داشته باشند( مهندس محمدرضا 

 حائری در این مورد سخن خواهیم گفت.

عصرگاه « نگاره و خودانگارها»های زروان با موضوع گام دوم کارگاه* 

 آدینه ششم و بیستم در کانون معماران معاصر برگزار خواهد شد.

پژوهی انجمن زروان عصرگاه آدینه ی فیلمنشست دوازدهم حلقه *

ی ملی ایران با محور آثار ابراهیم حاتمی کیا برگزار سیزدهم بهمن در کتابخانه

 خواهد شد. 

رمانهای  )جلد دوم از مجموعه «جم»ی الکترونیکی دو کتاب نسخه* 

 «تاریخ نهاد در عصر ساسانی»و  (بود «سوشیانس»اساطیری که نخستین کتابش 

امسال بر کانال تلگرام و نوروز  (ی تاریخ تمدن ایرانیجلد پنجم از مجموعه)

ام انتشار خواهد یافت. اگر در روند دریافت مجوز چاپ این تارنمای شخصی

کتابها هم همزمان چاپ خواهد  ی کاغذی اینکتابها اختاللی روی ندهد نسخه

 شد.
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 هامرور خاطرات خورشیدی  

ی گردی با قبیلهکاشان: ۱۳۹۰تابستان 

 بزرگمهر خان لقمان



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

 

 ی آشوب و ساماند نکته ردباره: چنچالش

ی تحلیلی که از اوضاع دوستانم طی روزهای گذشته سخت مرا درباره

کنم برای اظهار نظر در امروز کشور دارم به پرسش گرفته بودند. همچنان فکر می

چربد. با این همه ها میها همچنان بر دانستهاین مورد زود باشد، و وزن نادانسته

 نویسم:آنچه در ذهن دارم را میدر پاسخ به یاران 

 نخست: چیزهایی که تغییر نکرده است:

( ماشین سیاسی استیالگر و نظام اقتدار همچنان دو طیف رقیب ۱

اند. در حدی که کار دارد که سخت با هم درگیر شدهطلب و محافظهاصالح

شان از برگهایی خطرناک برای به هم زدن بازی سیاسی بهره جست و این یکی

طلب از ازگر ماجرای کنونی بود. در میان این دو طیف همچنان جناح اصالحآغ

ساالری و شفافیت نزدیکتر هستند. نظر رفتار سیاسی و محتوای شعارها به مردم

در عین حال هردو جناح از نظر اقتصادی فاسد و چپاولگر و از نظر سیاسی وفادار 

 طلبانه هستند.به خط قرمزهایی عافیت

سیاسی همچنان پا برجاست. این انسداد امری حقوقی است ( انسداد ۲

های بینیها و کوتهکه در زیربنای ساخت حاکمیت کنونی تنیده شده و با آزمندی

طرفهای درگیر به کالف ناگشودنی تبدیل شده و در نتیجه مدیریت کارآمد کشور 

عمال ناممکن شده است. هردو طیف در سرنوشتی که برای کشور و خودشان 

 تازند.اند مسئولیتی دارند و گویی که به سوی سرنوشتی مشترک پیش میرقم زده

نژاد به بار آورد همچنان بر ( بحران اقتصادی وخیمی که دولت احمدی۳

سر جای خود است و طی سالهای گذشته تشدید هم شده است. این بحران 

الب سپید اش را تا اصالحات ارضی و انقدار و قدیمی است و تبارنامهریشه

توان عقب برد. بنابراین با بحرانی مزمن و نهادینه شده و ساختاری سر و کار می
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ی اموال عمومی داریم که تعطیلی صنعت و فساد اداری و چپاول سازمان یافته

ی گذشته پیامدهای عملیاتی آن است. بحران در سطح زیستی، طی چهار دهه

ی کردن معیشت عادی مردم نقطهیعنی ناکارآیی سیستم حکمرانی در برآورده 

 ایم.ناپذیری است که به آن نزدیک شدهبحرانی و برگشت

شک از رفتار ( رفتار معترضان همچنان بسیار متمدنانه است و بی۴

تر است. ظاهرا دعوت به خشونت و غارتگری در میانشان ضدمعترضان متمدنانه

در داخل یا –یر جایی شود که مزدبگها انجام میتوسط گروهی کوچک از نفوذی

هستند و این دعوتشان هم خوشبختانه اغلب نادیده انگاشته شده است.  -خارج

بینیم، مردم خشمگین و بر خالف اعتراضهای مشابهی که در همه جای دنیا می

ها ها و مغازهاند و نه خانهاند و نه اموالی را تخریب کردهمعترض نه کشتاری کرده

ه شدگان بیشتر مردمِ قربانی هستند تا قربانیان مردم. با اند. کشترا غارت کرده

های اجتماعی متنوع و پایگاه فرهنگی متفاوت معترضان پختگی توجه به خاستگاه

شده( و عاقالنه بودن رفتارشان )گذشته از رفتارهایی استثنایی و احتماال هدایت

 چشمگیر است. 

ران سردرگمی و ی بازیگهای سیاسی و نزد همهی جناح( در همه۵

آشفتگی نمایان است. یعنی به طور خاص آشکار است که این موج از اعتراضها 

اش به جایی بند نیست. تردیدی نیست که گیرد و سر نخاز جایی فرمان نمی

آغازگاه ماجرا در مشهد تلنگری بوده که نابخردی به سودای سودی به جایی زده 

جی )به طور خاص آمریکا و است، همچنین آشکار است که کشورهای خار

نماند کوشند بر آتش اعتراضها بدمند. با این همه چنین میهای غربی( میرسانه

روند و گاهی انگار اصال این تالشها را لمس هم که معترضان راه خود را می

طلب به همان اندازه کار و اصالحهای سران محافظهکنند. در این هنگامه بیانیهنمی

های نماید و تحلیلهای ترامپ پرت میو نادرست است که تویت کارانهندانم
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ی این سخنگویان بیشتر بر مبنای توهم از نماید. همههای تبعیدی ناقص میرسانه

 شان.ها از موضعگویند، تا بر مبنای دادهآرزوهایشان سخن می

 آنچه تغییر کرده است:

این طیف جوان،  اند.( طیفی نو از نیروهای سیاسی به میدان آمده۱

هایی اقتصادی به نظم سیاسی نشین و خشمگین هستند و با انگیزهفرودست، حاشیه

را دورادور  ۱۳۸۸ی سال شان بدان معناست که تجربهتازند. جوانیموجود می

ای به شعارهای اند و بر خالف نسل معترض پیشین پایبندیلمس کرده

ک عدم خشونت( ندارند. فرودست تراش و زیبای روشنفکرانه )مثال تاکتیخوش

ی شان هم یعنی که از رفتار رادیکال ابایی ندارند و بر خالف معترضان طبقهبودن

گیری ندارند که پس از سرخوردگی از جنبش متوسط خانه و زندگی دندان

 شان بدان بازگردند. اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

دیده بودیم ( الگوی مکانی و زمانی اعتراضها به کلی با آنچه پیشتر ۲

کند. شهرهای کوچک و گاه بسیار کوچک مرکز آشوب هستند و تفاوت می

ای دارد. یعنی جمعیتی بسیار ی مشخص و تکرار شوندهاعتراضها الگوی شبانه

تر در سپهری محلی و خُرد اعتراض خود را با قالبی شبیه بزرگتر، بسیار پراکنده
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اعتراض البته به هیچ عنوان تفریحی  دهند. اینبه تفریح در اوقات فراغت نشان می

 شوند.خورند و به واقع کشته مینیست، چون مردم در آن به واقع تیر می

دیدیم متفاوت است. تا به حال ( محتوای اعتراضها با آنچه پیشتر می۳

ی متوسط فرهنگی )که اغلب به طبقات فرودست اقتصادی معترضانی از طبقه

تا پشتیبانی جناحی از حاکمیت را به دست  کوشیدندسقوط کرده بودند( می

مند و گام به گام آزادیهای مدنی بیاورند و با روشهایی حقوقی و کمابیش قانون

ها را هم که در ضمن همان قدیمی–خود را به دست بیاورند. معترضان کنونی 

بینند و هردو را کار را کلیتی یکپارچه میطلب و محافظهاصالح -گیرنددر بر می

 شمرند و خواهان خلع هردو هستند. االیق و ناکارآمد مین

احتماال به خاطر نزدیکی به –( شکاف میان جناحهای سیاسی رقیب ۴

به شکلی است که امکان همگرایی و سرکوب سازمان یافته را  -بحران جانشینی

کوشند دهد. بازیگران سیاسی در عین آن که از جریان جاری هراس دارند، مینمی

ی سیاسی خود استفاده کنند. این غیاب ن نیروی آزاد شده به سود دستهاز ای

ی معترضان ی حاکمیت با غیاب رهبری در جبههمرکزیت سرکوبگر در جبهه

 تکمیل شده است. 

ی چند موضوع توافقی ( با این همه روشن است که معترضان درباره۵

ن مانند جریانهای پیشین بهره است. یعنی این جریادارند که نظام مستقر از آن بی

دهد و به ایرانی هویتی منسجم و روشن دارد، به شکلی که شعارهایی ملی می

دهد، آشکارا به منافع بالد و به تنفرپراکنان و اشموغان میدان نمیبودن خود می

ملی و به طور خاص به منابع اقتصادی نظر دارد و در این مورد صراحت و 

و به معنی دقیق کلمه برانداز است، یعنی زوال حاکمیت  شفافیتی تند و برنده دارد،

اش را هدف گرفته است. غیاب شعارهای مذهبی با توجه سیاسی موجود در کلیت

ها به سنتی بودن بسیاری از شهرهای معترض بسیار اهمیت دارد و باید در تحلیل

 در نظر گرفته شود. 
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 تهدیدها و فرصتها:

شود بدون بگیر و ببند این جریان را  روحانی موفقآقای ( اگر دولت ۱

ی اصلی بازی مند در زیر چتر قوانین رسمی بدل کند، برندهبه تظاهراتهایی قانون

طلبد که انگار غایب باشد. راهبرد خواهد بود. این کار البته جسارت و درایتی می

ل هایی که مردم را به هم متصدرست برای انجام این کار آن است که: الف( رسانه

کند )تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام( رفع فیلتر شود تا مردم بتوانند بین خودشان می

ی فکری درونزادی پیدا کنند. تنها در سازماندهی کنند و با هم بیندیشند، و هسته

های بیرونی که اغلب نابخردانه و خطرساز ی رسانهدهندهاین حالت تاثیر جهت

ها مجوز بدهد و کشور برای راهپیمایی شود؛ ب( وزارتهم هستند، خنثی می

شرطهایی برای حفظ نظم آن قایل شود. در این حالت اعتراضها مجرایی رسمی 

شوند. احتماال در کنند و از این وضعیت لگام گسیخته خارج میو قانونی پیدا می

شود و از این حالت مطالبات مردم به خواستهایی روشن و شفاف تجزیه می

گیرد؛ پ( به همتی و نیرویی برنده و همه چیز فاصله می شورش کور بر ضد

وزن نیروی مردم معترض( نیاز است که خواستهای معترضان کمابیش انقالبی )هم

به واقع برآورده شود، و این جز با دستگیری دولتمردان فاسد، قطع شریانهای 

نیست. ی نهادهای فاسد، و نمایاندن پیامدهای این قاطعیت ممکن تغذیه کننده

طلب توانایی انجام تنها راه حل همین است، اما احتماال دولت و نیروهای اصالح

 آن را ندارد.

طلب )به طور خاص آقای خاتمی( ( هنوز برخی از رهبران اصالح۲

تواند به آرام شدن اوضاع کمک کند. همچنان محبوبیت و مرجعیتی دارند که می

ستهای مردم فاصله بگیرند، این هرچند روشن است که اگر ایشان هم از خوا

تنیدگی روابط افراد موقعیت بسیار مهم و ارزشمند را از دست خواهند داد. درهم

در نظام حاکم به شکلی است که متاسفانه انگار این سناریوی اخیر دارد اجرا 

 اند.های وفاق به سوزاندن خود سرگرم شدهشود و این گرانیگاهمی
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ستیز بیرونی جدی است. عربستان و یروهای ایرانی نشک خطر مداخله( بی۳

سو برای دریدن گرا و تندروهای مذهبی از همهآمریکا آشکارا و نیروهای قوم

ایران زمین آمادگی دارند. این خطر جدی است و نابخردی دولتمردان و 

هایی پردامنه منتهی ها و تنشنشین ممکن است به لطمهسودجویی مخالفان خارج

نماید که همگرایی و انسجام ملی مردم بیش از ند به تجربه چنین میشود. هرچ

شاید –هایی با واکنشی شود و احتماال چنین مداخلهآن است که گمان می

 دفع شدنی است. -پرهزینه

رهبر بودن این جریان بدان معناست که سرکوب خشن ( پراکندگی و بی۴

ری خطایی مهلک است. سیستم آن توسط نیروهای امنیتی ممکن است. اما چنین کا

اش ی اعتراضیاجتماعی ایران آشکارا از شورشهای پیاپی و رفتارهای پیچیده

های ی خوبی هم در ثبت راهبردها و پند گرفتن از تجربهگیرد و حافظهدرس می

تر تر و گستردهتر، پنهانپیشین دارد. سرکوب این جریان به سادگی آن را رادیکال

دهای امنیتی با مردمی سر و کار دارند که چیزی برای از دست خواهد ساخت. نها

پس از سرخوردگی از  ۸۸دادن برایشان باقی نمانده و بر خالف دانشجویان نسل 

 شان راه کشورهای دیگر را در پیش نخواهند گرفت.اعتراض کنونی

ی ی بهار عربی یا نتیجهگران این جنبش را ادامه( برخی از تحلیل۴

کنند. به نظرم این برداشتها نادرست است. یروهای خارجی قلمداد میدستکاری ن

آلود ماهی کوشند از آب گلی نیروها میبدیهی است که در شرایط آشوب همه

ی آنچه بگیرند. اما این که آلودگی آب تقصیر آنها باشد جای تردید دارد. واژگونه

د و خودجوش باشد و کنم این جریان کامال درونزاشود، گمان میکه گفته می

زنم به زودی رفتارهای جمعی مشابهی را در کشورهای دیگرِ قلمرو حدس می

 ایران زمین )به طور خاص ترکیه و عربستان( ببینیم.

 موضع شخصی من:
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آید و از این رو مردم همواره ( حق، مفهومی است که از مردم بر می۱

پایگاه اقتصادی و  در طلب کردن حقِ خود حق دارند. نکوهش مردمی که از

فرهنگی پایینی برخوردارند، سرزنش قربانی است و گذشته از نامنصفانه بودن، 

کنند و خبر غارت ستمگرانه هم هست. مردمی که در کشوری نفتی زندگی می

شنوند و چپاول منافع عمومی و اموال عمومی توسط نهادهای انگل را می

اند، شان با تنگنا دست به گریبانروزانهبینند و در معیشت اختالسهای پیاپی را می

شان مبنای حق دارند اعتراض کنند. نادیده گرفتن یا سرزنش کردن نارضایتی

 عقالنی یا اخالقی ندارد.

( در عینِ احترام به حق اعتراض، من با آشوب سیاسی و انقالب به هر ۲

ز سر گذرانده اش را ای ما به تازگی تجربهشکلی مخالفم. انقالب چنان که جامعه

انجامد. نهادها را باید بازسازی و ناپذیر میهایی برگشتها و لطمهبه ویرانی

ها را باید توانمند ساخت و سازمانهای بد مدیریت شده را باید نوسازی کرد و من

خوب مدیریت کرد. یعنی هر شکلی از ویرانگری و هر حرکتی در راستای آشوب 

ست است. هرچند به عدم خشونت به مثابه اصلی )چه کور باشد و چه بینا( نادر

های مشکوک ای با ریشهوارِ آن را ایدئولوژیاخالقی باور ندارم و گفتمان گاندی

دانم، اما معتقدم کنش مدنی به هر میزانی که از خشونت های نامطلوب میو میوه

بدون تر است. باید راههایی پیشاروی مردم گشود که دارتر باشد، کامیابفاصله

تحمل کردن خشونت و برانگیخته شدن به خشونت اعتراض خود را اعالم کرده 

 و بر مبنای آن به اصالح وضعیت مغشوش کنونی یاری رسانند.

های سیاسی نیستم. یعنی نه از زنان و پیروان موج( من از هشتگ۳

ا پشیمانم و نه تصوری غیرواقعی از افق آینده ر#ام انتخابهایی که پیشتر کرده

کشم. مردم باید بنگرند که در میان نیروهای بازیگر موجود کدامها چه انتظار می

کنند. علم سیاست فن بازی با قدرت است و از هدفهایی را بهتر برآورده می

ای نبرده است. همدستی با این و آن، طلبی و تعصب و خلوص بهرهتنزه
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انداختن قدرت در فالن  گیری در برابر این و آن، و کوشش برای به جریانموضع

گردد. باید دید که ی ذاتی یا غایتی استعالیی باز نمییا بهمان نهاد به هیچ گوهره

کند کدام بازیگر در کدام مقطع با چه ابزاری بهتر از بقیه منافع ملی را برآورده می

ربط است با این که او چقدر پارسا و درستکار، چقدر قابل و این به کلی بی

راستگو، یا چقدر باسواد و هنرمند باشد. اگر امروز هم انتخاباتی برگزار  اعتماد و

شود و روحانی در برابر رئیسی قرار بگیرد من به روحانی رای خواهم داد، هرچند 

هایش برایم ناپذیرفتنی است. به خاستگاهش برایم نقدپذیر و بسیاری از سوگیری

ند باید یاد بگیرند که در این زنهمین ترتیب مردمی که دست به کنش سیاسی می

مسیر رهبران نیرومند ومنعطف و هوشمندی را بیابند که کارشان را پیش ببرند، و 

 دل از جستجوی قدیسان و معصومان بکنند.

شان، و ایستادن در کنار ( ماندن در کنار مردم و حل نشدن در میانه۴

ند، کاری دشوار اش تا از حد خود تجاوز نککسی که حق دارد، و زنهار دادن

طلبی از انتقامجویی است. ترکیب کردن شجاعت و خردمندی، و تمیز دادن حق

رود. این فنی است آید و آسان از دست میمهارتی است که دشوار به دست می

 ی ما باید آن را بیاموزیم.که همه
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 رپسش

 ۱۳۹۶ی امرداد، شنبه دوم دی روزنامه

 

 میتقو فیهستند، بازتعر ارویبا آن رو انینرایا یکه امروز همه یضرورت 

ساالنه دو  میتقو رباز،یاست. از د نیزم رانیا یرپاید خیشان بر اساس تارساالنه

و  ،یجمع یرفتارها یکه عبارتند از هماهنگ کردهیکارکرد مهم را برآورده م

 یتهایفعال میبا تنظ یعجم یکردارها یروزانه. هماهنگ یمعنادار کردن زندگ

که خاستگاه  نیزم رانیکارکردها در ا نیا ی. هردوشودیمشخص م یدیتول

 قیدق یمیبا تقو نهیرید اریبس یاست، از زمان نیامروز قیدق یدیخورش یگاهشمار

 میدر تقو توانیرا م یکارکرد یهماهنگ یمثال برا نیبرقرار کرده بود. بهتر وندیپ

از ماهها به  یکیدر آن نام بوده و  جیرا یعصر هخامنش رکه د دیباستان د یپارس

 دهدینشان م نهایبذر افشاندن است و ا یبه معنا گریشخم زدن و نام ماه د یمعنا

 یفصل خاص یاند و مثال در ابتداداشته یفصل یمیکشاورزانه تنظ یکه کارکردها

 یبا رمزگذار یاست. کارکرد دوم که تا حدود شدهیفالن محصول انجام م یدرو

 ای یخیتار یدارد، بزرگداشت رخدادها وندیپ یجمع یهایهمان هماهنگ

است.  خوردهیگره م یجمع یتهایفعال انیپا ایاست که اغلب با آغاز  یریاساط

و شب چله است که نقاط اوج  رگانیمشهورتر از همه نوروز و مهرگان و سده و ت

 یخیتارمهین یرخداد ای یریاساط یبا داستان کیو هر دهدیرا نشان م یفصل

داشته  یخیتار یتیعناصر گاهشمارانه هم ماه نیاز ا یبوط شده است. برخمر

و مسلمانان  داشتندیرا بزرگ م یسالگرد درگذشت مان انیاست. چنان که مانو

حالج در سالگرد اعدامش  روانیاند و پقرار داده امبریرا هجرت پ شانخیمبدأ تار

 نی. ادندیکشیار مرا انتظ زشیو رستاخ آمدندیدجله گرد م یبر کرانه
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 خیکل تار یو به نوع کندیمردمان معنادار م یسال را برا یروزها هایگذارنشانه

هم  بیترت نیو به ا کندیم یسال بازخوان کی یرا در ط یمل یهاو اسطوره

 یخیتار تیو هم هو سازدیمردمان را استوار م یو اخالق گروه یجمع تیهو

چرخش  ایروزها  یکه در گذر خنثا کند،یم شکشیپ یبه مردم عاد یندتنوم

 .ستین یماهها و فصلها به هم به دست آوردن یکیمکان

سال رخنه کرده  یما دو اختالل بزرگ در معنادار کردن روزها یدر زمانه 

تمدن  ینهیرید خیتار یعمد یبه فراموش خیشدنِ تار یاسیآن که س یکیاست. 

 یامر در کشورها نیدامن زده است. امهم  یو سرکوب و سانسور مناسبتها یرانیا

و خشن و  میتقمس یبه شکل نیزم رانیشده در گرداگرد ا دهیتراش ینوپا

و  رفتهیشان انجام پذنشاندهدست یدولتها ایسرکوبگرانه به دست استعمارگران 

آن که در کشور  بیهمراه بوده است. عج ییزدارانیو ا ییزداتیهو یبا نوع

مشابه وجود داشته  یهم که هرگز مستعمره نشد، روند شهررانیدل ا یعنیخودمان 

اختالل آن است  نیآورده است. دوم دیرا هم پد یمشابه یفرهنگ یهایماریو ب

مردمان  یهایسرگرم یمدرن، محتوا یعموم یهارسانه یطرهیکه به خاطر س

دوانده  شهیدر همه جا ر یخیتار یسوادو کم یتیهویاز ب یدگرگون شده و شکل

شده  یناش انیرانیا میشدن و مدرن شدن تقو یاسیدو عارضه از س نیاست. ا

 ریاساط فیو بازتعر خیتار یبازخوان یبرا ینهاد ییکارها وساز  ییاست. از سو

نشان دهند، و از  ینوظهور مدرن مقاومت بانیوجود نداشته تا در برابر رق یرانیا

 انددهیبه قدرت رس نیزمرانیا یدر قلمرو باستان زیسترانیا ییدولتها گرید یسو

 یقلمرو تمدن نینامتناسب با ا یقد و قامت شانکیدئولوژیکه به خاطر بافت ا

اند. را در خود نداشته ایو جغراف خیتار نیگنجاند کل ا ییاند و توانابزرگ داشته

نخبگان  یکوشش جمع ،یمیتقو یپوچ شدگ تیوضع نیرفت از اراه برون

و معنادار کردن روزشمار  میتقو فیهمت کنند و در بازتعر دیاست که با یفرهنگ

 و پرداخته، بکوشند. دهیپژوه یریو اساط ندمست یخیبر تار هیبا تک انیرانیا
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 ی ماهنگاره

 ی شهر بانکوک در تایلندی شبانهزارچهبا
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 دو غزل از هوشنگ ابتهاج )سایه(

 

 

 

 مژده بده! مژده بده! یار پسندید مرا 

 ی او گشتم و او بُرد به خورشید مرا سایه

 ی خندیده منم منم گریهجان دل و دیده 

 یارِ پسندیده منم یار پسندید مرا 

 

 کعبه منم قبله منم سوی من آرید نماز

 نما خم شد و بوسید مرا کان صنمِ قبله

 ی من پرتو دیدار خوشش تافته در دیده

 آینه در آینه شد: دیدمش و دید مرا 

 آینه خورشید شود پیش رخ روشن او 

 تابید مرا  تاب نظر خواه و ببین کاینه

 بوده نگر تافته بر فرق فلک گوهرِ گُم

 نظر آمد و سنجید مرا گوهری خوب
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 نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند 

 رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا 

 نگرمهر سحر از کاخ کرم چون که فرو می

 الحمد رسد از مه و ناهید مرا بانگ لک

 او چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ 

 باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا 

 پیرهنم جان رها کرده تنم پرتو بی

 ی خود باز نبینید مرا تا نشوم سایه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 چند این شب خاموشی؟ وقت است که برخیزم

 وین آتش خندان را با صبح برانگیزم    

 گر سوختنم باید افروختنم باید 

 یزمای عشق بزن در من کز شعله نپره    
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 صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد 

 تا خود به کجا آخر با خاک در آمیزم    

 چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان 

 صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم    

 برخیزم و بگشایم بند از دل پر آتش 

 وآن سیل گدازان را از سینه فرو ریزم    

 مچون گریه گلو گیرد از ابر فرو ریز 

 چون خشم رخ افروزد در صاعقه آویزم    

 ای سایه سحرخیزان دلواپس خورشیدند 

 زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم    
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 از شعرهایم:

 

 چشم اسفندیار

 ۱۳۷۶مهر 

 

 

 انگار که این صبح دوباره غزل سرخ 

 هاى دریاى سخنآویخته بر خیزه     

 انگار برآورده دگرباره سر از موج 

 افکن ژرفاى تهیااشعار نهنگ     

   

 

 

 یک بار دگر گام کشیده سپه نظم 

 تا آن که کند با سخنان رخنه به پوالد     

 آوازآشوب کند تندر اندیشه به  

 خفته است شکوهش چو شبى کوفته از یاد     

  

 در سینه یکى خاطره جوشید چو عصیان 

 انگیخته بس نبض بر آن خسته دل سنگ     

 ت خودآگاهى من بسته بسى صفدر پش 

 ى آهنگاز قصه ،از وزن رخ واژه     
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 یکى گُرد سلحشور به آواز از یادِ 

 انگیز و سخنگوشاید که شوم مرثیه     

 گه رزماى، آن جلوهآن سرکش اسطوره 

 رخ و روبدن، سیمْ آن دیو شکن، روىْ     

  

 سلحشور مقدس که اوستا ردِاى گُ 

 تو را نام و نشان نیک و ستودهخواندست      

 اى آن که گذشتى ز همه خوان معما 

 سرودهآواز فردوسى توسى چه خوش      

  

 

 

 ات با لب زرتشتخوانند بسى مرثیه 

 ى تو هیچ ندانندلیکن سخن و کرده     

 بسیار ز مرگت سخن و قصه ببافند 

 اما ز سرانجام تو اندرز نخوانند     

   

 ن تقدیس نگاهىتو فاتح رویین ت 

 گهر سرخ نجاتى ،ى دلآتشکده     

 ى ابهاماز فر کیانى به سرت هاله 

 تو پور گشسپى و تو اسپندیوداتى     
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 اى یکه سوارى که به هنگام نبردت  

 از تهمتن و رخش مهابا ننمودى     

 از غیرت چشمان قدم پلک ببستى 

 بر تیر گَزینش تو درِ چشم گشودى     

  

 د که رویینه تنت حافظ دل گشتهرچن 

 آماج روانت مگر آن چشم ترت بود     

 دیدى که ز دیدن نبود جایزه جز درد؟ 

 با این همه تصمیم نگه در گهرت بود     

  

 

 

 پس چشم گشودى تو و تقدیر خریدى 

 پروا نه ز غم کرده نه از مرگ رمیدى     

 افسوس اگرچند بر اورنگ نهادى 

 ما به دل اوج رسیدىاز مرگ خود ا     

  

 ى گشتسپ فراموش مبادتاى زاده 

 آن عهد که هنگام فرشگرد ببستى     

 نبندم نگه از شرمِ دو پلکمگفتى که  

 بسیار بدیدى و زآن روى شکستى     
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 دستگاه انتخابگر

 

  عقالنیت ـ عواطف  

  :دو های خودآگاه به ذهن در سطح پردازش اصل پردازشگرهای موازی

متمایزِ عقالنی ـ استداللی و عاطفی ـ هیجانی مجهز است. این دو  سیستمِ 

هایی گوناگون پردازش و ارزیابی های تکاملی متفاوتی دارند، با شیوهخاستگاه

که از نظر تکاملی عقالنیت، اند. کنند، و در نقاطی متمایز از مغز تمرکز یافتهمی

محور، خودآگاه، نقدپذیر و خطىِ زبان الگوى سازمان یافتگىِنیز جدیدتر است، 

ها را گام به گام، طی فرآیندی خودآگاه و به سیستم عقالنی داده شناخت است.

کند، اما به خاطر همین پله پله بودنِ تحلیل، و امکان نسبت کند پردازش می

بازنمایی هر پله در زبان، روند کار خودآگاه است و گامهای استدالل روشن و 

 باشد. ینقدپذیر م

خودآگاه از احساسات شکلى کیفى، مبهم، چندپهلو و نیمهعواطف و 

تر است، به شکلی غیرزبانی و این سیستم قدیمی سازماندهى شناخت است.

گیری و پردازش را در کند و تصمیمبنابراین نیمه خودآگاه ـ ناخودآگاه کار می

، از این رو تنها دستاورد رساندهایی موازی و همزمان و شتابزده به انجام میگام

ی خودآگاهی و رمزگذاری در زبان خارج اش از دایرهشود و بدنهآن خودآگاه می

وخو )مانند خشم و ترس و شادی و...( را است. این سیستم حال و وضع و خلق

ها و وضعیت عمومی سیستم من را کند که همانا حالتِ پردازش دادهتعیین می

 دهد.نشان می
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  ها عقالنی است.گیری و تحلیل دادهتنها راه تصمیم ایی خام:گرعقل 

 ارزش شمرده های عاطفی ـ هیجانی، به خاطر بیپردازش ی ناگهیس:تله

های رفتاری گیری و انتخاب گزینهشدن، کارآیی خود را در فرآیند تصمیم

دهند. داوری به دلیل فلج شدنِ دستگاه عاطفی ـ پیشاروی من از دست می

 دهد.انی، کارآیی خود را از دست میهیج

 :پردازش عاطفی و هیجانی در شرایطی که نیاز به پردازش  راهبرد سپندارمذ

چون یابد و در سایر موارد همگرا وجود دارد، اولویت میسریع و فراگیر و کل

ای کمکی در کنار سیستم عقالنی ـ استداللی به کارکرد خود پشتیبان و پردازنده

 دهد. ادامه می

  گیری و دستیابی به حقیقت، احساسات تنها راه تصمیم گری خام:احساساتی

ها متصل نباشد غیراصیل، سرد، هرچه با احساسات و هیجانو عواطف است. 

 غیرانسانى و دروغین است.

 ها و نادیده انگاشتن عقالنیت به تمرکز بر عواطف و هیجان ی ساوول:تله

گیریِ شفاف و خودآگاه و دقیق منتهی ای تصمیممحروم شدنِ من از رونده

شود. ناکارآمد شدنِ دستگاه عقالنی ـ استداللی به فلج شدن روند داوری می

 شود. درست منجر می

  :ترکیب هر دو توانایی پردازشی به شکلی که هر یک  راهبرد شهریور

 ریع و فراگیرِ های مبهم اما سجویی از پاسخهای دیگری را تکمیل کند. بهرهکاستی

های رفتاری هیجانی، در کنار روندهای دقیق و مستدل عقالنی برای انتخابِ گزینه

بهینه. تأکید بر راهبردهای عقالنی در شرایطی که پردازشی شفاف و دقیق و 

نقدپذیر مورد نیاز است، و حفظ کارآیی دستگاه عقالنی در شرایطی بحرانی که 

 شود.اطفی ـ هیجانی متمایل میاولویت پردازشی به سوی سیستم ع

Z  هریک  اند؟ جایگاهچرا این دو سیستمِ مجزا برای انتخابگری تکامل یافته

از آنها در مغز آدمی کجاست؟ چرا یکی از آنها با زبان پیوند خورده است؟ آیا 
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توان این دو شیوه را به دو سطح زیستی ـ روانی و اجتماعی ـ فرهنگی مربوط می

دهند تا چه حدى نسبت مى هیجانیهایى که به عواطف و حاالت نام دانست؟

 شامل و فراگیر است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  یک تصمیم مهم زندگی خود را به خاطر بیاورید، چه سهمی از این

ها و چه بخشی از آن متأثر از استدالل گیری زیر تأثیر عواطف و هیجانتصمیم

رو هستید اکنون با آن روبها که همعقالنی بوده است؟ یک انتخاب رفتاریِ ساده ر

گیری ها تصمیمتوان تنها با یکی از این سیستمبه همین ترتیب تحلیل کنید. آیا می

گیریم، چه مان از رفتاری که در پیش میی شخصیکرد؟ اگر چنین کنیم، تجربه

 ایرادی دارد؟

 

 

 

  

 اشون

 اشموغ

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 عقالنیت

 عواطف

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه
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 دی ماهاول  رام

 اول دی

 

 

 

 

 

پیش از میالد  ۵۲۲ی این روز به سال هنخستین رخداد تاریخی ثبت شد

شود و این زمانی بود که شورش فرورتیش در ماد آغاز و ایران زمین مربوط می

شد و اقتدار داریوش بزرگ را که تازه تاجگذاری کرده بود به چالش طلبید. 

میالدی پیامبر اسالم اولین وحی خود را در غار حرا  ۶۰۹یازده قرن بعد در سال 

 د. دریافت کر

ی مرگبار ای که ششمین زلزلهلرزههجری خورشیدی در زمین ۲۳۵در 

ثبت شده در تاریخ دانسته شده است، دامغان و شاهرود و بستام و آستان ویران 

هزار نفرشان از ساکنان شهر دامغان  ۴۵شدند و دویست هزار نفر از میان رفتند که 

ابوالقاسم ق( هم ۸۷۵الثانی  جمادی ۱۹) ۸۴۹نجشنبه اول دی سال بودند. در روز پ

را به پایان « حاشیه مطّول»سمرقندی از علمای قرن نهم هجری نگارش کتاب 

رساند. او این کتاب را به نام امیر علیشیر نوایی نوشته است. نسخه ای خطی از 
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و « رساله سمرقندیه»این کتاب در مدرسه عالی شهید مطهری نگهداری می شود. 

 .دیگر آثار سمرقندی به شمار می روند از« شرح رساله وضعیه»

 

 

 

 

 

ی روسها در قلمرو ایران های وحشیگرانهاندازیروز اول دی با دست

دژ اسماعیل و بندرگاهش  ۱۱۶۹زمین مصادف بوده است. در چنین روزی به سال 

ی روسها که زیر فرمان ی دریای سیاه توسط ارتش سی هزار نفرهدر کرانه

جنگیدند، فتح شد )تصویر باال(. روسها پس از ورود به یالکساندر سُووروف م

ی سربازان عثمانی را به هزار تن از ساکنان آنجا از جمله همه ۲۶بندر بیش از 

قتل رساندند و نُه هزار نفر را به بردگی گرفتند. این پیروزی به قدری برای روسها 

 Гром هیروسمهم بود که در قرن هجدهم و نوزدهم سرود ملی غیررسمی 

побе́ды, раздава́йся   گْروم پُبِدی، زارداوایسیا!: بگذار تندر پیروزی(

 بغرد!( آوازی در ستایش این پیروزی بود. 

در چنین روزی چندین درگیری مهم در دوران مشروطه هم رخ داده  

ی را مجاهدان تبریزخان که رهبر اردوی مستبدین بود صمد  ۱۲۸۷است. در 

( که آزادیخواهان پیروز شده بودند در همین ۱۲۸۸بعد )شکست داد و یک سال 

پیروز  در نبرد سرآبکه همدست وی بود بر رحیم خان خان ارمنی پرم روز ی

در تبریز  شانقزاقان( روسها به تبریز تاخت آوردند و ۱۲۹۰شد. دو سال بعد )

 ای را به وضع دلخراشی با نفت و بنزینعدهو زدندای پردامنهدست به کشتار 
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قزاقان هم ر مشهد همزمان د را نیز در تنور آتش انداختند.برخی دیگر سوزاندند و 

  امور شهر را در دست گرفتند.ی به یاری مستبدین آمدند و ادارهروس 

بانک رهنی ایران با سرمایه چهارصد و پنجاه هزار تومان از  ۱۳۰۵در 

، در همین روز دمحل وجوه تقاعد در محل سابق بانک استقراضی روس افتتاح ش

السلطنه وزیر مختار ایران در افغانستان شد و همزمان با مهدی خان فرخ معتصم

الممالک را استیضاح کردند. کمی ی مجلس دولت مستوفینماینده ۲۹این وقایع 

بعدتر احمد کسروی و پیروانش رسمی ناباب را باب کردند و آن هم این بود که 

هایی را که سوزی برگزار کنند و کتابکتابجشن ماه هر سال در روز اول دی

، و های دعاکتاب، رمانها، دیوان حافظدادند )از جمله مضر تشخیص می

 های بهائیان( را بسوزانند.کتاب

الدین ربانی رهبر اتحاد شمال افغانستان قدرت را به حامد برهان ۱۳۸۰در 

کشور برگزیده شده بود واگذار کرد، و در کرزای که به عنوان رئیس جمهور این 

دولت سوریه با پشتیبانی نیروهای ایرانی پس از بیرون راندن قوای داعش  ۱۳۹۵

 از حلب بار دیگر کنترل این شهر را در دست گرفت.

 

 

 

 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B9%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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شان اول دی در ضمن با رخدادهای سیاسی چندی مقارن بوده که بسیاری

هوانگ چائو شورشی مقتدر چینی شهر  ۲۵۹در سال  اند.در خاور دور رخ داده

زونگ را به فرار وا لویانگ پایتخت امپراتوری تانگ را فتح کرد و امپراتور شی

یک سامورائی به نام ایتو هیروبومی اولین نخست  ۱۲۶۴داشت )تصویر باال(. در 

ها بر ارتش خلق ویتنام برای مقابله با استیالی ژاپنی ۱۳۲۳وزیر ژاپن شد. در 

های استعمارگر به رهبری هوشی مین تشکیل هندوچین و بیرون راندن فرانسوی

در جریان انقالب فرهنگی چین دستورالعمل مائو را منتشر کرد  ۱۳۴۷شد، و در 

روشنفکران جوان برای بازپروری به روستاها بروند و با با فقر »مبنی بر این که 

 «رعیت آشنا شوند

وس در فرانسه به خطا به جرم جاسوسی محکوم آلفرد دریف ۱۲۷۳در سال 

کاران آغاز شد و کشمکش مشهور بر سر این حکم در میان روشنفکران و محافظه

ی مسلمانان هند با اجرای مراسمی استعفای گروهی رهبران کنگره ۱۳۱۸شد، در 

ملی هند را که اغلبشان مسلمان یا زرتشتی بودند گرامی داشتند. این نمایندگان 

ها از طرف هند به آلمان عتراض به این که انگلستان بدون مشورت با هندیدر ا

گیری اعالن جنگ داده و این کشور را به جنگ جهانی دوم وارد کرده بود، کناره

ی ملی هند به دست هندوهایی افتاد ی کنگرهکرده بودند. پس از این واقعه اداره



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

رو و خشن با استعمارگران پرهیز ی رویاکه اغلبشان نرمخوتر بودند و از مبارزه

 را امضا کرد.  ۲-های وآدولف هیتلر فرمان تولید موشک ۱۳۲۱کردند. در می

این روز در ضمن برای جنبش جهانی کمونیسم روزی ناگوار بوده است. 

یازدهمین پلنوم ملی حزب کمونیست چین در پکن برگزار شد و  ۱۳۵۷در سال 

بار دوران مائو را کنار گذاشت و از عهدر آن دنگ شیائو پینگ سیاست فاج

نشینی از اصول کمونیسم بود پشتیبانی کرد. اصالحات اقتصادی که به معنای عقب

هایی خونین شورش مردم رومانی به رهبری یون ایلیِسکو پس از درگیری ۱۳۶۸در 

به پیروزی رسید و نیکوالی چائوشسکو و همسرش سوار بر بالگرد از بخارست 

ی حزب کمونیست رومانی پایان یافت و مردم جشن در نتیجه سیطرهگریختند. 

ی براندنبورگ در برلین گشوده شد و بزرگی به پا کردند. در همین روز دروازه

( همین ماجرا در ۱۳۶۹به جدایی برلین شرقی و غربی پایان داد. یک سال بعد )

 برگزیده شد.  لهستان هم به نهایت رسید و لخ والسا به ریاست جمهوری لهستان

 

 

 

 

    لخ والسا    ایتو هیروبومی

   

 

 

  

 الدین ربانیبرهان اش برپا بودچائوشسکو در زمانی که کیش شخصیت
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دو رخداد نادر هم در این روز رخ داده که جای توجه دارد. یکی آن که 

گرایان که عضویت همجنس« نپرس و نگو»ی باراک اوباما قاعده ۱۳۸۹در سال 

ساخت را به قانون تبدیل کرد و به این ترتیب روهای مسلح را ممکن میدر نی

ممنوعیت استخدام این گروه در ارتش آمریکا برداشته شد. دیگری باز به خاور 

رهبر جمهوری کیم جونگ اون  چنین بود که ۱۳۹۲شود و به سال دور مربوط می

را برهنه بستگانش و پنج نفر از ( روبرو باال)تصویر  یشعموی شمالی خلق کره

در آن بودند و همراه با بلندپایگان سگ گرسنه  ۱۲۰انداخت که  یدر قفس

حکومتی خورده شدن ایشان توسط سگها را تماشا کرد. گناه این افراد آن بود که 

 پس از پایان سخنرانی او محکم دست نزده بودند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 هونوریوس سوم  دریفوس در زندان  ی سیاهپرنده
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هجری خورشیدی پاپ هونوریوس سوم  ۵۹۵ر چنین روزی به سال د

ی دومینیکن که از مسیحیان متعصب و خشن و مبارز تشکیل یافته بود را با فرقه

بتهوون در تئاتر شهر  ۱۱۸۷رسمیت بخشید. در  Religiosam vitam  فرمان

نگ شهابس ۱۲۷۰های چهارم، پنجم، و ششم خود را اجرا کرد، و در وین سمفونی

323 Brichia .اولین شهابسنگی بود که با فن عکاسی کشف شد 

ی ترابری نیز مصادف بوده این روز در ضمن با رخدادهایی در زمینه

اولین قطار باری هند در رورکی واقع در اوتَرکَند به حرکت در  ۱۲۳۰است. در 

مشهور به  SR-71اولین پرواز آزمایشی هواپیمای جاسوسی  ۱۳۴۳آمد، در 

های برای اولین بار در جاده ۱۳۴۴ی سیاه در کالیفرنیا انجام گرفت، و در دهپرن

شهری انگلستان حداکثر سرعت مجاز )برای با هفتاد کیلومتر بر ساعت( تعیین 

 شد.

 

 

 

 ی پیروز خرشاد دیلمیسکه

میالدی دیوکلتیان امپراتور روم زاده شد و  ۲۴۴در چنین روزی به سال  

هم جغتای خان مغول پسر چنگیز زاده شد. رفتگان  هجری خورشیدی ۵۶۲در 

میالدی به قتل رسید،  ۶۹این روز هم عبارتند از: ویتلیوس امپراتور روم که در 
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هجری خورشیدی(، جرج الیوت  ۳۹۱و بهاءالدوله پیروز خرشاد شاه آل بویه )

( ۱۲۸۱(، و ریچارد فن کرافت اِبینگ روانشناس آلمانی )۱۲۵۹ادیب انگلیسی )

 اند.ه در این روز درگذشتهک

 

 

 

 

 

 کرافت ابینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 جغتای خان مغول



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

 

 رتین چوبکاغذ: صوفی

 ۱۳۹۶ماه دی ۱۶ی هفتاد و پنجم، شنبهی کرگدن، شمارهنامههفته

 

 جانِ دیده رسیده در دیده   جان نادیده خسیس شده

 نقد در کاغذ است پیچیده  سر کاغذ گشاده دست اجل

 دین محمد بلخیالموالنا جالل

 

لمس کاغذ همیشه برایم ترکیبی از دو حس متضاد را ایجاد کرده 

نسالنم با من در آن همداستان باشند. است. حسی که شاید بسیاری از هم

از یک طرف کاغذ دلپذیر و خوشایند و لذتبخش است. بافت کاغذ، 

واسطه خط و نوشتار و دانستن اش بیصافی و نرمی سطحش، و سپیدی

کند، و میل به نوشتن و حک کردن چیزی همیدن را در ذهن تداعی میو ف

از جنس معنا بر این بستر بکر را. کمابیش به همان شکلی که جرج ارول 

اش با کاغذهای دفتری سپید نخستین رویارویی قهرمان داستان ۱۹۸۴در 

ای که او را به نوشتن خاطراتش، به پوست کند. رویاروییرا روایت می

 دهد.خواه سوق میای تمامیتتن، و به خروج از هنجارهای جامعهانداخ

از سوی دیگر برای من کاغذ یادآور درخت است. همیشه با در 

دست گرفتن کاغذ حسی بین گناه و حسرت هم در کار است. این حس 

جان درختی را در دست داری. این که درختی سرزنده و که جسد بی

اش بیجان شده و مثله ثبت معنایی بر پوستهی روینده و جاندار، به بهانه

ی شکوهمند کتاب را گشته و دگردیسی یافته است. کاغذ از طرفی قله

کند. دهد و از طرف دیگر غیاب جنگلی ارجمند را گوشزد میوعده می
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ی ما نباشد که تا این اندازه دیگری در زندگی روزانه« چیز»شاید هیچ 

ه و معماگونه، و تا این حد برخوردار از تا این پایه پیچید ضد و نقیض،

معنایی الیه الیه باشد. هر کاغذی در این معنا، خود به کتابی از معناهای 

 ماند. واگرا و متفاوت می

ای تشکیل انگیز است. پیکرهکاغذ در ماهیت خود چیزی شگفت

ای فرسوده، خرد اند. الشهیافته از اسکلت سلولهایی که زمانی زنده بوده

اش خمیر شده، و متالشی، که از تمام نمودهای سرزنده و جاندار پیشینو 

ترین چوبِ زدودهخلع شده، تا به چیزی دیگر تبدیل شود. کاغذ درخت

ترین پیشاهنگ کاغذ ممکن است، همچنان که چوبِ درختان نامنتظره

گو از دیرباز کاغذ را ذوق پارسیاست. بیهوده نیست که شاعران خوش

های اش. نام برگ بر صفحهاند، و نه تنهکردهرختان تشبیه میبه برگ د

کاغذ باقی مانده، شاید همچون اکسیری برای به خواب بردن وجدانهای 

ی درخت، و همچون تدبیری برای فراموش کردن این حقیقت ستاینده

عمر، که از چوبهایی تناور  آزارنده که کاغذ نه از برگهایی ریزان و کوتاه

 شوند. و استوار ساخته می و سربلند

 

 

 

 

 

 

کاغذ با این همه، به جسد پهلوانی سرو قامت شبیه نیست، که به 

لوح تابوتی خاموش و آرام و فروتن شباهت دارد. این خلع شدن از 

هویت پیشین روینده و سرسبزِ چوب ضرورتی است که آن را به کاغذی 
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مان شکلی که عارفان کند، که قرار است حامل معنا باشد. به هتبدیل می

ای دیگر و واالتر را برسازند، کشیدند تا منپارسا از خویشتن دست می

گون شدن را برای بازتاباندن و به همان شکلی که صیقل خوردن و آیینه

کردند، چوب درهم تنیده و محکم و زورمند درختان حقیقت سفارش می

را « فنا»ی از شکند و شکلشود و درهم مینیز از نفس خویش خالی می

کشد، تا به برگی تبدیل شود که قرار است خطی و معنایی در آغوش می

 ترین چوب است.ی خود حمل کند. کاغذ در این معنا، صوفیرا بر سینه

ی کاغذ است، از های گیاهی که بر سازندهآن اسکلت سلول

ای قندی به نام سلولز تشکیل یافته است. کاغذ تنها اسکلتی بیجان و الشه

اند ای از جنس قند است. اندکدرهم شکسته نیست، که در ضمن پوسته

انگیز آگاه باشند که آنچه در خوانانی که به این حقیقت شگفتکتاب

خوانند، در نهایت از نگاه زنند و میگیرند و ورق میدست می

ای قند است. شاید از این روست که مطالعه چنین شیرین دانان، پارهشیمی

دهند. اید با این بهانه است که چوبها به کاغذ شدن تن در میاست. ش

چه سرنوشتی خوشتر از این که با دست کشیدن از خویشتن انباشته از 

 ای چنین کنیم؟معنا گردیم، و همچون پانیذ و قندپاره

با این همه، مدح و ثنای کاغذ بسنده نیست و همچنان عذاب 

نیست که بر برگهای کاغذ نقش بر وجدانی در میان است. زیرا تنها معنا 

بندد، که بیش از آن، و پیش از آن، پوچی و پراکندگی است که بر می

آالید. شمار لمد و آن را با خویش میبستری چنین مقدس می

چرندنویسان همواره بیش از شمار اندیشمندان بوده و هست و خواهد 

ای ست و سنجیدههای عمیق و دربود، و حجم نوشتارها و کتابها و مقاله

ها و بافیآید، همواره از مزخرفات و مهملکه در جهان پدید می

ایم کاغذهایی چنین ها کمتر باقی خواهد ماند. همگان دیدهگوییپراکنده
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شان. انبوهی از ارجمند را، با واژگانی سبک و مهمل و پوچ بر جبین

لید چرندها که مدام در شمارگان فراوان در صنعت چاپ و نشر تو

ای ملی یا ویرانگر محیط زیست نیست، که شود، تنها اتالف سرمایهمی

ای قندسان و توهینی است به ماهیت کاغذ، و ناسزایی است به پیکره

 تبار، که به مذلت حمل مهمالت دچار آید. عالی

دارم، چندان از کمیاب از این رو من که کاغذ را بسیار عزیز می

های اش با رسانهش و جایگزین شدنااش، کنار گذاشته شدنشدن

الکترونیکی ناخرسند نیستم. چرا که در غیاب کاغذ، حضور چوب و 

بدل  توان دید، هرچند که شاید غایت و آرمان هر درختی،درخت را می

شدن به کاغذی باشد که متنی ماندگار و معنادار و ژرف را در سینه جای 

 داده باشد. 
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ل رد مو  سیقیابتذا

لجبار کاکائی  سید حسین مجتهدی، فردین خلعتبری، شروین وکیلی، غالمرضا آرذی، عبدا

 مدیر میزگرد: رضا نامجو

 ۱۳۹۶ماه ، دی۱۳۱ی ی تجربه، سال هفتم، شمارهماهنامه

 

است که  یمبتذل عبارت یقیصفت: موس یضیف یمهد -رضا نامجو

آن روبرو شده اند. در حال به کرات با  ریاخ یفن در سال ها یمخاطبان و اهال

کالم و  یقرار دارند که به لحاظ فحوا یمورد اقبال عموم یحاضر خوانندگان

 ریرا درگ عهاز جام یانتقاد قرار دارند اما بخش اعظم زیت غیت ریز یقیموس نیهمچن

شاعر،  دان،یقیمفهوم ابتذال چند موس یستیچ یبررس یخود کرده اند. برا

 دهیپد نیا مینیتا بب میرا دور هم جمع کرد نگارخیتار شناس وروانکاو، جامعه

قرار  ریتحت تأث زیمرزها را ن یهنر فراسو ایکرده و آ ریرا درگ رانیا یقیچرا موس

خود به ماجرا  یتخصص دید هیکارشناسان از زاو نیاز ا کی. هر ریخ ایداده است 

رشناسان پاسخ کا گریاز گفت و گو به سواالت د ییپرداخت و البته در بخش ها

و  یا شهیبه مباحث ر یزیگر انه،یکه البته در م ینشست تخصص نیداد. در ا

و  یخلعتبر نیفرد ،یمجتهد نیحس ،یرضا آذر ،یلیوک نیزد، شرو زین یفلسف

قرار دادند و سپس  یواژه ابتذال را مورد بررس شهیدر ابتدا ر ییاکاعبدالجبار ک

 یو اجتماع یاسیجهات مختلف س از یقیرا در موس دهیپد نیا یخیتار ریس

مفهوم ابتذال در  یستیچ یبررس یکردند. متن کامل نشست تخصص یواکاو

را در  یو علم یمختلف هنر یشاخص حوزه ها یبا حضور چهره ها یقیموس

 :دیخوانیادامه م
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که مطرح شده و قرار است دوستان در مورد آن  ینامجو: بحث رضا

 رد؟یگ یمورد استقبال م رانیمبتذل در ا یقیاست که چرا موس نیصحبت کنند، ا

ابتذال   یشهیکه  ر میو سؤال کن میبه عقب برگرد یبنا بر مالحضات بهتر است کم

 درکجاست؟

واژه را  نیمن ا دیو گفت دی: شما  که از اول قضاوت کردیخلعتبر نیفرد

 قبول ندارم.

 یما م لیدل نیاند، به هماز قبل حکم داده یانامجو: بله، چون عده رضا

است؟ امروز  یابتذال از چه جنس نی. اصال امیریو حکم بگ میبرگرد دیبا مییگو

چند  رد،یگ یمورد استقبال قرار م یبه قول عده ا رانیمبتذل در ا یقیکه موس

از دوستان در  کی هرکه موضع  نیتوان در موردش مطرح کرد. اول ا یسوال م

 ایابتذال اصال وجود دارد  نیو ا مینک یما از چه صحبت م ست؟یمورد ابتذال چ

 یساریجواد  ایسوسن  یمثال وقت ست؟ین یاتفاق، زمان نیا انایکه اح نی. دوم اریخ

 دانسته اند؟ یخوانندگان بعد از خود را مبتذل نم انایخوانده اند، اح یم
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 ینظر نیدر مورد خوانندگان قبل از خود چن یحت ای: یخلعتبر نیفرد

جمع  نی. با توجه به امیکن یموضوع صحبت م کیراجع به  داشتند. مقدمتا ما

دوستان  نمیمشتاقم که بب یلیمختلف دارند، خ یچند نفره که دوستان، تخصص ها

که متأثر  یمنطقخود بلکه نگاه  یا قهیو سل یکنند، نه از نگاه شخص یچه فکر م

 یموضوع، افراد با تخصص ها کیاز تخصصشان است. خوب است که درباره 

واحد  جیمختلف به نتا یبا منطق ها دیکنند. شا یشیاندهم گریکدیتفاوت با م

 ییگو ست،ین یخوب یلیخ زینفسه چ یف دن،یواحد رس جهی. البته به نتمیبرس

 نکهیحسن دارد؛ ا کیاما  کنندگونه فکر  کی گریقرار است همه با همد مییبگو

و نگاه  هیزاو کیاست، از  حیدرست و صح یلیکنم خ یکه من فکر م یزیآن چ

 ییگراکند از مطلقیموضوع کمک م نیا .دیایممکن است اشتباه به نظر ب یگرید

 .میریفاصله بگ

خودم دوست  یورود به مطلب از منظر تخصص ی: من برایمجتهدحسین 

ابتذال را به  ینولوژیترم نی. ما امینگاه به واژه ابتذال داشته باش کیداشتم ابتدا 

یا  banalityمعادل  شتریواژه ب نیدانم ایکه من م یی. تا جامیبر یکار م

banalitat و  یدر زبان آلمانbanus/ banis  نی. ادیآیماز التین است که 

محاکمه  یاست درباره« هانا آرِنت»کتاب  ادآوریمن  یبرا اریاختیموضوع ب

دهد و  یبه دست م «banality»در مورد  یگزارشاو  .میدر اورشل «شمنیآ»

تواند مبتذل  یشر هم م یحت دیگو یکند و م یصحبت م «ابتذال شر»ره دربا

به ظاهر ابتذال که  نیدرست است، ابه نظرم واژه  نیکه در بحث ا ایباشد. نکته

خوب  یمن برابرنهاد فارس یعنی. باشدشده فارسی نم کیفکر م یاست ول یعرب

 شیتوان برایم یخارج یهاواژه یاشهیام. هر چند به صورت کلدهیند شیبرا

برند. یاطاعت به کار مدر معنی ها وقت یلیرا عرب ها خ« بذل»گفت. خود لغت 

وارد  یبذل کردن. وقت یگریرا به د یاطاعت یعنی« بذل الطاعه لفالنه»به طور مثال 
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هم که در  سیبان ایاست. بانوس  رشیشود در آن مطاوعه و پذ یباب افتعال م

بخواهم در فاز  نیارباب بوده است. اگر از ا یمعنوکروات اصال به  یصربزبان 

 زیچ کیاست که  نیدهد، ایابتذال رخ م رآن چه د ایکنم، گو یریگجهینت هیاول

در خدمت آن  یبه نوع . یعنشوندیاو ممطیع  هیشود و بقیو ارباب م دیآیم

 . درستین یشناختییبایبحث ز کیبحث الزاما  گری. آن جا دندیآیم ارباب در

به  لیتبد شتریچون ب .ستین یبر اصول عقل یو مبتن یبحث شناخت کی قتیحق

. دفتیتواند اتفاق بیو ناآگاهانه در افراد م یرواندر سطحی شود که یم ندیفرآ کی

است که  یزیچ  نیا .هستمسئله  نیکردن ا ریفراگ یبراهم  یفشار اجتماع کی

 اریبس گاهیدو پا م،یکنیال صحبت ماز ابتذ ی. در واقع ما وقتمینیب یها مدر توده

 یقیکه آن موس یکس یعنی. کنندهمصرف  یگریدگر و دیتول یکیمهم است؛ 

 گریدو الزم و ملزوم همد نی. اکندمی شصرفکه م یگریکند و دیم دیمبتذل را تول

. وگرنه حذف هر کدام پیدا کند یبخواهد معن یگریباشد تا آن د دیبا نیا. هستند

 ،یطیمح یهابحث ست کهجا نیکنم ایشود. فکر میم یگریاز د ییباعث معنازدا

ساختار روان فرد و توده  میخواهم بگویشود. مبرجسته می یارسانه ی وجتماعا

 دیشاکه  د،یگویم« mass»به آن  دیکه فرو یزیدارد. آن چ تیاهم انیم نیدر ا

از ابتذال با  یه قسمتکرا هم باید بکنم اشاره این برابرنهادش باشد.  نیتوده بهتر

گاهی وقتها چون  .کندیبرقرار م وندی( پcelebrity cultureفرهنگ شهرت )

توان در یکه م ییهامبتذل است، مثل اسم دیگویرا که متخصص م یزیآن چ

استاد هستند  یدارد. دوستان همگ یگرید یمعناگاهی  د ونام بر یقیموس یحوزه

چیزی ممکن است متخصصان  .را باز کنند شکل موضوع نیتوانند به بهتریو م

بسیار پیدا تواند شهرت یمهمان که  مینیبیرا اصال فاقد ارزش و معنا بدانند اما م

رسانه ها  یچرا که وقت اورد،یتواند با خودش قدرت بیشهرت م نی.  بعد اکند

قا و اتفا – هاد. رسانهنکنیم دایپ یگریابعاد دمعانی کنند، یم جیشروع به ترو

 کنند یتوانند هوادارسازیکنند و میتر کار میقو یلیاالن خ -یرسم یهارسانه
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 یمطرح م «یپرستندگان افراط»به عنوان  یاجتماع یکه در روانشناسو روندی 

 ؟کنندیچه کار م «یپرستندگان افراط»است که  نیسوال ا کیکنند.  جادیشود را ا

 یهم دارد که آقا یدهد و کتاب یانجام م« کشمور سیال»هم هست که  ریتعب کی

خودشان را  ندیآیمبیشتر عده  نیا دیگویترجمه کرده، او م یاحسان شاه قاسم

او و  یکنند. عکس هاای شبیه به ستارهخواهند خودشان را یم .کنند فیتعر

کنند می غیتبلرا  ییهاآدمکه شود یاما چه مدهند. الگو قرار میاو را  یحالت ها

مثال روز در  کی. میبدان بتذلم یلیتها ممکن است ما هنرشان را خوق یلیکه خ

از کدام  دیآیم یسیرئ یمثل آقا یمان بزنم؛ کسیبا بحث اجتماع یقیموس وندیپ

کنم، منظورم یکه از واژه هنرمند استفاده م دیکند؟ حاال ببخشیهنرمند استفاده م

 !مثل تتلو ی؛ از کسدشویوار گفته متودهدر فرهنگ است که  یزیچ

که از  نیام و عالوه بر اباره نوشته نیدر ا یزی:  من چیخلعتبر نیفرد

کار را  نیا یکروب یام. مگر آقاآورده زیمانکن را ن یام، اسم ساستتلو نام برده

 انجام نداد؟

 دیکن یشان را بررسیکارها یاز جهت فن دیتوانی: شما میمجتهدحسین 

 ند.سطح هست کیهر دو در  دییو بگو
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 انیجر جهینت نیکنم. ایصحبت م جهی:  من در مورد نتیخلعتبر نیفرد

مانکن در  یتتلو و ساس کهافتد یاتفاق م یوقت استیس-است. هنر استیس -هنر

 .رندیگیمشابه قرار م یگاهیدو جناح کامال مخالف در جا

بود، نو  یاتفاقاین یکی : بله، کامال درست است. چون یمجتهد حسین

 یابتذال، معناساز نیبا ا وندیکه  در پ است یزیچ هافرهنگ ستاره. نام بردم

 یخواهم کم یکند. میم دایدر ساختار فرد پ یشود. بعد جنبه روانشناختیم

که بعد از دوستان دوباره حرف  میصحبت کن ها هم«fan»و  روانیپی درباره

 زد. واهمخ

نه و  ایهست  یابتذال ایکه آ میبرس جهینت نیاول به ابیایید  رضا نامجو:

 ...میرسیهم م روانیاست، بعد به رفتار پ یاگر وجود دارد، از چه جنس

وجود  دیدانم. بایم ینیقیو  ی: من اصال ابتذال را قطعیآذر غالمرضا

شود یمعلوم نم فشیمبتذل تکل ریداشته باشد چون اگر وجود نداشته باشد امر غ

فقط  ایآ د؟یسنجیم یرا با چه شاخص شما ابتذال امااست.  یباز نیا یکه کجا

و در این  بحث است کی نیاکه  ؟دیبه آن دار یزگردیمی روشنفکرانهنگاه  کی

. میببخشعینیتی به آن  میخواهیو م میسازیم شیواره برااتیادب کحال داریم ی

 یخی. در هر دوره از ادوار تارمیقنه کنواره را به آن حُاتیادب نیا میخواهیم یعنی

مقبول،  ریغ ایامر مبتذل  یعنیابتذال بوده است.  د،یکنیشما به هنر نگاه م یقتو

جمع  رشیکه مورد پذ یزیچ» میاسمش را بگذار ابوده که م یمشروع و امر ریغ

وارد آن حوزه  یکه خبره و کاربلد هستند و وقت یجمع« .ستیمتخصص ن

 کیکنند. حاال  یرا ط ریمس دیبکنند و چگونه با دیدانند چه کار با یشوند، میم

 انیشوند متصدیشوند که از نظر من خودشان میچارچوب م نیآدم وارد ا یسر

 یخواهم کمیاست که من م نیجا وجود دارد ا نیکه ا یابتذال. نکته ا یاصل

 (trendروند ) کیچارچوب خارج کنم و جلوتر بروم و ابتذال را  نیرا از ا میپا

در امور مبتذل  یعنیندارد.  یانیاصال نقطه پا اما ،نقطه آغاز دارد کیکه  نمیبب
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 گریبه همد هیشب ارید و اتفاقا بسنشویدائما تکرار م یو گردش یچرخش یریمس

منشأ انواع  دییتا بگو دیهست یاگر شما به دنبال ابتذال واحد یعنیهستند. 

وجود  های متفاوتبا خاستگاهها انواع ابتذال میخواهم بگویهاست، من مابتذال

 دیکنمعلوم در واقع  یعنی د،یتان را مشخص کناگر شما شاخص نیبنابرا .دارند

ماست که همه  یمادر نیسرزم یقیموس ایاست  رانیا یمل یقیشاخص ما موس

کُرد را  یقیاگر امروز موس یعنی. دیریگیم جهیاقوام در آن نقش داشته اند، بهتر نت

 یگریمفهوم د زین یلُر یقیود، از موسشیک مفهوم از آن استنباط می د،ینیب یم

به دم  یدهد و وقتیبه دست م یگریمفهوم د زین یآذر یقیشود، موسیبرداشت م

توان یم التیتشک نیاندازد و در ایراه م یاهلل خالقکه مرحوم روح یو دستگاه

که وقتی جست و جو کرد، هم را «  رنگارنگ یهاگل» و «دانیجاو یهاگل»

 یاست. م یدر آن متجل یرانیفرهنگ ناب ا یمام عناصر واقعت دیدهیگوش م

با توجه  میکه بگو نیا ایشاخصه ها مشخص شود  نیا دیابتدا با میخواهم بگو

مثل تتلو و امثالهم وارد  یکنم و کسان یم یدوران زندگ نیکه من در ا نیبه ا

ه نام ب یدارد، اصال امر رپاپ مد نظرم قرا یقیاند و فقط هم موسشده یباز

مقدار  کیجا  نیا ست،یمهم ن میبرا لیاص یقیموس ای یمادر نیسرزم یقیموس

 شود. یعوض م هیقض نیباورها و نگاه به ا

حمله کردند  یریوز ینقیکه به عل یاز کسان یباالخره بخشرضا نامجو: 

کند و یم کسانیرا با خاک  یمادر نیسرزم راثیدارد م یریمعتقد بودند که وز

 یریآنها هم کار وز فیدر تعر یعنی. ستین (کیفونیپلندصدایی )چما  یقیموس

 است... دهیرس یمبتذل به نظر م

 نم؛یب یموضوع را در سه بافت م نیمن ا نی: بله، بنابرایآذر غالمرضا

را  طیاول شرا یعنی. positionو سوم  situationدوم  ،conditionاول 

که  یکند و بعد موضعیم دایمعنا پ طیشرا نیرا که در دل ا یتیبعد موقع نم،یبیم

از  طیشرا نیاها و تیموقع نیدر ا دانیقیموس ریغ ای دانیقیافراد به هر حال موس
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 یاز بخش یمرحله منطق کیبافت را به عنوان  سه نیدهند. اگر ایخودشان بروز م

 یمثال م کیشود. یاز مشکالت حل م یلیخ میریدر نظر بگ ییقایاز ذهن موس

معروف به روشنک  یسادات رسول قهیروشن شود. سرکار خانم صد هیزنم که قض

وقت هم چهره  چیاست که ه ییهااز چهره یکی« رنگارنگ یهاگل»در برنامه 

به نام دکلمه  یانیساز جردر واقع متن یاست ول یقیموس هیدر حاش شهینبوده و هم

 یلیخ شهیدانم ر یکه م ییشود و تا جایمحسوب م« رنگارنگ یهاگل» یقیموس

 نیاهل وارد ا اریبس یسه نفر از آدمها ایتصوف دارد. با دعوت دو  ی درقیعم

وقت  چیه رد،یگیصورت م شانیکه با ا ییهاشود اما بنا به مصاحبهیحوزه م

بعد  یها باشم ولبرنامه نیدر ا ایاعتراف نکرد که اصال قرار است دکلمه بخوانم 

« رنگارنگ یگلها»مثل  ییهاو برنامه یرانیا لیاص یقیاز گذشت پنجاه سال از موس

ملقب به  یرسولسادات  قهیخانم صد یخط کار یوقت «دانیجاو یگلها» ای

متن،  ،گفتار اریتمام ع یالگو کصاحب ی دینیب یم د،یکنیروشنک را نگاه م

 گوارخوش ییقایبرنامه موس کی یتواند شعر را برا یاست که م یدکلمه و کس

خواهند یهستند که در همان دوره نم یانیگراابتذال یکند ولینم ادیپ رویکند. او پ

 یخیصحبت ها را بنا بر اسناد تار نیها باشد. من ااز برنامه یلیدر خ شانیا یحت

اهلل بیحب یبه قلم آقا رانیا یقیموس خیکنم. مثال سه جلد کتاب تاریمطرح م

 دیمشابه وجود دارد. شا یکتاب ها ریو سا رانیا یقیموس خیفرد در تار یرینص

داشت که  یاهیزاو ای دیافق د یلیکه بنا به دال ییهااز برنامه یدر بعض دییبگو

 یکار را بخواند اما بعد از مدت یهاشد که دکلمهیدعوت م شانیخاص بود، از ا

دلت شاد و  وستهیپ»مثال  د،یگویم شانیکه ا یپاره گفتارها ایپاره جمله  یحت

بعد از خودش نه  یهایقیکه در موس یشوند، به طورینمونه م « لبت خندان باد

 نی. بنابرااورندیادا را در ب نیکنند ایم یسع یکسان گرینه د وشود  یم دیتقل گرید

زنند و یم دیافق د کی ندیآیهم که م یکسان یدانم حتیکه بنده م ییتا جا

 یمود محمودو پنج ساله مثل استاد مح ستیب ست،یعمر ب کیروند، با یم
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اند. مثال نبوده رویهم پ ودشانندارند و خ رویهستند که پ یکسان ،یخوانسار

 یوقت یبوده ول شاهیعل یحوزه صف لیاص اریبس نیاز متصوف یخوانسار یمحمود

 .دهدیها به نشانه احترام تواضع نشان م ییرسد و مقابل صبایبه مکتب صبا م

 یلیافتد، خ یاتفاق م نیهم ا یقترسد وینم میخدمت صبا به طور مستق یحت

 میگویرا م نیشاگرد صبا بوده است. ا شانیرسد. بعدا نقل شده ایم یفاتیتشر

شوند را چند  یم یخوانسار یکه برادرخانم برادر آقا یشیتجر دیحم یچون آقا

و کتاب « مرغ شباهنگ»ام در مورد کتاب صحبت کرده شانیام و با ادهیجلسه د

  .گریمشابه د یها

کند، یمشخص م زیچ کیرا با  فیشما تکل یهابه نظر مثال رضا نامجو:

 ...ستین روزیامروز و د یبرا یکه بحث کنون نیا

 میخود را مشخص کن ییقایموضع موس دیجا با نی: البته ایآذرغالمرضا 

 پاپ. یقیموس ای میکن یصحبت م لیاص یقیکه از موس

 

 

 

 

 

 

هنوز  یعنی. ستیهنوز شفاف نکنم مفهوم ابتذال  ی:  فکر میلیوک نیشرو

 به نظرم در حد لفظ است.

که  ییهایژگیاز و یکی دیتان در مورد ابتذال گفتدر صحبت رضا نامجو:

 یم یکار انیم نیاست که خواص در ا نیا ست،یمبتذل ن یقیموس ایهنر  یبرا

 یکار کی« خواص یمنها کی» یعنی. پس احتماال مفهوم مخالفش ریخ ایکنند 
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دهند و قاعدتا خواص به طور یکه عوام گوش م یهر کار یعنیکنند، یم

 کنند، لزوما مبتذل است؟ینم دییتأ صدصددر

و خاص است. من اعتقاد دارم که  زیسؤال ر کی نی: ایآذر غالمرضا

 یوجود داشته است. البته ابتذال را من به معنا یخیتار یهاابتذال در همه دوره

امر،  کیبلکه ابتذال را به عنوان  نمیبینم اردیبد و ناپا ح،یزشت، وق زیچ کی

با آن  یخواهم فرهنگستان یهم نم یلی. خنمیبیصدا، جهت و جنبه مخالف م

از آن استنباط شود اما چون  یمتفاوت یتواند معانیبرخورد کنم چون لغت ابتذال م

بد  ایچه قدر خوب  یامر کیکه  نیما ا اریدارد و در ناهش ینگه م یما را راض

 بحث دارد. یاز نظر من جادهد، نشان می یو منکر ینهرا با است 

که  یبد نباشد. روش دیاعالم موضع کنم که شا کی: من یلیوک نیشرو

نگاه به واژه  کیاول  یعنیاست.  یگرفت به نظرم روش جالب شیدر پ نیحس

 کی یعنیاست. « دست به دست دادن» قشیدق یمعن ،یدر عرب« بَذَل».  میندازیب

مصرف  یلیکه خ یدست به دست شود. مثل لباس یرا من به شما بدهم ول یزیچ

. جالب است هایی مترادف هستنداژهدویکلاز این نظر شده است. بذل و صرف 

است که   terereو آن هم  میدار یمعن نیبه هم قایدق دواژهیکل ککه در التین ی

. هم از همانجا آمده به معنای مبتذل triteی و کلمه کردن یدستمال یعنی قایدق

اتفاقا در و  میکه دار یگرید یهادواژهیو کل banalityبه نظرم در کنار 

باید به اینها هم نگریست تا دریابیم که منظور ، هم هستندتر جیرا یشناسجامعه

. بوده است کردن و فرسوده شدن یدستمال یعنیمندرس کردن اصلی از ابتذال 

ماجرا  نیزد، به ایکه رضا م یو در امتداد حرفخواهم شروع کنم یجا م نیاز ا

 یشناختهنگاه جامع کی م،یکه در مورد کلمه ابتذال دار یواژگان یمعن نیبا ا

 . ندازمیب

 ستند،یکه نخبه ن یسانفن به ک کیکه کلمه ابتذال را نخبگان  نیاول ا

 یرتقد گاهیجا کیرود، اصوال یابتذال به کار م یکلمه یوقت یعنی. ندیگویم
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نظران و قطبش کارشناسان، صاحب کیکه  میدار یدو قطب کیوجود دارد، ما 

کنند و یصحبت م یگرید یموضوع هستند که در مورد عده کیخبرگان 

ها تکرار شد، در صحبت درهمان طور که  :دوم یمبتذل هستند. نکته ندیگویم

 کیدر  یعنی. ندیگویمتفاوت، مبتذل م یزهایمتفاوت، به چ یخیتار یدوره ها

 طور نباشد.  نیا گرید یممکن است مبتذل باشد و در دوران لمیف کیدوران مثال 

که ما آنها را  ییها لمیاز ف یلیمشهور است. خ یلیاتفاق خ نیا نمایدر س

معنا که منتقدان  نیند، به ااهمبتذل بود لمیف خودشاندر دوران  میدانیم کیکالس

 یشکل نیآنها ا .«است یسبک لمیف»و « خوردیمبه درد ن ؟ستیچ نیا»گفتند یم

میالدی  ۱۹۳۰ یدههمشهور  یهالمیبه ف یکردند اما حاال وقت یها نگاه م لمیبه ف

هستند. باستر  یاو تکان دهنده مهم یلیآثار خمان در چشمهمه  م،یکنینگاه م

آدم مبتذل  کیدر دوران خودش  یشود ولیمحسوب م یآدم مهم کیاالن  تونیک

 شده است. یقلمداد م م،ییگویکه م یریتعب نیبه ا

که اول اشاره  یادواژهی. آن کلمیقدرت هم دار گاهیبحث جا کی نیبنابرا

که به  یزیکنم چیفکر م-در مورد فرسوده شدن و دست به دست شدن-کردم، 

، به شودیم فیقدرت تعر یشبکه کیمبتذل که در  راست که ام نیا دیگویما م

 نیا یکیمطرح شد؛  یژگیدارد. پس االن دو و یادیلزوما بسامد ز کهاین شکل 

که  نیدوم ا شود،یم فیتعر یخیتار یشبکه کیاست و در زمینه که وابسته به 

از آدمها مخاطبش هستند. آن چه که  یادیعده ز یعنیاست.  ادیز عشیبسامد توز

 دهیو نخراشو زشت  ییو ابتدا یهر چه قدر هم بدو دتعداد مخاطبش کم باش

 یکننده نییآن تع یفرهنگ ریتکث گری. به عبارت دندیگویباشد، به آن مبتذل نم

 نه.  ایاست که مبتذل باشد  نیا

 یهاهستند که گروه زهایچ یلیخ میممکن است بگو نیبا توجه به ا

به  د،خوریم یبرچسبچنین به هر صورت  ایمبتذل است  ندیگو یقدرت م

 یگلها»و  «دانیجاو یگلها»امروز. مثال  رانیمثل ا یطیخصوص در شرا
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اما  ،دانستندیمبتذل م یقیموسبه معنای دقیق کلمه را بعد از انقالب، « رنگارنگ

 ...میکنیبه آنها نگاه م کینوستالژ یلیاالن خ

 است... لیاص یقیاز موس یاالن اصال بخشرضا نامجو: 

مبتذل  یقیبه آن موس ی علماها: آن دوره در خطابهیلیوک نیشرو

 گفتند.یم

نسل  یداشتند. وقت یا دهیعق نیچن زیها ن نیسیموز یحت رضا نامجو:

 یقیبه موس میخواهیگفتند ما م زادهیعل یو آقا یلطف یو آقا انیابتهاج و شجر

 گفتند... یم« نه» یقیدر واقع به آن موس م،یبازگشت داشته باش یرانیا لیاص

 بردند.یا به کار نممبتذل ر یکلمهاما : خلعتبری نیفرد

 بردند... یکلمه را به کار م نیا بونیپشت تر دیشا رضا نامجو:

اطالق کلمه ابتذال  نده،یاز گذشته به آ یرشی: هر عدم پذیخلعتبر نیفرد

جهشی  کیو  دیآیم یادوره کیسبک،  کی. مثال ستیدرست ن شیبرا

شود. یم کیو کالس دیآیافتد. مثال از دوره باروک م یدر آن اتفاق م ی(ونیموتاس)

چون  دیوگیباخ مبتذل نم یقیکند، به موسیمدرن کار م یقیکه موس یمطمئنا کس

روند را  کیاست. در واقع « روند»  یعنی دیاست که شما گفت یزیآن همان چ

 کند.یم یط

کنم که من با مدار قدرت کار  دیدوباره تأک دی: اجازه دهیلیوک نیشرو

 نیندارم. اول انقالب در نماز جمعه به ا یبودن ماجرا کارو غلط  یدارم. با درست

که  اییقیهر موس یا یقیبه کل موسها امروز هم بعضیگفتند. یمبتذل م یقیموس

 یخانم کی نیو یرادر اپاگر . حاال ندیگو یدر آن بخواند، مبتذل م یخانم

 شود.یمبتذل قلمداد م با این تعریفخواند بسوپرانو 

انقالب نوشته  لیدر اوا رانیا یقیموس خیدر مورد تار یبکتا رضا نامجو:

خواستند سفارش کار یم یوقت مایشده است. جالب است که دوستان صدا و س

بوده و  یغرب ونشیداشته، هم ارکستراس یغرب یکه رنگ و بو یقیبدهند، با موس
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قی تا موسیآمدند  یتر کنار منداشته، راحت یرانیا یقیبه موس یهم اصال شباهت

تفاوت وجود  نیدانستند. پس ا یمجلس لهو و لعب م ادآوریتار را  نچوایرانی. 

 دارد...

 

 

 

 

 

 

شناسانه جامعه نگاهم یهیزاو میخواهم بگویاما م .: بلهیلیوک نیشرو

. بحث ریخ ایاز آنها بر حق هستند  کیموضوع ندارم که هر  نیبه ا یاست و کار

شاخص به  یسر کیو  میکن فیتعر میتوانیرا م دهیپد نیا ایاست که آ نیمن ا

مبتذل  لمیمبتذل، ف یقیموس میگویم یمن وقت الکه مثطوری  یا نه؟ میاوریدست ب

 ییاروپا سمیرمانت یدر دوره دقیقا معلوم شود که منظور چیست؟رمان مبتذل...   ای

قلمداد  یمهم یلیخ یرمان بودند که در آن زمان رمان ها یدر قرن نوزدهم، کل

« فرعون»مشهور است و  «هیگوت لیتئوف». مثال دیستیگونه ن نیند اما االن اشدیم

 شیاما بخش عمده کارها .میاما خوانده شتریاست را ب یکه داستان حضرت موس

.  خودمان یمثل ر.اعتمادیک چیزی رود. یمبتذل به شمار م اتیادب امروز بخشی از

محسوب  یمهم یلیآدم خهوگو بوده و در دوران خودش  کتوریودوست  هیگوت

مبتذل  یادوره کیکه  ییزهای. فقط چمیش را هم دارابرعکس ریمسپس . هشدیم

؛ بینیممیهم اش را واژگونهشوند، بلکه ینم کیشدند بعدا کالسیقلمداد م

مبتذل  تررسند اما بعدیو مُد به نظر م کیدوران با شکوه، کالس کیدر  ییزهایچ

 فیتعر میخواهیدارم که اگر م دیتأک ییایپو نیا یرو لیدل نیشوند. به همیم

ثابت بمانند. به نظر من  خیکه در گذر تار میداشته باش دیبا ریمتغ یسر کی م،یکن
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. دیشود و به آنها مبتذل بگو دایپ یگروه قدرت کیاست که آن  رهایمتغ نیاین اول

 یه قدرتگرو یول ریخ ایگروه متخصص آن موضوع هستند  نیندارم ا یاصال کار

 یگروه م کی قالب،ان لیاست. مثال در اوا رگذاریآن حوزه تأث یاست که رو

که خودشان  میندار یپخش نشود چون مبتذل است. کار یقیفالن موس دیگو

و بسامدش  یآمار عیکه توز نی. دوم استندیرشته ن نیمتخصص ا ایدان یقیموس

مبتذل به صورت مشترک  در آثارهایی آن که ویژگیهم  یدارد. نکته سوم تیاهم

به چون  .دانمیم ینید من ابتذال را عییممکن است بگو نیبنابرا شوند.دیده می

که از صفات مشترک برخاسته از  قائل هستم شیبرابیرونی  یتینیآخر ع یمعن نیا

 . دهیمی مبتذل به آن ارجاع میآید که ما با کلمهچیزهایی بر می

شود و نامیده می« هامنش هینظر»رم که دا ینظر یمدلدانید چنان که می

 ،میندار یکار شیهایکارزهیبه ر. است دهیچیپ یهاستمیسبخشی از دیدگاهم در 

 کی المث«. منش»است به نام  یستمیس کی یهر عنصر فرهنگدر آن مدل اما 

منش  کدر مقام یهر کدام  یعلم یهینظر کیو  لمیف کیرمان،  کی ،یقیموس

در مورد فرهنگ  یهستند. وقت لیتحلقابلیده و تکاملی همچون سیستمی پیچ

که روشنک  یروشنک، مثال آهنگ و آواز یقیموس مییگویو م میزنیحرف م

منش هستند و  کیها هر کدام نیبنان خوانده، ا ای یکه مهست یآواز ایخوانده 

 اطالعات در «تیب»چند منش  نیا دییبگو دیتوانی. شما مدشان کرلیتوان تحلیم

 دییتواند بگویم نیشده است، همچن یمعنا در آن رمزگذار هیچند الیا خود دارد 

توان یها را منیاست. تمام ابوده اش چه طور یشناختو روان یشناختجامعه ریتأث

اضافه کرد،  یتوان به آن دو مورد قبلیکه م یگریمشترک د زیچ کیکرد.  لیتحل

 نیبه بعد در ا یادوره کیشود و از یمکه مبتذل قلمداد  یاست که در اثر نیا

نهفته در  یحجم معنا یعنیکم است.  یاطالعات یمحتوا ،شودیم تیتثب گاهیجا

 یدهلو دلیاز ب یشعر کیمن  دیو کم است. شما مجسم کن قیغالف رمزگان، رق

شعر دارند.  زیشاعر است و هر دو ن زین یبخوانم. او شاعر است و شاطر عباس قم
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 یلیکرد خ دایتوان پ یکه در شعرش م ییحجم ارجاعات و معنا یدهلو دلیب

ممکن است دو هزار  د،یخوانیپنجاه کلمه از شعر او که م یاست. به ازا هیال هیال

 ستیدو دیهم در پنجاه کلمه شا یبدهد. شاطر عباس قم مااطالعات به ش «تیب»

که در زند یرا م یهمان حرف بایتقر رزایم رجیاطالعات به شما بدهد. ا تیب

دارد.  هیچند ال شیشعرها ،یخوانیاما عطار را که مفهمید، نخستین برخورد می

است که حجم معنا نسبت  نیمبتذل است اما منظورم ا رجیکه ا ستین نیحرفم ا

وجود  یامر مشترک کیتر است. در مورد آثار مبتذل به نظرم قیرقاش رمزگانبه 

 کمتر است. مزگانرحجم معنا نسبت به حجم  یعنیدارد، 

 !چرا دیدانیکنم میکه احساس م دییگویمطوری : شما خلعتبری نیفرد

های مبتذل و شدن منش ریفراگ لیکنم دلیفکر مبله، : وکیلی نیشرو

 .شوندباالیشان همین رقت معناست. یعنی زود و آسان فهمیده میبسامد 

است  ادیحجم اطالعات ز نیا کیکالس یشعرادر : چرا خلعتبری نیفرد

 کمتر است؟ دیکه اسم برد یگریو در کسان د

و بحث  کیاز بحث ها تکن یکیدارد.  یادیبحث ز ی: جاوکیلی نیشرو

ها چون به منششود. یم دهیچیسنت، معنا پ کیدر درون  یعنیسنت است.  گرید

 یاجتماع طیشرا یگریداند. تر وجود داشتهدهد که پیشو مفاهیمی ارجاع می

 ایشود ب انیب یاجتماع یدر آن شبکهبخواهد که  میدار ییال معنااص. یعنی است

 سه مورد به نظرم برجسته هستند. نیا؟ نه

 یبرا ستند،یمتخصص ن دیآن گروه قدرت که گفت اری: معخلعتبری نیفرد

 ست؟یچ رشیعدم پذ ای رشیپذ

اما معیار نهایی  نباشند. ای: ممکن است متخصص باشند یلیوک نیشرو

 قدرت است.
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کنم یصحبت م ستندیکه متخصص ن ی:  من در مورد کسانخلعتبری نیفرد

که افکارشان  یافراد خیدر طول تار یعنیکننده هستند.  نییتع شهیچون آنها هم

عامل  دیبا یگروه کی یعنیاند. که عامل بوده ستندین ییهاگذاشته، همان ریتأث

خواهند یهستند که معده  کی دیو گفت دیرا مطرح کرد یباشند. شما صحبت جالب

با اصرار  قتیو آدمها هم در حق« brand»کنند به آن  کیخودشان را نزد

 اورندیکنند را باال بیکه فکر م یزیخواهند آن چیبودن م کینزد نیخودشان به ا

قرار دهند. چون  یگریدر سطح ددر پیوند با آن خواهند خودشان را یو هم م

 یبردن سطح فرهنگ باال یبرا یگریبه عوامل د ازیخودشان آن سطح را ندارند و ن

متخصص  ریکه غ میکنیکه از آن صحبت م یدارند. آن گروه قدرت شانیو اجتماع

 ست؟یچ ارشانیهستند، مع

قدرت در آن  یهاگروه نیکه ا ی: کال در سطح اجتماعیلیوک نیشرو

 یراب یعنیع، وخبرگان آن موض ریغ یخبرگان و چه برا یفعال هستند، چه برا

 که قدرت است. میدار ریمتغ کیزنند، یکه برچسب ابتذال م یکسان یهمه

 قدرت اما... مییگوی: مخلعتبری نیفرد

 که به قدرت وابسته هستند. ی: منافعیلیوک نیشرو

است که اصال آن قدرت از چه  نیشان اکنم سوالیفکر م رضا نامجو:

 ...یگرید زیچ ای ی؟اسیاست؟ قدرت س یجنس
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جا  کیکه  میدار «یاکوفسکیما» کی اتیادب خی: در تارلعتبریخ نیفرد

زند. خودش شاعر یو جهان م هیروس اتیبرچسب ابتذال به همکارانش در ادب

کند و افکار او را به یم دییرا تأ یاکوفسکیما دیآیم یحکومت کی یاست ول

به  ار یاکوفسکیکه ما نیا یبرا ارشانیکند. در معیمطرح م اریعنوان متر و مع

مطرح  یحزب یهایوابستگ ایکنند، آ ییمقبول شناسا یفرهنگ دهیپد کیعنوان 

کرده  دایخودشان پ یهاشهیو نسبتش با اند یادب انیجر نیاز ا یریتعب ایاست؟ 

 کنند؟یم دیاند که از آن تمج

 نیگفت ایم چهیاست. ن یاچهین ی: به نظرم شکلش کمیلیوک نیشرو

بر  یدهد و بعد منافعیم صیرا تشخ یقتیست و حقه یتیکه عقالن ستین یطور

 یرو تیشود و بعد عقالنیبرآورده م یمنافع کبرعکس، یبرآورده شود. مبنایش 

 یاکوفسکیگونه است. ما نیکنم ایسازد. در مورد ابتذال هم فکر میرا م یزیآن چ

 نیکه ژِدانف از طرف استال یشود؟ زمانیمطرح م یاست. او چه زمان یمثال خوب

. دیکن تیحزب فعالچارچوب خط مشی در  گرید دیشما با دیگویو م دیآیم

کند، خوب یم ریکه در خدمت قدرت است و قدرت را تکث ییآن معنافقط  یعنی

 است...

باعث  یاکوفسکیما یحزب کیدئولوژیا رشیپذ یعنی: خلعتبری نیفرد

 ذارد؟گ یاش میکار هنر یدر فرم و محتوا یریشود اما آن چه تأثیم

 انیشاعران و ادب هیامتداد، بق نی: جالب است که در اخلعتبری نیشرو

شود یمبتذل است و نم گرید «تایمرشد و مارگار»شوند. مثال یماز میدان به در همه 

جالب است االن که نگاه  یول .وردخیچاپش کرد. اصال برچسب ابتذال م

که گفتم  ییرهایمتغ م،یکن ینگاه ممبتذل است. االن که  یاتفاقا هنر ژِدانف م،یکنیم

انبوه شده است. بعد از آن که قدرت فرو افتاد و قدرت  ریرا دارد و اتفاقا تکث

 اش کم است.ییمعنا یو  اتفاقا محتوا ،مبتذل دیگویکه آمد به آن م یبعد
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 دیمتصور شو دیتوان یم ینسبت کی یی: شما به لحاظ معناخلعتبری نیفرد

موضوع هنر،  ؛یو افکار حزب دیگویم یاکوفسکیکه ما یزیآن چ انیم دیابیب ای

 یقیبه اسم موس یزیموضوع شعر، موضوع درام و موضوع رمان اما مثال به چ

 انیکه در جر یگرید یهایقیدر مقابل موس میدار ییما مقاومت ها، میرسیم

د به وجو نیرا در مغرب زم یانیها جرکند. مثال روسیم دایپ یگریمحتوا، شکل د

قرار  چویستاکول شُ ثم یو ... در مقابلش کس  فیفوپروک ،ینسکیاورآورند. استیم

هستند.  اریها به عنوان متر و معنیا یاز آن گذشته هر دو یادیدارد. االن که زمان ز

شعر  یاست. حتکیفیت از  ییاعال دشود در حیم دیکه تول یزیچ یعنی

 نیکرد، بدون ا یادب یجد یلیخ یهایشود بررسیم ییرا در جاها یاکوفسکیما

صحبت  رانیاگر در مورد ا میگوی. من ممیبه موضوعش اعتنا کن میکه بخواه

و  یشور ریکه بعد از اتحاد جماه یآن هنر نیب ایدارد؟ آ یچه تناسب نیا میکنیم

با  یکنند، چه نسبتیم دایکه به آن دست پ یهنر نیاست، ا برپس از انقالب اکت

که نظام بعد از  یزیچ ای. آ میکرد جادیا یبعد از انقالب اسالمدارد که ما  یهنر

 اسیکند، قابل ق یم دایو پنجاه و هفت به آن دست پ صدیانقالب سال هزار و س

کند و بعدها راجع  جادیا اریدر نظر گرفته شود که متر و مع یزیاست به عنوان چ

 .ریخ ایبه آن حرف زده شود 

در چشم  کیدئولوژیا یهاکه انقالب است نی: گمان من اوکیلی نیشرو

 که گفتم یریبا توجه به تعب !دنکنیم دیابتذال تول همیشه و در کل انداز بلندمدت

و  رانیا یانقالب اسالم ه،یانقالب اکتبر روس ن،یچ یمعتقدم در انقالب فرهنگ

قرار دارند  ستمیب قرنکه معموال در  ایدن یهمه جا کیدئولوژیا یتمام انقالب ها

مایه با معنای رقیق داریم که آسان و انبوه ، فرهنگی کممعوال هم چپ هستندو 

 شود. شود و با قدرت هم پیوند دارد و بعدتر مبتذل ارزیابی میتکثیر می

به نظرت شود. یمطرح م انیم نیسوال در ا کی: خلعتبری نیفرد

 کند، مبتذل است؟یم دیرا که تول نگرادیکه لن چیستاکووشُ
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اتفاقا مشکل  فیو پروکوف چیستاکوو: جالب است که شُ یلیوک نیشرو

، و تا حدودی در تعارض با خط مشی حزبی است که آثار دارند یاسیس

 کنند.یم ماندگارشان را تولید

که بعد از انقالب اکتبر به  یو نظام ینظام شورو نی: اخلعتبری نیفرد

 ،ییقایموس یهااز شاخص یکیآورد، در درون خودش به عنوان یوجود م

 را دارد. چیشوستاکوو نگرادیلن

 ریسال اتحاد جماه یااما شصت و خردهای بله، در دوره: وکیلی نیشرو

ربطی به این آثار شود، یم دیتولونش که در یزیآن چ یو بدنه میرا دار یشورو

 ی ابتذالهادارد که با شاخص ییهایژگیبه نظرم وموفق ندارد. برعکس، 

اشعار حزبی و بلکه  ،ستین چیشستاکوواستالینگراد ها نیا یخواند. بدنهیم

است.  هکرد دیتول یحزب اتیچرند یکل یاکوفسکیاست. ما یاکوفسکیمای مایهبی

 یخوب یکنم. بعد از انقالب خودمان هم کارهایصحبت م یمن به لحاظ آمار

 .، اما نسبت به کل تولیدات ایدئولوژیک بسنجید..شده است دیتول

 : مثل چه؟عتبریخل نیفرد

بعد از انقالب  یخوب هایاتفاق نمایدر سبه ویژه : به نظرم وکیلی نیشرو

 میخواهم بگو یاما م ،بوده نیخودمان هم چن یو سنت کیکالس یقیافتاده. در موس

 بدنه مبتذل بوده است... نگاه کرد. دیشده را با دیکه تول یزیکل چ
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 یهم از سو یا، ارادهموارد خوب نیا دیدر تول ای: آخلعتبری نیفرد

 حکومت وجود داشته است؟

ندارد. حکومت  یکنم حکومت اراده چندانی: من فکر موکیلی نیشرو

 میکه گفت یندیفرآ نیادر قدرت است که هر کدام از آنها  یهاکانون یسر کی

هر های فرهنگی. فرایند برچسب زدن و تکثیر کردن یا مهار کردن منش. درگیرند

خودش کار مقطعی قدرت و منافع  یدوره خودش و برا اتیر مقتضبنا ب زیکدام ن

 کند.یم

 ست؟ین رگذاریتأث یعنی: خلعتبری نیفرد

ای که اغلب این در شبکهفقط  یاست ول رگذاری: تأثوکیلی نیشرو

 نیبا تشخص دادن به نهاد مخالفم. ااصوال . من کنندجریانها همدیگر را خنثا می

، یا فالن دولت و است نیاستال ،یشورو ریجماه مثال دولت اتحاد مییکه بگو

. هر ستیگونه ن نیبه نظرم ا «...خواسته»یا چیزی را « ای داشتهبرنامه»حکومت 

این هم از کارکرد اما  ،دارند ریتأث یلیخشخصیتهای بانفوذ سیاسی  یچند در نقاط

ت نه هاسشود. خواستن و اراده کردن کار منها ناشی مینهادها زیر تاثیر من

 یهامتشکل از کانون یااست و شبکه هادن کی رانیا یاسالم یجمهورها. نهاد

 دیبا میکنیم لیتحل یهستند. وقت ییهامتصل به هم دارد و در هر کدام از آنها آدم

ها  نیکند؟ هر کدام از ایم دیکه کال چه تول میو نگاه کن مینیرا بب یدگیچیپ نیا

 دیتول یزیدر لس آنجلس چ ایدن یر آن سونفر د کی. مثال دارد یلیتحل کی

ماست. کل آن را که با هم جمع  یقیموسبخشی از به هر حال آن هم کند که یم

 ک،یدئولوژیا یاست که بعد از انقالب ها نیا نمیب یکه من م یزیچ م،یکن یم

اش چه موافق و چه مخالف، که همه نی. به خاطر امیدار ینیچن نیافت ا

ضد آثار حاال اند پناه بردهکه به غرب  ییهاروس . مثالشودیم کیدئولوژیا

 نیا نمیبیکه م یزیاست. کال چ کیدئولوژیآن هم ا که ،کنندیم دیتول ستیکمون

از  یمعموال رقت .دهدیرخ مو به شکلی آماری که گفتم در بدنه  ستهایژگیو
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نهادهای  میحال ترمبعد از آن جامعه در  یتا مدت یعنی. دیها داربعد از انقالبمعنا 

 است.ساز خودش فرهنگ

 ؟یزیانگرقت یعنی: رقت خلعتبری نیفرد

محتوای بودن معنا منظور است.  قیرق ی: رقت به معناوکیلی نیشرو

تا زودفهم باشد و  شود.یاش کم میسبک شده و چگال یبه نوعها معنایی منش

 های مردم بخوردبه دردِ برانگیختن توده

بپرسم چون به نظر  یآذر یاز شما و آقا یسوال دیده اجازه رضا نامجو:

 یآذر یموضوع اشاره کردند. آقا نیبه ا یلیوک یو آقا یخلعتبر یرسد آقایم

 ای لیابتذال اص کیاتفاقا به  م،یکنیدر مورد انواع ابتذال صحبت م یگفتند وقت

 ...یاصل

 : من از سه بافت نام بردم.یآذرغالمرضا 

که  یبه هم دارند. صورتبند هیشب ییهایژگیفاقا وات دیگفترضا نامجو: 

 د؟یدار یصورتبند نهیزم نیشما در ا ایکردند مشخص است، آ یلیوک یآقا

 یالوگید نیکنم ایمهم است و فکر م یلیبحث خ نی: ایمجتهدحسین 

که  میخواستم در ادامه چند نکته را بگویداشت. م یادیز تیکه االن بود، اهم

 فیاست که در تعر نیا تیهم اشاره شود. واقع یآن صورتبندبه  یبه نوع دیشا

 یخیو بافتار تار ناز عوامل بسامد است که اشاره شد. پر بسامد بود یکیابتذال، 

آخر  نیکه ا یبود اما بحث یکه نکته مهم ییو بحث حجم معنا دیتوان دیرا م

 نیاست که ا نیا م،یاوریشاخصه ب کیآن را به عنوان  میتوانیمطرح شد و ما م

 نیقدرت است و من با ا گاهیاش جاشود. همهیگفته م گاهیابتذال از کدام جا

 خیکه در تار یاواژه .است کیدئولوژیحکومت ااز اشکالش  یکی ، وموافقم

است اما  یمیقد یلیواژه خ نی. اآیداز اینجا می به نام هنر متعهد میخودمان دار

زمان حزب توده. درست از آن زمان از  ؟شود یپررنگ م یلیخ یاز چه زمان
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 یو حت ییکسرا اوشیو س یشاهرود لیاسماع یمثال شعرها :زنمیمثال م است.

 شود به بحث هنر متعهد.یم کیکه نزد یی. درست جاهاشاملوو  ماین ییجاها کی

 گاهیجا کی ونیسیاپوزنهادهای در جایگاه شاعران که باشد ایتواند ثمرهیم

دهند یم یفیتعر کی ندیآیکنند. انگار آنها میم دایپ یفکرروشن انیدر جر یقدرت

کنم مخاطب،  یمابتذال، فکر  مییگویاگر هم م ست؟یکه ابتذال چ نیدر مورد ا

مهم است.  ارینکته بس نیتواند مقهور ابتذال شود. ایو روشنفکر هم م ستندیعوام ن

باره جهان کی. به دیمختلف را د یها هیال دیبا میگویخاطر است که م نیبه هم

تعهد به  نیابر مبنای اش تنها یگذارکه درجهآید به شکلی در میروشنفکران ما 

 هیبه حاش یتوللو  یرازیش یدیتواند باشد. مثال حمیمحزب یا جناحی سیاسی 

را  یبهبهان نیمی. شما سشودنادیده گرفته میشعرها  یسر کیشوند و میرانده 

معنا  یو حت ییقایاز جهت موس رانیا اتیادب خیتار که واقعا در دیریدر نظر بگ

شود، چرا یرانده م هیبه حاشفرهنگی کشور هم در کانون  یاما حت .همتاستیب

قسمت  کی نیا مکنی. فکر مستیو متعهد ن یغیچندان تبل شکه نوع شعر

مفهوم  یعنی هم به مکتب فرانکفورت کنم. یخواهم اشاره ایجا م نیماجراست. ا

Vulgar  آمدند هنر ها فرانکفورتی .گفتندیمردمان پست مبه  روم باستانکه در

تر باشد یمترق دیشا هیال کی نی. اتعریف کردنددر برابر هنر ارزشمند را مبتذل 

آنچه در خدمت سلطه و قدرت باشد را چون . مینیبیم یکه در شورو یزیاز چ

 . ددانیمبتذل م
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در  یقدرت وقت نیکه ا دیدصحبت کر نی: در مورد ایآذرغالمرضا 

. ردیگیاز ابتذال از آن صورت م یریو تعاب میمفاه رد،یگیقرار م تاسیخدمت س

رسد یوقتها به قدرت م یو گاه ردیگیشکل م ییجا کیاز  یاسیس انیجر کی

کند. چه یم فیرا تأل نیکاتب دارد ا کیدر کنار خودش دارد. انگار  یو هنر

که  یاستحاله و اتفاق جهیو بعد در نت سدیا بنور یزیکاتب چ کیشود یطور م

کرده و یبوده که مبارزه مموضعی  کیدر  یزمان کیکه  یاسیس انیجر یبرا

 یهنر انقالب کیاره از بکیاست به  نیکه همراه ا یهنر ده،یحاال به حکومت رس

که راجع به آن  یزیکه چ لیلد نیشود. به ا لیمبتذل تبد زیچ کیمتعهد به  یلیخ

شود یدرباره هنر م یعوض شده است. چه عوامل قطعموضعش کند، یت مصحب

 نیاز ا شینفسه پ یاست که آن را ف یدر اثر هنر یچه عوامل قطع ؟مثال آورد

 کند؟یارزشمند م م،یکه راجع به محتوا صحبت کن

شود آن را در ابعاد مختلف یاست و م ی: سوال خوبیمجتهدحسین 

باشد، از آن  یمیقد یمحتوا وقت یعنیخود محتوا  میخواهم بگوی. ممطرح کرد

. به میآن را مبتذل بنام میتوانیمن نم دهیبه عق یول .شودیقدرت استفاده م یبرا

و هفت  اهو پنج صدیانقالب و سال هزار و س لیدر اوا هیسا یطور مثال شعرها

 ؟دقرار دار یادر چه درجه اوشیبا نام مستعار س انیمحمدرضا شجر یقیموس ای

را فقط در نظر بگیریم چطور  اشیشناختییبایو ساختار ز شیاگر محتوا

 کنیم؟اش میارزیابی

 رد؟یگیبحث در مقابل فرم قرار م نی: محتوا در اخلعتبری نیفرد

محتوا  یکنم به جایم شنهادیکنم. پ یمن کمک دی: اجازه دهوکیلی نیشرو

. به هر یساختارمند مییبگونی یع. میاستفاده کن ییمعنا یاز تراکم، حجم و چگال

و محتوا  میدار یافتگیو نظم  یدگیچیاز پ یبا درجات متفاوت ییحال ما ساختارها

متعهد هم باشند. مثال  ست. ممکن امیمعنا دار یاز چگال یهم با درجات متفاوت
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هم خوب  یلیاست. خ یمتعهد یقیموس زیاش نیقیمتعهد است و موس نگرادیلن

همه  زیآنژ نکلیم یو کارها «نیستیس یسقف صومعه»مثل  ییاست. کارها

 پول گرفته و کارش را انجام داده است. سا،یهستند. طرف از کل کیدئولوژیا

 قدر ماندگار شود؟ نیباعث شده که ا یزی: چه چخلعتبری نیفرد

متغیر ساختارمندی و چگالش معنا دو  نیاهر جا : به نظرم وکیلی نیشرو

 شوند. یدگار ممان ، خورندببه هم گره 

 زهیانگ دیکه شا یکیدئولوژیو ا ییمعنا ی: اگر آن جنبهخلعتبری نیفرد

زمان  کیکه  ییزهایچ ای زمینیباشد در اثر مرور زمان مستهلک شده باشد، مثل لن

 قتیدر حق ،یاسینظام س کی یبعدها به خاطر تجربه عمل یبوده ول یاساس یلیخ

. آن ستین هاز آن قابل توج ییجاها ایخورد یبه درد نم گریشود گفت که د یم

. چه ماندمیبه وجود آمده، ماندگار  نیا یهیکه در سا یزیچ یشود ولیعوض م

 شود ماندگار شود؟یباعث م یعامل

اثر اگر ساختارمندی و پیچیدگی کافی داشته باشد، حتا : وکیلی نیشرو

به خودش  دیجد ینمعاتواند میمستهلک شود،  ی نهفته در اثری اولیهمعناوقتی 

. ساخته شده استبزرگداشت انقالب فرانسه  یبتهوون برا ۹ یسمفون دینی. ببردیگب

اما هنوز برای ما دلنشین است و از آن  ستیدر کار ن یاانقالب فرانسهاالن 

 .شته..دا یتیوضع نیچنهم مشروطه عصر مرغ سحر در  کنیم.معناهایی برداشت می

 .زدیریبه هم م ییمعنا ین محتوا و چگالجا آ نی: پس اخلعتبری نیفرد

به  دیجد یدارد که معنا لیقدر پتانسآناست که  نیمهم ارضا نامجو: 

 ؟یا نه ردیخودش بگ

 ییبتهوون چه معنا ۹ یاالن سمفون رد؟یگیم یی: چه معناخلعتبری نیفرد

 به خود گرفته است؟

کجا به کار بتهوون را  ۹ یمختلف، سمفون یهادوره دینی: ببوکیلی نیشرو

 یهااالن جنبش ،بردندیبه کار مآن ها ستیها و مارکسچپزمانی بردند؟ یم



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

شما ساختار  یبرند. وقتیهمان را به کار م «new age» یصلح و ادامههوادار 

 .ندک دایپ یدیجد یتواند مدام معانیم د،یفشرده دار یو محتوا دهیچیپ

فرم دارد  ؟شودیحتوا منتقل مم نیکه ا دی: چرا اصرار دارخلعتبری نیفرد

 کند.یمحتوا را منتقل م

 .ستین ی: آخر فرم خالوکیلی نیشرو 

من معتقدم فرم، خودش  ؟میکنیم جادی: پس چرا فاصله اخلعتبری نیفرد

 .ستیمحتوا دارد و  بحث معنا ن

 .ستیکند اما در واقع محتوا ن یم دیمحتوا تول دانِیمفرم : وکیلی نیشرو

آورد، اما خودش از جنس معنا ایی برای ظهور معنا فراهم میریخت و فرم فض

 نیست.

 .گیردسی کار قرار میشناییبای: فرم در خدمت زیمجتهدحسین 

مشکل  یلیکار را خ ،ییبایز مییگویم ی: نه الزاما. وقتخلعتبری نیفرد

 .میکنیم

 انیبه م یقیموس یهاکیو تکن یادب یلفظ عی: چون صنایمجتهدحسین 

 .ندیآیم

 ،یرباع مییگویم یاست. وقت ییشناسا یبرا ی: فرم عاملخلعتبری نیفرد

 ،کندیصحبت م یزیو راجع به چه چ ستیکه درونش چکاری نداریم  نیابه 

 اری یمثل رو بایز زیچ کی ایکند یم سیپادشاه را تقد کی ایدارد  یمفهوم مذهب

ماند. یبه خاطر فرمش مشود و یشناخته م یرباع ... به هر حالکندیم فیرا توص

 یشکل نیا یقیموس نهی. در زمدیدر آن جست و جو کن دیتوانیرا م ییهر معنا

که حاال به  ییقایاثر موس کی یقیموس نهیدر زم دینی. ببدیرا زد یاست. مثال درست

که  یافاقد معناست؛ جمله یقیبزرگ جهان، موس یهانیسیگفته چند تن از موز

شنوند یرا م یقیتوان راجع به آن صحبت کرد. آدم ها موسیاست و م شهیقابل اند
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استنباط  کیو بودن خودش از آن  یدئولوژیو ا تیبه فراخور ذهن یو هر کس

 کیهست،  ۹شماره  یکه در سمفون ای، متنگفت نیکند. همان طور که شرویم

متن ن آتوانیم معنای نمیکه  ییهایرانیما ا یبرا .کندیم میرا مستق فیمقدار تکل

 یگاه دیشا ای یانقالب ای زیشورانگ انیجر کیاحساس همچنان  یول ،میرا بفهم

بدون  م،یشویمفعال و  میکنیاستنباط م یقیعاشقانه را از آن موس یریوقتها تعاب

خاص برساند.  یجا کیقرار بوده ما را به  یقیآن موس میریکه در نظر بگ نیا

ی انتزاع یبه هنرها کینزد یلیخ یعنیارد. د گرید یتفاوت را با هنرها نیا یقیموس

(abstract )ها، شهیاند نیا ایاست که آ نیاست. بحث من و سوالم ا

 گذارد؟یم ریتأث یماندگار یاز فرم برا ریهنر به غ یبه کجا یورزشهیاند

. مروانکاوانه به موضوع نگاه کن یهیخواهم از زاو ی: میمجتهدحسین 

(  (subjective ی.بلکه ذهنستین  lineal یخط یشناسزمان ،ی اثرکرونولوژ

 کیاش اصال افزوده شود و مولد ییمعنا یهاهیتواند الیممتن  نیا یعنیاست. 

شعر نو و شهر  میتوانینم ام میخواهم بگویخاطر م نید. به هموبش ییایپومتن 

افروخته  یآتش یا»که  مینیبیاز موالنا م یباره شعر کی. به میکن یبندکهن را دسته

 نیا خ،یدر طول تار نیا یول ستینوتر در کالم مان ن نیاز ا« هاشهیاندی هشیدر ب

یعنی  .ندیافریبنو  ییمعنا یهاهیداشته باشد و ال یشگریرا دارد که پو لیپتانس

آن  یمتن قو کویژگی ی یعنی به درازا بکشاند،و قرائت را  ریبحث تفس نیهم

 نشود. یزمان خط ریاساست که 
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به بخت و  دیما فقط با ایدارد  یکم یارهایمعاین ویژگی  نامجو: رضا

 یحد از معنا غن نیشعر تا ا نیا میسال بعد بفهم صدیکه مثال س میاقبال وا بگذار

 بوده است؟

 یبود که دوستان اشاره کردند ول یواژه خوب ،ی: ماندگاریمجتهدحسین 

چه  ، کهمینیان زمان خودش ببدر هم میتوانیاز آن را هم ما م یزانیکنم م یفکر م

 یتواند چالش فکریباشد و چه قدر م زیبرانگ ریو تفس زیتواند معنا برانگیقدر م

هستند که در زمان  ییزهایدهد، چ یبه ما نشان م خیکه تار یزیکند. آن چ جادیا

زمانی  دیشا «میمن مرز فردا» دیگو یم چهیخودشان به آنها پرداخته نشده است. ن

وجود اش دربارهدکترا  یهادادند اما امروز رسالهیه دانشگاه راه نمکانت را ب

 شود. یممعتبرترین استاد شناس، دارد و کانت

هم بارز است و  یلیکه خ میدار یژگیو کیها یرانی: ما ایآذر غالمرضا

است. آن  یروانکاو اش ازدواژهیپردازند چون کل یحتما روانکاوها بهتر به آن م

 نیما ا یقیادوار موس یدر تمام. ( استینی)جنون خودبزرگ ب ایمگالومانهم 

به انحا مختلف هم در ساز و هم در  ینین خودبزرگ بیا یعنی .وجود داشته است

 یلیو اتفاقا من خ ی هم نداردبد یمعناقضیه  نیا یول .شودیم دهیخواننده د

هم  یاوانندهوجود داشته، خ یاگر ساز یعنی. نمیبیرا م اشنانهیخوشب یه یرو

هم ساز، خواننده را و هم خواننده، ساز  یعنیکرده است.  لیبوده که آن را تکم

به  دیبا گرید یاند. از سودهیمصالحه رس کیدو به  نیکرده است و ا لیتکم ار

 تیکه اصال مردم ما ترب در این مورد بحث م؛یبحث آموزش توجه داشته باش

چند درصد  د،یریبعد از انقالب در نظر بگ انیاند. شما در طول سالنشده ییقایموس

اثر از ابتذال  حد نیکه تا ا یعوام ،ندارم یمن به عوام کار-ما  یاز مردم نخبه

اند که به و مشق کرده نیاند، تمرگرفته ادیچند درصد از مردم ما  -رندیپذیم

و  دننیمشخص بروند اپرا بب خیتار کیبدهند که در  ادیها و خانواده خود بچه

شان در یهاقدر بچه نیدور هم جمع شوند و ا ییقایبروند در اجتماعات موس
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دلخواه خود را گوش  یهایقیموس ودشان،خ یشخص یها و اتاق هاخلوتک

 ندهند.

 پرورش داده شود. دیبا یاذائقه تی: تربیمجتهدحسین 

ها را شهیاز آن ذات و ر یادیکه بخش ز یاذائقه تی: تربیآذرغالمرضا 

مثال  کیدهد. یم یاست که نظام فکر یتیهم ترب یادی. بخش زردیگیم بر در

توجه  ندشیو به فرآشنوید را می یرانیا لیاص یقیموس نیهم یزنم. شما وقتیم

ما وجود دارد  لیصا یقیکه در موس یهمه بدبخت نیحزن و اندوه ا نیا دیکنیم

اند و به شدت عاشق شده ای دیکن یها نگاه مبه خواننده یوقت د؟یآیاز کجا م

 ی. از سوپیدا کرده یبه شدت برون فکن نیاند و اخورده یضربه و لطمه روح

را درست  یو دستگاه دیآیم یروح اهلل خالق مثل یکس دینیب یشما م یوقت گرید

 نیافسوس که بعد از انقالب، ا» دیگویم یدیکند که بعدها مرحوم تجویم

با آن نظام  یالتیتشک نیگفت. درآوردن چنیهم مو راست « .دیدستگاه از هم پاش

داشته  ییباال یمعنو یروهایها ننیا دیآینبود. به نظر م یکار هر کس تیو جد

به عرفان مشرق  یبودند و به نوع یمعنو ییهاانسان یبه طور ذاتیعنی  شند،با

رسند ب ینیمتبا یلیخ یهاعرفان به قرائت نیتوانستند از ایوصل بودند و م نیزم

شما  یدر همان دوره هم اتفاقا وقت میخواهم بگو یم یول .ببرد شیکه جامعه را پ

را نسل به  ییقایشده موس تیما ذهن ترب د،یکنیدنبال م قیرا دق یقیوسم خیتار

کند.  دایپ یبه نام ابتذال تسر یشد که مفهوم یعامل نیو ا مینسل منتقل نکرد

ها و توده ها اشاره یره هم که شما به چپدر همان دو زیابتذال برانگ یهاانیجر

شان کدام خاستگاه به نفع دندید یم یعنیشدند. یآنها اصال سوار بر موج م د،یکرد

 کیداشتند. یبردند و نگه میرا به آن سمت ببرند، م التیو تشک ستمیاست که س

او  د؛یرزنم. مثال شما آن زمان خانم پوران را دایها مخواننده نیمثال بارز از ا

ها را در زمان خودش خوانده است. در فیتصن نیاست که به نظر من بهتر یکس

و  یحزن و اندوه و دلتنگ نیتوانسته بهتر ییقایمختلف موس یهادستگاه



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

ها یپوران توسط همان گروه چپ نی. هماوردیمختلف را به وجود ب یهایاثرگذار

 میخواهم بگو یشود. میمهم  لمیف گریدعوت شده و باز نمایراحت به س یلیخ

برد که چرا یسو م نیکند، ما را به ایتناقض م جادیجاها ا کیکه  ییهانقش نیا

 یینمایس لمیف چیاصال ه انیافتد؟ چرا راجع به محمدرضا شجر یاتفاقات م نیا

« رنگارنگ یهاگل»در  اوشیکه به نام س میگویرا م یانیحاال شجر ؟ساخته نشد

 ی. از مرحوم محمودانیبعد از انقالب شد استاد شجراما  .شدیشناخته م

 ییهاآمده و حرف ویخوش صدا در راد یلیجوان خ کی»پرسند که یم یخوانسار

نقل  یخود محمود« .اوشیاست، به نام س نیدلنش یلیدارد که خ ییزند و نوایم

بتواند  شانیا م،یبرو رونیب ویکنم اگر ما از راد یفکر م» دیگویکند و م یم

 میبگو دیبا نیبنابرا« بگذارد. یرا بر جا یقیعم اریبس راتیبر فکند و تأث یاشعله

پدران، پدربزرگان و  یعنیشده وجود نداشته است.  تیکه ذهن ترب نیاول ا

 جادیفراغ بال ا یقیکه موس اموختندیمثل نسل ما ن ییمادربزرگان ما به بچه ها

به  ایبار به اپرا برو  کی یس ماهشود. پ تیکه ذهنت ترب ریبگ ادیکند و تو یم

 کن. تجربهها را  نیبرو و تمام ا کیارکستر سمفون

که  دیبگو یباشد که به شهروندش از کودک ی: اگر نظامخلعتبری نیفرد

 یریاز ابتذال جلوگ دیکن یرا گوش بده، فکر م یقیموس نیکار را بکن و ا نیا

 شود؟

 یداد. کس صیفضا تشخ نیشود در ای: حداقل ابتذال را میآذرغالمرضا 

که فرق بگذارد  ردیگیم ادیدهد از نظر من یشوپن گوش م ایبتهوون  ادیکه ز

 شود.یذهنش منظم م یعنی. کیکالس ریو غ کیکالس نیب

 دیانجام داد نیکه شما و شرو ییها: با توجه به صحبتخلعتبری نیفرد

کند. یم جادیا اریتر و معمبر مبنایش افتد که یم یاتفاق کی ،یهنرمیان نخبگان در 

 از عوام؟ ای ردیگینشأت م نیابتذال از متخصص نیاپرسش اینجاست که 
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 نیقائل هستم. ا ینخبه و روشنفکر فرق جد نی: اوال من بیآذرغالمرضا 

را  یاست که اثر یشود بر حرف خودم. از نظر من نخبه کسیم یاحرف مقدمه

 یگریدهد که دیارائه م یدگاهید ایدهد یم ینظر ایکند یم دیبار تول نیاول یبرا

 ست،ین بدل. در واقع ستین یادهیا ای یزیچی کننده ینداده باشد. خالصه کپ

 یالگوبردار ایکند. یم عیاست که آن را توز یاست. روشنفکر کس ینسخه اصل

خاص  شهیاند ای نشیب ای دگاهید کیتواند  یم نی. اردیپذیمتاثیر از آن  ای کندیم

شوم و  یساز م کی. مثال من متخصص یقیاز موس یفرم خاصاشد، یا حتی ب

باشم و بتوانم با شما به تفاهم  یحال که شنونده خوب نیسبک خودم را دارم، در ع

شما،  ای رمیپذ یرا نم اشم یعنیشود.  یبه تضاد م لیتفاهم کم کم تبد نیبرسم، ا

 .دیریپذ یمن را نم

خواهم از شما سوال  ی. من ممیوتر نروجل دی: اجازه دهخلعتبری نیفرد

 کیبار  نیاست که اول یآن کس جهینت ایآن انعکاس است؟  جهیابتذال نت نیکنم ا

 دهد. یرا انجام م یکار

خاطر که اعتقاد دارم  نیدانم به ای: من آن را انعکاس میآذرغالمرضا 

 روند است. کیآموزش 

 انیانعکاس است، جر جهیکه ابتذال نت میری: اگر بپذخلعتبری نیفرد

 ...میبدان میتوانیرا عامل ابتذال م یروشنفکر
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بود.  یو دکتر آذر یلیوک یآقا دگاهید نیتفاوت ب کیفقط  رضا نامجو:

به نهاد آموزش و  یکه دکتر آذر نی. با وجود ادیدید هیرا قض ینهاد یلیشما خ

دو  نیکنم ا ی. فکر مدندیرا د هیقض ،یفرد یلیخ یپرورش اشاره کردند ول

 دارند... گریکدیبا  یبیو غر بیافتراقات عج

که  یزیتما نینکته با رضا مشترک هستم. با ا نی: من در اوکیلی نیشرو

 یم یکه در طول زمان باق یزیکنم آن چیفکر م .موافق هستم یلیقائل شد خ

 نیشود به ایم ینتهرا دارد که م ییمعنا یو چگال یساختار یدگیچیماند، آن پ

است  یهمان نخبگ نیشود. اتبدیل بتهوون  ۹ یسمفنونبه چیزی شبیه ند که بتوا

 دیرا تول یزیچ کیاست که  یرا انجام دادن و جرقه نبوغ یکار کیبار  نیو اول

 یدئولوژیا کیکند. آن جاست که به نظر من ممکن است طرف وفادار به یم

فرهنگی  یانیجردر باالخره شود یم دیتول یوقت زی. آن چستیباشد اما اصال مهم ن

 یو در مورد شاد دیگویشعرش را م لری. مثال شکندافتد و دگردیسی پیدا میمی

گیرد و بر مبنایش سمفونی نهم آید شعر او را میبعدتر بتهوونی میزند، یحرف م

دهد. ( تغییر میfrei( را هم به آزادی )freudeی شادی )سازد و کلمهرا می

انسان  یا»با شعرِ  و  یبشردوستموضوعش شده آمده  که رانیدر اهمین موسیقی 

و جرقه ادامه  انیآن جر یول .شده است یگرید زیچاصال گره خورده که « ها...

 یلیبه نظرم خی فردی نبوغ اولیهجاست که آن  نهم همیموافقت من و کرده  دایپ

با  انگار م،یزن یدر مورد ابتذال حرف م میکه دار ییکننده است. آن جا نییتع

 شود. ینم دهیکه اتفاقا جرقه در آن د میامر سر و کار دار کی یکیمکان ریتکث

 نیاگر ا ایکنم؛ آ یتکرار م گریرا بار د یخلعتبر یسوال آقا رضا نامجو:

 شود؟ ینظام وجود داشته باشد و آموزش بدهد، ابتذال حذف م

 نقطه اختالف نظر من با رضاست. نی: اوکیلی نیشرو

 کند؟ یم یریاز ابتذال جلوگ ایآ رضا نامجو:
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خواه ناخواه  یاجتماع یکار را نهادها نیکنم ای: من فکر موکیلی نیشرو

روند.  یاست که چرا ملت به اپرا نم نیکنم مشکل ما ایدهند. فکر نممیانجام 

 ای یما در محافل خانوادگ یقیموس ینهادها نبوده است. رانیا یاپرا اصال برا

 برقرار بوده است.  یدربار ای ینیمحافل د

 را نوحه گرفته است. نیا ی: االن جایآذرغالمرضا 

 : آن هم ادامه همان است.وکیلی نیشرو

 : من هنوز جوابم را نگرفتم.یخلعتبرفردین 

 گرفته است. یعباد یها یقیرا حزن موس نیا ی: جایآذرغالمرضا 

 کیبار  نیاول ی. اگر نخبه برادی: شما جواب من را ندادیخلعتبرفردین 

که قطعا موضوع فکرم خواهد  دیکه شما کرد یریتعب یعنیکند، یرا درست م زیچ

انعکاس باعث  نیا میکند، اگر ما قبول کنیکه روشنفکر آن را منعکس م نیبود و ا

را به  نیا ماش یگرفته است. چه طوررا روشنفکر جهت ابتذال  ،شودیابتذال م

 ؟دیدهیم حیمن توض

مثلث دارم. رسانه  کیدرسم  یلزوما. من در کالس ها: نه یآذرغالمرضا 

 م،یریرسانه در نظر بگ یرا به معنا یقیجا اگر موس نیها، نخبگان و روشنفکران. ا

 شود.یما مشخص م فیتکل

 .ستیرسانه ن ،یقی: موسیخلعتبرفردین 

 .نمیبیرسانه م و،یو راد نمای: من آن را مانند سیآذرغالمرضا 

 .مینیبیم  mediaهمه آنها را  یعنی: یخلعتبرفردین 

 .دیشوی: وارد حوزه ارتباطات موکیلی نیشرو

 . مینیبیم  media: بله، ما یآذرغالمرضا 
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 لیدل نی. به همدیکن یشروع ممحتوا کنم شما از ی: فکر میخلعتبرفردین 

 د،یکنیکه از آن صحبت م یارسانه نیا ایآ میگوی. من مدینیبیرا رسانه م یقیموس

 یا نه؟ کندیرا منعکس م یزیارد چد

 کند. یرا صادر و ارسال م یامی: به هر حال پیآذرغالمرضا 

کند دو حالت وجود دارد.  یکه صادر م یزیچ نی: در ایخلعتبرفردین 

 .ردیگیاز نخبه م عتایطب رد؟یگیم یرا از چه کس نیا

 بشیوه رقتواند از گریو هم م ردیتواند از نخبه بگی: هم میآذرغالمرضا 

. دینباش ییعلت غا کی. شما به دنبال ردیتواند از روشفنکر بگیو هم م ردیبگ

علت  کیاست که همه به دنبال  نیهم م،یکه ما در رسانه دار یمتأسفانه مشکل

افتد. یهم اتفاق م کسشها هستند و برعمحتاج نخبه یهستند. رسانه ها گاه ییغا

 ستند.ها هاوقات نخبگان محتاج رسانه یگاه

محتاج نخبه ها رسانه شهیاوقات نه، هم یگاهمحتوا  ی: برایخلعتبرفردین 

 هستند.

محافل  کیدر دوران جنگ،  ژهی: پس از انقالب و به ویآذرغالمرضا 

 لمیبودند؟ من ف یجلسات چه کسان نیشد. در ا یم لیتشک ییقایموس یخصوص

افراد را  نیا یکسجاست که چه  نیمحافل را دارم. سوال ا نیا ییدئویو یها

پاالیش افراد شروع به  نیبود. ا ییایک الدیاو م ؟کردیدور هم جمع م

(catharsis )بود  یجانیه هیافتاد تخل یکه م یکردند. اتفاق یم یروان یهیو تخل

و  زهیو به هم جا رندیرا دوباره بگ یشانهایکردند انرژیم یسع قیطر نیو از ا

سر پا  هیقض نیکردند تا ایم یو روان یک فکرکم گریدادند و به همدینمره م

از آنها  یادیز یلیاز بخش خ ادیتاع د،یکردیبه آخر ماجرا که نگاه م یبماند ول

 بودند. یبود که دچار افسردگ نیا لشیداشت. دلیدست برنم
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به  یمورد صحبت کرد. وقت نیتوان در ایتر می: اخالقیآذرغالمرضا 

مثل  یفرد جهیزند، در نت یه جامعه آن را پس مک دیرسیم یسطح از انرژ کی

 .ردیپذیتتلو را م

رهزن است.  ی. مثال کمدیزنیو مثال م دیکنی: سختش میخلعتبرفردین 

 ستیتتلو چ مییبگو دی. ما بامیکن یصحبت م یاهیپا یزهایجا راجع به چ نیما ا

 و چگونه است.

 یلیالن بخش خزنم. چرا ا یشما م یمثال برا کی: من یآذر غالمرضا

سوت و  مثل تتلو یکسان یحاضرند برا یرانیو جماعت ا رانیاز مردم ا یادیز

 یآدم اجتماع نیکه ا ییآدم حاضر باشند و در جاها نیکف بزنند و در مراسم ا

قهرمان هستند؛ قهرمان ناشناخته  کیکنند؟ چون آنها دنبال  دایکند، حضور پ یم

 گنجد.ینم یچارچوب چیحساب و کتاب که در ه یب یمعنایب

 د؟یکرد یرا ته شانیاز معنا ا یعنی رضا نامجو:

 یچارچوب چیاما در ه میگویصراحت م نیبا ا دی: ببخشیآذرغالمرضا 

 کند.یهم صحبت م زیگنجد و اتفاقا از همه چ ینم

 .مینیمصرف کننده را هم بب دیگفتم با لیدل نی: به همیمجتهدحسین 

 ندیگو یدکتر م یکه آقا نیا میبگوخواهم  ی: من میآذرغالمرضا 

 یطیها حاصل چه هستند؟ حاصل شرامصرف کننده نیها. تمام امصرف کننده

که االن به وجود آمده را شما  طیشرا نیهستند که به وجود آمده است. ا

از  اها وجود دارند. اتفاقمصرف کننده نی. باز ادینیاش را ببهر گوشه دیخواهیم

خوانند و فلسفه یرا نم یقیموس خیکنم که اصال تاریت ماز نخبگان صحب یبخش

ما متعلق  یاز جامعه روشنفکر یادیز یلیدانند. اتفاقا به بخش خینم یقیموس

چون  ردیگ یاز آن جا نشأت م نیا قایدکتر هم اشاره کردند. دق یهستند که آقا

که  میندار یکتاب و رساله ا از آن استنباط نشده و ما اصال یسرچشمه مشخص

درست  یقیآموزش موس یراهنما کینوشته شده و دستور داده باشد. شما امروز 
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 نیمفهوم که جوانان ما در سن نیآموزش به ا ست،ین یقیمنظورم خود موس د؟یدار

 بروند. ییگوش بدهند و چه سالن ها یقیمختلف هر کدام چه موس

 

 یزیچ نیچن دیاست که با نیکه مهم تر است ا یسوال بعد رضا نامجو:

 نباشد؟ ایباشد 

روز افتاده  نیباشد و چون نبوده ما به ا دیبا میگو ی: من میآذرغالمرضا 

 .میا

 

سازد. جدا از یابتذال را نهاد الزاما نم نیکنم ا ی: فکر میمجتهدحسین 

 یباشد. گاه ایجامعه توده یزمان کیممکن است  ،نه ایسازد یکه قدرت م نیا

کند. جالب است یاستفاده م دنیکش ذالبه ابت یبرااز ترفندهایی اوقات قدرت 

به کار   banalitatابتذال  یهم برا یدر آلمان نایرا ع( zien) دنیفعل کش

ممکن  دینیشما بب :مثال روز بزنمیک . «کشاند»شود به ابتذال یم یعنی، برندمی

حکومت هم ممنوع شود،  یباشد و از سو یعال یلیخ یقیموس کی یاست زمان

گل گالب و مرحوم  «رانیا یا»کند  جیبس راخواهد مردم  یکه مدیگری زمان اما 

. در دوره دیرینژاد را در نظر بگ ی. شما دو دوره احمددیآیباره رو مکیبنان به 

نگاه  کیمورد طلب جامعه است. بحث با  یاول مثال گفتمان عدالت اجتماع

وجود  یستیونالیاه ناسشود. در دوره دومش نگ یم دهیبه ابتذال کش یستیپوپول

 انهیگراکامال ابتذال نیا یول دیگو یاز کوروش و مصدق م دیآ یهم م شانی. ارددا

 یکنم واحدهایمن فکر م یول یی.گرایبه ابتذال کشاندن مفهوم مل یعنیاست. 

توانند در دراز مدت بمانند، بلکه  یها نمنی. استندی، مانا نکم یبا چگال ییمعنا

به ابتذال  میگویهمسو است. م زین عهجام یو حرکت فرهنگ کوتاه مدت هستند

هست  ییکاال کیاستفاده کند.  های محکمتواند از اُبژهیکشاندن در درازمدت نم

 ستیکاال خوب است و مبتذل ن نیا دیگو یگروه م کیو دو گروه هم هستند. 

 .ستیماندگار نآن به ابتذال کشاندن ، هرچند کشاندیرا به ابتذال م نیا دیآیم یول
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 شود...یکه مصادره نم ریهمان تعب رضا نامجو:

 یول مییگویرا م دنی: اما اگر مصادره کردن و ابتذال کشوکیلی نیشرو

که دوباره از  «رانیا یا» ایآ میی. مثال بگومیشان کنفیدوباره تعر میبتوان دیبا

که  یراتییتغکنم یفکر م ر؟یخ ایشد  دهیشود، به ابتذال کشیپخش م ونیزیتلو

به تا ببینیم کی یک اثر  دهد را بهتر است به مدل خودم برگردانمیدوباره رخ م

 یدارد، محتوارمزگانی  کیشود و یم ریکه تکث یامیشود. اگر پیم دهیابتذال کش

مبتذل شده  -فتدیدو اتفاق ب نیاگر ا -و ساختارش ساده شود،  قیاش رقییمعنا

 است.

جمع حضور  نیدر ا ییکاکا یکه آقا نیبه ا : با توجهخلعتبری نیفرد

و چگونه  ستیکه اصال ابتذال چ میرسیم یزبان فارس هیاول یدارند، به همان معان

به موضوع بپردازند. اما تا  هیاز آن زاو شانی. منتظر هستم که ادیآیبه وجود م

 اند؟چه گفته گریدوستان د مینیبب نجایا

 

 

 

 

 

 

« بذل» شهیر میو گفت میکرد یبررس : اول واژه ابتذال رایمجتهدحسین 

با اطاعت به  یهم در عرب یکه در آن فرسوده کردن وجود دارد. قسمت ستیچ

 ،یرا در آلمان« بانال»دارد و   یبرابرنهاد نی. ادیآ یصورت بذل و طاعت م

 نیس هم در التیو بانال سیکه بانوس، بان یتی. بانالمیدار یو فرانسو یسیانگل

و  یپا افتادگ شیو پ«  ابتذال شر»کردم به کتاب هانا آرنت و  وجود دارند. اشاره

 یمعن کیکه در صرب و کروات ها هست  نیالت شهیر نیکه هست. ا ییزهایچ
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که در بذل  یزیکند. چ یبرقرار م وندیارباب در خود دارد و با مفهوم قدرت، پ

-گاه زبانن نیبا ا میخواست یرا دارد. م عهمطاو یهم هست، در باب افتعال معنا

. بحث ستین یفقط تک عامل یپُر بسامد نیسانه بر اساس قدرت باشد. ااروانشن

 یشناخت ییبایهم مسئله بود اما بحث محتوا و ز نیدر صحبت شرو ییحجم معنا

و در کنار هنر  ندیگویو آن چه که در مکتب فرانکفورت به آن هنر مبتذل م

 نیبود. بحث خاستگاهش از امطرح  زیدانند نیدر خدمت قدرت م هارزشمند ک

 جا شروع شد...

کردم و آن  دیدست به شدن تأک یبَذَلَ به معنا ی: بر رووکیلی نیشرو

 دیاست که ابتدا با نیاش ا دهیچک.  triteدر انگلیسی یعنی برابر نهادش  یکی

ست و بر اساس ایکه پو نیا یکی شیهایژگیو م،یکن قیدق فیواژه ابتذال را تعر

و  میکن فشیتعر میخاطر الزم است که حتما بتوان نی، به اشودمی تعیین تیموقع

 :کرد شفیتوان تعر ی. به نظر من با سه شاخص مستیمبتذل چ دهیکه پد مینیبب

 عشیکه بسامد توز نیزند. دوم ایبرچسب را م نینهاد قدرت ا کیکه  نیا یکی

ت و ساختار آن کم اس ییمعنا یکه چگال نیاست. سوم ا ادیز یدر نظام اجتماع

است  ییهایژگیها ونیاست. ا ادیبسامدش ز اطرخ نیدارد. اصال به هم یاساده

را در نظر خواند میکه تتلو  یشود زد. مثال شعر یرسد. دو مثال میکه به نظرم م

تعداد کلمه در خود دارد. حجم  کیکه باالخره  دینیبیم د،یکن لیو تحل دیریبگ

که  انیمثل شجر یکینسبت به  د،ینیبیه در آن مک یمعنا و تعداد شبکه ارجاعات

دارد. از  یشتریب ییمعنا یمحتوا ان،یخواند، کم است چون اثر شجریموالنا را م

 تیمنظورم است؛ حجم ب یو روشن قیدق یزیچ یلیهم خ ییمعنا یمحتوا

است. مثال شما  نیهم چن یکه در آن متن وجود دارد. به لحاظ ساختار یاطالعات

به مفهوم شعر نگاه  یسنت ی. البته من کمدیریوزون مقفا را در نظر بگشعر م کی

کردنش و  ریساختار، تکث نیدارد، ا یا دهیچیکه ساختار متقارن پ یکنم؛ شعر یم

خاطر مشکل است. هر چه  نیهم به هم دنشیکردنش مشکل است و فهم یکپ
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 شیفهمند، محتوایتر آن را مشود، همه راحتیتر مقیرقاز نظر معنا تر و ساده

صحبت  نیتوان ا یم یقیشود. در مورد شعر و موس یکمتر م بیترت نیبه هم زین

 را مطرح کرد.

 ربازیاز د رندیگیقرار م یقیکه در خدمت موس ی: کلماتییکاکاعبدالجبار 

کالم هم  ندگانیبوده و گو ینید ای یدربار یقیمنشأ موس نیدو منشأ داشتند. اول

که در شعر  یعیاخته شده بودند و از همان فنون و بداشاخص و شن ییچهره ها

 فیتصن یعنی. دبه وجود آم فیکردند، در کنارش رفته رفته قالب تصنیاستفاده م

کشور  یهنوز هم آبشخور شعر رسم فیشکل گرفت. تصن یغزل فارس هیدر سا

قرن  کی یکه در شصت، هفتاد سال و حت ییهافیخاطر هم تصن نیاست. به هم

کلمات و بسامد واژه  میتا کنون سروده شده، اگر بخواه دایز عارف و شا ریاخ

و  ستندین شترید بشود گفت پانصد تا هزار کلمه بیشا م،یرا محاسبه کن شیها

که به ابتذال به  ردیفاصله بگ یو شعر رسم یغزل فارس هیجرأت هم نکرده از سا

بهار،  یملک الشعرا ،یریمع یمثل ره ی. هر گاه شاعرفتدین م،ییگویکه م ییمعنا

 یتحول ف،یبود که واقعا در شکل تصن یکس نیکه آخر-پور  نیام صریابتهاج و ق

 فیوارد حوزه تصن -نسرود شتریهم ب فیتصن کیو  ستیب ست،یکرد و ب جادیا

و نواب صفا شاعر  یترق ژنیمانند ب یداده است. الباق فیبه تصن یتکان کیشده، 

تر است چون یشان قوکالم شیهمان آرا ایشان  ییسرافیوجهه تصن یاند ولبوده

 ارانهیهوش ف،یدارد. تصن یبا ساخت شعر، تفاوت جوهر فیواقعا ساخت تصن

و خلق است. به هر حال  یاریاز شعر در عالم ناهوش یبخش یشود ولیساخته م

 ...یقیکه با موس یخاستگاه کالم کی

 ...ستین یقطع دیکه گفت نی: اخلعتبری نیفرد

 دیبا فیاست. شاعر در هنگام سرودن تصن ی: چرا قطعییکاکالحبار عبدا

 به آن داده شده است. یقیکه موس یگرید طیکند با شرا میکامال ذهنش را تنظ
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را  یاریهم همان هوش کی: پس شاعر نسبت به فرم کالسخلعتبری نیفرد

 دارد...

ما در شده است. سازگار عر ابا ذهن ش گری: نه، فرم دییکاکاعبدالجبار 

 .میکن یصحبت م یمورد وزن عروض

شود، شاعر باشد، شاعر  یکه منبع ماجرا م یزی: اگر چخلعتبری نیفرد

ساختاری همان را  مییگو یهم م فیکه راجع به تصن یانیممکن است با آن جر

 .ندیببو صوری 

 دارد.شاعر به مهارت  ی: بستگییکاکاعبدالجبار 

اما شعر  دیآینم فیتصن دینیم. ببموضوع موافق نی: من با اوکیلی نیشرو

 !دیآیم

 .دیآیها میبعض یبرا فی. تصنستیگونه ن نی: اصال اخلعتبری نیفرد

که با  یاز کالم یگروه کیبود که پس  نی: عرضم اییکاکاعبدالجبار 

کشور است.  یشود، خاستگاهش واقعا شعر رسم یم قیداده و تلف قیتطب یقیموس

نشده است.  دهیآن مانده و به ابتذال کش یدر اردوخاطر در انحصار و  نیبه هم

 هربه  یول میدار یسست و قو یهافیشود. البته تصنیحاال هم ساخته م نیهم

فولکلور  یقیموس رد،یگیقرار م یقیاز کالم که در خدمت موس یگریحال بخش د

داشته  یناشناس ندگانیاست که معموال گو اتیهمان فهلو ایعامه  یقیموس ای

که  ییو هر جا یو عروس ادیمثال در مراسم اع شیاجرا طیخاستگاه و مح است.

است. ارزش، شأن و  شده یبوده و گفته و سروده م جیعامه بودند، را یبه نوع

شود که در روزگار ما  یپاپ م یقیهم نداشته است. ادامه آن هم موس یاعتبار

 شهیکه گ یقیبه موسکنم اتهام ابتذال زدن یاست. فکر م شهیهم مرهون گ قشیتوف

جز  م؟یدار یچه توقع یقیموس نیباشد. ما از ا یانصاف یب یرا تصرف کرده، نوع

جامعه است،  کیباشد، متوجه تفکر  یکند. اگر ابتذال رفرا تص شهیکه گ نیا
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جامعه است که درست شکل  یادهایو بن یها هیجامعه و پا کی یمتوجه معمار

شود و نسبت  یم نیا فشید، تصنشویفولکلورش آن م یقینگرفته و موس

شود وگرنه آن دارد یم یو هتاک نیتوه ،یبا جامعه، نسبت فحاش یروشنفکر

و صنعت  یداریاالن هم از امکانات شن نیکند. همیخود عمل م فهیدرست به وظ

دهد یهم که گوش م یکند. کسیو اشباع م هیبرد و کامال تغذ یفرهنگ بهره م

 یو شالودها ادهایرسد. مشکل بحث خاستگاه ها و بنیمطمئنا به التذاذ کامل م

اداره شده است. چه طور ما  یاتیلیاست که هزار سال ا یدر جامعه ا یفکر

شکل است.  کیاز جامعه به  ی. هر گروهمیداشته باش یواحد یآموزش ستمیس

اند و شکل در پادگان نشسته انیاش را نظامیدستگاه یقیکه موس یادر جامعه

 یقیرا خواسته اند به کل ملت حقنه کنند. مثال موس یقیگونه از موس کیو  داده اند

 یو شور یچه نشاط، شادمان ندیو بب دیکن سهیخراسان را مقا ایمحله کردستان 

به  یمقام یدستگاه یقیکه به نام موس یزیمحزون و غم انگ یقیموس نیدارد، با ا

 ییایفاق به نظرم، بافت جغرافات نیاز ا یکردند. به هر حال بخش لیکل اقوام تحم

داشت، اگر  یکه ساختار واحد حکومت میداشت یمردم است. اگر کشور یتیو جمع

 یابی تیرنسانس در آن شکل گرفته بود، هو انیکه مثل اروپا، جر میتداش یکشور

 نیاتفاق افتاده بود، موضوع تفکر آزاد بود، نوع تعامل حکومت مردم به ا یانسان

شما حکومت مردم از  رینبود که به تعب یموج سوار د،ینیب یکه االن م یشکل

کند. نه حکومت که احزاب  یم یبرد و موج سوار یابتذال مردم بهره و لذت م

واقعا از ابتذال  یاسیحزب توده و نظام س دیهستند. من موافقم که گفت نیهم چن

 یاسیف سکنند تا به اهدا یاستفاده م یموج سوار یبرا یالهیفقط به عنوان وس

 خود برسند.

 کردند. یقیبا موس یادوره کیکار را در  نی: و اخلعتبری نیردف

است که  یفولکلور یقیپاپ ادامه همان موس یقی: موسییکاکاعبدالجبار 

 یکالم نیتا آخر ریبگ« فروش یعمو سبز»ناشناس بودند، از  ندگانشیگو یعمر
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که  یامروز. حُسن یتتلوشده  قشیو تلف« حمومک مورچه داره»و  میدیکه ما شن

 یزندگ یایدستبرد زدن به همه زوا ییبه اصطالح مبتذل دارد، توانا یقیموس نیا

 کیرا ندارد و خودش را محصور کرده در  یتیقابل نیچن فیآدم هاست. تصن

 یچهره نقاش کیتواند  یفقط م دیگو یم فیکه تصن یاحساسات محدود. کس

 شتریو ب یشده به غزل فارس یچهره نقاش کیشده از انسان امروز را عرضه کند، 

ما  یبود که به زندگ ترانه د،یگو یطرف، ترانه م یاما وقت دیایتواند ب یاز آن نم

و  ییعطا یجنت رجیکرد، ترانه ا یقیمعنا داد، ترانه بود که واژه ها را وارد موس

 بود که توانست تجدد را وارد شعر کند. گرانیاردالن سرفراز و د

 ؟یگرید زیچ ایاست  فیتصن دییگو یترانه که م نی: اتبریخلع نیفرد

همان ترانه  افتهینوع تحول  میگو یکه م یاترانه نی: اییکاکاعبدالجبار 

 مردم هستند. اتیو عامه است که شفاه کیفولکلور یها

 چه؟ یعنیتواند دستبرد بزند.  یم نیا دی: گفتخلعتبری نیفرد

 یایو به همه زوا ردیما را در بگ یندگتواند همه ز ی: مییکاکاعبدالجبار 

 ما سرک بکشد. یزندگ

 بد؟ ایخوب است  نی: اخلعتبری نیفرد

 مایگونه باشد. ن نیا دیرا دارد. با تیقدرت و قابل نی: اییکاکاعبدالجبار 

 تیفرعون زیتبخترآم هیشعر را متحول کرد که شعر بتواند از آن سا ت،ین نیبا هم زین

گفت اگر  یاز دوستان م یکیرا تجربه کند.  یزندگ دیایو ب ردیخودش فاصله بگ

بگذارد اما اگر  شعرش یکجا میدان ینم م،یرا به اخوان ثالث بده یاطیچرخ خ

 داند! یم م،یبه فروغ فرخزاد بده

همان  ایعامه  یقیموس ایفولکلور  یقیموس»  دی: گفتیخلعتبر نیفرد

ارزش ندارد. االن چه   «داشته است یناشناس ندگانیکه معموال گو اتیفحلو

 ارزش ندارد؟ یزیچ
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مردم  اتیکه ادامه شفاه یقیبود که موس نی: حرف من اییکاکا عبدالجبار

هم داشته کار خودش را کرده و در ادامه با استفاده  یناشناس یهاندهیاست و گو

دارد در عرصه گسترده  دیجد یداریاز امکانات صنعت فرهنگ و امکانات شن

پشت  یزمان کی! دینیاست. بب فتادهین یمترقبه ا رید. اتفاق غشو یم دهید یتر

باال بود تراز  یلیما خ یکه که تراز شعر رسم یبود. در حال ادیز یسینو ونیکام

ها توالت یسیوارنوید یزمان کیتر بود. نییپا یلیها خ یسینو ونیپشت کام نیا

امکان  نیمروز ا. امیدید یمحدود م رهیدا کیبود که در آن ذوق عامه را در 

از ذوق عامه داشته  یگسترده ا تیرو یاجتماع یهاشبکه قیهست که از طر

همان اتفاق است فقط امکان  نی. امیا دهیبه ابتذال مطلق رس میفکر کن دی. نبامیباش

 شده است.  شتریب شیو تماشا تیرو

 یو به جا میدار یهنر مردم کی دییگو یشما م یعنی: یمجتهدحسین 

 شده؟ زهیکه دموکرات م؟یاستفاده کن یاز واژه هنر مردم دیمبتذل با

شوند  یکه مردم با آن ارضا و اشباع م ی. هنرنی: آفرییکاکا عبدالجبار

 یرا نم ییفقر محتوا نجای. در انندیب یشان را در آن میو زندگ رندشیپذیو م

 فیجامعه ضع نیا یتیترب یانداخت. عرض کردم نهادها یقیشود به گردن موس

 هستند. 

مطلق  ری: در مقابل ابتذال مطلق ، آن وقت ابتذال غیخلعتبر نیفرد

مطلق  ریدرباره ابتذال غ دیکن یشما درباره ابتذال مطلق صحبت م یوقت ست؟یچ

 ...دیصحبت کن دیهم با

پا افتاده  شیشد امور پ فی: ابتذال همانطور که تعرییکاکاعبدالجبار 

 شوم. ینم کینخبه زشت است. من به آن نزد پا افتاده از نظر من شیاست. امر پ

 چه؟ یعنیپا افتاده  شی: پیخلعتبرفردین 

 . ستیدر آن ن یتی. کشف و خالقیمعمول یعنی: ییکاکاعبدالجبار 
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از  ایدرونش نبوده  یاست که از اولش کشف نی: سوال ایخلعتبرفردین 

 شده؟ نطوریبه بعد ا یموقع

 ه. بود شهی: ابتذال همییکاکاعبدالجبار 

 نی. ادیرا جواب بده یدکتر آذر ی: حاال شما سوال آقایخلعتبرفردین 

به وجود آمده. البته حادث  یزمان کیدر  یو دستگاه یرانیا یقیکه موس یقیموس

چارچوب  نیاستعمال و ا جهیو در نت دهیرس نجایتحول به ا ریس کینشده اما در 

استعمال  نین عیگرفته. ا استاد بهمان شکل ایاستاد فالن  فیکه تحت عنوان رد

 ارینواخته. در موارد بس ینواخته که استاد م یهمان طور م دیاست چون هنرجو با

. اما دهیرس یم یو بداهه پرداز یبه نام بداهه نواز یزیچ کیخاص هم البته به 

 دیهم با نطوریاست و هم فیرد نیگفته ا یبوده که معلم م نطوریاصول آموزش ا

 ابتذال هستند... زهایچ هیو بق تسعادت اس نیع نیارائه شود. ا

 

 

 

 

 

 

 

است و  نیگفته اصول ا ی. او مستین نطوری: اتفاقا اصال ایآذرغالمرضا 

 . دیدیرس یبه سرمنزل مقصود م دیکردیم یرویاز اصول پ یوقت

نواز فیاستاد رد کیجمله را از  نیا می: اگر من بگویخلعتبرفردین 

 چطور؟ دمیشن

را  فیو تصن مینوازیمردم م یگفتند آواز را برای: مییکاکاعبدالجبار 

 زنان و جوانان.  یبرا
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واحد  کرهیپ کیفرهنگ  یما برا ایکه آ نجاستی: سوال ایلیوک نیشرو

است و مبتذل و آنکه وسط قرار دارد مبتذل  رونیاز آن ب یاکه حاال گوشه میقائل

است که به تعداد  ستمیس کی. از نگاه من فرهنگ ستین نطوری. من معتقدم استین

شود  یمتصل م ییکاکا یانقطه با نگاه آق نیدارد. سخنم در ا ستمیرسیز یفراوان

شونده است که  ریتکث یاز عناصر فرهنگ یفرهنگ مجموعه ا دیآ یکه به نظر م

شود.  یم ریمتفاوت مخاطبان خاص خودش را دارد و بازتکث یهاهیها در ال نیا

است که  یشود و مخاطبش هم کسیواخته من یخاص یقیمثال در زورخانه موس

بود که شاهنامه  نطوریکند. در گذشته هم ا یدر دست گرفته و دارد ورزش م لیم

خواندند متفاوت بود یخانه مکه در قهوه یاخوانده شده در زورخانه با شاهنامه

ورزش است و  یبرا یقیموس یکیکردند.  یدو فضا فرق م نیچون مخاطب ا

نه.  یقیباشد اما موس یکیتواند  یشعر هم م یدارد. حت یشیاجنبه نم یگرید

متفاوت فرهنگ مخاطبان متفاوت  یها هیاست که در ال نیافتد ایکه م یاتفاق

 تیبدنه جمع یعنیتوده مردم  یمنش ها برا نیطلبند که ا یرا م یمتفاوت یهامنش

ند. من در ندارد چون قرار است توده متوجه آن شو یادهیچیقاعدتا ساختار پ

هشتاد و  انیدارد منتها در مدنبال کننده نفر  ونیلیم دواو  میگو یمورد تتلو هم م

عدد  یلیخ نیدارد. ا یهوادار حداکثر تیدرصد جمع چهار یعنینفر.  ونیلیچند م

 شیمعنا یکه چگال یمصرف محصوالت فرهنگ میخواهم بگو ی. مستین یبزرگ

 نجاستیاست. نکته ا یعینه مردم طببد یکم است و ساختارش ساده است از سو

از  یسر کیقدرت به  یکانون ها قیموارد برچسب ابتذال از طر یکه در پاره ا

 شود.  یها چسبانده م نیا

 یاز افراد ییجاها کیقدرت  یها: اتفاقا به نظر من کانونیآذرغالمرضا 

 کنند.  یم تیمثل تتلو حما

 شود.  یت مصحبت برداش نیاز ا ی: دو معنیخلعتبرفردین 
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است که  یزیاست که کانون قدرت آن چ نی: منظور من ایلیوکشروین 

هم  ریکند و ابتذال را تکث یوارسکند. حاال ممکن است موج یم نییابتذال را تع

 کند. 

 یفیرد یقیموس ستمیکه تحت س ییهاآدم دییگوی: شما میخلعتبرفردین 

 دانند؟یمبتذل نم دیرا آورد از آنها یکیکه نام  یافراد یقیکنند موس یکار م

کانون قدرت را در  هیمن تطور رو ،یخلعتبر ی: آقاییکاکاعبدالجبار 

که نظام  ی. زماندمیمبتذل و مبارزه با آن را به چشم خودم د یقیاشاعه موس

بود.  یسنت یقیهنر و موس یما نخبگان را جذب کرده بود حام یو فکر یانقالب

 یآموزش نخبگان در دستگاه ها ستمین سهست؟ چو ادتانیدهه شصت را که 

که  ییلترهایف قیاز طر نیبودند بنابرا یقیغلبه داشت و آنها مبلغ موس یرسم

نخبگان از دامن قدرت فاصله  یدادند. وقت یداشتند اجازه اشاعه مبتذل را نم

 یگرید یبه فضا نیشد بنابرا یگرفتند و قهر کردند مغز نظام از عناصر نخبه خال

 رو آورد.

 دییگو یکه از آنها سخن م ینظام به نخبگان شی: گرایخلعتبرفردین  

 یدئولوژیشدند ا کینخبگان به نظام نزد نیعلت آنکه ا یعنیبود؟  کیدئولوژیا

 آنها بود؟

بود که  یمیشامل مجموعه تعال یانقالب یدئولوژی: بله. اییکاکاعبدالجبار  

 یی. در دل نظام چهره هاشد یرا شامل م استیبه موضوع س ینینگاه د قیتلف

 ساخته شد که آنها به هر حال نخبگان جامعه بودند.

 یادوره کی یبعد از هر انقالب ی: به اعتقاد من به طور کلیخلعتبرفردین 

 یمبارزه دوستان یدر سال ها یاسیس انیجر یعنیو ببند.  ریبه نام دوره بگ میدار

کرده که در دوران به  دایرا پ ینو ... دوستا یهنر و فرهنگ و پزشک یاهال نیدر ب

 یکیبه آنها احساس نزد ونچ ندیخواهد آنها را مشغول کار بب یم دنیقدرت رس
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داشتند  یو مبارزه بودند عده ا دیدر زندان و تبع یکه عده ا یکند. در حال یم

داشته باشد  یتواند همخوان یافراد نم نینگاه نظام با ا عتایکردند. طب یم یشادمان

سال  ۳۷است که بعد از  نی. سوال اردیگ یقرار نم رشیمورد پذ یبه راحتو آنها 

 قرار گرفته اند؟ رشیمورد پذ افراد نیچه شده ا

کار آمده و  یکه رو ینظام انقالب نیب ی: شما تفاوتییکاکاعبدالجبار 

که همه آحاد  یهمان جنگ یعنیشده  یاجتماع -یاسیجنگ بزرگ س کی ریدرگ

 طیند و هنوز نخبگان به طور کامل طرد نشده اند با شرامردم در آن حضور دار

 مایاز نخبگان در صدا و س یادیدر آن سال ها  هنوز بخش ز د؟یستیامروز قائل ن

 حضور داشتند.  یو مراکز فرهنگ

 یبهبهان نیمی: ابتهاج در همان سال ها به زندان افتاد. سیمجتهدحسین 

 یکه دارا یکسان میخواهم بگو یمبسته شد.  سندگانیرفت. کانون نو هیبه حاش

 هستند مجال حضور نداشتند... یو ادب یفرهنگ نهیشیپ

 نیاز نخبگان ا یتعداد یکه برا رمیپذ ی: بله، من مییکاکاعبدالجبار 

باره نخبگان کوچ  کیبه  ۱۳۶۱در سال  دییبگو دیتوانیاتفاق افتاد اما شما نم

افتاد.  ۱۳۶۰فاقات در همان دهه ات یلیشد. خ یته یکردند و نظام از مغز فرهنگ

اش شعر معاصر را دگرگون کرده.  یادب وهیکه ش یاتیادب یگذار هیمن جمله پا

که االن  ییافتاد. معناگرا ۱۳۶۰است که دهه  یغزل امروز ما امروز مرهون اتفاقات

که  نجاستیاست. نکته ا ۱۳۶۰دهه  طیمرهون شرا یهمگ ردیگ یدر غزل شکل م

 یان زده نشد و قلم ها هم به مچ شان بسته نشد. آنها کار مچسب بر دهان نخبگ

 شکل گرفت.  یمجله روشنفکر دههاخرداد  دومکردند. بعد از 

خرداد  دوم. دیرا گفت نیا۱۳۶۰دهه  طی: شما درباره شرایمجتهدحسین 

 به بعد شکل گرفت... ۱۳۷۶از سال 
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 یتاب مکردند. ک یتر از آن هم آنها کار م شی: پییکاکاعبدالجبار 

هم  یبازتاب رسم یخاتم ینوشتند. دوره آقایکردند. کار م ینوشتند. مطالعه م

 است. دیو سف اهیس مانیاست که نگاه ها نیکرد. مشکل ما ا دایپ

که مربوط  یاز بدنه ا یشد. بخش یانقالب میگو ی: من میخلعتبرفردین 

 یآنجلس مکند و به لس  یمملکت است کوچ م نیا نیآهنگ اتیبه خاطرات ادب

برگردند  گریچند روز د نکهیا دیبا ساز و ارکسترشان به ام یاسام یسر کیرود. 

که بعد  یقیال موسس ۳۷شود. بعد از  یم یروند اما ماندنشان در آنجا طوالن یم

 یقیو  اساسش  همان موس کندیم رییداشت تغ یسنت یقیاز انقالب شکل موس

اتفاق  یچه فعل و انفعال نیب نیا است که در نیشود. سوال من ا یکوچ کرده م

 افتاده؟

 فینظام ضع یاسیس تیاست که مشروع نی: علتش اییکاکاعبدالجبار  

 یهاامیپاپ استفاده کند و پ یقیهنر موس تیخواهد از مشروع یشده و م

 ۱۳۶۰بود. در دهه  ۱۳۶۰اش را منتقل کند. اما بحث من با شما بر سر دهه یاسیس

خواهم  یبود. من نم یدیکردند، شهرام شب پره تبع یکار م انیو شجر یناظر

 یارشاد بود و آقا ریوز یخاتم یآقا ۱۳۶۰نگاه کنم. در دهه  یقیبه موس نطوریا

 ییهاکرد. در مغز نظام چهرهیکار م یدر روزنامه جمهور یموسو نیرحسیم

 یدهه ۱۳۶۰دهه  نینظام شده اند. بنابرا یفعل یها استیبودند که االن منتقد س

 یها امیالبته پ قعاز مغز نبود که نظام بخواهد مروج ابتذال باشد. آن مو یته

پاپ لس  یقیبه استفاده از موس یازیداشت و اصال ن یاسیس تیمشروع یاسیس

اش را از دست یاسیس تیآنجلس نداشت. اما رفته رفته نظام احساس کرد مشروع

 یکند از مدل ها یم یم سعدارند و حاال نظا یگرینگاه د یداده است. مردم همگ

خودش  یها امیپ جیترو یپاپ است برا یقیموس آناز  یمورد عالقه آنها که بخش

 استفاده کند. 



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

 یافکار انقالب جیترو یکار را اول انقالب برا نی: مگر همیخلعتبرفردین 

 یقیکه االن به نوع موس یانجام ندادند؟ نگاه ابزار یدستگاه یقیبا استفاده از موس

 وجود داشت .  یدستگاه یقیوجود دارد ، آن موقع در مورد موس ینینچنیا یها

 یآغاس ستمیاست که آن موقع از س نی: تفاوتش در اییکاکاعبدالجبار 

استفاده  یلطف یقیانقالب استفاده نکردند. از موس یهاارزش جیترو یو سوسن برا

 کردند.

 یقیموس نیبه ا یاسیس-یاجتماع دهیپد کی: ما به عنوان یخلعتبرفردین 

به اسم وزارت ارشاد درست  یزیکه چ ۱۳۶۰تا  ۱۳۵۸. در سال میکن یها نگاه م

 یسنت یقیکنند شکل موس بیتکذ ای دییکار را تا یسر کیشود و قرار است  یم

 یم فادهاست یقیحکومت از موس یعنیشود.  یبه اشعار مشخص م یبا نگاه رانیا

مردم قرار دهد. با االن  اریکند و در اخت ییقایکند تا افکار خودش را ترجمه موس

 دارد؟ یچه فرق

 تیموقع ییکه گو دیرا در نظر گرفته ا یفرض شی: ظاهرا پیلیوکشروین 

که درباره آن صحبت  ی. کوچستین نطوریاست. ا یکیآن موقع  تیاالن و موقع

 یدئولوژیآن است که ا نیفرد یفرض بعد شیاز ماجراست. پ یبخش میکن یم

 نیتا ا یدئولوژیا دیکه شا دیفکر کن نیبه ا دییایدارد. ب تیاهم یلیخ نیب نیدر ا

 ییمعنا یکند بر محتوا یم تیکه قدرت را تثب یمنافع دیحد مهم نباشد. شا

 ۱۳۵۷در اواخر سال  رانیا ونیاست که انقالب نیمقدم باشد. سوال ا یدئولوژیا

 کیبودند که   یفیط کیواحد نداشتند.  یدئولوژیا کیداشتند؟  یدئولوژیچه ا

هم البته با هم تداخل  موالها. معچپ گرشیها بودند و سمت دیسمت آن مذهب

دانستند کجا و به چه صورت تداخل دارند. ینم قایهم دق شانیهایلیداشتند. خ

داند دارد یطرف اصال نم دینیبیم دیو طاهرزاده را بخوان یجزن یهااالن متن

را  یاجتماع انیهم داشتند و جر یروانیها پ نی. ازندیحرف م یزیدرباره چه چ

 یاست. متن ها نطوریهم هم ونیآن طرف در مورد مذهب ازکردند. یم یرهبر
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 میخواهم بگویدارد. م یبیو غر بیعج یهاکه تناقض یناسازگار یالتقاط

افتد آن است که  یکه م یاتفاق دیهم مهم نبوده است. شا نقدریا دیشا یدئولوژیا

که با هم رقابت دارند.  رندیگ یشکل م یابه صورت شبکه یقدرت یهاکانون

زنند با هم یهم که م یو ساز یاست، هم خاتم ستمیدرون س میرسلیهم م یعنی

که به نظرم  یزیشبکه در آن مقطع آن امکانات را دارد. چ نیفرق دارد. ا یلیخ

انقالب رسانه  کی ۱۳۸۰تا دهه  ۱۳۶۰فرق دارد آن است که از دهه  یلیاالن خ

 ونیزیتلو تهروز گذش پنج یجمع ط نیسوال؛ چند نفر در ا کیشد.  جادیا یا

سوال پاسخ  نیبود احتماال همه ما به ا ۱۳۶۰را نگاه کرده اند؟ اگر دهه  رانیا

 . اندهای دیگری جایگزینش شده، االن ولی رسانهمیدادیمثبت م

 میرژ میگو ی. من مدیا: هنوز به سوال من جواب ندادهیخلعتبرفردین 

قالب خودش انتخاب  یقیرا به عنوان موس یقینوع موس کیبعد از انقالب  یاسیس

بوده. االن  یشعار یقیموس کیقطعا  یقینوع موس نیها به ا نیکند. نگاه ایم

 کرده؟ یوضع چه فرق

بعد از انقالب اصال با  یاسینظام س ی،خلعتبر ی: آقاییکاکاعبدالجبار 

اجرا  یقیارشاد موس نهیمختاباد داشت در حس ۱۳۶۵بود. در سال موافق ن یقیموس

 نجایرا به هوا انداختند. آن نگاه تند امروز به ا زیکرد. آمدند ساز و همه چ یم

 .دهیرس

و  ویبود که از راد یروز یاسینظام س نیدر هم ای: آیخلعتبرفردین 

 پخش نشود؟  یقیموس ونیزیتلو

پخش کنند. در مورد پخش  یقیشتند موسدا ازی: نه. نییکاکاعبدالجبار 

به حکم مجتهد  دیهنر مخالف بود هم با نیکه با ا یاسیدر نظام س یقیشدن موس

 که از او استفتاء گرفتند و او اجازه داد. میرجوع کن یاعظم
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 بندیپا شانیها یدئولوژیبه ا یاسیس یها: هرگز حکومتیخلعتبرفردین 

اغلب فقها   یعنی. ستین یفقه یقیهش به موسثابت کرده نگا ی. نظام اسالمستندین

 ینداشتند. وقت ویها هم رادسال یقیو  به خاطر  موس دیمخالف یقیدر قم با موس

اند. من شهروند ردهسکوت ک یقیشد آنها تا به امروز در مورد موس ینظام اسالم

کال حرام است. چطور  یقیاش ، موسیدئولوژیا انیهستم که در ذهن متول ییجا

حال جامعه بهتر  یبرا یقیداده شود چه نوع موس صیحاال تشخ دیتظار داران

 است؟

در دوران گذشته  یعنی ، ۱۳۵۷ به قبل از انقالب میبرگرد رضا نامجو:

 نداشته؟ یمبتذل وجود خارج یقیموس

 نییسطح پا یقی. در آنجا هم موسنیبه و می: برگردیخلعتبرفردین 

رفته بودم.  نیکنسرت به و یاجرا یبرا شیپدارد. من چند وقت  اریطرفداران بس

با  سهیآغاز شود که در مقا ییپاپ اروپا یقیموس والیتمام شهر منتظر بود فست

مردم  دینیدارد. بب یسست اریبس یهاهیوبر پا ایمدرن شونبرگ  ای کیکالس یقیموس

که  یزیبرقصند؟ با چ یزیبا چه چ دیرقصد. آنها بایم ادشانیدر جشن ها و اع

 دییبگو دیتوان یم دیکنیصحبت م تمیشما درباره ر یتکرار شونده دارد. وقت تمیر

ابتذال هست قدم  یکه برا یاز معان یکیاست.  یپا افتاده است. چون تکرار شیپ

است. اگر  یعاد زیاست چون تداوم دارد. چون چ یرزدن، راه رفتن و اسب سوا

 یعنیلنگ  زانیلنگد. م یرد مدا ندیگویرا متفاوت بردارد م شیذره پا کی یفرد

لنگ  زانی. در کشور ما در خراسان اساسا با میعاد انیآن طرف جر یزیچ

دچار مشکل  دیبگذار یغرب نیسیموز کی یها را جلونت نیرقصند. اگر ایم

 دیکه با ییدر جاها قایرقصد و دقیم زانیبا آن م یخراسان یشود ولیم

کنار  دیرا بگذار یشدن و کهنگ یادع نیگذارد. ایشود پا م یگذارآکسان

هم البته  رادیوارد کند. آن ا رادیها انیتواند به ا ینوع تفکر م کی ی.فیرد یقیموس

پا  شیو پ یعاد زیچ کی دنیچون رقص ردیپذ یکند. آن را میها را نابود نمنیا
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 یرقصد. معلوم است که فرنگیم نطوریا یرانیافتاده است. اصال معلوم است که ا

 یرقصد. معلوم است فرم سونات که به وجود آمد قرار بوده نوعیم یگرید طور

به اسم  میهم دار یگرید زیکند. اما ما چ یعاد دنیرقص یرا برا یقیاز موس

باخ و ... آوانگارد هستند. آوانگارد آن  موتزارت،رو. بتهوون،  شیپ ایآوانگارد 

که  یود دارد. کسآوانگارد و حکومت وج انیم ینسبت کیماجراست.  یجلو

من  دگاهیکند. اما از دیم انیموجود عص تیآوانگارد است اصوال دارد بر موقع

از  یعنیباشد،  بیتواند تخر یم انیاو و روشنفکر وجود دارد. عص انیم ینسبت

و جهش.  ونیموتاس یعنیتحول باشد  ریتواند س یهمه آنچه که هست. م ردنب نیب

را در  ییهایه. باخ پادینیوئنبرگ، باخ را مبتذل بباز نگاه ش دیتوان یشما هرگز نم

هستند. همان  کیفرم کامال کالس نهیفرم محکم  کرده و اتفاقا آوانگاردها در زم

 ینید یشی. مشکل ما در نواندمیدار ینید یشیو نواند ییکه  در نوگرا یمشکل

 نیهم . بهمیکن دایپ نیسنت و د نیب ییرابطه اجرا کی میتوانیاست که نم نیا

که  یشود و کس یم یها، سکوالر معرف یما از طرف سنت ینید شینواند لیدل

توانم تمام یکند. من م یها به چشم متحجر نگاه م یاست، به سنت ینید شینواند

 یقیموس نیب یرسم کنم که چه نسبت استیو س یقیموس نیخطوط متناظر را ب نیا

که آوانگارد  یاست که کس نیکه وجود دارد ا یوجود دارد. مسئله ا استیو س

نوع  نیا ی. البته من معتقدم کلمه مبتذل براندیرا مبتذل بب زیتواند همه چ یاست م

ابتذال  ست،که در قبل هستند تا مناسب ا ییزهایچ یعنیگذشته،  یها یقیاز موس

اگر  یعنیپردازد.  یاست که به آن م یابتذال در رفتار کس ست،ین یقیاز موس

 یبتهوون را بشنود، برا ۹شماره  یبار  نوع سمفون نیاول یبرا امروز نیهم یکس

پا افتاده و  شیپ یکه آوانگارد است، آن سمفون یکس یاست. برا زیچ کیاو 

شود. یآغاز م ستمیقرن ب لیدر اوا نیآهنگ یهایمربوط به گذشته است. حذف ملود

چه؟  یعنی تهیلتکرار شونده کدام است؟ تنا تمیو ر یملود  ندیگویم  ستهایمدرن

 نیبرسم. ما در مهم تر نیخواهم به شرو ی. ممیرا به هم بزن تهیتمرکز تنال دیما با
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اصال  نی. امیدار زمیمالینیبه اسم م یزیچ سم،یبعد از مدرن ییقایمقطع موس

اصال  ،ییگو یکه در مورد محتوا م یزیرا ندارد. آن چ سمیمدرن یها یدگیچیپ

خواهد وضع  یاست چون آوانگارد م ریو مس راه کیآن جا وجود ندارد اما 

آوانگارد  ست،یداند وضع موعود چ یکه م یبدهد و آوانگارد رییموجود را تغ

است  یموج یب یایدر ییانتهاکند. نقطه  جادیا رییخواهد تغ یاو فقط م ست،ین

 ا،یرسد، در یکند. آن لحظه که دستش به آب م یکه شناگر دارد در آن شنا م

 .ستیآوانگارد ن گریخواهد به کجا برسد، د یرد اما اگر بداند که مدا یموج بر م

 ها... ستی: مثل مارکسییکاکاعبدالجبار  

. اگر ما دییوگیاست که شما م یریهمان مس نی: ایخلعتبرفردین 

 فیاگر فرزندمان را تعر ایباشد، خوب است  رویکه پ میکن تیفرزندمان را ترب

 باشد... رویهد پباشد؟ اگر بخوا شرویکه پ میکن

 یو بد و خوب معن ستین یصورت اصال هنجار نیدر ا رضا نامجو:

 ندارد...

 یدارند. اگر ما فرزندان را طور یبد و خوب معن نی: ایخلعتبرفردین 

که  میکن تیتوانند آوانگارد باشند اما اگر ترب یباشد، نم رویکه پ میکن تیترب

 زیچ کیتوان  یفقط م یقیوسم کند. در مورد انیباشد، ممکن است عص شرویپ

پا  شیماقبل خودش پ یقیآوانگارد، هر نوع موس یاست که برا نیگفت و آن ا

 یاست. ابتذال در لغات فرنگ یکلمه، کلمه بد نی. استیافتاده است اما مبتذل ن

رسد و بُعد  یکه به سکس م یمیکه مثال در مورد مفاه ندیگو یم ییزهایبه چ

است،  حیقب ایزشت  ندیگو یشود. آنها م ید اطالق مخارج از عرف دار کیاروت

 .میکن یرا اطالق م «trite»کلمه  نیجا هم نیا

 کنند... ی: به نسبت با اخالق، معنا مییکاکاعبدالجبار 
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ها را به  نیکه ا یزیمعتقدم آن چ یقی: اما در مورد موسیخلعتبرفردین 

 ایکه روشنفکر  ستین یزیدهد، آن چ یمردم، مبتذل جلوه م ایلحاظ حکومت 

 کند. یآوانگارد راجع به آن فکر م

 رد؟یگ یشما، تتلو در کجا قرار م فیتعر نی: با اییکاکاعبدالجبار 

 است. یهیبد زیچ کیاو  یقیکنم تتلو و موس ی: من فکر میخلعتبرفردین 

 شهیکه گ یپاپ یقینظر را دارم که موس نی: من هم همییکاکاعبدالجبار 

 رود؟ یشکافد و به جلو م یآوانگارد بودنش است که فضا را منشانه  ردیگ یرا م

 نیاست. علت ا یگرید زی: نه، اصال موضوع آوانگارد چیخلعتبرفردین 

است. جامعه هر چه  یگرید زیهم چ  کندیم ریرا تسخ شهیپاپ گ یقیکه موس

است  شتریپردازند ب یآوانگارد م یقیکه به موس یقدر فکورتر باشد، درصد کسان

 ستندین رشییتغ لداشته باشند اصال به دنبا یخوب یو عوام اگر زندگ یمردم عاد. 

ندانسته  ندهیرا در آ تیاست چرا که آوانگارد، عاف رییآوانگارد به دنبال تغ یول

نظام  کی.  ابندیرا در حال خوب خودشان م تی. عوام، عاف دیجو یخودش م

موعود بشارت دهد  تیوضع کیخواهد آدم ها را به  یکه م میکن یم دایپ یاسیس

 یدرست م میکند و ما دار یا دارد اشتباه میتمام دن دیگو یخاطر م نیو به هم

خواهد  دایدهد؛  پ یاز عمل ، اعتبار م شیاست که به آرمان ب یستمیو س میرو

اگر  یموجود جهان اعتراض کند حت تیبخواهد به وضع ستمیس کیکرد .  اگر 

موعود را مثال بزنند  کیمردم،  یبرا دیبکند؟ با دیبا اعتراض وارد باشد، چه کار

شان و  یروزمره گ تیعاف  نیجا مردم  ب نیرا به آن بشارت دهند. ا مو مرد

 یرا برم یانتخاب کنند . که در دراز مدت هم اول دیرا با یکیبه آرمانها  یوفادار

 ستیذل نمبت م،یکن یراجع به آن صحبت م میکه دار یمبتذل یقی.  موس نندیگز

  فیرد  یقیموس بهشده است. پرداختن  یبلکه روزمره است و دچار روزمرگ

مدرن   یو حت کیکالس یقیروزمره باشد که موس تواندیهمان مقدار م یرانیا
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را فرسودن ،  یزیچ» دیگو یابتذال م فیتعار نیدر ا ییجا کی. کیدودکافون

 «. کهنه کردن 

 یم یتکرار است، پس چه کار شیکه مبنا میدار عتیشر کیما  دینیبب

 یمطرح م تیجا بحث فرد و فرد نیا شد؟کهنه نبا گریتوان کرد که اعمالش د

 یم یهست. فرد هر لحظه سع یکه درون هر آدم یباز آن آوانگارد یعنیشود. 

 رونشیبرسد که با  درونش وجود نسبت دارد و در ب ییو معنا ریتعب کیکند به 

 یکالم چیشود که ه یپخش م یقیموس کی دفعه کیخاطر  نی. به هم ستین

را  یقیموس نیا» دیگو یدارد. او م یداند چه فرم یندارد و شنونده اصال نم

را  یقیموس نیا ای« را دوست دارم یقیموس نیا» دیگو یکه م یکس« دوست دارم

 کینوستالژ شیرا دوست دارد که برا یزیچ یاست. آدم گاه دهینشن ای دهیقبال شن

 یکند با آن ارتباط م یرا که احساس م یزیرا. او چ یهم تازه گ یاست و گاه

 دوست دارم.  دیگو یو تازه است ، پس م ردیگ

این چون  educationنه  م،یگویم یپداگوژرا  نی: من ایآذرغالمرضا 

 یگرفتار نیهم ا کیاست. ما از نظر پداگوژ فتادهیدر جامعه ما اصال اتفاق ندومی 

 یما را آقا ینظام روانشناس دینی. در واقع ببمیمشکل دار ،یتیترب یعنی. میرا دار

 یمثل آقا یو کسان یاسیس راکب یعل یحتما مستحضر است، آقا یدکتر مجتهد

است  نیافتاد، ا یم یکه در انجمن روانشناس یکاردان و امثالهم ساختند. اتفاق

 یعنیکنند،  یم فیشوند. نسل بعد از خودشان فقط از آنها تعر ینم تیکه آنها تثب

در  یلیدکتر وک یکه آقا ییبایافراد را نقد کند. حرکت ز نیا ستیحاضر ن یکس

 یاتفاق افتاده و جمع نیشروع کرده، ا یدر حلقه ادب ژهیو به« انوزُر»انجمن 

هم  یاشکال چیبروند و آنها را نقد کنند. ه انینیشیاز پ یلیحاضر شدند به سراغ خ

 ییاست. مسئله از جا یخوب و درست کو،یجسته، نخ یلیندارد و به نظرم اتفاق خ

 یروز کی. میکن ینگاه نم هیبه قض کیشود که ما پداگوژ یبه نظرم حساس م

 یقیموس نش،یکند. اصال آفریم دایربط پ یقیزدم که حاال به موس یمثال ییدر جا
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است.  یقیوعده داده، خودش موس میکه خداوند در قرآن کر یروزشش است. 

 د...یفکر کن عتیو اجزا و عناصر طب عتیبه طب نیاز ا ریبه غ دیواهاگر شما بخ

 کیامر نوستالژ یعنی،  نیا یقیمن از موس فی: البته تعریخلعتبرفردین 

 ...ستین

 راجع به حرف شما دارم. ی: من نقدوکیلی نیشرو

 انیجر نیجالب بود که ا یلیخ میبرا دیکه گفت نی: ایخلعتبرفردین 

 و ... کردند تا به امروز نقد نشده است.  یاسیدکتر س یکه آقا یزیرهیپا

ما بچه  یوقت میگو یهم م شهیاست و هم نی: اعتقاد من ایآذرغالمرضا 

 یالبته به شرط م،یده ینم ادیخودمان، کوچکترها و جوان ترها اخالق خوب  یها

 اصال چه میده ینم ادیباشم، به آنها  ییکه خودم آدم اخالق باور و اخالق گرا

تو در کنار  که میده ینم ادیبه آنها  یکنند. وقت شهیتأمل و تفکر و اند یجور

و ذهن آنها  یهم خوب بدان ختیراجع به فلسفه و تار دیات، با یرشته تخصص

 شود. یم تیوضع نیاش همجهینت م،یآور یبار نم یرا منشور

 م؟یاوریباور ب یشان را منشورذهن دیبا یعنی: یخلعتبرفردین 

باهوش، متمدن،  یرانیا یکه برا یزیکنم تنها چ ی: فکر میآذرا غالمرض

 نیشرو یآقا دیکه همه شما مستحضر هست یو قو یغن اریبس یخیتار نهیشیپ یدارا

 خیاست. او واقعا دارد تار دهیزحمت کش ریمس نیاز همه ما در ا شیب یلیوک

 دیریگ یم میصمت که شما نیهم میگونه بگو نیکند. ا یم ایرا دوباره باز اح رانیا

و  یبمان یمتمدن باق یرانیا کیو  ییایو ب ینشان بده یاما برو د،ینرو رانیاز ا

کار  یلیخ یعنی ،یبگذار گرید یآجرها یآجر رو کی یعنی ،یجا را بساز نیا

را  کینظام پداگوژ نیاست که ما ا نیکه افتاده ا ی. اتفاقیاانجام داده رانیا یبرا

بچه دوم  کیمن از  دیی. مثال فرض بفرمامیانداده ادی یقیمان در موسبه فرزندان
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 یهر چه شد گوش م» دیگو یم «؟یده یگوش م یقیچه موس»بپرسم  یرستانیدب

 ندارد. کیذهن پداگوژ یعنی نیا« دهم

 دیتوانیبزرگ، شما م یای. در دنستیاتفاق، فاجعه ن نی: ایخلعتبرفردین  

. دیباش نیدر مغرب زم دیتوان یساعت م. در عرض دو، سه دیبربخور یزیبه هر چ

که طرف شکل گرفته باشد. حاال  دیبده یآموزش دیخواه یهست که شما م یزمان

کنند با  یتر برخورد م یکه شکل گرفته اند واقع ییاست آدم ها نیسوال من ا

 که شکل نگرفته اند. ییآنها ای دیجد یها دهیپد

شود از یموافقم اما م یلیرا من خ دیکه شما گفت نی: ایمجتهدحسین  

دارد  رییهم درآورد. درست است که آوانگارد، تحول و تغ ریسوءتفس کیداخلش 

تفکر همگرا  مییگو یم ی. ما در روانشناسستیآن اعتراض چ میخواهم بگو یاما م

که اصال  یپدرکُش مییگو یواگرا دارند. ما م یباهوش، تفکرات یو واگرا. آدم ها

و  یعراق ،یهم سبک خراسان اتشیادب خیشود. در تار یم ریتعب کیبه مفهوم سمبل

رخ داده است. همان طور که گفتم  ییها یپدرکُش کیبه هر حال  د،یآ یم یهند

 منظورم است. ک،یمفهوم سمبل

 دیخواه یشما م یفرم است. وقت ی: تمام بحث من رویخلعتبرفردین  

 یرا م زیفرم است. همه چ ،دیببر نیاز ب یتوان یرا که نم یزیتنها چ دینوگرا باش

از  یصحبت کرد چون بخش یلیخ نییشود درباره آ یشود عوض کرد. مثال م

 کیبه  دوره کیدر طول  یمذهب نییآ کیشود  یاست. م ینییآ ییماجرا، ماجرا

 یکه به عمق معنا توجه داشته، فقط شکل ظاهر یزیچ یعنیشود.  لیکارناوال تبد

تواند از آن  یفرم را نم یانجام شود ول نیا میگو یخود را حفظ کند. من م

را  «ییسه تا»فرم  یخواه یاست و م« دو»که بر اساس  یشما فرم ی.  وقتردیبگ

را به  «ییسه تا»فرم  یخواه یم یت. وقمیریوام بگ« دو»از  دیبا یدرست کن

. فقط در فرم است که میریوام بگ «ییسه تا»از فرم  دیبا ،یکن لیتبد «ییچهارتا»

شعر مقفا  د،یافتد. شما در شعر، شعر موزون دار یاتفاق م  کیستماتیحول ست نیا
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وجود  یزیبدون فرم، چ» دیگو یم «هیهمسا»در کتاب  مای. ندیو شعر سپ دیدار

فرم در شعر »کردم که  یفکر م نیخواندم، داشتم به ا یرا م نیا یوقت« ندارد.

موزون و  زیچ چیکه ه دیدر شعر سپ یحت دیتوان یشما نم« شود؟ یچه م دیسپ

که  یزیدر هر چ دیتوان ی( چون شما مدیریبگ دهیوجود ندارد )فرم را ناد ییمقفا

جمله را  کی دیتوان یواحد جمله، چون نم دییبگو یعنی د،یکن فینظام واحد تعر

 که فاعل و فعل و گزاره دارد...

نثر به که نظام زبان را از سمت  یمتعارف ری: هر رفتار غییکاکاعبدالجبار  

 یلیرفتار خ نیتواند ا یبا زبان است. م یستیشعر ببرد در واقع رفتار فرمال

ساختارمند  ریغ یختگیو از هم گس یشما باشد و به ناهنجار ریبه تعب یآوانگارد

نظام مند هم  یلیخ ندتوا یکه راه افتاد. م ییها انیو جر« موج نو»مثل  نجامد،یب

به  هیدر حلب سور یکنم. در قرن سوم، فرقه ااشاره  یاخواهم به نکته یباشد. م

کنند.  جادیا یدارنیدر فرم د یخواستند تحولیظهور کردند و م «هیحلمان»نام 

است و ذاتش  میاو قد یامکان ندارد. وقت میعشق حادث به قد»گفتند  یآنها م

 میتوان یندارد، ما نم یجمال شناس یبرا یوجه چیقابل درک است و ه ریغ

منظور « .میکنیم فیتعر انیبارویو در قالب ز میآور ی. ما آن را ممیدرکش کن

احمد « سوانح»آمد و  رانیاست که بعدا به ا یهمان عشق و جمال و جمال پرست

حلب  یکه آوانگاردها یفرم نی. بعد همنیاوحدالد« القضات نیع»و  یغزال

رفت. شکسته شد و به سمت انسان کامل  یگریخراسان به طرز د درشکستند، 

محمد به معراج  ییچند گو»گفت  یبود. او به موالنا م یشمس آدم آوانگارد

. قرار است تو هم یباش رویپ ستیتو قرار ن»گفت  یم« بر اثر او رو. زیرفت. تو ن

هم  یو کس دکه او انجام دا یرا انجام ده یو همان مشاهده ا یآوانگارد باش

 .میار است آوانگارد باشو قر میهمه دنباله رو باش ستیقرار ن« .دیند

 رونیکه از کلمه آوانگارد ب نمیبیم ی: همچنان من اغتشاشوکیلی نیشرو

را مطرح کنم  یابتدا مفهوم دیرود. اجازه ده یبه کار م یچون به چند معن دیآیم
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دارم که در آن،  یمدل نظر کیتر شدن ماجرا کمک کند. من به شفاف دیکه شا

بند است.  نیبه ا یلیمفهوم آوانگارد خ نیاکه  میدار« تنش»به نام  یمفهوم کی

 یعنی« موجود و مطلوب تیوضع نیتفاوت فاصله ب»است  نیتنش در مدل من ا

توان در آن  یرا م یستمیو هر س میمطلوب دار طیشرا کیموجود و  طیشرا کی

 نیا نیرا دارد و فاصله ب یزیچ نیچن یو تکامل دهیچیپ ستمیکرد. هر س فیتعر

ممکن است  یستیبا آن روبرو است. در سطح ز ستمیکه س ید تنششو یدو م

 یزیهر چ ای یاقتصاد یممکن است نابرابر یگرسنه ام باشد، در سطح اجتماع

به نظر من هر خروج از  د،ییگو یکه به آن آوانگارد م یزیمطرح شود. چ یگرید

 .دیتوان آوانگارد نام یشما م فیرا با تعر یهنجار

جا  نیکردم. گفتم ا جادیاتصال ا کیفاقا من همان جا : اتیخلعتبرفردین 

 شود. یم یکیروشنفکر با آوانگارد 

 نیبرداشت را به من داد. اگر ا نیا د،یکه کرد یفی: تعروکیلی نیشرو

معنا  نیشود. به ا یم کینزد گریبه همد دمانیطور نباشد که خوب است و د

 نیا نمیب یه من مک یزی. چردیگ یخوب است که مکالمه راحت تر صورت م

 یدر نظام اجتماع شهیموجود و مطلوب هم تیوضع انیم یاست که فاصله ا

مختلف  یزهایاز آدم ها دارند نسبت به چ یسر کیهم  شهی. همردوجود دا

 یدتینظام عق هیعل یکیاست،  ریدر خانواده با پدرش درگ یکیکنند.  یم انیعص

 نیا یشکاف ها نیدهد. ا رییخواهد شغلش را تغ یم یگریکند، د یم انیعص

شوند که  یمحسوب م یهستند که کسان یدر ابعاد متفاوت هست. گروه ینیچن

 یریمبتذل را به تعب ریکه امر مبتذل و غ یزیآن چ م،یکه حرفش را زد یآن جرقه ا

 یاست که بعض نیکند، ا یم کیتفک گریاز همد میتوان یم خیدر درازمدت تار

 انیب نیکنند. حاال ا یم انیدهند و ب یم صیرا تشخ یاجتماع یتنش جمع نیا

کند،  دیتول یقیموس آن یهنرمندان باشد، ممکن است طرف رو انیممکن است ب
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 هیارائه دهد و نظر یعقالن انیو ممکن است ب دیممکن است در موردش شعر بگو

. ردیرا در نظر بگ یگرید یحالت ها ایکند  دیکند، فلسفه در موردش تول یپرداز

 نیکند که ا یم دیتول یحزب ایگروه  کیباشد، طرف  یت کنش اجتماعممکن اس

 شگام،یکند. پ یرا حل م یرسد و تنش یم یا جهیتبعد از پنجاه سال به ن انیجر

و  ینیع یلیشاخص خ کی یعنیدهند.  یکار را انجام م نیهستند که ا یکسان

 کی ایه جامع یتنش جمع ایآدم آ نیاست که ا نیروشن وجود دارد و آن هم ا

موجود و مطلوب،  تیوضع نیاست، دارد ب فیدامنه را که قابل تعر کیتنش در 

 روشن است. یلیشاخص خ کی نیا ر؟یا خیزند  یپل م

 با مطلوب دارم. ی: من مشکلیخلعتبرفردین 

 ریچهار متغ بیدارد. ترک ی: در مدل من هم مطلوب معنوکیلی نیشرو

 ها است. ستمیتمام س تیاغ« قلبم»است: قدرت، لذت، بقا و معنا. 

 .ستیکه چ ستیمطلوب معلوم ن ر،یتعب نی: پس با ایخلعتبرفردین  

 باشد. شتریب دیمطلوب با ریچهار متغ نی: معلوم است که اوکیلی نیشرو

 : پس نقطه مطلوب وجود ندارد.یخلعتبرفردین 

 .میدار فیبلکه ط می: نقطه نداروکیلی نیشرو

 کیاست که در  یآوانگارد مثل کس میگو ی: من هم میخلعتبرفردین 

 ...فیکند. و نه در ط یموج، شنا م یب یایدر

 یموتیخطر وجود دارد. مجسم کن من االن به ت کی: فقط وکیلی نیشرو

ها را یپیو ه کایآمر ۱۹۶۰دهه  انیآوانگارد هستم. جر کیشوم و یم لیتبد یریل

شناس و عصب یرید. لبو یریل یموتیبزرگش، ت یهااز بت یکیکه  ریدر نظر بگ

 رونیو از قالب ها ب میآوانگارد باش دییایب»آدم آمد و گفت  نیروانشناس بود. ا

. قالب بشکند نیشود که ا یباعث م ی. ال اس دمیبکش یو ال اس د میبزن

 یرینسل نشئه و معتاد از داخل آنها درآمد. ل کاش هم این شد که ینتیجه
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انجام داد و بعدا گفت اشتباه کردم اما  ییهابود و پژوهش یدانشمندخوشبختانه 

 دهند.یکار را انجام نم نیها ا یلیخ

 در تضاد بود؟ نی: با ایخلعتبرفردین 

 یلیخ یهم کردند و رو یبود که نوآور ینسل کی یعنی: وکیلی نیشرو

 ها بود. نیاز ا یکیجابز هم  ویکردند. است دیمختلف هم تأک یزهایچ

 یکار م یتصادف یقیکه موس میرا هم دار «جیکِجان »: ما یخلعتبرفردین  

 یکه منحن یریمس یعنی. دیکن یم دایجهت پ کیشما  ،یاضیمعادله ر کیکرد. در 

متفاوت  رهایمس نیکنند، ا یم یط یو هذلول یکه سهم یریکند، مس یم یط

از کجا آمده  دیمختصات بدان کیدر  دیتوان یم د،یکه هست ییاست. شما در جا

مان در معادله به گونه  یرهایاست که متغ نی. بحث من ادیادله را بداناگر مع د،یا

 کی. میکن یم دایپ گرگیا کی کس،یهر ا یبه ازا میدان یرسند که نم یم یا

 رسد. یحد م یب تِینها یکه به ب میدار یدامنه ا

 یاست که آن سوءبرداشت یزیکنم حرف شما چ ی: فکر موکیلی نیشرو 

 یبه معن ستمیس یشارویکند. گشوده بودن پ یم دیتول گفت را آنیم نیکه حس

 .ستیجهت بودنش ن یب

. اگر شما آن معادله را نداشته میگو یرا م نی: من هم همیخلعتبرفردین  

جا  نیآمده، اگر ا ییجا کیمنِ من از  دینی. ببدیبه جواب برس دیتوانینم د،یباش

مشخص  تشیارود مشخص است اما غ یکه م ییمشخص باشد، جهت آن جا

 میدار دهنوز هم امتدا م،یما االن هر چه قدر هم فکر کن یعنی. مثل علم، ستین

اما زمان  دیآ یم شیپ یعلم هیهست که فرض یدر مورد موضوع علم، زمان یول

 شود.یمطرح م یعلم هیاثبات نظر یگرید

کامال با شما  ،میکن یصحبت م اتیما در مورد فرضوقتی : وکیلی نیشرو 

است  نیا م،یکنم در موردش اشتراک دار یکه فکر م یگرید زیستم. چموافق ه

چه طور آن  .مهم است -افتدیاتفاق م نیچگونه ا یعنی-اتفاق  نیا ییایکه پو
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 دینیبیم د،یکن یکه اول و آخر کارش را نگاه م یاست و هنگام شرویکه پ یآدم

 یها و نهادهاآدم  یعنیجهت مشخص،  کیقدم جلوتر برده است. جلو در  کیکه 

اند و ملت شادکام تر شده اند. چون ممکن است طرف توانمندتر شده یاجمتاع

 کند. جادیا یبسازد، آن هم ممکن است تحول یکروبیبمب م کی

 .میندار یجا شاد نی: ما ایخلعتبرفردین 

 .می: چرا، لذت داروکیلی نیشرو

 .ستین ی: نه، لذت، شادیخلعتبرفردین 

بحث دارد.  یجا یلیهستند که خ ییهادواژهیا کلهنی: اوکیلی نیشرو 

 است. یواره، لذت، شادمدل نیکه در ا میریابتدا بپذ دیاجازه ده

 یآدم فرزانه، لذت، شاد یکند. برایم جادی: آخر مشکل ایخلعتبرفردین  

 .ستین

توانم به  ی. من ممیاالن وارد آن بحث نشو دی: اجازه دهوکیلی نیشرو 

 کیدر مغز است و آن تحر ییجا کیها  دواژهیکل نیهمه ا شما نشان بدهم که

 دهد. من به آن قسمت کار دارم. یاتفاقات رخ م نیشود و همه ا یم

 رسد.یم یبه شاد زیهمه چ دیگو ی: عرفان مییکاکاعبدالجبار  

. با میرا هم نگاه کناش مکانیسم دیکه با میخواهم بگوی: موکیلی نیشرو

کند  یامتداد واقعا رفتار م نیاست، در ا شرویکه االن پ آدم نیا یچه ساز و کار

قدرت، لذت، بقا و معنا  مینیب یم م،یکن یدستاورد کارش را نگاه م یکه وقت

 افزوده شده است.

جاست که  نیا م،یکن یصحبت م یراجع به شاد ی: وقتیخلعتبرفردین 

 دیدانیمآورد. یبه وجود م یاست که گمراه ی. شاددیآ یم شیپ یبحث گمراه

 گرید یزیبه چ یزیاست و عبور از چ یامر نسب کیلذت، چون  ندیگویم ؟چرا

 است.
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 دارد. یخاص ریهم تعب ی: شادکاموکیلی نیشرو

 یکه از شاد /یرا شاد اری مینگو» دیگو ی: موالنا مییکاکاعبدالجبار 

 است. یفراتر از شاد یمعنا کی «میگذشتست

 یچون شاد «میگذشتست یاز شاد» دیگو یم ی: چرا مولویخلعتبرفردین  

 است که شاد است. یاحساس مطلق در درون آدم

 یادیبحث ز یچون جا ؟دیزن یحرف را م نی: از کجا اوکیلی نیشرو 

ساز و  نیبه نظر من وجود دارد که ا یکه ساز و کار میرا بگو نیدارد. فقط ا

ورد ابتذال صحبت و در م می. اگر به اصل بحث برگردمینگاه کن میتوانیکار را م

 یشعر کی نکه مثال م میزنیحرف م یاثر هنر کی نشیآفر ندیدر مورد فرآ م،یکن

 ندشانیبه فرآ یوقت ایاما آ سمینویرمان م کیسازم، یم یقیموس کی م،یگویم

به سمت همان افق  ر؟یخ ایدر همان امتداد است  میتوانم بگو ینگاه کنم، م

جا  نیانجام داد. ا یکار نیشود چنین من منکرده؟ به گما ایکرده  یریگجهت

فرم؛ فکر  یعنی میهمراه هست گریکدیکنم اتفاقا با  یاست که فکر م ییهمان جا

مند است و فقط در آن بهره نیشیپ یاز ساختارها ستمیکه س یطیکنم در شرایم

تواند تنش را  یم یطیتنش را حل کند. فقط فرد در شرا نیتواند ا یم طیشرا

مطلوب برود که از ساختار و فرم  تیموجود به وضع تیو از وضعحل کند 

نباشد،  نیکه چن یطیو از آن گذر کند. در شرا باشدموجود برخوردار  تیوضع

که به صورت  یطیمعتقدم در شرا دایو نو شد دیبه طور مثال در مورد شعر سپ

 یلیخ هیادهد. اتفاقا اخوان ثالث و سیرخ نم یکامل برخودار نباشد، اتفاق خوب

انجام  یدانند چه حرکتیبرخوردار هستند و مشان از گذشتهخوب هستند چون 

کنند، خوب یم فیاز او تعر یاریکه بس یگریمعروف د اعرشاما فالن دهند.  یم

 .  دیگو یداند دارد چه میو نم ستیچون مسلط ن ستین

 د؟یبریشعرا به کار م نیا نیب یلی: صفت تفضخلعتبری نیفرد
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 میگویبلکه م ستند،ین یلی: نه صفات مورد نظرم تفضوکیلی نیشرو

 یموجود برا تیمسلط بودن بر وضعضرورتی برای وجود دارد که  ییها یژگیو

که  یتصادف یشود شالوده شکنیمطلوب است. اگر آن نباشد، م تیگذار به وضع

ود ریست. مثال شوئنبرگ مهم هجالب  ییدهد. اتفاقا در جاهایفراوان هم رخ م

برای شود یمحسوب م ایدهینوازد! آن هم جالب است و ایو سکوت م ندینشیم

 .ماندگار نیستاما به نظرم خودش، 

 گفتم اما نگفتم. یم دیرا من با یزی: چیآذرغالمرضا 

 کیاست که  یآسانسور یها شرفتیپ نیما ا یدغدغه اصل رضا نامجو: 

ابتذال  نیا ایرود. آ یو م ردیگ یرا م زیهمه چ د،یآیسال باال م کیخواننده در 

 ر؟یخ ایاست 

را  یزیچ ،یو خلعتبر یلیجناب وک ی: به صحبت هایآذرغالمرضا 

هستم « گوش دادن» یالملل نیاست که عضو انجمن ب یاضافه کنم. من چند سال

بحث گوش دادن  قایجا دق نیدعوت شوم. ا کایدر آمر یطرف دوست کیکه از 

که گفتم، اصال گوش  کیا در کنار آن امر پداگوژشود. م یمطرح م یقیدر موس

و دانشگاه  رانیمسئوالن و مد خ،ی. در ادوار تارمینداده ا ادی رانیملت ا بهدادن را 

 کار را نکرده اند.  نیها ا

است  نیجرم است، سوال من ا دییگو یکه م ییها نی: ایخلعتبرفردین  

 مسئول است؟ یکه چه کس

 ،ی. خودخواهستیکس ن چیاتفاق ه نیول ا: البته مسئیآذرغالمرضا  

مسئول شده،  یما مسبب ماجراست. اگر شاعر یدر پ یپ یها انیو عص یرنجور

 ییاند. همان گروه هامسئول شده، ساکتش کرده یخفه اش کرده اند. اگر عالم

که  یآنها باعث هستند. به نظر من کسان م،یگذار یکه ما اسم شان را مبتذل م

 دهند. یقع گسترش مرا در وا ابتذال
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با  یقیموس ،ییاگر در جا دیبرس جهینت نیبه ا دیتوان ی: میخلعتبرفردین  

 رییرا تغ طیوجود نداشته که شرا یدموکراس چیه ست،ین یعموم یقیمحتوا، موس

 دهد؟

 یموضوع را شاهد بودم. بخش نیا هی: من در کشور روسیآذرغالمرضا  

رفته و شاید است، در سن پترزبورگ که و ارتباط  نمایمربوط به س تمیاز فعال

کردند و به  یپخش م لمیمختلف در طول هفته ف یسن یرده ها یبرا د،یادهید

 نیکرد و ذهن ا یم فیمختلف تعر یدر ژانرها لمیشان ف یبرا انهیصورت ماه

 نیکه ما در انجمن خود با ا« کازابالنکا»کرد. مثال  یم تیبخش از جامعه را ترب

 دیباور نکن دیشود. شا یپخش م لمیف نیبار ا کیدر هر ماه  م،یدشروع کر لمیف

که تنها چهار نفر نشسته اند اما  دینیب یم د،یشو یم کیوارد سالن تار یاما وقت

. نندیرا بب لمیف نیو آمده اند که ا ستندکازابالنکا ه یآن چهار نفر واقعا مشتر

نداده اند که  ادی زیما ن ییاقی. بزرگان موسمینداده ا ادیاست که ما  نیمنظورم ا

 یشود. منزله تعصب رو دهیالزم است که هر هفته شن یفالن اثر روح اهلل خالق

 یشود و در ذهن ها م یم کیکه کالس یبلکه به منزله امر ستیکار مد نظرم ن

 بخشد. یشده، معنا م تیکند و به باور ترب یرا باور م تیو ترب دمان

 لمیتنها چهار نفر جامعه مخاطب آن ف دییگو ی: شما که میخلعتبرفردین 

 هستند.

ابتذال دارم. فکر  یدر مورد ماجرا یتکامل دید کی: من وکیلی نیشرو

الزم  یلیکنم خیدهد. فکر میام، رخ مجا گفته نیکه تا ا یکنم تمام موارد یم

 یم داریاست، پا رومندیکه محتوا دارد و ن یزینگرانش باشد. آن چ یکس ستین

 خواهد انجام دهد! یکه م یهر کار یه نظرم هر کسماند. ب

 ایفروشد  یم شتریب« پاتر یهر» لمیف ه،ی: در همان روسیخلعتبرفردین  

 یتیتمام آن ترب جهینت یعنیفروشد  یم شتریپاتر ب یهر یوقت. «یآرنوفسک» یکارها

 اثر است.  یب د،ییگو یکه شما م
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مبتذل  یقیموس ران،یچرا در اکه  میگزاره مواجه هست نیما با ا رضا نامجو:

 است؟ نیهم هم ایدر دن دییگو یشود. در پاسخ م یم دهیشن ادیز

نشده است.  فیاست که کلمه ابتذال تعر نیا لشی: دلیآذرغالمرضا  

مطبوعات به  شگاهیبود که در نما شیسال پده دوازده  بزنم. یمثال دیاجازه ده

از مرحوم بنان پخش  یئما آثارپشت سر هم دا شگاهیدو نما ،یکی یصورت اتفاق

کردند و  یملک پخش م ریمختلف ما را از اسداهلل و جهانگ یسازها ایشد  یم

 یکارها را در بلندگوها پخش م نیقد با پدران و مادران شان ا میقد و ن یهابچه

 نیکه چن ستیک نشیحراست و گز میبرام سوال بود که بروم ببن یلیکردند. خ

 یپخش م یمرحوم محمد نور یهم کارها یدهد. تا مدت یمرا انجام  یکار بزرگ

دهد که  یبه جامعه م یساکت یلیخ امیپ کیدارد  نیکم کم قطع شد. ا یشد ول

 .دیشو یاز اصالت دور م دیدار زیدوستان عز

 اصالت مشکل دارم. نی: من کال با ایخلعتبرفردین 

دکتر محسن  یکنم از آقا یرا نقل م یخیتار یا: من گزارهیمجتهدحسین 

از  شانیو صفوت است. ا یحاتم عسگر یاکبر که از شاگردان آقا یحاج عل

همه  سایگذشته از باربد و نک یدستگاه یقیموس»کرد که  یاستادان خود نقل م

 یو شاد تمیر د،افت یکه م یخیو وزن داشته و بعد از اتفاقات تار تمیدر گذشته ر

قبال  یقیقطعا موس« شود. یم ینونک یوارد فضا شتریشود و ب یاز آن گرفته م

 شادمان تر بوده است.

 نام دارد. یکوبیپا م،یدار یقیکه ما با موس یزیچ نی: اولیخلعتبرفردین 

بوده است  یقیدر موس یزیچ نیچن میخواهم بگو ی: میمجتهدحسین 

. میدار زیاشاره کنم که لذت از غم ن دیجا با نیاتفاقا ا ن،یغمگ یقیاما همان موس

تواند از  یم شتریشود، اتفاقا آوانگارد ب یکه در مورد آوانگارد گفته م یزیچ

 یتفکر واگرا ی. اگر آوانگارد را ما به معنردیسمت ابتذال مورد حمله قرار بگ
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مفهوم  نیضد آوانگارد به ا انیاتفاقا ابتذال، جر م،یمحتوا و معنا بدان یخالقانه دارا

 است.

 .ستیند؟ اصال مهم نک یمقاومت م یعنی: یخلعتبرفردین 

نو مورد  زیکه چ نیمبتذل است با ا اینو آ زیکه چ نی: ایمجتهدحسین 

 گاهیتر جا قیدق یکم مییایب دیجاست که با نیاقبال قرار دارد، دو امر جداست. ا

در  تیتواند خالقیشنوم، میکه م یو به قرائت لیدل نی. به هممینیبحث را بب

 کیفونیپلچندصدایی و  یرانیا یقیموس دیشما گفتآوانگارد باشد و معنازا باشد. 

و  شهیاگر اند ندیگویبحث مرتبط کنم. ماین خواهم جمله اولم را با یم .ستین

                                                 

 

 یعنی یاساسا از مونوفون  یفون یپل میبگو دی: در مورد آن مونوفون بایخلعتبرفردین  1

وجود دارد و  کیهارمون یسر کیدر خود آن  د،یسل را بزن ولنیبم و میس«  دو»نت  کیاگر شما 

 یها فیمثل نور و ط د،؛یآ یکه از مونوفون به وجود م ییها کیبه هارمون قتیحق در یفون یپل

اختراع  کی یفون یمستتر است. پل ییدر تک صدا ییهست و چند صدا دیخورشمختلف که در نور 

شود، یمصدایی تککه  یشود. آنیم کیفونیپلموسیقی باشد، تکثرگرا  یفلسفه ا

ه نام دارد ب الهمق کی داد. هاورمیارباب  یو معن میاست که در بانوس گفت یآن

را مورد  دنیشن ،یدر روانکاو دیآیم قایدقکه در آن  «دنیشن ثابهفلسفه به م»

 جیرا دنیبا شن را که «دنیوشین» مییتر بگوقیدق میدهد. اگر بخواهیقرار م یبررس

 میاست. اگر بخواهشنیدن فعال مطرح و گوش دادن تفاوت دارد چرا که در آن 

 نیا یبحث برود رو گاهیجا دیمن با دهیعقبه  م،یرا مد نظر قرار ده دنیشن نیا

« ماس»همان  ای. آدم ها، توده میکن فیبا مخاطبان ابتذال تعر شتریکه ابتذال را ب

 1کند.یم یاش ابتذال ساز یروان یبه خاطر بحران ها دیآ یم

 یاست که در نت اصل ییها یآن هارمون دییتأ یعیطب یهارمون نیمکاشفه ات . بنابرا کیو  ستین

 د،ینواز یرا م یبعد« سل»نت  ای دیزن یاکتاو باالتر را م کی« دو»که نت  یتوجود دارد. شما وق

 ییکه در ذات تک صدا یزیچ دیهستند، در واقع دار کیهارمون ای ییصداها مقدمات چند  نیا

هست،  یمعمول یها یقیکه االن در موس ییو آکوردها یهارمون نی. ادیکن یم دیهست را تشد
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و متعلق به  ستیاثر ن ی: همان جا که گفتم ابتذال برایخلعتبرفردین 

 ود. ش یاست که با آن م یرفتار

 نیشود که مصرف کننده چن یچه م میخواهم بگو ی: میمجتهدحسین 

. میزنیو سپس در موردش حرف م میگویرا م دواژهیکل کیدهد.  یانجام م یکار

                                                 

 

 ی. در ملوددیآ یو در محتوا، اختراع به وجود نم دیآ یدر فرم به وجود م . اختراع تنهاستیاختراع ن

 یملود نیروند است. اختراع در فرم و روابط ماب یسر کیچون  ستین جادیهم اختراع قابل ا

 کیمونوفون یقیاتفاق را به مثابه مطلق بودن آن نوع از موس نیاز دوستان، ا یسر کیهاست، است. 

هر آن چه  ندیگو یکنند و م یخالق و مخلوق وصل م یرا به آن ماجرا نییتع نیدانند. مثال ا یم

 دهییزا نیکه من معتقدم ا یاست، در حال تشیمخلوق دهییسر زده، زا بودناز مخلوق در چند صدائه 

 ییچند صدا ،ییآورد. ذات آن تک صدا یرا به وجود م ییاست. خالق است که چند صدا تیخالق

 یقیموس»گفتند  یسر کی یشود ول یم یعلم دییموضوع تأ نیصوت هم ا کیزیوجود دارد. در ف

است. شما به  بیو غر بیعج یاز آن حرف ها نیا« .ستا ییتک صدا یقیاصال موس یرانیا

که  یموضوع ایکند  یکه راجع به فواصل صحبت م دینیب یم د،یرساالت قرن هفتم که نگاه کن

هاست. عبدالقادر  کیاصوات و هارمون نیکند، روابط ب یجذاب م نایو ابن س یفاراب یرا برا یقیموس

دارند و  یتیبحران هو ،یاجتماع یکه از نگاه روانشناس ییافراد در توده، آدم ها

 ییهمنوا کیکند، یموادار  یهمرنگ کیآنها را به  دیآیم نفوذ اجتماعی

م یلرزانش وارد شود. اگر بخواه تیتواند در هویاست که م یکیپاتولوژ

 ینرگسانگ ای یفتگیکه فرد آن خودش شودطور تعبیر مینیا م،ینیبب انهروانکاو

ها همه روابط چند  نیکند. ا یاالربع صحبت م یالخمس و ذ یالکل و ذ یراجع به ذ یمراغه ا

 انیقرن هجدهم متأثر از جر یو بعد هارمون یشود هارمون یم شرفتهیاست که در شکل پ ییصدا

 یخودش را جمع و جور م اناتی. جردیآ یم است که در اروپا بعد از رنسانس به وجود یعلم

از  نی. اتفاقا امیرا داشت یزیچ نیآن چن زکه ما قبل ا یآورد. در حال یکند و به شکل رساالت در م

کند و  یم یکه انسان به واسطه حضور خودش از وح یری. تعبدیآ یبه وجود م ییهمان تک صدا

 نیاست که همه ا یم، منِ منشور است؛ منمنِ آد شهیاالن هم بحثش هست، از گذشته بوده و هم

 کند. یم لیمختلف تبد ینورها را به رنگ ها
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کردن مخاطب، از او آل ایدهتواند با  ی( که پاسخ نگرفته، حاال مزمیسی)نارس

ند و در ذوب شدن با آن ارضا شود. به ش کاپرستش بتواندسازد تا بواره بت

شود، مثل یبه سطح پرداخته م شتریب مینیب یخاطر است که در ابتذال م نیهم

 و ... یخصوص یلباس، لحن، واژه، زندگ

ساز موافقم. صحبت دوست مان در : من با توده ابتذالییکاکاعبدالجبار 

 یو نظام ها تیکمحا ستمیچون س میریپذ یرا م یمورد اختالل در نظام آموزش

به  یبوده؛ آزادگ یاز ابتدا متفاوت بود. ملت ما از ابتدا آزاده ا رانیدر ا یاسیس

 یملت ها تیقرِ یو آزاده به معنا یپادشاه باش تیمومیکه تحت ق نیا یمعنا

 یعنی یآزادگ نیدر غرب. ا جیرا یاسیو س یاجتماع یآزاد ینه به معنا گر،ید

ابتذال و  یباشد و معنا رهیاو بر سرنوشت شما چ و یرینفر را بپذ کی تیمومیق

خود به شما منتقل کند.  ییدستگاه ها و امکانات اجرا قیابتذال را از طر ریغ

سابق  اگرانیمستظرفه، خن عیفرهنگ، صنا رتوزارت فرهنگ و ارشاد، وزا نیبنابرا

بوده  نیهدفش ا وستهیپ م،یریدر نظر بگ میطور بخواه نیرا هم یقیو ... تطور موس

خواهد  یکه م یتوده ها را به سمت ،یاسیو س یکه در جهت اهداف اجتماع

االن  نیاختالل داشته است. هم لیدل نیهم به هم یکند. آن نظام آموزش تیهدا

 دهد. یهم اختالل دارد. توده ها را در جهت اعمال قدرتش حرکت م

به  ییدر وزارت ارشاد جا دییگو یکه شما م ی: موضوعیخلعتبرفردین  

 یقیبه موس گرید یشعر است و بخش یاز آن برا یاسم شورا وجود دارد. بخش

 لشیروم. دل یو من نم ایبه آن جا ب ندیگو یدوستان به من م شهیارتباط دارد. هم

 یزیچ ندانم. ممکن است اال یرا نم ایدن یها یقیاست که من همه موس نیهم ا

بر اساس دانش  دینجد. اگر من بادارم، نگ ییکه من آشنا ییباشد که در قالب ها

 یصحبت م یزیرد کنم، پس در مورد چ دیرا با یقیبزنم، آن موس یخودم حرف

 یزینظر بدهم که چ یزیخواهم راجع به چ یدانم. چه طور من م یکه من نم میکن

سال  نیکه دوستان در ا یاشتباهپارادوکس است.  کی نیدانم. ا یدر موردش نم
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که در شعر هست چون  ییو شعارها یشعر یشعر و محتواها کردند، نه به لحاظ 

که آن  دیآ یم یقینوع موس کی یقیموس نهیدارد و اما در زم یقانون یفرمول ها

را در  زیافتد که همه چیم ییکنند. اتفاق بد جا یشناسند و تخطئه اش م یرا نم

 انیعص یافتد که وقت یم یهمان اتفاق یعنیدانند.  یکه م اهندخو یم یزیقالب چ

شود که  یروبرو م یاست که حاکم با نخبه ا ییمتعلق به جا د،یآ یبه وجود م

 .ستیداند که در چارچوب ذهن او ن یرا م یزیچ

فرهنگ که وزارت  یبه نظر شما دستگاه رسم ،ییکاکا یآقا رضا نامجو:

 یدهد به آن چه که ما اسم بخش یآن است، در حال حاضر جهت م یفرهنگ متول

 م؟یگذار یم یقیرا ابتذال در موس تشدایاز تول

کند. یم یاستگذاریخود س یاسیس یازهای: بر اساس نییکاکاعبدالجبار  

اش  یاستگذاریکند. سیعمل م نیشعر هم چن یدستگاه وزارت ارشاد در حوزه

محض  یاست. خدمت صرف به فرهنگ و هنر به معنا یاسیدر جهت اهداف س

باشد. آن  یتیکه پشتش مأمور نیمگر اافتد،  یمملکت اتفاق نم یجا جیه

 نیشده باشد. ا فیتعر شیباشد که در ساختار قدرت برا یهم به شکل تیمأمور

هم شده است. در واقع  دیسال ها افتاده و تشد نیاست که متأسفانه در ا یاتفاق

 تیو حما یکه خدمات رسان یمراکز ،یقیموس شینما یشود گفت سالن ها یم

 تیأمورکنند که میمپشتیبانی کرده و گروه را  یمال تیحما یکنند، تنها موقع یم

خودت  نهیکار را با هز دینباشد با نیپشت ماجرا باشد. اگر چن یشده ا فیتعر

 .یانجام ده

که به آن  یقیو نوع موس یروشنفکر نیب یا: چه رابطهیخلعتبرفردین  

 پردازد، وجود دارد؟ یم

 دیگو ینفر م کینشسته اند،  ایابل دردو نفر مق دینی: ببییکاکاعبدالجبار 

نه، من در تکرار موج » دیگو یم یگرید« هستند. یموج ها تکرار نیچه قدر ا»

وجود دارد،  دگاهیقدر اختالف د نیکه ا یتا وقت« .نمیبیرا م ایها، شکوه در
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را  ودخ فیتعر ،یقیهم از موس یخودش را داراست و عام فیروشنفکر تعر

 یو خستگ یکن است از تکرار موج ها دچار ماللت، دلزدگداراست. روشنفکر مم

زائر با  گانیدکتر شا ریداشته باشد. به تعب یگرید فیآدم زائر تعر کیشود اما 

چند  ستیفرق دارد. نگاه زائر محو شدن در عبادتگاه است اما تور ستیتور

نوان ما را به ع یو مادرها پدربرود.  یگرید یبه جا دیو فردا با ردیگ یعکس م

آن بارگاه خسته  دنیتا آخر عمرشان بارها به مشهد بروند از د د،یریزائر در نظر بگ

 داد. میتعم یقیتوان به موس ینگاه را م نیشوند. هم ینم

که از حلب  یفکر انیجر نیا دیتان گفتدر صحبت یی: جایخلعتبرفردین  

 یسوالکند.  یرا عوض م ییزهایچ کیرسد،  یشود و به خراسان م یشروع م

 باشد؟ یرفتارش سنت یشود که آدم، نو باشد ول یم ایدارم؛ آ انیم نیدر ا

که از سنت برخوردار  نیشود نو بود، بدون ا ی: اصال نموکیلی نیشرو 

 بود.

 بهتر است که از سنت بگذرد. یی: نوگراییکاکاعبدالجبار  

 شود نو بود؟ینم یعنی: یخلعتبرفردین 

امر نو بدون  نشیآفر یعنیشود. ی نم: به نظر من اصالوکیلی نیشرو

 ناممکن است. ده،یرا آفر نیبه ا هیشبپیشتر که  یاز سنت یبرخوردار

 یسنت یقیدکتر راجع به موس یکه آقا یموضوع جهی: در نتیخلعتبرفردین  

و نو  یباش یسنت یتوان یبود اما نو نبود و م یتوان سنتیکرد، پس م یصحبت م

 یقیکه در موس یانیو جر هیدر دوره بعد از دکتر مسعود که یآن اتفاق یعنی. یباش

 یسمفون یو حت بود ستیفون یافتاد، دکتر  پل کیزیمتأثر از ف یقیو موس یعلم

 کردیتعامل با رو یشد و نوع یفیرد  یقیموس ینوشت اما متوجه و حام یم

 شروع شد .   دیاحمد  فرد «یدگریها»

 کیدئولوژیکه ا یدو قطب کید؛ افت یم شهیهم یاتفاق کی: وکیلی نیشرو 

 یاست. چه کس میقد-مدرن و نو-سنت یبحث دارد. آن دو قطب یاست و جا
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شعر نو و کهن کجاست؟ به  نیگفته مرز ب یآنها کجاست؟ چه کس نیگفته مرز ب

 نیکجاست؟ ا دیو جد یسنت یقیموس نیگفته مرز ب ی. چه کسدیمن نشان بده

کند.  یم دایپ یهم بار اخالق شهیه هماست ک کیدئولوژیا یاسیس یقطب ود کی

برعکس. مثال در  ایاست  یو مترق یخوب، عال یلیکه نو است، خ یآن یعنی

 رخ داده است. یهمان واژگون قایدق یانقالب اسالم انیجر

به فرم را  یوفادار ،یخلعتبر یکنم آقا ی: فکر مییکاکاعبدالجبار 

سنت  ،یینوگرا نیدر ع د،یفرم بود تیبه رعا دیاگر مق یعنیدانند.  یم ییگراسنت

 .دیارا هم حفظ کرده

 وجود ندارد. یزی: من معتقدم بدون فرم، اصال چیخلعتبرفردین 

نام داشت و راجع به آن  «هیحلمان»که  ی: همان فرقه اییکاکاعبدالجبار 

ختم شد.  یرا وارد جهان اسالم کرد، به شاهد باز یو جمال پرست میصحبت کرد

که سنت را رها کرده. در واقع دوگانه خدا و  یکس یعنیچه؟  یعنی یشاهد باز

خود  هروزمر یزندگ جیرا کال رها کرده و به دنبال ابتذال و شهوت را یهست

 کند. یم یکند خداپرست یافتاده و فکر م

 رسد؟ یجا م نیآن گونه باشد قطعا به ا یهر کس یعنی: یخلعتبرفردین  

 یرا رها کرد. عرفان به تصوف بستگ: گفتم که فرم ییکاکاعبدالجبار  

 دارد.

چون  مییاست. مثال بگو گریمسئله د کی اتی: قصه اخالقیخلعتبرفردین 

 یاسیفالن آدم س ایبه وجود آورد  یاخالق ریغ انیجر کی ،یاسیس انیفالن جر

 اش هم بد است. یاسیآن نگاه س د،یرس یاخالق ریغ یماجرا کیبه 

که به  یبود. نگاه یو نگاه خوب ستیاه بد ن: نه، آن نگییکاکاعبدالجبار  

خوب  یالقضات و سوانح احمد غزال نیع ن،یجهان اسالم افزوده شد که اوحدالد

 بودند.

 گفت؟یاز آن چه م شیرابعه پپس : یخلعتبرفردین  
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شود و مربوط به  یم فیزهد تعر ی: رابعه در ماجراییکاکاعبدالجبار 

 یمطلق و هست یخدا نیحاکم بود و نظام ب است که زهد بر جهان اسالم یدوره ا

 جدا از خدا وجود داشت.

 مطرح نبود؟ ینیعشق زم ریتعب یعنی: یخلعتبرفردین  

درباره عشق آمده  ییها تی: عشق به آن معنا نه. رواییکاکاعبدالجبار  

 است.

 رانیبا مهر در ا نشیآفر ندیفرآ نیکه ا نیجالب ا زیچ کی: وکیلی نیشرو   

مهر است. اگر به خاطر داشته  زیشده و ستون فقرات فرهنگ ما نیم یرمزگذار

که به نظرم محتوا را  یجد یرهایاز متغ یکیشود،  یم دهیچیکه محتوا پ دیباش

طور  نیهم ایدن یمهر است. در همه جا دهیا نیکند، هم یم هیال هیو ال دهیچیپ

ر مورد ارتباط است. مثال د یمیقد اریروشن و بس یلیخ گرید رانیاست و در ا

است که اصال « گاهان»در  دمیکه د یمتن نیانسان و خداوند هم اول نیب زیمهرآم

کن که رابطه من و  یخداوند! کار یا» دیگو یدهد و م یخدا را خطاب قرار م

که رابطه انسان  مینداشت یزیچ نیاز آن چن لقب« تو، رابطه دلدار و دلداده شود.

 «هیحلمان»است که  یجالب یلیسنت خ یعنیود. ش یو خدا، رابطه عاشق و معشوق

های عمیقی داشته ، اما پیشتر در ایران زمین ریشهکندیمسنی آن را وارد اسالم 

 است.
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آگاهانه  یو شورش اجتماع ریبه داستان زلزله اخ دی: باییکاکاعبدالجبار  

 کی ی. من منتظرم روزمیاشاره کن زیکه در جامعه اتفاق افتاد ن یو شعورمند

و فرهنگ و هنر  یقیموس یساختارها یایاح یبرا یشعورمند یشورش اجتماع

 یازهاین هماست. ما فعال شعورمان ب هیثانو یازهایها ن نیجامعه رخ بدهد. البته ا

 دانم. یشورش آگاهانه م کیاست. من واکنش به زلزله را  دهیرس هیاول

اتفاق در  نیه اک دیسراغ دار ینمونه ا خ،یتار ی: در کجایخلعتبرفردین  

 افتاده باشد؟ یقیمورد موس

که تازه به برطرف کردن  یملت میخواهم بگو ی: مییکاکاعبدالجبار 

 یازهایاند، چه قدر تا برطرف کردن ن دهیرس یشان با وحدت جمع هیاول یازهاین

 ادمانیدهند.  یدارند. راه دارند اما حرکت هدفمند انجام م یادیخود راه ز هیثانو

تتلو انجام  لامثا یشان را افراد یفکر هیاست که تغذ یملت همان ملت نینرود ا

رسند  یبه نقاط حساس م یاسیو س یاجتماع یبه بزنگاه ها یوقت یدهند ولیم

نگران  یلیدهند. پس خ یخود را نشان م یهوشمند نند،یب یرا م یعیطب یایو بال

 .مینباش

که  نیدارم. ا صحبت یلیموضوع خ نی: من راجع به ایخلعتبرفردین  

که باعث  یجو در خود دارد؛ همان جو یهوشمندانه است، به نظرم کم دییگو یم

شوند و همه به سمت  نیشود سوار ماش یسبب م فتند،یشود به دنبال تتلو راه ب یم

 مناطق زلزله زده بروند.

 اوردین یکه در انتخابات، تتلو رأ دیرا فراموش نکن نی: ایمجتهدحسین  

 آورد. یرأ انیبلکه شجر

شد باز  یدو هنرمند عوض م نیا ی: به نظر من اگر جایخلعتبرفردین 

 یمانکن نبود؟ چه فرق یخورد. مگر ساس یانتخابات رقم م یسرنوشت برا نیهم

 دو هست؟ نیا نیب
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تتلو ( fanهوادار ) کیسوال از شما دارم. تا حاال  کی: وکیلی نیشرو 

 یلیروند. من خ یبه صفحه او م یهمه به عنوان شوخ د؟یا دهید کیرا از نزد

 دارد. یفیتعر کی... فن  باالخره افتمیفن از او گشتم  و ن کیدنبال 

پرداختن به  یها زهیپرداختن به تتلو با انگ یها زهی: انگیخلعتبرفردین 

 یعنیکند.  یبدون دانش عمل م نیکند. اگر به اجتماع برسد مثل دینم یمن فرق

 شود مثل داعش. یو م مینیبیم میاست که االن دار نیبدون دانش هم نید جهینت

 

من نه  ؟جامعه ای دینیب یماجتماع را امروز  رانی: شما ایآذرغالمرضا 

دانم. به  یجماعت م کیرا  یفعل رانیدانم. من ا یو نه اجتماع مجامعه را  رانیا

 هستم. یگرید فیشدت مخالف هر تعر

 یآلمان یلغت شناس یدر کتاب ها تهیبانال یا: اصال معنیمجتهدحسین 

اجتماع  یعنی«. جامعه کبه یتعلق دارد، نه جماعت  کیآن چه به » دیگو یم

 .ستیمد نظر نسازمان یافته 

 میگو یم حیصر دیشما هست؛ ببخش یدر حرف ها یزی: چوکیلی نیشرو

س شما احسا یدر صحبت ها رانیا یخوارشمار کیدارد.  یپنهان یهاچون رگه

. ستیطور ن نیآن گونه هستند. به نظر من ا ایگونه  نیها ا یرانیشود که چرا ا یم

که  نی. اتاس دهیچیپ اریبس رانیجنبه اش را بازگو کنم؛ جامعه ا کی دیاجازه ده

خوب است که ندارد  یلیمتمرکز ندارد، درست است. اتفاقا خ تیریجامعه مد نیا

باال  یاسیس یبند هیشد. ال یم یوروچون اگر قرار بود داشته باشد که مثل ش

 ژهیو یاما بدنه جامعه، سازمانده ستیکند و به بدنه جامعه وصل ن یاصال کار نم

نگاه  انهیبدب رانیبه ا دیدهد. نبا یدر آن رخ م یمهم یخود را دارد و اتفاق ها

 فیتعر کی« fan». ستیدرست ن مینییب ینیبدب نکیبا ع رانیتوده مردم ا ای میکن
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 دیبایعنی نشان دهد.  یرفتار جمع دیاست که با نیا یشهایژگیاز و یکی. دارد

ورزند. هم میخشونت در این راه کند. معموال  نهیمحبوبش هزی ستارهبه خاطر 

بود که نوشت  نیا م،یکه از تتلو در مورد زلزله روبرو شد یزیچ نیما با آخر

و دارد « زلزله آمد. دهد، پس حق شان بود که یقدر به من فحش م نیمردم ا»

 زند.یخود م یهاهوادارحرف را به  نیا

 کرد. رییتغ یکم یسیرئ یآقا شی: بعد از رفتن پیمجتهدحسین 

تنها ملت  ران،یاطراف، ا یبا کشورها اسی: اتفاقا در قییکاکاعبدالجبار 

در آنها اتفاق  یجنگ دیهمه قوم هستند. اگر دقت کرده باش گرانیمنطقه است و د

 .رانیاز ا ریشوند، به غ یبه چند قوم م لید، مردمش تبدافت یم

 یم دادیامروز ب رانِیدر ا یخواهم کودک ماندگ ی: من میآذرغالمرضا  

 کند.

 دارد. یادیموضوع بحث ز نیا ی: من رووکیلی نیشرو

 در سطوح مختلف نمود دارد. ی: کودک ماندگیآذرغالمرضا 

و در مورد کجا  ستیچ قایدقه معنای این کلم مینیبب دی: باوکیلی نیشرو

  ....میکن یصحبت م زیکدام چ یو بر مبنا
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 اهی مجازی و آیین گفتگوشبکه

 ۱۳۹۶دی  ۲شنبه ، ۶۷۹ی شمارهی صدا، نامههفته

 

 گوید: حافظ شیرازی بیت مشهوری دارد که در آن می 

 «ورنه با تو ماجراها داشتیم   گفتگو آیین درویشی نبود»

ی قرن هشتم هجری خورشیدی در شیراز سروده شده، و امروز این بیت در میانه

اش در تهران )و همچنین ی خوانندگانبسیار جالب توجه است که بخش عمده

یابند. ر شهرهای ایران زمین( معنای واقعی بیت را در نمیشیراز و اصفهان و سای

ی گفتگو و ماجرا قرار دارد. امروز گفتگو کمابیش کلید فهم این بیت در دو کلمه

شود، و ماجرا را ها به کار برده میفرنگی dialogueبرابرنهادی برای همچون 

گیرند. یعنی از اولی مکالمه و از به کار می adventureهم مانند مترادفی برای 

گوید معناست. چون میکنند. در این حال بیت تقریبا بیدومی حادثه را فهم می

رسم درویشان نیست که با هم مکالمه کنند، وگرنه من و تو با هم حوادثی 

 داشتیم. می

ای ها به رسانهکلید فهم این بیت آن است که بدانیم هردوی این کلمه 

کنند. در عصر حافظ میان صوفیان ای اشاره میمتفاوت و بافت اجتماعی ویژه

خاست، شان بر میکنند و دعوایی بینرسم بوده که اگر با هم اختالفی پیدا می

ردو در خلوت نزدش بست و هرفتند و او در به روی اغیار مینزد پیرشان می

شان گذشته بود و حس و کدورتی که در دل داشتند را نشستند و هرچه بینمی

کردند و از خلوت پیر کردند، و بعد آشتی و روبوسی میبرای هم فاش بازگو می

گفتند، یعنی می« ماجرا کردن»گشتند. این کار را بار دیگر به جلوت یاران باز می

ریان یافته است. گفتگو هم به همین فضا مربوط است. ذکر آنچه که میان دو تن ج
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چون هم گفت و هم گو حالت خطابی دارند و گفتگو )در برابر گفت و شنید( به 

کرده که به طرف مقابل مهلت پاسخگویی گفتار تندخویانه و خشمگینی اشاره می

ت. دهد و از این رو شنوایی در آن راه ندارد و تنها گفتن و گفتن )گو( اسنمی

بنابراین معنای بیت حافظ آن است که کشمکش و دعوا بین درویشان مرسوم 

ماجرا »رفتیم و چندین بار با هم نیست، وگرنه دل من از تو پر است و باید می

 «. کردیممی

ای از مبهم شدن معنای زبان ای که در شعر حافظ راه یافته، نمونهبدفهمی 

اید و دورانی به دورانی دیگر تبدیل نماست، آنگاه که گذاری تاریخی رخ می

شود. در دنیای امروز ما صوفیانی نیستند که با هم ماجرا کنند، از این رو ماجرا می

« ماجرا داشتن»کردن دیگر کاربردش را از دست داده و عبارت خویشاوندش 

معنایی متفاوت )هرچند نزدیک به تعبیر قدیمی( را به دست آورده و گفتگو هم 

ار چرخشی معنایی شده طوری که به طور رسمی از گفتگوی تمدنها به کلی دچ

ی ساموئل سخن در میان است، که البته در معنای قدیم این کلمه بیشتر به نظریه

 هانتینگتون نزدیکی دارد تا دیدگاه سید محمد خاتمی.

آنچه معنای اصلی شعر حافظ را دستخوش دگردیسی و انقراض کرده،  

منسوخ شدن رسمهای یک آیین عارفانه نیست، که در ضمن تنها گذر زمان و 

شعر حافظ  ایست.ای به رسانهگذار از بافتی زبانی به بافتی دیگر و انتقال از رسانه

در همان زمان خودش از گفتاری شاعرانه به نوشتاری در دیوانی تبدیل شده و 

مردم شیراز در آن دیوان است که برای ما به یادگار مانده، نه گفتارهای شفاهی 

قرن هشتم هجری خورشیدی. یعنی کنده شدن تعبیرها و عبارتها از بافتی زبانی و 

شان به بافتی دیگر هم عاملی دیگر است که ممکن است بدفهمی تولید وارد شدن

 کند، یا معنای اصلی واژگان و عبارتها را مسخ کند و به چیزی دیگر مبدل سازد.

دهد، تا حدودی تکرار ی ما در زبان پارسی رخ میآنچه که در زمانه 

همین الگویی است که شرح دادیم. با این تفاوت که با ورود موج تجدد به ایران 
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های نو آن دگردیسی تعبیرها و معانی و آن لغزیدن مفهوم بر زمین و ظهور رسانه

یعنی گویی آن ماجرایی کلمه شدتی بیشتر و بسامدی فراوانتر پیدا کرده است. 

که بیت حافظ در گذر شش قرن از سر گذرانده، در شش دهه و گاه در شش 

های سخن گفتن با سرعت بیشتری دگرگون سال بازتولید شده باشد. چرا که شیوه

ای به تر از رسانهشود و عناصر زبانی با چاالکی بیشتر و پیامدهایی نامنتظرهمی

زبان پارسی بود که به صورت کتاب و روزنامه  کنند. نخستای جهش میرسانه

به چاپ رسید، بعد گفتار شفاهی بود که در رادیو خوانده شد و هنجارهایی نو 

پدید آورد. بعد همان گفتار شفاهی رادیویی در تلویزیون با تصویر همنشین شد، 

قالب ای امروز رخ داد که تولید صورتهای نوینی از زبان را در آنگاه انفجار رسانه

 بوکی و مشابه اینها رقم زد. های فیسنوشت، پیامک، یادداشت اینترنتی، گزارهوب

های نو وضعیتی متمرکز و نهادینه داشت، گذارهای در آن هنگام که رسانه 

مند و کنترل شدنی بود و شکلهایی تازه از هنجارهای عمومی یاد شده هم قاعده

ریزی کرد. وقتی اش برنامهشد دربارهیآورد که تنظیم شدنی بود و مرا پدید می

نویس بود رادیوی ملی ایران تاسیس شد، سعید نفیسی که از ادیبان نامدار پارسی

و به شیوایی سخن شهرت داشت، به استخدام رادیو درآمد تا گویندگان را آموزش 

های دهد تا پارسی را زیبا و شیوا و درست به زبان بیاورند، و شنوندگان برنامه

 ادیویی به تدریج همان شیوه از زبان را درونی ساختند. ر
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ساز دانان در سازمانهای برنامههای گذشته که جای ادیبان و سخندر دهه

ی گاه و بیگاه سوادانهخالی است، خطاهای لغوی و لغزشهای کالمی و گفتار کم

 گویندگان به همین ترتیب تکثیر شده و در میان بخشی از جمعیت که مخاطبان

آن رسانه هستند، رواج یافته است. فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی و 

برنامه، در راستای بهسازی ای هم به همین شکل با برنامه یا بیهای ماهوارهبرنامه

اند. چرا که و پیراستگی زبان یا شلختگی و گسیختگی و لکنت زبان حرکت کرده

هستند. در یک سمت نهادی با در اختیار هایی یک طرفه رادیو و تلویزیون رسانه

کند که انبوهی گذاری بر طرحی مفهومی چیزی را تولید میداشتن پول و سرمایه

 کنند.کنند و از گفتمانی که تولید شده پیروی میاز مخاطبان آن را مصرف می

ماجرای تجدد زبان پارسی تا همین بیست سال پیش به این شکل بود، تا  

نوشت و بعدتر ساز رخ نمود. یعنی نخست وبم و سرنوشتآن که چرخشی مه

هایی بوک و تلگرام در افق نمایان شدند. اینها رسانههای اجتماعی مثل فیسشبکه

توانست بودند که ارتباط در میانشان دو سویه و چند سویه بود. یعنی هرکس می

ال کند، و ای در حد صفر برای طیفی وسیع از مخاطبان پیامهایی ارسبا هزینه

ی موج اول ی یک طرفه«گفتگو»پاسخهایشان را هم دریافت نماید. یعنی آن 

کرد، به طرفه بود و مخاطبی منفعل را خلق میای مدرن، که یکانقالب رسانه

 شکل گرفت که باز و گشوده بود و دوسویه. « گفت و شنیدی»حاشیه رانده شد و 

های نو زود باشد. چرا شاید هنوز برای تحلیل پیامدهای ظهور این رسانه 

ای قرار داریم و بسیاری از الگوهای رفتاری مردم که در بطن این توفان رسانه

نماید که تا همین هنوز صورتی نهایی به خود نگرفته است. با این همه چنین می

سی و الگوی ارتباطی جای کار، یک چرخش مهم و تعیین کننده در زبان پار

های مجازی تحقق یافته باشد. آن هم تکامل نوعی هنجار زبانی و کاربران شبکه

شکلی از همگرایی قواعد گفتار است، که در غیاب مرجعی بیرونی و فارغ از 
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ها، به شکلی از پایین به باال در ها و شنیدناقتدار نهادها، تنها در جریان گفتن

 گیری است. حال شکل

مداری و این هنجارهای زبانی به نظرم شکلی از ادب، رواداری، اخالق 

خویشتنداری را در گفتگوهای جاری در این فضا پدیدار ساخته است. شاید از 

در این زمینه ممکن و رایج است. یعنی دو طرف گفتگو « ماجرا کردن»آن رو که 

گویی که فضای  خواهند و در دل دارند را به هم بگویند.توانند هرچه میمی

مجازی و محیطهای عمومی یا خصوصی تبادل پیام بر آن، خلوت همان پیری 

کند، سازد یا کتمان میاست که پیامها را بسته به چارچوبهایی عمومی فاش می

هایشان را با هم زنند، گلهو در ایمنی این چارچوبهاست که مردمان با هم گپ می

های دهند، و در نتیجه شیوهکنند و دشنام میگذارند، احیانا دعوا میدر میان می

های برنده یابند. بازیهایش را در میکنند و قاعدهارتباط با دیگری را تمرین می

انجامند. از این رو برآمدن شوند و به ناکامی میبرنده در مسیر تکامل منقرض می

طبیعی  ی هنجارین پیامدبرنده-نوعی اخالق جمعی و تکوین نوعی بازی برنده

آزمون و خطاهای پیاپی در این فضاست. فضایی که پرخاشگران و تندخویان و 

سازد، و در مقابل به تراکم کند و مخاطبانشان را پراکنده میادبان را طرد میبی

 افزاید. ارتباط در اطراف رعایت کنندگان اخالق مکالمه می
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 «شناسی شبستانجامعه»ی بخشی از مقاله

 

 چهارمین همایش ملی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 ۶/۱۰/۱۳۹۶شناسی تاریخی، چهارشنبه پنل گروه جامعه

 

 طرح پرسش

 

را  زیانگجانیو ه نیروشن، رنگ ییحرمسرا امروز معنا ایحرم  یدواژهیکل 

 ریاست. بر اساس تعب ینادرست و جعل یخیکه از نظر تار کندیبه ذهن متبادر م

)به  یشرق یافهیخل ایمحصور و بسته در قصر شاه  یمکان( ۱مرسوم، حرمسرا 

 زانیهمبستر با شاه و کن اناز زن یادیدر آن شمار ز( ۲( بوده که یرانیطور خاص ا

از ارتباط با جهان ( ۳و  اندکردهیم یها( زندگشان )خواجهو خدمتکاران اخته

 ییهاسهیبه دس استیارتباطشان با س( ۴خاطر  نیاند و به همخارج محروم بوده

 یهازنان و خواجه افتنیقدرت ( ۵ جهیاست. در نت هشدیمنحصر م بکارانهیفر

را در  یادیکه زمان ز یشاهان( ۶دولت بوده و  یو تباه اطحرمسرا عالمت انحط

 اند.بوده یو ناتوان در حکمران عرضهیو ب اشیع یافراد اندگذراندهیحرمسرا م

قرار  یمورد نقد و واساز توانیرا م میکه برشمرد یشش عنصر یهمه 

در چه  یعنیها از کجا آمده؟ گزاره نیشان پرسش کرد که الف( او درباره داد

به نام حرمسرا منسوب شده است، و ب(  یبه مفهوم یو توسط چه کسان یزمان

 یهاو داده یخیتار ادبا ارجاع به اسن یعنیمعتبر هستند.  هیها تا چه پاگزاره نیا

 .ندینماینادرست م ایمستند چقدر درست 

 شودیاند، روشن مکرده جادیشده را ا ادی ریکه تصو یبا مرور منابع مرجع 

 یداللتها ای یخیاز آن که در اسناد و شواهد تار شیشده ب ادیکه شش عنصر 
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 یهستند که در قرنها یو ساختگ یرونیب یاداشته باشند، انگاره شهیر یبوم ییمعنا

 یرانینهاد ا کی یدرباره اکیدر اروپا و بعدتر آمر یالدیم ستمیهجدهم تا ب

و در کل نادرست  یسطح شانه،یاندساده یکه برداشت یریاند. تصوبرساخته شده

 . دهدیرا به دست م یاجتماع یرپایو د دهیچیپ یساخت اجتماع کیاز 

و جا افتاده را نقد  ریاما فراگ یسطح ریتصو نیا یینوشتار از سو نیدر ا 

انگاشته شده  دهیناد ییپرسشها گرید یخواهم کرد و از سو یو واساز یو وارس

تمدن  خیاست که در تار ی. حرمسرا نهادکنمیحرمسرا را طرح م یاما مهم درباره

 یدوران قاجار به شکل انیاتا پ یعصر هخامنش یدارد، و از ابتدا شهیر یرانیا

 ینهادها نیدارتریو پا نیاز کهنتر یکیرو  نیوجود داشته است. از ا وستهیپ

 یمبنا پرسشها نیاست. بر ا یکل جوامع انسان ینهادها خیدر کل تار یاجتماع

 :شودیرا شامل م یموارد نیاش مطرح کرد، چندرباره دیکه با یایدیکل

و  افتهیرواج  یدر زبان پارس یکلمه در چه زمان نیچه؟ ا یعنی قایحرمسرا دق( ۱

 یهابا کلمه یمفهوم در گذشته نیا ایآ افته؟یکاربرد  یزیاشاره به چه چ یبرا

است  یمیقد ریدر امتداد همان تعب نشیامروز یمعنا شده؟یم یرمزگذار یگرید

 سازد؟یم انیرا نما نیشینسبت به معنا و برچسب پ یفیکه تحر نیا ای

با چه  ،یاز روابط اجتماع ساختار حرمسرا چه بوده؟ کدام شبکه( ۲ 

 نیا یو قواعد و اصول مرزبند نهاییاست؟ آ ساختهیحرمسرا را بر م یعناصر

اطرافش چگونه بوده؟ چه ساختار معمارانه و چه قالب  طیبا مح یاجتماع ستمیس

 است؟ آوردهیم دیرا در جامعه پد یایختیر

 نیکارکرد در گذر زمان چن نیکارکرد حرمسرا چه بوده؟ چرا ا( ۳ 

به  توانیکارکردش را م ایاست؟ آمانده  داریاندازه پا نیداشته و تا ا یتداوم

 دادهیهم سامان م یاسیبه قدرت س ایفرو کاست  یو روابط جنس یآغوشهم

 است؟
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چه بوده است؟ چه  یخیمتفاوت تار یهاحرمسرا در دوره یمعنا( ۴ 

از آن  ییهاو چه رمزگان و استعاره شدهیفضا منسوب م نیبه ا ییداللتها

با  یوندیفضا کدام بوده و چه پ نیا یژهیو یهایاند؟ رمزگذاربرخاسته

 است؟ کردهیبرقرار م یفرهنگ یستمهایس

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهایو چ واژگان

 

وجود نداشته  ایاست که در گذشته  دینوساخته و به نسبت جد یاکلمه حرمسرا

اگر  شود،ینداشته است. آنچه که امروز حرمسرا خوانده م یرونق و رواج ایو 

را نشان خواهد داد  یاجتماع یپالوده شود، نهاد یالیخ یرهایها و تصواز توهم

است. شبستان که  شدهیم دهینام یمشکو ایشبستان  ربازیاز د یکه در پارس

باستان احتماال به صورت  یاست در پارس نهیزم نیکلمه در ا نیتریمیقد

ماندن  گاهیجا یو همان معنا شدهیخوانده م (xšapā.stāna« )*سْتانَهخْشَپَه»

 یکوشک و عمارت است و رواج یبه معنا یاست. مشکو رساندهیدر شب را م

 انیو در م یتوس یاسد یمیشاعران قد انیکمتر از شبستان داشته است. در م

نزد بهار  ژهیاند و به وکلمه را به کار گرفته نیا شتریبهار ب یالشعرامعاصران ملک

  فراتر از حرمسرا در نظر بوده است. ییمعنا
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شبستان به  دنینام یاست که برا دیمدرن و نوپد یحرمسرا برچسب یکلمه خودِ

شاعران  انیندارد. در م یچندان ینهیشیپ یپارس اتیکار گرفته شده است و در ادب

و مجنون تنها دو بار به کار  یلیکلمه را  در ل نیاست که ا یتنها جام یمیقد

اغلب  یدر ادب پارس زیحرم ن یو همان شبستان را در نظر دارد. واژه ردیگیم

به شبستان اشاره  میرمستقیو غ یاستعار ییداشته و تنها در معنا ینید یداللت

 یاست و اغلب در شکل ختهیها هم سخت جسته و گراشاره نیاست. ا کردهیم

اکنان حرم ستر و س» دیگوی. چنان که حافظ ماندشدهیدوپهلو به کار گرفته م

حرم همواره مکان  یکلمه«. مستانه زدند یباده نینش اهعفاف ملکوت/ با من ر

 ینیخورده با قوان وندیامن و پ یمیحر اشیو داللت اصل دادهیمقدس را نشان م

به شبستان  میرمستقیغ یاست، که تنها به شکل دادهیرا نشان م ژهیو یخاص و ادب

 بوده است. ریپذمیهم تعم

و پس از  یاشاره به شبستان نخست در قلمرو آناتول یحرم برا یکلمه کاربرد

. مینیبیبه آن م ییهااشاره زی. چنان که در اشعار موالنا نافتیدوران مغول رواج 

تو کشد عاقبت/ در حرم عشرت  یهرکه سبو» دیگویشمس م وانیچنان که در د

 وانیدر د شیخو دینما یم /کیدر حرم خندان بود سلطان ول»و «  سلطان شود

 ییدر معنا شتریب انشینیشیحرم را مانند پ یهرچند همو همچنان کلمه« . تُرُش

مورد  یویدن یهایاز آلودگ راستهیمقدس و پ یگاهیاشاره به جا یو برا ینید

. رساندیعوام را م یحرمسرا یواژگونه بایتقر ییکه معنا دهدیاستفاده قرار م

سنت و چه بسا به خاطر  نیهم یشبستان در ادامه یراحرم ب یکاربرد کلمه

برخاسته است. وابستگان به  یشده و از دربار عثمان یآثار موالنا ناش تیمرجع

کلمه از آنجا به  نیو هم گفتندیشبستان را حرم م ریاخ یقرنها یط یباب عال

شده  ردوا یبه پارس گریاول بار د یو در دوران پهلو افتهیراه  ییاروپا یزبانها

 یشبستان ساخته است. در دربارها ینوظهور حرمسرا را در معنا بیاست و ترک
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 یبرا یگریاند، گاه واژگان درا داشته ینهاد نیکه چن یرانیتمدن ا یوابسته حوزه

بوده است. مثال گاه  یکه همواره پارس گرفتهیاشاره به آن مورد استفاده قرار م

. در هندوستان دوران انددهینامیم انیپردگ اآن ر میشبستان را پرده و زنان مق

 ییاروپا یکه از همان مجرا به زبانها خواندندینهاد را زنانه م نیهم ا یگورکان

 است.  افتهیراه 

نهاد شبستان  نیا دنینام یواژه برا نیترجیرا یمیقد سندگانیشاعران و نو انیم در

حرمسرا به  یکلمه را به جا نینوشتار هم نیدر ا زیپشتوانه ما ن نیبوده و با هم

 یکه اعتبار یفردوس ،یکهن شعر پارس یغولها انی. در ممیریگیکار م

مفهوم به کار گرفته  نیاشاره به ا یشبستان را برا یدارد اغلب واژه گذارانهانیبن

 یاهم اشاره یواژه با مشکو نیا یاست. شاهنامه در بخش اسکندرنامه به برابر

 من(.  یجهانجو یتو باش ینیمن/ بب یشبستان و مشکو ییدارد )چو آ

برون »به تاج و تخت  یابیو دست دیضحاک پس از غلبه بر جمش دیگویم یفردوس

 یبرا زیشاعران ن یهیبق. «یرو دیو خورش یموهیبتان س /یاز شبستان او دیآور

 ینظام یهاند. چنان که در خمسشبستان استفاده کرده ینهاد از واژه نیاشاره به ا

و مثال در  کندیداللت را حفظ م نیهم دشبستان تا قرنها بع ی. واژهمینیبیهم م

 دیگویو بعدتر موالنا م« ز در درآ و شبستان ما منور کن»که  میخوانیشعر حافظ م

 «.پرستان را مآزار، مخسپ امشبماه نیماه شبستان را/ ا یسرو گلستان را و یا»

 نینماد یها و داللتهااز استعاره یاخود شبکه دید یهیبسته به زاو کیهر شاعران

هنگام اشاره به شبستان به بستر  شتریب یاند. مثال نظامرا به شبستان منسوب کرده

که  یکرده است. در حال دیتاک یخز و عناصر پرتجمل زندگ یراحت و پتو

 یبرا یچون برچسبو هم اشانهشناسجامعه یاغلب شبستان را در معنا یفردوس

شبستان ما » دیگویم انی. مثال در شرح جنگ نوذر و تورانبردینهاد به کار م کی

ورا در شبستان فرستاد »و « نامداران شکست آورد... نیگر به دست آورد/ بر ا
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شکل شبستان را  نیهم درست به هم ینظام. «گاهیشاه/ فزون شد ز هرکس ورا پا

و اغلب همچون نام مکان به کار گرفته است و  یارو استع یادب یهاهیرایبدون پ

بوده که آداب بزم شاهانه  یادارد که شبستان در کنار شکارگاه دو عرصه یااشاره

نامه است. مثال در شرف گرفتهیقرار م یو در مقابل آداب رزم دادهیم لیرا تشک

 که: میخوانیماندرز را  نیا نیو در داستان رفتن اسکندر از هند به چ

 به جز در شبستان و جز در شکار  کار زیرونق انگ گهیهر جا به

 بود چون رسد وقت جنگ بایشک  کردن ندارد درنگ  رینخج به

 یکرده و بانو دیشمع و شبستان تاک یبر رابطه یبافق یوحش یبعد یقرنها در

 ریرا شمع شبستان دانسته است )خندان نشست و شمع شبستان غ نینشپرده یبایز

 یو خواجو یزاکان دیشب تار من نکرد(.  و بعدتر عب یهاهیبه گر یرحم /شد

که خلوتگاه  معبهره جسته است )در آن مج ریتصو نیاز ا اریبس یکرمان

 یاختر یهااستعاره شتری(.  حافظ بافتی توانیتو را شمع شبستان م /ستیخوب

ماه در شبستان  دنیدر خانه را به تاب ییرویو مثال چند بار حضور پر پسنددیرا م

مرا »به زنان ماهرخِ ساکن حرمسرا هم هست:  یاهیکرده که در ضمن کنا هیتشب

که  یدر حال. «ییکجا بود به فروغ ستاره پروا /استکه از رخ او ماه در شبستان 

را  ریتصو نیکرده و هم یآفتاب و شبستان هم باز بیعالوه بر ماه با ترک یخاقان

(.  یشکن کردآه من آسمان /یبرساخته است )در شبستان آفتاب شد دیورشبا خ

 یگاهکلمه را گرفته و شبستان را  نیکاربرد از ا نیبتریغر انیم نیموالنا در ا

 بایخوب و خوش و ز زیاشاره به هر چ یبرا یهمچون دال یهمچون صفت و گاه

در «.ه شبستان کندمدمم جمل کیکند/  دیخورش یدمم چشمه کی»: ردیگیبه کار م

اند. به شب و شبستان توجه کرده انیم وندیبه پ شتریهم شاعران ب دتریدوران جد

دارد )اگرچه قابل بزم  دست نیاز ا یادیز یهااشاره یبسطام یفروغ ژهیو

 روز کردن در شبستانم(.  یتوانیرا م یاما/ شب ستمیحضورت ن
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 حرمسرا یشناسانهشرق یانگاره

 

 ییمدرن است که معنا یادواژهیکل نشیحرمسرا در داللت امروز 

 ییاست که در بافت فرهنگ اروپا یریتعب یعنی. کندیشناسانه را حمل مشرق

. از کندیرا منعکس م نیزم رانیاز مردم ا انییاروپا یذهن یشده و انگاره دیتول

است که  یدرستاغلب نا دیها و عقاافسانه داشتها،شیرو حرمسرا حامل پ نیا

اند. داشته نیزم رانیدر ا تیجنس یاز ساز و کارها ریدر چند قرن اخ انییاروپا

که  شدندیمنسوب م« حرم» ای «یسرا»خاص به نام  ییکه به جا ییساز و کارها

 نیاند. بر همبرگرفته یاز ترکان عثمان انییهستند که اروپا ییهاواژهوام شانیهردو

شناسانه حفظ شرق یجعل یانگاره نیاشاره به ا یبراحرمسرا را  یمبنا کلمه

 یخیآنچه که احتماال وجود داشته و با اسناد و شواهد تار دنینام یو برا کنمیم

شبستان را به کار خواهم گرفت. برداشت  یعنی اشینام اصل شود،یم یبانیپشت

 که ردیگیرا در بر م یحرمسرا چند عنصر مفهوم یاز کلمه نیامروز یعموم

 اند:شناسانه برخاستهبافت شرق نیاز ا یهمگ

 بایمجلل و ز یبه مکان یعنیمشخص و محصور است،  ییحرمسرا جا( ۱ 

زنانِ متعدد ( ۲که  کندیمانند اشاره م اما سخت حراست شده و بسته و زندان
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 یاو برده زیهمچون کن( ۳با او بوده را  یهمخوابگ شانیمرد که نقش اصل کی

( ۴و  اندکردهیم یردر آنجا نگهدا زیستمردساالرانه و زن یدر بافت فاقد حقوق،

که  یکرده و خدمتکاران و کارگزاران یپاسبان مشیو حر وارهایاز د ینگهبانان

و  سهیزنان حرمسرا مدام به دس( ۵. اندکردهیم تیاند در آن فعالاخته بوده یهمگ

 یمیوجود حرمسرا و معاشرت دا شاهان به خاطر( ۶اند و مشغول بوده ینیچتوطئه

نفوذ زنان و خواجگان در  ریکرده و ز دایپست و زبون پ ییبا زنان خلق و خو

 بوده است. استیدولت و س یماجرا تباه نیا یجهیو نت اندآمدهیم

است که  یجنستک زیانگشهوت یبایز یفضا کیمعنا حرمسرا  نیدر ا 

شان در آن حضور است و تنها زنان و نگهبانان و خدمتکاران اخته یاز مرد ته

و  یکارکرد جنس یو محصور آن به عالوه یاند. ساختار تک جنسداشته

. هستند دیاز حرمسرا مورد تاک نیامروز ریهستند که در تعب یعناصر اشیشهوان

گ در سنت فرهن زیانگشگفت یبه شکل میکه از حرمسرا به دست داد یریتصو

 یعصر هخامنش یکه دست کم از ابتدا یبیبه همان ترت یعنی. رپاستید یغرب

از همان هنگام  م،ینیبیم یرانیو ان یرانیحضور نهاد شبستان را در منابع ا یهانشانه

گانه را عناصر شش نیا یکه همه میابییباز م یونانیاز آن را در متون  یانعکاس

قرن گذشته پس از انقراض نهاد شبستان  یدر خود دارد. جالب آن است که ط

 نیرفت و خأل دهان گشوده در ا ادهایاز  زیمفهوم و کارکرد آن ن ران،یدر ا

 از حرمسرا پر شد. یو ساختگ یجعل یریبا تصو یاجتماع یحوزه

باستان به طور عمده بر اساس  رانیما از حرمسرا در ا نیامروز ریتصو 

 نیشکل گرفته است. مثال ا یونانیاز منابع  شده نیگلچ ییو بندها ژهیو یخوانش

دست کم پنج زن داشته باشند،   ستیباینامحتمل استرابو که اشراف ماد م یگزاره

مراقبت  انیسراخواجه دیگویبا گزارش آتنائوس که م بیبارها نقل شده و در ترک

 یراکهنسال از حرمس ریهمان تصو یاند،  به شکلاز زنان حرم را بر عهده داشته

و سر هم کردن  یکردن متون باستان نهیوصله پ نیکرده است. ا دیرا بازتول یآشور
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از متون  یرفته که برخ شیپ ییتا جا انیپارس یشناسانه از حرمسراشرق یریتصو

 یدرباره یافالطون یزاهدانه یهاافسانه زین انیهخامنش خیتار یرهدربا یدانشگاه

 یاسیو س یو انحطاط اخالق ییجوو لذت یتجمل و شادخوار زیفسادبرانگ ریتاث

 اند.  به خاطر نفوذ زنان و خواجگان حرمسرا را تکرار کرده انیهخامنش

است  یکاف یعنینادرست است.  شکیشناسانه از مفهوم حرمسرا بشرق برداشت

 یکه شش عنصر برسازنده میابیتا در میبنگر یو روم یونانیمنابع  نیبه خودِ هم

 یمتفاوت با آنچه مرسوم است معن یریدر تعب ایاعتبار ندارند و  ایحرمسرا  ریتصو

 یاسیکه زنان در دستگاه س میابییممنابع در  نی. مثال با خواندن هماندشدهیم

 یدر فضا شانانیاند و حضور نماداشته یمؤثر یاسینفوذ و حضور س یهخامنش

مانند شکار  و  ییهانییشان در ورزشها و آو مشارکت فعال  یعموم

 نینشکه پرده دهدینشان م  یو سوارکار یریمانند کمانگ یدر فنون شانیدسترهیچ

زنان ساکن شبستان کنترل کامل آموزش و پرورش  نیهمچناند. نبوده یو منزو

 ادیز ینفوذ زیآن ن اند  و پس ازبر عهده داشته شانیفرزندانشان را تا پنج سالگ

اند آزاده و مقتدر بوده یرانینکته که زنان ا نی. ااندکردهیبر فرزندانشان اعمال م

 یرا همه اندهمند بودشده بهره فیمشخص و تعر یگاهیاز جا استیو در س

 یاثر ادب نیاند و اصوال نخستقرار داده دیمورد تاک یو روم یونانی سندگانینو

 تیاست که شخص سخولوسیاثر آ «انیپارس» یبازمانده از آتن باستان تراژد

حضور  یبر مبنا تیروا یآن آتوسا دختر کوروش بزرگ است و بدنه یاصل

عظمت و شکوه  ی. دربارهاستاستوار شده  استیس یاو در عرصه یبرجسته

ند و اطالعات اداد سخن داده یبه قدر کاف یونانیخودِ منابع  زین یدولت هخامنش

. خالصه آن که کنندیم دییهم همان را تا گرید یخیو منابع تار یشناختباستان

در  گنجاند،یشده را در خود م ادیحرمسرا که هر شش عنصر  ریآغازگاه تصو

که  افتیدر توانیهمان منابع م ینهفته است. و بر مبنا یروم و یونانیمنابع کهن 

اند، اند. زنان در شبستان محصور و محدود نبودهانگاره نادرست بوده نیا یبدنه
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و  یرسم استیاند، حضورشان در سنداشته انیسان مانند زندانبرده یتیوضع

با آن که با  انپشت پرده نبوده است، و شاه یهاسهیبوده و از جنس دس انینما

 استیاند و سد بودهو خردمن ریدل یاند، مردانداشته کینزد یوندیها پشبستان

 یزمان ژهیها به وداده نیرو به زوال نبوده است. ا ایمنحط  شکیهم ب انیپارس

 کیدوران کالس ونانیرا با  شانیاسیزنان و نقش س تیکه موقع شودیمعنادار م

زنان  یبرا یروم-یونانیکهن  ی. چرا که جامعهمیکن سهیو رومِ چند قرن بعد مقا

در  نیزم رانیزنان در ا گاهیخاطر جا نیبوده و به هم لیقا هیفروپا اریبس یتیموقع

 یاز همان زمانها یفرهنگ یفاصله نیو ا کردهیجلوه م زیانگشان شگفتچشم

در  کاش را پلوتاراست که نمونه زدهیدامن م ییهایپردازدوردست افسانه

 ثبت کرده است. یدوم هخامنش ریمادر اردش زادیپر یداستان زندگ

 انیزرتشت ایبا مسلمانان  یمادران ارتباط ژهیزرگداشت مقام زنان و به وب سنت

خاطر آن را  نیداشته است. به هم شهیر رانیمردم ا ینداشته و در فرهنگ عموم

بازجست، فارغ از  توانیم رانشهریبرآمده از دل ا یاسیس یساختها ینزد همه

مسلمان و  انیکه عباس یبیترت همانباشند. به  بندیپا ینید یکه به کدام شاخه نیا

 نانیو خرمد انیمزدک روانیمقتدر و دولتمند داشتند، پ یهاملکه عتیشر یمدع

را کشتند، به گزارش  یابومسلم خراسان یاش آن که وقتبودند. نمونه نیچن زین

 نانیبا خرمد یو وندیاست که پ یگواه نیبرآشفتند، و ا نانیمروج الذهب خرمد

. چنان که دهدیرا نشان م انیدر برابر عباس نیبابک خرمد امیق دنبو دارشهیو ر

 یو پس از مرگ و شدهیمحسوب م نانیابومسلم امام خرمد دیگویم یمسعود

باور  اشبتیاش و غبودن دانیبه جاو یآمدند که برخ دیمتفاوت پد ییگروهها

 . دانستندیم نانیخرمد یفاطمه دخترش را امام بعد گرید یداشتند و برخ

مربوط  یرانیبه طور خاص به تمدن ا یشرق یاز حرمسرا انییاروپا ریتصو 

مانند  ای کرد،یاش پردازش مشناسانهکه در گفتمان شرق یا«شرق»و آن  شدیم

 دادیارجاع م رانیبه کشور ا میبه طور مستق یو صفو یو ساسان یدوران هخامنش
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گسترش  یِرانیتمدن ا یزهحو به یو گورکان یتماس با دولت عثمان یبر مبنا ایو 

تا عصر خرد  ریتصو نی. اشدیو شمال هند مربوط م یشرق یدر اروپا افتهی

را در خود حفظ کرده بود، و تنها با  یروم-یونانی یهمچنان همان عناصر باستان

و  یشهوان یهاهیشده بود و بر سو بیترک یحیاز زهد مس یروکش

 . کردیم دیتاک شتریب یجنس یهایپردازالیخ

 

 

 

 

 

 

استعمارگران باعث  یبه بعد، آغاز تکاپو یالدیاز اواخر قرن هجدهم م 

 ییتهای. شخصدیآ دیاز حرمسرا پد یغرب ریتصو نیدر ا ییهایسیشد تا بازنو

 یبودند در جستجو یانیبرتون  که در اصل ماجراجو سیفرانس چاردیمانند ر

 یبخشهاو خطرناکشان به  یطوالن یشهرت و ثروت، پس از بازگشت از سفرها

 یاریکه در بس کردندیم تیروا شانیهاتجربه یدرباره ییداستانها نیدوردست زم

در عمل  انیماجراجو نی. اکردیاز ذهن خودشان تراوش م کسرهیاز موارد 

 یبا جوامع شانیکه تماس گاه سطح کردندیعمل م یفرهنگ ییهاهمچون واسطه

 کردندیمنتقل م ییفرهنگ اروپا یارا به فض دهیچیپ و نهیرید اریو گاه بس گانهیب

 یکه به نوبه ساختند،یبر م انییاروپا یبرا «یگرید»از  یریتصو بیترت نیو به ا

 کاربرد داشت.  انییاروپا یبوم تیهو فیتعر یخود برا

اند به سرعت همچون افراد از خود به جا گذاشته نیکه ا یحال متون نیع در

در  ژهی. به وافتییجوامع ناشناخته اعتبار م ییشناسا یبرا یدانشگاه یمراجع
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با صراحت  یامور جنس یمانند برتون بود و درباره یکس شانسندهیکه نو یصورت

انجمن » انگذاریاز دو بن یکیهم داشت و  یسازمان یتیو موقع نوشت،یم پروایو ب

 یرانیا ید که متنهابودن انیماجراجو نی. همرفتیبه شمار م«  لندن یشناسانسان

 /۱۲۶۲« )کاما سوترا» ای «یعرب یشبها»را با نام  یامور جنس یدرباره یو هند

پرخطا و  ییرهایها و تفسکردند  و اغلب ترجمه یمعرف انییم( به اروپا.۱۸۸۳

شان جامعه یمیقد یهاشهیکه با کل یشده از آن به دست دادند، به شکل فیتحر

ها و ترجمه نیاز ا یداشته باشد. برخ یزنان در شرق سازگار تیموقع یدرباره

 لیتحم یکننده را به متن اصل نییتع ییهاو برساخته ریچشمگ ییهاافزوده هافیتال

شب که در  کیو  هزار یبرتون از داستانها ی.  چنان که مثال ترجمهکردندیم

در سال  یوقت شده،یاز فرهنگ عوام محسوب م یبخش ربازیاز د نیزم رانیا

اش که جلد دهم گرفتیم( منتشر شد ده جلد مفصل را در بر م.۱۸۸۵) ۱۲۶۴

 یبازو بچه ییگرادر چهارده هزار کلمه داشت که به شرح همجنس یطوالن یبخش

شکل وجود ندارد  نیکه در اصل متن به ا ی. بخشپرداختیم فهیخل یدر حرمسرا

 ندارد.  یسازگار یرانیا یبا بافت فرهنگ شیو اصوال محتوا

شهرت  «یعرب یشبها»در اروپا با نام  شتریشب که ب کیانتشار هزار و  

کننده بود که  نییتع یبه همان مفهوم شبستان دارد، رخداد یاو اشاره افتهی

 ریرا شکل داد و به تصو یرانیا یهاشبستان یدرباره انییاروپا یپرخطا یانگاره

مردانه و  ییاروپا یروین یبرتر ییه از سوک یریشد. تصو یحرمسرا منته یجعل

و از  کردیم تیزنانه را در ذهن استعمارگران تثب یشرق یجنگاور بر قلمروها

اش و از راه منسوب کردن ساختیرا مجاز م یجنس یهایالپردازیخ گرید یسو

در  یگناهان جنس یو موشکافانه قیدق یهایبندروشنفکرانه از رده یشکل ریبه غ

کافران و مرتدان  یعنیآن زمانه  «ِیگرید»شکل به  نیقرون وسطا بود، که به هم

 . شدیچفت و بست م
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 یدرباره انییاروپا یرپردازیشکل مفهوم حرمسرا در کانون تصو نیبه ا 

 دیمفهوم پد نیا یبر مبنا ییدر آمد. گفتمانها یرانیتمدن ا یمردم وابسته به حوزه

 یداشت و چندهمسر یجنس یاهیهمه همان بود که سوآمدند که مشهورتر از 

 یاختهیعنان گس یانبه شهوتر یحیرا که در بافت زهد مس هافهیشاهان و خل

 . دادیقرار م یجنس یهایالپردازیشباهت داشت، موضوع خ

گفتمان در دوران مدرن را بر عهده گرفت، لرد  نیا نیکه تدو یمهم تیشخص

را در هفتصد بند سرود «  گبر» یم( منظومه.۱۸۱۳) ۱۱۹۲است که در سال  رونیبا

را به شهرت رساند.  رونیبود که با یاز عوامل یکیاثر  نیو منتشر کرد.  انتشار ا

 رونیبار چاپ شده بود. با ردهچها« گبر»که تا دو سال بعد دفتر شعر  یبه شکل

عروس »سرود که  ییرامضمون حرمس نیبا هم گرید یپس از آن سه منظومه

 /۱۱۹۴« )الرا»م( و .۱۸۱۴ /۱۱۹۳) «ییایدزد در»م(، .۱۸۱۳ /۱۱۹۲) «دوسیاب

 یاز حرمسراها کدستیهمسان و  یریم( نام داشتند و همه تصو.۱۸۱۵

 «یعیطب»آن را در برابر عشق پاک و  و دادندیمسلمانان به دست م یآلودهشهوت

« گبر». داستان شدیستوده م کیرمانت یکه در بافت نهادند،یم یحیمس انییاروپا

م( .۱۸۲۶) ۱۲۰۵در  یچندان مشهور شد که اوژن دالکروا  نقاش نامدار فرانسو

را « گبر» یبایز یشفر  تابلو یو چند سال بعد آر دیرا کش« گبر و حسن» یتابلو

 ۱۲۰۶خود را در «  لنگ موریت»و ادگار آلن پو هم شعر  دیبر همان اساس کش

 سرود. رونیبا« گبر»از  یریاثرپذ م( با.۱۸۲۷)

با متمرکز  رونیبا ییحرمسرا یاز شعرها یرویکه به پ یاز آثار یانمونه 

است به قلم جان   «یترک شهوان»حرمسرا به وجود آمد،  یجنس یهیبر سو

 ۱۲۰۷و در سال  زندیپهلو م ینگاربه هرزه یبروکز  که تا حدود نیبنجام

 یم( شهرت.۱۸۹۳) ۱۲۷۲و کم کم تا  افتیانتشار  اشسندهینام نو یم( ب.۱۸۲۸)

 یلی)ام ییاروپا یمضمون ربوده شد زن یاثر بر مبنا نیا یبه دست آورد. قالب کل

 یزی( طرحرریحاکم الجزا ی)عل یشرق یحاکم یدر حرمسرا اشیبارلو( و بردگ
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مربوط به حرمسراست. با  ییاروپا یاز گفتمانها گرید یکی یشده که برسازنده

( ایلویدوستش )س یبارلو برا یلیام یهاامهداستان که در قالب ن یهمه بدنه نیا

 یرا برجسته کند به امور جنس یاسیاز آن که عناصر س شیب شود،یم تیروا

به  یمکرر عل یتجاوزها اتیاست که جزئ نگارانههرزه یو در واقع متن پردازدیم

شدن رفتارش در  ختهیو لگام گس یلیام دیشد یجنس لیشدن م ختهیو برانگ یلیام

گرفته  یبه بردگ ییمضمون زن اروپا نیداستان هم نی. ادهدیرا شرح م نهیزم نیا

که سه زن  ایلویهم کرده و نه تنها س ریشده در حرمسرا را در داخل خودش تکث

حاکمان مسلمان  ریاس بیترت نیداستان به هم انیکه در جر مینیبیرا هم م گرید

 یاداستان نمونه نی. اندیآیمشابه گرفتار م ییو به سرنوشتها دشونیم یگرید

مربوط به حرمسرا را در  یاست که تمام عناصر شهوان کیجامع از رمانس گوت

مشابه دارند،  یکه مضمون رونیاز اشعار لرد با یخود گرد آورده و در کنار برخ

نوشته  شینابر مب یشهوان یاز داستانها یعمل کرده که انبوه یهمچون سرمشق

با  یلمیم( به ف.۱۹۶۸) ۱۳۴۷هم در سال  «یشهوان کتر»اند.  خود داستان شده

 شد.  لینام تبد نیهم

نگارانه است به نام هرزه یمتن گنجد،یرده م نیکه در هم یگریداستان د 

لرد جورج  یناشناس با اسم جعل یکه شخص« مسلمانان یدر حرمسرا یشب»

م( به چاپ رساند. داستان که به شکل اول .۱۸۹۶) ۱۲۷۵هربرت  آن را در سال 

 وستد یبه حرمسرا ییمرد اروپا کیدعوت شدن  یشخص نوشته شده، ماجرا

او با نُه زن از  یهمبستر یهایکارزهیو ر دهدیشرح م ایمسلمانش را در اسپان

ه به سرعت پرفروش شد، تا مدتها داستان ک نی. ادهدیمتفاوت را شرح م یتهایمل

 تیبود که شکا ۱۳۲۰ممنوع بود و تازه در حدود سال  کشیرک یبه خاطر محتوا

نتوانستند  هاالعمومیو مدع دیامکتاب به شکست انج نیاز ناشران بابت چاپ ا

 زندان محکوم کنند. ای مهیناشران را به جر
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 «خیش»مشهور  اریرمان بس ،ییسراسبک داستان نیاز ا دتریاقتباس جد کی 

 یکه مضمون افتیماود هال  انتشار  تیم( با قلم اد.۱۹۱۹) ۱۲۹۸است که در 

لغزان شده  یتفاوت که مفهوم حرمسرا در آن قدر نیبا ا کرد،یم تیمشابه را روا

 یبه نام احمد که در مغرب آب و ملک یعرب عاد خیش کیکه نزد  یبود، در حد

رمان آن بود  نیدار در اخنده ی. ناسازگارشدیم افتیاز آن  یاداشت هم نمونه

و  یسطح یو قضاوتها شدیمنتشر م یاستعمار یکه در زمان اوج اقتدار دولتها

. به کردیدر خود منعکس م یدر آن دوران را به تمام انییاروپا ینژادپرستانه

شده بود و  زیپره یاز اختالط نژاد یفیداستان به شکل ظر ریخاطر در س نیهم

نژاده و اروپا روا  ییرا به بانو یعرب بوم خیش کی یدرازکه دست سندهینو

 خیکه ش شودیکه در اواخر کار معلوم م دهیچ یداستان را طور دانست،ینم

 ییآن بانو بوده، خودش اروپا یاحمد که در سراسر رمان مشغول تجاوز و شکنجه

داستان تا  نیا تید ندارد! محبوبوجو نیب نیدر ا یمشکل خاص نیبنابرا واست 

م( از .۱۹۲۱) ۱۳۰۰که در سال  یبود. طور یخود باق یهم به جا یبعد یهادهه

 نوینام ساخته شد که در آن رودولف والنت نیبه هم یپرفروش لمیداستان ف نیا یرو

 کرد.  یرا باز احمد خیمشهور بود نقش ش اریبس یاکه در آن زمان ستاره

 یاز حرمسرا یپلوتارک-یهرودوت ریتناسخ همان تصو گریگفتمان د 

و اثر  یاسیس یهیگر بود و سوو فتنه بایبود که انباشته از زنان ز انیهخامنش

گفتمان  نیا یهاشهی. ردادیقرار م دیحرمسرا در دولت را مورد تاک آوریتباه

. ردیگیهم در بر م ار تریتر و جدروشنفکرانه یاست و متون یاز باق تریمیقد

است که در  سخولوسیاثر آ «انیپارس» یشاخه همان تراژد نیدر ا انگذاریمتن بن

اجرا شده  ینییآ یشیسروده شده و در آتن همچون نما یدوران هخامنش یانهیم

 یخردمند که برا یاستمداریآتوسا دختر کوروش در مقام س شینما نیبود. در ا

بازنموده  کندیم یسوگوار شاوندانشیخوو مرگ  ارشایشکست فرزندش خشا

و  مینیبینم تیو فساد را در روا یاز مضمون تباه یهمه نشان نیشده است. با ا
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 یسندهیبودن نو یکه آتن یاند، به شکلشده ستوده وستهیآتوسا پ ژهیو به و انیرانیا

. دینمایم زیانگشگفت دهیدیم انیمقابل پارس یکه خود را در جبهه نیاثر و ا

و فساد شاهان به خاطر  یهرودوت است که مضمون تباه خیتوار گرید متن مهم

 یهمان است که پلوتارک و باق نیو ا دیافزایم ریتصو نیبا زنان را به ا ینیهمنش

از آثار افالطون که در  ی. برخدهندیبدان شاخ و برگ م یو روم یونانیمورخان 

 تواندیدارد هم م ییهااشاره یپارس یهابرخاسته از زنان حرمسرا یهایآن به تباه

 متنها برنشانده شود. نیدر کنار ا

 جانیه ختنیداشت و به کارِ برانگ یاسیبار س یکه تا حدود یگرید گفتمان

 ییاروپا یزن زیانگداستان غم آمد،یم شانیهایگریوحش هیاستعمارگران و توج

و  هایع ستمگرشده و مورد انوا ریاس یسلطان یکه در حرمسرا کردیم تیرا روا

مربوط  هایبه عثمان اصبه طور خ ریگفتمان اخ نی. اردیگیها قرار مشکنجه

بخش  یبود و به هر رو ییاروپا یقدرت یبدان خاطر که عثمان یی. از سوشدیم

 یکرهیچون که در سراسر پ گرید یبودند، و از سو ییاز زنان سلطان اروپا یبزرگ

قرن هجدهم همچنان  انیبود که تا پا یمهاجم زیت یلبه یدولت عثمان یرانیتمدن ا

قلمداد  بیخطرناک و مه ییرویو ن کردیم دیرا تهد ییپاکوچکتر ارو یدولتها

 . شدیم

 یدولت عثمان ینظام دیدر قرن هفدهم و هجدهم که تهد شتریب ریگفتمان اخ نیا

از زبان «  دلساده»رواج داشت. ولتر در فصل دوازدهم از  شتریبود، ب ترانینما

 یاش به حرمسراشدن و فروخته شدن دهیداستان دزد ییسالمند اروپا یبانو کی

«  ربودن از حرمسرا»مشهور موتسارت  یو اپرا کند،یم تیرا روا یسلطان عثمان

نه رفت بر صح نیدولت قاجار در و سیم(  و همزمان با تاس.۱۷۸۲) ۱۱۶۱که در 

که دلدارش کنستانتس را که  کندیم تیبه نام بلمونت را روا یداستان قهرمان زین

 نی. ادهدینجات م افته،یراه  یعثمان یپاشا میسل یشده و به حرمسرا دهیدزد

دوم امپراتور  وزفیاپرا را  نیا یانگر باشد که داستان و طرح کلیب دینکته هم شا
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اجرا  یبود که به زبان آلمان ییاپراها نینخستاز  یکیسفارش داده بود و  شیاتر

فاصله  د،یپسندیاپرا م یرا برا ییایتالیو از سنت آن روزگار که زبان ا شدیم

 یمل تیهو تیقوداشت که با ت یاسیس یاآشکارا پشتوانه یعنی. گرفتیم

 خورده بود. وندیپ هایعثمان دیدر برابر تهد هایشیاتر

 یاست که بر مبنا یمشهور یگفتمان اپراها نیا یهااز منش گرید یانمونه

م( .۱۸۴۴) ۱۲۲۳ساخته شده بود. در  رونیاثر لرد با  «ییایدزد در» یمنظومه

اجرا کرد و سه  (Le Corsaire)با نام   ییآن را به صورت اپرا وزیهکتور برل

 Ilاثر را با نام نیاز ا یاقتباس یم( جوزپه وِرد.۱۸۴۸) ۱۲۲۷سال بعد در 

corsaro  هایعثمان یبا حرمسرا شاوندیخو یهامنش نیبر صحنه برد. داستان ا 

به نام گلنار  بایز یزن دیکوشیبود که م ییاروپا یقهرمان یو ماجرا خوردیم وندیپ

 شده بود، از بند برهاند. ریاس دیرا که در حرم سلطان س
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و پخته از  بانهیاد یانمونه اشییاپرا یو اقتباسها «ییایدزد در» یمنظومه 

منظومه را  نیا رونیبا ی. وقتشدیمحسوب م« در حرمسرا ریزن اس»گفتمانِ  نیهم

که  یکننده روبرو شد، به شکل رهیخ یم( منتشر کرد با استقبال.۱۸۱۴) ۱۱۹۳در 

 رونیلرد با انیم وندیشد. پ وختهدر روز نخست انتشارش ده هزار نسخه از آن فر

به شرح ندارد. در  یازیدان آشکار است که نچن انییاروپا یضدعثمان استیبا س

در اروپاست  یگفتمان ضدعثمان کیرمانت یهیسو انگذارانیاز بن یکی رونیواقع با

که در حرم  کردیم هیتشب ییاروپا یرا به زن هایعثمان یسلطه ریز ونانِیکه 

 آمده بود.  گرفتارسلطان ترک 

و  رونیآثار با نیشناسانه اشرق یهیبه سو یامروز پژوهشگران پرشمار 

اند. توجه کرده «هایشرق» یخیتار تیاستعمار و جعل هو هیکارکردشان در توج

به  یزینکته آگاه بوده و در شعر طنزآم نیهم به ا رونیاما شگفت آن که خود با

 نیا تیبا اشاره به موفق ده،م( سرو.۱۸۱۸) ۱۱۹۷که در  «یزیون یبِپو: داستان»نام 

 :دیگویآثارش مرده از 

"Oh! that I had the art of easy writing, 

What should be easy reading [...] 

How quickly would I print (the world delighting) 

A Grecian, Syrian or Assyrian tale 

And sell you, mixed with Western sentimentalism, 

Some samples of the finest Orientalism." 

 دهینام «یشناسشرق»سبک کار خود را  یشعر به درست نیدر ا رونیبا 

 یشناسانهنگاه شرق یدیدارد که عنصر کل تینکته اهم نیاست، و توجه به ا

 یدارد و مفهوم حرمسرا در کانون مرکز یتیجنس یتیماه ن،یزم رانیبه ا انییاروپا

 یمعاصر درباره خانشناسان و مورارزشمند جامعه یهالیاست. تحلآن برنشسته 

 یبا تکامل استعمار، اغلب بر گفتمان شیوندهایشناسانه و پتحول نگاه شرق ریس

مهم  یرو پشتوانه نیاند و از اتمرکز کرده یاسیمردانه و متمرکز بر کنش س



 صد و نود وهزار و سی بهمن ماهم/ سوو  شصت یشماره/سیمرغ

     



 

. در آثار اندتهافیحرمسرا در آن را در ن ریتصو تیو اهم انیجر نیا یتیجنس

 یاریانگاشته شده و در آثار بس دهیمهم ناد یهیسو نید ایمانند ادوارد سع یمتقدمان

و درست  یهیاز حرمسرا را بد ریتصو نیکه ا دینمایم نیاز معاصران گاه چن

 اند.فرض کرده

 یکننده دیکه تول ییاروپا یآن است که جامعه انیم نیدر ا یدیکل ینکته

متنها و به طور  نیشرق بوده، در هم یکننده ریو تحق زیستزن ،یشهوان ریتصو نیا

افشا کرده است. سبک  زیرا ن یو زنانگ تینگاه خود به جنس یوهیهمزمان ش

و  شودینامدارش محسوب م انگذارانیاز بن یکی رونیکه با انهیگراشرق کیرمانت

 ریکرده و تصو بیرا با هم ترک یی زنان شرقدرباره یغرب یسه گانه یگفتمانها

 یرا جا یرومندین یزانهیستحرمسرا را برساخته، در بطن خود عناصر زن نیامروز

جنس  یو سست یناتوان تها،یروا نیا یهمه انیداده است. مضمون مشترک در م

ربوده  ییداستانها بانو نیو خشونت است. در تمام ا یآغوشهم انیزن، و ارتباط م

روند  نیا یجهیو در نت رد،یگیاز شکنجه مورد تجاوز قرار م و پس شود،یم

 ! شودیخود م یندهیعاشق ربا

 نیحرمسرا در ا ریتصو یپوشاننده یو فرهنگ یاسیاگر عناصر س یعنی

 دِ یبازتول م،یزنانه در آن بنگر تیجنس ییبازنما یوهیو به ش میمتون را کنار بزن

و  هیگر و فروپازنان وسوسه یدرباره یحیغرب مس ینهیرید یهمان تعصبها

 ییمرد اروپا انی. تقابل ممیابییرا باز م یآغوشهم یزیآمآلود بودن و خشونتگناه

ترک( که  ای)مسلمان و معموال عرب  یمتمدن و بانزاکت در برابر مرد شرق

 زهیپاک یتک همسره یاست، در کنار تقابل خانواده یزده و خشن و وحششهوت

و خشونت و  سهیبا دس ختهیکه آم یشرق یدر برابر حرمسرا ییاروپا یِحیو مس

 یهااز پشتوانه یکیاست و  انگریب یافاست، به قدر ک تیتجاوز و جنا

در قبال مردم  ییاستعمارگران اروپا یکه خشونت باورنکردن ستیایفرهنگ

 است. دهیبخشیو آن را تداوم م کردهیم هیفتح شده را توج ینهایسرزم
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 توانیم ،ییحرمسرا یداستانها کیدئولوژیو ا یاسیکارکرد س نیاز ا یجدا اما

 یریو تصو کردهیم تیتثب زیزنان را ن یهیفروپا گاهیگفتمانها جا نیکه ا دید

داستانها زنان  نیاست. در تمام ا دادهیاز زنان را به دست م دهینادرست و نکوه

دست به  یجنس ءیش کیمانند  هستند که جربزهیمنفعل و سست و ب یموجودات

 نی. خواه ارندیگیقرار م یبردارو توسط مردان مورد بهره شوندیدست م

باشد و خواه رهاندن و نجات دادن و به  یاجبار یآغوشتجاوز و هم یبرداربهره

 یآن است که زنان همگ انیم نیدر ا گریمشترک د یعقد خود در آوردن. رگه

 تیاند که در صورت تداوم از آزار و اذشده مدادقل عیفرودست و مط یموجودات

عناصر  نی. اشوندیتکرار تجاوز عاشق تجاوزگر خود م انیو در جر برندیلذت م

 میبه طور مستق دهد،یم لیرا تشک ییحرمسرا یگفتمانها یکه شالوده زانهیستزن

مجال  نجایا ر. داندافتهیاند و تا به امروز تداوم برخاسته یحیمس یاز سنت زاهدانه

به  زیامروز ن یستینیاز گفتمان فم یاما بخش مهم ستیموضوع ن نیپرداختن به ا

 نیاز ا یگرفته و بخش مهم شهیر یقرن نوزدهم سمیرمانت نیاز هم میطور مستق

گفت  توانیم یری. به تعبکندیرا در خود تکرار م زیبحث برانگ یعناصر مفهوم

عناصر  نیاز هم ینظر یایصورتبند روشنفکرانه و یصورت سمینیفم انیجر

در  ،یانقالب یو ظاهر یستیمارکس یانهینو و با زم یااست که در زمانه یگفتمان

 یدرباره نیرید یهمان تعصبها بخش،ییبه ظاهر رها ییسر دادن شعارها نیح

 .کندیم دیزنان را بازتول یدهیمنفعل و ستمد ریتصو
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 پختگی رفتار جمعی   

 ۱۳۹۶ی د ۱۰ی اعتماد، یکشنبه روزنامه

 

 یاز خبرها و رخدادها یفیبا ط یگذشته شهروندان تهران یروزها یط

 ر،یاخ یتهران گرفته تا اغتشاشها یحومه یبودند. از دو زلزله ریدرگ نیآفردغدغه

 یطیمحستیملت تا بحران ز یاموال عموم میتقس یوهیمربوط به ش یو از خبرها

 یحال و هوا یحدود تاخبرها،  نیمردم به ا یهوا. شکل واکنش عموم یو آلودگ

تصور  افتیاش دربه کمک توانیاست که م یو محک دهدیمردم را نشان م

 .ریخ ایدرست است  انیرانیا یدیو ناام ینیو بدب أسیاز  جیمرسوم و را

 یدرباره یقیو دق زیها تاست که ما داده یخود باق ینکته البته به جا نیا

فالن اتفاق  یواکنش مردم درباره یهرآنچه درباره یعنی. میندار یافکار عموم

کوچک  یدانیمحدود و م یاکه در دامنه یاست سردست یگفت، آمار شودیم

و  یتلگرام یبر کانالها یموضع یمشاهده نیهم یابیهمه با ارز نی. با امیریگیم

از  یچند هزار نفر ینمونه کیاز  یریتصو توانیم بوک،سیمثل ف ییهاشبکه

 و اما با البته –را  یکل ییبه دست آورد، که صدور حکمها یشهروندان تهران

 .سازدیممکن م -اگرهایی

مردمان  یگذشته از واکنش جمع یدو هفته یکه نگارنده ط ییتا جا  

گفت: نخست آن که واکنش  توانیموضوع م نیا یرا درباره سه نکته افته،یدر

و  یجانیه رود،یانتظار م ایدن یمردم در همه جا یمردم چنان که از همه نیآغاز

ها به مرگ ورزشگاه راغتشاش د ایدن یبوده است. در همه جا یهمراه با سردرگم

ترس و وحشت  یعیطب عیو زلزله و فجا انجامدیدست و پا م ریمردم ز ریو م
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 رانی. در اآوردیم یو اغلب خطرناک را در پ انباریز یجمع یو رفتارها یعموم

 ییو رفتارها یجمع یها به ترسزلزله ژهیمنوال بود. به و نیهم اوضاع به هم

از آن بود. با  یاشهر نمونه کیو قفل شدن تراف انبندشد که راه یمنته سامانیب

مردم  یرفتار جمع م،یشنویهمه بر خالف آنچه که گهگاه از گوشه و کنار م نیا

از اختالل  ینامعقول نبود. بخش ایتهران در برابر زلزله چندان هم دور از انتظار 

 یرشه یرساختهایو ز شدیشهر مربوط م نیمردم ساکن در ا میعظ تیبه جمع

 یواکنش عموم شود،یکه گهگاه م یغاتیکالنشهر، و بر خالف تبل نینابسامان ا

 نیو معقول بود، هرچند هم نیو مت دهیهم رفته سنج یبه زلزله رو هایتهران

در  ی( وقتکانینزد داریرفتن به د ایمعقول )مثل شب ماندن در خودرو  یرفتارها

 .آوردیدر مکان را به دنبال م ییهاینفر ضرب بشود قفل شدگ ونیلیده دوازده م

 یعنی. دندیهم نترس ادینکته آن که مردم تهران بر خالف انتظار ز نیدوم  

که معلوم  یپس از وقوع زلزله و زمان ینداشت. تنها ساعت یترسشان دوام و قوام

در کار نبوده و فعال خطر از سر مردم گذشته، خروج از خانه به سرعت  یشد تلفات

 نیمشترک از زم میکه ب گارشد. ان لیتبد یجمع ینیو همنش کینکیپ یبه نوع

 نیکرده باشد. ا ایرا اح« محله»مهم و ارزشمند  ،یمیمفهوم قد یلحظات یلرزه برا

وجود داشته، اما  میاز قد یشهر ییهارخ داد که محله شتریب ییامر البته در جاها

را در  یمشابه ینیمدرن هم همنش یو فضاها یمسکون یهااز مجتمع یدر برخ

 جالب توجه بود. که میدیها دبوستان

زود مورد  یلیخود را خ یسوم آن بود که مردم تهران رفتار جمع ینکته  

مردن در  ینیها، همنشبندانمربوط به راه یرهایقرار دادند. تصو یو داور یابیارز

تهران  یهاگسل یو درست درباره قیبه نسبت دق ییهاداده نیو همچن ابانها،یخ

روز زلزله در  یاز فردا فاصلهبا آن بال ییارویرو یو ابعاد مخاطره و روشها

سازمان دهنده  یآن که مرکز یب پخش شد، عیوس یدر ابعاد یمجاز یهاشبکه

 یمردم خودشان هم به صورت خودجوش و کارآمد گزارش یعنیدر کار باشد. 
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 نهیزم نیخود در ا یو فن یدانش یهاخود به دست دادند، هم چاله یاز رفتار جمع

خود را نقد کردند و  یرفتار جمع -که نیمهمتر از همه ا-را پر کردند، و هم 

 را برشمردند. شیرادهایا

 هایتهران یدشوار است بتوان رفتار جمع یکل یهم رفته در نگاه یرو  

و هراس  یرینسبت داد. غافلگ یدیو ناام أسی ای یکارو ندانم یرا به دستپاچگ

کرمانشاه  یبه زلزله اشیزمان یکیزلزله، که به خاطر نزد بیاز خطر مه یناش

 نیداشت، اما ا یدر پ را ییهایو نابسامان ییهایهم شده بود، دستپاچگ دیتشد

 ،یرسانو اطالع یگزارشگر ،«یپارتزلزله»و  ینیموج زودگذر به سرعت با همنش

که از نظر  یجمع یدنبال شد. رفتار یو داور یابیو نقد و ارز به،یو مطا یشوخ

 یهایابراز ناخرسند یجالب توجه بود و بهتر است به جا یدگیو سنج یپختگ

 شتریارزشمندش ب یو واقع ینیع یهاهیبه سو مرسوم، یِو مجلس کیباب روز و ش

 .میبنگر
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 ی پستاندارانچهره
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

کوچکی برای دوستانم منتشرش ی ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

چرا که شان بفرستند. شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
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