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 در این شماره
ام                                                ص   ا خود ار فرهن   ۲پ

ما                                                                     ص   اد ن  ۳ه 

لس وآموخ زان فار                                             ص   ۴ِان

م« از  گرد  ۵(شعر)                                                ص » ما 

ان رگ  ها: در معر س که شعر  ها و الماس ازم

ی را معنا                                      ۶خشد       ص  احسان ط

ری:   اِد دک محمد حس روحا ش  ه 

دی که تودە ای شد      ص                                            ۱۱مجت

ە  رد درگذشت ِلیْو تولستوی            ص ‐۱۱۰ه انگ  ۱۵م سال

دل و مذهب                ص  ک کتاِب بزرگ؛ ف ه  ا کوتاە   ۱۸ن

سل«  ۲۰(شعر)                                          ص » های آیندە ه 

ل  دهد « شك ارزە حزب ما را در این عرصه   زدودن  مظاهرارتجا و قرون وسطا از جامعه سمت و سوی اسا م
 و  بر این  اساس، حزب تودە ایران خواستار: 

ات و رشته ن ایران، و كوشش در راە شكوفا ادب ای فرهنگ م خلق های سا ،  آداب و رسوم  اح ی، و س ون ه های گونا
 م خلق های ایران است؛

است؛ ، های م كرە سازی، تئاتر، و مجموعه ه ، پ نما، نقا ، س فت ه موس ه قوانی كه مانع  ل  لغو 
م  برنامه ق تعم ، برای تأم خودكفا از ط وردهای انقالب عل و ف ه علم و فن، و استفادە از دست رزی برای رشد همه جان

ش استفادە از فن آوری  در زمینه ون است؛ و گس  های گونا
در زمینه ، قا ، تحق جاد موسسات تخص اردا   ا اال بردن درجه تخصص و  انات برای  جاد ام ، و ا ون عل های گونا

 ادرهای عل كشور؛
ل فرهنگستان علوم؛  شك
ل ساختارها، و انجمن شك ه  ی.  مك  ، موس و ه  »های اد

 
ٔ
 ایران مصوب ششم کنگرٔە حزب   حزب تودۀ   از برنامه



 قلمی وهنری و نه در عرصه فرهنگ روزانه مردم.
 
اعتمادی و بدبینی گسترده مـردم  : در کنار بیعرصه ایدئولوژیک  

نسبت به روحانیان حاکم، اذعان به شکسِت ایدئولوژیِک رژیِم اسـالمـی 
عـلـی توان برای نمونه از سخنان  را پس ازچند دهه فشار و سرکوب می

رهبِر رژیم والیت فقیه در دیدار با دانشجـویـان اسـالمـی در ای  خامنه
هـای چـپ در  باز شناخت. او نگران از سربرآوردن انـدیشـه ١٣٩۴سال 

انـد،  میان جوانان و دانشجویانی که در زمان خالفت او بـه دنـیـا آمـده
هایی باز دارنـد، حـرف  ام در دانشگاه ما یک جریان من شنیده”گوید: می

 “کنند. مارکسیسم را دوباره زنده می
، رئـیـس سـازمـان محمد قمـیاین در حالی است که بر  پایه گفته 

هـزار  ٨٠” خرداد ماه سال جاری در مجـلـس  ٢۶تبلیغات کشور در روز 
هـزار هـیـات  ٩٠هزار کانون فرهنگی و هنری مسـاجـد،  ٢۵مسجد، 

در کشـور وجـود دارنـد و رژیـم   “ مذهبی و چهار هزار موسسه قرآنـی
جمهوری اسالمی همواره در چهار دهه حیات  کژآهنگ خـود، تـالش 

حـزب کرده است تا اندیشه چپ و نماینده به حق و شناختـه شـده آن 
ترین شکـلـی سـرکـوب �و اندیشمندان چپ را به ددمنشانهتوده ایران 

های زیاد بکوشد تا این نیروها به ویژه حـزب تـوده   کند و با صرف هزینه
 ایران را در جامعه و به ویژه در میان جوانان بی اعتبارجلوه دهد.

 
: رژیم در پهنه ادبی، شعر، نـمـایـش، تـآتـر، عرصه ادبی و هنری

هـا، بـا  گری، موسیقی و آواز و ... نیز به رغم هـمـه تـالش سینما، نگاره
ها برای مجوز انتشار در وزرت  ورشکستگی کامل روبرو شده است. کتاب

خورند. تیِغ تیِز ساتوِر سانسـور بـر  ها یا برای همیشه خاک می ارشاد سال
نشیند و نگارندگانـش بـه  کمر هر اندیشه نوین و پویا وغیر خرافی فرو می

 افتند.  ها و بندهای زندان فرو می دخمه
برای نمونه رژیم در روز پنج مهر ماه امسال دو عضو کـنـونـی و یـک 
عضو پیشین هیات دبیران کانون نویسندگان ایران را روانه زنـدان اویـن 

رضـا کرد. رژیم چندی پیش این سه عضو کانون نویسـنـدگـان ایـران، 
را از جـمـلـه بـه کیوان باژن  و بکتاش آبتین (مهابادی)، خندان 

تـبـلـیـغ عـلـیـه “به  ”انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران“علت 
متهـم و بـه  ”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور“و  ”نظام

بیش از پانزده سال زندان محکوم کرده بود. کـانـون نـویسـنـدگـان در 
ای که به این منظور مـنـتـشـر کـرد از  بیانیه

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ٢ 

 پیکار فرهنگی با خودکامگی 

 ٣ادامه  در صفحه 

کاه مردم  سوز و جان� مان سرشار از پیکار عصب تاریخ میهن کهنسال
های استبدادی است. ستیـز  ساکِن این فالت با حاکمان مستبد و رژیم

دیار، جایگاهی واال  ها و در فراخنای این کهن فرهنگی در درازنای سده
 گیرد.  و پرافتخار را در پیکاِر همگانی این مردمان در برمی

 
بزرگ، شاهنامه فردوسی گیر از آن هنگام که  خطی سرخ و چشم

اثر جهانی خود را نوشت، تا زبان پارسی را از گزند فراموشی پاس بدارد، 
که مولوی ، ماتریالیستی آزاداندیش که با خرافات ستیخت، تا خیامتا 

سایه دیوار به �هم”با آوردن خدا از ماوراءالطبیعه بر کره خاکی زمین و 
] به فرازپویی وحدت وجود، جانی پرمایه بخشید، تا ١“ [دیوار خواندنش
های ششم و هفتم   گرایانه ـ عارفانه قرن های انسان اعتالی جنبش

پروا با عصبیت مذهبی و  که بیحافظ و  سعدیوهشتم هجری، تا 
فکران انقالب مشروطیت و  گران و روشن ستم ستیزیدند، تا روشن

دکتر تقی ، فرخی یزدی، میرزاده عشقیهای گذشته چون  دهه
گاه و پرشور امروز کشورمان  رحمان هاتفیو ارانی  و زنان و مردان آ

مانند، مبارزه فرهنگی با استبداد را در همراهی با  که با فداکاری کم
دهد.  برند، به هم پیوند می بخشی بزرگ از  مردم کشورمان به پیش می  

 
نبرد فرهنگی ایرانیان علیه استبداد و خودکامگـی در طـول تـاریـخ 

، مـبـارزه قـلـمـیای ویژه در پـهـنـه   کشورمان تا به امروز به گونه
 گر بوده و هست. جلوهایدئولوژیک و فرهنِگ روزانه مردم 

، از رهبران و آمـوزگـاران بـرجسـتـه جـنـبـش فریدریش انگلس
گـرد  ـ مـیـن سـال٢٠٠نوامبر مصادف با  ٢٨کارگری جهان که امسال 
انـد  آموزد که هر گاه در تاریخ، مردمانی نتوانستـه زادروز اوست، به ما می
گران به گونه قهرآمیز به مبارزه برخیزند، از تالش  در نبرد  با ستم و ستم

گیرانه پیکار خود را به شیوه های گوناگونـی بـه  اند، بلکه پی بازنایستاده
 ]٢اند.[ پیش برده

 
مردم فهیم کشورمان در پیکار با استبـداد دیـنـی حـاکـم، هـمـواره 

ای بـرای بـیـان  های ممکن و از هر روزنـه اند تا از همه شیوه کوشیده
ناخشنودی ژرف خود استفاده کنند. هم اکنون پیکار عـمـومـی مـردم 

هـای  های گوناگون از جمله در عـرصـه ایران علیه خودکامگی در پهنه
شـود. در  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با شدت تمام به پیش رانده می

مکش کـه بـه  گاه نبردی است پر کش این میانه پهنه فرهنگی، جوالن
ای عریان در سطح جامعه و هم پنهان در زیر پوست جامعـه و در  گونه

 شود. ژرفا به پیش برده می
 

رژیم جمهوری اسالمی پس از چهار دهه سرکوب نتوانسته است بـه 
های فرهنگی خود دست یابد. رژیم اگر چه هر ساله از  یک از آماج هیچ

جیب مردم سد(صد)ها میلیاردها تومان صرف جای انداختن فرهـنـگ 
کند، امـا نـتـوانسـتـه اسـت  خرافی، غیراخالقی و ضدانسانی خود می

گرایانه خود هـمـراه سـازد و  های واپس اکثریت مردم کشور را با برنامه
تنها بر پایه زورگیری و فشار و سرکوب است  که بر ناخشـنـودی ژرف و 

 کند.  �رانی می گسترده مردم حکم
ی فرهنـگـی  دانند که در هیچ عرصه رژیم و رهبران آن به روشنی می

از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند، نه در زمینه ایدئولوژیک، نه در پهنه 
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این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسـنـده نـیـسـت. تـنـهـا “جمله نوشت: 
محاکمه کانون نویسندگان ایران هم نیست. محکومیت همه نـویسـنـدگـان و 

  ”خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.�کسانی است که می
 
: مردم فهیم ایران در پهنه فرهنگ روزانه نـیـز بـا عرصه فرهنگ روزانه  

هـای غـیـرانسـانـی و  ظرافت ویژه خود ناخشنودی ژرف خود را با رژیم و ارزش
توان  دهند. برای نمونه می اش به گونه آشکار و گاه پنهان نشان می غیراخالقی

از مقاومت و مخالفت گسترده مردم  با حجاب اجباری و پوشش مـورد تـایـیـد 
های حتا  دولتی، اکثریـت بـزرگ مـردم،  رژیم نام ُبرد. بر پایه برخی نظرسنجی
 مخالف حجاب اجباری در کشورند. 

توان باز هم برای نمونه به چیدمان نوین اوقـات فـراغـت  به همین گونه می
هـای ”ارزش“جوانان و همچنین عموم مردم ایران که در تـقـابـل آشـکـار بـا 

تـوان از اسـتـفـادِه  گیرد، اشاره کرد. در این پیوند مـی سالوسانه رژیم شکل می
های مـاهـواره  های ویدیو و همچنین از بشقاب از دستگاه  ”غیرقانونی“گستردِه 

هایی دیگر از  در سالیان گذشته که تنها نمونه  ”دوچرخه سواری زنان“و یا حتی 
 اند، نام ُبرد. این نافرمانی مدنی

 
ها و در  ها باید مبارزه فرهنگی پنهان مردم را که در درون خانواده به همه این

های دیکته شده از سوی رژیم به پیـش ُبـرده  درون جامعه در مخالفت با ارزش
شوند نیز افزود. از حکومتی که فساد و دزدی سراپایش را فرا گرفتـه اسـت،  می

توان انتظاری دیگر داشت. ستیز فرهنگی مـردم ایـران بـا  فرهنگی نمی جز بی
های مبارزه همگانی جامعه به پیش  استبداد و  خودکامگی در پیوند با دیگر پهنه

 رود.  می
 

بر خالف آنچه رژیم همواره تالش کرده است بـا دادن نشـانـی 
خارجی نـام بـبـرد، نـبـرد “ مبارزه فرهنگی“و “  تهاجم“اشتباه، از 

 فرهنگی مردم ایران، نبردی میهنی و داخلی است. 
 

***************** 
 
ای قوم به حج رفـتـه کـجـایـیـد “در شعر  شمسدر در دیوان  مولوی] ١[ 

 ُسراید:�می ”کجایید
 

 ای قوم به حج رفته کجایید کجایید“
 معشوق همین جاست، بیایید بیایید
 معشوق تو همسایه دیوار به دیوار

 در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
...” 
 
 می نویسد:“ جنگ دهقانی در آلمان”در کتاب فریدریش انگلس ] ٢[
مخالفت انقالبی در برابر فئودالیسم از خالل سراسر قـرون وسـطـی مـی ” 

گذرد. به تناسب شرایط زمان، این مخالفت انقالبی، گاه به صورت میسـتـیـک 
آید و گاه به صورت الحاد و کفر آشکار و زمانی بـه  (صوفیگری و عرفان) در می

 “ صورت قیام مسلحانه.
هـای  هـا و جـنـبـش ها درباره جهان بـیـنـی برخی بررسی” (برگرفته از کتاب 
، ۴۴٩، ص ١٣٨٧، انتشارات حزب توده ایران، چاپ چهارم،”اجتماعی در ایران

 )احسان طبری یاد�ـ اثر زنده
 
 

 ادامۀ پیکار فرهنگی با خودکامگی ...

 به یاد نیما
“ ست.  مایه اصلی اشعارمن، رنِج من ” 

 
 )١٣٣٨دی  ١٣ـ  ١٢٧۶آبان ٢١(

 
 

 نامه خود می نویسد: �در زیستنیما یوشیج 
ست. بعقیده من، گوینـده   مایه اصلی اشعار من، رنِج من ”… 

واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من برای رنج خود و دیـگـران 
گویم. ُفرم و کلمات و وزن و قافیه درهمـه وقـت بـرای  شعر می

ام تـا  ها بوده اند که مجبور به عوض کردن آن من ابزارهایی بوده
 ...“   با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد .

 

و  به یـادش، شـعـر زیـبـای آبان)  ٢١( نیما به انگیزه زادروز 
 آوریم: را در پی می ”هست شب”

 
 

هست شب      
 

 هست شب، یک شب ِدم کرده و خاک،
 رنگ رخ باخته ست،

 ی ابر، از بِر کوه باد، نوباوه
 سوی من تاخته ست.

 هست شب، همچو ورم کرده تنی، گرم در استاده هوا،
 ئی راهش را. بیند، اگر گمشده هم ازین روست نمی

 با تنش گرم، بیاباِن دراز
 مرده را ماند در گورش تنگ،
 به دل سوخته ی من ماند،

 به تنم خسته که می سوزد از هیبِت تب!
 هست شب، آری شب.

 
 

   ١٣٣۴اردیبشت٢٨
 



 داری بپردازند. فئودالیسم وسرمایه
 

یـادآور  ١٨۵٣مـه  ٢۶به تـاریـخ  مارکسدرنامه خود به ِانگلس 
هـای  توان برپایه یک تحلیل علمی از یادداشـت� شود که چگونه می می

ها، در نوشـتـارهـای سـنـتـی و هـمـچـنـیـن  موجود، ازجمله درکتیبه
هـای شـرق دسـت  های انجیل و قرآن، به شیوه زندگی خـلـق درکتاب

یافته، و به این گونه برشرایط مادی که منجر به پدید آمدن دین اسالم، 
گاهی یافت.  پایه  ریزی دولت عربی وکشورگشائی اعراب شد، آ
 

دراین هنگام توجهی ویژه نسبت به تحوالت درهندوسـتـان  مارکس
که مهمترین مستعمره انگلستان بود، داشت. او که تاریخ هنـدوسـتـان 
وسایرکشورهای شرقی ( ترکیه، ایران و عربستان) را مطالعه کرده بـود، 

با اشاره بـه نـظـرات  ١٨۵٣ژوئن   ٢تاریخ �  بهانگلس در نامه خود به 
 نــــــویســــــد: ** مــــــیفــــــرانســــــوآ ِبــــــرنــــــِیــــــر

هـا درشـرق و  "نبود مالکیت خصوصی برزمین، پایه اساسی همه پدیده
نـیـز در نگـلـس ]  اِ ٣رمز (کلید آسمانی) شناخت این جوامع است."[

ژوئـن   ۶درنامه خود به او در تـاریـخ  مارکسجهت توسعه این نظر 
 نویسد: می ١٨۵٣

"یک چنین تکامل ضعیف مالکیت خصوصی بر زمین درشـرق، بـه 
ویژه در فاز اولیه فـئـودالـیـسـم، در درجـه 

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ۴ 

 گرد تولد فریدریش ِانگلس مین سال ـ ٢٠٠به انگیزه 

 ِانگلس وآموختن زبان فارسی  

 ۵ادامه  در صفحه 

های انگلستان و دیگر کشورهای اروپائی درشـرق  گسترش مستعمره
ها درمنطقه آسیای میانه درسـده نـوزدهـم  و رشد تضاد بین این قدرت

هـا  را به سرنوشت تاریـخـی خـلـقِانگلس و  مارکسمیالدی، توجه 
دراین ناحیه که قربانیان این سیاست مستعمراتی بودند، به خود جـلـب 

 کرده بود.
های گوناگون از آن جـمـلـه و بـه ویـژه  در این میان آشنایی با زبان

 مارکـسهای علمی مورد توجه  های اروپائی وآسیائی یکی ازپهنه زبان
های بیگانه نه تنها  های آنان برای یادگیری زبان بود. انگیزه ِانگلسو 

برد وظایف انـقـالبـی � بر پایه عالقه شخصی، که همچنین برای پیش
برایـن بـاور  ِانگلسو مارکس درفراسوی گستره جغرافیائی آنان بود. 

ها به  های دیگر و مطالعه تاریخ و ادبیات خلق بودند که با یادگیری زبان
زبان خودشان، شناخت ودرک آنان از تاریخ، فرهنگ وتحول اجتماعی 

 تر خواهد شد. ها، ژرف این خلق
گیـری  درآن هنگام و در پیوند با مطالعه تاریخ اسپانیا، به یاد  مارکس

 کـالـِدرون، ِسـروآنـتـسهای  زبان اسپانیائی پرداخته بود ونوشته
 کرد. ودیگر نویسندگان کالسیک اسپانیائی را مطالعه می

های اسـالو بـه ویـژه  نیزدراین زمان سرگرم یادگیری زبان ِانگلس
آوریـل  ١٢* در تاریخ ژوِزف ِوید َمیرزبان روسی بود. اودرنامه خود به 

نویسد: "من درزمستان گـذشـتـه یـادگـیـری زبـان  از جمله می ١٨۵٣
کـنـم تـا  ام وفکـرمـی  ای قابل مالحظه به پیش برده اسالوی را به گونه

 ] ١پایان سال بتوانم زبان روسی واسالوی جنوبی را خوب بفهمم."[
 
ژوئـن  ۶در تـاریـخ  مارکسدر بخشی ازنامه دیگر خود به  نگلسا

نویسد: "از آنجـائـی کـه  پیرامون آموختن زبان فارسی چنین می ١٨۵٣
ای سرگرم بررسی مسائل مربوط به شرق هستم، تـالش  من چندهفته

ام که دراین زمان، زبان فارسی را نیز یاد بگیرم. ... زبان فارسی در  کرده
سنجش با عربی که زبانی گسترده است، یک بازی کـودکـانـه اسـت. 

بود که هر شـش حـروف آن  اگربه خاطر الفبای ناخجسته عربی نمی
توانستم تمامـی  شود، می شکل هستند و حرکت آنها هم نوشته نمی هم

ساعت یاد بگیرم. من در کل سه هـفـتـه  ۴٨دستور زبان آن را درمدت 
ام. گـذشـتـه از آن خـوانـدن  برای یادگیری زبان فارسی در نظر گرفته

بـخـش  ، پیِر سرمست به زبان اصلی آن بسـیـار لـذتحافظشعرهای 
 ]٢است."[

 
های خود به توضیـح  بنیانگذاران سوسیالیسم علمی سپس با تحلیل 

های مذهبی درشرق پرداختند. آنان عامل اصـلـی  ماتریالیستی جنبش
ها را بیان کرده، نشان دادند، چگونه در پشـت نـبـرد بـه  روند دگرگونی

ها میان قشرهاِی گوناگوِن اجتـمـاعـی در  ظاهر مذهبی، برخورد تضاد
اند. از دید آنـان سـرچشـمـه هـمـه آن  های شرقی پنهان بوده جامعه

ها بوده است. به همین گـونـه  ها، شرایط  مادی زندگی انسان دگرگونی
ها یا تغییِر مسـیـر  گیر شدن انسان� نیز گذار از فاز کوچ نشینی به زمین

گـاهـی  های تجاری (جاده ابریشم) رخ داده راه اند. آنان پس از کسب آ
پیرامون ساختار اقتصادی و اجتماعی شرق، توانستند به پـژوهـش در 

های تکامل تاریخی به نسبت آهسته این جـوامـع بـه سـوی  باره ریشه



 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ۵ 

 ادامۀ انگلس و آموختن زبان فارسی...
نخست مشروط به لزوم آبیاری غیرطبیعی بود. اما انجام این کار تنها از 

کرد این بود که بـه  آمد. نتیجه این عمل عهدِه یک دولت مرکزی بر می
گونه عمده در بسیاری ازکشورهای شرق، مالکیِت دولتـی بـرزمـیـن و 

ای که دولت فئودالی با  همچنین برتٌاسیسات آبیاری غالب بود، به گونه
را برپا نگه   ها ها، سیستم آبیاری امالک و زمین رحمانِه توده استثمار بی

 ] ۴داشت."[ می
 

ها بـه گـونـه عـمـده بـه  او در پاسخ این پرسش خود که چرا شرقی
نویسد: "باور من بر ایـن  یابند، می مالکیت خصوصی برزمین دست نمی

است که دلیل اصلی را باید در وضعیت ِاقلیمی در رابـطـه بـا شـرایـط 
کشاورزی برروی زمین وبه ویژه وسعت بزرگ کـویـرهـا درعـربسـتـان، 

یاری غـیـرطـبـیـعـی  ایران، هندوستان و آسیای میانه جستجو کرد. آب
جا نخستین  شرط برپأئی کشاورزی اسـت. امـا نـابـودی ایـن � دراین

های مکرر دشمنـان  تأسیسات دراثر فرسودگی، سوانح طبیعی ویا حمله
بـارور  هایی نـا درزمان طوالنی، این مناطق را با گذشت زمان به متروکه

ِپـتـرا (در سوریه امروزی)، پالمیرا اند:  تبدیل کرده است. از آن جمله
های تاریخی درمصر، ایران و هندوستـان. ایـن � در اردن و انواع محله

گـر، بـه  دهد که چگونه یک جـنـگ ویـران پدیده همچنین نشان می
آوارگی مردمان کشوری در درازای یک قرن و به نابودی تمام تمـدنـش 

انجامد. ازبین رفتن تجارت در عربستان جنوبی، پـیـش از زمـان � می
ای،  ای درست به آن ِاشـاره کـرده گونه که تو به گونه محّمد نیز همان

 ]   ۵دلیل اصلی انقالب محّمدی بوده است." [
 

بـا  ١٨۵٣ژوئـن  ١۴در تاریخ  انگلسنیز در نامه خود به  مارکس
نویسد: "تـمـرکـز وظـایـف  ِاشاره به جایگاه اجتماعی درهندوستان می

اجتماعی و وسایل تولید دردست یک دولِت مستبِد فـئـودالـی بـاعـث 
هایی بی حد و مرز به رشد نیروهای مولده وارد شـود کـه  شده، خسارت

داری درکشـورهـای شـرقـی  این خود به محدود شدن تکامل سرمایـه
های  سپس برپایه این فاکت انگسو  مارکس]    ۶انجامیده است." [

مشخص به این نتیجه رسیدند که کشورهای شرقی، به رغـم داشـتـن 
سطحی باال از رشد تمدن در آغاز و درسنجش بـاکشـورهـای غـربـی، 

اند. واقعیتی که استیال و اشغال ِاستعماری را ترغیب کـرده  واپس مانده
 کردند. کردی که آنان به شدت محکومش می است. عمل

 
*********************** 

  (*Josef Arnold Wilhelm Weydemayer(Feb.1818-
August 1866),  

یک ارتشی آلمانی و آمریکائی، ژورنالیست، سیاستمدار و انـقـالبـی 
 .ِانگلسو مارکس مارکسیست. از دوستان و همراهان مبارز 

 
 (**Francois Bernier 

 پزشک،فیلسوف، نویسنده وشرق شناس فرانسوی
 

به زبان آلمانـی، جـلـد اِ نگلس و مارکس برگردان ازمجموعه آثار 
 ١۴و ١٢، ١١هـای � ، صـفـحـه ١٩٧٠، چاپخانه دیتس برلـیـن ٢٨

 پیشگفتار
 
 ٢۶۶،  ٢۵٩، ٢۵۴، ٢۶٠،  ۵٧۶های   ]: به ترتیب صفحه۶]  تا [١[ 

 »ما باز می گردیم...«
 
 ما،

 باز می گردیم،
 با عطر سنبله ها،

 با خنجری درکتف -
 -و چراغی در دست 

 از شب زمین باز می گردیم.
 به گناه آنکه آتش مقدس را-

 چونان پرومته
 -از خدایان ربودیم

 ما،
 باز می گردیم،

 با قهرمانان تیر باران شده،
 در سانتیاگو.

 با خاکستر اجسادمان،
 در هیرو شیما و ناکازاکی.
 با جسد های باد کرده مان،

 در دریای اندونزی.
 با بدنهای سوخته مان،

 -با بمب های ناپالم -
 در ویتنام،

 واردوگاههای فاشیسم،
 -در آشویتس و بوخونوالد-
 ما،

 همنشین آفتابیم.
 که سایه های انبوه ابرتهمت -

 -خاموشمان نکرد
 ما،

 فرزند آفتابیم،
 فرزند باران و گندم و نور،

 فرزند رنج.
 ما، 

 ققنوسیم،
 در جنگ هزار باره ی آتش.

 در همه ی سلول های جهان،
 شکنجه شدیم.

 اعداممان کردند. 
 به گناه آنکه آتش مقدس را -

 چونان پرومته
 -از خدایان ربودیم

 در قربانگاههای فاشیسم،
 در زندانهای ایران،

 در ایرلند،
 در آفریقا،

 در جنگلهای بولیوی.
 و سایه های انبوه ابر تهمت -

 -خاموشمان نکرد
 ما،

 باز می گردیم،
 -پیش از گذر جهان به بربریت -

 با خنجری در کتف،
 و چراغی در دست.

 چرا که، قاطعانه باور داریم -
 که سرمایه

 -کالم آخر تاریخ نیست
 م. نوید



 بر فراز درختی با ده بازوی گشاده
 و ظهور ناگهانی خورشید با تجلِی ساحر خود

 ها.  ها و حجم در میان رنگ
... " 

 )"گو از بهار  سخن"(از شعر 
"... 

 پس دست در دست این سربازاِن َگردآلود
 باید به سوی خط روشن دشت پیش روم،

 به سوی ابرهای مرمرین
 به سوی پیکی با پیشانی شاداب

 غمش، مرا هم مبهوت  ی بی که خنده
 کند. و هم مجذوب می
 دیگر کدام تنهایی

 با این همه سروش که در من است؟
 شکن دیگر کدام تنهایی با این پتک به دستاِن ُغل

... 
 )۴ "بند -در خاکستر بامداد"(از شعر 

  
راستی راز این تاثیرگذاری سحرآمیز در شعر او چیست؟ ایـن هـمـه  به

عواطف ُپررنگ و بدیع چگونه در این کالم ساده بازتاب یافـتـه اسـت و 
جانبه، سر و تن آدمی را  چگونه با برانگیختِن خردی زمینی و بس همه

 کند؟  ُپر از شور و "تبلور یک انسانیِت رزمنده و خواهنده" می
 
 تمام هستی من"

 های اشک، ها، سخت شدن دل، خشکیدن چشمه تصلب رگ
 ریشه دواندن احساس است

 و تبلور یک انسانیِت رزمنده و خواهنده
 های زرتاب که تا دروازه

  " در یک همُسرایی بلورین خوابگونه گشوده شوند...
 

های فیلسوفـانـه  های شاعرانه با خردورزی پردازی تنیدگی خیال  درهم
است. تردیدی نیست که او در همه جا و همه وقـت  طبریویژگی شعر 

دقیق  یو حتی عالم  شعرش، یک فیلسوف است؛ فیلسوفی که تعریف
همین دلیل، برای شناخت شعر او نیازمند   اش دارد. به از فلسفۀ  علمی

اش آشـنـا  های شاعـرانـه آنیم که این ویژگی را بازشناسیم تا با آفرینش
 شویم. 

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ۶ 

 ٧ادامه  در صفحه 

ها و  ازمیان ریگ
 ها  الماس

در معرفی سبکی که شعر احسان طبری را 
 بخشد معنا می
 

 بهنام سهرابیاننگارنده: 

سخن بسیار رفته رفیق احسان طبری یاد  های زنده دربارۀ سروده
و نفی بسیـار   اعتنایی است. از سویی شیفتگانی دارد و از دیگر سو با بی

  ویژه شعرهـایـش را  بـه اش و به های ادبی روبرو است. برخی فعالیت
های خردورزانه مـیـان  تعلقات حزبی" و پرش زدگی" و " سیاست علت "

اند کـه  اهمیت تلقی کرده و برخی حتی آرزو کرده ی، کم ایماژهای شعر
های حزبی فـاصـلـه گـرفـتـه و بـه ایـن بـخـش از  کاش از فعالیت

بـخـشـیـد و  ها را ارتقا مـی اش پرداخته بود و آن های فرهنگی فعالیت
 ساخت.   جاودانه می

چه در فلسـفـه، چـه در  طبریهای رفیق  اگر به مجموعه فعالیت
شناختی و اقتصاد سیاسی دقت کنیم، او در  تاریخ، چه در علوم جامعه

هایش فرزند زمان خویش بـوده اسـت و ضـمـن  و همۀ پژوهش  همه
گاهی عمیق از آخرین دستاوردهای بشری، راهگشای فرداهاست.  آ

 
در برخی از شـعـرهـای احسان طبری در مورد آفرینش سبکی که 

کار گرفته و در آخرین مجموعۀ شعر خود یعنی "از مـیـان  خود آن را به
ها"  ارائه کرده است، پژوهشی چندان صورت نگرفته  ها و الماس ریگ

ورزانـه و  های غرض داوری و برخی نقدهای نوشته شده نیز دچار پیش
تـنـهـا   نـهاحسان طبری های شاعرانۀ  نظرانه است. تجربه گاه کوته

هـایـش  ترین نـمـونـه یکی از فرازهای ادبیات شعری ماست و در موفق
آفرین است، بلکه سبکی را آفـریـده  سخت زیبا، تفکر برانگیز، و کنش

گـرای فـارسـی  پیش پای شـعـر نـوی آرمـان را  های تازه که راهیابی
های سبِک  گذارد. جستار حاضر در صدد است بر دو مورد از ویژگی می

ها را برجسته سازد؛ و راز این خـردورزی  ی او دست گذارد؛ آن شاعرانه
 برانگیزی ُپرُصور خیال را بگشاید. آلود فلسفی و تخیل مه

 
"... 

 سخن گو از بهار،
 سنگ ملون از آن گل

 که در زیر آسمان گوگردی رویید، 
 ها، از پرِش غبار طالیی بر مارپیِچ جاده

 ها که آسمانی در خود دارند، از گودال
 های زرد شماره گل از بی
 های سفید، شماره گل در بی

 الی سکوت، های َمحو در البه از غرش
 های ناشناس، ی گام از دلهره

 از طَیران پرنده در مدارهای هوا



 است: 
 

 نشیند اینک غبار ماه فرومی
 ها را سرد ساخته. ها گونه و نم ژاله

 گاِه سفری است در ژرفا،
 در آن سوی نمودها و پندارها.

... 
 ها ها و رنگ سنگ

 خوانند. سرود مرا بازمی
 من کبوترهای آشتی را

 ام های جنگ رها ساخته همراه شاهین
 های تناقضات و در میان گلسنگ

 با پیشانی خونین راه می روم.
 آه ای شاعر رنج و خیال!

 قلب خود را به این تیرهای جهنده عرضه دار!
 )."از نو یافت خویش"(برگرفته از شعر 

 
گرایی را در نگاه و بینش و تخیل خالق و پردقـت  جانبه آنچه این همه

حد و "ی  گونه که در مقاله نشاند، فلسفۀ علمی اوست. زیرا همان او می
فلسفه توسط برخی اندیشمندان چپ و   اش ضمن رد تقلیل"مرز فلسفه

فلـسـفـه، "راست به شناخت نقادانٔه واقعیت، بیان داشته، معتقد است: 
عنوان بینش یا تئوری که بتواند مـنـظـرهـای کـلـی از جـهـان،  هم به

دست بدهد (با قید نسبی و گذرا بودن این مـنـظـره) و  دورنمای عالم به
عنوان مالک و رهـنـمـای عـمـل  عنوان اسلوب معرفت و هم به هم به

  " (پراتیک) حق حیات دارد و باید داشته باشد.
 

هـا و  در میان ریـگ"ی کتاب  خود در مقدمهاحسان طبری   رفیق
با روشنی و دقت بسیار بر این موضوع تأکید کرده و یـکـی از  "ها الماس

 کند: ای را که آفریده بازگو می محورهای سبک شاعرانه
های مشـخـصـی  ی اندیشه ی خوابگونه، تقطیر فلسفی شاعرانه ترانه"

شـود. کسـی کـه  آلود و شناور رؤیاها بـیـان مـی است که با منطق مه
ها و شـگـفـتـی  نوایی واژه تواند به هم نخواهد مضمون آن را دریابد، می

پندارها بسنده کند. کسی که بخواهد آن را بفهمد، باید از نیروی تخیـل 
ها گام گذارد. این  خود مدد گیرد و حجاب حریر را بدرد و در ماورای واژه

ست به سوی شعر ناب، هنگامی که پنداری وارسته از بنـد، بـه  ِکششی
  " شود. جوهر اصلی شعر بدل می

 …" 
 ها و اشباح پس در آن سوی نقش

 چنگ در طنین زر ناب بزنیم!
  " چنگ در محسوسات!

 ). "از نو یافت خویش"(از شعر 
 
 همچون بوزینگان"

 در برابر طنبور گنگ نماندم
 و با خرد زمینی، خرد راستینه،

 که چون بیانگر آسانترین است، بیانگر دشوارترین است،
 با جنون و جنایت شاهان رزمیدم،
 با کرداری سخت و گفتاری نرم،

 ی تاریک. ی باران بر صخره های شکیبا و سنبنده گویی چکه
 کوش بودم! آه که چه دیرنده و سخت

 آه ای امید نیروبخش انسانی،

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ٧ 

 ادامۀ از میان ریگ و الماس ها...

 بازتاب فلسفۀ علمی در شعر طبری
 
 "ی حد و مرز فـلـسـفـه در باره"نام   ای به در مقالهاحسان طبری  

 نویسد:  ). می١۵های فلسفی و اجتماعی، جلد دوم، صفحه (نوشته
عنوان بینش یا تئوری، اسـلـوب، رهـنـمـا و  منظور ما از فلسفه به" 

های مـعـرفـت  ترین نتایج از همٔه رشته مالک عمل تنها استخراج عام
(علم، فن، هنر، پراتیک فردی و اجتماعی) است. تنها بـدیـن دلـیـل 

دورنمـای "گیری در هر برهٔه معین برای دادن  ساده که به چنین نتیجه
گـیـری،  نیاز بینشی و معرفتی و عملی وجود دارد و این نـتـیـجـه "عاَلم

دهـد کـه نـاچـار  جغرافیای عامی از شناخـت انسـانـی بـدسـت مـی
گاهی در امـر دگـرسـازی  "های سفید لکه "جستجوی معرفتی و خودآ

ی مغـلـوط   که مثًال حتی نقشه� سازد. چنان تر می خود و جهان را آسان
قـول  فایده نمـانـد و بـه بیکریستوفوس کلمبوس عالم در دست 

  " .»راهی به دیهی بود« بیهقی
معنایی که ما در این بحث کوتاه بیان داشتیم، تنها به  پس فلسفه به"

پـردازد: وجـود،  تـریـن شـکـل مـی کلی هم به سه مقولٔه بنیادین و آن
تـرتـیـب  توان مباحث مربوط به این سه مقوله را بـه معرفت، عمل. می

عـمـل ) و ٢(گنوسئـولـژی   شناخت، ) ١(انتولوژیشناسی  هستی
 )١۶(همان جا، صفحه   ") نامید.٣پراکسیولوژی(، شناسی

 
  شناسی، شناخـت محوری فلسفۀ علمی یعنی هستی هایاین عنصر

پیـوسـتـه    هم  شکلی به شناسی، پراکسیولوژی) به شناسی (عمل  و کنش
ست بر اشود و تاییدی  اش نیز پدیدار می های شاعرانه در سراسر تجربه

تنیدگی علم، فن، هـنـر و پـراتـیـک فـردی و  واقف بودن او به درهم
 فردای بشری. برای مـثـال   ِهای  ُپرمخاطره اجتماعی برای راهگشایی

 دقت کنید:"در خاکستر بامداد "به این تکه از شعر بلند 
 
 ها وه چه آسمان فراخی است برای بال این کاکایی" 
 های شادابی است  چه پرچین هو

 ی اقاقی. سیراب از شکوفه
 زمین و آسمان

 آراید، سرشار از نثارهایی که چشم را می
 ی خورشید حجابی نیست ها بر چهره زیرا َپرنِد برگ

 ها و زنبورها ی انسان و زمزمه
 های شفاِف بارانی گریزنده همراه است. با چکه

 چون صندوق آبنوسی که از آن نوایی برخیزد،
 های حوادث از سنگ

 امیدهای درخشان من بر می جهد.
  " تر! چه چیز از این بزرگوارتر و شگرف

 
بـرانـگـیـز  این توالی بین وجود، شناخت و کنش که از تماشای تخیل

کشیـده  "ها و زنبورها ی انسان زمزمه"  آغازد، به مکاشفۀ راز طبیعت می
انگـیـزد، یـکـی از  را برمی "امیدهای درخشان"شود و کنشی ُپر از  می

دیگر از همین شـعـر  یعناصر محوری سبک شعری اوست. در بخش
کوش بودم! /  آه ای امـیـد  آه که چه دیرنده و سخت "آمده است: 

روشن است کـه ایـن  "نیروبخش انسانی، / آه ای سرسختی مقدس!
سویه نیست و نباید هم بـاشـد و  شکلی خطی و یک نگاه در همه جا به
 ٨ادامه  در صفحه آور  حـیـرت راسـتـی� بـهشود کـه  ای می های بدیعی دچار چنان ترکیب



 " ی زیست.... پاکی خوشه
 هشت کتاب) -، از دفتر حجم سبز"روشنی، من، گل آب"(از شعر  

 
 تر، ...آسمان، آبی"

 تر. آب آبی
 من در ایوانم، رعنا سر حوض.

 شوید رعنا. رخت می
  " ریزد. ها می برگ

 هشت کتاب) -، از دفتر حجم سبز"ساده رنگ"(از شعر  
 

بـافـد و  ی اشعارش مـی این تصاویر را چنان در کالم ساده سهراب
تند که تشخیص شاعر بـودن یـا نـقـاش بـودنـش در ایـن  درهم می
 نماید. به این شعر دقت کنید: ها را دشوار می آفرینش

 
 پشت کاجستان ، برف."

 برف، یک دسته کالغ.
 جاده یعنی غربت.

 باد، آواز، مسافر، و کمی میل به خواب.
 شاخ پیچک و رسیدن، و حیاط.

 من ، و دلتنگ، و این شیشه خیس.
 می نویسم، و فضا.

 می نویسم ، و دو دیوار ، و چندین گنجشک.
 یک نفر دلتنگ است.

 بافد. یک نفر می
 شمرد. یک نفر می
 خواند. یک نفر می

 زندگی یعنی : یک سار پرید.
 از چه دلتنگ شدی؟

 ها کم نیست: مثًال این خورشید، دلخوشی
 کودک پس فردا،

 کفتر آن هفته.
 یک نفر دیشب مرد

 و هنوز، نان گندم خوب است.
 نوشند. ها می ریزد پایین، اسب و هنوز، آب می

 ها در جریان، قطره
 برف بر دوش سکوت

  " و زمان روی ستون فقرات گل یاس.
 ، از دفتر حجم سبز)"جنبش واژه زیست "(از شعر 

 
هایش همراه اسـت. در  در شعر با اندیشهسهراب سپهری اسلوب 
ایستد و  کند و می ای درنگ پیدا می های او زمان برای لحظه هایکوواره

 -شـود فضای شعر به هستی دیگری ورای زمان و مکان کشـانـده مـی
 جایی که:

 
  " گذرد... جویبار از آن سوی زمان می"

 هشت کتاب) -دفتر آوار آفتاباز ،  "فراتر"(از شعر 
  

ویژه در دفتر حجم سبز، بـا ایـنـکـه هـنـوز اغـلـب  در این اشعار، به
هـا و  ای نـدارد و طـرح ست، وزن ضرباهنگ تعییـن کـنـنـده نیمایی
های بـازآفـریـنـی شـده اسـت کـه  نقاشی
 رساند:  اوج می برانگیزی را به تخیل

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ٨ 

 ادامۀ از میان ریگ و الماس ها...

  " آه ای سرسختی مقدس!
 )."در خاکستر بامداد"(از شعر 

 
 ایماژیسم پویا در شعر طبری

 
ای که تکرار قابل توجه آن، سبک شـعـری طـبـری را  دومین نکته 
یابد  سازد، تصویرپردازی (ایماژیسم) پویایی است که بدان دست می می

خـیـال در  دهد. شناخت نقش تصویرپردازی و صـور  می  و آن را بسط
گـردد، امـا  مـی ای نبوده و نیست و به اعصار کهن بـاز شعر، بحث تازه

تواند بسـتـه بـه  کند، می ها در شعر ایفا می نقشی که این تصویرپردازی
اسباب کالمی و موسیقایی شعر به کارکردهای متفاوتی بینجـامـد. در 

، مـحـور موسیقی درونـی و بـرونـیبیشتر اشعار موزون فارسی، 
ویـژه در  اصلی فرا روییدن کالم به شعر بوده است و صـور خـیـال بـه

انـد. ایـن  گـرفـتـه تشبیه و استعاره معموًال نقش تکمیلی را بر عهده می
وضعیت حتی در شعر نوی نیمایی که با شکستن ساختار وزنـی شـعـر، 

یابد، نیز تـا  ویژه موسیقی بیرونی شعر کاهش می ثقل موسیقایی شعر به
یابد. البته بعدها، شعر منثور بـیـش از گـذشـتـه،  حد زیادی ادامه می

ی شعر ایماژیستی، چه با تـرجـمـۀ  ساز وارد شدن عناصر برجسته زمینه
شـود. بـر پـایـه  هـای شـاعـرانـه مـی اشعار و چه در اثر خود آفرینش

نـقـاشـی کـالمـی   های متعدد، ایماژیسم تحت تأثیر اسلـوب پژوهش
شـده  ویژه شعر در فرهنگ جـهـانـی  هایکوهای ژاپنی وارد ادبیات و به

هایکو که اساسًا شعری سیالبی و کوتاه اسـت،   است. در این نوع شعر
آفـریـنـد و ایـن  گونه مـی این کالم است که قابی از یک تصویر نقاشی

برانگیـزی شـعـر را  کمک کالم، بار اصلی تخیل تصویر نقاشی شده به
 گیرد: بدون تکیه برهرگونه تشبیه و یا موسیقیایی کالمی بر عهده می

 
 کار  دختران برنج"

 تنها آوازشان 
  "به ِگل آغشته نیست 

*** 
 در چشمانش"

 اند  های دوردست منعکس تپه
 "سنجاقک

*** 
 کاج پیر امشب گل داده است"

  "گل سپید ماه
 هایکوُسرای بزرگ ژاپنی ست).باشو (هر سه هایکو از 

 
شاعر و نقاش شهیر با آشنایی عمیق از سهراب سپهری یاد  زنده

آفریند که پر  ویژه شعر و نقاشی ژاپنی، شعری را می فرهنگ شرقی و به
بـس  یهاست و این تصویرگرایی بدیع با کیفیت و بسـامـد از هایکوواره

 شود: بیشتر وارد شعر او می
 
 ابری نیست"

 بادی نیست
 می نشینم لب حوض

 ها گردش ماهی
 ٩ادامه  در صفحه  روشنی، من، گل، آب



وجـود، "گانٔه فلسفـی  کند و سه درونی، عالم وجود و شناخت را ِسیر می
 رویاند.  گفته را به شعر فرامی پیش "شناخت و کنش شناسانۀ 

 ها کنندگان و جدا از آن با انبوه گردش"
 می پویم،
 زن در مِن خویش غوطه

 و با تالشی بیهوده خواهانم
 تا تمام سرشاری این دم را در درون خویش بنگارم:

 ها از پرچین
 های اطلسی و مروارید و گل

 نوشند های روشن و پرستوهایی که آب می و پنجره
 و زن روستایی

 گوید خلقی سخن می که با کج
 های تفته های برشته بر ذغال و بلوط

 ها ها و َدِوش شیطانی برگ و مخروط طالیی ذرت
 و ِوزوز زنبور َپر طاووسی

 ها. ی سیبی سرخگونه در تاریکی شاخه و ُافت خموشانه
 ها، کاری پدیده این خاتم

 ی رودبار زندگی است ها که سازنده ها و سخن روان
 گذرد. می  رنگ آن که در کالبدم پویٔه بی
 اینک شامگاِه َپرافشانه

 ای بر کوه و فروغ کلبه
مرا بـه سـوی خـانـه فـرا 

 " خواند.... می
 های خزان رنگ "(از شعر 

ــان ریــگ -" ــی ــا و  از م ه
 ها) الماس

 
اگر به توضیح زیر این شعر 

 -بانکیـا"در کتاب دقت کنیم 
(بانکیا شهـری  "١٣۴۴خزان 

در نزدیکی صوفیه) مـتـوجـه 
شویم که او این شعر را بـا  می

فاصلۀ  مکانی بسیار، درسـت 
در همان زمانی آفـریـده کـه 

 ههـای ارزنـد دیگـر تـجـربـه
همـسـان   موازی چه با بینش

) سهراب سـپـهـریکلی متفاوت ( ) یا بههوشنگ ابتهاج(اشعار 
 صورت گرفته است.  

سازی تصاویر شاعرانه کـه نـوعـی  باید توجه داشت، این شیوۀ ردیف
وجود آمـدن  تر از به تدوین ناپیدای سینمایی را در خود دارد، بسیار  پیش

سینما در شعر فارسی جای پای قابل تعـمـقـی دارد و طـبـری از آن 
زهی عشق، زهی "با مطلِع مولوی اطالع نیست. به این تکه از غزل  بی

که در آن تصاویری در نماهای باز و بسـتـۀ  پـیـاپـی راوی  " عشق...
 شود، دقت کنید: برانگیز می های تخیل روایت

 فروریخت فروریخت شهنشاه سواران"
 زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
 فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
 ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا

 ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
 دگربار دگربار چه سوداست خدایا...

" 

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ٩ 

 ادامۀ از میان ریگ و الماس ها...

 های زیادی بلند. کاج"
 های زیادی سیاه. زاغ

 اندازه آبی. آسمان به
 ها ، تماشا، تجرد. سنگچین

 باغ فرا رفته تا هیچ. کوچه
  "…ناودان مزین به گنجشک

 دفتر ما هیچ ما نگاه)از ،  "تنهای منظره "(از شعر 
 

ی یکی  که ظاهرًا متن پیاده شده "نقد شعر"نام   در مطلبی به طبری
 گوید: می سپهری شعر  ٔهای اوست، در باره از سخنرانی

 
که یکی از بـزرگـتـریـن سهراب سپهری می خواهم دو شعر از "

شعرای معاصر ماست در توصیف تخیل شاعرانه بخـوانـم. تـخـیـل را 
آدمـیـزاد، ایـن "کنـد:   با خواب دیدن همانند می سهراب سپهری

حجم غمناک، روی پاشویه وقـت، روز سـرشـاری حـوض را خـواب 
کـرد، یـک  هایم چیزهائی را بنا مـی خواب روی چشم"و نیز: " بیند. می

و همـیـن شـاعـر فـرود   "فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست.
 کند: ها زیبا بیان می آمدن پرنده سحری خیال را آشیانه واژه

  
. "آمـیـزد بین درخت و ثانیه سبز، تکرار الژورد، با حسرت کالم مـی"

در زبان سهراب سپهری همان است که ما آن را بـه   "حسرت کالم"
رستاخیـز زبـان "ایم، شاید همان باشد که آن را  عطش شعر تعبیر کرده

 " اند. گفته"
  ، آن را بـهسهراب سپهریاو ضمن ارج گذاشتن بر کار سترگ 

شناسد و بر ضرورت فـرا  بازمی "شکل نو با مضمون کهنه"طور ضمنی 
 ورزد:   تاکید می "شکل نو با مضمون نو"رفتن از آن و رسیدن به 

دانـیـم و تـوصـیـه  فراگرفتن سنت گذشته (که ما آن را الزم مـی"
معنای توقف در این موضع و جمود در آن نیـسـت. تـنـهـا  کنیم) به می

کند (مضمون نـو  اشکال مختلف بروز می حرکت به جلو و نوآوری که به
در شکل کهنه، شکل نو با مضمون کهنه، شکل نو با مضمون نو) باید 

: مـولـویقول  های گرد آمده و اطالع از آن باشد. به با توجه به آزمون
  " گرچه هر عصری سخن آری بود / لیک گفتٔه دیگران یاری بود."

 
ی  مسلمًا بیـنـش و انـدیشـهطبری  احسانمضمون نو مورد نظر 

در تمام طول عمر سیاسی، فرهنگی و  اوای است که  مشخص فلسفی
علمی خود مروج و مدرس آن بوده است. توضیح اینکه: در بخش اول 

، از این ویژگی شعر بحـث "بازتاب فلسفی شعر طبری"مقاله حاضر، در 
شد. اما روشن است که شکل نویی از این تصـویـرگـرایـی کـه اسـتـاد 

شـود، تـلـفـیـق  کاوشگر آن بوده و موفق به آفرینش آن مـی طبری
ها با مضامین اجتماعی نیست، چرا که هایکو بـار عـرفـانـی  هایکوواره

طـبـری ی انـقـالبـی  گذارد و این با اندیشه شرقی را بر دوش شعر می
ی  همخوانی ندارد. بدین صورت است که او بـه سـراغ کشـف شـیـوه

رود و راه دیگری را پیش پای شعر نـوی مـا  دیگری از تصویرگرایی می
 گذارد.  می

 
گـیـری از  تلـفـیـق شـعـر و نـقـاشـی بـا بـهـره سپهریاگر هنر 
ست کـه بـا  تلفیق شعر و تصاویر پویایی طبریهاست، شعر  هایکوواره

 ١٠ادامه  در صفحه های پی درپی باز و بسته، در جهان بیرونـی و  بندی متحرک و قاب گام



خیال، خود این عالم است آن و مـعـنـی، "نویسد:   مولوی می" کند. می
صد چو این پدید آورد، بپوسد، خراب گردد و نیست شود و باز عـالـم نـو 

ای در دل برانـداز کـرد. خـیـال بسـت کـه  پدید آرد.... مهندسی خانه
اش چـنـدیـن و  عرضش چندین باشد و طولش چندین بـاشـد. صـفـه

اش چندین. این را خیال نگویند که آن حقیقت (یعنی خـانـه) از  صحن
 " زاید و فرع این خیال است. این خیال می

 )١٢٠، ص فروزانفر(فیه مافیه، چاپ 
     

تخیل آفریننده هنری و تخیل آفرینـنـده "کند:  و بالفاصله اضافه می
و جـالـب ایـنـکـه او  "علمی یا فنی دارای منشأ روحی واحدی هستند. 

ی اشعارش فیلسوف است و همزمان با تـعـقـل بسـیـار  تنها در همه نه
گاهانه، سرشار از تخیل خالق است، بلکه در هنگام فلسفیدن ِصـرف  آ

هـای  هم شاعر است و اندک ویـراسـتـاری در مـتـن بـرخـی نـوشـتـه
کند. به این نمونه تـوجـه  اش، آن را به شعری تمام عیار بدل می فلسفی
 کنید: 

 
 ست جاوید؛  و جهان که جنبشی"

 ِسیری از ازل تا ابد،
 کران، هم بسته و بی به  فرایندی

 پوینده و جوشان؛
 و تکاملی از بسیط به مرکب،

 از بطئی و نامشهود به پرشتاب و مشهود، 
 دانی به عالی،

 ناهماهنگ به هماهنگ،
 مختل به منتظم،

 ها ها به کیفیت ای ست از تبدیل کمیت هنگامه
 های تازه ها به کمیت و کیفیت

 ی ممکن  جایی که در هر لحظه
 شود نسیمش به باد بدل می

 بادش به تندباد
 و تندبادش به طوفان 

  ۴"تا تدریج تسلیم انقالب شود... 
 

************************************************* 
١.  Ontologie 
٢.  Gnosiology 
٣.  Praxeology  
ام چـنـیـن  اش کـرده تکه متنی که برگرفته و ویراستاری شاعرانـه  .۴

 است:
کران و پـایـان  ای است در حال جنبش جاوید و سیر بی جهان پروسه"

از ازل به ابد. در حال تغییر پوینده و جوشنده تکاملی از بسیط به مرکب، 
از دانی به عالی، از ناهماهنگ به هماهنگ، از مختل به منـتـظـم، بـا 

ها و برعکس. ایـن حـرکـتـی اسـت اتصـاًال  ها به کیفیت تبدیل کمیت
وار کـه از مـراحـل بـطـئـی  انفصالی، پیوسته و گسسته، دائمًا جهش

تحوالت تدریجی و نامشهود (ِاولوسیون) گذشته وارد مراحل تـحـوالت 
شود یا برعکس، یعنـی نسـیـم  سریع و مشهود انقالبی (ِرولوسیون) می

انجامـد و  آن به باد، بادش به صرصر، صرصرش به طوفان شورنده می
 " برعکس.

احسـان منتخـب مـقـاالت  -ی دیالکتیک برخی اندیشه ها درباره
ــــری /https://www.tudehpartyiran.org/images  طــــب

ketabkhaneh/mtabari.pdf 
 

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ١٠ 

 ادامۀ از میان ریگ و الماس ها...

 
کارگیری تصاویر متحرک و پویا در یک ساختار دیالکتیکی (تز، آنتی  به

سینماگر برجسـتـۀ جـهـان آن را اسـاس  آیزنشتاینتز و سنتز) که 
  گشایی ُپرستیـزی شک راه شناسد، بی گری تصاویر سینمایی می آفرینش

های بیشتری دربـارۀ  آن صـورت بـگـیـرد و در  است که باید کاوش
 های شاعرانه در زبان ما گسترش یابد.  تجربه

مشـخـص  یفیلسوف و شـاعـر مـرزاحسان طبری بسیاری بین 
اند و بر اساس این ایده که شاعر باید مادرزاد شاعر باشد و تفـکـر  کشیده

توان فلسفـه را بـا شـعـر  شود و نمی خردمندانه مانع تخیل شاعرانه می
خود این نـحـوۀ طبری اند.   گیری کرده همراه ساخت، به شعر او خرده

 شناخت و با آن مرزبندی روشنی داشته است: نگاه را باز می
شود، ساخته  شاعر،شاعر زائیده می" نگارنده با حکم قرون وسطایی:"
) موافق نیستم، زیرا آنچه که " Poeta nascitur, non fit"( " شود نمی

آورد، کسب و تـربـیـت،  نیروهای بالقوه جسمی و روحی را به فعل درمی
انـحـاء  تـوانـد بـه تاریخی است و استعداد واحـد مـی -محیط اجتماعی

مختلف و گاه متضادی تجلی کند، بـرحسـب آنـکـه در چـه شـرایـط 
مشخص اجتماعی قرار گیرد. لذا نقش عـامـل پـرورش (در سـطـوح 

 " گوناگونش) نقش اساسی است.
 و ادامه می دهد:  

تنها افزار بیان احساسات غنایی و حماسی و طنزآمـیـز قـرار   شعر نه"
گرفته، بلکه فلسفه و عرفان و دین و علوم دیگر جهات معرفتی و فعالـه 
زندگی ما را ـ ولو بصورت کالم منظوم ـ در آغوش کشیده است. الـبـتـه 
این خاص کشور ما نیست، ولی احتماًال در ایران نقش فراگیر شعر زیاد 

ی درباره ی نقـد  (از مقاله "ای عمیق دارد است و شعر در تمدن ما رخنه
 )احسان طبریهای فلسفی  مجموعه نوشته -شعر
 

گاهی و هدفمـنـدی "سخنی دربارۀ  شعر"نام  او در مقالۀ  دیگری به ، آ
هـر "نـویسـد:  گوید و مـی یابی در شعر نو فارسی را باز می خود برای راه

عـقـیـدٔه   تـوانـد، بـه یابی خود، مـی اتکاء شور و زیبابینی و نکته کس به
خویش، شعر بُسراید. وحال آنکه فروگسستن زنجیرهای وزن و قـافـیـه، 

تصویـری قـوی -سود باال رفتن مضمون فکری و بیان استعاری تنها به
تر، شعر رها از قیود سنتی، بایـد  زبان ساده تواند جبران شود. یعنی به می

قول طـنـزآمـیـز  تر از شعر مقید باشد تا درواقع شعر باشد و اال به شاعرانه
انـد و  نثری است که با مداد نوشـتـه":  علی افراشته محمدشادروان 

 " اند! کن پاک کرده وسطش را با مداد پاک
 کند: و در جای دیگری اضافه می  

انـد.  ای زده ندرت حرف تـازه شاعران بزرگ ما وقتی نیک بنگرید، به" 
نگیزد.    ا اند که گیراست و حیرت و آفرین برمی ای گفته شیوه ولی آن را به

 گوید:  می "نباید دروغ گفت"خواهد بگوید  حافظ وقتی که می
    صدق کوش که خورشید زاید از نفست به "

  "روی گشت صبح نخست  که از دروغ سیه
آورد. او برخـالف  وجود می این امر سبک و زاویه دید خاص شاعر را به

بسیاری از فیلسوفان و خردورزان حتی مارکسیست تعقل را یـک ارزش 
تخیل آفـریـنـنـدۀ "ا عین ر "تخیل سازنده"دهد و  برتر از تخیل قرار نمی

داند. بـر  شناسد و آن را حتی قادر به آفرینش حقیقت می باز می "علمی
خواهم گریزوار، چیـزی از  اجازه می"این بخش از نوشتۀ او تأمل کنید: 

مافیه مولوی بخوانم که البته او در متن فکری دیگری گفته، ولی در  فیه
پرداز اسـت صـدق  آفرین و چهره وصف خیال سازنده هنری که صورت



ها دارند از  کرد. برای نمونه یادی کنیم از ُجستاِر"یگانه زده می را شگفت
که بهمِن حمیدی آشنا  گِر نام ی پژوهش روند" به خامه مان می دسِت 

را به حق، ادیب، دکتر روحانی “نوشت: چیستا ی  در ماهنامه
شناس،  نگار، مترجم، زبان شناس، تاریخ گر، ایران پژوهش
نامند؛  اند و می ی ادِب عرب و اسالم نامیده نویس و پژوهنده فرهنگ

شکفت و با شوری آمیخته با  نامیدی، می اما هرگاه او را "نثرنویس"می
کرد که"خدای  های او بود[...]نجوا می ُعجبی نجیبانه که از ویژگی

 ]٣من!"[
پرویِز  های چیستای رفیق راِه سال ، یار و همخسرو باقری     

ی  او را شیفته“نیز در ُجستاری ُپر برگ و بار نوشته است:  شهریاری
... از میاِن ایرانیاِن فردوسیدریافته بودم و شاگرِد  میبدیو  بیهقی

دوست نداشت.  پور آریانو  طبریی  معاصر، هیچ کس را به اندازه
گفت در انتخاِب یکی از این دو َاَبردانشی مرد، درمانده است و  گاه می
ای را که در  داند کدام را "یک" [برتر از دیگری] بخواند. مقاله نمی

 طبریی مردم به چاپ رساند و شوری برانگیخت، به توصیه  روزنامه
 ”نوشته بود.

] هرگز دوگانه دکترشهریاو [”افزاید:  به نوشته میباقری      
نیاندیشید و دست از اصولیت برنداشت. با گرایِش دموکراتیِک جهان 

پیوندی استوار داشت. آزادی را نماز 

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ١١ 

 به یاِد دکتر محمد حسیِن روحانِی شهری:

 ای شد ُمجتهدی که توده

 ١٢ادامه  در صفحه 

راهی که از    مانست کوبیدن و پیمودِن کوره کندنی می به جان    
 ”علمیه“های خشک و خشِن  آسای حوزه نای سخت و سنگ تنگ
برانگیزش، تا پاسی از  گذشت. وی اما این همه را با نبوِغ رشک می

ی اجتهاد در فقه و اصوِل اسالمی رسید  جوانی درنوردید و به گامه
گفته بود،  که خود  گاه، چنان اش بود). آن (چیزی که خواسِت خانواده

هایش را،  های نویِن جهانی روی نمود. شاید بهترین سال به دانش
که گزینِش خودش باشد از دست داده بود، شاید هم نه! هرچه  بی

های نویِن جهانی  هست، آموختارهایش، راِه او را برای پیمودِن دانش
های پساحوزه، به دو  وارتر ساختند و وی توانست در سال هرچه هم

دیپلم، یک لیسانس، دو فراکارشناختی/فوِق لیسانس و یک دکترا 
ها  گاه ی کارشناختی/لیسانِس دانش دست یابد. کسانی که تنها تا گامه

ای از این گونه ُپربار  یابی به کارنامه دانند که دست اند نیک می را پیموده
 بردار نیست.  آور، شوخی و شگفتی

در روِز شنبه، یکِم دکترمحمد حسیِن روحانِی شهری      
مند در جنوِب  در ِدَهِک شهِر از روستاهای جوی ١٣٠۵فروردیِن 

ی سوِم دبستان را به پایان نُبرده بود که  خراسان زاده شد. هنوز رده
ی علمیه  های دینی به حوزه اش او را برای فراگیرِی آموزه خانواده

تحصیالِت خود را تا سوِم ”گوید: مشهد فرستادند. خود در این باره می
دبستان دنبال کرده بودم که مرا از دبستان بازگرفتند و برای تحصیِل 

(از سایِت برِگ ”ی علمیه مشهد فرستادند های دینی به حوزه دانش
در درِس مجتهداِن بزرِگ  ١٣٣٨جا تا ساِل  در آن]: ”١گفت و شنید)[

های دینی، عربی و  ی خراسان، دانش ایران و استاداِن برجسته
المقدمات، سیوطی، مغنی،  های جامع اسالمی را فراگرفتم. کتاب

شرِح قطر، شرِح نّظام، شرِح ابِن عقیل، حاشیه مالعبدالله، 
االصول، شرِح ُلمعه، شرایع، قوانین، رسایل، مکاسب، کفایه و  معالم

 ] ٢[.”خارِج فقه و اصول را طی کردم
رفته همین بِس که  های نام در دشواری و پیچیدگی کتاب

شان،  اند و هر درس گاهی مایه چندین واحِد دانش شان، درون هریک
 شوند.  می ی زمانِی دو ساله آموخته  کم در یک بازه دست
      

و گسترِش  ١٣٢٠دادهای شهریوِر  در پِی ُرخروحانِی شهری       
های این هردو شهر  های مذهبی، به مشهد و قم رفت و در حوزه آزادی

 های زیرین پرداخت:  به آموختِن دانش
صرف و نحِو عربی، معانی، بیان، َعروض، بدیع، قافیه، منطق، 

ی کامِل  کالم، تفسیر، حدیث، رجال، درایت، حدیث و فلسفه و دوره
 های خارِج فقه و اصول درس
گرفتم.  دادم و هم درس می در آن زمان، هم درس می”     

جا،  های اطراِف محِل تحصیل. در آن دبیرستانی بود در یکی از بخش
 “دادم.. تاریِخ ادبیات درس می

ی:  های آموزشی کسانی بودند از گونه استاداِن وی در این رده      
حاج میرزا جواد  ،حاج میرزا احمِد مدرس ،ادیِب نیشابوری

 ،الله حاج شیخ محمد کاظِم دامغانی آقا تهرانی، آیت
الله سید محمد  آیت ،الله حاج شیخ هاشِم قزوینی آیت

 الله سید محمد حسیِن بروجردی.  آیتو در قم هادی میالنی 
ی  رسته خورشیدی، دانش ١٣۴٠سرانجام در سال  شهریرفیق      

 الهی رسید. ی اجتهاد/آیت علوِم اسالمی شد و به گامه
گاهی گستره      مندی   وی اما چندان بود که هر اندیش ِی دانش و آ



شهرهای دور و نزدیِک کشور کرسِی استادی داشت. نیز برای پانزده 
های اروپای باختری و آمریکای شمالی به  گاه ساِل آزگار، در دانش

دکتر شهری هاِیی که  گون پرداخت: رشته های گونه تدریِس دانش
آموزاند، از زبان و ادبیاِت انگلیسی، مآخذشناختی، روِش پژوهش،  می

ادِب پارسی، زبان و ادِب عربی تا تاریِخ اسالم، فرهنگ و تمدِن 
 ی اسالمی و... گسترده بودند. اسالمی، کالم و فلسفه

      
 ها: آفرینه     
پژوه که هرگز  مندی بود ُپرکار و ژرف دانش روحانِی شهریرفیق      

ها  بازنماند. یکی از این  ی دشوارترین متن از نوشتن و پژوهیدن و ترجمه
ی  ، نویسنده و رزمندهدکتر غالی شکریها،"ادِب مقاومِت"  متن

اِی پایداری  صفحه ٧٢۶ی  نامه بزرِگ مصری است که خود، دانش
ی این آفرینه، در  ، برگردانندهدکترروحانیهای عرب است.  خلق

ی کتاب نوشته است که "ادِب مقاومت" را دوسِت پیکارگِر  دیباچه
از اردن برایش دکترمحمد اسماییِل خاروفی اش،  فلسطینی

های  به سالدکتر خاروفی با م.ح.شهری فرستاده است. آشنایِی 
گردد؛ راست این است که  گاِه تهران باز می در دانش خاروفیتحصیِل 
میالدی میاِن ارتِش اردن و پیکارگراِن فلسطینی جنگی  ١٩٧٠در پاییِز 

ی اردنی را برای درمان به بیمارستاِن  خورده درگرفته بود و ارتشیاِن زخم
آوردند. بار و بندیِل اینان اما در گمرِک  تهران میشفا یحیاییاِن 

نویسد که کتاِب  می شهریشد.  فرودگاِه مهرآباِد تهران بازرسی نمی
ی دکترای فرهنِگ  َرسته که دانشدکتر خاروفی "ادِب مقاومت" را 
گاِه تهران بود، در چمداِن یکی از این ارتشیان  اسالمی از دانش

 جاسازی کرده و برایش فرستاده بود. 
  

 غالیدر یادداشِت "گفتاِر مترجِم" خود بر کتاِب م.ح.شهری      
برگرداِن ادِب مقاومت، پیراموِن پانزده سال به “نوشته است:  شکری

که این ساِل  ١٩٨۴های  تا پایان ١٩٧٠درازا کشید. از آغازهای ساِل 
ی اعالِم کتاب شد:  واپسین، صرِف نگارِش توضیحات در باره

، ١٩٧٠مقاله کوتاه و بلند... در آغاز در ساِل   ٢٣٧ی]  [دربرگیرنده
به دکترمحمِد حمویه بار از آغاز تا پایاِن کتاب را نزِد دوستم  یک

نشستیم  گاِه تهران روی سکویی می صورِت درسی خواندم. در جلِو دانش
منِد بزرگ به من چیزها آموخت... کتاب  خواندیم. آن دانش و کتاب می

دکترقیِس و دکترجعفِرسامی الدبونی را باِر دیگر به نزِد سرورانم 
بردم و در حقیقت کتاب را برای باِر دوم و سوم بازخوانی آل قیس 

 ]۵[”هاِی خود را برطرف ساختم. کردم و اشکال
  

اِی دکتر شهری بر بخِش پایانِی کتاب،  ی َسد (صد) صفحه افزونه     
سازد. وی خود  واکاوِی این آفرینه را برای خوانندگاِن آن بسی آسان می

بسی ”ی کتاب نوشته است: ی این ترجمه در همان دیباچه در باره
تر به پارسی  تر و آسان ام تا متِن اصلی را با زبانی هرچه روان کوشیده

ی تشریحی است. با  برگردانم و از این نگاه، این در حقیقت، یک ترجمه
تر و درازتر [...] و  رود، جمالت، سنگین این همه هرچه کتاب پیش می

شوند. کوشش بر این است که با زیر و  بارتر می از محتوای معنی، گران
تر گردانیم اما از خوانندگان هم خواهش  زبرگذاری، خواندن را آسان

تری ورزند تا معانی  تری فرمایند و درنِگ بیش کنم که دقِت بیش می
 ”برایشان آشکارتر گردد.

کش کرده و  کتاِب ادِب مقاومت را به مردِم ایران پیشم.ح.شهری 
گاِه مردِم ایران تقدیم  من این کتاب را با فروتنی به پیش“نوشته است: 

هاشان در  ی زیباترین پایداری کنم که همواره، در درازای تاریخ، آوازه می
  ”ها درگذشته است. ها، از مرِز کهکشان گرایی خوترین واپس برابِر زشت

]۶[ 
 

ی  از شاهکارهای ترجمه     

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ١٢ 

 ادامۀ به یاِد دکتر محمد حسیِن روحانِی 

 ١٣ادامه  در صفحه 

ستود، از نئولیبرالیسم نفرت داشت،  ُبرد، صلح را می می
شناخت و  دانست، منطقه را می سازی را ُمخرب می خصوصی

مشغوِل مردِم فلسطین بود. از  گرفت. دل اش را روز به روز پی می تحول
های  گفت و خطابه به احترام سخن میجمال عبالناصر 

[شاعِر فلسطینی] را محموِد درویش کرد.  شورانگیزش را واگویه می
ِم کلثوم ی  باخته دوست داشت و دل

ُ
[خواننده استورهاِی مصر] ا

ات را َغنِج عشق  "را چنان ترجمه کرده بود که جاناطاللبود."
ُبرد و"کتاِب سبز"اش را که  را از یاد نمی قذافیانباشت.  می

شمرد، به فارسی برگردانده بود. هرگز ندیده بودم  اش می بورژوازی ُخرده
اش که خود تبلوِر آن بود. اما در واپسین  از دردی بنالد ُجز از درِد زمانه
بیمار و ”ام داد:  اش را پرسیدم، پاسخ گفت و گوی تلفنی که حال

دانم که او معترِض آشکار شدِن این گالیه  [است]. می“ کار و نادار بی
ام  تابم تا زمانه دوستانه است، اما من تلخِی این اعتراض را برمی

توانست بر کرسِی درِس اکثِر  َمردی که می دریابد، دانشی
های جهان ببالد، در میهِن خود چگونه زیست و چگونه  گاه دانش

 ]۴“ [درگذشت!
      
 های آکادمیک   آموزش     
های مذهبی به فراگیرِی  پس از پیمودِن دوره شهریاستاد      
کادمیِک روز روی آورد و گامه دانش های زیرین را یکی از پِس  های آ

 دیگری پیمود:
 : دیپلِم ادبی١٣٣٨ـ 
 : دیپلِم فیزیک و ریاضی(شاگرِد ممتاِز استاِن خراسان).١٣۴٣ـ 
 : لیسانِس فلسفه١٣۴٨ـ 
 گاِه تهران. : فوِق لیسانِس زبان و ادبیاِت عرب از دانش١٣۵٢ـ 

: فوِق لیسانِس بهداشت و تنظیِم خانواده از ١٣۵١ـ  ١٣۵۴ـ 
 گاِه شیکاگو.  دانش

کاری داشت، به  ها با وزارِت بهداشِت ایران هم وی که در آن سال
گاِه  ی دکترا در دانش خواسِت همین وزارت، به آمریکا رفت و تا آستانه

 شیکاگو آموزش دید. 
گاِه تهران.  : دکترای فرهنِگ عربی و علوِم قرآنی از دانش١٣۶٣ـ 

انقالِب “(دیرکرِد وی در دریافِت دکترا ریشه در کاربسِت ضدفرهنگی 
 ها داشت).  گاه و بسته شدِن دانش ”فرهنگی

های نوین گفته است  اش از آموختِن دانش وی خود پیراموِن انگیزه
با به پایان ُبردِن آموختارهاِی اسالمی احساس  ١٣۴٠که در ساِل 

گونه  های روز دارد. بدین کرده است که نیازی ُمبرم به فراگیرِی دانش
ی ریاضی  در رشته ١٣۴٣از کالِس ششِم دبستان آغاز کرد و در ساِل 

ـ فیزیِک دبیرستان، سرآمِد استاِن خراسان شد و دیپلم گرفت. استاد 
ی عالِی  در آزموِن علوِم دینِی مدرسه ١٣٣٨در فروردیِن شهری 

الله سید محموِد  آیتساالر (شهید مطهرِی کنونی) به ریاسِت  سپه
های  تن از مدرساِن حوزه ٢٩٠شرکت ُجست و در میاِن  طالقانی

علمیه تهران، مشهد، قم و سپاهان که در آزمون شرکت داشتند، بر 
چنین در ساِل  سکوی نخست ایستاد و دیپلِم مدرسی گرفت. وی هم

گاِه الهیات و  اش به دانش هاِی فلسفی برای ژرفِش آموخته ١٣۴۴
ی این رشته  لیسانسه ١٣۴٨معارِف اسالمِی مشهد پیوست و در ساِل 

های  کارِی  ها بود که با رادیو مشهد به هم شد. هم در این سال
سو، در بخِش تنظیِم  به این ١٣۴۵گاه از ساِل  پژوهشی آغازید. آن

زمان، به نگارِش  ی وزارِت بهدارِی ایران سرگرِم کار شد و هم خانواده
ی بهداشت و خانواده  گون در زمینه ُجستارهای پژوهشِی گونه

) ١٣۴٩ـ  ١٣۶۴چنین برای پانزده ساِل آزگار ( پرداخت. وی هم
سو، در  به این ١٣۵۴گِر فرهنگستاِن زباِن ایران بود و از  پژوهش

های تهران و  گاه های لیسانس، فرالیسانس و دکترا در دانش رده



 ١٣۶۴قم).شهریوِر 
 ١٣۶١، بهمِن دکتر شهریی  ) تاریِخ امپراتورِی عثمانی، گردیده۴
 ١٣۶٠) سخنی با کلیمیاِن ایران، اسفنِد ۵
 ی بینات: نامه ماه
 ) بازبینِی یک حقیقِت باشکوه،١
) برگرداِن قرآِن مجید، گامی کوتاه در راِه آفرینِش هنری، ش یک، ٢

١٣٧٣ 
 ١٣٧٣گاِه زیبایِی اهورایی، ش سه،  ) نمایش٣
 ١٣٧۴) مرا راهنمایی فرمایید، شماره هشت۴
 ١٣٧۵) معرفی تفسیِر کشف االسرار (یک)، ش پنج، ۵
 ١٣٧۵کنم، شماره ده،  ) شما را راهنمایی می۶
 

 ها: دیگِر رسانه
، ش ١٣۵١ی نگین، فروردیِن  نامه ) در خاوِر میانه چه گذشت؟ ماه١
٨٣ 
 ٨٩، ش ١٣۵١) صهیونیسم، نگین، مهِر ٢
 ١٣۵۶ای بر علِم کالِم اسالمی، الفبا، ج شش،  ) مقدمه٣
، ٢٣های دخیل در قرآِن مجید، ش  ه ی پژوهش، نقِد کتاِب واژ ) آیینه۴

١٣٧٢ 
 

ی مردم،  هایی مانند: نامه چنین با رسانه هم دکتر شهری     
ی دنیا (ارگاِن  نامه ی شورای نویسندگان و هنرمنداِن ایران، ماه نامه ماه

 کاری داشت. ی ایران) و ُجز آن، هم ی مرکزِی حزِب توده تئوریِک کمیته
 

 هاِی اجتماعی و دانشیک دیدگاه     
های سیاسی، اجتماعی و دانشیِک  بینی و دیدگاه آشنایی با جهان     

ی  رو مهم است که وی در هر دو زمینه به ویژه از آندکتر شهری 
ای و نیز در  سده های کهن و میان دانش

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ١٣ 

 ادامۀ به یاِد دکتر محمد حسیِن روحانِی 

 ١۴ادامه  در صفحه 

های سنگین در ایران، یکی هم بازگرداِن تاریِخ سی جلدِی کامِل  متن
ی آن  هاسال گرِم ترجمه سالدکتر شهری " است که ابن اثیر”

ی این  ها از حوصله هایی کشیده که واتابِی آن بوده و در این راه، رنج
 ُجستار بیرون است.  

های ُپرشماِر مینوی/معنوِی وی اما ریشه در دانِش بسیار  َبرمانده
 ی وی دارند:  گسترده

 ) آشنایی با ادبیاِت نویِن عرب١
 درآمدی بر عرفان و تصوف ) پیش٢
) تاریِخ معاصِر کشورهای عربی (در دو دفتر)، پژوهِش ٣

گاِه خاورشناختی،  های اتحاِد شوروی، پژوهش فرهنگستاِن دانش
 ، انتشاراِت آوا ١٣۶٠چاِپ نخست 

 ، نشِر توس١٣٧٠) تفسیِر کالمِی قرآِن مجید، چاِپ نخست ۴
، برگرداِن ناصرالدیِن نشاشیبی) در خاورمیانه چه گذشت؟ ۵

 نشِر توس،  دکتر روحانی،
ی  های پساانقالِب حزِب توده ) نگارِش ُجستارهایی در رسانه۶

 ایران.
گوِن  های گونه ُجستاِر دانشیک در رسانه ٢۵٠٠) نگارِش بیش از ٧

 ی تشیع. نامه کشور و نیز در دانش
 ) آشنایی با علوِم اسالمی٨
 ) ادِب سیاسی٩
 ) ادِب متعهد١٠
دکتر ، برگرداِن دکتر غالی ُشکری) ادِب مقاومت، نوشته ١١

 ، نشِر نو.١٣۶۶، چاِپ نخست روحانی
 ) ادِب نویِن الجزایر١٢
 ) ادبیاِت عربی، از آغاز تا سقوِط بغداد١٣
 ) باطنیان١۴
 ) اعالِل تفصیلی (دوره کامِل صرف و نحِو عربی).١۵
در سی جلد که تا کنون بیش از ابِن اثیر ) ترجمه تاریِخ کامِل ١۶

 پانزده دفتِر آن به چاپ رسیده است.
دکترجواد ) تاریِخ مفصِل عرِب قبل از اسالم در ده جلد نوشته ١٧
 ، ده جلد، چاِپ نشِر آمیِن بابل.دکتر روحانی، برگرداِن علی
 ) ُحکِم غیابی١٨
 گذرد؟ ) در عراق چه می١٩
 ) نقِد ادبی٢٠
 ) علِم حدیث٢١
 ) منطِق اسالمی٢٢
 ) دورالشعرالعربیه فی الحروب الصلیبیه٢٣
 ی علم ) فلسفه٢۴
 ) کلیاِت فلسفه٢۵
 ) آشنایی با علوِم قرآنی٢۶
 مند و فاخِر).  ی روش ا ) بازگرداِن قرآِن مجید (ترجمه٢٧
برگردان از متِن لئو تولستوی، )رسالِت زبان و ادبیات، ٢٨

 انگلیسی، چاِپ گوتنبرگ.
)فارسی را از یاد نبریم، پیافزوِد بازچاِپ تاریِخ معاصِر کشورهای ٢٩

 عربی، چاِپ نشِر آینده
 ) و...٣٠

  
ها ُجستاِر ادبی و دانشیک در  چنین ده همدکتر شهری      
 اند:  ها چنین ی وزیِن چیستا نوشت که برخی از آن نامه ماه
 ١٣۵٧) پیوسِت رویا و دیدار، چیستا، دی و بهمِن ١
 ١٣۶٨دار، مهِر  ) ساماِن دل٢
) نقِد کتاِب: نگاهی به تاریِخ ادِب عربِی قاموس (تاریِخ ٣



ترین  ترین و درست جا یکی از رساترین، زیباترین، شیرین میُبدی در این
نثرهای زباِن پارسی در سراسِر تاریِخ فرگشِت این زبان است. این نثر از 

توان به پارسی پاکیزه چیز  کند می رو مورِد نظِر ما است که ثابت می آن
کند که زبان فارسی  چنین ثابت می نوشت و بهترین را نوشت. این نثر هم

 ] ١٠“ [مندی است از دیدگاِه انعطاف و مانور، در سطِح باالی توان
االسراِر خود را پدید  کشفمیُبدی و دریغا که درست در همان زمانی که 

ه.  ۵۴٠در ساِل ابوالمعالی نصراللِه منشی ای دیگر  آورد، نویسنده می
صنعِت “شاهی را پدید آورده بود: کتابی که آغازگِر  ی بهرام الدمنه ق. کلیله

ها و  گشاِی غرقه ساختِن زباِن فارسی در واژه و راه”بسیار در عبارت کردن
 ”های عربی و در پیامد، به تباهی و نابودی کشاندِن این زبان اصطالح

 ] ١١بود.[
چنان عرب زده بود که  ”شهری، نصراللِه منشیبه نوشته استاد 

بِن  عبداللهی  متِن فارسِی کلیله و دمنه را از متِن تازِی آن به خامه
ع 

َ
ف
َ
الدین  شرفآغاز کرد،  منشیدشوارتر ساخت. کاری را که ُمق

ی هشتِم ه.) در تجزیۀاالمسار و  (سدهالحضرت  وصافپسِر عبدالله 
های  تزجیۀاالعصار، به اوِج آن رساند، یعنی زباِن فارسی را در گودال

پوسیدگی فروافکند. ضربتی که اینان و کسانی دیگر ماننِد ایشان بر پیکِر 
پارسی زدند چنان سنگین بود که این زبان دیگر پس از آن کمر راست 

فرخ به  زاداننکرد. کاری که اینان با پارسی کردند همان بود که 
خدایت ریشه از ”ه.ق.) گفت: ٧٨(پیراموِن  بن عبدالرحمان صالح

 ]  ١٢[” ی پارسی برَکندی.  جهان برَکناد که ریشه
 

شد که  شناختِی خود یادآور می های زبان در واکاوی شهریرفیق      
ی ملِت بزرِگ ما است که در  سامان دادن به زبان و اندیشه ”سخن بر سرِ 

] . به ١٣[   ”هااست ها و شاید هم بسیاری آشفتگی آن بسی کاستی
ی  های عربی در زباِن فارسی شیوه واژه“ی دکترشهری  نوشته

َبَرند  ها در کشوِر فارسی به سر می گذارند. آن کاپیتوالسیون را به کار می
ولی در رفتار (مفرد، جمع، اسِم افزار، مذکر، مونث[...]) از آییِن کشوِر 

کنند. سازماِن آوایی و دستورِی زبان ما را در هم  َروی می عربی پی
آَوَرند. زباِن  شکن بار می را گیج، سر به هوا و قانون ریزند و واژگاِن آن می

های این دو  عربی زبانی است اشتقاقی و فارسی پیوندی؛ از این رو، واژه
 ].١۴“  [کاری کنند. توانند در کناِر هم قرار گیرند و هم زبان نمی

 
های تازی در زباِن  گویند: واژه به کسانی که می شهریاستاد      

های عربی اگر هزار  گفت: واژه اند! می ی ایرانی گرفته نامه فارسی، شناس
ی فارسی بگیرند        نامه توانند شناس سال هم در زباِن ما بمانند باز نمی

های تازی از دیدگاِه آوایی هم با فارسی  افزود که واژه ] وی می١۵[
را از  ی انتقادهایی که به زباِن پارسی داشت آن اند. وی با همه نواخت ناهم
دانست که در  می  ”ی جهانی ُپرسنت، نیرومند و پخته”های زبان

اگردر ”کارِی خود برآمده است و واره از پِس خویش سازندهای کهن، هم
به ”روزگاِر ما ـ روزگاِر انقالِب اجتماعی، علمی و فنی ـ به خود نجنبد

 ]١۶شود.[ افزاری نارکارآمد در اندیشه و گویش، فرو کاسته می
 

 درگذشت:
 ١٣٧٨آذِر  ٢۴سرانجام در دکتر محمد حسیِن روحانِی شهری 

سال زندگِی ُپرفراز و نشیب، در شهِر مشهد درگذشت اما دانِش  ٧٣پس از 
 هایش به یادگار گذاشت.  سترگ و باوِرهای انسانِی خود را در نوشته

 نام و یادش جاودانه باد!
************************* 

 ها:  مایه ُبن
 ] ـ سایِت برِگ گفت و شنید٢] و [١[
 ١٣٧٨] ـ ماهنامه چیستا، دی و بهمِن ٣[
 ١٣٩٧] ـ ادبیاِت مقاومت، دانش و مردم، تابستاِن ۶] و [۵]،[۴[
تا  ٣٠٨؛ ١۴تا  ١٠] ـ تاریِخ معاصِر کشورهای عربی، ص: ١۶] تا [٧[
 ٣٢٧و  ٣١٣

 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ١۴ 

 ادامۀ به یاِد دکتر محمد حسیِن روحانِی 

 های نوین و روزآیند، در هردو، از سرآمداِن روزگاِر خود بود: دانش
گذِر  در آغاِز جوانی از ره  هممحمدحسیِن روحانِی شهری      

ی ایران گروید  های مردم، به راِه حزِب توده ها و پریشانی آشنایی با رنج
بانی از ُجنبِش ملی شدِن صنعِت نفِت کشور به رهبرِی  و به پشت

که  جوان، با آن شهرِی گونه،  برخاست. بدیندکترمحمِد مصدق 
های دینی بود اما  اش گرِم آموزش ها به خواسِت خانواده در آن سال

های هزار و چهار سد ساله که از  اش را نه از ُخرافه نگری جهان
حکمِت دانشیک و گنوسیستِی مارکسیسم ـ لنینیسم گرفته بود. او 

] ٧“ [پیکِر نخستین انقالِب سوسیالستِی جهان های کوه خیزاب”از
کرد و کسانی را که این ارزِش جهانی را  واره به نیکی یاد می هم

خاستند، به باِد سرزنش  یافتند یا با آن به دشمنی برمی درنمی
درس  )“گذشِت روزگار”هرکی از تاریخ (از“گفت:  گرفت. می می

نیاموزد، آموزگاراِن دیگر به دشواری، زبانی برای گفت و گو با او 
کس  گفت که هیچ به درستی میشهری ]. رفیق ٨[“ خواهند یافت

که نخست، اتحاِد شوروی را  راِه خیانت درنغلتیده مگر آن به شوره
، رئیِس جمهورِی مصر، انورالسادات“مال کرده است:  لجن

کاری و دوستِی خود را با اتحاِد شوروی از کار  نخست، پیماِن هم
آَوَرد  اندازد،[...] و سرانجام، سر از گریباِن اسراییل و آمریکا درمی می

چنین، تصادفی نیست که بعثیان، چندین سال پیش از  [...] هم
 ]٩[“ آالیند ها دست می آوردن به ایران، به کشتاِر کمونیست تاخت

 
های پسا انقالِب  اما با نگارِش ُجستارهایی در رسانهشهری رفیق 

پروایی و دلیرِی بسنده برای  ی ایران نشان داد که از بی حزِب توده
اِی خود برخوردار است و اصول  های مارکسیستی و توده واتابِی ِگَرِوش

ی  بندِی خود را به حزِب طبقه کند. او پای را فدای مصلحت نمی
اش از دست نداد و در این  های زندگی کارگِر ایران تا واپسین دقیقه

راه، شایستگِی خود را بارها نشان داد. جاِی آن است که ما این 
ی ایران باردگر  های بدخواِه حزِب توده پرسِش بنیادیِن خود را از گروه

را کسانی که گام بر چکادهای بلنِد دانش و  بازآوری کنیم که چه
گاهی می ی اجتهاد در فقِه اسالمی هم  گذارند، حتا اگر به گامه آ

 گیرند؟ ی کارگِر کشور را در پیش می رسیده باشند، باز راِه حزِب طبقه
زی،  مسلک، ساده دست، درویش رفیق شهری اما مردی گشاده     

اش را با  دستان بود و فروتنی و افتادگِی  بخِش تهی قلندرمآب و یاری
 ُبرد. واِر نیز از یاد نمی ناپیداکرانه همه دانِش  آن

      
 پیراموِن زباِن فارسی     
یکی هم زباِن دکتر شهری، شناختِی  های زبان از دغدغه     

های آن بود. او خود فارسی را  مندی ها و توان ی کاستی فارسی با همه
ای از  نوشت و برای چنین شیوه گانه می ترین واژگاِن بی با کارُبرِد کم

که گویی به  نگارش، ُبرهانی بیش و کم خودآَورانه داشت. چندان
ناگزیر، در پایاِن دفتِر نخسِت تاریِخ معاصِر کشورهای عربی، 

های خود را پیراموِن  ای نگاشت تا دیدگاه افزودی نود و ُنه صفحه پی
های برکشیدِن زباِن فارسی،  نویسی و راه های فارسی ناگزیری

های  افزود نیز، فرهنِگ ِکهتِر واژه بازنمایی کند. در فرجاِم این پی
ی خوِد اوست، افزود.  ها برساخته پارسی را که بسیاری از آن

تر  َمرِد بزرِگ روزگاِر ما، بیش خوارِی این دانشی افسوس
را  هایی بود که به زبانی چنان نیرومند خیانت کردند و آن ”خودی”از

ای با زباِن  پوشانی تازی که به باوِر او هیچ هم ”اشتقاقِی ”از واژگاِن 
با این ُبرهاِن ُبرنده شهری فارسی ندارند، انباشتند. رفیق   ”پیوندِی “

نثِر فارسی، از شعِر این زبان /«نگار سخن»ی خودش  که به گفته
نوشِت  هایی ماننِد شیوه ها دور است و ناتوان، به نمونه فرسنگ

نثِر “گفت:  زد و می االسراِر وی گریز می در کشفابوالفضِل میُبدی 



 ۴شمارٔه   ١٣٩٩آبان  ۵دوشنبه    ١۵ 

ـ مین سالگرد ١١٠به انگیزه 
 درگذشت ِلیْو تولستوی

 )١٩١٠نوامبر  ٢٠ـ  ١٨٢٨سپتامبر  ٩(

ای، مگه نه؟ چه انسانیت عظیمـی! ایـن، دوسـت  عجب صخره"
حـیـرت  دانی چه چـیـز دیـگـر مـرا بـه من، یک هنرمند است... و می

 اندازد؟ هیچ موژیکی پیش از پیدا شدن کنت در ادبیات نبود." می
زد روی من گرداند: "چـه  هایش که موشکافانه هنوز برق می چشم
توانستی با او قیاس کنی در اروپا؟" خودش به سؤال جـواب  کسی را می
 کس." داد: "هیچ

ها و احساسات دهقانان روسی  در مقام سخنگوی ایده تولستوی" 
ها دهقان روسـی  ها و احساساتی که در میان میلیون عظیم است، ایده

 شد."    در زمانی شکل گرفت که انقالب بورژوایی نزدیک می
ِلـیـو تـولسـتـوی درباره ماکسیم گورکی با  لنینوگوی  (گفت

" یـادآوری والدیمیر ایلیچ لنـیـننام " به گورکیگونه که در کتاب  آن
 شده است.) 

 
 ِلیْو تولستوی 

 ١نوشتٔه ویکتور اشکلوفسکی
 برگردان: ناصر مؤذن

 
 بخش اول  

کاناپٔه سبزی که بعدها با پارچه ُمشماعِی سـیـاه روکـش 
 شد                                         

 

گـفـتـنـد  ها" مـی ها و پاسخ ای را که به آن "پرسش بازیتولستوی 
کرد. او حتی در خانه و  دوست داشت، و وقایع روزانه خانواده را ثبت می

بین خانواده هم بیشتر دوست داشت بنویسد تا صحبت کـنـد. دخـتـر 
هـا داشـت کـه  ها و پـاسـخ کتابی از این پرسشتاتیانا تر او یعنی  بزرگ

ای  درواقع مجموعه خصوصیات آن خانواده بزرگ بـود کـه در خـانـه
بـه نـخـسـتـیـن تولستوی شد.  کردند که مدام بازسازی می زندگی می

اید؟" پاسخ داد: "در یاسنایا پـولـیـانـا  سؤال از او یعنی "در کجا زاده شده
ای از آخرین اتـاِق  روی کاناپه سبز." این کاناپه هنوز آنجاست، در گوشه

 قرار دارد. تولستویکار 
و نیکوالی ایلیچ تولستوی چهارمین پسر ویچ،  ِلیو نیکوالیه     

با نام خانوادگی شاهزاده خانم (پرنسـس) ْونا  ماریا نیکوالیههمسرش 
(شـهـریـورمـاه  ١٨٢٨اوت  ٢٨، روی همین کاناپه در والکونسکایا

ای که دیگر هیچ چیز از آن حتی  شمسی) متولد شد، اما در خانه ١٢٠٧
جا نمانده است.  این کاناپه پس از آن با چرم سبز روسی و  اش به شالوده
های مطال روکش شد. کاناپه هشت پایه و سـه کشـو داشـت،  گل میخ

جای پشتی سه تشکچه روی آن گـذاشـتـه بـودنـد و  پشتی نداشت به
های لغزاندن کتـاب بـودنـد.  پهلوهای انحنادار و روکش شده آن محل

بخش از اثاثیه خـانـواده و از چـوب بـلـوط و  این کاناپه تکه اثاثی آرام
احتماًال ساخت نجارهای خانگی بود. چرم سبز روسی این کـانـاپـه کـه 

اش بود بعدًا جایش را بـه  روکش اصلی
 ١۶ادامه  در صفحه رنگ داد.  خانه را  پارچه مشماعی سیاه



های بسیـار بـلـنـد.  پوش چوبی و پنجره انگیزند. یک اتاق بزرگ با کف غم
های عتـیـقـه، دو پـیـانـوی بـزرگ،  لنگه عجیب، آینه های لنگه به اثاثیه
هـای نـاخـوانـا بـر  ورورفته و نه چندان جالب با تاریـخ های رنگ چهره تک
هـا  های خانگی کار استادان سرف، و در کـنـار آن های نقاشی ها، پرده آن
ونـا  یـه سوفیا آنـدرههای  . در اتاق۴چهره تولستوی کار کرامسکوی تک
هـا،  ها، طـراحـی اند، و عکس های فلزی زینت شده ها با گوی خواب تخت
های کوچک فراوانی وجود دارند: مردم در هـفـتـاد سـال چـنـیـن  جعبه
زیستند. در اینجا او زندگی و کار کرد، خانواده پرجمعیتش را مـدیـریـت  می
کرد، از  کاری می� داد، کار سوزن کرد، اینجا او دستور تهیه غذاها را می می

کشید، و درباره آنچه پسرانش روزی  هایش رنج می هایش و حسادت ِشکوه
اش و عشـق  خواهند نوشت، یا خودش خواهد نوشت، و اینـکـه جـوانـی

سـوفـیـا پرورد. تنها تقصیر  چنگ خواهد آورد خیال می شوهرش را باز به
آنــدری در خــانــواده پــزشــک دربــار،  ١٨۴۴کــه در ونــا  یــه آنــدره

بـا نـام لیوبوف الـکـسـانـدرونـا، و همسرش ویچ ِبرس  ِاْوستافیه
ِلـیـْو بـا  ١٨۶٢متولد شد این بود کـه در  ایسالوینا،خانوادگی پدری 

دنیا آورد، آرزوی سعادت آنان را  ازدواج کرد، فرزندانی برایش بهتولستوی 
پرورد و نگران آن بود، سعی کرد شویش را خوشبـخـت سـازد و  در خیال 

 خودش نتوانست در کنار او خوشبخت زیست کند.
فرستاده واقعیت در این خانه بـود، بـه شـوهـرش یـادآوری  سوفیا

ها باید "مثـل مـردم" زنـدگـی کـنـنـد، پـول بـایـد بـاشـد،  کرد، بچه می
شان مدرسه و دانشـگـاه  شان باید به خانه بخت بروند و پسرهای دخترهای

شـود. او بـایـد  را بگذرانند. او نباید با دولت دربیفتد و گرنه تـبـعـیـد مـی
ای مشهور بشود، باید رمان دیگری مثل "آنا کارنینا" بنویسد، بایـد  نویسنده

کـه داستاِیفسـکـی های شوهرش را چاپ کند، مثل زن  خودش کتاب
ها، باید خودشان در جامعه زندگی کننـد  کرد، و عالوه بر این این کار را می
عقل سلیم روزگارش را  سوفیاهایی عجیب غریب و نادان.  و نه میان آدم

های آن در حواس او متمرکز شده بـودنـد، و  داوری کرد که پیش بیان می
تر بود. او  که شانزده سال از او بزرگتولستوی همچنین زنی بود مخلوق 

طـلـبـانـه دوسـت  آمـیـز، و جـاه آلـود، رشـک طرزی رنج را بهتولستوی 
های خودش را در او پـرورده بـود،  داشت. تولستوی بسیاری از کوتاهی می

دسـت او  ای را بـه به او واگذار کرده بود در حکم کسی که کلیدهای خانه
 دهد. می

خـواسـت خـودش  خواست. او می او همیشه بیش از آنچه داشت می
خواست از آدم های جالب پذیرایی کـنـد و سـرگـرم  کتاب بنویسد. او می

خواست پیانو بنوازد. اما حتی در نواختن پیانو شوهرش از او بهتر  شود، می
شـد  نـامـیـده مـییاسنایا پولیانا بود.  و او زنی بود پرمشغله. امالکی که 

کرد. زندگی او یک زندگی  مخلوق او بود و او از این بابت احساس غرور می
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مند بود امـا  چرخاند که به نظم و ترتیب عالقه میْونا  یه سوفیا آندره
ویژه اشیاِء محبوب خانه باید همواره همان  اعتقاد نداشت که اشیاء به

 شان را حفظ کنند. ظاهر اصلی
بیشترین عالقـه را  تولستویاز همه چیزهایی که در خانه بود  

خواست که این کاناپه َکَلکی گردد تا  به این کاناپه چرمی داشت. او می
هـایـی کـه  نوشته سراسر زندگی از کودکی تا مرگ را بر آن براند. دست

کرد از زیرورو و بازرسی کامل شدن از سوی خانواده عزیـز امـا  آرزو می
داشـت.  بولفضولش در امان بمانند، در کشوهای این کاناپه نگـه مـی

 دنیا آمده بودند.  روی همین کاناپه برادران و تقریبًا تمام فرزندانش به
سال پیش آن را تـرک  ۵٠بیش از تولستوی درباره این اتاق که 
 توان گفت؟  کرد چه چیزی دیگر می

در این اتاق میز تحریری است نه چندان بزرگ. کشوهای آن را  
مـقـداری ابـزار تـولسـتـوی هـا  ام: توی  ایـن کشـو بیرون کشیده

داشته است. ابزار مردی که کار و زحـمـت یـدی را  تعمیرکاری نگه 
ای بزرگ  داشت.  بر دیوار اتاق چند تا عکس و تصویر چاپی دوست می

هـایـی سـاده روی  چسبیده و با قفسـه ٢از مادونا (مریم) سن سیستو
الـمـعـارف "بـروکـهـاوس" و  تصویر میخ کوب شده و جلدهای دایـرة

نـظـر  الـمـعـارف  نـو بـه اند. دائرة "ِافرون" بخشی از تصویر را پوشانده
بـرد و  کـار نـمـی هـا را بـد بـه هرگز کتـابتولستوی رسد، زیرا  می

 نوشت.  ها را با ظرافت بسیار و با مداد می اش بر کتاب حواشی
چند میز دیگر، یک چراغ روشنایی ساده نفتی، و سـه صـنـدلـی 

دار از چوب تیره و روشن بلوط در ایـن اتـاق اسـت. یـکـی از  دسته
ها در زیر نشیمنگاهش که عالمت صلیبـی بـر آن کشـیـده  صندلی

دارد. او زیر آسـتـر   وسیله خود تولستوی فضایی خالی شده، احتماًال به
را ونـا  یه سوفیا آندرههایش به  دار  نامه ای این صندلی دسته پارچه

داشت، با این رهنمودها برپاکت آن: "اگر تصمـیـم خـاصـی  نگه می
درباره این پاکت گرفته نشود پس از مرگم این پاکت بـه س. آ. داده 

خواست همسرش آن را  نویس "شیطان" را که نمی شود." ظاهرًا دست
 داشت. می ببیند، در همین جا نگه

مبلمان خانه را داده ونا  یه سوفیا آندرههنگامی که  ١٩٠٧در  
پـاکـت  تولستویرنگ دوباره روکش کنند،  بود با پارچه مشماعی تیره
ها از نهانگاهش درآورده و برای مـحـافـظـت  خاکستری را همراه نامه

، سپرد. پـس از مـرگ ماریابهتر آن را به ُابوِلنسکی، شوهر دخترش 
رسید. دو نامه در این ونا  یه سوفیا آندرهدست  ، پاکت بهتولستوی

پاره کرد، و دیگری محفوظ مـانـده  سوفیاها را  پاکت بود، یکی از آن
 ترک یاسنایا پولیانا است. بهتولستوی است. این نامه راجع به نیت 

بخش، اما  این اتاقی فقیر است با کفی ساب رفته، نه چندان آرام 
در آن زیست و تولستوی گاهی دارد. این آخرین اتاقی است که  نهان

در تـولسـتـوی . تـمـام زنـدگـی ٣از همین جا خانه را تـرک کـرد
چهاردیواری این اتاق خالصه شده بود، گرچه در ایام جوانی مـعـمـوًال 

و این اتاق هـنـوز اتـاقـی نـبـود کـه او دوسـت  کرد. آن را ترک می
ای که خیلی وقت پیش از این اینجـا بـود گـفـت  داشت. نویسنده می

هایی وفادارند اما سگ مـحـبـوب دیـگـر  اشیاِء این اتاق شبیه انسان
 داد بمیرد زیرا اربابش دیگر به او نیازی نداشت. ترجیح می

 

ْونا پنجاه سال آن را  یه ای که سوفیا آندره خانه
 کرد بازسازی می

هـایـی را کـه  نویسم، مـن فـقـط اتـاق من کتابچه راهنما نمی 
هـایـی  هـا اتـاق آورم. آن خـاطـر مـی زیسـت بـه تولستوی در آن مـی



کرد، اما خانه را هنوز هم بازپس نخریده بـود،  را جاری می  تولستوی
خـودش  بـهتـولسـتـوی آمد. سرکوفت  زیرا اساسًا از دارایی بدش می

خاطر زندگی مجللش را باید با مالحظات معین دید، بدین معـنـا کـه  به
را درنـظـر تولسـتـوی  باید معیارهای زندگی آن عصر و خلق و خـوی

داشت. نیازهای او بسیار اندک بودند و حتی رخت و مالفه  تختـخـواب 
چندان غنی زنش بود. پیش از ازدواجـش  در خانه بخشی از جهیزیه  نه

زیر لحافی از کتان گـلـدار  تولستویشمسی)  ١٢۴١(   ١٨۶٢در سال 
در تـولسـتـوی خوابید، و پیش از آن، وقتی برادران  بدون زیرانداز می

 خوابیدند. شدند، روی کاه فقط می یاسنایا پولیانا ُدورهم جمع می
پارک، علفزارها، و درختانی که خودش و هـمـسـرش تولستوی  

هکتـار  ۶٧داشت. تنها درختستان سیب  کاشته بودند بسیار دوست می
های سـیـب در  ترین درختستان زمین اشغال کرده بود و یکی از بزرگ

ها و کشتزارهایی را در  هکتاری بقایای بیشه ١٠٩اروپا بود. پارک بزرگ 
 وخته بود.  در قماربازی دوران جوانی نفر تولستویگرفت که  بر می

فرزندانش درختان پارک را بسیار ُتُنـک تولستوی، در زمان حیات 
 کردند، اما پارک هنوز بزرگ بود. بزرگ و قدیمی.

 ******************** 
، [Shklovsky] ویکتور بوریسوویچ اشـکـلـوفسـکـی  . ١
،  مسکو. منتقد ادبی مشهور، نویسـنـده ١٩٨۴ -، سن پترزبورگ١٨٩٣
و داسـتـایـفـسـکـی، ، تولستـویبرانگیز درباره  هایی بحث  رساله

رومـن های نخست قرن بیستم همراه بـا  . او در سالمایاکوفسکی
های مشهور فرمالیسم روسـی بـود و  از چهرهرنه ولک و یاکوبسن 

دانسـت.  زدایی و تغییر دادن شکل واقعیت مـی کار اصلی هنر را آشنایی
ِلـیـْو سازی" را او وارد نظریۀ فرمالیسـتـی کـرد. کـتـاب " تعبیر "بیگانه
دربـاره ویکتور اشکـلـوفسـکـی "، کار مفصل و معروف تولستوی

منتشر شد. مطلب  ١٣۴٢/    ١٩۶٣است که در تولستوی زندگی و آثار 
 دو جزء از بخش نخست این کتاب است.    باال ترجمه

کـه اثـری نـادر و  رافائـلای رنگ روغن بر کرباس کار  پرده  .٢
بـه  ١٧۵۴لحاظ هنری دانسته شده است. این پرده در  العاده به خارق

درسدن در آلمان منتقل شد و اکنون در گالری اساتید کهن این شـهـر 
 قرار دارد.   

 ۵سـاعـت  ١٢٨٩ماه  آبان ۵/    ١٩١٠اکتبر  ٢٨روز تولستوی    . ٣
صبح خانه و همسرش را ترک کرد و همراه پزشک خانوادگی و دخـتـر 

سوی جنوب روسیه شد. در انـتـهـای ایـن  سفری به کوچکش رهسپار  
شدت بـیـمـار در  و به ١٢٨٩ماه  آبان ١۵/    ١٩١٠سفر در هفتم نوامبر 

مـاه  آبان ٢٨/    ١٩١٠نوامبر  ٢٠آهن آستاپوفو از پا افتاد. در  ایستگاه راه
خاک سپردند: "بعـد از مـرگ  درگذشت. او را در یاسنایا پولیانا به ١٢٨٩

، او را به یاسنایاپالیانا آوردند البته مـحـل دفـنـش در یـک تولستوی
کلـیـسـا را قـبـول تولستوی این که  محوطه جنگلی است. با توجه به

تنها صلیب، بلکـه  نداشت، وصیت کرد بر سر قبرش صلیب نگذارند. نه
روی قبرش هیچ چیز، حتی یک سنگ یا مجسمه هم نیسـت. یـعـنـی 

های جنـگـلـی رویـیـده  قبر او مانند خاک جنگل است و روی آن سبزه
است. فقط یک نرده کوچک در محوطه قـبـر وجـود دارد کـه مـردم 

دانند نباید از آن جلوتر بروند. هیچ نوشته یا تابلویی که نشان دهنـده  می
دانند که آن جـا  باشد، وجود ندارد ولی مردم جهان می تولستویقبر 

تـولسـتـوی است. این موضوع اتفاقی نیست و تولستوی محل دفن 
درباره محل دفنش وصیت کرده بود. این جای دفـن، هـمـان جـایـی 

کـرده اسـت  است که در کودکی با برادرها و خواهرهـایـش بـازی مـی
در هـمـایـش آرا و تولستوی، نوه والدیمیر تولستوی، های  (گفته

 ).   ١٣٩٣ماه  اردیبهشت ٩افکار تولستوی، تهران، خبرگزاری مهر، 
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معمولی نبود. در مسیر این زندگی بسیاری اوقات شوهر او، یعنی یکـی 
یـافـت.  ترین مردان تاریخ بشر، از حالی به حال دیگر تغییر مـی از بزرگ

نسبت به او سرد شد و بار دیگر عـاشـقـش تولستوی ها  بسیاری وقت
نوشت، طرز نشستن او را بـر کـانـاپـه چـرمـی  شد. درباره او  چیز می
دنیـا آمـده  ) روی آن بهتولستویای که خود او ( قدیمی، همان کاناپه

پوشـیـد پـیـرهـنـی کـه  آن پیرهن عنابی را میسوفیا ستود.  بود، می
اعـتـقـاد داشـت  تـولسـتـویپـوشـیـد.  شان می روزهای اول ازدواج

برد، زیـرا  اوقاتی دیگر رنج می تولستویست واقعًا خوشبخت.   مردی
طورکامـل سـازمـان دهـد، یـا  خودش را دوباره به  نتوانسته بود زندگی

 همسرش را دوباره بسازد. او نتوانست بگذارد و از آنجا برود. 
بالید. یـکـی از نـخـسـتـیـن  اش می به خانهونا  یه سوفیا آندره 

سخنان زیر را در پایان قـرن (نـوزدهـم)  تولستوینگارهای  زیستنامه
نوشت: "استخرها و پارک مصنوعی ملک موجود فروتـن را تـکـمـیـل 

کنند، ملکی که زمانی صرفًا بخشی از یک کـل مـجـلـل بـود. در  می
های دهه چهل قرن ما (قرن نوزدهم) آتش، این خـانـه اعـیـانـی  سال

های دو اشکوبه این خـانـه از آتـش  قدیمی را ویران کرد و فقط جناح
شـمـار  هـای بـی ها مهـمـان جان سالم بدر بردند. در یکی از این جناح

منزل داده ویچ تولستوی  کنت ِلیو نیکوالیهمالک کنونی آن یعنی 
اش  اند، مادام که جناح دیگر خانه، مسکن فروتنانه او و خـانـواده شده

دفعات بـازسـازی شـده  شده است. این جناح دوم طی ده سال اخیر به
است... این ضمائم، دقیقًا مانند ساختمـان اصـلـی، در واقـع بـدون 
ظرافت بودند. تا امروز این نبوِد تناسب، مرزهای میان مسکن قدیمی و 

 دهد."  های اخیر خانواده را نشان می تکلف سال ضمائم بی
کدبانوی خانه به این ادعا راجع به این ِملک ونا،  یه سوفیا آندره

با ویچ   ِلیو نیکوالیهایراد گرفت و گفت: "این ِملک هرگز مجلل نبود. 
های جنـاحـی  تر کرد، و آن ساختمان خریدن مقداری زمین آن را بزرگ

 را روی آن ساخته بود." 
ای که چنان ساعیـانـه آن را  از شکوه آشیانهونا  یه سوفیا آندره

کـرد. او خـوِد  ساخته بود و تمامی عمر را در آن زیسته بود دفـاع مـی
هایش چراغ نبود. خانه را کـه  دهکده را دوست نداشت زیرا در خیابان
داشت، در زمستان هم البتـه  خودش آفریده بود در تابستان دوست می

کـرد. او  آن را دوست داشت، اما از دور مادامی که در مسکو زندگی می
سوزی روی نـداد. در  درباره خانه نوشت: "در یاسنایا پولیانا هرگز آتش

ویـچ،  ِلیو نـیـکـوالیـهعموی والکونسکی، دوران حیات شاهزاده 
های سنگی جناحی ساخته شد و شالوده این خانه بزرگ بـنـا  ساختمان

کنت نیکـوالی هنگامی که  تولستویگردید. پس از مرگ پدربزرِگ 
والکونسـکـایـا ] با شاهزاده خانم تولستوی[پدر ایلیچ تولستوی 
پایان رساند تا خانواده در آن  چوبی بزرگ را با عجله به  ازدواج کرد، خانه

سـال او، دو  زندگی کند. این خانواده بزرگ عبارت بودند از مادر کـهـن
ِلـیـو خواهر، همسر و پنج فرزند و تعدادی زنان منسـوب و وابسـتـه. 

طور روزافـزونـی  وسه ساله، به ودو یا بیست جوان، بیستویچ  نیکوالیه
شد و مبالغی هنگفت پول باخـت. او چـنـد  مند می بازی عالقه به ورق
هـایـش پـرداخـت نشـده بـود،  کوچک فروخت، اما هنوز بدهی ِملک 

نـامـه نـوشـت، از او الریان تولستوی  کنت وبنابراین به دامادش 
ای از اثاث خـالـی شـده و  خواست خانه یاسنایا پولیانا را بفروشد. خانه

پای بازی ورق رفته بود. خانه را گوروخوف زمیندار خرید." خـانـه در  به
بار افتاده  وضعیتی بسیار تأسف فراموشی سپرده شده بود به  مدتی که به

پـوسـیـد تـقـریـبـًا اشـک  بود. فکر اینکه خانه در ِملک یک بیگانه می

 ـمین سالگرد ...١١٠ادامۀ به انگیزه 
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زنـی، تـوهـیـن، خـوارسـازی،  ها را از هرگونـه بـرچسـب کارکناِن رسانه
دارد و حتـا کـارُبـرِد  گویی و بدنام کردِن این و آن بازمی زنی، دشنام اتهام
داند: نویسندگاِن  ها نادرست می های مثبت را هم برای شخصیت صفت
ها و ُجز آن، باید به شأن  های خبری، گزارشی، ُجستارها و سرمقاله متن

داوری  طرف باشند و از داوری و پـیـش و کرامِت انسانی ُپربها دهند، بی
گزارانه از کاراکترهای خبرِی خود  چنین باید با واژگانی ارج بپرهیزند؛ هم

 یاد کنند. 
ی دیکتاتور برای رفیـق  اما کارُبرِد واژه  در خبرهای آمده از بی بی سی

کردی است برکنار از هـرگـونـه اخـالِق ژورنـالـیـسـتـی.  ، رویکاسترو
نویسندگاِن خبرهایی از این گونه گویا مرِز میاِن خبر و تفـسـیـِر خـبـر را 

طرفِی خبری نـاآشـنـایـنـد. در خـبـر  ای به ناِم بی شناسد و با گزاره نمی
دوبار به کژراهه رانده   پراکنِی بی بی سی ، بنگاِه نفرتکاسترودرگذشِت 

ی دیکتاتور به رهبِر کوبا و باِر  بود: باِر نخست با بستِن صفِت ثابت نکرده
ی  ی ُمـرد و ُمـردن بـه جـای واژه منـدانـه ی ناارج دوم با کارُبرِد واژه

گـذریـم و  های خبری درمـی آمیِز درگذشتن. از این گونه کاستی احترام
 مایه کتاِب فیدل و مذهب: پردازیم به روان می

 
(سـاِل پـیـروزِی  ١٩۵٩های امپریالیستِی غرب، از سـاِل  رسانه     

گـذرد،  مـیکاستـرو ها از درگذشِت  انقالِب کوبا) تا هم اینک که سال
اند! به راستی دیکتاتور کـی اسـت؟ وخـتـی  وی را دیکتاتوِر کوبا خوانده

ی دومینیکِن برزیل در گـفـت و گـوی  کشیِش فرقهفرئی بتو (وقتی) 
گـویـنـد در  به وی گفت که مـی کاستروی خود با  بیست و سه ساعته

ی پارلمانِی غرب خبری نـیـسـت، کـاسـتـرو  کوبا، از دمکراسی به شیوه
 ارزد: اش می چیزهایی گفت که به شنیدن

 
 ١٩ادامه  در صفحه تماِم آن دمـکـراسـِی ظـاهـرِی ”      

نگاهی کوتاه به یک 
کتاِب بزرگ؛ فیدل و 

 مذهب
گفت و گوهایی با فرئی بتو 
ایرج زارع          برگرداننده : 
 ٢٠٢٠چاِپ نخست، فوریه           
 انتشاراِت روزبه، فرانکفورِت آلمان 
نوشته: ر. آشنا 

 
، هنگـامـی کـه یـکـی از واپسـیـن ٢٠١۶در بیست و پنِج نوامبِر 

هـای  هـا پـیـوسـتـه بـود، رسـانـه های روزگاِر ما به جـاودانـه استوره
هـای  داری در فـرافـکـنـی امپریالیستی ـ نواستعمارِی جهاِن سرمایه

ی خـود نشـان دادنـد تـا چـه انـدازه از هـمـان ادِب  نگرانه کوته
انـد و دور. در آن روزهـا  ی بورژوایِی خـود نـیـز َپـرت ظاهرسازانه

ی بی بی سی، ِسدای (صدای) آمریکا، من و تـو،  هایی از گونه رسانه
ِکشان به میـدان آمـدنـد تـا  کنان و عربده رادیو فردا و ُجز آن، َهلَهله

فـیـدل ی بزرِگ زمانه، رفیق  قدر از درگذشِت استوره نشان دهند چه
ها در میامِی آمـریـکـا ــ کـانـوِن  خوشنودند. همین رسانهکاسترو 

ها کـوبـایـِی نـاخـوشـنـود از سـازنـِد  کاران و فراریاِن کوبایی ـ ده تبه
هـا  کاراِن این کشور را به خیـابـان هایی از بزه سوسیالیستی و نیز گروه

ی خـود نـاآرامـی  آوردند تا در آنی که مردِم کوبا در سوِک رهبِر آزاده
 کوبی بپردازند!  کردند، اینان به جشن و پای می

 
فـیـدل ” های بی بی سی یکی هم این کـه گـویـا  از ُدر فشانی     

ی خـود [یـعـنـی بـا اسـتـثـمـاِر  رهبری[بود] که با زمانهکاسترو؛ 
ی نواستعماری که هـم  این شبکه !“ خوانی نداشت داری] هم سرمایه

اندیِش انگلیس است و هم از سازماِن جـاسـوسـِی  ُارگاِن درباِر واپس
کـنـد، بـرای  پراکنـی مـی گیرد و تهمت این کشور خط می ۶ام. آی. 

چه را که نشـخـوار  طرفِی خبرِی خود، آن نشان دادِن به اصطالح بی
کرده بود در دهاِن کسانی گذاشت که وجود نداشتند: َترَفندی سراپـا 

] را بـه کاسترواش، او [ مخالفان»نما. بی بی سی گفت:  رسوا و نخ
ی نواسـتـعـمـاری  شبکه !“  کردند سرکوِب مخالفاِن [خود] متهم می

دیکتاتور یا ”   کاستروی  سی که تیتِر یکی از گفتارهایش در باره بی بی
افشان  کوبان و دست بود اما بیش از این تاب نیاورد و پای ” قهرمان؟ 
 !“دیکتاتوِر کوبا ُمرد”خبر داد: 

 
پراکنِی بی بی سی نیز ماننـِد دیـگـِر  ی نفرت جا که شبکه از آن     
مایه که حتا از  اش بنگاهی است بسیار میان  امپریالیستی ِپالگیان هم

نگاراِن  ی روزنامه آید (این را همه پِس تنظیِم یک خبِر ساده هم برنمی
گیریـم کـه بـی بـی سـی از اخـالِق  دانند)، نتیجه می کارآمد می

هـا و  کـه از سـبـک چـنـان  دانـد. هـم ژورنالیستی هم چیزی نمی
چـه در  های خبرنویسی و گزارشگری و ُجز آن (به اعـتـبـاِر آن شیوه

خبر است. اخـالِق ژورنـالـیـسـتـی امـا  آید) بی سایِت این شبکه می
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 ادامۀ نگاهی کوتاه به یک کتاِب بزرگ؛ 
بردارِی عظیم به معنای واقعـِی کـلـمـه اسـت [...]  [غربی] یک کاله

گیرد؛ که با حکم، حـکـومـت  دیکتاتور کسی است که تصمیِم فردی می
را متهم کنید که دیکتـاتـور  ریگانتوانید  کند [...] بنابراین شما می می

را هم متهم کنید که دیکتاتور است، پاپ توانید  است [...] حتا شما می
به گفـتـه  کاسترو).  ٢۶٢(ص  «کند. زیرا پاپ هم با ُحکم حکومت می

تـریـن  کنـم. حـتـا سـاده من وزیران و سفیران را منصوب نمی” افزود: 
جـانـبـه  کنم. [...] تصمیِم فردی و یـک کارمنِد این کشور را تعیین نمی

کنم. [...] از هـمـان  گیرم، از طریِق صدوِر ُحکم هم حکومت نمی نمی
ی مسایِل اساسی را در  آغاز که جنبِش ما بنیاد نهاده شد، همیشه همه

ها مـا را  دهیم [...] امپریالیست این رهبرِی جمعی مورِد بحث قرار می
اسـت؟ [...]  رحـمـی چـی  راستـی بـی کنند؛ به رحمی متهم می به بی
عدالتی، جنایـت،  هایی که سراسِر زندگِی خود را وقِف مبارزه با بی انسان

اند؛ و کسانی کـه  سوءاستفاده، نابرابری، گرسنگی، بدبختی و فقر کرده
ی کارگـران،  برای نجاِت زندگِی کودکان، بیماران و یافتِن کار برای همه

و زندگِی خـود   ها مبارزه کرده واده ی خانه تضمیِن مواِد غذایی برای همه
ُپرسم: چه چیزی  رحم باشند. می توانند بی اند نمی را وقِف این امور کرده

داری است کـه مسـئـوِل  رحم در واقع سیستِم سرمایه رحم است؟ بی بی
 ).٢۶٣(ص “ این همه بدبختی و مصیبت است.

 
هـای  ی مـردم بـا ذهـن دمکراسی آیا در آرایی اسـت کـه تـوده     

هـا را  ریزد؟ کسی که گویا نیمی از رای ها می مهندسی شده در صندوق
ی دوِم جمعیت هم کـه مـخـالـِف او  تواند بر نیمه به دست آورده آیا می

 گوید نه: می کاسترواست فرمان ِبراند؟ 
در انتخاباتی که فقط نیمی از مردِم آمـریـکـای  ریگانگونه  چه»     

درَسِد آرا در آن دمکراسـِی  شمالی در آن رای دادند، برنده شد؟ او با سی
قدرتی دارد که امپراتورهای ُرم نداشتـنـد. ریگان ظاهری انتخاب شد. 
توانست ُرم را به آتش بکشد [...  ـ می ِنرونای ماننِد  امپراتوِر ُرم ـ دیوانه
چـه  ای به راه بیاندازد بسیار بدتر از آن تواند آتشی هسته ولی] ریگان می
 )٢۶۴(ص  .“توانست اتفاق بیافتد مینرون در ُرم، در زماِن 

 
گـرانـه کـه بـر  ای اسـت روشـن کتاِب فیدل و مذهب، آفـریـنـه     
َمـردی  های انقالبـی های تاریخِی مدرنیته استوار است؛ بر تجربه ُبرهان

ای  صـفـحـه ٢٨٩در این کتاِب کاسترو که خود، تاریِخ روزگاِر ما بود. 
گـونـه  ها و مـردِم کشـورهـای مسـتـعـمـره چـه دهد که برده نشان می
داری را  ی سـرمـایـه های پیشرفـتـه ریزِی مدرنیته های گزاِف پی هزینه
ها را تامـیـن  رفِت آن ی پیش جهاِن سوم بود که هزینه” اند: این  پرداخته

کرد [...] و این عالوه بر خون و عرِق مردان، زنان و کودکـانـی بـود  می
ای که به قـوِل  داری را بنیاد نهادند. جامعه ی سرمایه ها، جامعه که با آن
(ص “  چـکـیـد. ، وقتی به دنیا آمد، از همه جای آن خون مـیمارکس

٢۶۵.( 
 

ی خـود بـا کشـیـِش  در گفت و شنوِد ُپـردامـنـهفیدل کاسترو      
های بنـیـادیـِن  گونی ـ به رازگشایی از ناهمفرئی بتو ی برزیلی ـ  رزمنده

ای (کوبا و دیگِر کشورهای سوسیـالـیـسـتـی) و شـبـِه  دمکراسِی توده
انـد  داری هـاِی سـرمـایـه های بورژوایی که همان دیکتاتـوری دمکراسی

دهد که دمکراسی، چیزی ُجـز سـوسـیـالـیـسـم  پردازد و نشان می می
یا سوسیالیسم، یا ” گفت:  است که می ُرزا لوگزامبورگنیست: حق با 
 ، راهی ُجز این هردو نیست. “داری بربریِت سرمایه

هـای  کاری با سوءاستـفـاده این روزها مردِم اسرائیل برای برکناری تبه
دست به پیکاری گسترده زده و بـه   بنیامین نتانیاهوگزاِف مالی به ناِم 

گیری از قـدرتـی کـه  نه تنها حاضر به کنارهنتانیاهو اند.  ها آمده خیابان
هـای  اند نیست که حتا بـرای روشـن شـدن اتـهـام مردم به او واسپرده

های مالِی خود نـیـز، از رفـتـن بـه  ها و اختالس گیری مربوط به رشوه
 کند.  دادگاهی که او را بارها فراخوانده است شانه تهی می

 
داری، اسراییل را کشوری دمـکـراتـیـک و  با این همه، جهاِن سرمایه

 کند! به راستی آیا چنین است؟  دولِت کوبا را رژیمی خودکامه ارزیابی می
 

 گوید: در پاسخ می کاسترو
هـای مـهـم و بـنـیـادیـن،  ی مـوضـوع در کشوِر ما هرگز در بـاره“

شود زیرا ما یک رهبرِی جمعی داریم کـه  های فردی گرفته نمی تصمیم
گـیـرد. در  ها، مورِد بحث و تجزیه و تحلـیـل قـرار مـی در آن، موضوع

انتخاباِت ما بیش از نود و پنج درَسد از کسـانـی کـه حـِق رای دارنـد، 
کنند [...، در کوبا] هر مقاِم رسمِی کشور از سوی کسانی کـه  شرکت می

تواند در هر زمانی عـزل شـود؛ ایـن یـعـنـی  اند، می او را انتخاب کرده
تواند  گیری از سوی اکثریِت مردم [...] در کوبا هر شهروندی می تصمیم
من، دولت هستم[...] سیستِم ما در واقع ـ این را بـا صـراحـت ” بگوید: 

داری و سـیـسـتـِم  تر از سیستِم سرمایه گویم ـ هزار برابر دمکراتیک می
داری اسـت؛ از جـمـلـه  ی سرمایه یافته امپریالیستِی کشورهای توسعه

 .“کنند کشورهای عضِو ناتو که جهان ما را غارت می
 

کند و بـه  مایه کتاِب فیدل و مذهب اما به این قدر بسنده نمی روان     
هـا  پردازد. موضوِع بـرخـی از ایـن آوره ها آوره(نکته)ی دیگر نیز می ده

ی  چنین است: نادرستِی اتهامی به ناِم صدوِر انقالب، مساله محـاصـره
ی  رفـتـه اقتصادی، تراِز باالی بهداشت و درمان در کوبا، سازنـِد پـیـش

گـاه، خـدمـاِت درمـانـِی  آموزِش رایگان در کوبا از کودکستان تا دانـش
کشوِر جـهـان، کـار و کـارآفـریـنـی،  ١۵٠پزشکاِن کوبایی در بیش از 

آید،  که از ناِم کتاب برمی سازی در کوبا و سرانجام، چنان های خانه پروژه
 مارکسیسم و مذهب. 

 
 کند. ای پیشنهاد می نگارنده، خوانِش این کتاب را به هر سلیقه
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 نخست
 کنم!  به راستی که در دورانی تیره و تار، زندگی می

 سخِن بی دردسر، سخِن ابلهانه است.
 احساسی است.  گر بی چین، نشان پیشانِی بی
 خندد، هنوز، پیاِم هولناک را دریافت نکرده است. آن که می

   
 ایست که در آن سخن گفتن از درختان،  این چه زمانه

 بیش و کم همساِن جنایتی است، چرا که در بردارنده سکوت، 
 هاست! از انبوهی تبهکاری  

 

   گذرد،  آن که آن سوی، آرام، از خیابان می
 اند، نخواهد بود. دیگر در دسترس دوستانش که درمانده      

                                     
 آورم ام را درمی این درست است: من روزی

 آمد است. اما باورم کنید: این تنها یک پیش
 دهم،  هیچ چیز از آن چه را که انجام می

 کند، که سیر بخورم.  مرا محق نمی       
 ام.  به گونه اتفاقی،  ِقسر در رفته

 ام.)   (گر بختم به پایان رسد، من نیز باخته
 

 گویند: بخور و بنوش! خوشحال باش که داری! به من می
 توانم بخورم و بنوشم، اما من، چگونه می

 ام  ای ربوده خورم، از گرسنه هنگامی آن چه را که می
 ای محتاج است؟   وبه لیوان آب من، تشنه
 نوشم. خورم و می و با این همه، من می

 

 بودم. داشتم، آدمی زیرک می من هم دوست می
 اند، که یک آدِم زیرک چگونه است: های قدیمی نوشته در کتاب

 های جهان بر کنار داشتن خود را از درگیری
   واهمه به سر بردن زمان کوتاه را، بی

    و زندگی را بی هیچ ستیزی، گذراندن
 بدی را با خوبی تالفی کردن

  و آرزوهای خویش را نه برآورده ساختن، که فراموش کردن 
 اند. های یک انسان زیرک ویژگی

   توانم! اما این ها همه را من، نمی
  کنم! به راستی که در دورانی تیره و تار، زندگی می

 

 دوم
 در زماِن هرج و مرج به شهرها آمدم، 

  زمانی که گرسنگی، حاکم بود.
 ها آمدم در هنگامِه خیزش، به میان انسان

  و به همراه آنان ستیزیدم. 
 بدین سان، زمان من گذشت، زمانی که به من، بر روی زمین داده شده بود. 

 
 ها خوردم خوراکم را میان درگیری

 برای خواب، در میان جانیان خوابیدم
 به عشق، بی توجهی کردم

 تامل نگریستم   و طبیعت را بی
 سان، زماِن من گذشت، زمانی که به من، بر روی زمین داده شده بود.  بدین

 
 پیوستند ها، در زمان من، به باتالق می خیابان

 داد. زبان، مرا نزد ُدژخیم، لو می
 آرمیدند. توانایی من، کم بود. اما حاکمان بدوِن من، سبکبارتر می

    کم من این را امیدوار بودم. دست
 بدین سان، زماِن من گذشت، زمانی که به من، بر روی زمین داده شده بود. 

 
 شد نیروها ُخرد بودند. آماج در دور دست، به روشنی دیده می

   گر چه شاید، تنها برای من، لیک در دسترس نبود.
 سان، زماِن من گذشت، زمانی که به من، بر روی زمین داده شده بود.  بدین

 

 سوم
 

 ایم، خیزید که ما در آن فرو رفته آی، ِای شمایانی که از خیزابی بر می
 گویید های ما سخن می اگر از کاستی

 از زمانِه تیره و تار ما هم که شما از آن برکنار ماندید، نیز یاد کنید. 
 

 هایمان که ازکشورها گذر کردند، ما بیش از کفش
 های طبقات، گام برداشتیم،  از میان جنگ

 داد بود، بی هیچ ستیزی  نا امیدانه، آن هنگام که تنها بی
 دانیم: هر چند که ما می

 حتی نفرت ازپستی نیز
   ریزد، های چهره را درهم می خط

 کند دار می داد، صدا را رگ و همچنین خشم، در برابر بی
 

 خواستیم، زمین را برای مهربانی هموار کنیم آَوخ، ما که می
 خود نتوانستیم مهربان باشیم.

 اما شما، آن هنگام که زماِن آن فرارسیده است، 
 تا انسان، یاوِر انسان باشد

 از ما، با مهربانی یاد کنید.       
************** 


