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 ارز�ابـى دو واقعـه فرهنگـى:
�ك نما�شگاه و �ك مصاحبه

    ططططبببب����بببب    نننن����اااا----اااا

 در منطقه خل�ج سانفرانس�سكو دو واقعه۲۰۰۴درروز هاى چهار شنبه و پنج شنبه نهم و دهم ماه مى 
فرهنگى رخ داد كه در7غ است بى تفاوت از كنار آن گذشتن.

 در شــهـــرINTERSECTIONچهـــار شـنبـــه نمـــا7شـگاهى از كـــارهاى اخـــ�ـــر خـــانـم ترانه هـمــامـى در گـــالرى 
سـانفـرانسـ�سـكو گشـا7ش 7افـت و پنج شنبـه در دانشگاه اسـتنفـورد مـصاحـبـهBاى جـالب برگـزار شـد. پرسنده و
م�زبان آقاى عباس م�النى بودند و پاسخ دهنده و م�همان آقاى ابراه�م گلستان. اما، در پا7ان برنامه ب�شتر
حـاضـر7ن، و گـو7ا شـخص پـرسنده هم ن�ـز، بر ا7ن نظر بودنـد كـه شـخص پاسخ دهنده فىBالواقع پـاسخ ندهنده
بودهBانـد. پس شـــا7ـد اشـــتـــبـــاهـاتى رخ داده باشـــد؟ نـكتـــهBا7ـكه ا7ن دو واقـــعــــه را بهم مـىBپ�ـــوندد تـعلق ا7ـن ســـه

شخص�ت است به طبقه منورالفكر جامعه فرهنگى ما.  از سه نسل و هر7ك از نسلى.
***

آنچـه در آگــهى و در شناسنامــه هنرى خـانم هـمـامى آمـده بود بـه ذهن كـسى كـه بـراى نخـسـتــ�ن بار به
د7دارنمــا7شگاه هـنرى ا7شـان مــ�ــرود طورى القـا مـىBشـد كــه انگار به د7دار 7ـك نمـا7شـگاه نقــاشى مىBرود. ولى

چن�ن نبود.
سـر ساعت و بمـوقع درهاى نمـا7شگاه باز شـد. وارد ساخـتمـان شـدم. سالن در طبـقـه باال بود. روى پله ها
فــرشى، گــو7ـا نمــد، انداخــتــه بـودند برنگ ســفـــ�ــد. رو7ش خطاطى و هـمــهBاش نام هاى مــردان و زنـان ا7رانى و
عرب، به رنگ س�اه و به خط جلى فارسى. خوشبختـانه به دل�ل رعا7ت و حفظ سنتBهاى باستانى سالن كامال
خلوت بود. از سـ�ل تماشـاچ�ان، كـه سـاعتى بعـد سراز7ر شـدند، در آن هنگام اصـال خبـرى نبود. نگاه سـر7عى به
در و د7وار انداخــتم. از تـابلو نقــاشى هم خــبــرى نبــود. دو ســه نفــرى مــشـغــول رفت و آمــد و ســر گــرم كــارهاى

پذ7را7ى بودند. سراغ ترانه خانم را گرفتم. گفتند: «به هم�ن زودىBها خواهند آمد. كمى صبر بفرما�7د».
اجـر صــبـرى كـه كــمى فـرمـود7ـم فـرصـتى بود كــه نصـ�ب شــد تا با كنجكـاوى تمـام چرخى در ســالن بزنم.
د7وار بزرگ سـالن پر از همـان اسـامى بود كـه بر روى پـلهBها. ولى بسـ�ـار ب�ـشـتـر و به ترت�ب حـروف الفـبـاى
فـارسى، منظم و تمـ�ـز. بر روى د7وار د7گر چند عكس رنگى بزرگ، نقش نـه بر روى كاغـذ كـه بر روى شـ�شـه.
مـانند اسـال7دِ بـسـ�ـار بزرگ، آو7خـتـه شـده بود؛ با جلـوه و پاكـ�ـزگى و سل�ـقـه و دقت، تـا حـد وسـواس. عكسBها
همـه چهـرهBها7ى مـحـو و مـبـهم و بى هو7ت. هالـهBها7ى از سـر انسـانهـا، چ�ـده شـده در كنار همـد7گر، كـه مىBشـد
حدس زد ا7ن ر7ش و سب�ل است 7ا روسرى وحجـاب بر آن كله؛ 7ا گوش و چشم است بر آن چهره. گوشه د7گر

(۱)سالن هم باز هم�ن اسال7دها بودند منتهى با پرداختى د7گر و چ�دمانى د7گر.

7ك مــســ�ــر منحنـى گـونـه، چ�ــزى كــوچكBتر از 7ك ن�ـمBدا7ره بزرگ، را با مــ�لهBهـاى تمــ�ـز كــروم ســاخــتــه و در
انحناى داخلى و خارجـى آن چند7ن تابلو آو7خته بودند. ب�ـرون ن�مBدا7ره القاى زندان مـ�كرد و درونش القاى

۱

پ�ـشنهـاد كـرد نمىBدانست كـه شـمـار ز7ادى آنرا    Discours  و  Discour دار7وش آشـورى وقـتى واژه «گـفتـمـان» را بجـاى (۱)
مـ�ـم و الف و نون» به مــذاق مـردم خـوش خــواهد آمــد و لغت ها-بجــاى گـفـت و گـو بكار خــواهند برد. و نـ�ـز نمـىBدانست كـه پـسـوند «مــان 

خواهند ساخت. «چ�ده مان 7ا چ�دمان» محصول چن�ن جر7انى است و ا7ن روزها در ا7ران سخت بر سر زبانBهاست.

حجلهٌ ناكام رفتگان. سرگرم ارز7ابى شدم.



.

ترانه خـانم پـ�ـدا7ش شـد. سـالمى و عل�كـى و سـپس گـفـتگو7ى، كــه به 7ُمن شلوغ نبـودنِ سـالـن، نسـبـتـاً
طوالنى بود. تا ا7نكه سالن غلغله خال7ق شد و «سخن از رفـتن باز ا7ستاد».  استنباطBمن از حرف هاى هنرمند
گـرامى ا7ن بود كه: «سـرما7ه دارى امـر7كاى جـهانخـواره ا7ن بار دشمنـى اختـراع كرده است كـه نامBها7ى دارند
جـز آن نامBهاى آشناى جـان و اسـمـ�ت و فـ�ل�پ و ادوارد و ال�ـزابت و لوئ�ـز و راشل و... و. اسـامى غـر7ب اند.
ب�ـشتـرشـان اكـبر و احـمـد و جابر و صـابر و طاهر و مـحـمد تقى و بـهمن و الدن و سـوسن و فـاطمـه و عبـداله و

عبدالواسع و.... هستند. آدمBها همهBشان 7ـــكسان و همBشكل، 7ك اندازه و شب�ه همBانـد.
هر چـه نام هاشـــان روشن و خــوانـا، چهــرهBهـاشــان تار و نـاپ�ــدا، و البـد دلBهاشــان سـنگ و خــارا. نـامBهاشــان لـگد
كــوب، صـاحــبــشــان نقش بر د7وار و دلBهاشــان خــوراك ســتـوران باد. ا7ـنBها نه با مــا كــه بر مـا7ـند. نسلشــان را

سرنگون با7د».
و كـمــاب�ش از ا7ن دست ســخنBها، در زمــ�نهٌ آثار ا7شــان، بسـ�ــار رفت. گـرچـه پ�ـام تازه نبــود ولى در
مـقـابل طرز ب�ـان سـخت تازه و چشـمگ�ـر و مـؤثر مىBنمـود. پ�ش خـودم فكر مىBكـردم ا7كاش ا7ن همـه زحـمت و
نوآورى پاى 7ك مطلب كهنهٌ كل�شـه شدهBر7خته نمى شد. آخر بعـضىBجماعات چرا شاخه را مـ�زنند و به ر7شه

 پس چرا اصل را وانهاده، به فرع مىBپردازند؟- كه با7د باشد-كارى ندارند؟ اگر ن�ت روشنگرى هست 
مگر در وحـشىBگـرىBها و كـشتـارهاى دو7ست سـ�ـصـد ساله صـل�بى دسـت امپـر7ال�ـزم در كـار بود؟ مگر
ا7ن انـگشت امـــر7كا بود كـــه به هـر ســوراخـى مــ�گـشت تا اكـــبـــرها و اصــغـــرهاى رافـــضى بـ�ــابد و خـــونشـــان را
بـــر7زد؟ مگر در هـالك زروانى و مــهــرى و مـــانوى و مــزدكى غـــربىBهاى سلطـه جــو هم بودنـد و فــتنه انـگ�ــزى
مىBكــــردنـد؟ آن كــــه شـــاخــــهٌ مــــزاحـم را مىBب�ـند و مىBبُـرد و درختِ تـلخ ســــرشتِ بـى َبر را ناد7ـده مىBگــــ�ــــرد و

وامىBگذارد؛ نص�بى نمىBبَرد جز حسرت و جز تكرار. تكرار تجربهBها.  تكرار آالم و مصائب.
همـهٌ گرفـتارىBها و پ�ـچ�ـدگىBهاى جهـان امروز را به گـردن امپـر7ال�ـزم انداختن  هم تكرارِ سـاده انگارى است.
از جــمله مـاجــراى شــ�ـعــه و سنى را. خــونهـاى ر7خــتــه شـده در 7وگــســالوى پاره پاره را. 7هــودى و مـسلمــان را.

كاتول�ك و پروتستان را. پاكستان (!!) و «نجسBستان» را.. توتسى و هوتو را و هفتاد و دو ملت را.
و در ا7ن مـ�ان آنBچه ز7ر دسـت و پا م�ـرود مـحكوم كردن سـ�ـاستى است كـه اژدهاى افـسرده را ب�ـدار 

كـرد و گــرمـا و خــوراكش داد تا مــثـال جلوى خــرس سـفــ�ـد را بگ�ــرد. خـرس رفت امــا اژدها مـانـد، نه افـســرده كـه
(۲)خروشان. وحاال رفقاى ما هنوز مىBخواهند با فرمولهاى قرن نوزدهمى دفع بال كنند.

بارى داشت، فــرامـوش مىB شـد كـه از ز7ـبـاتر7ن اثر ترانـه در ا7ن نمـا7شگاه بـگو7م تم اصلى نمــا7شگاه،
همــان چهـرهBهاى تـار و ابر گـرفــتـه7Bى بود كــه ترانه مــ�گفت روزى در ا7نتــرنت آنهــا را به همـ�ـن شكل در 7ك

مـعرفى شـده بودند. ترانه  MOST WANTEDاعـالمـ�ه رسـمى دولتى د7ده كـه ز7ر عنوان تبـهكارتر7ن مـردمـان 
مـ�گفت هر چه به ا7ن عكـسBها خ�ـره مـ�ـشـدى و دقت مـ�كردى چ�ـزى از شـما7ـل آنها دسـتگ�ـرت نمـ�ـشـد. هزاران
هزار آدمِ د7گـر به همــ�ـن شكل و شــمـــا7ل وَ ر7خت و قـــ�ــافــه در ســـراســر جــهـــان پراكندهBانـد. به هركس بـنگرى

باالخره به 7كى از ا7نها شب�ه خواهد شد، و الجرم مامور7ت هم با موفق�ت انجام.
حـاال ترانه آمـده و همـ�ن اعالمـ�ـه را بزرگ و چاپ كـرده و با تكن�كى خـ�ـره كننده بر روى صـدها دانهٌ

ر7ز [بگو�7م منجوق] نقش كرده است.  ا7ن پرده شگفت انگ�ز،  تماشا7ى و د7دنى است.

۲

 قضـا را چند روز بعد، در نشر7ه «همBمـ�هن»، گفتBوگوى خـبر نگارش را با آقاى عـباس م�النى خـواندم.  با عنوان: «روزگار(۲)
سپـرى شده روشنفكران چپ». پاسخ ا7ن مسـائل  را به نوعى در آنجا 7افتم. از نـظر آشنا7ى با روش ا7ن پژوهشگر منصف، بخشBها7ى

)  آورده ام كه م�خوان�دش.۶از ا7ن مصاحبه را در ز7ر نو7س شماره (



.
***

در جلسه مصاحبه هم ب�شتر عالقمندان به موقع نرس�دند. از جمله صاحبان مجلس. و من ن�ز عامداً.
نگران بودم كه مبادا همـه سر ساعت رس�ده باشند و صنعت باستانى مـعطل مانده باشد. زهى دلهرهٌ باطل. در
آن هنگام كـمتـر از ن�مـهٌ سالن از »دروغ گـو7انِ با ادب» پر شـده بود. در جا7ى به نقل از آقـاى گلستـان نوشتـه
بودند كه «آدمBهاى با ادب دروغگو7ند». امـا به تدر7ج و به تندى آن ن�مه خالى هم به 7من حـضور راستگو7انِ

بىBادب، ولى مشتاق، پر شد و مالل مرتفع گرد7د.
آقـاى دكتـر مـ�النـى از ا7نكه جلسـه به هنگام آغـاز نشده پوزش خـواسـتند و با مـعرفى مـ�ـهمـانِ جلسـه؛
برنامـه را آغـاز كـردند. آن خــ�ل مـشـتـاقـان د7دار ابراه�م گلســتـان ن�ـازى به شن�ـدن ا7ن همـه تحــبـ�ب و تكر7م
نداشـتند. ولى خُب، به احـتـرامِ آنهـا7ى كـه به هر حـال ا7شـان را نمـىBشناخـتند گـر7ز و چاره7Bى هم نبـود. شـرط

ادب با7د به جاى م�آمد و آمد.
با آن مـقـدار شناخـتى كـه جـامـعـه از آقـاى گلـسـتـان دارد، به نظر مـ�ـرسـد مـ�ـزبان در گـفـتـار خـود، اندر
اوصاف ا7شـان راه غلو گونهBاى پـ�موده باشـند، به خصوص در انـتخاب پاره7Bى از كـلمات و اشارات. تـو گو7ى

   مـتــاسـفـانـه ا7ن روش، كـه ازا7شــان انتظار نمـ�ــرفت،(۳)خـود، پـ�ـشـاپـ�ش، ن�ـز بر ا7ـن نكتـه آگــاهى داشـتــهBاند:
موجب لغزش و ابراز سخنانى شبهه بر انگ�ز شد.

روش دكتـر م�النى در ب�ان مـباحث تار7خى، س�ـاسى و فلسفى، آنچه تا امـروز نشان دادهBاند، روشى
 ب�ـداد مىBكند گوهرى نا7اب است و آسـان- در هر زم�نهBاى -است منصـفانه. ا7ن در جـامعـهBاى كه بى انصـافى

بدست نـمــ�ــآ7د. خــودشــان بهــتــر از هركس مــ�ــدانند كــه در ا7ـن راه ناهمــوار چه ســخــتىBها و ســرزنـشBها7ى را
آگاهانه به جان خر7دهBاند تا بار را سالم بهBمنزلگاه مطلوب خو7شتن برسانند.

ا7ن جلـســه اســتنـفــورد به ســو7ـى كــشــ�ـــده شــد كــه باعـث شگفــتـى دوســتــان دكــتـــر مــ�ــالنى در ســـالن و
مـبــاحـثـاتـى درخـارج از سـالـن گـرد7د و سـر انـجـام دامنهBاش به دســتگاهBهاى خـبــرى رسـ�ــد كـه آمـادهBاند از كــاهى
كـوهى بسازند. قـضـا را كه آقـاى مـ�النى خـود نخـستـ�ن كـسى بودند كـه فرداى آن روز، در برنامـه آقـاى مهـرى،

گزارشى از ا7ن جلسه دادند.
بارى، مـ�ـتوان گـفت كـارِ مـعـرفى آم�ـخـتـه به تعـر7فِ مخل بـود. به و7ژه كه بـا انگل�ـسى فاخـرى ب�ـان

م�شد و ب�شتر ا7ران�ان حاضر در جلسه از فهم كامل گفتهBهاى ا7شان عاجز بودند. دو نمونه م�آورم:
در رد7ف جلوى من استـادى محترم از د7ار قلمزنان نشـسته بودند آشنا و مسلط بـه زبان فرانسه. چه
بسا انگل�سى آنBچنانى را به سـادگى و آسانى فارسى و فرانسه نمىBدانسـتند. چون 7ك استاد دانشگاه بركلى،

 در جــر7ان مىBگــذاشـت. تا جــا7ىBكــه ا7ن پـچ پچBهاى در-گــاه گــاه-نشــســتــه در كنار ا7شــان، بـه ناچار ا7شــان را 
گوشى چند نفر اطراف�ان را آزرد و قُر قُر اعتراضاشان را هم بلند كرد.

و دو د7گـر ا7نBكــه در بـ�ــرون جلـســه از جـــمله بحـثBها7ى كـــه در گــرفـــتــهBبـود 7كى هم ا7ـن بود كــه 7ـكى
مـ�گفت آقاى مـ�النى آقـاى گلسـتان را «برجـستـهBتر7ن روشنفكر ا7ران امـروز» نام�ـد. و د7گرى مـ�گفت خ�ـر،

۳

 بر گرفته از گزارش ف�روزه خط�بى براى راد7و فردا.(۳)
«... <ابراه�م گـلسـتــان در گـفـتگـو7ى با عـبــاس مـ�ــالنى> عنوان برنامــه اى بود كـه .... و تمــامـا به زبان انـگ�ـسى انجــام شـد. پ�ـش ازآغـاز

 ضمن مقا7سه ابراه�م گلستان با «آندره مالرو» ف�لسوف و متفكر بر جستهٌ قرن ب�ستم ...او-سؤاالت دكتر م�النى در 7ك معرفى نامه 
را 7كى از شخـص�تBهاى محـورى و اصلى جنبش روشنفكرى ا7ران در سـالهاى اخ�ـر و هنرمندى خواند كه هر گـونه تعر7ف منصـفانه از

محسوب شود.»    گگگگززززااااففففهههه    گگگگوووو7777ىىىى    شخص�ت هنرى او مىBتواند
ا7ن نوشته، الاقل، قابل قبول تر  و مستندتر از اظهارات گوناگون حاضر7ن در جلسه است. 

ا7شان گفتند : «7كى از برجستهBتر7ن..».



.
د7گـرانى هم بـودند كــــه 7كى از ا7ـن دو روا7ت را تائـ�ـــد مىBكــــردند. گــــروه ســـومـى هم بود كــــه همــــ�ن
مـبـاحث را جــور د7گرى مـعنى و تعـبـ�ــر مىBكـرد. گـروه چهـارمىBها7ـى بودند كـه، منهم جـزوشـان، گــ�ج و خـ�ـره

خ�ره ا7ستاده بودند.

اختـالف نظرها فقط بر سـر ا7ن جمله نبود. بعـضى ب�انات د7گر دو صـدر نش�ن هم دچار همـ�ن تشتت
معنـى و ترجمه گـرد7ده بود. و ا7ن همه براى چه؟ بـراى ا7ن كه اگر در اعـالم�ـه و خبـر گفتـه م�ـشد كه بـرنامه
بهBزبان انگل�ـسى خواهد بود، شـا7د ن�مى از جـمع�ت خـود را از زحمت آمـدن وا مىBرهان�د. مـجلس 7ك پارچه

انگل�سى دان م�شد و به چن�ن روزگارى دچار نم�آمد.
و چن�ـنBها بود كــه در مــجـلسى مــخـلوط از انگل�ـــسى دان و انگل�ـــسى كمBدان و انگـل�ــسى ندان آهـســتــه
آهسـتــه، در گـوشـه و كنار، تشـنج و تنش رو�7ـد و جــوانه زد و به بار نشـست. مــردى با صـداى بلند نـاگـهـان در

آمد كه: «بهتر ن�ست كه به فارسى صحبتBكن�د؟»

ا7ن فر7اد نابهنگام گرچه  دور از آداب و نظامات مرسوم گردBهما7ىBها مىBنمود، اما حق�قى بود. ب�ان
حق�ـقتى بود كه موقع گـفتنش همان آغاز كـار بود. جلسهBاى كه از ن�مـه گذشته و ت�ـرى كه از كمان جـسته و تا
ن�ــمــه رســ�ــده د7گر كــارى نمىBتوانـ�ش كــرد. اسـتــدالل آقــاى مــ�ــالنى كــه ا7شــان را چند بـار دعـوت بـه سكوت و
نشـــســتن كـــرد كــه «ا7ـنجــا اســـتنفـــورد است نه دانـشگاه 7زد و بـا7د انگلـ�ــسى صـــحــبـت كــرد نه فـــارسى» مـــؤثر

نمىBافتاد.
معـترض پـاسخش ا7ن بود كـه: «در هم�ن اسـتنفورد خـانم ش�ـر7ن عبـادى به فارسى صـحبت كـردهBاند و
سـخنانشـان به انگل�ـسى ترجمـه شـده و آقاى هادى خـرسندى هم به فـارسى سـخن گـفتـهBاند كـه حتى تـرجمـه هم

نشده است.»
آقـاى م�ـالنى سر انجـام براى حفظ نـظم جلسه مـعتـرض را تهد7ـد كرد به اخـراج از سالن. ا7شـان ناچار 

سكوت  كرد و نشست.  پس از دقا7قى هم سالن را ترك كرد.

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

پس از آنكه معرفىِ مهر آم�ز آقاى گلسـتان توسط م�زبان به آخر رس�د ا7شان از باب تشكر به 7كى
دو جـمله بسنده كـرد و گفت: «بـاور كن�د من نتـوانسـتم حـرفBهاى او را دنبال كـنم. من فقط نام خـود را شن�ـدم

  ا7ن جمله وهمBآور بود، و ا7ن ن�ز مبناى گفتگوها7ى شد:(۴)ولى واقعا نفهم�دم چه گفت».
بهBطنز و به تعـر7ض، كسى گـفت كـه «منظورشان زبان انگلـ�سى است.» در ب�ـرون هم توض�ح داد كـه:
«منظور من بارِ ثقـ�لِ انگل�سىِ آقـاى م�النى بـود. آقاى گلستـان درست گفت كـه چ�زى نفـهم�ـدم. آقاى گلسـتان
انگل�ــسى مـ�ــداند. شكســپـ�ــر شناس است. شكســپـ�ــر خـوان است. از هـمـ�نگـوى و برنارد شـا و مــارك توا7ن و
د7گران كـتـاب ترجمـه كـرده است. پس، ابراه�م گلسـتـان نظر به طرز ب�ـان آقاى مـ�ـالنى داشت نه به مـحتـواى
آن». برخى د7گر، برعكس، به محتواى صـحبتBهاى آقاى م�النى نظر داشتند و مىBگفتنـد آقاى گلستان از سر
فـروتنى و شكسـتـه نفـسى گـفتـهBاند كـه من چ�ـزى نفـهـم�ـدم. د7گرى گـفت: «خـ�ـر. دسـتگاه صـوتى اشكال داشت.
صــداهـا رســا و قـــوى نمىBرســ�ـــد. گــفـــتــهٌ آقـــاى گلســتـــان به خـــاطر ا7ن بود. منـظورشــان از «نـفــهــمـــ�ــدن» هـمــان

۴

 ف�روزه خط�بى، همانجا.(۴)

«نشن�دن» است.»



.

به نظر نمـىBآ7د كـه آقـاى گلســتـان آن جـمله را مـحـض فـروتنى گـفـتــه باشند. چن�ن وصلـهBاى به ا7شـان 
نمىBبرازد. ابـراه�م گلسـتــان با فـروتـنى، آنهم از ا7ن نوع، ب�گـانه است. ا7ن نوع فــروتنى، از آن مـردم رشــ�ـد
ن�ـست. رشـادت و صـراحت از صـفات بارز ابـراه�م گلسـتـانست. شكسـتـه نفسـىBهاى ا7ن چن�نى را آدمB بىBمـا7ه

م�كند، كه مىBداند سزاوار و ال7ق آنBچهBها7ىB ن�ست كه در بارهBاش م�گو7ند. پس نعل را وارونه م�زند.
و آخـر ا7ن كـه اصـرار در پرسـ�ـدن از آقـاى گلسـتـان راجع به فـروغ فـرخـزاد ن�ـز تعـجب بر انگ�ـز بود.
طرفـه آنكه آقـاى م�ـالنى ابراز داشـتند سـه چهـار سالىBاست از آقـاى گلسـتـان مىBپرسند و ا7شـان از پاسخ دادن
مىBگـر7زند. برخى از حـاضر7ن در جـلسه، كـه مـ�گفـتند از راه دور آمدهBاند، انـگار ه�چ كارى و سـخنى با آقـاى
گلسـتـان نـداشـتند جـز آنكه آمـده بودنـد دلى از عـذابِ ال�مِ كـمـبـودِ حـرفBهـاىِ خـاله زنكى، در سطح انتلـكتـوئلى،

-و پاسخش-خالـى كنند. آقاى مـ�النى دو كلمـه گفت و گـذشت. اما، جـماعت رها نمـ�كرد. ا7ن كه چن�ن پرسـشى 
مـربوط به «عـرصـه خـصـوصى» و حـر7م افـراد است و الجـرم الزمBاالحـتـرام است، البـتـه، گـوش شنوا7ى نداشت.
چون نظـر پارهBاى از حــاضــران آن بود كــه ا7ـن مــقــوله از زمــره امــور «عــرصــه عـــمــومى» است. اگــر نگـو�7م و

 كردهBا7م.-و البد، خ�انت-ننو7س�م به تار7خ بى اعتنا7ى 
به تار7خ پرداخت و گـو7ا نكتهBاى را هم مكتـوم نگذاشت-همان زمـانBها-از ا7ن منظر فروغ د7نش را 

و از اتهـام خـ�ـانت به تار7خ ادب و فـرهنگ هـم رست و رها شـد. آقـاى گلسـتـان هم ضـرورتى نمىBب�ند كـه گـفـتـهٌ
 كم و ب�ش كند.-هرBچه بوده-فروغ را 

نكتــهٌ آخــرهم (اگــر به درد تار7ـخ بخــورد) ا7ن كــه آنBروزگـاران دوســتــان و نزد7كـان ا7ن هر دو و ن�ــز
منتــقــد7ن مـ�ـگفـتـند از ا7ن دو نفــر فـروغ است كــه بر روى ابراهـ�م گلســتـان اثر گــذاشــتـه. بـرعكسBاش درست

ن�ست.

ااااببببررررااااهههه����مممم    گگگگللللسسسستتتتاااانننن    كككك����سسسستتتت؟؟؟؟

ابراه�ـم گلســتـان براى نـسل خـود و نـسل پســ�ن و پســ�نBتر چهــرهBاى آشناست. مـن 7كى از افــراد نسل
 سالگى ابراه�م گلستـان، ده 7ازده ساله و كالس چهارم و پنجم۲۵  در -بزرگBتر7نشان-بعدى هستم. نسلى كه 

دبستان بودند.
وى مـتـفكر و هنرمندى است چـند بُعـدى كـه هر 7ك از ابعـادش به 7ك اندازه ن�ـسـتند. اگـر ا7ن ابعـاد و
ال7هBها را جـدا از هم بررسى نكن�م در شناخت او به اشـتبـاه فرو خـواه�م افـتاد. از سـوى د7گر، كمـبود انصـاف،
كــه د7گر جـز7ـى از عـادات فــرهنگى مــاست، طرز قـضــاوت مـا را در مــورد د7گران رنگـى خـاص بخــشـ�ــده است.
هرچه ن�كى 7ا بدى در وجود 7ـكنفر است همه را روى هم مـ�ر7ز7م. كاف�ـست 7ك صفت را دوست داشتـه باش�م
7ا نداشـتـه باشـ�م. او را به عرش مـ�ـرسـان�م 7ا بر زمـ�نش مـ�ـزن�م. اگر خـوش نو7س است حـتـمـا در تن�س و
آشــپـزى هم اســتـاد اسـت. و اگـر نقــاش است ولى نقــاشـ�ش چـنگى به دل نمىBزنـد چنانچــه بخـواهد از فـلسـفــه 7ا

تار7خ لختى بگو7د، حتماً جز خزعبل نخواهد گفت.
 كـشـور ما دوران بسـ�ـار مـغـشوش و مـتـزلزلى را گـذراند. جنگ۱۳۳۲ تا مرداد ۱۳۲۰بارى، از شهـر7ور 

كـه همـه جهـان را بهم ر7ـختـه بود در كـشـور مـا به سبـزهٌ سـقـوط د7كتـاتورى هم آراسـتـهBBتر شد. مـثل هر كـشـور
پس از د7كتـاتورى، ماشـ�ن حكومت در سراشـ�بى افـتاد. تـرمز و چرخ و دنده هر 7ك به طرفى رفت. روزنامـه
و احـزاب ر7ز و درشت از همـهBجـا رو�7ـد. مـهـمـتـر7ن و با نفـوذتر7ن و د7ـرپاتر7نBشـان، حـزب توده بود. هركـه
سـرش به تنش مـ�ارز7د در آن مـوقع، و بعـدها، از آسـتـانه ا7ن حـزب گذر كـرده بود. ابراه�م گلسـتـان در اوا7ل

۵

ا7ن دوره به ا7ن حزب پ�وست و چند سالى بعد بهمراه چند نفر د7گر ازآن گسست.
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، و پس ازســپــرى شــدن آن شگـفــتى ها،(۵)بعــد از« ب�ــست وهـشتِ پنجِ 7كBهـزار و سىBصــد و سى و دو»
بخشى از س�است بـازان روى آوردند به بازى روشنفكرى، هم از نوع روسىBاش و هم از نوع فرانسوىBاش. و
سپس 7ك قشر روشنفـكر ا7رانى خصال به بازار آمد كه آقاى م�ـالنى پارهBها7ى از و7ژگىBهاشان را در جا7ى

(۶)برشمردهBاند. 

 دوران شكوفـا7ـى و رشـد شـتـابان انـد7شـه و- مـ�ـالدى۷۰ و ۶۰ 7ا ۱۳۰۰دههٌ سى و چهل  -همـان تار7خBها 
هنـر و فــرهـنگ در ا7ران است. بـه مــ�ـــدانBدارى روشنـفكران مـــوجــود و مـــحـــدود. از هر صنـف: شــاعـــر، نقـــاش،
مـعمـار، هنرمند تهBآتر و سـ�نمـا، عكاس، نو7سنده. روزنامـه نگار. همـه با هم 7ا بر هم و 7ا در هم وارد صـحنه

مىBشدند. و جوانBترها بدنبالشان. ابراه�م گلستان 7كى از اشخاص چن�ن صحنهBاى بود.

ِ    ننننوووو7777سسسسننننددددهههه ِ    گگگگللللسسسستتتتااااننننِِِ ااااببببررررااااهههه����ممممِِِ
نثـر گلسـتـان و قـصـهBها7ش بى بد7ل بودنـد. به گـمان مـن هنوز هم هسـتند. پاكـ�ـزه و روان و كـوتاه و
بر7ده مىBنوشت. به قـول اهل علم و ادب مـوجـز و منقح و منجـز. سخن گـفـتنش و رفـتار و كـردارش هم همـ�ن

طور بود. تند و فرز و قاطع و مصمم.
سـهل و مـمـتنع بودن نثـرش و فـارسى نو7سىBز7بـا7ش به نمـونهBهاى كـالسـ�ك ا7ن سـبك نگارش طعنه مـ�ـزند. 

۶

 است.۱۳۳۲ مرداد ۲۸  منظور (۵)
 كه سالها پ�ش در مجلهٌ كلك چاپ شده است.- عنوان مقالهBا7ست از آقاى گلستان - به هم�ن خط و ربط-ا7ن عبارت 

 از مصاحبه «روزگار سپرى شده روشنفكران چپ»:(۶)
«... با7د به ا7ن نكته توجـه كن�م مفهوم روشنفكرى كـه در ا7ران جا افتاده مفـهوم د7گرى از روشنفكرىآقاى م�النى م�گو7ند: 

است. روشنفـكر كـسى اسـت كـه سلوك خــاصى دارد. با قــدرت همـواره در تعــارض است. تمــام زندگـ�ش در خــدمت باصطـالح خلق است... از
[كه در مـفـهـوم روشنفكرى با چن�ن مـشـخـصـاتى را حـزب توده با دركش از مـاركـسـ�ـسم 7شـان مـ�گو7ندخنده و لذت پره�ـز مـ�كند. ...». ا

 كــه مــحـصــول فــرانســه و اروپا- ســپس در باره آن نوع د7گر روشـنفكرى از شــوروى گـرفــتــه است.قــوطى ه�چ عطـارى پ�ــدا نمـ�ــشــود] 
 سپس «... مـفهـوم د7گرى هم از روشنفكرى داشـت�م كـه ا7ن نوع تعارض با قـدرت و ا7ن نوع شـ�فـتگى را نداشت». مـ�گو7ند-م�ـدانندش

«بهم�ن خـاطر بود كهآغاز مـ�كنند به شكستن تابوها و بر مـال كردن غولBهـاى حبابى و اشـتباهات پ�ـش�ن�ان و ا7ـن گونه ادامه مـ�دهند: 
مـثـال صـمد بهـرنگى، بـهBرغم بضـاعت اندك كـارهاى ادب�ش و بهBرغم بضـاعت اندك كـارهاى فكر7ش روشنفكـر طراز اول شناخـته مـ�ـشـد و
كسى مثل فروزانفر و كسى مثل غالمحس�ن صـد7قى در جرگه روشنفكرى جا7ى نداشت. .. سع�د سلطانBپور چون در زندان مقاومت كرده
با ا7ن كــه كــارهاى فكـر7ش واقــعــا بضــاعت بســ�ــار اندكى هم دارند؛ نـوعى از هنر و نوعى از شــعــرند كــه از لحــاظ ســاده انگارى شـگفت

-... اگر به آل احمد ا7رادى وارد است .[7ا گلسرخى كه خونش را بپـاى موال7ش على فشاند] انگ�زند. اما به دال7لى بر كشـ�ده م�شوند. ..
 به خـاطر خ�ـانت به سنت روشنفكـرى ن�ست. به خـاطر كم فـضل�ش است. به خـاطر پر مدعـا7ش است. به خـاطر-كه به نظر من وارد است

ا7ن كه تفكر قالبى را رواج داد، به خـاطر ا7ن كه سنت مرشد سازى و خـرقه بخشى و خرقه گـ�رى را رواج داد. ... اشكال آقاى بزرگ علوى
... ا7ن بود كـه داسـتـانBها7ش بد و كج و بىBمـا7ه هسـتند و چون چپ بود، چون حـزب توده پشـتـ�بـانش بود به عـنوان نو7سنده بزرگ از او

7اد مىBكردند. ...»
و فضا چنـ�ن ها بود كه روشنفكرها7ى كه ادعا7شـان ب�ش از گوهر فكر7شان و ب�ش از ارزش كـاال7ى بود كه عرضه م�ـداشتند
اگر از چـپ گرا7ى نمىBشـد با اداهاى نا متـعارف مىBكـوش�ـدند سرى توى سـرها برBآرند. شگفت آن كـه برخى از آنها كـه از دانش و ب�نش
-هم به واقع سرآمد بودند باز به اداهاى نا متعارف و خارج از چهار چوب جامعه هم متوصل م�شدند. هر كجا صحبت صادق چوبك م�شد 

 پ�ش از آنكه م�زان و ارزش نو7سندگ�ش را بگو7ند از دهان در7دگىBها و سرزنشBهاى زنندهBاش مىBگو7ند. و با چه وجد و-و هنوز هم
لذتى، آنBهم توسط خودِ شخص خوار و خف�ف شده. براى خودش صاحب سبك و مكتب بود.

[خطBهاى مورب (ا7تال�ك) از آنِ آقاى م�النى ن�ست]

ا7ن امت�از را هم دارد كه امروز7ست. تقل�د ن�ست. سبك خودش است.



.

؛ «مـد و مـه»۱۳۴۶؛ «جـوى و د7وار و تشنه»، ۱۳۴۵كـتــاب ها7ش: «شكار ســا7ه»؛ «آذر، مـاه آخـر پـا�7ـز»، 
؛ و۱۳۷۴؛  چهارتا7ى ترجمه؛ دو تا7ى ف�لمنامه؛ و چندتا7ى متن گفتار براى ف�لمBهاى مستندش. «خروس» ۱۳۴۸

 نوشته شده۱۳۵۰؛ كه ا7ن دو تا آخرى گرچه پ�ش از سال ۱۳۷۷«گفته ها» (نوشتهBهاى غـ�ر داستانى و گفتگو) 
 در آن دوره در ا7ران به چاپ نرسـ�ـده و بعد از انـقالب در خـارج از-به شـرحى كـه در هر دو كتـاب آمـده-ولى 

كــــشــــور چاپ شــــدهBBانـد.  كــــتــــاب «گــــفـــتــــهBهـا» نشــــانـه درســــتى است از هـوشــــمندى و روشـنى انـد7شــــه و فــــاش
گو7ىBا7شان.

ِ    فففف����للللممممسسسساااازززز ِ    گگگگللللسسسستتتتااااننننِِِ ااااببببررررااااهههه����ممممِِِ
ولى در پهنه سـ�ـنمـا كـارش به پاى نو7سندگـىBاش نمىBرسـ�ـد. در كـار سـ�نمـا نه بـدعت گـزار بود و نه

 كـمتـر از او براى سـ�نماى جـوان-در عـمر كـوتاهش-اول شـخص. همBدورهBها7ش فرخ غـفـارى و فر7دون رهنمـا 
ا7ران مــا7ه نگـذاشـتــهBاند. فــ�لمBهـا7ش، دو ســه تا7ى بلند و داســتــانى و چنـد تا7ى هم كــوتاه و مــســتند، همــه از

 مانند دسـ�كا و فل�نى 7ا رنوار 7ا برگمن سـ�نماى-در مثال-زمره فـ�لمBهاى خوبند. ولى آن چنان ن�سـتند كه 
كـشور را تكان داده بـاشد. فـ�لم «گـاو» مهـرجـو7ى همان زمـانى به روى پرده آمـد كـه «خشت و آ�7نـه» گلستـان.

 را تكان داد.(۷)اگر مقا7سه كارساز باشد،  ف�لم «گاو» بود كه بر س�نماى آن روز اثر گذاشت و «ف�لمفارسى»
خـدمت و كوشـشى كه فـرخ غـفارى به پاى رشـد سـ�نما و سـ�نمـاروBهاى ا7ران ر7خت در پهنا و درازا و

 كـه فـرخ غفـارى كـانون فـ�لم ا7ران را۱۳۲۸ژرفـا بسى ب�ش از آنBاست كـه ابراه�م گـلستـان كـردهBباشـد. از سـال 
 شــبـانه روز به ســ�نمــا و هنرهاى نـمـا7شى مــ�ــاند7شـ�ــد و-به مـدت سـى سـال-بن�ــاد گـذاشـت تا زمـان انقــالب 

مىBپرداخت.
 و۳۰، آقاى گلستان شا7د هنوز اشتغال فكرى س�اسىBBاش را داشت. در سالهاى آخرى دههٌ ۱۳۲۸در سال  

 گاه گاهى م�آمد به كانون ف�لم و هنگام بحث، حرفBهاى تندى م�زد و م�رفت.۴۰سالهاى نخست�ن دههٌ 
چند فــ�لم بلند در همــان روزگـار به بازار آمــد كـه در زمـ�نهٌ شـكل و مـحـتــوا در سـ�نمــاى ا7ران تازگى

 به تا�7ـد منقـد7ن و سـ�نمـا شناسـان كمـتـر7ن امـتـ�از را در مـ�ـان آن چند-خـشت و آ�7نه-داشت. 7كى از آنهـا 
 نه فقط به خاطر هنر س�نما7ى كه ب�شتر به خاطر پولBهاى بى حساب-  ف�لمBهاى كوتاهش (۸)ف�لم بلند داشت.

-با آن عرض و طول و دم و دسـتگاه-  در جلوت و خلوت منزلت مـ�افت. آن استـود7وى مجـهز هم -شركت نفت
البـتـه بى تاٌثـ�ـر نبـود. فـر7دون رهنمـا 7كـى دو فـ�لم ب�ـشـتـر نسـاخـت. پولى نداشت كـه بسـازد. مـعلـمى مـ�كرد.
صـحــبت مىBكــرد. 7اد مـ�ــداد. شـاگـرد تـرب�ت مـ�كـرد. حـضـورش و نـفـسش از فــ�لم سـاخــتن آگـاهى بـخشBتر بود.

۷

  اصطالحى كـه دكـتر هوشنگ كـاووسى سـاخت براى فـ�لمBهاى بنجل و مـبتـذل فـارسى آن دوره و به سرعت بـر زبانBها افتـاد و(۷)
اقبال عام 7افت.

    از نظر دوست د7ر7نم كامران نوزاد  كه در فضاى س�نماى ا7ران و همپاى با آن بال�ده است:              (۸)
ف�لم «ق�صر» ك�م�ا7ى س�نماى عمومى را متحول كرد و ف�لم «گاو» مهرجو7ى س�نماى روشنفكرى را.)(  

 از فـ�ـلم قـ�ــصـر-مـردگــان را چرا-جــالب آنكه آقــاى گلســتـان كــه ه�چ تنابـندهٌ زندهBاى را ال7ق تعــر7ف و تشــو7ق نمىBشناســد
] كـه آنهم مدالBها7ى را كـه به كارگـردان۱۵۲-۱۳۹ستـا7ش كـردهBاست. [نگاه كن�د به كـتاب «گـفتـهBها»؛ مقـالهٌ س�ـر سقـوط 7ك امكان صص 

ف�لم دادهBاست آخر مقاله از او پس م�گ�رد.
ستا7ش نامه مردگان را هم در هم�ن كتاب بب�ن�د:

 مقاله هوشنگ پزشكن�ا.۱۳۸-۱۲۷مجتبى م�نوى و مسعود فرزاد كه كتاب را پ�ش كششان كرده و صص. 

 با «س�نماى آزاد» كه پا7ه گذاشت رهرو هم�ن راه بود.-كمى د7رتر از ا7ن آقا7ان-بص�ر نص�بى 



ِ    ررررووووششششننننففففككككرررر ِ    گگگگللللسسسستتتتااااننننِِِ ااااببببررررااااهههه����ممممِِِ

آقـاى گلسـتـان روشنفكر مـبـرز و مـبارزى بـود. ذهنى بس نقـاد داشت و نوعى ذكـاوت كـه شگفت انگ�ـز
  چون اسـاساً از(۹)مىBنمـود. عـبوس و اخـمـ�نه هم، از آن زمـره كه دكـتـر م�ـالنى نشـان�ـشان را داده، هـرگز نبـود.

قب�له ا7نچن�ن روشنفكرانى نبود، سازنده بود.
امـا به عوض خـال7ق را از باال با تلخى و بى اهم�ـتى مىBنگر7ست. با نگاهش مـ�گفت: «با ا7ن نادانهـا چه با7د
كرد؟» در بحث چابك و هوش�ار و بدون رو در وا7سى بود، تا مرز تحق�ر و پرخاش و گزندگى پ�ش م�رفت.
گــاهى از مــرز هم مــ�گذشـت وبه  فــراتر مىBرســ�ــد.  دوسـتـى مــ�گفت خــانمى كــه تز دكــتــرا7ش در مــورد فــروغ
فــرخـزاد بود وقــتى شن�ــد كـه ا7شــان در لوسBانجلس اسـت بد7دارشـان شــتـافـت، به تقـاضــاى 7ارى و راهنمــا7ى.

(۱۰)پاسخ شن�د كه: «خانم قرمه سبزى را چطور مىBپزند؟» 

رك حـرف زدن از و7ژ7گىBهاى روشنفكرى  است امـا لنتـرانى جنمى د7گر است. آ7ا ابراه�ـم گلستـان  
فرق ا7ن دو را نمىBدانست؟ 7ا م�دانست ولى دوست مىBداشت با رفتارش «متفاوت» شناخته شود؟

روشنفـكر «مــتــفــاوت» 7ا در شــمــارروشنـفكرانى است كــه بـا ادا و اصــولهــاى مــخــصــوص خــود مــعــركــه
  گر7زان از- گرچـه شمارشـان كم-مىBگـ�رند و هـوراكش مىBجو7نـد. و 7ا گونهBاى نوBمـالمـت�ـه Bهاى امـروز7ند 

مر7د و مراد بازى. امت�ازى كه دارندهBاش هم بزرگ ومحترم است و هم  بركنار از تفرعن و خردهBگ�رى.
ِ    گگگگللللسسسستتتتاااانننن    وووو    ججججاااا7777گگگگااااههههشششش    ددددرررر    ججججااااممممععععهههه    ررررووووششششننننففففككككررررىىىى ااااببببررررااااهههه����ممممِِِ

آقـاى دكـتـر مـ�ـالنى كــه درزمـ�نه تجـدد ا7ران بررسى هاى گـونـاگـون و فـراوانى كـردهBاند و در
انواع نـوشـــتـــهBهاشـــان از ب�ـــهـــقى و ســـعـــدى تـا تقى زاده و فـــروغى و آل احـــمـــد و بـهـــرنگى و بســـ�ـــارى د7ـگر،
بمنـاسـبـتBها7ى به عنوان «روشـنفكر» نام بـردهBاند من ند7دهBام جــا7ى، نـامى از ابراه�م گلـسـتــان برده بـاشند.

اگر اشتباه مىBكنم از هم اكنون پوزش مىBطلبم.
از جــهــان نو7ـسندگى و فــ�لـمــســازى كــه بگذر7م؛ در زمـــ�نهBهاى د7گـر فــرهنگ و هنر هـم اشــخــاصى را

۸

 از مصاحبه «روزگار سپرى شده روشنفكران چپ»:(۹)

 در-كـه حــاوى چهـار مــصـاحــبـه «پرو7ـز جـاهد» است با ابـراه�م گلســتـان-)  ل�لى گـلسـتــان در كـتــاب «نوشـتـن با دورب�ن» ۱۰(۰
7اداشتى پدرش را ا7ن گونه معرفى م�كند:

«ابراه�ـم گلســتـان همــ�ن بـود كـه خــواند7د. پر از كــار و زحــمت، پر از انرژى، بـا اشـراف كــامل به تمــام جنـبـهBهاى فــرهنگ و هـنر، پر از
تناقض، پر از احساسات بى پرده و صر7ح، نرم و مهربان، هم شر7ف و هم خبـ�ث، زمخت و در7ده، خاله زنك و ل�چارگو، پر از جمالتى كه
بوى گند تحق�ـر كردن از آن م�آ7د. در نها7ت ابراه�ـم گلستان آش در هم جوش خوشـمزهBاى است پر از سبز7هاى مـعطر، س�ر داغ نعناى

داغ كشك و زعفران كه پس از خوردن آن به دل درد شد7دى دچار مىBشو7د.
نوش جان و گواراى وجود.»

 بدن�ـا آمـدهBاند. در نـسل پس از ا7شـان [دههٌ دوم۱۳۰۰  مـراد از «هم نسل آقـاى گـلسـتـان» كـسـانى هسـتنـد كـه در دههٌ نخـست (۱۱)
] روشنفكران بـسـ�ـارى هسـتند كـه در ا7ـن 7ادآورى فـهـرست واره۱۳۲۰ ۳۰-] و نسل پس از آن [دههٌ ســوم؛ سـالهـاى ۲۰-7۱۳۱۰عنى سـالهـاى 

نامشان برده نشده است.
روشن است كه ا7ن طبـقهBبندى سى سـاله [از به دولت رس�دن رضـاشاه تا از دولت افـتادن دكتـر مصدق] به تقـر7ب است، نه به

دقت.

 كه، هر 7ك در رشـته خود، هم�ن انـدازه پهلوانBو 7لBاند و داراى قابل�ت-(۱۱)از نسل آقاى گلسـتان-مىBشناس�م 



و ظرف�ت روشنفكرىB. تنها، براى نمونه، چند نفرى را مىBتوان بر شمرد و 7ادى از ا7شان كرد:

از مـ�ـان ط�ـفى از نو7سندگـان و نقـاشـان و شاعـران و د7گر هنـرمندان و اند7شـمندان، براى نمـونه، : 
از نقــاشِ شـاعـر ســهـراب ســپـهــرى، و د7گرانى چون بهــمن مـحــصص و پرو7ز اوصــ�ـا.  از 7وسف شــر7عت زاده
معـمار، دوست و همـقدم خل�ل ملكى، كه بىBشـك 7كى از اثر گزاران در معـمارى امروز ا7ران اسـت. بخش قابل

 كـمتـر-كـه بر اوضـاع مـعـمـارى نو7ن ا7ران اشـراف دارند-مـالحظه7Bى از مـعـمـاران فعـال و جـوان امـروز ا7ران 
كــسى را برتر از او مى شنـاسند. هم ازنظر درك و بـ�نش هنرى و هم در زمــ�نهٌ تعــهــد و پا7بندى به اصــول و
اخـالق روشنفكرى. د7ـگر مىBتوان از خـود خل�ل ملكـى. به عنوان روشنفكر نام برد. و از بـرادرش حـسـ�ن ملك
كـــه مـــورد احـــتـــرام آقـــاى گلســـتـــان نـ�ــز هـست.  ... از فـــر7دون هـو7دا، ...ســـعـــ�ـــدى ســـ�ـــرجـــانى،..  و .ســـ�ـــمـــ�ن
بهبـهانى....و نامBهاى بس�ـارى د7گر كه مرتب به ذهن مـتبادر Bمـ�شوند. از پرو7ز صـ�اد، احسـان طبرى، آرامش

دوستدار، شاپور بخت�ار، ا7رج پزشكزاد ...هادى خرسندى
حـــال هنگـام درنگ است. نه ا7ـن كـــه «روشنگرى» و«آگـــاهى بـخــشـى» و «انتـــقـــاد از وضــعـــ�ت مـــوجـــود
جـــامـــعـــه» و «نقـــد قـــدرت» از جلوهBهـا و عناصـــر و مـــقـــوالت روشنفـكرى است. نـه ا7ن كـــه عـــمل و كـــالم مـــثـــبت

 بگشـا7ـد، سـازندهBتر و- نه واه�ـات-روشنفكـرانهBاى كـه مـردم را بـر انگ�ـزاند و چشـمBها را بر روى واقـعــ�ـات 
كـارآتر از كـالمـى ست كـه فـقط ز7ور انجـمـنBهاى روشنفكرانه مـ�ــشـود. پس مىBتوان ا7نان و بســ�ـارى د7گر را
نام برد كـه 7ا به خـاطر مـجـموع آثار و اعـمـالشـان و 7ا به جـهت فـقط 7ك حـركت و 7ا 7ك اثر تاٌئ�ـد عـام بدست

(۱۲)آوردهBاند.

و اكنون جـاى ا7ن پرسش است. با چه سنجـهBاى مىBشود «روشنفكر بـرجسـته ا7ران» را برگـز7د؟ و 7ا 
گـفت فــالن از فـالن برجـسـتـهBتـر است؟ اصـالً «بر جـسـتــه تر7ن» حـامل چه مـعـنى و خـاصـ�ـتى اسـت؟ آن چه مـهم
است فـضــاى روشنفكرى است كــه بازتاب و برآ7ندِ حــركتِ مـجـمــوعِ روشنفكرانِ جـامــعـه است. 7كى دو نـفـر نه

نشاط و انبساط آن فضا را به سو7ى م�كشند، نه خشكى و برهوتىBاش را.
از ا7نB گـذشتـه، بخـشش القـابى كه «تر7ن» گـونه هسـتند آ7ا بازار «منجى طلـبى» و «مر7د و مـرادى»

- در ا7نBجـا به خـصـوص-  رمگى» را رونق نمـىBبخـشـد؟ جـر7انى كـه نو7سندگــان و اند7شـمندان و -و «شـبـان 
شخص دكتر م�النى، به شهادت نوشتهBهاشان، مدتBهاست نكوهشش م�كنند و با آن در پ�كارند؟

۲۰۰۷ژوئن    

۹

   از باب نـمــونه: ا7ـرج پزشكزاد را تـنهـــا به خـــاطر خلق مـــفـــهــوم «دا7ى جـــان ناپـلئـــون�ــزم» و هـادى خــرسـندى را به خـــاطر(۱۲)
فاشBگو7ىBها و بر مال كردنBها7ش.


