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نقدي بر سن پطرزبورگ، ساخته بهروز افخمي

 تالقي سه عامل 
براي فیلمي ديدني

پرده نقره ای

واژه سن پطرزبورگ فوري آدم را به شوروي اسبق و روسيه 
اما  آنها.  دوره  ابهت  و  تزارها  دوران  و  كند  مي  پرتاب  جديد 
فيلم بهروز افخمي كمدي است؛ نوعي كمدي ويژه كه با تاريخ 
 فانتزي و واقعيت توامان شده است. بهروز افخمي را با كارهاي 
نيمه تمامش مي شناسند، دو فيلم نيمه تمام چون ته دنيا و فرزند 

صبح را دارد كه معلوم نيست چه زماني پايان يابد.
فانتزي كه فضاي  او در روز فرشته توانسته بود يك فضاي 
جديدي بود خلق كند. اين بار هم يك متن پيچيده و پر از تعليق 
و يك ميهماني مفصل براي تماشاگر بر پا كرده است تا بتواند ما 

را بخنداند و دل خوش كنيم كه يك كمدي جديد ديده ايم.
از  پر  كه  است  فيلمنامه اي  بر  متكي  اول  گاه  نظر  در  فيلم 
يك  كريم  است.  كارتوني  گاهي  حتي  و  مدرن  هاي  شوخي 

با  اتفاقي  طور  به  زندان  از  آزادي  از  پس  كه  پاست  خرده   دزد 
نشانه هاي وجود يك گنج مواجه مي شود و خيال مي كند تنها 
كسي است كه اين كشف را كرده است. در اين پژوهش كريم 
پسر گمشده تزار روسيه است كه از قتل عام خانوادگي جان سالم 
بدر برده است و يك انجمن مخفي در پي احياي حكومت تزاري 
در روسيه به دنبال اوست. به نظر مي رسد كمدي اين فيلم فارغ 
از كمدي هاي اين دوره سينماي ايران است كه تبعا اين حسن 
نسبتا  اي  فيلمنامه  پطرزبورگ  سن  در  مهم  عنصر  چراكه  است 

خوب و يك كارگردان توانا پشت سر كار بوده است.
سازگار  بسيار  فيلمنامه  چارچوب  در  هاجر  مستانه  تدوين 
نشاط  و  خنده  باعث  باشد  قرار  كه  هايي  فيلم  تدوين  و  است 
تماشاگر باشند در سينماي كشور ما كار نشده است. اما خطري 

درست  كمدي  يا  طنز  شكل  اگر  كه  است  اين  دارد  وجود  كه 
خود  خصوصيات  و  واقعي  ويژگي  است  ممكن  نشود  رعايت 
داراي  فيلم  اصلي  كاراكتر  دو  از  كدام  هر  بدهد.  دست  از   را 
ويژگي هاي رفتاري و حركتي هستند. برای مثال كريم با انگشت 
اشاره مدام تهديد مي كند و فرشاد مدام آدامس مي جود. تدوين 
بخنداند.  مارا  كه  دارد  زيادي  هاي  مكث  ها  ويژگي  اين  روي 
اصوال فيلم لحظاتي خوب دارد اما كمي طوالني به نظر مي رسد 
چون مي دانيم كه تدوين حرفه اي به شدت سليقه اي است ولی 

مي توان تدوين اين فيلم را خوب ديد.
آرشيوي  نمايش  خود  )اختتاميه(  پانوراميك  نماهاي  با  فيلم 
تاريخي و تيتراژ كارتوني اش اولين نشانه ها را به ما مي دهد كه 
با فيلمي كمدي با رنگ تاريخي روبرو هستيم. اما نوع كمدي از 

جنس ديگري است.
با مشاهده فيلم و خارج شدن از سينما مي توان اعتراف كرد كه 
فيلم از معدود فيلم هاي آبرومند در سينماي كمدي اين سالهاست؛ 
ضرب  به  و  ساختگي  موقعيت  يك  ايجاد  با  فيلم ها  آن  چراكه 
باالخره  دارند  قصد  دار  شكلك  رفتار  و  لودگي ها  و  ديالوگ ها 

تماشاگران را بخندانند.
فيلمنامه  دليل  به  ندارد  سازي  كمدي  سابقه  كه  كارگرداني 
فيلمي مخاطب پسند ساخته است. شايد پرقوت  پيمان  پرو  اي 
به  فيلمنامه   كه  است  دانشی  و  اطالعات  فيلم  قوت  نقاط  ترين 
آن مي پردازد. شايد فيلمنامه نويس عالوه بر خواندن و نوشتن، 

فيلم هاي تاريخ سينما را نيز تماشا كرده است.
چون صحنه اي كه پر از شوخي و تفريح است نشان مي دهد 
يا فيلم هاي خاص خارجي تعلق  به فيلم و  فيلمنامه نويس  كه 

خاطر داشته است.
خوب  فيلم  يك  به  نويس  فيلمنامه  خاطر  تعلق  واقع  در 
جهانی باعث شده كه شايد شوخی ها براي مخاطب اين جايي 
تمام  است  شده  ساخته  اي  حرفه  چون  اما  نباشد.   ملموس 
صحنه ها پذيرفتني است و منطق دروني فيلم را دريافت مي كنيم 
اين دوره سطحي و  آثار كمدي  الفت مي گيريم. چون  با آن  و 
ساده انگارانه است. حاال سن پطرزبورگ با ادغام واقعيت و تخيل 
ارائه كرده كه  فيلمي كميك  تاريخي يك كشور و دوره معاصر 

تماشايش لذت بخش است.
از  و  است  بازيگران  بازي  فيلم  اين  امتياز  ديگر  نظر  از 
روحاني اميد  تا  فيلم(  نويس  )فيلمنامه  خاني  قاسم   پيمان 

)منتقد و نويسنده سينمايي( بازي هايي در خور روايت انجام داده اند.
تمام بازيگران در نقش هاي خود جاافتاده اند و همان هستند 
باشند. زيرا به كمك كارگردان و فيلمنامه حساب شده   بايد  كه 
توانسته اند بازي هايي كه طنزي لطيف و دوست داشتني را در 
بطن خود داشته ارائه دهند تا در نهايت بتوانند احساس مطلوب 

را به بيننده منتقل كنند.
به رغم اينكه مدت زمان فيلم دو ساعت است مخاطبان خسته 
نشده و فيلم را پي مي گيرند، چرا كه رويدادها به دنبال هم و 
با منطق داستاني پيش مي رود و به افشاي فعاليت كاراكترها و 
پيشبرد داستان كمك مي كند. در واقع سن پطرزبورگ تالقي سه 

عامل كارگردان، فيلمنامه نويس و بازيگران است.

نگره
 پیشتازی شعر نیما یوشیج 

به دلیل تجربه گرایی

نيما يوشيج را پدر شعر مدرن فارسی می دانند اما او عالوه بر اينكه شعر 
مدرن را در زبان فارسی وسعت داده، به عنوان پلی از شعر كالسيك به شعر 
مدرن نيز محسوب می شود. پيشتازی شعر نيما نسبت به هم دوره ای های او به دليل 
تجربه گرايی اش در محتواها و ساختارهای مختلف شعری می باشد. اينكه نيما به 
تجربه های شاعران قبل از خود بسنده نكرد، عامل اصلی متفاوت شدن اشعارش از 
شعر ديگران است.  نيما در اشعار اوليه اش هنوز ذهنيت مدرن را وارد نكرده بود 
و با ديدی سنتی شعر فارسی سرود. از اشعار سنتی او می توان به شعر "از قصه 
رنگ پريده خون سرد" اشاره كرد كه در قالب مثنوی سروده شده و در آن از هديه 
جان سوزعشق به رنگ پريده و خون سرد ياد كرده است. در اين شعر زندگی 
روستايی كامال مشخص است و ذهنيت اوليه نيما در شعر را نشان می دهد. غزل 
"افسانه" در اشعار نيما از جايگاهی خاص برخوردار است. نيما خود ساختار اين 
شعر را برای توصيف طبيعت به ساير قالب های شعر كالسيك ترجيح داده و 
علت اين ترجيح را آزادی در بيان معانی و شرح طبيعت دانسته است. اين شعر 
يك گفتگوی بلند بين افسانه و عاشق است. افسانه از دلی آشفته سخن می گويد 
و عاشق شرح درماندگی خود را به او می  گويد و افسانه را عالج درد خود و 
همراه گريه های شبانه خود می داند. عاشق از افسانه می پرسد كه آيا او يك قصه 
است؟ و افسانه در جواب می گويد كه قصه عاشق بيقرار است. افسانه از عاشق 
می خواهد كه زندگی را به شادی و خوشی بگذراند اما عاشق به او می گويد كه 
شادی و خوشی جز وهم و فريب نيست و می گويد كه صدای او را در آسمان ها 
فقط فرشته ها می شنوند و در پايان اين شعر نيما از زبان عاشق می گويد كه جز دل 
عاشق بيقرار كسی خواننده نوشته او نيست. نيما تمايلی به رها كردن وزن در اشعار 
خود نشان نداده است. او وزن را با كوتاه و بلند كردن سطرهای شعر با قافيه های 
مشخص به كار برده است. شعر"ققنوس" نمونه ای از اين نوع اشعار او است. در 
برخی از اشعار نيما همانند شعر بلند افسانه می بينيم كه سطری آزاد در شعر وجود 
دارد كه در انتهای هر دو بيت می آيد. آوردن اين سطر آزاد در شعر به بيان شعر 
بلند كمك بيشتری می كند و در عين حال می تواند به عنوان پلی بين هر دو بيت از 
شعر با دو بيت بعدی آن به حساب آيد. شعر شير و يادگار نمونه ای از اين اشعار 
است. در اين اشعار نيما از زبان مردم ده و نيز حيوانات به دادن اندرزهای زندگی 
پرداخته است. در شعر "بز مال حسن" نيما به ساختار ديگری از شعر پرداخته كه 
در آن يك بيت با قافيه دلخواه و چهار بيت با قافيه های يكسان وجود دارد و نيما 
در پايان اين شعر بيتی با قافيه ای آزاد آورده است. نيما به قالب های مثنوی و غزل 
نيز توجه داشته است. در اشعاری كه درباره گل سروده و به آدمی اندرز داده كه از 
غرور گل دوری كند از اين قالب های كالسيك استفاده كرده است. در غزل "گل 
زودرس" برخالف مثنوی های قبلی كه درباره گل و اندرز به آدمی بود اين بار اين 
گل عاشق كش است كه گله می كند كه بيننده او قدر او را ندانسته و با غفلت از او 
گذشته است. قابل ذكر است كه نيما در پايان اين غزل از بيتی با قافيه آزاد استفاده 
كرده و درواقع آزادی در سرودن غزل را پيشنهاد كرده است. نيما در شعر "از تركش 
روزگار" به ساختار ديگری رو آورد. در اين شعر هر بخش شامل سه سطر است كه 
دو سطر اول و دوم با يكديگر هم قافيه است اما سطر سوم قافيه آزاد دارد و می توان 
اين شعر را مثنوی در نظر گرفت كه قطع شدگی بين بيت ها به دليل وجود سطر 
آزاد به طور متناوب انجام شده است. از ديگر ساختارهای شعری نيما در شعرش 
با عنوان "جامه  مقتول" ديده می شود كه هر سه سطر هم رديف و هم قافيه با يك 
بيت به طور متناوب قطع می شود. ساختار مثنوی با سطر آزاد در شعر بلند "سرباز 
فوالدين" نيز ديده می شود. اين ساختار به نيما امكان سرودن شعر بلند را داده است 
و در عين حال اين ساختار از مثنوی تفاوت چشمگيری ندارد و سرودن شعر در 
اين ساختار به آسانی سرودن مثنوی است. در اشعار كالسيك شاعر از عينيت هايی 
كه در اشعارش به كار می برد و اشيا مختلف را در شعرش معرفی می كند برای 
اندرز به مخاطب شعر و بيان تاثير اين اشياء بر روح آدمی استفاده می كند كه اين 
نگاه سنتی نيما در اشعار اوليه اش به همين مورد مهم مربوط است اما نيما در اشعار 
مدرن خود از اين نگاه سنتی به نگاه جديدی رسيد كه تاثير روح آدمی بر اشياء را 
در شعر خود بيان كرد. در واقع می توان گفت مدرنيسم در شعر به نوعی واژگونی 
در نگاه شاعرانه برمی گردد كه آدمی تاثيرگذار است و آنچه بر آن تاثير گذاشته اشياء 
است. در نگاه مدرن شاعر از اشياء نشانه های جديدی در شعر خود می سازد و با 
دگرگون كردن اشياء در شعر خود به استقبال مفاهيم جديد می رود. يكی ديگر از 
تفاوت های ساختاری كه نيما در اشعار خود به آن توجه دارد در شعر بلند "خانواده  
سرباز" است. در اين شعر بعد از هر دو بيت از مثنوی دو سطر با قافيه ای متفاوت 

آمده كه سطر دوم از سطر اول كوتاه تر است. 

ترانه جوانبخت

پشت صحنه
 نگاهی به نمایش »کسوف« 

 به  نویسندگی  و کارگردانی ایوب آقاخانی

نقطه  صفر انسانی
محمد ایمانی فوالدی

شاهرخ تندرو صالح

زمانی  پيش  سالها  كه  است  ای  افغانی  مهاجر  مِيَمند 
با كشور همسايه بوده وارد  ايران درگير جنگ  كه حتی 
لقمه  تا  ايران همه كاری می كرده  ايران شده است. در 
نانی به دست بياورد و زنده بماند همانطور كه االن همه 
افغانی ها در ايران سخت ترين شرايط زندگی را تحمل 
بنيادگرايان  افراطی ها و  از خشونت  بتوانند  تا  می كنند 
باشند.  امان  در  كشورشان  در  موجود  های  نابسامانی  و 
بی شك تحمل اين مالمت ها در ايران را بر زندگی در 
افغانستان ارجح می دانند. اما زندگی اين مهاجر افغانی 
البالی  در  او  است.  متفاوت  مهاجران  ديگر  با   اندكی 
قصه ای كه مجبور به اقرار آن است، به گذشته بر می گردد 
و زمانی را نشان می دهد كه عاشق دختر ايرانی كولی ای 
به نام ثريا می شود. ثريا در زمان كودكی پدر و مادر خود 
را از دست داده از همين رو اربابی او را به خدمتكاری 
خواستگاری  ثريا  از  ميمند  كند.  می  بزرگ  و  گيرد  می 
شود  می  حامله  ثريا  كند،  می  ازدواج  او  با  و  كند  می 
زبان  از  ماجرا  آورد  می  دنيا  به  آسف  نام  به  پسری  و 
ميمند به روزگاری نزديك در اين ايام می رسد زمانی كه 
مجوز افغان ها در ايران لغو می شود و بايد به سرزمين 
خود باز گردند... آنها می خواهند قاچاقی به نقطه صفر 
مرزی بروند جايی كه نه متعلق به ايران است و نه متعلق 
خاشاک  و  خس  با  است  بيابان  كه  جايی  افغانستان  به 
بسيار،  اما در عوض هيچ كس كاری به آنها ندارد. می 
و  مرزی  پليس و گشت  بدون  آرمانشهر  در يك  توانند 
 تهاجم به حقوقشان در كنار هم زندگی كنند اما به ناگاه 
حادثه ای رخ می دهد؛ آسف فرزند  آنها به روی مين می 
رود و كشته می شود و تمام اجزای بدنش در باد سردی 
كه در حال وزيدن است پخش می شود و باد آنها را به 
هركجا كه می خواهد می برد. از توده جسم متالشی شده 
آسف غباری به وجود می آيد كه همچون كسوف روی 

خورشيد را می پوشاند...
اين عصاره تمام آن چيزی است كه بر سر اين زن و 
شوهر از دو فرهنگ متفاوت اما با يك سرنوشت مشترک 
می آيد.اما در اين اجرا نويسنده تمام اين داستان را به دو 
ديدار می كشاند..  به  زمان  دو  در  موازی  بطور  و  شيوه 
اول زمان حاضر است: در يك بخش ميمند چمباتمه زده 
و دارد به سواالت بازپرسی كه ما چهره او را نمی بينيم 
اما مشخصا از نوع بازيجويی اش قابل درک است كه از 
عوامل پليس امنيت ايران است، جواب پس می دهد كه 
كه هست  و  بشود  ايران  وارد  قاچاقی  می خواسته  چرا 
را  ثريا  كار می كند و غيره، در يك بخش ديگر   و چه 
مشابه  نسبتا  سواالتی  او  از  بازپرس  همان  كه   می بينيم 
دو  اين  زندگی  از  بخشی  اين سواالت  دل  از  می پرسد. 
دو  اين  كه  است  زمانی  دوم  شيوه  شود...  می  روايت 
زمان  به  رفتن  با  كردند،  روايت  كه  را  خود  ماجرای 
گذشته بازی می كنند و می توان گفت كه در اين بخش 
است كه جنبه دراماتيك نمايش شكل می گيرد و ما به 
زندگی شان  مرد و  اين دو زن و  ميان   كنش در صحنه 
می رسيم. چرا كه در بخش روايت و بازجويی ما صرفا به 
بيان راديويی ای از ماجرا دست می يابيم و اين روايت 
فقط  ما  كه  شود  می  مسجل  تر  محكم  زمانی  راديويی 
صدای بازجو را از بلندگو داريم و اين دو فقط در نوری 
موضعی نشسته اند تا به سواالت بازجو پاسخ دهند بدون 
هيچ عملي)act(. همچنين بايد بر اين نكته تاكيد داشت 
كه ساختار كلی اين اثر از عمل زيادی برخوردار نيست؛ 
در واقع اين سايه داستان است كه سنگينی اش بر همه 
جا گسترده شده و اليه  های اجرايی متن و اثر نمايشی را 
تحت الشعاع قرار داده است. به ويژه هنگامی كه طراحی 
صحنه اثر بسيار گنگ و نامفهوم است و تا پايان نمايش 
خود را در زنجيره نشانه ها و دال و مدلولی  اثر اجرايی 
هم  را  نمايش  نور  گنگ،  موقعيت  دهد.اين  نمی  جای 
نوری  های  توناليته  كليت  كه  جايی  تا  گيرد  می  بر  در 
می شود  و عمومی خالصه  ای  نقطه  دو شكل  به  اجرا 
بدون تعين بخشيدن به وضعيتی كه كاراكترها در داستان 
درگير آن هستند.اما عنصری كه وزن نمايش و ريتم كار 
را به درستی در دست گرفته بود و حفظ می كرد بازی 
آذرنگ  بود.  افغانی  مهاجر  نقش  در  آذرنگ  رضا  حميد 
حركات  كردن  پيدا  دنبال  به  هميشه  اش  بازی  نوع  در 
جسمانی، تكيه كالم ها، لحن و عاداتی در شخصيت است 
كه چهره كاراكتر را چند بعدی می كند هرچند كه آذرنگ 
در پی رسيدن به اين وضعيت از عناصر تيپيك نمايشی 
كليشه  سمت  به  استفاده  اين  اما  كند  می  استفاده   هم 
تا  تماشاگر  برای  را  نقش  چهره  حال  اين  با  رود،  نمی 
حدود زيادی آشنا می كند. ويژگی اين تكنيك اين است 
وجود  به  نقش  با  برخورد  در  ميانی  وضعيت  يك   كه 
می آورد يعنی نقش نه به عمق می رود و نه در سطح باقی 
می ماند نهايتا چيزی كه باقی می ماند چهره ای قابل قبول 
برای تماشاگر عام است. نكته پايانی كه در فراسوی نقد 
ساختاری اثر قرار دارد... پرسش به اين سوال است كه 
در مقايسه با وضعيت مهاجران ايرانی به ديگر كشورهای 
دنيا وضعيت ميمند تا چقدر در اولويت ارزشيابی است. 
آيا االن موقعيت افغان در ايران و مساله و چالش افغان 
آيا  نيست؟  سياسی  برد  يك  برای  تبليغاتی  ای  سوژه 
ايرانيان پناهنده به تركيه و يونان و ديگر كشورها شرايطی 
ايران  در  افغانی  مهاجر  هر  از  تر  وحشتناک  مراتب  به 
را تحمل نمی كنند بدون اينكه وضعيت شان برای آينده 
مشخص باشد؟ مساله افغان در جهان سالهاست كه مساله 
اول رسانه ها، روزنامه ها و فيلم های سينمايی به ويژه 
در ايران از طرف كارگردانان نسل اول بعد از انقالب بوده 
مهاجران  موضوع  به  كه  اندازه  آن  كه  به جايی  تا  است 
افغانی پرداخته شده در تمام مدياها به مساله مهاجرت و 

پناهندگی ايرانيان پرداخته نشده است.   

نگاه

زندگی در جهان مدرن نياز به اسباب و ملزوماتی 
دارد كه اگر چشم بر آنها ببنديم يا منزوی می شويم 
و يا به نابودی می رسيم . يكی از ملزومات پرداختن 
به زبان است . زبان امكان گفت و گو و ارتباطات 
به  فارسی  شيرين  زبان   . كند  می  مهيا  برايمان  را 
اين  فرهنگی  جغرافيای  قلمرو  در  و  خود  سهم 
داشته  آنكه كاركرد عملی  از  بيش  متاسفانه   زبان 
به  است.  خود  شفاهی  كاركردهای  اسير  باشد  
عبارتی، ما فارسی زبان ها  اكثرا  به دانش شنيداری 
است  شوخی  مكتوب.  دانش  نه  هستيم  متكی 
كه  بخواهيم انكار كنيم. از مشخصه های فرهنگ 
پنهان گويی و يك كالغ چهل  به  ميل   شنيداری، 
كالغ كردن است. همه ما از اين مشخصه به سهم 
خود زخمی بر جان داريم. می توان با يك چرخش 

كوچك حال گردانی كرد؛. 
كرد مردی از سخندانی سؤال                

حق و باطل چيست ای نيكومقال؟
گوش را بگرفت و گفت اين باطل است
چشم حق است و يقينش حاصل است

   برای رسيدن به فرصت انتقاد كه در حقيقت 
عرصه حق و باطل هر چيزی است،  چند نكته الزم 

است :
• موضوع انتقاد 

• چشم انداز موثر انتقاد 
• سهم انتقاد در جستجوی حقيقت  موضوع

• دانش و ابزار انتقاد 
از  مصائب روشنفكری و ادبيات ايران يكی همين  
 سهل انگاری  در مصرف زبان و  غير تخصصی  
نگاه كردن به مسايل  و ميوه سر چراغ ديدن ادبيات 
و روشنفكری است . حال آنكه كامل ترين مختصات 
رفتار عقالنی و خرد ورزانه  حوزه فرهنگ و بسط  
دانش انتقاد  را می توان در آثار روشنفكران  مشاهده 
كرد . ضمن اينكه  "روشنفكر" در گستره زبانی  هر 
فرهنگ،  می تواند  مصدر  روزآمدی  علومی  باشد 
كه عدم برخورداری از آنها  منجر به انزوا يا نابودی 

يك فرهنگ  می شود.   
ادبيات  و  روشنفكری  حقيقت   به   پرداختن 
خردورزانه   ِ اسباب  روشنفكری  ادبيات  حق   و 
می خواهد.  يك بررسی اجمالی از ادوار شناسی 
روشنفكری ايران نشان می دهد كه ايران معاصر از 
شش نسل روشنفكر    برجسته و صاحب  عمل ب 
روشنفكری   برخوردار است. اين شش نسل در 

برش های تاريخی زير قابل مطالعه هستند :
• نسل اول روشنفكری  1182 تا 1285 ه . ش 
• نسل دوم روشنفكری  1285 تا 1305 ه . ش 
• نسل سوم روشنفكری 1305 تا 1320 ه . ش

• نسل چهارم روشنفكری 1320 تا 1332 ه . 

ش
• نسل پنجم روشنفكری  1332 تا 1357 ه . ش

• نسل  ششم روشنفكری 1357 تا 1387 ه . 
ش 

     نسلی ديگر نيز از اواخر 1387 ه.ش   پا 
گرفته كه از  ويژگی  های اصيل و غير قابل تحريف 
و انكارش،  اعتنا داشتن به واقعيت های  زندگی 
معاصر انسان ايرانی، نگاه انتقادی اش به ماجراها 
و  قائل بودنش به اصالت و اعتبار  بخشی دانش   
بومی  و زخمی شدنش  از فرصت طلبی ها  است.  
ناديده گرفتن و هيچ انگاری  تالش های روشنگرانه  
طيف های روشنفكری ايران در ادوار گذشته تاريخ 
نگاه داشتن جامعه  و مشتاقان  برای  ترفندی  مان 
آثار ادبی فلسفی و انتقادی در ايستگاه مصرف آثار 
از مميزی و  بنيانی مرصوص    . ترجمه ای است 
نظام  كه  انتقادی   ادبی  انديشه های  سازی  عقيم 
پاستوريزاسيون فرهنگی ادبی  مان بر شالوده آن بنا 
نهاده شده است .   حال آنكه  گذشته روشنفكری  
ما با عبور از  مسير های  پُر خار و خطر  تهجر 
و تقّشر،  در خورد توان سنگ بر سنگ  گذاشته 
را  گذشته  روشنفكری   ادبيات  از  بخشی  اند.  
از  تبيين    مطالبات  عمومی     می توان    در  
"حقوق فردی"،  "قانون"  و "قانونمند ساختن" امور 
بازخوانی كرد. ظاهرا بخشی از رويكردهای كنونی 
با  رفتن  كلنجار  روشنفكری،  مباحث  به  رسانه ها 
وهمی خودساخته است: امر روشنفكری! بايد گفت 
كه روشنفكر در موقعيت كاركردی خود هيچگاه  
امر بر نبوده و نيست. امر بران روشنفكری را می 
توان تنها در ادبيات ژدانفی روسی ديد . ادبيات و 
روشنفكری ما  هر چند هزينه های تجربه ای گران از  
پشت سر گذاشتن ايستگاه ادبيات ايدئولوژيك را در 
چنته خود دارد با اين حال در وابستگی ايدئولوژيك 
گرفتار نمانده است. نطفۀ  شائبه امربری روشنفكر در 
چنين  نقطه ای گذاشته شده است . نشانۀ پليد و غير 
انسانی چنين نگرشی حقير شمردن و خفيف خوانی 
كسانی است كه ميل به رفتار روشنفكری و توليد 
دانش در آن قلمرو دارند. بايد از اين دايره نحس 
بيرون زد. از  نگاه شريف و مبتنی بر نگرش علمی  
عنوان  و  فشاركی   ترجمه حسن  با   نبوی  نگين 
"روشنفكران و دولت در ايران" غافل نشويد. چشم 
انداز خوبی  برای مطالعه روشنفكری ما می دهد. كم 
ترين تاثيرش اين است كه نشان می دهد در تحرير 
پيش درآمد  بر   " امر  روشنفكری ادبی"، خاصه پس 
از انقالب 57، عالوه بر  نياز داشتن به دانش كافی، 
هوِش نشانه شناس، بينش ِ وسيع  و قدرت شگرف 
گشايش  رموز از رازهای ادبيات و روشنفكری نسل 

ها  و... ملزومات ديگری نيز می خواهد. 

نقد برای رهایی

حسین گیتی


