
 

 نش؟یآفر شیع ایغم نان 

 

 ست؟یک سندهینو

 

توان از او به یم یعاد یروشن و فهم یفیبا تعر یسادگ نیبه هم «نشیو آفر یانسان، قلم، آگاه»

در ابعاد گوناگون  ،یشناسنامه مشخص نیحال و با وجود چن نیا با اامّ کرد ادیانسان خالق اهل قلم  کیعنوان 

بغرنج و  یفیتعار یدارا ،یاصخ یدر هر مکان و زمان و جامعه ،یو گروه یفرد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس

 تیموجود نیا مییآیم شیزمان معاصر پ یدور به سو یشود، چندان که هر چه از گذشتهیم دهیچیپ یتیهو

فرزان، مرشد، راهنما،  ر،یچون ساحر، پ یمیاز مفاه یبا جداسر شتر،یحفظ استقالل ب نیملموس، در ع

 شود. یم یشتریو عمق ب یدرون یگهگسترد یو... دارا بیطب م،یعالم، حک لسوف،یف

از  شیاو به پ یگروه یبشر و زندگ یجوامع بدو نیداد به اولرخ نیا یو معنو یماد ،یخیتار یهاشهیر

خالصه  تنهاییبه   نفر کیجانبه بود که در وجود همه ییاز دانا یارسد. رهبر گروه مجموعهیامروز م تا خیتار

 ،ینظام ،یاسیس یهاشد، بخش ریتکث رانگید دکل در وجو یدانا نیا خیتار یا به مرور زمان و در طامّ شدیم

 و کارشناس یعهده به شعبه هر و میتقس ژهیو یهابه عنوان تخصص یو اقتصاد یفرهنگ ،یعلم ،یاجتماع

مستقل، خود را از  یتیدر مقام موجود زین بیو اد سندهینو انیم نای در که شد گذاشته رشته همان کارشناسان

 یفیط را به عنوان گانهسندیتوان نویم امروز ،یکل یبررس کیجا که در آن اکل جدا کرد، ت یدانا یبدنه

 متعلق به سه جامعه دانست.  یو ملّ یاجتماع تیرا از نظر موقع انیجر نیتوان ایم نیچنهم ،مشخص برشمرد

 یتیخالق یاساس خواست خود، دارا بر ک،یدمکرات برالیل یهاکه در نظام یجوامع صنعت گانهسندینو -1

 اند. و شرط و شفاف دیقیآزاد، ب

و گاه  ها و تحوالت، گاه آزادها و تنشکه همراه با بحران شرفتیجوامع در حال پ گانهسندینو -2

 ،یو عادات و آداب سنت دیعقا یهیدر سا یو اخالق یقوم ک،یدئولوژیا یهادر نظام بیشترمحدودند و 

دست به  یتا سقف سانسور و شناخت خودسانسور تیو حاکم به خواست خود، جامعه یو مذهب یملّ

 زنند. یم نشیآفر

که سانسور کامل بر احوال و آثارشان  یاستبداد یهادر نظام یمانده و بدوجوامع عقب گانهسندینو -3

 بازتاب ستم در آن جوامع است.  نیو سکوت، آخر شودیاعمال م

 تیبدون توجه به موقع «ستیک سندهینو» ی، طرح مسئلهکه گفته شد یکل یبندمیبا اشاره به تقس

و تنها در صورت شناخت  رسدیممکن به نظر مناو جامعه و زمان و مکان او  سندهینو یخیو تار یاسیس ،یاجتماع



در ارتباط با اهداف  ژهیوبه  سنده،ینو قیدق فیو تعر یوجود یبه بازشکاف میتوانیاست که م یتیموقع نیچن

ست. چرا نیممکن « فرد» کیبه عنوان  سنده،ینو یشخص لیو خصا یفرد تیهو افتیورنه در م،یببر یاو پ یجمع

و در راه اهداف مورد نظر  شیخو هیخود، شب نشیو ب التیو تما یطبقات گاهیو جا یبنا به آگاه ،سندهیکه هر نو

 . میرو دار شیپ سندهینو فیتعر گان،هسندیو ما به تعداد نو سدینویخود م

به طور کامل در تمام جوامع، رو  سنده،ینو ریسو، نفوذ فراگ نیبه ا ستمیدوم قرن ب یمهین درحال چرا 

به او  اینتواند و  سندهیاست: اگر نو شیآن در پ لیاست که قصد تحل یخود مبحث نیبه کاهش نهاده است، ا

بپردازد، هرگز نخواهد  حاکمجامعه، فرهنگ مردم و عملکرد نظام  یانتقاد لیفرصت داده نشود که به تحل

 ردیجامعه به کار گ یخود را در خدمت به مردم و تعال تیو موثر، تمام توان و خالق میتوانست که به طور مستق

مانده( و عقب/شرفتیدر جهان سوم )در حال پ جهان و جامعه تعلق ندارد، بلکه هم کیتنها به  ،مسئله نیو ا

و  یتکنولوژ تیاولو ،ینظام اقتصاد ،یاست. در جوامع صنعت یارو س یجار ،یصنعت یشرفتهیهم در جهان پ

گرفته است. در  سندهیانسان، فرصت نفوذ کالم را از نو یروزمره یزندگ یایدر تمام زوا یو نفوذ تکنوپول طرهیس

و در  شودیشرک محسوب م ینوع زمیتکامل و مدرن ،یهر نوع بدعت گذار ،یو جوامع بدو یاستبداد ینظام ها

موضوع حذف و  نیحاکم( و همچن یکتاتوریگر( و دولت )دلی)منتقد و تحل سندهینو انیتعارض م ،جهینت

به علت وجود و  شرفت،یدر حال پ یدر کشورها ،کندیرا نابود م سندهینو یخیتار تیسانسور، نفوذ و موقع

شکنان و راه سنت کند امیق نینو یهاارزش نییکه به تب ییهر دانا ،«منطق»آورد بر ره« تعصب» یایبقا یغلبه

شود یرو مهروب یاجتماع ترس و وحشتبا  ایخوارق عادات،  جادیو دست به بدعت بزند، به علت ا ردیگ شیرا پ

« ساالرپدر»و « بت»، «تابو» کیمناسب باشد، ناگهان به  ینیو ع یذهن تیموقع اگر ایو  اش انزواستجهیکه نت

که  ستیگررانیو تیو در نها و اطاعت کورکورانه یآزاد ینذه سیتند یزیکه ماحصل آن فرور شودیبدل م

ا مجموعاً در جهان سوم )در حال امّ شودیمنجر م یجمع تیهدا نشیتعهد آفر یدر هر دو صورت به نابود

 یکند، چرا که تجربهیتجربه م ییرا تنها در تنها تیخالق ییشکوفا سنده،یمانده( نوو عقب یبدو/شرفتیپ

و  نشده است ایمه یگروه یساز زندگنهیبه عنوان زم یکراسواسباب دم و نداردرا پشت سر  یگروه یستیزهم

اش رخ یفرد التیناخواسته تمام تما ،یگروه یو زندگ یدموکراس نیبرد، به وقت تمریپناه م ییچون به تنها

چرا  ست،یبر او وارد ن یانتقاد هرگزکه  پردازدیم گرانیقدم از ترس حذف خود، به حذف د نینموده و در اول

 یبس یگانهسندینو نیبسته است. البته تعداد چن یمعلول همان جامعه ،یانسان منفرد عاد کیمثابه  زیکه او ن

تطور و  ریدر س یجد یتواند آغاز بحرانینکرده، خود م نیتمر یسندهیشمار نوانگشت نیا همامّ استاندک 

 گانهسندینو ابد،یینمود م گریدو خط د ،یگانهسندینو نیدر کنار چن .باشد فرهنگیو  یگروه یتکامل زندگ

که به عمد رو به  یگانهسندیو نو شوندینم وسیا مأامّ خورندیشکست م ند،یگویکه به مردم دروغ نم قیصد

 خود دارند.  یفرد نشینهاده و تنها سر در کار آفر هیحاش

: مبارزه، سکوت، سازش. اهل رندیگیم شیسه راه را پ یجهان سوم سندگانیها نوبحران نیا یدر پ

 یاهاند، دستدهند دو گونهیکه تن به سازش با قدرت م یگانهسندیا نویّام روشن دارند یفیسکوت و مبارزه تعر

دو گروه خاموشان و  یکوشند تا از انزوایدوم که م یو دسته شوندیو روشن به پرسنل قدرت بدل م انیکه عر

 ازاتیکسب امت یبه بهانه ،یسازگار اهل تسامح حت سندهیمبارزان، به سود خود فرصت را از دست ندهند، نو



 یادا نیو خود در ع کندیا فراموش مر نیماندگان پوزخند زده و مبارزبه خاموش قتیدر حق ک،یکراتودم

قدرت را  یهیدر سا دنیشود، خزیخور فرهنگ بدل مو باج استیبه کاسب کلمات، دالل س ون،یسیاپوز یافاده

 یدر عراق فعل ،گانهسندینو یشیفرما التیآن تشک یکند )نمونهیم هیقدرت توج شیبه عنوان کسب نفوذ و ربا

و  یدهد، بلکه به مخالفت مقطعیقرار نم یمنطق لیها را هدف انتقاد و تحلشهیهرگز ر یاسندهینو نیچن .است(

و در  یمطبوعات یهاطرح و توطئه، جنجال ،یانحراف نیمضام یارائه ،یدولت یهیپادون یهاعلولخطر با میب

 یمباحث انتقادپردازد )همچون یخبر میو خامان ب یم به ظاهر فرهنگمرد موقت ذهن یمصادره جهینت

مردم را  وشدکیمردم را دوست ندارد، بلکه م یاسندهینو نی( چنیمل یمجلس شورا یدوره نیآخر گانهندینما

ست، فرهنگیو  یاسیتجارت س یو نوع هیسوکی یانهیسودجو یهیهمان روح نیو ا وادارد تا او را دوست دارند

 تیاز درک موقع یاسندهینو نی. چنستیکه صاحب بلندگو ک ستیدارد و مهم ن ازیتنها به موضع و بلندگو ن

را  شیاز خو شیدرگذشتگان پ راثیم یحتبا نقاب وارث است که  یخود و جامعه عاجز است، غاصب یخیتار

و آن خود اوست، چه برود، چه  شرکت کننده دارد کیکه تنها  شدیاندیم یاشناسد، او تنها به مسابقهینم

که خبر از آنیدود، بیم شیخود پ یو البته با تمام توان در خط انحراف است شتنیخو یاهایبماند، قهرمان رو

 طیهرگز در برابر شرا یاسندهینو نیوجود اوست. چن یچشم به راه افشا ،یخیتار یاهیسمدال رو ان،یدر خط پا

 یاستفاده کند. نفس نوشتن برا ءمناسب است تا از بحران آن سو طیشرا نیشود، بلکه در کمینم ختهیبرانگ

در  ردمم ،یملّ یفهیوظ ایدارد، نه تعهد و عشق در برابر انسان  یشخص یدرمانروان یتنها جنبه یقلم نیچن

او از  تیکنند و نسبت به شخصیخود را با او قطع م یبند ارتباط ،یگانهسندینو نیچن یتحرکات ضمن نیاول

رفع  یبه جا ،یکشش و ارتباط نیبه چن د،یشد ازیبه علت ن سندهینو جهیدر نت ،دهندیخود کشش نشان نم

 یانحراف یهاتالشدست به  د،که شکست را حس کر نیو عملکرد خود، هم نشیرفتار و ب حیموانع و تصح

 یطلبکند. خشم و شهرتیم انیعر یخود را تا فضاحت عموم ،یقهرمانشبه یهاربودن نقاب یو در پ زندیم

که مردم به آن آنیاثر ماند، بیکه آغاز شده، ب یو مطبوعات یمقطع یهادانا نبوده است، پس جنجال یهرگز رأ

 کرده باشند.  ییو راه، اعتنا یرأ

شان مردم را ناخواسته به روح بزرگ یوجود دارند که جاذبه گرید یگانهسندیدوران نو نیا در همامّ

شعورمندند،  گانهسندینو نیشوند. ایم نآنا یوجود یو خود مردم طالب ترانه طلبندیم شیخو ییروشنا یسو

 روند، نرم و آرام و مطمئن. یراه خود م نش،یآفر شیع یایغم نان و رو انیم

 یشهیهنوز هم نفوذ کالم و اند ،یسانسورسانسور و خود ،یتکنولوژ طرهیدر جهان امروز، با وجود س

همراه است. در  یانسان یهاو ارزش یاجتماع تیدرک موقع ،یختاری افتخارات با(، محدود چند هر) سندهینو

 یفرهنگ یبه رهبر ارجاعو  یو قبول قدرت روحان یروح معنو یرایاز جوامع امروز که هنوز پذ ییهابخش

متفکر  یسندهیمال گوسمان نو ی: آبابدیدست  «نیام یآورامیپ» یتواند به مرتبهیم سندهیاعتماد است، نوقابل

 ،«کیتاج»و شاعر  سندهیبازار صابر نو ،«یعراق»که س شاعر کُرد  یرکوبی، ش«پرو»کشور  نیو رهبر معارض

 گانهسندیاند، تمام نویمردم تیقدرت و محبوب صاحبهنوز ) «ینیفلسط»و شاعر  بیاد شیمحمود درو

ها با سوار شدن بر بحران یگانهسندینو نچنی–که باشند ایجامعه هر در( اندمشترک یاتیخصوص یدارا نیراست

 اند. افتهیدست  تیها به محبوببحران هیاند، بلکه با افشا و مبارزه علدهیبه شهرت نرس



و با  کنندیظهور م سندگانینوشبه به راستیشده باشد،  قیاز اهل کالم صد یکه ته یادر جامعه

به اصطالح صاحب  گر،ید یاز سو یمشکالت اجتماع گریسو و د کیاز  یاعده یلوحو ساده یاستفاده از خام

کنند و به قول مرحوم دکتر یم یرا ط «نیدروغ یایبرد»در واقع همان راه  فهیطا نیشوند. ایم بونیتر

 خورند. یمردم را م یسوادیگر نان بصورت

 !ریشغاالن...دل رونیب ندیبرآ      ریجنگل فرو ماند از نره ش چو

مطرح  یبندمیتقس نیتواند خارج از ایدر جهان سوم، هر چه که باشد نم سندهیو سرنوشت نو فیتعر

تواند از آن ینم ،استثناها( ی)سوا سندهینو گریست که دیعیو موارد برشمرده شده، طب لیو بنا به دال شودیم

ا در امّ شودیتر متر و محدودرنگروز کمهروزب زینفوذ ن نیو پرتو ا برخوردار باشد یو رسالت عموم رینفوذ فراگ

چرا در  پس، ستیها حاکم است؟ و اگر نمسائل و مضمون نیهم ایهم آ یو جوامع صنعت شرفتهیپ یکشورها

و  ییگرابا وجود تجربه هم گر،ید ینهاده است؟ در کشورها نابودی رو به ،سندهینفوذ کالم نو زیآن جوامع ن

با  سندهینو یخیکرده است. در اروپا نفوذ و نقش تار یرا ط یگرید ریتقدن راه، یشده، ا نهیمتشکل و نهاد اتیح

و  سایکل یحذف سلطه .و علوم، با رنسانس آغاز شد اتیهنر و ادب ،یرشد فلسفه، عقل، منطق، انقالب صنعت

با  اامّ دینفوذ به اوج خود رس نیدر دوران جنگ سرد، ا یجنگ اول و دوم و حت ،یکاریظهور مارکس، بحران ب

 نیجنگ سرد، طرح نظم نو انیپا ،یشورو یپاشفرو وتر،یافزار و کامپنرم بینفوذ غر ،یتکنولوژ یطرهیس

خاموش  یهاشدن جنگ نیتجارت، جانش نیماش داتیتهد ،یاقتصاد یدهیچیپ یمتدها یارائه ،یجهان

را  سندهینو یخیو تار یمردمآرام نقش و نفوذ آرام ک،یکالس یهایها و لشکرکشیزیرخون یبه جا یاقتصاد

 یوجود ریو تأث تیآمد. امروز محبوب شیپ یخیافتخارات تار یشهرت به جا رشیپذ جهیو در نت کرد نابود

عصر  گریخالصه شده است. د یها و محافل کوچک فرهنگکالس درس دانشگاه یتنها در محدوده سندهینو

به  یمردم را رهبران اقتصاد اتیح ریتقد زیرا ،است دهیرس انیبزرگ به پا گانهسندینو یمردم از سو یرهبر

 ی. با رشد تکنولوژستندین یاقتصاد ،یناشناخته اجتماع یهااهل قلم قادر به رفع بحران گریاند و ددست گرفته

معادالت بغرنج  نینشهیسا استیچون س زیرام فرهنگ نآآرام ،یجهان نیاقتصاد نو یدهیچیو گسترش نظام پ

و نقش  استیس یاز معادله سندهیحضور موثر نو ،یچالش نیشد. در چن یجهان یهابانکاقتصاد و  ،تجارت

 اتیمانده از حها و مکاتب دورو نحله یو فلسف یادب کیمباحث تئور و ... حذفیاش در جوامع صنعتیاجتماع

 احصلم زیخود ن ،نینو کیتئور یمبان نیچرا که ا افت،ی برتری یاسیو س یمجادالت اجتماع گریروزمره، بر د

 یبا همه زین نیالت یکایکه در آمر کا،یو روند اقتصاد و صنعت بوده است. نه تنها در اروپا و آمر یتکنولوژ

توانند به آن قدرت و ینم گرید وسای و آمده است: مارکز، پاز شیپ اتفاق نیاش، باز همیصنعت یماندگعقب

محفوظ در کوچه کتک  بینج ،)مصر( قایدر آفر .ابندیپابلو نرودا دست  یو اجتماع یاسیواال و س تیمحبوب

 عیوس تیبا آن محبوب« امه سزر» نیتواند جانشیترسند. پس نمیکنند، میاز او دفاع نم یخورد و مردم عادیم

را پر  یاکوفسکیما یخال یتواند جاینم ،امبرانهینفوذ کالم و رسالت پ ثیهرگز از ح ،فتوشنکوی .شود یمردم

نشد، در فرهنگ  یسنگ اقبال الهورگز همهر ضیاحمد فضیاست. ف مانده نیجانشیکند. تاگور در هند ب

 نما،یدر س یتواند صاحب نفوذ ناظم حکمت شود. حتینم ،اشارکمالی امد،ین ایبه دن گرید یقلترکمانان مختوم

حافظ را  میعبدالحل ایکلثوم ام یجا یپوک شده است. در امت عرب به اصطالح، چه کس یراتیهند بدون ج



آور امیبه مفهوم پ سندهیعصر نو قیتحقبه که نه،  ظاهر در لورکا... و ،ایدر اسپان تسوس،یر ،ونانیاست. در  تهگرف

قدرت به  میو تقس اتیاز فرهنگ و ادب استیس یبا جداسر سندهیاست. کاهش نفوذ نو دهیرس انیها به پاتوده

 ستمیآورد قرن بدست نیآخر ،رهنگاز ف استیس ییجدا ( آغاز شد،استی)س یرونی)هنر( و ب یدو بخش درون

به جانب  ،یدئولوژیخود در دوران بحران ا یو اجتماع یاسیبا کاستن از بار س زین« تعهد»بود که رخ داد. مفهوم 

خود به مسائل  قیدر تظاهر عال سندهیکه هنوز نو نیا وجود است. با افتهی شیدر فرم گرا کیمباحث تئور

 یاجتماع یهایبرسد که بتواند همراه جمع خود به دگرگون یاتواند به مرتبهیباز نم ،یو اجتماع یصنف ،یاسیس

فرصت ندهد که نفوذ و نقش  پرکند و کیدموکرات یسو شدن با نهادهاخال را در هم نیکوشد تا ایدست بزند، م

عنوان  هب) سندهینو یاست که نفوذ و قدرت اجتماع نیا قتیست، حقیگریحرف د قت،یا حقامّ ب شودآاو بر 

ژان پل  نیفوکو جانش شلیم ،است دهیبخش ،اثر یفرد تیخود را به بدعت در خالق جای( کیسنت کالس کی

عصر، هم  نیگرفتن ا انی. با پامیبریعصر تکرار تفکرات مارکس و پاپ به سر م انیسارتر شده است. ما در پا

 ،یسازش نیو با چن بدل «یکراسودم الیسوس بیترک»اند، به که ماحصل آن بوده زمیالیو هم سوس یکراسودم

نقش  ،یااز هر چکامه یچالش ته نیاند. در چنشده یجهان نیو اقتصاد نو یدارهیحافظ و مدافع نظام سرما

به  وندیرا تنها با پ سندهینقش نو گریرفته است. امروز د نیکامالً از ب ،«سارتر»و «  هوگو»از نوع  سندهینو یفرد

 یست که به عنوان ثمرهیاسندهینو نیهاول آخر کرد: واسالو نییتوان تبیم یجتماعو  ا یاراده و و شعور جمع

 ی( هنوز قدرت اجتماعیشورو یپاشدو بلوک در اوان فرو یهایمارکس و پاپ )با نظر داشت به باز انیتضاد م

 تیجمع یالهالب سندهیتمام شده است، امروز نو یباز باًیتقر کایو آمر یمرکز یا در اروپاامّ خود را حفظ کرده

بدل شده است،  رقیبیگر و باقتصاد سلطه یبتون وارید یسواز محبوسان آن یخود به بخش ،یمردمان عاد

( قرار گرفته است. یالملل نبی تجارت و اقتصاد شعور–)به مثابه سرباز ناخود یتکنولوژ یهیدر سا زیچامروز همه

آور را امیپ سندگانینو یموضع باستان است،یشنل س ریآزادند که ز ربازا یدهیچیمعماران اقتصاد پ نیاکنون ا

و آن  سندهیآورد. نقش و نفوذ نوینم مانیا سندگانیمعابد نو یبه معجزه ،یازمندین چیه گریاند، دغصب کرده

 یط ار یسندگینو «زمیتشوین کد»واسالو هاول دوران  د،یرس انیبا مرگ نرودا و سارتر به پا یخیافتخارات تار

مردم  امیگان عرب، به خاطر قهبه خاطر گرسن اهایدر یراه دور از آن سو لومترهایسارتر از ک یکند، زمانیم

جهان  یبه گوش مراجع قانون صدا شد و اعتراض خود راهم دگانیدبست نشست و روزه گرفت و با ستم ر،یالجزا

 یا امروز واسالو هاول در جامهامّ نبود جهینتیب زیداشتند( رساند و حرکتش ن یی)که آن روزها گوش شنوا

شنود. در آلمان در برابر وحشت یخود نم یگیرا در همسا یبوسن انیقربان ونیش است،یک یو با خامه استیس

که  یدر برابر ظلم یکند چرا ژوزف برادسکیسوال نم یکس گری. دستیساخته ن یها، از گونترگراس کارینئوناز

ا امّ پوسدیپرسد چرا صدر گونزالو در زندان مینم یکس گریرود، سکوت کرده است. دیم هیبر مردمان روس

پرسد چرا پاز در برابر سرکوب ینم یکس گریست. دییمطبوعات اروپا از یبیتحب یمارکز چشم به راه نقد

 .  دیسرایترانه به اعتراض نم کی یحت ک،یمکز اپاسیکشاورزان چ

چرا که  ست،یوارد ن سندهینو یبر وجود اکنون یانتقاد چیچرا... و چرا...؟ و ه دیگوینم یکس گرید

 است.  دهیرس انیبه پا سندهیانتظار و رسالت نو یدوره

  نش؟یآفر شیع یایرو ایغم نان  تیواقع



گونه که از ما )آن یخودمان است. جامعه یآشنا یدر جامعه سندهینو تیموجوداشاره به حضور و 

بهره نبوده یب یمردم سندهیآن( هرگز از وجود نو یخیآور تارامی: به مفهوم پمیاکرده ادیمحبوب  یسندهینو

بنا به بافت جامعه،  شتهدارد. در گذ یگریمفهوم د یهنیم یسندهیما از نو فیو تعر یخیتار یا تجربهامّ است

رزه گر مبالیمستقل و منتقد معارض و تحل یسندهیعام آن، نو یها، ما هرگز به معناو سنت ینظام حکومت

 یخسرو، حبس سعد سلمان و شهادت حالج و سهروردمقاومت ناصر ه،یاگر از شاعران جنبش حروف م،یانداشته

گار، و باال و سرد و گرم روز ریاهل قلم با قبول ز رشتبی م،یچند از اهل قلم ادوار گذشته خود بنگذر یو تن

 یهاانیمنورالفکرها با جر ییو با آشنا رانیدر ا یاند، تنها بعد از عصر روشنگرهمواره رو به دربارها داشته

 یاسیس یهادر تقابل سندگانیاز نو یبه امروز آن، تعداد کینزد فیکه به تعر بود گریملل د یو فرهنگ یاسیس

و از مدرس تا  حوزه کیدر  یتا خسرو گلسرخ یعشق رزادهیو م یزدی یمطرح شدند، از فرخ یجتماعو ا

و  سیقد یسندهینو یدر کل ما هرگز سنت باستان اامّ گرید یدر جناح یعتیشر یاحمد و علو جالل آل یطالقان

 یو گروه ینهاد ،یجمع تصورا به امّ میاساز موثر نداشتهو سرنوشت یاسیس فیبه آن تعر را رهبری سندهینو

در تحوالت داشته باشند، آن هم در  ینشدنانکار توانستند نقش موثر و گانهسندیتجربه شاخص، نو کیدر 

 بود.  یانقالب اسالم یروزیاز پ شیپ یاهل کتاب، و آن شب شعر گوته، مدت یمحدوده

ا امّ باارزش باشد سندهیاگر نو لیدل نیبه هم گرند،یکدیمکمل « ارزش»و  «دهیعق»ما  یدر جامعه

 دم باشدمربا  دهیعقشود و اگر هم یتواند صاحب نقش و نفوذ و کارکرد اجتماعینباشد، نم با دیگران دهیعقهم

احمد به جز جالل آل ریقرن اخ مین یط اینخواهد برد، آ ییبرخوردار نباشد، باز راه به جا یخیما از آن ارزش تاراّ

بوده باشد. در اواخر  ویژگیدو  نیکه برخوردار از ا میاداشته یمشخص و بسته، اهل قلم یآن هم تا حدود

ا امّ ابندیدست  ویژگیدو  نیا یتالق یآمده بودند تا به نقطه یعتیدوم، جالل و شر یحکومت پهلو یهاسال

نتوانستند به آن  «یدتیارزش عق»و عام  یاحرفه یو جالل در معنا «یسندگینو» یاحرفه فیدر تعر یعتیشر

 برسند.  یاجتماع عینفوذ وس جهیو در نت گسترشثبات و 

 یو رهبر یها، کسب قدرت نفوذسواد تودهاندک یجامعه و توشه یو سنت یبه علت بافت طبقات

نفوذ از  یعنیشدند، یدر جامعه محسوب م یشفاه گانهسندینو قتیشد که در حق یمردم شامل کسان یجامعه

داشته و  روانییشفاه یتیو نه خواندن، چرا که اصوالً سنت فرهنگ و فرهنگ سنت جامعه ما، هو دنیشن قیطر

ها آثار خود را تا سقف فهم توده یهم حاضر نبود که سطح ارزش یجد یسندهیراه، نو نیا یدر ادامه و دارد

 ریتأث جهیدر نت« چند یحکمت مکن از بهر دل عام ینف» :گفتیحکمت حافظ بود که م روی. پاوردیب نییپا

 اتیهرگز در زمان ح زین یتیخاص نیو چن ( مشهود بودشرویکالم و کتابش تنها در محفل خواص )اما پ

 ،یخیمشکل تار نیا ی. سوامیادهیحافظ را د یگونه که شعر و راه و رأآن شود،ینشده و نم ریفراگ سندهینو

تواند اهل نفوذ و معارضه و معاد و یم ایکه معاش ندارد آ یمعاش خود بوده است. کس ریما تا بوده درگ سندهینو

و حقوق شاهانه،  فهیقلم از دربار و حذف آبشخور وظ ییباشد؟ بعد از جدا یو نقش موثر مردم زشیخ

 یدو جبهه انیم سندهینو یریدرگ نیبه شمار رفته است و ا یهاحرفریدر جامعه ما شغل دوم و غ یسندگینو

او را تا  یو نفوذ مردم یخیو نقش تار تیسو نبوده است، خالقعنان و همکه هرگز هم نشیآفر شیغم نان و ع

و  تیدوره صدر انقالب مشروط نیوجود تا هم نیا با اامّ عقب رانده است یمحتاط محافل خصوص سکوت



با  ییگوکردند که یم ادی سندهیچند بعد از آن، مردم )اهل سواد( چنان از سخن و ماحصل قلم نو ییهاسال

روان پنهان  تیاز رو یاو گوشه یمقدس و انسان یبارقه کی یآن به گونه به ،اندرو شدههروب یآسمان یاهیعط

مطرح بود که به  یوجود یدر مقام  احساس از خودآگاه یو مردم یجد گانهندسیکردند، آثار نویخود نگاه م

ده، اار ،یآزاد نش،یب ر،یخ ،ییبایداد: زیها سوق مارزش یلاانسان را به جانب کمال و تع، رغم خواهندگانش

 رفت. یقلم به شمار م دیخاصه عوا یروهایاز ن ،ییزداو جهل یعدالت اجتماع قت،یحق

 یبا همه نیراست سندهینو ،کردندیآثار نگاه م گریها و دوانیبه د یمردم با همان احترام کتب اعتقاد

برخوردار بود، او به اذهان مردم و  یمردم )هرچند محدود( از مقام روحان یفقر و خفقان حاکم، حداقل برا

« نگاه»و « بازتاب»و  «ینقد و بررس» به نام ،ا امروز در مطبوعات حاضرامّ کردینم انتیخود خ یذهن یرهبر

 ،ی!( فرهنگ)ریطلبانه )از نوع ترفند و تدبشهرت یهاوهیش نیترعیکلمات و شن نیترکیو... شاهد رد و بدل رک

 چیواکنش ه گریبدل شده است، چندان که د یعاد یبه رسم وه،یش نی. امی( هستیسازو پرونده دیتهمت، تهد

 شده است؟  تیمحبوب نیجانش ،چرا؟ چرا شهرت زاند،یانگیبر نم زیرا ن یاهل وجدان

 نشیآفر یایرو یکه غم نان جا یرا گرفته است؟ در عصر یخیآن افتخارات تار یجا یینماچرا انگشت

به  سندهینو کیو کالم  تیشخص یگسترهست که یعیو طب وجود ندارد ییچرا چیه گریرا گرفته باشد، د

ا سوال امّ خواهد شد یط زیدوره ن نیست که ایعیشود. طبیخالصه م هینشر کیتنگ  یدر محدوده ییفرمانروا

     «ست؟یک سندهینو»خواهد ماند:  یهمچنان باق
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