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ای است که ما در بخش  چند شماره :سینما و ادبیات

به رابطه هنر و روشنفکری  «میز روشنفکری»

خود را مطرح کنم، قبل از اینکه سوال . ایم پرداخته

ظاهرا با توجه به مباحث قبلی نکاتی را آماده کردید 

را بفرمایید تا برسیم به  ها که خوب است ابتدا آن

 .بحث مورد نظر این نشست

:فرهادپور بررسی افتراقریشهدر و جدایی دالیل و ها

 هنرمندان و روشنفکران ایران نکتهدر نظراولین به که ای

استکرسدمی واین نبود حد این تا ابتدا از جدایی این ه

ایناوج.آمدیمبیشترشدترپیشهرچه

06و06هایدردههتوانجداییرامی

کرد .مشاهده آن از ازبسیاریپیش

عنوان به جامعه در ما هنرمندان

شناخته خود زمان مطرح روشنفکران

شدندمی چهره. هایی یاهمچون شاملو

هدایت ادیبصادق همهم و بودند

داشتند روشنفکری ازرگه.وجهه هایی

 رابطه میانهمین در را

انلمسازفی واننقاشان،نویسنامهنمایش

گفتاراینامربهتسلط.تواندیدنیزمی

آن برچپدر هنرمندان.گرددمیدوره روشنفکرانو رابطه

،ودیالکتیکیدرخارجازایرانتاریخهبگفتارچپواسطهبه

داستایوفسکییاهاییمثلسارترچهرههبو،رسطحجهانید

شدنوازبینرفتنگفتارچپایزولهنوعازاین.خوردگرهمی

شدکههمموجبگریبافضایجهانی،قطعمیانجیآنگاهو

رجوعکنندراننفکرانبهشرایطخاصایشهنرمندانوهمرو

.بزنندمشخصدرجادریکساختارمفهومیبهنوعیو

مقایسه بخواهیم اگر داشتهمیانای ایرانی روشنفکری و هنر

کهمفهومیبگذاریمساختاریاریهردورادراختباشیم،باید

دیگربهعبارتیا،قتتاریخوحقی:استمتکیبردوقطب

کلی امر و جزئی امر یک. از انضمامی-شرایطتاریخیسو

تحتایگرایانهافقکلیردیگسویتولیداندیشهوهنر،واز

ارزیابی.ایناندیشهوهنربهآنمعطوفاستکهنامحقیقت

 قطب دو این به را ما متفاوت کامال وضعیت میاندو

ایرانی هنرمندان و رساندمیروشنفکران . ارتباطهمچنین در

ادبیات و بایدشعر هنرمندان با را باقیهنرها کرداز جدا تا.

فیلموحتیتئاترمربوط،عکاسی،موسیقی،یآنجاکهبهنقاش

می نداریم ما آنچه مفهشود، خوهمان م (origin)استگاه

است . معناالبته به نه ایدرنقطه یمنشا،

ونقاشی،ازاینجاتئاتر گذشتهکهبگوییم

نهفقطهمبهمعنای.شروعشدنظایرآن

قرونمختلفیک تاریخسنتیاز دنباله

وستان،قرونمیانه،رنسانسعهدبامانند

ایندنبالهسنتیرادرمسلماستما.غیره

 موسیقیو نقاشیو .نداریمهنرهادیگر

 من تاکید ولی بر یا originخاستگاه

هم،است ابه مفهومیکه ن بنیامینوالتر

می کندمطرح اینبه. از خالصه طور

خیoriginمنظر، یکشکافا استگاه،

نوعیظهوردرموردهرپدیدهدرآنهکاستاست،حرکتی

افیامغاکیاستکشorigin.وبرآمدنبانوعیافولداریم

را تاریخ مستمر حرکت سیر میمیکه و وشکافدشکند ،

 آوردفراهممیامکانخلقامرنورا لتااصبنابراینوقتیاز.

استگاهدرامنشاوخیorigin،بههمینمفهومدزنیحرفمی

.گرددبرمیدردلحرکتتاریخییکشکافیابحرانمقام

شکاف این دل گسستاز و وها خالقیت که بوده ها

کامل فقدان و داده رخ غرب تاریخ در نو امر پدیدارشدن

 از زیادی حد تا را ایران هنر که  originalityآنهاست

.کندمحروممی

توان با  میراحتی  به :فرهادپور

گفتار  ،ذخیره و میراثتأکید بر 

سنت را  و ساختایدئولوژیک 

، اساسبر این . کردجعل 

یک از طریق اسطوره، توان  می

باب  ه کامالًکساخت عصر طالیی 

طبع قدرت و دولت است و با 

نیز شرایط اجتماعی و تاریخی ما 

 .خواند می
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 originبه عبارتی شما با طرح مفهوم  :ینما و ادبیاتس

که ما هیچ شکافی یا هیچ بحرانی  جا گویید از آن می

نداشتیم، به همین دلیل هنر و روشنفکری ما هم فاقد 

ها و  توانید توضیح دهید این شکاف می .بوده پویایی

اش را اینجا  ها در غرب چه بوده که ما مشابه بحران

 .نداشتیم

فرهادپور شکافمن: تواناییمعنایبهاز امکان یتقخالیا

برماممین ،وجودداشتهنهفقطسنتی،درغرببهزبانساده.

در برپیوندهنرمثالً واینسنتمتکیبوده دینوبانقاشی،

،جامعه و نتیجه مجموعهدر تواناییای و کارکردها هایاز

باگسستترازآنمارادربرگرفته،بلکهمهمیهنرمختلف

روبه سنت این یمیرودر ک. سنتاینجاست تکثر ه وها

بودزنده خالقیت و آنها مین آیدپیش طریقسنت. از ها

کنندوبهبازسازیمیراخوردن،خودشدنوشکافبحرانی

همین طریق ترتیباز نو،این امر شکافاستکه و بحران

.شودسنتنووهنرنوخلقمی

گویید ما  می من درست فهمیدم، شما: ینما و ادبیاتس

یک  دارایی هنر ها چ یک از شاخهچون در هی

توانسته  بودیم، پس شکافی هم نمینسنت قوی 

وجود بیاید که بحرانی شکل گیرد تا در نتیجه آن  هب

 ؟ای باشد نوآوری

و(استگاهخ)originalعدامرخاصوبُماهمدر:فرهادپور

 هم فریبکارانهبُدر نمود با کلی، امر و حقیقت ظاهرعد یا

ــبهسنتهمیندیدغیرتاریخی.یمیروذلروبهدروغینومبت

نگریستنبه آنو مقام یکدر و مستمر بدون،دستیکامر

شکاف و ــبحران را سنتیهبما هنریو فرهنگیو ذخایر

موزهرساند؛می در جمعآنچه آوریمیها امروزه و تابعشود

استسبیزن اقتصادی ارزش دارای و از. بسیاری مبنای

همیندیدبهسنتهایایدئولوژیکاجتماعیوسیاسیگفتار

ایوفرهنگیاینمفهومموزهتوانباتکیهبهمیراحتیبه.است

در.ساختگفتارایدئولوژیک،ذخیرهومیراثوباتأکیدبر

می همیشه کار تواناین جعل را کردسنت . این ،اساسبر

هکامالًکساختازطریقاسطوره،یکعصرطالییتوانمی

بابطبعقدرتودولتاستوباشرایطاجتماعیوتاریخی

 ما خواندمینیز وام. گیریبا تشبیه از دیگری ،بنیامینوالتر

بشریتشقعباریاستبردوذخایرومیراثفرهنگیدروا

تاریخ طول سنگینیبار؛در دوش راکهبر شما حرکت

میسخت کندتر و بدانیتر اینکه بدون دوشکند بر چه تاند

عنوانذخیرهوتجملزندگانمیراثمردهمردگانرابه.است

تاریخبشرو:گویدبرند،درحالیکهبنیامینمیهمراهخودمی

می،آزادی زمینزمانیشروع را بار این بتواند بشر که شود

ینگنجینهومیراثرادردستخودبارابگذاردوبرایاولین

 ببیند و چیستبگیرد طریقرابطه. سنتاز با االن ما که ای

همینمفهومذخیرهوموزهداریم،همینرابطهحملیکبار

ندارد معنایی هیچ ثروتو،استکه از ایماژی صرفا بلکه

تداعیمی درایرانیکدرهیچ.کندقدرترا اینازهنرها ،

جیبهمیاندیگربعدازانقالب،.وجودنداردoriginمفهوماز

کهحدیثوداستان)جزسینمابهونداشتیمخاستگاهغربهم

.ایمهازانقالبدچارافولشدپسدرهمههنرها(دیگریدارد

دقیقاًمهم اینکه آن از فرهنگیتر دید راموزه-همین ای

.ایمساختههایجعلییموسنتاهجانشینفقدانخاستگاهکرد

،قطبدوم.گردددومبرمیبهقطبهانیزاینسنتبودنجعلی

وبهسمتامرجداشویمجاییکهمابایدازامرخاصیعنی

نژ،فراتراززمانآکلکلیبرویم،جاییکهمجسمهموسایمی

برای،پیتردرکلیسایسنومکانخود،فراترازجایگاهخود

غیر هم مسیحیان استواجد حقیقت و معنا . درهمین نکته

.نیزصادقاستفالنرمانتولستوییاالرسمفونیدهممورد

جهانیمیابهیکمعنهمهاینها شوند، فردشانهیچمخاطب.

استو«همه»شانبههمینعلتمخاطبخاصینیستودقیقاً

می کسی حقیقتمشارکتکندهر این در تواند . هماناین

کلی گراییسویه و اندیشه هم استکه آنهم متوجه هنر

من کردمحقیقتنامعنوانتحتاستو گذاری دو. هر در

 کامالًقطب دید جایگزینی جعلیامکان و بافرهنگی
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originaliteیااصالتوجوددارد امروزه،گراکلیعددربُ.

دنیا در حقیقت وحقیقتبهمدرنپستیمساله نسبی های

متکیکهدقیقاًفروکاستهشدههایگوناگونفرهنگیدیدگاه

دارانهحتینسبتبهفرهنگدیدبروکراتیکوسرمایهاستبر

به مییکعنوان که راذخیره آن کنترلوآوریجمعتوان

ذخیرهبهوکرد با کمی سنجیدلحاظ دیگر .های ینچندر

بیشازهرچیزبهتکثرفرهنگیوذخایرنیزشرایطهنرجهانی

فرهنگیخودمتکیاست نو،جایخلقامبههمینمنوالبه. ر

.کندهایعجیبوغریبرادربازارمعرفیمیفرهنگصرفاً

هنرآفریقایی،.استنکتههمیندرشهرتسینمایایرانأمنش

کاسه تبتی، گلیم چینی، گلی های آن نظایر عنوانبهو

فرهنگجنبه از مشتریانهایی برای غریبکه عجیبو های

ج و ناشناخته اذاباروپایی ند، به هنریموادبدل تولید اولیه

فرهنگبابهعوضهنرنیزیانهگراکلیدرسطحپس.شوندمی

می شویممواجه . که نکاتی از یکی بدیو جامعهبارهدرآلن

تبدیلسیاستبههمینتبدیلوتبدلاست؛کندذکرمیمدرن

 به عشق جنسیمدیریت، بهرابطه هنر تکنولوژیو به علم ،

فرهنگ چفرهنگی. همه کردن لیبرالکامالًیز، فضای با

دموکراتیکپارلمانتاریستی کاپیتالیستیخواناستو فرهنگ.

می فرهنگیجهانی جهان، و شود بُ. خاصدر عد نیزگرایی

،چیزیکه مقام جهانی،در تقاضایبازار جانشینپاسخیبه

originaliteمی شود فرهنگاستحرکت سمت این:به

عصرکشفیکجاتگشتنوطرفوآنطرف،دنبالعتیقه

طالیی است. این پنهان شعار قدیمی: چه چههر هر بهتر، تر

،درستبرخالفترتیببدین.ترتروحقیقیترباارزشقدیمی

می کهنه امر تکرار نو، قالبکنندتولدامر در امرجذابیاما

.کهازنوکشفشده

مورد یروشنفکرجریاندر که اصلیاینبود ایراد جایهب،

گراکلی (universality)یی دنشجهانیبه

(globalization گرایشیافت( . نظریهدر بهحوزه خاطر،

زبانفارسیمحدوداستبهواینکهمیانجیزبانوجوددارد

دورافتادهایران کشور چند اصالًو نوع این ازامکان

نیستجهانی شدن . چنینبنابراین روشنفکراننبوده که

نخواستاهحقیقتبودمعطوفبه و اهند کهبل،جهانیشوندند

نمی توانستند شوندجهانی دراصوالً. فکری خالقیت چرا

دشوار سختو ایناندازه تا انقالب، از بعد دوره در ایران،

باغیبتماشرایطتاریخیانضمامیتولیدفکر،واسطهبه؟است

تاتوانمیکهتنهاموردی.یمیروخالقیتفکریروبهونهگهر

 از حدی نوعی حرف فکری خالقیت و فکری دزسنت

مثالخوبیجریانروشنفکریدینی.است«روشنفکریدینی»

 است نشان میکه وقتیدهد زمانیحتی وضعیت درون از

 خاص مییکمکانی ساخته فکری چراحرکت اینشود،

تااینحدفقیراستومشکالتش،رسدبهجایینمیحرکت

چیست ننشدهانیج. عدم حقیقترابطهآنو ناشیازاشبا

 زبانفقدان استمیانجی تئوری،. امکاندر هنر، خالف بر

 بینهایجایزهدریافت و المللی خوشبختانهشهرت جهانی

برایفروشوعرضه،کهاگربودروشنفکرانماوجودندارد

نجادرایولیخوشبختانه.نداشتندهیچکمازهنرمندانماخود

.وجودنداردبازاروخریداری

آقای فرهادپور از نگاه خود به این  :ینما و ادبیاتس

سوال پاسخ دادند که چرا ارتباط بین هنرمندان و 

اگر شما دالیل . گیرد روشنفکران در ایران شکل نمی

خواهید اضافه کنید، بفرمایید و در ادامه  می دیگری

ه گریزی آیا رابه سمت این سوال هم بروید که 

توان راهی را یافت که در آن  می هست؟

 گراتر باشند؟ روشنفکران و هنرمندان، هم

نجفی : نبودن یا بودن گریز راه که است هموارهسوالی

می کردتوان طرح می. طرحمن پیشنهادایوارهخواهم کلی

 برای کنم یتعریفارائة انتزاعی یاو فکری کار از فرمال

.روشنفکری به بهاراعتبیک روشنفکران از عنوانصحبت

ازجامعه،خودگروهیاطبقهوقشرخاصیامجموعهخاصی

دوپاره است،محصول مدرن جوامع شکلمحصولشدن
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خاصیازتقسیمکارکهمعموالباصفتبورژواییازآنیاد

موقعیتپارادوکسیکالیروشنفکرا.کنیممی کسانی:دارندن،

ازندواهشدنیکوضعیتتاریخیولوددوپارمسوازیککه

 دیگر سوی دوپارگی این جدی منتقدان شماراولین به

به.روندمی شرایط اعتباری به که خودکسانی آمدن وجود

میبه سوال زیر را یکگروه عنوان برند حتی نقطهو ایبه

ازبینبرودکهحتیامکانبقایخودشانرسندمی هرکسی.

در مکه فکری کار یکمعنایگیر به روشنفکریشود کار

کندمی می. بگذریم که مقدمه این تعریفاز یک خواهم

 روشنفکران برای کنم پیشنهاد رابطهفرمال به بتوان بهتر تا

روشنفکران و پرداختهنرمندان که. است این پیشنهادم

بگوییمروشنفکرانکسانیهستندکه

ناممکنیمیدان براییکمواجهه را

می تعریف کنند نوعی رویاروییــ

به میکه محال رسدنظر که. میدانی

می تعریف برایروشنفکران کنند

رازتپیوندبیندوسطحیادویبرقرار

تواننداستکهبهشکلساختارینمی

باشند داشته تالقی هم با این. البته

استشاکلهتعریف رتیک.وار اراز

کتیویسما سیاس، مبارزه،یفعالیت

یسیاس سیاسی»ترکلییا «مقاومت

نامممی ت. را دوم هنریتراز کار راز

هنرنوعیتیکییایااست«مقاومتزیباشناختی»عنوانبهدانممی

نگاهکنیدبه)آدورنوبهنظر.نوییکلمهروانقالبیبهمعنایآد

 نمایش»کتاب فرم(«ایده طریق از فقط هنری، کار یک

ایدئولوژمی برابر در کندتواند مقاومت ی هنری. کامالًاثر

مبنیبر)اویاحتیادعاهایلفؤمستقلازنیاتبشردوستانهم

می سیستمیمبارزه منعلیه براباینکه در رشمقاومتکنمیا

می(کنممی به فرمافقط درونی،انضباط،نجی نظم و قاعده

می تواند کندمقاومت توانمی. مواجههگفت روشنفکران،

صورتساختاریمستقلراتعریفبهرازِتایندوناممکنبین

بههمین.رازمبارزهزیباشناختیتمبارزهسیاسیباتراز:کنندمی

 علت همیشه میروشنفکران قرار موقعیتبحرانی .گیرنددر

اسالویمثال یاز روشنژیژک را میقضیه کندتر ژیژک.

می را روزی خودمان فانتزی در گوید کنیم لتخیل نینکه

بزرگبه خودعنوان زمان اکتیویسترادیکال کافهترین به ،

می سر سوئیس زوریخ شهر در دادائیستولتر با و هازند

فتادواینمواجههتاریخیاتفاقنیبهگفتهاو.کندمالقاتمی

یکتصادفنبود فقط این قاعده. اجازهایانگار ساختاری

ایننمی بیدهد اتفاق فتد گویی معموالًادفصتو که نبوده ی

 هنری سیاسیرادیکالسلیقه آثارهای به یا بوده کالسیک

ازهنرمندانبسیاریدرمقابل،.داشتندبزرگکالسیکعالقه

درندلواپیروسلینتاالیوتازنیزرادیکال

هایمدرنیستیچهره؛ندکارمحافظهسیاست

کهدرسیاستحتیتامرزهمدلیبافاشیسم

درونپیشمی دقیق. معنای به نه روشنفکر

 نه استو اکتیویستسیاسی چندانکلمه

کندکارهنریمی اکتیویسمحدفاصلدر.

هنری کار بخواهیم.استایستادهو اگر

 ساختاری شکاف میان دو تاین راراز

ارتباطبینهنربایدبگوییم،کنیمترملموس

نوار یک مثل انقالبی سیاست و انقالبی

اس تموبیوس رو. و پشت موبیوس نوار

بهآنمحرکتکنیآنرفطنداردوازهر

میطرف مشویوصل بدون رفتهاینکه رو پشتبه از جایی

مباشی توانپسمی. سیاستانقالبی، انقالبیو دوگفتهنر

یکیاستآنروینواریهستندکهپشتوروی بههمین.

ساختنچنیننواریگوییسبب وظیفه دارندروشنفکران را

چهبسا.ناممکنیرویدهدجاییمالقاتاستکهدرآنقرار

براساسرفعتوانازیوتوپیایانقالبیداشتتعریفیکهمی ،

است دوگانگی این ی. انقالبی هنرمندان که زمانی باعنی

 انقالبی سیاسی میمبارزان وکنندمالقات هم باهمراه و

 هم از آگاهی را پروژه مییک ندبرپیش میبه. رسدنظر

ارتباط بین هنر انقالبی و  :نجفی

سیاست انقالبی مثل یک نوار 

نوار موبیوس . تموبیوس اس

 رفطپشت و رو ندارد و از هر 

 به آن طرف محرکت کنی آن

جایی اینکه بدون  مشوی وصل می

هنر . ماز پشت به رو رفته باشی

دو انقالبی و سیاست انقالبی، 

روی نواری هستند که پشت و 

 یکی است آن روی
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ساختاربه سرمایهصورتتاریخیچیزیدر ستهدارینظام

نمی را مالقات این اجازه دهدکه به. همین انگارسبب

.کنندیوتوپیاییصحبتمیازامکانتحققچنینروشنفکران

این در یوتوپیا، شاید که گروهی خوداولین شوند حذف

بروشنفکرا میانجیشان وظیفه چون گرند ی حذفایشان

کلیوانتزاعیبیاید،وارنظرشالکهاینبحثشایدبه.شودمی

 کوشممیاما طریقآن، از شناسیوضعیتتاریخیآسیببه

.بپردازمخودمان

صحبت در بهمعموال فرهادپور آقای روشنفکریهای پروژه

سیاستآنخوردنگرهودینی هایخالقیتبارقهعنوانبهبا

 فکریدر کار دههدو میاخیر شناسیاینآسیب.شوداشاره

 نیستماجرا سختی یکنمونهکار با و

سال که غربی پیش ها او فارسیاثر به

 شد میترجمه توان روشنفکریبیماری

 داددینی نشان را . دینی درروشنفکری

من شاکله ، سیاستدر یک حدفاصل

 )انقالبی انقالب تجربه در ریشه70که

القیتهنرییامقاومتویکخ(داشت

ایدئولوژی برابر در زیباشناختی

 زیباشناختی میمسلط، گیردقرار رابطه.

بهترین ادبیاتدر با روشنفکریدینیما

 حالت طریق از مولوی شعر و بوده قدیم ادبی .استمتون

تئوریکبهمتونرفتنازکردهکهطیمیهمرییمسمعموالً

آن نامیدهمیاننظریعرفچهسمتمتونعرفانییا بودهشود،

برگفتارایمقاومتدربرابعدازدورهنیزسیاسیجنبهاز.است

پروژه،مسلط بود شده شروع جنبش قالب در که بهای

دراینمیان.شدبهاعتدالختمونهایتاًرسیداصالحاتازباال

دومخرداد،پساز،06دردهه.ایکردمقایسهسادهتوانمی

یکی کتاباز ایرانهاییکه شددر پرطرفدار کتابخیلی ،

نسلماــکتاببالینیبود«دریایایمان» نویسندهاینکتاب.

متونازازایطیفگستردهکهبهیاستکشیش،نکیوپیتاد

داستای نیچه .پردازدمیفسکیتا یککشیشجالباستکه

مدت تا ککه متنسها چه با وهاییوتروحانیتداشته، سر

پرسشمیهکل چه با روبهزده، چیزهاییهایی چه و بوده رو

وکارانهباشدآنپروژهدرنهایتمحافظهالبتهشاید.خواندهمی

 اما.وجودنداردبخشیدرآنوجهسیاسیرهاییروهمیناز

 دهه در ما برگردیم خودمان تاریخ به شمسی،76اگر

اباجنبشچپجهانیسیاسیآنهجنبهروشنفکرانیداریمکه

ادبیاتمدرنیکهدستجنبهوپیونددارد با کمازادبیآنها

این به هدایت بودسوصادق سنتشده به تبدیل ، ما. حتی

تجربهاستثناییکانونپرورشفکریراداریمکهبخشهنری

پس.سپارندمی،فیروزشیوانلو،چپآنرابهیکمبارزدقیقاً

تحتعنوان،البسینمایقبلازانقالبحتیدرزیباشناسیغ

فارسیفیلم جریان یک ، چپپنهان

فیلم آن در که تولیددارید هایی

اینفیلممی منتنهاشدندکه نظر به ها

ییهارگه مقاومت درزیباشناختیاز

دههتا زیباشناسی ماستریخ اخیر .های

هاییمثلغالمحسینچهرهنیزادبیاتدر

 بهرام صادساعدی، قی و آن رانظایر

هصادقهدایتداشتیمکههمهبهپشتوان

یوشیجبهبعدازطریقسنتیکهازنیماو

یافتهاستمرارفروغوشاملوبهنحویزندهبودهوپویاییداشته،

دقیقابهواسطهحفظ.راداشتهاستهایخاصخودگسستو

گسست توانستیم ما که است بارقهاستمرار یا اهایی زهایی

فقداناینتداومدوسهدههاخیراماطی.داشتهباشیمخالقیت

می را طریق از دادتجربهتوان نشان دینی .روشنفکری

کهفقطمتونخودتبدیلشدبهسنتیروشنفکریدینینهایتاً

می میانجی.خواندرا وگرایانهبهرابطه طورکاملحذفشده

افتدایاتفاقنمیهیچمواجهه حالآ. بنا بودروشنفکری،نکه

مواجهه میمیدان ناممکن نظر به که .رسیدایباشد اینالبته

پایان پروژه ناپذیری زیرا اتفاقلحظهدرمواجههاست ای

شدهمی محقق انقالبی یوتوپیای یکمعنا، به که .باشدافتد

 خالقیت جا همه در :ورفرهادپ

 نوعی تخطی، با همراه

 اغراق مرزها، شکستن رادیکالیسم،

 ساختار به که است افراط و

 .گردد برمی موجود شده تثبیت

 رو روبه رادیکالیسم نوعی با جا هر

 .شکند می مرزها شویم
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بنابراینپاسخ گریزیهستیااینبه راه آیا سوالکلیکه

کرد؟» باید «چه لحظهیافتن نادری های آناست در که

.اینمواجههیاتالشبرایتعریفمیداندهدرخمیمواجهه

سمتبسته به بیشتر ما تاریخی تجربه میدان این وحتیشدن

بهچنینمیدانی نیاز حرکتکردهانکار فقدان. فقداناصلی،

نجافعالیتآمیدانیاستکهروشنفکرانطبقتعریفبایددر

.کنند

ی ها شما در بخش آقای فرهادپور،: ینما و ادبیاتس

بع، و بالطتان از نبود سنت قوی هنری  قبلی صحبت

کنم  می اما فکر. نبود شکاف در سنت هنری گفتید

شما بخشی از تاریخ هنر اسالمی و ایرانی را نادیده 

مثال آیا . گرفتید، خصوصا دوران اوج این سنت را

تر  ک ما خیلی نازلمعماری و ادبیات و شعر کالسی

 اش است؟ ی غربیها نمونه

فرهادپور کوشممی: درپیوندبابحثپاسخبهاینسوالرا

میبه.مطرحکنمآقاینجفی تاریخینظر اگر قضیهرسد به

مثالبنگریم مثالًشودمییافتهمیضقهاین، بودلرورمبو،

 ماالرمه ادر.هگلیبودکهکهچپبودندیا نظرم ینکلبه

ب و توصیفدرست است جایی سرمایهزیرا جامعه داریدر

اینتقسیماتکارکردی داردومدرن، ازهمهاحوزهوجود

هستند اقتصادسی؛جدا روزمره، زندگی هنر، خواه.است،

اینجدا بینآدمییناخواه برخورد امکان عدم در، هاییکه

حوزه میاین کار ایفاصله،کنندها مساختاری آوردیپدید

می ارتباط ایجاد از مانع شودکه روشنفکران. میان این در

بیبه گروه میپایهعنوان هیچشوندمطرح به که گروهی ،

 جایی هیچو حوزهیکبه این خاصاز نداردهای نه.تعلق

ورزیونهکامالدرکامالدراقتصاداستنهکامالدراندیشه

دینهن یا زندگیروزمره حتیدر یا .ر هایآدمروشنفکران

سرگردان ،آواره، مکانبیو و اندیجا همچون نورفالکه

اینبودلر آنی و میجا پرسه زنندجا . به نکته تحولاین

سرمایه جامعه تاریخی میداری بر اوالًگردد براساس،که

دورهتناقضاتی هر در استکه جریان در زمان،ای ودر ها

اهایمکان مقدار تیپآدممختلفچه این سرز گردانهای

اینکهتحتچهشرایطیایندوماً.کندروشنفکرانراتولیدمی

میتقسیم بهبندی شکند؟ مینظر گروهرسد روشنفکران،

شرایطعادیبایدارتباطناممکنبینآواره در ایهستندکه

منتها.ازهمرابرقرارکنندمنفکساختاریلحاظبههایحوزه

 بزمانی روبهکه استثنایی و غیرعادی شرایط یروا امکانییم

ودرنتیجهامکانوجودداردیجبندیراتقسیمزدنبرایبرهم

حوزه فرورفتن هم در فراهم شودمیها عمدتاً. کار ازاین

می صورت سیاست سرطریق که وگیرد نظم با کارش و

بدن استهتقسیم اجتماعی این. از دورهرو، انقالبیدر ،های

می مطرح روشنفکران و طرزبرخوردهایشوند به ناممکن

درشرایطاستثناییلحاظفرمال،به.شودواریممکنمیمعجزه

سیاسترادیکالییمروبانوعیامرافراطییارادیکالروبهکه

نیزهایدیگردرعرصه.زندهممیاینتقسیمبندیرابهاساس

رادیکالی نوعی با جا روبهسهر روم میشویم .شکندمرزها

 ازدرون،کهیکنفرازدروناقتصادرادیکالیسمبهاینمعنا

عمالً و برود مرزهایاینحیطه به هنر، درون از یا آندین

 را وبشکندمرزها بماند درونآنحیطه در عوضاینکه به ،

راآنارزشواعتبارووذخایربپردازدساماندهیآنبهفقط

حفظکند چ. مثالبادر عنوان هنرمندینینرادیکالیسمیبه

طرفیم هنر نفیمیکه را مرزهایمتالهیکهیاکندخود از

خود زمان رسمی میالهیات شکست.کندعبور این ،هادر

اینرادیکالیهاتخطی در افراطاستسوشکستنمرزها، مو

معجزه برخورد آن میکه رخ :آدورنوگفتهبه.دهدوار

اغراقهتحقیق» در فقط روانکاوی استهایای «آن یعنی.

گویدکندوگزافمیاغراقمیبیمارجاییکه نکتهرااین.

.بهکلتجربهمدرنسرایتدادتوانمی خالقیتدرهمهجا

تخطی با همراه رادیکالی، مسنوعی مرزها، و،شکستن اغراق

تیوق.گرددبرمیموجودشدهبهساختارتثبیتاستکهافراط

 است قرار کهجامعه براساسمرزهایی کارکردی، شکل به

آندستزد بازتولیدشودنبایدبه نوعروشن، هر استکه



 

8 

نمرزهاستفتشکاتولیدامرنوودرافتادنباوضعیت،متضمن

چیزیکه ازسویجامعهرادیکالیــ ناخواه موافراطسخواه

حتیفلسفهمدرنومدرنرادرهنرافراطاین.شودمیخوانده

واریاستهاکارهایدیوانهازنظرمردماین.بینیدخوبیمیبه

از زندسرمیعجیبوغریبیافرادکه نو. خلقامر هرجا

آنمبنیبراینکهیمیروروبهعمومییدهدماباواکنشرخمی

به غیررا حادثه یا جنون وعنوان بگذارند کنار درک قابل

نظم همان به دوباره برگردندتعریفپیشاز شده بابنابراین.

بهایننکته،جفینصالحبرخوردفرمالبهاریخیتافزودننگاه

می رسیم مدرن تجربه کل در اصوال تجربه)که همان یا

شکستن،(مدرنیته نوعیامکان با ما

روبه مسیریرومرزها همین در و یم

ارزشدرگیر با مرزهایشدن و ها

کتثبیت است شده ه وبه خالقیت

نهمسرادیکالیپس.رسیممیحقیقت

 سیاست عرصه در بلفقط درکه

عرصه نیز دیگر حقیقتهای حامل

نگونهجنودالبرهیچامراین.است

فرضاً بیستیا نیستعالیق ،سالگی

ماکهچنان به عامیانه حکمت مثالً

می سالگیگوید نوزده در همه

می سالگیرادیکال سی در و شوند

گردند،میبهزندگیمعمولبازهم

کنندوکارپیدامیکنند،ازدواجمی

کنارمیاینمسائل .امروزهوضعتغییرکردهاست.گذارندرا

  ما زمانه جهانعادیاصالحیکدر کشورهایپیشرفته در

شدهطبیعیوپذیرفتهسالپیشخیلی76برایچیزیکهشاید

هاچونسیستم.استانقالبندنیازمبودمثلحقبازنشستگی،

کوچک که شده بسته راچنان چیز همه آن از تخطی ترین

دهندهشرایطیاستکهماخودنشاناتفاق،این.زندبرهممی

انقالبواصالحایبینفاصلهجاییرسیدیمکهاصالًدرآنبه

ندارد وجود رفوقتیحتی. احزاب سوسیالیارمیست

بخواهنددموکرات قها انونی از باغیر منطبق اصول

سرمایه تاچری کنندداری تصویب کارشان ناخواه خواه به،

معنایدیگراینحرف.کشدمیباساختارهایجامعهیدرگیر

،درشودکههمهچیزهرروزعوضمیدنیاییدر:ایناست

باشد،درکارواگرتغییریهمکندهیچچیزتغییرنمیعمل

سیاسیمنمثال.گیریرادیکالاستوضعتغییرمتضمنماین

 حوزهبود همه در ولی دیگر شرطهای به تغییرناپذیری

تجربهدرچه«بهمرزهارسیدن».دیدتوانمیشدنرارادیکال

چه و زیباشناختی اخالقیتجاربدر و نیازمندسیاسی

تامقاومتهنریوغیرهنریدادنادامهیعنی؛رادیکالیسماست

نهایی مرز و که جایی زبانتا به

و«شکندواقعیتمی»الکانروانکاوی

 واقعی آشکار(the real)امر

؛شودمی همان پنهان .تیواقعهسته

ب رسیدن رای واقعیبه درچه،امر

چهاخالقِحوزه و واقعی امر

سیاستِزیباشناسیِ چه و واقعی امر

پشتام و استمرار باید واقعی، ور کار

ا تا رفتن شجاعت داشتنتها این. با

بهسوالگردممیتوضیحضروریبر

.شما

مشکلجامعههنریوفضایفکریما

.بهسمتاینمرزهاستعدمحرکت

کاملرادیکالی آمدنکوتاه،مسفقدان

درشعرمثالً.وبهآخررسیدندادنادامهنبودجسارتبراییا

برخی یمان.شکستهشوداعدشعریقوماچقدرطولکشیدتا

سال یافتدستبهاینتخطیبزندوازجراتبعدازصدها

این استرو استثناء یک او شاخه. دیگر یادر هنری های

چهو،چهدرسیاستفضاهایفکریاینتجربهوجودندارد،

چیزیکهمن؛آیدبهمیانمیاینجابحثسنتهم.درالهیات

به و شکاف originعنوان دل در که کردم گذشتهمطرح

که رادیکالیسم به این معنا  :ورفرهادپ

از درون  ،یک نفر از درون اقتصاد

دین یا از درون هنر، به مرزهای این 

، بشکندآن مرزها را  حیطه برود و عمالً

به عوض اینکه در درون آن حیطه 

بپردازد ساماندهی آن به بماند و فقط 

را حفظ  آن ارزش و اعتبارو و ذخایر 

نین رادیکالیسمی به عنوان در چ. کند

خود که هنر  طرفیمهنرمندی  مثال با

از  متالهی که یا کند را نفی می

 مرزهای الهیات رسمی زمان خود

 کند عبور می
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میواست حالزنده لحظه با ازطریقپیوند شودهمواره به.

لحظهحالمحضاینکهپی وندبا باکناربگذاریدرا تنها یک،

سازدمیهویتخیالیایکه«ذخیره».شویدمواجهمی«ذخیره»

ایمساختهبرایخود،مانیدررویاهاکههمهماهویتیــ این.

،بهطوریکههمدرجامعهوهستدرفردهمهویتخیالی

اسطوره همین طریق از کشوری دربارههر وسازی گذشته

طالیی استمراراشعصرهای یابدمی، واقعناسیونالیسم. در

یاحیطهسومالکانی؛نوعیآمدنبههمینحیطهتخیلیاستبه

imaginary به. والترمشابهنحوی بنیامین گویدمینیز

منتظرهاهاوبحرانههمینشکافهستکلحظاتیدرگذشته

تصدیقکند،جایی،روزیتادنمانمی حتیاگر.کسیآنرا

گفتهزیرابهرادارد،اینکاررانکندبازهمارزشخودکسی

.شوددرحافظهخداونداینلحظهباالخرهروزیتصدیقمیاو

لح با پیوند در باید را گذشته زنده نو از حال ظه آنکرد و

مانبحرانهبایدجاییکه.لحظهمرزشکنیاست،فقطهلحظ

یکاستکهدروقتیمثالسیاسیآن.رادرامروزایجادکرد

آرمان و شعارها سیاسی، حاد شکستمبارزه یکقیام های

وازطریقتکرارشودزندهمیدوبارهپیشسالقبلسیدۀخور

مواجهه شعارها، ایهمان رستگاررادیکال طریق ردنکاز

 شکل،مبارزاتقبلیۀخوردشکستامیدهای حال لحظه در

اعتباری،هنر.دگیرمی به خالقیت، رادیکال قول همیننقل

 مثالً.استلحظات غربی، هنر در که واتفاقی موسیقی در

به مشخص طور داردجازدر نمود بخش. جاز، ازدر هایی

نقلموسیقی باروک موسیقی و میباخ امادشوقول رد،

جدیدایزمینهپس نقل. این که است این اساسی نکته ولی

هاقولایننقلکهبا،نهآنکندمیبحرانیزمینهراپسآنقول،

چنانکنندهموسیقیسرگرم دربارهکهآدورنوایساختهشود،

یکیصوری:شوندمیاینجادومفهوممهم.کردتصورمیجاز

مادربهاعتقادبدیو.شدنوتئاتریسراییبدیههدیگریشدنو

رویمبهمیپیشکنششدنباروبروبهسمتاتروپرفرمنسئت

کهگونه بدیههای حال لحظه شودمیسازیدر هاینمونه.

درموسیقی.وموسیقینیزداریمدرسینماوشعراتررائمشابهت

خالقیتوسراییبدیههجازاستکهباهمانبهتریننمودش

قولهنقلکاستدرمتنهمینخالقیتهنری.یمهمواجهنری

دیابمیاازسنتمعن بهلحظهخودباخبهتنهاییکافینیست.

 از و بیاید حال مقام در ذخیرهیکاو بزرگو موسیقیدان

شکافوبحرانوپسوقتیبنابراینتا.استفادهشودفرهنگی

چیزیجزتکیهبهگذشتهسنتنباشد،ةازآن،بازآوریخالقان

ایباشد،فاقددرهرشاخهچنینتکراری.هانیستتکرارسنت

.ارزشفکریوهنریاست

شما در ابتدا و همچنین در بخش  :ینما و ادبیاتس

یتان به این نکته اشاره داشتید که ما ها آخر صحبت

چون شرایط انقالبی و بحرانی نداریم، پس خالقیتی 

ری بین امر خالقه و آیا واقعا نسبت معنادا. هم نداریم

انقالب و بحران وجود دارد؟ آیا در غرب و مشخصا 

و تغییرات دفعی و  ها آمریکا و انگلیس که انقالب

 محسوسی ندارند، ما شاهد هنر و فکر خالق نیستیم؟

فرهادپور تاریخیوتجربیفرضکردید: ثباترا شما من.

 ثبات نوعی میاز حرف .زنمساختاری است حتیممکن

لحاظیگاه به اما متالطمباشد مغشوشو وضعیتروزمره،

اینثباتساختاری،تریمهم.ثباتواجدساختاری در ننکته

موتاریخستاریخرادیکالی.استیکدیگرهاازبودنعرصهجدا

همازیفکریوهنری،هاعرصهازیکدرهرهاشدنبحرانی

سواست مثالیکه.دچاربحرانشوندنداردهمهباهمیدلیل.

ناظربهزدآقاینجفی لحظاتبحرانیو.موضوعبودهمین،

حوزهسویه ضرورتاًهاهایرادیکال هیچوقتبریمختلف،

شوندهممنطبقنمی شدنمنطبقگفتانوتبرعکسمیحتی.

نوعیناممکناستآنها به . عملنیز استچنیندر بنابراین.

می شما انحطاط دوره در کهسیاسیتوانید جایی یانقالبو

خورده باشیدشکست داشته علمی انقالب ناگهان ،.

؛است5366فرویددرو5367اینشتیندرهایعلمیانقالب

دورهدقیقاً در که انقالبهایی خورده،5181های شکست

 پاریس مقابلکمون در و شده سرمایهمضمحل داریبا
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چندانکارگریکهجنبشییمروایروبهشدهرشدتثبیتبهرو

ولیدرهمیندورهناگهانفیزیک.کشدآنرابهچالشنمی

 کوانتوم نسبیتاینیشتینمیو آید، و وفرویددیگرسویاز

هایبنابراینلحظاترادیکالحوزه.دستاوردهایروانکاوانهاو

لحاظساختاریمختلف، به هم از هستندسوا . نوع تفکرهر

 متناسببرادیکال باید را سنجیدشساختارا انتهایباید. تا

ایطبیعیاستهرحوزه،ولیآنمرزهاچیستند؟رفتمرزها

داردمرزهایخود وتنییفیزیکن،برایاینشتینآنمرزها.را

.شودمفهومزمانومکانبرایاوبحرانیمیدرآنکه،است

تواند تا انتهای مرزها  پس هنرمند می: ینما و ادبیاتس

لحاظ سیاسی کشور و جامعه  شرایطی که بهبرود در 

چون من این را . ثبات سیاسی باشد حد در باالترین

به بحث اول شما پیوند دادم که گفتید بعد از انقالب 

های انقالبی و چپ از بین رفت،  آن میانجی گفتمان

 .هنر هم افول کرد

ورفرهادپ آغاز: جایی شما کهمیسوال خاصشود مورد

می مطرح شودایران . یعنی وقتی بومیکشوریدر شکل به

 فکریهاسنتفاقد و هنری وی هستید سنت به عنوانبهیا

فرهنگی میذخیره نگرید یا طریقکنشترجمه انتقالاز در

سنت درچنینشرایطیکلیتفضایتاریخیتا.کوشیدمیها

تعیینودحد میی شودکننده مسأله. ندارم قصد فرا وردی

روانشناختی ولیکنم کرد توجه جامعهباید در ساختاری

اینشتینشوداجازهمیکهوجوددارد ،فرویدودهداینشتین،

بهآن؛فروید هم مقاومترغم هایهمه ویکه طرفمردم از

انبودهدربرابرشدولتومذهب اینمشکالت،. همه هاآنبا

می تمام سال سی خود تنهایی وننویسدر بساد مسخرهچه

البتهمنظور.دنگذارعلمجدیدیرابنیانمیتاناگهاندنشومی

 کلیشهمن نیستمبنیبرتکرار »اینکههایعامیانه ایرانیانما

اینناتوانی.«نظایرآنکنیموکارنداریمیاکارجمعینمیپشت

بهیکساختاریکهوگرددبرمیفتادنتجربهمدرنیتهانیجبه

الزمانسجامکهکندمیواداراوراحتیدهدیااجازهمیغربی

باش داشته را ازمرزها عبورکنددو موضوعنهربطیبهاین.

شایدسبب،بههمین.استملیوفرهنگیینهامروداردنژاد

غربدرمدرنیتهبهترینتعریفبرایانتقالازمدرنیتهبهپست

دستاز ساختارهاسرفتن و انسجام و تنظم این. ،رواز

غربهاستمدت متعاقباًسازشگرانهشدهچیزهمهدر هیچو

رفتنباهست،کلنجارآنچه.خوردبهچشمنمیانقالبعلمی

 تکنولوژی استیهاگجتو جدید سازند،میموبایل.

برایشدوربینمیاشکوچک مجددمیکنند، بعد گذارند،

بزرگ .یابدمیادامهمعنیکنندوهمیندوربیمیسایزشرا

 جهشبزرگعلمیفیزیکاینشتینپساز هیچکشفو

یماهنداشت اینایستایی. عالَنه به بلکهمعلممنحصر ودرهنر

وسیاست است... مشهود نیز . همیندلیلمعتقدم دستبه از

گذر برای توصیف بهترین رادیکالیته بهرفتن مدرنیته از

رخهاییقیتخالدرغربهمچنیندیگر.مدرنیتهاستپست

راضیوهدنمی اندهمه با بازیکنندوابزارهایموجودکه

بسازندبازیاسباب جدید به،های را بازی خود همولی

.قواعددیگریبیاورندتازنندنمی

هنوزمدرنیتهوساختار.استایدیگرگونهدرایرانوضعیتبه

شدودهمرزهاکشیبودکهنیافتهمتناسبباآنشکلخودرا

ماحتینسبتبهازاینحیث،.هاسلبشدامکانتخطیازآن

خودمان بودیمسنتگذشته اصالً؛منفعل یا بودیم ناتوان یا

ماننبودچیزیدرسنت واقعاًموسیقییانقاشیدربرایمثال.

 گذشته راچیزیدر آن که قولنداشتیم نقل باو پیوند در

 کنیمحالبحران بازآفرینی ، آ. نچه بود، فرهنگیکاالهای

هایباموسیقینیاایایرهنغمهتلفیقیابودهاغربیموردعالقه

دستگاهغربی؛ فرمهمان و ها تکراری راخودموسیقیهای

گذاشتیموچونمخاطبغربیتابهحالغربیکنارموسیقی

برایشجذاببود ندیدهبود، درنقاشیهمینسرهم. بندیرا

دوطرحاسلیمیوچندنمادفرهنگیوکردناضافه.داشتیمنیز

مینیاتور کمی نقاشییکبه برای را غربیآن وها جذاب

گویندببینمی،چونیریمگمیباجفرهنگیهم.کندمیجدید
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 چطور هنرمند عقباین مملکت یک درافتادهاز میانو

حتماپدرش،بهفکرشرسیدهکهنقاشیکنداصالً،هاوحشی

باجاین...ونداهند،شالقشزداهاعدامشکرد،نداهدرآوردرا

 آنعاطفی عدهمیهارا هم داخل در و کهدهند هستند ای

گیرند آنبهره خوببلدنداز حولی. مثلهایدیگروزهدر

اال،معماری اسالمییا فلسفه کندمیوضعیتفرقهیات، در.

حوزه آن ها نیز نیازمند هست«نیما»ما خطیمها انتهای تا که

بنوکنشرادیکالانجامدهبروند تواندرآنشاخهدتا ازها

روشنفکریتوانبحثمیاینجا.امرنووخالقیتصحبتکرد

پیشکشیددینی فکریجذابیت.را درتوانستمیایننحله

حرکت سمتمرزها به شکلباشد هایمختلفو راتخطی

 کند، تجربه آنکه روشنفکریحال توجیهدینی انواع وها

کردزدندور تجربه را ها آستانهتا حرکتنکنددر ها چون.

کنداینمیگمان آننزدیکخطرناکاستمرز نبایدبه و

درمن،بههمیندلیل.ایمانشراازدستبدهدمبادافرد،شد

نمی همچونبینمکهروشنفکراندینیخودماناصالکسیرا

.رودپیشقماربرسرایمانکگورتامرزیرکی

اجازه دهید باز با شما در این مورد : سینما و ادبیات

مخالفت کنم، با تکیه بر دو مثال نقض شریعتی در 

 این دو به نظر تا آخر خط. گذشته و ملکیان در حال

روند و به تعبیر شما حتی قمار بر سر ایمان  می

 . کنند می خویش

فرهادپور : عرصمن کلی، طور فکریوهبه هایگوناگون

 واکاویکردمهنریرا . عرصه استثنائاتیمثلجزبهادبیدر

نمینیما، را افرادی بینمچنین . مورد همدر ملکیان آقای

حرف ایشان کهمیهاییمعتقدم درونیزند لحاظ چندانبه

نیست مفهوم ایشان. امامیمثال معنویت، و عقالنیت گویند

ای آیا عقالنیت؟ کدام در هگلشان کانتو انحد که یکد

بیتعریفجدید عقالنیت ایندورااز یا ن، موردکه عقالنیت

یهمینفیلسوفانتعریفهاردرونیکیازاینسنتدنظرشان

گویید؟میدانمبرچهاساسیشریعتیراهمنمیشود؟می

اش که در  بر اساس کویریات: سینما و ادبیات

شود و  می طحیات دیدهیی از آن کفر و شها قسمت

 .تواند همان تا آخر خط رفتن باشد می به قول شما

فرهادپور را: شریعتی کویریات من که است این واقعیت

ناظربیشترکویریاتایشان،دانممیتاجاییکهولیماهنخواند

.استشریعتیگرایسویهعرفانیودرونبه

 کنم شما می آقای نجفی فکر: سینما و ادبیات

آیا به نظر شما . اید را خوانده کویریات شریعتی

 شریعتی تا آخر خط رفته است؟

بودنپروژهروشنفکریدینیرادرمشکوکمناصالً:نجفی

راچگونهمگسستالاعهایلحظهاین.بینممینقبیلآثاریمه

لحظات این دینی روشنفکری جریان درون کرد؟ باور باید

مبهماست گیردوبامیتجربهشریعتیفاصلهسروشازمثالً.

عجیب وواژه ازفربه»غریب شریعتی«ایدئولوژیتر نقد به

.پردازدمی ایشانترجمه عرفانحرف ما برای که بود این

،وانرسیددکترسروشجظرمیبهناما.ستاترازسیاستمهم

زمانی نوشتمیرا«ینئولوژیشیطااید»که نکاتی گویا از،

نقدمثالتااخذکردهبودیراستذبسنتمارکسیآگاهیکا

اید ئولوژی لیوکند هرچه جلوتر کمرنگآمد خط تراین

وقتیبحث.شد نحویدیگر شریعتیبه یکحزب»یا شیعه

مطرح«تمام پیبهرهمیرا در مفاهیمکرد، برداریسیاسیاز

جمعیایدهیمبارزهسازمانمهمبرایششیعیوفقهیبودو

ترکیبیبودازتوانگفتمیکهچیزی.وقتبوددستگاهعلیه

موقعیت و تاریخیتوهم خیال.سنجی شاه حقیقترژیم در

ایمثلشریعتیجریانچپراتواندبهکمکچهرهکردمیمی

به که جریانی کند، میتضعیف رفتهنظر دررسید رفته

کادمیآ های زمان میتفوقآن جریان.کندپیدا اما

روشنف شعار یکباره به آمد، ازفربهکریدینیوقتیجلوتر تر

کدامرابهراحتیبههمیندلیلهیچ.رامطرحکردئولوژیاید

کردنمی باور توان . نمیمن هم را شریعتی توانمکویریات

آقا تعبیر به چون بگیرم، خبریازجدی آن در یفرهادپور
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بهبرخیاگرشطحیاتیهمهست،مشا.خطنیسترفتنتاآخر

.تراست،آنهمباکیفیتینازلتالقضاعینهایعرفانینوشته

 برخیآثار اگر سهروریشما بخوانیهتذکریا را ازاالولیاء د

نیستکشراینقسمجمالت کم کفرآمیز و آمیز در. حاال

شریعتیهمگاهیمیاناینآثارارزشمندچهارزشیداردکه

؟فکرنکنم،اینقبیلکندگلهاسممستعاربهخداوندبااوقات

نالهگله و آقایها که رادیکالیسمی با باشد داشته ربطی ها،

.فرهادپورگفتند

فرهادپور این: رفتارها،بله، و آثار هایشیوهقبیل

قدرتدرون پناه در ستاگرایی . گفتیداگر افرادیکه این

حداقلنسبتبایدبودندخیلیجدی

 غیربه دیحذفگفتارهای موضعنی

 کهگرفتندمیسیاسی گفتارهایی ،

 اساساً حذف فضایآنها برسازنده

 میبودهموجود یعنی گفت، توان

اساسآنحذففضا دریغالببر

ها،همهاین.بنیادگذاشتهشد06دهه

هاییاستبرایهمانبهآخرخطراه

نرفتنونبریدنکهدفعاتقبلهمبه

داشتم اشاره آن برابر. در من

شریعتیونمونه گفتید، هاییکهشما

تکرار را سوال این باز ملکیان،

اینافرادمانندمی تیلیشکنمکهآیا

ب بولتمانهستندلتمانوو مثالً ؟

انجیلنیستدرجملهیک»دگویمی

 که بایستممن «پایآن آخرتااین.

دارد هم بیرونی حالت رفتن، خط و. تیلیش از غیر یعنی

 که بولتمان بودند، متاله یاغرب،خود نیچه مثل فیلسوفانی

کهتاآخردگرانیمثلولتردربیرونازسنتدینیداراصالح

.روندمیخط

شریعتی هم متاثر از ولتر بحث : سینما و ادبیات

.کند می پروتستانتیسم اسالمی را مطرح

فرهادپور نمی: را شریعتی جدیپروژه باید چقدر تا دانم

گرفت کردندچون. غربظهور در نیچه و حملهوقتیولتر

مسیحیتریشه به ای که نظیرکردند توسطآن نه شرق در

در.شوددیدهنمیشریعتیبلکهتوسطهیچروشنفکردیگری

است همینشکل به وضع هم هنر عالم توانایی. بسیاریکه

برخی.رفتندیعجیبوغریبهاسراغعرفانخاصینداشتند

هنرمندا تواناییاز حذفشدندیا تواناییداشتندیا نهمکه

دادند معرضفروشقرار نحویدر به را خود میان. این در

هایخودکهتواناییهستکسیکمتر

 و کرده حفظ رارا بهآن سریعا

ایرانوخارجیقابلفروشدرکاالها

 ایران باشداز نکرده تبدیل همین. به

بهجفیآقایندیدمنهممشابهدلیل،

روشنفکری بهپروژه نسبت دینی،

بههنرمندانِ موفق، .ممشکوکظاهر

 خالقهرادیکالیسمِچون امر ،خالق

ندارد وجود تخریبی،دیگر نگرش

بتوانتا،درکارنیستنسبتبهگذشته

کلیتی یاحکومتکهحافظهتایخیرا

ازدلوئولوژیساختهمنفجرکندایدو

شتهراازمتنگذهایرادیکالسویهآن

سابقبیرونبکشد ترشدنبرایروشن.

بزنممطلب مثالی تکراربه. جای

همچون آدم»مکرراتی سهروردی

و«بااسالمدرآمیخترابزرگیبودواشراقوعرفانایرانی

سهروردیراهایعرفانیسویهبایدبتوانها،ازاینقبیلحرف

بودهاز آن در که فضایی کردجدا . نجاتاین راه تنها

موزه از استایسهروردی منته؛شدن تکها ازنجات هایی

کویریات شریعتی را هم من  :نجفی

در آن توانم جدی بگیرم، چون  نمی

 .خط نیستخبری از رفتن تا آخر

به اگر شطحیاتی هم هست، مشا

 تالقضا عین های عرفانی برخی نوشته

شما . تر است، آن هم با کیفیتی نازل

یا سهروری اگر برخی آثار 

د از این قسم االولیاء را بخوانی هتذکر

آمیز و کفرآمیز کم  کشرجمالت 

حاال در میان این آثار . نیست

ارزشمند چه ارزشی دارد که 

اسم  باشریعتی هم گاهی اوقات 

 ؟کندگله  مستعار به خداوند
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.سهروردی کار این تکهخود کردمستلزم سهروردیتکه ن

.ستا

ای با  گویید هر امر خالقه می شما: سینما و ادبیات

خوب این تسلسل تخریب تا . تخریب همراه است

 تواند ادامه یابد؟ آیا در عمل هم ما می کجا

نیم مدام تخریب کنیم و بشود تخریب در توا می

 .تخریب در تخریب با دور تکرار نامعلوم

فرهادپور حرکت: آن خود ذاتی منطق آن.براساس خود

تعیین حرکتباید تخریبکند پیشکه کجا اصالً.رودتا

برایتوانازبیروننمیستوادرهمینحرکتاستمرارآن

پیچیدآننسخه روش. دهدبایدتشخیصنفکرخودهنرمندیا

زمانایهستوهنوزفاصلهآیارسیدهوهاکهکجابهآنمرز

مطرحرسیدهیاخیر؟تخریب دینکردمبمناگرتخریبرا

 فضایغالبسبببود اتفاقا ستواوتیکیفضایهرمنی،که

جامین همه که بگویم راخواستم و تخریبکرد خودباید

چونبگویممقصدداشتمنبرعکساست؛تخریبخیلیمهم

گذشتهبحث هماستجدیاحیای جدیدی رویکرد باید ،

.اتخاذکنیم

نجفی جدید: رویکرد این مسالههم و دارد بحث جای

خیلی،گراباشیمکهسنتمابیشازاینازقضا.حساسیاست

کاملیمثالشهرتهران.آنبهمعنایمنفی،البتهایمبودهمدرن

شهرحاکیازآناستروندتخریبی.ماییزگرسنتازاست

 گونه هیچ اصال که شودمعماریاصول رعایتنمی آنچه.

ستومااصالچیزیبهاگریوویرانباسنتقطعپیوندهست

.نداریمنامتخریبخالق

ویرانگریوتخریبوقتیبهنفعطوراست،همین:فرهادپور

ودنوسازیوطرحشاسمآنمیایرادینداردوسرمایهباشد

تهران توسعه ولی. دیالکتیکمنفیاگر بگوییم کلمه دو ،ما

.بافهستیدسنتبربادرفتوشمامنفیگویندمیهمهفوری

 بخشیاز اخیرآقاینجفیمبنیبرصحبتایندرحالیکه

روشنفکرانبی بودن ذاتاًآن،جایگاه را میها بهتبدیل کند

بافیزنندوهمکارشانمنفیمیهاییکههمزیادحرفآدم

.آیدمیبیرونهایآنساختارجایگاهازدلاتفاقوایناست

هم جا مثلفرانسهسنتهر اینروشنفکریبرجستهشده به ،

رمثلسارتبافیکآدمناقدمنفیدلیلاستکهبههردلیلی

.شودتبدیلتوانستهبهمشهورترینچهرهجامعه

م به داشتیچون گریزی آقای نجفی  :ینما و ادبیاتس

بحث روشنفکری دینی، به نظر شما پتانسیل این سنت 

 فکری برای نزدیکی به هنر چقدر است؟

پاسخکاملودهیدبرایاینکهبهاینسوالشمااجازه:نجفی

تطورجامعی سیر از ابتدا پوستبدهم، اندازیروشنفکرییا

،شدناینبحثمفصلتربرایخالصهوبگویمدینیدرایران

نظر، مورد موضوع تا بیاورم مصداق یک دوره هر برای

یییادهابرایاینکارهمازچهره.ترباشدتروملموسروشن

سویاینوبهنظرمنسمت.نامبردیدهاکنمکهشماازآنمی

را حرکتمیجریان با توان «شریعتی»از بعد«سروش»به و

داد«ملکیان» توضیح نفر. سه این هریکاز گویایآرمان ،

چهره.سویفکریهریکوبهعبارتیهردورهاستوسمت

شریعتیآرمانی تفران، فانون کهس واست سیاست با

بودرادیکالیسم خورده سروش؛پیوند دکتر آرمانی ،چهره

علمخواندنمارکسیسموطرحوماجرایشبه)کارلپاپربود

،درکنارمولویو(زافالطونتاهگلایدۀدشمنانجامعهبازا

خاص اش؛عرفان آرمانی ملکیانچهره احتماالًآقای هم

این.باشدورتیرریچاردبحثدردورنجبایداولویتبخاطر

میسیر گوید عرفان نوعی از دینی بهروشنفکری آمیخته

اینجنبهرادیکالتدریجامابهشروعکردهسیاسیمیسرادیکال

رنگشدکم تا ه بهمعنویترسیدهنهایتاً . بهفانونحرکتاز

حرکت،یدیگربهعبارت.بهرورتییاویتگنشتاینوازپاپرپاپر

درادامه.مسیلیبرالرسیدنبهنهایتاًورفرمیسمبهرادیکالیسماز

داشتهباشیمتابتوانیکتقسیمکارفرمالدهممیمنپیشنهاد

روشنفکری مورد زددر حرف موضعکا. روشنفکر گیریر
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ازادوارد«انهایروشنفکرنشانه»چندسالپیشکتاب.ستا

 فارسی به شدسعید .ترجمه میاو کتاب این :گویددر

حدودیروشنفکران دراساطیریونانتا کهنداشبیهکاساندرا

بینندولیابهعینهمیهکهآناتفاقاتیاستبینیکارشانپیش

ازهاراباورنکندوطبیعتاًکسیحرفآنکهندبهاینامحکوم

نکتهتاکیداینبرمن.شوندگوییمییاوهمتهمبهنظردیگران

رادرهاایاستکهآنبهگونهجایگاهروشنفکرانکنمکهمی

می سیاستقرار و بینهنر دهدمرز تعریفروشناست. که

 من حدودی تا استساختاری حدو فرمالیودتا این. بر

فعالیت هااساسعرصه ایناریستوکراتییهنری، به کاست،

کهبادستبهخالقیتبزندتوانددرنقاشیکسیمیمعناکه

د آشنایی نقاشی وتاریخ باشد اشته

باشداصطالحبه فرهیخته توانممننمی.

 کنم شروع صفر از با ریختنرنگو

پس.کنمکارنوادعایانجام،ومبروی

 افراد راهاکارنوعاینادرندقخاصی

 دهندانجام عرصهاریستوکرات. بودن

زیباشناسی لحاظساختاریناشیاز، به

 مستااین هنری کار ستکه نوعیلزم

هنرمند.ستاگیریازجهانواقعکناره

 به موجودشکلیباید واقعیت جدااز

تماشاگربگیردتابرسدبهوفاصلهشود

نظاره شدنو گر روشن. شدنتبرای ر

روشنفکری سیاست)جایگاه و بینهنر سیاست( بایدجایگاه

نیزمشخصشود معکوسدرسیاستقضیهکامالًبهنظرمن.

کسیکها راستو خود فعال سیاسییا بهخواندمیمبارز ،

 معنا وجودیتمام شکل به باشدو درگیر بباید کهطوریه،

فاصله وضعیتمجال از باخودگیری نداشته شدرا حال.

دادمی تشخیص را روشنفکر جایگاه توان کسی. روشنفکر

کنارهاست طریق از می،گیریکه طریقدرگیر از و شود

چونکسیکهباتماموجودشگیردوکنارهمی،شدندرگیر

 ادرگیر سیاستمدار)ست معن( یک موضعابه یریگامکان

روشنفکرندارد ، بهباید موضع گیردبجایاو سوی. دیگراز

 بهروشنفکر جای کارشهنرمند میکه فاصلهایجاب کند

می درگیر شودبگیرد، این. تمام تجربهمیباعثها که شود

توانمیازطرفدیگر.باشدروشنفکریپرازتنشوتناقض

تواندستوازصفرنمیاروشنفکرییککارمشروطگفت

ودشکارونیخبراساسقواعددرتواندنمییعنی،شروعکند

آغاز کندرا درهاییاتفاقزنگهبیکروشنفکربایدگوش.

باشدسیاست فعالیتهاترینرگهکوچکبه، ویمقاومتو

بتبههمانمیزانبایدنسدودرعینحالحساسباشهاجنبش

بارقه کوچکترین مقاومتبه یتحساسزیباشناختیهایهای

دهد نشان دیگر. بار بهمیبراینجا کهگردم بحثاول همان

 لحاظ به روشنفکری مانندساختاری

.استسوموبینوار

قرننوزده در نوآوریسیاسیهممما

پاریس)داریم کمون (رخداد ، باهم

 داریمورکانتکار ریاضی نوآوری

مجموعه) مدرن فروید(هانظریه در،

 برهه راهنهضتروانکاویهمین به را

می اندازد مدرن هنر حتی و ایندر

از)اندازیکندبهپوستشروعمیمقطع

چهره تا امپرسیونیسم چونظهور هایی

گوگنون و (گوگ حال. عین در

کوتاهلحظه و هاینادر داریم کهمدتیوتوپیکانقالبیهم

خود زمان هنر طورینگذارمیتاثیردر به جریانکهد، در

جزهمگوستاوکوربهلمثنقاشیکمونپاریس وخودشرا

ستدانمیانقالبیون این. خب لحظهولی واقعا نادرها های

یوتوپی مثل و تحققاهستند های هستند یافته یهاخوابیا

مییشیرین آن از عرصهکه دوباره آن از بعد و جداپریم ها

می و آنشوند مقاومتاریستوکراتوقتباز که داریم هایی

وغیرقطعیکردنگرفتنریقفاصلهطزا،کنندمیزیباشناختی

زمابندیتقسیم و مکانی فرمال آنهای به وضعیت که هانی

 نوعی از دینی روشنفکری :نجفی

 رادیکالیسم به آمیخته عرفان

 تدریج به اما کرده شروع سیاسی

 تا شده رنگ کم رادیکال جنبه این

 از حرکت. رسیده معنویت به نهایتاً

 یا رورتی به پاپر از و پاپر به فانون

 دیگر، عبارتی به. ویتگنشتاین

 رفرمیسم به رادیکالیسم از حرکت

 لیبرالیسم به رسیدن نهایتاً و
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می تمام.ندکتحمیل با که داریم را کسانی طرفدیگر از

ما اجتماعی جهان ساختارهای تغییر پروژه درگیر وجودشان

عیهستومهااساساجپروژهآنالزمبهذکراست.شوندمی

منبهگمان.آیدمیحساببهیپروژهاشتراکترعبیردقیقتبه

می قدم مرزهایی چنین در بحرانیروشنفکرها اصال و زنند

بههمین.تموضوعاسهاهمبهخاطرهمینبودنجایگاهآن

تاکیدمی درجوامعجهتباز گروه کنمکهروشنفکرانتنها

زیرسوالمی .برندمدرنهستندکهشرایطوجودخودشانرا

سهدههاخیرجایگاهفهمیدچرامادراینوانتمیبرایناساس

برکردندوکارفکریمیافرادیمعدودروشنفکریداشتیمو

یادشده،ولیخودوضعیت.کردندتالشمیاینمرزهاهایلبه

کنماینمرزهاراازبینبردهومنفکرمیامکانحرکتروی

جهت روشنفکریگیری دینیپروژه دههطی سه این خود،

بودهوجز عمیقمعضالتی را بحران این که کرده .استتر

بنابراینمابایدمترصدمبارزاتواقعیوسیاسیوجمعیباشیم

شودوهامحدودترمیافتندوامکانآنکهمدامبهتعویقمی

.بهجایخودنیزمازیباشناختیتجربهالبتهدراینمیان

هنرگویمدرخصوصاجازهدهیددرپایاناینبخش،نکاتیب

بودوهممعماری یاخیرهادرصحبتکههمدرسوالشما

فرهادپور آقای . واقعیت معماریااین که طولماست در

شکلیاززندهبودوآنهمتاوقتیکهباهاییتاریخدربرهه

داشت پیوند زندگی هرچندآن زندگی، هممطلوب،شکل

نبود می. باالخره بگویاما کهتوانستیم سبکزندگی،یم آن

همداشتهو فضاهاییساختهمعماریمخصوصبهخودشرا

.شدنداززیستنمتوجهمیافرادمعناییکههمخوانباهشدمی

 یک آن از بعد تاریخیاما داریمگسست کوتاهی، دوره

اول) پهلوی دوره اندازه(همان تا مدرن شکلمعماری ای

اما همانبهگرفت که توسعهمیزان مقطع،مدرنیته آن در

بودغیر عادی به، خودش تاریخی رشد در هم معماری

ماتبدیلشدهیوالوشیموجودیت درنمونهکه را آن ایاز

میشهر می.بینیمتهران اینجا در هیچنقلگفتتوان امکان

کنمحتیامکانفکرمی.نداریمازگذشتهمعماریخودقولی

پهلوی دوره معماری از قول نقل بهرا نداریمهم .سادگی

درتهرانایعظیموقوعفاجعهاآلندریکفضایبعدازانگار

پرازاتوبانویبدونگذشته،بدونسنت،شهر،بریمبسرمی

وریزدمیییهرچندوقتیکبار،بنادرآنکهخیابانپراز

یکمیساختهبنایی برشود، مبتنی که خالق غیر تخریب

.وابستهبهآناستهایرانتسرمایهنفتیو

فرهادپور چندنکته،همدراینبخشاگراجازهبدهیدمن:

کنم اضافه ،اوالً.را ساختاریبحثبخشیاز ستواهایما

نجفیهمان آقای که شکلطور مساله جایگاهگفت گیری

اینامطرحروشنفکر میستو پر اینجایگاه آیا که یاشود

مثبت جواب اگر است،خیر؟ و کسی چه توسط چهبا

یمنفیجریانفکریوهنریراهافقطجنبهما،ثانیاً.محتوایی

نداشت نظر اهدر سویهیم، تجربهبه و مثبت درهای که هایی

شعرنو ویژه به شدکهخودمنادبیاتو هماشاره رخداده

موآنرابهعنوانیکرخدادویکباآنهمدلهستکامال

 و میخالقیت نو امر تولید و مرزشکنی شناسمیک حال.

سیاست با بحثیاستکهچیارتباطآن جایخودست، سر

بایدبهآنرسید بههرترتیب. ،خالقیتیبودهاینخالقیتاما

بعدهاتوسطشاعرانیهمچونوبانیماشروعشدهکهدرشعر

زیبازساتداومیافتهوحقیقتفراینداینوفروغشاملو،اخوان

استشد ه می،ثالثاً. فکر من کنم باید حدی تا آقایبحث

باموادومطالبتابتوانیمکنیمیالیکتیکید-تاریخیرانجفی

شویم درگیر بیشتر تجربی و واقعی . بهبپذیریماگر چیزی

درکهتماماینبحثهستعنوانتجربهمدرنیته آنالبقها

تفاقانبعدازانقالب،اانزواوجداشدنایر،آنگاهدهدرخمی

شود،نهفقطبهلحاظسیاسیکهحتیازحیثمیتلقیمهمی

رسیمبههمانبحثآقایمیاینجا.فرهنگمدرندرگیریبا

 باید که کردنجفی واکاوی و شکافت را آن .بیشتر

همانسویهاستممکنموجوددربحثایشانریستوکراسیا

مسالهدرآنخواهناخواهکهذخایرفرهنگیرابهپیشبکشد
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داده یکسری تجربی مهمانتقال فرهنگی محصوالت و ها

میشودمی قطع این وقتی قضاو از همهشود سمتچیز به

شدن چهرودمیفرهنگی ، و انزوا میانجی بهچهبه حتی

دولت دخالت که.میانجی است دلیل همین دربه مثال

فشارتحتودولتدخالت،دراینچهاردههگذشته،موسیقی

وباعثشدهکهموسیقیپاپماهمزیرزمینیشودقراردادن،

بی عینحال کنددر ارزشمندجلوه و مهم اتفاقیکه،دلیل،

پاپباعث موسیقی .شدهابتذال

 اگر یعنی ما موسیقی بود تارو

داشتهباشدامکاناین کهباپاپرا

 درگیر عیارشودجهانی هم ،

روشن ما میموسیقی شد همو

موسیقی وتکلیف دانان

موسیقیچرا.مانخوانندگان

ماسنتی محسوسین پیشرفت هیچ

نداشته و تکرارخودمدام را

عمدتاً؟کندمی این به کهدلیل

روندتجربه طیاش را اضمحالل

استنکرده پرسیدمیحال. توان

که چرا ما سنتی تجربهموسیقی

است نکرده طی را ؟اضمحالل

استجوا این :ب موسیقیزیرا

الکخود از هنوز ما بیرونسنتی

باانی رقابت در و است مده

جریان های قراردیگرموسیقایی

تهینگرفته تا ضعفبودن و

اشیایموسیق ممنوعدولت.شودآشکار آنبا خواه،کردن

 جذابیتایجاد یکجور نمیکردهناخواه اجازه کهدهو د

ناتوانی شود معلوم آنواش موسیقیتوان سایر کنار هادر

 شودسنجیده اممنوعازیکطرف. طرفازستو بادیگر

.آیدمپشتآنمیسناسیونالیو،خوردهمیگرفرهنگایرانی

سنتی موسیقی شکل بدین هم موزهمان حالت خودای به

بایدمی که دستگیرد مننخورده حالیکه در بماند، باقی

 بیایدوسنموسیقیاگرمعتقدم بیرون اینموزه متنتیاز در

اتجربهجهانیموسیق آنردازرویسرعتبهبگیرد،ییقرار

،ندوشمی چندانیچون نداردمایة به، نه لحاظفرمالو به نه

آنراتااینتکهاسوسرکوبآنمنعتنها.لحاظمحتوایی

بزرگ جستیهم.کردهحد و مظلوم جویونمنطقهنرمند

استکهبرایهایعجیبوغریبدرآمریکاواروپافرهنگ

سازیزمینهموسیقیسنتیایرانیهم

ایبهثروتوشهرتعدهکندتامی

برسند . روند همین عرصهمشابه در

 هم دارداندیشه آن.وجود

گیریفاصله نجفی آقای اشارهکه

بایدچیزیبهچهشکلاست؟،کرد

باشدکهمنازآنفاصلهبگیرم اما.

 اندیشه به تبدیل اینجا یکاالیهم

شدهمیفرهنگی جذاب که شود

درایرانبابکاحمدیپدیده.است

 گرفتدقیقا صورتشکل این .به

وفیلموکتاب،بابدردههشصت

و این...مقاالت در و شد بسته

 که سختینبود کار شرایط، ازآدم

مقاله و فیلم و کتاب درهر که ای

 و دارد آندسترس از دیگران

رامحروم آن و بیاورد مطلبی اند،

وسیع تیراژ در و بزند جا تالیف

بهطوریمنتشرکند ، هاینوشتهکه

درآنشرایطکهنهدسترسی.شودمنابعکنکورجزوحتیاو

ای،اینقبیلکارها،بود،نهاینترنتوماهوارهسادهبهاطالعات

دست از عنوانمحصوالتفرهنگیدور رسبه جذابشدیداً،

بود کتاب. انبوهیاز که اینشکلبود بازارآمدکههابه به

بود،اما...ونادا،نیچه،پلدومریبارت،دگرچهدرآناسامی

.ایداشتشدوبیشترحالتزندگینامهتفکرآنانمعرفینمی

هم اینجا تبدیل به اندیشه  :فرهادپور

شود که جذاب شده  می فرهنگی یکاالی

در ایران  بابک احمدیپدیده  .است

در  .به این صورت شکل گرفتدقیقا 

و مقاالت  فیلم و کتاب ، بابدهه شصت

بسته شد و در این شرایط، کار  ...و

از هر کتاب و فیلم آدم سختی نبود که 

ای که در دسترس دارد و  و مقاله

اند، مطلبی بیاورد  دیگران از آن محروم

و آن را تالیف جا بزند و در تیراژ وسیع 

های او  نوشتهکه  ، به طوریمنتشر کند

به این . شودمنابع کنکور جزو حتی 

به بازار  ها شکل بود که انبوهی از کتاب

بارت،  آمد که گرچه در آن اسامی

بود، اما  ...و  نادا، نیچه، پل دومرید

شد و بیشتر حالت  تفکر آنان معرفی نمی

  .ای داشت زندگینامه
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اما خود شما هم مترجم خیلی از : سینما و ادبیات

که آقای بابک فانی بودید و مقاالت فیلسو ها کتاب

 .رفت می ها احمدی سراغ آن

احمدیبگوییدتوهمهمانکارتوانیدمیشمابله:فرهادپور

کردیرا ببودایناولیتالشم. که بهه جایتالیفراجع

وفوکوو دریدا ترجمهکنهاکارهاومقاالتآن... کهمیرا

،نکتههاآنکتاببهاندازهیکیازمقاالتدرهرکدامازآن

در.نویسینبوداطالعاتعمومیوزندگینامهآمدهبودوصرفا

آن شیوه فیلسوفی،از هر کتاباز وتولید خاطره جلد سه

نتیجهتوانیدبگوییدحالشمامیبااین.شدنوشتهمیزندگینامه

اسامیبوده با دغدغه همایجاد شما شکینیستمسلماً.کار

هم ما ایکه ترجمهدر عجیب آسیب یمولئمسن امروزکه

 میهمسالهبیستجوانان نکنشروع بهد

که،ترجمه کتابی دستدراولین

گیرندمی آنکهمیترجمه، بدون کنند،

ایدهفرآیندمطالعهوسروکله وزدنبا ها

کنندمفاهیم طی را ندارم. شکی

این ایجاد در کردیم ما که کارهایی

بو موثر فرهنگی استآسیب ولی،ده

باهمهانتقاداتیکه ما برآنواردپروژه

احمدی پروژه با یکینیستاست، کار.

«ارغنون»پروژهاحمدییکچیزاستو

دزبپردااسامیبهایننبودکهسعیارغنون.چیزدیگریاست

ازیکهردر.متفکررامعرفیکندخروارهاودریککتاب

ششبه،نزدیک،دوازدهنفرهیکتیمده«ارغنون»یهاشماره

کامالًکارها،همقراربراینبودکهابتدااز.کردندماهکارمی

و باشد تالیفیاگرترجمه کامال بود، همانهم ارتباطبا در

.بودهاترجمه

با این حساب چرا در فصلنامه : سینما و ادبیات

شد؟  کارهای فیلسوفان مدرن ترجمه نمی «ارغنون»

 .شد می ترجمه ها مدرن رهای پستبیشتر کا

:فرهادپور ما ایراکردیمفضایبستهمیسعی«ارغنون»در

،بشکنیم،فضاییکردتبدیلمیکهاندیشهرابهکاالیجذاب

اینبودناشیازانزوایایرانبودکه ازطریقوبرداشتما

.شودمیاینانزوابرطرفترجمه

نجفی کارهمیاینکه: چرا پستگویید ترجمههامدرنای

طبقآنگشتکهمیکنمبهغلطمصطلحیبرمیشد،فکرمی

چپمیفکرهاخیلی همانهاکردند، جدید ی

.هستندهامدرنیستپست

ادپورفره آن: تاریخی اشتباه ستهااین درستزیرا.

هاچپ،برعکس جدید ی مدرنیدر حتیبودندمساوج و

.ستاستدرنیمانندبدیوهمکامالمفیلسوفی

نجفی ما«ارغنون»: مانند جوامعی در

خاصییافتمیمعنی شکل به که

هستندحاشیه و.ای نشدیم استعمار لیما

درمتنتحوالتهمنبودیم انقالبمثال.

واردوسیلهآنهبقراربودایکهمشروطه

حتی.ایماندهمحاشیهشویمفازمدرن

حاشیه نبودناینایکشورهای .دچنین

دورههمهاآن طریق استعمارکهایاز

بهشدن استعمارگرد، زبان انآموختن

باآنزبانعلیهخودوبعدرویآوردند

،بههرجامعهماولی.شدندواردفازمدرنوددنیاستعمارشور

اما شد، مدرن فاز شدنترتیبوارد استعمار همینبدون به ،

نکشوریوقتهیچایراندلیل زبانه استبودهدو سویی. از

دوزبانههااینیستکهبچهمانهمبهگونهدیگرنظامآموزشی

علی بیایند، بار آنکه تحصیلرغم دوران یاددر زبان سه مان

ایکهگونه،بهگیریمرادرستیادنمییکگیریمولیهیچمی

فارسیاستونهنهفارسی توانیمانگلیسیوعربیرامیمان،

ایحاشیهطورکهگفتمهمانبنابراین.حبتکنیمبفهمیموص

 هستیم در سرنوشتاتلحظو تاریخی حضورساز اساسا

 هم ما که نیست شکی :فرهادپور

 ترجمه عجیب آسیب این در

 جوانان امروز که مسئولیم

 اولین ،کنند می شروع ساله بیست

 گیرند، می دست در که کتابی

 آنکه بدون کنند، می ترجمه

 با زدن سروکله و مطالعه فرآیند

 کنند طی را مفاهیم و ها ایده
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خودودیگرانبهفاصلهپیبههمیندلیلمااساساً.یماهنداشت

فاصلهنمی این متوجه خاص، مقاطعی در فقط و هابریم

نجهامشروطهمتوجهشدیمکهبابارهدربهیکمثالً.شویممی

داریم فاصله چقدر ،دیگری تا پچون از آیش ن دورهتا

صفویه غربنبود با ارتباطی داریم، فاصله چقدر بفهمیم .تا

میحال به رسم پروژه پروژه،«ارغنون»داستان کهای

نشاندهدوشایدمی را تنهاخواستاینفاصله ایناعتبار به

به وفادار و روشنفکرانه پروژه که بود آن راهافاصلهاصول

کردمیروشن بود«ارغنون». کارشتعریففاصله برخالف،

چهارکههایرقیبپروژه سه، این در

اخیر .شناسیممیدهه پروژهچه

روشنفکریروشنفکر چه و یدینی

و کردنمخدوش،مدرنپستعرفی

هافاصله کاردررا .داشتنددستور

کردندمیتولیدهاییترجمهوهاکتاب

 تنکه کارکردشان بینها اینبردناز

بودفاصل .ه کتاباینوقتی راگونه ها

آن،خوانیدمی ایحسفاصلههیچهادر

حالت.کنیدنمی بهترین ترجمهبهدر

.ندبودشبیهیکرمانمتوسطغربی

فرهادپور : ئیخلالبتهاینقبیلکارها،

پرمی هادسترسیاسمخألوآنکندرا

ولیهمانطورکه.سویمرزهاستایآنهودسترسیبهچهره

خلعوضاینبهآقاینجفیگفت، یرائکهیکفقدانویا

بااطالعاتونقلقولآنخأل،نشانبدهد هاییجذابپررا

باشدکهدیگرباخطاولهنرخاطرتامخاطبآسودهکندمی

نداردایواندیشهجهانفاصله همناشیهایناگهانیشهرت.

.طلبیوچاشنیشانستوهمیآمیختهبافرصت.استازتوهم

بهاینترتیبکههرکهزودترازفرصتاستفادهکرد،بازیرا

بردهاست بینیم،چندمییمختلفهابههمیندلیلدرحوزه.

کهازفرصتاستفادهکردهونفراستعدادیکساندارند،اماآن

طرف به را خود که آورده خارجیهاشانسهم نزدیکی

موفق بودهکند، و.تر هنر عالم در منحصر اتفاق این

،56بهیدبرگرد.مثالسادهآنفوتبالاست.روشنفکرینیست

قبل57 علیداییتکنیکی؛سال فوتبالیستآیا از یآنهاتر

علیداییهمبودند،ازیبااستعدادتربازیکنان.زمانبود؟خیر

حداکثریک؟آوردندمیستهبهدچرسیدندوبهکجامیاما

غیرازبایدبازیکنعالوهبراین،.دادنداگرمی،آنهمپیکان

چرخکردتامیکارهمشکروقندفوتبالدرادارهیاکارخانه

دریبازشدیاخیر،ناگهانهاسالامادر.بچرخداشزندگی

 و بروند خارج توانستند وبازیکنان

بهفته یورو هزار زندگیگیرنایده دو

دهندشاهانه ترتیب را علیواقعاً.ای

 ازدایی بهتر خیلی یاستاکالنتری

این؟هستمطرحشانسوزمانصرف

.هستهمهایدیگرمدرعرصهسمکانی

نمایش عکس، و،فیلم، نقاشی این...

 داشت هم دیگری آفت آنروند و

فرصتکهاین رااخالق بینطلبی

ما روشنفکران و کردهنرمندان .حاکم

خصوصاً که تقاضایی و بازار خاطر به

 برای جهان در و بیرون در قبیلاین

وجودداشتهازرنگی ،رمان،قصهدر.

 و فضیلت،سینمانقاشی به فقر تبدیل همین طلبیفرصتیا

نهایدهدارندونهکهبینیدمیکسانیرا.شودمیفراواندیده

تکنیک و استعداد در ولی حالباالیی، منطقعین براساس

گادتلنت عرب ترک،(Arabs got talent)مسخره

.کنندمی،رشدتلنتگادهنریبیگادتلنتوهر

نجفی : میانمنبگذارید این هم،در خاصتعزیه مثال به

کنم اشاره بحث. که است درست تعزیه حدودیهم تا

شدکلیشه ولهای شاید ی باشدنکته آن در نوعیبه.جالبی

،همانطورایم«نقلقول»درتعزیهشاهدتعبیرآقایفرهادپورهب

 تعریف کارش «ارغنون» :نجفی

 های پروژه برخالف بود، فاصله

 دهه چهار سه، این در که رقیب

 پروژه چه. شناسیم می اخیر

 روشنفکری چه و دینی روشنفکری

 مدرن، پست و عرفی

 در را ها فاصله کردن مخدوش

 و ها کتاب. داشتند کار دستور

 که کردند می تولید هایی ترجمه

 این بردن بین از کارکردشان تنها

 بود فاصله
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بهشایدومازنثربیهقیداریهاییدرشعرشاملونقلقولکه

زیرا.استلحظهمهمیدرتاریخشعرفارسیشاملوهمیندلیل

بود ترجمه به معطوف بیشتر فارسی شعر اولیه ما:گسست

فرم ازهایی را میشعر آزمودیم بکه تدریج غربیه شعر در

بودجا افتاده شاعرانو داشتیم را ی میکه راآنکوشیدند ها

باشاملواتفاقی.کنندتبدیلبهعروضفارسینوعیبهوترجمه

راهاییازنقلقولازسنتادبییافتادوماامکاندیگرمهم

.پیداکردیمکهشایدتنهاچیزیبودکههنوزباآنکارداشتیم

امثبرای متن «صدورالمثهنف»ل ایرانکه ادبیات تاریخ بهدر

دوخطآنراایکهشایعاستدشواریمعروفاستبهگونه

راحتیخواندتواننمیهم به ایننوعآثار. از متنشاملو در

قول» برمی«نقل ولی زوائدشود، حذف اساس نوعیو

کهدرهنرمدرنرایجاستسیتفریقینازیباش شعردرالًمث.

ظاهراًازاو.«فسخعزیمتجاودانهبودداآی»،خوانیممیشاملو

کهکندنقلقولمیوببهحضرتعلیسمنحدیثمشهوری

بازگردمبهبحثحال.«العزائمونقصالهمماهللبفسخعرفت»

تعزیه . بهباالینمایشیپتانسیلدرآنتعزیهفرمیداشتکه

می صحنهنمایشهایآدم.خوردچشم میدر قرار گیرندای

چیز هیچ راکه واقعیتجداآن این،کندنمیاز از کهغیر

فضایازتعریفپیتربروکمشابه؛کنندمینگاهایبهآنعده

ب نسبتآن اترئتاخالیو این. یکیا عوضنفرکه کردنبا

توانداشمرمییدونقشرابازیکند،تواندمانمیأتوماسک

آمدیمگاهستکهماهراامامسالهاین.زاداریکندهمانجاع

ریستوکراتیکاهیچوقتایاستفادهکنیمکهازمیراثگذشته

مضمون،بودهن شدت به شدیم،گرا اهمیت یعنی راتعزیه

بدین.خالصهکردیمدرمحتوایآن ورادیکالوجهترتیب،

.ردیمسلبکآنازکهناشیازفرمآناستتعزیهراانقالبی

حاال تعزیه به شده تبدیل مناسکدولتی ازیک جزئی یا

بودبایددرکارولیاگرتخریبخالقی.هایمعمولعزاداری

ا میتاین تعزیه خود در تعزیهاافتفاق و .شدمیمنهدمنیزد

می بیضایی بکندشاید کاری چنین خواست اینولی هنوز

دیالکتیکاتفاقو ایمبرسیمبهوانستههنوزنتیعنیرخنداده،

کردنامرنودر کهنونهامرپیدا کردصرفاً هاینرگهپیدا

برخوردوکردنفرمطریقاحیاکارهمازاین.کهندرامرنو

یعنی:بریمبسرمیکهدرآنگیردمیصورتتفریقیباسنتی

نهآنکهشودبرداشتهتعزیهبارسنگینسنتبایدازدوش از،

کنیم،طبیعیترسنگینسنگینوداماینباررامحیثمضمونی

چهبساومیرویمپیشنزنیمومیاستدراینصورتدرجا

.رویمنفروترمیچناهمنسبتبهقبل،

کهبحثاستثناهایخارجازقواعدمطرحشد،حالدرپایان،

بگذاریدازهنرهایمحذوفدیگریمثلرقصهمیادکنیم،

نه حتیتوانمیهنریکه نه تدریسکنید را آن توانیدمیید

بایدبگوییدحرکاتموزون نهایتا بیاوریدو اسمآنرا ولی.

گسستناینپوستهیهایاحتمالینهستکهیکیازراهنکتها

هاینواحیبودهاستموسیقی،یتموسیقیسنضخیموصلب

.کهبارقصخاصخودهمراهبودهاست




