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  میرد میهنر بدون آزادی 
 

 **دانشور نیمیسمتن سخنرانی 
 

 ۶۵۳۱ مهرگوته  تویانستتهران، 
 

 
  

 
لی امری و حل عقده  سریو"اشرح لی صدری  که کنم یمآغاز  نیمت کلمه نیابا 

 تا یما نهیسا کاه نسا یابارای مماه شاما  میدعااقاالی" و  فقهااایلمن لساا  
مساالل منار مصاصار را در نهاا  و در  قصاد دار  .حج  تا یما گفتهگشاده باد و 

  کنم.بررسی  به اختصارخادما   کشارنها  سا  و از آ  نمله در  یکشارما
 باه ایاندر مند،  حیمس الدیماز  شیپشده در مزاره اول  نیتدو" شادمایاوپاندر "

هاه منتهای  و به دیاآ یما باه ونااد: عاالم از هاه میخاار یبرماپرسش ازل و اباد 
 باه وناادعاالم از آزادی  کاه میخااان یماخ ازل و اباد را مام پاسا نیااو  شاد می
 گردد. منحل می در آزادیو  دیآسا یم در آزادی، دیآ یم

در منار مصاصار محارح  کاه سا یا مسئله ترین مهمسر وناد،  نیادفاع از آزادی، 
به از مر زمانی در دورا  ما، هشم  شیب. مر منرمندی، در مر زمانی و شاد می

برسااد و منرمنااد  بااه آ و  کنااداساا  از آ  دفاااع  دهیکاشااساا . داشااته ا آزادی
انسانی، تاا  فیشرحق بزرگ نژاد  نیابرای احقاق  کهامروز رسال  دارد  نیراست

 .بکاشدپای نا  
منرمندا  واقصی  که میا دهیدخادما   در کشار نیممچنو  کشارمااز  یاریبسدر 

تااا  خااد  در حاداناد و  نبرده ادیارساال  مهام را از  نیااعاامل بازدارنده،  باوناد
بای روا  دامناه قلصاه  به آبو  بکنندبلند باروما را  اارهیداز  تا سنگی اند دهیکاش
  آزادی را بشناند. یصنیصدای آب  که دیام به این ،افکنند

حاق بارای  نیاا کاه دیاام باه ایان، کانم یماآزادی، فتح باب  شیستاسخنم را با 
 ماای باه نریا اناداز   خته شااد. نگاامی میمنرمندا  و ممگا  ممااره بازشانا

در شرق مم شااخه و  زدگی غرب به عل در غرب دارد و  شهیر کهمنری مصاصر 
 در این. دیبدانرا  میگا یماز شما آنچه  یادیزاس  تصداد  ممکناس .  کردهبرگ 

مای مناری  گفتاار، از برداشا  نیادر  ضمنا   .میا کردهمسالل را مرور  باممصارت 
باار  کیا، دیباشارا مام خااناده  لاکاچاس  آثار  ممکن .ا  ساد فراوا  برده لاکاچ
 .میانداز یممحالب نظر  به رلاس دیگر
منار مصاصار منار زشاتی اسا    ایآ: نس یا شاد میمحرح  کهپرسشی  نیاول

 که، زیبایی اند ینماو از  اند کردهرا رما  زیباییدرباره  کاوشهرا منرمندا  مصاصر 
 نیااناااب  ایاآ اسا    دهیاورزمنر باده اس  امتناع  مأماری آ   نشیآفر تاکنا 

زمانه ما، زمانه زشتی اس  و خشان  و ترس و سلب  که س ین نیهنپرسش 
و  به ننسای بشری و پناه برد   یگانگیخادبو از  گم گشتگیآزادی و تنهالی و 

ع ناا کیا یکلا باه واار  منار حکمرواسا  بار آ الزا  مبارزه دالمی و اساتصمار 
منرمناد از نهاا  و زنادگی اسا . آنچاه در  افا یدر بر مبناای ا یب یصنیبالغ ، 

منرمناد مصاصار  ا یابانجاماد، و  می باه بیاا  انگیزد میمنرمند حال  و احساس 
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بازدارناده مازار گاناه ساخن بار زباا  و لاب  باه علالپر از تلخی اس . اگر  ریناگز
 خاماش نداشته باشد.

 شاکدرخار محالصاه اسا .  کهامروز وناد دارد  در نها مهم منری  ا ینرسه 
 ماای بینی نها و  تفکارگذشاته و حتای وارز  یما اهیشاس   ممکن که س ین
خااد ماا منااز  کاارگردا از منرمنادا  ونااد داشاته باشاد.  یاریبس ا یم نهیرید

 باهتاناه  یصنای، کینئاکالس سبکپردازند.  الیخو  کیرمانتتصدادی از منرمندا  
عرضه  به نها  ستهیشازما  ما، بسی منرمندا   در ممینمتصالی،  یما ال دهیا 

و  ساامیسمبالو  ساامیانیاکسپرس، ساامیانیامپرس. اتیااالداشااته اساا ل م اال 
 سا یتارا  ماا یلایخخاد ماا  کارگردا نشده.  کهنهمناز  سمیسارلالو  سمیکاب
مناری در سار تاا  یماا نشیآفراز  یمیعظ. مذمب مناز ملهم بخش کند میداغ 

 هادی، اسال ، بادالی گری، مذمب سمیکاتال ژهیو به،  یحیمسها  اس . سر ن
  .دارند میآثار منری عرضه  یاریبسابتدالی مناز  مای نگری نها و 

بار منار  حااکم کاه کانم یمامنری مصاصار اشااره  ا ینر به سهگفتار  در اینمن 
، سامیالیساس سامیرلال ،انتقادی گرالی واقع ای سمیرلال. اند ادبیاتزمانه، خاصه 

 . منر مدر 
و در  گرا واقاع اتیاادبو ناگراس . منر بارژوازی مصاصار در  سمیرلالمنر مدر  ضد 

 از مکتاابرواناای متاااثر  ساامیرلال. ساا یانتقادی گرا واقااعخاااد  تکاماالحااد  نیآخاار
منااری وابسااته اساا . امااا  ا یاانر بااه ایاان زیااناو  روا یااپو  دیاافروروانشناساای 

 را مد نظر دارد. سمیالیساسو گسترش  افتنیتحقق  سمیالیساس گرالی واقع
محتااای آثاار مناری  یمرکازنها ، انساا  مساته  باه مارمنری،  مر نریا در 

اساا  انتماااعی. راساا  اساا .  یاانیااحاساا . ارسااحا گفتااه اساا  انسااا  
 زیمتمااتااا   او نمی یخیتاارانتماعی و  طیمحمستی، فی النفسه انسا  را از 

، ذاتاا شااد میدر منر مادر  محارح  کهنسانی را مگل گفته اس . ا نیاشمرد. 
 ریااادرگانتقاااادی انساااا   گرالی واقاااعو تنهاسااا . در  غیرانتمااااعینااااتاا  و 

 گرالی واقاااعفاااردی در برابااار ت اااادمای انتمااااعی اسااا . در  یکشمکشاااها
 کافکاانگر اس . در منر مادر   ندهیآو  دواریامانسا  نستجاگر،  یستیالیساس

، غاالمالی ممچا  تالساتای و اتیادبقادی در انت سمیرلالاس  و  کسات شیپ
منااز در  یساتیالیساس گرالی واقاعاسا . اماا  دهیپروران کنزیدو تا حدی  بالزاک

مام بارو  گرالای و مام درو  گرالای  یکلا به وار، گرالی واقعآغاز راه اس . در 
شخصای  یما کشامکشبرو  گرا فرد و  ا یگرا واقعتااند وناد داشته باشد.  می
او در  اتیادمندرو  فارد و  دمند. اما درو  گرالی به یمنشا   ینیع به واراو را 

 اهیشاانتقاادی بهار دو  یما سا یرلال. کناد میمای انتماعی تانه  برابر خصل 
خااد ازآ  برخاساته اسا  ازدرو   کاهای را  وبقاه کاه نسا یانظر دارند و نالب 

درو   دارد باه کاشاشنگارد. ما ال تالساتای مار هناد  یماو ازبرو   گریدوبقات 
وبقاه  . اماا بهدمادیمنشاا   رو یاب، بااز آنهاا را از ابدیبدمقانا  است مارشده راه 

سااختما   کاهنگارد. واضاح اسا   خاادش نازو آنهاسا  ازدرو  می کاهاشراف 
. نالاب ردیگ یمدرس  ندهیآگذشته از حال و  که. هرا ایپا س یا دهیپدانتماعی 

و گذشته  کنند یم فیتاصال را از درو  غالب منرمندا  تجارب زما  ح که نس یا
 دیاکلگذشاته اسا ، اماا  درک دیکل. زما  حال ندینما یم ا یب رو یبرا از  ندهیآو 
سختی  را به ندهیآ انتقادی دورنمای  گرالی واقع. در س ین الزاما   ندهیآ ینیب شیپ

دور نماا  نیاا امکاا  یساتیالیساس گرالی واقاعتاا  مجسم سااخ . اماا در می
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 تفکاروارز  نیااعملی اس  و اساسا مبنای  فکرورز  نیا نیمااز کههرا مس . 
نامصاه و عاامال  کیا  یتمام فیتاص گرا واقعاس . آرزوی مر منرمند  ندهیآ درک
تماا   کاه ردیاگ یماوقتای صاارت  ادراک گاناه اینآ  نامصاه اسا .  کننده نییتص

ارد بررسای قارار نامصاه ما کیا کننده نییتصما، تما  الزامات و تما  عاامل  ننبه
مربااو اسا   ق یحق باهمم عمقی اس  و مم ساححی، مام  ادراک نیا. ردیگ

 کالمافاق شاد باا  باالزاک. تنهاا سا ینآساا   یادراکا نیهن. اما  یواقص بهمم 
 باه مار. منرمناد دیانما فیتاصا یادیزآثارش نامصه فرانسای زما  خاد را تا حد 

فلسااافی  بینی هاااا ناز  ریاااغنگااارش فلسااافی دارد. در زماااا  ماااا  کیااانهااا  
 دیابا زیان سامیالیستانسیاگزفلسافی  باه نگارش، سامیالیساسو  سمیمارکس
و  کند می منصکس یکرانیب  یواقصفلسفی خاد را در  شیگرا. منرمند کرداشاره 
 ا یاب نیا. در دارد می ا یبرا  کشف نیاو  ابدی یمای دس   تازه به کشف احتماال  
 ماثر اس : ریزعاامل 
آ  نامصاه، آثاار مناری گذشاته و  مای سان ، دهیابالمند در آ  منر کهای  نامصه

، کارد رابیساو روحی منرمناد را  یفکرف ای  کهفرمنگی آ  نامصه  یما راثیم
 هیاعلو  اسا  خاااهیآزاد نیراسات. منرمناد شااد میمادف منرمناد محارح  نکیا

و وقتای باا عاامال بازدارناده مااناه  کناد میمای نامصه خاد مباارزه  نابسامانی
 گرا واقاع تااناد نمی گاریدنها   به مارو  شاد می به خاماشی محکا ، شاد یم

  یااک ر کاه شاد می یتیاقلو  برد میو سمبل پناه  به ابها  نکیاباشد. منرمند 
فاصاله افتااد درخا  منار   یااک رو   یااقل ا یمفهمد، و مر وق   حرفش را نمی

تاانناد بارای  نمیداشاته باشاند،   یانمر قدر مام حسان  ما حکام پژمرد.  می
و حتای در  متأسافانه. کنناد نیایتصو الگاا و دساتارالصمل  رنادیبگ میتصممنرمند 
   دمند. نمی به منرمندا انازه انتقاد  یستیالیساس یکشارما

 فیاتحراساا،  ، شبهقیادقاسا   یتیواقصمدر  هگانه اس    در منر  یواقصاما 
اماا  ندیبرگزواقصی را  اتینزلاس   ممکن. منرمند مدر  افتهی شکل رییتغشده، 
باه ساازد. مان  و پار از دلهاره می زده کااباس ایادن کی اتینزل نیاخاد از  در ذمن
 از وارف شااد می دیاتال یلایخماا  کشاارخاصی هاا  منار مادر  اال  در  دالیل

 نکاهیال بارای کنم یم محکا و  کنم یممنر مدر  صحب   رانع به یلیخمقامات، 
بر تنهاالی انساا   هیتک. در منر مدر  درکشارمافصال  شاد میالنه  کهمنری  نیا

از  کاهنهاانی  در اینمم باشد.  گرا واقعتااند ماضاع منرمای  اس . تنهالی می
باا ننا    یبشارنمای انهدا   ضمنا  شده و  ینیماشو  شکل کی، ختهیگسمم 

مساتی مماه ماسا ل  ریناگز دهیپد کیای دربرابر هشم ماس ، تنهالی  مسته
هاا  و هارای بشاری  سرناش  بی کی شاد مینا محرح  در منر کهلی اما تنها

مستی پرتااب شاده اسا ". انساانی  گفته اس : "بشر به دگرمایشده اس . 
 کیامستی پرتاب شده اس  و تنهالی  واقصا به شاد میدر منر مدر  محرح  که
رقارار خارج ارتباو ب اءیاشو  گرا یدتااند با  مستی اوس . نمی ریزناپذیگر  یواقص
 نیاا نیعاساححی اسا  و در  یا اهیشا به ابادی یمتمااس  گرا یدو اگر با  دینما

و اصل ونادی انسا  تنها و  نیقی ضمنا  . س ین منفکدرونی خاد  افکارتماس از 
 خیتاارانساا   گاناه این .اسا  رممکنیغ شاد میدر منر مدر  محرح  کهناتاانی 
خاادش اسا . در تمااس باا حسای  اتیاتجرب به حادودمحدود  اش زندگیندارد، 
و  ردیاگ ینما شکلدمد و خادش مم  نمی شکل به نها ، ابدی ینم تکاملنها  

 یصنی انگاری نیس  که نجاس یا. شاد میو انتزاعی  یدیتجرمنر  که نجاس یا



 

www.homopersicus.ir 4 آزادی می میرد/ نر بدونه 
 

 که ندیگا یم انگارا  نیس و  ا یگرا چیم که نجاس یاگردد.  محرح می سمیلیهین
 که میستینمای صابا   از حباب شیب یزیه و میمستابدی  یچیمدر  محکا ما 

 آ  راماا  کاه کناد می جادیا یفیخفو صدای  ترکد میحاض گل آلاد  کیبر سحح 
   .نامیم میمستی 
بارای منرمنادا  مادر   داری سارمایهمنر مدر  دلهره اس . تجربه  گریدمحتاای 

دلهره  دیبا ایآو انحراف ببار آورده اس . اما  یدینام، انزوا، یزاریباحساس دلهره، 
"بادا" رستگاری  به قال ای  میریبپذانسا  امروزی  لیاصمشخصه  کیعناا   را به

   میبدانرا آزادی از اضحراب 

 
و  به بینااالیبر زندگی، خاد  حاکماصل  کیعناا   قبال دلهره به که س ین شک

 نیبااز  ایا از اضاحرابانجامد و فرد بارای آزادی  بشری می ریتصا فیتحرحقارت و 
عناا  علا   باه  یننسا یصنایمقادرات و مقادرات  کاارشمرد   به خااربرد  آ  

 باه قااللی ماا حل راه نیهناو اثار مناری حاصال از  بارد میونادی مستی پنااه 
 ایاناتاانی  غالبا   کهدمد،  نشا  می آمیز مزل لمیف کی" نها  و مستی را لاکاچ"

نهاا   یکشاارمادر  همتأسافانآ  اس .  یزیانگغم  انحراف ننسی درو  ما به
و گااه  حاا  یتلا ما حل راه گانه اینمنر و  گانه این غالبا  ما  کشاردر  نیممچنسا  و 
ماا برپاا  کشااردر  کاهمناری  مای به نشان دیبفرمال. رناع شاد می دیتالرسما  
 )خاد من خسته شد ! ،دیباشخسته نشده ).شاد می

  (نه :)خنده و ممهمه ح ار و پاسخ
 باه علا امار  نیاااسا ل و  یماارگانگیبمدر  دردشناسای و  منر گریدمحتاای 

منار نشاا   به تااریخاس . نگامی  داری سرمایهزندگی در نظا   آور مالل  یفیک
منرغالبا از درد و رنج سرهشمه گرفته اس . "بادا" گفته اس  اگار  کهدمد  می

د  مار یما اشاک کاه دیاد دیاخاام دیادمرنج را در قرو  متمادی مارد تانه قرار 
اس .  اناسیاقمای ههار  برابر با آب شا یما یکمو نا  شا یما  یرضابرای عد  

تسلط  بر خاد کهتاانند مردی را  نمی ا یخداحتی  کهبادا گفته اس  " نیمماما 
تاانناد  نمی ا یخادا، حتای خاانم میرا  نیابدمند " دو باره  شکس اس   افتهی

 دمند.ب شکس اس   افتهیتسلط  بر خاد کهمردی را 
 (ح ارزد  و ممهمه  کف (
 (بخار خارده آب  کی کهباد   ما زد دس   نیممراستش منتظر (

مام ونااد  بار درداس  و تسالحی  یگریدمنر مدر  ناع  دردشناسیخاب، اما 
 به فرویادرشته دراز  نیاروانی دارد و سر نخ  شهیرندارد. دردشناسی منر مدر  

انحااراف ننساای، حاااالت روحاای  ، دلهااره، یشخصاا مااای نابهنجاریرسااد.  می
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صارت  منرمندا  مدر  به ا یمنامصه  به مفاسدمنرمندا  مدر  اس  و اعتراض 
 دیشاا کافکاااس .  یگریدخاد انحراف  که شاد میروانی محرح  به بیماری زیگر

، مگسای کند میمصرفی  ام  بهاو  کهمنرمند مدر  باشد، اما انسانی  ترین کامل
، ماراس میببارپنااه  باه نامیادیاز بد حادثاه  نکهیاس . افتاده ا به دا  کهاس  
دماد و مادفی در زنادگی  را از دسا  می دیاام کاه. انسانی میا آزمادهای را  تازه

انباشته از تنهالی و دلهره   یذمن به دنیایگرداند و  روی بر می  یواقصندارد و از 
 باه یاک ایال گاذرد میمحلاق  در کساال  اش زنادگیو  بارد میپناه  انگاری میچو 
دمام  یمحاصل. باز اشاره  ماناد پاچ بی به یک ای، شاد می لیتبددرنده  اا یح

را باا « اسكاندال»آقای منرمندی، منرمند مدرنی آ   کی کهنشن منری  به یک
، آ  افت اااح را راه گااایم می« اسااكاندال» دیببخشااراه انااداخ .  نگارا  روزنامااه

خااامم لغا   اسا . مصاذرت می محارو  پرساپکتیاآدمای از  نیهنانداخ . منر 
خاارده بزرگتار  کیا پرسپکتیا. ولی یکینزدعلم دوری و  یصنی ، بکار برد فرنگی 

 پرساپکتیااثار مناری  یاساتگیپمم  باه دیکل که میدانیم کهاس . درحالی  نیازا
باا  اتیارواو رشاته  کناد مینها  و محتااای مناری را روشان  پرساپکتیااس . 

 نیایتصرا   یاروا یما  یشخصا تکاملنه  رشد و و  انددیپ یممم  را به اتینزل
زند و  پش  پا می به انتماع پرسپکتیاگرفتن  دهیناد. اما منرمند مدر  با کند می

تاان  بااه تم یاالزنااد  می کااهافتااد و در آخاارش دساا  و پااالی  می بااه هالااهاز هاااه 
اسا . نفای  ینایع  یاواقصاو از  یگاانگیب کمالحد  فیتاصاو   لیتم  دمد.  می

پاااهی محاارح  کااه نجاساا یامصنااای ذاتاای نهااا  و انسااا  اساا ل و  مرگانااه
ماانهه بشر با   زند، مسئله پاهی دامن می به این که یگرید. مسئله شاد می
 ایاآانساا  دورا  ماسا . اماا  یخیتاار ریتقاد کیا کاهای اس   مای مسته نن 

در آ  وقااف و آگاامی و  کاهزنادگی  و پااچ اسا    چیمازندگی انسا  در واقاع 
اتماای ماناااد اساا ،  مااای بااه نن حتاای نسااب    یااواقصافاا  منرمندانااه درب

و دوساتی و عشاق و گال و شاصر و  دیاامدر آ   کاهتااند پاچ باشد. زندگی  نمی
بااه در آ  مبااارزه مساا ،  کااهزناادگی  .تاانااد پاااچ باشااد مساا  نمی یقیماساا

تااناد پااچ  شده باشد نمی فرش سن  ق یحقراه آ  مبارزه با حق و  که شروی
 باشد.

  ) ممتد ح ار مای زد  کف ( 
 (دیزن یمدس   قدر اینشما  ،ما شهیم ادیز رو  (

باده اس . مماااره دربااره وضاع مانااد  آل ایدهنامصه  کیبشر ممااره در آرزوی 
را  نادهیآماای  ارزش کاه ابادیباسا . مماااره خااساته اسا  تصاالی  کرده شک
، اناد کرده مانصکس دبه انتقا ایو اگر منرمندا  وضع ماناد را صادقانه  بکند کشف

  .باالتر و واالتر یپلکانمالی بسازند برای عروج به  اند مصابه خااسته
  " به با  دیآاز آ  بگذرد  مر که  - کال  نیا" نردبا  آسما  اس  

محاارح اساا .  داری ساارمایه هیاابرعلانسااا  دوسااتانه  ا یااوغ کااهماساا   مدت
مارد  گرالای  کاه  ماسا دارد، مدت سامیالیساس  باهماس  بشر هشام  مدت

 باه علا مارد  گرالای در منار   یناذاباسا .  کاردهنلاب  به خاادمنرمندا  را 
 یابی گریدبر حق و عدال  و منحق ممدردی و  یفکرنه   نیا کهاس   تأکیدی
 .کند می

. سا ین داری سارمایهو  سامیالیساس ا یاموارح ت ااد  گاریداما مسئله دورا . 
منرمند امروزی  فهیوظ نینخستاس .  نن  و صلح ا یمت اد عمده فصلی ت اد 
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 الزاماا    یبشاراسا . راه نجاات   یبشارورد دلهره و گشااد  راه نجااتی بارای 
نهادماای  هیکل نانبه ممه. راه نجات در بررسی س ینغربی  "سمیابه " د یگرو

 کاهدر بااره مار روشای اسا   شکانتماعی و راه و رسم زندگی بشر فصلی و 
 (ح ارزد   کف).کند میا سلب انسانی ر فیشرآزادی نژاد 

 
 لیوسااماا، نفااذ  راه یکاینزداساتصمار،  باه علا  کهنها  سا   یکشارمااما 

شده اس  و منرمای سانتی و باامی خااد را  زده غربما  و ترنمه نمصی ارتباو
راه منر شامل گذشته و حال  که آورندیب ادیبه  دیبااند  دس  فراماشی سپرده به
، اماا گذشاته خااد را میامازیاب گارا یداز  که نمیب ینم یاشکال. شاد می ندهیآو 

 یفتگایفررا ناه باا  نادهیآو دورنماای  مینباشا گاناهیب باه آ و نساب   مینکنا انکار
  یا یحو  باه شاراف باا آزادی و اعتقااد  بلکاه، یگاانگیخادبو از  به غربنسب  
 .میکن ریزی ورحانسانی 

  
 

 ۰۸ -خارشایدی در شایراز ۰۳۱۱اردیبهش  ساال  ۸)زاده  سیمین دانشور **
. وی نخساتین ز  متارنمهارا ( نایسانده و خارشایدی در ت ۰۳۳۱اسفند ساال 
آثار  ترین مهمای در زبا  فارسی داستا  ناش . از  حرفه صارتی بهایرانی باد که 

ساااربا  ساارگردا  اشاااره کاارد.  ، نزیااره ساارگردانی،ساوشااا بااه  تاااا  میاو 
زبا  ترنماه شاده اسا . دانشاار ممچناین  ۰۱ساوشا  ن ری ساده دارد و به 

 ع ا و نخستین رییس کانا  نایسندگا  ایرا  باد.
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86

