
 فکران ادبی و یک خطای راهبردیروشن

 وزن دنیای نامهی انتشار فصلبه بهانه فکری ادبی در ایران پس از انقالبنگاهی انتقادی به تحوالت نهادی روشن

 شهریار خسروی

های ایزهها، جلسات و جصفحات ادبی روزنامهفکران ادبی، مثل کانون نویسندگان، مجالت ادبی، های روشنام با نگاهی به تحوالت پایگاهدر متن حاضر کوشیده
دچار خطای  1376طلبی سیاسی و مشخصاً رخداد دوم خرداد فکران ادبی ایران در مواجهه با اصطالحادعا کنم که روشن های پس از انقالبدر سال ادبی و...

ها را دچار رفته آنطلب بوده است. این خطای راهبردی رفتههای اصالحامهترین نمود این خطا همانا ادغام شدن در صفحات فرهنگی روزناند و مهمراهبردی شده
اشی از فکران ادبی نگیر تاثیر اجتماعی روشها به وقایع اجتماعی را از ایشان گرفته است. بخشی از کاهش چشمبحران هویت کرده و توانایی نگاه انتقادی آن

راهبردی از  هایکوششاند با تفکرات و توانستهاست که افرادی میبرانگیز مناقشهه معنای قبول این فرض ب «خطا»ی این خطا بوده است. به کار بردن کلمه
 یهای ارزشمتن حاضر عاری از داوری دربارهبه عالوه، فرض را باید در متنی دیگر مستقالً ارزیابی کرد. ین پیشاند. اجلوگیری کنند و نکرده وقوع این وضعیت
ی ها خنثی باقی مانده تا بتواند بر ماموریت اصلی خود، یعنی بحث دربارهیاسی آنی باورهای ادبی، اجتماعی، اقتصادی و ساست و به عمد درباره گروه مورد بحث

یات تاریخی بماند، از قید جزئکه سیر تاریخی و منطقی بحث گم نشود و خواندن متن آسان رای آنب کهفکران ادبی، تمرکز کند. نهایتا ایننهادهای اجتماعی روشن
 ام.های نظری گذشتهو دقت

 

زمان ی سای مسلحانهفکری ادبی ایران به محاق رفت؛ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و از طرفی جنگ داخلی ناشی از اعالم مبارزهروشن 1360پس از خرداد 
کم ویشبگرا بودند، فکران ادبی که عمدتا نه تنها سکوالر بلکه چپاد؛ روشنمجاهدین علیه حکومت جدید فضای عمومی جامعه را سخت تحت تاثیر قرار د

و  ای شدن سیاست. از طرف دیگر، فضای عمومی جامعه، تودهرفتندبه محاق مییکی شدند که یکیهای مخالف حکومت دانسته میها و گروهطرفدار سازمان
فکری رت و خاموشی برخی از مشهورترین نویسندگان ادبی و تعطیلی قریب به اتفاق مجالت روشناز بین رفتن مرجعیت نخبگان، رشد اقتصادی منفی، مهاج

ر بود، در نویسی معاصترین نمود آن شعر نو و قصهفکری ادبی ایران، که مهمی شصت هیچ نمودی از روشنی اول دههای پیش برد که در نیمهفضا را به گونه
فی یاسی و صنترین تشکیالت س، به عنوان مهمهم شد. آشکار است که کانون نویسندگان ایرانی مطبوعات، دیده نمیفضای عمومی جامعه، مثال بر گیشه

چه در داخل فکری بخشی از آنمطلقا به تعطیلی کشیده شد. در عوض، در خارج از کشور در اثر مهاجرت بخشی از نیروهای سیاسی و روشن نویسندگان ایرانی،
ادبیات »شویم که این آوری در آن زمان را در نظر بگیریم متوجه میهای فناگر فضای کلی جامعه و محدودیت با این حال،شت بازتولید شد. ی نمود ندااجازه

 بر فضای داخل ایران نداشت.  ای، هیچ تاثیر قابل توجهیهای ماهوارهیزیونتا ظهور اینترنت و رواج تلو حداقل ها،تا سال «مهاجرت

قد آگاه نو بیداران ها اطالعات زیادی در دسترس نیست. جز تعداد محدودی مجله، مثل خصوص در شهرستانفکران سکوالر در داخل کشور بهروشناز وضعیت 
یه برای ی اولهاها هستهاین مهمانیشده است. فکران تهرانی برگزار میهایی اشاره کرد که به صورت نسبتا پنهانی اما منظم در منزل روشنباید به مهمانی

شده ها با نظم قابل توجهی به صورت هفتگی برگزار میجا که این مهمانید. از آنرفته شکل گرفتنصت رفتهی شدههدوم ی نیمهکه در مجالتی را شکل داد 
سالشمار »با عنوان خبر -کتاب هفتهی مجلههای نگارنده در ام. )نگاه کنید به یادداشتیاد کرده« هاجلسات چندشنبه»ها به عنوان است در جای دیگری از آن

 فکران ادبی وجود داشته است. ی شصت در میان روشنتوان گفت که نوعی مقاومت خاموش در برابر شرایط سخت دهه(. لذا می«شعر فارسی

شود. تغییر آشکار نادیده انگاشته میدهد که اغلب از نظر مورخین میی شصت رخ ی دههتحوالت سیاسی مهمی در ساخت قدرت در میانه ،در این میان
... وکلک ، گردون، تکاپو، دنیای سخن، آدینهی شصت ظهور مجالت ی دههای دارد. از نیمههای وزارت ارشاد در این تاریخ برای روایت ما اهمیت ویژهسیاست

های وزارت ، یعنی از تغییر محسوس سیاست72تا  66های کند. بین سالآورد و مجددا آن را مرئی میفکری ادبی ایران را از حالت کمون در میرفته روشنرفته
خالف جهیم. براهای مطبوعات ادبی در ایران موترین دورهرونقیکی از پر ، باکاردر اثر فشارهای جناح محافظه ارشاد تا استعفادی محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت

ود که شتر است. )اغلب در یک تعمیم اشتباه گمان میتمی هم از حیث غنای مطبوعات ادبی برجستهی ریاست جمهوری خاتصور رایج این دوره حتی از دوره
پس در ایجاد فضای جدید دو چیز  اند.(ها در این دوره شکوفا شدهمطبوعات ادبی هم مانند روزنامه 79تا  76های ی سالهای سیاسی در فاصلهبه علت آزادی

ی متوسط مدرن وجود داشته است و تحوالتی که در ساخت دولت فضا را برای بروز رسمی و متشکل شدن امعه و در دل طبقهموثر است: جنبش آرامی که در ج
احث ای سیاسی دارد، در مبفرهنگی و هم سویه -ای اجتماعیی تحوالت که هم سویهقانونی این جنبش در مطبوعات ادبی باز کرده است. این خصلت دوگانه

اد )حجاریان( از آن ی« زنی در باالفشار از پایین و چانه»)تاجزاده( و « جنبش دوپا»ای است و به عنوان شدهطلبی سیاسی در ایران امر شناختهمربوط به اصالح
 شده است. 

 درن ایران دارد که براهنی بهی محول پارادایم شعر و قصههای شعر و قصه در این دوره نتایج بسیار مهمی در تها و احیای جلسات ادبی و کارگاهبهار گیشه
های یاد کرده است. این تجدید قوا نتایج سیاسی مشهوری هم داشته است: مسائل مربوط به نامه« بحران رهبری نقد ادبی»صورت مشهوری از آن با عنوان 

 ،آدینهی وقایع مربوط به سردبیر مجلهگردون، ی جلههای ماتفاقات مربوط به جشن تولد صدسالگی نیما، حاشیهی هفتاد، فکران در آغاز دههی روشنسرگشاده



ران ادبی فکی این اتفاقات، این نکته کامال آشکار است که در این دوره روشنتصمیم به احیای کانون نویسندگان ایران و.... . صرف نظر از داوری ما درباره
احمد شاملو در گذشت، این  1379ی عمومی ظهور کردند. وقتی در سال متشکل در حوزهایران مجددا به عنوان یک نیروی سیاسی بومی، ملی، مرئی و نسبتاً 

 1356های شعر کانون نویسندگان در سال ی او مانور بزرگی دادند که فقط با شبدر مراسم تشییع جنازه یابی،، در اثر بیش از یک دهه سازمانفکرانروشن

 قابل مقایسه بود. 

و نهایتا استعفای گردون ی ی سردبیر مجلهردی مثل ماجرای محاکمهادر حمایت از مجالت نوظهور و در مو -و نزدیکان او -برخورد سید محمد خاتمی 
ایجاد کند. این برای اولین  فکران سکوالر اختالفدر میان روشن 1376راهبردی او از وزارت ارشاد باعث شد که کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری در سال 

فکر وشنترین رفکران ادبی برای تحریم انتخابات در جمهوری اسالمی ایران شکاف ایجاد شده بود: سیمین دانشور، همسر برجستهدر صف روشنکه  بار بود
هوری جمی هفتاد از انتخابات ریاست نویس ایران در دههکرد و هوشنگ گلشیری موثرترین قصهاحمد برای خاتمی رأی جمع میادبی ایران یعنی جالل آل

ران فکو روشن مذهبیفکران های زمامت دولت اصالحات ائتالف روشنطلب در اولین سالهای اصالحیاد کرد. بررسی روزنامه« انقالب دوم»به عنوان  1376
پیرو خط امام است  دانشجویان طلب وی جناح چپ مذهبی، روحانیون اصالحهای برجستهها در اختیار چهرهدهد: صفحات اول روزنامهرا نشان می سکوالر ادبی

 . سره در اختیار سکوالرهاستخصوص صفحات ادبی، یکو صفحات میانی، به

هزار نسخه در روز، قابل  100ها، چیزی در حدود فکران جوان دالیل مختلفی داشت: تیراژ روزنامهطلب در میان روشنهای اصالحدر روزنامه حضور گسترده
منوط  حالی که در مجالت ماهانه چاپ آثار ادبی وجود نداشت در« آقا باالسر»ها هزار نسخه در ماه، نبود. در روزنامه 5حتماال کمتر از مقایسه با تیراژ مجالت، ا

های تشی از حمایها، به خاطر وجود منابع مالی ناهایی مثل علی باباچاهی )آدینه(، سیدعلی صالحی )دنیای سخن( و... بود. به عالوه، در روزنامهچهره تأیید به
توانست یک منبع درآمد ثایت باشد، درحالی که در مجالت ماهانه مطلقا از این التحریر وجود داشت و حتی روزنامه میسیاسی و فروش باال، امکان پرداخت حق

 وجهیر میان مخاطبان آثار ادبی را به مقدار قابل تدها ی آنتضعیف کرد و مرجعیت یگانه ی مستقل رارفته مجالت ماهانهها رفتهمسئله خبری نبود. این جذابیت
ده فکران سکوالر ایران بوطلب بزرگترین خطای راهبردی روشنهای اصالحجا این است که این کوچ گسترده به روزنامهاز بین برد. ادعای اصلی من در این

 است و نتایج منفی آن تا امروز پا بر جاست. 

شد. مخاطبان روزنامه آن را برای بود و در اتوبوس و تاکسی خوانده می« یک روز»ی چاپ شعر و داستان نبود؛ روزنامه رسانهی مناسبی برای روزنامه رسانه
و ند خریدای و وقایع کوی دانشگاه میهای زنجیرهی هفتاد و اطالع از مسائل جنجالی وقت، مثل قتلی دوم دهههای پرشور نیمهاطالع از اخبار روز، انتخابات

ترین ای فلسفی از دریدا یا کواین و خواندن نقدی پسااستعمارگرا بر تازهی مقالهدر میان حجم زیاد مطالب جایی برای خواندن شعری از یک شاعر آوانگارد، ترجمه
ین حال تنشی بین محتوای آثار شد. درعشد و مطالب آن به سرعت از دسترس خارج میی هوشنگ گلشیری نبود. به عالوه، روزنامه به سختی آرشیو میقصه

گراتر کرده بود و انتشار چنان آثاری در تر و نخبهادبی وقت و فرم روزنامه وجود داشت. در آن زمان رواج آوانگاردیسم در شعر و قصه، ادبیات را هرچه دشوارفهم
حاصل درختان بود، زیرا مخاطبان روزنامه، که زنامه و قطع بیتناقضی غریب و در معنای دقیق کلمه اتالف صفحات رو ،ی بسیار پرفروشهامقیاس روزنامه

آثار  یهسندگان آن آثار به این جنبکه نویفهمیدند و جالب آنی متوسط جامعه و حامیان اصالحات سیاسی خاتمی بودند، مطلقا چیزی از آن آثار ادبی نمیطبقه
کردند؟ های سیاسی وقت چه کار میستیز در روزنامهو سیاستگریز که این آوانگاردهای مخاطب پرسید این بودکردند. اما سوالی که کسی نمیخود افتخار می

سرایی گرایی مثل سیاوش کاگر از شاعران چپ نوشتند؟هزارتایی میهایی با تیراژ چنددهزدگی مخالف بودند در روزنامههمه با ادبیات سیاسی و عوامچرا اگر آن
های مدرنیستگرا و پستهای سیاسی حاضر شوند یا در مطبوعات حزبی اشعار خلقی منتشر کنند، از شاعران حجمنی باشد که در میتینگپور پذیرفتیا سعید سلطان

د صفحات د تعدای هفتاهرفته ذهن سردبیرها به سمت سینما چرخید و از اواخر دههمین بود که رفتهتوانست باشد. گرا به دشواری چنین چیزی قابل قبول میزبان
بخوانند  ی مطبوعات راها و گیشهها اخبار سلبریتینامهدر روز -چنان که طبیعی است-ادند که دمخاطبان ترجیح میها کاهش یافت، زیرا ادبی شدیدا در روزنامه

ها را به لحاظ سیاسی ها، آنبه روزنامه فکران ادبیی روشنتر این که این کوچ گسترده. از همه مهمرا نویسان آوانگاردل یا نمایشنامهتا مدعیات شاعران رادیکا
مطبوعات دوم خردادی با غضب حاکمیت مواجه و به  79گره زد. وقتی در اردیبهشت  یشانها را به اطلبان وابسته کرد و سرنوشت آنو اقتصادی به اصالح

ی امعهگوی نیاز وقت جقدر ضعیف و محدود بودند که پاسخجالت ماهانه آنصورت گسترده تعطیل شدند، ادبیات ایران دچار یک بحران جدی شد. در این بازه م
ها گذاشته بودند، بیکار و بعضاً از فضای هایشان را در سبد روزنامهمرغها که تمام تخمخصوص آنها، بهنویسایران نبودند. در این بازه تعداد زیادی از روزنامه

 ت را ببینیم.ی این تحوالفر نگاه کنیم تا نتیجهترها( هوشیار انصاریهایی مثل لیلی فرهادپور و )از جوانت چهرهعمومی حذف شدند. کافی است به سیر فعالی
 ی هشتاد تالشی برای پاسخگویی به این مازاد تقاضا بود اما به هر حال تداوم نیافت. ی دههدر آستانهشنبه عصر پیجدر واقع پیدایش مجالتی مانند 

ها گزینشی عمل کرده بود: مطبوعات نزدیک به احزاب )مشارکت، کارگزاران، همبستگی اید به این نکته توجه کرد که حاکمیت در برخورد با روزنامهدر این میان ب
، پوراعظین، جالییالوفکری )زیر نظر شمسجمهوری، شهرداری و...( تا حدودی به حیات خود ادامه دادند، اما مطبوعات روشنو...( و نهادهای حاکمیتی )ریاست

تا با فعالیت ی گرایشی که عمدگیری وضعیت فعلی مطبوعات ایران و غلبهاین برخورد گزینشی در شکلعبداهلل نوری و... ( با شدت بیشتری متوقف شدند. 
های ی اعطای مجوز به تیمی نحوهدرباره رفته تصمیمات دولتیعنی رفتهشود، موثر بود. گذاری حزب کارگزاران سازندگی شناخته میمحمد قوچانی و سرمایه



ی جامعه»بسط و گسترش  76جمهوری طلبان در انتخابات ریاستی مهمی هست: شعار اصلی اصالحجا نکتهدر اینمختلف مطبوعاتی تاثیر بیشتری پیدا کرد. 
تند. رفشد که موتور اصلی اصالحات اجتماعی به شمار میمیای نهادهای اجتماعی مستقل ازحاکمیت تعریف ی مدنی به عنوان مجموعهبود و جامعه« مدنی

شد که استقالل قابل توجهی ی مدنی ایران محسوب میبخش مهمی از جامعه 72تا  66های ی سالطبق این تعریف ساده، مطبوعات شکل گرفته در فاصله
حصر به کرد و صدایی منگیری میخشونت و به طور قانونی پیبه صورت بیاز نهادهای حاکمیتی داشت، ملی و مستقل از نیروهای خارجی بود، مطالباتش را 

ی مدنی ایران، از طریق ادغام ی اصالحات به صورتی پارادوکسیکال بخش مهمی از جامعهجاست که در دورهفرد و قابل تشخیص داشت. طنز ماجرا این
جمهوری تدر دوران ریاس ،در واقعهر ترتیب وابسته به یک جناح حکومت بودند از بین رفت. طلب که به های سیاسی اصالحی مستقل در روزنامهمطبوعات ماهانه

ها در نژاد، آنجمهوری محمود احمدیی ریاستطلبان در دورهطلب وابسته شدند که پس از برخورد با اصالحفکران ادبی چنان به نهادهای اصالحخاتمی روشن
 ی شصت رسیدند. هوضعیتی حتی بدتر از وضعیتشان در ده

طلب فکران سکوالر در مطبوعات اصالحی روشنسته کرد: حضور گستردهجی هنجاری این متن را برتوان با احتیاط کمتری نکتهدر پایان این متن کوتاه می
هم  ، بلکه حتی برای حاکمیت سیاسیفکران سکوالرطلبی بود. از نظر من این نه فقط برای روشنزدگی ناموجه و نوعی فرصتدر واقع ناشی از یک هیجان

ان مواجهیم که تاثیر ای غیرمتشکل از نویسندگتودهبا  رو نیستیم. از سوییمنتقد روبهفکری بومی، ملی، مستقل و نتایج ناپسندی داشته است. امروز با یک روشن
گری، تولید آثار ادبی با کیفیت و تعامل منتقدانه با جامعه و صالحی اعتراضات موثر اجتماعی، ااجتماعی اندک، نهادهای ضعیف و محدودی دارند و از عهده

انتقال مرجعیت  یکند. از سوی دیگر باید دربارهی ایران را نمایندگی میآیند و همین است که هیچ معلوم نیست دقیقا چه کسی این قشر جامعهحکومت برنمی
فقدان ای ایمنی باشد. قدرها هم جامعهتواند آنای که بیش از اندازه از بیرون مرزها متاثر شود نمیفکران به خارج از کشور نگران بود. زیرا که جامعهروشن
گرایی و دشواری تشخیص سره از ناسره است. این وضعیت حاکمت و ها از بین رفتن تاثیر نقد ادبی، رواج تودههای مرجع تبعاتی دارد که آشکارترین آنگروه

 دهد. باخت قرار می-جامعه را در حالت باخت

 


