
 گرایی زیر چتر ملّی مواضع جانبدارانه
 [بیضائی دربارٔه نسبت روشنفکران چپ با شاهنامهبهرام های اخیر  صحبت به بهانٔه]
 
های اخیر بیضائی و نه معطوف به کارنامٔه اوست، و تنها درصدد است به اینن واسنطه  این نوشته صرفاً ناظر به صحبت نوشت: یشپ

 خواند. آن را مبارزٔه فرهنگی می اوبررسی این موضوع ذیل عنوانی باشد که و های ممکن  سنجی بدیل به امکان
 
 رضا باقرزاده مقدم

 
 

کننافی اسننت  ننامی کوچننا فراتننر از آن ننه باینند 
برداشننته شننود تننا بقیقننت بننه درول  خطننا  بنند  

 . شود
 لنین

 
چنرا  بنا مبنارزٔه « سندیکالیسن »مشنکیی نندارد، امنا بنا  سنندیکای بنا اتاناذ سیاسنت « اقتضای شنرای ْ به»لنین 

چنرا. « تروریسن »مشکیی ندارد، اما بنا « طور کیّی به»چرا  با ترور « اقتصاد رای »اقتصادی مشکیی ندارد، اما با 
« شنباهت»بنا منطن  «. نماینند ی»رسند بنه ابطنا  ن نام  از اینکه فالن نمایندٔه کار ری بد عمل کنرده اسنت، نمی

اُفتد. از نگاه او سیاست بیشتر مانند جبر است تا بساب، و از این ه  بیشتر، شبیه ریاضنیا  عنالی اسنت  می در
های صُنی  دارنند، اهنل   راهنای  کنه پرنسنی  سازی است. بنرخالف چپ تا ریاضیا  مقدماتی. پس ضدّ ساده

« روش»وننه پرنسنی  نیسنت. در بنودنش از هر  بهره  اش بنه معننای ب  زدوبَند است، اما رویکنرد ضدّایدئالیسنتی
کنند  را که در ردّ اشکا  کهنه مقاومنت می« پرستی راست آموزه»پذیر است.  رچه   یر، اما درعمل انعطاف سات

 رای   ه  که در پ  نفی مطی  اشکا    چپ« پرستی چپ آموزه»کند، اما به  پذیرد، تقبیح می و اشکا  نو را نمی
 .تازد کهنه است، می

کند که باید جمیع اشکا  را، اع  از نو و کهنه، به سالح پیروزی کامل و نهای ، قطعنی  لنین تاکید می بنا به اینها
 .ناپذیر کمونیس ، بد  کرد و باز شت

------ 
چندوقت پیش بهرام بیضائی متنی ارائه کرد بیشتر راجع به نسبت روشنفکران چنپ و شناهنامٔه فردوسنی،   همین

ای بر نن ار کننرده اسننت در  وقننت هانن اره بننرف بیضننائی ایننن بننود کننه رضاشنناه در آنظاهر  در دورٔه رضاشنناه. بننه
باشی به خنودش  و  ، تا کارکرد ایدئولوژیکی به آن بدهد درجهت مشروعیت«شاهنامه»و « فردوسی»پاسداشت 

روشنفکران چپ در ضدیّت با رضاشاه و در جهت دفع چنین کارکرد ایدئولوژیکی از جان  او، شناهنامه را هن  
عامنل اتحناد مردمنی   ک  در دو قنرن ، شناهنامه دسنتبیضنائیاند. و با  آنکه به  فتٔه  کردهدودَستی به او تقدی  

عییه نیروهای ارتجاع و قندر  شناهان بنوده اسنت. و از مینان اینن روشننفکران، شناهرو مسنکوب و در جنای 
اند    او در نسبت بنا اینن مناجرا توانسنتهزع کرد که به الشعرای بهار را استثنا می دیگر، عبدالحسین نوشین و میا

را دودستی تقندی  دشنمن کننند. « میراث میّی»اند به اینکه  تر از بقیه اتااذ کنند و رضایت نداده موضعی درست



بر ن ار شنده اسنت. پنس  1313است و این ه اره در سنا   1302ای ه  اینکه مسکوب متولد  یا نکتٔه باشیه
سالگی او ن ر ندارد و ردّ موضع او را در جاهنای  11کند، به  مسکوب دفاع می مشاصاً وقتی بیضائی از موضعِ

تشندید در نکتنٔه »های بیضائی نندارم: و آن  جا من ج  یا تبصره، هیچ مشکیی با برف  یرد. تا این دیگر پ  می
ب مطیبن  در جنوا -کائوتسنکی-وقنتش  از استاد  رانقدرِ آن« ب  تعیین سرنوشت میل»است که لنین در « میّی

جمنع بنود  بایسنت بوا  کنند  کنه یعننی می از رزا لوک امبورگ و عییه او، وام  رفته است و مدام به آن تاکید می
توان به چنین عبارتی ه  رسید: لننین  بری . پس عطف به عبارا  آغازین متن، می را به کار می« میّی»وقتی کیمٔه 

 نذارد کنه  جنا هن  تاکیند می چنرا. چنون همان«  راین  میّی»اما با  اقتضای شرای ْ با مبارزٔه میّی مشکیی ندارد، به
 .است« فراموشی»دچار « المییی نکتٔه بین»لوک امبورگ نسبت به تذکر کائوتسکی به 
مانیفسنت »در دورٔه مشاصنی پنس از نوشنتن « هنای اقتصنادی مبارزه»یا نکته هن  اینکنه بماینت منارکس از 

توانسنتند  وهام اکونومیستی شد و خوراک به دست دیگرانی داد کنه می با انگیس ، سب  پیدایش ا« کمونیست
ظاهر از قین   بدانند. بنابراین مارکس مجبور شد با اس  مستعار و به« اقتصاد رای »واسطٔه آن مارکس را مدافع  به

 اش بنه او تحمینل کنرده  رایش ذهنی مولف  که شناید موضنع سیاسنی و  ذشنته» ونه بنویسد:  یا رقی ، این
ای که با آن نتیجٔه غای  برکت کنونی و فرایند اجتماعی کنونی را در ذهنن خنویش بازنماینده،  باشد ، یعنی شیوه
هرچند به  فتٔه دُبور شیطنتی نی  در کنار او بنود، «. اش ندارد نمایاند، هیچ ربطی به تحییل واقعی و به دیگران می

ای که بنا کیمنٔه  اش، و طعنه ی تحییل عینی«ای جانبدارانهه  یری نتیجه»ترتی  مارکس خود با افشای  بدین»چون 
شناسنانٔه تیفین  دو  بنل روش بنرد، راه شده به او، به کار می های مافوق عیمیِ تحمیل در ارتباط با   ینش« شاید»

 .«دهد جنبه را نی  نشان می
، و در «میّنی»بنر سنر نکتنٔه  دهند بنه لوک امبنورگ در تشندید ذاری جا لنین با توسل به کائوتسکی اننذار می در آن
آیند. چنون  رچنه  از درِ پُشنت می« اوهام اکونومیستی»جا مارکس به استعانت از اس  مستعار، برای مقابیه با  این

« کییّنت»مبارزه در زمین « غایتْ»تاکید کنی ، اما « مبارزه» اهی ممکن است بنا به شرای ْ به جنبٔه مشاصی از 
روی خواهند  و لحاظ نشود، تاکید ناموجه بر یا جنبٔه خاص، عمالً باعث واپنساست. و ا ر نسبت میان این د

رسنانْد.   رفتن اینن موضنوعا  بنه  نوش می های بیضائی آونگ چنین صدای  را نی  در نادیده شد. پس صحبت
طی  و... نندهی .  ها دُم بنه تینٔه باکمینت و سنیطنت باصوص که بایند مراقن  بنود در نحنؤه اینن تاکید نذاری

« اقنوام»سازی چقدر درجهت بذف  از ابتدا تاکنون از این بربٔه کییت« جمهوری اسالمی»دانی   اصّه اینکه میخ
 .شان بهره بُرده است «خواندن اقوام»واسطٔه همین  و ازقضا به

بسا که بسنیار  افتاد. چه« تشدید در نکتٔه میّی»توان با چکش به جانِ  هربا  می  رچه نکته فق  این نبود. چون به
ای فرعنی را در  شنوی . امنا بیضنائی نکتنه اند و ما اولین کسانی نیستی  کنه بنا چننین موضنوعاتی مواجنه می افتاده
ها  ادامننٔه همننان بحننثِ تشنندید در تاکید ننذاری تننوان در کننند کننه هرچننند می هننایش مطننرح می ای از برف  وشننه

تنوان بنه  اوسنت. و دیگنر نمی« غیرِدیالکتیکی»طربش کرد، اما نتیجٔه تیویحی برفش، بیش از اینْ ناشی از دیدِ 
شود تشدید در نکتٔه میی دیگنر صنرفاً تشندید در  از برفش  ذشت. جای  که سب  می« دقتی ب »چش  اغماضِ 

آیند، در پاینان و در بناطن بنا  هایش چنندان بهنش نمی ف آن ه در آغاز و در ظاهرِ برفنکتٔه میی نباشد و برخال
بنودنِ او در پنرداختن بنه چننین « بندون روش»واسنطٔه  یا ناسیونالیست افراطی طرفمنان کنند. و اینهنا بیشنتر به



ساخت کییتی انت اعی جا از  او در اینسازی  یتبه عبارتی، منط  کیسوادی او.  کاری و ک  موضوعاتی است نه ک 
هم ننان کنه کتناب مقند ، قنوم » فت:    بود. او میبایست بیشتر متمرک نکته می  و اتفاقاً در اینآورد.  سردرمی

شکستٔه ایراننی را زینر  های پراکنده و دره  که قران اعراب را یکی کرد، شاهنامه تیره  یهود را  رد آورد و هم نان
، «سنواد تناریای»شدن به چی ی چنون  واسطٔه مسیح با  ا ر ما به«. این چتر روانی به  پیوست و به  بر رداند

اش برای ما  بنا  ای را قطعی بدانی ، پیامد ضمنی برف بیضائی در تجوی ِ امروزی رووبَر رد، چنین   ارهبُ بتا ب 
منثالً در کننارزدن « ک  در بندّ ینا امکنان دسنت»رَوی بنا شناهنامه  شود پنیش از جان  او  می« اکنونیت»طرح 

« رسنانٔه میّنی»ا. باصنوص کنه پنای هن«ایراننی»باره توضیح خواه  داد ، برای منا  کتاب مقد  و قران  در این
را بنر عجن  برتنری «  اسنالم»کنند کنه دائن  عنرب  ضنمناً  مجناز از  جمهوری اسالمی را هن  بنه مناجرا بناز می

رانَند و آن دو را  یکی را به پنیش می«. عرب  زبان اهل بهشت است و فارسی زبان اهل جهن »باشیده است:  می
های خود بیضائی را پس ب نی، و کمی بیشتر بر او سنات بگینری،  زند. هرچند ا ر باواهی نقاب برف پس می

ای از امکنان  جنای  کنه او مردمنان  ک  ینا کمتریننه اسنت، ننه فقن  دسنت« همٔه امکنان»بینی برای او شاهنامه  می
کنه  از ماسنت»اند  ، دانسنته«خوانی شاهنامه»و « شاهنامه»واسطٔه  هوادار شاهنامه را که در این کوی و آن برزن، به

اند، دربرابننر مردمننان   شننته هایشننان در جننای  بیننرون از خننود بننه دنبننا  آن نمی و بننرای یننافتن کاستی« بننر ماسننت
اش را بنه بندّ اعنال بنرمال  دهند و آشنفتگی ن نری خوردٔه ابن اب و مردمنان پراکننده در مسناجد، قنرار می فری 
باشنند و تقابننل، تقابننلِ مردمننان « شنناهنامه  یری بننازپس»مردمننان صننرفاً «ٔ مبننارزه»کننند.  ننو کننه همننٔه مسنن یٔه  می

طیبان انگییسنی و رو   قندر از تج ینه مردمان فریفتنٔه ابن اب. او آن-خوانده/مردمان پراکنده در مساجد شاهنامه
دهند بنه  کنند و تنن می را ت نوری ه می« تغییروضعیت»آخر بنا به دلسوزی، عج  محضش از  متنفر است که دست

در کشنوری اسنت کنه در مبنارزٔه « فرهنگنی»تنرین دسنتاورد مبنارزٔه  شناهنامه ب رگ»ای:  صادرکردن چنین  ن اره
که یعننی «. رسیدنش معیار شد تا اکنون پایان کتاب  ]است[ که از روز ناست به»  و «مسیحانه با فاتحان درمانْد

دادن بنه  پس رضنایت از« فرهنگی»دادن به مبارزٔه  رسیدنش تاکنون، مصداق رضایت پایان شاهنامه از روز آغاز به
ای که از این پس ه  باید تجوی  شود. پس عطف به عبنارا  کمنی بنا تر  مقابل فاتحان است. نساه  درماند ی

شاهنامه سقف امکانا ِ واقعاً موجود » ونه  فت:  توان از زبان او با  این  فته، می های پیش و به ضمیمٔه جمیه
دانسنت، و ننه « تناریای»هنای  چنون چین ی  را ه  در دوره« ضعج  مح»توان خود این  و هرچند می«. ماست

بنودنِ  «تنرین دسنتاورد مبنارزٔه فرهنگنی ب رگ»جاسنت کنه  اش، امّنا همنٔه مناجرا این صرفاً به نشنان عجن   ویننده
«ِ روان»شاهنامه، برای بیضائی کافی است. چنون از او  هن  بنرای او بننا نبنوده شناهنامه چین ی جن   ردآورنندٔه 

  وید.  شاید، اما چی ی نمی میل  به سان جا  در اینبه عبارتی او  ه  باشد. و در کنار« چتر»زیر یا  ایرانیان
بن  »سازی یا شنباهت صنوری، لننین در  یاب ، استعاره ای برای قرینه هیچ سعی جاست که ب  و ازقضا این همان

اسننت بننه موضننوعی   را تقییننل دادهاقتصننادی  تننازد کننه کننلّ مسنن یٔه تاریای بننه بننائوئر می« تعیننین سرنوشننت میننل
دفناع از »، همپنای «میّنی»واسطٔه چنین تقییینی اسنت کنه تشندید ذاری بنر سنر نکتنٔه  و درست به«. روانشناسی»

ینا -« وسناطت»سپارد، و دیگر بیضائی بنه   می« های ناسیونالیستی شیفتگی»سر به بیابان « خودماتاری فرهنگی
توانند نانوتش  اش، نمی ه ار مسکوب و نوشین و بهار در منتن سنانرانیکردن ه ار با زورچپان -به عبار  بهتر

آید. دوست دارد زمین را کوچا ببینند کنه عجن ش را نفنی  را پنهان کند. چون از عاج بودن بدش می« چپ»از 



مییت عیینه »کردن  شود کار  ار ت وری ه ای امروزی، دلاوش کارش باشد. پس می دهد به بهانه کند. و ترجیح می
پیوندد. استبداد دینی  چنون چین ی درخنود و  می« استبداد دینی»های  ناخواه به زمین ت وریسین و خواه«. ه مذ

ای بنه سنازوکار  ترین اشناره هایش ه  یکسره از مس یٔه استبداد دینی  فت و کوچا برای خود. چنان ه در برف
اصنیی «ٔ معضنیه»کنردن  جا او بنا    در اینتوان نافی استبداد دینی بود،  نداشت. پس هرچند نمی« سرمایه»کالن 

دهد: در مرتبنٔه  می« جمهوری اسالمی»ری د و دوبار دُم به تیٔه ایدئولوژی  می« ها»وضعیت، آب به آسیاب دشمن
دارد  و در مرتبٔه دوم، بنا  تاکیدش را از مناسبا  باک  بر سیست  برمی، کردن نقش مذه  واسطٔه برجسته به او 

انندازد و  چننگ می« میینت»کردن آن، بنه بندیل  هایش یا اصنالً کتمنان در پستوی برف« سرمایه»قراردادن نقش 
ه عبار  دیگنر، او ب«. یکپارچگی»به بهانٔه بفظ « اقوام»دهد در طرد  عمالً چوب به دست جمهوری اسالمی می

، اتحنناد را از اتحنناد تُهننی کننرده و بننا «اتحنناد»یننا همننان « مییننت»چی  ذیننل چتننر روانننی  کردن همننه کاسننه بننا یا
واسنطٔه جعینش در چین   به« مبنارزه»اننداختن  تعوی  تشایص معضیٔه وضعیت ینا انکنارش، کنه شنکیی از به عدم

جنا  چی ی که ه  خوشامد رضاشناه اسنت  و در این «.آباد میّت»سازد در بذف  دیگری است، از آن اب اری می
تواننند از هرچینن ی یننا هرکسنی بننه نفننع  هاسنت کننه می طی  موضنوع چینن ی بنیش از کاسننبکاریِ صننرفِ سیطنت

مردمنان »خودشان بهره ببرنند ، هن  خوشنامد جمهنوری اسنالمی. جنای  کنه در بنذف هر وننه تعنین طبقناتی، 
  آن ه  فق  و فق  در  سترٔه یا کشور. باصنوص «استبداد دینی»بایست بروند به جنگ  می« خوانده شاهنامه

ای بنرای رسنیدن بنه هندف. و اصنالً از ابتندا هن  بنرای بیضنائی  ، ننه وسنییه«هندف»شنود خنودِ  که شناهنامه می
، تنرور و مبنارزٔه اقتصنادی، بننا بنه سنندیکای دورنمای  بیش از آن مطرح نبنوده اسنت. و ا نر لننین از سیاسنت 

افتند،  کنند،  رچنه بنه دام سندیکالیسن ، تروریسن  و اقتصناد رای  نمی می های ماتیف دفناع  ر دورهد« تاکتیا»
، بتا به چی ی چون مبارزه بنا «کییت»های بیضائی و در هر ونه قطع نسبتی با مس یٔه  توانی  بنا به این برف نمی
کردنِ  دربنارٔه آانار خنودِ او منثالً بنا لحناظن ر داشته باشنی   بتنا   در وهیٔه مشاصی از مبارزٔه او« استبداد دینی»
جنا کنه  انند. و از آن هنا خنود غاینت بوده ضدّیت با استبداد دینی . چون آن کارها با توجه به این برف«ِ تاکتیا»

و تبعیدشندنِ « سانسنور»عالؤه  جمهوری اسالمی، به«ِ استبداد دینی»واسطٔه  برای بیضائی همین کافی است که به
از »اجتمناعی، تمنام راه غیبنه بنر  ن ارٔه « کناری ک »کار خودش را پیش بُرده است، او برای رفنع  اجباری بعدی،

افتادن که بنه  یابد، نه به صرافتِ این نکته  می« خود رفتن به»را در بیشتر و بیشتر کارکردن و « ماست که برماست
« غینر»عنوان اجنازٔه دسنتاوی ی بنه  یچه ا  چین ی بگنوی  تنا بنه ه ار بییه در جایگاه رقی ْ عیینه خنود و پنروژه

آزادی از »مسن یهْ ، «دربنارٔه مسن یٔه یهنود»جا  فتن این نکته نی  ضروری است که برای منارکس در  در این .ندهی
کنه بنرای بیضنائی   ننه چنان، «ت باشندآزادی از ایرانیّ»مس یهْ باید جا ه   و در این«. آزادی یهود»بود نه  «یهودیت

، «منذه »واسنطٔه درافتنادن بنا  به وننه کنه  ننه این  «تایرانیّن»با دسنتاوی ی بنه چین ی چنون « آزادی قوم ایرانی»
 برایت بشود مذهب  تازه.« تمییّ»

تننوانی بنننا بننه برخننوردی دلباننواهی بننا تنناری ، فرهنننگ را از  اسننت، نمی« از آنِ خودسننازی»وانگهننی ا ننر بحننث 
هنا از هن  بننا بنه مننافع و زورشنان در  بیرون ببینی و از تاایر نذاری و تاایرپنذیری فرهنگ« ها د فرهنگزَدوخور»

صنرف باشند، در «ِ اتحناد»چنون ا نر مبننا «. یا»کتاب را بد  کنی به « سه»های ماتیف، چش  بپوشی و  دوره
واسنطٔه  از آن اتحناد اعنراب بهتوانند بپرسند  داشنتن کتناب ، کسنی بنا  خیینی سناده می ای و بنا بنه دردست دوره



اتحادینٔه »و ننه -امروز چه مانده است؟ آینا بنرای مثنا  ا نر امنروز بشنود از چین ی چنون اتحناد اعنراب « قران»
ن رشندن در  بنودن و ه  کالم واسنطٔه ه  و یگنانگی به« قنران»سان  فت، مبنای این اتحناد،  -«کشورهای عرب

سیاسی هریا از این کشنورها؟ پنس از اینن بینث چنه تفناوتی  صادیمعانیِ آن است یا بنا به منافع مشاص اقت
میّنت نیسنتند، بنه پاکسنازی -ترین شنروط دولنت های تصنعی، که واجند ابتندائی میت-دارد بنا به تشکیل دولت

آبناد »واسنطٔه قنران و بندیث، ذینل تقند  بنه  ای در دست  مثنل رضاشناه ، ینا به اقوام دست ب نی با شاهنامه
 وبشان را بگذاری  مثل جمهوری اسالمی ؟ ، بنای سرک«میت

داری را باید از آخر خواند. هم نان که برای فه  آناتومی میمون باید از آنناتومی انسنان آغناز کنرد. چنون  سرمایه
داری به هنر  است. چون دست سرمایه« ب  تعیین سرنوشت خویش»که « ایرانیّت»بنا به « ب  قدمت»مس یه نه 

طنور کنه امنروز بنرای هنر اسنکیموی  هن   جنا نین  بناک  اسنت. همین لفور مناسباتش بر آنا بیابانی که رسید، فی
باید اضافه کنرد: مگنر « عامییت»اسکیموبودنش چی ی در وهیٔه نه  و ده ِ اهمیت است  و در غیاب پرسش از 

 .ها باواهند که او اسکیمو باشد که دولت
و نین  خینام و - وننه سنعدی و بنافظ  خنودِ او ، این های وتصرف در برف پس هرکه  فته بود بیضائی  با دخل
 .کند به زمین باک ، درست فهمیده بود را دودستی پرتاب می -مولوی، و بیشتر از همه خودِ فردوسی

ن کنی   این آموزٔه لننی« بورژوازی»پرستی  چپ، دودستی تقدی   پرستی  آیین مان را بنا به آموزه نباید میراث میّی
 ونه، ه  به پایبندی در بقای اشکا  کهنه لجاجنت  دیالکتیکی با موضوعاتی اینبذف برخورد  است. و نباید در

ها برای استحالٔه وضنعیت سنود  ورزی ، ه  به اصرارمان در ردّ هر امکانی در آنها ادامه دهی . باید از همٔه امکان
ب مقند ، قنران، رود. از اینن بینث، کتنا شندن بنا مسن یه منی  ونه که بیضائی بنه سنرال طرف جُست، اما نه این

توانند میراای برای منا باشنند در خندمت تحقن   فردوسی، بافظ، سعدی، مولوی، عطار، خیام و...، هرکدام می
کنند، ینا خنود لننین  می «مسیحی»و داستایوسکیِ  «طی  سیطنت»مبارزه. کاری که لوکاچ مثالً با بال اکِ « غایت»

هنا  تر از خییی های وضنعیت را بسنیار درسنت منا معضنیههایشان ارتجناعی اسنت، ا با تولستوی  که هرچند بدیل
بودن ینا نبنودن و نین  مسنائیی دیگنر در اینن آانار، نگناه  توان بر سر مصادی ، می ان ارتجناعی  رچه می] اند دیده

زنی  و با چه دورنمنای . از  دست می« از آن خودسازی»جاست که چگونه به  همٔه ماجرا در این. متفاوتی داشت[
باشند. و بنازنگری در اینن موضنوع بنا  « از آن خودسنازی»تواند مشنمو  اینن  خود بیضائی ه  میاین بیث، 

واسطٔه آن بیفتنی بنه جنان  دیگر وظیفٔه دیگران است. غیر این باشد هر کتاب  بالقوه این توانای  را داراست که به
ادی دانشننگاهیان، اسننت و کیس« چننپ»شنندن کمونیسنن  بننه  و بد « عامییننت»چننه اصننالً، در بننذف «. میّننت»

واسننطٔه  هنن  نننه صننرفاً به خننوردن قننادر اسننت خننود لنننین را نینن  از آن خننود کننند  آن داری مثننل آب سننرمایه
وقنت او را نین  چنون کنا ی   ها. و آن واسنطٔه سنمینارها، مانیفسنتوها و دوسنا نه های ن امی، کنه به  ری دخالت

سنازی و توسنل  متفناو  اسنت بنا کییت« کیینت»بنه  داشنتن بازآمده از غنرب، بنه شنرق باز ردانند. ضنمناً تعی 
 «.اصو  عام»وخالی به  خُشا

 «.طیبیدبمحا  را  ،اشیدبین ب واقع» 
 


