حماسهء نبرد انسان
دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری

فرهاد عاصمي
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اشاره
انتشار ”حماسهء نبرد انسان ،دیالكتیك شعرهاي زندان احسان طبري“ در صفحه ”توده اي ها“ با
اين آگاهي انجام مي شود كه به وظيفه و دِين در برابر شفاف ساختن تاريخ نبرد حزب توده ايران در زندان و
متحدان خارجي آن عمل شده است!
بازداشتگاه هاي جمهوري اسالمي عليه ارتجاعِ داخلي و
ِ
گرچه با انتشار اين بررسي ،وظيفه كوشش در جهت كمك به سازماندهي نبرد حزب توده ايران و توده اي ها
پايان نمي يابد كه مضمون ماموريت حزبي نگارنده را تشكيل مي دهد كه رهبري وقت حزب بر عهده گذاشته
بود ،و تا آخرين نفس با پايبندي به «پيمان» كماكان به آن عمل خواهد شد ،اما بالترديد بايد اين انتشار را
گامي خاص در اين سو و راه ارزيابي نمود.
انتشار بررسي حاضر از شعرهاي زندان زنده ياد احسان طبري ،عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته
مركزي حزب توده ايران كه مبتني بر آگاهي علمي و خوشبيني مستدل تاريخي خود ،دورنماي ظفرنمون نبرد
نيروي نو را در چندين شعر تصوير مي كند ،در لحظه كنوني معناي خاصي مي يابد .هنگامي كه در
اوكرائين نيروي هاي فاشيستي قدرت دولتي ارتجاع راست را با ياري تبليغاتي ،مالي و لوژيستيكي كشورهاي
امپرياليستي مستقر مي سازند و دولت مردمي در جمهوري بوليويايي ونزوئال مورد هجوم همين نيروها با
همين متحدان جهاني قرار دارد ،شعرهاي زندان آموزگار چند نسل از توده اي ها ،انگيزه و «مهميز»
(احسان طبري) شايسته اي براي تشديد كوشش نيروي نو در نبرد براي پيروزي نهايي است.
وقايع در اين دو كشور نشان مي دهد كه سرمايه داري دوران افول از آمادگي كامل براي به خدمت گرفتن
نيروهاي فاشيستي براي حفظ هژموني خود بر انسان برخوردار است .تجربه در جريان در ايران نيز بر
همين منوال است.
سخن لنين ،روزآ لوكزامبورگ و  ،...باري ديگر ”شعار مبرم“ روز را تشكيل مي دهد :سوسیالیسم یا

بربریت!
و حماسه ي نبرد انسان ادامه دارد « ،...رسن بافته» از جان مايه نسل گذشته در سيمای نسل جوان با گام
های استوار را ِه کوفته را آگاهانه می پيمايد ...
«رسنی بافت کنم ،گر تو باشی با من ،مايه اش يافت کنم .تار و پودش زنده تا که بيدادگران ،نکنندش پنبه.
هديه ای بهر زمان ،تار تدبير کهن ،بزند حلقه به آن ،بکشد دار به دار ،بهر آزادی گل ،بزند سنگ به خار ،تا
کند غير فرار( .»... .پيغام ،شعر زندان) (از صفحه  ١٢٨بررسي)
بخش انتشارات حزب توده ايران
در شرايط عادي مي توانست بررسي حاضر به مثابه رساله اي از طرف
ِ
منتشر گردد.
تا پايان كار بررسي ،تعدادي از توده اي ها و هواداران حزب توده ايران با همكاري عاطفي و ادبي و علمي
خود در تدقيق و تصحيح و ويرايش بررسي شركت صميمانه اي داشتند كه مايلم با شادي از همه اين رفيق ها
براي زحمت پذيرفته تشكر كنم.
فرهاد عاصمي
پنجم اسفندماه  ٢٣( ١٣٩٢فوريه )٢٠١٣
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به آنكس كه به او مي اندیشم
تولدي دیگر
بگذار زمان بگذرد
و حماسه ي نبرد انسان ادامه دارد ...
مجموعه شعرهاي احسان طبري در زندان جمهوري اسالمي
ارایه صوتي شعرها
«موزاییك»ها
زیرنویس ها

به جاي پیش گفتار
زنده ياد رفيق دكتر احسان طبری ،عضو هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده
ايران ،در كنار چندين كتاب فلسفي ،سياسي ،اجتماعي ،تاريخي و ادبي ،اشعاري به صورت
پراكنده و سه كتاب شعر دارد” ،از ميان ريگ ها و الماس ها“” ،با پچپچه پاييز“ و مجموعه
شعرهاي زندان .كتاب اول را طبري در مقدمه آن« ،سراينده گويد»« ،ترانهء خوابگونه» مي
نامد؛
در «ديباچ ِه» اثر دومش” ،با پچپچه پاييز“ كه طبري آن را گامي فراتر به سوي «ترانه هاي
رويايي» مي داند ،شيوه به كار گرفته ي نگارش خود را «نثر شاعرانه»« ،نثر موزون
شاعرانه» مي نامد كه در «حماسه انسان» نگاشته شده است؛
زنده ياد طبري ،آموزگار چند نسل از توده اي ها ،در شعرهاي زندانش كه شيوه ي نگارش
آن نيز تكرار «نثر موزون شاعرانه» است ،با آنكه بهر علت نتوانسته ”ديباچه“اي مشابه دو
اثر ديگرش براي آن بنويسد ،از يك سو فرازهاي درد و رنج و آرزو ،و از سوي ديگر،
غوغاي مبارزه جويانه ،متعهدانه ،خوشبينانه و آموزگاران ِه ”حماسه انسان“ در بند را تصوير
مي كند كه مي توان آن را ”حماسه نبرد انسان“ ،حماسه ای در وصف تاريخ نبرد نيروی نو
عليه نيروی کهن در طول تاريخ هستی انسان ناميد که بارها در طول تاريخ با اين پرسش
روبرو بوده است كه آيا «اين در برای هميشه بسته خواهد ماند »...؟ (”به آنکس که به او می
انديشم“ ،شعر زندان).
ويژگی خاص انديشه توده ای در بند« ،حجم بلند ذهن» و دلبستگي او است از يک سو به
«زادگاش» و از سوی ديگر به «انسان» به مفهوم عام آن .برجستگی سترگ اين ويژگی،
خود را همانند بلندای «کاکل  ...کوه ها ،اولين تماشاگر سپيده دمان» ،در همه ي شعرهايش
حفظ می كند و بهم تنيدگی ديالکتيک خاص و عام و وحدت دروني آن را در انديشه خود به
نمايش می گذارد:
« ...گاه با خود می گويم :اين در برای هميشه بسته خواهد ماند؟ و هيچگاه گشوده
نخواهد شد؟ و ياخته های زمين ،در انجماد اين برف سنگين عقيم خواهد گشت؟ مگر
مورچگان در دهليز نمناک و تيره زمين ،توشه ای ابدی اندوخته اند؟ ،آه  ...اگر درختان
برهنه توسکا ،پوشش سبز حيات را ،در حجم بلند ذهن خود ،به نسيان جاويد بسپرند! و
دودکش علم شده بر فرق خانه ها ،علی الدوام از کار بماند! زخم هايم را ،دردهايم را ،با
کدامين مرهم التيام بخشم؟ سمند سرکش آرزوهای دور و نزديک را با کدامين کمند ،در بند
کشم ،چگونه بر آتش جانسوز درونم ،خاکستر سرد مردگان را بپاشم؟ ترانه هايم را ،و زمزمه
های خلوت دلم را ،برای که بخوانم؟ ترانه هايم را برای که بخوانم؟ »...
آوار ياس و نوميدي ،انگار راه بر همه چيز بسته است! اما انديشه ديالكتيكي ،روحيه مبارزه
جويانه و شكوهمند ،آوار ياس و نااميدي را پس مي زند ،باور بي ترديد به پيروزي آينده
رابطه ديالكتيكي ”انفصال و اتصال“ را برقرار و ياس و نوميدي فرد (خاص) ،بي واسطه سر
باز مي كند در باور به تداوم ظفرنمون هستي عام (جمع):
« نه! محبوب من ،هرگز چنين نبود ،من آموخته ام اين را ،تو نيز بدان ،كه بيگمان،
زمان دقالباق خواهد كرد ،تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود ،و خورشيد با لبخندي گرم،
انحناء آسمان را ،عاشقانه خواهد پيمود ،و آنگاه بهار ،مرهمي سبز بر زخمهايمان خواهد
گذاشت».
وحدت خاص و عام ،وحدت انفصال و اتصال در اوج تظاهر احساس و عاطفه توده اي در
بند فوران مي زند.
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دو كتاب آخر” ،با پچپچه پاييز“ و ”شعرهاي زندان“ ،همان طور كه اشاره شد ،از نظر سبك
نگارش ،تصوير چهره ها و صحنه ها ،انديشه ي فلسفي ،استه تيك بيان انديشه و همچنين
ارائه ي «ذوق و سليقه هنري» سراينده (احسان طبري” ،درباره برخي مسائل استه تيك و
هنر“ ( ،))١يگانه و مشابه هستند« ،همزادند» (.)٢
موضوع مركزي در مضمون ”شعرهاي زندان“ ،همانند همزادش ”با پچپچه پاييز“ ،همان
طور كه اشاره رفت” ،انسان“ ،با «طنين غرورآميز» نامش است (”يادداشت ها و نوشته هاي
فلسفي و اجتماعي“ ،ص ” .)١١٧انسان“ به مفهوم عام آن” ،انسان“ به مفهوم خاص آن،
گوينده ي در بن ِد توده اي كه هزاران گفتي دارد:
« اگر روزي از تبعيد انديشه هايم باز گردم ،رنگين كمان زندگيم را ،چون روباني بر
موهاي سياه و افشانت خواهم بست ”( »...هديه“ ،شعر زندان) ،زيرا كه «با خود و عناد خود
براي كاري بزرگ به سراي وجود آمده ام» (”با پچپچپه پاييز“)٧ ،
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طـرح مـوضـوع
ارائه ي یك ”تعریف“
هنگامي كه در چند سال پيش تصميم گرفتم بكوشم ”ديالكتيك شعرهاي زندان طبري“ را
بنويسم ،با اين پرسش مشخص روبرو بودم كه وظيفه اي كه در پيش دارم ،چيست؟ اگر اين
وظيفه ،به معناي بيان و نمودن ديالكتيك شعرهاي طبري است ،اين ،به چه معناست؟ و براي
ارايه آن از كجا بايد آغاز كرد؟
پاسخ را در نوشته هاي خود او ،هم در ”سراينده گويد“ اثرش” ،از ميان ريگ ها و الماس ها“
و هم در ”ديباچه“ در ”با پچپچه پاييز“ يافتم:
« ...همنوايي واژه ها و شگفتي پندارها  »...كه نما و ظاهر «مضمون» ژرف را
«حرير»گون ِه مي پوشاند ،در آغاز راه قرار دارد .با همه شيفتگی و جذابيت سحرآميز آن ها،
حرير  »...شان ...« ،در
همان طور که طبری خاطرنشان می کند ،بايد با دريدن « حجاب
ِ
ماوراي واژه ها گام» نهاد ،تا به بلندای «حجم ذهن» (به آنكس كه به او مي انديشم ،شعر
زندان) دست يافت .اين ،گام بعدي را تشكيل مي دهد و گذاري است از ظاهر استه تيك
هماهنگی واژه ها در استعاره های فاخر -نه پرطمطراق ،با شکوه -نه تکبرآميز ،زالل -چون
آب و شفاف -چون الماس ،به سوی مضمون .مضموني نه يک اليه ،اما آن چنان فراخ و
ژرف كه در ابتدا و براي نگاه ظاهربين و غيرديالكتيكي ،چه بسا ناشناخته و متافيزيكي باقي
بماند ،به ويژه آنكه خود استاد سخن ،در «ديباچه»« ،نثر موزون شاعرانه» را «منطق مه
آلود و شناور روياها» مي نامد.
وظيفه ي «نيروي تخيل» كه بايد بخواهد «مضمون» مورد نظر سراينده را در همه بعدها در
«ماوراي واژه ها  ...دريابد» ،و طبري آن را در «سراينده گويد» توصيه مي كند ،بايد کدام
سويه و كدام لحظه های انديشه او را جستجو كند؟
راه را طي كند و كدام ُ
توصيف تصويرهاي ِ استه تيك
گام بعدی ،گام دوم ،شناخت ژرفای «چهره هاي هنري»،
ِ
لحظه های نگرش به طبيعت و جامعه و بازتاب هنرمندانه «ذوق و سليقه» (طبري ،همانجا)
است .شناخت و درک اين اليه از «مضمون» در ابتدا براي نگارنده كه سهمي بسيار ناچيز و
غيرادبي از زبان فارسي دارد و بايد براي درك واژه ها ،لغت نامه ها را به كمك گيرد،
هراس انگيز بود و از اين روي نيز چنين باقي ماند كه مبادا ،كوشش بس نارس و ناكام باقي
مانده و مضمون را خدشه دار سازد.
اما آموزگار چند نسل از توده اي ها كه نگارنده يكي از آن ها است و از امكان ويژه اي نيز
برخوردار بوده كه توانسته است در كالس درس چند هفتگي او شركت داشته باشد ،به ياري
ام آمد:
عصاره خود با عشق به تبار انساني خويش
«صداقت در آنست كه هَركس در ُ
بجوشد” :كه از آن دست كه مي پروردم ،مي رويم“» (با پچپچه پاييز ،ديباچه).
به ويژه صراحت آمرانه طبري در «واژه اي چند از نگارنده» در ”يادداشت ها و نوشته هاي
فلسفي و اجتماعي“ (جلد اول) ،كمكي قاطع در اين زمينه و همچنين در زمينه جستجوی
انديشه ديالکتيکی او بود که ژرفای نهايی آن را تشکيل می دهد و «ماهيت» انديشه او را
عيان و قابل شناخت و درك مي سازد.

()١

در اين سومين و اليه نهايی است که طبري جستجوي روند فرازمندي (رشد) انديشه ي
ت» مضمون انديشه را
انساني را در روند « َمر ُدمش» انسان توصيه مي كند .او درك «ماهي ِ
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به كمك «جامعه شناسی علمی (ماترياليسم تاريخی)» مبتني بر ديالكتيك ماترياليستي ممكن مي
ت» انديشه توصيه می کند.
داند و پايبندي به اين شيوه ي بررسي را برای دستيابی به «ماهي ِ
مش» گونه انسان ،انتقال بار فرهنگي -مدني را فـرد انسان به دوش مي كشد
در روند « َمر ُد ِ
و آن را به فرد و نسل ديگر مي سپارد .طبري مي نويسد:
«پروسه طوالني استدراك عقلي و وجداني و گوارش نظري» وظيفه اي است كه بايد
عصاره خود» به دوش كشيد و منتقل نمود« ،چه باك! زيرا ادب واالي ديروز و امروز
«در ُ
ما چيزي در اين ميان باخت نمي كند (با پچپچه پاييز ،ديباچه)» ،زيرا «بهر صورت ،هر
نسلي كه در مبارزه شركت مي كند ،بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئوري عام بر
پراتيك به دست دهد .يا به عبارت ديگر ،تجارب خود را جمع بندي كند .معناي سير تكاملي
تئوري ها و ژرفش در ماهيت هاي دمبدم تازه تر و عميق تر جز اين نيست» (”يادداشت ها و
نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ ،واژه اي چند از نگارنده) .طبری «ژرفش در ماهيت هاي
دمبدم تازه تر و عميق تر» را در ”با پچپچه پاييز“« ،تمرين زرگری وريزه کاری ياخته ها
و گويچه ها» (بخش  )6می نامد.
لحن آمرانه ي يک آموزگار انقالبي که در پر دردترين دوران زندگی قرار دارد ،آن جايی
سترگی «کاکل» خود را در شعرهای زندانش نيز نشان می دهد که در شعر ”به آنکس که به
او می انديشم“ ،خطاب به «محبوب» و همرزمش می گويد:
ُ
«نه! محبوب من ... ،من آموخته ام اين را ،تو نيز بدان ،که بيگمان ،زمان َدق الباب
خواهد کرد ،تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود.»... ،
برداشت آگاهانه و خوشبينانه ي بي ترديد و مبتني بر ماترياليسم تاريخي ،باوجود همه ايست
شعرهای سروده در
ها و عقبگردها ،يك پارچگي رشد تاريخی را در مضمون بسياری از
ِ
زندان ،مانند ”فرسايش در خزان“” ،پيغام“” ،بر مرداب تن ،نيلوفر انديشه می رويد“ و  ...به
نمايش مي گذارد .اين باور علمي به روند پيشرونده فرازمندي هستی است كه اشعار طبري
را در تطبيقي بي ترديد با مضمون نوشته هاي قبلي اش پيوند مي زند.
بر اين پايه بود كه نگارنده جسارت براي ورود به ژرفاي نهايي انديشه احسان طبري توسط
نگارنده نيز مستدل مي شود« ،پس بجوي تا بيابي!» (”با پچپچه پاييز“ ،ديباچه)
اين شناخت جسورانه ،اما هنوز به معناي امکان دستيابي به عمق انديشه طبري در همه
بُعدهای آن نيست .ايكاش شرايط آنگونه بود كه ممكن مي بود كه اين پژوهش ،بنا به سرشت
آن ،در محضر جمعي صاحب نظران مصلح و شايسته انجام شود كه «بي هيچ گفتگو»
کارجمعی علمی بر
(احسان طبري) روزي نيز چنين خواهد شد .طبری خود بر ضرورت
ِ
روی داده ها و فاکت ها در ياداشت ها ( ...جلد اول ،چاپ اول ،ص  )٨٣انگشت می گذارد
و آن را جنبه و لحظه پراهميتی در امر «رهبری  »...ارزيابی می کند .او همچنين در جلد
دوم ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (ص  ٣٦به بعد) به وسعت نحوه عملكرد ضروري براي
پژوهش علمي موفق را بر مي شمرد و كار جمعي پژوهشي را «تكيه گاه مطمئن» ارزيابي
مي كند (كه توضيح آن در اينجا سخن را به درازا مي كشاند).
پيش تر بيان شد كه در آغاز راه شناخت و درك ”ديالكتيك شعرهاي زندان احسان طبری“ و
كوشش براي بازتاب آن در رساله اي ،انديشه با پرسش درباره ”معناي“ آنچه در پيش است،
روبرو بود كه به كمك طبري ،در سطور پيش مجراي پاسخ به پرسش نشان داده شد .اما
این تنها روشن شدن راهي است كه باید طي شود .در واقع تاكنون شيوه و تكنيك كار
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براي حركت انديشه ي پژوهشگرانه روشن شده است .اما پژوهش محتوا و مضمون که
«ماهيت» را تشکيل می دهد ،بايد از كجا آغاز گردد؟ برای دستيابی به «ماهيت» شعرها که
دستيابی به عمق نهايی انديشه پويا است ،و طبری می گويد« :پس بجوي تا بيابي!» ،بايد چه
چيزی را جستجو کرد؟
كوشش محدودي كه در زير ارائه مي شود ،عمل آغازين به اين توصيه آموزگارانه است ،به
اين اميد كه در شرايط مساعدتري در آينده ،صاحب نظران اصلي ،كار را به سرانجام شايسته
ي آن برسانند.
***
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به نظر مي رسد كه احسان طبري در «سراينده گويد» اثر اولش ،رضايت كامل از سبك
ارائه شده ي شعرش در ”از ميان ريگ ها و الماس ها“ ندارد و راه جوالن انديشه ي پوياي
خود را براي دستيابي به سبكي كه در سر مي پروراند ،پايان يافته ارزيابي نمي كند .او در
آنجا از «ترانه خوابگونه» سخن مي راند كه «تقطير فلسفي -شاعرانه انديشه هاي مشخصي
است كه با منطق مه آلود و شناور روياها بيان مي شود» كه «از پااليشگاه پندار و انديشه
خود من گذشته است».
باوجود اين ،راه اوجگيري فرديت يگانه ي طبري براي بيان «عاطفه و رنج»ي كه احساس
مي كند ،به پايان نرسيده است ،در جستجوي چيزي بيش از اين است ،در جستجوي «دست
افزاري» است كه بتوان با آن «عاطفه و رنج» و «تندي و تيزي احساس»ش را در ژرف
سويه ها و وجه هاي فيلسوفانه ي انديشه اش ترسيم كند .قله اي كه به آن در
ترين لحظه ها و ُ
اثرش ”با پچپچه پاييز“ دست مي يابد و در ”ديباچه“ آن ،آن را برمي شمرد.
طبري به منظور قابل شناخت ساختن و درك همه جانبه ي ترانه ها ،ميان مضمون «ترانه
هاي خوابگون» و «همنوايي واژه ها و شگفتي پندارها» تفاوت قايل است و آن را در
«سراينده گويد» (”از ميان ريگ ها و الماس ها“) بيان می کند .اما در ”ديباچه“ اثرش ”با
پچپچه پاييز“ ،ديگر او اين تفاوت را برجسته نمي کند .علت چيست؟ چرا در ”ديباچه“ از
«تصويرهاي َدرهم» سخن مي راند؟ آيا « َدرهمي» تصويرها ،چيزي بيش تر از ترانه هاي
«خوابگوني» است؟ يا تنها واژه اي مترادف كه براي بيان سخن مشابهي به كار گرفته شده
است؟
احسان طبري كه از پيش ،پيش از انتشار دفتر دوم اشعارش ،از «ناخرسندي ”خواستاران
چيز ديگري“ از نوع شعر» خبر دارد و يا آن را حدس مي زند و در «ديباچه» بيان مي كند،
كليد درك تفاوت مضموني دو واژه «خوابگوني» و «درهمي» را نيز به دست مي دهد.
عصاره خود با
همانجا ،در پاسخ به آنان مي نويسد« :ولي صداقت در آنست كه هر َكس در ُ
عصاره است كه روح و انديشه او را مي
عشق به تبار انساني خويش بجوشد» ،زيرا اين ُ
پروراند «و آنگاه در كوره آزمون ،زر از مس جدا مي شود و پوالد از سفال».
طبري آگاهانه خواستار گذار از مرز گفتار «خوابگونه» است .او مي خواهد انديشه
خود را آزادتر ،عاري از هر بند و قاعده دست و پا گير و تنها در موزوني واژه ها در
استعاره هايي كه مضمون انديشه اش را در عمق و پهناي بدون مرزشان ،در «كوچه هاي بي
حصار دشت ”( »...بمباران“ ،شعر زندان) نشان مي دهند ،به جوالن درآورد« ،اين كششي
است به سوي شعر ناب ،هنگامي كه پنداري وارسته از بند ،به جوهر اصلي شعر بدل مي
شود«( ».سراينده گويد» در از ميان ريگ ها و الماس ها)
تفاوت مضموني ي دو واژه «خوابگونه» بودن و «درهم» بودن برای طبری – که در هر
دو واژه ،حرکت انديشه در «مرزها» مورد نظر است ،-در ارتباط با شخصيت هنری او
مطرح است .در سطور زير ،با تفاوت احساس پندارگونه هنرمندانه که با نوعی «جنون»
همراه است از يک سو و پندارعلمی از سوی ديگر نزد طبری آشنا خواهيم شد .در آنجا
برداشت نگارنده از «مرزها» ،آن طور که منظور طبری است ،تفهيم می شود.
طبرى درباره محتوا و ساختار هنر و شعر در مقاالتی تحت عنوان ”برخی از مسائل مربوط
به هنر و نقش اجتماعی آن“ و ”شعر و نوپردازی“ در سالهای  40در مطبوعات خارج از
کشور که بخش هايی از آن در مطبوعات آن زمان داخل کشور نيز انعکاس يافت و ديرتر
بهصورت کتاب مستقلی تحت عنوان ”مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان“ در ايران به چاپ
رسيد (چاپ سوم  ،)1382نکاتی را مطرح می سازد که بازخوانی آن ها در اينجا سودمند
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است و به روشن شدن منظور از تفاوت ميان دو واژه «خوابگونه» بودن و « َدرهم» بودن
کمک می رساند.
طبری در آنجا با توضيحات مفصلی درباره «نوپردازی در شعر فارسی» به اين امر
(صفحه  ٤٤به بعد) اشاره مى کند :که «در ايران معنای شعر چنان با آن اشکال خاص
صناعت شعرگوئی و فن نظم به معنای قرون وسطائيش درآميخته ،که تا آن قواعد مراعات
نگردد ،احساس شعر به شنونده عادی دست نمى دهد ».و مى پرسد« :آخر شعر چيست؟ آيا
شعر تنها کالم موزون و مقفی است ،يا شيره خاص انديشيدن است :انديشههای خيالآميز،
رويائی ،پراز تعابير و تصاوير بديع ،نوعی ديد ويژه از پديده های طبيعى و جامعه ،نوعی
سفر معنوی در بطون اشياء ،با آميزهای از جنون و نبوغ ،پراز ارتعاشات و تشنجات قوی
اعصاب ،که دارای خصلت نيرومند واگيری است! ...
 ...ترديد نيست ،که در فرهنگ ديرين انسانی ،شعر هميشه نام کالم موزون بوده است، ...
ولی اگر انديشه شاعرانه ،بدان معنا که تشريح شد ،در اوج خود تجلی کند ،بى واسطه وزن و
قافيه ،قادر است احساس عميق شعر را در انسان برانگيزد ،اينجا همه چيز به قوت طبع و
مهارت شاعر از سوئی و سمت ذوقی شنونده و خواننده از سوی ديگر بستگی دارد»....
مى توان براحتی دريافت که تعريف طبرى از «ترانه خوابگونه» در کتاب ”ازميان ريگ
ها و الماس ها“ و “نثر موزون“ در “با پچپچـه پائيز“ ،که پيش تر برشمرده شد ،توسعه و
تکامل شناخت و تعاريف فوق از مضمون و شکل شعر نزد اوست .به نظر نگارنده ،طبری
توانسته است با دستيابی به «دست افزار» مورد نظرش« ،نثر موزون شاعرانه» ،در آن
«مرزهای» انديشه حرکت کند ،که از يک سو «”پندار علمي“» نيست ،اما از سوی ديگر
بيان «محتوای فکری» اوست که در آن «چه مى خواهد بگويد ،چه دردی دارد ،ازچه دفاع
و چه چيز را محکوم مى کند ،به چه چيز شما را فرامى خواند و هدفش چيست» (احسان
طبری ،همانجا) ،قابل شناخت است.
در ”پرواز پندار“ (يادداشت ها و نوشته هاي فلسفي و اجتماعي ،ص )١٤٣طبري از «”پندار
علمي“» نيز سخن مي گويد .اين سخن نيز حركت انديشه را در ”مرزها“ بر مي شمرد .به
گفته او « مي توان بر شاهين پندار باز هم بر افق هاي باالتر پرواز كرد» ،اما طبري در
همانجا نيز مضمون و هدفي را براي چنين «”پندار علمي“» كه خود نيز آن را در گيومه
قرار مي دهد ،قايل است .وظيفه آن «درك قوانين طبيعت و جامعه براي آنكه آن قوانين رام
انسان شود» ،مي باشد .طبري در اين نوشتار نيز مه آلود بودن نگرش علمي به آينده را در
”مرزها“ برجسته مي سازد و مي نويسد« :با همه عشق و شوق به رويابافي علمي در باره
آينده ،از نويسندگان رمان ها خيالي و مولدين فيلم هائي از اين نوع كه جرات مي كنند تصوير
”دقيق“ از آينده بدهند ،در عجبم».
آموزگار توده اي ها در ”مسائلي از فرهنگ و هنر و زبان“« ،هنرمند بزرگ» را چنين
معرفي مي كند« :هنرمند بزرگ كسي است كه چيزي داراي مهر و نشان خود خلق كند و
عرابه زرين هنر را در جاده نورانيش ،ولو نيم گامي به جلو راند( ».احسان طبري” ،مسائلي
از فرهنگ و هنر و زبان“ ،ص )٢٦
او مي خواهد به «شعر ”ناشاعرانه“» ،به «نثر موزون شاعرانه» دست يابد (« ،)٣و اين
موميايي از سنگ ها به دشوار مي تراود» ،اما« ،آنگاه در كوره آزمون ،زر از مس جدا مي
شود و پوالد از سفال» ،زيرا «پرويزن روزگار در كار است» .براي طبري «اصل»،
«جوهر سخن» است .او براي بيان اين «جوهر سخن» به «نثر موزون شاعرانه» نياز دارد
و آن را در ”ديباچه“ اثرش ”با پچپچه پاييز“ بيان مي كند« :من نيز [همانند نرودا و  ]...به
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سوي اين شكل ”ناشاعرانه“ است كه گرايش دارم .آنچه در اين ميان اصل است ،اينست كه
جوهر سخن چيست و يا الاقل چه پلكاني را ،ولو ناشيانه و ناهموار ،براي عروج قريحه هاي
راستين ديگر ،ساخته است .اگر چون ”شاپور نقاش“ در ”خسرو و شيرين“ نظامي ،نگارگر
چيره دستي نبود ،الاقل فرهاد كوهكني باشد .»...
آري جان مايه به دست آمده از«پرويزن روزگار» («ديباچه») كه بايد جست« ،شهد
شيرين» (”فرسايش در خزان“ ،شعرهاي زندان) بيان «عاطفه و انديشه» ،احساس و تعقل
ِ
ت» آگاهانه ،انقالبی و علمی انديشه او دست يافت!
هنرمند است ،تا بتوان به «ماهي ِ
***
دستيابي به مرز «تصويرهاي َدرهم» كه در آن «باغي از عاطفه و انديشه» نهفته است،
مرزي كه آن را طبري در اثر پيش گفته ”مسائلي از فرهنگ و هنر و زبان“ (ص  )٣٠بر
مي شمرد و تعريف آن را ارايه مي دهد ،با چه هدفي دنبال مي شود؟ طبری به آن براي
تصوير شكوهمند و استه تيك چه مقوله اي نياز دارد؟ او كه براي «احساس يا عاطفه در شعر
 ...آفريننده و آفريده» قايل است ،در جستجوي چه نيازي ،محتاج دستيابي به مرز
«تصويرهاي َدرهم» است؟
برای انديشه ديالکتيکی طبری كه «هنر» را «نوعي وحدت عيني و ذهني در زمينه استه
تيك» مي دادند (”درباره برخي مسائل استه تيك و هنر“ ،همانجا)« ،تصويری درهم» ،مـرز
شناخت استه تيك و هنرمندانه ي «وحدت عين و ذهن» در انديشه است ،دستيابي به «حقيقت
نسبی» در لحظه تاريخی است ،دستاوردي سترگ در راه دستيابی ناممکن به «حقيقت
مطلق»! لذا جستجو را پایانی نیست.
او كه «آفريننده احساس در شعر [را] مجذوبيت خود شاعر» اعالم مي كند و مي نويسد:
«اگر شاعر شيفته و جن زد ِه يك حس نيرومند نشود ،قادر نيست آوند شعر را از اكسير
احساس بيانباند .بايد دردي ،جنوني ،آرزوئي ،رنجي ،شراري ،هوسي ،افسوني شاعر را
سراپافراگيرد و از او ،شعله ور از الهام خود ،چراغ شعر را برافروزد [ ...تا] آفريده احساس
[را] سرايت دهد  ...اگر شاعر مجذوب بود ،مي تواند جذبه خود را سرايت دهد .كالم
معروفي است :سخنی كه از دل برخاست ،بر دل مي نشيند”( ».مسائلي از فرهنگ ،هنر و
زبان“ ،همانجا)
طبري به منظور ارائه ي «”حماسه انسان“» زمينی ،برای نشان دادن توان انسان برای
تغییر انقالبی شرایط هستی خود است كه به دستيابي به شكل بياني در مـرز توانايي
هنري و تصويرپردازي نياز دارد و در اين جستجو به خلق «نثر موزون شاعرانه» دست مي
يابد:
« ای باد به دستان ،طوفان در دستتان خانه دارد ،زمين بر دو عمودتان استوار است
”( »...فرسايش در خزان“ شعر زندان).
او كه در شعرهاي بسياري در ”از ميان ريگ ها و الماس ها“ نيز به تصوير استه تيك
”حماسهء انسان“ و نبرد او پرداخته و آن را موضوع بيان انديشه فلسفي خود قرار داده ،تنها
با دستيابي به «نثر مورزون شاعرانه» است كه به قله ي «دست افزار» مورد نيازش دست
مي يابد« .دست افزاري» كه تام و تمام و در قله شکوفايی در شعرهاي زندانش بروز مي
كند تا بيان درد و رنج در نبرد ،نفرت طبقاتی و موضع جانبدارانه انسان در بند را در «كار
و پيكار و آفرينش» (يادداشت ها) كه او آن را معنا و مضمون زندگي و خوشبختي مي نامد،
با ابهتي شكوهمند و آسماني تصوير كند و به نمايش گذارد:
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«به ناگاه در كشاكش درد و مرگ ،در هياهوي ننگ و بنگ ،برقي مي جهد ،اخگري
شعله مي زند ،و تن ،در نگاهي خاكستر مي شود ،عشق چون سمندي رستاخيز مي كند،
علمي خونين بر كف دارد”( »... .تولدي دیگر“)؛
و در شعر ديگر” ،پیمان“  -به آنان كه رنج مي كشند :-
« به رنج هاتان ،به دردهاتان ،به خانه هاي سرد و حقيرتان ،به دست هاي از فقر
بسته تان ،به گناه بي گناه كودكان يتيمتان و اشك هاي پنهان و آشكار همسرانتان ،من بي
تفاوت نخواهم زيست »...؛
در شعر ”بر مرداب تن ،نیلوفر اندیشه مي روید“:
«اي بدسگاالن مردمي آزار ،اي ژاژخايان دشمن كار ،اي شماياني كه انديشه تان از
پرمگس فراتر نمي رود و اوج عظمت را در شكوه حشرات مي بينيد ،هرگز زخم هايم بساط
عيشتان نخواهد شد .زخم هايم نشان اقتدار منست ،زخم ها را شعله ور مي خواهم ،زخم ها را
زخم تر مي خواهم ،تا شود بزمگه نور به پا ،كز شرارش يكجا ،بركشد آذر گنبدپيما ،كز دل
تيرگي ِ پست و بلند يلدا ،بر جهاند فردا».
دستيابي به «شعر ناب» ،به «نثر موزون شاعرانه» براي طبري از اين روي نيازي دروني
را تشكيل مي دهد ،تا بتواند جايگاه واالي «انسان» را در پيوستگي نبرد تاريخي او براي
گذر از «ژرفاي دره هاي نمناك و تاريك تا باالي قُبهء پرلعمان خورشيد» برشمرد« ،سه كليد
 ...كار ،پيكار و آفرينش» را براي برپايي زمينه عيني و معنوي «خوشبختي» انسان مستدل
سازد .عجيب هم نيست كه اولين نمونه كوشش براي دستيابي به «نثر موزون شاعرانه» را
ما نزد او در ”انديشه هايي پراكنده درباره انسان و زندگي“ در ”يادداشت ها و نوشته هاي
فلسفي و اجتماعي“ و در تصوير سنايوري نمايش يا فيلمی مي يابيم كه پيش از سال  ١٣٤٢به
نگارش در آمده است:
« آدميزاد بر روي صخره مه آلود و خزه پوشي كه زمين نام دارد ،در زير گنبد بي تك و
پايان دودآلود سپهر ايستاد و بانك خود را مانند تُندري به صدا در آورد و گفت:
”اي قواي كور طبيعت ،كور خوانده ايد .به ُخردي من ننگريد.
من از يك شاخه درخت نيز خردتر و تردترم ،ولي من خالصه
تكامل ميلياردها ساله ماده ام و لذا نيروي عظيم درك و دگر-
گون كردن در من نهان است .من از ژرفاي اين دره هاي نمناك
و تاريك تا باالي قُبهء پر لعمان خورشيد باال خواهم يازيد“.
اين مبارزه طلبي انسان گوئي به طبيعت و سپهر گران آمد .غرشي در اكناف عالم طنين
افكند:
”نيـروي شگرف ما و قـدرت هاي مخربي مانند مـوج دريا،
درخش ابر ،سعير آتش فشان ،زلـزله ها و طوفان ها را بــه
نـاچيز مي گيري .ما معمـائي هستيم تو در تو ،قدرت هائـي
هستيم انهدام آور ،مرگ ارمغان هر لحظه ماست .تاريخ ما از
قساوت انبـاشته است .عرصه ،عرصه زور است ،نه حقيقـت،
ستم است ،نه داد .چگونه مي تواند موجودي چنين ناتوان بـا
غوالني ساحر و ماهر و قادر كه قواي ماست ،دست پنجه نرم
كنـد .او ســزاي نـافـرمـانـي خـود را خـواهـد يـافـت)٤( “.
...
***
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اندیشه ي پژوهشگر هنوز در خم پیچ اول است .آنچه كه تاكنوني روشن شده است،
عمدتا راهي است كه بايد با دريدن «حجاب حرير  ...واژه» و با کمک «نيروي تخيل خود»
طي شود .اضافه بر آن مي دانيم كه طبري به منظور ارايه «حماسهء انسان» است كه محتاج
به دستيابي به «دست افزار» مناسبي است كه به او امكان مي دهد «پنداري وارسته از بند»
را خلق كرده و آن را «به جوهر اصلي شعر»ش بدل سازد« .دست افزاري» كه او آن را
«نثر شاعرانه»« ،نثر موزون شاعرانه» مي نامد.

اكنون انديشه ي پژوهشگر در اين سطور در آغاز راهي است كه بايد براي درك مضمون
مورد نظر طبري در شعرهاي در زندان سروده اش طي كند .بدون شناخت همه بعدها و
سوها و وجه هاي مضمون در چند الیگي و بهم تنیدگي آن ها ،درك «ماهیت»
ُ
شعرها ،ممكن نیست ،زيرا «محتوا و مضمون است كه ماهيت مي سازد( ».احسان
طبري ،ديباچه)
در حالي كه انديشه ي ذهن (انگار) گراي متافيزيكي ،مي تواند هنگام مطالعه شعرهاي زندان
احسان طبري خود را سرگرم يافتن عشق و عاشقي دوران جواني ِ سراينده شعرها كرده و در
سطح «همنوايي واژه ها»  -سطح برداشت های پسيکولوژيک -روحی  -باقي بماند ،و يا
انديشه مسلح به منطق صوري ،با تکيه به توصيف هنرمندانه و استه تيك چهره و صحنه هاي
معنای
ادبی در استعاره ها ،سرگذشتي ژورناليتسي  Storyبراي هر كدام از شعرها در سطح
ِ
واژه ها  -در سطح برداشت سوسيولوژيک -جامعه شناسانه گروه های انسانی در جامعه -
جستجو كرده و برشمرد ،اندیشه دیالكتیكي باید راهي فراتر را طي كند.
بدون طي اين راه كه تنها در گذار از آن می توان شخصيت تاريخي انديشمند توده ای را در
سطح فلسفي -علمی -انساندوستانه -جانبدارانه -آموزگارانه شناخت ،درک عمق و پهنای
انديشه ي احسان طبري« ،حجم بلند ذهن» او با «باغي از عاطفه» ،متانت ،بزرگواري و
بزرگ منشي که نقشی يگانه و كليتي يكپارچه را در آن تشكيل مي دهد و در شعرهاي زندان
بازتاب يافته اند ،ممکن نخواهد شد.
ت» انديشه آگاهانه ،علمی و انقالبی او در سطح برداشت
تنها از اين طريق می توان به «ماهي ِ
ماترياليسم تاريخی و فلسفي مبتنی بر ديالکتيک ماترياليستی دست يافت و آن را درك كرد.
برای درک اين «ماهيت» است که بايد جفت های متضاد ديالکتيکی نهفته در انديشه او را در
همه بعدها ،لحظه و ُسويه هاي آن در شرايط تاريخی حاکم ،به عبارت ديگر ،در تناسب
تركيب لحظه تاريخي قطب هاي متضاد كه بيان لحظه ي تاریخي وحدت آن ها مي باشد،
شناخت ،تا به ديالکتيک انديشه او ،به روند شدن ،تغيير و حركت خالق انديشه او براي
گشودن درهاي بسته دست يافت:
َ
َ
«به دريا برويم تا ناچيزي استخر غوكان را دريابيم! به ستيغ برآئيم تا تپه هاي كژن پوش را
رها كنيم! نغمه خورشيد را در مدارها بشنويم تا به بانگ قاشغك ها دل خوش نباشيم! دروازه
شهرهاي ناگشوده را بگشائيم!» (با پچپچه پاييز ،بخش ” ...« ،)٩آسمان را به آيش رها كنيد!
زمين را به موران وامگذاريد! اي باد بدستان! طوفان در دستتان خانه دارد ،زمين بر دو
عمودتان استوار است ،خورشيد از نگاهتان مي زايد ”( »“...فرسايش در خزان“ ،شعر
زندان).
در روند شناخت انديشه ي ديالكتيكي شعرهاي زندان ،توجه به موضع «جانبداري -حزبيت»
شعرها به عنوان كليدي مركزي از اهميت ويژه برخودار است ( .)٥اين نكته به ويژه هنگامي
همانند «كاكل بلند كوه ها» (”به آنكس كه به او مي انديشم“ ،شعر زندان) خود مي نمايد كه
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طبري ازجمله در شعر ”معشوق“ ،با حزب توده ها به راز و نياز مي نشيند كه «چو نوازنده
پير ،مي نوازد آهنگ ،با هزاران تدبير ،مي زند زخمه هستي بر چنگ»!
***

به سخني دیگر ،ما با سه الیه شناخت پدیده مورد بررسی روبرو هستیم:
اول -ظاهرامر .شناخت استه تيك «هم نوايی واژه ها و شگفتی پندارها»؛
دوم -مضمون استه تيك استعاره ها در سطح ”معنای“ اديبانه ي واژه ها؛
سوم -درک «ماهيت» شعرها از طريق شناخت و درک «انديشه در شعر» (احسان طبری،
”مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان“ ،مقاله دوم) ،شناخت و درك «ره آوردی» كه شاعر در
گشت و سير خود به ارمغان آورده و در «ماهيت» شعر ارايه مي دهد (.)٦
به منظور دستيابی به انديشه ي در شعر است که پژوهشگر بايستی قادر به شناخت تضاد و
تركيب لحظه تاريخي وحدت جفت های ديالکتيکی در انديشه گشته تا بتواند به کنه

مشخص صالبت مضموني اندیشه پویاي احسان طبری و از این طریق به ماهیت
دیالكتیكي آن دست یابد.
در توضيح سه اليه شناخت پديده مورد بررسی مي توان صحنه و گستره هاي ديگري را نيز
از هستي اجتماعي انسان نمونه آورد .ظاهرامر پديده ،در مورد انسان ،سطح پسيکولوژيک
فردی او ،بيان چگونگی برخورد روحی او به مساله ها را نشان می دهد .تندي ،عصبي،
سطحي و  ،...آن سطحي است كه در ”گفتگوهاي تلويزيوني“  Talk-Showدر رسانه هاي دسته
جمعي امپرياليستي متداول است و به آن  samal-Talkنام داده اند؛
برداشت و موضع ”شخصيت“ روحی گروه های اجتماعی كه براي نمونه در نظرسنجي هاي
جامعه شناسانه در مورد اين يا آن مساله به دست مي آيد ،روانشناسي گروهی و اجتماعی را
ت“ متكي بر منطق صوري ،كه
مورد بررسی قرار می دهد .اين شيوه ي علمي ”تئوري شناخ ِ
ظاهر انديشه حاكم و ايدئولوژيکی را نزد گروه هاي انساني در جامعه قابل شناخت مي سازد،
ممكن است در پس مقوالت و رفتار و سنت ها و يا در پوشش های مذهبی و  ...پنهان شده و
يا ارايه گردد .اين شيوه شناخت اجازه مي دهد مضمون برداشت هاي حاكم نزد گروه هاي
اجتماعي در سطح و شكل بروز آن ،شناخته شود .امكان شناخت درد ،رنج ،سرخوردگي و
آرزو  ...موجود در سطح روحی را در جامعه به وجود مي آورد كه مثال ناشي از بيكاري،
بي خانماني و  ...افراد است .چنين شناختي اجازه مي دهد ”افکار عمومی“ لحظه در جامعه
در اين يا آن موضوع مورد بررسي ،شناخته شود ،بدون آنكه ریشه هاي اقتصادي

نارضایي و كمبودها نشان داده شده و قابل شناخت گردد.
دستكاري رونشناسي فرد و جامعه که در دوران پسامدرن ايدئولوژی سرمايه داری در انواع
شکل های آن به ابزار ايدئولوژيک حفظ هژمونی نظام سرمايه داری تبديل شده است ،هدفش
آن است که بررسی های انتقادی را در سطح روانشناسي گروهي و اجتماعي به پايان

برساند.
با چنين قناعت براي بررسي انتقادي است كه براي نمونه نمي توان ریشه مشترك تكیه
مطلق گرانه به آزادی های فردی در جامعه سرمايه داري پيشرفته ،به ويژه در غرب اروپا
از يك سو و نفي اين آزادي در كشورهاي ”اسالمي“ از سوي ديگر ،كه در ظاهر در
تضادي آشتي ناپذیر با یكدیگر قرار دارند ،شناخته شود .شناخته شود كه هر دوي اين
ابزارها ،در هر دو گروه از كشورها ،به ابزار واحدي عليه آزادي ها و حقوق دمكراتيك
انسان زحمتكش در جامعه سرمايه داري بدل گشته اند و در خدمت حفظ حاكميت سرمايه
ِ
داري در شكل هاي امپرياليستي و همچنين قرون وسطايي ي ”واليت فقيهي“ي آن قرار دارند.
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وحدت ديالكتيكي اين دو پديده با ظاهر متضاد ،در نقـش سركوبگرانه آن عليه آزادي و
حقوق دمكراتيك در جامعه بورژوازي با ظاهر متفاوت ،اما مضمون واحد بروز مي كند.
وحـدت مضموني و عملكردي اين دو ابزار ،در نفـي عملـي آزادي هاي دمكراتيك و قانوني
در نظام سرمايه داري تبلور مي يابد .افشاگري هاي ادوارد اسنودن درباره كنترل الكترونيكي
ارتباطات تلفني و پستي و اينترنتي مردم جهان توسط دستگاه هاي جاسوسي امپرياليسم
آمريكا ،انگليس و  ...نشان عملكرد مشخص نظام سرمايه داري عليه آزادي ها و حقوق
دمكراتيك مردم در اين كشورها و در جهان است .چنانكه ظاهر متضاد ”جمهوري دمكراتيك
بورژوايي“ و ”رژيم فاشيستي“ ،در وحـدت هر دو براي حفظ و تحكيم حاكميت نظام سرمايه
داري تجلي مي كند .روابط گرم و نزديك كشورهاي امپرياليستي با عربستان سعودي ،قطر و
 ،...همچنين همكاري نظامي آن ها با يكديگر ،تظاهر اين وحدت منافع طبقاتي است.
هر دو ابزار براي سلب آزادي هاي اجتماعي ،فضایي براي بحث و طرح خواست آزادي و
حقوق اجتماعي در جامعه باقي نمي گذارد .در جامعه سرمايه داري غربي ،طرح خواست
دمكراتيك حق كار با حقوق كافي براي زندگي ،فضايي براي طرح در رسانه هاي عمومي
نمي يابد .در ايران ،حق دمكراتيك انتخاب آزاد نماينده ،در چنين وضعي قرار دارد و به جرم
سياسي با جزاي مرگ تبديل مي شود.
پيامد قناعت فكر انتقادي در سطح روانشناسي گروهي و اجتماعي است كه دفاع از حق
تساوی زن را در جامعه سرمايه داري در سطح انتقاد به فشار جنسيتی به زن محدود مي كند
و از طرح استثمار مضاعف نيروی کار زنان سر باز مي زند؛
انتصاب سرشت واپسگرانه ي حاكميت در جمهوري اسالمي تنها به ظاهر حاکميت قرون
وسطي -مذهبي آن و مسكوت گذاشتن اين سرشت واپسگرانه در وجود زيربناي ”اقتصادي“
نظام سرمايه داري ”واليي“ ،از همين قناعت فكري -تحليلي در سطح روانشناسي گروهي و
اجتماعي كه به نيروي نو تحميل شده ،سيرآب مي شود.
به عبارت ديگر ،محدود نمودن انتقاد به فقدان حقوق کارگران تنها به خواست آزادی های
دموکراتيک برای برخورداری از سنديکا و طرح نكردن مساله استثمار نيروی کار ،مساله
تضاد كار و سرمايه و ضرورت گذار از اين نظام استثمارگر و ،...نمونه هاي بيشمار
ديگري هستند به منظور محدود نمودن بررسي پژوهشگرانه هر پديده ،در سطح بررسي
پیش از پژوهش ماترياليسم ديالكتيكي آن .طبري چنين شيوه اي را در ”نوشته هاي فلسفي و
اجتماعي“ (جلد دو ،صفحه  )١٩٩نادرست دانسته و ازجمله مي نويسد« :محدود كردن
دموكراسي در چارچوب برخي آزادي ها ،با حفظ بهره كشي انسان از انسان و استعمار
كشوري از كشور ديگر ،نمي تواند مسئله را بشكل ريشه اي حل كند ،يعني دموكراسي
سياسي بدون دمكراسي اقتصادي سخني است ميان تهي .دموكراسي اقتصادي نيز مشتي
اقدامات ”اجتماعي“ سطحي درباره بيمه و مزد و آموزش و بهداشت نيست ،بلكه قطع ريشه
بردگي مزدوري انسان و برانداختن نظام طبقات متناقض است».
اين در حالی است که تنها با طرح مساله مورد بررسی در سطحی که شناخت «ماهيت»
روند نبرد طبقاتی را در جامعه نشان می دهد ،وظيفه ي تبليغی ،ترويجی و آموزشی عملکرد
و پراتيك انقالبی به سطح مارکسيست -توده ای ،به سطح «ايجاد پيوند ميان وظيفه دموكراتيك
و سوسياليستي» (ف م جوانشير” ،سيماي مردمي حزب توده ايران“) ارتقا مي يابد .ارائه ي
ت» انديشه ي آگاهانه ،علمی و انقالبی را كه هر نويسنده بايستی با «عصاره»ي خود
«ماهي ِ
بيان کند ،تنها در سطح برداشت ماترياليسم تاريخی مبتنی بر ديالکتيک ماترياليستی می تواند
وظيفه ي کار تبليغی -ترويجی -آموزشی نيروي نو را در واالترين سطح ممكن سازد.
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در ارتباط با شعرهاي زندان طبري نيز محدود نمودن بررسي آن ها به سطح استه تيك
هنري ،آن طور كه طبري خود مي گويد ،به سطح توصيف شكوهمندي «همنوايي واژه ها»،
و طرح نكردن مضمون «انديشه» و موضع «طبقاتي» و «جانبدارانه» آن كه تنها با
جستجوي متضادهاي ديالكتيكي در مضمون شعر ممكن مي گردد ،قناعت به بررسي شعرها
در سطح ”منطق“ صوري است و كار را به پايان ،يعني به شناخت عمق انديشه ي ديالكتيكي
طبري و «ماهيت» انساندوستانه و انقالبي آن نمي رساند.

***
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پرسشی که اکنون مطرح است ،این است که این راهي كه اندیشه دیالكتیكي
بایستي برای شناخت «ماهیت» شعر احسان طبري طي كند ،چگونه باید در پیش
گرفته شود؟
هنگامي كه انديشه ي ديالكتيكي با پديده ي نشناخته اي روبروست ،بايد بررسي پژوهشگرانه
خود را از نقطه اي آغاز كند .اين نقطه عزيمت ،كدام بايد باشد؟ حتما عمده ترين نقطه! اما
عمده ترين نقطه در پديده ي نشناخته ،كدام است؟ چگونه مي توان بر روي نقطه اي انگشت
گذاشت و گفت ”اين مهم ترين نقطه است ،پس از آن شروع كنيم!“ ،در حالي كه «ماهيت»
پديده هنوز شناخته شده نيست؟
پاسخ دیالکتیکی روشن است .ما با تضادي روبرو هستيم كه راه حل ديالكتيكي آن
تشخيص سرشت ”گذرايي“ و موقتي بودن نقطه آغاز بررسي ماست! ما مي توانيم با هر نقطه
اي كه مي خواهيم كار پژوهشي را آغاز كنيم .تنها مجاز نيستيم آن را مطلق گرانه مهم ترين
نقطه بدانيم و اعالم کنيم و يا گذرايي و موقتي بودن آن را مورد ترديد قرار دهيم .فاجعه
برانگيزترين آن است که نقطه آغاز موقتی را تنها نقطه ای بپنداريم که گويا کليت روند
ديالکتيکی را می نمايد ! چنين برداشتی ،اوج ذهنگرايی انديشه را به نمايش می گذارد و
تشکيل می دهد .بسياری از جدل هاي فكري -نظري ،ريشه در اين ذهن (انگار)گرايی و
مطلقيت بخشيدن به موضع ”من“ در کشف نقطه آغازی دارد که به عنوان عمده ترين نقطه
نيز اعالم می شود!
سويه ،اليه به اليه پديده ناشناخته را مورد
سويه به ُ
بدين ترتيب ،ما مي توانيم ،نقطه به نقطهُ ،
پژوهش علمي قرار دهيم ،رابطه ي داده ها و تناسب ها ،كنش و واكنش هاي ِ سوخت و ساز
دروني ،بهم بافتگي ميان آن ها و «تنه زدن» (طبري) و تاثير متقابلشان را بشناسيم و با
ر ابطه ها و كنش و واكنش ،بده بستان هاي آن ها با خارج از پديده آشنا شويم ،تا نهايتا پديده
ناشناخته كه تا آن زمان با آن تنها در سطحي انتزاعي و مجرد و غيرعلمي آشنا بوديم ،يعني
هنگامي كه پديده نشناخته« ،انتزاعي ميان تهي» (ماركس) را براي ما تشكيل مي داد ،پديده
اي متافيزيكي ،مه آلود و چه بسا روحاني -عارفانه -افسانه اي -رازگونه  -اساطيري ،به پديده
اي شناخته ،يعني پديده اي در روند سوخت و ساز دروني و بده و بستان بيروني آن ،به بياني
ديگر در حركت و تغيير و شدن آن ،بدل شده است و به بيانی ديگر ،در كلیت آن درك شده
است .انديشه ي ”حقيقت ،كليت است“ كه هگل نشان داد ،اكنون امكان درك «ماهيت» پديده
را مي و ممکن می سازد.
تنها پس از دسترسي به اين مرحله از شناخت از پديده است كه مي توان در آن عمده و
غيرعمده و همچنين جابجاي آن ها تحت تاثير تغيير شرايط را شناخت و درك كرد .به عبارت
ديگر تنها در چنين مرحله اي از درك كليت پديده است كه انديشه پژوهشگر قادر مي شود به
«ماهيت» پديده دست يابد .براي نمونه ،به منظور درك ماهيت ”انسان“ ،مي توان با بررسي
هر اندام و دستگاهي آغاز نمود ،قلب و دستگاه گردش خون ،دندان و دستگاه گوارش و يا
 ،...به آن بررسي سوخت و ساز شيميايي و بده و بستان فيزيكي ،روند فيزيولوژيكي،
پاتوفيزيولوژي آن ها و  ...را اضافه نمود ،شناخت همه آن ها ،روابط و مناسبات داخلي و
همچنين با محيط طبيعی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد ،اما تنها پس از بررسي
تکميلی روند رشد فرهنگي -تمدني -مدني انسان ،به عبارت ديگر روند « َمردُمش» طوالني و
بغرنج شونده فرازمندي (رشد) و تغيير انسان از همو زاپينس به همو زاپينس زاپينس ( )٧است
كه شناخت «ماهيت» شخصيت ”بيو -پسيكو -سوسيال“ انسان ( )٨ممكن مي گردد و مي توان
آن را به مثابه ي قله ي فرازمندي ماده ي بي جان به ماده جاندار در روند بغرنج و مركب
شونده ي تكاملي آن شناخت و به مثابه ي كلیت خاص گونه انسانی درك نمود .موجودي كه
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بي واسطه داراي منشاء طبيعي است و در روند « َم ُردمش» طوالني از همو زاپينس به همو
زاپينس زاپينس تبديل شده است و احسان طبري او را جستجو مي كند« :آخر در اين كهكشان
ها چيزي را مي جوييم :از بوزينه گري تا آدميگري» (”با پچپچه پاييز“.)٦ ،
هنگامي كه كارل ماركس بررسي صورتبندي اقتصادي -اجتماعي سرمايه داري را در
”كاپيتال“ با بررسي ”كاال“ آغاز مي كند ،زماني است كه او كليت ساختار و عملكرد اين نظام
سويه هايش درك كرده و به «ماهيت» آن پی برده است .اين
را در همه نماها ،وجه ها و ُ
نظام براي او ديگر انتزاعي ميان تهي نيست كه براي جوينده ي تازه كار است كه خواستار
شناخت ماهيت استثمارگرانه ي آن است.
در اين پژوهش علمي ،پايبندي به اسلوب علمي پژوهش گريزناپزير است (.)٩
***
هنوز به یك پرسش ،پاسخ نهایي داده نشده است! به اين پرسش كه طي همه اين راه
به منظور درك مضمون و از اين طريق دستيابي به «ماهيت» كه بايد با پايبندي پروسواس به
اصل پژوهش علمي عملي شود ،بايد كدام ويژگي سخن را بجوييم تا بيابيم ،آن چنان كه طبري
توصيه مي كند «بجوي تا بيابي»؟
پاسخ تنها یكي است :آنچه كه بايد در هر مضموني براي شناخت و درك ماهيت هر پديده،
در مورد مشخص ،عمق و بلنداي انديشه احسان طبري در «نثر موزون شاعرانه» جستجو
شود ،همان طور که اشاره رفت ،دستیابي به جفت متضاد و چگونگي رابطه و

وحدت دیالكتیكي آن ها در شعر است!
بايد توجه داشت که جفت متضاد ديالکتيکی می تواند در يک استعاره ،در يک سطر يا بخشی
هايی يا در کليت مضمون نوشته يا شعر نهفته باشد .لذا نگرش انتقادی و انديشه پژوهشگر
ممكن است برای درک مضمون نهايی و دستيابی به ماهيت انديشه ي ديالکتيکی طبری به
تجربه و ممارست کم و بيش و زمان براي هضم انديشه نياز داشته باشد.
با اين مقدمه مي توان به اصل وظيفه بازگشت .نگارنده در سطور زير مي كوشد ،بهم تنيدگي
سرشت احساسي -عاطفه اي نهفته در شعرهاي احسان طبري كه با آرزوهاي انساني غني
شده و جان مايه ي «ماهيت» انديشه طبري را تشكيل مي دهد ،در ارتباط با سرشت
رزمجويانه ،جانبدارانه ،خوشبينانه و آموزگارانه ي انديشه ي او ،تا آنجا كه توانايي و شناخت
من اجازه مي دهد ،بازگو كند و ارتباط آن را با كليت انديشه انساندوستانه او كه در «حماسهء
انسان» نگاشته شده و در جاي جاي آثار متعدد او يافت مي شود ،نشان دهد .اين كوشش
جسورانه با اين اميد همراه است كه صاحب نظران اصلي در آينده ،به هر شكل ،بهتر و دقيق
تر آن را تصحيح و تكميل كنند.
پيش تر نوشتم كه طبري براي شعرهاي سروده در زندان ،پيش گفتاري ننوشته است .اين
سخن ،كل واقعيت نيست .او كه در موجزگويي هم استاد است ،رديف شعرها را در دستخط،
آن چنان انتخاب كرده است كه خود پيش گفتاري” ،ديباچه“اي گوياست!
رديف شعرهاي زندان” ،فرسايش در خزان“” ،پيمان“” ،رنج نامه هجران“” ،بر مرداب تن،
نيلوفر انديشه مي رويد“  ،...به ترتيب مواضع فلسفي -تاريخي -سياسي -حزبي سراينده
شعرها هستند كه بيان شناخت علمي از ماترياليسم تاريخي ،ديالكتيك ماترياليستي و برداشت
ماركسيستي از هستي و نبرد اجتماعي است .موضع جانبدارانه -حزبيت در آن ها ،يكي از
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واالترين هسته ها را تشكيل مي دهد .اين موضع از جمله در شعر ”معشوق“ با برجستگي
خاص خود مي درخشد:
« ...معشوق ببردست ز عشاق قرار  ...با يك پيمان زدمش پيوند به جان ،بنهم جان و
جهان  ...خانه اش قلب من است ،آتشش درد من است».
لحظه هاي درد و رنج در زندان ،در كنار باور به آينده روشن تاريخي” ،پرواز“ را ديدن و
«دروازه شهرهاي ناگشوده را گشودن» ،مبارزه جويي «مغرورانه» در نبرد با «سنگدلي
دشمن» و خالي نبودن جايگاه آموزگارانه در شعرها:
« ...من آموخته ام اين را ،تو نيز بدان كه بيگمان ،زمان دق البات خواهد كرد ،تاريخ
فاتحانه در را خواهد گشود ،و خورشيد با لبخندي گرم ،انحناء آسمان را ،عاشقانه خواهد
پيمود ،و آنگاه بهار ،مرهمي سبز بر زخم هايمان خواهد گذاشت» ،كلیتي یگانه را از

اندیشه زنده یاد احسان طبري نشان مي دهد كه آن را همانند شخصیت تاریخی-
ادبی -فیلسوفانه ي او به ابدیت مي سپارد.
***
نکته ي گفتنی اين كه در پايان نوشتار متوجه شدم که انديشه ها ي در شعرهای زندان طبری
را در متنی بافت ه شده با کليت انديشه آموزگار توده ای ها ارايه داده ام! از اين روی ،اين
پرسش برايم مطرح شد که آيا چنين شيوه ای مجاز و سودمند است؟ آيا درست تر نمی بود که
ديالکتيک شعرهای زندان احسان طبری ،به صورت مجموعه مجزايی ارايه شود تا به
صورت ناب ارايه شده باشد؟ آيا وارد شدن انديشه های طبری از نوشتارها و شعرهای ديگر،
بررسی شعرهای زندان را ”كم رنگ“ نساخته و يا آن ها را تحت سلطه خود در نياورده و
جامه اي غيرواقعی را بر قامت آن ها نپوشانده است؟ آيا اين شيوه حتا نشانی از تکبر و فخر
فروشی به همراه ندارد؟
با کمی دقت می توان اما دريافت که بررسی مجزای شعرهای زندان احسان طبری ،بدون
ارايه ارتباط درونی آن با همه ي نوشته ها و انديشه های به ارث رسيده از او ،بررسی ای
مثله شده می بود که قادر به ارائه شخصيت يگانه ي او نبود .اين اما به اين معنا نيست که
سطور نگاشته شده ،بیان کلیت شخصیت تاریخی طبری را در بر دارد .اين ادعايی بس
گزاف است که بايد قويا از آن برحذر مي بود.
شخصيت تاريخی احسان طبری ،شخصيت فلسفی ،انقالبی ،انساندوستانه ،اديبانه ،هنرمندانه،
شاعرانه ،و  ...او از آن چنان بار فرهنگی برخودار است که از او بيش از يک رهبر
دانشمند طبقه کارگر ايران و يکی از نخبه ترين چهره های سياسی حزب توده ايران را ارائه
می دهد .او در واقع نيز چهره ای تاریخی از سرزمین ما ایرانی هاست که به متن

تاریخ پیوسته است.
كوششي كه «رژيم اوباشان» (به گفته زنده ياد نورالدين کيانوری) در جمهوری اسالمی براي
مسخ چهره و انديشه طبري از خود بروز داد ،مظهری است گويا برای شناخت و افشاي
ماهيت فرهنگ ستيزی و سرشت روند قهقرايی آن در دوران حاکميت اين رژيم كه يكي از
سياه ترين صفحه های فرهنگي -مدني فرازمندي ي تاريخ ميهن ما ايران را تشكيل مي دهد.
***

در اين ميان اثر احسان طبري تحت عنوان ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ ،همزمان با
برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران توسط دايره ”انتشارات حزب توده ايران“ انتشار
يافت .اين اثر پرارزش (همچنين جلد دوم ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“) در زماني توسط
احسان طبري نگاشته شده است كه بالفاصله به يورش دوم ارتجاع به حزب توده ايران و
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دستگيري ازجمله طبري منجر شد .زمان نگارش اين اثر از ويژگي هاي چندي برخوردار
است.
زبان كتاب ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ با زبان يا «دست افزار» به كار گرفته
شباهت
ِ
شده در بيان انديشه ها در ”با پچپچه پاييز“ و همچنين در شعرهاي زندان احسان طبري چشم
گير است .واژه هاي مشتركي نيز در اين اثر و شعر هاي زندان وجود دارد كه در مضمون
واحدي بيان شده است .شايسته بود كه مضامين اين اثر طبري نيز در اين بررسي به كار
گرفته مي شد ،اما آنوقت پايان كار در پيش ،بيش از اين به عقب مي افتاد.
در ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ ،مطالب علمي و دقيق بسياري با زبان ،با «دست افزار» بيان ويژه ي
احسان طبري به رشته تحرير درآمده است كه مطالعه آن را به لذتي چند گونه تبديل مي كند .زبان استه تيكي
كه او در اين اثر به كار گرفته است ،شباهت بسيار به «نثر موزون شاعرانه» در ”با پچپچه پاييز“ و يا
شعرهاي زندانش دارد .متاسفانه نگارنده از نظر ادبي فقيرتر از آنست كه بتواند در اين زمينه بيش از اين
بگويد .اما بهر جهت زبان به كار گرفته شده توسط طبري در بررسي ِ علمي ِ ارايه شده در كتاب ،نشاني است
بر عمـق جنايت هولناك ”حكومت اوباشان جمهوري اسالمي“ (كيانوري) عليه انسان فرهيخته اي كه مي
توانست در اوج توانايي فرهنگي خود نقشي بس عظيم تر و تاريخي تر در سطح ملي و فراتر از آن براي
ايران ايفا كند .انساني كه در زندان جمهوري اسالمي سوزاندندش ،اما نتوانستند خاموشش سازند .پيام يورش
گردان هاي نيروي نو براي گشودن دروازه هاي دژ كهن ،پيام آموزگار فرهيخته توده اي ها براي همه
نبردهاي در پيش است ...« :اي بد سگاالن مردمي آزار ،اي ژاژخايان دشمن كار ،اي شماياني كه انديشه تان
از پر مگس فراتر نمي رود ،و اوج عظمت را در شكوه حشرات مي بينيد ،هرگز زخم هايم بساط عيشتان
نخ واهد شد .زخم هايم نشان اقتدار منست ،زخم هايم سوز ديرين منست ،زخم ها را شعله ور مي خواهم،
زخم ها را زخم تر مي خواهم ،تا شود بزمگه نور به پا ،كز شرارش يكجا ،بركشد آذر گنبد پيما ،كز دل
تيرگي پست و بلن ِد يلدا ،بجهاند فردا( ».احسان طبري” ،بر مرداب تن ،نيلوفر انديشه مي رويد“ ،شعر
زندان).

***
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«موزاییك ها»
احسان طبري در ”سراينده گويد“ در كتاب شعر ”از ميان ريگ ها و الماس ها“ ،آنجا كه
شعرهاي مجموعه را «آفرينشي متمركز و دردناك» مي نامد «كه در موفق ترين نمونه هاي
تار آن به رنج از روان جدا شده است» ،اشاره اي دارد كه مرا بر آن
خود ،به قول فرخي هر ِ
داشت ،بخشي تحت عنوان ”موزاييك ها“ بر رساله بيافزايم.
طبري در ادامه سخنش در ”سراينده گويد“ در ارتباط با «آفرينش متمركز و دردناك كه ...
هر تار آن به رنج از روان جدا شده است» ،مي نويسد« :شايد گاه موزاييكي از آن ،اگر در
ب سخَني ،نثري ،نقل قولي جاي گيرد ،بهتر بتواند هماهنگي دروني خود را نشان
چارچو ِ
دهد».
اين سخن ،توصيه اي آمرانه است براي افزودن تركيبي از چند واژه ،و گاه سطري كوتاه از
شعرهاي زندان او در پايان بخش سوم رساله حاضر كه در آن شعرها به صورت مجموعه
اي ارايه شده اند.
در نوشتارهاي بسياري ،به كارگيري اين «موزاييك»ها كمك بزرگي براي من بود ،منظور
خود را براي خواننده توضيح دهم و تشريح كنم .در آن نوشتار ها ،همچنين از
«موزاييك»هاي برگزيده شده از كتاب شعر ديگر طبري” ،با پچپچه پاييز“ نيز بهره برده ام.
اميدوارم بتوانند «موزاييك»ها از ”با پچپچه پاييز“ توسط انتشارات حزب توده ايران ،تكميل
گشته و در چاپ بعدي كتاب به آن افزوده گردد.
***
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اختصارها
از اختصارها زير در متن برای نشان دادن مأخذ استفاد شده است:
با= با پچپچه پاييز ،عدد ،شماره بخش ها؛
شعر= سروده هاي زندان؛
از= از ميان ريگ ها و الماس ها؛
يادداشت= يادداشت ها و نوشته هاي فلسفي و اجتماعي (جلد اول ،چاپ اول)
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حماسهء نبرد انسان
دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری
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فرسایش در خزان
طبری دفتر شعر زندان خود را با شعر ”فرسايش در خزان“ آغاز كرده است .همان طور كه
اشاره شد ،اين انتخاب اتفاقي نيست ،آگاهانه و آموزگارانه است.
او كه «بي هيچ گفتگو» در بدترين شرايط دوران زندگي اش به سر مي برد ،آگاهانه از نقطه
اي آغاز مي كند كه همانند آغاز ماركس در ”كاپيتال“ با تعريف ”كاال“ ،نكته مركزي و اصلي
است .از فلسفه وجود و آن هم از برداشت تاريخی مارکسيستی -توده ای ،از ماترياليسم
تاريخي:
«روزگاري گذشت بر ما دراز ،سراسر رمز و راز ،پر نشيب و فراز .»...
انسان با زندگي محتوم «در تهي گاه بيگان ِه» (با )٢ ،طبيعت ،روبرو با «معمای  ...تو در تو
 ...غوالن ساحر و ماهر و قادر ( »...يادداشت) ،چه چاره ای داشت جز سرگردانی:
«آب در هاون كوفتيم ساليان ،آسمان را شيار زديم و زمين را به آيش رها ...
و عضالتمان تجربه كرده بود ،سال ها تازيانه رنج را ...
از پهنه كبود دريا جز غرقگي نصيبمان نبود  ...اسپارتاكوس از ُرم برخاست  ...كاوه آهنين
پرچم چرمين برافراشت  ...ليك خدعه در كف جباران بود و ما را بهره ،خون بود».
«ساليان» به عبث سپری نشد:
«تحفه تکرار سراپا ايثار» (شعر ،به آنکس که به او می انديشم) عبث نبود ...
«از خاک سياه ،گياه ِخ َرد روييد» (از... )9 ،
رون ِد فرازمندی ،روند « َمردُمش» انسان راه ناهموار را ادامه داد ...
«تو آمدي ،نه از فراز  ،كه از فرود ،از زمين ،نه آسمان ...
بر لبانت زمزمه دردهامان جاري بود  ...فرياد برآوردي” :آسمان را به آيش رها كنيد! زمين
را به موران وامگذاريد! اي باد بدستان! طوفان در دستتان خانه دارد ،زمين بر دو عمودتان
استوار است ،خورشيد از نگاهتان مي زايد... “... ،
هستي نمايدي ... .كنون از ماست پريدن ،كنون برماست بگذشتن».

فرسایش در خزان
روزگارى گذشت بر ما ،دراز ،سراسر ،رمز و راز ،پر نشيب و فراز.
زمين چرخان بود و خورشيد تابان.
ابدى خويش ،غلتان.
ران
ِ
زمان در دو ِ
نبات بسامان بود ،و رودها روان ،بادها همچنان وزان ،بلبالن نغمه خوان ،گل ها الوان،
و ما ،آب در هاون كوفتيم ساليان.
آسمان را شيار مى زديم و زمين را به آيش رها.
قرنها در پى آب تيرهگون خضر ،دويديم به سر و به پا.
پيالههاى تهى در دستهامان در گردش بود،
و به صداى سفالينشان دل خوش بوديم.
فضاى سنگين زمان ،جز ناله غمگنانه مان ،جز نعره هاى خوف انگيز جباران ،در خود
نداشت،
و گرده هامان ،جز يوغ صاحبان زر ،نمى شناخت،
و عضالتمان تجربه كرده بود ،سال ها تازيانه رنج را،
و معتاد بود.
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چشم ها غرقه در گودال تشويش بود،
و قلبها در سينهها ريش ريش.
از پهنهء كبود دريا ،جز غرقگى نصيبمان نبود،
تابش امواجِ درخشان و طالئى خورشيد ،جز تيرگى چهره هامان.
و از ِ
***
بسيط زمين در پهنهء آرزوهامان تنگ بود.
چشم در آسمان دوختيم ،آتش افسانه هاى شيرين را برافروختيم ،هركول را برافراشتيم،
برگى پشتش را به خاك كشاند.
آشيل را كاشتيم،
نقصان در ريشه داشت.
اسفنديار را روئين ساختيم،
تير زمانش دو چشم ،بى امان دوخت.
فرياد برآورديم،
رنج هامان را به يادها سپرديم،
چو ابرها در بهار ،گريستيم زار زار.
اسپارتاكوس از ُرم برخاست ،با برده هاى بى شمار ،بهر كارزار.
كاوه آهنين ،پرچم چرمين برافراشت ،صف در صف بياراست ،فاعالن زمين را،
ليك ،خدعه در كف جباران بود و زمانشان بكام،
و ما را ،بهره خون بود.
***
زمين همچنان مى گرديد
و باد در وزش خويش مدام.
و دو همزاد ،روز و شب ،از مادر زمان در زايش ،گام به گام.
و جهان ،در حسرت مسيح مى سوخت.
***
تو آمدى ،نه از فراز ،كه از فرود،
از زمين ،نه آسمان،
نه زان منظرى كه قرنها چشم گشاده بوديم به انتظار.
آمدى ،عاشقانه آمدى،
بر لبانت زمزمهء دردهامان جارى بود ،در دستانت ،مرهم زخم كهنه ساليان.
فرياد برآوردى:
«آسمان را به آيش رها كنيد!
زمين را به موران وامگذاريد!
اى باد بدستان! ...
طوفان ،در دستتان خانه دارد،
زمين ،بر دو عمودتان استوار است،
خورشيد ،از نگاهتان مى زايد،
ابرهاى تيره را در سينه هاتان محبوس مكنيد!
شهد شيرين زمان به كامتان است».
***
دست افشانديم ،پاى كوبيديم ،چشم گشاديم
و فرياد برآورديم.
و بدين سان ،پرواز را خواندى ،پرنده را پراندى ،جهل را رماندى ،عقل را چماندى،
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آبى بى باك ،پراندى،
بسان
ب القيدى،
زار
متعفن مردا ِ
و ما را از لجن ِ
ِ
ِ
ِ
بطان ِ
در بحر خروشان ،ميان پيچش امواج جوشان ،بنشاندى ،القصه ،مرا ،در سرزمين خرم،
هستى نماياندى.
***
كنونت ،ياد مى آريم ،كنونت ،پاس مى داريم ،سرودى ،رفتن ره را ،نمودى ،پرش و چه
را.
***
كنون ،از ماست ،پريدن،
كنون ،برماست ،بگذشتن.
در اين شعر آغازين ،در اين «نثر موزون شاعرانه» که در زندان سروده شده است ،ديالكتيك
”سير خودبخودي“ و ”سير آگاهانه“ ،وحدت و تضاد دروني اين دو قطب ،در اوجي يگانه
تصوير می گردد .سير خودبخودی و آگاهانه در اين شعر تنها در سطح فلسفی -تئوريک ،تنها
در برشمردن لحظات ديالكتيك دو قطب متضاد كه «ماهيت» ترقي خواهانه فرازمندي (رشد)
تاريخي انسان و جامعه انساني را برمي شمرد ،طرح نمی شود ،بلکه در سطح سياسی ،در
سطح «نبرد طبقاتی» که مضمون «تاريخ» جامعه ي بشری را در «ساليان دراز» طراحي
مي كند و موضوع انديشه را تشکيل می دهد« :اي باد بدستان! طوفان در دستتان خانه
دارد»!
روند برشمرده در شعر ”فرسايش در خزان“ را طبری تقريبا در تمام آثار خود ارائه داده
است و نشان اهميتي است كه او براي درك انديشه ي ماترياليست ديالکتيکي از تاريخ قائل
است.
طبري ”آمدن تو“ را در ”با پچپچه پاييز“ ،آمدن «مردي غريب ،دراز گيسو ،شبَق موي ،خنده
مرواريد ،سوار بر سمندي بال دار  »...تصوير مي كند كه «نعره مي كشد :اي مستان غرور
و شهوت! من در دكانچه نزول خواري شما نخواهم نشست ... .با دلي ماالمال از آتش و خون
آمده ام .پيامي سهمناك دارم تا همه ابعاد واژگون شوند .همه خوارشدگان باال بيفزايند .من
رياضيات ِخرد و شاقول تجربه را جانشين عزايم خواني عتيق خواهم ساخت ... .مرا رسول
نابودي نشمريد كه در وجودم ستاره هاي عشق و دلبستگي ،گوهر سازندگي و همبستگي
است.
من انقالبم! سنگالخي خارآگين در آستان مرغزار كبود... ».
«آري ،از اين راه بيا،
كه بر آن رد پاي شير است تا آن كاخ زيبا ( »...از” ،در خاكستر بامداد“).
«خدمت عظيم و دورانساز كارل ماركس آنست كه علم را از دوران ”كيمياگري“ آن نجات
داد و آن را به علمي از علوم مبدل كرد كه داراي مختصات علم است ،يعني در آن پژوهش و
انتزاع ،تجربه و بررسي فاكت ها ،آمارگيري ،تعميم نتايج تحقيق انجام مي گيرد »...
(يادداشت ،ص .)٣٣
انديشه ديالكتيكي احسان طبري در «نثر موزون شاعرانه» ”فرسايش در خزان“ ،همان طور
كه گفته شد ،ديالكتيك ”سير خود بخودي“ و ”سير آگاهانه“ را در نبرد تاريخي انسان نشان مي
دهد و مي آموزاند .طبري اين ديالكتيك را در ارتباط با ”نبرد نو و كهن“ و برشمردن مراحل
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اين نبرد در صفحه ي  ١٣به بعد (و همچنين در  ٥٤به بعد) ”يادداشت ها و نوشته هاي
فلسفي و اجتماعي“ توضيح مي دهد .او مي نويسد« :عامل آگاه ،رشد مبارزه نو را عليه كهن
تسريع مي كند ،عامل خود بخودي ،زمينه را براي غلبه نو بر كهن آماده مي كند و به آن
نُصج مي بخشد».
در ”به آنكس كه به او مي انديشم“ ،يكي ديگر از «نثرهاي موزون شاعرانه» كه در زندان
جمهوري اسالمي سروده است ،استعاره استه تيك «تحفه تكرار با تن خاك سراپا ايثار» را
براي برجسته ساختن عنصر ”خود بخودي“ در جفت متضاد ديالكتيك ”آگاهانه“ و ”خود
بخودي“ برجسته كرده و نشان مي دهد كه روند فرازمندي و ترقي خواهي از وحدت
دیالكتیكي ،و نه نفي مكانيكي يكي از جفت هاي متضا ِد ”عمل آگاهانه“ و ”سير خودبخودي“
تشكيل مي شود.

نکته پراهميت در درک ديالکتيک سير خود بخودی و آگاهانه ،شناخت و بيان دو جنبه ي
رابطه آن دو است .اول شناخت هستی ي عينی يا «چيزمندی» وجـود دو كيفيت متفاوت و
متضاد ،شناخت سير خودبخودي و آگاهانه ،و دوم ،نايل شدن به شناخت از تناسب سهم
تاریخی هر کدام در هر لحظه رشد تاريخی جامعه.
در حالي كه شناخت اول به بي باوري غيرمستدل از وجود دو كيفيت ،و يا حتي نفي يك
كيفيت و يا در برابر هم قرار دادن آن دو پايان مي بخشد ،شناخت دوم ،تناسب سهم تاريخي
هر كيفيت متفاوت ،شناخت و بيان رشد ماديت -چيزمندی مرحله تدريجي و هم انقالبي
فرازمندی جامعه را مستدل می سازد ،نشان مي دهد كه چه سهمي از راه طي شده است ،كفه
ترازو به كدام سو گرايش نشان مي دهد .دستيابي به اين شناخت و درك روشنفكرانه آن ،به
اين پندار مهر باطله می زند که گويا انقالب را مشتی چپ رو برپا می کنند! و يا مي توان با
نفي ”انقالب“ ،نفي برش انقالبي در فرازمندي جامعه ،تحقق تغيير انقالبي -بنيادي -كيفي ي
جامعه نفي مي شود!
هرکول ،آشيل ،اسفنديار ،اسپارتاکوس ،کاوه ،نام شخصيت هايي در تاريخ نبرد طبقاتی
جامعه انساني اند كه پل ارتباط ميان درك سير خود بخودي و آگاهانه ،ميان تئوری و پراتيک
سياسی در روند فرازمندی هستی جامعه انساني را در ”فرسايش در خزان“ تشكيل مي دهند و
بيان مي كنند .هستی ای که با فرازها و فرودهاي پيش رونده همراه است.
در ”فرسايش در خزان“ ،نقش دو عنصر متضاد آگاهی و خودبخودی ،انقالب و اصالحات در
شدن طوالني جامعه ي انساني را
ُمش“ ،روند
وحدت دروني آن دو كه ماهيت روند” َمرد ِ
ِ
يك همنوايي واژه ها نشان داده و روند تاريخي آن
تشكيل مي دهد ،در فشرده اي از استه ت ِ
تصوير مي شود:
« ...آب در هاون كوفتيم ساليان ،آسمان را شيار زديم و زمين را به آيش رها  ...و
عضالتمان تجربه كرده بود ،سال ها تازيانه رنج را  ...از پهنه كبود دريا جز غرقگي
نصيبمان نبود  ...بسيط زمين در پهنه آرزوهامان تنگ بود ،چشم در آسمان دوختيم ،آتش
افسانه هاي شيرين را برافروختيم ،هركول را برافراشتيم ،برگي پشتش را به خاك كشاند.
آشيل را كاشتيم ،نقصان در ريشه داشت .اسفنديار را روئين ساختيم ،تير زمانش دو چشم ،بي
امان دوخت .فرياد برآورديم ،رنج هامان را به يادها سپرديم ،چو ابرها در بهار گريستيم زار
زار .اسپارتاكوس از ُرم برخاست ،با برده هاي بي شمار ،بهر كارزار .كاوه آهنين پرچم
چرمين برافراشت ،صف در صف بياراست ،فاعالن زمين را ،ليك خدعه در كف جباران بود
و زمانشان به كام ،و ما را بهره ،خون بود».
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پايان دوران پيش از تاريخ ،پايان عمده بودن عرصه ي ”سير خود بخودي“ در روند
” َمردُمش“ انسان ،با آمدن «تو» وارد مرحله عمده بودن ”سير آگاهانه" شد« :من رياضيات
ِخرد و شاقول تجربه را جانشين عزايم خواني عتيق خواهم ساخت» (با ،همانجا) ...
« تو آمدي ،نه از فراز ،كه از فرود ،از زمين ،نه آسمان ،نه زان منظري كه قرن ها چشم
گشاده بوديم به انتظار ،آمدي ،عاشقانه آمدي ،بر لبانت زمزمه دردهايمان جاري بود ،در
دستانت مرحم زخم كهنه ساليان ،فرياد برآوردي” :آسمان را به آيش رها كنيد! زمين را به
موران وامگذاريد! اي باد به دستان! طوفان در دستتان خانه دارد ،زمين بر دو عمودتان
استوار است ،خورشيد از نگاهتان مي زايد ،ابرهاي تيره را در سينه هاتان محبوس مكنيد،
شهد شيرين زمان به كامتان است»“.
و اين نبرد حماسهء انسان ادامه دارد و از نيروي آگاه ،كوشش خستگي ناپذير و انقالبي را
كشد!
مي
انتظار
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پیمـان
«نثر موزون شاعرانه» ”پيمان“ ،يکی از شعرهاي ِ زندان ،ساختاري چند اليه دارد.

پیـمان
بى تفاوت نخواهم زيست،
به رنجهاتان ،به دردهاتان ،به خانههاى سرد و حقيرتان ،به دستهاى از فقر بستهتان ،به گناه
بى گناه كودكان يتيمتان و اشك هاى پنهان و آشكار همسرانتان ،من بى تفاوت نخواهم زيست.
به شادى اندكتان ،بى تفاوت نخواهم زيست.
زمانى كه تفاوت آشكار است ،آنجا كه مردان متفاوت مى ميرند و زندگان متفاوت مى ميرند،
آنجا كه حاكمان متفاوت حكم مى رانند ،آنجا كه اصوات از حنجره ها متفاوت برمى خيزند،
بادها متفاوت مى وزند و پرندگان نيز متفاوت مى خوانند ،چگونه مى توان بى تفاوت زيست؟
***
بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار مرا شرير و خام پندار بنامند.
من به كارها ،از خرد و كالن ،بى تفاوت نخواهم ماند ،كه كالن از خرد مى خيزد ،وز اندك،
بى شمار.
***
من در تفاوت تولد يافتم ،در تفاوت زيستم ،در تفاوت گريستم و بى شك در تفاوت نيز خواهم
مرد ،پس چگونه بى تفاوت بزيم؟
به رنجهاتان سوگند ،به زخمهاتان سوگند ،سوگند به خانههاى سرد و حقيرتان ،سوگند به
كودكانتان،
ِ
كه به تكه نانى شاد مى شوند،
سوگند به آرزوهاى پاكتان ،من هرگز بى تفاوت نخواهم زيست.
در اين شعر ،ديالكتيك ”حقيقت نسبي“ و ”حقيقت مطلق“” ،كران مندي“ و ”بي كراني“،
”گذرايي و ابدي“ ،ديالكتيك ”فرد و جمع“” ،خرد و كالن“” ،قطع و وصل“” ،نقطه و خط“ و
 ...در كوتاه ترين بيان ،ارائه شده است.
موضوع اصلي” ،انسان“ ،و «رنج ها»ی اوست .تعهد و «پيمان» در برابر «دردهاتان ...
دست هاي از فقر بسته تان و اشك هاي پنهان و آشكار همسرانتان  ،... »...تعهد جانبدارانه
عصاره خود با عشق به تبار انساني خويش» می جوشد (با ،ديباچه)،
ي انساني است كه «در ُ
و راهي فراتر را در انديشه ي عشق به او طي مي كند.
تعهد در برابر ”انسان“ و دردهايش ،در سطح انتزاع شاعرانه باقي نمي ماند .جانبداري،
جانبداري مشخص طبقاتی است «در اين كوه ساران سنگيده و بي قلب جهان سرمايه» (با،
ديباچه) كه در آن «گرمتر – داغ شد غارت سرمايه و سود ( »...رنج نامه هجران ،شعر)
« ...به رنج هاتان سوگند ،به زخم هاتان سوگند ،سوگند به خانه هاي سرد و حقيرتان ،سوگند
به كودكان تان كه به تكه ناني شاد مي شوند ،سوگند به آرزوهاي پاكتان ،من هرگز بي تفاوت
نخواهم زيست( ».همانجا)
«اندكي بپاي!» (با ،بخش .)٥
دو بخش آغاز و پايان «نثر موزون شاعرانه»ي ”پيمان“ ،با انديشه اي انگار از دور ،از
مرزهای «مه آلود و شناور روياها» (از ،سراينده گويد) ،در پاراگرافي كوتاه با يكديگر تنيده
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مي شود كه در آن وحدت ديالكتيكي مشخص ”فرد و جمع“” ،خرد و كالن“ در موجز ترين
استعاره تصوير مي گردد« :بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار مرا شرير و خام پندار بنامند،
من به كارها از خرد و كالن ،بي تفاوت نخواهم گشت كه كالن از خرد خيزد ،وز اندك ،بي
شمار».
اتهام شرارت و خام
من «مغرور» (با ،)١١ ،من سركش ،من مورد
ِ
تضاد ميان «من»ِ ،
پنداري ،با «كالن» ،با «بي شمار» ،با جمع ،تنها با برجسته ساختن سرشت جانبدارانه-
آگاهانه و تاريخي -هدفمن ِد «من» ،نه «من» بي تفاوت و سرگردان ،كه ترقي خوا ِه آگاه ،به
ناگهان به وحدت و يگانگي با «كالن» نايل مي گردد.
با برقراري اين رابطه ديالكتيكي است كه يگانگي ”من“ ،يگانگي فرد انسان  Individiuumدر
پايان بخش آغازين شعر ،مفهوم خاص خود را مي يابد و همزمان وحدت عام و خاص در
تبديل خاص به عام ،تبديل فرد خاص به انسان عام ،وحدت فرد انسانی و گونه انسانی نشان
داده مي شود .در آنجا« ،من بي تفاوت نخواهم زيست» ،گرچه در ظاهرامر ،بيان سخن يک
فرد است ،اما «من» ،مفهومي عام دارد .تفاوت هاي ”انسان“ ،فرديت انسان ،نفي كننده وظيفه
او در برابر مساله هاي «خرد تا كالن» در هستی گونه انسان نيست .ريشه ي جدايی ناپذير
وحدت فرد و جمع ،فرديت انسان و انسانيت در اين لحظه خود را می نمايد .بدون شناخت
انسان منفرد و همزمان شناخت منافع و حقوق بشری و مدنی فرد ،انسان به مفهوم عام
ت
فردي ِ
ِ
و منافع گونه انسانی به مفهوم منافع عام انسان نشناخته می ماند .همان طور که بدون درک
کليت جمع با منافع عام آن ،كليت تشكيل شده از منافع و نيازهاي فرد ،فرديت انسان محو می
شود .ديالکتيک يگانگی فردی و کثرت جمع به مثابه يک وحدت« :من سراپاي قبيله ام»! (با،
 ،)٨در چنين لحظه ای خود را به اثبات می رساند.
دادن فرد و
کوشش سرمايه داری برای القای انديشه پسامدرن به منظور در برابر هم قرار
ِ
جمع ،يگانگي فرد در برابر جمع و انسانيت ،منافع ُخرد فردی در برابر منافع کل گونه
انسانی ،همچنين کوشش آن برای تبليغ وجود ”اتم“های مستقلی که هر كدام فرديتی يگانه دارا
هستند ،كه گويا در نبرد برای تنازع بقا در رقابت مرگ و زندگی در برابر فرد يگانه ي
ديگري از يك سو ،و در برابر انسانيت و منافع گونه ي انسانی به مفهوم عام آن ،از سوی
ديگر قرار دارد ،كوشش اين نظام استثمارگر است براي حفظ هژموني و سلطه طبقاتي خود.
اين نظام ستمگر مخالف پايان بخشيدن به استثمار انسان از انسان ،تامين حقوق و آزادی های
دموکراتيک انسان ،حفظ محيط زيست ،حفظ منابع پايان يابنده ،حق برخوداری از هوا و آب
آشاميدنی سالم براي هر انشان ،برخوداری از حق کار ،مسکن ،تامين های اجتماعی و  ،...و
در يك كالم ،بنا به سرشت خود و اصل رقابتي ناشي از آن ،به طور غيرعقاليي ،عمال
مخالف حق ادامه ي حيات گونه انساني است .تضاد دروني اي كه تنها با گذار از اين نظام،
از طريق برقراري وحدت هستي فرد انسان با هستي انسانيت  -گونه انساني  ،-برطرف
شدني است.
کوشش نظام سرمايه داري به منظور قرار دادن آزادی های فردی (از پوشش لباس ،در هر
دو تظاهر افراطی مذهبی  --حجاب  --و غير[ضد]مذهبی  --پورنوگرافيسم و تبديل روابط
جنسی به ابزار سواستفاده ي مادی و معنوی و )...در برابر آزادی های دموکراتيک انسان
از اين طريق که برای برخورداری از آزادی های فردی وسيع ترين فضاهای تظاهر و تبليغ
گشوده می شود ،و همزمان با انواع وسايل قانونی و غيرقانونی به طور روزافزون آزادی ها
و حقوق بشری دموکراتيک  -مانند حق اعتراض ،تظاهرات ،اعتصاب ،برپايی و فعاليت
سازمان های دموکراتيک و حزب های سياسی -طبقاتی  --محدود مي گردد و همچنين با
کنترل مکالمات ،دوربين های مدار بسته  --در شهر لندن با چهار ميليون جمعيت ،چهار
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مليون دوربين ويدئوئی مدار بسته نصب شده است  ،--کنترل اينترنت (كه ادوارد اسنودن
اخيرا ابعداد دهشتناك آن را افشا كرده است) و  ...آزادي هاي قانوني دموكراتيك در همه
نظام هاي سرمايه داري از پيشرفته ترين تا استبدادي ترين حكومت ها مذهبي ،محدودتر و
شديدتر تحت بازديد دستگاه های کنترل دولتی قرار داده می شود.
تضاد ظاهرامر ميان آزادی های فردی بی بندوبار در کشورهای متروپل سرمايه داری
(پورنوگرافيسم ،تبليغ روزافزون برای روابط جنسی بی بندوبار و  )...و محدوديت های
آزادی های فردی ناشی از باورهای مذهبی (حجاب ،روابط ”شرعي“ چندزنی و  )...نبايد بر
«ماهيت» ارتجاعی هر دو ابزار برای محدود کردن آزادی های دموکراتيک و حقوق
دموکراتيک زحمتکشان پرده کشد.
تبليغات برای مذهب حاکم در کشورهای پيشرفته ي سرمايه داری و بر پا داشتن ”مراسم“
تاريخی ي فرهنگ بشری با تكيه به قواي سحرآميز باطني (ايزوتريک) و تبليغ بی وقفه براي
مراسم درويشي و انواع ديگر آن در وسايل ارتباط جمعی و  ...و همچنين کوشش برای
برقراری قوانين عتيقه ای برپايه ي شرعِ مسلمانان در کشورهای اسالمی ،باوجود ظاهر
ت ريشه محدود نمودن آزادی ها و حقوق دموکراتيک توده ها سيرآب
متفاوت آن ها ،از وحد ِ
مي شود .اين وحدت در هر دو نوع رژي ِم حاكميت نظام سرمايه داري (دمكراتيك و يا
سرگوبگرانه -فاشيست مآبانه) با ظاهر متفاوت آن ها وجود دارد .همه ي اين کوشش ها برای
حفظ هژمونی صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمايه داری عملي مي گردد و مبارزه ای
ارتجاعی عليه دوران روشنگری ،عقالنيت مبتنی بر علم است .بايد اين «ماهيت» ارتجاعی
را برای توده ها توضيح داد و افشاگری عليه آن را به اهرم مبارزه عليه نظام غارتگر و
استثمارگر سرمايه داری «در اين كوه ساران سنگيده و بي قلب جهان سرمايه ( »...با،
ديباچه) بدل نمود.
افشاگری نيروي نو عليه کوشش ايدئولوژی انديشه ي پسامدرن ،عمده ترين وظيفه تئوريک-
سياسی روز است .مبارزه عليه ايدئولوژی پسامدرن آماجی عميقا دموکراتيک براي حفظ
مش»
منافع فرد و مبارزه اي انساندوستانه است که در انطباق کامل قرار دارد با انديشه « َمر ُد ِ
مورد نظر احسان طبری .ايدئولوژي پسامدرن به نفی طبقاتی بودن جامعه سرمايه داری از
آن طريق می پردازد که می کوشد روند ”اتميزاسيون“ جامعه را بقبوالند .به سخن ديگر،
جامعه انساني را به انديوديوم هاي منفرد و تنها و متجزا شده تقسيم كرده و آن را به مثابه
اوج ”دمكراسي“ بنمايد و القا كند! از اين رو ،مبارزه عليه اين انديشه ي ارتجاعي و
ضددموكراتيك در تمام شكل هاي تظاهر مذهبي و غيرمذهبي آن ،مبارزه ای دموکراتيک و
در خدمت حفظ حقوق بشر است و می تواند «ماهيت» ضدانسانی همه اين تبليغات را تا مغز
استخوان افشا کرده و جهت ارتجاعی و ضد انسانی آن را رسوا سازد.
موضع انساندوستانه در انديشه احسان طبری ،تنها در استعاره پيش گفته در شعر ”پيمان“
عليه «سنگدلی سرمايه» و «حاكمان» تظاهر نمی کند .او پيش تر با سربلندی سروده است:
«دشمن سنگدل است ،ولی ما مغروريم!» (با .)11 ،اين موضع انساندوستانه همانند بلندای
«کاکل کوه ها ،اولين تماشاگر اشعه خورشيد» (به آنكس كه به او مي انديشم ،شعر) نيز آن
هنگام می درخشد که در شعر ”پيمان“ می گويد:
« بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار مرا شرير و خام پندار بنامند ،من به كارها از خرد و
كالن ،بي تفاوت نخواهم گشت كه كالن از خرد خيزد ،وز اندك ،بي شمار».
اين موضع مغروران ِه انساندوستانه را می توان در جای جای سخنان او يافت:
« ...با خود و عناد خود برای کاری بزرگ به سرای وجود آمده ام  ...در اين کهکشان
چيزی را می جويم :از بوزينه گری تا آدمی گری»! (با 7 ،و )6
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شناخت و پايبندی به رابطه ديالكتيكی كل و جز ،آن هم در شرايط تاريخی سروده شدن شعر
در زندان ،نشان عمق شناخت از مقوالت ماركسيستی و جاى واالى مقام فلسفی سراينده شعر
است .ما با يك فيلسوف و نه با شخصي كه تنها فلسفه آموخته و آن را مي آموزاند ،سروكار
داريم.
درعين حال محتواى شعر از روحيه مبارزه جويانه اي حكايت دارد كه خط تداوم آن را مى
توان همه جا در زندگى و نبرد طبرى ،و در آثار او يافت « ...به نبرد مي روم و شمشيرم
چوبينه است :شمشير واژه ها( ».با ،بخش )٦
احسان طبرى در نوشته ”جستجوی پروسواس حقيقت“ ،در ”ياداشت ها و نوشتههاى فلسفى و
اجتماعى“(ص  ،)24موضع جانبدارانه ،سرشت جانبدارانه حقیقت هستي انسان را
چنين توضيح میدهد« :يكی از احكام مهم ماركسيستی ،اصل حزبيت يا جانبداری است
اجتماعی ماورای طبقاتی وجود ندارد .جهانبينی و علوم
 .partialiteموافق اين اصل ،حقايق
ِ
اجتماعی و رشتههای هنری دارای آميزهای ايدئولوژيك است و ايدئولوژی داری خصلت
طبقاتی .لذا ماركسيسم در زمينه علوم اجتماعی و هنرها بیطرف نيست .طرفی دارد…
درآميختن روش روشن بیطرف و عينی در مرحله بررسی واقعيت و روش طرفدار و
روش درست است» ….
طبقاتی در مرحله مبارزه اجتماعی ،تنها
ِ
ديالكتيك ” ُخرد و كالن“ در ارتباط با اصل جانبداری در هستي ي اجتماعی داری مفهوم
فلسفی خاصی است ،لذا قرار دادن يك پاراگراف كامل ،به مثابه مالط و حلقه واسطه در بين
دو پاراگراف اول و سوم شعر ”پيمان“ ،كه در آن دو اصل جانبداری و حزبيت برجسته
میشود ،از اهميت ويژه برخوردار است.
جانبدارى به مفهوم هدف و هدفمند بودن هستى اجتماعى انسان است .اين هدفمندی اما به
معنای برداشت مذهبی ي تلئولوژی  Teleologieهستی ي انسان نيست که گويا طبق نقشه و
برنامه ای تنظيم شده و به منظور خاصی جريان دارد« :گرد آوردن توشه عبادت برای
آخرت» (يادداشت ها ص .)١٧
برداشت ديالکتيکی جانبداری آگاهان ِه تاريخی ،مبتنی بر دیالکتیک ضرورت و اتفاق
(تصادف) است .ديرتر به كمك نظر احسان طبري در جلد دوم ”نوشته هاي فلسفي و
اجتماعي“ نشان داده خواهد شد كه بر خالف «اتفاق (تصادف) عبث»« ،اتفاق (تصادف)
ديالكتيكي» ،شكل تظاهر ضرورت و «جبر» تاريخي است كه «مهميز» فرازمندي هستي
اجتماعي انسان را تشكيل مي دهد.
همان طور كه پيشتر در بيان تعريف طبرى از نيروى نو توضيح داده شد ،سرشت نيروى
نو ،از جهت و هدفمند بودن هستى آن ناشى مى شود .فرد ،رسالتي آگاهانه به دوش دارد ،در
«پاسداري انديشه خود چروكيده ام» (با ،بخش « ،)٦تا بامداد ،چشم به راه زايش يك
رويدادم» (با ،بخش « ،)٣دشمن سنگدل است ،ولي ما مغروريم!» (همانجا)« ،با خود و عناد
خود براي كاري بزرگ به سراي وجود آمده ام» (با ،بخش  ،)٧تا «دروازه شهرهاي
ناگشوده را بگشائيم!» (با)٩ ،
تاريخ نگاري بورژوازي مدعي است كه ”حوادث“ تاريخ مي سازد” .شخصيت“ها هستند كه
دانشمندان خادم نظام سرمايه داري ،آينده را به قول احسان
سير تاريخ را تعيين مي كنند.
ِ
طبري «بيابان شب زده» مي پندارند! (نگاه شود به زيرنويس شماره )١٠
انديشه علمي چنين برداشتي را مردود مي داند .اين يك اعتقاد مذهبي نيست ،شناخت از قوانين
رشد ماده بي جان به جاندار و روند تكامل جاندار به قله پديدار شدن انسان همو زاپينس Homo
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 sapiensاست كه همگي طبق قانونمندي ديالكتيك ”تصادف و ضرورت“ تحقق يافته و احسان
طبري آن را در مبحث ”دربارهء جامعه و تاريخ“ در جلد دوم ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“
توضيح مي دهد (ص  ١٤٣به بعد).
در ”معجون اوليه“  Ursuppeبر روي زمين كه خود تاريخي ميليارد ساله دارد و اكنون جوانب
اصلي آن براي علوم شناخته شده است ،برخورد اتفاقي ملكول ها و ديرتر تركيبات اسيدهاي
آمينه زمينه رشد ضروري روند پيش گفته تاريخي ماده را تشكيل مي دهد كه شناخته شدني
است و شناخته شده است.
برخورد اتفاقي تركيبات معدني ي نازيستمند و آلي زيستمند ،هم «عبث» و هم «ديالكتيكي»
تحقق يافت .اما تنها تصادفات ضروري ي ديالكتيكي ،راهگشاي فرازمندي تكاملي ماده تا
سطح پديدار شدن انسان و جامعه انساني پيش رفت .شناخت تاثير همين قانونمندي را در
جامعه انساني ،بانيان سوسياليسم ،ماترياليسم تاريخي مي نامند كه مبتني بر ماترياليسم
ديالكتيكي ،روشني و شفافيت راه آينده را به نيروي نو مي نمايد و خوشبيني تاريخي نيروي
نو را مستدل مي سازد .نقش تاريخي فرد انسان در اين روند را احسان طبري همانجا،
«شخصيت تاريخي» فرد انساني مي نامد كه در سير تاريخي اين روند ديالكتيكي نقش ايفا مي
كند .در اين لحظه است كه باري ديگر ،وحدت ديالكتيكي ”فرد و جمع“ مستدل و به اثبات
رسانده مي شود.
جانبدارى هدفمند و غايتمند از
بهم پيوستگى ديالكتيكى “فرد و جمع““ ،خرد و كالن“ با مفهوم
ِ
شرط و منوط بودن آن ها از يكديگر نتيجه مى شود .ریشه علّـى براى بود و وجود و
شدن آن ها یكى است .طبری اين بهم تنيدگی را در بنيان آموزش انقالبی (ص )42
«پروسه رشد و تکامل» می نامد.
اعتقاد راسخِ علمي به ديالكتيك رابطه ”فرد و جمع“ و ”خرد و كالن“ در پاراگرف مياني شعر
”پيمان“ در شرايط خفقاني زندان تصوير و آموخته مي شود:
«بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار مرا شرير و خامپندار بنامند».
نگاهی به اين شرايط خفقانی که بيان سخت ترين دوره هستی احسان طبری نيز هست ،در
عين حال نشان جانبداری هدفمند و مبارزه جويانه ي انديشه ي انقالبی او است:
«بر طناب حيله ،حلقه ها زده اند ،بر پيرهن چاك چاك و دريده يوسف ،وصله ها.
خورشيد انكار مي شود ،ماه وجودي زائد تلقي مي گردد ،شب پرستان مشت مشت بر ستاره
ها ،رنگ شب مي پاشند.
بر تنم ،زخم هاي بي شمار است» ( ”بر مرداب تن ،نيلوفر انديشه مي رويد“ ،شعر)؛
« ...پروانه هاي رنگارنگ بهار زندگي ،در زمستان هجران يخ بستند ،تنديس هاي يخين از
سردابه هاي متعفن قد برافراشتند.
ناممان را ننگ مي خواهند ،قلبمان را تنگ مي خواهند ،زنده ها را مرده مي خواهند ،مرده
ها را شالق خورده مي خواهند... .
ناكسان سرمست از باده فتح ،ابلهانه مي پندارند كه جاويدند ،كنون با دوصد خدعه و نيرنگ،
ز من انكار مي خواهند ،ز من بسيار مي خواهند ،مرا بيمار مي خواهند ،ترا بي يار مي
خواهند ،مرا رنجور ،مرا بي عار ،مرا با هزاران آرزو – آه بي هيچ گفتگو ،بر دار مي
خواهند ،ترا مهجور ،ترا بي شور ،ترا در گور مي خواهند ،ترا با هزاران زخم بر پيكر،
بسان رستم دستان كه بگذشته است از هفت خوان بدمستان ،به چاه حيله شغاد مي خواهند»...
(”رنج نامه هجران“ ،شعر).
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در چنين شرايطي است كه آموزگار چند نسل از توده اي ها ،ديالكتيك رابطه ي ”فرد و جمع“
و ”خرد كالن“ را در پاراگرافي جداگانه در شعر ”پيمان“ جاي مي دهد ،تا جانبداري و
تيك ممكن ،در «نثر موزون شاعرانه» خود تصوير
حزبيت ”انسان“ را در اوج بيان استه ِ
كند:
«من به كارها ،از خرد و كالن ،بیتفاوت نخواهم گشت ،كه كالن از خرد میخيزد ،وز
اندك ،بیشمار…».
زندگي هدفمند انسان در شكوهمندي آن در سطور پيش مي درخشد!
در ارتباط با مقوله محتوای زندگی ،طبرى در “يادداشت( ...ص  “ )١١٧به مسئله فرد و هم
جمع می پردازد و آن را چنين برمیشمرد:
«زندگی انفرادی انسان بخودی خود پوچ و ناچيز بهنظر میرسد ،هنگامیكه آن را در قبال
ابديت و عظمت خورد كننده كيهان قرار میدهيم؛ رقتانگيز و عبث بهنظر میرسد ،وقتی آن
را در ميان دو عدم كه از دو سو در چنبرهاش گرفتهاند ،میگذاريم و ضعف و نزاری آن را
با سيطره بی رحم و جابر قوانين طبيعت و جامعه مقايسه میكنيم  ...ولی زندگی انسانی در
رشته تاريخی صاحب محتوی جليلی است و بهمين جهت فلسفه عبث شمردن حيات انسانی،
فلسفهايست باطل.
برخی متفكران ما ،مانند خيام و حافظ ،كيش رندی و خوشباشی را اندرز میدهند و آن را
محتوای شايسته يك زندگی گذرا و پوچ میدانند .واكنش آنها در برابر مذهب است و نه در
قبال خود زندگی .مذهب میگفت” :هدف زندگی ،گردآوردن توشه عبادت برای آخرت است“.
خيام و حافظ باطل بودن اين مهمالت را میفهميدند… آنها در قبال اين پندارهای شوم ،كيش
لذت این جهانی را پند میدادند .اين خود تجليل زندگی ناسوتی است و فلسفه اصالت حيات
است .با اينحال آن ها در برابر يك ”چرا“ی بزرگ قرار داشتند و آن اينكه هدف زندگی
چيست؟ خيام میگفت:
تركيب پيالهای كه درهم پيوست
بشكستن آن روا نميداند مست
چندين سروپای نازنين و كف دست
از مهر كه پيوست؟ بكين كه شكست؟
ولی درك علمی از محتوای زندگی غيراز اينست .بشر دنباله تكامل ماده است و هر فرد
انسان ،هر اندازه هم كه زندگيش فقير بنمايد ،در اين تكامل انسانی سهمی دارد و با آن سهم
زندگيش در ”كارگه كون و مكان“ معنايی ،ضرورتی ،منطقی میيابد؛ عبث نيست ،نبايد آن را
در شعله سرد شراب سوزاند و در زهر جانسوز ياس و تسليم حل كرد .بايد آن را در كار و
پيكار و آفرينش ،در كمك بهسياله تكامل ،در كمك به خالقيت ابدی ماده مصرف نمود.
… هرقدر خوار بهنظر رسيم ،بهرجهت مصنفين واقعی تاريخ بشريتيم…»
در اين جمله آخر ...« ،هرقدر خوار به نظر رسيم ،بهرجهت منصفين واقعى تاريخ بشريتيم
 ،»...ديالكتيك بهمتنيدگى و وحدت “خرد و كالن““ ،فرد و جمع“” ،قطع و وصل“” ،مرگ و
زندگي“” ،کرانمندی و بی کرانی“” ،نقطه و خط“ و  ...که پيش تر کم و بيش به آن پرداخته
طنين غرورآميز بيان شده است.
شد ،در موجزترين ،زيباترين و انديشمندانه ترين
ِ
يكی از حساسيتهای احسان طبرى نسبت به تاريخ فرهنگی -ايدئولوژيك و مبارزاتی مردم
ميهن ما ،كه نگارش كتاب آموزنده ”برخی بررسیها درباره جهانبينیها و جنبشهای
اجتماعی در ايران“ نشانی از آن است ،مبارزه با خوار شمردن و ناچيز پنداشتن ”فرد“ ،پستی
جا و مقام اجتماعی او و تحميل ايدئولوژی تسليم و رضا به اوست.
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طبرى تحميل اين ايدئولوژی سلطه گرانه را به خلقهای ميهن ما يكی از علل عمده ي ذهنی
شكست و سركوبهای تاريخی مردم ميهن ما در طول تاريخ و سده ها ارزيابی می كند و
مبارزه با آن را وظيفه عاجل دوره ي كنونی می داند .ازجمله در نوشته ای تحت عنوان
”پرورش روح تكاپو و قهرمانی“ بر كتاب ”يادنامه شهيدان“ به قلم زنده ياد رحيم نامور
( ،)1343طبرى پس از برشمردن فداكاری ها که با قربانيان بی شمار در نبردهای بزرگ
مردم ميهن ما عليه ستمگران و جباران داخلی و يا به منظور كوتاه كردن دست جهانگيران و
اشغالگران خارجی همراه بوده است ،تاثير منفی اين ايدئولوژی تحميل شده را چنين
برمیشمرد« :ترديدی نيست كه يكی از داليل متعدد آنكه علی رغم تالش شصت ساله [بعد از
انقالب مشروطه] ،هنوز در قيد استعمار و استبداد اسيريم ،ازجمله همين مختصات منفی
روحی و اخالقی است كه به صورت سنن در جامعه ما استوار است و بسيارند كسانی كه
بدون احساس قباحت و شرم و يا درك زيان آن ،اين روشها را بهعنوان زيركی و تدبير
حياتی به كار می برند».
جانبداری و حزبيت ،جسارت ،ازخودگذشتگی ،آزادگی و شناخت علمی از واقعيت و حقيقت
را آموزگار توده اي ها پيششرط «شعر و قهرمانی» مي داند و طاقت در مشكالت ،هدف
داشتن و آرمان دوستی را روان و معنويت موضع جانبدار و حزبی اعالم مي كند.
اهميت فلسفی و همچنين سياسی و آموزشی براي قراردادن پاراگراف مستقل رابطه ديالكتيكي
”فرد و جمع“ و ”خرد و كالن“ در «نثر موزون شاعرانه» ”پيمان“ ،از ضرورت مبارزه با
روحيه تسليم و رضا و ياس و اتخاذ مواضع شفاف جانبدار نيز ناشی میشود.
لئو کوفلـر ،فيلسوف اتريشي -آلماني لهستاني تبار نيز در ارتباط با توضيح برداشت ديالكتيكی
از كليت پديدهها ،اهميت رابطه ”خرد و كالن“” ،جزء و كل“ را ازجمله در ص  93كتاب
”تاريخ و ديالكتيك“ ( ،٢٠٠٣نشر  ،Neue Impulsآلمان ،نگاه شود به http://www.tudeh-
 iha.com/?p=1342&lang=faاين كتاب به صورت  PDFنيز در ”توده اي ها“ منتشر شده است) چنين
برمیشمرد« :انديشه ديالكتيكی اجازه میدهد ،رابطه بين جزء و كل ،لحظه و روند جاري در
پديده به مثابه روندی علمی -عقاليی درك شود».
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رنج نامهء هجران
دیالكتیك ”مبارزه اجتماعی“ در ارتباط با ديالكتيك جانبداري و حزبيت در روند فرازمندي
هستي اجتماعي گونه ي انسان ،آموزش از شکست های موضعی و طوالنی ،مساله زمان و
ديالکتيک ضرورت واتفاق ،نکات
بهره بردن از آن و همچنين خوشبينی تاريخی مبتنی بر
ِ
اصلی مضمون شعر را تشکيل می دهند.
ديالكتيك مباره اجتماعی ،به مثابه مبارزه ای «… مركب از كاميابی و ناكامی ،شكست و
فتح ،توقف و تعرض ،پيشروی و عقبنشينی…» ،كه احسان طبرى آن را در ”يادداشت “...
(ص  )87توضيح مى دهد ،مي تواند در سطح فردي و اجتماعي موثر واقع شود .درد و رنج
نوی زمينخورده بیشمار است .نه تنها درد و رنج فردی ،بلكه درد و رنج اجتماعی
نيروی
ِ
كه سراسر جامعه را فرامیگيرد ،فاجعه بار است:
«آشنای ديرينه من!
كودك روستايی به بهانه
وقتی تو رفتی ،بوی نان گم شد در سراشيب دهكدههای دوردست ،و
ِ
نان چون هنوز و هميشه گريان ماند ،و كشتزار پرحاصل ميهن ،در آرزوی تخم و شيار
َحسرت بدل ماند ،و خفيه گاه ماران شد …».
شكست شايد آنقدر سنگين و فاجعهبار باشد كه
«… چشمه خورشيد خاور در نگاهی خشكيد ،قارچها روئيد ،خزان شد ،برگريزان شد و
آوای هزاران چمن محو شد …».
اما خوشبيني تاريخي در ديالكتيك مبارزه اجتماعي يار نيروي نو است .طبري اين نكته
پراهميت را بالفاصله در شعر خود مطرح مي كند و خطاب به حزب ،قهرماني و مبارزه
جويي نيروي نو را برمي شمرد:
«… جاودانه من!
وقتی تو رفتی ،جاهالن بر جهل خويش باليدند ،ناكسان مستانه خنديدند ،عالمان در علم خويش
چون خری در گل ماندند ،اما عاشقانت ،آه… آنان كه جام عشق را الجرعه نوشيدند ،آنان كه
چون پروانه ای در گرد شمعت بی باك شوريدند ،جوشن خونين رزمت را جانانه پوشيدند،
چونان تك چشمه جوشان تاريخ ،بی ذره ای ترديد ،جوشيدند ،بسان حيدر ميدان ،بسان خسرو
مردان ،خروشيدند .»...
سير قهقرايي تاريخ ممكن است ،چيرگي ي سردرگمی بر مردم به دنبال شكست ها ممكن
است ،دوباره چشم به آسمان دوختن و چاره ي درد را از آنجا طلبيدن ممكن است:
«دهقان هزار ساله ميهن من ،بسان آهوی افتاده در دامان صيادان ،ترسان و هراسان ،خيره
شد بر آسمان ،در انتظار مبهم موعود …».
درد و رنجِ زخم بر تن ،همراه است با نيشخند زهرآلود و عربده های مستانه جاهالن فاتح كه
می انديشند به پيروزی ابدی دست يافته اند:
«جاودانه من!
وقتی تو رفتی ،جاهالن بر جهل خويش باليدند ،ناكسان مستانه خنديدند ،عالمان در علم خويش
چون خری در گل ماندند …».

36

روحيه مبارزه جويانه و جانبدارانه ،جان مايه ي تعيين كننده در پيروزي مبارزه اجتماعي و
در روند فرازمندي (رشد) هستي ”اجتماعي“ي گونه انسان است :آناني كه «جام عشق را
الجرعه نوشيدند» و در راه مبارزه «مردانه كوشيدند» و جانبازانه «چونان تك چشمه
جوشان تاريخ… جوشيدند…» ،رشته پايان ناپذير نبرد اجتماعی را بر مي دارند و «بسان
حيدر ميدان ،بسان خسرو مردان …» راه مبارزه آينده را نشان میدهند:
«اما عاشقانت ،آه… آنان كه جام عشق را الجرعه نوشيدند ،آنان كه در راهت مردانه
كوشيدند ،آنان كه چون پروانه ای در گرد شمعت بی باك شوريدند ،جوشن خونين رزمت را
جانانه پوشيدند ،چونان تك چشمه جوشان تاريخ ،بی ذره ای ترديد ،جوشيدند ،بسان حيدر
ميدان ،بسان خسرو مردان ،خروشيدند».
تصوير استه تيك درد و رنج نيروي نو در نبرد عليه نيروي كهن كه «هنوز  ...دخلش ته
نكشيده [ ...و] دوران تراژيك و فاجعه آميز نبرد  ...دوران مهيب نبرد  »...را به نو تحميل
مي كند (يادداشت” ،نبرد نو و كهن“ ،ص  ،)١٣در ”رنج نامه هجران“ در اوج شكوهمندي
«شعر ناب»ي تصوير مي شود كه طبري به آن به مثابه «دست افزاری» که ساليان دراز
جستجو کرده ،دست يافته است:
«چشمه ساران خشكيد ،كوه درهم پيچيد ،سنگ ها سنگين شد ،دره ها در عمق تنگ خويش،
دزدانه فرو رفتند ،ابرها جنبيدند ،آسمان تركيد ،گوئي چشمه خورشيد خاور در نگاهي
خشكيد ،قارچ ها روئيد ،خزان شد ،برگ ريزان شد ،و آواي هزاران چمن محو شد ،در زوزه
وحشتزاي جالدان ،زمين همه پشته گشت از كشته هاي سبز ،و من در زندگي ،مرگ جواني
را به چشم خويشتن ديدم ... .»...
ديالكتيك ”مبارزه اجتماعی“ (ص  ،)٨٧همانطور که پيشتر نيز نقل شد،
احسان طبرى در
ِ
وظيفه چنين لحظه ای را توصيف میكند« :بايد توانست پس از هرناكامی ،تجارب الزم مثبت
و منفی را برای كسب قدرت بيشتر در مرحله آتی نبرد گردآورد و از اين تجارب بهره
برداری نمود ،زيرا تكرار تجريدی تجارب بی فايده است…».
ضرورت بهره برداری از تجارب ،يك خواست و آرزوی ذهنی و احساسی نيست ،واقعيت
زندگی بر آن حكم میكند كه تسليم نبايد شد ،ياس و افسوس را نبايد به خود راه داد .فاجعه
پديد آمده ،فاجعه ی است در مقياس ملی ،در مقياس كل جامعه:
«آی آرزوی يگانه شبهای تار! آی خورشيد بی غبار! آی دريای بیكنار!
بازآی كه زمزمه شبانه مادران بر گاهواره كودكان سوزناكتر شده است… .
بازآی كه پروانههای رنگ رنگ بهار زندگی ،در زمستان هجران يخ بستند ،تنديس های
يخين از سردابههای متعفن قد افراشتند».
البته فاجعه در سطح جامعه همراه است با تبليغات فاتحان ناكس عليه نيروی نو:
«ناممان را ننگ میخواهند ،قلبمان را تنگ میخواهند ،زندهها را مرده میخواهند ،مردهها
را شالق خورده میخواهند».
در ”با پچپچه پاييز“ ( )٩طبري دادخواهي عليه نيروي كهن را در بُعد تاريخي به نمايش در
مي آورد:
گوركن جنگ و مرگ بر درگاهم ايستاده .دستان سقراط جز به شوكران نرسيد .گردن عين
«
ِ
القضات جز رسن مويي را نبوسيد .استخوان هاي ابن مقفع جز با شعله تنور آشنا نشد.»... .
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شكست مقطعي پيشقراول ،هميشه همراه است با تشديد درد و رنج توده ها« ،زيرا دوران
شكست هاي خونين نو ،دوران جهش هاي قهقرايي و ارتجاعي ،دوران غلبه كهن است »...
(يادداشت ،همانجا).
«آشناي ديرين من!
وقتي تو رفتي ،بوي نان گم شد در سراشيب دهكده هاي دوردست ،و كودك روستايي به بهانه
نان ،چون هنوز و هميشه گريان ماند  ...گرمتر – داغ شد غارت سرمايه و سود ”( »...رنج
نامه هجران“).
«ولي سيمرغ را بال ها از پرواز است» (با .)٥ ،با بال هاي «حاميان دالور و تيزبين و
جسور و قهرمان ( »...ياداشت ،همانجا):
« ...عاشقانت ،آه… آنان كه جام عشق را الجرعه نوشيدند ،آنان كه چون پروانهای در گرد
شمعت بیباك شوريدند ،جوشن خونين رزمت را جانانه پوشيدند ،چونان تك چشمه جوشان
تاريخ ،بیذرهای ترديد ،جوشيدند ،بسان حيدر ميدان ،بسان خسرو مردان ،خروشيدند »...
(”رنج نامهء هجران“).
طبري در شعر ”به آنكس كه به او مي انديشم“ ،در «نثر موزون شاعرانه»ي ديگري كه در
زندان جمهوري اسالمي به منظور بيان خوشبيني تاريخي در ارتباط با هستي انسان و
دورنماي نبرد نيروي نو خلق كرده است ،ديالكتيك محتوم بودن زندگي فردي و ابديت زندگي
را تصوير مي كند.
او ارتباط اين ديالكتيك را با ديالكتيك مبارزه اجتماعي خطاب به توده اي هايي كه بي واسطه
بار سنگين نبرد طبقاتي را در بند نيروي كهن بر گوشت و پوست و روح خود احساس مي
كنند ،نشان مي دهد و با خلق استعاره استه تيك «كاكل بلند كوه ها ،كه اولين تماشاگر سپيده
دمانند ،و اولين آشيانه زميني اشعه خورشيد» هستند ،شكوهمندي ،عظمت و سترگي خوشبيني
تاريخي مبتني بر ديالكتيك ”منطقي و ضروري“ را نزد اين مبارزان مي نمايد .
همانطوركه پيشتر نيز اشاره شد ،يكی از نكات پرقدرت مضمون خوشبيني تاريخي در
شعرهاي سروده شده در زندان ،تكرار رابطه محتوم بودن زندگي فردي و ابديت زندگي
انساني با روحيه ي مبارزهجويانه و اميد به پيروزی نهايی در نبرد ترقیخواهی اجتماعی
انسان نزد احسان طبرى است .مضمونی که ازجمله و به ويژه در قطعات ”بر مرداب تن،
نیلوفر اندیشه می روید“” ،تولدی دیگر“” ،به آنکس که به او می اندیشم“ ،در ترکيبات
متفاوت و به منظور نشان دادن زاويه و سويه و نماهای متفاوت خوشبينی تاريخی و مبارزه
جويی مبتنی بر آن ،بيان می شود.
همين مضمون در قطعه ي ”بمباران“ باری ديگر برجسته می شود .باوجود تيرگی شب که
همراه است با پروبالگشادن «ديومرغی آهنين» ( )١٠كه «مرگ و تخريب» به ارمغان
میآورد”« ،دلدادهای از آنسوی پرچين شب“» چشمك میزند.
جان مايه ي خوشبينی تاريخی ،شناخت و آگاهی علمی از روند هستى و پيگيری در حفظ
نفرت طبقاتی نزد نيروي نو است که در نمونه شعر ”هديه“و شعر ”اخگران اسفند“ خود می
نمايد .با چنين برنامه خوشبينانه اي برای نبردهای آينده است كه در قطعه ”گريز“ حفظ خود و
«باروری خود» را آموزگاروار به مثابه تضمين براى پيروزی مبارزه طلب میكند (:)١١
«… ترا گريزان میخواهم ای غزال تيزپايم ،از جنگل چنگال وحوش ناميمون ،ترا رميده
میخواهم ،از مرداب نفرت بار و دلانگيز ،من رحمها را بارور میخواهم ،به همان سان كه
دست ها را در كار ،و مغزها را در انديشه مدام».
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محتوم بودن زندگی فردی همراه است با اهميت دادن به زندگی و پايبندی به عهد و مبارزه،
مبارزهای هدفمند و آگاهانه برپايه شناخت عميق ماترياليسم تاريخي و ديالكتيك ماترياليستي از
جهان و روابط درونی و بيرونی پديدههای جاری .هسته مركزی شناخت از ديالكتيك محتوم
بودن زندگی فردی و ابدی بودن حيات و پيروزی آينده است که در انديشه ي حفظ مبارزان
در نبرد تجلی می يابد.
«تقطير فلسفی -شاعران ِه» اين جفت ديالكتيكی ،قله ي انديشه طبرى و ارثيه ي او برای
مبارزان است.
موضع سراينده اشعار درباره ديالكتيك محتوم بودن زندگی فردی و خوشبينی تاريخی برپايه
آموزش ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالكتيك قرار دارد .تركيب و بافت همگون آن را
میتوان در آثار طبرى به شعر و به نثر يافت .در زير قسمتهای مربوط به اين انديشه در
”از ميان ( “...ص :)١٨-١٩
« ...تاكی و چند واژه نامه روح را توانم كاويد.
پس دست در دست اين سربازان َگردآلود
بايد به سوی خط روشن دشت پيش روم،
به سوی ابرهای مرمرين،
به سوی پيكی با پيشانی شاداب
كه خنده بیغمش،
مرا هم مبهوت و هم مجذوب میكند.
ديگر كدام تنهايی
با اين همه سروش ها كه در من است؟
ديگر كدام تنهايی با اين پتك به دستان ُ
غل شكن.
صحنه را هنرپيشگانی پرند پوش پرساختهاند
و تماشاگرانی بی حوصله در انتظار كلوچه های گرم.
سپس پرپر پروانه های رنگين بال بر مزرعه ای از گل های كبود!
آری از اين راه بيا
كه بر آن رد پای شير است تا آن كاخ زيبا
كه برای خويشتن برپای داشتهام
كه درآن هر ديواری را سرنوشتی است.
همچون بوزينگان
در برابر طنبور گنگ نماندم
و با خرد زمينی ،با خرد راستينه،
كه چون بيانگر آسانترين است ،بيانگر دشوارترين است،
با جنون و جنايت شاهان رزميدم،
با كرداری سخت و گفتاری نرم،
[(به جنگ می روم و شمشيرم چوبينه است :شمشير واژه ها – با])6 ،
سنبُدهء باران بر صخره تاريك.
گويی چكه های شكيبا و ُ
آه كه چه ديرنده و سخت كوش بودم!
آه ،ای اميد نيروبخش انسانی.
آه ،ای سرسختی مقدس!»
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همين مفهوم خوشبينی تاريخی ي مبتني بر ديالكتيك ”منطقي و ضروري“ را احسان طبري در
“ياداشت ها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ نيز در ارتباط با سرنوشت فردی برمیشمرد ،در
اين توصيف «ناشاعرانه» (با ،ديباچه) ،فلسفه حيات يك بار ديگر با توضيح ديالكتيك فرد و
جمع با شكوهى پرصالبت مى درخشد و تجلى مى كند .ازجمله در ص  112چنين میخوانيم:
« پس اگر زندگی انسان و خود انسان را چنانكه تاكنون بوده است در مقياس انفرادی آن ،به
مثابه سرنوشتی جداگانه ،در كنجی از كاخ تو در توی زمان و مكان مورد بررسی قرار دهيم
و به عوض آنكه در عرصه آفرينش و رزم و كمال تاريخی اش بنگريم ،در گدازش و رنج و
حرمان های انسانيش بيازمائيم ،منظره ای بدست مى آوريم كه بی آنكه دروغين باشد ،چندش
آور است .ولی اگر زندگی را در مقياس تاريخی آن ،به مثابه يك پديده منطقی و ضرور از
تكامل ابدی ماده جنبان در نظر گيريم ،آنگاه منظره از بيخ و بن دگرگون میشود .اينجا ديگر
زندگی علفی گمنام و سپری و قطرهای خورد و ناچيز نيست ،بلكه چمنزاری هميشه سبز و
دريايی پيوسته جوشنده است.
اينجا ديگر صفات زندگی با صالبت و عظمت تجلی میكند .زندگی انسانی به مقتدرترين و
كارستان بی پايان طبيعت بدل میگردد كه خالصه و نتيجه راهی
آعجازآميزترين مظاهر ِ
دراز است و از شناخت مقدماتی اسرار وجود به شناخت عميق ماهيت اشياء دست يافته و
اينك سر آن دارد كه بر ستم های اجتماعی و باليای طبيعی مسلط شود ،كرات گردنده را تابع
فرمان كند ،حتی مرگ مردم شكار را بزير ركاب آورد .آری زندگی انسانی در اين مقطع،
عظيمترين و پرطنين ترين فتح ماده و ذروه كمال آن و سحرانگيزترين غزل در ديوان هستی
است… آری ترديد نيست كه فردائی ديگر ،انسان به معنای عام كلمه ،يعنی انسانيت،
معجزات و كرامات رب االرباب افسانه ای و مذاهب را رنگپريده خواهد ساخت ...
اين تكاملی است كه هر مرحله آن با نفی [در نفی] مرحله پيشين پديد شده و بر گورستان نسل
ماضی ،نسلی كاملتر را پرورانده است .زندگی هر فرد نفخه ای در اين طوفان ،نغمه ای در
اين موسيقی است .محتوی بظاهر كم مايه و بيهوده و نافرجام زندگی ما در درون اين تاريخ
جان میگيرد و موجه می شود…».

رنـج نـامـهء هجـران
تنگ خويش،
ق
ِ
چشمه ساران خشكيد ،كوه درهم پيچيد ،سنگ ها سنگين شد ،دره ها در عم ِ
دزدانه فرو رفتند.
ابرها جنبيدند ،آسمان تركيد ،گوئى ،چشمه خورشي ِد خاور ،در نگاهى خشكيد.
زاران چمن ،محو شد در زوزه وحشت
اى ه
قارچها روئيد ،خزان شد ،برگريزان شد ،و آو ِ
ِ
زاى جالدان.
مرگ جوانى را به چشم
زمين ،همه پشته گشت از كشته هاى سبز ،و من ،در زندگى،
ِ
خويش ديدم.
***
آشناى ديرينه من!
ِ
وقتى تو رفتى ،بوى نان گم شد در سراشيب دهكدههاى دوردست ،و كودك روستايى ،به بهانه
نان ،چون هنوز و هميشه ،گريان ماند،
آرزوى تخم و شيار ،حسرت بدل ماند ،و خفيهگاه ماران شد.
كشتزار پرحاص ِل ميهن ،در
و
ِ
ِ
دامان صيادان ،ترسان و هراسان ،خيره
آهوى افتاده در
بسان
دهقان هزاران ساله ميهن من،
ِ
ِ
ِ
مبهم موعود.
انتظار
شد بر آسمان ،در
ِ
ِ

40

تصادم بى وقفة آهن و دود ،گرمتر ،داغ شد ،غارت سرمايه و
مسموم شهر ،در
هياهوى
در
ِ
ِ
ِ
سود.
جاودانه من!
علم
وقتى تو رفتى ،جاهالن ،بر جهل خويش باليدند ،ناكسان ،مستانه خنديدند ،عالمان ،در ِ
خويش ،چون خرى در گل ،ماندند.
اما عاشقانت ،آه ...
جام عشق را الجرعه نوشيدند،
آنان كه ِ
آنان كه در راهت ،مردانه كوشيدند،
آنان كه چون پروانهاى در گرد شمعت ،بى باك شوريدند،
خونين رزمت را ،جانانه پوشيدند.
جوشن
ِ
ِ
بسان خسر ِو
ميدان،
حيدر
بسان
جوشيدند،
رديد،
ت
اى
ه
ذر
بى
تاريخ،
جوشان
چشمة
تك
چونان
ِ
ِ
ِ
ِ
مردان ،خروشيدند.
***
آرزوى يگانه شبهاى تار!
آى!
ِ
آى! خورشيد بى غبار!
آى! درياى بى كنار!
بازآى ،كه زمزمه شبانه مادران ،بر گاهواره كودكان ،سوزناكتر شده است.
بازآى!
صر است.
غارتگر
تان
سبز كرانهات،
صر َ
بادهاى َ
ِ
ِ
ِ
كه جنگ ِل ِ
اسير دس ِ
بازآى!
و در قلب هاى شيار خورده مان ،بذر سبز حيات را بنشان.
بازآى!
زمستان هجران يخ بستند.
بهار زندگى ،در
هاى
ِ
رنگارنگ ِ
كه پروانه ِ
ِ
تنديس هاى يخين ،از سردابه هاى متعفن قد افراشتند.
نام مان را ننگ مى خواهند ،قلب مان را تنگ مى خواهند ،زندهها را مرده مى خواهند،
مردهها را شالق خورده مى خواهند.
مرواى شبانه مادران نثارت باد!
آى! ...
ِ
بازآى!
كه فرياد تره به نان نرسيدهها را ،چه كس ،جز تو ،پاسخ گوست؟
بازآى!
كه ما درمانده ايم.
سوك كدامين يار بگرييم؟
در
ِ
ق بردار ،بناليم؟
در
ِ
هجر كدامين عاش ِ
در كدامين راغ؟
در كدامين باغ بخوانيم؟
ناكسان سرمست از باده فتح ،ابلهانه مى پندارند كه جاويدند.
ِ
كنون ،با دوصد خدعه و نيرنگ ،ز من انكار مى خواهند ،ز من بسيار مى خواهند.
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مرا بيمار مى خواهند ،ترا بى يار مى خواهند ،مرا رنجور ،مرا بى عار ،مرا با هزاران
آرزو،
آه بى هيچ گفتگو،
بردار مى خواهند.
ترا مهجور ،ترا بى شور ،ترا در گور مى خواهند.
رستم دستان،
بسان
زخم بر پيكر،
ترا با صد هزاران
ِ
ِ
ِ
كه بگذشته است از هفتخوان بدمستان،
به چا ِه حيله شغاد مى خواهند.
كنون بازآى!
كه جان ،بى قرار است ،غم ،افزون از شمار است ،دل ،اندر انتظار است.
بازآى!
آى! آرزوى يگانهء من!
ديرينهء من!
جاودانهء من!
طبري در ”فراز و نشيب پيكار“ (يادداشت ،ص  ٩٥به بعد) نكات بسياري را از درد و رنج و
قهرماني در نبرد عليه «سيطرهء  ...قواي اهريمني» بر مي شمرد و «مشكالت» نبرد را
بيان مي كند .او براي «آنكس كه در اين جاده شريف پاي مي گذارد» ويژگي هاي خاصي
قايل است و مورد تاكيد قرار مي دهد« :آن مبارزه اي كه براي برانداختن كهن صورت مي
گيرد و اين كاري كه براي ساختن نو انجام مي پذيرد ،يعني آن عمل تخريبي و اين عمل
ايجادي كه الزم و ملزوم يكديگرند ،هر دو بايد به وسيله حزب يا ستاد مبارزه كه مجمع
رزمندگان پيشاهنگ است ،با درآميختن حداكثر اصوليت علمي با نرمش عملي ،سخت گيري
انقالبي با عاطفهء انساني ،تمركز و انظباط محكم با دموكراسي و ابتكار عمومي تحقق
ت» عيني و ذهني اجتناب ناپذير هستند« .بغرنج و متناقص
پذيرد ».باوجود اين« ،مشكال ِ
بودن خود پروسه تاريخ و دشواري رهبري ،دشواري پيش بيني  ...نيافتن تناسب صحيح و
ضرور ديالكتيك بين دو قطب متقابل و متضاد در هر لحظه اي از لحظات تكامل [ ...علل]
تقريبا حتمي بودن خطا و شكست و گمراهي است».
«نسج تاريخ از متقابالن بافته شده است  ...وظيفه عبارتست از يافتن تناسب صحيح بين
قطبين متقابل با درك آنكه كدام قطب عمده است و با تكيه بر آن( ».همانجا)
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بر مرداب تن ،نیل فر اندیشه می روید
پيش تر اشاره شد كه طبري براي شعرهاي سروده در زندان پيشگفتار يا ديباچه اي ننوشته
است ،اما رديف قراردادن آن ها در دستخط ،خود حديثي گوياست .اگر در «نثر موزون
شاعران ِه» ”رنج نامه هجران“ ،طنين سنگين و «غمين» (طبري) شكست بر سروده غالب
است ،بالفاصله در ”بر مرداب تن ،نيلوفر انديشه مي رويد“ ،طنين سرود ظفرنمون فضاي
شعر را تشكيل مي دهد.
بنا به منطق دیالکتیک ضرورت و اتفاق ،نبرد نابرابر ميان نيروي نو و كهن به سود
ت تاريخي ،همان طور كه پيش تر نشان داده شد ،ريشه ي
نيروي نو تغيير مي يابد .اين واقعي ِ
خوشبيني را در نبرد نيروي نو تشكيل مي دهد و مستدل مي سازد .اين ،آرزويي ذهن گرايانه
نيست ،عينيت قانونمندي رشد تاريخي است .زيرا «نو در مبارزات و شكست هاي خونين
عبرت مي آموزد ،سنت و تجربه كسب مي كند ،به نقش خود پي مي برد ،شخصيت مي يابد،
ت» انديشه نيروی نو ،آگاهي ي به
مواضع به چنگ مي آورد» (يادداشت ،همانجا)« .شخصي ِ
چنگ آورد ِه در نبرد ،زمينه ضروری براي تغيير شرايط مادی هستی است كه در بيان
تئوريك با مقوله ديالكتيك تاريخي -ضروري بيان مي شود .دوران ”سير خود بخودي“ي روند
رشد ،مرحله كسب «شخصيت» ،دوران ”سير آگاهانه“ را ممكن مي سازد« .روزگار غريبي
است ،تن خسته و زخمي است ،ليك انديشه چابك و چاالك ،روئين تن و بي باك ،مي تازد در
روي خاره بيداد ،با پرچم چرمينهء حداد ،با شور شيرين گونه فرهاد».
راز ققنوس گونه ي سر برآوردن از آتش« ،عبرت آموختن ،تجربه کسب کردن» است،
تاريخی نيروی نو است که زايش نو را آگاهانه پي
تن»
پرواز شكوهمند «انديشه  ...روئين ِ
ِ
مي ريزد« :بر مرداب تن ،نیلوفر اندیشه مي روید»!
«آتش ققنوس بجاست» ،استعاره زيباشناسانه زايش بي پايان نيروي نو ،كه در شعر بعدي،
در ”معشوق“ ،ترسيم مي شود ،در ”بر مرداب تن نيلوفر انديشه مي رويد“ ،به برجسته ترين
وجه تصوير شده است.

بر مرداب تن نیلوفر اندیشه مى روید
روزگار غريبى است ،تن خسته و زخمى است ،ليك انديشه چابك و چاالك ،روئين تن و بى
باك ،مى تازد در روى خاره بيداد ،با پرچم چرمينه حداد ،با شور شيرينگونه فرهاد.
***
بر طناب حيله ،حلقه ها زدهاند.
بر پيرهن چاك چاك و دريده يوسف ،وصله ها.
خورشيد انكار مى شود ،ماه وجودى زائد تلقى مى گردد.
شب پرستان مشت مشت بر ستاره ها ،رنگ شب مى پاشند.
بر تنم زخم هاى بى شمار است.
***
اى بدسگاالن مردمى آزار ،اى ژاژخايان دشمنكار ،اى شمايانى كه انديشهتان از پر مگس
فراتر نمى رود ،و اوج عظمت را در شكوه حشرات مى بينيد.
هرگز زخمهايم بساط عيشتان نخواهد شد.

43

زخمهايم نشان اقتدار منست ،زخمهايم سوز ديرين منست.
زخمها را شعلهور مى خواهم ،زخم ها را زخم تر مى خواهم ،تا شود بزمگه نور به پا ،كز
شرارش يكجا ،بركشد آذر گنبدپيما ،كز دلتيرگى پست و بلن ِد يلدا ،به جهاند فردا.
ديالكتيك نهفته در جمله معروف كارل ماركس كه ”درك انديشه به نيروی مادی تبديل
میشود“ ،زمينه ي موضع مبارزهجويانه ي بيان شده در اين قطعه است.
«روئين تن» بودن انديشه ،بيان ويژه تبديل شدن تراوش ذهنيت ،انديشه ،به واقعيت ملموس
 Gegenstaedlichkeitبه نيروی مادی” ،مادی“ شدن «ماده لزج و خشمالود اندیشه» (با)١ ،
است .دیالكتیك ذهن و عین ،تبديل آن ها به يكديگر ،جدايی ناپذيری و بهم پيوستگى و بهم
ت ديالكتيكى در اين «نثر موزون شاعرانه» ،آرى بايد گفت،
تنيدگى بى واسطه ي اين جف ِ
حتى تنها در عنوان شعر ،به زيباترين و شفاف ترين شكل بيان می گردد .اين« ،تقطير
فلسفی -شاعرانه انديشه مشخص» ،وحدت عين و ذهن در شکل «تـرانـه هـای خـابـگـونـه»
است و «با منطق مهآلود و شناور روياها بيان می شود» .اين شيوه استادانه به كار گرفتن
جفت های ديالكتيكی يكی از نكات بسيار ظريف و درعين حال دقيق برای ارزيابی شخصيت
علمی -انقالبی سراينده شعرها است.
تمثيل و استعارههايی  Metapherكه يك بخش آن را مقوله ای ذهنی تشكيل می دهد ،در حالی كه
بخش ديگر آن ،عينيت را بيان میكند ،در كنار بار ادبی آن ،از بار تركيبات آن چنان جفت
های ديالكتيكی برخوردار است كه با آن مفاهيم فلسفی به زيباترين شكل برجسته میشوند.
تركيب «زخم هايم نشان اقتدار منست»« ،زخم هايم سوز ديرين منست»« ،زخم ها را شعله
ور مى خواهم»« ،زخم ها را زخم تر مى خواهم ،تا شود بزمگه نور به پا ،از شرارش يكجا
بركشد آذر گنبدپيما» و تركيب های بسيار ديگری را می توان از اين زمره دانست” .زخم
ت“ وجود را مینمايد ،ولی همزمان وسيله و قدرت معنويت
ها“ی ”تن خسته“ ،كه پايان ”مادي ِ
است و قدرتی است كه”بزمگه نور“ را برپا خواهد ساخت و ”فردا“ را بر شب پست و بلند
”يلدا“ پيروز میگرداند ،نمونه هايي برای گذار ذهن و عين به يکديگر و بيان وحدت
ديالکتيکی آن دو است.
بدين ترتيب می توان يک بار ديگر با روشنی دريافت که گرچه در انديشه ي ديالکتيک
ماترياليستی ،ذهنيت ،مبتنی بر عينيت است ،گرچه با نابودی عينيت ،ذهنيت تداوم نمی يابد و
آن طور که فلسفه ذهن(انگار)گرا می پندارد ،روح با خروج از تن به ابديت نمی پيوند ،اما
وحدت ذهن و عين نزد موجود زنده ،و در قله آن نزد انسان ،آن چنان استوار و از صالبت
فلسفی -نظری برخوردار است که روند فرازمندي (رشد) موجود زنده ،جز با درک اين
موزون عين و ذهن ناممکن است .در تئوری
وحدت و فرازمندي دست به دست و
ِ
انسان تاريخی از وحدت سه جزء بيو -پسيکو -سوسيال تشکيل می
مارکسيستی ،شخصيت
ِ
شود .همان طور که پيش تر نيز نشان داده شد (نگاه شود به زيرنويس  ،)٨بدون درک اين
وحدت ،شناخت شخصيت انسان ناممکن و نارسا است.
عنوان قطعه” ،برمرداب تن ،نيلوفر انديشه میرويد“ نيز خود در كوتاهترين شكل ،گره زدن
فلسفی -شاعرانه ي ديالكتيك عين و ذهن ،تن و انديشه است و اثرات مترتب از درك انديشه
و بدل شدن آن به نيروی مادی را به نمايش میگذارد.
سخن در ارزيابي متن ادبي شعرها و استعاره هاي استه تيك در آن ،سخن ديگري است كه
متاسفانه در توان سطور نگاشته ي حاضر نمي گنجد و بايد در انتظار كوشش صاحب نظران
بماند.
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معشـوق
احسان طبری در مهرماه سال  1365حزبش را که يک عمر برومند و پرثمر با آن هم بسته
پير» خود حماسه ای
بود و نسبت به آن وفادار باقی ماند« ،معشوق» می نامد و در وصف « ِ
می سرايد که بی همتاست.
آموزش مضمون «ماهيت»
او که از نوجوانی« ،سال های بلند» عمر شکوهمند خود را وقف
ِ
شناخته شده ي «معشوق» به توده هاي زحمت و مبارزان توده اي کرده است تا کمکی باشد
برای «خانه گرم»« ،آسمان صاف»« ،آتش بی دود» و «تيغ نور  ...معشوق» ،و در اين
ره با او «پيمان» بسته و «پيوند جان» زده است و «جان و جهان» را به پای او ريخته
است ،با طنين صدای پر مهر خود ،وحدت خود و او ،وحدت فرد و جمع را فرياد می زند که
«خانه اش قلب» و «آتشش درد» اوست« .من سراپای قبيله ام» (با)14 ،
طبری چنين موضعی را در ”با پچپچه پاييز“ در باره انسان نيز تصوير می کند .وحدت فرد
و جمع ،انسان و گونه انسانی ،همانند وحدت فرد و جمع در حزب ،در «معشوق» ،نمائی
ت» مارکسيستی -توده ای انديشه ي او
شگرف برای کليت انديشه ديالکتيکی او ،برای «ماهي ِ
می باشد:
«به ياد دارمت ای زيبای من و عشق ما نپژمردنی بود .و بلور محبت ما فرا روييد و زندگی
را ساخت... .
و هر عصری قصری است تماشايی با معاصران ،رويدادها ،حيرت ها ،انتظار ها... .
و تو ای پرستيده من ،حفره های تاريک اين انتظار را با نور بزرگ خود پر کردی و مرا از
تهی بودن سرنوشت رهاندی... .
جهان را بی تو پنداشتن نمی توانم.
جهان را بی تو انگاشتن نمی خواهم( ».همانجا)12،
ديالکتيک فرد و جمع ،هم بستگی نيروی نو با گردان يارش« ،مجمع رزمندگان پيشاهنگ»
(ياداشت ،ص  ،)٩٦پيوند احساس و عاطفه با خرد و آگاهی طبقاتی در شعر «معشوق» در
اوج بی نظيري خود می نمايد « .می شناسم او را ،پس از سال های بلند ،پس هر بند و کمند،
پس بيداد و ستم ،پس رنج و محن».
ديالکتيک فرد و جمع در اين شعر با موضع جانبدارانه مبتنی بر ديالکتيک ضرورت و اتفاق،
ضرورت و منطق تاريخی  ...عجين شده است  ...در حالی که «من» ،فرد ،به طور
غرورآميز عضو و جزئی جداناپذير از جمع تصوير می شود ،نقش عمده آن  -اينجا احسان
طبري  -در ايجاد «ماهيت» جمع ،بزرگ منشانه ،بی توقع و متواضعانه بيان هم نمي گردد:
« می شناسم او را ... ،چو نوازنده پير ،می نوازد آهنگ ،با هزاران تدبير ،می زند زخمه
هستی بر چنگ ... ،مزرعی دارد سبز ،که دهد ميوه نور ... ،خانه ای دارد گرم ،آسمانش
صاف ،آتشش بی دود ،تيغش نور .»...
احساس و عاطفه و خرد و آگاهی به هم تنيده اند ،جدايی ناپذيرند و ديالکتيک سير خود
بخودی و آگاهانه را بر می شمرند:
«راهش دور ،راهيانش پرشور .راز شيدايی بلبل داند ،نقش پنهانی ُمل می خواند .به صالبت
چو شير ،به طروات شبنم ،به حالوت شکر ،به هدايت پيگير  ...يک طرف خانه سيمرغ
بپاست ،يک طرف آتش ققنوس بجاست ،يک طرف بال گشايد بشتاب ،يک طرف نور فشاند
مهتاب ،چون مهان گل بنشسته است به بار ،وان ميان نغمه زند مرغ هزار ،نيست يك تن ز
هزاران بيکار ،يعنی معشوق ببردست ز عشاق قرار .»...
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معشوق
پس هر رنج و
پس بيداد و ستمِ ،
پس هر بند و كمندِ ،
پس سال هاى بلندِ ،
مى شناسم او راِ ،
محن.
چون نوازندهء پير ،مى نوازد آهنگ ،به هزاران تدبير ،مى زند زخمهء هستى بر چنگ ،كه
برقصد زهره ،كه ببارد باران.
مزرعى دارد سبز ،كه دهد ميوه نور.
ميناى بلند ،نثرش ،طشت بلور.
شعرش ،گنب ِد
ِ
ب ديجور.
خانهاى دارد گرم ،آسمانش صاف ،آتشش بى دود ،تيغش نور ،مى شكافد هر ش ِ
راهش دور ،راهيانش پرشور.
شيدايى بلبل داند ،نقش پنهانى ُمل مى خواند.
راز
ِ
به صالبت ،چون شير ،به حالوت ،شكر ،به هدايت ،پيگير،
براى تن عريان كوير ،كه زند ،تارش نور ،كه نهد ،پودش آب ،بدرد،
جامه اى بافد سبز ،از
ِ
پيرهن خواب و سراب.
بيشهاش انبوه است.
سر به سر شبكوه است.
آتش ققنوس بجاست ،يك طرف ،بال گشايد بشتاب،
يك طرف خانه سيمرغ بپاست ،يك طرف ِ
يك طرف ،نور فشاند مهتاب ،چون ِمهان گل بنشسته است به بار ،وان ميان نغمه زند مرغِ
هزار ،نيست يك تن ز هزاران بيكار ،يعنى ،معشوق ببردست ز عشاق قرار.
پس سالهاى بلند ،با فراوان عنوان ،ليك ،با يك پيمان ،زدمش پيوند به جان،
مى شناسم او راِ ،
بنهم جان و جهان.
مى شناسم او را ،خانهاش ،قلب من است ،آتشش ،درد من است.
در باره ديالكتيك فرد و جمع در ارتباط با شعر ”پيمان“ نكاتي بيان شد كه نياز به تكرار ندارد.
اما بدون ترديد جنبه ي وحدت فرد و جمع در ارتباط با موضع جانبدارانه در «نثر موزون
شاعرانه» ”معشوق“ با آنچنان احساس و بيان عاطفي ارايه شده است كه مصداقي واقعي
براي سطري است كه طبري در ديباچه ي ”با پچپچه پاييز“ از خود به جاي گذاشته است:
«شاعر در پس هر سطري باغي از عاطفه و انديشه خود را پنهان ساخته است ،پس بجوي تا
بيابي!»
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”وعدهء دیدار“
سرسختی ،مصمم بودن و اميد به پيروزی مبتنی بر ديالکتيک ”ضرورت و اتفاق“ (تصادف)-
”ضرورت و تاريخي“ و ”سير خود بخودي و آگاهانه“ در ”وعده ديدار“ ،سروده ي بعدي در
رديف شعرها در دستخط ،همراه است با طنين سرود يورش مجدد «معشوق»ي كه «آتش
ققنوس» را به جا گذاشته و ققنوس افراشته را به مثابه پرچم ظفرنمون خود به اهتزاز در
آورده است.
اين يورش در شعرهاي ديگر هم ادامه دارد و در هر کدام از نگاهی متفاوت ،از سويه هاي
انسان دربند می نگرد .در اين شعرها ،همزمان ،ديالکتيک نکات
مختلف ،به حماسه ي نبر ِد
ِ
ت
کم و بيش مشترکی مورد توجه قرار مي گيرد .در توضيح ديا
لکتيک جنبه هاي متفاو ِ
ِ
مضمون آن ها ،كوشش شد به اين «درهمی» ،پايبندي نشان داده شود ،تا حتي المقدور مسير
انديشه طبري حفظ گردد.

وعدهء دیدار
در انتهاى روز ،در هنگامه غروب ،با ستارگان ،وعدهء ديدار دارم در آسمان.
آسمان شبزده را شخم مى زنم ،تا بشكفد گل اختران،
زمين
من هر شب ،با خيش نگاهم،
ِ
ِ
شب ،نورشان را با چشم هايم مى بويم.
و آنگاه پرپر مى شود گل ستارهها ،كه فانوس روشن زبرجد ،تيغ شعاع برمى كشد از نيام.
شب مى گريزد ،گوئى خون اختران مى ريزد ،كه فلق مى شود سرخفام.
اى آنكه در برابر چشمانم بستر پوالدين نهادى!
اى آنكه آسمان ذهنم را بى ستاره مى خواهى!
من ،هر شب در آسمان ،وعدهء ديدار دارم با ستارگان.
استعاره های استه تيك در اين «نثر موزون شاعرانه» ،فاخر و در عين حال باشکوه هستند.
از نگرش استه تيك اديبانه غيرتخصصی ي نگارنده ،ابهت فخرآميز و «مغرورانه» آن ها در
ذهنی“ واژه
مضمون ”عينی“ و ”
برابر «سنگدلی دشمن» (با پچپچه پاييز ،)11 ،از ترکيب
ِ
ِ
ها« ،خيش نگاهم» ،مايه می گيرد:
«در انتهاى روز ،در هنگامه غروب ،با ستارگان ،وعدهء ديدار دارم در آسمان»،
آسمان شب زده را شخم مى زنم ،تا بشكفد گل اختران»
زمين
«من هر شب ،با خيش نگاهم،
ِ
ِ
...
«اى آنكه آسمان ذهنم را بى ستاره مى خواهى! من ،هر شب در آسمان ،وعدهء ديدار دارم با
ستارگان».
آسمان ذهن بي ستاره“” ،وعده ديدار با
آسمان شب زده“” ،
زمين آسمان“” ،
”خيش نگاه“” ،
ِ
ِ
ِ
ستارگان“ نمونه هايي از چنين استعاره ها هستند.

چند الیگي مضمون دیالكتیكي اندیشه
سويه هاي متفاوت انديشه كه پيش تر به آن اشاره شد ،چند اليگي مضمون ديالكتيكي انديشه
آسمان شبزده را شخم
زمين
را نشان مي دهد .استعاره زير« ،من هر شب ،با خيش نگاهم،
ِ
ِ
مى زنم ،تا بشكفد گل اختران» ،از ويژگي ي چند اليه بودن برخودار است .اين تركيب چند
اليه كه در آن ديالكتيك مقوله هاي متفاوت متبلور مي شود ،تنها تركيب چند اليگي انديشه در
شعرهاي طبري نيست .طبري بارها اين چند اليگي را با استعاره هاي متفاوت طرح مي كند.
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« پيوست بي گسست [يك پارچگي هستي ،روند فرازمندي هستي ،جهت ترقي خواهانه
هستي]»« ،تحفه تكرار» (به آنكس كه به او مي انديشم ،شعر)« ،تكرار تمرين است و تمرين
زرگري و ريزه كاري ياخته ها و گويچه ها» (با« ،)٦ ،از خاك سياه ،گياه خرد روييد» (با،
« ،)٩سنگ چندان غلطيد كه گياه شد ،گياه چندان روييد كه خزيدن آموخت» (با،)١٠ ،
«خيزآب خزر بر ماسه ها چنگ مي كشد» (از )١ ،و .....
«حجاب حرير را بدر[يم] و در ماوراي واژه ها گام گذار[يم]» (از ،سراينده گويد):
پيش تر و در ارتباط با ديالكتيك ”سير خود بخودي و آگاهانه“ اين نكته بيان شد كه شناخت
بودگي و تناسب تاريخي ميان دو قطب در تضاد ،پیش شرط شناخت ديالكتيكي از پديده
است .اين ،سخني به حق است ،اما همه ي سويه هايي نيست كه بايد در بررسي پژوهشگرانه
زمين
هر پديده مورد توجه قرار گيرد .براي نمونه در استعاره «من هر شب ،با خيش نگاهم،
ِ
آسمان شبزده را شخم مى زنم ،تا بشكفد گل اختران» ،ضمن قابل شناخت بودن ديالكتيك
ِ
”سير خود بخودي و آگاهانه“ («من»« ،هر شب»!) ،انديشه موشكافانه با ديالكتيك ”ضرورت
و اتفاق“” ،ضرورت و منطق تاريخي“ (تا بشكفد»!) نيز روبروست.
نگاه ”آگاهانه“ نيروي نو در ديالكتيك ”سير خود بخودي وآگاهانه“ ،همزمان «منطق» عمل به
”ضرورت“” ،شكل“ و ”منطق“ تحقق يافتن ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق“ نيز است .اين نكته
ديرتر شكافته خواهد شد ،در اينجا هدف اشاره به مفهوم ديالكتيك ”ترصد و يورش“ است كه
در شعر ”گريز“ به آن پرداخته شده كه سويه ديگري از ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق
(تصادف)“ را قابل شناخت مي سازد.

براي شفاف تر شدن نكته پراهمیت ،به نمونه اي دیگر بنگریم.
هنگامي كه اين تز مطرح مي شود كه در «مرحله كنوني دگرگوني هاي ايران ،گذر مستقيم
به سوسياليسم» ممكن نيست ،ما با هر دو ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق“ و همچنين ”سير خود
بخودي و آگاهانه“ روبرو هستيم.
تكيه غيرمتناسب به ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق“ و يا حتي گرايش مطلق گرانه به آن ،به
معناي انتظار كشيدن غيرفعال براي وقوع حوادث و اتفاق هاي مثبت را به طور غير فعال
انتظار كشيدن ،به ”مقدورات“ و قابل دست يافتني ها بسنده كردن” ،فيتيله ها را پايين كشيدن“
است .اين تكيه غيرمجاز ،نفي وجود همزمان ديالكتيك ”سير خود بخوي و آگاهانه“ است .در
كوپه به انتظار رسيدن قطار به ايستگاه سوسياليسم (لنين) نشستن است .حذف عنصر «آگاه»
و عملكرد آگاهانه و هدفمند است .از كف دادن «ترصد» فعال و سازمانده است .اين ،موضع
سوسيال دمكرات ”ناب“” ،برنشتيني“ است.
برعكس ،بي توجهي به اولي و تكيه غيرواقع بينانه به نقش نيروي آگاه در ديالكتيك ”سير خود
بخودي و آگاهانه“ ،تازاندن و هدر دادن نيروي نو در برخوردهايي است كه شرايط پيروزي
هدف آن هنوز ايجاد نشده است .تاريخ دهه هاي پاياني رژيم سلطنتي در ايران ،نمونه هايي
از اين به هدر دادن نيروي نو را ارايه مي دهد.
مالت و پل ميان درك دو ديالكتك فوق را ديالكتيك ”ترصد و مبارزه (يورش)“ تشكيل مي دهد
كه به آن پرداخته خواهد شد .در اينجا بيان اين نكته ضروري است كه ”ترصد“ ،عملي
غيرفعال ،خاموش و افسرده نيست ،ترصد دهقان وابسته و گرفتار در بند موهومات سحرآميز
و آسماني نيست ،ترصدي جوينده ،فعال ،هدفمند است ،خود سازي است ،جستجوي راه هاي
فرعي و ميان برهاست ،جستجوي ”تصادف هاي ديالكتيك“ي است (نگاه شود به سطور زير
و ديرتر).
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بر اين پايه است كه نمي توان تزي را مورد تائيد قرار داد كه از نبودن شرايط گذر به
سوسياليسم در شرايط كنوني در ايران ،اين نتيجه گيري را مجاز مي داند كه «بر اساس درك
ماترياليستي از تحوالت تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني ،حذف نظام سرمايه داري در
ايران در مرحله كنوني امكان پذير نيست».
نادرستي اين تز از اين رو مستدل و قابل اثبات است ،زيرا اول -ديالكتيك ”سير خود بخودي
و آگاهانه“ را مطلق گرانه نفي مي كند ،دوم -ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق“ را از اين طريق
مطلق مي سازد كه مقوله ”ترصد“ را از مضمون ”آگاهانه“ آن تهي مي كند و سوم -نقش
مالت و پل بودن آن را براي ايجاد «شخصيت» تاريخي نيروي نو نابود مي سازد.
شناخت تفاوت ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق“ و ”سير خود بخودي و آگاهانه“ در پديده واحد در
مواردي از اين رو بغرنج مي نمايد ،زيرا انديشه پژوهشگر به اين نكته بي توجه مي ماند كه
”ضرورت و اتفاق“ ،همان طور كه اشاره رفت” ،شكل“ پديده ،چگونگي تكوين ”شكل“ پديده
را قابل درك مي سازد .در حالي كه ”سير خود بخودي و آگاهانه“ ،درك ”مضمون“ ،چگونگي
تكوين ”مضمون تاريخي“ آن را ممكن مي كند .انديشه با ديالكتيك ”شكل و مضمون“ و رابطه
آن دو روبروست.
نقش غيرفعال ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق“ را مي توان براي نمونه در اين وضع شناخت كه
شرايط جغرافيايي و  ...در منطقه جنگل هاي آمازون باعث شده است كه هنوز گروه هاي
انساني اي در آن جا در ”شكل“ جامعه َب َدوي زندگي كنند .نادرستي حذف نقش فعال و مترصد
«آگاهي» ،به سخن ديگر ،خواستار قناعت فكري و عملي براي تاثير ”ضرورت و اتفاق“
شدن” ،فيتيله هاي را پائين كشيدن“ ،در ”كوپه قطار به انتظار نشستن“ است و تكوين مضمون
پديده را يك سويه وابستـه به شكل آن مي كند.
تاثير مكانيكي ي
البته شكل و مضمون پديده بر روي هم تاثير مي گذارند .تاثير شكل ،اما
ِ
غيرفعال ،ديرجان ،درد ناك و حتي مي تواند نابود كننده و كشنده باشد .شكل روابط توليدي
سرمايه داري در دوران افول اين نظام در برابر ديدگان ما ،به علت نابودي محيط زيست و
 ...تبديل شده و ادامه حيات را بر روي زمين به خطر انداخته است! ضرورت گذار از
سرمايه داري ،از اين رو به مساله روز نبرد گونه انسان براي تداوم حيات خود بدل گشته!
مناسبات توليدي در نظام سرمايه داري ،به سخن ديگر” ،شكل“ عملكرد انباشت سود و
سرمايه  -و نه رشد نيروهاي مولده  ،-به خطري براي تداوم حيات بر روي زمين بدل گشته.
نابودي منابع زيرزميني ،تحميل بارهاي اضافي براي نسل هاي آينده براي دفع صدمات به آن
ها (براي مثال ،استخراج نفت و گاز از سنگ ها در عمق زياد زمين كه به وسيله تزريق
مواد شيميايي به عمق زمين انجام مي شود) علت براي آن هستند كه عمل آگاهانه ،فعال و
انقالبي انسان به منظور تغيير مناسبات توليدي را به مساله روز بشريت بدل مي سازند.
برناردو بوف ،اسقف اعظم سابق برزيلي و پايه گذار ”مذهب آزاديبخش“ در كتاب اخيرش با
ارايه داده هاي تحقيقات علمي ،مي نويسد براي برطرف كردن ضايعات واره شده به ”زمين
مادر“ ،انسان در سال  ٢٠٢٠به سه زمين نياز دارد! به قول پاپ جديد فرانسيسكوس ،سرمايه
داري ي بازار« ،مي كشد!»
بر خالف تاثير غيرفعا ِل ”شكل“ ،تاثير ”مضمون“ بر روي شكل ،تاثير فعال ،سازنده و
سازماندهنده است .هنگامي و آنجا كه در تناسب ميان شكل و مضمون تضادي قابل شناخت
است ،انديشه پژوهشگر بايد به جستجو بپردازد .كمبود عملكرد آگاهانه و علل آن را در

پدیده جستجو كند.
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يك نمونه را مورد بررسي قرار دهيم .در صفحه ”صداي مردم“
( )http://wp.sedayemardom.net/?p=12439از برگزاري نشست فعاالن زن در تهران گزارشي انتشار
يافته است .در يكي از سخنراني ها ،خبري طرح مي شود كه در ارتباط با بحث كنوني جالب
توجه است (در اين سطور ارزيابي نظرهاي طرح شده در نشست هدف نيست) .در آنجا چنين
مي خوانيم« :امروز شاهد روندي در جنبش زنان هستيم كه از مطالبات پراكنده ،كالن ،مبهم
و شعارگونه به سمت مطالبات خاص و مشخص حركت مي كند به طوري كه مطالبه محوري
به يكي از عناصر مهم گفتماني به جنبش زنان تبديل مي شود».
صفاتي كه در خبر براي مطالبات جنبش زنان ذكر مي شود ،همگي به شكل طرح مطالبات
باز مي گردد .مضمون مطالبات جايي در سخن ندارد .منظور در اين سطور اما بيان اين
كمبود نيست .هدف بيان اين نكته است كه انديشه ديالكتيكي مي تواند و بايد از نحوه بيان اين
خبر ،از شكل بيان خبر ،كمبودي را در ارتباط با مضمون مطالبات ”جنبش زنان“ وجود
دارد ،دريابد.
در اين نقل قول متاسفانه از مطالبات «كالن ،مبهم و شعارگونه» نمونه اي ارايه نمي شود كه
بتوان از آن ،مضمون مطالبات را دريافت .چنانچه منظور از اين صفت ها ،طرح خواست
پايان دادن به استثمار نيرو كار باشد كه جنبش زنان در گذشته طرح مي كرده و اكنون از
طرح آن دوري مي جويد ،يعني مضموني را به مثابه محتوا دارا باشد كه زنان ضمن تحمل
فشار بار جنسي در جامعه سرمايه داري ،اولين قربانيان آن هستند ،آنوقت اين امر نشان اين
واقعيت نيز است كه نيروي نو در مبارزات دمكراتيك روز خود ،به وظيفه براي طرح تضاد
اصلي جامعه سرمايه داري كه ايران به طور عمده با پيامدهاي اسف بار آن دست بگريبان
است ،يعني طرح تضاد ميان ”كار و سرمايه“ ،بي توجهي نشان داده است.
از اين پديده كه نمونه اي اتفاقي است كه مي تواند براي جلب توجه به ديالكتيك شكل و محتوا
به كار گرفته شود ،مي توان نتايج سياسي نيز استخراج نمود .در مورد مشخص ،براي نمونه
اين نتيجه كه در شرايط نبود عملكرد آگاهانه نيروي ماركسيستي -توده اي ،ما با اين خطر
روبرو هستيم كه عنصر خود بخودي بر روند مبارزه ،در اينجا جنبش دمكراتيك زنان ،چيره
گردد ،و در نتيجه ،مبارزه صادقانه جنبش زنان به اين نتيجه گيري نادرست نايل شود كه
جنبش زنان در چارچوب سازمان آن” ،تشكيالت دمكراتيك زنان ايران“ ،گويا اوال «مطالبات
خاص و مشخص» دمكراتيك را طرح نمي كند ،بلكه تنها مطالبات «كالن ،مبهم و
شعارگونه» طبقاتي را بر پرچم خود نوشته است ،و ثانيا ،كه فاجعه برانگيزتر نيز است ،اين
دو گروه از مطالبات را در برابر هم قرار دهد ،به جاي آنكه يك پارچگي مضموني و دروني
آن ها را تشخيص دهد! پیوند میان مبارزه دمكراتیك و طبقاتي را دریابد!
شناخت اين نكته هاي چند اليه در پديده ها در ارزيابي پژوهشگرانه از اين رو پراهميت
است ،زيرا گرهگاه هاي موجود در زنجيره تحليل ديالكتيكي ي مقوله هاي متفاوت را در
پديده ،و از اين طريق شناخت روند تكويني ي ساختار و محتوايي -مضموني هر زنجيره
متفاوت را ممكن مي سازد ،كه هر كدام ،سويه اي از بودگي واقعيت پديده را مي نمايد .سويه
هايي كه داراي مضموني نزديك به يكديگر هستند ،در ارتباط ارگانيك با يكديگر و حتي
وابسته از هم قرار دارند ،اما همتا و هم وزن نيستند.
تميز ندادن واقعيت چند اليگي در پديده ،و يا تكيه غيرمتناسب به يكي و حتي نفي يكي به سود
ديگري ،يكي از مشكالت بررسي هاي علمي مسئوالنه را به ويژه در نبردهاي اجتماعي
جاري در جامعه تشكيل مي دهد .اين خطر است كه زنده ياد احسان طبري را بر آن داشت كه
در هر دو جلد ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ مساله كار دستجمعي تحقيقاتي را در حزب
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طبقه كارگر توصيه كرده و اين شيوه را در جلد دوم (ص « )٣٧تكيه هاه مطمئني» براي
حزب طبقه كارگر بنامد.
برداشت ديالکتيکی ي جانبداری ي آگاهانه ي تاريخی ،مبتنی بر ديالکتيک ”ضرورت و
اتفاق“ (تصادف) است .در آن مي توان در عين حال مرحله ”سير خود بخودي و آگاهانه“ را
نيز تشخيص و مورد توجه قرار داد.
همان طور كه پيشتر در تعريف طبرى در مورد نيروى نو توضيح داده شد ،سرشت نيروى
نو ،از جهت گیري ترقي خواهانه و هدفمند بودن هستى آن ناشى مى شود .فرد رسالتي
به دوش دارد ،در «پاسداري انديشه خود چروكيده ام» (با « ،)٦ ،...تا بامداد ،چشم به راه
زايش يك رويدادم» (با « ،)٣ ،...دشمن سنگدل است ،ولي ما مغروريم!» (همانجا)« ،با
خود و عناد خود براي كاري بزرگ به سراي وجود آمده ام» (با  ،)٧ ،...تا «دروازه
شهرهاي ناگشوده را بگشائيم!» (با )٩ ،...
طبري در ”نوشته ها ( “...جلد دو ،ص  ،)٩٦ -٩٧در بررسي و برشمردن روند ايجاد شدن
ماده زنده و نهايتا هستي انساني« ،تصادف را از جهت فلسفي  ...به دو نوع تقسيم» مي كند
و مي نويسد« :يك نوع تصادفي كه به اصطالح ” َكلپتره“ و ”هللا بختكي“ است و آن را در
زبان علمي ستوكاستيك ( )Stochastiqueمي نامند و ناشي از هيچ ضرورتي نيست و ما مي توانيم
آن را به تصادف عبث تعبيير كنيم .نوع ديگر ،تصادفي ِ ديالكتيكي است و شكـل بيان
ضرورت و ناشي از ضرورت است [تكيه از ف ع] .پيدايش زندگي ناشي از يك تصادف
عبث و ستوكاستيك نيست ،بلكه ناشي از يك تصادف ديالكتيكي است و اين كه ضرورت همه
جا در جهان به شكل تصادف تجلي مي كند ،ابدا دليل نيست كه ضرورت ،جبر قوانين اداره
كننده روندهاي طبيعي و اجتماعي ،وجود ندارد و تاريخ عالم انبوههء لغو از حوادث بي ربط
و غيرمترقب است.»... .
سرشت جانبدارانه ي تاريخي و آگاهانه نيروي نو ،نشـان هستي اوست .هستي نيروي نو
منـوط به موضع جانبدارانه اوست ،زيرا بازتولید هستي او را تضمین مي كند ،آن
طور كه در ديالكتيك ”قطع و فصل“” ،نقطه و خط“ پيش تر نشان داده شد.
پس از اين سير در انديشه چند اليه زنده ياد احسان طبري كه بايد به آن ناخواسته و از سر
جبر پايان داد ،به ادامه بررسي بازگرديم.
«دشمن سنگدل است ،ولي ما مغروریم» (با )١١،...
اين ندا و پرچم افراشته ي انديشمن ِد در بندي است كه نبرد ميان نو و كهن را از دریچه فراخ

خوشبیني مستدل تاریخي و منطق آن مي بیند و پاسخي آگاهانه و در خور نثار
می کند:
« بدسگاالن مردمي آزاد  ...كه انديشه تان از پرمگس فراتر نمي رود ،و اوج عظمت را در
شكوه حشرات  »...مي بينند( .احسان طبري” ،بر مرداب تن ،نيلوفر انديشه مي رويد“ ،شعر
زندان)« ،من هر شب ،با خيش نگاهم ،زمين آسمان شب زده را شخم مي زنم( ».وعدهء
ديدار)
دگرگونی» (با  ،)9 ،...با «خيش نگاه» ،همانند «شمشير واژه ها»
قدرت نفو ِذ «پيام آوران
ِ
(با  )6 ،...است که بر «آنکه در برابر چشمانم بستر پوالدين نهاده ... ،آسمان ذهنم را بی
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ستاره  »...می خواهد ،يورش مي برد ،تا «زمين آسمان شب زده را شخم [زند] ،تا بشکفد
گل اختران[ ،و] شب ،نورشان را با چشم ها» ببويد.
«ا ی آنكه در برابر چشمانم بستر پوالدين نهادی ،ای آنكه آسمان ذهنم را بیستاره میخواهی
[«کور خوانده ای» يادداشت ها ،جلد اول ،چاپ اول ،ص ،])١١١من هر شب در آسمان،
وعدهء ديدار دارم با ستارگان…».
نبرد برشمرده شده ،حماسهء آگاهانه انسان انقالبي در بند است!
مختلف سرسختی و موضع «مغرورانه» نيروی نو را در شعرهای
طبری نما -سويه های
ِ
متعددی طرح می کند .روحيه ي رزمجويانه و در عين حال ماالمال از خوشبيني ي آگاهانه
تاريخي ،در ”وعدهء ديدار“ مي درخشد:
«در انتهاى روز ،در هنگامه غروب ،با ستارگان ،وعدهء ديدار دارم در آسمان»،

دریچه فراخ خوشبیني مستدل تاریخي و منطق آن در بیان طبري در این شعر كه
مغرورانه خود مي نماید ،از ويژگي خـاص ديگري نيز برخودار است كه بيان آن در
ارتباط با نبرد نو و كهن آموزنده است .غرور نيروي نو در طول تاريخ ،جان مايه قهرماني
و سخني است كه ثبت تاريخ مي شود :سخن مشهور زنده ياد خسروي روزبه در بيدادگاه
ستمشاهي« :تاروپود وجودم توده اي است!»« ،من سراپاي قبيله ام» (طبري)« ،من
اسپارتاكوس ام!» نمونه هايي از اين دست است .عظمت غرور اين سخنان هنگامي قابل
شناخت و درك مي شود ،هنگامي به شيوه ديگري فكر شود كه نيروي نويي كه در موضع
ضعف قرار دارد ،بارها در طول تاريخ به آن تن داده و چه بسا راه ديگري هم نداشته است!
طبري نبرد نو و كهن را در يادداشت ها و نوشت ِه هاي فلسفي و اجتماعي (جلد اول) به چهار
مرحله تقسيم مي كند .در مرحله اي كه نيروي كهن از تفوق برخوردار و قادر به سركوب
فيزيكي شديد نيروي نو است ،مي توان ويژگي خاصي را در نبرد ميان نو و كهن در طول
تاريخ مشاهده كرد .در اين مرحله ،بخشي از نيروي نو مي كوشد نيروي كهن را با درس
اخالقي ،به اصطالح ”به راه راست“ هدايت كند .چنين شرايط و شيوه اي در ادبيات اروپايي
در دوران پيش از انقالب بزرگ فرانسه به اشكال مختلف مطرح مي شود .ازجمله يوهان
ولفگانگ موتسارت در اوپراهاي ”عروسي فيگارو“ (درس اخالقي عليه سنت ”شب اول“ كه
طبق آن هر عروسي در شب اول به ارباب فئودال تعلق داشت) ،يا در ”دون ُجوان“ (كه به
كمك نوكر و با زور شمشير و پول خود ،تجاوز به زنان و از اين طريق سرشت تجاوزگرانه
اشرافيت فئودالي را حق خود مي دانست) چنين ويژگي ي نبرد عليه ارتجاع را به نمايش مي
گذارد.
اكنون در ايران نيز بخشي از ”اصالح طلبان“ و جريان هاي سوسيال دموكرات در جنبش
”چپ“ مي كوشند استبداد حاكم را با درس هاي اخالقي ،از شيوه فاشيست گونه حاكميت بر
حذر دارند .احسان طبري اما با چنين موضعي سرسازگاري ندارد .او مغرورانه ،بر سر
دشمن سنگدل و در ظاهر پيروز فرياد مي زند:
«اى آنكه در برابر چشمانم بستر پوالدين نهادى! اى آنكه آسمان ذهنم را بى ستاره مى
خواهى! من ،هر شب در آسمان ،وعدهء ديدار دارم با ستارگان»!
اين موضع طبري در كليه آثارش دنبال كردني است .در ”با پچپچه پاييز“ ( ،)٩دشمن نابكار
را «سوداگران»ي مي نامد كه «دست فروشان بازارهاي تنگ» هستند ،و غرور نيروي نو
را در برابر آن قرار مي دهد« :من در دكانچه نزول خواري شما نخواهم نشست ...
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با دلي ماالمال از آتش و خون آمده ام .پيامي سهمناك دارم ،تا همه ابعاد واژگون شوند .همه
خوار شدگان باال بيافرازند .»...
آري« ،در انتهاى روز ،در هنگامه غروب ،با ستارگان ،وعده ديدار دارم در آسمان»
(”وعدهء ديدار“).
موضع آگاهانه ي خوشبيني تاريخي طبري براي «واژگون» ساختن «همه ابعاد» ،آن هم
هنگامي كه دشمن سنگدل «در برابر چشمانم بستر پوالدين نهاد»ه ،موضعي متافيزيكي و
سحرآميز نيست .موضعي «زمیني» و آگاهانه است .او تاريخ را شابلوني «جبري»
نمي داند كه بايد در انتظار تحققش در «گوپه قطار» (لنين) نشست ،بلكه خواستار آن است كه
نيروي نو با هشياري انقالبي ،با ابتكار خالق ،با «وعدهء ديدار  ...با ستارگان» ،با آموزش
از تجربه ،هدف تغيير شرايط را در جهت آماجِ آرمان انساني دنبال نموده و در اين روند به
طور روزافزون سهم «اختيار» را توسعه داده و تاريخ هستي خود را آگاهانه بنويسد.
در ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ ،طبري در ارتباط با توسعه سهم «اختيار» براي انسان
در روند آگاهي او ،مي نويسد ،ارزيابي از «جبر» حاكم بر انسان ،ميان فرد آگاه از قوانين
طبيعي و اجتماعي و انساني كه بدون گزينش خود «زاييده و پرورده شده» ،تفاوت بسيار
است« .هر اندازه معرفت انسان بر قوانين تحول اجتماعي شامل تر شود ،هر اندازه تشكل
زيان جبر طبيعي و اجتماعي قوي تر گردد ،بر عرصه عمل
جامعه براي جلب سود و رفع
ِ
”اختيار“ و ”اراده آزاد“ انسان افزوده مي شود ».و «وقتي فرد به شخصيت بدل شود ،سمند
سركش ”جبر“ را به اسبي راهوار بدل مي كند( ».ص )٢٦
اين سخن ،تعريف ديالكتيك سير ”خود بخودي و آگاهانه“ است كه باري ديگر «تنهايي
غرورآميز قله»ي انديشه (از ،ص« ،)٥٣كاكل بلند كوه ها ،اولين تماشگر سپيده دمان و
اولين آشيانه اشعه خورشيد» (به آنكس كه به او مي انديشم ،شعر) را در سروده هاي زندان
نشان مي دهد و جايگاه واال و يكتاي آموزگار توده اي را مي نمايد” :من آنم كه نمودم“!
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گـریـز
قرار داشتن شعر ”گريز“ در رديف بعد از ”وعدهء ديدار“ ،باري ديگر پيشگفتار نانوشته را
براي شعرهاي سروده در زندان ،در ذهن زنده مي كند .آموزگار چند نسل از توده اي ها در
اين «نثر موزون شاعرانه» ،ارزش زندگی ،حفظ ،تداوم و باروری آن را که انديشه
ديالکتيکی نهفته در اين شعر است ،وظیفه روز مبارزان در بند می داند .بايد به آينده ي نبرد،
به بازتوليد شرايط تداوم نبرد انديشيد!
انفصال و اتصال ،نقطه و خط ،ترصد و يورش « ...ديالكتيك پيروزي و شكست نشان مي
دهد كه خود شكست ،در تدارك پيروزي نقش دارد» (ياداشت ،ص .)٧٨
«ترا گريزان مى خواهم اى غزال تيزپايم ،از جنگل چنگال وحوش ناميمون ،ترا رميده مى
خواهم ،از مرداب نفرت بار و دل آزار ،من رحم ها را بارور مى خواهم ،به همان سان كه
دست ها را در كار ،و مغزها را در انديشه مدام».
«شيادی صياد نبودم» (با،)7 ،
«نه صياد بوده ام ،نی خوی صيادی در خود نهاده ام .پس ای غزال گريزپايم ،بگريز،
بگريز»!
«فعاليت انسان ها در حفظ هستي و تامين تكامل جامعه است» (همانجا ،ص .)٧٦
زمان فعال و هوشمند برای تداوم نبرد نيروي نو
در اينجا نيز بر ضرورت انديشدن به عامل
ِ
عليه كهن ،انديشيدن به آينده ي نبرد ،پای فشرده می شود .بايد در شرايط سخت ،در وحله
اول به حفظ انسان انديشيد .انديشهاى كه طبرى ازجمله در همانجا صفحه  ٨٧برجسته مى
سازد و در دیالكتیك ”مبارزه اجتماعی“ می نويسد:
« بايد توانست پس از هرناكامی ،تجارب الزم مثبت و منفی را برای كسب قدرت بيشتر در
مرحله آتی نبرد گردآورد و از اين تجارب بهره برداری نمود ،زيرا تكرار تجريدی تجارب
بی فايده است…» « ،بايد  ...فن بيرون كشيدن قوا از ميدان ،وقتي اوضاع به زيان انقالب
دگرگون شده است را آموخت ( ...همانجا ص )١١( .)٩١
همان طور كه پيش تر بيان شد ،نيروي نو در نبرد عليه نيروي كهن ،تجربه مي آموزد و
«شخصيت» مي يابد .جان مايه اين شخصيت ،آگاهي بر قوانين اجتماعي و تغيير سهم
«جبر» حاكم بر او به نفع «اختيار» او براي سازماندهي ترقي خواهانه هستي خود است.
بهره برداري از تجارب كه طبري خواستار آن است و به نيروي نو توصيه مي كند ،كوششي
ساده و سهل انگارانه نيست .بايد با حفظ دقيق اسلوب علمي پژوهش و با كوشش دستجمعي به
آن پرداخت .طبري در هر دو جلد نوشته هاي فلسفي و اجتماعي و همچنين در ”دربارهء
انسان و جامعهء انساني“ بر اهميت كار جمعي ي تحقيقي و پژوهشي تكيه و تاكيد دارد .در
جلد دوم نوشته هاي  ،...ص  ٣٥به بعد و در ارتباط با تضاد ميان «غناء موضوع» در
واقعيت عيني و «فقر [و قناعت در] توضيح آن» توسط مبارزان مي نويسد« :يكي ديگر از
بغرنجي هاي پروسه معرفت ،تضاد و گاه تضاد عميقي است كه بين غناء موضوع و توضيح،
كه آن را در منطق  Explicandumمي گويند [از يك سو] و فقر خود توضيح كه آن را Explicatum
مي نامند [از سوي ديگر] ،وجود دارد».
طبري همانجا (ص  ٣٦به بعد) كار آغازين پژوهش علمي را براي دستيابي به شناخت ،به
«تجارب مثبت و منفي» از مرحله پشت سر ،از طريق «گزين كردن و گرد آوري فاكت ها
براي اجراي تحليل مضمون دار و ثمربخش از ”وضع“ [كه] داراي اهميتي است انكار ناپذير.
 ...در اينجا گزين كردن فاكت ها ( )Selectionبه ميان مي آيد ... .ولي مسئله به اين سادگي
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نيست .گزين كردن فاكت هاي الزم و ارزش گذاري متناسب براي آنها در درون يك تحليل
منطقي ،امري است دشوار و گاه افراد با حسن نيت و دقيق و منطقي و حقيقت پرست مي
توانند در اين امر دچار اشتباه كم و بيش جدي شوند ».طبري سپس در ادامه ،چنين نتيجه
گيري مي كند« :طبيعي است كه در فعاليت سياسي ،كار جمعي تكيه گاه مطمئني است كه اين
تحقيق و تحليل حتي المقدور از عناصر ذهني و تاثيرات رواني مصون بماند».

گـریـز
اي آنكه چون غزالي زيبا ،از منظر نگاهم ،چابكانه گريخته اي ،يك نگاهت مرا بس.
در آن لحظه درنگ ،چون باد گذشتي ،بر كشتگاه زندگيم ،به نرمي اشكي كز گونه كودكي مي
چكد ،به تندي برقي در يك شب تيره و سياه.
ترا گريزان مي خواهم اي غزال تيزپايم ،از جنگل چنگال وحوش ناميمون ،ترا رميده مي
خواهم ،از مرداب نفرت بار و دل آزار.
من رحم ها را بارور مي خواهم ،به همان سان كه دست ها را در كار ،و مغزها را در
انديشه مدام.
نه صياد بوده ام ،ني خوي صيادي در خود نهاده ام.
پس اي غزال گريزپايم ،بگريز ،بگريز.

هـدیـه
در شعر ”هديه“« ،ديالکتيک سير خود بخودی و آگاهانه» (يادداشت ،ص  ،)14ديالکتيک حل
آگاهانه و انقالبی تضادهايی روز نبرد نيروي نو عليه کهن «هم وزن آرزوها» در
«حرير»ی از خوشبينی تاريخی ای که مبتنی بر شناخت روند ترقی خواهانه ي هستی است،
تصوير می شود:
با بازگشت از «تبعيد انديشه هايم  ...شعرهايم  ...که بر پهنه چرم ياخته هايم ،با تلخ رنگ
سياه هجران نگاشته ام ،و چون گل های سرخ وحشی قله های دوردست ،هم وزن آرزوهايم،
به تو هديه خواهم داد .هديه خواهم داد ترا ،گل کينه های مشت شده ام را ،ياد شاد پايمردی
مردان را و نفرت از خواری فرومايگان را ...
رنگين کمان زندگيم را ،چون روبانی بر موهای سياه و افشانت خواهم بست .ستاره آسمان
جوانيم را بر سينه ات ،چون مدالی خواهم آويخت ،و خورشيد سوزان قلبم را در مدار
اقتدارت خواهم نهاد .»...
طبري در توضيح ديالكتيك ”سير خود بخودي و آگاهانه“ در صفحه  ١٤جلد اول (چاپ اول)
”يادداشت ها و نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“« ،قوائي كه در جامعه به غلبه نو كمك مي كنند
[را] بر دو قسم» تقسيم مي كند -١« :قواي آگاه اجتماعي ،عوامل ذهني نهضت هاي انقالبي،
و جهان بيني انقالبي آن؛  -٢قواي خود بخودي اجتماعي ،رشد قواي مولده ،تراكم تضادهاي
حل نشدني در نظام كهن ،تجربه تدريجي مردم».
در ”هديه“ ،توان ذهني ي نيروي آگاه اجتماعي در زيباترين و استه تيك ترين تعبير و استعاره
ها تصوير شده و بيان توانايي نيروي نو براي «تسريع» كردن غلبه بر نيروي كهن است:
«رنگين كمان زندگيم را ،چون روبانى ،بر موهاى سياه و افشانت خواهم بست.
ستاره آسمان جوانيم را ،بر سينه ات چون مدالى خواهم آويخت ،و خورشيد سوزان قلبم را،
در مدار اقتدارت خواهم نهاد !»...
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طبري نقش تسريه كننده ذهنيت نيروي آگاه اجتماعي را هانجا چنين برمي شمرد« :عامل
آگاه ،رشد مبارزه نو را عليه كهن تسريع مي كند ».اين توانايي عامل آگاه ،ناشي از موضع
مبارزه جويانه او و متكي بودنش به خوشبيني مستدل تاريخي است .به ويژه در شرايط
سركوب و شكست ها ،اين توانايي نيروي آگاه اجتماعي بايد در جهت حركت انديشه از مرحله
برشمردن و توصيف وضعِ لحظه سكون ،به سوي آينده نبرد ،به سوي ايجاد جرئت ،رفع
افسردگي ناشي از شكست و به سوي جنبش و حركت متوجه باشد .خواستار گذار از
«مقدورات» و «ممكنات» باشد« ،شعر و قهرماني» را به خدمت بگيرد ،به سوي گشودن
«دروازه شهرهاي ناگشوده» حركت كند:
«به دريا برويم تا ناچيزي استخر غوكان را دريابيم! به ستيغ برآييم تا تپه هاي گژن پوش را
رها كنيم! نغمه خورشيد را در مدارها بشنويم تا به بانگ قاشقك ها دل خوش نباشيم! دروازه
شهرهاي ناگشوده را بگشائيم!» (با )٩ ،...؛
«شعر و قهرماني» براي احسان طبري سويه اي از احساس و عاطفه است كه آگاهانه در
وظايف
خدمت «تسريع» نبرد عليه شرايط حاكم عمل مي كند كه آن را «تجلي ِ فلسفي اجراي
ِ
بشري خود» مي نامد (”از ديدار خويشتن ،ص :)٥١
« آسمان را به آيش رها كنيد! زمين را به موران وامگذاريد! اي باد بدستان! طوفان در دستتان
خانه دارد ،زمين بر دو عمودتان استوار است ،خورشيد از نگاهتان مي زايد ،ابرهاي تيره را
در سينه هاتان محبوس مكنيد ،شهد شيرين زمان به كامتان است» (فرسايش در خزان)؛
در شعر ”هديه“ كه امنيت ناشي از شناخت ”سير خودبخودي“ در خدمت فرازمندي نيروي نو
با خوشبيني مستدل و مبارزه جويانه ناشي از ”سير آگاهانه“ به وحدت مي رسد ،زنداني توده
اي «رنگين كمان زندگي» و «ستاره آسمان جواني» و «خورشيد سوزان قلب» خود را
ارزاني مي دارد تا گرهگاه هاي نبرد انقالبي را بگشايد و راه نبرد را نشان دهد:
« رنگين کمان زندگيم را ،چون روبانی بر موهای سياه و افشانت خواهم بست .ستاره آسمان
جوانيم را بر سينه ات ،چون مدالی خواهم آويخت ،و خورشيد سوزان قلبم را در مدار
اقتدارت خواهم نهاد ،»...
ديرتر به اين نکته بازخواهم گشت که زنده ياد احسان طبري در شعرهاي مختلف و در
بدترين و نامساعدترين شرايط نيز خوشبينی تاريخی و رزم جويی «مغرورانه» خود را ابراز
مي دارد .هدف او ،ارايه سويه هاي متفاوتی از «باغی از عاطفه و انديشه» (با ،ديباجه) خود
است .در شعر ”هديه“ اين منظور را طبری با ايجاد رابطه ميان مضمون ”عينی و ذهنی“
واژه ها در سه تجربه متفاوت دوران هولناک زندان تصوير مي كند ...« :گل کينه های مشت
شده ام  ،...ياد شاد پايمردی مردان  ...و نفرت از خواری فرومايگان  .»...او اين استعاره ها
را برای بيان «سوزشی» به کار می گيرد که آن را در با پچپچه پاييز نيز ترسيم مي كند .در
اينجا ،طبري با در برابر هم قرار دادن استعاره «گوهرهای سخن» و «خر ُمهره های
احساسات» ،نظرش را چنين بيان مي كند« :کسی با گوهرهای سخن به جمعه بازار زمان
می آيد و کسی با خر ُمهره های احساسات پيش پا افتاده خويش» (با)14 ،
حركت انديشه ديالكتيكي طبري از درد و رنج به سوي دميدن روح مبارزه جويانه و نگاه
خوشبينانه تاريخي ،حركت و مضمون ديالكتيك سير خود بخودی و آگاهانه را در نبرد
تيك استعاره هاي در پيله ي «حرير»
اجتماعي نيروي نو عليه كهن در اوج شكوهمندي استه ِ
واژه ها نهفته ،تصوير كرده و به مبارزان ”هديه“ مي كند.
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روح مبارزه جويانه و نگاه خوشبينانه ي تاريخي در شعر ”هديه“ ،نشان مضمون ترغيبي و
تشويقي واژه ”اگر“ و نه مضمون شرطي آن در شعر است« :اگر روزي از تبعيد انديشه هايم
بازگردم .»...
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هـدیـه
يگانهء من!
اگر روزى از تبعيد انديشه هايم بازگردم ،دو چشم بر تو نگاه خواهم داشت ،و يك زبان با تو
سخن خواهم گفت.
هاى بر طبق ماه نهاده ام را،
زخم ِ
معشوق من،
و شعرهايم را ،كه بر پهنه چرم ياخته هايم ،با تلخ رنگ سياه هجران نگاشته ام ،چون گل
هاى وحشى قلههاى دوردست،
هم وزن آرزوهايم،
به تو هديه خواهم داد.
هديه خواهم داد ترا،
گل كينه هاى مشت شده ام را ،ياد شاد پايمردى مردان را و نفرت از خوارى فرومايگان را.
***
اگر روزى از تبعيد انديشه هايم بازگردم،
رنگين كمان زندگيم را ،چون روبانى ،بر موهاى سياه و افشانت خواهم بست.
ستاره آسمان جوانيم را ،بر سينه ات چون مدالى خواهم آويخت ،و خورشيد سوزان قلبم را،
در مدار اقتدارت خواهم نهاد،
اگر روزى از تبعيد انديشه هايم بازگردم.
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اخگران اسفند
به یاد شهدای  7اسفند
ديالكتيك ”تاريخي و ضرورت“ و منطق نهفته در آن را طبري در شعرهاي متعددي و در
ارتباط با لحظه هاي متفاوت نبرد توده اي ها در زندان جمهوري اسالمي برمي شمرد.
ديالكتيك «تاريخي و ضرور» و يا «منطقي و تاريخي» ،همان طور كه پيش تر نيز در
ارتباط با ديالكتيك ”ضرورت و اتفاق (تصادف)“ بيان شد« ،منطق» چگونگي و شكل تحقق
روند فرازمندي (رشد) هستي انسان و جامعه انساني را قابل شناخت و درك مي كند .آن را
مستدل ساخته و به اثبات مي رساند .بهم پيوستگي لحظه ها و مرحله هاي روند فرازمندي را
نشان مي دهد .نشان مي دهد كه چگونه نيروي نو در نبرد سهمگين و در آغاز بدون دورنما،
در طول زمان بر كهن غالب مي شود.
گذار انديشه از توصيف وضع به تصوير
ِ
جنبش فراگير هستي ي مبارزه جويانه ي بودگي ِ
نيروي نو در اين سروده ،يكي از قله هاي استه تيك بيان ديالكتيك نبرد تاريخي -طبقاتي ،نبرد
طبقاتي آگاهانه و منطق و ضرورت آن را نشان مي دهد و با ارايه راه ،به سخن ،ابديت مي
بخشد« :يادت را ،در كوله بار زندگيم مى نهم « ،»...يادت را ،هر پگاه بر چهره مى زنم
چون آب ،تا برجهانَدم از خواب .يادت را چون ِگرده نان ،بر سفره طعام خويش مى نهم هر
روز  »...كه «سر آن دارم كه غوغايي به راه اندازم» (با« ،)٨ ،دروازه شهرهاي ناگشوده
را بگشاييم!» (با)٩ ،
براي نمونه ،قرار داشتن نگرش ماترياليسم تاريخي در آغاز تحليل شرايط جامعه كه با هدف
ارايه تعريف خط مشي انقالبي حزب توده ايران ،حزب طبقه كارگر ايران انجام مي شود ،به
بياني ديگر ،حركت انديشه از تعيين مرحله رشد تاريخي جامعه (در شرايط كنوني مرحله
انقالب ملي -دموكراتيك) ،از اين روي ضروري است ،زيرا منطق نگرش جامعه شناسي
علمي (ماترياليسم تاريخي) را مستدل مي كند.
بر پايه اين منطق است كه توانايي علمي اسلوب ماترياليست تاريخي و ديالكتيكي براي تحليل
اوضاع حاكم بر جامعه شناخته و درك مي شود .هدفي كه با توضيح روشنگرانه ي ضرورت
قرار داشتن منافع طبقه ي كارگر ،كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند ،به عبارت ديگر،
ت آزادي هاي قانوني -دموكراتيك و عدالت اجتماعي به اثبات
ضرورت پيوند ميان خواس ِ
رسانده ،و ضرورت قرار داشتن اين نتيجه گيري منطقي ،در مركز فعاليت تبليغي -ترويجي و
آموزشي حزب طبقه کارگر مستدل مي شود .فعاليتي روشنگرانه و افشاگرانه كه به منظور
تجهيز و سازماندهي زحمتكشان و ديگر اليه هاي ميهن دوست براي تغييرات بنيادي -انقالبي
عملي مي گردد.
از اين طريق منطق نهفته در كليت تحليل علمي حزب توده ايران از شرايط حاكم بر جامعه،
به مثابه منطق روند تاريخي -ضروري مبارزات كنوني در ايران قابل شناخت مي گردد.
تعيين متحدان در اين مرحله نبرد عليه شرايط ديكتاتوري حاكم بر كشور و همچنين جلب
ق روند تاريخي-
روزافزون اليه هاي بيش تري به صف اين متحدان ،تنها از طريق ارايه منط ِ
ضروري ممكن مي گردد و راه جلب آن ها به جبهه ضدديكتاتوري گشوده مي شود.
ت «خط مشي انقالبي توده اي» كه احسان طبري در ”اخگران اسفند“
روند و اسلوب شناخ ِ
مي آموزاند ،كوشش مدعيان را براي منحرف ساختن اسلوب شناخت انقالبي حزب توده
ايران ،بي آب و رنگ و رسوا مي كند.
يكي از نمونه هاي «شعر ناب» يا «نثر موزون شاعرانه» ،نامي كه طبري به «دست
افزار» مورد نيازش براي تصوير «باغي از عاطفه و انديش ِه» آگاهانه و خردمندانه ي
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ماركسيستي -توده اي خود داده است ،در سروده ”اخگران اسفند“ خود مي نمايد  .در اين
شعر ،طبري ديالكتيك پيش گفته را در تنگاتنگي با ديالكتيك ”فرد و جمع“ بيان مي كند.
”اخگران اسفند“ «به ياد شهداي  ٧اسفند» سروده شده ،اما مضموني بسيار فراتر را در بر
مي گيرد.
شناخت «برزگر بذرهاي پاك» ،پايان «تنهائي» ،برقراري وحدت ميان فرد و جمع و بيان
روشن و صريح ناسازگاري و «نساختن» با ايدئولوژی پسامدرن ”اتوميزاسيون“ انسان است
که می کوشد فرد انسان را رقيب فرد ديگر القا ،انديشه ي نژادپرستانه داروينيسم اجتماعی را
توجيه و منافع فردي انسان را در برابر منافع گونه انسان و در تضاد با انسانيت قلمداد سازد:
«اي برزگر بذرهاي پاك ،اي كشتكار بسيط خاك ،اي زنده جاويد در مغاك ،آنزمان كه ترا
شناختم ،هيچگاه با تنهائي خويش نساختم.»... .
ناسازگاري و «نساختن» با وضع موجود حاکم در صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمايه
داری كه ”منطق“ روند ديالكتيك جفت ”تاريخي و ضرورت“ است و پيش تر به آن پرداخته
شد ،آسان به دست نمي آيد .نبرد ”آگاهانه“ ،پيگير و هدفمند ،منطق نظري آن است:
«تو گنج رمز رنج هائي ،تو چراغ روشن كومهء ذهن مائي ... ،آسمان در سنگيني جاذبه
افكارت ،بر خاك تيره زمين زانو زد»... ،؛
دوران سخت كه علت دور شدنت از برابر ديده ام
با افشای ناهنجاری های زمينی در اين
ِ
است« ،زمين در نهفت گل آرزويت خوار شد» .اما پايبندي من به ”منطق“ روند تاريخي،
پايان «تنهائي» است كه با پل آگاهانه ي نبرد رزمجويانه ،زنجيره نبرد را مي بافد:
« اي پنهان آشكار! يادت را در قاب نخواهم گرفت ،خشكيده چون نعش بر ديوار ،يا چون يك
اتفاق ناگوار ،براى يك روز مبادا ،در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت.
يادت را مى نهم هر روز ،در كيف مدرسه كودكان ،در البالى اوراق سپيد دفترهايشان ،چون
گلبرگ هاى گل سرخ ،مى نهم يادت را در ترنم عاشقانه باد ،در بلنداى قامت شمشاد ،در نى
نى هر نگاه ،در انعطاف هر گل و گياه ،در جام خونين شقايق ها ،در آزادگى جنگالن سرو،
در پرش شورانگيز هر تذرو»... .
انديشه و عمل ،تئوري و پراتيك ،منطق نبرد طبقاتي ،نبرد روزانه ي توده اي ها در اوجي
بي همتا در تصوير شاعرانه ي انديشه طبري خود مي نمايد و مي درخشد« .تيغش نور»
(”معشوق“) است كه مي تابد و روشن مي سازد.
پايان تنهايي و خواست وحدت ”فرد“ و ”جمع“ در پايان «نثر موزون شاعرانه» ،اوج يگانگي
روند ”تاريخي“ را ترسيم مي كند:
«در من روان شو! در عروق خون گرفتهام ،بر زبان دوختهام ،بر قلب نفروختهام .اى ماه،
اى دليل راه ،در اين شبان سياه ،در اين خزان تباه ،مرا بخواه ،مرا بخواه!»
ديالكتيك «تاريخي و ضرور» و يا «منطقي و تاريخي» را طبري در ”بنياد آموزش انقالبي“
(ص « ،)٤٢پروسه رشد و تكامل» مي نامد .روند تاريخي فرازمندي (رشد) ،منطقي دارد.
«وحدت تاريخي و منطقي ... ،حاوي پروسه تكوين ”كل“ است( ».همانجا)« .وحدت تاريخي
و منطقي در آنست كه مناسبات و وابستگي هاي جهات يك كل معين ،تاريخ ظهور آن كل و
تشكل ستروكتور ويژه ي آن را بيان مي كند ».پيش تر در ارتباط با «تصادف» (اتفاق) به
مثابه شكل بروز «ضرورت» توضيح داده شد كه چگونگي «تشكل ستروكتور» وحدت
تاريخي -ضروري را در «پروسه رشد و تكامل» نشان مي دهد و منطق آن را ،همان طور
كه در ارتباط با خط مشي انقالبي حزب توده ايران پيش تر نشان داده شد ،مستدل مي كند.
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اخـگـران اسفنـد
اى برزگر بذرهاى پاك!
اى كشتكار بسيط خاك!
اى زنده جاويد در مغاك!
آن زمان كه تو را شناختم ،هيچ گاه با تنهايى خويش نساختم.
تو گنج رمز رنج هائى ،تو چراغ روشن كومه ذهن مائى ،خورشيد از فروغ جاودانى انديشه
هايت ،به چاه سياه غرب درغلتيد.
ت گل
آسمان در سنگينى جاذبه افكارت ،بر خاك تيرهء زمين زانو زد ،و زمين در نهف ِ
آرزويت خوار شد.
اى پنهان آشكار!
يادت را هرگز در صندوق خانه قلبم پنهان نخواهم داشت.
يادت را در قاب نخواهم گرفت ،خشكيده چون نعش بر ديوار.
يا چون يك اتفاق ناگوار،
براى يك روز مبادا،
در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت.
يادت را مى نهم هر روز ،در كيف مدرسه كودكان ،در البالى اوراق سپيد دفترهايشان.
چون گلبرگ هاى گل سرخ ،مى نهم يادت را ،در ترنم عاشقانه باد ،در بلنداى قامت شمشاد،
در نى نى هر نگاه ،در انعطاف هر گل و گياه ،در جام خونين شقايق ها ،در آزادگى جنگالن
سرو ،در پرش شورانگيز هر تذرو.
زمزمه مى كنم يادت را ،در ذهن مادرى،
كه چگرگوشه اش را خون آلود به خاك سپرده است،
در خلوت آن دخترى،
كه در فراقت اشك هاى بى حساب ريخت.
يادت را ،در كوله بار زندگيم مى نهم ،چون دوره گردى در كوى و برزن خلوت و خاموش
روستاهاى غمگرفته.
آواز مى دهم يادت را ،در تمركز انسانى شهرها.
منفجر مى كنم در آواز دسته جمعى دختران شاليكار،
كه تا زانو در گل فرو رفته اند،
در معادن سياه ذغال شمال ،در گنبدهاى نفتى جنوب ،در كومهء سرد و حقير ايالت
چادرنشين غرب ،در صحارى بى برگ و پوشش شرق.
يادت را،
چون پيچكى ،مى رويانم بر فراز ديوارهاى شهر ،بر كابل هاى زنگ خانه ها ،در انعكاس بى
وقفه آينه ها.
يادت را،
هر پگاه بر چهره مى زنم چون آب ،تا برجهانَدم از خواب.
يادت را چون ِگرده نان ،بر سفره طعام خويش مى نهم هر روز ،و هر روز در آينه يادت،
گيسوان بلند معشوقم را شانه مى كنم.
من آب مى دهم ،تشنگان دشت را آب مى دهم ،رمز سراب مى دهم.
من عاشق بى خانه را ،من بلبل آواره را ،با تو جواب مى دهم.
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من گنبد دوار را ،من كودك گهوار ِه را هم با تو تاب مى دهم.
***
در من روان شو!
در عروق خون گرفته ام ،بر زبان دوخته ام ،بر قلب نفروخته ام.
اى ماه ،اى دليل راه ،در اين شبان سياه ،در اين خزان تباه ،مرا بخواه ،مرا بخواه!
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غـزل اسفنـد
به یاد  ١٠شهید اسفند ٦٢
«قلب ها پر كن ز كين ،دشمن نشسته در كمين»!
نبرد طبقاتي در جامعه ،در استه تيك اين استعاره براي مرحله اي تصوير مي شود كه دشمن
عريان فاشيست مآبانه به سركوب خونين نيروي نو پرداخته است .پرورش
طبقاتي با خشونت
ِ
ترور عريان دشمن طبقاتي ،پاسخي است متناسب و ضروري كه در
نفرت طبقاتی عليه
ِ
منطق ديالكتيك ”تاريخي -ضروري“ قرار دارد.
”غزل اسفند“« ،به ياد  ١٠شهيد اسفند  ،»٦٢رشته ي پيوند و ارتباط ميان شعر ”پيمان“ و
”اخگران اسفند“ «به ياد شهداي  ٧اسفند» است .انتخاب عنوان ”غزل“ ،نفي برداشت «عزايم
خوانی» بر مزار شهيد است .شعر ،مظهر مبارزه جويي ،مظهر نفرت طبقاتي و مظهر
”پيمان“بر سر عهد و خوشبيني تاريخي است:
«قلب ها پر كن ز كين ،دشمن نشسته بر كمين... ،
گر توئي عاشق ،مشو خاموش در هجران يار ،بي قراران زبان رعد را ياد آوريد ،گر بشد
فصل خزان  ...اين زمان ،عهد را ياد آوريد ،باده ها در جام گردد ،آسمان بر كام گردد ...
آن زمان مرغ همائي برنشست بر بامتان ،اي رفيقان ،پيكران سرد را ياد آوريد».
انديشه ديالكتيكي احسان طبري در اين شعر در سيماي استعاره هايي به سترگي «كاكل بلند
كوه ها ،كه اولين تماشاگر سپيده دمانند ،و اولين آشيانه زميني خورشيد» مي درخشد و با
«نور تيغش» يك بار ديگر ديالكتيك ”بود و نبود“ ،محتوم بودن زندگي فردي و ابديت زندگي،
مرگ پرنده و تداوم پرواز را تصوير مي كند:
« ...گر هزاران زخم چون الله دمد بر دشت تن ،دل فكاران ،مرهمان درد را ياد آوريد !»...
به يقين يكي از استوارترين رشته هاي انديشه ي طبري در تمام آثارش ،انديشه ي او در باره
روند َمرد ُِم ِش انسان است .طبري اين روند را ،روند سيرخود بخودي فرازمندي ماده
(ديالكتيك طبيعت) از مرحله پيش از حيات به دوران حيات گياهي و حيواني ،و با زايش
انسان انديشمند ،همو زاپينس ( ،)Homo sapiensنايل شدن آن به واالترين دستاورد فرازمندي خود،
ارزيابي مي كند.
طبري اوج دست يافتني و ارزشمند اين روند بغرنج و مركب شونده ي فرازمندي ماده جاندار
را زماني فرا رسيده ارزيابي مي كند ،كه روند َمرد ُِم ِش همو زاپينس با ورود به تاريخ واقعي
هستي خود ،به جهان فارغ از استثمار انسان از انسان ،به جهان فارغ از ستم و نفرت طبقاتي
دست يابد و انسانيت در سيماي همو زاپينس زاپينس ،بر هستي گونه ي انسان نور بپاشد.
ساختار اين مضمون انديشه ي طبري در ”غزل اسفند“ با طنيني شورانگيز و شكوهمند خود
مي نمايد :

غـزل اسفنـد
 به یاد  ١٠شهید اسفند – ٦٢سوگوارانُ ،كشتگان درد را ياد آوريد!
عشق ورزان ،عاشقان مرد را ياد آوريد!
زهر گشته كامتان ،در فرقت جانانتان ،تلخ كامان ،آن نشان شهد را ياد آوريد!
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گر هزاران زخم چون الله دمد بر دشت تن ،دل فكاران ،مرهم درد را ياد آوريد!
قلب ها پر كن ز كين ،دشمن نشسته در كمين!
رهنوردان ،راهيان راه را ياد آوريد!
گر توئي عاشق ،مشو خاموش در هجران يار ،بي قراران ،زبان رعد را ياد آوريد!
گر بشد فصل خزان ،گلگونه شد خون رزان ،با هزاران ،اين زمان ،عهد را ياد آوريد!
باده ها در جام گردد ،آسمان بر كام گردد ،هم نشينان ،گيسوان جعد را ياد آوريد!
آن زمان مرغ همائي بر نشست بر بامتان ،اي رفيقان ،پيكران سرد را ياد آوريد!
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بگذار زمان بگذرد
ديالكتيك ”تعرض و عقب نشينى“« ،نياز به زمان داشتن ،اما خاموش نشدن»
در نبرد نو و كهن ،عامل زمان داری نقشی چند اليه است .آموزش از تجربه گذشته و به كار
گرفتن آموزش های ناشى از شرايط نبرد گذشته ،در شرايط تغيير يافته لحظه ،به عبارت
ديگر ،شناخت مبتني بر نظريه ماترياليست تاريخی از تجربه و آموزش و انتقال واقع بينانه،
انتقال تاريخی و نه يک به يک آن ها به شرايط حال ،نياز به زمان دارد .زمانی كه در آن
بايد با دقت علمی و هشياری انقالبی به پرسشهای مطرح شده در پراتيك مرحله سپری شده
ي نبرد ،پاسخ گفت که طبری آن را با استعاره ي «درد بر دل هامان پرورش خواهيم داد»،
بيان می کند« .درد»ی که برای تنظيم برنامه حال و آينده به آن نياز است.
احسان طبرى در كالسهای حزبی تصريح داشت كه بايد در شرايط نامساعد مبارزاتی ،به
عامل زمان توجه خاص داشت و آن را در انديشه ي راهبردی منظور نمود .حفظ مبارزان،
سپس وسائل و امكان ها و همچنين پرداختن به بررسی دقيق و تاريخی پراتيك پشت سر،
ازجمله وظائف پراهميت برای چنين دوران هايی است .پيش تر و در ارتباط با شعر ”گريز“
گوشه هايي از انديشه طبري در اين زمينه ارايه شد ،سخن او در اين صحنه هم اما پايان
نيافته است!
طبرى انديشه آموزش از ناكامی های مبارزاتی را در بخش های متعددي از نوشته های خود
نيز مورد توجه قرار می دهد .ازجمله درباره ”مبارزه اجتماعی“ در ”يادداشت ها ( “...ص
 ،)87جمع آوری «تجارب مثبت و منفی» را برای مبارزات آينده پراهميت ارزيابی میكند:
«… مبارزه اجتماعی مبارزه ايست مركب از كاميابی و ناكامی ،شكست و فتح ،توقف و
تعرض ،پيشروی و عقبنشينی .بايد توانست پس از هرناكامی ،تجارب الزم مثبت و منفی را
برای كسب قدرت بيشتر در مرحله آتی نبرد گردآورد و از اين تجارب بهره برداری نمود،
زيرا تكرار تجريدی تجارب بیفايده است .اگر هدف درست باشد ،سازمان محكم ،رهبری
صحيح ،مبارزه سنجيده و پيگير از حوادث به درستی عبرت اندوزی شود ،در طول مدت،
پيروزی حتمی است…».
در مبحث ”ترصد ،تعرض ،عقبنشينی“ احسان طبرى همانجا (ص  )91ديالكتيك اين سه
مقوله را که در آن عنصر زمان -ترصد نقش مالت را ايفا می سازد ،چنين برمی شمرد:
«سه مقوله ترصد ،تعرض ،عقب نشينی از مقوالت مهم مبارزه است … بايد هر سه فن :فن
شكيب و ترصد برای وصول روز مساعد ،ضمن عمل سريع و شديد ،وقتی شرايط مساعد
رسيده است ،فن بيرون كشيدن قوا از ميدان ،وقتی اوضاع به زيان انقالب دگرگون شده است
را آموخت… نه فقط تعرض و عقبنشينی ،دوران ترصد نیز دورانی است پر ازعمل.
در اين دوران بايد برای نبردهای آتی از هرباره و در هرزمينه آماده شد ،یعنی ترصد یك

سازمان انقالبی ،ترصد فعال است ،نه منفعل و پاسیف یا بصورت یك انتظار لخت
و خالی از عمل».
دیالكتیك «نیاز به زمان» و «خاموش نشدن»« ،تقطير فلسفی -شاعرانه» وظايف روز
مبتنی بر تئوری شناخت است:
«… بگذار بادهای بی شمار ،برعلفزارها بوزد ،بگذار خوشه های سبز گندم در رهگذر باد،
سنبله های زرد و طالئی را به بار بنشيند ،بگذار دشت ها در سوك باران ،سينه چاك چاك
كنند ،بگذار » … .بگذار “سير خود بخودي“ي قوانين نبرد طبقاتی نقش خود را ايفا كند و
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توئی كه «خاموش نشدن» را آموخته ای ،به نقش آگاهانه خود” ،سير آگاهانه“ نبرد طبقاتي،
واقف و پايبند باش!
شعر ”در خاكستر بامداد“ (از،ص  ،)١٨طبرى موضع مبارزه جويانهء ”هرگز خاموشی“
در ِ
را چنين بيان میكند:
«...
ای جباران كه هوس ها را جايگزين محبت ها كرده ايد
و انسان را گرگ انسان ساخته ايد،
با نيزه رزم به سوی شما می آيم.
اگر در جوانی ترانه اميد خواندم،
اينك در پيری سرود پيروزی میسرايم.
از آسمان ،آذرخش خود را باز میستانم
و از خورشيد ،پرتو را،
پس ،آراميدن فرومايگی است
و اگر توانم برخاست ،پس خفتن ناسزاست».. .
به خدمت گرفتن هدفمند عامل زمان ،يك مبارز آگاه را قادر میسازد بگويد:
« يگانه من! بگذار زمان بگذرد ،بگذار زمين با عظمت سنگينش ،چون پروانهای به گرد
آفتاب بگردد ،و روز از دامان اين شب بلند بدر آيد – شب را پايانی هست.»… ،
اين ،گذراندنی باطل نيست و نبايد باشد ،سوزاندن جان در آتش سرد شراب نيست ،بلكه
گذراندنی مبارزهجويانه است! طبرى در مبحث مفهوم زندگی و در پاسخ به جايگاه تاريخی
عرفان در نبرد ميان نيروی نو و کهن در “ياداشتها  “...به اين نکته اشاره دارد.
زخم های دردناك نيروی نو درنبرد نو و كهن فراموش نمی شوند ،بيش از آن ،آن ها را «…
بر دل هامان پرورش خواهيم داد ،سرودهامان را با سوز خواهيم خواند ،اما هرگز خاموش
نخواهيم شد…»  ...اين مضمون يكي از سويه هاي پرتوان در شعر ”بر مرداب تن ،نيلوفر
انديشه مي رويد“ است:
«زخم هايم نشان اقتدار منست ،زخم هايم سوز ديرين منست ،زخم ها را شعله ور مي خواهم،
زخم ها را زخم تر مي خواهم ،تا شود بزمگه نور بپا ،يكجا ،بركشد آذر گنبدپيما ،كز دل
تيرگي پست و بلند يلدا ،بر جهاند فردا» (بر مرداب تن نيلوفر انديشه مي رويد ،شعر)

بگذار زمان بگذرد
مهربان من!
در هياهوى غربت غيبتت غريبم ،و ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا
نشسته ام ،و اكنون براى خوشبخت شدن ،تنها به يك چيز محتاجم.
يگانه من!
بگذار زمان بگذرد ،بگذار زمين با عظمت سنگينش ،چون پروانه اى به گرد آفتاب بگردد ،و
روز از دامن اين شب بلند بدرآيد،
شب را پايانى هست.
بگذار بادهاى بى شمار ،بر علفزارها بوزد ،بگذار خوشه هاى سبز گندم در رهگذر باد،
سنبله هاى زرد و طالئى را به بار بنشيند ،بگذار دشت ها در سوگ باران ،سينه چاك چاك
كنند ،بگذار.
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درد بر دل هامان پرورش خواهيم داد ،سرودهامان را با سوز خواهيم خواند ،اما هرگز
خاموش نخواهيم شد.
آرى محبوب من!
ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا نشسته ام ،و اكنون به زمان محتاجم،
براى خوشبخت شدن ،به زمان محتاجم.
ضرورت وجود چنين روحيه مبارزجويانه ای كه نفرت طبقاتی را در دل زنده نگه مى دارد
و می پروراند ،درست در لحظاتی به شدت به چشم میخورد كه نيروی كهن (ارتجاع)
میكوشد در مراحل آغازين و برای او به ظاهر ظفرمند ،و در دوران هايی كه ضربات خرد
كننده و ناجوانمردانه ي خود را بر پيكر ترد و شكننده نيروی نو (گردان ترقی خواه -حزب)
وارد ساخته است ،روحيه نوميدی را به نيروی نو بدمد و فقدان دورنمای مقاومت و مبارزه
را به او بقبوالند .شكنجه ي بدنی و روحی ،به كارگرفتن شيوه های پسيكولوژيك و داروهای
”روان گردان“ برای سركوب مقاومت و روحيه مبارزه جويانه ي نيروی نو ،تنها بخش كوتاه
بينانه ي كوشش ارتجاع و عملکرد ضد انسانی او نيست که تنها در زندان های جمهوری
اسالمی برمال و آبرو باخته شده است .گواتاناموها ،ابوغريب ها و  ...نشان جنايتکاری
ارتجاع و نبرد طبقاتی از باال هستند.
نقش عمده تر در نبرد طبقاتی از باال را نيروی كهن برای تداوم نبرد ايدئولوژيك با نيروی نو
در نظر گرفته است .كوشش سرمايه داری جهانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی در اين
جهت ،نمونه آموزنده ای است.
در دورانى كه جهان يك قطبى شده ،به ظاهر ،به جوالنگاه نامحدود ت ُركتازى سرمايه مالى
دارى دوران افول از احساس آرامش و امنيت كامل برخوردار
امپرياليستى تبديل و سرمايه
ِ
گشته است و به ظاهر هيچ سد مقاومتى ديگر در برابر حاكميت او و توسعه “نئوكلونياليسم“
(نواستعمار) جديد وجود ندارد  -نئوكلونياليسم جديدى كه بايد با اجرای نسخه “خصوصى
سازى و آزادی سازی اقتصادی“ كه چيزى نيست ،جز خريد قدم به قدم و تكه و تكه جهان و
ساکنان آن که بايد تحت شرايط فقدان هرگونه امنيت اجتماعی تن به بردگی روزمزدی بدهند
و لشگر رشد يابنده بيکاران و محرومان را پرشمارتر کنند  ،-در چنين جهانى ،تشديد تبليغات
ضد کمونيستی توسط سرمايه مالى امپرياليستى پرسش برانگيز است!
تالش ايدئولوژيك ،تئوريك ،فلسفى و سياسی دستگاه هاى تبليغات دسته جمعى و مراكز
“انديشه سازى“ امپرياليستی عليه مارکسيسم و دورنمای سوسياليستی جامعه ي بشری از اوج
بى سابقه اى برخوردار شده است ،و از واقعیت دیگری خبر می دهد .تشديد تبليغات
ضدتوده ای و کوشش برای تحميل تشتت نظری و سازمانی به حزب طبقه کارگر ايران در
جمهوری اسالمی ،پديده ای خارج از اين منطق نيست!
پاپ آلمانی ،بنديكت شانزدهم ،هيچ فرصتي را از دست نداد تا به طور علني عليه انديشه ي
ماركسيسم و انقالب سخن بگويد .نه تنها روزانه خبر “مرگ ماركس“ را به اين يا آن صورت
مطرح مى سازند و تبليغ مى كنند ،بلكه با مخارج سنگين به تبليغ ايدئولوژى پوزيتويستى
پسامدرن در تائيد نظام حاکم و اعالم «پايان تاريخ» مى پردازند .آن ها می خواهند و کوشش
می کنند با برقراری هژمونی «ايدئولوژى طبقات حاكم ،به مثابه ايدئولوژى حاكم»
(مارکس) ،به ثبات حاكميت طبقاتي خود دست يابند.
بدین ترتیب ،وجه عمده ي نبرد طبقاتى از باال ،نبرد ایدئولوژیك است .به كمك اين
نبرد است كه طبقات حاكم اميدوارند قادر شوند برای لحظاتی و چه بسا برای دورانهاى نسبتا
طوالنى به ثبات نسبى حاكميت و نظم مورد دلخواهشان دست يابند .به اين منظور آن ها به
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سالح تبليغ ايدئولوژى خود متوسل مى شوند ،و هم به سركوب ايدئولوژى طبقات تحت ستم
می پردازند و همچنين می کوشند از طريق سركوب شخصيت ها و رهبران جنبش کارگری
و ترقی خواه ،مقاومت طبقات محكوم را بشکنند.
سرکوب فيزيکی نيروی نو ،ايجاد تشتت نظری و سازمانی در گردان مبارزه جوی سياسی-
طبقاتی آن ،در حزب طبقه کارگر ،دست در دست شديدترين حمالت ايدئولوژيکی -سياسی
نيروی کهن عليه نيروی نو ،وحدتی ضروری را از ديدگاه نبرد طبقاتی از باال برای نيروی
کهن تشکيل می دهد و در عین حال مبارزه ي یک پارچه نیروی نو را علیه این

کوشش و تاکتیک ارتجاعی مستدل می سازد.
پرچم ظفرنمون خط مشی انقالبی طبقه ي کارگر ميهن ما که برنامه حداقل کارگری حزب
توده ايران آن را ققنوس وار برافراشته است ،نشان کوشش موفق جنبش کارگری ميهن ماست
که توانسته است از تجارب و شکست و اشتباه ها بياموزد و راه نبردهای آينده را واقع بينانه
بنمايد .در چنين شرايطی حضور هيچ توده ای صادق خارج از صفوف حزب توده ايران
مجاز نيست .زيرا پاسخی انقالبی و علمی به ندای طبری داده شده است که در «نثر موزون
شاعران ِه» خود در زندان درد دل خود را می نمايد و می گويد« :مهربان من! در هياهوی
غريب غيبتت ،غريبم».
«غربت» و پرورش «درد بر دل هامان» ،سردادن «سرودهامان  ...با سوز» و «خاموشی
هرگز» و «ديری است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا نشسته ام» پايان يافته و
«خوشه های سبز گندم در رهگذر باد ،سنبله های زرد و طاليی را به بار  »...نشانده است.
اکنون زمان کوشش برای تدقيق و تداوم راه طبری و زنده يادهای ديگر است)١٢( .
«… تاريخ چه سير خسته كننده و مبتذلی بود اگر در آن تنها میبايست خزيد ،با وضع
موجود الفت جست ،اگر هم بايد آيندهای را جستجو كرد ،آنرا كورمال كورمال ،بنده وار و
بدون پندار جست…» طبرى در برخورد به نظريات رفرميستى و گرادوآليستى( .يادداشت
ها صفحه )68
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اكتبـر
ديالكتيك ”مجرد و مشخص“” ،سير خود به خودي و آگاهانه“ تاريخ و دوران گذار از ”جهل و
بيداد“ به ”گاه خوشبختی“ ،مضمون انديشه ماركسيستي -توده اي شعر ”اكتبر“ است.
در شعر ”اكتبر“ كه در آن پايان دوران پيش از تاريخ و زايش تاريخِ واقعي ِ انسان هنرمندانه
تصوير مي شود ،ديالكتيك ”سير خود بخودي“ و ”سير آگاهانه“ باري ديگر در شكوهمندي
«همنوايي واژه ها و شگفتي پندارها» (از ،سراينده گويد) مي درخشد.
«خيزآب خزر ،بر ماسه ها چنگ مي كشد» (با”« .)١ ،تكرار“ تمرين است و تمرين
زرگري و ريزه كاري ياخته ها و گويچه ها ( » ...با« .)٦ ،از خاك سياه ،گياه ِخ َرد روييد»
(با« ،)٩ ،سنگ چندان غلطيد كه گياه شد .گياه چندان روييد كه خزيدن آموخت .از خزنده
نژاد ناگاه ،خورشي ِد ِخ َرد طلوع كرد( ».با .)١٠ ،اين ”سير خودبخودي“ در ”اكتبر” چنين
تكرار مي شود:
«زمين را مادري پندار ،زمانش يار ،سال هاي بسيار ،اين دو دلدار ،ز بهر نوباوه اي،
بنهادند قرار ،از بد حادث ايام بود كه زمين سقط نمود ،آنچه را داشت به تن ،آنچه را خواست
به جان .»...
«دو دلداده» براي «آنچه خواست به جان» به راه خود ادامه دادند و پيوند نگسستن و پيمان
نشكستن و «بادها شد طوفان».

اكتبــر
زمين را مادرى پندار ،زمانش يار.
سال هاى بسيار ،اين دو دلدار ،ز بهر نوباوه اى ،بنهادند قرار.
از بد حادثه ايام بود كه زمين سقط نمود ،آنچه را داشت به تن ،آنچه را خواست به جان.
باز پيوند نگسست ،باز پيمان نشكست.
ليك در اين دوران ،باز پيچيد زمين ،نطفه اش بست زمان ،نطفه اى بس سنگين.
وز فغان مادر ،توپ ها شد غران ،بادها شد طوفان ،خاك ها شد رنگين ،آسمان گشت سياه،
آبى اش تيره نمود ،چهرهاش خاك آلود ،خلوتش ُجنگ ربود.
و در اين زايش و درد ،و در اين وحشت و خون ،مام ميهن زائيد ،طفلى آمد به جهان ،كه ورا
نام نهادند اكتبـر ،كه چون نيلوفر ،بنشست به مرداب زمين ،كه چو خورشيد ،درخشيد به
سيماى زمان.
در شب تيره بيداد و فغان ،گمرهان ره يافتند.
در زمستان سياه هجران ،بى دالن مه يافتند.
در جهان هلهله شد ،كه بيامد موعود ،كه بسوزيدش عود ،آرى اكتبـر رسيد ،پرده و ستر
دريد.
عاشقان خنده زنيد!
ساز ها ساز كنيد ،دل ها محرم اين راز كنيد،
جهل و بيداد رميد ،گاه خوشبختى رسيد.
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آى اكتبـر !
ز ما بر تو درود،
آى اكتبـر!
ز ما بر تو سالم.
ديالكتيك سيرآگاهانه و سير خود بخودي ،به وحدت اين دو قطب متضاد
طبري در توضيح
ِ
براي روند فرازمندي پديده همانقدر تاكيد دارد كه به نقش هر دو قطب متضاد در اين روند.
نقش سير خود بخودي،
اين موضع ،نفي انقالبيگري چپ روانه و همزمان نفي مطلق گرايي ِ ِ
نفي انديشه مطلق گرايانه اصالح طلبي ِ صرف و ”مبارزه براي مبارزه“ مورد نظر
”برنشتين“ ،رد بي هدفي -بي برنامگي و تسليم در برابر مقدورات و تسليم به شرايط حاكم
است.
وظیفه عنصر آگاه ،نيروي نو ،پيشقراول انديشه ي توده اي و  ،...يافتن تنـاسـب نقش هر
كدام از اين دو قطب در شرایط مشخص تاریخي است« .تحليل مشخص شرايط مشخص» كه
طبري از انديشمند توده اي طلب مي كند ،تنها شيوه ي شناخت و درك ديالكتيك تناسب ميان
دو متضاد در لحظه تاريخي را تشكيل مي دهد.
مطلق گرايي در هر دو سو ،همانقدر نادرست است كه نفي واقعيت تناسب عيني لحظه ،ميان
آن ها.
در شرايط مشخص تاريخي كنوني (پايان سال  )١٣٩١در ايران” ،سير خود بخودي“ ،كه
«زمينه» شرايط مبارزه عنصر آگاه را «تدارك» مي بيند ،از نظر زماني و كيفي تا آنجا
تداوم يافته است كه وجود عمق بحران عيني حاكميت سرمايه داري در جمهوري اسالمي بر
مال شده و براي انديشه ديالكتيكي به آساني قابل شناخت است .ارتجاع حاكم ،رژيم ديكتاتوري
واليي ،قادر به عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني مردم نيست .در عين حال با تشديد
تشتت در صفوف خود روبرو است و ديگر نمي تواند پايه هاي حاكميت خود را به شيوه
گذشته تثبيت كند .به سخني ديگر ،شرايط عيني تغيير انقالبي فراروييده است! فرصتي كه
براي او به منظور تثبيت حاكميت خود قابل تصور است ،از درون عينيت شرايط كنوني
برنمي خيزد كه ناشي از سير روند ”خود بخودي“ است ،بلكه از ضعف نيروي ذهني ،ضعف
و سازمان نايافتگي ي نيروي انقالبي ناشي مي شود كه خود ،ناشي از سطح آگاهي و سازمان
يافتگي نيروي نو است كه ازجمله بيان كمبود و ضعف عملكرد اين نيرو است!
وظيفه عنصر آگاه در چنين شرايطي مبارزه سازمان داده شده به منظور تغيير انقالبي در
جامعه است ،كه «دگرگوني[ ]،غبار مالل را مي ست َرد»! (با )٦ ،نقش عنصر آگاه براي
سازماندهي و تجهيز نيروي انقالبي ،در مرحله نخست ،سازماندهي ي طبقه كارگر ،بايد در
تناسب ديالكتيكي نسبت به شرايط عيني حاكم تنظيم شود .تكيه به ”سير خود بخودي“ و تنها به
اميد نتايج آن نشستن ،پاسخگوي چنين نسبت متناسبي نيست .بايد با كوشش هدفمند و آگاهانه،
جانبازانه و قهرمانانه ،به سخن طبري ،با «شعر و قهرماني» ،عقب ماندگي عنصر آگاه براي
تغيير انقالبي بر طرف گردد!
اين تازاندن انقالب نيست ،اين نفي امكان ”حادثه ديالكتيكي“ي احتمالي در روند ”سير خود
بخودي“ نيست ،كه دوري از قناعت فكري ،هراس از اقدام جسورانه هدفمند است .در اين
شرايط ،پيشنهادهاي ”بينابيني“ يا ”انتقالي“ كمك هاي واقع بينانه براي فعاليت هدفمند هستند.
كوشش ها ،گام ها و پيشنهادها تنها زماني سرشت «بينابيني» يا «انتقالي» دارا هستند ،زماني
كه پیروزي و یا شكست آن ها راه تغییر انقالبي را هموار كرده و مي گشاید.
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شكست آن ها ،ضرورت شيوه انقالبي تغيير شرايط را مستدل تر مي سازد .پيروزي آن ها،
به معناي تشديد بحران نيروي كهن و حركت نيروي نو به سوي هدف مرحله است.
خواست محمد خاتمي براي آزادي رهبران اسير و زندانيان سياسي ديگر و تضمين آزادي
انتخاب ،از چنين ويژگي برخوردار است .اين در حالي است كه خواست تسليم به برنامه
حاكميت براي برگزاري انتخابات مهندسي شده ،در هر شكلي از آن ،پيشنهادي تسليم طلبانه
است كه تناسب ديالكتيكي شرايط تاريخي لحظه را ميان عنصر خود بخودي و آگاه مورد
توجه قرار نمي دهد .به عبارت ديگر ،خالف نظر طبري عمل مي كند ،ديالكتيك شعر
”اخگران اسفند“ يا ”اكتبر“ را در نيافته است!
در شعر ”اكتبر“ ،انقالب اكتبر به مثابه طليله ي دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم،
دوران پيش از تاريخ به ”تاريخِ“ واقعی انسانيت تصوير مي گردد «كه چو خورشيد درخشيد
به سيماى زمان» تا شرايط سعادت بشری تامين شود:
« ...در اين دوران ،باز پيچيد زمين ،نطفه اش بست زمان ،نطفه اى بس سنگين ،وز فغان
مادر ،توپ ها شد غران ،بادها شد طوفان ،خاك ها شد رنگين ،آسمان گشت سياه ،آبى اش
تيره نمود ،چهره اش خاك آلود ،خلوتش جنگ ربود ،و در اين زايش و درد ،و در اين
وحشت و خون ،مام ميهن زائيد ،طفلى آمد به جهان ،كه ورا نام نهادند اكتبـر ،كه چون نيلوفر
بنشست به مرداب زمين ،كه چو خورشيد درخشيد به سيماى زمان.»... .
ساليان دراز بشريت برای دسترسی به سعادت برشمرده میشود ،كه
در شعر ”اكتبر“ ،كوشش
ِ
در طول تاريخ بارها ناموفق از كار درآمد و «سقط» شد و «خواست جان» برباد رفت:
«زمين را مادری پندار ،زمانش يار ،سالهای بسيار ،اين دو دلدار ،زبهر نوباوه ای ،بنهادند
قرار [اما نارسايی شرايط موثر شد] ،از بد حادثه ايام بود كه زمين سقط نمود ،آنچه را داشت
به تن ،آنچه را خواست به جان».
كوشش پيگير روند خود بخودي ادامه يافت و «پيوند» پاره نشد و پيمان شكسته نشد.
اين بار اما شرايط از نوعی ديگر بود و با تدارك «سنگين» و آگاهانه نيروي نو همراه بود،
«زمان» در رسيده بود« ،بادها» به «طوفان» تبديل شد:
«ليك در اين دوران ،باز پيچيد زمين ،نطفه اش بست زمان ،نطفه ای بس سنگين…» و
«اكتبر» همانند «نيلوفری» در «مرداب زمين» به ُگل نشست و آغاز تاريخ را خبر داد و
«چو خورشيد درخشيد به سيمای زمان… در شب تيره بيداد و فغان ،گمرهان ره يافتند…
آری اكتبر رسيد … ،عاشقان خنده زنيد! … جهل و بيداد رميد ،گاه خوشبختی رسيد.»…،

در نظريات ماترياليست ديالكتيكي ي احسان طبرى ،خوشبختی داری مفهومی تاریخى-
فلسفی است .اين مفهوم از اين واقعيت مادی نتيجه میشود كه تنها با ايجاد شدن شرايط
مادی و معنوی ضروری برای خوشبختی فرد ،تامين شرايط سعادت بشريت در كليت آن
ممكن مى گردد .اين انديشه را مارکس و انگلس در مانيفست کمونيستی طرح كرده اند .آن ها
از «جامعهء هم بسته» اي سخن مي راند که در آن« ،رشد آزادی هر فرد ،شرط آزادی همه
است».
براين پايه ،رشد همه جانبه نيروهای مولده در ارتباط با مناسبات توليدي و همچنين حاكميت
فرهنگ پيشرفته ي انساندوستانه ،پيش شرط حتمی برای «گاه خوشبختی» است كه تنها در
جامعه کمونيستی ممكن میگردد .طبرى در مطالب مختلفی «فراهم [نبودن] شرايط عينی
نجات انسان از قيد بردگی معنوی و مادی» (يادنامه شهيدان) را مطرح میسازد و آن را دليل
برفقدان شرايط وجود سعادتمندی بشريت در گذشته می داند .او در نظريات خود تصريح
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دارد كه «سعادت امری ذهنی و انفرادی نيست ،امری عينی و اجتماعی است» ،امری كه
نهايتا در دوران برافتادن استثمار انسان از انسان و برقراری جامعه بیطبقات ممكن خواهد
بود.
انقالب اكتبر «که چو خورشيد درخشيد به سيمای زمان  ...گمرهان ره يافتند  ...بی دالن مه
يافتند  ...جهل و بيداد رميد ،گاه خوشبختی رسيد» ،طليله دار دوران گذار از سرمايه داری به
سوسياليسم ،از دوران پيش از تاريخ به ”تاريخ“ واقعی انسان است كه در آن شرايط سعادت
بشريت تامين میشود.
انتزاع مجرد انسان ،آرزوی انتزاعی انسان از «گاه خوشبختی» ،تاريخی به قدمت روند
َمرد ُِم ِش انسان دارد .مدينه ي فاضله و بهشت برين و نمونه های ديگری از آرزوها و رويای
انسان در بند سلطه قوانين طبيعی و اجتماعی تصورات مجرد -تجريدی -انتزاعی از «گاه
خوشبختی» بودند و هستند .طبری اين نکته را ”در يادداشت ها  “...توصيف می کند.
اين آرزو و رويا هنوز هم به واقعيت مشخص بدل نشده است .چه بسا هنوز شكست و سير
قهقرايي پايان نيافته و راهي سخت و ناهموار در پيش باشد ،اما با پيروزی انقالب اکتبر از
آرزويی مجرد و انتزاعی و ميان تهي وارد مرحله گذار به واقعيت مشخص ،گذار از جامعه
طبقاتی به جامعه برپايه همبستگی بشری ،به جامعه کمونيستی شده است .ديالكتيك ”مجرد و
مشخص“ در اين شعر زندان طبري ،با استه تيك شاعرانه و با توانايي شكوهمندانه ي تصور
شده است.
انتزاع مجر ِد مبهم و مه آلود ،پديده ای متافيزيكي -ذهني -انديشه اي را تصور می کند که
دستيابی به آن در حيطه عينی واقعيت نمی گنجد و دسترسی به آن در شرايط لحظه ناممکن
است .با پديدار شدن شرايط ،به عبارت ديگر با رشد معين واقعيت عينی ،با رشد نیروهای
مولده و به وجود آمدن شیوه تولید متناسب با آن ،انديشه ي ديالکتيکی ذهنی قادر به
انتزاعی علمی از واقعيت می گردد و قادر می شود ،به رشد قانونمند پديده مورد بررسی،
وقوف تئوريک بيابد .کشف قانون سلسله مراتب عنصرهای شيميايی مندليف ،قانون نسبيت
اينشتين نمونه هايی در اين زمينه هستند .کشف قوانين ساختمان جامعه کمونيستی ،که مارکس
و انگلس در مانيفست کمونيستی برای اولين بار  --گرچه تنها در كلي ترين بعدها  --برمی
شمرند و ترسيم می کنند ،بدون رشد تاريخی جامعه سرمايه داری ممکن نمی بوده است.
بحث درباره مرحله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ،کماکان بحثی مطرح است
که بايد به آن پرداخت .طرح پرسش در باره مضمون دوران گذار از سرمايه داری به
سوسياليسم ،با فروپاشی اتحاد شوروی از حقانيت معينی نيز برخوردار است .پاسخ به اين
پرسش بر پايه ديالکتيک ذهنی که به معنای شناخت ديالکتيک عينی واقعيت ،به معنای
شناخت قانونمندی روند گذار از سرمايه داری به سوسياليسم است ،با توجه به سير قهقرايی
موجود در جهان ،از ضرورت مبرمی برخودار شده است.
«نثر موزون شاعرانه» طبری در باره اکتبر به اين منظور کمکی بسيار پرارزش را تشکيل
می دهد .هنگامی که طبری از «درخشيدن [خورشيد] به سيمای زمان» سخن به ميان می
آورد ،برای واژه ي «زمان» مفهومی عميقا ديالکتيکی درک می کند .از وقوع اين زمان تا
هنگام سرودن شعر طبری در زندان ،بيش از  65سال گذشته است ،از اين روی اين زمان،
مفهوم دوران دارا است .در تركيب «گاه خوشبختی رسيد» ،واژه «گاه» نيز تائيد بر همين
برداشت است.
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طبری به طور اتفاقی مفهوم دوران (زمان) را در شعر زندان خود برای توصيف «حادثهء
 ...اکتبر» به کار نمی گيرد .با وقوع اين حادثه ،انديشه ي انتزاعی (ديالكتيك ذهني) که پيش
تر به شناخت عينيت ديالکتيکی روند پديدار شدن جامعه بی طبقه ي کمونيستی که جامعه
همبستگی داوطلبانه انسان است ،واقف شده و آن را در مانيفست کمونيستی اعالم کرده است،
قانونمندی اين پديدار شدن را بيان می کند .اين پديدار شدن مبتنی بر پيروزی در يک جبهه،
در جبهه انقالب اکتبر  1917روسيه نيست که تنها طليعه ای برای آغاز دوران است .اين
پديدار شدن ،مبتنی بر رشد نیروهای مولده در جامعه بشری است که از عينيتی
انکار ناپذير و واقعی برخوردار شده است .بر پايه رشد نيروهاي مولده است كه ممكن است
و بايد با تغيير مناسبات توليدي  -حل مساله مالكيت بر وسايل اصلي توليد اجتماعي -منابع-
ثروت هاي طبيعي -آب ،هوا و سالمت محيط زيست و  -...نظام آزاد از حاكميت طبقاتي بر
پا گردد و به استثمار انسان از انسان پايان داده شود.
شرايط گذار از سرمايه داری به سوسياليسم از اين روی به عینیت تاریخی به مفهوم
”مرحله گذار“ بدل شده است ،زيرا از يک سو بازتوليد به شيوه ي سرمايه داری ،که در
دوران طلوع آن شيوه ای انقالبی وترقی جويانه بود ،اکنون به خطری جدی برای تداوم
شرايط شيوه توليد کمونيستی
زندگی انسان بر روی زمين تبديل شده است ،و از سوی ديگر،
ِ
با انقالب علمی -فنی رشد نيروهای مولده ،به شيوه ي روز بازتوليد نيازهای مادی ومعنوی
انسان تبديل شده است .شيوه ي توليدی ای که شرايط تداوم زندگی انسان را بر روی زمين
ممکن می دارد (.)١٣
برداشت مکانيکی از دوران گذار ،که به پنداري ،گويا با فروپاشی اتحاد شوروی پايان يافته
است ،با اين نگرش ديالکتيکی ،نادرستی خود را نشان می دهد و ضرورت توضيح
روشنگرانه ي دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم و ضرورت مبارزه برای تحقق
يافتن آن مستدل می گردد .با اين توضيحات ،برداشت ماترياليسم تاريخی ي انديشه ي طبری
در شعر زندانش درک می گردد که شکست کوشش گذشته انسان را برای دستيابی به «گاه
خوشبختی» ،در برابر زايش اکتبر قرار نمی دهد:
«از بد حادثه ايام بود که زمين سقط نمود ،آنچه را داشت به تن ،آنچه را خواست به جان».
اين در حالی است که با فرارسيدن دوران گذار« ،زمان» فرا رسيد:
«ليک در اين دوران ،باز پيچيد زمين ،نطفه اش بست زمان ،نطفه ای بس سنگين  ...بادها
شد طوفان  ...و در اين زايش و درد  ...مام ميهن زائيد ،طفلی آمد به جهان ،که ورا نام
نهادند اکتبر ،که چو نيلوفری بنشست به مرداب زمين».
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بمبـاران
ديالکتيک ”کرانمندی و بی کرانی“” ،حقيقت نسبی و حقيقت مطلق“.
شعر ”بمباران“ كه تصوير شاعرانه و هنرمندانه صحنه اي سنگين و غمگين است كه انگار
در نگاهي «حريصانه بر روزن تنگ خاطره ها ،كه هر روز تنگ تر مي شود”( »... ،به
آنكس كه به او مي انديشم“) خلق شده است ،داراي استعاره هاي زيبايي است كه در آن ها
«شاعر در پس هر سطري بَاغي از عاطفه و انديشه خود را پنهان ساخته است» (با،
ديباچه):
حصار دشت»« ،آنسوي پرچين انتظار»« ،شب بيني دزدانه»،
«شب كوچه هاي بي
ِ
«ديوالخ شب»« ،دامن جذاب جاذبه زمين»« ،چراغ روشن شب  ...كه با رنج پدر مي
سوزد ... ،مرده است» و ...
حصار دشت» ،ديالكتيك ”كرانمندي و بي
پيش تر اشاره شد كه استعاره ي «كوچه هاي بي
ِ
كراني“ ،ديالكتيك ”حقيقت نسبي و مطلق“ و  ...را ترسيم مي كند( .در ارتباط با مفهوم واژه
«ديوالخ» به زيرنويس شماره  ، ١٠مراجعه داده مي شود).
در اين سروده زندان نيز طبري چند اليگي ديالكتيكي انديشه خود را (كه پيش تر نيز به آن
پرداخته شد) با استعاره هاي استه تيك به نمايش مي گذارد .در مشق فرداي دخترك ،همان
قدر بي كراني زندگي ترسيم مي شود كه در دوست داشتن ستاره ها ،اميد مستدل نيروي نو به
پيروزي آينده مستدل مي گردد .در اينجا نيز انتظار ،انتظاري عبث نيست ،فعال است« .مشق
فردا» را مي نويسد ،انديشه آگاهانه ،در حالي كه در انتظار ”اتفاق“” ،حادثه ديالكتيكي“ است،
زيبايي «ستاره»ها را بر مي شمرد و «دوست» داشتن را خواستار است.

بمبـاران
شبى تيره است ،سكوت چيره است ،زنجره ها حاكميت شب را جار مى زنند.
ب كوچه هاى بى حصار دشت ،ستاره ها بر متن آسمان چسبيده اند ،و از دور ،چشمك
در ش ِ
مى زنند آهسته و آرام ،چون دلداده اى از آنسوى پرچين انتظار ،در شب نشينى دزدانه اش،
دل ز معشوق مى برد پنهان.
در حياط قيرگون شب ،در خانهاى حقير ،دختركى با مدادى كوچك ،مى نويسد مشق فردايش
را ،بزير سايه نور چراغى ،كه با رنج پدر مى سوزد.
آهسته زمزمه مى كند ،دخترك با خود ،مشق فردايش را،
«ستاره زيباست ،من ستاره ها را دوست دارم »...
ناگهان از ديوالخ شب ،ديو مرغى با پر و پيكرى آهنين ،با مزاج و دمى آتشين ،تخم مرگ و
تخريب ،در دامن جذاب جاذبه زمين مى نهد.
آنك ،ديوك انفجار ،در قفايش آوار و آتش فشان خاك بر افالك ،خروار خروار.
دخترك بر سياه مشق فردايش خفته است ،چراغ روشن شب مرده است ،ستاره ها بر آسمان
چسبيده اند ،و از دور چشمك مى زنند ،خسته و آرام ،چون دلداده اى از آنسوى پرچين بلند
شب.
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پيش تر در باره واژه ”ديوالخ“ اشاره شده بود .در زيرنويس شماره  ١٠نيز در اين باره و
واژه تركيبي «شب زده» اطالعاتي ذكر شده است كه تكرار برخي از آن ها در اين سطور
شايسته است.
احسان طبرى پيش از زندانى شدن در سال  ١٣٦٢پژوهشى درباره “ابوالفضل بيهقى و
جامعه غزنوى“ انجام داده است كه براى اولينبار پس از مرگش توسط انتشارات حزب توده
ايران در سال  ١٣٨٠از روى دستخط باقى مانده از او به چاپ رسيد و نشر يافت .او در اين
اثر به خاطر وجود «تركيبات زيبائى از لحاظ واژه و عبارت فارسى  ...كه مى تواند تاحدى
امروزه احياء شود [ ...و]  ...برخى مصادر بسيط فارسى [ ...در]  ...زبان بيهقى [كه] قدرت
بيان موجز قابل توجهى نشان مى دهد ،»...و همچنين به خاطر «كهنبودگى (آركائيسم) يا
ويژگىهاى صرفى و نحوى آنها [ ...و]  ...شيوائى و زيبائى  ،»...آنها را از تاريخ بيهقى
انتخاب مى كند و با معانى آن ها در پژوهش خود نقل مى كند .واژه ها و جمالت انتخاب شده
و اغلب با اضافه نمودن توضيحاتى به بيش از  ٢٥٠نمونه مى رسد.
يكى از اين واژه ها ،واژه “ديوالخ“ است .احسان طبرى در توضيح ويژهاى كه براى اين
كلمه در زيرنويس مى دهد ،واژه “الخ“ را همانند واژه آلمانى  Lochاعالم مى كند« :الخ مانند
 Lochدر زبان آلمانى بهمعناى سوراخ است و ديوالخ يعنى حفره بزرگ( ».صفحه  .)٦٠سپس
در صفحه ي  ٩٢در متن به توضيح واژه ديوالخ نيز مى پردازد و مى نويسد« :ديوالخ
آخورهاى بزرگى بود براى بستن پيل يا شتر به ويژه در قلعت هاى نظامى كه تحت نظر
كوتواالن (حاكمان قلعه) اداره مى شد ،مانند ديوالخ هاى رباط كروان».
بى علت نيز نيست ،كه احسان طبرى اين واژه را كه در پژوهش خود به طور دقيق و وسيع
مورد توجه قرار داده است ،در استعاره اى براى استفاده در شعر “بمباران“ بهكار برده
است .او اصل لغت را با مفهومى كه خود در كتاب پيش گفته بر مى شمرد و متفاوت است با
مفهوم واژه در فرهنگ هاى برشمرده شده ،در شعر ”بمباران“ به كار مي برد.
صرفنظر از اين واژه ،واژه “ژاژخاي“ را او نيز در پژوهش خود در صفحه  ٣٢كتاب
برجسته مى سازد و معناى آن را در ارتباطى به نقل از بيهقى چنين برمى شمرد «مردى
پُرمنش (يا َبرمنش) و ژاژخاى و بادگرفته بود» .او اين واژه را در قطعه “بر مرداب تن،
مزدوران ارتجاع به كار مى گيرد.
نيلوفر انديشه مى رويد“ برای بيان صفت منفی حاكمان و
ِ
...
اكنون كه از شباهت واژه ها سخن رفت ،اضافه شود كه واژه تركيبي «شب زده» را احسان
طبري در اثرش با عنوان ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ (ص  )٩٥و در افشاي «سفسطه
گران» كه «شناخت علمي تاريخ را محال مي دانند» به كار برده است .او آن ها را با لحني
استهزار آميز متهم به آن مي كند كه آينده را نشناختي ،همانند «بياباني شب زده» ،مي پندارند
و مي خواهند القا كنند .در آنجا آمده :به نظر آن ها« ،گذشته چراغ هايي است كه از دور
سوسو مي زند و آينده بياباني است شب زده».
احسان طبري همين واژه تركيبي را در شعر ”وعدهء ديدار“ نيز به كار برده است .در اين
شعر كه عليه دشمن طبقاتي و خطاب به آن ها سروده شده است و نشان مبارزه جويي و
خوشبيني تاريخي او به مثابه نيروي نو در نبرد عليه نيروي كهن و ارتجاعي است ،با غرور
سرانجام نبرد نو عليه كهن فرياد مي زند« :اي آنكه در برابر
ت آگاهان ِه
مبتني بر شناخ ِ
ِ
چشمانم بستر پوالدين نهادي ،اي آنكه آسمان ذهنم را بي ستاره مي خواهي ... ،من هر شب با
خيش نگاهم ،زمين آسمان شب زده را شخم مي زنم ،تا بشكفد ُگل اختران ،نورشان را با چشم
هايم مي بويم ».آري! «من هر شب در آسمان ،وعدهء ديدار دارم با ستارگان»! ...
به كار بردن «ديوالخ» و «شب» و خلق واژه تركيبي «ديوالخ شب» كه توسط طبري در
سروده كوتاه ”بمباران“ به كار برده شده است ،همانند تركيب «شب زده» ،در هيچ يك از
كتاب هاي لغت نامه يافت نشد.
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بي همتايي اين واژه هاي تركيبي در كتاب هاي لغت نامه مورد بررسي قرار گرفته ،اجازه
مي دهد ادعا شود كه احسان طبري به احتمال قريب به يقين آفرينده واژه تركيبي «شب زده»
است كه در دو اثر خود ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ و شعر زندان با عنوان ”وعدهء
ديدار“ با مضموني مشابه به كار گرفته است .همين حكم را مي توان در مورد واژه تركيبي
«ديوالخ شب» نيز ابراز داشت.
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دیـار آشنـا
شعر ”ديار آشنا“ شايد باري ديگر نگاهی از «روزن تنگ خاطره ها ،كه هر روز تنگ تر
مي شود» (”به آنكس كه به او مي انديشم“ ،شعر زندان) باشد كه عجين شده است با شناخت
ديالكتيك ”محتوم بودن زندگي فردي و ابديت ،تداوم زندگی“:
«در روند جاري رود ،پيوسته ترا مي جويم ،پيوسته ترا مي پويم» (همانجا).
همبستگي احسان طبري به زادگاهش در تصوير زير ،شورانگيز است:
«پرنده اي زيبا ،كه نشاني آشنا دارد ،يكه و تنها ،در آسمان بر فراز سرم ،موج مي زند چون
دريا ...
از زادگاهم ،پرگشاده است بسوي من ،از سواحل سبز آبي شمال .»...
«خاطره»اي كه براي انديشه ي ماالمال از خوشبيني تاريخي ،بدون هر مرزي در ارتباط
قرار مي گيرد با ديالكتيك ”بود و نبود“” ،مرگ و زندگي“:
«آنجا كه آفتاب ،اين گوي آتشين ،از طشت الجوردي خزر ،چون سمندر رستاخير مي آورد
در پگاه ،و آنگاه چون ققنوسي در آتش خويش مي نشيند آرام ...
هم آنجا كه خاك هيچگاه يائسه نمي شود ،هيچگاه پروانه ها بي گل و برگ نمي مانند »...
(همانجا).
«گريز  ...به سوي زايشگاه پرتو ،براي نوسازي جهان و پيكر خود ( »...با ،)٢ ،گره مي
خورد با «خاطره» زنداني ِ در بند.
وحدت مرگ و زندگی را طبری «گوهر زيستن» اعالم می کند:
«گرما مي گريزد .روشني فرو مي كاهد .و اين هر دو گوهر زيستن است» (با.)٤ ،
زنداني در بند« ،شكوفه اي از آرزو هستم  ...در اين شب بيدار»« ،در تهي گاه بيگانه» (با،
 ٤و  )٣و درد و رنج خود را فرياد مي زند:
تن
«مرا نخواهد ديد ،مرا نخواهد ديد ،زيرا حصارهاي تنگ مرا در خود گرفته اند ،بر ِ
دريچه هاي سلولم ،گوئي جوشن رزم پوشانده اند ،و بدين سان ،انعكاس نور بر تنم ،از
چشمان زيبايش ،پنهان گشته است».
فرياد اين درد و رنج را مي توان در شعر كوتاه با عنوان ”غزل“ هم شنيد كه احسان طبري
در «نثر موزون شاعرانه» ديگري خطاب به «رستم دستان» سروده است و از او خواستار
است كه « ...يك دم ز سر لطف ،بنشين بر سر چاهم .»...
تلخي ِ انتظار آرزومندانه ي نگاه يار در دو شعر ”ديار آشنا“ و ”غزل“ ،سايه اي سنگين بر آن
ها افكنده است.

دیـار آشنـا
پرندهاى زيبا ،كه نشانى آشنا دارد ،يكه و تنها ،در آسمان بر فراز سرم ،موج مى زند چون
دريا.
و تنها ارتفاع ،او را ز من ساخته است جدا.
شايد،
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شايد ،پرنده مهاجرى است ،كز بركه اى كوچك و آرام ،از ميان نهالستان هاى توسكا ،از
زادگاهم ،پرگشاده است بسوى من ،از سواحل سبز آبى شمال ،آنجا كه آفتاب ،اين گوى آتشين،
از طشت الجوردى خزر ،چون سمندر رستاخيز مى آورد در پگاه ،و آنگاه ،چون ققنوسى،
در آتش خويش مى نشيند آرام.
آنجا كه باران ،در وعده گاه خاك ،انتظار را به نسيان سپرده است
آنجا كه اسبان چوبى كودكان ،در استراحت شبانه خويش سبز مى شوند ،و حتى چوب دستت
را بكارى ،سبز خواهد شد.
همآنجا كه خاك ،هيچگاه يائسه نمى شود ،هيچگاه پروانهها بى گل و برگ نمى مانند.
شايد از آنجا ،پيامى آورده است از ياران بارانى ام.
***
هاى زندان.
چشم ها مى گردند ،در هياهوى سكوت
ناهنجار تراكم بيمارگون ِه ساختمان ِ
ِ
مبهوت گشته است.
***
مرا نخواهد ديد،
مرا نخواهد ديد،
زيرا حصارهاى تنگ مرا در خود گرفته اند ،بر تن دريچه هاى سلولم ،گوئى چوشن رزم
پوشانده اند ،و بدين سان ،انعكاس نور بر تنم ،از چشمان زيبايش ،پنهان گشته است.
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پیغـام
ديالکتيک ”بود و نبود“” ،کرامندی و بی کرانی“.
در شعر ”پيغام“« ،تقديم به كودكان ميهنم» ،حال و آينده را طبري با «رسني» گسست ناپذير
از بافت «زنده» به هم می تند:
سني بافت كنم ،گر تو باشي با من ،مايه اش يافت كنم ،تار و پودش
«بشنو اينك دو كالمَ ،ر َ
زنده ،تا كه بيدادگران ،نكنندش پنبه  ...هديه اي بهر زمان  ...بهر آزادي گل .»...
در اين شعر ،ديالكتيك ضرورت بازتوليد زندگي و نبرد براي رشد تاريخي و منطق نهفته در
آن را آموزگار توده اي ها باري ديگر در جلوه ي ديالكتيك مرگ و زندگي ،محتوم بودن
زندگي فردي و ابديت زندگي مي آموزد .در «نثر موزون شاعرانه» ديگرش ”گريز“ كه در
بند زندان ارتجاع جمهوری اسالمی سروده است ،نيز ما با ديالكتيك ضرورت بازتوليد زندگي
و شرايط نبرد آشنا مي شويم.

پیغــام
تقدیم بـه كـودكـان میهنـم
دارمت يك پيغام ،اى گل نورسته ،كه بگويم فرجام ،ابتدا بر تو سالم.
از من و همرزمان ،بشنو اينك دو كالم.
سنى بافت كنم ،گر تو باشى با من ،مايه اش يافت كنم.
َر َ
تاروپودش زنده ،تا كه بيدادگران ،نكنندش پنبه.
هديه اى بهر زمان ،تار تدبير كهن ،بزند حلقه به آن ،بكشد دار به دار ،بهر آزادى گل ،بزند
سنگ به خار ،تا كند غير فرار.
اى كه ميالدت خوش ،برسد جفت به يار ،باش با گل همراز ،همچو درياى خزر ،عمر تو باد
دراز.
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قو خورشید را انتظار می کشد
ديالکتيک ”تاريخی و منطقی“.
زنده ياد احسان طبري در شعر ”قو ،خورشيد را انتظار مي كشد“ ،حماسه اي در وصف زن
و نبرد تاريخي براي دستيابي به تساوي حقوق زن« ،در انتظار دراز و دردآور خورشيد»،
خلق كرده است .در تصوير سرنوشت تاريخي زن كه در بخش عمده ي دوران قريب به
صدوپنجاه هزارساله روند ” َمرد ُِم ِش“ انسان همو زاپينس مركز و لنگر گروه ،خانواده و ...
گونه ي انساني بوده است (با محاسبه هستي انسان نئاندرتال در روند ” َمرد ُِم ِش“ انسان ،اين
دوران قريب به يك ميليون سال است) که امروز هم بقاياي ابتدايي از آن را نزد برخي از
گروه ها و قبايل انسانی در منطقه آمازون ،جنگل هاي جنوب شرقي آسيا ،در برمه و  ...مي
توان يافت ،خواننده در «هر سطري [با] باغي از عاطفه و انديشه»ي (با ،ديباچه) انديشمندی
روبروست که در شرايط زندان نيز به طيف وظايف حزب طبقه کارگر می انديشد و آن را
می آموزاند:
«ترا انكار كردند ،لطافت گلگونت را ،اشك هاي چون خونت را ...
بر دريچه هاي آرزويت ِگل گرفتند ...
غمين تنهايي محصور
دنيايت را باغچه اي نهادند ،در حيات خلوط خانه ات ،كه با پرچين
ِ
شده بود ...
آسمان بر تو حكم راند ،به كثرت باران هايش ،و ترا نيمه خواند ...
حاكمان و محكومان ،توامان بر تو حكم راندند... ،
عاشقانت بر تو حكم راندند... ،
فرزندانت بر تو حكم راندند ،هم آناني كه ديروز از پستان هايت شيره حيات مي مكيدند .»...
مش انسان با آمدن «خورشيد»
روند طوالني نبرد براي تساوي حقوق زن با مرد و روند َمر ُد ِ
راه حل ديالکتيکی منطقی -تاريخی خود را می يابد.

طبری با گره زدن مساله تساوی حقوق زن و مرد با روند َمر ُدمش انسان  --که
با آغاز دوران ”تاریخ واقعی“ انسانیت در جامعه كمونیستي به راه حل
دیالکتیکی خود دست می یابد  ،--بر اهمیت درک تساوی حقوق میان زن و مرد،
به مثابه مساله ای ”انسانی“ و در ارتباط با هستي گونه ي انسان تاکید می کند.
اين انديشه ي طبری در ”با پچپچه پاييز“ ( )12در «حجم بلند ذهن» که همانند بلندای «کاکل
بلند کوه ها ،که اولين تماشاگر سپيده دمانند ،اولين آشيانه زمينی اشعه خورشيد» هستند نيز
خود مي نمايد و تقريبا با همان واژه هايی تصوير می شود که در ”قو ،خورشيد را انتظار می
کشد“ نيز پرداخته مي گردد:
« به ياد دارمت اي زيباي من و عشق ما نپژمردني بود .و بلور محبت ما فراروييد و زندگي
چرخشت ساليان از ما عصاره اي تلخ چكانيد .آه چه اشك ها و چه دردهاي نهفته
را ساخت.
ِ
و ناگفته! ...
و مرواريدهاي شب و روزمان ،چه سبك سرانه غربال شد!
و چگونه عمر ،طاقهء ابريشمين خود را فرو پيچيد! ...
انتظارها .انتظارها در چارچوب هستي ما ،سوزن دوزي بي انتها بود.
و تو اي پرستيده من ،حفره هاي تاريك اين انتظار را با نور بزرگ خود پركردي و مرا از
تهي بودن سرنوشت رهاندي و ما با هم در كنار دره هاي ژرف و درياهاي آشفته و در زير
آسمان خشمناك ايستاديم.
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در خروج فرا مي رسد( »... .با.)١٢ ،
و در اين
داالن عكس هاي ِ گوناگون ،سرانجام ِ
ِ

براي طبري ،آزادي ي زن و آزادي ي انسان زیر ستم طبقاتي داراي مضموني
واحد هستند:
«اگر مرا بر دار کردند ،ترا خوار کردند ،اگر لبخند را از لبانم گرفتند ،ترا هرگز لبخند
نياموختند ،اگر بال های مرا شکستند ،ترا هرگز پرنده نخواستند ،من زيستم ،و تو زيستی
شکيبا ،در انتظار دراز و دردآور خورشيد »...

قـو خورشیـد را انتظـار مـى كشـد
 بمناسبت  ٨مارس روز جهانى زن -ترا انكار كردند ،لطافت گلگونت را ،اشك هاى چون خونت را ،نگاه عاشقانه ات را ،زيبائى
شاعرانه ات را.
آسمان خانه ات
سقف خانه هايت را كوتاه ساختند ،بر دريچه هاى آرزويت گل گرفتند ،و
ِ
هماره ابرى بود ،و تو خورشيد را انتظار مى كشيدى.
***
دنيايت را باغچه اى نهادند ،در حياط خلوت خانه ات،
غمين تنهايى  ...محصور شده بود،
كه با پرچين
ِ
ب خونينت را كاشتى،
قل ِ
پايان حقارت ها را ،و تو
و زبان خاموش و شيرينت را ،و رنج ها را ،و قصه هاى بى
ِ
خورشيد را دردمندانه انتظار مى كشيدى.
***
آسمان بر تو حكم راند،
به كثرت باران هايش،
و ترا نيمه خواند.
زمين بر تو شوريد ،و ترا انسانى حقير ناميد.
حاكمان و محكومان ،توأمان بر تو حكم راندند.
همسرانت بر تو حكم راندند
و تو ،مرهم دردهايشان بودى.
عاشقانت بر تو حكم راندند
آنانى كه نوازش دستانت را تمنا مى كردند،
فرزندانت بر تو حكم راندند
هم آنانى كه ديروز از پستان هايت شيره حيات مى مكيدند.
و آسمان گواه بود ،و ماه و خورشيد گواه.
ترا در حرير پيچاندند ،و تو هيچ نگفتى ،و دردمندانه نگاه مى كردى مظهر خورشيد را.
تو را در سرير خواستند ،و تو هيچ نگفتى ،و نگاه مى كردى.
ترا چون تابلويى رنگين ،بر ديوار سرد خانه ها آويختند ،و تو هيچ نگفتى ،و باز هم نگاه مى
كردى.
***
اگر مرا بر دار كردند ،ترا خوار كردند.
اگر لبخند را از لبانم گرفتند ،ترا هرگز لبخند نياموختند.
اگر بال هاى مرا شكستند ،ترا هرگز پرنده نخواستند.
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من زيستم ،و تو زيستى شكيبا ،در انتظار دراز و دردآور خورشيد.
يك روز ،چون امروز ،خورشيد به خانه مان آمد ،همانگونه كه بر تو تابيد ،بر من تابيد و بر
غنچه تابيد.
تو شكفتى ،من شكفتم ،و گل هاى باغچه شكفت ،و پرنده اى كوچك ،اما خوش آواز ،بر
پرچين غمين حياط خانه مان نشست ،و در جشن افتتاح عطر باغچه مان ،شادمانانه خواند ،و
تو خواندى و من خواندم و آنگاه هم صدا شديم ،و يك صدا خوانديم.
***
طبري در ”با پچپچه پاييز“ و در شعر سروده در زندانش” ،قو ،خورشيد را انتظار مي كشد“،
روند ” َمرد ُِم ِش“ انسان را باري ديگر ،اين بار از ديدگاه «اولين برده» (ماركس) در جامعه
طبقاتی ،ترسيم مي كند .در طول هزاران ساله ي دوران بَ َدوي رشد جامعه ي بشري ،همان
طور كه اشاره شد ،زن داراي نقش و جايگاه مركزي بوده است .در اين دوران طوالني تحت
تاثير رشد نيروهاي مولده و برقراري حاكميت مرد و تقسيم جامعه به طبقات ،با روندي
روبرو هستيم كه در نگرش اول از بلنداي تاريخي جامعه بورژوازي و برداشت ليبراليستي
”برابري“ در اين نظام ،قابل درك نيست ،بلكه تنها با درك ديالكتيك ”تاريخي و منطقي“ ،در
روند فرازمندي ماترياليسم تاريخي جامعه بشري شناخته و درك مي شود.
با توجه به اين تاريخ طوالنی مبارزه برای تساوی حقوق زن با مرد است که نمی توان اين
مبارزه را در سطح تنها حقوقی -اجتماعی (سياسی -مدنی) در جامعه ي طبقاتی کافی دانست
و بايد آن را تا سطح تساوی حقوق اقتصادی تعميق بخشيد .آزادی واقعی زن و تساوی حقوق
او با مرد و پايان سرکوب جنسی مبتنی بر زندگی «اولين برده» (مارکس) در جامعه انسانی،
هنگامی فرا خواهد رسيد که جامعه از شرايط بردگی روزمزدی فرا رويد و دوران واقعی
تاريخ انسانی ،تاريخ انسانيت فرا رسد .ديالکتيک تلفيق مبارزه برای آزادی زن ،برده ي قديم
و کارگر ،برده ي روزمزد ،برده جديد در صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمايه داری ،از
اين منطق ضرورت تاريخی برخودار است.
عجيب هم نيست كه نظريه پردازان بورژوازي ،مانند كارل پوپر ،نخواستند و نتوانستند
سرشت تاريخي دوران َب َدوي جامعه كمونيستي كهن ( Urokommunismus )١٤بشري و جامعه
سوسياليستي -كمونيستي را درك كنند و هر دو را ”جامعه توتاليتر“ ناميدند .پوپر تز ”جامعه
باز و بسته“ را ارايه داد كه بر پايه برداشت ”دموكراسي“ در جامعه بورژوازي امروزي پايه
نهاده شده است.
پيش تر اشاره شد كه طبري ديالكتيك «منطقی و ضرور» و يا «منطقي و تاريخي» را در
”بنياد آموزش انقالبي“ (ص « ،)٤٢پروسه رشد و تكامل» مي نامد .روند تاريخي رشد،
منطقي دارد« .وحدت تاريخي و منطقي ... ،حاوي پروسه تكوين ”كل“ است( ».همانجا).
« وحدت تاريخي و منطقي در آنست كه مناسبات و وابستگي هاي جهات يك كل معين ،تاريخ
ظهور آن كل و تشكل ستروكتور ويژه ي آن را بيان مي كند».
نقش مركزي و مادرشاهانه زن در جامعه بَ َدوي ،نقشي منوط بر شيوه ي توليد در اين دوران
بود كه عمدتا در جستجو و جمع آوري مواد خوراكي محدود مي شد .در چنين شرايطي ،نقش
جمع و كل براي حفظ شرايط تداوم هستي گروه ،ضرورتي تاريخي را تشكيل مي داد كه با
منطق خود ،يعني در اولويت تام قرارداشتن منافع جمع بر منافع فرد تعيين می شد .زن و
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مادر به مثابه ي مرجع بازتوليد حيات ،مرکز ثقل منافع جمع را تشکيل می داد و در مركز آن
قرار داشت.
دوران طوالنی مادر شاهی متکی به شيوه ي توليدی بدوی در جامعه كمونيستي كهن بر اين
پايه استوار و ضروری بود .ناميدن چنين جامعه اي به عنوان ”جامعه توتاليتر“ توسط كارل
پوپر كه در آن گويا حاكميت جمع بر فرد برقرار است ،به طور ساده عدم درك شرايط
تاريخي جامعه بَ َدوي مبتني بر همبستگي و همياري انسان ها توسط پوپر است .اين در حالي
است كه در جامعه كمونيستي آينده كه در آن با رشد و آزادي نيروهاي مولده ،زمينه تاريخي
استثمار انسان از انسان محو شده است و تامين نيازهاي مادي و معنوي هستي انسان در
سطحي فراخ و همه جانبه تامين مي شود ،ضرورت وجود استبداد و ”توتاليتاريسم“ نيز محو
گشته و از اين روي تز كارل پوپر درباره ي توتاليتر بودن جامعه کمونيستی آينده ،فاقد زمينه
علمي و واقعي مي باشد.
نظر بانيان سوسياليسم علمي در مانيفست كمونيستي درباره ي به وجود آمدن شرايط همه
جانبه ي رشد فردي در جامعه مبتني بر همبستگي و همياري ي کمونيستی ،به عنوان پیش
شرط رشد كل جامعه ،تنها با درك برقراري شرايط تساوي حقوق کامل زن با مرد در آن
قابل شناخت و درك است .از اين روي بايد درجه ي برقراري تساوي حقوق زنان در جامعه
را ،نزديكي و دوري از برقراري آزادي و تساوي حقوق براي انسان به مفهوم عام آن ،براي
گونه ي انساني و برقراری ارزش های انسانی درك كرد.

اولین ”ضدانقالب“ در جامعه انساني
در استعاره «آسمان بر تو حكم راند ،به كثرت باران هايش ،و ترا نيمه خواند  ،»...مضموني
نهفته است كه هنگام مطالعه كتاب پيش گفته ”جامعه كمونيستي كهن“ (نگاه شود به زيرنويس
 ،)١٤سطور زير در ذهن خواننده تداعي مي شود.
در اين كتاب نتايج تحقيقات چند دهه اخير باستان شناسان مختلف در رابطه با مساله مالكيت
جمعي در جامعه َب َدوي (به طور عمده در منطقه خاورميانه كنوني) ارايه شده است .در طول
چندين ده هزار ساله ي اين دوران كه گروه هاي انساني با جمع آوري مواد خوراكي و شكار
نياز تغذيه خود را بر طرف مي كردند ،زن و مادر با بازتوليد زندگي ،نقش مركزي را در
گروه ه اي انساني ايفا مي كند .در اين دوران ،سنت ها جنسي زن (تنهايي و جدايي زنان از
گروه در دوره عادت ماهانه) كه در هماهنگي با گردش  ٢٨روزه ماه بر دور زمين قرار
دارد و همچنين آميزه آزاد در هر نسل (زن هاي هر نسل از طرف كودكان همان نسل ،همه
مادر خطاب مي شوند) در گروه (كه نقش تعيين كننده در ممانعت شيوعِ بيماري ارثي ايفا مي
كند) ،نقش پراهميتي در مادر محوري ي هستي گروه بر عهده دارد.
ديرتر و با بيشتر شدن نسبي تعداد افراد گروه و رشد ابزار شكار ،تقسيم كار طبيعي به وجود
مي آيد .شكار عمدتا توسط مرد و جمع آوري مواد خوراكي توسط زن انجام مي شود .در اين
روند و در طول زمان ،شناخت دانه هاي قابل خوردن و  ،...و ديرتر ،كشف امكان بازتوليد
دانه ها در كنار آبروها توسط زن ،تقسيم كار طبيعي را تعميق مي بخشد .شناخت و فرهنگ
توليد كشاورزي و دامداري رشد مي كند و در طول زمان بر بازده ناشي از شكار حيوانات،
كه مستمر نبود و با خطر همراه بود ،پيشي مي گيرد .آن طور كه تحقيقات متفاوت نشان مي
دهد ،رشد فرهنگ توليد كشاورزي نزد گروه هاي انسان هموزاپينس كه از قريب به ٢٥
هزار سال پيش تنها گونه انساني بر روي زمين است ،شرايط گرايش به سكنا گزيدن در
مناطق مناسب را به وجود مي آورد .اين گرايش ميان هجده تا دوازده هزار سال پيش در
دوران ”سنگ نو“ ،به گرايش عمده نزد گروه هاي انساني (عمدتا در منطقه خاورميانه
كنوني) بدل مي شود.
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مرد تا اين دوران و به دنبال تقسيم كار طبيعي ،به طور عمده تنها به شكار حيوانات مي
پرداخت .با رشد نيروهاي مولده ،شرايط عيني جديدي در هستي گروه هاي انساني ايجاد شد.
توليد كشاورزي به توليد عمده بدل مي شد .ارتقاي بازده توليد ،انسان را در وضعي قرار داد
كه بتواند تقسيم كار جديدي را در خانواده و ديرتر در خاندان ها بوجود آورد :تقسيم كار بدني
و فكري!
همزما ن ،و در جستجوي پاسخ به بغرنجي هاي پديده ها در طبيعت و علل آن ،روند رشد
ت هنري و انديشه مذهبي (”آگاهي سحرآميز -مذهبي“ توماس مچر ،هنر ،ص )١١٢
ذهني ِ
نقشي روزافزون مي يابد .اولين آثار هنري (”ونوس در گالگن برگ ،ماموت در آلپ شوابن“
ب فرانسه و
 ٣٥هزارا سال پيش ،توماس مچر همانجا ،ص  )١١٨و نقاشي در غارها در جنو ِ
يا در جنوب غربي مصر قريب به بيست هزار سال پيش آفريده شده اند ،اولين آثار ساخته
هاي سفالي نزد خانوارهاي انساني در ناحيه شرقي تركيه كنوني يافت شده اند كه دوازده تا ده
ت سفالي ،هنوز ظروف مصرفي را تشكيل نمي دهند ،بلكه
هزار سال قدمت دارد .اين قطعا ِ
تكه هاي گرد و مربعي با نقاشي در يك طرف هستند كه به نظر باستان شناسان ،همانند نقاشي
در غارها ،توسط زنان آفريده شده اند (اين در حالي است كه در جنوب چين ظروف سفالي با
قدمت دوازده هزار ساله كشف شده اند) .آثار هنري در مراسم در ارتباط با سنت هاي (جنسي
زنان) و ديرتر مراسم روحاني -مذهبي به كار مي آمدند.
با ايجاد شدن شرايط عيني و ذهني (تقسيم كار فكري و بدني) براي پايان دادن به قدرت
معنوي و مادي زن و نقش او در توليد كشاورزي در گروه و خانواده است كه مساله تغيير
وراثت از مادر به پدر و از اين طريق پايان بخشيدن به دوران طوالني مادرساالري تحقق
مي يابد .اين تغييرات مصادف است با گرايش به سكنا گزيدن انسان ،توليد كشاورزي و بهره
گيري از حيوانات اهلي .در اين دوران تغيير ”تقويم“ از گردش ماه به خورشيد نيز عملي مي
گردد كه در ارتباط قرار دارد با نياز در توليد كشاورزي .ايدئولوژي مورد نياز براي
تغييرات ضروري ي عيني در هستي گروه كه اكنون با كثرت نسبي تعداد افراد و با آغاز
ايجاد شدن ”دمكراسي نظامي“ همراه است ،توسط روحانيون و مردان پايه ريزي مي شود و
عليه موقعيت معنوي و مادي زن و مادر در گروه و پايان بخشيدن به موقعيت مركزي زن و
قرار داشتن آن در مركز ثقل هستي گروه ،خانوار و  ...عمل مي كند.
در اين دوران است كه انديشه مذهبي زن ستيزانه ،به مثابه اهرم ایدئولوژیك اولین
ضدانقالب در تاریخ بشري به منظور گذار از نظام َب َدوي ي مبتني بر همبستگي و
همياري انسان ها به جامعه مبتني بر استثمار انسان از انسان ،كه با برده داري خانگي ي زن
و كودك آغاز مي شود ،پايه ريزي شد .بي علت نيست كه كارل ماركس ،زن را «اولين
برده» مي نامد و احسان طبري در توصيف آن ،استعاره پيش را در شعر ”قو ،خورشيد را
انتظار مي كشد“ سروده است« :آسمان بر تو حكم راند ،به كثرت باران هايش ،و ترا نيمه
خواند .»...
نقش زن ستيزانه مذهب ،در اسطوره هاي يوناني و يا مذهب هاي تك خدايي ،در طول تاريخ
در روندي تشديد يابنده به چشم مي خورد و قابل اثبات است .اگر در اسطوره هاي يوناني و
خداشاهان زن در
يا در دوران نخست حكمروايي فراعنه در مصر قديم ،اينجا و آنجا تصاوير
ِ
كنار فرعون كنده كاري شده است و يا در اسطوره هاي يوناني هنوز نقش و وظيفه ”خداي
توليد مثل“ و ”فراواني“ را زنان به عهده دارند ،اين نقش در مذهب هاي تك خدايي به شدت
محدود مي شود و زن را به «نيمه»ي مرد بدل مي سازد.
در كتاب ”جامعه كمونيستي كهن“ ،توسط برخي از باستان شناسان مساله سرشت تغيير در
جامعه بَ َدوي در دوران ”سنگ نو“ و انقالب و يا ضدانقالب ناميدن آن طرح مي شود ،بدون
آنكه پاسخ نهايي به آن داده شود .امري كه براي آن ،علت اسلوبي وجود دارد .تعريف علمي
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اين تغيير بر پايه انديشه ماترياليسم تاريخي ،آن را تغييري بنيادي در جامعه تعريف مي كند.
ولي اين تغيير بنا به سرشت عاطفي نهفته در آن ،دو گانه و بغرنج است .توسط هيچ كدام اما
از باستان شناسان ،به طور مشخص به سرشت ايدئولوژي ”مذهبي“ي زن ستيزانه اين تغيير
و منظور كردن آن به سود و يا عليه سرشت تغيير ،اشاره اي نمي گردد.
تغيير انقالبي اجتماعي در طول تاريخ را كارل ماركس آزاد ساختن نيروهاي مولده از بند
مناسبات توليدي ارزيابي مي كند .در ”انتقاد اقتصاد سياسي“ ماركس اين نكته را چنين
توضيح مي دهد« :در مرحله معيني از رش ِد نيروهاي مولده در جامعه ،آن ها با مناسبات
حاكم توليدي در تضاد قرار مي گيرند ،و يا با سخني ديگر كه تنها بيان حقوقي اين تضاد
است[ ،نيروهاي مولده] با مناسبات مالكيتي اي در تضاد قرار مي گيرند كه تاكنون در
چهارچوب آن عمل مي كردند .اين مناسبات توليدي [كه تاكنون رشد نيروهاي مولده را به
پيش مي راند ]،در اين مرحله به بندهاي رشد نيروهاي مولده بدل مي شود .آن وقت دوران
تغييرات انقالبي ي جامعه آغاز مي شود .با تغيير زيربناي اقتصادي ،روبناي هيواليي ي
حاكم [چندگانه و بهم پيچيد ِه حقوقي ،سياسي ،مذهبي ،فرهنگي و  ،]...كم و بيش كند و تند،
تغيير مي يابد».
به نظر نگارنده ،به خاطر سرشت زن ستيزانه ايدئولوژي مذهبي ،كه همان طور كه در
سطور پيش بيان شد ،به تقسيم طبقاتي جامعه و برپايي نظام برده داري منجر گشت ،مي توان
براي اين تغيير سرشتي ضدانقالبي و در طول تاریخ ضدانساني را پذيرفت و آن را
چنين ناميد .اين نامگذاري كه در آن «احساس و عاطفه» انسان نقش دارد ،در واقعيت زمينه
عيني رشد نيروهاي مولده در اين دوران و «منطق» ماترياليسم تاريخي آن براي تغيير در
جامعه انساني ،خدشه اي وارد نمي سازد!
شناخت اين روند تاريخي براي درك اهميت نظر زنده ياد احسان طبري در ارتباط با آزادي
زن به مثابه قله روند َمرد ُِم ِش انسان ،و از اين طريق درك اهميت مبارزه براي برقراري
جامعه خالي از استثمار انسان از انسان ،به مثابه آماجي تاريخي در كنار مبارزه در نظام
سرمايه داري براي بهبود شرايط دمكراتيك زندگي زن با حذف قوانين ضد زن ،بر مال
ساختن مضمون رسوم و آيين ها و سنت هاي فرهنگي ،مدني ،و مذهبي عليه زنان ،و همچنين
با مبارزه براي پايان بخشيدن به استفاده ابزاري از زن براي سودورزي و نهايتا مبارزه همه
جانبه براي برقراري تساوي كامل حقوق اقتصادي -اجتماعي زن با مرد در اين نظام
استثمارگر ،از اهميت برجسته برخوردار است.
با توجه به اين گذشته تاريخي است كه مي توان به كار بردن اصطالح زيباي «روند
َمرد ُِمش» توسط احسان طبري براي توصيف فرازمندي ي زندگي انسان را مترادف با دست
يافتن به آزادی و تساوی حقوق همه جانبه ي اجتماعی -اقتصادی زن در جامعه ارزيابي
نمود و روند و جستجوي مورد نظر او را در همه ي بعدها و نماهاي آن درك نمود« :آخر
در اين كهكشان ها چيزي را مي جوييم :از بوزينگي تا آدميگري» « ...ما ذرات نوريم .ما
دارندگان عنواني شگرفيم :انسان!!  ...انسان با همه طنين بلورينش» (با ٦ ،و « ... )١٠تو
زيستي شكيبا ،در انتظار دراز و دردآور خورشيد  ...در يك روز ،چون امروز ،خورشيد به
خانمان آمد  ...گل هاي باغچه شگفت ،و پرنده كوچك ،اما خوش آواز ،بر پرچين غمين حياط
خانه ما نشست ،و در جشن افتتاح عطر باغچه مان ،شادمانه خواند ( »...احسان طبري” ،قو،
خورشيد را انتظار مي كشد“ -به مناسبت  ٨مارس ،روز جهاني زن ،-شعر سروده در
زندان).
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«شمن سنگدل است ،ولی ما مغروریم»
سرسختي ،جانبداري ،خوشبیني و پیمان داري در نبرد میان نو و كهن
سه شعري كه طبري در پيش گفتار نانوشته در رديف پشت سر هم قرار داده است و همگي
در خرداد  ٦٥در بند زندان جمهوري اسالمي خلق شده اند ،از مضموني يك پارچه
برخوردارند .همگي «حاصل نبرد»ي در ظاهر «بي راه» در سياه ترين هنگام دوران در بند
بودن ،و در عين حال ،شيپور رستاخيز ققنوس گونه انديشه او هستند:
”به آنكس كه به او مي اندیشم“” ،تولدي دیگر“ و ”بگذار زمان بگذرد“ كه به ترتيب
خطاب به ”محبوب من!“” ،يگانه من!“ و ”مهربان من!“ سروده شده اند ،حاوي يك پيام هستند:
«دشمن سنگدل است ،ولي ما مغروريم!» (با)١١ ،

این غرور ما ،سرسختي ،جانبداري ،خوشبیني و پیمان داري را بر پرچم خود
نگاشته است! زیرا ما نیروي نو و نیروي تغییر آگاهانه و هدفمند شرایط هستي
انسان زحمتكش هستیم!
انعكاس تضاد ميان سنگدلي دشمن و غرور خوشبينانه ي انقالبي ي نيروي نو ،وحدت خود را
در «نبر ِد» نيروي نو در هر سه سروده مي يابد .اهميت اين نكته در پافشاري طبري براي
نشان دادن پاسخ به سنگدلي دشمن در هر سه شعر است و نشان مي دهد كه اين برداشت پديده
اي اتفاقي در انديشه او نيست!
تيك «حرير»گونه «همنوايي
مضمون مقوال ِ
ت ديالكتيكي در هر سه شعر مشابه اند و با استه ِ
ِ
واژه ها و شگفتي پندارها» ،همانند مرواري ِد در صدف خود پنهان ،به كمك «دست افزاري»
تصوير و آشكار شده اند كه طبري آن را «نثر موزون شاعرانه» مي نامد .در هر سه شعر،
ديالکتيک کرانمندی و بی کرانی ،تاريخي منطقی ،تاريخی ضروري است كه همانند مانيفستی
به توصيف حماسه ي نبرد انسان دربند مي پردازد و خوشبينی تاريخی ،غرور جانبدارانه و
پيمان داري نيروي نو را مي نمايد و دورنمای نبرد را روشن می سازد« :سر آن دارم که
غوغايی به راه اندازم»! (با )8 ،و بانگ بر می افکند« :از اين راه بيا که رد پای شير است
تا آن کاخ زيبا» (از ،در خاکستر بامداد)
« به ياد دارمت اي زيباي من و عشق ما نپژمردني بود .و بلور محبت ما فراروييد و زندگي
چرخشت ساليان از ما عصاره اي تلخ چكانيد .آه چه اشك ها و چه دردهاي نهفته
را ساخت.
ِ
و ناگفته! ...
و مرواريدهاي شب و روزمان ،چه سبك سرانه غربال شد!
و چگونه عمر ،طاقهء ابريشمين خود را فرو پيچيد! ...
انتظارها .انتظارها در چارچوب هستي ما ،سوزن دوزي بي انتها بود.
و تو اي پرستيده من ،حفره هاي تاريك اين انتظار را با نور بزرگ خود پركردي و مرا از
تهي بودن سرنوشت رهاندي و ما با هم در كنار دره هاي ژرف و درياهاي آشفته و در زير
آسمان خشمناك ايستاديم.
در خروج فرا مي رسد( »... .با.)١٢ ،
و در اين
داالن عكس هاي گوناگون ،سرانجام ِ
ِ
ت متضا ِد انديش ِه ديالكتيكي ِ هر سه شعر ،در سطور زير آگاهانه به طور مجزا ارائه مي
دو جف ِ
بيان استه
شوند .هدف ،نشان دادن توانايي طبري است براي تصوير هر قطب متضاد در اوج ِ
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تيك هنري از يك سو ،و توانايي براي تكيه گويا مطلق گرايانه بر روي يك قطب كه انگار
ِ
نقطه ”پايان“ را تشكيل مي دهد ،از سوي ديگر .پديده اي كه نزد انديشه غيرديالكتيكي هنري-
سياسي و  ،...اغلب و به مثابه نشان يك سو نگري انديشه غيرديالكتيكي يافت مي شود.
درد و رنج و نااميدي بيان شده در يك قطب متضاد ،كه در بخش نخست سه شعر براي
تصوير «سنگدلي ِ دشمن» ارائه مي شود ،در بخش دوم سه شعر ،در نور «تيغ» انديشه
مغرور» نيروي نو رنگ مي بازد و براي سرسختي ،جانبداري ،خوشبیني و پیمان
«
ِ

داري نیروي نو صحنه خالي مي كند!

به آنكس كه به او مي اندیشم
«محبوب من!
نگاهم را حريصانه بر روزن تنگ خاطره ها  -كه هر روز تنگ تر مى شود  -مى دوزم.
در رنگ افق هاى دور ،در سراشيب تند فروافتادن يك شب بلند ،در كاكل بلند كوه ها  -كه
ت تحفه
اولين تماشاگر سپيده دمانند و اولين آشيانه زمينى خورشيد  ،-در پيوست بى گسس ِ
تكرار ،با تن خاك سراپا ايثار ،در روند جارى رود ،پيوسته ترا مى پويم.
گاه با خود مى گويم:
”اين در براى هميشه بسته خواهد ماند؟
و هيچگاه گشوده نخواهد شد؟
و ياخته هاى زمين ،در انجماد اين برف سنگين ،عقيم خواهد گشت؟
مگر مورچگان در دهليز نمناك و تيره زمين ،توشه ابدى اندوخته اند؟
آه  ...اگر درختان برهنه توسكا پوشش سبز حيات را ،در حجم بلند ذهن خود،
به نسيان
جاويد بسپرند!
و دودكش علم شده بر فرق خانهها ،على الدوام از كار بماند!
زخم هايم را ،دردهايم را ،با كدامين مرهم التيام بخشم؟
سمند سركش آرزوهاى دور و نزديك را ،با كدامين كمند در بند كشم؟
چگونه بر آتش جانسوز درونم ،خاكستر سرد مرگان را بپاشم؟
ترانه هايم را ،و زمزمه هاى خلوت دلم را ،براى كه بخوانم؟ ترانههايم را براى
كه
بخوانم؟“»
(به آنكس كه به او مي انديشم“ ،بخش نخست)

تولدي دیگر
«يگانهء من!
در جوار كوهى مى زيم  -كه نگاهت هر روز با آن در تالقى است  -و باد  ...هرازگاهى،
بوى خاك باران خورده را برايم به ارمغان مى آورد ،و بوى سبز تنت را نيز.
شب وقتى از شيار پنجرهء سلولم ،ماه را مى بينم ،تنهايى ات را به خاطر مى آورم .با خود
مى گويم” :آه  ...ماه نيز چون معشوقم تنهاست“.
و آنگاه ،به ياد موهاى شبقگونه ات مى افتم ،و چشمانت  -كه آرام برهم مى نهادى  -و
نوازش دستان مهربانت ،و لبانت  -كه عاشقانه مرا بسوى خويش فرا مى خواند.
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قلبم به طبش مى افتد ،دردى جانكاه بر دلم خيمه مى زند .گويى طبالى در سينه ام بر طبل مى
كوبد ،نگاهم بر ماه خيره مى ماند ،بغض با چابكى تمام راه نفس را مى بندد ،نفس به شماره
مى افتد ،عضالتم متشنج مى شوند ،پاهايم مرا يارى نمى دهند ،سر به دوران مى افتد ،تن
ناتوان است ،ضجهاى بگوش مى رسد ،گوئى از چاهى عميق:
”غم غريبى است ،ناتوانم ،نيمه جانم ،مرا رها كنيد ،بگذاريد چو مارى بويناك،
در
سوراخى بخزم ،و حصه خويش را در لجنزارها بيابم.
نيرو پيوندش را با عضالتم گسسته است ،اعصاب در پى فريبكارى خويش
است.
نمى توانم ،تا كى؟ تا كجا؟
عمرمان كوتاه است ،مرگمان در راه است ،دردمان بى درمان ،راهمان بى راه
است”( »... “.تولدي ديگر“ ،بخش نخست)

بگذار زمان بگذرد
«مهربان من!
در هياهوى غربت غيبتت غريبم ،و ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا
نشستهام ،و اكنون براى خوشبخت شدن ،تنها به يك چيز محتاجم... .
درد بر دل هامان پرورش خواهيم داد ،سرودهامان را با سوز خواهيم خواند ،اما هرگز
خاموش نخواهيم شد.
آرى محبوب من! ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا نشستهام »...
(”بگذار زمان بگذرد“ ،بخش نخست)
در هر سه شعر ،درد و رنج و انتظار گلوي زنداني در بند را مي فشارد ،هواي تنفسي را از
او مي گيرد ،اما در هر سه شعر ،جرقه ققنوس گونه خوشبيني تاريخي راه را مي گشايد،
روحيه مبارزه جويي و جانبداري ،آموزگارانه ،مبتني بر حقانيت منطق تاريخي راه را همانند
نقاش چيره دستي تصوير مي كند و آن را به نمايش مي گذارد:

به آنكس كه به او مي اندیشم
«نـه! محبوب من! هرگز چنين نبود ،من ،آموخته ام اين را ،تو نيز بدان ،كه بى گمان ،زمان
َدق الباب خواهد كرد ،تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود ،و خورشيد با لبخندى گرم ،انحناى
آسمان را عاشقانه خواهد پيمود ،و آنگاه بهار ،مرهمى سبز بر زخمهايمان خواهد گذاشت».
(بخش دو)

تولدي دیگر
هياهوى ننگ و بنگ ،برقى مى جهد ،اخگرى شعله
«به ناگاه در كشاكش درد و مرگ ،در
ِ
مى زند ،و تن در نگاهى خاكستر مى شود.
ِعشق چون سمندرى رستاخيز مى كند ،علمى خونين بر كف دارد.
يگانه فرمانش را مى راند ،بى تكرار” :بيـائيـد! بتـازيـد!“
و جستى مى زند چون برق و خالى مى شود ميدان.»... .
(بخش دو)
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بگذار زمان بگذرد
«يگانه من! بگذار زمان بگذرد ،بگذار زمين با عظمت سنگينش ،چون پروانه اى به ِگرد
آفتاب بگردد ،و روز از دامن اين شب بلند بدرآيد ،شب را پايانى هست.
بگذار بادهاى بى شمار ،بر علفزارها بوزد ،بگذار خوشههاى سبز گندم در رهگذر باد،
سنبلههاى زرد و طالئى را به بار بنشيند ،بگذار دشت ها در سوگ باران ،سينه چاك چاك
كنند ،بگذار... .
و اكنون به زمان محتاجم ،براى خوشبخت شدن ،به زمان محتاجم».
(بخش دو)
تقسيم اين سه شعر توسط احسان طبري به دو بخش كه هر كدام قطبي از تضاد را در وحدت
«نبرد» نيروي نو تشكيل مي دهند ،از يك سو از عمق شناخت او از دو قطب شكست و
پيروزي در نبرد نيروي نو ،و از سوي ديگر از آگاهي آموزگارانه او براي انتقال اين شناخت
به ذهن مبارزان توده اي ناشي مي شود .او مي خواهد بياموزد كه بايد در هر لحظه” ،كليت“
نبرد را مورد توجه قرار داد ،ديالكتيك دو قطب متضاد را در آن فراموش نكرد .شكست و
پيروزي همزاد ،مبتني بر يكديگر و متاثر از هم هستند .درك وحدتشان انگيزه و «سيلي»
حركت خالقانه براي نيروي نوست!
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به آنكس كه به او مى اندیشم
محبوب من!
نگاهم را حريصانه ،بر روزن تنگ خاطره ها،
كه هر روز تنگتر مى شود،
مى دوزم.
فروافتادن يك شب بلند ،در كاك ِل بلند كوهها،
ب تن ِد
در
ِ
هاى دور ،در سراشي ِ
رنگ افق ِ
ِ
زمينى خورشيد،
تماشاگر سپيده دمانند ،و اولين آشيانهء
كه اولين
ِ
ِ
جارى رود ،پيوسته ترا
خاك سراپا ايثار ،در رون ِد
تن
ت بى گسس ِ
در پيوس ِ
ِ
ِ
ت تحفهء تكرار ،با ِ
مى پويم.
***
گاه با خود مى گويم:
«اين در ،براى هميشه بسته خواهد ماند؟
و هيچگاه گشوده نخواهد شد؟
برف سنگين ،عقيم خواهد گشت؟
هاى زمين ،در انجما ِد اين
ِ
و ياخته ِ
دهليز نمناك و تيره زمين ،توشه اى ابدى اندوخته اند؟
مگر مورچگان در
ِ
حجم بلن ِد ذهن خود ،به
سبز حيات را ،در
آه  ...اگر درختان برهنهء توسكا،
ِ
ِ
پوشش ِ
نسيان جاويد بسپرند!
ق خانه ها ،على الدوام از كار بماند!
و
ِ
دودكش علم شده بر فر ِ
زخم هايم را ،دردهايم را ،با كدامين مرهم التيام بخشم؟
آرزوهاى دور و نزديك را ،با كدامين كمند در بند كشم؟
سركش
سمن ِد
ِ
ِ
جانسوز درونم ،خاكستر سر ِد مردگان را بپاشم؟
چگونه بر آتش
ِ
ترانه هايم را ،و زمزمه هاى خلوت دلم را ،براى كه بخوانم؟
ترانه هايم را ،براى كه بخوانم؟»
***
نـه! محبوب من!
هرگز چنين نبود ،من ،آموختهام اين را ،تو نيز بدان ،كه بى گمان ،زمان ،دقالباب خواهد
انحناى آسمان را عاشقانه
كرد ،تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود ،و خورشيد با لبخندى گرم،
ِ
خواهد پيمود ،و آنگاه بهار ،مرهمى سبز ،بر زخم هايمان خواهد گذاشت.
***
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تولدى دیگر
يگانهء من!
در جوار كوهى مى زيم ،كه نگاهت هر روز با آن در تالقى است ،باد هرازگاهى ،بوى خاك
باران خورده را برايم به ارمغان مى آورد ،و بوى سبز تنت را نيز.
شب وقتى از شيار پنجره سلولم ،ماه را مى بينم ،تنهايى ات را بهخاطر مى آورم.
با خود مى گويم:
«آه  ...ماه نيز چون معشوقم تنهاست»
و آنگاه ،به ياد موهاى شبق گونه ات مى افتم ،و چشمانت ،كه آرام برهم مى نهادى ،و نوازش
دستان مهربانت ،و لبانت ،كه عاشقانه مرا بسوى خويش فرا مى خواند.
قلبم به طبش مى افتد ،دردى جانكاه بر دلم خيمه مى زند.
گويى طبالى در سينهام بر طبل مى كوبد ،نگاهم بر ماه خيره مى ماند ،بغض با چابكى تمام
راه نفس را مى بندد ،نفس به شماره مى افتد ،عضالتم متشنج مى شوند ،پاهايم مرا يارى نمى
دهند ،سر به دوران مى افتد ،تن ناتوان است ،ضجهاى بگوش مى رسد ،گوئى از چاهى
عميق:
«غم غريبى است،
ناتوانم ،نيمه جانم ،مرا رها كنيد ،بگذاريد چو مارى بويناك ،در سوراخى بخزم ،و
حصهء خويش را در لجنزارها بيابم.
نيرو پيوندش را با عضالتم گسسته است ،اعصاب در فريبكارى خويش است ،نمى
توانم ،تا كى؟ تا كجا؟
عمرمان كوتاه است ،مرگمان در راه است ،دردمان بى درمان ،راهمان بى راه است».
به ناگاه در كشاكش درد و مرگ ،در هياهوى ننگ و بنگ ،برقى مى جهد ،اخگرى شعله مى
زند ،و تن در نگاهى خاكستر مى شود.
عشق چون سمندرى رستاخيز مى كند ،علمى خونين بر كف دارد.
يگانه فرمانش را مى راند ،بى تكرار،
«بيـائيـد! بتـازيـد!»
و جستى مى زند چون برق و خالى مى شود ميدان.
***
ماه همچنان مى تابد ،عرقى بر پيشانيم مى نشيند سرد ،و حاصل اين نبرد ،اشكى است كه
حلقه مى زند در چشمانم ،كنون مولود مى دانم[ .مي دان مرا]
***
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بگذار زمان بگذرد
مهربان من!
در هياهوى غربت غيبتت غريبم ،و ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا
نشسته ام ،و اكنون براى خوشبخت شدن ،تنها به يك چيز محتاجم.
يگانهء من!
بگذار زمان بگذرد ،بگذار زمين با عظمت سنگينش ،چون پروانه اى به ِگرد آفتاب بگردد ،و
روز از دامن اين شب بلند بدرآيد،
شب را پايانى هست.
بگذار بادهاى بى شمار ،بر علفزارها بوزد ،بگذار خوشه هاى سبز گندم در رهگذر باد،
سنبله هاى زرد و طالئى را به بار بنشيند ،بگذار دشت ها در سوگ باران ،سينه چاك چاك
كنند ،بگذار.
درد بر دلهامان پرورش خواهيم داد ،سرودهامان را با سوز خواهيم خواند ،اما هرگز
خاموش نخواهيم شد.
آرى محبوب من!
ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا نشسته ام ،و اكنون به زمان محتاجم،
براى خوشبخت شدن ،به زمان محتاجم.
***
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و حماسه ي نبرد انسان ادامه دارد « ،...رسن بافته» از جان مایه نسل گذشته
در سیمای نسل جوان با گام های استوار راه کوفته را آگاهانه می پیماید ...
« رسنی بافت کنم ،گر تو باشی با من ،مایه اش یافت کنم .تار و پودش زنده تا
که بیدادگران ،نکنندش پنبه .هدیه ای بهر زمان ،تار تدبیر کهن ،بزند حلقه به
آن ،بکشد دار به دار ،بهر آزادی گل ،بزند سنگ به خار ،تا کند غیر فرار.
ای که میالدت خوش ،برسد جفت به یار ،باش با گل همراز ،همچو دریای خزر،
عمر تو باد دراز( ».پيغام ،شعر زندان)
خط مشي انقالبي حزب توده ايران ،حزب طبقه كارگر ايران و تنظيم برنامه حداقل كارگري
آن ،از درون اين دانش و تجربه واالي جنبش تاريخي -توده اي ققنوس گونه برخاسته و آتش
خود را براي هر توده اي پيگير و متعهد و جانبدار به عنوان ستار ِه روشن سمت گيري
برافروخته است .با پيوستن به اين شط جوشان تاريخ ،راه را ادامه دهيم و راهروان را
هزاران كنيم« .از اين راه بيا كه بر آن رد پاي شير است تا آن كاخ زيبا» (از” ،در خاكستر
بامداد“).
ارانى گفت در شطى كه آن جنبنده تاريخ است،
مشو زان قطره ها كاندر لجنها بر كران مانند،
بشو امواج جوشانى كه دايم در ميان مانند( .احسان طبري” ،چه اشباحى است در گردش در
اين كهسار آبى رنگ“)
***
در پايان اين سطور كه با نگراني از كمبودها و نقص ها و همچنين با جسات غرورآميز
نگاشته شد و در انتظار ياري ياران است ،براي نگارنده يك نكته قطعي است:
احسان طبري با سرودن اين شعرها« ،نثر موزون شاعرانه» كه «دست افزار» بيان
«احساس و عاطفه» انساندوستانه و مبارزه جويانه اوست ،آن طور كه خواسته بود،

«ایستاده» و با «قلب نفروخته» خاموش شد و به ابدیت پیوست!
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مجموعه شعرهاي احسان طبري در زندان جمهوري
اسالمي ایران
و

ارایه صوتي شعرها
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فرسایش در
خزان
روزگارى گذشت بر ما ،دراز ،سراسر ،رمز و راز ،پر نشيب و فراز.
زمين چرخان بود و خورشيد تابان.
ابدى خويش ،غلتان.
ران
ِ
زمان در دو ِ
نبات بسامان بود ،و رودها روان ،بادها همچنان وزان ،بلبالن نغمه خوان ،گل ها الوان ،و ما،
آب در هاون كوفتيم ساليان.
آسمان را شيار مى زديم و زمين را به آيش رها.
قرن ها در پى آب تيره گون خضر ،دويديم به سر و به پا.
پياله هاى تهى در دست هامان در گردش بود ،و به صداى سفالينشان دل خوش بوديم.
فضاى سنگين زمان ،جز ناله غمگنانه مان ،جز نعره هاى خوف انگيز جباران ،در خود
نداشت ،و گرده هامان ،جز يوغ صاحبان زر ،نمى شناخت ،و عضالتمان تجربه كرده بود،
سال ها تازيانه رنج را ،و معتاد بود.
چشم ها غرقه در گودال تشويش بود ،و قلب ها در سينه ها ريش ريش.
تابش امواجِ درخشان و طالئى خورشيد،
از پهنه كبود دريا ،جز غرقگى نصيبمان نبود ،و از ِ
جز تيرگى چهره هامان.
***
بسيط زمين در پهنه آرزوهامان تنگ بود.
چشم در آسمان دوختيم ،آتش افسانه هاى شيرين را برافروختيم ،هركول را برافراشتيم،
برگى پشتش را به خاك كشاند.
آشيل را كاشتيم،
نقصان در ريشه داشت.
اسفنديار را روئين ساختيم،
تير زمانش دو چشم ،بى امان دوخت.
فرياد برآورديم ،رنج هامان را به يادها سپرديم ،چو ابرها در بهار ،گريستيم زار زار.
اسپارتاكوس ،از رم برخاست ،با برده هاى بى شمار ،بهر كارزار.
كاوه آهنين ،پرچم چرمين برافراشت ،صف در صف بياراست ،فاعالن زمين را،
ليك ،خدعه در كف جباران بود و زمانشان بكام ،و ما را ،بهره ،خون بود.
***
زمين همچنان مى گرديد و باد در وزش خويش مدام.
و دو همزاد ،روز و شب ،از مادر زمان در زايش ،گام به گام.
و جهان ،در حسرت مسيح مى سوخت.
***
تو آمدى ،نه از فراز ،كه از فرود ،از زمين ،نه آسمان ،نه زان منظرى كه قرن ها چشم
گشاده بوديم به انتظار.
آمدى ،عاشقانه آمدى ،بر لبانت زمزمه دردهامان جارى بود ،در دستانت ،مرهم زخم كهنه
ساليان.
فرياد برآوردى:
«آسمان را به آيش رها كنيد!
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زمين را به موران وامگذاريد!
اى باد بدستان! ...
طوفان ،در دستتان خانه دارد،
زمين ،بر دو عمودتان استوار است،
خورشيد ،از نگاهتان مى زايد،
ابرهاى تيره را در سينه هاتان محبوس مكنيد!
شهد شيرين زمان به كامتان است».
***
دست افشانديم ،پاى كوبيديم ،چشم گشاديم و فرياد برآورديم.
و بدينسان ،پرواز را خواندى ،پرنده را پراندى ،جهل را رماندى ،عقل را چماندى ،و ما را
آبى بى باك ،پراندى،
بسان
ب القيدى،
زار
متعفن مردا ِ
از لجن ِ
ِ
ِ
ِ
بطان ِ
در بحر خروشان ،ميان پيچش امواج جوشان ،بنشاندى ،القصه ،مرا ،در سرزمين خرم،
هستى نماياندى.
***
كنونت ،ياد مى آريم ،كنونت ،پاس مى داريم ،سرودى ،رفتن ره را ،نمودى ،پرش و چه
را.
***
كنون ،از ماست ،پريدن،
كنون ،برماست ،بگذشتن.
***
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پیـمان
بى تفاوت نخواهم زيست ،به رنج هاتان ،به دردهاتان ،به خانه هاى سرد و حقيرتان ،به دست
هاى از فقر بسته تان ،به گناه بى گناه كودكان يتيمتان ،و اشك هاى پنهان و آشكار همسرانتان،
من بى تفاوت نخواهم زيست.
به شادى اندكتان ،بى تفاوت نخواهم زيست.
زمانى كه تفاوت آشكار است ،آنجا كه مردان متفاوت مى ميرند و زندگان متفاوت مى ميرند،
آنجا كه حاكمان متفاوت حكم مى رانند ،آنجا كه اصوات از حنجرهها متفاوت برمى خيزند،
بادها متفاوت مى وزند ،و پرندگان نيز متفاوت مى خوانند ،چگونه مى توان بى تفاوت
زيست؟
***
بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار مرا شرير و خام پندار بنامند ،من به كارها ،از خرد و
كالن ،بى تفاوت نخواهم ماند ،كه كالن از خرد مى خيزد ،و از اندك ،بى شمار.
***
من در تفاوت تولد يافتم ،در تفاوت زيستم ،در تفاوت گريستم ،و بى شك در تفاوت نيز خواهم
مرد ،پس چگونه بى تفاوت بزيم؟
به رنج هاتان سوگند ،به زخم هاتان سوگند ،سوگند به خانه هاى سرد و حقيرتان ،سوگند به
كودكانتان،
ِ
كه به تكه نانى شاد مى شوند،
سوگند به آرزوهاى پاكتان ،من هرگز بى تفاوت نخواهم زيست.
***
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رنـج نـامـهء هجـران
تنگ خويش،
ق
ِ
چشمه ساران خشكيد ،كوه درهم پيچيد ،سنگ ها سنگين شد ،درهها در عم ِ
دزدانه فرو رفتند.
ابرها جنبيدند ،آسمان تركيد ،گوئى ،چشمه خورشي ِد خاور ،در نگاهى خشكيد.
زاران چمن ،محو شد در زوزه وحشت
اى ه
قارچها روئيد ،خزان شد ،برگ ريزان شد ،و آو ِ
ِ
زاى جالدان.
مرگ جوانى را به چشم
زمين ،همه پشته گشت از كشته هاى سبز ،و من ،در زندگى،
ِ
خويش ديدم.
***
آشناى ديرينه من!
ِ
وقتى تو رفتى ،بوى نان گم شد در سراشيب دهكده هاى دوردست ،و كودك روستايى ،به
آرزوى تخم و
كشتزار پرحاص ِل ميهن ،در
بهانه نان ،چون هنوز و هميشه ،گريان ماند ،و
ِ
ِ
شيار ،حسرت بدل ماند ،و خفيهگاه ماران شد.
دامان صيادان ،ترسان و هراسان ،خيره
آهوى افتاده در
بسان
دهقان هزاران ساله ميهن من،
ِ
ِ
ِ
مبهم موعود.
انتظار
شد بر آسمان ،در
ِ
ِ
تصادم بى وقفهء آهن و دود ،گرم تر ،داغ شد ،غارت سرمايه و
مسموم شهر ،در
هياهوى
در
ِ
ِ
ِ
سود.
جاودانه من!
علم
وقتى تو رفتى ،جاهالن ،بر جهل خويش باليدند ،ناكسان ،مستانه خنديدند ،عالمان ،در ِ
خويش ،چون خرى در گل ،ماندند.
اما عاشقانت ،آه ...
جام عشق را الجرعه نوشيدند ،آنان كه در راهت ،مردانه كوشيدند ،آنان كه چون
آنان كه ِ
خونين رزمت را ،جانانه پوشيدند.
جوشن
پروانه اى در گرد شمعت ،بى باك شوريدند،
ِ
ِ
بسان خسر ِو
حيدر ميدان،
بسان
جوشان تاريخ ،بى ذره اى ترديد ،جوشيدند،
چونان تك چشمة
ِ
ِ
ِ
ِ
مردان ،خروشيدند.
***
آرزوى يگانه شب هاى تار!
آى!
ِ
آى! خورشيد بى غبار!
آى! درياى بى كنار!
بازآى ،كه زمزمه شبانه مادران ،بر گاهواره كودكان ،سوزناك تر شده است.
بازآى!
صر است.
غارتگر
تان
سبز كرانه ات،
صر َ
بادهاى َ
ِ
ِ
ِ
كه جنگ ِل ِ
اسير دس ِ
بازآى!
و در قلبهاى شيار خورده مان ،بذر سبز حيات را بنشان.
بازآى!
زمستان هجران يخ بستند.
بهار زندگى ،در
هاى
ِ
رنگارنگ ِ
كه پروانه ِ
ِ
تنديس هاى يخين ،از سردابه هاى متعفن قد افراشتند.
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نام مان را ننگ مى خواهند ،قلب مان را تنگ مى خواهند ،زنده ها را مرده مى خواهند،
مرده ها را شالق خورده مى خواهند.
مرواى شبانه مادران نثارت باد!
آى! ...
ِ
بازآى!
كه فرياد تره به نان نرسيده ها را ،چه كس ،جز تو ،پاسخ گوست؟
بازآى!
كه ما درمانده ايم.
سوك كدامين يار بگرييم؟
در
ِ
ق بردار ،بناليم؟
در
ِ
هجر كدامين عاش ِ
در كدامين راغ؟
در كدامين باغ بخوانيم؟
ناكسان سرمست از باده فتح ،ابلهانه مى پندارند كه جاويدند.
ِ
كنون ،با دوصد خدعه و نيرنگ ،ز من انكار مى خواهند ،ز من بسيار مى خواهند.
مرا بيمار مى خواهند ،ترا بى يار مى خواهند ،مرا رنجور ،مرا بى عار ،مرا با هزاران
آرزو،
آه بى هيچ گفتگو،
بردار مى خواهند.
ترا مهجور ،ترا بى شور ،ترا در گور مى خواهند.
رستم دستان،
بسان
زخم بر پيكر،
ترا با صد هزاران
ِ
ِ
ِ
كه بگذشته است از هفت خوان بدمستان،
به چا ِه حيله شغاد مى خواهند.
كنون بازآى!
كه جان ،بى قرار است ،غم ،افزون از شمار است ،دل ،اندر انتظار است.
بازآى!
آى! آرزوى يگانه من!
ديرينهء من!
جاودانهء من!
***
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بر مرداب تن نیلوفر اندیشه مى روید
روزگار غريبى است ،تن خسته و زخمى است ،ليك انديشه چابك و چاالك ،روئين تن و بى
باك ،مى تازد در روى خاره بيداد ،با پرچم چرمينه حداد ،با شور شيرينگونه فرهاد.
***
بر طناب حيله ،حلقه ها زدهاند.
بر پيرهن چاك چاك و دريده يوسف ،وصلهها.
خورشيد انكار مى شود ،ماه وجودى زائد تلقى مى گردد.
شبپرستان مشت مشت بر ستارهها ،رنگ شب مى پاشند.
بر تنم زخم هاى بى شمار است.
***
اى بدسگاالن مردمى آزار ،اى ژاژخايان دشمن كار ،اى شمايانى كه انديشه تان از پر مگس
فراتر نمى رود ،و اوج عظمت را در شكوه حشرات مى بينيد.
هرگز زخم هايم بساط عيشتان نخواهد شد.
زخم هايم نشان اقتدار منست ،زخم هايم سوز ديرين منست.
زخم ها را شعلهور مى خواهم ،زخم ها را زخم تر مى خواهم ،تا شود بزمگه نور به پا ،كز
شرارش يكجا ،بركشد آذر گنبدپيما ،كز دل تيرگى پست و بلن ِد يلدا ،به جهاند فردا.
***
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هـدیـه
يگانه من!
اگر روزى از تبعيد انديشه هايم بازگردم ،دو چشم بر تو نگاه خواهم داشت ،و يك زبان با تو
سخن خواهم گفت.
هاى بر طبق ماه نهاده ام را ،معشوق من،
زخم ِ
و شعرهايم را ،كه بر پهنه چرم ياخته هايم ،با تلخ رنگ سياه هجران نگاشتهام ،چون گل هاى
وحشى قله هاى دوردست،
هم وزن آرزوهايم،
به تو هديه خواهم داد.
هديه خواهم داد ترا ،گل كينه هاى مشت شده ام را ،ياد شاد پايمردى مردان را و نفرت از
خوارى فرومايگان را.
***
اگر روزى از تبعيد انديشه هايم بازگردم،
رنگين كمان زندگيم را ،چون روبانى ،بر موهاى سياه و افشانت خواهم بست.
ستاره آسمان جوانيم را ،بر سينهات چون مدالى خواهم آويخت ،و خورشيد سوزان قلبم را ،در
مدار اقتدارت خواهم نهاد،
اگر روزى از تبعيد انديشه هايم بازگردم.
***
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اخـگـران اسفنـد
اى برزگر بذرهاى پاك!
اى كشتكار بسيط خاك!
اى زندهء جاويد در مغاك!
آنزمان كه تو را شناختم ،هيچ گاه با تنهايى خويش نساختم.
تو گنج رمز رنجهائى ،تو چراغ روشن كومه ذهن مائى ،خورشيد از فروغ جاودانى انديشه
هايت ،به چاه سياه غرب درغلتيد.
ت گل
آسمان در سنگينى جاذبه افكارت ،بر خاك تيرهء زمين زانو زد ،و زمين در نهف ِ
آرزويت خوار شد.
اى پنهان آشكار!
يادت را هرگز در صندوق خانه قلبم پنهان نخواهم داشت.
يادت را در قاب نخواهم گرفت ،خشكيده چون نعش بر ديوار.
يا چون يك اتفاق ناگوار،
براى يك روز مبادا،
در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت.
يادت را مى نهم هر روز ،در كيف مدرسه كودكان ،در البالى اوراق سپيد دفترهايشان.
چون گلبرگ هاى گل سرخ ،مى نهم يادت را ،در ترنم عاشقانه باد ،در بلنداى قامت شمشاد،
در نى نى هر نگاه ،در انعطاف هر گل و گياه ،در جام خونين شقايق ها ،در آزادگى جنگالن
سرو ،در پرش شورانگيز هر تذرو.
زمزمه مى كنم يادت را ،در ذهن مادرى،
كه چگرگوشه اش را خون آلود به خاك سپرده است،
در خلوت آن دخترى،
كه در فراقت اشك هاى بى حساب ريخت.
يادت را ،در كوله بار زندگيم مى نهم ،چون دوره گردى در كوى و برزن خلوت و خاموش
روستاهاى غمگرفته.
آواز مى دهم يادت را ،در تمركز انسانى شهرها.
منفجر مى كنم در آواز دسته جمعى دختران شاليكار،
كه تا زانو در گل فرو رفتهاند،
در معادن سياه ذغال شمال ،در گنبدهاى نفتى جنوب ،در كومه سرد و حقير ايالت چادرنشين
غرب ،در صحارى بى برگ و پوشش شرق.
يادت را،
چون پيچكى ،مى رويانم بر فراز ديوارهاى شهر ،بر كابلهاى زنگ خانهها ،در انعكاس بى
وقفه آينهها.
يادت را،
هر پگاه بر چهره مى زنم چون آب ،تا برجهانَدم از خواب.
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يادت را چون گرده نان ،بر سفره طعام خويش مى نهم هر روز ،و هر روز در آينه يادت،
گيسوان بلند معشوقم را شانه مى كنم.
من آب مى دهم ،تشنگان دشت را آب مى دهم ،رمز سراب مى دهم.
من عاشق بى خانه را ،من بلبل آواره را ،با تو جواب مى دهم.
من گنبد دوار را ،من كودك گهوار ِه را هم با تو تاب مى دهم.
***
در من روان شو!
در عروق خون گرفته ام ،بر زبان دوخته ام ،بر قلب نفروخته ام.
اى ماه ،اى دليل راه ،در اين شبان سياه ،در اين خزان تباه ،مرا بخواه ،مرا بخواه!
***
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اكتبــر
زمين را مادرى پندار ،زمانش يار.
سال هاى بسيار ،اين دو دلدار ،ز بهر نوباوه اى ،بنهادند قرار.
از بد حادثه ايام بود كه زمين سقط نمود ،آنچه را داشت به تن ،آنچه را خواست به جان.
باز پيوند نگسست ،باز پيمان نشكست.
ليك در اين دوران ،باز پيچيد زمين ،نطفه اش بست زمان ،نطفه اى بس سنگين.
وز فغان مادر ،توپ ها شد غران ،بادها شد طوفان ،خاك ها شد رنگين ،آسمان گشت سياه،
آبى اش تيره نمود ،چهره اش خاكآلود ،خلوتش ُجنگ ربود.
و در اين زايش و درد ،و در اين وحشت و خون ،مام ميهن زائيد ،طفلى آمد به جهان ،كه ورا
نام نهادند اكتبـر ،كه چون نيلوفر ،بنشست به مرداب زمين ،كه چو خورشيد ،درخشيد به
سيماى زمان.
در شب تيره بيداد و فغان ،گمرهان ره يافتند.
در زمستان سياه هجران ،بى دالن مه يافتند.
در جهان هلهله شد ،كه بيامد موعود ،كه بسوزيدش عود ،آرى اكتبـر رسيد ،پرده و ستر
دريد.
عاشقان خنده زنيد!
سازها ساز كنيد ،دل ها محرم اين راز كنيد ،جهل و بيداد رميد ،گاه خوشبختى رسيد.
آى اكتبـر !
ز ما بر تو درود،
آى اكتبـر!
ز ما بر تو سالم.
***
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وعده دیدار
در انتهاى روز ،در هنگامه غروب ،با ستارگان ،وعدهء ديدار دارم در آسمان.
آسمان شبزده را شخم مى زنم ،تا بشكفد گل اختران،
زمين
من هر شب ،با خيش نگاهم،
ِ
ِ
شب ،نورشان را با چشم هايم مى بويم.
و آنگاه پرپر مى شود گل ستاره ها ،كه فانوس روشن زبرجد ،تيغ شعاع برمى كشد از نيام.
شب مى گريزد ،گوئى خون اختران مى ريزد ،كه فلق مى شود سرخ فام.
اى آنكه در برابر چشمانم بستر پوالدين نهادى!
اى آنكه آسمان ذهنم را بى ستاره مى خواهى!
من ،هر شب در آسمان ،وعدهء ديدار دارم با ستارگان.

***
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گـریـز
اي آنكه چون غزالي زيبا ،از منظر نگاهم ،چابكانه گريخته اي ،يك نگاهت مرا بس.
در آن لحظه درنگ ،چون باد گذشتي ،بر كشتگاه زندگيم ،به نرمي اشكي كز گونه كودكي مي
چكد ،به تندي برقي در يك شب تيره و سياه.
ترا گريزان مي خواهم اي غزال تيزپايم ،از جنگل چنگال وحوش ناميمون ،ترا رميده مي
خواهم ،از مرداب نفرت بار و دل آزار.
من رحم ها را بارور مي خواهم ،به همان سان كه دست ها را در كار ،و مغزها را در
انديشه مدام.
نه صياد بوده ام ،ني خوي صيادي در خود نهاده ام.
پس اي غزال گريزپايم ،بگريز ،بگريز.
***
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بمبـاران
شبى تيره است ،سكوت چيره است ،زنجره ها حاكميت شب را جار مى زنند.
ب كوچه هاى بى حصار دشت ،ستاره ها بر متن آسمان چسبيده اند ،و از دور ،چشمك
در ش ِ
مى زنند آهسته و آرام ،چون دلداده اى از آنسوى پرچين انتظار ،در شب نشينى دزدانه اش،
دل ز معشوق مى برد پنهان.
در حياط قيرگون شب ،در خانه اى حقير ،دختركى با مدادى كوچك ،مى نويسد مشق فردايش
را ،بزير سايه نور چراغى ،كه با رنج پدر مى سوزد.
آهسته زمزمه مى كند ،دخترك با خود ،مشق فردايش را،
«ستاره زيباست ،من ستاره ها را دوست دارم »...
ناگهان از ديوالخ شب ،ديو مرغى با پر و پيكرى آهنين ،با مزاج و دمى آتشين ،تخم مرگ و
تخريب ،در دامن جذاب جاذبه زمين مى نهد.
آنك ،ديوك انفجار ،در قفايش آوار و آتشفشان خاك بر افالك ،خروار خروار.
دخترك بر سياه مشق فردايش خفته است ،چراغ روشن شب مرده است ،ستاره ها بر آسمان
چسبيده اند ،و از دور چشمك مى زنند ،خسته و آرام ،چون دلداده اى از آنسوى پرچين بلند
شب.
***
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دیـار آشنـا
پرندهاى زيبا ،كه نشانى آشنا دارد ،يكه و تنها ،در آسمان بر فراز سرم ،موج مى زند چون
دريا.
و تنها ارتفاع ،او را ز من ساخته است جدا.
شايد،
شايد ،پرنده مهاجرى است ،كز بركهاى كوچك و آرام ،از ميان نهالستان هاى توسكا ،از
زادگاهم ،پرگشاده است بسوى من ،از سواحل سبز آبى شمال ،آنجا كه آفتاب ،اين گوى آتشين،
از طشت الجوردى خزر ،چون سمندر رستاخيز مى آورد در پگاه ،و آنگاه ،چون ققنوسى،
در آتش خويش مى نشيند آرام.
آنجا كه باران ،در وعدهگاه خاك ،انتظار را به نسيان سپرده است.
آنجا كه اسبان چوبى كودكان ،در استراحت شبانه خويش سبز مى شوند ،و حتى چوب دستت
را بكارى ،سبز خواهد شد.
همآنجا كه خاك ،هيچگاه يائسه نمى شود ،هيچگاه پروانه ها بى گل و برگ نمى مانند.
شايد از آنجا ،پيامى آورده است از ياران بارانى ام.
***
هاى زندان ،مبهوت
چشم ها مى گردند ،در هياهوى سكوت
ناهنجار تراكم بيمارگون ِه ساختمان ِ
ِ
گشته است.
***
مرا نخواهد ديد،
مرا نخواهد ديد،
زيرا حصارهاى تنگ مرا در خود گرفتهاند ،بر تن دريچههاى سلولم ،گوئى چوشن رزم
پوشانده اند ،و بدين سان ،انعكاس نور بر تنم ،از چشمان زيبايش ،پنهان گشته است.
***
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پیغــام
تقدیم بـه كـودكـان میهنـم
دارمت يك پيغام ،اى گل نورسته ،كه بگويم فرجام ،ابتدا بر تو سالم.
از من و هم رزمان ،بشنو اينك دو كالم.
سنى بافت كنم ،گر تو باشى با من ،مايه اش يافت كنم.
َر َ
تاروپودش زنده ،تا كه بيدادگران ،نكنندش پنبه.
هديه اى بهر زمان ،تار تدبير كهن ،بزند حلقه به آن ،بكشد دار به دار ،بهر آزادى گل ،بزند
سنگ به خار ،تا كند غير فرار.
اى كه ميالدت خوش ،برسد جفت به يار ،باش با گل همراز ،همچو درياى خزر ،عمر تو باد
دراز.

***
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معشوق
پس هر رنج و
پس بيداد و ستمِ ،
پس هر بند و كمندِ ،
پس سال هاى بلندِ ،
مى شناسم او راِ ،
محن.
چون نوازندة پير ،مى نوازد آهنگ ،به هزاران تدبير ،مى زند زخمهء هستى بر چنگ ،كه
برقصد زهره ،كه ببارد باران.
مزرعى دارد سبز ،كه دهد ميوه نور.
ميناى بلند ،نثرش ،طشت بلور.
شعرش ،گنب ِد
ِ
ب ديجور.
خانه اى دارد گرم ،آسمانش صاف ،آتشش بى دود ،تيغش نور ،مى شكافد هر ش ِ
راهش دور ،راهيانش پرشور.
شيدايى بلبل داند ،نقش پنهانى ُمل مى خواند.
راز
ِ
به صالبت ،چون شير ،به حالوت ،شكر ،به هدايت ،پيگير.
براى تن عريان كوير ،كه زند ،تارش نور ،كه نهد ،پودش آب ،بدرد
جامه اى بافد سبز ،از
ِ
پيرهن خواب و سراب.
بيشه اش انبوه است.
سر به سر شبكوه است.
آتش ققنوس بجاست ،يك طرف ،بال گشايد بشتاب،
يك طرف خانه سيمرغ بپاست ،يك طرف ِ
يك طرف ،نور فشاند مهتاب ،چون ِمهان گل بنشسته است به بار ،وان ميان نغمه زند مرغِ
هزار ،نيست يك تن ز هزاران بيكار ،يعنى ،معشوق ببردست ز عشاق قرار.
پس سال هاى بلند ،با فراوان عنوان ،ليك ،با يك پيمان ،زدمش پيوند به
مى شناسم او راِ ،
جان ،بنهم جان و جهان.
مى شناسم او را ،خانهاش ،قلب من است ،آتشش ،درد من است.
***
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قـو خورشیـد را انتظـار مـي كشـد
 بمناسبت  ٨مارس روز جهانى زن -ترا انكار كردند ،لطافت گلگونت را ،اشك هاى چون خونت را ،نگاه عاشقانه ات را ،زيبائى
شاعرانه ات را.
آسمان خانه ات
سقف خانه هايت را كوتاه ساختند ،بر دريچه هاى آرزويت ِگل گرفتند ،و
ِ
هماره ابرى بود ،و تو خورشيد را انتظار مى كشيدى.
***
دنيايت را باغچه اى نهادند ،در حياط خلوت خانه ات،
كه با پرچين غمين تنهايى  ...محصور شده بود،
ب خونينت را كاشتى ،و زبان خاموش و شيرينت را ،و رنج ها را ،و قصه هاى بى پايان
قل ِ
حقارت ها را ،و تو خورشيد را دردمندانه انتظار مى كشيدى.
***
آسمان بر تو حكم راند،
به كثرت باران هايش،
و ترا نيمه خواند.
زمين بر تو شوريد ،و ترا انسانى حقير ناميد.
حاكمان و محكومان ،توأمان بر تو حكم راندند.
همسرانت بر تو حكم راندند
و تو ،مرهم دردهايشان بودى.
عاشقانت بر تو حكم راندند
آنانى كه نوازش دستانت را تمنا مى كردند،
فرزندانت بر تو حكم راندند
هم آنانى كه ديروز از پستان هايت شيره حيات مى مكيدند.
و آسمان گواه بود ،و ماه و خورشيد گواه.
ترا در حرير پيچاندند ،و تو هيچ نگفتى ،و دردمندانه نگاه مى كردى مظهر خورشيد را.
تو را در سرير خواستند ،و تو هيچ نگفتى ،و نگاه مى كردى.
ترا چون تابلويى رنگين ،بر ديوار سرد خانه ها آويختند ،و تو هيچ نگفتى ،و باز هم نگاه مى
كردى.
***
اگر مرا بر دار كردند ،ترا خوار كردند.
اگر لبخند را از لبانم گرفتند ،ترا هرگز لبخند نياموختند.
اگر بال هاى مرا شكستند ،ترا هرگز پرنده نخواستند.
من زيستم ،و تو زيستى شكيبا ،در انتظار دراز و دردآور خورشيد.
***
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به آنكس كه به او مى اندیشم
محبوب من!
نگاهم را حريصانه ،بر روزن تنگ خاطره ها،
كه هر روز تنگتر مى شود،
مى دوزم.
فروافتادن يك شب بلند ،در كاك ِل بلند كوهها،
ب تن ِد
در
ِ
هاى دور ،در سراشي ِ
رنگ افق ِ
ِ
زمينى خورشيد،
تماشاگر سپيده دمانند ،و اولين آشيانهء
كه اولين
ِ
ِ
جارى رود ،پيوسته ترا
خاك سراپا ايثار ،در رون ِد
تن
ت بى گسس ِ
در پيوس ِ
ِ
ِ
ت تحفهء تكرار ،با ِ
مى پويم.
***
گاه با خود مى گويم:
«اين در ،براى هميشه بسته خواهد ماند؟
و هيچگاه گشوده نخواهد شد؟
برف سنگين ،عقيم خواهد گشت؟
هاى زمين ،در انجما ِد اين
ِ
و ياخته ِ
دهليز نمناك و تيره زمين ،توشه اى ابدى اندوخته اند؟
مگر مورچگان در
ِ
حجم بلن ِد ذهن خود ،به
سبز حيات را ،در
آه  ...اگر درختان برهنة توسكا،
ِ
ِ
پوشش ِ
نسيان جاويد بسپرند!
ق خانه ها ،على الدوام از كار بماند!
و
ِ
دودكش علم شده بر فر ِ
زخم هايم را ،دردهايم را ،با كدامين مرهم التيام بخشم؟
آرزوهاى دور و نزديك را ،با كدامين كمند در بند كشم؟
سركش
سمن ِد
ِ
ِ
جانسوز درونم ،خاكستر سر ِد مردگان را بپاشم؟
چگونه بر آتش
ِ
ترانه هايم را ،و زمزمه هاى خلوت دلم را ،براى كه بخوانم؟
ترانه هايم را ،براى كه بخوانم؟»
***
نـه! محبوب من!
هرگز چنين نبود ،من ،آموخته ام اين را ،تو نيز بدان ،كه بى گمان ،زمان ،دقالباب خواهد
انحناى آسمان را عاشقانه
كرد ،تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود ،و خورشيد با لبخندى گرم،
ِ
خواهد پيمود ،و آنگاه بهار ،مرهمى سبز ،بر زخم هايمان خواهد گذاشت.
***
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تولدى دیگر
يگانهء من!
در جوار كوهى مى زيم ،كه نگاهت هر روز با آن در تالقى است ،باد هرازگاهى ،بوى خاك
باران خورده را برايم به ارمغان مى آورد ،و بوى سبز تنت را نيز.
شب وقتى از شيار پنجرهء سلولم ،ماه را مى بينم ،تنهايى ات را بهخاطر مى آورم.
با خود مى گويم:
«آه  ...ماه نيز چون معشوقم تنهاست»
و آنگاه ،به ياد موهاى شبقگونه ات مى افتم ،و چشمانت ،كه آرام برهم مى نهادى ،و نوازش
دستان مهربانت ،و لبانت ،كه عاشقانه مرا بسوى خويش فرا مى خواند.
قلبم به طبش مى افتد ،دردى جانكاه بر دلم خيمه مى زند.
گويى طبالى در سينهام بر طبل مى كوبد ،نگاهم بر ماه خيره مى ماند ،بغض با چابكى تمام
راه نفس را مى بندد ،نفس به شماره مى افتد ،عضالتم متشنج مى شوند ،پاهايم مرا يارى نمى
دهند ،سر به دوران مى افتد ،تن ناتوان است ،ضجهاى بگوش مى رسد ،گوئى از چاهى
عميق:
«غم غريبى است،
ناتوانم ،نيمه جانم ،مرا رها كنيد ،بگذاريد چو مارى بويناك ،در سوراخى بخزم ،و
حصهء خويش را در لجنزارها بيابم.
نيرو پيوندش را با عضالتم گسسته است ،اعصاب در فريبكارى خويش است ،نمى
توانم ،تا كى؟ تا كجا؟
عمرمان كوتاه است ،مرگمان در راه است ،دردمان بى درمان ،راهمان بى راه است».
به ناگاه در كشاكش درد و مرگ ،در هياهوى ننگ و بنگ ،برقى مى جهد ،اخگرى شعله مى
زند ،و تن در نگاهى خاكستر مى شود.
عشق چون سمندرى رستاخيز مى كند ،علمى خونين بر كف دارد.
يگانه فرمانش را مى راند ،بى تكرار،
«بيـائيـد! بتـازيـد!»
و جستى مى زند چون برق و خالى مى شود ميدان.
***
ماه همچنان مى تابد ،عرقى بر پيشانيم مى نشيند سرد ،و حاصل اين نبرد ،اشكى است كه
حلقه مى زند در چشمانم ،كنون مولود مى دانم[ .مي دان مرا]
***
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بگذار زمان بگذرد
مهربان من!
در هياهوى غربت غيبتت غريبم ،و ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا
نشسته ام ،و اكنون براى خوشبخت شدن ،تنها به يك چيز محتاجم.
يگانهء من!
بگذار زمان بگذرد ،بگذار زمين با عظمت سنگينش ،چون پروانه اى به ِگرد آفتاب بگردد ،و
روز از دامن اين شب بلند بدرآيد،
شب را پايانى هست.
بگذار بادهاى بى شمار ،بر علفزارها بوزد ،بگذار خوشه هاى سبز گندم در رهگذر باد،
سنبله هاى زرد و طالئى را به بار بنشيند ،بگذار دشت ها در سوگ باران ،سينه چاك چاك
كنند ،بگذار.
درد بر دلهامان پرورش خواهيم داد ،سرودهامان را با سوز خواهيم خواند ،اما هرگز
خاموش نخواهيم شد.
آرى محبوب من!
ديرى است در انتظارت ،گردش روزگار را به تماشا نشسته ام ،و اكنون به زمان محتاجم،
براى خوشبخت شدن ،به زمان محتاجم.
***
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غـزل
من بيژن در چاهم .يك سينه پر از آهم ،تو رستم دستاني ،تا باز كند راهم.
در چاه سياه شب ،اي ماه ترا خواهم ،سنگيني هجرانت ،كوهي است كه بر كاهم.
يك دست ز سر لطف ،بنشين بر سر چاهم.
اي ابر سيه بر شو ،تا جلوه كند ماهم.
اي ماه قمر برگرد ،بر دايره شاهم.
در حال و هواي تو ،من پاك هوا خواهم ،گر داني و گر خواني ،من بنده درگاهم.
***

116

غـزل اسفنـد
 به یاد  ١٠شهید اسفند – ٦٢سوگوارانُ ،كشتگان درد را ياد آوريد!
عشق ورزان ،عاشقان مرد را ياد آوريد!
زهر گشته كامتان ،در فرقت جانانتان ،تلخ كامان ،آن نشان شهد را ياد آوريد!
گر هزاران زخم چون الله دمد بر دشت تن ،دل فكاران ،مرهم درد را ياد آوريد!
قلب ها پر كن ز كين ،دشمن نشسته در كمين!
رهنوردان ،راهيان راه را ياد آوريد!
گر توئي عاشق ،مشو خاموش در هجران يار ،بي قراران ،زبان رعد را ياد آوريد!
گر به شد فصل خزان ،گلگونه شد خون رزان ،با هزاران ،اين زمان ،عهد را ياد آوريد!
باده ها در جام گردد ،آسمان بر كام گردد ،هم نشينان ،گيسوان جعد را ياد آوريد!
آن زمان مرغ همائي بر نشست بر بامتان ،اي رفيقان ،پيكران سرد را ياد آوريد!
***
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ربـاعـي
داغ ها بر دل غم دار نهاديم يك چند
زخم ها بر تـن بيمار نهاديم يك چند
اسـرار نهـان
تـا چـاك شـود پـرده
ِ
رازها در سر اسرار نهاديم يك چنـد
***

قطعـات
كـاروان
آه  ...ديگر كاروان بر من گذشته است ،و آتش دل ،در خاكستر تن پنهان است .اي صبا ،يك
ره بر من بينوا بگذر.

فـریـاد
فرياد ،بيدالن فرياد ،فرهاد رفته است از ياد ،پرويز بر شبديز مي تازد ،و شيرين طعم مي
بازد.

تغییـر
آنكه در نگاهم شيوه بهاران داشت ،در جامه دان چهار رنگ فصل ،در پي درخت بلورين
زمستان است.
***
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«موزاییك»ها
طبري در «سراينده گويد» در كتاب شعرش ”از ميان ريگ ها و الماس ها“ ،آنجا كه
شعرهاي مجموعه را «آفرينشي متمركز و دردناك» مي نامد «كه در موفق ترين نمونه هاي
تار آن به رنج از روان جدا شده است» ،اشاره اي دارد كه انگيزه
خود ،به قول فرخي هر ِ
تنظيم و افزودن اين بخش تحت عنوان ”موزاييك ها“ به كتاب شعر زندان احسان طبري است.
طبري در ارتباط با «آفرينش متمركز و دردناك» خود در ”از ميان ريگ ها و الماس ها“ مي
ب سخَني ،نثري ،نقل قولي جاي گيرد،
نويسد« :شايد گاه موزاييكي از آن ،اگر در چارچو ِ
بهتر بتواند هماهنگي دروني خود را نشان دهد».
اين سخن انگيزه ي ارائه تركيبي از چند واژه ،و گاه سطري كوتاه از شعرهاي زندان او در
اين مجموعه است .آن ها ممكن است در نوشتارهايي كمك بزرگي براي توضيح و تشريح
مضمون نوشتارها باشند.
نگارنده از اين كمك در نوشتارهاي مختلف به وفور برخوردار شده است.
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فرسایش در خزان
روزگار  ...دراز
سراسر رمز و راز
پرنشيب و فراز
زمان در دوران ابدي غلتان
به سامان بودن
آب در هاون كوفتيم
آسمان را شيار زديم
زمين را به آيش رها (كردن)
آب تيره گون خضر
به سر و به پا دويدن
پياله هاي تهي
صداي سفالين
فضاي سنگين زمان
ناله غمگنانه
نعره هاي خوف انگيز جباران
ُگرده ها
يوغ صاحبان زر
تازيانه رنج
چشم در گودال تشويش
گودال تشويش
قلب در سينه ريش ريش
امواج افشان و طاليي خورشيد
پهنه آرزو
تير زمان
رنج به ياد سپردن
فاعالن زمين
خدعه در كف جباران
زمان به كام
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پیمان
گناه بي گناه كودكان
بادها متفاوت مي وزند
گستاخ
شرير و خام پندار
خرد تا كالن
كالن از خرد خيزد
واز اندك بيشمار
سوگند به رنج هاتان
سوگند به زخم هاتان
به تكه ناني شاد مي شوند
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دیار آشنا
نشاني آشنا
موج مي زند ،چون دريا
بركه اي كوچك و آرام
زادگاهم
گوي آتشين  ...آفتاب
طشت الجوردي
رستاخيز چون سمندر
ققنوس در آتش خويش نشسته
انتظار را به نسيان سپردن
خاك هيچگاه يائسه نمي شود
ياران باراني
هياهوي سكوت ناهنجار
تن دريچه هاي سلولم
جوشن رزم پوشانده اند
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رنج نامه هجران
چشمه ساران خشكيد
كوه درهم پيچيد
سنگ ها سنگين تر شد
دره ها در عمق تنگ خويش دزدانه فرو رفتند
عمق تنگ
دزدانه فرو رفتن
آسمان تركيد
چشمه خورشيد خاور
برگ ريزان
آواي چمن محو شدن
زوزه وحشتزاي جالدان
زمين پشته گشت از كشته هاي سبز
پشته گشتن
كشته هاي سبز
مرگ جواني
آشناي ديرين
بوي نان
سراشيب دهكده ها
به بهانه نان
هنوز و هميشه
آرزوي تخم وشيار
حسرت به دل
خفيفه گاه
ترسان و لرزان
مبهم موعود
هياهوي مسموم
داغ شدن غارت سرمايه و سود
جاودانه من
جاهالن  ...باليدند
ناكسان مستانه خنديدند
عالمان در گل ماندند
در گل ماندن
جام عشق را الجرعه نوشيدن
در راهت مردانه كوشيدن
پروانه در ِگرد شمع
بي باك شوريدن
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بر مرداب تن نیلوفر اندیشه مي روید
روزگار غريب
تن خسته و زخمي
انديشه چابك و چاالك
روئين تن و بي باك
خاره بيداد
پرچم چرمينه حداد
شور شيرن گونه فرهاد
طناب حيله
پيرهن چاك چاك يوسف
انكار خورشيد
شب پرستان
رنگ شب پاشيدن به ستاراگان
زخم هاي بي شمار تن
بدسگاالن مردمي آزار
ژاژخايان دشمن كار
انديشه از پر مگس فراتر نمي رود
اوج عظمت
اوج عظمت را در شكوه حشرات مي بينيد
زخم هايم
نشان اقتدار
سوز ديرين
بزمگه نور به پا
آذر گنبدپيما
تيرگي پست بلن ِد يلدا

هـدیـه
تبعيد انديشه ها
پهنه چرم ياخته ها
تلخ رنگ سياه هجران
گل هاي  ...هم وزن آرزو
گل كينه هاي مشت شده
ياد شاد پايمردي مردان
نفرت از خواري فرومايگان
رنگين كمان زندگي
ستاره آسمان جواني
چون مدالي بر سينه
خورشيد سوزان قلب
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اخگـران اسفنـد
بذرهاي پاك
كشتكار خاك
زنده جاويد در مغاك
كومه ذهن
فروغ جاودانه انديشه
نهفت گل آرزو
پنهان آشكار
صندوق خانه قلب
قاب خشكيده چون نقشي بر ديوار
اتفاق ناگوار
چون يك اتفاق ناگوار
روز مبادا
(ياد) در كيف مدرسه كودكان
(ياد) در البالي اوراق سپيد دفترها
ترنم عاشقانه باد
بلنداي قامت
جام خونين شقايق
آزادي جنگالن
كوله بار زندگي
روستاهاي غم گرفته
صحاري بي برگ و پوشش
پيچك بر فراز ديوار
(ياد) هر پگاه بر چهره زنم چون آب
ِگرده نان بر سفره طعام
آينه ياد
عاشق بي خانه
بلبل آواره
زبان دوخته
قلب نفروخته
شبان سياه
دليل راه
خزان تباه
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اكتبـر
مادري ِ زمين
به جان خواستن
نطفه سنگين بستن
چو نيلوفري بر مرداب زمين
چو خورشيد درخشيد به سيماي زمان
ب تيره بيداد
ش ِ
گم رهان ،ره يافتند
زمستان سياه هجران
در جهان هلهله شد
بيامد موعود
عاشقان خنده زنيد
جهل و بيداد رميد
گاه خوشبختي رسيد
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وعـده دیـدار
انتهاي روز
هنگامهء غروب
وعدهء ديدار با ستارگان
خيش نگاه
زمين آسمان شب زده
بشكفد گل اختران
نور را با چشمان مي بويم
پرپر مي شود گل ستاره ها
شب مي گريزد
خون اختران ريختن
بستر پوالدين در برابر ديدگان
ستاره آسمان ذهنم
وعده ديدار با ستگاران
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گـریـز
منظر نگاهم
لحظه درنگ
كشتگاه زندگي
نرمي اشك گونه كودك
جنگل چنگال وحوش ناميمون
مرداب نفرت بار
دست ها در كار مغزها در انديشه مدام
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بمبـاران
شب تيره
زنجره ها
حاكميت شب
كوچه هاي بي حصار دشت
ستاره ها بر متن آسمان
دلداده اي از آنسوي پرچين انتظار
شب بيني دزدانه
حياط قيرگون شب
مشق فردا
ديوالخ شب
ديومرغ  ...آهنين
مزاج و دمي آتشين
تخم مرگ و تخريب
چراغِ روشن شب
چراغ روشن شب مرده است
پرچين بلند شب
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دیـار آشنـا
نشاني آشنا
موج مي زند ،چو دريا
بركه كوچك و آرام
زادگاهم
گوي آتشين (آفتاب)
طشت الجوردي
رستاخيز چون سمندر
ققنوس در آتش خويش نشسته
انتظار را به نسيان سپردن
خاك هيچ گاه يائسه نمي شود
ياران باراني
هياهوي غريب ناهنجار
تن دريچه هاي سلول
جوشن رزم پوشاندن
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پیغـام
گل نورسته
رسني بافت كنم
تار و پودش زنده
بيدادگران نكنندش پنبه
هديه بهر زمان
تار تدبير كهن
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معشـوق
سال هاي بلند
بيداد و ستم
زخمه هستي بر چنگ
ميوه نور
راهيانش پرشور
نقش پنهاني
طراوت شبنم
هدايت پيگير
تن عريان كوير
زند تارش نور
نهد پودش آب
بدرد پيرهن خواب و سراب
يك طرف خانه سيمرغ بپاست
يك طرف آتش ققنوس بجاست
چون مهان گل بنشسته است به بار
نغمه زند مرغ هزار
معشوق ببردست ز عشاق قرار
زدمش پيوند به جان
بنهم جان و جهان
خانه اش قلب من است
آتشش درد من است
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قو خورشید را انتظار مي كشد
ترا انكار كردند
لطافت گلگون
اشك چون خون
دريچه آرزو
خورشيد را انتظار كشيدن
پرچين غمين تنهايي
زبان خاموش
قصه هاي بي پايان حقارت ها
كثرت باران ها
نيمه خواندن
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به آنكس كه به او مي اندیشم
روزن تنگ خاطره ها
سراشيب تند فرو افتادن يك شب بلند
كاكل بلند كوه ها كه اولين تماشاگر سپيده دمانند
آشيانه زميني اشعه خورشيد
پيوست بي گسست
تحفهء تكرار با تن خاك سراپا ايثار
روند جاري رود
پيوسته ترا مي جويم ،پيوسته ترا مي پويم
در انجماد برف سنگين
دهليز نمناك و تيره زمين
توشه ابدي
پوشش سبز حيات
حجم بلند ذهن
نسيان جاويد
سمند سركش آرزوها
آتش جان سوز درونم
خاكستر سرد مردگان پاشيدن
زمزمه هاي خلوت دلم
تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود
لبخند گرم
محبوب من
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تولدي دیگر
بوي خاك باران خورده
شيار پنجره سلول
موهاي شبق گونه
خيمه زدن
غم غريب
عمرمان كوتاه است
اخگري شعله مي زند
عشق چون سمندري رستاخيز مي كند
بياييد! بتازيد!
حاصل اين نبرد
هفت خوان بدمستان
حجم بلند ذهن
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بگذار زمان بگذرد
مهربان من
در هياهوي غريب غيبتت غريبم
ديريست در انتظار
گردش روزگار
زمين با عظمت سنگينش
روز از دامان اين شب بلند يلدا بدرآيد
شب را پاياني هست
بادهاي بيشمار بر علفزارها بوزد
سنبله هاي زري و طاليي
دشت در سوگ باران سينه چاك كردن
سينه چاك كردن
درد بر دل هامان پروراندن
با سوز خواندن
هرگز خاموش نشدن
محبوب من
ديري است در انتظارت گردش روزگار را به تماشا نشستن
براي خوشبخت شدن
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غـزل
سينه پر از آه
چاه سياه شب
سنگيني هجران
پستي ظلمت

رباعـي
دل غم دار
تن بيمار
رازها در سر اسرار

كاروان
آتش دل
خاكستر تن

فـریـاد
بيدالن ،فرياد
فرهاد رفته است ز ياد
شيرين طعم مي بازد

تغییر
شيوه بهاران داشتن
جامه دان چهار رنگ فصل
رخت بلورين زمستان
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زیرنویس ها
 -١احسان طبري در ”در باره برخي مسائل استه تيك و هنر“ (دنيا ،نشريه سياسي و تئوريك
كميته مركزي حزب توده ايران ،سال اول ،دوره چهارم ،شماره دوم ،١٣٥٨ ،ص-١٤٢
 )١٢٢در ارتباط با ترجمه واژه استه تيك ،مي نويسد« :ترجمه واژه استه تيك به فارسي
متضمن برخي دشواري هاست :ترجمه آن به ”زيباشناسي“ از آن جهت نادرست است كه
مباحث اين دانش تنها بررسي مساله زيبا و زشت نيست و دامنه اش از آن به مراتب فراخ تر
است .ترجمه به واژه عربي ”ذوقيات“ (نظير ”اخالقيات“ براي اتيك) بي تناسب به نظر نمي
رسد .بهر حال ما ترجيح داديم از واژه متداول بين المللي استه تيك استفاده كنيم كه از ريشه
يوناني ”آئيس ته سيس“ آمده و معنايش ”ادراك حس“ است و بدين مناسبت مي توان استه تيك
را با تسامح ”علم حيات لطيف“ نيز ترجمه كرد .استه تيك دانشي است درباره قوانيني كه بر
وفق آن انسان جهان را از ديدگاه ذوقيات ادراك مي كند .عالوه بر آن ،در اين دانش ،درباره
ماهیت آفرینش هنري و اشكال آن سخن مي رود .از اين جهت استه تيك را تا حدي
”هنرشناسي“ نيز مي توان ناميد .ولي همه اين معادل ،چنان كه خواننده پس از قرائت اين
بررسي در خواهد يافت ،نارساست.»... .
 -٢واژه «همزاد» را شاعر بزرگ معاصر كه نامش نزد من محفوظ است ،در گفتگويي كه
با يكديگر درباره ي سراينده شعرهاي احسان طبري در زندان داشتيم ،براي تعريف و معرفي
سراينده شعرها به كار برد .او گفت« :سراينده بدون ترديد طبرى است و يا همزاد او است.
همزاد نه به معناى شبيه ،بلكه به معناى خود او است!»
اين انتصاب قطعي شعرها به احسان طبري« ،بي هيچ گفتگو» (احسان طبري” ،رنج نامه
هجران“ ،شعرهاي زندان) ريشه در «همزاد» بودن سبك «يگانه» اين «نثر موزون
شاعرانه» در شعرهاي زندان با همتاي آن در ”با پچپچه پاييز“ دارد.
( )٣توماس مچر  Thomas Metscherفيلسوف و استاد استه تيك معاصر آلماني ،در جامعه آزاد و
«نابيگان ِه»  nichtentfremdetenكمونيستي« ،هنرها» را محل «بروز هسته هاي فلسفي و استه
تيك» انديشه ي انسان مي داند .او در دوران قديم« ،تراژدي هاي يوناني» و در دوران جديد،
آثار برتولد برشت ،توماس مان ،پاولو نرودا و ديگران را نمونه هايي از اين دست بر مي
شمرد.
احسان طبري نيز در «سراينده گويد» اثرش ”از ميان ريگ ها و الماس ها“ ،شيوه به كار
گرفته شده توسط پابلو نرودا و ديگران را سرمشقي براي «ترانه هاي خوابگونه» مي نامد.
 -٤نكته شايان توجه اين است كه شكل ويژه نگارش سطور اين قديمي ترين (جوانترين)
نگارش يك متن موزون شاعرانه در سال  ،١٣٤٢همانند شكل نگارش سطور شعرهاي زندان
در دستخط آن است!
 -٥طبري در ”در باره برخي مسائل استه تيك و هنر“ (نگاه كن همچنين به زيرنويس  ،)٢در
ارتباط با «نقش اجتماعي هنر» ،ويژگي «جانبداري طبقاتي هنر و هنرمند» را مورد توجه
قرار مي دهد و آن را «كامل ترين تجلي» موضع هنر و هنرمند ارزيابي مي كند:
« جانبداري يا حزبيت در هنر كامل ترين تجلي سمت گيري فكري و مسلكي هنر و دفاع از
طبقه معين اجتماعي در هنر است».

138

 -٦طبرى در ”مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان“ (در مقاله دوم) برای شعر «چهار عنصر
ضرور» برمى شمرد :انديشه ،احساس ،تخيل و آهنگ .آنها را «افزارهای سنجش شعر»
مى نامد و آن ها را چنين تعريف مى کند:
یك -اندیشه :مقصود ما از انديشه در شعر آنست که هر شعر بايد حامل قضاوتی ،پيامی،
حکمتی باشد ...شعر بايد متضمن کشفی ،اختراعی ،قضاوتی ،تحليلی ،حکمی باشد .شاعر از
سفر معنوی خود در اشياء و پديده ها طبيعت و جامعه با ره آوردی باز مى گردد .وصافی
[ي] محض کار شاعر نيست .اما انديشه ها ،گونه گونند .انديشه های مکرر ،پيش پا افتاده،
مبتذل و انديشه های نغز ،جستجو شده و جذاب ،که مى توان آن ها را ”خلق“ ( Erfindungيا
 )Trouvailناميد....
دو -احساس :احساس يا عاطفه در شعر دارای آفرينندهای و آفريده ايست .آفريننده احساس در
شعر مجذوبیت خود شاعر است .اگر شاعر شيفته و جن زده يک حس نيرومند نشود ،قادر
نيست آوند شعر را از اکسير احساس بينبايد .بايد دردی ،جنونی ،آرزوئی ،رنجی ،شراری،
هوسی ،افسونی شاعر را سراپا فراگيرد و او ،شعله ور از الهام خود ،چراغ شعر را
برافروزد ،واال بى مايه فطير است.
و اما آفريده احساس سرايت است .يعنی اگر شاعر مجذوب بود ،مى تواند جذبه خود را
سرايت دهد....
سه -تخیل :و خيال موجد شخصيت شعر است ،زيرا شعر پديده ای است از پندار و خيال.
تخيل به صورت استعارهها ،تشبيهها ،چهرهها بروز مى کند و بیان شاعرانه را بوجود مى
آورد .زيرا بيان شعر با بيان فلسفه و علم ،حتی بيان نثر ادبی فرق فاحش دارد .بقول محقق
طوس ،خواجه نصيرالدين ،حتی زمانی شعر را ”کالم مخيل“ مى خوانده اند .شاعر پيوندی
بين اشياء و پديده ها برقرار مى کند که پيوند ويژه ايست .شاعر با يافتن يک همانندی گاه
دور مابين برخی جهات ،برخی کارکردهای اشياء و پديده ها ،يکی را بديگری پيوند مى
دهد....
چار -آهنگ :اگر آهنگ نباشد ،شعر ،شعر نيست .خويشاوندی شعر با موسيقی در آهنگین
بودن کالم شاعرانه است .باکی نيست که اين آهنگ با طنين مسمطات همراه باشد يا از راه
موزونی اجزاء بدست آيد .بهر صورت ،شعر كژآهنگی و بى آهنگی را برنمى تابد»...
صرفنظر از نکته چهارم در ارتباط با آهنگ شعر ،می توان با کمک تعريف طبری از شعر،
تعريف مشابهی برای هر نوع کار تبليغی -روشنگرانه ،هر مقاله افشاگرانه که بايستی «حامل
قضاوتی ،پيامی ،حکمتی باشد ،»...ارائه داد.
طبري همچنين در رساله پيش گفته (نگاه كن همچنين به زيرنويس  )٢براي «مضمون
هنري» سه عنصر را بر مي شمرد« :موضوع (تم) و انديشه (يا ايده) و شكل ارايه آن.
 -٧نگاه شود به ”انسان ،ديدگاه ماركسيستي در باره انسان شناسي (آنتروپولوژي) و برداشت
http://www.tudehهاي بنيادي آن“ ،دي  http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa ،١٣٨٨و
)iha.com/?p=1071&lang=fa
 -٨نتايج پژوهش كروموزومهاى شمپانزه ازجمله در دانشگاه ليپزيك در ماه سپتامبر سال
 ٢٠٠٥اعالم شد .اين تحقيقات نشان داد كه ٣ر ٩٨درصد كروموزومهاى شمپانزه و انسان
هموزاپينس يكى هستند .بدينترتيب تنها در ٣ر ١درصد كروموزوم گونه ي انسان واره اى
كه از آن ،هم شمپانزه و هم انسان هموزاپينس برخاستهاند ،تحت تاثير شرايط تاريخى موجود
در هستى آن ،با تغيير اولوسيونر به پديدار شدن گونه هموزاپينس انجاميده است .تغييرى
قليل ،اما با تاثير كيفى عظيم .انسانى كه به بيان احسان طبرى تنها «كمى بيشتر از يك
بوزينه» درك مى كرد ،از “آگاهى“ اندكى برخوردار بود (در اينجا “غرايز“ حيوانات و
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كيفيت “آگاهى“ انسانوارها موضوع بحث نيست) ،اما با تغيير اولوسينر كروموزم خود به
گونه ي جديدى تبديل شده بود كه بهجاى جستجوى تنها ،آغاز به توليد موهبات نمود ،يعنى به
قابليت انجام كار هدف و غايتمند نائل شده بود ،توانست به قول احسان طبرى با «كار و پيكار
و آفرينش» ،با كسب و ثبت و انتقال تجربه راهى طوالنى را طى كند .نقش كار هدفمند،
پراتيك ،براى ايجاد شرايط روحى -اجتماعى هستى او ،يعنى براى ايجاد شدن زمينه ي رشد
و تكامل آگاهى او تعيين كننده است .ازاينرو ،برخالف نظريات پسامدرنيستى ،انسان
“موجودى گروهزى“ نيست ،بلكه موجودى اجتماعى است .آفريده ي «كارو پيكار» ،واحدى
“بيو -پسيكو -سوسيال“ است“ .ه .پ .برنر“  ، H. P. Brenerروانشناس و فيلسوف معاصر آلمانى
ريشه پايگاه بيولوژيك ،روانى و اجتماعى شخصيت انسان را برپايه ي نظريه اسلوبشناسى
علمى -فلسفى -تاريخى مورد بررسى قرار داده است و آن را بهمثابه يك واحد ديالكتيكى ،كه
همزمان در طول تكامل خانواده گونه ي انسان رشد و عمل كرده ،ارزيابى مى كند .او در
كتاب “تئورى ماركسيستى شخصيت و انسان بهمثابه واحد بيو -پسيكو -سوسيال“ (،٢٠٠٢
نشر  Paul-Rugensteinآلمان) مى نويسد« :نزد ماركس ،ديالكتيك بيولوژيك و جامعهشناختى در
رشد انسان ،بهمفهوم رشدى درجهبندى شده از نظر زمانى و يا تعقلى -ساختارى نيست كه
يكى پس از ديگرى تحقق يافته باشد ،بلكه رابطه و نسبت توامانى است كه از ابتداى رشد و
تكامل خانواده گونه انسان ،وجود داشته است .جنبه ي اجتماعى ،چنانكه مورد نظر فرويد
است ،بهمفهوم تاثيرى خارجى بر جنبه بيولوژيك نيست .جنبه ي بيولوژيك ،مستقل از جنبه
اجتماى نيست ،و بخش روانشناختى نيز تنها حلقه واسطهاى كه آن دو واحد ديگر را مى
پوشاند ،به شمار نمى رود( ».صفحه )٣٩
 -٩پايبندي به اسلوب علمي پژوهش به اين معناست كه هر جزء از پديده ،بايد از ابتدا تا
انتهاي روند شدن آن ،به عبارت ديگر در زنجيره تكويني آن ،هم از نظر صوري و فرمال
 ،formale Geneseكه چگونگي تغيير شكل آن را نشان مي دهد و مستدل مي سازد ،و هم از نظر
علل علي شدن آن  ،kausale Geneseكه محتوا و مضمون آن و همچنين رابطه ميان شكل و
مضمون را مورد توجه قرار مي دهد ،مورد بررسي قرار گيرد .در اين بررسي ها بايد با
وسواس و پيگيري ،باقی ماندن روند بررسي را در زنجيره تكويني هر جزء حفظ نمود .به
عبارت ديگر هر وجه و يا اليه و رابطه اي ،براي نمونه دستگاه گردش خون نزد انسان ،بايد
در ابتدا در رشته و زنجيره تكويني خود مورد بررسي قرار گرفته و رابطه ها و چگونگي
عملكرد آن با دستگاه هاي ديگر و  ...تعيين شود .اين اسلوب علمی دستيابی پژوهشگرانه به
«ماهيت» پديده است.
مطالعه ”كاپيتال“ ،اين وسواس و پيگيري پژوهش ديالكتيكي را در انديشه ماركس و همچنين
نزد ديگر بانيان سوسياليسم علمي ،انگلس ،لنين و شاگردانشان  ،...نشان مي دهد .از اين
روي نيز است كه اگر چه ماركس اثر خاصي براي برشمردن ”ديالكتيک“ ندارد ،مي توان
انديشه و اسلوب ديالكتيكي پژوهش را كه در هر سطر ”كاپيتال“ منظور و به كارگرفته شده
است ،با مطالعه ي آن فرا گرفت.
”سوسياليسم علمي“ ،تنها تعريف و نام انديشه بانيان سوسياليسم علمی نيست« ،ماهيت» علمی
آن را نيز تعريف کرده و «اسلوب» شناخت ماهيت را هم نشان می دهد .پايبندي بررسي
هاي آن ها به موازين پژوهش علمي در روند شناخت «ماهيت» ،تعريف سوسياليسم علمي را
به مثابه ”علم“ مستدل مي سازد.
“ -١٠ديومرغ آهنين“ استعاره و تركيبى كه احسان طبرى برپايه ي واژه ي “ديوالخ“ آفريده
است (تركيب “ديومرغ“ در فرهنگهاى “سخن““ ،معين“ ،آلمانى فارسى “خيام“ و لغت نامه
دهخدا وجود ندارد).
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تعريف واژه “ديوالخ“ در “فرهنگ فشرده سخن“ «جاى ديوها ،جاى دور از آبادانى و معموال
ويرانه ،چراگاه دوردست ،ناهموار ،خراب و ويران» و در “فرهنگ معين“ «مقام ديو ،مكان
ديوان ،صحرايى كه از آبادى دور باشد ،جايگاه خراب ،خرابه ،چراگاه دوردست ،سردسير»
عنوان شده است .احسان طبرى پيش از زندانى شدن در سال  ١٣٦٢پژوهشى درباره
“ابوالفضل بيهقى و جامعه غزنوى“ انجام داده است كه براى اولينبار پس از فوت او توسط
انتشارات حزب توده ايران در سال  ١٣٨٠از روى دستخط باقى مانده از او به چاپ رسيد و
نشر يافت .او در اين اثر به خاطر وجود «تركيبات زيبائى از لحاظ واژه و عبارت فارسى ...
كه مى تواند تاحدى امروزه احياء شود [ ...و]  ...برخى مصادر بسيط فارسى [ ...در] ...
زبان بيهقى [كه] قدرت بيان موجز قابل توجهى نشان مى دهد ،»...و همچنين به خاطر
«كهنبودگى (آركائيسم) يا ويژگىهاى صرفى و نحوى آنها [ ...و]  ...شيوائى و زيبائى
 ،»...آنها را از تاريخ بيهقى انتخاب مى كند و با معانى آن ها در پژوهش خود نقل مى كند.
واژه ها و جمالت انتخاب شده و اغلب با اضافه نمودن توضيحاتى به بيش از  ٢٥٠نمونه مى
رسد.
يكى از اين واژه ها ،واژه “ديوالخ“ است .احسان طبرى در توضيح ويژهاى كه براى اين
كلمه در زيرنويس مى دهد ،واژه “الخ“ را همانند واژه آلمانى  Lochاعالم مى كند« :الخ مانند
 Lochدر زبان آلمانى بهمعناى سوراخ است و ديوالخ يعنى حفره بزرگ( ».صفحه  .)٦٠سپس
در صفحه ي  ٩٢در متن به توضيح واژه ديوالخ نيز مى پردازد و مى نويسد« :ديوالخ
آخورهاى بزرگى بود براى بستن پيل يا شتر به ويژه در قلعت هاى نظامى كه تحت نظر
كوتواالن (حاكمان قلعه) اداره مى شد ،مانند ديوالخ هاى رباط كروان».
بى علت نيز نيست ،كه احسان طبرى اين واژه را كه در پژوهش خود به طور دقيق و وسيع
مورد توجه قرار داده است ،در استعاره اى براى استفاده در شعر “بمباران“ بهكار برده
است .او اصل لغت را با مفهومى كه خود در كتاب پيش گفته بر مى شمرد و متفاوت است با
مفهوم واژه در فرهنگ هاى برشمرده شده ،در شعر ”بمباران“ به كار مي برد.
صرفنظر از اين واژه ،واژه “ژاژخاي“ را او نيز در پژوهش خود در صفحه  ٣٢كتاب
برجسته مى سازد و معناى آن را در ارتباطى به نقل از بيهقى چنين برمى شمرد «مردى
پُرمنش (يا َبرمنش) و ژاژخاى و بادگرفته بود» .او اين واژه را در قطعه “بر مرداب تن،
مزدوران ارتجاع به كار مى گيرد.
نيلوفر انديشه مى رويد“ برای بيان صفت منفی حاكمان و
ِ
اكنون كه از شباهت واژه ها سخن رفت ،اضافه شود كه واژه تركيبي «شب زده» را احسان
طبري در اثرش با عنوان ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ (ص  )٩٥و در افشاي «سفسطه
گران» كه «شناخت علمي تاريخ را محال مي دانند» به كار برده است .او آن ها را با لحني
استهزار آميز متهم به آن مي كند كه آينده را نشناختي ،همانند «بياباني شب زده» ،مي پندارند
و مي خواهند القا كنند .در آنجا آمده :به نظر آن ها« ،گذشته چراغ هايي است كه از دور
سوسو مي زند و آينده بياباني است شب زده».
احسان طبري همين واژه تركيبي را در شعر ”وعدهء ديدار“ نيز به كار برده است .در اين
شعر كه عليه دشمن طبقاتي و خطاب به آن ها سروده شده است و نشان مبارزه جويي و
خوشبيني تاريخي او به مثابه نيروي نو در نبرد عليه نيروي كهن و ارتجاعي است ،با غرور
سرانجام نبرد نو عليه كهن فرياد مي زند« :اي آنكه در برابر
ت آگاهان ِه
مبتني بر شناخ ِ
ِ
چشمانم بستر پوالدين نهادي ،اي آنكه آسمان ذهنم را بي ستاره مي خواهي ... ،من هر شب با
خيش نگاهم ،زمين آسمان شب زده را شخم مي زنم ،تا بشكفد ُگل اختران ،نورشان را با چشم
هايم مي بويم ».آري! «من هر شب در آسمان ،وعدهء ديدار دارم با ستارگان»!
نگارش كتاب ”دربارهء انسان و جامعه انساني“ را طبري تا آخرين روزهاي آزادي خود در
ب ١٥٨
ارديبهشت سال  ١٣٦٢ادامه داده و به پايان رسانده است .او در صفحه  ١١٠كتا ِ
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صفحه يي مي نويسد« :ما اكنون ( .»... )١٣٦٢بدين ترتيب مي توان سال ذكر شده را سال
نگارش كتاب دانست .چاپ اول كتاب در ماه بهمن  )٢٠١٣( ١٣٩١انجام شد و اين اثر
ماندگار آموزگار توده اي ها همزمان با برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران توسط
«انتشارات حزب توده ايران» منتشر شد .دايره انتشارات حزب توده ايران ،در ”يادداشت
ناشر بر نخستين چاپ كتاب“ و در ارتباط با «اصل نوشته به دست خط خود رفيق احسان
طبري  »...به نكته اي اشاره مي كند كه مي تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد .در
آنجا ضمن تاكيد بر «كامل بودن متن» ،نقل قولي از احسان طبري ارائه مي شود مبني بر
امكان افتادگي يا
اينكه« :نگارنده موفق نشده نسخه را دوباره خواني و تصحيح كند و لذا
ِ
اغتشاش در واژه ها و عبارات هست .اميد است فرد ذي صالحيتي اين لطف را در صورت
نبود مؤلفش روا دارد».
بدين ترتيب مي توان اين ارزيابي را پذيرفت كه واژه تركيبي «شب زده» براي احسان
طبري واژه اي ”جاافتاده“ و در ذهن او حاضر بوده است .به كار بردن اين واژه تركيبي
توسط احسان طبري در شعر ”وعدهء ديدار“ در زندان جمهوري اسالمي نشان آشنايي و به
ويژه حضور اين واژه در ذهن زنداني توده اي در بند است.
سخن“ دكتر حسن
نكته اي كه در اين زمينه شايان توجه است ،آنست كه ”فرهنگ فشره
ِ
انواري” ،فرهنگ فارسي ِ“ دكتر معين و ”لغت نامه دهخدا“ (جلد  )٣٠اين واژه را ذكر نكرده
اند .در ”لغت نامه دهخدا“ در بيش از سه صفحه كه هر كدام داراي سه ستون هستند ،و در
مجموع در يازده ستون ،واژه ”شب“ در معنا ها و تركيب هاي متفاوت ذكر مي شود .به طور
متوسط در هر ستون حدود بيست مضمون ،شعر و  ...برشمرده شده اند كه در آن واژه
”شب“ به كار برده شده است .به عبارت ديگر حدود  ٢٠٠تركيب ،از جمله از شعرهاي
سعدي ،فرخي ،اسدي ،سنايي ،خاقاني ،معزي ،امثال و حكم دهخدا ،حافظ ،مولوي ،نظامي،
عطار و  ...در اين لغت نامه عنوان شده اند .در ميان آن ها واژه هايي هم وجود دارند كه به
معناي «شب زده» كه طبري در دو مورد پيش گفته به كار گرفته است ،شبيه هستند« :شب
نبيني كه تيره تر گردد» از خاقاني« ،وآن شب تيره كان ستاره برفت» خسروي« ،سپيده دم
كه هوا بر دريده پرده شب» فرخي« ،اين وقعه شبي بود كه همرنگ نمودند در ظلمت او
دون و شريف و كس و ناكس» ،اثير اخسيكتي« ،پايان شب سيه سپيدست»« ،شب خيز باشد
تا كامروا باشي» دهخدا« ،شب تاريك»« ،شب و شب بسيار تاريك»« ،شب تاريك»،
«سياهي شب» منتهي االرب« ،شب احياء» فرهنگ نظام« ،شب بار» از كشاف اصطالحات
الفنون ص « ،١٥٥٩شب تاريك» ،شبي كه ماه نباشد« :گر من از شب تاريك هيچ غم نخورم
كه هر شبي را روزي مقدرست انجام»« ،چنانكه در شب تاريك پارهء نوري»« ،رويي كه
روز روشن اگر بركشد نقاب پرتو دهد چنان كه شب تيره اختري»« ،شب هجران»« ،شب
قدرست» ،سعدي ،و همچنين حافظ و ...
به كار بردن «ديوالخ» و «شب» و خلق واژه تركيبي «ديوالخ شب» كه توسط طبري در
سروده كوتاه ”بمباران“ به كار برده شده است ،همانند تركيب «شب زده» ،در هيچ يك از
كتاب هاي لغت نامه يافت نشد.
بي همتايي اين واژه هاي تركيبي در كتاب هاي لغت نامه مورد بررسي قرار گرفته ،اجازه
مي دهد ادعا شود كه احسان طبري به احتمال قريب به يقين آفرينده واژه تركيبي «شب زده»
است كه در دو اثر خود ”دربارهء انسان و جامعهء انساني“ و شعر زندان با عنوان ”وعدهء
ديدار“ با مضموني مشابه به كار گرفته است .همين حكم را مي توان در مورد واژه تركيبي
«ديوالخ شب» نيز ابراز داشت.
مورد ديگري از تشابه واژه ها و انديشه احسان طبري را مي توان در همين كتاب ”دربارهء
انسان و جامعه انساني“ و شعر ”فرسايش در خزان“ نيز يافت .همانجا (ص  )٤٩ - ٥٠و در
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ارتباط با بررسي ايجاد شدن جامعه طبقاتي ،آمده است”« :انشعاب بزرگ“ در جامعه بشري
به صورت تناقض دارا و ندار ،بهره كش و بهره دِه ... ،رخ مي دهد ... .بدين سان پايه
ناسوتي انسان به هم ريخت[ .نگاه شود به زير نويس  ]١٤انسان بهره كش ،گرگ انسان بهره
دِه شد ... .با درهم ريزي پايه ناسوتي انسان و تنهايي و درماندگي او در قبال ظلم متشكل
بهره كشان ،دست به سوي آسمان مرموز و شكوهمند برافراشته شد و ياوري و داروي غيبي
به پناهگاه و تكيه گاه روح رنج ِكش مبدل گرديد ،و ُرغ و بَعل و ايشار و اورمزد و براهما و
آمون و آتون و يهوه و زئوس و غيره به ميان آمدند .»...
در شعر ”فرسايش در خزان“ نيز طبري پيامد درماندگي انسان بهره ده و درماندگي او در
قبال ظلم بهره كشان را مشابه تصوير مي كند« :و ما آب در هاون كوفتيم ساليان ،آسمان را
شيار مي زديم و زمين را به آيش رها ،قرن ها در پي آب تيره گون خضر دويديم به سر و به
پا ... ،بسيط زمين در پهنهء آرزوهامان تنگ بود ،چشم در آسمان دوختيم ،آتش افسانه هاي
شيرين را برافروختيم.»... ،
نمونه هاي ديگري نيز از به كار بردن واژه ها در آثار چند سال فعاليت علمي -هنري احسان
طبري در دوران پس از پيروزي انقالب بهمن و بازگشت او از مهاجرت سياسي سي ساله تا
دستگيري او در ارديبهشت  ١٣٦٢در اين آثار يافت كه در شعرهاي زندانش با همان مضمون
ديدار خويشتن“ (ص  )١٣٧به
به كار گرفت شده اند .براي نمونه واژه ”توسكا“ در كتاب ”از
ِ
كار برده شده است كه در شعر ”به آنكس كه به او مي انديشم“ نيز پيش مي آيد .او اين واژه
را در هر دو مورد در ارتباط با خاطره خود از زادگاهش در زندان« ،بازگشت به زادگاهي»
تصوير مي كند ،كه در ارتباط با آن ،در دوران زندان در گروه  ٥٣نفر و هم در زندان در
جمهوري اسالمي شعر سروده است.
از اين نمونه ها مي توان هنوز بسياري ذكر كرد كه به منظور جلوگيري از طول كالم
صرفنظر مي شود.
 -١١از سوي بسياري از مبارزاني كه از مرگ نجات يافتند ،توصيه رهبران و مسئول هاي
حزبي در زندان به منظور كوشش براي خروج از بند دشمن ،اطالعات بسيار وجود دارد.
مضمون اين اخبار در هماهنگي با اين سروده احسان طبري است .نكته اي كه نياز به
بررسي و پژوهش نظم يافته درباره مبارزه ي توده اي ها در زندان جمهوري اسالمي را
مورد تائيد قرار مي دهد .از ديدگاه ضرورت انديشيدن به نبردهاي آينده نيز بايد کوشش کليه
ي رفقای رهبری در زندان را مورد بررسي قرار داد كه به رفقای دربند ،حفظ خود را
توصيه کرده بودند.
رهبران حزبی در زندان که توطئه ي هولناک کشتار «حاکميت اوباشان» (کيانوری) را
دريافته بودند ،ب ه توده ای ها توصيه می کردند بکوشند با خروج خود از زندان سدی در
برابر توطئه دشمن طبقاتی ايجاد سازند.
در يکی از جلسات در دوران پيش از يورش ها به حزب توده ايران ،زنده ياد جوانشير در
برابر پرسشی که رفيقی مطرح ساخت ،پاسخی داد که ارائه آن در اين ارتباط سودمند است.
او که در برابر اين پرسش رفيق توده ای قرار گرفته بود که «اگر از ما بپرسند مسلمان
هستی ،چه پاسخی بايد بدهيم؟» ،جوانشير به رفيقی که می دانست ،يک رفيق ارمنی نيست،
پاسخ داد« :مگر تو مسيحي هستی؟»
 -١٢توضيح چند نكته بى جا نيست :اگر براى گرباچف بنيادهاى مالى با ميليون ها مستمرى
ساليانه تعيين كردند و او را براى سخنرانىهاى “آكادميك“ به انواع جلسه ها دعوت مى كنند،
و يا شاواردناسه را اكنون در آلمان در قصرى جاى داده اند ،احسان طبرى را حتى براى
معالجه نيز با نام دورغين نزد پزشكان مى بردند .استادي كه نامش نزد نگارنده محفوظ است،
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از موردى تعريف كرد كه پزشكى در ايران ،در صحبتى به نيكى از طبرى ياد مى كرد،
زيرا طبرى كه براى معالجه نزد او برده شده بود ،خود را به او با نام و هويت خود معرفى
نكرد .پزشك او را «حاج آقا» ناميد ،نامى كه پاسداران به پزشگ به عنوان نام طبرى گفته
بودند .پزشگ در ادامه صحبت گفته است كه طبرى با غيظ خطاب به او پاسخ مى دهد:
«من ،حاج آقا نيستم!» ،اما خود را معرفى نكرد ،زيرا مى دانست كه در لباسش ميكروفون
تعبيه كرده اند و اگر پزشگ نام او را درمى يافت ،برايش مشگل ايجاد مى شد.
 -١٣هاري نيك ،در كتاب پيش گفته خود (نگاه کن به ”مشكالت اقتصادي ايران زائيده نظام
سرمايه داري است“ ،مرداد  )http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1819 ،١٣٩١به يك پرسش
مركزي درباره «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟» پاسخ مي دهد .او با اشاره به بيان
پراهميت ماركس كه «صورتبندي اقتصادی -اجتماعي جامعه را برايندي از وحدت  -به
اشكال مختلف پرتضا ِد  -نيروهاي مولده و مناسبات توليدي ارزيابي مي كند» ،تعريف خود
را از «انقالب علمي -فني» ارايه مي دهد .او مي گويد« :من انقالب علمي -فني را به مثابه
روند پديدار شدن شيوه ي توليد پس از سرمايه داري ،شيوه توليد كمونيستي تعريف مي كنم».
(ص )٧٤
 -١٤در كتاب ”جامعه كمونيسم كهن“  der Urkommunismusديتر رينيش  ،Dieter Reinischباستان شناس
متولد سال  ١٩٨٦با تحصيالت رشته تاريخ شناسي و زبان هاي كلت ها ،كه سال ها است در
حفاري ها در فرانسه ،ايتاليا و اتريش مشغول به كار تحقيقاتي است ،در سال  ٢٠١٢كتابي با
عنوان ”جامعه كمونيستي كهن“ به رشته تحرير درآورده است كه در آن بسياري از آثار
باستان شناسي سال هاي اخير ارائه مي شوند .يكي از پرسش ها كه رينيش تحقيقات باستان
شناسي خود را بر روي آن متمركز كرده است و مي كوشد به كمك كشفيات مختلف باستان
شناسان ديگر پاسخ آن در كتاب خود ارايه دهد ،اين است كه چرا انسان نتوانست با رشد توليد
كشاورزي در ده هزار سال پيش ،بر خالف دوران طوالني پيش از آن ،اضافه توليد را به
طور متساوي ميان خود تقسيم كند .امري كه دوباره در جامعه كمونيستي آينده ممكن خواهد
بود؟ او با بهره گيري از نظر و برداشت هاي باستان شناسان ديگر و نتايج تحقيقات آن ها در
سرزمين هاي مختلف نشان مي دهد كه تنها مي توان برپايه جامعه شناسي علمي يا ماترياليسم
تاريخي و با شناخت روند فرازمندي جامعه بشري به اين پرسش ،پاسخي علمي داد.
در بخشي از اين كتاب ،نظر عبدهللا اوچالن ،رئيس حزب پ كا كا ،حزب دمكرات كردستان
تركيه ،طرح شده است كه در كتاب منتشر شده توسط او در زندان انفرادي در تركيه نگاشته
شده است با عنوان ”جامعه طبيعي“ (سال انتشار  .)٢٠١٠اوچالن در آنجا ازجمله «گروه
انسان ها را در دوران مورد بررسي جامعه كمونيستي كهن كه آن را ”جامعه طبيعي“  klanمي
نامد ،گروه  ٣٠تا  ٥٠نفره انسان ها در واحدهايي مي داند كه در مركز آن زن قرار داشت».
او در تحقيقات خود نقش زن را ازجمله در ايجاد شدن زبان و پديد شدن آثار نقاشي ها كهن
نشان مي دهد .اوچالن طول زمان اين دوران را «ميليون ها سال» تخمين مي زند.
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