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 پیام محمد قائد
 هاوسبرای کالب

 ٤٠٠مرداد 

 ۲٠۲١اوت 

 

نوشتن طرح را، مانند  شتمام عناصر کنم کهعمر فکر می تةهای گذشدر دههخیالی موقعیتی به گاهی تازگی 

 روابط و نتایج. ،هاام: اشخاص، مکانفیلم، به دلخواه خودم چیدهساختن  ةرمان و برنام

و ننوشتن  اشتباهکارهای کنم پرهیز از خیالی تصحیح می ةدر سناریوی گذشتکه چیزهایی از جمله 

 .بودناالزم و زیانبار  حرفهابسیاری و قابل پرهیز کارهایی  شوممتقاعد می ،خطاها ةجنب از برخی مطالب است.

 ؟اشدقابل قبول ب امتوانستم طوری بنویسم که با معیارهای بعدی و امروزیمیرا برخی مطالب  اما

تشخیص دوشاب را از دوغ م اهتوانستبه مرور زمان جورواجور از مطالب قابل توجه با نوشتن حجمی 

دهم تمرکز کنم. و مفید تشخیص می و بر آنچه صحیح  را.پوک  یگردوبادام تلخ و بدهم و همین طور 

زدن و حذف  به نظرم بیرحمانه خطگیر نیست.  آن نیروبر و وقت تولیدقلمی کمتر از  محصولکردن هـَرَس

برخی با که هم کسانی برد.  وقت میروشی چنین  است.قلمی تولید و ادغام و مونتاژ اساسی به کمال رساندن 

 .کردهبسیار صرف   ِکه وقت موافق نیستند اذعان دارنداو یا حتی کال با گارنده ننظرهای 

الیه در بهکند والیهفکر نشت می اما.  محدود استمعین و چنان متنی روی طول موج خوانندگانی 

برای تمام آحاد جامعه کنم وانمود بینم ادعا و الزم نمی، رواین از رود.  طول و عرض و عمق جامعه پیش می

کس ساخته نیست.  یک متن واحد بر بگویم از هیچخواهم می نویسم.  چنان کاری از من ساخته نیست.می

مردم تمام برای جلب توجه تواند موضوع نوشته باشد اما این می جامعهگذارد.  تمام جامعه اثری یکسان نمی

در سطحهای مختلف خواننده قلمزن و شماری بزرگ ی اجتماعی موضوعها ةبرای بحث دربارکافی نیست.  

  وجود دارد.

کل جامعه این خطر نهفته است که نگارنده یا سراینده دل خوش کند سرانجام روزی به در خطاب 

شود و حتی همان زیادتر بیشتر احتمال دارد شمار منتقدان اما   .کنندمیتحسین نند و خوامیهمگان اثرش را 

قلم و دوات در  ةقرن گذشته در عرصیک در   بدهد.تحقیر و اعتنایی مقدار اقبال اولیه جای خود را به بی

زمانی  اند.احیا شدهبازیابی و ه ست کاکسانی بیش از  انداعتبار از دست دادهشهرت و شمار کسانی که ایران 

.  به میان مردم برودات ، باید حرف خوب هم زد تا نوشتهنیستکافی خوب نوشتن دادند میاندرز  انگیرخرده

به این نتیجه رسیدم با گذشت زمان  دادم برای تحقق اندرزشان تالش کنم.با قدری پوزش و کمرویی قول می
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تر شروع شده بازتاب تغییری باشد که پیشممکن است کند حرف و نوشته همان اندازه که به تغییر کمک می

 نویسد.، و تو ننویسی یکی دیگر میردو ادامه دا

را تبدیل به فراغت و فراغت را  ، بطالتشغلمشغله، مشغله را تبدیل به را تبدیل به  تفریحمباری، 

این جوری آدم البته پولدار  ام. مانده اعتنابیین ام و به اندرز والدینم و سایرکرده تبدیل به نوعی فضیلت

 .بد نگذشتهیکی خیلی  شود اما به مننمی
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 رولمحمد قائد و جورج ا  
 علی نوبری 

 

 رمشابهیقدرغ نیدو انسان ا توانیکمترم یعنی! ستین یشباهت چیرول هقائد و ا انیکه م میاز اول بگو

 یرازیقائد ش زد،ی( میلی) البته  تمث انهیمرتاض گونه داشت و بر خود تاز ةیکرد. هرچقدر اورول روح دایپ

و نوع نگاه است. از برتراند راسل  هدو درانتخاب سوژ نیچسبد. تنها اشتراک ا یوصله ها به او نم نیاست و ا

و ازآن  ستیچ  یآزمودن تیواقع دینیبب یدارد؟ گفت، درهر موضوع یامیچه پ ندگانیآ یکه برا دندیپرس

انگلوساکسون است، سوژه و روش  ییگرافلسفه تجربه ةدیسخن ،که چک نی. اشودیحاصل م ینیع قیچه حقا

 نیدر ا سانیمقاله نو شتریو چرا؟ ب گذردیو اکنون چه م نجایاست که ا نیا شهی. سوژه همکندیرا مشخص م

و مفاهمه را به هم چسباندن  یو ساختارشناس کینامیو ترمود کیهرمنوت کنندیو فکر م شوندیگم  م یواد

دو ابزار به  یسینو. مقالهستیهوا کردن کار امثال قائد و ارول ن لیگرد و خاک کردن و ف یکارساز است، ول

 و فاصله از موضوع.   یتجربه و مشاهده شخص خواهد،یم ضادظاهر مت

که کم  کردیاحساس م ینیاستال یها ستیدر مقابل کمون یارول چپ معتدل بود ول ،استیس در

 هیو عل یاز دولت قانون تیشروع شد و داوطلب شد که در حما ایاسپان یکه جنگ داخل ١۹۳۶آورد ، تا یم

  سمیاز فاش رها را خطرناک تیچپ گرید ،کادر یها ستیکه کمون دید ایبجنگد. در اسپان ستیفاش یروهاین

معه جا ،یدئولوژیا ةاز رابط یاو برداشت روشن ،امثال اوست. بعد از بازگشت یحمله  بسو  غیو لبه ت دانندیم

، سراغش ۵۷بصورت انقالب ا،ینبود چون خود اسپان یاجیرفتن احت ایکرد. در مورد قائد، به اسپان دایقدرت پ و

 شد.  لیتکم یامنتظره ریغ طرزاو به  یاجتماع یروانشناس یدانیآمد و مطالعات  م

 ستندین’  عضو بشو‘ سندگانیاز نو یاریبس شود،یمربوط م هیبه روح یگرفتن از موضوع تا حدفاصله

 یسی. جالب  است که واژه انگلستادیدور ا یلیخ توانیاگر هدف استراق سمع است نم یول روندیم دهیو جر

 یگریبه  خانه د یروانیترشدن از لبه ش کیآمده که نزد  میروم قد  نیاز  قوان ’وزدراپیا‘استراق سمع  یبرا

 دو است.   نیجنبه مشترک ا گریاز آن نبودن د یدر جامعه بودن  ول نی. اکردیرا منع  م

 شیها ینیشبیپ یزیانگ رتیبه طرز ح نکهی. اول ازاستیدو چ شودیاورول هنوز خوانده م نکهیا  لیدل

اند انگار نقش که گفته ییند، تا جارا که مطرح کرده جزو زبان شده ا یمیدرست درآمده و واژه ها و مفاه

 چگاهیه کردیم یها زندگ یدئولوژی. دوم، او که در عصر اگفتهیاست که ثابت کند اورول راست م نیا خیتار

صداقت   نی. ایبدون دروغ و پرده پوش نوشت،یم کردیو حس م دیفهمیو م دیدیآن نشد و از آنچه م ریاس

 دارد.  یبیهست قدرت عج یو وقت ستین یوانمود کردن
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که   یمیاست که مفاه نیا تیواقع یول کندیم یاز آن دور حایو صر ستین ینیشبیقائد اهل پ البته

. کندیکار نقشه راه را م میرویو کجا م میا ستادهیما کجا ا نکهیجا انداخته، در شناخت ا ایاو وضع کرده، 

در سطح شهر  زیاسرارآم یگودال ها تواندیم نی. اکندیاست که از آنچه هست شروع م نیوجه بارز قائد ا

و فهم ما  تیواقع انیشدن نفت. م یمل ای تیمثل نهضت مشروط یخیتار عیما از وقا یفهم عموم ایشد، با

 نیدانست و ا یرا خواه قتیحق’  دیگویم لیبدست مشغول کندن است. انج لیو  ب ستادهیکه  قائد ا ستییجا

 .’کندیدانستن تو را آزاد م
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 هان ناپلئوناجدایی شرلوک هلمزی در میان
 زادهسعید گنجی

است  نیآدم را بد بدانند بهتر از ا»و از پدر  «یو در دجله انداز بشنو کنیم یکین»از مادر تو  یوقت

  ست،ینیبدب نیترنیو بدب ینیبخوش نیترنیبخوش نیخوردن بمانند تاب ،یریگمیوقت  تصم، آن«خر بدانند

 . یعزا و عروس نیب ،یرا دارد و تو  سرگردان همچون مرغ داریخر نیشتریب  اهیو س دیرنگ سف یبازار نیدر چن

آشنا  دنسیومحکم استدالل و اِ نیرا با زم تیکه تاب را نگه دارد، و پا یکس افتنیاوضاع،  نیا در

 ستیسندگانیدهد، نعمت که نه معجزه است.  محمد قائد از نوادر نو یآشت یو چشمانت را با رنگ خاکستر

 دنیتو را به شن اد،یاهبندر حد امکان گو یدر دست، به دنبال مدرک و سند، با روش نیکاراگاه وار، ذره بکه 

 . گذاردیم را بر عهده تو یداور انیو در پا کندیگزارش دعوت م

فرق  یندارد، ول یکردن تازگشک ،یکاسه ا مین ریمبرهن است که در فرهنگ کاسه زواضح و البته

پاسخ  کیتوطئه در نقش   یبا تئور هیپرسش اول کیبودن بعنوان کیکردن و اسکپتکیتشک انیاست م

 .یینها

ن ناپلئون ها که اج ییجماعت دا انیدر م  ستا یکه محمد قائد همانند شرلوک هلمز نجاستیا در

 . نندیب یخود نم هیفرض ییبه راست آزما یازیاند و ن افتهی” آنچه خود داشته اند“را با کمک ” غربزده“قاتل 

اگر  یحت-پاسخ  ادنو از د کنندیم یزیدانست که پرسش برانگ یسندگانینو شقراولیپ توانیم. قائد را م

 دیکه تقل یآن در مملکت یوادارند و از آتروف یمغز تیتا خواننده را به فعال روند،یبه عمد طفره م -بدانند

 کنند.  یریمرجع دارد، جلوگ

 ادیخود  یاو از جامعه قیاز شناخت عم یستیقائد، با ادیبودن و روش گواهبن کیکنار اسکپت در

گزنده به  یگاه جذاب و یرا با زبان هایدشوار شیهابا نوشته یشناس فرهنگبیآس کیکرد. او در مقام 

 «ستیرشانا کی بینج یمایس ،یعشق»و همانطور که خودش در ارتباط با کتاب  دهدیخواننده نشان م

ممکن است تا حد  پروراندیموضوع که جامعه در ذهن م ایشخص  کیدرباره  یکل قتیحق»: دیگویم

خبردار  تیو واقع قتیحق نیتفاوت ب نیکه از ا یجامعه زمان یباشد. ول یواقع اتییمتفاوت از جز یادیز

 .«ندیموضوع را آنگونه که دوست دارد بب داندیم یعیباز هم طب شودیم

 ادی ریاخ یهادر سال یشناسجستار جامعه نیتریبعنوان قو «ست؟یچ سمیاسنوب»اله بتوان از  مق دیشا 

 رهیاز چ یکیتفاوت دارد و قائد  یپژوهش یاست که با نگارش مقاله ها یهنر یسیکرد. و البته جستارنو

 هنر است.  نیدستان ا

 و منحصر به فرد او . نیباشد به روش نو ینید یمحمد قائد، ادا داشتیکه گرام دیام

 ”سندهینو یآقا“ سپاس
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 کاکتل سحرآمیز
 علی صدر

های ای است باکالسانگیز، اثر آنتوان چخوف، دانشمند بلندآوازهشخصیت اصلی داستان مالل

صورتی که  ١۵٠: دکنگونه توصیف میاین اش ریاهدرسی شلوغ و پرطرفدار. نیکالی، مدعوین سخنرانی

سر اند، هدفم پیروزی بر این اژدهای هفتچشم که مستقیما به من خیره ۳٠٠نیست، کدام شبیه دیگری هیچ

ی شنوندگان سر نرود ست راز موفقیتش فارغ از استعداد، مهارت است و تجربه که هم حوصلهاست. مدعی

اند، کوب به او خیرههای محمد قائد در طول پنجاه سال هنوز میخن شود. مخاطبان نوشتهاشهم سودی نصیب

هایی متفاوت؛ باید پرسید راز چیرگیِ او بر این اژدهای هفتاد سر هایی متفاوت از نسل. با چهرههزارها چشم

 است؟چه بوده

 ی قلمیِ سترگی دارد، اما نگاری و صاحب امتیازی نشریه، کارنامهاز تالیف و ترجمه تا روزنامه

دستی در مقاله یا جستارنویسی بشناسیم. بازتابِ مطالعات م. قائد را شاید بیش از هر چیز به توانایی و چیره

ی لطیف ادبی از خصوصیات ی صریح، آمیخته با قریحههای مختلف به همراه نگاه نقادانهوسیع در حوزه

بریم، به کار می essayنویسی. مقاله یا جستار را اینجا معادل کارهای اوست؛ ترکیبی مناسب برای مقاله

ش چهارچوبی یبرا دای خواننده، دشوار برای مولف، دشوارتر برای منتقدی که تالش کنژانری دلپذیر بر

نزدهم، این امقاله در قرن ش گویند از ابتدای پیدایش. اساتید و مدرسین نامدارِ ادبیات صادقانه میدبتراش

و با ردیف کردن  دکنها لغزنده از نوشتار، در برابر هر تعریف جامع و دقیقی مقاومت میی به تعبیر آنگونه

تفکرات پراکنده نامید و ساموئل  ار آندانند. ژانری که بیکن ها نام هنوز فهرست انواع مقاله را کامل نمیده

ی ای متن که در آن سبک نگارش، فرم و شیوهی ذهن داد. گونهقاعدههای بیجانسون به آن عنوانِ یورش

ی ی یک خروار فرضیات و نظریات یا ارائهو هدف آن صرفا تکرار مکرر و مصرانه دبیان موقعیتی برجسته دار

ترتیبی است، اما شکلی و بیدوجین اطالعات تازه و جورواجور نیست. اگرچه در ظاهر دارای نوعی بییک

دست از موضوعی که تصویری یک ددر پس این ساختار نامنظم و متالطم، ذهنیت منسجمی حضور دار

ی وی، اصلی ی لحنِ یگانهی شخصیتِ نویسنده بر متن محسوس، و تجربهدهد. سایهه ارائه میچندالی

 . است ناپذیرخدشه

اما در معنایی  دطلبو فرصت دیگری می است پرداختن به خصوصیات فنی مقاله خود بحثی مفصل

افکارش مخالفان و موافقانی  عیار دانست. عقاید وتمام essayistکه اختصارا گفتیم، محمد قائد را باید یک 

اما به تایید بسیاری از اهل نظر، سبک او در نوشتن متمایز است، امضای خاص خودش را دارد،  ددار

در  است رود و سرشار از طنز و مطایبهغلطد و به پیش میسکته ندارد، می خورده و پرمالت است،صیقل
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نظراتش مخالف باشد، اما متن را ا بسیاری نقطهالبالی بحث و استدالل. خواننده ممکن است با کل مقاله ی

آید ماند، کسانی را خوش نمیهایش به هزارتو مینوشتم که متن اشخواند. پیشتر دربارهبار میبیش از یک

ها و مطایبات کنایهگانی کنجکاو و پرسشگر که از کلنجار نهراسند ساکن دائمیِ این هزارتویند. اما خوانند

ها سرگیجه و ی مواجهه با فکتزمان که ضربهاند و هماجتماعی را در برگرفتهو  تاریخیهای فکت، متعدد

عجیب  یکاکتلیک کالژ از تصاویر ناب یا اجتناب کرد؛  ودشی خنده هم نمیآورد از قهقهسردرگمی می

 های تلخ و تند و شیرین.و سحرآمیز از مزه

ای اتصالش را با پرسش اصلی از دست برای لحظهها، متن حتی از نخستین کلمات تا آخرین جمله

ی محکم ِ پرسپکتیوی متفاوت اید ضربه، هنوز به تعریفی خو نکردهدم و قرار ندارا. با این حال، آنی آرددهنمی

در  .گر فرو خواهد ریختای ویرانای بعد با ضربهچون لحظه دنبندیبرد. به چیزی دلهوش از سر می

 ناشی از مطالعات  ِهاست. پرمایگیتر از این حرفرحمتر و بیبینوره هم نباشید، واقعجستجوی قهرمان و اسط

ایجاز در کالم، در عین ارجاعات متعدد های فراوان در گذر زمان و بسیار، پختگیِ بحث ناشی از سمبه

نظرش را طهصاحب عقیده است و نق. دکنرا در کمیت کوتاه اما در محتوا غنی و گاه پیچیده می شمقاالت

گویم گاه به خواننده نمیو هیچ مر خط موعظه نیستد"به زبان خودش گوید اما تبلیغ، مطلقا. آشکارا می

مشغله و سرگرمی و منابع  ی حاضرمعتقد است در زمانه ."کنمام که حاال به شما ابالغ میچیزهایی فهمیده

. وزانتِ جستار در شودهمه چیزدان چاپ نمی فاضلِ اطالعات متنوع است و کتاب فقط برای معدودی آدمِ 

اگر نه بیش از یک کتاب که در مقاالت فشردگی و ایجاز گوید نظر او کم از کتاب نیست و آشکارا می

اش احترام . اهل تواضع نیست اما به درک و وقت خوانندهاست کم به همان اندازه وقت و نیرو بردهدست

 . دگذارمی

در عظمت موضوع آن نیست، در کیفیت  essayاهمیت "گوید: تار میدر توصیف نگاهش به جس

موضوعى را ه نویسندد. دهکند و به آن چندین الیه و جنبه مىتأمالت و مشاهداتى است که بحث را غنى مى

آورد، دست به برخوردى ، آراى متفاوت و گاه ضد و نقیض دیگران را مىدکنجهات زیر و باال مى یاز همه

اش زند، و احساسات و افکار و تلقیات خودش را هم در نوشتهوضوع مىم ةلى به قصد شناخت دوبارتحلی

 "گنجاندمى

گوید ، خودش میودشنظیری در قلمش دیده میدر فرهنگی شاید زیادی احساساتی، خونسردیِ کم

مهمترین بحث دنیاست  مشرب که در موضوع غرق شود و خیال کند این ى احساساتى و رمانتیکنویسنده"

داند؛ در میهت آینده را ج زدایىگرفتن از دید رمانتیک و افسانهفاصله "آید.نویسى بر نمىessay  از عهدة

 فرهنگ ایرانی و در میان اهل قلم چنین طرز فکری در اکثریت نیست.
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قریحه دانند که میهمه  .ادبیات، نیازمند بسی تاریخ است ایذرهآفرینش  نقل است کههنری جیمز از 

کم گرفت، هم به معنای دست ودشنمی، اما آن تاریخِ مد نظر جیمز را شودزاده می هاییو ذوق ادبی با آدم

ها کوشش و از گذر سال اریش میراثی ادبی که در زبان مهیاست و هم تالشِ فردی، که زبانِ شخصیِ خو

قائد در شکل، زبان و لحنِ نوشتار، سلیقه خواننده را . مقاالت دآفرینای میتراشهتراشیدن، به هیات سنگ

 گذارد.نقص در اختیار اهل قلم میزمان که الگویی کمدهد همارتقا می

 


