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 نژاد ناصر رحمانی

 
 

 از زبان یک دوست
  دوستی باقر مؤمنی و من، بیش از پنجاه سال عمر دارد.

مارکسیست، یک مبارز  باقر مؤمنی به عنوان یک اندیشمندِ 

بند به اخالق، به ویژه در بحث و نقد  پیگیر، یک انسان پای

جدل نمونه و  من  برای  سیاسی،  و    های  بوده  سرمشقی  و 

توانم به آن اشاره نکنم. اشاره به این موضوع هست که نمی

بینم که در جنبش چپ ایران، را به ویژه از آن جهت الزم می

برخورده نوعی  شاهد  اغلب  مراودهما  و  سیاسی  ا  های 

ایم. در این میان عموماً  ها بودهنامناسب بین افراد و سازمان

شوند و هر یک از طرفین  اصول اخالقی زیر پا گذاشته می

های غیراخالقی و نامناسب  برای اثبات حقانیت خود به روش 

پردازی، توهین و گردد؛ از قبیل اتهام زدن، دروغمتوسل می

ست و  ای استثنائیؤمنی از این نظر نمونهحتا دشنام. باقر م

های دوستی  برای ما و نسل آینده آموزنده. من در طول سال

و روابط مشترک کاری ـ در امور انتشاراتی ـ با باقر مؤمنی،  

روش نوع  این  گاه  ندیدههیچ  او  از  را  رفتارها  و  باقر  ها  ام. 

مؤمنی در بحث با دیگران ممکن است گاهی صدایش باال  

د؛ ممکن است گاهی برافروخته شود؛ ممکن است گاهی  برو

هیچ اما  کند؛  پرخاش  تحقیر حتا  را  خود  بحث  طرف  گاه 

گاه به طرفِ بحث خود توهین روا نداشته، و به  نمیکند؛ هیچ

 طریق اولی هیچ گاه دشنام به کسی نداده است. 

سال طول  در  دوستیمن  صفاتِ  های  مؤمنی،  باقر  با  ام 

ام که او را از سایر روشنفکران مبارز  ناختهای در او شبرجسته 

می متمایز  کامالً  ما  مارکسیست  را  و  صفات  این  کند. 

 شمارم.برمی

ی روشنفکران مبارز ما، ( باقر مؤمنی، از میان نسل گذشته1

با  باید بگویم، نمونه توانسته  فردی است که  به  ی منحصر 

سازند  ارتباطی  کند؛  برقرار  ارتباط  مبارز  جوان  ه،  نسل 

ی بین دو نسل منجر  ارتباطی که به گسترش و تحکیم رابطه

مهم و  به همراه  شده،  را  طرفین  تجربیات  انتقال  آن  از  تر 

 داشته است. 

های نادر  ی نمونه ی دومی که باقر مؤمنی را در رده( نکته2

نسل گذشته مبارزان قرار میدهد، این است که او خودش را 

مبا اشکال  و  نظری  رزاتی گذشته محبوس در چارچوبهای 

را  ایران  و  جهانی  تحوالت جنبش چپ  توانسته  او  نکرده. 

دنبال کند و هر کجا که نظریات و اشکال مبارزاتی جدید را  

درست دانسته و ضروری تشخیص داده، قدم پیش گذاشته 

داده است؛ روشی که یک  و خود را با این تحوالت تطبیق  

یر و تحوالت اجتماعی انقالبی راستین باید در برخورد با تغی

دگم در  نشدن  محبوس  باشد:  داشته  تاریخی  های  و 

 تشکیالتی و حزبی. 

استبداد، 3 ارتجاع،  دیکتاتوری،  برابر  در  مؤمنی  باقر   )

ناپذیر است. سرشت  عدالتی سازشماندگی، ابتذال و بیعقب

سازش  کامالً  این  دگماتیسم  و  تعصب  با  البته،  ناپذیری، 

گماتیک حاضر به پذیرش نظرات متفاوت است. متعصب و د

تلقی   انقالبی  اشتباه،  به  و  اغلب  را  امر  این  مخالف نیست. 

به نظریات مخالف  می باقر مؤمنی در عین حال که  کنند. 

شود،  سپارد و با مخالف خود وارد گفتگو میکامالً گوش می

نادرست  را  مخالف  نظراتِ  اگر  نیست  سازش  به  حاضر  اما 

ری مؤمنی، به نظر من، سرشتی  ناپذیبداند. سرشت سازش

 انقالبی است. 

ها چند ویژگی در باقر مؤمنی است که او را از اکثریت  این

مارکسیست  می  روشنفکران  متمایز  همین  ما  به  و  سازد 

می کامل  یقین  با  من  و  جهت  نمونه  او  که  بگویم  توانم 

سرمشق یک انقالبی راستین است و من خوشبختی این را 

دوستی داشته باشم و از او بسیار بیاموزم.    ام که با او داشته 

های تندرستی  برای باقر مؤمنی، دوست بسیار عزیزم، سال

 کنم. و نشاط آرزو می
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 ناصر مهاجر

 
 

باقر مؤمنی: روشنفکر 

 چپگرای سیاسی مبارز 

برای همه  خدمتِ که  دوستانی  ی 

این اتاق هستند،  منی در  ؤباقر م  بزرگداشتِ

 کنم. سالم عرض می

دوستانِ به    از  برکلی«  »گفتارهای  سلسله 

اری  زسهم خود سپاسگزارم که زحمت برگ

 این برنامه را بر دوش خود هموار ساختند.

ناصر   دیرینم  دوست  اینکه  از  خوشحالم 

ریاست افتخاری این نشست را   ،نژادرحمانی

 در دست دارد.

سالم دارم.  منی هم عرض ادب و  ؤم  ربه باق

دانم خرسندند از حضور در این محفل می

 شان.ارانددوستان و دوست

 

 
1 Edward W, Said, Representations of the 

Intellectuals, Vintage Books, New York, 1994, p 

29 

ام را با این پرسش آغاز کنم: باقر  اجازه دهید گفتار امشب

 منی کیست؟ؤم

م باقر  است:  چنین  پرسش  این  به  من  یک  ؤپاسخ  منی 

 سیاسی مبارز است!  روشنفکر چپگرایِ

 کنم. رض میتان ع ها خدمتدرکم را از یک یک این واژه

ما   فرهنگ  در  )که  »روشنفکر«  خوانده    Intellectualاز 

های گوناگونی وجود دارد؛ چه در میان شده است( برداشت

ها برداشتی که ها. در میان دهها و چه در میان ایرانیفرنگی

ی اجتماعی در دست داریم، بیشتر به برداشتِ  از این مقوله 

)جای خالی او را بیشتر   دارم. یاد ادوارد سعید گرایش  زنده

هفته این دو  در  احساس کردهاز همیشه  و  ی گذشته  ام(. 

ی گفتمان )دیسکورس( آنتونیو پایه  دانید که او بر البد می

گرامشی، به بازتعریف مقوله و نیز قشر روشنفکر پرداخت:  

  ،در نگاه گرامشی، »روشنفکر« در معنای مدرن و عام کلمه

لید و توزیع دانش است. در معنای  ست که در کار توکسی

 اما:  ،خاص

فردی اجتماعی  »روشنفکر  نقش  که  ست 

کند... روشنفکر  مشخصی در جامعه ایفاء می

بازنمودن، فردی موهبت  از  برخوردار  ست 

یک   پیام،  یک  کردن  بیان  و  دادن  شکل 

یا یک   انداز، یک نگرش، یک فلسفه وچشم

  1ز برای همگان«.یعقیده؛ به همگان و ن

دید خواهیم  رسد  که  متین  مهناز  به  بی  ـ  نوبت  هیچ  و 

منی یک روشنفکر است؛ هم در معنای ؤکه باقر م  ـ  تردیدی

عام و پیشامدرن کلمه و هم در معنای خاص و مدرن کلمه.  

منی در کار  ؤاگر این واقعیت را نیز به دیده بگیریم که باقر م

دست از  و  داشت  دست  هم  کتاب  نشر تولید  اندرکاران 

ی وابستگی باقر  سویه  ،( بود1349  - 1353)  ای معاصرصد

منی به قشر روشنفکر در معنای مدرن کلمه بیش از پیش  ؤم

نقش    صدای معاصرشود. و همین جا بگویم که  نمایان می

چشمگیری داشت در بازتاباندن کارهای نویسندگان جوان 
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سال آرمانخواه  دههو  پایانی  و های  خورشیدی  چهل  ی 

های انتقادی که دیگر ناشران به سختی بازشناساندن اندیشه

های این  کتاب  صدای معاصر رفتند.  زیر بار انتشارشان می

کرد تا بیشتر به کاران را به قیمت بسیار ارزان عرضه میتازه

 میان مردم رود.  

باقر مؤمنی برای  به دومین صفتی که  برشمردم:   برگردیم 

تا   .بود که کمونیست شد  گرایی! بیست یکی دو سالهچپ 

امروز هم کمونیست است. کمونیست به این معنا که نظام  

برنمی را  برنمیطبقاتی  آن تابید/  برچیدن  و خواستار  تابد؛ 

ها بر این باور پای فشرده که  ی این سالبوده است. در همه

اجتما نابرابری  که  است  کمونیسم  برداشته ع با  میان  از  ی 

گردد که به  کهن می  یزین جامعهای جایگشود و جامعهمی

»تکامل آزاد هر فرد، شرط تکامل آزادنه   قول کارل مارکس: 

ی انتقادی بوده  نگری و اندیشه. با این جهان1همگان« است

است که سه ربع قرن به کار فکری و کنشگری اجتماعی  

سال این  در  که  بدانیم  بجاست  و  و  پرداخته.  بلند  های 

زندگیبالنده و  اش،  ی  حاکم  قدرت  به  نکوشید  هرگز 

برابر  در  همواره  برعکس  شود؛  نزدیک  جامعه  فرداستان 

ای بوده و به گونه   ـشاید بشود گفت هرگونه قدرت    ـ  قدرت

برابر فرودستان   های حاکمان درمعترض نسبت به سیاست 

 دیدگان.  و ستم

دیگری که برای باقر مؤمنی به    پس از »چپ گرایی«، صفتِ

« گرفتم:  میسیاسی«کار  چه  »پرسید:  ست.  به  سیاسی« 

  ـ البته تا امروز ـام گویم: تنها توانسته معنا و تا به کجا؟ می

هایی را که بر این  سه گونه سیاست را از هم بازشناسم. نام

ام، چه بسا دقیق نباشد و ناچار  های سیاست گذاشتهگونه

سه   ،تری به کار برم. به هر روهای دقیقواژه ،شوم در آینده

بازشناخته  که  را  سیاستی  اینگونه  سیاست    (1  : هاستام، 

( سیاست  3  ،( سیاست اوپوزیسیونل)جایگزین(2  ،اعتراضی

سیاست با  که  حکومتی  سیاست  توحکومتی.  مان أگزاری 

است، به توضیح چندانی نیازی ندارد؛ البته در این نوشتار  

و  اعتراضی    کوتاه و برای شما. اما درنگ بر تفاوت سیاستِ

 
مسکو،  فردریک انگلس، مانیفست حزب کمونیست،  -کارل مارکس 1

 96ص  ،1951

  ،سیاست اوپوزیسونل برای بحث امروز ما مهم است. پیداست

آنچه   به  و  است  ستیز  در  موجود  وضع  با  که  کنشگری 

سیاسی می روندهای  و  رویدادهای  دارد  اعتراض    ـ   گذرد 

دریابد    ـ  اقتصادی که  کند  می  دنبال  آنجا  تا  را  اجتماعی 

دولت و  و چه طرحدولتمردان  دارند  چه  در سر  و  زنان  ها 

  ـ  کنشگر سیاسی   ـ  ی اوبرند. وظیفههایی را پیش میبرنامه

به   نسبت  مقاومت  سازماندهی  و  روشنگری  از  ندرت  به 

ها  ناعادالنه و ضد مردمی حکومت ، گرایانههای ستمسیاست

رود. اما کنشگری که خود را در جایگاه اوپوزیسیون  فراتر می

ی داند در برابر هر طرح و برنامهبیند، بر خود واجب میمی

)جایگزین( خود    های آلترناتیوها و برنامهود، طرحجدولت مو

سخن دیگر  به  باشد.  داشته  با    ،را  اوپوزیسینل،  سیاست 

توپرسیاست است.أدازی  انگلیسنمونه   مان  شناخته   ،ی 

گونه سیاست است؛ جایی که همزمان  ترین مصداق اینشده

با برنشستن دولت در دستگاه حکومت، دولت در سایه شکل  

های انتقادی و  ها و الیهی برنمودن طرحگیرد؛ با وظیفهمی

ست که دیوار چین این سه گونه سیاست را  عملی. گفتنی

هم   ضرورتنمیدا  جاز  گاه  و  زمینه کند  مبارزه  ساز  های 

شود. این بحثِ دور و دراز را فراروییدن یکی به دیگری می

کنم که  رسانم و به این بسنده میدر همین جا به پایان می

سیاستِ   چهارچوب  در  بیشتر  مؤمنی،  باقر  نزد  سیاست 

وقت نادر  در  البته  است.  بوده  مطرح  در  اعتراضی  و  ها 

پردازی دست زده است؛ به ویژه  نیز به سیاستهایی  زمینه 

. اما  1357  ـ1360های  و سال  1330  ـ1332های  لدر سا

گر  نااند که بتوانند نمایتر از آن بودهها بسی کوتاهاین دوره

به ؤم« باقر م»سیاستِ باشند. شاید به سبب باور ژرف  نی 

همین سیاست اعتراصی بوده است که هرگز در باقر مؤمنی  

ندیدهPassion)  گیشیفت سیاست  به  رویداهای  (  ام. 

های  کند. هنوز و همچنان سایتسیاسی را خوب دنبال می

می را  جهان  خبری  و  ایران  در  آنچه  به  نسبت  و  خواند 

تحلیل دارد. اما از آنجا که در جوهر به رال پالتیک   ،گذرد می

در سیاست پا    ی معینی هرگز از محدوده  ،باور نداشته است

 فراتر نگذشته.
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پایه رفت  یبر  می  ،آنچه  صفتی  اینک  چهارمین  به  توانم 

ویی جی باقر مؤمنی به کار گرفتم: مبارزهبپردازیم که درباره

ستی کنشگری:دیا  یا  یا  وا  ندگی  با  این  برابر  را  ژگان 

Militant   میگرفته واژهام.  از  استفاده  توانستم  متعهد  ی 

ها  ( که روزی ورد زبانengaged/ committedکنم که )

دیری نپایید که از سکه افتاد. امروز    ،بود و چون فراگیر نبود

هاست که این بر سر زبان    Public Intellectualی  واژه

 دارد.  ها هم به باور من کم و کاستی

(  Passion)  شوریدگی شناسم اگرای که من میباقر مؤمنی

داشته باشد، همانا نسبت به میلتانتیسم است: به کنشگری 

پردازم  اجتماعی. به زندگی پیش از زندانش نمی  ـ سیاسی  

؛ یعنی سه  1335تا سال    حزب توده ایران اش در  و کنشگری

پردازم.  سال پس از کودتا. به پس از آزاد شدنش از زندان می

سال    ،1338شود. سال  از زندان آزاد می  1337ببینید سال  

اس بیژن جزنیتشل شدن زنجیرهای  به قول    بداد است و 

پاید. مؤمنی  می  1342»تنفس کوتاه سیاسی« که تا سال  

چه    ،ش و کم باز شده ها که فضای سیاسی بیدر آن سال

همبندیان می و  پیشین  همرزمان  از  شماری  با  کند؟ 

های اول  آورد. »گروهدیروزین، به کنشگری سیاسی روی می

شود.  آورد و درگیر کار سیاسی میماه مه« را به وجود می

  ،امهایی که به تازگی خواندهترین کتاب)از قضا یکی از جالب

د؛ از علی پاینده یکی از  نام دار  ،آنچه بر من گذشته است

از  اعضای جوان آن جریان چپ بریده  حزب گرای سیاسی 
. پس از به اصطالح انقالب شاه و مردم است و بازگشت توده

آورد.  استبداد که مؤمنی به کار روشنفکری تمام وقت رو می

را   در سال    ی ابراهیم بیکسیاحتنامهنخستین کتابش 

ی ایران در آستانه  ،آن  رساند و پس ازبه انتشار می  1344
. سپس  1345دهد؛ به سال  را به چاپ می  انقالب مشروطیت

احمد   ووالبطکتاب  تبریزی  نوشتهسپس ف  دیگر  های  تر 

پرسیدم:  روشن  او  از  بار  را. یک  از مشروطیت  پیش  نگران 

نگران پیش از سبب اینکه یک سره به سراغ ادبیات روشن

 
، ص بی  1395طالبف تبریزی، کتاب احمد، نشر مدرسه، تهران،  1

 شماره  

چه بود؟   ،آنان برآمدید های مشروطه رفتید و به نشر نوشته 

 خوانم:  تان میپاسخ باقر مؤمنی را برای

شکل  به  سانسور  زمان  این  در  که  بود  این  »علتش 

شد  وحشتناکی بر انتشار کتاب حاکم بود و به هیچ وجه نمی

به انتشار مطلبی که شامل انتقاد اجتماعی زمان باشد و یا  

اقدام کرد.   آگاهی و دانش نسل جوان کمک کند،  این  به 

پاسخ میکتاب اجتماعی  این خواست  به  داد؛  ها... در واقع 

بسته و  استبدادی  اوضاع  متوجه  بیشتر  را  خواننده  ی زیرا 

می ما  نویسندگان  زمان  این  از  بعضی  حال  عین  در  کرد. 

سخن   صریحاً جامعه  انقالبی  تحول  و  تغییر  ضرورت  از 

آخوندمی جمالت  از  نمونه  دو  اینجا  در  که  و گفتند   زاده 

  کتاب احمدگفتار  در پیش  طالبوف را نقل می کنم.    طالبوف

 نویسد...  می

آزادی  که  اگر  »آنان  رفت،  دست  از  شان 

منتظر بشوند که غاصبان با طیب خاطر به 

ها کفایت نیل به ایشان برگردانند، عمر آن

کند. پس برای حفظ باید مرد  مقصود را نمی

 1و زحمت انتظار را نکشید.«

 دهد که:  توضیح می مکتوبات  آخوندزاده در مقدمه کتاب

است که   از آنچنان حالتی   رولسیون عبارت»

قانون شاه دسپوت و ظالم  مردم از رفتار بی

به ستوه آمده و به شورش اتفاق کرده و او  

را دفع نموده، به جهت آسایش و سعادتِ  

خود قانون وضع کنند؛ و یا اینکه پوچ بودن 

مذهبیه علما    عقاید  برمخالفتِ  فهمیده،  را 

تجویز  برحسب  و  خود  برای  و  برخاسته 

عقل   موافق  روشننگران[،  فیاسوفان]همانا 

 2آیین تازه برگزینند.« 

ها و نیز سایر  چاپ این دست از کتاب  یواسطهره آورد بی
به چاپ 1353تا    1344هایی که باقر مؤمنی از سال  کتاب
انسه برای آموزش )یعنی پیش از سال سفرش به فر  رساند

در تاریخ(، کشش شماری از بهترین   یعالی و گرفتن دکتر

آخوندزاده، مکتوبات، انتشارات مرد امروز، بی جا،  میرزا فتحعلی 2

 11و  10خورشیدی، صص   1364خرداد 
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استعداد با  و  و  شاعران  نویسندگان،  هنرمندان،  ترین 
حزب توده به سوی او   پژوهشگران جوان آرمانخواه مخالفِ

دولت محمود  از  علیبود؛  درویشیانآبادی،  قدسی    ،اشرف 
ور و عطا نوریان،  یادان سعید سلطانپنور گرفته تا زندهقاضی

رحمانی ناصر  تا  تا  یلفانی  محسن  و  فتحی  مهدی  و  نژاد 
 کالم و ... جواهرابراهیم رهبر و بزرگ پورجعفر و محمد 

میاین را  مؤمنی  باقر  وقتی  مهر  ها  او  به  بیشتر  دیدند، 
جرگه به  زود  یا  دیر  و  میورزیدند  دوستانش  پیوستند.  ی 

وتنی، دست پاکی،  ادعایی، فرپروری، بیوری و دانشدانش
گویی، وفاداری در دوستی،  پرده سخنراستی و درستی، بی

ی و  أناپذیری با رژیم محمد رضا شاهی، استقالل رسازش
دوستی و شور روی از اتحاد شووری، وطنمخالفت با دنباله

ست  انقالبی... سبب این مهرورزی بود و رفاقت. این واقعیتی
گمنام آن دوره و هنرمندان نامدار  که بسیار از روشنفکران  

داند و  شان را برای بازبینی و نقد به او میکارهای  ، این دوره
روشنفکران   اثرگذارترین  از  یکی  را  مؤمنی  باقر  نیز  همین 

پنجاه خورشیدی ی چهل و دهههای دههواپسین سال ی 
 ایران کرد.

دوره پایان  از  پس  مؤمنی  که  روشی  و  و  راه  دکتری  ی 
ایران پیش گرفت بازگشت ب ( پیش گرفت،  1355)سال    ه 

راه شکل   در  را  بیشتر وقت خود  او  دارد.  نیز جای درنگ 
که   جریانی  گذراند.  فراگیر  و  دمکراتیک  جریانی  به  دادن 
نیروی چپ در جنبش ضد دیکتاتوری شاه   بر وزن  بتواند 
بیافزاید. پس از انقالب نیز کار پژوهش را بیش و کم تعطیل  

هفته تا  معاصری  مهنا کرد  رساند؛    صدای  انتشار  به  را 
فصل انتشار  با  اندیشه  ی  نامههمزمان  پنج  تئوریک  که 
ی کشور پخش شد. با افزایش بگیر  شماره از آن در گستره

از   علنی، بسی زودتر  ببندها و دشوار شدن کار سیاسی  و 
جرگه گروهدیگر  و  آورد  روی  مخفی  کار  به  سیاسی   های 
آورد  آزادی کار پدید  ی کارش در حد فاصل  که ثمره  را 

ورزی اوپوزیسیونل! نگاهی  ست و سیاستسیاست اعتراضی 
به    ، برگه هستند  50هایی که بیشترشان  به عنوان دفترچه 

 اندازه کافی، گویاست: 

  یلهئی جمهوری اسالمی ایران: مسی یک ساله( کارنامه1
 دهقانان

  یهلئی جمهوری اسالمی ایران: مسی یک ساله( کارنامه2
 مسکن و بانکداری

  یلهئی جمهوری اسالمی ایران: مسی یک سالهکارنامه  (3
 های امام  ارتش و کمیته

  یلهئی جمهوری اسالمی ایران: مسی یک سالهکارنامه  (4
 جهاد سازندگی و نفت  

  یلهئی جمهوری اسالمی ایران: مسی یک سالهکارنامه  (5
 آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 

و در   1360پس از سرکوب فراگیر خرداد    آزادی کار گروه
برای   مارکسیستی  با یک محفل  مذاکره  که سرگرم  حالی 

باقر مؤمنی نیز همچون بسیاری از    ،وحدت بود فروپاشید. 
پاریس   در  و  گرفت  پیش  تبعید  راه  سیاسی  کنشگران 

دو  یکی  نیز  اینجا  در  گزید.  کار    سکونت  به  را  اول  سال 
های »خط دو« برای شکل هسیاسی گذراند و گفتگو با گرو

دادن به ائتالقی اثرگذار. پس از شکست این پروژه بود که  
ها و  به کار پژوهشی بازگشت و دنیای روشنفکری. پژوهش

ای سیاسی داشتند: از کند و کاوهایش همچنان سرچشمه 
وجود و اسالم اسالم م   گرفته تا   دین و دولت در ایران

تا  موعود  ، اهللتا    حکومت اسالمی و اسالم حکومتی، 
 . محمد و ابلیس

بدون اشاره به این واقعیت   ،توانم این گفتار را به پایان برمنمی
پاریس می  را در  مؤمنی  که کمتر کسی  باقر  شناسیم که چون 

اعتراضی حرکت  هر  در  باشد  دانسته  موظف  را  هر    ،خود  در 
علیه  و  و  و  نشینی  بسط  گردهمایی،  تظاهرات،  راهپیمایی، 
از   وقتی  نیست  بیهوده  باشد.  کرده  شرکت  اسالمی  جمهوری 

می  می مؤمنی  تعریف  چگونه  را  خود  شنوید:  می  ،کنیدپرسید: 
 ام.  ام به عنوان یک فرد سیاسی کرده سیاسی؛ من هرچه کرده 

ه دوست بزرگوارم باز  امیدوارم توانسته باشم برداشتم را نسبت ب
چپ  روشنفکر  این  که  باشم  داده  نشان  و  باشم  گرای  شکافته 

  ـ سیاسی کنشگر، چرا بیش از هر چیز یک یک کنشگر سیاسی 
 ست.اجتماعی 

 1400اردیبهشت  23
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 مهناز متین 

 
 

 شناسی باقر مؤمنیکتاب 

 

ی  بر عهده  گفتارهای برکلیای که دوستان سلسله  وظیفه 

نیست! مهممن گذاشته آسان  این  اند، خیلی  دلیلش  ترین 

انسانی مؤمنی  باقر  که  یا  است  و  بعدی  چند  چند  "ست 

روزنامه"ساحتی حزبی،  و  سیاسی  مبارز  روشنفکر،  نگار،  : 

ساحت این  مورخ.  البته  و  مترجم....  گوناگون شاعر،  های 

به لحاظ    طبیعتاً در کارهای نوشتاری او نیز آشکار است؛ هم

تنوع موضوعی و هم پرشماری آثار. و به این اعتبار، معرفی  

ـ  آن  کنیم  بسنده  عناوین  برشماری  به  تنها  اگر  حتا  ـ  ها 

 نیازمند وقت است و وقتِ ما هم کم! 

رهروی در راه  شناسی، کتاب  منبع کار من برای این کتاب
کتاب  پایانبی آن،  پایان  در  که  باقر  است  کارهای  شناسی 

ای از  بندیشناسی تقسیماین کتاب  1ارائه شده است.  مؤمنی

ست و هم تا حد ممکن  کارها به داست داده که هم موضوعی

به همین شیوه   کرونولوژیک. من هم کوشش خواهم کرد 

همهکتاب اگرچه  دهم؛  ارائه  را  مؤمنی  آقای  ی شناسی 

 توانم در این فرصت کوتاه معرفی کنم. ها را نمیکتاب

 
،  نشر نقطه رهروی در راه بی پایان، ویراستار: ناصر مهاجر،  1

 523-528، جلد دوم، صص 1398

به لحاظ کرونولوژیک،  شناسی   این کتاببخش نخستِ  (1

از کتابدربرگیرنده آقای مؤمنیی آن بخش  ست که  های 

تقسیم بیبندی  در  راه  در  عنوان   پایانروهروی    زیر 

پیش" با  همراه  بازنگری  آمده    "گفتارنویسیبازیابی، 

ثمره آثار،  این  مهم  بخش  کوششاست.  باقر  ی  های 

نوشته مؤمنی بازیابی  برای  »عصر   هایست  روشنفکران 

نوشته   مشروطه  انقالب  از  پیش  بیشترشان  که  مشروطه« 

اند. بیشتر این متنون در تبعید نوشته شده، مخفیانه به  شده

داخل ایران رسیده و به شکل زیرزمینی در میان روشنفکران  

مشروطه بنابراین،  و  است.  گشته  دست  به  دست  خواهان، 

نسخه می که  زد  کمیتوان حدس  بسیار  آن   های  در  از  ها 

دسترس بود. آقای مؤمنی با پیگیری و پشتکاری که دارند،  

ها را در  ترینِ این آثار را پیدا کردند تا با انتشارشان، آنمهم

ی پیش از مشروطه قرار دهند اختیار عالقمندان تاریخ دوره

دوره کار  ایکه  ایران.  معاصر  تاریخ  در  مهم  بسیار  ست 

  ن آثار کردند، نوشتن مقدمهارزشمندی که پیش از چاپ ای

تر  ها بود تا فهم و درک نوشته را برای خواننده آسانبر آن

 کنند. 

کتاب این  کنم:  نقدییادآوری  اساساً  وضعیت ها  بر  ست 

اجتماعی و سیاسی آن روز ایران و ضرورت تغییر تحول در  

 وضعیت جامعه برای پا نهادن به »دوران مدرن«. 

 های زیر اشاره کرد: کتابتوان به در این بخش می

چاپ شد    1344، که در سال  ی ابراهیم بیگسیاحتنامه ـ  

 ی باقر مؤمنی دانست.و آن را باید نخستین اثر منتشر شده

نیز وجود  طالبوف تبریزی    هایی ازدر این مجموعه، کتابـ  

 :  دارد

 1346، کتاب احمد  ـ

 1356، المحسنین مسالکـ 

آخوندزاده،    ازـ   فتحعلی  مهممیرزا  از  ترین  یکی 

 :خوریمهای زیر برمیمتفکرین عصر مشروطه، به کتاب
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تمثیالت قرچه  )ترجمه  ـ  جعفر  میرزا  داغی(،  ی 

1349 

مقاالت قرچه  )ترجمه  ـ  جعفر  میرزا  داغی(،  ی 

1351  

مکتوبات قرچه  )ترجمه  ـ  جعفر  میرزا  داغی(،  ی 

 چاپ زیرزمینی 

وسف مستشارالدوله را که در  ، میرزا ییک کلمه ـ  

( شده  منتشر  لندن  در  اخیر  سال  چند   1397همین 

مسیحی( را نیز باید در همین بخش قرار    2018خورشیدی/  

 .1397/2018داد. ده لندن، 

مشروطه«   ـ عصر  »آثار  عنوان  زیر  که  بخشی  در  استثنا 

کردهطبقه  کتاب  بندی  وکیلینامهام،  سرگرد  ست  های 

مبارزان زنده(.  1386/2007)آلمان،   از  وکیلی  جعفر  یاد 

شناخته دورهشدهسیاسی  افسری ی  سازمان  عضو  ما،  ی 

خواه، اما منتقد رهبری حزب بود. او ، آرمانحزب توده ایران

 اعدام شد.  1333، در سال 1332پس از کودتای مرداد 

روستاییپژوهش  (2 کتابهای  گرچه  بخش  :  این  های 

با   اما  نیستند،  و  ُپرشمار  کارشناسان  آرای  به  استناد 

زمینه  ایران،  روستاهای  را  پژوهشگران  مهمی  بسیار  های 

 گیرند: دربرمی

ایرانـ روستای  با   1358،  سیمای  بار  )نخستین 

باقر   نام  با  سپس  و  شد(  منتشر  پارسا  بیژن  مستعار  نام 

و   استبداد  دلیل  به  که  کنم  یادآوری  جا  همین  مؤمنی. 

اختناق سیاسی حاکم بر ایران، باقر مؤمنی به مانند بسیاری  

انتشار   برای  حاکم،  نظام  مخالفان  و  روشنفکران  از 

 م مستعار بوده است.  هایش، ناگریز به استفاده از نانوشته 

ایرانمسئلهـ   در  طبقاتی  جنگ  و  ارضی  ،  ی 

ی این کتاب مهم، دوست عزیز، سیاوش رنجبر . درباره1359

 دائمی صحبت خواهد کرد. 

سیاسی:بررسی  (۳ قرار    های  بخش  این  در  که  آثاری 

ایران گرفته بر  حاکم  سیاسی  اختناق  دلیل  به  باز هم  اند، 

یا کمی پس از آن   1357ب  اسالمی، در حول و حوش انقال

 ها:  اند؛ از میان آندر ایران یا خارج از کشور به چاپ رسیده

تودهدربارهـ   حزب  و  جنبش  مسائل  تهران ی   ،

1358 /1980 

ایرانـ   اوپوزیسیون  پاریس،  مسائل   ،1363  /

1984  

/ 1374، بلژیک،  گفتارهای سیاسی و دمکراسیـ  

1995 

رهروی در راه  سی، در شناتأکید کنم که این بخش از کتاب

کامل نیست. باقر مؤمنی کارهای بسیاری در تبعید    پایانبی

مقاله و  داده  نشریهانجام  در  بسیاری  به  های  تبعید  های 

رسانده آن  انتشار  از  توجهی  شایان  شمار  که  ها  است 

 اند. هنوزگردآوری و بازچاپ نشده

بخش  (4 چهارم  نویسی«  نامه»زندگی  در  بخش  که 

  توانیم از آثار زیر یاد کنیم: ست، مییشناسکتاب

خطر  ـ پاریس،  راهیان  این 1385/2006،   .

مبارز و انقالبی: تقی ارانی، رضا رادمنش، علی    7،  مجموعه

و    ، سروژ استپانیانُعلُوی، بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین

 سعید سلطانپور.

زندگی  ـ گونه  این  فهرست  مینامهبه  بایست  ها، 

ها  شماری دیگر را نیز افزود که قلم آقای مؤمنی در نشریه

پایان  و همچنین کتاب  راه بی  برای  اندنوشته  رهروی در   .

 الدین صادق وزیری. یاد صارمی زندهنامهنمونه: زندگی

بیشتر   آثاری را که باقر مؤمنی ویرایش کرده است؛  (5

 ها: انقالب. از میان آنپس از 

خراسان  ـ افسران  ابوالحسن   قیام  )نویسنده: 

 1359تفرشی(، 
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علوی[،    روایت  ـ بزرگ  رمان  ]آخرین 

1377/1998 

های بزرگ علوی به باقر  ، نامهدر خلوت دوست  ـ

 1379/2000مؤمنی، 

فارسی ترجمه  (۶ به  مهم  اثر  چند  مؤمنی  باقر  ها: 

ها را نسل ما خوب . برخی از این ترجمه برگردانده است

 شناسد:   می

وسطی  ـ قرون  دوست  تاریخ  همکاری  با   ،

تهران،  دیرینه  انصاری،  این  1343اش صادق  با   .

کتاب بود که باقر مؤمنی به عنوان یک مترجم به 

 ی ایرانی شناسانده شد. خواننده

باستان  ـ جهان  صادق  تاریخ  همکاری  با  باز   ،

 1345انصاری، تهران، 

هستند که کسان دیگری انجام  هایی هم  ترجمه   ـ

ها مقدمه نوشته است؛ اند و باقر مؤمنی بر آنداده

جمله:   سوماز  جهان  روح   غارت  اهلل  )مترجم: 

و   اسرائیل  جامعهعباسی(  علی  ی  )مترجم: 

در تهران به   1351کشتگر(؛ که هر دو در سال  

 چاپ رسیدند. 

باقر مؤمنی بیشتر به عنوان یک    های تاریخی:پژوهش  (7

آینده و  حال  مورخین  است.  شناخته شده  ایران، مورخ  ی 

تردید وامدار باقر  شان را از تاریخ ایران، بیبخشی از شناخت 

های زیر مؤمنی هستند و خواهند بود. در این زمینه از کتاب

 باید نام برد: 

آستانهـ   در  مشروطیتایران  انقالب  تهران،  ی   ،

ی  ه لحاظ کرونولوژیک، این دومین اثر منتشر شده)ب  1345

 ست( باقر مؤمنی

: این کتاب که  1354، تهران،  ادبیات مشروطهـ  

مؤمنی باقر  دکترای  زبان  تز  به  عنوان  این  با  دیرتر  ست 

 فرانسه منتشر شد: 

La littérature de la Révolution 

Constitutionnelle de l’Iran,  L’Harmattan, 

2006. 

روزنامه  اسرافیلصورـ   صوراسرافیل  ی  )بررسی 

  1357(، تهران، 1286ـ1288

)با نام مستعارحسین    ی پنجاه و سه نفرپروندهـ  

 1986/ 1365فرزانه(، تهران، 

/ 1372، سوئد،  دین و دولت در عصر مشروطیتـ  

1993 

طوفانـ   تا  موج  مقاالتی  از  مجموعه  ست  )که 

  1998/ 1377ی انقالب ایران(، آلمان، درباره

ارانیـ   تهران،  دنیای  این کتاب،  1384/2005،   .

ی دنیاست؛ اما تنها یک بررسی نیست. شرحی بررسی مجله 

گیرد از بازداشت و حبس و مرگ دکتر ارانی  را هم دربرمی

ی بزرگ علوی و  ی دیگر دربارهدر زندان. و نیز دو نوشته 

 ایرج اسکندری. 

/  1386  ، آلمان،نواندیشی و روشنفکری در ایرانـ  

2007 

سیاستـ   و  پژوهشیتاریخ  که  مقوله  ،  در  ست 

پهلوی، دوران  عصر مشروطیت، عصر  و سیاست در  تاریخ 

 .2008/ 1387نهضت ملی و محمد مصدق؛ آلمان، 

از درخت سخن بگوـ   انقالب،  با  / 1389،  همراه 

مجموعه2009 زمینه  .  در  رویداهای  مقاالت  و  مسائل  ی 

تا آخر اسفند   1355ردیبهشت  سیاسی و اجتماعی ایران از ا 

1358. 

نوشته   شناسی.اسالم  (8 از  دیگری  آقای  بخش  های 

کتاب این  در  که  شود،مؤمنی  اشاره  آن  به  باید   شناسی 

ی ست که در سالهای پس از انقالب در زمینههاییپژوهش

اند. در دوران تبعید و با توجه به آنچه بر کرده  شناسیاسالم

است رفته  ایران  عمیق انقالب  شناختِ  مؤمنی  باقر  از ،  تر 
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اسالم و قرآن را در دستور کار خود گذاشت که حاصل آن 

 از جمله آثار زیر است:  

 تاریخ( )بیاسالم ایرانی و حاکمیت سیاسی   ـ

حکومتی  ـ اسالم  و  اسالمی  /  1382،  حکومت 

. در این کتاب به مقوالت و مفاهیمی پرداخته شده،  2004

در   حاکمیت  اسالم،  چون:  و  بشر  حقوق  ی جامعه"قرآن، 

 ، تضاد دموکراسی و نظام دینی و... "مدنی اسالمی

اسالمیسرزمین عرب در آستانه   ـ ، ی حاکمیت 

 1391/2012آنجلس، لس

ابلیس  ـ محمد،  انتشارات  اهلل،  از  ، آرش، 

مجموعه1394/2015 کتاب  این  و  .  تأمالت  از  ست  ای 

ر اساس متن قرآن  ی قرآن و اسالم که بمقاالت در زمینه 

 نوشته شده است.

بررسی هاسروده   (۹ کنار  در  مؤمنی  باقر  و  .  سیاسی  های 

پژوهش تاریخی و اجتماعی و... گه گاه شعر هم سروده است  

های پیش  که کم هم نیستند. بسیاری از این شعرها از دهه

 اند؛ برای نمونه: ها منتشر شدهدر نشریه 

رفته که هردو  گ   پیغام دل  و آذربایجان  دو شعر    ـ

 چاپ شدند؛ بیستون  ی  در روزنامه  1323در سال  

در    1336که در آبان    نوبتو    ستایش شعرهای    ـ

 اند؛ قلعه سروده شدهزندان قزل

که   از گورستان آغاز شد، و  انفجار سبزدو شعر    ـ

ترتیب در   پاریس سروده    1371و    1370به  در 

 شدند. 

از برگردان سروده  ـ زبان فارباید  از  هایی به  سی 

شاعران فرانسوی و روسی گرفته تا آرژانتینی هم  

ام، این کار  یاد کنیم. تا جایی که من متوجه شده

 انجام شد.  1336قلعه، در سال هم در زندان قزل

پایان، شاید بی نامهدر  به  نباشد که  باقر مؤمنی  مورد  های 

های  نگارینویسی ماهر است. نامهای کنیم. او نامههم اشاره

ی تاریخی و  ی سیاسی، رسالهبسیاری دارد که گاه به مقاله

شباهت نیست. برخی  تجزیه و تحلیل وضعیت اجتماعی، بی

 اند.  ها منتشر شدهاز این نامه

ناسی خیلی خالصه ارائه شد. وقت کافی برای  شاین کتاب

همه کاری  را اتجام  عالقمندان  نداشتم.  اختیار  در  جانبه 

به کتاب  دعوت می بیکنم که  راه  در  رجوع   پایانرهروی 

شناسی باقر  تری از کتابکنند. در این کتاب، فهرست کامل

 مؤمنی درج شده است.  

 

 2021مه  23مهناز متین، 
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 1علی حجت

 
 پایانمکثی بر کتاب رهروی در راه بی

 
 

با سالم و درود به همه حاضرین و به ویژه رفیق گرامی 

و استاد عزیز جناب آقای مؤمنی و تبریک فراوان به 

و  نود  فرخنده  ایام  با  جلسه  این  تقارن  مناسبت 

 پنجمین سالگرد تولد ایشان. 

دربارهوظیفه جلدی  دو  کتاب  معرفی  زندگیِ  ی  ی 

سال به من واگذار   ۹5ایشان و این دوران    دارِجریان

ای مطبوع و بسیار مشکل. هرچند شده است: وظیفه

پرُچانه نیستم، ولی چگونه می آدمٍ خیلی  از  ای  شود 

در صفحه  1028کتاب   بار  پُر  زندگی  این  درباره  ای 

کوتاه بسیار  کرد؟دقیقه   15)   مدتی  صحبت  اما   (  و 

مشخصاتِ معرفی  سر  بر  ابتدا  دید   برویم  از  کتاب 

 ناشر: 

 
در سال سوم دبیرستان    1339على حجت فعالیت سیاسى خود را از   1

سپس با   .آغاز کرد جبهه ملى ایرانآموزان دارالفنون و با سازمان دانش

دانشجوی کار سیاسى خود را به    ـ آموزى  محفل دانش  کشرکت در ی 

مدت شش سال ادامه داد. پس از ورود به دانشگاه ملى به محفل دیگری  

. پس از اخذ لیسانس  گرفتنیز پیوست که دانشجویان چپگرا را دربرمی

رشته عضو    ی  در  کوتاهى  مدت  از  پس  کرد.  سفر  آمریکا  به  اقتصاد 

در خارج کشور شد.    سازمان انقالبى حزب توده ایرانو نیز    کنفدراسیون

به طور علنى به ایران بازگشت. اما توسط    1357چند ماه پیش از انقالب  

از   بعد  افتاد.  زندان  به  و  شد  بازداشت  گذشته  رژیم  سرکوب  دستگاه 

  دو   در) پایان  باقر مؤمنی، رهروی در راه بی   نام کتاب:

 دفتر(

 مهاجر  ناصر ویراستار: و  گردآورنده

   مؤمنی انوشه جلد: روی عکس

 مسعودی  بنفشه آرایی: برگ و جلد روی

 صفحه   1028 ،2019/1398 بهار اول: چاپ

 ست عادی  با ُپ $50.00 بها:

*** 

 پایان« آمده است:در راه بی  یگفتار »رهرودر پیش

رشتهپایانبی  راه  در  رهروی» انگار  ،  های 

هم به  اما  باقر  پیوسته   گسیخته  زندگی  ی 

ایرانِ مؤمنی تاریخِ  پژوهشگر  ست؛ 

کُنشگر  و  نویسنده  دیگر«،  »روزگارانی 

 .1320های پس از شهریور سیاسی سال

نخست،   دفتر  از در  را  او  زندگی  داستانِ 

یارانش   و  دوستان  خویشان،  چشمِ 

سالبازگفته تا  کودکی  از  با  ایم؛  خوردگی. 

یادداشتگزیده بزرگی   برادر  و  های  تر 

کوچک  کردهخواهر  آغاز  ایم.  ترش 

ایم پیوستنش را به حزب توده ایران برنموده

را در آن تشکل سیاسیٍ   و کار و کردارش 

سال در  از 1335  -  1322هایتأثیرگذار  ؛ 

و  دستگیری  چگونگی  رفیقان.  نگاه 

سال زندان  در  زندگی  های  چندوچون 

ایم؛ به روایتِ را شرح داده  1338تا    1336

سیاسیهم کُنشگری  در  بندان.  را  اش 

  1342تا    1339های  »تنفس کوتاه« سال

شهریور   تا  تا    1359آزادى،  تاریخ  آن  از  بعد  و  داشت  علنى  فعالیت 

ادامه    1363اردیبهشت   را  سیاسی  فعالیت  ایران  در  در  مخفیانه  داد. 

  1985براى بار آخر به کردستان بازگشت. در ژانویه  1363همان سال  

رهسپار پاریس گشت و در ماه مارس همان سال کار تشکیالتى را کنار  

با    2007تا  2004 های گذاشت و از حزب رنجبران استعفا داد. در سال

از  .همکارى تنگاتنگ داشت  خواهان دموکرات و الئیکجنبش جمهوری

برکلى،تأزمان   گفتارهاى  سلسله  بوه    سیس  تشکل  این  مستمع  عضو 

 است. 

https://www.noghteh.org/nassermohajer
https://www.noghteh.org/banafshemasoudi/
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گرفته دیده  همرزمان. به  زبان  از  ایم؛ 

پژوهشسال شکوفایی  تاریخیهای    - های 

اثرگذا و  جوانِ  ریادبی  نسل  بر  را  اش 

و آغاز    40ی  های پایانی دههی سالجوینده

 ایم... خورشیدی بررسیده  50ی دهه

دربرگیرنده دوم  از دفتر  گلچینی  ی 

گاه  نوشته  و  شده  بازبینی  های 

ست؛ از نخستین  ی باقر مؤمنیشدهویراست 

سالگی،  نوشته  شانزده  سن  در  اش 

سرودهیادداشت تا  روزانه،  ها،  های 

یک  جس فارسی  برگردان  سیاسی،  تارهای 

ادبی،   نقد  تاریخی،  کاوش  روسی،  داستان 

زندگیاسالم و  و  نامهپژوهی  دوستان  ی 

به    پایانبی  راه   در  رهروییارانش که برای  

در   است؛  کشیده  به   92قلم  نیز  سالگی. 

موشکافانه نشریه بازبینی  سه  ای ی 

آننشسته  در  وی  که  قوی ایم  دستی  ها 

روزنام   کرمانشاه،   در بیستون یهداشت: 

فصلنامه  معاصر  صدای  ینامههفته ی و 

ی کارشناسان را  . نگاه سنجشگرایانهاندیشه

دربارهآورده مهمایم  از  شماری  ترین  ی 

های تاریخی ـ اقتصادی ـ اجتماعی  پژوهش

 و نیز نقدهای ادبی باقر مؤمنی...« 

*** 

بدتر از مرض سرطان    یخود من اول بار که در دوران معالجه

اینجا و آنجای آن کردم، این   از  شروع به تورق و خواندن 

 چند سطر را برای ناصر مهاجر نوشتم:  

کس به این کنم زندگى هیچ»فکر نمی

زیبایى و کاملى و با استناد و با تعریف 

حدى  تا  هم  گاهى  انتقاد،  با  و 

وقایع بی بزرگترین  خالل  از  رحمانه، 

حدى   تا  و  طول  کشورمان  در  دنیا 

ی به  باشد.   ک نزدیک  شده  ارائه  قرن 

شناسد و خواننده نه تنها مؤمنى را می

ساز نه تنها این تاریخ طوالنى سرنوشت 

می مرور  یک را  با  بلکه  کند، 

ها فرد المعارف جذاب و گیرا از دهدایرة

روست که  بهمهم و کلیدى این دوران رو

بقیه مثل خواندن  ی خواندنش درست 

می خواننده  به  و کتاب  چسبد 

 بخش است.«لذت 

ام، و بعضی مطالب آن را دو بار،  و اکنون که کتاب را خوانده

 بر همانم که برای او نوشتم! 

اما   داشت.  خواهد  کتاب  از  را  خودش  برداشت  هرکس 

 هاهستند: برداشت من و تأثیر کتاب بر من عمدتاً این

ی برخورد  غنی مؤمنی در کار تشکیالتی و نحوه  یتجربه  -1

در حزب   اشحزبیاً دوستانه او با رفقای  دموکراتیک و واقع 

ها از او، به اخالقی  ها و برداشت آن توده، زندگی در میان آن

 بودن و پاک چشمی.  

مرداد    28مبارزه تا به آخر و پایداری او بعد از کودتای    -2

و شکست جنبش، و کوشش در فعال کردن تشکیالت حزب 

نده در رأس ی بازماتوده به عنوان عضوی از آخرین کمیته 

 تشکیالت داخل کشور. 

نامه  ایستادگی و مقاومت در دوران زندان و رد کردن توبه  -3

حزبی   زندانیان  به  توده  حزب  رهبری  که  امری  نویسی؛ 

 دستور داده بود.

 پژوهشگر و به دنبال یادگیری دائمی بودن او  یروحیه -4

 قلم ُپر توانش -5

 فرمهینیعشق عمیق او به همسرش اکرم   -6

 خواهیِ دلسردی ناپذیر و تمام عمری اوآرمان -7

های جمشید فاروقی،  هایی از بررسیمن قصد داشتم که تکه

خانی و سرور علیمحمدی را در اینجا بازگو کنم.  ناصر رحیم

وقت،   ی کمبوداما با توجه به تذکر مسئولین جلسه در باره

این کار صرف ازنظر میاز  آوردن بخشی  به  نوشته   کنم و 

 کنم حسن مکارمی اکتفا می

 که عالوه بر هنرهای دیگرش روانکاو نیز هست:

روشی مدرن، "سخنی در تالش سترگ ناصر مهاجر:  

 "ابتکاری و کم نظیر در نگارش خاطرات

ی کتاب تنها به  »اگر ناصر مهاجر در تهیه

انتقال پرسش و پاسخ با باقر مؤمنی رضایت  
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و می خاطرات  از  سنتی  کتابی  داد، 

میاندیشه تهیه  او  امروز  با  های  اما  کرد. 

توانست  مهاجر،  ناصر  سال،  چندین  صرف 

چند   فضایی  در  را  مؤمنی  باقر  خاطرات 

باقر   آنچه  ورای  بکشاند.  نمایش  به  بعدی 

یا میمنی میمؤ خواست بگوید،  توانست و 

میان   دائمی  بستانی  بده  کتاب  این  در 

اندیشه و  گذشته،  در  باقر  خاطره  امروز  ی 

مؤمنی در مورد آن خاطره در جریان است. 

دلیلی  نامه زندگی،  میانه  در  دوستی  از  ای 

مؤمنی  می باقر  از  مهاجر  ناصر  که  شود 

حال آن دوست را بنویسد،  بخواهد که شرح

نام  ا دوست،  حال  شرح  این  در  مروز. 

خواهد که باقر  رود. مهاجر میای میحادثه

از آن حادثه بگوید. این گذشته در حال، در  

می حضور  باقر  زندگی  گوناگون  یابد.  ابعاد 

نامه در  باقر  تفکر  از  مسیر  سخن  و  هایش 

کار  آن  با  رابطه  در  دیگران  سخن  ها، 

معی  جها، اثر این کار دسته جمعی آندسته 

از دوره    یدر مصاحبه را  ما  دوستی دیگر، 

از زندگی باقر به دوره دیگر می از  ای  برد، 

ای خانوادگی به انتشار یک کتاب، از  رابطه 

انتشار کتاب به وقایع زندان... در سیر این  

به  ها، شبکهچرخش  باقر  ابعاد زندگی  های 

 آیند. خورند، و به چشم ما میهم گره می

گونه همان  به  روانکاوی   درست  یک  که 

می به صورت  گذشته  در  گذشته  گیرد، 

خواب آمده، در  فانتازم مانده و دوباره در  

ابعاد   آرزو نقش باخته، رنگ و بو و تمامی 

کشد؛ همچون یک باقر مؤمنی را بیرون می

روانکاویشرح" صداقت،  "حال   تازگی،   .

نوآوری و مدرنیته این روش باید به نام ناصر  

باید از این پس هر شرح   مهاجر ثبت شود.

 
سخنی در تالش سترگ ناصر مهاجر:»روشی مدرن، ابتکاری و کم   1

 نظیر در نگارش خاطرات«، تارنمای ایران امروز  

فرد   درون  درون  وسعت  و  عمق  به  حال 

قرار  تاریخ  اختیار  در  را  آن  و  یابد  دست 

 1دهد. 

 

 

https://www.iran-

emrooz.net/index.php/farhang/more/81489 

https://www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/81489
https://www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/81489
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 سیاوش رنجبر دائمی 

 
 

 دو کتاب 

 
اشاره کردندهمان متین  کتابشناسی    ، طور که خانم مهناز 

باقر مؤمنی شامل تعداد زیادی کتاب بی نظیر است. اما در  

کتاب   دو  به  تنها  دارم  اختیار  در  که  کوتاهی  فرصت 

هایم  پژوهشی فعلی  ثیر عمیقی در مرحله أپردازم که تمی

 اند. داشته 

همه  آغاز  کرونااز  متفاوتی  ،گیری  دالیل  به  مشغول   ،بنا 

قبال مسئله  ایران در  توده  و کنش حزب  عملکرد  بررسی 

شدم رضا   1320از    ؛ارضی  محمد  سفید  انقالب  دوران  تا 

خورشیدی. برای انجام چنین پژوهشی  ۴۰ یپهلوی در دهه

ی مسئله ارضی به هایی که تاکنون دربارهرفتم سراغ نوشته 

در  های فارسی و انگلیسی تدوین شده است. کتابی که زبان

توسط انتشارات پیوند در تهران با عنوان مسئله    1359سال  

شد منتشر  ایران  در  طبقاتی  جنگ  و  از  بی  ،ارضی  تردید 

هاست. دالیل متفاوتی  ترین این پژوهشترین و جامعمفصل

عقیده چنین  ابراز  اصالحات  ابرای  اینکه  نخست  دارم.  ی 

ی   دهه  از  ایران  در  کنون    60ارضی  تا  موضوع میالدی 

نوشته  کتابرساله  ،هاانبوهی  و  مهمها  است.  بوده  ترین  ها 

ها به زبان انگلیسی توسط آن لمبتون تدوین شده  این کتاب

ها اختصاص دارد به اصالحات ارضی  است. یکی از این کتاب

ی تاریخی میان مالک و  و  دیگری به رابطه  ،   40در دهه  

  ،ها به نظر منابهر دو این کت.  زارع در ایران پرداخته است

دیپلمات  بُ به سبک یک  لمبتون  دارند. خانم  رد محدودی 

ایران کار   ،پیشین تاریخ  زبان، فرهنگ و  بر  با تسلط  البته 

های او سطحی نیستند، اما  خود را انجام داده است. نوشته 

  هایبرخالف آقای مؤمنی، لمبتون نتوانست به ابعاد و جنبه 

 بپردازد.  ی ارضی در ایرانگوناگون مسئله

تصادفی نیست که باقر مؤمنی چنین پژوهشی را انجام داد.  

او در درون صفوف حزب توده ی فعالیتبخش عمده های 

مرداد    28خورشیدی، تا کودتای    30و    20ی  ایران در دهه

های  اتحادیه  های دهقانی حزب بود. او نخست دردر شاخه
می  دهقانی  فعالیت  توده  حزب  به  از  وابسته  پس  و  کرد 

کار  انجمن کمک به دهقانان ایرانغیرقانونی شدن حزب در  

شود در تک  در میان دهقانان را ادامه داد. این تجربه را می

شناختی   با  مؤمنی  آقای  کرد.  لمس  کتاب  صفحات  تک 

کامالً من،  نظر  به  و  موضوع   عمیق،  وارد  فرد  به  منحصر 

 شود.  می

ی  های پژوهش دربارهها و چالشر مؤمنی از بیان سختیباق

پرهیز نمی ارضی  او روی عدم  مسئله  عنوان مثال  به  کند. 

(  امری که تا امروز هم ادامه دارد)دقت و اعتبار آمار در ایران  

ها  کند. برخی از مشکالتی که آقای مؤمنی با آنتاکید می

شت، یا در  مواجه است، یافتن میزان دقیق هکتارهای زیر ک

صد دقیق کل جمعیت روستایی ایران آن زمان بود. تا پایان  

ی ایران روستانشین کثریت جامعها  ی چهل خورشیدی،دهه

% جامعه آن 75تا    65منی بین  ؤبه تخمین آقای م بودند.

در   اگر هست  اینجا  در  ایرادی  بود.  روستانشین  ایران  روز 

ام دقیق نیست.  های آقای مؤمنی برای یافتن آمار و ارقتالش

او از منابع فارسی، انگلیسی و فرانسوی زبان، به خصوص از 

نهادکتاب توسط  که  رسمی  آماری  در  های  حکومتی  های 

منتشر می کرده  ایران  استفاده  دقیقی  بسیار  به شکل  شد 

است. اما خود آمارها فاقد دقت هستند و این یکی از همان  

 اره دارد.  ست که آقای مؤمنی به آن اشمشکالت کالنی

شود، فضای  چالش دیگری که آقای مؤمنی با آن مواجه می 

دوران تدوین کتاب است. استبداد و خفقان سیاسی در ایران  

شود به راحتی  ی برخی موضوعات نمیحاکم است و درباره

یافت. آن بخش از کتاب که مربوط   ینوشت یا منبع موثق

دهقانان  به به  کمک  از    انجمن  صفحه  سه  تنها  کل است 

است )صص داده  اختصاص  به خود  را  (. 108-105  کتاب 
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  1329-1332های  ی سالمنی دربارهؤهای آقای میادمانده

غنیمی را  بخش  این  فراموش  توانست  نباید  البته  کند.  تر 

کنیم که یاران و همرزمان آقای مؤمنی در آن انجمن، مانند  

انصاری و یوسف قریب، خاطرا را نوشته صادق  اند؛  ت خود 

هم و  همکاری  با  این  گاهی  طریق  از  او.  خود  با  اندیشی 

بحث    یشیوه  حدی  تا  مؤمنی  آقای  مستقیم،  غیر 

 است.را تکمیل کرده  انجمن کمک به دهقانان یتاریخچه 

های دیگر پژوهشگران، آقای مؤمنی در کتاب  برخالف نوشته 

دیدگاه به  نسبهای طیفخود  سیاسی  گوناگون  به  های  ت 

پردازد. او این  می  نیز  مسئله ارضی از دوران مشروطه به بعد

روایت به  استناد  با  را  طبقهکار  دیدگاه  از  دقیق  ی های 

چپ   مختلف  احزاب  و  و  )بورژوازی  دموکرات  سوسیال  از 

های  کمونیست گرفته تا حزب توده و جامعه سوسیالیست 

 ی چهل خورشیدی( انجام داده است.  دهه

طبقه آقای   رشد  به  کتاب  پایان  در  بورژوازی  مؤمنی  ی 

عنوان  به  مرفه  دهقانان  موقعیت  تحکیم  و  بوروکراتیک 

ارضی می اصلی اصالحات  به پیامدهای  پردازد و همچنین 

دهقانان عادی    یی مهاجرت گستردهطور مفصل به پدیده

 ها.  به شهر 

نتوانسته در  پژوهشگر دیگری  امروز هیچ  تا  به گمان من، 

ی مسئله ارضی در ایران جامعی درباره  اثرقای مؤمنی،  حد آ

چهل خورشیدی، ارائه دهد. بدون    یپس از مشروطه تا دهه

  مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران   بررسی دقیق کتاب

ی اصالحات ارضی در  شود وارد تحقیقات موردی دربارهنمی

 ایران شد. 

 
کتاب  درباره طبقاتیی  جنگ  و  ارضی  ود  شمی مسئله 

صفحات زیادی نوشت، اما من در اینجا قصد دارم به یکی  

کتاب   بیاندازم:  کوتاه  نگاهی  نیز  مؤمنی  باقر  آثار  از  دیگر 

های شخصی  ی یادمانده. این کتاب دربرگیرندهراهیان خطر

مهم جنبش چپ ایران است.   باقر مؤمنی از هفت شخصیت

  های بسیار متفاوتی نسبت به همها سرنوشتاین شخصیت 

آن  از  یکی  جز  یا  داشتند.  اقدام  دیگران  علوی،  بزرگ  ها، 

چون  برخی،  نداشتند.  را  خود  خاطرات  تدوین  فرصت 

هرگز چنین فرصتی   ،یاد سعید سلطانپورکه اعدام شدزنده

نی دست  استپانیان،    وردند.ابه  و  رادمنش  مانند  دیگرانی، 

کوششعلی به رغم  را  او  دعوت  مؤمنی،  باقر  فراوان  های 

موارد، آنچه  گفتگو نپذیرفتند. همین سبب شد که در اکثر 

ی  نامهی تحریر کشیده، بهترین زندگیباقر مؤمنی به رشته 

باشد. مثال بارز، فصلی است  های مورد نظر  موجود شخصیت 

توده  حزب  پیشین  اول  دبیر  رادمنش،  رضا  زندگی  به  که 

از  ایرا پس  او  اسناد خصوصی  متاسفانه  دارد.  اختصاص  ن، 

سال   در  دموکراتیک  آلمان  در  بین    1362درگذشتش  از 

راهیان  کتاب    "مرد تنها"در فصل  که  طور  رفت. اما همان
 ای آمده است، باقر مؤمنی با او دوستی دیرینه و رابطه  خطر

های  ها از روزهای که در فعالیتخاص و عاطفی داشت. آن 

تا سال های بعد از انقالب    1320ب توده در دهه  علنی حز

عمر رادمنش دوستی خود را پاس    هایسال  و واپسین  ،57

و   فراز  و  رادمنش  از  مؤمنی  آقای  که  تصویری  داشتند. 

مینشیب  ارائه  وی  سیاسی  زندگی  جمله های  از  دهد، 

اش از دبیر اولی حزب ماجرای عباس شهریاری و برکناری

الی فصول مربوط به هاصی است. در البتوده ایران، تصویر خ

از  ستپانیان، سلطانپور و ارادمنش یا بزرگ علوی و یا سروژ 

مهم ُعهمه  مهندس  زندگینامهتر،  ما  باقر  لُوی،  خود  از  ای 

می دست  به  هم  فصل  آمؤمنی  در  مثال،  عنوان  به  وریم. 

می متوجه  علوی،  بزرگ  به  روز  مربوط  که  دی    15شویم 

آغاز دوران  1361 تبعید خود م،  ست. در  منیؤمهاجرت و 

ی ستپانیان، با تجربهالُوی و  های مرتبط با مهندس ُعبخش

مرداد آقای مؤمنی آشنا    28تلخ دوران زندان پس از کودتا  

اومی یار  دو  این  سرنوشت  که  حالی  در  چیز    ،شویم؛  دو 

شود، و  لُوی در زندان تیرباران مییکسره متفاوت هستند: ُع

ستپانیان پس از کنار آمدن با دستگاه امنیتی، از زندان آزاد ا

 شود. دار موفقی میو سرمایه

شویم که آقای  متوجه می راهیان خطر   یبا خواندن مجموعه 

کم نظیری در برقراری روابط عمیق عاطفی   مؤمنی از توانایی

با کسانی است؛ حتی  بوده  و    برخوردار  نسلی  دلیل  به  که 

اند. در فصل یاد  سیاسی با او فاصله زیادی داشته   یسلیقه 

ی  های او در ادامهها و خالقیت، ما از ترفند"مرد تنها"شده  

رادمنش در دهه با  خورشیدی    50و     40های  ارتباطاتش 

  سازماندهیشویم و از تالش به ظاهر موفق هر دو در  آگاه می

مقر کمیته مرکزی حزب توده. و  سفر مؤمنی به الیپزیگ،  

سابق   رفقای  اطالع  بدون  سفر  این  که  اینجاست  جالب 
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صورت  ؤم شرقی  آلمان  شهر  این  در  او  حضور  از  منی 

ارتباط می وسایل  فاقد  دوران  آن  روح  فصل  این  گیرد. 

های فکری و نظری آقای مؤمنی را  الکترونیکی و دشواری 

 دهد.  های پس از آزادی، به خوبی نشان میدر سال

منبع اصلی و بسیار ضروری برای    راهیان خطربه نظر من،  

گوشه  بهتر  به درک  است؛  ایران  چپ  جنبش  تاریخ  از  ای 

من  .  خصوص هفت شخصیت مهمی که در آن حضور دارند

ای در این زمینه این کتاب را به هر پژوهشگری که عالقه

کنم. میدارد، صمیمانه توصیه 
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 خانی ناصر رحیم

 
 

 پیوند دو سویه 
 

ی  دهه  مرداد،   28های سرکوب و سکوت کودتای  از پس سال

شعر،  خورشیدی،    40 ادبیات،  شکوفایی  دوران 

  جهان  آثار ادبیی  نویسی، ترجمه یسی، نمایشنامهنونداستا

اریخ ایران،  تی شناخت  های تازه در زمینهو نیز کوشش  آمد

شمار بزرگی از جوانان نسل    .تاریخ معاصر، عصر مشروطه

ی پنجاه، نخست ی چهل خورشیدی، در تمایزی با دههدهه

از منظر ادبیات    ؛با فرهنگ و ادبیات ایران و جهان آشنا شدند 

ادبیات  تر بود که از راه فرهنگ و  به جهان نگریستند و سپس

مبارزه و  سیاست  میدان  به  کردند  سیاسیگذر  پا    ی 

نسل    .گذاشتند آن  از  و  های  پژوهشبسیارانی  تاریخی 

اند، و شاید  اند، اثر پذیرفتههای باقر مؤمنی را خواندهترجمه 

تر به این یا به آن اند کسانی که سپساز آن میان کم نبوده

مبارزهشیوه  بسی  باشند.  آورده  روی  سیاسی  از ی  یاری 

دهه سیاسی  پژوهشزندانیان  خورشیدی،  پنجاه  های  ی 

ترجمه  و  متنتاریخی  همچون  را  مؤمنی  باقر  های  های 

دگرگونی  سیر  شناخت  در  راهنما  تحلیلی  و  تئوریک 

 اند.اجتماعی ـ تاریخی، نگریسته

سویه دو  پیوند  آن  اینجاست  و  از  معنوی  عاطفی،  ی 

آمده با شمار بزرگ  گی میان نسل تازه به میدان دراندیشه

و  روشنفکران  با  ویژه  به  مترجمان  شاعران،  نویسندگان، 

های اجتماعی و تاریخی ایران معاصر  پژوهشگران دگرگونی

 های گوناگون.  با دیدگاه

های بنیادین و مشترک آن  استقالل فکری و نوجویی، حلقه

   پیوند دوسویه بود.
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 گلی قبادی

 

 1سپاس 
 

 

ی دوستان گرامی و سالمی گرم خدمت آقای  سالم به همه

سالگی و آرزوی  95با تبریک به مناسب تولد و  باقر مؤمنی

 سالمتی برای ایشان.

خوشحالم که امشب در خدمت ایشان هستم. من اسم آقای  

خواندم  ی جوانی که در کرمانشاه درس میمؤمنی را از دوره 

اندازه را میشنیده بودم و تا  اما بیشتر ای ایشان  شناختم. 

کتاب همین  به  من  مهاشناخت  ناصر  آقای  جر  های 

انجام  برمی را  بزرگ  کار  این  و  کشیدند  زحمت  که  گردد 

 دادند و سبب شد هر بیشتر من این انسان واال را بشناسم.  

های گران بهاست  و آموزه  هادرس ها برای من ُپر از  این کتاب

ی بسیار  خواهم به طور مختصر به دو نکتهو من در اینجا می

ست، اشاره  ی شخصیت ایشان که در کتاب آمده ابرجسته 

 کنم:  

گیر آقای مؤمنی در یادگیری زبان، آن پیگیری چشم (1

و   ترجمه  و  نوشتن  حد  تا  و  2هم  ُپرکاری   )

ناپذیری ایشان در به ثمر رساندن این حجم خستگی

و قدردانی   تقدیر  جای  واقعاً  پربار که  آثار  و  کار  از 

 دارد. 

من مفتخرم که در این جلسه در خدمات ایشان هستم و  

پایان خودم را  م به این وسیله تشکر و قدردانی بیخواهمی

گلزار نسبت به آقای مؤمنی به دلیل زحماتی که برای کتاب  
لطف    هاشقایق من  به  همچنین  دارم.  ابراز  شدند  متحمل 

ی کتاب ابراز داشتند  ای دربارهکردند و نظرات جامع و ارزنده

و این گونه به ارزش کتاب افزودند، و سبب شناخت هرچه 

 بیشتر آن به خوانندگان شدند.  

 
این نوشته در بخش پرسش و پاسخ به نشست فرستاده شد, اما به    1

سبب مشکل فنی که پیش آمد به دست رئیس جلسه نرسید و خوانده 

 نشد. 

جای بسی افتخار است برای من که توانستم شاگرد مکتب 

 ایشان باشم.  

 با تشکر مجدد 

 قبادی.       گلی
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   باقر مؤمنی

 
 

 من و شعر
کنند  کسانی که به این برنامه نگاه میی به همهعرض کنم 

کنم به هر حال  کنم و آرزو میدهند سالم میو گوش می

هایی که از بنده کردند که خودم هنوز نفهمیدم  این توصیف 

اینجا،   مؤمنی معررفی شد  باقر  اسم  به  این شخصیتی که 

 اصالً به من ارتباطی دارد یا نه!  

در هر صورت، آقای ناصر مهاجر بنده را مأمور کردند که در  

آید و یا عالقمند  پایان این برنامه مطلبی را به که یادم می

هستم، بگویم تا این برنامه با این مطلب تمام شود. من البته 

خیلی دقیق روی چیزی فکر نکرده بودم که بنویسم؛ ولی  

آن خیلی کوتاه    ی ای به نظرم آمد که دربارهتصادفی مسئله

ام و این یادداشت کوتاه را به پاس محبتی که دوستان  نوشته 

به آنسلسله گفتارهای برکلی   تقدیم  به من کردند،  ها 

 کنم. می

 یادداشتی که نوشتم عنوانش هست »من و شعر«...

 

کرد که یک روز یکی  ( برایم روایت مییآقا بزرگ )علو

شخصی به عنوان شاعر  از آشنایان در گفتگو با من از  

تا    :گفتم  ، شناختمیاد کرد و من که آن شخص را می

می را  او  من  نمیآنجا که  عنوان  شناسم  به  او  از  توان 

کدام    :اما او شعر هم گفته. گفتم  :شاعر یاد کرد. گفت

  :گفت ؟اش شعر نگفته باشدایرانی هست که در زندگی

 
 روزنامهی بیستون هفتگی، 1323/3/13  و روزنامهی مردم 20  1

   1326شهریور  

نی که  دااز کجا می  :حتماً هست. مثالً خود شما. گفتم

 ام؟  من شعر نگفته

این نکته را از آن جهت مطرح کردم که بگویم با اینکه  

ولی من    ،کندکس از من به عنوان شاعر یاد نمیهیچ

ام مرتکب این خطا،  ها در زندگیی ایرانیهم مثل همه

ام، و از قرار معلوم این کار را از  یعنی گفتن شعر شده

کرده شروع  سالگی  هفده  دشانزده  گاه    آنر  ام.  زمان 

می میاتفاق  را  شاعری  دیوان  وقتی  که    ,خواندمافتاد 

سرودم. مثالً تا آنجا که یادم  تحت تأثیر آن شعری می

یکی را به پیروی پروین اعتصامی    گفتم،   هست دو شعر 

ت تحت  فرخی  أو  تبع  به  را  دیگر  یکی  و  او،  اشعار  ثیر 

را  ی آورم. شعررا در اینجا می هادو بیت اول آن. یزدی

 شود:  ام این طور شروع میتحت تأثیر پروین گفتهکه 

 نیمه شب از چشم یتیمی چکید   

 ی آبی که کبابش نمود  قطره 

 آتش دل بـــــــود که دور زمان   

 1در اثر درد و غم آبش نمود  

با    ،امو شعری هم که تحت تأثیر فرخی یزدی سروده

 شود: این دو بیت آغاز می

 گیریم به کف ساغر سرخ  ای خوش آن روز که  

 وز سر فخر گذرایم به سر افسر سرخ 

 باغ پُر شد ز شقایق همه صف اندر صف

 رخ ــی پیکار بود لشکر س گویی آماده

می و  مالحظه  فضا  لحاظ  از  شعر  دو  این  که  کنید 

د که  ندهد و نشان مینار دمضمون هیچ ارتباطی با هم ن

انگیز  غم  شاعر در شعر اول به تقلید از پروین از وضع

هم  فضای شعر دوم او    .گویدیک کودک یتیم سخن می

 کامالً شبیه فضای گفتارهای انقالبی فرخی یزدی است.  

، درست یک سال پس  1327اما بعد در فروردین سال  

مجله یوشیج در  نیما  فتح«  »پادشاه  انتشار شعر  ی  از 

ی ایران، به تبع  ، ارگان تئوریک حزب تودهمردم ماهانه
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ها شعری است  یکی از آن  .او به سرودن شعر نو پرداختم

 1327ی اول سال  در شماره  که صبح«    ۀ با عنوان »نطف 

شد چاپ  مجله  برای  همان  اینجا  را  آن  و  است  ه 

 شنوندگان گرامی خواهم خواند. 

یادآوری   را  نکته  دو  نیست  بد  نیما  با شعر  ارتباط  در 

های اول آن دچار مشکل  کنم: یکی اینکه از همان بیت

ها را نفهمیدم.  بیت  به این ترتیب که اصالً معنای  .شدم

»پادشاه    دانند کهها که با این شعر آشنا هستند میآن

 شود: با این بیت شروع می ح«فت

 »در تمام طول شب، 

 ریزد« هاش میکاین سیاه سالخورد انبوه دندان

  به خیال اینکه آقا بزرگ  ، چند روز پس از خواندن آن

کرد  علوی خواهد  مرا حل  در    ،مشکل  او  با  را  مطلب 

آقا بزرگ به شکل    ،میان گذاشتم. اما برخالف انتظار من

گوید.«  مزخرف زیاد می  ولش کن، نیما»قاطعی گفت:  

با اینهمه پس از چند روز با خواندن مکرر شعر و تأمل  

ی آن به نظرم آمد که منظور نیما از »این سیاه  درباره

»دندان و  شب  همان  اوها«سالخورد«  ها  ستاره  ، ی 

هستند و نیما که در انتظار سقوط شب و طلوع بامداد  

ها تأمل  رهو در فروریختن تک تک ستا  ه بیدار ماند  ،است

 کند.  می

به شکلی   جوان  شاعران  بزرگ،  آقا  روایت  رغم  به  اما 

شیوهاشتیاق به  نو  شعر  سرودن  به  نیما آمیز  روی    ی 

ی زمانی به سه چهار شعر  و من در این فاصلهآوردند  

شیبانی منوچهر  از  شناخته    ، نیمایی  نقاش  و  شاعر 

ی آن روزها که در مطبوعات حزب توده چاپ شد،  شده

 رد کردم.  برخو

صبح« که پیشتر از آن    ۀ به هر حال این هم شعر »نطف 

 خوانم.تان میبرای .یاد کردم

 باقر مؤمنی 

 22/4/2021 

 صبح  ۀنطف
 راز،   ةهمه جا پهن شده پرد

 ای سرد و سیاه.  پرده

 زنگی پیر شب اکنون همه جا،  

 همه جا حکمروا است. 

 بیرق وحشت و خاموشی باز  

 اینک اینجا برپاست  

 سبب نیست که خاموشی و وحشت همه جا،  بی

 همه جا حکمروا است. 

 شوخ چشمان شبانگرد از ترس  

 اند.  همه پنهان شده

 ماه هم از سر مکر  

 کرده با طایفۀ شب پیوند.  

 تیرگی با تنۀ سنگینش  

 خزد بام به بام  می

 آرام. سازد آرام می و سیاهی و تباهی همه را خفه

 

 هایی بس شوم زوزه

 از گلوی یک بوم 

 دود گوش به گوش:  می

 »این منم حاکم زیبندة شب،  

 همه ساکت، خاموش!« 

 همه جا بهت و سکوت؛ 

 بهت هر مرده، سکوت هر گور.  

 ای آنجا که جوابی بدهد.  نیست گوینده

 ای بعد، صدایی از دور:  لحظه 

 »این منم حاکم زیبندة شب،  

 همه ساکت، خاموش!« 

 دود گوش به گوش.  شکافد شب را، میمی

 لغزد  ای میدر دل تاریکی سایه

 لرزد صبح است که از وحشت شب می ۀمگر این نطف

 ها  لیک اندر دل تاریکی

 لغزد:  ای میسایه
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 ـ کیست کو پوینده است؟  

 زندگی جوینده است؟  

 لرزد. صبح است که از وحشت شب می  شعۀـ این همان نطف

 پیماید.  ها هست که در بطن شب قیرآلود راه میسال

 باری از رنج به دوش  

 سر و دستی مضروب  

 دست و رویی خونین 

 لیک او 

 خستگی را سه طالق  

 گفته با عزم متین  

 فارغ از سوزش تب، 

 فارغ از سختی راه  

 فارغ از درد درون  

 فارغ از وحشت شب 

 پیماید.  راه می

 گرم با کوشش خود  

 سرخوش از جنبش خویش، 

 به ندای ابدی دارد گوش:  

 »روهرو پوالدین! رو به دنیای حیات! 

 نطفۀ صبح به پیش!  

   1«نطفۀ صبح به پیش!

 

خصوص از ناصر مهاجر و از خود  پیامی دارم تا تشکر کنم به

رحمانی )ناصر  که  تو  دوستانی  و  برنامه[  ]نژاد(  این  برای 

را  زحمت کشیدند و زحمت می بنده  به هر حال  کشند و 

شرمنده کردند. فقط خواستم تشکر کنم. برای همه آرزوی 

 موفقیت دارم. 
 

 
 - نقل از مجله »مردم ماهانه« شمارة  فروردین 1327 1


