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هتها و رویاها  روای

بخش اول
علی بهرنگ

یه ی سخنرانی محمدرضا نیکفر، به  یشمندانه دربار  است؛ و 2008، ارائه شده در تابستان یاد آن تابستاناین نوشته ستایشی پرس
یشاهایی را پیش بکشد یناهایی را بسط داهد و پرس .بنا دارد امکا

ییذگگگذارد ییشگگود دسگگت م یه ی تگگاریخی منجگگر م  .جناب آقا ی نیکفر در تحلیلش بر تقابل بین حافظه و تاریخ که به فقدان حگگافظ
ییداهند یثاها ی اخیر پیرامون آن به روشنی نشانش م یهشگگدذگان را بایگگد. فقدانی که بح یه ی حقیقگگت کشت  پرسش اخیر نیکفر دربار

.اینک و در پرتویی جدید واکاوید

هتاها ههاها و تاریخ روای تاریخ داد
ییرطرف اهستند یها ی ب ییرحمان یهاها ی تاریخی به رطرز ب ینکه اکتبر . داد یماهنگام است با پیدایی اتحاد جمااهیر شورو ی یک 1917ای  اه

یینفسه واجد اهیچ داور ی ارزشی ا ی پیرامون مااهیت این رخداد نیست"داده" یهاهگگا ی.  ی تاریخی است و ف ییتوان تقویمی از داد  م
یلبند ی. تاریخی ذگرد آورد یینفسگه واجگد اهیگچ مفصگ یهاها ی تاریخی، این وجدان بدون آذگااهی عصر تکثیر مکانیکی داده اهگا، ف  داد

یخنگگگار ی مرسگگوم در ایگگران امگگا. آنها به بیرون از خودشان اهیچ ارجاعی ندارنگگد. معنادار ی پیرامون مااهیت خویش نیستند  تاری
یه ی یک نسل نیست و اهیچ نشانی یماها و تجارب ذگسیخت یه ی جرائد، فیل  چیز ی جز انباشت داده اها در قامت اسناد، اعترافات، برید

یخنگار ی ایرانی مورد توجه قگگرار داد، ااهمیگگت و ضگگرورت. از تاریخیت ندارد یه ی تاری  اما چیز ی که باید بیش از اهر چیز ی دربار
یه اهگا اسگت. معناداهی فعالنه به این داده اها است یعآور ی داد یمذگرایی پوزیتویستی تل ش و شگهوتش در جم  تگو ذگگویی ذاهگن. عل

یه ی مشخصی دارد تا بتواند تحلیل کند یه ی بیرونگگی اهیچگگگاه یگگک. انسان ماشینی است که تنها نیاز به داد  ذاهن در مواجهه با ابژ
یه ی صرف نیست  از زمان کانت و شلیرماخر به این سو، اولی با نشان دادن نابسندذگی حسگیات اسگتعلیی و دومگگی بگا. پذیرند

ینشناختی آن، ذاهن انسانی واجگد خگودانگیختگی ا ی شگده اسگت کگه یه ی روا  دست ذگذاشتن بر بعد سوبژکتیو زبان یا اهمان جنب
ییتواند به داده اها بسنده کند ییداهد و باید بداهد. نم ییتوانیم در مواجهه با اهیگگچ پدیگگدار ی. ذاهن رنگ خویش را به جهان م  ما نم

یی رگ و ریشه اتکا کنیم یهاها ی زمخت و ب یینظیر قصد آن ندارند تا با بمبگگاران. به اعجاز داد یخنگاران ما با کنجکاو ی ا ی ب  آیا تاری
یه ی تحلیل ما را زائل کنند؟ داده اها قو

یخنگاران ما غالبا کنجکاو اهستند یهاها ی تگگاریخی باشگگند. تاری ییخوااهند ذگردآوران منصف داد  کنجکگگاو. آنان با کنجکاو ی خویش م
ییبرد ش یه ی منفعل به جهانی است که اهر کجایی بخوااهد م  برا ی اهمین است که اهایدذگر در. کنجکاو پذیرنده است. یک واسپرد

ییه ی   اهسگگتن اهگر-جگا-اهستی و زمان به بررسی یافت حال کنجکاو ی که به مثابه یکی از سه یافت حگال دازایگن در آن 36فقر
یها ش است می پردازد ییداهنگد کگه بگا. روز یناها ی متوسط و میانه در حیات اهر روزینه با کنجکگاو ی اجگازه م  از دید اهایدذگر انسا

ییبرد. جهان بروند ییشگوند. جهان آنها را با خود م یها ی در جهگانی راهگا م  سگه. آنها با کنجکاو ی از خود خویش به مثابه اهسگتند
ییشمرد برا ی بحث ما روشنگر اهستند یه ی بنیادینی که اهایدذگر، یا سه سطح اذگزیستانسیال در تحلیل اونتولوژیکی، بر م . مشخص
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 ندارد، بل اساسگگا دانسگگتنی) اهستنده اها( کنجکاو ی اهیچ تعمق جد ی و بنیادینی درباره  ی موجودات . یکی از آنها آشفتگی است
ییشود و این فکگگ ِر و ی. است برا ی صرف دانستن  به اهمین رو ی، فرد کنجکاو صرفا با کولژ ی نامتجانس از معلومات رو به رو م

ییسازد یها ی. را آشفته م ییتوان در تحلیل فکر تاریخی ایران رصد کرد و به آشفتگی فکر تاریخی، که عنگگوان مقگگال  آیا اهمین را نم
یه ی ما منتهگگی  درخشان از فریدون آدمیت نیز اهست، رسید؟ آیا این به آشفتگی فکر تاریخی ما و نان به نرخ روز فهمی اندیش
 .نشده است؟ بگذارید در سطحی کامل صور ی بحث کنیم تا از مسیر ی متفاوت بتوانیم ایگن آشگفتگی فکگر ی را ترسگیم کنیگم

ییتواند بگگا محمگگول معینگگی، مثل الگگف در فلن. موضوع الف را در نظر بگیرید ییکند، م یخنگار ی که تنها به داده اها بسنده م  تاری
ییتوانگد بگگا. تاریخ دست به آدمکشی زد، ذاهن ما را به سمتی بکشاند که احتمال موضوع الف را رطرد کنیم یخنگار ی دیگگر م  تاری

 محمول دیگر ی، الف در تاریخ معین دیگر ی جان کسانی را نجات داد، سوذگیر ی معین دیگر ی را به ذاهن مگگا بداهگگد و موضگگوع
یه ی تاریخ حکم صادر کند آیگگا. الف را برا ی ما مطلوب نماید ییخوااهد دربار  فکر تاریخی ا ی که تنها بر اساس استبداد داده اها م

ییتگگوان ییرسگگد؟ آیگگا در اینجگگا نم  اینجا به آشفتگی، آشفتگی ا ی که ناشی از کنجکاو ی سرسپارانه به داده اها ی تاریخی است، نم
 اهمین مثال صور ی را با در نظر ذگرفتن پیچیدذگی اها ی شگگرایط انضگگمامی، درازنگا ی زمگگان درذگیگگر ی اهگا ی نیرواهگگا ی سیاسگی و
 متغیراها ی متعدد دیگر ی دارا ی وجوه جدیدتر ی ساخت؟ آیا با بمباران داده اها ی متعدد تاریخی و بگه اهمیگن میگزان متنگاقض
یخنگار ی مگگا یتنما ی تاری ینحالی و درماندذگی انداخت؟ آیا این سرش یناهایی که اتکایشان به داده اها است را به پریشا ییتوان ذاه  نم

نیست؟
 غالب کسانی که تاریخ معاصر ایران را مگگورد تحلیگگل و. فرارو ی از داده اها ی تاریخی و تحلیل آنها نیازمند قسمی روایت است

ییداهند ییبرند و رنج م یتذگر ی رنج م یای ییداهند، از فقدان اهنر رو یمبند ی. بررسی قرار م  آنها شاید بتوانند داده اها ی تاریخی را سراه
یناند یلبند ی آنها اهمچنان ناتوا یه ی یک روایت از این داده اها و چینش، توزیع، مفص  برا ی اهمین است که غگگالب. کنند، اما از ارائ

ی شاند تا وجگگدان معگگذب ایگگن نگاتوانی راو ی بگگودن، راو ی یهاند، در تل یه ی شصت نوشته شد یه ی داه یهاهایی که مشخصا دربار  نوشت
 بیهوده نیست که عصگر مگا را عصگر افگول. بودنی که با سیمایش بیشتر از رطریق ادبیات آشنائیم، را با مستندات انباشت کنند

یهاند  فکگگر. افولی که بنیامین و آذگامبن از رطریق لسکوف و دیگر ی از رطریق بحران تجربه سودا ی تحلیلش را دارند. راویان دانست
یهپاره و از اهم ذگسیخته است یناهامگان. تاریخی ما پار یه ی تاریخی و فقدان آرشگیو بگر ذاه  ذگویا درکی به غایت غلط از فقدان حافظ

ییکند یهالمعارف نیستند. سنگینی م یها ی سگگوذگیر ی اسگگت. آرشیواها دائر  .اهیچ آرشیو ی بدون روایت وجود ندارد و اهر روایتی ذگگگون
یه ی شصت توسط حکومت به بیرون درز کنند ییتوان متصور شد که تمام داده اها و اسناد داه یهاهگا ی مرسگوم. م  این یکگی از ذگلی

یعنویسان است یخنگاران و یا وقای ییتوانیم تصویر دقیقگگی از واقعیگگت داشگگته". تاری  ما که به تمامی اسناد دسترسی نداریم و لذا نم
یها ی از حقیقت دارند، چرا کگه اهگگر رخگداد ی، حگتی ریزتریگن آنهگگا، در برسگاخته شگدن". باشیم  این ذگفته و نظائر ش قطعا بهر
.حقیقت است چرا که اهیچ ارج و قربی برا ی روایت قائل نیست-اما این ذگفته، به اهمین میزان اهم واجد نا. اها موثر است/روایت

یها ی به دقتی شگرف ضبط شده است یسبردار ی اها ی مااهوار ییتوان شهر ی را متصور شد که به مدد عک یه ی معابر، آبگیراها،. م  اهم
یهاند یه ی راهگذران و اهمه چیز را با صبر ی شیطانی برایمان تصویر کرد یه ی شهر، خند یهاها ی حوم یناهمگگه، و بگگا. پرچین خان  اما بگگا ای

یناها ی داده اها دارد، ما اهنوز واجد اهیچ روایتی از این شهر نیسگتیم  معمگول اهگر انسگانی در اولیگن. ارج و قربی که تل ش تکنسی
ییکند یه ی شهر ش، شهر ی که در آن اقامت دارد، شروع به ساختن روایت خود م یها ش با نقش  یافتن محل کگگار و زنگگدذگی،. مواجه

یهرو ی اها ی رطگگولنی و یناها ی پیاد یتاهایی که در آنها شرکت جسته، پاتوق اها، مکا یه ی عاشقانه، تجمعات و تظااهرا  مکان اولین بوس
ییذگزیند تا این تصویر برایش آشنا شود  نیکفر به خوبی بر ااهمیت مکگان در برسگاخته شگدن. اهر آنچه برایش آشنا است را برم

ییذگذارد یه ی تاریخی دست م ییآیگد، انباشگت، آغشگت و روح. حافظ یه ی تاریخی را باید با مفهوم روایت، به شرحی که م  اما حافظ
ییافکنیم، /ما در شهر. فرد مذکور باید واجد روایتی از شهر شود تا انبوه داده اها برایش معنادار شوند. دمید اها رحل اقامت م
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یهاهگا ی خنگثی یه ی داد ییسازیم نه در نقشگه اهگا و مجمگوع ییکنیم و روایت خویش را از آنجا م ییتوانگد شگهر ی. زندذگی م  لنگدن م
یناهگگا ی دلگیگگر ش ییتواند شهر ی باشد که بارا ییداهد و نیز م یهرو ی اها ی مناسب جان م  چندفراهنگی باشد که نیم روز ش برا ی پیاد

یتاهگگا ی متعگگارض، متضگگاد و. افسردذگی اها ی حاد را در کسی به وجود بیاورند یینهایت روای ییتواند محمل ب  اهر مکانی در شهر م
ییسازد/نامرتبط باشد که تاریخ آن مکان را در جایی چون ذاهن خداوند .تاریخ م

یخنگار ی است یخنگار ایرانی باید مورد توجه قرار داهد ااهمیت و ضرورت روایت در تاری ییتوان خرواراها خروار اسگناد. آنچه تاری  م
یخنگار روایتی از آن خود ش، که بس اهنرمندانه. در دست داشت، ولی در نهایت ملتفت روایت و ااهمیت آن نبود  زمانی که تاری

ییکنگد. است نداشته باشد، باز اهم واجد روایت است یخنگگاران و. او روایت ایگدئولوژیک حگاکمیت را بازسگاز ی م  در مگورد تاری
یها ی مواجه اهستیم یه ی شصت ما با چنین بلی یلذگران داه ییتواند از داده اهگگا ی ممنگگوع و مغضگگوب دم و دسگگتگاه. تحلی یخنگار م  تاری

 دستگاه ایدئولوژیک سیسگگتم تنهگگا بگگر کنگگترل. حاکمیت استفاده کند، ولی اهمین صرف استفاده از چنین داده اهایی کافی نیست
ییورزد یتاها ااهتمام م ییکند، بل بیش از اهر چیز ی بر کنترل روای ییخوااهد مگا واجگد. ورود و خروج داده اها نظارت نم  حاکمیت نم

یها ی که اهمان روایت است. روایت باشیم ییکند، خارطر یه ی ما از شهر را نابود م ییکند، بل خارطر یه ی. او شهر را نابود نم  شاید استعار
.شهر بیش از اهر چیز ی بتواند وضعیت ذاهن تاریخی ما را نشان داهد

یه ی! به مدد مدیریت موفق. تهران شهر ی است یگانه یهاها ی متعدد، خطوط ویژ  شهر تهران واجد انبوه مراکز خرید بزرگ، بزرذگرا
ُبعد ی از محلت شهر و  شده است یهاها ی ذگرافیکی و سه  یه ی اینها با محو روایت ما از تهران. …حمل و نقل شهر ی، نقش  اما اهم

یهاها. اهمراه بوده است ییتوانم با ماشین را  دوستی زمانی به من ذگفته بود اذگر بعد از شش ماه اقامت در خارج به ایران برذگردم نم
ییشوم در شهر. را پیدا کنم ییذگفت. ذگم م ییراه نم ییشوند. پر ب یناها ی تهگگران شگگریک. درختان تهران اهم دارند ذگم م یماها ی خیابا  نا

یهاند  به رطرز ی غریب و کامل مدرن شما با پیرو ی کردن از تابلواها ی متعگگدد. تهران شهر ی است سرشار از داده اها. مرگ ذگشت
ییتوانید مسیر خود را بیابید یهشگگان، بگگه روایگگتی کگگه از. م ییشوند؟ چون آنها به خارطر  اما چرا این دوست و کسانی چون او ذگم م

یتاها بگگر ییکنند، چون این شهر و این تاریخ مکانی برا ی روای یتاها اهستند که او را ذگم م ییکنند و روای یهاند، دل خو ش م  شهر داشت
ییتابد ییداهگگد. نم یقتر از تهران به ما م ی  ی جدید و دقی ییبلعد و به جایش یتاها را م ییرحمانه تمام روای  اهمیگگن آشگگفتگی بگگر فکگگر. ب

یخنگار ما اهم حاکم است یهاهگا ی تگاریخی، دارد. تاری یها ی ایگدئولوژیک و بگا دسگت ذگذاشگتن بگر ااهمیگت داد ییداند بگه ذگگون  او نم
ییکند یه ی تهیگگه شگگده. ایدئولوژ ی حاکم را بازتولید م یه ی نقشگگ  او اهمچون مهندسان باوجدان شهردار ی بر تبعیت از آخرین نسخ

ییکند  اذگر روز ی جلو ی مهندسان شهردار ی را بگیرید و از آنها خوااهش کنید که این درختان را قطگع نکنیگد، بگا قطگع. تاکید م
یینگرنگد یتآمیز شگما را م ییکشید، آنها حتما با تعجبی بلاه یخنگگاران، یگا اهمگان. آنها خارطرات کودکی ما را م  اذگگر بگه ایگن تاری

ییتوان یهاند و اینک نم یهاها ی تاریخی، بگوئید سینما، ادبیات و فلسفه سیما ی تاریخ را دذگرسان کرد  مهندسان مکانیک و عمران داد
ییخندند/بدون روایت ییآیند به سراغ تاریخ رفت، احتمال م  ایگگن. اهایی که با رفتن به سینمااها، خواندن ادبیات و فلسفه حاصل م

ییکننگد، یتاها اعداد را برایتگان ضگرب، تقسگیم، تفریگق و بگاز اهگم جمگع م ییکنید، ساع ینشان فرو م یناهایی که سکه در داها  ماشی
ییتوانند روایتی را غیر از روایت ایدئولوژیک به ما عرضه کنند .نم

هگاها فراموشی بر
 برا ی داشتن روایت بایگگد پیشگگاپیش مشگگخص کگگرد چگگه. بسیار ندیدن است/ بسیار دیدن و ندیدن/ روایت کردن اهنر دیدن

ییشود.  باید ذگفت و چه چیزاهایی را نباید چیزاهایی را یخنگار منصف دچار بحران م ییتوانگگد چیگگز ی را. اهمینجا است که تاری  او نم
یهالمعارف کند و بیان کند. نگفته بگذارد یهچیز را دائر ییخوااهد اهم ییمانند م  در حالی که اهر روایتی تنها بگگا دیگگدن. و ی با شهوتی ب

یه ی منطق درونی روایت اهستند ییشوند که برسازند اهمان فرد در مثال مذکور با نگریستن به نقشه است . رخداداهایی ممکن م

6  از  3  صفحه



Praxies.                                                    پراکسیس org

ییبیند و جااهایی را نمی بیند/ که جااهایی را می بیند ییبیند/ خیلی م یخنگار ی منصف این به معنگگا ی عگگدم. خیلی نم  از دیدذگاه تاری
یناها ی سطحی به نظگگر. صداقت علمی است یه ی دید ییتواند چیز ی را ببیند که ورا ی اهم  در حالی که اندیشمند با این ندیدنش م

ییرسد یتذگونه در تاریخ روایت کند، به چنگ بیاورد و بیگان کنگد. م ییتواند حقیقت تاریخ را با زیستنی اقام  او ماننگد کسگی. او م
یناها زل زده است ییزنگگد. است که به آسما ییزند، اما این اندیشمند به تاریکی خاصگگی زل م یخنگار منصف به ستارذگان زل م  .تاری

یه ی تاریک معینی در فضا یناها. به نقط یباها شاعرانه بدا یخنگار ی بر شمارد و ش ییداند که تمام این ستارذگانی که تاری  او به خوبی م
یهاند یناها سال است که مرد ییزند، ملیو ییرسد/ نورشان اکنون دارد به زمین. زل م یه ی خاصی که او بگگدان زل زده. به ما م  اما نقط

یر یناها سال دیگ یها ی پ ِس آن اهنوز زنده است و نور ش را به زمین ما می فرستد، شاید ملیو یها ی است که ستار .است، نقط
 در آن دوره احتمگگال. چیز ی که باعث شد چاپلین دیکتاتور بزرگ را بسگازد و یگگا فریتگس لنگگ مگتروپولیس را، اهمیگگن بگود

یباهایشان را بنگارنگگد یناهایی ذگرفته شود تا بتوان تحلیل کرد، تا نازیسم به پایان برسد و کتا یخنگاران منتظر بودند تا جا  امگگا. تاری
ییداستند که چگونه باید آلمان را روایت کنند ییداستند چه چیز ی را باید ببینند و چه چیز ی را نباینگگد. چاپلین و لنگ م  آنها م

ییداند چه چیز ی را باید بگوید و چه چیز ی را نباید/راو ی با اقامت ذگزیدن در جهان. اهنر روایت اهمین است. ببینند  چه. شهر م
ییتوان داشت؟ راو ی چه کسی است؟ یه ی شصت م روایتی از داه

ییکند ییداند. نیکفر تبارشناسی دقیقی از انقلب و تاریخ ترسیم م یباها را و ی فقر تجربه و قدرت انتظار م  انقلبیگگون. فرمول انقل
یه ی شصت اهم انقلبیگون رطرفگدار رژیگم انتظگار. برا ی آن انتظارات جنگیده بودند. حق اهم داشتند. انتظارات زیاد ی داشتند  داه

یقاها ی تحت سگتم. داشتند و اهم مخالفان آن  امگا مگگر. اولی، به رسیدن به قدس انتظار داشت و دومی به سرنگونی و راهایی خل
یه ی ایدئولوژیکی است کگه یه ی اهفتاد اهمان داه یه ی انتظار دانست و در عوض داه ییتوان داه یه ی شصت را م  ذگناه آنان چه بود؟ داه

یها ی که اهم مخالفان دیگر انتظار ی نداشتند و ندارند و اهم خود رژیم. تاکنون ادامه دارد  نیکفگگر. ذگذشته نیز. آینده محو شد. داه
یه ی اهفتاد و با آغاز روزمرذگی برا ی اهمگان، امیگگد بگگه تغییگگر نیگگز از کگگف رفگگت ییکند که در داه  سیسگگتم تمگگام. بخوبی اشاره م

یها ی اهر روز و به اقتضا ی روز  ی شا ش را کرد تا ذگذشت  در اهمیگگن اهگگم نگگاموفق. و در حال اختراع به اهمگان بچپاند" نوشونده"تل
یها ی که رخ داده بود پاک کرد. بود یناها ی خارطرات را در شهر مدام تغییگگر داد. ذاهن اهمگان را از ذگذشت  تاریگگخ را تحریگگف. مکا

ییداد را ویران ساخت. کردند ینساز ی اهگا ی مکگرر. اهر آنچه بو ی ذگذشته م ینساز ی اها ی مکرر خاوران را باید نماد ی از ویرا  ویرا
یه ی ما، از ایران باستان تا شصت و اهفت، دانست یها ی نداریم. ذگذشت  چون در یک. نیکفر بر این باور است که برا ی اهمین ما آیند

یه ی ناجور ی بگگرا ی حکگومت بگگوده اسگت. حال سرمد ی در حال زیستن اهستیم ی ینژاد تا این حد وصل  و ی. به اهمین جهت، احمد
یه ی انتظار ربود و این خطرناک بود  امید و انتظار به آمدن مهد ی موعگگود بگگه. باز ی توزیع انتظار را از دم و دستگاه توزیع کنند

ییشود  شاید به ظااهر این میگگل تضگگاد ی بگگا. معنی ضمنی نارضایتی از نظام و سیستم فعلی و ایجاد میل تغییر در مردم منتهی م
ییکرده. منافع حکومت نداشته باشد، اما دارد ییباور ی را تا سرحداتش تبلیغ نم  چرا که روحانیت به صورتی تاریخی اهیچگاه منج

ییجهت نیست که انجمن حجتیه چندان اقبالی در بین روحانیون نداشته است. است ی ینژاد دست بر چیز ی ذگذاشت کگگه. ب  احمد
یهاها برا ی محو آن پرداخته بود یها ی، تجسگگم نوسگگتالژ ی رویگگا ی حکگگومت در. ایدئولوژ ی حاکمیت اهزین  این رویا ی نخستین خامن

یه ی شصت بود یه ی مگا ااهمیگت اساسگی دارد،. رویایی که با پایان جنگ ناممکن شد. داه  آن چیز ی که برا ی موضوع مورد مطالع
یه ی انتظار برا ی حکومت بود یه ی شصت داه یه ی انتظار برا ی مخالفان نیز بود. این نیست که داه  مجااهدانه جنگیدند،"آنها . بل داه

یها ی امید داشتند و انتظار پایان حکومت خمینی برایشان دست نایافتنی نبود" کشتند و کشته شدند  آنهگگا. چرا که به تغییر ریش
یناها ی سیاسگگی ا ی تعلگگق. آنها واجد ذگذشته و آینده بودند. نداشتند" زمان حال"بر خلف ما   ذگذشته اهم داشتند، چون به جریا

 آنگان واجگد اهویگتی بگر. آنها با روایت خود دست به انقلب زده بودنگد. داشتند که در مبارزات پیش از انقلب ریشه داشتند
ییکرد القا کند بودند یناها تل ش م برا ی . …مجااهد بودند، مارکسیست بودند، فدائی بودند و . خلف اهویتی که حاکمیت بدا
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یها ی نیز متصور بودند یه ی استبداد دینی. اهمین اهم بود که برا ی خودشان آیند یها ی راها از سیطر .آیند
یه ی اینها را از دست داده است یها ی بگگاز ی کنگگد. اما نسل ما اهم ییتواند در زمینی و زمین ییاهیچ اهویت سیاسی ا ی تنها م  نسل ما ب

ی شروئی یهاهایی با کمی اکراه و تر یه ی شصت برا ی فعالن و. که حکومت پیشاپیش جواز ش را صادر کرده، ولو در دور  چرا در داه
یه ی اهفتگاد، یکاهگا ی سیاسگی در داه یه ی را ی دادن و یا را ی ندادن اساسا بلموضوع بود و چگرا غگالب پلمی  مبارزان سیاسی مسئل
یها ی نداریم و به اهمین رو ی آینده ییآیند؟ چون ما ذگذشت یه ی استثنایی ا ی بنام انتخابات به وجود م  اهشتاد و اینک نود، حول لحظ
یباهایی اهستیم که  و انتظار ی اهم نداریم و تنها چیز ی که برایمان مانده است یک حال سرمد ی است که در آن مجبور به انتخا

 انتخابات است" آن"اهمین . اهمین لحظه و تنها اهمین چند روز است که وجود دارند و دیگر اهیچ. اهیچ نشانی از انتخاب ندارند
ییشوند یهاها ی منفعل سیاسی خلق م ییذگوید کسانی اهم که اعتقگگاد ی بگگه. که سوژ یها ی پیش از انتخابات م ییجهت نیست که خامن  ب

یه ی مهم این سخن این است که مخالفان اهم وجودشان به رسمیت شناخته. نظام ندارند بیایند و را ی بداهند، به خارطر کشور  نکت
یتشان منفعل باشند یهاهایی بحرانی، اما تنها به شررطی که در مخالف ییشود، ذگیرم در دور ییشگگود،. م  زمانی که صحبت از انفعگگال م

ییتواند موجودیت سیاسی داشته باشد یها ی بیان کرده بود. مخالف اهم م یلاها قبل واقعیت این ماجرا را خامن یلاهگگا ی. سا  بعگگد از قت
ییکند که فرواهر مخالف بود امگگا اقگگدامی علیگگه ییکند و اذعان م یها ی در سخنانی در نماز جمعه و ی به قتل فرواهر اشاره م  زنجیر

ییکرد و مخالف  ییخطر"نظام نم  مخالف سیاسگگی. اما فرواهر اهم کشته شد. بود و لذا دلیلی برا ی کشتن و ی اهم وجود نداشته" ب
ییشود ییداهد انفعال سیاسی ما اهم واجد اهیچ تضمینی نیست. منفعل اهم کشته م یه ی. اهمین نشان م ییتگگوان در لحظ  برا ی اهمین م

یه ی. ناب انتخابات سیاسی شد و متواهمانه ذگمان کرد پیروز شدنی در کار است ییمانیم و انتظاراها ی بسیار بسیار معتدل شد  ما م
ییمعنا بودند یی مان ب  برا ی اهمیگگن آنهگگا فگگدائی بودنگگد و از جانشگگان دسگگت. ما، حقیر ما و کوچک ما که برا ی مبارزان نسل قبل

ییشستند و ما نه یها ی شوند، خانه از آن ما نخوااهد شد. م یناها که اجار .آرما
یه ی شصت وارد باشد، بگاز اهگگم ارج و یهاها ی سیاسی مخالف حکومت در داه یشاها، اندیشه اها و منش ذگرو  اهر نقد ی بر مااهیت، کن

ییشود ییشگد. قربی که برا ی آنان باید قائل شویم در اهمین نکته متبلور م  آنهگا بگه فراسگو ی شگاد ی ا ی کگه شگاد ی نمایانگده م
ییاندیشیدند یبالمثلی لتینی وجود دارد که اهر شاد ی ا ی که قرار باشد بدان برسیم نوعی تفرعگگن اسگگت. م  تفرعگگن از چگگه. ضر

ییتواند ییکند؟ این شاد ی م  جهت؟ از این رو ی، که باید پیشایش بپرسیم چرا این شاد ی شاد ی حقیقی ماست و چرا ما را شاد م
ییکنگد. راهزن شاد ی ا ی باشد که لیقش اهستیم یه ی شصت را اهمچنان درخشگان م  امگروزه بگاب. این اهمان چیز ی است که داه

ییخوانند یه ی شصت م یتاها ی داه یثاهگگایش، از خمینگگی تگگا. شده است که ما را به فراموشی خشون یه ی میرا یه ی شصت را با اهم  داه
ی شا ش کنیگگم و بگگه ییخوااهنگگد فرامگگو یینامند و از ما م یتا ش م یینامند، حماق یترطلبی و غیردموکراتیک بودن م  مخالفانش، با خشون

یه ی حال نیست. آینده بنگریم یها ی که جز اهمین لحظ یها ی؟ آیند ییشود از نسلی که به حقارت زیستنی فگگرد ی. اما چه آیند  مگر م
یه ی حال و تحت فرمول بد و بدتر خو کرده است، انتظار داشت به آینده بنگرد؟ ما تا وقتی که ذگذشته نداشته  و جمعی در لحظ

یها ی اهم نداریم یه ی معاصر ماست. باشیم، آیند یه ی شصت مهمترین میراث ذگذشت  .ما نیاز به روایتی جدید از این داهه داریگگم. داه
یه ی تاریخی متجسم شود ییتواند حتی در حافظ یه ی. این روایت نم یه ی شصگت را بگا اهم  این روایگت اهمگان چیگز ی اسگت کگه داه

یها ی داشته باشیم باید از مبارزان آن نسل بیگگاموزیم کگگه مگگا ییکند، برا ی اهمین برا ی اینکه آیند  فجایعش اهمچنان ستودنی اهم م
یها ی جدید داریم که  یهآرائی خطرناک نشگگود"نیاز ی به زبانی جدید، روایتی جدید و آیند یهاهایی زل"تسلیم این صحن  ، بگگه سگگتار

ییخوااهند به ما بقبولنند جز تاریکی چیز ی نیستند، از ستارذگانی رو ی برذگرداند که جز تاریکی چیگگز ی فراسگگو ی آنهگگا  بزند که م
ییتگوان خیلگی. بسیار ندیدن اسگت/ بسیار دیدن و ندیدن/ برا ی اهمین روایت کردن مستلزم دیدن. نیست یه ی شصگت م  از داه

ییآینگگد. چیزاها را نیاموخت ییشان چیز ی جگگز سگگردرذگمی بیگگرون نم یهاها ی اهمگنی که از در کنار اهمنشین ید ییتوان اسیر فریب دا  م
یتاها ی مختلف را رصد کرد و دید اهر کدام چه روایتی و چرا و با چه مقاصد ی از آن دوران دارند. نشد ییتوان روای یه ی . م اهم
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یه ی شصگت را بگه واد ی فراموشگی بسگپارند، از چگه یترطلبی در تل ش اهسگتند داه یتاها ی ایدئولوژیکی که تحت نام خشگون  روای
ییکنند به مگگا بقبولننگگد یترطلبی و پرتوانی ما؟ آیا چون ذگنجی تل ش نم ییاهراسند جز اهمین قدرت ویرانگر باور به آینده، عظم  م

ییتوانیم با باور به چنین امکانی شروع. که امکان تغییر شرایط وجود ندارد؟ اما امکان تغییر بنیادین شرایط وجود دارد  حداقل م
یه ی ما را شفا بخشد، نه تنهگگا بگگه فرومگگایگی سیاسگگی. کنیم یماهنگام آینده و ذگذشت ییتواند اه  عدم باور به چنین نیرو ی ژرفی که م

ییکننگگد کگگه تنهگگا از ینمان چنان ترسو م یهمان، روابط شخصی، خانوادذگی و حتی در مرد ییشود بل ما را در زندذگی روزمر  منتهی م
ییا ش نصیب ما ذگردد  به راستی چرا نسل ما فاقد روایت است؟ ما چه چیز ی برا ی روایت داریم جز تکگگرار. ذگام برداشتن، لرزان

یهاها بگگرده ییاها ی شگرفی که پیشینیان ما داشتند، که ادبیات فارسی از آنها بهر  اهمسان مدرسه، دانشگاه، کار و ازدواج؟ آن زندذگ
یتاهایش، اشگتبااهات و حگتی یه ی خشگون یه ی شصگت بگا اهم ییشگود؟ شگاید داه  است، برا ی ما در اهمین لرزانگی ذگگام خلصگه نم

یتاهایش اهمچنان برا ی ما حاو ی روایتی نابهنگام و معاصر باشد یناهایی کگگه در زمگگان: خیان  امکان آینده داشتن و فرارو ی از امکا
ییشوند یناهگا ی. حال امکان جا زده م ییداهد که به ما یگاد داده شگده اسگت کگه جگز اهمیگن امکا  این روایت به ما این اخطار را م

یفمان به چیز ی دلخو ش نباشیم یه ی ارطرا ییخورد. محتمل حقیران .از این منظر شصت و اهفت باید رقم م
یه ی شصگگت. نوعی تقدیرباور ی بدون تقدیر  از قضا کشتار شصت و اهفت واجد تفاوت بنیادینی با تمام کشگگتاراها ی رژیگگم در داه

 شاید تنها کشتار ی که بعد از انقلب نتوان به اهیچ حیلتی با لعاب واکنش خمینی به. بوده است که باید مورد توجه قرار بگیرد
یتاها ی مخالفان آغشتش اهمین کشتار شصت و اهفت باشد  از قضا، کسانی که در آن تابستان خونین کشته شگگده بودنگگد،. خشون

یه ی ییمدت که برا ی تعداد زیاد ی از آنهگگا بیگگش از دور یناها ی رطولن یتاها ی خویش را با زندا  پیشاپیش واکنش به اصطلح خشون
ییحساب"آنها با حکومت . مقرر اهم بود ذگرفته بودند ییتواننگد. شده بودند" ب یکاهگا ی ایگن روزاهگا نم ییجهگت نیسگت کگه پلمی  ب

یلاها ی پیش از آن اشاره کنند یه ی شصت و اهفت سخن بگوید و لذا مجبورند به سا یتاها نیز وجدان. دربار  نویسندذگان آن یادداش
ییکشد آنها را یها ی اسارطیر ی خگگون. معذبی دارند که ناخودآذگاه به جا ی بحث از شصت و اهفت به جایی دیگر م  تو ذگویی به ذگون

ییراننگد شصگت و اهفگت یه ی تنها چیز ی کگه سگخن نم ییکند که دربار یماهایشان را چنان سنگین م یهشدذگان شصت و اهفت قل  کشت
ییشد. شصت و اهفت کنش ناب و خشونت ناب حکومت بود. است  .نه. چرا که باید تکلیف چندین اهزار نیرو ی سیاسی روشن م

ییشد  بگگه اهمیگگن. باید تکلیف چندین اهزار امید به آینده، چندین اهزار انتظار تغییر، چندین اهزار نیرو ی محرک اجتماع روشن م
ییشد یها ی بگگرا ی. سر موضعی یا نه؟ چرا که قرار است دیگگگر ملک حگگال فعلگگی افگگراد باشگگد: رو ی، از آنها سوال م  چگگه فگگاجع

ییشگگدند ییخورد، اینان کشته نم یه ی مملکت رقم م ینساز ی آیند یه ی ویرا یه ی اهفتاد به این سو ی حکومت و پروژ  اهگگر. روزمرذگی داه
 اذگر فرمول انقلب فقر تجربگه و قگدرت انتظگار اسگت،. چه را اشتباه فهمیدند قاتلن، در درک این نکته کامل بر صواب بودند

یه ی اهفتاد به این سو اما فقر تجربه و فقر انتظار است .فرمول داه
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