
 د...شوبرای نسلی که عاشق نمی

 سارا شریعتی

مان. فهمیم، بلکه نسبت به خودمان. نسبت به توهماتایم، نه نسبت به واقعیتی که نمییگر صبر نداریم. عاصی شدهد]...[ 

ه زیر ایم و سر بایستاده]...[ م. ایمان کندهست که دل از حقیقتا که هر بار امید بستیم و هر بار ناکام ماندیم. اینبه این

مدار و ادعا باشیم، سرِمان به کارِ خودمان باشد. جامعه و تاریخ را بسپاریم به دستِ سیاست بیایم کهایم. پذیرفتهشده

 .مان را بکنیمقدرتمدار، و زندگی

 …رقصندخوانند و میگیرند و میها که به ظاهر میهمانی میانبینیم. همین جومان میی جواناناین ناامیدی را ما در چهره

به هیچ چیز. در جستجوی امنیت هستند و موفقیّت. همین جوانانی  خوش نیستند،شوند، شور ندارند، دلولی عاشق نمی

اند، چون در غلطیده خواهند در لذّت به فراموشی برسند. قهرمانانِ لذّت در فلسفه، همه متفکرینی هستند که به لذّتکه می

در  …حسیآورد و بیخبری میهرچه که بی …مستی، خماری های عبث هستند. لذّتِشادی ندارند. امید ندارند. چهره

 .کدام اما، عشق و شور و امید نیستهیچ

مردمانی که خسته  بندانِ مرگِ امید این مردم است.کنیم. تمام شهر حجلهمان احساس میاین ناامیدی را ما در ذهنیتِ مردم

شان ونو مصفقر حفظ کنند  شان را از بالی سیاست و بیدادخواهند باز ماندگانند؛ که میا ند؛ که داغدارااند؛ که مجروحشده

 د.بدارن

 م.یاما امروز به امید، بیش از هر چیز محتاج]...[ کنیم. مان، استشمام میاین ناامیدی را ما در سخنِ امروزِ روشنفکران

” تغییرِ جهان“یمان برای فلسفه .ی ما، بیست و چند سال پیش، ما سرشار از شور و شوق و امید بودیمای بود دورهورهد

گشوده  مانجود بود و بر پاییِ نظمِ اجتماعیِ نوینی. تاریخهم زدنِ نظمِ مومان برای بهشناسیجامعه”. تفسیرِ آن“بود و نه 

را، در  ی خودمانی فاضلهخواستیم انقالب کنیم. نظمِ جهان را تغییر دهیم. مدینههای ما بود. میبود و تاریخِ فردا در دست

اش با را جز در تقسیم مان، در جهان، تحقق دهیم. همبستگی شعارِ ما بود و رفاهی بزرگمان، در جامعهگروهِ کوچک

: آرمان  شان نگاه کنیدی ما شاهد پیدایش و رشد هزاران گروه بود. به اسامیخواستیم. بیست سالِ پیش، جامعهدیگران نمی

مان همه نشان از قدرتِ ما، عزمِ ما در رساندنِ حرف و حدیث …ی ثابت بود. آرمان، آوا، ندا، صدا، فریادو مردم، دو مؤلفه

یعنی یک تجمع، یک جمع، چرا که ما رستگاری را  …یگران داشت؛ و بعد، خلق، مردم، مستضعفین، کارگرانبه گوش د

ی مشترکِ ما بود. این حَبلِ مَتین ما بود. ریسمانِ مشترک ما. این همان طنابی بود که ما خواستیم. این پروژهبرای همه می

 .داشتداد و به صعودمان وا میرا از چاه نجات می

 .ا این دوره، خوب و بد، گذشته استام



 .از آن زمان تا به امروز تحواّلتِ بسیاری رخ داده است. در جهان، در ایران

ها به پایان رسیده است. مذاهبِ زدایی شده است. عصرِ انقالبات به سر رسیده است. عصرِ ایدئولوژیدر جهان، افسون

اند. پایانِ ها را اعالم کرده، در بحرانند. روشنفکران، مرگِ ایدئولوژیدادندی رستگاری و نجات میامید، مذاهبی که وعده

ی شهر کنند و بر دروازهها، هر روز اسبی را زین نمیدیگر سبزواری .تاریخ را اعالم کرده اند. انتظار به پایان رسیده است

که دیرتر بیاید تا امتحانِ کنکور باز هم به خواهند بنند تا امامِ زمان اگر آمد، سوارش شود. امروز از صاحب زمان مینمی

 .تعویق نیافتد

خواهی، مغلوبه شده است. از مذهب گفتن، زدگی سخن گفتن از امپریالیسمِ جدید، دیگر خریدار ندارد. گفتمانِ عدالت

مان سوسیالیسم .به سازمان مللدهیم مان را حواله میدرنتیجه، مبارزه با امپریالیسم .گرایی کارِ پدرانِ ما بودکند. ملیایجاد می

ا گریِ دیروزمان رضرر، و انقالبیکنیم به معنویتی بیمی” تبدیل“مان را خواهی و حَسَنات. مذهبدهیم به خیررا تقلیل می

 .کنیم به جوانی و خامیمی ”تعبیر“

از دیروز است؟ نیاز به مذهبی که  تراما مسائلِ ما آیا از آن زمان تا به امروز تغییر کرده است؟ آیا فقر و گرسنگی کم

تر از رقیبِ امپریالیسمِ جدید، مگر عیانی بیتر است؟ سلطهخواهی و دست در دستِ آزادی باشد، کمی عدالتپشتوانه

که همچنان موجود است و امروز بیش از دیروز در زیرِ غلطکِ بازارِ جهانی دیروز نیست؟ واقعیتِ جهانِ سوم مگر نه این

که های مکررِ جـوانان و مغزهای جامعه ـکه برای جلوگیری از آنچه که از پی مهاجرتشود؟ و مگر نه اینبانی میدارد قر

 نامند ما بیش از هر زمان نیازمند ایجاد یک روحِ ملی و احساسِ تعلقِ مدنی به این سرزمین هستیم؟فروپاشیِ ملی می

ستاد. ایقهرمانانه، در پشتِ سنگرِ اصولِ اخالقی و اعتقادیش در برابرِ واقعیت میای «نه»نسلِ ما، نسلِ دیروز، در پشتِ 

 .پذیرفتواقعیت را نمی

 «د.جامعه! گرفتارم نخواهی کر»: خواندی فرانسوی میونو، خوانندهر

 «ت...ردا بگذر. برای امروز دیگر کافیسواقعیت! ف…»: نوشتپسوا، شاعرِ پرتقالی می

 «م...گذاریبرگشت ببیا ره توشه برداریم، قدم در راهِ بی…»گفت : اخوان می

 «ر...!هایم جایی دیگپاهایم اینجا، چشم…»: سرودهوگو می

امروزه امّا، عصرِ پذیرشِ واقعیت است. شت. برگگذاشت در راهِ بیما قدم میهایش به جایی دیگر بود. نسلِ نسلِ ما چشم

حساب و کتاب. و این واقعیتِ سو و سرانجام است و دعاوی بیآرزوهای بیپذیرشِ سرنوشت. عصرِ دست کشیدن از 



را همه در طیِ بیست سال تجربه کرده  …ی انقالب و جنگِ خارجی و داخلی و اصالحات وجهانی، در ایرانی که تجربه

یتِ زندگیِ بریم به امنه میهای مکرر و همه تلخ. اینست که پناایم از این تجربهتر نمادینه شده است. خسته شدهاست، بیش

ی همه را به حسابِ عقالنیت، پختگی و تجربهشوییم و اینمان دست میهای مشترکشخصی، و از ادعاهای بلند و پروژه

 .گذاریمتاریخ می

 ت:رشِ واقعیت. اکتفا به آنچه که هسخوانند، به پذیات می: مدام به فراموشیی امروزی نگاه کنیدهابه آهنگ

 «ناگه نباشه دریا، به قطره اکتفا ک...ه، صفا کنمکَ عمر ..این کارِ سرنوشته. ...ها گذشتهگذشته»

حرفش را پس »خواند و بُریدگی. نسلِ امروز امّا تا آخر. تزلزل را خیانت می ایستاد،اش مینسلِ دیروز بر سر حرف

خواهد واقعیت را بپذیرد، در آن دخیل شود، حتی گاه یم«. میرمخیال نکن نباشی، بدونِ تو می»خواند که و می «گیرد.می

بین. کار را خوش خواهد مثبت اندیش باشد،مید. اش بگیرتواند به بازیند که میدوستش داشته باشد، و به خود بقبوال

 .ی واقعیت شود. در آن مشارکت کندوارد صحنه یکسره کند.

ی تاریخ را در نظر داشته ، جوانی بود و خامی. ما باید تجربه«آن»، درست است، «این»: گویندمان به ما میروشنفکران
جتماعی. انقالبِ ا :ست. ادعاهای گذشته را نگاه کنیمی خویش باشیم. امروز عصر، عصرِ عقالنیت اباشیم. باید فرزند زمانه

. ایمجربه کردیم و امروز به اینجا رسیدهها را تی اینهمه …خواهیسوسیالیسم. جهانِ سوم گرایی. مذهبِ سیاسی. مردم
 هامان تجدید نظر کنیم.کند که در حرفی تاریخی حکم میدرنتیجه، تجربه

تیم: گفهای دیروز میاگر ما مذهبی: عقالنیت و فرد. آرمان و مردم، امروز باید بگوییم: گفتیماگر ما مبارزینِ دیروز می

عنویتِ فردی، دینداریِ خصوصی. اگر ما م: ملمانِ اجتماعی، امروز باید بگویییا به قولِ بازرگان، مس مذهبِ ایدئولوژیک

هان ما جنیکوکاری، کار حسنه، خیرخواهی. اگر : سـوسیالیزم، امروز باید بگوییم: گفتیمروشنفکرانِ چپِ دیروز می

کراسیِ لیبرال. باید واقعیتِ جهانی شدن و نسبیتِ مرزهای : راهِ سـوم، امـروز باید بگوییم، دمگفتیمهای دیروز میسومی

 .ملی را پذیرفت

ی خودش را پس داده است. انقالب هم کردیم و دیدیم که چه بود. سوسیالیزم هم از طرفی، مذهبِ اجتماعی هم، تجربه

ها ه است. این لیلی و مجنونها را تاریخ منسوخ کرداین حرف …که دیوارش فرو ریخت و راه سوم هم که به بیراهه انجامید

می، خواهید ماند، جز ها و کمبودهایش، وگرنه متعصبید پذیرفت، با همه کاستیها را باخورند، واقعیتبه درد ادبیات می

 ! گراتنگ نظر و خشونت

 .همین واقعیت «به ـ بودِ»بین، و دل خوش کند به توقع باشد و واقعو نسلِ امروز قبول کرده است که کم



اش این شده است که ما نتیجه ها از گفتمانِ غالب چه شده است؟شنویی این حرفاما چه شده است؟ نتیجهاش تیجهن

ها و آرزوهایمان. چون الگوی سوسیالیزم در آرمان ایم.هایمان نیز تجدید نظر کردهبه دلیلِ شکستِ الگوهایمان، در ارزش

شکست خورد، سوسیالیزم را کنار گذاشتیم. چون الگوی مذهبِ اجتماعی با قدرت و منافعِ قدرت در هم آمیخت و به 

ر یفاجعه انجامید، دینداریِ اجتماعی و متعهد به مردم را هم کنار گذاشتیم. چون )دولت( متولیِ ملت شد، تعلقِ ملی را ز

ی امیدهای ما خیانت شد، طناب را رها کردیم و در چاهِ واقعیتِ اندیشیم و چون به همهسوال بردیم و جز به گریز نمی

 .اندیشیممان، به بقاءِ خود میروزمرّگی

 ست که از هر آنچه که خاطره و خطرِ این گَزیدگی را دوباره زنده و نزدیکا ایم، اینگزیده شدهدر جستجوی خود، مار

های هکنیم. اما این تجربایم و به مصون نگه داشتنِ آنچه که هست، بسنده مییم. جستجو را کنار گذاشتهاکند، گریزانمی

کند، مان نمیای که هالکضربه…»: ایکه به گفتهباشد. مگر نه این ی جستجوی ما برای ادامههمه تلخ، بایستی توشه

فاداریِ ما نیست. و …وپایبندی به الفاظی چون ایدئولوژی، سوسیالیزم، دمکراسی صحبت بر سرِ ؟«…ترمان خواهد کردقوی

تصادی گفت برای من سوسیالیزم یک نظامِ اقنه به پوسته که به مغز است. مغز را برداریم و پوسته را رها کنیم. شریعتی می

مروز از نیست، همان است که نسلِ جوانِ ا ی عقایداست. برای ما نیز، ایدئولوژی یک سیستمِ بستهی زندگینیست، فلسفه

 .هاییمَرام به معنای تعهد و پایبندی به اصول و ارزش ؛کندمراد می «مَرام»

 د:شوموضع به ایدئولوژی انتقاد می از دو

 هاست و با رسم و رسومِ یک ایدئولوژی، در واقع با اسمِاز موضعِ( دمکراسیِ لیبرال که خود، مدارِ ایدئولوگ) نخست

ساالری. در اینجا ما امّا از ایدئولوژی، معنا و مرام و ی از موضعِ پُست مدرن و نقد ایدهشود. و دیگرایدئولوژی درگیر می

 .کنیمجهت را مُراد می

یده ها سر رسدر هر دوره به ما گفتند که عصرِ پایانِ ایدئولوژی»...د:گویشناس و متکلم کانادایی میعهفرناند دومون، جام

انِ ها، پایانِ توهّم نبود، پایکه پایانِ ایدئولوژی چون پایانِ توهّمات به ما نمایاندند. در حالیها را همو پایانِ ایدئولوژیاست 

 «.د...ها بسازنبگذاریم تاریخ را قدرت آید؟ پسی مشترکی ندارد به چه کار میای که پروژهامید بود. جامعه

 .آن هستیماست که ما امروز در صدد این کاری

 که هر حرکتِی ما؛ واقعیتِ دیروزِ زندگیِ ما و مگر نه اینی ما؛ گذشتهی ما؛ خاطرهتاریخ یعنی چه؟ تاریخ یعنی حافظه

هاست؟ جدیدی، اگر بخواهد که نو باشد، اولین کارش ایستادن در برابرِ سازندگانِ این تاریخ، و صاحبانِ این شناسنامه

ای یادت نرود! همین کارها را ما در جوانی کردیم، دیدید که چه نتیجه: که گویدایی که به ما میظهایستادن در برابرِ این حاف



دهد، ای که مدام به من هشدار می. همین گذشتههمیشه همین بوده است؛ از قدیم تا ابد :گویدهمین سنتی که به من می داد.

 .کندامیدم می دارد و نااز حرکت بازم می

 که مدام ،که در آن هیچکاره استت، از این وطنی که دیگر مأوایش نیس گریز ؛لِ امروز در گریز یافته استرا نسچاره 

 ؛چاره را در کم توقعی یافته است خواهیِ دیروز، امروزکند. و نسلِ ما، نسلِ دیروز، در واکنش به همهتحقیر و طردش می

همین  .«را از منجالبِ واقعیت بیرون بکش گلیمِ خود»، در «زمانه بساز زمانه با تو نسازد، تو با»، در «اکتفای به قطره»در 

ها آفریدند و سرمشق شدند، امروز جز به امنیتِ مردمی که در شرایطِ انقالب، یا در شرایطِ تهاجمِ دشمنِ خارجی، حماسه

ر بهترین حالت، به پرداخت خمس های اجتماعی، داندیشند. دغدغهی خود، نمیخانواده تصادی و اجتماعیِ فردِ خود، یااق

 .و احساسِ تعلقِ به یک ملت، یک سرنوشتِ مشترک، دیگر وجود ندارد است و زکاتِ ثروت ِخویش، تقلیل یافته

در برابرِ دیکتاتوریِ این واقعیت، سالحِ ما چیست؟ نه قدرتی داریم و نه امکاناتی. تنها امید است و تنها ایمان است که به 

هایی ها و ارزشایم و ایمان به آرمانای که ما در ساختنِ آن سهیمامید به آینده ؛ین امکانات را خواهد دادقدرت و اما این 

 .که معنای زندگیِ مایند

کردم، مشکالت و موانع و یکبار دوستی از من پرسید چه باید کرد؟ و در برابرِ هر راهی، کاری، پیشنهادی که به او می

به او . مایانه. هیچ حرفی برای گفتن نداشتگرشمرد. همه درست و دقیق و واقعمیاش را بردارندههای اجتماعیِ بازواقعیت

مندیم، ست که در اختیار داریم و نه قدرتی که از آن بهرهشرطِ هر کاری، نه امکاناتیگویی. اما، پیشگفتم تو راست می

مردم، این سرزمین را دوست داشت، باید به این سرزمین شرطِ هرکاری، دوست داشتن است. باید اول این ملت، این  پیش

تعلق داشت، باید به سرنوشتِ مشترک اندیشید تا بد و خوبش، بد و خوبِ خودمان باشد و بعد، بتوانیم در جهتِ تغییرش 

 .بکوشیم

ی آغازِ دوباره: فهومِ انسانِ جدید. و به یک حرکتم :وفاداری به یک مفهوم ؛تِ قبلی من، صحبت از وفاداری بودصحب

وفاداری به همان  ؛رغمِ واقعیتِ موجود بوددمان علیهای خوگفتم، وفاداری به ارزشکه از آن سخن می ایتاریخ. وفاداری

جستجوی مدام و از پا  ؛ها که ما را تا به اینجا کشاندیها، همان بلندپروازها، همان اصول، همان ارزشعشق، همان آرمان

ن از جای دست شستها و به آن دستاوردها معتقدیم؟ پس بیاییم بهکه ما همچنان، هنوز، به آن آرمانننشستن. مگر نه این

های غصب شده را دوباره تملک کنیم. بیاییم کنیم و این ارزش «باز تعریف»دعاویِ خودمان، این مفاهیمِ تحریف شده را 

 .خود، نسبت به آنها ادعای مالکیت کنیم یشان به شأنِ اولیهپس از شستشوی این مفاهیم و بازگرداندن

 .ادعای مالکیت کنیم نسبت به سرزمینِ خودمان



ی ما، آنها که در برابرِ آزادی همان گفتمانی که امروز در جامعه ؛خواهینیم نسبت به گفتمانِ عدالتادعای مالکیت ک

 .اش هستنداند، مدعیایستاده

 .ندداداریِ جدید، مِلکِ مطلقِ خود میی، همان دمکراسی که امروز سرمایهادعای مالکیت کنیم نسبت به گفتمانِ دمکراس

دارش های خودمان را از چنگالِ مدعیان و صاحبانِ شناسنامهبخش مشارکت کنیم و ارزشی رهاییبیاییم در یک پروژه

 .درآوریم. به میراثِ خودمان وفادار باشیم

گفت. طالقانی از شوراها و . بازرگان، از مسلمانِ اجتماعی سخن میگفتنیم قرن پیش، مصدق از ملتِ ایران سخن می

 .دانستخواهی صحبت کرد. شریعتی، َالنّاس را تَرجمانِ اجتماعیِ اَهلل میعدالت

ا کردیم ت مان را خصوصیایم. دینایم. تعلّقِ ملی را به نامِ جهانی بودن، کنار گذاشتهامروز ما از این همه، دست کشیده

خواهی را رها کردیم چون )جریان( راست متولیِ آن است. دمکراسیِ لیبرال را تنها روایتِ عدالتد. هزینه داشته باشتر کم

مان نشینی داریم به حلِ معضالتهای دیگر ناکام مانده بود. امروز ما با عقبکنیم، چون آن تجربهموفق و ممکن قلمداد می

 .ستا پردازیم، ولی مسائل همچنان باقیمی

 «لعنت بر کسی که بگذارد فرزندانش تاریخ بخوانند» :اند، گفتای، یکی از اقوام ما که دو فرزندش تاریخ خواندهدر میهمانی

 «.د...شون از یک جا، دوبار گَزیده نمیموم…»: و از این سخن این منظور را داشت

 م:کنمن این صحبت را تکمیل می

ها باید درس گرفت و احساس خواند که از این گَزیدناست، دیگر ناتوان است. می بیند که چون گَزیده شدهگاه مومن می

حال، مومن، اگر مومن است، در ایمانش تجدید نظر  شود، در اینکند که کاری از او ساخته نیست. گاه طاقتش طاق میمی

ون کشد. چاست، از او دست نمی کند. چون ایمانش تحقق نیافتهاند، طردش نمیکند. چون ایمانش را تصاحب کردهنمی

شود. مومن، معنای وجود خود را، چون واقعیت علیه حقیقتِ اوست، تسلیم نمید. کنرسد، انکارش نمیه ایمانش نمیب

دهد. مومن از داند. مومن این وفاداری را بر مقبولیتِ عامه یافتن، ترجیح میزندگیِ خود را، در وفاداری به ایمانش می

 .شودهای خودش میسازد و خودش الگوی ارزشهادت میزندگی خودش ش

 .افتدمومن چون یکبار گَزیده شد، از پا نمی

ها، ما را به جستجو و خَلقِ الگوهای اند. وفاداری به این ارزشها، معنا و دینامیسمِ حرکتِ تاریخعشق، ایمان، امید، آرمان

 . ماستدارد. این وظیفه و مسئولیتِ امروزیِ جدید وا می


