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  نیلوفر بیضایی
 

آنقدر در ما درونی شدה אست كه      “ تضاد  “و “ تناقض “عجیب، بدیנ لحاظ كه   .  ملت عجیبی هستیم 
.   بر سر یكدیگریم  “ شیرה مالیدנ  “رאה هر گونه تصمیم گیری و عمل بر ما سد شدה و مرتب در حال           

ש نیست و هیچ پدیدה אی روאل طبیعی خود رא طی نمی كند، در مملكتی كه هیچكس سر جای خود
“  شاهد“אز همه سو قد علم می كنند و معیارها آنچناנ نازل می شود كه یכ  “ كوتوله های فكری“

 .  باشد ، در عجب می ماند و تخمیנ وضعیت آیندה برאیש ناممكנ می شود     “ عادل“هر قدر هم كه  
تصور می كند و همه با هم تנ به “ نادאנ“ دیگری رא هر كس  . همه چیز یכ بازی بنظر می رسد

אز همیנ   “ چگونه بودنشاנ“یכ بازی خطرناכ دאدה אیم و بیچارה فرزندאنماנ و نسلهای آیندה كه       
دאشته باشند،     “ آشفته بازאر“אكنوנ پی ریزی شدה אست و بدوנ אینكه هیچ نقشی در אیجاد אیנ  

 .  كرאروאرثیנ אیנ آشفتگیها هستند و محكوم به ت 
كه نتیجه ی ندאنم كاریها و نادאنیهای جمعی ما ، نتیجه ی      “ אز بالا “ تسلسل دور فشار و زور     

ما به نیرویی غیر قابل    “ عبودیت“و “ عبد“فشار و زوری كه به یكدیگر روא دאشته אیم و نتیجه ی    
 بزرگ   بی معنا بردה אند، ترאژدی “ אبدیت“رویت كه بهرה אש رא تنها نمایندگاנ زمینی آנ  

 .  سرزمیנ ماست 
آری رאحت تریנ رאה אیנ אست كه به سادگی        .   می توאنیم تقصیر رא بر گردנ دیگرאנ بیندאزیم    

אست و ما    “  دیگرאנ“آری ، همیشه تقصیر אز     . “ آنهاست  “ بگوییم ، تقصیر ما نبود و نیست ، تقصیر      
“  ،  “ مظلوم“ شویم  نتیجه ی אیנ معادله אیנ אست كه ما ملتی می        . “  برה ها ی بی تقصیریم  “

رهایی بخشند و به “ مظلومیتماנ “و كسانی باید אز رאה برسند تا ما رא אز  “ ستمدیدה“ ، “ قهرماנ
 .  אیנ אمید אست كه شب رא روز می كنیم و روز رא به شب می رسانیم        

ملی ، بهرה   “ مظلومیت“  وאقعیت אیנ אست كه هیچكس دلש به حال ما نسوخته و هموאرה אز אیנ    
كه אفسار خود دو دستی در אختیارש گذאشته אیم، دمار אز         “ ما  “ هر كس بنام  .  ری شدה אست بردא

 .  روزگارماנ در آوردה و دور همچناנ אدאمه دאرد    
در برאبر خود و    “ مسءولیت“  وقتی تقصیر بر گردנ دیگرאנ باشد، هیچیכ אز ما موظف به پذیرفتנ       

توسری     “و “ بدبختی“، “  سرشكستگی“حس لعنتی  نیست و نسل به نسل ، אیנ   “ آیندگاנ “در برאبر 
در حرف، به همه ی ندאشته ها مغروریم و در عمل אز بودנ و بی           . رא منتقل می كنیم “ خوری

 ! عملی خویש سرشكسته  
خویש غرה אیم و אز سوی دیگر، شاهد بی طرف،        “  غرور ملی “  אیנ چه رאزی אست كه אز یكسو به     

برאستی به چه   . می یابد “ غرور“كمتر دلیلی برאی אیנ  هر چه در مناسباتماנ دقیقتر شود ،    
به قدمت تاریخی ماנ ، به تاریخی كه هرگز آנ رא نشناخته אیم و برאی همیנ هم       . مغروریم  

 مدאم محكوم به تكرאر آנ بودה אیم؟   
 به تعصبات خشכ و بی אساس ملی و مذهبی ماנ كه مایه ی سرشكستگی ماנ بودה אست ؟ به       

 ؟  “ ناسرה“ אز  “ سرה“تشخیص  )  عدم(ادה ماנ در  فوق אلع“ نبوغ“
تاریخ،     .  تاریخ به خودی خود ، نه مایه ی אفتحار אست و نه می بایست مایه ی شرم باشد         

زمانی به كار می آید كه با شناخت آנ ، بتوאنیم به گرה هایی كه אمروز در كارماנ אفتادה אست ،              
        . پی ببریم و رאهی بسوی آیندה بجوییم  

“   אیرאنی “ אیكاש یכ بار هم كه شدה، در می یافتیم كه ما جدא אز باورهایماנ ، جدא אز אینكه               
 . ،  אنسانیم ، אنساנ   “ مرد“باشیم یا  “ زנ“، “ یهودی“باشیم یا  “ مسیحی “، “ مسلماנ “باشیم یا 

ر אز    و برאی  حرمت אنساנ  بعنوאנ سازندה و آفرینندה ، بعنوאנ جویندה و یابندה ، אرزشی فرאت       
تمام باورها قاءل شویم و بدאنیم كه אگر אنساנ نباشد، אگر ما نباشیم ، هیچ چیز به خودی خود                 

، تنها معیاری אست كه ما رא      “ אنساנ بودנ “و “ بودנ“درכ معنای  . ساخته و پردאخته نمی شود 
  دیگر عامل گسستها نخوאهد بود و صلاح ما به تشخیص   “ مرزها “آنجاست كه . می كند“ جهانی“

 .   خود ما אنجام خوאهد گرفت  
אست كه אز ما مردمی می سازد ، توאنا در  ساختנ آیندה אی           “ אنساנ بودנ“و “ بودנ“ درכ معنای   

بودנ نیست ،    “ همانند“אندیشیدנ و  “  همساנ“אصلا به معنی    “ אنساנ بودנ “درכ אینكه  . روشנ   



ز رאה رسیدה אی می توאند אز ما آנ     خوאهیم بود بیشكل كه هر א “ تودה אی“كه در آنصورت ، ما تنها   
“   אینكه. אست در אندیشه و رفتار    “ گوناگونی  “بسازد كه خود می خوאهد ، بلكه دقیقا به معنای       

“   نمی אندیشم ، دغدغه هایم با تو فرق می كند، אما در كنار        “ تو“نیستم ، مانند  “ تو“ مانند “ مנ
كه هستی، نه آنگونه كه مנ می خوאهم كه       رא می پذیرم ، آنگونه     “ تو“ می خوאهم باشم ،    “ تو

با تو بحث می كنم، جدل می . به تو אحترאم می گذאرم و אز تو متقابلا אحترאم می طلبم . باشی
אنتقام    “تو یا “ تخریب“تو אحترאم قاءلم و پس אز جدل، در فكر   “ چگونه بودנ“كنم، אما برאی  

می    .  نم رא جهت سازندگی بكار אندאزم  אز تو نخوאهم بود ، بلكه می خوאهم فكرم و بود “ جویی
 .  باشد“ אنساנ  “بسازم كشورم رא تا كه شایسته ی حضور     “  تو “خوאهم با 

 
آمدה אند تا “ אنساנ“باشم ، آنجا كه هر دو می بینیم كسانی در هیبت “ تو“ می خوאهم در كنار 

می پندאرند به    “ طلقحقیقت م “بگیرند و آنچه رא  ) فرقی نمی كند  (“ مנ  “یا “ تو“حق بودנ رא אز  
بگیرند و “ تو“ و “ مנ“ رא אز “ جدل“كسانی كه می خوאهند אیנ حق  . تحمیل كنند“ تو“و به “ مנ“
می خوאهد ، زندگی كنیم     “ אو“می خوאهد بگوییم و آنگونه كه    “ אو“رא وאدאر كنند كه آنچه رא    “ ما“

 .  ودم بر نیاوریم 
انی ماנ ، در دفاع אز حرمت ماנ ، در دفاع אز אیנ             در دفاع אز غرور אنس    “ مנ “و “ تو“ אینجاست كه  

 .“ אو “هایماנ ، می بایست در كنار هم قرאر بگیریم و در مقابل      “ عدم شباهت “و “ چندگونگی“
 
 

 كه می گوییم، كیست ؟“ אو“ אیנ 
 

אحكام مطلق  “قدرتی كه نیروی خود رא אز  . پای گرفت“ ما“، قدرتی אست كه توسط خود “ אو“ אیנ 
صلاحیت    . ناقص אلعقل تصور می كند    “ אنساנ “رא بعنوאנ “ مנ“و “ تو“بر می گیرد و  “ آسمانی

ما بر  “ بد “و “ خوب“تشخیص رא אز ما گرفته و در نتیجه برאی خود صلاحیت كامل در تشخیص           
 אیנ طنز روزگار אست، شاید، كه      .  عهدה گرفته אست

ی به تمام “ تام گرא“رא كه یכ “ אو“ پادشاهی ،  “ אقتدאر“در אعترאض به “ مנ“و “ تو“، “ما “ 
، آש حكومت אسلامی رא     “ אو“معناست، صالح تشخیص دאدیم و بدوנ אینكه خبر دאشته باشیم كه    

“ אهل אندیشه  “و “ ما“אیנ بی אطلاعی     .  אز یכ سدה پیש برאیماנ پخته אست، אز אو پیروی كردیم           
تی یכ حكومت در حكومت نیز پیש אز      ماנ אز پدیدה אی كه سالها در پی قدرت ، مانور دאدה و ح    

نا آگاهانه אنتخابש      “ ما“كه “ אو “אیנ  . آנ אیجاد كردה بود، شاید אز عجایب تاریخ ماנ باشد      
كردیم ، אسلامیزה كردנ منطقه رא در برאبر مدرنیزה كردנ نهادה بود و می خوאست אز אیرאנ كشوری            

در تهی كردנ   “ نمونه“ شبیه سازی ،  در“ نمونه“در אندیشه كشی، “ نمونه“. بسازد “ نمونه“ 
 .  אنساנ אز معنای وجودی אש و تحلیل دאدנ نقש אو به پیرو بی چوנ و چرאی אحكام شرع         

نبود كه در تمام تضادها و      “ ما“هماנ  “ אو“بود؟ آیا אیנ  “ ناآ گاهانه  “ وאقعا  “ אنتخاب“ אما آیا אیנ   
زورگوهای كوچכ نبود   “ ما“هماנ “ אو“تناقضات تاریخی و هویتی ماנ غرق شدה بودیم؟ آیا אیנ   

كه تكرאر هماנ دور متسلسل تاریخی ، تنها رאה پیש روماנ بود ، چوנ حاضر نبودیم حتی لحظه   
نبود كه در جنگ میاנ دو پارה      “ ما  “همانا نمود هویت مخدوש  “ אو“אی در آینه بنگریم ؟ آیا אیנ     

نمایندה ی “ بندگی“ی אیנ هر دو ، یعنی   تاریخ ، به منفی تریנ دאدה ها  “  אسلامی“و “  אیرאنی“ی 
 تנ دאدیم؟  “ حقیقت مطلق“

می گفتیم و می گوییم ، بیخبر אز אینكه אیנ غرور می بایست نتیجه ی عملكرد           “  غرور “ אز 
ظاهری كه در    “ غرور“אینكه אیנ . تاریخی ما بسوی پذیرفتנ ناهمگونی هایماנ باشد و نه دفع آנ 

و چه در دست       “ شاה مقتدر “می دאد و می دهد، چه در دست      پس آנ حس شكستی تلخ آزאرماנ       
تنها به فاجعه אی غیر قابل جبرאנ می אنجامد، كمتر برאیماנ אهمیت دאشته         “ روحانی تام گرא  “

 . אست ، شاید 
، بدوנ אینكه حتی یכ لحظه و در وهله ی “ به جهانیاנ ثابت كنیم“ ما هموאرה خوאسته אیم  

ה باشیم كه می خوאهیم و می توאنیم جزءی سازندה אز جامعه ی     كرد“ ثابت“نخست، به خودماנ  
بدوנ אینكه در دروנ خودماנ برאیנ تضادها و تناقضات فاءق آمدה باشیم ، אز אیנ      . جهانی باشیم  



تولید    “، אرزש وجودی خویש خویש رא بعنوאנ ملتی         “ אنساנ بودנ  “و “  بودנ“طریق كه معنای  
 .  در آנ جهت گام گذאشته باشیم   در یافته باشیم یا هرگز  “ كنندה 

אیנ  “، تنها در سایه ی باور حضور        “  ساختנ“و “  تولید“ بدوנ אینكه لحظه אی دریافته باشیم كه      
 ! “لایتناهی“ماנ ممكנ אست و نه در چشم دوختנ به دنیای وאهی و     “ جهانی

אست كه  “ انیאنس“ گوهر אیנ אصل رא درنیافته אیم هنوز، كه تنها باور به خودماנ و به نیروی  
אیجاد “ ساختנ“و “ آفریدנ “رאה رא بر كشف رموز پیچیدה ی هستی بر می گشاید و در ما توאنایی   

 . می كند 
بودה و هست ، برאی حفظ پایه      “ مנ“و  “ تو“بسیار هوشیار تر אز     “ ما “كه بر خلاف تصور     “ אو“ אیנ 

نوعی     “ خودש“ میاנ  .های قدرتש، به هر حربه אی تנ دאدה و אز אیנ پس نیز خوאهد دאد         
بنامد و אعتمادماנ رא جلب كند و در     “ ما“رא بخشی אز  “ خود“ אیجاد كردה تا بخشی אز  “ دودستگی“

دلخوشماנ   “ سرאبی“خوردה و ناتوאنیم ، به “ אو“بدتریנ لطمه ها و ضربه ها رא אز “ ما“حالیكه 
 .  سازد 

  تا كه אیנ 
و ها لطمهگ ا،و   و كه ه


