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 گلوريا يزدانی

 

ها و جوامع، و انسان هميشه نگاهی به گذشته داشته تا  تاريخ همواره آيينه بوده از برای روح آدمی و خصلت ملّت
 خويش بيابد، حّس وابستگی خويش را نيزاند تا که شايد هويت  ببيند مردمانش چه راهی را پيموده و چه مسيری را طّی کرده

 .ن سوی که به آينده او را رهنمون سازدبداد پيدا کند، و جهت خويش را تعيين نمای

نهد که عرصهء حيات است و صحنهء زندگانی،  بوم میموی خويش را بر  گونه که هنرمندی نگارگر قلم نهما
گويد فوران رنگها را چه درازايی باشد و چه  هء آغازين است که مینقط . اّولين نقطه غالباً تعيين کنندهء نظرگاه پايانی است

 .پهنايی و چه شّدتی و چه وسعتی

آن کس که ! ايران، سرگشتگی غريبی بود و آشفتگی هويت عجيبی 1357چند دههء پيش از انقالب اسالمی سال 
نهاد، آيا پارسی بود يا که  قدم به اين جهان مینورافشان آسمان دين و آيين و های تابناک هدر زادگاه زرتشت و ديگر چهر

0Fايرانی؟

1 

تيرگی و دلتنگی ايرانی که باليد، يا از  آيا بايد به شکوه و جالل ايران باستان و فرمانروايان منصف و دادگرش می
 اخت؟س ها پنهان می در پردهخويشتن را گرا غنوده،  های غربی گشته و در آغوش تعّصبی گذشته بازيچهء دست تمّدن

های باستانی بود،  آيا او گياه نوُرستهء تاريخ معنويت، فرهنگ و هنرها در يکی از نامَورترين و نامدارترين تمّدن
 ای پوشيده در پوششی تيره و تار؟ يا فرزند جامعه

جنگيدند تا قدرت و برتری را همچنان از آِن خود  پيشوايان مذهبی کشور، سخت میدورانی که در —عصر قاجار
 که با همه توان در راه حفظهمراه شد ی فرمانروايان حکمرانی با—نگاه دارند، و بر جماعت مردمان استيال داشته باشند

مردمان را در جّوی از  بودتوانسته می کوشيد و —دست آمده بود و نه مشروع  نه از راه درست بهکه —ییايايازات و مزامت
1Fميرغضبو منکوب سازد و ملّتی به وجود آورد که  اموشخسرخوردگی و نوميدی 

که در دستان ناآشنا با رحم و شفقتش  – 2
ترين فرد به شمار  سرشناس –خنجرها داشت تا حنجر قربانيان را با آن آشنا سازد و پيش از گرفتن جان، ناقص و عليل نمايد 

 .آمد می

زدود و رضاخان، افسر قّزاق،  قدم به ميدان نهاد و عرصهء سياسی ايران را از وجود دودمان قاجار به کلّی ب
آغاز سلطنت پهلوی را اعالم کرد؛ اّما او نه تنها ملّت را از اين آشفتگی و هرج و مرج رهايی نبخشيد، بلکه چون ملّت را به 

 .اش را فزونی بخشيدجبر و فشار در طريق تجّدد رهنمون ساخت، بر بحران هويتش افزود و احساس پريشانی

                                                             
1  .)Persian or Iranian(  بسياری صورت گرفت تا در معاهدات بين المللی واژه  تالشدر دوره رضاشاه با هدف تاکيد بر تماميت ارضی
ند که کرد" ايرانی"را جايگزين " پارسی"ولی در دوره های بعد برخی به بهانه مهين دوستی . شود" سرزمين پارسيان"يا " پرشيا"جايگزين " ايران"

. ای بود از، به چشم غربيان ايران را نگريستند خود نمونه

 .گفتند در دربار قاجار ميرغضب يا فّراش، مأمور اعدام را می  2
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های غربی به پا در طريق پيشرفتهء  خواهان آن بودند که، کفشمردمان عاّدی ايران عصر پهلوی، از يک سو، 
سبک زندگانی اروپايی قدم بردارند و در عين حال، حتّی تا دهها سال بعد از مصيبت قّرةالعين که در طريق آزادی زنان گام 

 .برداشت، هراس داشتند که مبادا چادر از سر زنانشان فرو افتد و موی آنها نمايان گردد

به کشوری بدل شد که مرحلهء انتقالی در دوران دودمانی که فقط دو پادشاه را بر تخت پهلوی ديد، ايران، 
گرايانه با احساسات مذهبی در هم آميخته  های ملّیجّو حاکم بر جامعهء ايرانی محيطی بود که ديدگاه.  گذراند پرشتابی را می

 .سازی بر تن کرده بود و پوششی از غربی

راسخ چنان بود که به جبر و فشار سياست تجّدد را به خورد ملّت دهد؛ با اين همه با تيزبينی تاّم  رضا شاه را عزم
از نفوذ طبقهء پيشوايان مذهبی آنقدر آگاهی داشت که اينان را از خود دور نسازد و گريزان ننمايد؛ سياستی در پيش گرفت 

دادند که  همه آن شد که ايران سدهء بيستم را مردمانی تشکيل میپيامد اين .  که پسرش، محّمدرضا، نيز همان را دنبال کرد
هر يک از اين دو نيرو آنقدر .  سازی و پيوندهای موجود با اصول سنّتی اسالمی گرفتار شده بودند ای بين غربی در مبارزه

دان انجاميد که در از انديشمن لیدامه دهد؛ کشمکشی که به پديداری نستوان داشت که در کشمکش پس از آن به نبرد ا
 .های گنگ و مبهم بودند جستجوی جوابی برای پرسش

سياليستی و کمونيستی های سو به سوی ديدگاهبسياری از اين قبيل انديشمندان که آمد  در آن زمان به نظر می
مذهبی، که گرايی  سازی و گذشته توانست دليل و برهان بياورد که کشش و جاذبهء غربی شايد کسی می.  گرايش داشته باشند
هر دو تنگنا  لمدی هر دو را به ثبوت رسانده و راه را برای سوسياليسم به عنوان تنها راه حآناکارنمود،  توانشان برابر می

و برای نسل جوان که احساساتی و رؤيايی (اّما، حزب کمونيست، که بعدها حزب توده ناميده شد .  است هموار ساخته
 .به عقيدهء نگارنده، بحران هويت را شّدت بخشيد، )نمود میانديشيد جّذاب  می

يا خواهد به کلّی غربی شود،  گيری که آيا میتصميماين آمد در  نسل رو به موفّقيت در ايران قرن بيستم به نظر می
ر پيمايی نمايد، دوران بسيا راه" داری مرگ بر سرمايه"يا با شعارهايی چون و باورها و اصول اسالمی شيعه را پيروی کند، 

 .گذراند دشواری را می

در اين ضمن، بازسازی اجتماعی و اقتصادی در ميانهء سدهء بيستم در ايران به سوی برنامهء اصالحات ارضی 
به هر حال .  ايران شهرت يافت" انقالب سفيد"کرد و به  رفت، که در تثبيت آن محّمدرضا پهلوی به خود مباهات می پيش می

 ايرانی تابيد؛ يا که شايد بتوان پرسيد که آيا چنين نوری وجود داشت؟ تجماعنور اميدی در دل 

در رشد اقتصادی نقشی شگرف بازی کرد؛ اّما آيا  ارزشی فوق العاده يافتناگهان که انگيز نفت  ذخيرهء شگفت
البته اگر بر اثر توانست؛  ؟  شايد میتوانست ملّتی را که دستخوش آشوب و ناآرامی بود خشنود سازد شکوفايی اقتصادی می

و  هآمد نيازمندان را نيازمندی افزايش يافت اسفا که به نظر می ولی.  می گرديدای در انباشت ثروت برقرار  موازنهن آ
برای رسيدن به خوشبختی و رفاه  ای کردی، هيچ راه چاره چون نيک نظر می.  ه استصاحبان ثروت را ثروت فزونی گرفت

 .يافتی جمعی نمی

کارآمد بود، و  بسيارهای جامعه  های بيماریهای چندجانبه در بروز آثار و نشانه ا و کشمکشه اّما، مبارزه
و نزديک شدن به عاّمهء مردمان فّعال شدند و شهامت  رنجهاو ها  ای در بيان بيماریبه ميزان فزاينده جامعه فکرانروشن
 .يافتند

ی های ان مرحلهء آغازين دوران تجّدد چهرهمانند صادق هدايت و نيما يوشيج، در ميان انديشمندی، اديبان
های ملّت را باز  زای کشمکش ای سود جستند که سيمای راستين و اندوهاند؛ اينان از نظم و نثر برای آفريدن آينه سرشناس
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ندگی تازد، طريقهء فقرزدهء ز شکوفايی اقتصادی به پيش می ميداندر حالی که تصّور بر آن بود که کشور در .  نمود می
رفت تحصيل کماالت و کسب آموزش هدف اّوليهء  و آن زمان که گمان می –بود برای بسياری از اهالی ايران سخت اسفناک 

 .بهره از تحصيل بودند سازی کشور است، بيشترين تعداد افراد ملّت همچنان محروم از سواد و بی های غربی تالش

کرد جامعهء  بتوان در اين واقعيت خالصه کرد که احساس میهای صادق هدايت را شايد  در واقع حجم استدالل
او را گمان .  ايرانی نياز دارد از حالت بردگی و بندگی، که در طول سالها ظلم و ستم در آن فرو غلطيده بود، رهايی يابد

ی فرهنگی بوده و ديگربار ند و ببينند که گذشتهء دورشان پربار از ميراثها بايد نگاهی به پشت سر انداز چنان بود که ايرانی
اند تا ابزار باز  سواد نگاه داشته ها را عمداً گرسنه و بی اّما، او بر اين باور نيز بود که توده.  روح از دست رفته را باز يابند

لبتّه ا. ای نيکو از اين پنداره است نمونه 2F3"جی آقاحا"سازی او در  شخصيت.  يافتن روح و روحيهء گذشته را به دست نياورند
ای بس درخشان و تابان در آن  آنچه که صادق هدايت به گونه  .نيز از همين دست است 3F4"بوف کور"تالش جسورانهء او در 

بود به  ددر نوشتارهای او نمودی نداشت، امی اّما آنچه که.  کامياب شد بيان درد و بيماری بود و توصيف رنج و گرفتاری
 .بزرگ در آينده یی و مسّرتآرمان رسيدن به شادماننوشدارويی و 

يکی ديگر از انديشمندان ايرانی بود که در گسترهء وسيعی به روشنی ) معروف به نيما يوشيج(علی اسفندياری 
4Fتجربه کرده بوداختالفات واضح و آشکار در جامعهء را  که خود تجربه ای بيواسطه ازاو .  تمام تنگناها را بيان کرد

، به 5
هايش  ُصَور خيال بسنده نکرد و به تّکيه کردن به گل سرخ، ماه آسمان، و جام شراب ميکده برای بيان انديشهاستفاده از 

و  او با شکستن قيد و بندهای بيت و مصرع سنّتی و قربانی کردن وزن و قافيه در هر جا که برای محتوا.  رضايت نداد
 .خوش دگرگونی ساختيافت، سرودن شعر در ايران را دست روشنی بيان ضرورت می

5Fشود از آثار نيما يوشيج نقل می در اينجاشعری که 

دهد او به چه سادگی و روشنی   ای است که نشان می ، نمونه6
 :کشد که زندگی يکسانی ندارند کسانی را به تصوير می

خانوادهء سرباز 

سوزد بر دم پرده  شمع مي 
 تاكنون اين زن خواب ناكرده

 گهوارهتكيه داده است او روي 
! آه بيچاره، آه بيچاره

 شوصله چندي است پرده خانه

                                                             
 ساالری در ايران کتابی از صادق هدايت در بررسی فقدان شايسته.   3

های هولناک و تکان دهندهء  کابوسسالهای فرمانروايی رضا شاه به قلم صادق هدايت نوشته شد، گزارشی تيره و تار از واپسين اين کتاب که در  . 4
 .ماند می" بوف"گويد که به  اش می گو داستانش را پنهانی به سايه قّصه.  ش دربارهء مرگ و زندگی استيک نقا

کوچ کرد و هران تسالگی به  12خانه به سر برد؛ اّما بعد در  های کشاورزی شمال متولّد شد و سالهای اّوليهء تحصيلش را در مکتب او در زمين . 5
 .در مدرسهء سنت لوئيس، در پايتخت ايران، آموزش کاتوليک ديد

 :توانيد در نشانی زير بيابيد نواز الکساندريان به انگليسی ترجمه شده و بخشی از آن را میاين شعر توّسط مه . 6

http://www.caroun.com/Literature/Iran/Poets/NimaYushij/NimaYushij.html  
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 اشحافظ النه
 وت ناديدهيك دو روز است او قُ 

 با دو فرزندش خوش نخوابيده
 يك تن از آنها خواب و دهساله است

 كار او ناله است ،ديگري بيدار
 شير خواهد ليك شير مادر كم

 اين هم يك ماتم
پوشد طفل همسايه خوب مي

نوشد گردد خوب ميخوب مي
فرق در بين اين دو بچه چيست؟ 

 هر چه آن را هست اين يكي را نيست
 بچه سرباز كاين چنين ژنده است

پس چرا زنده است؟ 
رسد اردو مي: "گويندخلق مي

نهد اين مرد سوي خانه رو مي
 اين اميد من" زن، اميدت كو؟

كو طلوع صبح سفيد من؟ 
 انناين همه حرف است حرف كي شد 

!... تا رهاند جان؟
 بيند مايهء سختی است هرچه می

هرچه خواند لحن بدبختی است 
بُرده از بس بار، پشت او خم هست 

نور چشمانش حاليا کم هست 
 کند اين سان کار مردان او می
6Fکند جان او می

7 

سبب شد افرادی با شهامت و استعداد ندای خود به ظهور شعر جديد و سرعت محبوبيت يافتن آن در ميان جوانان 
؛ اّما، هنوز اثری از ندها به راحتی قابل فهميدن بود در ادبيات جديد تصاوير روشن و پيام.  سوگواری و اعتراض بلند کنند

 !خورد اميد در آن به چشم نمی

ا غرقه در دريايی از نيروهای بنابراين، جوانان و نوجوانان ايرانی در سالهای قبل از انقالب اسالمی، خود ر
های  مضمون تصنيف.  کردند های ادبی و هنری مردمی توصيه می عاطفی تيره و تار ديدند که تقريباً تمامی انواع شکل

7Fخون به جای بارانباريدن خوانندگان محبوب جوان دربارهء 

يا موانعی در جامعه که مانند نزديک شدن ديوارهای و ، بود 8
8Fندبه تصوير کشيده شده بودزندان 

ين واقعيت بود که اگر زارع اندک زمينی هم از آِن خود داشت، برداشت محصولش ، يا ا9
 .کاشت تا ديگران از آن بهره برند خوش گندمی قناعت کند که دليرانه می ینبود و او مجبور بود به بو شهرگز از برای خود

                                                             
. بيابيد http://www.farhangsara.com/fyoshej_sarbaz.htmرا در " خانواده سرباز"متن کامل شعر : مترجم  7
توانيد در نشانی زير  متن شعر را می.  شايد اشاره به شعر شهريار قنبری باشد که با آهنگسازی اسفنديار منفردزاده توّسط فرهاد خوانده شد: مترجم 8

  http://www.caroun.com/Literature/Iran/Poets/NimaYushij/NimaYushij.html: بيابيد
. يافت  http://zariab.blogfa.com/post-20.aspxتوان در  باشد که داريوش خواند و شعر را می" زندانی"شايد اشاره به شعر : مترجم  9
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رسيد حّسی  گرفته بود، به نظر میتاريک قرار  که بيش از حّد در ارتباط با چنين سطحی از تجلّيات تيره و جامعه
9Fشعر زيبای دکتر هوشنگ شفا، به نام ياغی.  آمد از طغيان و سرکشی نسبت به هر چيز و همه چيز در او به وجود می

10 ،
خواست ياغی شود؛ سکوت را  هر نوجوان، جوان، يا بزرگسال جوانی می . ترين اشعار آن زمان بود احتماالً يکی از محبوب

خواست ايجاد کند  بود و تفاوتی که می پديد آورد حتّی اگر امر سرکشی اينقدر روشن نمی غييریم راه برود و تبشکند؛ با خش
 ...داشت تعريفی نمی کونه  هيچ

ناميدند انقالبی ديگر نقش بست؛ و مردم اين سرزمين از آنچه که احساس  بنابراين، بر پهنهء فالتی که ايرانش می
، آيا مردم ولی.  شادمان بودند اند، بسياردست يافته و کامياب شده آزادی و هويت بدان جهت يافتنکردند در مبارزهء ملّت  می

و مباهات کند به هويتش و بداند به پای خيزد آزادانه تواند مردی، زنی، کودکی  میدر ايران به آزادی يا هويت رسيدند؟  آيا 
دانند و به او همان حقوقی داده شده که  دش، باز هم او را انسان میيينش، دينش يا که نژاهر چه که نامش باشد، يا که آکه 

 ديگران از آن برخوردارند؟
جنگيدند  ترين حقوق خود می فرزندان و نوادگانشان را که برای بنيادی اند سالها گذشته و تمامی ملّت به تماشا نشسته

زنان در هر نفس، در هر دم، به جامعه خراشی وارد کردند و چنگی زدند تا حقوق .  و رشد کردند ينگونه بزرگ شدندو ا
، بارها و بارها به کناری ولی.  برابرشان را بيابند و جايگاهی که به حق از آِن آنها است در اختيار گيرند و به مقصود برسند

های دينی و کسانی که از  اقلّيت. آنها، رفتاری ناشايست با آنها شد افکنده شدند و بدون کوچکترين احترامی به مقام و منزلت
، نها ديدند و برای به دست آوردن حّداقّل حقوق، مانند درس خواند شدند و اذيتمبتال به انواع آزارها قومی متفاوت بودند 

، آنچه که از ولی.  ندالش کردفرصت برابر برای کار کردن، و از حقوق زمان پيری و از کار افتادگی برخوردار بودن، ت
و پايمال شدن  ايصنقای آزاد از انواع  ای منصف و عادل است؛ جامعههای ملّت پديدار گرديده اميد به داشتن جامعهاين رنج

کران  و تفاوتی بی اانته ديگر تصويری عبوس و نوميد از مغاکی بی فکرانانديشمندان، هنرمندان و روشن.  حقوق بشر
مقابله با نابرابری را به  بينند و مسئوليت بشری در عالم انسانی است می ساریآنها واقعيت آنچه را که سبب شرم.  کشند نمی

 .گيرندگردن می
خورند، بلکه، در درک و مطالبهء حقوق  مردمان ديگر در دريای حسرت و افسوس از برای خويشتن غوطه نمی

شّکی نيست که رويدادهای اخير در کشور .  يابند ر، عّزت نفس جديدی میخويشتن به عنوان افراد بشر و شهروندان کشو
نهايت ناخوشايند بوده و يقيناً هر قلبی از مصبيت پدران و مادرانی که جوانان خويش را از دست  محبوب و مقّدس ما بی

ای تاريک و تار در تاريخ ملّی  لحظهاّما، اين نکته را بايد در نظر داشت که .  اند، شکسته و قرين غم و اندوه گشته است داده
زند؛ و به محض آن که ابرها به کناری روند خورشيد تابان ديگربار، با شکوه و جاللی به مراتب  کّل تاريخ را رقم نمی

 .بيشتر، خواهد درخشيد و نورافشان خواهد شد
اش درخشانش را دارد و آيندهبه تصوير کشيده شده هنوز رنگهای  ، از آنتخته رنگی که نقش آغازين اين سرزمين
هد بخشيد؛ چه که ايران بايد جالل و شکوهی را به چشم بيند که تاج و را با همان شکوه دوران باستان زينت و زيور خوا

 .ها در مقابلش ناچيز جلوه کنند و از برق و جال عاری شوند تخت قيصرها و ناپلئون
امروز، جهان، با شفقت و محبّت، ملّتی را به تماشا نشسته که برای کسب حقوقش به پا خاسته است؛ و قلوب 

حتّی زندگی  –مردمان برای کسانی که شهامت انديشيدن دارند، جرأت بيان دارند، و شجاعت اميد داشتن و ايثار نمودن 
دادگری هميشه در پايان . ری رواج يابد، از محّبت انباشته استاند تا عدالت حاکم گردد و دادگداشته – را فدا کردن خويش

آيد، و، برای کسانی که از برابری و دادگری پشتيبانی نمايند، اين کالم با دعاهايی که از قلب برخاسته و موجی از  می
 .شود هايی که به عشق تمام فرو ريخته، فرستاده میاشک

 

                                                             
توان در  فايل صوتی آن را نيز می.  قابل مشاهده است http://esmailvafa3.blogspot.com/2008/09/blog-post_3690.htmlدر : مترجم  10
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