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 گروه پروسه:فرستنده

  ن درفشيآبت
 ٢٠١٥ مارچ ٠٤

  

  وار برخواھد خاست؟ ا نسل سوخته از خاكستر خود ققنوسيآ
 ید، عنوانيبگو" نسل سوخته"از ا نسل ما سوخت؟ ـ بر آن است كه با ما ير خود ـ آي اخۀرضا رخشان در نوشت

اد ي سوخته یعنوان نسل  بهیدي پنجاه خورشۀ چھل و دھۀ كه از نسل اواخر دھی خاتمۀفكران دور روشن«برگرفته از 

" لهأن مسي ایھا  از جنبهیضمن موافقت با بعض"رضا در . »نديب ی خود را از دست رفته می كه زندگیكنند، نسل یم

 موجودی با انواع مختلفی از افکار ، م،يكن ینام انسان صحبت مه  بیما از وجود"... ن باور است كه چون يبر ا

 ۀ دربارئیھا  که سبب بروز مشکالت و دشواریی عوامل مشترکۀھای گوناگون، لذا پيدا کردن مجموع ساليق وکنش

به خودی خود  ت ، زمانی اسۀھمزمانی زيست در يک برھ ھا،  از جامعه شده است که تنھا مشابھت آنقشر خاصی

ی ساز م نھادن دو پرسش را چاره شيھا، او پ ین دشواري ساده كردن ای براین روياز ا". افزايد ھا می برين دشواری

 نبودن یت خالأيآشكارا پرسش نخست آمده است تا در ھ". م؟يچرا سوخت"و " ك نسل بسوزد؟يشود  یمگر م: "ابدي

اگر پاسخ : رسش دوم موكول به مسلم فرض شدن پرسش نخست استچرا كه وجود پ. ه كندي را توجیضه دوميعر

رسد كه رضا  ینظر م به .وقت پرسش دوم خود به خود باطل خواھد شد م آنيري در نظر گیپرسش نخست را منف

تر  شيچنان كه پ  او، ھمیھا ح آن گرفته است و استداللي توضیگونگو چ" نسل سوخته "ۀم خود را در باريتصم

نسل  "یگونگی و چح چرائي توضیل محتمل براياو با رد دو بد. ستيك اتمام حجت نيش از ي بیزي، چافتيم يخواھ

گرايانه  ھا از انسان آرمان تلقی آن" است كه ی كه از طرف كسانیلي تحلیگري و دیل طبقاتي تحلیكيـ " سوخته

خود که  یا وهيش  آن بهیباي و علت" نسل سوخته"رش عنوان يش، در پذيـ ما را از عزم جزم خو"وحماسی ست

 ۀپنجرالبته چه بسيار افراد کوشيده اند، که از : " سدينو یھا م نهي گزۀسياو در مقام مقا. سازد یمطمئن م، فھمد یم

 اين ۀکننده، ريش نييھا بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی وتع اين.  به اين رخداد بپردازند منافع فردی گروھی تنگ

ھا را تنھا در مسائلی از قبيل جنگ وانقالبات و اوضاع وخيم اقتصادی وسياسی حاضر  نسانھای ا ھا ومرارت سختی

" ی گروھی تنگ منافع فردۀپنجر"ز يجا ن نيدر ا)". تواند درست باشد اما کافی نيست که البته می(کنند جو می و جست

ل، ي از قبیمسائل"را بر اساس " »نسل سوخته «یھا ھا و مرارت یسخت"ل يتحل ك برچسبْ يت أيآمده است تا در ھ

ل، جنگ وانقالبات و ي از قبیمسائل"ا يآ. مردود شمرد" جنگ وانقالبات و اوضاع وخيم اقتصادی وسياسی حاضر

ست؟ سخن گفتن از جنگ، يطلبان ن  اصالحی، تابوھایھمان اسرار مگو"اوضاع وخيم اقتصادی وسياسی حاضر
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 یروزيشھر با پ توانست پس از فتح خرم ی كه میافت، جنگيال ادامه ھشت س" كرببال" فتح یگر كه برا راني ویجنگ

اد ي گرفتن حقوق تقاعد، در جلو بنیدار برا  چرخیھا ی بر صندلیتر  كمۀان رسد و نسل سوختيپا  بهیو غرامت جنگ

حل را به بار نداشته باشد آن گونه كه امام را ن خفتي چنیانيتوانست پا ی كه میھر ماھه، صف بكشند، جنگ د،يشھ

 و اما، چگونه ممكن است  د از محرمات باشدي باینن جنگي سخن گفتن از چیدن جام زھر واداركند، بليسركش

زعامت امام  د اسالم، بهي كه در دم مغلوب سرداران رشیگفت و ھم از انقالب؟ انقالب" نسل سوخته"زمان ھم از  ھم

ك خلق ي یاھايؤ كه ریر كنفرانس گوآدلوپ شد، انقالب دیستيالي امپری سران كشورھایو تبان" ستياليضدامپر"

تر از شربت به دست ھم   كمیزي چیبستگ ك خلق زحمت كش در ھمي كه یداد، انقالب یكش را بازتاب م زحمت

ا را تكان دھد، ي به آن دنء آن بود تا با اتكایدوس در پيمانست كه ارشم ی را مئی اتكاۀ كه ھمان نقطیدادند، انقالب ینم

  :سرود ی كه میافت وقتيی  میاوش كسرائيش را در شعر سيانن بي كه بھتریالبانق

از /  سنگیھا ن تپهي اۀنيس/  سراسر لوط باغ خواھد شدیھا نين زميا/ دي ببار آیگر بھار آرزو روز/ ديگر بھار آ "

اعالم كرد و ازآن "  امامیا ینيخم"زش را با سرود يانگ ان غمي كه ھم او پای، انقالب"ھا پر داغ خواھد شد ب اللهيلھ

ر بر ياھو شمشيگزمگان به ھ"گاه   شد، و پس آنی الھیا ضهي اطرافش فرۀيسايه از چھار ھمسای ھر ھمپس جاسوس

 سخن یآر.  شسته نخواھد شدیچ طرفندي كه با ھیننگ. ده شدي دار كشی، ھزار ھزار سر به باال "پرندگان نھادند

  . ناجور نخواھد بودۀك وصليش از ي بیزيچ" سل سوختهن "یح چرائيگفتن از انقالب در توض

ش گنگ و درھم برھم يا ست،زبانار گوين كه بسيشيل پيرد، خالف بديگ ی كه مورد الطفات رضا قرار نمیل بعديبد

 یبو"  ھستند در دستگاه دولتیاديقدرت زھا ھم وابسته به منابع  نيا"توان از عبارت  ین وجود ميبا ا. است

از طرف ديگر، بخش ديگری از افراد جامعه که : "سدينو یاو م.  را استشمام كردیبرالي لیدئولوژيو ا یطلب اصالح

ازبيخ و ) ھا نسل سوخته ومانند اين( با اين تعابير کالً  ھستند،  منابع قدرت زيادی در دستگاه دولتاينھا ھم وابسته به 

يعنی معتقدند نسلی که انقالب وجنگ وتبعات بعد  .ی دانندرا نشانگر اوج پختگی نسل مذکور م تازه آن و  بن مخالفند

اين تعبير ھم در نفس (از آن را ديده است صاحب تجارب ارزنده ای ھستند که به استحکام ودوام آنھا کمک می کند

ا کند چرا که تلقی آنھ منتھی کل حقيقت را بازگو نمی.  از حقيقت را با خود حمل کندئیھا تواند رگه وجودی اش می

  )."گرايانه وحماسيست ن  آرما از انسان ،

" ا ي، " از حقيقت را با خود حمل کندئیھا تواند رگه اش می اين تعبير ھم در نفس وجودی"ل، ي از قبیرغم تعارفات به

 ، بحث رضا كامالً "لهأن مسضمن موافقت با بعضی از جنبه ھای اي" ا ي، "تواند درست باشد اما کافی نيست البته می

انه و يگرا  آرمانی و تلقیل طبقاتي او از تحلیگردان ین به رويو ا. رديگ ی صورت میطلب  اصالحبحثارچوب در چ

شود، رضا  ی، محدود نم)ت مولد و سود متعادليدارانه از انسان مثل عقالن هي سرمایدر برابر تلق(  از انسانیحماس

، آورده یل طبقاتي، بخوان تحل"تيروا كالن "یكه در نف یستيمدرن  ـ پستیبرالي لینما  نخیھا شهي كلیريكارگ از به

 م، موجودی با انواع مختلفی از افکار ،يكن ینام انسان صحبت مه  بیما از وجود: "سدينو یاو م.  نداردء ابا،شود یم

ن يا". افزايد ھا می به خودی خود برين دشواری...  عوامل مشترک ۀساليق وکنشھای گوناگون، لذا پيدا کردن مجموع

 ۀ معتبر جھان، رشتیھا گاه امروز در دانش.  خود را از دست داده استیغاتيھاست كه اعتبار تبل استدالل سال

 ی جمعیھا  حركتیجاد شده است كه موضوع آن بررسي، ای جمعیشناس  روانۀ، منشعب از رشتی جمعیھا كنش

ق گوناگون افراد است يكه تابع افكار و سال ـ ی فردیھا ھا، خالف حركت ن حركتيا. داد واحد است ك رخيدر قبال 

  .كند ی تجاوز نمینيب شياند ـ از چند حركت قابل پ ار متنوعيجه بسيو در نت
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نسل "ت رضا از يروا. گذارد یاش به اشتراك م با خواننده "نسل سوخته "ۀسرانجام، رضا نگاه خود را در بار

 یھا یجائ  و جابهی اصالحات ارضی كه از پیانيائم روستيل عظي است از مصائب فرزنداِن خیتيروا" سوخته

 كه، بنا به سنت یفرزندان. اند اند و كارگر شده افتن كار به شھرھا مھاجرت كردهيد ي پس از انقالب به امیاجتماع

، فرزند ین رويافت، و از ايی كرد اعتبار م  نيروی کاری که به خانواده اضافه میۀروستا، وجودشان فقط از جنب

 خود را از دست داده بودند ۀژين فرزندان كه كاروياكنون اما با كارگر شدن پدر ا. تر بود شي رفاه بیمعنا ر بهت شيب

 داد و یرا نم» ی اضافیخورھا نان«درآمد پدر كفاف مخارج .  وبال گردن خانواده شده بودند، دستی عصایجا به

ن ين تنھا مشكل اين ھمه ايبا ا. شدند یكودكان كار م جزء ین كودكين فرزندان از ھمان سني از ای برخین روياز ا

خوش كرده بود   روستا كه ھنوز در خانه جای مناسبات فئودالیكيفرزندان نبود، فشار تعارضات دو نوع از مناسبات 

  .د بر علت بوديز مزي حاكم بر شھرھا نیدار هي مناسبات سرمایگريو د

ھم " نسل سوخته"ا مبدعان يد كه آيد پرسيدل نشد، اما از او با توان ھم یوافرش، نم یگرائ ليرغم تقل ت رضا، بهيبا روا

 از محرومان جامعه یت از بخشيز رواين" نسل سوخته"ھا از  ت آنيا رواي را دارند كه او دارد؟ آین تلقياز آن ھم

ت دارد ي كه اھمیزيھا تنھا چ  آنینه رضا جان، برا. ستيھا ن ن ِگلي خرشان به ان حضرات اصالً ين كه ايا اياست؟ 

ن يمأست، ت یملك عمومي مایساز یست، خصوص"ی قانون اساس۴۴اصل  "یست، اجرا یت خصوصيتقدس مالك

 آموزش و یساز ی ست، خصوصیست، حذف خدمات اجتماع ی نظام استاد و شاگردی كار ارزان است، اجرایروين

ز كارگران است، ي ناچۀن است، ھجوم بربروار به سفردن به كار كودكايت بخشيست، رسم یپرورش و درمان ھمگان

 كه مانده است یكار. ھا سوخت و تمام شد  آنیبرا" نسل سوخته. " از محرومان جامعهی بر بخشیو نه ابداع نام

  . از آن نسل استیا پاك كردن ھر گونه اثر و خاطره

ست كه از مصائب نسل ياو بر آن ن. ستيت ني واقعۀيش از ساي بیزيرضا ھم چ" ۀنسل سوخت"ن است كه يت ايواقع

و . ش صراحت ندارد كه او در گفتنیزيان آن چي بی ست برایا هيما فقط دست" نسل سوخته"داستان . ديخود سخن گو

ن فراز يبا ا" نسل سوخته "ۀش را در بارھر حال، او داستان به. ن استيز در ھمي او نی و كنائیراز زبان استعار

 مناسبات قبلی بود ولی با فداکاری خود زخم] نسل سوخته[که  و امروز با وجود اين: " رساند كه یان ميپا ن بهينماد

تمامی کسانی که از ] رضا[به نظر من  .دھد ست وھم نسل نو را عشق می ھم در خدمت نسل قبلی وگذشت فراوان ،

نگاه (کسانی که اسير خشم و افراط نشدند .تندچون چرای تاريخ ھس برند قھرمان بی عنوان نسل سوخته نام می ھا به آن

 ۀچرا که اينقدر اين نسل سليم نفس و متين و بردبار بود که ھم).  در منطقه در بين جوانانئیکنيد به رشد افراط گرا

  " .کند  اما گذر می،ياد دارد هناماليمات را با وجود اين که ھنوز ب

 كه یزين فراز تنھا چيدر ا. ستي نیا  است كار چندان ساده رضاۀ كل نوشتۀن فراز كه عصاريقضاوت در مورد ا

ن فراز يل ايوأن مالحظه، ما مجبور به تي درك ای براین روي و از ا  در كار استیا ن است كه مالحظهيا ست ايگو

 كل ینائش معيتواند منجر به گشا یھا م  از آنیش معنائي وجود دارد كه گشایدي كلۀ باال دو نشانۀدر گزار. ميھست

ن دو نشانه ي ایافتن به معناي دست یبرا. »نسل نو «یگرياست و د» ینسل قبل «یكين دو نشانه يا: گزاره شود

ن است كه نسل قبل ھمان يدر متْن آن چه كه به نسل قبل و نسل نو صراحت دارد ا. ميد به كل متن برگردي بااجباراً 

 ین نسل قبلياند و نسل نو نوادگان ا ده شدهي كار به شھر كشی با فرھنگ پدرساالر ھستند كه در پیمھاجران روستائ

الصالحات ـ اثر  ات يرسم باق  و نو بهین دو نسل قبليب" نسل سوخته" از طرف یندگيھستند كه رضا رخشان به نما

 اما، با ل،يوأن تيا. ورزد یداند ھمچنان كه به نسل نو محبت م ی میگذاشتن ـخود را مرھون نسل قبل یك از خود باقين

  .ربط است ی نوشته، آشكارا بیتوجه به محتوا
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اما نسل جديد، که مولود عصر جديد، يعنی سرمايه داری و نگاه فرد محور و حق "ر، ي نظئیھا با توجه به گزاره

اشکال کار درين نيست که ھر دو گروه به راه و روش .داشتند] ینسل قبل[شھروندی و غيره بود، تفاوت آشکاری با 

در درون   خود در زندگی،ۀاشکال اصلی درين بود که نسل قبلی بنا به افکار و روش کھن. يش می رفتندخود پ

   ."با شمشير مناسبات پدرساالرانه قصد داشت برما که ھم آگاھتر وھم مدرنتر بوديم حکومت کند خانواده،

 یدار هيد مولود سرماينسل جد) ١: افتي دست ئیھا توان به سرنخ یم "نسل نو" و" ینسل قبل "ی برایافتن معنائي یبرا

ھر دو گروه به راه و روش ( وجود دارد یبا نسل قبل اش یستيز  است كه امكان ھمیو نگاه فردمحور و حق شھروند

ر مناسبات ي خانواده با شمشدرونرون خانواده است كه ي دو وجه درون و بی داراینسل قبل) ٢). رفتند یش ميخود پ

ً ) ٣. كند ی بر نسل نو ـ حكومت میعنيتر خانواده ـ   تر و مدرن اه آگیپدرساالرانه بر اعضا  رونيب در ی نسل قبلمنطقا

 یدار هي مولود سرمای بر نسل نویعني تر جامعه ـ تر و مدرن  آگاهیر مناسبات پدرساالرانه بر اعضايخانواده با شمش

مناسبات کھنه با قدمتی ھزاران : "م كهيخوان ی می بعدۀو در گزار كند یـ حكومت م یبا نگاه فردمحور و حق شھروند

  تضاد اصلی درين بود که عبارت ديگر،ه ب .ساله به حالت احتضار بود و درست از بطن آْن مناسبات جديد زاده شد

م كه يريگ یجه ميز نتين گزاره نياز ا". مانده تمکين کنيم  کھنه وواپسۀدر عصر جديد مجبور بوديم که به ھمان شيو

و    كھنهۀوين از شينسل نو مجبور به تمك) ٣. در حالت احتضار است) ٢.  ھزاران ساله داردیھنه قدمتمناسبات ك) ١

  .است مانده واپس

ً ۀدست آمده از دو گزار ج بهيبا در نظر گرفتن نتا  یاسي سیت روبناأي در ھینسل قبل: م كهيرس ین مي به ا باال، منطقا

 و یدار هي در حال احتضار، بر نسل نو ـ كه مولود سرمایران ساله ول كھنه با قدمت ھزایجامعه بر بستر مناسبات

 ۀويد به شينسل نو گر چه با. كند یر مناسبات پدرساالرانه حكومت مي است ـ با شمشینگاه فردمحور و حق شھروند

در . ھا وجود دارد  آنیستيز ھا ـ امكان ھم  نسلی گفت و گو ـ احتماالً یطين كند، اما تحت شرايكھنه و واپس مانده تمك

 یھا است ـ معادل" ن و بردباريم نفس و متيسل"ار يكه بس" نسل سوخته" از طرف یندگينما ان رضا، بهين ميا

 است و ھم نسل نو را عشق ی و گذشت فراوان ھم در خدمت نسل قبلیبا فداكار" مدارا و تساھل ـ ی برایطلب اصالح

 از یاو با مھارت زائدالوصف. نجا رضا ھنوز حرف دلش را نزده استياتا . كند یـ بخوان با آن مغازله م" دھد یم

قھرمان " مدال یگذارد و با اھدا یوام" نسل سوخته"كند و آن را به خود  ی میشانه خال" نسل سوخته "یندگينما

 ۀھم]از [ن و بردبار بود كهيم نفس و متين نسْل سليقدر ا آن: "دارد كه یبه اْو اعالم م" خي تاریچون و چرا یب

 قرار یگاھ یجا، در واقع، رضا خود را در جا نيدر ا ."كند ی اما گذر م،اد داردي هن كه ھنور بيمات با وجود اينامال

ا سرش بر دار ير نھاده شد و يا كنار تيك دھه ي ی نسل سوخته، كه طیوارثان واقع .داده است كه به او تعلق ندارد

در بردگان آن  به ژه جانيو ، و بهء آن شھدایھا  خانواده،ءاران و رفقاي د، ـ كه ھمان، پدران و مادران،يآونگ گرد

م و نه يكن ینه فراموش م: "اند كه اد كردهي غرا فریا، با صدائيھا باشند، بارھا و بارھا، در اقصا نقاط دن تيجنا

دانم رضا  یمن نم؟ یشو ی بخشش مین شھات مدعيگونه در برابر ا چده شود كه تو ياگر از رضا پرس !"ميبخش یم

  . خواھد دادیچه پاسخ

ت از سوختن ي تار و پودش حكایخ در تماميوار از خاكستر خود برخواھد خاست؟ تار ا نسل سوخته ققنوسي اما، آ

  :ديآ یر است كه ميد ابوالخي ابوسعین صدايا. ديشنو یخ را مي تارید صدايھا دارد؛ گوش كن نسل

  ستي نیده بر آن رنگي    كز خون دل و دست      ي نیسرتا سر دشت خاوران سنگ

له أن وجود، مسيبا ا. م نبوده است، ھرگزي مبارز و شكوفنده عقیھا ش نسليار از زايْخ آن دين تارياما به شھادت ھم

ن يا ايھا ست؟ آ ن نسلير ايا سوختْن سرنوشت ناگزين است كه آيله اأمس. ستي مبارز نیھا ش مداوم نسليتنھا زا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ن گونه يخ را ايجدھم برومر، درس گرفتن از تاريرند؟ ماركس در ھيگ یز از تجارب گذشته درس م مباریھا نسل

مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف ... ھای پرولتری  ولی انقالب ...: "كند ینگاه م

بند و  گر آن را از سر بگيرند، خصلت نيمگردند تا بار دي رسْد باز می نظر می سازند و به آنچه که انجام يافته به می

 فقط برای آن ئیگيرند، دشمن خود را گو  میءرحمانه به باد استھزا  خود را بیۀھای اولي جوانب ضعف و فقر تالش

  ." ...آسا در برابر آنھا قد برافرازد کوبند که از زمين نيروی تازه بگيرد و بار ديگر غول بر زمين می

 .وار از خاكستر خود برخاسته است قنوسست كه قيرينسل سوخته د

 

 


