
ی پایدار است. من بارها در این وبالگ بر این ترین اصل و پایه برای توسعهترین و مهمگفتگو محوری

م وشکل نگیرد و تداچنان معقتدم تا زمانی که گفتگو به درستی در میان ما ام و همجمله تأکید کرده

یش برانگیز هستند شروع نکنیم و به پنیابد، تا زمانی که ما گفتگوهای دشوار را از مسائلی که حساسیت

  رسند.ای ما به جایی نمینبریم، راهبردهای توسعه

ه ت. اگر اغراق نکنم، باید بگویم کاصل حیاتی و مهم اسگفتگو یک اصل است. نه تنها یک اصل که یک 

است. پیشرفت بشر مرهون ها بودهعلم بشری هم تا حد زیادی مرهون و مدیون گفتگوی بین انسان

ه های بزرگ بموجودی است که قادر است در گروهگفتگو و تبادل نظر است و به قول هراری انسان تنها 

  همکاری جمعی بپردازد.

های بزرگ را تجربه کند و از سطح خودش شود بشر پیشرفتاین همکاری جمعی است که باعث می

  پیش برود. » نظرتبادل«و » گفتگو«فراتر برود و قاعدتا همکاری جمعی باید بر مبنای 

  

ام. احتماال تا کنون یدهتبریز را برگز  ۸۵ما ایرانیان، وقایع خرداد » گوندانیگفت«من برای بررسی چرایی 

جایی که این موضوع جزو مسائل اید. از آنای از من در این حوزه روبرو نشدهشما با هیچ نوشته

برانگیز است، نوشتن در مورد آن همواره با قضاوت همراه خواهد شد. هر چند قضاوت به حساسیت

  برد.ای است که قضاوت را زیر سؤال میداوری مسئلهبد نیست و پیش خودی خود

های بعدی آن برای شما ناخوشایند باشد. البته که به هر حال ممکن است خواندن این نوشته در بخش

از مسائل سطحی قادر به  تریو همراهان همیشگی این خانه با عینک دقیقدانم خوانندگان دائمی می

» سازیرشته توئیت«فهم این سطور هستند و این شاید یکی از دالیلی است که تصمیم گرفتم به جای 

  در وبالگ به این مسائل بپردازم.

های آن صرفا حاصل تجربیات، افکار و ی بخشهمه ی مطالب این نوشته درهالزم به ذکر نیست که کلی

است و تجربی » تجربی«باشد. جنس تجربه همواره اش میهای شخصی نویسندهها و آموختهاندیشه

بودن یک اندیشه و تفکر آن را عمیقا به شرایط زمانی، مکانی، فیزیولوژیک و هزاران عامل دیگر وابسته 

ی دیگری تکرار نشود. به همین دلیل تجربه صرفا تجربه است و قابلیت کند که ممکن است در جامی

  دهد.را برای شخص دیگری از دست می» رفرنس«استناد و ارجاع به عنوان 

  

  

  

  



  ۸۵شرح وقایع خرداد 

شناسی دانشگاه آزاد تبریز بودم. ساعتی که برای من دانشجوی سال دوم کارشناسی زمین ۱۳۸۵ال س

ین هایی ببرگه» آرمان دانشجو«رفتیم، شخصی از انجمن دانشجویی ناهار به سمت سلف دانشگاه می

کاغذهای  دهیآن زمان تنها مراجع رسمی اطالع رسانی و بیانیهکرد. دانشجویان در مسیر پخش می

» بدرگیری مخاط«شد معموال با استقبال و ای که هر جایی از دانشگاه نصب میچاپی بودند و هر بیانیه

  شد. همراه می

هایی خط ی ایران در بخش کودک بود که در چند جا زیر بخشموضوع بیانیه شرح کارتونی از روزنامه

  بودند. کشیده

ی ادبیات و علوم انسانی رفتیم. جمع بزرگی از پس از ناهار با صدای شعارها به سمت دانشکده

ی دانشگاه که ارتباط بسیار و روحانی عمده نمازدانشجویان بودند و سخنرانی حاج آقا مصلح، پیش

  کرد. نزدیکی با دانشجویان برقرار می

های داروسازی و پزشکی به تجمع جلوی دانشکده ردایش دانشگاه سراسری تبریز باآن روز گذشت و ف

ی اندکی تهران و زنجان و پس از آن اعتراضات زمان اورمیه و با فاصلهاستقبال این کارتون رفت. هم

  شد: اعتصاب غذای کامل دانشجویان. در زنجان شدیدترین مدل اعتراضات مشاهدهسراسری شد. 

های ایران از این که چرا ترکی بعدی وضعیت را بدتر کرد: تعجب از اینی ایران در شمارهاقدام روزنامه

  اند. شوخی ساده رنجیده

ریز با تب» بازار«و » کوچهراسته«تقریبا یک هفته پس از این وقایع، اعتراضات خیابانی از کف خیابان 

هزارنفری بین معترضان و  صورت خودجوش آغاز شد و در انتها به درگیری چندده گروهی صدنفره به

  نیروهای پلیس در جلوی ساختمان صدا و سیما و ورودی اصلی دانشگاه تبریز انجامید. 

  هایی رخ داد. روزهای بعد هم در نقاطی از شهر به صورت پراکنده درگیری

نیست. به هر حال این واقعه » شفاف«چنان هم که باید شدگان آنها و کشته و زخمیآمار دقیق درگیری

عنوان  به» ها با آنهمراهی نکردن غیرترک«گران از و وقایع بعدی یکی از دالیلی است که بیشتر تحلیل

  کنند. یاد می ۹۶و  ۸۸اصلی برای عدم همراهی تبریز در وقایع سال 

  از کشور خارج شد. » نیستانینا ما«روزنامه ایران به مدت سه ماه توقیف شد و تصویرگر این روزنامه 

  

  

  



  فضای تحلیل و فضای سیاسی

  گیری واحد رسیدند: های سیاسی پس از این روزها به یک نتیجهترین تحلیلبرخی از مهم

یک » کودک«هم در بخش کارتون ساده آن را ندارند و پس از یک» شوخی«ترک جماعت تاب و تحمل 

ن فت و همگایشتری گرشدت و قدرت ب» فیتیله«اندازند. این تحلیل در جریان روزنامه داد و قال راه می

دانیم، برچسب های غالبشان میچه در استریوتایپمطمئن شدند به این جماعت باید بیش از آن

ی اعتراضات خیابانی با صعود تیم هم بچسبانیم. بعدها که همه» ظرفیتیجنبگی، و بیزودرنجی، بی«

ایی نظیر هانداز شد، برچسبطنین تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر به ورزشگاه کشیده و از سکوهای آن

  ها قوت گرفت. بیش از همه چیز در اذهان عمومی در مورد ترک» تورکیسمپان«و » طرفهتعصب یک«

  

، ندهای معاسازی و سرسپردگی معترضین به جریاندر تحلیل سیاسی وقایع عمدتا به اصل ساده

تورکیسم بسنده شد و هیچ تحلیل دیگری غیر از این وابستگان دولت ترکیه و جمهوری آذربایجان و پان

  های پررنگ دیده و شنیده نشد. تحلیل

ایی هتر فعالیت کردند و در عوض اظهارنظرتر و کمهای حامی ادبیات و فرهنگ ترکی کمپس از آن انجمن

  ی فارسی دارد بیشتر و بیشتر شنیده شد. که زبان ترکی مردم آذربایجان ریشهاز قبیل این

  

  شناسی دانیم؟ ریشهچرا ما گفتگو نمی

گیری یک واقعه یا جریان های شکلسدشدن راه گفتگو در عدم توجه به ریشهترین دالیل یکی از مهم

از ما  »شوخی«گران به این نتیجه رسیدند که این جماعت حتما و صرفا به خاطر است. زمانی که تحلیل

  است. اند، مرگ گفتگو فرا رسیدهرنجیده

  ای نیاز به شناخت عمیق ریشه دارد. تحلیل چنین واقعه

های دورتری است. شاید بتوان تا عصر پهلوی اول این تراض در آن زمان نیست. در زمانی اعریشه

آوری طرفانه از هر دو سو جمعالعات بیداستان را به عقب بازگرداند. در آن مورد چون هنوز اط

  چیزی ننویسم.  دهماست، ترجیح مینشده

تر است: تقلیل اعتراض به یک کارتون. تقلیل اعتراض به فیتیله. تقلیل ی سادهمشکل در یک مسئله

  اعتراض به یک سریال. 

  گیرند. ی درون آن را در بر نمیاند، اما همهبیرونی اعتراض» نماد«ها البته که این

 هایی نظیریالر انگاری در سچون سخیفایی همهزمانی که صرفا نمادها را ببینیم، احتماال با تحلیل

یعا بر این مدافعان سر  قرمزی مواجه شویم.کاله ها یا استفاده از نمادی شیرازی درپایتخت برای مازنی



شی شود و هیچ رنجاستفاده می» غیرتهرانی«ها نیز از یک کاراکتر شوند که در این سریالاصل متمرکز می

  شود. مشاهده نمی

شوخی  ها تاب و تحملترک«گیرد: شود و جان میی تحلیل نخست استوار میچنین تحلیلی البته بر پایه

  .»ندارند

 »تعمیم«جا ایم به همهدر حالی که قاعدتا به دلیل در دست داشتن تحلیلی ساده که دوست داشته

   ایم.ی اصلی را هرگز ندیدهایم و واقعههایش گشتهدهیم، به دنبال مثال

  مشکل را پیش ببرد. » راهکار«ترین مسئله در هر سیستمی این است که ، کشندهچنان که معتقدمهم

نیست. اگر با دید سیستم به داستان بنگریم، دیرزمانی در » یتیظرفبی«و » گیجنبهبی«ی اصلی واقعه

است. برای طرفه از یک سوی سیستم به آن وارد شدهبه صورت یک» انرژی«سیستم ملی کشور ما 

است. هر فکرش متمدنانه قلمداد شدهمرکز عالم و فرهنگ و رفتار و طرز» تهران«های متمادی، نسل

  است. شده» تبلیغ«تر پا�ن هرانی نبود ردهیزی که تچ

  

اند مسائلی که در راستای های غالب جامعه که رنگ معیشتی داشتهیهی است در جریانبد

ی انگلیس است؛ بروید ها همه نقشهاین«اند چندان پراهمیت نباشند: رفته سازی پیش» استریوتایپ«

م و شه، یک جوک گفتیحاال مگه چی می«» شناسد.شکم گرسنه که ترک و فارس نمی» «فکر نان باشید.

های جامعی هستند که تحلیل» خندممن خودم تورکم ولی به این جوک می« ، »خندیدم دور هم دیگه

  شنویم. طه همیشه میدر این راب

  

 شود و رفتارهایش رفتارهایدر درون سیستم اما زمانی که بیش از نیم قرن یک استریوتایپ تحقیر می

شوند، جریان دیگری شکل خواهد گرفت. طبیعی است که جریان غیرانسانی و ضدتمدنی برخوانده می

است که بدون داشتن  ه بیابد. طبیعیاندازی افکار متعصبانهای زیادی برای راهمایهمخالف بتواند دست

برای یک طرف پیدا شود. طبیعی است » مظلومیت«ها، فرصت طرفه بودن تریبونفرصت گفتگو و یک

  نخورده و تیز پرورش یابد. صیقل که درون این سیستم ناسیونالیسم به صورت

  

ت اسدر این کشور پا گرفته» وزارت فرهنگ«شده از روزی که های فرهنگی صادرمن تصمیم و بخشنامه

ی تصمیمات مدیران ارشد کشور قدر که معتقدم عمدهدانم. همانمی Cobra Effectرا تا حد زیادی 

هر صورت ما از ضعف تفکر به » ندیدن اثرات بلندمدت یک تصمیم«اند: همواره در این خطا مشترک

  برد. بریم و احتماال هم خواهیمسیستمی در این کشور رنج می



  

دهد، ما آن را به حساب رذالت زمانی که یک مازنی در سریال پایتخت عملی رذیالنه انجام می

که  نچناگذاریم. هموی می» انسانی«زنیم. آن را به حساب اشتباه یا رذیلت ها نمیاستریوتایپی مازنی

 ازمانی که یک کرمانی، یزدی یا تهرانی اشتباهی مرتکب شود، از جایگاه استریوتایپش این اشتباه ر

  شود. اش مرتکب میشود؛ از جایگاه انسانیمرتکب نمی

این موضوع اما مختص ایران نیست. امروز در سراسر دنیا اگر مسلمانی اقدام به تیراندازی یا کشتار کند، 

روند: نه در چشم همگان که در پیش چشم ای ها زیر سؤال میی مسلمین و البته خاورمیانهکل جامعه

 Fooled by Mediaهایی که ه قول چامسکی برای تودهافکار عمومی که تحت تأثیر مدیا هستند. ب

  اند. شده

ی هگو�م که همما نمی«توان شنید: های تأثیرگذار مین جهان و شخصیتهای بسیاری از رهبراسخنرانی

  » ها مسلمان هستند.ی تروریستمسلمانان تروریست هستند؛ اما همه

  ت. اس» ابلهانه«شناسی و تفکرسیستمی و تا حد زیادی ستدالل سخیف، بدون ریشهاین مدلی از ا

 از مشکالت درگیر است و درون» سیستمی«رسد، درون های دیگر میی کشتار انسانانسانی که به مرحله

ی عوامل درون یک سیستم پیچیده به نام همه» هیچ عاملی بر هیچ عامل دیگر برتری ندارد.«سیستم 

ی زندگی چند ساله در میان شوند: از خاطرات کودکی تا تجربهنسان هستند که باعث ارتکاب میذهن ا

  دیگران.

را » هاییاستریوتایپ«مان اند، تحلیلها از یک کاریکاتور ناراحت شدهگو�م ترکزمانی که می

تایپ که استریوزمانیباشد. شده» عادی«ه برای مرکزنشینان شاید از فرط شنیدن و تکرار است کندیده

دادن تعمیم جلوه ر عادیهای استریوتایپ دترین خصلتباشد (و یکی از مهمی ما عادی شدهبرا

ها نخواهیم داشت و البته در ذهنمان به دنبال ی ذهن ماست) دیگر دلیلی برای اعتراض آناحمقانه

، وابستگی توهم توطئه«تر از دالیل بهتری خواهیم گشت و چه دلیلی بهتر و باالتر و زیباتر و غیرقابل نقض

  ...» و  به دنیای خارج از کشور، پرت بودن از مسائل جاری

چه نانچدیدن آن جریان بیشتر و بیشتر تقویت کند. » استریوتایپ«ر دی دالیلی که ما را در واقع همه

ی منجر به مرگ در جهان، نخستین عامل را بیش از تحلیل دالیل پیچیدگی جنایت، در با هر بار حادثه

  کنند. جستجو می» اسالم«تعلق داشتن یا نداشتن به 

  

  های ذهنی فرضدانیم؟ پیشچرا گفتگو نمی

  برای گفتگوی سالم ما نیازمند طی مراحل خاصی هستیم:



  کردن کامل با توجه و فعاالنهالف) گوش

  کردنتعلیق ذهنی و به دنبال پاسخ نگشتن در هنگام گوشب) 

  ایم هایی که شنیدهپ) تفکر و تعمق به صحبت

  ت) تالش برای درک طرف مقابل

  خواستن از دیگری برای فکر کردن، تحلیل و استدالل و پاسخ یافتنث) وقت

  ج) پاسخ دهی

  

ا ر» پاسخ«است، از هر دو طرف چنینی بودهمن در بیشتر گفتگوهایی که در مورد مسائل هویتی این

  کند. که طرف دوم اصال در چه موضوعی صحبت میام؛ مستقل از اینصرفا دیده و شنیده

  

در  تکامل گفتگوکه مانع » میراث استبداد هزار ساله«رسد صرف نظر از بحث بسیار مفصل به نظر می

باشند. این عوامل به ظاهر ساده و در ذات است، برخی عوامل دیگر نیز بر آن دخیلاین کشور شده

  اند. خویش پیچیده

هایی که است. به حکم تریبون» های ذهنیفرضپیش«نخستین عامل در موفق نشدن گفتگوها 

توانسته از دو مرز بندی افکار نمیدستهکنند، در تاریخ ما صداهای بلند را در جامعه همواره پخش می

  عبور کند. » سیاه و سفید«

ایرانیست متعصب فارسی است، پانهر کسی که با فکر من مخالف است و خواستار گسترش زبان

  باخته نیست. فاشیست و هر کسی که من با او مخالفم مانقورد هویت

فارسی هایش از لزوم آموزش زبانقرائت از طرف دیگر هر کسی که با فکر مرکزنشینان مخالف است و

پرست غیور وطن فروش و هر کسی که موافق است، آذریتورک و وطنمتفاوت است، عامل ترکیه و پان

  نیست. 

یست بهاست. ممکن است شخصی با تر از اینتر و پیچیدههای فکری گستردهبندی افراد و طیفتقسیم

ی فکری شدید رصدش موافقت کند، با چهل درصدش زاویهدهای من مخالف باشد، با سیدرصد حرف

دیگر لذت حال هم بتوانیم از مصاحبت با همباشد و در مورد ده درصدش ممتنع باشد. در عینداشته

گو را تید کنم، عمال درهای گفببریم. قاعدتا پیش از ورود به گفتگو اگر من روی آن بیست درصد اول تأک

  ام.بسته



  

  دانیم، تفاوت هویت و ملیتچرا گفتگو نمی

 های من حتی یکنی بودن است؟ پدربزرگ و مادربزرگمالک ایرا» زبان فارسی«تن دانستن تا ندانس

  د.کردندانستند، ولی پاسپورت ایرانی داشتند و خودشان را ایرانی حساب مینمی» فارسی«کلمه هم 

ا صبح انگلیسی حرف بزنم و غذای انگلیسی بخورم و از تسکو خرید دن زندگی کنم و شب تمن اگر در لن

کنم و از شنیدن خبر پیروزی تیم محبوبم در لیگ انگلیس خوشحال شوم، خللی در ایرانی بودن من پدید 

  آید؟می

های لندن ی ایرانیو محله South Ealingباشم، شب تا صبح در یا اگر من پاسپورت بریتانیا داشته

  شوم؟ ی بریتانیا محسوب نمیسبزی بخورم، تبعهبچرخم و فارسی حرف بزنم و قورمه

رود و مرزهای جهان به سرعت بسیار زیادی در حال مسئله اینجاست که فرهنگ به کندی پیش می

ه انات اجتماعی آن جامعای شدن هستند. امروز تابعیت سیاسی یک کشور فقط پاسپورت و امکشیشه

  . متفاوت است» هویت«است و این تابعیت از 

ی اعراب آلمان زندگی کنم و حمص در جامعهدر آمریکا زندگی کنم و غذای چینی بخورم یا توانم من می

ندگی زدر اتریش ها ها و فرهنگ آنو عربی حرف بزنم، یا با چینی و فالفل بخورم و در مقهی قلیان بکشم

زارت های موتیا در کنسرواتوار وین آهنگ روز حافظ بخوانمپوستی انجام دهم یا شبانهکنم یا رقص سرخ

 هاآموزش دهم. هیچ کدام از این» زبان سانسکریت«ا هترالیاییهای مختلف به اسدر کالس را بنوازم یا

  یستند. من و نقض هویت من ن» هویت«مانعی برای 

هویت احساسی است که من به خودم دارم. هویت مستقل از تابعیت سیاسی است. هویت یعنی من 

عین حال از شنیدن موسیقی ولی در خود شوم، صابر و نسیمی از خود بی با شنیدن اشعار فضولی و

فهمم درک کنم و بوشهر و بندری کیف کنم و گرمای اشعار و نواهای سواحیلی جنوب را با این که نمی

یا عاشق فرهنگ و موسیقی و ادبیات تربت جام و موسیقی گرمای موسیقی اعراب اهواز را بپسندم. 

  مقامی خراسان باشم و در عین حال از شنیدن موسیقی مقام آذربایجانی دلم ضعف برود. 

اگر به بوشهر مهاجرت کنم و شب و روز با بومیان بندری برقصم و سواحیلی حرف بزنم و هر وعده ماهی 

کند. هویت من ترک تبریزی است. هویتی است که با آن ، باز هویت من تغ�ری نمیو خرما هم بخورم

  تولدم است. ر از تابعیت و محلهویتی که فراتکنم. احساس آرامش می

است گویم دوست ندارم در جایی غیر از تبریز ساکن شوم، به دلیل تابعیتم نیست: به دلیل اینوقتی می

است و اگر روزی به ی کاری من هنوز یک درصد ظرفیت شهر هم پر نشدهکنم برای حوزهکه احساس می

دم و پیشرفتی در کارم ندیدم، مهاجرت به شهر دیگری و زندگی در آن امری صد در صد ظرفیت شهر رسی

، زیباکنار، لندن، آمستردام یا شهری دورافتاده در پرو یا تواند تهران، بوشهرحتمی است. این شهر می

های من) با من هستند و من ( به قول داوکینز مم چنان هویتای کور در قلب روآندا باشد. همنقطه

  هم نخورم. » تبریزی و دلمهکوفته«کنند؛ ولو اگر مثال چند ده سالی تغ�ری هم نمی



  

  ندیم.بیعمال درهای گفتگو را م کنیم،زمانی که در ذهنمان هویت و ملیت و تابعیت را از هم تفکیک نمی

  

شود، اما از من گرفته نمی زیر هویت است. درست است که هویت هرگز» پنهان شدن«تر ی مهممسئله

  شان. شناسیم و نه هویتدنشان میبو» فرد«ها را به حکم » انسان«دیرزمانی است که 

 -خان –رعیت  –مفهوم یابد، هویت جمعی مهم بود: ارباب » فردیت«که های دور قبل از ایندر گذشته

  و ...زرد  –سفید  –سیاه  –غیرمسلمان  –مسلمان  –گبر  –سنی –شیعه  –حاکم 

» ینمایندگ«یا » حق سخنرانی از جانب دیگران«باعث ایجاد » تعلق من به هویت«در زمان تحلیل وقایع 

نظر «صرفا حق دارم چیزی را تحلیل کنم. » من خودم تورکم« دهد. من حق ندارم از منظر به من نمی

  آورد:دو مسئله دیگر را پشت سر خود میی هویتی خودم را بدهم. تحلیل از زاویه» شخصی

ا خود ترک«کند. تر میتر و عادیاند، استریوتایپ را عمیقسازی روی آوردهی که به سادهآنانبرای  –اول 

  »خورده هستند.کنند عامل بیگانه و فریبهم موافقند، پس اینایی که شلوغ می

آورد: را پدید می» گفتگو«اند، دور شدن روز به روز از آنانی که از این جریان آسیب دیدهبرای  –دوم 

  » ن تؤرکدن باشقا دوستی یوخدورتورکو«

   

شود: استاد شهریار زمانی مطلق مشاهده می» گریزیزمان«و » آناکرونیسم«ها ای دیگر از تحلیلدر سویه

پسیان و باکری و ... بر لزوم زند مرغ دلم با یاد آذربایجان یا ستارخان و کلنل است: پر میسروده

  اند. پرستی و دفاع از میهن تأکید کردهوطن

ا است و شعر عمدتا ب» شاعر«که شخصیت شهریار یک این تحلیل مملو از آناکرونیسم است. نخست آن

گی نمایند«که شاعر ملی بودن و در تاریخ ماندگار شدن، برای شهریار سر و کار دارد؛ ضمن این» احساس«

های مردمی را به تصویر دغدغهعر زمان معاصر خودش آورد: حتی اگر در شرا به همراه نمی» عمومی افکار

  است. باشد، باز با دید و عینک خودش به داستان نگریستهکشیده

  گرش نیست، هیچ شعری هم از شاعرش مستقل نیست. هیچ تحلیلی مستقل از تحلیل چنان کههم

بودند. نقش داشتند، برای آن نسل شاید اصال ناشناخته ۸۵هایی که در وقایع که دغدغهضمن این

» دینی«در بخش آن  اروپایی معاصر Imperialی ی هویت برای ستارخان و دورهچنان که مسئلههم

  تر بود تا هویت ملی. پررنگ

ها برای اثبات حقانیت خودمان آنما اساسا حق نداریم با دید امروز به وقایع گذشته نگریسته و از درون 

  استفاده کنیم. 



کویر مملو از  مانند این است که تکه نعل اسبی از دل کویر لوت بیابیم و اعالم کنیم سراسر این

 بخش اعظمگر است تا خود تاریخ و روایت روایتاست. اساسا تاریخ بشری دهندگان اسب بودهپرورش

  است. تاریخ انسانی همانند نمک دریا محو و ندیده

است. هیچ تضمینی برای هم بوده» گذری«در کویر بیابیم که اتفاقا » اسب سوار«یک  اشاید ما صرف

  تعمیم آن یک نفر به کل نیست. 

گونه است. آن شخص یک نفر در مقیاس واحد است. گیریم که در مورد عقاید بزرگان تاریخ هم همین

» زمان« ۸۵خودش بوده است و سال »زمان«؛ اما معاصر و اسیر استاعمال خیلی بزرگی هم انجام داده

نین چایستادند. اند و کدام طرف میکردهبینی کرد که اگر بودند چه میتوان پیشها نبود. حتی نمیآن

  بندند. را می» در گفتگو«هایی اما بینیپیش

  

  غالب و مغلوب فرهنگدانیم؟ تفاوت چرا گفتگو نمی

  

ی خوبی در رابطه با ماجرای لهجه در تلویزیون ی مقالهیکی از دوستان خوب و نزدیکم، آقای بابایی باالنج

وتو فارسی را با نم یکی از مجریان زن شبکهشد که بود. در آن مقاله استدالل میوتو منتشر کردهمن

  ود. ششود و تمسخر هم نمیاتفاقا هیچ ایرادی هم بر او گرفته نمیکند و لهجه انگلیسی صحبت می

ی ی خندهزد، سوژههای داخلی ایران به فارسی حرف میکه اگر همین مجری با یکی از لهجهدر حالی

  شد. جمعی ما می

ی شود و وی حتبودن وی می» باالتر«افتد که در برابر یک توریست آلمانی احساس عام چه اتفاقی می

 چنین» شهرستانی«وطن خندیم، اما به یک همدار فارسی حرف بزند، نمیای بسیار خندهاگر با لهجه

  احساسی نداریم؟ 

  و جای اشکال است. هم محل بحث » تهرانی«و » شهرستانی«بندی دقت کنید که خود تقسیم

ران کنید در تههایی که استفاده میاالن به گوشی هوشمند خود نگاهی بیندازید. چند درصد از اپهمین

در شهرستان؟ فراتر از موارد فنی که باعث انتخاب هستند، درصدی از اند و چند درصدشان تولید شده

قا آید (اسنپ) و اتفاشود (قونقا) با اپی که از تهران میانتخاب هم میان اپی که در شهرستان تولید می

ی اش هم بیشتر باشد به مؤلفهشاید عمر یکی از معادل تهرانی دهند، وکار را انجام میر دو هم یکه

  گردد. برتری فرهنگی باز می

 که خیلی از ما شایداست. چنانهای تبلیغاتی تکرار شدههای سال از دستگاهاین برتری فرهنگی سال

تقل از دهد، مسیا ناسا در حوزۀ تکنولوژی رفرنس میباشیم وقتی کسی از سیلیکون ولی جرئت نداشته

  های بزرگ سیلیکون ولی یا ناسا حرفش را بخوانیم و بفهمیم و در صورت لزوم به نقدش بنشینیم. نام



د اکثر باش» سفورد، کمبریج یا استنفوردالتحصیل از هاروارد، آکدکتر فارغ«چه اگر عنوان کاری من چنان

پذیرند و جرئت نقد به های مرا هم میترین تحلیلترین و ضعیفترین و احمقانهایرانیان مزخرف

  استدالل دائمی ماست. » ز آکسفورد دکترا گرفتهطرف چیزی داشته که ا«دهند. به هر حال خودشان نمی

ا افکنند، امفراتر از این که هویت، ملیت، تحصیالت و دانش و تجربه هر چند بر تحلیل من سایه می

  ها قابلیت نقد و بررسی دارد. ی اینخود تحلیل من مستقل از همه

اید. نه تنها شما که این خاصیت آن شده» سم و پرستیژ و فرهنگ غالبا«در این حالت شما مرعوب 

  غالب رفتاری بشری است. 

جای ی خودش را گسترش داد. به هر حال همهی همین پرستیژ هاروارد شبکهفیس بوک هم بر پایه

  هایی است که مرعوب پرستیژ و فرهنگ غالب شوند.ی زمین مملو از انسانکره

  

نخواهیم در این مملکت غلبۀ فرهنگ تهران مشهود است. اگر کسی به تهران وارد  چه بخواهیم و چه

کند به زبان و لهجۀ تهران سخن بگوید، در حالی که اگر شخصی از تهران به اصفهان شود، حتما سعی می

قدر که یک تهرانی در اروپا خودش را ملزم به رعایت برود، با لهجۀ اصفهانی حرف نخواهد زد. همان

. کردیت فرهنگ غالب آن خواهدکند، یک تبریزی هم در تهران خودش را ملزم به رعاستادن در صف میای

د انه فراهم کردهاین زیرساخت را خواسته و نخواست های این کشور حدود یک قرن تمامبه هر حال رسانه

  رود. ها هم از بین نمیو به این سادگی

ملی انگ غالب و زبوقتی با عینک فرهنگ برتر و فرهنشود: باعث ایجاد مشکل می» گفتگو«مسئله اما در 

فتگو ها زمانی به گشود، نگاه از باال به پا�ن است. از یاد نبریم که انساننگریسته ۸۵ی خرداد به مسئله

ای مهم در میان است که باید حل کنند. نگاه از باال به پا�ن نگاه نشینند که احساس کنند مسئلهمی

  های رعیت است. ستهآمیز ارباب به خوامحور نیست؛ نگاه تمسخرمسئله

ایم که مسئول سیاست ای و محلی است. هرگز مثال دیدهدرت جهانی به قدرت منطقهنگاه تمسخرآمیز ق

خارجی اتحادیۀ اروپا از کشور سوریه به خاطر مصائبی که مهاجران این کشور در سر راه آلمان متحمل 

شود چرا که موقعیت یکی بسیار باالتر از دیگری عذرخواهی کند؟ قاعدتا این عمل انجام نمی شدند،

با هویتی از سرزمینی مغلوب توضیح دهد یا عذرخواهی کند. اما همین » انسان«است که به خاطر 

  مسئله را به صورت برعکس درنظر بگیرید. 

دهد؟ احتماال وارد ان چه واکنشی نشان میاگر یک خبرنگار آلمانی در سوریه اسیر شود، دولت آلم

شود. اما نه گفتگوی برابر. گفتگویی با تکیه بر نفوذ و قدرت و دیپلماسی خود در منطقه برای » گفتگو«

های تا حد سازی آن شخص. انسان به هر حال انسان است و از گوشت و پوست و استخوان و ژنآزاد

  بسیار زیادی شبیه و یکسان. 



هاست. صرفا یک آلمانی زمانی به پای مذاکره تبرتر یک انسان نسبت به دیگری باعث تفاو اما موقعیت

گ فرهنبه دلیل به خطر افتادن جان یک آلمانی دیگر (و نه یک انسان از یک » موقعیتش«آید که می

  باشد. تر) به خطر افتادهمغلوب

ام. زمانی که در خاک هلند برای شرکت در یک کارگاه ها تجربه کردهمن همین دید را نسبت به انگلیسی

بود. یکی از کارگران هلندی وارد سالن شد و در مورد » یتانیاییبر «بودم، سخنران جلسه آموزشی رفته

» کرار کنیددیگر به انگلیسی تلطفا یک بار«پرسید. استاد بریتانیایی نگفت: » هلندی«رق چیزی به قطع ب

. این همان Speak Englishیا از حاضران هلندی نخواست برایش ترجمه کنند. بالفاصله با تحکم گفت: 

شود: شهرستانی اگر با من فارسی حرف هایش جاری میمدلی است که از پایتخت ایران به شهرستان

  ». فارسی حرف زدن شهرستانی«برای کنم نزند، گناهکار است و من تحکم می

لب کرد. این جریان غاتانیایی در خاک کشور هلند به یک هلندی چنین تحکمی میچه آن استاد بریچنان

شود، یک فرهنگی است و چون تمامی انقالب صنعتی و تجاری جهان از بریتانیا به جهان صادر می

صحبت کند و انتظار هم » انگلیسی«دهد در همه جای جهان بریتانیایی همواره به خودش حق می

تری در این میان نظیر قدرت خش را به انگلیسی بدهند. هر چند مسائل بنیادیباشد که پاسداشته

  اقتصادی هم دخیل باشند. 

زنم تا یک مسئله روشن شود: تا زمانی که نگاه به مسائلی نظیر خرداد ها را میبه هر صورت این مثال

  نیست.  پذیرباشد، گفتگو امکان» فرهنگ غالب و مغلوب«، فیتیله و امثالهم نگاه ۸۵

  

ی ها و تالش برای ذهنیتی پیشامسئله یعنی خروج از همههستیم. مرحله» پیشامسئله«ی ما در مرحله

مسائل » وگفتگ«هایمان و بدون آموختن شناخت دقیق سیستم و مشکالتش. بدون کنار گذاشتن ذهنیت

شود. تر میهای مختلف گستردهتر و شکاف میان فرهنگیر مرکزنشین کشور روز به روز پیچیدهاقوام غ

 زدن بر دیگراناکنون دستاوردی جز زخمهای ما همزیتی هستیم. »هایمانیتیز«شدن ما نیازمند تراشیده

از  د زیادی به پیشگیریتواند تا حاست که میگفتگو با شرایطی که گفتیم، عاملی نخواهند داشت. 

  های ما کمک کند. نشده و تراشیدن تیزیانباشت مسائل حل

  

  

  


