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 مقدمه 

 
اى، از جمله جامعه ایران، بیش از همه به واژه فرهنگ یا                          از معضلات هر جامعه        بحثهنگام   

 بنا به   هركسو در گفتارها با واژه فرهنگ روبروییم و          هر روز در متون     . شود اشاره می »  ما فرهنگ«
ى زمان سخن    موارددهد و یاد      ما حوالت می   » فرهنگ«تعبیر و تاویل و آماج خویش مخاطب را به               

» فرهنگ ما « لفظ    صورتدر هر    . شود گفتن از تاریخ فرهنگ، به قدمت فرهنگ ایران پرداخته می               
 الكترونیكی داخلی و     مجلات محققانی كه از طریق        هرروز نقل محافل است و هستند نویسندگان و          

نویسند، نیز هستند كسانی كه بدون هیچ  یمخارجی، از ضرورت معرفی فرهنگ ایران به مردم جهان 
بافی در مورد فرهنگ برتر         گویی و كلی     گزافه به» فرهنگ ما «گونه اشاره به اجزاى متشكله این           

اى   و یا عدهدانند  را فقط مترادف با زبان پارسی میرانایفرهنگ گویند و در مواردى  ایران سخن می
راه به   بی گیرند و هرچه بدو     الرحمه را می     شاهنامه و فردوسی علیه      دامانهم از كل فرهنگ ایران        

دهند  ایرانیان قرار می  » فرهنگ ما «كنند و تازیان را در مقابل          عرب نثار می   میلیوندویست و اندى    
 بیانان و عناصر تشكیل دهنده آن را با مساله عرب و افغانی و غیره                       رابطه فرهنگ ایر    آنكهبی  

 .چیست و چه تعریفی از آن دارند» فرهنگ ما«كنند و یا اصلا بگویند كه منظورشان از 

 

--------------------------------------- 
رسانند كه از آنجا باران افترا و        یمزبان فارسی را به چنان مقامی       

 و غیره بیابانگردهاى  م به ترك و تاتار و عرب و وحشیتهمت و دشنا
مرزهاى خیالی براى ایران و فرهنگ          . كنند و حتی اسلام نثار می       

كنند و سوار بر توسن نفرت و انزجار و خشونت             تصویر می  آنموجود  
ى از مردم به زبان شیرین فارسی           آحاداى را كه در آن          هر ناحیه 
 .كنند یمران محسوب كنند زیر چتر فرهنگ ای تكلم می

--------------------------------------- 
 
 



آفرین یا     فرهنگی، فرهنگ برتر ما، فرهنگ آریایی، مشكل فرهنگی، فرهنگ افتخار                      فقرى   ها ترم
حتی هستند كسانی كه با        . رسد  عقب مانده یا فرهنگ مقدس و غیره هرروز به گوش می                    فرهنگ
 فرهنگ«كنند و با اتكا به  را درست می» فرهنگ ملی ما« جمله  كردن ملی به فرهنگ ما، شبهاضافه

رسانند كه از آنجا     یمزبان فارسی را به چنان مقامی       بی آنكه محتویات آن را بیان كند،        » ملی ما 
 و غیره و حتی اسلام      بیابانگردهاى   باران افترا و تهمت و دشنام به ترك و تاتار و عرب و وحشی               

كنند و سوار بر توسن نفرت   تصویر میآنیالی براى ایران و فرهنگ موجود مرزهاى خ. كنند نثار می
كنند  ى از مردم به زبان شیرین فارسی تكلم می        آحاداى را كه در آن       و انزجار و خشونت هر ناحیه     

كنند و   و بالاخره كم نیستند كسانی كه در خارج زندگی می.كنند یمزیر چتر فرهنگ ایران محسوب      
اشاره » خارجیان«بودن  » فرهنگ بی«ی و نژادى قرار دارند كه مدام بر             فرهنگلژى  چنان در نوستا   

 ها واژهبهرحال  . كنند دانند، یا خیال می    تر می  تر و اصیل    را از همه برتر، با فرهنگ       خودكنند و و     می
 هرروز به ... یایرانفرهنگ، فرهنگ اهورایی، فرهنگ آریایی، فرهنگ مقدس          فرهنگ، با  و عبارات بی  

 . شود نوعی تكرار می
 

 صدور آن هستیم؟ این چه مقامی است كه ما            خواهانشود و ما     خوب این فرهنگ چیست كه ملی می       
كجایش .  همچنان كه بوده نگهش داریم؟ آن را ترویج كنیم          راخواهیم آن    ترسیم و می   از نابودیش می  

یا » فرهنگ ملی«ن گفتن از گردد و زمان سخ شود، چگونه نابود می یمفقیر است فرهنگ چگونه غنی 
 منظورمان چیست؟ و این فرهنگ معرف چه عناصرى از موجودیت و هویت                  واقعا» فرهنگ قدیم ما  «

 سیر تاریخی این فرهنگ چه خط سیرى را پیموده است؟ حال اگر پدیده جدید                        ومردم ایران است      
تر خواهد   اله باز هم مشكل    چند فرهنگی را به واژه كالچر یا فرهنگ اضافه كنیم، مس           یاكالچر   مالتی

  كه چند فرهنگی چه معنی دارد؟شد

--------------------------------------- 

زیر واژه فرهنگ چنین      ) ١( نامه فارسی دكتر محمد معین           لغتدر  
دانش، . ٢تربیت  ) نفس(ادب  . ١» پهلوى «فرهنج: فرهنگ :خوانیم یم

 .علم، معرفت
د فرهنگ در فرهنگ فارسی         آن تعریفی است كه در مور           همهاین  

 .وجود دارد
--------------------------------------- 

 
این . اى است كه اختصاص به جامعه انسانی دارد           مقوله» فرهنگ«ی كه نگریسته شود       طریقهر   به

كند و همراه زیست و معیشت خویش براى خود فرهنگی خلق                  است كه در جامعه زندگی می         انسان
 پدید  فرهنگهاى انسانی بیشتر باشد روشن است كه تعدد فرهنگ یا خرده              ع گروه هرچه تنو . كند یم

ها و برعكس كرامت  یبدبختها،  ها، شرارت  ها، واپس ماندگی   اما اینكه ما همه ناهنجارى    . خواهد آمد 
 فرهنگ را بشناسیم و تعریفش       ابتداها را به فرهنگمان ارجاع دهیم جادارد كه             و فضایل و زیبایی    

ی را بیاموزیم، تاریخ و سیر گذشت           فرهنگهاى   ت ورى. با آن و با نیك و بدش آشتی كنیم               . كنیم
 كجاى هویت و فرهنگ خویش قرار داریم، و جهان   درفرهنگ را مد نظر قرار دهیم و آن گاه به اینكه            

 .كند بپردازیم  میایجابها را  امروزى چگونه اختلاط فرهنگ
  

 :تعریف فرهنگ
 



هنوز تعریف  . مرزهایش ناپیداست .  واژه فرهنگ لغت چند بعدى و پیچیده است            شود كه  اشارهباید  
، *ویلیامزشناسی وجود ندارد، به نوشته ریموند               و یكسانی از آن در فرهنگ لغات جامعه                ساده

مقوله . استترین كلمات فرهنگ لغت           شناسی، واژه فرهنگ یكی از پیچیده             نویس جامعه   فرهنگ
 نگارى   مردمشناسی،    هاى مختلف علوم اجتماعی، جامعه            شاخه  فرهنگ موضوع بحث و آموزش          

هاى   این علوم شعبه   ازهریك  . شناسی، روانشناسی، تعلیم و تربیت و تاریخ است         انسان) اتنوگرافی(
 علوم جدید افزوده شده و         پیشرفتهرچه بیشتر بر     . دهند مختلف فرهنگ را مورد بررسی قرار می          

هاى اختیارى یا    ها اضافه شده و اسكان     یپناهندگیلیونی، و سیل    هاى چند م   هرچه بردامنه مهاجرت  
 مطالعه و پژوهش در زمینه فرهنگ و رابطه آن با             گرفته،هاى متفاوت صورت     اجبارى ملل و فرهنگ   

 . در جوامع چند فرهنگی یا مولتی كالچرال عمق پیدا كرده استحیاتها و نیز چگونگی  هویت انسان
 

 :خوانیم یمزیر واژه فرهنگ چنین ) ١( محمد معین  نامه فارسی دكترلغتدر 
 دانش، علم، معرفت. ٢تربیت ) نفس(ادب . ١» پهلوى «فرهنج: فرهنگ

 . آن تعریفی است كه در مورد فرهنگ در فرهنگ فارسی وجود داردهمهاین 
 

از .  ملیت یا نژاد و قومی پهندشتی است كه مرزهایش در تاریخ است                هر حال آنكه عرصه فرهنگ      
همراه . كند گی خاصی پیدا می ی است مواج و متلاطم و متغیر كه هر زمان ویژهدریایسطح تا عمق آن 

 تمامبا  . شود تر می  ها نیز عمیق   هاى فرهنگ انسان    زمان و گسترش ارتباطات انسانی، عرصه       رشدبا  
یابد و   یمتغییر  . سخت است  هاى حاكمان در پدید آوردن فرهنگ حاكم، فرهنگ ملل جان                دستكارى

 این نوشتار   درموضوعی كه   . فرهنگ متاعی ثابت، منجمد و دگم نیست       . شود نسل به نسل منتقل می    
ی تحقیقات  شناس جامعهاما فرهنگ شناسان و اساتید علوم مختلف         . شود به آن به تفصیل اشاره می      

مورد كه در   اند كه بهتر است به چند         دارى در زمینه تعریف فرهنگ و عناصر متشكله آن كرده           دامنه
 .اكثر آنها مشترك است اشاره شود

 
 از  متشكل بهره جویی از آثار دیگر مردم شناسان فرهنگ را                  با Clifford Geertzكلیفورد گیرتز    
 :داند عناصر زیر می

  زندگی و طریق حیات عمومی یك ملتكل. ١
  اجتماعی هر فرد از مردم خویشمیراث. ٢
 ى از تفكر، احساس و باورا شیوه. ٣
 ی از كردار یك ملتبرداشت. ۴
 شناسانه در مورد شیوه زندگی گروهی مردم ى انسانت ور. ۵
 ها ها و آموزش ى از اندوختها مجموعه. ۶
  و گرایشات استاندارد و نهادى شده نسبت به مسایل اجتماعی مشتركتمایلات. ٧
 كردار و رفتار آگاهانه و آموخته شده. ٨
 هاى رفتارى  نرمی براى تنظیم كردار ومكانیسم. ٩
 ها ها و فنون براى انطباق با محیط بیرونی و دیگر انسان ى از تكنیكا̃مجموعه. ١٠
 ى و مشترك یك ملتكردار نقشه. ١١

 
هاى فردى و جمعی و روانی          شود گیرتز در واقع طیف وسیعی از فعالیت             ى كه ملاحظه می     طوربه  

 هركدامهاى مختلف جامعه شناسی       ت شاخه  را در كلیت فرهنگ جاداده است و به این عل              ها انسان
ی براى مثال، شناس زباندهد، در  هایی از فرهنگ را مورد بررسی قرار می بنا به تخصص خویش بخش

 نحوى آن مورد تحقیق قرار         وزبان و پیشینه متون شفاهی و كتبی و نوع زبان، و ساختار صرفی                      
ها و   ی كه از نعمت حضور ملیت         ممالكفرهنگ در    . اى از فرهنگ هر ملت است          گیرد كه شاخه    می

چند «ی به این گونه ممالك             شناس جامعههاى مختلف برخوردارند و در اصطلاحات جدید                   زبان



توان  بنابراین نمی . ی بیشترى برخوردار است    پیچیدگشود از     یا مالتی كالچرال گفته می      » فرهنگی
ر خواهد كرد و جامعه را نجات        ی نگریست كه روزى ظهو     خیالفرهنگ را به صورت مرده یا وهمی و           

ممكن است  .  فردى، قهرمانی یا لیدرى آن را به ارمغان بیاورد           كهفرهنگ كالایی نیست    . خواهد داد 
ی را بازور سرنیزه بر مردم غالب كنند اما فرهنگ در                ایه ها و پرنسیپ    در مقاطعی حاكمان، ارزش    

تباطات و داد و ستدهاى انسانی تغییر        جاى دارد و همراه سیر زمان و گسترش ار          مردمروان تاریخی   
گذشته تاریخی یك ملت بخشی از تاریخ فرهنگی همان ملت است كه آن هم جز به جز ش                   . یابد یم

 .نیاز به پژوهش و مداقه دارد
 

 كه در اكثر     است Cultureهاى خارجی است لغت كالچر          كه معادل واژه فرهنگ در زبان         آنچهاما  
 R. Barrowی، از جمله رابین بارو    شناس جامعهخصصین عرصه فرهنگ و     مت. رود ها به كار می    زبان

 :ی داردبرداشتپردازند چنین تعریفی و  هاى آموزشی و تربیتی فرهنگ می كه به جنبه) ٣)
 
هاست، مثل    فرهنگ به معنی طریق زندگی كردار و رفتار، آداب و رسوم گروهی از انسان                  یاكالچر  «

 مجموعهضمنا فرهنگ به مفهوم     . انگلیسی، فرهنگ اسلامی و غیره      كه می گوییم فرهنگ ولزى،        این
 لزوما   كهآثارى   . هاى انسانی است     گویند كه محصول خلاقیت        آثار ارزشمند و با كیفیت را می              
 .اختصاص به هنرهاى لیبرال ندارد

 
» لقهاى یك خ مندى هاى عملی و علاقه همه ویژگی «فرهنگ انگلیسی را در مفهوم      ) ۴ (الیوتاس،  .یت

 ملتبنابراین برداشت، فرهنگ هم به مفهوم طریقت زندگی و رسوم و علایق یك                       . كند  می تعریف
 كه   هاست انسانهاى هنرى و ادبی           مورد نظر و هم به مفهوم مجموعه آثار خلاقه و توانمندى                       

 High Cultureتوان گفت كه براى مثال فرهنگ متعالی یا                    از همین نكته می       . آموختنی است  
 .هاست ی انسانعلمهاى ادبی و  ها و توانمندى ها، مهارت دانش مجموعه

--------------------------------------- 

توانید فرهنگ و زبان ملیتی را به خاموشی و سكوت                          نمی  شما
گو   آن گاه خود براى آن ملت سخن          كنیدبكشانید و یا ممنوع اعلام        

ی، موسیقهنر،  زمانی كه ملتی از دسترسی آزاد به زبان،               . باشید
شود، درو   ها در سیستم ارزشی خود محروم می          آثار خلاقه و نشانه    

افتد و اصالت و هویت و روان آن ملت         به خطر می   ملتاقع موجودیت   
 .گراید به مرگ می

--------------------------------------- 

ملت، هدف برگشت   شود كه موقع سخن راندن از فرهنگ یك            كارشناسانه فوق مشخص می    تعاریفبا  
ی تاریخهاى دور و مه گرفته تاریخی نیست، آنها هم جزیی از فرهنگ گذشته و سابقه                         گذشته به

 زندگی،  روشراه و   . آنچه كه امروز مد نظر است همین فرهنگ امروزى است            . گردد ملل محسوب می  
عناصر و  . ها نانساها و اصول نهادى شده، مجموعه آثار خلاقه و هنرى و روح و روان زنده                          ارزش

روند و یا كم رنگ شده و به كنارى          یمشوند و جلو     یابند یا متعالی می    اند و تحول می    آثارى كه زنده  
 :ی از متفكرین مورد بررسی قرار دهیمبرخحال واژه فرهنگ را از دیدگاه . شوند انداخته می

  
 }گان كار كنیم ی آنست كه به ما یارى رساند تا در راه بهبود اجتماعی همواقعفرهنگ {

 ى وارد بیچرهنراز 



 
 }ی قادر به اذامه حیات نخواهد بود اگر تلاش كند كه انحصارى باشدفرهنگهیچ {

  م گاندى
  
 } باید خدمتگزار فرهنگ قلب باشدمغزفرهنگ {
 گاندى . م
 
فرهنگ همه چیز است، فرهنگ راه لباس پوشیدن ما، فرهنگ طریقه حمل افكار ما، و فرهنگ شیوه                     {

} فرهنگ تنها به معنی نوشتن كتاب یا ساختن خانه نیست          .  رفتن ما، و نوع بستن كراوات ماست        هرا
 امه سزر

 
 }یك انسان باید آن قدر با فرهنگ شده باشد كه بتواند به خود فرهنگ با سوء ظن بنگرد{

  سامویل باتلر
 
 آموختهشده باشد و نیز  با فرهنگ و رشد یافته میگویند كه چشمه هاى دانش بر آن گشوده رامغزى {

 }باشد تا با نهایت مدارا و گذشت از توانهاى خود سود جوید
  ١٨۶٣ جان استوارت میل 

 
 یفرهنگسواد 

  
 فرهنگ را به عنوان اسم جمع به           پژوهشگران Cultural Anthropologyی فرهنگی    انسانشناسدر  

مبولیك جامعه انسانی، از قبیل      هاى بیولوژیك، بلكه اكتسابی و س        آن هم نه جنبه     كهبرند   كار می 
ی و  انسانعناصرى كه درست مرز میان جامعه          .  سنن، قراردادهاى اجتماعی را مد نظر دارد          زبان،

بنابراین . دهد یمجامعه حیوانی است عناصرى كه انسان و رفتار او را از سایر حیوانات تمیز                            
 و ارثا یك سرى از          ذاتاكرد كه    توان ادعا     دیدگاه، فرهنگ ذاتی، ارثی و بیولوژیك نیست و نمی               

. ی به ودیعه گذاشته شده است     گروهها در یك ملت، نژاد یا        ها، خواص و كاراكترها و پرنسیپ      ویژگی
ها رشد كنند، تبادل     داند كه هرچه ملت    یمبلكه این نظریه فرهنگ را اكتسابی و آموزشی و انسانی            

 را داشته باشند و در ارتباط نزدیك با دیگر            ى خود ها نشانهها و    آزاد اندیشه، زبان و سنن و سمبل       
ها در روند بده     فرهنگ ها قرار گیرند، كردار و رفتار آنها نیز متاثر از یكدیگر خواهد شد و فرهنگ                    

با طرح این نظر، اندیشه مربوط به ژنتیكی بودن فرهنگ در یك ملت               . ی قرار می گیرند   دایمبستان  
ی و  متعالن ادعا نمود كه فرهنگ شسته رفته، تمام شده،              توا به این صورت كه نمی      . شود  می باطل

اش ششدانگ در اختیار نژادى گذاشته شده است و بعدا استدلال            هاى پیشرفته  مقدسی با تمام ویژگی   
طرح این نظریه   .  است و بس   ملتكرد كه اصلا فرهنگ و هنر بكر و ناب و اصیل در نزد فلان نژاد و                    

 و در واقع نوعی انقلاب در این        برانگیختشناسی   شناسی و فرهنگ   هاى داغی را در عرصه زبان      بحث
. ى فلان فرهنگ خاص را مورد انتقاد شدید قرار داد         نژادعرصه ایجاد نمود كه باورمندان به قداست        

محورانه، نژادپرستانه و هژمونیستی از همین نظریه           ى نژاد ها اندیشهگیرى   هاى شكل  چرا كه ریشه   
فلان نژاد موهوم اشاره     » خون برتر «برخی با تكیه این بر آن نظریه به             ی  حتشوند كه     منبعث می 

 .دانند، به این مطلب خواهیم پرداخت تر از دیگران می  نژادى را رنگینخونكنند و  می

 
 ت ورى اكتسابی فرهنگ برآنند كه كلیت فرهنگ هر ملت یا گروهی همانند تمام                            بهباورمندان   

 ویژه  تغییردر واقع دگرگونی و     . شود  سیرو گذشت زمان دگرگون می     ها با  هاى اجتماعی انسان   یویژگ
اندوزد، دانش    یم. كند حیوانی كه هوشمند است و همراه زمان حركت می                  . حیوان فرهنگی است    

در این پروسه   . میزد̃̃آ  می درشود و میراث گذشته فرهنگی را با نیازهاى روز               آموزد، متعالی می    می



و با شهروند شدن انسان، نیازهاى جدید        . یابد یم، سنن و رسوم تغییر شكل        شود  ها پیراسته می   زبان
ها تحت تهاجم فرهنگی یا استعمار نو        اى از زبان   عده. گیرد یمشهروندى، این حیوان فرهنگی را فرا        

ماندگی فرهنگ و هویت سایر      ی تهاجم فرهنگ و زبان مسلط سبب عقب        مواقعرود و در     به حاشیه می  
اى است كه در محافل          هاى زنده   بهرحال مقوله نسبیت فرهنگی جزو بحث           . گردد یمملل محروم     

 .آكادمیك جریان دارد

--------------------------------------- 

ها و ذوب آنها در یك فرهنگ         در پی همگون كردن فرهنگ     كهی  كسان
تابند و آن را نشانه         را بر نمی    ماحاكم هستند و یا تنوع فرهنگی          

 فرهنگ ملی پاى الفاظدانند و یا اینكه با  و هرج و مرج میسردرگمی 
 بادهند  ها نمی گذارند و میدانی به صاحبان سایر فرهنگ در میان می

 .هر هدف و نیتی كه حركت كنند راهی به پیش نخواهند برد
--------------------------------------- 

ه داراى فرهنگ نباشد، چرا كه فرهنگ ویژه          جوامع انسانی است، هیچ انسانی نیست ك        ویژهفرهنگ  
 qualitativeگران باورمند به متدلوژى تحقیق كیفی  ها و پژوهش به این جهت اتنوگراف.  استانسان
study زیستی مردم    محیط برآنند كه براى مستدل كردن تحقیق، پژوهشگر باید بتواند در                   همواره 

 سر سفره آنها بنشیند، با اصالت و هویت این                    ور شود، زبان آنها را بفهمد،           مورد تحقیق غوطه    
كند اصالت   ى كه جمع می     اسنادها و     ها، مصاحبه  ها، یادداشت  ها آشنا شود تا بتواند سنت          انسان

ی كه بیشتر به فارسی یا انگلیسی            آذربایجانبه عنوان یك      . داشته و بیانگر هویت مردم باشند         
و خواننده را به طور مستقیم      .به دو مثال اشاره كنم    نویسم، باید در همین ارتباط فرهنگ و هویت          می

 با روح مطلب آشنا سازم 
 
ى نشر بیرون آمد، نه امكان چاپی بود و نه           اثر حیدربابا یه سلام    اوایل دهه چهل زمانی كه        در. ١

ى مردم تبریز و    ها خانههاى عالی تهیه و در       هاى زیبا و با فرم     اما این سند در اسرع وقت با دستخط       
ام كه نه سواد خواندن داشت نه نوشتن، توانست در اثر تكرار               ساله ٧٠مادر بزرگ   . گشت ِّاف می اطر

ى كه اصیل بود و دنبال اصالت            ا سینه. تمام حیدربابا یه سلام را به سینه مجروح خود بسپارد                
 بود، نمادى گویا، پرمعنی، موزون،            سمبلحیدربابا یه سلام یك نماد و یك                 . گشت فرهنگی می  

مردم آذربایجان این نماد را در سینه خود حفظ كردند تا به تاراج                         . تصویر و اصیل و عمیق         پر
 در این   شهریار .ى شد در سینه مردم اصیل آذربایجان       ا گنجینهاین نهاد   . ستیزان حاكم نرود   فرهنگ

ی  آذربایجان را ارا ه میدهد كه ملموس، زمینی، عینی، و واقع              مردماثر منظوم سیمایی از فرهنگ        
 مردم، از دلمشغولیهاى آنان، از مراسم عروسی و عزا و كار و مزرعه                     تفریحاتاست ، سیمایی از       

. در متن اصلی روان است و به حاشیه نیاز ندارد           . ی بازگو كننده زنده زندگی است      فرهنگاین اثر   ..
 .با مردم آذربایجان در مكالمه است و همراه اصالت و هویت آنان 

 
 وشد نماد دیگرى بود كه مردم حفظ كرده              هاى رمضان نمایش داده می       كه ماه  مشدى عباد  فیلم. ٢

ى ا ریشهها بود چرا كه اصیل بود، مماس با فرهنگ              سخنان مشهدى عباد و عاشق شمشیر ورد زبان         
 جان حیدربابا و نوشخور بود مردم با  هایش آشنا و درد به    سمبل. مردم بود و وارداتی تحمیلی نبود     

 . بردند شنیدند و لذت می  میمشدى عباد را
 



طرح و معروف شدن این چهره به نظر من نه            . شود  دهه چهل مطرح می     اوایل در   صمد بهرنگی سپس  
هاى ارس داشت و نه مبارزات چریكی كه به او             ى مربوط به خفه شدن او در آب         ها داستانربطی به   

 معلم یكد، او در یافته بود كه صمد بهرنگی سمبل اصیل فرهنگ مردم آذربایجان بو. دهند  مینسبت
دانند درس بدهد    ینماصیل و مس ول و وظیفه شناس اگر بخواهد به كودكانی كه قالیبافند و فارسی                

 فارسی به تركی پرداخت،       ازاو به ترجمه      . هاى آنها جلو رود      ها و نشانه    باید با فرهنگ و سمبل      
رد، با مردم با فرهنگ و زبان اصیل خود            را معرفی ك   قره چورلو  بولوتسازمین سوزى، اثر ماندگار      

 مجالس ترحیم و عروسی آنها شركت جست،         دربا عاشقان آذربایجان افت و خیز كرد،         . تماس گرفت 
 زبان دیگرى درس داد، این عدم تطابق خلا             بهشد با محصل به یك زبان دیگر صحبت كرد و                 نمی

هاى بزرگ   اگر نام چریك  . م محروم شد   فرهنگ مرد  بزرگواربهرنگی سمبل عالی و      . آورد فرهنگی می 
 اما كار صمد و حركت فرهنگی او در بازتاب حیات اجتماعی و                    مانده،ها   همزمان او فقط در كتاب      

البته فرهنگ حاكم زمان كه بر جشونت فردى و خود                   .دهد اش ادامه می     یزندگزندگی مردم به       
 نیز نشان داد و ما می بینیم كه این            بازتاب خود را در آثار این شاخص فرهنگی         بودگامگی استوار   

معلم ساده روستاها به دست قهرمان داستانش تفنگ میدهد، چرا كه جو جامعه امكان آزاد اندیشه                   
 مربوط  مقوله.  نمدهد و بنا بر این خشونت از پایین علیه خود كامگی مطلقا خشن تشویق میگردد                  را

 .به فرهنگ خشونت سیاسی در فصل دوم یررسی خواهد شد

--------------------------------------- 

 آموزش به زبان هاى كردى و تركی آذرى در ایران به             كههاست   دهه
 كه از هر دو نفر ایرانی یك نفر انقانون رسمی تبدیل نشده است با 

ى تصویرى و   ها رسانهاما در آن همه برنامه دولتی       . ترك آذرى است  
 فرهنگ و زبان، بگو با اصالت        ها ایرانی هرگز با     صوتی این میلیون  

ها و معانی خودشان       ها و سمبل    ی و هویت تاریخی و نشانه         انسان
 .گردد معرفی نمی

--------------------------------------- 

الفبایی را   . جست  او حمال كتاب بود، او راهرو فرهنگی محرومان بود و عدالت می                           حالهر    به
مردمی كه  .  فرهنگی و اصالت زیستی مردم آذربایجان باشد       خواست درست كند كه بازگوى هویت      یم

 خود را نقشها قبل فن چاپ را به ایران آورند و هوپ هوپ نامه پدید آوردند و نام و نشان و                   دهه
ی هر ملتی در    شكوفای پس اساس    هاى آذربایجان در تاریخ خطه ایران ثبت كردند،          به عنوان ترك  
 شود، وابستگی به زبان      گشودهها   ت فرهنگی آن ملت است، زبان       ها و هوی    ها، نشانه  آزادشدن سمبل 

 .آفرین باشد ابراز اصالت زبانی سرافكندگی نداشته باشد، بلكه افتخار. رسمی شرمندگی نیاورد غیر
 

 مردمها، قراردادها و طریق حیات و باور مشترك          ها، سمبل  فرهنگ علاوه بر تعاریف فوق تنها نشانه      
سازد و   میرادهند كه وجدان عمومی و روان افراد  اى تشكیل می  خود مجموعهنیست بلكه این عناصر

 سیالیت و متغیر بودنش     تمامبنابراین فرهنگ هر ملتی با      . دهد به آنها براى ادامه حیات انرژى می      
 كه رابطه فرهنگ و تمدن          جاستمایه روانی اصالت و تداوم حیات آن ملت است و از این                         خمیر

 فرهنگی نبوده، بربریت و كشتار      هرجارجا كه فرهنگ بوده تمدن بشرى هم بوده،          شود، ه  مشخص می 
هاى حاكمان و یا اید ولوژى   دور از دستكارىبهتوانند   اما این پرسش كه مردم چگونه می      . بوده است 

هرچه انسان .  كنند و پیش ببرند مورد بحث دیگرى است   تمرینغالب فرهنگ و عناصر متشكله آن را        
ها و نهادها و قراردادهاى       اندیشه و فرهنگ رسیده و به سمبل        دانش،ه مراتب عالی تفكر،     هوشمند ب 
ها و    و در این راه و جهت حراست از این دستاوردها متشكل شده، دولت                     یازیدهترى دست     پیشرفته



هاى فرهنگ    نیز براى حفظ منافع خویش درصدد اعمال فرهنگ حاكم و تحمیل ارزش             حاكمهاى   قدرت
 .وجود آورند بیگانگی به اند، تا نوعی با هویت مردم درافتند و در خلا آن از خود ی خود بودهتهاجم

  
 فرهنگ حاكم، فرهنگ محكوم

 
پردازان ماركسیست برآنند كه طبقات حاكم و               ویژه نظر   ورزان عرصه فرهنگ به       ی از اندیشه    برخ

 را  خودیل كرده و فرهنگ طبقه       كنند اید ولوژى حاكم خویش را بر جامعه تحم           تلاش می  قدرتمندان
هاى محروم را در اید ولوژى غالب ذوب كنند و هنر و فرهنگ  طورى كه توده   در جامعه پدید آورند، به    

غایت  هاى به  ترم.  سلب نمایند  آنهاآنان را با دكترین حاكم بیالایند و روح ستیز و نقد و تفكر را از                 
 این زمینه    در acculturation, indoctrinationیی  زدا زیاد استعمال شده القاى فرهنگی یا فرهنگ         

در هر حال مطالعه فرهنگ با توجه به ابعاد وسیع آن نظر متفكران مدرن و پسامدرن               . رود كار می  به
 فرانكفورت كه عمدتا ماركسیست بودند در این زمینه به             مدرسهاصحاب  . را نیز به خود جلب كرد       

هاى  ترین صورت دبیات، موسیقی و زبان هر ملت را جزو عالی و هنر، اكنندصنایع فرهنگی اشاره می 
تبیینی از  «) ۵(آنان به گفته یان كرایب       . هاى انسان است   برند كه محصول توانایی    یمفرهنگی نام   

ص  (استدهند كه بنیان اقتصادى ندارد، بلكه كانون توجه آنان معطوف به فرم                به دست می   فرهنگ
 در هر اثر      و ماركسیستی فرهنگ را از ریشه اقتصادى جدا نكرده،                هاى باورمندان به نظریه   ) ٢٧۶

ی هستند، حال آنكه طبقاتهاى  هاى فكرى و هنرى ملل دنبال ریشه فرهنگی و یا در هر یك از فرآورده
شناسی است    درك نشانه   یكها مفهوم فرهنگ در اساس          طبق تعاریف فرهنگ شناسان و اتنوگراف        

semiotic ((كه فرهنگ   استدرست به این جهت     . ر جامعه انسانی قابل درك است     هایی كه د   نشانه 
 و معینی     مشخصاند، هر جامعه        هاى جامعه انسانی دانسته       و اشكال مختلف آن را جزو ویژگی            

توانید فرهنگ و   نمیشمافرهنگ، موجودیت و اصالتی دارد كه باید به آن از همان دریچه نگریست،           
 آن گاه خود براى آن ملت          كنیدت بكشانید و یا ممنوع اعلام          زبان ملیتی را به خاموشی و سكو         

دانیم و رهبران فكر       خود مردم می    ازاین به این معناست كه ما خودمان را بهتر             . گو باشید  سخن
زمانی كه ملتی از . دانند  و میراث آنها را میها ارزشها و  كنند كه آنها بهتر ازخود مردم نشانه می

شود،  ها در سیستم ارزشی خود محروم می ی، آثار خلاقه و نشانهموسیق هنر، دسترسی آزاد به زبان،
 ماكس  .گراید افتد و اصالت و هویت و روان آن ملت به مرگ می             به خطر می   ملتدرو اقع موجودیت    

ها گیر   انسان یك حیوان اجتماعی است كه در تارو پود معانی و نشانه                « كه بگوید     داشتوبر حق    
 )۶(» . پودى كه خود بافته است است، تاروافتاده

 
ها، معانی، مفاهیم، آثار،       ها، ارزش   فرهنگی بر جامعه حاكم باشد كه منبعث از نشانه               كهی  زمان

 حاكم گذشته و زبان و هنر و موسیقی و آمال و آرزوهاى مردم نیست، در واقع این فرهنگ                             میراث
در . آورد یمروانی در جامعه بار        اصالتی و سرگردانی       نوعی از خود بیگانگی و خلا هویت و بی               

 افراد مسوول، متعهد، عنوانتوانند به  ها نمی گردد و انسان ها شكوفا نمی همچو جوامعی روابط انسان
ترین حقوق    آنها را از ابتدایی    حاكمانچرا كه   . اصیل در راه انجام وظایف شهروندى خویش بكوشند        

 .اند  فرهنگی گیج كردهاستحالهانسانی خویش محروم كرده و یا آنها را در كوره 
 

هاى  ارزش. شود كه جامعه در سردرگمی زندگی كند        اى سبب می    حاكم در هر جامعه    فرهنگحاكمیت  
 سیر  جامعهها و مفاهیم و معانی و قراردادهاى تاریخی و فرهنگی نتوانند در متن                      نشانه دیرسال

ى متفاوتی در   ها فرهنگامع انسانی،   و با توجه به این اصل كه در بیشتر جو           . كنند و صیقل بخورند   
ی كه هویت، موجودیت       های فرهنگاند، صاحبان      درون مرزهاى جغرافیایی یك كشور محاصره شده            

ى آنها به رسمیت شناخته نشود و در         هنرها آثار خلاقه و اصالت        یعنی زبان، هنر، موسیقی، نشانه     
ترین  و بوم خواهند شناخت كه از اصلی      ی آن مرز    زندانها خود را     متن جامعه مطرح نگردد، آن ملیت     
توان دریافت كه فرهنگ      از این سخن می    . اند ی تخلیه شده  فرهنگسلاح انسانی خویش یعنی هویت        



توان به زور سرنیزه یا مطبوعات فرهنگی را جهانی كرد و آن را               ی نمی یعنملل جنبه جهانی ندارد،     
. مردم و زدودن فرهنگ اصیل آنها انجام داد         بر همه تحمیل نمود مگر اینكه آن را از طریق تحمیق               

 برسنداى    بالقوه توانایی آن را دارند كه در مسیر تعاطی و تعامل فیمابین به مرحله               ها انسانالبته  
هاى  ىهمكارها و اصولی را به طور مشترك بپذیرند و بر پایه آن                         ها، مفاهیم و ارزش      كه نشانه 

 شكوفایی ذاتی آنها    وها ابتدا به فردیت فرهنگ       و همكارى اما همه این اعمال     . نزدیك داشته باشند  
ها و عامیانه دیگر      زبان تماموقتی كه زبانی مسلط     « ) ٧ (استاد رضا براهنی  به سخن   . بستگی دارد 
 »توان بست؟ ی میطرفكند، از زبان عامیانه سركوب و منكوب شده چه  را درو می

 
نها در یك فرهنگ حاكم هستند و یا تنوع فرهنگی ها و ذوب آ  در پی همگون كردن فرهنگكهی كسان

 فرهنگ ملی الفاظدانند و یا اینكه با  تابند و آن را نشانه سردرگمی و هرج و مرج می  را بر نمیما
 هر هدف و نیتی كه         بادهند   ها نمی  گذارند و میدانی به صاحبان سایر فرهنگ          پاى در میان می    

 تمدن هر ملتی نشانگر      متشكلهرا كه فرهنگ و اجزاى         چ .حركت كنند راهی به پیش نخواهند برد        
 رژیم تركیه تلاش كند كه حتی     قدرحضور تاریخی آن ملت در صحنه جهانی است، براى مثال هرچه            

ی بنامد، زبان، هنر، فرهنگ و موجودیت        كوهواژه كرد را حذف كند و در كتب رسمی كردها را ترك                
چرا كه فرهنگ باز به سخن        . د و محو نخواهد گردید      ها میلیون كرد در جهان آسیب نخواهد دی            ده

 آموزش به زبان كههاست  دهه یا از ایران مثالی بزنیم،. استماكس وبر در تارو پود آن خلق نهفته 
 كه از هر دو نفر ایرانی انهاى كردى و تركی آذرى در ایران به قانون رسمی تبدیل نشده است با               

ها  ى تصویرى و صوتی این میلیون     ها رسانهمه برنامه دولتی    اما در آن ه   . یك نفر ترك آذرى است    
ها و   ها و سمبل    ی و هویت تاریخی و نشانه       انسانایرانی هرگز با فرهنگ و زبان، بگو با اصالت              

ها را فارس نمی كند، نه تنها واژه                نه تنها ترك     سیاست این    .گردد معانی خودشان معرفی نمی     
ها و آرام كردن روح و روان  برد، بلكه كمكی هم به نزدیكی ملیت می نبینك، سو و یر آلما را از  چوره

كسانی . تواند این مشكل را حل كند        حتی تعمیم دینی هم نمی     . كند  خاص نمی  فرهنگصاحبان این   
 مردمكنند اگر بتوانند با زبان فرهنگ و خوى و خصال و زبان                مسایل دینی فعالیت می    عرصهكه در   

 . و نیاز كنند خواهند توانست در رد و بدل كردن معانی بكوشندآذربایجان با آنها راز 

 

--------------------------------------- 

ها نفر   میلیونبهاین چه فرهنگی و چه بوروكراسی آموزشی است كه 
هایش  گوید، اساطیر و قصه     حتی سخنی در باره تاریخ خودشان نمی        

ها، و آثار فرهنگی خود  شانهو در نتیجه مردم از ن. كند  گو نمیبازرا 
و درست فریاد شاعر از همین سیاست                         . مانند یماطلاع      بی

 .ی استدولتزدایی و استعمار فرهنگی دستگاه  فرهنگ
--------------------------------------- 

 
 نخوانا نوحه در دهه چهل در بازار تبریز، در دهه عاشورا تا آنجا كه یاد دارم یكی از                    بزنیم،مثال  

 :خواند یممعروف كه فرد آگاهی بود وقتی با صداى خوب و رسا و بلند این قطعه را 

 
 حاكیمیز مزدور دیر مزدورا مزدور المیون

 



 دراین نوحه و سخن او به قدرى . كند، شما مزدور یك فرد مزدور نباشید  شما مزدورى میحاكمی یعن
 .  را كردكارلاعیه یا سخنرانی فارسی این ها اط شد با ده جو آن روزى تبریز اثر گزار شد كه نمی

 آن فرهنگ را     جزجزهاى موجود در هر جامعه توجه كرد و             كوتاه سخن اینكه ابتدا باید به فرهنگ        
 شاعر عزل سراى    شهریار. وزران افتخار كرد تنوع فرهنگی را به رسمیت شناخت           شكافت، بر فرهنگ  

ها  آذربایجان و نیز با توجه به غفلت میلیون         ایران نیز با مشاهده وضع فرهنگ و نقش مدارس در               
 :نفر از مردم از زبان و دانش و هنر و ادب خویش این شعر جاودانه را سرود

 
  فزودن است  براى جهالتمافرهنگ 

 مامور زشت بودن زیبا نمودن است
 اى را كه قصد از آن  باد مدرسهبستهدر 
 ی در ذلت گشودن استملتى برو

 
فرهنگی كه از طریق وزارت رسمی          . ستقیم به بخشی از فرهنگ حاكم دارد             اشاره م    شاعراینجا   

این چه فرهنگی و چه بوروكراسی آموزشی است        . یابد  بعدها آموزش و پرورش اشاعه می       یافرهنگ  
 گو  بازهایش را    گوید، اساطیر و قصه    ها نفر حتی سخنی در باره تاریخ خودشان نمی          میلیون بهكه  
و درست فریاد شاعر . مانند یماطلاع  ها، و آثار فرهنگی خود بی ردم از نشانهو در نتیجه م. كند نمی

 اشتراك فرهنگی و شكوفایی .ی استدولتزدایی و استعمار فرهنگی دستگاه  از همین سیاست فرهنگ
ی را نه رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان فرهنگو توسعه وفاق ملی وقتی پدید خواهد آمد كه تنوى 

 .تاریخی و ارزشمند و خلاق در نظر بگیریم. یبا، غنیاى ز پدیده
  

 فرهنگ، نژاد، طبقه
هم رشد و هم گسترش هر فرهنگ در مجاورت             . ها، اقتضاى درونی آنهاست      تبادل فرهنگ   وارتباط  
 همینى دیگر، به ادراك و رعایت این اقتضاها موكول است و هم تحول و دگرگونی آن از                        ها فرهنگ

 .ردگی اقتضاها مایه می
 

 هاى مجاور است   به اعتبارى تاریخ روابط فرهنگی است، تاریخ تمدنبشرتاریخ 
محمد (هاى مجاور تاثیر نهاده است        فراگیر بوده است، هر جا كه پدید آمده در محیط            همیشهفرهنگ  
 )مختارى

 
ه اى است ك     به نظر برخی از كارشناسان كردار متعالی، رفتار منطقی و سنن پیشرفته                   بنافرهنگ  
 بیشتر  آنهاهرچه میزان دانش، سود، تجربه و مسوولیت پذیرى و تشكل               . آموزند  آن را می    ها انسان

) ١٠( وارمس     آرتوردر این رابطه روانشناس فرهنگی           . گردد تر می   شود، فرهنگ آنها نیز متعالی        
 شده  ملتی نازلبه fixedفرهنگ یك عطیه آسمانی و مقدسی نیست كه به طور تمام شده             «: گوید می

ی است نه یك الهام الهی و ما ده آسمانی تاریخفرهنگ قبل از همه یك فرآورده اجتماعی و   » .باشد
تواند داشته باشد كه به طور ارثی          نه رنگ نژادى می     فرهنگاى ممتاز، پس     به نژادى ویژه یا طبقه     

تر  تر و خفیف   ست باشد و آن ملت را برتر، عالی، محترم، مقدس، یا پ           شدهدر ملتی به ودیعه گذاشته      
شود یا ناشی از     ی كه در مورد فرهنگ برتر سفیدها و یا فرهنگ پست دیگران می             ادعاهایلذا  . نماید

 وجوداى است كه همیشه در تاریخ           دانشی است و یا نظریات هدفمند نژادپرستانه          اطلاعی و بی    یب
 خلاقه و    آثاراى فرهنگی،    ه اما اینكه فرآورده   . هاى آلمان نازى بوده است        داشته و اوج آن ت ورى       

اى  عده. ی وجود دارد  متفاوتهاى ملتی را طبقاتی بدانیم مورد بحث است و نظریات                سمبل و نشانه   
براى مثال  .  آن ملت منسوب است     آحادبرآنند كه فرهنگ و آثار و علایم فرهنگی هر ملتی به همه                 

برخی از   . شراف بدانیم   خاص طبقه ا      استتوان شاهنامه فردوسی را كه یك سمبل فرهنگی                  نمی
 در نتیجه آثار فرهنگی را هم مختص فلان             واند   كارشناسان ماركسیست فرهنگ را طبقاتی شمرده        



هاى  ممكن است یك ماركسیست خام در مورد یكی از رمان           »گوید یم) ١١(یان كرایب   . دانند طبقه می 
یس در قرن نوزدهم       محصول و بازتاب زندگی طبقه متوسط انگل              رمانجین آستین بگوید كه این           

  ١٢٩ص . »است
 

توان نژادى،    ها را هم به سخن نمی            كه آثار فرهنگی و محصولات فكرى و هنرى انسان                   آنحال   
ی مردم  فرهنگحیدربابا یه سلام اثر جاودانه استاد شهریار اثر             . ی، عقیدتی و غیره دانست      طبقات

 علایم زندگی،     ها، نشانه، از     تصویرپردازى دقیق از سنن، از فرهنگ عامیانه              . آذربایجان است  
الدین  عماد جلد دیوان تركی       سه. اى یا دینی آنهاست      هاى اسطوره  باورهاى تاریخی مردم، اندیشه     

این . ى از حیات تاریخی این مردم است      ا برهه گنجیه عرفانی و فرهنگی مردم آذربایجان در         نسیمی
 زبانی خاص متعلق به همه مردم و از آن  عین تعلق بهدرسازان ما در تاریخ  آثار و آثار سایر فرنگ

 .هنردوستان است

--------------------------------------- 

 ترك   نفراز هر دو نفر یك            . ایران یك كشور چند فرهنگی است           
هاى ایرانی در این     گویش ها و كردها و دیگر     عرب. آذربایجانی است 

ق آموزشی  هرچند كه از نظر حق و حقو        . كنند ی می زندگمرز و بوم     
محروم كردن آموزش به زبان مادرى براى              .هنوز قانونی نیستند    

ى غیرفارسی نه تنها كمكی به وحدت          ها زبانها و     صاحبان فرهنگ 
 درونی و روانی تشتتكند، بلكه نوعی     ملی، یكپارچگی سراسرى نمی   

 .آورد پدید می
--------------------------------------- 

هاى خاص فرهنگی خود را دارند كه مورد دلخواه                 طبقات علایم و نشانه        از اقشار و     هریكالبته  
 یك  فقطهاى فرهنگی و آثار هنرى آنها         اى باشد كه خلاقیت     و هرگز امكان ندارد كه جامعه       آنهاست

ی قالی  انسانروشن است كه قالیبافانی كه در شرایط غیر            . رنگ و یك تم و یك وجه داشته باشد            
حاصل . پردازد  میها انساننر آفرینی به تصویر این بخش از فعالیت و زندگی           بافند، زمانی كه ه    می

 هنرمندانی به همه جامعه و        همچوكارش نشانگر زندگی محرومان یك جامعه خواهد بود اما آثار               
كنم كه كل تمدن و فرهنگ        و تكرار می   گفتههمان گونه كه ویل دورانت      . به همه بشریت متعلق است    

 از این نقطه حركت است كه سازمان ملل              درستو  . هاست مشترك همه انسان   بشرى حاصل تلاش      
هاى درحال زوال بروند و با       ها و زبان    بقایاى فرهنگ  آخرینهایی را سازماندهی كرده تا دنبال        گروه

كارى كه در برخی از مناطق        . هاى دیگر یاد بدهند      كنند و به نسل     گفتگوپیرمردان و پیرزنان آنها      
ها تحت تهاجم فرهنگی        هاى اصیل كه قرن       شود تا این ملیت        پوستان می    سرخا با     شمالی كاناد  

اند هویت و زبان و فرهنگ خود را فراموش         ی انطباق با محیط جدید را نداشته      توانایاستعمار بوده و    
 و  حیاتبحثی كه مرتبط با وضعیت تمام ممالك چند فرهنگی است كه در آنها فرهنگ حاكم                  . نكنند

 .هاى دیگر را اتخاذ كرده است ها و زبان هنگنابودى فر
 
  

 )مولتی كالچرال( كشور چند فرهنگی یكایران 
 

از هر دو نفر    .  ایران یك كشور چند فرهنگی است       شود كه   مجموعه مطالب فوق روشن می      ازتاحال  
ی زندگهاى ایرانی در این مرز و بوم         ها و كردها و دیگرگویش     عرب.  ترك آذربایجانی است   نفریك  



 بیشتر ندارد توضیحنیازى به . هرچند كه از نظر حق و حقوق آموزشی هنوز قانونی نیستند. كنند می
ى غیرفارسی نه تنها     ها زبانها و     محروم كردن آموزش به زبان مادرى براى صاحبان فرهنگ            كه  

 .ردآو  درونی و روانی پدید میتشتتكند، بلكه نوعی  كمكی به وحدت ملی، یكپارچگی سراسرى نمی
 نفر از دانشجویان و فرهنگ سازان عرب          ٢٣٠در نامه   . هاى هند و افریقاى جنوبی نمونه است         مثال

 :خوانیم یمخوزستان به رییس جمهور 

 
 شود،رود و هرگاه این عامل دچار بیمارى یا ركود    عمده تفكر هر قوم و ملتی به شمار می         عاملزبان  

 سالگی  هفتاكنون كودك عرب خوزستانی را از           . دشو تفكر آن قوم و ملت نیز دچار ایستایی می              
 .كنند كه زبان مادریش نیست مجبور به آموختن زبانی می

 
ساختار فرهنگی جامعه ایران با سیستم        دهد كه     هایی نشان می    نامه  و اعتراض   ها نامههمچو   ١٢
 این در .اردهاى تحصیلی به روال كنونی خوانایی ند ی آموزشی، با برنامه ریزى و طراحی دورهفعل

 باقی  همچنان اشاره شد كه داستان        صمد بهرنگی مورد به درك این ضرورت در دهه چهل از سوى               
ى درونی آن است   غناهاى متفاوت در یك كشور نشانه        باید توجه داشت كه قرار گرفتن فرهنگ      . است

ها و شرم     ی فرهنگ رویارویتواند عامل شكوفایی و رشد باشد نه            چند فرهنگی بودن می    . نه تشتت 
ها   موجودیت، روح و روان انسان     تاریخ،بنابراین با درك پیچیدگی مفهوم فرهنگ كه با تمام           . زدگی

 درك مقام شامخ انسان و احترام به حقوق              راهتوان حساسیت آنرا درك كرد و از             عجین شده، می   
 .هم آورد شفاهی سركوب شده مردم ایران را فراوهاى كتبی  ابتدایی او شرایط اعتلاى فرهنگ

 
ی موروثاى وجود دارد فرهنگ نظام           هایی كه از فرهنگ ایران نزد عده           ها و تاویل     اندیشه ازی  یك

 فرهنگی  چنداین برداشت از مجموعه فرهنگ ایران، از كلیت تشكیل دهنده خانواده بزرگ                      . است
این هم نوعی    . دارندهاى حاكمان ایران را در دل           ایران تنها تاریخ شاهان، فرهنگ شاهانه، آیین         

ی با مفهوم اتنوگرافیك    انطباقواژه فرهنگ برداشتی كه هیچ نوع        . برداشت از یك واژه پیچیده است      
كنند كه    حامیان آن طورى وانمود می       ویابد   این برداشت طورى در بیرون بازتاب می        . فرهنگ ندارد 

بخشی از سیاره زمین     قبل از اسلام بر       ها قرنمنظور از فرهنگ ایران همان فرهنگ شاهی است، كه            
ی، چه در داخل ایران و چه خارج آن، ملك طلق شاهان             ایرانحاكم بود، مطابق این برداشت ایران و        

پناهان دارند كه جامعه      برداشتی كه به نوعی برخی از اسلام        . ها شاهزادهاست و خاك ایران مال        
اى چند   ل آنكه فرهنگ مقوله    حا. دانند و بیت المال را سهم حضرات           می ها آقازادهاسلامی را ملك     

 خاكفرهنگ ایران متاعی است غنی، و رنگارنگ، زیبا و تاریخی كه نیاز دارد  ایران است، دربعدى 
 فرهنگ ایران از برداشتی كه .ها با احترام یاد شود از صاحبان فرهنگ. و خس از روى آن زدوده شود

 و خود را به طور         استست كه بر حق        اصرار دارد یك نظم موروثی را احیا كند، و مطلقا برآن ا                   
اى قدرت سلطنتی   با هر وسیلهوداند، بر آن است به هر قیمتی  تاریخی و ذاتی مالك خاك ایران می      

 این برداشت شاهانه از فرهنگ ربطی به           كهاما باید گفته شود       . و موروثی را بر ایران بازگرداند       
هروقت فرهنگ . مه همیشه گرفتار بوده استى حاكها قدرتمفهوم فرهنگ ندارد، فرهنگ در چارچوب 

برداشت . اند  ابراز هویت و رسالت فرهنگی خویش محروم مانده         ازجلودارش قدرتمداران بوده، مردم      
داند و در     كند كه مردم ایران را قابل مجازات هم می               ى برخورد می   طورشاهانه از فرهنگ ایران        

اى با درك     این برداشت رابطه   . اندازد مردم می  خاندان سلطنتی را به گردن           انقراضمواقعی گناه    
فرهنگ ایران را   هاى مردم است،     اى زمینی است، فرهنگ در درون سینه        فرهنگ مقوله  ندارد،فرهنگ  

 زادههاى امام     هاى آذرى پكه چین، كردهاى قره ورن، فارس           هاى قبچاق، ترك     سر سفره تركمن    از
هاى عاشقان، در سوز نوازندگان      فرهنگ را در سینه    .هاشم و سایر نقاط این مرز و بوم باید فهمید          

 و حكماى ایران، مثنوى عرفاضمنا فرهنگ ما را در آثار . باید دید... تالش، در عود هنرمندان لر و 
 .مولوى، حافظ، حیدربابا یه سلام، دیوان هیمن، شاعر كرد باید پیدا كرد

 



. هنگ دارند باورى است جزمی و غیر اصولی         باورمندان به نظام موروثی سلطنتی از فر        كهی  برداشت
ی و  موسیق از كل فرهنگ ایران از مجموعه سنن، رسوم، آداب، آثار عامیانه و كتبی و هنر و                           آنها

گیرند و    می راطریقت زندگی ایرانیان، در قرون و اعصار تاریخی فقط دامن كورش و هخامنشیان                       
كنند و    دوم وصل می    رضاشاهخامنشیان را به     پرند و یك شبه سلطنت ه         ها تاریخ را می      آنگاه قرن 

گویند كه این است راه، این است افتخار، این است حق و حقیقت و این است دین و  موكدا به مردم می
ى اصلا فرهنگ با این قبیل تعبیرات عجیب و          نگارحال آنكه در علم مردم       . ایمان و طریقت و لاغیر     

 تاریخ شاهانه نیز جزیی از فرهنگ حاكم بر كشور                وفرهنگ حاكم شاهانه      . غریب قرابتی ندارد   
ى شاهان جزیی از فرهنگ تاریخی ما هستند كه آن                 ها سلسلههاى منسوخ شده       ایران بوده، تمدن   

پس بهتر است هنگام صحبت از فرهنگ ایران به طور                . اند یتفصیلها نیز نیازمند پژوهشی         دوران
 .ان در تاریخ گذشته و حال نگریسته شودی و اتنوگرافیك ایرفرهنگفراگیر به كلیت نقشه 

--------------------------------------- 

خورد كه از تعمیق           علایمی در ایران به چشم می                 وها    نشانه
 جامعه، گرایش به       مسایلهاى اجتماعی، دیدهاى نقاد به            آگاهی

 مداراگونهباورهاى دگرگونه، در عین حال غیر خشن، صلح جویانه و 
هاى چند هزارنفرى در قلعه بابك كه عموما از              تجمع. دده خبر می 

ها و هنرمندان و اهل فرهنگ آن دیار صورت                       یآذربایجانسوى   
. هاى محروم دارد    ی ملیت فرهنگگیرد خبر از بیدار شدن هویت            می

 .گر است گرانه و كثرت فرهنگی كه بالنده، آشتی
--------------------------------------- 

 
 در سیر تاریخ ایران سبب شده كه فرهنگ بخش وسیعی از مردم ایران از متن                  رنگارنگى  استبدادها

هاى درد كشیده فرهنگ هاى محروم و به حاشیه رانده شده و مردم                      تنها سینه .  شود زدودهتاریخ  
 و  فرهنگاند به هر ترتیبی است رنگ و بوى              هاى ممنوعه بوده كه توانسته        به این فرهنگ    وابسته

ی مردم اینك   آگاههاى علم ارتباطات و با پیشرفت         را حفظ كنند و خوشبختانه با پیشرفت       زبان خود 
هاى  ی و پژوهش    علمبنابراین همانگونه كه متون         . ها در مسیر طرح اصالت خویشند           این فرهنگ  

 را درون جامعه و       آندهد هنگام صحبت از فرهنگ باید فرهنگ و اجزاى                 فرهنگ نگارى نشان می     
 مالیخولیایی نیست،   متاعفرهنگ در هوا درحال جولان نیست فرهنگ        . و محلی جست  سرزمین بومی   

 .هاست، باید انسان را مد نظر قرار داد فرنگ مال انسان

 
ها در مسیر     انسان. اى رابطه مستقیم با رشد و توسعه آن جامعه دارد                 تمدن هر جامعه     وفرهنگ  

اند به    توانسته«١٣ به سخن آرتور وارمس           اند، خود هرچه جلوتر رفته      ) بیولوژیك( زیستی     تكامل
تر  تر و متعالی     كه پیچیده   كنندهایی در ارتباط با یكدیگر دسترسی پیدا             ها و نشانه    نهادها، سمبل 

ها را    كه فهم و درك مشترك بین انسان       دهندهایی تشكیل    اند نهادها و ارگان    است و ضمنا قادر شده    
توان  با این توضیح می   » . و تفاهمات انسانی پدید آورند     تباطارهایی والاتر در     بالاتر برند و ظرفیت   

 و مراحل تكامل زیستی او رابطه مستقیمی با رشد و توسعه اشكال                 انسانگفت كه رشد بیولوژیكی      
ی كه بتواند در جامعه در ارتباط با دیگران و رساندن مفاهیم و نمودن طریقت                  انسان. فرهنگی دارد 

 هرچه. تر سود ببرد نشانگر ارتقاى فرهنگی اوست          نمادهاى پیشرفته ها و      خویش از نشانه    اندیشه
رود بر    می پیشها و معانی و مفاهیم آنان          این انسان در مسیر شناخت دیگران و احترام به نشانه             

 با الفاظ نیست، تنها با        تنهاتر    عالی  بنابراین فرهنگ . شود میزان درك و تفاهم او نیز افزوده می           



ها در   دهد كه هرچه انسان    ̃ می نشانتاریخ و تجربه انسانی       . ور تاریخی نیست   بالیدن به گذشه د    
هاى  ها و نشانه     اند و ارزش      كرده  اصرارهاى خویش      مقاطعی برتریت یا ارجحیت فرهنگ و نشانه            

ها، به   ی به ارتباطات انسانی، به اختلاط نشانه       كمكاند نه تنها     دیگران را به دیده تحقیر نگریسته      
هاى دشمنی    بلكه با حق و حقیقت مطلق شمردن خویش زبانه          اند، نكردههمرایی و آشتی    هماهنگی و   

خوار شمردن فرهنگ   . اند ور كرده  هاى نژادى، قومی و گروهی را شعله         جنگ دهندههاى برباد    و توفان 
هاى منفی و نادرست به دیگران و مباهات به فرهنگ و                  و یا تعمیم دادن نشانه       دیگرانو هویت    

 كردن عمدهبرعكس . تواند همكارى فرهنگی و درك متعالی انسانی را پدید آورد ودى هم نمی خهویت
ها،  ها، دشمنی   ىدرگیرها،    تواند بر دور خشونت       هاى دگرگونه می     اختلافات فرهنگی و برداشت       

 عصبی پر تنش تبادل فرهنگی و و و روشن است كه در جو خشن ها بیافزاید ریزى ها و خون آرایی صف
هاى پیشرفته و    ی با دیگران به نشانه     فرهنگكسانی كه در ارتباطات      . گردد باط متقابل قطع می    ارت

كنند نیازى هم    ها را عمده می      فرهنگی انسان  مشتركاتگرایند و    شتی می ̃به زبان درك و تفاهم و آ        
همان گونه كه در بخش        . ی، خشونت گرایی و عصبیت ندارند         كذاببه توط ه چینی، دروغ بافی،          

 صبورانه و آشتی جویانه نلسون ماندلا كه از یك فرهنگ، زبان برخوردخست این سخن اشاره كردم ن
 با مخالفینش بود توانست ابرهاى تیره دشمنی را از بین ببرد و جامعه                           متفاوتو ریشه كاملا       

ه نتیجه این كه باید ب.  از آتش اختلافات فرهنگی را به آرامش و پیشرفت سوق دهد  سوزانپرتنش و   
گویند در  یمباید دید كسانی كه از فرهنگ و تمدن برتر سخن  .  مدعیان فرهنگ ساز توجه كرد     اعمال

 در راه    مقدارعالم عمل و در روى زمین و در كردار عملی روزانه در اجتماع و كوچه و بازار چه                              
  ١۴.كنند ها حركت می آشتی انسان

 
 كند  جز به كل حركت میازفرهنگ 

 
. شودها قرار داده     اى نیست كه در اختیار انسان      شده محصول حاضر و آماده و پخته      و   فرآوردهفرهنگ  

 هر  فرهنگ. شود هاست كه از فرد و خانواده و كوچه و شهر آغاز می                   فرهنگ فرآورده فردى انسان     
 از اعمال تك تك ما واقعاى بازتاب بیرونی دارد، چرا كه كلیات فرهنگ در  ناحیه یا منطقه یا نقطه

هرجا . هاى ماست   و برداشت  ها ارزشها، باورها،    شود، اعمالی كه ناشی از درك        ها ناشی می   انسان
كند  كند، تنفس می   زیست می . گیرد  شكل می  ها انسانهاست آنجا فرهنگی از اعمال        مجمعی از انسان  

. سازد اى كه واقعیت اجتماعی آن فرهنگ را می             مجموعه. دهدرود و خود را نشان می             و جلو می   
 . هاى متفاوتی دارد شود و رنگ خصلت  مشخص میخاصاقعیتی كه با زمان و مكان و

--------------------------------------- 

 كرده،  نمادفارسی جدید درى در قرون اولاى دوره اسلامی نشو و                   
شعرا و نویسندگان قرن چهارم و پنجم آن را به قالب زبان ادبی                     

ان ایرانی قبل از اسلام، یعنی اواخر        از امتزاج زب   زباناین  . ریختند
 زبان پرمایه عربی به وجود آمده و        باساسانیان و قرون اول اسلام،      

 و شعراى    نویسندگانترین   به واسطه استعمال علماى عجم و بزرگ         
مشرق زمین سكه بلاغت گرفته و به مرور قرون، زبانی خوش آهنگ و 

 . و موافق طبع و ذوق شده استزیبا
--------------------------------------- 

شود و با توجه به نوع برداشت         فرهنگ مذهبی نامیده می    كههاى مقدسی داریم     براى مثال ما نشانه   
اى از این    عده. شود  می  هاى متفاوتی در عمل نشان داده         بازتاب مفاهیمها و معانی و       از این نشانه  



در خارج از ایران به سبب       . آورند ق روى می  ی مقدس در مقام دفاع به فرهنگ چما         معانها و    نشانه
شود،   ایرانیان، در لس آنجلس واقعیتی شكل گرفته كه فرهنگ لس آنجلسی نامیده می                  بیشترجمع  
 اشتراكاتتر باشد    ها و معانی فرهنگ متعالی      ی كه عمدتا تجارى است هرچه باورها، ارزش          فرهنگ

 كه ما بر      نداردپس ضرورتی    . اهد گرفت ترى شكل خو    انسانی بیشتر خواهد شد و فرهنگ گسترده          
ى و جمعی تولید      فردما امروز آنچه را كه از نظر فكرى، هنرى و فرهنگی،                      . فرهنگ خود ببالیم   

امروز در ایران   . گذاریم ى می برجاكنیم و در جامعه حركت می نماییم بازتابی از فرهنگ خود را               می
خورد كه از     علایمی در ایران به چشم می      و ها نشانهدر ضمن   . فرهنگ فرار مغزها شكل گرفته است     

 جامعه، گرایش به باورهاى دگرگونه، در عین مسایلهاى اجتماعی، دیدهاى نقاد به  تعمیق آگاهی
هاى چند هزارنفرى در قلعه بابك كه  تجمع. دهد  خبر میمداراگونهحال غیر خشن، صلح جویانه و 

گیرد خبر از بیدار شدن  فرهنگ آن دیار صورت میها و هنرمندان و اهل  یآذربایجانعموما از سوى 
 .گر است گرانه و كثرت فرهنگی كه بالنده، آشتی. هاى محروم دارد ی ملیتفرهنگهویت 

 
ها در اصل نه تنها در        فرهنگ.  تمدن فارسی نیز تاریخ و سیر گذشته و حال خود را دارد                وفرهنگ  

كنند و در    یمها با هم همكارى       ها و اختلاط   تها و مسافر    هم نیستند، بلكه به سبب جابجایی        برابر
اى كه هنگام    اندیشه. نداردفرهنگ و هنر ایرانی كارى با نژاد و طبقه خاص               . گذارند هم تاثیر می   

بیشتر . كند  را تخط ه می     اعرابتازد خاصه فرهنگ       ها می  بررسی فرهنگ ایران به سایر فرهنگ         
 تمدن و خاصه زبان فارسی رابطه        وفرهنگ  ا كه   گونه سیاسی است تا برخورد علمی چر        موضع جزم 

در جلد سوم اثر       یحیی آرین پور    استاد .نزدیكی با زبان و فرهنگ عربی و اسلامی داشته است              
تقی زاده همان    .  آورده است   تقی زاده  سخنپرمایه خود ضمن بررسی این مساله فرازهایی را از                

 پیوست و   افشارنفكران مدرسه موسوم به        روش بهكسی است كه با وجود ریشه آذربایجانی داشتن             
فارسی جدید درى در    «نویسد   آرین پور می  .  ننمود خودهرگز تلاشی در احیاى زبان و فرهنگ مادرى         

 كرده، شعرا و نویسندگان قرن چهارم و پنجم آن را به قالب               نمادقرون اولاى دوره اسلامی نشو و        
انی قبل از اسلام، یعنی اواخر ساسانیان و قرون           از امتزاج زبان ایر    زباناین  . زبان ادبی ریختند  

ترین   زبان پرمایه عربی به وجود آمده و به واسطه استعمال علماى عجم و بزرگ                     بااول اسلام،    
 و  زیبا و شعراى مشرق زمین سكه بلاغت گرفته و به مرور قرون، زبانی خوش آهنگ و                   نویسندگان

  ١۵».موافق طبع و ذوق شده است

 
 اج الور اولسون نه ایشیم وارملت ن جه تار

 بیگانیه محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار

 
اى آثار خلاقه    وقتی جامعه . هاست  توسعه آن در واقع توسعه و بازتاب اسرار روح انسان              وفرهنگ  
 .شود یمتبدیل » گورستان«شود، جامعه به   را پذیرا نمیسازان فرهنگ

 Vaclav Havelواسلاو هاول 
  

 ی و فرهنگ كتبی شفاهفرهنگ 

 
 هر ملتی به اعتبارى تاریخ سیر اندیشه و تفكر است چرا كه انسان با اندیشه خویش                  فرهنگتاریخ  
 دهندهاى به طور شفاف بازتاب            فرهنگ در هر دوره      . آفریند  را در اشكال مختلف آن می            فرهنگ
 از  جامعههرچه  . هاى مردم است   هایی كه محصول اندیشه     هاى مشترك آن دوران است، ارزش        ارزش

ى خواهد شد و     بیشترهاى   ها و تبادل نظرات سبب خلاقیت        ورزى باز باشد، سیر اندیشه       نظر اندیشه 
 جامعه نهادى شود        درورزى آزاد      وقتی كه اندیشه    . فرهنگ جامعه غناى بیشترى خواهد یافت            

وى توسعه  شوند و جامعه به س       یمهاى فرهنگی به صورت مكتوب ظاهر           ها به شكل فرآورده     اندیشه
ى فرهنگی جامعه ارتباط مستقیمی با رشد ارتقادر واقع توسعه انسانی و . رود فرهنگی و انسانی می



اند، فرهنگ كتبی از رشد و        ورزى آزاد رسیده    اندیشه مرحلهدر جوامعی كه مردم به       . مطبوعات دارد 
هاى هنرى    خلاقیت هرچه بر دامنه فرهنگ كتبی افزوده شده،        .  است بودهتوسعه فراوانی برخوردار     

با رشد دامنه نشر و پخش فرهنگ           . اند اى یافته   در جامعه جایگاه ویژه       ورزان فرهنگرشد كرده و      
یابد، موج جدیدى از نویسندگان و                 اى دست می       هاى هرچه فزاینده        به خلاقیت      جامعهكتبی    

رسد  ى می روشنفكرورزى و    اى از اندیشه   كند و جامعه به مرحله        آثار خلاقه ظهور می      پدیدآورندگان
شود، اندیشه از قید بند         یمنهادهاى اهل فرهنگ تثبیت        . ماند رفت باقی نمی    كه دیگر امكان پس     

ى جاى خود را به چندصدایی و              فكرنگرى و اقتدارگرى        نوایی و مطلق     شود، تك   حاكمان آزاد می    
ورزى  ده و اندیشه   گردد، سخن آزاد ش      می گیر همهشود، سواد     دهد، جامعه باسواد می     دگراندیشی می 

. رسد كند و به حق انتخاب و گزینش می               را پیدا می     خودانسان جایگاه انسانی      . گردد تشویق می 
گیرد و هركس اندیشه جدید داشته باشد نه تنها از                  اوج می   مطبوعاتبندد،   سوادى رخت برمی    بی

امعه به مرحله رشد    گردد و در نتیجه ج     شود، بلكه از سوى مردم تشویق می       ینمسوى حاكمان تنبیه    
 .رسد می

--------------------------------------- 

رود چرا كه آنها      هاى محروم بالا می     سوادان در میان ملیت     آمار بی 
ها و      زبان و فرهنگ خویش، یعنی ارزش                   بایابند     فرصت نمی   

از عوامل . . دهندهاى ویژه خویش تمدن و حضور خود را نشان  نشانه
فرهنگی  هاى محروم ممالك چند وادى محرومیت ملیتس یبمهم در امر 

 . استخویشاز آموزش به زبان و ادب مادرى 
--------------------------------------- 

 بهرسد، فرهنگ سنتی شفاهی      تر می   جامعه در این مرحله جلو رود، فرهنگ به مراحل عالی            هرچه 
شود و   میشمردهگردد، فردیت محترم  ام واقع میروید، انسان مورد احتر می فرهنگ پیشرفته كتبی فرا

. گیرد  اول قرار می     وهلهگیرد و انسان در        بر همه چیز پول، ثروت، سیاست، پیشی می             حقوق بشر    
 و سعادت و بهبود روح انسان          رفاهروند، همه چیز براى        ها در همچو شرایطی به مسلخ نمی          انسان

شود،  خواهی تبدیل نمی   نیل به قدرت و فزون     وسیلهكمان  گیرد، انسان براى حا    مورد استفاده قرار می   
در همچو جوى اعدام انسان، شكنجه         .  قدرتمداران باشد   منافعشود كه فقط حافظ        ملت ابزارى نمی   

شود و  ماندگی نفی می سوادى و عقب شود، بی  افتد، جنگ مقدس نمی    یمانسان، و حبس كردن او از مد        
ها خواسته    بلكه عدالت اجتماعی براى انسان         . شود ی نمی   عدالت قربان    بهانسان براى رسیدن        

نور بر  . رسد ی و پیشرفته، در اشكال مختلف خویش به مراحل بالاترى می                  كتبشود و فرهنگ       می
ها از مرحله تقلید به مرحله انتخاب          كند، انسان  گیرد، روشنی بر تاریكی غلبه می       یمظلمت پیشی   

 شهروندان  وشوند   دولتی تقویت می   هاى مردمی و غیر     و سازمان  ها رسند، نهادها، بنیادها، انجمن    یم
 پلیس دولتی   رنگارنگشود كه اشكال مختلف و         گردند و نیازى نمی     مسوول چشم و چراغ جامعه می       

كنند،  شوند، نقد می      می  مسوولمردم را كنترل كنند یا زبان آنها را ببویند، برعكس مردم خود                          
روند چرا كه اندیشه     شبه می   صدساله یك  راهكنند و    ب اظهار نظر می   ها و كت   نویسند، در روزنامه   می

 .زند یمفرهنگ كتبی و اندیشه مكتوب در جامعه دور 
  

شوند، در    هاى پنهان و آشكار كساد می           هاى اشباح و ندامتگاه       ی، تاریك خانه    شاعركشى   بنیادها
كه خود در پدید آمدن آنها سهیم        دانند كه از قوانین و مقرراتی          شهروندان خود را مسوول می     نتیجه

در همچو  . باشندرهبران خود را غزل و نصب نمایند و در سرنوشت خویش موثر                . بودند تبعیت كنند  
 در فكر احیاى گذشته و       هرگزدارند، اما    ها هرچند تاریخ گذشته خود را محترم می          اى انسان  جامعه



شوند و   مند می   و زندگی خود بهره      حالاز  سازند و     شوند بلكه آینده را می       افتخار كردن برآن نمی     
سوادى رخت    با رشد فرهنگ كتبی بی         . كنند یممعنویات و روحیات و اخلاقیات خود را تقویت                   

ورزى و حرمت    گردد و فرهنگ اندیشه     هموار می  اندیشهخورد، راه    بندد، عفریت جهل شكست می     برمی
دانند، هیچ   خود را صاحب حق و حقوقی میها تمام انسان. شود یمبه انسان به فرهنگ اصلی تبدیل 

شود و جایگاه انسان در جامعه با اندیشه و میزان تلاش او در بهبود امور و      ینممقامی مافوق قانون    
 .شود  رقم زده میعامهپیشرفت 

 
 جوامعدر  . كند كه مردم نتوانند فرهنگ كتبی خود را ارتقا دهند              شفاهی وقتی رشد می     فرهنگاما  
هاى  ى، ملیت فكراندیشی دچارند، ناگزیر در نبود جو آزاد         صدایی و مطلق    كه به آفت تك    فرهنگی چند

 سینه به سینه نقل      عامیانهآورند، ادبیات    به حاشیه رانده شده ناگزیر به فرهنگ شفاهی روى می            
مردم براى ابراز هویت فرهنگی و        . یابدگردد تا از نابودى نجات         شود و نسل به نسل منتقل می         می
هر ملیتی براى نشان دادن حضور   . كنند  می بارآوروجودیت انسانی خویش ناچار فرهنگ شفاهی را        م

در . آورد هاى فرهنگ است روى می     ى زیبا كه از شاخه    هنرهافرهنگی و انسانی خویش به موسیقی و        
شود و نوعی رنگ سیاسی به          به حاشیه رانده شده حساس می        مردمهمچو شرایطی موسیقی و هنر        

رود چرا كه آنها     هاى محروم بالا می    سوادان در میان ملیت     آمار بی  هكطبیعی است   . گیرد میخود  
هاى ویژه خویش تمدن و حضور        ها و نشانه    زبان و فرهنگ خویش، یعنی ارزش       بایابند   فرصت نمی 

 سال  ١۵سواد بالاى      مثال بزنم، طبق آخرین تحقیق سازمان ملل جمعیت بی                .دهندخود را نشان      
سوادان در مناطق روستایی و شهرهاى            بخش عمده این بی      .  میلیون نفر است      ٧/٢٣ حدود ایران

 جهانهاى توسعه انسانی ایران در میان كشورهاى           براساس شاخص  .ی زبان سكونت دارند   غیرفارس
 ) برگرفته از سایت ایران (١۶. را دارد٩٨مقام 

--------------------------------------- 

ها، و برداشتن هرگونه        در رسمی كردن تمام زبان        ى   گاند  سیاست
هاى غیر خشن و         و سیاست    كشور،هاى آن      محدودیت براى فرهنگ    

 با  سابقانسان دوستانه او سبب شده كه این جامعه استعمارزده                 
هاى مطم ن پیش رود و از یك كشور عقب مانده به كشور مهد                      گام

 .شوددموكراسی تبدیل 
--------------------------------------- 

اند و علل افت  هاى دقیقی دست زده شناسی خویش به پژوهش هاى مردم  بررسیهنگامشناسان  فرهنگ
از عوامل مهم در امر        . اند سوادى مردم را نیز درآورده         فرهنگی، ابتذال و نیز بی         فقرفرهنگی،  

 خویش ادب مادرى    فرهنگی از آموزش به زبان و       هاى محروم ممالك چند    سوادى محرومیت ملیت   یب
هاى  ی سیاستطرف زمانی كه این محرومیت آموزشی و فرهنگی با فقر اقتصادى توام باشد و از            .است

 یافت و مردم از      خواهدسوادى اوج    نگرى و زورگویی متكی باشد، روشن است كه بی            حاكمه بر مطلق  
د و نه با جامعه از       بینن یممدرسه و آموزش هراسان خواهند شد چرا كه نه فرهنگ را متاع خودى                  

گرا و   هاى مطلق   ایران با سیاست   جامعههر طریقی كه نگریسته شود حاكمان         به. آیند در آشتی درمی  
 . ایرانی مسوول هستندها میلیونسوادى  ماندگی فرهنگی و بی جبارانه خود در عقب

 
ه زبان، ادب،   ها ك  اى فرهنگ حاكم تازنده و مسلط باشد صاحبان سایر فرهنگ              در جامعه  كهی  زمان
ی تقابل  نوعبینند، به     خلاقه و در كل حضور معنوى و ارزشی و انسانی خود را پایمال شده می                  آثار

 و نفرت تبدیل     تخاصمپردازد و روح تعاون و تفاهم به           فرهنگ می  جامعه به تولید ضد    . رویند فرامی



 سالم و آزاد روند صعودى      ىها جامعهاز یاد نبریم كه خلاقیت و سازندگی و توسعه همه در             . شود می
دارند، از حضور   فرهنگ و هنر خویش را پاس میغروركند، جوامعی كه افراد آن با افتخار و  پیدا می 

 رابطه مستقیمی با مطبوعات كتبی دارد، در واقع فرهنگ        فرهنگ. خویش و نقش سازنده خود آگاهند     
هاى عمومی و كتب به         ت، رسانه ى مردم است از طریق مطبوعا         ها اندیشهكتبی كه نمایانگر سیر        

اش هند است،     نمونه. گردد نوردد و جهانی می      دهد و مرزهاى داخلی را می          یمزندگی خود ادامه      
هاى آن   ها، و برداشتن هرگونه محدودیت براى فرهنگ          ى در رسمی كردن تمام زبان        گاند  سیاست
 با  سابقجامعه استعمارزده   هاى غیر خشن و انسان دوستانه او سبب شده كه این              و سیاست  كشور،

 حال آنكه .شودهاى مطم ن پیش رود و از یك كشور عقب مانده به كشور مهد دموكراسی تبدیل          گام
 از نعمت اولیه     انسانها   كند، میلیون  داد می  سوادى بی  در ایران با آن همه قدمت تاریخی، هنوز بی          

 بنویسند و در سرنوشت       بخوانند،قلا  اى برسند كه مست      توانند به مرحله    سواد محرومند، یعنی نمی     
 .خویش سهیم باشند

--------------------------------------- 

ها  اند كه اطلاق واژه ملیت به كردها، آذربایجانی  كردهانتقادى ا عده
. فارس نادرست است    هاى غیر   سایر اقلیت   نیزهاى ایرانی و       و عرب 

شورهاى عربی برود و     بداند باید به یكی از ك      عرباگر كسی خود را     
 باید از ایران به           كندیا اگر كسی خود را آذربایجانی خطاب                   

تواند  ما ایرانی آذرى نداریم، ایرانی نمی                    . آذربایجان برود    
 كردى باشد، ایرانی یا ایرانی است و گرنه باید از                یاآذربایجانی  

 .ایران برود
--------------------------------------- 

 علل اصلی این نقیصه بسته بودن جامعه است،                  ازیكی   .  فاجعه فرهنگی است       این مساله یك    
 انسان را از ابراز هویت فردى و جایگاه فرهنگی و                  ها میلیوناى كه فرهنگ و زبان رسمی            جامعه

هاى  با توجه خیلی سریع و گذرا به یك شاخه از فعالیت.  كرده استمحروممعیارهاى ارزشی خویش 
در عرصه چاپ و . هاى نادرست پی برد هاى روانی و فرهنگی سیاست ابعاد آسیب بهتوان  فرهنگی می
رود و بخش عمده چاپ       هزار بالا نمی   ۵ ایران طبق آمارهاى منتشره، تیراژ از سه تا            درپخش كتاب   

ى ها سازماندر همچو جوى كه اندیشه تحت كنترل است و             روشن است كه     .  تهران متمركز است    در
ى به حاشیه    ها ملیتهاى فكرى     رفارسی زبان وجود ندارد، فرهنگ و خلاقیت         چاپ و نشر آثار غی      

سازان را    خلاقه فرهنگ  آثاراى    كه جاى تاسف دارد؛ چرا كه وقتی جامعه         شود رانده شده پژمرده می   
نویس نامدار   نامه این واژه را واسلاو هاول نمایش     _شود   شود جامعه به گورستان تبدیل می      پذیرا نمی 

او بارها اشاره كرده است كه فرهنگ و توسعه آن در واقع توسعه و بازتاب                   .  برده است  چك به كار  
 فرهنگی بیشتر تولید شود مردم خود را در معرض                          مظاهرهرچه   » .هاست اسرار روح انسان     «

زنده یاد محمد مختارى در اثر        .  جز خیر عمومی چیزى نیست       اینیابند و     هاى متفاوتی می    اندیشه
هاول نظر خود را به      .  مطلبی از واسلاو هاول ترجمه كرده است         فرهنگ، بازخوانی   ماندگار خود در  

 ١٧:پرسد  میجهانیانطور پرسش از همه 
 
 كهبه خودى خود مسلما خیر است، فقط به این دلیل _ هرجا كه رخ دهد_دار فرهنگی   معنا كنشهر  «

ى را به   چیزار كه یك اثر هنرى      آیا این حقیقت آشك   . كند وجود دارد و چیزى را به كسی پیشنهاد می        
 بهتر شدن   جهتو به یك فرد تنها، به هرحال تغییرى در              _ حتی براى یك لحظه    _ رساند كسی می 



 فرهنگی، در   دستاوردشرایط كلی ما نیست؟ و آیا هر دگرگونی در اوضاع و احوال ما به واسطه یك                     
 ٢۵٠_ ٢۴٩ص تمرین مدارا، » گشاید؟ را به روى دستاوردهاى فرهنگی دیگر نمی

  
 ی دگرگونه در مورد فرهنگ، نقد و نظرهای دیدگاه

 
صدایی در طی قرون و   شنید فرهنگی و چند    و ى، زورگویی و عدم باور به اصل گفت       گر سلطهى،  اقتدارگر

 .بنیاد است نهاد و بد  ساختار نظامی را در ایران مستقر كرده كه از ریشه كجاعصار
 

 سایر نیزهاى ایرانی و  ها و عرب اق واژه ملیت به كردها، آذربایجانیاند كه اطل  كردهانتقادى ا عده
 ایرانی و یا     عربگویند كه همه ایرانی هستند و ما            آنها می . فارس نادرست است    هاى غیر  اقلیت

 بداند باید به یكی از        عربكنند كه اگر كسی خود را          و استدلال می   . آذربایجانی ایرانی نداریم   
 باید از ایران به آذربایجان       كندو یا اگر كسی خود را آذربایجانی خطاب            كشورهاى عربی برود     

ما ایرانی آذرى .  یا عرب ایرانی نداریمنداریم،ما ایرانی عرب «گویند  حاملان این اندیشه می. برود
 كردى باشد، ایرانی یا ایرانی است و گرنه باید از ایران             یاتواند آذربایجانی    نداریم، ایرانی نمی  

ى ها اندیشهبه دلیل اینكه این قبیل              ) تابستان_ ٢٠٠٢ القطاع ناصراز متن سخنان         (١٨» .برود
فارسی زبان    كه اظهار شود خللی بر موجودیت و حضور نیمی از مردم غیر             گرانه سلطهطلبانه و    تفوق
 درشناسی خویش  شناسی و جامعه غرض با تحقیقات زبان جا دارد كه اندیشمندان بی. شود ینموارد 

هاست   دههكهها ایرانی كرد و عرب و آذربایجانی،       راه حل نهایی این مشكل كار كنند و از میلیون         
 .اند، عذرخواهی گردد احترامی قرار گرفته رحمانه مورد اهانت و بی بی

 
اند و زبان فارسی تنها زبان ملت  ها از نژاد برتر آریایی  برآنند كه همه ایرانیپردازان اندیشهاین 

خوب، در  . اند ماندهست و بقیه ملیت نیستند و ملیت ندارند بلكه تیره هستند كه در ایران                 ایران ا 
هاى آن را باید در   كه ریشهاستاى  اندیشه. پردازى است قرا ت فرهنگ ایران این هم نوعی اندیشه

ود  این اندیشه از اطلاق ملیت به حد       چراباید پرسید كه    . تاریخ ایران جست و در سیر تحولات آن       
مگر انكار ملیت . ها را ملیت بداند  آذربایجانینیستكند و حاضر  نیمی از مردم ایران خوددارى می
 برد؟  دگرگونه داشتن حضور آن ملیت را از بین میزبانبودن و هویت داشتن و فرهنگ و 

--------------------------------------- 

یت غیرفارسی   فرهنگ و هو    كهنیمی از مردم ایران و شاید بیشتر            
دارند زمانی كه از حقوق زبانی و فرهنگی و ملیتی خویش سخن                     

خواهند خود زبان خود را داشته باشند و مدارس و                 گویند و می    یم
 خود آیینه روح و روان خود را با زبان               وهاى خویش را،      آموزشگاه

 .گیرند پرست می یاجنبمهر غیرایرانی و . مادرى خویش صیقل دهند
--------------------------------------- 

 و  زبانشناسان براى مطالعه فرهنگ و زبان مردم ابتدا به سراغ                شناسی، زبان  هاى زبان  یبررسدر  
 ایرانیت در   .استواژه ایرانی یك لفظ عام جغرافیایی سیاسی         . روند آثار كتبی و فرهنگی آنها می      

ی تاكنون ادامه    مختلف تاریخ به طرق        ها در درازناى    درون خود تنوع فرهنگی دارد و این فرهنگ            
ی داشته و متكلمین آن آثار        كتبزبانی كه الفباى     . داشته است كه جاى بحث آنها در اینجا نیست           

اند ملیت   ی از این سیاره زمین ثبت كرده          های تكهند و مهر و نشان خود را در                ا فرهنگی خلق كرده   
توانیم خود را اثبات       منع و حذف دیگران نمی       با طرد و  . شویمنباید از این واژه هراسناك        . هستند



ی باشد كه در درون یك كشور و در درون مرزهاى یك مملكت                       خوشحالدر واقع باید جاى        . كنیم
هاى خاص خویش در كنار هم دوستانه زندگی كنند و باید                و فرهنگ  ها زبانهاى گوناگونی با      ملیت

 و با فراغ خاطر هویت و موجودیت خود را بدون           شرایطی فراهم باشد كه آنها بتوانند به طور یكسان        
 خویش  تكلمشناسی، با نوع زبان و       اى در اصول زبان    انسان و هر موجود زنده    . ی ابراز كنند  محدودیت

شود و یا     یمطبیعی است وقتی هویت و موجودیت انسانی به زیر سوال كشیده                     . شود شناخته می 
 و آرزوهایش را     آمالشود كه با آزادى و سعه صدر           فضاى مناسب و جو درخورى براى او فراهم نمی          

ی بر او وارد شود، ناگزیر رو         ناروایبالد، آزادانه سخن بگوید و اتهامات          بیان كند و برآنچه كه می       
بنابراین . رود  زاده شده و با هم او به گور می            اوحال آنكه ملیت هر انسانی با         . آورد به تقابل می  

 باید حرمت حریم انسان را داشته باشیم، انسانی كه                    شودیده   قبل از اینكه به خاك خود ناز             
 .ی كه خلاق فرهنگ و رویاننده و مولد استانساندهنده تن و جان خاك است،  آرایش

--------------------------------------- 

 كهاند    هاى غیر فارسی زبان در اندیشه            مردم ایران، بویژه ملیت      
ه طور صریح و شفاف بیان كنند و         حضور معنوى و فرهنگی خود را ب       

 در ایران چند فرهنگی، بتوانند حقوق از           كهبه روشنی خواستارند     
 تلویزیونی و یا     برنامهامروز هر    . دست رفته خود را داشته باشند       

رادیویی و یا هر رسانه رسمی و یا غیررسمی كه نام ملی بر                             
شته باشد   بیفزاید و نمایندگانی از نیمی از مردم ایران ندا         پسوندش

 ملی نیست فقط فارسی است
--------------------------------------- 

 پژوهشگرانی فرهنگ ایران و بررسی علل عدم رشد فرهنگی این كشور باستانی هریك از بازخواندر 
 ایران نشان   فرهنگبازخوانی  . اند هاى علوم انسانی و اجتماعی به نتایج قابل توجهی رسیده           عرصه

 بوده است و از همین       غایبدر تاریخ تفكر ما اندیشه فردیت و احترام به حقوق انسان                دهد كه    می
 و فقهاى این سرزمین بودند، در   سلاطینگویی و تعمیم روش عام حكام و         نقیصه است كه همیشه كلی    

ها  ها، توده  یكطرف حاكمان، شاهان، اربابان، فقیهان و فرماندهان و در طرف دیگر عوام، رعایا، امت              
 این نوع نگرش كه ریشه عمیق در فرهنگ ما دارد فردیت انسان               در. و یا مردم در صحنه بوده است       

دهدكه انسان ایرانی هنوز به مقامی نرسید ه كه                    ما نشان می      فرهنگبازخوانی   . حضور ندارد  
 .  خویش باشد كه بتواند در امور جامعه مشاركت داشته باشدمستقلآگاهانه صاحب اندیشه 

 
شنید در طی قرون ساختار نظامی را در           و ی و عدم باور به اصل گفت        زورگویگرى،   رى، سلطه اقتدارگ

این ساختار مستقر و نهادى شده بنیانی است . نهاد و بدبنیاد است  كه از ریشه كجكردهایران مستقر 
 سیراین ساختار نادرست طورى در       .  انسانی كه با اصل حق و حقوق فرد انسان در تباین است               غیر

ی كه حقوق   بندگاناند،   تاریخ عمل كرده كه مردم فقط به عنوان بندگان زنجیرى در نظر گرفته شده                
 كه خیر و شر آنها را         دارندفردى ندارند و از نظر حاكمان قابل اعتماد نیستند و نیاز به زعمایی                   

مه داده   به سلطه خویش ادا      مختلفهاى   تعیین كند و از همین دیدگاه است كه اقتدارگرى در رنگ               
زند كه تاكنون براى اكثر مردم ناگفته مانده  یمبازخوانی فرهنگ ایران پرده از رازهایی كنار    . است
 به روشی و هر زمان به ترفندى مردم را به اطاعت             دورانحكام دولتی هرزمان به رنگی و هر        . است

آمدند   و به حساب می    مردم تا زمانی اهمیت داشتند    .  آنها بدهند  بهآنكه فرصت اندیشه     برداشته بی 
این همان رابطه كج نهاد مستقر . اند و در قید انقیاد آنان وار در خدمت حاكمان بوده كه به طور توده  

 قالب  درمردم یا   . ى است كه از راه خوانین، سلاطین، حكام قلدر به فقاهت مطلقه رسیده است               ا شده



 حاكم و یا    گران سلطهه تنها مطیع اوامر     رفت امت یا رعیت دست در سینه بوده و یا اینكه انتظار می             
.  پرده نگه داشته است       درزعماى دینی باشند و این نظم كریه همچنان فردیت انسان ایرانی را                       

فرهنگ .  تكان دهنده است       كهسازد    بازخوانی فرهنگ ایران پژوهنده را به نكاتی رهنمون می                   
فرهنگ .  و اساطیر دارد      ها گذشتهه   ورزى همواره میل ب       گرى براى ممانعت مردم از اندیشه           سلطه
 افتخار به یك قدمت موهوم همواره           فرهنگنمایی قرون منسوخ شده،         پرستی، فرهنگ بزرگ    گذشته

به حق و حقوق خویش به آزادى       .  بیندیشد خودشسدى بوده تا فردیت انسان ایرانی به حقوق فردى           
ه خویش براى ابراز هویت          خویش و به حق حق          نظراتفردى، به حق خویش براى بیان آزادانه               

 .فرهنگی و زبانی خویش

--------------------------------------- 

اى  ها ایرانی در جامعه    توان داشت كه این میلیون      چگونه انتظار می  
تابد و اسباب گسترش و آموزش آنها   زبان و فرهنگ آنها را برنمیكه

ود را سهیم در    كند، در بهبود جامعه مشاركت كنند و خ        را فراهم نمی  
ى سخن گفت حال      سالار مردمتوان از     نمی. سرنوشت خویش بدانند   

ها انسان از حق ابتدایی تمرین اجزاى فرهنگی خویش             آنكه میلیون 
 .محروم بمانند

--------------------------------------- 

شخصیت انسان  بین به نوعی فردیت، هویت و          همین ساختار مستقر شده كج بنیاد گذشته         نیزامروز  
 برسد، در   قدرتدهد كه خود به       وار در برابر سدى قرار می       گیرد و آنها را توده      ی را نادیده می    ایران

هرچند كه ممكن است    . باشدگرى فردى باور داشته      این اندیشه ایرانی كسی است كه به قدرت سلطه        
و هویت غیرفارسی دارند  فرهنگ كهنیمی از مردم ایران و شاید بیشتر . به این صراحت گفته نشود

خواهند خود زبان خود را  گویند و می یمزمانی كه از حقوق زبانی و فرهنگی و ملیتی خویش سخن 
 خود آیینه روح و روان خود را با زبان مادرى            وهاى خویش را،     داشته باشند و مدارس و آموزشگاه     

اى است است كه       ن اندیشه این هما . گیرند پرست می  یاجنبمهر غیرایرانی و      . خویش صیقل دهند   
توصیفی كه  . گی از آن نام برده است        در قالب ترم شبان رمه       نستوهاندیش   محمد مختارى، این آزاد    

هاى غیر فارسی زبان در      مردم ایران، بویژه ملیت   جاى خوشحالی است كه     . استدار   به غایت معنی  
 بیان كنند و به روشنی          حضور معنوى و فرهنگی خود را به طور صریح و شفاف                   كهاند   اندیشه

امروز هر .  در ایران چند فرهنگی، بتوانند حقوق از دست رفته خود را داشته باشند             كهخواستارند  
 پسوندش تلویزیونی و یا رادیویی و یا هر رسانه رسمی و یا غیررسمی كه نام ملی بر                            برنامه

 . فقط فارسی استبیفزاید و نمایندگانی از نیمی از مردم ایران نداشته باشد ملی نیست
 

ها نفر از هموطنان ایرانی ما قادر به تكلم زبان            دهد كه میلیون  ̃ ایران نشان می   فرهنگی  بازخوان
 زبان و كهاى  ها ایرانی در جامعه توان داشت كه این میلیون حال چگونه انتظار می. ی نیستندفارس

كند، در بهبود جامعه       م نمی تابد و اسباب گسترش و آموزش آنها را فراه              فرهنگ آنها را برنمی     
ی و   دموكراسبنابراین صحبت از         .مشاركت كنند و خود را سهیم در سرنوشت خویش بدانند                     

ى سخن گفت سالار مردمتوان از  نمی. سالارى باید با بازخوانی فرهنگ ما همگونی داشته باشد مردم
 نكته به   .حروم بمانند ها انسان از حق ابتدایی تمرین اجزاى فرهنگی خویش م             حال آنكه میلیون  

 : چند فرهنگی استجامعهغایت با اهمیت دیگر نگرش نو و دگرگونه به فرهنگ در یك 
  

 ى اخلاقی و فرهنگیها ارزشتغییر 



 
هاى ارزشی در سیر تحول و تغییرند و همراه زمان و                   ی نیز همانند سایر سیستم       فرهنگى  ها ارزش

 وی مقدس   زمانهایی كه    ها، اسناد و پندنامه    ا، نوشته ه منشورها، آیین . هاى آن در حركتند    ىنیازمند
توان عینا ابدى   نمیراشدند هرچند كه جزء پیشینه تاریخی هر ملتی هستند، آنها  مترقی شمرده می 

هاى انسان و حقوقی او را در نظر         یویژگهاى جدید    و ازلی دانست، باید متناسب با شرایط و ضرورت         
چرا كه سكنه یك     . ى او مورد بررسی قرار داد       فرد را با نیازهاى      گرفت و روح و روان انسان مدرن        

 اید ولوژى و مكتبی نیستند كه هر زمان سربازوار در            یاكشورى، ملك طلق یك نظام و یا اندیشه و            
ها و    اندیشید و فرهنگ نو شدن، فرهنگ احترام به انسان            تغییراتباید به   . اطاعت و انقیاد باشند    

در این مسیر است كه      .  جامعه جایگزین فرهنگ اقتدارگرى و سلطه نمود         درهویت و هستی آنها را        
هاى دیروزى را با نیازهاى        آیند، ارزش  ها خود به سخن در می         انسان. شود  می بازهاى جدیدى     افق

باور به تغییر    . گیرند آمیزند و براى فرداى خویش آگاهانه تصمیم می            فرهنگی امروز می    واخلاقی  
 است كه باید آموخته شود، باید شجاعت و جسارت آن وجود داشته باشد كه                          ى فرهنگی ها ارزش
 از فرهنگ گرایشها و با  با تغییر سیستم ارزش. ى ارزشی و مستقر گذشته را از نو معنی كردها نظام

ی است كه راه        دموكراسسالارى و      گویی و فرماندهی به فرهنگ گفتمانی، مردم               اقتدارگرى، گلی  
 و عصبیت و تشنج و          خشونت و فرهنگ كور مطلق اندیشی كه جاده صاف كن                   شود جامعه باز می   

دهد و همه این پروسه نیاز به        یمورزى، تحول و تغییر      انسداد است، جاى خود را به فرهنگ اندیشه        
تحول درونی وقتی در جامعه در افراد         . شود یمتحول درونی دارد كه از راه آگاهی مردمی حاصل              

مدارا و تحمل و بخشش جاى آن  افتد و فرهنگ ی میتازندگگرا از  ق بین خشونتپدید آمد، فرهنگ مطل
 ). به بررسی جداگانه داردنیازاین بحثی است كه . (گیرد را می

 
هاى خویش   ها و اندیشه     سردار سپه آزادى مطبوعات را به زیان خود و به زیان نقشه                      خانرضا  

 .و با آنها در جنگ و گریز بود... دانست یم
  
 ی و مطبوعات فرهنگیمطبوعاترهنگ ف
  

  مردم در پهنه متون كتبیفرهنگى سیما

 
باید به طور دقیق به اعماق رفت و          .  كارى است كه نیاز به پژوهش مستقیم دارد          فرهنگی  بازخوان
ابزار این . كردگون انسان را در پهنه تاریخ و زمان و مكان استخراج  ى موجود از ابعاد گونهتصویرها
 دست اول است و      اطلاعاتهاى گزافه گو، بلكه       هاى كلی، نه كلی بافی      ه تعریف و توصیف    كار هم ن  

با مردم كه منبع     . توان دریافت  یمفرهنگ را از سیماى زندگی مردم          . اسناد زنده و كاوش مستقیم      
 او آشنا شد، آنگاه با یك برنامه مشخص         بااولیه فرهنگ هستند مرتبط شد، انسان را خوب شناخت،           

فرهنگ با همه چیز ما        . ی را بررسی كرد     خاصشی سیماى ملتی، گروهی، قشرى و یا پدیده               پژوه
 . هاست  بازتابنده تفكر و اندیشه انسانمطبوعاتهاست،  مرتبط است مطبوعات بخشی از فرهنگ ملت

 
عرصه . كند ها در مطبوعات جلوه می          انسان  خلاقانهدر جهان امروزى بخشی از فرهنگ كتبی و                 

ى شدن حیات اندیشه روزانه مردم است، عرصه             جاررصه سیلان فرهنگ است، عرصه         مطبوعات ع 
مطالعه دقیق سیر مطبوعات در جوامع بشرى          . هاست دیدگاهها و میدان تبادل نظرها و           پیوند ملت 

گذارى حكام و مسوولین به این         ى، خلاقیت هنرى و كیفیت ارزش       فكرتواند نشانگر نحوه زندگی        می
بازخوانی فرهنگ هر ملتی بدون قرا ت روند مطبوعات و                 . ی باشد  انسانگ   خصیصه اصلی فرهن    

 و اهل قلم مشكل است چرا كه مطبوعات اسناد كتبی هستند كه در                       نگاران روزنامهروایت زندگی    
ى بعدهاى   كنند و آن را به نسل      ها را ثبت و ضبط می       همانند انبارى تراوشات ذهنی ملت     خودحافظه  

ى و اطلاعات   فكرهاى   كنند، داده  هاى انسانی رشد می    ز این رهگذر است كه تمدن     نمایند و ا   منتقل می 



 مطبوعات معرف    ویژهآثار كتبی و به        . خورند شود و فرهنگ و تمدن با هم گره می                رد و بدل می     
 در زندگی و فرهنگ هر مطالعهبنابراین بهتر است كه براى . فرهنگ و كیفیت رشد فرهنگی هر ملتند

چرا كه از طریق این نشریات        .  كرد مطالعه و آثار تدوین شده به زبان آن ملت را                ملتی مطبوعات 
از طریق همین    . دهد  تمدن خود را نشان می        واست كه هر ملتی سطح درك و دانش و میزان رشد                   

یابند و سیماى مردم را براى جهانیان معرفی            می نشرگون   ها و مجلات است كه افكار گونه         روزنامه
 كه در سیر تاریخ فرهنگ ما مطبوعات فرهنگی چه سرنوشتی             پرسیدتوان    این سخن می    با. كنند می

اند و مردم     ایران چند عدد نشریه، روزنامه و یا سند كتبی داشته            مردمحدود نیمی از     . داشته است 
 زبان، تاریخ، پیشینه شهروندى و گذشته و حال فرداى یكدیگر مطلع                          فرهنگ،ایران چگونه از        

 اند؟ شده
 
ها و بررسی فرهنگ مطبوعاتی آنها در ازمنه مختلف              جهانی نیز مطالعه مطبوعات ملت       عرصهر  د

 مطالعهبراى مثال   . دهد دست می  ى كلی از سیر و حال فرهنگ و تمدن دوره مورد نظر را به                   تصویر
 انگلیس را به استعمارمطبوعات و اسناد كتبی در هندوستان ماقبل گاندى، تصویرى روشن از سیماى 

 مطالعه مطبوعات ایران شماى   كههمین گونه است كه در تاریخ ایران و دوران معاصر           . دهد دست می 
اى از دوران      مثال ویژه  . دهد  می  دستورزان به      كلی از نحوه تنفس اندیشه و حال و روز فرهنگ                  
 : دهد ی مردم نشان می                آگاهپرور را در                  مشروطه، نقش مطبوعات و فرهنگ ترقی                            

.  است میرزا فتحعلی آخوندزاده   عامیانه،برجسته نمایش، تاتر، داستان و فرهنگ         ورزان   از فرهنگ 
ی از اهالی خامنه از توابع ارونق انزاب آذربایجان            تقپرور میرزا محمد      آخوندزاده از خانواده ادب    

آثار نمایشی او به ویژه كتاب تمثیلات         .  مشهور شده است    ایراننویسی   بود كه به پدر نمایش نامه       
 آذربایجانی نوشته شده، آیینه تمام نماى اخلاقی، عادات و آداب مردم             ساده به زبان روان و      وى كه 
در هریك از این تمثیلات ما خود را در زمان تحریر داستان و در                       «... زبان آذربایجان است    تركی
 شاكپوافراد مجلس یكایك با اخلاق و صفات و با           . یابیم  اوضاع و احوالی كه توصیف شده می        میان

خندیم و    آنان می  باكنیم،   شوند و ما گفتار و كردار آنان را به خوبی درك می            خود از برابر ما رد می     
  ١٩» .گرییم با آنان می

 
هاى مطروحه در     تواند بازخوانی اندیشه    نویسی می   تاریخ مطبوعات و فرهنگ روزنامه         درپژوهش  

 دقیقن تاریخ فرهنگی نیاز به مطالعه            تاریخ فرهنگ را به ما نشان دهد كه هر دوره از ای                    سیر
ها و    پهلوى دورانهمچنین است سیر اندیشه و زندگی فرهنگی در          . ها دارد  اسناد و استخراج اندیشه   

 . ساله حاكمیت ت وكراسی در ایران٢٣نیز در 

 
بندهاى ممیزى و كنترل است اما به             مطبوعاتی هنوز همچنان اسیر قیدو        فرهنگدر ایران امروز       

گیر شدن اطلاعات، كنترل تا حدودى از            اى و شبكه جهانی و همه         آورى رایانه   فن سریعشد  سبب ر 
 ورزان فرهنگ سال و مطالعه جنگ و گریز مطبوعاتیان و            ٢٣اما همین   . است  خارج شده  حاكماندست  

 .ى را نشان دهداستبدادآلود و  خودكافی است كه عرصه تنگ، محدود، پرفشار، پرتناقض، توط ه
 

.  و سابقه كار مطبوعاتیان و تاریخ اهل قلم در كشورهاى بسته چندان دلگشا نیست          مطبوعاته  پروند
روایت . كند یمانگیزى را تداعی      بخش ویژه فرهنگی، هنگام بازخوانی فرهنگ ایران، داستان غم          این

 و  پژوهش، فرهنگ نقدفرهنگدهد كه فرهنگ كندوكاو،  فرهنگ ما و تعمق در تاریخ اندیشه نشان می
یابی و یافتن چراها از فرهنگ ما غایب بوده و در عوض ضد فرهنگ سكوت جایگزین بوده است،                    علت

به این صورت   .  شرقی، ناشی شده است     استبدادریشه فرهنگ سكوت و خفقان از اندیشه قدرت، در             
كننده و   ورز، نقد  اند كه در آن انسان به مرتبه موجود اندیشه         كه صاحبان قدرت نظمی را مستقر كرده      

هاى تحت   حاكمان هرگز چنین مقامی به انسان        . یابد  نمی ارتقاكننده در سرنوشت خویش         مشاركت
هاى   گونه كه هرگز در قرا ت فرهنگ ما زنان، به عنوان انسان               همان. حاكمیت خویش قایل نبودند    



اشاره خواهد  ند كه در بخش بعدى به آن           ا  با مردان در نظر گرفته نشده        برابرمدرك، آگاه، فعال و      
هایی  پرستی و حرص و طمع صدارت و سلطنت، به اشكال مختلف ارزش                                 قدرت  استبداد،. شد
 . ستاند آفرینند كه از انسان جوهره انسانی آنها را، كه عشق به آزادى است، می یم
 

د ى را سنوآوریابد كه بارورى و خلاقیت و  شود و دوام می گردد، تبلیغ می  نظامی مستقر مینتیجهدر 
 به مفهوم بارآورى و     وهاى دیگر به كالچر یا كولتور معروف است           كند، یعنی فرهنگ كه در زبان       می

 و ثابت     متحجر Fixedشود و نوعی از اندیشه ایستا، فیكس شده                   است از مفهوم تهی می          كشت
 در. شود ایستد و سیكل تاریخ تكرار می         باز می   حركتدر همچو جوى فرهنگ از        . گردد جایگزین می 

 مانده، عقیم و نازا بوده است، علیرغم قدمت تاریخی             واپسورزى فرهنگ ما      عرصه مطبوعات و قلم    
 رشد نكرده و همان آفت استبداد فردى این غنچه زیباى هستی             چندانفرهنگ مطبوعات در كشور ما      

 دهد كه از تاریخ چند هزار ساله          بازخوانی فرهنگ نشان می    .  كرده است   خفهآدمیان را در نطفه       
به طور خلاصه باید گفته شود كه تا         «. گذرد  فرهنگ مطبوعاتی كمتر از صدسال می       عمرقدیم ما، از    

نویسی به معناى امروزى در ایران معمول نبوده و اوراقی كه به نام                           مشروطه، روزنامه    ازپیش   
 در این   )پور یحیی آرین    ٣ ج   ۵۶ص  (» .است یافت، در انحصار دربار و دولت بوده         انتشار می  روزنامه

نویسان،  سرنوشت مطبوعاتیان را از زبان تاریخ                 . ایم صدسالی كه فرهنگ مطبوعاتی داشته              
 :پژوهشگران و آمار پردازان بخوانید

 
هاى خویش   ها و اندیشه     سپه آزادى مطبوعات را به زیان خود و به زیان نقشه                    سرداررضاخان  «
رسد و   یمس این سردار به مقام سلطنت          سپ ۶٢ص  ٢٠» .و با آنها در جنگ و گریز بود          ... دانست یم

كرد و تنها      یمو كاملا در مندرجات جراید نظارت             : كند سان عمل می     ببینیم فرهنگ اندیشه چه      
ى خود جانب حزم و      ها نوشتهتوانستند به انتشار خود ادامه دهند كه نه تنها در               هایی می  روزنامه

. ٢١» . و جانبدارى كنند         تقویتدولت    كردند، بلكه از اعمال و رفتار                    احتیاط را رعایت می         
 تیر مجلس ضمن نطق مشروحی درباره مطبوعات و فرهنگ چنین                  ١٧الشعراى بهار در جلسه         ملك
اگر یك مقاله آزادترى      . كنند  می سانسورها آزاد نیستند، در مطابع جراید ما را                 روزنامه«: گفت

 ۶٢ص ٢٢» ...كنند نوشته شود، روزنامه را توقیف می
 

دهد كه مطبوعات یكی از اركان خلاقیت فكرى،           ى فرهنگ در جامعه ایران نشان می        اجزای  بازخوان
ى و  ممیزهاى دگرگونه، همواره در محاق         روشنگرى، و وسیله ارتباطی مردم با جهان و اندیشه           ابزار

نب جا به  به طور حق   كهگیرد   اى سرچشمه می   ها خود از اندیشه    و این كنترل اندیشه   . اند سانسور بوده 
تر  و كم مایه   » تر پست« را    مردماى كه عامه      اندیشه. و طبیعی حق و حقوقی به مردم قایل نیست             

 اندیشه خاص دوره صدساله اخیر نیست        این. داند بیند و دولتمردان را حاكم اندیشه دیگران می          می
ه همان  هاى گذشته تاریخ ما نیز در ب           دوران درستیزى همیشه رایج بوده، حتی         كه فرهنگ اندیشه   

شدند كه آنها توان اندیشه، خلاقیت و         مقام قایل نمی   اینگو اینكه براى مردم     . پاشنه چرخیده است  
در جامعه طبقاتی عهد ساسانیان، چنانكه فردوسی و دیگر                       «: نویسد یمراوندى   . تفكر دارند  

و معتقد بودند   دادند   اندوزى نمی  اند، به طبقات پایین جامعه اجازه دانش         شده متذكرپژوهندگان نیز   
 در چون علم و ادب و كتابت بیابند، طلب كارهاى بزرگ كنند و چون بیابند                             زادگان فرومایهكه  

 دست  كههاى بزرگان را از آن نگه دارند             رنجانیدن خاطر و دفع مرتبه بزرگان كوشند و من نفس               
 ٢١ص٢۴» ...گان بدیشان رسد تطاول و زبان تعرض فرومایه

  
ها قدرتمداران این حق را از مردم           دهد كه قرن    ورزى نشان می      و فرهنگ   هنگفرمطالعه سیرو گذار     

كردند كه مردم بتوانند آزادانه دسترسی به امكانات تولید فرهنگی داشته باشند و از                           یمسلب   
ى و آزاد پرداز اندیشهورزى،   مشروطه تا به حال، كه جهان چهار اسبه در عرصه مطبوعات، قلمدوران

گران آزاد دست بالا       اندیشه بهرود، همچنان اندیشه كنترل تفكر مردم و اعمال فشار              فكرى جلو می  



توجهی و یا كم       بیشتر مردم علل بی     . ام دادههایی كه با مردم انجام           با مصاحبه . را داشته است   
روندى كه   :اند  به این شیوه بیان كرده        ١٣۵٧ از    قبلتوجهی خود را به مطبوعات رسمی در دوران              

 . ادامه یافته است همچنان
 
نویسند، ما كه روزنامه مستقلی نداریم        خودشان است، هرچه خودشان خواستند می       مالها   روزنامه«

 دوران  در) نقل به معنی از سخنان مردم       (» .ها را بخرید    چه ارزشی دارد كه این روزنامه        بنابراین
 جوانان، پاى   ویژهدم عادى، به    خواهد ریشه دواند و مر      طلبی در جامعه می    اخیر نیز كه موج اصلاح     
اند، باز هم    در رابطه ) اینترنت(هاى جهانی    ها، شبكه  اند و با جهان رایانه       در عرصه اندیشه نهاده    

 تلاش در جلوگیرى از گسترش فرهنگ       قدیمگراى حاكم همچنان بر همان سبك و سیاق           اندیشه مطلق 
ى نوعی حاد شده است كه در یك مدت            زستی فرهنگ ِتوقیف مطبوعات و فرهنگ       . اندیشی دارد  آزاد
 . نشریه فرهنگی توقیف شده است٨۵ سال حدود ۴تر از  كم

--------------------------------------- 

شناسی و     غرض با تحقیقات زبان          جا دارد كه اندیشمندان بی             
 راه حل نهایی این مشكل كار كنند و از                  درشناسی خویش     جامعه
هاست   دهه   كهعرب و آذربایجانی،            ها ایرانی كرد و                میلیون

اند، عذرخواهی    احترامی قرار گرفته     رحمانه مورد اهانت و بی          بی
 .گردد

--------------------------------------- 

 فرهنگ.  توجهی معلوم میگردد كه فرهنگ خارج از زندگی این انسانها وجود خارجی ندارد               اندكبا  
از . جست آناندگی و مسیر حیات و تغییر و تحولات درونی               را در كلیه ابعاد آن باید از درون زن             

 فرهنگ ما روشن     درطریق مطالعه این تحولات و حضور در جوامع ایرانی نقاط نورانی و ظلمانی                     
تداوم فرهنگ  .  است    اخیرمیگردد كه نمونه اش بازتاب فرهنگ مكتبی دینی در دو دهه و اندى                       

 مختلف اجتماعی سیاسی و     ابعادی بوده است كه در       خشونت خودكامگان تغذیه كننده منظومه خشن      
 فرهنگی خود را نمایانده است

  
 . یادداشتهاى این نوشتار با توضیحات نویسنده در پایان مقال گنجانده خواهد شدومنابع 

 .ی از این نوشته در نشریه پیوند ونكوور نشر یافته استهایتكه *
 ادامه دارد

 


