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در باره ي جداسري
در جهان امروز انسان ها در پناه محدوده هاي سياسي که کشور نام دارد قرار گرفته و هر کدام بر مبناي
مقررات و قوانين حاکم در کشورشان با کشور هاي همسايه ارتباط بر قرار مي کنند و هنگامي که کسي به
کشوري وارد مي شود (بجُز در موارد ويژه) تنها گذر نامه کشور متبوع وي است که چهره اي قانوني به وي
داده و به تبعيت از روابط دولت هاي دو کشور ،نسبت به وي رفتار مي شود .و از اين ديدگاه است که هنگام
بر خورد با وي ،او را دوست مي پندارند يا نادوست ،قابل اعتماد مي پندارند يا مشکوک و هيچ نمي انديشند
که آن کس به صورت مستقل چه شخصيتي دارد .اين شيوه ي بر خورد و تقسيم بندي انسان ها چنان در
جهان امروز مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است که ،مي توان گفت کسي که وابستگي قابل تعريفي به
يکي از کشور هاي شناخته شده در جهان نداشته باشد  -که تنها شناسه ي اين وابستگي در درون کشور،
شناسنامه و برون آن ،گذر نامه است -تقريباً فاقد حقوق يک انسان اجتماعي خواهد بود .شايد اين پرسش
رُخ نمايد که مبناي اين تقسيم بندي جهاني چه بوده و يا چه هست که هر گروهي از مردم جهان به
کشوري اَندَ َرند و بايد خود را از آن بدانند .گفتار پيش روي را به سبب آنکه هدفي ديگر در سَر است چنان
مجالي در خود نمي يابد که به گستردگي پاسخ آن را باز گويد ليکن به خالصه مي توان گفت عوامل تعين
کننده در اين بخش بندي جهاني يکي تاريخ و فرهنگ آن مردمان است و ديگري جغرافيا ،و باقي مانده،
نتيجه ي جنگ هاي پيشين و گرفتن و از دست دادن ها است که به انجام ،هرچه بوده فرآورده اش همان
است که اکنون پيش روي ما است و پايه ي ارتباط هاي مردمان جهان امروز نيز در درجه ي اول ،همين
وابستگي آنان به کشور متبوع فعلي و در درجه ي دوم تناسب نيرو ها و شکل ارتباط بين دولت هاي آنان
است و از همين جا است که مقوله ي ملت جاي ويژه ي خود را مي يابد و مي توانيم آ ن را اين گونه تعريف
کنيم :ملت مجموعه اي از مردمان گوناگون هستند که در زير يک حاکميت سياسي زندگاني به سر مي برند
و هنگام برخورد با ديگر مردمان با يک گذرنامه ي معين ،هويت خود را مي نمايانند.
اين تعريف از آن نظر داراي اهميت است که ذهن کاربَرِ گذرنامه را متوجه ي محدويت آن ساخته و مانع
از پيوستگي به اقوام برون مرزي و مردمان ديگر کشورها ميشود  .اما اقوامي که در کنار يکديگر يک کشور
يا يک ملت را تشکيل مي دهند روابطي سَواي روابط ملت هاي بيگانه به هم ،دارند .هدف اين نوشتار بررسي
ارتباط و انتظارات و چالش هاي بين اقوام گوناگون درون يک کشور است که در زير به آن پرداخته شده
است.

همان گونه که ملت ها به لحاظ فرهنگ ،زبان  ،ويژگي هاي ظاهري و ديگر مشخصه ها ،نا َهمبَري هايي
نسبت به هم دارند همين اختالف نيز در درون مردمان يک کشور مي تواند وجود داشته باشد ولي در برخي
کم رنگ تر و در برخي پر رنگتر ،اما در دنياي امروز هيچ يک از ويژگيها و تفاوتهاي ياد شده سبب حذف
وابستگي آنان از کشور متبوع خود نخواهد شد و همه مردم در سود و زيان هاي ملي که متوجه کشور مي
شود سهيم خواهند بود ولي در مورد قوانين اقتصادي ،اجتماعي و سياسي تصويب شده در هرکشور ممکن
است اليه هايي سود بيشتري بَرند و اليه هاي ديگر کمتر ،ولي اليه هاي اجتماعي مردماني هستند که به علت
جايگاه اجتماعي و شيوه ي کسب درآمد و ارتباطشان با مقولههاي کار و سرمايه از يکديگر جدا شده اند نه به
دليل مشخصه هاي زبان و مذهب و موقعيت هاي اجتماعي و ظاهري آنان .در چنين شرايطي ،طبيعي است
که اليه هاي گوناگون اجتماعي (در چهار چوب قوانين روان در آن کشور) هر يک مي کوشند به نوعي کفهي
سنگين سود را از آن خود سازد  .در چنين کشوري همواره دو يا چند جريان بزرگ اجتماعي به چالش با
يکديگر مشغول هستند که نام آن ها (در کشور هاي مردم ساالر) بسته به وضعيت صندوق هاي راي ،اکثريت
و يا اقليت خواهد بود .بنابراين مي توانيم بگوييم «اکثريت» به کساني گفته مي شود که بنا به اصول قانون
اساسي در مدتي معين اختيار اداره ي امور را با ميانجي گري آراي مردم در محدوده اي تعريف شده به دست
آورد ه باشند و اقليت نيز کساني هستند که به دليل داشتن آرايي کمتر نسبت به گروه پيشين  ،چنين
اختياري به آنان داده نشده است  .بر اين پايه در يک کشو ِر مردم ساالر هيچ تعريف سياسي ديگري براي
اکثريت و اقليت نخواهيم داشت ولي ممکن است در زمينه هاي غير سياسي اقليت و اکثريت هايي داشته
باشيم مانند اکثريت سياه پوست ،اقليت زرد مو ،اکثريت انگليسي زبان ،اقليت آلماني زبان ،اکثريت زنان و يا
اقليت پيران که همه ي اين گروه ها ممکن است در تصميم گيري هاي قانون گذاران اثرهايي داشته باشند
زيرا که آن ها مايل هستند تا جايي که آسيبي به کشور نرسد با پشت دادن به منطق و استدالل شرايط
بهتري براي خود فراهم سازند .براي نمونه ممکن است پيران و يا معلوالن بخواهند در اتوبوس هاي شهري
چند صندلي ويژه براي آنان خالي نگهداشته شود تا سختي حاصل از شرايطي را که دارند کمتر بر آنان اثر
گذارد ولي اين خواسته ي اقليت چيزي است که استداللي متين به پشت دارد همانگونه که اکثريت نمي
تواند به عنوان اکثريت ،حقي را که در چهار چوب حقوق بشر از آن نام برده شده از اقليتي بگيرد و يا آنان
را محروم کند ،به ويژه آنکه در ميدان چالش هاي سياسي هر اکثريتي ممکن است روزي اقليت شود و وارونه
ي آن .و اما حقوق بشر ،همه مي دانيم که همه ي افراد بشر و به تبع آن افراد يک کشور نيازهايي دارند که
جدا از اقليت و يا اکثريت بودن آنان است .هر کس نياز دارد براي بهبود زندگي خود بکوشد و در اين راه
شايسته و بايسته است از همه ي هوش و خرد و دانش خود بهره بگيرد .اين ها همه نياز هاي انساني است،
نياز همه ي انسان ها ،و چنين نيست که بيانگاريم اگر مردماني به زبان ديگر با هم گفتگو کنند نيازهايشان از
گروهي ديگر است .و چنانچه کسي چنين انگارد که گروهي از انسان ها هستند که به دليل زبان متفاوت و

يا ويژگي رنگ و پوست و يا پيچش مو نياز هاي جُز آن دارند در گرداب نژاد پرستي افتاده است  .سخن اين
گروه را تا زماني که اظهار نظر باشد مي توان شنيد و از کنارش گذشت ولي اين امکان هست که در کشوري
به بخشي از مردم به نادرست از جانب گروهي که زمام کشور را در دست دارند ستمي روا داشته شود که
معناي آن پايمال کردن حقوق انساني بخشي از مردم کشور است و در چنين شرايطي در عهده ي همه ي
ملت است که براي برقراري مردم ساالري و رعايت حقوق انساني آن بخش از هم ميهنان بکوشد ولي پاره
گاهي مي شود که اقليتي سوداي جدا سري جزيي و يا کلي سر مي دهند که ،حقوق ما به عنوان يک اقليت
رعايت نمي شود و استدالل هايي بر اين پايه مي کنند که «در منطقه ي ما فقر النه کرده است و به ما توجه
نمي شود ،درد ما را يکي مثل ما مي تواند دريابد  ،بايد شهردار و فرماندار از خود ما باشد تا بفهمد درد ما
چيست ،بايد قوه ي مجريه و قوه ي قضاييه نيز از خود ما باشد  ،چرا ما بايد به زبان غير مادري خود درس
بخوانيم ،بايد فرزندان تا باالترين رده ها به زبان مادري خود درس بخوانند ،چرا بايد فالن پيرزن روستا که
زبان رسمي کشور را نمي داند براي رفتن به پزشک يک مترجم همراه خود ببرد و چرا ما بايد براي سخن
گويي به زبان ديگران چنين ستمي بر خود هموار سازيم و چاره اين است که از باقي مردم جداسَر شويم تا
زندگي مان بهتر شود»  .اين سخنان اگر از روي دور انديشي شنيده نشود ممکن است کساني را به درست
بودن آن ها قانع کند ولي پاسخ هايي براي آن نيز هست که بايد آنها را هم شنيد و سپس به داوري نشست.
نخستين سخني که معموالً در راس اين گفتارها قرار دارد آن است که به منطقه ي ما بي اعتنايي مي شود و
فقر و بيکاري سراپاي مردم را گرفته است  .در پاسخ به اين گفتار مي پرسيم آيا فقط به منطقه ي شما بي
اعتنايي شده است ،آيا در کنار استان يا منطقه ي شما استاني نيست که مانند استان شما دچار چنان فقري
و حتي بيشتر از آن -باشد ،چرا براي جدا سري با آنان همکنار نمي شويد (يعني به آنان نمي گوييد بياييدبا هم نغمه ي جدايي سردهيم)  ،چرا فقط با آناني همدردي مي کنيد که با شما همزبان هستند  .آيا آن
دردهايي که شما داريد هموطنان همسايه شما که در فقر ،کم از شما ندارند احساس نمي کنند .اگر اين مي
پنداريد که آن به شما مربوط نمي شود و شما بايد فقط به فکر همزبانان خود باشيد بدانيد که پرنده ي نژاد
پرستي روي شانه هايتان نشسته و درگوشتان زمزمه را آغاز کرده و خبر نداريد .و اگر چنين نيست پس چرا
فکر مي کنيد فقط آناني که با شما به يک زبان سخن مي گويند بايد از فقر و بد بختي نجات يابند و ديگران
که هموطن شما هستند از اعتناي شما برکنارند .
دوم آنکه اين درد همزبانان شما چه دردي است که هموطن ديگري که زبان مادريش با زبان مادري
شما يکي نيست نمي فهمد آيا يک فرماندار يا شهردار عرب زبان در زاهدان ،نمي تواند بفهمد که اين مردم
بلوچ درمانگاه ندارند ،کار ندارند ،جاده ندارند  ،امنيت ندارند و حتي اگر هم نفهمد آيا کسي پيدا نمي شود
اين را به وي بگويد  .در دنيايي که بيگانگان از طريق يک مترجم به آساني جوهر سخن يکديگر را در مي

يابند چگونه است که دو هموطن که باسوادانشان با زبان رسمي کشور آشنا هستند نمي توانند احساس
يکديگر را بيابند اين چگونه سخني است که بدون استدالل مي گويد زمامداران استان ما بايد از خودمان
باشد تا درد ما را بفهمد .سه ديگر آنکه گفته مي شود فرزندان ما چرا بايد اين رنج را به خود بِهُموارند که به
زبان غير مادري درس بخوانند .نخست آن که کودک شش ساله اي که به دبستان ميرود هنوز مغزش آنچنان
که بايد با زبان مادري خو نگرفته که آموختن زبان ديگر برايش سخت باشد و ديگر آنکه سختي خواندن
رياضي و فيزيک و دانش هاي ديگر کمتر از زبان رسمي کشور -که از مدت ها پيش آن را حداقل از رسانه
هاي گروهي فراوان شنيده است  -نخواهد بود ،فزون بر آنکه اين دانش آموز در دورههاي پس از آن بايد يک
زبان جهاني (مثال انگليسي) را هم بياموزد که رنج آن بارها و بارها از رنج آموختن زبان رسمي کشور بيشتر
است چرا آنجا فرياد سر نمي دهيد .اما گيريم شما بخواهيد تمام علوم را تا پايان دوره ي عالي به زبان مادري
خودتان بخوانيد صرف نظر از اينکه مشکالت بزرگ واژه سازي و چاپ و تاليف همه ي آثار علمي به همه ي
زبان هاي مادري موجود در يک کشور چه اندازه بزرگ است ،چگونه مي توانيد پيوندي ميان خودتان و ديگر
مردمان غير همزبا ن کشورتان برقرار سازيد  .بيانگاريد يک پزشک کُرد که جُز کُردي نداند فقط مي تواند
بيماران کُرد زبان را درمان ک ند و به اين ترتيب خود را از کار کردن در بقيه ي نقاط کشور محروم کرده
است زيرا که نه فارس ها و نه ترک ها و نه عرب ها زبان او را مي دانند و نه او زبان آن ها را فزون بر آنکه در
دانشگاه هاي اين مناطق فقط رشته هايي مي توانند تدريس شوند که جايگاه شغلي در همان مناطق داشته
ن بخش هاي
باشند  .اين کار درجه ي کار َب ري کارشناس را در منطقه همزبانان خود محدود مي کند زيرا زبا ِ
ديگر کشور را نمي داند و طبيعتاً نمي تواند با همرشته هاي خود در ديگر نقاط کشور تبادل فکر و انديشه
داشته باشد  .اين ها همه زيان هاي جدايي زبان است  ،ولي زيان ديگري که متوجه وحدت کشور شده و
شرايط از هم پاشيدگي آن را فراهم مي آورد آن است که هر يک از اين اقوام همزباناني در آن سوي مرز
دارند و چنانچه فقط به زبان خودشان دانش آموخته باشند آرام آرام پيوندشان با هموطنان خود باريک شده
و به همان اندازه پيوندشان با مردمان بيگانه ي آنسوي مرز محکم تر مي شود که ادامه ي اين روند چشم انداز
زيبايي را پيش روي نمي نماياند .و در پايان مي ماند آن پير مرد و يا پير زني که از روستا به پزشک مراجعه
مي کند و زبان پزشک را نمي فهمد  .اين گونه انگاره ها معمو ًال انگاره هايي هستند که از آن ها براي تسليم
شنونده بهره مي گيرند که ،آري واقعاً اين ديگر ستم ملي است و چرا بايد آن پيرزن يا پيرمرد روستايي دچار
چنين مشکلي شود .پاسخ اين قبيل نمونه آوريها آن است که آيا در تبريز همه ي پزشکان فارس هستند يا
عرب و يا کُرد ،و هيچ پزشک تُرک زباني يافت نمي شود که آن روستايي وي را برگزيند و ديگر آنکه آن
روستايي ميان سال چگونه است که سواد ندارد و طي ساليان درا ِز زندگي نيز از رسانه هاي گروهي مانند
راديو و تلويزيون زبان رسمي کشور را نياموخته است و اگر چنين است ديگر اين درد ،درد بي زباني نيست،
اين درد ،درد بيسوادي است .اگر در منطقه ي فارس نشين هم در روستايي کسي يافت شود که طي ساليان

درا ِز زندگي ،سوادي نياموخته و به راديو و تلويزيو ن هم گوش نداده باشد حتي اگر نزد پزشک فارس هم
برود باز به درستي از عهده ي بيان درد خود آنگونه که بايد بر نخواهد آمد .اين ها درد بي توجهي زمامداران
به مردم است که بايد به گوش آنان خواند .و از همه ي اين ها گذشته آيا آموختن زبان رسمي کشور به آن
روستايي سالخورده سخت تر از آموزاندن تحصيل در همه ي رشته ها به زبان مادري هر قوم است .آيا چاره
ي رفع آن عيب اين است که جداسَري به ميان آوريم  .آيا کساني که توده هاي مردم کم دان را با اين
استدالل ها به دنبال خود مي کشند تنها هدفشان همين چيز ها است  .اگر هدف همين است راه هاي کم
زيانبارتري نسبت به چند زبانه کردن کامل يک کشور وجود دارد  .چند زبانه کردن کامل کشور ،به همان
اندازه زيانبار است که اجراي اهداف صدام حسين براي ايران مي توانست باشد.
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