وفرهنگیهستند.ارزیابیشماچیست؟
صــفمعترضــانآبــانودیمــاهرانبایــدازبقیــهمعترضــانجــداکرد.ریشــه
اعتراضات اقتصــادی از اعتراضهای فرهنگی و اجتماعی جدا نیســت؛ آنها فقط
درویتریــنمتفاوتیجایگرفتهاند.اینطورنیســتکهکســانیکــهدرتوئیتروفیس
ضمیکنندفقطدغدغهفرهنگیوفکریداشــتهباشــند؛
بوکواینســتاگراماعترا 
مســائلاقتصادینیزبرایآنهاخیلیمهماســت.وضعیتیکهاسمشرا«فقدان
چشمانداز»گذاشتیمبرایهمهیکساناست؛براییکیعنصراقتصادیپررنگتر
اســتویکیعنصرفرهنگی! اماهمهاینهادریکوضعیتفقدانچشماندازباید
دیدهشــود.درمجموع،امکانزیســتندراینجامعه ســختشدهاســت .دراینجا
ســیماناجتماعیکهبهلحاظاجتماعیدرپرسشهاینخستینشمابودبهناگاه
از راه میرســد و به طور موقتی جامعه خســته را دوباره ســرپا نگاه میدارد درســت
وقتیکههمناامیدندوفاصلههاییبینآدمهازیادشدهاست.درهمینموقعیت
آلترنانیوظهورمیکند.
ëëشــما اخیــراًدر یادداشــتی مفهــوم «پادرهوایــان» را بــرای تعریــف جماعــت
درهمجوشــیکهاکنوندرجامعهباآنهاروبهروهستیمبهکاربردید.اینجمعیت
پادرهــوا که طیف وســیعی را هم به زعم شــما در جامع ه ما شــامل میشــوند ،چه
مواجههایباآیند هوچهنسبتیبارؤیاهایجمعیدارند؟اصالًمیشودازجمعیت
پادرهواانتظارمشارکتدرساختچشماندازورؤیایمشترکداشت؟
پادرهوایــان،همینفروافتادگانیهســتندکهتوســطگروههایبرخــورداردیده
نمیشــوند،یکیازخصایصمشترکشــانفقدانامیدوچشــمانــدازبرایتغییر
وضعخوداست.آنهادرهمهجاهستندامابخشقابلتوجهآنهاراازمیانمهاجران
تحصیلکردهیاغیرتحصیلکردهبیکاریاناراضیازموقعیتشغلیشانبایدجست
وجوکرد.ایننارضایتیازفقدانچشــماندازبیرونمیآید.بهنظرمنآنهابیشاز
آنکه بتوانند کمکی در برساختن چشمانداز جمعی بکنند در جست وجوی چنین
چیزیســرگردانند.آنهامســتعدترینگروهبرایجمعشــدنحولیکایدئولوژی
هستندکهوعدهتغییرراسردادهاست.البتهچنینایدئولوژیدرشرایطفعلیوجود
نداردامامنمعتقدمکهتولیدمیشود.
 ëëرؤیای مشــترکی که منجر به ســاخت آلترناتیو یا اصالح میشــود ،چیست؟ آیا
میتوان از ایدههای حول محور وطن یا ایران (نظیر اید ه ایرانشهری) سخن گفت
کهبینمانوحدتایجادکند؟رؤیایمشترکیداریمیاخواهیمداشتکهبتواندماو
همهگروههایمعیشتیوفرهنگیرا،کهشماپیشترآنهارایکیدانستید،بههموصل
کند؟آرمانورؤیایمشترکمابرایبرونرفتازبنبستچیست؟
دروضعیــتکنونــیصحبــتازرؤیــایمشــترکخیلــیدشــواراســت.رؤیای
مشــترک،یــکبرســاختاجتماعیبهشــمارمیرودکــهدرلحظهخاصیشــکل
میگیــردوگروههــایمختلــفرابــههمگــرهمیزند.رؤیــایمشــترکمیتوانددر
ایدئولوژیجامعهنیزریشــهداشتهباشدولیبهاعتقادمن گروههایپراکندهمردم
نهایتاًبهسمترؤیای«نجاتایران»متحدخواهندشداماروشننیستکهسازوکار
ایدئولوژیکآنچهخواهدبود.
ëëدراینمدتخبرهایمنفیچاشنیهرروزبودهاست.درمصاحبههایقبلیمان
هــم در مورد «زندگی در بحران» حرف زدهایم و اینکه «ترومای جمعی» چگونه در
زندگیروزمرهقرارمیگیرددرحالیکهفرددرمقابلآنبحرانهاتنهاستوقدرت
مقابلهندارد.مردمچطورمیتوانندازاینوضعیتبیرونبیایند؟
بهاعتقادمنبرایبرســاختنتصویروچشــماندازهایآینده،مردم بایدبیش
ازپیشبهتاریخگذشتهشــانرجــوعوآنتاریــخرایادآوری،بازخوانــیواحیاکنند.
نمیشــوددربابگذشــتهتأملنکردوبــدونخودانتقادیبهمســیریامیدبخش
قدمگذاشــت .مردمبهعقببرمیگردندتاببینندچهتجاربتلخیراپشــتســر
گذاشــتندوچهبرسرشــانآمــدوچطورازآنهاعبــورکردند.گاهــیتجربههایتلخ
گذشــته،تجربههایتلخجدیدراتســلیمیدهند.مردمبتدریجمیفهمندکهدر
گذشتهچراآناتفاقاترخدادواینکهبایستچکارمیکردندکهنکردهاند.بهاعتقاد
منبتدریجبابازخوانیگذشــته،آلترناتیوهاییبهســمتیکجامعهبهترشــکل
میگیــرد.ازدلترسهاونگرانیهایانباشــته،مردمیکههیچآیندهایپیشروی
خودنمیبینند،بهگذشــتهرجوعوآنرابازخوانیمیکنند.دراینبازخوانی،نوعی
بیداریرخمیدهدوبهتعبیر«والتربنیامین»بازگشــتبهگذشــتهمیتواندوعده
نجاترابهارمغانآورد.
 ëëآقــای دکتــر! باید ایــن را هم مد نظر داشــت کــه اآلن در لبه یک شــکاف زندگی
میکنیــم .مردم دائم در فضای مجــازی ،همدیگر را بالک یــا آنفالو میکنند ،با هم
حــرف نمیزنند و حتــی در گروههای خانوادگــی ،مادر و دختر بــه یکدیگر پرخاش

میکنند .گویا در آستانه نوعی شکســت تاریخی ،حتی از حیث خاطرات جمعی،
قــرار گرفتهایم .ما تا یــک جایی از تاریخ با هــم راه رفتهایم ولــی اآلن گویا دنبال آن
نیستیم که همدیگر را تســلی دهیم و بحرانها را پشت ســر بگذاریم .اآلن با حجم
بالکهاوبرهمزدنروابط،حتیصدابهصدانمیرسدونمیتوانیمهیچبازخوانی
از گذشته داشته باشیم .آیا به نظرتان وقتش نرسیده که یک گروه مرجع از اتاقهای
بست ه دانشــگاه یا از انجمنهای فرهنگی و اجتماعی بیرون بیاید و ابتکار عمل را در
اینبازخوانیبهدستبگیرد؟خودمبهعنوانیکروزنامهنگارمعتقدممطالبهای
در جامعــه وجــود دارد و تنها صدایــی که میتوانــد آن را به گوش برســاند ،صدای
الیههایمیانیاست؛بعضیحلقههایمیانیمیتواندجریانهاراهمسوکنند.
بهاینســؤالمیتوانپاســخهایمتنوعومتفاوتیداد.روشــنفکران،گروههای
مرجعواســتاداندانشــگاهبخشــیازهمینوضعیتناامیدیهستند.قسمتیاز
پرخاشگریها،گسستهاوبدنامکردنهاراخودآنهاانجاممیدهندولیمیپذیرم
کهدرنهایتکســیکــهمیتواندبهانســجاممردمکمککند،همینروشــنفکران،
دانشــگاهیان و حتــی ســلبریتیها هســتند؛ (البته منظــورم میکروســلبریتیهای
اینستاگرامینیست)اینچهرههایشناختهشدهبایدمردمرابهاجماع،وحدتو
شنیدنفرابخوانند.بلکهبایددعوتکنندکهحرفهاییکدیگررابشنویموگذشته
رابازخوانیکنیم.همنسلیکهانقالبکردنیازبهبازخوانیدارد،همنسلجدیدی
کهدردهه70متولدشدهوتصویریازجنگوانقالبندارد.آنهابایدانقالبرادوباره
بازخوانــیکنندوآرمانهارابفهمند.دراینبازســازیخاطــرهجمعی،برایاینکه
تجربههایجمعیازنوشــکلبگیرد،الزماســتکهآدمهاباهمگفتوگوکنند.به
قولشما،بالککردنهاوآنفالوکردنها،نمادسیلیهاییاستکهآدمهابهشکل
مجازیبهیکدیگرمیزنند.چنینموجهاییازتنفراجتماعیموقتهستند.منبه
شــرایطکنونینگاهیمثبتدارموبهآدمهاحقمیدهمکهعصبانیودچارســوء
ظن باشــند .خود ما تحصیلکردگان ،ظرفیت و تحمل کافی برای شنیدن دردهای
دیگرانوحسکردنآنراازدســتدادهایم.شــرایطیکــهدراینلحظهدربارهاش
صحبــتمیکنیــدگــذرااســتوبتدریــجبهســمتیمیرویمکــهناچاربهشــنیدن
حرفهایهمدیگروبازخوانیگذشتهباشیم.جامعهما رابهسمت اینبازخوانی
سوقمیدهدوحقایقرابرماآشکارمیسازد.
 ëëمــااینهمــهحرفاز«گفتوگــو»میزدیــموازاینکهایرانیها«ملــتمدارا»
هستند.چطوراستکهگفتوگو،گوهرکمیابشد؟
اینصفتهاکهبهایرانیهادادهمیشودبهنظرمنفقطشعارهستند.ماهیچ
وقت«ملتگفتوگو»بهمعنــایواقعینبودهایم.گفتوگومربوطبهجامعهای
اســتکهحقوقفردیرابهرســمیتبشناســدوســپسحقوقجمعــیرامحترم
بشــمارد.ماتابهحــالدرچنینجامعهایزندگــینکردهایم.بــرایگفتوگوباید
یکدیگررابهرســمیتبشناســیم،بایددســتازمطلقنگریبرداریموبســیاریاز
اتفاقاتدیگربایدرخبدهد.
 ëëو ســؤال آخــر؛ همــان طور کــه ارنســت بلــوخ فیلســوف آلمانیتبــار میگوید:
«اندوهناکترین خســران فقدان امنیت نیست بلکه از دســت دادن توان خیال
آن اســت که چیزهــا میتوانند تغییر کننــد ».اول اینکه به نظر شــما ظرفیتهای
آرزومندیورؤیاسازی جامع هماکجاهاستو چطورمیشودآنرا برایمردماحیا
کرد تا بتوانند به آن ســؤال کلیدی پاســخ مؤثر دهند؟ و آیا پس از شــوکهایی مثل
سای هجنگبادشمنخارجی،کشتهشدنجمعیتیکثیرازمردمدرکمترازیکماه
وگرانیومشکالتاقتصادیو...مردمچشماندازآیندهورؤیاهایشانرابازخواهند
جست؟
چیزیدرونجامعههمیشهوجودداردکهتوانتخیلرا زندهنگاهمیداردحتی
اگربرایمدتیواپسزدهشــدهباشــد.ناامیدیمیتواندشــبیهابریتیرهدیدهشود
کهبرباالیسرماستکههمهجاراتاریککردهاستاماهمینتاریکیخودمقدمه
روشناییاست.جامعهشکلنمیگیردمگرکهچشماندازجدیدیازآیندهپدیدآید.
جامعههیچوقتبدونامیدسرپانمیماند.بهاعتقادمنناامیدیکنونینیزکوتاه
مدتاستوبزودیروزنههایامیدیپدیدارمیشودبهنظرمنانفعالوضعیتی
موقتیاست،تغییردرراهاستاماکیفیتاینتغییربهمردمانیبستگیداردکهآن
راهدایتمیکنند!
بایدظرفیتهایرؤیاســازییکجامعهرادرگذشتهوپیشینهاشجستوجو
کرد،قبالًگفتمکهبازنگریدرگذشــتهمنبعخوبیبــرایخودتأملیوخودانتقادی
استودرنتیجهاحیایراههاییاستکهمیتواندبهبهبودجامعهکمککند.رؤیاها
ازدلگذشتهبیرونمیآیند،ممکناستعناصریازسلطهراباخودحملکننداما
هموارهقدرترهاییبخشخودرانیزدرونخودجایمیدهند.
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