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زبان نامادری
آنچه به کس نتوان گفت

خانه ملت مسلخ گاه هویت ملی!

در سال های اخیر برخی نهادها به جای در پیش گرفتن 
نگرش اصاحی به مسئله هویت ملی، دیدگاه هایی را در 
پیش گرفته اند که پیامدهای آن نفی ملیت ایرانی و اصالت 
و  سخت جانی  هرچند  است.  قومی  هویت های  به  دادن 
تداوم هویت ملی ایرانی در فرایند تاریخ، ایران را به یک 
کشور منحصربه فرد تبدیل کرده است، ولی این جان سختی 
فرایند  در  هویتی  چالش های  از  عبور  برای  تضمینی 
پرفرازونشیب زمان به خصوص در شرایط کنونی که صدای 
تهدید از دور و نزدیک به گوش می رسد نیست. زمانی که 
هویت های اجتماعی هم سطح هویت ملی می شوند، رابطه 
تعاملی بین هویت ملی و هویت های اجتماعی جای خود را 

به رابطه کشمکش آمیز و حذفی می دهد. 
قرارگرفته هویت های قومی که یکی از هویت های اجتماعی 
است در سال های اخیر تقابل را میان هویت ملی و هویت 
در  که  سیاست های  است.  کرده  بیش ازپیش  اجتماعی 
به صورت  ایرانی  هویت  دشمنان  به وسیله  دور  سال های 
اقوام  نمایندگان  توسط  اکنون  می شد  دنبال  غیرقانونی 
مختلف ایران در خانه ملت ایرانی با ابزارهای قانونی و با 
اهداف فرصت طلبانه ای  ادامه پیداکرده است. در این موضوع 
اصل 15 قانون اساسی یکی از سیاست هایی است که در 
است.  قرارگرفته  دولت مردان  موردتوجه  اخیر  سال های 
بعضی از نخبگان سیاسی  به  خاطر درک سطحی از جامعه 

ایران و گاه غرض ورزی، بر این باورند که در مناطق پیرامونی 
منابعی وجود دارد که به عنوان زمینه گرد آوری رأی می شود 
از آن استفاده کرد و به امتیازهایی دست یافت. انگیزه اصلی 
این سیاستمداران بی تدبیر کسب قدرت و استفاده ابزاری 
از پدیده قومی بوده است.  آن ها برای رسیدن به منافع 
شخصی، از شعارهایی مانند تدریس زبان های محلی استفاده 
می کنند که پیامدهای ناگوار برای اتحاد ملت ایران خواهد 
داشت. هرچند که تجربه سال های گذشته نشان داده است، 
کسانی که مسائل قومی را ابزاری برای رسیدن به قدرت 
قرار داده اند، نتیجه قابل قبولی نه برای منافع شخصی و 
نه منافع ملی کسب نخواهند کرد. نامزدهایی که بیشترین 
تبلیغات قومی را داشتند، همیشه کمترین رأی را آوردند. 
در سال ۸۴ آقای معین روی مسائل مذهبی شیعه و سنی 
برای جذب اهل سنت ایران تمرکز کرد و نتایج خوبی به 
دست نیاورد. آقای مهر علیزاده، آقای کروبی و در سال ۹۲ 
آقای رضایی از این رویکرد برای جذب آرای اقلیت ها پیروی 
کردند که هیچ کدام نتوانستد به اهداف سیاسی خود برسند. 
آن ها به گمان این که این عرصه سرشار از منابع رأی هست، 
به سیاستی ابزاری که جنبه فرصت طلبانه، غیراخاقی و غیر 

ملی داشت روی آوردن و شکست خوردن.
نمونه های در فراسوی مرزها هم حاکی از نافرجام بودن چنین 
سیاست های غیر مدبرانه ای دارد. قدرت طلبان شبه قاره هند 
با همین نگاه و رویکرد ابزاری به مسائل قومی نقش زیادی 
در تجزیه پاکستان از هند داشتند. طرح هویت های قومی در 
جوامع امروز در بسیاری موارد ساخته قدرت طلبانی است که 
برای کسب قدرت از آن استفاده می کنند؛ ذبح هویت ایرانی 
با شعار حمایت از گویش های محلی به پای کسب قدرت 
سیاسی. البته  در ایران به طور خاص علت این قضیه بیشتر 

درک نادرست از مسائل قومی و ملی است. 

در کاس هایی که در سال های گذشته به صورت داوطلبانه 
در بعضی دانشگاه ها از سوی محافل قوم گرا برگزار می شد، 
کمترین  بحث آموزش زبان در میان نبود و بیشتر به ادبیات 
نفرت و فحاشی نسبت به هم میهنان و به ویژه به اصطاح 
قوم فارس آموخته می شد. درنهایت چه چیز باید در این 
کاس ها تدریس شود؟ مفاد درسی واقعاً چه خواهد بود؟ 
مسائل ضد  آموزش  و  اقوام  از  ایرانی  هویت  زدایی  قطعاً 
ایرانی و تاریخ سازی قومی که در مطبوعات محلی شاهد 
آن بوده ایم، در صدر این برنامه ها قرار خواهد گرفت و هویت 
قومی مستقل از هویت ملی، محصول تاریخ سازی قومی 

خواهد بود.
در کشورهای توسعه یافته وقتی بخواهند سیاست را اجرا 
کنند در آغاز کلی مطالعه می کنند، سناریوسازی می کنند 
و بعد از مدت ها مطالعه، آن را به طور محدود و موقت و 
آزمایشی اجرا می کنند. حال با به آزمون گذاشتن اجرای 
اصل 15 در سال های گذشته، چه  حداقل ۷۰ درصدی 
تجربه و نتیجه ای خواهیم گرفت؟ چرا این بخش اجراشده 
کاربرد زبان های محلی در رسانه ها و مطبوعات را به آزمون 
نمی گیریم تا ببینیم آیا این سیاست امنیت ملی را تقویت 
به  یا  کرده  تقویت  را  همگرایی  آیا  خیر؟  یا  است  کرده 

سمت وسوی واگرایی پیش رفته است؟
پیرامونی  مناطق  و  قومی  مسائل  در  نابرابری ها  وجود 
ترویج  بر  اسرار  ولی  است.  انکارناپذیر  امری  ما  کشور 
آموزش زبان های قومی در مدارس توسط سیاست گذاران، 
راه حل این تبعیض نخواهد بود. اگر هدف نخبگان سیاسی 
حمایت از اقلیت های قومی می باشد و نه کسب رأی، باید 
به مسائل این حوزه به صورت ریشه ای بپردازند. خواست 
مناطق  و  قومی  اقلیت های  به خصوص  گوناگون  اقشار 
پیرامونی بیش از آن که تدریس گویش های محلی باشد، 

آزادی و امکان دسترسی به قدرت بر اساس اصل چرخش 
نخبگان و شایسته سااری، عدالت و برابری اجتماعی و 
اقتصادی و دسترسی برابر همه به امتیازات و فرصت های 
عمومی، توزیع عادانه ثروت میان مناطق گوناگون کشور 
و برابری اقلیت ها در زمینه های سیاسی و اجتماعی در 
به  هم  که  هستند  مواردی  است.این ها  کشور  سراسر 
اتحاد و یکپارچگی ملت ایران و هم احقاق حقوق مناطق 
به جای  کرد.سیاست گذاران  خواهد  برآورده  را  پیرامونی 
از  نابرابری و بی عدالتی اجتماعی و حمایت  به  اعتراض 
شایسته سااری و امکان دسترسی فرصت های اجتماعی و 
اقتصادی برای همه اقشار و اقوام و  توزیع عادانه ثروت، 
گوی سبقت را درراه وعده دادن برای تدریس زبان های 
محلی از یکدیگر می ربایند. طرحی فرصت طلبانه که در 
صورت تداوم  اجرای آن می تواند به یک فتنه بزرگ در 

کشور منتج می شود.
 دفاع از اتحاد و همبستگی ملی، دلیل تعصب ملی نیست. 
همبستگی با امنیت، رفاه و ثبات جامعه ارتباط مستقیم دارد. 
منافع ایران در این است که به عنوان یک ملت تقویت شود و 
مانند یک خانواده واحد تمام ثروت و منابع را به صورت برابر 
توزیع کند و درعین حال از هویت خود دفاع کند. بحث های 
محلی  گرایی و فدرالیسم و تدریس شتاب زده و نسنجیده 
زبان های محلی نوعی فرافکنی مشکات مذکور است که به 
زیان هویت و همبستگی ملی و بیش از همه نیز به زیان 
اقوام ایرانی خواهد بود. نتیجه چنین نگرشی، چیزی جز 
درهم ریختگی، بی ثباتی و ازهم گسیختگی کشور به عنوان 
اجتماعی  و گسترش کشمکش  سیاسی  موجودیت  یک 
میان اقشار و مناطق گوناگون کشور نیست. بنابراین هویت 
به طوری که  دانست؛  ملی  امنیت  بنیان  می توان  را  ملی 
تدوین  به درستی هم  اگر  برنامه های کشور حتی  تمامی 

شود، بدون وجود »هویت ملی« ناکام می ماند. لذا خارج 
کردن زبان پارسی از هسته سخت هویت ایرانی، که موجب 
یکپارچه سازی و جلوگیری از افتراق در جامعه شده است، 
می تواند خسارات جبران ناپذیری بر فرهنگ، هویت و منافع 
واقعی ملی و تمامیت ارضی کشور وارد  کند و کشور را در 
بسیج منابع معنوی ناتوان کند. رسانه ها و سیاست مداران 
که برنامه ریزان هویت ملی هستند، نه تنها هویت ملی ما 
را تقویت نکرده اند بلکه باسیاست های نادرست در دستگاه 
آموزش، همبستگی ملی را کاهش و به مخاطره انداخته اند. 
تأکید بر هویت های قومی باعث بیگانگی بخش هایی از نسل 
جوان ایرانی با هویت ملی که مهم ترین عنصر یکپارچگی 
هویت های  گرایش های  رشد  و  شد  خواهد  است،  کشور 
اجتماعی باعث شکل گیری هویت های قومی  فرو ملی و 
مخالفت با وحدت ملی ایران می شود. افراط گرایی قومی 
محصول چنین نگرش و اقداماتی است . بنابراین تبدیل 
کردن زبان به ابزار قدرت سیاسی و ابزار هویت سازی که 
در سال های اخیر به بهانه اجرای اصل 15 قانون اساسی 
گاه  و  قومی  کشمکش های  درنهایت  است،  شکل گرفته 
خونین به بار می آورد و انسجام و وحدت ملی ایران را به 

مخاطره می افکند.
و  ارزشمند  همه  محلی  گویش های  و  زبان ها  این که  در 
از آن ها  باید  از منابع و هویت ملی ما هستند و  بخشی 
پاسداری کرد جای هیچ شک و بحثی نیست، اما نه به 
شیوه ای که برای کشور بحران آفرین شود و زبان ملی را 
تضعیف کند. باید در عین نگهداری از زبان ها و لهجه های 
محلی ایران در چارچوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
از ظرفیت و اصالت آن ها به عنوان زبان ها و لهجه های اصیل 
ایرانی برای تقویت زبان ملی در برابر چالش های برآمده از 

هجوم واژگان بیگانه مدرن بهره گیری کرد.

استاد برجسته آذربایجانی زبان و ادبیات فارسی، پدر صنعت آذربایجان و خالق ماهنی آیریلیق

مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند

سوءاستفاده قوم گرایان از زبان های محلی و دشمنی با زبان فارسی و تبلیغ زبان بیگانه

سیدعلی تقوی

دکتر سلیم نیساری

تقی توکلی فرهاد ابراهیمی

پروفسور ایلبر اورتایلی، استاد تاریخ دانشگاه آنکارا؛
ایران برای ترکیه در حکم 
یونان قدیم برای جهان است
تماس با فرهنگ هائی مانند ایران زبان ما را غنی تر می کند

ایران پژوه ارجمند، استاد کاوه بیات
درود

آگاهی یافتیم که بانو بی بی صولت قشقایی، آخرین بازمانده ی سردار اسماعیل خان صولت الدوله 
قشقایی، چشم بر جهان فروپوشیدند. این خبر، مایه ی اندوه همه ی ایرانیان آزاده ای که با خدمات شما 
و خاندان محترم تان آشنا هستند شد.  بانو بی بی صولت از نسل مادرانی است که در راه سربلندی نام 
ایران، به اهمیت بارآوردن فرزندانی خردمند، فرزانه و جسور آگاه هستند و آن را به کردار نیک خود 

نشان دادند.
روانشان شاد و همنشین نیکان باد.

از سوی:
حمید احمدی، داریوش احمدی، امید اخوی، رضا اسداللهی، مجید اسدی، علیرضا افشاری، معصومه آقاپور، امیر 

آقاجانی، مهدی اکبری فر، محمد آمره، میاد امیدوار، مهرشاد ایمانی، محمد بجنوردی، تیرداد بنکدار، محمدعلی 
بهمنی قاجار، بهرام پارساپور، محمدرضا پاسبان، جمشید پوراسمعیل نیازی، امین پوررستمی، حجت ترابی، 
هژیر تهرانی، افشین جعفرزاده، رویا جعفری، امیرحسین جهانی، رضا حبیبی، سید محمد حسینی سفیدان، 
دیلمقانی،  امیر  کنان،  دیده  فاطمه  داود دشتبانی،  درویش،  مازیار  داودی،  امین  هاشم خلج،  مازیار حسینی، 
مهدی رشیدی، مسعود رضایی، داریوش رفیعیان، جواد رنجبر درخشی لر، وحید رنجبری، مهدی سلطانی، جعفر 
سلمان نژاد، رضا شاه ملکی، شریعت زاده، رضا شیبانی، هوشنگ شیخی، صالح صالحی، مهدی صنیعی، رسول 
طاهری، مسعود عرفانیان، علیرضا غفاری حافظ، آیدین فرنگی، کیامهر فیروزی، امیر قربانی، مهدی کاظمی، رضا 
کدخدازاده، بهزاد مجد، محمد محبی، آرسام محمودی، علی مرشدی زاد، علیرضا مشفق، سید محمد منصور 
کامبیز  طیبی،  نصیری  منصور  نصیری،  حسین  میرزاخانی،  داریوش  میرزاحسینی،  حامد  بهبهانی،  طباطبایی 
نجفی، ساار سیف الدینی، عطااله عبدی، حبیب اله فاضلی، رضا نیک جو ، رحیم نیکبخت، احسان هوشمند، 

جعفر وثوقی، سامان وطن شناسان، حجت یحیی پور

زبان های محلی و تاش بیگانه گرایان؛

زبان مادری مردم 
آذربایجان استانبولی نیست
صفحه 5

اصل 15 قانون اساسی؛ 
استفاده  ابزاری  گروه های سیاسی

صفحه 5

در اصل 15 قانون اساسی، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و 
رسانه های گروهی در کنار زبان فارسی آزاد است و ازاین رو، برخاف تبلیغات 
صورت گرفته درباره محدودیت اقوام در استفاده از زبان های محلی و بومی 
بصورت گسترده در مناطق مختلف  در مطبوعات و رسانه ها جمعی، جشنواره های 
فرهنگی و هنری، برنامه های موسیقی سنتی،  فیلم و مستند و تئاتر، شب شعر، 

تدریس در دانشگاه ها، چاپ و نشر کتاب  مورد استفاده قرار دارد...

 ادعاهای قوم گرایان در مورد عدم اجرای اصل 15 قانون اساسی

هیاهو بر سر هیچ!

صفحه 7

شاید  دارد.  جهانی  شهرت  آیریلیق«   « ترانه 
صدها  از  یکی  را   ) ترانه   ( ماهنی  این  ها  خیلی 
ترانه فولکولوریک آذربایجان بدانند که سینه به 
سینه از نسلی به نسلی دیگر رسیده و هر کسی 
مختصر آشنایی با زبان ترکی داشته باشد خاطره 
یی از آن را با خود حمل می کند. اما واقعیت این 
است که این ترانه سروده فرهاد )رجب( ابراهیمی 
است که بیستم بهمن ماه سال نود و هفت چشم 
از جهان فرو بست تا ترانه جدایی و تنهایی را یک 
بار برای همیشه بسراید.  رجب  ابراهیمی  ملقب به 
فرهاد متولد 1۳1۴ در روستایکورعباسلو در بیست 
کیلومتری اردبیل ، که در ده سالگی همراه خانواده 

به تهران مهاجرت کرده بود و...

دیباچه ای نظری 
بر گفت وشنید با قوم گرایان

خیالت خواب 
از چشمانمان ربوده!

برای فرهاد ابراهیمی خالق ترانه » آیریلیق«
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دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال دوم  شماره 24  8 صفحه

دو

همینست رسم و همینست راه

 زبان مادری تبدیل به حربه ی جریان های قومگرا که 
خارج از مرزهای کشور هدایت و کنترل می شوند برای 

همراه کردن مردم با خود شده است.
است  آن  گواه  واگرا  و  تاریخ جنبش های جدایی طلب 
که هیچگاه در ابتدای امر آنان آشکار و واضح اعام نمی 
یا جغرافیای  به دنبال تجزیه وجدایی فکری  کردند که 
دست  سر  را  مواردی  همیشه  بلکه  هستند  سرزمینی 
میگرفتند تا با آن مردم را به خود جذب کنند وسپس بعد 
از آوردن مردم زیر چتر خویش اهداف مشخص از قبل 
تعیین شده خود را ادامه بدهند در واقع هر جنبش واگرا و 
وابسته به بیگانگان برای جذب مردم نیازمند مطرح کردن 
گزاره های است تا به مردم اثبات کند به دنبال حقوق 
آنان است نه منافع حزبی وباندی خود،در چند سال اخیر 
هم با نضج گرفتن جریان قوم گرایی پان ترکیستی که در 
خارج از مرز ها هدایت وکنترل میشود زبان مادری حربه 
این جریان برای همراه کردن مردم با خود شده است در 
احساس  با چاشنی  آن  تدریس  مادری وحق  زبان  واقع 
وعاطفه به دنبال آن است پازل واگرایی مردم آذربایجان 
را از هویت ملی خود فراهم آورد اما شاید باشند افرادی 
که ادعای باا را باور نکرده ومدعی هستند که زبان مادری 
مردم آذربایجان مورد ظلم واقع شده است وجریانات پان 

گرای ترک نیتی جز احیای وحفاظت از آن را ندارند.
آیا زبان مادری مسئله اصلی جریان پان ترکیستی است 
یا به عنوان حربه ای برای جذب مردم به اهداف خود به 

کار گرفته می شود؟
یکی از اساسی ترین مطالبی که باید در مورد آن روشن 
به  چرا  است  مسئله  این  بگیرد  صورت  مناسب  گری 
جریاناتی که به ظاهر مطالبات محلی و مشروع دارند پان 
ترکیسم میگوییم؟آیا این تهمت وتاش برای حذف این 
زبان  پاسداشت  لزوم  نیست؟مگر مطرح کردن  جریانات 
ترکی چه اشکالی دارد که آنان را قوم گرا خطاب میکنیم؟

به  مختلف  های  وگویش  اقوام  وجود  با  ایران  سرزمین 
آسمانی می ماند که رنگین کمانی در آن شکل گرفته و 
به آن زیبایی دو چندانی بخشیده است اقوام وگویش های 
مختلف ایرانی که در داخل جغرافیای ایران حیات دارند 
همگی بخشی از هویت ملت ایران به حساب می آیند که 
باید حفظ وحراست شوند واز بین رفتن آنان به معنی این 
است که بخشی از هویت ایرانی از بین رفته است پس 
حفظ آنان از اهمیت باایی بر خوردار است وزبان ترکی-

آذری از این قائده مستثنی نیست وباید نهادهای فرهنگی 
ورسانه ای محلی وملی به دنبال حفظ سنن ورسوم بومی 
ها  ترکیست  پان  اما  باشند  سرزمینمان  از  قسمت  این 
دانسته یا نداسته وقتی بحث زبان ترکی را مطرح میکنند 
دست روی مسائلی دست میگذارند که در صدق نیت آنان 

انسان را دچار شک میکند از جمله
تاش برای ایجاد واگرای در میان مردم کشور با هویت 
سازی کاذب و دروغین که در چند سال اخیر شدت یافته 
است، ایجاد یک دشمن تخیلی به نام فارس ها!! که مدام 
علیه ترک ها توطئه می کنند از اصلی ترین اقدامات این 
جریان برای ایجاد شکاف در کشور است این جریان به 
صورت بسیار ابتدایی در رسانه های خود به دنبال اثبات 
دروغین بودن تاریخ ایران و درست بودن تاریخی جعلی 
خود ساخته است. با وجود این اقدامات مخاطب چکونه 
باید باور کند که مسئله شما زبان مادری است نه مسائل 
با دلسوزی برای پاسداشت  دیگر؟ ونسبت این توهمات 

زبان مردم آذربایجان چیست؟
یکی دیگر از اقدامت مضحک این جریان اشغالی نامیدن 
آذربایجان ایران است. آنان در رسانه های خود آذربایجان 
ایران را آذربایجان جنوبی نامیده)جعل تاریخ و واژه( وبه 
دنبال آن هستند که این آذربایجان جنوبی اشغالی را به 
آذربایجان شمالی)اران والبانیای فققاز(بر گردانند حکایت 
این جریان تاش برای باا سر رفتن آب رودخانه ای است 
که در هیچ مقطعی از تاریخ باا سر نرفته است بلکه آب 
آذربایجان  نام  با جعل  امروز  همیشه سرازیر شده است 
افتاد مدعی  اتفاق  با کمک کمونیست ها  اران که  برای 
آذربایجان ایران شده اند آذربایجانی که تاریخ باستان و 
برای  آن  مردم  دلیری  از  ها  حکایت  فردوسی  شاهنامه 

حراست از هویت خوددر کنج سینه نهان دارد.
باور کرد شما نیتی جز زبان مادری ندارید  باید  چگونه 
آنگاه که در تبلیغات خود آذربایجان را اشغال شده میدانید 
و بر لزوم آزادی آن تاکید میکنید؟ اگر در هر کشوری 
داشته  طمع  کشور چشم  آن  خاک  بر  جریانی  دیگری 
باشند چگونه با آن جریان بر خورد میکنند؟ چگونه دلسوز 

عدم اجرای قانون اساسی اشغال گران آذربایجان شده اید؟
جعل تاریخ و ایجاد نفرت بین مردم شهر های مختلف 
کشور تنها  دست آورد این جریان نیست بلکه خیانت 
را هم باید بر کارنامه عمل این جریان اضافه کرد چرا که 
جریانی که به دنبال قطع کردن ریشه های هویتی مردم 
آذربایجان واتصاق آن به کشورهای بیگانه است نامی جز 
خیانت ندارد این جریان در رسانه ای خود اثبات کرده 
است بیش از ایران به محافل ضد ایرانی ترکیه وآذربایجان 
وابسته است ودر رسانه های خود به تبلیغ شبانه روزی 
وبی مزد برای این خاندان ها مشغول است، البته شاید هم 

بدون مواجیب نباشد.
  وقتی صحبت از اصول قانون اساسی می کنیم پیش فرض 
ذهنی هر عاقلی این است که آن قانون اساسی را پذیرفته 
ایم و اان باید تاش کنیم قانون اساسی اجرا شود ودر 
این راستا یکی از اصولی که شاید مغفول واقع شده است 
اصل پانزده قانون اساسی است اما موارد باا نشان از آن 

دارد که این افراد هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارند.
پس باید گفت وقتی جریانی به قانون اساسی اعتقادی 

ندارد چگونه مدعی اجرای آن است؟ جریانی که به دنبال 
تبلیغ دشمنان ایران و لجن پراکنی علیه مردم ایران است 
چگونه مدعی اجرای اصل پانزده قانون اساسی است؟ آیا 
این همان دوستی خاله خرسه نیست که خواست پشه از 
روی صورت دوستش دور کند سنگ را برداشت کوبید به 

صورت دوستش؟
اگر همه این موارد باا حل شود یک مشکل اساسی هنوز 
بی پاسخ مانده است وآن این است که کسانی که لزوم 
پاسداشت زبان ترکی را مطرح میکنند منظور شان نه آن 
زبانی است که مردم آذربایجان به آن صحبت می کنند بلکه 
به دنبال تدریس زبانی هستند که در ترکیه وجمهوری 
باکو صحبت می شود که برای مردم آذربایجان نامأنوس 
است البته کاش زبان این دو کشور بود. از واژه های عجیب 
وغریب هم دریع نمی کنند در واقع این افراد به دنبال 
حفظ زبان مردم آذربجان نیستند. وقتی بحث زبان مادری 
مطرح میشود اولین تعریفی که به ذهن میرسد این است 
که زبانی که انسان با آن، زبان باز میکند وخانواده فرد با 
آن صحبت میکنند زبان مادری او محسوب میشود اما 
جالب این جاست که این جریان تعریف زبان مادری که 
در کل دنیا تقریبا رایج است را هم جعل کرده و به جای 
زبان مادری مردم آذربایجان به دنبال ترویج زبان مادری 
بیگانه است باید پرسید آیا قانون اساسی لزوم تدریس زبان 

کشور همسایه را به رسیمت شناخته است ؟
وقتی این جریان همه موارد باا را حل کرد میشود باور 
کرد غصه حفظ زبان رایج مردم آذربایجان را دارد وآن 
موقع باید نوشت: حفظ زبان هر ناحیه ای از ایران و نه 
ممکن  های  روش  ترین  اصلی  از  یکی  آذربایجان  فقط 
برای حفظ فرهنگ وسنن آن ناحیه است از این رو قانون 
اساسی در اصل پانزدهم خود که ذیل فصل دوم آورده 
است بر امکان تدریس ادبیات هر ناحیه در کنار زبان و 
ادبیات ملی و رسمی کشور اشاره کرده است ودر اصل 
هیجدهم خود هم بر برابر بودن آحاد ملت تاکید کرده 
نژاد،  نه رنگ،  تقوا دانسته است  تنها   را  برتری  وماک 

زبان و ...
پس مسئوان ونهاد های پژوهشی ودانشگاهی باید سعی 
کنند زبان وگویش مردم آذربایجان را بدور از بازی های 
سیاسی و تبلیغاتی و انتخاباتی حفظ و حراست کنند چرا 
که همانطور که گفته شد اگر فرهنگ  و رسوم هر ناحیه 
ای از کشور از بین برود همچون عضوی از اعضای بند 
انسان است که جدا گشته وباعث ضعیف تر شدن این 
پیکر استوار در درازنای تاریخ، خواهد بود البته در چند 
سال اخیر اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته است 
و ضمن راه اندازی گروه زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی 
در دانشگاه تبریز و دروس اختیاری در سایر دانشگاه ها، 
صدا وسیما نیز تولید و پخش برنامه ها وسریال هایی به 
زبان مردم آذربایجان را در دستور کار خود قرار داده است.
زبان مردم  ترویج  با حفظ و ثبت و ضبط  و  هیچکس 
آذربایجان مشکلی ندارد گواه آن هم شبکه های محلی و 
سراسری صدا و سیما، نشریات، کتب، سریال و برنامه های 
موسیقی و که به زبان ترکی آذری در حال تولید وارائه 
به مخاطب است اما قطعاً این تاش های فرهنگی برخاسته 
از فرهنگ اصیل شیعی و اسامی مردم آذربایجان برای 
دارند   سر  در  خاصی  برنامه-های  و  اهداف  که  ای  عده 
ادبیات  به دنیال زبان و  ایشان  آفرین است زیرا  مشکل 

مردم آذربایجان نیستند.

ــف  ــاهنامه، تألی ــت در ش ــا و سیاس ــد بوطیق ــاب ارجمن کت
دکتــر محمــود امیدســاار، بــه ترجمــه ی فرهــاد اصانــی و 
ــعر  ــیزدهمین دوره از جشــنواره ش ــی در س ــه پورتق معصوم
فجــر بــه عنــوان کتــاب برگزیــده )در بخــش پژوهــش درباره 
شــعر( و همچنیــن در ســی و ششــمین دوره جایــزه کتــاب 

ــناخته  ــی( ش ــد ادب ــش نق ــر )در بخ ــته تقدی ــاب شایس ــوان کت ــه عن ــال ب س
شــد. کتــاب بوطیقــا و سیاســت در شــاهنامه، برخــی از جنبــه هــای مطالعــات 
ــش  ــه چال ــت ب ــران اس ــی ای ــه مل ــه حماس ــاهنامه ک ــاب ش ــان را در ب غربی
می کشــد و اســتدال می کنــد کــه ایــن مطالعــات نــه تنهــا از نظــر شــیوه کار 
ناقصنــد، بلکــه اساســاً معــرف دلمشــغولی ها و نگرانی هــای غربیــان در مــورد 

ایراننــد، نــه تحلیــل شــاهنامه. 

تقدیر جایزه کتاب سال از 
بوطیقا و سیاست در شاهنامه

در تاریخ ایران از گذشته دور تاکنون سه گونه زبان و جود داشته و 
اکنون هم به حیات خود ادامه می دهد. نخست زبان دینی که زبان 
دین مبین اسام عربی است و قرآن مجید به آن بوده و نمازها نیز 
به آن ادا می شود، زبان همگانی فارسی که وسیله ارتباط اداری، 
سیاسی، و اقتصادی و فرهنگی مردم سراسر ایران بوده است، از سوی 
دیگر در هریک از نواحی مختلف ایران زبانی محلی رواج داشته و 
مردم به آن متکلم هستند. هرچند زبان عربی زبان دینی نزد علمای 
اسام بوده است با این حال زبان فارسی و ترکی آذری در آذربایجان 

در پیوند مستحکم با دین مبین اسام و مکتب تشیع بوده است.
تشکیل دولت ملی صفویه توسط شاه اسماعیل صفوي فرزند غیور 
این  قلمرو  در  یافتن مذهب شیعه  آن رسمیت  از  و مهمتر  ایران 
دولت ملي ضمن اینکه نقطه ي عطف تاریخ جدید ایران است گویاي 
نقش و جایگاه آذربایجان در شکل گیري ایران جدید با هویت متمایز 
با  صفي  شیخ  خاندان  خواستگاه  اردبیل  بود.  خود  همسایگان  از 
جلوه هاي ایراني و مسجد جامع تبریز محل اعام رسمیت مذهب 
شیعه در ایران بود. آنچه در آذربایجان تحقق یافت خواست و اراده اي 
تاریخي بود که براي حفظ و حراست از هویت ایران ضروري مي نمود. 
رسمیت تشیع در عصر صفوي حاصل نُه قرن تکاپوي ایرانیان براي 
یافتن هویتي اصیل در نزدیکي به خاندان پیامبر )ص( بود که از بدو 
ورود اسام به ایران گرایش مردم بر سرچشمه هاي اصلي وحي و 
رسالت را مي توان مشاهده کرد که درآذربایجان محقق شد این خطه 
در تاریخ و فرهنگ ایران از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و هست. 
نقش آذربایجان در شکل گیري هویت شیعی ایران موضوع مهمی 

است که شایسته بحث و پژوهش بیشتری است.
در  غیوری  مردمان  آذربایجان  مردم  تاریخی  گواهی مستندات  به 
ایمان وعقیده بوده اند و برای حفظ هویت شیعی خود از بذل جان و 
مال خود هم کوتاهی نکرده اند مردم غیرتمند تبریز علی رغم ترک 
زبان بودن عثمانی ها جانانه ترین دفاع را برای حفظ تشیع و مکتب 
سرخ امام حسین)ع( از خود بروز داده اند که برگهای زرین تاریخ 
تشیع در ایران به حساب می آیند. دلیل قتل عام و غارت مغول وار 
تبریز در زمان شاه عباس صفوی توسط ترکان عثمانی چیزی جز 

این هویت شیعی نبود. 
اند مردمی  اثبات کرده  به خوبی  تاریخ  آذربایجان در طول  مردم 
استالین  فرقه  برابر  در  آنها  ایستادگی  اند  بوده  مذهبی  و  متدین 
ساخته پیشه وری و قیام علیه کفر و الحاد آنان علی رغم ادعای 
آذری بودن آنان گواه دیگری از این هویت اسامی است وهمچنین 
همگاهی و همراهی در انقاب اسامی به رهبری شهید آیت اه 
قاضی طباطبایي و سپس شهید آیت اه اسد اه مدنی از همین 
ویژگی نشات گرفته است. حمایت و پشتیباني قاطع علما و روحانیون 
و وعاظ تبریز و سایر شهرستان ها از مراجع و خواست هاي آنها سبب 
شد آذربایجان در حوادث بعدي هم حضور فعالي داشته باشد. از آن 
جمله در روز دوم فروردین سال 13۴۲ که مدرسه ي فیضیه ي قم 
مورد حمله ي نیروهاي رژیم پهلوي قرار گرفت همزمان مدرسه ي 
طالبیه ي تبریز که مراسم سوگواري شهادت امام جعفرصادق برپا بود 
هم مورد حمله واقع شد و در نتیجه دو نفر نیز به شهادت رسیدند. 
در دوران دفاع مقدس نیز لشگر سرفراز عاشورا با راد مردانی همانند 
باکری ها، شفیع زاده ها، تجایي ها، ... . در تاریخ پر حماسه دفاع 
مقدس چنان شور آفرین حماسه ها آفریدند که هر برگش تاریخ 
سراسر افتخار برای طول تاریخ خواهد ماند. عاشورا یان آذربایجان 
پیش از عملیاتهای اسطوره ای خود با نوحه های سوزناک آذری 
آماده جهاد می  امام عصر خود  رکاب  در  را  یارخود  چنان مست 

دیدند. 
از  پس  اسامی  جمهوری  نظام  و  شکوهمند  انقاب  سکاندار 
ارتحال امام خمینی )ره( به دست با کفایت فرزندی فقیه و مبارز 
از فرزندان غیور آذربایجان از خاندان عالم و مجاهد یعنی آیت اه 
سید علی خامنه ای عزیز سپرده شدکه خداوند وجودو رهبری 
امام گونه اش را خار چشم دشمنان اسام و قرآن قرار داده است. 
جالب آن است که بدانیم شهید شیخ محمد خیابانی شوهر عمه 
رهبر عزیز انقاب است و عقد نامه آن شهید در کتابخانه معظم 

له موجود است. 
دشمنان ایران که از تاشهای شبانه روزی خود برای شکست انقاب 
مردم سرافراز ایران طرفی نبسته اند ابلهانه تصور می نماید به بهانه 
روز زبان مادری می توانند رخنه ای در اتحاد و انسجام بین مردم 
ایران ایجاد نمایند حال آنکه مردم مسلمان آذربایجان بعد از سی 
و پنج سال از پیروزی انقاب اسامی ماهیت گردانندگان جهود و 
صهیونیست و بهایي شدگان این سینه چاکان مدعی زبان مادری را 

شناخته است. 
مردم مسلمان آذربایجان خوب می دانند زبان مادری مورد ادعای 
باشقای  داشقا  زبان  اسراییلی،  جاسوسی  سرویس  وابستگان  این 
باکویي است. همان دستوری که ابراهیم اف کمیسر فرهنگ جعفر 
باقر اف به جعفر پیشه وری دیکته کرده بود بایستی سخنرانی ها، 
شعر، موسیقی، تئاتر، مطالب روزنامه ها در حکومت پوشالی عناصر 
خون آشام و ماموران امنیتی روس چون غام یحیي به داشقا باشقا 

باکویي باشد. 
مردم مسلمان آذربایجان به خوبی می دانند که در قلمرو حکومت 
جمهوری پوشالی آذربایجان حجاب اسامی در مدارس ممنوع شده 
است. در حالی که لزگی ها، گرجی ها، تات ها و در این کشور زندگی 
می کنند از داشتن یک روزنامه و برنامه رادیویي چند دقیقه ای و 
حتی انتشار یک کتاب به زبان خود محروم هستند. تالشها بزرگترین 
و  انسانی  داشتن حداقل حقوق  از  آذربایجان  اقلیت در جمهوری 
فرهنگی محروم هستند نه روزنامه ای، نه کتابی، نه برنامه رادیویي 

و نه برنامه تلویزیونی.
این در حالی است که در ایران طی چهار دهه گذشته بیش از چند 
صد هزار جلد کتاب به زبان آذری در استانهای آذری نشین و تهران 
منتشر گردیده ا ست. عاوه بر این بیش از ۲۰ روزنامه و هفته نامه 
منتشر می شود که همگی دارای صفحات شعر و ادب آذری بوده و 
مطالب متنوعی را ارایه می دهند و عاوه بر آن هر روز برنامه های 
متعدد و متنوعی به زبان مردم آذربایجان از مراکز استانهای آذری 

نشین توسط صدا و سیما تولید و پخش می گردد. 
در جمهوری آذربایجان سالیانه چند جلد کتاب مذهبی مربوط به 

مردم مسلمان و شیعه چاپ می شود؟
آیا تالشها و تاتها و لزگی ها و گرجی ها هم در جمهوری آذربایجان 

از چنین امکاناتی برخوردارند ؟
آیا تالشی های مظلوم جمهوری آذربایجان هم حق تکلم به زبان 

خود را دارند ؟
آیا لزگی های جمهوری آذربایجان از داشتن نشریات مختص به خود 

وزبان خود محروم نیستند ؟

Culture
فرهنگ

زبان نامادری
سواستفاده قوم گرایان از زبان های محلی و دشمنی با زبان فارسی و تبلیغ زبان بیگانه

این چند دهه  در  که  اجتماعی  عدالت  و  رفاه  و گسترش  ایجاد   
آسیب دیده است ، در کنار دستاوردهای بی شمار خود حداقل این 

دو دست آورد را هم در پی خواهد داشت . 
1. خانواده ها به خصوص برخی خانواده ها ی اقوام ایرانی اگر از 
رفاه و تحصیات کافی برخوردار باشند ، فرزندانشان می توانند زبان 
قومی ، محلی خود و زبان ملی فارسی را که سهل است ، زبان سوم 
اتینی را هم چون زبان محلی و قومی باهم و توامان بیاموزند و به 

آن سخن بگویند.
۲. در ایران با توجه به کثرت زبانها و گویشها ، هرچند بیش از نود 
این حال می  با  تبار هستند،  ایرانی  زبانها و گویش ها  این  درصد 
توان گفت ؛ در محدوده ی مرزهای سیاسی امروز ایران ، بیش از 

هفتاد زبان و گویش وجود دارد . یعنی بیش از هفتاد گویش و زبان 
مادری وجود دارد که همه ی گویشوران این زبانها و گویشها این 
ادعا را دارند که ؛ زبان مادریشان چون خود مادرعزیزشان ، عزیز 
و بهترین گویشها و زبانها است و چه بسا اصرار دارند که باید در 

مدارس تدریس شوند! 
با کودک سخن می  3.  زبان مادری یعنی زبانی که مادر به آن 
گوید. اگر مادر با سواد و تحصیل کرده باشد )در حد تحصیات 
با کودک خودسخن  به زبان ملی یعنی زبان فارسی  متوسطه( و 
بگوید، در حقیقت کودک به زبان مادری و از زبان مادر، زبان ملی 
فارسی را می آموزد. در حقیقت با این روش زبان فارسی در کنار 
زبان های محلی و قومی که از طریق رسانه ها محلی ترک زبان و 
کرد زبان و... ...تقویت می شوند و حتی در انجمن هایی آموزش 
داده می شوند، تبدیل به زبان مادری می شود و این رویه به صاح 
ایران و ایرانی است تا رویه ای که در آن با توسل به پروپاگاندای 
هیجانی و عاطفی که ابر مصیبت مردمان کشورهای توسعه نیافته 
ی خاورمیانه است بخواهند و تاکید و ابرام داشته باشند که حتما 
این زبانها باید در مدارس تدریس شوند و بخواهند و درصدد آن 

به شدت عاطفی زبان محلی و قومی تحت عنوان  از یک   برآیند 
» زبان مادری« ابزار ایران و ایرانی ستیزی ساخته ، خدای ناکرده 

به رویارویی و ستیز با زبان ملی فارسی و ایران بروند. 
۴. خانواده ها که تحصیل کرده شدند و برخوردار از رفاه، دیگر در 
چنین خانواده هایی امکان رشد و تولید عناصر واگرا به کشورهای 
به  واگرایی  رسد.  می  حداقل  ...به  و  پانکرد  و  پانترک  و  بیگانه 
بیگانگان و پانترکیسم و پانکردیسم و ... بیشتر واکنش منفعانه ای 
است نسبت به حس ناتوانی از درک و حل مسائل واقعی ، اعم از 
اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و معرفتی. با رفاه و گسترش عدالت 
اجتماعی ، مردم در مواجهه با مسائل توانمند و کنشگر می شوند 

و از دام شبه مسائل ، ایدئولوژی و خرافات نیز رها خواهند شد .
شواهد تحقیقات میدانی کشوری تایید می کنند؛ مابین سطح سواد 
و وضعیت طبقاتی خانواده ها و گرایشات واگرایانه به دول دیگر و 
قریب  اکثر  یعنی  دارد.  وجود  معناداری  ی  رابطه   ، ترکیسم  پان 
طبقات  از  ترکها  پان  و  ترک  طلبان  هویت  اصطاح  به  اتفاق  به 
گسترش  و  رفاه  ایجاد  با  هستند.  روستایی  یا  شهری  فرودست 
عدالت اجتماعی می توان بستر پیدایی جریانات واگرا واز جمله پان 

ترکیسم و پان کردیسم را رفع کرد.
با این اوصاف آیا بهتر نیست برخی اصحاب رسانه ، صاحبان تریبون 
و قلم در مناطق و در میان اقوام ایران ، به جای حمله ی بی جا و 
دن کیشوت وار به زبان ملی فارسی و تاریخ ایران و توهین به این 
هردو ، در پی گسترش عدالت اجتماعی و گسترش رفاه و آموزش 

عمومی ، همگانی و رایگان باشند؟!

از این گونه داد از تو داریم یاد

مهدی سلطانی

رورت ملی گسرش عدالت اجتاعی در ایران 
 زبانهای مادری ، اولویت های ما و اولویت های دیگران

آزادی زبانی در ایران و نسخه پیچی بیگانه

خاوری  مرزهای  از  تلخ  خبری  بهمن 13۹۷،  شامگاه ۲۴ 
حادثه،  این  در  کرد.  تلخ  را  ایران  ملت  کام  ایرانزمین، 
تروریست های وابسته به گروهک های تجزیه طلب و مزدور، 
طی اقدامی تروریستي ۲۷ تن از مرزبانان غیور  این مرز و بوم 

را به شهادت رساندند. 
از سوي  انتقام جویانه  واکنشی  ایران،  مذبوحانه دشمنان  اقدام  این  بي شک 
تروریست هاي تکفیري است که اتحاد، همدلي و اراده راستین ملت ایران در 
شرایط سخت و دشوار کنونی کشور را که تحت ظالمانه ترین تحریم ها قرار 

دارد، برنمی تابند. 
وطن یولی این واقعه تلخ و به شهادت رسیدن مرزبانان ایران را به ملت ایران به 

ویژه خانواده محترم مرزبانان تسلیت عرض می کند.

شهادت مرزبانان غیور 



ــور، ه ــر کش ــی معاص ــخ فرهنگ ــیدی، در تاری ــاد خورش ــه ی هفت ده
نقطــه ای مهــم به شــمار می آیــد. چنــد ســال از پایــان جنــگ گذشــته 
ــود، فضــای دانشــگاهی  ــد آمــده ب ــود، نســل نوینــی در کشــور پدی ب
کشــور به طــور کلــی متحــول شــده بــود؛ سیســتم مدیریتــی کشــور با 
ورود نیروهــای تازه نفســی کــه توانایی هــای خــود را در زمــان جنــگ 
ــر  ــد، رهب ــای می ش ــار دگرگرنی ه ــد، دچ ــانده بودن ــوت رس ــه ثب ب
معظــم انقــاب، به تازگــی وظیفــه ی ســنگین هدایــت کشــور و انقاب 
ــا آن هیمنــه ی تاریخــی اش  را عهــده دار شــده بودند و بلــوک شــرق ب
ــود، در مــدت  ــرن بیســتم ســایه گســترده ب ــر همــه ی تحــوات ق ب
کوتاهــی فروپاشــیده بــود. در کنــار این هــا، تبلیغــات تفرقه افکنانــه از 
ســوی برخــی محافــل کــه در پــی تشــکیک در بنیادهــای تاریــخ ایران 
بودنــد فضــا را کامــاً بــه ســود کســانی تغییــر داده بــود کــه یکــی از 
ارتجاعی تریــن افــکار سیاســی، یعنــی قومگرایــی مجــال رشــد پیــدا 

کــرد. 
اندیشــه های  بــا  برخــورد  در  انقــاب،  از  پیــش  در  قوم گرایــی 
ملی گرایانــه، عمومــاً مجــال طــرح شــدن و بخــت اســتقبال نمی یافــت. 
امــا بــا اعطــای برخــی آزادی هــای سیاســی پــس از انقــاب و عوامــل 
یادشــده، مخاطبانــی در بیــن جوانــان پیــدا کــرد. یکــی از مهم تریــن 
عوامــل رشــد ایــن تبلیغــات را بایــد در پیدایــی چندیــن جمهــوری بــا 
گویشــوران ترک تبــار در قلمــرو پیشــین اتحاد شــوروی دانســت. چهار 
جمهــوری تــرک زبــان )جمهــوری آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزســتان 
و ترکمنســتان( درســت در لحظــه ای پــا بــه عرصــه ی ساســت جهانــی 
ــر،  ــد کــه پان ترکیســم به عنــوان نظریــه ای ناکارآمــد و هزینه ب گذاردن
ــان  ــان آن، در می ــدای مبلغ ــد و ص ــرود می ش ــه مط ــور ترکی در کش
ــه  ــا، ب ــه ی اروپ ــه اتحادی ــتن ب ــدن و پیوس ــی ش ــای جهان فراخوان ه

ــد. ــی می گرایی خاموش
تبلیغــات پان ترکیســتی و نژادپرســتی قفقــازی و آناتولیایــی، پــس از 
ــا قوانیــن و فضــای فرهنگــی کشــور، توانســت  انطبــاق دادن خــود ب
ــد و  ــان ده ــی نش ــا ایران گرای ــارزه ب ــدار مب ــوان پرچم ــود را به عن خ
حتــی بــه خــود رنــگ و صبغــه ی دینــی نیز بزنــد. آن هــا در شــعارهای 
خــود می کوشــیدند اندیشــه های میهن پرســتانه ی ایرانــی را در همــان 
ســرزمین خــود ایــران، توأمــاً بــا اندیشــه های ناســیونال سوسیالیســم 
آلمانــی )نــازی( و صهیونیســتی و غربگرایــی و نژادپرســتی پیوند دهند 
و در ســکوت معنــی دار برخــی دولتمــردان، هــر َدم بــر آهنــگ تبلیغات 

ــود بیفزایند.  خ
در دهــه ی هفتــاد، یکــی از نشــریات محلــی زنجــان، گزارشــی منتشــر 
ــان ترکــی را بــه  کــرد کــه در آن ادعــا می شــد ســازمان یونســکو، زب
عنــوان ســومین زبــان جهانــی و زبــان فارســی را بــه عنــوان لهجــه ی 
سی وســوم از زبــان عربــی معرفــی کــرده اســت در ایــن مطلــب آمــده 
بــود: »ســازمان یونســکو  طــی آمــاری ترکــی را ســومین زبان بــا قاعده 
دنیــا و زنــده ای دنیــا معرفــی کــرده و فارســی را لهجــه ی ســی و ســوم 
عربی به حســاب آورده اســت.  ســازمان یونســکو ســال 1۹۹۹ میادی 
را ســال »دده قورقــود« نامگــذاری کــرده اســت.  ایــن افتخــار بــزرگ بر 

ــاد«! ــان مبــارک ب ترک زبان
 خبــر فاقــد هیچ گونــه اســتناد و منبــع علمــی دقیــق بــود؛ امــا بــه 
ســرعت در بیــن قوم گرایــان رشــد کــرد و دیگــران نیــز بــا اســتناد بــه 
همــان نشــریه، مطلــب را بازنشــر کردنــد. ایــن مطلــب، دســت مایه ای 
بــرای تبلیغــات قومگرایــی نژادپرســتانه شــد کــه هــدف از آن، 
خوارداشــت فرهنــگ و زبــان ایرانــی، در برابــر زبان هــای ترکــی بــود. در 
برابــر پرســش از منبــع ایــن گــزارش، غالبــاً اشــاره بــه همان نشــریه ی 
ــچ  ــز از دادن هی ــت و مســئولین آن نشــریه نی ــی زنجــان می رف محل

هرگونــه اطاعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ناتــوان بودنــد.
فــارغ از آن کــه رســالت یــک ســازمان فرهنگــی جهانــی هرگــز بــه وی 
اجــازه نمی دهــد کــه خــوراک تبلیغاتــی نژادپرســتانه را برای هــر رنِگ 
پوســت، حکومــت، دیــن یــا قومیتــی، فراهــم کنــد و حتــی در صــورت 
چنیــن اقــدام غیرفرهنگــی و غیــر منطقــی زبــان ترکــی نمی توانســت 
برتــری خــود را بــه ثبــوت برســاند؛ چــه این کــه اولویت بنــدی زبان هــا 
از لحــاظ اهمیــت، مبتنــی بــر پراکندگــی جغرافیایــی آن، وجــود لهجه 
ــت  ــوران، موقعی ــداد گویش ــق، تع ــورد تواف ــتاندارد م ــش اس ــا گوی ی
سیاســی و مذهبــی و مهم تــر از همــه ی آن هــا، در ســرمایه ی معنــوی 
یــا آثــار مکتــوب آن اســت. در غیــر این صــورت، زبانــی ماننــد اســپرانتو 
به واســطه ی قاعده منــدی فوق العــاده و نظــام هندســی دســتوری آن، 
ــری  ــی برت ــر جهان ــای دیگ ــه ی زبان ه ــر هم ــد ب ــی می توان به راحت

جســته و آن هــا را از صحنــه بیــرون رانــد.
نــام »زبــان ترکــی«، عنوانــی کلی اســت کــه در زمــان اجرای سیاســت 
ترکی ســازی بقایــای امپراتــوری عثمانــی بــرای گویــش خــاص شــهر 
اســتانبول اتخــاذ شــده و بــه دیگــر مناطقــی کــه ارتــش تازه تأســیس 
ــًا  ــه قب ــد. در حالی ک ــرده ش ــت به کارب ــلط داش ــر آن تس ــه ب ترکی
ــه ای از  ــی مجموع ــرای معرف ــی، ب ــای ترک ــا زبان ه ــان ی ــوان زب عن
ــوان زبان هــای  ــرد داشــت کــه تحــت عن زبان هــای ســی گانه ای کارب
ترکــی - تاتــاری شــناخته می شــدند. اتخــاذ نــام زبــان ترکــی بــرای 
زبــان رســمی ترکیــه جدیــد، همــراه بــا تصاحــب نــام »ترکیــه« بــرای 
ــر  ــور دیگ ــی و همین ط ــد آناتول ــرزمینی جدی ــی - س ــام حکومت نظ
نهادهــای حکومتــی )هماننــد نیروهــای مســلح تــرک، راه هــای هوایی 
ــه،  ــور ترکی ــان کش ــرای زب ــی ب ــان ترک ــرد زب ــود. کارب ــرک و ...( ب ت
هماننــد اطــاق عنــوان »زبــان ایرانــی« بــرای زبــان فارســی اســت کــه 
ــروه خــود  ــی در گ ــر ایران ــای دیگ ــه ی زبان ه ــف هم متضمــن تخفی
خواهــد بــود. بنابرایــن، در ســخن از زبــان ترکــی و اولویــت هــر یــک 
از ایــن زبان هــا بــرای به دســت آوردن جایــگاه دروغیــن ســومین زبــان 
جهــان، هیچ گونــه توافــق نظــری ممکــن نخواهــد بــود؛ چــه این کــه 
ــا ترکــی آناتولــی، از اصالــت  زبان هــای ترکــی ســیبری در مقایســه ب

بیشــتری برخوردارنــد.
ــا  ــی زنجــان، مدت ه ــح نشــریه ی محل ــع و دروغ صری ــب غیرواق مطل
به عنــوان دســتاویز تبلیغاتــی نژادپرســتانه در ایــران عمــل می کــرد و 
حتــی در میــان برخــی محافــل دانشــجویی نیز جــدی گرفته می شــد. 
در ســکوت مراجــع رســمی فرهنگــی و سیاســی کشــور کــه متأســفانه 
هــزاران میلیــارد بودجــه  و ســرمایه ی کشــور را بــا عناویــن مرتبــط بــا 
زبــان فارســی و فرهنــگ و هنــر ایــران مصــروف خودنمایــی می کننــد، 
این بــار هــم کســی از ســرزمین آذربایجــان کمــر بــه پاســداری از زبــان 
فارســی بســت و آبــی ســرد بــر آتــش دود و دروغ ایران ســتیزان ریخت 

و دروغــی را کــه بــه یکبــاره ســربرآورده بــود، فــاش ســاخت.
ــان و ادبیــات فارســی و عضــو  ســلیم نیســاری اســتاد آذربایجانــی زب
پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی کســی بــود کــه ایــن دروغ 
ــن  ــات دروغی ــن تبلیغ ــر ای ــان ب ــط بط ــرد و خ ــواتر ک ــوا را رس رس
کشــید. ۲۲ دی مــاه، دکتــر ســلیم نیســاری، حافظ پــژوه نامــدار پس از 
عمــری پاســداری از زبــان و فرهنــگ ملــی، رخ در نقــاب خــاک کشــید 
و بــا ایــن رویــداد زبــان فارســی یکــی از بزرگتریــن مدافعــان خــود را از 
دســت داد. وی، زاده ی ۲1 آذر 1۲۹۹ در تبریــز بــود. پــس از توفیــق در 
امتحــان نهایــی دانشســرای تبریــز، بــا رتبــه اول بــرای ادامــه تحصیــل 
بــه تهــران آمــد و موفــق بــه اخــذ درجــه لیســانس در ســال 13۲1 در 
رشــته ادبیــات فارســی و علــوم تربیتــی شــد. ســپس بــه تحصیــل در 
دوره دکتــری ادبیــات فارســی ادامــه داد و در ســال 13۲۹ بــرای ادامــه 
تحصیــل بــه اروپــا و ســپس بــه آمریــکا رفــت. او موفــق بــه دریافــت 
درجــه فوق لیســانس از دانشــگاه لنــدن و نیــز درجــه دکتری در رشــته 

علــوم تربیتــی و زبان شناســی از دانشــگاه ایندیانــا آمریــکا شــد.
ســلیم نیســاری در ســال 13۲1 بــه اســتخدام وزارت فرهنــگ 
معاونــت  عهــده دار  ســال 13۲3  در  درآمــد.  )آموزش وپــرورش( 
ــه عنــوان  دانشــکده ادبیــات دانشــگاه شــیراز شــد، در ســال 133۴ ب
ــرای  ــیار دانش س ــال 1335 دانش ــاب و در س ــده انتخ ــیار برگزی دانش
عالــی تهــران شــد. در ســال 133۶  بــه اســتخدام دبیرخانــه مرکــزی 
یونســکو در پاریــس درآمــد و بــه ســمت رئیــس اداره کمک هــای فنــی 
یونســکو منصــوب شــد. در ایــن ســمت از طــرف مدیــر کل یونســکو 
ــی  ــای علم ــه کمک ه ــرفت برنام ــوه پیش ــه نح ــی ب ــرای سرکش ب
ــه و  ــا و خاورمیان ــمال آفریق ــورهای ش ــه کش ــکو ب ــی یونس و فرهنگ
کشــورهای جنــوب غربــی آســیا ســفر کــرد. او در ســال 13۴۴ و پــس 
از پایــان مأموریــت و بازگشــت بــه ایــران، بــه ســمت مدیــر کل روابــط 
ــال 13۴۶  ــد. در س ــوب ش ــرورش منص ــی در وزارت آموزش وپ فرهنگ
ــوم تربیتــی دانشــگاه  ــه دانشــکده عل ــه مرتبــه اســتادی رســید و ب ب
تهــران انتقــال یافــت. نیســاری در ســال 135۶ بــا مأموریــت از طــرف 
دانشــگاه تهــران و وزارت فرهنــگ و هنــر بــا ســمت رایــزن فرهنگــی 
بــه کشــور ترکیــه رفــت و در ســال 135۸ پــس از پایــان مأموریــت بــه 
ایــران بازگشــت. در نهایــت در ســال 135۹ پــس از 3۸ ســال خدمــت 
بــه تقاضــای خــود بازنشســته شــد. دکتــر ســلیم نیســاری در ســال 
13۸۲ بــه عضویــت پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در آمد. 
ــه دریافــت نشــان درجــه یــک حافظ شناســی  ــق ب او همچنیــن موف
ــرار گرفــت.از  شــد و از ســوی مرکــز حافظ شناســی مــورد تجلیــل ق
ــان فارســی، حافظ شناســی  ــاره ی زب ــده درب ــاب ارزن ــن کت وی چندی
و تصحیــح دیــوان وی، تمبرشناســی و آمــوزش مکالمــه ی انگلیســی 
ــوزش  ــه آم ــا را در زمین ــن کتاب ه ــده اســت. او اولی ــادگار مان ــه ی ب
زبــان فارســی بــه غیرفارســی زبانان تألیــف کــرد. نیســاری بــا آن کــه 
شــیفته ی زبــان حافــظ و ســعدی بــود، دربــاره ی آمــوزش و تدریــس 
زبان هــای محلــی نیــز نظــری ممتنــع داشــت و مبلغــان قومگرایــی 
ــه کار  ــاره ی وی ب ــل درب ــد برچســب های کلیشــه ای را حداق نمی توانن
ــا  ــا ب ــه ی آن ه ــی و مواجه ــای محل ــاره ی زبان ه ــاری درب ــد. نیس برن
زبــان فارســی می گویــد: »مــن مخالــف زبان هــای محلــی نیســتم. هــر 
ــادری  ــان م ــه زب ــد ب ــا حــق دارن ــدون اشــکال اســت. بچه ه ــی ب زبان
ــادری ام  ــان م ــم زب ــد. خــودم ه ــاب بخوانن ــد و کت خــود حــرف بزنن
آذری اســت. امــا زبــان فارســی در کشــور ایــران بــه دلیــل ســابقه ی 
هــزار ســاله، از نظــر ملیــت، رســمیت و تاریخچــه و بــه دلیــل داشــتن 
ــعدی و  ــا س ــام، و بعده ــی، خی ــد فردوس ــاخص مانن ــای ش چهره ه
حافــظ، زبــان رســمی اســت. حیــف اســت کــه مثــاً یــک ایرانــی در 

خوزســتان و بلوچســتان آن را نادیــده بگیــرد«.
ــود  ــه ی خ ــی، وظیف ــان فارس ــع زب ــوان مداف ــاری به عن ــلیم نیس س
می دیــد کــه در برابــر هجمــه ی دروغ آمیــز و ناجوانمردانــه ی قومگرایان 
بایســتد. بنابرایــن، او در نامــه ای بــه ســازمان یونســکو، موضــوع خبــِر 
درجه بنــدی زبان هــا توســط آن ســازمان را مطــرح و از آنــان خواســت 
دربــاره ی درســتی و نادرســتی آن اعــام نظــر کننــد. پاســخ یونســکو، 

قاطــع و روشــن بــود:

یونسکو - مورخ 1۳ مارس 2002
در جــواب نامــه ی مــورخ 12 ژانویــه 2002 کــه پرســیده بودید 
ــای  ــدی زبان ه ــورد درجه بن ــه ای در م ــکو اعامی ــا یونس آی
مهــم جهــان منتشــر ســاخته اســت، اشــعار مــی دارد کــه 
یونســکو هرگــز بــه صــدور چنیــن اعامیــه ی غیرمنطقــی 

مبــاردت نکــرده اســت.
انبوهــی از تبلیغــات دروغ، جعلیــات نژادپرســتانه و مباحثه هــای 
ــان آذری کــه  ــه یکبــاره فروریخــت و بســیاری از جوان غیرمنطقــی، ب
گرفتــار تبلیغــات قومگرایــان شــده بودنــد، بــا ایــن اقــدام ســنجیده ی 
ــی  ــای محل ــن زبان ه ــان دروغی ــی مبلغ ــه بی پایگ ــاری، متوج نیس
ــا  ــوان ب ــت، می ت ــرد، از لحــاظ اهمی ــه نیســاری ک شــدند. کاری را ک
ــری  ــان فارســی براب ــاره ی حافظ شناســی و زب ــار او درب بســیاری از آث
ــخ  ــی وار وی، در تاری ــه  و فردوس ــترگ، خردمندان ــن کار س داد. به یقی

فرهنگــی ایــران بــه یــاد خواهــد مانــد.
روانش شاد و همنشین نیکان باد

یادی از آن که آبی رد بر آتش
دود و دروغ ریخت

یادنامه ی سلیم نیساری

Culture
فرهنگ

به نام بزرگان و آزادگان

به نام بزرگان و آزادگان

محسن ابوالقاسمی،رئیس سابق گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و استاد 
بازنشسته این دانشگاه در سن ۸۲ سالگی درگذشت.  مراسم تشییع پیکر دکتر ابوالقاسمی  ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲1 
بهمن ماه از مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی به سمت بهشت زهرا برگزار و پیکر او در قطعه نام آوران به خاک سپرده 
می شود. محسن ابوالقاسمی یکم دی ماه 13۹5 در مراسم شب بخارا با عنوان »شب محسن ابوالقاسمی« سرگذشت 
خود را این طور توصیف کرده بود: »۸۰ سال پیش در مایر به دنیا آمدم. در همان جا به مدرسه رفتم و تصدیق شش 

ابتدایی گرفتم. همراه خانواده به تهران آمدم و در دبیرستان عامه درس خواندم تا پنجم متوسطه که دیپلم ناقص از آن دبیرستان گرفتم و 
در دبیرستان دارالفنون ششم ادبی گرفتم و وارد دانشکده ادبیات شدم. در سال 133۷ لیسانس ادبیات فارسی گرفتم و در سال های 133۷ 
تا 13۴۰ درس های دوره دکتری را خواندم. در سال 13۴۰ به لندن رفتم و در سال 13۴3 از آن جا درجه .M.A گرفتم و به ایران بازگشتم 
و برای گرفتن دکتری ثبت نام کردم در دانشگاه تهران. درجه .M.A در زبان های باستانی ایران گرفتم. در این جا در سال 13۴۴ در گروه 
تازه تأسیس زبان شناسی و زبان های باستانی به تدریس پرداختم تا سال 13۸1 که بازنشسته شدم. در سال 13۶۹ به استخدام نیمه وقت 

دانشگاه آزاد درآمدم که تاکنون ادامه دارد.«

محسن ابوالقاسمی استاد برجسته 
زبان های باستانی درگذشت

ترانه » آیریلیق« شهرت جهانی دارد. شاید خیلی ها این ماهنی ) ترانه ( را 
یکی از صدها ترانه فولکولوریک آذربایجان بدانند که سینه به سینه از نسلی 
به نسلی دیگر رسیده و هر کسی مختصر آشنایی با زبان ترکی داشته باشد 
خاطره یی از آن را با خود حمل می کند. اما واقعیت این است که این ترانه 
سروده فرهاد )رجب( ابراهیمی است که بیستم بهمن ماه سال نود و هفت 
چشم از جهان فرو بست تا ترانه جدایی و تنهایی را یک بار برای همیشه 

بسراید. 
رجب  ابراهیمی  ملقب به فرهاد متولد 131۴ در روستایکورعباسلو در بیست 
کیلومتری اردبیل ، که در ده سالگی همراه خانواده به تهران مهاجرت کرده 
بود و در مصاحبه یی این مهاجرت را به جدا کردن بره یی شیرخواره از 
مادرش تشبیه می کند و از دلتنگی هایش برای کوهستان می گوید که رفته 
رفته او را به سمت مطالعه و نوشتن سوق می دهد. همه اینها در ادامه با یک 
ماجرای عاشقانه هم توام می شود و او سرایش شعرهایی کوتاه را آغاز می کند. 
در شبانگاه دهم مهرماه 1335 رنج عشق او را به بی خوابی می کشاند. دلتنگ 
و غریب و بی کس ، شعری می گوید در چهاربند که مطلعش این چنین بود: 

گنجه لر فیکریندن یاتا بیلمیرم
بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم
آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق 

هر بیر دردن اوار یامان آیریلیق 
ده پانزده روز بعد 5 بند هم به این شعر اضافه می کند. ولی همه اینها 
زمانی ست که او در تهران شاگرد یک کفاش است و روزانه شعرهایش را در 
دفترچه یی می نویسد و در خلوت خود های های گریه می کند بر عشقی که 
دچارش شده و وصالی که خارج از دسترس است. استاد کفاش یکبار هنگام 
شعر نوشتن مچ اش را می گیرد و او را مجبور می کند که شعرها را برایش 

بخواند. با شنیدن اشعار، آستین ها را باا می زند 
تا این شعرها را به دست اهلش برساند. خواهر 
وارتوش«   « پیش  کفاش  آقای  بیوک  بزرگ 
خیاطی یاد می گرفت، او شعرها را به وارتوش 
داد تا آنها را به دست » علی سلیمی« نوازنده 
چیره دست تارِ آذربایجان که آهنگسازی هم 
می کرد برساند. آن زمان رادیو ایران هر روز نیم 
ساعت موسیقی اذربایجان پخش می کرد: »یک 
روز بیوک آقا صاحب کارم من را به دفترش 
دعوت کرد. رادیو درحال پخش موسیقی بود 
که یک دفعه اسم من را گفت: » شعر از فرهاد، 

آهنگ از علیسلیمی « در جا خشکم زد. رنگم سفید شد عین گچ. گفتم : » 
بیوک آقا، این چی میگه؟« گفت: »هیچی شعرت ترانه شده!« 

اول ترانه آیریلیق و چند روز بعد ترانه »آغاما« و بعداز آن » آچیل سحر« 
پخش می شود کمی بعد استاد سلیمی که هنوز با »وارتوش« ازدواج نکرده 
بود به دیدن فرهاد می روند و این نقطه آغاز دوستی و همکاری این دو 

هنرمند می شود که به جذب ابراهیمی به رادیو می انجامد. 
ترانه ماندگار آیریلیق را اولین بار بانو »وارتوش« اجرا می کند ولی هنوز آن 
اتفاق خاص که قرار بود بیفتد نیفتاده است. چند سال بعد » رشید بهبود اف« 
خواننده نامدار آذربایجان برای اجرای برنامه به ایران می آید و این سکوی 

پرتابی می شود برای فرهاد. 
رشیدبهبوداف که در میانسالی به تیر غیب گرفتار آمد و به طرز کاما 
مشکوکی از دنیا رفت صدای خاص و مخملین داشت . جالب اینکه » رشید « 
عاقه زیادی هم به اجرای تصنیف های فارسی داشت که یکی از آنها اجرای 
دلپذیر تصنیف ماندگار »بهار دلکش« است که با صدا و لهجه او حاوت 

خاص خود را دارد. 
استاد سلیمی در این سفر تعدادی شعر از شاعران ترک زبان ایران به »رشید« 
تقدیم می کند تا در صورت صاحدید آنها را اجرا کند که سه تا از این شعرها 

متعلق به ابراهیمی بود و گل سر سبد آنها »آیریلیق«. 
رشید بعد از بازگشت به باکو به زیبایی هر چه تمامتر آیریلیق را خواند تا 
خیلی زود قلبها را تسخیر کرده و محبوبیت جهانی برای این » ماهنی« رقم 
زند. چند سال بعد از این ماجرا بانو فائقهآتشین هم که اصالتی آذربایجانی 
دارد با اجرایی منحصر بفرد این ترانه را زبانزد خاص وعام کرد تا اینکه امروز 
بعد از گذشت ۶۲ سال از سرایش این » ماهنی« دست کم صد و پنجاه نفر 
از خواننده های ایران، آذربایجان، ترکیه و ... اجراهای متعددی از آن داشته 
باشند. به گونه یی که در آذربایجان و ترکیه تقریبا هر خواننده یی دست کم 
یک اجرا از آن داشته است. ترانه یی که یادآور تلخی های پایان ناپذیر جدایی 

و هجران عاشقان بی مزار این دیار است. 
حاا فرهاد ابراهیمی که ترانه هایش را در یک کتاب جمع کرده و اسم 
بازار کرده  روانه  و  آن گذاشته  بر  را  آیریلیق 
بود در تنهایی متداول پیرانگی به دنیای دیگر 
روزی  که  رسید  غسالی  دست  به  و  شتافت 
چند بار این ترانه را زیر لب زمزمه می کند 
زیر  که  کسی  بزند  حدس  حتی  آنکه  بدون 
دستش خاموش و بی صدا سراپا گوش شده 
سراینده همین جدایی ابدی ست و چه کسی 
ابیات بی پدر و مادر چه  این  نداند  ست که 
خلق  زبانان  ترک  برای  بی  عاشقانه  لحظات 
کرده است؟ همین یک ترانه برای جاودانگی 

اش کفایت می کند.

از جهان  بامداد 1۸ دی ۹۷ چشم  مهندس تقی کبریت ساز توکلی در 
فروبست. ۸۷ سال زندگی پربار و پرتاش یک انسان فرهیخته و وطن پرست 
به پایان رسید. نام مهندس توکلی که خود یک »برند« بود با »کبریت سازی«، 
»ماشین سازی تبریز«،» مس سرچشمه«، »وزارت نیرو« و بسیاری مولفه های 
صنعتی دیگر پیوند داشت. اما مهم ترین مولفه زندگی او و بنیان همه زندگی 
اش ایران دوستی بود. تقی توکلی تمام عمرش را برای ایران زیست. بدون 
هیاهو و بدون ادعا. گویا زبان و احساس و ژنتیک او برای ایران تنظیم شده 
بود. بی آن که تاشی برای نشان دادن آن بکند. مهندس توکلی کوچکترین 
فرزند خانواده توکلی بود. این خانواده یکی از ده ها خانواده متمول و دوران 
ساز تبریز بود که مدرنیته را با ساختن کارخانه ها و آوردن محصوات جدید، 
مثل برق، به ایران بنیان نهادند.  ایشان افزون بر پیشینه خانوادگی برجسته 
در آلمان تحصیل کرده بودند. بنابراین تحول خواهی ایشان در بستر خانواده ای 
بزرگ به علم روز نیز مجهز بود. مهندس توکلی پس از تحصیات عالیه در 
آلمان و آمریکا بافاصله به ایران بازگشت و در قامت یک رهبر مقتدر اقتصادی 
به اجرای پروژه های بزرگ صنعتی پرداخت. کارخانه ماشین سازی تبریز یکی 
از این پروژه هاست که نقطه عطفی در صنعت ایران بود و نقش بی بدیلی در 
توسعه صنعتی ایران ایفا کرد. مدیریت مس سرچشمه دیگر کار مهم و دوران 
ساز مهندس توکلی بود. وزارت نیرو در دولت »جمشید آموزگار« در سال 5۶ 

اثر ماندگار دیگر مهندس توکلی در صنعت آب و برق ایران بود.
او پس از انقاب دچار بی مهری هایی شد و محبور شد به آمریکا برود. در 
یک دهه ای که ایشان در آمریکا بود کارخانه هایش یکی پس از دیگری دچار 

فروپاشی و ورشکستگی شد. بازگشت مهندس به ایران در دهه ۷۰ خون 
تازه ای به رگ های صنعت ایران بود. یک نمونه آن بازسازی کارخانه کبریت 
سازی بود که در مدت کمی به جایگاه پیشین خود برگشت و به کارخانه ای 

نمونه با تولیداتی با کیفیت تبدیل شد.
افزون بر آثار اقتصادی این کارخانه همچون باا بردن اشتغال، یکی از اولین 
واکنش ها به جعل نام »خلیح فارس« را نشان داد و کبریت هایی با نام و نقشه 
»خلیج فارس« تولید کرد. این امر اجتماعی با تولید کبریت هایی با مضامین 
اجتماعی دیگر ادامه پیدا کرد. مهندس توکلی یکی از معدود تولیدکنندگان 
ملی ایران بود. او تولید و کارخانه را با فرهنگ و منشی ایرانی درهم آمیخت.

توکلی یک برند ملی صنعت ایران است که اگر برخی موانع در راه او ایجاد 
نمی شد می توانست صنعت ایران را جهانی کند. مبنای این اصالت ایران گرایی 
بود. جای جای ایران خانه و عشق او بود. هر چند یک تبریزی اصیل بود و 

تا آخر عمر به تبریز عشق می ورزید و در این شهر چشم از جهان فروبست.
می توانند  او  نزدیکان  و  دوستان  نوشت.  می توان  او  درباره  نکته  هزاران 
صدها خاطره ارزشمند از مهندس توکلی بنیان گزار صنعت، از تقی توکلی 
ایران پرست و دانشور، از توکلی وارث مکتب اقتصادی تبریز بگویند اما برای 

من دو نکته از ایشان همیشه به یاد ماندنی است.
کارخانه توکلی در محله ای که در تبریز هم اکنون هم به نام »توکلی« نامیده 
می شود هزاران خانواده را با اشتغال مردان و پسران جوان از فقر مادی و 
فرهنگی رهانید و ارتقا داد. نقش اجتماعی کارخانه توکلی در دل شهر تبریز 
در محله ای نسبتا فقیر خود نیاز به نوشتن کتابی مستقل دارد. بسیارند کسانی 
که با اشتغال در این کارخانه بزرگ از فقر و فاکت رها شدند و برای خود 
خانه و خانواده ای دست و پا کردند. همچنین مهندس توکلی تا آخر عمر 
کتاب خوان بود و همواره دغدغه ایران داشت و از مسایل ایران و راه حل ها 
سخن می گفت. مهندس توکلی امروز از جهان ما رفت اما نام او و اثر مادی و 

معنوی زندگی او هرگز از بین نخواهد رفت.

علیرضا غفاری حافظ

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال دوم  شماره 24  8 صفحه

خیالت خواب از چشامان ربوده!
برای فرهاد ابراهیمی خالق ترانه » آیریلیق« 

مهندس توکلی؛ زندگی برای ایران

حمید رستمی 

جواد رنجبر درخشی لر



ادامه از همین صفحه

جدید  کتاب  از  کوچکی  فصل  می خوانید  آنچه 
پروفسور ایلبر اورتایلی، معروف ترین استاد تاریخ 
در ترکیه، استاد سابق دانشگاه های آنکارا، وین، 
برلین، پرینستون، پاریس، کمبریج و آکسفورد با 
این کتاب در سال  ترکان« است.  تاریخ   « عنوان 
2015 در استانبول به چاپ رسیده است. ساختار 
این کتاب بصورت سوال هایی چیده شده است که 
استاد اورتایلی به آنها جواب می دهد. این ترجمه 
)تا  باستان  ایران  به  مربوط  فصل  از  بخشی  فقط 
ترک  های  دولت  نخستین  با  آن  رابطه  و  اسام( 
را ترجمه و در اختیار خوانندگان قرار می دهد. با  
تشکر از »انتشارات تیماش« در استانبول که به این 

ترجمه اجازه داد.

غزنویان و قراخانیان اولین دولت های مسلمان ترک 
بودند. می دانیم که قبل از غزنویان هم در خراسان 
و ماوراالنهر )فرارود( دولت ساسانیان نفوذ و قدرت 
و  با ترک ها  ایران  باره روابط  بسیاری داشت. در 

اسام چه می توان گفت؟
ایلبر اورتایلی - برای درک پدیده ترکی و ترک ها در این 
دوره، درک تمدن ایران و ساسانیان نقشی اساسی دارد. 
ایران همسایه ترکیه امروز و عثمانی دیروز است. ایران، در 
عین حال دنیائی است که دولت سلجوقی آناتولی از نگاه 
دولتی و اداری تابع و »واسال« آن بوده است چونکه در 
ایران هم »سلجوقیان بزرگ« حکمرانی می کردند. ایران 
حتی قبل از اسام هم با ترک تباران و زبان آنها تماس 
مستقیمی  داشت. از این جهت درک دوره ساسانی اهمیت 
دارد. آنچه که می بینیم این است که  تمدن ترکی در کنار 
تمدن ساسانی شاخ و برگ یافته است. تمدن ایرانی از نظر 
تمدن ترکی چیزی نیست که با دو سه جمله گفت و از 
آن گذشت. همان اهمیتی که یونان باستان برای تمدن 
کنونی غرب دارد، ایران هم برای ما همان نقش را بازی 
می کند.  زبان  فارسی به زبان ترکی ما، از واژگان گرفته تا 
مکالمه روزمره مان تاثیر گذاشته است. حتی بعضی کلمات 
مانند »دانیشمان« )بمعنی مشاور، -م( که بظاهر ترکی 
اصیل می نمایند، از افعال فارسی )در این مورد »دانستن«( 

می آیند.
تمدن ایرانی در زمینه جغرافیائی هم تاریخ گسترده ای 
دارد. در مراحل تاریخی قبل از ما یعنی ترک ها، آناتولی 
غربی یعنی »ایونیا« در فارسی نام »یونان« داشت. به اینجا 
»استان یونان« گفته می شد )به ترکی: »یونانستان«- م(. 
و  ها(  )استان  ها  دارای ساتراپ  غربی  آناتولی  در  ایران 
وایت های خود بود. مثا شهر و وایت امروزی »موغا« 
)»کاریا« و یا »قاریا«ی قدیم( یک ساتراپ ایران بود. قرن 
های ششم و هفتم قبل از میاد دوره ای است که در 
یونان، بین النهرین )میانرودان(، سوریه و مصر تاثیر ایران 

به چشم می خورد.
ایران تمدنی باستانی است که نوشتارش به ثبت رسیده 
است. ایرانیان خود را به تاریخ شناسانده اند. مثا دگرگونی 
در جغرافیای بشری در تاریخ ایران بطور حیرت انگیزی کم 
است. برای مقایسه می بینیم که زبان  قبطی مصر باستان 
محدود به گروه کوچکی از مردم و تنها در کلیسا های آن 
منطقه رایج بوده و یا از هند باستان هم از نظر زبان فقط 
چیز کمی  باقی مانده است. اما ایران اینطور نیست. امروزه 
روشنفکر ایرانی، زبان ساسانیان یعنی پهلوی را می داند. 
اساطیر و داستان های آن دوران هنوز زنده اند. افسانه 
های ایلیاد و اودیسه یونان باستان این قدر امکان بقا در 
میان مردم مدرن نداشته اند. در ایران حتی کسانی که 
خواندن و نوشتن نمی دانند هم داستانهای »شاهنامه« را 

بزبان می آورند.
شاعر نامدار ایران، فردوسی، تالیف »شاهنامه« را که با آن 
اثر تمدن ماقبل اسامی ایران را احیا کرد، در اواخر قرن 
دهم میادی برای هدیه به حکمران خود محمود غزنوی 
به پایان رسانید. ابتدا ماوراالنهر و سپس خراسان و ایران 
در قرن یازدهم موطن دانشمندانی همچون ابن سینا و 
بیرونی شد. عاوه بر این، در این عصر نیم قاره هند هم وارد 
دایره توجه این تمدن شد. بیرونی یک متخصص برجسته 
هندوستان است. همچنین تالیف »دیوان لغت الترک« را 

محمود کاشغری هم در همین دوره انجام داده است.

طوری که می بینیم، در این دوره کشور های شرقی از 
فرات صحنه یک وحدت  رود  تا حوزه  سرحدات چین 
فرهنگی شده اند که دیگر هیچ وقت شاهدش نبودیم. 
فتوحات ترکان در این دوره نقشی متحد کننده بازی کرده 

است.
آیا ایران ساختاری »کاسموپولیت« دارد که می تواند 

اقوام مختلف را متحد کند؟
ها  ترک  ما  دارد.  امپراتوری وجود  پدیده  ایران یک  در 
هم به عنوان یک ملت جزو وارثین این پدیده هستیم. 
خواهیم دید که کارکرد دولت، سازمانهای دولتی، اسکان 
و یا نگاه به موضوعات دینی در مقیاسی وسیع از همین 
پدیده امپراتوری سرچشمه مي گیرد. ایران به عنوان یک 
امپراتوری جزو نمونه های شرقی امپراتوری های حوزه 
مدیترانه است. تا زماني که ترکان به این مناطق نیامده 
بودند، ایرانیان نام »ایران« را بکار نمي بردند. این تعبیر قبًا 
به ندرت و در چهار چوب محدودی بکار مي رفت. بقول 
»ایران«  تعبیر  فراگنر،  برت  ایرانشناس معروف معاصر، 
مربوط به عصر سلجوقیان مي شود. پیش از سلجوقیان، 
ساسانیان از یک آرین شهر )ایرانشهر( سخن مي گفتند 
نظر  زمینه  این  در  نداشت.  رواج  تعبیر چندان  این  اما 

ایرانشناس برت فراگنر مورد قبول اکثریت است.
در جغرافیای کنونی ایران امروزه، تا نپرسید کسی نمیگوید 
که مثا فارس و یا آذربایجانی است و یا نیست. نام و 
دولتداری ایران دیگر کاما جا افتاده است. این یک فرهنگ 
است. مثا کسانی که اتریشی باشند اما آلمانی زبان نباشند 
نمی گویند »ما اتریشی هستیم« و یا حتی استونیائی ها و 
لیتوانیائی ها هیچگاه ادعای روس بودن نمی کنند. طبیعتا 
به خودشان »روس« نمی گویند.  مسلمانان روسیه هم 
اما ایرانیان، اصلیتشان هرچه باشد، می گویند »ما ایرانی 
هستیم« چرا که در اینجا نمونه برجسته ای از یک شکل 

گیری و انسجام فرهنگی در پیش چشممان قرار دارد.
پس در آن صورت آیا می توان گفت که ایرانیان با 

فرهنگ خود احساس غرور می کنند؟
 صد در صد. ایران برای ما فقط یک فرهنگ همسایه 
نیست. مقام ایران در فرهنگ، زبان و ادبیات بسیار بلند 
است. با این فرهنگ حتی ما هم باید احساس غرور کنیم. 
شکی نیست که تماس با فرهنگ هائی مانند فرهنگ ایران 
زبان ما را غنی تر می کند. اگر اتینی نبود انگلیسی هم 
معنائی نمی داشت. در مورد فارسی و ترکی  هم وضع 

مشابهی وجود دارد.
اقوام آریائی برای اولین بار چه زمانی در ایران پیدا 

شدند؟
 اقوام آریائی در سالهای 15۰۰ قبل از میاد بتدریج در 
فات ایران ظاهر شدند - در یکی دو تا از مراکز مورد 
ترجیح برای سکونت در ایران کنونی مانند یزد ... یعنی 
اینکه این مناطق از نظر آب و هوا و کشاورزی ترجیح داده 
شده اند... ایران جغرافیای بسیار مناسبی از نظر زندگی و 
ریشه دواندن مردم کشاورز است - گونه ای پر رنگ تر از 
جغرافیای آناتولی را پیش چشم خود بیاورید: در مرکز این 
سرزمین منطقه ای هست با آب و خاک فراوان و پربرکت 
که مردم آنجا جمع می شوند. اینجا موضوع بر سر جلگه 
های خیلی وسیع نیست. مثل آناتولی این جلگه ها کوچک 

هستند اما تعدادشان زیاد است. طبیعی است که برای 
متحد کردن این جلگه ها یک امپراتور ازم است. از این 
جهت است که ایران یکی از مستحکم ترین پادشاهی های 

خاورمیانه را بوجود آورده است.
در آن دوره ماد ها و پارس ها بودند...

 مادها و پارس ها اقوام جنگجو بودند، ایزد های آنها هم 
شبیه هم اند. مثا نام خدای باد شبیه »بورئاس« است، 
چیزی شبیه »برادر«، کلمه ها هم بهمدیگر شبیه هستند. 
این شباهت ها با شمردن تمام نمی شوند. اما این را هم  
و  مار  نیکاوس  روسی  زبانشناس  کرد:  فراموش  نباید 
پیشینیان او به کمک این گروه زبانی که »زبانهای یافثی« 
خوانده می شوند )از یافث، یکی از پسران نوح، -م(، قرابت با 
زبانهای هندی، ایرانی، ژرمن و اساو را کشف کرده اند. در 
این گروه زبانی اندیشه های زبانشناسی خیلی به همدیگر 
نزدیک اند. پژوهشگری نابغه به نام ژرژ دومزیل در مورد 
جنبه ساختار اجتماعی فرهنگی که از این اندیشه های 
ناشی می شود تحقیق کرده است. دومزیل  زبانشناسی 
مدتی در ترکیه هم زندگی کرد و یکی از فرانسوی های 
نادر بود که ترکی را مثل زبان مادری اش یاد گرفته بود. 
امروزه نام »انستیتوی بررسی های آناتولی« هم به نام 

اوست.
و بعد از مادها، هخامنشیان وارد صحنه شدند.

سلسله هخامنشیان تا قرن پنجم قبل از میاد حاکم 
ایران، آناتولی و سوریه شد. هخامنشیان با تاریخ یونان 
هم آمیخته اند. این را باید خوب بدانیم: مصریان، آشوریان 
و ایرانیان از دیدگاه یونانیان باستان »بدوی« )وحشی، 
»بربر«، -م( نبودند. هخامنشیان یک امپراتوری عظیمی 
بودند و این امپراتوری را به چهار بخش شرقی، غربی، 
شمالی و جنوبی تقسیم کرده بودند... به شرق می گفتند 
آنجا  از  هم  استان  این  اسم  »خراسان« -  
می آید. این چیزی تصادفی نیست. طوری که می دانیم، 
»آناتولی« هم مشرق زمین معنی می دهد. این کشور ما 
یعنی آناتولی از دیدگاه ایرانیان مغرب است اما از دیدگاه 
و  استانداران  ها،  ساتراپ  است.  زمین  مشرق  یونانیان 
فرمانداران کلی هستند که این وایت ها را اداره می کنند. 
اند.  یک رشته کلمات هستند که از اینجا باقی مانده 
مثا به والی و استاندار »مرزبان« می گویند. اسم شهر 
»مرزیفون« ما هم که یک شهر آناتولی است، از همین 
کلمه »مرزبان« میاید. در اینجا یک نظام زمین و خاک 
هست. اگر به یافته های حفریات شهر »گوردیون« در 
آناتولی دقت نمائید، می بینید که شبکه راه های امپراتوری 
ایران تا  تاسیس امپراتوری روم، کامل ترین شبکه راهی 
بود. این بنیاد همان راهی است که به مدت دو هزار سال 
بعنوان مسیر تجاری و نظامی مورد استفاده قرار گرفته 
است. نه سرحدات وایات بیزانس بطور تصادفی کشیده 
شده و نه سرحدات وایات داخلی عثمانی. نظامی که 
بیشتر از دیگران این راهها و شبکه های راهی را تغییر 
داده، عثمانی است، چرا که به مرور زمان شکل تجارت 
و راه های دریائی تغییر یافته اند. این هم علتش آنست 
که بعد از قرن 1۷ دنیا به سرعت تغییر یافته است. ما 
به ایالت رومی »پافاگونیا« ما »کاستامونو« )قاستامونی( 
می گوئیم، جائی را که به آن نام »گااتیا« می گفتند ما 

»آنکارا« نامیده ایم. وایت »آیدین« ما هم متناسب با 
سرحدات ایالتی روم معین شده است. وقتی دنیا بخاطر 
نقلیات دریائی عوض شد،  از تجارت و  تغییرات ناشی 
مرکز آن وایت هم به ازمیر کنونی منتقل گردید. منطقه 

»منطشه« هم همان »کاریا« و یا قاریای قدیم است.
هخامنشیان و یونانیان در حال جنگ با همدیگرند، 

نه؟
 بله، پارس ها که میگوئیم هم عصر یونانی ها هستند.  
همین ها بودند که قبل از پریکلس به آتن حمله کرده 
و این شهر را ویران نمودند و به آتش کشیدند. البته همه 
جا را ویران نمي کنند. از جمله مي دانیم که در آناتولی 
ایونی ها و قاریائی ها با مدیران پارسی و ساتراپ ها رابطه 
خوبی دارند، چرا که این تمدن به کار دیگران دخالت 
نمي کند. خود همین یک نشانه آمیزش و انسجام یافتن 
یک امپراتوری است. در هند و مصر و آشور هم همینطور 
شده است. امپراتوری کلده )بخشی از بابل، -م( یهودیان 
را به بابل تبعید کرد اما هخامنشیان آنها را به موطن 
خودشان برگردانیدند. دوره »اسارت نخست« یهودیان هم 
باین صورت پایان یافت. یعنی نوعی تسامح نسبت به ادیان 

ونوعی زمینه مصالحه موجود بود.
آیا در این دوره میتوان از یک هنر یونانی- پارسی 

سخن گفت؟
 البته. اسکندر در شیراز تخت جمشید را که بخشی از 
پایتخت ایران بود به آتش کشید. اگر در مقام مقایسه 
قصر  عرض«  »اتاق  از  بزرگتری  مقیاس  آنجا  بگوئیم، 
و  سفیران  از  که  بود  جا  همین  بود.  عثمانی  توپقاپی 
دولتمردان پذیرائی میکردند. در عین حال عدالت هم 
در این اتاق تجلی میکرد و به شکایات رسیدگی میشد. 
ایرانی است. در  از مراسم مهم  نوروز یکی  میدانیم که 
جریان این مراسم شاهنشاه یک روز تمام بر تختش می 
نشست و نمایندگان اقوام گوناگون هدایای خود را تقدیم 
او میکردند. از قاریائی ها و ایونیائی ها تا قاپادوکیائیها... 
شاهنشاه هم بعنوان بااترین مرجع تصمیم گیری، عدالت 
را جاری میکرد. اینها تجسم رسمی شدن و نمادین شدن 
یک امپراتوری است، یعنی اینجا چیزی مانند صحنه تئاتر 
پیش چشمان شماست. بطور خاصه، تخت جمشید یک 
صحنه است، صحنه ای که حیات دولت و ملت را منعکس 

میکند.
پارس ها یک دوره هم با رومیان در افتاده اند...

ها  دوره  آن  در  ها  پارس  است...  بعدی  دوره  در  این   
جنگجویان بزرگی دارند. حکمرانان بزرگ هم دارند. سه 
نفر از این فرماندهان که با روم درافتاده اند منسوب به 
خاندان میتریداد ها هستند. بااخره در قرن سوم میادی 
سلسله ساسانیان تاسیس یافته است. اولین حکمران آنها 
اردشیر بابک است. کسی که بعد از او بر سر کار می اید 
خسرو نوشیروان دادکار )دادگر( است که  همعصر امپراتور 
لقب  که  دادگر  یا  و  دادکار  است.  ژوستینیانوس  روم 
دهم  قرن  در  فردوسی  »عادل«.  یعنی  است  نوشیروان 
»شاهنامه« خود را می نویسد. از همه اشعاراو معلوم است 
که موضوعاتش را از فرهنگ باستان ایران گرفته است. و با 
این همت خود زبان فارسی را زنده می کند. این را هم به 

روشنی بیان می کند:
بسی رنج بردم در این ساِل سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
در »شاهنامه« حکمرانی افسانه ای بنام فریدون هست، 
شخصیتی مانند انوشیروان... این سنت دولتی و مفهوم 
عدالت در فرهنگ ایرانی هزار سال پایدار بوده. دین ها 
تغییر می یابند اما زبان و ذهنیت آنقدر عوض نمی شود. 
مثا از دمکراسی باستان یونان چه چیزی باقی مانده؟ و 
یا از فراعنه برای مصر چه چیزی مانده است؟ هیچ کس 
از این اف های نسنجیده نگوید که گویا از آنوقت به 
ما آنچه که به ارث مانده فقط »استبداد و دیکتاتوری« 
است. این حکمران موسوم به فریدون که در »شاهنامه« 
می بینیم یک نماد، یک سمبل است. فردوسی می گوید 
»این شخص یعنی فریدون خودش را وقف عدالت کرده 
بود. فریدون از نور آفریده نشده بود اما عادل بود. بنا بر این 
تو هم عادل باش تا مثل فریدون شوی...« همین را سعدی 

شیرازی هم در »گلستان« می گوید:
آورده اند که نوشیروان عادل را در شکار گاهی صید کباب 
کردند و نمک نبود غامی به روستا رفت تا نمک آرد 
نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و 
ده خراب نگردد گفتند از این قدر چه خلل آید گفت بنیاد 
ظلم در جهان اّول اندکی بوده است هر که آمد برو مزیدی 

کرده تا بدین غایت رسیده
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

 بر آورند غامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 

زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ
این جواب نوشیروان عادل بخوبی نشان می دهد که یغما 
و غارت چطور از باا شروع می شود و به پائین سرایت 
می کند. تصور کنید که این طرز تفکر و درک عدالت تا 

قرن سیزدهم یعنی دوره سعدی هم ادامه یافته است.

ایران برای ترکیه در حکم یونان قدیم برای جهان است
پروفسور ایلبر اورتایلی، استاد تاریخ دانشگاه آنکارا؛

History
تاریخ

از جیحــون تــا فــرات )ایرانشــهر و دنیای ساســانی( تالیــف تورج 
دریایــی و خــداداد رضاخانــی و بــا ترجمــه مریم بیجوند توســط 
نشــر مرواریــد منتشــر شــده اســت. تــورج دریایــی و خــداداد 
رضاخانــی، دو پژوهشــگر صاحــب نظــر مطالعــات ساســانی، در 
ایــن کتــاب بــه بررســی تاریــخ نــگاری ساســانیان و مختصــری 

از مســائل مختلــف بــه ویــژه اندیشــه سیاســی آن هــا پرداختــه انــد. در مقدمــه 
کتــاب می خوانیــم: »از نظــر فرهنگــی مــی تــوان گفــت ساســانیان از بســیاری از 
جهــات پایــه هــای خاورمیانــه اِی قــرون وســطی و به تبــع آن مــدرن را بنــا کردند، 
بســیاری از آداب و رســوم و مقــررات کــه بــه » تمــدن اســامی« ربــط داده مــی 
شــوند، ریشــه در دوران ساســانی دارنــد.« ایــن کتــاب، تاریــخ روایــی ساســانیان 

نیســت، بلکــه درآمــدی اســت بــر تاریــخ نــگاری ساســانی اســت.

ــه  ــوی« ب ــی حاج ــاد » ازبرعل ــده ی ــد زن ــام ق ــس تم تندی
ســفارش اداره کل راه آهــن آذربایجــان توســط اســتاد »یعقوب 
ســرابی اقــدم« جهــت نصــب در ایســتگاه میانــه مــورد اجــرا 
ــه  ــوده و ب ــرگاس ب ــس فایب ــه از جن ــه اســت ک ــرار گرفت ق
رنــگ برنــز پتینــه کاری شــده در مــدت زمــان ۲ ماه بــه اتمام 
رســیده اســت. زنــده یــاد » ازبرعلــی حاجــوی« یــا بــه عبارت صحیــح تــر، ازبرعلی 
خاجــوی فــردی بــود کــه داســتان تــاش او بــرای جلوگیــری از برخــورد قطــار بــا 
ــن ایســتگاه های  ــو مابی ــه قرانق ــای دره رودخان ــوه ه ــه از ک ســنگ های فروریخت
قرانقــو و شــیخ صفــی در ســال 13۴۰، مدت هــا بــا عنــوان »دهقــان فــداکار« در 
کتــاب فارســی ســوم دبســتان چــاپ می شــد. حواجــوی در 11 آذر ۹۶ و در ســن 

۸۶ ســالگی در بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز درگذشــت.

نصب تندیس دهقان فداکار از جیحون تا فرات 
در راه آهن میانه 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال دوم  شماره 24  8 صفحه

تماس با فرهنگ هائی مانند ایران زبان ما را غنی تر می کند

نویسنده: ایلبر اورتایلی
ترجمه: عباس جوادی

خوب، با ساسانیان مثل اینکه رسیدیم به قرون وسطی و یا سده 
های میانه؟

 قرون وسطی نه، بگوئیم عصر آنتیک و یا باستان متاخر. اواخر عهد 
باستان. تقسیم بندی هائی مانند قرون وسطی و دوره معاصر از نظر 
تاریخ ترکان معنی چندانی نمی دهد. این مفاهیم در زبانشناسی باستان، 
باستانشناسی و تاریخ نویسی غرب در قرن نوزدهم رواج یافت. منظور از 

دوره پایانی عهد باستان، پیدایش مسیحیت است.
بسیار خوب، در باره این دوره ها چه می توان گفت؟

 بهتر است اصا هیچ چیز نگوئیم. قرن هفتم مصادف است با ظهور 
اسام. اگر این را بعنوان یک انقاب ارزیابی کنیم، پس دوره پایانی 
عهد باستان را چطور باید نامگذاری کنیم؟ حاا مگر صرفا بخاطر اینکه 
امپراتوری روم دچار مشکات می شوند می توان دوره  موسسه های 
قبلی را پاک کنیم و بگوئیم یک دوره جدیدی شروع شده است؟ در 
نهایت زندگی ادامه می یابد. پارت ها به ایران کنونی و سرزمین های 
دور و بر آن حکمرانی می کنند و روم در زمان سزار با این همسایه خود 
جنگ می کند. سزار بریتانیائی ها را مغلوب می کند، بعد به این طرف رو 
می آورد و میتریداد را مغلوب می کند و آناتولی را اتینی می نماید. اما 
پارت ها البته کار خودشان را می کنند. مثا در زمان امپراتور بعدی روم 
یعنی کراسوس، پارت ها این حاکم روم را از بین می برند و عده زیادی 
از سربازان روم را هم اسیر می کنند. ساسانی ها که می ایند، آنها هم 
والریوس را مغلوب می کنند و باز یک عده از سربازانشان را به اسارت 

می گیرند. طبیعی است که اینهمه اسیر را نمی ُکشند.
در مرکز امپراتوری ساسانی یعنی جندی شاپور یک مکتب فوق العاده 
برجسته پزشکی هست. اینجا مکتبی است که آثار یونان باستان را 
ترجمه می کنند و راه و روش های علمی  آنها را بکار می  بندند. طب 
اسکندریه را هم بکار می گیرند. چرا می گوئیم طب اسکندریه؟ چونکه 
هروفیلوس کالکدونی به اسکندریه می رود تا روی اموات یعنی جسد 
انسان های مرده کالبد شکافی و آزمایش کند. علت آن هم این است 
که مصری ها مومیائی درست می کنند و در این کار تبحر دارند. علم 
آناتومی  و تشریح اینطور پیشرفت می کند. در سوی دیگر طب یهودی 
هست که جنبه دینی دارد و کسی نمی خواهد به آن توجه کند. این 
قبیل چیزها به دین اسام هم وارد شده است )دین یهود به تمام امورد 
روزمره انسانی مداخله می کند، از قبیل اینکه چطور باید غذا بخوری، 
چطور بنوشی، زن و شوهر چطور همخوابه بشوند  و غیره. این دین 
قواعدی باور نکردنی دارد.( از هندیان هم اطاعات علمی  می آید. یعنی از 
چهار گوشه معلومات می آید، بعد هم طب اسام به اینها عاوه می شود 
و در اینجا پیشرفت می کند. در زمان حضرت محمد اسکندریه جائی بود 
که مردم برای تحصیل طب به آنجا می رفتند. دنیای دور و بر ما گاه به 
سرعت و گاه تلو تلو خوران جلو می رود. حاا ما چطور به یک قسمت 
این روند سده های آغازین و به قسمت دیگرش “قرون وسطی” بگوئیم؟
در اوایل قرون وسطی و یا سده های میانه در خاورمیانه و حوزه دریای 
مدیترانه دو دولت بزرگ پادشاهی وجود دارد: بیزانس و ایراِن ساسانی. از 
این دو دولت نخستین اش میراث روم و دومی میراث هخامنشیان است. 
این ها دو نظام حیات سیاسی هستند که از نظر اداری و اجتماعی برای 
دوره هائی طوانی در تاریخ، واحد های سیاسی بعدی را بطور عمیقی 
تحت تاثیر خود قرار داده اند. در ادامه این صحبت خواهیم دید که در 
سازماندهی این دو امپراتوری، وظیفه کنترل اداری  حتی در زمینه هائی 
مانند خدمات عمرانی و نقلیاتی نه در سطح کان و مرکزی، بلکه از 

طریق واحد های کوچک محلی انجام می شود.
بله، در این دوره دو پادشاهی بزرگ روم و ایران وجود دارد اما 

بین این دو پیوسته شاهد جنگ هم هستیم...
 خسرو نوشیروان بیزانس را مغلوب کرده »جاده ابریشم« را به روی 
بیزانس می بندد. ایرانی ها تمام این راه را تا اندونزی کنترل می کنند. 
وقتی ابریشم به بیزانس نمی رسد، آشوب بپا می شود. در این شرایط 
)در  تورک  گوک  خاقان  یعنی  خان  بومین  از  ها،  ترک  از  بیزانس 
آسیای میانه، -م( درخواست کمک می کند. قبا هم چند جا گفته 
ام: زامراخوس کلیکیائی که بعنوان ایلچی بیزانس پیش گوک تورک ها 
می رود سیاحتنامه بسیار جالبی دارد. از طرف ترک ها هم مانیاخ ُسغدی 
به بیزانس می رود. بااخره راه ابریشم به روی بیزانس گشوده می شود. 
جالب تر اینکه بعدا در زمان هراکلیوس، ایران مناطق فلسطین، سوریه 
و انطاکیِه بیزانس را تصرف می کند تا جائیکه حتی در بیت المقدس 
صلیبی را که ایرن مقدس یافته بود هم به یغما می برند. بعد ها که 
هراکلیوس ایرانیان را مغلوب می کند، این صلیب را هم یافته  آن را به 
استانبول می اورد. همه اینها حوادثی هستند که مدت کوتاهی قبل از 
اسام و یا وقت فتوحات اسامی اتفاق افتاده اند. یعنی در پیش چشمان 
ما خاورمیانه ای وجود دارد که زیر و رو شده است. ایرانیان و رومیان در 
حال کشتن همدیگرند. اوضاع طوری است که گویا همه منتظرند بعد 
از سال ۶3۲ لشکریان خلیفه حضرت عمر بیاید و این منطقه را دوباره 
متحد کند. و کسانی که این را عملی می کنند دو فرمانده چیره دست 
خلیفه عمر یعنی عمرو ابن العاص و خالد بن ولید هستند. خالد، فاتح 
عراق امروزی یعنی ایران ساسانی است و در عین حال همان کسی 
است که قبا در نیم جزیره عربستان پیغمبران دروغین را برطرف کرده 
یکپارچگی این منطقه را تامین نموده بود. نتیجه این می شود که در سال 
۶۲۲ اولین دولت اسامی  در یثرب )مدینه( تاسیس می شود. »مدینه« 
یعنی »شهر« - این کلمه از آرامی  و عبری وارد عربی شده است. این یک 
واژه مشترک از فرهنگ  سامی  و یکی از واژگان وحی است. در آرامی  
و عبری »مدینه« معنی »جایگاه عدالت« را می دهد. امروزه هم لقب 

اسرائیل »مدینات« است.
بعد درسال چهاردهم تاسیس این دولت اسامی  شاهد گسترش آن به  
یک جغرافیای پهناور می شویم. خلیفه عمر انسانی نابغه است. مصر، بین 
النهرین، سوریه و فلسطین در زمان اوست که فتح می شود. جمعیت 
بزرگی را که در این جغرافیای پهناور زندگی می کنند و زبان هائی را که 
تکلم می نمایند در ذهن خود تجسم کنید. موضوع بر سر میراث بیزانس 
و ساسانی هست - از طب و اداره اراضی گرفته تا اداره مالی و اقلیت ها... 

و در این جغرافیا ادیان دیگری هم هستند.
گفته می شود آریائی ها از شمال به هند آمده اند. هیتلر هم 

مدعی بود که آلمانی ها آریائی هستند.
 هیتلر آریائی بودن را بخصوص به بدبخت ترین تیم آنها ربط داد! این 
مثل آن است که به مسافرخانه های مفلوک میدان آتش نشانی آنکارا 
و یا محله »سیرکه جی« استانبول نام »پااس« )قصر، -م( می دهند. 
آریائی گری اروپای شمالی هم همان طور است. ایران، هندوستان و 
افغانستان در تاریخ، پیش کسوتان اقوام آریائی بوده اند. هیتلر هم ادعای 
آریائی بودن می کند چونکه از نظر زبان بین اینها رابطه وجود دارد. 
بعضی بچه ها که در خانواده به آنها توجهی نمی شود رفتاری می کنند که 
گویا اصیل ترین عضو خانواده اند. کار هیتلر هم از این قماش است. در 
واقع، فرهنگ آریائی بطور طبیعی در هندوستان، ایران و افغانستان نقش 
حاکم دارد چونکه در این سرزمین ها دین، اسامی خدایان و فرهنگ 
اسکان و جنگ یک روند مشابه داشته است. تمدن های دیگر در حاشیه 
هستند. مسافرخانه هائی که بخودشان اسم »پااس« می دهند هم هتل 

هستند اما بی شک هتل های پنج ستاره نیستند.



در چند سال اخیر گروه های قومگرای افراطی به بهانه حمایت از زبان مادری 
تبلیغات گسترده ای را به راه می اندازند و مدعی دلسوزی برای زبان مادری مردم 
آذری هستند. این عده درسایت های داخلی و خارجی خود و همچنین شبکه 
های ماهواره ای خود این گونه تقا می کنند تا نشان دهند اقلیتی به قومیت 
فارس بر اکثریت مردم ایران مسلط شده و با برنامه ریزی گسترده در تاش شبانه 

روزی برای نابودی زبان مادری مردم ایران است. 
این گروه با سوء استفاده از عاقه برخی از جوانان به زبان مادری این گونه القاء 
می کنند که در آذربایجان سخن گفتن، نوشتن و منتشر کردن کتاب و مجله 
و اجرای موسیقی ترکی آذری، ممنوع بوده و مردم در شرایط خفقان از حقوق 

اولیه انسانی خود محروم هستند. 
این درحالی است که در دوره بعد از انقاب اسامی بیش از چند صد هزار عنوان 
کتاب با حداقل تیراژ دو هزار نسخه با موضوعات مختلف به زبان آذری منتشر 
شده است. در عرصه مطبوعاتی محلی هم در اغلب شهرهای آذربایجان نشریات 
و مجات متعددی منتشر می شود که یا تمامی آن و یا حداقل صفحاتی از آنها 
به آذری منتشر می شود. صدا وسیما هم در شبکه های استانی برنامه های متعدد 
روزانه ای به زبان محلی مردم تهیه و پخش می کند. ضمن اینکه در شبکه های 
سراسری رادیو وتلوزیون ایران ساعاتی به پخش موسیقی و برنامه های آذری 

اختصاص دارد. 

در مقابل وقتی در محتوا و ماهیت تبلیغات این گروهها دقت می شود به خوبی 
روشن میگردد که این عده از حداقل عاقه به زبان و فرهنگ بومی مردم 
آذربایجان هم برخوردار نیستند و عمده فعالیت ایشان نه در جهت تبلیغ و ترویج 
زبان مادری مردم آذربایجان بلکه در تخریب زبان مادری مردم و تبلیغ زبان و 

الفبای دیگران قرار دارد. 
نخسیتن و اصلی ترین موضوع در آموزش و تعلیم و تربیت زبانهای مادری الفبای 
آن زبان است، که در آذربایجان از یازده قرن قبل الفبای اسامی است، با این 
حال می بینیم این گروهها رسانه های خود از الفبای بیگانه استفاده می کنند که 
برای مردم آذربایجان قابل استفاده نیست. وجالب آن است که اصرار به استفاده 
از آن هم دارند. این تمام ماجرا نیست شیوه گفتاری ترکی استانبولی در سخن 
این عده مورد استفاده است. به همین علت اغلب سخنان این عده برای آذربایجان 

قایل فهم نیست. 
حال سوال اینجاست که زبان مادری مردم تبریز و اردبیل و زنجان آیا ترکی 

استانبولی است ؟
به خوبی می توان مدعیان زبان مادری را به دو قسمت عاقمندان واقعی به 
زبانهای مادری در ایران و مدعیان دروغین زبان مادری تقسیم کرد. دسته اول 
بدون آنکه به دنبال هیاهو و آشوب باشند با امکانات مقدور و فضای قانونی 
موجود به حفظ وحراست از فرهنگ بومی که زبان مادری بخشی از این فرهنگ 

زبان های محلی و تاش بیگانه گرایان؛

زبان مادری مردم آذربایجان استانبولی نیست

Poliicsسیاست

بیا تا جهان را به بد نسپریم

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در مراسم ۲۲ بهمن در میدان آزادی تهران اظهار داشت: مردم 
ما به خوبی این را می دانند که در ۲۰5 سال قبل بخشی از مناطق شمال کشور و قفقاز در دوران 
پادشاهان خائن قاجار از ایران جدا شدند؛ همچنین 1۹1 سال پیش بخش دیگری از شمال ایران را 
از سرزمین مادری جدا کردند؛ 1۷۲ سال قبل بخش بزرگی از شمال غرب ایران از کشور جدا شد و 
1۶3 سال پیش بخش مهمی از شرق و 13۸ سال قبل بخشی از شمال شرق از کشور جدا گردید و در 

1۰۰ سال پیش بخش بزرگی نیز از جنوب ایران که امروز به عنوان چند کشور در جنوب خلیج فارس هستند، از ایران 
جدا شدند. وی افزود: حتی ۴۷ سال پیش و هفت سال پیش از پیروزی انقاب اسامی در زمان رژیم خائن پهلوی بخش 
مهمی از جنوب ایران که همواره در جغرافیا به عنوان استان چهاردهم کشور می شناختیم به دست خیانت بار پهلوی از 
ایران جدا شد. در چند دهه دوران شاهنشاهی سست عنصر قاجار و پهلوی دو سوم کشور را از ایران جدا کردند و این 
به این معنی است که رژیم های قبل عاوه بر این که به دین، فرهنگ، رفاه و زندگی مردم خیانت کردند، به تمامیت 

ارضی کشور نیز خیانت کردند. 

رئیس جمهور: دو سوم خاک 
کشور را از ایران جدا کردند

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال دوم  شماره 24  8 صفحه

 در سال های اخیر برخی نهادها به جای در پیش گرفتن نگرش اصاحی 
پیامدهای  را در پیش گرفته اند که  به مسئله هویت ملی، دیدگاه هایی 
آن نفی ملیت ایرانی و اصالت دادن به هویت های قومی است. هرچند 
سخت جانی و تداوم هویت ملی ایرانی در فرایند تاریخ، ایران را به یک 
این جان سختی تضمینی  کشور منحصربه فرد تبدیل کرده است، ولی 
برای عبور از چالش های هویتی در فرایند پرفرازونشیب زمان به خصوص 
در شرایط کنونی که صدای تهدید از دور و نزدیک به گوش می رسد 
نیست. زمانی که هویت های اجتماعی هم سطح هویت ملی می شوند، 
رابطه تعاملی بین هویت ملی و هویت های اجتماعی جای خود را به رابطه 

کشمکش آمیز و حذفی می دهد. 
در  است  اجتماعی  هویت های  از  یکی  که  قومی  هویت های  قرارگرفته 
سال های اخیر تقابل را میان هویت ملی و هویت اجتماعی بیش ازپیش 
کرده است. سیاست های که در سال های دور به وسیله دشمنان هویت 
نمایندگان  توسط  اکنون  می شد  دنبال  غیرقانونی  به صورت  ایرانی 
با اهداف  ابزارهای قانونی و  با  ایرانی  ایران در خانه ملت  اقوام مختلف 
فرصت طلبانه ای  ادامه پیداکرده است. در این موضوع اصل 15 قانون 
موردتوجه  اخیر  سال های  در  که  است  سیاست هایی  از  یکی  اساسی 
به  خاطر  سیاسی   نخبگان  از  بعضی  است.  قرارگرفته  دولت مردان 
در  باورند که  این  بر  گاه غرض ورزی،  و  ایران  از جامعه  درک سطحی 
مناطق پیرامونی منابعی وجود دارد که به عنوان زمینه گرد آوری رأی 
می شود از آن استفاده کرد و به امتیازهایی دست یافت. انگیزه اصلی این 
سیاستمداران بی تدبیر کسب قدرت و استفاده ابزاری از پدیده قومی بوده 
است.  آن ها برای رسیدن به منافع شخصی، از شعارهایی مانند تدریس 
زبان های محلی استفاده می کنند که پیامدهای ناگوار برای اتحاد ملت 
ایران خواهد داشت. هرچند که تجربه سال های گذشته نشان داده است، 
کسانی که مسائل قومی را ابزاری برای رسیدن به قدرت قرار داده اند، 
نتیجه قابل قبولی نه برای منافع شخصی و نه منافع ملی کسب نخواهند 
کرد. نامزدهایی که بیشترین تبلیغات قومی را داشتند، همیشه کمترین 
رأی را آوردند. در سال ۸۴ آقای معین روی مسائل مذهبی شیعه و سنی 
برای جذب اهل سنت ایران تمرکز کرد و نتایج خوبی به دست نیاورد. 
آقای مهر علیزاده، آقای کروبی و در سال ۹۲ آقای رضایی از این رویکرد 
برای جذب آرای اقلیت ها پیروی کردند که هیچ کدام نتوانستد به اهداف 
سیاسی خود برسند. آن ها به گمان این که این عرصه سرشار از منابع رأی 
هست، به سیاستی ابزاری که جنبه فرصت طلبانه، غیراخاقی و غیر ملی 

داشت روی آوردن و شکست خوردن.
چنین  بودن  نافرجام  از  حاکی  هم  مرزها  فراسوی  در  نمونه های 
سیاست های غیر مدبرانه ای دارد. قدرت طلبان شبه قاره هند با همین نگاه 
و رویکرد ابزاری به مسائل قومی نقش زیادی در تجزیه پاکستان از هند 
داشتند. طرح هویت های قومی در جوامع امروز در بسیاری موارد ساخته 
قدرت طلبانی است که برای کسب قدرت از آن استفاده می کنند؛ ذبح 
هویت ایرانی با شعار حمایت از گویش های محلی به پای کسب قدرت 
سیاسی. البته  در ایران به طور خاص علت این قضیه بیشتر درک نادرست 

از مسائل قومی و ملی است. 
بعضی  در  داوطلبانه  به صورت  در کاس هایی که در سال های گذشته 

دانشگاه ها از سوی محافل قوم گرا 
بحث  کمترین   می شد،  برگزار 
و  نبود  میان  در  زبان  آموزش 
بیشتر به ادبیات نفرت و فحاشی 
به ویژه  و  هم میهنان  به  نسبت 
آموخته  فارس  قوم  به اصطاح 
باید  چیز  چه  درنهایت  می شد. 
شود؟  تدریس  کاس ها  این  در 
مفاد درسی واقعاً چه خواهد بود؟ 
قطعاً هویت  زدایی ایرانی از اقوام 
و  ایرانی  ضد  مسائل  آموزش  و 
تاریخ سازی قومی که در مطبوعات 
محلی شاهد آن بوده ایم، در صدر 
گرفت  خواهد  قرار  برنامه ها  این 
از هویت  و هویت قومی مستقل 
قومی  تاریخ سازی  محصول  ملی، 

خواهد بود.
وقتی  توسعه یافته  کشورهای  در 
کنند  اجرا  را  سیاست  بخواهند 
می کنند،  مطالعه  کلی  آغاز  در 
از  بعد  و  می کنند  سناریوسازی 
به طور  را  آن  مطالعه،  مدت ها 
آزمایشی  و  موقت  و  محدود 
آزمون  به  با  حال  می کنند.  اجرا 
 ۷۰ حداقل  اجرای  گذاشتن 
سال های  در   15 اصل  درصدی 
نتیجه ای  و  تجربه  چه  گذشته، 

در  محلی  زبان های  کاربرد  اجراشده  بخش  این  چرا  گرفت؟  خواهیم 
رسانه ها و مطبوعات را به آزمون نمی گیریم تا ببینیم آیا این سیاست 
امنیت ملی را تقویت کرده است یا خیر؟ آیا همگرایی را تقویت کرده یا 

به سمت وسوی واگرایی پیش رفته است؟
امری  ما  کشور  پیرامونی  مناطق  و  قومی  مسائل  در  نابرابری ها  وجود 
انکارناپذیر است. ولی اسرار بر ترویج آموزش زبان های قومی در مدارس 
توسط سیاست گذاران، راه حل این تبعیض نخواهد بود. اگر هدف نخبگان 
سیاسی حمایت از اقلیت های قومی می باشد و نه کسب رأی، باید به 
گوناگون  اقشار  خواست  بپردازند.  ریشه ای  به صورت  حوزه  این  مسائل 
به خصوص اقلیت های قومی و مناطق پیرامونی بیش از آن که تدریس 
بر اساس  به قدرت  امکان دسترسی  باشد، آزادی و  گویش های محلی 
برابری اجتماعی و  اصل چرخش نخبگان و شایسته سااری، عدالت و 
اقتصادی و دسترسی برابر همه به امتیازات و فرصت های عمومی، توزیع 
عادانه ثروت میان مناطق گوناگون کشور و برابری اقلیت ها در زمینه های 
سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور است.این ها مواردی هستند که هم 
به اتحاد و یکپارچگی ملت ایران و هم احقاق حقوق مناطق پیرامونی 
و  نابرابری  به  اعتراض  به جای  کرد.سیاست گذاران  خواهد  برآورده  را 
دسترسی  امکان  و  شایسته سااری  از  حمایت  و  اجتماعی  بی عدالتی 
فرصت های اجتماعی و اقتصادی برای همه اقشار و اقوام و  توزیع عادانه 
ثروت، گوی سبقت را درراه وعده دادن برای تدریس زبان های محلی از 
یکدیگر می ربایند. طرحی فرصت طلبانه که در صورت تداوم  اجرای آن 

می تواند به یک فتنه بزرگ در کشور منتج می شود.
 دفاع از اتحاد و همبستگی ملی، دلیل تعصب ملی نیست. همبستگی 
با امنیت، رفاه و ثبات جامعه ارتباط مستقیم دارد. منافع ایران در این 
است که به عنوان یک ملت تقویت شود و مانند یک خانواده واحد تمام 
ثروت و منابع را به صورت برابر توزیع کند و درعین حال از هویت خود 
و  تدریس شتاب زده  و  فدرالیسم  و  دفاع کند. بحث های محلی  گرایی 
نسنجیده زبان های محلی نوعی فرافکنی مشکات مذکور است که به 
زیان هویت و همبستگی ملی و بیش از همه نیز به زیان اقوام ایرانی 
نتیجه چنین نگرشی، چیزی جز درهم ریختگی، بی ثباتی  بود.  خواهد 
گسترش  و  سیاسی  موجودیت  یک  به عنوان  کشور  ازهم گسیختگی  و 
کشمکش اجتماعی میان اقشار و مناطق گوناگون کشور نیست. بنابراین 
تمامی  به طوری که  دانست؛  ملی  امنیت  بنیان  می توان  را  ملی  هویت 
برنامه های کشور حتی اگر به درستی هم تدوین شود، بدون وجود »هویت 
ملی« ناکام می ماند. لذا خارج کردن زبان پارسی از هسته سخت هویت 
ایرانی، که موجب یکپارچه سازی و جلوگیری از افتراق در جامعه شده 
است، می تواند خسارات جبران ناپذیری بر فرهنگ، هویت و منافع واقعی 
ملی و تمامیت ارضی کشور وارد  کند و کشور را در بسیج منابع معنوی 
ناتوان کند. رسانه ها و سیاست مداران که برنامه ریزان هویت ملی هستند، 
نه تنها هویت ملی ما را تقویت نکرده اند بلکه باسیاست های نادرست در 
دستگاه آموزش، همبستگی ملی را کاهش و به مخاطره انداخته اند. تأکید 
با  ایرانی  از نسل جوان  بیگانگی بخش هایی  باعث  بر هویت های قومی 
هویت ملی که مهم ترین عنصر یکپارچگی کشور است، خواهد شد و 
رشد گرایش های هویت های اجتماعی باعث شکل گیری هویت های قومی  
فرو ملی و مخالفت با وحدت ملی 
قومی  افراط گرایی  ایران می شود. 
محصول چنین نگرش و اقداماتی 
است . بنابراین تبدیل کردن زبان 
ابزار  و  سیاسی  قدرت  ابزار  به 
سال های  در  که  هویت سازی 
 15 اصل  اجرای  بهانه  به  اخیر 
است،  شکل گرفته  اساسی  قانون 
قومی  کشمکش های  درنهایت 
و  می آورد  بار  به  خونین  گاه  و 
انسجام و وحدت ملی ایران را به 

مخاطره می افکند.
گویش های  و  زبان ها  این که  در 
از  و بخشی  ارزشمند  محلی همه 
و  هستند  ما  ملی  هویت  و  منابع 
جای  کرد  پاسداری  آن ها  از  باید 
هیچ شک و بحثی نیست، اما نه به 
شیوه ای که برای کشور بحران آفرین 
شود و زبان ملی را تضعیف کند. 
باید در عین نگهداری از زبان ها و 
لهجه های محلی ایران در چارچوب 
فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
از ظرفیت و اصالت آن ها به عنوان 
ایرانی  اصیل  لهجه های  و  زبان ها 
برابر  در  ملی  زبان  تقویت  برای 
چالش های برآمده از هجوم واژگان 

بیگانه مدرن بهره گیری کرد.

اصل 15 قانون اساسی؛ 
استفاده ابزاری  گروه های سیاسی 

است مشغول هستند. با جمع آوری امثال و حکم، ترانه های محلی، ثبت و 
ضبط گویشهای محلی، تحقیق و تصحیح در منابع کهن فرهنگی ومیراث ادبی 
و شعری مشغول هستند. در همین عرصه نهادهایی همانند سازمان میراث 
فرهنگی، ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی و حتی در برخی از موارد سازمان 
تبلیغات اسامی هم به حمایت از این دسته از محققان و عاقمندان واقعی و 
دلسوز زبان مادری می پردازند گرچه این حمایت ها در همه موارد رضایت بخش 

نیست اما وجود دارد. 
در مقابل کسانی هم هستند که در ظاهر مدافع و سینه چاک زبانهای مادری 
بوده و چنان سخن می گویند که گویی جمهوری اسامی با برنامه ای از پیش 
طرح شده در صدد از بین بردن زبانهای مادری مردم نواحی مختلف است. این 
مدعیان دو آتشه که زبان مادری را به عنوان ابزار فریب استفاده می کنند خود 
هیج عاقه و پیوستگی به مام میهن و زبان مادری ندارند. مثا در حوزه فعالین 
قوم گرای آذری این مدعیان در محافل رسمی و مکتوب خود از زبان و الفبای 
بیگانه واتین استفاده می کنند. به همین علت در رفتار و گفتار این مدعیان زبان 

مادری تناقضات آشکاری دیده می شود. 
از جمله تناقضات این دسته مدعی زبان مادری اصول 15 و 1۹ قانون اساسی 
ایران است. برعکس دسته اول که تابع قانون اساسی بوده وخواستار اجرایی شدن 
موارد اجرا نشده آن هستند این افراد علناً با اصول اولیه قانون اساسی همانند 
استقال و تمامیت ارضی دشمنی عجیبی داشته و دارند. از قانون اساسی فقط 
این دو اصل و از این دو اصل هم نه تمامی آن بلکه، فقط بخش اندکی از آن را 

قبول دارند.
در رفتار و گفتار این مدعیان تناقض بسیاری دیده می شود که بازخوانی این 
تناقضات در این جمال امکان بررسی ندارد با این حال از جمله دیگر تناقض 
قابل ذکر ایشان آن است که بدون توجه به متن قانون از یک سو که تدریس 
ادبیات محلی در کنار زبان وادبیات ملی را آزاد اعام کرده است، از طرف دیگر 
به فعالیت های شبانه روزی شبکه های محلی صدا وسیما، مطبوعات محلی و 
سراسری، چاپ و انتشار گسترده متون ادبی، تاریخی، و... . به زبان های محلی 

همانند آذری، عربی، ترکمنی و ...
ایران کشوری دیرپا و دیرسال است که پیدایش آن دیرینه و فرهنگ و هویت آن 
دیرسال است،در پهنه جغرافیایی ایران که دستخوش افزایش و کاهش و یورش 
بوده فرهنگی پدیدارگشته است که در امتزاج و الفت مردم ساکن این پهنه شکل 
گرفته. مردمی که در نواحی مختلف ایران زیسته اند،آذری،کرد،بلوچ، ترکمن، 
عرب،خوز،گیلک،لر، همه و همه ضمن آنکه فرهنگ و گویش مشخصات محلی 
داشته اند در کنار هم فرهنگ و هویت ایرانی را شکل داده اند از این روست که 
در این پهنه سه زبان رایج بوده است،نخست عربی که زبان اسام و دین مبین 
آن است،دیگری فارسی که زبان مشترک و همگانی علمی و ادبی مردم سراسر 
ایران و سوم زبانها و گویشهای محلی که مردم نواحی مختلف به آن متکلم و 

گویشورند. 
در ایران تا دورة ظهور پان ترکیسم درعثمانی که توسط صهیونیست ها پایه 
گذاری شد تضاد و اختافی بین زبان ملی و زبانهای و گویش های محلی وجود 
نداشت و گزارشی از آن نداریم،لیکن از وقتی پدیده شوم صهیونیستی پان 
ترکیسم هجوم خود به ایران را آغاز کرد،زمزمه های تفرقه از حنجره منادیان 
ترک پرستی بلند شد،درجنگ جهانی اول که تبریز به اشغال قوای اشغالگر 
عثمانی درآمد منادیان پان ترکیسم در تبریز فرصت یافتند به طرح عقاید خود 
بپردازند؛ جالب آنکه شیخ محمد خیابانی و حزب دموکرات به مقابله با این عقاید 
موهوم نژادپرستانه و ضد انسانی بر آمدند. بادامچی از نزدیکان شیخ محمد در این 

باره اطاعات ذیقیمتی داده است :
»در اواخر شعبان 133۷ قشون عثمانی به بهانة تنبیه آثوریها و استخاص ارومی 
و سلماس به آذربایجان وارد و پس از اشغال نقاط غربی و شمال غربی آذربایجان 
به مرکز آن که شهر تبریز است دو هزار نفر قشون سوق داد. با آنکه آن سال 
ساِل قحط و مجاعه سرتاسر ایران را فرا گرفته زیاده از ده هزار نفوس ایرانی از 

گرسنگی ترک جان میگفتند و قیمت گندم بهاء جان بود این میهمانان عزیز 
دست قدرت خودشان را به تمام انبارهای غلة دهات آذربایجان گشاده بدون 
حق و حساب می بردند. بااخره حکومت وقت و امناء مالیه به اشعار خیابانی 
مرحوم و مبرزین فرقه پس از مذاکرات طوانی حاضر شدند که یک مقدار 
هنگفتی غله به قشون عثمانی مجاناً بدهند تا خودشان مداخله نکنند. با وجود 
این قرارداد باز اعتناء نکرده هم حوالة مالیه را گرفته و هم خودشان هرجا انباری 
سراغ کردند،خاصه پس از ورود عثمانیها به تبریز جمعیتی به نام اتحاد اسام 
تشکیل داده و یوسف ضیاء بیک را که اصاً قفقازی و از معلمین بادکوبه بود 
صدر جمعیت مذکور مذکور معین و کم کم بنای مداخله در امورات کشوری 
و لشگری ایران گذاشته و زمزمة ترک،فارس،ایران، توران کرده می خواستند 
آذربایجان را که جزء اینفک ایران و اکلیل تاج با عظمت کیان است به قفقاز 
ملحق و جزو ممالک شاهانة عثمانی بکنند!! تنها قوه ای که در مقابل این 
مالیخولیای چندین صد ساله خود دیدند که بنای مخالفت با این فکر سخیف 
گذاشته فرقه مقدس دموکرات را که با وطن پرستی و ایرانیت مباهی و مفتخر 
و در مواقع سخت امتحان ایرانیت خود را داده اند مشاهده کرده و دیدند که 
با وجود فرقة دموکرات نمی توانند این لقمة چرب از حلقوم به پائین ببرند و 
هرگونه عملیات استقال شکنانة آنها را فرقة دموکرات خنثی می کند. در این 
صدد شد که ضربة سخت و مهلکی به فرقة دموکرات زده و تار و و پودش را از 
هم بگسانند. خائنین داخلی و و بی شرفترین مردم که از جملة آنها بود مکرم 
الملک پسر حاجی عدل الملک که حاا لقب قائم مقامی دارد، مؤید خیاات 
آنها شده و در این باب سندی که به عثمانیها نوشته فعاً اصل و فوتوگراف 
همان سند در دست است. در هشتم ذی القعده133۶خیابانی مرحوم و آقا 
میرزا اسمعیل نوبری و نگارنده را عثمانیها دستگیر و به ارومی برده دو ماه تمام 
حبس کردند )نمی خواهم جزئیات آن حبس و مظالمی که برادران اسامی به 
حبسی ها وارد نمودند بیان نمایم( پس از دو ماه که عثمانیها مجبور شدند ارومی 
را تخلیه و قشون خود را به موصل سوق دهند. حبسی ها را تحت الحفظ به 
شرفخانه و صوفیان به عزم تبریز فرستادند، بعد از سه روز با اجازه و امر ثانوی 
شوقی پاشا مستخلص و مراجعت به تبریز کردند. فراموش نمی کنم شهامت 
و متانت فقید شهید خیابانی مرحوم را که روز اول دستگیری تصمیم کرد ابداً 
ولو یک حرف هم باشد به صاحب منصبان عثمانی نگفته و اعتنا ننماید و حتی 
با رفقا قرار داده بود که در موقع استنطاق ابداً به سؤااتشان جواب نداده و تنها 
بگویند شما حق ندارید ما را استنطاق کنید و در این رأی راسخ بوده اعتنائی به 
تهدیدات عثمانی نکرده ابداً جوابی به آنها ندادند. در موقع صحبت و مذاکره آقای 
نوبری ناطق ما بود.« )شرح حال و اقدامت شیخ محمد خیابانی، برلن، ایرانشهر، 
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طی سالهای اخیر با راه اندازی شبکه های استانی برنامه های متنوع)رادیویی و 
تلویزیونی( با زبان های محلی تهیه و پخش می نمایند. از سوی دیگر در عرصه 
کتاب هم شاهد رشد و شکوفایی بالنده ای هستیم، به عنوان مثال طی سالهای 
بعد از انقاب بیش از سی هزار جلد کتاب که اکثر آنها به ترکی آذری بوده در 
مورد تاریخ،فرهنگ و ادب آذربایجان منتشر کردیده است. این در حالی است 
که مقدمات تدریس زبان های محلی در دانشگاهها فراهم شده و در قالب درس 

اختیاری ارایه می گردد. 
تا وقتی این اقدامات توسط نظام اعمال نشده بود تبلیغات آنها با محور تدریس 
زبان مادری طرح می شد وقتی با تدریس ترکی در دانشگاها خلع ساح شدند با 
زیرکی شعار خود را از تدریس زبان مادری به تدریس به زبان مادری تغیر داده 
ماهیت واقعی خود را نشان دادند که زبان مادری یا تدریس زبان مادری چیزی 

جز خدعه و حیله نیست. 
در چنین وضعیتی به نظر می رسد بنگاههای وابسته زبان مادری را بهانه ای برای 
دستیابی به مقاصد دیگر خود نموده اند تا با فریب و سوءاستفاده از آن منافع 
خود را تأمین کنند. وتاریخ ایران نشان نمی دهد روباه پیر ومکار قدمی در به نفع 

ملت ایران برداشته باشد. 



به تدبیر پشت هوا بشکنیم

می دانیم که در میان بخشی از نسل جوان آذربایجانی یا 
ترک زبانان ایران واگرایِی شدیدی نسبت به مسائل ملی و 
ایران گرایانه ایجاد شده است. نمی توان آنان را نادیده گرفت 
یا به اقلیتی کوچک فروکاست و یا آن که با استدالی چون 
وابسته بودن شان از گفت وگو شانه خالی کرد. شاید خیلی 
ساده و کوتاه بخواهم دلیلی را برایش در نظر بگیرم این 
جدایی بینی برآمده از قطع ارتباط با گذشته و به نوعی 
سطحی شدن و کم معنا شدن باشد، که ویژه ی این گروه 
از جوانان نیست، بلکه آسیبی است که همه ی ما، در پِی 
سال ها بی توجهی به تاریخ و فرهنگ مان، دچارش شده ایم. 
این بی توجهی را در معنا و شکِل ملی گرایانه در نظر ندارم، 
بلکه مرادم از آن، قطع پیوند با معانی و تجربه ی زیسته ی 

انسان ایرانی در درازای تاریِخ ژرفش است. 
برجستگِی  با  که،  بودند  ما  تاریِخ  گذرِ  در  بزرگانی  اگر 
دانش و شعور و فهم شان، سبب می شدند هم چون نقاط 
عطف و گره گاه هایی کلیِت جامعه ی ایرانی را بَر کشند 
تا استوار و پیوسته باقی بماند امروزه با نوعی همگانی و 
یک شکل، اما کم معنی و سطحی شدِن آن دانش ها در 
به  ناپیوسته  آن هم  رسمی،  رسانه های  و  آموزش  قالب 
که  روست  این  از  مواجه هستیم.  زیسته مان،  تجربه ی 
مثاً این گروه از جوانان زبان فارسی را در حد یک زبان، 
هم چون دیگر زبان های این حوزه ی بزرگ، نه گنجینه ای 
تمدنی که بخش بزرگی از این دانش و تجربه و شناخت 
)عرفان( را حمل می کند می بینند و هویت خود را هم، 
در بستری از ناسیونالیسم )که ذاتاً قوم گرایانه است، چرا 
که ملت ها در بستر اروپایی در واحدهای کوچک زبانی 
از یکدیگر تمایز یافته اند و آن تجربه ی بزرگ هم گرایِی 
از  را  ایرانیت  به نام  ایه ی جدیدی  و شکل گیری  اقوام 
سر نگذرانده اند؛ ایه ای که به باورِ من پله ای مهم برای 
درک و رسیدن به ایه ای فراگیرتر به نام انسانیت است، 
شناختی که عرفان ایران به آن دست یافته است. البته از 
قلم دور نداریم که به تازگی از پِس تجربه ی بسیار دوِر 
دولت رومی ــ که، جدا از کوتاه زمانی اش، همه ی اروپا را 
زیر سیطره نداشت و نیز مهم تر از این، نگاهی برتربینانه و 
نژادپرستانه و همراه با غارت اقواِم زیر سیطره  را در پرونده 
ـ تجربه ی اتحادیه ی اروپا را شکل داده و می کوشند  داردـ 
آن را ژرفا ببخشند که هنوز کامیابی ای قطعی نداشته اند( 
در تعارض با هویت ملی ایرانی تعریف می کنند؛ در حالی 
که در ملی گرایِی کهن ایرانی ایه ی هویتِی قومِی مردمان 
این سرزمین همواره از ایه ی فراگیر هویت ملی جدا بوده 

است و این دو رو در رویی ای با هم نداشته اند. 
قومی هم که با تازش یا کوچیدن به این حوزه ی تمدنِی 
پیچیده وارد می شد، پس از مدتی، بدون آن که الزاماً ایه ی 

هویت قومی خود را از دست بدهد، از این شریک شدن 
با ایرانیان در ایه ی فراگیر ملی استقبال می نمود و جذِب 
این فرهنگ، و خویشاونِد ایرانیان می شد؛ چرا که برایش 
»آورده ای« هم چون اتصال به فرهنگ و غنایی تاریخی را 
به ارمغان می رود و در بستِر جارِی زندگی، پیوند آنان با 
این مردمان و شکل گیرِی ارتباطی بر پایه ی داد و ستد و 
بازرگانی را به جای غارتگری در پی داشت که طبیعتاً دوام 

و مانایی و جذابیت بیشتری را برای شان در پی داشت. 
اما گویا اکنون وارونه ی آنچه در تاریخ ایران شکل گرفته 
در حال شکل گیری است. جامعه شناسان می گویند وقتی 
هویتی از دل هویتی مادر، یعنی تا این حد نزدیک به 
خود، می خواهد جدا شود شروع به ایجاد افتراق در هر چه 
می تواند می کند، که البته این تاش برای پررنگ کردِن 
جدایی ها و اختاف ها ناشی از همان ناسیونالیسمی است 
که در یکی دو سده ی اخیر مردماِن کم وبیش نزدیک به 
هِم اروپایی را به جای آن که به هم نزدیک تر کند، به ویژه بر 
پایه ی زبان، از هم جدا و تعریف و در نهایت دشمن نمود؛ 
یعنی دقیقاً در برابِر ملی گرایِی کهِن ایرانی که در آن شاید 
به خاطر گونه گون بودِن مردمانش و این که ایران زمین 
بر دیدِن  بوده است اصل  باستان  در مرکز جهاِن  واقعاً 

شباهت ها و پُررنگ کردِن آنها بوده است. 
بر این پایه، این گروه از هم میهناِن ترک زبان مان نیز، به 
جای دیدِن برای نمونه این همه واژگان مشترک و کهن در 
زبان، می کوشند بر جدایی زبانی و بر پایه ی آن، تباری پای 
بفشرند تا آن جا که تاریخی دیگرگونه، بر خاِف همه ی 
نوشتِن واژگان  تاریخی، می سازند و حتی شکل  منابع 
کلیدی و بسیار آشنای »تُرک« و »آذربایجان« را هم، 
بی هیچ استدالی، دیگرگونه می کنند. آشکار است که اکثر 
این دوستان حتا اشعار شاعرانی چون امیرعلیشیر نوایی، 
نسیمی و فضولی را هم نخوانده اند تا متوجه پیوستگی 
با »ایرانیت«  به ویژه فرهنگی پدیده ی »تُرک«  زبانی و 
شوند و این که آن بزرگان تا چه اندازه در فضا و دادوستِد 
فرهنگی دیگر شاعراِن ایران زمین، که به فارسی سخن 
به خواندِن کتاب های  بوده اند. دیگر چه رسد  گفته اند، 
بزرگانی چون موانا و نظامی گنجوی و خاقانی و... که 

ادعای »تُرک« بودِن آنان را، با تفسیری ویژه، دارند. 
به باور من، اگر این حرکت، که اوضاع بِد اقتصادی و فروپاشِی 
نهاد فرمان روایِی خردمندانه هم در شکل گیری اش بسیار 
مؤثر است، قوی و پُرمایه بود و اتصالی با پیشینیان خود 
داشت و می دید که از نوایی تا شهریار اگر سخناِن پُرمغری 
در زبان ترکی گفته شده و ادبیات ترکی قّوت گرفته در 
ـ که تجربه ی  پیوند با جهان معنایِی ملی و موجوِد پیشینـ 
زیسته ی همه ی مردمان و اقوام این گستره ی بزرگ را نگاه 
ـ بوده و شاعری را در هیچ زباِن قومِی این منطقه  داشتهـ 
نداریم که بزرگ و دارای اندیشه بوده اما از گنجینه ی 
مشترک معنایِی این جهان پهناور و هم فرهنگ، یعنی زبان 
فارسی، تغذیه نکرده باشد؛ آن گاه، هویت قومی قدرتمندی 
را شکل می دادند که می توانست، با تاش بر روی آن 

بخش از نقدهای شان که شایسته ی توجه و بازنگرِی ملی 
است، هم چنان مستعد نوزایی ای در منطقه باشد )چون 

صفویه و چون مشروطیت(. 
بر  آنچه دارد رخ می دهد دنباله ای  به نظر می رسد  اما 
ایرانیت،  از  ملی، جدا  دادِن هویتی  برای شکل  تاشی 
آن،  به نتیجه  رسیده ی  به نسخه های  باشد که طبیعتاً 
که  رسید  خواهد  همسایه،  ترک زباِن  دولت های  یعنی 
در آن میان ترکیه به ظاهر قدیمی تر است هر چند به 
واقع تنها نیرومندتر است. هویت ترکیه ای، بر پایه تاریخ 
و جامعه شناسی، هویتی کاماً نوساخته است که اتفاقاً از 
بنیادهای خودش جدا شده؛ نه با تاریخ روم )روم شرقی( 
پیوند دارد و نه با فرهنگ گسترده ی ایرانی که در ادب 
مکتوِب آن سامان نمود داشته و تا حدود زیادی زدوده 
شده، جز احتمااً تبلیغات باشکوهی درباره ی موانا، و نه 
حتی با هویت اسامِی عثمانی پیوند برقرار می کند )که 
هر سه ی این ها در پِی وصل بودند، نه فصل(؛ هر چند 
البته مسلمانی هنوز عامل مهمی در پیونِد بخِش مهمی 
از مردمان آن دیار است. بر روی بدنه ی قطع شده ی این 
بنیادها ایه ای از فرهنگ غربی )هم چون دوره ی پیش از 
انقاِب ما( ــ  بدون آن که ارزش گذاری کنم ــ جریان 
دارد، و صدالبته هویت ملی ترکی تبلیغ می شود که بر 
پایه ی زبان در حال اتصاِل خود به مرزهایی فراتر از ملی 
است که پیش از این هیچ گاه در تاریخ یگانه نبوده اند و 
گویا به همین دلیل است که گاه جعل هایی در تاریخ، 
همچون تعمیم و تبلیغ یکدستی و استقال هویت ترکی 
که امری امروزین است، انجام می شود تا این اتصال طبیعی 
جلوه کند. در حالی که هویت قومی ترکی قدمتی در خور 
دارد که همچون دیگر اقوام منطقه همیشه زیرسیستمی از 
هویت ایران زمینی )نه هویت ایرانِی کم وبیش ناسیونالیستِی 
صد ساله ای، که مخالفان با بزرگ نمایی آن را صرفاً به زبان 

فروکاست داده و فارس گرا می نامند( بوده است.
این که ما امپراتوری  درازمدت و قوی شوکِت عثمانی را 
امپراتوری  آن  دروِن  آدم ها  که  نکنیم  فراموش  داریم 
هویت ملی تُرکی نداشته اند، چرا که آن امپراتوری خود 
را بر پایه ی تُرکیت تعریف نمی کرد، اما هویت ایرانی مان 
)چه تُرک بوده ایم، چه ُکرد و چه بلوچ یا مازنی و لُر یا 
تبریزی و شیرازی و اصفهانی و توسی و... و کمی قبل تر 
مروی، هراتی، بخارایی و گنجوی و تفلیسی و رازی و 
عراق عربی یا عجمی و بحرینی و... و چه حتی کلیمی 
و آشوری و ارمنی و گرجی( در گذر این دوران طوانی 
باقی ماند، چه ما را در دوران های پراکندگی و ضعف و 
شکست، گاهی »بربر« خطاب کردند و چه عجم یا تاجیک 
و تات و چه در درازای دورانی بزرگ، پارسی یا ایرانی؛ از 
دیِد دیگری، با وجود گونه گونی، نوعی یک سانی میان ما 
دیده می شده که همین هم سبب دشوارِی تحلیل این 
جامعه ی بزرگ می شده است. اگر هم در عثمانی وجهی 
از تُرک بودن به کار گرفته می شد معنایی قومی را با خود 
حمل می کرد؛ هم چنان که درون ایران زمین کم نبودند 

اقوامی که به هویتی »شهر«ی درنیامدند و هویت های 
از  زیر ایه ای  را  قبیله اِی خود  و  و طایفه ای  عشیره ای 
هویت قومی حفظ کردند. اما آنچه هویت ملی امروزین 
ترکیه را قدرتمند می نماید استفاده ی شایسته ای است 
که آنها با جذِب دیوان سااری امپراتوری عثمانی از آن 
سازوکار چند صدساله داشتند؛ کاری که ما هر چند در 
اوایل سده های اسامی توانستیم سرانجام با کنار زدن 
نگاهِ قومِی بنی اُمیه چنین کنیم و دیوان ساارِی نیرومنِد 
یورش های  از  پس  گویا  اما  کنیم،  زنده  را  باستانی مان 
متعدد اقوام تُرک و سرانجام مغول و در نهایت تاتارها 
آن را از دست داده و فرسوده شدیم تا در نهایت در طی 
تجزیه ی دویست ساله ی اخیر تنها توانستیم خودمان را 
با نوسازی دوره ی رضاشاه هم پا با ترکیه بَر بکشیم، که 
این بخت نصیِب تکه های جداشده از ایران نشد و حتی 
انگلیسی ها و روس ها هم، بر خاِف آنچه تبلیغ می شود، 
تجربه ی دیوان ساارِی خود را در اختیار این مستعمره ها 

قرار ندادند، مگر به ضرورت و به جهِت نفِع خود. 
کوتاه سخن آن که اگر هویت ملی تُرکی امروز نیرومند 
می نماید چنین چیزی است وگرنه پیشینه اش هم چون 
دیگر هویت های ملِی تازه  زاده شده در همسایگی ایران، 
جدید و امروزین و به نسبت تاریِخ درازآهنِگ ایران نوپدید 
است چرا که در همین صد سال پیش شکل گرفته؛ تقریباً 
نزدیک به هویت های ملی گرجی، ]جمهوری[ آذربایجانی، 
و  قزاقستانی  ازبکستانی،  ترکمنستانی،  تاجیکستانی، 
عربستانی؛ کمی بزرگ تر از هویت های عراقی و پاکستانی 
که آنها هم از هویت های شکل گرفته در کشورهای کوچک 
و شیخ نشیناِن جنوب خلیج فارس بزرگ ترند. جالب است 
که افغانستان، احتمااً، تاریخ استقال بزرگ تری داشته 
باشد هر چند در چند دوره مستعمره ی انگلیس شد تا 
آن هم در نهایت در همین بازه ی زمانی مستقل گشت 
با  فرانسه  بزرگ  انقاِب  از  برآمده  نظریه ی  پایه ی  بر  و 
شکل گیرِی دولتی نوین به درجه ی ملت شدن رسید. شاید 
در این میان، ارمنستان یک استثنا باشد که در بخش های 
متناوب از دوران باستان استقال هایی داشته، هر چند آن 
هم در بازه هایی بزرگ دروِن حوزه ی هویتی ایران زمینی 

)شاهنشاهی های باستانی ایران( تعریف می شد. 
از  توجهی  قابل  بخِش  چند  هر  عثمانی،  امپراتوری 
گردانندگانش ترک بودند، هویتش را بر پایه ی اسام تعریف 
می کرد و رهبری اش با خلیفه ی جهان اسام بود. و این که 
گمان می شود اکثریت سکنه ی ترکیه ترک بودند دقیقاً به 
همین بازمی گردد که تنها همان هسته ی سخت ترکّیت در 
درون عثمانی بود که توانست کشوری را، هم چون همه ی 
کشورهای اروپایی در گذر ناسیونالیسم، بر پایه ی عنصر 
نژاد و زبان بازسازی کند در حالی که در ایران اصاً چنین 
نیازی نبود و نژاد موضوعیتی نداشت. البته حدود چهل 
درصد از همان هسته ی برسازنده ی کشور ترکیه هم از 
اقلیت ها هستند که نشان می دهد هم چون ایران از تنوع 
قومی باایی برخوردار هستند؛ اما آنچه ایران را نه تنها در 
دشواری های این چند صد سال، بلکه در کل تاریخ هزار 
ساله ی اخیرش، سرپا نگاه داشت این بود که ایه ای از 
هویت، فراتر از قومیت، وجود داشت که بر خاِف عثمانی 
وابسته به ایدئولوژی فکرِی خاصی نبود. هر چند در ایه ی 
هویتی ایرانیان نقش شیعه بودن پررنگ است اما تنها عامل 
نیست هم چنان که زباِن ملی فارسی هم پررنگ است اما 
تنها عامل نیست و فردی که در روستایی دورافتاده زندگی 
می کند و زبان مادری اش هم فارسی نیست این احساِس 
اسطوره های  نسبت  به همین  دارد.  را  ایرانیت  به  تعلق 
مشترک هم نقش دارند و نیز سنت ها، اعم از سوگواری ها 
یا جشن ها، و در یک کام فرهنگ؛ هم چنان که تاریخی 
که با هم در فراز و فرودهای آن شرکت داشتیم هم مهم اند، 
به ویژه آن که این تاریخ تاریِخ استعمار کردن و برده گرفتن 
و کشتارهای قومی و نژادی و دینی نیست )دستکم نسبت 
به تمدن ها و سرزمین های هم عرض در تاریخ(. و این ها 
دقیقاً همان اتصاات ارزشمندی هستند که برخی هم 
میهنان، ناآگاهانه و در جست وجوِی سرابی، هم چون همان 
ایدئولوژی هایی که در طی تاریخ می فروختند، در حال 

کوبیدن  و ُخرد کردن شان هستند...
از آنجا که هویِت ترکیه ای، چنان که اشاره شد، خود با 
قطع ارتباط با گذشته شکل گرفته و به نسبِت هویت 
فراگیر ایرانی خود را از تنوع و گوناگونی و پتانسیل های 
توانمندسازانه ی بسیاری محروم کرده و آنچه اکنون وجود 
دارد هویتی کم رمق و اغر است که آمادگی جذب در 
جهاِن معنایی و سپهر فرهنگی مغرب زمین را ــ در زیِر 
نام مشروع نمای جهانی شدن ــ دارد، می توان حدس 
زد که فرزنِد آن در دیگر سرزمین ها، که با هزار ترفند 
کوشیده می شود ولو با رستمینه کردن )سزارین( و به ویژه 
با سرکوِب هویت های نزدیک به خود پا به جهان گذارد، 
چگونه از نظر فرهنگی و محتوایی نحیف تر از خودش 
خواهد شد و در دنباله ی سیِر ناسیونالیسم و جدل های 
ملیت های نوپدیِد اروپایی سبِب جنگ و ستیزهایی بیشتر 

در منطقه خواهد شد...

دیباچه ای نظری بر گفت وشنید با 
قوم گرایان ـ بخش نخست

۲1 فوریــه مصــادف بــا روز جهانــی زبــان مــادری اســت؛ از ایــن رو در 
آســتانه چنیــن روز مهمــی بســیاری از پژوهشــگران قومــی بــه اهمیت 
و جایــگاه زبان هــای محلــِی در معــرض نابــودی می پردازنــد تــا شــاید 
تدبیــری بــرای احیــای چنیــن زبان هایــی اندیشــیده شــود. از ایــن رو 
و بــه بهانــه ایــن روز ازم اســت تــا بــه یکــی از زبان هــای مهجــور و 
مغفــول ایرانــی پردازیــم. واژه هــای »تــات« و »تاتی« برای پژوهشــگران 
تاریــخ و فرهنــگ آذربایجــان کلماتــی نــام آشــنا و پــر تکرار در ســطور 
تاریــخ ایــن ســرزمین هســتند. بــه گــواه تاریخ دانــان و زبان شناســان 
، زبــان تاتــی از بازمانــدگان زبــان پهلــوی و از قدیمی تریــن زبان هــای 
ــان و  ــط مورخ ــخ توس ــول تاری ــه در ط ــت ک ــان اس ــده آذربایج زن
ســیاحان و جغرافی دانــان ایرانــی و غیــر ایرانــی بــا اســامی مختلفــی 

همچــون پهلــوی و آذری و فارســی و... نیــز معرفــی شــده اســت.
در ســده های اخیــر و بــه دنبال فراگیرشــدن زبــان آذربایجانی)ترکی 
آذری( در میــان اهالــی آذربایجــان گســتره زبــان تاتــی رفتــه رفتــه 
ــن  ــا ای ــاد؛ ب ــه خاموشــی نه ــان رو ب ــن زب ــدا کــرد و ای کاهــش پی
ــاط  ــی نق ــی در اقص ــان تات ــانه هایی از زب ــز نش ــون نی ــود اکن وج
ــن  ــی ای ــی آذری اهال ــان ترک ــوص در زب ــه خص ــان و ب آذربایج
ــگاه تاریخــی  ــت جای ــه عل ــن ب ــه ای ســرزمین شــنیده می شــود ک
زبــان تاتــی در آذربایجــان بــه عنــوان زبــان مــادری و زبــان اصلــی و 
باســتانی ایــن ســرزمین اســت. امــروزه زبــان تاتــی بــه مناطقــی در 
ــان  ــتان های زنج ــای از اس ــن و بخش ه ــل، قزوی ــتان های اردبی اس
و گیــان محــدود شــده اســت. تــا دهه هــای گذشــته زبــان تاتــی 
عــاوه بــر نواحــی ذکر شــده در منطقه ارســباران در شــمال اســتان 
آذربایجان شــرقی در روســتاهایی بــه طــور پراکنــده مــورد اســتفاده 
ــی در  ــان تات ــد خاموشــی زب ــفانه رون ــی متاس ــت. ول ــرار می گرف ق
ایــن منطقــه نیــز ادامــه پیــدا کــرد و شــوربختانه آن فاجعــه ای کــه 
در سرتاســر آذربایجــان رخ داده بــود در ارســباران نیــز اتفــاق افتــاد 
و زبــان باســتانی آذربایجــان در روســتاهاي ارســباران یکــی پــس از 
دیگــری خامــوش شــد و جــای خــود را بــه زبــان جدیــدی داد. تــا 
امــروز تنهــا در یکــی از روســتاهای منطقــه ارســباران شــاهد رواج 
زبــان تاتــی میــان عمــوم اهالــی بــوده ایــم. رونــد خاموشــی زبــان 
تاتــی چنــان بــا ســرعت ادامــه دارد کــه ســازمان آموزشــی ، علمی و 
فرهنگــی ملــل متحد)یونســکو( ایــن زبــان را در فهرســت زبان هــای 
ایرانــی در معــرض خطــر قرار داده اســت. در بســیاری از روســتاهای 
منطقــه ارســباران و قــراداغ همچنــان تعــداد معدودی از کهنســاان 
بــه عنــوان واپســین گویشــوران زبــان تاتــی زندگــی می کننــد امــا 
ــه طــور کامــل در ایــن  ــان تاتــی ب طولــی نخواهــد کشــید کــه زب
روســتاها نیــز فرامــوش شــده و بــه خاطره هــا خواهــد پیوســت. از 
جملــه ایــن روســتاها می تــوان بــه چای کنــدی، خوینــرود، ارزیــن 
و بســیاری دیگــر اشــاره کــرد کــه اهالــی ایــن روســتاها بــه عنــوان 
ــا  ــد و صرف ــاب می آین ــه حس ــان ب ــرک زب ــل های ت ــتین نس نخس
خاطراتــی مبهــم از زبــان تاتــی در ذهن شــان نقــش بســته اســت؛ 
امــا همانطــور کــه گفتــه شــد در یکــی از روســتاهای ایــن منطقــه، 
ــی  ــان عمومــی در میــان اهال ــه عنــوان زب ــان تاتــی همچنــان ب زب
ــع شهرســتان  ــده و پویاســت. روســتای کرینــگان از تواب روســتا زن
ــع شــده اســت.  ــان در شــمال اســتان آذربایجــان شــرقی واق ورزق
ایــن روســتا در مجمــوع چیــزی حــدود ۲5۰ خانــوار جمعیــت دارد 
کــه اغلــب آنــان بــه علــت فقــدان بســیاری از ابتدایی تریــن امکانات 
و ملزومــات زندگــی در کنــار گســترش راه هــای ارتباطــی و ســهولت 
ــب  ــات مناس ــدی از امکان ــر و بهره من ــهرهای بزرگ ت ــه ش ــوچ ب ک
ــه و  ــه شــهرهای ارومی شــهری ، روســتای خــود را رهــا کــرده و ب
تبریــز )و بــه میــزان کمتــر بــه تهــران و کــرج( مهاجــرت کرده انــد 
ولــی همچنــان زبــان تاتــی بــه عنــوان زبــان مــادری در میــان آنــان 
رواج دارد. جمعیــت ثابــت کرینــگان)در فصــول ســرد( حــدود 15 
خانــوار اســت امــا در فصــول گــرم و بــا آغــاز فعالیت هــای اقتصــادی 
روســتایی، بســیاری از کرینگانی هــای ارومیــه و تبریــز بــه روســتای 
آبــا و اجــدادی خــود بــاز می گردنــد و بــار دیگــر نغمه هــای 
ــر و  ــای بک ــیده و جنگل ه ــک کش ــه فل ــر ب ــای س ــی در کوه ه تات
دســت نخــورده ارســباران طنیــن انــداز می شــود. اهالــی روســتای 
کرینــگان بیشــتر بــه زنبــورداری و دامــداری و بــه صــورت محدودتر 
بــه زراعــت می پردازنــد و در شــهرهای ارومیــه و تبریــز بیشــتر بــه 
ــان  ــن می ــی و شــغل  آزاد مشــغول هســتند. در ای مشــاغل خدمات
ــه  ــال هســتند و ب ــی فع ــا در مشــاغل دولت ــدادی از کرینگانی ه تع
ــت  ــز دس ــاای اداری نی ــات ب ــی و مقام ــم مدیریت ــمت های مه س
ــدی  ــا بهره من ــگان ب ــای کرین ــد تات ه ــل های جدی ــد. نس یافته ان
از امکانــات شــهری بیشــتر از تحصیــات عالــی برخــوردار هســتند و 
ایــن نویدبخــش روزهایــی بهتــر بــرای روســتای کرینــگان و اهالــی 
آن اســت. در میــان اهالــی کرینــگان عاقه منــدان بــه فعالیت هــای 
ــار  ــی آث ــان تات ــه زب ــه ب ــد ک ــور دارن ــز حض ــی نی ــی و ادب فرهنگ
ارزشــمندی را از خــود بــه جــای گذاشــته اند ، بــا توجــه بــه جایــگاه 
زبــان تاتــی کرینــگان بــه عنــوان میــراث ملــی ایرانیــان، حمایــت 
همــه جانبــه مســئوان فرهنگــی و متولیــان امــر در زمینــه حمایت 
از ایــن فعــاان فرهنگــی و جهــت معرفــی مناســب و شایســته آثــار 
ــان تاتــی مردمــان کرینــگان کــه یــادگار  ــان ضــروری اســت. زب آن
ــن  ــی ای ــدادی اهال ــراث اج ــوده و می ــان ب ــتانی آذربایج ــان باس زب
ــال13۹۰  ــتان س ــل تابس ــد در اوای ــاب می آی ــه حس ــرزمین ب س
ــه عنــوان میــراث نامــل مــوس فرهنگــی و معنــوی ایرانیــان بــه  ب
ثبــت ملــی رســیده اســت. تــراب محمــدی، رییس ســتاد ثبــت آثار 
ــان تاتــِی  تاریخــی اســتان آذربایجان شــرقی در پــی ثبــت ملــی زب
کرینــگان در مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری مهــر بــه نکاتــی در ارتبــاط 
ــروز و  ــا ام ــای آن ت ــل بق ــی و دای ــان تات ــت تاریخــی زب ــا اهمی ب
ــن  ــی از ای ضــرورت حفــظ و تقویــت آن اشــاره کــرد. در بخش های
مصاحبــه چنیــن آمــده اســت: »زبــان تاتــی بنــا بــه پژوهش هــای 
ــراز و  ــا ف ــه ب ــت ک ــان اس ــتانی آذربایج ــان باس ــان، زب زبان شناس
نشــیب های فــراوان در برخــی از نقــاط دور افتــاده آذربایجــان 
همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد. در حــال حاضــر مــردم 
ــه  ــان گفــت وگــو می کننــد کــه ب ــه ایــن زب روســتای کرینــگان ب
نظــر می رســد راز مانــدگاری آن عــدم ارتبــاط بــا مناطــق اطــراف و 
راه نیافتــن وســایل ارتباطــی بــه روستاســت. بــا توجــه بــه مطالعات 
ــه در  ــی ک ــی گوناگون ــر فرهنگ ــده، عناص ــام ش ــی انج مردم شناس
ــرک  ــا روســتاهای ت ــی ب ــاوت چندان ــد تف ــن روســتا وجــود دارن ای
ــادی را از  ــان اســت کــه مردمــان ایــن آب ــان نداشــته و تنهــا زب زب

ــز می کنــد.  مــردم روســتاهای پیرامــون متمای

History
تاریخ

اشعار ترکی شهریار به کوشش دکتر یوسف گدیکلی در ترکیه 
منتشر شد.

این کتاب کامل ترین و نفیس ترین اثر در مورد شهریار به زبان 
ترکی استانبولی است که در آن نویسنده در 5 بخش »زندگی، 
هنر و آثار شهریار« ، »نگاه عمومی به اشعار شهریار« ، »حیدربابایا 

سام« ، » اشعار« ، »مجموعه لغات و  لغات خاص« در مورد شهریار به تحقیق پرداخته 
که از سه جهت قابل ارزیابی است:

این کتاب همراه یک لغت نامه برای درک مخاطبان ترکیه ای از اصطاحات آذربایجانی 
چاپ شده است.

کتاب »شهریار و تمام اشعار ترکی« اولین اثر کامل و مهم درباره ادبیات آذری است که 
در جمهوری ترکیه به قلم دکتر یوسف گدیکلی چاپ و منتشر شده است.

چاپ اشعار ترکی شهریار 
در ترکیه 
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احیای زبان های ایرانی

حجت یحیی پور

ــا  ــزل یاخین ــر گ ــد« اث ــاز می کن ــمانش را ب ــا چش »زلیخ
ــیاری  ــین بس ــه تحس ــت ک ــی اس ــار، رمان ــنده تات نویس
ــم  ــزه مه ــت دو جای ــا دریاف ــت و ب ــیه برانگیخ را در روس
ــه مهم تریــن  ــا« ب ادبــی »کتــاب بــزرگ« و »یاســنایا پالیان
افتخــارات ادبــی در ایــن کشــور نیــز نائــل آمــد، ایــن رمــان 
بــا قلــم روان و ترجمــه خــوب زینــب یونســی در ایــران منتشــر شــده اســت.  
ــاه از  ــه ای نســبتاً کوت ــا فاصل ــی را ب ــان ایران ترجمــه زینــب یونســی، کتابخوان
انتشــار اصــل اثــر، بــا نمونــه ای برجســته از ادبیــات معاصر روس آشــنا ســاخت. 
از ایــن بابــت بایــد بــه مترجــم ایــن کتــاب دســت مریــزاد گفــت کــه پیــش از 
ایــن نیــز بــا ترجمــه »اســتالین خــوب« از حضــور مترجمــی کــه بــه شــناخت 

ــه اش دســت یافتــه اســت. خوبــی از نیــاز زمان

زلیخا چشمانش را 
باز می کند

علیرضا افشاری
هم وند شورای مرکزی مهستان ایران
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قومی  و  محلی  های  اززبان  استفاده  اساسی،  قانون   15 دراصل 
درمطبوعات ورسانه های گروهی در کنار زبان فارسی آزاد است و ازاین 
رو، برخاف تبلیغات صورت گرفته درباره محدودیت اقوام در استفاده 
از زبان  های محلی و بومی بصورت گسترده در مناطق مختلف  در 
مطبوعات و رسانه ها جمعی، جشنواره های فرهنگی و هنری،برنامه 
های موسیقی سنتی،  فیلم و مستند و تئاتر، شب شعر، تدریس در 

دانشگاهها، چاپ ونشر کتاب  مورد استفاده قرار دارد:
1- در استان های آذری نشین کشور 1۹۹ عنوان مجله، فصلنامه، 
ماهنامه هفته نامه، روزنامه و دوهفته نامه مننشتر می شود که بخش 
مهم یا اکثر مطالب به زبان محلی و آذری منتشر می شود. در استان 
آذربایجان شرقی ۹۴ عنوان، استان آذربایجان غربی  ۴5 عنوان ،استان 
اردبیل۴۰ عنوان  و استان زنجان  ۲۰ عنوان  را به خود اختصاص 

داده است.
۲- عاوه بر تولید نشریات مکتوب، ساخت و تولید برنامه های تلویزیونی 
در قالب سریال و برنامه های ترکیبی در شبکه های استانی به زبان 
بومی از راهبردهایی است که در تولید و پخش برنامه های تلویزیونی 
مورد توجه قرار گرفته است. اکنون با فعالیت 33 شبکه استانی درصدا و 
سیمای جمهوری اسامی ایران، ۴ شبکه استانی سهند، سبان، اشراق 
و آذربایجان غربی در کنار شبکه برون مرزی سحر برنامه های خود را 

به آذری برنامه تولید و پخش می کنند. 
3- عاوه بر این در برنامه های شبکه سراسری سیما نیز برنامه هایی 

با زبان آذری تولید و پخش شده است. در شبکه رادیویی نوا ، پخش 
موسیقی آذری یکی از قسمت های اصلی این شبکه می باشد.

۴- با گذشت ۴۰سال از پیروزی انقاب اسامی تولید محتوا و کتاب 
برای آذری زبانان در کشور مورد توجه بوده است. براساس اصل 15 
قانون اساسی ادبیات بومی ومحلی منعی برای تولید و انتشار ندارند و از 
این رو، برخاف تبلیغات گسترده گروه های مروج پان ترکسیم که بر 
طبل محدودیت و ممنوعیت انتشارکتاب به زبان ترکی می کوبند، پس 
از پیروزی انقاب اسامی دست کم 35 هزار عنوان جلد کتاب به زبان 

ترکی تولید و منتشر شده است.
5-   تولید فلم های سینمایی، مستند و کوتاه و نیز اجرای برنامه 
های فرهنگی و هنری و جشنواره های مختلف آیینی و بومی به زبان 
ترکی آذری نیز از دیگر دستاوردهای حاکمیت  در اجرای اصل 15 
قانون اساسی است.در سال 13۹۶-13۹۷. 13 فیلم کوتاه، ۴ فیلم بلند 

سینمایی و ۴ فیلم مستند تولید 
۶-  در 3 سال اخیر بیش از 3۰ جشنواره مختلف  فرهنگی، هنری و 

ادبی به آذری در در استان های آذری نشین برگزار شده است.
۷- در چهل سال گذشته بیش از 35 هزار عنوان کتاب در موضوعات 

مختلف ادبی، هنری، کتاب کودک... به آذری  منتشر گردیده است.
۸- در دانشگاه تبریز و دانشگاه عامه طباطبایی رشته زبان و ادبیات 
ترکی آذری دایر است. ضمن اینکه دو واحد اختیاری زبان و ادبیات آذری 
در مقطع کارشناسی در دانشگاههای مناطق آذری نشین ارائه می شود.

ایرانیــان باســتان تمــدن ایرانشــهری بنیــان ِ نهــاده بودنــد 
کــه بخــش بزرگــی از آن را جشــن و شــادی دربرمی گرفــت و 
در زندگــی مــردم جریــان داشــت؛ به گونــه ای کــه مورخــان 
می گوینــد ایرانیــان باســتان »کار« می کردنــد و »جشــن« می 
گرفتنــد و این چنیــن، روز و شــب ایرانی هــا بــا کار کــردن و 
جشــن گرفتــن ســپری می شــد. جشــن های ایرانیــان چنــان 
متنــوع و زیــاد بــود کــه صدهــا اســم از ایــن جشــن ها 
بــرجـای مانـده اسـت ولـی متاسـفانه بـه دایـل زیــادی، امــروزه 
ایرانی هــا تنهــا نــوروز، یلــدا و چهارشنبه ســوری را جشــن می 
گیرنــد و بی خــود نیســت کــه ایرانی هــا را در دنیــا جــزو 

افســرده ترینها بــه شــمار می آورنــد.
کــه  باســتان،  انگیزایرانیــان  شــگفت  های  جشــن  از  یکــی 
خــود نشــانی از جایــگاه زن درایــران  باســتان اســت، جشــن 
ســپندارمذگان اســت. ایــن جشــن، روز گرامی  داشــت زنــان 
در ایـران باسـتان بـوده و ایـن روز را در ادبیات پارسـی بـه نـام 
»مردگیـران« یـا »مزدگیـران« هدیــه گرفتــن از مــردان بــه کار 
برده انــد. زرتشــت مقــدس کــه توانســته بــود انســان نیمه 
وحشــی را در بیــش از ســه هــزار ســال پیــش اهلــی کــرده 
و بــه ســمت مدنیــت وشهرنشـینی هدایـت کنـد، توجـه ویـژه 
ای بـه زنــان در ایــن نظــم نویــن بشــریت داشــت.  )تولــد 
اسـناد  طبـق  ومورخـان  نگردیــده  ثبــت  تاریــخ  در  زرتشــت 
و شـواهد، تولد زرتشـت را بیــن ســال های 1۴۰۰ تــا 1۶۰۰ 

پیــش از میــاد در نظــر می گیرنــد.) 
مطابــق  باورهــای مذهبــی زرتشـتی، امشاسـپندان، خداوند ِرا 
یـاری می کننـد  بــرای گســترش صلـح و عدالـت  در زمیــن 
وهرکـدام مسـئولیت محافظـت از چیــزی را بــر عهــده دارنــد.  
ســپندارمذ یکــی از ایــن امشاســپندان جــاودان مونــث بــوده، 
کــه مظهــر عشــق، فروتنــی و پارســایی اهوره مــزداســت و 
در عالــم مــادی، نگهبانــی زمیــن و زنــان نیــک بــا او ســت.

زرتشــت مقــدس بدین شــکل، احتــرام گذاشــتن بــه زنــان 
را امــری مقــدس می شــمارد و آن را وارد  باورهــای مذهبــی 
ایرانیــان باســتان می کنــد. بدین  گونــه بــود کــه انســان 
و  زنــان  بـه  احتـرام  بـا  را  خـود  ایرانشــهری  تمــدن  ایرانــی، 
مــردان بنــا نهــاد و یــک روز ازاسـفندماه را روز جشـن  هدیـه 
ایـن جشـن در روز  بـه زنـان قـرار داد.  از جانـب  مـردان  دادن 
پنجــم اســفندماه برگــزار می شــد کــه بعــدا طبــِق تقویــم 
خیامــی مطابــق بــا ۲۹ بهمــن شـده اسـت. ابوریحـان بیرونـی 
نیـز می گویـد  ایـن جشـن  کهنـی اسـت در بیـن ایرانیـان، و 
یـادآور می شـود کـه ایـن روز و مـاه از دیربـاز جشــن  زنــان 

شــوهردار بــوده و شــوهران بــر آنــان بخشــش می کردنــد.
روز  نــام   بــا   را  بهمــن   ۲5 ایرانیــان  کــه  اســت  مدتــی 
ولنتایــن جشــن می گیرنــد و مــردان  بــه عشــق و همســر 
خــود هدیــه می دهنــد. ایــن کار نیکــی محســوب می شــود 
ولــی بــه دلیــل اینکــه دولــت و حاکمیــت ایــن جشـن را 
غربـی می داننـد، آن را بـه رسـمیت نمی شناسـند و تبدیـل بـه 

جشـنی زیرزمینـی  بــرای مــردم ایــران شــده اســت.
پیشـنهاد روشـن بـرای دولـت ایـران می توانـد ایــن باشــد: بــرای 
اینکــه ایرانی هــا یــک روز غربـی را نمـاد عشـق و هدیـه دادن 
بـه زنـان قــرار ندهنــد، روز ۲۹ بهمــن را بــه نــام روز جشــن 
ســپندارمذ در تقویــم ملــی و رســمی ثبــت کنیــد تــا ایرانی 
هــا بتواننــد روز ملــی خودشــان را جشــن بگیرنــد و در ایــن 
روز، کــه بــه ولنتایــن نیــز نزدیــک اســت، )بــه بــاور برخــی 
مورخــان، غربی هــا ولنتایــن را از جشــن ســپندارمذ ایرانی هــا 
گرفته انــد ) بــه جشـن و شـادی و هدیـه دادن بـه همسـران و 

معشــوقه های خــود بپردازنــد. 
ملـت ایـران نیـز بایـد دوبـاره ایـن جشـن های ملــی و وطنــی 
خــود  زندگــی  بــه  را  جشــن  و  شــادی  و  کننــد  احیــا  را 
برگرداننــد. ایــن ملــت از مظلوم تریــن ملت هــای دنیــا ســت؛ 
ملتــی کــه هرآنچــه داشــت را بــه جهانیــان عرضــه کــرد و 
در طــول تاریــخ، تنهــا شــاهد هجـوم بیگانـگان بـر سـر خـود 
پـرواز  شـاهد  بایـد  و  اسـت،  زنـده  هنـوز  ملـت  ایـن  ولـی  بود. 

ققنــوس وار آن باشــیم...

 ادعاهای قوم گرایان در مورد عدم اجرای اصل 15 قانون اساسی

هیاهو بر ر هیچ!

 روزعشاق ایرانی، ولنتاین یا سپندارمذ؟ 

هفت

یک استاد دانشگاه گفت: »خاوران نامه« ابن حسام خوسفی ادامه همان راه و رسالتی است که قرن ها قبل 
فردوسی آغاز کرده بود و ابن حسام در قرن نهم همان کاری را در احیای هویت فرهنگی ایرانیان کرد که 
فردوسی در قرن چهارم کرد. محمد بهنام فر اظهار کرد: در قرن نهم گرایش های شیعی به اوج خود رسیده بود و 
نیاز باطنی مردم ایران و عاقه شدید آن ها به امام علی )ع( سبب شد که وجود مبارک آن حضرت که جنبه ای 
اسطوره ای و افسانه ای پیدا کرده بود صبغه ملی بگیرد و به عنوان انسان آرمانی فرهنگ ایرانی در کنار رستم که 

نماد ملیت ما بود و نه در مقابل آن قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد: نباید تصور کرد که هویت ملی چیزی جدا از مذهب و یا در 
تقابل با مذهب تشیع است، بلکه هویت ملی اعم از عناصر مذهبی و غیرمذهبی است، به این معنا که وقتی عناصر مذهبی مشخصه 
فرهنگی یک ملت شدند، از عناصر ملی به حساب می آیند، چنانکه بسیاری از عناصر مذهبی میترائیسم و زردشتی که زمانی جزء 
اساطیر مذهبی بوده اند، امروزه به عناصر ملی فرهنگ ایرانی تبدیل شده اند. او خاطرنشان کرد: »خاوران نامه« و »شاهنامه« هر دو با 
یک هدف و در یک مسیر حرکت می کنند و آن احیای هویت ملی و فرهنگی و هویت بخشی به ایرانیان است اما هرکدام در دوره ای 

خاص و به سبک خاص و با تاکید روی عنصری خاص متناسب با نیاز زمان به این مهم دست یافته اند.

»خاوران نامه« ادامه 
راه فردوسی است

سواستفاده سیاسی از بحثی فرهنگی

برین گونه سازیم آئین و راه

دکتر عباس جوادی زاده تبریز است. او دکترای 
خود را در رشته زبان شناسی در آلمان گرفته 
ازبکی،  استانبولی،  ترکی  آذری،  ترکی  بر  و 
تسلط  انگلیسی  و  آلمانی  تاجیکی،  فارسی، 
کامل دارد. از او مقاات بسیاری به ویژه در حوزه 
مطالعات زبان شناختی، مردم شناسی، تاریخ و 
فرهنگ و ادب آذربایجان منتشر شده است. 
آنچه می خوانید گفتاری از دکتر جوادی درباره 

بحث آموزش زبان مادری است:

 به نظر من تحصیل همگانی به زبان مادری یک 
رویا یا شعار است که هرکس حق داشته باشد به 
زبان مادری خود از مهدکودک تا فوق دکترا تحصیل 
کند. ما درباره ایران بحث می کنیم که حداقل سه 
یا چهار خانواده زبانی در آن هستند و بزرگ ترین 
زبان  ها  این  از  هرکدام  اما  است.  هندواروپایی  آن 
آن  گوینده گان  که  دارند  دیگری  زیرشاخه های 
معتقدند لهجه نیستند و هر کدم یک زبان هستند. 
گالشی ها امروز شکایت دارند که گیلکی ها حقوق 
آن ها را ضایع می کنند و زبان شان گالشی است. با 
چنین معیاری حداقل ۴۰ زبان مختلف داریم. حتی 
با عبور از تئوری ها و شعارها، به عنوان والدین یک 
می توان  چطور  مدرسه،  یا  کشور  مسوول  کودک، 
محتوای آموزشی را با ۴۰ زبان متفاوت ارایه داد و 
ادعا داشت که شیرازه کشور بر هم نمی خورد؟ تازه با 
فرض در اختیار داشتن امکانات، معلم، کتاب آموزشی 
و ... چطور در چنین شرایطی دوست گیلکی می تواند 
بعدها در خوزستان به عنوان کارمند بانک استخدام 
شود؟ باید ابعاد سیاسی و پیامدهای چنین شعاری 
را در نظر گرفت که از نظر اجتماعی در عمل چه 
اتفاقی می افتد. به نظر من تحصیل به زبان مادری 
شعاری است که به درد ما در ایران نمی خورد؛ مگر 
آن که بخواهیم برای از هم پاشاندن شیرازه کشوری 
با ۲۷۰۰ سال تاریخ، زمینه سازی کنیم. دولت ها هم 
اگر بخواهند خودکشی کنند باید چنین سیاستی را 
در پیش بگیرند.ادعای فقدان زبان مشترک پیش از 
رضا شاه درست نیست. اجداد ما که آذری یا کرد یا 
فارس، یعنی آمیزه ای از مادها و گوتی ها و ... بوده اند، با 
چه زبانی با هم صحبت می کردند؟ احتماا مادی. چه 
زبانی مادهای آذربایجان را با جنوب و کردها متحد 
کرده بود؟  احتماا آرامی. درست است که فارسی 
باستان بافاصله به زبان مشترک تبدیل نشده است. 
زبان مشترک روحانیون یا مبادات دیپلماتیک هم 
متفاوت بوده است. اما در زمان ساسانیان، فارسی زبان 
مشترک و آمیزه ای از لهجه های ایرانی مثل مادی و 
اشکانی و ... بوده است. بعد از اسام هم بر آن بستر 
ادامه پیدا کرد. در نمونه گالشی و گیلکی مثالی از 
تحصیل  آن  زبان شناسی  در  که  می آورم  آلمان 
کرده ام. در آلمان وقتی فیلم سوییسی نشان می دهند 
زیرنویس آن مربوط به زبان شمال آلمان است. آلمانی 
سوییسی را من که دکترای زبان آلمانی دارم متوجه 
نمی شوم. اتریشی کمی مفهوم است اما لهجه دارد. اما 
این ها برای خودشان زبان مستقلی نیستند. اسلواکی 
با چکی نزدیک به هم است ولی به جهات سیاسی 

گفتند که از هم تفاوت دارند در حالی که یک زبان 
هستند. اما چه کسی این حکم را صادر می کند؟ ما 
قاضی نیستیم. هرکسی آزاد است که زبان یا لهجه 

بودن گویش خود را تعیین کند.
در هیچ قانون و کنوانسیون بین المللی حقی مبنی بر 
آموزش زبان مادری شناخته شده نیست. فقط یک 
سند مربوط به سازمان ملل داریم که در آن نوشته 
شده است دولت ها بهتر است شرایط مناسب برای 
آموزش زبان مادری یا در صورت مهیا بودن شرایط، 
تحصیل به زبان مادری را برای اقلیت ها فراهم کنند. 
در واقع دولت ّها با صاحدید خود حرکت می کنند. 
یا  دولت ها  قانون  یا  قانون،  یا  را  طبیعی  حق  اما 
همان قدر  مساله  این  کند.  تعیین  باید  بین المللی 
قوانین  در  که  است  نامعلوم  بین المللی  اسناد  در 
کشورهای مختلف. سوئد به شکل تجربی تغییراتی 
در سیستم آموزشی آورده و مردم بومی می توانند 
سامی یاد بگیرند. اما در آلمان، ایتالیا و فرانسه زبان 
مشترک تحصیلی وجود دارد اما هرکس هم می تواند 
زبان مادری اش را یاد بگیرد. اما نمی توان گفت در 
شهر لیون یک عرب، فیزیک و شیمی را در مدارس 
فرانسوی به عربی یاد بگیرد. در تگزاس و کالیفرنیا 
هم هیچ مدرسه ای وجود ندارد که از کاس اول تا 
دانشگاه به زبانی غیر از انگلیسی محتوای آموزشی 
را ارایه دهد. تعیین کننده قوانین دولتی و بین المللی 
هستند. این هماهنگی باید بین ملت به وجود بیاید 
که هرکس بنا بر منافع خانوادگی خود، تصمیم بگیرد. 
اگر فردا روزی بگویند فرزند شما امکان تحصیل به 
زبان ترکی را در مدرسه و دانشگاه دارد و محتوا ترکی 
است، قطعا به عنوان یک ترک آذری زبان پاسخم 

منفی خواهد بود.
با بقال و دکتر ترکی  3۰ سال پیش ما در تبریز 
یاد  فارسی  اداره ها  و  مدرسه  در  و  می زدیم  حرف 
می گرفتیم و استفاده می کردیم. من تا کاس اول 
دبستان فارسی بلد نبودم اما در سیستم آموزشی 
مشکلی هم نداشتم. به نظر من پررنگ شدن این 
بحث ها در سال های اخیر به دلیل شرایط بحرانی و 
سرنوشت ساز منطقه و خاورمیانه ایجاد شده است. 
انگیزه و محیط هیجان آلود باعث شده به خواسته های 
به اصطاح مذهبی، زبانی و قومی دامن زده شود. 
شاید بسیار گفته شده باشد اما مساله جدی است 
که اگر روشن فکران و سیاست مداران به هوش نباشد، 
سرنوشتی مثل سوریه و عراق در انتظار ایران است. 
در این 3۰ سال مردم هشیارتر نشده اند. به شبکه ّای 
اجتماعی نگاه کنید که چطور هرکسی بدون علم، 
درباره همه مسایل اظهارنظر می کند. اان به اصطاح 
در حال  بامی شنونده ای هست. چیزی  هر  پشت 

جوشش است که من نگران آن هستم.
به نظر من سواستفاده سیاسی از این مساله بیشتر 
شده است. این مطالبه زمان صدام هم مطرح بود اما 
امروز حساس تر شده و سواستفاده از این اندیشه های 
هم به مراتب تشدید شده است. تمایل به فریفته 
 شدن هم اوج گرفته است. نزدیکی ایجاد گفت وگو 
رفته رفته میان شهروندان کم تر می شود و جامعه 
به گروه های مختلف اکثرا کوچک مذهبی، قومی، 
لهجه ای یا حتی هواداری فردی تقسیم شده است 
و بیشتر هم می شود. در چنین شرایطی فرزندان من 
و شما بیست سال بعد نمی توانند با هم هم صحبت 
زبان مادری  به  امکان تحصیل  شوند. فرض کنید 
برای همه از کودکستان تا دبیرستان فراهم بود. مهم 

نتیجه آن است و نه شعار و داستان. در نتیجه چنین 
سیستمی وقتی فرزند من در ۲5 سالگی دانشگاه را 
تمام کرد، آیا می تواند به زاهدان برود و در جامعه 
آن جا ادغام شود؟ اگر مکانیزمی باشد که فرزندان ما 
در نهایت با یک زبان مشترک که تا به حال فارسی 
بوده، بتوانند تحصیل کنند و زبان های دیگری هم 
بیاموزند که مشکلی وجود ندارد. در نهایت مهم است 
که بتواند به زبان مادری اش بخواند و بنویسد. ولی 
زبانی ازم است که در همه جا بتوان ارتباط برقرار 
کرد. نمی توان این روابط را قطع کرد چون هویت من 
با این گروه های اجتماعی تعریف شده است و نه مثا 

فقط با ترک زبان های تبریز.
دلیلی برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت نظام 
آموزشی چندزبانه در ایران وجود ندارد. به نظر من 
ریسکی اجتماعی است که به انجام آن نمی ارزد. این 
نوع نظام آموزشی در محیط فرهنگی ایران تجربه 
آن  بودن  موفق  برای  تضمینی  پس  است  نشده 
نمی توان ارایه کرد. به نظرم همان طور که در سوریه و 
ترکیه غیرعملی به نظر می رسد، در ایران نامشخص 
است. راحت ترین کار این است که هر کودکی که 
زبان مادری اش فارسی نیست، هفته ای ۶ ساعت زبان 
مادری را فرا بگیرد. همین که خواندن و نوشتن به 

زبان مادری را بیاموزد، برای من کافی است.
من به این آمارهایی که در زمینه پیامدهای منفی 
فقدان تحصیل به زبان مادری ارائه می شود مطمئن 
مشکات جدی  تحصیلی مان  نظام  در  ما  نیستم. 
که  داریم  و مذهبی هم  تبعیض جنسیتی  داریم؛ 
البته همه جای دنیا هست. ولی اگر سیستم تحصیلی 
تامین کند که مردمی که به مدرسه می روند زبان 
زبان  آن  کنار  در  و  بگیرند  یاد  خوب  را  فارسی 
مشکاتی  از  بسیاری  بیاموزند،  هم  را  مادری شان 
که امروز داریم را نخواهیم داشت. کودکان هم دچار 
سرخوردگی نمی شوند. من به عنوان یک نمونه وقتی 
۶ ساله بودم و فارسی نمی دانستم به مدرسه رفتم و 
سرخورده هم نشدم. اگر شما باسواد باشید، می توانید 
اما اگر بی سواد  زبان مادری تان را هم یاد بگیرید، 
باشید، فارسی هم بدانید باز هم بی سواد هستید. به 
نظر من نظام تحصیلی تعیین کننده است و عواملی 
مثل سرخوردگی بحث های لوکس قرن بیست و یکم 

است.
درست است که کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که 
زبان مشترک رسمی دارند و آن را عنصر متحدکننده 
ملی تعریف می کنند، کشورهای اروپایی یک ملیتی و 
قومیتی هستند اما در هندوستان که 5۰۰ زبان دارد، 
زبان مشترک اداری، دادگاهی و حقوقی و تحصیلی 
انگلیسی است. ما در همه زمینه ها نمونه و تجربه های 
مختلف داریم. اما باید با در نظر گرفتن شرایط و تاریخ 
ایران، مقام و ارزش و وزنی که زبان فارسی به عنوان 
زبان تاریخی و فرهنگی با قدمت تاریخی دارد، آن را 
به عنوان زبان مشترک رسمی بپذیریم. باید جلوی 
سرخوردگی بچه ها را گرفت و دولت باید مساعدت 
کند تا آن ها زبان مادری شان را هم بخوانند و یاد 
بگیرند. از طرفی آموختن هر زبانی به غنای فرهنگی 
کمک می کند. همه ما از نظر تاریخی در ایران دو 
زبانه بوده ایم. در خانه به زبانی حرف می زدیم و زبان 
رسمی و ادبی زبان دیگری بود. اولین اثر کردی در 
قرن 1۷ ثبت شده و اولین اثر ترکی در قرن 13 یا 
1۴. دو زبانه بودن ما هنر و مهارت مردم را نشان 
می دهد اما زبان فارسی است که ما را متحد می کند.
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»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای 
تبلیغاتی در تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 

در سال های دهه 20 با هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال 
دائمی آذربایجان توسط روس ها منتشر می کرد. نام نشریه 

»وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه تاریخی 
درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده و بر 

پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

روز جانبازیست اي فرزانه آذربایجان 
سر تو باشي در میان هرجا که آمد پاي جان 

اي باگردان ایران سینه زخمي به پیش 
تیرباران با باز از تو مي جوید نشان 

آن مباد اي کشتي طالع به طوفان باخته 
کت هماي عشق و آزادي نبینم بادبان 

کاخ استقال ایران را با بارد به سر

پاي دار اي روز باران حوادث ناودان...
 درد دل را با زبان دل بیان کردي ولي 

کیست اهل دل که باشد آشنا با آن زبان 
لیکن اینها دشمنان کردند، از ایران مرنج 
دوست را قرباني دشمن نشاید کرد، هان 

تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو
 پور ایرانند و پاک آئین نژاد آریان

اختاف لهجه ملیت نزاید بهر کس 
 ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان
گر بدین منطق ترا گفتند ایراني نه اي 

صبح را خواندند شام و آسمان را ریسمان 
بیکس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو

جان به قربان تو اي جانانه آذربایجان 
هر زیاني کو قضا باشد به ایران عزیز

چون تو ایران را سري، بیشت رسد سهِم زیان 
مادر ایران ندارد چون تو فرزندي دلیر

روز سختي چشم امّید از تو دارد همچنان 
تو همان فرزند دلبندي که جان بازي تو

مي نیاید در حدیث و مي نگنجد در بیان

استاد محمدحسین شهریار

اختاف لهجه 
ملیت نزاید 
بهر کس

میرزا محمدعلی خان تربیت 
تربیت تریز

ــزا  ــد می ــت فرزن ــان تربی ــی خ ــرزا محمدعل می
صــادق متولــد 1۲5۶ تبریــز روزنامــه  نــگار و دولت 
ــت، از  ــه تربی ــی، مؤســس کتابخان ــرد آذربایجان  م
آزادی  خواهــان و روشــنفکران انقــاب مشــروطه 
ــاب  »دانشــمندان آذربایجــان«  اســت. تألیــف کت
یکــي از خدمــات برجســته  مرحــوم تربیــت مــی 
باشــد کــه در تألیــف ان زحمتــي بســیار کشــیده 
اســت و بســیاري از آذربایجانیــان گمنــام را از پرده 
بیــرون آورده و معرفــي کــرده اســت. تحصیــات 
خــود را در مکتــب مــا زیــن  العابدیــن آغــاز کــرد 
ــدرش ریاضــی و نجــوم آموخــت و ســپس  و از پ
ــل  ــه تحصی ــیف ااطبا ب ــراّه س ــرزا نص ــزد می ن
ــه تدریــس  طــب پرداخــت. از شــانزده ســالگی ب
ــت.  ــز پرداخ ــری تبری ــی مظف ــه دولت در مدرس
ــی  ــه و کتابفروش ــن کتابخان ــال 131۶ اولی در س
مــدرن شــهر تبریــز کــه محــل عرضــة نشــریات 
ــدت  ــرد و م ــیس ک ــود تاس ــی ب ــی و فارس عرب
ده ســال فعالیــت کــرد. ایــن کتابفروشــی مرکــز 
مهمــی بــرای فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
دوران مشــروطیت در تبریــز بــود و تعــداد زیــادی 
از روشــنفکران در آن جــا جمــع می شــدند و 
روز  و سیاســت  دربــاره ی کتاب هــای جدیــد 

ــد. ــث می کردن بح
در ســال 1۲۸۶ بــا حملــه ایــادی اســتبداد صغیــر 
محمدعلــی شــاه، کتاب هــا بــه تــاراج رفتنــد و آن 
محــل بــه آتــش کشــیده شــد. پــس از تاســیس 

ــه همــان  کتابفروشــی تربیــت، مدرســه ای نیــز ب
نــام دایــر کــرد کــه پــس از مدرســه کمــال، ایــن 
دومیــن مدرســه تبریــز بــود که بــه آمــوزش علوم 
ــی  ــرزا محمدعل ــدرن می پرداخــت. می ــون م و فن
خــان تربیــت در آســتانه مشــروطیت به سیاســت 
ــیو،  ــی موس ــی عل ــا کربای ــراه ب روی آورد و هم
سیدحســن تقــی زاده و محمــود غنــی زاده محفلی 
بنیــان نهــاد کــه بــه مرکــز غیبــی شــهرت یافــت. 
ــه  ــذاران روزنام ــری از پایه گ ــال 13۲۶ قم در س
ــا  اتحــاد بــود کــه ۲5 شــماره آن منتشــر شــد. ب
وقــوع کودتــای محمدعلــی شــاه و بــه توپ بســته 
شــدن مجلــس و حملــه ســپاهیان حکومتــی بــه 
تبریــز، کتــاب  فروشــی تربیــت تــاراج و ســوخته 
شــد و وی خــود را بــه باکــو رســاند و از راه 
ویــن بــه پاریــس رفــت. اندکــی بعــد بــه دعــوت 
تقــی زاده کــه پیــش از وی بــه دعــوت ادوارد 
بــراون بــه لنــدن رفتــه بــود، راهــی آنجــا شــد و 
بــا حمایــت ادوارد بــراون چنــد مــاه در کتابخانــة 
ــه فهرست نویســی کتابهــای  ــج ب دانشــگاه کمبری

فارســی و عربــی مشــغول بــود.
 1۹۰۸ پاییــز  اواخــر  در  تربیــت  محمدعلــی 
میــادی از انگلســتان بــه اســتانبول رفــت و 
همــراه بــا دیگــر مهاجــران مشــروطه خواه در 
انجمــن ســعادت بــه فعالیــت پرداخــت. بــا فتــح 
ــت  ــه عضوی ــن وی ب ــت مجاهدی ــه دس ــران ب ته
ــد  ــاب ش ــره انتخ ــی 1۲ نف ــرة موقت ــت مدی هیئ

ــال  ــر اعم ــاب و ناظ ــران انق ــدة رهب ــه برگزی ک
ــورای  ــس ش ــت در دورة دوم مجل ــود. تربی وزرا ب
ملــی نماینــدة مــردم تبریــز شــد و از نماینــدگان 
روشــنفکر و ترقی خــواه حــزب دموکــرات بــود. بــا 
تعطیلــی مجلــس دوم، تربیــت بــه باکو رفــت و به 
پیشــنهاد هیئــت مدیــرة انجمــن خیریــة ایرانیان، 
مدیــر مدرســة اتحــاد شــد. پــس از آغــاز جنــگ 
ــه برلیــن رفــت و در آنجــا  ــی اول تربیــت ب جهان
در کمیتــة نجــات ایــران بــه فعالیــت پرداخــت و 
بــا محمــد قزوینــی، حســن تقــی زاده، محمدعلــی 
جمــال زاده و حســین کاظــم زادة ایرانشــهر، انجمن 
ــکاری  ــه هم ــرد و ب ــیس ک ــران را تاس ــون ای ملی

ــان پرداخــت. ــا آن فرهنگــی و انتشــاراتی ب
بــا پایــان جنــگ جهانــی بــه تبریــز بازگشــت. در 
ســال 13۰۰ بــه ریاســت اداره معــارف آذربایجان 
رســید و در همــان ســال کتابخانــه و قرائت خانــة 
ــه شــیوة  ــار ب ــرای اولیــن ب عمومــی معــارف را ب
جدیــد در تبریــز بنیــاد گذاشــت کــه بعدهــا بــه 
ــی  ــة دولت ــه و قرائت خان ــام خــود وی »کتابخان ن
ــت. در 13۰1 »مجمــع ادب«  ــام گرف ــت« ن تربی
و »ماهنامــه گنجینــه معــارف« را دایــر کــرد. در 
مهــر همــان ســال مدرســه تجــارت را در تبریــز 
تاســیس کــرد. او تــا 13۰۴ در مقــام خــود باقــی 
ــان  ــگ گی ــت فرهن ــه ریاس ــپس ب ــد و س مان
رســید. وی از 13۰۷ تــا 13۰۹ عهــده دار ریاســت 
ــان  ــود. در آن زم ــز ب ــه( تبری ــهرداری )بلدی ش
ــی  ــی بزرگ ــاغ مل ــزرگ و ب ــان ب ــن خیاب چندی
ــل  ــتان گجی ــل قبرس ــتان در مح ــام گلس ــه ن ب
ــز ســاخته شــد. تربیــت در هشــتمین دورة  تبری
ــه نمایندگــی از طــرف  ــی ب مجلــس شــورای مل
مــردم تبریــز انتخــاب شــد و در دوره هــای 
نهــم تــا دوازدهــم نیــز همیــن مقــام را داشــت. 
محمدعلــی تربیــت در ۲۷ دی 131۸ در تهــران 

درگذشــت.

ــن  ــی و همچنی ــی داخل ــای سیاس ــن گروه ه ــته در بی ــه گذش ده
ــی  ــون اساس ــل 15 قان ــه اص ــه ب ــی توج ــرای قوم ــای واگ گروه ه
ــع جناحــی و سیاســی و  ــاس مناف ــک براس ــر ی ــود.  ه ــده می ش دی
ــن  ــز از ای ــف آمی ــی و تحری ــه  تفســیر جعل ــه خــود ب ــه طلبان تجزی
ــی برخــی از  ــد. جناح هــا سیاســی  و نخبــگان داخل اصــل پرداخته ان
ــده ای  ــی و ع ــت مل ــع و هوی ــا مناف ــا آشــنایی ب ــا آگاهــی و ن ســر ن
هــم عامدانــه و مغرضانــه بــه بیــان تفاســیری کامــاً مغایــر بــا روح و 
محتــوای ایــن اصــل تــاش کرده انــد بــا عوامفربــی بــه جــای ارائــه 
برنامــه و عملکــرد مثبــت دســت بــه تحریــف قانــون اساســی زده و 
هزینــه ناکارآمــدی خــود را از حیثیــت نظــام و قانون اساســی بپردازند 
و در موســم انتخابــات نویــد تدریــس زبــان مــادری را در مــدارس ســر 
ــه  ــد کــه هیــچ اعتقــادی ب ــد. از ســوی دیگــر گروه هایــی معان داده ان
تمامیــت ارضــی و قانــون اساســی ایــران ندارنــد مزورانــه در پنــاه اصل 
15 قانــون اساســی بــه تخریــب هویــت، اتحــاد و همبســتگی  ملــی 
مشــغول هســتند.    بــا توجــه بــه اســتفاده ابــزاری و بیــان تفاســیر 
مغایــر از اصــل 15 قانــون اساســی، بــه منظــور تبیــن واقعیــت ایــن 
اصــل و بررســی صحــت و ســقم ادعاهــای مطــرح شــده در خصــوص 
عــدم اجــرای ایــن اصــل، بــا هــدف آگاهــی ســازی و روشــن کــردن 
واقعیت هــا، مقدمــات برگــزاری »اصــل 15 قانــون اساســی؛ راهبردهــا 
ــی،  ــه طباطبای ــگاه عام ــاعی دانش ــریک مس ــا تش ــت ها« ب و برداش
کانــون وکای مرکــز و موسســه تاریــخ وفرهنــگ دیــار کهــن فراهــم 
شــد.  جنــاب آقــای دکتــر محمــد رضــا پاســبان وکیــل پایــه یــک 
دادگســتری و عضــو هیئــت علمــی دانشــکده حقــوق و علوم سیاســی 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی نظــارت و مدیریــت علمــی همایــش را 

برعهــده گرفتنــد. در جلســات کمیتــه علمــی محورهــای فراخــوان 
همایــش اســتخراج و بــه اطــاع محققــان و اســاتید محتــرم رســید. 
ــا  ــش ب ــوع، همای ــودن موض ــی ب ــدک و تخصص ــان ان ــم زم علی رغ
اســتقبال شایســته محققــاِن صاحــب نظــر مواجــه شــد و تعــداد 3۰ 
عنــوان چکیــده مقالــه بــه دبیرخانه علمــی همایش ارســال گردیــد. با 
بررســی اعضــای محتــرم کمیتــه علمــی۲۴ چکیــده مقاله بــرای درج 
در ایــن مجموعــه انتخــاب شــد. از ایــن جمــع نویســنده۹چکید مقاله 
از اعضــای هئیــت علمــی دانشــگاه های مختلــف، 5 نفــر دانشــجوی 
مقطــع دکتــرا، ۷ نفــر دانــش آموختــه مقطع کارشناســی ارشــد،۴ نفر 

پژوهشــگر برجســته مســایل فرهنگــی و سیاســی هســتند. 
  تعــدادی از چکیــده  مقــاات هــم نیازمنــد اصاحاتــی بــود کــه برای 
اعمــال بــه محققــان محتــرم عــودت داده شــد، تــا انشــاه در کتــاب 
ــر  ــش منتش ــزاری همای ــد از برگ ــه بع ــی ک ــاات نهای ــه مق مجموع
خواهــد شــد، منــدرج شــود.   دبیرخانــه همایــش از همراهی و حســن 
توجــه معــاون محتــرم پژوهشــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی جنــاب 
آقــای دکتــر علومــی همچنیــن از جنــاب آقــای دکتــر زاهــد پاشــا، 
نائــب رئیــس کانــون وکای مرکــز و همه همــکاران محترم دانشــکده 
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عامــه طباطبایــی کــه در برگزاری 
ــد.  ــکر نمای ــر و تش ــتند، تقدی ــهمی داش ــش و س ــش نق ــن همای ای
ــگارش مقــاات علمــی خــود موجــب   ــا ن محققــان محترمــی کــه ب
اصلــی برگــزاری شایســته ایــن همایــش شــدند،  مســاعی اعضــای 
ــرم   ــکاران محت ــش، و هم ــی همای ــی و اجرای ــه علم ــرم کمیت محت

مؤسســه تاریــخ و فرهنــگ دیــار کهــن  قابــل تقدیــر اســت.
دبیرخانه علمی همایش

همینست رسم و همینست راه

 اصل 15 قانون اساسی؛ راهردها و برداشت ها

 ۲۰ بهمــن 13۹۷، رجــب ابراهیمــی )فرهــاد(، ترانه ســرای آذری، در 
تهــران، پــس از چنــد ســال تحمــل بســتر بیمــاری، در ۸3 ســالگی 
ــکاری  ــارت و هم ــا نظ ــاره ی او، ب ــت. درب ــان فروبس ــم از جه چش
خــودش، در مــرداد 13۸۶، در ماهنامــه ی نــوای ارس، در اردبیــل 
ــای  ــر درگذشــت آق ــس از انتشــار خب ــم. پ ــده ای منتشــر کردی پرون
ابراهیمــی، در فضــای مجــازی اطاعــات نادرســت بســیاری دربــاره ی 
ــن در  ــد م ــیو جرای ــفانه آرش ــد. متاس ــر ش ــش منتش او و ترانه های
اردبیــل اســت و فعــا در دسترســم نیســت. حتمــا در روزهــای نــوروز 
۹۸ بــه رجــب ابراهیمــی خواهــم پرداخــت.  فعــا همیــن را داشــته 
باشــید کــه ابراهیمــی وقتــی ترانــه ی نامــدار »آیریلیــق« )جدایــی( را 
ســرود، علــی ســلیمی، ســازنده ی آهنــگ ایــن ترانــه را نمی شــناخت. 

ــای  ــت آق ــه دس ــد، ب ــود بخواه ــه خ ــطه ای، بی آنک ــه ی او به واس تران
ســلیمی می رســد و ایشــان بــرای ســه بنــد آغازیــن آن شــعر آهنــگ 
ــوش  ــد، وارت ــق را خوان ــه آیریلی ــده ای ک ــن خوانن ــازند. اولی می س
ــا علــی ســلیمی ازدواج کــرد. ســپس  ــود کــه بعــد ب ماچکالیانــس ب
رشــید بهبــودف ایــن آهنــگ را از ســلیمی گرفــت و بــا حــذف بنــد 
ســوم، دو بنــد اول را خوانــد و آغازگــر اشــتهار شــگفت انگیز آن ترانــه 
شــد.  آیریلیــق اولیــن بــار در برنامــه ی موســیقی آذری رادیــو ملــی 
ــه در  ــده و ن ــش ش ــد، پخ ــش می ش ــر پخ ــر روز ظه ــه ه ــران ک ای
رادیــوی تبریــز.  دربــاره ی تاریخ هــا چیــزی نمی نویســم، چــون منبــع 
در دسترســم نیســت. آیریلیــق، حاصــل کار ایــن ســه نفــر بــود: رجب 

ابراهیمــی، علــی ســلیمی و وارتــوش ماچکالیانــس.

به نام بزرگان و آزادگان

این سه نفر

آیدین فرنگی


