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کنفدراسیون  ایرانی

آنچه به کس نتوان گفت

ملیگراییمقابل»ملتگرایی«

در علوم سیاسی پیمان وستفالی در سال 
1648 میادی را که پایانی بر جنگ های 
آغاز کشور- بود  اروپا  سی ساله مذهبی 

ملت ها در تاریخ جهان شمرده اند که دوران 
طایی آن با انقاب فرانسه اوج گرفت و 
گاریبالدی  ایتالیای  و  بیسمارکی  آلمان 
سایر  برای  فرآیند  این  بود.  آن  نتایج  از 
خورد  رقم  نیز  دیرتر  جهان  کشورهای 
کشورهای  تعداد  بیستم  قرن  آغاز  در  و 
و  بود  کشور   48 حدود  جهان  مستقل 
واحد سیاسی  از 200  بیش  با  پایان آن 
در جهان پایان یافت؛ به همین دلیل قرن 
برآمدن ها  و  ناسیونالیسم  قرن  را  بیستم 
ملت ها دانسته اند. قرنی که جوامع زیادی 
کشور- و  شدند  ملت سازی  پروژه  وارد 

ملت های نوین سربرآوردند. ناسیونالیسم 
به عنوان جنبش »ملت سازی« محصول 

این دوران بود.
نظیر  تاریخی  جوامع  برای  داستان  اما 
گواهی  به  ایران  است.  متفاوت  ایران 
متمایز  ملتی  پیش  مدت ها  از  مورخین 
بر  تاریخ  گذر  در  را  خود  تاثیر  و  بوده 
فرهنگ و تمدن بشری نشان داده است. 
و  تمایز  این  تاریخی  متعدد  روایت های 
شهرت ایران را گواهی می دهد که یکی 
»مطهربن  به  متعلق  آنها  بارزترین  از 
طاهر مقدسی« مورخ و جغرافیدان جهان 
کتاب  در  هجری  چهارم  قرن  در  عرب 
توصیف  در  که  است  تاریخ  و  آفرینش 
معتدلترین  »گویند  می نویسد:  ایران 
زمین  بخشهای  بهترین  و  باصفاترین  و 
ایرانشهر است و همان است که به اقلیم 
میان  آن  درازای  است.  معروف  بابل 
پهنای  و  فرات  رودخانه  تا  بلخ  رودخانه 
آن میان دریای غابسکن تا دریای فارس 
و یمن و سپس به طرف مکران و کابل 
است.  آذربایجان  منتهای  و  طخارستان 
ناف  و  زمین  بخشهای  برگزیده  آنجا  و 
زمین است، به علت اعتدال رنگ مردم 
سامت  و  پیکرهاشان  استواری  و  آن 

سرخی  از  ایشان  که  زیرا  خردهاشان. 
زشتی  و  ترکان  بدخویی  و  رومیان 
چینیان و کوتاه باایی یاجوج و ماجوج 
زنگیان  نابه اندامی  و  و سیاهی حبشیان 
نام  به  روی  همین  از  و  بوده اند  برکنار 
ایرانشهر خوانده شده، یعنی قلب شهرها 
معنی دل  به  بابل  اهل  زبان  به  ایران  و 
و قلب است. ایرانشهر سرزمین فرزانگان 
و  بخشنده  ایشان  و  است  دانشوران  و 
با تمیز و هوشمندند و هر  بخشاینده و 
جهان  مردمان  دیگر  که  را  نیکی  خوی 
از دست داده اند، اینان دارا هستند. در 
که  بس  همین  سرزمین  این  شناخت 
هیچکس از جای دیگر بدانجا نمی آید یا 
آورده نمی شود، مگر آنکه دیگر در دلش 
شوق بازگشت به محل خویش نیست تا 

بدانجا بازگردد.« 
تاریخی  روایت های  چنین  از  جدا 
ناسیونالیسم همچون  اندیشمندان حوزه 
داده اند  گواهی  نیز  اسمیت  دی  آنتونی 
که چهار ملت ایران، یونان و هند و چین 
تاریخی هستند که پیش  تنها ملت های 
این  بوده اند.  »ملت«  مدرنیسم  دوران  از 
چهار ملت از چهار ویژگی بنیادین ملت ها 
و  حاکمیت  و  جمعیت  سرزمین،  یعنی 

حکومت برخوردار بوده اند.
فاقد  که  کشورهایی  برای  ناسیونالیسم 
جنبش  هستند  بودگی«  »ملت  پیشینه 
هویت  جعل  و  ایجاد  برای  نهضتی  و 
برای  به عبارت دقیق تر جنبشی  ملی و 
کشورها  این  است.  ملت سازی«  »پروژه 
چاره ای نداشتند جز اینکه از ریشه های 
دستاویزهایی  خود  فرهنگی  و  قومی 
و  دست  ملی  نوین  هویت  تعریف  برای 
پا کنند -یا به قول گلنر دیگر اندیشمند 
کنند-   جعل  را  آن  ناسیونالیسم  حوزه 
نمادهای ملی را خلق و ترویج و تفاوت ها 
ایران اشکارا از چنین  را سرکوب کنند. 
علت  همین  به  و  بود  نیاز  بی  ضرورتی 
خلق ناسیونالیسم ایرانی از ابتدا با مشکل 
مواجه شد. آن جنبه از ناسیونالیسم که 
عدم  و  بیگانه  سلطه  نفی  ویژگی  واجد 
دخالت قدرت های خارجی در سرنوشت 
خود  کارکرد  خوبی  به  بود  ایران  ملت 

شدن  ملی  چون  نتایجی  و  کرد  ایفا  را 
صنعت نفت و انقاب اسامی ایران را در 
پی داشت اما جنبه دیگر آن که مربوط 
به ویژگی های درونی ناسیونالیسم داشت 
تعادل منطقی برسد.  به  نتوانست  هرگز 
متداول  اشتباه  یک  در  ناسیونالیسم 
»ملت گرایی«  شد  ترجمه  ملی گرایی 
می تواند ترجمه مناسب تری برای مفهوم 
اشتباه  این  اما شاید  باشد؛  ناسیونالیسم 
چندان خالی از فایده نیست. ملی گرایی 
زیادی  انحرافهای  و  ایرانی دچار خطاها 
با  نباید در تضاد  قاعدتاً  شد. ملی گرایی 
ویژگی های ملت خود باشد و جدا از ملت 
از  گروهی  کند.  عمل  آن  علیه  حتی  و 
ملی گرایان ایرانی به راه مخالفت و تقابل 
رفتند  ایران  ملت  عمومی  باورهای  با 
تاریخی  تصمیمات  مقابل  در  برخی 
امروزه  و  کردند  صف آرایی  ایران  ملت 
نیز کم نیستند کسانی که ضمن ادعای 
ایران  ملت  کنار دشمنان  در  ملی گرایی 
ایستاده اند و این شرایط فرصتی است تا 
ملت گرایی ایرانی که بر باورها و مصالح و 
آرمان های حقیقی ملت ایران تکیه دارد 
عنوان  به  و  شود  شناسایی  و  بازتعریف 
یک چتر سیاسی فراگیر که ورای تفاوت 
عقیده ها و منافع گروهی است چراغ راه 

همه ملت ایران باشد.
ایران به عنوان یک تداوم تاریخی نیازی 
سیاسی  های  پروژه  و  هویت  جعل  به 
ندارد چرا که در یک  برای ملت بودگی 
این روند را طی  تاریخی طبیعی  پروسه 
ناسیونالیسم  وظیفه  بنابراین  است  کرده 
و  جعل  ایرانی  گرایی  ملت  یا  ایرانی 
ابداع شیوه ها و سلوک تازه نیست. ملت 
گرایی ایرانی تنها وظیفه دارد از هستی، 
دفاع  ایرانی  ملی  ویژگیهای  و  استقال 
کند. ملت گرایی ایرانی در این تعریف یک 
تنها  که  جزنگر  و  انحصارگرا  ایدئولوژی 
شامل  را  سیاسی  نیروی  معدودی  عده 
شود نخواهد بود بلکه چتر بزرگی است 
می  بر  در  را  ایرانیان  مطلق  اکثریت  که 
گیرد و سوگیری سیاسی انحصاری ندارد 
و اصول کلی است که راهنما و هدایتگر 

عموم ایرانیان است.
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دو

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

فردوسی،  شده  شناخته  کمتر  های  مجسمه  از  یکی 
در  نگارستان،  موزه  باغ  در  امروزه  که  است  تندیسی 
نزدیکی میدان بهارستان تهران، سرد و گرم روزگار را با 
پیکر برنزی اش به جان میخرد و اگرچه امروز هر کس 
با خریدن یک بلیت ساده، میتواند به باغ موزه نگارستان 
برود و این مجسمه قدیمی را که توسط یک هنرمند 
فرانسوی به نام لورنزی ساخته شده، از نزدیک ببیند، 
اما مدت ها به دلیل موقعیت خاص این این مکان به 
عنوان یک نهاد آموزشی، جز دانشجویان و استادان، کس 
دیگری را به این مکان راه نبود و درنتیجه مردم عامی 
کوچه و خیابان از وجود این مجسمه بی خبر بودند و راز 
کمتر شناخته شدنش در میان عوام جز این نبود. تا مدت 
ها گمان نگارنده بر این بود که این مجسمه، نخستین 
پیکره ایست که از فردوسی ساخته شده است، تا اینکه 
با آثار و اندیشه های مرحوم استاد رسام ارژنگی، هنرمند 
خوشنام آذربایجانی آشنا شده، که از قضا ایده ساخت تابلو 
یا مجسمه برای بزرگان تاریخی و فرهنگی ایران از ایشان 
بود. به واقع مجسمه فردوسی در باغ نگارستان تهران، در 
خرداد 1315 خورشیدی برپا شد، درحالی که بیش از یک 
دهه قبل از آن، فکر ساخت مجسمه برای بزرگان تاریخی 
از جمله فردوسی، برای رسام ارژنگی پدید آمده بود. این 
روزها مجسمه فردوسی باغ نگارستان )به عنوان یکی از 
قدیمی ترین مجسمه های ساخته شده از فردوسی( 83 
ساله می شود و این کوتاه، به همین مناسبت به چگونگی 
ساخت و برپایی این مجسمه میپردازد. اما پیش از آنکه 
به این تندیس پرداخته شود، ازم است از فرصت استفاده 
کرده و از ایده ساخت تابلو یا مجسمه برای فردوسی و 
اولین تندیس ساخته شده از حکیم توس، هر چند کوتاه 

سخن به میان آوریم.

ایدهساختتابلوومجسمهبرایبزرگانفرهنگی
وتاریخیایران

یکی از پایه های تجدد گرایی در تاریخ معاصر توجه بیشتر 
به گذشته ایران برای بازسازی هویت مدرن ایرانی بود؛ در 
این میان فردوسی و اثر برجسته او، شاهنامه با توجه به 
مواد و مصالح متنوعی که برای بحث دولت ملی مدرن و 
گذر از هویت قومی، ایلی و عشیره ای داشت و از سویی 
دیگر نمود ادبی سرگذشت و سرزمین و زبان مشترک 
)که مقوم هویت ایرانی است( بود، مورد عنایت متجددانی 
همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، 
احمد کسروی، تقی زاده و... قرار گرفت. اما ساخت تابلو 
نقاشی یا مجسمه از فردوسی، گرچه کمی دیرتر آغاز شد 
اما در دنباله همان اندیشه عصر تجدد بود که این بار در 
قالب هنر نمود می یافت. بنابراین عجیب نیست که ایده 
ساخت مجسمه از فردوسی توسط کسی پدید بیاید که 
خود از متجددترین هنرمندان روزگار باشد: یعنی استاد 

رسام ارژنگی.
رسام ارژنگی از هنرمندان بزرگ آذربایجانی بود که اجداد 
او نسل در نسل از هنرمندان مشهور تبریز بودند؛ جالب 
است که نخستین مدرسه صنایع مستظرفه در تبریز هم 
به همت او تاسیس و راه اندازی و محفلی برای آموزش 
نوین نقاشی در تبریز شد. ارژنگی که اصول نقاشی نوین را 
در تفلیس و مسکو فراگرفته و در آنجا آوازه کمال الملک 
را در میان فارسی زبانان مسکو شنیده بود، بعد از بازگشت 
به ایران، به تهران آمده و به دیدار کمال الملک میرود. در 
همین زمان ها بود که ایده ساخت تابلو و مجسمه برای 
بزرگان تاریخی ایران و از جمله فردوسی توسط او پدید 
آمد. ایشان در دیوان اشعارش و در زیر گراوری از فردوسی، 
نوشته است: »در سال 1298 که به تهران آمدم از بزرگان 
دانش و هنر، تصویر یا مجسمه ای وجود نداشت، بسیار 
متاسف شده مشغول تهیه صورت و مجسمه گردیدم...« 
بنابراین رسام ارژنگی نخستین هنرمندی بود که به فکر 
تهیه تابلو نقاشی و مجسمه از بزرگان فرهنگی و تاریخی 
ایران از جمله فردوسی افتاد که تا پیش از آن وجود 
نداشت. حتی در آثار نقاش بزرگی مثل کمال الملک نیز، 
تا آن زمان، این موضوع حضوری نداشت. چنانکه ارژنگی 
در دست نوشته های خاطراتش گفته است، وقتی به 
دیدار کمال الملک و آثار او رفت، به جز چند تابلوی کپیه 
و چند شبیه از جمله شبیه وثوق الدوله، شبیه قجر امامی، 
شبیه میرنصراه، شبیه حکیم الملک، شبیه سردار اسعد 
بختیاری و یک پیکره گچی از ناصرالدین شاه، موضوع 
دیگری وجود نداشت؛ ارژنگی در همان دست نوشته های 
خاطرات اشاره کرده است که »من به استاد رو کردم 
و گفتم: آقا، شما چرا از بزرگان ایران تابلو نساخته اید؟ 
گفت بزرگان ایران؟ شبیه وثوق الدوله را نشانم داد و گفت 
این شخص دوم مملکت است... گفتم منظور من بزرگان 

حقیقی است. گفت مقصودت چیست؟ گفتم وثوق الدوله 
ها میهن فروش و مسبب بدبختی این ملت اند. منظور 
من فردوسی، خیام، بوعلی، نادرشاه، امیرکبیر و... است. 
گفت شما هم از آنها هستید؟ سعدی وقتی که زنده بود 
برای شبش نان نداشت، حاا هم که مرده و رفته پی 
کارش! ولی وثوق الدوله برای آدم صد جور کار صورت 
میدهد« بنابراین در میان مشهورترین نقاشان نیز ایده 
کشیدن بزرگان تاریخی و فرهنگی وجود نداشت. البته 
ناگفته نماند که کمال الملک بعدها از فردوسی مجسمه 
ای ساخت و مرحوم استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی 
در کتاب »شاهنامه آخرش خوش است« به این مجسمه 
اشاره ای کوتاه کرده است که برای نگارنده مشخص نشد 
که این مجسمه امروز کجاست و دقیقا در چه زمانی 
ساخته شده است )؟(. اما به هر حال آنچنان که خود 
رسام ارژنگی روایت کرده است تا پیش از او، کسی دست 
به این مهم نبرده بود و به این جهت می توان حدس زد 
که مجسمه ساخت کمال الملک پس از مجسمه ارژنگی 
)که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد( ساخته شده است.

ساختاولینمجسمهفردوسیتوسطیک
آذربایجانیخوشنام

همانطور که گفته شد، زمانی که رسام ارژنگی در سال 
1298 خورشیدی از تبریز به تهران آمد، اندیشه ساخت 
تابلو و مجسمه برای فردوسی در ایشان پدید آمد و این 
فکر توسط خود او به زودی عملی شد؛ چنانچه ارژنگی 

نیم تنه ای از فردوسی ساخته 
ساخته  دقیق  تاریخ  که  بود 
شدن آن برای راقم این سطور 
معلوم نشد؛ اما می توان درباره 
مجسمه  این  آیی  پدید  سال 
حدس هایی زد. استاد ارژنگی 
اسماعیل  با  ای  مصاحبه  در 
مربوط  )مصاحبه  جمشیدی 
به سال 1350ش( و در ضمن 
عشقی،  میرزاده  با  خاطراتش 
است  برده  نام  این مجسمه  از 
اهمیت  ما  موضوع  در  و چون 
زیادی دارد عینا در اینجا نقل 
میشود؛ ارژنگی در این مصاحبه 
میگوید: »یک زرتشتی در محل 
کنونی شرکت فرش )در خیابان 
فردوسی [تهران]( قرائت خانه 

باز کرده  نام فردوسی  به  ای 
من  به  گشایش  روز  بود، 
مراجعه کرد و از من خواست 
مجسمه نیم تنه فردوسی که 
در نگارستان من بوده موقتا به 
آنها بدهم که این کار را کردم، 
مرا  مراسم  گشایش  روز  در 

دعوت کردند، ضمنا عشقی هم دعوت شده بود که شعر 
بخواند، یک مثنوی به نام فردوسی درست کرده بود که 
در آن مجلس خواند ولی هیچ نامی از من که نیم تنه 
فردوسی را ساخته بودم نبرد، از کارش ناراحت شدم گویا 
فهمید و روز بعد که پیش من آمد قبل از هر سخنی به 

موضوع روز قبل پرداخت و گفت خیلی بد شد از شما 
که با پول و هنر خود نیم تنه فردوسی را ساخته اید و 
به مراسم آوردید تشکر نکردم، گفتم میرزاده من شما 
را پاک تر از این گمان میکردم«. اما میرزاده عشقی در 
سال 1303 کشته شد و آنطور که از دیگر بخش های 
خاطرات ارژنگی در مصاحبه برمیاید، این خاطره مربوط 
به ایام جریان جمهوری خواهی در اواخر دوران قاجار 
است که مربوط به سال 1302- 1303 میشود. بنابراین 
به نظر میاید که نیم تنه فردوسی ساخت ارژنگی در 
سال 1302- 1303 وجود داشته و در نگارستان ارژنگی 
نگهداری میشده است. یعنی بیش از یک دهه قبل از آنکه 
مجسمه فردوسی در باغ نگارستان برپا شود و احتماا 
الملک  کمال  توسط  فردوسی  مجسمه  آنکه  از  پیش 
ساخته شود، نیم تنه ارژنگی ساخته شده بود و به احتمال 
زیاد نیم تنه ساخت ارژنگی نخستین مجسمه ای بود که 
از فردوسی ساخته شد، همچنان که ایده ساخت تابلو یا 
مجسمه برای فردوسی در سال 1298 به وسیله ایشان 
پدید آمده بود. متاسفانه امروز از این نیم تنه اطاع دقیقی 
وجود ندارد و شاید هم این مجسمه از میان رفته باشد. 
چون همانطور که در خاطرات ارژنگی آمده است، بعدها 
در دوره رضاشاه، به واسطه بارندگی و ریختن سقف اتاقی 
که آثار هنری استاد در آن اتاق نگهداری میشد، بسیاری 
از آثار ایشان از میان رفت. به احتمال زیاد این مجسمه 
هم در همان حادثه از میان رفت، چنانچه در گفتگویی که 
نگارنده با دختر استاد ارژنگی )خانم هما ارژنگی( داشته 
است، ایشان نیز علت بی خبری 
از این مجسمه را نابودی اش در 
همان حادثه شوم تخریب سقف 

خانه دانسته اند.

پیکرهبرنزیساختلورنزی
باغ  در  فردوسی  مجسمه  اما 
اولین  از  اگر  تهران،  نگارستان 
از  شده  ساخته  های  مجسمه 
از  گمان  بی  نباشد،  فردوسی 
هاست  مجسمه  ترین  قدیمی 
و ازقضا این روزها، سالگرد 83 
پیکره  این  از  رونمایی  سالگی 
قدیمی است. چگونگی ساخت 
و برپایی این مجسمه را مرحوم 
باستانی  محمدابراهیم  استاد 
پیشتر  که  کتابی  در  پاریزی 
ذکری از آن رفت، یعنی کتاب 
خوش  آخرش  »شاهنامه 
است« تماما شرح داده و راقم 
در این کوتاه با توسل به این 
منبع و منابع دیگر به شرح 

این سردیس میپردازد.
مجسمه  این  ساخت  جرقه 
هنگامی  یعنی  شد.  زده  خورشیدی   1313 سال  در 
به سرپرستی  پاریس  از دانشجویان مقیم  که شماری 
اسماعیل مرآت، تصمیم به ساخت تندیسی از فردوسی 
به مناسبت جشن هزارساله  حکیم توس می  گیرند. با 
توجه به اینکه برای ساخت این تندیس در پاریس به پول 

هنگفتی نیاز بود، 410 تن از این دانشجویان، داوطلب 
شده و هر کدام پولی از 20 تا 100 فرانک را برای ساخت 
مجسمه، پذیرفته و جمع آوری میکنند. جالب است که 
زنده یاد باستانی پاریزی اسناد چگونگی ساخته و پرداخته 
شدن این تندیس را از ابراهیم چهرازی )از دانشجویان 
پاریس که در آن سال ها 50 فرانک برای ساخت این 
کتاب  در  تمام  با جزئیات  و  گرفته  پرداخت(  تندیس 
نامبرده منتشر کرده و حتی اسم تک تک دانشجویانی را 
که بعضی صد فرانک، یکی 85 فرانک، دو نفر 80 فرانک، 
چهار نفر 60 فرانک و بیشتری ها پنجاه، سی و بیست 
فرانک دادند را ثبت کرده و از آنجا که در اسناد چهرازی 
تنها نام خانوادگی آن دانشجویان نوشته شده بود، به 
قرائنی بعضی را پیدا کرده و حدس زده است که ذکر نام 
آنها در این کوتاه میسر نیست و برای خواندن جزئیات، 
کتاب فوق الذکر توصیه میشود. اما مثا یکی از کسانی 
که صد فرانک برای این مجسمه پرداخت عبداه شیبانی 
است که در زمان بحبوحه انقاب در سال 57 رئیس 

دانشگاه تهران بود.
علی ایحال باستانی پاریزی با با طنازی فراموش نشدنی اش 
می گوید: »هیچ جا یاد نخواهد کرد از دانشجویی که پنجاه 
یا سی یا 25 فرانک از مخارج خود کاسته و خرج فردوسی 
کرده- در حالی که آن روزها با این پنجاه فرانک می 
توانست ده بار رانده  وو در رستوران  های پاریس با شیرین  
دهنان پاریسی داشته باشد و یک شام شاهانه بخورد و به 

جای شاهنامه، رباعی خیام برایشان ترجمه کند!
برخیز و بده جام،  چه جای سخن است 

کامشب دهن تنگ تو روزی من است... الخ«
به هر حال مجموع پولی که از این دانشجویان گردآوری 
شد از پانزده هزار و یکصد و ده فرانک میگذشت و برپایه 
آن، حدود 8000 فرانک رابه لورنزی Lorenzi هنرمند 
پرآوازه  فرانسوی برای ساخت این تندیس دادند،  چنانچه 
هنوز بر پشت این پیکره برنزی، امضای لورنزی به صورت 
خط اتین دیده می شود. دیگر پول های جمع شده نیز 
برای برگزاری جشن فردوسی در پاریس و فرستادن این 
مجسمه به تهران و نصب آن، کنار گذاشته شد. با ساخته 
شدن و فرستادن پیکره برنزی به تهران، بعضی از جمله 
علی اصغر حکمت تصمیم را بر این گذاشتند که تندیس 
را در محوطه دانشکده ادبیات تهران )در باغ نگارستان 
سابق( برپا کنند،  و در نتیجه عصر روز پنجشنبه 28 
خرداد 1315 مراسم نصب مجسمه فردوسی همزمان با 
گشایش کتابخانه  دانشسرای عالی و با حضور حکمت، 
وزیر معارف،  محمد علی فروغی )ذکاء الملک که در آن 
هنگام رِییس انجمن آثار ملی بود(،  رییس مجلس، رئیس 
الوزرا و ... برگزار شد. بخش هایی از سخنرانی  های ایشان 
نیز در مجله »تعلیم و تربیت« که در واقع تریبون وزارت 
و  اهمیت  از  نشان  بود چاپ شد که  معارف آن زمان 
برجستگی این تندیس در نظر روشنفکران متجدد آن 

زمان ایران دارد.
این پیکره برنزی ارزشمند سال  های سال در جایی که 
به فرخندگی این تندیس به »گلگشت فردوسی« نامی 
شده بود، برپا بوده و هست؛ اما پس از انقاب اسامی با 
فرسودگی ساختمان های دانشسرای عالی و کاسته شدن 
اهمیت این جایگاه دانشی سرزمین ما و حتی نابودی 
واگذاری  و  عالی  دانشسرای  درصد ساختمان های   50
زمین آن ها به وزارت بودجه، تندیس فردوسی همانند 
دیگر ساختمان های کهن سال دانشسرای عالی، مورد 
سیمان  مجسمه،  روی  حتی  و  گرفت  قرار  بی مهری 
پاشیده شد! اما در سال های گذشته،  با بهسازی های 
تاسیس  و  دانشسرا  های  بر ساختمان  تهران  دانشگاه 
گنجینه »کمال الملک« در نزدیکی پیکره برنزی فردوسی،  

این سردیس جایگاه درخور سابق را پیدا کرد.
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- باستانی پاریزی، محمدابراهیم. شاهنامه آخرش خوش 

است. تهران: نشر علم،1390.
- جمشیدی، اسماعیل. »در نگارستان رسام ارژنگی« 
)مصاحبه با رسام ارژنگی(. بخارا. ش 88- 87. خرداد و 

شهریور 1391.
- یغمایی، اقبال. »علی اصغر حکمت سی و چهارمین 
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه«. تعلیم و تربیت. 

ش 75. فروردین 1353.
- ]ناشناس[ »مراسم نصب مجسمه فردوسی و آیین 
گشایش کتابخانه دانشسرای عالی«، تعلیم و تربیت،  ش 

76،  تیر 1315.
- »زندگی نامه استاد رسام ارژنگی به قلم خودشان«؛ 

منتشر شده در وبگاه هما ارژنگی به نشانی:
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جمعــی از مــوزه داران کشــور در نامــه ای از مدیــرکل موزه هــای 
ــا ایــن اداره کل ، شــاخص هــای  ــد ت کشــور درخواســت کردن
انتخــاب مدیــران مــوزه هــا را در کشــور اعــام کنــد. در ایــن 
نامــه کــه بــه امضــای مــوزه داران کشــور رســیده اســت آمــده: 
یکــی از چالش هایــی کــه در ســال های اخیــر بــه نظــر 

می آیــد بیــش از هــر چیــز گریبــان گیــر موزه هایمــان شــده و آســیب های جــدی 
بــر عملکــرد موزه هــا و شــأن مــوزه داران وارد کــرده اســت بــا تکلیفــی و نبــود 
شــاخص های مشــخص در تعییــن مدیــران موزه هــا اســت. از ایــن رو خواســتاریم 
شــاخص های مربــوط بــه انتخــاب مدیــران موزه هــا را بــه طــور واضــح، دقیــق و 
قابــل ارزیابــی )اعــم از زمینــه تحصیلــی، ســابقه کار در مــوزه، ســابقه اجرایــی، و یا 

نیازهــای دیگــری کــه بــه طــور رســمی وجــود دارد( اعــام کنیــد.

معیارانتخابمدیرانموزهها
چیست؟

هر کشور بر اساس اتحاِد سه عامِل اساسی »سرزمین«، »جمعیت« و 
»دولت« پدید می آید و به زندگی خود در پهنه جهان ادامه می دهد. درباره 

سرزمین باید این نکته را در نظر داشت که:
نخست، قلمرو حقوقی و سیاسی اجتماع را نشان می دهد و در چارچوب آن، 

اندیشه پایداری ملت  را استوار می کند.
 دوم، اینکه سرزمین نشان دهنده قلمرو حاکمیت و صاحیت دولت ها است  
.  به همین علت  ، سرزمین همچون کاشانه بزرگ یک جماعت انسانی است 
که مالکیت هر بخش و هر جزء آن، به شکل مشاع به همه اعضای » ملت 
« تعلق دارد ؛ درست به همین دلیل است که اعضای یک کشور نسبت به 

آن احساس مالکیت جمعی دارند
سابقه تقسیمات کشوري در ایران هرچند به تاریخ شکل گیري حکومت 
مادها و بعد، استقرار هخامنشیان بازمي گردد، اما آنچه امروزه شکل قانون 
به خود گرفته و نحوه ارتباط مناطق مختلف کشورمان به یکدیگر را نظم 
مي دهد، مربوط به انقاب مشروطه و تحوات پس از آن طي یک قرن 
گذشته است. در آن دوره ایران از چهار ایالت و 23 وایت تشکیل شده 
بود و شامل ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت 
کرمان و بلوچستان مي شد. سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات 
کشوري، در سال 1316 دومین قانون، واحد تقسیمات را به جاي »ایالت« 
به »استان« تغییر داد و استان هاي شش گانه اي شامل استان شمال غرب، 
استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال شرق و استان مکران 
تشکیل شد. تعداد این استان ها البته دو ماه بعد به 10 عدد رسید و روند 
تغییرات استان ها و مرزهاي آن ادامه یافت تا در سال 1362 سومین قانون 

تقسیمات کشوري به تصویب رسید.
تنوع قومی، زبانی و مذهبی یکی از ویژگی های ساختار اجتماعی ایران است 
که این امر همواره در اثر ناآگاهی های داخلی و غرض ورزی های خارجی 
چالش های بسیاری را برای ایران در پی داشته است. در این میان، آمریکا 
و اسرائیل برای بهره برداری از این شکاف ها بیشترین سرمایه گذاری را انجام 
داده است، به طوری که مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی آن ها بر این موضوعات 
تمرکز کرده اند که چگونه می توان با استفاده از شکاف های قومی، مذهبی، 
زبانی و... در ایران بر دولت مرکزی فشار آورد و تمامیت ارضی آن را مورد 

تهدید قرار داد.
مجموعه ی سرزمینی ایران با منابع قدرت ملی در هم تنیده اند. هیچ گروه، 
نژاد و خرده نظام قومی نمی تواند خود را خودکفا بداند، چرا که هر یک از 
اجزای ساختار سیاسی و اجتماعی ایران برای تأمین نیازهای خود به یکدیگر 
وابسته اند. از سوی دیگر، از دوران مشروطه تا کنون نظام سیاسی ایران بر 
اساس الگوی متمرکز سیاسی شکل یافته است و نمی توان به یک باره این 
الگوی موجود و ریشه دار را تغییر داد و شیوه ی فدرالیستی را جایگزین 
آن نمود؛ چرا که فدرالی کردن ایران و چرخاندن تقسیمات جغرافیایی به 
فدرال های بزرگ و یکدست بر اساس زبان و نژاد، طرح مباحث نژادپرستانه 
را در پی خواهد داشت. فدرالیسم در ایران، جز قومیت گرایی و تجزیه طلبی 
و نابودی منافع ملی، نتیجه ی دیگری نخواهد داشت. چه نیک دکتر عبدی 
استاد جغرافیای سیاسی در این زمینه سخنی گفته اند و بسیار علمی به 
لغزش سخنان رییس دولت اصاحات در باب فدرالیسم  پاسخ  گفته اند »  
وقتی از فدرالیسم سخن می گوییم باید توجه داشته باشیم که وجود عنصر 
چند ملت ضروری است. یعنی یک زمانی چند ملت می خواهد یک کشور 
بزرگ تر شکل دهند، به سمت شیوه فدرالیسم می روند تا شاید از مزایای 
یک کشور بزرگ تر استفاده کنند و به اهداف نظامی، سیاسی یا اقتصادی 
خاصی برسند. در چنین سیستمی هر زمانی که واحدهای کوچک تر با 
واحد بزرگ به مشکل برخورد می تواند جدا شود که به آن مصالحه موقت 
نیز می گویند؛ بنابراین جدایی در سیستم فدرالیسم به شدت محتمل 
است. حاا افرادی که بحث فدرالیسم را مطرح می کند، باید پاسخ بدهد 
که آیا به طور غیرمستقیم می گوید که ایران چند ملیتی است؟ هیچ گزاره 
تاریخی وجود ندارد که سرزمین ایران چند ملتی است. به طور قطع می توان 
گفت که ایرانیان از دوره ساسانیان تحت یک ملت واحد زندگی کرده اند و 
شاهد مثال آن متونی مانند شاهنامه است که در اختیار همگان قرار دارد«  
در مجموع باید گفت فدرالیسم سرابی است برای سرزمینی که همیشه 
انسجامش  و وحدتش رادر زبان و ادب فازسی دیده  و یک ملت واحد بنام 

ایران بوده  و خواهد ماند.

براندازها،  رفرمیست ها،  مخالفان،  که  است  این  بر  قاعده  عموما 
اصاح طلب ها، کودتاچی ها، انقابیون یا هر گروه سیاسی دیگر، هنگام 
تصمیم گیری و طرح ریزی برای آیندۀ یک مملکت و یا اصاح ساختار 
حکومت از این صحبت می کنند که به دنبال دموکراسی یا سوسیالیسم 
یا لیبرالیسم یا حکومت دینی و یا ملغمه ای از اینها هستند. در این میان 
برخی از مفید بودن فدرالیسم برای ایران سخن به میان می آورند. تو 
گویی فاسد اقتصادی، تحریم های ظالمانه، خطر جنگ، مشکات فرهنگی 
و اعتراضات کارگری زیر سایۀ یک ایران فدرال قابل حل خواهد بود. اما، با 
در نظر گرفتن واقعیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و قیاس 
با تجربۀ کشورهای دیگر، رسیدن به این نتیجه که طرح »فدرالیسم« در 
این میان موضوعیتی ندارد، چندان دشوار نخواهد بود. یک ایرانی اصاح 
طلب چطور می تواند به این پرسش پاسخ دهد که فدرالیسم با آزادی بیان 
و احقاق حقوق شهروندی چه نسبتی دارد؟ برای مثال اگر تکه تکه کردن 
کشور درمانی برای مرکزگرایی است، فدرالیسم چه دردی از قیامدشت و 
قلعه حسن خان و پاکدشت و ... دوا خواهد کرد که چسبیده اند به تهران؟ 
اگر قصۀ اختافات فرهنگی است، آیا ما انقدر اختافات فرهنگی میان 
نقاط مختلف این کشور داریم که نتوانیم سر یک سفره بنشینیم؟ آیا در 
همین واحدهای کوچکتر استانی و شهری اکنون ایران، آذری و کرد و 
ارمنی و آشوری در ارومیه، تات و ترک زبان و کرد در خلخال، تالش و 
ترک زبان در هشتپر، سیستانی و بلوچ و ترکمن و .. در گرگان، عرب و لر 
در اهواز و ...، و همه و همه در تهران در کنار هم زندگی نمی کنند)جز 
آنجا که پای همین فدرالیست ها در میان است(؟ القای نیاز به فدرالیسم 
بر مبنای واحدهای قومی )که طبعا باز به نفع اکثریت های کوچکتر عمل 
خواهد کرد(، آن هم در مرزهایی مبهم با تنوع باای زبانی و قومی و 
مذهبی، بر مبنای دشمن پنداشتن گروه هایی از مردم با یکدیگر صورت 
می گیرد. گذشته از مبنای ارتجاعی چنین تقسیماتی که خویشی قومی 
و همزبانی را به جای مفهوم مترقی شهروندی می گیرد، دیگری ستیز ی 
و دیگری سازی حامیان ایدئولوژیک فدرالیسم، زنگ خطر نسل کشی ها 
و جوی های خون و جنگ داخلی را به صدا در می آورد.  اگرچه به باور 
نگارنده اکثریت مردم ایران باور به برادری و هم میهنی با گروه های دیگر 
قومی و زبانی داخل مرزهای کشور دارند، اما افتادن رشته کارها به دست 

گروه های ایدئولوژیک، خطر را عینی خواهد کرد. 

Culture
فرهنگ

ازنیمتنههنرمندآذربایجانیتاسردیسهنرمندپاریسی؛

ایده ساخت نخستین مجسمه
فردوسی چگونه پدید آمد؟

سرابفدرالیسم

فدرالیسم،گمکردنسوراخدعا

پیگیری  حال  گفت:در  میراث فرهنگی  سازمان  رئیس 
بازگرداندن بسته ای شامل 1300 قلم شیء تاریخی به کشور 
هستیم، امیدواریم در نیمه اول سال 98 این بسته ارزشمند 
به ایران بازگردد. وی گفت: »برای شناسایی و استرداد اموال 
تاریخی کشور تاش ها و اقدامات بسیاری صورت می گیرد، 
ایرانیان خارج از کشور نیز در این حوزه اقدامات بسیار مناسبی داشتند، مثاً در 
مورد سردیس هخامنشی که در یک حراجی در کشور آمریکا به فروش گذاشته 
شده بود، یکی از هم وطنان این موضوع را به مراجع داخلی اطاع داد و بافاصله 
پیگیری و اقدامات حقوقی ما آغاز شد. خوشبختانه با انجام اقدامات حقوقی و ارائه 
اسناد و مدارک مورد نیاز، جلوی حراج این اثر تاریخی گرفته شد و سال گذشته 

سردیس هخامنشی به کشور بازگشت.

پیگیریبرایاسترداد۱۳۰۰
شیتاریخی

مجید بجنوردی
پژوهشگر تاریخ

امید اخوی 
مدرس دانشگاه ، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران 

ستاد رسام ارژنگی در زیر گراوری از 
فردوسی در دیوان اشعارش، ایده ساخت 

تابلو و مجسمه از بزرگان فرهنگی و 
تاریخی ایران را از خود میداند



ه
ــور خارجــه کشــورمان در  ــر ام ــف وزی ــر ظری ــی:دکت ــنیول وط
ــدم  ــه ع ــای تعهدنام ــر امض ــی ب ــنهادی مبن ــراق پیش ــه ع ــفر ب س
تجــاوز بیــن ایــران و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را مطــرح 
ــع  ــن رف ــد ضم ــی  می توان ــی و امنیت ــنهاد نظام ــن پیش ــرد. ای ک
بســیاری از اختافــات منطقــه ای زمینــه ســاز گســترش اعتمــاد و 
ــای  ــرای پیمان ه ــازی ب ــه آغ ــود و نقط ــیا ش ــرب آس ــد در غ پیون
مســتحکم تری نیــز باشــد کــه منجــر بــه تشــکیل اتحادیــه منطقــه 
ای بــا محوریــت ایــران بشــود. در حالــی کــه منطقــه و کشــور مــا 
نیازمنــد پیمــان هــای اتحــاد اســت طــرح موضــوع فدرالیســم بــرای 
ایــران درک وارونــه و اشــتباه از نیازهــا و ضــرورت هاســت. فــدرال 
در لغــت بــه معنــی اتحــاد و پیمــان اســت و در حقــوق بیــن الملــل 
بــه اتحــاد چنــد واحــد سیاســی جــدا از هــم بــرای تشــکیل واحــد 
ــارت دیگــر فدرالیســم یعنــی  ــه عب ــر اطــاق می شــود ب قدرتمندت
ــه  ــر و ن ــدا از یکدیگ ــای ج ــتن دولت ه ــم پیوس ــه ه ــل و ب وص

جدایــی دولــت متمرکــز.
بــر همیــن اســاس مــی تــوان طــرح موضــوع فدرالیســم بــرای ایران 
را بــه شــکل صحیــح و دقیــق آن مطــدح کــرد و ایــن تهدیــد را بــه 
فرصتــی بــرای افزایــش اقتــدار تبدیــل کــرد. پیشــنهاد فدرالیســم 
بــرای ایــران می توانــد بــا اتحــاد ســرزمین های جــدا شــده از ایــران 
و تشــکیل کنفدراســیون بــا ایــران در عیــن حفــظ اســتقال داخلــی 
آنهــا محقــق شــود. ایــن ایــده هــر چنــد در شــرایط کنونــی عجیــب 
و غیرممکــن بــه نظــر برســد امــا اگــر بــه ســابقه اتحادیــه اروپــا در 
ــگاه کنیــم جنــگ جهانــی دوم و نتایــج آن را  نیــم قــرن پیشــتر ن
خواهیــم دیــد. اگــر اروپــا مــی توانــد از دل خونیــن تریــن جنــگ 
تاریــخ جهــان بــه تشــکیل اتحادیــه ای قدرتمنــد برســد چــرا ایــران 
ــن  ــدون چنی ــا ســابقه اشــتراکات تاریخــی و فرهنگــی خــود و ب ب

تاریــخ خونبــاری نتوانــد

تفاوتفدرالیسموکنفدراسیون
ــا  ــن: foedus( ی ــه اتی ــدوس )ب ــن فویْ ــه اتی ــم از ریش فدرالیس
foederation بــه معنــای اتحــاد یــا قــرارداد یــا توافــق و پیمــان، 
یــک مفهــوم سیاســی اســت کــه در آن گروهــی از واحدهــا )ایــاات، 
اســتان ها، کشــورها و…( بــه یکدیگــر متعهــد شــده اند و بــه 
نمایندگــی از آنهــا یــک حکومــت مرکزی وجــود دارد. کنفدراســیون 
اتحادیــه ای مرکــب از چنــد ایالــت خودمختــار یــا کشــور اســت کــه 
بــا حفــظ حاکمیــت خــود بــرای نیــل بــه اهــداف مشــترک، امــور 
ــورها  ــا کش ــا ی ــی از ایالت ه ــی را در یک ــی و دفاع ــت خارج سیاس
ــیون، دارای  ــاف فدراس ــر خ ــیون ب ــد. کنفدراس ــز می کنن متمرک
یــک قــدرت مرکــزی نیســت کــه بــر شــهروندان همــه دولــت هــای 
متحــد فرمانــروا باشــد، دولــت هــای عضــو، در سیاســت داخلــی و 

خارجــی خــود آزادنــد.
ــی  ــخصیت حقوق ــاق( ش ــیون )اتف ــا در کنفدراس ــور ه ــت کش دول
بیــن الملــی خــود را از دســت نمــی دهند.ولــی در فدرالیســم)اتحاد( 
شــخصیت حقوقــی بیــن المالــی را از دســت مــی دهنــد. تابعیــت در 
کنفدراســیون مســتقل اســت ولــی در فدرالیســم تابعیــت بــا دولــت 

مرکــزی شــناخته مــی شــود.
ــت  ــن اس ــت ای ــک جه ــیون از ی ــا فدراس ــیون ب ــاوت کنفدراس تف
ــت  ــی از حاکمی ــار میزان ــورهای خودمخت ــیون کش ــه در فدراس ک
خــود را در اختیــار حکومــت مرکــزی می گــذارد و ایالت هــای 
خودمختــار حــق جــدا و مســتقل شــدن را ندارنــد، در حالی کــه در 
ــار گســترده ای  ــا کشــورهای عضــو، اختی ــا ی کنفدراســیون ایالت ه
دارنــد. ماننــد مالــزی که متشــکل از فدراســیون نــه پادشــاهی ماایا 
در اتحــاد قانونــی بــا کشــورهای صبــاح و ســاراواک اســت. اگــر ایــده 
ــد،  ــدا کن ــت پی ــا( واقعی ــه اروپ ــا )اتحادی ــی کنفدراســیون اروپ اصل
ــود،  ــکا نخواهــد ب ــاات متحــده آمری ــزی شــبیه فدراســیون ای چی
بلکــه گونــه کامــًا نوینــی از حکومتــش را در جهــان بشــری معرفی 

خواهــد کــرد.
ــیون  ــورت فدراس ــه ص ــه ب ــش از آن ک ــکا پی ــد آمری ــاات متح ای
درآیــد از 1778 تــا 1787 کنفدراســیون بــود، آلمــان از 1815 تــا 
1866 و هلنــد از 1580 تــا 1795 بــه صــورت کنفدراســیون بودنــد. 
ــه صــورت  کشــورهای عضــو کنفدراســیون در روابــط بین المللــی ب
ــه امــا هماهنــگ حرکــت می کننــد و جنــگ را  کشــورهای جداگان
ــز نمی شــمارند و معمــواً  ــاروا می داننــد و آن را جای ــان خــود ن می
ــه مرکــزی  ــک کمیت ــه ی ــف دولت هــای متحــد ب قســمتی از وظای

ــردد. ــذار می گ واگ
کنفدراســیون بــر خــاف حکومــت فــدرال بــر اســاس توافــق بــرای 

هدفهــای معینــی بــه وجــود مــی آینــد و قــدرت اجرایــی مرکــزی 
فقــط از نماینــدگان زیرمجموعــه هــا تشــکیل مــی شــود و برخــاف 
دولــت فــدرال، قــدرت اجرایــی و حکومــت مرکــزی ضعیفــی دارد. 
بــه عنــوان مثــال مــی تــوان از حکومتهــای کنفدراســیون ســوییس 
از فاصلــه ســالهای 1291 تــا 1847 و نیــز تاحــدودی اتحادیــه اروپــا 

بــه عنــوان مظهــر حکومتهــای کنفدراســیون نــام بــرد.

کنفدراسیونایرانوقفقاز
ــای  ــیا از ایده ه ــرب آس ــه ای در غ ــه منطق ــکیل اتحادی ــده تش ای
ممکــن و مطلــوب بــرای ایــن ســرزمین آشــفته اســت و می توانــد 
ــه باشــد. در  ــر منطق ــن گی پاســخگویی بســیاری از مشــکات دام
جریــان جنــگ جهانــی اول و کنفرانــس صلــح ورســای نماینــدگان 
جمهــوری مســتاجل آذربایجــان در پاریــس پیشــنهاد کنفدراســیون 
ایــران و جمهــوری آذربایجــان را مطــرح کردنــد و ایــن موضــوع بــا 
ــا  ــز مطــرح شــد ام ــی اول نی ــی جنــگ جهان ــروز اصل انگلیــس پی
موقعیــت ضعیــف ایــران و تــاش بــرای تخلیــه ایــران از نیروهــای 

اشــغالگر خارجــی مانــع از اجــرای جــدی ایــن ایــده بــود.

ایدهکنفدراسیونایران-افغانستان
محمدظاهــر شــاه پادشــاه افغانســتان بــه واســطه اختافــات مــرزی 
بــا پاکســتان و هندوســتان و احســاس خطــر از ســوی شــوروی مایل 
بــه اتحــاد بــا ایــران بــود و ایــن پیشــنهاد را مطــرح کــرد و در نــوروز 
ســال 1339، ســردار محمــدداوود صدراعظــم وقــت افغانســتان بــه 
ــازه ای صــورت  ــارٔه ایــن موضــوع بررســی های ت ــا درب ایــران آمــد ت
ــال  ــور پاکســتان در س ــان - رئیس جمه ــوب خ ــال ای ــرد. مارش گی
ــک  ــه ی ــاب ب ــادی خط ــا 1962 می ــر ب ــیدی براب 1341 خورش
اجتمــاع بــزرگ در کویتــه گفــت: »افغانســتان، ایــران و پاکســتان در 
بیــن دو قــوه بــزرگ یعنــی اتحــاد شــوروی و هنــد قــرار گرفته انــد 
و نظــر بــه ایــن وضــع بــرای بقــای ایــن ســه کشــور بــرادر، اتحــاد با 
هــم یــک امــر ضــروری اســت. زیــرا در صــورت اختافــات داخلــی، 
مقابلــه آن هــا بــا فشــارهای خارجــی مشــکل خواهــد بــود و شــاید 
در ایــن صــورت کشــورهای ســه گانه از هــم جــدا شــده و خاتمــه 
بیابنــد ولــی هــرگاه ایــن ســه کشــور بــا هــم متحــد شــوند، از خــود 
بــه خوبــی دفــاع خواهنــد کــرد. اگــر چنیــن پیشــنهادی بــه عمــل 
ــد  ــول خواه ــن پیشــنهاد را قب ــه پیشــتر ای ــد، پاکســتان از هم آی
ــه یــک  ــران و افغانســتان ب کــرد. وی گفــت مردمــان پاکســتان، ای
ــی و  ــق تاریخ ــته های عمی ــا رش ــن آن ه ــد و بی ــق دارن ــژاد تعل ن
ــن ســه کشــور  ــان ای ــده وی مردم ــه عقی ــوری وجــود دارد و ب کلت
ــن  ــل فشــارهای خارجــی و ســعادت خــود ای ــاع در مقاب ــرای دف ب

ــندند.« ــاد را می پس اتح
ــل، هنــگام دیــدار  ــران در کاب چنــد روز بعــد، ذوالفقــاری ســفیر ای
ــارات  ــن اظه ــارٔه ای ــه درب ــر خارج ــان - وزی ــم خ ــردار نعی ــا س ب
ــت  ــان گف ــم خ ــه نعی ــران ب ــفیر ای ــرد. س ــو ک ــان گفتگ ــوب خ ای
کــه »اتحــادی کــه ایــوب خــان از آن صحبــت کــرده، آرزوی همــه 
ماســت«. نعیــم خــان گفــت: »بلــه همین طــور اســت؛ ولــی اکنــون 
ــه  ــا در حــال حاضــر دســت ب ــع چنیــن کاری نیســت. اگــر م موق
چنیــن اقدامــی بزنیــم، نابــود خواهیــم شــد. انجــام ایــن عقیــده کار 

ــد.« ــت می خواه ــت و وق ــردا نیس ــروز و ف ام
در دو دهــه اخیــر نیــز بــا درخواســت ایــران بــرای عضویــت ناظــر در 
اتحادیــه عــرب پیشــنهاد تشــکیل اتحادیــه منطقــه ای »کشــورهای 

وارث تمــدن ایرانــی« مطــرح شــد.
ــامل  ــی ش ــدن ایران ــورهای وارث تم ــد کش ــه می توان ــا اتحادی این
ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان، پاکســتان، ترکمنســتان، جمهوری 
آذربایجــان، ازبکســتان، قزاقســتان، قرقیزســتان، گرجســتان و 
ارمنســتان کــه هــزاران ســال تاریــخ مشــترک بــا یکدیگــر دارنــد و 
در واقــع »ایــران فرهنگــی« را شــامل می شــوند و عــراق و ترکیــه و 

ــارس را در برگیــرد. کشــورهای حاشــیه خلیــج ف
ــوم  ــگاه عل ــخ پژوهش ــتاد تاری ــون اس ــل همای ــر تکمی ــر ناص دکت
انســانی و مطالعــات فرهنگــی در زمینــه  تشــکیل چنیــن اتحادیــه 
ــه  ــای منطق ــه ه ــاد اتحادی ــی ایج ــل اصل ــت: »عام ــد اس ای معتق
ــا  ــت ام ــی( اس ــی )سیاس ــی و دفاع ــادی، نظام ــی، اقتص ای کنون
ــتان،  ــورهای افغانس ــا و کش ــن م ــه ای بی ــکیل اتحادی ــل تش عام
تاجیکســتان، آذربایجــان، پاکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، 
گرجســتان، ارمنســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان اشــتراکات ریشــه 
ای و عمیــق فرهنگــی و تاریخــی، اســت و از ایــن رو ایــن اتحادیــه، 

ــد شــد.« ــن خواه ــل تری اصی

Culture
فرهنگ

به نام بزرگان و آزادگان

فلیچیتا فرارو رایزن سابق فرهنگی کشور ایتالیا در ایران درگذشت. فرارودر مدت اقامتش در ایران با ادبیات 
مدرن ایران آشنا شد و این آشنایی موجب شد که پس از خاتمه ماموریتش در ایران و بازگشت به ایتالیا 
انتشارات سی و سه پل را دایر کند. او در این انتشارات به معرفی و عرضه آثار نویسندگان متاخر ایران به جامعه 
ایتالیایی زبان پرداخت. اما در سال های اخیر به واسطه درگیری با بیماری سرطان در پی درمان بود که سرانجام 
روز گذشته درگذشت. فلیچیتا فرارو  که هم ناشر و هم مترجم بود،  به دلیل ترجمه و انتشار آثاری از ادبیات 

معاصر ایران به زبان ایتالیایی میان نویسندگان ایران شناخته شده بود. او با هزینه شخصی برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران سال 95 به ایران سفر کرد و درباره فعالیت هایش به خبرنگاران گفت: در حوزه ایران فعالم. عاقمندی  من از زمان تحصیلم 
شروع شد و چند مرتبه ای به ایران آمدم. وی با بیان اینکه در سال 2000 رایزن ایتالیا در ایران بودم، توضیح داد: سال 2008 که 
به ایتالیا برگشتم این بنیاد را تاسیس کردم چرا که می خواستم بیشتر ادبیات معاصر ایران را در ایتالیا معرفی کنم. وی پیرامون 
فعالیت بنیاد سی و سه پل در ایتالیا گفت: این موسسه به طور کلی فرهنگ ایران را با سینما، ادبیات و موسیقی معرفی می کند. 8 
سال است کار می کنیم و با ایران بسیار آشنائیم و در هر شهر ایتالیا که بخواهند برنامه ای برگزار کنند از موسسه ما کمک می گیرند.

درگذشتایرانشناسایتالیایی

نام ایران در مفهوم سرزمینی با هویّت و موجودیّتی واحد و مشّخص، 
به دوران اوستایی )هزارۀ دوم پیش از میاد( بازمی گردد. چنان که از 
متون اوستایی برمی آید، ایرانیان حّتا در زمانی چنین دور نیز خود 
مشترک  نیاکانی  و  فرهنگ  دارای  و  واحد  سرزمینی  به  متعلّق  را 
ایران  در  را  پیشامدرن  ملّی  هویّت  از  فهمی  چنین  می دانستند. 
باستان نیز می توان یافت: مادها و پارس ها خود را به آشکارا ایرانی 
)Ariya( می خواندند و ایران را قلمرویی با فرهنگ و هویّتی یگانه 
می دانستند که مردمان ایرانی زبانش از ماد و پارس در غرب تا سغد 
و بلخ در شرق گسترده بودند. روزگار ساسانیان دوران تحکیم مفهوم 
سیاسی و جغرافیایی ایران و تدوین تاریخ و حماسۀ ملّی ایران بود تا 
یگانگی ایرانیان و یکپارچگی سرزمینشان زیر سایۀ فرمانروایانی که 
خود را میراث بر و ادامه دهندۀ دودمان های اسطوره ای عصر اوستایی 

می دانستند، تثبیت و مستند شود.
تاریخ و حماسۀ ملّی ایرانـ  که خاستگاهش در خدای نامه ساسانیان 
و درخشش و جاودانگی اش در شاهنامۀ فردوسی بود ـ تاریخ کهن 
ایران را از روزگار پیشدادیان تا ساسانیان پیوسته می دید و هویّت 
تاریخی و ارزش ها و نمادهای فرهنگی ویژه ای را برای ایرانیان خلق 
و بازتولید می کرد. چنین کارکردی با چیرگی اعراب بر ایران متوّقف 
یا گسسته نشد؛ زیراکه حماسۀ ملّی ایران تاروپود فرهنگ و هویّت 
تاریخی ایرانیان را سرشته بود. ازاین روست که توّجه به حماسۀ ملّی 
ایران و بهره جویی از آن را حّتا در میان دودمان های ناایرانی تباری 
همچون غزنویان و ایلخانان نیز می توان مشاهده کرد. شاهان ایران  
عصر اسام روی آوردن به شاهنامه و بهره جویی از آن را راهبردی 
مهم و کارساز برای ایرانی شدن و ایرانی نمایی پادشاهی شان یافتند و 
چه بسا خود را در قامت جمشید و فریدون و کیخسرو و دارا و کسرا 
و رستم )نامداران حماسۀ ملّی( یا همچون میراث بر آنان می دیدند 
بود که شاهان  دوران  این  در  تورانیان.  به چشم  را  و دشمنانشان 
ایران فرمان به نگارش و تدارک شاهنامه های نفیس مصّور دادند. 
این شاهنامه ها در بازنمایی قدرت و شکوهی که شاهان ایلخانی تا 
صفوی برای خود متصّور بودند، در چارچوب سّنت های کهن ایرانی، 
همان کارکردی را داشتند که برجسته نگاری های تخت جمشید و 

شوش برای شاهنشاهان هخامنشی داشتند. 
در  فردوسی،  شاهنامۀ  به واسطۀ  ایران  ملّی  حماسۀ  به  روی آوردن 
شاید  دارد.  گسترده  و  آشکار  نمودی  و  بازتاب  نیز  فارسی  ادبیات 
یا  شخصّیت ها  از  آن  در  که  یافت  نتوان  را  شعری  دیوان  هیچ 
رویدادهای حماسۀ ملّی ایران یادی نشده باشد. حّتا شاعری عارف 
و صوفی مسلک چون اوحدی مراغی نیز خود را بی نیاز از روی آوردن 

به حماسۀ ملّی ایران ندیده است. 
اوحدالّدین فرزند حسین، معروف به اوحدی مراغی، حدود 673ق 
در اصفهان زاده شد. او زادگاه خود را در دوران جوانی ترک کرد و 
به سیروسیاحت در شهرهای گوناگون پرداخت تا سرانجام در مراغه 

ـ که در آن دوران کانون علم و فرهنگ ایران زمین بود ـ مقیم و 
ماندگار شد. او مّدتی در مّکه اقامت داشت، اّما پس از آنکه دچار 
تنگدستی شد، برای بهره مندی از الطاف خواجه غیاث الّدین وزیر، 
به تبریز روی آورد. اوحدی سپس به مراغه بازگشت و در 738ق در 

همین شهر درگذشت و به خاک سپرده شد.
جام جم  مثنوی  از  به ویژه  و  اوحدی  سروده های  از  آن گونه  که 
ادب،  همچون:  خود  زمان  دانش های  از  بسیاری  از  او  برمی آید، 
حدیث، کام، ریاضّیات، علوم طبیعی و نجوْم آگاهی و در عرفان 
اوحدی  اشعار  از  نیز مقاماتی داشته است.  و سیروُسلوک صوفیانه 

چنین برمی آید که او پیرو مذهب شافعی بوده است.
اشعار اوحدی حّتا در دوران جوانی اش نیز پرآوازه و موردتوّجه اهل 
دیوان،  از:  عبارت اند  او  از  مانده  به جا  آثار منظوم  است.  بوده  ادب 
شامل قصاید، غزلّیات، ترکیبات، ترجیعات و رباعّیات )9628 بیت(؛ 
منطق العّشاق یا ده نامه که شامل 514 بیت است و ده نامۀ عاشقانه 
را دربر دارد که عاشقْی خیالی برای معشوقۀ خویش می نویسد و 
ضمن آن حکایت ها و غزلّیات گوناگونی نقل می شود. اوحدی این 
منظومه را در سال 703ق و به نام وجیه الّدین یوسف، نوۀ خواجه 
نصیرالّدین طوسی، سروده است؛ مثنوی جام جم در 4571 بیت که 
اوحدی آن را در 733ق به سلطان ابوسعید ایلخان و وزیرش خواجه 
غیاث الّدین پیشکش کرده است و دانشنامه ای است پرمایه و پرآوازه 

در زمینۀ فلسفه، اخاق، عرفان و طبیعّیات.
چون  شاعرانی  اشعار  از  مضمون  و  اندیشه  ازنظر  اوحدی  اشعار 
سنایی غزنوی، ناصرخسرو، نظامی گنجه ای و سعدی تأثیر گرفته 
و بر سروده های شاعرانی چون حافظ، عمادالّدین نسیمی و هاتف 

اصفهانی تأثیر نهاده است.
اوحدی مراغی در اشعار گوناگونش بارها از شخصّیت های حماسۀ 
ملّی ایران/ شاهنامه یاد کرده است: جم/ جمشید، فریدون، ضّحاک، 
بیژن،  فرنگیس،  کیخسرو،  سیاووش،  زال،  رستم،  کیقباد،  ایرج، 
فریبرز، بهمن، اسفندیار، جاماسب، دارا، بهرام، قباد، کسرا، پرویز، 

شیرویه، فرهاد، شیرین.
اوحدی بنا به سّنت های ایرانی، رستم را نماد پهلوانی و نیرومندی 
گذر  ترا  رستمی،  گر  ولی/  خود،  دستان  و  دانش  به  غّره ای  )بس 
نمونه های  را  )انوشیروان(  از چرخ زال نیست( و کیخسرو و کسرا 
پادشاهِی آرمانی می داند: فّر کیخسروی از اینجا خاست/ که جهان 
و  علم  با چنان  توانایی/  بدان  پادشاهی  آراست؛  و عدل  علم  به  را 
عقل و دانایی؛ گر تو کیخسروی به دین و به داد/ ور چو ناصر شوی 
به حّجت و داد؛ طاق کسرا به داد ماند درست/ خانه سازی، به داد 

کوش نخست.
جالب آنکه اوحدی نام مثنوی پرمایه و پرآوازه اش را از جام رازآمیز 

و رازنمای جمشید برگرفته است: جام جم.
نمونه های یادشده و دیگر کاربردهای حماسۀ ملّی در عرصۀ ادبیات 
گستردۀ  و  دیرپا  دل بستگی  و  توّجه  گواه  دیداری،  هنرهای  نیز  و 
عموم ایرانیان و به ویژه فرهیختگان به حماسۀ ملّی ایران/ شاهنامۀ 
فردوسی است که از دیرباز به عنوان منبع مشترک هویّت تاریخی 
و ارزش ها و نمادهای فرهنگی به ایرانیان، از خراسان تا آذربایجان، 

حّس ریشه مندی، یگانگی و یکپارچگی بخشیده است.

حاسۀ ملّی ایران 
در اشعار اوحدی مراغی

داریوش احمدی

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

صحبت های یکی از محبوب ترین شخصیت های سیاسی چهار دهه 
اخیر در مورد لزوم فدرالیسم باعث شد که این موضوع به یکی از 
مهم ترین مباحث روز در رسانه ها تبدیل شود. هرچند دوستداران 
خاتمی از گفته های ایشان دلخور شدند ولی شاید طرح این موضوع 
مجالی فراهم آرد تا هر چه بیشتر و عمیق تر به زخم فدرالیسم ایرانی 
پرداخته شود. سؤالی که مطرح می شود این است که اساساً چرا چنین 
نیازی برای جامعه ایران مطرح می شود؟ اگر نابرابری های اجتماعی 
و عدم توزیع نامناسب قدرت و ثروت باعث چنین نظریه های شده 
است، آیا باید راه حل را در فدرالیسم جست وجو کرد؟ به نظر نگارنده 
برای یافتن پاسخ به این سؤال بایست بر مطالعات تاریخ ایران استوار 

شد نه بر نظریه های غیر مرتبط با بستر تاریخ و اجتماع ایران.
تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی، ایران را به کشوری منحصربه فرد 
تبدیل کرده است. این تفاوت ها هم می تواند عاملی در جهت انسجام 
ملی باشد و هم  با سیاست های اشتباه می تواند عاملی در جهت 
تضعیف هویت ملی و تجزیه فرهنگی کشور باشد. به دلیل میراث 
تاریخی مشترک میان همه اقوام و مذاهب ایرانی و توجه مستمر بر 
اساطیر، افسانه ها و حماسه ها از کوچک ترین عنصر اجتماعی یعنی  

کانون خانواده، هویت ملی در سطحی بااتری از هویت های قومی و 
اجتماعی قرارگرفته است و وحدت ملی باوجود تنوع قومی در طول 
سالیان طوانی استوار مانده است. چنین میراث فرهنگی، ادبی و 
سنت های ایرانی پیوندی عمیق میان گروه های جمعیتی ایران به 

وجود آورده است.
فدرالیسم برای کشورهایی که دارای تنوع گروه های مختلف بودند و 
از تاریخچه منسجمی برخوردار نبودند جهت یکپارچگی سرزمینی 
وحدت  تقویت  جهت  عاملی  دیگر  بیان   به   است.  آمده  وجود  به 
گروه های قومی در کشورهایی که عوامل تأثیرگذاری برای وحدت 
در میان آن ها وجود نداشته است. اساساً در ایران نه قوم گرایی به 
داشته  وجود  است  مرسوم  جهان  در  آن که  کنونی  سیاسی  شیوه 
با چنین کشورهایی مقایسه کرد. در  ایران را می توان  تاریخ  و نه 
آثار تاریخی، ادبی و مذهبی موجود اثری از برجسته بودن هویت 
قومی در ایران دیده نمی شود. حال اگر  پدیده های اختاف برانگیزی 
چون مذهب، زبان و نژاد به  مرور زمان و تحت تأثیر سیاست های 
تبعیض آمیز، در بخش های جمعیتی خاصی نفوذ کرده است راه حل 
را نباید در فدرالیسم که هیچ گونه سنخیتی با هویت و تاریخ ایرانی 
ندارد جستجو کرد. اقوام ایرانی بخش جدانشدنی سرزمین دولت و 
جامعه ایران بوده اند و هیچ گاه هویت اجتماعی خود را، که به لحاظ 
مذهب، لهجه و نژاد ویژگی های متفاوتی دارد، در مقابل هویت ملی 

قرار ندادند.
سرازیر شدن قدرت و ثروت به سمت  مذهب، ایدئولوژی و طبقه 
خاصی از جامعه که آزادی و احساس همبستگی ملی را کاهش داده 
است؛ این مهم ریشه در هم سطح شدن هویت ملی با هویت های 
قومیت  و  مانند مذهب  معنا که هویت های  این  دارد؛به  اجتماعی 
وقتی خود را هم سطح هویت ملی تعریف می کنند، نگاه حذفی میان 

اقوام جایگزین رابطه تعاملی می شود. 

زخم فدرالیسم

علی تقوی

کنفدراسیون ایرانی
ازایدهپیمانعدمتجاوزمنطقهایتااتحادیهکشورهایوارثتمدنایران؛

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 25  8 صفحه



فدرالیسم  درباره ی  خاتمی  سیدمحمد  اخیر  سخنان 
در ایران بسیاری را متوجه مسأله ای کرد که بسیاری از 
سیاست ورزان و روشن فکران ما به غفلت یا تغافل از کنار 
آن می گذرند. مسأله ای که اگر نیندیشیده بماند، می تواند 
ایده ی ایران به مثابه ی سایه ساری فراگیر برای هم گرایی 
کند.  بحرانی  را  ایرانیان  درهم تنیده  هویتی  کثرت های 
نکته های زیر مشارکتی متواضعانه و حل مسأله ای از منظر 

نظریه ی سیاسی در این هم اندیشی مبارک است.

فدرالیسمراهحلکداممسألهاست؟
دولت - ملت سازی پروژه ای مدرن برای استقرار حکمرانی 
سیاسی واحد بر مردم یا مردمانی بوده است که در پهنه ی 
دولت -ملت سازی  می کنند.  زندگی  معینی  جغرافیایی 
پروژه های  است.  بوده  پرچالش  پروژه ای همیشه  مدرن 
دولت - ملت سازی مدرن همه جا یک سان آغاز نشدند، و 
پی آمدهایی یک سان هم نداشتند. در مواردی نادر، وقتی 
این پروژه می خواست آغاز شود، رکن ملت در قامت مردمی 
با درهم تنیدگی های هویتی بسیار و خاطرات و خطورات 
و خطرات و نشانه ها و منافع مشترک کمابیش آماده بود. 
یعنی نیازی به »ملت سازی« نبود، چرا که از قرن ها پیش 
از آن، »مردمی« با اشتراک های بسیار در خاطرات جمعی 
و انگاره های اجتماعی و نشانه های زبانی و آیین های ملی 
و مناسک دینی و نیز درهم تنیدگی های قومی و نژادی، 
نادر  موقعیت  یک  در  را  هم زیستی  از  بلند  تاریخی 
جغرافیایی - سیاسی )ژئوپلیتیک(، با یک دیگر بخت یارانه 
عمده ی  وضعیت هایی،  چنین  در  بودند.  آورده   سر  به 
سازوکار  متوجه  مدرن  دولت -ملت سازی  چالش های 
»دولت سازی« بود، نه ملت سازی. این چنین، در این موارد 
نادر، شمار و پیچیدگی چالش های دولت -ملت سازی نسبتاً 
کمتر از موقعیت هایی بود سرشار از بهانه های حاضر و آماده 
برای ستیزه جویی میان »مردمانی« با تعارضات دیرینه و 
بسیار که بنا بود حاا ناگزیر درون اقتضائات جهان مدرن، 

در چارچوب یک دولت ملی با هم زندگی کنند.
واقعیت تلخ این بود که پروژه ی دولت - ملت سازی در اغلب 
موارد هم باید »ملت سازی« می کرد و هم »دولت سازی«. 
چون این روند در اغلب موارد، به جای مردمی هم گرا و 
درهم تنیده، با »مردمانی« سروکار داشت که ذیل تاریخی 
گریزناپذیر  محدوده های  درون  نا همزمان  و  پرتنازع 
جغرافیایی زندگی می کردند. یکی از چالش های دولت  -

 ملت سازی در چنین موقعیت هایی، واگرایی های مرکزگریز 
و مرکزستیز بود. واگرایی های ناشی از خاطرات تلخ تنازع 
میان »مردمانی« که حاا در دوران مدرن، جبر جغرافیایی -

 سیاسی ایشان را به زیستن کنار یک دیگر درون مرزهای 
دولتی فراگیر وا می داشت؛ هم چنین، واگرایی هایی متقابل 
برآمده از نا هم گونی های دینی، زبانی، قومی و نژادی میان 
همین »مردمان« که در اغلب موارد، دو به دو، هیچ دل 
خوشی از یک دیگر و هیچ آرزوی خوشی برای یک دیگر 
نداشتند. برای تأسیس دولتی با حکم رانی واحد و فراگیر 
نخست  جغرافیایی- سیاسی،  موقعیت های  چنین  در 
بایستی از این »مردمان« ملتی برساخته می شد. یعنی در 
این موقعیت ها، دولت سازی مستلزم ملت سازی بود. ولی 
سازوکار ملت سازی در چنین موقعیت های ژئوپلیتیک در 
پاره ای موارد با سازوکار دولت  سازی هماهنگ نمی افتاد. 
ناسازگاری این دو سازوکار مستلزم حل وفصل مسأله ای 
پیچیده بود. یکی از پرسش های ناظر بر این مسأله این 
چه  قدرت،  رسمی  جریان  کشوری  تقسیمات  در  بود: 
نسبتی باید میان دولت مرکزی و این هویت های پراکنده و 

ناهمگن سیاسی و فرهنگی برقرار شود؟
مرکزگرایی فقط در آخرین مراحل تحقق خود در مناسبات 
صوری جریان قدرت رسمی ظاهر می شود، و نمی توان با 
تغییر فدرالیستی شکل دولت، ریشه ی مناسبات واقعی 
چنین  اثر  بر  مرکزگرایی  داد.  تغییر  را  مرکزگرا  قدرت 

تغییراتی صرفاً در قالب تعبیراتی نو بازتولید خواهد شد. 
فدرالیسم، در واقع، یکی از پاسخ های رقیب و بدیل به 
همین پرسش، و صرفا به همین پرسش، بود. مطالعات 
تاریخی و تجربی نشان می دهد به شرط وجود ناهم گونی ها 
و تنازعات درونی مردمان یک دولت - ملِت در دست ساخت، 
در یکی از دو وضعیت زیر امکان شکل گیری نظام های 
از  هریک  درون  که  وقتی  یکی،  هست:  پایدار  فدرال 
زیرمجموعه های محلِی یک دولت فدرال فرضی که بناست 
شکل بگیرد، از پیش، زیرساخت های سیاسی و امکانات 

اقتصادی و اجتماعی پیش رفته ای مثل قانون اساسی، 
دستگاه بوروکراسی، نظام تأمین اجتماعی، دستگاه های 
مدیریتی و اجرائی، و نظام امنیتی و پلیس هست؛ دیگری، 
که  است  قدرتمند  چندان  مرکزی  دولت  نه  که  وقتی 
مدعیان حکومت های محلی را تسلیم اراده ی مرکزی خود 
کند، و نه مدعیان حکومت های محلی چندان قدرتمندند 
که از دولت مرکزی یک سره مستقل شوند و دولتی نوآیین 
تأسیس کنند. در چنین شرایطی، نوعی قرارداد فدرالیستی 
میان مرکز و حاشیه می تواند شکل بگیرد. تجربه ی تاریخی 
نشان داده است پاسخ فدرالیستی فقط وقتی مناسب و 
کارآمد و پایدار بوده است که سازوکار دولت - ملت   سازی در 

یکی از این دو وضعیت قرار داشته باشد.

فدرالیسم،دموکراسیوتوسعهوعدالت؟
 هرچند فدرالیسم، روی کاغذ و چنان که در فلسفه ی 
 سیاسی توجیه می شود،  بناست نظامی دموکراتیک باشد، 
در جهان واقع چنین تازمی دیده نمی شود. در فهرست 
25 کشور فدرال، هم دموکراسی های توسعه یافته و هم 
نظام های بسته و سرکوبگر، چه نظامی گرا و چه مافیایی، 
دیده می شود. هم استرالیا و اتریش و بلژیک و کانادا و 
آلمان و امریکا و سوییس و هند دولت هایی فدرال اند، و 
هم ونزوئا و امارات متحده ی عربی و سودان و روسیه و 
پاکستان و اتیوپی و نیجریه. به مثابه ی الگویی برای تنظیم 
جریان رسمی قدرت میان حکومت مرکزی و حکومت  های 
محلی، چنان که گذشت، هنر فدرالیسم این بوده است که 
صرفاً به پرسشی معین و مشخص در مراحل شکل گیری 
دولت - ملت مدرن پاسخ دهد. در همین حد هم، توفیق 
پاسخ فدرالیستی به پرسش دولت -  ملت سازی مدرن کامًا 
نسبی بوده است، یعنی بستگی به شرایط خاص فرهنگی و 

ویژگی های جغرافیایی - سیاسی داشته است. 
دموکراسی، توسعه یافتگی، و شؤون گوناگون عدالت سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی مستلزم برنامه ریزی برای کاستی 
گرفتن تدریجی و مستمر قدر متوسط شاخص های فساد 
و تبعیض و خشونت و افزایش قدر متوسط برخورداری های 
عمومی از مواهب مادی و معنوی زندگی و رشد امکانات 
و  فردی  مقیاس  در  خودآفرینی  و  خودشکوفایی  برای 
گروهی است. تجربه ی تاریخی نشان داده است فدرالیسم 
نسبت به چنین برنامه ریزی ها و اقدام هایی خنثی است. 
مثاً، هیچ یک از کشورهای اسکاندیناوی که شاخص های 
عدالت اجتماعی و دموکراسی و توسعه یافتگی شان بی رقیب 
است، دولت فدرال ندارند. در حالی که سودان و پاکستان 
و ونزوئا و امارات و نیجریه که هر یک مثل اعای یکی 
یا چندتا از ناهنجاری های سیاسی است، دولت هایی فدرال 
دارند. فدرالیسِم بی محل و ازجادررفته همان نقش خاص و 
محدود خود را هم نمی تواند ایفا کند، و بر صفرای واگرایی 
می افزاید، چه رسد به این که انتظار برود که عدالت و 
دموکراسی و توسعه یافتگی و رفاه را هم تأمین کند. در 
این زمینه، مرور داستان غم بار دولت فدرال در یوگساوی 
سابق و پاکستان و سودان و الجزایر بسیار عبرت آموز است.

فدرالیسمومرکزگرایی
 برخی فدرالیسم را ظاهرا راهی برای تعدیل مرکزگرایی 

دولتی دانسته اند. این گروه دست کم مرتکب یکی از این 
دو خطا شده اند: 1. دست کم گرفتن معضل مرکزگرایی 
مناسبات صوری جریان قدرت  به  آن  تقلیل  و  دولتی 
رسمی؛ 2. بدفهمی فدرالیسم به عنوان نظریه ی عدالت 
عادانه. بی تردید، مرکزگرایی دولتی  یا نظریه ای لزوماً 
ناعادانه و غیردموکراتیک است: هم یکی از ریشه های 

توسعه نیافتگی است و هم یکی از میوه های تلخ آن. 
مراحل  آخرین  در  فقط  مرکزگرایی  یک سو،  از  ولی   
تحقق خود در مناسبات صوری جریان قدرت رسمی 
فدرالیستی شکل  تغییر  با  نمی توان  و  می شود،  ظاهر 
را  مرکزگرا  قدرت  واقعی  مناسبات  ریشه ی  دولت، 
تغییر داد. مرکزگرایی بر اثر چنین تغییراتی صرفاً در 
قالب تعبیراتی نو بازتولید خواهد شد. از سوی دیگر، نه 
نظریه  های فدرالیسم و نه تجربه های تاریخی آن هیچ یک 
راه حلی برای مرکزگرایی عرضه نکرده اند، و البته وظیفه ی 

فدرالیسم هم اساساً حل این مشکل نبوده است. 
 تجربه ی تاریخی نشان داده است فدرالیسم نسبت به 
مثاً،  است.  خنثی  اقدام هایی  و  برنامه ریزی ها  چنین 
شاخص های  که  اسکاندیناوی  کشورهای  از  هیچ یک 
توسعه یافتگی شان  و  دموکراسی  و  اجتماعی  عدالت 
بی رقیب است، دولت فدرال ندارند. در حالی که سودان 
و پاکستان و ونزوئا و امارات و نیجریه که هر یک مثل 
است،  ناهنجاری های سیاسی  از  یا چندتا  یکی  اعای 

دولت هایی فدرال دارند. 
عاج مرکزگرایی دولتی در واقع یکی از سرفصل های 
مهم نظریه های عدالت سیاسی است. مرکزگرایی ناقض 
هر سه سنجه ی عدالت است، یعنی نه تکثرها و تنوع ها 
را منصفانه به رسمیت می شناسد، نه به تکثرها و تنوع ها 
قدرت  سخت  ساخت  درون  منصفانه  می دهد  اجازه 
نمایندگی یابند، و نه منافع گردش قدرت را میان تنوعات 
و تکثر ها منصفانه بازتوزیع می کند. در غیاب الگوهایی 
نظری و عملی برای ارتقای شاخص های عدالت، الگوی 
اقتدارگرایی و فساد و  فدرال اجرم هنری جز تکثیر 
محلی  تعداد حکومت های  به  عقب ماندگی  و  تبعیض 
بِن نظریه ی  اگر مرکزگرایی در  یعنی  نخواهد داشت. 
تأسیسی دولت و در ضمن پویه های هرروزینه ی فرهنگ 
سیاسی میان نخبگان و عموم مردم عاج نشده باشد، 
در یک نظام فدرال هم در قالب انواع و اقسام تبعیض ها 
و فسادهای قدرت درون هر یک از حکومت  های محلی 
بازتولید و بازتوزیع خواهد شد. بنابراین، مسأله ی اصلی 
فهم  و  دولت  تأسیسی  سیاسی  نظریه ی  است:  این 
این  چگونه  و  است،  کثرت گروانه  چقدر  قدرْت  از  ما 
کثرت گروی تبدیل به روندهای سیاست گذاری عمومی 

می شود.

فدرالیسموایران
ایران عاوه بر این که سده ها یک واقعیت جغرافیایی-

 سیاسی و تاریخی- فرهنگی مستمر بوده است، به مثابه ی 
یک انگاره ی هویت بخش جمعی، نقشی منحصربه فرد در 
هم گرا کردن تعلقات ملی ساکنان چهارگوشه ی مرزهای 
جغرافیایی کشور ایران داشته است. این هم گرایی با آغاز 
ایران،  در  مدرن  دولت -ملت  شکل گیری  پرخلل  روند 

روندی خودشکن،  به مرور در  پهلوی،  به ویژه در دوران 
تعبیری مرکزگرایانه یافت، تعبیری که بقایای نیرومند 
آن به  رغم همه ی کوشش ها هنوز هم چهل سال پس از 
تأسیس جمهوری اسامی به سختی و درشتی خود را 
به رخ می کشند. واگرایان و مرکزستیزان و مرکزگرایان 
در برابر پیچیدگی های تحقق تاریخی و اجتماعی انگاره ی 

ایران، گرفتار خطاهای ادراکی متقارنی شده اند.
ایران، هم گرایی  پرمایه و سایه گستر  انگاره ی  بر محور 
ایرانی در نمودها و نمادهای گویایی بازتافته است. مثاً، 
شاهنامه حماسه ای است سروده ی شاعری خراسانی به 
زبان فارسی که در آن، از »یلی سیستانی،« به کیمیای 
سخن، »رستم داستان« سر بر می آورد که سرباز فدایی 
ایران است، و سه سده بعد، در کنار »شیر خدا«، »آرزو«ی 
جال الدین رومی است که در جست وجوی »انسان« به 
همراه خانواده اش از بلخ در شرق خراسان تا قونیه در 
غربی ترین مرزهای ایران از بیم گزند بیگانگان، گریخته 
بود، و همین رستم دستان پس از هزار سال هنوز و همین 
امروز قهرمان اسطوره  ها و ورد زبان پرده خوانان در میادین 
و زوایای کردستان و خوزستان و آذربایجان و اصفهان 
انگاره ای  نماد  و  نمود  نیز  و  است  خراسان  و  فارس  و 
با  ایرانیان مهاجر را در چهار گوشه ی جهان  است که 
یک دیگر هم نشین می کند. از این دست نمودهای گرم رو 
و نمادهای پرمایه و سایه گستر که مرزهای یخین بیگانگی 
و واگرایی میان ایرانیان را آب می کند، خصوصا در دیانت 
مدنی ایرانیان و معماری و موسیقی و شعر و اسطوره و 

افسانه های ایرانی کم نیست.
مادی  و  معنوی  کانون های  این  همه ی  کنار  در  ولی   
جریان های  هست.  هم  واگرایی  جریان های  همگرایی، 
واگرایی در کشور ما نیروهایی واکنشی و رجعی است که از 
سیاه چاله ی آلوده ی تبعیض ناشی از مرکزگرایی متراکم و 
متورم، انگیزه می گیرد، و در برخی موارد از فراسوی مرزها 
جان و نان و مایه می ستاند. این جریان  ها چه در خوزستان 
و سیستان و بلوچستان، و چه در آذربایجان و کردستان، 
بر خاف برخی از اقران جهانی و منطقه ای شان، به جای 
اتکا بر منابع مادی و معنوی محلی برای استقال جویی از 
قدرت مرکزی، اغلب چاره ای جز چشم دوختن به دست 
تجزیه گر قدرت های بزرگ جهانی یا پناهندگی به دامان 
قدرت های کوچک منطقه ای در هم سایگی مرزهای ایران 
نیافته اند. علت اصلی نگاه این جریان ها به خارج  از مرز ها 
در اغلب موارد این بوده است که واگرایی از مرکز سیاسی 
کشور که همان مرکز ثقل اقتدار انگاره ی ایران به مثابه ی 
تبعیض های  همه ی  به  رغم  هنوز  است،  ملیت  محور 
مرکزگرایانه، گرایشی فراگیر یا قدرتمند میان عموم مردم 

در هیچ یک از چهار گوشه ی ایران نیست. 
در غیاب الگوهایی نظری و عملی برای ارتقای شاخص های 
عدالت، الگوی فدرال اجرم هنری جز تکثیر اقتدارگرایی 
و فساد و تبعیض و عقب ماندگی به تعداد حکومت های 

محلی نخواهد داشت.
واگرا  این جریان های  نسبت که  به همان  و  همان قدر 
کثرت های  میان  معنوی  و  مادی  پیوندهای  درک  از 
رسمی  گرایش های  مانده اند،  در  ایران  انگاره ی  درونی 
مرکزگرا نشان داده اند که در فهم تنوع رنگین کمانی و 
و  تنگ چشم  ایران،  انگاره ی  پرتشعشع  پراکندگی های 
کوررنگ اند. در این میان، اما پنجره ی امیدی به روی افق 
آرامش و بقای انگاره ی ایران گشوده است. از این پنجره 
به روشنی می توان دید که مرکزگرایی فقط ظاهراً دشمن 
واگرایی است، و در واقع، با مسخ هم گرایی به وضعیتی 
تبعیض آلود، در خدمت جریان های واگرا و مرکزستیز 

عمل می کند.

فدرالیسم،سیدمحمدخاتمیومنتقدان
هشدار مشفقانه ی سیدمحمد خاتمی، مانند بسیاری از 
نقدهای دل سوزانه ای که سخن او )و متأسفانه، گاهی 
در  قاعدتاً  گرفتند،  هدف  را  او(  شخصیت  نامنصفانه، 
این پیش فرض که انگاره ی ایران کانون گرم و پویای 
همگرایی ساکنان چهارگوشه ی سرزمین ایران و ایرانیان 
همه ی جهان است، و نیز در این مشاهده که مرکزگرایی، 
ناگزیر، تبعیض آلود و ایران شکن است، سهیم و شریک اند. 
چاره ی نارضایتی ها را ولی باید در ریشه ی نارضایتی ها 
قدرت  تنظیمات  سرشاخه های  سطحی ترین  در  نه  و 
میان مرکز و پیرامون، جست و جو کرد. اگر مرکزگرایی 
ریشه ی تبعیض، و تبعیض منشأ بسیاری از نارضایتی ها 
ست، باید دانست که نه مفهوم و نه تجربه های تاریخی 
فدرالیسم هیچ تازمی با تعدیل تدریجی و رفع نهایی 
مرکزگرایی ندارد. از سوی دیگر، در وضعیت فعلی، و 
تهدیدهای  و  تحریم ها  مجموعه ی  گرفتن  نظر  در  با 
فزاینده ی منطقه ای و بین المللی که برای ناامن کردن 
ایران، به برانگیختگی نیروها و جریان های واگرا نیازمند 
است، ایده ی فدرالیسم می تواند به آسانی در دامنه ی 
لغزنده ی مغالطات کنش گرانه و رسانه ای، به تجزیه طلبی 
تعبیر شود و ناخواسته به ضد خود دگردیسی کند و سر 

از مرکزستیزی و بلکه ایران ستیزی درآورد.

کیمیای معکوس فدرالیسم
فدرالیسمراهحلکداممسألهاست؟

Poliicsسیاست

ــس  ــا رئی ــدار ب ــران در دی ــه در ای ــفیر ترکی ــا اورس س دری
ســازمان میــراث فرهنگــی گفــت: »اراده ترکیــه در برابــر 
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران همیشــه قــوی بــوده اســت.« 
او تصریــح کــرد: »در ایــران ظرفیت هــای بســیار خوبــی بــرای 
ــع و مشــکات،  ــا کاهــش موان ســرمایه گذاری وجــود دارد و ب

ــادی  ــازار اقتص ــور در ب ــه حض ــد ب ــه عاقه من ــرمایه گذاران ترکی ــک س ــدون ش ب
ایــران خواهــد بــود.« اورس اضافــه کــرد: »ســال گذشــته ورود گردشــگران ایرانــی 
بــه ترکیــه بــا 18 تــا 20 درصــد کاهــش همــراه بــود، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرای ســال 2019، 40 میلیــون  وزارت گردشــگری ترکیــه هدف گــذاری خــود را ب
ــران گفــت: »گردشــگری باعــث  گردشــگر قــرار داده اســت.« ســفیر ترکیــه در ای
شــناخت واقعــی و بــه دور از کج بینی هــای مــردم کشــورها از یکدیگــر می شــود.»

قالی هــای کردســتان به عنــوان یکــی از معروف تریــن 
قالی هــای ایرانــی بــا نقــوش بیــش از هــزار ســال از روز 92 
اردیبهشــت تــا 4 خــرداد در مجموعــه میــراث جهانــی کاخ 
گلســتان بــه نمایــش گذاشــته شــد. در نمایشــگاه فــرش و 
گلیــم کردســتان 41 قطعــه فــرش و گلیــم فــرش اســتان 
کردســتان )ســنندج، بیجــار( بــه نمایــش گذاشــته می شــود. قالــی کردســتان 
بــه عنــوان یکــی از معروف تریــن قالی هــای ایرانــی بــه ســه ســبک "ســنه"، 
ــکال و  ــا اش ــت. در فرش ه ــده اس ــه ش ــایری" بافت ــروس" و "عش ــار، گ "بیج
وجــوه نمادیــن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ایــن اشــکال گویــای واقعیــات 
ادوار متمــادی و کســب مهــارت در هنــر قالــی بافــی بــوده اســت. بیشــتر نقوش  
ــا کار، ازدواج، کارهــای روزمــره، دعــا و مــرگ آنهــا دارد.  و ارتبــاط عمیقــی ب

۲۰درصدکاهشسفر
ایرانیهابهترکیه

نمایشقالیهایبانقوش
هزارسالهدرکاخگلستان

محمدمهدی مجاهدی 

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

عطاءاه عبدی، استاد ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی مي گوید: افرادی 
که بحث فدرالیسم را مطرح می کنند، باید پاسخ بدهد که آیا به طور 
غیرمستقیم ایران را کشوری چند ملیتی می دانند؟ به نظر می رسد 
جناب آقای خاتمی نسبت به موضوع فدرالیسم و پیامدهای آن بی 
اطاع است. سخن گفتن از فدرالیسم در شرایطی که عموم گروه های 
یا  دولت ها  و  می کنند  زندگی  مرزی  مناطق  در  ما  مذهبی  زبانی- 
گروه هایي الحاق گرا و واگرا در آنسوی مرز مدام اندیشه های تجزیه 

طلبانه را مطرح می کنند؛ واقعا عجیب است.
سخنان اخیر محمد خاتمی درباره فدرال اداره شدن ایران واکنش هاي 
زیادي را به همراه داشت. عطاءاه عبدی، استاد ژئوپلتیک و جغرافیای 
سیاسی دانشگاه خوارزمی باور دارد که فدرالیسم می تواند آثار بسیار 
مخربی برای کشور ایران داشته باشد. او درباره تبیین ابعاد موضوع 
فدرالیسم در ایران به »وطن یولی« گفت: »ما باید ببینیم که فدرالیسم 
در چه بستر زمانی و چه مکانی مطرح می شود؛ وقتی از فدرالیسم 
سخن می گوییم باید وجوه تاریخی و ژئوپلتیک سرزمین موردنظر 
توجه شود. نخستین نیروهایی در دوران معاصر بر بحث فدرالیسم 
تأکید کردند چپ ها بودند که بعدها گروه های قومگرا و تجزیه طلب 
نیز فدرالیسم را گامی میانه برای نیل به جدایی ایران دیدند. تکلیف 
با آنها مشخص است و اگر قومگرایان مدام بر فدرالیسم تأکید کنند، 
تعجب نمی کنیم زیرا هدفشان تجزیه ایران است اما شنیده شدن چنین 
دیدگاهی از زبان برخی از دانشگاهیان و شخصیت های سیاسی امری 

نگران کننده و تاسف آور است.«
این استاد دانشگاه درباره عللی که فدرالیسم نباید در ایران اجرا شود، 
افزود: »وقتی از فدرالیسم سخن می گوییم باید توجه داشته باشیم که 
وجود عنصر چند ملت ضروری است. به عبارت دیگر فدرالیسم حاصل 
گردهم آمدن چند ملت جداگانه برای بهره مند شدن از زندگی در 
یک کشور بزرگ تر است، تا به اهداف نظامی، سیاسی یا اقتصادی برای 
زیست بهتر دست یابند. در چنین سیستمی هر زمانی که واحدهای 
تحت  می توانند  کنند  برخورد  مشکل  به  بزرگ  واحد  با  کوچک تر 
شرایطی از آن جدا شوند. از این رو صاحبنظران از نظام های فدرال 
به عنوان مصالحه موقت یاد می کنند؛ بنابراین جدایی در سیستم 
فدرالیسم به شدت محتمل است. هیچ گزاره تاریخی وجود ندارد که 
سرزمین ایران چند ملتی است. به طور قطع می توان گفت که ایرانیان 
از دوره ساسانیان تحت یک ملت واحد زندگی کرده اند و انتقاد تند 
نامه تنسر بر شیوه کشورداری دوره اشکانیان و انتساب آن به اسکندر 
گجستیک دال بر این امر است که ایرانیان به موضوع ملت واحد ایرانی و 
زیان های نظام های ملوک الطوایفی و چند خدایی برای ایران آگاه بودند. 
درستی این ادعا را در تحوات ایران در دوره بعد از فروپاشی صفوی 
و تبدیل بیگلربیگی های این دوره با نظام خاناتی در نواحی پیرامونی 
کشور در آن مقطع به خوبی می توان دید. زیرا با تضعیف حکومت ایران 
در دوره قاجار و دگرگونی محیط ژئوپلیتیک ایران در آن دوره زمینه 
برای بهره برداری کشورهای خارجی از نابسامانی داخلی کشور و جذب 
خانات و ایالتهای پیرامونی ایران با تهدید و تطمیع زمینه ساز جدایی 
بخش های بزرگی از کشور در قفقاز، آسیای مرکزی، شرق و کرانه های 
جنوبی خلیج فارس در این مقطع شد. امروزه نیز موقعیت ژئوپلیتیک 
کشور در جنوب غرب آسیا و چالشهای جدی میان ایران با قدرتهای 
بزرگ و برخی کشورهای همسایه و نیز فعالیتهای گسترده جریانهای 
واگرا و الحاق گرایی قومی در پیرامون کشور قومگرایی و را به یکی از 
چالشهای جدی کشور تبدیل کرده است. به طوری که اکنون شاهد آن 
هستیم بسان دوره های گذشته در اواخر قاجار، اشغال ایران در دهه 
20، ملی شدن صنعت نفت و اوایل استقرار جمهوری اسامی قدرتهای 
بزرگ و حتی برخی کشورهای همسایه به تحریک جریانهای قومی 
برای فشار و امتیاز گیری از کشور استفاده می کنند و ژئوپلیتیک کشور 
دوباره زمینه را برای فعال شدن جریانهای قومی فراهم آورده است. از 
اینرو سخن گفتن از فدرالیسم در شرایطی که عموم گروه های زبانی ما 
در مناطق مرزی زندگی می کنند و دولت ها یا گروه هایي در آن سوی 

مرزها بی وقفه در پی تجزیه ایران هستند؛ واقعا عجیب است«.
»دو  گفت:  نیز  اداری  و  قومی  فدرالیسم  تفاوت های  درباره  عبدی 
نوع فدرالیسم وجود دارد؛ یکی فدرالیسم قومی و دیگری فدرالیسم 
کارکردی یا اداری است. در سال های اخیر آقای محسن رضایی از شیوه 
دوم تحت عنوان فدرالیسم اقتصادی نیز یاد کرده است اما وقتی به 
نظرات او نگاه می کنیم، درمی یابیم که او نیز به موضوع قومیت توجه 
دارد. اساسا این نگاه که راه توسعه از فدرالیسم می گذرد غلط است. مگر 
فرانسه با یک سیستم متمرکز توسعه یافته نیست؟ یا کشورهایی مانند 
ایتالیا، ژاپن و نروژ با دارا بودن نطامهای یکپارچه توسعه یافته نیستند؟ 
کساني که از فدرالیسم در ایران سخن می گویند بهتر است به وضعیت 
کشوری مانند پاکستان نگاه کنند یا توجه داشته باشند که فدرالیسم 
در نیجریه یا اتیوپی چه آفتی بر جان این کشورها شده است و اینکه آیا 
فدرالیسم و خودمختاری در اقلیم کردستان غراق به وحدت ملی در این 
کشور کمک کرد و آیا مدام ما شاهد طرح استقال از سوی جریانهای 
سیاسی در اقلیم کردستان در بعد از استقرار نظام فدرال نبودیم؟ آیا 

شوروی و یوگساوی در راستای مرزهای فدرال تجزیه نشدند؟«
عطاءاه عبدی در پایان دلیل اینکه رئیس جمهور سابق جناب آقای 
خاتمی از فدرالیسم صحبت کرده است را  بی اطاعی ایشان نسبت 
به زمینه های و پیامدهای استقرار فدرالیسم در ایران دانست و گفت: 
»نیروها و نخبگان سیاسی جدا از طرز فکرهای سیاسی باید بدانند 
که واقعیتهای تاریخی و ژئوپلیتیک ایران نمی تواند تحت تاثیر اختاف 
سلیقه های سیاسی قرار گیرد، به عبارت دیگر فدرالیسم در تضاد کامل 

با واقعیتهای تاریخی و ژئوپلیتیک ایران قرار دارد«. 

دکترعطاالهعبدیاستادجغرافیایسیاسی
دانشگاهخوارزمیدرگفتگوباوطنیولی؛

فدرالیسم در تضاد کامل با واقعیت های 
تاریخی و ژئوپلیتیک ایران است
ایرانیانازدورهساسانییکملتواحدند

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 25  8 صفحه



آقای محمد خاتمی در دیداری با اعضای شورای شهر تهران گفته بود: »…
مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است«. به دلیل جایگاه و نقشی 
که خاتمی در رهبری جنبش مردم سااری خواهی در ایران دارد و در پاسخ 
به پرسش های نقادانه ای که درباره سخن ایشان طرح شد، با ذکر چند نکته 
می کوشم به روشن تر شدن برخی از ابعاد این بحث کمک کنم. امیدوارم مفید 

واقع شود. 
یکم( فدرالیسم شکلی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی به صورت 
سرزمینی توزیع شده و به اجرا در می آید. در این شکل از حکومت به طور معمول 
صاحیت ها و اختیارات میان دو سطح از حکومت، یعنی حکومت محلی و 
حکومت مرکزی )فدرال( تقسیم می شود. در فدرالیسم اگر چه اختیار و صاحیت 
هر بخش از کشور برای تصمیم گیری و عمل به تصمیم ها به رسمیت شناخته 
می شود اما زمینه برای حضور و مشارکت هر یک از واحدهای فدرال )ایاات و 
استان ها( در تصمیم گیری های حکومت مرکزی از طریق نمایندگان شان فراهم 
می گردد. فدرالیسم براساس تجربه تاریخی روشی بوده است که در آن امکان 
همزیستی ملیت های مختلف در داخل یک کشور فراهم می شده است. به طور 
مثال در امریکا، ایالت هایی که مستقل از یکدیگر پدید آمده بودند، ذیل ایده 
فدرالیسم در کنار یکدیگر جمع شده و یک حکومت را با قدرتی مشترک ایجاد 
کرده اند. در جوامعی که از دیرباز برخوردار از یک »ملت« بوده اند، ایجاد فدرالیسم، 
به معنای نادیده گرفتن ریشه تاریخی موفقیت فدرالیسم است. واقعیت تاریخی 
نشان می دهد »ایران کشوری است با ملت واحد و اقوام متعدد«. اگر چه در ایران 
تنوع قومی وجود دارد اما هویت ملی تاریخی آن، نیاز به فدرالیسم را منتفی 
می کند. هویت تاریخی ملت ایران سه رکن اصلی دارد: زبان فارسی، تشیع و 
محدوده سرزمینی. وشکل گیری و تداوم این عناصر هویت ساز، حاصل همدلی و 

همراهی و مشارکت تمامی اقوام ایرانی بوده است. 
دوم( در چارچوب  حکومت های غیرفدرال نیز می توان به اهداف »عدم تمرکز« 
و »عدم تراکم« در اداره امور کشور دست یافت. »عدم تمرکز« روشی است که 
در آن حکومت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی ازم را 
به نهادهای محلی، که متصدیان آن از سوی مردم همان محل انتخاب شده اند، 
واگذار می کند. اما »عدم تراکم« عبارت است از واگذاری اختیارات و قدرت 
تصمیم گیری از طرف حکومت مرکزی به کارمندان حکومت در نواحی مختلف 
تا بتوانند با استفاده از آن به حل و فصل امور محلی خاص بپردازند و نیازی به 
کسب اجازه مجدد از مرکز نداشته باشند. انتخاب فدرالیسم،  در موارد موفق، 
ریشه در تاریخ شکل گیری کشورها داشته است )مانند ایاات امریکا، استان های 
کانادا، کانتون های سوئیس و لندهای آلمان( و اا می توان به روش های دیگری 

در این مورد دست یافت. تجربه های جمهوری فرانسه در این زمینه قابل مطالعه 
و بررسی است. در ایران معاصر می توان از تشکیل انجمن های ایالتی و وایتی در 
سال 1286 خورشیدی و قانون تشکیات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسامی 
شهرها و شروع اجرای آن از سال 1377 خورشیدی، به عنوان دو روش مختلف 

برای تمرکززدایی و تراکم زدایی در کشور یاد کرد.
سوم( هیچ رابطه ضروری میان فدرالیسم و مردم سااری وجود ندارد. کشور های 
متعددی وجود داشته  و دارند که به رغم آنکه حکومت آن ها شکل فدراتیو دارد، اما 
از مردم سااری سیاسی بی بهره هستند؛ یوگساوی سابق، نیجریه، امارات متحده 
عربی و چین از جمله این موارد بوده و هستند. با توجه به اینکه مفهوم محوری 
جنبش اصاح طلبی در ایران »مردم سااری« است، می توان نتیجه گرفت هیچ 

ارتباط درونی و ضروری میان اصاح طلبی و دفاع از فدرالیسم وجود ندارد.
چهارم( ملت واحد ایرانی، یک واقعیت تاریخی است. البته از نظر منطقی همه 
کسانیکه ادعای باور به وجود این »واقعیت تاریخی« را مطرح می کنند، نمی توانند 
مبانی نظری ازم برای موجه ساختن این باور را فراهم کنند.  به طور مثال 
آنان که روش مطالعه خود را »تحلیل گفتمان« اعام می کنند )مانند جواد 
طباطبایی( به دلیل متکی بودن روش مطالعه شان بر »برساخت گرایی اجتماعی« 
نمی توانند از لحاظ منطقی مفهوم »ملت ایران« را بازتاب و بازنمایی »واقعیت«  
بدانند. مفروضات فلسفی »برساخت گرایی« آن ها را ملزم می سازد که مفهوم 
»ملت ایران« را نه واقعیت عینی بلکه محصول »گفتمان«  و مقوله بندی جهان 
توسط ما بدانند؛ آن  هم گفتمانی که کارکرد ایدئولوژیک دارد. شور و احساس 
آن ها )با فرض صادقانه بودنش(، چیزی از عدم تناسب میان مدعای آن ها با مبانی 

و مفروضات شان کم نمی کند. 
واقعیت »ملت ایران« از طرف »قوم گراها« نیز می تواند انکار شود. قوم گرایی 
به عنوان یک ایدئولوژی مخالف مردم سااری، در گام نخست منکر وحدت و 
هویت مشترک تاریخی همه اقوام ایرانی می شود. البته فدرالیسم همانطور که در 
تجربه نیجریه مشاهده می شود، نه تنها قادر به حل مسأله همزیستی قومی نبوده 
بلکه موجب بروز اختاف قومی و کشتار فراوان شده است. پذیرش ملت ایران 
به عنوان یک »واقعیت پیچیده« با »واقعیت تاریخی« برای حفظ حکومت مبتنی 
بر ملت کافی نیست. به ویژه در شرایط کنونی جهان، باز تعریف ملیت بر مبنای 
»شهروندی« ضرورتی تام دارد. شهروندی که هم مستلزم حقوقی مشخص است 
و هم بر وظایفی خاص دالت می کند. پذیرش حقوق شهروندی برای مقابله با به 
حاشیه رفتن ضروری است؛ از مردمی که در کشور خود به حاشیه رانده و »طرد« 
شده اند، نمی توان انتظار میهن دوستی داشت. از همینجاست که »برابری طلبی« 
با »ملیت« و »میهن دوستی« پیوند می خورد. هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیکی 
که نسبت به »برابری اجتماعی« بی تفاوت باشد، بسترساز طرد و حاشیه ای شدن 
بخشی از شهروندان می شود. با وجود تعداد قابل ماحظه ای از انسان های طرد 
شده نمی توان انتظار وفاداری به هویت ملی را داشت. مفهوم »ملت« باید بر پایه 
»شهروندی« و با تاکید بر »برابری اجتماعی« بازآرایی شود؛ و چنین کاری از 

گرایش »مردم سااری اجتماعی« بر می آید.

نقدعلیرضاعلویتباربرسخنانرئیسدولتاصاحات

قوم گرایی ایدئولوژی مخالف مردم سااری 

Poliicsسیاست

بیا تا جهان را به بد نسپریم

جایزه ماهانه بنیاد فرهنگی گارلند در استرالیا در ماه می سال جاری میادی، به سعید ارزگان منبت کار ایرانی 
تعلق گرفت. وی در سن هفده سالگی پس از دیدار از نمایشگاه هنرمند منبتکار، عبد الحمید عدالت تحت تأثیر 
وی قرار گرفت و با راهنمایی های او وارد این عرصه شد و هنر معرق روی چوب )ایجاد نقاشی بوسیله تکه های 
چوب( را ادامه داد. ارزگان از سال 2009 میادی، پروژه ای با نام »جادوی چوب« را با الهام از اثر ضامن آهوی 
استاد فرشچیان آغاز کرد که این اثر در سال 2015 آماده شد و سال بعد از آن در موزه سعدآباد و سپس در 

ابتدای سال 2017 میادی، در افتتاحیه برنامه »مشهد، پایتخت فرهنگی دنیای اسام« به نمایش درآمد. کار اخیر ارزگان با نام 
»سخن عشق« از 590 قطعه چوب و با صرف 320 ساعت زمان ساخته شده است. او برای یافتن چوب های مورد نیازش سفری 
را به دور ایران انجام داد. بندرعباس، میناب، قشم، جاسک و چابهار در جنوب، جنگل های هیرکانیان در شمال، بیرجند، فردوس، 
نی بند و کرمان در شرق، و همچنین سقز، مریوان و اورامانات در غرب از جمله مکان هایی بودند که وی به جمعآوری مواد اولیه این 
کار پرداخت. چوب های گوناگونی از جمله آبنوس، زرشک، اقاقیا، بلوط، شمشاد، سماق، پرتقال، پسته، سنجد، افرا، زردآلو، سرخدار، 

گردو، درخت ابریشم ایرانی، مانگرو، مانگرو خاکستری، ازگیل، عناب، توسکا، کاج، کهور و بلوط البرز است.

جایزهبنیادفرهنگیاسترالیایی
برایهنرمندایرانی

در  کاشی  محمدجواد  آقای  اخیر  نوشتار  )۱
تأمل  قابل  بسیار  وطن یولی،  تلگرامی  ارگان 
و  تاریخی  لحاظ  به  جدی  نقدی  درخور  و 
آغازیِن  خطوط  همان  در  است.  مفهومی 
نادرستی  دسته بندی  به  اشاره  ایشان،  بحث 
به  که  است  شده  ایران  در  ناسیونالیسم  از 
عنوان مقدمه و رکنی برای کلیت نوشتار و 
نظر ایشان لحاظ گشت. ایشان اشاره کردند 
که »ناسیونالیسم از راه می رسد، اما با دو صدا. 
یک صدا همان است که در حافظۀ تاریخی ما 
آشنا است. یک روایت عام و همسان ساز است 
و همراه با یک دولت اقتدارگرا و حتی نظامی 

سیطره پیدا می کند«.
یا ملی گرایی  ناسیونالیسم  باید گفت که  )۲
ایرانی در ذات و ماهیت خود هرگز نمی تواند 
کاشی  آقای  که  معنایی  )در  همسان ساز 
همراه  ایستا،  صورتی  به  و  است(  داده  ارائه 
که  باشد،  نظامی  و  اقتدارگرا  دولت  یک  با 
بر  نمی توان  دیگر  اساساً  باشد،  چنین  اگر 
آن نام ناسیونالیسم ایرانی نهاد. ناسیونالیسم 
و  قوانین  شناختن  علم  علمی،  لحاظ  به 
شرایط بقا و پیشرفت ملت است و به لحاظ 
سیاسی-اجتماعی نیز هدایت کنندۀ تصمیمات 
و  قانون گذاری ها  از  اعم  سیاسی-اجتماعی 
سیاست گذاری ها و سایر تدابیر امور مدن است، 
به منظور آنکه تمامی این تصمیمات مغایر با بقا 
و پیشرفت ملت و برخاف منافع ملی نباشد. 
لذا، هر ادعایی مبنی بر ملی گرایی که برخاف 
بقا و پیشرفت ملت ایران و مغایر با منافع این 
تحلیل  قابل  ایرانی  به شهروندان  –که  ملت 
است- باشد، از اساس نمی تواند نام ملی گرایی 
راه  در  مسافری  به  بر دوش کشد. »ملت  را 
وضعیت  توضیح  ملی گرایی،  وظیفۀ  می ماند. 
تحمیل  نه  و  است،  مسافر  این  موقعیت  و 
روایتی جعلی بر آن. ناسیونالیسم می گوید که 
اهالی ایران، مسئولیت ادارۀ میهن و احواات 
خود را دارند، که ابزار آن هم عقل است و در 
طرق سیاست و مشارکت سیاسِی شهروندان 
ایرانی محقق می گردد.« لذا ناسیونالیسم در 
انکشاف و  ذات خود مسیری است به سوی 

تحقق دموکراسی. باید توجه داشت که 
نتایج  و سپس  قوا  »متمرکز ساختن 
عالی تر و بهتری از آن به دست آوردن، 
یک قانون مسلم طبیعی در رابطه با 
است.  ملت  همچون  سیستم هایی 
نتایج  هنگامی  فقط  مساعی  وحدت 
بین  که  را ظاهر می سازد  عالی خود 
نیروهای آشنا و قوای هم تراز به وجود 
آید«، که این به معنای یکسان سازی 
و آسیمیاسیون نمی باشد، بلکه اتفاقاً 
قوا  توازن  و  قدرت  پخش  معنای  در 
یک  اجزای  میان  مساعی  تشریک  و 
کلیت واحد است. تأکید اصلی در اینجا 
بر وحدت نیروها در عین کثرت آنها 
است و به قول دکتر طباطبایی، این 
در  ایران،  در  ذاتی  کثرِت  در  وحدِت 
نمی تواند  وحدت  در  وحدت  معنای 
شناخت  برای  کلی،  طور  به  باشد. 
ملی گرایی ایرانی نباید به دنبال فهم 
آن در چارچوب  تئوری های اروپایی در 
مورد ناسیونالیسم باشیم. ناسیونالیسم 
بوده  ملت سازی  جهت  در  اروپایی 
است و بر مبنای آن، نخست دولتی با 
گرایش  و اهداف ملی تشکیل و سپس 
پروژه ملت سازی بر اساس مؤلفه های 

مورد نظر این دولت دنبال می شد. ملی گرایی 
ایرانی اما امری متفاوت است. ملت ایران به 
طور تاریخی، پیوسته ملت بوده و بر اساس 
است.  نشده  ایجاد  دولت ها  تحمیل  و  جعل 
باستان گرایی  نه  ایرانی  ملی گرایی  همچنین 
است و نه نژادپرستی بلکه تاش برای سروری 
و سرنوشت  امورات  بر  و  بر خود  ایران  ملت 
از کیان کشور و آیندۀ ملت  خویش و دفاع 
قانون و دولت  ایران است در سایۀ حکومت 

ملی، خرد ایرانی و احساسات وطن  خواهانه.
از  برهه ای  در  اقتدارگرا  دولت  حضور  )۳
تاریخ ایران را نمی شود به عنوان تک معیاری 
مطلق برای خوانش و دسته بندی ناسیونالیسم 
این دولت  ایرانی لحاظ کرد، چرا که  اساساً 
و  ایران  معاصر  تاریخ  در  ضرورتی  اقتدارگرا 
بوده  دموکراسی  به  گذار  فرایند  از  بخشی 
است، و نه دولتی تحمیل گر و مستبد که به 
ملت  آسیمیاسیون وارِ  همسان سازِی  دنبال 
بوده باشد. »برای آنکه در ایران دموکراسی رخ 
می داد و ما می توانستیم به سوی دموکراسی 
حرکت کنیم، ازم بود که ساخت اجتماعی و 
اقتصادی ایران را هم تغییر بدهیم؛ ساختی که 
در دورۀ استبداد به سر می برد. زیرساخت هایی 
که از طریق آن بتوانیم آن دموکراسی  را در 
ایران پیاده کنیم، نه امکاناتش وجود داشت 
آن  از  ما  اقتصادی  و  سیاسی  ساخت  نه  و 
با توجه به این که ملت  اما  تبعیت می کرد. 
مسیر  که  بود  شده  وظیفه  این  عهده دار 
سیاست را در برابر جامعه هموار کند، انتظار 
درون  سازمان هایی  و  ساختارها  که  می رفت 
مردم شکل بگیرد و این حرکت ها را به عنوان 
برنامه بر عهده بگیرد و پیش ببرد. اما بعد از 
جنگ جهانی اول که مورد حملۀ کشورهای 
و  اقتصادی  سامانۀ  گرفتیم،  قرار  قدرت مند 
ایران  و  فروپاشید  به طور کامل  سیاسی مان 
دچار بحران های بسیاری شد. در آن شرایط، 
مسأله ای که به وجود آمد این بود که بایستی 
باشد  ملی  ارادۀ  نمایندۀ  بتواند  که  کسی 
به صحنه بیاید و این نمایندۀ ارادۀ ملی آن 
چیزهایی که ازمه و اقتضاءِ دموکراسی است 
که  مصلحی  اقتدارگرایِی  آن  کند.  ایجاد  را 
آن  به  توانستیم  ایران  تاریخ  از  برهه  آن  در 
دست یابیم، حاصل این بحران عمیق بود و 
جامعه متوجۀ این نکته شده بود که خودش 
پاسخ  زمانه  اقتضائات  و  نیازها  به  نمی تواند 

برای  ازم  زیرساخت های  نمی تواند  و  دهد 
بهبود وضعیت و حرکت در مسیر دموکراسی 
اقتصادی فراهم  و تغییر ساخت اجتماعی و 
کند. این اقتدارگرایی مصلحانه نه تنها چیزی 
برخاف منافع و ارادۀ ملی نبود بلکه به طور 
دقیق همراه با ارادۀ ملی و در جهت انکشاف 

دموکراسی بود.«
ایدۀ فدرالیسم رئیس  اینکه آقای کاشی  )4
مسألۀ  »طرح  عنوان  به  را  اسبق  جمهور 
ناسیونالیسم از سنخ نوع دوم« در نظر می گیرد 
و مخاطبان را نیز تشویق به این امر می کند، 
نه تنها تاشی پوچ در سرپوش نهادِن اشتباه 
خاتمی  محمد  سید  آقای  نظرِی  و  تاریخی 
در جهِت  می باشد  تاشی  بلکه حتی  است، 
نظِر  طرِح  این  دادِن  نشان  مصلحت اندیشانه 
نادرست، خطرناک و نامنطبق با ماهیت و بافت 
و شرایط ایران. طرح بحث آقای خاتمی چه به 
صورت آگاهانه و چه ناآگاهانه، امری اشتباه 
بوده و ضرورتی نیز ندارد که در پرداختن به 
تجلی حقوق  و  به سوی دموکراسی  حرکت 
کثرت  در  وحدت  چارچوِب  در  شهروندی 
ایرانیان، خود را در بنِد سخنان ایشان و ارائۀ 

تفسیرهایی از نظرات ایشان بسازیم. 
از  غیر  به  دیگری  مدل های  می توان  )5
جهت  و  قدرت  تمرکز  عدم  برای  فدرالیسم 
در  موجود  مردمی  نیروهای  میان  قوا  توازن 
که  گرفت  نظر  در  ایران  ملت  نام  به  کلیتی 
متناسب با شرایط و ماهیت تاریخی و مفهومی 
این  باشد و تحقق  تاریخی آن  ایران و ملت 
مدِل متناسب نیز بی گمان در فرایند گذار به 
دموکراسی اتفاق می افتد که این فرایند نیاز به 

اساس و بسترسازی دارد.
به  گذار  فرایند  در  گرفتن  قرار  برای  )6
دموکراسی و بسترسازی های مناسب در این 
ملی  دولت  و  قانون  حکومت  استقرار  راستا، 
ضروری و حتمی است.  همچنان که دکتر 
طباطبایی نیز در نوشتار »دل ایرانشهر« اشاره 
کرده اند، ازم است که امر ملیت –که در ایران 
در  دارد-  قرار  ایرانشهری  فرهنگ  مبنای  بر 
کانون حاکمیت قرار گرفته و از آن حاکمیتی 
ملی بسازد. با استقرار حکومت قانون و دولت 
که  می گیرد  قرار  اساسی  بر  حاکمیت  ملی، 
همانا بر این اساس، قدرت و حق تصمیم گیری 
ایران  ملِت  به  ملی  منافع  و  مصالح  باب  در 
واگذار می شود و گامی جدی در مسیر تحقق 
است.  مدنی  جامعۀ  یافتِن  قدرت  و 
تضمین این اساس، منوط به یک کلمه 
است؛ قانون. و در این قانوِن متکی بر 
آن اساس مذکور و مبتنی بر فرهنگ 
ایرانی، حقوق تمامی شهروندان ایران و 
کثرت های موجود در واحِد ملِت ایران، 
ارکان  از  خود  این  و  است  متساوی 

دموکراسی است.
با توجه  ایرانی  ملی گرایی رسمی  )7
به تمامی فکت های تاریخی، تا بدین 
زمان، همواره میل به استقرار حکومت 
قانون و دولت ملی، و انکشاف و تحقق 
دموکراسی از طریق آن داشته است. از 
این رو، ملی گرایی ایرانی امری معطوف 
خود  ذات  در  و  است  ملی  منافع  به 
منافاتی با دموکراسی ندارد. بر همین 
که  می شوم  متذکر  دیگر  بار  اساس، 
کاشی،  آقای  اشارۀ  مورد  دسته بندی 
شاید در عالم نظر ایشان حقیقی باشد، 
اما به صورت علمی و تاریخی و در عالم 
عمل واقعیت ندارد. ایشان گویا تن به 
است  داده  جعلی  دسته بندِی  چنین 
به یاری آقای  تا به هر بهای ممکن، 
ایشان  به  منتسب  جریان  و  خاتمی 

بشتابد.

از جعل دو روی سکه برای ناسیونالیسم
تا رپوشی بر طرح ایدۀ فدرالیسم

پاسخبهنوشتاراخیردکترمحمدجوادکاشی

امیر آقاجانی

علیرضا علوی تبار

ناسیونالیسم از راه می رسد، اما با دو صدا. یک صدا همان است که در 
حافظه تاریخی ما آشناست. یک روایت عام و همسان ساز است، و همراه 
با یک دولت اقتدارگرا و حتی نظامی سیطره پیدا می کند. اما ناسیونالیسم 
آنی نیست که تجربه اش کرده ایم. ناسیونالیسم در همان حال،  صرفاً 
بسترساز همه دمکراسی ها و جوامع باز جهان امروز نیز بوده است. این 
صدای دوم به خاف صدای اول نوید بخش یک آینده دمکراتیک توام با 
همزیستی و عدالت است. باید از همین امروز در مقابل باا گرفتن صدای 

اول مقاومت کرد.
طرح ایده فدرالیسم توسط سید محمد خاتمی، واکنش های متعددی 
برانگیخت. ضرورت دارد در باره مقصود اصلی ایشان از این ایده و پیامد 
فدرالیسم گفتگو کنیم. اما این ایده، نمونه ای از طرح مساله ناسیونالیسم از 
سنخ صدای دوم است. ممکن است کسانی با اصل ایده فدرالیسم موافق 
نباشند، اما اگر قائل به مقاومت در مقابل بااگرفتن ایده ناسیونالیسم 
اقتدارگرایانه هستند، باید ابتکار عمل را به دست بگیرند و مقصود آقای 

خاتمی را به زبان دیگر، و نام گذاری دیگر بیان کنند.
اهمیت روایت آقای خاتمی به چند و چون فدرالیسم خاصه نمی شود، 

اهمیت آن در عرضه تصویری کثرت گرا از خود ایرانی است. این تصویر 
را باید تولید کرد. ایرانی بودن یک نام است، و اگر قرار باشد این نام، همه 
کثرت های عدیده در ایران را در یک پوست بگنجاند و همه را همرنگ و 
هم ریشه کند، به صدای اول کمک کرده  است و باید از آن به خدا پناه 
برد. اگر ایرانی بودن یک نام کلی و همشکل کننده همه اشکال متنوع 
زندگی در ایران است، آنگاه نباید نامی از دمکراسی برد مگر به قصد فریب.

صدای اول ناسیونالیسم، از باا، توسط یکی دو روشنفکر ساخته می شد، 
و توسط رسانه ها توزیع می شد. آنگاه از همه خواسته می شد به همان 
لباسی درآیند که در مرکز برای قامت شان دوخته شده است. صدای دوم 
ناسیونالیسم رفتاری معکوس دارد. می خواهد در پایین، نوای زندگی را در 
گونه های متعدد و متنوع  و با ملودی های رنگارنگ درک کنیم، آنگاه از 
درآمیختن این ملودی ها به یک سمفونی گوش نواز بیاندیشیم. گوشمان 
در سیاست به موسیقی مونوفونیک و تک صدایی عادت کرده است، باید 

به نوای چند صدا بیاندیشیم.
به نظرم آقای خاتمی راز بی رنگ شدن ایده دمکراسی خواهی را دریافته 
است. دمکراسی خواهی پیشترها، در بستر درکی تک صدایی از هویت 
ملی ساخته شد. حاصل منحصر شدن سودمندی های آن برای گروه 
اندکی در تهران و شهرهای بزرگ بود و اکثریت گروه های اجتماعی چیزی 
از طعم آن نچشیدند. حال احیای ایده دمکراسی مستلزم درکی چند صدا 
از هویت ملی است. حال اگر ایده فدرالیسم کفایت این کار را ندارد، به یک 

ایده جانشین بیاندیشیم.  

ناسیونالیسم نوع دوم
برین گونه سازیم آئین و راه

دکتر محمدجواد کاشی

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 25  8 صفحه



بیا تا جهان به بد نسپریم

درچندهفتهگذشتهسهخبربافاصلهنهچندان
زیاددربارهکشفسومیننسخهکتابددهقورقود
درقزاقستان،ترکمنصحراوقرهداغوخویپخش
شد.کتابددهقورقودشاملدوازدهداستانکوتاه
بهزبانترکیاغوزیاستکهروایتآندرآناتولی
واوایلتشکیلدولتعثمانیمیگذردوداستان
را افسانه با آمیخته و غلوآمیز و عامیانه هایی
روایتمیکندوفرهنگبدویواولیهقبایلاوغوز
درآنمشهوداست.اینداستانهاتاقرننوزدهم
باکشفیکنسخهخطیدر ناشناختهبودندو
آلمانبهفضایعلمیمعرفیشدامادراوایلقرن
بیستمتوسطجریانهایسیاسیپانتورانیستی
ترکیهموردبهرهبرداریسیاسیقرارگرفتوبه

عنوانکتاباسطورهایترکانمعرفیشد.
نخستین خبر از سخنان کاشف این نسخه جدید به نام 
متین ائکیجی، ترک شناس ترکیه ای درباره برگردانده 
شدن این اثر به ترکی معاصر و چاپ با عنوان " نسخه 
دانشگاه های  استاد  این  بود.  داده  گزارش  ترکستان" 
ترکیه ادعا کرد که این نسخه تازه یافته سیزده داستان 
دارد که یک داستان بیشتر از نسخه درسدن آلمان است. 
در دومین خبر حسین محمدزاده صدیق از کشف نسخه 
جدید در قره داغ خبر داده و افزوده این اثر 62 صفحه ای 
که چند ماه پیش به دستش رسیده، به احتمال زیاد در 
منطقه قره داغ و با خط زیبای نستعلیق نوشته شده و 
دارای 14 خط در هر برگ به نّیت چهارده معصوم بوده 
و هدیه ای به عالم تشّیع است و نام شهرهای ایران هم 
چون قم و کاشان و شیراز و ... نیز در آن آمده است. 
که  آورده  صدیق"  ی  نامه   " نشریه  دیگر  روایتی  در 
محمدزاده صدیق از کشف نسخه جدید دده قورقود در 
خوی خبر داده و در این باره  گفته است: چند ماه پیش 
نسخه خطی جدیدی از منطقه قره داغ کشف و به دست 
من رسیده که به زودی جاپ خواهد شد. پس از همه 
این ها شخصی به نام آراز محمد سارلی در یادداشتی با 
عنوان »لطفا قدیمی ترین نسخه خطی دده قورقوت را 
به نام خود مصادره نکنید!« نوشت که کاشف این نسخه 
ولی محمد خوجه نسخه یاب سرشناس ترکمن اهل 
ترکمن صحرا و ساکن گنبدکاووس هست که خاندان 
استالینیستی،  بلشویکی  نظام  به دنبال تضییقات  وی 
گنجینه نسخ خطی خود را با شیوه های سنتی »در دل 
خاک یا شکاف کوه ها و غارهای ازبکستان، ترکمنستان، 
قزاقستان« پنهان کرده بودند تا از گزند روزگار در امان 
این نسخه را در اختیار صدیق و  او بوده که  باشند و 
ائکیجی قرار داده اما پس از گذشت مدتی کوتاه، این 
افراد دست به کاری ناپسند،قبیح و غیر آکادمیک می 
زنند بدین ترتیب که هر یک بطور مستقل در رسانه های 
عمومی ظاهر شده با تبلیغات فراوان اعام می نمایند 
که موفق به کشف قدیمی ترین نسخه ی دده قورقوت 

گشته اند!
در واقع خوجه با این کار به محمدزاده صدیق و ائکیجی 
اتهام سرقت علمی زد. نکته عجیب در مورد ادعای این 
سه نفر این است که هیچ یک مشخص نمی کنند این 
تا  داغ  قره  و  از خوی  است؟  پیدا شده  کجا  از  نسخه 
ترکستان و قزاقستان راه زیادی است و اگر محمد خوجه 
یابنده اولیه این نسخه باشد مدعی است که این نسخه »با 
شیوه های سنتی در دل خاک یا شکاف کوه ها و غارهای 
ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان« حفظ شده و اکنون 
او یافته است. باز هم موضوع عجیب تر خواهد بود چون 
شکاف کوه یا غار ادعایی باید در جای مشخصی باشد و 
آوردن نام همه کشورهای آسیای مرکزی مشخص می 
کند که یابندگان محل مشخصی برای ادعای خود ندارند 
و محل کشف نسخه ادعایی مجهول است. یابندگان حتی 
در مورد محتوای این نسخه نیز با هم به دعوا پرداختند و 
در حالی که محمدزاده صدیق محتوای آن را شیعی و با 
اشاره به شهرهای قم و کاشان معرفی می کند که البته 
از قرون نخستین اسامی شهرهای شیعی ایران بوده اند 
مدعیان ترکمن از ادعای مذهبی صدیق برآشفته شدند و 
ائکیجی نیز که اساساً ادعای دیگری دارد و می گوید این 
نسخه تنها یک داستان بر دوازده داستان نسخه دردسدن 
بیشتر دارد و بنابراین ادعاهای محمدزاده صدیق همگی 
باید در همان یک داستان محقق شود یعنی همه اسامی 
شهرهای ایران به یک باره در همین یک داستان آورده 
شود. در همین حال صدیق در یادداشتی ضمن پذیرش 
را  ائکیجی  دریافت کرده  را محمدخوجه  نسخه  اینکه 
دروغگو و مغرض معرفی کرد که قصد دارد از این نسخه 
در راه اهداف حزب متبوع خود در ترکیه بهره برداری 
یک  از  می توان  چگونه  که  ابهام  این  به  صدیق  کند. 
مجموعه داستان فولکلوریک و نسخه خطی برای مقاصد 

حزبی بهره برد پاسخی نداد. 
همه این ادعاها در حالی است که هیچ مشخصات دقیق 
و علمی از نسخه ادعایی و محل کشف آن و محتوای 
آن داده نشده و ادعاهای متناقض این سه کاشف که 
به یکدیگر اتهام می زنند سایه تردید بیشتری بر مقاصد 

آنان می افکند.  
این در حالی است که تاکنون تنها دو نسخه خطی از 
داستان دده قورقود در دست است. نسخه ی خطی این 
کتاب در کتابخانه ی ِدرسدن آلمان که برای نخستین 
بار فلیشر کتابدار کتابخانه ِدرسدن آلمان هنگام تنظیم 
کاتالوگ کتابخانه ی سلطنتی به این کتاب برخورد کرد، 
را  داستان ها  این  کسی  چه  که  نبود  معلوم  چون  اما 
نگاشته و به صورت کتاب درآورده است و فقط پشت 
صفحه ی اول کتاب نوشته شده بود که این نسخه در 
قرن دهم هجری به کتابخانه ی احمد پاشا وارد شده 
است،  لذا فلیشر آن را جزو آثار قرن شانزدهم میادی 
قرار داد. نسخه خطی دیگری شامل فقط 6 داستان در 
نخستین  روی  بر  باشد.  می  موجود  واتیکان  کتابخانه 
صفحه  نسخه ِدرسدن عبارت »کتاب ددم قور قود علی 
لسان طائفه ی اوغوزان« نوشته شده است. در صفحه دوم 
این کتاب با نکته ای بسیار مهم رو به رو می شویم که تا 
کنون مورد توجه قرار نگرفته است و آن بیت شعریست 
به زبان پارسی که هم سندیست قاطع بر نگارش این 
کتاب در دوران عثمانی و هم دلیلی است محکم بر تاثیر 
و نقش غیر قابل انکار زبان و ادبیات پارسی بر فرهنگ و 

زبان و ادبیات ترکی عثمانی: 
به هنر کوش زانکه در عالم 

ادب آنراست کو هنرور است
در میان این سه ادعا سخنان محمدزاده صدیق بیش از 
همه محل تامل و تعجب است چرا که او برخاف آن دو 
فرد دیگر اواً این نسخه را شیعی و متعلق به قلمرو ایران 
معرفی می کند و ادعا می کند نام شهرهای ایرانی در 
این نسخه آمده است؛ این در حالی است که در نسخه 
پیشین دده قورقود نه تنها هیچ اشاره ای به جغرافیای 
ایران وجود ندارد حتی به جغرافیای آذربایجان نیز اشاره 
نشده و داستان های دده قورقود در قلمرو عثمانی و 
آناتولی می گذرد. محمدزاده صدیق سابقه طوانی در 
محمدزاده  پیش  سال  چند  دارد.  گزاف  ادعاهای  این 
صدیق ادعا کرد نسخه کتابی ترکی به نام قارامجموعه 
یافته که توسط شیخ صفی الدین اردبیلی نیای سلسله 
صفویه نوشته شده است. این ادعای عجیب در حالی که 
تاکنون همه محققین شیخ صفی را با عبارات و اشعارش 
ای  نشانه  و هیچ  پهلوی می شناختند  آذری  زبان  به 
مبنی بر ترک زبان بودن او وجود نداشت جالب توجه 
بود اما با انتشار این کتاب توسط صدیق موضوع روشن 
وارلیق  مجله  نویسندگان  از  حصاری  میرهدایت  شد. 
که خودش از نویسندگان سرشناس قومگراست درباره 
ادعای صدیق نقدی نوشت. میرهدایت حصاری در این 

یادداشت نوشته بود: »  دوم اینکه با آنکه خود ایشان 
نیست،  صفي الدین  شیخ  اثر  کتاب  این  که  معترفند 
مصاحبه هایش  در  پیش  ماه ها  از  اینکه  بر  عاوه  ولي 
در مطبوعات و در صحبت هایش در این باره پروپاگاند 
)تبلیغ( مي نموده که کتاب قارا مجموعه را پیدا کرده 
و به عبارتي کشف کرده و عنقریب آن را منتشر خواهد 
کرد. روي جلد کتاب را نیز طوري تنظیم نموده اند که هر 
بیننده با مشاهده نام شیخ صفي الدین در باا و عنوان قارا 
مجموعه ي با خط درشت در زیر آن تصور خواهد کرد که 
این اثر از شیخ صفي بوده و همان قارا مجموعه کذایي 
است و معني دیگري در ذهن متبادر نمي گردد. توضیح 
ناشر در صفحه آغازین نیز نه تنها رفع شبهه نمي کند 
بلکه متشبه نیز مي سازد. همان طور که باز خود ایشان 
گفته اند کتاب گردآوري و نقل مطالب از کتب مختلف 
طریقتي است که حتي برخي از آنها مانند مزّکي النفوس 
)ص96( و رساله کؤنول )ص126(... هیچ ربطي به شیخ 
صفي الدین ندارند، بلکه بعضي اصول طریقت اند. )آن هم 
و  دلیل  بدون هیچ  نه طریقت صفوي(.....آقاي صدیق 
منطقي اشعار قلي بیگ پسر قراخان چرکس، بیگلربیگي 
شیروان، را که معاصر شاه عباس دوم بوده و چهار قرن 
بعد از شیخ صفي الدین مي زیسته و نسخ دیوان او در 
کتابخانه هاي ملک، مجلس شوراي اسامي و دانشگاه 
تهران موجود است، به نام اشعار ترکي شیخ صفي در 
بخش دوم کتاب خود در صفحات 35 تا 41 نقل کرده 

است. در حالي که ربطي به شیخ صفي ندارند.
جالب اینکه خود ایشان در جلد سوم مجله »یئني یول« 
که در چهار شماره در سال 1362 منتشر نموده همان 
نام همان شاعر چاپ کرده و اینک همان  اشعار را به 

شعرها را در این کتاب به نام شیخ صفي نقل مي کند.
مسلم است که تاکنون شعر ترکي از شیخ صفي به دست 
ما نرسیده است. تنها سه بند شعر فارسي به نام شیخ 
صفي در کتاب دانشمندان آذربایجان )ص234( مشاهده 
شده است که در صفحات 51 و 52 کتاب حاضر نقل 
گردیده، در صورتي که از آن هم تنها یک بند آن به 
شیخ صفي منسوب است و دو دیگر، از آِن دو شاعر دیگر 
که تخلص صفي داشته اند، مي باشد. یک رباعي هم در 
قاموس اعام شمس الدین سامي به نام شیخ صفي آمده 

است که مؤلف از نقل آن غفلت نموده است.« 
محمدزاده صدیق همچنین مدعی است هزاران کتیبه 
ترکی باستان به ویژه سه قمقمه ی سفالی ارزشمند در 
زیرزمین موزه ایران باستان از ترس آشکار شدن تاریخ پر 
هیبت ترکان باستان که همانا سومریان بوده اند محبوس 
شده اند. نکته تازه در ادعای محمدزاده صدیق تاش او 
برای ربط دادن دده قورقود به آَذربایجان و جهان تشّیع 
است. پان ترک ها جدا از نداشتن پشتوانه ی تاریخی و 
جغرافیایی برای ادعاهایشان همواره به پیوند ناگسستنی 
سایر  با  آنها  اتحاد  مانع  که  تشییع  مذهب  با  ایرانیان 
ترک هاست نیز حسادت ورزیده و گاه با ایجاد شبهه هایی 

چون حضور امام علی و حسنین)ع( در جنگ های اعراب 
با ایران ساسانی برای گسستن این پیوند تاش می کنند 
و گاه تا جایی پیش رفته که وجود مبارک حضرت سلمان 
شیعیان  نخستین  از  و  پیامبر  مشهور  صحابه  فارسی 

حضرت علی)ع( را  دروغ تاریخی می نامند. 
این سه خبر در ظاهر کم اهمّیت و به مانند دیگر شیطنت 
های پان ترکیسم به توجه بیشتری نیاز دارند. زیرا از خبر 
نخست در قزاقستان تا خبر کشف صدیق در خوی، به 
دو سوی دریای خزر و شمال شرق و شمال غرب ایران 
قورقود  دده  داستان  که  حالی  در  و  است  شده  اشاره 
کوچکترین ارتباطی با آَذربایجان نداشته و در آن هیچ 
نامی از آَذربایجان و مناطق آن نیامده است. این سه خبر 
در سه گستره جغرافیایی و یک بازه زمانی تاشی برای 
ربط دادن دده قورقود به آَذربایجان از راه یکی انگاشتن 
تبار مردمان آَذربایجان با ساکنان قزاقستان و ازبکستان و 
ترکمنستان کنونی است که بخشی از نقشه ی جغرافیای 
تخّیلی توران بزرگ را هم به دست می دهد. تاشی دیگر 
برای ایجاد تشویش اذهان و ایجاد شک در هویت مردمان 
آَذری ترک زبان که اگرچه در نهادهای دانش بنیان و 
میان اهل فن یک شوخی بیشتر نبوده ولی برای زمینه 
سازی آنارشیسم و هرج و مرج هدفمند در جامعه ای که 
بیشترشان با مطالعه میانه ای نداشته باشند کافیست. 
دده قورقود همیشه دستاویز خوبی برای تجزیه طلبان در 
لباس هویّت طلبی بوده که با شناسایی مناطق کم بهره از 
آگاهی تاریخی و جغرافیایی اقدام به وارونه جلوه دادن تبار 

و هویت مردمان آن نقاط کنند. 
  در پایان باید یادآور شد که نگرانی از درست بودن هریک 
از این سه خبر یا حتی هر سه آن ها نیست چون در کتاب 
دده قورقود بارها نام مناطق و شهر های مختلف آناتولی 
) ترکیه امروزی( مانند بایبورت، ماردین، کارادنیز، آک 
حصار، طرابوزون و استانبول ذکر شده است و نیز بیش 
از 200 بار از واژه اغوز در مفهوم قومی و مردمی و نیز 
4 بار از واژه گرجستان در مفهوم سرزمینی آن استفاده 
شده است و همچنین نام قلعه ها و مناطق مختلفی مانند 
اِونوک، ساکا، تاتیان، دوزمور و طومان آمده است اما یک 
بار هم نامی از آذربایجان عزیز و مناطق جغرافیایی آن 
نیامده است. در صورت درست بودن خبر کشف قزاقستان 
و چاپ با نام  نسخه ترکستان یا حتی درست بودن کشف 
نسخه ولی محمد خوجه و دست آخر کشف جناب صدیق 
پس از کنار آمدن با ولی محمد خوجه تنها تکرار نسخه 
های کنونی شاید با تفاوت هایی اندک مانند ضبط گوناگون 
امای لغات به دست خواهد آمد و اگر هم بخواهند از راه 
جعل کلی یا دستبرد در چند جا کاری انجام دهند بی 

درنگ رسوا می شوند. 
به هر رو باید منتظر ماند تا اطاعات بیشتری از این نسخه 
ادعایی منتشر شود و نسخه عکسی آن در اختیار عموم 
قرار گیرد تا بتوان به صورت دقیق تر درباره آن سخن 

گفت.

ایران  ایاات متحده آمریکا و  تقابل و رویارویی  بی تردید سطح 
در هیچ  دولتی طی چهل سال اخیر به اندازه دولت دونالد ترامپ 
نبوده است. جایی که وی بر خاف قوانین و عرف بین المللی از 
امضای آمریکا در توافق هسته ایران عدول و به صورت غیر قانونی 
خارج گردید و  متعاقب آن سنگین ترین تحریم های تاریخ را بر 

ایران اِعمال نمود.
 اما براستی هدف ترامپ از شدت بخشی و  کوبیدن بر طبل تقابل 
با ایران چه بود و اساساً وی با چه انگیزه ای کارزار فشار حداکثری 

را بر ایران آغاز کرد؟
کاخ  به  ترامپ  ورود  ماه های  نخستین  از  ها  زنی  گمانه  برخی 
سفید بر حول این محور میچرخید که اگر ایران پس از آغاز بکار 
برجام در برابر آمریکا انعطاف پذیری نشان داده و وارد فاز روابط 
اقتصادی در این دولت می گردید به دلیل ماهیت »تاجر مسلک 
بودن« بودن ترامپ ،وی هیچگاه عزم خروج از توافق را نمی کرد. 
با واقعیات نبوده و  به نظر می رسکه این دیدگاه چندان منطبق 
  پیچیدگی های روابط ایران و آمریکا را لحاظ قرار نداده باشد. در 
از  بیش  ایران  بود که  مقرر گریده  ای  توافق هسته  پی  در  واقع 
یکصد هواپیما برای ترمیم ناوگان هوایی خود خریداری نماید و 
 با توجه به ابی های گسترده شرکت هواپیماسازی بوئینگ کاما 
محتمل به نظر می رسد این  کمپانی ُمعظم آمریکایی بهره این امر 
بر ده ها میلیارد دار نصیب آن  بالغ  ببرد که سودی سرشار  را 
می شد، در صورت تحقق این رویداد تجاری بزرگ به طور حتم 
بازار بوئینگ  رونق می گرفت و چالش های اخیر در باب ناکار آمدی 
بوئینگ 737 مکس نیز نمی توانست موقعیت این کمپانی را تا 

این حد تحت تاثیر قرار  دهد.
مراودات  گونه  هر  طبعاً  ای  هسته  توافق  از  آمریکا  خروج  با   
اقتصادی با ایران با اختال مواجه گردید و بوئینگ نیز نتوانست 
میوه ابی گری هایش برای برجام را بچیند. بنابراین چندان دور 
از ذهن نیست که در صورت انعقاد قراردادهای تجاری دیگر باز 
هم امکانی برای گریز از تصمیم ترامپ نبود. اما حقیقت چیست و 

ترامپ به دنبال چه هدفی است؟
و  اخیر  نیم  و   سال  دو  در طی  ترامپ  چالش های  به  عنایت  با   
فشارهای مضاعف در 18 ماه باقی مانده به انتخابات آینده ریاست 
جمهور  رئیس  اصلی  دغدغه  کاست  و   کم  بی  آمریکا  جمهوری 
فعلی ایاات متحده برگزیده شدن دوباره او در سال 2020 است 
و در این راه تاکنون از ابزارهای متعددی بهره برده و می برد. این 
سخن بدان معنی است که با توجه به مخالفت های گسترده چه 
نگرانی عمده ترامپ  المللی،  ابعاد بین  ابعاد داخلی و چه در  در 
عدم احتمال انتخاب مجدد و تداوم حضور وی در کاخ سفید در 
انتخابات 18 ماه آینده بوده است. این نگرانی تا به حدی ذهن 
ترامپ را به خود مشغول کرده که او  تمام سیاستگذاری هایش را 
با هدف افزایش احتمال برگزیده شدن دوباره تعیین کرده است. 
و  تفسیر  مورد  را  وی  اقدامات  می توان  که  است  راستا  این  در 

بررسی قرار داد.
نخست باید در نظر گرفت که ترامپ در زمینه تولید اشتغال و  کاهش 
قابل ماحظه نرخ بیکاری در آمریکا موفقیت های چشمگیری بدست 
آورده تا جاییکه نرخ بیکاری با رسیدن به 3.6 درصد به پایین  ترین 
حد خود از دسامبر سال 1969 تاکنون رسیده است. ترامپ از آغاز 
ریاست جمهوری خود در زمینه سیاست داخلی خود هدف اصلی 
اش را ارتقای آمار تولید اشتغال قرار داده بود که به نظر می رسد 
یگانه  قطعا  امر  این  ولیکن  باشد  یافته  تحقق  مثبت  رویداد  این 
مولفه برای بقای وی در عرصه سیاسی ایاات متحده نبوده بلکه 
عناصر دیگری نیز می بایست مورد توجه وی قرار میگرفت. از جمله 
مواردی که وی بطور اخص دست روی آن گذارد کسب حداکثری 
حمایت ابی اسرائیل در آمریکا بود و در این راه دو  گام بسیار مهم 
برداشته شد که انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت ابدی برای 
رژیم اسراییل و همچنین به رسمیت شناختن الحاق بلندی های 
جوان سوریه به رژیم اسرائیل ازین موارد بوده است. با توجه به 
در پیش گرفتن دیدگاه های انتقادی در میان برخی شخصیت های 
حزب دموکرات نسبت به اسراییل به ویژه برنی ساندرز نامزد بالقوه 
منتقدی  ظهور شخصیت های  و  انتخابات 2020  برای  دموکراتها 
چون ایلهان عمر ، رشیده طالب و بتو  اورورکه ، ترامپ فرصت را 
غنیمت شمرده و  طی چند سخنرانی حتی حزب دموکرات را )که 
بطور سنتی مورد حمایت یهودیان آمریکایی قرار داشت( به عنوان 
قرار  فشار  تحت  راستا  این  در  نمود.   معرفی  اسرائیلی  حزبی ضد 
دادن ایران به عنوان یک شاخه زیتون برای ابی اسرائیلی و  دولت 
نتانیاهو  توجیه پذیر است به ویژه اینکه فشار بر ایران از جانب سایر 
 شرکای منطقه ای آمریکا همچون عربستان و امارات نیز توصیه

 شده است.  
ایران بسان تیری است که  بر  اهمیت کارزار حداکثری  واقع   در 
بکارگیری  است.  کرده  گیری  نشانه  را  هدف  چندین  همزمان 
تحت  برای   ) تحریم  ابزار  طریق  از  عمدتاً   ( گوناگون  اهرم های 
فشارقرار دادن ایران بطور حتم مطلوب نظر سردمداران ابوظبی ، 
ریاض و تل آویو قرار داشته و بی تردید جناح عربی این سردمداران 
حتی حاضر به پرداخت هزینه های هنگفت برای تداوم این فشار 
بوده اند، هزینه هایی که ترامپ همواره از آنها به عنوان درآمدهای 
جدید جهت افزایش اشتغال و  خروج از رکود یاد کرده است. در 
همچنین  و   لینکلن  آبراهام  اس  اس  یو  ناو  ارسال  راستا  همین 
هواپیماهای جنگی بی 52 نیز در مجموع بر راستای همان فشار 
حداکثری می باشد. طبیعی است که  گزینه جنگ  در شرایط غعلی 
بسیار غیر محتمل له نظر می رسد. زیرا که شخصیت ترامپ با خوی 
تاجرپیشگی اش مانع از هرگونه ماجراجویی از نوع جنگ خواهد 
با هزینه 7 هزار  بارها اعام کرده است که  تا جایی که وی  بود، 
میلیارد داری در منطقه دستاوردی به آمریکا حاصل نشده است 
و البته گزارشات دستگاه های اطاعاتی آمریکا و  پنتاگون نیز بارها 

نسبت به مخاطرات جنگ هشدار داده اند.
از سوی دیگر اگر تحمل ایران از باب این فشارها به پایان برسد و 
حاضر )مجبور( به مذاکره با آمریکا شود هم برگ برنده نوینی برای 
ترامپ تحقق خواهد شد و طبعاً حصول توافق ) هرچند حداقلی( با 
ایران را در ایام انتخابات 2020 به شکستن تابوی 40 ساله تعبیر 
خواهد نمود تا این مطاع را به رای دهنده آمریکایی بفروشد. امری 
که عینا در مورد کیم  جونگ اون و  مذاکرات با کره شمالی به شدت 

پیگر بود اما به نتیجه مطلوبش نرسید.

Historyتاریخ

 معاون میراث فرهنگی گفت: 5 پرونده از سوی ایران برای یونسکو 
ارسال شده است. این پرونده ها شامل یلدا، مهرگان، مینیاتور و عود 
و آئین تادئوس مقدس است. پرونده عود مشترکا با سوریه، مهرگان 
با تاجیکستان، مینیتاتور با کشورهای ترک زبان و آئین تادئوس 
مقدس با کشور ارمنستان به صورت چند ملیتی بسته خواهد شد 

و برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه می شود. هیچ سالی چنین توفیقی نداشتیم که 
چهار پرونده با کشورهای مختلف به صورت مشترک ثبت کنیم. در حوزه میراث 
ناملموس نیز پرونده جنگل های هیرکانی ارائه شده است. تیرماه امسال در شهر باکو 
این پرونده مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است برای ثبت جهانی این پرونده دچار 
چالش شویم چون کشور آذربایجان در سال 2015 این پرونده را داده بود و چون ما 

اعتراض کردیم ریفر شد.

ارسال5پروندهمیراث
ایرانواستراتژیانتخاباتیترامپناملموسبهیونسکو

مجلــس  نماینــدگان  از  ایــران  باستان شناســی  جامعــه 
می خواهــد کــه در بررســی طــرح وزارتخانــه میــراث فرهنگــی 
بــه مســائل و مشــکات موجــود تشــکیات باســتان شناســی 
ــکیل  ــی را تش ــازمان باستان شناس ــد و س ــه کنن ــران توج ای
ــرح  ــتای ط ــور در راس ــی کش ــه باستان شناس ــد. جامع دهن
وزارتخانــه شــدن ســازمان میــراث فرهنگــی، بیانیه ای صــادر و از نماینــدگان مجلس 
رســیدگی بــه چنــد مســئله را درخواســت کــرد در ایــن بیانیــه آمــده اســت: پیــش 
از تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی، باســتان شناســی بــه عنــوان نهادی مســتقل 
بــا بودجــه ای مجــزا می توانســت بــه فراخــور وضعیــت موجــود کشــور برنامــه ریــزی 
شــود. پس از تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی در اواخر دهــۀ 1360 خورشــیدی، 

تشــکیات باســتان شناســی نیــز بــه ایــن ســازمان الحــاق شــد.

درخواستتشکیل
سازمانباستانشناسی

دعوای جاعانجعفر وثوقی
بررسیادعاییافتننسخهسومافسانهددهقورقودازمکانیمجهول؛

مسعود رضایی
 پژوهشگر خلیج فارس و غرب آسیا

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 25  8 صفحه



پس از ورود ناوهای آمریکایی به خلیج فارس و افزایش اقدامات 
فشار به جمهوری اسامی ایران و همچنین گمانه زنی ها در مورد 
احتمال جنگ میان دو کشور، رقبا و دشمنان منطقه ای ایران نیز 
تاش کردند از فرصت به دست آمده بهره برداری نمایند تا در این 
میان بتواند رقیب چندین ساله خود و یکی از بازیگران اصلی منطقه 
را از دور رقابت ها خارج سازند. از این رو کشورهایی مانند ترکیه، 
عربستان، اسرائیل، امارات متحده عربی، جمهوری باکو و ... دست 
به اقداماتی زدند تا بتوانند هم از آب گل آلود ماهی بگیرند و هم 

اعتماد ایاات متحده آمریکا را جلب کند.
 در این میان اسرائیل و عربستان دو کشوری هستند که عاقه دارند 
ایاات متحده را وارد جنگ تمام عیار با ایران نمایند از سوی دیگر 
نیز ترکیه، جمهوری باکو و امارات متحده عربی خواهان فشار بیشتر 
به جمهوری اسامی ایران هستند تا پای ایران را منطقه قطع شود 
و  توان نظامی و موشکی ایران محدود گردد.  از سوی دیگر تمام 
این کشورها به صورت متفق القول خواهان افزایش تنش های قومی 
در ایران هستند و با حمایت های آشکار و پنهان تاش می کنند 

نیروهای مرکز گریزی را رسمیت بخشیده و تقویت نمایند.
 این حمایت در چند سطح حمایت فکری و مالی وآموزشی و رسانه 
انجام می شود و کار سازمان یافته در چند دهه اخیر سبب شده 
است جریان های تجزیه طلب از عناصر پراکنده، کم دانش و غیر 
منطقی به موجودات و گروه های پیچیده تبدیل شوند که از سوی 
سرویس های اطاعاتی خارجی آموزش های پیشرفته روانشناختی و 
سازماندهی، جریان سازی و نظامی را دیده اند.  همچنین امکاناتی 
از قبیل رسانه و اتاق های فکر و اجازه اقامت و برگزاری همایش از 

سوی این کشورها در اختیار تجزیه طلبان قرار می گیرد.

عربستان؛تاشبرایگسترشبنیادگراییقومیومذهبی
 عربستان مهمترین دشمن ایدئولوژیک ایران است. تفاوت ایدئولوژی 
مذهبی در دو کشور سبب شده است امید به مذاکره و کاهش تنش 
به حداقل برسد. همچنین رقابت بر سر تصاحب بازار نفت و تاش 
برای گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه سبب افزایش حداکثری 
تنش شده است. از این رو هر دو کشور تاش می کنند با استفاده از 
ابرزار های خود دیگری را محدود سازند. عربستان به صورت جدی 
در  قدرت  معادات  می کند  تاش  دیگر  کشورهای  با  همراستا  و 
درون ایران را بر هم زند و با حمایت مالی، رسانه ای و تشکیاتی از 
گروه های تندرو قومی و مذهبی می کوشد جنوب و شرق ایران را 
ناامن سازد که در آخرین مورد از این حمایتها گروهک تجزیه طلب 
حرکه النظال عربی موجب حمله تروریستی به رژه ارتش در اهواز 
این  امریکا  و  ایران  میان  تنش ها  افزایش  با  می رسد  نظر  به  شد. 

حمایت ها به صورت چشمگیری افزایش یابد.

ترکیهدرآرزویتاسیسترکستانبزرگ
تاش  شرق  و  جنوب  در  خود  قدرت  افزایش  راستای  در  ترکیه 
می کند با ایده پانترکیسم حوزه نفوذ خود را گسترش دهد. از این 
رو در سال های اخیر به صوت جدی از جریان تجزیه طلب ترکی 
داخل کشور حمایت کرده است. حمایت رسانه ای، اعطای اقامت و 
بورس های تحصیلی، آموزش های تشکیاتی و کمک های فکری از 
عناصر تجزیه طلب سبب شده است تا بتواند در آذربایجان ایران 
یک گروه پیاده نظام تشکیل دهد و تاش می کند از نظر فرهنگی 
به درون ایران نفوذ کند. از این رو گروهک های تجزیه طلب ترکی از 
جمله گاموح و گروهی موسوم به مرکز مطالعات تبریز آزادانه در این 
کشور دست به فعالیت علیه ایران می زنند به صورتی که گروهک 
پیگیری  را  ایران  در  طلبانه  تجزیه  ترکات  رهبری  نقش  گاموح 
می کند و مرکز مطالعات تبریز نیز در سال 97 در قامت اپوزیسیون 
جمهوری اسامی با تغییر پارادایم های پیشین دست به انتشار پیش 
نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران کرد. این قانون اساسی 
به نحوی تنظیم شده که ندای گذر از جمهوری اسامی ایران را به 
گوش می رساند و در صدد تاسیس حکومتی فدرال در ایران بود. هر 
چند این پیش نویس بی ارزش تر از آن است که جدی قلمداد شود 

اما روش بازی ترکیه با برگ قوم گرایی در ایران را نشان می دهد.

جمهوریآذربایجان،درتکاپویالحاقگری
باکو از بدو تاسیس به دنبال الحاق آذربایجان اصلی یعنی آذربایجان 
ایران بود و آشکارتر از باقی کشورها و به صورت دولتی در پی ترویج 
پانترکیسم است. اما در پی باا رفتن احتمال درگیری های نظامی 
در خیال خام افتاده و بر حجم فعالیت ها افزوده است. در همین 
راستا »سایمان آرزو« مدیر بخش »آذربایجان به اصطاح جنوبی« 
پایگاه  با  گفتگو  در  آذربایجان  جمهوری  نویسندگان  اتحادیه  در 
اینترنتی باکوپست، ضمن اعتراف به تولید محتوای سیستماتیک 

باکوپُست گفته است، شصت  به خبرگزاری  باکو،  ایران در   علیه 
مورد از کتاب های تهیه شده توسط این اداره تبلیغاتی، برای فریب 

آذری های در ایران منتشر شده است. 

اسرائیل،تکیهبرباد
اسرائیل نیز از مدت ها پیش برای کشاندن جنگ به داخل ایران 
تاش کرده است با حمایت از گروه های قومی در داخل و خارج از 
ایران بتواند قدرت مرکزی و واحد را به چالش کشیده و جمهوری 
اسامی را مشغول احتافات داخلی نماید تا از این طریق بتواند 
حضور تهران در منطقه و به ویژه در خارج نزدیک خود را کم رنگ 
تر نماید. حمایت اسرائیل از تشکیل کشور کردستان بزرگ و حضو 
گسترده در جمهوری باکو برای تحریک آذری های ایران نمونه هایی 
از برنامه های این کشور برای تجزیه ایران است. برندا شیفر تحلیلگر 
سابق اطاعات ارتش اسراییل )آمان( و متخصص در امور قومی ایران 
کتابی با »عنوان مرزها و برادری: ایران و چالش هویت آذربایجانی« 
را برای تئوریزه کردن جنگ قومی در ایران نوشت. همچنین در 
مقاله ای در رویترز نوشت، دولت های غربی باید استراتژی مشخصی 
نسبت به قومیت های ایران در فرایند براندازی اتخاذ کنند. وی در 
این مقاله که به تازگی منتشر شده است: » یک نیروی فشار عمده 
در فعالیت های ضدحکومتی، گروه های اقلیت قومی از جمله کردها، 
دیگر  و  متحده  ایاات  هستند.  بلوچ ها  و  عرب ها  ها،  آذربایجانی 
کشورهای خارجی باید استراتژی مشخصی درباره نقش قومیت ها 
در پیش بگیرند. می توان از طریق رسانه هایی مانند رادیو فردا و 
صدای آمریکا برای آنها برنامه و راهکار ارائه داد. همچنین می توان  
استفاده از برخی »ابزارهای سیاسی« و نه خشونت آمیز را تشویق 
کرد«. هر چند اسرائیل به این ها راضی نیست و با ابی های خود 
تاش می کند امریکا را به جنگ با جمهوری اسامی ایران تشویق 

کند.

اماراتمتحدهعربی،درتاشبرایتصاحب
امارات متحده عربی کشوری بی هویت است که تاش می کند برای 
ملت سازی دست به جعل و دزدی فرهنگی زند. مصادره ابن سینا 
و معماری بادگیر یزد تنها بخشی از این سرقت فرهنگی است. اما 
این تصاحب تنها در حوزه فرهنگی نیست بلکه تاش برای تغییر 
نام خلیج فارس و ادعای سرزمینی بر جزایر سه گانه ایرانی در ادامه 
سیاست های ضد ایرانی این کشور کوچک در جنوب خلیج فارس 
قرار دارد. همچنین حمایت از عناصر تجزیه طلب عربی و بخشیدن 
این کشور است.  اقدامات  از دیگر  وجهه فرهنگی به عناصر واگرا 
امارات متحده عربی وجود یک کشور قدرتمند، وسیع و ثروتمند 
همچون ایران در همسایگی خودش را خطری برای موجودیت خود 
می داند از این رو تاش می کند همراستا با ایاات متحده و دیگر 
ایران به ویژه در شمال خلیج  کشورهای منطقه دست به تجزیه 
فارس بزند. در روزهای اخیر نیز عبدالخاق عبداه یکی از اساتید 
علوم سیاسی امارات متحده عربی در توئیتی که تصویر کشور خیالی 
ااحواز را قرار داده بود وعده تشکیل این کشور را در آینده نزدیک 

داد.

چهبایدکرد؟
 همان طور که می دانیم کشور ایران به واسطه داشتن تاریخ و تمدنی 
طوانی قدرتمند و ملت یکپارچه که در درازای تاریخ درهم تنیده 
شده است به سختی قابل انفکاک و تجزیه است و این برگ برنده ای 
برای مقابله با سیاست های ضد ایرانی است. با وجود این ویژگی ها 
نمی توان به این مسئله مهم بی تفاوت بود چرا که تبلیغات دروغ، 
تحریف حقیقت، سیاست های قومی غلط و مشکات اقتصادی و 
اجتماعی سبب می شود در طول زمان درمیان ملت ایران شکاف 
این مسئله شود  به  توجه جدی  رو می بایست  این  از  ایجاد شود 
در سیاست های کان  باید  طلبان  تجزیه  اندیشه های  با  مقابله  و 

جمهوری اسامی ایران قرار گیرد.
ناآگاهی مسئولین و برخی از مدیران با فعالیت های گروه های واگرا 
سبب شده است این مسئله آن طور که شایسته است مورد توجه 
انگاره  این  به ویژه در نسل جوان  نگیرد و در طوانی مدت  قرار 
پیش بیاید ایران کشوری چند ملیتی بوده و یک قوم در فرآیندی 
بر اقوام دیگر توفق یافته است. به تدریج این مسئله سبب می شود 
این احساس به وجود بیاید تبعیض سازمان یافته از سوی قوم غالب 
برعلیه اقوام مغلوب در جریان است و برای حفظ فرهنگ و زبان 
و رفع تبعیض می بایست با آن به مبارزه پرداخت. این آغاز کینه 
توزی و نفرت پراکنی که در طوانی مدت سبب چندتکه شدن 
اندام های ملت ایران خواهد شد. هرچند وجود مشکات اقتصادی، 
بیکاری، فساد، حاشیه نشینی، کم سوادی و  معضات اجتماعی 
باعث نمی شود که در  این  اما  سبب تشدید قوم گرایی می شود 
زمینه فرهنگی و برخورد با عناصر تجزیه طلب کوتاهی کرد از این 
رو می بایست فرهنگ ایران به عنوان یکی از مولفه های غیر قابل 
انکار پذیرفته شده و برای آموزش آن از طریق مدارس، دانشگاه ها 

رسانه ها به ویژه رسانه ملی برنامه ریزی درستی انجام داد.

تاشرقبایمنطقهبرایتجزیهایرانهمراستاباتشدیداختافاتایرانوآمریکا

تکیه بر باد

هفت

محمد رضا ریاضی نویسنده، پژوهشگر، باستان شناس و استاد دانشگاه این مطلب را در نشست تخصصی »آثار، 
طرح ها و نقوش دوره سلجوقی« که به همت پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد. او 
با اشاره به اینکه سلجوقیان از طوایف ترکمانان اغز بودند که در شرق ترکستان به صورت صحراگردی زندگی 
می کردند گفت: بعد از سقوط دولت سامانی پسران سلجوق قدرت یافته و کم کم با دولت غزنوی بر سر قلمرو 
وارد منازعه شدند و در سال 416 هجری فتنه بزرگی را در خراسان ایجاد کردند. معماری سلجوقی که به نام 

شیوه رازی نیز معروف است تمامی ویژگی های شیوه های گذشته معماری ایرانی را دارد. دوره سلجوقی بسیاری از سنت های هنری 
بر اساس اسلوب های دوره ساسانی احیا شد و معماری، نقاشی، سفالگری، شیشه گری، فلزکاری، پارچه بافی به نهایت رشد و ترقی 
رسید. او با بیان این نکته که در دوره سلجوقی بار دیگر و همانند دوره ساسانی بسیاری از اشکال هنر و تمدن ایران در قلمرو وسیع 
دولت سلجوقی چون آناتولی، قفقاز، سوریه و آسیای مرکزی گسترش یافت و به کار گرفته شد افزود: در دوره سلجوقی ها برای 
نخستین بار مناطق مختلف ایران دارای وحدت سیاسی شد و حکام سلجوقی حکومتی مقتدر با مرکزیت واحد بوجود آوردند. در 

عهد سلجوقی نیز همانند عهد سامانی بر هنر ایران پیش از اسام تاکید داشتند و در احیا و تجدید آنها می کوشیدند.

معماریسلجوقیاحیایهنر
ساسانیاست

در دوره قاجار سرزمین های بسیار گسترده ای 
سرزمین های  به  و  شده  جدا  ایران  پیکره  از 
و  انگلیس  و  روس  کنترل  تحت  یا  متبوعه 
عثمانی ضمیمه شدند. خاطره این رویدادهای 
زنده  ایرانیان  خاطر  و  یاد  در  پیوسته  شوم، 
مانده و غیر از مواضع رسمی دولت های ایران 
ایران به آن سرزمین ها  تاریخ، مردم  در طول 
که  می نگرند  ایرانی  سرزمین های  چشم  به 
کشورمان  خاک  به  باید  آینده،  در  روزی 
و  فرهنگی  مختلف  دایل  به  بازگردند. 
قفقازی،  اقتصادی و ژئوپلتیکی، سرزمین های 
سایر  تا  بوده  توجه  مورد  بسیار  ایرانیان  برای 
سرزمین های شرقی. گرایش به اتحاد دگرباره 
تا  نیز  منطقه  مردم  میان  در  ایران،  خاک  با 
حد زیادی وجود داشته است. این امر به ویژه 
جمهوری  یا  قفقاز  مسلمان نشین  منطقه  در 
حفظ  ملی  آرمان  یک  عنوان  به  آذربایجان، 

شده است.
منطقه قفقاز و ماوراء قفقاز، یکی از پیچیده ترین 
و  داشته  را  زبانی جهان  و  فرهنگی  بافت های 
علی رغم سیاست های مکرر ملت سازی توسط 
روسیه تزاری، عثمانی ها، دولت مرکزی اتحاد 
کنونی،  مستقل  دولت های  شوروی،  جماهیر 
زیادی  حد  تا  آن،  فرهنگی  ناهمگون  بافت 
حفظ شده است. عمده سیاست های فرهنگی 
پی گرفته  این هدف  با  نظام ها،  این  از جانب 
همسویی  و  همانندی  هرگونه  از  که  می شد 
مردم این مناطق با مردم ایران جلوگیری شده 
و آن ها را در قالب قومیت هایی دینی و زبانی و 
حتی تاریخی، متفاوت از هویت تاریخی ایرانی 

نشان دهند.
قفقاز  در  تزاری  ساله خاء حکومت  دو  دوره 
که پس از انقاب اکتبر روی داد، پای بسیاری 
و  انگلیس  آلمان،  نظیر  بیگانه  کشورهای  از 
عثمانی را به این منطقه کشید. منطقه قفقاز، 
حکومت  بندپروازی های  آماج  همه  از  بیش 
ترک های جوان در استانبول قرار داشت؛ آنان 
با این نیت که از طریق الحاق آن جا به خاک 
خود، جبران شکست های فضاحت بار خود در 
جنگ اول را کرده و راه را برای کنترل آسیای 
هموار  درازمدت  در  آن  الحاق  یا  و  مرکزی 
نفع  به  قفقاز  در  دخالت  به  اقدام  می سازند، 
خود کردند. مردم گرجی و ارمنی، دِل خوشی 
و  نداشتند  ترک ها  ایدئولوژیکی  باورهای  از 
حکومت محلی باکو نیز اگرچه گرایش بدانان 
راه  و  شده  ترک ها  نیات  متوجه  اما  داشت، 
شاید  و  گرفته  آنان  مقابل  در  را  جداسری 
حکومت  اندام  عرض  برای  راه  که  بود  همین 

ایران باز شد. 
سده  اوایل  و  نوزدهم  سده  در  قفقاز  منطقه 

در  را  ایرانیان  از  بزرگی  جمعیت  بیستم، 
و  ایرانی  جامعه  سیه روزی  از  که  داشت  خود 
زندگی  و  کار  هوای  به  مرکزی،  دولت  ضعف 
در  کار  با  تا  بودند  شده  دیار  آن  راهی  بهتر، 
خود  خانواده  برای  اندوخته ای  سامان،  آن 
از  زیادی  تعداد  زمان،  این  در  البته  بفرستند. 
ایرانیان، به همراه خانواده خود در آن منطقه 
می زیسته و متحمل کدورت ها و دشواری های 
متعددی می شدند که از طریق عمال حکومتی 
ایران  حکومت  می شد.  داشته  روا  آنان  به 
امورات  به  رسیدگی  نیت  به  زمان،  این  در 
مشکات  فصل  و  حل  و  آن جا  ایرانیان 
هیئتی  عمومی،  آشفتگی  از  ناشی  پیش آمده 
را بدانجا گسیل کرد که به »هیئت فوق العاده 
بر  هیئت،  این  ریاست  شد.  معروف  قفقازیه« 
عهده سید ضیاء الدین طباطبایی بود. هیئت 
داشت  مأموریت  نخست  قفقازیه،  فوق العاده 
که پیمان هایی با دولت محلی و تازه تأسیس 
حزب مساوات برقرار سازد که در باکو مستقر 
اِعمال  قفقاز  مسلمان نشین  منطقه  بر  و  شده 
دسیسه  با  جمهوری،  این  نام  می کرد.  قدرت 
نامگذاری  آذربایجان  جمهوری  به  عثمانی ها، 
بر  ارضی  زیاده خواهی  آشکارا،  که  بود  شده 
علیه ایران بود و دولت ایران و جنبش خیابانی 
آن  به  استانبول،  در  ایران  سفیر  و  تبریز  در 

واکنش نشان داده بودند.
هیئت فوق العاده قفقازیه، موضوع ترانزیت کاا 
و حل و فصل مسائل گمرکی، حمل محصوات 
کنسولی  قرارداد  و  تلگرافی  قرارداد  پستی، 
ایران  دریایی  ناوگان  تقویت  و  طرفین  بین 
خود  کاری  برنامه  در  را  مازندران  دریای  در 
ایران،  خارجی  سیاست  کلی  خط  اما  داشت. 
برقراری نوعی همگرایی در بین دو کشور بود؛ 
آذربایجان  جمهوری  دولت  دو  که،  به نحوی 
قالب  در  خود  استقال  حفظ  ضمن  ایران،  و 
یک دولت جمهوری و یک کشور شاهنشاهی، 
طی  در  بپردازند.  کنفدراسیون  یک  ایجاد  به 
نماینده  فیروز  الدوله  نصرت  که  مذاکراتی 
ایران و علیمردان بیگ توپچی باشی اف نماینده 
حاصل  توافقاتی  می گیرد،  صورت  آذربایجان 
یک  ایجاد  طرح  آن،  اساس  بر  که  می شود 
کشور با دو نظام مستقل از هم ریخته می شود 
؛ هر دو کشور ایران و آذربایجان، دارای دولت 
دو،  هر  ولی  بود؛  خواهند  مستقل  پارلمان  و 
وزارت  نظیر  واحد حکومتی،  دارای تشکیات 
مهم ترین  توافقنامه،  این  بود.  خواهند  خارجه 
اقدام ایران برای اعاده حاکمیت ایران در قفقاز، 

از زمان انفصال از ایران بود.
نفوذ  قفقاز  بریتانیا در  زمان، حکومت  این  در 
عثمانی  روسیه،  دست  داشت  تاش  و  کرده 
توافقنامه  موضوع  کند.  کوتاه  آن  را  آلمان  و 
ایران با دولت آذربایجان قفقاز، به آگاهی لرد 
کرزن ضمن  و  رسید.  بریتانیا  نماینده  کرزن، 
بریتانیا، گفت که  و  ایران  یادآوری هم پیمانی 
وی  متبوعه  دولت  منافع  که  نمی کند  تصور 

با دولت شاهنشاهی ایران در قفقاز اصطکاک 
به  چشم  که  بریتانیا  دولت  اما  باشد.  داشته 
ممتاز  بسیار  موقعیت  و  قفقاز  نفت  چاه های 
ژئوپلتیکی آن شده بود، از هرگونه مانع تراشی 
تا  نکرد.  خودداری  توافق نامه  تحقق  برای 
قفقاز  این که دوره دولت مستعجل دولت های 
سر آمد و لشکر تازه بنیاد ارتش سرخ، منطقه 
بورژوای  از دست اندازی  بهانه جلوگیری  به  را 
کرد.  اشغال  اروپایی،  سرمایه داری  و  جهانی 
در  فرار  راه  یا  جمهوری ها  گردانندگان  همه 
گرفتار  بلشویک ها  چنگال  در  یا  گرفته  پیش 
در هر  آمدند. حکومت سوسیالیستی شوروی 
وضعیت  به  و  مستقر  جمهوری ها  این  از  یک 

پیشین پایان داده شد.
وضعیت  در  چه  اگر  قفقاز  کنفدراسیون  طرح 
گرفته شده  پی  ایران  مرکزی  ضعف حکومت 
فرصت  بود،  روبرو  بی شماری  موانع  با  و  بود 
نکرد.  پیدا  یافتن  رسمیت  و  اجرا  برای  ازم 
می توانستند  کشور  دو  آن،  تحقق  صورت  در 
ایجاد  برای  را  راه  از طریق همگرایی مستمر، 
ارتش و اقتصاد یگانه هموار سازند. حالت یک 
کشور با دو نظام، در دنیای پرآشوب آن زمان، 
کمی عجیب و شگفت انگیز بود و می توانست 
قلمروهای  سایر  به  تسری  قابل  الگوی  یک 
باشد.  غیره  و  بحرین  نظیر  ایران،  تاریخی 
آن  مشابه  حکومتی  سیستم  وجود  با  امروزه 
داشت  باور  می توان  چین،  و  هنگ کنگ  در 
در  است.  بوده  اجرا  قابل  تجربه ای  چنین  که 
کنفدراسیون  موضوع  مجدد  طرح  صورت 
منطقه ای، می توان راه به سوی آینده ای گشود 
که کشورهای جداشده از خاک ایران، در قالب 
)همانند  اقتصادی   - سیاسی  اتحادیه  یک 
کنفدراسیون  یک  قالب  در  و  اروپا(  اتحادیه 
استقال  بازگرداندن  برای  را  راه  و  آمده  گرد 
چنین  سازند.  هموار  خود  واقعی  اقتدار  و 
قلمرو  تضمین  ضمن  می تواند  کنفدراسیونی 
سیاسی هر کدام و جلوگیری از تحلیل آن در 
راه  اعضاء،  از  یکی  قالب  در  یا  مجموعه  کل 
پیشین  تاریخی  اختاف  و فصل  برای حل  را 
تفاوت  آینده،  ایران  کنفدراسیون  کند.  آماده 
گروه های  ادعای  مورد  فدرالیسم  با  ماهوی 
قومی داشته و برخاف نیروی بالقوه مرکزگریز 
دارد،  و جدایی خواهانه که در بطن آن وجود 
واحد  مجموعه  یک  در  سرزمین ها  اتحاد  بر 
در  که  بستری  می گذارد.  انگشت  سیاسی 
حقوق  و  اقتصاد  فرهنگ،  مردم سااری،  آن، 
چپاول  راه  و  گذارده  توسعه  به  رو  انسانی 
 ثروت های ملی منطقه ای را بر روی بیگانگان 

ببندد.

بیشتر درباره هیئت فوق العاده  برای اطاع   
آذری  به:  کنید  نگاه  آن،  سرانجام  و  قفقازیه 
فوق العاده  هیئت   .)1379( رضا  شهرضایی، 
امور  وزارت  تهران:  نخست.  چاپ  قفقازیه. 

خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

literature
ادبیات

علیرضا غفاری حافظ

محمد آمره 
پژوهشگر مسائل قومی

طرحی برای آینده
ایدهتاریخیکنفدراسیونایرانوقفقاز؛

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 25  8 صفحه



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
چاپ گلها      سال چهارم  شماره 25  8 صفحه

پخش: موسسه اطاعات
نشانی: فردوسی، خیابان موسوی ، کوچه آرایه، پاک7، واحد 12

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.com زیر نظر شورای سردبیری

مدیراجرایی:
محمد آمره

همکاران این شماره:
دکتر عطااله عبدی، دکتر هژیر تهرانی، علیرضا 

غفاری حافظ، داریوش احمدی، جعفر وثوقی، 
محمد آمره، مجید بجنوردی، مهرشاد ایمانی، امید 

اخوی، امیر آقاجانی، مسعود رضایی

»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.

ایمیهنسبزمهر
ایشهرگنبضشعر
ایدوربهجان
نزدیک
اینوردلودیده
درهرورقسنگت
شعریاستاهورایی.

ازهروجبخاکت،
یکنابغهروییده،
ایرانعزیزمن،
ایجانعزیزمن!
کارونتوانشاکرد،
قانونسعادترا.
جمشیدتوبیناکرد،

کاخفرملترا.
منصورتوبااکرد،
قدرسربیمرگی.
خیامتوافشاکرد،
اسرارمحبترا.
ایرانعزیزمن،
ایجانعزیزمن!

تیرنظرآرش،
درسینهنهاندارم.
»شهنامه«یعالمساز،
ازفضلکیاندارم.
برقصدکمانبازان،
بررغمکمانسازان،
چونماهنوتهران،

ابرویکماندارم.
ایرانعزیزمن،
ایجانعزیزمن!
باعشقخدادادت،
پیمانوفاباقیاست.
ازدخت»صفی«
بهرت،

پیکیزصفاباقی
است.
ازمیربخارایی،
نادارِیدارایی.
ازپیرسمرقندی،
پیغامسخاباقیاست
ایرانعزیزمن،

ایجانعزیزمن!
مارابهدلتنگت،
اییاربههمآور.
صدبارتورامیرم،
یکباربههمآور.
برگلشنگلخندت،
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ایرانعزیزمن،
ایجانعزیزمن!
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ایرانعزیزمن،
ایجانعزیزمن!

ایران 
عزیز من
گلرخسار صفی اوا

معرفیمجموعهیبازارتاریخیتبریز

میراثی جهانی که طعمه حریق شد

تبریــز از دوران باســتان مکانــی بــرای تبــادات فرهنگی 
اســت و مجموعــه ی بــازار تاریخــی یکی از مراکــز تجاری 
ــازار تاریخــی  در جــاده ی ابریشــم اســت. مجموعــه ی ب
تبریــز متشــکل از یــک مجموعــه ســاختمانهای آجــری 
ــی  ــای حصارکش ــته و فضاه ــم پیوس ــیده، به سرپوش
شــده اســت کــه بــرای کارکردهــای گوناگونــی طراحــی 
شده اســت. تبریــز و بــازارش در ســده ی ســیزدهم 
ــان  ــتان آذربایج ــز اس ــه در مرک ــز ک ــه تبری هنگامی ک
شــرقی قــرار دارد مرکــز پادشــاهی صفــوی شــد موفق و 

مشــهور بوده انــد. در ســده ی 16 شــهر تبریــز پایتختــی 
ــت  ــدرت دول ــعه ی ق ــل توس ــی بدلی ــت داد ول را از دس
ــب  ــوان قط ــم بعن ــده ی هجده ــان س ــا پای ــی ت عثمان
ــد. ایــن یکــی از کاملتریــن نمونه هــای  تجــاری باقی مان

نظــام تجــارت ســنتی و فرهنگــی ایــران اســت.
ارزش جهانی برجسته

مجموعــه ی بــازار تاریخــی تبریــز در مســیر یکــی 
ــرق  ــی ش ــیرهای بازرگان ــن مس ــت و آمدتری ــر رف از پ
غــرب متشــکل از یــک مجموعــه ســاختمانهای آجــری 
ــی  ــای حصارکش ــته و فضاه ــم پیوس ــیده، به سرپوش
شــده اســت کــه بــرای کارکردهــای گوناگونــی طراحــی 
شده اســت. ارتبــاط فعالیتهــای تجــاری و بازرگانــی 
اجتماعــی بــا فعالیتهــای آموزشــی و مذهبــی در اینجــا 
ــا  ــت ب ــه بدق ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــردآوردی ش گ
ســبک معمــاری ســازمان یافته ی اجتماعــی و حرفــه ای 
بــازار کــه بــرای مــدت بیــش از چندقــرن و درون یــک 
نهــاد بهــم پیوســته و مجزای در دســترس ســاخته شــده 

ــه اســت. درهــم آمیخت
مجموعــه ی بــازار تاریخــی تبریــز بدلیــل ســده ها 
ارتبــاط کهــن تجــاری شــرق و غــرب و بخاطــر اعطــای 
ــی یکــی  ــای مالیات ــه و معافیت ه ــک سیاســت عاقان ی
از مهم تریــن مکان هــای بین المللــی بــرای تبــادات 

ــت. ــی بوده اس ــادی و فرهنگ اقتص
بــازار تاریخــی تبریــز شــاهد زنــده ی یکــی از کامل تریــن 
مجموعه هــای فرهنگــی اجتماعــی و اقتصــادی در میــان 
ــک  ــده ها درون ی ــول س ــازار در ط ــن ب ــت. ای بازارهاس

مجموعــه ی اســتثنایی فیزیکــی اقتصــادی ، اجتماعــی 
سیاســی و مذهبــی توســعه یافته اســت. در چنیــن 
ــغل ها و  ــا، ش ــژه ای کارکرده ــاری وی ــاختارهای معم س
افــراد از فرهنگ هــای گوناگــون در یــک فضــای منحصــر 
ــازار  ــای ب ــش دیرپ ــد. نق ــم آمده ان ــا گرده ــرد پوی بف
تبریــز در ســاختار همیشــگی اش و گوناگونــی گســترده 
ــه ی آن  ــه ی دوطرف ــاختمان های یکپارچ ــاری س و معم
کــه یــک طــرح اولیــه بــرای برنامه ریــزی شــهری ایــران 

ــت. ــاب یافته اس ــد بازت دارن

مجموعــه ی بــازار تاریخــی تبریــز بدلیــل ســده ها 
قــرار داشــتن در مســیر بازرگانــی شــرق غــرب یکــی از 
ــی در  ــی بین الملل ــاری و فرهنگ ــز تج ــن مراک مهم تری
آســیا و جهــان بیــن ســده های 12 و 18 میــادی بــود. 

بــازار تبریــز یــک نمونــه ی اســتثنایی یــک محــدوده ی 
ــاا و  ــوع ب ــه در تن ــت ک ــاری شهری اس ــادی معم اقتص
ــاب  ــه بازت ــای یکپارچ ــاختمان ها و فضاه ــاری س معم
یافته اســت بــازار یکــی از ســاختمان های فرهنگــی 
اقتصــادی اســت و پیچیدگــی زیادش، نســبت بــه ارزش 
ــهادت  ــز ش ــی تبری ــگ تعامل ــی و فرهن آن در بازرگان

می دهــد.
ــی از  ــرای یک ــده ای ب ــاهد زن ــز ش ــی تبری ــازار تاریخ ب
کامل تریــن مجموعه هــای تجــاری و اجتماعــی فرهنگــی 
ــی،  ــه ی فیزیک ــک مجموع ــن ی ــن بازارهاســت. ای در بی
ــتثنایی  ــی اس ــی و مذهب ــی، سیاس ــادی، اجتماع اقتص
ــل  ــتراتژیکش و بدلی ــت اس ــر موقعی ــه بخاط ــت ک اس
سیاســتهای خردمندانــه ی بخشــش و معافیت هــای 
ــاهد  ــک ش ــوان ی ــده بعن ــن س ــس از چندی ــی پ مالیات
ــز  ــازار تبری ــان پابرجاســت. ب اســتثنایی تمــدن، همچن
درون یــک نظــام اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی کــه 
ــتند  ــژه ای داش ــگاه وی ــاری جای ــازه های معم در آن س

توســعه یافته اســت.
بــازار تاریخــی تبریــز نمونــه ی یــک مجموعــه ی 
بهــم پیوســته ی چنــد بعــدی شهری اســت کــه در 
آن ســازه ها و فضاهــای معمــاری شــکل داده شــده، 
توســط فعالیت هــای اقتصــادی و ارتباط هــای ضــروری 
ــاختمان ها و  ــادی از س ــداد زی ــت. تع ــم پیوسته اس به
ــژه در یــک فضــای نســبتا جمــع و جــور  ســازه های وی
در آنچــه کــه تقریبــا یک ســازه ی مجــزای بهم پیوســته 

ــا متصــل هســتند. ــز و متقاب اســت متمرک

بنــای معرفــی شــده شــامل همــه ی عناصری اســت کــه 
ــازار  ــد. تمــام ب ــرای نشــان دادن اهمیــت آن ضروری ان ب
تبریــز از ســده ی 18بخوبــی محافظــت شــده و معمــاری 
ــظ  ــی را حف ــاختمان های بازرگان ــت س ــک فهرس آن ی
کرده اســت. ارتبــاط بیــن ســاختمان فیزیکــی و در حــال 
کار آن، در بســیاری از مــوارد هنــوز بطــور مشــخص در 

حــال کار و فعالیــت هســتند.
ــرای اهمیــت  ــع غنــی تاریخــی شــاهد معتبــری ب مناب
ــخ و ســاختار همیشــگی ان  ــز در درازای تاری ــازار تبری ب
بیــان کرده انــد. بافــت بــازار کــه پــس از زمیــن لــرزه ی 
ســال 1780 ساخته شــده هنــوز طــرز کار و مــواد دوره 
ــای  ــده و پوی ــکان زن ــوز م ــازار هن ــد. ب را نشــان می ده
اقتصــادی اســت و گواهــی بــر غنــای و قدمــت طوانــی 
تبــادات اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگیــش می باشــد.

مجموعــه ی بــازار تاریخــی تبریــز بطور رســمی در ســال 
1975 حفاظــت شــد و هنــوز تحــت نظــارت واحدهــای 
ویــژه ســه منطقــه ی محافظــت شــده ی متفــاوت 
ــک  ــده ی ــدا ش ــه ی کاندی ــک منطق ــده )ی ــت ش تثبی
منطقــه ی حائــل و یــک منطقــه ی دورنما(کــه موضــوع 
برنامه ریــزی  در  همــکاری  ویــژه ی  آئین نامه هــای 
ــن  ــرار دارد. در ای ــت ق ــت محافظ ــتند تح ــناد هس اس
ــد اجــازه ی ســازمان  ــت نیازمن ــوع فعالی ــر ن مناطــق ه
ــران  ــع دســتی ای میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنای

اســت.

جعفر سلمان نژاد

بیرونــی  نــام  و   )Endonym( بومــی  نــام  دربــاره  توضیحــی 
 )Exonym (

ــز  ــه ج ــه ب ــم ک ــه پرداختی ــن قضی ــه ای در بخشــهای پیشــین ب
ایــران کــم نیســتند کشــورهایی کــه دارای دو نــام بومــی و بیرونی 
هســتند.نام بومــی کشــور همــان نامــی اســت کــه از ســوی دولــت 
و مــردم همــان کشــور بــه کار مــی رود و نــام بیرونــی نامــی اســت 
ــا  ــن نام ه ــه ای ــرد دارد. نمون ــی کارب ــن الملل ــطح بی ــه در س ک
ــم  ــس ه ــان و گری ــا ااس ، یون ــان ی ــد و آلم ــون دویچان همچ
مــورد اشــاره قــرار گرفتنــد. بنابرایــن اگــر بــر فــرض دولــت آلمان 

ــا نام هــای  یعنــی کشــوری کــه در ســطح بیــن المللــی بیشــتر ب
ــه  ــود ب ــناخته می ش ــوی ش ــان فرانس ــی و آلم ــی جرمن انگلیس
هــر دلیلــی تصمیــم گرفــت و بــه دولتهــای خارجــی دیگــر ابــاغ 
کــرد کــه از آن روز بایــد نــام بومــی دویچانــد را بــه کار ببرنــد 
ــد توســط خــود  ــام دویچان نمی تــوان گفــت کــه قبــل از ایــن ن
مــردم آن کشــور در متــون و اســناد خودشــان کاربــردی نداشــته 

اســت و ایــن نــام یــک نــام جدیدالــواده اســت.
بــا ذکــر ایــن مقدمــه بــه ایــن نکتــه می پردازیــم کــه خوشــبختانه 
کاربــرد نــام ایــران چــه بــه معنــای ســرزمین جغرافیایــی چــه بــه 
ــده  ــکیل دهن ــر تش ــد از عناص ــی بهره من ــت سیاس ــای دول معن
ــورد  ــال م ــش از س ــی پی ــون فارس ــدر در مت ــت آن ق ــک دول ی
ــادی  ــی 1935 می ــام یعن ــن ن ــت ای ــکیک قدم ــه و تش مغالط
ــه راســتی جــای شــگفتی فــراوان  ــکار آن ب فــراوان اســت کــه ان
ــه دلیــل محدودیــت فضــای نشــریه در ایــن مقــال تنهــا  دارد. ب

ــناد و  ــران در اس ــن ای ــام که ــر از ن ــه دیگ ــد نمون ــر چن ــه ذک ب
ــم:  ــون فارســی بســنده می کنی ــده از مت ــا مان ــه ج ــدارک ب م

پیشینهنامایراندربخشیازادبیاتفارسی:
ــدر  ــی و پ ــدار ایران ــاعر نام ــمرقندی ش ــی س ــداه رودک 1- ابوعب
ــه  ــاب ب ــته خط ــامانیان می زیس ــان س ــه در زم ــی ک ــعر پارس ش

ــراید:  ــن می س ــامانی چنی ــد س ــن محم ــد ب ــر احم ابوجعف
خسرو بر تحت نشسته 

شاه ملوک جهان امیر خراسان
شادی بوجعفر احمد ابن محمد

آن مه آزادگان و مفخر ایران
ــم  ــده پنج ــاعر س ــی ش ــری دامغان ــه منوچه ــت ک ــب اس 2- جال
خورشــیدی هــم کمــی بعــد در ســتایش ســلطان محمــود غزنــوی 

ــراید:  ــن می س ــامانیان چنی ــمن س ــب و دش رقی
“ای سپاهت را سپاهان رایتت را ری مکان
ای ز ایران تا به توران بندگانت را وثاق "

منوچهــری دامغانــی بــاز هــم در اشــعاری دیگــر بــه ایــران 
می پــردازد:

زود شود چون بهشت، گیتی ویران
بگذرد این روزگار سختی از ایران

3-ســعدی شــیرازی در بــاب اول بوســتان در وصــف عــدل و تدبیــر 
و رای ضمــن اشــاره بــه دارا چنیــن ســروده اســت: 

بگفت ای خداوند ایران و تور
که چشم بد از روزگار تو دور 
من آنم که اسبان شه پرورم

به خدمت بدین مرغزار اندرم
وی هم چنین سروده است : 

“تو کافتاب زمینی به هیچ سایه مرو
مگر به سایه دستور و مفخر ایران".

ــت ــدودول ــکواح ــونی ــرانهمچ ــامای ــینهن پیش
سیاســی:

نــام ایــران بــه شــکل امروزیــن آن از دوران ساســانی تثبیــت شــد و 
نامهــا و ترکیبــات خــاص همچــون ایــران دخــت، ایــران گشنســب، 
ایــران خــرد نشــان می دهــد کــه کاربــرد نــام ایــران تــا چــه حــد 

در ایــن دوران گســترده بــوده اســت.
حتــی در دوران انفصــال در برپایــی دولــت فراگیــر ملــی همچــون 
دوران اســامی پیــش از صفویــه نیــز اســتفاده از نــام ایــران کاربــرد 
ــی  ــام در دوران حکمران ــن ن ــتفاده از ای ــته اســت. اس ــراوان داش ف
ــور  ــه وف ــم ب ــول ه ــان مغ ــینان چنگیزخ ــی جانش ــان یعن ایلخان
دیــده می شــود. تیمــور لنــگ در نامــه بــه ســلطان بایزیــد عثمانــی 

ــران می نویســد. ــام ای در بیــش از ششــصد ســال پیــش از ن
ــا برپایــی دولــت فراگیــر ملــی صفــوی در ایــران و قــوام یافتــن  ب
ــت مرکــزی نیرومنــد کــه وظیفــه حراســت از حــدود و  یــک دول
ــم  ــتر ه ــران بیش ــام ای ــرد ن ــت کاب ــده داش ــران را برعه ــور ای ثغ
می شــود. بــه عنــوان مثــال ،شــاه تهماســب صفــوی در جوابیــه ای 

ــد:  ــه او می گوی ــاب ب ــی خط ــلیم عثمان ــلطان س ــه س ب

"ســیصد هزارکــس برداشــته بعرابــه و تــوپ و تفنــگ و یــراق چهار 

ســاله واســعاد حمایــت القــاس متوجــه ایــران شــدی و بعــد از آنکه 
بحوالــی ایــن دیــار رســیدی، نتوانســتی کــه یکــروز توقــف کنــی 
ــا گرفتــار ســاخته، بخــاک تیــره  ــه صــد ب آخراامــر بیچــاره را ب

برابــر ســاخته مراجعــت نمــودی..." 
در میثــاق نامــه بــزرگان ایــران بــا نادرشــاه افشــار در دشــت مغــان 

هــم نــام ایــران بــه وضــوح دیــده می شــود: 
" تمــام اهــل ممالــک از ســید و فاضــل و عالــم و جاهــل و خــرد 
ــر را در  ــا و پی ــر و برن ــر و کبی ــرک و صغی ــزرگ و تاجیــک و ت و ب
صحــرای مغــان در اردوی ظفرنمــون احضــار فرمــوده خواهشــمند 
ــود از  ــرای خ ــه از ب ــد ک ــرر فرمودن ــته مق ــور گش اذن کات و ابی
سلســله صفویــه یــا از ســایر طبقــات امــم هرکــس را کــه خواهیــم 
ــران آنچــه  ــی ای ــه ســلطنت و ریاســت قبــول کنیــم چــون اهال ب
ــت  ــده از گل خیــر بوســتان دول ــروزگار خــود دی در ایــن مــدت ب

ــود..."  صفویــه ب
ــران در  ــای ای ــه ج ــیا ب ــی پرش ــن الملل ــام بی ــود رواج ن ــا وج ب
ــی  ــرای ادوار تاریخ ــه ب ــود ک ــده می ش ــی گاه دی ــون انگلیس مت
ــی  ــون انگلیس ــران در مت ــام ای ــم ن ــوی ه ــله پهل ــش از سلس پی
بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال نویســنده هنــدی ، 
 Decisive نــام  بــه  خــود  کتــاب  در  جوگلــکار  جایوانــت 
 Battles India Lot (326 B. C. to 1803 A. D) 
از قــول نادرشــاه افشــار در وصــف شــجاعت ســردار او احمــد خــان 
ــرقی  ــه ش ــاهی در نیم ــه پادش ــل وی ب ــس از قت ــه پ ــی ک ابدال
شاهنشــاهی او دســت یافــت و نــام احمــد شــاه درانــی را گرفــت و 
زمینــه ســاز تشــکیل کشــوری بــه نــام افغانســتان در قــرن بعــدی 

ــد:  ــن می نویس ــد چنی گردی
 Nadir Shah used to say in admiration that he

 had not met in Iran, Turan and Hindutan any

 man of such laudable talents as Ahmad Adbdali
.possessed

در ادوار بعــدی همچــون قاجاریــه کــه پیــش از دوران پهلــوی بــر 
ــات  ــناد و مکاتب ــی اس ــز در تمام ــد نی ــی می کردن ــران حکمران ای
ــات  ــه مکاتب ــی از جمل ــان فارس ــه زب ــده ب ــا مان ــه ج ــی ب دولت
کشــوری و لشــکری ، روزنامه هــای دولتــی و صــدور فرمــان 
ــرح  ــن ط ــود. بنابرای ــده می ش ــران دی ــام ای ــا ن ــروطیت تنه مش
ادعــای جدیــد بــودن نــام ایــران و اطــاق آن بــر ایــن کشــور کهــن 

ــت. ــی معناس ــأ ب ــال 1935 کام در س

پینوشتها:
ــه  ــتره س ــرزمینی در گس ــزرگ س ــران ب ــز ، ای ــر ، عزی 1-آریانف
میانــرودان ، چــاپ دوم ، تهــران ،انتشــارات ســمرقند ، 1397 
ــان  ــا پای ــتان ت ــی از دوران باس ــت ایران ــد، هوی ــرف ، احم 2-اش

ــران ، 1395 ــی ، ته ــر ن ــاپ چهارم،نش ــوی ، چ پهل
dl.nlai.ir ، 3-سامانه کتابخانه و اسناد رقومی ملی

4-اکهارت ، نادرشاه ، چاپ دوم ، تهران ، امیرکبیر ، 1357
 Joglekar, Jaywant D,Decisive Battles India Lot-5
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سرگذشت نیاکان

ایران نامی کهن 
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