-1-

زبان فارسی و ھويت ايرانيان

محمد جاللی چيمه
)م ـ سحر(

-2-

زبان فارسی و ھويت ايرانيان
نام کتاب :
محمد جاللی چيمه )م.سحر(
نويسنده :
نخست
چاپ :
نوامبر 2006
تاريخ انتشار :
پاريس
محل انتشار:
تماس با م.سحر m.sahar@free.fr :

-3-

نخستين مطلبی که در اين دفتر می خوانيد در سال  1992نوشته شد و در يکی دو نشريهء چاپ پاريس
انتشار يافت .
اما مقاالت سه گانهء بعدی در سال جاری نوشته ودر اختيارانتشارات الکترونيکی فارسی زبان قرار
داده شده اند.
استقبال ِ بسياری از نشريات معتبر فرھنگی ـ اجتماعی ـ سياسی ـ پژوھشی و ايران شناسی  ،که اين
مقاالت را در پايگاه ھای اينترنتی خود درج کردند و نيز رسيدن پيام ھا و تلفن ھای بسياری ازچھار
گوشهء جھان و از سوی صاحب نظران و ايرانيان ِ فرھيخته  ،دلسوز و اھل ِ درد ،مرا بر آن داشت تا
اھميت طرح و پيگيری موضوع  ) ،خاصه در روزگار فعلی( به فراھم آوردن اين دفتر اقدام کنم
باتوجه به
ِ
و حاصل کوشش ناچيز خود را يک جا در اختيار دوستداران قرار دھم.
در پايان مقاالت چھارگانه بخشی از منظومهء بلند »گفتمان الرجال« را که به صورت دوبيتی ھای پی
در پی سروده شده  ،اما ھنوز فرصت انتشار نيافته است  ،بر اين مجموعه افزودم  .زيرا اين دوبيتی ھا
درحقيقت برای من نقطهء آغازی وانگيزه ای بودند برای نوشتن مطالبی که سرانجام به تدوين ِ گفتاری به
نام ِ»دربارهء چند مفھوم « منجر شد و مقاالت بعدی با عنوان ھای »زبان فارسی يا ملت فارس؟« ونيز
»زبان فارسی  ،باستان گرايی و ھويت ايرانيان« ھردو در واقع ادامه آن محسوب می شدند و حاصل ھمان
درگيری ھای فکری و تداوم ھمان انديشه ھايی بودند که يک سال پيش از طرح آنھا  ،در قالب ِ دوبيتی ھا
ی به ھم پيوسته ،لباس شعر و طنز پوشيده بودند .
به ھرحال ھر چھار مقاله ھمراه با آن دوبيتی ھای طنز آميز ھم اکنون ھمراه با ھم در اين دفتر پيش
روی شماست.
انتشار حرفه ای اين کتاب به دالئل متعدد  ،از جمله عدم آشنايی و دسترسی به ناشر ين عالقمند و عدم
امکانات شخصی فعال ميسر نيست .از اين رو ،ناگزير به نشر محدود آن اکتفا می کنم تا چنانچه دوستدار
وعالقمندی يافت شد و انتشارآن را پذيرفت ،اختيار نشر و توزيع وسيع تر و حرفه ای تر را به ھمت ايشان
واگذار کنم.
صالح و طالح متاع خويش نمودند
تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد
م.س
پاريس  ،نوامبر 2006
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فقرات يک ملت عظيم است".
"زبان فارسی ستون ِ
ِ
دکتر غالم حسين ساعدی*

آذربايجان و زبان فارسی
) گناه زبان فارسی چيست؟(

پرسشی است و شکوه اي که تو نيز ھمچون من با خويشتن توانی داشت .خاصه اگر اھل
زبان باشی و از پيوندی که شاعران و نويسندگان با زبان دارند نصيبی برده باشی ،اين
پرسش را طرح خواھی کرد :گناه زبان فارسی چيست؟
خاصه ،اگر ،زبان فرھنگ و ادب و تاريخ کشورت را نشانه تيرھای بی مھری يافته بوده
باشی .از سر درد و به ناگوارشکوه خواھی کرد ،ھنگامی که اين بی مھری از جانب دوستی
و برادری بوده باشد و آنگاه که تير از کمان خودی رھا شده باشد ،يعنی به ھنگامی که تيشه
خويش در کمين ريشه خويش ديده باشی!
و نخستين بار که از خود چنين پرسيدم؛ روزی بود از روزھای دراز غربت ،که در خانه
دوستی با ھموطنی روبرو شدم و دريافتم که پس از سالمی که با او ،گفتم و پاسخ کوتاھی
که شنيدم ،کالمی با من نگفت تا مبادا به فارسی سخنی گفته باشد ،در آنجا من از خود
پرسيدم :براستی گناه زبان فارسی چيست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الفبا شماره  7چاپ پاريس
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از آن پس نيز بارھا اين پرسش را طرح کرده ام ،به ويژه آنگاه که با برخی از ھم ميھنان
ايرانيت خود شمرده اند و
خود روبرو شده ام که متأسفانه تکيه بر قوميت را ُمقدم بر
ِ
پرستش ِ زبان ھا و گويش ھای منطقه ای را در کشور ما تا به حدی رسانيده اند که متکلمين
و گويندگان ايرانی اين زبان ھا را " َ
ملت" جداگانه ای ِانگاشته و مردم ايران را تنھا بر
فرق ِ" گوناگون تقسيم کرده و در برابر يکديگر
مبنای گويش ھا و زبان ھاشان به "ملل" و " ِ َ
قرار داده اند.
و امروز بار ديگر اين پرسش را با شما در ميان مي گذارم ،نه از سر خشمی ،يا
مصلحتی ،يا سياستی ،که نه مصلحت انديش و نه سياست پيشه ام ،بل از سر دردی که اھل
درديم و بس.
پس چيست؟ براستی گناه اين زبان چيست؟
زبانی که در دربار پادشاھان ترک باليد و رونق يافت ،در خورد کدام بی مھری شماست؟
زبانی که شاھنامه فردوسی اش و بوستان و گلستان سعدی اش و بسياری ديگر از آثار
ارجمند ادبی ،علمی ،فلسفی ،دينی اش به پادشاھی ترک ھديه شده است ،سزاوار کدام
ناسپاسی ترکانه می تواند بود؟ بنگريد ،به تاريخ ادبيات اين زبان بنگريد،عظيم تر بخش آن
در ستايش شاھان و سرھنگان و اميران و غالمان ترک است .بيش از ھزار سال شاعران
ايرانی به اين زبان ،در ستايش حکومتگران ترک سروده اند ،و بسا بيش از بسياری از
قطعه ھا و قصيده و نيز غزل ھا و رباعی ھای پارسی سرود ستايش سبکتگين و آلپتکين و
محمود و مسعود و آلب ارسالن و طغرل و طغتگين و چغری و طغری و سلجوق و تگين و
تموچين و ھالکو و سنقر و ُ
سلغروخان و بک و خاقان و اتابک و تيموری و غوری و آق
قويونلو و قره قويونلو صفوی و افشار و قاجار بوده است.
و نيز جائی برای پيراھن عثمان کردن از سلسله اخير که ترک تبار نبود نيز باقی نمانده
است ،زيرا ديدم و ديدند که اينجا نه شاھنامه ای در وجود آمد و نه بوستان و گلستانی به ثمر
نشست ،که ميراث عظيم شعر و ادب فارسی يادگار دوران ھای پيشين است .پس بھانه ھا را
کوتاه تر کنيم و از خود بپرسيم :به راستی گناه اين زبان چيست؟ که در طول بيش از ھزار
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سال در ستايش و نيز در سايه حمايت سلسله ھای ترک تبار باليد و رونق يافت؟ و چه بسيار
بودند از اين شاھان و اميران ،که اگر ذوقی داشتند ،خود به زبان فارسی مي سرودند .گناه
اين زبان چيست که تقريبا ھمه مفاخر بزرگ ادبی ،فرھنگی ،تاريخی ،فلسفی که شما آنان
را آذربايجانی می دانيد ،شاھکاريشان را ،در اين زبان آفريده اند و اينچنين به سھم خود در
اعتالی اين زبان کوشيده اند؟ چگونه است که شما نظامی و خاقانی و قطران و صائب و
شھريار را که از شاعران بزرگ ايرانند و از اران و آذربايجان برخاسته اند از آن خود می
دانيد اما ،حاصل رنج و ميراث بزرگ فرھنگی و ادبی آنان را به بی مھری می نگريد .از
حکمای ارجمندی ھمچون سھروردی به نيکی ياد می کنيد و او را از آن خود می شماريد،
اما بياد نمی آوريد که فلسفه اشراق او احيای حکمت باستانی ايران بود.
از بابک خرمدين به حرمت سخن می گوئيد و با شوق و شور از او نام مي بريد و بپاس
آنکه از آذربايجان برخاسته بود ،فرزندان خود را به ياد او بابک نام می نھيد ،اما در عين
حال فراموش می کنيد که بابک مزدکی بود و ايرانی بود و بيش از بيست سال در برابر
سيطره خلفای عرب درايستاد و جنبش ھای مردمي ايران را در آذربايجان راھبری کرد؟
راستی را ،چگونه مي توان به ستار و باقر و ثقةاالسالم و خيابانی باليد ،و آخوندزاده و
صابر و ميرزايوسف تبريزی و ميرزا آقا تبريزی و مشيرالدوله پيرنيا و مستشارالدوله و
بسياران ديگر را که فھرست نامشان به صد دفتر نشايد برشمرد ،از مفاخر قومی و واليتی
خود دانست ،اما آرزوھای نيک خواھانه آنان را به ُخردی نگريست و به رنج ھائی که
بردند و خون دل ھائی که در راه آزادی مردم ايران خوردند ،به ديده اعتنا ننگريست؟ به
راستی چگونه می توان اين بزرگان را بزرگ انگاشت و صالح انگاشت و خودی انگاشت،
اما افکار آنان و آمال آنان را از آن خود ندانست؟ اين بزرگان و نيکان و صالحان ،بي
حاصل رنج و ميراث بزرگی که در ھمه زمينه ھا از برای ما ايرانيان بيادگار نھاده اند
چگونه مايه فخر و مباھات شما توانند بود؟ چنانچه خدای ناخواسته ،اينان را که از مردان
بزرگ سرزمين ما ھستند ،تنھا به گناه آنکه در مقام فرھنگسازان ايرانی ھمه نبوغ خود را
به زبان فارسی بخشيده اند و در قلمرو اين زبان به اعتالی فرھنگی ،ادبی ،فلسفی اجتماعی
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وسياسی جامعه خود کوشيده اند ،درحاشيه قراردھيد ،آنوقت از آذربايجانی که اينھمه
عزيزش مي داريد و ھويتی جدا از پيکرۀ بزرگ ايران برای او تصور مي کنيد ،چه چيزی
باقی خواھد ماند؟ از اين سپس به کدام يک از مفاخر قومی خود خواھيد باليد؟ به کدام يک
از شخصيت ھای فرھنگی ،ھنری ،سياسی يا تاريخی خود مباھات خواھيد کرد؟ راستی را
چگونه می شود که پيکره نظامی را از طال ريخت و در شھر گنجه از برای او زيارتگاه
ساخت ،اما به آثار او و به زبان او مھر و دوستی نورزيد؟ نظامی بيرونی از آثارش چيست
به جز مشتی خاک و يک مقبره؟ به راستی از شھريار تبريزی ،بيرون از ديوان فارسی
ھزار صفحه ای اش و بيرون از غزل ھای ناب و دلنشينی که او را در کنار سعدی و حافظ
شھريار غزل
قرار داده است ،چه بر جای خواھد ماند؟ و ديگر اينکه براستی ،اگر در وجود
ِ
معاصر فارسی ،ذره ای بي مھری و يا زبانم الل ،کمترين کينه ای از آنگونه که ديگران در
دل گروه اندکی ازايرانيان نسبت به زبان فارسی برانگيخته اند ،راه يافته بود ،در اينصورت
آيا او به سرودن حتی يک بيت از آنھمه شعرھای زيبا توانا می بود؟ پس چگونه می توان
شھريار را عزيز داشت اما زبانی که او وجود خويش و انديشه خويش و درد و رنج و عشق
و عواطف خويش را در آن بيان کرده است ،دوست نداشت؟
می شنوم گاه ،که از »پان فارسی« سخن مي گوئيد ،از »شوينيسم فارس« شکوه می کنيد!
کدام فارس؟ کدام پان؟ کدام شوينيسم؟ اگر منظور شما از شوينيست فارس آنھايند که "به
پارسی سخن می رانند" يا از زبان فارسی دفاع می کنند ،ھيچ می دانيد که بر آنان چه تھمت
ناسزاواری روامی داريد؟
بيادآريد که اين زبان ارث پدر ھيچ يک از ايرانيان نيست .خواه آذری باشند يا شيرازی،
ُکرد باشند يا ُلر ،يا اصفھانی و خوزی و بلوچ .باری ھمه ايرانيان در ساختن و آفرينش ھای
فرھنگی – ادبی اين زبان مشارکت داشته اند و سھيم اند و در اين ميان سھم آنان که از ّ
اران
و آذربايجان برخاسته اند اندک نيست .نظامی را بياد آوريد ،مزار او در گنجه است و آثار
او در سراسر ايران پراکنده است خاقانی در شروان است و شمس از تبريز بود و صائب و
شھريار و ساعدی و بسياران ديگر نيز .پس من که زبان مادريم پارسی است ،چگونه بيش
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از تو ھموطنم ،که زبان مادريت ترکی آذری است نسبت به اين زبان مدعی ارث و ميراث
توانم شد؟ من چگونه بيش از تو بر زبانی ادعای مالکيت کنم که طوطيان پارسی گويش از
تبريز به بنگاله و ھند رفته اند و جالل الدين بلخی ،اين شيفته شمس تبريزش ،مالی روم و
ِموالنای ترکيه امروزی است؟ من چگونه بيش ازتو ارث و ميراث از زبانی طلب کنم ،که
پادشاھان ترک رواجش داده اند و بخش اعظم آثار ادبی اش پيشکش به آنھا يا در ستايش از
آنان است؟ و نيز خالی از معنايی نيست که انديشمندانی ھمچون آخوندزاده ،طالبوف تبريزی
و ميرزا آقا تبريزی ،پيرنيا ،رشديه ،کسروی و پورداود که از نخستين طرح کنندگان و
آورندگان انديشه ھای جديد درباره مليت ،ايرانيت ،دولت ملی ،احيای عظمت پيشين ،و نيز
زبان فارسی و آموزش فراگير ملی در ايران ھستند،غالبا آذربايجانی يا آذری نسب بودند.
پس چگونه تھمت »پان فارسی« يا »شوينيست فارس« بيش از تو برازنده من تواند بود؟ اما
پس ضمير خويش به نژاد و خون تکيه زنی وخود را ازتخمهء
اگر خدای ناخواسته در ِ
حکومتگران و سرھنگان و غازيان و اميران ترک پنداری ،آنگاه من به تلخی با تو خواھم
گفت ،باری بدان و آگاه باش که سھم پدران و تبار تو در اين زبان از پدران و تبار من بيشتر
بوده است ،زيرا پدران من رعايای پدران تو شدند و خراج گزار و يا سپاھی پدران تو بودند
و يا از کله ھای آنان منارھای پدران تو ساخته می شد.
با اينھمه اين حاکمان قدرقدرت قوی شوکت اعلی مرتبت ،ھيچ و ھرگز با اين زبان دشمنی
نکردند .به اين زبان ستوده شدند ،و از اين زبان مشروعيت يافتند و پايه ھای حکومتشان را
مثال آغشته به طنزی سياه نبود .نه ،آن حاکمان
استوار کردند .اما نه ،اين که گفتم بيش از
ِ
ھم پدران تو نبودند .پدران تو نيز ھمانا پدران من بودند و سرگذشت آنان يکی بود و
سرنوشتی يگانه يافتند ،با ھم زيستند ،با ھم عاطفه ورزيدند ،با ھم به دينی اعتقاد يافتند ،باھم
در جنگھا به قتل رسيدند ،با ھم در ترانه ھای روستايی من يا باياتی ھای تو و در نوای نی
من يا در ساز تو به نغمه ھای بيات شيراز و بيات ترک و اصفھان و شوشتری و سه گاه
قفقازی و ديلمان گريستند ،و ابراز عشق کردند و با ھم در مينياتورھا نقش ھای شگفت
آفريدند و گج ُبر و کاشی گر شدند و با ھم نستعليق و نسخ و شکسته و تعليق نوشتند و با ھم
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شعر سرودند و تاريخ نگاشتند و حکمت آموختند و با ھم مال و مکتبی و تعزيه خوان و اديب
و پھلوان و جھانگرد شدند و با ھم طغيان کردند و آزادی خواستند .کوتاه سخن ،آنکه ،با ھم
زيستند و با ھم مردند و ھرگز و ھيچگاه در ذھن ھيچيک از آنان اين انديشه نابرادرانه
شگفت انگيز خطور نکرد که  :زبان فارسی از من نيست .آنان اين زبان را که خود آفريده
بودند و ميراث مشترکشان بود ھمواره از آن خود می دانستند و بود و بود وبود ،تا رسيد به
افسانه پردازی ھا و ھويت تراشی ھا و تاريخ سازی ھای دشمنان تاريخی ايران .تا رسيد به
بازماندگان تزارھا و بدبختانه اين بار در جلوه ای مردم فريب و رنگ آميز و جھان فريب.
در جامه »مذھب جھانی کارگران« ی که کعبه آنانرا در تزارستان برپا داشته بودند .نيرنگ
تزاری اين بار جامهء »اردوگاه خلق ھا« پوشيد و تفرقه افکند و ھويت ساخت ،تاريخ
آذربايجان نگاشت ،ھويت آذری ساخت ،تاريخ تاجيکستان و ھويت اُزبکستان تراشيد و
افسانهء» خلق ھا خاور« پرداخت.
و چنين بود که نظامی در فرھنگنامه ھای دست ساخته آنان ھمچون حسين بن منصور
حالج که به افتخار رھبری طبقات ستمکش »خلق ھای خاور« نائل شده بود» ،فيلسوف
ماترياليست خلق ھای خاور« ناميده شد! اما ،ھرگز در شرح حال وی کالمی درباره اينکه
او به فارسی سرود و شيرين او به زبان فارسی ُ
برکشته فرھاد ناليد و مجنون او به زبان
پيغامگزار عشق ليلی کرد ،و پنج گنج او پنج گنچ پارسی بود ،سخنی نرفت.
فارسی صبا را
ِ
بيش از ھفتاد سال خاقانی شروانی شاعر »خلق ھای ستمکش خاور« خوانده شد اما در
فرھنگ پرداخته ھای آنان سخنی درباره آنکه او به فارسی بر ويرانه ھای مدائن گريست و
برشکوه و شوکت برباد رفته ديرين ايران زاری کرد ،سخنی به ميان نيامد .و چنين بود که
ھويتی در برابرھويتی قد برافراشت و تاريخی در برابر تاريخی و زبانی در برابر زبانی
درايستاد تا بساط سلطه گسترده تر تداوم يابد و زور و نيروی قدرتی بزرگ ،با ھمه توان
تاريخ تراشی بين المللی اش و ھويت سازی جھانگيرش و آکادميسين ھای رسمی و حزبی و
امنيتی اش کارکرد و کرد و کرد ،تا شد آنچه شد .پس بنگريم و باز بنگريم به آنچه
می انديشيم.
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به خاستگاه و آبشخور انديشه ھای خود بنگريم و باز بنگريم تا مبادا از زبان دشمن سخن
گفته باشيم! و مبادا آنکه بيرق آرزوھائی را که ھمواره بر شانه ھای زخمی بزرگان ياد شده
سرزمين ما برده می شد به کناری بيفکنيم و نی سواری ميدان باقرف ھا و غالم يحيی ھا
پيشه کنيم! تا مبادا آن برادری که پدران ما به يکديگر می ورزيدند ،از ميان ما که امروزه
در اين آشوب ھاي بنيان کن خانگی و جھانی به برادری ھای بزرگتر و استوارتری
ناسره بفروشيم.
نيازمنديم رخت بربندد و ھريک از ما يوسف خود را به زر َ
مبادا برادران! ھرگز چنين مبادا!
باری ،پس با تو می گويم :
درياب گوھری که ترا نيست
کم گير باوری که تار ھست.
م.س
پاريس1992/2/21 ،
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و اما بعد ): (...
اين مطلب درست  13سال پيش نوشته شد و نخستين بار در نشريه اجتماعی ،فرھنگی،
سياسی "اختر" چاپ پاريس انتشار يافت و سپس در مجله "راه آزادی" از انتشارات "حزب
دموکراتيک مردم ايران" انتشار مجدد يافت و نشريه فرھنگی – ادبی "ايران نامه" چاپ
آمريکا نيز آن را حروف چينی کرد ،اما در لحظات نھايی ،به دالئلی آنرا به چاپ نرسانيد و
زحمت حک و ويرايش آن بر دوش دوست و استاد ارجمند آقای شاھرخ مسکوب باقی
ماند!*
اکنون بار ديگر برخی از دوستان به جد از من خواستند که اين نوشته تجديد چاپ شود،
زيرا معتقدند که موضوع و مضمون آن ھمچنان به اھميت خود باقی است و گويا تحوالت
سياسی و منطقه ای سال ھای اخير در دو کشور ھمسايه ما عراق و افغانستان ،نغمه ھای
شوم ُکھن را نيرو و توان جديدی بخشيده ،به ويژه آنکه ،کژبينی و کژآئينی و کژانديشی ھای
حکومتگران ناشايست و نابايست کشور ما ،وضعيت مصيبت باری آفريده و بدين گونه ملت
بدسگالی ھای نيروھای منطقه ای و جھانی
و کشور ما را بار ديگر در چنبره بدخواھی ھا و ُ
گرفتار کرده است.
از اين رو درخواست اين دوستان را ناديده نمی توان گرفت ،اما ھمراه با چاپ مجدد آن،
از بيان اين مطلب ناگزيرم که ،حق تکلم و خواند و نوشت و نشر به زبان ھا و گويش ھای
متنوع ايران را نمی شايد و نمی بايد ناديده انگاشت .حقيقت آن است که در ميان خواستاران
و مدافعان اين حق ،بسياری از ايرانيان ھستند که در آزادی خواھی و ايران دوستی و ميھن
پرستی آنان شبھه و ترديدی نمی توان داشت و من ،خود ،دوستان و برادرانی در ميان آنان
دارم که حشر و نشر و ھمدلی و ھم سخنی با ايشان ،اين حقيقت را بر من مسلم داشته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــ
* متآسفانه من اين متن ويرايش کردهء شاھرخ مسکوب را که با دريغ بسيار  ،امروز ديگر در ميان ما نيست در
اختيار ندارم.
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بنابراين تکيه بر اھميت زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و زبان ملی ايرانيان ،نبايد
ما را به افکاری رھنمون شود که از اھميت و ارزش ديگر زبان ھا و گويش ھای رايج در
کشور خود غافل شويم و آنھا را بخشی از ميراث معنوی و فرھنگی سرزمين خود محسوب
نداريم.
نويسنده اين سطور ،آرزومند آن است که به يمن آزادی و دموکراسی در ايران فردا،
شرايطی فراھم گردد که مردم اين سرزمين ،ضمن حراست و کوشش در راه اعتالی زبان
فارسی -به عنوان ميراث مشترک و زبان ملی و سراسری ايران – بتوانند در راه ُرشد و
اعتالی زبان ھا و گويش ھای ديگر خود نيز ،آزادانه و به دلخواه بکوشند و کودکان کشور
ما در ھمه اياالت و واليات خود ،بتوانند آزادانه به زبان ھای مادری خود تکلم کنند ،آزادانه
بنويسند و آزادانه نشر دھند ،زيرا در جامعه دموکراتيک ايران فرداُ ،رشد زبان ھای ايرانی
به منزله ُرشد فرھنگ ايران در ھمه ابعاد و جلوه ھای متنوع و رنگارنگ آن است.
پس اميدوار و کوشنده در فراھم ساختن شرايط و موقعيتی برای کشور خود باشيم که زبان
ھا و گويش ھا به ُرشد و خالقيت آزاد ادبی و ذوقی خود توانا گردند و ُشعب و شاخه ھای
گوناگون ھنر وفولکلور وآداب و آئين ھای زيبای ملی و مردمی در سراسر ايران ،بی مانع
ستد جلوه ھای متنوع فرھنگ
و رادعی به بيان و بازتوليد و تعالی خود قادر شوند و داد و ِ
در ايران ،به آفرينش جمال و آزادی بيانجامد و بدين گونه دشمنان وحدت و سعادت سرزمين
ما ايران برای ھميشه نوميد گردند.
با اين وجود ،می بايد تأکيد کنم که :اين خواسته ھای مشروع و برحق به شرطی تحقق
پذيرند که خواستاران و مطالبه کنندگان،استيفای آنھا را مقدم براستقرار آزادی و دموکراسی
در ايران نيانگارند ،چراکه تحقق چنين حقی ،تنھا در جامعه ای آزاد و دموکراتيک ميسر
خواھد بود.
يعنی جامعه ای که در آن ،ھمه نظرات و انديشه ھا ،در کمال آزادی با يکديگر برخورد
خواھند کرد و پيچيدگی ھای امور مربوط به نظام اداری کشور و سيستم آموزشی و روان
شناسی تعليم وتربيت کودکان )و ،(...به کوشش کارشناسان و روشنگران خردمند و کاردان،
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به وضوح طرح و بررسی خواھند شد و آحاد مردم کشور با آگاھی کامل درباره چند و چون
مشکالت ،قضاوت خواھند کرد و درمورد ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فرھنگی و
سيستم اداری کشور خود به شيوه مرسوم کشورھای پيشرفته و دموکراتيک ،آزادانه اظھار
رأی خواھند کرد و ھمراه با شناخت کافی و وافی به تمييز سره از ناسره و درست از
نادرست خواھند پرداخت و سرنوشت خود را رقم خواھند زد.
بنابراين نخست مي بايد برای تحقق دموکراسی در ايران کوشيد چراکه به قول موالنا
جالل الدين :
چونکه صد آمد ،نود ھم پيش ماست!
به اميد آن روز
محمد جاللی چيمه )م -سحر(
مونترال 2005/2/20
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دربارهء »چند مفھوم«
تفسير بعضی از شعرھا
مطالبی که می خوانيد يادداشت ھايی ست که من در توضيح و
ِ
در منظومهء چاپ نشدهء »گفتمان الرجال« نوشته ام.
مسائل ّ
حاد و مبتال به جامعهء سياسی و فرھنگی
مضمون اين مطالب در ارتباط بعضی
ِ
امروزما و در واقع حاصل برخی انديشه ھا در بارهء مفاھيمی است که متأسفانه بر اساس
برخی سوء تفاھمات فکری و سياسی يا به تأثير از برخی کژانديشی ھا و بدسگالی ھا دچار
تصرف و تحريف شده اند  .ويا به علت برخی انگيزه ھای سياسی يا پيشداوری ھای
برخاسته از نگاه ايدئولوژيک ،به پرچم ِ برخی کژتابی ھا و منازعات قومی يا نژادی بر
عليه منافع کلی و تاريخی ملت ايران بدل شده و خصوصا ً در اين دوران که کشور ما به
دالئل ِ داخلی و خارجی با حال و روز ناسازگار و خطيری دست به گريبان است وسيلهء
تفسير ھا و تعبيرھای ناميمون و مخربی واقع شده و چنانچه دروازهء رؤياپروری بر ھمين
پاشنه بچرخد و آب ِ اوھام به ھمين آسياب بريزد با کمال تأسف ،آيندهء کشور ما شاھد
اثرات ِ ويرانگر وعواقب ناگوار آن درعرصهء پيوندھای ملی و ھمبستگی مردم ايران
خواھد بود!
از اين رو نشر آن ھا را به ھمين گونه که می خوانيد نامناسب نمی يابم ،چرا که حاوی
برخی سخن ھاست که بنا به ضرورت روز  ،به ھر حال می بايد مطرح می شدند و نويسنده
نمی توانست انتشار آنھا را به روزگاری موکول کند که منظومهء » گفتمان الرجال«،در
»برھوت ِتبعيد« ھمراه با حواشی اش از چاپ در آيد يا در نيايد و به دست خواننده ای
برسد يا نرسد !
ھرچند مناسب تر آن می بود که ھمراه با شعر ھا منتشر می شدند تا ِچگونگی ِلحن
وآھنگِ بيان ِمطالب وسياق ِ سخن که می تواند برای برخی خوانندگان پرسش انگيز باشد ،
نيازمند توضيحات زير نگردد :
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ھم شعرھا و ھم اين يادداشت ھا ھمه به تأثير از مناظرات و مشاجراتی نوشته شده اند که
در سال ھای اخير به ويژه در تاالرھای اينترنتی )پالتاک( صورت می گيرند!
کسانی که با مباحث و گفتگو ھای رايج در اين تاالرھای سياسی و فرھنگی آشنائی يافته
اند می دانند که يکی از مضامين بسيار داغ و رايج در ميان شرکت کنندگان ،ھمين
»بحث شيرين ملی« ست و تِم ھا و مضامين و عبارت ھايی از نوع ِ» :ملت ھای ساکن
ايران« » ،ستم ملی« » ،کثيرالمله«» ،خلق ھای تحت ستم« » ،ستم زبانی « » ،حق تعيين ِ
عرب االحواز«» ،زبان تحميل شدهء
ملت
ِ
سرنوشت« »،ملت فارس« » ،ملت ترک « ِ » ،
فارسی «  ،و امثالھم !
و البته غالب اين مباحث به صورت فرمول ھا ئی از پيش طراحی شده و قالب ھايی
ريخته شده طوطی وار ،ھمچون يک نوار ضبط شدهء صوتی مکررمی شوند و بيشتر آنھا
متأسفانه از کمترين استدالل علمی و تاريخی بھره ای واز خردگرا يی سياسی و درک
عواطف ميھنی نصيبی ندارند !
مصالح ملی يا
ِ
بعضی شعر ھای منظومهء »گفتمان الرجال« متأثر از اين مجادالت تأسف بار ،با نگاھی
انتقادی ،طنز آلود وشاعرانه سروده شده اند و ھمچنان که گفتم ،آنچه خواھيد خواند ،در
واقع ،نوعی توضيح و تفسير بر اين شعر ھای انتقادی و طنز آميزند!*
سئواالت احتمالی ِ
پاسخ ِ
پس اميدوارم با درج و »خرج ِ« اين اشارات ،پيشاپيش ،
ِ
ِ
خوانندگان را در باره »شأن نزول « آنھا و لحن و آھنگی که در سياق گفتار و طرز بيان
موجود است داده باشم !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اين بخش از منظومه ء »گفتمان الرجال را به مقاالت چھارگانهء اين دفتر ضميه کرده ام تا خوانندگان از
نقطهء آغاز و از انگيزهء نگارش اين مطلب اطالع داشته باشند  :بنا بر اين خوانندگان می توانند قبل يا بعد از
خواندن اين مطلب  ،دوبيتی ھا را مرورکنند.
رک .صفحهء  141ھمين کتاب .
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زبان فارسی و ترکان پارسی گو
زير سيطرهء پادشاھان و اقوام و خاندان ھای
نزديک به  1100سال سراسر ايران
ُ
حمايت ھمين سلسله ھای
گوناگون ترک بوده است و اين زبان ِ◌ فارسی در دربار وبه
ِ
گوناگون ِ ترک نژاد و ترک زبان باليده و پرورش يافته است.
اعظم
قسمت
شاھنامه وبوستان و گلستان و پنج گنج ِ نظامی و
ادبيات فارسی به آنان ھديه
ِ
ِ
ِ
ميراث
شده يا در ستايش ِ آنان سروده شده است و شعر فارسی  ،خود مھم ترين بخش از
ِ
پيوند مستقيم با ھويت و موجوديت و فرھنگِ سلسله ھای
معنوی آنان محسوب می شود و
ِ
گوناگون و نيز غالبا ً ناھمگون و متخاصم ِ پادشاھان ِ ترک در ايران دارد .و بسياری از اين
شاھان و اميرزادگان ِ ترک تبار خود از جمله شاعران ِ زبان ِفارسی محسوب می شوند و
ديوان و دفتر دارند.از اين گذشته بسياری ازبزرگان ِ ادب و فرھنگ و فلسفه وعرفان ِ ايران
زمين ،در ّ
خطهء و سيع ِ ّ
اران و آذربايجان  ،ھويت و ھنر و ذوق ِ خود را طی قرن ھا به
عواطف انسانی و آينهء
بيانگر عوالم ِ روحی و
زبان ِ فارسی بيان داشته اند و اين زبان
ِ
ِ
ھای وجودی
آرمان ھای فردی و اجتماعی و سخنگوی ضمير و بازتابندهء درد ھا و نھفته ِ
موقعيت خاص تاريخی فرھنگی ِ اين زبان  ،آن رابه
آنان بوده است  .و بدين گونه  ،مقام و
ِ
مالت ھويت و فرھنگِ مردم اين مرز و بوم ّ
مبدل ساخته است.
چسب و ِ ِ
برابر حقيقتتی اينچنين تابناک و بزرگ  ،تکيه بر پای چوبين ِايدئولوژی ھای
در
ِ
ّ
متحجر و چپ نمايانهء آن ،ناسپاسی مضحک و
وارداتی ،از نوع نژاد پرستانهء قوم گرا ،يا
کودکانه ،از سوی کسانی است که ھويت و فرھنگ و آموزشی ) اگر کسب کرده اند( و
ميراث
موقعيت فردی و اجتماعی امروزين ِ خود را به اين
روشنفکری ای ) اگر دارند!( و
ِ
ِ
مشترک ّ
ملی ِ ايران ،يعنی به زبان ِ فارسی مديونند! نيز نبايد فراموش کنند که اگر» دولت ـ
ِ
ھمت مردان ِ بااراده و بافرھنگی ـ که
ملت«جوان ِ ايران  ،به ُيمن ِ جنبش ِ مشروطيت و به ّ ِ
ِ
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ّ
ازخطهء آذربايجان برخاسته بودند ـ شکل نمی گرفت ومدارس ِ سراسری و
غالبا ً خود،
فراگير ّ
ُ
کارساز معنوی و
ملی در ايران به وجود نمی آمد و توانمندی و ُبنيهء
آموزش ِ
ِ
ّ
زبان فارسی ِ دری به ميدان نمی آمد و نقش ِ
تاريخساز خود را به عنوان ِ زبان ِ
فرھنگی ِ
ِ
ّ
مشترک ھمهء اقوام ايرانی  ،رسما ً بر عھده نمی گرفت  ،چه بسا امروز بسياری از
ملی و
ِ
مشاغل اجدادی سرگرم ِ
ما ھمچنان در روستاھا يا در کنار چادرھای عشايری خود  ،در
ِ
ِکشت و زرع ِ سنتی يا شبانی و رمه پروری بوديم و ازھيچيک از ما نشانی بر جای نبود
استاد
تا در داخل و خارج از سرزمين ِ ايران در مقام ِ پزشک يا مھندس و تکنوکرات و
ِ
جايگاه
آويز تئوری ھا و ايدئولوژی ھای بيگانه ،در
اھل سياست ،به دست
ِ
جر ِ
ِ
نويسنده يا تا ِ
دوخت »سوسيايسم ِ« ورشکستهء روسی ،تيغ ِ
قبيله پرستی و قوم گرايی يا در جامهء کژ
ِ
ناسپاسی از نيام برکشيم  ،بی مھری ھا پيشه کنيم و تيشه به ريشهء فرھنگ و ھويت و
ملت خود کوبيم !
زبان ِ ّ ِ
با دشمنان موافق و با دوستان به خشم
ياری نباشد اين که تو با يار می کنی !

)سعدی(

قوم گرائی ھای منطقه ای  ،فارسی دری و »ملت فارس«
معاصر ايرانی است
باز ھم اشاره به مظلوم نمايی و پريشان گويی ِ برخی قوم پرست ھای
ِ
که به تأثير از ايدئولوژی ھای بيگانه پرداختهء قرن اخير ،زبان فارسی را رقيب و گاه
دشمن خود می نامند و دانسته يا نادانسته تيشه به ريشهء خود می کوبند و از اين حقيقت
غافل اند که زبان فارسی ميراث ِ مشترک ِ ھمهء اقوام ِ ايرانی ست.
گويندگان به زبان فارسی متشکل از تيره ھا و برخاسته از نژاد ھا و اقوام ِ گوناگون و
پراکنده در سراسر ايران و بيرون از مرز ھای ايران امروزی يعنی کشورھايی چون
تاجيکستان و افغانستان اند و تا حدود يک قرن پيش تمام شبه قارهء ھند و حيطهء حاکميت ِ
ترکان عثمانی يعنی سراسر آسيای صغير زبان فارسی را زبان فرھنگ و دانش و ادب و
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عرفان و ھنر خود می انگاشت .و اگر نبود تسلط استعمار انگليس ،زبان سراسری فرھنگِ
شبه قارهء ھند ھم امروزھمچون ايران پارسی می بود! بنا بر اين به ھيچ وجه نمی توان
متکلمين به اين زبان را تنھا به دليل پارسی گويی ِ آنان  ،يک ملت واحد و جداگانه انگاشت.
از اين رو در ايران ملتی به نام »ملت فارس« وجود خارجی ندارد.
آنان که در پناه تاريخ سازی ھا و تئوری پردازی ھای ھفتاد سالهء اخير درھمسايگی ما با
تمام توان کوشيدند تا ضمن کشف ومعرفی ِملت ِستمگری به نام »ملت ِ فارس« ،وجود
»ملت ھا«ی غالب ومغلوب را در ايران به اثبات برسانند و با طرح ِ تئوری ِ »ستم ملی«
در کشورما خيال پردازی ھای آشوب طلب و فکر تفرقه و آرزوی تجزيهء ايران را به
»گفتمان« و نظريهء سياسی بدل سازند ،و مردم ايران را به نزاع ِ خانگی دعوت کنند ،از
تالش ھای بی بنياد خود حاصلی به دست نياوردند ،زيرا در جستجوی ملتی به نام »ملت
فارس« ھرچه بيشتر گشته اند ،کمتر يافته اند ،و خوشبختانه ھيچ محقق و مورخ حقيقت نگر
و ھيچ انسان ِاھل ﱢ بصيرتی يافت نشده است که حاصل توليدات نظری آنان را به جد بگيرد
قلب تئوری ھای تبليغاتی آنان را به ديدهء طنز و تمسخر ننگرد!ھر دانشجوی
و سکه ھای
ِ
سال نخست علوم اجتماعی با اين حقيقت آشناست که :
در ايران نه يک ملت به نام » ملت فارس«  ،بلکه يک زبان به نام »زبان فارسی«
موجوديت دارد و نيز يک خليج و يک استان در ايران ھست به نام خليج فارس و استان
فارس .و نيز زبان و گويش بسياری از ساکنان ھمين استان فارس با آنچه که به زبان فارسی
شھرت يافته  ،متفاوت است.
بسياری از ساکنان ايالتِ فارس از ترک زبانان ِ قشقايی ھستند و در مناطق جنوبی اين
استان ،بسياری از ايرانيان عرب زبان زيست می کنند .بنا بر اين زبان فارسی دری که در
سراسر ايران رايجست و ھمواره وسيلهء درک متقابل و رشتهء پيوند روحی ،عاطفی،
معنوی و نيز وسيلهء رتق و فتق ِ امور مادی و معيشتی ِھمهء اقوام و تيره ھای ايرانی بوده،
زبان مادری ِ ھمهء مردم استان فارس نيست.
ِ
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اين زبان حتی زبان و گويش مادری سعدی و حافظ ھم نبوده است زيرا با مراجعه به
ديوان سعدی و خواندن اشعاری که اين شاعر بزرگ پارسی گو به زبان محلی و گويش ِ
اھالی ِ شيراز درقرن ِھفتم ِھجری سروده ،درمی يابيم که مردم اين نواحی به زبانی ديگر،
از شاخهء زبان ھای ايرانی تکلم می کرده اند .يعنی به زبانی و گويشی از خانوادهء زبان
ھای کردی و لری و گيلکی و طالشی وتاتی و آذری قديم )يعنی زبان مردم آذربايجان ،پيش
از تسلط ترکان آق قويونلو و قره قويونلو و فرزندان ِآذری تبار و ايرانی االصل اما ترک
زبان شدهء صفی الدين اردبيلی( سخن می گفته اند ،يعنی به يکی ازآن گويش ھايی که ھم
اکنون نيز در بسياری ازنواحی غربی و شمالی و مرکزی ايران ھمچنان رواج دارند .
اصوالً خاستگاه زبان فارسی خراسان ِ بزرگ وماوراء النھر است و سيستان که زادگاه
يعقوب ليث صفاری ست ،نه شيراز و استان فارس.
لک ِطلق ِھيچ
اين زبان ھرگز به واسطهء فشار ھيچ قومی برھيچکس تحميل نشده و ِم ِ
قومی نيست .پس به ھيچ عنوان نمی توان زبان »دری« )افغانی ھا ترجيح می دھند که زبان
فارسی خود را به نام ِ» فنی « و» تاريخ ِادبياتی« اش  » :زبان ِدری« بنامند .والبته اين
عالقهء مشروع ِآنان ھيچ تغييری درماھيت اين زبان ايجاد نمی کند (.را به مردم استان
نام »ملت فارس« تراشيد و سپس زبان
فارس منتسب و منحصر دانست .يعنی قوم و ملتی به ِ
فارسی را زبان خاص ِاين قوم ِ برساخته و برتراشيده انگاشت و بدين گونه »قوم« و»ملت
ظالم«ی را به جھانيان معرفی کرد که گويا به ضرب شمشير يا به روش ھای استبدادی
ديگر زبان ِ خود را به »ملت « ھا يا »اقوام« ديگری تحميل کرده است!
البته ھمچنان که تاريخ گواھی می دھد  :چنين شمشيری ـ اگر وجود داشته باشد! ـ ھمواره
بر دوش ِ اقوام ِ مھاجمی بوده است که يا ازدور ترين نواحی آسيای مرکزی سرازير شده و
به ايران ھجوم آورده اند يا ازدشت ھا وبيابانھای خشک و صحاری سوزان حجاز و حيره!و
در طی اين  1400سالهء پس از سلطهء عرب ھای مسلمان تا به امروز ھمواره اعقاب و
سلسله ھای بازماندهء اين مھاجمان به لحاظ نظامی و سياسی و مذھبی دست باال را داشته اند
کف آنھاست!
و شمشيری اگر بوده در کف آنھا بوده وھنوز ھم در ِ
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ھيچ شمشيربه دستی ،زبان فارسی را به آن درجه از رفعت و مقام و جايگاه نرسانده
است که تا قرن نوزدھم يکی از مھم ترين و فراگير ترين زبان ھای فرھنگ و ھنر و ادب
جھان به حساب آيد!
و به راستی که تأسف بار است ادعا ھای کودکانه ای از اين گونه و تأسف بار تر آن که
ھم اکنون در دوران ما ھيچ تئوری و نظريهء چپ نمايانه ای نيست که پشت اين گونه خرافه
ھای سست و خياالتِ واھی و بی اصالت سنگر نگرفته باشد و به نام حفظ منافع و »حقوق
ّ
کثيرالمله« نخوانده و ملت يک پارچهء ما را به »ملت « ھای ظالم
خلق ھا« ايران را »
يامظلوم ِ ُلر و گيلک و فارس و کرد و بلوچ و عرب و ) ....و اين رشته سر دراز دارد(...
تقسيم و تجزيه نکرده و در برابر يکديگر قرار نداده باشد!
از خيالی صلحشان و جنگشان
وز خيالی نامشان و ننگشان

)مولوی(

زبان فارسی و آموزش فراگير ملی
گفتی ست که گروھی خواب زدگان يا تبليغ شدگان نيز ،نا رسايی ھا و نابسامانی ھايی را
که در حيطهء تدريس و آموزش زبان فارسی موجود بوده و ھست بھانه قرار می دھند تا
بگويند »:زبان فارسی از دوران پھلوی اول به اجبار و زور بر مردم اياالت و واليات ِ
ايران تحميل شده و در دوران پھلوی دوم با فشار بيشتری تداوم و استمرار يافته است!«
پس به جاست که دست کم يکبار از خود بپرسند :به راستی زبانی که بيش از  1000سال
در اين مناطق به عنوان زبان فرھنگ و ادب و فلسفه و عرفان رواجی اين گونه پرشکوه
داشته  ،و قرارداد ھا و عھد نامه ھا و فرمان ھای سياسی سلسله ھای متعدد و گوناگون
حاکم بر سراسر ايران به آن نوشته شده يعنی رسميت سياسی و ملی و سراسری داشته و
نقطه و محل اختالف ھيچ سلسله و پادشاھی در ھيچ يک از دوران ھای تاريخ ايران نبوده،
چگونه می توانسته است تا بارديگر برمردم اين مناطق »تحميل« شده باشد؟ونيز ضرورت
دارد تا اين حقيقت را بپذيرند که :دولت ِ جوان ِ برآمده از انقالب مشروطيت ِايران که بر
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نھضت مشروطيت در راه ايجاد تحول و در
اساس آرزو ھای ديرين ِمبارزان و متفکران ِ
ِ
ّ
تطور به سوی يک »دولت ـ ملت«) (Etat – Nationجھت فرو ريختن ديوارھای
مسير
فرھنگی وسياسی واقتصادی قرون وسطايی در ايران تالش می کرد  ،نياز به يک سيستم ِ
آموزش ِمدرن و سراسری داشت.و به جاست که دست کم يکبار از » وجدان علمی و
روشنفکری« خود سئوال کنند که :
دولت جوان که بر اساس آرمان ِ تجدد و نوخواھی سربرآورده بود ،می توانست
آيا اين
ِ
نظام ِ آموزشی ِسراسری و اجباری و رايگان وملی خود را جز بر زبان ِ فارسی استوار
دارد؟ يعنی جز بر زبانی تکيه کند که دست کم  1000سال در ھمهء نواحی اين سرزمين و
چندين سده در سرزمين ھای مجاور زبان دانش و انديشه و فرھنگ و ادب و عرفان و
سياست بود؟ و جز به زبانی کودکانش را آموزش دھد که دست کم  100سال پيش از پيدا
شدن سخن سرای زبان آوری که آوازش از ديوار چين ھم عبور کرده بود ـ يعنی پيش از
برخاستن سعدی در شيراز ـ زبان سخن سرايان بزرگی ھمچون قطران تبريزی و خاقانی
شروانی و نظامی گنجه ای و انديشمندانی ھمچون سھروردی در واليات ّ
اران و آذربايجان
بوده است؟
کبود ايدئولوژيک از روی چشم ھا به کنار می رفت يا جراحی می شد تا
کاش شيشه ھای
ِ
ديدن بسياری حقايق و طرح سئواالتی از ازين گونه بر بسياری از اين ھموطنان ما آسان
ميگشت و جانھا و وجدان ھای بسياری از گزند زھرآگين ِ افکار بی اصل و نسب ِ وارداتی
و از صدمات انواع بدسگالی ھای غير ايرانی در امان می ماند!

زبان يا تزوير ؟
تزوير سياست و قدرتخواھی فرقه ای و قبيله ای
گروھی وجود تنوعات زبانی را دام ِ
ِ
خود می کنند و کيش پرستش زبان را تا بدآنجا می رسانند که متکلمين و گويندگان ِ ايرانی ِ
زبان ھای محلی و منطقه ای کشور ما را »ملت« جداگانه ای انگاشته  ،مردم ايران را تنھا

- 23 -

فرق گوناگون تقسيم کرده و در برابر يکديگر
بر مبنای گويش ھا و زبان ھاشان به ملل و ِ َ
قرار می رھند !
)يادآوری اين نکته بی مناسبت نيست که  :از ميان ِ زبان ھا و خرده زبان ھا و گويش
ھای ايران ،تنھا زبان عربی و ترکی ِ رايج در آذربايجان است که به لحاظ زبانشناختی
ريشه و اصل غير ايرانی دارند .باقی زبان ھا که متعدد و متنوعند ھمگی در زمرهء زبان
ھای ايرانی محسوب اند .و در بارهء زبان ايرانيان ِ منطقهء آذربايجان ،بايد ھمواره به ياد
لحاظ نحوی و
داشت که زبان ِآنان تنھا به
ساختار دستوری از زبان ھای ايرانی متمايز است
ِ
ِ
لحاظ روح و تکيه ھا و تأکيد و گويش و به ويژه بار معنوی و فرھنگی کلمات و دايره
اما به
ِ
و دامنهء انتشار واژگان  ،کامالً ايرانی است و از اين بابت به ﱡکل از زبان ھای ترکی بيرون
از سرزمين ايران جدا و بيگانه است.در اين زمينه زبان شناسان و محققان به مستدل ترين
شيوه ھا سحن گفته و تحقيق کرده اند  ) .برای نمونه می توان به کتاب »آذربايجان و زبان
فارسی« ،در دو جلد  ،چاپ تھران  ،سال  ،1366از انتشارات مؤسسهء موقوفات دکتر
افشار مراجعه کرد.اين کتاب شامل تحقيقات و مقاالت متعددی از دانشمندان زبان شناس و
مورخان ومحققان ايرانی ـ غالبا ً آذری نسب ـ است(.
در ميان کسانی که اين تنوعات زبانی را به صورتک مظلوم نمائی ھای » قومی و ملی«
الدورم ُ ﱡ
خود بدل می سازند  ،با کسانی روبرو می شويم که با طمطراق و ُ ﱡ
بلدورم ِخاصی به
عرب االحواز!!« دفاع می کنند و يا برعکس با کسانی
ملت
ِ
لھجهء ترکی از »خلق « يا » ِ
غليظ عربی »ھل من مبارز« گويان  ،از»خلق کرد« يا
برمی خوريم که با لھجه ھای
ِ
ملت ستمگر فارس«!! مطالبه می کنند!
»خلق ترک« سخن می گويند و»حقوق ِ«آنھا را از» ِ
وکالت فضولی را»ھمبستگی خلق ھا« می نامند !
و اين
ِ
خالصه آن که در اين آشفته بازار و در اين ھذيان عمومی سياسی )که نمونه ھای گويای
آن را به روشن ترين شکل در اتاق ھای پالتاکی انترنتی می توان ديد و شنيد( ،انواع ِ
نژادپرستان ِعشيره گرا ،گويی وکالی خود را از ميان ِچادرنشينان و ييالق و قشالق
تبار«
کنندگان ِ قبايل و عشاير ديگری برگزيده اند! و کسی نيست تا از اين »وکيالن ِترک ِ
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ّ
صدامی ِ خوزستان بپرسد»:قارداش!« اگر خوزستان از
پان عربيست ھای خزعلی و
نفت »عربستان ِ« جديدالتأسيس به » جمھوری ِآذربايجان ِ«
پيکرهء ايران جدا شود ،از
ِ
منتظرالتأسيس ِ تو چه خواھد رسيد؟ آيا شيخ ھای فاسد و عھد بوقی ِحاشيهء خليج فارس،
امارت« انگليسی ـ آمريکايی ـ عربی ِ ديگر
پس از تحقق ِ آرزوھای ديرين ،و برپايی ِ يک »
ِ
در اين استان جنوبی ِ سه ھزار سالهء ايران ،شما پان تورانيست ھای چپ نقاب را ھم به
نفتآلود خويش به
پرنعمت خود راه خواھند داد؟ و برسفره ھای گستردهء
حرمسرا ھای
ِ
ِ
کباب شتر«ی دعوت خواھند کرد» آقای دکتر«؟ راستی را که حيف يک شاھی از
ف»
ِ
صر ِ
صرف دکتر شدن ِامسال شما کرده و بھای گزافی که بابت
ملت ايران
آن مخارجی که
ِ
ِ
ھزينهء تحصيل و تکميل ِ انواع ِ شما پرداخته است !!
يکی بچهء گرگ می پروريد!

)و آنھم از نوع خاکستری!(

زبان  ،گويش  ،نژاد  ،ھويت و ملت ايران
تايباد از قراء باخزر )خراسان( در نزديکی ھرات است .می توان ترک بود و از تايباد
بود و کرد بود و اصل گيلک داشت ،ھمچنان که بسياری از ايرانی زبانان ِروزگاران ِ پيشين
)با گويش ھای آذری قديم يا تاتی يا طالشی يا لری يا کردی يا فارسی دری( امروز به زبان
ترکی آذری تکلم می کنند!
حقيقت آن است که بسياری از ايرانيان امروز که به ترکی سخن می گويند ازتبار و نبيرهء
کسانی ھستند که روزگاری به فارسی يا به يکی ديگر از شاخه ھای زبان ھای ايرانی متکلم
بوده اند و بسياری از فارسی زبانان ِ امروز ايران نيزھستند که اجدادی ترک تبار يا عرب
نژاد داشته اند .به قول سپھری کاشانی :
»نسبم شايد به زنی فاحشه در شھر بخارا برسد!«
بنا بر اين زبان وسيلهء تکلم است و بس و ھيچ ارتباطی با پيوند ھای نژادی و تباری و
خونی ندارد و تکلم به يک زبان ھرگزنمی تواند دليل انتساب گوينده و متکلم به قوم يا نژاد
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يا تيرهء خاصی محسوب گردد .نه در فارسی گوئی من نشانه ای ازنژاد و تبارمن يافت می
شود و نه در ترکی گوئی دوست و ھمکالسی ھم وطنم عالمتی از ترک تبار بودن و
تورانيت قومی و نژآدی او می توان ديد !
ِ
ازاين رو جز به مدد اقسام تزوير ھای سياسی و انواع سفسطهء ھای نظری که اغراض ِ
تدارک ديده و طراحی شدهء خود را پشت تعصبات قومی يا تنوعات ِ زبانی و فولکلوريک
و فرھنگی پنھان می کنند  ،نمی توان زبان ھا و گويش ھای مردم را به حوزه ھای
نامتجانس ِ ديگری برد و به ويژگی ھايی از نوع نژآد و تبار و خون و قبيله و عشيره و ايل
وامثال اينھا عموميت داد! حوزه زبان و تکلم به حيطهء تبار و نژاد و خون قابل تعميم
نيست و گويش به زبان ھا و لھجه ھای متنوع جھان  ،گروه ھای خونی يا ژن ھا و »آ .د
تعداد کروموزوم ھای آدمی را تغيير نمی دھند!
.ان« ) (A.D.Nھا يا
ِ
بخشی ازھويت ما ضمنا ً منبعث از ميراثی ست که نياکان ما به ما سپرده اند.حتی گوشه
ھايی ازاين ھويت را وراثت و وجدان آگاه ونا آگاه جمعی وفردی ما درما نمايندگی می کند.
ما ھرگز نمی توانيم فراموش کنيم که روزگاری درشھرھای ما مردانی ھمچون شمس
تبريزی با آن زبان فارسی روان و درخشنده و با آن شخصيت شگفت انگيز و شھاب الدين
حکمت باستانی ِايران و ھنرمندان و
سھروردی با آن انديشه ھای جادويی پرورده در
ِ
دانشمندان بزرگی ھمچون عبدالقادر مراغه ای و استاد کمال الدين بھزاد شاگرد مير سيد
احمد تبريزی و بسيار ھنرمندان و فرھنگ ورزان ايرانی ديگر زيسته اند و ای بسا ما از
نوادگان و نبيرگان آنانيم و خواه و ناخواه فرھنگ و ھويت و وجدان ما با آنان در پيوند بوده
و از وجود و ميراث معنوی آنان تأثير پذيرفته است!
اين سخن ِ ارجمند حکيم بزرگ طوس بسيار گوياست که دربارهء حملهء اعراب،از زبان
سردار ايرانی ،رستم فرخزاد ،در نامه ای به برادرش گفته بود:
زدھقان ) يعنی ايرانی ( و از ترک و از تازيان
نژادی پديد آيد اندر ميان
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بود
نه دھقان  ،نه ترک و نه تازی َ
سخن ھا به کردار بازی بود !
بنا بر اين ،ھيچ کسی در ھيچ گوشه ای از ايران ،نه صد درصد ترک است ،چنان که
نژادپرست امپراطوری عثمانی می گويند و می خواھند ونه آن گونه عرب
ميراث داران ِ
ِ
است که عبدالناصرمصری می پنداشت يا بعثی ھای عراقی و سوری يا شيخ ھای نفتی
حاشيهء خليج فارس آرزو کرده و می کنند و نه آنچنان پارسی يا تاجيک که برخی خواب
ّ
تجسم می دارند!
نما شدگان ِ »باستانگرا« ی ايرانی در رؤياھای شيرين خود
جابه جايی گروه ھای انسانی ،تولد شھرنشينی ،سکنی گزينی ِعشاير ،يورش ھای جھان
گشايانهء اقوام ومردم سرزمين ھای دوردست ،مھاجرت ھای جمعی ناشی از دگرگونی ھای
اقليمی و جابه جائی جوامع ِ متکی به پرورش دام ،در پی ِکشف و بھره وری ازمراتع
سرسبزتر وچراگاه ھای ّ
خرم ترو بسياری ازتحوالت زيستی واجتماعی وسياسی ديگر،
بسياری از زبان ھا وُخرده زبان ھاو گويش ھا را درھم ادغام کرده و بسياری از فرھنگ
ھاو خرده فرھنگ ھا را درھم آميخته است.
اين درھم آميزی زبانی و فرھنگی ،ھمان پروسه و سرنوشتی ست که ايالت و قبايل و
اقوام و گروه ھای گوناگون را به »ملت« بدل ساخته است ،يعنی ھمان پديده ای که
»کارخانه« ء تاريخ در ايران متولد و توليد کرده است.
اين »مولود« ،خوب يا بد ،نتيجهء يک زايمان ِآرام و طبيعی يا زادهء يک سزارين ِ دشوار
و خونين و دردناک ،ھرچه ھست فرزند تاريخ ايران است و ساخت و توليد ايران است و به
گونه ای بازگشت ناپذير ،نام ِ◌ ديگری جز »ملت ايران« بر آن نمی توان نھاد.
سرنوشت و سرگذشتِ ايران اين ملت را به جھان آورده و سرنوشت و آيندهء ايران به
حفظ آن ناگزير است!
وحدت و ھمبستگی و
ِ
و اين است معنا و»ايدهء ايران« و ايدهء ملت ايران برای يک انسان ايرانی امروزی و
معاصر.

- 27 -

سير زمان به
بنا بر اين کسانی که ـ دانسته يا نادانسته ـ می کوشند تا چرخ تاريخ را
ِ
خالف ِ
حرکتی وارونه برانگيزند ،بازيگر و مجری طرح ھای بيگانگانی ھستند که منافع ِ خود را
نه در ھمبستگی ملی ،که در تجزيه و تخريب و تکه پاره شدن سرزمين ما می جويند .از اين
رو،اين مولود تاريخی يعنی ملت ايران را به انواع و اقسام البراتوارھای سياسی و
متوحد آن را جراحی کرده و بدل به
وجود درھم آميخته و
ايدئولوژيک خود برده تا پيکرهء
ِّ
ِ
قبايل و عشاير و ايالت سازند و از قطعات و پاره ھای کنده شدهء اين ملت» ،ملل« و
سود ديگران
»دول« جديدالوالده بسازند و بساط قدرتک ھای ملوک الطوايفی ِ خود را به
ِ
واليات ايران بگسترند!
در اياالت و
ِ
پيداست که شرکت در اين پروژه و بازی در اين طرح  ،که گاه با پرچمک ھا و َ َ
علم و
ُکتل ھای»دموکراسی«خواھی و»حقوق بشر« طلبی و »حق ملل در تعيين سرنوشت«جويی
ھا ھمراه بوده و به شعارھای فريبنده و ّ
زرينی ھمچون »فدراليسم« يا »خودمختاری« تزئين
شده و به انواع بوغ و کرناھای ايدئولوژيک و تبليغاتی طنين و ھياھو يافته است ،جز نی
سواری ِ ميدان بيگانگان و بدخواھان نيست و اگر اقدامی دانسته و آگاھانه نبوده باشد ،قطعا ً
نامی جز ديوانگی و نادانی يا انجماد فکری بر آن نمی توان نھاد  ،که گفته اند:
يکی بر سر شاخ و بن می بريد!

خلق ،خلق ھا
جناب »مظلومعلی خان« و بعضی از »رفقا« ،شخصا ً ِمدال ِ نمايندگی از
گفتنی ست که
ِ
»خلق« يا »خلق ھا« را به خود ِاعطا کرده و رؤيا پروری ھای خود را سخن و آرزوی
»خلق ھا« جا می زنند و به اين نکته توجه ندارند که  :اصوالً
خود اين اصطالح ِ »خلق« و
ِ
دفاتر بايگانی شدهء دايره ھای
»خلق ھا« مفھومی عتيق و مربوط به ايندکس ھا و
ِ
ايدئولوژيک و دستگاه ھای نظريه پردازی ِ روسيهء شوروی سابق است و اصالً جز اين
متصور نيست:
برابر کلمهء »خلق« ،
سه معنای زير ،نھادن ِ ھيچ معنای ديگری در
ّ
ِ
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معنای کلمهء خلق :
1ـ آفرينش )اسم ِ مصدر(  -2مخلوق يا آفريده )اسم ِ مفعول(  -3مجازاً به معنای انسان ھا
)اسم جمع( و فرزندان ِ بنی آدم بر روی زمين است.
برابر خالق يا آفريدگار و خدا قرار می گيرد ).يعنی  :خدا و
ھر سه معنای اين واژه در
ِ
خلق خدا يا آفرينشگر و آفريدهء او يا خالق و مخلوق ِ وی(
نھال خدايند
خلق ِ جھان جملگی
ِ
ھيچ نه بشکن تو اين نھال و نه بفکن

ناصر خسرو

خدا را بر آن بنده بخشايش است
که خلق از وجودش در آسايش است

سعدی

گر گزندت رسد زخلق مرنج
که نه راحت رسد زخلق  ،نه رنج
از خدا دان خالف ِ دشمن و دوست
ّ
تصرف ِ اوست
دل ھردو در
کاين ِ

سعدی

خواھی که خدای بر تو بخشد
با خلق ِخدای کن نکويی !
سعدی

می روی و مژگانت خون ِ خلق می ريزد
تند می روی جانا  ،ترسمت فرومانی

حافظ
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گوشه گرفتم زخلق و فايده ای نيست
گوشهء چشمت بالی گوشه نشين است

سعدی

سخن سعدی در گلستان:
شاھد ديگر؛ از آن جمله اين
و صدھا
ِ
ِ
ھرکه خدای را ّ
عز و َجّل بيازارد تا دل خلقی به دست آرد  ،خداوند تعالی ھمان خلق را
بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد!
ادبيات فارسی آمده است .گاھی
اين کلمه به معنای جھانيان و آفريدگان ِ خدا  ،مکرراً در
ِ
در ھمين معنای آفريده و نيز در معنای مردم کلمهء مخلوق به کار رفته :
پارسايان ِ روی در مخلوق
پشت بر قبله می کنند نماز

سعدی

اشرف مخلوقات است «
وجمع آن مخلوقات است که در عبارت مشھور ِ» :انسان
ِ
ھمگان با آن آشنايی دارند!
عالمت » ھا« جمع
نثر  1100سالهء فارسی واژهء »خلق« با
ِ
اما ّ ھرگز در شعر و ِ
بسته نشده و ھرجا معنای مردمان منظور بوده ،
» خاليق « به کار برده شده  ،نه »خلق ھا« !
خاليق در تو حيرانند و جای حيرت است الحق
که مه را بر زمين بينند و مه بر آسمان باشد!

سعدی

ادبيات
پس »خاليق« جمع ِ خلق ھست اما »خلق ھا« واژه ايست که ھرگز در زبان و
ِ
انقالب بلشويکی به کار نرفته است  .بنا بر اين ھمهء معنا ھای سياسی و
فارسی ِ پيش از
ِ
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ساز روسيهء
رايج ِ اين کلمه در کشورما تماما ً برساختهء دستکاه ھای ايدئو لوژيک وتئوری ِ
ايجاد تفرقه در ميان ِاقوام و تيره
قصد
شوروی ،به خصوص در دوران ِ جنگِ سرد ،به
ِ
ِ
ھای ايرانی و بھره وری ھای سياسی ،چنانکه ُافتد و دانی بوده است.
پيداست که از اين تحريف و دستکاری ِدستوری) به ھردو معنای گرامری و فرمايشی(،
کلمهء»خلق« و »خلق ھا« ساخته شد وبه »پايمردی« و تالش ِ »کاسه ھای داغ تر از آش«
شھريور  1320رواج يافت و آنچنان اوج گرفت و تقدس يافت که
در ايران سال ھای بعد از
ِ
چپ مارکسيستی و ّ
چپ مذھبی،آنچنان دل و دين در اين واژه
ال اقل دو سازمان چريکی
ِ
تشکيالت مسلح ِ سياسی خود را
باختند و بدان شيفته شدند که در دھهء نخستين ِ  1340نام ِ
ِ
بارعقيدتی و ايدئولوژيکی که در آن تعبيه بود – از ھمين واژه اخذ کردند.
– با ھمان ِ
توضيحات زير بی نياز نباشد:
تصور می رود  ،مطالبی که عنوان شد از
ِ
الھامات
چپ روسوفيل ِايران ،اصوالً بنا به
چپ سنتی يا
ايدئولوژيک
ادبيات سياسی و
در
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احزاب برادر« واژهء »خلق« درمقام اسم جمع ،آگاھانه به جای
ايدئولوژک »
دايره ھای
ِ
ِ
سياست خارجی ِ روسيه شوروی
واژهء » مردم« به کار رفته است ،اما از آنجا که بر اساس
ِ
وتئوری ھای استالينی در بارهء » مسئلهء ملی« بنا بر »کثير ّ
المله« بودن ِ ايران نھاده شده،
در مواردی که تکيه و تأکيد بر
تنوعات قومی و منطقه ای بوده ،اين واژه را درمفھوم
ِ
»ملت« به کار انداخته اند.
لحاظ دستوری اسم ِ جمع است  ،جمع ِ
بر ھمين مبناست که کلمهء »خلق« را که به
ِ
دوباره می بندند و به مردم ِ مناطق و استان ھا» ،خلق ھا« می گويند  :يعنی » ّ
ملت ھا« !
چنين به نظر می رسد که به دالئل ِ تاکتيکی يا معذوريت ھا و محدوديت ھای ديپلماتيکی
دولت ايران داشته بوده است ،آکادميسين ھا و تئوری
سياست روسيهء شوروی در قبال ِ
که
ِ
ِ
مورد مناطق
سازان ِحزبی ِھمسايهء شمالی ،کلمه »ملت« و »ملت ھا« را به
طور مستقيم در
ِ
ِ
کشور ما ،جز درموقعيت ھای خاصی به کار نمی برده اند اما بسيار آگاھانه و به
اياالت
و
ِ
ِ
کابرد اين دو
ايجاد ابھام واژهء جايگزين »خلق« و »خلق ھا« را ساخته بودند اما از
قصد
ِ
ِ
ِ
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واژهء جمع و اسم ِ جمع ،دقيقا ً معنای »ملت« و»ملت ھا« را درنظر داشتند و ھنگامی که
از»خلق ھای خاور« سخن می گفتندُ ،مرادشان »ملت ھای خاور« بود وھنگامی که از
»خلق ھای ايران« سخن می گفتند و اين تعبير را به واسطه واز زبان ِگويندگان و
نويسندگان ِ روسوفيل ِ بومی ،خاصه رھبران ِ حزب توده وپيروان ِعقيدتی شان ) يعنی
چپ اسالميست( در ايران رايج می کردند ،دقيقا ً منظورشان
چپ لنينی يا
جناح ِ افراطی ِ
ِ
ِ
»ملت ھا ی ساکن ِايران « بود و بيھوده نيست که اين عبارت شوم در برنامه ھای سازمانی
و حزبی شان ،ھنوز ھم جان سختی می کند.
امروزه ،سياست و تئوری و دستگاھی که اين مفاھيم ِ جعلی را ھمچون سالح ِ
ايدئولوژيک تفرقه افکن و آشوبگر،به ايران صادر می کرد ،خوشبختانه پريشان شده و از
ِ
ميراث ناميمون ِآن ھمچون يک فرھنگِ کاذب ِ وابسته گرا و اسارتگر ،بر
ميان رفته  ،اما
ِ
ايدئولوژيک خود وداع نکرده اند،
افکار واذھان ِ برخی ايرانيان که با گذشتهء فکری و
ِ
کار تخريب مشغول است و از مجروح کردن ِ پيکر ايران و ايجاد ِ فساد
ھمچنان باقی و به ِ
ِعبارت وارداتی،
ذھنيت فعاالن ِ سياسی ِ اين کشور دست بر نمی دارد! ).برای ديدن
در
ِ
ِ
سمج ِ»ملت ھای ساکن ايران« می توانيد به برنامه ھای سياسی ِ جديداالرائهء
بيدخورده اما
ِ
چپ آرکائيک« اما ھمچنان موجود  ،مراجعه بفرمائيد!(
برخی از سازمان ھای » ِ
ايدئولوژيک
نتيجه و نکتهء آخر – گر چه مکررمی شود – آن است که مفھوم ِ سياسی و
ِ
اصطالح ِ »خلق« و »خلق ھا« در ايران کامالً وارداتی ست و نھايتا ً عمری  60الی 70
ساله دارد ،اما آن دسته از سازمان ھای سياسی که بنا به دالئل ِمشروع يا نامشروع ،از اين
واژه پرچمی ساخته و ھمچون ميراثی از گذشتهء پُر دريغ و حرمان ِ سياسی خود ،ھمچنان
به دوش می کشند ،نيک تر آن است که اين »پوستين ِ کھنه«ء عاريتی را سرانجام از شانه
چپ ايران برگيرند و » فدايی گری« يا » مجاھدت« خود را
ھای
دردناک فرھنگِ سياسی ِ ِ
ِ
ملت ايران يعنی دموکراسی و آزادی نمايند زيرا که
صرف آرزوھای صد و پنجاه سالهء
ِ
ِ
ساخت روسيهء استالينی ،آش ِ خوش ُيمنی برای بشريت
افکار فرسودهء
در ديگِ مفاھيم و
ِ
ِ
نمی توان پخت!
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به ھر ديگی که می جوشد مياور کاسه و منشين
که آن ديگی که می جوشد در او چيز دگر باشد!

) مولوی(

نژاد پرستی و سوسياليسم ِ اردوگاھی
در اين آشفته بازار سياسی ِ امروز ،يکی از عجايب نيز آن است که افکار قوم پرستانه و
روحيات فاشيستی اند
ملت گرايی ھای منطقه ای که ريشه در نژادپرستی دارند و باب طبع
ِ
)وخواه و ناخواه از فاشيسم سر درمی آورند ( در ميان ما ايرانيان ،آنچنان مورد عالقهء
چپ سابق( واقع شده ،که بدون ھيچ احساس
برخی از گروه ھای مارکسيست و چپ )يا
ِ
شرمندگی ،حمايت و تبليغ ِ اين گونه افکار را به طرزی آشکار در کادر برنامه ھا و کوشش
ھای سياسی خود قرار داده اند و موھومات و رؤياپردازی ھای قوم گرايانه و نژادپرستانهء
برخی ھويت باختگان ِ ايرانی را به مدد تئوری ھای زنگارخورده و سپری شدهء استالينی
در بارهء »مسئلهء ملی« و نيزبا بھره گيری از نظريه ھای غبار زده و ازکارافتادهء
آکادميسين ھای اسبق ِشوروی ِ سابق رنگ و جال می دھند و توجيه چپ نمايانه می فرمايند!
ّ
تنور چه افکار فاجعه بار و
و»آگاھانه« غافلند که به
مخربی ھيزم می نھند و باد می دمند!
ِ
اين پديدهء شرم آور در ميان برخی از از گروه ھای »چپ« ايرانی متأسفانه بيانگر وجود
ّ
مخربی است که بيش ازھفتاد سال ازاردوگاه سوسياليسم ِروسی و
و سماجت ِھمان ويروس ِ
استالينی به کشورھای اقمار صادر می شد وريشه در ھويت سازی ھا و تاريخ تراشی ھای
مجعول ِ روس ھای سرخ داشت .و سال ھای سال در ذھنيت رھبران و کادر ھای احزاب
کمونيست حاکم ِ »اردو گاه « يا غير حاکم ِ »بيرون از اردوگاه« ـ از آن جمله در ميان
برخی ايرانيان ـ به تخريب فکر و انديشه و فرھنگ می پرداخت.و نتيجهء آن ھم پس از
فروپاشی شوروی به فاجعه بار ترين شکلی در معرض نگاه و قضاوت جھانيان قرار گرفت
و ديده شد که نژادپرست ترين و فاشيست ترين کسانی که طی آخرين سال ھای قرن بيستم
دست به تصفيه ھای خونين قومی و نژادی ومذھبی زدند ،ازاعضای برجستهء حزب
کمونيست بودند:
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)ميلوسويچ ،کادرعالی رتبهء حزب کمونيست يوگسالوی سابق و نژادپرست فاشيست
وقوم گرای جنايتکار صربستان بی نياز ازمعرفی ست(.
بيشتر »ناسيونال ـ شوينيست«ھايی که در صبحگاه فروپاشی اردوگاه شوروی
متأسفانه
ِ
در سرزمين ھای مختلف پديدارشدند ،از کادرھای بلند مرتبهء حزبی وخود از سرسپردگان
قدرت مرکزی در روسيهء شوروی بودند.از خود يلتسين و پوتين که بگذريم  ،مثال ھای
متعددی نيز در ميان رھبران کشورھايی از نوع ازبکستان ،قزاقستان ،آذربايجان ،چچنی و
ديگر کشورھای اقمار شوروی سابق می توان آورد!
پس ،اين قسم از بيماری نژاد گرايی و قوم پرستی  ،ھرچند در بنياد با افکار چپ و اصوالً
با مارکسيسم مرتبط نيست ،با اين حال ميکرب و ويروس آن ـ ھمچنان که تاريخ صدسالهء
اخير جھان نشان دادـ در سرزمين ھا يی شکل گرفت و رشد کرد و به ديگر جا ھا سرايت
کرد که ده ھا سال به نام سوسياليسم و مارکسيسم اداره می شد .سرزمين ھايی که در آن
ھمهء ابعاد زندگی مادی و معنوی ھمچون تاريخ  ،فرھنگ و ھويت ملی و قومی،ھنر و
ادبيات وحتی مذھب ،ھمه از فيلتر و مجرای ايدئولوژی ِنظام توتاليتر حاکم به فرمانروائی
ی حزب کمونيست شوروی و زرادخانهء فکرتراشی و نظريه سازی آکادميسين ھای وابسته
به آن عبور می کرد!
و چنين بود که فساد آن از جمله دامن کشور ما را نيز گرفت .زيرا متأسفانه بسياری از
سياست
طيف چپ ،طی ساليان ِ دراز ،دستگاه توليد فکر و انديشه و ايدئولوژی و
رھبران
ِ
ِ
ذھنيت اعضا و کادرھا و ھواداران ِخود
خود را از ھمين »اردوگاه « وارد و در مغز و
ِ
تعبيه می کردند! و چنان که می بينيم  ،برخی از عوارض و آثار آن در فرھنگ سياسی
معاصر ،ھنوز در بسياری از ذھن ھای صدمه ديده سرسختی و سماجت می کند!
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بابکسيم و »قوم گرايی پان تورکيستی«
اين روز ھا بسيار شنيده می شود که گروھی از قوم پرستان در خطهء آذربايجان ،نام
بابک را پرچم ِ نژادپرستی ھای پان تورانی و قبيلهء گرايی ھای زنگار خوردهء خويش
مبارزات ُ ّ
خرمدينی ِ سدهء سوم ھجری در نواحی غربی کشور ما را وسيلهء
کرده و تاريخ
ِ
خالف مصالح ّ
ِملی ِايران قرارمی دھند.گويا سران ِ
برخی سوء استفاده ھای سياسی
ِ
»بابکسيم ِ توران گرا« که بی شک درس خود را ازمکاتب باقروف و غالم يحيی توأم با
»دورهء تکميلی« در محافل آموزشی نژادپرستان ِترکيهء آتاتورکی آموخته اند ،به عمد
فراموش می کنند که :
بابک ايرانی بود و ُ ّ
خرمدين بود و مزدکی بود و بيش ازچھارصد سال قبل از باز شدن ِ
پای ترکان و  600سال قبل از رايج شدن و  800سال قبل از تسلط زبان ترکی در آن سامان
مقاومت ايرانيان را
زيسته و بيش از بيست سال )از سال  200تا  222ھجری( جنبش ھای
ِ
در برابرسلطهء خلفای عباسی ِ عرب و حاکميت دينی و تحميلی آنان ،درآذربايجان رھبری
کرده است) .رک :جنبش ھای دينی ايرانی نوشتهء استاد دانشمند دکتر غالمحسين صديقی،
انتشارات پاژنگ ،تھران (.1372
راستی را اگر قلب و جعل ِ تاريخ با عنان گسيختگی ھايی از اين گونه تداوم يابد ،دور
نيست تا در مقام ِ مثال ،کسانی به نام ِھواخواھان »خلق ِسيسيتان و بلوچستان« سر از بيغوله
ھا بيرون بياورند و جھان پھلوان ِ نامی ِ شاھنامه و تھمتن ِ اسطوره ھای ايرانی يعنی رستم ِ
پسر زال ،پروردهء سيمرغ را نيز به بھانهء آن که »:رستم سيستانی بوده است«،
دستان،
ِ
پرچم ِ جدايی طلبی و ايرانفروشی ِ خود سازند! و از آنجا که تاريخ ِ درازدامن ِايران در
شاھد قھرمانی ھا و مقاومت ھای جانانه وغرور آفرين
سراسر اياالت و نواحی خود،ھمواره
ِ
ِ
ازارمدنی و فرھنگی و سياسی
بوده است ،مصادره کنندگان به مطلوب ،با تکيه بر آشفته ب ِ
رايج ،به آسانی خواھند توانست تا رؤيا ھای شوم و انگيزه ھای انيرانی ِخود را به اين
قھرمانان ِنامی ِايران متصل و ّ
متکی دارند!! و در چنين اوضاعی شگفت نيست اگر کودکان
روستايی که جھان پھلوان تختی از آن برخاست ،به نام ِاو برای تجزيهء روستای خود و پی
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عيار»دموکراتيک خلق«برعليه دولت مرکزی به پا خيزند ،يا
نھادن ِيک »جمھوری ِ« تمام
ِ
ملت ايران مطالبه
دولت فدرال« از
باد »ُمدرن« بر ايشان يا از ايشان وزيده باشد» ،
ِ
ِ
چنانچه ِ
کنند ! به گفتهء حافظ :
ميان گريه می خندم که چون شمع اندرين مجلس
ِ
زبان ِ آتشينم ھست  ،اما درنمی گيرد !

و افسوس!

تماميت ارضی
ِ
اصل و ُ ُ ّ
بنياد ھر کشور و ھر دولت ـ ملتی در جھان ِ امروز و پايه و ستون ِ
اسطقس و
ِ
خيمهء ھرمجموعهء انسانی که زير يک پرچم گرد آمده و برخاک يک کشور زيست
ت ارضی « ست .زيرا اصل ِ آزادی و دموکراسی و نيز
می کنند ،ھمانا اصل ِ »تمامي ِ
ويت شھروندی وملی ھنگامی قابل تحقق است که  :اصوالً
کشور متحد و يکپارچه
اکتساب ھ ِ
ِ
ِ
ای موجود باشد .و اين بدان معناست که  :دموکراسی خواھی و سوسياليسم يا ھر ايدآل ِ
موجوديت يک کشو ،تابع ِ آن
ت کشورند ،و نه
ِ
ديگری که تصور شود  ،ھمه تابع ِ موجودي ِ
ايدآل ھا!
با اين وجود ،شرمسارانه بايد گفت که در ميان ايرانيان ،ھستند کسانی که به جاذبهء
نظريات متروک و تئوری ھای بيد زدهء روزگاران ُمرده و متأثر از فرھنگ سياسی
بولشويسم ِروسی يا براساس انواع باورھای قوم گرايانه و نژاد پرستانه ای که در بسته بندی
چپ« مساواتی وعدالتخواه عرضه می شوند ،به اصل »تماميت ارضی ِکشورايران«
ھای » ِ
زره بيگانگا ن و سری پر ازسوداھا
چنان بی مھری می ورزند که گوئی با سالح و جامه و ِ
و آرزوھای دشمنان ايران به فتح ِ کشور خويش آمده اند! و دراين زمينه ،با کمال تأسف،
نمونه ھای فراوانی از»افتخارات« درکارنامه ھای سياسی و اجتماعی و فرھنگی خود ثبت
کرده اند! و جای سخنی باقی ننھاده اند اال آنکه به زبان سعدی با آنان گفته شود :
ما يوسف خود نمی فروشيم
سياه خود نگھدار !
سيم
ِ
تو ِ
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حق تعيين سرنوشت
مراجع بين المللی« و »اعالميهء جھانی حقوق ِ بشر« از جمله شگرد
توسل به »نھاد ھا و
ِ
ھايی ست که برخی قوم گرايان ِ ايرانی و»رفقا« ی ھم پيمان ِآنان پس ازفروپاشی ِ شوروی
نظير تئوری لنينی ِ»حق ملل در
و پايان ِ جنگِ سرد ،بر شعارھای زنگارخورده ای
ِ
ِسرنوشت خويش  ، «....افزوده و در تبليغات و سخن پراکنی ھای خود  ،جای خاصی
تعيين
ِ
به آن اختصاص داده اند و از آن حربه ای ساخته اند تا از ملت ايران باج خواھی کنند!
ونفرتبار اين
سرنوشت شوم
پيداست که بسيار» زيرکانه« و به عمد،
شعار لنينی را
ِ
ِ
ِ
درروسيهء شوروی به فراموشی می سپارند و آگاھانه از ياد می برند که طرح ِ »حق ملل
دست
متصرفات تزاری روسيه  ،به
سرنوشت خويش  «....بيش از  70سال در
در تعيين ِ
ِ
ِ
ِ
رھبران ِشوروی

» پياده « و اجرا می شد و چنان که تاريخ ِ قرن بيستم نشان داد به

عواقب آن ھم
تحت سلطه انجاميد و آثار و
انحالل و انھدام تاريخ و فرھنگ و زبان ِ ملل ِ
ِ
ِ
گير اين ملت ھا و اقوام ِ بدبخت و بی سرانجام است! با اين وجود آيا ھنوز ھم
امروز دامن ِ
می بايد عده ای در ايران اين مفھوم بی بنياد و بی اصل و نسب را در ھمان مفھوم و با
بديمن قديمی اش ،مثل کوه ھايی که
ھمان بار سياسی ـ ايدئولوژيک ِ فرسوده و مضمحل و ِ
فرياد کالغان را مکررمی دارند  ،در کله ھای سنگی شان تکرار کنند؟ و آيا ھمچنان می
درطيف چپ ايران ھمچون بسياری کوشندگان ِنسل پيشين بذر به شوره زار افشانند و
بايد
ِ
ھمچنان باد بکارند تا در فصل ِ ِدرو منتظر طوفان باشند؟

نئوفدراليسم ِ »طراز نو«
»فدرالليسم در ايران« شعاری ست که اخيراً برخی کسان )ظاھراً به تآثير از تحوالتی که
به واسطهء لشکرکشی ھای دولت آمريکا در ھمسايگی ما رخ داده و اشتھای دليذيری که در
تنوعات زبانی و فرھنگی مردم ايران مطرح
اين حول و حوش برانگيخته است( ،با تکيه بر
ِ
واليات اين کشور
می سازند تا سوداھای قوم پرستانه و تفرقه افکنانهء خود را دراياالت و
ِ
اتھامات تجزيه طلبی و جدايی خواھی« در امان نگاه دارند!
از »
ِ
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المثل فارسی ست که
ظاھراً استراتژی ِ»نئوفدرالليست«ھای ايرانی مأخوذ ازاين ضرب
ِ
گفت » :اول کدخدا را ببين  ،بعد ِده را بچاپ!« بنا بر اين می بايد نخست »کدخدا«يی برای
دولت فدرال« را به او سپرد ،تا زمينهء »ديدن« و عنداللزوم »چاپيدن ِ« سال
ِده تراشيد و»
ِ
ھای آتی فراھم گردد!
برخی از افراد خوش نيت ھم با ديدن و چشيدن ِ»لذت ِدموکراسی«دربرخی ازکشورھای
غربی ھمچون آلمان وسويس ،بی توجه به عدم تشابه اين کشور ھا با سرزمين ما ايران،
خوشبينانه رؤياھای دلپذيراما دست نايافتنی می پرورند! وغافلند که با طرح چنين شعارھايی
در ايران ،برای تکه پاره ھايی که تزاريسم روس يا استعمارانگليس درطی صد و پنجاه سال
ازپيکر سرزمين ما جدا کرده و در قفقاز يا آسيای مرکزی يا پاکستان ،يا افغانستان يا
اخير
ِ
در حواشی خليج فارس باقی نھاده است » ،جنس« جور می کنند و قطعات
مطلوب پازل ِ
ِ
آرزومند ھمسايه را فراھم می سازند! و متناسب
سياسی دولت ھای طمعکار و
جغرافيايی و
ِ
ِ
و ھم سو با ھدف ھای آن دسته از قدرت ھای جھانی که ايران را کشوری آشفته و پراکنده
می خواھند ،برای زنجير يگانگی و به ھم پيوستهء مردم سرزمين ماحلقه ھای سست فراھم
می آورند .پاشنهء آشيل برای ملت ايران می تراشند و به بيگانه نشان می دھند و غافلند که
مثل ِ آن روستايی موالنا» در گذرگاه شير ،گاو به آخور می بندند!«:
روستايی گاو در آخور ببست
شير ،گاوش خورد و در جايش نشست!
روستايی شد در آخور سوی گاو
گاو را می ُجست شب  ،آن کنجکاو
دست می ماليد بر اعضای شير .....

الی آخر

آوريل 2006
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ملت فارس ؟«
زبان فارسی يا » ِ

ھمزبانی خويشی و پيوندی است
مرد با نامحرمان چون بندی است
ای بسا ھندو و ترک ھمزبان
ای بسا دو ترک چون بيگانگان
پس زبان محرمی خود ديگر است
ھمدلی از ھمزبانی خوشتر است.
جالل الدين محمد مولوی بلخی رومی

چند سالی ست که واژه و مفھوم »فارس« دربازار اھل سياست ونظريه پردازان بخشی از
طيف»چپ« دگماتيک)(1ونيزبسياری ازنژادپرستان و قبيله گرايان ايرانی رونق يافته ودر
کوشش ھای»فکر«سازی ونظريه پردازی آنان ازاھميت ويژه ای برخوردارگشته وبه نغمهء
بنياد تئوری ھای ايران
سازپرطنين وھياھويی بدل شده است تا آنجا که بسياری ازآنان
ِ
نا ِ
گريزو تفرقه افکن خود را بر ِتفسيرھای مجعول و مقلوبی از اين مفھوم استوارمی دارند که
اميال قدرت ھای خارجی
بنا برانگيزه ھای سياسی خاص و درجھت منافع واغراض و ِ
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وبرخی دول ھمسايه طی ساليان دراز،بيرون ازمرزھای ايران تدارک ديده شده و
درسرزمين ما پراکنده و ترويج می شود!
اين تفسير از واژه و مفھوم »فارس« می کوشد تا نخست زبان فراقومی ،فرانژادی
وفراملی فارسی را به فارسی زبانان ايران امروزی منتسب و منحصر کند و نقش و اھميت،
فرھنگی و ھويت ساز و پيوند بخش ِِ◌اين زبان رادر تاريخ درازدامن کشور ما ،درميان
گوناگون ايرانی ناديده انگاشته و آن را ھم عرض با ديگر زبان ھا و
اقوام وتيره ھای
ِ
گويش ھا و خرده زبان ھای رايج درايران فرا نمايد .و بدين گونه فارسی گويان ايران را
»ملت« يا »قوم« ويژه ای به نام »قوم فارس« يا »ملت فارس« بنامد ،تا از اين طريق بتواند
ّ
کثيرالمله« می خوانند
به تئوری ھای دشمن ساخته و زنگار زده ای که ايران را کشوری »
و مدعی وجود »ستم ملی« ازسوی »ملت ستمگر فارس« برضد »ملت ھای ستم ديده و
متعدد ساکن ايران« ھستند ،اعتبار بخشد و آن ھا را ودر جھت تحقق اھداف آشکار و پنھان
و صدساله برخی ھمسايگان طمعکاربه کار اندازد و برای مطالبات ھذيان آلود ِبرخی
خردباختگان ،يا مزدبگيران سياسی دستگاه نظری فراھم سازد وھم عنان با برنامه ھا و
اقدامات تفرقه افکن و فتنه
اميال قدرتھای بدسگال جھانی و تحريکات بين الملی  ،برای
ِ
انگيزداخلی مشروعيت حقوقی و انسانی تدارک بيند!
از اين رو توضيح و تشريح ِ حقيقت اين مفھوم و بسياری ازمفاھيم ِ قلب شده و تحريف
گشتهء ديگر ،از نظرگاه تاريخی و فرھنگی  ،بيش تر ازھميشه به ضرورتی فوری بدل شده
است  .خاصه در اين زمانهء غوغا و در اين ايام ِ سياه  ،که »حکومت ابليسی فقھای شيعه«
ميراث گذشته تاريخ درازدامن ِ کشور ما را بی شرمانه
) ،(2ايرانيت و ھويت و فرھنگ و
ِ
امان خدا« رھا کرده است.
درحلقهء ھجوم ِ انواع گرگ ھا »به
ِ
اميدوارم که دانشوران و محققان اھل فن ،چنان که شايسته است دراين زمينه بکوشند ،
خورشيد حقيقت از نگاه جوانان اين مرز و بوم رخ نپوشد و در
باشد تا به مدد آگاھی ،
ِ
ميان الی و لجنی که استبداد دينی حاکم در فضای ذھنی و فرھنگی ايرانيان پراکنده است
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مدفون نماند و دروغ و دغلی که با ھزار تأسف به مذھب مختار ومسلط جامعهء ما مبدل
شده است  ،به برادری ھا و ھمبستگی ھای ھزاران سالهء اقوام ِايرانی گزند نرساند!
اين اصطالح ِ»فارس« که به ُمسامحه يا به عمد به جای »فارسی زبان« به کارمی رود،
بسيار مورد توجه وعنايت خاص برخی نظريه پردازان بوده و ستون فقرات نظريه ايست
ملت«
که می کوشد تا ھمهء کسانی را که به فارسی سخن می گويند ،زير پرچم ِ ِ»قوم« يا » ّ ِ
لت فارس« بنامد تا بر اساس ِآن بتواند
ويژه ای گرد آورد و آنان را» قوم فارس « يا»م ِ
گويندگان زبان ھا ومتکلمين به ديگر گويش ھای رايج در سرزمين ايران را در برابر وی
قرار دھد و وجود »ملت ھای ستم ديده« را در اين کشور به اثبات برساند! حال آنکه کلمه
يات فارسی ِ 1100سالهء ايران،ھرگز به معنای »فارسی زبانان«
»فارس« ،درتاريخ ودرادب ِ
به کار نرفته است!
مرز
آسيای صغيرــ از
در طول قرن ھا ،سرزمين ھای ايران و ھند و آسيای مرکزی و
ِ
ِ
پناھگاه زبان فارسی بوده و
چين گرفته تا کرانه ھای شرقی اروپا ــ گاھواره و ميزبان و
ِ
ّ
مستمرمردم ِبيشماری ازاقوام ونژادھای گوناگون به زبان ِ
ّ
طی دوران ھای متمادی و ُ
فارسی يا دری مت ّ
کلم بوده اند و رفتار وروحيات و فرھنگشان با اين زبان گره خورده و در
اين زبان تبلور يافته است.
ھمواره و در ھمهء اين سرزمين ھا سخن گويان ِ به زبان ِ فارسی را نه »فارس«  ،بلکه
»فارسی زبان« يا »پارسی گو« ناميده اند! )(3
کلمهء »فارس« در مفھوم ِ سياسی اش وھمراه با بارتبليغاتی خاصی که برآن تعبيه شده
و رايج کرده اند  ،پديده ای ست نو ظھور که عمری کمتر ازصد سال دارد و ازدستگاه ھای
کمونيست شوروی يا ازسوی تاريخ سازان و ملت
ايدئولوزيک حزب
دفاتر
تئوری سازی و
ِ
ِ
ِ
تراشان ِ نژاد پرست ِترکيهء آتاتورکی و نيز پان عربيست ھای بعثی يا ناصری به منظور
ملت ايران ايجاد شده و طی چندين دھهء گذشته بی وقفه بر ّ
ضد منافع ِ
درميان
ايجاد تفرقه
ِ
ِ
ِ
ملی ِ مردم ايران به کار برده می شود !
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مقابل اصطالح ِ » ترک« قرار می دھند و از»ترک« ھم
اين اصطالح را خصوصا ً در
ِ
نه ترک زبان ،بلکه »قوم ِ ترک« و» ّ
ملت ِ ترک« مراد می کنند ،حال آنکه واژهء »ترک«
ّ
متکلم به
در ايران به معنای ترک زبان و
زبان ترکی ست و نه ترک نژاد يا »ملّيت« يا
ِ
ملت« ترک ) .(4بنا براين ،می بايد به کاربرد دقيق ِ اين واژه توجه کرد وھمواره در
» ّ ِ
نظرداشت که کلمهء »فارس« درطول ِ تاريخ ِ ايران ،به دو مفھوم به کار رفته است ،نخست
جنوب ايران يعنی قوم ِ
ساکن
اقوام اير ِانی
در مفھوم ِ تاريخی اش و آن اشاره به يکی از
ِ
ِ
ِ
معرب آن می شود »فارس« و از اين قوم  ،دو خاندان ِ بزرگ  ،در
»پارس« است که
ّ ِ
ايران ِ پيش از اسالم به شاھنشاھی رسيده اند  ،يکی ھخامنشيان و ديگری ساسانيان(5) .
کاربرد جغرافيائی ِ اين واژه است و آن  :منطقهء وسيعی ست که
مفھوم ِ مصطلح ِ دوم ،
ُ ِ
قسمتی ازجنوب و جنوبِ باختری ِ کشورِ ايران را شامل است و تقريبا ً از يازده قرن پيش
نام »پارس« بوده و به ھمين
ميالد مسيح محل سکنای رشيد ترين
از
ِ
ِ
طوايف آريايی به ِ
خاک
سراسر
مناسبت به »پارس« يا »فارس« موسوم گرديده است) (6اين واژه گاھی به
ِ
ِ
ايران نيزاطالق می شده است .صورتی از اين کلمه را که در زبان ِانگليسی از اصل ِ
لغت ايران به کار می برند والبته کاربرد رسمی اين واژه به جای
يونانی گرفته اند ،به جای
ِ
دولت ايران در زمان ِ حکومت رضا
درخواست
کلمه »ايران« ازسوی کشورھای بيگانه ،به
ِ
ِ
ِ
شاه پھلوی از رواج افتاده است.
ِ
پس »فارس«يا»پارس«،نه نام يک»ملت« يا يک» قوم« ،بلکه تنھا ،نام يکی از استانھای
عمان
جنوبی ايران است و نيز نام ِ خليجی است که سرزمين ھای جنوبی ايران را به دريای ّ
و اقيانوس ِھند پيوند می دھد .کلمهء »فارس« ،ھيچگاه به گويندگان ومتکلمين ِبه زبان ِ دری
اثبات چنين ادعايی نمی توان يافت!
جھت
سند تاريخی وادبی ِ معتبری در
ِ
ِ
اطالق نشده وھيچ ِ
پس فارس يا پارس ،نه نام ِِ◌ قومی يا زبانی ِساکنين استان ِجنوبی ايران ،بلکه تنھا »نام ِ
جغرافيايی ِ« اين منطقه است.
ھيچگاه تکلم به يک زبان ،از متکلمان به آن زبان» ،ملت« نساخته است ) .(7اين يک
قانون کلی است و نمونهء روشن و مشھورآن زبان انگليسی است که در  5قارهء جھان در
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کشورھای گوناگون متشکل از ملت ھا و اقوام و نژاد ھای گوناگون به آن تکلم می شود اما
ملت انگليس« خطاب نمی کند.ھنديان)که طی چندين قرن
ھيچ کس اين انگليسی زبانان را » ِ
زبان رسمی شان فارسی بود و اکنون انگليسی زبان شده اند( ،جزو ملت ھندند و ھنگامی
ھم که به فارسی سخن می گفتند ھندی بودند .و افريقای جنوبی ھا از ملت آفريقای جنوبی
ھستند و استراليائی ھا و کانادائی ھا جزء ملت استراليا يا کانادا به حساب می آيند!
پس اگرصرفا ً تکلم به يک زبان برای ملت شدن ِمتکلمين کفايت می کرد نيمی ازمردم ِ
ملت فرانسه
جھان امروز انگليسی می بودند و بخش مھمی ازمردم افريقا و کانا دا ھم جزو
ِ
محسوب می شدند!
در مورد زبان فارسی ھم ھمين طور است .کافی نيست که شما به فارسی سخن بگوئيد تا
جزء به اصطالح» ملت فارس« محسوب شويد کما اينکه ھمين امروزه ال اقل درسه
کشور
ِ
ديگر جھان به جز ايران ،زبان فارسی رايج است و انسان ھای بسياری به اين زبان تکلم
ملت ايران نمی نامد! حدود  150سال پيش ھم زبان
لت فارس يا
ِ
می کنند ،اما کسی آنان را م ِ
فارسی از مرزچين گرفته تا سراسرشبه قارهء ھند و ازخليج فارس تا نواحی مختلف بالکان
را زير سيطرهء خود داشت و نه تنھا مردم اين مناطق به اين زبان صحبت می کردند بلکه
زبان فرھنگ و ادب و عرفان وشعرپادشاھان ِ گورکانی )ترک ـ مغول( ھند
زبان فارسی،
ِ
و نيزسالطين عثمانی روم )ترک( و بيزانس بود اما کسی آنھا را ملت فارس نمی ناميد و
ايرانی ھم نمی دانست!
ّ
بسيارمقدم بر وجود زبان ھا ولھجه ھايی ست که در ايران رايج
ملت ايران
شکل گيری
ِ
شده يا ناپديد شده اند .زبان ھا می توانند مثل گياھان به مناطق وسرزمين ھای مجاور بسط
يابند و وسيلهء تکلم ساکنان مناطق قرارگيرند ،اما جان و روح و آمال و گذشته وآداب و
معيشت و فرھنگِ ساکنان را نفی نمی کنند و بر آن خط بطالن نمی کشند.
زبان پھلوی سخن می گفتند و ھنوزھم دربعضی از
در ھمين آذربايجان ِما زمانی به
ِ
مردم ايرانی ی ايرانی زبان در اين منطقه
مناطق اين خطه آثار واسناد آن باقی ست .يعنی
ِ
ساکن بودند و براين حقيقت دستکم رساله و ديوان ِروحی انارجانی و دوبيتی ھای شيخ
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صفی الدين اردبيلی جد شاه اسماعيل صفوی ،اين نخستين شاعر ترک زبان ايران شھادت
می دھند! .اما بعد ھا به داليل تاريخی وسياسی ،زبان ترکی رواج يافت .اما اين زبان مردم ِ
واليات سرزمين
ايرانی آذربايجان را از ايرانيتشان تھی نکرد و ای بسا که از ايرانيان ِديگر
ِ
ما ايرانی تر وميھن پرست تربوده وھستند .دليل آن ھم در جانبازی ھا و تالش ھای عاشقانه
ايست که روشنفکران و مبارزان دلير آذربايجان در دوران مشروطيت به ظھور رسانيدند.
تحوالت اجتماعی ايران به
نقش ِفرھنگسازان و روشنفکران آذربايجان در ھمهء زمينه ھای
ِ
سوی تجدد و آزادی  ،نيازی به يادآوری ندارد(8).
خالصه آنکه زبان ھا به داليل مختلف سياسی و جامعه شناختی می توانند بسط يابند و
گويندگان خود را در يک سرزمين يا سرزمين ھای مجاور توسعه دھند و تکثير کنند .چنين
پديده ای ھم اکنون دراطراف تھران ،ورامين و کرج در جريان است و بسياری ازھم وطنان
ما زبان خود را به نفع ِ زبان ُترکی از کف نھاده يا در مسير َترک اين زبانند.
زبان ھا و گويش ھای ديگری ھمچون راجی ،تاتی ،فريزھندی يا ابيانه ای ،طالشی و...
جای خود را به زبان فارسی يا ترکی می دھند و اين پديده در ارتباط مستقيم با رواج ِ شھر
بسط شھرھای بزرگ و کوچ ھای پی درپی به سوی مراکز تجمع و نيز بسط توليد
نشينی و
ِ
ارتباطات جمعی است که ھمه آنھا پيامد
وسائط
و سراسری شدن اقتصاد بازار وفراگير شدن
ِ
ِ
و محصول دنيای مدرن و روابط حاکم بر آن است!
تغييرات نژادی
غرض آنکه بسط يا قبض ،کاھش يا فراگيری يک زبان در يک جامعه نه
ِ
غييرات قومی و ملی.
به بار می آورد و نه ت
ِ
ُترک زبانی به معنای انيرانی يا غير ايرانی نيست ،ھمچنان که فارسی زبانی به خودی
خود  ،معنای ايرانيت ندارد .اما »ُترک بودن« اگر درمعنای  appartenanceيا وابستگی و
انتساب به »ملت ترک« تلقی شود،غير ايرانی ست.
ِ
وجود »قوم« يا
آنھا که فارسی زبانان را »فارس« می نامند ومراد آنھا از اين واژه
ِ
»ملتی« به اين نام است  ،بی شک غرض ِ سياسی دارند يا نا آگاھانه به دام ِ تئوری سازان ِ
زبان
بيگانه افتاده اند! در اين تئوری غرض از اطالق ِ واژهء »فارس« به مردم ِ فارسی
ِ
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جھان آن است که اين کلمه را در برابر واژه »ترک« يا »عرب« يا »بلوچ« يا »ُکرد«
قرار دھند و متکلمين به زبان ھای ترکی و بلوچی وعربی يا کردی رادرايران تاحد
»ملت«ی جداگانه ارتقاء دھند ومطالبهء حق ويژه کنند .يعنی موقعيت و نقش ِ زبان مشترک
حد
و سراسری و ملی و تاريخی و فرھنگی اقوام ِ گوناگون ِ ايران يعنی زبان ِ فارسی را تا ِ
زبان يکی از» اقوام« يا به قول خودشان »ملت« ھای ساکن ايران کاھش می دھند وھم
عرض ِ ديگر زبان ھا و گويش ھای رايج در کشور ما قرار می دھند تا از متکلمين به اين
مطالبات ملی تا حد جدايی کنند! اين
درخواست
زبان به نام ِ»حق قانونی و دموکراتيک«
ِ
ِ
مرتکب »تئوری ملت
تنوعات زبانی مردم ايران
است جوھروھدف فکری که با تکيه بر
ِ
ِ
سازی« می شود!
پيداست که چنانچه بتوان با تکيه بر تنوع زبانی ،
تنوعات ملی ساخت و گويندهء ھر زبان
ِ
و ديالکتی را در ايران  ،ملتی جداگانه ناميد ،مقدمهء اقدامات بعدی که ھمانا ايجاد »کشور«
و»دولت« جداگانه ای ست  ،فراھم شده است .کافی است که با سرمايه گذاری روی اين
تئوری با تبليغ يا تلقين و
تزريقات ايدئولوژيک و با مشوب سازی ذھن ھا  ،جمعی از
ِ
ايرانيان را آگاھانه يا نا آگاھانه به دفاع از يک نظريه بی بنيادی کشانيد و بدين وسيله از
گروه ھايی ازمردم ايران تأييديه گرفت .درچنين صورتی می توان به نام ايرانی ِ »مظلوم«
)غير فارسی زبان(از ايرانی »ظالم )فارسی زبان( به مراجع بين المللی نيز شکايت برد،
نھاد ھای مربوط به سازمان ِ ملل و حقوق بشر و ديگر مراجع رنگارنگ طرفدار حقوق
»خلق«ھا و»مليت« ھا وھواداران بين المللی اقليت ھای جنسی و نژادی و طرفداران حقوق
انواع اصناف و گروه ھای شغلی واجتماعی وطبقات زحمتکش ِجھان را به کمک فراخواند،
حتی با مأموران سازمان ھای امنيتی قدرت ھای جھانی ھم پياله شد و با آنھا جلسه کرد و
امداد طلبيد!
و اين ھمان روندی است که بيش از  80سال است نخست به کوشش پان ترکيست ھای
ميراث خوار امپراطوری عثمانی و سپس بکوشش ّ
زراد خانه ھای فکری و ايدئولوژيک
تزاريسم سرخ روسی و اکادميسين ھای »احزاب برادر« کمونيستی تدارک ديده شده و به
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وسيله کاسه ھای داغ تر از آش ايرانی آن ھا از قوم پرستان ِ سوسياليست نمای فرقه چی
چپ« استالينيست و دگم گرا ) از ھر طيف و گرايشی که بوده
گرفته تا روشنفکر نمايان » ِ
ملت ما به آن گرفتار است !
باشند( در ايران رواج يافته است و متأسفانه ھنوز ھم
ِ
تمھيدات تئوريک و ايدئولوژيک بر مبنای تحريف تاريخ
پيداست که ھنگامی که با انواع ِ
ِ
ملت ناموجودی به نام ِ
قلب حقايق فرھنگی و زبانی ايرانيان ،کسانی بتوانند درساختن
و
ِ
ِ
»ملت فارس« توفيق حاصل کنند و سپس اين »ملت« را در جايگاه »ملت ظالم« بنشانند ،در
مراحل بعدی خواھند توانست ساکنان ِ واليات خود يعنی ،ايالت وعشاير و اقوام و قبيله ھای
مطالبات خود را تا حد ايجاد دولت
گوناگون را به نام »ملت« ھا در برابر او قرار داده و
ِ
مستقل ارتقاء دھند .زيرا ھرجا وجود ملتی به اثبات برسد ،به ناگزير بر اساس حقوق مسلم
چنين»ملت« ی می بايد ازايجاد دولت و کشور مستقل خود برخوردار باشد،
انسانی وملی،
ِ
و چنين خواستی در انظار مردم جھان و مراجع بين المللی کامال موجه و مشروع می نمايد!
مستقل« نباشد ،ملتی است تحت انقياد واستيال که مورد تھاجم
دولت
چرا که ملتی که دارای »
ِ
ِ
»دولت وملتی غالب« قرار گرفته است و پيداست که يک چنين »ملت« ی بنا بر قوانين بين
المللی و براساس حقوق بشر وحقوق بازشناختهء ملت ھا درتعيين سرنوشت خويش،
خواست مشروع و عادالنه ای را از »ملت ظالم« و»کشور سلطه گر« خود مطالبه می کند!
ِ
و اين است راز اينھمه پافشاری بر اين تئوری ھای بيگانه پرداختهء قالبی و بی پايهء
ضد ايرانی که ده ھا سال است از سوی دشمنان يا نا آگاھان يا مسحور شدگان ِ فکری و
ايدئولوژيک در ايران تبليغ و ترويج می شود!
و درست به ھمين دليل است که دشمنان ايران ھمواره به دنبال »ملتی غالب« و سلطه گر
به نام »ملت فارس« گشته و ھمچنان می گردند! زيرا وجود چنين ملتی – اگر پيدا شود –
به خواست ھای جدايی طلبانه مشروعيت و حقانيت بين المللی می بخشد و اين است راز
سماجت برخی پان تورکيست ھا و پان عربيست ھای ايرانی نما برای يافتن و جا انداختن
مفھومی به نام »ملت فارس« يعنی ملتی که به شھادت سراسر تاريخ ايران و تاريخ زبان ِ
فارسی ھرگز در ھيچ نقطهء اين کرهء خاکی يافت نشده و نخواھد شد!
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خالصه اين که  :دشمنان ايران برای آن که پروسه وپروژهء ملت سازی و ملت تراشی
طرف اول معادله ،يعنی به وجود »ملت غالب« نيازمندند ،
خود را به سرانجامی برسانند به
ِ
از اين رو واژهء »فارس« را که نخست به معنای فارسی زبان به کار برده بودند ،به جای
»قوم« فارس و سپس »ملت« فارس می نشانند و دربرابراقوام و»ملل« ديگر قرارمی دھند
تا اين به اصطالح »حق« خود را از وی مطالبه کنند .حال آن که درسراسرايران زمين ھيچ
قوم وملتی به نام قوم و ملت فارس وجود خارجی ندارد .آنچه وجود دارد يک زبان ملی و
مشترک سراسری بسيارعزيز است به نام زبان پارسی يا دری يا پارسی دری که به ھيچ
قوم يا ملت و نژاد و تبار و ايل و قبيلهء خاصی در اين سرزمين تعلق ندارد و احدی در اين
حافظ شيرازی باشد  -حق ندارد آنرا تنھا به
جناب خواجه
سرزمين  -حتی اگر اين شخص ،
ِ
ِ
واليت خود منتسب ومنحصربداند .اين زبان ،زبان ملی ايرانيان
خود يا قوم و تبار يا ايالت و
ِ
است از ھر طايفه و نژاد و تباری که برخاسته باشند.اين زبان محمل يا ) (véhiculeيک
فرھنگ بزرگ بشری ست .زبان فرھنگ و روح و عاطفهء چندين قرنی ملت ھا و اقوامی
ست که در سراسر شبه قارهء ھند و آسيای ميانه تا مرز چين وختن و آسيای صغيرتا نواحی
شرقی اروپا زيسته اند و بدان روح پرورده ،عشق باخته و عاطفه ورزيده و نيايش کرده،
فرھنگ ساخته و جان و جھان و ھستی خود را به آن بيان کرده ،ھويت خود را به آن
ان ديگری می بوده است!
بخشيده و از آن اخذ کرده اند ،حتی اگر زبان مادری شان زب ِ
)نخستين وقديمی ترين شرح بر ديوان ِحافظ شيرازی ،نوشته سودی ست که يک بوسنياک
ازاھالی اروپای شرقی ست .نخستين فرھنگ زبان فارسی يعنی فرھنگ اسدی طوسی در
نخجوان ازواليات اران وآذربايجان تدوين شده وآخرين فرھنگ زبان فارسی يعنی »فرھنگ
سخن« حاصل زحمات  40سالهء يک استاد آذری نسب اھل زنجان يعنی دکتر حسن انوری
ست(.
بنا براين کسانی که به عمد و آگاھانه قصد دارند که زبان فارسی يعنی زبان شمس تبريزی
و مولوی بلخی و بيدل دھلوی وفرخی سيستانی وسعدی شيرازی ونظامی گنجه ای و ظھير
فاريابی و سنايی غزنوی و منوچھری دامغانی و رودکی سمرقندی و سيف فرغانی وعطار
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نيشابوری و کمال خجندی وخاقانی شروانی وفردوسی طوسی و جمال الدين اصفھانی و
صائب تبريزی و خواجوی کرمانی وحزين الھيجی و کليم کاشانی را ھم عرض با زبان ھا
و گويش ھا و ديالکت ھای ديگر رايج در سرزمين ايران قرار دھند ،پيش و بيش از آن که
دغدغهء دموکراسی يا برابری داشته باشند از ايران و ايرانيت دل خوشی ندارند و روح
خود را به عمد ،يا غير عمد يا در اثر جاذبه ھای ايدئولوژيک يا سياسی خاص ،به بيگانگان
فروخته اند!
زبان مادری ھمهء ايرانيان – از ھر تبار و با ھر گويش و زبانی که باشند – بسيار
ارجمند است و می بايد دريک ايران ِآزاد ودموکراتيک زمينه ھای رشد و شکوفائی
فرھنگی و ادبی خود را بيابند و به سھم خود در غنای فرھنگ ايران بکوشند زيرا بخشی از
ميراث ملی اين سرزمين اند .اما تاريخ ايران خواسته و حکم کرده است که زبان فارسی
ِ
چتر وسرپناه ھمهء ساکنان اين سرزمين و رشتهء پيوند ھمهء دل ھا و ھمهء جان ھا در
سراسر ايران باشد .درميان ھمهء گويش ھا و زبان ھای ايرانی وغير ايرانی که در اين
سرزمين رايج بوده اند  ،اين وظيفه يا موھبت ،از سوی تاريخ به زبان فارسی دری محول
يا ارزانی شده است!
می گويم از سوی تاريخ و نه از سوی يک قوم يا يک سلسلهء شاھی .اين زبان  ،رشد و
تاريخ  1100سالهء خويش مرھون ِ زمينهء مساعدی است که
شکوفايی خود را در طول
ِ
تبار ايران يافته بوده است و نيز دربار پادشاھان ِ ترک تبار آسيای
در دربار شاھان ِ ترک ِ
صغير و نيز دربارپادشاھان ترک و گورکانی تبار شبه قارهء ھند .اين زبان ھرگز به ضرب
شمشير قوم يا ايل يا ملتی جھانروايی و عظمت و شکوه خود را به دست نياورده است و
احدی از اقوام و تيره ھای گوناگون به تنھايی مدعی يا ميراث دار آن نيست .تاريخ ايران و
ھند و آسيای صغير و آسيای ميانه مقرر و مقدر داشته است که اين زبان نقش منحصر به
موھبت مشترکی که
فردی بيابد و به رشتهء پيوند اقوام و تيره ھای گوناگون مبدل شود .تنھا
ِ
تاريخ نصيب ھمهء ما ايرانيان کرده است ھمين زبان فارسی است که در انحصار ھيچ فرقه
ای قرار نمی گيرد و رنگ و زنگ ھيچ مذھب و ھيچ ايدئولوژی بر آن نمی نشيند و
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موجبات ّ
اکثريت مطلق ِ بزرگان ادب و عرفان ما در فضای
تفرق ما را فراھم نمی کند.
ِ
ِ
فرھنگی و عاطفی و اعتقادی مذھب تسنن به اين زبان سخن گفته و نوشته اند .در ميان
آفرينندگان ِ فکری ما منتسبين به تشيع نيز بوده اند  ،ھمچون ناصرخسرو فاطمی يا فروسی
)به قولی( علوی ھمچنان که دھری و الادری ھمچون خيام و تکفير شدگانی ھمچون
سھروردی و عين القضات و مھر ارتداد خوردگانی ھمچون رازی تا برسيم به دوران
متأخر که در آن فرقه ھا و نحله ھا و گرايش ھای فکری و فلسفی گوناگون ،از طاھرهء قرة
العين بابی گرفته تا تقی ارانی مارکسيست و کسروی تبريزی منتقد دينی و مصلح اجتماعی
و بسيار کسان ديگر .اين آفرينندگان فکر و فرھنگ و ادب و عرفان و فلسفه ھمهء گرايش
ھا و صبغه ھای اعتقادی و سياسی و ادبی راحول ِ يک ستون و زير يک خيمهء واحد به نام
کيفيت
زبان فارسی گرد آورده و به ما و معاصران ِ ما ارزانی داشته اند .اين ويژگی و اين
ِ
ممتاز تنھا در زبان فارسی ست که ما ايرانيان را به ايرانيتمان ھشيار و آگاه می سازد .ما
ايرانيان از ھر دين و آئين و مرام و فرقه و نحلهء فکری يا سياسی که بوده باشيم  ،بخواھيم
يا نخواھيم خود و ھمراھان خود و ھم رايان ِ خود را در اين عنصر معظم باز مييابيم  .تنھا
اين عنصر يگانه است که بی ھيچ احساس غبن يا احساس ِ غربتی ما را به يکديگر پيوند
می دھد .ازھر تبار و نژاد و زبان و گويشی که بوده باشيم!
وجود چنين کيفيتِ تاريخی و روانی در زبان فارسی ست که ھر ايرانی را متقاعد می کند
تا اين زبان را نيمی از وجود و ھويت خود پندارد .ھمين کيفيت است که به دانش آموز يا
پشت نيمکت ھای
دانشجوی ايرانی اطمينان می بخشد که ھيچ قوم و تبار بيگانه ای اورا
ِ
درس ننشانده است تا آيندهء تابناک و موفقيت ھای علمی و ادبی يا فنی را با زور و جبر
فرد تاريخی است که با حضور در
براو تحميل يا به وی تزريق کند! اين
کيفيت منحصر به ِ
ِ
تبار ايرانی آرامش و خلوصی ارزانی می دارد تا به يمن
زبان فارسی  ،به دانشجوی آذری ِ
آن خود را در کنار شمس وقطران و صائب و مولوی و خاقانی و نظامی و سھروردی
وکسروی و ارانی و آخوندزاده و طالبوف و ساعدی و بھرنگی و شھريار ببيند و صادقانه
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مطمئن باشد که او به زبان ملی و زبان پدران خود دانش و ادب می آموزد تا در فردای
زيباتری کشور خود را اداره کند و ملت خود را به سربلندی و سعادت رھنمون گردد.
ھمين کيفيتِ کيمياگونه است که بلوچ و کرد و گيلک و عرب زبان و طالشی و راجی و
ابيانه ای ايران را قوت قلب می دھد و اين احساس درونی را ارزانی می دارد که گويش ھا
و زبان ھای مادری او يک ارزش و دارايی برافزون و ارجمند اند  ،اما با زبان ِ ملی او و
با زبان ِ مشترک فرھنگی و پيوند بخش او يعنی با زبان ِ حافظ و خيام در تناقض يا خدای
نکرده در دشمنی نيستند.
کيفيت کيمياگونه است که به زبان فارسی يک ُبعد شکوھمند نمادين می بخشد تا ھر
ھمين
ِ
ايرانی -برخاسته از ھر تبار و ايل و نژاد و گويندهء ھر گويش و زبانی که باشدـ آن را
وعواطف انسانی و گيرودارھای
ھمچون »مام ِ وطن«،جانپناه و روح پرورخود بداند
ِ
وجودی وبشری خود را با اودرميان نھد وازطريق او بروزدھد و درجستجوی آزادی و
رستگاری و کمال انسانی باشد!
باری ،دراين زبان ِفارسی دری کيميائی ست که ھر ايرانی  -بيرون ازتنوعات و
رنگارنگی ھای فکری و قومی و فرھنگی و تباری يا زبانی  -می بايد به تساوی و به نحو
تمام و کمال از آن برخوردار باشد و در اين سخن ھيچ شائبهء ملی گرايی افراطی نيست
گذشت روزگاربه اين زبان محول کرده آنچنان صافی و روشن
چرا که موقعيت و نقشی که
ِ
است که عبارات و عنوان ھا و مارک ھای حاصل از نظريه پردازی ھا و گفتمان سازی
ھای دوران ِ جديد به سختی قادر است تا آن را به زنگاری بيااليد يا بر آن غباری بنشاند!
زبان فارسی نجات بخش ماست چرا که نجات بخشان اين سرزمين راز بقای ما را و راز
سعادت انسان ايرانی را به کلمات و عبارات و نغمه ھا و سرود ھای آن سپرده وبرای ما به
وديعت نھاده اند .ما در اين زبان است که انسان ايرانی خود را باز می يابيم و رشته ھای
پيوند و يگانگی خود را مستحکم می گردانيم.
در اين زبان است که از مرز ملی فراتر می رويم و به زبان مولوی از جمادی و نامی و
حيوانی می ميريم و به آدميت می رسيم وھومانيسم ِ شرقی را که پدران ما قرن ھا پيش از
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جھش ِ فرھنگ اروپايی و دوران روشنگری مغربی به بشريت عرضه کرده بودند ،باز
می يابيم وبنی آدم را اعضای يک پيکر می بينيم و برقوم گرايی و قبيله پرستی و نژادگرايی
که بازماندهء دوران ھای غارنشينی و کودکی بشربوده و منشاء و خاستگاه ھمه گونه
فاشيسم ،چه ازانواع مدرن و چه ازنوع عقب مانده و عھد بوقی آن است خط بطالن
می کشيم.
به يمن ھمين کيفيت ِ کيمياوار است که می توانيم نخست »ملت ايران« باشيم ،بی آنکه
تعلقات قومی و تباری و زبانی خود را به کناری نھيم و نيز در اين »ملت« ايران بودن،
نظر به جھان انسان داشته باشيم و خود را برای نزديکی و ھمدلی و ھم سخنی با »ملت ِ«
بزرگ تری که ھمانا سرنشينان اين کرهء خاکی – يعنی تنھا سرپناه و تنھا سفينهء انسان
ھای معلق در فضای اليتناھی ست آماده کنيم .نخست »ملت ايران « باشيم تا به نام »ملل« و
»اقوام« و »تيره ھا« و»نژادھا« باھم نجنگيم وھابيل وار برادرخود را نکشيم وھمچون
فرزندان يعقوب ،يوسف خود را به زر ناخالص نفروشيم .تا دراين آزمون برای يافتن و
عرضه داشتن و اعتبار بخشيدن به نقاط اشتراک خود و ديگر ابناء بشر و ديگر آحاد انسانی
بکوشيم و دوستی و دوستداری و نيل به آدميت را بياموزيم و تجربه کنيم.
زبان فارسی برای ما ايرانيان دارای چنين کيفيت کيمياگونه ای ست .بايد به ارزش چنين
گوھری پی ُبرد و از آن در راه سعادت انسان ھای سرزمين خود سود جست .رشد فکر
دموکراسی و آزادی خواھی با توسعه و درخشش و شکوه زبان ملی ما ايرانيان ،يعنی با
زبان دری ھمسو و ھم آواز است و در تناقض و تقابل نيست.
دريافتن ِ اين نکته ،ما را تا ابد ،از ّ
تزريقات به زھرآلودهء ايدئولوژيک شبه چپ يا
شر
ِ
شبه فاشيستی مصون خواھد کرد.
با استالينيزم ،پان عربيسم ِ )صدامی يا ناصری( ،پان تورکيسم و ديگر پان ھا برای ھميشه
قطع رابطه کنيم تا به پاس نجات خويش و فرزندان خويش از کژراھه ھا به درآمده و در
مسير کمال بخش و مطمئنی گام برداريم .
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و دريک کلمه ،کليد فروبستگی ھای برخاسته از تنوعات بومی و قومی و فرھنگی ايران
را در دموکراسی و آزادی بجوئيم! چرا که بازھم به زبان موالنا  :چون که صد آمد ،نود
ھم پيش ماست .و صد ھمان دريايی ست که مولوی از آن سخن می گويد:
ھمان مقصدی که دست کم صد و پنجاه سال است که ھمهء ايرانيان را ،از ھر تيره و تبار
و از ھر زبان و گويش و از ھرنژاد و رنگ که بوده اند رھسپار خود کرده و به سوی خود
دعوت کرده است  :آزادی و دموکراسی :
من نسازم جز به دريايی وطن
آبگيری را نسازم من سکن
آب بيحد جويم و ايمن شوم
تا ابد در امن و د ر صحت روم !
و ايران آزاد و خوشبخت دريای ماست و آبگيرما می تواند تمثيل شاعرانه ای از شھر ھا
و واليات و اقوام و ايل و قبيله ھا ی ما باشد!
شايد ماھی سياه کوچولوی صمد بھرنگی اين معلم فداکار آذربايجانی ما ھم ھنگامی که
آبگير و جويبارقبيله و تبارخود را به قصد رسيدن به دريا ترک می گفت  ،با اين شعر
مولوی آشنا و ھم سخن شده وپيش از آغاز سفر بارھا آن را با خود زمزمه کرده بود!
و به جاست و بسی زيباست که ما نيز با ساز دل و نوای ضمير و وجدان خود زمزمه کنيم
و ھمراه و متفق به سوی دريای آرمانی خود پوييم!
چنين باد!
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يادداشت ھا :
1ـ ھرجا که اين واژهء »چپ« در گيومه »« نھاده می شود ،مقصود چپ مستقل و
وطنخواه ايران نيست بلکه مقصود آن دسته از جريانات سياسی جناح چپ ايران است که به
دالئل وابستگی مطلق نظری و فکری يا به دالئل ديگر ،ھمواره در اين دوران  80سالهء
تاريخ معاصر ،دانسته يا نادانسته منافع »کشورھای برادر« را بر منافع کشور خود مقدم
شمرده اند!
بخشی از اين »چپ« دگماتيک  ،پس از فروپاشی شوروی  ،اندک اندک زمينه ھای
فکری قوم گرايی و نژادپرستی عقب ماندهء قبيله ای رادرخود تقويت کرده و با حفظ
رسوبات ذھنی وايدئولوژيک ِ پيشن ـ متأسفانه ـ به طور کامل به جرگهء قبيله گرايان و
نژاد پرستان قومی ايران پيوسته است !
2ـ

ابليس فقيه است  ،اگر اينان ُفقھا اند!

3ـ

بھل
پارسی گوييم ھين تازی ِ ِ
ھندوی آن ُترک باش از جان و دل

ناصرخسرو

مولوی

آسيای صغير يا روم ِشرقی بر زبان آورده است!
و مولوی اين بيت را درقونيه يعنی در
ٍ
ودر جای ديگر می گويد:
پارسی گو  ،گرچه تازی خوشتر است
عشق را خود صد زبان ديگر است
بوی آن دلبر چو ّ
پران می شود
اين زبان ھا جمله حيران می شود!
و حافظ اين ابيات را درشيراز سروده:
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ترکان ِ پارسی گوی بخشندگان ِ ُعمرند
يارا تفقدی کن پيران پارسا را
ّ
شکر شکن شوند ھمه طوطيان ِ ھند
زين قند ِ پارسی که به بنگاله می رود !
واليات خراسان به زبان
واين بيت بسيار مشھور را فردوسی در طوس يعنی در يکی از
ِ
آورده است نه در استان ِ فارس :
بسی رنج بردم در اين سال سی
عجم زنده کردم بدين پارسی
واليت طوس ِ خراسان می گويد :
و نيز در جای ديگر شاھنامه و باز ھم در
ِ
بفرمود تا پارسی ِ دری
نبشتند و کوتاه شد داوری !
وسعدی در کتاب گلستان خويش که آن را به پادشاھی ترک نژاد و ترک زبان ھديه کرده
است در يکی از داستان ھای باب ششم اين کتاب می نويسد:
»با طايفه دانشمندان در جامع دمشق بحث ھمی کردم که جوانی درآمد و گفت :دراين ميان
کسی ھست که زبان پارسی بداند؟«
مولوی در آن تمثيل مشھورخويش گفت :
فارسی و ترک و رومی و عرب
جمله با ھم در نزاع و در غضب
فارسی گفتا کزين چون وارھيم
ھم بيا کاين را به انگوری دھيم
الی آخر

در اين ابيات مراد مولوی از فارسی ايرانی فارسی زبان است  .وی اين سخن فارسی را
در قونيه از شھرھای آسيای صغير يعنی ترکيهء امروزی بر زبان آورده است!
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و باز :
من آنم که در پای غوکان نريزم
مر اين قيمتی ُ ّ
لفظ دری را!
در ِ ِ
تبعيدگاه خود در ّ
درهء
لفظ دری ھمان سخن ِ فارسی ست و ناصر خسرو اين سخن را در
ِ
ِ
ُيمگان که ناحيهء دور افتاده ايست در آسيای مرکزی بر زبان آورده است و نه درشيراز !
ناصر خسرو ھمچنين در سفرنامهء خود می گويد:
»من در ھمهء سرزمين ھای »پارسی گويان « شھری نيکوتر و جامع تر و آبادان تر از
اصفھان نديدم«.
و نيز اين بيت در شيراز بر زبان سعدی جاری شده است :
قوت طبع
چو آب می رود اين پارسی به ّ
برد تازی
سبق َ َ
نه مرکبيست که از وی َ
پادشاه ترک تبار و ترک نژاد ،
نظم ليلی و مجنون که به سفارش
و نيز نظامی در
ِ
ِ
سبب ِ
زبان وی می گويد:
شروانشاه اخستان بن منوچھر می سرايد از
ِ
شاه ھمه حرف ھاست اين حرف
ِ
شايد که سخن کنی در او صرف
زينت پارسی ز تازی
در
ِ
اين تازه عروس را طرازی
ترکی صفتی وفای ما نيست
ترکانه سخن سزای ما نيست
واليات ّ
اران و آذربايجان يعنی
و نظامی اين ابيات را در قرن ششم ھجری در گنجه از
ِ
جنوب ايران يعنی در استان ِ فارس !
شمال ِ غربی ِ ايران می سرايد و نه در
ِ
 4ـ ھنگامی که يک ايرانی به ايرانی ِ ديگر می گويد  » :فالن کس ُترک است« يا » با
يک ترک عروسی کرده است« ،ھرگز به مليت آن شخص نظری ندارد  ،چرا که ايرانی
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مقصود او از اين عبارت تنھا اشاره به ُترک زبان بودن ِ
بودن ِ او بر وی مسلم است  ،و
ِ
چيز ديگر !
شخص ِ
ِ
مورد بحث است  ،نه ِ
يار ترک زبان ِ خود می گويد:
سعدی در شکوه از ِ
نگفتمت که به ترکان نظر مدار ای دل؟
ترک ُترک نگفتی تحملت بايد!
چو َ ِ
و مولوی خوش رنگی را که کنايه از زيباروييست خاص ترکا ن ميداند :
پيش ُترک  ،آئينه را خوش رنگی است
پيش زنگی  ،آينه ھم زنگی است!
و شاھد مثال ھای فراوان ديگری در وصف زيبا رويی ترکان می توان آورد که در اغلب
موارد  ،مقصود از آن يار زيبا روی شاعر جمال پرست فارسی زبان ايرانی است:.
اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را
به خال ھندويش بخشم سمرقند و بخارا را
و می بينيم که ترک می تواند شيرازی ھم باشد و لزومی ندارد که از تبريز يا زنجان يا
باکو يا اسالمبول باشيم تا ترک ناميده شويم  .و تنھا توجه به اين بيت بسيار مشھور حافظ
کافی ست تا نشان دھد که در سراسر ايران کلمهء » َترک « به معنای ترک زبانيست و نه
ترک نژادی  ،و آن ترکی که حافظ و سعدی و مولوی نظامی و ديگران در اشعار وغزلھای
عاشقانه و عارفانهء خود از اوسخن می گويند با ايرانيت منافات ندارد و ھرگز در برابر
ايرانی قرار نمی گيرد بلکه عين ايرانی و از ھر ايرانی ايرانی تر است!
ابيات و اشارت به ترک و ترک زبانی به مفھومی که گفته شد در شعر فارسی فراوان
است و ما به ھمين چند بيتی که از حافظ و سعدی و مولوی آورديم بسنده می کنيم.
 5ـ رک .لغتنامه دھخدا  ،ذيل واژهء پارس و پارسيان
6ـ برای واژهء پارس و فارس از شاعران بسياری می تواند شاھد مثال آورد  ،اما ما در
اينجا تنھابه سرشناس ترين نمايندگان ِ اين ناحيه يعنی سعدی و حافظ مراجعه و چند بيت
از زبان آنان نمونه خواھيم آورد :
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ازسعدی :
سر می نھند پيش ِ خطت عارفان فارس
بيتی مگر ز گفتهء سعدی نوشته ای
اقليم پارس را غم از آشوب دھر نيست
تا بر سرش بود چو تويی سايهء خدا
و اين »سايهء خدا« کس ِ ديگری جز يک پادشاه ترک زاده و ترک تبار و ترک نژاد از
اتابکان ِ فارس به نام ابوبکرسعد بن زنگی نيست! يعنی پادشاه ترک زبان و ترک نژادی
که سعدی شيرازی ـ اين بزرگترين نماينده فرھنگ و زبان فارسی ـ نام ِ »سعدی« را از
او گرفته است!
و تنھا اين يک مثال کافی ست تا پيوند ريشه دار و بنيادين زبان فارسی و قدرت شاھان ِِ◌
ترک تبار ايران را به ما و معاصران ما يادآوری کند!
وباز ھم ازسعدی :
در پارس که تا بوده ست  ،از ولوله آسوده ست
بيمست که برخيزد از ُحسن ِ تو غوغايی !
اگر تو روی نپوشی بدين لطافت و ُحسن
دگر نبينی در پارس پارسايی را
فتنه در پارس برنمی خيزد
مگر از چشم ھای ّ
فتانست
گر خراسانی سخن می گويد که به قصد يغما به پارس
و در بيت ِ زير سعدی از ُترک يغما ِ
آمده است.
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مشھور حافظ که شيرازی بود  ،يغماگری ست از خراسان.
ترک
و می بينيم که برخالف
ِ
ِ
و معموال ً يغماگری ترکان در غزليات فارسی از نوع يغماگری ھای دل و دين است و مراد
معشوقان ممشوق و زيبارخان دلفريب و عاشق کش است.
برد
آن کيست کاندر رفتنش صبر از دل ما می َ َ
برد !
ُترک از خراسان آمده ست  ،از پارس يغما می َ َ
و نيز :
پارس در سايهء اقبال اتابک ايمن
ليکن از نالهء مرغان چمن غوغا بود
)به گفتهء سعدی ،در سايهء اتابک  ،اين پادشاه ترک و ترک زبان روزگار سعدی ،پارس
در امنيت و آرامش بود(.
تا تو منظور پديد آمدی ای فتنهء پارس
ھيچ دل نيست که دنبال نظر می نرود!
بالی عشق تو نگذاشت پارسا در پارس
يکی منم که ندانم نماز چون بستم !
دعای صالح و صادق رقيب جان تو باد
که اھل ِ پارس به صدق و صالح ممتازند
اگر نه وعدهء مؤمن به آخرت بودی
زمين پارس بھشت است گفتمی و تو حور
ودر بيتِ زير ،اثر طبع سعدی را مردم صاحبدل از منطقهء پارس به تاتارستان و مرز
چين به ارمغان می برند .سخنی که خود به تنھايی و به جادوی روانی و زيبائی اش در
بسيط زمين انتشار می يابد و جھانگيری اش نيازمند به ضربت شمشير ھيچ يورشگر
ِ
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جھانسوز يا غازی دين گستری نيست! درست ھمچون قند پارسی حافظ که طوطيان ھند را
در بنگاله شکر شکن می کرد:
آھوی طبع بنده چنين مشگ می دھد
کز پارس می برند به تاتارش ارمغان
بيھوده در بسيط زمين اين سخن نرفت
مردم نمی برند که خود می رود روان!
و اکنون چند مثال از حافظ :
آب و ھوای فارس عجب سفله پرور است
کو ھمرھی که خيمه از اين خاک برکنم ؟
و نيز:
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بيا که نوبت بغداد و فتح تبريز است!
ارجمند
اگر از وجود صائب و بسياری از بزرگان شعر در تبريز ھم بگذريم  ،تنھا وجود
ِ
شھريار ،اين غزلسرای بزرگ معاصر ايرانی که نزديک به پنجاه درصد از غزلھای حافظ
را تضمين کرده و آنھا را مدل و سرمشق خود قرار داده کافی ست تا تبريز ،اين شھر
فرھنگ و مقاومت و آزادی ِ ايران زمين را فتح شدهء حافظ شيرازی بدانيم !
ونيز
سينه گو شعلهء آتشکدهء فارس بکش
ديده گو آب رخ دجلهء بغداد ببر!
پس از اين مثال ھايی که آورديم بدنيست در ھمينجا ذکر شود که اين واژهء »فارس«
ضمنا ً غلط مصطلحی ست که مردم ايران آن را به جای فارسی زبانان به کار می برند و
يکی اززمينه ھای مساعد جھت بھره وری ھای ايدئولوژيک و سوء استفادهء مغرضين
غلط مصطلح است که کار
سياسی ) ،در ايران و خارج از ايران ( ،وجود و رواج ھمين
ِ
تخليط و سفسطه را بر آنان آسان تر کرده است!
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از اين رو می بايد به اين نکته بسيار توجه داشت و متکلمين به زبان فارسی را ھمچون
حافظ وسعدی و مولوی و فردوسی »فارسی گو« يا »فارسی زبان« ناميد ونه »فارس« که
نام منطقه ايست وھرگزبه گويندگان ومتکلمين به زبان فارسی ِ دری اطالق پذير نتواند بود!
7ـ شھريار غزلسرای بزرگ معاصر ايران که خود از آذربايجان برخاسته بود در اين
زمينه می گويد:
اختالف لھجه مليت نزايد بھر کس
ملتی با يک زبان کمتر به ياد آرد زمان
گر بدين منطق ترا گفتند ايرانی نئی
صبح را خواندند شام و آسمان را ريسمان
بی کس است ايران  ،به حرف ناکسان از ره مرو
جان به قربان تو ای جانانه آذربايجان!
8ـ دکترغالمحسين ساعدی نويسندهء بزرگ ايران که خود آذری بود و به زبان مادری
خودش ھم سخت عالقمند بود و در روزگاران نوجوانی  ،با فرقهء دموکرات آذربايجان
ھمکاری کرده ئ به انتشار نشريه پرداخته بود ،در بارهء زبان فارسی و اھميتش درايجاد
ھمبستگی ونقش ِ آن در وحدت ملی ما ايرانيان  ،طی مصاحبه ای با راديو بی بی سی می
گويد:
» زبان فارسی ستون ِ فقرات يک ملت عظيم است .
من می خواھم بارش بياورم .
ھرچه که از بين برود  ،اين زبان بايد بماند!«
)الفبا شماره  7ص 10.چاپ پاريس  ،سال ( 1365

تحرير :پاريس اکتبر 2005
انتشار :می 2006
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زبان فارسی  ،باستان گرايی و ھويت ايرانيان
در پاسخ تقريرات رضا براھنی

بگو آنچـه دانی که حق گفته بـه
نه رشوت ستانی و نه عشوه ده !
» سعدی«

پيش از آغاز سخن بگويم که نام رضا براھنی برای من حدود سی و پنج سال است که
نامی آشناست.
از روزگاری که ما يک راست از روستای خود به دانشکدهء ھنرھای زيبای دانشگاه
تھران برای تحصيل ھنرھای نمايشی راه يافته بوديم و چشم و گوشمان به مجالت و نشريات
مقاالت
پايتخت باز شده بود .آن روزھا می گفتند که »فردوسی« نشريهء متفاوتيست و
ِ
روشنفکران در آن درج می شود .مجله را می خريديم و برخی مطالب آن را می خوانديم.
ايشان يکی از نويسندگان جنجال گرای آن مجله بودند .بعد از آن کتابی در »نقد« نوشته
بودند که پيش اھل شعر شھرتی يافته بود »:طال در مس« .و کتاب کوچکی به نام »تاريخ
مذکر« و خوشبختانه کوشش ھای قلمی و استعداد و خالقيت ھای ادبی خود را به طور
ّ
مداوم و
مستمر در رشته ھای گوناگون بروز داده اند و می توان گفت بيش از ھر صاحب
قلم ديگر در دوران خويش کار وبار ِ جوھرفروشان و کاغذ سازان را رونق داده اند .دست
مريزاد!
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در اين سی و پنج سال حضور ايشان در محافل سياسی ھم )از ھمه نوع( ديده می شده
است .زمانی مقاالت ادبی خود را به چاشنی و صبغهءعقايد لنين و تروتسکی معطر و رنگ
آميزی می کردند و روزگاری اصطالحات و مفاھيم خاص زبان شناسان ،فالسفه ،يا
سميولوژيست ھای معاصر اروپايی ـ به جا و نا به جا ـ در نقد ھا و گفتارھای انتقادی و
تحليلی ايشان جلوه می فروخت و گاه نيزـ در موارد معدود ـ در مقام اديب واستاد دانشگاه و
شاعر و رمان نويس و روزنامه نگار فارسی زبان پايتخت ،فيل قبيله گرايی شان ياد
»تورانستان« می کرد اما بسيار خفيف و شرمگين و پنھانی) .گويا ازمحصالن اعزامی به
ترکيه و دکترا گرفتهء آن ديارند (.در اين گونه موارد معموالً در روش  ،ھمواره ترفند ِ
»استتار انديشه« يا »تقيهء پست مدرنی« يا تاکتيک »فرار به جلو« را اتخاذ می کردند.
مثالً :ايران ِ باستان گرايی ھدايت يا زرتشت دوستی ِ اخوان ثالث را از پايگاِه »انسانگرايی
چپ ضد راسيست« مورد حمله قرار می دادند تا کينه ای را که خود ـ به تأثير
مدرن« و » ِ
از افکار پان تورکی ـ نسبت به گذشتهء کمابيش درخشان و مدنيت ِ دو سه ھزار سالهء
ايران داشتند )و اين روز ھا بسيار شدت يافته( پنھان سازند!
خالصه در سراسر اين سه چھار دھه  ،که جناب براھنی نقد و شعر و رمان و مقاله
نوشتند و انتشار دادند ،ھمواره در برابر زبان فارسی و اھميت و نقش کار ساز اين زبان در
تاريخ و فرھنگ و ھويت ِ مردم ايران حرمت نگاه می داشتند يا چنين می نمودند که حرمت
نگاه می دارند و مھم ترين دليل اين سپاسمندی وحفظ حرمت  ،ھمانا ُپرنويسی ايشان به اين
زبان بود و
خود اين امر که بی وقفه قلم به کاغذ می فرسودند و پيشه وران فارسی زبان
ِ
ّ
مستمر و مداوم به کار می گماردند ،دليل بر آن
حروف سربی را در چاپخانه ھا  ،اين گونه
بود )يا می توانست بود( که آقای براھنی زبانی را که به آن شعر می نويسد و قصه می
پردازد و سخن می ورزد  ،صميمانه دوست می دارد و از آن ِ خود می شمارد يا دست کم
آن را زبان پدران ِ معنوی و فکری و فرھنگی خود می انگارد و چنانچه جز اين می بود،
ھرگز قادر نمی شدند به زبان فارسی شعر بنويسند ،چه برسد به آن که دعوی ھای بزرگی
نيز در اين زمينه داشته باشند تا جايی که در برخی مقاالت خود اعالم کنند » :من ديگر
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شاعر نيمايی نيستم !« )تيتر يکی از مقاالت آقای براھنی در سال ھای اخير در يکی از
نشريات ادبی پايتخت(.
پيداست که در اين جملهء کوتاه خبری سه دعوی جانانه جاسازی شده است :
 1ـ من شاعرم ) به زبان فارسی(
 2ـ سابقا ً نيمايی بودم ) .آثار من در سبک آثار و در مکتب نيما بود(.
 3ـ اکنون ديگر نيمايی نيستم ) زيرا نيما را پشت سر نھاده و از وی سبقت گرفته ام (.
ھرسهء اين دعوی ھا حق ھر نويسنده وشاعری ست وھيچکس م ّ
تعرض ِ آن نيست .روشن
است که درزمينهء سنجش دعاوی درامورادبی وھنری و فرھنگی،آگاھان ودانايان ومنتقدان
ونيزخوانندگان آثاروازھمه مھم ترـ به قول پروين اعتصامی ـ زمانه )که داور راست کردار
و راستگويی ست( داوری خواھد کرد و حق را به حق دار خواھد رسانيد!
ما نيز به عنوان ايرانی و بنده شخصا ً ـ به عنوان يکی از گويندگان شعر فارسی در
دوران معاصر ـ خرسند و آرزومندم که دعوی ايشان با حقيقت سازگار افتد و جامعهء ادبی
ّ
مرقعی
و فرھنگی ايرانيان جای خالی نيما را اينچنين بی رحمانه احساس نکند و آن ردای
که نيمای طبرستانی در مقام ِ پيشوای شعر مدرن فارسی به شانه می افکند  ،به قامت ايشان
راست و استوار نمايد .درچنين صورتی به عنوان ايرانی به ايشان افتخار خواھيم کرد و
آثار ايشان را ھمچون آثار نيما و اخوان و فروغ روی چشم خواھيم نھاد وغرورو افتخار
ديگری بر افتخارات ِ پيشين ِ خود خواھيم افزود که ـ به کوری چشم ميراث خواران ترکيهء
عثمانی يا نبيره ھای باقرف و علی ُاف و » ُافاففهء« ديگر ـ از ّ
خطهء آذربايجان ِ ما که آنرا
به حق سروچشم وگوش و دل ايران می شماريم ،پس از شھريار ،ـ اين بزرگترين غزلسرای
معاصر فارسی ـ شاعر نو گرا و پست مدرنی ظھور کرده که به تنھايی در نقد اجتماعی و
فرھنگی دست احمد کسروی و درنقد ادبی دست فاطمهء سياح و پرويز خانلری وعبدالحسين
زرين کوب و درقصه نويسی دست ھدايت و چوبک و ساعدی و در شعر دست نيما و شاملو
و اخوان و فروغ و نادر پور را از پشت بسته است!
به اميد آن روز!
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با اين وجود اگر ايشان به اين ھر سه دعوی و دعاوی جانبی ديگر در زمينهء ادبيات و
قصه و نقد بسنده می کردند  ،ما بازھم به جناب دکتر براھنی استاد سابق صاحب کرسی
دانشگاه تھران و اخيرا ً دانشگاه کانادا افتخار می کرديم و ايشان را چراغ راه و نور ديدگان
خويش می شمرديم و تا ابد مديون و سپاسگزار ايشان می شديم که اينچنين سخاوتمندانه و
ميھن پرستانه ھمهء استعداد و قدرت آفرينندگی خود را به زبان ملی وسراسری ايران يعنی
زبان فارسی بخشيده و با سرافرازی ،دينی را که در قبال ملت ايران و مام ِوطن بابت
آموزش و تعليم و تربيت و دکتر و استاد و روشنفکر شدن خويش داشته ،ادا کرده است.
اما می بايد ـ متأسفانه مشاھده کرد و آب حيرت درچشم گھربارگردانيد که جناب استاد به
اين ھمه قانع نيست و آنچه بيش از ھمهء افتخارات ،ايشان را به ھيجان و خلجان می آورد
نه پيشوايی ِ جامعهء ادبی و فرھنگی و ھنری )شعر و قصه و نقد( در سطح ملی يعنی در
عنصرقبيله گرا ونژادپرستی
سراسر ايران )و ای بسا جھان ( بلکه رھبری سياسی ِچند عدد
ِ
دولت ُمستعجل ِ باقروف وغالم يحيی
است که نوستالژی بيمارگونهء ميراث داران فکری ِ
ِ
را با افسردگی ھای اجتماعی و فکری ِ برخی ورشکستگان ِ به تقصير ِمنشعب از جريان
ھای سياسی ِ چپ ِ استالينی ھم پيمان کرده و ازجمع ناھمگون ِ تبارگرايان پان تورانی و
شبه سوسياليست ھای روسوفيل ِعھد بوقی ،گروه ھای پراکنده ای را در اين سو و آن سوی
جھان به جنبش آورده و به ُيمن ِ انقالب انفورماتيکی معاصر و اعجاز ارتباطات ِ اينترنتی
و صد البته با حمايت بيگانگان و سوء سياست بالھتبار حکومت دينی حاکم  ،به جان ِ ھستی
و ھويت و فرھنگ و زبان و تاريخ و تماميت ارضی کشور جھل زده و مال خوردهء ايران
انداخته اند!
چنانچه جناب آقای براھنی ) که کوشش ھای ادبی ايشان فارغ از ھرگونه ارزيابی يا
وارد حوزهء خطير سياست گری نمی شدند و
سنجش زيبايی شناسانه بسيار محترم است (
ِ
کـک »زعامت عشيره« به جامهء روشفکری ايشان نمی افتاد ،و حاصل تجربيات و توانائی
َ ِ
ھای خود را در »نقد ھرمنوتيک« واعتبار  40سالهء خود را در حوزهء ادب و فرھنگ
پشتوانهء برخی افکار فتنه انگيز و خطرناک نمی کردند ،بنده ھرگز بر آن نمی شدم تا
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سخنانی را که در پی خواھد آمد با ايشان درميان نھم و صد البته ترجيح می دادم که پيش از
ھرچيز ،با استاد در زمينهء شعر و ادب مراوده و مکاتبه داشته باشم و برای حل برخی
مسائل و مشکالت خود مثالً در زمينهء»متافيزيک وزن«ازايشان مدد بخواھم) (1يا به جھت
رفع بعضی نا رسايی ھا و نامرادی ھای خويش در عرصهء بوطيقای شعر فارسی دری و
ابعاد گوناگون فنون شاعری دست به دامن فضل و دانش و ھنر ايشان گردم.
اما متأسفانه گويا پيرانه سر جاذبهء آن بخش از گرايش ھای ايدئولوژيک ،که طی ساليان
گذشته ھمچون تبی گذرا و خفيف در ايشان بروز می کرد ،اينک به مرکز و گرھگاه ِ اصلی
افکار ايشان چنگ افکنده و حرارت و تب ايشان را در اين خصوص تا حدی به اوج
رسانده که درجهء ميزان الحراره را نيز شکسته است.
آقای براھنی امروزـ به خصوص دردومقاله»ستم ملی«و»صورت مسئلهء آذربايجان؟«...
با کمال تأسف از جايگاه يک شاعر و نويسنده در سطح ملی ،خود را تا حد آژيتاتور کم
استعدادی تنّزل داده است که ھدفش تحريک عوام ،جلب مريد و پيشوائی قوم است تا چنانچه
مقدور شد و ابر و باد و مه و خورشيد و فلک دست به دست ھم دادند و ازمرز افغانستان و
ترکيه و عراق و باکو يا خليج فارس يا از عرشهء ناوھای ھواپيما بر قدرت ھای بزرگ
رياست
جھانی ،پرندهء اقبال به پرواز درآمد و بر شانهء حضرت استادی نشيمن گزيد،
ِ
انتصابی عشيره و ايل را نصيب خود سازند و به مير نوروزی چند دوجين موجود تحريک
شده و ِخرد باخته ای نائل گردند که تفرقه و آشوب قومی و کين توزی نژادی و نھايتا ً تقويت
استبداد و استمرارحاکميت ديکتاتوری را در کشور ما به يک »پروژهء سياسی« و آرمان
اجتماعی بدل کرده اند!
درچنين موقعيتی ،نويسندهء اين سطور که می توانست ـ اگر نه ستايشگرـ دست کم
سپاسگزار يک نويسنده و منتقد ادبی کشور خود باشد ،در اين روزگار ّ
غدار خطير می بايد
آميز استاد ِ» سياست
به حکم وظيفهء ملی و انسانی و فرھنگی در برابر اظھارات تحريک
ِ
زده « ای بايستد که متأسفانه پيرانه سرتوسن ِ قلم و فکر به کژراھه سپرده است و چنانچه
به نيروی خرد و به دست فضل و ھنر )که اميدوارم سرانجام از آستين ايشان بيرون آيد(
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مھار نپذيرد ِعرض  40ساله ای به نا روا برخی ِ ّ
سکه ای ناسره و بی مقدار خواھد شد .پس
بر مبنای چنين واقعيتی ست که بر آنم تا تقريرات جناب دکتر براھنی را ) در حد توانايی
خويش( پاسخ گويم :
***
آنچه آقای براھنی در اين دومقاله ابراز می دارند به لحاظ مضمون به دو گروه زير تقسيم
پذيرند :
 1ـ آن دسته از افکار و سخن ھا و حرف ھا و پرحرفی ھايی که تکراری اند و سابقه ای
حدوداً  100ساله دارند
 2ـ آن گروه از اظھارات و نظراتی که برخی از آنھا مخصوص خود ايشان اند يا اگرچه
تکراری اند بااين حال  ،به واسطهء آن که از صافی ِ نگاه و قرائت خاص ايشان عبور می
کنند و از شيوه و سبک خاص ايشان در نگرش و نگارش ِ پر طمطراق ونثری رجز خوان
ضمير ايشان انگاشت يا دست ِکم
و معارض  ،بھره می جويند  ،می شود آنھا را مکنونات
ِ
شکل ِ عرضهء سخن را حاصل ِ روحيهء طلبکار و پرخاشگر ايشان دانست.
به ھر حال  ،آنچه که از ابتدا تا انتھای اظھارات ايشان آشکارا و گاھی به مبالغه جلوه
می فروشد  ،روشی است که حضرت استاد با بھره مندی از ظرفيت ھا ی فنی و حرفه ای
خود به کار می گيرد تا تحريف ھای تاريخی وبرداشت ھای مجعول و مقلوب از مسئلهء
ساخت ھمسايگان روسی
زبان ھا وا قوام و مليت و فرھنگ ايرانيان را)که غالبا ً دست
ِ
]سفيد يا سرخ[ يا ترک ]ميراث خواران امپراطوری عثمانی [ يا دستپروردگان استعمار
روسيه در نواحی آن سوی ارس است ( به يک نظريهء قدرت خواھی و باج طلبی از ملت
ايران بدل سازد و به نام دفاع از کثرت قومی و فرھنگی و زبانی  ،و پشت نقاب انسان
دوستی و »فدراليسم« وعباراتی از اين نوع  ،عوام زدگان و شستشو شدگان ِ فکری را بسيج
کرده ودر برابر استمرار وحدت ملی ايرانيان و در برابر مھم ترين و شکوھمند ترين
عنصر وحدت بخش و اشتراک آفرين مردم سراسر ايران  ،يعنی در برابر زبان فارسی به
کار گيرد.
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متأسفانه اين است ھدف و انگيزهء آقای براھنی در زحماتی که اخيراً بر دوش افکار قوم
گرايانه و خطرناک خويش نھاده و فرسايش بی پروا و جسورانه ای که به قلم متفلسف و
سفسطه گر و پر ُ ُ
اشتلم ِ خويش تحميل کرده است.
گفتيم که بسياری از اين تقريرات تحريک آميز و بد سگال ،ھمه روزه به ّ
کرات گفته می
شوند و صفحات و سايت ھا و اکران ھا و بلندگوھای بسياری از نشريات ِ حرفی و صوتی
و تصويری را به اشغال خود در می آورند .باری امکانات ھست و پول ھست و سياست و
منافع گوناگون بيگانه درکار است و اسباب و ابزار ايران ستيزی از ھمه سو فراھم .اما به
قول ِ شاعرآزادی و مرد فرھنگ و ادب ايران ،بھار :
» گرفتم آن که ديگ شد گشاده سر
کجاست شرم ِ گربه و حيای او ؟ «
»براھنيسم« در گفتار :
)توضيحات مربوط به مضمون سخنان و روش» براھنيسم «
در پايان يادداشت ھا با »اعداد رومی « ) (chiffres romainsمشخص شده اند(.

1ــ روايات مکرر
در اينجا پيش از آن که به يادداشت ھای متعددی که ھنگام خواندن در حواشی دو مقالهء
اخير آقای براھنی نوشته ام مراجعه کرده و با تنظيم برخی از آنھا به پاسخ ايشان بپردازم
اھم تقريرات ايشان را اگرچه غالبا ً از فرط تکرار 80
اجازه می خواھم که فرمول وار ّ
ساله ،مالل آور و اسفبارند ،خيلی پوست کنده و فارغ از رنگ و لعاب ھای متفلسف يا
مظلوم نما در برابر نگاه و منظر خوانندگان قرار دھم :
ــ ايران کشوری ست »کثير المله«! يعنی يک کشور است با چند ملت .
ــ در ايران يک » ملت غالب« موجود است به نام »ملت فارس« .
ــ اين » ملت فارس « دست کم  80سال است )از زمان حکومت رضاشاه پھلوی تا امروز( سلطه خود
را با زور و جبر بر ساير »ملت ھا « تحميل می کند .دولت مرکزی در ايران ھمواره نماينده و حافظ منافع
»ملت فارس« بوده )به خصوص در زمان پھلوی ھا و حکومت اسالمی(.
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ــ » زبان ھند و اروپايی« فارسی از سوی »روشنفکران نژادپرست آريايی« به خرج »ملت عرب
االحواز« و »ملت بلوچ« و»ملت ترک« و »ملت ترکمن« و»ملت کرد« و »ملت ُلر«  ،به خود اين »ملت
ھا« تحميل می شود( I ).
ــ ما »ملت ترک « ايم و زبان فارسی از ما نيست.
ــ ساير »ملت« ھای نام برده به جز »ملت فارس« با ما مشترک المنافع وھم عقيده اند .ھويت اين
»ملت ھا« ازھويت »ملت فارس« جداست و »ملت ھای ديگر می بايد ھويت ھا ی خود را اشاعه دھند«.
ــ ايران بايد فدرالی شود ( II ).
ــ ايران زندان »ملت ھا« ست .و »ملت فارس« )يعنی زندان بان اين » ملت ھا « ( طبق آمار در اقليت
است(2) .
ــ فرقهء دموکرات آذربايجان ايجاد شده بود تا دموکراسی برای ايران ايجاد کند!

خوب اينھا بودند چکيدهء افکار کھنه شده و بيد زده ای که دھه ھاست ازجايگاه دشمنی با
ايران اما اين بار از زبان آقای دکتر رضا براھنی مطرح می شوند.
اما سخن بدين ھا ختم نمی شود و ھنوز به قول حافظ بازی ھای پنھان در پرده است .
اکنون ببينيم و انگشت شگفتی به دندان گزيم و سخنانی را بشنويم که طرح آنھا در جامعهء
تفلسف
امروز ايران نه فقط به تجربه در غوغاگری و آزمودگی در سفسطه و تخليط و
ُ
متکی ست بل از کھن کينه ای جانشکار و غريزه ای تھی از حس تعلق به ايران و عواطفی
بيرون ازھرگونه احساس مسئوليت ملی وانسانی،مايه ھا برده و بھره ھا گرفته است.سخنانی
که بيان آنھا ،خاصه به اين لھجه ولحن و لون به جسارتی ديده ناشده و به چشم وروئی کشف
منضم با و تعبيه درروش ھا وترفندھايی ست که آشنايی با آن ھا
ناشده نيازمند است .واينھمه
ّ
پيش از ارائهء فشرده ای از تقريرات استاد ،خالی ازفايده نخواھد بود:
براھنيسم در روش ): (3
روش ايشان در جلوه ای کامالً حرفه ای از ويژگی ھای زير برخوردار است:
ــ از اسباب و ابزار نقد نويسی درادبيات و نيز ازفنون قصه پردازی و »عنصر خيال« بھره می گيرد.
) (III
ــ پرخاشگر و حمله ور است.
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ــ مظلوم نما و طلبکار است .
ــ در برخی موارد غير اخالقی  ،ضعيف کش و بی رحم است.
ــ ترس افکن و تھديد گر است(IV) .
ــ پر مدعا و رجزخوان است.
ــ از تحقير و تحبيب بھره ور است.
ــ از باج دھی به عوام برخوردار است.
ــ فخرفروش عشيره و تبار و واليت است .
ــ وکيل مدافع خود خواستهء ديگران است (V).
ــ به جناس سازی از عناصر نامتجانس متکی ست ).(VI
ــ بزرگنمايی و تقليلگری ،ھردو ،ابزار تحريف و دعاوی دروغ می شوند.
ــ مفاھيم مربوط به حوزهء ادبيات يا فلسفه و روانشناسی دستمايهء جدل سياستگر و وسيلهء خلع
سالح حريف می شوند.
ــ از »صنعت تخليط االفکار« به تمام و کمال بھره می جويد(VII ).
ــ نفرت از زبان فارسی ،کار را ازحوزهء نظر وعقيده به عرصهء آسيب شناسی و پاتولوژی فردی و
اجتماعی می کشاند.
ــ محور اصلی وھستهء گوھرين گفتار مبتنی بر يک اتنوسانتريسم بيمارگونه و پرستش نژادی )ترک(
است.
ــ و اينھمه »آوازه ھا« به يک غرض غايی چشم دوخته و آن برانگيختن احساسات قومی ،بيدار کردن
ديو نفاق و روشن کردن آتش کينه و حسد و نفرت در ميان ملت ايران است (VIII) .
ــ بنا بر اين تحريک آميزو عاری از حس مسئوليت است.

 2ــ روايات » نونما «:
ــ نقد استتيکی تصوير »سوسک« و نقد »ھرمنوتيکی« واژهء »نمنه«
ــ نقد و تحليل روانکاوی کاريکاتوريست جوان زندانی.
ــ نقد شخصيت و افکار روشنفکران ،متفکران و ادبای ايرانی ھمچون ھدايت ،شاملو ،نادرپور ،يار
شاطر ،جالل خالقی مطلق و ...به اتھاماتی از نوع نژاد پرست و شوينيست و باستان گرا و ) ...و حتی
اھانت به دکتر افشار و دکترشيخ االسالمی با َرھا کردن عبارتی دون شأن قلم(( IX) .
ــ نقد باستان گرايی  80ساله ) از رضا شاه به بعد(.
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ــ دادخواھی قومی و نژادی در مقام وکيل مدافع ھمسر رضا شاه و مادر محمدرضاشاه(X) .
تسامح«
ــ براھنيسم براين اعتقاد است که اعتالی زبان فارسی در طول تاريخ نتيجهء »حسن نيت« و» ُ
و»انساندوستی « شاھان واميران ترک بوده است که  1000سال سلطنت کرده و اجازه داده اند که زبان
فارسی »در حوزه ھای مختلف شعر و فلسفه و عرفان ونثربدون مانع و رادع« توسعه پيدا کند» وگرنه
ما امروز به جای زبان فارسی با زبان ترکی سرو کار ميداشتيم«.
ــ از رواج موسيقی و تئاتر و رقص و انواع جلوه ھای فرھنگ و ھنر ،و اسفالت شبانهء تبريزدر
سايه ءدستگاه يکسالهء حکومت پيشه وری که» پدرھمهء بچه ھای تبريز« خوانده شده،ستايش می شود
و توطئهء استالين و »ملت فارس« به نمايندگی قوام السلطنه برای کوبيدن »دموکراسی آذربايجان« به
اھل روزگار ياد آوری می گردد.
ــ تغيير جھان و بروز انقالبات و کودتاھا وبرخی جنگ ھای داخلی در سال ھای اخيربه ياد خوانندگان
آورده می شود .و نتيجه گرفته می شود که »بسياری از ملت ھا آزادی خود را به دست آورده اند« و
چنين سرنوشتی برای »ملت ھای ساکن ايران« ھم آرزو و مطالبه می شود.
ــ آذربايجان بايد »ھويت خود« را اشاعه دھد.
ــ سراسری شدن تعليمات عمومی در کشور» يک خيانت به "ملت ھا" بوده است« زيرا اين "ملت
ھا" ناگزير شده اند که به نفع »ملت فارس« از زبان خود دست بردارند.
ــ زبان فارسی متکبر و مغرور است.
ــ بر اساس دعوی براھنيسم  »:با پول نفت "ملت عرب"زبان فارسی درايران ترويج شده است«.
ــ حذف زبان فارسی به عنوان زبان آموزش سراسری و ملی از مطالبات اساسی ست اگرچه تلويحا ً
عنوان می شود.
ــ ايجاد اتحاد جماھير ايران بايد در دستور کار قرار گيرد.
ــ آمار مراکز معتمد و ذيصالح ِبراھنيسم فارسی زبانان ايران را 33درصد و بقيهء »ملت ھا«ی ساکن
اين سرزمين را  67درصد ارزيابی می کند.
ــ طبق مطالبات براھنيسم دو زبانه کردن پايتخت ھم از لحاظ سازمان ھای دولتی و ملی و ھم از لحاظ
اھم وظايف حکومت آينده )يا حال( است).از ذکر دو زبان پيشنھادی
تعليمات و زبان ھا و فرھنگ ھا از ّ
خودداری می شود!(
ــ بايد زبان ترکی در تھران رسمی شود ،چون بنا به منابع آماری مورد اعتماد براھنيسم »ترک ھا«
کمی«) ،مقدم بر
دراکثريت اند!ھمچنين می بايد با توجه به ھمين منابع آماری براساس »اکثريت يا اقليت ّ
دموکراسی سياسی ( دموکراسی زبانی در ايران برقرار شود!
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بسياری از اين دعاوی ارزش پاسخگويی ھم ندارند چرا که مھر بطالت خود را بر پيشانی
خود حمل می کنند و تنھا کاری که از آنان برمی آيد لبخند طعن و تمسخری ست که برلبان
اھل بصيرت می نشانند يا احساس تأسفی است که در ميان اھل درد و دلسوزان اين ملت و
اين سرزمين برمی انگيزند.از اين رو نيک تر آن است که به اشارتی گذرا يا سکوتی گويا
از کنار آن ھا گذر کنيم .اما برخی ديگر ازدعاوی ،متآسفانه ريشه در جان سختی ھا و
سماجت ھايی دارند که نزديک به يک قرن است در اثر بمباران ھای فکری و ايدئولوژيک
از خارج و داخل ايران ،ھمچون ويروسی در خانهء برخی ذھن ھا نشيمن کرده و ريشه
دوانده و حتی فروپاشی ديوارھای ستبر قلعهء روسی و مرگ جانکاه اردوگاه سوسياليستی
ھم به ريشه کن کردن آنھا توانا نبوده است .از اين رو شايسته تر آن است که )به ويژه
برای آشنايی جوان تر ھا و مردم با حسن نيتی که دراين اوضاع آشفته  ،در معرض برخی
مارکشی« ھای سياسی يا ايدئولوژيک قرار دارند( بر آن ھا تأکيد بيشتری شود و ھمراه
» ِ
با توضيحات گسترده تری پاسخ داده شوند.
اھم مسائل آغاز می کنم ودر ميان آنھا به اقتضای فرصت و مناسبت ،اشاراتی
در اينجا با ّ
به موارد جزيی تر )و گاه کودکانه تر( نيز خواھم داشت که اينجا و آنجا ،درميان اين دعاوی
بی بنياد جاسازی و تعبيه شده اند:

پاسخ :
آقای براھنی  ،ايران کشوری »کثير المله« نيست و نيازی به تکرار نيست که اين واژه بر
اساس يک غرض سياسی،به جھت تکميل ِ متصرفات و تداوم تجاوزات استعماری تزاريسم،
از دورهء بلشويک ھا در روسيه ،و به کوشش دفاتر ويژهء دايره ھای نظريه سازی و
ايدئولوژيک روسيهء شوروی تدارک ديده شده و به واسطهء تسخيرشدگان فکری و سياسی
و عقيدتی ايرانی در کشور ما رواج يافته است.
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اساس و ُبنمايهء اين نظريهء شوم  ،برگرفته از کتابی ست به نام »سوساليسم و مسئلهء
ملی« که استالين برای به اصطالح »حل مشکالت ملی« در روسيهء استعماری و برای
انتظام دادن و در واقع به جھت انقياد کامل متصرفات تزاری و ملت ھای مسلمان قفقاز و
ماوراء قفقاز و آسيای ميانه تنظيم کرده بو و به مدت  60الی  70سال به وسيلهء شيفتگان
بلشويسم و وابستگان فکری و سياسی روسيه در ايران به نام »راه حل مارکسيستی مسائل
ملی« در ايران تبليغ می شد و مقصود آن بود که اين نظريات دستوری با شرايط اجتماعی،
تاريخی ،جغرافيائی و فرھنگی و زبانی ايران تطبيق داده شود تا ھمان برنامه ھا و آرزو
ھای تزاريسم روسی،اين بار به نام »مارکسيسم« و درجامهء سرخ »اردوگاه سوسياليستی«
تحقق يابد.اين ھدف شوم حتی يک بار ،يعنی در دورانی که بواسطهء وقايع مربوط به جنگ
جھانی دوم شمال ايران در اشغال ارتش سرخ بود واقعيت عملی يافت و به مدت يک سال
شھرھای شمال غربی کشور ما را دچار آشوب و پريشانی و جداسری ساخت .ھرچند
خوشبختانه دشمن ناگزيربه ترک ايران شد وجز روسياھی برای مزدوران داخلی و خيالبافی
برای کژانديشان يا شستشو شدگان مغزی باقی ننھاد.
بنياد
پس جناب براھنی ،اساس تئوری شما در اين دو مقاله مبتنی بر يک پيش فرض بی
ِ
وارداتی ست و دست ساخت کارگاه ھای نظرپردازی بيگانگانی ست که با طرح آنھا ده ھا
سال است ،اھداف سياسی خاصی را دنبال می کنند وبرای ارضاء آزمندی ھای منطقه ای
تور تئوريک می بافند و به قلم برخی »ايرانيان « می نويسانند و به زبان برخی
و جھانی ِ ،
»ايرانيان« می گويانند .اين گونه است که ويروس اين تفکر منحرف در ذھنيت تعدادی از
بازماندگان ِ مرحوم سوسياليسم روسی جان سختی می کند) (4و آش ِ دشمنان ايران را به ھم
می زند و برای مطامع برخی ھمسايگان و قدرت ھای بين المللی خوراک تھيه می کند.
چنين نظريه ای  ،به واسطهء آن که با منافع کسانی که ايران را کشوری متشتت و ضعيف
وپراکنده می خواھند ھماھنگ است ،به انواع چاشنی ھای نظری ديگر از نوع تئوری ھای
نژادپرستانه پان تورانيستی ميراث خواران ترک عثمانی يا خواب و خيال ھای پان عربيست
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ھای بعثی و ناصری تقويت شده ونيز ازصدقات ودست و دلبازی ھای پترودالری شيخ ھای
حاشيهء خليج فارس وتوحش ِ بنياد گرايانهء وھابيسم نفتالوده عرب نيزبرخوردار است.
و درچنين وضعيت داخلی و منطقه ای و بين المللی ست که انواع »تريبون« ھای ترکی
وعربی واروپايی و آمريکايی را به اشغال خود درآورده است .پس آقای براھنی ازشما
انتظار نمی رود که شالودهء افکار سياسی خود را برچنين نظريه ای بنياد نھيد به ويژه آنکه
ساليان درازی اندر»مظلوميت تروتسکی« اين »شھيد بزرگ ِاستالينيسم« گريسته و نوحه
سرداده ايد .اکنون جای بسی شگفتی ست که پان تورکيسم ِ پنھان ِخويش رادر پرتو نظريات
فريب کارانهء حضرت استالين در بارهء »مسائل ملی« توجيه و تقويت می فرماييد! مردم
چيزفھم جھان از شما انتظار ندارند که به تأثير از استالينيزم بگوييد و بنويسيد و امضاء کنيد
که » :ايران کشوری است کثيرالمله !« آقای براھنی!
پيداست ،ھرگاه اين پيش فرض را مبنای تفکرات سياسی خود قراردھيم ،آنگاه می بايد در
ايران به دنبال ملت ھا وبه خصوص به دنبال يک »ملت ستمگر« به نام »ملت فارس«
بگرديم .
گفتند :يافت می نشود ُجسته ايم ما
گفت  :آنک يافت می نشود  ،آنم آرزوست!

)مولوی(

و آن »آنی« که شما و ھمفکران آررزو داريد ،ظاھراً وجود ملت ھای متکثر و متنوع در
کشور ايران است وبه ويژه وجود يک »ملت ِغالب« برای بنياد و پی ريزی نظريات شما
اھميت حياتی دارد!
آری ساختمان نظری شما به وجود »ملت ظالم« نيازمند است و بدون يافتن يا ايجاد يا
ملت غالب « و نشان دادن يک »قوم الظالمين« برای زمينه سازی اجرای
تراشيدن ِيک » ِ
يک »سنگسار« يا »شمع آجين ِملی«) ( lynchageدرايران پای چوبين استداللتان خواھد
کميت فکريتان خواھد لنگيد و به ِگل فرو خواھد رفت .معادلهء شما يک طرف
شکست و ُ ِ
بيشتر ندارد  :طرف دوم  .از اين رو به جعل طرف اول معادله نيازمند شده ايد و سرآسيمه
به دنبال »پرتقال فروش« می گرديد تا او را » ملت ظالم فارس« بناميد!ھم اکنون در يک
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بنگاه معامالتی ِسياسی که به نام »کنگرهء مليت ھای ايران «...ساخته ايد)يا ھمفکران شما
ساخته اند تا با اين نام دھان پرکن با محافل آنچنانی نشست و برخاست کنند و از »مزايای
آن« برخوردار گردند!( و شمع و گل و پروانه و بلبل را به نمايندگی از مردم خوزستان و
بلوچستان و کردستان جمع آورده ايد ،جای اين »پرتقال فروش« خالی ست! و چنانچه مرز
وقاحت سياسی سراسر تاريخ رانيز درنوردد بازھم چنين »پرتقال فروشی« پيدا نخواھد شد
و»ملت فارس« نماينده ای در»کنگرهء مليت ھای  «...شما نخواھد يافت! زيرا چنانچه به
فرض محال ،سياستباز دغلی يافت شود و مجموعه بی آزرمی ھای جھان را يک جا از آن ِ
لقب افتخار
خود کند و پالک يا مدال »پرتقال فروش« به گردن بياويزد و با برخورداری از ِ
آميز »فارس ھوشمند « ،که شما به اوعطا کرده ايد ،در»کنگره ھا«و»فرقه ھا« و
ِ
ََ
ملت ناموجود فارس« را به دوش بگيرد نه تنھا
»احزاب« ی ازاين
قبيل،علم نمايندگی از» ِ
مضحکهء کودکان ِ کوی و برزن خواھد بود ،بل به عنوان ديوانه می بايد به نزديک ترين
تيمارستان شھرخويش عودت داده شود يا چنانچه ،سالمت مشاعر و قوای عقلی او مورد
تأييد پزشکان وعالمان علم روانکاوی قراگرفت ،به اتھام خيانت به کشور و مردم ايران
تحت تعقيب دادگاه صالحه قرار گيرد! زيرادر سرزمين ما ايران ھرگز ملتی به نام»ملت
فارس« وجود خارجی نداشته ،ندارد و نخواھد داشت.
در اين زمينه پيش از اين به اجمال سخن گفته ام و مکرر نمی کنم  :عالقمندان می توانند
به اين دو مقاله که در سايت ھای ايرانی انتشار يافته است  ،مراجعه کنند (5).تنھا اشاره
وار می گويم و می گذرم که ھرگز تکلم به يک زبان دليل وجود يک ملت نيست ھمچنان که
انگليسی زبانان جھان را »ملت انگليس« خطاب نمی کنند و فرانسوی زبان ھای قارهء
آفريقا يا آمريکا راھم فرانسوی نمی دانند.
پس در ايران تنھا يک زبان فارسی موجود است ونه يک »ملت فارس«.
اما مقصد شومی که در اين واژهء»ملت فارس« تعبيه شده و اصوالً» غرض از اطالق ِ
واژهء »فارس« به مردم ِ فارسی زبان ِجھان آن است که اين کلمه را در برابر واژه
»ترک« يا »عرب« يا »بلوچ« يا »ُکرد« قراردھند و متکلمين به زبان ھای ترکی و بلوچی
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و عربی يا کردی را در ايران تا حد »ملت«ی جداگانه ارتقاء دھند ومطالبهء حق ويژه کنند.
يعنی موقعيت و نقش ِ زبان مشترک و سراسری و ملی و تاريخی و فرھنگی اقوام ِ
حد زبان يکی از»اقوام« يا به قول خودشان »ملت«
گوناگون ِايران يعنی زبان ِ فارسی را تا ِ
ھای ساکن ايران کاھش می دھند و ھم عرض و ھم ارز ِ ديگر زبان ھا و گويش ھای رايج
در کشور ما قرار می دھند تا از متکلمين به اين زبان به نام ِ»حق قانونی ودموکراتيک«
مطالبات ملی تا حد جدايی کنند! اين است جوھر و ھدف فکری که با تکيه بر
درخواست
ِ
ِ
مرتکب »تئوری ملت سازی« می شود(6) .
تنوعات زبانی مردم ايران
ِ
ِ
پس آنچه در ايران وجود دارد و وجودی درخشان و بنيادين دارد ،نه »ملت فارس« که
زبان فارسی ست .زبانی که به قول نويسندهء بزرگ ايران دکتر غالمحسين ساعدی ــ که
خود آذری بود و به زبان مادری خود ھم بسيار عالقه داشت ـ  » :ستون فقرات يک ملت
عظيم است« (7).و اگرچه تنھا در ايران به آن تکلم نمی شود و نمی شده است  ،با اينھمه
موجوديت ايران بدون اين زبان که ميراث مشترک ملی و رشتهء پيوند مردم سراسر ايران
است  ،به مخاطره خواھد افتاد .و اين سخنی ست که کليهء عقال و انديشمندان قوم ازھرتيره
و نژاد و قبيله و واليتی که بوده اند جملگی بر آنند.
نيازی به تکرار اين سخن نيست که مردم سراسر ايران در ايجاد و گسترش و درخشش
زبان فارسی نقش داشته اند.ھمهء مردم ايران در بستر يک تاريخ مشترک  ،مواريث ملی
مارا )که سرچشمهء اصلی ھويت ايرانی ماست ( ودر اين زبان منعکس ومسطور و مکنون
است آفريده اند و خود نيز به تعبيری آفريدهء اين زبانند .وجود آنان و ھويت آنان با اين زبان
پيوند ديرين و گسست ناپذير دارد و شمشيرھيچ نژاد و تباری قادربه بريدن اين پيوند نيست
خود چنگيز و تيمور وھالکو زنده شوند و تئوری استالين را
و بگذاريد بگويم که حتی اگر
ِ
در باره حل »مسائل ملی« بپذيرند وھمچون ھمفکران شما به مذھب قوم پرستی و
نژادگرايی ميراث خواران ترکيهء عثمانی بپيوندند وعضو »کنگرهء مليت ھای ايران«...
شوند و در مقام وکالت فضولی از»حقوق ملی« ارامنه وکرد و تاتی و طالش ھم دفاع کنند و
از قدرتھای خارجی برای ايجاد »فدراليسم در ايران« تقاضای کمک و حمايت مالی و
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سياسی کنند  ،بازھم قادر نخواھند بود که ميان مردم سراسر ايران و حافظ و سعدی و
فردوسی و مولوی و خيام جدايی بيفکنند.
خير آقای براھنی ! اين زبان بريدنی نيست و ايران را نمی توان به نام تنوع زبان ھا و
تکثر لھجه ھا به پاره ھای گوناگون تقسيم کرد .پس بيش ازاين پيروان و فريب خوردگان را
به دنبال نخود سياه نفرستيد و ھابيل را بر قابيل نشورانيد.
اختالف لھجه مليت نزايد بھر کس
ملتی با يک زبان کمتر به ياد آرد زمان
بی کس است ايران به حرف ناکسان از ره مرو
جان به قربان تو ای جانانه آذربايجان
شھريار تبريزی

چتر زبان فارسی بر سراسر ايران گسترده است زيرا به لحاظ تاريخی زبان ملی و زبان
مشترک و زبان آموزش ھمگانی و سراسری ست و جای زبان ھا و لھجه ھای ديگر را
تنگ نمی کند و نبايد تنگ کند .اما  ،به بھانهء آرزوھای برحقی که تقويت زبان ھا و لھجه
ھای رايج در ايران را از دولت ھای مرکزی درخواست دارند ،نمی توان و نمی بايد
شمشيرکين جوئی در برابر زبان فارسی برکشيد وبا شعار حذف زبان آموزش سراسری و
ملی در برخی از اياالت مرزی کشور ما  ،تيشه به ريشه ملت ايران کوبيد .زبان فارسی
ازميان رفتنی نيست زيرا با اتحاد ملی ايرانيان يعنی با موجوديت ايران گره خورده است و
اين نکته را دشمنان کشور ما به خوبی درک کرده اند و درست به ھمين سبب است که زبان
مشترک و ملی ايرانيان يعنی زبان فارسی دری را نشانه گرفته اند!
ھويت ايرانی از زبان فارسی ،از گلستان و بوستان سعدی ،ازشاھنامهء فردوسی ،از
ديوان حافظ و از سرود ھا و نغمه ھای روستايی باباطاھر و فايز دشتستانی  ،حتی از نوحه
ھای جوھری ومرثيه ھای محتشم کاشانی جدا نيست .ھويت ايرانی ھمان سنگ مزار اجداد
من و شماست .ھريک از اعضاء ملت ايران و ھريک از شھروندان اين کشور )درھرکجای
اين سرزمين که بوده باشند و به ھر زبانی که تکلم کنند(  ،سرگذشت نياکان و پيشينيان ِ
خويش را و عھدنامه ھا و مقاوله نامه ھا و معارضه نامه ھا و فتح نامه ھا و سندھای
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خانوادگی ازدواج ھا و برادرخواندگی ھا و مالکيت ھا و سلب مالکيت ھا  ،وصييت نامه ھا
و تفويض نامه ھا و طومارھا و عرض حال ھا و ھزاران نسخه از ياد نامه ھا و يادگارھا و
عريضه ھا را به زبان فارسی می خوانند و به زبان فارسی ست که گورھای گم شدهء
عزيزان خود را پيدا می کنند .حاال شما برای مردم آذربايجان و ديگر شھروندان مناطق
مرزی کشور ما از شمال تا جنوب نسخه می نويسيد و امرنامه به دولت مرکزی می فرستيد
که  :ھرچه زودتر به قول شما  :اين »ملت ھا می بايد ھويتشان را اشاعه دھند!«؟
آقای براھنی تصور نکنيد که ھويت مردم  ،شعر يا نثر شماست که می بايد به ھر قيمتی
»اشاعه« داده شود!ھويت مردم ايران ھمان شاھنامه ای ست که بر َرف خاندان ھای ايرانی
آذربايجان با ھمهء شکوه و ھيمنهء خويش نشسته است.ھويت ھمان نگاه حرمتگزاری ست
که به سوی اين کتاب می چرخد و اسطوره ھا و شاھان ايرانی پيش ازاسالم را پای کرسی
ھا يا ديگر حلقه ھای فرھنگی خانواده ھای ايرانی فرامی خواند .ھويت ھمان احترامی ست
که به ديوان حافظ نثار می شود .ھمان پيچ و تاب دآلويز نستعليق و شکسته ايست که
خوشنويسان مکتب تبريز کتابت کرده اند و از زبان حافظ به آيندگان گفته اند :
ياربيگانه مشو تا مبری از خويشم
غم اغيار مخور تا نکنی ناشادم
ھويت ھمان آوازهء جادويی اقبال السلطان آذر است وقتی در سه گاه قفقازی يا در بيات
شيراز می خواند.
گويند کسان بھشت با حور خوشست
من می گويم که آب انگور خوشست
اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار
آواز ُ ُ
دھل شنيدن از دور خوشست !

)خيام(

جناب آقای براھنی ،استاد دانشگاه ،در اين رشتهء درسی متأسفانه شما کم آورده ايد و
دانشجوی باھوشی در ايران نخواھيد يافت!
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کليدھويت ايرانيان ــ ازھرتير و طايفه و تبار ــ در زبان فارسی تعبيه است و اين ھنری
ست که تاريخ به اين زبان عطا کرده و نقشی ست که گذشتهء مشترک بسياری ازاقوام و
عشيره ھا و تبارھا و نژادھای اين سرزمين برعھدهء زبان فارسی نھاده واين ميراث
مشترک و يکدله ساز را به ايرانيان سپرده است .و ملت ايران بابت اين ھديهء بزرگوار و
نجات بخش به احدی بدھکار نيست ،تا چه رسد به اين که ــ آنگونه که شما و برخی
نژادپرستان می گوييد و می نويسيد ــ مديون يورشگران و تجاوزکارانی بوده باشد که از
مرزھای چين و نواحی دوردست آسيای مرکزی به قصد جھانسوزی و ويرانگری به ايران
وھند و بخشی ازاروپای شرقی سرازيرشده بودند .اگر کسی به ديگری بدھکار باشد اين
يورشکران قبايل و سلسله ھای متخاصم ترک يا مغول يا گورکانی نژادند که بارھا شھرھای
ايران راويران کرده اند )شھر تبريز ،ھمين شھر که شما به آن فخر می فروشيد و »باغ
عدن باستانی« و »پايتخت ترکان جھان « اش می ناميد ،دست کم سه بار به وسيلهء لشکر
متخاصم سلسله ھای ترک و عثمانی اشغال و ويران شده است و مردم آن کشته شده و زنان
و کودکان و ھنرمندان آن به اسارت برده شده اند.
) و من نميدانم چگونه می شود ھم تاريخ باستانی شھر خود را دوست داشت و از آن خود
دانست و با مردمانی که در طول تاريخ قربانی ظلم و تجاوز شده اند احساس ھمدلی و ھم
ريشگی داشت  ،وھم به واسطهء يک شيفتگی وسرسپردگی ايدئولوژيک ِنژادی ،يورشگران
ومتجاوزان به اين شھر را ستايش کرد و آنان را پدران و اقوام و اجداد خود پنداشت!(.
پس بدھکاران به اين سرزمين نه زبان فارسی که تجاوزگرانند که به اعجاز مدنيت ديرين
و زبانی که محمل و کجاوهء اين مدنيت و فرھنگ بود و در کالم بزرگانی ھمچون بيرونی
و ابن سينا و رازی و بيھقی و فردوسی و نظامی و عطار و سھروردی و عين القضاة و
روزبھان و شمس و مولوی و سعدی و خاقانی و فلکی شيروانی وحافظ و ھمام و صائب
ايرانيت باشندگان اين سرزمين را به
بيان می شد  ،کم کمک رام شدند و نام و ھويت و
ِ
خواست يا به اکراه پذيرفتند تا آنجا که شيوهء ُملکداری خود را از آنان اقتباس کردند وبه
زبان سعدی »:پلنگان رھا کرده خوی پلنگی« به قول حافظ » :صاليی به شاھان پيشينه«
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زدند وحتی شيوهء زيست خود را در رزم يا در شکار و بزم از آنان گرفتند و بر کشوری
سياست وزيران و منشيان و مستوفيان و دانشمندان
خرد و
فرمانروايی کردند که به دانش و ِ َ
ِ
اين ملک اداره می شد.
گفتنی ست که ھيچ گونه سنخيت نژادی يا يا اشتراکات قبيله ای يا زبانی يا فرھنگی در
ميان سالطين و امرا وسلسله ھا و قبايل ترک و مغول و تتار نبود که ھريک از اين گروه
سه گانه برخاسته از تبار و زبان و فرھنگ خاص خود بودند  .موجوديت و ھويت آنان در
دشمنی با يکديگر معنی می يافت وپادشاھان وسلسله ھای گوناگون درجنگ ھا و مخاصمات
پی درپی و خانمان برانداز بريکد.يگرغلبه می يافتند اين تاخت و تازھا و غارت و يغما ھا و
جنگ ھای جھان سوز ھمواره در ميان اعضای يک خاندان نيز برپا بود  .پسر بر پدر می
شوريد .پدر فرزند را کور می کرد و جنايت ھا بود که اعضاء قبايل و خاندان ھا و سلسله
ھا به ضد يکديگر برجنايت می افزودند وآنان که در ميانه می سوختند و نابود می شدند
مردم کشورما بودند .از اھالی تبريز ومراغه و زنجان بگيريد تا برسيد به نيشابور و زاھدان
و کرمان و اصفھان و ری و قزوين .مردم سرزمين ما قرن ھا بھای اين تاخت و تازھای
خانگی شاھان و اميران و غازيان و سرھنگان ترک و تاتار و مغول را پرداخته اند .تداوم ِ
ھزارسالهء حکومت سلسله ھای شاھی ترکان و تتاران ومغوالن در ايران ھمواره تداوم
دشمنی و جنگ اين يک بر ضد آن ديگری بوده است و ھريک از آنان حکومت خود را بر
ويرانه ھای خاندان پيشين بنا می نھاده است .
می خواھيد بدانيد روش حکومتداری بسياری از اين شاھان ترک تبار و نيز رابطه شان
با فرزند يا پدرخويش چگونه بوده است تا نمونه ای ازاين جنگ ھا وغارت ھا و ويرانگری
ھا را به ياد بياوريد و دريابيد که چگونه در بستر آشوب ھای روزگار  ،مردم ری و قزوين
و اراک و کاشان و اصفھان و سايرنواحی مرکزی ايران )عراق( با ھمان شمشير قتل عام
وزيرسم ھمان ستورانی له می شدند که مردم تبريز و مراغه ؟
ُّ
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باری ،به اين سخن حافظ در بارهء رفتار اميرمبارز محمد مظفر )شاه غازی( و نيز
رفتاری که فرزند وی با او کرده است توجه بفرماييد تا مشتی از خروار و يکی از ھزاران
بی رحمی و قساوت را از زبان خواجهء شيراز بشنويد :
شاه غازی خسرو گيتی ستان
آنکه از شمشير او خون می چکيد
سروران را بی سبب می کرد حبس
گردنان را بی خطر سر می بريد
َ
عاقبت شيراز و تبريز و عراق
چون ُ ّ
مسخر کرد  ،وقتش در رسيد
آن که روشن ُبد جھان بينش بدو
چشم جھان بينش کشيد.
ميل در
ِ
می بينيد که »سلطان غازی« )»خسرو « گيتی ستان( ،يعنی ولی فقيه عصرحافظ ،
)سلطانولی امام(اميرمبارزالدين محمد مظفرپس ازتاخت وتاز وغارت وکشتار ،در
تبريز)مشھورترين شھرآذربايجان که شما »پايتخت نمادين ترکان جھا ن« اش می خوانيد( و
شيراز وشھرھای مرکزی ايران وپس از تسخير اين نواحی به دست پسرخود کور می شود.
ازاين شيوه خشونت و نامردمی که در ميان سرکردگان وحکمرانان 1000سالهء ايران
رايج بود ،فراوان می توان مثال آورد و حتی نيازی نيست که به سقط بيضهء بنيانگذار
سلسلهء قاجارھا اشاره ای کنيم.
)با توجه به اين نکته شايد بفھميد چرا احمد شاملو از نام خويش يعنی از انتساب به ايل
»شاملو« ـ که يکی از ايالت ھفت گانهء قزلباش بودند و خون ريزی ھا کرده بودند ـ
بيزاری می جويد و شايد بفھميد که حس او نه بيانگر »نژادپرستی ضدترک« ـ چنان گه شما
شھادت صميمانه ايست برانساندوستی وھومانيسم اين شاعربزرگ معاصر.
می گوييد ـ بلکه
ِ
زيرا وجود و نام خويش را بری و بيگانه از ستمگری ھای تبار و طايفه ای می خواھد که
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به آن منتسب است! و به عنوان شاعر ،بد نيست که شما ھم به او تأسی جوييد و از پرستش
موھوماتی از نوع نژاد و تبار و واليت و قبيله بگريزيد !(
باری،ھيچ نقطهء اشتراکی در ميان اين سالطين يا امرای مستبد نمی توان يافت ونه ھيچ
اثری که تعلق آنان را به يک عنصر ريشه دار فرھنگی يا قومی يا زبانی اثبات کند يا از
وجود نوعی ِعرق ِ نژادی وتباری و خونی در ميان آنان سخن گويد:
نقطهء اشتراکی اگر ميان آنان باشد چيز ديگری جز ايران و استمرار فرھنگی و تاريخی
آن نبوده و نيست .ايرانی که به ُعنف و جبر يا به ھر دليل ديگر در آنجا به سلطنت رسيده
بودند و سنت پادشاھی دوھزارساله را دراين کشور به مدد وزيران و مستوفيان و خردمندان
اين سرزمين ادامه می دادند و زبان فارسی برای آنان محمل اين فرھنگ و استمرار تاريخ
کشوری شده بود که بر آن حکومت می کردند .آنھا که می کوشند يک ملت ترک از دل
 1000سال غارت و خونريزی قبايل و عشاير متخاصم و معاند بيرون بياورند و يک
»زبان واحد ترکی« به آنان بدھند و قبای »فرھنگ ِ واحد ترک بر آنان بپوشانند« و
اين»لولو«ی ساختگی خود را در برابر ملت ايران )که اين روزھا به جسارت يا به نادانی
يا به دستور» ،ملت فارس « اش می نامند( قرار دھند ،جز با تمسخر و لبخند اھل فھم و
درک ،مواجه نخواھند بود .پيداست که آن گروه از مطالبات نژادی که خود را پشت مسئلهء
تنوعات زبانی و فرھنگی پنھان می کنند  ،مقصودی جز تبرئهء ترکتازی ھا و ويرانگری
ھای قبايل متخاصم و خونريز را ندارند و فکر و فلسفه شان مبتنی بر تئوری ھای نژادی و
فاشيست مآب اواخر قرن نوزدھم و نيمهء اول قرن بيستم است  .آنان در پرتو اين تئوری
ھا و با چنين شيشهء کبود ايدئولوژيکی ست که به تاريخ ايران و سرگذشت مناطق و نواحی
مختلف اين سرزمين می نگرند و تفسير ھای ھذيان آلودی از داستان ِزبان فارسی و تمدن
ايرانی ارائه می دھند و در بوق و کرنا می دمند .تفسيرھای مقلوب و مجعولی که برخاسته
و حاصل ِ گم گشتگی ھای فکری و نگاه کژنگر آنان است .روشن است که ھيچ نقاب
مظلوميتی نيز قادر نيست تا وجود اين تخمه و نطفهء توسعه طلبی و تجاوزگری و مخالفت
با آزادی و حقوق انسانی ِمکنون در تئوری ھای آنان را از نگاه تيزبين انسانھای آزادی
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خواه و بشردوست پنھان نگاه دارد .ھرچند افکار خود را درانواع زرورق ھا و بسته بندی
ھای مساوات طلبانه يا دموکراتيک بپيچند و به نام تکثر فرھنگی و زبانی اھداف ناموجه
خود را به عبارت ھايی از نوع »فدراليسم « يا »حق تعيين سرنوشت« يا »اتحاد جماھير
ايران!!« و امثال اين مفاھيم زينت دھند!
از اين رو شايستهء شما نيست که عنصر ترک را دربرابر ايرانيان و دربرابر زبان
طلب پرداخت نشدهء« مھاجمان خارجی را
فارسی پرچم تفاخر نژادی و قبيله ای سازيد و » ِ
از ايرانيان مطالبه فرماييد .استمرار ھويت و ھمدلی و ھمبستگی و ھمنوايی و ھمدردی و
ھمزنجيری ايرانيان ريشه دار تر از آن است که تئوری ھای قالبی و دستوری و بخشنامه ای
بيگانگان بتواند آن را به سموم نفاق بيااليد و با ايجاد تفرقه و شکاف در ميان مردم ايران،
زمينه ساز نزاع داخلی و جنگ برادرکشی گردد و نمونهء ديگری از آن توحش جنگل را
در ميان بخشی از ايرانيان بيدار سازد که ترکان عثمانی در اواخر قرن نوزدھم نسبت به
ارامنه بروز دادند  ،يا نازی ھای آلمان ھيتلری نسبت به يھوديان و کولی ھا روا داشتند يا
صربی ھا در يوگوسالوی بنام نژاد اسالو بر ضد ھم وطنان »غير اسالو« خويش مرتکب
شدند(8).
شما نيز آقای براھنی ھمچون ساير ھمفکران  ،زبان ترکی و استان آذربايجان ما را بھانه
می کنيد تا از پان تورکيسم و از نژاد و تبار تُرک حمايت کنيد .شما از زبان ترکی ،دين
درست می کنيد و»مؤمن و ملحد« می تراشيد و»مؤمنان«را به بريدن سر»ملحدان« گسيل
می داريد و اين کار شاعرنيست،خاصه اگردرمقام علمداری»مدرنيسم« ،نسبت به حقوق
انسان ھا و برابری ھا و برادری ھا اظھار حساسيت کرده و گاھی نيز دف و دايرهء
ھومانيسم و صلح را به صدا درآورده بوده باشد!
شما به چه حقی زبان فارسی را به» محروم داشتن ھم وطنان ِ مناطق ِ مرزی کشور ما
ازھويت« متھم می داريد؟! اين چه تھمتی ست که به مردم ايران می زنيد آقا؟ يعنی اگر به
ترکی در دانشگاه درس خوانده بودند ھويت داشتند ،اما اکنون که به يمن آموزش سراسری
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و ملی ورايگان و اجباری ايران دکتر ومھندس و اديب و سياست ورز يا تاجر يا ھنرمند
شده اند  ،ديگر ھويت ندارند؟
آقای براھنی مردم آذربايجان ايران که به يمن آموزش ملی و سراسری و رايگان کشور،
اينھمه باسواد و روشنفکر و متخصص و ھنرمند به جامعهء ايران عرضه کرده اند بر
اساس نظريهء شما و ھمفکران ھويت ندارند و البد آنھا که  70سال در قفقاز يا ترکمنستان
زير پوتين ھای تزاريسم سرخ له شدند و جز دندان ھای طال ،از ادب و تاريخ و فرھنگ و
سنن و آداب و شعائر اجدادی ھيچ چيزدندان گيری برايشان باقی نمانده است  ،ھويت دارند
و ھويتی مستحکم  ،چون در مدارس خود به زبان ترکی آموزش ديده شده اند؟
البد فرزندان و اعقاب مردم مسلمان ِ آسيای صغيرکه پان تورانيسم فاشيست مآب ھمه
چيزشان را گرفت تا » ُترکيت« آنھا را به خلوص ِھيجده عيار برساند به زعم شما ھويت
يافته اند  ،اما مردم ايرانی آذربايجان که به زبان پدران خود و به زبان شمس و به زبانی که
پرورده و برآمده و جھانگير شدهء شھر و ديار خود آنان بوده است درس خوانده و دانش
آموخته اند  ،از نگاه ايدئولوژيک و سياست زدهء شما ھويت ندارند؟ !
آيا مردم قفقاز و نيز مردم بسياری از جمھوری ھای تحت تسلط تزاريسم و تزاريسم سرخ
ــ که به قول شاعر تاجيک خانم گل رخسارـ دو بار) وبرخی از آنھا سه بار( بی سواد شده
اند ،مساجدشان تبديل به اسطبل شده ،زنگ کليساھاشان ذوب شده است تا از آن داس و
چکش ساخته شود و برسردر اماکن متبرکهء آنان آويخته گردد ،کتاب ھا و اسناد و
سرگذشت پدران و قبالهء ازدواج مادرانشان را کود کرده اند و  80سال نوکران چشم و
گوش بستهء روس آنچنان تسمه از گـ ُردهء آنان کشيده اند ــ تا آنجا که اگر امروز بر سر
گور پدران و مادران خود بگذرند ،حال و روز و حس و ادراکشان با حال و روز و حس و
ادراک توريست ھای ژاپنی بر ويرانه ھای يک تمدن مايايی در امريکای التين تفاوتی
ِ
نخواھد داشت ــ ھويت خود را حفظ کرده و به گفتهء شما »اشاعه « داده اند؟
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اگربه مدرسهء ترک زبان رفتن و به ترکی درس خواند ن  ،ھويت بخش و فرھنگساز می
بود پس کجاست فرھنگ توسعه يافته و جھانگير شدهء مردمان ِ اين سرزمين ھای مغلوب؟
کجا ھستند شاعران و نويسندگان آنان؟
پس چرا ديگر طالبوف ھا در تفليس سخن نمی گويند؟ آخوند زاده ھا و قراچه داغی ھا
چرا نمی نويسند ؟ پس ميرزا علی اکبر صابر طاھر زاده کجاست؟کجاست او که به ھنگام ِ
سرودن و به زبان ترکی سرودن ،نام ايران و آرزوی بھروزی کشور ما در شعرھايش موج
می زد ؟ و خود يکی از پايه گذاران شعر مشروطيت ايران بود؟ با دھخدا مراوده و مکاتبه
و دوستی داشت و بيشترين تأثير را بر شاعرانی ھمچون نسيم شمال و حتی عشقی داشت تا
جايی که به قول بھار:
احمدای سيد اشرف خوب بود
شيوه اش مرغوب بود
ليک »ھوپ ھوپ نامه« بودش در بغل !
و ھمو بود که بخش ھايی از شاھنامهء فردوسی را نيز به شعر ترکی برگردانده بود :
پس اولدوم بويوردی شه نيک پی
خديو جھندار کاووس کی
کرک لشکر ايتسون سرور و نشاط
سرورو نشاطه آچيلسون بساط
بزرگان ايران قوروپ دستگاه
بزندی طالالطله قصر شاه....
ميرزا علی اکبر صابر» :ھوپ ھوپ نامه«

پس چرا کسی که در شعر ترکی قرن بيستم می درخشد و تنھا به واسطهء دو يا سه شعری
که به زبان ترکی سروده است ،تاج شھرياری تاريخ شعر ترکی بر سرمی نھد ،يک
بھجت تبريزی »،شھريار« ِ غزل
دانشجوی سابق دانشکدهء پزشگی ايران يعنی محمدحسين
ِ
معاصر فارسيست؟ پس چرا شھريار درميان ِِ◌ آنھا که به زعم شما ھويت خود راحفظ کرده
و اشاعه داده اند ظھور نمی کند  ،بلکه از کوچه ھای تبريز ،از زادگاه شمس و ُھمام و
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صائب برمی خيزد و در ميان خيمهء خيام باحافظ ھم پياله می شود و از ميان سنگفرش
کوچه ھای تبريزکه ھنوز ّ
رد و اثر پای خيابانی و ستار و کسروی بر آنھا باقی ست ،
ميخواند :
زنده تاھست  ،نام ايران است
زنده تا بود نام ايران بود
و جوانان آذربايجان را با کالمی که سراپا مھر به ميھن است ندا در می دھد که :
»مادر ايران ندارد چون تو فرزندی دلير
روز سختی
چشم اميّد از تو دارد ھمچنان!« ؟
ِ
می دانيد چرا؟ برای اين که شھريار ھويت داشت و به اين ھويت آگاه بود و بر آن اطمينان
خاطر و اعتماد کامل قلبی داشت! شھريار ھمچون شما به انگيزهء اغر اض و امراض غير
فرھنگی و غير وطنی زبان فارسی را»برای انتقام« ياد نگرفته بود و منتقد ادبی نشده بود
تا روی »ملت فارس« را کم کند) (9و بيھوده نبود که بيش از  50درصد غزل ھای حافظ
را استقبال کرده بود و خواجهء شيراز را و سعدی را و مولوی را به جشن شکوھمند شعر
خود دعوت می کرد!
اما شما با اين شمشير دشمنی که در برابر زبان فارسی از رو بسته ايد قصد داريد تا
ديوان  1000صفحه ای شھريار را بسوزانيد .تا ھمام و صائب را از زادگاھشان اخراج کنيد
تا شمس را به چاه بيندازيد وسرنوشتی را که نظامی در گنجه و خاقانی در شروان و مولوی
در قونيه يافته است نصيب شمس و صائب و قطران و ھمام و شھريار سازيد .تا چنانچه
»فردای محشری« حقيقت داشت واين بزرگان را به معجزه ای از گور خويش برانگيخت،
از خواندن نام خود بر مقابر خود ناتوان باشند! شما با پارسی ستيزی تان می خواھيد
سرگذشت و تاريخ و ھويت و ميراث فکری و معنوی دو ،سه ھزارسالهء مردم اين ديار را
محو کنيد و اين يک برنامه انحطاط فرھنگی است .يک پروسه بی فرھنگ سازی است و
کوشندگان چنين پروژهء شومی آرزو دارند تا يک شبه بخش بزرگی از ملت ايران ،بی
تاريخ و بی سرگذشت شوند و نام اين ھويت زدايی از مردم کشور ما را مبارزه در راه
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تکثر فرھنگی و زبانی برای» احراز ھويت« و»اشاعهء ھويت ترکی« يا » ھويت عربی«
يا»ھويت لری« يا »ھويت بلوچی« و....نھاده اند.يعنی مقصدشان امحاء مدنيت وشھرنشينی
وبازگشت به ھويت ھای ايلی وعشايری وقبيليه ای وچادرنشينی ست.
اين چه ھويت گستری و فرھنگ پروريست که ھدفش بريدن زبان فرھنگ و معنويت و
تاريخی يک سرزمين بوده باشد و با شعارھايی از نوع» :زيان فارسی تحميلی ست« يا
»زبان فارسی ازمن نيست« يا »زبان فارسی متکبر است « و از اين قبيل بخواھد رابطه
مرم را با تاريخش وبا پدرانش و با فرھنگ و
معنويت چندين ھزار ساله اش قطع کند؟ می
ِ
خواھيد برای بخش مھمی از سرزمين ايران آتاتورک بتراشيد؟ تا پدر ترکان محسوب شود؟
مگر مردم رشيد آذربايجان از زير بته بيرون آمده اند که شما آقای براھنی سيد جعفر پيشه
وری را» پدر ھمهء بچه ھای تبريز« می ناميد؟
برويد به کتاب »نامه ھايی از تبريز« که تقی زاده وادوارد براون برای يکديگر
می نوشتند مراجعه کنيد .درآنجا چند تصوير چاپ شده است.به دقت نگاه کنيد،ببينيد ده ھا
جوان دالورآذربايجان را که به دارھا آويخته اند و سربازان روس زير پای آنھا سورچرانی
می کنند .به ياد بياوريد که مردم اين مناطق چه جان ھا که برای نجات اين سرزمين نفشانده
اند.حاالشما برای آنھا پدرپيدا می کنيد؟ آنھم پدری که ارتش سرخ واستالين به داللی نوکرش
باقروف روی صحنهء خيمه شب بازی يک سالهء خويش آورده بود؟ خيرآقای براھنی!
مردمی که طالبوف ھا و رشديه ھا و مستشارالدوله ھا و ميرزا آقا تبريزی ھا و ستار ھا
و خيابانی ھا و کسروی ھا و تقی زاده ھا و دھخدا ھا و اعتصام الملک ھا و شھريار و
کاظم زاده ايرانشھرھا داشته اند ،از»پدر« ھای وارداتی امثال ِشما بی نيازند!
و ھيچ سزاوار نيست که اين روزھا کسانی پيدا شوند و از زبان شما بگويند که » زبان
فارسی موجب ھويت باختن مردم مناطق مرزی ايران شده است! « آيا شنيدن اين سخن
موی بر اندام يک شاعر و نويسندهء فارسی زبان راست نمی دارد؟ و شما آيا حاضريد که
اين سخنان خود را در خلوت خود تکرار کنيد و يکبار ديگردربرابر آيينهء وجدان  ،از زبان
خودبشنويد؟
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خير آقای براھنی ! شايستهء شما نيست که اينگونه از ملت ايران مطالبهء احراز ھويت
برای ھم وطنان آذربايجانی يا ترک زبان پايتخت نشين ما کنيد و » ھويت يافتگان« بادکوبه
و تفليس را نمونه و ُمدل خويش قرار دھيد!
به راستی جناب آقای براھنی  ،آيا مردم ترکيه ھويتی پايدار تر و مستقر تر و مستمر تر
دارند يا ايرانيان آذربايجانی ما؟
آيا ترک ھای ترکيهء امروز واقعا ً می دانند که صدسال پيش از اين در کشورشان چه
گذشته است؟ چه خوانده اند ؟ چه نوشته اند؟ چه آفريده اند؟ھنر چه بود ؟ خط چه بود؟
موسيقی چه بود؟ آيا به واسطهء سياست ھای اراده گرايانهء يک ديکتاتورنظامی ِ کوته بين
رابطهء مردم ترکيه با گذشتهء تاريخی ،فکری ،فرھنگی کشورشان قطع نشده است؟ آيا يک
ويل ِ گسست و انقطاع ميان مردم و اجدادشان حفر نکرده اند؟ آيا به فتوای بخشنامه ای
چاه ِ
يک مستبد ،طی  10روز خط چند صدسالهء مردم آسيای صغير را ازصفحهء روزگار
نزدودند وتنھا بر مبنا و به واسطهء يک عقدهء عالج ناپذير حقارت در برابرغرب ،پيوندھا
و ريشهء انسان ھای آن سامان رااز ُبن برنکندند؟
و مگر نبود که به اين نيز اکتفا نکردند و از آنجا که که کتابت ترکی به دليل عدم انطباق
مصوت ھايش با حروف التين،ناميسر بود ،به دستور بخشنامهء »پيشوا« تعدادی از مصوت
ھای زبان ترکی رانيز حذف کردند و از يک زبان ريشه دار کھنسال ،به قول ّ
مالی روم ،
»شير بی يال و ُدم و اشکمی« ساختند تا با خط اروپايی منطبق و سازگار شود؟ زبانی که
اگر مردگان صدسالهء آسيای صغير از خواب برخيزند جز شباھتی تمسخر انگيز با زبان
خويش در آن نخواھند يافت!
طرفه اينجاست که کسانی که بيش از ھر دشمن و بيگانه ای تيشه به ريشهء زبان و کتابت
و فرھنگ ترک زبانان ِروم شرقی زده اند بيش ازھرکس ديگر در اين کرهء خاکی صالی
نژادگرايی پان تورکی درداده اند وَعلم اتحاد ترکان جھان به دوش کشيده اند و برخی
مخرب خويش افکنده اند و شگفتا!
شيفتگان مغز شويی شدهء سرزمين ما را نيز به دام افکار
ّ ِ
ھزار بار شگفت !
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آن ھويتی که پان تورکيست ھا و ميراث خواران نژادپرست ترکيه عثمانی برای مردم اين
منطقه ساخته اند ،نه ترک است  ،نه مسلمان است و نه اروپايی ست.بل چيزی ست بيرون
از اين ھرسه که ھم از گذشتهء خويش بريده است و ھم اعتماد به نفس خود را به سوی آينده
از کف نھاده است و بدين سبب است که اينگونه خالی از ھرگونه غرور ملی ،سال ھاست
دراتحاديهء اروپا به انتظار اجازهء دخول نشسته است وعلف زيرپای خود سبزمی کند.
ِ
پشت ِ
اما اروپائيان به اين» شرقی منقاد و غمگين « اعتنايی نمی کنند زيرا نه به »الئيسيته« اش
اعتمادی و نه از اسالميسم نھان شده درنقاب اروپائی او دل خوشی دارند! اين است وضعيت
کشوری که ده ھا سال است متکی و مبتنی برايدئولوژی نژادگرای پان تورکی اداره می
شود  ،اما در آرزوی نيل به يک ھيأت تمام عيار اروپاييست! و باز ھم اين ِموالنای قونيه
است که تراژدی تاريخی اين کشور را در تمثيل ھای خود بازتاب می دھد(10) .
خم رنگ
آن شغالی رفت اندر ّ
واندر آن ُخم کرد يک ساعت درنگ
پس برآمد پوستين رنگين شده
کاين منم طاووس ِ عليين شده!
آری آقای براھنی  ،زبان ترکی را بھانه نکنيد و شيفتگی خود را به ايدئولوژی ھايی که
امثال ضياء گوک آلپ در ترکيهء آتاتورکی تدوين کرده اند ــ و شما نيز در معرض نفوذ آن
واقع شده بوده ايد ــ پشت نقاب مظلوميت زبانی و فرھنگی پنھان نسازيد.
مقدمه ای که شما بر ترجمه و چاپ آثار صمد بھرنگی درترکيه نوشته ايد به اندازهء کافی
دست شما را رو کرده است .در آن مقدمه نيز شما شکايت از »ملت فارس« را پيش ترک
ھای ترکيه می بريد و به بيان مطالبی می پردازيد که متأسفانه از دلبستگی شما به ترکيهء
عثمانی حکايت دارد ودر بی مھری شما نسبت به زبان و ادبيات فارسی ودرقبال ِکشور
خودتان جای ھيچ شکی باقی نمی نھد!)ھمين شکايت را درمقدمهء کتابتان که به خرج دولت
فرانسه به فرانسوی ترجمه و چاپ شده است نزد فرانسويان نيز برده ايد و از»ستم فارس«
ناليده ايد! (.
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در مقدمه ای که برچاپِ آثار بھرنگی در ترکيه نوشته ايد  ،درس خواندنتان را و فارسی
آموختنتان را و نويسنده و شاعر فارسی زبان شدنتان را و »روشنفکری « تان را نتيجهء
»ظلم فارس« می ناميد و تا آنجا پيش می رويد که حتی نثر فارسی ُعرفای ايرانی را به
ترک و فارس تقسيم می کنيد وميان شمس و مولوی ) به قول شما» ترک و آذری!«( و
روزبھان بقلی شيرازی ) به گفتهء شما »فارس!«( نيز تفرقهء نژادی می افکنيد ».عينيت
گرائی« را به»ترکان!!« )يعنی مولوی و شمس و نظامی ( می بخشيد و » ذھنيت گرايی«
را نصيت »فارس ھا!!« ) روزبھان بقلی شيرازی( می سازيد؟ )(11
به راستی آقای براھنی ،نام اينھمه پريشان گويی را چه می توان نھاد؟ آيا ھرگز از خود
پرسيده ايد که تخمهء اتنو سانتريسم و زھر ايدئولوژی ھای نژاد گرای ترکيهء آتاتورکی با
شما چه کرده است؟
آيا احدی شکايت خويش و پيوند  ،اينگونه که شما برده ايد پيش ييگانگان برده و اينچنين
برضد کشور خود پرونده سازی کرده است؟
و گويا با تأسف می بايد پاسخ تلخ اين سؤال را از زبان سعدی بشنويم که گفت:
کس اين کند که ز يار و ديار برگردد ؟
کند  ،ھرآينه گر روزگار برگردد!
و نکند که روزگار برگشته است؟
ورنه اين ترجيع بند »ستم ملی« و »ستم زبانی« که پيش بيگانگان تکرارمی کنيد و
رابطهء بخشی ازملت ايران را )آنھا که فارسی زبان مادريشان است( با بخش ھای ديگراين
ملت )آنان که در خانه ھاشان به زبان ديگری جز فارسی تکلم می کنند( رابطهء استعماری
می ناميد ،به چه معناست؟ ازقول جالل آل احمد»:آذربايجان را مستعمرهء تھران« می
ناميد .تھرانی که حدود  500سال پيش روستای ييالقی شاه سلطان حسين ترک نژاد بود و
از حدود  200سال پيش که پايتخت قاجارھای ترک شده است مدام از اين سوی و آن سوی
اين کشور مھاجر پذيرفته است وبسياری اين ترک ھايی که شما می گوييد در تھران اکثريت
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دارند ،بيش از  4يا  5نسل است که در اين شھر ساکنند.و بسياری از اين بسياران جز
فارسی زبان ديگری نمی دانند.
شما کی و کجا و بر اساس چه معيار و روش علمی آمار گرفته ايد و زبان دانی و نژاد و
خون و ژن ھای مردم تھران نشين را به آزمايشگاه برده  ،زير ذره بين نھاده ومطالعه
فرموده ايد که اکثريت و اقليت زبانی و نژادی درپايتخت ايران پيدا می کنيد و مطالبات
سياسی ِ »ساختار شکنانه« می فرماييد و پليس و بيمارستان و اداره ثبت و مرده شورخانهء
دوزبانه برای اين شھر پيشنھاد می کنيد؟
صحت ادعا
آل احمد و برخی سايت ھای بيگانه را شاھد می آوريد؟ آن يک نشان و شاھد
ّ ِ
صحت آمار؟ آيا نيک تر آن نيست که سخنان تفرقه افکن
ونظر! اين يک نشان و شاھد
ّ ِ
نگوئيم يا چنانچه می گوئيم و چيزھايی می گوئيم که بوی پراکندگی ونزاع و خشم و خون از
آنھا به مشام می رسد ،دست کم به آمارھای دروغين بيگانگان متوسل نشويم و برای اثبات
صحت ادعای خود به سخنان شبه روشنفکران سياست زده ای که حقيقت را وشرافت
روشنفکری را فدای منافع حقير سياسی و»ماکياوليسم«)درمعنای مبتذل و رايج آن( وقدرت
طلبی شخصی می کنند،تکيه نکنيم؟!
آل احمد آژيتاتورکينه توزی بود که در ردای روشنفکری خزيده بود و قصدش دشمن
تراشی به ھرقيمت در برابر حکومت وقت بود .از شھيد سازی ھايی که می کرد بگيريد تا
برسيد به دست بوسی مالھا و تعزيه خوانی برای شيخ فضل ﷲ نوری! آل احمد يک
نويسندهء بی اخالق،حتی ضد اخالق و ازين رو ضد روشنفکری بود و اگر چنين سخنی ھم
گفته باشد برای تحريک ميراث خواران فرقه چی ھا يا تسخير شدگان ايدتولوژيک شبه چپ
آن روزھا و گروھی از ھمفکران فعلی شما و صرفا ً برای گل آلود کردن آب و صيد ماھی
بوده است.
آل احمد چنين سخنی را )اگر زده باشد!( درست با ھمان روحيه و به ھمان انگيزه و ھدفی
زده است که شما امروز از قول ايشان در مقاالت تحريک آميز خود تکرار می کنيد!
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وشما با اين برنامه ھا و با چنين تبليغاتی  ،می خواھيد چه کسانی را برضد چه کسانی
برانگيزيد؟ آيا ھنوز به اندازهء کافی»انتقام« خود را از »ملت فارس« ) يعنی زبان فارسی(
نگرفته ايد؟ آيا در اين روش کمترين نشانه ای از وطنخواھی يافت می شود؟ آيا چنين
روشی ،اقدام به فروش ِ يک »اصل ِ« حقيقی جھت خريدن و دريافت ِ يک »فرع« موھوم
و خيالپردازانه نيست؟
من ھم اعتقاد دارم که زبان ھا و گويش ھای گوناگون رايج در ايران ،و از آن جمله زبان
ترکی رايج در آذربايجان جزء ميراث ملی سرزمين ما ھستند .اين زبان ھا به دليل تنوع و
رنگارنگی خود ھريک محمل ِ بخش ھايی از فرھنگ ھا و فولکلور و آداب و رسوم ِ اقوام
و تبارھای ايرانی ساکن در سرزمين ِ ما ھستند و وظيفهء دولت ملی و دموکراتيک است که
تقويت آنھا بکوشد و ازفراموش شدن آنھا جلوگيری کند.و يکی ازراه ھای تقويت آنھا،
در
ِ
تدريس اين زبان ھا در مدارس است در کنار زبان مشترک و ملی و سراسری !
اما شما اين »کلمهء حق« را » ُ ُ
يراد به الباطل « می کنيد! شما يک دشمن خيالی و فرضی
می تراشيد به نام »ملت فارس« و زبان فارسی را شمشير سرکوبگری در دست اين »ملت
غالب« می شماريد! و اين يک دروغ بزرگ گوبلزی ست که اگرچه بر زبان و قلم برخی
»ايرانی« ھا می گذرد ودرانواع بوق وکرنا ھای خودی و بيگانه دميده می شود ،قطعا ً سخن
کسانی نيست که دل ھاشان برای سعادت مردم اين مرز و بوم می تپد.
شما می گوييد که» :اين زبان ) زبان فارسی( را به شما تحميل کرده اند!« چه دروغ
بزرگ ديگری و چه ظلمی که کاغذين جامهء داد به تن کرده است و چه باطلی که به لباس
»حق« درآمده است! اجازه بدھيد اشاره ای را که در حاشيهء يکی ازمقاالت پيشين خود
داشته ام در اينجا نيز يادآوری کنم :
» تا آنجا که تاريخ ِادبيات نشان می دھد ،ھرگز شاعر يا نويسندهء ّ
جدی و با اھميتی در
جھان يافت نشده است که نسبت به زبانی که درآن به خالقيت ھنری و ذوقی می پردازد ِمھر
ملت يا قوم ِ غالب بيانگارد!
نورزد يا به آن مظنون باشد يا آن زبان را تحميل شده از يک
ِ
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و اگرخدای ناخواسته شاعر يا نويسنده ای ِ خود را در چنين موقعيتی يافت ،نيک تر آن
مورات سياسی و حزبی يا
کار ذوقی با زبان ،دست بشويد و به ا
است که از
ِ
ِ
خالقيت ادبی و ِ
» فرقه «ای بپردازد !يا نماينده مجلس ِ »اقليت ھای قومی« گردد و جنانچه نبوغ ھنری و
الھهء الھام او را آرام ننھاد ،در اين صورت نيک تر آن است که قدرت و نيروی آفرينندگی
مھارناپذير خود را در بستر زبانی به کار بياندازد که به او تحميل نشده بوده است! « )(12
بنا بر اين جناب براھنی  ،با وجود اين بی مھری و گاه دشمنی که شما اينجا و آنجا در
نوشته ھاتان نسبت به زبان فارسی ابراز می داريد ،آيا به فارسی زبانان جھان يا دوستداران
زبان فارسی در جھان اين حق را می دھيد که از شما بپرسند:
به راستی چرا به زبان ترکی نمی نويسيد؟
گيريم زمانی شما را مجبور کرده اند که به زبان فارسی درس بخوانيد تا با سعدی و حافظ
و نظامی ومولوی و خيام آشنا شويد،و دکتر و استاد و شاعر و نويسنده شويد .اکنون که
شما ھم درمقام و موقعيت اجتماعی و فرھنگی بسيارشايسته ای قرارگرفته ايد و ھم در
خارج از ايران سکونت داريد و ھيچ نيرويی ،خوشبختانه شما را ناگزير به نوشتن به»زبان
تحميلی فارسی« نمی کند ،چرا قلم خود را در راه سربلندی »تبار و نژاد« خود به کار نمی
اندازيد و آنان را از ذوق و ھنر خود بھره مند نمی سازيد؟ به جای گله و شکايت از»دولت
ھای شوينيست ايران« و »ملت فارس« در نزد خارجی ھا )آنگونه که در مقدمهء ترجمهء
آثار صمد بھرنگی در ترکيه کرده ايد ونيز در مقدمهء کتابی که در فرانسه چاپ شده،
مطرح ساخته ايد( ) (13و به جای پرونده سازی بر ضد ايران ــ به عنوان روشنفکری که
»اقليت ھای مظلوم و سرکوب شده« را نمايندگی می کند ــ آيا نيک تر آن نيست که فارسی
زبانان را از ھنر و خالقيت خود محروم کنيد ؟ شما که  40سال يش تر است که کيمياگری
می دانيد و» طال در مس« می نويسيد ،از» طال« کردن اين زبان دست بشوييد و مرحمت
کرده آن را» مس« بفرماييد و به اين شيوهء خردمندانه ،ھم انتقام خود را به طورکامل از
اين »ملت ظالم« بستانيد وھم باخلق آثار جاودانه ای که به ترکی خواھيد نوشت ھديهء
بزرگی به ترکان جھان ارمغان داريد!
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مگر»رسمی شدن و آموزش زبان ھای غير فارسی رايج در ايران از مدرسه تا دانشگاه«
از مطالبات شما نيستند؟ آيا شايسته تر از شما ،استاد ديگری در ايران يافت می شود که
برای اين دانش گاه ھای ترک زبانی که در ايران خواھيد ساخت  ،کتاب ھای درسی بنويسد؟
آيا پذيرفتنی تر ودلگرم کننده تر نيست که دست به کار شويد ومقدمات »رستاخيز فرھنگی«
تان را به زبان ترکی از ھم اکنون فراھم کنيد؟
به راستی ،نوشتن به زبان ترکی به شما برازنده تر است يا آتش قومی افروختن وبه
آسياب تصادمات عشيره ای آب ريختن و آرد کينه بيختن و نان پراکندگی انسانی و اجتماعی
سوپ خود ُتف کردن «؟)(14
وملی پختن؟و به قول فرانسوی ھا »در
ِ
اجازه بدھيد که از اين مطلب بگذريم !
راستی جناب براھنی ! آيا شما اين وسواسی را که در شمارش ترکی دانان شھر تھران به
خرج می دھيد ،ھرگز در سرشماری کـ ُردھای مقيم اسالمبول يا تات ھا يا طالش ھای باکو
نيز داشته ايد؟ اين »انساندوستی کثرت گرا« ی روشنفکرانهء شما  ،آيا ھرگز وضعيت کرد
ھا را در ترکيه يا تات ھا و طالش ھا را در باکو مورد عنايت قرار داده است؟
چگونه است که دموکراتيسم و انساندوستی شما در تھران گل می کند و اقليت ترک زبان
پايتخت نشين ايران را در سايهء» تکثر گرايی« شما پناه می دھد  ،اما در اسالمبول يا باکو
از ديدن غير ترکان عاجز است؟
نکند  ،ھمانطور که ماليان و تخم و ترکهء خمينی در ايران »حقوق بشر اسالمی « دارند
شما ھم به وجود يک نوع »حقوق بشر ترکی« يا » ترک زبانی« اعتقاد داريد؟
آيا تصور نمی کنيد که تأثير يک ايدئولوژی نه چندان انسانی ،ترازوی »عدالت انسان
گرايانه و دموکراتيک« شما را دچار مشکل يک بام و دو ھوا کرده باشد؟ ورنه چگونه است
عينک ُترک بينی«،غير
که در ايران طرفدار حقوق کرد شده ايد ،اما درترکيه به اعجاز »
ِ
ترکان ِ کرد را »ترکان کوھی« می بينيد؟ آيا نيک تر آن نيست تا به جای آن که وکالت
خودخواستهء ايرانيان کرد يا بلوچ يا عرب کشور ما را عھده دار گرديد  ،اندکی لطف کنيد
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واز آشنايی ھا و ُحسن شھرت خود مدد بگيريد و از دوستانتان در ترکيه بخواھيد تا ُکردھای
آن ديار را ُکرد بنامند .مطالبهء تکثر گرايی زبانی و تدريس از مدرسه تا دانشگاه پيشکش!
ھم اينجا بعضی ھم وطنان قوم گرای کرد ايرانی را به ھمين نکته توجه می دھم تا خدای
نخواسته از»امامزاده پان تورکيسم « انتظار معجزتی نداشته باشند ،و اگر به زوزهء »گرگ
ھای خاکستری« دروقايع اخير ايران توجھی نداشته اند به ُکنه ايدئولوژی نژادپرست ميراث
خواران عثمانی که نفوذی درميان برخی از ايرانيان نيز يافته ،توجه کنند و»شنگول و
منگول وحبهء انگور« خود را به ھمسايهء خوش سرو زبان نسپارند! بگذريم .
می گوييد که » :زبان فارسی را پادشاھان پھلوی و جمھوری اسالمی به زبان رسمی
ايران بدل کرده اند!«
خير آقای براھنی ! چنين نيست!
اين زبان نزديک  1100سال است که ھمواره و بی گسست  ،زبان فرھنگ و ھنر و ذوق
وعرفان و فلسفه و ادب و تاريخ ِ ايران و پذيرفته و رسميت يافته در ميان ھمهء اقوام و تبار
ھا و طوايف و عشاير ايرانی يا ايرانی شده بوده است!)(15
می گوييد نه ؟ بسار خوب !
سخن دانشمندان و زبانشناسان و اديبان و مورخان ايرانی و خارجی را قبول نداريد ؟
نميخواھيد سخن زندگان را بشنويد ؟ بسيار خوب !
به وادی مردگان سری بزنيد باشد تا پاسخ آنان شما و ھمفکرانتان را قانع کند!
برويد به روستاھا و ِدھکوره ھای ايران ،از شرق تا غرب و ازشمال تا جنوب ايران را
تربت پدران و مادران
بگرديد و به گورستان ھا گذر کنيد و آرامگاه ھا و مقابر وسنگ ھای
ِ
و فرزندان مردم ايران را در سراسر اين آب و خاک جستجو کنيد .خواھيد ديد که زبان
فارسی قرن ھاست که زبان رسمی اين کشور است.
پس چگونه ممکن است زبانی که در اين دوران يازده قرنی بی واسطهء زورھيچ
قدرقدرت و قلدر و قداره بند و قلچماقی ،زبان رسمی )به معنای مشترک و مشمول اجماع
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ھمگانی( ايرانيان بوده است ،به دعوی شما و ھمفکران ،برای بار دوم به مردم اين سرزمين
تحميل شده باشد؟
نام رضاشاه را ترجيع بند ِنوحه گری ھای خودکرده ايد ،تعزيهء»ستم ملی«به راه انداخته
ايد و ملت ايران را به »اشقيا« و»اوليا« تقسيم کرده ايد .نسخهء حسين وعلی اکبر وطفالن
مسلم و زينب و ُام کلثوم را به عرب وبلوچ وُکرد و ترک واگذاشته ايد ونقش شمر و خولی
و ابن ملجم و معاويه را به رضا شاه و محمد رضا شاه يا به مردان فرھنگ ايران ھمچون
دکترافشارو دھخدا و کسروی و زرين کوب و يارشاطر و ديگر بزرگان اين کشورسپرده
ايد! ) و نيز اخيراً در ميان اين »اشقيا« ،نسخه و نقشی ھم برای جمھوری اسالمی ــ که البد
اد دينی قرار است بخواند
ھمشھری خود شما »آسد علی« خامنه ای مقام
واليت مطلقهء استبد ِ
ِ
ــ درنظر گرفته ايد!(
ّ
وتحجر فکری ،پای به چه معرکهء
ھيچ ميدانيد که در اين بازار مکارهء سياست و تزوير
مضحکی نھاده ايد؟
می گوييد »:رضا شاه زبان فارسی را بر مردم ايران تحميل کرده است«.
آقای براھنی !
شاه مازندری و طبری ،نه اديب بود و نه شاعر حماسه سرا ) برعکس بسياری از
رضا ِ
شاھان ترک تبار ايران يا ھند يا آسيای صغير که خود شاعر فارسی زبان بودند و ديوان و
دفتر داشتند( و حتی چنان که می گويند و شما ھم گفته ايد ،سواد خواندن و نوشتن چندانی
نداشت  ).و البته اين از شأن و جايگاه او به عنوان مردی که از سربازی به شاھی رسيد و
بی ترديد مصدر بسياری از کارھای نيک ھم شد نمی کاھد (.گويا ھمچنانکه شما آشکار
فرموده ايد)،ظاھرا ً با مسائل خصوصی و خانوادگی پھلوی ھا آشنائيد! و سابقا ً کتابی ھم به
نام »ظل ﷲ« در اين زمينه نگاشته و نشر کرده بوده ايد!( ھمسر ايشان شاعره ای ترک
زبان بوده است .چه از اين بھتر؟
سرانجام معلوم فرموده ايد که محمد رضا شاه چندان» فارس ِ فارس« ھم نبوده است ،چرا
که نه تنھا زبان مادری ايشان ترکی بوده ،بلکه در دامن پرمھر مادری پرورده شده بوده
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است که ھم اديب وشاعره ای ترکی گوی بوده وھم شخصا ً »ستمگری ملت فارس« را که
رضا شاه )يعنی »شوھر تاجدار«شان( اعمال می کرد ازنزديک تجربه کرده بوده است!
اما ازاين »داد خواھی«قومی شما در مقام وکيل مدافع ھمسررضا شاه ومادر محمد
رضاشاه و مبارزه شما در راه » آزادی بيان« که بگذريم ،در مورد نقش مثبت يا منفی رضا
شاه در زمينهء آموزش سراسری و اجباری بايد بگوييم که :
وی جز آنچه که در پروژه وبرنامهء انقالب مشروطيت طرح شده بود ،کار ديگری نکرد.
تنھا ايرادی که به رضا شاه می توان گرفت ،آن است که چرا برای اجراء اين برنامه ھا ،
قانون شکنی پيشه کرد و روش ديکتاتوری درپيش گرفت و اين ايرادی بود که مردان
بلنديايهء سياست و فرھنگ و ادب ـ که آن روز ھا ھنوز کم نبودند ــ بر او داشتند و بھای آن
را ھم پرداختند .پس انتقادی که به رضا شاه وارد است ،انتقادی ست که بھار وعشقی و
فرخی يزدی و مصدق بر او داشتند .نه آن انتقادی که مثالً شيخ خزعل يا تخم و ترکهء او يا
بازماندگان باقروف يا دلباختگان نژاد گرائی ترک يا بازماندگان برخی خان ھا و سران ِ
زورگوی عشاير يا برخی نوادگان ِ راھزنان و چپاولگران يا امثال خلخالی ھا بر او دارند.
اين نوع از انتقاد را ملت ايران به پشيزی نخواھد خريد!
حقيقت آن است که آموزش سراسری و اجباری و رايگان برای ھمهء ايرانيان ،آرزوی
انقالبيون صدرمشروطه بود )که غالبا ً آذری بودند( .و زبانی که می بايد اين نقش را بر
عھده می گرفت نمی توانست زبان ديگری جز زبان فارسی دری بوده باشد .زيرا اين زبان
را ھم فردوسی می فھميد و دوست داشت ،ھم سلطان محمود .ھم نظامی و ھم شروانشاه بن
منوچھر.ھم خواجه نظام الملک ،ھم ملکشاه .ھم سنايی ،ھم طغرل ،ھم صائب و ھم شاھان
صفوی! )البته اين روز ھا برخی ادعا دارند که از اين پادشاھان »ترک« ترند!(
عالوه بر اين ھا  ،زبان فارسی از زمان تأسيس دارالفنون زبان آموزش علوم و فنون
جديد بود و متونی که در اين نخستين مدرسهء مدرن ايران تدريس می شد تقريبا ً ھم زمان
بود با آثاری که در ھمان دوران در مدارس علمی اروپايی تدريس می شدند .در زمينهء
فيزيک و شيمی و رياضی و ساير علوم دقيقه ھمان مواد درسی ترجمه و تدريس می شدند.
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اصول داروينيسم در کتابی که به نام حيوان شناسی ترجمه و تدوين شده بود ،به دانشجويان
تدريس می شد .بنا بر اين زبان فارسی به طورطبيعی کامالً و از ده ھا سال قبل از برآمدن
رضاشاه  ،زبان تدريس علوم و فنون جديده در ايران بود و زبان دومی که بتواند از عھدهء
اين نقش برآيد در ايران موجود نبود .زبان فارسی با بنيه فرھنگی اش وميراث درخشان و
بی نظيرش و با توانمندی وموقعيتی که تاريخ به او سپرده بود  ،وبا اين احساس دلبستگی
وتعلقی که مجموعهء باشندگان سراسر ايران نسبت به آن داشتند ،و با توسعه و سابقه ای که
در برخورد با واقعيات علمی آن روزگاراز زمان تأسيس دارالفنون به عنوان زبان علوم
جديده در ايران کسب کرده بود ،تنھا زبانی بود که از اجماع ِ ھمهء مردم ايران به عنوان
پيوند باشندگان ِ اين
زبان اشتراک قلبی و فرھنگی و تاريخی برخوردار و به عنوان رشتهء
ِ
مالکيت ايرانيان براين زبان
مرز وبوم  ،با گشاده رويی و حسن استقبالی که نتيجهء حس
ِ
بود از سوی ھمهء آنان پذيرفته شده بود.
درثانی وجھهء بين المللی و اھميت فرھنگی زبان فارسی در جھان به حدی بود که مدارس
زبانھای شرقی اروپائی را برای آموزش و تدريس اين زبان تآسيس کرده بودند! ) برای
مثال  ،مدرسهء زبان ھا و تمدن ھای شرقی پاريس که  10سال پيش دويستمين سالگرد
تولدش را جشن گرفت  ،برای تدريس زبان فارسی تأسيس شده بود و اين زبان نخستين
زبانی بود که تدريس ِ آن در اين مدرسه آغاز شده بود (.و نيز در دورانی که جامعهء ما به
تکان آمده بود و بر آن بود تا ديوارھای قرون وسطی را در برابر خود بلرزاند ،ھنوز زبان
فارسی زبان فرھنگ و شعر در ھندوستان محسوب می شد و امثال محمد اقبال الھوری ھا
می پروريد! و در آسيای صغير و در قفقاز نيز کمابيش نفوذ خود را حفظ کرده بود و غالب
نويسندگان و انديشمندان ايرانی ِِ◌قفقاز آثار خود را به زبان فارسی می نوشتند!
پس ھيچ زبانی در ايران ھرگز و ھيچگاه نقش و کارکرد زبان فارسی دری را نداشت تا
به جای اين زبان از سوی متفکران مشروطيت  ،به زبان سراسری آموزش مدرن وملی
بدل شود .و ھيچ زبانی اصوالً چنين داعيه ای نداشت!
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می دانيم که نخستين چاپخانهءايران ،از زمان عباس ميرزا و 10سال قبل ازآنکه تھران
با چاپخانه آشنا شود،در تبريز ايجاد شده بود و نيز می دانيم که تمام روزنامه ھا و نشريات
سياسی و اجتماعی و فرھنگی در آذربايجان دوران قاجاری وعصر مشروطه و درزمان
جنبش ھای چپ مساواتی و اجتماعيون عاميون در شمال غربی ايران ،بال استثنا به فارسی
چاپ و منتشر می شد.
آن روز ھا ،رھبران و انديشمندان و روشنفکران صدرمشروطيت و نيزسوسياليست ھای
انقالبی ) که ھريک  2سر و گردن از »سياسيون و انقالبيون ِ« معاصرما سر بودند و
اميدوارم به کسی برنخورد!( آنقدرھا »بی وطن«) يا انترناسيوناليست( نشده بودند که مثالً
اسالميست
زبان انگليسی )و از آن بدتر روسی( را پيشنھاد کنند و قشريون ِ بنياد گرای پان
ِ
عربوفيل نيز آنچنان قدرتی نيافته بودند که عربی حوزه ای خودشان را به ايرانيان تحميل
کنند و دست پروردگان ترکيهء عثمانی ھم آن روزھا ،آنچنان نفوذی در ايران نداشتند که
مشروطيت ايران را با نظام آموزشی ترکيه ھم زبان سازند.
نظام آموزشی
ِ
پس زبان فارسی ـ آنطور که شما می گوييد ــ »يکی از زبان ھا« نبود که »به ديگر
زبان ھا تحميل شده« باشد .اين زبان ،تنھا زبان ملی و سراسری و پذيرفتهء ھمهء ايرانيان
از ھمهء اقوام و تبارھا و نژاد ھا و ايالت وعشايربود.و چنين بود که زبان تاريخی وطبيعی
و مشروع و غرور انگيز و پر ُبنيهء اين سرزمين که بزرگانی ھمچون رودکی و فردوسی
و مولوی و سعدی و نظامی و حافظ و خيام را پشتوانهء خود داشت به ميدان آمد و به ايفای
نقش ِ طبيعی و تاريخی خود پرداخت و زبان آموزش ملی و سراسری و رايگان و اجباری
ھمهء فرزندان ايران شد .و آن چنان که بر قلم ِ تھمت و جسارت ِ شما رفته است  ،اين اقدام
تحصيالت
تاريخی »يک خيانت« نبود ،بل واقعه ای بسيار خجسته بود که آموزش ابتدايی و
ِ
متوسطه و عالی بسياری ازکسان ھمچون من و شما را برای ابد مديون خويش کرده و شما
دکتری واستادی وروشنفکری وشاعری تان را از ھمين اقدام ِ فرخندهء رھبران وانديشمندان
مشروطيت ايران داريد.
ِ
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به قول ماشا آجودانی  :اين »ادعا ھای پنھان و آشکاری که مدعی ست زبان فارسی با
تحکم و قلدری رضا شاه پھلوی و به زور نظام اجباری به مردم ايران تحميل شده از نوع
جعليات و تبليغات پا درھوايی ست که پايه و اساس تاريخی ندارد(16)«.
پس اينھمه سينهء مظلوميت ِ زبانی و نژادی به تنور نچسبانيد و به غذايی که از خون دل
ھزار سالهء ايرانيان تھيه و برسفرهء روشنفکری و »سخنوری« شما نھاده شده است اينھمه
َاخ َاخ و ُاف ُاف نکيد:
اين زبان از صندوق خانهء ميراث ِ پدری يک شيخ متفرعن يا يک خان کينه توز سر بر
نژاد خاقان و درسايهء تيغ ِخونريز يک سلطان غازی بر
نياورده و به نام دين خدا يا
ِ
ايرانيان تحميل نشده است و شما نيز با اين گونه سخنان ،رضاشاه را به قھرمان ملی
ايرانيان بدل می کنيد و ازاين بابت ،فضيلت وافتخاری را که حق مبارزان و جانفشانان
مشروطيت ) وغالبا ً آذربايجانی( بوده است ھمه را ،يک جا به پای او می فشانيد و »عدو
شود سبب ِ خير« می شويد!
می گوئيد که  »:زبان فارسی زبان زيبايی است ولی ھمهء زبان ھا زيبا ھستند!« درست
است آقای براھنی فارسی و ھمهء زبان ھای ديگر جھان زيبايند ! و در اين شکی نيست!
ولی اھميت زبان فارسی در ايران نه به واسطهء زيبابودن اين زبان که بابت نقش و اھميت
و ارزش تاريخسازآن است .اما شما اين »نمرهء بيست« زيباشناسانه را به زبان فارسی )و
زبان ھای ديگر دنيا( عطا می کنيد تا نقش کارساز و کارکرد پيوندبخش و فرھنگ آفرينی
مستمر آن را در سراسر تاريخ ايران انکار کنيد يا ناديده انگاريد!
کارخانه ای که ده ھا سال است در خارج از ايران بنا بر اغراض گوناگون سياسی به
توليد دروغ و جعل دربارهء تاريخ و زبان و فرھنگ ايران می پرداخت ،اين سال ھا به
واسطهء آشفتگی ھای داخلی وقدرت يابی قشری ترين نيروھای بنياد گرای شيعی ،چرخهء
توليد خود را بازسازی و به حمايت ھای جديد ِ امنيتی وسياسی و ايدئولوژيک درداخل ايران
تقويت کرده است .درسال ھای اخير ،اتحاد ناميمون ِ پان اسالميسم و پان تورکيسم و پان
عربيسم  ،پشتوانهء دستگاه ھای امنيتی نظام اسالمی حاکم بر ايران رانيز به دست آورده و
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از امکانات و تسھيالت سياسی و مالی بخش ھای مھمی از کارگزاران حکومت دينی
برخوردار گشته است:
کسانی که شما در تقريراتتان از آنان نام می بريد و گفتارھايتان را چپ و راست به کتاب
ھا و مقاالت و سخنرانی ھاشان آرايش می دھيد و برای اثبات دعوی ھای سست خويش ،
ھيأت حاکمهء ايران و جز
ازآنان شاھد می آوريد و تأييديه می ستانيد ،متأسفانه جز ھمدستان
ِ
بازيگران يا بازی خوردگان يا مھره ھای سوختهء دستگاه ھا ودايره ھای ويژهء آنان نيستند.
چنانچه به اين اشاره اکتفا نمی کنيد ،تشريف ببريد ببينيد چه کسانی با چه بودجه و امکاناتی،
و با چه انگيزه و ھدفی به طور سيستماتيک و برنامه ريزی شده تاريخ ايران را قلب می
کنند و با نگاشتن »کتابھای زنجيره ای« وبا برخورداری ازکاغذ و چاپ و انتشارات
دولتی ،گذشتهء پيش ازاسالمی ايران) يا به قول شما باستان گرايی( را می کوبند ،برای
مورخان و روشنفکران ومتفکران معاصرايران پرونده سازی می کنند وھمدست با
سازندگان »برنامهء ھويت « ترورانديشمندان و روشنفکران ايران را تدارک می بينند.
برويد ببينيد در اين سال ھا که احدی جرأت و اجازه و ّ
حق ِ گفتن کلمه ای »خالف مصلحت
نظام« رانداشته است  ،چگونه کسانی پشت سرھم ،اندرمضرات»پان ايرانيسم«  »،شوينيسم
فارس« يا »پان فارسيسم« )که يک مفھوم سخيف ،بی معنا وتقلبی ست( يا اندر»مظلوميت
زبان عربی در ايران« يا در منقبت شيخ خزعل يا درھجو و قدح رضا شاه يا صادق ھدايت
يا دکتر افشار و کسروی و دکتر زرين کوب و خيلی ھای ديگر در روزنامه ھای دولتی
داخل ايران مقاله می نويسند وازآن بدتر،برای ايراد سخنرانی ھا واجرای برنامه ھای
طراحی شده به محافل دانشگاھی سراسر ايران می روند و تعزيه خوانی »ستم ملی« به راه
می اندازند وآتش کينهء قومی ونژادی وزبانی برمی افروزند وتخم نفاق درميان دانشجويان
ايران می پراکنند و آنان را نسبت بر سرگذشت و سرنوشت کشورخود بدبين می سازند وبه
نام»زبان ھای ظالم و مظلوم« به ھمبستگی ملی ايرانيان ضربه وارد می آورند!
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برويد ببينيد و به ما نيز بگوييد که چرا و چگونه و با چه ھدفی »انجمن ھای اسالمی«
دانشجويان دانشگاه ھای »شھيد بھشتی « يا »عالمهء طباطبائی« جزوات حاوی سخنرانی
ھای ضد ايرانی آنھا را چاپ و تکثيرمی کنند!؟
)مجموعه ای از اين گونه مقاالت و سخنرانی ھا ،در »تريبون« ــ سايت دوستان ِھم
فکر شما ــ در کنار مقاالت بسيار جالب شما قابل دسترسی ست و در معرض قضاوت
ايرانيان وداوری تاريخ نھاده شده است وعالقمندان می توانند به اين نشانی با افکار
»دوستان!« شما آشنا شوند  .( /http://www.tribun.com :افکاری که شما قسمت اعظم
سخنھاتان را از آنان گرفته ايد و جز تکرار آنچه آنان می گويند نگفته ايد!(
آقای براھنی از شأن شما که ھمواره در تقريرات و تحريرارات خود ،با ھگل و يونگ و
مارکس وترتسکی و دريدا و فوکو و فوکوياما و کاستورياديس و ...محشوريد و ھمواره از
آنان شاھد می آوريد  ،به دور است که برای تقويت پای چوبين استدالل ھای خويش در
زمينه»ستم ملی« يا »ظلم فارس ھا« ،عصای افرادی را به دست بگيريد و عينک کسانی
را به چشم بزنيد و به تقريرات و بيانات و سخنرانی ھای عناصری بياويزيد که شام »عجم
ستيزی شان« را با امثال حسين شريعتمداری ھا و نھاراسالم پروری و پان عربيستی شان
را با انواع ِ الريجانی ھا می خورند و صبحانهء پان تورکيستی ايران ستيزانه شان را با
وکالی بی چھرهء »اصالح طلب« حکومت دينی تناول می فرمايند! پيداست کسانی از اين
گونه به وکالت شما نيازی ندارند ! پس نيک تر آن است که ھم شما دست از اين نان قرض
دادن ھای قومی و منطقه ای برداريد و ھم ازديگران بخواھيد که ھندوانه عربی زير بغلتان
گرد قابچين شما نچينند!و سرانجام
نگذارند و بادمجان »ملت ھای ستم ديدهء« ديگر را به ِ ِ
پوست خربزهء قدرت طلبی عشيره ای زير پای شما نيندازند .که اين گونه بازی ھا ھرگز
آخر و عاقبت خوشی نداشته است! که به گفتهء سعدی :
مقاالت بيھوده طبل ِ تھی ست!«
»
ِ
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» باستان گرايی رضا شاھی!«
و يکی ديگر از اين مقاالت بيھوده ھمانا ضربه ھايی ست که بر طبل »باستان ستيزی«
فرود می آوريد و در اين معرکه ،حق انديشمندان و نويسندگان دوران مشروطيت را کف
ھويت فرھنگی ايرانيان را »باستان
دستشان می گذاريد و تداوم جنبش نوزايی و بازيابی
ِ
تھمت زھرآگينی را که درحقيقت نثارروشنگران ومتفکران
گرايی« می ناميد و تيرھای
ِ
دوران مشروطه و بعد از مشروطه کرده ايد  )،البد برای ايز گم کردن( به جانب رضا شاه
نشانه می رويد.
آيا خودتان نيک ميدانيد که از کدام »باستان گرايی« سخن می گوييد؟
حقيقت آن است که آنچه شما »باستان گرايی« اش می ناميد  ،کوشش 1400ساله ای ست
که ايرانيان بی وقفه يا ھمراه با برخی گسست ھا ،در جھت حفظ مدنيت و فرھنگ و ھويت
و استمرار تاريخی خود به کار برده اند تا توانسته اند سرانجام کشتی از ورطهء بال برھانند
و اين مدنيت و اين فرھنگ واين استمرارتاريخی کشوررا از ميان آشوب ھا وآشفتگی ھا و
تھاجمات ويورشھا وويرانگری ھايی که دراين »چھار راه حوادث تاريخی« براو می گذشت
به سرمنزلی که ھم امروز در آن واقع است برسانند!
اين »باستان گرايی « ايرانی از ابن مقفع ھا آغاز شد که ھمراه با ھمفکران ،متون باستانی
پھلوی وُسريانی را به عربی ترجمه می کردند تا به خلفای نامردم ِعباسی بگويند که:
ايرانيان از»ابنای احرار« ند و از زير ُبته به عمل نيامده اند .حتی از خود خلفای عرب
عباسی آغاز شد که طرح و بنياد خالفت عربی ـ اسالمی خود را به ترغيب وبه القاء خاندان
ھای ايرانی ھمچون آل برمک و آل نوبخت بر اساس پادشاھی ايران نھادند و شيوه ھا و
آئين ھای دربار پادشاھان ِ پيش از اسالم ايران را تقليد کردند .از بزرگترين مورخ جھان ِ
اسالم محمدبن جرير طبری )ھم واليتی رضا شاه!( آغاز شد که پس از ذکر اساطير قرآنی
مبتنی بر کتاب مقدس )تورات( و پس از روايت داستان موسی در ميان بنی اسرائيل  ،سخن
به ايران و به روزگار منوچھر آورد و» از پادشاه ايرانی بابل ــ کيقبادــ که پس از منوچھر
به پادشاھی رسيد« سخن گفت ) .(17از ابومنصور عبدالرزاق و نويسندگان گمنام شاھنامهء
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ارجمند بنام يا بی نام و
ابومنصوری آغاز شد .از دقيقی ھا و فردوسی ھا و صدھا انسان
ِ
نشان آغاز شد و اشاره به ھمين باز يابی و رنسانس است ھنگامی که بھاراز فردوسی و
شاھنامهء او سخن می گويد :
آنچه کورش کرد و دارا وآنچه زردشت مھين
زنده گشت از ھمت فردوسی ِسحرآفرين
از سھروردی )اھل آذربايجان(آغاز شد که بنياد فلسفهء اشراق خود رابراساس حکمت
باستانی ايران نھاده بود ومفاھيم ِحکمی و رازآلودهء مزديسنائی را درايران وارد فلسفهء
اشراق می کرد .وايران چيز ديگری و مفھوم ديگری و ايدهء ديگری جز يک »استمرار«
فرھنگی وتاريخی نيست وما نتيجهء اين تداوم تاريخی و اين استمرار فرھنگی ھستيم و زبان
فارسی محمل) ( véhiculeاين استمرار و تداوم فرھنگی و تاريخی کشور ما بوده است.
از شاعر ايرانی ّ
اران يعنی از خاقانی شروانی آغاز شد ،ھنگامی که از مدائن گذشت و
گريست:
ھان ای دل عبرت بين ،از ديده ِعبر کن  ،ھان !
ايوان مدائن را آئينهء عبرت دان
اين ھست ھمان ايوان کز نقش رخ مردم
خاک در او بودی ديوار نگارستان
اين ھست ھمان درگه  ،کو را ز شھان بودی
ديلم ملک بابل ،ھندو شه ترکستان
به ّ
زرين
کسری و ترنج زر پرويز و ِ
برباد شده يکسر  ،با خاک شده يکسان
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اينک
زيشان شکم خاکست آبستن ِ جاويدان
آقای براھنی ،از آنجا که »شاعر« ھم ھستيد از شما می پرسم  :آيا می توان ايرانی نبود و
به استمرار »ايده« ی ايران اعتقاد نداشت )،ھم فکران شما خاقانی را ترک می نامند!( و به
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تاريخ اين کشورعاطفه نورزيد  ،اما اينگونه حسرت آلوده و جانگداز بر شکوه و شوکت
ديرين ايران گريست؟ آيا اين قصيدهء فارسی به تنھايی زبان ھا و قلم ھا و افکاری را که
می کوشند تا شھرھای نواحی غربی وشمال غربی ايران بزرگ را ازپيکرهء ميھن جدا
انگاشته و بنام »ملت « يا »نژاد« يا»قوم« يا »زبان«  ،مردم اين نواحی را در برابر مردم
کرمان يا قزوين يا شيراز قرار دھند ،رسوا نمی سازد و آنھا را دعوت به سکوت و
شرمساری نمی کند؟ آيا پيش از خيلی ھای ديگر خاقانی شراوانی آغازگر اين »باستان
گرايی« که شما می گوييد نبوده است؟
از اين ھا گذشته  ،در اين »باستان گرايی« ،پادشاھان ترک نژاد ايرانی کم تر از ديگران
جلوداری نکرده و تعصب نورزيده اند .به اين نام ھا در تاريخ ايران بنگريد ،آيا آثار و نشانه
ای از باستان گرائی ايرانی در آنھا نخواھيد يافت؟ :
الب ارغو »ھزار اسپ « )بيور اسپ شاھنامه(  ،يمين الدوله»بھرامشاه« بن مسعود،
شروانشاه بن »منوچھر« و اسامی کسانی ھمچون »فرخزاد« بن محمود بن سبکتگين  ،الغ
بيک بن »شاھرخ « ،بايسنقر بن »شاھرخ« و نيزنام ھا و عنوان ھايی مانند»،کی گشسب «
و»کيکاووس« که در ميان سالجقهء ايران و روم شرقی مرسوم بود  .آيا اينھا ھمه دليل
باستانگرايی سلسله ھای ترک و مغول و تاتار نبوده است؟
ھمهء قبايل ترک نژاد يا مغول يا تاتارـ در ايران يا ھند يا آسيای صغير ـ ھمگی آرزوی
شکوه و ھيمنهء دربار پادشاھان ايران باستان را در سر داشتند و به زبان حافظ » :دم از
سير اين دير ديرينه « و »صاليی به شاھان پيشينه« می زدند.
خيلی از آنان برای خود شجره نامه جعل کرده بودند و خاندان تراشی می کردند تا در
سايهء دروغ و تزوير ھم که شده اصالتی برای خود دست و پا کنند و نسب و نسبت به
شاھان ايران باستان برسانند .در اين زمينه نمونه ھا فراوانند و جای نقلی نيست.
باستان گرايی ـ آقای براھنی ـ در فکر و انديشهء آن شاھزادهء ترک سلجوقی بود که در
نواحی ّ
اران سرايش داستان ھای »خسرو و شيرين« و ھفت پيکر بھرام گور را از نظامی
شاعر داستان سرای ايرانی )و نه ترک آنگونه که شما تلويحا ً در مقدمه خودتان بر چاپ آثار
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صمد بھرنگی در ترکيه فرموده ايد و نظامی را از شاعران »مليت فارس!!« جدا دانسته
ايد! ( قرن ششم ھجری درخواست می کرد .آری  ،باستان گرايی ايرانی در انديشه ھای
شروانشاه اخستان بن منوچھر بود که از نظامی می خواست تا داستان ليلی و مجنون را از
عربی به پارسی بازگرداند و به او می گفت:
شاه ھمه حرف ھاست اين حرف
شايد که سخن کنی در او صرف
در زيور پارسی  ،زتازی
اين کھنه عروس را طرازی
و برای او توضيح می داد که :
ترکی صفتی وفای ما نيست
ترکانه سخن سزای ما نيست
آن کز نسب بلند زايد
او را سخن بلند بايد!
نظامی )آغاز داستان ليلی و مجنون(

می بيند که اين جناب اعليحضرت شروانشاه اخستان بن منوچھر در ھمان قرن ششم از
نسب بلند يعنی از پيوستگی به کيانيان دم می زده است .يعنی حدود ھشتصد سال پيش از
کودتای سوم اسفند ازرضا شاه باستانگرا تر بوده است! وانصاف ھم نيست و»ِعرق
قومی«ھم اجازه نمی دھد که تقدم ِ فضل وفضل ِتقدم ِشاھان ترک راناديده انگاريد وھمه رابه
حساب رضاشاه واريزکنيد! راستی را ،اينھمه القاب وعناوين ِ»جمشيد شوکت«»،فريدون
صولت«» ،کسراھمت«» ،داراشکوه« )لقب يکی ازشاھزادگان پارسی دوست ،اديب
وشاعروھنرپرورگورکانی ھند که به دست برادرش»اورنگ زيب« به قتل رسيد (.که به
ناف شاھان وسالطين ترک در ايران عصرصفوی و قاجاری بسته می شد ،باستانگرايی
نبود؟ آيا آنھا ھم از رضا شاه ياد گرفته بودند؟
به راستی که خانه و ساختمان فکری ) (Structureنظريه پردازان و ايدئولوگ ھای
نژادگرای پان تورک و پان عرب شما از پايبست ويران است! و نيک تر آن است که شما
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ھرگز در فکر نقش ايوان اين »شومبنياد« نباشيد بل چنان که شايسته و در قلمرو حرفه ای
شماست در »ساختارشکنی« آن بکوشيد!
آن فکر نوزايی وانديشهء بازخوانی تاريخ ايران باستان که اينھمه کينهء نژاد گرايان پان
ترک و پان عرب را برانگيخته )ونمونهء حيرت آور آن نيز در تقريرات اخير شما انعکاس
يافته ( ،کوشش ھای انديشمندانهء روشنگران و مصلحان و نيکخواھان ِايرانی بود که در
آرزوی بازيابی ھويت فرھنگی ھم وطنان ِ خويش بودند و در مسير نيل به مدنيت جديد قدم
برمی داشتند و در اين راه از جان و ھستی خود مايه می گذاشتند!
خالف آنچه
اين گونه گرايش به دورانھای باستانی ايران در عرصهء فکر و نظر ،
ِ
ھمفکران شما می گويند و می نويسانند ،از زمان رضاشاه پھلوی آغاز نگشت  ،بلکه به
طور جدی از دوران قاجاريه آغازشد .بسياری ازشاھزادگان و درس خواندگان عصر قاجار
نگاھی تازه به تاريخ ايران باستان افکندند و سرگذشت نياکان پيش از اسالمی ايرانيان را
مورد توجه قرار دادند .جالل الدين ميرزا قاجار  ،خود از پيشگامان سره نويسی در ايران
بود و نيز يغما جندقی شاعر دوران فتحعليشاه قاجار ،ده ھا سال پيش از ظھور کسروی در
تبريز سره نويسی پارسی را آغاز کرده بود .به گفتهء يحی آرين پور» در روزگار يغما
نھضتی در زمينهء پارسی نويسی پديد آمده بود ]و يغما که[ از زبان عربی بيزار بود
بسياری از نامه ھای خود را به پارسی سره نوشته بود.(18) «.
محمود خان ملک الشعراء به تقليد از زبان وسبک شاھنامهء فردوسی پرداخت و برای
فتحعليشاه)ھمان پادشاه قاجاری که مسئوليت و ننگ شکست ايران از روس و باختن بسياری
از سرزمين ھای شمال و شمال غربی ايران بر عھدهء اوست( شاھنشاھنامه نوشت و
اصوالً شعر »مکتب بازگشت« خود بازگشتی نيز به آن » فضای روحی ـ فرھنگی« (Etat
) d'espritبود که شاھنامهء فردوسی يعنی اين کتاب مقدس )  (Bibleايران باستان را
مورد توجه قرار می داد.
وبعدھم کسانی مثل آخوند زاده ھا  ،ميرزا حعفر قراچه داغی ھا  ،ميرزا آقا تبريزی ھا ،
طالبوف ھا و ميرزا آقاخان کرمانی ھا آمدند و و بسا پيش از پيروزی انقالب مشروطيت
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برای مردم ايران از شکوه و شوکت از ياد رفته و برباد شدهء ايران باستان سخن گفتند و
شگفتا که اغلب آنھا آذری يا ّ
ارانی بودند! و بدين گونه بود که برجسته ترين نمايندگان
فکری و فرھنگی انقالب مشروطيت  ،ده ھا سال پيش از پيدايش رضا شاه انديشهء پژوھش
در تاريخ و اديان و زبان ھای ايرانی را مطرح ساخته بودند.
آخوند زاده در نامهء اول از مکتوبات سه گانه ای که يه شاھزاده جالل الدوله می نويسد:
نخست »با شرح قانون نامهء قديم ايران در عھد جمشيد و گشتاسب آغاز می کند و سپس از
اوضاع آشفتهء کشور ايران  :خرابی راه ھا  ،بی آبی زمين ھا  ،ويرانی شھرھا و ساير
بدبختی ھا و گرفتاری ھای مردم سراسر ايران سخن می گويد« ).(19نمونه ھا بسيارند ،که
پرداختن به آنھا کتاب ھا و مقاالت ديگری را می طلبد .
از طالبوف وملکم و ميرزا آقاخان و قراچه داغی و مراغه ای می گذريم اما در اينجا ،
با مراجعه به کتاب »اوراق تازه ياب مشروطيت«  ،نقل گوشه ای ازنامهء يکی از رھبران
جنبش مشروطيت ايران را که در دوران استبداد صغير به دوستان مھاجر ايرانی خود در
اسالمبول فرستاده بوده است بی مناسبت نمی يابم.
اين نامه به امضاء»جان نثار ملت سيد حسن تقی زاده وکيل آذربايجان«فرستاده شده است:
) » (...ای اوالد رشيد و غيور من ! ای فرزندان کيخسرو وفريدون و اردشير! ای نبيره
ھای دارا و بھمن ! ای اخالف کاوه ،ای ملت نادرشاه! چرا ايران با افغان و شيون پر شده؟
ای اعقاب رستم دستان ! چرا خاک ايران و ُملک کيان دست ديوان ماندهء؟ کجا ھستند
جوانان رشيد نامور من؟ کجا ماندند پسران پھلوان من؟کو جوانمردان و غيرتمندان اين مرز
و بوم؟ چرا اين؟ چرا اين گلستان آسيا مأوای کرکس و بوم شد؟ ديروز بود که نسيم آزادی
ايران را گرفته و رياحين حريت دميده بود .چه شد که تعفن اسارت و گند زندان از اين
گلشن بلند گشت؟« )(20
تصور می کنم که اين بخش کوتاه از نامهء تقی زاده  ،وکيل آذربايجان در دوران استبداد
ممدعليشاھی آنچنان گوياست که نويسنده را از ھر توضيحی بی نيازمی کند.تنھا به اين
پرسش اکتفا می کنم که :
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آقای براھنی ،آيا در ميان کسانی که»فرقهء دموکرات« را به اشاره استالين و درپناه ارتش
سرخ به وجود آورده بودند ،يا درميان ميراث خواران فعلی آن جريان سياسی ،مردی يافت
می شد و می شود که به لحاظ شخصيت و دانش و جايگاه فرھنگی و اجتماعی ،به قوزک
پای سيدحسن تقی زاده وکيل آذربايجان)فارغ ازانتقادھای وارد ياناواردی که تحليلگران
سياسی بر او دارند!( برسد!وبا وجود چنين شخصيت ھايی درآذربايجان ،آيا واقعا ً سخنان
صد من يک غاز قوم پرستی و نژادگرايی ترک ،در آن سامان خريداری خواھد يافت؟
تقی زاده عالوه بر مقام و موقعيتش در تايخ مشروطيت ايران،دانشمندی بالمنازع و
محققی يگانه بود و جدا از پژوھش ھای علمی اسنثنائی او در تقويم و نجوم و» گاھشماری
در ايران باستان « دو کتاب بسيار مھم در ھمين زمينه که شما »باستانگرايی « اش می
ناميد نوشته بود » :از پرويز تا چنگيز« و نيز »مانی و دين او«
پس اين ــ به قول شما ــ »باستانگرايی« که به رضا شاه نسبت می دھيد خاستگاھش ھمان
آذربايجان بود که دراين  150سالهء اخير به عنوان قلب و مغز ايران به طور مدام کارکرده
ومحصول معنوی او بدل به فرھنگ شده است و از آنجا به پايتخت انتقال يافته و بر ذھن
و زبان شاعران و نويسندگان و متفکران و کوششگران سياسی ديگر تأثير گذاشته است.
ذکر يکی دو نمونهء ديگر بی مناسبت نيست:
عارف قزوينی شاعر و ھنرمند بزرگ آزادی خوان و وطن دوست دوران مشروطيت در
يکی از مھم ترين و شور انگيز ترين کنسرت ھايش که در تھران  ،به تاريخ 1302/12/22
به حمايت از جمھوری خواھی رضاخانی برگزار شده بود  ،چند غرل خوانده است که بد
نيست يک دو بيتی از آن ھارا باھم بخوانيم و ببينيم که نمايندگان شعر و ھنر دوران
مشروطيت ،جدا از عقايد سياسی شان )طرفدار سلطنت مشروطه مثل عشقی و بھار يا
جمھوری خواه مثل عارف( گذشتهء ايران باستان را ھمواره در نظر داشتند و حتی عارف
که جمھوری خواه شده بود با اشاره به اسطوره ھا و نيز شخصيت ھای تاريخی ايران
باستان ،مبداء و خاستگاه مدنيت و استمرار تاريخی ايران رادر اشعار و کنسرت ھايش
فراياد ملت ايران می آورد:
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به مردم اينھمه بيداد شد ز مرکز داد
زديم تيشه بر اين ريشه  ،ھرچه بادا باد
ھميشه مالک اين ُملک ملت است که داد
سند به دست فريدون ،قباله دست قباد
يا در غزل ديگر که شاه قاجار را مورد انتقاد قرار می دھد و از سردار سپه حمايت می
کند باز به آبروی تاج کيخسرو و تخت جم اشاره دارد :
تاج کيخسرو تخت جم اگر آبرويی
داشت ،آن آبرو اين شاه گدا خواھد ُبرد!
باد »سردار سپه« زنده در ايران عارف
کشور رو به فنا را به بقا خواھد ُبرد!
بھار و عشقی  ،خاصهء عشقی ،اين شاعر جوان پرشور ِ نو گرا ی ايراندوست ُکردستانی
ما که خود از پيشگامان شعر معاصر فارسی و از دوستان نيما يوشيج بود  ،عاشق
سرگذشت پيشينيان سرزمين خود بود و بيش از ديگران به قول شما » باستان گرايی « می
کرد و  ،اين شيفتگی به ايران باستان در بيشتراشعار و مقاالت او موج می زند و در اپرت
ھا و نمايشنامه ھای منظومی ھمچون » رستاخيز شھرياران ايران « )در ويرانه ھای مداين
يا " تيسفون"( و »کفن سياه«  ،روزگاران پر شکوه و ھيبت ايران باستان را به ياد می
آورد و به حسرتی جانگداز بر ويرانه ھای تيسفون می گريد .و ھمين غم و رنج ايرانيان
عصر خود را درروزگاری بس دردناک و بحرانی که ايران کشوری نيمه مستعمره بود و
ھرقطعه از خاک آن به منطقهء نفوذ قدرتی بدل شده بود ،در اشعار و اپراھای خود
منعکس می سازد:
به گوشه ای از اپرای »رستاخيز شھرياران ايران « توجه کنيم که در آن خود شاعر
درجايگاه يکی از پرسناژھای اپرا ظاھر می شود و در دستگاه سه گاه قفقازی می خواند:
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خوانندهء اول – )ميرزادهء عشقی( به آھنگ سه گاه قفقاز :
زدلم دست بداريد که خون می ريزد
قطره قطره دلم از ديده برون می ريزد
کنم ار درد دل از تربت اھخامنشی
از لحد بر سر آن سلسله خون می ريزد
آبروی و شرف عزت ايران قديم
نکبت و ذلت ايران کنون می ريزد
نکبت و ذلت و بدبختی و آثار زوال
از سر و پيکر ما مردم دون می ريزد
برج ايفل ز صناديد » ُگل و ُگلوا« گل
بر سر مقبرهء ناپليون می ريزد
تخت جمشيد ز بی حسی ما بر سر جم
خشت با سرزنش از سقف و ستون می ريزد
در مداين که سالطين ھمه ماتم زده اند
تسليت از فلک بوقلمون می ريزد
پردهء ماتم شاھان سلف »عشقی « ديد
کانچه در پرده بد از پرده برون می ريزد.
از قضا عشقی شاعری بود که نه تنھا ھيچگونه دلبستگی و گرايشی به رضا خان نداشت ،
بلکه از مخالفان سرسخت وی بود و به واسطهء شعرھا و ھجونامه ھای تندی که بر ضد
جمھوری خواھی رضاخانی نوشت  ،ھنگامی که ھنوز  30سال تمام نداشت  ،قربانی
ديکتاتوری نوخاستهء رضاخانی شد.
نمونهء ديگر بھار است که سراسر ديوان او مشحون است از ياد آوری پر دريغ ِ
روزگاران پيشين و حسرت ِ شکوه و شوکت دوران ھای از ميان رفته و نيز سرشار است
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از غم و درد حاصل از ويرانی ھا و درماندگی ھا و فالکتی که ملت ايران بدان گرفتار
شده بود و خردمندان و انسان ھای فھميدهء روزگار را دق مرگ می کرد:
نمونه ای از اين احساس در قصيدهء باشکوھی منعکس است که شاعر در »لزن«
سوئيس و در بستر بيماری سروده است!
مه کرد مسخر دره و کوه لزن را
پرکرد زسيماب روان دشت و دمن را
تا آن که بعد از توصيف زيبايی ھای دشت و دره و مه ،و پس ازھجوم ابرھای تيره ای
که آسمان را تسخيرمی کردند،به ياد ميھن ماتم زده و گرفتار خويش می افتد وادامه می دھد:
گم شد ز نظر آن ھمه زيبايی و آثار
وين حال فراياد من آورد وطن را
شد داغ دلم تازه که آورد به يادم
تاريکی و بدروزی ايران کھن را
و از اين پس شاعر به بيان عواطفی می پردازد که ھمفکران شما »باستان گرايی« اش
می نامند و به »پان ايرانيسم« و »نژادگرايی آريائی« ــ و اخيراً اين اصطالح سخيف و بی
معنای »پان فارسيسم « ــ نسبت می دھند و مترادف می نشانند:
آن روز چه شد کايران زانوار عدالت
چون ُخلد برين کرد زمين را و زمن را؟
آن روز که گودرز ،پی دفع عدو کرد
گلرنگ زخون پسران دشت پشن را
....
بنا بر اين می بينيد که اوالً اين گرايش به گذشته ء پيش از اسالم و تأمل در روزگاران
پيشين ويادآوری جالل و شوکت برباد شدهء کشور يک احساس مشترک است که از صد
سال پيش از پيدايش رضا شاه در بيشتر روشنگران و خردمندان و متفکران و شاعران
ايران وجود داشته است وبعد از رضا شاه ھم ادامه يافته )ھدايت  ،اخوان  ،بھرام بيضايی و
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خيلی ھای ديگر( ھيچ ارتباطی ھم به»نژاد پرستی« و »آريائيسم« ــ آن گونه که شما
می گوييد  -نداشته است.
ثانيا ً نه بيان کننده و نمايندهء يک روحيهء پوپوليستی توسعه طلب و تجاوز گراست و نه
ھدفش برانگيختن آن حس غريبی است که مثالً مردم ايتاليای فاشيستی يا آلمان نازی را به
جھت غلبه و سلطه بر ديگران دعوت به اتحاد می کرد .و نه مقصودش بيدار کردن
ھيواليی ست که در خواب خوش خويش برای دريدن بشريت دندان تيز می کند! )ھيواليی
از آن نوع که برخی آن را »گرگ خاکستری« می نامند!(
بلکه کامالً برعکس  ،قصدش ايجاد تحرکی در جامعهءايران در جھت بازگشت به خويش
و باز يابی و باز زايی ارزش ھايی ست که به دالئل متعدد تاريخی به انحطاط گراييده
بودند .اين کوشش روشنفکران و خردمندان ايران به پاس تقويت روحيهء ملی و حرکت در
مسير»راھيابی فرھنگی ايرانيان« انجام می گرفت و بر آن بود تا ملتی مغلوب  ،درجا زده
و مبھوت در برابر جھش سرسام آور قدرت ھای توسعه طلب روزگار را کمی به خود
بياورد ودر آنھا ِعرق انسانی و ملی و انگيزهء حيات و مقاومت ايجاد کند .اينچنين »باستان
گرايی« ھرگز با راسيسم اروپايی ھمجنس و ھماھنگ و ھمراه نبوده است .تنھا کوششی
بوده است برای بنياد نوعی » ناسيوناليسم ايرانی« در آرزوی بازيافتن اصل وبه اميد
روزگار وصل و ھمبستگی ملی ھمهء ايرانيان ».ناسيوناليسم«ی که کامالً دفاعی وھمواره
از توسعه طلبی وطمع ورزی به سرزمين ھای غيرّ ،
مبرابوده است .درواقع اين
»ناسيوناليسم ايرانی« دو بُعد اساسی داشت و دوعنصر بسيار مثبت و ضروری را
درروزگار خود نمايندگی می کرد :اول بعد روشنگرجھت بازيابی و راه يابی فرھنگی
ايرانيان و دوم جنبه ضد استعماری و مقاومت در برابر قدرتھای زياده خواه و تجاوز گر!
اين» ناسيوناليسم« که بعد ھا مصدق نمايندهء برجستهء آن شد  ،و بزرگانی چون دھخدا
ّ
ھرگزمبلغ بيگانه ستيزی) (xénophobieو»نژادپرستی« يا
پشتوانه معنوی آن بودند
»راسيسم« نبوده است .بلکه کامال ً و ھمواره تا ھمين امروز جنبهء دفاعی و ضد استعماری
داشته است!
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اصوالً راسيسم وتقسيم بندی انسان ھا براساس ارزش ھای نژادی يک پديدهء ايدئولوژيک
اروپائی ست که ريشه درفرھنگ»مسيحيت–يھوديت« ) (Judéo- christianismeاروپايی
داشت وازاواسط قرن نوزدھم به بعد ،با تکيه بر تفسيرھای مخرب ازدستاوردھای علوم
بيولوژی و فيزيولوژی و نيز مردم شناسی و علم زبان شناسی  ،به يک ايدئولوژی تمام
عيار بدل شد و سرانجام به نازيسم و فاشيسم غربی در قرن بيستم انجاميد وبزرگترين
جنايات تاريخ بشری را به نام خود نوشت.
تنھا دولتی که در شرق از اين ايئولوژی نژادی مغربی مستقيما ً تأثير پذيرفت  ،دولت
ترکان عثمانی بود که پيش از فاشيسم ھيتلری دست به تصفيهء نژادی و مذھبی زد و صدھا
ھزار ارمنی و غير ترک را قتل عام کرد ھمين ايدئولوژی ،پس از فروپاشی امپراطوری
عثمانی ،در ترکيهء آتاتورکی به کمک نظريه پردازان پان تورکيسم آمد و پرستش »نژاد ـ
زبان ِ« ترک را به تفکر رسمی و حکومتی اين کشوربدل کرد و بيھوده نيست اگر ھنوز که
ھنوز است  ،دولت ھای به اصطالح »دموکراتيک« ترکيهء وجود و ھويت ِ کسانی را که
به نظر آنان »ترک خالص« نيستند به رسميت نمی شناسند و مليون ھا کرد را که در اين
کشور بر خاک خود و در سرزمين خود و به نيروی کار خود زندگی می کنند و به دولت
»خوش نژاد« ھای ترکيه ماليات می پردازند  ،کرد نمی نامند  ،بلکه آنھا را» ترک ھای
کوھی « خطاب می کنند !
حاال شما و ھمفکران  ،به شيوه ای مکرر و مالل آور حاصل انديشه ھا ودل نگرانی ھا و
دردمندی و آرزوھای نيکخواھانهء دھھا انديشمند و شاعر و نويسندهء ايرانی ) و غالبا ً
آذربايجانی( را به رضاشاه نسبت می دھيد و او را »باستان گرا« و »باستان گرايی « او
را »خيانت به ملتھا« ارزيابی می کنيد و ھرگز از خود نمی پرسيد که :
به راستی » بازگشت« وتفحص وبازبينی گذشته ھای تاريخی وفرھنگی و مذھبی و زبانی
يک سرزمين قديم وديرسال وپژوھش درعرصه ھا و ابعاد مختلف تمدن ايران باستان چه
خيانتی ست؟
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آيا گشت و گذار در ريشه ھا و تقويت بنيادھای فرھنگی و زبانی و تاريخی ايرانيان با
آزادی و تجدد منافات دارد؟
صال زدن به خاطرات جمعی يک کشورو گزارش سرگذشت نياکان و اجداد مردم يک
سرزمين چه گناه کبيره ای بوده است؟ اين که مثالً مردم آذربايجان بدانند که آتورپاتکان که
بوده  ،يا آتشکدهء آذرگشسب چيست و آتش باستانی چه معنا داشت يا زبان ھای مردم اين
منطقه چه بود؟ با دموکراسی و تجدد و پيشرفت و فرھنگ و ھويت مردم اين منطقه در
تناقض است؟
آيا فکر نمی کنيد که دشمنی با مطالعه و در ک و دريافت فرھنگ پيشينيان و حقيقت
تاريخی يک سرزمين ھيچ دليل عقلی وعلمی توجيه پذير ندارد و تنھا د ليلی که می توان
برای چنين رفتاری يافت  ،نوعی کين ورزی نژاد پرستانه و متکی بر يک نگاه
اتنوسانتريک و نتيجهء تخريب ذھنی و بيماری فکری و روحی و عاطفی کسانی است که
دل و دين و عقل به ايدئولوژی ھای وارداتی و خوش ظاھر شبه مدر ن سپرده اند و در
خدمت اھدافی درآمده اند که ده ھا سال است در اين کشور درخت دوستی برمی کند تا نھال
دشمنی بنشاند ؟
باری مصلحان و نيک انديشان ايران از دوران مشروطه به بعد چه ميتوانستند کرد جز
آنچه کرده اند؟
کشوری که کليهء توش و توانش را يک خاندان فاسد و خرافاتی ،خودپسند و زورگو يعنی
خاندان قاجار )يکی از ايالت  7گانهء قزلباش( نابود کرده بود و ھم پيمان با مشتی ماليان
متحجر و عقب ماندهء شيعی سرزمين ما را دچار انواع انحطاط فکری و فرھنگی و اخالقی
و سياسی و اقتصادی ساخته بود و در اثر انواع سياھکاری ھا و توطئه ھای رنگارنگ ،
ايران را از ايرانمداران و رجال رشيد سياسی و وزيران انديشمند و اليق خود تھی ساخته
بود و بخش ھای بسيار مھمی از اين سرزمين را در اثر بی لياقتی ھا و بی ارادگی ھا و
عقب ماندگی ھای ذھنی و خرافات مذھبی به روس ھا و انگليسی ھا واگذار کرده بود و
کشوری نيمه مستعمره  ،ويران  ،مقروض و دچار انواع آفات و باليای زمينی و آسمانی و
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فرھنگی و اجتماعی و اقتصادی روی دست چند عدد انگشت شمار از انسان ھای دلسوز و
دانا و ُمصلح و نيک انديش باقی نھاده بود ،چه می بايد می کردند اين بزرگان؟
به راستی چه می بايد می کردند جز آن که بکوشند تا با جستجو در لحظاتی از تاريخ که
به نظر آنان درخشان و غرورانگيز بود ،به مردم فالکت زدهء اين کشور روحيه بدھند و
سعی کنند تا حس غرور ملی و احساس تعلق به يک کشور ريشه دار و با ھويت را در آنان
زنده کنند و با تکيه بر اشتراکات تاريخی و فرھنگی  ،دل آنان را به ھم نزديک سازند و در
جھت ھدف ھای عالی ملی و سرزمينی خود ،آنان را تشويق و با يکديگر ھمراه کنند؟ تا در
اين مسير آنچنان اعتماد به نفسی در مردم به وجود آيد که با تکيه بر آن از چاه ھاروت
قرون وسطايی خود بيرون آيند و اطراف خود را بنگرند و دريابند که دنيای مدرن با چه
سرعتی و به چه جانبی پيش می تازد؟
پس شايسته نيست که ميرزا فتحعلی آخوند زاده  ،طالبوف ،ميرزا آقاخان کرمانی ،
مستشارالدوله ،کسروی ،تقی زاده ،کاظم زادهء ايرانشھر دھخدا وبسيار کسان ديگر را به
تير اتھام و اھانت بدوزيم  ،تنھا به اين »گناه« ِ که از ده ھا سال پيش از جلوس رضاشاه به
فکر افتاده بودند تا ريشه ھا و ژرفاھای فرھنگ اين سرزمين را درپرتو قرائت تازه ای
ازتاريخ بکاوند و به مردم يادآوری کنند ،با شد تا در مسير اين »ھويت يابی ِ فرھنگی«
بتوانند ملت ايران را از خمودگی و سرگشتگی بيرون بياورندوبه پايداری و پيکاردرجھت
رشد وتعالی فکری و فرھنگی دعوت کنند و به مقاومت و مبارزه دربرابر قدرت ھای
تجاوزگر استعماری ،خاصه روس و انگليس ترغيب نمايند! آيا آنچه اين بزرگان کرده اند ،
عين وطن پرستی و انسان دوستی نيست؟
از ھمهء اين ھا گذشته مگر رنسانس اروپا  ،خود با رجوع و نگريستنی نو به ميراث
عظيم فکری و فلسفی کھن و به فرھنگ دموکراسی يونان باستان صورت نگرفت ؟ و مگر
زنده کردن ارزش ھای معنوی يونان و روم و نوآفرينی ھنری اروپا در پرتو گذشتهء
درخشان »فرھنک و ھنريونان و روم باستان« وقوع نيافت؟
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شما که معلم ادبيات تطبيقی ھستيد و زبان انگليسی را ھم بھتر از زبان مادری خود می
دانيد ،بی ترديد ازمن آگاه تريد که فرھنگ کالسيک اروپايی درتئاتر،اپرا ،نقاشی ،معماری
و موسيقی تکيه بر ادبيات وھنر و اساطير يونان و ُرم باستان داشت.
پرچمداران بزرگ کالسيسيسم ِاروپايی ،ازيونان باستان متأثربودند که در فرانسه راسين و
کرنی و در انگلستان شکسپير دو نمونهء بارز و برجسته آنند .ھمين تأثير درادبيات وھنر
دوران رمانتيسيسم اروپايی نيز ادامه يافت واصوالً مدرنيته و ھمين پست مدرنيسمی که شما
گويا دلبستهء آنيد برھمان بنيادی ساخته شد که اروپائيان آن را نوزائی ِارزش ھای يونان
کھن می گويند و نام ديگر آن ھمان »رنسانس« اروپايی ست .
اما شما به تأثير از ايدئولوژی ھای نه چندان معصوم ِوارداتی ،پروسهء مشابه و اقدام
معادل آن را که درجھت بازيابی ھويت ايرانيان و نوزائی فرھنگ پيش از اسالمی ايران،
ازسوی متفکران و روشنفکران ايران مطرح و دنبال می شد » ،باستانگرايی« می ناميد و
اين اصطالح را بدل به يک مارک سياسی می کنيد و به عنوان ارزشی منفی با مفاھيمی
ً
اخيراعبارتی سخيف
ھمچون»راسيسم«»پان آريائيسم«»،پان ايرانيسم «»،شوينيسم فارس«و
ترو بی معنا ترو ناسپاس ترمثل»پان فارسيسم« برابرمی نشانيد ومعادل می شماريد.
در اينجا اجازه بفرمائيد تا از زبان يک انديشمند ايرانی آذربايجان ،يعنی زين العابدين
مراغه ای به ھمفکران شما بگويم:
» الحاصل اين خياالت فاسده را بھل به کنار!
از ّ
حب وطن  ...از لوازم ِ آبادی وطن ترانه ای بساز !« )(21
و وطن برای زين العابدين مراغه ای و ساير متفکران آزادهء اين ُملک  ،سراسر ايران
بود  .با ھر زبانی که مردمش به آن ّ
تکلم می کردند و با ھر دينی که داشتند و به ھر مسلکی
که سالک بودند واز ھر نژاد و تباری که برخاسته بودند و ھر خونی که در رگھا می
چرخاندند!
***
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تالش ايرانيان را در جھت حفظ و بيان تشخص و استمرار مدنيت و فرھنگ و تاريخ
ايران در اين  150سالهء اخيرُ ،خرد و ناچيز نينگاريم و در پرتو عينک ھای وارداتی و در
سايهء تفسير ھای کژ و معوجی که از »مدرنيسم« داريم  ،بر آنھا مھر ھا و مارک ھای
ايدئولوژيک و سياسی نکوبيم وحاصل انديشه ھای آنان را با ارزش ھای منفی ھم طراز
نکنيم و در يک ترازو ننھيم  .زيرا به قول ماشا آجودانی :
» آگاھی ھای روشن و آشکار در بارهء ھويت تاريخی کشوری با قدمت ايران را نمی
توان به آسانی ناديده گرفت و به ضرب و زور تئوری ھای "مدرنيست"ھا و تالش بی
فرجام دنباله روان آنھا،ايران وھويت ايرانی آن را محصول حکومت پھلوی اول و
بازآفريدهء جريانی به نام "ملت سازی") (Nation buldingبه شمار آورد«(22).
و نيز به ياد بياوريم که ھمين استمرار فرھنگی و تاريخی بوده است که وضعيت ايران را
در برابر حمالت پی در پی و يورش ھای مداوم ــ ازسلوکيه تا اعراب بدوی نو مسلمان ،
و ازنفوذ و استيالی عنصر ترک تا يورش و ھجوم خانمانسوز مغول و تاتار ــ از ھمهء
کشور ھا و ملت ھای ديگری که بااين گونه تھاجمات روبرو شدند و اين سرنوشت شوم را
تجربه کردند  ،کامالً متفاوت ومستثنی کرده است.
راز اين نکته را می بايد در ھمين استمرار تاريخی و فرھنگی يافت و به خصوص می
بايد در محمل شکوھمند اين استمرار فرھنگی و تاريخی  ،يعنی زبان فارسی جستجو
کرد.ھمين ايدهء استمرار تاريخی و فرھنگی ست که سخنان زير را به زبان شاعر ايرانی
ّ
اران وآذربايجان يعنی نظامی گنجوی جاری می کند:
ھمه عالم تن است و ايران دل
نيست گوينده زين قياس خجل
چون که ايران دل زمين باشد
دل زتن به بود يقين باشد!
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مخاطرات تاريخی خود
ھم امروز نيز کشور ما با يکی از بزرگترين بحران ھا و
ِ
روبروست .ويژگی تراژيک اين بحران در آن است که متأسفانه دشمن اين بار يورش خود
را از درون آغاز کرده است .و طی  27سال کوشيده است تا بر مراکز و رگ ھای حياتی
اين »استمرار تاريخی و فرھنگی« چنگ بيفکند.
اسالميسم سياسی که به ظاھر،حاکم و برکشيدهء انقالب مردم ايران است ،در باطن
ازبن دشمنی می ورزد .زيرا پايه
ودرعمل با اين»استمرارتاريخی« و »تداوم فرھنگی« ُ
گذاران و کارگزاران و متوليان نظام حاکم )که حفظ حکومت خود را  ،حتی بروجود
کائنات مقدم می شمارند(  ،به دليل ايدئولوژک  ،ريشه و پيوندی درتاريخ اين سرزمين
ندارند .زيرااساس اعتقادی و فکری نظامی که به نام اسالم،ھمهء ھستی مردم ايران را يک
جا به روحانيت شيعه و مزد بگيران آنان تقديم کرده ،ازبنياد با تاريخ پيش ازاسالمی ايران
دشمن است و اصوال نمی تواند اين گذشته را ازآن خود بداند.مشروعيت دينی آنان به لحظهء
بعثت محمد درغارحرا پيوسته است ومشروعيت تاريخی شان به لحظه ای که سپاھيان سعد
وقاص بر رستم فرخزاد چيره شده اند و به لحظه ای که نھاوند سقوط کرده است.
بنا بر اين تاريخ سرزمين ما برای آنان که به نام اسالم در ايران حکومت می کنند ،از
چنين لحظه ھا يی آغاز می شود و به ھمين دليل ِ سادهء ايدئولوژيک  ،ھرچه که از شکست
قادسيه آن سو تر برود  ،برای آنان در حکم »مجوسی گری« و ضديت با اسالم ّ
تلقی می
شود و به قول ھمفکران رضابراھنی »باستان گرايی « ست.
و اين است نقطهء اشتراک پان عربيست ھا و پان تورکيست ھای فاشيست مأب و متوليان
وسردمداران اسالميسم سياسی در ايران امروز که متأسفانه برخی از گرفتاران ِ به داء
الفکر ُمزمن ِ بلشويسم روسی را نيز با آنان ھم پيمان کرده است .و ھمين نقطهء اشتراک
است که طی  27سال در يک اجماع خائنانه و شوم ،گروه ھای ظاھراً ناھمگون را بر ضد
استمرار تاريخی و فرھنگی ايران بسيج کرده تا ھريک به شيوهء خود و به کيش خود و در
جھت مطامع خود به جعل و مصادره به مطلوب و قلب تاريخ بپردازند و از ين طريق
ضمن ناديده انگاشتن يا تخريب اشتراکات مستحکم تاريخی و فرھنگی و قومی ايرانيان بر
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دينی ِ ملت ايران تأکيد ورزند
عناصر اختالف ميان اقوام يا بر تنوعات فرھنگی و زبانی و
ِ
و آنھا را وسيلهء نزاع و تفرقه و دشمنی سازند!
و در چنين روزگاری ست که زبان شناس و اسطوره شناس بزرگی ھمچون احمد تفضلی
زير چرخ ھای کاميون در بيايان له می شود  ،استاد دانشمند و مورخ ايران شناس بزرگی
ھمچون عبدالحسين زرين کوب از دانشگاه اخراج و خانه نشين می شود ،اما فرد مشکوک
وبی مايه و ّ
شيادی به نام ناصر پورپيرار در مقام مشاورت »محافل زنجيره ای« صاحب
بنگاه نشر و چاپخانه می شود و به جعل و قلب تاريخ ايران می پردازد و »کتاب« ھای پی
در پی می سازد تا »کثير الملله« بودن ايران را به اثبات برساند و برای تجزيه طلب ھای
اطراف و اکناف ايران خوراک تئوريک تدارک ببيند! )و شما آقای براھنی شايسته نيست که
خوانندگان خود رابه مفاسد فکری اين فرد بی مايه و »اميرفرموده« مراجعه بدھيد!( )(23
به ھرحال ھمچنان که پيش ازاين گفتم و خالصه می کنم:
 1ــ آنچه شما و ھم فکران »باستانگرايی« می ناميد و با »راسيسم« برابر می نھيد و
محکوم می کنيد  ،کوششھای فکری بزرگان اين سرزمين بوده است برای تقويت روحيه
ملی ،بازيابی و باز زايی و حفظ حيات فرھنگی و اجتماعی مردم ايران و تالش در راه
استواری وحدت ملی ايرانيان.
 2ـ اين کوشش ھا که بر استمرار تاريخی و فرھنگی مردم ايران تکيه می کرد از يک
»بعد ناسيوناليسيتی« برخوردار بود که خصلتی کامال انسانی و مشروع و دفاعی داشته
وھمواره از عناصر توسعه طلبی و تجاوز گری خالی بوده است .اين »ناسيوناليسم دفاعی
ايران« در کشوری پديد آمده که بيش از دويست سال به طور مداوم مورد تجاوز قدرت
ھای استعماری و نو استعماری بوده و بخش ھای بسيار مھمی از سرزمين ھای خود را به
تجاوزگران و زورمداران چھان تسليم کرده بود.
3ــ اين ناسيوناليسم که طراحان و پيروانش مردمانی دانش پژوه  ،انديشمند  ،صلح طلب و
روشنفکرانی آزاده و پايبند به اخالق )وغالبا ً آذری يا آذری نسب ( بودند ،برخالف
تئوريسين ھای پان تورکيست،ھرگز نژادپرست يا توسعه طلب نبوده اند .وھمين ناسيوناليسم
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مثبت بود که در صدای رسای مردانی ھمچون دکتر محمد مصدق انعکاس يافت و ھمچنان
که تاريخ  50سال اخير ايران شھادت داد ،ھمواره در جستجوی اعتالی روحيهء ملی و حفظ
منافع عالی ايرانيان از دستبرد انواع بيگانگان ِ) سرخ يا سياه( ِ استعمار گر و نو استعمارگر
بوده است.
 4ــ اين »حس ملی« يا »ھمدلی وھمسرنوشتی سياسی و تاريخی« در وجود ِاکثريت
مطلق ايرانيان  ،جدا از دين يا نژاد يا قوم يا زبان آنان ،به طور خود آگاه موجود است يا
ناخودآگاه فردی و جمعی آنان پايداری می کند .و به طور قطع و يقين در لحظهء موعود
در
ِ
سربرمی کشد و در برابر دشمنان داخلی و خارجی می ايستد و تالش ھای ويرانگر و
انگيزه ھای دشمنکام آنان را نقش بر آب می سازد !
مباد آن که در لحظهء چنين رستاخيزی  ،شما نيز در صف ِ دشمنان و در برابر مردم
ايران ايستاده باشيد!
***
و به اين ھشدار می بايد توجه داشت که  :چنانچه پندار ھای تفرقه انگيز و آشوبگر رايج ،
به پشتوانهء قدرت ھای بين المللی ،ياھمسايگان بدسگال ،کار را به جاھای باريک بکشانند
و موجوديت ايران را به مخاطره افکنند ،بعيد نخواھد بود که اين »حس ِ ملی« سر باز کند
و ھمچون سال ھای آخر عمر قاجاريه ،ميدان به »صاحب کاله« چکمه پوشی بسپارد که
پرچم وحدت ملی و حفظ يک پارچگی ايران را برخواھد داشت!
و درست با آگاھی بر اين نکته است که استبداد گرايان حکومت دينی در ايران ربع قرنی
ست که به پراکندن تخم نفاق می کوشند و به »ھدايت« و در پناه آنان است که برای روياندن
بذری که انواع قبيله گرايان و تجزيه طلبان می افشانند ،زمينه سازی می شود.
سياستی و روشی که درکشور ما به افکار تفرقه افکن و نظرپردازی ھای ايران
ستيزانه ،ھمچون پان عربيسم  ،پان اسالميسم و پان تورکيسم )درجلوه ھای گوناگون ِ
مساوات طلب شبه سوسياليستی يا نژاد پرست توسعه طلب آن ( ميدان می دھد ،و عرصهء
تاخت و تاز را در دانشگاه ھا و در مراکز فرھنگی و در مطبوعات کشور برای آنان باز
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جو تفرقه و تصادمات قومی و منطقه ای جھت
می گذارد  ،يک ھدف بيش ندارد و آن ايجاد ّ
قبل ِ ھمين ترس است که
برانگيختن ترس و وحشت درميان مردم ايران است .زيرا از ِ َ
استبداد گرايان و زورمداران خواھند توانست ثمرهء خود را ببرند و بھرهء خود را بستانند!
از اين رو به فرصت طلبان فاشيست مآب و ماجراجويان و شيادان سياسی ميدان می دھند
تا بحران ھای قومی ومنطقه ای ايجاد کنند .زيرا درست در چنين صورتی ست که متوليّان
استبداد دينی حاکم خواھند توانست به نام »حفظ ايران« و »پاسداری از تماميت ارضی«
واعتصموا به
اين کشور ،اکثريت مطلق مردم ايران را به گرد خود متحد سازند .شعار » ً ً ِ
تفـرقوا« سردھند و ميوهء سياسی آن را که جز حفظ حاکميت
َحبل ﷲ جميعا ً و ال َ َ ّ
ديکتاتوری دينی نخواھد بود بچينند.
و اين قمار شوم يک برندهء بزرگ خواھد داشت که ھمانا حاکميت استبدادی و سرکوبگر
)دينی يا غير دينی(است و صد البته بازندهء بزرگ آن نيز جز آزادی و دموکراسی در اين
کشور نخواھد بود  .پيداست که ھر ضربه ای که آرمان صدوپنجاه سالهء دموکراسی در
ايران ،از سوی استبداد گرايان و مرتجعين و متحجرين دريافت کند ،ضربه ای ست که
مستقيما ً به پيکر آرزوھای حق طلبانهء اقوام ايرانی وارد خواھد شد .يعنی ھمان آرزوھا و
آرمان ھايی ويران خواھند شد که تحصيل ِتکثر فرھنگی و زبانی و قومی در ايران راھدف
سياسی و اجتماعی خود قرارداده بودند!
از ھمين روست که حکومتگران مستبد دينی ودستگاه ھای امنيتی آنان برآنند تا درسايهء
بحران ھايی که می آفرينند ،ملت ايران را از باليای دھشتناک تر و رسيدن »روزی بد تر
از اين« و زمانه ای سياه تر ازآنچه خود بر مردم حاکم کرده اند ،بترسانند و به اين تمھيد
آنان را پيرامون خود گرد آورند و نقش پليس ِمھربان و نجات بخش را برای آنان ايفا نمايند!
وبدين گونه حکومت ُبحرانساز و ُبحرانزا و ُبحران زی خود را تداوم بخشند.
پس جناب آقای براھنی ! اين گونه سخنان که ھمفکران سالھاست می گويند ودر اين يکی
دوساله  ،شما نيز تصمصم گرفته ايد که سخن گوی آنان باشيد  ،متأسفانه تنھا ديگ استبداد
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را به ھم می زند و آتش بيار معرکه ای ست که سرانجام انواع ديکتاتور ھا را در ايران
تقويت خواھد کرد و نھال دموکراسی وآزادی را از ريشه برخواھد کند!
آقای براھنی !
تقريرات سالھای اخيرشما،خاصه اين دو مقاله ای که با عنوان ھای »ستم ملی«
و»صورت مسئلهء آذربايجان «...نوشته و انتشار داده ايد  ،حاکی از بيعت کامل و علنی
ّ
دلبرعيار ديگری
شما با کسانی ست که در اسارت ايدئولوژيک قومی و نژادی اند يا دل به
سپرده اند .با نگاھی به سايت  Tribuneو ديدن نام شما در کنار کوششگران تفرقه و آتش
بياران معرکه ھای قومی و رؤيا پروران ِ نزاع ھای عشيره ای در ايران  ،تأسف اھل درد
را

برمی انگيزد.

ايرانيانی که دوست دارند تا شما را ھمواره در ميدان شعر و ادب ببينند متأسفانه شاھد
حضور شما در عرصه ھايی می شوند که نه درخورد شماست و نه اعتبار  40سالهء
کوشش ھای ادبی شمارا تقويت و پايدارمی سازد .و باز متأسفانه شاھد صحنه ھايی می
شوند که طی آن ھا از بازماندگان فکری و ميراث خواران »فرقهء دموکرات« غالم يحيی و
پيشه وری خرقه می ستانيد ) (24و ضمن پيام ھا و نامه ھای تحبيب و تشجيع به »مبارزه«
وخامه ورزی در جھت نيل به ھدف ھا و آرمان ھای امتحان داده و شکست خوردهء آنان
دعوت می شويد و ھمچنان که انواع سايت ھا و راديو ھا و مطبوعات و رسانه ھای حرفی
و صوتی و تصويری آنان نشان می دھد  ،از زبان انواع قوم شيدا ھا و زبان و لھجه پرست
ھای اتنيک ايرانی و نيز از بسياری از دشمنان وحدت ايران ُ
ساقل و آفرين و مرحبا می
شنويد .در اين لحظه جای سخنی نيست االّ آنکه صميمانه از زبان ھمشھری بزرگ شما
صائب تبريزی که يکی از رسا ترين صداھای غزل فارسی پس ازحافظ است با شما بگويم:
عنان به دست فرومايگان مده  ،زنھار
که در مصالح خود خرج می کنند ترا !
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و به زبان سعدی شيراز :
من آنچه شرط بالغ است با تو می گويم
تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل !

پاريس  28ژوئيهء 200

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يادداشت ھا:
 1ــ اصطالح »متافيزيک وزن « را نخستين بار در يکی از سخنوری ھای اينترنتی ايشان شنيده ام ،ھنگامی
که آنرا در مقام انتقاد به شعر ھای موزون اسماعيل خويی به کار می بردند و وعده می دادند که در جلسات آتی به
اين معضل » متافيزيک وزن« بيشتر خواھند پرداخت! اميدوارم که سرانجام به وعده وفا کنند و حقيقت مفھوم
متافيزيک وزن را برای ما ـ که تا کنون چيزی در بارهء آن نشنيده ايم ـ روشن سازند .
 2ــ منبع آمار ايشان سايتی ست به نام  Ethnologue.comگاھی ھم به بعض آمارھا اشاره می کنند که
مدعی اند از »سازمان ملل« است .در زمينه نقد ادعاھای آماری ايشان مطلبی در اين آدرس درج شده است:
http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/pasokhbehberahani.htm
ــ اين موارد چندگانه که به اختصار آمده صرفا ً مربوط به روش و استيل براھنيسم در اين دومقالهء »ستم ملی«
و »صورت مسئلهء آذربايجان  «...است .ميتوان برای اين ويژگی ھا که برشمرديم و نيز ويژگی ھای ديگری که
فرعی دانستيم و قيد نکرديم نمونه ھای متعدد در تقريرات جناب براھنی يافت و نشان داد .خوانندگان با مراجعه به
اين دو مقاله  ،خود داوری خواھند کردو خواھند ديد که مبالغه ای در کار نبوده است!
نشانی دو مقالهء مورد نظر ما اين است:
http://www.tribun.com/28/74.htm

) صورت مسئلهء آذربايجان(...

) http://www.tribun.com/2600/2646.htmستم ملی (
نيز خوانندگانی که مايلند در زمينه ھای ديگر نيز با روش ِ»استاد« آشنا شوند  ،می توانند به کتابی که زنده ياد
زنوزی در نقد رمان »رازھای سرزمين من« اثر رضا براھنی نوشته و درلندن انتشار داده بودند مراجعه کنند.
)ايشان از نويسندگان و فرھيختگان تبريزی مقيم انگلستان بودند که متأسفانه در دھهء اخير درلندن بدرود حيات
گفتند!(
ھمچنين می توانند از يک مقاله که روش و استيل مقاله نويسی آقای براھنی را بررسی می کند و نخستين بار
در نشريهء آرش چاپ پاريس انتشار يافته وھم اکنون روی سايت نيلگون به اين آدرس موجود است ديدار فرمايند:
http://www.nilgoon.org/cgi-bin/nilgoon_article_reader2.pl
ــ بابک اميرخسروی که خود از فعاالن سياسی جنبش چپ بوده ،اھل آذربايجان است واز نزديک ماجراجويی
ھای »فرقهء دموکرات« را شاھد بوده است دربارهء تنش ھای قومی و تفکر چپ و مسئلهء »ملت« يا»ملت ھا«ی
ايران در مصاحبه ای با» بی بی سی « می گويد:
»جنبش چپ ايران ھمواره کشور ايران را فاقد ملتی واحد و مجموعه ای از ملل معرفی می کرده است که تحت
سلطهء اکثريت فارس ھستندو بايد برای رھايی آنان از اين سلطه کوشيد«.
 BBCPERSIAN .COMپنجشنبه  8ژوئيه 2004
5ــ برای ديدار از اين دو مطلب می توانيد به نشانی ھای زير مراجعه کنيد:
زبان فارسی يا »ملت فارس؟«
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http://asre-nou.net/1385/khordad/5/m-sahar.html
دربارهء چند مفھوم
http://asre-nou.net/1385/farvardin/31/m-darbare-chand-mafhoum.html
6ــ رجوع به  :مقاله ء زبان فارسی يا »ملت فارس؟«
7ــ الفبا شماره  7ص 10.چاپ پاريس  ،سال 1365
8ــ اتفاقا اين صربی ھای نژاد پرست ھم مانند خيلی از نژاد پرست ھای پان تورک و پان عرب کشور ما
»سوابق درخشان سوسياليستی« داشتند و ھمچون ميلوسويچ از اعضاء برجستهء حزب کمونيست بودند و گويا
فاشيسم قبيله ای خود را درست ھمانند ھمجنسان ايرانی خود به نظريات مشعشع استالينيزم در بارهء مسئلهء
ملی ممزوج کرده و به عقد دائمی مزدوج ساخته بودند .
 9ــ آقای براھنی در يکی از مقاالت خود

به نام »معنای سادهء يک عصيان « ،علت فارسی ياد گرفتن ـ و

»خوب ياد گرفتن اين زبان« راشرح داده اند .بد نخواھد بود که خوانندگان گوشه ای از انگيزه ھای واقعی اين
»شاعر و نويسنده و اديب« را در آموختن زبانی که شاعری و اديبی و منتقدی خود را از برکت آن دارد  ،از زبان
خود ايشان بشنوند :
»من فکر کردم زبان فارسی را که در شرايط بسيار سخت به من تحميل شده  ،اگر ياد نگيرم و خوب ھم ياد
نگيرم کاری از پيش نخواھم برد .من بايد از اين زبان انتقام می گرفتم  .پنج شش سال مداوم کار کردم  ،تسلط بر
اين زبان بھترين انتقامی بود که از آن می گرفتم) (...آنھايی که به وسيلهء انتقاد شل و پلشان کرده بودم ،
قربانيان به حق اين کوشش من در راه رسيدن به يک ھويت بودند«...
تصور می کنم اين چند جمله آنچنان گوياست که جای ترديد در »اصالت« ھنر شاعری و نويسندگی و ھدف
ايشان در پرداختن به نقد ادبی و فرھنگی باقی نمی نھد!
عين مقاله را در آدرس زير ببينيد و انگشت حيرت به دندان گزيد :
http://www.tribun.com/nr6/TR613.pdf
 10ــ

و افسوس  ،کسی در آن سامان پيدا نمی شود که زبان مولوی را بفھمد .زيرا از ميراث فرھنگی و

معنوی مولوی در ترکيه اثری برجای نيست و آنچه ھست ھياھوی نژادپرستانه ايست که مولوی را به ترک ھا
منتسب می دارد ومقبرهء اين عارف و شاعر بزرگ فارسی زبان مشرق زمين را با چند درويش چرخان سرخ
پوش ِ کاله بوقی بر سر ،وسيلهء تجارت توريستی و صيد دالرآمريکايی و يوروی اروپايی کرده است.
 11ــ برای خواندن متن کامل مقدمهء آقای براھنی بر چاپ آثار بھرنگی در ترکيه می توان به آدرس زير
مراجعه کرد:
http://www.tribun.com/nr6/TR611.pdf
 12ــ نقل از  » :گفتاری در باره مکتب شاملو«  .برای ديدن اصل مقاله ،می توان به نشانی زير مراجعه کرد:
http://asre-nou.net/1385/farvardin/27/m-sheer-va-vijegihaye-shamloo.html
 13ــ رک .به مقدمه کتاب :
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Reza Baraheni , Chehrazad et son romancier ,Ed.Fayard ,2002 , Paris
 14ــ يک ضرب المثلی فرانسوی می گويد "" Il ne faut pas cracher dans la soup
ومعنايش اين است که»:در سوپ نبايد تف کرد« و بی شباھت به ضرب المثل فارسی » نمک خوردن و نمکدان
شکستن« نيست .ضمنا ً ياد آور زمزمه ء آن روستايی خراسانی ست که دربارهء بچهء لوس وبی ادب خود می گفت
موخوره و َاه َاه مو َ
کونه !«.
َ
ُ »:
 15ــ در ميان ھمهء ايالت و عشاير و اقوام ايرانی شاعران و نويسندگان بزرگ فارسی زبان يافت می شوند.
دوتن از بزرگان معاصر ُکرد بودند  :عشقی و رشيد ياسمی و الاقل سه تن ترک يا ترک تبار :شھريار  ،شاملو ،
نادرپور.و جالب است که ھنگام معرفی برخی نويسندگان وشاعران»شوينست فارس« آقای براھنی ازشاملو
ونادرپور ياد می کنند و دليل» شوينيست« بودن شاملو را در تبری جستن اين شاعر از قشون قزلباش) ايل
شاملو(می دانند!و نيز نادر پور را که خود از نوادگان نادرشاه افشار وترک تبار بوده است به اتھام »شوينيست
فارس « می نوازند ،زيرا روزی حدود  40سال پيش درمجلهء فردوسی ھنگامی که آقای براھنی در مقام »منتقد
شل و ًپل کردن« بوده اند)توجه شود به يادداشت شماره  ،(9ايشان را »درخت عرعر« خوانده
ادبی « مشغول» َ
بوده و اينچنين»به نژاد ترک توھين کرده« بوده است!
16ــ »يا مرگ يا تجدد«  ،ماشا آجودانی  .ص 231
17ــ تاريخ طبری جلد اول ص365.
18ــ از صبا تا نيما .ص114 .
19ــ از صبا تا نيما .يحيی آرين پور ص349.
20ــ اوراق تازه ياب مشروطيت  .ايرج افشار ص138.
21ــ نقل از »:يا مرگ يا تجدد«  ،ماشا آجودانی  .ص107.
22ــ »يا مرگ يا تجدد«  ،ماشا آجودانی  .ص226
23ــ عالقمندان می توانند نمونه ھايی از پريشان گويی ھای اين فرد را در سايت  Tribunمشاھده کنند و اين
نوشته را که از سايت شمس تبريز نقل شده است بخوانند :
http://www.tribun.com/27/17.htm
24ــ اين حاشيهء بيست و چھارم مربوط می شود به ضميمه ای که از پی خواھد آمد .بنا بر اين خوانندگان را به
صفحه ء پس ازتوضيحات مراجعه می دھم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توضيحات مربوط به مضمون تقريرات و روش براھنيسم :
 Iــ خوشبختانه ھنوز از »ملت ھا« ی گيلک و طبرستانی و طالشی و يارندی و تاتی و سولقانی و ورامينی
خبری نيست ظاھراً تا امروز از کيسهء آنان به نفع اين » زبان ھند و اروپايی «سوء استفاده ای صورت نگرفته
است.
 IIــ فدراليسمی که آقای براھنی وھمفکران از ملت ايران مطالبه می کنند ،اتنيک) (Ethniqueاست و بر
اساس تجمعات قومی  ،عشيره ای  ،يا زبانی شکل می گيرد .پيش از اين ھا در ايران چنين »فدراليسم« ی موجود
بوده و »ملوک الطوايفی« خوانده می شده است.و يک نوع نوستالژيک آن نيز که خصوصا ً برای اشراف زادگان
جنبش چپ )آنھا که ريشه ھای ايلی و عشايری دارند ( بسيار جذاب است،خانخانی ناميده می شود و مخصوصاَ
بسيار دلپذير خواھد بود اگر به نام حکومت طبقهء کارگر در واليات و در ميان عشاير بومی ايران برقرار شود!
 IIIــ تقريرات ايشان اگرچه مطلقا ً به ادبيات و ھنر بی ارتباط است و کامالً درخدمت » سياست« خاصی ست
گاھی ھم از مفاھيم نقد ادبی و تجربيات ايشان در اين حوزه بھره می جويد .به گفتهء مولوی :
از برون بر ظاھرش نقش و نگار
وز درون انديشه ھای زار زار!
مثالً حضرت استاد  ،و ضمن آوردن بيتی از ديوان حافظ :
تنھا » نه منم« کعبهء دل بتکده کرده
در ھر قدمی صومعه ای ھست و کنشتی!
ضمن يک »نقد جانانهء ھرمنوتيکی«واژهء» نه منه« رابه دقت »ساختار شکنی« می فرمايند ،و زيبايی اين
واژهء ترکی را از زيبائی »نه منه« ی حافظ در فعل »نه منم« برتر می شمارند و پس از بحث جامع و فنی و
دانشمندانه اندر خصوص »زيبايی در پديده ھای بيگانه« نژادپرستی »شوينيست ھای فارس« را افشاء می کنند و
کاريکاتوريست جوان زندانی را که نماد و نماينده ء اين »شوينيسم« معرفی می شود  ،زير تيغ جراحی
روانکاوانه قرار داده و شخصيت وی را آناليز می فرمايند و سرانجام مانا نيستانی را» پسر بی لياقتی« می خوانند
»برای دوست فقيد ِ ]خود[ منوچھر نيستانی !«و نشان می دھند که خود ايشان )يعنی جناب استاد براھنی(چه
»دوست« اليقی بوده اند و چه بزرگوارانه حرمت » دوست فقيد« رانگاه داشته و چه جوانمردانه از فرزند جوان
ھنرمند او که طی يک برنامه رذيالنهء سياسی قربانی و به زندان افکنده شده است حمايت کرده اند و حق دوستی
با پدر را نگاه داشته اند! و چقدر مدافع و طالب آزادی بيان »بی حصر و استثنا« برای فرزند زندانی شدهء دوست
فقيد خود بوده اند !)و آنجا که در روش ايشان از »رحم « و »اخالق« ياد شد  ،ناظر بر اين معنا بود(.
ياد ميزا ابوالقاسم فراھانی به خير باد با اين شعرش :
عاجز و مسکين ِ ھرچه ظالم و بدخواه
ظالم و بدخواه ھرچه عاجز و مسکين!
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ھنگام نوشتن اين يادداشت مطلبی يافتم از ايشان به نام» شور اميروف را نمی گويم « که سابقهء ذوق ورزی و
معاشقهء استاد را با واژهء »نه منه« به سالھا پيش از ماجرای »سوسک « و کايکاتور مانا نيستانی می رساند.
ديدن آن برای تلطيف روحيهء خوانندگان بی مناسبت نيست:
تا تو نيايی من نتوانم تا تو نيايی من نتوانم
تا تو منی من نمنانم نمنانم نمنانم
تا تو تاتو تاتو نتوانم نتوانم نتوانم
بدوم از تو به خود خود بدوم از تو به من
اصل اين مقاله و اشعار را می توان در نشانی زير يافت :
http://www.tribun.com/nr6/TR608.pdf
 IVــ

شانتاژ کلمهء شايسته ای نيست.

 Vــ مثالً وکالت کرد و بلوچ و  ...را برعھده گرفته و» پول نفت عرب ھای خوزستان « را از »ملت فارس «
مطالبه می کند!
 VIــ مثال ً ستار خان و خيابانی و کلنل پسيان را در کنار پيشه وری قرار می دھد!
 VIIــ برای نمونه »مفھوم تضاد قومی« در کنار »تضاد کار و سرمايه« نھاده می شود و اين ھردو در کنار
»تضاد جنسی« يعنی تضاد ميان زن و مرد قرار می گيرد .يعنی مضمون يگ گفتمان واپس گرا و نژاد پرستانه و
قومی در کنار مفاھيم مارکسيستی قرار داده شده وبه مفاھيم مربوط به حوزهء فمينيسم پيوند می خورد.نگاه کنيد:
» در ايران سه مشكل داريم (1 .مشكل مليت ھا و روابط آنھا با يكديگر؛  ( 2مشكل زنان و روابط آنھا با
مردان؛  (3مشكل كار و سرمايه) «.رک .مقاله »ستم ملی«( .
VIIIــ ممکن است حضرت استاد چنين انگيزه و ھدفی نداشته باشند  ،اما بر ھمهء عقالی قوم آشکار است که
نتايج خوش ُيمن ديگری بر اين گونه آتشبازی ھا مترتب نيست .
IXــ اين ھم گوشه ای ست از تقريرات ايشان :
» آنوقت پان ــ ايرانيست ھای الئيك و ناالئيك ــ و ھر دو نااليق ــ ميگويند دخترھای آذربايجان را به مردھای
فارس بدھيد تا بچه ھا فارسی حرف بزنند ،و نمی دانند كه بچه زبان مادر را ياد ميگيرد نه زبان پدر را و حكومتی
كه دست به چنين قوادی ای بزند فقط اليق ريش ھمان خود حضرات خواھد بود  ،كه پرونده اش از زمان محمود
افشار و دكتر شيخ االسالمی و ديگران تا امروز مفتوح مانده است«.
Xــ اقای براھنی مدعی ست که رضاشاه اشعار و آثار ھمسر شاعر خود را که به ترکی می سرود سانسور کرده
واجازهء چاپ آنھا را نداده است و محمدرضا شاه ھم به نمايندگی از »ملت فارس« اين سانسور را به مادر خود
تحميل کرده .سپس حضرت استادی از اين » واقعهء تاريخی« نتيجه ای گرفته است که معنايش اين است:
» کسی که با مادرش زنا کند با ديگران چه ھا کند؟!« می فرمايند :
»دو پھلوی ھر دو تركی را قدغن كردند .طرف اجازه نداد شعرھای تركی زنش كه مادر محمدرضا شاه بود چاپ
شود ) «.رک :مقاله »ستم ملی(
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ضميمه :
ھنگامی که اين نوشته به پايان رسيد  ،دريافتم که از کنار يکی دو مطلب نسبتا ً مھم گذشته
ام .چنين بود که ضروری دانستم که ضميمه ای بر آن بيفزايم و ضمن آن به سه مورد زير
اشاره کنم:
 1ــ دربارهء ماجرای فرقهء دموکرات و سيد جعفر پيشه وری
 2ــ آيا ايران زندان ملت ھاست؟
 3ــ در بارهء مطالبهء »اتحاد جماھير ايران« و »فدراليسم«

فرقهء »دموکرات!«
برخالف نظر شما،جناب آقای براھنی»،فرقهء دموکرات«يک حزب مستقل و دموکراتيک
نبود و قصد آوردن دموکراسی راھم برای احدی نداشت.
ماجراجوئی ِدولت مستعجل يک سالهء مثلث پيشه وری ـ غالم يحی ـ و باقروف،به دستور
استالين  ،صدر ھيأت رئيسهء اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  ،فردای پيروزی روسيهء
شوروی و متفقين بر ارتش آلمان  ،در سايهء اشغال ايران و با حمايت و ھمراھی ارتش
سرخ درنواحی شمال غربی کشور ما به وجود آمد .بيش از اين نمی گويم چنانچه با حقيقت
اين ماجرا ھنوز آشنا نشده ايد  ،شما را به کتاب »فراز و فرود فرقهء دموکرات آذربايجان«
نوشتهء جميل حسنلی که مورخی ست ،از اھالی باکو و طرفدار فرقهء دموکرات  ،مراجعه
می دھم .اين کتاب بر اساس اسناد تاريخی و سياسی حزب کمونيست شوروی سابق و
»ک.گ.ب« و اسناد دولتی »آذربايجان« شوروی تدوين شده و بسيار مستند و متکی به آمار
و ارقام  ،خيلی ازحقايق و بسياری از ناگفته ھا را در بارهء اين ّ
لکهء سياه تاريخ کشور ما
روشن کرده است.
)رک» :فراز و فرود فرقهء دموکرات آذربايجان« به روايت اسناد محرمانه آرشيو ھای
اتحاد جماھير شوروی .تأليف  :جميل حسنلی  .نشر نی  ،تھران (.1383
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بنا بر اين مدح و ثنای پيشه وری به جھت پوشاندن يا قلب حقايق نتيجهء سازنده ای به
ھمراه نخواھد داشت  .بايد درتاريخ ھمان گونه که بوده است نگريست نه آنگونه که برخی
اھداف و اغراض عالقمندند و نيازدارند که آنچنان بوده باشد!  .ساختن ميت )(Mythes
ھای مصنوعی و قھرمان پروری ھای بی ريشه به کار حل مشکالت جوامع نمی آيند.
تاريخ ،رمان نويسی ھم نيست و عنصر خيال و ذوق افسانه سرائی نيز آن دسته از
ايدئولوژی ھای بی بنياد وآن گروه ازسياستگری ھای ناراست و ناسزاوار را که از آزمون
ھای تاريخی سرافراز بيرون نيامده اند ،نجات نخواھد داد .اين گونه برخورد با واقعيات
تاريخی و ُکنشگران ) (Acteursاين وقايع نه تنھا مشکلی را از ميان برنخواھد داشت بلکه
شکست ھای خفت بار تر آينده را زمينه سازی خواھد کرد!
پس پيشه وری را به حال خود بگذاريم تا خود با تاريخ ايران کنار بيايد و خود به عنوان
بازيگر يک بحران سياسی در ايران مسئوليت ِ تمام و کمال اقدامات خود بر عھده بگيرد! از
کـنشگران نه چندان معصوم و چه بسا شياد
وقايع گذشته مذھب نسازيم و به ِ ِ
گرد سر ُ
روزگار ھالهء مقدس نتابانيم و چھرهء آنان را در ماه جستجو نکنيم!
ھمچنين برخالف نظرآقای براھنی ھيچ معجزهء فرھنگی درحکومت يکساله فرقه چی ھا
رخ نداد.
البته در کنار بودجهء شش ميليون ريالی حزب کمونيست شوروی و فرستادن نمايشی ِ چند
تراکتور کشاورزی  ،گروه ھای نوازنده و رقصنده نيزفرستاده بودند که چند کنسرت
تبليغاتی در آذربايجان اجرا کرده اند اما منشاء خيری در زمينهء ھنر و فرھنگ نبوده اند!
برای اين که به ياد بياوريد که وضعيت فرھنگ و ھنر و دانش در حکومت باقروفی چه
بود و برای آن که خوب بدانيد که اصوالً حاکميت »فرقه چی ھا « دست چه کسانی بود،
کافی ست تا به قد و باالی وزير فرھنگ اين دولت مستعجل نگاھی بياندازيد:
رھبران فرقهء دموکرات وجيه المله ترين و باوقار ترين چھره ای را که در »کابينه«
موجود داشتند  ،يعنی سيد محمد بی ريا را به وزارت فرھنگ گمارده بودند و اين وزارت
فرھنگمرد« دولت يک
خانه در حکم ويترين دولت فرقه چی ھا بود .برای آشنايی با اين »
ِ
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ساله  ،می توانيد به کتاب بابک اميرخسروی به نام »مھاجرت سوسياليستی و سرنوشت
ايرانيان« )چاپ تھران  ،انتشارات  :پيام امروز  ،ص 157 .ــ (180مراجعه کنيد.
بر اساس شواھدی که در اين کتاب ارائه می شود  ،سيد محمد بی ريا يک آدم ساده لوح و
کم سواد متعصب و بسيار خرافاتی بود که سالھای تبعيد خود را در قفقاز به مرده شويی و
کفن و دفن و خواندن ادعيه و اوراد و آيت الکرسی می گذرانيد .شعر ھايی ھم که به ترکی
گفته بود يا به بديھه می ساخت  ،غالبا ً سست و بی محتوا بود.
من خودم دوعدد از اشعاراين شاعر ساده لوح فريب خورده را که قربانی يک ماجراجويی
بين المللی شده بود ،به نظم فارسی برگردانده ام که درھمين کتاب )ص 164.و (166چاپ
شده است.
به اين دوبيت توجه کنيد و ببينيد که چگونه در دوران تبعيد به اشتباه خود پی برده بود و
در آرزوی طلب عفو و پذيرش آن از سوی محمد رضا شاه بود :در اين ابيات يکی از
دوستان و ھمراھان خود به نام واليی را مورد خطاب قرار داده است:
واليی از شما اکراه دارم
رضاخان زاده باشد شھريارم
زعمرم بھر يک روز وزارت
ھدر شد ھشت سالی در اسارت
به آن »کژراھه« ھرگز برنگردم
رھايم کن که استغفار کردم.
اينھم متن ترکی ابيات برای اينکه »شوينيست ھای فارس« را به تحريف متھم نکنند:
گده من سيزدن اکراه اتميشم
ای واليی ِگت َ َ
من رضا خان اوغلی نی اوز خلقيمه شاه اتميشم
بيرجه گون اولدوم وزير ،سيکز ايل ياتديم حبس ده
بس دی بس دی من داھا اسغفرﷲ اتميشم
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بنا براين وزارت فرھنگ پيشه وری به ھدايت بی ريا نمی توانست در تبريز معجزه ای
بکند و آن چند کنسرت و نمايش ِ تبليغاتی و وارداتی »حزب برادر« در مقام سنجش به يک
لحظه ازآن تحرير ھا و نغمه ھا که از حنجرهء اقبال آذر برمی خواست و در سه گاه يا بيات
ترک يا شوشتری خوانده می شد نمی ارزيدند!
و چنانچه وجدان خود را داور کنيم به عنوان ايرانی و آذربايجانی در برابر سؤال زير
بر خود خواھيم لرزيد:
به راستی آذربايجانی که طی صد و پنجاه سال بسياری از متفکران و نويسندگان و
روشنفکران طراز اول ايران و مردانی ھمچون طالبوف  ،رشديه  ،آخوند زاده  ,ميرزا آقا
تبريزی  ،ارانی  ،کسروی ،کاظم زاده ايرانشھر  ،تقی زاده  ،اقبال آذر  ،شھريار ،
ھشترودی و خيلی ھای ديگر به جامعه ايران عرضه کرده بود ،چگونه بود که به ھنگام ِ ـ
به قول شما ـ »استقالل« خود و بازھم به قول شما »دموکراسی« خود ،امر خطير فرھنگ
ازملک ادب حکم گزاران ھمه رفته
و ھنر و دانش را به سيد محمد بی ريا سپرده بود؟ آيا » ُ
بودند؟« و يکباره آذربايجان برھوت خدا شده بود؟و پيشه وری برای ادارهء ويترين دولت
خود حتی به يک آدم موجه و پذيرفتنی دسترسی نداشت؟ و به راستی آقای براھنی ،اينھا
بوده اند کسانی که قرار بوده است به قول شما »ھويت آذربايجانی ھای ايران را اشاعه
بدھند؟« ورنه چگونه بود که يک آدم خردمند و با بنيهء فرھنگی و علمی و اجتماعی  ،در
ميان فرقه چی ھا يافت نشد تا به وزارت فرھنگ گماره شود؟
و اقعا ً » دور روزگاران را چه شده بود.؟« آيا ديگر» لعلی از کان مروت بر نمی آمد« ؟
از قضا درآن ايام ،نخست وزير وقت ايران ابراھيم حکيمی بود که خود يک آذری بود و
پادشاه ايران نيز ــ ھمچنان آقای براھنی خبرش را به ما داده اند ــ ازمادرآذربايجانی متولد
شده بود!
در چنين وضعی آيا واقعا ً نبايد شگفت زده بود که ھنوز کسانی در ميان ايرانيان يافت می
شوند که ھمچنان مرغشان يک پا دارد و ھنوز بعد از  60سال آن بازی سياسی بين المللی
را که صحنه گردانی اش به دست عوامل استالين و ھنر و فرھنگش تحت ھدايت سيد محمد
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بی ريا بود  ،اصيل می شمرند و ھدف آن را ايجاد دموکراسی در ايران قلمداد می کنند؟ و
تکرار ھمان ماجراجوئی يک ساله را با نام ھای فريبنده ای ھمچون »فدراليسم« يا »اتحاد
جماھير ايران!!« از ملت ايران مطالبه می کنند ؟
به راستی مگر استالينيست ھای روسی در باکو يا قزاقستان يا قرقيزستان يا چچنی،
دموکراسی به وجود آورده بودند که در اياالت اشغال شدهء ايران در شمال غربی کشورما
نيز آن را پياده کنند؟
آيا روس ھا در اروپای شرقی  ،يعنی در کشورھايی که در آن جا ھم زمينهء اقتصادی و
ھم زمينهء اجتماعی وفرھنگی دموکراسی از ده ھا سال پيش از سلطهء شوروی موجود
بود ،دموکراسی به وجود آوردند که آذربايجان اشغال شده و به باقروف سپردهء ما را ھم از
آن برخوردار سازند؟
اين »رفيق عزرائيل ِ« سرخ پوشی که در کاخ کرملين به جای تزار ھا نشسته بود و
طبق تخيالت شما  ،گويا قرار بوده است بچهء دموکراسی به» مام ميھن« ما ھديه کند،
ِ
چرا ھمين »کودک کاکل زری« را به »جماھير سوسياليستی « خودش ھديه نمی کرد؟ چرا
آن »چراغ« را که به خانهء خودش روا بود  ،در آذربايجان ايران نذر مسجد ما ميکرد؟!
راستی ھنوز داستان »نفت شمال« به گوش شما نرسيده است؟
مگر سلطهء روس ھا َ
نفس ِ ملت ھای اروپای شرقی را در سينهء آنھا حبس نکرده بود؟
چطور بعضی ھا رويشان می شود در اين سال ھای قرن بيست و يکم به مردم ما بگويند:
فرقهء دموکرات پيشه وری دموکراسی را در آذربايجان پياده کرد؟ واقعا ً »شجاعت« می
خواھد گفتن و نوشتن و امضاء کردن چنين سخن ھايی !
رجل آذربايجان ناميده و او را »پدر ھمهء بچه ھای تبريز«
پيشه وری را ھوشمند ترين ُ
آتاتورک « دروغين )يعنی پدر ترک ھا(
خوانده ايد! نکنيد ! نگوييد اين حرف ھا را! »
ِ
برای ھم وطنان ما نسازيد!
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به جناس ِ ناھمجنس ھم متوّسل نشويد و نام پيشه وری را که می بايد در کنار غالم يحيی
و باقروف بگذاريد  ،در کنار ستارخان و خيابانی و کلنل پسيان قرار ندھيد و اينگونه به
قھرمانان ملی ما اھانت روا نداريد!
گر خون خيابانی مظلوم بجوشد
سرتا سر ايران کفن سرخ بپوشد
بھار )در سوگ خيابانی(

زنده به خونخواھيت ھزار سياووش
گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش
عشق ِ به ايران به خون کشيدت و اين خون
کی کند ايرانی ـ ار کس است ـ فراموش ؟
عارف ) در سوگ کلنل محمد تقی خان پسيان(

از شکست فرقه چی ھا ھم يک »تراژدی« تاريخی نسازيد و گناھش را ھم به گردن ملت
ايران يا دولت شاه يا شخص قوام السلطنه و به خصوص به گردن »فارسی زبان ھای
جھان« نيندازيد!
از دستی که استالين به قوام داده بود شکوه و شکايت نکنيد!
طبق اسنادی که قطعا ً ديده ايد و خوانده ايد ،پيش از آن که استالين دست به قوام السلطنه
بدھد ،فرمان تشکيل حکومت فرقهء دموکرات را به نوکرش باقروف داده بود ،او نيز
سيدجعفر پيشه وری را برای پياده کردن فرمان »پيشوا« کانديدا کرده بود.
اگر می توانيد برويد يخهء استالين را بگيريد :پيشوا و صدر ھيأت رئيسهء احزاب
کمونيستی روزگارخودش بود استالين ! در يک زمان کارگزار و نوکری را برمی کشيد و
اختياراتی به او می سپرد و زمانی ديگر  ،آن اختيارات را از وی سلب می کرد .خوب اين
آخر و عاقبت نوکری ست آقای دکتر!
نخست وزير ايران )قوام السلطنه يا ھرکس ديگر ( وظيفه ای جز اين نداشت که به ھر
وسيلهء ممکن  ،از تجزيه ايران جلوگيری کند.
البته شرايط جھانی کمک کرد! وبوی نفت شمال ھم به مشام »دايی يوسف« سازگار آمد.
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قوام السلطنه که سياستمدار باتجربه ای بود در انجام وظيفه خود موفق شد و از اين
بابت ملت ايران ھمواره از وی سپاسگزار خواھد بود  ،اگرچه ممکن است در زمينه ھای
ديگر به او انتقاد ھای جدی ھم داشته باشند.
و بد نيست که خيلی از ھمفکران شما از اين تراژدی پيشه وری درس بگيرند تا خدای
ناخواسته آزموده ای را نيازمايند وبدبختی و حسرت و ندامت برای خود ونيز برای مردم
بيگناه و ساده دلی که احيانا ً درمعرض فريب آنان قرار خواھند گرفت ،به ارمغان نياورند!
در بارهء »آسفالت شبانهء خيابان ھای تبريز« که شما و ھمفکران شما را اينھمه را به
ھيجان آورده است،يک حرف بگويم و بس که »درخانه اگر کس است ]ھمين[ يک حرف
بس است « :
تصور من آن است که ايرانيان شرافتمند )و از آن جمله ] احتماالً[ خود شما ( به اجماع
ترجيح می دھند که خيابان ھای تبريز ھمچنان خاکی و پر دست انداز بمانند و ستارخان
سوار بر اسب با شمشير کشيده و ّ
بران برسنگفرش ھای آن بتازد وپرچم انقياد واستيالی
روسرا از سردر ساختمان ھای دولتی به زير بکشد و اين کالم تاريخی را برای فرزاندان
ايران به يادگار بگذارد که :
»من می خواھم ھفت کشور زير پرچم ايران باشد!«
باری چنين خيابان ھای خاک آلوده و ويرانه ای در تبريز ھزار بار شرف دارد بر آن
بلوار ھا و ميدان ھای اسفالت و گل کاری شده ای که ارتش سرخ روی آنھا رژه برود و
نوکران و بازی خوردگان تزاريسم سرخ در کنار آن دست به سينه ايستاده باشند!
آقای براھنی ! ھرگز آنجور »اسفالت ھا« را برای مردم ايران آرزو نکنيد!

زندان ملت ھا ؟ ايران؟ شگفتا!
ّ
کثيرالمله « می خوانند
پيش ازين در باره ء ادعای بی بنياد ھمفکران شما که ايران را »
شمه ای گفته ام و مکرر نخواھم کرد .تنھا در بارهء اين عبارت توھين آميز که ضمن آن
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بخشی از ملت ايران ــ صرفا َ بر اساس تقسيمات زبانی ــ »زندان بان« ناميده شده و
گروھی ديگر از آنان » زندانی« ارزيابی ميشوند ،به اختصار اشاره می کنم :
خير آقای براھنی !
فارسی زبانان » ،زندان بان« ھيچ کس نبوده اند و نيستند و نخواھند بود نه در ايران و
نه در ھيچ کجای جھان .تنھا به اين دليل ساده که ھرگز ،و در طول تاريخ  ،تکلم به زبان
فارسی دری ،ازآنان يک »ملت ويژه« نساخته بوده است که به اتکای آن دولتی سلطه گر
ايجاد کنند و بر »ملت ھای ديگر« ی غالب شوند !
مالت فرھنگی و رشتهء پيوند
زبان فارسی ھمچنان که گفته ام ميراث مشترک و
ِ
مجموعهء اقوام و مردم گوناگونی بوده است که بيش از ھزارسال در سراسر فالت ايران
به ھمدلی و ھم سرنوشتی و صلح زيرخيمهء ايران زيسته اند و اين »زبان فارسی « خود را
)تا پيش از رسيدن بلشويک ھا(  ،ھرگز موضوع مشاجرات و منازعات »قومی « و »ملی«
نکرده بوده اند .زيرا ھرگز اين زبان را به قوم يا ملت يا نژاد خاصی منتسب و منحصر
نمی دانسته اند و نمی دانند!
پس حکايت »ملت زندان بان شما« در اين »کشور کثير الملّهء« خيالی که برای خود
ساخته ايد ،حکايت ھمان »پرتقال فروشی« ست که ھرگز در ايران پيدا نخواھيد کرد!
از اين رو تصور می کنم که ساعت تاريخی و فکری شما ھمچنان با وقت و ساعت »
قلعهء روسی پيش از فروپاشی« تنظيم است و ھنوز آنرا به قول امروزی ھا »به روز«
يا»  «Up dateنکرده ايد:
آن جايی که اسمش »زندان ملت ھا« بود،

نام ديگری داشت که برای خيلی از

ورشکستگان به تقصير سياسی و فکری و ايدئولوژيک جامعهء معاصر ما بسيارمقدس بود
و»اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی«خوانده می شد و نام بزرگتری داشت که شرق اروپا
را نيزشامل بود وطی چندين دھه به»اردوگاه سوسياليسم « شھرت داشت.بدنيست اين»اخبار
تازه« را در نظريه پردازی ھای کھنه گرای سياسی و ايدئولوژيک خود منظور کنيد.
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اين »اردو گاه« سال ھاست که بدرود حيات گفته است  ،اما رسوبات فکری و فرھنگی و
چپ
عقيدتی دست ساز وی  ،در بعضی سنگواره ھای ذھنی ،نزد برخی ايرانيان )از» ِ
روسوفيل ِمؤمن« گرفته  ،تا » نژاد پرست وقبيله گرای چپ نقاب«( ھمچنان پايداری می
کند و به تخريب فرھنگ ِ آزاد فکری و دموکراتيک مشغول است!

»اتحاد جماھير ايران« و »فدراليسم«
در باب مطالبات فدراليستی برخی ھمفکران شما من پيش از اين در جايی ديگر با عنوان
نئوفدراليسم »طراز نو« اشاره ای داشته ام که که آوردن بخشی از آن را در اينجا نا بجا
نمی يابم :
] »فدرالليسم در ايران « شعاری ست که اخيراً برخی کسان )ظاھراً به تآثير از تحوالتی
که به واسطهء لشکرکشی ھای دولت آمريکا در ھمسايگی ما رخ داده و اشتھای دليذيری که
تنوعات زبانی و فرھنگی مردم ايران
در اين حول و حوش برانگيخته است(  ،با تکيه بر
ِ
واليات اين
مطرح می سازند تا سوداھای قوم پرستانه و تفرقه افکنانهء خود را در اياالت و
ِ
اتھامات تجزيه طلبی و جدايی خواھی« در امان نگاه دارند!
کشور از »
ِ
المثل فارسی ست که
ظاھراً استراتژی ِ»نئوفدرالليست«ھای ايرانی مأخوذازاين ضرب
ِ
گفت»:اول کدخدا را ببين ،بعد ِده رابچاپ!« بنا براين می بايد نخست »کدخدا«يی برای ِده
دولت فدرال« را به او سپرد،تا زمينهء»ديدن« وعنداللزوم »چاپيدن ِ« سال ھای
تراشيد و»
ِ
آتی فراھم گردد!
برخی از افراد خوش نيت ھم با ديدن و چشيدن ِ »لذت ِ دموکراسی« در برخی از
کشورھای غربی ھمچون آلمان و سويس ،بی توجه به عدم تشابه اين کشور ھا با سرزمين
ما ايران ،خوشبينانه رؤياھای دلپذير اما دست نايافتنی می پرورند! و غافلند که با طرح
چنين شعارھايی در ايران ،برای تکه پاره ھايی که تزاريسم روس يا استعمارانگليس درطی
ازپيکر سرزمين ما جدا کرده و در قفقاز يا آسيای مرکزی يا
صد و پنجاه سال ِ اخير
ِ
پاکستان  ،يا افغانستان يا در حواشی خليج فارس باقی نھاده است  » ،جنس« جور می کنند و
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آرزومند ھمسايه را فراھم
سياسی دولت ھای طمعکار و
مطلوب پازل ِ جغرافيايی و
قطعات
ِ
ِ
ِ
می سازند !و متناسب و ھم سو با ھدف ھای آن دسته از قدرت ھای جھانی که ايران را
کشوری آشفته و پراکنده می خواھند  ،برای زنجير يگانگی و به ھم پيوستهء مردم سرزمين
ماحلقه ھای سست فراھم می آورند .پاشنهء آشيل برای ملت ايران می تراشند و به بيگانه
نشان می دھند و غافلند که مثل ِ آن روستايی موالنا » در گذرگاه شير ،گاو به آخور می
بندند!« [ ») :درباره چند مفھوم« رک .به يادداشت شمارهء : ( 5
روستايی گاو در آخور ببست
شير ،گاوش خورد و در جايش نشست!
روستايی شد در آخور سوی گاو
گاو را می ُجست شب  ،آن کنجکاو
دست می ماليد بر اعضای شير
پشت و پھلو  ،گاه باال گاه زير
گفت شير ،ار روشنی افزون شدی
َزھره اش بدريدی و دل خون شدی
اينچنين گستاخ  ،زان می خاردم
که در اين شب  ،گاو می پنداردم.
)مولوی(

بنا برين تأثير ِ وضعيت سياسی و تاريخی و ژئوپليتيک کشور ما

و پراکندگی

اتنولوژيک اقوام ايرانی ما )در ايران فعلی و نيز در چھارچوب کشور ھای ھمسايه( ،
موضوع تشکيالت اداری و سياسی واليات و اياالت کشور ما را بسيار پيچيده و بغرنج
کرده است .و اين پيچيدگی ،ھنگامی مرز ھای لغزندگی و خطر آفرينی خود را به روشنی
نشان می دھند که ما به چندين دھه ازکوشش ھای سياسی و فکری و تبليغاتی و گاھی
نظامی ھمسايگان خود دقيق شويم و مطامع آشکار و پنھان آنان را که درجلوه ھای گوناگون
بروز می کنند در نظر آوريم .به تاريخ سازی ھا و ملت تراشی ھای و نقشه ھا و کتاب ھای
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درسی ھمسايگان خود در جنوب و شمال و شمال غربی و شرق و جنوب شرقی کشور
بينديشيم.
و نيز به بدسگالی ھای قدرت ھای بزرگی توجه کنيم که وجود کشور بزرگ و يک پارچه
و ثروتمندی مثل ايران را مغاير با مطامع و منافع خود می دانند و از اين بابت حاضرند
ھمهء تزوير ھای »حقوق بشر« طلبی و »اقليت« نوازی خود را برای پراکنده ساختن جمع
ايرانيان به کار اندازند و از حاصل آخرين پژوھش ھای مراکز علمی خود در زمينيه ھای
نژادی و قومی و زبانی و فرھنگی و دينی و بيولوژيک و فيزيولوژيک و ...مدد گيرند تا
ايران ما نه سرزمين ِ ملتی بزرگ  ،بلکه کشوری متشکل از »موزائيک ملت ھا«
محسوب شود و در مراجع و مراکز بين المللی قدرت با چنين عينک ھايی به آن نگريسته
شود و با چنين عنوان ھا و ويژگی ھايی معرفی گردد.
آنگاه درخواھيم يافت که اجرای چنين شعاری )فدراليسم ( بدون مطالعات عميق و دراز
دامن انديشمندان ،محققان  ،مورخان  ،جغرافی دانان و متخصصان سياست ھای خارجی و
جامعه شناسان و کارشناسان خبره درامر انتظامات و تشکيالت اداری و منطقه ای و
دانايان در امور تمرکز زدايی يا تمرکز گرايی کشور ،نه تنھا ميسر نيست بلکه مخاطره
آميز و نابخردانه است!
مثل روز روشن است که پياده کردن چنين آرمانھا يی ھرگز ميسر نخواھند شد  ،مگر
دريک وضعيت با ثبات دموکراتيک سياسی و فرھنگی! و آن ھم برای مدتی بسيارطوالنی!
به طوری که بتوان حاصل تحقيقات و پيشنھادات و برنامه ھای گروه ھای مختلف اجتماعی
و سياسی و علمی و فرھنگی را به بحث نھاد و مردم را در اين مناظرات و مراودات فکری
شرکت و دخالت داد و سر انجام امور خطيری را که با سرنوشت کشور پيوند دارند ،به
رآی مستقيم )رفراندوم عمومی( يا غير مستقيم )تصميم مجلسين و نمايندگان واقعی مردم(
واگذار کرد!
حال در وضعيت فعلی که مردم ايران از ابتدايی ترين حقوق انسانی خود برخوردار
نيستند و نظام توحش والئی فقھای شيعه  ،آنان را صغار و محجور می خواند و با ديوانگان
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و طفالن صغير و يتيم برابر می نھد  ،و نيز در شرايطی که کشورما را نادانی و تروريسم
و خطرجنگ و انواع بالھای آسمانی و زمينی تھديد می کند ،آيا وجدانا ً جای طرح چنين
مطالباتی ھست؟
آيا بين اين لحظه از حيات اجتماعی و انسانی و سياسی مردم ايران تا روزی که بتوان
مثالً شعار »فدراليسم« را پياده کرد  »،قرن ھا« فاصله نيست؟ و آيا نمی بايد کوششگران
سياسی نخست به کسب حقوق فرد فرد شھروندان ايرانی  ،فارغ از دين و نژاد و قبيله و
زبان بينديشند و توانايی ھای نھفتهء جامعهء خود را در اين مسير سوق دھند تا روزی فرا
رسد که ھمهء ايرانيان با برخورداری از حقوق شھروندی خود بتوانند نظمی را در کشور
خود بنيان کنند که زير پرچم ودر پناه آن به کسب حقوق حقهء فرھنگی ،زبانی ،وقومی خود
توانا گردند؟
اما در چنين اوضاع آشفته و دردناکی که کشور ما به آن دچار شده و مردم سراسر ايران
در اسارت آنند  ،به نظر می رسد که طرح شعارھايی از نوع » ما فدراليسم می خواھيم «
يا» :ما اتحاد جماھير ايران می خواھيم!« بر ھيچگونه بنياد عقلی و انسانی و ميھنی استوار
نيست! زيرا طراحان چنين مطالباتی  ،دانسته يا نا دانسته حقوق بخشی از مردم را از
ّ
مجزا و مجرد می کنند وسرنوشت خود و منطقهء
حقوق بخش ھای ديگر مردم کشور ما
خود را از سرنوشت ھمهء ايرانيان جدا می انگارند! دست به تقسيمات زبانی و قومی می
زنند تا به کشف »آن ديگری« بپردازند و حاصل کشف خود را به انگشت اتھام و کينه نشان
کنند تا عوام الناس را بر او بشورانند!
درچنين وضعيتی است که ھر انسانی که با خلوت خود و با وجدان خود صميمی است به
طرح چنين شعار ھايی در چنين روزگاری شک می کند .زيرا سرنوشت ما از قرن ھا پيش
به ھم پيوسته است  .آری :
گر شعلهء محبت و گر بار کينه ايم
تقدير ما يکی ست که در يک سفی
م  .سحر
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ھمچنان که پيش از اين گفته ام  ،دوبيتی ھای طنز آميز ی که در اين صفحات می خوانيد،
نقطهء آغاز وانگيزهء نگارش يادداشت ھايی بودند که در» توضيح و تفسير« بخشی از
منظومهء بلند »گفتمان الرجال « نوشته شد و در مقاله ای به نام »در بارهء چند مفھوم «در
فروردين  1385انتشار يافت .
اين منظومه در تابستان سروده شده اما  2004ھنوز به چاپ نرسيده )مگر بخش ھايی
از آن که در نشريهء »اصغر آقا« و نيز در نشريات فرھنگی ـ ادبی ـ اجتماعی »نيلگون«
و»ادبيات و فرھنگ« منتشرشده است(.
در اينجا به درج قسمتی ازاين منظومه که مستقيما ً با مضامين اين کتاب پيوند دارد اقدام
می شود تا ھم خوانندگان از» شأن نزول« نکاتی که در مقالهء »دربارهء چند مفھوم« درج
است مطلع باشند وھم با ارائهء شاعرانه و طنز آميز ِھمان مضامين ،فرصتی برای تغيير
ذائقه و تلطيف ِ روحيهء آنان فراھم کرده باشيم.
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ابوالمدرن ِ َچپستانی
دوبيتی ھای شيخ
ُ

سياست پيشه ُيم َگپ می ُ
زنم مو
راه راست ھا  ،چپ می ُ
زنم مو
به ِ
طبل خياالت
چھل سال است بر ِ
دارام رام رام َ ،ر َرپ َرپ می ُ
زنم مو !
ُ
چريکم
دموکراتی مجاھد يا
ُ
شريکم
توکه ديکتاتوری  ،من ھم
خدا داند که با
کردار ناجور
ِ
اقالً
پندار ُ
نيکم !
صاحب
ِ
ِ
بلوچم
مو ُکرد و گيلک و ُترک و
ُ
لوچم
به غير از چپ نبيند
چشم ُ
ِ
ناف آھو
ستم کيشی ،ولی با ِ
قوچم !
دموکراتی  ،ولی با
شاخ ُ
ِ
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اھل ِ ُ
ِ ُ
برنم
زسوسنگردم ّ
اما ِ
اما ُ ُ
مدرنم
عھد بوق ّ ،
متاعِ ِ
طرف کارون
َ َبلم بشکسته ای بر
ِ
سوار ناوگان ِ ژول ُ
ورنم !
ِ
ُ
زتاريخم طلب بی
مو نظمی نو
ُ
خوراک روز و شب بی
خياالتم
ِ
آرمانشھر« طاليی
به سوی »
ِ
ُ
ورد لب بی!
ُدعای
مسگرانم ِ ِ
داغ لعنت خوردگان«ُام
مو که از » ِ
ُ
ُ
جھانم
ندونم در کجای اين
جوانی رفت و پيری درفروبست
ُ
جوانم !
به روی آرزوھای
ضد دينی ُام مو
ياب ّ ِ
حقيقت ِ
نوک بينی ُيم مو
ُمحقق تا به
ِ
شناس
دموکراسی
مکتب کانت
ِ
ِ
اوردوگاه استالينی ُيم مو!
به
ِ
مو که تازنده آھوی ُ ُ
مدرنم
َچراگاه و َچراجوی ُ ُ
مدرنم
به پروازی ّ
ُ
پريدم
تجدد را
به صحرايی فراسوی ُ ُ
مدرنم !
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مدرنيت نديم است
مو
ُ
روحم با ُ ِ
ُ
پيمانم قديم است
که با وی عھد و
ُ
ديوار برلين
شنيدستم که از
ِ
ُگذر کرده ست و در تھران مقيم است!
بند ُ
نافم ُسست ِکرده ست
چو ماما ِ
ُ
فکرم ُچست ِکرده ست
نھادم تيز و ُ
آبجی م ز لندن
ُبوام از بلگرادِ ،
برايم ُپست ِکرده ست !
مدرنيت ُ
ُ َ
دارم
زلف بور و
مو
چشم زاغ ُ
ِ
ِ
دارم
الرم  ،در لوزان ُاطراق ُ
ز ُ
پيش مو پيش از ُمدرنه
فرنگی
ِ
دارم !
مو اين اھدايی از ُقنداق ُ
ُ
ُ
کدو می
نشاندم
خوردم و ُرز می
ُ
ُ
چراندم
خواندم و ُبز می
لنين می
ُ ُ
باغ کدو ُمرد
رزم َ َ
پرپر شد و ِ
ُ
ُ
پراندم !
پوپر ُ ،بز را
لنينم شد ِ
چشمم از فرنگی زاغ تر بی
مو
ُ
خرم از قبرسی قبراق تر بی
ُ
شدم  ،آن کاسه ُ
به ھر معبد ُ
بودم
آش درونش داغ تر بی !
که از ِ
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رقص جميله
صوت سوسن و
به
ِ
ِ
کرم پيله
به خود درمی تنُم چون ِ
ُ
طرفدار جدايی
وطنخواھم ،
ِ
ُ
ھواخواه قبيله !
دموکراتم ،
ِ
مو ھردم با ُ
دارم
خيالم حال ُ
دارم
تبار و ايل در دنبال ُ
خواب پنبه دانه
شترواری به
ِ
ُ
دارم
ھوای
دولت فدرال ُ
مو نوعی در طبيعت بی ُ
بديلم
کرد ُ
گيلم
که ترک تايباد و ُ ِ
استمرار ّ
ملت
خواھان
به گپ،
ِ
ِ
استقالل ُ
ايلم !
بند
به دل در ِ
ِ
شوق تيره
شور تبار و
چنان
ِ
ِ
ُ
نوازم گشته چيره
ساز چپ
به ِ
مھر ايران جا نمانده ست
بھر
ِ
که ِ
عشق عشيره !
مرا در دل  ،ز بس
ِ
دسم از اون َدس می ُ ُ
با اين ﱡ
ستونم
ھرآنچه نيس يا َھس می ُ ُ
ستونم
ُ
گيلکم ُ ،ترکانه از فارس
کرد
مو ُ ِ
ق خلق ِ خود پس می ُ ُ
ستونم
حقو ِ
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دوبيتی ھای
خزعل يسوعی
اف
ابن القوم،
ُ
جناب توران بيک رفيق مظلومعلی ُچماق ُ ِ
ِ

قل و ّ
دراين انديشه جای َ ّ
دل نی
موزائيک ملل« نی !
که ايران جز»
ِ
ُ
پايتختم
اھل سرابُم ،
مو که ِ
»سراب« است و صفاھان را محل نی !
خلقم که ُ
مو اون ُ
عقلم بی ِخلل بی
ُ
ُ
حديثم ُمستدل بی
دلم صاف و
ُ
بکرم
جدايی
فکر ُ
خواھم و با ِ
کل ملل« بی !
موافق»مجمع ِ ُ ِ
نسب بی
بذر مو بی اصل و َ َ
گيا ِ
نه ُترک و نه بلوچ و نه عرب بی
به ھربومی که دشمن آتشی کرد
حمال ُ َ َ
الحطب« بی!
حمال » ّ
مو خود ّ ِ
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دارم
عھد عاشقی با خلق ُ
مو ِ
دارم
برای عيش ِ مخفی دلق ُ
کار روسی
ضبط
نوار
ِ
ِ
صوت ِ
ِ
دارم !
به شوق ِ»خلق ھا« در حلق ُ
نظامی از مويه در گنجه َ
خاکه
َ
مالکه
زبانش» بيل ميرم«  ،قبرش
»ھمه عالم تن و ايران بود دل؟«
حرف ساواکه
»بونی من بيليرم«
ِ
صدور بی
مو کز ُترکيه و
روسم ُ
ُ
افکارم »بودور« بی !
تبر بر دست و
ُ
ورد ُ
زبانم :
به ُبن می کوبم و ِ ِ
مو ُ ُ
ترکم  »،فارسی َلر َمن َنن دويور« بی!
نخجيرگيرم
چابک
ُ
سوار ُ ِ
ِ
دليرم
برايران يازده قرنی ُ
ولی »مظلوم ِ« اين ُ
خاکم که پيش ِ ـ
وحقيرم !
زبان ِ فارسی ُخرد
ُ
مو »مظلوم« ُام که ايران پی سپر بی
به زيرپای مو زير و زبربی
مو »مظلوم«ُام که روح ِ فارسی را
َ
دوعالم را خطر بی !
خطر ِنی  ،ور
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مو کز بی عقلی ُام گردن ُ ُ
کلف بی؛
ُُ
فکرم حرف ُِمف بی
پزم عالی و ُ
رھبرم در قوم خواھی
امام و
ُ
باقرف« بی !
گھی»خزعل«  ،زمانی » ُ
مثل ُ
سبيلی ّ
دارم
گندمزار ُ
که از ّ
دارم
ستارخان ،صد تار ُ
نود تارش ِگرو مانده ست در روس
ََ
دارم !
مو با ده تای باقی کار ُ
نژاد ُ
بابکم مو
اگرچند از ِ
ُ
مسلکم مو
قزلباشی افندی
ِ ِ
روسم
چنان آلودهء ويروس ِ
ُ
که در تورانيت ُ َ ُ
مستھلکم مو!
بھر ّ
ُ
تراشم
ذلت می
سرابی ِ
دارم ّ ،
ُ
تراشم
علت می
مو دارو ُ
بھر ّ
تکه کردن
زمينی ھست ِ
تکه » ّ
مو در ھر ّ
ُ
تراشم !
ملت« می
خودکفايم
وکيلی خود کفيل و
ُ
حقوق خلق ھا« ُيم
کسب»
پی
ِ
ِ
ِ
ُ
ايالتم  ،از اين رو
رياست جوی
ُ ّ
»
گرايم« !
کثيرالمله« و »کثرت
ُ
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ا◌م  ،بی ِ ّ
چپ قفقازی ُ ُ
خطه و مرز
ِ
به کارون از ارس نان می دھم قرض !
غمخوار تازی
وکيل خوزی ُام ،
ِ
ِ
ُ
ّ
خواھم بر اين ارض !
تماميت نمی
دارم
مو کز بيگانگان تأثير ُ
دارم
از ايران خاطری دلگير ُ
صف » ّ
ملت« تراشان
از اين رو در
ِ
دارم !
زبان را
پرچم تزوير ُ
ِ
مو ُجز ُتخم ِ بدآموزی ِ ُ
نکشتم
ِ ُ
ھمسرشتم
که با بيگانه خويی
سر حق ناشناسی
در ايران از ِ
تعيين ﱢ
حق سرنوشت« ُام !
پی »
ِ
ِ
مو ُ ُ
ترکم  »،فارس َلر« خلقی جدا بی
زبان فارسی از »فارس ھا« بی
ِ
نظامی ُ ،سھروردی  ،شمس  ،صائب
به جز گور ،آنچه دارند  ،از شما بی !
ُ
تراشم
مو قوم ِ خويش را شر می
ُ
به ّ
تراشم
ضدش  ،قوم ِ ديگر می
نزاعِ حيدری و نعمتی را
ُ
تراشم !
چو »نعمت« ھست  ،حيدر می
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سوک ﱡ
تنفر
زشھر ِمھر  ،تا
ِ
ِ
کردم  ،به ايران ال ّ
سفر ُ
تفکر
ُ
خون تو ظالم
تو مظلومی و ھم
ز تو خون ريزی و از ما ّ
تشکر !
ُ
تراشم
به روی دشمنی  ،در می
ُ
تراشم
برای کينه  ،پيکر می
ز
قصر بی ستون ،با تيشه برخويش
ِ
ُ
تراشم !
بنايی بی ستون تر می
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