
از صالحیت اظهار نظر فدرالیستی  تا شیرازه ادبیات سجل
احوالی

گفته اند برخی معتقدند که دوران و زمانه  بدون وجود امام و پیغمبری
نمیتواند دوام بیاورد و الجرم امام زمان و حضرت خضر  برای این تداوم

یکی فقط در خواب به دیدار مؤمنان. در حیات هستند و از انظار غایب
بدین ترتیب برحسب این. میاید و دیگری در بیابان به  استمداد درویشان
. اعتقاد وجود آنان ضامن استمرار دوران است

بر این نمط است که تمامیت ارضی ایران و والیت زبان فارسی نیز برای
استمرار، بجای امام و حضرت 

خضر نیاز به حضور و ضمانت نیروهای اهورایی دارد تا از اندیشه ی بدان
. چشم زخمی به این مرز پرگهر نرسد و پاینده و جاودان بماند

اندیشه ی بدان با زمان و مکان متحول می شود و این برعهده نیکان است
این. که اندیشه ی بدان را در هر لباسی شناخته و با آن به مقابله به پردازند
شناسایی اخیراً منجر به کشف خطری شده است که از جانب  یکی از
خودیها متوجه تمامیت ارضی مکانی که سنگ کوه آن در و گوهر است

.شده و موجب بسیج فوری فوجی از نیکان
اسالمی شعار برخورد-آقای حجت االسالم محمد خاتمی مخترع ایرانی

فرهنگها، و دو دوره رئیس جمهور کارگزار رهبر معظم جمهوری اسالمی
ایران، اخیراً در یک مجلس دوستانه ی اصالح طلبان سابق ضمن صحبت از

بهترین راه برای- گردش روزگار، از جمله گفته است که – نقل به مضمون
اداره امور کشور سیستم فدرالیستی است ولی با قانون اساسی جمهوری

. اسالمی مغایرت دارد
همین یک جمله حجت االسالم، تعداد یکصد تا دوصد نفر از فوج نیکان و

ضامنان آریائی نسب تمامیت ارضی را چنان به هیجان آورده است که در
مطبوعات مجازی مرتکب صدور اعالمیه شداد و غالظی شده و از تمامیت

.ارضی ایران دفاع جانانه ای کرده اند
اما قضیه اینجاست که حجت االسالم  بیچاره مزبور که اظهار داشته است

ایالت که نمیشود گفت چون تاریخی-در زمان وی ایران را به ده قسمت 
تقسیم کرده بوده اند ولی حیف که با قانون اساسی جیم الف جور- است

در نمی امده است  از تأثیر بسیج کننده سخنان گهربار خویش  تا این حد
البته که، اگر خود ایشان  هم اظالعی نداشته، البد. مطلع نبوده است

ده ایالت مزبور در دوران مشروطه و قبل-اشخاصی بوده اند که بگویند هم 
از آن نیز وجود داشته ولی رأی جهانمطاع رضاشاه پهلوی کبیر سابق، لغت
استان را به ایالت ترجیح داده است زیرا این لغت اخیر فاقد بار تاریخی و

اما. و هم مغایر قانون اساسی موجود فعلی است- سیاسی بوده است؛
اینکه چرا آنان دوباره آنرا به میان آورده اند شاید دلیل ساده و واضحی
داشته است و آن اینکه چون مطابق این قانون اساسی تمام قدرت در



دست ولی فقیه علیه السالم بوده و تمام مسؤلیتها که نه، سرکوفتها برای
کابینه  دولت که خود اعضایش هم فرداً بفرد مورد تأیید رهبر معظم
. میباشد، از فرط ناچاری و برای سرگرمی بدین کار مبادرت کرده اند

آیا آقایان ضامنان تمامیت ارضی،  نمی دانستند که حجت االسالم رئیس
جمهورکارگزار، که نتوانست اجرای اصل پانزدهم همین قانون اساسی

مطابق آن رهبر معظم همه کاره است – اصلی است بی بو و بی- راکه
خاصیت  و باچشم غیر مسلح هم این خواص را می شود مشاهده کرد، و
علت وجودیش فقط شرایط زمان تدارک قانون اساسی بوده است، به

رهبر معظم به قبوالند، چگونه، حاال که هم ممنوع التصویر است، هم
ممنوع التحریر است، وهم ممنوع الخروج، با چندتا ممنوعیت بی اهمیت

دیگر، با نقل روایتی از گذشته، روایتی که حکایت بیست سال پیش است،
چطور میتواند تمامیت ارضی را به خطر بیاندازد؟ یا به نظر آریایی آنان

سخنان وی سرود یاد مستان دادن است؟
ساده اندیشی خواهد بود اگر این ضامنان آریائی را چنین ساده لوح به

بی آنکه قصد توهین داشته باشم، ناچارم در این مورد. حساب بیاوریم
آنانیکه دیر وقت شب، و سوار بر اسب از دهی عبور. تشبیهی به کار ببرم

میکنند صدای خفیف پارس سگهای ده را که عموماً نگهبان گاو و گوسفند و
منزل هستند میشنوند، و این صدای خفیف که در ترکی زینگیلتی گفته
می شود بدون اینکه حیوان از جای خود تکان بخورد برای نشان دادن

آیا تمامیت. اینستکه متوجه عبورتان هستیم و بدانید که ما اینجا هستیم
ارضیان نیز چنین تاکتیک ظریف را بکار میبرند؟ یا چه؟

در این فکر بودم که چرا میهن پرستان ساکن آمریکا یا مقیم سایر
کشورهای جهان به این ندای فداکارانه و میهن پرستانه نه پیوسته اند که،

دوستی اطالع داد یک تئوریسین معروف ایرانشهری که در حال حاضر
ساکن پایتخت آمریکا شده است نامه ای خطاب به حجت االسالم در فضای

منتشر کرده و- که البد از ترامپ عقب نماند، یا از وی پیروی کند-مجازی 
او را مورد عتاب قرار داده است که وی صالحیت ورود به این بحث را

زیرا بدین ترتیب این تئوریسین.  جل الخالق و شاید جل المخلوق. ندارد
جهان سومی ممنوعیت اظهار نظر را نیز از جانب خودش به ممنوعیتهای

البته چون حق اظهار نظر در این موارد که،. مذکور در باال افزوده است؟
موهبتی است االهی، و از جانب ملت به این نوع تئوریسینها تفویض شده،

هرچند-به هر تئوریسین مفلوکی امکان میدهد به رئیس جمهور سابقی
.عجب زمانه ای شده است.  اجازه اظهار نظر ندهد- کارگزار

به بحث- به خودی خود؟- از تمامیت ارضی که حرف به زنی، به خودی خود
یعنی الزم و ملزوم؟ برای چه کسی؟. شیرین والیت زبان فارسی میرسی

برخالف تومار کوتاه گونه معترضین به تصورات آقای خاتمی در باره اصول
ً اداره کشوری و فدرالیسم، در مورد زبان فارسی، فدائیان مدافع  معموال

اشخاص مفرد هستند که تعدادشان هم چندان کم نیست و بصورت دو



ولی این تعداد هر قدر هم زیاد. امدادی مشعل را به دونده بعدی میسپارند
باشد از منابع و مخازن ثابتی کسب فیض می کنند که اهم آن ها کسروی و

.  روحی انارجانی و عنایت الله رضا و جوخه ای از فداکاران دیگر است
این نویسندگان اکثراً در مقاالتشان از توصیه مالی رومی موالنا جالل الدین،

: و مثنوی نویس تاریخی و مشهور پیروی می کنند که گفته است
. پای استداللیان چوبین بود؛ پای چوبین سخت بی تمکین بود 

و بنابراین در این نوع مقاالت گشتن دنبال استدالل و منطق غالباً کار بی
چون آنان نمیخواهند با پای. حاصلی است زیرا نمی توان آنرا پیدا کرد

چوبینی که خودش هم سخت بی تمکین است خود را به مخمصه شکستن
استدالل برای قبوالندن انحصار زبان فارسی رضاشاه. پا و غیره بیاندازند

فرموده اساساً به نقل روایاتی از گذشته و تذکر تعداد شعرا و دواوین آنان
فرو کاسته می شود، یا بقول نویسندگان امروزی فرا میروید و هیچ یک به

لزوم و محسنات این زبان انحصاری در زمانه ما نمی پردازد، و مستدل
نمیکند که به چه دلیل میلیونها مردمی که زبانشان فارسی نیست و

نمیخواهند هم باشد، ناچار از تحمل آن به ضرر زبان مادری خویش هستند؛
ً علیرغم اینکه این خواسته را تنها خواجه حافظ شیرازی نمیداند و احتماال

.حکیم ابولقاسم فردوسی

آخرین مطلبی که در این مورد به نظر من رسیده است مقاله ای است از
. در سایت ایران قلوبال۲۰۱۹ ماه مه ۲۳آقای علی میر فطروس به تاریخ 

مفهوم ایران، وطن، زبان فارسی، و هویت ملی و با: » با تیتر مشعشع
!«  تتتت تتتتت تتتتتت ت تتتتتت تت تتتتیتر دوم جانانه ی

ایشان هم همانطور که اشاره رفت از کلیات شروع میکند تا به جزئیات
ولی قبل از پرداختن به زبان فارسی مطالبی نامربوط بدان، البد. برسد

برای تأکید به اهمیت ایران سابق، از ایران مرکزی گرفته تا آسیای مرکزی
را نقل کرده است که من در این نوشته تنها اشاره کوچکی به  این مطالب

. خواهم کرد
میرفطروس از قول شاردن می نویسد که در نیمه دوم قرن هفدهم میالدی

در شهر اصفهان تعداد جمعیتی بین ششصدهزار و یک میلیون و صدهزار
 کاروانسرا نیز۱۸۰۲یعنی تقریباً دو برابر رقم اول زندگی میکرده و تعداد 

ذکر تعداد کاروانسرا در اصفهان پانصد ششصد سال. -وجود داشته است
پیش، حتماً برای نشان دادن اینستکه حتی ثروتمندترین و قویترین دولت

فرق بین!-  جهان که آمریکا باشد امروز هم بدین تعداد فرودگاه ندارد
حداکثر و حد اقل جمعیت چندان زیاد است که تخمین شاردن را سرسری

این تخمین با دانستن تعداد منازل مسکونی میتوانست جدی تر. نشان بدهد
اگر جمعیت اصفهان چند برابر این اعداد هم میبود کوچکترین ربطی. باشد

.به مسئله انحصار زبان فارسی در حال حاضر نمیداشت
ولی. هرچه جهانگردان نوشته اند مسئولیتش به پای خودشان است

نویسنده ای که آنرا صدها سال بعد نقل میکند و آنرا بعنوان شاهد می آورد



و گرنه یا آنرا نقل نمیکرد و یا نظر. بطور کلی مورد قبول وی است
نقل قول آزاد است ولی فراموش نباید کرد. خودش را نیز اضافه میکرد

.که، استدالل منطقی هم ممنوع نیست
 در این عدد نشانه۲ کاروانسرا نگاه کنیم وجود رقم ۱۸۰۲حال اگر به عدد 

یعنی شاردن تک. اینستکه شمارش جدی است و حدس و گمان نمیباشد
و اال میتوانست بگوید حدود. تک این کاروانسراها را دیده و شمرده است

در نگاه اول اینهمه کاروانسرا در یک شهر زیاد. هزار و هشتصد کاروانسرا
من خود شخصاً در شهر تبریز کاروانسراها را که در سه. به نظر میرسد

محله شهر بودند دیده ام و تصور میکنم کاروانسراهای اصفهان آن دوره نیز
اینطور فرض میکنم که مساحت اینهمه. می توانستند مانند آن ها باشند

کاروانسرا با احتساب طول و عرض صدمتری، یک هکتار برای هر کدام،
متجاوز از هیجده میلیون متر مربع می شود که ممکن است تصور آن برای

برای تجسم بهتر آنرا چنین تصویر میکنم که مساحت. خواننده آسان نباشد
کلی این کاروانسراها معادل سطح جاده ای است به طول یکهزار کیلومتر و

.قبول میکنید، بکنید. به عرض تقریبی بیست متر
تماشایی تر از آن رد سیستم بندی اجتماعی دورانهای تاریخی به عنوان

و این عالوه بر. روش اوروپا مرکزبینی از جانب میرفطروس است
محسنات دیگرش این امتیاز را نیز دارد که، نظریه اروپایی پیدایش دولت

در زمانهای مدرن را مورد تردید قرار دهد و تصدیق این امر است که
دولت از ازمنه قدیم و همراه با امپرتوریهای بی الف بای ایرانی وجود

داشته است منتها اگر صدایش را در نمیاورده است دالیل تاریخی و
. فرهنگی داشته است که معلومات ما برای درک آن ها کافی نیست
ایران از-در ادامه آن بحث برای نشان دادن برتری شرق یا اسالم یا اسالم

مکانها و شهرهایی چون بخارا و مرو و آسیای مرکزی هم که بزعم ایشان
ایران بوده اند هر چند که جزو ابوابجمعی دستگاه خالفت بوده باشند نام

برای اثبات این برتری وجود کتابخانه ها  و مقایسه آن ها با اروپا را. میبرد
منتها معلوم نیست چرا بزرگترین شهرهای شرق را با. پیش میکشد

می نویسد کتایخانه شهر. کوچکترین شهرهای اروپا مقایسه میکند
 جلد کتاب داشته در حالیکه کتابخانه های بزرگ۳۵۶کنستانس در آلمان 

ً. بخارا، مرو، نیشابور هزاران جلد کتاب داشته اند هزاران جلد یعنی مثال
نهصد هزار جلد یا تنها دو هزار جلد؟ چرا عدد نیست؟ برای اینکه کسی

وانگهی شهر کنستانس در آلمان، که هم اکنون در!  آنهارا نه شمرده بود
در هزار سال پیش جمعیت آن. حدود هشتاد هزار نفرجمعیت دارد

آیا شهرهایی بدین ابعاد در. نمیتوانست بیش از هفت هشت هزار نفر باشد
شرق هم کتابخانه داشتند؟ یا داشتند و مغولها سوزاندند؟

وقتی سخن از کشتار یک ملیون نفر در شهر نیشابور در حمله مغول
می رود مقایسه چنین شهر عظیمی با یک قصبه آلمانی چه جایی دارد؟

میرفطروس بعد می پردازد به اینکه زبان فارسی شالوده و شیرازه یک



است با چه تعریفی از ملت؟ [ و معلوم نمیکند کدام ملت؟! ] ملت
می نویسد در کشورهای آلمان و انگلیس با فرمان و اجبار سیاسی

.پادشاهان لهجه ای از لهجه های متعدد زبان ملی آلمان و انگلیس گردید
.[ یعنی قبول اینکه این لهجه ها خویشاوند هم بودند]
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میر فطروس نمیگوید مثالً زبان فارسی چه نقشی در تکوین شناسنامه 
ایرانیان دوره سلجوقی یا دوره اتابکان، یا ایلخانیان، داشته است و این

نقش را چگونه بازی کرده است و مکانیزم تأثیر این نقش در صدور این
مگر زبانهای کنونی یعنی  همیشگی در ایران. . شناسنامه چه بوده است

لهجه های متعدد یک زبان هستند؟، مثالًس به فرض جزو زبانهای ایرانی اند؟
فارسی. هر کدام از این زبانها به خانواده متفاوتی از زبانهای دنیا منسوبند

پس این ها. ایرانی است، ترکی التصاقی است، عربی تحلیلی است-هند
لهجه های متعدد یک زبان نیستند تا بفرمان و اجبار پادشاه بتوان یکی را به

اگر از خود فردوسی یا عطار نیشابوری، یا رودکی یا. دیگریها مسلط کرد
منوچهری میپرسیدی شناسنامه ملی شما چیست چه جوابی به شما

افسوس که استالین برای رودکی و.  میدادند؟ نگاه عاقل اندر سفیه
.منوچهری بعد از مرگشان جمهوری جداگانه ای ساخت

یک. میرفطروس فراموش میکند که تحمیل رضاشاهی یک نظر نیست
وانگهی چه کسی و چه دستگاهی مسئله زبانرا سیاسی و. فاکت است

ایدئولوژیک کرده است؟ دستگاه حکومتی یا مردم؟
وی مانند تمام همقطارهای خویش عاجز از درک اینستکه مردم برای دفاع
از زبان و فرهنگ خویش نیاز به هیچ عنصر خارجی، خارج از فرهنگ و زبان

وی با اشاره به استالین او را متهم به ملت سازی میکند و. خود ندارند
. میگوید این سیاست وی موجب رویدادهای ناگواری در ایران شده است

و از داخل. استالین البد این سیاست را درخود شوروی هم به کاربرده است
آن پانزده جمهوری در آمده است که البد همگی بدون استثناء در ادوار
.ماضی جزو امپراتوری ایران بوده اند و به زبان فارسی تکلم میکرده اند
میر فطروس این مطلب ساده را پشت گوش می اندازد که جائیکه آرد

جائیکه خلقی وجود نداشته باشد نمی توان. نباشد نمیشود نان درست کرد
ملت درست کرد اگر اجداد همین ها، نسلها و صده ها پیش از استالین وجود

اگر اینطور نیست پس چرا پس ازنود. نداشتند چگونه میشد ملت ساخت
درست نشده است؟ فردوسی« ملته واحده»سال تالش بی وقفه در ایران 



که آنجا بود، حافظ که آنجا بود، مولوی هم بود و سیصدهزار شاعر دیگر با
.ادبیات ملت نمیسازد ادبیات در خدمت ملت است. دیوانهای کلفت

بگذارید فرض بکنیم که تعداد شعرای فارسی زبان بحدی برسد که هر
فارس زبانی بالذات یک شاعر باشد با یک دیوان حاضر و آماده و چاپ

این تعداد شاعر که حتی به مخیله هیچ طرفدار مخلص زبان فارسی. شده
هم نرسیده است و ادبیات فارسی را به اوج هر مرتبتی که خیال بکنید

رسانده باشد، تأثیر آن بر روی دیگرانی که فارس زبان نیستند چیست و
-پس تکیه بر روی کهنسال بودن ادبیات فارسی . چه می تواند باشد؟ هیچ

از چه روست؟ آیا کهنسالی یک- که مایه مباهات صاحبان آن ادبیات است
ادبیات  سببی منطقی برای سلب حقوق دارندگان زبان خارج از آن ادبیات
میتواند باشد؟ اینکه رودکی شاعری بوده در ماورالنهر، یا شیخ اجل سعدی

در شیراز و در عالم خیال، مؤلف اثری رشگ برانگیز چون گلستان  و یا
نادرپور شاعری در نیویورک، شاملو شاعری در تهران،  چه داعی دارد که
سبب ممنوعیت زبان یک تبریزی یا زبان یک سنندجی  یا دیگران باشد  و

برایشان شناسنامه صادر کند؟
میرفطروس روشنفکران آذری را در خدمت زبان فارسی قلمداد کرده و

به زبان و ادبیات فارسی« روشنفکران آذری»نگاهی به خدمات برجسته 
کرده و از حسن رشدیه، طالبوف تبریزی، زین العابدین مراغه ای،

.محمدقولوزاده، فتحعلی آخوندزاده نامبرده، ولی برخیها یادش رفته است
دده قرقود، عمادالدین نسیمی، و. حیف است که آنهارا بی نصیب بگذارد

استاد وی نعیمی، محمد فضولی، حسن بگ زردابی، قوسی،کشوری،
خالخالی، میرجعفر جوادزاده هم باید جزو لشگر جان نثاران ادبیات مرقوم

.نامبرده شوند
آیا روشنفکران و نویسندگان دوران پهلوی و جمهوری اسالمی برای نوشتن

غیر از فارسی نویسی راهی داشتند؟ این اجبار را خدمت آگاهانه حساب
.کردن دغلبازی آگاهانه است

احمد رحیمی


