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عمل جراحی زیبایی بینی آری یا نه؟

ونقیض های  بازارضد  آشفته  به  توجه  با  سوالی که 
جراحی زیبایی بینی دراذهان مردم ایجاد میشود این است 
که باالخره آیا ما بینی مان را عمل کنیم یا نه؟به طور کلی 
برای عزیزانی که این سوال در ذهنشان است بایستی گفت 
که اگر این عمل اندیکاسیون داشته باشد یعنی واقعا برای 
جراحی بینی نیاز وجود داشته باشد حتما بایستی به این کار 
اقدام نمود که این نیاز در وحله اول مربوط به مشکات 
تنفسی بینی بیمار می باشد. بیمارانی که اطرافیان آنها از 
خروپف شان شاکی هستند و انسداد تنفسی بینی دارند 
حتما بایستی توسط پزشک مورد ویزیت قرارگیرند و در 
صورت نیازبه عمل بایستی مورد عمل جراحی و رفع موانع 
تنفسی و برطرف نمودن انحراف تیغه میانی بینی قرار گیرند 
که در نتیجه این جراحی انسداد تنفسی و خروپف شبانه و 
خشکی دهان و قطع تنفس در هنگام خواب)آپنه(از بین 
میرود وسلولهای مغزی میتوانند از اکسیژن کافی استفاده 
نمایند و خستگی روزانه و خواب آلودگی در طول روز از 
میان خواهد رفت و دروحله  دوم بیمارانی هستند که نیازمند 
جراحی زیبایی برای برطرف نمودن مشکات ظاهری بینی 
می باشند در این دسته نیز اگر چنانچه پزشک جراح ، بیمار 
خود را به عنوان فردی از خانواده خود پندارد قطعًا خواهد 
توانست تصمیمی علمی و منطقی برای بیمارش اتخاذ 
نماید و ابتداً اینکه آیا اصًا نیازی برای بردن بیمار به اتاق 
عمل و بیهوشی و جراحی وجود دارد یا نه؟ و در صورت 
مثبت بودن جواب، انتخاب روش مناسب درمان جراحی 
و اجتناب از افراط گری ودستکاریهای بی مورد می باشد 
که معمواًل درمواردیکه انتخاب پزشک جراح درست باشد 
)جراحی که آشنا به آناتومی و تشریح بالینی و عملکردهای 
بسیار حساس و پیچیده بینی و سینوسها بوده و تجربه کافی 
داشته و دوره های تکمیلی مربوط به جراحی های بینی و 
زیبایی را گذرانده باشد(میتوان از بروز بسیاری از عوارض 
ناخواسته اینگونه جراحی ها اجتناب نمود،بدیهی است 
جراحانی که در این زمینه دستان ورزیده داشته ومجرب 

باشند میتوانند رضایتمندی بیمارانشان را فراهم نمایند.
با  بیماران  از  هایی  صحنه  شاهد  مرتبًا  روزها  این 
به  بینی  )عملکردهای  وفیزیولوژیک  ظاهری  عوارض 
مختلف  های  رسانه  (در  تنفسی  مشکات  خصوص 
ازجمله تلویزیون،روزنامه ها وغیره میباشیم که متاسفانه 
علت نمایاندن این مشکات به مردم گاهًا از روی مصلحت 
اندیشی و آگاهی دادن به اجتماع در انتخاب صحیح پزشک 
جراح و مشاور خوب برای اجتناب از بروز چنین عواقبی 
نمیباشد و گاهًا علت تنگ نظری ها و اعمال سایق 
شخصی در راهنمایی بیماران و حتی ترساندن آنها برای 

انجام چنین اعمالی است .
به  اقدام  عمومی  درنگرش  و  دراجتماع  طورکلی  به 
جراحی رینوپاستی و تغییر چهره و قیافه بینی و صورت 
تنوع اندیشه وجود داشته و حتی عده ای شاید این اقدام را 
حتی خاف شرع بپندارند در صورتیکه خداوند این توانایی 
را در انسان آفریده که بتواند با اتکا بر علم وآموزشهای 
پزشکی نوین برناهنجاریهای جسمی و بیماریها غلبه نموده 

و جسم وظاهرسالمتری را داشته باشد.
بـرای مثال دخترخانم جوانی که دارای ظاهرزشـت وبا 
بینی بسیار بزرگ و بدمنظرنمیتواند در فعالیتهای اجتماعی 
وجامعه براحتی حضور یابد و از موفقیت های اجتماعی 
بـدور میمانـد میتوان بـا انجام جراحـی زیبایـی، اعتماد به 
نفـس را بـه ایشـان بازگردانـد تـا به عنـوان فردی موفـق در 
اجتمـاع بتوانـد بـه زندگـی عـادی و ازدواج و خوشـبختی 
برسد.به اعتقاد اینجانب حفظ اعتدال در تمامی شئونات 
زندگـی مایـه موفقیـت بـوده و احتـراز از افـراط گـری مـا را 
به مسـیر منطقی هدایت مینماید و افراط در دستکاریهای 
ظاهـری و ایجـاد نمـای غیرعـادی ،قطعًا ضمن آسـیب به 
فیزیولـوژی طبیعی بدن موجب ایجاد ظاهری غیرمعمول 
و حتـی مطـرود اجتمـاع نیـز خواهـد بـود )بـرای مثـال 
تغییرشـدید حجـم لـب بـا تزریـق ژلهای پـر کننـده وآنهم 
بـه میـزان بسـیار زیاد گاهـًا موجب تغییر نمـای زیبای فرد 
گردیـده و نمـای بسـیار غیرطبیعـی بـه فـرد مـی دهـد کـه 
بـه اعتقـاد اینجانـب اشـتباه اسـت(.برمیگردیم بـه بحـث 
علـت بروزعـوارض جراحیهـای زیبایی ،با توجه بـه مرور 
تاریخچه اینکار در کشـور که یکی از اعمال شـایع درحال 

حاضردر کشورماسـت.
 بــا توجــه به اینکه شــاید درآمــد حاصلــه از این جراحی 
بــه خصــوص در شــهرهای بــزرگ نظیرتهــران  رقمهــای 
قابــل توجهــی مــی باشــد،دخالت افرادغیرمتخصــص 
ــروز عــوارض وحشــتناک  ــات موجــب ب ــت اوق دراکثری
در بخــش  ای  یــک روزنامــه  در  مثــال  میگردد.بــرای 
ــه  ــل ک ــاق عم ــک تکنســین ات ــه ی ــدم ک حــوادث میخوان
ــک  ــا ی ــوده ب ــک دوره دوســاله ب کل دوره آموزشــی وی ی
تکنســین بیهوشــی همطــراز خــود با توجــه به اینکه ســالها 
در اتــاق عمــل نحــوه جراحــی پزشــک جــراح زیبایــی را 
ــه  ــاد گرفت ــه طــور عملــی چیزهایــی را ی ــد و ب ــده بودن دی
ــایل و  ــه وس ــه تهی ــدام ب ــی اق ــود جوی ــور س ــه منظ ــد ب ان
امکانــات اولیــه جراحــی و بیهوشــی نمــوده و در زیرزمیــن 
یــک ســاختمان مســکونی اقــدام بــه جراحی رینو پاســتی 
مــی نمــود  و بــا دریافــت هزینه بســیار پایین تــراز معمول، 
بیمارانــی کــه بضاعــت مالی کمتــری داشــته و ناچــاراً جان 
ــی  ــرادی م ــن اف ــار چنی ــی در اختی ــود را ازروی ناآگاه خ
گذاشــتندموجب بــروز عــوارض جبــران ناپذیرجســمی و 
ظاهــری و حتــی منجربه مرگ نیزگردیــده بود،پس بنابراین 
ــوارض  ــوص ع ــی بخص ــوارض جراح ــت بروزاکثرع عل
شــدید مربــوط بــه دخالــت چنیــن افــراد یــا حتــی پزشــکان 
عمومــی و افــرادی کــه مجــاز بــه انجــام جراحــی نمیباشــد 
بــه صــورت غیرقانونــی بــوده اســت درصورتیکــه پزشــک 
جــراح ماهــر کــه تخصــص مربوطــه را دارا بــوده وســالها 
درایــن زمینــه تجربه داشــته باشــد قطعــاً به کارخودمســلط 

بــوده وچنیــن نتایــج نامطلوبــی رانخواهــد داشــت.

پزشکی

 دکتر محمودرضا طاهری
اصغر زارع کهنمویی متخصص گوش و گلو و بینی

تسویه حساب با حقیقت
پاسخی به بخش آذربایجاِن گفتگوی سیدجواد طباطبایی با مهرنامه

حقوق زبانی، زبان مادری، زبان رسمی
ایــن گفتگــو، یــک کج فهمی)اگــر نگوییــم تمــارض( 
دیگــری را نیــز تاییــد کــرده و در صــدد ترویــج آن برآمــده 
اســت و آن حکــم نادرســت و تحریــف زیرکانه فیلســوف 
ــک  ــانی ی ــای انس ــاره خواهش ه ــت درب ــته سیاس برجس
ــوق  ــه حق ــرادف مطالب ــت. ت ــی اس ــترده قوم ــروه گس گ
ــی  ــیدجواد طباطبای ــزرگ س ــر ب ــم هن ــا فاشیس ــی ب زبان
ــان مــادری را  ــه زب اســت. آذربایجانی هــا حــق آمــوزش ب
ــد  ــز نمی گوین ــه هرگ ــد و البت ــد می خواهن ــدای بلن ــا ص ب
فارســی یــا انگلیســی یــا فرانســه را نمی خواهنــد. آمــوزش 
ــان  ــه زب ــا از جمل ــر زبان ه ــی دیگ ــادری، ناف ــان م ــه زب ب
رســمی کشــور و زبان هــای جهانــی نیســت. نمی دانــم 
ســیدجواد براســاس کــدام ســند اینچنیــن بی محابــا 
حکــم صــادر می کنــد: »اینــان می خواهنــد مدرســه آذری 
درســت کننــد وزبــان امپریالیســتی فارســی را تعطیــل 
کننــد؟« هیچکــس در آذربایجــان، مخالف آمــوزش زبان 
ــادری  ــان م ــه زب ــی، مطالب ــث اصل ــت. بح ــی نیس فارس
اســت نــه نفــی زبان هــای دیگــر. و ســیدجواد ایــن بحــث 
اصلــی را بــا طــرح یــک بحــث انحرافــی بــه زیبایــی بــه 
ــدان  ــرا، می ــات افت ــداد از ادبی ــا ام ــد و ب ــیه می کش حاش
ــه  ــه ب ــه »سیاســت« و بافاصل ــه را از »فرهنــگ« ب مباحث
»امنیــت« می کشــاند. او در ایــن راســتا، از روش نخ نمــای 
ــان  ــد »گم ــا می کن ــرد و ادع ــره می گی ــمن فوبیا« به »دش
نمی کنــم برخــی کســانی کــه ایــن ســخنان را می پراکننــد 
مجانــی ایــن کار را می کننــد.« ایــن ســخن فلیســوف 
برجســته سیاســت، بی شــباهت بــه ســخن بازجوهــا 
نیســت. تــو گویــی فیلســوف مــا در شــرح زندگــی 
فیلســوفانه خــود، جــای خــدا نشســته و غیب گویــی مــی 

ــد. آقــای طباطبایــی کمــی انصــاف. کن
آمـوزش زبـان مـادری و آمـوزش بـه زبان مـادری، یک 
حق پایه اسـت. این حق را سـید جواد اصوال باید بهتر از 
مـا درک کـرده باشـد. این حق پایه البته، نـه در برابر قانون 
اساسی است و نه در برابر متون حقوق بشر و نه در برابر 
شـریعت محمدی. آنانکه با این حق نخسـتین مقابله می 
کننـد، هرگـز بـه هیـچ یـک از این سـه مرجع بـزرگ حق، 
توجهی ندارند. توجیه آنان در این مقابله غیرانسانی، تنها 
یـک کلمـه اسـت: امنیـت. آنهـا می گوینـد؛ آمـوزش زبـان 
مـادری قومیت هـا، امینـت ملـی را بـه خطـر مـی اندازنـد. 
ایـن ناصوابتریـن و مزخـرف تریـن تحلیـل امنیتی ممکن 
اسـت کـه متاسـفانه بسـیار هـم در دل برخی از مسـووالن 

نفوذ کرده اسـت. 
نخسـت اینکـه، امنیـت مگـر بـا نقـض حقـوق پایـه 
مفهومـی هـم دارد؟ چگونـه مـی تـوان از امنیـت سـخن 
گفـت و حقـوق نخسـیتن را نادیـده گرفـت؟ در نسـبت 
امنیـت و حقـوق بشـر سـخن بسـیار اسـت. هرگـز نبایـد 
امنیـت ملـی را بـه گونـه ای تعریـف کـرد که با حقوق بشـر 
ناسـازگار باشـد. امنیت ملی باید ضامن حقوق بشر باشد 
اما اگر زمانی در شـرایطی خاص، حقوق بشـر یک سـو و 
امنیـت ملی، سـوی دیگـر رود، ارجحیت مطلق با حقوق 
بشـر اسـت. این حکم حداقل 0ش اندیشمند علوم انسانِی 
طراز اول کشـور اسـت که مسـتقیما در گفتگو با این قلم 

طـرح کرده انـد.
در  مـادری  زبان هـای  آمـوزش  تجربـه  اینکـه،  دوم 
کشـورهای کثیرالملـه، مگـر امنیـت ملـی آن هـا را بـه هـم 
زده اسـت؟ آیـا در کشـورهایی کـه چندیـن زبـان رسـمی 
رایـج اسـت، امنیـت، تضعیـف می شـود؟ در کشـور مـا، 
بسـیاری از برجسـته ترین روشـنفکران  و متخصصـان 
حـوزه قومیت هـا، بر این اعتقاد هسـتند که آمـوزش زبان 
مـادری قومیت هـا، نه تنهـا امنیت ملی را تضعیـف که آن 
را تقویـت خواهد کرد. سـیدجواد نگران نباشـد، آموزش 
زبـان مـادری و حقوق قومیت هـا، هرگز و هرگز به تجزبه 
نخواهـد انجامیـد. اتفاقـا اگـر نگرانی یـی هـم هسـت، 
از ناحیـه تحدیـد قومیت هـا اسـت. اگـر ایـن تحدیـد و 
تمسخر و انکار و تحقیر را ادامه دهید خودتان بزرگترین 
تجزیه طلـب و خائـن بـه ایـران تلقـی می شـوید چـه، ایـن 

شـمایید کـه بـاد می کاریـد... .
ســیدجواد جایــی از گفتگو درباره حق آمــوزش به زبان 
مــادری و تنــوع زبانــی می گویــد؛ »مثــال زدن از کشــورهای 
از او می پرســم  پیشــرفته مشــکلی را حــل نمی کنــد« 
چگونــه اســت کــه شــما دربــاره همــه متــون قانونــی و همــه 
حوزه هــای حقوقــی بــه تجربــه جهانــی و قوانیــن موجــود 
رجــوع می کنیــد امــا دربــاره حقــوق زبانــی، تجربــه دیگــر 
ــد؟ چــرا  ــل طــرح می دانی ــاوت و غیرقاب کشــورها را متف
کتابخانه هــای مــا پــر از متــون ترجمه شــده ی فلســفی 
و حقوقــی و سیاســی و جامعه شناســی از کشــورهای 
پیشــرفته اســت و چــرا مبانی و روش و تحقیــق و محتوای 
ــا  ــه از خــارج اســت ام ــا برگرفت بســیاری از کتاب هــای م
بــه ایــن مــورد کــه می رســیم جنابعالــی نیــازی نمی بینیــد؟ 
»حقــوق زبانــی« یــک رشــته دانشــگاهی در جهــان اســت 
ــته ایم؟  ــاره نوش ــن ب ــطر در ای ــه و چندس ــد صفح ــا چن م
شــما یــک عمــر هــگل خوانــده و هــگل گفته اید، بــه اعتبار 
حکــم شــما دربــاره حقــوق زبانــی، مــن می گویــم؛ آقــای 

طباطبایــی چــه نیــازی بــه هــگل؟
سـیدجواد بـه عنـوان یـک اندیشـمنِد قابل اعتنـا بـرای 
بسـیاری از همفکـران خود در این گفتگـو، اعتراف بزرگی 
می کنـد. او در آمـوزش زبـان فارسـی، اجبـار سیاسـی را 
رد و بافاصلـه اجبـار فرهنگـی را تاییـد می کنـد. »فارسـی 
یادگرفتـن بـرای ایرانیان اجبار سیاسـی نبود و نیسـت، اگر 
بتوان گفت اجبار فرهنگی است.« اجبار فرهنگی چیست 
آقای طباطبایی؟ مگر سیاسـت های فرهنگی در این کشـور 
چیزی جدا از سیاسـت اسـت؟ مگر می توان در این کشـور 
جهان سـومی، سـاحت فرهنگ را از ساحت سیاست جدا 
کـرد؟ اگـر اجبـار فرهنگـی بـوده، قطعـا ایـن اجبار، سـری 

در دامـن سیاسـت داشـته اسـت. حتـی اگر به زعم شـما و 
به رغـم غیرقابل ممکن بودنش، اجبار فرهنگـی را از اجبار 
سیاسـی جـدا کنیـم؛ اجبار فرهنگـی، مگر مذموم نیسـت .

عنـوان  تحـت  واژه ای  جهـان،  حقوقـی  ادبیـات  در 
»نسل کشـی فرهنگی« )Culatural Genocide( وجود 
دارد کـه متاسـفانه به رغـم تاش بسـیاری از حقوقدانان در 
سـال 1948 نه در متن اساسـنامه دیوان کیفری بین المللی 
و نـه در متـن کنوانسـیون نسـل زدایی قـرار نگرفـت اما این 
مسـاله باعـث بی اعتبـاری علمـی و حقوقـی مسـاله نشـد. 
نسل کشـی فرهنگـی، محصـول اجبـار فرهنگـی اسـت و 

قطعـا بـا اسـلحه روی نمی دهد.
ــم  ــدرن از راسیس ــی م ــی، نوع ــت زبان ــروز ممنوعی ام
جامعه شناســی  روایــت  بــه  امــروزه  می شــود.  تلقــی 
 نژادپرســتی)Sociology of Racism(، افــزون برشــکل 
کاســیک نژادپرســتی،  مدل هــای نــرم و نهــان و خامــوش 
راسیســم به طــور گســترده جریــان دارد.  شــاید دیگر کســی 
جــرات نکنــد، آشــکارا نشــان راسیســم بربــازو بزنــد، امــا 
در نهــان بــه دنبــال تحمیــل گونه هــای مختلــف راسیســم 
ــر  ــه ب ــیک آن ک ــبک کاس ــک، از س ــم این ــد. راسیس باش
قرائــت صرفــا نــژادی اســتوار بــود،  فراتــر رفتــه و وارد 
حوزه هــای زنــان، زبــان، اقــوام، نهــاد قــدرت، ورزش، 
آمــوزش، رســانه و حتــی سیاســت گذاری علــم شــده 
اســت. تئوری هــای جدیــد راسیســم، دیگــر تنهــا ناظــر بــه 
نــژاد نیســت، زبــان،  جنســیت، فرهنــگ، فولکلــور، دانش 
ــرد.   ــم دربرمی گی ــان را ه ــی انس ــون هویت ــوه گوناگ و وج
اکنــون در دانشــگاه های معتبــر جهــان از مفاهیمــی ماننــد 
ــی رود  ــی و... ســخن م ــی، راسیســم قوم نژادپرســتی زبان
و کتاب هــای بســیاری درایــن حــوزه نوشــته می شــود. 
"امپریالیســم زبانــی")Linguistic imperialism( اثــر 
پروفســور رابــرت فیلیپســن و "نسل کشــی زبانــی در 
 )Linguistic Genocide in Educatio("آمــوزش
اثــر دکتــر  تــوو اســکوتناب کانگــز ازجملــه ایــن کتاب هــا 
اســت. ایــن زوج اندیشــمند، به صــورت جداگانــه، برنــده 
جایــزه جهانــی زبــان مــادری در ســال های2003 و 2010 
شــده اند. ایــن جایــزه هر ســال 21فوریــه)روز جهانــی زبان 
مــادری( بــه کســانی کــه تاش هــای ارزشــمندی در تالیــف 

ــه می شــود. ــد، ارائ ــی، دارن ــا تحقــق حقــوق زبان ی
در ســویه ای دیگــر، متاســفانه در جهــان ســوم امــر 
ــاری  ــر اجب ــت. اگ ــراه اس ــار هم ــوب اجب ــا چ ــوزش ب آم
درکار نبــود، کــودک اصفهانــی هــم فارســی خواندن و 
فارسی نوشــتن یــاد نمی گرفــت. البتــه از ایــن اجبارتــا 
اجبــار، فرســنگ ها فاصله اســت. اگــر کــودک آذربایجانی 
ــم او  ــان مــادری خــود نکنی ــه آمــوزش زب ــور ب ــز مجب را نی
ــوان  ــس نمی ت ــت. پ ــد گرف ــادری اش را فرانخواه ــان م زب
بــه آمــوزش اختیــاری دو واحــد زبــان ترکــی در دانشــگاه ها 
ــام نمــی رود!  ــرای ثبت ن بســنده کــرد و ادعــا کــرد کســی ب
ــان  ــوزش آزاد زب ــا آم ــه ب ــان فرانس ــوزش آزاد زب ــاس آم قی
ترکــی آذربایجانــی، قیــاس خنــده داری اســت. بلــه در 
شــرایطی که تســلط بــه زبــان خارجــی، مزیت  خوبــی برای 
کســب منزلــت و شــغل دارد، تحصیل کرده هــا حتمــا 
ســراغ آمــوزش آن می رونــد امــا بخــش بزرگــی از همیــن 
تحصیــل کرده هــا، ســراغ آمــوزش زبــان مــادری خــود نیــز 
ــای خصوصــی و غیررســمی بســیاری  ــد. کاس ه رفته ان
در ایــن ســال ها در آذربایجــان برگــزار شــده و بســیاری از 
جوانــان تحصیــل کــرده، بــه رغــم فشــارها و محدودیت ها 
و ممنوعیت هــا، تــاش کرده انــد زبــان مــادری خــود را یــاد 
بگیرنــد. ایــن ادعــای ناصــواب ســیدجواد بــا یــک آزمــون 
ــادری  ــان م ــمی زب ــما دوره رس ــت. ش ــان اس ــل امتح قاب
آذربایجانی هــا را بــا اســاتید خــوب در همــان تبریــز در کنار 
زبــان فرانســه دائــر کنیــد و آنــگاه ازدحام و تراکــم را ببینید. 
بمانــد کــه منظــور از حــق آمــوزش زبــان مــادری و آمــوزش 
بــه زبــان مــادری، نــه در دوره جوانــی و نوجوانــی و نــه در 
مراکــز خصوصــی و غیررســمی کــه در دوران دانش آموزی 
ــار  ــا اجب و در مراکــز رســمی آموزشــی یعنــی مــدارس و ب
و اجــرا و نظــارت و پیگیــری دقیــق وزارت آمــوزش و 
ــق  ــک ح ــا ی ــادری آذربایجانی ه ــان م ــت. زب ــرورش اس پ
اســت و بایــد هماننــد دیگــر کتــب آموزشــی، در مــدارس 
اجبــاری شــود. ایــن یک حق مســلم اســت. اینک بســیاری 
از سیاســتمداران طــراز اول از جملــه رییــس دولت یازدهم 
ــای  ــه شــخص آق و روشــنفکران برجســته کشــور از جمل
طباطبایــی »مخالفتــی بــا آن ندارنــد و ضــروری هــم مــی 
داننــد.« در ایــن بــاره بــه ســیدجواد طباطبایــی و امثالهــم 
تاکیــد می کنــم متن کامــل اعامیه حقــوق زبانــی)1996( 
ــه آدرس  ــه ب ــوه قضایی ــن وب ســایت رســمی ق را در همی
)www.humanrights-iran.ir/news-8ش167.

aspx( مطالعــه کننــد.

دولت مدرن، شوونیسم وسیاست یکسان سازی
»تـا پیـش از صـدور ایدئولوژی های جدید شوونیسـتی 
بـه ایران، ایرانی ها مسـائل را بـه اینصورت نمی فهمیدند.« 
سـیدجواد بـا ایـن گفتـه، نشـان می دهـد کـه بـا مقوله هـای 
سـازی،  یکسـان  اسیمیاسـیون،  فرهنگـی،  اسـتعمار 
نسل کشـی فرهنگی، شوونیسـم و ... به خوبی آشـنا است. 
او می دانـد همـه ایـن مقوله هـای انسان سـوز، محصـول 
دولتهای مدرن اسـت، همان سـبک حکومت که زباِن تنها 
4 درصـد از مـردم ایتالیـا را به زبان رسـمی آنجا تبدیل کرد 
و تنها کمتر از یک صد سال بعد، اکثریت آن    96 درصد 
زبان خود را فراموش و در زبان ایتالیایی یکنواخت شدند. 
همان دولت مدرنی که به قول سـیدجواد، »پس از پیروزی 
انقـاب 1789 فرانسـه، با یکسان سـازی فرهنگی خشـن 
همـه زبان هـای رایـج در کشـور را از بیـن بـرد و یکسـان 
سـازی کـرد«. بـه روایت سـیدجواد، »در فرانسـه ده ها زبان 
وجود داشت که انقاب فرانسه آن ها را از میان برداشت.« 

او به درسـتی می گوید تنوع فرهنگی اجازه نداد این رویداد 
تلخ در ایران اتفاق نیفتاد. اما سـیدجواد نمی گوید که طی 
یکصـد سـال اخیر چه آرزومندی هـا و تاش هایی که برای 
این یکسان سـازی در ایران صورت نگرفت. جمعیت های 
زبانـی تحت سـلطه مقاومـت کردند و آرزوی پهلویسـم بر 

بـاد رفت .
اید ئولوژی هـای  صـدور  از  به درسـتی  سـیدجواد 
شوونیسـتی بـه ایـران سـخن می گویـد. یعنـی او می پذیـرد 
اندیشـه شوونیسـم در کشـور مـا حضـور داشـته اسـت. 
شایسـته اسـت بگوید، چه کسـانی مروجان و عامان این 
اندیشـه بوده انـد. شایسـته اسـت سـیدجواد دربـاره نسـبت 
شوونیسم و پهلویسم سخنی بگوید و بگوید که پهلویسم 
چه سـودایی در سـر داشـت و این سـودا را مدیون اندیشـه 
چـه روشـنفکراِن اتوکشـیده ای بـود. سـیدجواد قطعـا بهتر 
از همـه می دانـد کـه پـروژه دولـت ملـت چـه بایـی سـر 
ملت هـای تحـت سـلطه آورد. او سرگذشـت ملت سـازی 
ایرانـی را نیـز خـوب می دانـد و می دانـد کـه ایـن پـروژه بـا 

انسـان ایرانـی چه هـا کـه نکـرد. 
سـیدجواد نیـک می دانـد آذربایجـان در برابر این سـیل 
ویرانگـر، چه سـان مقاومـت کـرد و ژنرال هـای فرهنگـی، 
سیاسـی و نظامـی پهلویسـم نتوانسـتند ایـن مقـاوت را 
بشـکنند. سـیدجواد نیـک می دانـد پیـش از او، »احمـد 
کسـروی «های زیـادی اسیماسـیون را تئوریـزه کرده انـد و 
او نخسـتین آن ها نیسـت. بله پهلویسـم  یعنی دولت ملت 
ایرانـی نتوانسـت همچـون فرانسـوی ها، زبان های مـادری 
داخـل مرزهـا را نابـود کنـد. پـروژه یکسان سـازی در  ایران 
شکسـت خـورده و هرگز پیروز نخواهد شـد چـون مردمی 

هسـتند کـه جانانـه مقاومت مـی کنند. 

زبان و فرهنگ ترکی آذربایجان، گنجینه ای گران بها
قرائن نشـان می دهد جناب سـیدجواد طباطبایی، زبان 
ترکـی را تنهـا در حـد محـاوره می دانـد و جـز چنـد بیـت 
مشـهور حیدربابایـه سـام و شـاید چند مرثیه عاشـورایی 
چیـز دیگـری بـه ایـن زبان نخوانده اسـت. شایسـته اسـت 
حضـرت ایشـان پژوهشـی کوتـاه در متـون جدیـد و قدیـم 
زبـان ترکـی آذربایجانـی انجـام دهـد، تـا ببینیـد چـه متـون 
ارزشـمندی بـرای مطالعه می یابد کـه اتفاقا نه خمیرکردنی 

کـه ماندنـی و نـه ابلهانـه که عارفانه هسـتند. 
هفـت قـرن پیـش از آنکـه شـاعری بنـام »شـهریار« در 
آذربایجـان ظهـور کنـد، قامتـی بلنـد بنـام »نسـیمی« اگـر 
نـه فراتـر از حافـظ کـه حداقـل در سـطح او صدهـا غـزل 
شـورانگیز سـروده اسـت. دیوان او هم اکنون منتشـر شـده 
و آقـای طباطبایـی می توانـد تهیه کند. شایسـته اسـت آقای 
طباطبایـی به جـای تمسـخر حماسـه دده قورقـود، ترجمـه 
فارسـی آن را مطالعه کند و مقایسـه کوتاهی با حماسـه های 
دیگر از جمله شـاهنامه و ادیسـه و افسانه گیلگمش بنماید 
تـا ببینـد از گذشـتگان مـا چـه متـن اسـطوره ای بـه یـادگار 
مانده اسـت. کسـانی که این حماسـه را ساختگی می دانند، 
اسطوره شناسـی بخوانند نسـخه های خطی به جا مانده این 
متـن مانـدگار را از قرن هـا قبـل، جسـتجو کننـد تـا بداننـد 
اسـطوره، نمی تواند سـاختگی باشـد. البته شخصا به هیچ 
اسطوره ای اعتبار نمی بخشم اما اگر قرار است، بنیادهایی 
برای پاسداشـت حماسـه ها و اسطوره ها بنا نهیم، چرا این 

کار را بـرای همـه اسـطوره ها نکنیـم؟
آذربایجـان  شـاعر  را  فضولـی  سـیدجواد،  احتمـاال 
نمی دانـد بـه ایـن بهانـه کـه او متولـد حلـه اسـت امـا اگـر 
بـا چـه اعتبـاری،  ایـن شـاعر را آذربایجانـی نمی دانیـد، 
نخبـگان ایرانـی مهاجر دیـروز و امـروز را ایرانـی می دانید؟ 
کـه صدالبتـه او)فضولـی( آذربایجانـی و آن ها)نخبـگان 
مهاجر( ایرانی هسـتند. شـما چگونه در روز روشـن شـعار 
الحاق گرایـی می دهیـد و از ایـران بـزرگ فرهنگـی سـخن 
می گوییـد ولـی اجـازه نمی دهید دیگران، شـاعران خـود را 
بنـام خـود بخوانند. گنجه کجاسـت آقـای طباطبایی؟ بلخ 

کجاست؟ سامان کجاست؟ شما واژه مهمی در گفتگوی 
خـود مطـرح کردید: »ممالک محروسـه« خواهش می کنم 
نسـبت ایـن واژه را بـا »مـا« و »ایـران« مشـخص کنیـد. بله 
مـا فرزنـدان ممالـک محروسـه ایم بخشـی پـارس هسـتیم 
بخشـی عـرب، بخشـی تاجیـک، بخشـی تـرک، بخشـی 
کرد و بخش دیگر بلوچ. اگر همه این ممالک محروسـه، 
ایـران تلقی می شـوند پس چرا مسـجد ابن طولـوِن مصر و 
تـاج محـِل هنـد و نیـز شـاعران و بـزرگان این سـرزمین ها 
را ایرانی نمی خوانید؟ مگر پادشـاهان ممالک محروسـه بر 
ایـن سـرزمین ها حکـم نرانده انـد؟ اگـر شـما اعتقـاد دارید 
آذربایجـان، ایـران شـمالی اسـت و بایـد بـه ایران بازگـردد، 
چـرا بـه اعتبـار همیـن حکـم، افغانسـتان را ایـران شـرقی، 
عراق را ایران غربی، تاجیکستان را ایران شمالی و بحرین 
را هم ایران جنوبی نمی خوانید؟ بخوانید خجالت نکشید 

شـما یـک الحاق گـرای بزرگ هسـتید.
شـما به لطف رسـانه های رسـمی، کمـی از حیدربابایه 
سـام شـنیده اید امـا از دیگـر اشـعار ترکـی شـهریار چقدر 
اطـاع داریـد؟ آیـا از شـعر بـزرگ خان نه نـه و شـاهکار 
سهندیه اطاعی دارید؟ می دانید حیدربابا با آن بزرگی، در 
برابر سـهندیه قد خم می کند؟ و می دانید این شـعر بزرگ 
در جواب چه کسـی سـروده شـده؟ شـما بولوت قارچورلو 
را می شناسـید؟ می دانیـد شـهریاِر بـزرگ چـه ارادتی بـه او 
دارد؟ دربـاره ادبیـات مـدرن آذربایجـان چقـدر می دانیـد؟ 
چنـد شـاعر می شناسـید؟ آیـا می دانیـد هم اکنـون صدهـا 
شـاعر چیره دسـت در همیـن شـهرهای آذربایجـان، چنان 
معانـی بلنـد ادبـی خلـق می کننـد کـه اگـر رسـانه و عرصه 
اجتماعی برای جوالن شـعر آن ها بود، اکنون با بسـیاری از 

شـاعران جهـان مغازلـه می کردند؟ 
تولیـدات فزاینده ادبی و فلسـفی و سیاسـی زبان ترکی 
آذربایجانی هـا  اکبـر  جهـاد  می تـوان  را  ایـراِن کنونـی  در 
دانسـت. در عصـر UNهـا این زبـان، روزنامه و هفته نامه 
بـا مصیبت هـای  انتشـاراتی ها،  نـدارد. معـدود  و مجلـه 

مضاعـف مجـوز و پخـش و نشـر مواجـه هسـتند.
آقــای طباطبایــی، کــودکان و جوانــان مــا هماننــد 
حضرتعالــی بــه دلیــل عــدم آشــنایی بــا الفبــا و دســتور 
ــد.  ــی را ندارن ــون آذربایجان ــدن مت ــی خوان ــان، توانای زب
میلیــون هــا تــرِک ایرانــی نمی تواننــد زبــان مــادری خــود 
ــی  ــد. یعن ــده را بخوانن ــر ش ــون منتش ــیند و مت را بنویس
نویســنده های مــا، مخاطبانــی دارند کــر و الل. پای هیچ 
دالری چــه از نــوع بیگانــه امپریالیستی)خوشــبختانه( و 
چــه از نــوع آشــنای نفتی)متاســفانه( بــه ســوی فرهنــگ 
آذربایجــان بــاز نیســت. هیــچ ارگان دولتــی و هیــچ 
ــد.  ــان و فرهنــگ مــا نمی آی ــه کمــک زب ــد ماورایــی، ب ی
و  ممنوعیت هــا  ســنگاخ  در  مــا  فرهنــگ  و  زبــان 
ــی  ــانه جوانان ــر ش ــا ب ــا، تنه ــا و بی پولی ه محدودیت ه
می بالــد کــه شــما در مهربانانه تریــن حالــت آنهــا را 
»هویت چــی« می خوانیــد و البتــه بــا چاشــنی »پان تــرک« 
و »تجزیه طلــب« و »خائــن« و... . شــما جــای خــود 
داریــد عناوینــی کــه دوســتان شــما بــرای مــا خلــق 

کرده انــد در دفتــر نگنجــد.
بــا وجــود همــه ایــن مصائــب، آمــار محصــوالت 
ــگان آذربایجــان، رقمــی ارزشــمند اســت.  فرهنگــی نخب
هم اکنــون تنهــا یــک انتشــارانی، 300عنــوان کتــاب ترکــی 
در انتظــار مجــوز وزارت ارشــاد دارد. 300 عنــوان کتــاب، 
ــه  ــی اینک ــن یعن ــر و ای ــنده و 300 تفک ــی 300 نویس یعن
»مــا« هســتیم حتــی اگــر آنهــا نخواهند و شــما نبینیــد آقای 
طباطبایــی. ایــن عــدد، ســوای همــه آن مــواردی اســت کــه 
وارد مرحلــه نفس گیــر مجوز نشــده اند و در انتظــار هوایی 
بهتــر هســتند. آقــای طباطبایــی، ایــن آثــار نــه پان ترکیســتی 
هســتند، نــه تجزیه طلبانــه، نــه خطرنــاک و نــه تهدیدکننده 
امنیــت ملــی. ایــن آثــار را آن ســوی مرزهــا نمی نویســند، 
اینــان بــه قلــم همیــن فرزنــدان مــا نوشــته می شــوند. اگــر 
شــما می خواهیــد اینهــا را خمیر کنید، بســم الله امــا بدانید 

تفاوتــی بــا کتاب ســوزان تاریــخ نداریــد.
شــما می خواهیــد منابــع موجــود در زبــان ترکــی 
آذربایجانــی را در دو تــرم بــرای مــا تدریــس کنیــد؟ شــما 
چــه تعــداد تــا از ایــن منابــع را دیده ایــد؟ چنــد پاراگــراف به 
ایــن زبــان نوشــته و خوانده ایــد؟ اگــر اینقــدر توانــا هســتید 
ــرای تدریــس زبان هــای اســپانیایی و  بســم الله َمدرســی ب
ــد و همــه را  ــر کنی ــی و ... هــم دای ــی و ژرمن ــی و چین ژاپن
تدریــس کنیــد. چــه بــاک از شــما که دربــاره منابــع زبانی که 
دربــاره آن هیــچ نمی دانیــد حکــم قطعــی صــادر می کنیــد.

عصـر اعتـدال، عبـور از گذشـته و ضـرورت تحول و 
تدبیـر در نگرش هـا و سیاسـت های قومـی

اینـــک کـــه صـــدای تدبیـــر بلنـــد شـــده و هـــوای اعتـــدال 
بـــه مشـــام می رســـد، حداقـــل بخشـــی از حاکمیـــت 
ــو  ــی نـ ــد طرحـ ــه بایـ ــت کـ ــیده اسـ ــاور رسـ ــن بـ ــه ایـ بـ
درانداخـــت و آن پوســـتین وارونـــه را وانهـــاد. بیانیـــه ســـوم 
رییـــس دولـــت یازدهـــم، آشـــکارا بـــه وجـــود تبعیـــض 
و ضـــرورت رفـــع ابعـــاد مختلـــف ایـــن تبعیض هـــا 
ازجملـــه تدریـــس زبـــان مـــادری بصـــورت رســـمی در 
مـــدارس تاکیـــد می کنـــد. در عصـــر اعتـــدال بایـــد یادمـــان 
ـــی در  ـــوه افراط گرای ـــن وج ـــی از دل آزارتری ـــه یک ـــد ک باش
کشـــور مـــا، ناسیونالیســـم افراطـــی اســـت کـــه ایـــران را 
ـــه نظـــر  ـــگ و از هم ـــک فرهن ـــان، ی ـــک زب ـــگ، ی ـــک رن ی
ـــی قومـــی، محصـــول  ـــن بنیادگرای یکســـان می خواهـــد. ای
ـــا  ـــفانه ب ـــه متاس ـــت ک ـــان اس ـــی رضاخ ـــی افراط قوم گرای
پوســـتین فریبنـــده »میهن دوســـتی« در مراکـــز مختلـــف 
قـــدرت نفـــوذ و در اذهـــان اصحـــاب فرهنـــگ و سیاســـت 
ـــا  ـــکار ب ـــذف و ان ـــاب ح ـــن اصح ـــت. ای ـــرده اس ـــوذ ک نف
ـــف  ـــر عواط ـــدن ب ـــوار ش ـــی و س ـــعارهای افراط ـــرح ش ط
ـــه،  ـــر تجزی ـــوه دادن خط ـــدی جل ـــل ج ـــی مث ـــه ایران جامع
ـــد.  ـــع کنن ـــا را تضیی ـــوق قومیت ه ـــد، حق ـــاش می کنن ت
متاســـفانه ایـــن بنیادگراهـــا نمی داننـــد کـــه رادیکالیســـم 
ــا،  ــن رفتارهـ ــد. ایـ ــوپ می زنـ ــود تـ ــه خـ ــواره علیـ همـ
متاســـفانه ایـــران را در پرتـــگاه قـــرار می دهـــد. شایســـته 
اســـت دولـــت اعتـــدال بـــا اتخـــاذ روش هـــای متعـــدل 
در حـــوزه اقـــوام، از حضـــور ایـــن تفکـــر در نهادهـــای 
جایگاه هـــای  در  بخصـــوص  و  سیاســـی  فرهنگـــی، 
ـــور  ـــه حض ـــد ک ـــری کن ـــی، جلوگی ـــق قوم ـــی مناط مدیریت
ــث  ــان، باعـ ــر در آذربایجـ ــالیان اخیـ ــر در سـ ــن تفکـ ایـ
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــرت قوم ـــدید نف ـــان و تش ـــاد خفق ایج
ـــی درانداخـــت و  ـــو در سیاســـت های قوم ـــد طرحـــی ن بای

ـــرد. ـــی ک ـــگاه امنیت ـــن ن ـــی را جایگزی ـــگاه فرهنگ ن
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اولجه بادامارین
سونرا ایسه اونارین
اؤزلری قورودوالر

***
باداماربیلیردیلر

بادامسیز آدام اولماز
آداماربیلمیردیلر

آدامسیزبادام اولماز ؟ 
***

باداماربیلیردیلر
دنیزده قورویاجاق

لیغا باتان قوشارین:
اتی کناردا قالسین

سوموگو چورویه جک
آجی دوزشوران تورپاق
هریئری بورویه جک

***
بادامار قان آغادی

آدامارین حالینا
آدامار باش وئرمه دی

اونارین احوالینا
***

بادامار بیلیردیلر
ماس ماوی اورمو گؤلو

تبریزین کولری دیر
اینسانی روحاندیران
اونون سرین یئلی دیر

***
باداماربیلیردیلر
آداماردا بیلیرلر

گؤلون قوروماسی نین
بیرچوخلوعیللتی وار

 مهندسه لذتی 
میللته ذلتی وار 
باداماربیلمسه لر

آدامار بیلیرلر کی:
حکیم وار، او تاجی* وار

بو دردین عاجی وار
طیب دوکتورو

شـــئـــعـر

)قسمت 2 و پایانی(


