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در ماه گذشته و در میان تمام اخبار »دار«زده 
و »ترامپیزه شده« و ...، که امنیت روانی جامعه 
را به اندازه کافی دچار رخوت کردند، عده ای 
»خودسِر«  و  »سرخود«  »داعشی«نمای 
وطنی اقدام به نمایش وحشت آفرینی کردند 
سخره  به  را  ایرانی«  »شهروند  کرامت  که 
گرفت. عده ای که در نهایت نیز مشخص نشد 
مسئولیت اقدام ناپسند و البته خطرناک آنها 
برای تبلیغ یک فیلم را چه فرد یا گروهی باید 
بر عهده می گرفت. برخی البته گفتند که قبل 
از آغاز این مراسم کذایی، به مردم اطاع رسانی 
شده بود. اما فیلم هایی که منتشر شده نشان 
می دهد جز همراهان برادران »داعشی«نما، 
اینگونه  که  ماجراجویانی  و  انتظامی  عوامل 
مواقع فقط دنبال ِسلفی گرفتن هستند و نشان 
داده اند »داعشی« واقعی و مصنوعی خیلی 
برایشان تفاوتی ندارد، کس دیگری از ماجرا 

خبر نداشته  است!
اینگونه کارها، مضحک ترین و جلف ترین مدلی 
است که با آن بخواهیم ارزش یک پدیده را 
برادران »داعشی«نما و  آیا آن  نشان دهیم. 
مبتکران این طرح مبتذل، با خود فکر کردند 
خطرناک،  و  سخیف  کار  این  با  می توانند 
و  کشور  امنیِت  واای  ارزش  از  گوشه ای 
دهند؟!  نشان  مردم  به  را  حرم«  »مدافعان 
گمان نمی کنم فهمیدن اینکه این کارها از قضا 
موجب وهن ارزش های مد نظر می شود، نیاز 
به سوزاندن فسفر زیادی در مغز داشته باشد! 
پس باید گفت این برادران یحتمل خودشان 
و  رعب  ایجاد  از  انگار  که  دارند  روحیه ای 
وحشت و شنیدن صدای جیغ و فریاد زنان 
و کودکان کشور لذت می برند! دقیقاً همان 

روحیه ای که »داعشی «های واقعی دارند! 
تاسف آورتر اینکه در بخشی از فیلم منتشر 
نفر  یک  که  اعتراضی  به  واکنش  در  شده، 
نسبت به ترس و وحشتی که به جان همسر 
برادران  از  یکی  می کند،  افتاده  فرزندش  و 
که  بهتر  »همان  می گوید:  »داعشی«نما 
این اتفاق، واقعیش در ایران بیفته!« منظور 
ایشان این است که شما حق ندارید سر مِن 

»داعشی«نما داد بزنید! این امنیتی که دارید 
و اینکه »داعشی«های واقعی اینجا نیستند را 
مدیون من و امثال من هستید! خیلی دوست 
دارم به این برادر »داعشی«نما بگویم: فقط 
یک دقیقه -و نه بیشتر- به نگاه عجیب، نافذ 
و پر از حرف »محسن حججی« که در اسارت 
ایرانی؟«  »چیدوری  ریش قرمِز  زامبی  یک 
هم  باز  آیا  ببین  بعد  و  کن  نگاه  بود  اسیر 
می توانی اینچنین طلبکارانه با هموطنت که به 
وحشت زده شدن همسر و فرزندش اعتراض 
دارد، سخن بگویی؟! آیا در نگاه »حججی«ها 
نگاه طلبکارانه از ملتش می بینی که منتش را 
امثال تو بخواهند بر سر این ملت بگذراند؟! 
آیا امثال او برای اینکه ارزش اعتقاد خود را 
به  را  نشان دهند، کرامت هموطن خویش 
بازی گرفته اند؟! قطعاً پاسخ این سواات منفی 
است و تمام افرادی که برای تبلیغ یک فیلم، 
نقش  تحقیرآمیز  و  این سیرک مسخره  در 
داشتند، باید شرمسار »حججی«های این آب 

و خاک باشند.
همچنین از دستندکاران طراحی و اجرای این 
نمایش سخیف باید پرسید: آیا با انتخاب این 
مجتمع، جامعه ی هدف خاصی را خواستید 
انذار دهید؟! یک بار حداقل به چهره و پوشش 
کسانی که در مراسم حججی آمدند نگاه کنید. 
بخش اعظم آنها همان پوشش و چهره ای را 
دارند که در این مجتمع دنبال انذار آنها بودید! 
حداقل همین خانمی را که در فیلم منتشر 
شده در این مجتمع به »ابراهیم حاتمی کیا« 
معترض می شود نگاه کنید! همانطور که خوِد 
بانو می گوید او همان است که هست؛  این 
با همان ظاهر و باطن. پوشش مورد پسند 
شما را هم ندارد، در عین حال اما به ارزش و 
احترام واایی که برای »مدافعان حرم« و تمام 
شهدای راه دفاع از امنیت این سرزمین قائل 

است، اذعان می کند.
تا کی قرار است برای زنده ماندن یک ارزش 
از خوِد آن ارزش هزینه کنید؟! فهمیدن اینکه 
با این کار بیشترین آسیب را بر آن ارزش وارد 
می کنید اصاً سخت نیست. کدام روانشناس، 
انسان شناس یا جامعه شناسی به شما گفته که 
برای اینکه مردم کشور، ارزش آرامش و امنیت 
را متوجه شوند، باید اینها را برای دقایقی به 
آنها سلب کرد؟!  از  هر طریقی که می شود 
حتی به قمیت به سخره گرفتن کرامت شان! 

و در ذهن خود  دارند  مردم خودشان عقل 
با  می توانند این کار را انجام دهند و نهایتاً 
و  شام«  وقت  »به  مانند  فیلم هایی  دیدن 
»پایتخت5« با خوی وحشیانه داعشی ها آشنا 
می شوند. نیازی به این نیست که فضای واقعی 
زندگی  به  را  آنها  و  بسازید  را  »داعشی«ها 

واقعی مردم بیاورید! 
برادر »داعشی«نمای ریش قرمز با گریم همان 
خشمگینانه  مشهور،  ایرانی؟«  »چی دوری 
از سر میز رستوراِن »مجتمع کورش« یک 
و  میزند  آن  به  گازی  و  برمی دارد  ساندویچ 
به گوشه ای پرت می کند. آن  را  آن  سپس 
یکی از غرفه پاستیل فروشی تعدادی پاستیل 
برمی دارد و به هوا پرتاب می کند و دیگری 
هم با اسب و شمشیرش در طبقات مجتمع 
قدم می زند و شعارهای »داعشی«ها را سر 
می دهد! کل هنر و خاقیت تان برای نشان 
گروه  این  بودِن  رذل  و  بودن  وحشی  دادن 
همین بود؟! باز جای شکرش باقیست برای 
اینکه مردم را از نزدیک با جنبه های گوناگون 
اعمال »داعشی«ها آشنا کنید، بیش از این 
جوگیر نشدید و رفتار آنها با زنان و کودکان 

را به تصویر نکشیدید!
به راستی فکر این را نکردد که افراد زیادی در 
آن مجتمع و در آن ساعت روز وجود دارند که 
امکان انواع مشکات جسمی و روحی جدی 
و حتی مرگ برای آنها محتمل باشد؟! مگر 
در همین زلزله های شوخی طور اخیر تهران 
ندیدید که چند نفر بر اثر وحشت حاصل از 
آن آسیب جدی دیدند و حتی گفته شد چند 

نفر جان خود را نیز از دست دادند. 
باید از متولیان امر درخواست کرد حاا که 
جانفشانی های  با  را  واقعی  »داعشی« های 
جوانان همین آب وخاک شکست دادیم؛ یکی 
جلوی »داعشی«نماها را بگیرد! ای کاش چند 
»مجتمع  روز  آن  حاضران  یا  کسبه  از  نفر 
کورش« وقتی را برای پیگیری شکایت جدی 
»داعشی«نما  پشمینه پوش  برادران  این  از 
صرف می کردند یا حداقل یک نهاد رسمی 
به عنوان مدعی العموم چنین کاری را انجام 
»داعشی«های  به جز  زین پس،  تا  می داد. 
واقعی کسی به خودش جرات این را ندهد 
که با امنیت و روح و روان مردم این سرزمین 
بازی کند و کرامت شهروند ایرانی را به سخره 

بگیرد!

کرامت »شهروند ایرانی«  نباید خدشه دار شود!

آنچه به کس نتوان گفت

رضا کدخدازاده

2

دکتر جواد هیئت و کارنامه فرهنگی وی

از جراحی قلب 
تا قلب حقیقت

دکتر جواد هیئت، از پیشتازان جراحی قلب در ایران بود. 
از سپری  پس  و  آمد  دنیا  به  تبریز  در  به سال 1304  وی 
کردن تحصیات ابتدایی و متوسطه و دو سال نخست رشته 
پژشکی، برای ادامه آموزش به استانبول و پاریس رفت و با 
پایان بردن دوره دانشگاهی، در سال 1331 وارد ایران شد و 
21 مرداد 1393 در باکو درگذشت.  پدر وی »علی هیئت«  از 

دوستان سیدحسن تقی زاده بود. ..

 پاسخی به مغالطه هشتاد ساله بودن نام ایران 

ایران، نامی کهن
فدرالیسم و عدم تطابق آن با ساختار تاریخی، فرهنگی ایران

ایران یکپارچه

 هویت سیاسی ایران در عصر قاجار

مملکت قدیمه ی ایران زمین

 گزارش تاریخ نویس مصری

مملکت ایرانی ها، قلب دنیا



دکتر جواد هیئت، از پیشتازان جراحی قلب در ایران 
بود. وی به سال 1304 در تبریز به دنیا آمد و پس از 
سپری کردن تحصیات ابتدایی و متوسطه و دو سال 
نخست رشته پژشکی، برای ادامه آموزش به استانبول 
در  دانشگاهی،  دوره  بردن  پایان  با  و  رفت  پاریس  و 
سال 1331 وارد ایران شد و 21 مرداد 1393 در باکو 
درگذشت.  پدر وی »علی هیئت«  از دوستان سیدحسن 
از دوره جنگ  بود. )هیئت، 1385: 72( وی  تقی زاده 
اتحاد اسام جذب  جهانی اول و تحت عنوان انجمن 
عثمانی شد. در زمان جنگ جهانی دوم نیز در حزب 
کبود به طرفداری از آلمان ها فعال بود و پس از شهریور 
20، در تهران مؤسسه ای را به نام »کلوب آذربایجانیان« 
راه اندازی کرد. در دولت مصدق )قبل از 31 تیر( وزیر 
دادگستری شد؛ اما با برافتادن دولت، در زمان محاکمه 
مصدق رئیس دیوان عالی کشور شد و در محاکمه مصدق 
نقش فعال داشت؛ به طوری که یکی از نامه های مصدق 
 در بیان غیرقانونی بودن دادگاهش خطاب به وی بود. 
هیئت در مدت 48 سال دوره پزشکی، کارنامه درخشان 
علمی از خود به جای گذارد و مقاات متعدد علمی در 
این باره منتشر ساخت. گفته می شود وی در سال 1341 
به انجام نخستین عمل جراحی قلب باز در ایران موفق 
شد و موفقیت های دیگری از این دست نیز در کارنامه 
علمی وی درج شده است )هیئت، 1389: 7(. سفر علمی 
هیئت به ترکیه، در دورانی انجام شد که کشور دچار 
آشفتگی فراوانی شده و متفقین ایران را به اشغال درآورده 
بودند. در این زمان هر یک از دولت های بزرگ در پی 
گسترش نفوذ در ایران و به ویژه در میان تحصیل کردگان 
بود. دولت ترکیه نیز که تاش داشت از این وضعیت سود 
جوید، به 120 نفر از جوانان ایرانی بورسیه تحصیلی داد 
در آن جا به تحصیل بپردازند. زمانی که کشور تا اندازه ای 
آرامش خود را بازیافت، دولت قوام طی اباغیه ای از این 
دسته از دانشجویان خواست که به میهن بازگردند و 
همه دانشجویان، به غیر از هیئت و پسرخاله وی به انجام 

خواسته دولت متبوع خود گردن نهادند. 
می شود،  مربوط  وی  علمی  زندگی  به  که  آن جا  تا 
هیئت را باید مردی تاشگر دانست که خدمات علمی 
شایان توجهی از خود به یادگار گذارده است، اگرچه 
نحوه جذب وی به شهربانی و همکاری با بخش های 
غیرآکادمیک شهربانی تاکنون در هاله ای از ابهام باقی 
مانده و آزمایش های پزشکی وی بر روی ده ها سگ زنده 
)هیئت،  شهربانی  بیمارستان  محرمانه  بخش های  در 
1389: 7( شاید امروز به مذاق طرفداران محیط زیست 
و حقوق حیوانات چندان خوش نیاید و در زمره شکنجه 
روی  بر  پزشکی  آزمایش های  شود.  تلقی  حیوانات 
حیواناتی مانند سگ و یا اسب که از سیستم عصبی و 
عاطفی برخوردار می باشند، موجب تأثیرات روانشناختی 
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خدمات هیئت به آرمان های پان ترکیستی چنان روشن بود که وی بارها تاش کرده امکان طرح اتهامی در این زمینه را از بین ببرد و در دو
دفاع از خود می گوید که »من آن سوی ارس را تا »دربند« گوشه ای از خاک ایران می دانم که روس ها به زور از مام وطن جدا کرده اند و 
مردم آذربایجان شمالی را هم مانند خاقانی شیروانی و نظامی گنجه ای، ایرانی می شمارم« این در حالی است که جواد هیئت سالهای پایانی 
عمر خویش را در باکو گذراند و نشان عالی خدمت را از الهام علی اف رئیس جمهور مادام العمر جمهوری آذربایجان دریافت کرد و 

همچون شهروندی مطیع به وی خدمت کرد و در سال 93 نیز درگذشت و در قبرستان فخری باکو دفن شد.

نمایشگاه های »گزیده نامه نگاری های عهد قاجار در کاخ گلستان«، 
»عکس باسمه ای آلبوم خانه کاخ گلستان«، »فرش های کاشان در 
کاخ و تأثیر آن در مناطق دیگر« به نمایش گذاشته می شود.

کاخ گلستان گنجینه ای از هنر دوره قاجار است که برای معرفی این 
گنجینه، سه نمایشگاه در هفته میراث فرهنگی برگزار می شود، در 

نمایشگاه »گزیده نامه نگاری های قاجار در کاخ گلستان« بیش از ۱۰۰ پاکت نامه مصرف 
شده و نشده، انواع سربرگ های مصور و غیر مصور، برچسب پاکت ها و نامه ها، نمونه هایی 
از نامه ها، تلگراف ها و برخی از اشیای مورد استفاده در نامه نگاری از دوره ناصرالدین شاه 
قاجار تا انقراض این سلسله به نمایش گذاشته می شود. قدیمی ترین اثر، مربوط به پاکت 
و سربرگ مظفرالدین شاه و برچسب زمان ناصرالدین شاه است، همچنین حدود ۶۰ هزار 
پاکت نامه و سربرگ استفاده شده و نشده قاجاری در کاخ گلستان وجود دارد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ  موزه گلستان درباره برگزاری 
نمایشگاه عکس با چاپ لیتوگرافی برای نخستین بار در این 

مجموعه گفت: در این نمایشگاه 30 قطعه عکس با چاپ 
لیتوگرافی و تکنیک باسمه و گراور به نمایش گذاشته می شود، 

این تکنیک ها اروپایی بوده و متعلق به اواخر قرن 18 تا 20 
میادی است.  موضوعات این نمایشگاه در کاخ موزه گلستان معرفی شخصیت های 

شاهزادگان و تصویری از ناپلئون بناپارت، زن عثمانی، دختر فرانسوی، جشن 
روستایی، یگان پیاده نظام، نمایی از کلیسا در مسکو، مناظری از فواره، اقوام مختلف، 

پرندگان شامل طوطی و دارکوب است.
 این نمایشگاه از دوم خرداد ساعت 14 افتتاح و به مدت دو هفته در مجموعه میراث 
جهانی کاخ گلستان واقع در میدان ارگ از ساعت 9 تا 18 میزبان هنردوستان است.

برگزاری سه نمایشگاه
 در کاخ گلستان      

نمایش 30  قطعه عکس 
در آلبوم خانه کاخ گلستان  

مخرب بر روی آزمایش کنندگان شده و آنان را دچار 
تنش های عصبی فرساینده می کند. بنابراین تاش شده 
است با محدودکردن فوق العاده آزمایش های علمی بر 
جانوران، حتی اامکان موجوداتی با درجه هشیاری یا 
عصبی پایین ترین و در شرایط بسیار محدود انتخاب 
شوند تا دانشجویان از تنش های عصبی حاصله برکنار 

بمانند؛ چیزی که متأسفانه 
دکتر هیئت با افتخار بدان 
می پرداخت. ریشه این نوع 
رفتارها را می توان در دوران 
کودکی دکتر هیئت جتجو 
کرد. وی در خاطرات خود 
که با عنوان »خاطرات من 
و پدرم« منتشر شده بارها 
بزرگتر،  برادر  خشونت  از 
خواهر بزرگتر و خدمتکار 
پدرش در ضرب و شتم و 
سختگیری بر فرزندان یاد 

کرده است.
عامان  فرار  زمان  از 
آذربایجان  در  سرخ  ارتش 
پهلوی،  رژیم  سقوط  تا 
برخی  کانون  آذربایجان 
آرمانگرایان  فعالیت های 
مقابل  در  و  بود  چپ 
فرهنگی  سیاست های 
واکنش  وقت،  حکومت 
خاصی صورت نمی گرفت و  
اغلب فعالیت های ممنوعه 
سیاسی، بر گرد مذهبیون 
و جنبش های کمونیستی 
پیروزی  فردای  از  بود. 
انقاب که چپگرایان خود 
را در فضای سیاسی بازنده 

احساس می کردند، خود را ناامید و درمانده تر از پیش 
یافتند و گرایش آلترناتیو چپ در آذربایجان، جای خود 
را به تمایات قومگرایانه سپرد. تبلیغات قومگرایانی که 
ناگاه در فضای سیاسی پدیدار شدند، حول محور  به 

اقوام در رژیم پیشین بود؛ اگرچه اغلب آنان  سرکوب 
هیچ گونه مدرک قابل توجهی غیر از چند بخشنامه در 
سطح مدیران پایین رده دولتی در اختیار نداشتند. تبریز 
پس از انقاب به میدان این کشمکش ها بدل شده و با 
تشکیل حزب خلق مسلمان و ایجاد غائله، کار تا رویارویی 
نیروهای تازه تأسیس نظامی و تصرف صدا و سیما نیز 

پیش رفت.
فضای  در  که  هیئت 
از  نامی  دیروز  تا  سیاسی 
وی در میان نبود و حتی 
کارگزاران  با  خوبی  روابط 
به  و  داشت  پهلوی  رژیم 
عضویت  به  خودش  گفته 
لژ فراماسونری نیز درآمده 
بود. هیئت به همراه برخی 
دیگر از قومگرایان در چنین 
فضایی ظاهر شدند. تعداد 
گروه های  و  نشریه  زیادی 
یک  داعیه  که  سیاسی 
عمر مبارزه با رژیم پهلوی 
مدرکی  هیچ  و  داشتند 
برای ادعای خود نداشتند، 
وجود  هیئت  با  همسان 
داشتند که در آذربایجان و 
تهران و دیگر مناطق قومی 
می شدند.  دیده  کشور 
دلیل  به  آن ها  از  بسیاری 
تندروی و انتقادات تند از 
با  وقت،  انقابی  حکومت 
موانع بازدارنده مواجه شده 
و از ادامه کار ناگزیر شدند؛ 
اما هیئت و همکارانش که 
مجله ای به نام »وارلیق« را 
به  بودند،  کرده  راه اندازی 
لحاظ سیاست اعتدال ظاهری و برنامه های درازمدتی که 
چندان برای سیاسیون وقت قابل درک نبود، توانستند 

حضور خود را حفظ نمایند.
تردیدی نیست که اگر دکتر جواد هیئت به همان رشته 

طبابت خویش می پرداخت، می توانست پزشکی سرآمد 
و نامدار در رشته کاری خویش شده و به کامیابی های 
بسیار بزرگتری دست یابد؛ اما فعالیت های وی در زمینه 
لکه دار ساخت.  زیادی  تا حد  را  وی  کارنامه  سیاسی، 
این که نقشه ترکیه در جذب تحصیل کردگان ایرانی و 
آموزش آنان برای روزهای بحرانی تا چه حدی موفق 
بوده، به زودی در شخصیت جدید هیئت هویدا گشت. 

هیئت اظهار می کند که  »در زمان رژیم آریامهری و بعد 
از انقاب نیز دانشجویان زیادی برای تحصیل به ترکیه 
رفته اند؛ به طوری که هم اکنون هزاران تحصیل کرده آن 
دیار در رژیم جمهوری اسامی مشغول خدمت هستند 
و تا به حال جز خدمت صادقانه چیزی از آن ها دیده 
نشده است« )هیئت، 1385: 32(. این درست است که 
هم میهنان زیادی داریم که فارغ التحصیل ترکیه بوده و 
هم اکنون مشغول به خدمت به کشور هستند، ولی تاش 
وی برای مبرا دانستن شخص خود از اغراض سیاسی ای 
که در ترکیه کسب کرده بود، چندان کارگر نبوده است 
و تأثیر ملی گرایان پان ترک بر منش سیاسی وی، در 
اولین فرصت پدیدار گشت. وی فاقد هرگونه تخصصی 
در زبان شناسی و تاریخ بود؛ اما در روزهای بحرانی پس 
از انقاب، فضا را برای آمال خود مساعد دیده و از رشته 
تخصصی خویش عدول کرده و در چهره یک زبان شناس 
و مورخ به طرح مباحثی پرداخت که جدای از بی پایگی 

آن ها، سرشار از تناقض و غرض ورزی بود.
می شود،  تاریخی  مباحث  وارد  که  آن جا  در  هیئت 
سعی دارد چهره یک تاریخ شناس بی طرف را بگیرد و 
نتیجه گیری های خود را مبتنی بر داده های تاریخی و 
تاریخ نگاری کاسیک سازد. چنان که در مورد آذربایجان 
و ترکیه و حتی آسیای مرکزی، با نقل قول مورخین 
نامدار، بر مهاجرت ترکان به این مناطق صحه می گذارد 
و از جایگزینی زبان آذربایجان، قفقاز، آناتولی و آسیای 
دانشمندان  اغلب  آن چه  بنابر  می راند:  سخن  مرکزی 
زبان شناسی معتقدند، موطن اصلی و اولیه اقوام ترک، 
در آسیای مرکزی مناطق میان کوه های اورال و آلتای 
بوده است.. مثاً هون ها به علت خشکسالی و اوغوزها 
به دلیل ازدیاد جمعیت و نداشتن مراتع کافی، مجبور 
به مهاجرت شدند )هیئت، 1380: 3-4( و یا می گوید 
که: اوغوزها که اجداد ترکان آسیای صغیر و آذربایجان 
و عراق و ترکمن ها را تشکیل می دهند، قبل از آن که 
اسام بیاورند، در شمال ترکستان زندگی می کردند. به 
اورخون  و سنگ نوشته های  چینی  منابع  از  طوری که 
معلوم می شود، اوغوزها در فاصله قرون 7 - 8 میادی در 
مناطق جنگلی و کوهستانی اؤتوکن )در سیبری( زندگی 
می کردند )هیئت، 1380: 114( و علیرغم این که بارها 
به مهاجرت غزها و اوغوزها به آذربایجان و آناتولی اشاره 
می کند، اما در مورد آذربایجان، آن جا که باید خواننده 
قومگرا را اقناع کرده و مخاطب بی طرف را نیز در رد 
مسلمات تاریخی مبنی بر سابقه زبانی این منطقه با خود 
همراه کند، از یورش اقوام بیابانگرد هون و خزر و اسکان 
برخی از قبایل ترک توسط ساسانیان در این پهنه سخن 
می راند )هیئت، 1380: 169( تا ناخودآگاه این نتیجه را 
پیش آورد که یورش ها و دست اندازی اقوام غیرمتمدن به 
ایران و حتی روم شرقی، خودبه خود پدیدآورنده حق و 
حقوقی تاریخی بوده و باشندگان امروزی این سرزمین ها، 
به رسمیت  را  و شبیخون ها  ترکتازی ها  آن  باید حق 
بشناسند و ناگزیر از این می شود که مشاور معاویه را 
مؤید سخن پردازی های خود کند که: »این جا از قدیم 
کشور ترکان بود« )هیئت، 1380: 170( با این حال، بقیه 
سخن با یک تناقض به سوی استنادات و ادله محکم 
تاریخی می گرود و سیر دگرگونی زبانی آذربایجان در 
دوره سلجوقیان و به خصوص مغوان را به صورت گسترده 

بیان می کند )هیئت، 1380: 171 به بعد(. 
وی بدون هیچ مدرک و استناد تاریخی، می گوید که در 
تمام دوران سلطنت پهلوی بیش از نصف مردم ایران 
از حقوق اولیه انسانی یعنی آزادی زبان و فرهنگ خود 
محروم بودند. در مورد زبان ترکی آذری، رژیم سابق ادعا 
می کرد که زبان آذربایجان در قدیم فارسی بوده و در 
اثر فشار اشغال گران مغولی، ترکی جای زبان فارسی را 
گرفته؛ بنابراین، زبان فعلی عاریتی است و باید متروک 
شود )هیئت، 1385: 12(؛ در دوران پنجاه ساله پهلوی که 
نه تنها نوشتن ترکی که حتی صحبت به آن زبان هم در 
جاهای رسمی قدغن بود و نویسندگان و شعرای مردمی 
ترک زبان را به بهانه های سیاسی سربه نیست می کردند و 
یا تحت شکنجه قرار می دادند، کدام قصبه، دهکده و یا 
خانواده مناطق ترک نشین را فارسی زبان کردند؟ )هیئت، 
1385: 83(؛ در زمان شاه سابق که غرب زدگی به حد اعا 
رسیده بود، به طوری که بیش از 50 درصد نام مغازه های 
نوحه  فرنگی داشت، چاپ یک صفحه  نام های  تهران 
ترکی هم ممنوع بود و اگر در کتابی یک کلمه ترکی 
دیده می شد، از طرف عمال سانسور پهلوی، قبل از حذف 
آن اجازه چاپ داده نمی شد )هیئت، 1385: 112(. کامًا 
هویداست که بیان احساسی و ادبیات غیرعالمانه دکتر 

دکر جواد هیئت و کارنامه فرهنگی وی

از جراحی قلب تا قلب حقیقت

ادامه...

هیئت در این باره، خالی از واقعیت می باشد. در زمان پهلوی اگرچه 
دستگاه های اطاعاتی کنترل محسوس و نامحسوس بر جریان 
گردش اطاعات و چاپ و نشر داشتند، اما انبوهی از کتاب ها به 
ترکی آذری در تبریز چاپ و نشر می شد و مگر شاهکار حیدربابایه 

سام استاد شهریار در همین دوره خلق و به کرات منتشر نشد.
هیئت نخست تاش دارد که ثابت کند زبان مردم منطقه آذربایجان 
در گذشته فارسی نبوده است. این ادعا البته تا حد زیادی درست 
می نماید و چنان که پیداست، زبان فارسی در میان خواص و افراد 
فرهیخته جامعه گفت و شنود یا نگارش می شده و مردم عامه از 
زبان پهلوی آذری برای گفتگو استفاده می کرده اند. خود وی یکبار 
باز در پی طرح ادعاهای قومگرایانه  این امر صحه گذاشته و  بر 
می افتد و می گوید: »وقتی از زبان مردم و یا ملتی و یا قومی صحبت 
می شود، زبان زمان حال منظور نظر است نه زبانی که هزار سال 
قبل به آن تکلم می شده. زبان قدیم، جزو تاریخ است و باید در 
مبحث تاریخ زبان ها مورد بررسی قرار گیرد. به عاوه، زبان قدیم 
مردم آذربایجان، لهجه های مختلف آریایی بوده که بعد از مهاجرت و 
مهاجمت های اقوام ترک زبان متروک و در زبان آن ها مستهلک شده 
است. نمونه هایی از بقایای این لهجه ها به نام تاتی در اطراف خلخال 
و شمال باکو هنوز هم باقی است و کسروی ضمن بررسی این لهجه 
را زبان آذری نامیده است« )هیئت، 1385: 12(. طرح این مباحث 
یا ذکر بدیهیات تاریخی، هرگز نتوانست از وی چهره ای منصف و 
تاریخ نگاری میانه رو بسازد زیرا وی جایی حقیقت را صادقانه ذکر 
می کرد و در جایی دیگر با الفاظ و برچسب هایی که یادآور ادبیات 
حزب توده بود، آن را از بنیان رد کرده و خاف آن را اظهار می نمود: 
»تبلیغات شوونیستی و پان فارسی و کودکانه رژیم پهلوی درباره 
فارس زبان یا ایرانی زبان بودن مردم آذربایجان در گذشته، اشتباه 

است« )هیئت، 1385: 44(. 
رونویسی  با  فارسی،  به  ترکی  زبانی  برتری  طرح  برای  هیئت 
تصحیحاتی که از کتاب »محاکمة اللغتین« علیشیرنوایی در ترکیه و 
یا شوروی سابق  انجام شده بود، آن را با افزودن پاره ای مطالب دیگر، 
به نام »مقایسة اللغتین« تغییر و در یکی از شماره های نشریه وارلیق 
به چاپ می رساند . پرداختن دکتر هیئت به این امر و گرفتار آمدن 
در دامن مفاخره های قومی و زبانی، بیش از پیش روشن می سازد 
که ادعای وی درباره آموزش زبان ترکی در آذربایجان، پرده ای برای 
اهداف کان قومی و ملت سازی و فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی 
نژادپرستانه برای محافل پان ترکی در سرزمین آمال خود ترکیه 
است. در مقدمه کتاب خود اقرار می کند »هنگامی که واژه های 
موجود در تمام زبان ها را فهرست کنیم که دقیقاً 300 واژه دست 
می یابیم ]که در همه زبان ها مشترک هستند[ )هیئت، 1379: 11( 
و با این حال، تاش دارد همچنان تفاوت های واژگانی دو زبان را 
دلیلی بر برتری زبان ترکی بر فارسی تلقی کند. وی در این کتاب 
1700 کلمه از ترکی آذری را به جای واژگان ترکی جغتایی نهاده 
که به گمان وی در فارسی همسانی برای آن ها نمی توان یافت. به 
طور مثال گونه های مختلف مفهومی واژه »آغری به معنی درد« را 
برمی شمارد که می پندارد همانند آن ها در فارسی وجود ندارد  و 
این غنای لغات)!( را گواه ادعای خود می انگارد. ضدیت با ایران و 
ایرانی، از دیرباز با حمله به زبان فارسی عجین بوده است. اما کاخ 
بلندی را که فردوسی برافراشته بود و از بالکان تا بنگادش و از 
اویغورستان تا مصر و از تاتارستان تا سواحل خلیج فارس محبوب 
اهل فرهنگ بود، نمی توان با کارهایی غیرعلمی نظیر مقایسةاللغتین 
تخفیف داد. غرض ورزی هیئت اگرچه کاماً آشکار و بدیهی است، 
با این حال وی به جایگاه برجسته زبان فارسی اعتراف کرده و باز 
تاش دارد که نیات خود را در این زمینه موجه سازد: »زبان فارسی 
یکی از زیباترین و شیرین ترین زبان های دنیاست و شاید بهترین 
زبان برای سرودن شعر باشد. زبان فارسی قرن ها محمل عشق و 
عرفان و پیام آور محبت و دوستی و زیبایی بوده و با نیروی محبت 
و عرفان، دل ترکان و پادشاهان ترک و مغول و دیگران را تسخیر 
کرده و زبان دربار پادشاهان ترک، هند )بابری ها( و ایران، عثمانی 
و مصر )ممالیک( و مردم بااحساس این کشورها بوده و کوتاه سخن، 
زبان دل ما بوده و هست. متأسفانه در زمان پهلوی، تحمیل به زور 
و تحقیر و جریمه، جای محبت را گرفت و در نتیجه زبان فارسی تا 
حدودی شیرینی خود را از دست داد« )هیئت، 1385: 79(. تناقض 
در سخن گویی و پرش از شاخه ای به شاخه ای دیگر، ویژگی شاخص 
هیئت بود. در این جا نیز دگرباره ضمن تحقیر زبان فارسی، سپس 
اعتراف به جایگاه ممتاز آن، مسئله نژاد و زبان را امری سطحی 
می شمارد و بر پیوستگی و پیوند قاطع مردم آذربایجان و ترکان با 
سایر هم میهنانشان انگشت می گذارد: »زبان یک مفهوم فرهنگی و 
اجتماعی است و ارتباطی با نژاد ندارد. نژاد، مجموعه ویژگی های 
ظاهری و جسمانی )مانند رنگ پوست، مو، شکل جمجمه و صورت 
و ...( است و به نظر قاطبه دانشمندان، فقط سه نژاد در دنیا وجود 
دارد که عبارت اند از نژاد سفید، سیاه و زرد. بنابراین، ترک زبان ها 
هم مانند فارس ها از نژاد سفیدند و اختافی از این لحاظ با سایر 
هم وطنان ندارند« )هیئت، 1385: 84( و البته بازهم قلمفرسایی 
می کند که ثابت کند ترکان یاکوت و چوواش و اویغور که به تعریف 
وی از نژاد زرد هستند، با مردم آذربایجان از یک ریشه اند و یک 
آذری باید پیش از دیگرهم وطنانش، با اقوام یادشده احساس همدلی 

و همبستگی نماید .
خدمات هیئت به آرمان های پان ترکیستی چنان روشن بود که وی 
بارها تاش کرده امکان طرح اتهامی در این زمینه را از بین ببرد 
و در دفاع از خود می گوید که »من آن سوی ارس را تا »دربند« 
گوشه ای از خاک ایران می دانم که روس ها به زور از مام وطن جدا 
کرده اند و مردم آذربایجان شمالی را هم مانند خاقانی شیروانی و 
نظامی گنجه ای، ایرانی می شمارم« )هیئت، 1385: 113( و جایی 
هم در دفاع از اقدامات ضدایرانی حزب مساوات قفقاز و سرقت 
نام  تاریخی آذربایجان می گوید که رسول زاده احتمااً قصد داشته 
جمهوری آذربایجان را به ایران بازگرداند )هیئت، 1385: 19(. این 
در حالی است که جواد هیئت سالهای پایانی عمر خویش را در باکو 
گذراند و نشان عالی خدمت را از الهام علی اف رئیس جمهور مادام 
العمر جمهوری آذربایجان دریافت کرد و بارها با علی اف دیدارهای 
صمیمانه داشت و هم چون شهروندی مطیع به وی خدمت کرد و 

در سال 93 نیز درگذشت و در قبرستان فخری باکو دفن شد.
دکتر جواد هیئت خود آگاه بود که مطرح کردن مباحث قومی و 
حمله به ملیت ایرانی و ده ها عمل دیگر که آن ها علیه ایران و ایرانیت 
انجام می دادند، همان برنامه ها و ادبیاتی بود که پان ترکان ترکیه آن 
را پیش می بردند. بنابراین سعی می کند بی خطری پان ترکیسم را 
برای آینده ایران و به ویژه آذربایجان تلقین نماید و با نقل قول از 
آتاترک به ایرانیان اطمینان خاطر می دهد که ترکیه هرگز در پی 

طرح تئوری های الحاق گرایانه آذربایجان نخواهد بود:
ادامه در صفحه 4

اظهار و انکار مداوم یک مطلب، 
عارضه ای است که متأسفانه دکتر 
هیئت بدان گرفتار بود که حکایت 
از شخصیتی روان نژند و هیستریک 
داشت و ممکن است برآمده از خاطره 
دوران تلخ آزمایش های پزشکی 
غیرانسانی در بخش های محرمانه 
شهربانی یا تبلیغات ناسیونالیست های 
ترکیه در دوران سکونت در آن 
کشور و مقدم بر آن ها، کارنامه 
تیره پدرش در پیوستن به عثمانی و 
محاکمه نخست وزیر ملی گرای ایران 
یعنی دکتر مصدق بوده باشد. وی تا 
پایان عمر از این عارضه در رنج بود 
و بین اظهار صادقانه حقیقت و انکار 
مغرضانه آن در تردید بود و محیط 
و پیشامدهای زندگی به گونه ای رقم 
خورده بود که یک جراح قلب را به 
قلب واقعیت ها واداشته بود. شوربختانه 
وی راهی را در پیش گرفت که 
کارنامه علمی خود را شدیداً به زیر 
پرسش برد و ماترک خود را به راهی 
هدایت نمود که پدر و خود وی آن را 
آزموده بودند و جز بردن عرض خود و 
زحمت دیگران، دستاوردی نداشتند .
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خطا های شناختی و نشانه های تفکر 
ایدئولوژیکی در میان پانرک ها

 )brand( سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد طراحی ملی نماد گردشگری ایران را با هدف تقویت نمانام
گردشگری ایران به صورت رقابتی برگزار کند. متقاضیان می توانند برای نام نویسی و تکمیل فرم شرکت 
و بارگزاری طرح های اجرایی از طریق فرمی که در پایگاه اطاع رسانی این سازمان قرار داده شده است، 
اقدام کنند. عاقه مندان می توانند فرم شرکت در فراخوان و تعهد اصالت نماد ملی گردشگری را از پایگاه 

اطاع رسانی http://bpms.ichto.ir/web/automation/tbrand دریافت کنند.
عاقه مندان تا 30 خرداد فرصت دارند طرح های خود را از این طریق ارسال کنند. طرح ارسالی باید برخاسته از ویژگی 
هویت اسامی-ایرانی کشورمان باشد. به زبانی گویا و جامع، در برگیرنده جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی گردشگری 
کشور بوده و موجب تبلیغ، تشویق و ترویج ظرفیت های گردشگری کشور در سطح داخلی و بین المللی شود. ویژگی های 
ملی مشترک کشور ایران را بازتاب دهد و به قومیت، دین یا فرهنگی خاص محدود نباشد. بیانگر تنوع و گوناگونی اقلیمی 
و فرهنگی ایران باشد. تنوع زیست محیطی ایران در آن لحاظ شده باشد. به حوزه فرهنگی و تمدنی کشور ایران اختصاص 

داشته باشد و حتی المقدور نماد به کار رفته به طور خاص و منحصراً مشترک با کشورها و فرهنگ های دیگر نباشد.

فراخوان طراحی 
نماد ملی گردشگری

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 21  8 صفحه

جيلوها  وقايع  ماجرای  رسيده:  پرسش 
در آذربايجان  و کمک ارتش عثمانی به 

مردم اروميه چيست؟

میان  ترکی  گرایشات  و  عایق  وجود  ادعای 
حکومت عثمانی و ساکنان غرب آذربایجان که 
بر اساس آن عثمانی ها برای نجات جان اهالی 
عمل  وارد  جیلوها  تحرکات  قبال  در  ارومیه 
شدند، حتی با نگاهی ااجمالی به تاریخ ارومیه 
کاما رد می شود. شاید بتوان با اطمینان گفت 
در  ارومیه  به  عثمانی  لشکر  ورود  که  کسانی 
پی فاجعه جیلوها را به علت وجود احساسات 
از  آگاهی  کوچکترین  می دانند،  تُرکی  متقابل 
حوادث آن سال های آذربایجان ندارند و چه بسا 
از  تا کنون فرصت نکرده اند حتی یک صفحه 
کتب معتبر تاریخی را مطالعه نمایند و صرفاً 
به عنوان دستگاه تبلیغاتی عثمانی و یا سفیر 
آذربایجان، آن هم  و حافظ منافع عثمانی در 
در قرن بیست و یکم، لب به سخن می گشایند 
و این ادعاهای غیرعلمی و بی پایه و اساس را 

مطرح می کنند!
آذربایجانی ها باید آگاه باشند که ورود عثمانیان 
به آذربایجان نه برای دفاع از اهالی ارومیه در 
سیاستهای  راستای  در  بلکه  جیلوها،  مقابل 
خصمانه و تجاوزکارانه آنان بوده است. روس ها 
اوایل جنگ جهانی اول متوجه  از  و عثمانیان 
این  اشغال  سودای  در  و  شدند  آذربایجان 
به  را  آذربایجان  یکدیگر،  با  مقابله  و  سرزمین 
صحنه جنگ و ستیز تبدیل کردند. شهرهای 
روس  متجاوزان  میان  آذربایجان  مختلف 
اهالی  و  می شد  دست  به  دست  عثمانی  و 
شدت  به  نظامی  عملیات  این  از  آذربایجان 

متضرر می گشتند.
ازم به ذکر است که در غیاب حکومت مرکزی 
ایران، عاوه بر روس ها و عثمانی ها، دولت های 
انگلیس و فرانسه و آمریکا نیز از دیگر بازیگران 
خارجی در حوادث ارومیه بودند. و به این ترتیب 
آذربایجان و به طور خاص ارومیه به جوانگاه 
و  سیاست های خصمانه  عرصه  و  بیگانه  قوای 
جنگ  در  درگیر  دولت های  نیابتی  جنگ های 
از  پیش  باید  بنابراین  تبدیل شد.  اول  جهانی 
عثمانی ها  تجاوز  که  باشیم  متوجه  هرچیز 
مردم  به  آنان  عاقه  علت  به  نه  آذربایجان  به 
ارومیه)!(، بلکه بخشی از سیاست های خصمانه 
عثمانیان در جریان جنگ جهانی اول بود که از 

سال ها پیش از فاجعه جیلوها آغاز گردید.
دیگر نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد 
عثمانی  اتباع  اصل  در  جیلوها  که  است  این 
بودند و حوادث خونین ارومیه را به هیچ وجه 
نمی توان به حساب نزاع های قومی میان اهالی 
ارومیه نوشت. ارومیه همواره سرزمین گروه های 
آشوری ها،  کردها،  آذری ها،  جمله  از  مختلف 
مستندات  و  است  بوده   ... و  کلیمیان  ارامنه، 
آمیز  مسالمت  همزیستی  از  فراوانی  تاریخی 
و همبستگی ملی همه این گروه   ها با یکدیگر 

)حتی در سال های سیاه جنگ جهانی اول( در 
در  جیلوها  جنایات  از  آنچه  و  می باشد  دست 
با  ارتباطی  ارومیه گفته می شود به هیچ وجه 
جمعیت قابل توجه آشوری های ارومیه ندارد. 
جیلوها، آشوری های ساکن در کوهستان جیلو 
در منطقه حکاری ترکیه بودند که در پی قتل 
عام آشوری ها، سرزمین خود را ترک کردند و 
زیادی  امن که جمعیت  نقطه  نزدیک ترین  به 
از همتبارانشان در آن سکونت داشتند -یعنی 

ارومیه- کوچ نمودند.
هدف  با  جوان،  ترکان  پانترکیستی  سازمان 
تشکیل یک کشور جعلی به نام ترکیه و با نیت 
شوم پاکسازی نژادی و ترکیزه کردن منطقه، 
و  ارمنی  میلیون ها  گسترده  قتل عام  به  اقدام 
این  تاریخی  یونانی و دیگر ساکنان  آشوری و 
منطقه نمود. در جریان این جنایات غیر انسانی، 
آشوری های ساکن در کوهستان جیلو به ناچار 
ارومیه  به  محل سکونت خود را ترک کرده و 

کوچ نمودند.
سوال اینجاست؛ کشوری که توانایی نسل کشی 
و کشتار سازمان یافته میلیون ها انسان و توان 
و قدرتهای  اروپایی  با کشورهای  جنگ رودرو 
جهانی را دارد چگونه اجازه کوچ کردن هزاران 
را می دهد؟  از مرز  آنها  و عبور  از جیلو ها  نفر 
همین جمعیت زخم خورده و هراسناک که همه 
هستی خود را از دست داده بودند و برای حفظ 
جان خود و بقای معدود هم تبارانشان حاضر 
به هر کاری بودند اندکی بعد از حضورشان در 
ارومیه با تحریک برخی از دولت های درگیر در 
جنگ جهانی اول فاجعه تلخ جیلوها در ارومیه 
تنها عامل  به عنوان  لذا عثمانی  را رقم زدند، 
مهاجرت جیلوها به ارومیه، متهم ردیف اول در 
ارومیه ای  فاجعه جیلوها و مرگ هزاران  وقوع 
و  ارومیه  در  جیلوها  حضور  می شود.  شناخته 
ایجاد انگیزه در آنان برای ابراز خشونت، بطور 
بوده  عثمانی  رویکرد  با  ارتباط  در  مستقیم 
پیامد  را  ارومیه  در  جیلوها  فاجعه  می توان  و 

سیاست های غیر انسانی عثمانیان دانست.
ارومیه  بی پناه  مردم  نیست  از ذهن  دور  البته 
و  همراه  هیچ  مرکزی  حکومت  خاء  در  که 
عثمانی  بیگانه  دولت  به  نمی دیدند  پشتیبانی 
که در جبهه مقابل جیلوها و روس ها و دیگر 
متحدانشان قرار داشتند امیدوار باشند، اما این 
هرگز به معنای حس نزدیکی با عثمانیان نبود. 
جیلوها،  فاجعه  از  پیش  سال  چند  تنها  زیرا 
عثمانیان در سال 1286 خورشیدی همزمان 
با سلطنت سلطان عبدالحمید ثانی با همدستی 
یورش  ارومیه  شهر  به  منطقه  یاغی  عشایر 
و  ارومیه  در  زیادی  انسانی  فجایع  و  آوردند 
اطراف آن مرتکب شدند. جنایات عثمانیان در 
ارومیه و خشم و نفرت مردم ارومیه نسبت به 
ترکان عثمانی را می توان در سطر سطر روزنامه 
فریاد ارومیه که همزمان با جنایات عثمانی ها 
برای  کرد.  مشاهده  می شد  منتشر  ارومیه  در 
انسانی  غیر  اقدامات  از  اطاعات  جهت  نمونه 
عثمانیان در ارومیه و درک نفرت اهالی ارومیه 
از ترکان عثمانی به ذکر مطالبی از روزنامه فریاد 
از شماره بیست  می پردازم. در صفحه نخست 
با اشاره به جنایات فجیع  و یکم نشریه فریاد 

از کشتار وسیع  ارومیه، گزارشی  عثمانیان در 
مردم ارومیه و بی عصمت کردن زنان و دختران 
و حتی آتش زدن جنازه ها منتشر شده است. 
عمق فجایع و تجاوز ترکان عثمانی در ارومیه 
نویسنده فریاد می گوید: »...  بود که  به حدی 
از عرض آن خجالت می کشیم)!(...«. در صفحه 
سوم از شماره بیست و دوم نشریه فریاد با اشاره 
به ادامه پیشروی سربازان ترک به سمت ارومیه 
مردم  قبال  در  آنان  وحشیانه  جنایات  ادامه  و 
ارومیه آمده است: »... حقوق چندین هزار ساله 
مشتی  هوس های  پایمال  ایرانیت  ناموس  با 
بی وجدان خیانت پیشه  و حشرات  پرور  رذالت 

عومه ]نوعی کرم[ عبدالحمید شد ...«.
آری! عثمانیان تنها چند سال پیش از مسئله 
که  خصمانه ای  سیاست های  پیرو  جیلوها، 
چنین  داشتند  آذربایجان  قبال  در  همیشه 
شدند  مرتکب  ارومیه  در  را  فجیعی  جنایات 
تاریخ همواره  نیز که در طول  ارومیه  و مردم 
متحمل آسیب های فراوان از متجاوزان عثمانی 
احساسی  خورشیدی   1286 سال  در  بوده اند 
عثمانیان  به  نسبت  نفرت  و  کینه  از  سرشار 
داشتند. حال ذکر دوستی و برادری میان اهالی 
پس  دهه  یک  حدود  عثمانی  دولت  و  ارومیه 
از جنایات عثمانیان در ارومیه شوخی به نظر 

نمی رسد؟!
چنانچه اشاره شد مردم ارومیه با زبان ها و ادیان 
کنار  در  برادرانه  همواره  گوناگون،  مذاهب  و 
با وجود جنایت هایی  زیسته اند. حتی  یکدیگر 
که جیلو های عثمانی در ارومیه مرتکب شدند 
ایجاد  ملی  وحدت  این  در  خدشه ای  هم  باز 
نشد. مطالعه تاریخ ارومیه در ایام ملتهب جنگ 
جهانی نخست و نگاهی بر دفاع اهالی مسیحی 
و مسلمان ارومیه از همدیگر و تاش مسیحیان 
بومی و مسلمانان شهر ارومیه برای حفظ جان 
یکدیگر بسیار جالب توجه است و از وجود حس 
ارومیه  اهالی  میان  ملی  همبستگی  و  برادری 

حکایت دارد.
ارومیه، شهر رنگین کمان اقوام و ادیان، سرزمین 
مختلف  گروه های  مسالمت آمیز  همزیستی 
اجتماعی است که همواره اتحاد و همبستگی 
ملی خود را حفظ کرده اند و هرگاه آتش جنگ 
و خونریزی به دست بیگانگان در ارومیه زبانه 
متضرر  گروه ها  همه  از  اهالی  همه  کشیده 
شده اند اما هر بار با اتحاد و همدلی بر مشکات 
فائق آمده اند. در سالهای جنگ جهانی اول نیز 
عاوه بر آذری ها بسیاری از ارامنه، آشوری ها، 
کلیمی ها، کردها و ...، بر اثر بی کفایتی حاکمان 
وقت ایران و سیاست های خصمانه قدرت های 
فاجعه  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  جهانی 
تلخی در تاریخ این شهر رقم خورد. فاجعه ای 
که اهالی شهر بار دیگر در سایه همبستگی ملی 
از آن عبور کردند و از چنین آزمون سختی با 
سربلندی بیرون آمدند. در پایان اشاره می کنم 
»تاریخ  ارزشمند  کتاب  در  کسروی  احمد  که 
هجده ساله آذربایجان« شرح دقیق و مفصلی 
از سال های جنگ جهانی اول و حوادث خونین 
ارومیه در آن ایام ارائه کرده است که مطالعه آن 
را جهت کسب اطاعات بیشتر به خوانندگان 

گرامی پیشنهاد می کنم.

ماجرای جیلوها و تجاوز ارتش عثمانی به خاک ایران

کمک  به برادران دینی
 یا بهانه ای برای اشغال خاک ایران؟!

History
تاریخ

سی و یکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران به عنوان بزرگترین رویداد 
فرهنگی در حوزه کتاب در ایران هر ساله از 12 تا 22 اردیبهشت ماه در 
تهران برگزار می شود. این نمایشگاه به نوعی تبدیل به یک برند فرهنگی 
برای ایران شده است بنابراین امری ملی است و حتی بین المللی است. 
نمایشگاه کتاب به واسطه گستردگی آن همانند سایر رخدادهای فرهنگی 
رنگ یک مراسم فرهنگی کان و کشوری به خود گرفته است و به گفته 
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد "نمایشگاه، جشن فرهنگی 
ایرانیان شده است، یک عادت خوب چون شب یلدا و نوروز. این سنت 
نیک را باید قدر دانست، این که کتاب ایرانیان را از هر تیره و سلیقه، در 
یک مکان گرد آورد". این نگاه جنبه بیرونی و البته منطقی ماجراست اما 
آنچه که در دل این رخداد دیده می شود تفاوت بسیار با چهره بیرونی دارد. 
ترویج قوم گرایی، نفرت پراکنی قومی و حضور انتشارات وابسته به جریان 
تفرقه افکن قومی سبب می شود چهره منطقی و ملی نمایشگاه تخریب 
شود. وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی برگزاری نمایشگاه 
های فرهنگی به ویژه نمایشگاه کتاب وظیفه دارد تا از حضور کتاب ها و 
انتشاراتی که یکپارچگی سرزمینی، امنیت و هویت ملی را خدشه دارد می 
کند جلوگیری نماید. حضور غرفه های متعدد مدعی گسترش فرهنگ 
ترکی، کردی و عربی در نمایشگاه به قدری چشم گیر است که نمی 
توان آن را نادیده گر فت. در حقیقت این حرکت نوعی عرضه اندام در 
برابر هویت و امنیت ملی یک کشور است. وزارت ارشاد به عنوان متولی 
این امر باید پاسخگو باشد که چرا چنین کتاب هایی اجازه انتشار گرفته 
اند و اصوا چرا چنین موسساتی به صورت کاما آشکار و قانونی مجوز 
انتشار کتاب دارند. البته که انتظار میهن دوستان از وزیری که سبقه 
میهن دوستی آن در گفتار و کردارش پیداست چندین برابر است. حال 
فارغ از اینکه انتشارات فوق، به صورت گردشی کتاب های یکدیگر را که 
اتفاقا در نمایشگاه هم حضور داشتند به فروش گذاشته بودند که کاری 
غیرقانونی و جرم است باید به این نکته پرداخت که مرز آزادی و سانسور 
کتاب در ایران چیست؟ آیا آزادی در چاپ کتاب به قدری است که هر 
کتابی با هر نگرشی می تواند منتشر شود یا نوک پیکان سانسور کتاب به 
سمتی دیگر است؟ چرا باید در کشور کتابی اجازه چاپ بگیرد که بر علیه 
امنیت، هویت، فرهنگ و پکپارچگی سرزمینی آن سرزمین نوشته شده 
است؟ چرا باید در قلب پایتخت ایران و در بزرگترین رویداد فرهنگی ایران 
کتاب هایی را ببینیم که فرهنگ و تاریخ ایران را به سخره گرفته و آن را 

در این نوشتار به برخی نشانه های اصلی و خطاهای مهم 
در تفکرات پانترک ها اشاره می شود:

1- از نشانه های مهِم یک تقکر ایدئولوژیک، الگوی تفکِر »همه یا 
هیچ« و الگوی تفکر »سیاه و سفید« یا همان تفکر »دوقطبی« 
مسألۀ  یا  موضوع  برای  طیفی  هیچ  تفکرات  اینگونه  در  است. 
مربوطه لحاظ نمی شود و فقط دو قطب متضاد در نظر گرفته 
می شود که در نهایت منجر به جبهه بندی افراطی می گردد. برای 
نمونه در جریان پانترکیسم در ایران، یک پانترک افکارش را بر 
مبنای دوقطبِی »فارس-ترک« بنا می کند. در تفکر یک پانترک 
در ایران همۀ افراد یا ترک هستند یا فارس. در نظر یک پانترک 
و همۀ  است  و خوب  ترکی سفید  با هویت  مرتبط  موارِد  همۀ 

موارِد مرتبط با هویت فارسی سیاه و بد است.
»باید_ تفکر  الگوی  ایدئولوژیک،  تفکر  نشانه های  دیگر  از   -2

نباید« است که از نشانه های اصلی »تمامیت خواهی« است. برای 
نمونه در تفکر یک پانترک، هر آذری باید خود را ترک بداند و 
باید قوم گرایی و پیروی از هویت ترکی را بر وحدت ملی ترجیح 
و اولویت دهد. یک پانترک نمی تواند برای دیگران حق انتخاب 

باقی بگذارد و همۀ مردمان آذری باید در جبهۀ او باشند. 
یا  ندیدن  ایدئولوژیک،  تفکر  نشانه های  از  دیگر  یکی   -3
نمونه  برای  است.  مخالف  شواهد  و  جنبه ها  کم اهمیت شمارِی 
یک پانترک فقط شواهد و جنبه هایی را می بیند که در جهت 
تأیید افکار و گزاره های خودش است و هرگونه سند تاریخی و 
استدال منطقِی مخالف با نظرات و تفکراتش را نادیده می گیرد 
یا تحریف می کند. چون قبوِل هر کدام از این شواهد و اسناِد 
مخالف به معنای رّد کلیِت نظاِم فکرِی پانترکی است. چرا که در 
نظر پانترک ها هر آنچه که در ایدئولوژِی قومِی پانترکیسم آمده 

درست و ابطال ناپذیر است.

حضور غرفه های انتشاراتی های قوم گرا در نمایشگاه کتاب

ارتش توران در قلب رزمین ایران

تحریف می کنند؟ آیا این قدرت نمایی یک کشور خارجی در قلب ایران 
نیست؟ آیا این نفوذ یورش گونه دشمن به پایتخت سیاسی و فرهنگی 
نیست؟ جواب این سواات در خود سوال مستتر است. این اتفاقا برای هر 
دولتی یک ضعف و لکه ننگی است که اجازه دهد افکار غلط دشمنان 
ایران به صورت قانونی و با مجوز همان دولت در بزرگترین رویداد فرهنگی 
به صورت آشکار منتشر شود و کسی هم معترض آن نشود. افکاری که 
دم از جلعی بودن ایران و زبان فارسی و تاریخ ایران می زند. اندیشه ای 
که به فکر تحریف و نابودی بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران است. 
افکاری که قصد دارد با ترک نشان دادن مردم آذربایجان آنها را تبدیل به 
پیاده نظام ترکیه در ایران کند. دولت و به ویژه نهاد متولی فرهنگی باید 
در مولفه های سانسور خود تجدید نظر کند و امر ملی را تشخیص داده و 
بفهمد که اگر کتابی به بهانه آزادی بر علیه مصلحت اجتماعی منتشر شود 
عین آنارشیسم است. آزادی باید در خدمت مصلحت جمعی و اجتماع 

باشد در غیر این صورت مخل منافع ملی است.
نکته دیگر تامین مالی این انتشارات است. انتشاراتی که اطاع داریم هزینه 
آن از بیرون ایران تامین می شود و در راستای اهداف همان کشورها 
خدمت می کند. در این بازار نامراد کتاب که انتشاراتی های ریشه دار 
و قدیمی یک به یک جام زهر ورشکستگی را سر می کشند چطور 
ممکن است انتشارات گم نام بدون طرفدار به حیات خود ادامه می دهند. 
انتشاراتی که بیش از اینکه به فکر ترویج فرهنگ و منافع اقتصادی باشند 
به دنبال تبلیغ افکار شونیستی و ایرانستیزانه خود هستند و جز معدود 
طرفداران کتاب نخوان هم چیزی در چنته ندارند. انتشارای که به صورت 
سوری تاسیس می شوند و کتاب های آماده شده از قبل را به نام و برند 
خود در دیگر انتشاراتی ها چاپ می کنند و کل موجودی را خریداری 
می کنند. انتشاراتی که گاها تنها یک اسم است و یک نفر متولی دارد اما 
تا کنون صد عنوان کتاب منتشر کرده است. اینها اظهر من الشمس است 
و وزارت ارشاد و دستگاه سانسور آن باید به این موارد حساس باشد که 
چشور می شود با مجوز آنها پول کشور بیگانه در بازار فرهنگی آن گردش 

کند و تاثیر گذار باشد.

ایدئولوژیک  تفکر  نشانه های  دیگر  از  اغراق  و  بزرگ نمایی   -4
بزرگ نمایی  ایدئولوژیکی  نظام  با  اینجا، موارد مرتبط  است. در 
می شوند اما موضوعات مخالف یا رقیب کوچک نمایی می شوند. 
برای نمونه یک پانترک در رابطه با هویت ترکی دست به اغراق 
و  موجود  واقعیت های  از  که  گونه ای  به  می زند،  گسترده ای 
تاریخی دور می شود و سبب تحریف در واقعیت می گردد. همین 
فرهنگِی  آثار  و  هویت ها  دادِن  جلوه  کوچک   در  تحریف،  رونِد 
غیرترکی هم دیده می شود. این اغراق و بزرگ نمایی در جهت 

»حق به جانب« نشان دادِن تفکرات خود است.
5- در مکتب های ایدئولوژیکی، تعمیم های نادرست و افراطی و 
بیش از اندازه هم دیده می شود. برای نمونه یک پانترک سعی 
می کند تمامی اصولی را که از مکتب پانترکیسم دربارۀ هویت 
دهد،  تعمیم  ترک زبان  مردمان  تمامِی  به  است  آموخته  ترکی 
را  مخالف  و شواهد  تفاوت ها  و  واقعیت ها  و  آنکه حقایق  بدون 
لحاظ کند. این مورد را در ایدئولوژی مارکسیستی هم می بینیم، 
بر  را  تمام تمدن ها و کشورها  تاریخ  دارد  به گونه ای که سعی 
پایۀ دوره های تاریخی پنجگانۀ مارکسیسم تعریف و تحلیل کند.

6- از دیگر نشانه های تفکر ایدئولوژیک استفاده از اصطاحات 
و برچسب های افراطی و غیرعلمی برای رقیبان و مخالفاِن خود 
است، به نحوی که این برچسب زدن تبدیل به یک عادت و رواِل 
که  هر کس  برای  پانترک  یک  نمونه  برای  می شود.  همیشگی 
مخالف تفکراتش است از برچسب هایی مانند مانقورد، فاشیست، 
و  پانفارس  پاانی،  کثیف،  شوونیست  باستانگرای  شوونیست، 

غیره استفاده می کند.
7- یکی دیگر از نشانه های مهم و کلیدی در تفکرات ایدئولوژیک، 
تفکر »تساوی گونه« است. در اینجا یک مکتب یا فرد رخداد یا 
موضوع یا امری را با قاطعیت مساوی با چیز دیگری می داند. برای 
نمونه یک پانترک هر فرِد آذری که مخالف با بنیادگرایی قومی و 
مکتب پانترکیسم باشد را باقاطعیت مساوی با مانقورد می داند. و یا 
هر تفکری را که قوم گرایی را نقد کند و از وحدت ملی سخن بگوید 

با قاطعیت پانفارسسیسم و نژادپرستی می بیند.

امیر آقاجانی
به اطاع همراهان محترم وطن یولی می رسانیم؛ با مساعدت اساتید و پژوهشگرانی که همواره به وطن یولی لطف داشته اند، امکان جدیدی در نشریه فراهم 
کرده ایم که خوانندگان محترم بتوانند سواات گوناگون خود در حوزه های تاریخ، سیاست، اقوام، هویت و مواردی از این دست را برای ما ارسال کنند. به این 
سواات در اسرع وقت توسط کارشناسان مزبور پاسخ مستند و علمی داده می شود و به صورت مکتوب در بخش جدیدی که در نشریه راه اندازی شده، خدمت 
خوانندگان محترم تقدیم می شود. همراهان گرامی وطن یولی می توانند سواات خود را به نشانی ادمین کانال به آدرس Vatanyoli_admin ارسال نمایند. 
در همین راستا تعدادی از همراهان وطن یولی که در همین مدت کوتاه، از طریق شبکه های اجتماعی از امکان جدید در نشریه آگاه شدند، سوااتی را از 
کارشناسان ما پرسیده اند. هیئت تحریریه با بررسی آنها یکی از پرتکرارترین و مهم ترین سواات مخاطبان را انتخاب کرد تا در این شماره به آن پاسخ داده شود. 
سوال مزبور این است: »گروهی از جریانات قومی در ماه های اخیر خیلی روی مساله جیلوها تاکید کردند. آنها مدعی می شوند که در جریان فجایع جیلوها در 
ارومیه، حکومت عثمانی به دلیل تبار قومی ترکی)!( مردم ارومیه و آذربایجان به کمک آنان شتافتند. در مورد کیفیت ادعای آنها اگر ممکن است توضیح دهید.«

تحریریه وطن یولی پاسخ به این سوال را از »حجت یحیی پور« کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر مسائل آذربایجان درخواست کرد و ایشان نیز علی رغم زمان 
اندکی که برای پاسخ داشت، لطف کرد و در قالب یک مقاله سوال مزبور را کامل پاسخ داد. امید است مورد توجه مخاطبان گرامی و پژوهشگران تاریخ قرار بگیرد. 

ارتباط مستقیم با تحریریه وطن یولی 

 محمد آمره 
 کارشناس مسائل غرب آسیا

حجت یحیی پور
کارشناس تاریخ



سعید نفیسی در مقاله مشهورش در روزنامه اطاعات مورخ  دوازدهم دی 1313 خورشیدی با عنوان " نام دو هزار و دویست ساله " 
با استناد به اسناد و مدارک متقن تاریخی اثبات کرد که مردمان و دولتهای ایرانی در طول تاریخ از نام ایران برای نامیدن کشور خود 
استفاده کرده اند و شکل کنونی آن هم ااقل در دو هزار و دویست سال پیش معمول بوده است. .از این رو روا نیست که کشورهای دیگر 
با نامیدن کشور ما به نامهایی چون پرشیا، پرس و پرزی ین باعث نوعی دوگانگی و القای این باور نادرست شوند که این سرزمین پهناور 

تنها مربوط به یک بخش از آن یعنی فارس که استانی در جنوب آن است، می شود.

ادامه از صفحه 2

نمونه ای از ذکر نام ایران به عنوان سرزمین در 
قرن سیزدهم میادی

قاضی ناصرالدین عمر بیضاوی در کتاب نظام التواریخ  
از  قرن پیش  یعنی هفت  قرن سیزدهم میادی  در 
حاکمیت پهلوی درباره ایران چنین می نویسد : "... این 
کتاب را از تواریخ معتبر فراهم آوردم و نظام التواریخ نام 
کردم چه در آن سلسله ی حکام و ملوک " ایران" که 
طول آن از " فرات است تا جیحون بلکه از دیار عرب 
تا حدود خجند " چنان که یاد کرده می آید من لدن 
آدم علیه السام الی یومنا هذا که سال 674 ق میباشد 
بر سبیل اتصال آوردم و آن را بر چهار قسم نهادم و به 
زبان فارسی ساختم تا فواید آن عامتر بَُود. "..." اخبار 
ساطین عزام و ملوک کرام که که در" ممالک ایران"  
به استقال پادشاهی کردند در خافت بنی عباس نُه 
طایفه اند : صفاریه ، سامانیه ، غزنویه، غوریه ، دیالمه 
، سلجوقیه ، ماحده ، سلغریه ،خوارزمیه " و سپس 

مغول")4(.
گروههای اصلی مغالطه گر نسبت به قدمت نام 
ایران :  دسته نخست ، محافل قومگرا یا تجزیه طلبی 
هستند که  بیشتر حول محور " ممالک محروسه " 
مانوور داده و مقصود اصلی آنها از این مغالطه ، رواج 
تشکیک و تردید در اساس و قدمت کهن کشور ایران 
و تمدن و فرهنگ آن بوده و می خواهند چنین وانمود 
کنند که به زعم آنها " تغییر" نام کشور از ممالک 
محروسه پیش از دوران پهلوی به ایران بر اثر فشارهای 
آلمان نازی و برای پررنگ کردن وجه نژادی آریایی بر 
اقوام دیگر و طرد آنها صورت گرفته است ، در حالی که 
در همه اسناد و مدارک به جا مانده به " زبان فارسی" 
از دوره پیش از پهلوی همچون قاجار نیز تنها و تنها 
از نام ایران برای نامیدن کشور استفاده شده و اگر هم 
در جایی از ترکیب ممالک محروسه کار گرفته شده ، 
در آخر آن نام ایران هم دیده می شود، همان طور که 
در اسناد و مدارک پیش از قاجار مثل دوره افشاریه و 
مدارکی چون پیمان نامه بزرگان کشور با نادرشاه در 
دشت مغان)5( و سکه های طای اشرفی ضرب شده 
به فرمان آن پادشاه در اصفهان ، تفلیس و مشهد هم 
تنها نام ایران و نه فارس و امثال آن به عنوان کشور به 

چشم می خورد.
دسته دوم ، پاره ای از تاریخ نگاران و مدعیان در 
برخی کشورهای همسایه هستند که باز خود به 

دو گروه تقسیم می شوند : 
زبان  ،فارسی  دسته  ازاین  نخست  گروه  شوربختانه 
هستند و بیشتر به دلیل محروم ماندن خود و مردم 
سرزمینشان از نام کهن و نیاکانی ایران در اثر تصمیمات 
سیاسی دولتمردانشان طی یکی دو قرن اخیر برای انکار 
پیشینه ایرانی آنها در طول تاریخ مشترکشان با مردمی 
که هنوز هم در آن بخش باقی مانده ای از ایران بزرگ 
به طور رسمی از نام ایران استفاده کرده و آن را علیرغم 
همه تندبادها و طوفانهای تاریخی به سامت به عصر 
حاضر کشانده اند، نام سرزمینهایشان  به نامهایی دیگر 
تبدیل شده است.   گروه بعدی تاریخ نگاران برخی از 
دولتهای جدا شده از پیکره ایران در قرون اخیر و عوامل 
قومگرا یا تجزیه طلب داخلی هستند که برای پیشبرد 
مقاصد تجزیه طلبی در ایران و الحاق بخشهای هدف 
گیری شده ، با جعل تاریخ و مغالطه در پیشینه نام 
ایران قصد ایجاد شبهه در پیوستار تاریخی این کشور 
دیرپا بوده تا به خیال خود مخاطبین مورد نظرشان را 
به این نتیجه برسانند که ایرانی وجود نداشته و قوم یا 
اقوام مخاطب آنها پیش از سال 1935 در یک سرزمین 
قبیله مانند ، ملوک الطوایفی یا فدرال زندگی می کرده و 
تغغیر نام آن سرزمین به ایران باعث از بین رفتن حقوق 

آنها گردیده است)6(.

پانوشتها:
1-  نفیسی ، سعید، نام دو هزار و دویست ساله ، روزنامه 
اطاعات ، سال نهم، شماره 2378، دوازدهم دی 1313 

.
2- جبران ، کاوه ، پارس و هشتاد سال مصادره فرهنگی 

، تارنمای خراسان زمین ، 5 جدی )دی( 1391.
3- کاظمی ) وزیر خارجه وقت ایران( ،سواد متحد المآل 
وزارت جلیلیه امور خارجه ، تهران: وزارت امورخارجه، 

نمره 41749، سوم دی ماه 1313.
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التواریخ، چاپ اول ،تهران: کتابخانه علمی ، 1313.
5- لکهارت ، نادرشاه ، ترجمه مشفق همدانی ،چاپ  

دوم ، تهران: امیرکبیر، 1357.
6- از بین کتابهای منتشره از سوی این گروه می توان به 
کتاب درسی تاریخ " آتا یوردو" ) سرزمین پدری( اشاره 
کرد که در مدارس جمهوری باکو تدریش می گردد 
ودر آن چنین مغالطه شده که سرزمین واحدی به نام 
آذربایجان از دربند داغستان تا همدان وجود داشته که 
درابتدای قرن نوزدهم توسط روس و فارس به دو پاره 

تقسیم شده است.

نیستیم  خیال پرست  حقه باز  دروغ پردازان  آن  از  ما  »آقایان، 
که  دهیم  نشان  نداریم  را  انجامش  توانایی  که  را  چیزی  که 
ندادیم  انجام  و خیالی  بزرگ  کارهای  ما  داریم.  را  آن  قدرت 
ولی به خاطر نمایش آن ها خصومت و غرض و کین تمام جهان 
را به کشور خویش جلب کردیم.... باید به حد طبیعی، به حد 
مشروع برگردیم، حدود خود را بدانیم...« )هیئت، 1385: 29(.

تهران  به  آتاترک  فرستاده  بایار  جال  با  خود  دیدار  از  وی 
سخن می راند که آتاترک به وی گفته بوده »اگر در تهران از 
ترکان آذری پیش تو آمدند و از رضاشاه و سیاست خصمانه 
او دراره زبان و فرهنگ ترکی شکایت کردند، به آن ها بگو که 
اگر می خواهند آتاترک و دولت ترکیه از آن ها راضی باشد، باید 
گوش به فرمان رضاشاه باشند« )هیئت، 1385: 30( و از زبان 
فروپاشی  زمان  در  ترکیه  اسبق  رئیس جمهور  اوزال  تورگوت 
اتحادجماهیر شوروی، می گوید که سرنوشت مردم جمهوری 
آذربایجان، پیش از ترکیه به ایران مربوط است، زیرا که آنان 

شیعه هستند و مردم ترکیه سنی اند )هیئت، 1385: 31(.
قوم گرایی در محدوه یک کشور، داعیه ای است که هدف آن 
ایجاد یک ملت جدید با بازتعریف مرزهای فرهنگی و سیاسی 
در  باشیم،  قائل  ملی گرایی  برای  منفی  اگر هر جنبه  و  است 
بیشتری سنجید.  و حدت  با شدت  را  آن  قوم گرایی می توان 
که  بود  تندروانه  اندازه ای  تا  ملی گرا  به مبحث  هجمه هیئت 
و  کودکی  دوران  عارضه  بازمانده  را  آن  آینشتاین،  از  نقل  به 
و   )63  :1385 )هیئت،  می دانست  بشریت  سرخک  بیماری 
به این نکته نمی اندیشید که اگر ملی گرایی را نتیجه بیماری 
سرخک بدانیم، قو م گرایی را باید بازمانده نتیجه سطحی ترین 

بیماری های دوران طفولیت بشناسیم. 
دکتر هیئت را باید با این نگاه، فردی قو م گرا یا به زعم خود 
ملی گرا دانست که چندین دهه در آذربایجان به دنبال تحریک 
آذری ها برای پیوند دادن آنان با مردم شمال ارس و ترکیه بود 
و از ملت یا ملت های ترک سخن می گفت، آن جا که بحث ملت 
موهن  عباراتی  با  را  ملی گرایی  می آید،  پیش  ایرانی  ملیت  و 
تفسیر و تعبیر می نماید. وی می گوید که »جنگ جهانی اول 
امپریالیسم  و  ناسیونالیسم  که  ساخت  آشکار  را  حقیقت  این 
به وسیله  بالکان که  ناسیونالیسم  مثًا  دو روی یک سکه اند. 
حمایت  روس ها  جانب  از  و  آمد  به وجود  عثمانی  امپریالیسم 
می شد، به طرزی سریع به امپریالیسم کشورهای آزادشده در 
برابر اقلیت های قومی برجای مانده در آن کشورها تبدیل شد« 

)هیئت، 1385: 63(.
 از نظر هیئت، ناسیونالیسم از ابتدای ظهورش در اروپا همراه 
از آن  و  به خاورمیانه  اخیر  بوده که در دو سده  باستانگرایی 
نویسنده  64(؛    :1385 )هیئت،  است  آمده  ایران  به  جمله 
خاورشناسان  القای  را  ایرانی  ناسیونالیسم  که  می کند  تاش 
معرفی کند و با آن که علیه فراگیری زبان فارسی در آذربایجان 
و برخی دیگر از استان ها اعتراض می کند، موقعی که صحبت 
از پاایش زبان فارسی از واژگان بیگانه می کند، از ناتوان سازی 
زبان فارسی با این کار افسوس خورده و مدافع فارسی می شود 
)هیئت، 1385: 71(. علی رغم حمله وی به ملی گرایی، غافل 
از آن است که تمامی براهین و ادله وی در ادعاهای قومی و 
پان ترکی، متکی به مباحث باستان گرایی و تاریخی از حکومت 
گوگ ترکان در مغولستان تا سقوط مازگرد بوده است و کمتر 
ترکان مغولستان،  به  آن  یافت که در  توان  را  او  از  نوشته ای 
فاحشی  تناقض  چنین  باشد.  نکرده  اشاره  خزرها  یا  هون ها 
در همه نوشته های او به صورت افسارگسیخته ای پدیدار بود 
و احساس می کرد که مخاطبان پرشور و هیجان زده وی که 
عموماً از قشری فاقد تحصیات عالیه و یا کافی بودند، در پی 

کشف این پاردوکس ها نخواهند بود.
اظهار و انکار مداوم یک مطلب، عارضه ای است که متأسفانه 
دکتر هیئت بدان گرفتار بود که حکایت از شخصیتی روان نژند 
دوران  خاطره  از  برآمده  است  ممکن  و  داشت  هیستریک  و 
محرمانه  بخش های  در  غیرانسانی  پزشکی  آزمایش های  تلخ 
شهربانی یا تبلیغات ناسیونالیست های ترکیه در دوران سکونت 
در آن کشور و مقدم بر آن ها، کارنامه تیره پدرش در پیوستن 
به عثمانی و محاکمه نخست وزیر ملی گرای ایران یعنی دکتر 
مصدق بوده باشد. وی تا پایان عمر از این عارضه در رنج بود 
و بین اظهار صادقانه حقیقت و انکار مغرضانه آن در تردید بود 
و محیط و پیشامدهای زندگی به گونه ای رقم خورده بود که 
یک جراح قلب را به قلب واقعیت ها واداشته بود. شوربختانه 
وی راهی را در پیش گرفت که کارنامه علمی خود را شدیداً به 
زیر پرسش برد و ماترک خود را به راهی هدایت نمود که پدر 
و خود وی آن را آزموده بودند و جز بردن عرض خود و زحمت 

دیگران، دستاوردی نداشتند .
به یقین می توان گفت که بزرگترین دشمنان فرهنگ و زبان 
جواد  دکتر  مانند  افرادی  ایران،  در  آذری  ترکی  ادبیات  و 
هیئت و همگنان و محفل فکری ایشان می باشند که به جای 
درخواست های اجتماعی شفاف و روشن و طرح دایل عقانی 
و عقایی در لزوم توجه به زبان خود، مباحث نژادی، قومی، 
مرزهای جغرافیایی و سیاسی را پیش کشیده و آن را از هدف 
خود دور می نمایند. با این که در ایران طرح مباحث قومیتی 
به هیچ روی موجه جلوه نمی نماید، اما چه بسا که در صورت 
و طرح  بیگانگان  نقشه های  با  قومی  پیوند خواست های  عدم 
به  تاکنون  دیگران،  تحقیر  و  عقده گشایی  و  نژادی  مباحث 
آیا  راستی  به  بود.  شده  داده  مثبت  پاسخ  آنان  خواست های 
ساده انگارانه نخواهد بود که توهین به مفاخر فرهنگی ایران، 
ادعاهای نژادی و مرزی، ستایش بیگانگان، تحقیر زبان ملی، 
از  استفاده  خلیج فارس،  نام  تحریف  در  دشمنان  با  هم آوایی 
نماد و پرچم کشورهای بیگانه و ده ها مورد شرم آور دیگر را 
با درخواست تدریس زبان ترکی آذری یکی بدانیم؟ پرواضح 
است که این مدعیان هرگز به دنبال تدریس زبان قومی نبوده 

و معنایی جز خیانت در برندارد.
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پاسخی به مغالطه هشتاد ساله بودن نام ایران

ایران، نامی کهن

استاندار لرستان با اشاره به این که تا ابتدای سال جاری قلعه فلک اافاک 
سند نداشته و با پیگیری های به عمل آمده در ابتدای امسال این کار انجام 
شده است، ادامه داد: در رابطه با این بنای تاریخی پیگیریم که از اختیارات 
دولت استفاده کرده و آن را به میراث فرهنگی منتقل کنیم تا موضوع 
ساماندهی انجام شود. خادمی خاطرنشان کرد: امسال بخشی از اعتبارات 

ارتقای شاخص ها در اختیار گردشگری قرار می گیرد تا به 4، 5 پروژه اختصاص یافته و آنها را به 
نتیجه برسانیم.  وی با بیان این که انجام این کارها منجر به تبدیل شدن استان طی دو تا سه سال 
آینده به هدف و مقصد گردشگری می شود، اظهار کرد: در کنار این اقدامات نیازمند کار تبلیغی و 
فرهنگی گسترده هستیم که ظرفیت های خوبی در این زمینه داریم.

 خادمی به فعال کردن سمن ها، تورگردها و سازمان های مربوط به گردشگری اشاره کرد و گفت: 
در آینده ای نزدیک به جایگاه خوبی خواهیم رسید.

در آئینی از 50 قطعه آثار باستانی 3000 ساله تمدنی ایزگام دشت 
دهستان جنت رودبار رامسر رونمایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در این مراسم گفت: کاوش های 
ایزگام دشت جنت رودبار هویت تاریخی مردم رامسر را نمایان کرد. 
وی با انتقاد از به  کار نگرفتن نیروهای علمی و دانشگاهی در حوزه 

میراث فرهنگی ، افزود: آموزش های باستان شناسی باید مورد توجه قرار بگیرد تا هویت 
تاریخی منطقه برهمگان روشن شود.  فرماندار رامسر نیز  در این مراسم بر لزوم ثبت 

جهانی مجموعه باغ 33 هکتاری و بلوار معلم در یونسکو تاکید کرد . محمدرضا خلعتبری 
سرپرست تیم پژوهشی و کاوشگری رامسر با اشاره به  اینکه کتاب باستان شناسی 

کاوش های این منطقه در حال تدوین است , گفت : در این کاوش ها نمونه های بسیاری از 
بقایای انسانی ، حیوانی ، زغال و بقایای درون ظروف جمع آوری شده است.

فلک اافاک سنددار شد
رونمایی از 
پنجاه قطعه باستانی در رامسر

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال سوم  شماره 21  8 صفحه

تاریخ

ایران بی تردید بنا به اسناد تاریخی و اقرار بسیاری از 
سازمانها ، نهادهای فرهنگی و مراکز آکادمیک بین 
المللی یکی از سرزمینهای کهن و مراکز اصلی تاریخ 
ساز و فرهنگ ساز بشر بوده و به همین دلیل، مباحثات 
، اظهار نظرها و حتی مغالطات بسیاری درباره آن در 
جهان صورت می گیرد. نگارنده در این نوشتار قصد و 
مجال پرداختن به مباحثات را نداشته  بلکه در پی آن 
است که به یکی از مغالطات مطرح شده پیرامون ایران 

یعنی پیشینه و قدمت تاریخی نام آن بپردازد.
تعریف مغالطه 

خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف مغالطه می گوید: 
»مغالطه قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح 
نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است یا صورت و یا 
هر دو. محمدرضا مظفر  نیزدر »المنطق« می نویسد:  
»مغالطه ،قیاسی است مرکب از وهمیات یا مشبهات.« 
روم.  می  نظر  مورد  مغالطه  سراغ  به  اساس  این  بر 
سالهاست گروههایی خاص در کشورهای همسایه و 
هم چنین متأسفانه در داخل کشور ایران ادعا می کنند 
که کشوری به نام ایران تا هشتاد سال پیش دارای این 
نام نبوده بلکه نام آن فارس یا ممالک محروسه قاجاری 
بوده است. ریشه اصلی این مغالطه به وهم یا مشبهی به 
نام Persia  و قیاس غلط آن با نام فارس بر می گردد. 

سیر تحول نام ایران در درازنای تاریخ 
کسانی که با تاریخ ایران سروکار داشته و حتی آشنایی 
مختصری هم با زبانهای مهم اروپایی داشته باشند ، 
آگاهند که نام Persia  نامی انگلیسی می باشد که به 
معنای کل کشور تاریخی ایران اطاق می شده است. 
ریشه این نام گذاری هم به یونان باستان بر می گردد. 
باید توجه داشت که جهان یونانی یا هلنی که خود در 
آن دوران متشکل از دولت – شهرهای متعدد و حتی 
متخاصم با یکدیگر مثل آتن ، تبس و اسپارت بود از 
جهان ایرانی بسیار کوچکتر بود و مردم ، دولتمردان و 
سپاهیان گوناگون یونانی به دلیل نزدیکی و برخوردهای 
متعدد با سپاهیان مادی و پارسی ، همه تمدن ایرانی 
را یا مادی آن را پارسی می نامیدند به طوری که حتی 
جنگهای مشهور ایرانیان باستان با یونانیان همچون 
جنگهای پلوپونزی در بیشتر منابع یونانی به جنگهای 
مادی معروفند. این نوع نام گذاری سایر کشورها و 
مردمان حتی در بین ایرانیان نیز رایج بوده است. اطاق 
نام یونان بر کل تمدن هلنی به دلیل نزدیکی جغرافیایی 
تمدن ایونی )از بخشهای تمدن یونانی در آسیای صغیر( 
با ایرانیان باستان بوده است. به همین گونه به دلیل 
نویسی  تاریخ  و  فلسفه   ، ادبیات   ، زبان  فراوان  تأثیر 
هلنی یا یونانی بر سایر تمدنها ، زبانها و کشورهای 
متاخر اروپایی ، نام یونانی شده  Persisبرای اطاق 
بر سرزمین و تاریخ ایران در انگلیسی به Persia ، در 
فرانسوی به Perse  ،در اسپانیایی به  Persia)پرسیا(  
و در آلمانی به Persien  تبدیل شده اند.  ریشه یابی 
سیر تغییر و تطور نام ایران در طول تاریخ درازپای زبان 
اوستایی و زبان پارسی از دوره باستان به میانه و نوین 
آن که زبان های بومی و اجدادی مردمان متصف به نام 
ایران می باشد در این مقال نمی گنجد و خود بحثی 
مفصل می طلبد ، اما به اجمال باید گفت که این نام 
از ائریانام خشثرام به آریانام وئجه، آریان ، ئه ران ویج، 
ئه ران و ئه رانشهر )در زمان ساسانیان ( و در نهایت 
در فارسی نوین که از دوره سامانیان و سپس غزنویان 
تثبیت یافت، به "ایران"  تبدیل شده است که این 
مهم را می توان آشکارا در اشعار بزرگان پارسی سرایی 
چون رودکی سمرقندی )بنیان گذار شعر فارسی نو ( و 
فردوسی دید. اصوأ " ان" پسوند " گاه" در دوران گزار 
پارسى  پهلوى و يا ميانه به پارسى نو و يا پارسى درى 
بوده و معنی سرزمین آریایی ها را می دهد. فردوسی 
در شاهنامه بیش از هفتصد بار از ایران نام برده است. 
ازم به ذکر است که این نام هنوز در تاجیکستان و 
کردستانات با یای مجهول یعنی به شکل ئه ران) در 
سیریلیک تاجیکی: ) Эрон  تلفظ و نوشته می شود.  
حال اگر انگلیسی زبانها به هر دلیلی از نامی متفاوت با 
ایران یعنی  برای نامیدن آن نام می برند بدین معناست 
که نام اصلی و بومی این سرزمین و کشور هم   بوده 
است ؟ بی تردید خیر ، چرا که ماک ، نام بومی مورد 
استفاده مردمان و حکمرانان آن سرزمین یا کشور است. 

کشورهای دارای دو نام بومی و بین المللی 
این تنها ایران نیست که دارای دو یا چند نام بومی و 
بین المللی بوده است.برخی از کشورهای مشابه دیگر 
عبارتند از : هایاستان )ارمنستان( ، پولسکا )لهستان، 
پولند( ، دویچلند ) جرمنی ، آلمان ( ، سوومی )فناند(، 
ااس)یونان،   ، )هندوستان(  بهارات   ، )ژاپن(  نیپون 
گریس، گریشن اند( ، مصر) اجیپت( . حال چه شده 
که جریانات مغالطه گر در مورد نام ایران مدعی هستند 
که نام ایران تا پیش از سال 1935 میادی در خود این 

کشور وجود خارجی نداشته است ؟ 

   در فقه وحقوق اصلی مشهور وجود دارد که اشعار 
می دارد: " البینه علی المدعی " . با این حال به دلیل 
اصرار مغالطه گران بر مغلطه عدم وجود نام ایران تا 
پیش از سال 1935 میادی و بااتر از آن ، خالی بودن 
چنته شان از بار علمی و آکادمیک ،به مهمترین سندی 
که مبنای مغالطه آنها تبدیل شده می پردازم. سعید 
نفیسی در مقاله مشهورش در روزنامه اطاعات مورخ  
دوازدهم دی 1313 خورشیدی برابر برابر با سوم ژانویه 
1935 میادی با عنوان " نام دو هزار و دویست ساله 
اثبات  با استناد به اسناد و مدارک متقن تاریخی   "
ایرانی در طول تاریخ از  کرد که مردمان و دولتهای 
نام ایران برای نامیدن کشور خود استفاده کرده اند و 
شکل کنونی آن هم ااقل در دو هزار و دویست سال 
پیش معمول بوده است)1( .از این رو روا نیست که 
کشورهای دیگر با نامیدن کشور ما به نامهایی چون 
پرشیا، پرس و پرزی ین باعث نوعی دوگانگی و القای 
این باور نادرست شوند که این سرزمین پهناور تنها 
مربوط به یک بخش از آن یعنی فارس که استانی در 
جنوب آن است ، می شود.  باید دقت کرد که نفیسی 
هرگز در این مقاله ادعا نکرد که "خود مردم ایران" 
نامیدن کشور  برای  پرشیا  و  فارس  نامهایی چون  از 
خود استفاده می کرده اند بلکه برعکس ، این امر را 
متوجه خارجیان دانست و به همین منظور)به درست 
یا نادرستی پیامدهای آن کاری ندارم( به دولت وقت 
ایران پیشنهاد کرد از آنان بخواهد تا در مکاتبات و 
مراسات رسمی خود از نام مورد کاربرد مردم ایران 
نیز در یک  برخی  استفاده کنند.  ایران  یعنی همان 
کشور همسایه ایران ادعا می کنند که دولت وقت ایران 
در زمان پهلوی به دلیل اشتراکات تاریخی در مورد نام 

ایران از آنها " اجازه گرفت" ، اما دولت وقت آن کشور 
با چشم پوشی از حقوق آنها باعث مالکیت کشور به 
زعم آنها فارس بر نام تاریخی ایران شد و همه مفاخر 
تاریخی و فرهنگی مشترک نیز با این کار به تصاحب 
کشور مذکور درآمد. برای نمونه واصف باختری شاعر 
مشهور افغانستان چنین می گوید: "زمانی که دولت 
رضاشاه از حکومت ظاهرشاهی وقت تقاضا کرد تا با 
تغییر نام پارس به ایران در جامعۀ ملل موافقت کند؛   
هاشم خان، نخست وزیر ظاهرشاه بی چون و چرا تقاضا 
را پذیرفت. چون سیاست تک زبانی کردن و تک آوایی 
ساختن فرهنگ این کشور، در دستور کار حکومت 

قرار داشت. اما با آن هم، برخی از روشنفکران به وزارت 
خارجۀ وقت رفته و اعتراض کردند. احمدعلی کهزاد، 
زمریالی و سرور گویا  اه  عبدالحی حبیبی، حبیب 
با وزارت  اعتمادی جزو کسانی بودند که موضوع را 
خارجۀ وقت، در میان گذاشتند.)2( در صورتی که در 
اباغیه یا سواد متحد الشکل وزارت جلیله خارجه وقت 
ایران به همه دولتهای خارجی به آنها " اباغ " شده 
که باید به جای نامهایی چون پرس )شکل فرانسوی 
پرشیای انگلیسی که در آن زمان معمولتر از انگلیسی 
واقعی  اسم  از"  باید"    " آن  امثال  و  پارس   ، بود(  
مملکت یعنی ایران " استفاده نمایند )3 (.  به طور 
کلی با استناد به این مقاله نفیسی دو کار انجام شد: 
اول نسخه ای مجهول با تیتری جعلی و دارای لتراست 
دهه پنجاه خورشیدی منتشر و در سطحی گسترده 
در فضای مجازی پخش شدکه چنین عنوان کرده بود: 

"از این به بعد همه باید کشور ما را ایران بنامند".
 دوم، بر اساس کارکرد مهم ، روان شناسانه و بصری 
عنوان درشت مقاله در اذهان خوانندگان یا بینندگان 
تیتر جعلی  این  بینندگان  این که میزان  به  و علم 
در فضای مجازی دارای برد و تیررس صدها هزاران 
به  شمار  انگشت  پژوهشگران   و  مراجعین  برابری 
شدکه  القا  ،طوری  است  اطاعات  موسسه  بایگانی 
با  که  است  کرده   " عوض   " را  کشور  نام  نفیسی 
مراجعه به مقاله اصلی )که خوشبختانه در بایگانی 
عنوان  خواندن  و  است(  موجود  اطاعات  موسسه 
اصلی آن ) نام دو هزار و دویست ساله( که فحوایی 
کامأ برعکس تیتر مجعول مطمح نظرمغالطه گران و 
منکران قدمت نام ایران را دارد ، به آسانی رشته این 

مغالطه پنبه می شود. 

 هژیر تهرانی 



رضا شاه ملکی؛ دبیر و دانشجوی دکترای تاریخ: روشن است که فردوسی 
توسی، با سرایش اثری جاودانه همچون شاهنامه وزنه ی فرهنگ ایرانی 
را در روزگار پر اهمیت قرون نخستین اسامی سنگین نمود و با به نظم 
درآوردن داستان ملی ایرانیان، با برجسته ترین جنبه های ادبی و باغي 
و هنری زبان فارسی، تاثیری همیشگی بر آینده ی زبان فارسی، هویت 
ایرانی و انتقال میراث گرانقدر اساطیر تاریخی و سنتی ایران به روزگار 
آینده ایفا نمود. سروده های حماسی منظوم به تقلید از شاهنامه و آن 
هم در دوره مغول رونق فراوان داشته و توجه به همین نکته، میزان اثر 
گذاری شاهنامه فردوسی را نشان می دهد. در همین مورد، به تازگی 
کتابی با عنوان »تاریخ سروده های حماسی، زیر سایه شاهنامه فردوسی«، 
با عنوان فرعی »تاریخنامه های منظوم عهد مغول« منتشر شده است. این 
پژوهش خواندنی به همت دکتر »جواد راشکی« و با همکاری دکتر »جواد 
عباسی« )عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد( تالیف شده است. به 
همین بهانه و همچنین به مناسبت گرامیداشت روز فردوسی گفتگویی با 

نویسنده این اثر ارزشمند انجام دادم که در ادامه می آید: 

در ابتدا به طور مختصر بفرمایید تاریخ نگاری منظوم ایرانی چه 
سیری را طی کرده است؟ 

دربارة پیدایش و روند تاریخنگاری به صورت منظوم باید عرض کنم، 
در سده های نخستین اسامی، رویکرد به نظم اسطوره ای که در واقع 
مادر تاریخ به حساب می آید دیده می شود. این امر به ویژه در عصر 
حکومت ایرانگرای سامانی نمود بیشتری دارد. در این عصر اسطوره ها و 
حماسه های ایرانی به رشتة نظم درآمدند و یکی از دایل باا گرفتن تب 
سرایش اسطوره ها و حماسه های قوم ایرانی، اوج گرفتن نهضت شعوبیه 
در این عصر است. گفته می شود ایرانیان به جهت رقابت فرهنگی با اعراب 
مهاجم، وارد حوزة شاهنامه نگاری با محتوای اسطوره و حماسه گردیدند.

نقش فردوسی در این میان چگونه ارزیابی می شود؟ 
با ظهور فردوسی و سرایش شاهنامه، شاهنامه نگاری به اوج رفعت رسید. 
فردوسی، عاوه بر اینکه میراث شاهنامه نگاری در قالب نظم اسطورهای 
ایرانی را در یک جایگاه بلند قرار داد، پایه گذار مکتب نوینی نیز شد. او 
در بخش پایانی شاهنامه، مرزهای اسطوره را درنوردید و وارد قلمرو تاریخ 
شد. یکی از شرقشناسان غربی به نام روزنتال در این باره گفته است: »کار 
انتقال تاریخ به شعر در جهان اسام تنها در ایران و آن هم با اهداف ملی 

توسط فردوسی صورت گرفته است.«

ها  اسطوره  نظم  میرسد  نظر  به 
اول  دورة  ملی،  های  حماسه  و 
حماسه سرایی در ایران قلمداد می 

شود. نظر شما چیست؟
جریان  این  از  پس  است.  همینطور 
بعد، سرایش  به  از سدة ششم  از   و 
تاریِخ ِصرف، وارد ادبیات حماسی شد 
و در دورة مغوان و تیموریان نهضت 
سرایش منظومه های تاریخی به راه 
افتاد و تا دورة قاجار و پس از آن نیز 
تداوم یافت. در ادامة این روند، قهرمانان 
ویژه  به   - دینی  پیشوایان  و  مذهبی 
شیعی- موضوع شاهنامه سرایی گردید. 
این جریان از دورة صفویه به بعد به 
اثنی  تشیع  عقاید  گسترش  دنبال 
عشری آغاز گردید و منجر به تولید 

حماسه های دینی گردید.

چرا آشنایی  با تاریخ سروده های 
مقلدانه از شاهنامه مهم است؟

تاریخی  با مطالعة شاهنامه های  اواً 
اثر  وزنة  شاهنامه،  از  شده  تقلید 
فردوسی به عنوان الگو و عیار شاهنامه 
نگاری مشخص می گردد. دوم اینکه 
این دسته از منابع دارای ماهیت دوگانه 

است.

به چه معنا؟ 
 یعنی هم در زمینة ادبیات، شاخصه های ادبی عصر خود را بازگو می کند 
و هم هر یک از این تاریخ سروده ها به عنوان یک منبع ارزشمند تاریخی، 
روایت کنندة حوادث و واقعیت های تاریخی است که ممکن است در نوع 

خود منحصر به فرد باشد.

آیا می توان آغاز کتابت تاریخ منظوم ایران را با شاهنامه دانست؟
اگر منظور از تاریخ منظوم، روایت تاریخ در قالب های شعر دری و وزن 
های عروضی - به ویژه بحر متقارب که وزن شاهنامه نگاری است- باشد، 
پاسخ بلی است. همانگونه که در پاسخ پرسش نخست  نیز آمد برای اولین 
بار فردوسی تاریخ ایران - قبل از اسام- را به رشتة نظم درآورد. اما اینکه 
آیا تاریخ در قالب وزنهای شعری زبان های پیش از اسام ایران هم به 
رشتة نظم درآمده یا نه؟؛ باید گفت با اطمینان نمی توان سخن گفت. در 
این باره گمانه زنی هایی وجود دارد حاکی از این که سنت روایت تاریخ 
در قالب شعر در زبان پهلوی نیز وجود داشته و شاهنامه نگاران سده های 
نخستین اسامی از جمله فردوسی، ادامه دهندگان چنین سنتی بوده اند.

تفاوت شاهنامه های منثور با شاهنامه های منظوم در چیست؟ 
آیا به جز تفاوت در فرم، از جنبه های دیگر هم افتراقاتی دارند؟ 

بیشتر باید از تفاوت تاریخ های منثور با تاریخ های منظوم گفت. وگرنه 
تفاوت شاهنامه های منثور از جمله شاهنامة منثور ابومنصوری با شاهنامه 
های منظوم دقیقی و فردوسی و غیره آشکار است و آن اینکه زبان شعر و 
استفاده از صور خیال تأثیر بیان اسطوره ای و روایت های حماسِی اغراق 
آمیز را دوچندان کرده است. اما دربارة تفاوت تاریخ های منثور و تاریخ 
های منظوم باید گفت از آنجا که تاریخ های منظوم مخاطبین خاص 
خود را می طلبد، به نظر می رسد سفارش دهندگان چنین تاریخ هایی 
به جنبة تبلیغاتی این آثار توجه بیشتری داشته اند. تاریخ های منظوم 
تحت تاثیر الگوی خود یعنی شاهنامه میل بیشتری به روان گویی داشته 
اند بنابراین این دسته از منابع از شیوة مغلق نویسی عصر مغول به دور 

مانده اند. یکی از تفاوت های محتوایی تاریخ های منظوم این است که 
به نسبت تاریخ های منثور دارای مؤلفه های ایرانگرایی بیشتری است. 
تاریخ های منظوم به دلیل رویکرد به شاهنامه، روح ملی گرایی موجود 
در شاهنامه را جذب کرده و ناخودآگاه، بیش از تاریخ های منثور، بازتاب 
دهندة اندیشه های ملی بوده اند. همچنین باید در نظر داشت تاریخ های 
منظوم، محصور در بند وزن و قافیه بوده اند. این موضوع گاهی وجه منفی 
داشته، گاهی وجه مثبت. مثاً گاهی جای دادن اسامی و اعام در قالب 
وزن شعری باعث شده که اعام و نام ها از شکل اصیل خود خارج شوند 
و هرگاه که  به درستی در قالب وزن شعری نشسته اند، باعث شده که 

شکل صحیح تلفظ آنها به مخاطب منتقل شود.

به نظر می رسد به طور خاص شاهنامه فردوسی در روزگار غزنوی 
که معاصر با مولف است و حتی دوران سلجوقی که شاهد رونق 
فرهنگی و کتابت هستیم چندان مورد توجه نبوده و حتی در 
منابع تاریخی این اعصار چندان به فردوسی پرداخته نشده. علت 

چیست؟
در واقع بهتر است فردوسی را معاصر با حکومت سامانی بدانیم. چراکه 
فردوسی بیشتر عمر خود را در این عصر سپری کرده و شاهنامه محصول 
همزیستی فردوسی با شرایط و وضعیت عصر سامانی است. اما هنگامی 
که سرایش شاهنامه به پایان رسیده و این اثر به جامعه عرضه شده است، 
عصر غزنوی بوده است. عصر غزنوی با این که تداوم دهندة بسیاری از 
نظام و سازمان های عصر سامانی است اما به لحاظ رویکرد به عناصر 
فرهنگِی مشروعیت بخش با عصر سامانی تفاوت ماهوی دارد. سامانیان 
از نژاد ایرانی بودند و در کنار وابستگی به عقاید اسامی و مؤلفه های 
دینی دستگاه خافت، نسبت به اندیشه ها و مفاهیم ایرانی رویکرد مثبت 
داشتند و در پی تثبیت مشروعیت ملی برای خود بودند اما غزنویان، ترک 

نژاد بودند و  مؤلفه های ملی ایرانی برای آنان جایگاهی نداشت.

این موضوع نیز می تواند مهم باشد که آیا غزنویان بیشتر در پی 
چنگ اندازی به مفاهیم اسامی و بهره وری از عناصر مشروعیت 

بخش دستگاه دینی خافت بودند؟
اشاره ی بجایی کردید. آنان و دیگر وارثان ترک نژادشان یعنی سلجوقیان 
و تاحدودی خوارزمشاهیان، نسبت به اندیشه های ایرانی نه تنها بی توجه 
بودند بلکه به پیروی از دستگاه خافت نسبت به مفاهیم ملی ایرانی به 
ستیز برخاستند. از این رو می توان گفت شاهنامه به عنوان نماد هویت 

ایرانی در این اعصار گرفتار توطئة »ترک و تازی« شده است.

با این حساب علت رونق شاهنامه های منظوم و حماسی در عصر 
حاکمیت ایلخانان مغول در چیست؟ در حالی که می دانیم مغوان 
در ابتدا کمترین آشنایی را با مضامین فرهنگ و تاریخ ایرانی 

داشته اند.
شما خود بهتر از بنده می دانید هجوم مغوان و استقرار حکومت ایلخانی 
در ایران علی رغم همة اتفاق های مصیبت بار، دارای جنبه های مثبت 
اینکه بساط خافت  از جمله  بود.  نیز 
عباسی برچیده شد و وابستگی سیاسی- 
فرهنگی قلمرو ایران به خافت گسسته 
شد. از بین رفتن سایة سنگین خافت 
ایرانی،  ملی  های  اندیشه  به  عباسی، 
مجال ظهور داد. مغوان بر خاف خلفا 
و ترکان، نسبت به اندیشه های ایرانی 
حساسیت نداشتند و کاً نسبت به عقاید 
برخورد  تساهل  و  تسامح  با  گوناگون 
می کردند. این فضای باز برای مفاهیم 
و اندیشه های ایرانی باعث شد رویکرد 
به شاهنامه به عنوان نماد هویت ایرانی 

بیشتر و بیشتر شود. 

سوال: می توان رونق تاریخنگاری 
بین  این  در  نیز  را  مغول  عصر  در 

اثرگذار ارزیابی کرد؟
پاسخ: کاما مهم است. آنچه که اشاره 
تاریخ  در  مغول  عصر  شاخصة  کردید 
آن  دنبال  به  که   است  ایران  ادبیات 
نیز  را  تاریخی  برجسة  متون  پیدایش 
مغول  عصر  از  اینکه  مهمتر  شاهدیم. 
تاریخ  زبان اصلی  فارسی،  زبان  بعد  به 
نگاری گردید. بنابراین رونق تاریخنگاری 
فارسی و رویکرد به شاهنامه و حماسه 
های ملی، موجب پیوند این دو مقوله با 
یکدیگر شد و نتیجة آن سرایش تعداد 
بسیاری از شاهنامه های تاریخی به سبک شاهنامة فردوسی شد. البته 

نقش خاندان های دیوانساار و وزرای ایرانی را نباید از نظر دور داشت.

شاخص ترین آثاری که به عنوان »شاهنامه های منظوم به تقلید 
از فردوسی« بررسی کرده اید کدامند؟آیا تمامی این آثار نگاِه 

تقلیدی به شاهنامه فردوسی داشته اند؟ 
شایسته است به این موضوع اشاره شود که در عصر مغوان نه تنها در 
سایة حکومت ایلخانی که در قلمرو حکومت های محلی و حتی خارج از 
فات ایران نیز شاهنامه های تاریخی به تقلید از فردوسی سروده شده 
اند. بنابراین در ایران، هندوستان و آسیای صغیر بازار تقلید از شاهنامة 
فردوسی و سرایش شاهنامه های تاریخی رونق داشته و در تمامی این 
آثار، شاهنامة فردوسی به عنوان الگو مطرح بوده است. از جمله مهمترین 
تاریخ سروده هایی که در قلمرو حکومت ایلخانان به رشتة نظم درآمده 
است »شهنشاهنامة احمد تبریزی« است که به اشارة ابوسعید ایلخانی 
سروده شده و بیش از شانزده هزار بیت دارد. اهمیت این منظومة تاریخی 
از این جهت است که سرایندة آن تاش داشته است تنها از واژه های 
پارسی دری در منظومة خود استفاده نماید و تاش خود را کرده است که 
از ورود واژگان بیگانه به منظومه اش جلوگیری کند. یکی از دیگر منظومه 
های مهم عصر ایلخانی »ظفرنامة حمداه مستفوفی« است که با هفتاد 
و پنج هزار بیت بزرگترین منظومة تاریخی موجود است و تاریخ اسام، 
تاریخ ایران و تاریخ مغول را روایت کرده است. در قلمرو حکومت محلی 
ملوک شبانکاره نیز شاهنامة تاریخی با عنوان »گوهرنامه« )دفتر دلگشا( 
سروده شده است که تاریخ شبانکارگان و اتابکان فارس را روایت کرده 
است. با توجه به اینکه دربارة این حکومت ها با فقر منابع مواجه هستیم 
این اثر در روشن شدن بخش هایی از تاریخ این حکومت ها بسیار رهگشا 
است. متأسفانه تاریخ سروده هایی که در عصر مغول در آسیای صغیر 
سروده شده اند اکنون موجود نیستند اما شاهنامه ای که در هندوستان 
توسط »عبدالملک عصامی« سروده شده اکنون موجود است و با عنوان 
»فتوح الساطین یعنی شاهنامة هند« به چاپ رسیده است. این منظومه 
تاریخ هندوستان در دورة اسامی را روایت کرده و یکی از منابع اصلی 

تاریخنگاری این دوره از تاریخ هندوستان است.

گفت وگو با دکر »جواد راشکی«، پژوهشگر تاریخ ایران  پس از 
اسام به بهانه انتشار کتاب »تاریخ روده های حاسی، 

زیر سایه شاهنامه فردوسی«

زیر سایه فردوسی

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر یزد، تصویب کرد در صورت موافقت اداره کل میراث فرهنگی، 
خانه تاریخی فرخی یزدی به شهرداری یزد واگذار شود تا تبدیل خانه به موزه و دیگر کاربری های آن سرعت 
داده شود. دهم اردیبهشت امسال حسین مسرت - محقق و پژوهشگر فرهنگی یزد در یادداشتی اعتراضی 
از وضعیت خانه ی  »فرخی یزدی« شاعر در کوچه آروک روبه روی حسینیه ی شاهزاده فاضل یزد انتقاد 
کرد، خانه ای که مالک آن با رضایت تمام خانه را حدود 9 سال پیش در اختیار میراث فرهنگی قرار داد، تا 

در سالروز شهادت وی در مهرماه، موزه ی فرخی یزدی افتتاح شود اما چندین سال است بعد از مرمت خانه قول افتتاح این 
موزه و مرکز فرهنگی دربافت تاریخی یزد هر سال به مهر سال بعد موکول می شود.

بعد از اعتراض مسرت نسبت به وضعیت این خانه؛ شورای شهر یزد با برگزاری جلسه ای طرح هایی برای این خانه در نظر 
گرفت. مسرت، عضو هیات امنای خانه فرخی یزدی، در گفت وگو با ایسنا اظهار می کند: خانه فرخی یزدی، اهدایی رضا 
سخندان یکی از وابستگان دور فرخی یزدی به میراث فرهنگی است که در سال 1388 این خانه به تملک میراث فرهنگی 

درآمد و از آن زمان تا امروز همه کارهای مرمت و بازسازی بنا انجام شدند و حتی خانه آماده ی بهره برداری است.

 

تاش برای احیای
 خانه فرخی یزدی

ایران یکپارچه
فدرالیسم و عدم تطابق آن با ساختار تاریخی، فرهنگی ایران

 هویت ایران و ساختار آن در دهه پایانی سده بیستم 
و سالهای آغازین قرن بیست و یکم به یکی ازمهمترین 
موضوعات پژوهشهای سیاسی و جامعه شناختی و 
فرهنگی بدل شده است. با پایان یافتن جنگ سرد 
و فروپاشی اتحاد شوروی پژوهشهای مرتبط با ملیت 
و قومیت، شتابی دو چندان گرفت. فروپاشی کشور 
و  چکوسلواکی  یوگوساوی،  شوروی،  چون  هایی 
بحران های کنونی در کشورهایی چند قومیتی چون 
عراق و ترکیه، این باور را در میان برخی کانونهای 
اندیشه و سیاست برانگیخت که رشته فروپاشی های 
دیگری نیز در دیگر کشورهای مشابه در راه خواهد 
بود. در ایران نیز اینک این تکاپوهای جهانی برخی 
جریانهای خفته سیاسی و فکری مانند پانترکیسم، 
پانعربیسم، پانکردیسم و پانبلوچیسم را واداشته تا 
با خوش بینی و ساده اندیشی در پی به بار نشاندن 
و  نوشتارها  گرچه  برآیند.  خود  دیرین  آرمانهای 
بیشتر سطحی  گرا  قوم  های  های جریان  دیدگاه 
و غالبا جنبه سیاسی-ایدیولوژیک و یا ژورنالیستی 
بر  مبتنی  پژوهشهای علمی  تا  داشته  احساسی  و 
ایران،  جغرافیایی  و  فرهنگی  تاریخی،  واقعیتهای 
اما به نظر میرسد آنها نیز خود آگاهند که تجزیه 
ایران  فعا بیشتر به رویایی دست نیافتنی می ماند و 
اینجاست که بخش عمل گرای آنها همگام با بخشی 
»فدرالیسم  خود  زعم  به  سیاسی  های  جریان  از 
گسترده  موج  دانند.  می  نهایی  چاره  را  قومی« 
کوششهای انتشاراتی و تبلیغی این جریانها که قدرت 
ظاهری شان را بیش از پایگاه اجتماعی اندکشان می 
نمایاند بیشتر بر نوشتارهای ژورنالیستی-تبلیغاتی و 
گسترش احساسات محلی و تشدید نفرت قومی و 
دامن زدن به تضادها در ایران کنونی استوار است. با 
دوری گزینی از روش انگ زنی و با نگاهی بیطرفانه 
اینک شاهد آنیم که گروهی از جریانات سیاسی که 
پیشتر سابقه عضویت در احزاب چپ و کمونیستی 
ایران می  آینده  راه  نیز داشتند فدرالیسم را چاره 
دانند. بی آنکه کوچکترین اشاره ای به مولفه هایی 
های  درگیری  نبود  ایران،  تاریخ  پیشینه  همچون 
گسترده قومی و نیز ساختار اقتصادی وابسته به نفت 
و گاز ایران نمایند. اگر نگاهی به ادبیات گفتاری رایج 
در میان برخی از گروه های افراطی قومی افکنده و 
نگاه آنها به پدیده ی موهومی به نام شوونیسم فارس 
)!( را مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که 
محلی گرایی افراطی و گریز از مرکز این گونه افراد و 
پاره ای جریانهای سیاسی وابسته به آنها به درجه ای 
است که امروزه میتوان آن را به ناسیونالیسم وایتی 
یا شوونیسم محلی تعبیر کرد! )ازم به توضیح است 
که در ایران کنونی قومی به نام فارس  از نظرگاه 
علمی وجود ندارد و واژه فارسی زبان بیشتر مطابق 

رهیافت های پژوهشی و واقعیت هاست.(
چنین به نظر میرسد که پاره ای از شکست خوردگان 
در گستره سیاست ورزی ملی به هواداری سرسختانه 
از قوم گرایی پرداخته اند. زیرا گفتار و کردار آنها 
سرزمین  در  خواهند  می  که  کند  می  القا  چنین 
باشند  سرکردگان  از  حداقل  رهبر،  نه  اگر  خود 
و در راستای این امر از هر گونه جعل واقعیتهای 
تاریخی و بزرگ نمایی ستم قومی دریغ ندارند. آنها 
باوم« گرفتار  برجسته »هابس  اندیشمند  به گفته 
پیشاناسیونالیسم مردمی یا پروتوناسیونالیسم عوام 
گرایانه هستند. آنها چنین می اندیشند که فدرالیسم 
قومی آن آرمان و موهبتی است که با توسل به آن، 
هیمنه ظلم و خودکامگی دولتمردان، محرومیتها 
و عقب ماندگی ها شکسته خواهد شد .حال آنکه 
کمتر دیده شده است علت وجودی، مسوولیت ها، 
ابزارها، صاحیت ها، ارکان و چارچوبهای منطقی 
و اقتصادی و جغرافیایِی فدرالیسم پیشنهادی خود 
را روشن کنند. راهبرد اقلیت سازی و ملت آفرینی 
های بدون پشتوانه و سوگنامه سرایی قومی یکی 
دیگر از اشتغاات فکری چنین گروه هایی است. به 
روشنی قابل مشاهده است که تقلید و گرته برداری 
روبنایی و بدون مبنای علمی از ساختار کشورهایی 
حتی  و  عراق  پاکستان،  هند،  آلمان،  کانادا،  چون 

بلژیک و بریتانیا و بی توجهی به بنیاد های تاریخی 
و فرهنگی ایران یکی از دایل بنیادین آشفتگی در 
نسخه تمرکززدایی ایده آلیستی و وارداتی آنان است. 
)نسخه هایی که لزوما موفق هم نبوده اند(. آنها به 
این نکته ساده و روشن توجه ندارند که رقابت وکینه 
توزی و جنگ میان اقوام در ایران سابقه نداشته و 
قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نبوده است. وجود 
هویت های گوناگون و همزیستی و در هم آمیختگی 
مسالمت آمیز اقوام با یکدیگر در ایران بسیار ریشه 
دارتر از کشورهای جهان حتی از اروپای غربی بوده 
است. برخی از نخبگان نیز فراموش میکنند که تار 
و پودهای هر کشور تاریخی چون ایران، ساخته و 
پرداخته مردم در درازای تاریخ چند هزار ساله آن 
و  ادراک  تنها  گوید  می  وبر  ماکس  است.  کشور 
دریافت تفاوتها با جوامع دیگر است که می تواند 

اخاق و آداب مشترک را پایه گذاری کند.
فرهنگ کنونی ایران در معنای عام آن مشترک در 
میان همه اقوام ایرانی است. به عنوان مثال موسیقی 
ایرانی آیینه تمام عیار و کاملی از گوناگونی با ارزش 
فرهنگ ایرانی است. هر یک از گوشه ها و دستگاه 
های موسیقی ایرانی راهی به دیاری یا مردمانی از 
کشور دارد. نمونه مهم دیگر، اشتراک افسانه ها و 
ضرب المثل ها میان اقوام مختلف ایرانی است که 
همه در آداب و تاروپود اقوام ایرانی ریشه دوانده و 
ماندگار گشته است. آحاد ملت ایران از هر قومی و با 
هر زبانی، نوروز و رستم و کاوه و شاهنامه و نقالی و 
چهارشنبه سوری را ارج نهاده و حتی از آن خود می 
دانند. نکته جالب توجه اینجاست که تاکنون دیده 
نشده است کردهای ساکن ترکیه داستان دده قور 
قود را که سیستم فرهنگی-سیاسی حاکم جمهوری 
ترکیه به حق و یا ناحق از آن خود می پندارد برای 
فرزندان خود حکایت کنند و یا به نقل آن در قهوه 
خانه های مناطق کردنشین ترکیه بپردازند. اما همان 
کردها در ترکیه برای بر پایی جشن نوروز که ریشه 
در فرهنگ ایران دارد، ده ها کشته در سال می دهند 
و بر برپایی اش با نگاهی هویت مدارانه اصرار دارند. 
نمی  افتخار  قادسیه  به  نیز  عراق  ساکن  کردهای 
کردند و از ناسیونالیسم عربی و رژیم بعث عفلقی 

صدام بیزار بودند. 
برای  تاش  چه  هر  است  معتقد  پوپر  کارل  قول 
برگشت به دوران قهرمانی جامعه ایلی افزایش یابد 
بر روند تفتیش عقاید افزوده میشود. فدرالیسمی که 
امروزه به ویژه در محافل چپ و قومی و حتی گروهی 
میشود  عنوان  نیت  حسن  دارای  اندیشمندان  از 
توهمی رمانتیک و شاعرانه و بدون توجه به تاریخ، 
سنت ها، سرنوشت مشترک همگانی و نیز الزام های 
منطقه ای و حتی الزام های خود فدرالیسم به مفهوم 
تئوریک است. باید توجه داشت که فدرالیسم یک 
چاره از روی ناچاری در  بسیاری ازجوامعی بود که 
به دایل گوناگون ملزومات فرهنگی و تاریخی یک 
دولت متحد را هرگز نداشتند و چون در بسیاری 
از  انجامید.  فروپاشی  به  بود  مصنوعی  کشورها  از 
ناکامیهای آن می توان به وضع چچنها در روسیه 
در  یوگوساوی،  در  قومی  کشتارهای  کنونی، 
خواست های مکرر استقال از سوی کبک ها در 
کانادا، مبارزات آسامی ها و پنجاب ها و کشمیری 

همچنین  و  هند  فدرال  مرکزی  دولت  علیه  ها 
جنبش چیاپاس در مکزیک و نیز کنش های قومی 
در نیجریه و کنگو و کامرون و اسپانیا نام برد که 
می دانیم غالب این کشورها  غالبا جدید هستند. 
از دیگر سو در ایران کنونی ساختار به هم آمیخته 
فرهنگی، باورهای مشترک و آیین های اجتماعی 
چنان ریشه دارند که کشیدن خط و مرز  -که از 
ملزومات فدرالیسم است- اساسا غیر ممکن است. 
در خوزستان عربها و لرها و ...، در آذربایجان غربی 
آذری ها و کردها و ...، در ایام کردها و لرها و ...، در 
همدان آذری ها، کردها، فارسی زبانان و ...، در قزوین 
و زنجان آذری ها و تات ها و ...، در گیان گیلک ها 
و تالش ها و ...، در خراسان ترک ها، کردها، فارسی 
با  است  هزاران سال  و گاهی  ...؛ صدها  و  ها  زبان 
یکدیگر داد و ستد فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی 
مسالمت آمیز داشته و اساسا تعیین مرزهای فدرالی 
قومی نه تنها خطرناک بلکه حتی غیر ممکن است. 
ایران،  تاریخ  در  ساله  هزار  چندین  تکاپوهای  در 
باشندگان هر ناحیه ای برای حفظ ناحیه ای دیگر 
در کانون جغرافیایی ایران خون ها داده و رنج ها 
برده اند و آذربایجانی همانقدر صاحب تبریز است 
که اهوازی و خراسانی و خراسانی ها و اصفهانی ها 
و آذربایجانی ها شاید به میزان اهالی خوزستان و 
خرمشهر در جنگ میهنی علیه صدام شهید تقدیم 
یکپارچگی ملی و سرزمینی ایران کرده اند. کرد و لر 
و آذری و بلوچ و اصفهانی و ترک و ...، همه همگام 
و یکدل در سپاه عباس میرزا علیه روسیه و عثمانی 
کوشیدند و خون دادند تا یکپارچگی سرزمینی ایران 
ملک  کنونی  ایران  من  باور  به  کنند.  نگاهبانی  را 
نمی  است.  سرزمین  این  باشندگان  تمامی  مشاع 
خواهیم منکر پاره ای از تبعیضات مذهبی در ایران 
کنونی باشیم، اما می بایستی آگاه بود که پیش از 
پیچیدن هرگونه نسخه های وارداتی که هیچ گونه 
سنخیتی با ساختار فرهنگی ایران ندارند، راه چاره 
را می بایستی در مسیر آزادی و  اعمال توانمندانه 
با  قدرت  کنترل  و  انتخابات  راه  از  ملی  حاکمیت 
ایجاد نهادهای غیردولتی مانند انجمن های محلی 
با نگاهی کان نگرانه و ملی و نه محلی گرایانه و 
افزایش روند دخالت و مشارکت در تصمیم گیری 
های ملی و منطقه ای بدانیم و حق انتقاد و مخالفت 
را برای تمامی باشندگان از هر زبان و مذهب و قومی 
بر اساس حق شهروندی مدرن بدانیم. با واگذاری 
قدرت تصمیم گیری و اجرایی به منطقه ها و استان 
ها و شهرها و روستاها و به نوعی انجمن های ایالتی 
و وایتی در ذیل تقویت احزاب ملی می توان به 
از  البته  نهاد و  دموکراسی آزادانه و مشارکتی گام 
آسیب های تئوری های وارداتی که هیچ سنخیتی با 
تاریخ و فرهنگ ایران ندارند ایمن ماند. یادمان باشد 
قومیتگرایی کور و پروتوناسیونالیستی و به طور کلی 
از کشورهایی چون  برداری سطحی  گرته  هرگونه 
کانادا، عراق، هند، پاکستان و حتی بریتانیا و بلژیک 
امکان عملیاتی شدن در ایران را نداشته و به ناکجا 
برد و تمرکز  انتها و کور راه خواهند  آبادهایی بی 
نخبگان سیاسی و فرهنگی در تشکل های محلی و 
قومی حتی اگر همراه با چهره شدن های زود گذر 

باشد، نهایتا پتانسیل های آنها را هدر خواهد داد.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال سوم  شماره 21  8 صفحه

تاریخ

دکتر افشین جعفرزاده



قاجاریه برای ایجاد وحدت ملی در ایران بسیار تاش می کنند در این عصر همه ایرانیان در ساختار قدرت مشارکت 
دارند . جالب است که یک کرد سنی مهابادی یعنی عزیزخان مکری فرمانده کل قشون ایران می شود و بیشترین مقام 
های مهم وزارتی را در نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه دارد. کرد دیگر که البته شیعه است یعنی امیرنظام گروسی یکی از 
مهمترین رجال عصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است . ترک زبانان که خود قاجارها از ان ها بودند سلطنت داشتند 

وزبان مادری شان ترکی آذربایجانی بود ولی عاشق فارسی هم بودند و زبان دیوانی و دولتی شان فارسی بود.

ادامه...

مهمترين موضوعي كه تبليغات ايران گريزانه بر آن استوار 
شده است، همانا نفي هويت ايراني است. بر اين مبنا، 
كه پيشينة تاريخي كشور ايران انكار مي گردد و تاش 
مي شود تا ايران به عنوان مفهومي ساخته و پرداختة 
عصر رضا شاه پهلوي عنوان گردد. از ناحيه اين دسته 
به موضوع تقاضاي دولت ايران براي قيد ترجمة اتين 
واژة ايران در سال 1314 خورشيدي توجه زيادي شده 
و سعي مي گردد تا اين امر به معناي تغيير اسم كشور به 
ايران تلقي گردد. در حالي كه پشتونيستهاي خارج از 
مرزهاي ايران براي كاستن از پيوندهاي ايران و افغانستان 
ادعا مي كنند كه نام همساية غربي شان تا پيش از عصر 
رضا شاه، فارس بوده و بعد از آن به ايران تبديل شده 
است. پان تركيستهاي ايراني ادعاهايي جالبتري دارند. 
آنها با سوء استفاده از موضوع ساختار نيمه متمركز سنتي 
دولتهاي ايراني هم چون: »صفوي و قاجار« ابراز مي دارند 
يك  چون  و  نداشته  مشخص  اسمي  كشورشان  كه 
سرزمين فدراتيو به شمار مي رفته است. اسم بيان كنندة 
ويژگي اين كشور، همانا »ممالك محروسه« بوده كه اسم 
سلسلة حكمران نيز به آن اضافه مي گرديده و براي نمونه 
»ممالك محروسة صفوي« و يا »ممالك محروسة قاجار« 
خوانده مي شده است.  هدف چنين ادعاهايي، انكار وجود 
كشوري با يك هويت فرهنگي، مدني و سياسي است. 
بدين ترتيب مي توان از واقعيت يك كشور و يك ملت 
به يك كشور فدراتيو ايجاد شده از چند ملت گريز زد 
متشكل  غير  ماهيتي  داراي  را  ايران  ملت   – دولت  و 
معرفي كرد كه جايگزين دولت فدراتيو پيشين شده و 
حقوق ملتهاي سازندة دولت فدراتيو را سلب كرده است. 
براساس چنين مقدماتي، اقوام ايراني تبديل به ملت هاي 
دولت فدراتيو ساقط شده مي گردند و در نتيجه مطالبات 
قومي از چهارچوب پي گيري حقوق به رسميت شناخته 
شدة بين المللي بشر و در چهارچوب قلمرو كشورها به 
وادي خواسته هاي غير حقوقي و تجزيه طلبانه، سوق داده 
مي شود. موضوعي كه از يك سو توجيه كنندة سركوب 
اقوام و از سوي ديگر زمينه ساز بروز خشونت و نابود شدن 

صلح و امنيت داخلي ايران خواهد بود. 
اما هويت ايراني قدمتي به ديرپايي اسطوره ها دارد. در 
شاهنامة فردوسي كه مهمترين شناسنامة تمدن ايراني و 
حكايتگر اساطير و تاريخ است. هم در بخش اسطوره اي 
و هم در قسمت تاريخي از ايران به عنوان يك كشور و 
حتي از مردم ايران هم چون يك ملت ياد شده است. 
چنانچه شاهنامه از تمام مردم ساكن در ايران زمين به 
نام ايراني ياد مي كند. دربارۀ ياد كردن از ايران در شاهنامة 
فردوسي ازم است براي نمونه به دو دوره  اسطوره ای و 

تاریخی  اشاره گردد. 
به  فريدون  پدرش  توسط  ايرج  برگزيدن  هنگام  در 

شهرياري ایران:
و زانپس چو نوبت به ايرج رسيد

مر او را پدر شهر ايران گزيد
یا در هنگام برگزيده شدن كيقباد به شاهي ايران به 
وسيلة رستم دستان از واژۀ مرز ايران که یک مفهوم 

جغرافیای سیاسی است یاد می گردد: 
به هر دوده اي ماتم و شيون است

همه مرز ايران پر از دشمن است                                   
در بخش تاريخي و در بيان دوران ساساني نيز بارها از 

ايران به عنوان يك كشور نام برده شده است. نام بردن 
از ايران به عنوان يك جغرافياي سياسي تنها به شاهنامة 
فردوسي محدود نمي گردد. در يادگار زريران كه يكي 
ديگر از متون كهن ايران است و قدمت آن به حداقل 
هشتصد سال پيش از شاهنامة فردوسي يعني پايان 
به  ايران  از  مي رسد،  ميادي(   .224( اشكانيان  دوران 
عنوان يك كشور ياد مي شود. هم چنين در كارنامك 
اردشير بابكان نيز بارها از كشور ايران ياد گرديده و حتي 
تصريح مي گردد كه اردشير در پي يگانگي ايران بود. براي 
نمونه در كارنامك اردشير بابكان، در بيان آرزوهاي اردشير 
در بخش يازدهم آورده مي شود: »اردشير انديشناك بود 
كه مگر از پروردگار در سرنوشت من نيست كه ايران 
شهر را به يك پادشاهي بشايد سامان داد.« در جايي 
ديگر و در بخش سيزدهم و در شرح دوران شهرياري 
هرمز پسر شاهپور نيز بيان مي گردد: »پس از آنكه هرمز 
به پادشاهي رسيد، توانست كه همة كشور ايران را به يك 

خداوندي بياورد.«
هويت ايراني پس از يورش عربها به ايران و ورود اسام 
نيز پا برجا ماند و به ويژه در نهضت سياسي و اجتماعي 
شعوبیه، احساسات ايرانگرايي در ميان مردم به ميزان 
بي سابقه اي افزايش پيدا كرد. جنبشهاي سياسي بزرگ 
ايراني نيز همانند: خيزشهاي ابومسلم خراساني، بابك 
خرم دين آذربايجاني، مازيار مازندراني، افشين اسروشنه 
ای و مرادويج ديلمي به نيرومند گرديدن جايگاه ايرانيها 
در جهان اسام و همچنين احقاق حقوق از دست رفتة 
آنها انجاميد. همچنين برخي از اين جنبشها به طور 
رسمي در پي احياء شاهنشاهي ساساني بودند. نيرومند 
شدن ايرانگرايي در سده هاي اولية هجري به جنبش 
شاعران  و  ادبيان  تاريخ نگاران،  كه  انجاميد  فرهنگي 
پيشگام آن بودند. از همين رو شاهنامه هاي منثور در 
ايران و به ويژه سرزمينهاي خاوري ايران همانند بلخ به 
نگارش در آمدند كه در همگي آنها از ايران و تاريخ  و 

فرهنگ و در يك كام هويت ايراني تجليل مي گردد. 
چنين وضعيتي، زمينه ساز آفرينش بزرگترين اثر ادبي 
و حماسي ايران يعني شاهنامة فردوسي شد. در اين 
اثر ماندگار هويت ايراني به طور كامل تثبيت گرديد و 
گذشتة اساطيري و تاريخي به عنوان حلقة وصل مردم 

ايران مورد تأييد قرار گرفت. 
جداي از شاهنامة فردوسي در ساير آثار بزرگان فرهنگ و 
ادبيات ايران نيز به هويت ايراني هم به عنوان يك مفهوم 
تمدني و فرهنگي و هم به مانند يك مفهوم بامعناي 
سياسي به عنواي يك كشور اشاره مي گردد. چنانچه 
نام  ايران  از  اشعارش  از  بسياري  در  سيستاني  فرخي 
مي برد و براي نمونه در ستايش سلطان محمود غزنوي از 

كشور ايران اينچنين ياد مي كند: 
از نهيبش كرد نتواند زيان

شير نر در كشور ايران زمين
كو سخن راند ز ايران بر زبان

هيچ شه را در جهان آن زهره نيست          
در اين دوره فرمانرواي ترك تبار ايران يعني: سلطان 
محمود غزنوي خود را موظف به پشتيباني از مردم و 
سرزمين ايران در برابر تركستاينها و تورانيها مي داند و 
فرخي سيستاني شاعر محبوب وي در مدح اين شهريار، 
او را پيروزمندتر از رستم دستان در رويارويي با تورانيها 

عنوان مي كند و در اين باره آشكارا بيان مي دارد: 
پس از چندين باكامد ز ايرانشهر بر توران    

بايراني چگونه شاد خواهد بود توراني
از آن خونها كز ايشان ريخت تیغ رستم دستان    

هنوز ار بازجويي در زمينشان چشمه ها ياب

به جاي آنكه تو كردي بر ايشان دركتر شاها
حديث رستم دستان يكي بود از هزار افسان

اين اشعار بهترين گواه اين مطلب هستند كه يگانه مبناي 
حس ايراني بودن، تعلق به جغرافياي تاريخي ايران بوده و 
پيوندهاي نژادي، مذهبي، زباني در اين ميان فاقد اهميت 

به شمار مي آيند.
روحية ايرانگرايي در شاعري هم چون نظامي گنجوي نيز 
به شدت وجود داشت. افزون بر آنكه نظامي در مجموعه 
اشعار خود همانند: »خسرو و شيرين«، »هفت پيكر« و 
»اسكندر نامه« در تجليل از هويت، فرهنگ و تاريخ ايران 
و ستودن بزرگان ايران بسيار سخن رانده است. در دو 
بيت شعر او به روشني عشق وي به سرزمينش ايران 
بيان  ايران  توصيف  در  نظامي  است.  گرديده  جلوه گر 

مي كند: 
نيست گوينده زين قياس خجل

همه عالم تن است، ايران دل
زانكه ايران، دل زمين باشد

 دل ز تن به بود يقين باشد
پس از حملة مغول، بار ديگر ايران به معناي سياسي آن 

نيز زنده گرديد. بدنبال سقوط خافت بني عباس در 656 
قمري مانع خليفه براي هميشه از ميان رفت. پادشاهي 
ايلخاني مغول نام رسمي شاهنشاهي ايران را براي خود 
برگزيد و به قلمرو كشورش »ايران زمين« اطاق گرديد. 
از فرمانرواي ايلخاني نيز با عناويني هم چون: »خسرو 
ايران« و »وارث ُملك كيان« ياد مي شد. در حقيقت بنا 
به نظر نويسنده اي روسي، با ظهور پادشاهي ايلخاني در 
سرزمين ايران، واژة »ايران« دوباره سربرآورد و ديگر هرگز 

روي پنهان نكرد.
با ظهور صفويه، جايگاه حكومت مركزي در ايران تثبيت 
گرديد و شاهنشاهي صفويه نيز به طور رسمي از نام ايران 
براي ياد كردن از قلمرو خود استفاده مي كند. از عصر شاه 

اسماعيل صفوي )930-906 هـ .ق( از ادبيات ايرانگرايانه 
در شعارهاي سياسي به شدت بهره برده مي شود، نمونة 
است.  صفوي  سپاه  جنگي  شعار  موضوع،  اين  آشكار 
سپاهيان ترك زبان صفوي يك شعار رسمي داشتند و 
آن همانا شعار »جاويد ايران« بود. شاه طهماسب صفوي 
)984-930 هـ . ق( دومين شاه صفوي تأكيد ويژه اي بر 
ايران به عنوان يك كشور با حدود و ثغور مشخص داشت 
و از احساسات ايرانگرايانة زيادي نيز بهره مند بود. چنانچه 
در نامه اي به سلطان سليمان امپراطور عثماني با سرزنش 

طمع وي به خاك ايران، به او ابراز مي دارد: 
»به وسوسة بعضي شياطين اانس به باد بروت خود 
مغرور گشته، خيال شاهان و هواي پادشاهي ملك ايران 
كه بهترين }ملك{ روي زمين و نشانة خلدبرين است در 

دماغ او جا گرفته بود.«
از هنگام آغاز شاهنشاهي قاجار )1210 . ق( احساسات 
ايرانگرايي بيش از پيش تقويت شد. در این عصر  کشور 
یکپارچه شد . به خصوص عباس میرزا  در ایجاد تفکر 
ایران مدرن بی تردید موثر بود. پس از جنگ دوم ایران 
وروس ، عباس میرزا برای جبران شکست  از روسیه به 
خراسان رفته و  در نگاه وی همین ایجاد دولت فراگیر 

قابل ماحظه است .در نامه های آخرش می نویسد: 
»کارهای خراسان الحمداه ... نظم کامل گرفته و کلمه  
واحده شده، دیگر کرد و ترک و عرب و قرایی لفظش 

موقوف شد.«
 یعنی لفظشان به نفع ایران موقوف شد. در واقع همه در 
ایرانیتی که مورد نظر بود، هضم و ادغام شدند. در مجموع 
در عصر قاجار، مهمترین ملوک الطوایف و حکومت های 
در  کیانی  خاندان  سلطنت  رفتند.  میان  از  محلی 
در  زعفرانلوها  تربت،  در  ها  قرایی  سیستان، حکومت 
خبوشان)قوچان(، شادلوها در اسفراین، حکومت مسقط 
در چابهار و بندرعباس، حکومت محلی قاسمی ها در 
بندر لنگه و.... از جمله مهمترین حکومت های محلی 
بودند که  در راستای ایجاد حکومت متمرکز فراگیر از 
میان رفتند و در واقع زیر ساخت های اصلی دولت مدرن 
با این تمرکز قدرت فراهم امد. درست است که دو و سه 
حکومت محلی مثل : آل کعب در جنوب خوزستان باقی 
مانده بودند و یا خزیمه در قاینات ولی آن ها تاقبل از 
مشروطه کاما به دولت قاجار وفادار بودند و ضمن این 
که بخش کمی از حکومتهای محلی بودند که اکثر آن ها 

به نفع یکپارچگی کشور از میان رفتند.
در عصر قاجار، خود شاهان قاجار برای دولت و منافع 
دولت احترام و شخصیت مستقلی از سلطنت و منافع 
خاندان خود قایل شدند. مثا فتحعلی شاه در نامه به یکی 
از مهمترین فرزندانش حسنعلی میرزا شجاع السلطنه 
او را از منافع شخصی برحذر داشته و به اندیشیدن به 
دولت و منافع دولت ترغیب می کند و در نامه ای به وی 
صراحتا می نویسد: »امروز کار از آن گذشته است که آن 
فرزند خیر خود را ماحظه نماید اندک فکر کند و ببیند 

خیر دولت شاهنشاهی چه چیز است.«
در عصر محمدشاه و در فکر قایم مقام می بینیم این 
موضوع تفکیک سلطنت از دولت برجسته می شود . 
قایم مقام برای دولت ایران روح و شخصیت حقوقی بااتر 
از سلطنت قایل بود. درجایی محمدشاه به درویشی به 
عنوان انعام حواله ای می دهد . قایم مقام این حواله را 
لغو می کند و با عتاب به شاه می گوید من و شما هر دو 
خدمتگذار دولت ایران هستیم و شما حق ندارید از جیب 
دولت برای بذل و بخشش شخصی خرج کنید. درست 
است که قایم مقام تحمل نمی شود و بعدها شاه او را می 
کشد . اما این طرز تفکر وی در محمدشاه تاثیر دارد  و 
شاه آشکارا این تفکر را رد نمی کند. در مقابل سخنان 
وی ساکت می شود و حداقل به ظاهر آن را می پذیرد . 
متعاقبا همین محمدشاه پس از این که مجبور می شود 
از هرات عقب نشینی کند خطاب به مردم بیانیه ای 
صادر و دلیل عقب نشینی از هرات را به آن ها توضیح 
می دهد این یعنی خود را در برابر مردم مسول می داند و 
میان شخص خود و دولت و ملت ایران تفاوت قایل است. 

محمدشاه در این بیانیه خود تصریح می دارد:
»مردم ايران چنان تصور ننمايند كه من از سفر و جنگ 
ايران  يا نيتي كه در پس گرفتن اسراي  خسته شده 
داشتم، تغيير دادم، هرگز. به خدا قسم اسراي ما خاطر 
جمع باشند كه تا جان دارم از نيت برگشت نخواهم كرد و 
به فضل خدا همه اسرا را پس خواهم گرفت... هر چه دارم 
براي شما مي خواهم، نه در بند خانه و اطاقهاي با زينت 
و لذت و خوشگذراني هستم، همين قدر از خدا طالبم 
اذيت هايي كه از همسايگان اوزبك و ساير تركمانان به 
خراسان رسيد، پس بگيرم و ذلت به هيچ كس نكنم، اين 
منتهاي لذت من است، همانا شما برادران ديني و غيور 

من هستيد.«
قاجاریه برای ایجاد وحدت ملی در ایران بسیار تاش 
می کنند در این عصر همه ایرانیان در ساختار قدرت 
مشارکت دارند . جالب است که یک کرد سنی مهابادی 
یعنی عزیزخان مکری فرمانده کل قشون ایران می شود 

مملکت قدیمه ی ایران زمین
هویت سیاسی ایران در عر قاجار 

قلعه کنجانچم در شهرستان مهران استان ایام با اعتبارات ملی 
مرمت می شود. تسطیح و رکاژسطوح خاکریزی و خاکیرداری 
پی ها ، پی کنی کانال کشی - تهیه و نصب بلوک های بتنی جدولی با 
بندکشی، تهیه واجرای بتن پشت جدول، اجرای آجر فرش اطراف 
قلعه همراه بندکشی و اجرای آب نما از جمله خدمات عملیاتی 

است که روی این  قلعه انجام خواهد گرفت. این اثر در تاریخ 22 تیر 1379 با شماره 
ثبت 2743 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه کنجانچم در 15 
کیلومتری شمال شهر مهران و در جاده »ایام - مهران« در مسیر راه کربا قرار دارد. این 
قلعه در سال 1326 هجری قمری بنا به دستور غامرضاخان ابوقداره، آخرین والی ایام 
و به عنوان قلعه زمستانی والی ساخته شده و دارای اتاق های مرتبط به هم، حمام، برج 
نگهبانی و قسمت مسکونی و دیوانخانه است.

سازمان تامین اجتماعی چهره ابوعلی سینا را از روی دفترچه 
های درمانی خود حذف کرده است. استاندار همدان در این زمینه  
گفت: حذف عکس این شخصیت جهانی بسیار جای تاسف دارد 

و بنده بخاطر این حرکت تاسف بار ناراحت شدم. این درحالی 
است که بسیاری از کشورها نظیر ترکیه مجسمه بوعلی سینا را 

در میدان های شهر نصب می کنند و تاجیکستان روی اسکناس های خود عکس این 
فلیسوف و پزشک را چاپ می کند و این شخصیت بزرگ اسامی را برای خود مصادره 

می کنند. در این زمینه اعتراض خود را بصورت مکتوب به دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیرکار، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گزارش کردم و 
خواستار پیگیری شدم.سازمان تامین اجتماعی در دفترچه های جدید چهره ابوعلی 

سینا را حذف کرده است. آرامگاه این دانشمند بزرگ در همدان است.

مرمت قلعه کنجانچم
حذف ابوعلی سینا از روی 
دفترچه های تامین اجتماعی

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 21  8 صفحه

History
تاریخ

و بیشترین مقام های مهم وزارتی را در نیمه اول سلطنت ناصرالدین 
شاه دارد. کرد دیگر که البته شیعه است یعنی امیرنظام گروسی یکی 
از مهمترین رجال عصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است . ترک 
زبانان که خود قاجارها از ان ها بودند سلطنت داشتند وزبان مادری 
شان ترکی آذربایجانی بود ولی عاشق فارسی هم بودند و زبان دیوانی 
و دولتی شان فارسی بود. درمورد اهل سنت ، بسیار بردبار بودند 
وناصرالدین شاه  رسما  و طی فرمانی توهین به اهل سنت و نیز مراسم 
عمر کشان راممنوع کرد. در مورد اقلیت های مذهبی غیر اسامی 
هم همین طور بود . همین فتحعلی شاه که جمیز موریه او را متهم 
می کند که می خواسته فرنگی ها را مسلمان کند فرمان های متعدد 
دارد که هیچ کس حق مزاحمت برای مسیحیان وارمنی ها و گرجی 
ها و مراسم مذهبی آنان و حقوق احوال شخصیه شان و اجبارشان به 
اسام آوردن را ندارد. ناصرالدین شاه برای اولین بار جزیه را لغو می 
کند که اقدام مهمی برای وحدت ملی در ایران است. او آنچنان با 
اقلیتهای مذهبی مهربان بود که حتی پارسی هندی زرتشتی مانکجی 
هاتریا را پدر خطاب می کرد یا به ارامنه لقب سلطنتی می داد . بارها از 
کشتار و آزار یهودیان جلوگیری کرد .سرانجام و ماحصل تحول فکری 
عصر قاجار است که در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه همه 

ایرانیان در برابر قانون مساوی الحقوق می گردند.
قاجاریه تصویر روشنی از قلمرو ایران ومفهوم کشور ایران داشتند . 
نامه فتحعلی شاه به زمان شاه افغان سندی مهم بر این آگاهی است 

در آن می نویسد:
"مرو و بلخ و اندخو و شبرغان و بدخشان و ميمنه و هرات و سبزوار و 
بُست و نيشابور و طبس و قندهار و باميان و بلوچستان و ساير مضافات 
خراسان در ازمنة قديمه در عهود ماضيه و دوران صفوية موسويه به اين 
ُملك موروث مقررة مسند پيراية من وابسته بود. چنانكه بخواهيم در 
حالت انتزاع دولتين به زير ُسم ستوران لشكريان بار ديگر خواهيم آورد. 
در مملكت قديمة ايران زمين، چشم حرص و حق تمكين نگشايد و 
ننمايد. زيرا كه اين ملك محروسه و موروثة من است و حفاظت حدود 

و شرافت ناموس سلطنت از فرايض و شرايف انساني ما بوده …« 
مثا  بینیم که  قاجار می  انتهای  تا عصر  باز  را  همین حساسیت 
مظفرالدین شاه باز درباره بحرین حساس است و در نهایت ضعف 
دستور می دهد که درباره بحرین اعتراض بدهید و از حاکمیت ایران 

بر آن جا صرفنظر نمی کند.
گرفت،  اوج  عصرقاجاریه  در  گرایی  ایران  حس  دیگر  سویی  از 
فتحعلی شاه دلبسته ایران باستان بود . ديوان شعر اين شاه پر است 
»جمشيد«،  هم چون:  ايراني  اساطير  از  آن  در  كه  سروده هايي  از 
است  شده  ياد  تجليل  با  »كيخسرو«  و  »كيكاووس«  »فريدون«، 
فتحعلي شاه دربار خود را نيز به سان خسرو پرويز آراسته بود و براي 
زبان و ادبيات پارسي و بيش از همه شعر ارزش زيادي قائل گرديد و 
بزرگترين پشتيبان سخنوران پارسي گوي به شمار مي رفت. در تخت 
مرمر که به دستور او ساخته شده است همه نمادهای اسطوره های 
ایرانی و حتی اشاره به تخت طهمورس دیوبند که بر دوش دیوان 
استوار بود قابل ماحظه است . محمدشاه بر استقال ایران تاکید زیاد 
داشت در نامه ای به میرزاحسین خان آجودانباشی سفیر فوق العاده 

ایران به اروپا تاکید می کند:
»ما خود دولتی هستیم . نه رعیت روس و نه انگلیس هستیم«.

ناصرالدین شاه هم همیشه براین حس غیرت ایرانی تاکید داشت . در 
فرمان اعان جنگ در دفاع در برابر تجاوز انگلیس می نویسد:

»بر ما و جميع مسلمانان واجب افتاد كه فكر استوار كنيم و از خداي 
خواستار شويم و به ياري رسول مجتبي و علي مرتضي از جهاد و غزا، 
نپرهيزيم و غرور خصم را در هم شكنيم تا مكشوف افتد كه ملت 
شريف اسام و دولت غيور ايران، خوار و ذليل انگليسي نخواهد شد و 
من كه پادشاه مملكت و خداوند سلطنتم در تقويم دين و دولت، جان 

و مال خويش را ايثار داشته، نثار خواهم كرد«.
چنانچه  گرفت،  اوج  ایرانی  گرایی  ملی  شاه،  ناصرالدين  دوران  در 
شاهزاده جال الدین ميرزا، حتي بازگشت به ايران باستان را ترويج 
مي كند. حس ایران گرایی در این عصر بسیار زیاد می شود . این 
حس و بحث منافع ملی در دستورالعمل میرزاحسین خان سپهساار 
صدراعظم به میرزا ملکم خان سفیر ایران در کنگره برلن مشخص 

است و نمود دارد که می نویسد:
»من هيچ وقت از صرفه و صاح ايران تجاوز نمي كنم و خير دولت و 
ملت خودم را از دست نمي دهم فرياد مي زنم كه من روس و انگليس 
و فرانسه و اتريش و آلمان نيستم. من ايراني مي باشم و صرفة ايران 

را بايد ماحظه نمايم«.
ايراني  نوين  ناسيوناليسم  پايه هاي  ناصري  در عصر  كلي  به طور 
ريخته شد و در سطوح گوناگون نخبگان سياسي و اجتماعي و 
حتي مردم عادي ايران، ملي گرايي به شدت نيرومند گرديد. چنانچه 
ميرزاحسين خان منشي كنسول ايران در وين درنامه اي دربارة حس 

ميهن دوستي مردم ايران بيان مي دارد: 
»اينكه وطن پرستي در ُملك هستي جوهري است كه در فطرت 
انساني و در قريحة جسماني تعبيه شده است. در سيما اهل ايران 
اين صفت حميده هم چون خورشيد در وسط آسمان روشن و هويدا 

است.« 
در عصر ناصرالدين شاه هم چنين با تثبيت نسبي مرزهاي ايران، 
جغرافياي سياسي امروزي ايران مشخص گرديد. هويت ايراني در 
دوران پس از ناصرالدين شاه نيز بيش از پيش تقويت شد. در عصر 
مظفرالدين شاه تمام طبقات مردم از روحاني هم چون مجتهد طراز 
اول تهران: طباطبايي تا رجال دولتي و روزنامه نگاران از عاقة خود به 

وطن داد سخن مي راندند.
با پيروزي جنبش مشروطيت در سال 1285 خورشيدي و تأكيد 
چندين بارة قانون اساسي مشروطيت و متمم آن بر واژة »ايران« 
و هم چنين با به رسميت شناخته شدن حاكميت ملت ايران بر 
سرنوشتش و مشاركت دادن مردم ايران در ادارة امور كشورشان 
از طريق انتخابات، هويت كهن و چند هزار سالة ايراني در اولين 
شناسنامة حقوقي كشور ايران به رسميت شناخته شد. بر اساس 
شواهدي كه بيان شد، ايران داراي مفهومي سياسي بوده كه از جمله 
قلمرو فعلي ايران را نيز در بر مي گرفته است و در دورة قاجار نيز نام 
رسمي دولت شاهان قاجار »دولت علية ايران« بود. در اين دوره نام 
دولت ايران در متن فارسي تمامي معاهدات بين المللي و هم چنين 
در عنوان فارسي سر در سفارتخانه هاي ايران در سرتاسر جهان مورد 
استفاده قرار مي گرفت و در قانون اساسي مشروطيت نيز به وظيفة 

پادشاه در تاش براي استقال و ترقي ايران تأكيد گردید. 
با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد. مي توان ميزان درستي ادعاهاي 
محافل ايران ستيز دربارة نفي پيشينة هويت ايراني و اينكه اين هويت 
در دورة رضاشاه داراي معناي سياسي شده و بر كشور ايران اطاق 
گرديده است را مورد سنجش قرار داد.این حس ایران گرایی در 
فرمان مشروطه مظفرالدین شاه و در مجموع در انبوه اسنادی که از 

آن عصر به جامانده است قابل ماحظه و مشهود است. 

محمدعلی بهمنی قاجار

با ظهور صفویه، جایگاه حکومت مرکزي 
شاهنشاهي  و  گردید  تثبیت  ایران  در 
صفویه نیز به طور رسمي از نام ایران براي 
یاد کردن از قلمرو خود استفاده مي کند. 
-930( صفوي  اسماعیل  شاه  عصر  از 
906 هـ .ق( از ادبیات ایرانگرایانه در 
شعارهاي سیاسي به شدت بهره برده 
مي شود، نمونة آشکار این موضوع، شعار 
جنگي سپاه صفوي است. سپاهیان ترک 
زبان صفوي یک شعار رسمي داشتند 
بود.  ایران«  »جاوید  شعار  همانا  آن  و 
هـ  شاه طهماسب صفوي )930-984 
. ق( دومین شاه صفوي تأکید ویژه اي 
بر ایران به عنوان یک کشور با حدود 
و ثغور مشخص داشت و از احساسات 
بود.  بهره مند  نیز  زیادي  ایرانگرایانة 
سلیمان  به سلطان  نامه اي  در  چنانچه 
امپراطور عثماني با سرزنش طمع وي به 

خاک ایران، به او ابراز مي دارد: 
به وسوسة بعضي شیاطین اانس به باد 
بروت خود مغرور گشته، خیال شاهان و 
هواي پادشاهي ملک ایران که بهترین 
}ملک{ روي زمین و نشانة خلدبرین 

است در دماغ او جا گرفته بود 



هفت

مجموعه مقاات دکتر جال خالقی مطلق در دانشنامه ایرانیکا تحت عنوان شاهنامه و فرهنگ ایران
توسط انتشارات سخن منتشر شده است.

شاهنامه و فرهنگ ایران دربردارنده ی 65 مقاله است که استاد جال خالقی مطلق در گذر سالها برای 
دانشنامه ی ایرانیکا،چاپ نیویورک،که به سرپرستی استاد احسان یارشاطر به زبان انگلیسی انتشار یافته 
و می یابد،نوشته است.

بخش مهمی از این مقاات ،مربوط به حوزه ی شاهنامه پژوهی است.به طور دقیق تر 43 مقاله مرتبط با شاهنامه و 22 
مقاله در باب سایر موضوعات ایران شناسی از قبیل تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایران است.

به همین دلیل مجموعه مقاات در این کتاب به دو بخش تقسیم شده است:بخش نخست شامل مقاات مرتبط با شاهنامه 
و بخش دوم مقااتی در باب فرهنگ ایران. فرهاد اصانی و معصومه پورتقی ترجمه این مقاات را برعهده داشته اند و این 
کتاب در 342 صفحه و با جلد سخت و در قطع وزیری منتشر شده است. 
این اثر ارزشمند با قیمت سی و پنج هزار تومان در دسترس عاقمندان است.

شاهنامه و فرهنگ ایران
خالقی مطلق منتشر شد

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 21  8 صفحه

راز کیخرو

در مجلِد ششم »مجموعۀ تاریخ ایران و عثمانی« 
تعدادی از رساله های تحدید حدود میرزامحبعلی 
خان ناظم الملک مرندی انتشار یافت. این جلد 
به  که  محاکمات«  و  »ماحظات  عنوان  تحت 
است  نصراه صالحی  و تصحیح دکتر  پژوهش 
توسط انتشارات طهوری انتشار یافت. نویسنده در 
هر سه نوشته با روش های مختلف تاش می کند 
تا تک تک ادعاهای درویش پاشا و خورشیدپاشا 
را نقد و رد کند. او به این منظور به منابع مختلف 
عثمانی اشاره و استناد می کند و با تکیه بر نوشته 
های این منابع به رد ادعاهای نمایندگان عثمانی 
می پردازد. او همچنین با استناد به هویت اقوام 
و عشایر مناطق مرزی و نیز اسامی جغرافیایی 
مناطق مزبور به دفاع از حق حاکمّیت ایران بر 

اراضی مورد ادعای عثمانی می پردازد. 
و  نقد  نشست  ماه  اردیبهشت  یازدهم  شنبه  سه 
بررسی این کتاب با حضور دکتر منصور صفت گل، 
استاد کاوه بیات، دکتر نصراه صالحی و دکتر گودرز 
رشتیانی در دانشگاه تهران برگزار شد. در شماره 
و دکتر  گذشته سخنان دکتر منصور صفت گل 
رشتیانی را  خوانید و در ادامه متن سخنرانی دکتر 

نصراه صالحی تقدیم شما می شود.
این  در  اثر  این  مصحح  صالحی  نصراه  دکتر 
با  رشتیانی  دکتر  آقای  داشت:  اظهار  نشست 
بزرگی کرد. دو  ره آورد مینورسکی کار  انتشار 
جلد کتاب منتشر کردند. اگر آن کتاب ره آورد 
مینورسکی نبود من از طریق آن فهرست اطاع 
پیدا نمی کردم، که نسخة دیگری از همین ایحه 
در آرشیو مینورسکی است. فقط از مینورسکی 
یازده هزار سند وجود دارد. موضوع تحدید حدود 
که بیش از صد سال طول کشیده چهار دولت 
دخیل بودند. از این چهار دولت، دولت بریتانیا 
بخش مهمی از اسناد را در یک مجموعه دوازده 
جلدی منتشر کرده، دو جلد از این 12 جلد فقط 
نقشه است، در حالی که استاد بارها گفتند که 
خارجه  وزارت  یا  نیست  موجود  ما  نقشه های 
اسکوفیلد  توسط  بریتانیا  است.  نکرده  منتشر 
کار  دارد  سال هاست  که  کردند کسی  منتشر 
می کند. روس ها 1915 کتابی را نشر کردند و 
قبلش هم رساله درویش پاشا و خورشید پاشا را 
به روسی ترجمه و منتشر کردند. بخشی از رساله 
منتشر کردند.  به روسی  میرزا جعفرخان هم 
عثمانی هم می بینید که رساله درویش پاشا و 
خورشیدپاشا بعد از چند سال از مأموریت شان را 
در استانبول منتشر کردند و بعداً هم رساله های 
که  ملتی  و  دولت  تنها  دولت  این 4  از  دیگر. 
نسبت به این موضوع غفلت کرده و اسنادش 
را منتشر نکرده ایرانی ها هستند و تنها اثری که 
منتشر شده همان رساله میرزا جعفرخان است 
که آن هم ماجرایی دارد که توسط خود بنده 
گفته خواهد شد و منتشر خواهد شد. بنابراین 
ما کم کاری کردیم و نیامدیم آثار امثال میرزا 
محبعلی خان و بعد پسرش که جانشین خودش 

می شود را منتشر کنیم. خودش 53 سال مأمور 
بوده  کمیسیون  رئیس  و  بوده  حدود  تحدید 
و پسرش هم قریب به 50 سال یعنی پدر و 
پسر 103 سال درگیر بودند. کتاب پسرش هم 
طهوری  انتشارات  بخواهد  خدا  اگر  عن قریب 
منتشر می کند. پسرش که میرزا جهانگیرخان 
هست من یکی دو سال روی آن کار کردم. مجوز 
آن آمده است. این دو جلد اثر شاید ذره ای از کار 
عظیمی است که میرزا محب علی خان انجام داده 
و بخش عمده آن در وزارت امور خارجه است. در 
رساله های متعدد که من فهرست آن رساات را 
در انتهای کتاب آوردم که اگر ما توانستیم منتشر 
می کنیم و اگر نه دیگران بیایند. رساله عدیده و 

ده ها هزار سند، چون صد سال کم نیست. 
می خواهم بگویم این کار، کار دل است. 

نکتة دیگر آقای دکتر صفت گل تعبیری داشتند 
گفتند میرزا محب علی خان تاریخ را می شناختند 
و ضمن تأیید این من می خواهم بگویم میرزا 
محب علی خان در قد و قامت یک مورخ ظاهر 
می شود. از همه مهمتر میرزا محب علی خان 
شاهکارش از این حیث است که ایشان در این 
کتاب بیش از ده متن عثمانی اشاره کرده است. 
تاریخ جودت، منشآت فریدون بیک، شرف نامه، 
تاریخ خبر صحیح، تاریخ عزی و تعدادی که من 
در مقدمه آوردم. هنوز سه تا چهار تا از متن هایی 
که میرزا محب علی خان سطر به سطر به آنها 
ارجاع داده و به ارجاع آنها حدود ایران را دفاع 
کرده نه در ترکیه منتشر شده و نه ترک ها هنوز 

آن را می شناسند. من دنبال این هستم آنها را 
دنبال کنم. یعنی یکی از اهدافم این است که 
متن های مورد استفاده ناظم الملک را به تدریج 
مجله  در  را  موردش  سه  مورد  دو  بشناسانم. 
گزارش میراث مثل تاریخ عزی را شناساندم و 
ارزش این اثر را گفتم و چگونه میرزا محبعلی خان 
توانست با استناد به این از منافع ایران دفاع کرد. 
از همه اینها مهمتر جهان نمای کاتب چلبی است 
که یک شاهکاری است که نه تنها ناظم الملک که 
میرزا تقی خان امیرکبیر بیش از صدبار به آن 

استناد کرده که بگوید قلمرو ما اینجاست. 
من اینجا به سؤال دکتر رشتیانی اشاره کنم که 
چرا محب علی خان به عهدنامه قبل از ارزنه الروم 
معلوم  الحال،  منسوخه،  عهدنامه  می گوید 
عثمانی  نماینده  چون  است  مهم  خیلی  این 
می کند  تاش  دائم  خودش  ادعاهای  برای 
عهدنامه هایی را روی میز بگذارد و مغلطه بکند. 
ناظم الملک از آن اولین جلسه کمیسیون می گوید 
ما دستورالعمل مان است که ما مذاکرات مان را بر 

اساس عهدنامه دوم ارزنه الروم بگذاریم. 
عهدنامه ارزنه الروم، عهدنامه ای است که بین چهار 
دولت در طول چهار سال مذاکره شده و بین دو 
تا دولت منعقد شده و در ماده سومش می گوید 
این عهدنامه در واقع پایه و اساس حل و فصل 
تمام اختافات دو کشور بعد از این خواهد بود و 
ماقبل آن دیگر مورد اعتنا نخواهد بود. بنابراین 
یکی از زیرکی های ناظم الملک همین است که 
به هیچ وجه زیر بار عهدنامه های قبل از عهدنامه 
دوم نمی رود. امیرکبیر در آن مذاکرات ارزنه الروم 
نهایت تاشش را برای اعادة حق مرزهای ایران 
علی الخصوص در منطقه جنوب انجام می دهد و 
محب علی خان به درستی می داند اگر وارد زمین 
بازی درویش پاشا شود آنجا هست که نمی تواند 
از حق و حقوق ایران دفاع کند. بنابراین عهدنامه 
دوم ارزنه الروم، نخستین عهدنامه منعقد شده 
بین المللی است که صحه گذاشته شده و ایشان 
تاش می کند که آنها به قبل عطف نکنند. حتی 
چندبار تهدید می کند که اگر به ماقبل رجوع 
را  و طرف  ترک می کنم  را  مذاکره  من  کنید 
اینجا به بعد  از  باید  بازی  متقاعد می کند که 
براساس این عهدنامه انجام شود. بنابراین این 
نکته خیلی مهمی است. می بیند طرف درویش 
پاشا با توجه به عهدنامه های قبلی می خواهد 
متصرفات بیشتری از قلمروات ایران را مدعی 

شود که ناظم الملک مانع می شود. 
مورخانه  کار  اینکه  از  جدا  اینکه  بعدی  نکته 
کرده ایشان روایت شناس است، که خیلی جاها 
می گوید که آقای درویش پاشا چرا به روایات 
نامعتبر استناد می کنی، من می خواهم از تواریخ 
عثمانیه از قبیل جلد خامس و سادس تاریخ 
راشد و هر دو جلد تاریخ عزی و سقهی و شاکر و 
بعضی فصول تاریخ جودت که در نظر عثمانی از 
تواریخ معتبر است رجوع کنی. حتی به صفحات 

این منابع ارجاع می دهد. 

Society
جامعه

تاریخ، ابزار دفاع از مرزها
بخش دوم گزارش نشست نقد و بررسی »ماحظات و محاکمات« 

بخش نخست
فریدون پس از چیره شدن بر ضحاِک زمانه و سامان دادن به 
سه  میان  را  خود  فرمانروایی  تحت  سرزمین  مردمان،  وضعیت 
می کند.  تقسیم  )سرم(  سلم  و  تورج  ایرج،  نام های  به  پسرش 
میانه روی  شخصیتِی  ویژگی های  با  ایرج  به  ایران  پادشاهی 
و  معرفت  )جهان بینی،  دین داری  خردورزی(،  و  )اعتدال 
معنویت( و دادگری )عدالت، درستی و اََشه یا آرتا( می رسد که 
ایرانشهری هستند.  بنیادین  ویژگی های  واقع  در  ویژگی ها  این 
و  توران  پادشاهی  به  )دلیر و جنگجو(  تورج  برادر دیگر،  از دو 
های  سرزمین  پادشاهی  به  ثروت دوست(  و  )دوراندیش  سلم 
شمال فات ایران و در فرادست دریای سیاه دست می یابند. به 
نوعی، این سه پسر فریدون نمایندۀ انواع اندیشه ها و ویژگی های 
انسانی بوده اند که در هر یک از سه منطقه غالب بوده است. در 
واقع اسطورۀ تقسیم جهان توسط فریدون، تقسیم و مرزبندِی 
جهان یا منطقه بر مبنای اندیشه و فرهنگ است. ایرج یا »ایر« 
همان ایران است که نه فقط یک قلمروی جغرافیایی بلکه یک 
قلمروی فکری و فرهنگی است؛ گونه ای از اندیشۀ نیک انسانی 
که گروهی از انسان ها را به هم پیوند می دهد. ایرج با ویژگی های 
خود در واقع همان ایرانشهر و فرهنگ ایرانی است که سه رکن 
اساسی آن عبارتند از خرد، دین و آرتا )اََشه( که اگر َسرواژۀ هر 
یک از آنها را در کنار هم بگذاریم به مخفِف »خدا« می رسیم. 
از همین رو، در این خوانش، ایران سرزمیِن »خدا« است و به 
عبارتی دقیق تر، ایرانشهر قلمروی »خدا« است؛ قلمروی خرد 

و دین و آرتا.
و  ایران  سرزمین  اهمیت  و  سوق الجیشی  موقعیت  لحاظ  به 
فرهنگ آن و جذابیِت ویژگی های شخصیتی ایرج )یعنی عناصِر 
افراد و سپاهیان تور و سلم را  ایرانی که دیگران حتی  اندیشۀ 
و رشک  کینه  ایرج  بر  و سلم  تور  بود(،  کرده  نیز شیفتۀ خود 
ورزیده، آنگاه به کشتن وی اقدام می کنند. این دشمنی و کینه 
تا بدانجا ادامه می یابد که پشنگ تورانی با نخستین تازِش خود 
رقم  را  توران  و  ایران  جنگ های  از  دوره ای  ایران،  مرزهای  به 
می زند. پس از مرِگ پشنگ، فرزندش به نام افراسیاب این نبرد 
این  اثنای  در  حتی  و  می گیرد  پی  را  جنجالی  و  خانمان سوز 
کینه جویی و دشمنی ها، سیاوِش مظلوم نیز در خاک غربت به 
دست افراسیاب به طرزی ناجوانمردانه کشته می شود. شهادت 
مظلومانۀ سیاوش چندان بر مردم ایران گران می آید که تا سال 

در  کشتار  این  کینه کشی  بعد،  ها 
دل و جان ایرانیان باقی می ماند و 
سیاوش  فرزند  کیخسرو،  سرانجام 
دست  ایران زمین  پادشاهی  به  که 
می یابد، انتقام خون مظلوم سیاوش 
را از افراسیاب می گیرد و در نبردی 
بزرگ به جنگ های چند صد سالۀ 
از  می دهد.  خاتمه  توران  و  ایران 
چهره های مهم و ارزشمند در این 
که  بوده  زال  پسر  رستم  جنگ ها 
در  جنگجویی هایش  و  داوری ها 
کلیدی  نقشی  مختلف،  جنگ های 
ایرانیان  پیروزی  و  پایداری  در 
این نقش آنچنان در  داشته است. 
دورۀ تهدید دشمن خارجی بر علیه 
خاک و تمامیت ارضی و فرهنگی 
ایران سهم بسزایی داشته که حتی 
به  امر  همین  پایۀ  بر  زال  خاندان 
هرم  در  محوری  و  واا  جایگاهی 
و  می یابد  ایران زمین دست  قدرت 
پادشاهان  تاجگذار  عنوان  به  زال 

ایرانی انتخاب می شود.
با به پایان رسیدن عصر جنگ های 
ایران زمین  توران،  و  ایران  دیرینۀ 
خود  تاریخ  از  نوینی  فاز  وارد 

است.  داشته  بر  در  را  امنیت  و  صلح  از  فضایی  که  می شود 
می دهد،  سامان  آن  توابع  سرزمین های  و  کشور  به  کیخسرو 
قوانین نوین وضع می کند، وضعیت اقتصادی را بهبود می بخشد 
و عدالت را در میان مردمان می گسترد. پس از انجام تمامی این 
مأموریت های ملی، کیخسرو تصمیم به ترک جایگاه زمامداری 
منظور  این  برای  اما  می گیرد.  شهریاری  از  کناره گیری  و 
و  برترین  برگزیدن  آن،  و  دارد  هوشمندانه  و  بزرگ  دغدغه ای 
شایسته ترین فرد برای رهبری ایران زمین است. اما کیخسرو به 
درستی می دانسته است که طرح این موضوع در زمان نامناسب 
بزرگان  میان  در  عمده ای  درگیری های  و  اختافات  سبب  آن 

کشوری و لشکری خواهد شد. به همین دلیل، موضوع انتخاب 
و  می دارد  نگه  سینه  در  رازی  همچون  را  ایران  آیندۀ  رهبری 
مطلِق  )خرِد  اهورامزدا  بزرگ،  خداوند  درگاه  به  آن  حل  برای 
پادشاهی  سرای  اندرونِی  به  کیخسرو  می برد.  پناه  هستی مند( 
نیاز و  به راز و  از روزها و شب های بسیاری که  می رود و پس 
را  سروش  ایزد  اهورامزدا،  سرانجام  می گذراند،  خداوند  نیایش 
از  در خواب بر او آشکار می سازد. به کیخسرو از جانب خدا و 
طریق سروش الهی پیغامی می رسد که موضوع رهبری پس از 
امر می کند که پس  به کیخسرو  را روشن می سازد. خداوند  او 
از  لهراسپ  نام  به  فردی  ایرانیان  و  ایران  رهبری  برای  از خود 
فردی  ایران زمین  بزرگان  از  لهراسپ  برگزیند.  را  ارزان  خاندان 
بوده است عالم و مسلط به فرهنگ ایرانی که از تمامی مفاهیم و 
اصول و فلسفۀ زیربنایی فرهنگ و اندیشۀ ایرانی و به طور کلی از 
ایرانشهر آگاهی وافری داشته و افزون بر آن، دوستدار و پاسدار 

این فرهنگ و اندیشه بوده است.
زمانی که کیخسرو این انتخاب را بر بزرگان کشوری و لشکری 
آشکار می سازد، از نخستین کسانی که در مقام اعتراض به این 
زال  که  چرا  است  سیستانی  سام  پسر  زال  می آید،  بر  تصمیم 
میدان  در  رستم  که  از جان گذشتگی هایی  و  داوری ها  پایۀ  بر 
نبرد با دشمن خارجی )انیران( از خود نشان داده و افتخارات و 
فتوحات بسیاری که به دست آورد، او را شایسته و گزینۀ برتر 
و  هوشمندی  با  کیخسرو  اما  می دانست.  ایران  پادشاهی  برای 
درایت خود و بر مبنای خواستی الهی که بر انتخاب رهبر آیندۀ 
ایران تعلق گرفت، از انتخاب رستم خودداری نمود. برجستگی 
او  بزرگ  اندیشه ورزی  و  در هوشمندی  میانه  این  در  کیخسرو 
بوده است. کیخسرو به خوبی دریافته بود زمانی که دشمنی از 
بیرون از مرزهای فرهنگی و سرزمینی کشور، ایران را با نیروی 
با  ستیز  اهمیت  است،  می کرده  تهدید  خود  نظامی  و  جنگی 
بوده  اندازه ای  به  جنگجو  مردان  و  نظامی  ابزارهای  با  دشمن 
وجود  و  حضور  ارزِش  و  ضرورت  درک  با  ایران  پادشاهان  که 
خاندانی داور و جنگجو همچون خاندان رستم و زال در نجات 
و نگهداشت تمامیت ارضی کشور، با دادن امتیاز تاجگذاری به 
از پادشاه در  او و خاندانش را در جایگاه قدرت دوم پس  زال، 
و  جنگ  عصر  رسیدِن  پایان  به  با  اما  بودند.  کشیده  باا  ایران 
پایان دوران نظامی گری و تهدیدات نظامی دشمن و با گسترده 
شدن دوران امنیت و ثبات در ایران کیخسرو به خوبی از این 
امر آگاه بود که مهمترین مسأله در این دوران، دیگر نه جنگ 
در  فرهنگی  هژمونی  و  نرم  جنگ  بلکه  و سخت افزاری  نظامی 
انسجام فرهنگی و فکری و میراث  و  تمامیت  منطقه است که 
خاطر،  همین  به  گرفت.  خواهد  هدف  را  زمین  ایران  فرهنگی 
خدا  سرزمیِن  منزلۀ  به  ایران 
که  آرتا(  یا  اشه   – دین   - )خرد 
و  بوده  نیک  زیست_اندیشه ای 
بر  حاکم  برتر  قدرت  منزلۀ  به  نیز 
منطقه و دنیای آن روزگاران که از 
تأثیرگذاری بسیاری بر روند حرکت 
برخوردار  جهان  مردمان  تاریخی 
نه  نخست  درجۀ  در  است،  بوده 
دیگر به سپهسااران و جنگجویان 
بزرگ که به افسران و شطرنج بازان 
جهان  اندیشمندان  و  نرم  جنگ 
اندیشه و فرهنگ به عنوان رهبران 
مرتبۀ بااتِر ایران زمین نیاز داشت 
و  آیین ها  باورها،  نگهداشت  با  تا 
به  ایرانشهری  ارزشمند  اعتقادات 
و  انسانی  و  بزرگ  میراثی  عنوان 
انسجام  و  هویت  و  حیات  جهانی، 
آن  ایرانشهرِی  بنیان های  و  ایران 
بر همین  بنا  نگه دارد.  بر جا  پا  را 
»خدا«محور،  و  هوشمندانه  تئوری 
و  دانا  فردی  عنوان  به  لهراسپ 
اندیشمند، آگاه و مقید به ایرانشهر 
زمین  ایران  فرهنگی  میراث  و 
رستم  بر  زمانه  شرایط  حسب  بر 
از  پر  و  بی مانند  جنگجویی  که 

افتخارات جنگی بوده ارجح دانسته می شود.
کیخسرو پس از اعام این تصمیم به همراه یاران وفادار خود به 
کوهی مقدس می رود و در آنجا غایب می شود تا در دوره های 
بعد به هنگام ظهور و خیزش سوشیانت )از نسِل اَشو زرتشت، و 
ناجی و رهانندۀ مردم جهان از سیطرۀ اهریمن و بیداد و ستم 
ضحاِک گسسته از بند( بار دیگر در عرصۀ جهان حاضر شود و 
به سوشیانت در نبرد با ضحاک و اهریمن یاری رساند که اتفاقاً 
جنگجوی کشندۀ ضحاک کسی نیست جز پهلوان گرشاسپ که 

نیای رستم سیستانی است.
ادامه دارد...
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امیر آقاجانی

خودش  ادعاهای  برای  عثمانی  نماینده 
دائم تاش می کند عهدنامه هایی را روی 
ناظم الملک  بکند.  و مغلطه  بگذارد  میز 
از آن اولین جلسه کمیسیون می گوید ما 
دستورالعمل مان است که مذاکرات مان 
ارزنه الروم  دوم  عهدنامه  اساس  بر  را 
بگذاریم. عهدنامه ارزنه الروم، عهدنامه ای 
است که بین چهار دولت در طول چهار 
دولت  تا  دو  بین  و  شده  مذاکره  سال 
منعقد شده و در ماده سومش می گوید 
این عهدنامه در واقع پایه و اساس حل و 
فصل تمام اختافات دو کشور بعد از این 
خواهد بود و ماقبل آن دیگر مورد اعتنا 
نخواهد بود. بنابراین یکی از زیرکی های 
ناظم الملک همین است که به هیچ وجه 
عهدنامه  از  قبل  عهدنامه های  بار  زیر 
دوم نمی رود. امیرکبیر در آن مذاکرات 
ارزنه الروم نهایت تاشش را برای اعادة 
در  علی الخصوص  ایران  مرزهای  حق 
منطقه جنوب انجام می دهد و محبعلی خان 
زمین  وارد  اگر  می داند  درستی  به 
بازی درویش پاشا شود آنجا هست که 
نمی تواند از حق و حقوق ایران دفاع کند.



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
چاپ: گلها                  پخش: موسسه اطاعاتسال سوم  شماره 21  8 صفحه 

شماره تماس و اشتراک: 021-88342109
مرکز توسعه آگهی ها:      021-88860318

نشانی: فردوسی، خیابان موسوی
کوچه آرایه، پاک 7واحد 12

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

سردبیر:
رضا کدخدازاده

Vatanyoli.mag@gmail.com

مدیراجرایی:
محمد آمره

گرافیک:
جواد ِبالی

همکاران این شماره:
 امیر آقاجانی، علیرضا غفاری حافظ  

دکتر هژیر تهرانی، محمدعلی بهمنی قاجار
حجت یحیی پور، مازیار حسینی

دکتر افشین جعفرزاده، عباس صفایی مهر

»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای 
تبلیغاتی در تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 

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

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

پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

پس از آنکه در سال 1325 خورشیدی، طومار فرقة 
مردم  و  ایران  ارتش  توسط  پیشه وری  دموکرات 
و  پیشه وری  وابستگی  و  پیچید  هم  در  آذربایجان 
شد،  آشکار  کامْا  شوروی  به  خائنش  دستة  و  دار 
جریان های واگرای قومی در آذربایجان برای نادیده 
گرفتن این فضاحت ها شروع به به افسانه سازی هایی 
افسانه ها  این  از  غائله پیشه وری کردند. یکی  دربارة 
مربوط به ماجرای تأسیس »دانشگاه« در تبریز بود. 
آذربایجان،  در  دموکرات  فرقة  تحرکات  از  پیش  تا 
دورة  در  که  بود  عالی  دانشسرای  یک  دارای  تبریز 
سال 1314،  از  پیش  تا  بود.  تاسیس شده  رضاشاه 
محل فعلی ساختمان دانش سرا متعلق به سربازخانه 
پیش  البته  که  بود  روسی  سربازان  مشق  میدان  و 
ایرانی  قزاق ها و سربازان  تبریز  به  از هجوم روس ها 

در  می پرداختند.  نظامی  مشق  به  محل  این  در  نیز 
با هدف تأمین  دوران پهلوی اول و در سال 1314 
محلی ثابت برای تأسیس دانش سرا از سوی وزارت 
فرهنگ در تبریز قسمت عمدة زمین های متعلق به 
سربازخانه از سوی شهرداری به وزارت فرهنگ واگذار 
شده و بخش دیگر نیز خریداری شد و در نهایت در 
مهندسان  فنی  همکاری  با   1315 سال  اردیبهشت 
آلمانی و معماران ایرانی عملیات ساختمانی احداث 
سال  تیرماه  در  شد.  آغاز  تبریز  عالی  دانش سرای 
دانش سرای  ساختمانی،  عملیات  پایان  با  و   1318
آغاز  رسمی  صورت  به  را  خود  فعالیت  تبریز  عالی 
کرد و کاس های آن از مهرماه همان سال در محل 

ساختمان جدید تشکیل شدند.
بزرگ  ارباب  از  نیابت  به  آنکه  از  پس  وری  پیشه 
افکند،  آذربایجان  خاک  بر  چنگ  )شوروی(  خود 
اذهان  فریب  و  سیاسی  تبلیغات  برخی  انجام  برای 
به  روس ها، دست  مادی  و  فکری  به کمک  عمومی 
یک سری اقدامات عمرانی زد که یکی از آنها تغییر 
بود.  تبریز  دانشگاه  به  تبریز  عالی  دانش سرای  نام 
عالی  دانش سرای  تالبوی  امر،  این  برای  پیشه وری 
»آذربایجان  تابلوی  جایش  و  کشید  پایین  را  تبریز 
دانشگاه  این  در  کرد.  نصب  را  اونیورسیتسی« 
صوری که فقط جنبه تبلیغاتی داشت تنها دو رشتة 
رشتة  و   پیشه وری  خود  ریاست  به  ادبیات  و  زبان 
وجود  جهانشاهلو  اه  نصرت  ریاست  به  پزشکی 
دانشجوی  خود  دوره  آن  در  جهانشاهلو  داشت. 
پزشکی دانشگاه تهران معادل انترن امروزی بود که 

تحصیات خود را نیمه تمام گذاشته و به تبریز رفته 
بود و دانشکده پزشکی استاد دیگری نداشت. 

نکتة اصلی در ادعای جریان های واگرای قومی دربارة 
که  است  آن  آذربایجان  در  دموکرات  فرقة  اقدامات 
تبریز و چند  اواخر ١٣٢4 کنترل  پیشه وری که در 
شهر دیگر را به کمک قوای ارتش سرخ  و روس ها 
به دست گرفت و در آذر ١٣٢5 به دستور شوروی 

و  نمود، چگونه ساخت  فرار  و  کرده  مخاصمه  ترک 
احداث مجموعة بزرگی مانند دانشگاه تبریز در عرض 
چند ماه با امکانات آن دوره ممکن بوده است؟ اصًا 
امکانات آکادمیک و ساختار آموزش این دانشگاه در 
عرض این چند ماه به جز دو رشتة زبان و ادبیات و 
پزشکی چه بوده است؟ پس از بازپس گیری آذربایجان 
از فرقة دموکرات )دست نشاندگان شوروی( دانشگاه 

تبریز در سال ١٣٢٩ با مأموریتی که دولت به دکتر 
خان بابا بیانی داد تأسیس شد. در روند گسترش این 
دانشگاه، برخی از زمین داران و بازاریان شهر، زمین 
اختیار  در  تبریز  شهر  بیرون  در  را  خود  سرمایة  یا 
دولت قرار دادند تا برای امور دانشگاه از آن استفاده 
تدریس  و  تبریز  دانشگاه  تأسیس  نیز  نتیجه  و  شود 

رشته های مختلف روز در آن بود.

از تابلو تا تاسیس
دانشگاه تبریز

مسالک اابصار في ممالک اامصار
این کتاب از توليدات جنبش علمي تاريخنگاري و جغرافيا نويسي دوره مماليک در شامات 
و مصر است. مسالک اابصار يک اثر دايرة المعارفي است و گرچه عنوانش در دانش جغرافي 
است اما مولف آن، بسيار وسيع تر از موضوع جغرافي تاش کرده است تا فرهنگ و تمدن 

اسامي را از آغاز اسام تا زمان خودش در آن منعکس سازد.
شهاب الدين احمد بن فضل اه عمري )700 - 749 هجری قمری( نويسنده اين اثر که 
تنها 50 سال عمر کرد، پديد آورنده اين اثر گرانسنگ است که يکبار به صورت عکسي 

درسري انتشارات فواد سزگين به چاپ رسيد.
در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب با عنوان »مملکة اايرانيين« در مجلد سوم را که 

توسط دکتر رسول جعفریان به فارسی ترجمه شده می خوانید:
مملکت ايراني ها

مملکت ايراني ها، عراق و عجم و خراسان است. طول اين مملکت از رود جيحون در انتهاي 
خراسان تا فرات است که ميان آن سرزمين و شام فاصله انداخته است. عرض ايران، ميان 
کرمان است که متصل به درياي فارس است و خود از اقيانوس هند منشعب مي شود تا 
نهايت آنجايي که در اختيار بقاياي سلجوقيان روم است در حدود عايا و انتاليا در کنار 
مديترانه. در سمت شمال، حد فاصل ميان ميان مملکت ايراني ها با باد قبچاق، رودي 
است در کنار باب الحديد که به ترکي آن را دمرقابو گويند و درياي طبرستان که به آن 

بحر خزر و قلزم هم گفته مي شود.
نظام الدين ابوالفضائل يحيي بن حکيم طياري به من خبر داد: اين ممکلت تقريبا مربع 
است. با راه رفتن طبيعي، عرض آن را چهار ماه و طول آن را هم چهار ماه مي توان پيمود. 
اين همان مملکتي است که در اختيار خاندان هواکو فرزند تولي فرزند چنگيز قرار گرفته 
و ميان ساطيني از فرزندان او چرخيده تا به زمان ما رسيده است. در عمران متوسط و 
از بزرگترين سرزمين ها و ميانه ترين آنها در طول و عرض است. آنجا تختگاه شاهان مي 
بود تا آن که اسام تصرفش کرد و پس از آن قاعده خافت عباسي تا اخرين روزها در آن 
جريان يافت. در آنجا اقليم هاي بزرگ و شهرهاي زيادي هست که هر کدام رستاق هاي 

فراوان و نواحي و مناطق و جهات متعدد دارد . پايتخت فعلي آن تبريز »توريز« و سپس 
سلطانيه است. خاندان هواکو برآنند که پادشاهي از آن کسي است که در اوجان بر تخت 
نشيند. اوجان در بيرون تبريز است. ممالک بزرگ آن يکي عراق عرب و ديگري عراق عجم 
و خراسان و کرمان و فارس و آذربايجان و آران و ري و جبال و دياربکر و ربيعه و جزيره و 
ارمينيه و گرجستان و روم است. اگر با انصاف بنگري اين مملکت در حقيقت قلب دنياست.

اما تبريز در آذربايجان قرار دارد و شهري کهن و سعادتمند و پايه هايش استوار در نعمت 
است. اما سلطانيه که در عراق عجم واقع شده است، سلطان محمد خدابنده اولجايتو بن 
ارغون بن ابغا بن هواکو ساخته، بنايش را برافراشت و فضايش را بگستراند و خيابان و بازار 
در آن طراحي کرد و مردم را از نقاط مختلف کشور بدان سوي آورد و با عدالت و احساني 
که در آن پديد آورده بود آنها را به سوي آن شهر کشاند. اين شهر اکنون شهر آبادي است 
و چنين مي نمايد که گويي صدها سال است که چنين است، به دليل فراواني مردمان در 
آن و زاد و ولد ايشان در آنجا. در حالي که فقط يک نسل به اين مقدار که بچه اي به حد 

مرد برسد و نهايت به پيري از بناي آن نمي گذرد.
شاهان اين سرزمين ، زمستان را در اوجان و در برخي سالها در بغداد سپري مي کنند. اما 
تابستان آنها در قره باغ است که به ترکي به معناي باغ سياه است. خاک آنجا سياه است و 

قراي فراوان دارد و هوا و آبش صحيح و سالم است.
اما تبريز، شهر چندان بزرگي نيست و آب آن از بيرون بدان مي رسد و انواع ميوه ها در آن 
هست اما نه چندان زياد. مردمان آن با حشمت و متظاهر به دارايي و نعمت در مي آيند و 
اموال فراواني دارند و نعمت هاي بيشمار و نفوسي خالي از دنائت. آنان همگي در لباس و 

مرکب و خوردني و آشاميدني شيک پوش و خوش خوراک هستند. 
به شرح شهر تبريز برگرديم. گفتيم که شهر بزرگي نيست و امتداد بيروني چنداني ندارد. 
اما تبريز فعلي، مرکز تمام ايران است که از هر سوي به آنجا مي آيند. آنجا پايگاه تجار و 
سفيران است و در آنجا خانه بسياري از اميران بزرگ که از مصاحبان سلطان هستند قرار 
دارد، چون نزديک به اوجان است، و غالب زمان ها در آنجا مستقر هستند. سرما در تبريز 
شديد است و برف در آنجا چندان مي بارد که سراپاي خانه هايشان را مي گيرد به طوري 
که نه در ديوارها و نه در سقف ها جايي را باقي نمي گذارد و هيچ نوري ندارد جز از طريق 

سقف خانه ها آن هم از وراي شيشه اي که در آنجا گذاشته شده است.
اما سلطانيه از نظر بنا و فضا، وسيع تر و ميوه و آب بيشتري دارد، و با آن که آن را برخي 
از ساطين همين خاندان ساخته اند، اما در مقايسه با تبريز توجه شان به آن کمتر است.

مملکت ایرانی ها، قلب دنیا
سرگذشت نیاکان

تاریخ انتشار 
شماره  آینده
شنبه 2 تیر 97

خصم اوا هرکیم بیزه،آلت ایدروخ اوناری
قورخی ندور بیلمروخ ،بیز وطن اصان اری

عرصه میدانی بیز، دشمنه تنگ ایلروخ
حمله صف دشمنه،مثل پلنگ ایلروخ

حکم ایده گر خقلیمیز ، شیریله جنگ ایلروخ
خلق آقامیزدور بیزیم،بیز انون اوغاناری

قوخما عجم ملتی ، همهمه شیردن
ایلمروخ باک بیز،نعره شصت تیردن

چکمز اَل ایرانلی ار ،قبضه ی شمشیردن
گر توکوله سوکیمی، یر اوزونه قاناری

چوخ سو َور ایرانلی ار، جان کیمی ایرانی نی
کج باخا هرکس اونا، لشکر ایچر قانی نی

راه وطنده فدا، فورا ایده ر قانی نی
چونکه کیان نسلی نون، جانلی دور ایماناری

صفحه ی تاریخده ،شانلیدی چون آدیمیز
رستم دستان کیمی، جنگ ایدر افرادیمیز

دیو سفیدین قولین ،باغامیش اجدادیمیز
سطوت تاریخیمیز، قورخودار انساناری

تابع ایرانیدی ،بلخ و بخارا و شام
هند و خطا و ختن،یثرب و بیت الحرام
آلتی مین ایل تیتردیب،کره ارضی تمام
بیز عجم اوادونون ،سام و نریماناری

برگردان پارسی:
هر که راه دشمنی گیرد،به زیرش خواهیم افکند

با ترس بیگانه ایم، ما شیران وطن
عرصه کارزار را بر دشمنان تنگ می کنیم

و همچون پلنگ بر صف دشمن یورش می بریم
اگر خلق فرمان دهد، با شیر هم پیکارمی کنیم

سرور و آقایمان ملت است و ما فرزندانش هستیم
ملت عجم )ایران( از همهمه شیر بیمناک مباش

ما از نعره شصت تیر هم باکی نداریم
ایرانیان، دست را از قبضه شمشیر بر نمی کشند
حتی اگر خونشان چون آب بر زمین روان شود

ایرانیان، ایران را چون جان دوست می دارند
 هرکه نگاهی چپ و ناروا به ایران بیافکند، لشکر ایران 

خونش را می ریزد!
و ایرانی خونش را هر آینه فدای وطن می سازد
زیرا که ایمان نسل کیانی زنده و جاودانه است

چون نام ما در برگ های تاریخ پر افتخار است
و چونان رستم دستان به کارزار می روند

نیاکانمان دستان دیو سپید را بسته اند
هیمنه تاریخ ما همگان را می ترساند

روزگاری بلخ و بخارا و شام تابع ایران بودند
و همین گونه هند و ختا و یثرب و بیت الحرام

شش هزار سال کره خاکی را لرزانیده ایم
مایی که ایرانی از نسل سام و نریمان هستیم.

چوخ سو َور ایرانلی ار، 
جان کیمی ایرانی نی
میرزا معجز شبستری
برگردان به فارسی: دکتر افشین جعفرزاده

درشبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

@vatanyoli

همراهان این شماره
300.000 تومان فاطمه دیده کنان   
300.000 تومان مهدی نقاش   

همراهی
وطن یولی نشریه ای کاما مستقل فرهنگی است که با تاش جمعی از یاران و با 
همراهی شما مخاطبان گرامی  چاپ می شود ، برای ادامه راه نیازمند پشتیبانی 

دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران زمین است. 

شماره حساب وطن یولی 5856453529 به نام داود دشتبانی 
نزد بانک ملت. 

شماره کارت  5892101106547694 به نام داود دشتبانی

  بنای دانشسرای تبریز که در سال 1325 فرقه دموکرات با تغییر تابلو مدعی تاسیس دانشگاه شد

اعام  این  از  پیش  که  همانطور 
وطن یولی  نشریه  کرده ایم، 
و  گروه  جریان،  فرد،  هیچ،  به 
از  و  نیست  وابسته  تشکیاتی 
ابتدا تاکنون که بیستمین شماره 
سراسری آن منتشر شده، صرفاً با 
همت تعدادی از یاران ایراندوست 
رسالت  این  انجام  در  که  بوده 

معنوی  و  مادی  چشمداشت  هیچگونه  کرده اند،  تعریف  خود  برای  که  ملی  و  فرهنگی 
نداشته و ندارند. اما به دایل گوناگونی که بر همراهان عزیز این نشریه پوشیده نیست -از 
جمله گرانی کاغذ، افزایش هزینه چاپ و پخش و ...- ادامه این راه برای مان دشوار شده 
و برای ادامه حیات نیاز مبرمی به محبت همیشگی همراهان خود داریم. خواننده محترم 
وطن یولی در این بیست شماره ، چند باری با بدقولی ما در تاریخ انتشار مواجه شده که 
نیز به دلیل همین مشکات مادی بوده که شرمندگی بی پایانی برای دست  این مساله 
اندرکاران آن داشته است. از ایزد منان پنهان نیست، از همراهان ارجمند وطن یولی نیز 
چه پنهان که شماره بیستم نشریه را یک هفته قبل از انتشار آن آماده کرده بودیم و به 

دلیل بدهی به چاپخانه، ارسال آن به گیشه های مطبوعات به تاخیر افتاد. 
ادامه ی حیات  برای  اما نشریه  اکثر مطالب منتشره در وطن یولی تولیدی است  اینکه  با 
خود صرفاً به هزینه های چاپ، صفحه بندی و پخش نیازمند است. زیرا همانگونه که بااتر 
بیان شد، دست اندرکاران نشریه هیچ چشمداشت مالی ندارند و سایر نویسندگان آن که 
از اساتید برتر دانشگاهی، روزنامه نگاران با سابقه و پژوهشگران برتر حوزه های تاریخ، علوم 
اجتماعی، علوم سیاسی، باستان شناسی، ادبیات و ... هستند، به دلیل لطف و محبتی که 
به رویکرد نشریه دارند، هیچگونه مزدی از وطن یولی دریافت نمی کنند. برهمین اساس 
هیات تحریه وطن یولی آماده است بر روی مستند، مستدل و علمی بودن اکثریت مطلق 
مطالب منتشره در آن با هر کسی که مخالف این ادعاست گفت وگو کند. برای ادامه ی این 
روند نیازمند کمک و لطف بیش از پیش همراهان گرامی وطن یولی هستیم و صمیمانه 
ادامه  تا حیات نشریه  به ما کمک کنند  به هر نحوی می توانند  دست همه عزیزانی که 
داشته باشد، می فشاریم. امید است بتوانیم با همراهی ایراندوستاِن همراه وطن یولی، در 
و  ایران  ملی  هویت  از  فرهنگی  دفاع  همانا  -که  کردیم  یاد  آن سوگند  بر  که  رویکردی 

ایرانیان است- استوارتر از قبل گام برداریم. 
در ضمن با مساعدت اساتید و پژوهشگرانی که همواره به وطن یولی لطف داشته اند، امکان 
جدیدی در نشریه فراهم کرده ایم که خوانندگان محترم نشریه بتوانند سواات گوناگون 
خود در زمینه های تاریخ، سیاست، اقوام، هویت و مواردی از این دست را برای ما ارسال 
کنند و کارشناسان اهل فن پاسخ مستند و علمی به آن داده و ما در نشریه آن را خدمت 

خوانندگان تقدیم کنیم. 
نشانی  به  را  نظر  همراهان محترم وطن یولی می توانند سواات خود و سایر موارد مورد 
ادمین کانال ارسال نمایند. همچنین برای تسهیل در ارتباط، می توانید با قرار دادن هر یک 
از هشتگ های ذیل در ابتدای پیام خود، ما را نیز در رسیدگی سریع تر به آن یاری نمایید. 

هشتگ #انتقاد: هرگونه نقد به مطالب منتشره در نشریه و کانال
هشتگ #کمک: هرگونه کمک به نشریه )مادی و معنوی(

هشتگ #پیشنهاد: هر گونه پیشنهادی برای بهتر شدن نشریه
هشتگ #سوال: سوااتی که در زمینه های تاریخ، سیاست، اقوام، هویت و مسائل مرتبط 
با سایر حوزه های مطروحه در نشریه دارید و ما با انتقال آن به کارشناسان مربوطه پاسخ 

آن را در نشریه نیز منتشر خواهیم کرد.
میسر نشریه  در  شده  درج  تماس  شماره  و  مجازی  شبکه های  طریق  از  ما  با   ارتباط 

 است.

ارتباط دوسویه وطن یولی و مخاطبان


