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انتشار  دوران  احتساب  با  که  وطن یولی  نشریه  انتشار 
دانشجویی وارد سال دهم خود شده است فراز و نشیب 
زیادی را از سر گذرانده و بارها متوقف شده اما باز هم به 
از  را  انتشارش  و دوستداران وطن یولی  فکران  یاری هم 
سر گرفته است. این فراز و نشیب ها و توقف ها هیچگاه 
ما را در ادامه مسیر دچار خلل نکرده و هم اکنون نهالی 
که حدود ده سال پیش جوان و شکننده و متکی به چند 
و  همکاری  از  که  است  تنومند  درختی  نبود  بیشتر  نفر 
با  جوانان  و  پژوهشگران  و  استادان  از  تعدادی  همراهی 
تاش های  و  است  بهره مند  آذربایجانی  عموماً  استعداد 
میهن دوستانه از قبیل وطن یولی الهام بخش فعالیت ها و 
تاش های دیگری نیز شده است. همه این ها جز به نیروی 
درونی میهن دوستی که در روح و روان هر ایرانی ریشه 
این وانفسای قدرناشناسی و  نبود وگرنه در  دارد ممکن 
راندن دوستداران فرهنگ و تاریخ و تمدن این سرزمین 
حرکت  مانده  ایستادگی  توان  را  کوشنده ای  کمتر  که 
میهن دوستان آذربایجانی که از هیچ مرکز قدرت و ثروتی 
حمایت نمی شود بلکه به چوب تهمت ها رانده هم می شود 

چگونه می توانست این چنین به بار بنشیند.
ایران دوستان در  امروز که محافل فرهنگی و اجتماعی 
تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان رونق گرفته و فارغ از هر 
حمایت و یا کارشکنی دولتی با توان و حمایت های مردمی 
مشغول به فعالیت است و آتش ایران دوستی دوباره در 
آذربایجان رونق گرفته است وطن یولی بیش از پیش به 
رسالت فرهنگی خود امیدوار است و همچنان که از آغاز 
انتشار بر آن تاکید نموده بر این باوریم که آذربایجان پیش 
قراوال و پیش قدم ایران دوستی و دشمنی با دشمنان این 

مرز و بوم است. 
اما رسالتی که وطن یولی برای خود قائل است چیست 
انتشار وطن یولی و سایر  این ده ساله  و چه نیست؟ در 
ابهام آزاردهنده ترین  تاش های ایراندوستانه همواره این 
دوستانه  میهن  کوشش های  روی  پیش  مانع  و  مشکل 
ابهام آفرین را  بارها نیز برخی نکات  بوده است. هر چند 
تشریح کرده ایم اما تاثیر ازم را نداشته یا ما کم گفته ایم 

یا تهمت زنندگان گوش شنوایی نداشته اند.
رواج  با  مقابله  به  نیاز  احساس  یک  پی  در  وطن یولی 

قوم گرایی در آذربایجان متولد شد. به عنوان یک جوان 
فعال آذربایجانی که در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
حضور داشتم و تا پیش از سال 85 و واقعه اعتراض به 
جریان  که  بودم  شاهد  ایران  روزنامه  سوسک  کاریکاتور 
پانترکیسم به عنوان یک جریان حاشیه ای و غیرقابل اعتنا 
از کمترین نفوذ اجتماعی نیز برخوردار نیست واقعه سال 
85غریب و غیرمنتظره بود. اینکه ایدئولوژی پانترکیسم 
که از هیچ پایه و اساس منطقی و اجتماعی و فرهنگی 
از جوانان هم  توانسته چند تن  نیست چگونه  برخوردار 
وایتی من را با خود همراه کند عامت سوال بزرگی بود 

که من را به مسیر مقابله با پانترکیسم کشاند. 
آنچه از بررسی های خود دریافتم خاصه وار این چنین 

بود:
   1. رواج قوم گرایی در جامعه ایرانی بیش از آن که ناشی 
از قدرت و حجیت گفتمان قوم گرایانه باشد نتیجه سایر 
عوامل سیاسی و اجتماعی جامعه ایران است. هر گاه که 
شکاف میان دولت و ملت افزایش پیدا کند این شکاف در 
مناطق قومی خود را به شکل بروز قوم گرایانه نشان خواهد 
داد و با ترمیم این شکاف و بهبود معیارهای مردم ساارانه 
و  شهروندی  حقوق  از  ملت  آحاد  برخورداری  تعمیق  و 
رفاه اقتصادی و اجتماعی اقبال به جریان قوم گرایی نیز 
سال های  در  دیدیم  که  همچنان  یافت.  خواهد  کاهش 
اخیر قوم گرایان علی رغم تاش های بسیار دیگر هیچگاه 
موفق به تکرار رویداد خرداد 85 در شهرهای آذری نشین 
نشدند. در حالی که به طور معمول بایستی یک جریان 
نوظهور با گذشت زمان بتواند بر قدرت و نفوذ اجتماعی 
خود بیافزاید اما قوم گرایی در آذربایجان رو به افول نهاده 
بازگشت  به  همه  از  بیش  من  باور  به  مسئله  این  است. 
تدبیر و عقانیت و احترام به حقوق و آزادی های مردم و 

گسترش امید در جامعه ایران باز می گردد.
آذربایجان  در  گرایی  قوم  افول  در  دوم  عامل   .2    
واکنش خود مردم آذربایجان است. قدرت نمایی آشکار 
و  سن  کم  جوان  تعدادی  تحریک  طریق  از  قوم گرایان 
سال و آشوب خرداد 85 برخاف آنچه که فکر می کردند 
با  که  آذربایجان  مردم  عموم  و  شد  تمام  زیان  شان  به 
به  این جریان مجال رشد  بی اعتنایی و کوچک شمردن 
انها داده بودند به واکنش درآمدند و با مقابله فرهنگی و 
اجتماعی پرداختند. وطن یولی یکی از بارقه های کوچک 
این تاش جمعی است. بر این باوریم که آگاهی بخشی 
فرهنگی بهترین درمان و مقابله با قوم گرایی است چرا 
که قوم گرایی ریشه در تعصب ناآگاهانه دارد و پانترکیسم 

های  زمینه  از  گرایی  قوم  وارداتی  نسخه  عنوان  به  نیز 
اولیه قوم گرایی های داخلی نیز بی بهره و از آن هم بی 

پایه تر است.
منحط  رویکردی  جدید  دوران  در  قوم گرایی   .3
و  دموکراسی  توسعه،  دشمن  که  است  افتاده  عقب  و 
همزیستی است. قوم گرایی رویکردی متعصبانه و در مقابل 
است.  جدید  دولت-ملت های  در  »شهروندی«  مفهوم 
جامعه ایرانی از قرن ها پیش و قبل از شکل گیری دولت-
ناسیونالیسم  اندیشمندان  به شهادت  اروپایی  های  ملت 
چون آنتونی اسمیت یکی از چهار ملت باستانی است و 
برخاف آن مفهوم قومیت مفهومی جدید و وارداتی است.

با تمام این پیش فرض ها ذکر چند نکته ضروی است:
احترام  و مورد  زبان محلی  آذربایجان  ترکی  زبان   .1   
همه ماست اما دوستدار فرهنگ محلی بودن در راستای 
پاسداری و حفاظت از فرهنگ و زبان ملی است و منافاتی 
تاریخ  و  فرهنگ  با  پان ترکیست ها  دشمنی  ندارد.  آن  با 
ایران زمین و زبان ملی فارسی بخشی از دشمنی آنها با 
مردم آذربایجان و تاش برای مزدوری برای بیگانه است. 
مفاخر آذربایجان از دیرباز پاسداران اولیه و اصیل فرهنگ 

ایرانی و زبان و ادبیات فارسی بوده و هستند.
   2. وطن یولی با هیچ فرد و گروهی دشمنی ندارد و حتی 
قوم گرایان افراطی را نیز هم وطنان خود می داند و معتقد 
است بایستی با گفتگو و مفاهمه مشترک برای مشکات 
احتمالی راه چاره ای یافت. همه شهروندان ایرانی از حقوق 
و آزادی های برابری برخوردارند و کلیه مطالبات منطقی 

فرهنگی در قالب همین آزادی ها برآورده می شود.
برخی  بازداشت  و  سرکوب  و  حذفی  برخوردهای   .3    
قوم گرایان عاوه بر آنکه چندان موثر نیست بلکه کمک 
راه  آن هاست.  دروغین  قهرمان سازی های  به  مصنوعی 
چاره اصلی ریشه کنی پانترکیسم تاش فرهنگی و آگاهی 
بخشی اجتماعی و در واقع مقابله خود مردم آذربایجان 
بیگانه است که به خوبی در حال رشد و  این جریان  با 
شکوفایی است. فعاان پانترکیست نیز با اگاهی از همین 

نکته همواره از رویارویی فرهنگی اجتناب کرده اند.
   4. رواداری و تسامح از نخستین ملزومات استمرار و 
در  یولی  وطن  و  است  فرهنگی  جریان  یک  عمر  طول 
صدد است ادامه دهنده یک سنت فرهنگی مستمر ایران 
دوستی در آذربایجان باشد  و بر همین اساس با هرگونه 
مخالف  فرهنگی  عرصه  در  و ستیزه جویانه  رفتار حذفی 
است و بیش از هر کس و جریانی خود را به این شیوه 

برخاسته از فرهنگ اصیل ایرانی توصیه می کند.

»شاید نام چنگیزخان با وحشت همراه باشد 
دیگران،  اموال  دزدیدن  زنان،  فروش  او  اما 
آزادی مذهبی، شکار غیرقانونی در  تعیین 
فصل تولید مثل حیوانات را ممنوع و فقرا را از 

پرداخت مالیات معاف کرده بود». 
بعید است هیچ منبع تاریخی معتبری این 
شبکه  از  یکی  در  که  را  اخاقی  سجایای 
های اجتماعی منتشر شده برای چنگیزخان 
قائل شده باشد. نگاهی حتی گذرا به کتب و 
تحقیقات تاریخی نشان خواهد داد که مغول، 
به وحشیانه ترین صورت غارت کرد،  ویران 
کرد ،  قتل عام کرد، تجاوز کرد ، سوزاند و 
... هیچ عرض و آبرو و ناموس و دارایی و ... از 
دست اندازی و جنایت در امان نماند. آن قوم 
وحشی از هیچ پلشتی فروگذار نکرد ممنوع 
کردن شکار و مالیات و آزادی مذهبی دیگر از 

آن حرف هاست !
رجوعی به آثار ابن اثیر، عطا ملک جوینی،  
رشیدالدین فضل اه و ... تحقیقات معاصرین 
بسیار از جمله زرین کوب و بیانی و ... واقعیت 
و  تجاوز  و  غارت  و  قتل  ترین  فجیع  های 
جنایت و نسل کشی، رعب و وحشت و رواج 
فحشا و و مالیات کمرشکن را تبیین خواهد 
کار  به  را  هلوکاست  مفهوم  لپیدوس  کرد. 

 . )2002,Lapidus ( گرفت
زمینه  در  چهارم  قرن  در  ویژه  به  ایران 
توسعه صنعتی  و  پنبه  کشاورزی و کشت 
به خصوص ریسندگی و بافندگی و صنایع 
بازارهایی  و  شهرها  شکل گیری  و  مرتبط 
بزرگ و امنیت به درجات باایی رسیده بود 
به گونه ای که حتی ارزش نقره ای که به 
عنوان مالیات از ایران به بغداد می رفت بیش 
از ارزش کل طایی همه وایات مسلمین در 
غرب بغداد بود )Bulliet,2009 ( و این روند 
توسعه که با کمر راست کردن ایرانیان از نیمه 
دوم قرن دوم آغاز شده بود،   همه و همه 
به صورت وحشیانه، یکباره نابود شد، حال 
صحبت از قانون و آزادی توسط چنگیزخان 

شده است .

برای این حاشیه کمی بلند چهار دلیل داشتم:
1 - در چند سال گذشته، این پیام را به تکرار 

در تاارهای مختلفی دیده ام.
2 - از چند دهه پیش انگلیسی ها در دامنه 
سیاست های ویرانگرانه و استعماری چند 
قرنه خود )مثا به نام دانشگاه ها و بی بی 
دولت  با  مشترک  ای  پروژه  در   )... و  سی 
ها  سال  آن  در  )که  مغولستان  کمونیست 
بر مشی استالین تاکیدی بسیار داشت!( ، 
احیای چنگیز و مرام و ... او را آغاز کردند 
)کمینه من در سال 66 با آن مواجه شدم ! 
(. این تکاپوی پژوهشی محصوات زیادی اعم 
از رمان، تک نگاری، موسیقی و ... تبلیغات 
تولید کرده است که گاه ثمرات آن تاش ها 
به ایران نیز رسیده و گاه مورد استناد هم قرار 

گرفته است.
3 -  ضایعه ای که در فقدان توجهی بایسته 
به تاریخ و گذشته و فرهنگ و .... گرانسنگ 
از مفروض و مشی  برآمده  و  این سرزمین 
منحرف »یا اسام یا ایران« کسان ناآگاه و 
ناکسان آگاه و ناآگاه و در جهت مخدوش 
کردن توجه درخور بزرگانی چون مطهری و 
اندیشمندان مذهبی و ملی حرکت می کنند، 
رخ داده است و ... خدا می داند که در بهترین 
توصیف  عامان این جریان عاجز از معرفی 
جایگزینی محتمل چه خیانتی را در کشور 
ریشه  عامدانه  کردن  سست  در  ویژه  به  و 
ها و هویت نسل جوان، مرتکب شده و می 
شوند. در این عرصه متاسفانه به دلیل همان 
بی توجهی سیستماتیک به جای پژوهش 
های بنیادین و وسیع در ایران ، شوربختانه و 
اگرچه مغتنم باید جسته و گریخته مطالعات 

دیگران را به گواهی گرفت.
4 - به دلیل همان بی توجهی کسانی اغلب 
نادانسته با کینه نسبت به ایران با انکار تاریخ 
این کهن مرزوبوم، گونه ای پان ترکیسم را 
تبلیغ و بدون پشتوانه ای معتبر و با انکار 
باستان  )ژنتیک  جدید  علوم  دستاوردهای 
ایرانی که  نه  را  برافروخته خود   ، شناسی( 
ترک می خوانند  و معدودی راه گم کرده نیز 
نگون بختانه تبار خود را به مغول و چنگیز و 
... می رسانند و از مهربانی، قانون مداری، ظلم 
ستیزی و عدالت هرگز نداشته چنگیز و کالی 
گوا  و .. قوم هون سخن به میان می آورند.

وطن یولی چیست و چه نیست؟
عدالت چنگیزی!

 سخن پیش فرهنگیان سخته گویآنچه به کس نتوان گفت

داود دشتبانی
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دکتر حسین نصیری

بازخوانی اسطوره 
درخت زندگی

نگاهی به کتاب یادمان های ترکی باستان

یادی از آن سه قمقمه محبوس!

کشف شهر هخامنشی در مرکز ترکیه

ردپای شهریاران
خانلری عضو کمیسیون آموزش مجلس

آموزش زبان محلی پس از 
تسلط دانش آموزان

 به فارسی اشکالی ندارد

نگاهی به مغالطه هشتاد ساله بودن نام ایران

ایران، نامی کهن 

آغاز به کار تارنمای 
نشریه وطن یولی

گزارشی از زندگی و زمانه فرمانروای بزرگ ایرانی

ایران با کوروش آغاز شد
افسانه قتل کوروش

کوروش هخامنشی چگونه در گذشت؟



 روزی برای کوروش
استوانه  مترجم  )نخستین  ارفعی  عبدالمجید 
کوروش از زبان اصلی بابلی نو به فارسی( درخصوص 
اسناد تاریخی که درخصوص روز ۷ آبان ماه وجود 
ماه  آبان   ۷ موجود؛  اسناد  براساس  گفت:  دارد، 
روز ورود کوروش به بابل است. البته از اینکه این 
نامگذاری از چه زمانی و چگونه انتخاب شد خبر 
می تواند  روز  این  که  بگویم  می توانم  فقط  ندارم. 
روزی برای کوروش باشد چراکه تنها تاریخ دقیقی 
تاریخ های  البته  داریم؛  کوروش  برای  که  است 
به  کوروش  لشکرکشی  به  که  داریم  نیز  دیگری 
سمت لودیا اشاره دارد اما روز دقیق آن را نمی دانیم.
او که یکی از مهم ترین کتیبه خوانان پیشکسوت 
است درخصوص آثار باستانی منسوب به کوروش 
اظهار کرد: آنچه واقعیت دارد و منسوب به کوروش 
دو  در  کوروش  اسم  و  است  پاسارگاد  کاخ  است؛ 
یک  دامن  در  یکبار  که  آمده  کاخ  این  از  بخش 
لباس و یکبار هم گرد یک ستون در این کاخ به 
نام کوروش اشاره شده. معتقد هستیم زبان بابلی و 
ایامی در زمان کوروش و زبان فارسی باستان آن 
در زمان بعد از کوروش نوشته شده چراکه در آن 

زمان هنوز این زبان ابداع نشده بود.
 افسانه ها و داستان هایی از جنس هرودوت 

این پژوهشگر با اشاره به واقعیت های تاریخی که 
درخصوص کوروش وجود دارد، گفت: ما می دانیم 
که پاسارگاد از آِن کوروش است. می دانیم که بابل 
را فتح کرد و فرمانده سپاه او گبریاس بود که حدود 
این  بابل شود،  وارد  ازآنکه کوروش  دو هفته قبل 
شهر را فتح می کند. می دانیم که با سویگول نبرد 
گروه های  نمی دانیم،  را  آن  دقیق  اما جای  داشت 
مادی را شکست داد و شاه تمام سرزمین های پارس 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 23  8 صفحه

دو

استاندار کرمانشاه اعام کرد: علی دایی، صادق زیباکام و نرگس        ادامه از همین صفحه
کلباسی به بازسازی مناطق زلزله زده کمک کرده اند زیباکام در 
کمک به بازسازی ۸۰ واحد، کلباسی در بازسازی کامل ۱۱۷ واحد 
دایی در بازسازی کامل ۴۳ واحد روستایی هم اکنون مشغول فعالیتند . 
دایی در ویدئویی که اخیرا در فضای مجازی منتشر کرده گفته، 

همچنان روند خانه سازی در روستای مله روان درحال انجام است، در ضمن بازسازی 
منطقه تپانیه قدیم، هم که در آن حدود ۷۰ واحد است را نیز بر عهده گرفته ام و از هشتم 

مهر شروع به کار کرده ایم که همزمان با روستای قبلی بتوانیم تا زمستان تحویل دهیم.
وی با اشاره به مسدود شدن حساب بانکی مربوط به کمک های مردمی که از طریق علی 
دایی قصد کمک به زلزله زدگان داشتند افزود: بنده با توجه به نزدیکی فصل سرما و به 

خاطر نخوابیدن پروژه، کار را متوقف نکردم . 

نشریه گاردین در گزارشی به پشت پرده حمایت مالی از شبکه 
تلویزیونی فارسی زبان »ایران اینترنشنال« پرداخته که در 

بااترین سطح به »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی می رسد.
شبکه »ایران اینترنشنال« سال گذشته و به طور ناگهانی در 
صحنه رسانه ای لندن ظهور کرد و بسیاری از 100 پرسنل 

این شبکه حقوق  سخاوتمندانه ای دریافت می کنند که حدود دوبرابر دیگر رقبای 
رسانه ای است اما همواره از اعام منبع حمایت مالی خود طفره رفته اند.«

 این منبع خبری به گاردین اعام کرده  است، »»سعود القحطانی« مشاور اطاعاتی 
»محمد بن سلمان« که پس از ارتباط با موضوع قتل »جمال خاشقجی« از سمت 
خود برکنار شده است، یکی از چهره های پشت پرده حمایت مالی از شبکه »ایران 

اینترنشنال« است. 

کمک های مردمی از طریق علی دایی 
به زلزله زدگان کرمانشاه

افشای پشت پرده
که  شبکه »ایران اینترنشنال« است  آن  در  کوروش  بزرگی  داد:  ادامه  پژوهشگر  این 

برخاف آنچه که در آن زمان مرسوم بود و شاهان بعد از جنگ، 
درصدد غارت و به اسارت گرفتن برمی آمدند، در نوشته های 
زمان کوروش؛ مطلبی که به چنین موردی اشاره داشته باشد، 
نداریم. در واقع کوروش در منشور خود عنوان می کند که پیام 

صلح را به شهرها )شهرهای بین النهرین( فرستاده است.
 بنیانگذاری سرزمین ایران توسط کوروش رقم خورد 
او تصریح کرد: هرچند عیامی ها نیز سال ها در جنوب و غرب 
کشور حکمرانی می کردند اما نشانی از مقابله و درگیری اقوام 
براساس  فارس  در  که  می بینیم  نداریم.  عیامی ها  و  ایرانی 
ِگل نوشته ها یک همزیستی مسالمت  آمیز بین این اقوام بوجود 
چنانکه  بودند.  شده  خویش  و  قوم  زیاد  احتمال  به  و  آمده 
بسیاری از نام های خوب ایرانی داریم که ازجمله بزرگان عیامی 
نام های عیامی در  با  ایرانی  از مغ های  تعدادی  هستند. حتا 
تاریخ  وجود دارند. درواقع می توان گفت؛ بنیانگذاری سرزمین 

ایران با قوم ایرانی توسط کوروش رقم خورد.
 زندگی و مرگ کوروش

 در بخشی از نوشته های یوناینان مانند هرودوت، کسنوفون، 
دیودوروس آمده که؛ کوروش فرزند کمبوجیه اول و ماندانا است. 
بدین ترتیب فرزندشان )کوروش( نوه ایشتوویگو، شاه ماد، است. 
تاریخ دان هایی چون کامرون، پیانکوف و وایس باخ این گزارش 
را صحیح و قابل اعتماد می دانند. اما والتر هینتس این گزارش 
را مشکوک می داند و می گوید که کوروش زمانی که به پانزده 
سالگی رسید، ایشتوویگو هنوز به تاج و تخت ماد دست نیافته 
نمی توانسته  کوروش  که  کرد  ادعا  می توان  ترتیب  بدین  بود. 
نواده ایشتوویگو باشد. برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت 
ریشه های سیاسی داشته است و هدفش این بوده که از بنیان گذار 
با  را  مادها  تا  بسازد  نیمه مادی  شاهنشاهی هخامنشی، مردی 
فرمانروایی پارس ها آشتی دهد و اصواً رابطه ای بین ماندانا دختر 
آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانه می دانند. از نظر 
اشمیت هم، داستان ازدواج ماندانا و کمبوجیه اول و به دنبال آن، 
تولد کوروش، که توسط هرودوت روایت شده، هیچ هدفی جز 
انعقاد ارتباط خانوادگی بین کوروش و آستیاگ نداشته است. او 
معتقد است که ازدواج این دو نفر، از نظر تاریخی، مشکوک است.
داستان  پیشکسوت(  )باستان شناس  گلزاری  مسعود  گفته  به 
از نوشته های هرودوت بیان می کنیم و چیز  زایش کوروش را 
این  تمام  گفت  بتوان  شاید  درواقع  نمی دانیم.  آن  از  زیادی 
گفته های هرودوت؛ افسانه است. حتا داستان  مرگ کوروش نیز 
متنوع است چنانکه از یکسو برخی منابع می گویند که در ماوراء 
رود در نبرد با ماساگت ها کشته شده و برخی نیز بر این عقیده 
هستند که در پس از آنکه کاخ اختصاصی خود در پاسارگاد همه 

فرزندان خود را خواست و بعد از دیدار با آنها مرد.
او ادامه داد: می دانیم که کوروش در550 پیش از میاد؛ هگمتانه 
را گرفت و پایتخت مادها را به عنوان پایتخت خود معرفی کرد. 
سه سال بعد به لودیه رفت و کرزوس را شکست داد. سپس در 
سال 539 پیش از میاد به بابل رفت و آنجا را فتح کرد و منشور 
را  است  بسته  نقش  بر سردر سازمان ملل  امروزه  کوروش که 
نوشت و عنوان کرد همه از نظر تفکر و اعتقادات آزاد هستند و 

در نهایت هم در 529 پیش از میاد مرد.
گلزاری که یکی از متخصصان دوره هخامنشی است درخصوص 
اینکه در تورات از کوروش به عنوان پیامبر نام برده شده است، 
با بیان این مطلب که »عمری است که تخصص من هخامنشیان 
است اما از آنجا که تمام اسناد موجود شفاهی است، نمی توانم 
به درستی صحت و سقم آن را تشخیص دهم«، گفت: نه تنها 
عنوان  تورات  در  که  همانگونه  بلکه  نشده  تحریف  تورات  این 
کوروش  حتا  است.  بوده  پیامبر  کورورش  گفت  می توان  شده 
به خزانه داری خود گفته بود که به یهودیان طا بدهند تا به 
سرزمین خود بازگردند و معابد خود را بسازند. اما خب، آنها در 

آن زمان به سرزمین خود بازنگشتند.
 کوروش گسترش دهنده توحید

ایران شناسی و  بنیاد  آیت اه سید محمد خامنه ای رئیس 
رئیس بنیاد حکمت اسامی صدرا نیز معتقد است که کوروش 
او درتبیین سخن خود  دادند.  را گسترش  توحید  فرزندش،  و 
می گوید: در ایران قدیم ، چه دولت های آریایی و چه دولتهای 
بومی ایرانی )مثل عیامی ها یا کاسپین های شمال یا تمدن 
های مانائی و نواحی مرکزی در کاشان و کرمان( همه، پایه گذار 
فرهنگهای غنی و تولید علم و هنر و نوعاً مروج توحید و اخاق 
بوده اند. مثًا کورش و فرزندش با جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی 
خود، توحید را در بین النهرین و سومر و مصر و آتن )یونان( 
گسترش دادند و روحانیون آن زمان هم بزرگترین دانشمندان 
علوم مختلف و فیلسوفان عصر خود بودند. همه این سوابق در 
هویت ملی هر ایرانی ثبت شده و وجود دارد و می شود به آنها 
افتخار کرد. نسبت فکری و روحی و فرهنگی ملت ایران همه 
به آن سوابق برمی گردد و از این روست که شناسنامه تاریخی 
هر ایرانی، هزاران سال فرهنگ و سابقه درخشان را در خود 
دارد. سرزمین ایران یکی از چند سرزمین انگشت شماری است 
پایه گذار تمدن بشری و موجب رشد و توسعه حکمت و  که 
اندیشه و علوم در سراسر جهان بوده اند و تمدن و دانش امروز 
جهان بویژه در غرب مرهون خدمات ایران و این چند کشور 
است و به همین دلیل ایران و این چند کشور که از جمله هند 
و عراق و مصر و چین می باشند، حق بزرگی بر دنیای دیروز 
و امروز و فردا دارند. در کشفیاتی که اخیراً در حفاری های 
زاگرس مرکزی انجام شد آثاری یافت شد که متعلق به دوازده 
هزار سال پیش بود. پیش از شهر سوخته و ناحیه سیلک و 
نقاط دیگر را که تا نزدیک 10 هزار سال حدس میزدند، در 
آنجا تمدن وجود داشته و مردمی ساکن بوده اند و کشاورزی 
داشته اند. این تاریخ را اگر با به اصطاح قدیمی ترین تمدن 
ها مثل مصر پنج هزار سال، بین النهرین شش هزار تا شش 
هزار و پانصد سال و هند آریایی حدود چهارهزار تا چهار هزار 
و پانصد سال مقایسه کنید، سابقه تمدن ایرانی روشن تر می 
شود. ملت ایران به دلیل همین رشد فکری ایرانی و فرهنگ و 
هوش مثبتی که داشت، زودتر از ملل دیگر اسام را شناخت و 
حتی پیش از نفوذ لشگر مسلمین به ایران، اسام را پذیرا شد 
و جای شگفتی ندارد اگر روحانیون زرتشتی آن زمان زودتر از 
مردم دیگر به اسام روی آوردند که مشهورترین آنها سلمان 
)روزبه( فارسی است که خود او از طایفه مغان و از روحانیون 

بزرگ بود.

History
تاریخ

پادشاه  به جنگ کرزوس  و ماد شد. می دانیم که 
عراق  در  که  داریم  اسنادی هم  البته  رفت.  لودیه 
)بابل و بین النهرین( پیدا شده اند و بیشتر این اسناد 
موضوعات و جنبه های اقتصادی را مطرح می کند و 
از افرادی سخن می گوید که به پاسارگاد اعزام شدند 
و نیز حاوی کارهایی ست که زیر دست فرمانده و 
تاریخی  انجام شده است. مستندات  بابل  شهربان 
دیگری که درباره کوروش وجود دارد، در بیستون 
است که در این کتیبه آمده کمبوجیه پسر کوروش، 
در متن بابلی آمده شاه،  اما در متن فارسی باستان و 

عیامی فقط به نام او اشاره شده است.
نام  عتیق،  عهد  از کتب  انبیا  از کتب  در شماری 
او  اقدام  گاه  و  برده  شده  به عنوان منجی  کوروش 
به عنوان یک  اسارت،  از  آزادسازی یهود  در جهت 
شده   تلقی  الهی  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  مأموریت 
است. او درخصوص آنچه که در تورات درخصوص 
این  از  بخشی  گفت:  شده،  اشاره  آن  به  کوروش 
در  که  یهودیانی  دارد.  تاریخی  واقعیت  مطالب 
کشی  لشگر  هنگام  کوروش  از  قبل  سال های 
امروزی  سوریه  از  بخش هایی  در  بابل  پادشاهان 
آزاد  بودند، توسط کوروش  اسارت گرفته شده  به 
شدند و به آنها گفته شد که می توانند به سرزمین 
خود بازگردند اما بسیاری از آنها به سرزمین خود 

بازنگشتند چراکه زندگی خوبی در بابل داشتند.
 تفکیک واقعیت از افسانه

و  افسانه  تفکیک  چگونگی  درخصوص  ارفعی 
درخصوص  که  تاریخی  واقعیت های  و  داستان ها 
چیزی  آن  واقعیت  گفت:  دارد،  وجود  کوروش 
عهد  در  اندکی  میزان  به  و  کتیبه ها  در  که  است 
نیز آن چیزی است که در  افسانه ها  عتیق داریم. 
نوشته های هرودوت می خوانیم. البته برخی از این 
نوشته ها نیز واقعیت تاریخی دارد اما بخش زیادی 

از این نوشته ها افسانه و داستان است.
این پژوهشگر معتقد است: هرودوت جهانگرد نبود. 
او در متصرفات شاهنشاهی ایران به دنیا آمده بود 
این  در  بابل سفر کرد  تا  زندگی خود  در طول  و 
میان به آتن رفت و مطابق میل و خواسته آتنی ها 

نمایشنامه هایی تحت عنوان تاریخ نوشت.
 با پادشاهی کوروش؛ ایران آغاز شد

ارفعی با اشاره به استفاده از نام کوروش گفت: 
اولین بار نام کوروش در گاهنمایی آمده که اشاره 
دارد کوروش پادشاه انشان)فارس( بود و مادی ها 
بر علیه پادشاه خود شورش کردند و کوروش را 
وجود  واقعیتی  برگزیدند.  خود  پادشاه  عنوان  به 
بود  پادشاهی کوروش  با  دارد که می توان گفت؛ 
ایران  نام  به  که  چیزی  آن  شد.  ایران  ایران،  که 
می شود.  شروع  کوروش  پادشاهی  با  می شناسیم 
می تواند  کوروش  گفت  می توان  واقع  در  پس 

شخصی برای آغاز ایران باشد.

گزارشی از زندگی و زمانه فرمانروای بزرگ ایرانی

ایران با کوروش آغاز شد
معصومه دیودار: شاید به جرات بتوان گفت یکی از بحث برانگیزترین تاریخ هایی که این روزها می توان درخصوص آن صحبت کرد؛ ۷ آبان، سالروز ورود 
کوروش به بابل است. براساس رویدادنامه نبونعید، در ۲۹ اکتبر )۷ آبان( سال ۵۳۹ پیش از میاد کوروش وارد بابل شد. از این رو این روز در عصر حاضر 
به نام روز کوروش نامگذاری شده است و هر سال هزاران نفر برای بزرگداشت این روز در پاسارگاد جمع می شوند که البته این اجتماعات در سال های 

اخیر گاه با حاشیه هایی روبه رو شده است.
در این میان از یکسو؛ علی اصغر مونسان )معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی( درباره برنامه های سازمان میراث فرهنگی برای روز ۷ آبان 
گفته است: مهم این است که حاشیه را از این روز کم کنیم تا یک عده ای ناخودآگاه از چنین روزی سوء استفاده نکنند. می توان این روز را به یک رویداد 
گردشگری تبدیل کرد ولی در شرایط آرام و بدون حاشیه و به هیچ عنوان حواشی به چنین روزی کمک نمی کند و اتفاقا آسیب نیز وارد می کند. در این راستا، 
تاش شده در سطح استان فارس شورای تامین استان تصمیم نهایی را بگیرد و مدیرکل میراث فرهنگی ما نیز این آمادگی را دارد که برای اجرای تصمیمات 
مناسب همکاری کند. او همچنین گفته؛ اداره کل میراث فرهنگی استان فارس برای این روز برنامه های فرهنگی و اجتماعی دارد. از دیگر سو، به فاصله چند 
روز مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بیانیه ای اعام کرد: این سازمان فارغ از صحت و سقم روز ۷ 
آبان ماه و با اعتقاد بر اینکه هرگونه حاشیه به میراث فرهنگی کشور آسیب جدی می رساند، هیچ گونه برنامه ای برای این روز ندارد. سازمان میراث فرهنگی در 

راستای صیانت از میراث فرهنگی کشور و عمل به وظیفه ذاتی خود، هیچ گونه استقبالی از برنامه هایی که به میراثمان آسیب می رساند، نمی کند.
شاید همین یک بام و دو هوا بودن سازمان متولی امر و عدم شفاف سازی چرایی و چگونگی برگزاری روز ۷ آبان و روز کوروش است که سبب شده طی 

سال های گذشته شاهد واکنش های مختلف از سوی عموم جامعه و تاکید جوانان برای برگزاری روز کوروش باشیم.

آیت اه سید محمد خامنه ای 
کوروش و فرزندش، توحید را گسترش 
دادند. در ایران قدیم ، چه دولت های 
آریایی و چه دولتهای بومی ایرانی )مثل 
عیامی ها یا کاسپین های شمال یا تمدن 
های مانائی و نواحی مرکزی در کاشان و 
کرمان( همه، پایه گذار فرهنگهای غنی 
و تولید علم و هنر و نوعاً مروج توحید و 
اخاق بوده اند. مثاً کورش و فرزندش با 
جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی خود، توحید 
را در بین النهرین و سومر و مصر و آتن 
)یونان( گسترش دادند و روحانیون آن 
علوم  دانشمندان  بزرگترین  هم  زمان 
بودند.  و فیلسوفان عصر خود  مختلف 
همه این سوابق در هویت ملی هر ایرانی 
ثبت شده و وجود دارد و می شود به آنها 

افتخار کرد.

گلزاری باستان شناس: 
گفته های  این  تمام  گفت  بتوان  شاید 
داستان   حتا  است.  افسانه  هرودوت؛ 
مرگ کوروش نیز متنوع است چنانکه 
از یکسو برخی منابع می گویند که در 
ماوراء رود در نبرد با ماساگت ها کشته 
شده و برخی نیز بر این عقیده هستند 
که در پس از آنکه کاخ اختصاصی خود 
را  خود  فرزندان  همه  پاسارگاد  در 

خواست و بعد از دیدار با آنها مرد.
کوروش در سال ۵39 پیش از میاد 
و  کرد  فتح  را  آنجا  و  رفت  بابل  به 
سردر  بر  امروزه  که  کوروش  منشور 
را  است  بسته  نقش  ملل  سازمان 
نوشت و عنوان کرد همه از نظر تفکر و 
اعتقادات آزاد هستند و در نهایت هم 

در ۵29 پیش از میاد مرد.

عبدالمجید ارفعی )نخستین مترجم 
اصلی  زبان  از  کوروش  استوانه 
درخصوص  فارسی(  به  بابلی نو 
روز  درخصوص  که  تاریخی  اسناد 
گفت:  دارد،  وجود  ماه  آبان   7
براساس اسناد موجود؛ 7 آبان ماه 
بابل است.  به  روز ورود کوروش 
از  نامگذاری  این  اینکه  از  البته 
شد  انتخاب  چگونه  و  زمانی  چه 
بگویم  می توانم  فقط  ندارم.  خبر 
برای  روزی  می تواند  روز  این  که 
تاریخ  تنها  چراکه  باشد  کوروش 
کوروش  برای  که  است  دقیقی 
داریم؛ البته تاریخ های دیگری نیز 
کوروش  لشکرکشی  به  که  داریم 
به سمت لودیا اشاره دارد اما روز 

دقیق آن را نمی دانیم.



ه

کتیبه های ترکی کشف شده در مغولستان، دربردارنده اطاعات بسیار 
مفیدی درباره چگونگی تشکیل یک نظام حکومتی اولیه بین قبایل و 
اقوام ترک تبار آن ناحیه می باشد. کتیبه ها شرح جنگ و ستیز و کوشش 
فرمانروا و بزرگان قبیله گوگ ترک در قرن هشتم میادی برای چیرگی بر 
دیگر اقوام می باشد. در این که این کتیبه ها اهمیت تاریخی بسیاری دارند، 
هیچ تردیدی نیست و آگاهی از محتویات آن ها برای یک ایرانی از آن نظر 
مهم است که تاریخ ترکان در چند سده پس از نگارش این کتیبه ها، با 
تاریخ ایران پیوند می یابد. متأسفانه تنها ترجمه فارسی کامل موجود از این 
کتیبه ها به میزان زیادی به ادبیات منحط غیرعلمی آلوده است و مطالعه 
آن باید با احتیاط کامل و یا با برابرسنجی آنها با متون ترکی استانبولی 

معتبر یا انگلیسی صورت پذیرد.
صدیق  محمدزاده  حسین  آقای  توسط  که  کتیبه ها  فارسی  ترجمه 
موسوم به دوزگون انجام گرفته که گرایشات قوم گرایانه دارد و زبان 
و ادبیاتش در این کتاب نیز بسیار ابتدایی، غیر علمی و متناقض است. 
کتاب با یک بخش طوانی از مطالب غیرمرتبط آغاز می شود. نویسنده 
در مقدمه کتاب مدیحه ای درباره خود دارد که چگونه زبان های ترکی 
اورخونی اویغوری را نزد استاد محرم ارگین دیرین نگار و باستان شناس 
ترک آموخته و پیش از آن نیز بر زبان های اوستایی، میخی معروف 
به پارسی باستان و پهلوی پرداخته و حتی ترجمه منظومی از تمام 
اوستا انجام داده است. خواننده در همین آغاز مطلب تعجب می کند که 
آقای صدیق چگونه فرق دیرین شناس )یا دیرین نگار( را با باستان شناس 
متوجه نمی شود و باز هم در صفحه 101 می گوید که: »دیرین شناسان 
آغاز به تاش برای قرائت متون یادمان ها کردند«. موضوع دیرین شناسی 
به شناخت پدیده های بسیار کهن زمین شناسی و موجودات آغازین 
بازمی گردد و کام وی یک ناآگاهی بزرگ قلمداد می شود و با اطاق 
دیرین شناسی بر حوادث قرن هشتم میادی، از یک ضعف علمی آشکار 
خود پرده بر می دارد. به قول شاعر، سخن بلند شود چون بلند نیست 

سخن!
آقای دوزگون از زبانی به نام میخی سخن می گوید و سپس آن را ]معروف 
به پارسی باستان[ معرفی می کند. ممکن است گمان برود که ایشان 
در بیان کلمه دچار سهو جزئی شده اند؛ اما با دیدن جدولی هم سنجی 
سیستم های نگارشی )ص 65( که در آن جا نیز خط میخی را در ارتباط 

با فارسی باستان آورده است، خواننده متوجه می شود که وی درک کامًا 
نادرستی از خط میخی داشته و نمی داند که زبانی به نام میخی وجود 
نداشته و حتی الفبایی به نام میخی هم وجود ندارد و بلکه مجموعه ای از 
الفباهای کاماً متفاوت را که وسیله نگارش آن ها و شکل ایجادشده از این 
وسیله ها تا حدی مشترک بوده، در بین عموم به نام الفبای میخی خوانده 

شده و وانگهی آقای دوزگون ادعای آشنایی به این زبان را دارد.
در رابطه با ترجمه منظوم اوستا هم که می فرمایند، اگر وی به خوانش 
و ترجمه و نظم لطیف و شهریارانه خود اعتماد دارد، چه بهتر می شد 
و  برده  پی  او  دانش  به  دیگران  تا  می کرده  ارائه  را  ترجمه  این  که 
که  زمانی  اما  می شد.  ایجاد  بیشتر  فرهنگی  مفاهمه  برای  زمینه ای 
می نویسد طراح خط اوستایی )در قرون پنجم یا حداکثر ششم( خط 
خود را از سیستم اویغوری و اورخون )در قرون هشتم به بعد( تقلید 
کرده )ص101(، خواننده متعجب می شود که این طی زمان چگونه 
انجام شده و سرقت ادبی به این طراری و عیاری صورت گرفته است؛ 
غافل از آنکه هم همه این خطوط از منشاء آرامی برخوردار بوده و 

ترکان خط خود را به واسطه ایرانیان سغدی آموخته اند.
آقای دوزگون بخش اصلی کتاب را که حرف نوشت، آوانوشت و ترجمه 
و  افست کرده  ترکیه  از کتب چاپ  ارائه می کند،  را  کتیبه ها  متون 

است.  نداده  خود  به  را  مجدد  حروف چینی  زحمت  کمترین  حتی 
البته چنین سرقت های ادبی تا جایی که مربوط به ادبیات پان ترکی 
باشد، از سوی نویسندگان و سیستم اداری - قضایی ترکیه و آران 
با گشاده نظری و سخاوتی بی مثال تحمل می شود. متن فعلی که از 
ترجمه ای چاپ ترکیه و یا باکو برداشته شده، سرقت ادبی ای دست 
سوم از کتاب رادلوف است و عین صفحات را می توان با آن انطباق 
 nefirhcsnI neiicsikrütlA eid .)5981( .W foldaR( داد 
grubsreteP .tS .ielognoM red(. برگردان فارسی متن و دیگر 
بخش های کتاب با کدگذاری موسوم به خوشه ای انجام شده که در 
نگارش پایان نامه های دانشجویی رایج است. این نوع از کدگذاری برای 
و  بافتار  به  این رو توصیه می شود که  از  دانشجویان و دانش آموزان 

چینش محتوایی متن تسلط پیدا کنند. 
موضوع کتاب آقای دوزگون به نخستین متون نوشتاری ترکی باستان 
بازمی گردد و وی جایی که از کشف آن ها سخن می گوید، هیجان خود 
را به کل دنیا تعمیم می دهد و آن را یکی از موفقیت های باستان شناسی 
جهان بشریت می داند )ص 001(؛ ولی دوباره در محاسبه تاریخ دچار 
اشتباه شده و می گوید نخستین ترکان جهان سومریان بودند و ایرانیان از 
ترس خود هزاران کتیبه ترکی باستان را در زیرزمین موزه ایران باستان 
محبوس کرده اند تا تاریخ پر هیبت ترکان آشکار نشود که از جمله این 
جنایت بزرگ، می توان به مخفی کردن سه قمقمه سفالی ارزشمند اشاره 
کرد )ص 22( و باز در همین کتاب کم حجم، سومریان را نیز گوی ترک 
می داند )ص 84( و از یاد می برد که در تقسیم بندی های ارائه شده اش 
از این قوم نامی در میان نبرده است )43( و با این که موضوع کتاب 
به قبایل گوگ ترک مغولستان می پردازد، بدون هیچ مأخذی می گوید: 

شیوه باستانی زبان ترکی ایرانی، »ترکی گوی تورک« نام گرفته است!
بازی با کلمات برای پرمحتوا نشان دادن نوشته خود، روش غالب آقای 
دوزگون است و ردپای آن را در دیگر کتاب های وی نیز می توان جستجو 
کرد. اصطاحاتی مثل ترکی سومری، گوگ ترکی سومری، ترکی ایرانی، 
شیوه های زبان مقدس ترکی )ص 06(، جزو کلمات محبوب وی هستند 
و فارغ از آن که کتاب هر موضوعی داشته باشد، بخش از مطلب با 
این کلمات انباشته می شود؛ بی آنکه آقای دوزگون به معنا و همخوانی 
آن ها با یکدیگر توجه داشته باشد. دوزگون گاهی برای منحرف ساختن 
ذهن خواننده از منظور و مضمون سخن، به واژه سازی نیز روی می آورد. 
اصطاحات و عباراتی مثل ترکی آذریه )ص ۷4(،  نیاکان دوران ساز و 
تاریخ پرداز فرهنگینه )ص 22( از برساخته غلط وی است و به ندرت 

ممکن است در یک منبع و متن اصیل پیدا شود.
سخن آقای دوزگون هرگز سمت و سوی مشخص و معینی ندارد. 

راه  در  و  می کند  توجیه  را  وسیله  وی، هدف  و همگنان  وی  برای 
رسیدن به این هدف، ممکن است گرانقدرترین داشته های خود را 
نیز قربانی کنند. سخنی از یک شاعر انگلیسی زبان هست که مصداق 
خطرناکی  چیز  اندک  دانش  است:  وی  امثای  و  دوزگون  آقای  آن 
است، در چشمه یا لب بر آب نزنید یا سیراب بنوشید. صدیق برای 
اینکه کم دانشی و غلط نویسی های خود را پنهان کند تاش می کند 
با چینش چند صغری و کبری به خواننده بگوید که ندانستن ترکی 
توسط استادان ادبیات فارسی موجب سرافکندگی نظام دانشگاهی 
شده است: به ضرس قاطع می توانم بگویم که اغلب استادان ادبیات 
که  آن  لحاظ  به  ایران،  دانشگاه های  در  من  روزگار  هم  فارسی 
افراد در زمینه تخصص  ندارند، بی سوادترین  از ادب ترکی  بهره ای 
خود هستند و جهالت آنان در گستره ادب ترکی موجب »احساس 
کهتری« و این نیز منجر به شوونیسم و پان ایرانیسم و بی اعتنایی 
نوین  دانشگاهی  برای جامعه  این خود  و  ترکی می شود  به مدنیت 
اسامی ما مایه سرافکندگی است )ص32(. این در حالی است که 
بررسی کوتاه باا نشان داد که خود ایشان در کتاب سازی های متعدد 
خود چگونه مرتکب غلط های فاحش می شود و غیرعلمی ترین ادعاها 

را به اسم مدنیت ترکی به خورد مخاطبان خود می دهد.

نگاهی به کتاب یادمان های ترکی باستان

یادی از آن سه قمقمه محبوس!

دامون شش بلوکی پژوهشگر و آهنگساز موسیقی نواحی ایران گفت: متاسفانه استاد گرگین پور بعدازظهر روز 
چهارشنبه نهم آبان بعد از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستان نمازی شهر شیراز در سن هفتاد 
سالگی دارفانی را وداع گفت. به گفته شش بلوکی، او یکی از بزرگان موسیقی قشقایی بود که طی سال های 

متمادی خدمات ارزنده ای را به موسیقی این منطقه در حوزه های مختلف انجام داد.
وی ادامه داد: زنده یاد فرهاد گرگین پور متولد سال 132۷ فرزند حبیب خان گرگین پور از بزرگان موسیقی 

قشقایی بود که فراگیری موسیقی را از کودکی آغاز کرد و بعد از سال ها آموختن در محضر استادان بزرگ موسیقی، عمده تمرکز 
خود را روی نوازندگی آکاردئون بنا نهاد و در اینسال ها آنچنان این ساز را در موسیقی قشقایی به کار گرفت که نوازندگی این ساز 
جزوی از فرهنگ موسیقایی قشقایی شد. وی طی سال های اخیر در شهر های مختلفی زندگی می کرد، اما این اواخر برای تدریس 
در دانشگاه، شهرستان آباده را برای سکونت برگزیده بود که در همین ایام نیز دست از کار و تاش نکشید و همچنان در عرصه های 
مختلف موسیقی و ادبیات فعالیت های زیادی را انجام داد. استاد گرگین پور عاوه بر اینکه در جشنواره موسیقی معلوان حایز 
رتبه اول شده بود در جریانبسیاری از فعالیت های حوزه موسیقی حضور موثری داشت و در این راه نیز خدمات ارزنده ای انجام داد. 

درگذشت 
استاد گرگین پور

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 23  8 صفحه

کورش بزرگ در مارس ـ آوریل 54۷ پ.م. با 
گذر از رود دجله به شرق آناتولی دست یافت 
ُکماگنه  پُنتوس،  و سپس  اورارتوها  قلمرو  و 
تهاجم  با  اّما  فروگرفت.  را  کاپادوکیه  و 
)کاپادوکیه(  آناتولی مرکزی  به  لودیه  دولت 
رویارویی  برای  را  بزرگی  لشکرکشی  کورش 
و  پارس  سپاه  دید.  تدارک  مهاجمان  با 
لودیه در کنار رود هالیس با یکدیگر رویارو 
کرسوس  بزرگ،  نبردی  وقوع  درپی  شدند. 
ایستادگی  تاِب  لودیه،  شاه   ،)Croesus(
به  و  آورد  گرد  را  نیروهایش  و  نیاورد 
بی درنگ  کورش  گریخت.  سارد،  پایتختش، 
از پی او روانه شد و سارد را به محاصره گرفت 
و اندکی بعد بدان دست یافت. طی سال های 
بعد سرداران کورش دیگر بخش های آسیای 
فروگرفتند  تدریج  به  نیز  را  )آناتولی(  صغیر 
امپراتوری  غربی  مرزهای  ترتیب  بدین  و 
پارس تا کرانه های دریای مدیترانه گسترش 
از این طریْق گذرگاهی جدید برای  یافت و 
دادوستدها و بَرَهم کنش های فرهنگی، دینی، 
هنری و اجتماعی جهان شرق و جهان غرب 

گشوده شد.
به  هخامنشیان  دوران  در  آناتولی  گسترۀ 
ساتراپی  اصطاحاً  که  اداری،  واحد  چندین 
خوانده  پادشاهی(  قلمرو  نگهبان  )ساتراپ: 
مرزها  هرچند  بود،  شده  تقسیم  می شد، 
بود:  متغّیر  آنان  زیرگروه های  و  شمار  و 
هلسپونتین،  فروگیۀ  کاپادوکیه،  ارمنستان، 
فروگیۀ بزرگ، لودیه، کاریه، لوکیه و کلیکیه. 
و  حکومتی  مراکز  ایجاد  آناتولی،  سراسر  در 
به دولت  وفاداری  در عین  اداری محلّی که 
اندازه ای  تا  آن،  از  فرمانبرداری  و  مرکزی 
برقراری  اصلی  عامل  بودند،  خودگردان  نیز 
بود.  هخامنشی  امپراتوری  اقتدار  پایایی  و 
ساتراپی های  در  هخامنشی  فرمانداران 
سنت های  به  تداوم بخشی  نشانۀ  به  آناتولی 
فرمانروایان  کهن  تختگاه های  از  محلّی، 
حکومت  مرکز  به عنوان  قلمرو شان  پیشین 
خود بهره می بردند و درعین حال، با نوآرایی 
پارسی،  مجلّل  سازوبرگ های  با  آن ها 
می کوشیدند حال وهوای دربار های امپراتوری 

را در کاخ های خود بازآفرینی کنند.
مراکز ساتراپی مانند پایتخت های امپراتوری 

مالیات های  مراکز،  این  در  می کردند.  عمل 
محلّی ـ که به صورت کاا یا فلزهای گران بها 
پرداخت می شد ـ گردآوری و انبار می گردید 
و سپس در میان پادگان ها و کارکنان ادارات 
محلّی بازتوزیع می گردید و سهمی مشّخص 
فرستاده  امپراتوری  خزانۀ  به  نیز  آن  از 
و  اقامتگاه هایی مجلّل  می شد. ساتراپ ها در 
اغلب در کاخ های ستانده شده از فرمانروایان 
در  می بردند.  به سر  سرزمین  آن  پیشین 
مکاتبات  به  مربوط  بایگانی های  مراکز،  این 
اداری  دستگاه  به  متعلّق  اسناد  و  رسمی 
با  ساتراپی  مراکز  می شد.  نگه داری  محلّی 
تختگاه های امپراتوری در میان رودان و ایران 
از  گسترده  شبکه ای  طریق  از  یکدیگر  با  و 
راه هایی که امکان سفرهای پرشتاب در آن ها 

فراهم بود، ارتباط و مراوده داشتند. 
خود  ایالت  در  حکومت  سران  ساتراپ ها 
پارسی  بزرگان  میان  از  عموماً  و  بودند 
برگزیده می شدند؛ اّما گاهی از میان بومیان 
نیز افرادی به این جایگاه منصوب می شدند. 
جالب آنکه گاهی بانوان بومی نیز به چنین 
مقامات واایی دست می یافتند؛ مانند مانیا، 
آرتمیسیا،  و  هلسپونتین  فروگیۀ  فرماندار 
فرماندار کاریا که از قهرمانان نبرد با یونانیان 

در ساامیس )480 پ.م.( بود. 
مأموران  می آورد،  گرد  را  مالیات ها  ساتراپ 
را  فرمانش  زیر  شهرهای  و  قبایل  محلّی، 
مدیریت می کرد و در مقام قاضی در دعاوی 
مسئول  او  می یافت.  مدنی حضور  و  کیفری 
ایمنی راه ها و جاده ها بود و بایست راهزنان 
ارتشی  و  می کرد  سرکوب  را  شورشیان  و 
مجّهز، کارآزموده و وفادار را برای محافظت 

از قلمروش آماده می کرد.
ساتراپ های  به  متعلّق  اقامتگاه های  به جز 
افسران  و  پایوران  از  بسیاری  آناتولی، 
دارای  گستره  این  در  نیز  هخامنشی 
که  بودند  تیول  به صورت  زمین هایی 
اعطا  آنان  به  خدماتشان  دربرابر  امپراتوری 
کرده بود. بدین سان و از پی حضوری نزدیک 
و پرشمار، قوم  ـ  طبقۀ حاکم پارسی روابط و 
مناسبات گسترده ای با عموم بومیان و اهالی 

آناتولی داشت. 
آموزه های  مطابق  هخامنشی  امپراتوری 
واسطۀ  به  و  خود  سیاسی  عمل گرایانۀ 
نمایندگانش، در برقراری عدالت و صلح و ثبات 
در میان شهروندان وفادار آناتولی بسیار کوشا 
 ،)Artaphrenes( ارتفرنس  چنان که  بود. 
همۀ  بزرگ،  داریوش  برادر  و  سارد  ساتراپ 

بزرگان ایونیه )واقع در غرب آناتولی( را گرد 
آورد و از آنان خواست که از جنگ و تاراج 
درپیش  آشتی  راه  و  بردارند  دست  یکدیگر 
را  خود  اختافات  قانون  ازطریق  و  بگیرند 
حل کنند. او با مّساحی زمین های مردم و نه 
مالیاتی  آنان  برای  دلبخواهانه،  معیارهای  با 
وضع کرد که تا ده ها سال تغییر نکرد و دچار 
افزایش و توّرم نشد! )هردوت، ششم/42( با 
ایونیه  دولت شهرهای  اهالی  اینکه  به  توّجه 
اقبال  و  گرایش  مردم ساار  حکومت های  به 
بیزار  فرمانروایان خودکامه شان  از  و  داشتند 
در  مردم ساار  دولت های  برقراری  بودند، 
داماد  َمردونیه،  کار  دستور  در  منطقه،  این 
داریوش بزرگ و سردار سپاه او، قرار گرفت 
و این رویداد موجب وجد و خشنودی مردم 

شد )هردوت، ششم/43(.
به جز روایت های تاریخی موّرخان کاسیک 
دربارۀ اقامتگاه ها و مراکز اداری ساتراپ ها در 
از چنین  بازمانده  ویرانه های  و  آثار  آناتولی، 
چندوچون  از  گوشه هایی  نیز  مکان هایی 
سرزمین های  بر  را  هخامنشیان  حاکمیت 
چنان که  می کند.  آشکار  آناتولی،  دوردست 
 2018 سپتامبر  در  ترکیه  خبرگزاری های 
دانشگاه  باستان شناسی  دادند، گروه  گزارش 
استانبول به سرپرستی دکتر شوکت دونَمز، 
به تازگی و در پی کاوش های خود در تپۀ الوز 
 )Göynücek( در ناحیۀ گیونجک )Oluz(
در استان آماسیا )کاپادوکیۀ باستان(، موّفق 
به کشف بناهایی از دوران هخامنشیان )حدود 
به دست  فرهنگی  مواد  که  شد  پ.م.(   450
آمده از آن نشان می دهد گروهی از پارسیان 
واحدهای  این  داشته اند.  سکونت  آن  در 
و  ستون دار  باریابی  تاار  مانند  یافته شده، 
تاار تختی متعلّق به عمارتی بزرگ، آتشکده 
و یک گذرگاه، بخشی از شهری هخامنشی اند 
که در همین سال کشف شده و کاوش در 
آن همچنان ادامه دارد. به گفتۀ دکتر دونمز، 
دورانی  به  که  ـ  این شهر هخامنشی  کشف 
پراهمیت از آناتولی عصر آهن متعلّق است ـ 
نقطۀ عطف جدیدی در تاریخ دینی آناتولی 
به  مربوط  )محّوطه ای  تپه  گوبِکلی  از  پس 

عصر نوسنگی( خواهد بود.
بر  افزوده شدن  با  اخیر،  کشفیات  این 
پررنگ،  حضور  به  ما،  پیشین  دانسته های 
تأثیرگذار و تحول ساز هخامنشیان در آناتولی 
و روابط مسالمت آمیز و سازندۀ  آنان با اهالی 
این گستره  )به سان دیگر نواحی امپراتوری 

هخامنشی( گواهی می دهند.

کشف شهر هخامنشی در مرکز ترکیه

ردپای شهریاران

History
تاریخ

علیرضا غفاری حافظ

داریوش احمدی

  محمد زاده صدیق نفر سوم از سمت راست در اتحاد جماهیر شوروی. ابوالفضل ائلچی بیگ رئیس جمهور 
ضدایرانی جمهوری  آذربایجان پس از استقال،  نفر اول از سمت چپ



ادامه از همین صفحه

بيان مى دارند كه واژه ى ماساژت به معنى گتائه بزرگ 
است. كتاب ِد اونيورسو نوشته شده بدست ربانوس 
ماركوس در قرن نوزدهم شرح مى دهد كه، ماساژتها 
در اصل از قبيله ى سكاها هستند، و واژه ى ماساژت 
به معنى گتائه ى نيرومند است. بر طبق نوشته هاى 
هرودوت ماساژتها از نظر لباس و شيوه ى زندگى به 
سكاها شباهت دارند. آنها هم سواره مى جنگند و هم 
پياده و هيچ كدام از اين شيوه ها برايشان عجيب و 
ناآشنا نيست: آنها هم از كمان وهم از نيزه استفاده 
مى كنند، ولى ساح مورد عاقه شان تبرجنگى است. 
براى  هستند.  برنج  و  طا  از  پوشيده  نيروهايشان 
سرنيزه و نوك تير و تبرها، از برنج و براى كمربندها 
از طا استفاده مى كنند. براى زره و تجهيزات اسبهاى 
خود، از زره هاى محافظ سينه اسب برنجى، و براى 
افسار، و محافظ صورت اسب از طا استفاده مى كنند. 
آنها از آهن و نقره استفاده نمى كنند چون هيچ كدام 
در كشورشان يافت نمى شود. ولى آنها برنج و طا 
را به وفور دارند. آنها هيچ بذرى نمى كارند، بلكه به 
وسيله ى گله دارى روزگار مى گذرانند. خوراك ديگر 
آنها ماهى است كه در سيحون به وفور يافت مى شود. 

شير نوشيدنى اصلى آنهاست. 
بر طبق نوشته هاى هرودوت، كورش بزرگ در نبرد با 
ماساژتها كه در ماوراى رود سيحون زندگى مى كردند 
كشته شد. آنها مردمى از بيابان های جنوب خوارزم در 
ازبكستان امروزى بودند. تميريس، ملكه ى ماساژتها، 
او را شكست داد اگرچه كورش پسر تميريس را قبا 
شكست داده بود. هرودوت بيان مى دارد كه: از تمام 
نبردهائى كه بربرها در ميان خود انجام دادند، اينرا به 

عنوان شديدترين نبرد مى شناسم.
تاريخنگار  اولين  مياد،  از  هرودوت 425-484قبل 
كاسيك است كه در مورد زندگى تمريس نوشت. 
نوشته هاى هرودوت تقريبا صد سال بعد از ماجراى 

تومريس نوشته شد. 
توسط  شده  روایت  داستان های  داندامایف  نگاه  از 
واقعی  رویداد  یک  شرح  آنکه  از  بیشتر  هرودت 
باشند، رنگ و بوی یک رمان را دارند. )داندامایف، 
تاریخ سیاسی هخامنشیان. ترجمه فرید جواهر کام. 
تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1389.صفحه 91( 
اگرچه حقیقت دقیق مرگ کوروش را نمی دانیم، اما 
او در پاسارگارد دفن شده است.  مشخص است که 
هرودوت  گفته های  که  است  ممکن  حقیقت  این 
را دروغ جلوه دهد اما ممکن است جنازه کوروش 
آورده  پایتخت  به  و  شده  گرفته  پس  دشمن  از 
شده باشد.  ریچارد فرای مورخ آمریکایی می گوید 
احتمااً داستان هرودوت ساختگی است، اما گرفتن 
زیرا  است  صحیح  کوروش  توسط  میانه  آسیای 
دورترین شهری که در سغد وجود دارد، سایرس َچتا 
)سایروپولیس( نام دارد که گستردگی فتوحات شرقی 
او را ثابت می کند. کتزیاس می گوید که کمبوجیه 
باگاپاتس - یکی از درباریان - را همراه جسد کوروش 
به مراسم دفن فرستاده است. انتقال جسد کوروش، 
یکی دیگر از نشانه های نادرست بودن جنگ کوروش 
با ماساگت هاست؛ زیرا اگر ملکه تومی ریس، کوروش 
را کشته و سر او را بریده باشد، چگونه هخامنشیان 
توانسته اند با سپاهی شکست خورده جسد را از آنان 

کوروش هخامنشی چگونه درگذشت؟

افسانه قتل کوروش

ارتباط جمعی سبب گسترش  محمدجعفریاحقی می گوید شبکه های 
غلط نویسی  می شوند و این خطرناک است. این پژوهشگر و  استاد زبان و 
ادبیات فارسی با بیان این که ویراستاری می تواند زبان را از آفت ها و کژتابی ها 
حفظ کند، به شرطی که سامان یافته و نظارت شده باشد، اظهار کرد: یک 
وجه در غلط نویسی ها این است که به طور طبیعی در زبان فارسی عناصر 

و عواملی مطرح می شود که ممکن است ازمه تکامل و تحول زبان باشد؛ شاید نشود اسم این ها 
را غلط گذاشت چون مصطلح و مورد استفاده عموم است. او سپس با اشاره به این که آن جا که 
غلط نویسی ناشی از عمد، جهل و بی اطاعی باشد، به زبان آسیب می زند، گفت: یک وقت چیزهایی 
هست که ناشی از کم اطاعی، کم سوادی و حتی از روی غرض و نظر سوء است که قطعا آن ها بیشتر 
لطمه می زنند و این در ارتباط با شبکه های ارتباط جمعی موثرتر است، چرا که سبب گسترش این 

غلط نویسی ها می شود و همه هم از آن تبعیت می کنند و این خطرناک است.

اگریکی از شگفت انگیزترین اثار باستانی جهان یعنی جام حسنلو 
کمی کج است به خاطر ضربه های کاشفش، امام قلی محمدی 
حسنلویی است. خودش می گوید، وقتی برای اکتشاف در تپه 
تاریخی اطراف نقده کار می کرده، کلنگش به شی ء فلزی خورده 
که اولش فکر نمی کرده از جنس طا باشد اما بعد از درآورده شدن 
متوجه می شودیک اثر تاریخی کشف کرده؛ بافاصله به رابرت سرپرست آمریکایی تیم 
اکتشاف نشانش می دهد و او هم پیشنهاد پولی گزاف را در مقابل پنهان کردنش 
می دهد اما امام قلی ساکت نمی ماند و همان اثر را به سرپرست ایرانی نشان می دهد و 
او هم صورتش را می بوسد و می گوید این بار اجازه نخواهد داد این اثر توسط اجنبی ها 
دزدیده شود و همان می شود که حاا آن اثر گرانبها با بی نظیرترین نقش های ریزش با 

نام جام طایی حسنلو در موزه ایران باستان در تهران نگهداری می شود.

ماجرای پیدا شدن یکی از وقتی غلط نویسی  خطرناک می شود
شگفت انگیزترین آثار باستانی جهان

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال سوم  شماره 23  8 صفحه

تاریخ

ملكه  توسط  كوروش  مرگ  داستان  وطن یولی: 
به تفصيل  تاريخ هرودت  ماساژت ها تمريس كه در 
نقل شده به عنوان دستاويز و موضوعى سياسى مورد 
سواستفاده قوم گرايان داخلى قرار مى گيرد. جمهورى 
آذربايجان نيز روند تاريخ سازى و جعل هويت تاريخى 
براى رويارويى و  تا  اين مبدا آغاز مى كند  از  اش را 
نيز دست و  باستانى  ايران ريشه هاى  با  دشمنى اش 

پا كند.
جدا از آنكه ساير مورخين يونانى همچون گتزياس 
و گزنفون كه ارتباط نزدیک  تر و دقيق ترى با ايران 
كوروش  مرگ  درباره  را  هرودت  گزارش  داشته اند 
خبر  كوروش  طبيعى  مرگ  از  و  نمى كنند  تأييد 
مى دهند و شواهدى كه نشان مى دهد پاسارگاد مقبره 
افتادن  و  هرودت  داستان  است  هخامنشى  كوروش 

پيكر كوروش به دست ماساژت ها را تأييد نمى كند.
هردوت بعد از نقل داستان مرگ کوروش به صراحت 
اعام می کند که چندین روایت از مرگ کوروش 
شنیده و داستانی که به نظر خودش منطقی تر می 
رسد بیان کرده است.)تاریخ )تواریخ( هرودوت، کتاب 
١، بند ٢١4( داستانی که هرودوت نقل می کند در 

روایت  به  بنا  شود.  نمی  یافت  دیگری  منبع  هیچ 
بروس کلدانی )Brose( کوروش در جنگ با عشیره 
داهه  از عشیره های قدیم پارت به قتل رسیده است. 
کتزیاس عقیده دارد که مرگ کوروش بر اثر جراحات 
نبرد با دربیس ها )Derbices( اتفاق افتاده است. 
شرح  بدین  کوروش  مرگ  درباره  کتزیاس،  روایت 
افتاد و یک  به زمین فرو  از اسب  است: »کوروش 
جنگ جوی هندی با زوبین به باای ران او زد. می 
توانستند کوروش را پس از آن زخم بکشند ولی در 
همان وقت نزدیکانش او را زنده از معرکه به در برده 
و به اردوگاه خود رساندند. کوروش در هنگام مرگ، 
برگزید. کوروش  پادشاهی  به  را  پسرش کمبوجیه 
برای کسانی که کردار نیک را پیشه سازند آرزوی 
سعادت و به آنان که رفتاری زشت دارند نفرین کرد. 
پس از این دستور ها و وصایا، سه روز بعد از زخمی 
شدن، درگذشت. )خاصه فوتیوس از تاریخ کتزیاس، 
کتاب 6، بند های 2و4 و کتاب 8، بند های 1و5و6(
حتى اگر داستان هرودت را بپذيريم شواهد مستند و 
علمى نشان مى دهد كه تاش قوم گريان برای ترك 
و آذربايجانى معرفى كردن ماساژت ها تاشى بيهوده 

است. در واقع هيچ يك از متون يونانى و رومى باستان 
در  ترك  اقوام  با محل سكونت  زياد  فاصله  به علت 
مرزهاى  و  مركزى  آسياى  )صحراهاى  باستان  عهد 
غربى چين( هيچ اشاره اى به اقوام ترک ندارند و كليه 
تحقيقات باستانشناسى و تاريخى نيز ماساژت ها را از 
اقوام سكايى و ايرانى تبار مى دانند و نكته مهم تر آنكه 
رود آراكس كه هرودت در متون خود از آن به عنوان 
محل نبرد کوروش و ماساژت ها نام مى برد همان رود 
قرار  يا سيردرياست كه در آسياى مركزى  سيحون 
دارد و هيچ ارتباطى به آذربايجان و رود ارس ندارد. 
پهلوان  رستم  و  بوده اند  سكايى  اقوام  از  ماساژت ها 
اساطيرى ايران نيز منتسب به اقوام سكايى است و 
نام سيستان يا سجستان نيز برگرفته از همين اقوام 

ايرانى است. 
يونانى:  در  Saka؛  باستان:  پارسى  )در  سكا  قوم 
Skythai؛ در چينى: Sai( قومى بزرگ، نيرومند و 
جنگ جو، و برخاسته از دشت هاى آسياى ميانه بود 
كه قبايل آن از حدود سده ى هفتم پيش از مياد 
نام  بود.  اروپا، پراكنده شده  تا شرق  از هند  بعد،  به 
هايى مانند سيستان )= سكستان( و سقز )= سكز( 
يادگار حضور قوم سكا در اين مناطق از ايران است. 
شواهد و مداركى كه دانشمندان را بر آن داشته است 
كه سكاها را از اقوام ايرانى به شمار آورند، نزديكى و 
پيوستگى كامل واژه ها و نام هاى سكايى و اساطير و 
آيين هاى آنان با نمونه هاى ايرانى است. چنان كه نام 
مهم ترين قبايل ساكايى، داراى ريشه ى ايرانى است: 
  Amyrgian يونانى:  در   Saka haumavarga
هوم،  ى  ستاينده  سكاهاى  معناى  Scythians؛به 
با  سكاهاى  معناى  به   Saka igrakhauda

Abian :در يونانى) Apa Saka ،(كاهخود تيز
 Saka آبى،  سكاهاى  معناى  به  Scythians؛ 
دريا،  فراسوى  سكاهاى  معناى  به    paradraya

MasSaka  در يونانى: Massagetai؛ به معناى 
كهن  زبان  از  بازمانده  هاى  زبان  بزرگ.  سكاهاى 
 Ossei استى  و   Khotani ختنى  يعنى  سكايى، 
ايرانى  زبان هاى  جزء  زبانى،  ى  گونه  لحاظ  به  نيز 
جلد  كمبريج،  ايران  )تاريخ  مى شوند  بندى  طبقه 
سوم - بخش دوم، ترجمه ى حسن انوشه، انتشارات 
اميركبير، ص -4۷( و )فرهنگ فارسى معين، جلد 
پنجم، ص 138( آگاهى ما از خدايان و آيين هاى 
نام  وى  است.  هردوت  گزارش  بر  مبتنى  سكاها، 
Papaios مى كند    نقل  چنين  را  سكايى  ايزدان 

زمين،  ايزد    Api ،آتش ايزد   Tabii ،آسمان ايزد 
Goitosyros  ايزد خورشيد، Arimpasa  ايزد 
بارورى، Thagimasadas  ايزد رودها؛ كه ريشه ى 
ايرانى بيش تر اين نام ها شناسايى شده است[ دين 
انتشارات  فرهنگ،  منوچهر  ى  ،ترجمه  ايران  هاى 

آگاهان ايده، 13۷۷، ص .]31-229
و  هنديان  كه  مى نويسد  صراحت  به  نيز  دياكونوف 
و  اسكيت ها)سكاها(  و  مادها  و  ايرانيان)پارسيان( 
آريا  را  خود  ميانه  آسياى  زبان  ايرانى  اقوام  و  آانها 
ص  كشاورز-  كريم  ماد-ترجمه  )تاريخ  مى خواندند 

143  چاپ دوم(
وطن يولى براى آشنايى مخاطبان با تحقيقات تاريخى 
و آشكارشدن برخورد سياسى قوم گرايان با موضوعات 
علمى چكيده ترجمه سه مقاله به زبان انگليسى را 
در اختيار خوانندگان قرار مى دهد و عاقمندان را 
دعوت مى كند با توجه به سهولت استفاده از شبكه 
مقاات  اصل  به  به  بيشتر  مطالعه  براى  اينترنت، 
مراجعه  آنها  در  شده  معرفى  منابع  و  انگليسى 
در  انگليسى  منابع  طرفى  بى  شك  بدون  نمايند. 
را  تاريخى رسوايى قوم گرايان  اين موضوع  زمينه 
در برخورد سياسى با موضوعات علمى در پى دارد 
و هر جوينده حقيقتى مى تواند با جستجوى عبارت 
از  عظيمى  خيل  به  گوگل  در   Massagetae
مقاات تاريخى در سايت هاى عمومى و پژوهشى 
اقوام  بودن  ايرانى  بر  كه  يابد  دست  المللى  بين 
ماساژت اذعان دارند و افسانه حضور باستانى اقوام 
توسط  كوروش  مرگ  و  آذربايجان  در  زبان  ترك 

ملكه اى ترك تبار را رسوا مى كند. 
ايرانى  نشين  كوچ  نيمه  كنفدراسيونى  ماساژت ها 
تبار در دوران باستان بودند كه در ابتدا از نوشته 
احتماا  نامشان  شدند.  شناخته  هرودوت  هاى 
نام  مودر  در  محققان  داشت.  مشابهت  تساژتها  با 
ماساژت بيان مى دارند كه: محققان كاسيك و مدرن 

پس بگیرند و آن را به درون قسمت های داخلی ایران وارد کنند؟ 
)هینتس، والتر. داریوش و ایرانیان. ترجمه پرویز رجبی. تهران: نشر 

ماهی، 138۷. صفحه 444(
گزنفون مورخ یونانی مرگ کوروش  را در کتاب کوروش نامه به 
شکل طبیعی و در پارس گزارش داده. به گفته او کوروش  در 
خواب از مرگ خود مطلع می شود و پس از نیایش و وصیت هایی به 
نزدیکان و دوستان و بزرگان کشور از دنیا می رود. روایت گزنوفون 
در مورد مرگ کوروش  به داستان های اساطیری مربوط به مرگ 
کیخسرو پادشاه کیانی شباهت دارد. این نکته نیز از مواردی است 
که بر اعتبار گزارش گزنفون می افزاید چرا که براساس پژوهش های 
معاصر پژوهشگران کیخسرو اساطیری را مترداف کوروش تاریخی 
دانسته اند که داستان های زندگانی وی در قالب »کی خسرو« حفظ 

شده است.
از  و  از مياد مسيح(  قبل  تا 352  يوناني )430  گزنفون مورخ 
شاگردان سقراط حكيم بود.اين شخص نوشته هاي زيادي از خود 
به يادگار گذاشته است. او سه کتاب ارزشمند و مستند در مورد 
ايران عصر هخامنشی دارد که جدا از دوتای آنها که گزارش خدمت 
خود گزنفون به كوروش برادر اردشير دوم هخامنشی است و از 
جهت حضور خود وی در در این تاش ناکام برای دستیابی به 
سلطنت بسیار حائز اهمیت است. کتاب  آناباسیس یا بازگشت ده 
هزار نفر كه گزارشي عيني و مستند از ناكامي و بازگشت ده هزار 
سرباز اجير يوناني از قلمرو اردشير دوم هخامنشي است وقايع را 
با جزئيات ثبت كرده و اوضاع و احوال ايران هخامنشي در دوره 
اردشير دوم هخامنشي را به خوبي نشان مي دهد. اما دو كتاب دیگر 
او درباره اقتصاد، تربيت جوانان و طرز مملكت داري نوشته شده 
است. اولي به اسم اكونوميكا و دومي معروف به سيروپدي)كوروش 
نامه( است كه سرگذشت كوروش را از كودكي تا هنگام مرگ 
به تاليف در آورده است و فرمانروا و انسان ايده آل خود را در 
قالب كوروش بزرگ مجسم ساخته است.گزنفون قصد داشت با اين 
تاليف ،كتاب جمهوريت افاطون را پاسخ داده و رد كند. برخی از 
مطالب کوروش نامه تمثیلی و به شیوه داستان پردازی قلمداد شده 
اما باید در نظر داشت که گزنفون در در ساتراپی هخامنشی مستقر 
در آناتولی خدمت می کرد و نزاع های جانشینی دوره اردشیر دوم 
مشارکت داشت و به احتمال زیاد به اسناد و متون هخامنشی آن 
عصر دسترسی داشته و از آن ها بهره گرفته است و از این جهت 
بر سایر تاریخ نگاران یونانی که عموماً براساس شنیده ها و با فاصله 
زمانی زیاد به گزارش تاریخ پرداخته اند ارجحیت دارد و می توان 

روایت او از مرگ کوروش را مستندترین روایت تلقی کرد.
گزنفون كه 98 سال پس از مرگ كوروش مي زيسته است آورده: 
»كوروش پير شده بود. چون هفتمين بار به پارس بازگشت، مراسم 
قرباني به جاي آورد و همانطور كه عادت او بود هدايايي به اطرافيان 
داد. بعد شبي در خواب ديد كه موجودي برتر از انسان ها به او 
نزديك شد و به او گفت كه آماده باش اي كوروش، زيرا به زودي 
نزد ايزدان خواهي رفت.كوروش از خواب بيدار شد و دانست كه 
پايان عمرش فرا رسيده است، از اين رو قرباني كرد و از ایزدان 
و  داده اند  او  به  كه  آسماني  نشانه هاي  با  كه  سپاسگزاري كرد 
راهنمايي ها و ياري هايي كه به او كرده اند، او را و كشورش را 
سعادتمند گردانيده اند و از آنها خواست تا به فرزندانش، به زنش، 
به دوستانش و به ميهنش سعادت ببخشند و به زندگي خود او 
كاخ  به  قرباني  مراسم  از  بدهند.كوروش پس  پايان خوشي  هم 
خود بازگشت و در بستر به استراحت پرداخت. هنگامي كه وقت 
حمام رسيد خدمتگزاران آمدند و خبر دادند كه موقع شستشو فرا 
رسيده است. كوروش گفت ميل دارد استراحت كند.به هنگام نهار 
نتوانست غذا بخورد،سپس آب خواست و با لذت آب را نوشيد.فردا 
و پس فردا به همان حال بود.روز سوم فرزندانش را كه از پارس 
آمده بودند فرا خواست و دوستان خودش و داوران پارسي را هم 
گفت تا آمدند و هنگامي كه همه آمدند به اندرز گفتن پرداختن. 
سپس گفت خداحافظ، پسران عزيزم، از سوي من از مادرتان وداع 
كنيد، من از همه دوستاني كه در اينجا حاضرند و آنهايي كه حضور 
ندارند خداحافظي مي كنم. بعد دست هر يك از افرادي را كه در 

پيرامونش بودند فشرد و روي خود را پوشاند و در گذشت.«
به روايت گزنفون كوروش در بستر مرگ اینگونه فرزندان خود را 
اندرز داد: »فرزندان من،دوستان من! من اكنون به پايان زندگي 
نزديك گشته ام. من آن را با نشانه هاي آشكار دريافته ام و وقتي 
اين  اينست كه  و كام من  بپنداريد  مرا خوشبخت  در گذشتم 
احساس در اعمال و رفتار شما مشهود باشد، زيرا من به هنگام 
كودكي،جواني و پيري بختيار بوده ام. من دوستان را به خاطر 
نيكوئي هاي خود خوشبخت و دشمنانم را مطيع خويش ديده ام. 
زادگاه من قطعه كوچكي از زمین بود من آن را اكنون مفتخر و 
بلند پايه باز مي گذارم. در اين هنگام كه به دنياي ديگر مي گذرم، 
شما و ميهنم را خوشبخت مي بينم و از اين رو ميل دارم كه 

آيندگان مرا مردي خوشبخت بدانند.
بايد آشكارا وليعهد خود را اعام كنم تا پس از من پريشاني و 
نابساماني روي ندهد. من شما فرزندانم را يكسان دوست ميدارم 
ولي فرزند بزرگترم كه آزموده تر است كشور را سامان خواهد 
داد. فرزندانم!من شما را از كودكي چنان تربيت كرده ام كه پيران 
را آزرم داريد و كوشش كنيد تا جوانتران از شما آزرم بدارند. تو 
كمبوجيه، مپندار كه عصاي زرين سلطنتي، تخت و تاجت را نگاه 
خواهد داشت. دوستان صميمي براي پادشاه عصاي مطمئنتري 
هستند. هركسي بايد براي خويشتن دوستان يكدل فراهم آورد 
و اين دوستان را جز به نيكوكاري بدست نتوان آورد.به نام خدا 
و اجداد در گذشته ما اي فرزندان اگر مي خواهيد مرا شاد كنيد 

نسبت به يكديگر آزرم بداريد.
اكنون احساس مي كنم جان از پيكرم مي گسلدü. اگر از ميان 
شما كسي مي خواهد دست مرا بگيرد يا به چشمانم بنگرد، تا 
هنوز جان دارم نزديك شود و هنگامي كه روي خود را پوشاندم،از 
شما خواستارم كه پيكرم را كسي نبيند، حتي شما فرزندانم. از 
تمام پارسيان و متحدان بخواهيد تا بر آرامگاه من حاضر گردند و 
مرا از اينكه ديگر از هيچگونه بدي رنج نخواهم برد تهنيت گويند. 
به آخرين اندرز من گوش فرا داريد.اگر مي خواهيد دشمنان خود 
را تنبيه كنيد، به دوستان خود نيكي كنيد. خداحافظ پسران عزيز 

و دوستان من، خداحافظ.
پس از اين گفتار،كوروش روي خود را پوشاند و درگذشت.

مقاات ترجمه شده:
 www.fordham.edu/halsall/ancient/tomyris.asp

htp://taarna.net/Tomyris.html
htp://en.wikipedia.org/wiki/Tomyris

htp://en.wikipedia.org/wiki/Massagetae
htp://en.wikipedia.org/wiki/James_Rennell 

برگردان به فارسی: صنم مهدی پور

وطن یولی: داستان مرگ کوروش توسط ملکه ماساژت ها تمریس که در تاریخ هرودت به تفصیل 
نقل شده به عنوان دستاویز و موضوعی سیاسی مورد سواستفاده قوم گرایان داخلی قرار می گیرد. 
جمهوری آذربایجان نیز روند تاریخ سازی و جعل هویت تاریخی اش را از این مبدا آغاز می کند 

تا برای رویارویی و دشمنی اش با ایران ریشه های باستانی نیز دست و پا کند.
وطن یولی برای آشنایی مخاطبان با تحقیقات تاریخی و آشکارشدن برخورد سیاسی قوم گرایان با 
موضوعات علمی چکیده ترجمه سه مقاله به زبان انگلیسی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد و 
عاقمندان را دعوت می کند با توجه به سهولت استفاده از شبکه اینترنت، برای مطالعه بیشتر به 
به اصل مقاالت انگلیسی و منابع معرفی شده در آنها مراجعه نمایند. بدون شک بی طرفی منابع 
انگلیسی در زمینه این موضوع تاریخی رسوایی قوم گرایان را در برخورد سیاسی با موضوعات 
علمی در پی دارد و هر جوینده حقیقتی می تواند با جستجوی عبارت Massagetae در گوگل 
به خیل عظیمی از مقاالت تاریخی در سایت های عمومی و پژوهشی بین المللی دست یابد که بر 
ایرانی بودن اقوام ماساژت اذعان دارند و افسانه حضور باستانی اقوام ترك زبان در آذربایجان و 

مرگ کوروش توسط ملکه ای ترك تبار را رسوا می کند. 

برخی از مطالب کوروش نامه تمثیلی و 
به شیوه داستان پردازی قلمداد شده 
اما باید در نظر داشت که گزنفون در در 
ساتراپی هخامنشی مستقر در آناتولی 
جانشینی  نزاع های  و  می کرد  خدمت 
داشت  مشارکت  دوم  اردشیر  دوره 
متون  و  اسناد  به  زیاد  احتمال  به  و 
هخامنشی آن عصر دسترسی داشته و 
از آن ها بهره گرفته است و از این جهت 
بر سایر تاریخ نگاران یونانی که عموماً 
زمانی  فاصله  با  و  شنیده ها  براساس 
پرداخته اند  تاریخ  گزارش  به  زیاد 
از  او  ارجحیت دارد و می توان روایت 
روایت  مستندترین  را  کوروش  مرگ 

تلقی کرد.
مرگ  از  پس  سال   98 که  گزنفون 
آورده:  است  زیسته  مي  کوروش 
»کوروش پیر شده بود. شبي در خواب 
دید که موجودي برتر از انسان ها به او 
نزدیك شد و به او گفت که آماده باش 
اي کوروش، زیرا به زودي نزد ایزدان 
بیدار  خواب  از  رفت.کوروش  خواهي 
فرا  عمرش  پایان  که  دانست  و  شد 

رسیده است.



بخش دوم 
نگاهی به وجود نام ایران در مطبوعات افغانستان پیش از سال 1935 

در بخش اول این جستار نگاهی به مغالطه هشتاد ساله بودن نام ایران 
انداختیم. افغانستان یکی از کشورهای همسایه است که این مغالطه 
در آن به شدت رواج دارد. در بخش دوم این جستار به اختصار به 
باطل بودن چنین مغالطه ای بر اساس خود اسناد و مدارک موجود 
در افغانستان به زبان فارسی پیش از سال 1935 میادی می پردازیم.
همان طور که در بخش اول جستار اشاره شد ، بسیاری از مورخین 
کشور افغانستان در قرون بیستم و بیست ویکم میادی چنین نوشته 
اند که نام ایران پیش از سال  1935 فارس بوده و حکومت وقت 
ایران با تغییر این نام به ایران در سال مذکور ، باعث محرومیت مردم 
افغانستان از میراث تاریخی و فرهنگی مشترک بین دو کشور شده 
است. این در حالی است که کشور ایران هیچ تقصیری در چنین 
محرومیتی نداشته است، چرا که پس از قتل نادشاه افشار یعنی 
شاهنشاه پهنه ایران بزرگ سده هفدهم میادی از قفقاز تا آسیای 
میانه ، افغانستان و پاکستان کنونی و کرانه های جنوبی خلیج فارس 
و دریای مکران، ایران آن روزگار عمأ به دو پاره غربی و  شرقی  
تقسیم شد و بخشهایی از آسیای میانه هم تحت حاکمیت امیران 
منغیتی بخارا یعنی حاکمان محلی دست نشانده نادرشاه قرار گرفته 
و از کنترل دولتهای ایرانی بیرون رفتند. اما در پاره غربی ایران ،کریم 
خان زند به قدرت رسید و در پاره شرقی هم احمد خان ابدالی یا درانی 
دیگر سردار نادرشاه بر سر کار آمد که هم او و هم جانشینش یعنی 
تیمورشاه درانی به موجب سند مهمی چون تاریخ احمد شاهی نوشته 
مورخ پا به رکاب احمد خان درانی به نام محمود الحسینی ابن ابراهیم 
جامی  از نام ایران برای قلمرو خود استفاده می کردند. اما به مرور در 
آن پاره شرقی ، استفاده از نام ایران به محاق رفت و  در برخی مقاطع 
تاریخی نام های وایات محلی ،هم چنین  نام خراسان و سرانجام در 
اواخر قرن نوزدهم برای همیشه  نام افغانستان جایگزین ایران شد. 
بنابراین اگر سرزنشی از این بابت وجود دارد ، قطعأ متوجه حاکمان 
نیمه غربی ایران بزرگ که تا امروز نیز این نام کهن را حفظ و پاسداری 

کرده اند ، نخواهد بود.  
برای ابطال این مغالطه که نام ایران در داخل کشور به زبان فارسی 
، فارس  بوده تنها  ذکر یک نقیض کفایت می کند ، با این حال در 
بخش دوم این جستار به ذکر موارد متعددی از خود اسناد و مدارک 
موجود در افغانستان پرداخته می شود. ازم به توضیح است که در 
مقاوات و معاهدات بین ایران و افغانستان پیش از سال 1935 نیز نام 
ایران دیده می شود و در هیچ کجای این متون به زبان فارسی نامی از 

فارس به جای ایران به چشم نمی خورد. 

نام ایران در مطبوعات افغانستان ، مورد بررسی : نشریه امان افغان 
امان افغان نشریه ای بود که در دوره حکمرانی امان اه خان پادشاه 
وقت افغانستان در دهه 1920 میادی  یعنی در فاصله سال های 
1298-130۷ خورشیدی  برابر با 1919- 1928 میادی و در پی 

تعطیلی نشریه سراج ااخبار در کابل منتشر     می شد. 
این نشریه در واقع مهمترین مجله آن دهه در کشور افغانستان به 
حساب می آید که عاوه بر نشر اخباری از آن کشور به چاپ اخباری 
از دیگر کشورهای جهان از جمله همسایه غربی افغانستان یعنی ایران 
نیز مبادرت می ورزید. کمتر شماره ای از این مجله یافت می شود که 
در آن  از همسایه غربی افغانستان  یعنی ایران خبری درج نشده باشد 
و در هیچ کجای آن نیز این همسایه به نام فارس نوشته نشده است. 
به دلیل محدودیت فضای چاپ ، تنها به ذکر چند مورد از موارد متعدد 
نام ایران در نشریه مذکور پرداخته شده و بدین منظور سال 1921 

میادی انتخاب شده است : 
روزنامه امان افغان در شماره چهارم خود در 23 جوزای 1300 برابر 
با تاریخ انگریزی 12 جون 1921 عیسوی ) یعنی سالها پیش از به 
قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی ( چنین در مطالب خود از ایران نام 

برده است : 
- اعام پروغرام کابینه جدید ایرانی 

- روش کابینه جدید ایرانی/ بی طرفی ایران در منازعات اجنبی ها
امان افغان در تاریخ 2۷ جون 1921 انگریزی چنین در صحیفه  هفتم 

نیز با صراحت از ایران نام می برد : 
کابینه جدید در ایران 

انتصاب قوام السلطنه حاکم سابق خراسان و معرفی کابینه ، سید 
ضیاء وزیر اعظم مخلوع ایران 

محتشم السلطنه وزارت خارجیه نماینده ایرانی در انقره

مجله امان افغان )چاپ کابل ( ، شماره 5، چهاردهم جوای 1921 
انگریزی : 

افتتاح مجلس شورائیه ایران 
طهران ، دوم سرطان ، اعلیحضرت شاه ایران امروز با اعیان و اراکین 
دولت به لباس رسمی از قصر گلستان در بهارستان تشریف آورده 

افتتاح مجلس شورائیه چهارم ایران را نمودند. 

امان افغان مورخ 1921/6/20: 
نطق اعلیحضرت غازی/ تخلیه ایران از افواج غیر/ انقاب دوم درایران/ 
رضا خان قوماندان قزاق ایرانی و وزیر حربیه کابینه ایران دوباره در 
ایران انقاب به پا کرد و سید ضیاء الدین صدر اعظم را به استعفاء 
وادار کرد.صدر اعظم مذکور از خاک ایران وداع و عازم بغداد شد. قوام 
السلطنه حاکم سابق خراسان که به دست کابینه سید ضیاء الدین 

بندی شده بود ، رها شده و به صدارت عظمی مقرر گردید.
اخبار عالم اسام: حکومت جدید در ایران ) ص 6 ، شماره دوم(

    
شماره سوم ، سال دوم ، بیست و هفتم جون 1921:

منسوخ دانستن معاهده گذشته ایران و انگلیس
کابینه جدید در ایران ) ص ۷( 

انتصاب قوام السلطنه حاکم سابق خراسان و معرفی کابینه )سید ضیاء 
وزیر اعظم مخلوع ایران( سردار سپه )رضا خان پهلوی وزارت حربیه ( 

محتشم السلطنه )وزارت خارجیه ( / نماینده ایران در انقره .

شماره  پنجم ، چهارده جوای 1921: 
عدالت پروریهای اعلیحضرت غازی  [امان اه خان]

نظام نامه تشکیات اساسیه افغانستان 
افتتاح مجلس شورائیه ایران 

طهران ، دوم سرطان ، اعلیحضرت شاه ایران:
از قصر گلستان در  بلباس رسمی  اراکین دولت  و  اعیان  با  امروز 
بهارستان تشریف آورده افتتاح مجلس شورائیه چهارم ایران را نمودند. 

شماره ششم ، 22 جوای 1921: 
ورود و پذیرایی سفیر مختار دولت جمهوریه روسیه به دارلسلطنه 

دولت علیه مستقله افغانیه
نظامنامه تشکیات اساسیه افغانستان 

نظام نامه تقسیمات ملکیه افغانستان
عریضه اهالی مزار شریف به حضور اعلیحضرت غازی

جدائی فوج انگریزی )پرشیا رایفلز یا فوج برطانوی جنوب ایران( از 
جنوب ایران در شانزدهم ماه سرطان. جدائی فوج انگریزی )پرشیا 
رایفلز یا فوج برطانوی جنوب ایران( از جنوب ایران در شانزدهم ماه 

سرطان.
نکته مهم در این خبر تمایز بین نام فارسی و بومی ایران با نام بین 
المللی و در واقع بیگانه پرشیاست .در همین خبر به صراحت دیده 
میشود که پرشیا را بریطانیاییها کار میگرفته اند و فارسی زبانان در 
افغانستان در سال 1921 یعنی سالها پیش از سال مورد مغالطه 

1935 از نام ایران استفاده میکرده اند.

شماره نهم ، 23 اگست 1921 برابر با 22 اسد 1300: 
عدالت پروری و دادخواهی

منظوری قونصل در دولت علیه ایران مأموریت یک نفر قونصل را 
از طرف دولت علیه مستقله افغانستان در مشهد مقدس قبول و به 
رسمیت شناخته است. امیدواریم که از طرف دولت متبوعه مان 
بهمین زودی یکنفر شخص ایق و قابلی را برای امر قونصلیت مأمور 
و روانه ارض اقدس فرموده شود تا مناسبات و دادیه کامله با دولت 

دوست همجوار اسامی مان روز بروز در تزاید و تعالی بوده باشد.

پی نوشتها : 
1-جامی ، محمود الحسینی ابن ابراهیم ، تاریخ احمد شاهی ، چاپ 

اول ، تهران، کابل: انتشارات عرفان ،1391 .
2-آرشیو نشریه امان افغان در کتابخانه ملی ایران.

نگاهی به مغالطه هشتاد ساله بودن نام ایران

ایران ، نامی کهن 

سیدمحمد دبیر سیاقی، آخرین شاگرد علی اکبر دهخدا در سن 99 سالگی صبح امروز درگذشت. سیدمحّمد 
دبیرسیاقی )زاده 4 اسفند 1298 خورشیدی در قزوین( پژوهشگر، نویسنده، شاعر، مدرس ادبیات فارسی 
و مصحح متون کهن پارسی بود.  او  در سال های 1326 تا 1334 در گردآوری لغت نامه دهخدا با علی اکبر 
دهخدا همکاری داشت و  از نخستین دستیاران دهخدا بود . دبیرسیاقی  مدت 9 سال با عامه علی اکبر 
دهخدا در تنظیم مطالب حروف »ظ«، »ض«، »ل« و »پ« و 11 سال با دکتر محمد معین در »لغت نامه 

دهخدا« و در انجمن ایران شناسی همکاری داشت. پس از پایان تالیف لغت نامه دهخدا، بنا به وصیت عامه دهخدا در کنار 
دکتر معین و دکتر سیدجعفر شهیدی به بررسی و تالیف لغت نامه پرداخت. دهخدا  از  او  به عنوان یک جوان کوشا در زمینه 
تنظیم لغت نامه یاد کرده است. دبیرسیاقی نزدیک به 80 متن ادبی و تاریخی را تصحیح و منتشر کرده  است، که از میان آن ها 
می توان به »شاهنامه فردوسی«، »دیوان منوچهری«، »نزهةالقلوب«،  »فرهنگ ُسروری و سلطان جال الدین خوارزمشاه«  
و »تصحیح لغت فرس اسدی طوسی« اشاره کرد.  دبیرسیاقی که از شهریور گذشته به دلیل کهولت سنی  در بیمارستان 

بستری بود امروز در شهر خود قزوین، دیده از جهان فروبست.

درگذشت آخرین شاگرد
 علی اکبر دهخدا

خاستگاه بابک خرم دین در اسناد تاریخی

بابک )کشته شده در 2 صفر 223ق/ 3 ژانویۀ 
خرمیان  یا  خرم دینان  شورش  رهبر  838م( 
او  بود.  م  نهم  ق/  سوم  سدۀ  در  آذربایجان 
سپاه خلفای عباسی را تا زمان سرکوب شدن 
بیست  مدت  به  در 222ق/ 83۷م،  جنبشش 

سال درگیر جنگ و پیکار کرد.
کامل ترین گزارش دربارۀ زندگانی بابک از آِن 
کتاب ازمیان رفتۀ آثار بابک نوشتۀ واقد بن عمرو 
کتاب  در  آن  از  بخش هایی  که  است  تمیمی 
فهرست ابن ندیم نقل شده و به احتمال مطهر 
بن طاهر مقدسی نیز در تألیف کتابش )البدء 
و التاریخ( از آن بهره گرفته است. گزارش های 
دیگر جزئیات کمتری را دربر دارند و روایت های 

دگرسان را بازمی نمایند.
یافته  موجود  روایت های  همۀ  در  »بابک«  نام 
می شود، اما مسعودی در مروج الذهب می نویسد 
که »نام بابک، حسن بود«. آنچه دربارۀ اصل و 
نسب و گذشتۀ او گفته شده، مبهم و متناقض 
و گاهی نیز خیال پردازانه و باورناپذیر است. نام 
پدر او به صورت های گوناگونی نقل شده است: 
عبداه،  اانساب(؛  )سمعانی،  ِمرداس  ِمرَدس/ 
اهل مدائن )ابن ندیم، فهرست(؛ َمَطر، یکی از 
اوباش )طبری( و عامر بن احد، از ناحیۀ سواد که 
به اردبیل رفته بود )ابوالمعالی، بیان اادیان(. به 
گفتۀ واقد عبداه، پدر بابک، روغن فروشی بود که 
زادبومش، مدائن، را رها کرد و راهی ناحیۀ مرزی 
آذربایجان شد و در روستای بال آباد از دهستان 
میمذ مقیم شد. به نوشتۀ فصیحی )در مجمل 
فصیحی( و برخی دیگر، مادرش زنی یک چشم به 
نام ماهرو و اهل روستایی از توابع آذربایجان بود. 
در یک سو داستان های مربوط به مطر و عبداه 
اشاره به این دارند که پدر بابک رابطه ای نامشروع 
با این زن داشت و درنتیجه بابک حرام زاده بود، 
الطوال(  اخبار  )در  دینوری  دیگر  در سوی  اما 
تصریح می کند که »آنچه به نظر ما صحیح و 
ثابت شده است، این است که بابک فرزند مطهر 
پسر فاطمه دختر ابومسلم ]خراسانی[ است و 
این فاطمه همان است که فاطمیان، ]گروهی[ از 
خرمیان، به او منسوب اند و نسبتی با فاطمه )س( 
دختر پیامبر خدا )ص( ندارند«. در کتاب مروج 
الذهب مسعودی بابک صرفاً یکی از اعضای گروه 

فاطمیۀ خرمیان توصیف شده است.
در بیشتر این گزارش هاـ  که خواسته شده بابک 
حرام زاده و از تبار و طبقه ای پست و فرومایه جلوه 
داده شود، به جز گزارش دینوری ـ رد و نشانی 
آشکار از طعن و تحقیر بابک و دشمنی با او را 
می توان دید و دریافت. درهرحال دانسته های ما 
دربارۀ بابک و شورش او کمابیش به طور کامل 
از دشمنانش به دست ما رسیده است. مرداس 
نام های  از  یکی  آدم خوار(،  معنای  به  )احتمااً 
نسبت داده شده به پدر بابک، در حماسۀ ملی 
ایران نام پدر ضحاک است و ظاهراً خواسته اند 
را  آنان  طرفدارانش،  و  بابک  به  آن  انتساب  با 
به کنایه خون خوار و ددمنش جلوه دهند. به نظر 
می رسد راویان زندگانی بابک با گذاشتن صفت 
»یک چشم« در کنار نام مادر بابک، ماهرو، نیز 

قصد تمسخر او را داشته اند.
به گفتۀ واقد، پدر بابک پس از تولد او در یکی 
از سفرهایش به منطقۀ سبان بر اثر زخم های 
ناشی از درگیری با شخصی، درگذشت. بیوۀ او 
برای گذران زندگی اش به نوزادان دیگران شیر 
می داد و بابک هم تا ده سالگی گاوبانی می کرد. 
واقد می افزاید که بابک در زمان جوانی نزد شبل 
بن منقی اَزدی در روستای سراة )سراب؟( به 
مهتری و خدمتکاری مشغول بود و در همان 
جا نیز نواختن تنبور را آموخت. احتمااً برمبنای 
این روایت است که ابوالمعالی )در بیان اادیان( 
در  میوه فروشی  حین  در  بابک  که  می نویسد 
ترانه  و  می نواخت  تنبور  مردم  برای  روستاها، 
تبریز  بزرگ تر که شد، راهی  بابک،  می خواند. 
گردید و دو سالی را در خدمت محمد بن رواد 
ازدی سپری کرد و سرانجام در هجده سالگی به 

خانه اش در بال آباد بازگشت.

ثروتمند  مرد  دو  زمان  آن  در  واقد  روایت  به 
یا سهرک و  نام های جاویدان پسر شهرک  به 
ابوعمران در منطقۀ کوهستانی پیرامون شهر بذ 
می زیستند و بر سر رهبری خرمیان ساکن آن 
منطقه با هم در جنگ و ستیز بودند. روزی از 
روزها که جاویدان در راه بازگشت از زنجان به 
بذ گرفتار برف شده بود، ناگزیر شد در بال آباد 

به خانۀ  از قضا  و  بجوید  برای خود  سرپناهی 
مادر بابک رفت. آن زن بی چیز تنها کاری که 
برای  آتش  برمی آمد، روشن کردن  از دستش 
جاویدان سرمازده بود. بابک نیز از خدمتکاران 
و اسب های میهمان مراقبت کرد و برایشان آب 
بابک  دید،  را چنین  اوضاع  آورد. جاویدان که 
را فرستاد تا خوراک و نوشیدنی و علوفه بخرد. 
هنگامی که بابک بازگشت و با جاویدان سخن 
گفت، با وجود گرفتگی زبانش، با زیرکی و هوش 
خود او را تحت تأثیر قرار داد. پس جاویدان از زن 
خواست اجازه دهد که پسرش را برای گرداندن 
مزارع و اماکش به همراه ببرد و درمقابل ماهیانه 
پنجاه درهم از دستمزد بابک را برایش بفرستد. 
همراه  به  بابک  که  داد  اجازه  و  پذیرفت  زن 
جاویدان برود. گویا پس از این بود که بابک به 

خرمیان پیوست.*
درهرحال آنچه روشن است، این است که به دلیل 
نگاه خصومت آمیز راویان و تاریخ نگاران به بابک و 
جنبش ضد عربیـ  عباسی او، بسیاری از جزئیات 
و جوانب زندگانی او یا تحریف شده یا در ابهام 
مانده است؛ ازجمله تاریخ زاده شدن او که روز و 
ماه و سال آن در هیچ منبعی گزارش نشده است. 
از سوی دیگر، چنان که طبری نقل کرده است 
)در نامۀ بابک به پسرش و در سخنان برادرش 
به شاه طبرستان(، بابک خود را پادشاه و از طبقۀ 
کهن و اصیل ایرانی »دهقانان« می دانسته است 
و همین امر گواه تبار و پیشینه و پیوندهای واای 
ایرانی او و تاشش برای برانداختن سلطۀ عربی 
ـ عباسی و احیای پادشاهی کهن ایرانی است. 
انتخاب لقب بابک )پدر محبوب( نشان دهندۀ 
مسئولیت و جایگاهی است که او برای خود در 
این جنبش بزرگ متصور بوده است. درنهایت 
آنچه آشکار است، فقدان مطلق عناصر فرهنگی 
دیگرـ  و ازجمله آلتاییکـ  در هویت ملی بابک 

است.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال سوم  شماره 23  8 صفحه

تاریخ

هژیر تهرانی

داریوش احمدی

روایت های  همۀ  در  »بابک«  نام 
موجود یافته می شود، اما مسعودی 
در مروج الذهب می نویسد که »نام 
دربارۀ  آنچه  بود«.  حسن  بابک، 
گفته  او  گذشتۀ  و  نسب  و  اصل 
شده، مبهم و متناقض و گاهی نیز 
است.  باورناپذیر  و  خیال پردازانه 
نام پدر او به صورت های گوناگونی 
نقل شده است: ِمرَدس/ ِمرداس 
اهل  عبداه،  االنساب(؛  )سمعانی، 
َمَطر،  ندیم، فهرست(؛  )ابن  مدائن 
یکی از اوباش )طبری( و عامر بن 
احد، از ناحیۀ سواد که به اردبیل 
رفته بود )ابوالمعالی، بیان االدیان(. 
بابک،  پدر  عبداه،  واقد  گفتۀ  به 
زادبومش،  که  بود  روغن فروشی 
ناحیۀ  راهی  و  کرد  رها  را  مدائن، 
مرزی آذربایجان شد و در روستای 
مقیم  میمذ  دهستان  از  بال آباد 
شد. به نوشتۀ فصیحی )در مجمل 
مادرش  دیگر،  برخی  و  فصیحی( 
زنی یک چشم به نام ماهرو و اهل 

روستایی از توابع آذربایجان بود. 



به تدبیر پشت هوا بشکنیم

رودسر نام شرقی ترین شهرستان از استان سرسبز 
گیان است. منطقه ای که امروز رودسر نامیده میشود 
در شرق گیان شامل شهرها، بخش ها و اشکورات و 

روستاهای متعددی است.
تاریخ  و  پیشینه  با  سرزمینی  ؛  گیان  گفتیم 
چندهزارساله با تمدن هایی چون مارلیک ، آمارد و 
کاسپی ها. و خاستگاه و موطن گیله مردان و دیلمیان 
و  سلحشوری  در  باز  دیر  از  که  پرافتخار  و  پرغرور 
جنگاوری شهره عام بوده اند.  مردمانی که در همه 
سلسله های تاریخ از هخامنشیان تا ساسانیان به سبب 
دلیری و شمشیر زنی و خنجرگزاری و کمانکشی 
عهده دار جناهی از سپاهیان ایران بزرگ بوده اند. ) 

) 1
به رودسر باز گردیم ؛ این شهر ساحلی از عهود کهِن 
تاریخ تاکنون بر سر یگانه راه ارتباطی شرق تا غرب 
کرانه دریای کهن کاسپین یا به روایت متون پهلوی 
دریای مقدس فراخکرت اساطیری ) 2 ( قرار گرفته 
است و محدوده استان گیان با شهر رودسر تمام شده 

و استان مازندران با شهر رامسر آغاز میگردد.
 رودسر یکی از قدیمی ترین شهرهای گیان است. 
سامانه گیان در گذشته از چالوس تا خود تالش و 
آستارا که در روزگارهای کهن دژ هایی در چالوس برپا 
کرده بودند و شامل بخش های کوهستانی که عبارت 
است از چند ناحیه که هر یک فرمانروایی برای خود 

داشت) 3 (
سرزمینی که امروزه رودسر نامیده میشود در هزار سال 
گذشته کوتم نام داشت که واژه هوسم  معرب شده 
واژه کهن کوتم است که در آثار تاریخی و جغرافیایی 
ایران تا قرن نهم هجری تنها از همین نام هوسم و 

گاهی از نام هوشم استفاده شده است. 
قدیمی ترین اثر جغرافیایی که در این زمینه اشارتی 
دارد کتاب دودالعالم من المشرق الی المغرب تالیف 
یافته قرن چهارم هجری است، که مولف ناشناس 
آن در ذیل دیلمان آورده است: اما این که بر کران 
دریاست ایشان را ده ناحیت است ُخرد چون لترا و 
وارپوا و... هوسم .  یاقوت حموی نیز در قرن هفتم 
نواحی  از  شهری  عنوان  به  هوسم  شهر  از  هجری 
کوهستانی که در پشت تبرستان و سرزمین دیلم قرار 
داشته است نام می برد. به گفته حمداه مستوفی 
شهر هوسم در قرن نهم هجری به عنوان یک شهر 
بندری و دارای لنگرگاههایی بوده است که از گرگان و 
طبرستان و شیروان کشتی های مختلفی در آن پهلو 

میگرفته اند. 
محمد بن حسن بن ابن اسفندیار مولف تاریخ تبرستان 
که در قرن هفتم هجری آن را به رشته تحریر در 
آورده است تنها در یک مورد در باب دوم ابتدای بنیاد 
تبرستان و بنای عمارت شهرهای آن از منطقه ای 

تحت عنوان هوسم غربی یاد  کرده است. 
های  از گذشت سده  پس  رودسر  نام  که  پیداست 

مذکور انچنان که در گزارش ظهیرالدین مرعشی آمده 
است به سبب وجود شاخه های رودهای متعدد به 

رودسر تغییر نام یافته است) 4 ( 
آری با نگاه به اشارات منابع کهن و آثار و حتی سکه 
های ساله های مختلف مزین به نام این شهر به 
اهمیت استراتژیک و منطقه ای هوسم پی میبریم. 
در گواه مطالب فوق در نگاهی به یک سکه زرین 
متعلق به دودمان زیدیان نام ضرابخانه هوسم را به 
روشنی در این سکه میبینیم که این شهر نیز چون 
دیگر شهرهای پراهمیت دودمان های مختلف دارای 
ضرابخانه حکومتی بوده است. در تصویر زیر ) تصویر 
علوی  دودمان  زرین  این سکه  روی  بر   ) شماره 1 
زیدیان تاریخ سال 400 هجری و نام ضرابخانه هوسم 

حک شده است

سمت راست وسط:
اه احد اه الصمد لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا 

احد 
حاشيه: 

محمدرسول اه ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره
سمت چپ وسط:

االه اااه محمدرسول اه علي ولي اه 
حاشيه: 

بسم اه ضرب هذاالدينار بهوسم سنه اربع مائه 
در حاشيه چند بار نوشته ه

سال 400 ... ضرب هوسم
همانطور که پیشتر اشاره شد این منطقه با شهرها، 
بخش ها ، اشکورات و روستاهای متعدد که امروزه 
حائز  تاریخی  پیشینه  دارای  میشود  نامیده  رودسر 
اهمیتیست که رد تاریخی برخی از این سرزمین های 
تابع را ما در تواریخ و سکه های بجا مانده از عهود کهن 
جستجو میکنیم. در شهرستان رودسر روستایی وجود 
دارد با نام تیمجان که وجود سازه ها ، پل خشتی و 
حتی سکه های بجا مانده با نام تیمجان که متعلق به 
عهد صفوی است پیشینه جالب و کهنی را از این محله 
که بی شک در گذشته یک منطقه پر اهمیت بوده 
است را گواه میکند . در مورد وجه تسمیه تمیجان 
، نام این منطقه از دو کلمه ) تیم و جان (تشکیل 
شده است، که تیم به معنای کاروانسرای بزرگ و جان 
معرب شده گان در زبان پهلوی و پسوند مکان است. 
بنابراین تیمگان یا تیمجان به معنی فرودگاه کاروانیان 

یا دارای کاروانسراها می باشد. )5(
در سکه های بجا مانده از عهد صفوی ما نام تیمجان 
را هم به مانند هوسم بر روی این سکه ها میبینیم. 
دو سکه که در تصویر زیر مشاهده میشود متعلق به 

شاه اسماعیل اول بنیانگذار سلسله صفوی است، نام 
تمیجان بر روی این سکه ها به وضوح اهمیت این 
منطقه استراتژیک را که بر سر راه منطقه ساحلی 
هوسم قدیم و کوهستانهای املش قرارگرفته است را 

نشان میدهد.

شاه اسمعیل  ضرب تیمجان
سکه شماره ) 3 (

شاه اسمعیل بهادر خان ضرب تیمجان
سکه شماره 2

روی سکه : شاه اسمعیل
ضرب تیمجان

پشت سکه : ا اله اا اه محمد رسول اه

سکه شماره 3 
روی سکه : شاه اسماعیل بهادرخان 

ضرب تمیجان
پشت سکه شعار های : ال اله اا اه، علی ولی اه 

محمد علی حسین و....
تیمجان  فوق ضرب  مورد دو سکه  در  نکته جالب 
آنکه سکه اول ) سکه شماره 2( که مربوط به ابتدای 
سلطنت شاه اسماعیل اول صفوی است تنها شعار 
محمد رسول اه را بر روی خود دارد، ولی سکه دوم ) 
سکه شماره 3( که مربوط به از سال یکم به بعد است 

شعار علی ولی اه نیز به سکه ها اضافه شده است.
با آن چیز که این مدارک سکه شناسی گواه میکند 
میتوان نتیجه گرفت که در پیش از حکومت شاه 
اسماعیل در این منطقه مذهب تسنن رایج بوده که با 
رویکار آمدن شاه اسماعیل اول و رواج تشیع در منطقه 

تیمجان مذهب تشیع جای تسنن را گرفته است.
فزون بر موارد یاد شده آنچه که مورد توجه است 
وجود دو ضرابخانه با فاصله تنها چند کیلومتر از هم 
در شهرستانی که امروزه رودسر نامیده میشود در نوع 
خود بسیار جالب و حائز اهمیت است. اگرچه این دو 
ضرابخانه در دوره حکومت های مختلف هم فعال بوده 

و سکه زده باشند.

از دیگر مناطق کهن تابع رودسر که باید بدان اشاره 
نمود بخش اشکورات رودسر است که امروزه بخش 
شهرنشین آن رحیم آباد نام دارد که شهر رابط بین 
جلگه و کوه و جنگل و مراتع است. در این منطقه 
و در نزدیکی کوهپایه و در مجاورت روستای طوات 
بازمانده های دژی با معماری و ساختار کهن دیده 
میشود که به قلعه گردون مشهور است . سنگچین ها 
و دیوارها و داان های ان که البته امروزه چیزی زیادی 
از ان بجا نماده حکایت از دژی استراتژیک و کهن را 

دارد که در تصویر زیر مشاهده میشود.
)تصویر شمار 4 و 5 (

این دژ بر سر راه جلگه شرقی گیان یعنی شهرستان 
رودسر و اشکورات و ییاقات رودسر قرار دارد که در 
این میان نام یک منطقه مهم دیگر را جستجو میکنیم. 

روستایی قدیمی با نام پام ) به عربی فام ( 
در تاریخ تبرستان ابن اسفندیار نقل است که زمانی 
که اسپهبد خورشید ) ۷48 تا ۷61 میادی ( آخرین 
فرمانروای سلسله دابویگان طبرستان ) تصویر شماره 6( 
که جهت جمع آوری سپاهی از گیله مردان و دیلمیان 
برای جنگ با سپاه خلیفه عباسی از طبرستان به گیان 
آمده بود به منطقه پام نشست و پنجاه هزار جنگجوی 
گیل و دیلمی گرد هم آورد ) 6 ( و جالب انکه قلعه 
گردون کهن دقیقا بر سر راه پام آن نشستگاه اسپهبد 
گذر  شاهد  روزگاری  و  است  گرفته  قرار  خورشید 
خورشید و هیاهوی و جنبش گیله مردان و دیلمیان 

بوده است.
آری رودسر یا هوسم کهن ، شهری مملو از تاریخ و 
سرگذشت ها، شهری نظاره گر دودمان ها و سلسله 
ها که امروزه این پیشنه خواندنی را تنها آثار و سکه ها 
و ذکر تواریخ آن برایمان بازگو میکند. ریچارد هولمز 
این سفیر و گردشگر آمریکایی هنگام سفر به رودسر 
پس از دیدن برج ها و اتاقک ها و ماجرای گنج افسون 
شده در کتاب سفرنامه ساحل خزر، صفحه 135 می 
نویسید: گنجینه های بسیاری در ایران دفن شده اند 
اما وحشت و خرافات مانع از آن میشود که مردم به 

جستجوی آن بپردازند. ) ۷ (
منابع :

1 ) تاریخ و تمدن ایران ساسانی. استاد سعید نفیسی 
.نشر اساطیر تهران 1383 .ص 36 (

2 ) بندهش . فرنبع دادگی . ترجمه مهرداد بهار. ص ۷3 (
3 )فرمانروایان گیان . ه .ل رابینو .نشر گیلکان ترجمه 
م . پ جکتایی . دکتر رضامدنی. رشت 1389 ص 

) 126
ابراهیم اصانی  به سرپرستی   . ) کتاب گیان    4
عربانی، جلد پنجم. نشر پژوهشگران ایران . تهران 

13۷4 ص 1329 ( 
5 )باستان شناسی املش. ولی جهانی . نشر فرهنگ 

ایلیا. رشت 138۷ . ص 61(
6 ) تاریخ تبرستان .ابن اسفندیار. به تصحیح عباس 
اقبال به اهتمام محمد رمضانی . جلد 1 . تهران 1320 

. کاله خاور .  ص 195 .(
۷ ) سفرنامه ساحل خزر . ویلیام ریچارد هولمز. ترجمه 
شبنم حجتی سعیدی. چاپ نخست 1390 . نشر 

فرهنگ رشت. ص 135 (

از هوسم تا رودر

حسین توفیقیان مدیر گروه باستان شناسی زیر آب پژوهشگاه 
سازمان میراث فرهنگی با اعام خبر برگزاری نشست تخصصی 
باستان شناسی زیر آب در ترکیه گفت: کشورهایی که حدود 
را  باستان شناسی زیر آب  10 سال سابقه فعالیت در حوزه 
دارند در این کنگره شرکت خواهند داشت. این کنگره طی 

نخستین روزهای آذرماه سال جاری برگزار می شود و کشورهای شرق آسیا و 
کشورهای تازه کار در عرصه باستان شناسی که در منطقه فعال هستند در آن 
شرکت خواهند داشت و به تبادل تجربیات و کشفیات خود با یکدیگر می پردازند. 
حضور ایران در چنین نشست هایی سبب می شود تا بتوانیم در عین به اشتراک 
گذاری تجارب، درخصوص فعالیت هایی که انجام داده ایم اطاع رسانی کنیم و 

کشفیات زیر آب را در اختیار سایر کشورها بگذاریم.

نیمه دوم آذرماه گروهی4 نفره از باستان شناسان زیر آب چینی 
برای انجام پروژه ای10 روزه به ایران خواهند آمد.بندر نجیرم در 

سواحل خلیج فارس، هدف این باستان شناسان است. 
نجیرم از مهمترین بنادر سواحل شمالی خلیج فارس است. در 
زمان تجارت جاده ابریشم این بندر نقش به سزایی در تجارت 
بین المللی داشته است. در کتاب حدود العالم)32۷ هجری( نوشته شده است که: »نجیرم 
شهری است بر کران دریا و جای بازرگانان است«. ابن حوقل: »اشاره می کند که در میان 
توج و نجیرم، مصب رودی است که شهرهای ملجان و کمارج در طرف چپ آن قرار 
دارند؛ و نیز در طرف چپ نجیرم مصب رودی است که از دریاچه سکان می آید و در 
طرف راست این رود شهرهای کهرجان و نابند واقع است وی سیراف را دارای دو منبر 

به نام های نجیرم و جم معرفی می کند.

گردهمایی باستان شناسان
 زیر آب در ترکیه

چینی ها برای بررسی بندر نجیرم
 به ایران می آیند
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Gate of All Naionsدروازه ملل

آخرین   ، خورشید  اسپهبد  درهم  سکه 
حکمران دودمان دابویه تبرستان که به شیوه 

و شمایل ساسانیان سکه می زدند.
ضرب تبرستان

نیاز به برخورد با نوشتارهای مجعول در نشریات

ژاژ نویسی 

افتخار روحی فر

اکنون که سرگرم این نوشتار هستم در مقدونیه برای دگرگونی نام 
این کشور به مقدونیه شمالی رای گیری شده و شمارش آن در 
انجام است و این برای فشار درست و به جا از یونان بود تا مقدونیه 
پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، ادعای خاک استان مقدونیه در 
یونان را نداشته باشد.چندی می شود که در کاتالونیا فتنه جدایی 
خواهی فروکش کرده و گروه جدایی خواهان باسک در اسپانیا 
ساح  هایشان را تحویل داده اند. همچنین بخش موسوم به اقلیم 
خودمختار کردستان عراق پس از شکست فضاحت بار نمایش 
رای گیری برای جدا شدن از عراق به بخش )نیمه خودمختار( 
تاجر  جمهور  رییس  حتی  و  گشت  دگرگون  عراق  کردستان 
آمریکا با اینکه بویی از سیاست نبرده ولی به درستی دریافته برای 
پیشرفت بیش تر کشورش باید جهان وطنی کاذب را کنار گذاشته 

و خاک خود را در درجه نخست به شمار بیاورد.
اینهمه گروهی که مزدور دشمن محترمانه ترین واژه برای  با 
شناساندنشان می باشد آزادانه در گوشه و کنار ایران اسامی از 
هر هذیانی که به زبانشان بیاید فروگذار نکرده و نه تنها با پیگرد 
روبه رو نشده که هر روز هم بر آزادی کارهایشان افزوده می شود.

از جایی که مکائد شیطان بسیار و توانایی بهانه تراشی و سفسطه 
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد است تنها باید به آن هایی که بیش تر 
از همیشه به چشم می خورند پرداخت و آن هم نوشتارهای من 
درآوردی بسیاری است که بدون هراس از پیگیری در نشریات 
محلی چاپ می شوند. نوشتارهایی که پیش از این بسیار پراکنده 
در فضای مجازی به چشم می خوردند و اکنون در پی همان 
پراکندگی به ظاهر ناچیز و کم ارزش ولی ادامه دار و خزنده، کار 
به جایی رسیده که نوشتار مضحک آزربایجان به جای آذربایجان 
بدون کم ترین هراسی از پیگیری در نشریات محلی چاپ می 
شود یا در نمونه دیگر از این دست نوشتارهای صهیونیسم پسند، 
نبود برخورد و پیگیری قاطعانه با نوشتار ااحواز به جای اهواز که 
همان الگوی نوشتار مجعول آزربایجان است کار را به جایی رساند 
تا دشمنان نئوبعثی و صدام صفت از هم پیالگانشان در آذربایجان 
که به نوشتار مجعول آزربایجان ادامه می دهند فراتر رفته و به 
اندازه ای گستاخ شوند تا فاجعه حمله تروریستی به رژه نیروهای 
مسلح برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اهواز را پدید آورند. 
در نگاه نخست جابه جایی های ح با ه یا ز با ذ در دو نوشتار 
صهیونیستی-وهابی ااحواز و آزربایجان به چشم نمی ایند که 
برای جلوگیری از اشاعه شان نیرو گماشته شود تا اینکه یکی 
و حمله  مزدوران دشمن  در گستاخ شدن  را  پیامدهایشان  از 
تروریستی به رژه در اهواز با گوشت و پوست و خون حس کردیم 

و به چشممان آمدند.
سخن درباره آذربایجان بسیار حساس تر است زیرا به آن کم 
پرداخته شده و بیشتر نگاه ها روی جبهه ی غرب و جنوب غرب 
بوده است. حال آنکه همین چند ماه پیش رژیم صهیونیستی 
آشکارا اعام کرد اسناد هسته ای ایران  از راه جمهوری همسایه 
شمال ارس به رژیم اشغالگر قدس فرستاده شد، بودجه خریدهای 
نظامی باکو از اسراییل سر به آسمان دارد، همکاری های اطاعاتی 
و جاسوسی باکو و رژیم اشغالگر قدس در جهان کم مانند است و 
سفرهای مقامات رژیم صهیونیستی به باکو و برعکس هم پرشمار 
شده که دوستی گرم میان دو سو بارها از زبان مقاماتشان در همه 

این دیدارها گفته شده است.
در این اوضاع نوشتار مجعول آزربایجان کلیدی ترین تاش جریان 
صهیونیستی-وهابی پشت پرده حمله تروریستی اهواز و ترورهای 
بیشمار پیشین برای آشوب سازی در آذربایجان است زیرا  این 
حربه تنها در ظاهر جابه جا شدن ذ به ز بوده ولی در اصل خواست 
تعریف ریشه ای جعلی برای واژه آذربایجان است. طبیعی است 
نخستین  نام  که  بپذیرد  پانترکیسم  صهیونیستی  جریان  اگر 
ایرانی دارد،  دستاویز سفسطه گری هایش ریشه در زبان های 
دیگر دستاویزهایی چون زبان مادری هم مانند یک دومینو  فرو 
خواهند ریخت و نمی تواند اندک پیروانش را که بیشتر از نوجوانان 
و جوانان هستند و همان ها هم پس از کمی مطالعه ریزش داشته 
و خواهند داشت به بهانه هایی چون )ترک( بودن و آذری )ترک 
زبان( نبودن حفظ کند.فراخوانی که با تحریف هویت سد در سد 
ایرانی شان به ترک و بدون آنکه بدانند خواستگاه و جغرافیای 
ترکان کجا بوده از )هویت طلبی( آغاز و به )فدرالیسم( رسیده و 
در نهایت هم )جدایی خواهی( خواهد بود. بزرگ ترین تاش در 
راستای تحریف هویت فرهنگی آذربایجان هم همین نوشتار کثیف 
آزربایجان است و مصادره شاعران و بزرگان و ایراندوستان آذری 
در دیگر گام ها هستند. بزرگانی بر بنده خرده گرفتند که چرا از 
این جابه جایی یک حرف ز با ذ نگرانم زیرا جمهوری همسایه 
شمال ارس نیز برای نهادینه کردن جهانی نام آذربایجان بر خود 
از عبارت سرزمین آتش بهره می گیرد تا همان سرزمین نگهبان 
و پاسدار آتش را به یاد آورد. در پاسخ این دوستان باید گفت 
شمال ارس به هر روی و با تلخکامی به عنوان یک واحد سیاسی 
در جهان برای هرچه بیشتر مستقل نشان دادن خود از مصادره 
هر چیز ارزشمند و مستند تاریخی-علمی-فرهنگی-ورزشی که 
بتواند دریغ نخواهد کرد. سخن بنده آذربایجان اصلی است و نه 
اران و ادامه روند چاپ نوشتار زشت، مضحک و تحریف شده 
آزربایجان که به نهادینه شدن آن به سان یک غلط مصطلح در 
ذهن و ضمیر ناخودآگاه مردم خواهد انجامید، زمینه را برای سراب 
تعریف هویت پانترکیستی و سپس هویت طلبی کاذب و فدرالیسم 
و جدایی خواهی فراهم خواهد کرد که هرج و مرج و آنارشیسم و 

آشوب را در پی خواهد داشت.
با یک نگاه ساده به این سنگ اندازی های فرهنگی، پرداختن 
بیش از همیشه به آذربایجان و دیگر استان های آذری نشین و 
پیش دستی در برابر همکاری های جمهوری شمال ارس با رژیم 
اشغالگر قدس برای تحریف هویت فرهنگی ایرانی آذربایجان که 
نوشتار آزربایجان هم از این دست است بسیار ضروری بوده و جا 
دارد چنین نوشتارهای مجعول با سرسختانه ترین پیگیری ها و 

بازخواست ها روبه رو شوند. 

جعفر وثوقی



هفت

 ۷6 زبان زنده در ایران وجود دارد. از این میان 5 زبان نهادینه شده اند یعنی نه فقط در خانه بلکه در 
نهادهای اجتماعی )مدارس، دانشگاه ها، ادارات، رسانه های جمعی( از این زبان ها استفاده می شود. این 5 
زبان عبارتند از: فارسی، ترکی، کردی، ارمنی و گیلکی. 8 زبان دیگر در حال پیشرفت اند و در جوامع خود 
برای تقویت آنها کار می شود )پشتو، ترکمن، بلوچی، تالشی و... (. 2۷ زبان هنوز گویشوران زیادی دارند و 
کاماً زنده اند اما فعالیتی برای پیشرفت آنها انجام نمی  شود )بختیاری، دزفولی، لکی، اری و...(، 31 زبان 

در خطرند، به این معنی که احتمااً به نسل های جوان تر منتقل نمی شوند و 5 زبان رو به مرگ اند، یعنی فقط تعداد کمی 
گویشور مسن دارند. از زبان های ایران که در وضعیت اضطراری رو به انقراض اند، می  توان به این زبان ها اشاره کرد: بشاکردی، 
دری کرمانی، گبری )دری زرتشتی(، گالشی )در گیان(، سنایا )زبان آشوریان سنندج(، خویینی )در زنجان(، مندایی جدید 
)زبان صائبین خوزستان(، ُکُرشی )در استان فارس(. این زبان ها بین صد تا کمتر از هزار گویشور دارند و به زودی منقرض 
می  شوند )مگر اینکه رویدادی سیاسی، فرهنگی یا آموزشی رخ بدهد و گویشوران جدید در این زبانها آموزش بینند(. ده ها 
زبان دیگر نیز در خطر انقراضند ولی فعاً گویشوران زیادی دارند. اما تا چند دهۀ دیگر به وضعیت گروه اول دچار می شوند.

5 زبان نهادینه
 و 5 زبان رو به مرگ ایرانی
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بخش دوم راز کیخسرو
انتخاب  برای  کیخسرو  حیاتی  تصمیم گیری  دربارة  پیشین  نوشتار  در 
شهریار ایران پس از خود صحبت کردیم و گفتیم که کیخسرو به منظور 
حفظ ایران و میراث فرهنگی ایران، لهراسپ را بر خاف انتظارات همه به 
جانشینی خود انتخاب کرد. اما به راستی این میراث فرهنگی ایران زمین 
چه بوده که کیخسرو این چنین دغدغۀ نگه داشت و پاسداشت آن را داشته 

و مبدل به رازی بزرگ شده است؟
در اساطیر ایرانی از درختی یاد می شود که نزد ایرانیان بسیار ارجمند 
و مقدس است و از آن به درخت زندگی نام می برند که جایگاه آن در 
»دریای فراخکرت« یعنی دریای بی انتهای کیهانی است. این درخت دارای 
دو صفت کارکردی هست که یکی »همه تخمه« و دیگری »گوَکرنا« )به 

معنای شاخ گاو( است. 
درخت زندگی به عنوان درخت همه تخمه، منشأ تمامی گیاهان در جهان 
است و همه نوع گیاه و رستنی از این درخت می روید و بر می آید. سیمرغ 
)پرندۀ اساطیری ایرانی( بر این درخت آشیان دارد و هر ساله با به پرواز 
در آمدنش از این درخت که سبب تکانیده شدن درخت می شود، تخمه ها 
به دریا فرو می ریزند و تیشتر )ایزد باران( آنها را به آب بارانی می ستاند و 
در سرزمین ها و کشورهای مختلف می باراند و به این ترتیب، هر گونه گیاه 

و رستنی در همه جای زمین ریشه می دواند و می روید و سر بر می آورد.
همچنین درخت زندگی به عنوان درخت گوَکرنا، درختی است که اکسیر 
جاودانگی را در هنگام فراشَکرت )یا همان زمان پس از رستاخیز و هنگامۀ 
بازسازی جهان( به مردم جهان می بخشد و بر اثر آن مردمان )بشریت( 
جاودانه و رستگار و سعادتمند می شوند. ایزد َهئوَمه یا هوما که ایزد درمان 
َهئوَمه )هوما( است، درون  نگهباِن گیاه مقدس  و شفابخشی و فرشتۀ 
درخت گوَکرن جایگاه دارد. گیاه هوما )هما = سعادت(، گیاهی مقدس و 
دوردارندۀ مرگ و آورندۀ درمان و سامتی برای مردمان است؛ گیاهی که 
از دل درخت زندگی بر می آید و با فشرده شدن آن در هاون در مراسم های 
نیایش و پرستش، شیره ای از آن به دست می آید که بندگان خدا )پیروان 
خرد - دین - آرتا( و رهروان راه حق و درستی، با نوشیدن آن به صورت 
نمادین دارای سامتی و سعادت و زندگی بی پایان می شوند. در واقع هوما 
با فشرده شدن قربانی می شود و کوبیده شدن آن در هاون نوعی قربانی 
غیرخونین است که موجب شکست شر و ناراستی و نادرستی ها می گردد. 
هوما قربانی می شود تا مردم به زندگی و سعادت و رستگاری برسند، و این 

همه در راه خیر و »خدا« است.
اهریمن اما برای نابود کردن این درخت و ریشه کنِی خیر و سعادت و 
راستی از جهان هستی که سرچشمۀ آنها در خدا یعنی خرد و دین و 
آرتا است، وزغی را در دریای فراخَکرت مأمور می کند تا با نفوذ در درخت 
زندگی، آن را نابود کند. از همین رو، اهورامزدا »ماهیانی کارا« را به پایِش و 

پاسداری از درخت و جلوگیری از نفوذ و یورش وزغ می گمارد.
درخت زندگی نماد اصلی ترین و زیربنایی ترین هنجار و قاعدۀ حاکم بر 
کیهان و جهان هستی است که در فرهنگ و آیین ایرانشهری از آن به 
عنوان »اََشه« یا »اَرتَه« یا همان »آرتا« یاد می شود. اَشه یا اَرته نظم و 
ساماِن حاکم بر جهان، و راستی و هنجار گسترده در کلیت هستی و 
پراکنده در اجزای هستی است که سبب قوام و بقای هستی و سیالیت و 
پویایی نیک و جاودانۀ آن می شود. آرتا هنجار و راستی، حقیقت و درستی 
و قاعدۀ بنیادِی موجود در جهان و کیهان است که سایر قواعد و نوامیس از 
آن نشأت می گیرند و همچنین انسان در مقام موجودی متعقل و خردمند 
و در نتیجه دارای اختیار و اراده و انتخاب می بایست با رعایت و پیروی از 
آن به حفظ بقا و زندگی جهانی، به حفظ بشریت و انسانیت، و در نهایت به 
حفظ خیر و نیکی بکوشد و در صحنۀ نبرد خیر و شر در عرصۀ گیتی یاوِر 

نیروهای الهی )نیروهای طبیعِی موجود در جهان هستی( باشد. 
مفهوم  یعنی  بر جهان  مسلط  ایرانی، حقیقت  فرهنگ  بنیادین  مفهوم 
کیهانِی آرتا است. هستۀ اندیشه و آیین ایرانی، مفهوِم راستی در مقام 
حقیقت بنیادی است که در ذات خداوند و در جوهِر »هستی-خدا« وجود 
داشته و در جهان انسانی از طریق خرد و دین، در قالب پندار و گفتار و 
کردارِ نیک خود را عیان می سازد. و از این طریق انسان به سوی درستی 
و انسانیت و در نهایت به سوی سعادت و رستگاری و پیروزی نهایی خیر 
بر شر رهنمون می شود. اندیشۀ ایرانی بیان می دارد که اصلی ترین امر در 
هستی، دنبال کردن راستی یا همان حقیقت و عمل کردن بر پایۀ درستی 
یا همان هنجارهای حاکم بر جهان هستی و انسانی است )معادل مفهوم 
اَشه یا آرتا در عالم سیاست و علم ادارة کشور و امورات ملت عبارت است 
از مفهوم »داد و عدل«( که با رعایت آرتا و پیروی از آن، جوامع و جهان 
از نابودی در پناه خواهند بود. بر این مبنا، فرهنگ و اندیشۀ ایرانی در واقع 
راهی است به سوی انسانیت و رستگاری انسانی و آکندن راستی و نیکی در 
جهان هستی که سه رکن اصلی آن را خرد و دین و آرتا تشکیل می دهند 
و در نتیجه یک اندیشه و فرهنگ جهانی و برای جهانیان است. با حفظ 

آن، انسان از اکسیر جاودانگی و سامت و سعادت برخوردار خواهد شد.

کیخسرو به این حقیقت بزرگ به خوبی آگاه بود. دغدغه و راز بزرگ او 
در واقع حفظ و نگهداشت ایرانشهر و فرهنگ ایرانی و فراگسترانیدن این 
فرهنگ در سرزمین های دیگر بود، چرا که او می دانست فرهنگ ایرانی 
نمایندۀ حقیقت جهانی و کیهانی است که ساحت اعتقادی و عملی آن 
منجر به شکست شر و تجلی انسانیت و رستگاری بشر خواهد شد. دغدغه 
و راز کیخسرو حفظ و بقای درخت زندگی به منزلۀ راه راست بنیادی و 

نظم نیک حاکم بر جهان بوده است.
این دغدغه باز می گردد به اصِل نبرِد خیر و شر در جهان هستی و دیالکتیک 
بنیادی موجود در جهان که یکی دیگر از بنیادی ترین حقایق موجود در 
اندیشۀ ایرانی است. مطابق این اندیشه، نیروهای مثبت و منفی در عرصۀ 
گیتی )که تجسم آنها در ایزدان به عنوان نیروهای الهی موجود در جهان 
هستی و عناصر گردانندۀ امورات جهان هستی و همچنین در دیوان به 
عنوان گماشتگان اهریمنی صورت می گیرد( همواره در جدال هستند تا 
اینکه سرانجام با یاری انسان، خیر بر شر چیره می شود و بازسازی بزرگی 
در جهان صورت می گیرد. نکتۀ مهم در این اندیشه، جایگاه انسان به عنوان 
یاور نیروهای الهی است )برای نمونه، اگر آب مایۀ زندگی در زمین است، 

انسان می بایست تاش کند تا این آب آلوده نگردد و از بین نرود(.
یا همان دریای بی انتهای  در اسطورۀ درخت زندگی، دریای فراخکرت 
کیهانی، نمادی از جهان هستی است که درخت زندگی یا آرتا )یا همان 
هم  که  دارد  قرار  آن  در  نظم جهانی(  و  نیک،  بنیادِی  هنجارِ  و  قاعده 
دارای تجلی کیهانی-طبیعی است و هم دارای تجلی انسانی-اجتماعی 
که می توان یکی از صورت ها و مظاهر نیرومند آن را در قالب اندیشه ای 
راهبر در فرهنگ و آیین ایرانی یافت. تخمه ها یا بذرها عبارتند از هنجارها 
و قواعِد بالقوه و فرعی که از آرتا منتج می شوند و در سایر نقاط جهان 
پراکنده و گسترده می گردند. و گیاهان و درختان روییده از تخمه ها همان 
ساحِت عملی و صورِت بالفعِل این هنجارها، قواعد، قوانین و اصول منتج 

از آرتا هستند.
و  عالمان  تحلیل گران،  تأویل گران،  تفسیرگران،  از  نمادی  سی-مرغ 
که  است  انسانی  جهان  در  اندیشه(  عرصۀ  سربازان  )یعنی  روشنفکران 
دِل  از  آنها در هر دوره،  بیرون می کشند.  زندگی  از درخت  را  تخمه ها 
هنجارهای بنیادین در جهان و از دِل اندیشه ها و فرهنگ های حقیقی 
و بر مبنای حقیقت راستین، تفاسیر و تأویل ها و تحلیل های هدایت گِر 
نوین و کارا به دست می دهند و در اختیار جوامع و سازمان ها و نهادهای 

اداره کنندة آنها می گذارند.
تیشتر )ایزد باران( نماد نیروهای انسانی میانجی است که این تفاسیر و 
شرحیات سیمرغ ها را از عرصۀ اندیشه به عرصۀ عمل و کردار و به ساحت 
عملی زندگی می کشانند و به اذهان عمومی وارد می کنند تا نیک برویند. 
سرزمین ها و کشورها و خاک هایی که این تخمه ها از طریق تیشتر باران 
بر آنها باریده می شود و در آنها مبدل به گیاهی سبز و رستنی های ستبر 
می گردد، نمادی از اذهان مردماِن سرزمین های مختلف است که مستعد 

روییدن رستنی)دانش و جهان بینی( های نیک و »خدا« محور هستند. 
وزغ نماد دشمن است، نماد سربازان اهریمن، نماد بدخواهان و ظالمان و 

انسانیت-ستیزها است. 
ماهیان کارا نماد پاسداران و محافظاِن درخت زندگی، آرتا، خرد و دین، 
ایرانی و انسانیت هستند که در معنای عام، همان  ایرانشهر و فرهنگ 
انسان های نیکو، خردگرا و دیندار هستند و در معنای خاص، قوة قهریه یا 
همان بخش نظامی، انتظامی و امنیتی جوامع انسانی را تشکیل می دهند.

فراشَکرت نیز که زماِن بازسازی جهان پس از دورۀ رستاخیز و »َرپیتَون« 
است، نماد تثبیت نیکی و هنجارهای نیک در جهان انسانی است که پس 

از َرپیتَون یعنی رستاخیِز بزرگ و پیروزی خیر بر شر واقع می گردد.
اکسیر جاودانگی نماد سعادت و رستگاری و نجات بشریت و در مرتبۀ بااتر 

نماد حفظ بقای بشر و حفظ »اصل زندگی« است.
برای  را  خودش  و  بوده  زندگی  درخت  از  برآمده  )که  هوما  یا  َهئوَمه 
جاودانگی، اَنوِشگی و سامت بشر قربانی می کند و این سعادت در گرو 
حفظ درخت زندگی و راستی است(، نماد مبارزان و مجاهدان آگاه در راه 
راستی، درستی، انسانیت و خوبی است که زمینه را برای برپایی جامعۀ 
آرتایی در دورۀ فراشَکرت یا همان بازسازی جهاِن انسانی پس از َرپیتَون 
یا انقاب بزرگ آماده می کنند. این مبارزان و مجاهداِن عرصة نیکی، از 
زندگِی فردِی خود می گذرند و با تقدیم دانش و زندگی خود در راه آرتا، 
خداوند و انسانیت سبب رستگاری و سعادت مردمان نسل های آینده و 
نوع بشر می شوند. اینان همان پیشروها و متخصصین در امور سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و نظامی هستند که شیرۀ دانش و تجربۀ خود را به 

مردم می بخشند.
به طور کلی، آرتا همچون رودی است جاری در متن تاریخ جهان که 
به خود و  از گذشته و در لحظۀ کنونی، سبب آسیب  آلوده کردن آن 
بشریت و همچنین سبب آسیب به آیندگان اعم از انسان و حیوانات و دیگر 
موجودات و پدیده های جهان هستی می شود. حفظ درخت زندگی )آرتا( 
تاش برای زنده نگه  داشتن جهان بینی و فرهنگ و اندیشۀ ایرانی، و پیکار 
در راه انسانیت از اساسی ترین فلسفۀ اجتماعی-سیاسی ایرانیان در طول 
تاریخ بوده است که در زمان کیخسرو همچون گوهری گرانبها به رهبر 

بعدی انتقال می یابد اما در شمایلی نوین در واکنش به شرایط پساجنگ.

بازخوانی اسطوره درخت زندگی 

در زمان عثمانی سازمان پرقدرت مخفي تحت نظر 
انورپاشا )تشكيات مخصوصه( كه اندكي قبل از 
آغاز جنگ جهاني اول به منظور فراهم ساختن 
زمينه ترويج پانتركيسم و الحاق مناطق شمال 
غرب ايران، قفقاز، شمال شرق ايران و آسياي ميانه 
تشكيل شده بود، واحدهاي تبليغي و عملياتي 
متعددي را به ايران اعزام كرد که در شهرهاي تبريز 
و تهران مستقر شده بودند. گروههاي عملياتي و 
تبليغي فوق در طول دوران اشغال آذربايجان از 
سوي عثماني پس از انقاب اكتبر 191۷ روسيه، 
براي تبليغ و سازماندهي هسته هاي پانتركي در 
تبريز تاش كردند، اما مخالفت شديد ايران دوستان 
تبريز، به ويژه شيخ محمد خیابانی ، تاشهاي آنها 
را خنثي كرد. سقوط امپراتوري عثماني و از ميان 
رفتن رهبران ثاثه پانترك )انور، طلعت و جهان( 
جويان  مداخله  گيري هاي  موضع  توقف  باعث 
تركيه  نوين  جمهوري  و  پانتركيستي  محافل 
نسبت به ايران نشد. در اين رابطه مي توان اقدامات 
سازمان »ترك اجاقي« اشاره كرد كه در كنفرانس 
از  بخشي  را  ايران  آذربايجان  استانبول،   1923
جهان ترك دانست و خواستار پيوستن آذربايجاني 
ها به جمهوري تركيه شد. سازمان »ترك اجاقي« 
در سالهاي دهه 1930 نيز در راستاي تبليغات 
ايران  عليه  را  اي  عمده  مطالب  خود  گسترده 
انتشار داد. در اوايل سالهاي دهه 1940، گروههاي 
پانتركيستي كه از سوي سفارت آلمان در استانبول 
عمليات  به  ميشدند،  تركيه حمايت  از  خارج  و 
خود عليه ايران افزودند در جريان تاش محرمانه 
ماموران  با  پانتركيست  گروههاي  نمايندگان 
اطاعاتي آلمان نازي در برلين، پانتركيست ها در 
صدد برآمدند كه نظر آلمانها را به آذربايجان ايران 
جلب كنند. براساس اسناد محرمانه آلمان نازي، 
نوري پاشا برادر انورپاشاي معروف، در جريان يك 
در  در جبهه شرقي  نازي  نمايندگان  با  ماقات 
1941 )پيش از هجوم آلمان به شوروي( پيشنهاد 
ايران و  ايجاد جمهوري هاي ترك در آذربايجان 

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسامی 
گفت: پس از تسلط دانش آموزان به زبان فارسی 
و بر اساس مفاهیم قانون اساسی، پرداختن به زبان 

های محلی هیچ گونه ایراد و اشکالی ندارد.
کارن خانلری در گفت و گو با خبرنگار وطن یولی 
درباره اهمیت و جایگاه آموزش زبان فارسی در 
مدارس کشور اظهار داشت: زبان فارسی زبان ملی 
کشور ما است بنابراین تدریس این زبان هم باید 

از همان پایه های ابتدایی خیلی قوی انجام شود.
فارسی  زبان  زمینه  در  امروز  داد:  ادامه  وی 
مشکاتی در کشور وجود دارد. جوانان ما وقتی 
از مدارس فارغ التحصیل می شوند، سواد فارسی 

خوبی ندارند که باید به این مسئله بپردازیم. 
وزیر  که  ای  دغدغه  اساس،  این  بر   : افزود  وی 
آموزش و پرورش در این باره دارد، بسیار درست 
و قابل قبول است و در این راستا باید گام های 

موثری برداشته شود.
در  موجود  های  آزادی  ارزیابی وضعیت  در  وی 
این  کرد:  تصریح  محلی  های  زبان  برای  کشور 
موضوع به اصل 13 و 15 قانون اساسی باز می 
گردد که زبان های قومی می توانند در کشور 
وجود داشته باشند و از آنجا که کشور ما چند 
فرهنگی است، در این حوزه برخی از زیرساخت ها 
مانند ظرفیت استفاده از صدا و سیما، انتشار کتاب 

شمال عراق را كه متحدان تركيه خواهند شد، 
به نازيها ارائه داد. در طول سالهاي 44 ـ 1941 
پانتركيست هاي  تحرك  دوران  فعال ترين  كه 
»تركيه« بود، فشارهاي زيادي براي حمايت تركيه 
از راه اندازي حركتهاي پانتركي در ايران صورت 
گرفت. محافل پانتركيست بخشي از تاش هاي 
خود را بر دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در 
استانبول و آنكارا و گرايش دادن آنها به فعاليتهاي 
پانتركيستي متمركز ساختند. آذریهایی که در 
ترکیه تحصیل می کردند افکار آنها را با اندیشه های 
پانترکی تسخیر می کردند تا این دانشجو بعد از 
برگشتن به ایران این افکار را در داخل ایران پیاده 
و تبلیغ کند. در همين دوره، يعني 1942 بود 
كه يكي از اولين كتاب هاي پانتركيستي پيرامون 
آذربايجان ايران توسط شخصي به نام صنعان آذر 
)نام مستعار( با استفاده از تبليغات تاريخي محافل 
پانتركيستي سالهاي قبل درباره ايران نوشته شد. 
در همين دوره يكي از نويسندگان پانتركيست 
تركيه )صاح الدين ارتورك( در كتاب خود كمك 
به » برادران ترك در ايران« را براي كسب استقال 
خود، به عنوان نخستين، گام به سوي وحدت در 

»توران بزرگ« پيشنهاد كرد.
بعد از جنگ جهاني نيز مبلغان، روزنامه نگاران و 
نويسندگان پانتركيست تركيه، نظير جال الدين 
يوسل احمد جعفر اوغلو و يوسف آزمون و فاروق 
سومر مطالب مشابهي را كه بيشتر رنگ و بوي 
احساسي شديد همراه با پرخاشگري داشت و از 
گرفت  مي  سرچشمه  ذهني  پردازيهاي  تخيل 
ايران  آذربايجان  درباره  معتبر،  تاريخي  منابع  تا 
تقويت  خواستار  پانترک  نشريات  مينوشتند. 
براي  آن  سازي  آماده  و  تركيه  مسلح  نيروهاي 
تاسيس  با  شدند.  ايران«  تركهاي   « رهاسازي 
حزب پانتركيستي اقدام ناسيوناليست به رهبري 
آلپ ارسان توركش، كه خواستار كمك تركيه 
به هسته هاي پانتركي جهان براي آماده سازي 
تبليغات  بود،  بزرگ«  توران  مقدمات تشكيل » 
كرد.  پيدا  بيشتري  شدت  ايران  عليه  پانتركي 
نشريات حزب مذكور و نشريات بعدي در دهه 
 « نظير  ايران(  اسامي  انقاب  از  )پس   19۷0
خواستار  نژادپرستانه  مطالب  طرح  به  چاغري« 

به زبان های محلی و حتی برگزاری تئاتر با زبان 
محلی وجود دارد.

به گفته خانلری، حتی در این حوزه و در برخی 
از زبان ها رشته های دانشگاهی هم برای تدریس 
وجود دارد و البته در کنار این موارد باید به این 
موضوع توجه کنیم که زبان فارسی باید در اولویت 
باشد و جوانان ما بتوانند به زبان فارسی تسلط قابل 

قبول داشته باشند. 
عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه درباره 
لزوم آموزش در مدارس به زبان فارسی توسط 
معلمان اظهار داشت : این موضوع که معلمان در 
مدارس به زبان فارسی به دانش آموزان آموزش 
دهند، از اهمیت باایی برخوردار است چرا که 
کودکان در مناطق مختلف کشور باید به زبان 

فارسی مسلط شوند.
خانلری ادامه داد: به واقع، اگر دانش آموزان به 
خوبی بر زبان فارسی مسلط نباشند، در دروسی 
مانند علوم و ریاضی در مقاطع بااتر هم با مشکل 
و  کنکور  در  طبیعتا حتی  مواجه خواهند شد. 

دانشگاه با مشکل مواجه می شوند. 
وی اضافه کرد: بنابراین معلمان باید از ابتدا به این 
موضوع بپردازند و به آن اهمیت دهند تا کودکان 

با زبان فارسی عجین شوند. 
خانلری با بیان اینکه زبان علمی کشور ما هم زبان 

فارسها«  ستم   « اصطاح  به  از  آنها  رهاسازي 
شدند. در سالهاي دهه 1980 كه موج اسامگرايي 
تركيه را نيز در برگفت، تبليغات ضد ايراني حزب 
» اقدام ناسيوناليست« عليه ايران شدت گرفت و 
پانتركيستهايي نظير فاروق سومر و محرم ارگين 
استان  اهل  ايراني  عناصر  براي جذب  تاش  به 
آذربايجان و تبديل ساختن آنها به مهره هاي فعال 

پانتركيست تاش كردند.
چپگراي  عناصر  از  تعدادي  دهه 1980  اوايل  از 
افراطي آذربايجان ايران به تركيه رفتند و نزد اين 
رمانتيك  هاي  آموزه  فراگيري  به  پانتركيست ها 
پانترکی با هدف تسخیر افکار و احساسات آذری ها 
به  بعدها  تا  شدند  مشغول  ای  حرفه  صورت  به 
ترويج آنها در ايران دست بزنند. در سالهاي دهه 
1990، به ويژه پس از فروپاشي شوروي و استقال 
سابقه  با  عناصر  از  تعدادي  آذربايجان،  جمهوري 
آذربايجان،  دمكرات  فرقه  به  متعلق  پانتركيست 
كه پس از انقاب اسامي وارد ايران شده بودند به 
محافل سابق الذكر پيوستند تا در لحظه مناسب 
به كمك عناصر ماركسيست پانتركيست ايران )به 
ويژه چهره هاي فعال مسئول نشريه وارليق( آمده و 
فعاليتهاي سياسي و سازماني خود را در ايران آغاز 
كنند. باز شدن فضاي سياسي ايران در 13۷6 و 
جنگ قدرت ميان نيروهاي چپ و راست )موسوم 
به اصاح طلبان و اصولگرایان( جمهوري اسامي، 
گوناگون  عناصر  تا  داد  دست  مناسبي  فرصت 
پانتركيست ايراني )حلقه هاي باكو و استانبول( و 
هسته هاي فعال چپ و راست )در اروپا و آمريكا( 
با حمايت هاي مالي و سياسي تركيه و جمهوري 
آذربايجان، به انتشار نشريات گوناگون محلي در 
استانهاي آذربايجان ايران بپردازنند و ضمن تبليغات 
گسترده پانتركي به سازماندهي هسته هاي فعال در 
سطوح گوناگون دست بزنند. به اين خاطر از اوايل 
دهه 1990 به بعد دوره جديد و مهمي از تبليغات، 
تاش ها و سازماندهي ها در رابطه آذربايجان ايران 
شروع شد كه در آن شعار »آذربايجان واحد« و 
به  زدن  دامن  جهت  پانتركي  تاشهاي  هدايت 
احساسات تركي و طرح تضاد و كشمكش قومي 
ميان » ترك و فارس« به عهده جمهوري آذربايجان 

و عناصر افراطي پانترك آن گذاشته شد.

فارسی است، گفت: چگونه کودکان ما می توانند 
در این حوزه پیشرفت کنند در حالی که در زبان 

فارسی ضعف دارند. 
خانلری همچنین درباره برخی انتقادها به اظهارات 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در هر کشور 
یک زبان رسمی وجود دارد. به طور مثال در برخی 
کشورهای چند فرهنگی مانند هند، روسیه و چین 
یک زبان رسمی وجود دارد که همه به آن تکلم 
می کنند ؛ در کنار زبان رسمی و براساس قانون 
اساسی هر کشور به زبان های محلی هم پرداخته 
می شود؛ کسانی که به وزیر انتقاد می کنند که 
زبان محلی مهم تر است، با اهداف دیگری این 
صحبت ها را مطرح می کنند و این انتقادات وارد 

نیست. 
وی افزود: توجه به آموزش زبان انگلیسی برای 
کودکان، نوجوانان و جوانان مهم است اما اینکه 
این زبان یا هر زبان دیگر به عنوان زبان رسمی و 
مادری باشد، فاجعه خواهد بود. این موضوع یکی 

از راه های استعمار و تجزیه کشور است. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور 
شد : زبان رسمی ما فارسی است که باید مردم در 
ابتدا به آن تسلط داشته باشند. سپس زبان های 
محلی کاما مورد احترام باشند و پرداختن به آن 

ها پس از زبان فارسی طبیعی است
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»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.

پرده اول: دیروز »زادروز کوروش بزرگ« و امروز »اربعین 
حسینی« است. بماند که برخی با تکیه بر منافع سیاسی 
و ایدئولوژیک خود سعی در ایجاد تصنعی نوعی تضاد میان 
این و آن می کنند تا ایرانیان را از اسطوره های خود جدا 

کنند.
پرده دوم: جالب است بدانید همین دیروز در ترکیه »روز 
ملی جمهوری« را جشن می گرفتند. روزی که مصطفی 
کمال پاشا )آتاترک( در سال 1923، رسما جمهوری بودن 
ترکیه را اعام کرد. این جشن برای ترکیه ای ها حداقل در 
شهرهای بزرگشان بقدری مهم است که عادی ترین افراد 
هم آن را به یکدیگر تبریک می گویند و همگی از باای در 
و یا بالکن منزل خود پرچم ترکیه را آویزان می کنند و یک 

شور و شوق خاصی بین مردم به چشم می خورد.
نکته ای که نظرم را سال هاست جلب کرده این است که 
چرا ما روی هر یک از مناسک ملی خود اینقدر اختاف 

نظر داریم؟ چرا ما باید یا »کوروش بزرگ« را قبول کنیم 
یا »امام حسین« را؟ چرا ملل دیگر مجبور نیستند بین 
شخصیت های تاریخی ارزشمند خود این انتخاب سخت 
را کنند؟ )همانند سوال مسخره »مادرت را دوست داری 
یا پدرت؟!«( متاسفانه اختاف ما فقط در مورد کوروش 
و امام حسین نیست و نخبگان کشور ما روی هیچکدام از 
وقایع مهم تاریخی و تبعا وقایع کنونی اتفاق نظر ندارند. هیچ 
دو نفر را نمی توان در جامعه پیدا کرد که در مورد مسائل 
تاریخی ملی ما مثل انقاب مشروطه یا مشروعه، دموکراسی 
یا دیکتاتوری، توسعه متمرکز یا غیر متمرکز و حتی مسائلی 
مثل خوبی یا بدی فان عملکرد قاجاریه، پهلوی و جمهوری 
اسامی یک نزدیکی نظر داشته باشند تا بتوان با این دو 
نفر مساله بعدی را صحبت کرد! ما حتی روی پرچم خود 
که نماد یگانگی ملی است هم اختاف نظر داریم! می دانیم 
تا وقتی اختاف نظر وسیع بین افراد وجود دارد نمی توان 
هیچگونه برنامه ریزی بلند مدتی را در کشور انجام داد. تاکید 
به این نکته الزامیست که اختاف نظر در طریقه رسیدن به 
یک هدف مشترک نه تنها بد نیست که بسیار هم خوب 
یا طریقه  باشند و  اما وقتی اهداف بسیار متفاوت  است 
رسیدن به اهداف، شیوه انقابی نسبت به چارچوب های 

عرفی کشور داشته باشد، هیچگونه اتفاق نظری از طریق 
زبان گفتمان ممکن نمی شود. یعنی در حقیقت نخبگان 
کشور زبان یکدیگر را نمی دانند. در چنین حالتی تنها یک 
زبان مشترک بین همه نخبگان پیدا می شود و آن زبان زور 

و تغلب و فشار است که برای همه قابل درک است.
به سر کار آمدن  از  اینکه در کشور ما هر گروهی پس 
ایدئولوژی گروهی خود را به قیمت از بین رفتن بخشی 
از ارزش های قدیمی فرهنگی یا مذهبی جامعه ایران به 
دیگران تحمیل می کند شاید ریشه در همین عدم توانایی 

ما در توافق در برخی اصول مشترک دارد.
در چنین شرایطی، روشنفکرانی که متاسفانه در کارنامه 
باید  خود، تاکید بر اختاف و جدایی مردم را داشته اند 
مسئوانه با تاکید بر گفتمان مشترک، برای آشتی دادن 
و »امام حسین«، »مشروطه« و »مشروعه«،  »کوروش« 
»مصدق« و »شاه« و دهها مساله دیگر پیش قدم شوند 
و این مسائل را سیاست زدایی کنند تا اوا یک ایرانی در 
بیشتر مسائل تاریخی خود با دیگر ایرانیان حس مشترکی 
داشته باشد و دوما برنامه ریزی در کشور پایدارتر شود و 
سوما مسائل مورد اختاف از محیط سیاسی خارج شده و 

در محیط علمی بررسی شوند.
به امید روزی که حس مشترک ایرانیان در مورد مسائل 
تاریخی و هویتی خود بقدری قوی شود که هیچ گروه 
سیاسی جرات نکند از میان آنان علیه تاریخ و فرهنگ خود 

نیروگیری کند.

چرا اینقدر از هم کینه در دل داریم؟!

مدت ها در صدد بودیم با تاسیس تارنمای نشریه وطن یولی 
امکان انتشار محتوای نشریه در فضای مجازی را نیز فراهم 
کنیم که محدودیت های مالی و عدم برخوداری از حداقل 
امکانات ازم هم چون نیروی انسانی این امکان را از ما 
دریغ داشته بود. هم اکنون با یاری دوستان ارجمندی که 
وطن  تارنمای  کردند  تقبل  را  سایت  افتتاح  اولیه  هزینه 
کرده  کار  به  آغاز    Vatanyoli.com نشانی  به  یولی 
نشریه  انتشار  دوران  مطالب  از  بخشی  اکنون  هم  است. 
تارنما  این  در  تهران  دانشگاه  در  یولی  وطن  دانشجویی 
از  یولی  وطن  نشریه  مطالب  مرور  به  و  شده  بارگذاری 

شماره های نخستین نیز به آن افزوده خواهد شد.
بدون شک وجود تارنمای وطن یولی مانع برخی تهمت 
افکنی ها و نسبت های دروغ به وطن یولی خواهد شد 
و مواضع نشریه وطن یولی را روشن تر بیان خواهد کرد.

سودمند  مطالب  کرد  خواهد  تاش  یولی  وطن  تارنمای 
تاریخی و ادبی و فرهنگی را در اختیار مخاطبان خود قرار 
دهد اما نیم نگاهی به انتشار اخبار و تحلیل تحوات روز 

نیر خواهد داشت.
از طریق تارنمای وطن یولی می توانید نسخه الکترونیکی 
از  و  کنید  خریداری  نیز  را  نشریه  پیشین  های  شماره 
کتابخانه وطن یولی که نسخه دیجیتال برخی کتاب های 
را  زمین  ایران  تمدن  و  فرهنگ  و  تاریخ  درباره  سودمند 
ارایه خواهد داد بهره مند شوید. تارنمای وطن یولی چشم 
انتظار پیشنهادات و همراهی های همراهان و یاوران وطن 
یولی است و امیدوار است بتواند در فضای مجازی نقش 

موثری در معرفی فرهنگ ایرانی ایفا کند.

آغاز به کار تارنمای
 نشریه وطن یولی

برین گونه سازیم  آیین و راه 

تاریخ انتشار 
شماره  آینده
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آتامیزیوردی بؤلونمکده دیمه اویناش آراسیندا

بؤلونریوزیاشینون جرمه سی فراش آراسیندا

آتامیز»کوروشی« دنیایاسوبن دخمه سی ایچره

آنامیز ایرانی بؤلمکده دیر اویناش آراسیندا

داراشوب جانیمه دشمن هره بیر دیش قوپاریار

بویتیم مالی قالوب بیر سوری کاش آراسیندا

باخ نجه قیزاری، عورتلری، سائلیک ائدیلر

ملتین ناموسی دیر، فیرانیر اوباش آراسیندا

تاپسا ملت یاوان آش، ئوزلری بوزباشییسینلر

گنه بیر نسبت اولور آشیله بوزباش آراسیندا

قره ملت قالوب آج، جانی گئدیر، اوستلیک ایمان

بؤلونور باغ بالی اربابیله آغ باش آراسیندا

آش ایچنده علما آز قالیر اودسون قاشیقندا

نیلسون شک ائلیوب قاشیقلن آش آراسیندا

آغ گؤرچین، نه روادیر که ایشیقلیق، قوشی سن تک

یاتا بایقوشیوواسیندا قاا خفاش آراسیندا

گوزیاشیمسان سن آراز قویما گوزوم باخادا گؤرسون

نهیامان پرده چکوبسن ایکی قارداش آراسیندا

دئمه داغ داشدی سلیمان سنی مندن آییران شئی

بیر چیبباندیر کی چیخوب دور گوزیلن قاش آراسیندا

خلقی دارتیر، بو دگرمان داشی تک داغاری ایله

بیزی دارتاندا قاایدی الی بیر داش آراسیندا

شهریار سن یازان اشعاری اوزاقدان تانیرام من

بیر ایوشماخ داغی وار نقشیله نقاش آراسیندا

آنامیز ایران

آتامیز کوروش
استاد محمدحسین شهریار

در تلگرام به ما بپیوندید

@vatanyoli

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. 
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