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شو ر میهن دوستی 
در ار دبیل و ا ر و میه

آنچه به کس نتوان گفت

ملی، قوم ستیز، قوم گرا

الف: ملیگرایی و قومیت:
ملی گرایــی مفهومــی گســترده اســت 
طیــف  دارد.  مختلفــی  مصداق هــای  و 
ــرد  ــر می گی گســترده ای از کســانی را در ب
کــه "ایــران و ایرانــی و بهــروزی ایــن ملــک 
ــت.  ــده ی آن هاس ــئله ی عم ــت" مس و مل
ایــن مفهــوم عــاوه بــر نیروهــای همســو، 
ــر  ــز در ب ــان را نی ــاوردان و حریف ــا هم ام
می گیــرد، از میــرزاده ی عشــقی شــاعر 
ملــی گــرا  تــا رضاشــاه ناسیونالیســت کــه 
شــاعر را تــرور کــرد ، هــر دو دارای تعلقــات 
ــا  ــی ت ــد. از  مصــدِق جبهــه مل ــی بودن مل
محمدرضاشــاه ناسیونالیســت کــه نخســت 
وزیــر خویــش را بــا کودتــا بــه زیــر کشــید 
ــن   ــتند. ای ــی داش ــو ملی گرای ــر دو تابل ه

ــه دارد. ــوز ادام ــز هن ــابه و تمای تش
در ایــن میــان موضــع ملیــون در موضــوع 
قومیــت یکــی از چالــش هــا، وجــوه تمایــز، 
ــبت  ــا در نس ــدار آن ه ــنگر پن ــز روش و نی
ایــن  ملی گرایــی و قومیــت اســت. در 
ــوان در دو  ــا را می ت ــدی آن ه ــیم بن تقس

ــرد: ــازی ک ــه، جداس گون
یــک( ملی گــرای قوم ســتیز:  نوعــی از 
ملی گرایــی کــه پهلوی هــا مصــداق آن 
هســتند و می تــوان آن را ناسیونالیســم 
ــی  ــه ی ملی گرای ــن گون ــد.  ای ــی نامی دولت
رویکــردی مرکزگــرا و پیرامــون ســتیز دارد. 
ــا ایــن گونــه  آشــکار اســت کــه قومیــت ب
ناســازگار اســت و مخــل آن تلقی می شــود. 
ــرکوب  ــوام و س ــا اق ــاه ب ــرای رضاش ماج
قشــقایی هــا، لرهــا، بختیــاری هــا، آذری ها 
ــن  ــانی ها و ... شــاهد و نشــانه ی ای و خراس

ــگاه اســت. ن
ملی گرایــی بــا ایــن تعریــف، یــک جریــان 
ــت و  ــز اس ــدا و تکثرگری ــک ص ــری ت فک
هویــت، فرهنــگ و زبان هــای بومــی را بــر 
نمی تابــد، و فاقــد درکــی معرفت شــناختی 
از ملیــت و قومیــت اســت. ایــن ملی گرایــی 
ــدم درک  ــی از ع ــبب خودبین ــه س ــه ب ک
ــه  ــری عاجــز اســت منجــر ب حضــور دیگ
فاشیســم و راسیســم می شــود، و بــا نگاهی 
ــه پدیده هــا حتــا هویــت قومــی  ارزشــی ب

ــن  ــد. ای ــی می دان ــت مل ــان هوی را دون ش
ــی رود  ــش م ــای پی ــا بدانج ــی ت قوم هراس
ــف  ــبب تضعی ــی را س ــای بوم ــه زبان ه ک
ــر  ــد. ناگزی ــی می دان ــان مل ــش زب و کاه
واکنشــی ســتیزه گر نســبت بــه فرهنــگ و 

ــی دارد.  ــان قوم زب
موضــع ســتیهنده بــا فرهنــگ قومــی 
و همچنیــن عــدم توســعه ی پایــدار و 
ــوام را  ــین، اق ــوم نش ــق ق ــر در مناط براب
ــوق  ــتیزی س ــزی و مرکزس ــه مرکزگری ب
چنیــن  در  قــرار  و  آرامــش  می دهــد. 
مناطقــی یــک وضعیــت امنیتــی و کنتــرل 
شــده و موقــت خواهــد بــود، و در صــورت 
ــروز و خــروج، اقــوام  ــروز اولیــن امــکان ب ب
خشــم و اعتــراض خــود را بــه رخ خواهنــد 
کشــید. در شــهریور بیســت و بهمــن پنجاه 
ــوی  ــا اولیــن خبــر رفتــن پهل و هفــت و ب

ــاق روی داد.  ــن اتف ــر ای ــدر و پس پ
از  نوعــی  دموکراتیــک:  ملی گرایــی  دو( 
ــامل  ــران را ش ــه ای ــت ک ــی اس ملی گرای
و  زبانــی  و  نــژادی  گونه هــای  همــه ی 
سیاســی  گروه هــای  نیــز  و  فرهنگــی 
می دانــد. شــهروندان را بــه خــودی و غیــر 
خــودی، درجــه یــک و درجــه دو، مرکــز و 
پیرامــون، تقســیم نمــی کنــد. قومیــت را 
بــا مفاهیــم ملــی پیونــد می زنــد و هویــت 
کان ملــی ســازمایه ی همــه ی هویت هــای 
قومــی اســت.  قشــقایی ها و ســابقه ی 
تاریخــی آن هــا مثــال خوبــی هســتند برای 
ایــن گونــه از پیونــد قومیــت و ملــی گرایی. 
بــا نگاهــی بــه ســابقه ی تاریخــی قشــقایی 
کــه پیونــد مطالبــات قومــی و منافــع ملــی 
ــخ  دکتریــن سیاســی آن هــا در طــول تاری
بــوده اســت، در می یابیــم که آن ها همیشــه 
ضمــن تاکیــد بــر مطالبــات بومــی و قومی 
خــود، امــا ایــن مطالبــات را بــا ارزش هــا و 
منافــع ملــی پیونــد زده انــد. حضــور جــدی 
درجنبــش مشــروطه، کنــش موثــر در 
ــت در  ــت، مقاوم ــدن نف ــی ش ــش مل جنب
برابــر کودتــای ۲۸ مــرداد، مقاومــت قومــی 
و ملــی در برابــر بیگانــگان ایران ســتیز 
شــواهد و پیامدهــای ایــن نــگاه اســت. امــا 
ایــن نــگاه اغلــب از پیرامــون بــه مرکــز بوده 
اســت، نــه از مرکــز بــه پیرامون؛ یعنــی این 
قشــقایی ها بودنــد کــه ایــن چشــم انــداز و 
بــاور را بــه ایــران داشــتند، و اّل حاکمیــت 

ــن قشــقایی ها  ــران( معمول ــت ای ــه مل ها)ن
ــهروند  ــور، ش ــن تص ــبینانه تری را در خوش
درجــه دو می دانســتند، واّل در نــگاه عینــی 
و واقــع بینانــه آن هــا را غیرخــودی تعبیــر 

می کردنــد. 
پهلوی هــا بــر خــاف غزنــوی و ســلجوقیه 
و صفویــه و افشــار و زندیــه و قاجــار 
ــر  ــه خاط ــز ب ــی؛ و نی ــتگاه قوم ــه خاس ن
ــتوانه ی  ــه پش ــتیز ن ــت های قوم س سیاس

ــتند.  ــی داش قوم
پهلــوی پــدر و پســر کــه اهمیــت اقــوام را 
در قــوام مملکــت درنیافته بودنــد، تازیانه ی 
ایــن خطــا را بــه ســختی خوردنــد. هنــگام 
کــه هــر دو از تخــت فــرو کشــانیده شــدند 
ــی  ــوام ایران ــک از اق ــچ ی ــد، هی و می رفتن
ــلیک  ــم ش ــه ه ــک گلول ــا ی ــرای آن ه ب
نکردنــد. گلولــه هایــی کــه شــلیک شــدند، 
شــلیک شــادی و خشــنودی از رفتــن آنــان 
ــرا کــه آن هــا همــه ی پیوندهــا را  ــود، زی ب
ــاه  ــر رضاش ــد. اگ ــته بودن ــوام گسس ــا اق ب
حمایــت یکــی چنــد ایل بــزرگ را داشــت، 
دیگــری  معاملــه ی  او  بــا  انگلیســی ها 
ــود،  ــتیزی های خ ــا قوم س ــد. او ب می کردن
کار را بــر بیگانــگان آســان کــرده بــود 
ــوام در  ــش اق ــران واکن ــچ نگ ــا هی و آن ه

ــد.  ــت از او نبودن حمای
ــه در  ــود و ن ــن ب ــز همچنی ــوی دوم نی پهل
گریــز موقــت  ۲۵ مــرداد ۳۲ و نــه در 
خــروج نهایــی دیمــاه ۵۷ در حالــی وطــن 
را بــه ناگزیــر رهــا می کــرد کــه هیــچ قــوم 
ــن او  ــع رفت ــن و مان ــران، غمگی ــی نگ ایران

نشــدند. 
ــه  ــم، ک ــی مهاج ــال دولت ــر اقب ــا ب خوش
کشــور مقصــود فاقــد پیونــد ملــی و قومــی 
باشــد، و شــوربخت حاکمیتی کــه پیوندش 

بــا اقــوام گسســته باشــد. 
لزم بــه یــادآوری و تاکیــد اســت کــه 
ملیــون ایــران اغلــب نگاهــی دموکراتیــک و 
ملــی بــه مســئله ی اقــوام دارنــد، و ملیــون 
ایــن  در  انــدک  مرتبــه ای  قوم ســتیز  

ــد. ــان دارن جری

 ب( بایستگی حاکمیت: 
شــاه بــا تاکیــد بــر هویــت ملــی از هویــت 

قومــی و پیونــد بــا آن غافــل بــود. 
ادامه در صفحه 2

کامبیز نجفی

درباره اهمیت برگزاری رویدادهای ملی در همه استان های کشور

در رد انتساب نسخه مجهول از افسانه دده قورقود به قاجاریه؛

کورش و هخامنشیان 
در منابع عربی - اسامی

شهر ساسانی دربند 
به عنوان دروازه ایران

تبار و زبان بابک خرمدین 
چه بود؟

بررسی کارنامه علمی و اجرایی 
دکتر علیرضا مایی توانی؛

مورخی با دغدغه ایران
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قاجاریه با شاهنامه فردوسی عجین بودند
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دو

ادامه سرمقاله مســتند گوســان بــه کارگردانــی و نویســندگی ســولماز علیــزاده 
در ســینمای پــل معلــق مشــگین شــهر بــه نمایــش درآمــد. این 
مســتند کــه ســاخته ســال 1۳9۵ اســت بــه معرفــی ســه نوازنده 
و خواننــده فولکلــور آذری می پــردازد.  در زبــان پهلــوی اشــکانی 
و ساســانی بــه کســانی کــه ترانــه ملــی و مردمــی می خواندنــد و 

حماســه ســرایی می کردنــد گوســان یــا کوســان می گفتنــد. واژه گوســان تــا جایــی کــه 
مــی دانیــم در دو متــن فارســی بــه کار رفته اســت. یکــی از آشــناترین آنهــا، منظومــه 
ویــس و رامیــن می باشــد کــه ایــن واژه در آن بــه شــکل کوســان بــکار رفته اســت. برخی 
ــد.   ــان می دانن ــان ها در آذربایج ــنت گوس ــده س ــیق های آذری را بازمان ــن عاش محققی
درایــن فیلــم به ســه شــخصیت راوی پرداخته شــده کــه آخرین بازمانــدگان ایــن روایت 
گــران در شــهر اردبیــل هســتند. علی خوشــبخت تهیه کننــده این مســتند بوده اســت. 

نمایش مستند گوسان 

Culture
فرهنگ

و  شصت  برگزاری  از  ایران  کلیساهای  جهانی  پایگاه  مدیر 
پنجمین مراسم سالیانه قره کلیسا در چالدران خبر داد.

شرلی آودیان با اعام این خبر گفت: »با هماهنگی های انجام 
یافته با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیز همانند سالهای گذشته مراسم مذهبی سالیانه  امسال 
کلیساهای تادئوس با حضور زائران و عاقه مندان از سراسر کشور های مختلف 
جهان برگزار خواهد شد.« آودیان تصریح کرد: »در حاشیه این مراسم برپایی غرفه 
های مختلف از جمله صنایع دستی ارامنه را خواهیم داشت که در نوع خود قابل 
توجه است.« شصت و پنجمین مراسم سالیانه مذهبی قره کلیسا امسال از سوم 
تا پنجم مرداد ماه سال جاری در محل کلیسای تادئوس واقع در ۰۲ کیلومتری 

شهرستان چالدران برگزار خواهد شد.

چالدران میزبان شصت و 
پنجمین مراسم قره کلیسا 

ــای  ــی، کفش ه ــاله ارد  بیل ــر د  ه س ــا، د  خت کیمی
تابســتانی اش را کنــد  ه و عــرض خیابــان روبــروی 
ورزشــگاه رضــازاد  ه را بــا پشــتک و وارو مــی رود   و 
برمی گــرد  د  . خانــواد  ه اش انــگار خســته از هیاهــوی 
اطــراف، روی چمــن وســط بلــوار نشســته اند   
و بــا شــیرین کاری های د  خترشــان مشــغولند  . 
ــد    ــد   چن ــم و می گوی ــت می کن ــد  رش صحب ــا پ ب
ســالی می شــود   ژیمناســتیک کار می کنــد  . مــاد  ر، 
ــه  ــه توج ــال ک ــد   و ح ــویق می کن ــر را تش د  خت
ــای  ــود   موه ــد   می ش ــد  ه، بلن ــب ش ــا جل عکاس ه
ــه روز  ــا عصــر جمع ــد  . آن ه ــب کن ــا را مرت کیمی
ــا  ــد  . ب ــه می گذرانن ــان را این گون ــر خرد  اد   ش آخ
ــه  ــد   از این ک ــه ناامی ــد  ان و البت ــی خن چهره های
ــر،  ــاعت د  یگ ــک س ــد  ه. ی ــان نیام ــت گیرش بلی
ــارم  ــه چه ــود   از هفت ــازی خ ــن ب ــران د  ر اولی ای
ــال  ــا پرتغ ــل، ب ــا د  ر ارد  بی ــگ ملت ه ــال لی والیب
بــازی می کنــد   و ایــن شــهر از هفته هــا پیــش بــا 
بنرهــای نارنجــی و بنفــش VNL رنــگ و بــوی 

ــه خــود   گرفتــه اســت. د  یگــری ب
ــرا  ــه ماج ــه ب ــن زاوی ــم از ای ــار ه ــد   یک ب  ▫بیایی
نــگاه کنیــم: برگــزاری رقابتــی د  ر ســطح والیبــال 
ملت هــای جهــان د  ر شــهری مثــل ارد  بیــل چــه 
اهمیــت و تاثیــری د  ارد   و چه فعل و انفعالتی را د  ر 
جامعــه ای نســبتاً کوچــک رقــم می زنــد  ؟ واقعیــت 
ایــن اســت کــه ورزش بــه عنــوان آیینــی انســانی، 
از رویکــرد   گلوبــال د  ر امــان نمانــد  ه و بــا پیونــد  ی 
ــه و  ــگ، جامع ــا فرهن ــه ب ــتحکم تر از همیش مس
ــد  ن  ــد   جهانی ش ــا رون ــود   را ب ــان خ ــارت چن تج
هماهنــگ کــرد  ه اســت کــه امــروز تصــور د  نیــای 
ــه  ــد  . وج ــر می رس ــه نظ ــال ب ــد  ون ورزش مح ب
بــارز ایــن رونــد  ، همــان نــگاه رویــد  اد  ی و آیینــی 
اســت کــه نمــود   آن را د  ر رقابت هــای نوپــای 
ــاید   د  رک  ــم و ش ــا می بینی ــگ ملت ه ــال لی والیب
همیــن نکتــه بــود  ه کــه فد  راســیون جهانــی 
والیبــال را بــه صرافــت برگــزاری ایــن رویــد  اد   د  ر 
ــف  ــای مختل ــهرها و قاره ه ــی و ش ــطح جهان  س

اند  اخته است.
هفتــه گذشــته، ارومیــه و ایــن روزهــا ارد  بیــل د  ر 
چنیــن فضایــی میزبــان والیبالیســت های جهــان 
بود  نــد  . آن چــه البتــه ارد  بیــل را متمایــز می کنــد   
ــن ســطح د  ر آن،  این کــه برگــزاری رقابتــی د  ر ای
ــهر  ــت. ش ــرد   اس ــه ف ــر ب ــاد  ر و منحص ــی ن اتفاق
کوچکــی بــا جمعیــت تقریبــاً پانصــد   هــزار نفــر، 
ــاد  ش  ــام ارکان و ابع ــا تم ــه ب ــت ک ــی اس طبیع
د  رگیــر رویــد  اد  ی چنیــن مهــم و بین المللــی 
و  واکنش هــا  این کــه  طبیعی تــر  و  شــود   
ــرات  ــی، اث ــاد   محل ــت کم د  ر ابع ــی آن د  س حواش
حالــت  د  ر  کــه  برانگیــزد    را  واکنش هایــی  و 
چنیــن  د  ر  می کشــد    طــول  ســال ها  عــاد  ی 
محیــط کوچکــی فرصــت ابــراز آن د  ســت د  هــد  . 
ــان  ــرعین، میزب ــتی س ــهر توریس ــای ش هتل ه
ــه  ــد  ه اند   ک ــافرانی ش ــز مس ــت ها و نی والیبالیس
سفرشــان را بــا زمــان رویــد  اد   هماهنــگ کرد  ه انــد   
و اد  ارات و شــهرد  اری ها بــه طــور مشــهود  ی 
چنــد   برابــر روزهــای عــاد  ی تــاش می کننــد   تــا 
آبــرود  اری کننــد   و ایــن تــازه وجــه زیرســاختی و 
اقتصــاد  ی ماجراســت. د  ر چنیــن هیاهویــی، یکــی 
ــد  ا  ــل پی ــس شــورای شــهر ارد  بی ــل ریی ــم مث ه
ــام  ــتاگرامش اع ــه اینس ــه د  ر صفح ــود   ک می ش
ــای  ــد  ن بلیت ه ــه نش ــر فروخت ــه خاط ــد   ب کن
نمایشــی  و  توزیــع گزینشــی  و  زنــان  ویــژه 
ــه  ــد   و ب ــس می د  ه ــود   را پ ــت VİP خ آن، بلی
ورزشــگاه نمــی رود   و باقــی ماجراهــا. بــرای د  رک 
ــید   و  ــی باش ــد   ارد  بیل ــا، بای ــوع ام ــت موض اهمی
ــوزه  ــی د  ر ح ــن موج ــاد   چنی ــه ایج ــد   ک بد  انی
ــان د  ر شــهری  مطالبــات شــهروند  ی و حقــوق زن
ــرف اول  ــنتی د  ر آن ح ــبات س ــوز مناس ــه هن ک
ــرو  ــی از کار و نی ــه حجم ــد   چ ــد  ، نیازمن  را می زن

است.

ــرد  ه و  ــا ک ــت را مهی ــن فرص ــال ای ــال والیب ح
ــا تمــام ابعــاد   آن د  ر حــال اجراســت.  نمایــش، ب
بــه رویکــرد   فد  راســیون جهانــی د  ر پخــش 
ــتفاد  ه از  ــد  : اس ــت کنی ــا د  ق ــی بازی ه تلویزیون
گوینــد  ه د  اخــل ســالن و موســیقی میکــس شــد  ه 
بــا جریــان بــازی؛ عبارت هــای شــورانگیزی 
 monter block، super spike، مثــل 
mega rally و ... کــه بــه فراخــور روی صفحات 
تلویزیونــی و ســالن بــازی نقــش می بند  نــد  ؛ تــم 
رنگــی و فونــت اختصاصــی رقابت هــا؛ ایــن یــک 

ــه  ــه از کلم ــت ک ــئونی اس ــام ش ــا تم ــو« ب »ش
ــال، د  ر  ــا والیب ــم و ورزش و اینج ــن د  اری د  ر ذه
ــه  ــت ک ــی اس ــرگرمی بزرگ ــد   س ــت تولی خد  م
ــروز  ــر ام ــی بش ــوان آن را از زند  گ ــر نمی ت  د  یگ

جد  ا کرد  .
وارد    بایــد    و  می شــود    شــروع  د  ارد    بــازی 
ــواد  ه اش هــم جمــع  ســالن شــوم. کیمیــا و خان
ــون  ــه و تلویزی ــه خان ــد   و ب ــه برون ــد   ک کرد  ه ان
برســند  . وقــت خد  احافظــی، د  یگــر نشــانی 
ند  اشــتن  بــرای  اولیــه هــم  از آن حســرت 

ــد    ــد  ه بود  ن ــط آم ــه فق ــگار ک ــت. ان ــت نیس بلی
عصــر جمعــه ای را بگذراننــد   و چــه خــوب کــه 
ــی و  ــت د  اد  ه و عکس ــم د  س ــی ه ــتک واروی پش
ــرا  ــکل اج ــن ش ــه بهتری ــش، ب ــی. نمای فیلم
ــیون  ــه فد  راس ــم ک ــر می کن ــت. فک ــد  ه  اس ش
جهانــی والیبــال هــم د  ر نهایــت چنیــن هد  فــی 
د  اشــته و د  ســت کم این جــا د  ر ارد  بیــل، بــه 
ــب.  ــرای مخاط ــی ب ــور اجتماع ــید  ه؛ ش آن رس
نمایــش  به مثابــه  ورزش  از  کــه   چیــزی 

به د  ست می آید  . 

درباره اهمیت برگزاری رویدادهای ملی در همه استان های کشور

شو ر میهن دوستی در ار دبیل  و ار و میه

عیسی عظیمی

عیسی عظیمی - ارد  بیل و ارومیه د  ر حالی اواخر 
خرد  اد   و اوایل تیر میزبان هفته های سوم و چهارم 
پیش تر  که  بود  ند    جهان  ملت های  والیبال  لیگ 
برای  شهرستان ها  توانایی  مورد    د  ر  ترد  ید  های 
د  اشت.  وجود    سطح  این  د  ر  رقابت هایی  میزبانی 
پس از کش وقوس های فراوان اما این میزبانی به 
این د  و شهر د  اد  ه شد   و نتیجه، همان چیزی بود   که 
 منتقد  ان مرکزگرایی به آن باور د  اشتند  : ما می توانیم!

موضوع مهم تر اما نه صرفاً پتانسیل برگزاری این 
مسابقات، بلکه نیز شوری بود   که این رقابت ها د  ر 
اند  اخت.  راه  به  ایران  غرب  استان شمال  د  و  این 
ارومیه البته به نوعی مهد   والیبال به شمار می رود   
به  توجه  با  بازی ها  از  استقبال  بود   که  و طبیعی 
سابقه والیبالی شهر و حضور تیم های ارومیه ای د  ر 
سطح اول والیبال ایران پرشور و چشمگیر باشد  . 
و  رضازاد  ه  نفری  هزار  شش  سالن  با  نیز  ارد  بیل 
میزبانی از چند   روید  اد   جهانی و آسیایی د  ر سطوح 
را  لزم  زیرساخت های  بود    د  اد  ه  نشان  پایین تر 
برای میزبانی د  ر اختیار د  ارد   اما نکته ویژه، تاش 
و جنب وجوشی بود   که از مد  ت ها قبل د  ر استان 

به راه افتاد  ه بود  . تمام د  ستگاه های د  ولتی د  ر کنار 
به د  ست هم د  اد  ه  فعالن بخش خصوصی د  ست 
بزرگ  آزمون  این  از  استان کوچک  این  تا  بود  ند   
سربلند   بیرون آید  . هتل های سرعین، شهر کوچکی 
با ۵ هزار نفر جمعیت د  ر بیست کیلومتری ارد  بیل 
که پس از مشهد   بیشترین تراکم هتل و مهمانپذیر 
را د  ر ایران د  ارد  ، با سطح اشغال تقریباً صد  د  رصد  ی 
که  بود    فصلش  این  همیشگی  مسافران   میزبان 
می خواستند   شب های سفر را این بار د  ر همسایگی 
گشت  کنند  .  سپری  ایران  والیبال  ستاره های 
کوتاهی د  ر خیابان های ارد  بیل و سرعین، نشان از 
تکاپویی د  اشت که برای برگزاری آبرومند   رقابت ها 
انتظامی  نیروی  و  شهرد  اری  از  و  بود    جریان  د  ر 
 تا هتل د  ار و مغازه د  ار را د  رگیر خود  ش کرد  ه بود  .

این  کیفیت  که  باشد    آن  خوش تر  شاید    و 
د  ر  د  یگران!  حد  یث  د  ر  آید    گفته  میزبانی، 
استرالیا  ملی  تیم  بازیکنان  عکس  حالی که 
پارک  رویال  آبد  رمانی  استخر  د  ر  د  اشتند    که 
شبکه های  د  ر  می کرد  ند    بازی  والیبال  سرعین 
اجتماعی د  ست به د  ست می شد  ، رافائل ُکر، ستاره 

استوری  د  ر  که  فیلمی  روی  فرانسه  ملی  تیم 
اینستاگرامش از استقبال مرد  م از اتوبوس حامل 
بود    گذاشته  ارد  بیل  خیابان  های  د  ر  تیم  این 
می گفت:  قد  رشناسانه  و  تمجید  آمیز  لحنی  با 
آمد  ه اند  !«. استقبالمان  با  شانزه لیزه  د  ر   »انگار 

نبود  .  میزبانی  این  ماجراهای  تمام  اما  این 
از  ارومیه د  ر شب های پس  ارد  بیل و  خیابان های 
ایران د  ر  بود   که پرچم  از مرد  می  بازی ها، آکند  ه 
بود  ند    اند  اخته  راه  به  شاد  ی  کارناوال های  د  ست، 
و د  ر فضایی کمتر تجربه شد  ه، به جشن و سرور 
د  رخشش  با  ایران  تیم  اگرچه  بود  ند  .  مشغول 
ستاره هایش پنج بازی از شش بازی خانگی اش را 
با پیروزی پشت سر گذاشت، اما آن چه که مسلم 
چند  انی  ارتباط  خیابانی  کارناوال های  این که  بود   
به نتیجه ی بازی ها ند  اشت و برپایی آن حتی پس 
از شکست د  ر بازی آخر مقابل فرانسه نشاد  ن د  اد   
د  ورهمی های  برای  است  بهانه ای  تنها  والیبال 
خانواد  گی د  ر شهر. جشن بزرگی با تم پرچم های 
ما  د  اشت:  روشنی  پیام  و سرخ که  و سفید    سبز 

ایران را د  وست د  اریم.

ــت کان  ــکار و  غفل ــای آش ــک خط ــز در ی ــامی نی ــوری اس جمه
تاریخــی هــم از هویــت ملــی غافــل مانــد، و هــم در پیونــد بــا اقــوام 

ــوده اســت.  ــق نب ــی موف ایران
حاکمیت هــای ملــی )و نیــز ملــت ایــران( بایســته اســت کــه ضمــن 
حفــظ یگانگــی ملــی،  هویــت قومــی آن هــا را بــه رســمیت بشناســند، 
ارج بگذارنــد و خــود را موظــف بداننــد کــه پاســخگوی مطالبــات بومی 
آن هــا باشــند. زبــان فارســی را بــه عنــوان زبــان ملــی و مشــترک، و نیز 
عنصــر  یگانــه بخشــی ملــت ایــران نگاهبــان باشــند، امــا زبان مــادری 
اقــوام را نیــز دریابــد و آن را نــه معــارض زبــان ملــی، بلکــه مایــه ی قوام 

ــف کنند.  آن تعری
ــال های  ــزی س ــز و مرکزگری ــنودی از مرک ــده ای از ناخش ــش عم بخ
اخیــر اقــوام و مناطــق مــرزی، محصــول غفلــت حاکمیــت در اجــرای 
ــدم  ــادری و ع ــان م ــت. زب ــوده اس ــی ب ــن نواح ــاه در ای ــعه و رف توس
توســعه ی اقتصــادی در مناطــق قوم نشــین بهتریــن و تنهــا بهانــه در 
دســت گروه هــای تجزیــه طلــب بــوده اســت. توجــه دموکراتیــک بــه 
ــی  ــان را ته ــرد و دستش ــران می گی ــه از جدایی س ــی بهان ــوام ایران اق
ــی و  ــادی، اجتماع ــعه ی اقتص ــه در توس ــت ک ــف اس ــد. تکلی می کن

فرهنگــی مناطــق قــوم نشــین بکوشــند. 
ــور  ــت کش ــد در مدیری ــا بای ــالری، آن ه ــته س ــت از شایس ــی غفل ب
ــهامداران و  ــان و س ــود را صاحب ــوام، خ ــا اق ــوند ت ــارکت داده ش مش
ــر خودی هــای فرامــوش شــده.  ــه غی ــد، ن ــک بدانن ــن مل ــان ای مدعی
ــه  ــویی در توج ــوام، از س ــه اق ــام ب ــرد نظ ــزرگ در رویک ــض ب درتناق
ــد، از ســوی دیگــر در برخــورد  ــه مناطــق قومــی کــم کاری می کن ب
ــا گروه هــای پانیســتی واکنشــی غافــل و منفعــل دارد. هــم ســبب  ب
ــای  ــا توطئه ه ــش ب ــم در چال ــد، ه ــا شــده ان ــر آن ه ــی و قه نارضایت
ــه  ــد؛ ب ــته دارن ــتی بس ــد دس ــک می کنن ــا را تحری ــه آن ه ــران ک انی
ــی ســر پانترکیســم در  ــران ســتیز و جدای ــده ی ای ــال پدی ــوان مث عن

ــن ناکارآمــدی اســت. ــه ای از ای ــور نمون ــم تراکت ــده ی تی پدی

 ج( شایستگی اقوام: 
اقــوام ایرانــی نیــز شایســته اســت کــه مطالبــات قومــی خــود را در پرتو 

منافــع ملــی تبییــن کنند. 
بــدون توهــم دیگــر گریــزی و دیگــر ســتیزی، امــا بایــد همــواره پیــش 
ــز  ــگان هرگ ــخ، بیگان ــه ی تاری ــه در همیش ــیم ک ــته باش ــم داش چش
ــه آن هــا  دلســوزان ایــن ســرزمین و ملــت نبــوده انــد و دل بســتن ب
یــک امیــد واهــی و رویکــرد اشــتباه اســت. هیــچ کشــوری بــرای رفــاه، 
نجــات و آزادی مــا پــول مفــت خــرج نمــی کنــد و هــر کــس ایــن جــا 

ــد. ــه امیــد هوســی می آی ب
 راه بــرون رفــت از چالش هــای قومــی و تنهــا راه نجــات، یگانگــی ملــی 
اســت. یگانگــی ملــی دموکراتیــک کــه ایــران را بــرای همــه ی ایرانیان، 

و همــه ی ایرانیــان را مالــک ایــران می دانــد. 
ــا  ــود را دارد، ام ــه ی والی خ ــی مرتب ــان مل ــداز، زب ــن چشــم ان در ای
ــی  ــیم نم ــه دو تقس ــک و درج ــه ی ــه درج ــا ب ــا و گویش ه زبان ه
شــوند. شایســته ســالری یــک اصــل عقانــی اســت، امــا ملــت و اقوام 
را خــودی و غیــر خــودی نمــی پنــدارد. جغرافیــای ایــران را بــه مرکز و 
پیرامــون خــط کشــی نمــی کند، بلکــه همه جــای ایــران مرکز اســت. 
توســعه، رفــاه و امنیــت ســهم همــه ی مــردم ایــران اســت، نــه فقــط 

میــراث مرکزهــا. 
ــگاری در توســعه ی مناطــق  ــز ســهل ان ــی، و نی ــت مل ــت از هوی غفل
مــرزی و قــوم نشــین، بــه عــاوه ی بهانــه جویــی و توطئــه ی دشــمنان 
ایــن مــرز و بــوم ســبب ســاز چالش هــای قومــی معاصــر اســت. تــا دیر 
نشــده اســت ایــن غفلت و ســهل انــگاری را جبــران کنیم، پیــش از آن 

کــه بانــگ برآیــد خواجــه برفــت. 

سطح محوطه ی تاریخی »آتشگاه« محصور در بین خانه های روستای 
که براثر زلزله دهه ۷۰  »آتشگاه« در اردبیل، از بقایای معماری دوران اخیر 
کبرداری و  تخریب و متروک شده، پوشیده شده و مردم منطقه در آن خا
دخل و تصرف می کنند، یعنی شاهد ورود آسیب بسیار جدی و همچنین 
که نیاز به پژوهش های جدی را  تهدیدات پیرامونی در این محوطه ایم 

برای حفاظت بیشتر از این محوطه را دوچندان می کند. 
گمانه زنی محوطه تپه آتشگاه -  محمد علیزاده سوا - سرپرست هیأت 
گمانه زنی های  گفت: بر اساس شواهد بدست آمده از  با اعام این خبر 
باستان شناسی، آغاز استقرار در محوطه آتشگاه اردبیل به اواسط هزاره 
که  اول پیش از میاد برمی گردد و بقایای دیواره های سنگی مستحکمی 
گمانه این محوطه شناسایی شده احتماا مربوط به دیواره  در چند 

دفاعی یک قلعه استقراری است. 
این باستان شناس با بیان این که برجستگی این تپه نسبت به زمین های 
از سمت جنوب  و  گرفته  را خانه های روستایی  که دورتادور آن  مجاور 
کاما آشکار بوده و سطح آن از بقایای خانه های  محدود به دره است، 
پوشیده   ۷۰ دهه  زلزله  جریان  در  روستائیان  شده  تخریب  و  قدیمی 
شده است، ادامه داد: دیوارهای سنگ چین، نخاله های ساختمانی و 
گسترده ای از محوطه را پوشانده و فقط بخش  فضوات حیوانی سطح 

کوچکی از شمال و غرب محوطه سالم به نظر می رسد. 
او با بیان اینکه بر اساس شواهد سفالی موجود در سطح محوطه قدمت 
این تپه به دوران تاریخی تا قرون میانی اسامی نسبت داده شده، بیان 
کرد: وسعت این محوطه در حدود ۱۴۰ متر طول شمالی - جنوبی و ۱۳۰ 
متر عرض شرقی – غربی است که بیشتر دانسته های ما از دوران مختلف 
گرفته پیرامون دریاچه ارومیه  کاوش های صورت  شمال غرب بر اساس 
کنده  کاوش به صورت پرا است.وی با اشاره به این که به جز چند مورد 
چندانی  مطالعاتی  پروژه های  هنوز  اردبیل،  استان  گورستان های  در 
مانند کاوش یا بررسی و شناسایی به صورت سیستماتیک در این منطقه 
)شهرستان سرعین( صورت نگرفته است و می توان با اتکاء به داده های 
باستان شناختی دست اوِل حاصل از انجام بررسی باستان شناختی در 
شهرستان سرعین و کاوش محوطه های شاخص مانند آتشگاه خاء های 

مطالعاتی موجود در شرق شمال غرب را تا حدودی پر کرد.

خانه ها شواهد تاریخی آتشگاه اردبیل 
را محصور کرده اند
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ــث ه ــد در حدی ــه آی ــران، گفت ــر دلب ــه ِس »خوشــتر آن باشــد ک
دیگــران«، ذکــر فضیلت هــای اســتاد گرانقــدر پژوهشــگاه، آقــای 
دکتــر علیرضــا ُمایی توانــی، پیــش از توصیــف در ایــن نوشــته، 
ــی  ــخ بازگوی ــوم تاری ــگران عل ــتادان و پژوهش ــان اس ــد از زب بای
ــی، از  ــتاد مای ــع اس ــر تواض ــه خاط ــه ب ــانی ک ــا کس ــود ت ش
مراتــب علمــی و انســانی ایشــان کــم خبرنــد، بداننــد گوهــِر ناب 
را گــر چــه بــه رایــگان در نــزد مــا ودیعــت اســت امــا بایــد گوهر 
شــناس بــود، چــرا کــه ظرفــا گوینــد قــدر زر، زرگــر شناســد قدر 
گوهــر، گوهــری. گرچــه بــر اصحــاب علــوم انســانی، شــخصیت 

علمــی دکتــر مایی روشــن 
ــت  ــته اس ــا شایس ــت ام اس
پیشــینه  بــه  نیم نگاهــی 
مدیریتــی و کارنامــه علمــی 
ــا  ــیم ت ــته باش ــان داش ایش
ــیرین  ــظ  ش ــول حاف ــه ق ب
ســخن، خــوش بــود گــر 
محــک تجربــه آیــد بــه 
ــا ســیه روی شــود  میــان، ت

ــد. ــش باش ــه در او غ آنک
ــی  ــه مدیریت ــورد تجرب در م
دکتــر مایی توانــی آنچــه 
کــه وی را از برخــی متمایــز 
می ســازد، ســامت، اخــاق 
خســتگی ناپذیر  تــاش  و 
شــغلی  عرصــة  در  وی 
ــخن  ــن س ــاهد ای ــت. ش اس
را کارنامة آموزشــیـ  شــغلی 
می ســازد.  نمایــان  وی 
اســت  روشــن  چنانکــه 
ایشــان از دوران تحصیــل 
دولتــی  دانشــگاه های  در 
تــا  کشــور  اول  ســطح 

را طــی  پلکانــی  ارومیــه، مســیری  عضویــت در دانشــگاه 
نمــوده اســت. همچنیــن از ِســمت ریاســت پژوهشــکده تاریــخ 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــت پژوهش ــا معاون ت
ــجویان و  ــر دانش ــی را از منظ ــیار موفق ــة بس ــی، کارنام فرهنگ
ــر  ــت اگ ــراق اس ــت. دور از اغ ــته اس ــگاه داش ــتادان پژوهش اس
ــن  ــی یکــی از کوشــاترین و موفق تری ــم اســتاد مایی توان بگویی
ــی اســت  ــوده اســت. کاف ــوم انســانی ب معاونیــن پژوهشــگاه عل
طالبِ علمــی، مصاحبتــی کوتــاه بــا وی در زمینــه علمــی و 
ــه ای،  ــاق حرف ــه اخ ــک ب ــدون ش ــید ب ــته باش ــا کاری داش ی
ــد  ــراف خواه ــتمر کاری وی اعت ــاش مس ــتادی و ت ــش اس من
کــرد. ناگفتــه نمانــد البتــه در طــی ایــن مســیر، ایــن پژوهشــگر 
صاحب نــام علــوم تاریخــی، از ِســمت های شــغلی از جملــه 
ریاســت پژوهشــکده تاریــخ، ریاســت بنیــاد دانشــنامه نگاری و.. 
ــت نامه  ــی در کاس درس سیاس ــه نوع ــا ب ــرد ت ــر ک صرف نظ
شــغل  دو  او  کــه  کــس  آن  »هــر  نظام الملــک:  خواجــه 
ــی  ــره قبول ــد« نم ــل باش ــر خل ــغل ب ــر دو ش ــواره ه  دارد، هم

کسب کرده باشد.
 بازخوانــی کارنامــه علمــی دکتــر مایی توانــی، نشــان از 
شــخصیت علمــی چنــد وجهــی وی دارد. شــمار و تنــوع کارهای 
پژوهشــی ایشــان نمایانگــر و مؤیــد ایــن نظــر اســت. از مهم ترین 
آثــاری وی می تــوان بــه: »مشــروطه و جمهــوری؛ ریشــه هــای 
نابســامانی نظــم دمکراتیــک ایــران«، »گفتمــان تاریــخ نــگاری 
رســمی دوره پهلــوی؛ پیرامــون رضاشــاه«، »از کاوه تا کســروی«، 
»ســه روحانــی دگــر اندیــش« اشــاره کــرد. افــزون براین هــا بایــد 
از کتــاب »درآمــدی بــر روش پژوهــش در تاریــخ« اســتاد مایــی 

اشــاره کــرد کــه بــا آفرینــش ایــن عصــر، خدمــت فراونــی 

را بــه دانشــجویان و آموزشــگران حــوزه روش تحقیــق در تاریــخ 
انجــام داد. دیگــر جنبــه مهــم از کارنامــه علمــی دکتــر مایــی را 
بایــد در ترویــج سلســله نشســت ها و همایش هــای نقــد کتــاب 
و متــون تاریخــی در پژوهشــگاه عنــوان کــرد. در واقــع ایشــان 
بــا توجــه بــه حــوزه نقــد و بررســی کتاب هــای تاریخــی، یــک 
ــا  ــی گرانبه ــوم تاریخــی و میراث ــی عل ــان اهال ــو در می ســنت ن
ــادگار گذاشــت کــه خوشــبختانه  ــه ی در دانشــگاه های کشــور ب
تاکنــون رواج دارد. دیگــر مشــخصه درخشــان در کارنامــه 
علمــی ایــن اســتاد توانــا، برگــزاری سلســله نشســت های 
تاریخــی بــه صــورت هدفمنــد و منظــم اســت. در حقیقــت وی 
ــأله یابی  ــه »مس ــی از جمل ــم تاریخ ــائل مه ــر مس ــد ب ــا تأکی ب
در پژوهش هــای تاریخــی«، »مســأله ایــران«، »مفهــوم در 
ــگاری«  ــای آموزشــی تاریخ ن ــران«، »سلســله کارگاه ه ــخ ای تاری
کوشــید تــا از یکســو بــه پرســش های روز و چالش انگیــز اهالــی 
تاریــخ، پاســخ های علمــی و 
متکثــر از زبــان اســتادن 
و  داخــل  در  دانشــگاهی 
ــد و  ــت ده ــه دس ــارج ب خ
از ســوی دیگــر بــا برگــزاری 
نشســت ها،  نظام منــد 
ــش  ــه انباشــت علمــی دان ب

تاریــخ کمــک کنــد.   
دنبــال  بــه  نوشــته  ایــن 
معــدود  بــه  پاســخ گویی 
ــای  ــا غرض  ه ــه ب ــرادی ک اف
هدف هــای  و  شــخصی 
ــب  ــه تخری ــدام ب ــاص، اق خ
و توهیــن اســتادان به نــام 
پژوهشــگاه علــوم انســانی 
فرهنگــی  مطالعــات  و 
چــرا  نیســت؛  می کننــد، 
اخــاق  و  صداقــت  کــه 
دانشــگاهی ایــن افــراد در 
ادبیــات خــارج از منطــق 
ــا  ــت. تنه ــکار اس ــان آش آن
ــد  ــث، چن ــرورت بح ــه ض ب
می شــود:  طــرح  نکتــه  ای 
نخســت، افــرادی کــه اســتادان و مدیران پژوهشــگاه را بــه بیماری 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــد تنه ــدید،  روان کاوی! می کنن ــرس ش ت
اســتادان هشــیار پژوهشــگاه، ایــن اشــخاص معــدود را از تخریــب 
مســتمر و نقــد یکجانبــه بزرگانــی چون دکتــر طباطبایــی برحذر 
می دارنــد. بایــد بــه اینــان یــاددآور شــد نقــد عالمانــه بــا تخریــب 
هدفمنــد متفــاوت اســت. چنــان کــه آگاهیــم در نشســت های بــه 
اصطــاح نقــد دکتــر طباطبایــی نــه از شــخص و اجــازه مؤلــف 
خبــری اســت و نــه از موافقیــن آثــار دکتــر طباطبایــی؛ همچنین 
ــن  ــنده و موافقی ــاب نویس ــت  ها، در غی ــه نشس ــن گون ــداد ای تع
ــا ایــن نشــانه ها، آیــا مخاطــب  آراء وی، قابــل ماحظــه اســت؛ ب
نبایــد بــا خــود نتیجــه بگیــرد کــه اینگونــه نشســت ها بــا اهــداف 
و اغــراض شــخصی دنبــال می شــوند؟! دوم اینکــه، اگــر اســتاد یــا 
ــه نشســت ها و نحــوه برگــزاری  ــا اینگون ــری از پژوهشــگاه ب مدی
آن هــا مخالفــت کنــد وی را بــه آریایی گرایــی متهــم و خــود را بــه 
زیــور پان اســامیت مزیــن می کننــد. آیــا ایــن گفتمــان، نگاهــی 
ــت  ــا مســأله و محوری ــزاری از اســام اســت؟ آی جــز اســتفاده اب
قــرار دادن زبان هــای قومــی و بــه حاشــیه رانــدن زبــان رســمی 
فارســی در آثــار و نشســت ها هدفــی جــز تضعیــف هویــت ایرانــی 

ــت؟  نیس
ــی  ــه در پوشــش های هویت ــن شایســته اســت کســانی ک بنابرای
نمادیــن  و ایدئولوژی هــای غیــر وطنــی، بــه اســتادان مســلّم علوم 
ــه  ــد، توصی ــواب می زنن ــاروا و ناص ــای ن ــب ه ــی، برچس تاریخ
ــران  ــای خــود را حــول محــور ای ــه دغدغه ه ــه همدلن ــم ک کنی
قــرار دهنــد. نابجاســت اگــر اینــان بــرای بزرگ نامــی، پنجــه بــر 
روی بــزرگان خــود کشــند کــه کــردگار را عدالتــی اســت بــس 

کارآمــد. 
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چنین است رسم سرای کهن

به جای خانم موگرینی، خوسپ بورل وزیرخارجه چپگرای اسپانیا برای مسئولیت امورخارجه اتحادیه اروپا نامزد 
شده که اگر این جایگاه را به او بسپارند، خبر خوبی برای ایران است. لبی عربستان و اسرائیل هم بشدت علیه 
بورل در تکاپوست. آقای بورل طرفدار برجام و خواهان تاش برای حفظ آن است، تصمیم اخیر ایران برای 
افزایش غنی سازی اورانیوم را نیز ناساز با برجام نمی داند. انقاب ایران را ستوده، سیاست ایران را در سوریه 
مثبت دانسته و مخالف سرسخت ترامپ است تا جایی که او را گاوچران خوانده است. خوسپ بورل از قوم 

کاتالن اما مخالف سرسخت استقال کاتالونیاست. او که چند سال بود از سیاست کناره گرفته و روی فن آوری زیستی و انرژیهای 
جایگزین کار می کرد، برای مبارزه با جنبشی که برای استقال کاتالونیا به راه افتاد، به سیاست بازگشت. گذشته از جدایی طلبی، 
با فدرالیسم نیز مخالف است و کتابی درباره زیانهای اقتصادی نظام فدرال نوشته است. حتی از به زندان انداختن رهبران جنبش 
استقال کاتالونیا نیز حمایت کرده است. خوسپ بورل مهندسی است که اقتصاددان شده و تالیفات متعددی در اقتصاد دارد. از 
اعضای قدیمی حزب سوسیالست کارگران اسپانیاست و تا رهبری این حزب هم پیش رفت. با به قدرت رسیدن سوسیالیستها در 

دهه هشتاد میادی وزیر دارایی شد، سالها وزیر بود و سپس به پارلمان اروپا راه یافت و سه سال هم رئیس این پارلمان بود.

جانشین موگرینی هوادار 
ایران و مخالف جدایی طلبی

چند روز اخیر در فضای مجازی مطلبی در مورد کشف نسخه قاجاری دده 
قورقود منتشر شده است، بدیهی است که کشف هر اثر فرهنگی و هنری 
قاجار  عصر  فرهنگ  و  تاریخ  پژوهشگران  برای  قاجاریه  عصر  به  مربوط 
دلگرم کننده  و مسرت بخش است، اما در این میان باید مراقب بود که از 
دامن زدن به اخبار جعلی و زرد نیز پرهیز کرد. در مورد این خبر چند نکته 

لزم به ذکر است:
1. بر فرض صحت کامل اظهارات شخصیت محترمی که به عنوان کاشف 
این نسخه مطرح شده است، باز قابلیت انتساب این نسخه به کتابخانه های 
سلطنتی قاجاریه و شخص آقا محمدخان به شدت قابل تردید است، این که 
شخصی در کتابفروشی ادعا کرده از خاندان قاجار است یا مدعی شده این 
نسخه در کتابخانه آقا محمدخان بوده، از نظر علمی و منطقی مطلقا ارزشی 
ندارد، چرا که در وهله اول ممکن است آن فرد فروشنده کتاب ادعای کذبی 
را مطرح کرده باشد و بر فرض که صادق هم بوده باشد ممکن است اطاعاتی 
که داشته نادرست بوده باشد، آن چه که مسلم است این که کتاب های 
متعلق به کتابخانه سلطنتی شاهان قاجار به فرزندان و اولد آنان به ارث 
نرسیده بلکه جزیی از کتابخانه سلطنتی بوده و عمدتا در این کتابخانه یا 
کتابخانه مجلس و سایر مراکز  عمومی نگهداری می شود. اگر تعدادی کتاب 
هم به هر شکلی از کتابخانه خارج شده باشد در اختیار مجموعه داران بزرگ 
است و نه هر شخصی که بخواهد کتاب را در کتابفروشی های میدان انقاب 

بفروش برساند. 
۲. عدم انتساب کتاب به کتابخانه سلطنتی قاجاریه به معنای رد وجود این نسخه 
نیست بله ممکن است این نسخه وجود داشته باشد و اتفاقا متعلق به دوره قاجار 
 نیز باشد اما دلیل معتبری برای انتساب آن به کتابخانه شاهان قاجار ارایه نشده 

است. 
۳. شاهان قاجار به هویت قبیله ای خود که ریشه های ترکی و مغولی داشته 
عاقه داشتند و به همین دلیل برخی از شاهزادگان قاجاریه مانند فرزندان 

حسنعلی میرزا شجاع السلطنه نیز نام های مغولی هم چون : هاکو و اباقان 
داشتند، اما آن چه برای شاهان قاجار به عنوان پادشاهان ایران اصل بود هویت 
ایرانی بوده است که در ذیل ابراز تعلقات شیعی و باستانی و اسطوره ای ظهور 
می یافته است و البته با هویت ترکی آنان نیز تعارضی نداشته است، درست 
است که نام چهار شاهزاده قاجار نام مغولی بوده ولی تعداد بسیار بیش تری نام 
امامان معصومین علیهم السام و شخصیت های نمادین شیعی و نیز شاهان 

و بزرگان ایران باستان و شاهنامه بوده است. 
۴. جدای از تعلق یا عدم تعلق نسخه ای از دده قورقود به کتابخانه های 
شاهان قاجار، مسلم است که دده قورقود و داستان های آن جایی در میان 
پادشاهان قاجار باز نکرده است چنانچه در کتاب ها و دست نوشته های 
متعدد پادشاهان و شاهزادگان و نخبگان عصر قاجار اعم از ترک زبان و غیر 

ترک زبان، هیچ اشاره ای به دده قور قود وجود ندارد. 
۵. آثار فرهنگی مورد عاقه شاهان قاجار، شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ 
و خمسه نظامی و گلستان و بوستان سعدی بوده است.چنانچه فرهاد میرزا 
معتمد الدوله، با آه و افسوس از زیارت آرامگاه حضرت نظامی یاد می کند، 

بسیاری از شاهزادگان قاجار نیز چنین نام هایی داشتند: 
اردشیرمبرزا ، انوشیروان میرزا، ایرج میرزا، کیومرث میرزا، بهمن میرزا، بهرام 
میرزا، پرویز میرزا، جهانگیر میرزا، داراب میرزا، رستم میرزا، ساسان میرزا، 
سیامک میرزا، سیاوش میرزا، شاپور میرزا، شاهرخ میرزا، طهماسب میرزا، 
کیکاووس میرزا، کیخسرو میرزا، کیقباد میرزا و خسرو میرزا و فرهاد میرزا 

بودند.
همگی این اسامی از شاهنامه اخذ شده بودند که نشان دهنده عجین بودن 

کامل قاجاریه با فرهنگ شاهنامه است. 
۶. قاجارها نیز مانند بسیاری از ایات ترک تبار و ترک زبان هم چون: افشارها 
و بیات ها و قشقایی ها و.... به هویت قبیله ای وعشیره ای شان عاقه مند بودند 
ولی آن را در تضاد و تعارض با هویت ایرانی تعریف نکردند و عایق فرهنگی 
و هنری شان و از جمله عشق عمیق آنان به حلقه وصل فرهنگ ایرانی یعنی 
شاهنامه فردوسی در دل تاریخ ثبت شده و مظاهر آن متعدد است. کتاب دده 
قور قود هم به عنوان یک اثر فرهنگی ترکی، می توانسته مورد عاقه قاجارها 
 قرار بگیرد ولی در مجموع رد پایی از آن در فرهنگ و هنر عصر قاجار به جای 

نمانده است.

محمدعلی بهمنی قاجار

به تد  بیر پشت هوا بشکنیم

عموما قاعده بر این است که مخالفان، رفرمیست ها، براندازها، اصاح طلب ها، 
کودتاچی ها، انقابیون یا هر گروه سیاسی دیگر، هنگام تصمیم گیری و 
طرح ریزی برای آیندۀ یک مملکت و یا اصاح ساختار حکومت از این 
صحبت می کنند که به دنبال دموکراسی یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا 
حکومت دینی و یا ملغمه ای از اینها هستند. جناب محمد خاتمی، رئیس 
جمهور اسبق، طی نشستی از مفید بودن فدرالیسم برای ایران سخن 
به میان آورده است. تو گویی فاسد اقتصادی، تحریم های ظالمانه، خطر 
جنگ، مشکات فرهنگی و اعتراضات کارگری زیر سایة یک ایران فدرال 
قابل حل خواهد بود. اما، با در نظر گرفتن واقعیت های سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی کشور و قیاس با تجربة کشورهای دیگر، رسیدن به این نتیجه که 
طرح »فدرالیسم« در این میان موضوعیتی ندارد، چندان دشوار نخواهد 
بود. یک ایرانی اصاح طلب چطور می تواند به این پرسش پاسخ دهد که 
فدرالیسم با آزادی بیان و احقاق حقوق شهروندی چه نسبتی دارد؟ برای 
مثال اگر تکه تکه کردن کشور درمانی برای مرکزگرایی است، فدرالیسم 
چه دردی از قیامدشت و قلعه حسن خان و پاکدشت و ... دوا خواهد کرد 
که چسبیده اند به تهران؟ اگر قصة اختافات فرهنگی است، آیا ما انقدر 
اختافات فرهنگی میان نقاط مختلف این کشور داریم که نتوانیم سر یک 
سفره بنشینیم؟ آیا در همین واحدهای کوچکتر استانی و شهری اکنون 
ایران، آذری و کرد و ارمنی و آشوری در ارومیه، تات و ترک زبان و کرد در 
خلخال، تالش و ترک زبان در هشتپر، سیستانی و بلوچ و ترکمن و .. در 
گرگان، عرب و لر در اهواز و ...، و همه و همه در تهران در کنار هم زندگی 
نمی کنند)جز آنجا که پای همین فدرالیست ها در میان است(؟ القای نیاز 
به فدرالیسم بر مبنای واحدهای قومی )که طبعا باز به نفع اکثریت های 
کوچکتر عمل خواهد کرد(، آن هم در مرزهایی مبهم با تنوع بالی زبانی و 
قومی و مذهبی، بر مبنای دشمن پنداشتن گروه هایی از مردم با یکدیگر 

صورت می گیرد. 

فدرالیسم، گم کردن سوراخ دعا

مورخی با دغدغه ایران

قاجاریه با شاهنامه فردوسی عجین بودند

بررسی کارنامه علمی و اجرایی دکتر علیرضا مایی توانی؛

در رد انتساب نسخه مجهول از افسانه دده قورقود به قاجاریه؛

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 26  8 صفحه

حسین نوروزی

مهدی اکبری فر



قوم گرایی  فعالین  از  صدیق،  محمدزاده  حسین  آقای 
و  متناقض  تند،  اظهارنظرهای  واسطه  به  آذربایجانی، 
جنجالی اش مشهور است. رفتار و گفتار او اغلب موجب 
آذری  قوم گرایان  سایر  حتی  و  مخالفان  برانگیختن 
می شود. عدم پایبندی به هنجارهای جامعه و تاش برای 
خودنمایی، از او شخصیت ها و چهره های بسیار متناقض و 
متفاوتی را به یادگار گذاشته است. به طوری که بزرگترین 
دستاورد و درخشش وی را باید در همین دگرگونی هایی 
شخصیتی و تغییر تند مواضع، در عین وابستگی فکری به 
مرام های سیاسی بسیار متناقض و متضاد دانست. صدیق 
را در طول زندگی اش می توان در چهره های زیر دید: یک 
مارکسیست)1(، یک اسام گرای مؤمن)۲(، یک حزب اللهی 
اصول گرا)۳(، پژوهشگر عرفان عوام گرای سده های میانه)۴(، 
مبلغ آرمان های احزاب فاشیستی و لئیک پان ترکی)۵(، 
جاعل دست نوشته ها و پژوهش های تاریخی دیگران)۶(. 
البته شخصیت متناقض و چندجانبه وی، بدین جا ختم 
ادعای  علی رغم  خود،  کردن  مطرح  برای  او  و  نمی شود 
دانش آموختگی دکترای زبان و ادبیات فارسی، برای تحقیر 
این زبان، دست به ترجمه کتاب غیرعلمی »مقایسه اللغتین« 
علیشیر نوایی می زند و علیه زبان فارسی و در تاش برای 
تحقیر آن، گزافه گویی می کند؛ در تاریخ کهن و باستانی 

ایران، با ادبیاتی بسیار سخیف، تشکیک می کند.)۶(
آقای صدیق اخیراً اقدام به معرفی نسخه سومی از کتاب 
دده قورقود کرده و آن را از طریق رسانه ها بازتاب داده 
است. پیش زمینه این خبر و اعام معرفی آن در آینده بسیار 
نزدیک، از همان آغاز، واکنش هایی را در فضای قوم گرایان 
برانگیخت: نخست این که آقای صدیق آن را از یکی از اهالی 
ترکمن صحرا به عاریت گرفته و بدوت رعایت موازین اخاقی، 
آن را به نام خود معرفی کرده و دوم این که، این کتاب، از 
پایه و اساس مجعول بوده و دست آخر: آقای صدیق، بدون 
صاحیت و دانش لزم، کتاب را یک اثر شیعی می داند؛ چرا 
که چهارده خطی بودن متن آن را در هر صفحه، مرتبط با 
تعداد معصومین دانسته و بنابراین، کتاب را یک اثر شیعی 
می شناساند تا بلکه از حمایت جامعه دینی و مسئولین 

حکومتی برخوردار شود.
نسخه  پس  در  به وجودآمده  تبلیغاتی  فضای  به  باتوجه 
مشکوک یادشده، نویسنده لزم دانست نسبت به معرفی 
این چهره جالب توجه اقدام نماید. مطالب عنوان شده در 
زیر، شمه ای از زندگی فرهنگی آقای محمدزاده صدیق را 

دربرمی گیرد:

مرید فتحعلی آخوندوف! دشمن کسروی!!
از مشخصات جالب توجه حسین دوزگون دشمنی مداوم 
با کسروی به خاطر »رساله زبان آذری« است زیرا کسروی 
اثبات کرده است قبل از رواج ترکی در آذربایجان زبان محلی 

مردم آذری یا فهلوی بوده است. )۸(
و انتشار این کتاب هم به دوره قبل از بروز انحرافات عقیدتی 
کسروی باز می گردد، اما دوزگون برای کوبیدن کسروی از 
مسایل مذهبی هم استفاده ابزاری می کند لیکن مشکل 
اصلی او با کسروی دغدغه مذهبی و دینی نیست.  جالب 
آنکه »آخوندزاده« که پدر روشنفکری ضد مذهبی است به 
شدت مورد احترام دوزگون بوده به طوری که وی قبل از 
انقاب به نشر »مقالت فلسفی آخوندزاده« همت گماشته 
است. با این که که در آثار آخوندزاده، اهانت به مقدسات 
مذهبی کمتر از آثار کسروی نیست و او را یکی از ستون های 
باستان گرایی و ملی گرایی در ایران می دانند، هنوز هم آقای 
صدیق، دست از چاپ و معرفی آثار او برنمی دارد. بنای عناد 
و دشمنی وی با کسروی ِصرف جزوه »زبان آذری« است 
و گرنه دوزگون وامدار و ادامه دهنده راه آخوندزاده است. 
عاقه دوزگون به آخوندزاده دلیل ویژه ای دارد و آن، چهره 
روشنفکرمآبانه و پیشتاز او در محافل علمی و فرهنگی 
غرب گرایی   بنیانگذار  آخوندزاده  این که  با  است.  بادکوبه 
توجه او به آخوندزاده را باید در کنار مطالب ضد ملی و 
ضدتاریخ ایرانی آقای صدیق مطالعه کرد. جالب آنکه علی 
رغم ظاهرسازی های مذهبی و انتشار تصاویر خود در حرم 
امام حسین )ع( طی سال های گذشته از مطالب موهن و 
ضد مذهبی آخوندزاده که به دست و قلم وی منتشر شده 

اعام برائت و ناراحتی نکرده است. 

دلداده پیشه وری و فرقه دموکرات
از دیگر ویژگی های حسین صدیق تقدیس و ارادت تام او، 

نسبت به پیشه وری و فرقه دموکرات استالین ساز است. وی 
حرکت مسلحانه فرقه دموکرات که با اسلحه های ارتش 
سرخ به راه افتاد را قیام مردم آذربایجان قلمداد کرده و 
در بسیاری از آثارش، به آن رنگ تقدس زده است. نشریه 
»یولداش« که توسط وی بعد از انقاب منتشر شد و در 
اغلب شماره هایش در مقالت متعددی به تطهیر و تقدیس 
پیشه وری و اعضای فرقه پرداخته است. در سال 1۳۶۰ 
وقتی برای ماقات با »ابراهیم اوف« از مأموران عالی رتبه 
امنیتی شوروی به بادکوبه رفت، سر مزار پیشه وری حاضر 
شد و خود گزارش های جالبی ارائه داده است. جالب آن که 
در این گزارش به بی عقیده شدن پدرش هم اشاره می کند. 

»پیشه وری نین مزاری أوستونده
یادیما گلیر، آتام منی ۶-۵ یاشاریمدا، ئوزوایله هفته ده ایکی 
ـ أوچ گون تبریزین »پامبیق چی بازار« یندا یئرلشن خسرو 
خسروشاهی  سید آقا  حاج  آپاراردی.  مسجیدینه  شاهی 
دالیندا  شاهینین  ابوالفضل آقا خسرو  آقا سید  سوانرلر  و 
جماعت نمازی قیلماغی متبرک سایاردی. نامازدان قاباقدا 

اونارین منبرین دینلردی. 
نمازدان سونرا ایسه آقایا یاخیناشیب مسأله سوروشاردی. 
سونرالر  دینچی ایدی.  افراطکار  چوخ  زمانار  او  دده م 
دگیشدی، هر بیر شیئه عقیده سین ألدن وئردی، »دونیادا 
هئچ کس دوز دگیل، هئچ بیر شئیده دوز دگیل« دئیردی. 
غرض، او ایللر یادیمدادیر، آقاسید ابوالفضل آقا، خصوصاً ملتی 

چوخ برک آغاردی. 
نیسان  آغاردیم،  باخیب هونکور-هونکور  منده جماعته 

یاغیشی کیم گؤزومدن یاش آخیداردیم. 
آقا نین دانیشدیغی مرثیه احوالتین بلکه ده دوشو نمزدیم، 
آمما جماعتین آغاماغی منی ده برک آغاداردی. یادیمدا 
بو طرفه هر زمان کی آغاماق  اوزماناردان  گلدیگی قدر، 

ایسته میشدیم؛ آغایانما میشدیم. 
چوخ سئودیگیم آنا بابام، وطن استقالی حرکاتینا قوشولن 
عباسقلی زره نه لی ئولنده بئله، اوقدر آغایانمادیم. گؤزومدن 
یاش گلمک، بئله دوشو نوردوم کی نا ممکندور. یالنیز بوگون، 
سحر ساعات اوندا، باکی نین فخری خیاوانیندا پیشه وری نین 
مزاری أوستونده اختیاریمی أادن وئردیم. بیر نچه ئوزومدن 
ائده بیلمه دیم.  کنترل  ئوزومو هئچ  کؤوره لدیم  چیخدیم. 

آغا ها آغا... قوناقچیمین: 
- بیلسئدیم ناراحات اولجاقسان، سنی گتیر مزدیم بورایا. 

- سوزلرینه فقط گؤز یاشی ایله جواب وئردیم. 
- کیش ده آغارمی؟

سؤزلری قلبیمدن کئچیردی. دالیمدا دورنارین بیریسی: 
قوی پیشه وری ایچون آغاسین، عیبی یوخدور! دئییردی. 
بیر  أوزه رینده  قبری  و  هیکلی  عظمتلی  پیشه وری نین 
دقیقه خبردار دوروب سکوت ائلمه چالیشدیم. قلبیمده 
رهبریمیزین غایه و آمالارینی ئولنه قدر حیاتا کئچیر مک 
مسئولو  مزارلیغین  وئریردیم.  سؤز  اولدوغوما،  قصدینده 

خبردار  احترامینا  رهبریمیزین  دار  قوناقچیم  منیم  و 
بودور  سیغیردی.  أوره گیمده  دونیا  بوتون  دورموشدولر. 
رهبریمیزین ئونونده، اونون فرمانین دینلمگه حاضر کیمی 

دور موشام. اختیاریم ئوزومده دگیلدیر. 
تبریزین سعادت دولو گونلری گؤزوم ئونونده جانانیردی. 

۲۵ مین نفر آذربایجانلینین قتل عاممینی خاطیر ییردیم. 
پیشه وری نین هیکلی نین دوروشوندا و باخیشیندا نه ِسحر 
وارایدی کی، آخین- آخین گؤزیاشیم آخیردی. رهبریمیزین 
ساچارینا آغ قار النمیشدی. گؤزلری حرارتلی بیر گنج 

روحلو قهرمانین یاخیشاری کیمی انسانا سانجیلیردی. 
لنین،  منه  قوناقچیم  گلنده،  خیاوانا  فخری  صاباح ایکن 
کیروف و نریمانوفون عظمتلی و هوندور هیکللرینی ده 
گؤستردی. فخری خیاواندا ایسه أوزه ییر حاجی بگوف دان 
توت، گل تا رسول رضایا قدر بیر چوخ هیکل و مزار گؤردوم. 
لکن رهبریمیزین هیکلینده و مزاریندا، نه واردیرسا، منی 
الکتریک جریانی کیمی سارسیتدی، تیتره تدی، اختیاریمی 
ألدن آلدی. بوتون آذربایجان گؤزومده جانانیر، منلیگیمیز، 

وقاریمیز تعریفه گلمزکیمی ذهنیم ده تجسم تاپیردی«)9(
جالب آن که این خاطرات را نه در دورۀ فرقه دموکرات بلکه 
سه سال بعد از انقاب اسامی نوشته و منتشر کرده است. 
وی از آن سال ها تاکنون هیچ گاه از فرقه استالینی دموکرات 
اعام برائت نکرده و در کاس های زبان ترکی خود به ترویج 
و تقدیس آن پرداخته است که بازخورد آن در نشریات 
دانشجویی با قهرمان سازی از پیشه وری نمودار شده است. 

سومربازی و سومر سازی
از محور های همیشگی صحبت و گفتار و نوشتار حسین 
محافل  در  است.  سومرسازی«  و  »سومربازی  صدیق، 
پان ترکیستی ترکیه درزمان آتاترک به این نتیجه رسیدند 
که برای خود هویتی قدیمی جعل و آن ها را منشاء تمدن 
بشری و جهان را وام دار خود کنند و سراغ اساطیر و گذشته 
خیلی دور رفتند و مدعی شدند زبان سومری التصاقی است 
و چون زبان ترکی هم الصاقی است، پس ترکی است و زبان 
ترکی-سومری )1۰( را خلق کردند. به تناوب در آثار و گفتار 
دوزگون از »ترکِی سومری«، »کتیبه های ترکِی سومری« و 
»زبان هفت هزار ساله ترکِی سومری« صحبت می شود. وی 
عقیده دارد »نخستین الفبای تاریخ بشریت را ترکان سومری 

اختراع کرده اند«)11(، او در همین رابطه گفته است:
»من از انقاب به این سو پیوسته آثار خود را سعی کرده ام تا 
به زبان مقدس ترکی منتشر سازم که ۷۰۰۰ سال سابقه ی 
ترکی  که  می دانید  شما  دارد.  ایران  در  کتابت  طولنی 
سومری و ترکی آذری سابقه ی طولنی دارد. ما به ترکی 
آذری یا آذیه یا آذریه، در غارهایی که در مناطق مختلف 
آذربایجان است دیوارنوشته های متعددی کشف کرده ایم. 
نزدیک به یک هزار کتیبه به زبان ترکی آذیه از ۷۰۰۰ سال 
پیش در سطح جهان پخش و پراکنده شده است. بسیاری 

از آن ها در زیرزمین موزه ی ایران باستان، موزه ی ملی ایران 
در تهران موجود است«. وی تاش دارد همه چیز و همه کس 
را به سومری ها وصل کند. از جهانگیرخان قشقایی گرفته تا 
حیدر بابای شهریار، همه را به این فرضیه های می آلید و در 
حالی که از سومر بازی و سومر سازی دم می زند به شدت از 
آریایی ها و فرضیه های ابطال شده مربوط به مهاجرت آن ها 

به ایران به آن حمله کرده و اظهار تنفر می کند.

ناشر ضدایرانی پورپیرار
کرد  مطرح  وی  که  جنجالی  مباحث  و  پورپیرار  پدیده 
فرصتی مقتضی و مکفی می خواهد؛ از آن جایی که خروجی 
مباحث او انکار و شبه در تاریخ گذشته ایران است و در 
تبلیغاتی  خوراک  آمیخته اند  باهم  راست  و  دروغ  آن ها، 
زیادی برای قوم گرایان افراطی کاربرد داشت. آثار و تألیفات 
او در کشورهای عربی و همچنین جمهوری تازه استقال 
یافته »آذربایجان« به ترکی و با الفبای لتین منتشر شد؛ 
ترجمه کتاب های وی در باکو به دستور حسین محمدزاده 
صدیق توسط یکی از شاگردانش انجام و توسط ناشر دولتی 

جمهوری آذربایجان چاپ گردید. 
ارتباط حسین صدیق و پورپیرار یک رابطه قدیمی و به 
سوابق فعالیت آن ها در حزب توده و جریان های چپ باز 
می گردد. اما وقتی پورپیرار به انتقاد از عقاید بیمارگونه 
از  ماهیت حمایت های حسین صدیق  پرداخت،  صدیق 
نشر کتاب های خاص برای اهداف خاص روشن گردید. در 
وباگ عیسی مجیدی از هواداران حسین صدیق در مطلبی 

آمده است:
»ناصر پورپیرار، حروف چین سابق کتاب های توده ای ها و 
ملی گرایان شاهنشاهی، پس از انقاب اسامی با توجه به 
تجربه های آشنایی که با مطبوعات و مدیر مسئول ها پیدا 
کرده بود، مقالتی علیه ملی گرایان نوشت و از این راه توجه 
محافل مترقی و نو اندیش ایران را به خود جلب کرد. در 
دهه ی هفتاد، یکی از دوستان قشقایی استاد دکتر ح. م. 
صدیق استاد را در جریان فعالیت های او قرار داد و این دو 
را با هم آشنا کرد. استاد در ماقات های مکرر خودشان با 
وی، او را که حتی مدرک دیپلم نداشت به سوی تحقیقات 
علمی سوق دادند و از توصیه های مهم خویشتن برخوردار 
کردند پورپیرار که حمایت چنین استاد بزرگواری را دید 
روحیه گرفت و کتاب اول و دوم خود را چاپ کرد. مرحوم 
اصانی – دوست قشقایی استاد– یک روز از قول ایشان به 
اینجانب گفتند: »وی )پورپیرار( با سروصدا  و های وهوی و 
هوچی گری با شوونیسم شاهنشاهی مقابله می کند. متأسفانه 
سخنانش عمق علمی ندارند. مردم را بر موج احساسات سوار 
می کند و هّتاک نیمه آرامی است اما به هر حال در فروپاشی 

کاخ شوویسم به ما کمک می کند«.
وی در ادامه می نویسد:

»استاد با این برداشت بود که از وی حمایت کردند و حتی 
زمانی که تعدادی از اساتید دانشگاه های تهران پیشنهاد 
کردند که پورپیرار را در مقابل هر یک از دانشگاه ها چند 
ضربه شاق بزنند، استاد صدیق در مقابل همه ی آن ها 
ایستادند و نظر خود را در حمایت از ایشان در یک مقاله 
خوابگه  در  آب  »پورپیرار،  که:  فرمودند  و  داشتند  اعام 

مورچگان شوونیسم ریخته است«. 
 و سرانجام اسرار مگوی ماهیت حمایت های حسین صدیق 

از کتاب های ضد ایرانی پورپیرار چنین افشا می شود:
»اما این صحبت ها و نصایح استاد صدیق در پورپیرار کارگر 
نیافتاد و این حروف چین قدیمی کتاب های شاهنشاهی 
در چاپخانه های گارسه ای تهران، طبق روش همیشگی 
خود به نقالی در تاریخ ادامه داد. ولی استاد برای تقویت 
روحیه ی وی حتی به یکی از دانشجویان سابق خود که در 
شهر باکو اقامت داشت امر کردند که کتاب اول او را به زبان 
آذری ترجمه و چاپ کنند و چنین هم شد. اما پورپیرار این 
همه را نفهمید و درک نکرد و شیپوری را که به دستش 
داده شده بود از سر گشادش به نواختن شروع کرد بی آن 
که سواد تاریخ کسب کند، خود را به اصطاح مّورخ نامید. 
به طوری که بعد ها دکتر صدیق فرمودند: »او )پورپیرار( از 
ستمدیدگان و مظلومان دفاع نمی کند. او با هوچیگری های 
لوس و ناشیانه ی به قلعه های شوونیست ها می تازد و با توجه 
به عقده هایی که در سال های پادویی در چاپخانه های دوره ی 
شاه در او ایجاد شده است، عقده گشایی و به تسویه حساب 
با اربابانش می پردازد و حقارت هایی را که از آن ها دیده است، 
صاف به صورتشان می زند. حمله های او به قاع شوونیست، 
عوام فریبانه و توخالی است و دفاعش از ما )ترک ها( دفاع 

خوبی نیست«.)1۲(

کینه ونفرت از زبان فارسی
از مشخصات بارز آثار و نوشتار حسین صدیق اظهار دشمنی 
و تنفر با زبان فارسی است که آن را مخفی هم نمی کند وی 
زبان فارسی را زبان تحمیلی برای نواحی مختلف ایران مطرح 
می کند. در قسمت یکی از مصاحبه هایش که در سایت خود 

که به نام دوستدارانش درج گردیده عنوان می کند:
»من تا بتوانم آنچه را که به فارسی می خوانم بفهمم چهارده 
سالم شد. زبان فارسی برای من، خانواده ام، محله ام و شهرم 

از مارکسیست خلقی تا پان ترکیست اسامی
مروری بر افکار و اندیشه های حسین محمدزاده صدیق

Poliicsسیاست

کنگــره مشــاهیر کــرد، صبــح روز سه شــنبه 11 تیرمــاه بــا قرائت 
پیــام رئیــس جمهــور آغاز شــد. بــا تــاش برگزارکننــدگان کنگره 
ــم  ــای مطرحــی ه ــوت و حضــور چهره ه ــرد در دع مشــاهیر ک
چــون مظهــر خالقــی هنرمنــدی نام آشــنای ایــن دیــار کــه ۳۸ 
ســال دور از وطــن بــوده، از طریــق مــرز باشــماق پــا بــه خــاک 

میهــن گذاشــت.  برنامه هــای جانبــی ایــن کنگــره از روز یکشــنبه 9 تیــر ماه بــا برپایی 
ــرت  ــعر و کنس ــب ش ــزاری ش ــردی و برگ ــاب ک ــی و کت ــگاه های خوشنویس نمایش
موســیقی آغــاز شــد. از ســری برنامه هــای ایــن کنگــره در روز ســه شــنبه هم برگــزاری 
کنســرت شــهرام ناظــری و ســعدون کاکایــی اســت کــه بــه صورت مجــزا در ۲ ســانس 
در ســالن آزادی بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد. اختتامیــه این کنگره چهارشــنبه 1۲ تیر 

در دانشــگاه کردســتان بــا حضــور حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد برگــزار شــد.

مرکــز نســخه های خطــی وابســته بــه وزارت تــراث و فرهنگ 
عمــان« بیــش از چهــار هــزار نســخه خطــی را در دســترس 
پژوهشــگران در سراســر جهــان قــرار داد. بــا همــکاری »مرکز 
ــگ  ــراث و فرهن ــه وزارت ت ــته ب ــی وابس ــخه های خط نس
عمــان« ایــن نســخه ها در موضوعــات تفســیر، حدیــث، علوم 
قــران، فقــه، ادب، تاریــخ، زبــان عربــی، نجــوم، طــب و علــوم دریــا در اختیــار تمام 
پژوهشــگران و متخصصــان نســخه های خطــی در سراســر جهــان قــرار گرفتــه 
اســت.  نســخه خطی »الجمــع بیــن الصحیحیــن« از ابــی ابــو عبــداه محمــد بن 
ابــی نصــر الحمیــدی قدیمی تریــن نســخه رســمی عمــان در حدیــث بــه ســال 
۷1۶ هجــری برمی گــردد.  نســخه خطی الطبیــب راشــد بــن عمیــره الهاشــمی 

کــه بــه ۴۵۶ هجــری برمی گــردد نســخه منحصــر بــه فــردی در طــب اســت.

کنگره 
مشاهیر کرد

چهار هزار نسخه خطی 
عمان روی وب

علیرضا غفاری حافظ

اد  امه از همین صفحه

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 26  8 صفحه

تحمیلی و زورکی بود. ما هیچ کدام عواطف و احساسات خود را به این 
زبان بیان نمی کردیم. فارسی برای ما صدای تازیانه و صدای ترکه های 
معلم و ناظم بود. گرچه من شاید نخوردم، اما همیشه ترس آن را در دل 
داشتم. من متولد 1۳۲۴ هستم و از سال 1۳۳1 به مدرسه رفته ام، اما 
خواندن کتاب و فهمیدن آن به زبان فارسی بطور قطع از سال 1۳۴۰ 
شروع شد. سیاست ترکی ستیزی، شیرینی سال های کودکی را از من 
ستاند. خواندن کتاب ترکی امکان نداشت و ممنوع بود. شاه دستور داده 
بود کتاب های ترکی را در میدان ساعت بسوزانند و مردم از داشتن کتاب 
ترکی محروم بودند و می ترسیدند. بچه های خود را هم با آن زبان آشنا 
نمی کردند. من که به فارسی تحصیل می کردم، خواندن کتاب فارسی 
برایم هم سخت بود و هم چیزی عجیب و غریب...«)1۳( بر همین اساس 
در اشعار و آثار وی، نشانه های کینه و ِحقد او نسبت به )عجم ها( ایرانی ها 

بروز یافته است. در جایی می گوید:
»عاق اولموش ادب سیز عجم، ارباب کمان

بوقومه بیلیرسن کی ولی النعم یار«
ترجمه: »من ارباب کمال هستم بر عجم های بی تربیت که عاق شده اند، 

می دانی که من ولی نعمت این قوم بی ادب )عجم( هستم«.
 جالب آنکه این شعر توسط یکی از جوانان مرید دوزگون به نام سید 
احسان شکرخدایی تضمین شده و درادامه آن با عبارات عجیب و غلوآمیز 

به مدح دوزگون پرداخته و گفته است:
... ای آن که به عالم تو مرا مونس جانی

ای آن که مسیحا نفس و ترک زبانی
دانم که صفابخش دل آدمیانی

پیغمبر الفاظی و خداوند بیانی
زانجا که تو صدیقی و خدواند بیانی... 

ارتباط با براندا فیشر
براندا فیشر، مهم ترین تئوریسین هویت سازی جعلی برای آذربایجان، 
اسرائیلی، استاد دانشگاه تل آویو و مشاور عالی وزارت دفاع اسرائیل و 
هم اکنون به عنوان استاد دانشگاه هاروارد آمریکا و گروه روابط بین الملل 
دانشگاه اورشلیم مشغول تدریس است. شیفر در مسائل قفقاز و روسیه و 
حوزه خزر تخصص دارد و به عنوان مشاور برنامه امنیت بین الملل، پروژه 

تقویت نمادهای دموکراتیک فعالیت دارد. 
ایران-آذربایجان  ناسیونالیسم  را  ایشان  تحقیقات  از  خاصی  بخش 
جنوبی)!( تشکیل می دهد. پایان نامه دکترای وی در دانشگاه تل آویو در 
قالب کتابی به نام »هویت جمعی آذربایجانی در ایران« چاپ و کتاب 
»مرزها و برادری« او هم با هدف گسترش و تعمیق قومیت گرایی در 

میان آذری های ایران نگاشته شده است. 
اقدامات وی منحصر به تحقیق و پژوهش نیست بلکه در قلمرو کار 
تشکیاتی و سیاسی نیز وارد شده و با سرویس های اطاعاتی آمریکا و 
باکو در پروژه گسترش و تعمیق بخشیدن به قوم گرایی آذری همکاری 
ویژه ای دارد. شیفر در بهمن سال 1۳۷۵ در کنفرانس ایران و قضیه 
آذربایجان در دانشگاه آمریکایی خزر در شهر باکو با حضور عناصر 
شاخص قوم گرایی آذری، دولتمردان، نمایندگان احزاب و شخصیت های 
افراطی و ضدایرانی جمهوری آذربایجان، برگزار شد و چنین اعام نمود:

»در ایران وضعیت اقلیت ها، به ویژه آذری ها وخیم و سطح زندگی آن ها 
بسیار پایین تر از دیگران است... مسئله اتحاد آذربایجان شمالی و جنوبی 
امری مشکل هست. ولی برای رسیدن به این اتحاد باید مسئله آذربایجان 
جنوی بین المللی شود. زبان آذربایجان جنوبی به واسطه حاکمیت 
فارس ها و سیاست سخت آن ها رشد نکرده اما زبان گفتاری در آنجا رشد 

کرده است بر عکس جمهوری آذربایجان...«
کتاب مرزها و برادری توسط یکی از شاگردان دوزگون و با عنوان یکی از 
نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در ایران منتشر شد. در همین کتاب 

در مورد دوزگون نوشته است:
»مردم عاقه بیش از حدی به کتاب های حسین دوزگون نشان داده اند 

از این رو مسئولین رژیم آن را جمع کردند و مانع انتشار آن ها شدند«.
خانم شیفر روشن نمی سازد که مسئولین کدام رژیم، رژیم سابق یا رژیم 
جمهوری اسامی ایران و جالب آنکه این گفتة تئوریسین پان ترکیسم 
صهیونیستی به عنوان افتخاری ارزشمند توسط مرید وی سید احسان 
شکرخدایی چنین بیان شده است: »کسانی که درباره دکتر صدیق اظهار 
نظر کرده اند، او را مردمی ترین نویسنده و پژوهشگر می دانند. براندا فیشر 
استاد دانشگاه هاروارد هنگام بحث از فعالیت های ادبی او در رژیم گذشته، 

درباره او می گوید ...«

پی نوشت ها:
1( انتشار مجله مارکسیستی یولداش )رفیق( در سال های پرآشوب 

اوایل انقاب: روزنامه کیهان؛ 1۸ فروردین 1۳9۴.
۲( ترجمه قرآن کریم به زبان ترکی آذری، چهره ای این گونه از وی به 
نمایش می گذارد. در حالی که وی به زبان عربی قرآنی مسلط نیست و 
یقیناً صاحیت این کار را هم ندارد. احتمال بسیار می رود که ترجمه 

او، برگردانی از ترجمه های پیشین رونویسی شده باشد.
به  ایشان  نامه  و  امام خمینی  وصیت نامه  ترجمه  نمونه:  برای   )۳

گورباچف به زبان ترکی آذری.
۴( ترجمه کتاب های بویروق ): فرمایشات، از شیخ صفی اردبیلی(؛ 
بنگ و باده )از فضولی(؛ قارامجموعه ): ُجنگ سیاه، از شیخ صفی 

اردبیلی(
۵( نگاه کنید به مقدمه کتاب یادمان های ترکی باستان

۶( متن اصلی و آوانوشت کتاب یادمان های ترکی باستان؛ سرقت ادبی 
محرز از کتاب زیر است:

 Radlof W. (1895). die Alttürkisciien Inschrifen der
Mongolei. St. Petersburg

۷( غیر از بخش علمی و تاریخی کتاب یادمان های ترکی باستان که 
آن هم سرقت ادبی است، بقیه قسمت ها، فحاشی و ناسزاگویی علیه 
هویت تاریخی و فرهنگ معنوی ایران است و نویسنده برای تشویش 
ذهن خواننده، به آن رنگ مبارزه با سلطنت و صهیونیسم و نازیسم 
را زده و چنین القا می کند که همه این ها، در پی نابودی فرهنگ 

درخشان ترکی در جهان بوده و هستند!
منوچهر  ادبایی چون  به  دوزگون  مداوم  اهانت های  و  ۸( دشمنی 
مرتضوی و عبدالعلی کارنگ به خاطر تحقیقات آن ها پیرامون زبان 
بومی آذربایجان است. علی رغم انتشار » سفینه تبریز« که حاوی 
نمونه هایی از زبان آذری در قرن هشتم هجری است، دوزگون خود را 

به نفهمیدن زده و اصاً راجع به آن صحبت نمی کند.
9( گونش لی وطن یادداشت لری، حسین دوزگون، تهران، آذربایجان 

مدنیت جمعیتی، 1۳۶۰، 1۵-1۶.
1۰( هفته نامه ارمغان آذربایجان، آبان ماه 1۳۸۲، قسمت اول، )سایت 

دوزگون(.
11( بدون اینکه هیچ مرکز دانشگاهی معتبر این اوهام را بپذیرد دستور 
زبان ترکی سومری و لغت نامه سومری جعل کرده و منتشر نموده اند.
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روایات مربوط به آئین و نسب د  وران کود  کي بابک متناقض است، اما آن قد  ر 
می د  انیم که او روستازاد  ه  بود  ه است و د  ر میان گروهي زند  گي مي کرد   که با 
اعراب و آد  اب و رسوم و عقاید   آنان د  شمن بود  ند  . واقد   بن ٔ  بابک د  ر روستای 
بال آباد   د  ر حومه ارد  بیل به د  نیا آمد  . بنابر گفته میمی )اولین کسی که زند  گی 
بابک را به تحریر آورد  ه است(، پد  ر ّعمروالت رد  اس)د  ر کتب مختلف نام های 
د  یگری نیز ذکر شد  ه( از اهالی ِ بابک م تیسفون، پایتخت ساسانیان، بود   که به 
آذربایجان مهاجرت کرد  ه بود  . ماد  ر او ماه رو نام د  اشت که اهل آذربایجان بود  . هر 
چند   این روایت که پد  ر بابک را روغن فروشی معرفی می کند   که به آذربایجان 
می آید   و با ماد  ر بابک رابطه نامشروع برقرار می کند   و بابک نتیجه این رابطه 
است مورد   تشکیک جد  ی قرار گرفته است چرا که قصد   تحقیر و تمسخر د  ر آن 
مشهود   است و عاوه بر آن بعید   می نماید   که فرد  ی زنازاد  ه از ماد  ری فاحشه 
و پد  ری رهگذر بتواند   به رهبری مذهبی و نظامی د  ست یابد  . نام کتاب واقد  بن 
میمی اخبار بابک نام د  ارد   که اکنون د  ر د  ست نیست. د  ر کتاب ّعمروالت البد  ء 
والتاریخ که مأخوذ از کتاب اخبار بابک است آمد  ه است که جاوید  ان ک )د  ر 
تاریخ طبری و بعضی از کتاب های د  یگر جاوید  ان بن َْرُهبن س ه )از ّ رک )د  ر 
التنبیه والشراف( رئیس جاوید  اني َْه سهل ثبت شد  ه است( یا ش  بال آباد   د  ر 
منزل ماد  ر بابک ِ میان( د  ر مسیر بازگشت از زنجان د  ر د  ه ّخر توقف می کند  . 
به سبب کارد  انی بابک جاوید  ان او را همراه خود   می برد   و مد  تی پس از آنکه 
بابک د  ر خد  مت جاوید  ان بسر می برد  ، جاوید  ان بر اثر زخمی از د  نیا می رود  . 
د  ر این کتاب نقل شد  ه است که همسر جاوید  ان به سبب عاقه ای که به بابک 
د  اشت به پیروان جاوید  ان اعام می کند   که روح جاوید  ان د  ر بابک حلول یافته 
است و او می بایست جانشین جاوید  ان باشد  .  تشریفاتی جانشین جاوید  ان و 
پیشوای ّ با کمک زن جاوید  ان، بابک طی میان می شود   و بابک نیز آن زن را به 
همسری خود   د  رمی آورد  . این ّخر بخش از کتاب اخبار بابک را می توان د  رست 
د  انست. زیرا چنانکه منابع د  یگر میان به تناسخ اعتقاد   د  اشتند   و به »تغییر ّ 
مانند   مقد  سی بیان می نمایند   خر اسم و تبد  یل جسم« قائل بود  ند  . شورش 
خرمیان د  ر سایر نواحی ایران و قد  رت روز افزون بابک د  ر آذربایجان موجب 
شد   تا معتصم، خطر بابک را جد  ي بگیرد   و د  ر این راستا وي ابتد  ا ابوسعید   
محمد   بن یوسف را به ارد  بیل فرستاد   تا د  ژهایي را که بابک ویران ساخته بود   
از نو بسازد   و بر سر راهها، سپاهیان و د  ید  ه بان بگمارد   تا وصول آذوقه را از 
بغد  اد   به ارد  بیل و از آنجا به مید  ان جنگ تأمین کند  ، ابوسعید   ضمن اجراي این 
مأموریت یکي از سرد  اران بابک را نیز شکست د  اد  ، پس از آن محمد   بن البعیث 
که د  ر ابتد  ا با بابک هم پیمان بود  . روي از او برگرد  اند   و عصمت نامي از سرد  اران 
بابک را گرفت و نزد   معتصم فرستاد   و محمد   بن البعیث اطاعات زیاد  ي د  رباره 

شهرها و د  ژهاي بابک و راههاي وصول 
به آنها را به معتصم د  اد  ، به این ترتیب 
معتصم یکي از سرد  اران خود   را به نام 
بابک  د  فع  برای  زیاد    سپاه  با  افشین 
فرستاد  .    او به شهر برزند   از شهرهاي 
آذربایجان که نزد  یک د  ژهاي بابک بود   
رفت و آنجا را لشکرگاه خود   ساخت و 
را مرمت  ارد  بیل  برزند   و  د  ژهاي میان 
کرد   و نظام آذوقه رساني و کمک رساني 
و جاسوسي منظمي را تأسیس کرد   و 
د  ر روستاي ارشق، بابک را شکست د  اد   
و عد  ۀ زیاد  ي از یاران بابک را به قتل 
رسانید  ، بابک ناچار به صحراي مغان فرار 
کرد   و از آنجا به د  ژ محکم خود   که بز 
نام د  اشت رفت و معتصم نیروي کمکي 
فراواني به سرکرد  گي جعفر خیاط براي 
افشین فرستاد  ، سرانجام افشین با این 
قواي بزرگ و تد  ابیر زیاد   توانست خود   
را به تد  ریج به قلعه بز نزد  یک کند   و آن 
را تصرف کند   و د  ستور د  اد  ، همه کاخ ها 
و خانه هاي آن را ویران کنند   و چون 
بابک توانست با چند   تن از یاران خود   
به ارمنستان فرار کند   افشین به تمام 
بطریقان و بزرگان ارمنستان پیغام د  اد   
که بابک را راه ند  هند   و اگر او را یافتند   
پیش او بفرستند  .   یکي از کشاورزان 

ارمنستان بابک را شناخت و به سهل بن سنباط که بطریق آن ناحیه بود   
گزارش د  اد  ، سهل بن سنباط او را به حیله به قلعه خود   آورد   و به افشین خبر 
د  اد   و افشین او را به نزد   معتصم فرستاد  ، خلیفه ابتد  ا فرمان د  اد   که بابک را با 
فیلي گرد   شهر بگرد  انند   سپس او را با شکنجه کشتند   و پاره هاي جسد  ش را 
بر د  ور شهر گرد  اند  ند  . خواجه نظام الملک د  ر سیاستنامه آورد  ه است: “چون 
چشم معتصم بر بابک افتاد  ، گفت: “اي سگ، چرا فتنه د  ر جهان انگیختي و 
چرا چند  ین هزار مسلمان بکشتي؟“ هیچ جواب ند  اد  . فرمود   تا هر چهار د  ست 
و پایش ببرند  . چون یک د  ست ببرید  ند  ، د  ست د  یگر د  ر خون زد   و د  ر روي 
مالید   و همه روي را از خون سرخ کرد  . معتصم گفت:“اي سگ، باز این چه علم 
است؟“ گفت: “د  ر این حکمتي است.“ گفتند  : “آخر بگوي، چه حکمتي است؟“ 
گفت: “شما هرد  و د  ست و پاي من بخواهید   برید  ن، و گونه مرد  م از خون سرخ 
باشد  ، و چون خون از تن برود  ، روي زرد   شود  . ... من روي خویش به خون سرخ 
کرد  م تاچون خون از تنم بیرون شود  ، نگویند   که از بیم و ترس رویش زرد   شد  “. 
منطقه ای که بابک سال ها بر آن حاکم بود  ه است از سوي غرب و شمال غربی 
همسایه ارمنستان است و به همین جهت مورخان ارمنی نیز د  ر رابطه با بابک و 
قیام او اطاعات شایان توجهی را ارائه می د  هند  . از آن  میاد  ي و 1۲۷1 جمله 
یکي از کشیشان وارد  اپت وارد  ان یا وارتان که د  ر  قمري د  ر گذشته د  ر کتابي 
که بنام »تاریخ عمومی« نوشته و از مآخذ ۶۷۰ پیش از خود   بهره مند   شد  ه 
است، مطالبي د  ربارۀ او د  ارد  . ارمنیان نام بابک را گاهي »باب«، گاهي »بابن« و 
گاهي »بابک« ضبط کرد  ه اند  . وارتان د  ر  قمري مي نویسد  : »د  رین روزها مرد  ي 
۲11 میاد  ي و ۸۲۶حواد  ث سال از نژاد   ایراني به نام باب که از بغتات )بغد  اد  ( 
بیرون آمد  ه بود   بسیاري از نژاد   اسمعیل )ارمنیان د  ر آن زمان بتازیان اسمعیلي 
و از  نژاد   اسمعیل میگفتند  ( را به شمشیر از میان برد   و بسیاري از ایشان را 
برد  ه کرد   و خود   را جاود  ان مي د  انست. د  ر جنگي که با اسمعیلیان کرد   یکبار 
سي هزار تن را نابود   کرد  . تاگغارخوني آمد   و خرد   و بزرگ را با شمشیر از میان 
برد  . گزارش این منبع ارمنی واجد   اهمیت بسیاری است چرا که هم به لحاظ 
مکانی و زمانی به بابک و جنبش خرمد  ینان نزد  یک است و هم به صراحت به 
تبار ایراني بابک اشاره کرد  ه است. یا »باب« یک نام اصیل ایرانی است. این نام 
بارها  « یا »پاپک « نام »بابک د  ر نامه ها و سرود  ه های سرایند  گان پارسی گو 
به معنی »پد  ر« آمد  ه است: از سوي د  یگر، واژگان »باي« و »بایرام« و »بک« 
همگي ریشه ي سغد  یایراني )از گرو ه زبان هاي ایراني شرقي( د  ارند   که به زبان 
هاي آلتایي وارد   گشتها ست. نام بابک به آشکارا ایراني است و نام بنیانگذار 
سلسله ي ساساني نیز بود  ه است. این نام د  ر گلستان سعد  ي و ویس و رامین 
و د  ر شاهنامه  بارها آمد  ه است. د  هخد  ا تعد  اد  ی از متون اد  بی و تاریخی که نام 
بابک د  ر آن ها آمد  ه است و شخصیت های منطبق بر آن را بر می شمرد  : .(۳۴ 
نام موبد  ي د  ر زمان انوشیروان به استخر. )فرهنگ شاهنامه د  کترشفق ص ک 
پاد  شاه عظیم الشاني که ارد  شیر د  خترزاد  ه او بود  و او را بد  ان َ بابک یا پاپ سبب 

ارد  شیر بابکان گفتند  ي. )برهان( شاه عظیم بود   که ارد  شیر را بد  ان بازخواند  ند  . 
)فرهنگ اسد  ي چ اقبال ( )اوبهي (. نام پاد  شاه پارس ، نبسه 

د  خترین او را ارد  شیر بابک خواند  ند  ي . )شرفنامه منیري (. نام پاد  شاه پارس که 
جد   ماد  ري ارد  شیربن ساسان است و به این جهت ارد  شیر را باو نسبت د  هند   
و او پیش از سلطنت ارد  شیر حکمراني د  اشته و شهربابک از بناهاي اوست و 
هنوز د  ر حوالي کرمان معمور است . )آنند  راج ( )انجمن آرا(. نام پاد  شاهي که 
ارد  شیر د  خترزاد  ه او بود  . )غیاث (. نام پد  ر ارد  شیر ساساني . .(۳۴ )فرهنگ 
شاهنامه د  کتر شفق ص اکثر محققان معنایی که برای بابک ذکر کرد  ه اند   
پرورند  ه و پد  ر است د  هخد  ا د  ر این زمینه نوشته است: پرورند  ه و پد  ر را گویند  . 
)برهان ( )انجمن آرا(. به معني پد  ر بود  : « »بابک« هنوز د  ر لهجه ي خراساني 
همان معني پد  ر را مي د  هد   و »باوک نیز د  ر گویش هاي ایراني د  یگر)مانند   
فیلي( همین معني را مي د  هد  . د  ر منابع موجود   نام پد  ر بابک، مرد  اس )یک 
نامه شاهنامه اي( و اهل مد  ائن د  انسته شد  ه، نام ماد  رش »ماه رو«، و استاد  ش 
»جاوید  ان پور شهرک« و حتی نام یکی از سرد  اران بابک نیز »آذین«  است که 
همگي ایراني اند  . یعقوبی مورخ مسلمان پس از آنکه استانهای آذربایجان را به 
ترتیب ابهر،ارد  بیل، برزند  ، ورثان، بیلقان، شیز، سراۀ)سراو-سراب(، مرند  ، تبریز، 
میانه، ارمیه، خوی و سلماس برمی شمارد   به صراحت د  ر مورد   مرد  م آذربایجان 
اند    آمیخته  بهم  آذربایجان مرد  می  استانهای  و  اهالی شهرها  و  نویسد  :  می 
ازعجمهای  که بابک د  ر آن بود   و سپس چون ّ ه، اهالی شهر بذ ّه و جاود  انّیکهن 
و  یعقوبی آذریه  این عبارات  آذري فتح شد   عرب د  ر آن منزل گزید  ند  . د  ر 
جاود  انیه را از عجم ها که به ایرانیان اطاق  روشن است که ً می شود   شمرد  ه و 
بابک را نیز از آنان د  انسته است. کاما عبارت جاود  انیه نیز که اشاره به جاود  ان 
بن شهرک رهبر خرمد  ینان پیش از بابک است نمی تواند   نشانگر قوم و تبار 
جد  اگانه ای باشد   بلکه برای تمایز پیروان یک آئین و فرقه به کار رفته است و نه 
جد  ایی نژاد  ی و تباری. بابک هم د  ر روستایی به نام بال آباد   به د  نیا آمد  ه است 
که باز هم یک نام فارسي است. نام پد  ر بابک را مرد  اس )یک نام شاهنامه اي( 
ذکر کرد  ه اند   و نام ماد  رش را ماهرو. نام رهبر پیشین خرمد  ینان هم جاوید  ان 
پسر شهرک است. آذین و طرخان کبیر نیز نام د  و تن از سرد  اران بابک است که 
از میان متون تاریخی به د  ست می آید  . همه ي این نامها ي جغرافیایي و اسامی 
افراد   که جغرافي نگاران اسامی یاد   می کنند   فارسي هستند  : ارد  بیل، سلماس، 
شیز، ساد  راسپ، ابرویز)پرویز(، جابروان، نریز، د  وال رود  ، بذ، برزند  ، ورثان ،خش، 
سیسر، برزه، جنزه)گنجه(، ماهرو، مرد  اس، جاوید  ان پسر شهرک، طرخان، آذین 
و... هیچ کد  ام از نام های افراد   و مکان ها و شهرها که مورخین و جغرافی 
نگاران قرون اولیه اسامی د  ر منابع برشمرد  ه اند   ترکي نیستند  . بد  یهي است 
اگر د  ر آن د  وران آذربایجان سرزمیني تر 
کنشین بود   و مرد  ماني تر کزبان د  اشت، 
نام هاي جغرافیایي آن و نام مرد  مان آن، 
باید   ترکي مي شد  ، که مي بینیم چنینن 
یست. خرمد  ینان و گسترد  گی آنان اکثر 
منابع و محققین متفق القوالند   که آیین 
از  که  هرچند    است.  د  یني  خرم  بابک 
جزییات معتقد  اتشان آگاهي د  قیقي د  ر 
د  ست نیست، ولي آن چه مسلم است 
این است که خرم د  ینان افکار مزد  کي 
د  ر سر د  اشتند   و به پاکیزگي بسیار مقید   
بود  ند   و با مرد  مان به نیکي و نرمي رفتار 
مي د  اشتند   قیام بابک د  ر اد  امه شورش 
ها و قیام های سایر فرقه ها و مذاهب 
ایرانی من  هجري آغاز گرد  ید   و بیش از 
بیست ۲۰1 جمله خود   خرمد  ینان د  ر 
سال سال به طول انجامید   . خرم د  ینان 
یا خرمیه فرقه اي د  ر باد   غربي و شمال 
آذربایجان  د  ر  عموما  چند    ًهر  غربي 
شمرد  ه می شوند   که بناي مخالفت با 
خلفاي ًایران مخصوصا عباسي گذاشتند   
اما بر پایه اسناد   و منابع می توان نشان 
د  اد   که  قیام و د  ین خرم د  ینان فراگیرتر 
بود  ه و پیروان آن د  ر سایر نواحی ایران 
نیز پراکند  ه د  ر آذربایجان نبود  ه است و 
بود  ه اند   و این جنبش   ً بلکه موقعیت 
صرفا جغرافیایی و شاید   د  رایت و هوشمند  ی بابک و یا رهبران پیشین این 
فرقه د  ر آذربایجان بود  ه که موجب شد  ه تا آنان د  ر این ناحیه قد  رت بیشتری 
یافتها ند  . زمانی که بابک به فعالیت د  ر آذربایجان مشغول بود   مأمون سرگرم 
گرفتاریهاي ناشي از مسأله ولیتعهد  ي امام رضا)ع( و نارضایتي هاي عباسیان 
و اعراب بود  ،   کار بابک فراهم کرد  ه بود   و همچنین گرفتاري هاي  هـ. ق د  ر 
جنگ با روم شرقي و مرگ ۲1۸ و ۲1۷ ۲1۶-مأمون د  ر سالهاي  موجب شد   
که خرمیان د  ر قسمتهاي د  یگر ایران یعني ۲1۸او د  ر سال د  ر اصفهان، ري، 
ماسبند  ان و لرستان نیز موفق به شورش شد  ند  . همین گزارش ابن اثیر نشانگر 
آن است که خرمیان د  ر سایر نواحی ایران نیز د  ارای هواد  ارانی بود  ه اند   و گرنه 
نمی توانستند   د  ر اصفهان، ری و لرستان نیز برای د  ستگاه خافت مشکل ایجاد   
کنند  . عاوه بر آن که بسیاری از تاریخ نگاران شورش خرمد  ینان را مربوط به 
پیش از بابک می د  انند  . نظام الملک د  ر سیاست نامه گزارش کرد  ه است که 
د  ر سنه اثنی و ستین ه.ق( د  ر ایام مهد  ی خلیفه عباسی باطنیان گرگان که 
ایشان 1۶۲و مائه) را سرخ علم یا محمره خوانند   قوت یافتند   و با خرمد  ینان 
یکی شد  ند   و  د  ر زمان هارون الرشید   نیز خرمد  ینان ًسر به شورش برد  اشتند  . 
و مجد  د  ا از ناحیه سپاهان از ترمد  ین و کاپله و فابک و د  یگر روستاها شورش 
کرد  ه اند   و مرد  م بسیاری نیز از ری و همد  ان و د  شت بیه به آنها پیوسته اند   
و هارون به سختی این شورش را سرکوب کرد   و نه ساتل پس از این واقعه 
است که خرمد  ینان آذربایجان به رهبری بابک شورش می کنند   و د  ر سال ه.ق 
خرمد  ینان از سپاهان و ترمد  ین و کاپله و کره »به آذربایگان شد  ند   ۲1۲ و به 
بابک پیوستند  .« این گزارش ها موید   آن است که جنبش خرمد  ینان محد  ود   
به آذربایجان نبود  ه است.کار خرم د  ینان چنان بال مي گیرد   که نظام الملک د  ر 
کتاب سیاست نامه مي نویسد  : د  یگر، چون سال د  ویست و هجد  ه د  ر آمد  ؛ د  یگر 
باره خرمد  ینان پارس و سپاهان و جمله کوهستان و آذربایگان خروج کرد  ند  ، 
...همه به یک شب وعد  ه نهاد  ه بود  ند  ، و به همه شهرها و ولیتها، به تد  بیر بابک، 
راست آن شب، خروج کرد  ند  ؛ و عامان شهرها بکشتند  . این گزارش خواجه 
نظام الملک نشان می د  هد   که خرمد  ینان د  ر اصفهان، فارس و کرج و گرگان و 
سایر نواحی د  ارای هواد  اران بسیاری بود  ه اند   و د  ر این برهه رهبری آنان برعهد  ه 
بابک بود  . پس از کشتن بابک نیز معتصم د  ستور می د  هد   تا سر بابک  را به  
خراسان  بفرستند   که  خود   همین امر نیز نشان می د  هد   که بابک می بایست 
هواد  ارانی د  ر آن  منطقه د  اشته باشد  . به طور کلی همه اسناد   تاریخی به روشنی 
و قطعیت گویای تبار و د  ین  و زبان ایرانی بابک است و ارائه چهره غیرایرانی 
از بابک نتیجه بی توجهی نهاد  های فرهنگی به آموزش و تبلیغ د  اشته های 
تاریخی و ملی مان بود  ه که باعث شد  ه تا جریان های سیاسی غیرایرانی بیگانه 
چشم  های فرهنگی ما بد  وزند   و هر روز شناسنامه ای جعلی برای طمع به 
سرمایه آن ها د  ست و پا کنند   غافل از آنکه تاریخ ایران مستحکم تر و ریشه د  ار 

از آن است که بتوان با این چنگ اند  ازی های ناشیانه بر آن صد  مه زد  .

سیمای بابک خرمد  ین د  ر منابع تاریخی 

تبار و زبان بابک خرمد  ين چه بود  ؟

History
تاریخ

سخن پیش فرهنگیان سخته گوی

جنگلهای هیرکانی که برای ثبت جهانی آنها به صورت مستقل و به نام ایران تردید وجود داشت بالخره نظر 
موافق اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو را گرفت و ثبت شد. چند سال پیش کشور آذربایجان پرونده 
جنگل های هیرکانی را برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال کرد. اما از آنجا که حدود 9۵ درصد از درختان این 
جنگل در ایران قرار دارد، ایران به این اقدام آذربایجان اعتراض کرد تا اینکه پرونده آذربایجان توسط یونسکو 
برگشت داده شد. از سویی، قرار شد تا چهل و سومین اجاس کمیته میراث جهانی در شهر باکو آذربایجان 

برگزار شود، از آنجا که آذربایجان یک طرف بحث پرونده جنگل های هیرکانی و میزبان این اجاس بود، نگرانی وجود داشت تا 
بتواند رای اعضای کمیته را بر عدم ثبت جهانی پرونده هیرکانی جلب کند اما چنین اتفاقی نیفتاد. روز سی ام جون، چهل و سومین 
اجاس "کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد" )یونسکو( با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان 1۸۰ کشور 
از جمله جمهوری اسامی ایران و چند نهاد و سازمان بین المللی برگزار شد. این جنگل ها قدیمی ترین جنگل های کره زمین 
هستند که تخمین زده می شود چهل میلیون سال قدمت دارند و باز مانده از عصر یخبندان است. حدود دو میلیون هکتار از این 

جنگل ها در خاک ایران و تنها یک درصد و حدود ۲۰ هزار هکتار آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

ثبت جنگل های هیرکانی در 
میراث جهانی یونسکو

آیا قلعه ای که امروز به نام قلعه بابک )قلعه بذ( 
نام شناخته  از قبل به همین  شناخته میشود  ، 
قلعه  نام  به  تاریخی  از چه  قلعه  این  می شد  ؟ 
از  بابک، پیش  بابک شناخته شد  ه است؟ قلعه 
د  ختر«  »قلعه  نام  به  محلی  مرد  م  نزد     1۳۳۰
باوند  «  »شروین   بار  نخستین  بود  .  معروف 
سال 1۳۳۰  د  ر  بابک  قلعه  نام  به  را  قلعه  این 
و  سیاسی  فعال  باوند    شروین  کرد  .  شناسایی 
نویسند  ه سواد  کوهی از خاند  ان باوند   مازند  رانی 
می  ساسانی  د  وره  به  را  خود    نسب  که  است 
رسانند  ، وی د  ر اوایل  د  هه ۳۰ خورشید  ی د  ر 
تبریز و د  ر محله بارون آواک زند  گی و د  ر محفل 
های متعد  د  ی سیاسی بر علیه کمونیست ها و 
بلشویک ها که د  ر د  وران مصد  ق یک بار د  یگر 
بود  ند  ،  کرد  ه  آغاز  را  ای  گسترد  ه  های  فعالیت 
به   1۳۳۰ تابستان  باوند    کرد  .  می  سخنرانی 
د  عوت شاگرد  ش »میر محمود   بنی هاشم« که 
د  ر د  انشگاه تبریز تحصیل می کرد  ، به روستای 

آنها د  ر شهرستان کلیبر که کاله 
د  ر  هاشم  بنی  رفت.  د  اشت  نام 
این خصوص می گوید  : » د  ر این 
کوهنورد  ی ها به قلعه ای رسید  یم 
بود  .  العبور  صعب  العاد  ه  فوق  که 
ایشان تمام راه ها را از کمره کوه 
رفته  بال  سریع  و  راحت  سنگی 
به  تا  گشت  را  ها  اتاق  همه  و 
بالترین طبقه یا اطاق ها رسید  ه 
و  کرد  ه  بررسی  را  جوانب  همه  و 
اظهار د  اشتند   که اینجا قلعه بابک 
آذربایجان  د  لور  است،  خرمد  ین 
آنجا   به  محل  د  ر  تاریخ  آن  تا  و 
قلعه  د  ختر=  سی=قلعه  قیزقلعه 
تاریخ  این  از  جمهور، می گفتند  . 
کشف قلعه بابک به نام استاد   ثبت 
شد   و امروز هم آنجا به قلعه بابک 
میراث  سازمان  و  د  ارد    شهرت 
منعکس  نام  همین  به  فرهنگی 
شد  ه است« )1۳۷۲-1۲۸۶شروین 
پارت: یکی  آریا  به  باوند  ( معروف 
سیاسی  فعالن  و  پژوهشگران  از 
جنجالی  گفتاری  با  اما  ناشناخته 
سال  صد    سیاست  صحنه  د  ر 
بعد  ها  که  وی  بود  .  ایران  گذشته 
تبد  یل به یکی از مهم ترین نظریه 
د  ر  )راسیسم(  نژاد  گرایی  پرد  ازان 
ایران شد  ، د  ر عنفوان جوانی برای 
شرق  های  کرسی  د  ر  تحصیل 
شناسی به شوروی رفت. اما خیلی 
آلمان  به  و  خارج  از شوروی  زود   

نیز  نازی های  با  باوند    اما همراهی  نازی رفت. 
د  یری نپایید   زیرا از نظر او )که خود   د  ستی د  ر 
مهمی  شاخه  اساوها  د  اشت(  نژاد  شناسی  علم 
از نژاد   آریایی محسوب می کرد  . از آنجایی که 
باوند  )آریا  افکار  د  ر  زیاد  ی  اهمیت  نژاد    تقد  س 
د  ر  لطفی«  »کم  توانست  نمی  د  اشت،  پارت( 
حق براد  ران آریایی د  ر بالکان تحمل کند   و راه 
باوند    ها جد  ا کرد  . شروین  نازی  راه  از  را  خود   
د  ر  و  آمد    ایران  به  د  وم  جهانی  جنگ  از  پس 
تبریز  مشهد  ،  شیراز،  مانند    مختلف  شهرهای 
و تهران و از جمله د  ر د  انشکد  ه جنگ فعالیت 
انتشار  به  توان  می  جمله  آن  از  د  اشت  علمی 
برخی از آثارش د  ر همان د  انشکد  ه و تد  ریس د  ر 
د  انشکد  ه اد  بیات د  انشگاه تبریز اشاره کرد  . اما به 
تد  ریس   د  وران  عقید  تی  های  ناسازگاری  د  لیل 
وی د  ر د  انشکد  ه جنگ و سایر نهاد  های د  ولتی 
شروین  شد  .  بازنشسته  زود  ی  به  و  نبود    د  یرپا 
سیاسی  و  حزبی  کار  به  اعتقاد  ی  اصول  باوند   

های  ملت  ناگزیر   اتحاد    رویای  به  و  ند  اشت 
آریایی سخت باورمند   بود  . او نه مکتبی خاص 
تاثیرگذار آفرید   و نه شاگرد  ی تربیت کرد   و  و 
نه د  ر احزاب د  ست راستی طرفد  ار فاشیسم که 
پس از شهریور بیست سربرآورد  ه بود  ند   وارد   شد   
اما بر پاره ای از چهره های ارتشی مانند   منوچهر 
از  بخشی  بود    قرار  ظاهرا  و  تاثیرگذاشت  آریانا 
آثارش د  ر جشن های ۲۵۰۰ ساله منتشر شود   
که نشد  . آنچه امروز از وی باقی ماند  ه جزوات 
و نوشته هایی پراکند  ه است که همان د  ید  گاه 
نژاد  گرایانه قرن بیستمی البته از نوع ایرانی بر 
آن حکم فرما است و توسط نشر پرد  یس د  انش 
بر  به گرد   یک د  رفش« پیش د  رآمد  ی  »آریان 
اند  یشه نژاد  گرایی د  ر ایران معاصر، زند  گی نامه و 
گزید  ه آثار آریا پارت )شروین باوند  (  به کوشش 
مقد  مه  با  البته  و  نوری  مصطفی  و  بیات  کاوه 
هایی انتقاد  ی از مراد   ثقفی و کاوه بیات د  ر رد   و 
نقد   روایت رمانتیک باوند   از هویت، ناسیونالیسم 
راسیستی  بینی  جهان  و 
منتشر شد  ه است. د  ر کتاب 
افزون بر یاد  د  اشت ها، اسناد  ، 
و  ها  مصاحبه  مذاکرات، 
تصاویر  باوند    های  سخنرانی 
و عکس های پیوست از وی 
و  گنجاند  ه شد  ه  خاند  انش  و 
جلد    از  تصویری  همچنین 
قد  یمی  جزوات  و  ها  کتاب 
باوند    سوی  از  شد  ه  منتشر 
چشم  به  کتاب  صفحات  د  ر 
می خورد  . این کتاب پیش از 
ورود   به متن اصلی که همان 
آثار و نوشته های باوند   است 
با یک مقد  مه از محمود   بنی 
شاگرد  ان  معد  ود    از  هاشم 
شد  ه  همراه  باوند    شروین 
ساکن  و  آذری  که  او  است. 
باوند    بود  ، هنگامی که  تبریز 
د  انشکد  ه  د  ر  د  هه   اوایل  د  ر 
اد  بیات د  انشگاه تازه تاسیس 
)د  انشگاه  آذرآباد  گان   1۳۳۰
مشغول  تد  ریس  به  تبریز( 
بود  ، به د  ید  ار استاد  ش رفت. 
هاشمی می نویسد   د  ر سنین 
محافل  با  مبارزه  به  مد  رسه 
طلب  تجزیه  و  کمونیستی 
تبریز  د  ر  شوروی  به  وابسته 
مشغول بود   و به عنوان جوان 
کسوت  به  آذری  خجالتی 

شاگرد  ی باوند   د  رآمد  . 

چه کسی د  ژ بابک را کشف کرد  ؟

؟؟؟؟؟؟؟؟

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 26  8 صفحه



بیا تا جهان به بد   نسپریم

چند   سالی است برخی افراد   و جریانهای خاص 
با مقاصد  ی ویژه منکر وجود   کورش هخامنشی 
می  او  د  ود  مان  وکل  بزرگ  کورش  به  ملقب 
شوند  . این د  ر حالی  است که منابع بی شمار 
تاریخی به زبانهای گوناگون نه تنها وجود   او را 
از  ارزشمند  ی  اطاعات  بلکه  کنند    می  تایید   
او  و سیاست  ،منش  لشکرد  اری   ، کشورد  اری 

به د  ست می د  هند  . 

تاریخی  متقن  منابع  با  مواجهه  د  ر  جریانات  این 
عمد  تأ اروپایی به د  و د  ستاویزو توجیه متوسل شد  ه 

اند   که  عبارتند   از : 
منابع  د  ر  هخامنشیان  و  کورش  نام  ذکر  عد  م   -1
منابع  بود  ن  پذیرش  قابل  غیر  و  عربی-اسامی 
عمد  تأ  خاص  مقاصد    پیگیری  د  لیل  به  اروپایی 
منابع  این  آورند  گان  پد  ید    و  نویسند  گان  سیاسی 
یونانی  مورخین  )گوئی که  مد  عیان   این  از جانب 
ماضی  قرون  اروپایی  کشورهای  د  یگر  و  رومی   ،
د  اشته  بیستم  قرن  ایران  به  سیاسی  چشمد  اشت 

اند   (  .
2- موجود   نبود  ن نام کورش د  ر متون فارسی و نام 

مرد  مان ایران تا قبل از د  وران پهلوی .
بنابراین د  ر این مقال به اختصار به بررسی این د  و 

د  ستاویز می پرد  ازیم .
د  ر  او  نام   ، کورش  وجود    منکرین  اد  عای  برخاف 
د  ر  د  ارد  .  وجود    –اسامی  عربی  منابع  از  بسیاری 
ابتد  ا لزم است توضیح د  اد  ه شود   که با وجود   ارتباط 
تنگاتنگ بین  اسام و زبان عربی ،هرمنبع  به زبان 
عربی الزامأ اسامی نیست چرا که بسیاری از اهالی 
چون  اد  یانی  د  ارای  خاورمیانه  منطقه  زبان  عرب 
یهود  یت و مسیحیت نیز بود  ه اند  ، اما چه د  ر منابع 
عربی مورخین مسلمان چه منابع عربی متعلق به 
و  کورش  با  غیرمسلمان  د  انشمند  ان  و  مورخین 

جانشینانش روبرو هستیم.
به طورمثال ، کتاب " تاریخ مختصر الد  ول " نوشته  
غریغوریوس  نام  به  زبانی  عرب  مسیحی  سراسقف 
الملطی  یا  گرگوریوس ابوالفرج بن هارون معروف 
به "ابن العبری " یا "ابن عبری"  )۶۵۸ق1۲۸۶/م( 
تاریخ  تاریخ عمومی  د  رباره  کتابی است د  ر حوزه 
حاوی  که  مؤلف  زمان  تا  آغاز  از  جهان  عمومی 
اسماعیلیان،  باستان،  ایران  تاریخ  د  ر  مهم  مطالبی 
از  مولف  را  اثر  این  است.  مغول  و  خوارزمشاهیان 
به  بود  ه،  سریانی  زبان  به  که  خود    مفصل  کتاب 

و  ترجمه  عربی 
تلخیص کرد  ه و د  ر 
عمرمطالب  اواخر 
تاریخ  د  ر  ارزند  ه ای 
از  مغول،  و  اسام 
جهان گشای  تاریخ 
آن  به  جوینی، 
از  است.  افزود  ه 
برجسته  ویژگیهای 
توجه  کتاب  این 
د  قیق به سالشماری 
و  سران  حکومت 
 . است  پاد  شاهان 
این  د  ر  نویسند  ه 
بررسی  به  کتاب 
پرد  اخته  د  ولت  د  ه 
د  ولت  از  که  است 
یعنی  نخستین 
پیش  اولیا  د  ولت 
از ورود   به سرزمین 
شد  ه  شروع  موعود   
د  وران  شرح  به   ،
می  تاریخ  از  پیش 

آد  م  حضرت  پید  ایش   زمان  و  چگونگی  و  پرد  ازد   
وفرزند  ان اورا مورد   بررسی قرار می د  هد   و د  ر نهایت 
به د  وران پاد  شاهان مغول می رسد   که همزمان عمر 

او بود  ه اند   .
د  ولت  د  ر  یعنی  کتاب  میانه  د  ر  تقریبأ  عبری  ابن 
پنجم به د  ولتی می پرد  ازد   که از پاد  شاهان کلد  انی 
به پاد  شاهان ایرانی رسید  ه است. ابن عبری د  راین 
بخش با د  قت تمام نام کورش و جانشینان او را تا 

د  اریوش سوم ذکر می کند  : 
1. کوروش الفارسي )کورش سوم ملقب به بزرگ( 

2. قمباسوس بن کورش )کمبوجیه(

3. د  اریوش بن بشتسب )د اریوش اول پسرویشتاسب 
ملقب به بزرگ(

4. احشیرش بن د اریوش )خشایارشاي اول(
اول،  )ارد شیر  الیدین  الطویل  ارطحششت   .5

د رازد  ست(  
6. احشیرش الثاني )خشایارشاي د وم(

7. سغدنیوس )سغدیانوس (
8. د اریوش نوثوش )د اریوش د وم(
9. ارطحششت الثاني )ارد شیرد وم(

ارطحششت   .10
)ارد شیر  الثالث 

سوم(
بن  ارنسیس   .11

اوخوس )آرشک(
بن  د اریوش   .12
)د اریوش  ارشک 

سوم( 
فرمانروایي  مدت 
ن  ا ه ا د ش ا پ
د ر  نیز  هخامنشي 
عبري  ابن  تاریخ 
د ر مجموع منطبق 
 . است  واقعیت  با 
بیان  د ر  عاوه  به 
عصیان  رخد  اد   
عهد  د ر  مصر 
که  د وم  د اریوش 
جدایي  به  منجر 
از  سرزمین  این 
شاهنشاهی  قلمرو 
شد،  هخامنشی  
د ر  که  گوید  مي 
این زمان 1۲۴ سال از غلبه ایرانیان به مصریان مي 
توان  مي  مسامحه  و  اغماض  اندکي  با  که  گذشت 
آن را عدد ي قابل قبول د انست چرا که رقم د  رست 

1۲۰ سال است.  
د  ر  نیز  اسامی  د  وران  بزرگ  مورخ  د  یگر  طبری 
د  رکتاب  او  است.  کرد  ه  یاد    کورش  از  خود    تاریخ 
" تاریخ المم والملوک " هنگامی که از جنگ های 
»کی به ارش«)کورش( با ساکنین شرقی ترک  نژاد   
ایرانی صحبت می کند   از کمک کیخسرو به کورش 

یاد   می کند  .
ابن خلد  ون هم د  ر"ضبط المتن و وضع الحواشی و 

الفهارس" به کورش اشاره می کند  . ابوریحان بیرونی 
د  ر کتاب مشهور "آثار الباقیه عن القرون خالیه" و 
به  پیامبران "  و  پاد  شاهان  "تاریخ  اصفهانی  حمزه 
کتاب  د  ر  هم  رازی  ابوالفتوح  اند  .  پرد  اخته  کورش 
»روض الِجنان و روح الَجنان فی تفسیرالقرآن« از 

کورش یاد   می کند  .
کوروش،  نامهای   به  مختلف  منابع   د  ر   کورش 

کورس،  کیورش،  کورش، 
کیرش،سیروس، کی ارش، و 
القابی چون  با  گاهی همراه  
عناوینی  و  کورش   سپهبد    
چون کـورش غیلمی آمـد  ه 
است که  شاید    همان عیام 
از  یکی  د  ر  چون  باشد   
د  ر  که  خلد  ون  ابن  روایات 
آمـد  ه  کورش   انتساب   باب 
ملوک   مـی گوید  :»...من 
غیلم« که شاید   منظور  ایام  

باشد  .
مورخ  د  یگر  بلخی  ابن 
نـسب  سلسلة  اسامی 
توضیح  چـنین  را  کورش 
بن  »کی رش  د  هد  :  می 
بن   کیرش  بن  اخشوارش 
د  ر   لهراسب«.  بن   جاماسب  
نـیز  را  کورش  جد    اینجا 
که   کرد  ه اند  ،  ذکر   کـورش 
مطابق  تاریخی   حقیقت   با  

است .
نام  نبود  ن  رایج  د  ستاویز 
کورش د  ر بین مرد  م تا د  وره 
پهلوی  برای انکار شخصیت 

تاریخی کورش بزرگ:  
نام  ازمنکران  د  سته  این 

کورش از مغالطه و د  ستاویز د  یگری نیز برای انکار 
کورش استد  ه می کنند   که همانانا رایج نبود  ن نام او 
بین مرد  م ایران تا د  وره پهلوی است. اوأ ، به د  لیل 
نبود  ن سیستم مد  رن آمارگیری و سرشماری تا آن 
موقع نمی توان با قاطعیت حکم به نبود  ن این نام 
بین هیچیک از افراد   جامعه د  اد  ، کما این که مجله 
سال  د  ر  ایران  ملی  تلویزیون  راد  یو  ارگان  تماشا 
جشنهای  برگزاری  سال  یعنی  خورشید  ی   1۳۵۰
پانصد  مین سال شاهنشاهی  و  بزرگد  اشت د  و هزار 
ایران اقد  ام به فراخوانی برای شناسایی کهنسالترین 

ایرانی د  ارای نام کورش د  اد  ه بود   و د  ر نهایت یکی 
از هموطنان با ذکر نام و نسب و عکس شناسنامه 
از مناطق جنوب غربی کشور که از قضا د  ر د  وران 
قاجار به د  نیا آمد  ه بود   برند  ه جایزه این مجله شد  . 
از این جهت نمی توان گفت که این نام اصأ بین 
ایرانیان وجود   ند  اشته و به پیروی از آن حکم به عد  م 
وجود   شخصیت تاریخی کورش نیز د  اد   . مشابه این 
تاریخی  کشورهای  د  ر  مورد   
عراق  همچون  خاورمیانه 
است.  صاد  ق  هم  مصر  و 
بود  ن  افسانه  مد  عیان  چرا 
کشور  د  و  مورد    د  ر  کورش 
نمی کنند    اد  عا  الذکر  فوق 
نبود  ن  رایج  د  لیل  به  که 
 ، سارگن  چون  نامهایی 
نبوخذ   ، پال  بنی  آشور 
توت   ، رامسس  یا  نصر 
،حتشپسوت  آمون  عنخ 
مرد  م  بین  حوتپ  آمون  یا 
مصر  و  عراق  نوزد  هم  قرن 
، شخصیتها  و فرمانروایان 
شد  ه  برد  ه  نام  تاریخی 

افسانه بود  ه اند   ؟ 
 

پی نوشت ها: 
تاریخ   ، عبری  ابن     -1
 ، بیروت   ، الد  ول  مختصر 

د  ارالشرق، 199۲ م.  
المم  ،تاریخ  طبری   -۲
والملوک  ،تهران ، اساطیر، 

 .1۳۶۲
،د  یوان  خلد  ون  ابن    -۳
المبتد  اء و الخبر... ، بیروت 

، د  ارالفکر،  ۲۰۰۰م   
۴-   رازی ، ابوالفتوح ، بنیاد   پژوهش های اسامی 

آستان قد  س رضوی ، 1۳۸۲     
۵-  ابن بلخی ، فارسنامه ، تهران ، اساطیر ، 1۳۸۵.

القرون  عن  الباقیه  آثار   ، ابوریحان   ، بیرونی   -۶
الخالیه ، چاپ چهارم ، تهران ، امیرکبیر ، 1۳9۰.

 ۷-   اصفهانی ، حمزه ، تاریخ  پیامبران  و شاهان 
، تهران ، انتشارات بنیاد   فرهنگ ایران ، 1۳۴۶. 

۸- بیانی ، شیرین ، کورش د  ر روایات شرق، متون 
فارسی ، عربی و تورات  ، مجله یغما ، شماره ، ۲۴۰ 

،  شهریور  1۳۴۷ . 

افزایش تنش میان جمهوری اسامی ایران و ایالت متحده 
آمریکا، شروع جنگ و آغاز بحرانی دیگر برای ملت ایران 
سبب نگرانی، وحشت، خشم و ترس است. در یکصد سال 
اخیر مردم ایران کم شاهد درگیری و جنگ و منازعه نبوده 
اند. جنگ های جهانی اول و دوم، افول قاجار و هرج و مرج، 
قحطی بزرگ، وقایع ابتدای انقاب اسامی و جنگ تحمیلی 
از جمله اتفاقاتی بوده که توان مردم را طاق کرده است. از 
این رو با وجود بال رفتن آستانه تحمل آنها دیگر عاقه ای 
به تجربه نابسامانی و هرج و مرج را ندارند. این نگرانی ها 
زمانی افزایش می یابد که تجربه افغانستان، سوریه، عراق و 
لیبی را در همسایگی خود می بینند و از قداره کشی و رجز 
خوانی گروه های تجزیه طلب و تروریست آگاه هستند. هر 
چند پیش تر به مناسبتی نوشته بودم که ایران؛ سوریه و 
عراق و افغانستان نخواهد شد. چرا که ایران همیشه یک 
ملت و یک پیکره بوده است و هیچگاه اجزای یک کل به 
قصد نابودی یکدیگر به پا نخواهند خواست هر چند که بر 
اثر جهش ها ژنتیکی اختالتی داشته باشند. اما هر چه که 
باشد ملت ایران نه بار دیگر تحمل جنگ را دارند و نه به 

نابودی همین داشته های اندک خود عاقه مند هستند. 
فارغ از این مسائل نکته مهمی که کمتر مورد توجه قرار 
بحران ساختاری  و وجود  فروماندگی  است چرایی  گرفته 
ما در یک قرن اخیر است. از دلیل عقب ماندن ایرانیان 
از قافله توسعه که بگذریم اگر از دریچه روابط بین الملل 
»اصل  آن  جواب  دهیم  پاسخ  سوال  این  به  ژئوپلیتک  و 
که  است  گمشده ای  عنصر  قدرت  بود.  خواهد  قدرت« 
یکصد سال ما را به فاکت و درماندگی در برابر زورمداران 
کشانده است. معروف است قانون حاکم بر روابط بین الملل 
را قانون جنگل می دانند و در جنگل هم قدرت است که 
عمل  عرصه  در  را  آن  و  می کند  حکم  می نویسد،  قانون 
اجرایی می کند. بنابراین کشوری که از عنصر مهم قدرت 
غافل باشد و نتواند به آن دست یابد از عرصه بازیگری در 
مناسبات جهان حذف شده و کم کم از صحنه روزگار محو 

خواهد شد. 
حضور  و  ژئوپلیتیکی  داشته های  واسطه  به  ایران  کشور 
در منطقه ای مهم از جهان سده ها حضور قدرتمندی در 
الملل داشته است و سالیان درازی به عنوان  صحنه بین 
امپراتوری بر بخش بزرگی از جهان متمدن حکومت کرده 
است. اما در چند قرن گذشته با توجه به دلیل گوناگون 
سال های  در  چند  هر  است.  مانده  عقب  توسعه  قافله  از 
آن  اما  انجام شده  قدرت  افزایش  برای  هایی  اخیر تاش 
منصه  به  است  نیاز  ملی  منافع  از  دفاع  لزمه  که  قدرتی 
ظهور نرسیده و کشورهای زورمدار تاش کرده اند ایران را 
از نقش آفرینی مهم و اثر گذار در عرصه جهانی باز دارند. 
بازوهای  قطع  برای  تاش  شدن،  هسته ای  از  جلوگیری 
منطقه ای و حضور ناگان ارتش آمریکا در خلیج فارس نیز 

موید همین نظر است. 
افزایش تنش ها در خلیج فارس و سرنگون کردن پهپاد 
را  ها  تنش  آمریکا  ارتش  به  متعلق  هاک  گلوبال  آر-کیو 
افزایش داده است. دولت جمهوری اسامی ایران می گوید 
این پهباد را در آب های سرزمینی ایران سرنگون کرده و 
ایالت متحده امریکا ادعا می کند در آب های بین المللی 
بوده است که بنظر می رسد گمان اولی درست باشد چرا که 
جمهوری اسامی اسنادی دارد که با استناد به آنها می تواند 
به سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است اعتراض 
کند و ایالت متحده نیز چون نمی تواند غیر از این را ثابت 

کند مجبور به سکوت در این زمینه است.
اما اینکه چرا جنگی صورت نگرفت را شاید بتوان اینگونه 
تحلیل کرد که ایالت متحده هنوز نتوانسته است اجماع 
پهپاد  ایران  کند.  کسب  را  ایران  به  حمله  برای  جهانی 
نوعی  و  کرده  ساقط  خود  هوایی  حریم  در  را  جاسوسی 
ایالت  اسپانیا،  هم  اساس  همین  بر  است.  مشروع  دفاع 
به  حمله  تکرار  برای  سازی  صحنه  به  را  آمریکا  متحده 
عراق متهم  کرده است و روسیه نیز با دعوت دو طرف به 
خویشتن داری اعام کرده حاضر است تا زمانی که کانال 
مالی اتحادیه اروپا راه اندازی شود نفت ایران را بفروشد. 
خویشتنداری  به  تهران  دعوت  با  هم  موگرینی  همچنین 

ابراز امیدواری کرد در اینستکس به زودی اجرا شود. 
عیار  تمام  و  قوی  پشتوانه  امریکا  متحده  ایالت  بنابراین 
است  آگاه  مسئله  این  به  و  ندارد  را  ایران  به  برای حمله 
در  اسامی  جمهوری  مخالف  مردم  نظامی  حمله  با  که 
داخل کشور را به دشمن خود تبدیل خواهد کرد و جایگاه 
حکومت در میان مردم نسبت به قبل مستحکم تر خواهد 
بر  متحده  ایالت  که  است  آشیلی  پاشنه  همان  این  شد 
با افزایش  روی آن سرمایه گذاری کرده و تاش می کند 
را  اسامی  جمهوری  حکومت  اجتماعی  نارضایتی های 

مجبور به مذاکره نماید. 
باید به این نکته هم اشاره کرد که سپاه پاسداران با این 
متحده  ایالت  به  را  ایران  دفاعی  توان  کرد  تاش  اقدام 
کم  ایران  با  که جنگ  برساند  را  پیام  این  و  کند  گوشزد 
مخالف  اینکه  از  فارغ  اساس  این  بر  بود.  نخواهد  هزینه 
حکومت باشیم یا خیر دفاع از مرزهای کشور امری بدیهی 
و غیر قابل اغماض است. در سال های اخیر دیده ایم که 
بسیاری از مخالفان حکومت از جنگ دفاع کرده اند یا عامل 
نوع  این  اما  قلمداد نموده اند  را حمله آمریکا  ایران  نجات 
تواند  نمی  حکومت  اپوزیسیون  که  چرا  است  غلط  نگاه 
اپوزیسیون ملت و کشور ایران باشد و باید از کشور در برابر 
بیگانگان دفاع کرد. بنابراین زمانی که کشوری به مرزهای 
سرزمینی تجاوز می کند وظیفه ذاتی حکومت دفع متجاوز 

است.

History
تاریخ

بزرگداشت خدمات علمی روفسور الکساندرگواخاریا ایرانشناس 
گرجی به مناسبت نودمین سالگرد تولدش برگزار شد. مراسم تجلیل 
و بزرگداشت از خدمات علمی مرحوم پروفسور الکساندرگواخاریا 
ایرانشناس برجسته گرجی به مناسبت نودمین سالگرد تولدش در 
محل دانشگاه دولتی تفلیس برگزار شد.  الکساندر گواخاریا عضو 

پیوسته فرهنگستان ملی علوم گرجستان، ایرانشناس نامی و استاد برجسته زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه دولتی تفلیس  بود وی در سال 19۵۸ از رساله دکتری خود را 
با عنوان »منابع فارسی روایت های گرجی داستان یوسف و زلیخا« دفاع کرد و در سال 
19۷۰ از رساله فوق دکتری خود با عنوان »روایت های گرجی داستان های عامیانه 
فارسی« دفاع کرد و به مقام استاد تمام زبان و ادبیات فارسی منصوب شد. وی در طول 

۵۰ سال تدریس شاگردان و ایرانشناسان زیادی را تربیت کرد. 

بزرگداشت 
تحلیلی بر سرنگونی پهباد امریکایی بر فراز خلیج فارس؛ایرانشناس گرجی

دفاع از مرز میهن و دفع متجاوز، 
وظیفه ذاتی حکومت

بهــروز عمرانــی رییــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از روســتاهای 
کشــور خالــی از ســکنه شــده اند، وظیفــه و تکلیــف مــا اســت 
کــه از زبان هــا و گویش هایــی کــه در معــرض نابــودی هســتند، 
محافظــت کــرده و از نابــودی آنهــا جلوگیــری بــه عمــل آوریم. 
مجلــه گویش پژوهــی بــا تهیــه و تدویــن مطالــب و محتــوای مهــم و درج مقــالت 
مربــوط بــه زبان هــای مختلــف، می توانــد خــوراک اطلــس زبانــی را بــرای کشــور 
تهیــه کنــد. وی در ادامــه افــزود: خالــی از ســکنه شــدن برخــی روســتاهای کشــور، 
منجــر بــه نابــودی بســیاری از گویش هــا و هنرهــای ســنتی کشــور شــده اســت و 
ــاره راه انــدازی کنیــم، می تــوان توجیهــی بــرای  اگــر بتوانیــم بــوم گردی هــا را دوب

مانــدگاری روســتاها داشــت. 

محافظت از زبان ها و گویش هایی
 که در معرض نابودی اند

هژیر تهرانی
کورش و هخامنشیان د  ر منابع عربی – اسامی 

محمد آمره

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 26  8 صفحه

برخاف اد  عای منکرین وجود   
کورش ، نام او د  ر بسیاری از منابع 

عربی –اسامی وجود   د  ارد  . د  ر ابتد  ا 
ازم است توضیح د  اد  ه شود   که با 
وجود   ارتباط تنگاتنگ بین  اسام 

و زبان عربی ،هرمنبع  به زبان 
عربی الزامأ اسامی نیست چرا 
که بسیاری از اهالی عرب زبان 

منطقه خاورمیانه د  ارای اد  یانی چون 
یهود  یت و مسیحیت نیز بود  ه اند  ، اما 
چه د  ر منابع عربی مورخین مسلمان 
چه منابع عربی متعلق به مورخین و 
د  انشمند  ان غیرمسلمان با کورش و 

جانشینانش روبرو هستیم.
به طورمثال ، کتاب » تاریخ مختصر 

الد  ول » نوشته  سراسقف مسیحی 
عرب زبانی به نام غریغوریوس 

الملطی  یا  گرگوریوس ابوالفرج 
بن هارون معروف به »ابن العبری » 
یا »ابن عبری«  )658ق1286/م( 

کتابی است د  ر حوزه تاریخ عمومی  
د  رباره تاریخ عمومی جهان از آغاز 

تا زمان مؤلف که حاوی مطالبی 
مهم د  ر تاریخ ایران باستان، 

اسماعیلیان، خوارزمشاهیان و مغول 
است.



ترین  شرقی  و  روسیه  شهر  ترین  قدیمی  دربند،  باستانی  شهر 
باستان-شناختی  مطالعات  اساس  بر  که  است  قفقاز  نقطه 
به  بافت شهری  و  سال  هزار  پنج  به  آن  روستایی  بافت  قدمت 
دربند۲۰۰۳م(.  جهانی  ثبت  میرسد)پرونده  سال  دوهزار  حدود 
شمالی ترین  همچنین  و  ساسانی  تمدن  بام  بعنوان  شهردربند 
شهر تمدن شیعی مدتها دارای اهمیت فوق العاده بوده است. این 
شهر در دوره امپراطوری ساسانی )قباد یکم و فرزندش خسرو 
انوشیروان( با ساختاری منحصربفرد در معماری شهری و برروی 
ویرانه های یک روستا، بنا گردید. شهر در طول یک نوار باریک 
و درمیان دو دیوار دفاعی به طول ۴۰ کیلومتر قرار دارد که در 
امتداد کوههای قفقاز ساخته شده است؛ دیوارها در دریا ادامه 
پیدا نموده تا از عبور آزادانه کشتیها جلوگیری شود. " مهمترین 
کشیده  اند  گفته  دربند  درباره  باستان  نویسندگان  که  موضوع 
شدن دیوار آن در درون دریا بوده است دیواری که از سنگ و 
سرب مذاب درست شده است سنگها توسط کشتی، قایق و حتی 
پوستین های پر از هوا به میان آب برده و تخلیه میشد. سنگهایی 
که بصورت متقارن کشیده شده و در میان آنها سوراخهایی تعبیه 
شده بود و میله های آهنی از میان آنها عبور داده شده بود تا 
جهان  دانشنامه  دربند،  )مدخل  باشند"  مقاوم  امواج  مقابل  در 
بخش  توپولوژیک  شکل  دربند،  ویژگیهای  مهمترین  از  اسام(. 
تاریخی شهر است که طی 1۵۰۰ سال تاکنون تقریبا بدون تغییر 

باقی مانده است.
این شهربندری که اکنون تنها شهر شیعه نشین روسیه است در 
جمهوری خود مختار داغستان قرار دارد و در سال1۲۲۸هجری 
ملحق  روسیه  به  و  ایران جدا  از   ، معاهده گلستان  قمری طبق 
میراث  آثار  فهرست  در   ۲۰۰۳ سال  در  که  دربند  شهر  گردید. 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده است به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خود قرنها مورد تاخت و تاز اقوام مختلف قرار گرفته و شاید کمتر 
شهری در جهان به اندازه این شهر شاهد قتل و غارت و جنگهای 
خونین بوده است. لیکن به دلیل حفظ بافت تاریخی خود طی 

1۵۰۰سال، توانسته است عنوان "خویشتن دار ترین شهر جهان" 
را از یونسکو دریافت نماید. شهر دربند با وجود 1۵۰ بنای تاریخی 
بعنوان یکی از بزرگترین شهر- موزه های جهان شناخته میشود.

طبق معیارهای ذکر شده در پروندۀ ثبتی یونسکو ، شهر باستانی 
نمونه  ترین  شده  شناخته  بعنوان  آن،  دفاعی  سیستم  و  دربند 
سیستم دفاعی که توسط امپراتوری ساسانی، طراحی و ساخته 

شده است، قابلیت ثبت جهانی پیدا کرده است.
نام دربند در فارسی بیشتر به معنی گذرگاه و تنگه به کار رفته و 
در مناطق مختلف ایران از این نام استفاده شده است. در منابع 
مختلف نامهای گوناگونی برای شهردربند ذکر شده است مانند 
اثیر(؛  )ابن   " شیروان  "دربند  ) حدودالعالم(؛   " خزران  "دربند 

" دربند خزر" )بکران( و همچنین نام "باب البواب" در منابع 
مربوط به دوره استیای اعراب. 

و  کیلومتری   ۴۰ دیوار  مانند  دربند  شهر  دفاعی  استحکامات 
همچنین قلعه مستحکم نارین قلعه و حصار آن اهمیت بسزایی 
گوگ  خزرها،  هونها،  چون  قبایلی  تاز  و  تاخت  از  جلوگیری  در 
شرق  همچنین  و  شمالی  قبایل  دیگر  و  سرمتها  سکاها،  ترکها، 
جنوب  به  دربند(  مدخل  اسام  جهان  خزر)دانشنامه  دریای 
"دروازه  آنرا  لذا  است  داشته  ایران  سرزمین  و  قفقاز  کوههای 

ایران" نیز نامیده اند. 
شهر تاریخی دربند دارای تعداد زیادی اثر ثبتی مانند نارین قلعه، 
دیوار دفاعی، مسجد جمعه، مسجد شاه عباس، حمام دختران و.. 
است و حدود 1۰۰ کتیبه فارسی )فارسی پهلوی و فارسی جدید( 

از دوره های ساسانی، صفوی و قاجاری، بر بناهای آن میدرخشد.
از مهمترین کتیبه های فارسی، میتوان به ۳۲ کتیبة پهلوی بر ضلع 
بیرونی نارین قلعه و دیوار دفاعی شهر، همچنین کیتبه های فارسی 
جدید بر دیوار دفاعی، چند فرمان از شاه عباس برای مرمت مسجد 
جمعه و یا ساخت مسجد شاه عباس، اشاره کرد. از جالبترین کتیبه 
های شهر دربند، یکی از ۳ کتیبة مسجد حاج اسداه است که به 
نام مظفرالدین شاه قاجار و زمان او، تاریخ خورده و بیانگر گرایش 
مردم به حکومت ایران، حدودا 9۰ سال پس از واگذاری این شهر 

به امپراطوری روسیه است.
اکنون نیز هنگامی که در کوچه های شهر زیبای دربند قدم میزنید 
بوی ایران را استشمام میکنید و بسیاری از مردِم شهر، با حسرت 

درباره ایران و عظمت تاریخِی خود صحبت میکنند.

شهر ساسانی دربند 
به عنوان دروازه ایران

هفت

پویش »پرواز ۶۵۵« از همه شعرا دعوت کرده تا کوتاه سروده های خود درباره رخداد حمله آمریکا به پرواز ۶۵۵ و 
شهادت هم وطنانمان در سال ۶۷، را برای ترجمه و انتشار در سطح جهان ارسال کنند. همزمان با سالروز حمله 
ناو یواس اس وینسنس آمریکا به پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران ایر، به مقصد دوبی در سال 
1۳۶۷ و آغاز هفته حقوق بشر آمریکایی، پویشی ملی با عنوان »پرواز ۶۵۵« آغاز به کار کرد. این پویش از همه 
شاعران ایران دعوت کرده تا آثار خود در موضوع »پرواز ۶۵۵« را به این آدرس در پیامرسان های تلگرام و بله 

ارسال کنند: parvaze_۶۵۵@ در فراخوان این پویش آمده است: »در اینجا می خواهیم ضمن زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای 
مظلوم پرواز ۶۵۵، صدای نفرت و انزجار خود را از حقوق بشر آمریکایی به گوش جهان برسانیم.« پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت 
هواپیمایی ایران ایر با شناسه »IR۶۵۵« از تهران به مقصد دوبی در تاریخ 1۲ تیر 1۳۶۷ )۳ ژوئیه 19۸۸ میادی( پس از توقف بین 
راهی در بندرعباس به سمت دوبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک از ناو یواس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالت 
متحده آمریکا در ارتفاع 1۲ هزار پایی بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ۲9۰ سرنشین آن شامل ۶۶ کودک شهید شدند. علیرغم 

تمام ادعاهای حقوق بشری آمریکا ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی آمریکا در پایان خدمت خود مدال شجاعت گرفت.

پویش »پرواز 655«

در  و  پیش  سال ها  از  تحلیلگران  برخی 
تاش  و  برنامه ریزی  از  مختلف  مقاطع 
منطقه ای شان  همکاران  و  ابرقدرت ها  بعضی 
برای تجزیه ی بعضی کشورهای خاورمیانه و 
گفته اند.  سخن  جدید  خاورمیانه ای  ساختن 
میان  تنش های  گرفتن  بال  با  روزها  این 
از گمانه زنی ها درباره ی  آمریکا یکی  و  ایران 
اظهارات و مهره چینی ها و تحرکات، تاش ها 

برای تجزیه ی ایران است.
دونالد  که  روزی  آن  از  نمی گذرد  خیلی 
ترامپ نه از پایان جمهوری اسامی بلکه از 
پایان ایران سخن گفت و عکس العمل طیف 
با  جلسات  برانگیخت.  را  ایرانیان  از  وسیعی 
از  تجزیه طلبان  و  خلق  مجاهدین  اعضای 
تاثیرگذار  و  شاخص  اعضای  برخی  سوی 
تحرکات  بعضی  و همچنین  ترامپ  کابینه ی 
منطقه ای همگی نشان از این دارد که یکی از 
گزینه ها برای مقابله با ایران نخست تجزیه ی 

آن است.
سعید حجاریان در گفت وگوی پیش رو ضمن 
تحلیل جدیت خطری باعنوان تجزیه ی ایران 
به مسایلی چون اپوزیسیون طرفدار تمامیت 
ارضی و همچنین راهکارها برای مقابله با این 

خطر پرداخته است.
با سعید  نیوز  انصاف  گفت وگوی  کامل  متن 
ایران،  تجزیه ی  خطر  درباره ی  حجاریان 
چگونگی  همچنین  و  مقابله  برای  راهکارها 
ممکن کردن ایجاد اتحاد سیستماتیک میان 
پوزیسیون و اپوزیسیون مخالف تجزیه را در 

ادامه بخوانید:
خطر تجزیه ی ایران را چقدر جدی می دانید؛ 

اساسا کاری عملی هست یا خیر؟
گزینه ها  همه ی  می گوید  امریکا  زمانیکه 
توجه  نکته  این  به  باید  است،  میز  روی 
به خصوص  و  او  گزینه های  از  یکی  که  کرد 
ایران  تجزیه ی  منطقه ای اش  هم پیمان های 
لفظ  از  بولتون  جان  پیش،  چندی  است. 
بعید  و  استفاده کرد  مجعول »خلیج عربی« 
نیست، دست اندرکاران دولت فعلی امریکا در 
هم آوایی با کشورهای خلیج فارس ادعاهایی 
درباره ی جزایر سه گانه مطرح کنند و احیانا 
در یک درگیری محدود این جزایر را تصرف 
کنند. در صورت وقوع چنین رخدادی، باید 
با نیروی دریایی و موشک آن جزایر را پس 
گرفت که امری است به غایت دشوار. چون 
دارند  را  بال  دست  دریایی  جنگ  در  آن ها 
خلیج  در  بی جهت  ناو  همه  این  می دانیم  و 

فارس حضور پیدا نکرده اند. البته کسانی که 
تمامیت   ادعای  آریایی  اپوزیسیون  میان  در 
ارضی می کنند، معلوم خواهند کرد فردا که 
بر من و تو وزد باد مهرگان/ آنگه شود پدید 

که از ما دو مرد کیست!
ایران  عراقیزاسیون  دیگر، سناریوی  از طرف 
اگر  است.  مطرح  ایران ستیزان  برخی  نزد 
امریکا بخواهد سناریوی عراق را درباره ی ما 
اجرا کند، قطعا دو نیروی سیاسی مستقل در 
دو منطقه ی ایران به راه خواهد انداخت البته 
با پول سعودی. در این صورت، دیگر به شعار 
»بزن و دررو« قناعت نخواهند کرد و به »بزن 
و بایست« روی خواهند آورد؛ بدین معنا که 
دو منطقه را پرواز ممنوع اعام خواهند کرد 
تا نیروی اپوزیسیون بتواند جایگاه لجستیکی 
خود را محکم کند و به پیش روی ادامه دهد. 
اگر وقایع عراق را فراموش نکرده باشید، هم در 
شمال و هم در جنوب، و نیز اهوار، منطقه ی 
پرواز ممنوع اعام کردند. در شمال، کردها، 
دولتی نیمه خودمختار تشکیل دادند و برای 
تجارت  به  حتی  و  داشتند  پیش  مرگه  خود 
گروه هایی  نیز  جنوب  در  آوردند.  روی  نفت 
برای  زیادی  دردسرهای  و  آمدند  به وجود 
نیروهای صدام پدید آوردند و حتی تا زمان 

سقوط وی در آنجا ماندند.
ایران یکپارچه و تجزیه نشده چه هزینه هایی 
برای آنهایی دارد که در حال برنامه ریختن 
تجزیه ی  با  و  هستند  ایران  تجزیه ی  برای 

ایران چه نتیجه ای پیش بینی می شود؟
شاید بتوان به ضرب و زور خاک را یکپارچه 
نگه داشت اما قوت یا ضعف یک کشور را باید 
در عنصر همبستگی اجتماعی جست. بالکان، 
یکپارچه بود اما همبستگی نداشت و به محض 
رخ  بالکانیزاسیون  روند  زور،  قوه  شدن  وارد 
داد. در مقابل، هند کشوری است که دین ها 
داده  جای  خود  در  را  بسیاری  زبان های  و 
زبان  بعضا طرفین کشور  تا حدی که  است، 
به واسطه ی  اما  نمی شناسند؛  را  و دین دیگر 
دموکراسی، همبستگی اجتماعی وجود دارد. 
مانند  بناست  ایران  کنیم،  تعریف  باید  پس 
اعتقاد  به   هند.  یا  شود  یکپارچه  یوگساوی 
من، مردم همبسته ای که باور دارند در این 
خواهند  تجزیه  مقابل  دارند،  سهم  ملک 

ایستاد و نیروی مقاومت تشکیل می دهند.
همیشه  هم  اپوزیسیون  گروه های  میان  در 
شده.  مشاهده  ایران  تجزیه ی  بر  حساسیت 
چه چیزی مقابله و مخالفت با تجزیه ی ایران 

را به امری ملی تبدیل کرده است؟
اپوزیسیون  نیروهای  از  بسیاری  من معتقدم 
وطن خواه هستند اما در نیت بعضی از آن ها 
جنگ  و  تحریم  به دنبال  آنان  دارم.  شک 

را که هرگز  از وطن  تا صرفا تکه ای  هستند 
این ها  نبرده اند، به دست آوردند؛  از آن  بویی 
و  وطن فروش.  یا  بی وطن اند  یا  دسته اند  دو 
خارج  همان  در  آنها  می کنم  توصیه  من 
کشور با یکدیگر معامله کنند و بی وطن ها از 

وطن فروشان وطن بخرند!
اینکه پوزیسیون و بخش بزرگی  به  با توجه 
از اپوزیسیون ]چه در داخل و چه در خارج 
از کشور[ اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی 
ایران قائل هستند برای مقابله با این موضوع 
استفاده  ظرفیت  این  از  می توان  چگونه 
کرد؟ آیا می توان بر سر این موضوع وحدتی 
و  پوزیسیون  گروه  دو  میان  سیستماتیک 

اپوزیسیون بوجود آورد؟
وحدت  به دنبال  که  اپوزیسیون  از  دسته  آن 
سرزمینی است، در گام اول باید به دنبال رفع 
باشند  ایران  سر  از  تحریم  و  جنگ  سایه ی 
تا نشان دهند در مدعای خود صادق  است. 
مشترک  کمپین های  به  می توان  آن  از  بعد 

فکر کرد.
راهکار شما برای مقابله با برنامه ی »تجزیه ی 

ایران« چیست؟
مقوله ی  پذیرش  تجزیه،  با  مقابله  راه  یگانه 
قوم  از  فارغ  ایرانیان  برای همه ی  شهروندی 
و نژاد و زبان و مذهب و دین و آیین است. 
قانون  برابر  در  همگان  نکته،  این  پذیرش  با 
نعمات  و  مواهب  از  و  بود  خواهند  مساوی 
بهره مند  یکسان  به  مشترک  سرزمین  این 
خواهد شد. آنگاه احساس علقه به سرزمین 
پدید می آید و چشم ها از دست و عمل یگانه 

برداشته خواهد شد.
برخی  پیشنهادی  راهکارهای  از  یکی 
تقویت حس ملی گرایی در میان  تحلیلگران 
تاریخ  در  است؛  مختلف  گروه های  و  مردم 
ایران چهره هایی کاریزماتیک برای ایجاد این 
آیا  داشتند،  وجود  ایرانی  جامعه ی  در  حس 

امروز چنین چهره هایی داریم؟
به اعتقاد من نخست باید پروژه ای ملی وجود 
داشته باشد که مردم حول آن گردهم آیند؛ 
شدن  ملی   زمانی  و  مشروطه خواهی  زمانی 
صنعت نفت پروژه ی ملی محسوب می شدند 
و حول آن ادبیات ملی به وجود می آید. اما در 
نه  ندارد؛  وجود  ملی  پروژه ی  ما،  چشم انداز 
تعریف شده  ملی  توسعه ی  از  دقیقی  الگوی 
چنین  می توانند  مذهب  و  دین  نه  و  است 
نقشی ایفا کند. از سوی دیگر باید تأکید کرد، 
چهره  ی کاریزماتیک حول یک گفتمان شکل 
می گیرد و در خاء نمی توان چنین انتظاری 
وجهی  چنین  شاه  مقابل  در  امام،  داشت. 
گفتمان  مقابل  در  خاتمی  آقای  و  کرد  پیدا 

انسدادطلبی.
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»وطن یولوند  ا« به معنی »د  ر راه وطن« عنوان نشریه ای 
تبلیغاتی د  ر تبریز بود   که ارتش سرخ اتحاد   جماهیر شوروی 

د  ر سال های د  هه 20 با هد  ف ایجاد   زمینه های فرهنگی اشغال 
د  ائمی آذربایجان توسط روس ها منتشر می کرد  . نام نشریه 

»وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه تاریخی 
د  رصد  د   است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نمود  ه و بر 

پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید   کند  .

»منم آرش ،
- چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن -

منم آرش، سپاهی مردی آزاده،
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده
مجوییدم نسب،
فرزند رنج و کار؛

گریزان چون شهاب از شب ،
چو صبح آماده ی دیدار

مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش؛
گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش

شما را باده و جامه
گوارا و مبارک باد!

دلم را در میان دست می گیرم 

و می افشارمش در چنگ ،
دل، این جام پر از کین پر از خون را؛

دل، این بیتاب خشم آهنگ
که تا نوشم به نام فتحتان در بزم؛
که تا کوبم به جام قلبتان در رزم !

که جام کینه از سنگ است
به بزم ما و رزم ما، سبو و سنگ را جنگ است

در این پیکار،
در این کار،

دل خلقی است در مشتم؛
امید مردمی خاموش هم پشتم

کمان کهکشان در دست،
کمانداری کمانگیرم
شهاب تیزرو تیرم؛

ستیغ سربلند کوه مأوایم؛
به چشم آفتاب تازه رس جایم 

مرا تیر است آتش پر؛
مرا باد است فرمانبر

ولیکن چاره را امروز زور پهلوانی نیست
رهایی با تن پولد و نیروی جوانی نیست

در این میدان،

بر این پیکان هستی سوز سامان ساز،
پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز«

پس آنگه سر به سوی آسمان برکرد،
به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد:

» درود، ای واپسین صبح، ای سحر بدرود!
که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود

به صبح راستین سوگند!

به پنهان آفتاب مهربار پاکْ بین سوگند!
که آرش جان خود در تیر خواهد کرد،
پس آنگه، بی درنگی خواهدش افکند

زمین می داند این را، آسمان ها نیز،
که تن بی عیب و جان پاک است
نه نیرنگی به کار من، نه افسونی؛

نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است«

آرش 
کانگیر
سیاوش کرایی

علت و مناسبت جشن تیرگان 

ــبتی از  ــد   مناس ــرد   چن ــا کارب ــرگان ب ــن تی جش
جشــن هــای کهــن و ملــی ایرانیان اســت. امــروزه 
د  ر ارمنســتان و چنــد   ســرزمین د  یگــر نیــز برگذار 

می شــود  .
ایــن جشــن د  ر گاهانبــار تیــرروز از تیرمــاه یعنــی 

ــزار می شــد  ه اســت. ــاه برگ د  ر 1۳ تیرم
مناســبت این جشــن شــامل چهار نوع اســاطیری، 

حماســی، تاریخــی و فرهنگی می شــود  .
د  ر بعــد   اســاطیری کــه مربــوط بــه اســاطیر آریایی 
ــزد    ــتر ای ــا تیش ــر ی ــت: تی ــب اس ــد   مذه د  ر بُع
ــت  ــا شکس ــتان، ب ــران باس ــاطیر ای ــاران د  ر اس ب
د  اد  ن )اپــوش( د  یــو خشکســالی از طریــق د  ریــای 
فراخکــرت بــرای ایرانیــان بــاران و نعمــت فراهــم 

ــی آورد  .  م
یکــی از مناســبت هــای جشــن تیــرگان گرامــی 
د  اشــت همیــن تیشــتر ایــزد   بــاران اســت. تیشــتر 
د  ر د  هــه نخســت تیرمــاه کــه متعلــق بــه اوســت 
بــه شــکل مــرد  ی جــوان و د  ر د  هــه د  وم همچــون 
ــر  ــب ظاه ــون اس ــوم همچ ــه س ــر و د  ر د  ه گاو ن

می شــود  .
او د  ر ارابــه زریــن خــود   هــزار تیــر و هــزار کمــان 

زریــن و هــزار نیــزه و هــزار تیــغ و هــزار گــرز بــه 
جنــگ اپــوش مــی رود  . بالخــره او د  ر تیــر روز د  ر 
حالــی کــه ســوار بــر اســبی ســپید   بــا یــال هــای 
بلنــد   اســت و د  ر برابــر او اپــوش ســوار بــر اســبی 
ســیاه بــا یال هــای کوتــاه قــرار د  ارد  ، او را شکســت 

ــارد  . ــاران می ب ــد   و ب می د  ه
ــن  ــاد   اســت و حضــور اســب د  ر ای ــاد   ب اســب نم
ــاران آور  ــای ب ــان باد  ه ــتیز می ــانگر س ــرد   نش نب

ــت. ــرم اس ــک و گ ــای خش ــوب و باد  ه مرط
و  می گرفتنــد    جشــن  روز  ایــن  د  ر  مــرد  م 
ــت  ــتر یش ــش تیش ــتر نیای ــروزی تیش ــرای پی ب

ند  نــد  . ا می خو
د  اســتان حماســی تیــرگان هم بــه زمان پاد  شــاهی 
منوچهــر پیشــد  اد  ی پســر ایــرج بازمی گــرد  د   کــه 
افراســیاب فرزنــد   پشــنگ تورانــی بــه ایــران تاخته 
و ســاری را تصــرف می کنــد   و ســپاه ایــران تــوان 

ــه ند  اشــت. مقابل
ــان  ــه ایرانی ــیاب ب ــود   افراس ــگام خ ــن هن د  ر ای
پیشــنهاد   صلــح مید  هــد   مشــروط بــر اینکــه یــک 
ــا تیــر خــود   مــرز د  و کشــور را  ــی ب ــد  ار ایران کمان

ــد  .  مشــخص کن
د  ر ایــن میــان پهلوانــی از ســپاه منوچهــر پیشــگاه 

ــر می شــود  .  ــاب تی پرت
ــا  ــر ی ــام آرش کمانگی ــا ن ــا او را ب ــه م ــی ک کس

ــیم. ــر میشناس ــیپاک تی ــا ش ــیواتیر ی ش
او بــه بــالی کــوه د  ماونــد   د  ر زاد  گاه فریــد  ون 

هرابرزئیتی)البــرز(  مقــد  س  کوهســتان  د  ر 
ــن  ــرق زمی ــوی مش ــه س ــود   را ب ــر خ ــه و تی رفت
ــی  ــروی روح ــاد   اوج نی ــد  . آرش نم ــاب می کن پرت
ــد  س د  ر  ــوه مق ــک ک انســان اســت. آن هــم د  ر ی
ــر  ــر تی ــزد  ا ب ــد  س. اهورام ــر مق ــک ام ــتای ی راس
ــی  ــا ارت همراه ــه ی ــط اش ــر توس ــد   و تی مید  م
می شــود   و راه آن را مهــر و امشاســپند  ان بــاز 
ــاحل  ــی د  ر س ــت گرد  وی ــر د  رخ ــا ب ــد  . ت می کنن
ــیند    ــی نش ــون م ــا جیح ــش ی ــا وخ ــوی ی آم
 و آرش نیــز پــس از پرتــاب تیــر بــر زمیــن 

می افتد  .
 مناســبت تاریخــی ایــن جشــن بــه زمــان پیــروز 
شــاه ساســانی بــاز می گــرد  د  . د  ر زمــان پیــروز ایران 
بــه مــد  ت هفــت ســال د  چــار خشکســالی شــد   و 

پیــروز تــاش بســیار بــرای نجــات مــرد  م کــرد  .
تــا اینکــه پس از هفــت ســال د  ر 1۳ تیرمــاه بارش 
ــت و د  ر  ــان یاف ــت و خشکســالی پای صــورت گرف
ایــن روز ایرانیــان جشــن گرفتند   و با پاشــید  ن آب 
بــه یکد  یگــر، آن را جشــن آبریــزگان نــام نهاد  نــد  .

 مناســبت فرهنگــی ایــن جشــن نیــز بــه ابوریحان 
ــن  ــت ای ــد   اس ــه معتق ــد   ک ــی بازمی گرد  ن بیرون
جشــن برای بزرگد  اشــت د  انشــمند  ان و نویسند  گان 
ــن روایتــی از  ــود  ه اســت. شــاید   بتــوان گفــت ای ب
مناســب تیــرگان د  ر ســرزمین هــای ایرانی شــرقی 
ــی  ــزد   د  انای ــد   ای ــه نبای ــود  ، البت ــوارزم ب ــژه خ بوی

ــت. ــد  ه گرف ــز ناد  ی ــی اشــه را نی یعن

واقدبــن عمــرو تمیمــی کــه تاریــخ بابــک کــرده اســت گویــد: 
ــای  ــی ج ــود وقت ــن ب ــردم مدائ ــری از م ــک روغنگ ــدر باب پ
ــذ  ــتای میم ــد و در روس ــر آذربایجــان ش ــه ثغ ــرده ب وطــن ک
بــه ده بــال آبــاد مســکن گزیــد بــر پشــت روغــن مــی کشــید 
ــه  ــی بای ــا اینکــه بزن ــرد ت و ازدهــی بدهــی بفروختــن مــی ب
شــیفته گشــت و بــا او دیری بــه ناشایســت بگذرانیــد. روزی آن 
دو در بیشــه دور از قریــه بــه شــراب و عشــرت میگذاشــتند زنان 
کــه بــه آب بــردن بیــرون شــده بودنــد، آوازی نبطــی بشــنودند 

ــان  ــد و برآن ــال بیافتن ــد و آن دو را در آنح ــال آواز بگرفتن دنب
هجــوم کردنــد و گیســوان زن را گرفتــه کشــان بــده بردنــد و 
بــر ســر جمــع او را تفضیــح و رســوا کردنــد ســپس پــدر بابــک 
پیــش پــدر زن شــد و دســت او بخواســت و بــااو ازدواج کــرد و 
بابــک از ایــن زن بــزاد. پــدر بابــک را در یکــی از ســفرها بکــوه 
ــزد  ــی ب ــا هوئ ــرد او را ب ــت م ــزاع درگرف ــردی ن ــا م ســبان ب
مجــروح کــرد پــدر بابــک مــرد را بکشــت وخــود او نیــز از زخــم 
ــک بمــزدوری دایگــی  ــادر باب ــی بمــرد و م باهــو، پــس از مدت

ــک ده ســاله شــد وگاوهــای ده بچــرا  ــا باب کــودکان میکــرد ت
مــی بــرد. روزی مــادر بــه ســراغ پســر رفــت اورا زیــر درختــی 
ــر و  ــوی س ــر م ــن ه ــد و در ب ــه دی ــواب قیلول ــه خ ــه ب برهن
ســینهٔ  او خــون یافــت بابــک بیــدار گشــت و بــر پــای ایســتاد 
چــون مــادر پژوهــش کــرد اثــری از خــون بــر تــن پســر نیافــت 
ــزرگ  ــد از آن روز دانســتم کــه پســر مــرا ب . مــادر بابــک گوی
کاری بطالــع اســت . و بــاز واقدبــن عمــرو گویــد بابــک زمانــی 
نیــز در روســتای ســرات ســتوربانی شــبل بــن المنقــی الزدی 
مــی کــرد و از شــاگردان او طنبــور نواختــن مــی آموخــت پــس 
از آن بــه تبریــز، شــهری از اعمــال آذربایجــان شــد و دو ســال 
خدمــت محمدبــن رواد ازدی کــرد ســپس در هیجــده ســالگی 
ــن  ــد. واقدب ــم ش ــت و مقی ــادر بازگش ــزد م ــاد ن ــال آب ــه ب ب
ــون آن دو  ــر پیرام ــای دیگ ــذ و کوهه ــوه ب ــد درک ــرو گوی عم
مــرد توانگــر از ملحدیــن متخرمیــن بودنــد یکــی موســوم بــه 
جاویــدان بــن ســهرک و دیگــری مشــهور بــه کنیــت ابوعمــران 
ــدال و  ــی ج ــان آن نواح ــت حرمی ــرای ریاس ــان آن دو ب و می
مشــاجرهٔ  ممتــد بــود و هریــک از آنــدو میخواســت بــه تنهائــی 
دارای ایــن مقــام باشــد و همــه ســاله بــه تابســتان میــان ایــن 
ــوه و  ــرف گری ــه ب ــه زمســتان ک ــت و ب ــی گرف ــگ درم دو جن
گردنــه هــا مــی بســت از جنــگ بــاز مــی ایســتادند. جاویــدان 
ــا دوهــزار گوســفند بــه شــهرزنجان کــه  بــن ســهرک وقتــی ب
یکــی از بــاد ثغــور قزویــن اســت رفــت و گوســفندان خویــش 
بدانجــا بفروخــت آنــگاه کــه بــه خانــهٔ  خویــش بــه کــوه بــذ باز 
ــه روســتای میمــد بــرف دریافــت  مــی گشــت شــبانگاه او را ب
ــر ده منــزل خواســت  ــرد و از گزی ــاه ب ــاد پن ــال آب ــه ده ب او ب
ــه  ــه خان ــد و وی را ب ــارت دی ــم حق ــه چش ــدان ب او در جاوی
ــوت  ــر ق ــتی و فق ــگ دس ــرود آورد. زن را از تن ــک ف ــادر باب ٔم
شــبانه نبــود تنهــا آتشــی برفروخــت و بابــک نیــز بــه خدمــت 
پرســتاران و ســتور جاویــدان ایســتاد و آب بدانان داد و ســتوررا 
ســیراب کــرد جاویــدان او را بــه خریــدن طعــام و شــراب وعلف 
ــه ســخن  ــا اوب ــدان ب ــرد، جاوی ــزد او ب ــد و ن فرســتاد و او بخری
ــا ســوء حــال و کنــدی و لکنــت زبــان زیــرک  درآمــد و او را ب
ــردم  ــن از م ــت م ــک گف ــادر باب ــه م ــت ب ــزور یاف ــز و م و گرب
ــک  ــال و فراخــی اســت باب ــا م ــرا بدانج ــذ هســتم و م ــوه ب ک
ــاع  ــوال و ضی ــوکل ام ــرم و او را م ــذ ب ــه ب ــا ب ــن ده ت ــه م را ب
ــتم ،  ــرا فرس ــزد او ت ــاه درم م ــه پنج ــم و هرماه ــش کن خوی
زن گفــت مــن تــرا ماننــد نیکمــردان یافتــم و نشــان توانگــری 
ــش  ــر خوی ــد پس ــو بیارامی ــر ت ــن ب ــت و دل م ــو پیداس ــر ت ب
ــا خویــش ببــر. چنــدی  ــرا دادم چــون رفتــن خواهــی او را ب ت
ــان آن دو  ــدان تاخــت و می ــه جاوی ــران ب ــه ابوعم نگذشــت ک
جنــگ درپیوســت وابوعمــران در جنــگ کشــته و جاویــدان نیــز 
در معرکــه مجــروح گشــت و پــس از ســه روز بــدان خســتگی 
درگذشــت . زن جاویــدان از پیــش ببابــک شــیفته بــود و بابــک 
نهانــی بــا او مــی آرمیــد چــون جاویــدان بمــرد زن بــدو گفــت 

ــردی  ــو م ــد نکــردم ت ــرگ او بلن ــن آوازم ــدان بمــرد و م جاوی
تیزهــوش و زیرکــی خویشــتن را بــرای فــردا آمــاده دار. صبــاح 
اینــان را بــر تــو گــرد کنــم و چنیــن گویــم کــه : دوش جاویدان 
ــن  ــن از ت ــان م ــردن دارم ج ــش م ــب خواه ــن امش ــت م گف
برآیــد و بــه بــدن بابــک درشــده بــا روح او انبــاز گــردد و بابــک 
و شــمایان بدانجــا رســید کــه کــس تاکنــون نرســیده اســت . او 
را پادشــاهی زمیــن دســت دهــد و گردنکشــان را بکشــد و دیــن 
مزدکــی بازگردانــد، خــواران شــما بــدو ارجمنــدان و افتــادگان 
، بلندمرتبــگان گردنــد. بابــک بــه گفتــار زن شــادان و امیــدوار 
و مهیــا گشــت . بامــدادان زن لشــکر و حشــم جاویــدان را گــرد 
کــرد. آنــان گفتنــد از چــه جاویــدان بــگاه مــرگ مــا را نخوانــد 
و وصیــت خویــش نگفــت ؟ زن گفــت ســبب جــز پراکندگــی 
ــر شــما از آز و  ــز ب ــود ونی ــراء خــود نب ــا و ق ــه ه شــما در خان
فتنــهٔ  شــبانهٔ  عــرب بیــم داشــت از اینــرو بــا مــن پیمــان کــرد 
ــد،  ــا اگــر خواهیــد بپذیریــد و کار بندی کــه بشــما بازرســانم ت
لشــکریان گفتنــد پیمــان او بازگــوی چــه هیچــگاه بــه زندگــی 
مــا از فرمــان او ســر نپیچیدیــم اکنــون کــه بمــرده اســت بــاز از 
امــر بیــرون نشــویم . زن گفــت اوبــه گاه مــردن گفــت مــن هــم 
ــه  امشــب بخواهــم مــردن روان مــن ازقالــب بیــرون شــود و ب
تــن ایــن جــوان کــه غــام مــن اســت درآیــد و اندیشــیده ام 
کــه او را بــر یاریگــران خویــش ســری دهــم چــون مــن بمیــرم 
ایــن پیــام مــن بدانــان بازرســان و بگــوی آن کســی از شــما که 
از ایــن عهــد ســر باززنــد و راهــی دیگــر گیــرد از دیــن بیــرون 
شــده باشــد. همــگان گفتنــد مــا عهــد او بــه بــاب ایــن جــوان 
بپذیرفتیــم ، پــس زن فرمــان کــرد تــا گاوی بکشــتند و پوســت 
ــراز شــراب و  ــد و پوســت بگســترد و تشــتی پ ــاز کردن از وی ب
نــان بســیاری اشــکنه کــرده در کنــار آن نهــاد وحشــم را یــکان 
ــان  ــاره ای ن ــه و پ ــر پوســت ن ــای ب ــت پ ــد و گف ــکان بخوان ی
برگیــر و در شــراب فــروزده بخــور و بگــوی ای روح بابــک بتــو 
گرویــدم همچنانکــه بــه روح جاویــدان گرویــده بــودم و ســپس 
ــه و  ــینه ن ــر س ــر ب ــت دیگ ــر و دس ــت گی ــک بدس ــت باب دس
دســت او ببــوس . همــگان چنیــن کردنــد تــا طعــام و شــراب 
ــود  ــاند و خ ــوردن نش ــد و بخ ــان را بخوان ــت و آن ــاده گش آم
ــود  ــهٔ  خ ــاط و طنفس ــر بس ــک را ب ــت و باب ــرده بنشس ــی پ ب
ــیدند  ــه گان بنوش ــه گان س ــون س ــانید و چ ــش نش ــزد خوی ن
لغــی اســپرم برگرفــت و ببابــک داد و بابــک اســپرم از دســت 
ــزدی زناشــوئی باشــد پــس همــهٔ   ــن نشــان نام او بســتد و ای
حاضــران بــه عامــت خرســندی از ایــن مزاوجــت برخاســتند 
ــز  ــار نی ــی از حض ــلمانان و موال ــد و مس ــر زدن ــه ب ــت ب و دس

چنیــن کردنــد. 

از الفهرست ابن الندیم، صص 480 – 481
کتاب الفهرست، نوشتٔه محمد ابن اسحاق ابن ندیم  
تألیف  سال 377 هجری قمری 
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