
دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی  سال چهارم   8 صفحه

5000 تومانیکشنبه 1 اسفند 1400

46

صفحه سه

صفحه هفت

سالهاست که جریانهای قوم گرا و کشورها و رسانه های خارجی 
)دوم  فوریه   ۲۱ در  مادری  زبان  المللی  بین  روز  آنها  حامی 
عنوان  به  آن  مصادره  با  و  کرده  رأی  به  تفسیر  را  اسفند( 
زبان  علیه  ای  شریرانه  کارزار  قومی،  و  محلی  زبان ها ی  روز 
اند.  انداخته  راه  به  ایرانیان  همه  مادری  و  ملی  زبان  فارسی 
دقت عمیق نکردن در فلسفه اعالم این روز از سوی سازمان 
روشنفکران  برخی  میان  آن  از  و  برخی،  تا  شده  باعث  ملل 
را  تفسیر  این  ایران،  خارج  و  داخل  ساده انگار  رسانه های  و 
بپذیرند و ناخواسته در کارزار علیه زبان فارسی همراه شوند. 
این در حالی است که پیشنهاد این روز را نه یک یا چند نماینده 
زبان ها ی محلی و قومی، بلکه کشوری )بنگالدش( با نزدیک 
ملی  زبان  پاسداشت  در   ۱۹۹۹ در  جمعیت  ملیون  دویست 
خود بنگالی به یونسکو ارائه داد و در قطعنامه ۲۶۲/۵۶ مجمع 
نمایندگان  بیشتر  رسید.  تصویب  به  در سال ۲۰۰۰  عمومی 
در  که  پذیرفتند  را  پیشنهاد  این  رو  آن  از  کشورهای جهان 
عصر جهانی شدن، سلطه زبان انگلیسی در گستره جهانی را 
به زبان ملی خود می دانستند. به همین خاطر بود که از آن 
آلمان و دیگران ساالنه  فرانسه، هند،  زمان کشورهایی چون 
ملیاردها دالر برای تقویت زبان ها ی ملی خود یعنی فرانسوی، 
بود  دوران  همین  در  می کنند.  هزینه  و...  آلمانی  و  هندی 
زبان  تقویت  آمریکایی  پرداز  نظریه  هانتینگتون  ساموئل  که 
خواند.  امریکایی  ناسیونالیسم  نشان  مهمترین  را  انگلیسی 
این واحد تحلیل تعریف کننده »مادر« در چهارچوب  بر  بنا 
قطعنامه روز بین المللی زمان مادری »ملت« بوده و نه »قوم« 
و »محل«. به همین دلیل است که در کشورهایی چون امریکا، 
کانادا و یا دیگر کشورهای اروپایی، زبان مادری مهاجران را بر 
و  می کنند  تعریف  »کشوری«  مبنای  و  آنها  »ملیت«  اساس 
به ایرانی ها، هندی ها و فرانسوی ها برای گذاشتن کالس های 
آموزش به زبان فارسی، هندی و فرانسوی و... کمک های مالی 
در  و »کشور«ها  »ملت«ها  نمایندگان  که  هنگامی  می کنند. 
انقراض  خطر  و  مادری  زبان  تقویت  وظیفه  از  ملل  سازمان 
سخن  هژمونیک  حال  در  زبان ها ی  برابر  در  آنها  تدریجی 
در  زبان ها ی  از  دفاع  منظورشان  هرچیز  از  بیش  می گفتند 
عصر  در  که  بود  »کشور«هایی  و  »ملت«ها  انقراض  معرض 

جهانی شدن در برابر تهاجم زبان مسلط جهانی یعنی انگلیسی 
قرار گرفته اند.

در  زبان ها ی  این  مهمترین  از  شک یکی  بدون  فارسی  زبان 
جهانی  عصر  از  که  چرا  است  بوده  انقراض  و  تهدید  معرض 
اثر  در  نوزدهم  قرن  آغاز  در  امپریالیستی  شدن سیاست های 
انگلستان  دوران یعنی  آن  هژمونیک  قدرت های  سیاست های 
و روسیه، در بخش های عمده قلمرو خود در شبه قاره هند، 
ساحلی  مناطق  عثمانی،  امپراطوری  و  قفقاز  میانه،  آسیای 
جنوب خلیج فارس به تدریج منقرض شد. زبان فارسی هم بر 
اساس فلسفه اعالمیه و قطعنامه روز بین المللی زبان مادری 
ایرانیان« است و هم به لحاظ  در سال ۲۰۰۰ »زبان مادری 
تاریخی. چرا که قرنها است زبان آموزش، تاریخ نگاری و شعر و 
ادب تمامی مردمان و اقوام ایران زمین بوده و مادران همه این 
تیره های ایرانی، در کنار صدها لهجه و گاه زبان محلی رایج 
در کشور، به آن سخن می گفته و می گویند. زبان فارسی زبان 
مادر همه ما ایرانیان، یعنی »مادر ایران«، »مام میهن« و پیوند 
دهنده »فرزندان ایران« است. در بطن این مادر مینوی است 
که در طول هزاره ها جسم و روح و روان همه مادران ما آرمیده 
و خواهند آرمید. زبان فارسی در جای خود بزرگترین پشتوانه 
و تکیه گاه زبان ها ی تیره های ایرانی چه کردی، بلوچی، پشتون 
حوزه  و  ایران  در  محلی  لهجه  صدها  و  آذری،  ترکی  چه  و 
و  آن، ضعف  انقراض  و  گمان ضعف  بی  است.  ایرانی  تمدنی 
انقراض همه این لهجه ها و زبان ها  در برابر زبان های هژمونیک 
جهانی و منطقه ای خواهد بود. در این کارزار بزرگ زبان فارسی 
چشم اسفندیار و پاشنه آشیل ایران است و دشمنان کوچک 
و بزرگ داخلی و خارجی ایران و ایرانیت بیش از هرچیز آن 
بزرگترین  فارسی  زبان  نگهداشت  امروزه  گرفته اند.  نشانه  را 
برابر  در  ایرانیان  سیاسی  و  فرهنگی  )وظیفه(  خویشکاری 
تهاجمات فرهنگی و سیاسی بر پیکر »مادرمان ایران زمین« 
و خنثی کردن دسیسه پیچیده ایران زدایی است. »ایران، مادر 
همه مادران« ما و زبان فارسی مادر همه لهجه ها و زبان ها ی 

تیره های ایرانی و پشتوانه و تکیه گاه استوار آنها است.
و  اعالم  با  و  ملل،  سازمان  سال ۲۰۰۰  قطعنامه  راستای  در 
بین  »روز  عنوان  به  فوریه(   ۲۱( اسفند  دوم  روز  پاسداشت 
المللی زبان فارسی«، زبان مادریمان را در سراسر حوزه تمدنی 
خنثی  را  خود  دشمنان  دسیسه های  بداریم،  گرامی  ایرانی 
کرده، »مادرمان ایران« را خشنود و دل او را از خودمان شاد 
بداریم تا دل همه مادرانی را که قرنهاست در بتن او در گستره 

حوزه تمدنی ما آرمیده اند شاد کنیم.

بدون شک حفظ زبان و فرهنگ و ادب هر گروه انسانی شایسته 
داشته  گرامی  روز  این  نیز  ما  کشور  در  نیز  ساله  هر  هست، 
می شود. اما هر گونه سیاست تجزیه طلبانه نه به نفع ملت و نه 
خود گروه های اقوامی است. مسئله ای که نیاز به آگاهی دارد 
این است که برخی افراد اندک و انگشت شمار تالش می کنند 
زبان فارسی را یک زبان تحمیل شده بر گروه های اقوام ایرانی 
در نظر گیرند. جالب اینکه بسیاری از این گروه ها الگوی خود 
عظیمی از  میراث  خودشان  که  می دهند  قرار  کشورهایی  را 
این سرزمین ها را در  اولیه  کشتار قومی  و زبان کشی بومیان 
کارنامه خود دارند. )به چگونگی شکل گیری آمریکا بنگرید( 

الگو معرفی  به عنوان  را  امروزه کشور کانادا  نیز  برخی دیگر 
کانادا  کشور  در  آیا  پرسید  باید  را  سوال  این  اما  می کنند، 
ایرانیان، بومیان کانادا، و دیگر گروه های قو  مسلمانان عرب، 
می از آموزش زبان خود بهره مند هستند؟ یعنی اگر یک ایرانی 
در کانادا زندگی می کند آموزش رسمی  و تحصیلی او فارسی 
است؟ کانادا تنها یک کشور دو زبانه فرانسوی و انگلیسی است. 
در کشور کانادا در چند دهه گذشته سیاست چند فرهنگی به 
صورت قراردادی تنها برای حفظ همبستگی میان این تنوع 
گروهی به رسمیت شناخته شد، اما در کشوری همچون ایران 
این تکثر زبانی و قومی  از باستان تاکنون وجود داشته است، 
و زبان فارسی از ابتدا به عنوان یک زبان تمدنی ایرانی عامل 
از  زیادی  بخش  است،  بوده  و همبستگی  وحدت  در  اساسی 
این هویت زبان خواهی میراث استعماری )انگلیسی و روسی( 
است برای این نمونه به سیاست دو زبانه فارسی و پشتون در 
افغانستان بنگرید که چگونه سبب شکاف عمیق میان جامعه 
و  پاکستان  بین  استعماری  میراث  به  است  شده  افغانستانی 
نزاع های  کشمیر  مسئله  بر  چگونه  که  بنگرید  هندوستان 
خونینی در می گیرد به تالش روسیه در آسیای مرکزی بنگرید 
توجه  قزاقستان  کشور  در  زبانی  سیاست  به  نمونه  عنوان  به 
کنید که ابتدا زبان رسمی آن روسی بود با وجود این که در 
اما  شد  اعالم  رسمی  زبان  عنوان  به  قزاق  زبان   ۱۹۹۷ سال 
رنج می برد، همچنین  زبانی  از عدم وحدت  هنوز  این کشور 
تالش های روسیه در تاجیکستان و ترکمنستان جالب توجه 

خواهی های  هویت  برای  تالش ها  اولین  گفت  می توان  است. 
افراطی در ایران با نفوذ کمونیست ها به ویژه ترویج تئوری های 
والدیمیر لنین مبنی بر حق تعیین سرنوشت توسط ملتهای 
مختلف صورت گرفت اوج این سیاستها به تالش های شوروی 

در زمان جنگ جهانی دوم و مسئله آذربایجان بر می گردد. 
با این حال به نظر می رسد آنچه که تالش برای زبان مادری یاد 
می شود بیشتر به جای توجیه دالیل عقلی، برآمده از احساس 
بحران های  به  می تواند  آن  ترویج  که  است  خوشی  خواب  و 
فرض های  پیش  همه  اگر  حتی  زند.  دامن  ناپذیری  جبران 
شد  مطرح  باال  در  که  استعماری  و  طلبانه  تجزیه  سیاسی، 
به  برای  ما  کشور  در  پتانسیلی  هیچگونه  بگذاریم،  کنار  را 
ترکی،  بلوچی،  فارسی،  زبان  ده ها  آموزش  شناسی  رسمیت 
کردی، گیلکی، مازنی و غیره وجود ندارد. در حال حاضر اقوام 
ایرانی به دلیل زیست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خاص 
خود به صورت پراکنده در شهرستان ها و استان های مختلف 
عنوان  به  تهران  استان  عینی تر  مثالی  در  یا  هستند،  ساکن 
است،  داده  را در خود جای  قومی  ایران ده ها گروه  پایتخت 
مطرح  را  مادری  زبان  به  رسمی  آموزش  ادعای  که  افرادی 
این  به  مسئله  کنار  از  سادگی  به  می توانند  چگونه  می کنند 
بزرگی رد شوند؟ اینکه شرایطی فراهم شود که همه زبان های 
محلی ایران مثل زبان قشقایی با تمام گویشهای آن، بلوچی، 
عربی، کردی با همه گویش های آن، خلجی، مازنی، گیلکی، 
تاتی، ارمنی، َداِملی، سیوندی، شهمیرزادی؛ کشه ای، گبری، 
لکی، لری، و ده ها زبان و گویش دیگر حفظ شود بدون شک 
امری پسندیده است اما نه این که هر کدام از این زبان ها به 
هم  از  ایران  و شیرازه همبستگی  گردد  بدل  آموزش رسمی 
پاشیده و فاتحه تمدن ایرانی را خواند. در ادامه باید این سوال 
ایران پرسید که چرا  را از مدعیان حفظ زبان های محلی در 
زبان های  آموزش  نه  هستند  رسمی  آموزش  دنبال  به  فقط 
این حق را به دیگر  این مدعیان،  آیا  این که  محلی خود؟ و 
زبان های محلی و قومی محل خود قائل هستند که آنها نیز 
زبان رسمی و آموزشی خاص خود را داشته باشند؟ و اگر در 
یک کشور نزدیک به ۱۰۰ زبان؛ زبان رسمی آموزشی باشد 
چگونه می توانند این مسئله را در سطح کالن، ملی و محلی؛ 
دانشگاه و مدارس حل کنند؟ و مهمتر اینکه در سطح کالن و 
قانون اساسی کدام زبان باید به عنوان زبان رسمی اعمال شود 
و نمایندگان ملت به کدام زبان باید صحبت کنند؟ زبان ملی 

ایران در سطح بین المللی کدام زبان باید باشد؟

وز زبان مادری  فلسفه ر
پاسداری از زبان ملی

وز زبان مادری  به بهانه ر
برین گونه سازیم آیین و راه آنچه به کس نتوان گفت

حمید احمدی 
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 

میالد یزدان پناه
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محلی؛ نام های  با  ممنوعیت نامگذاری کودکان  درباره 

می تواند   چقدر  وغ   در
باشد؟!  بزرگ  و  احمقانه 
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هر از چند گاهی اخباری در شبکه های اجتماعی و گاه رسانه های خارج از کشور 
مبنی بر ممنوعیت نامگذاری کودکان با اسامی ترکی آذربایجانی منتشر می شود. 
سال ها پیش نیز خبر مشابهی منتشر شده بود و در سرمقاله وطن یولی با عنوان 
از  اینگونه نوشتم: » مدتی است که یکی  »جنجال و شانتاژ به خاطر یک همزه« 
راه  به  آمده جنجال  دنیا  به  تازه  که  دخترش  نام گذاری  بر سر  زنجان  قوم گرایان 
انداخته و عنوان می کند که سازمان ثبت احوال با این نام گذاری مخالفت می کند و 
نوشته های پرسوز و گدازی نیز توسط افراد مختلف در این زمینه نوشته شده است

وقتی کارزار بی بی ســی و العربیه علیه زبان فارسی سبب خیر  شد؛
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آقای کدکنی جایی از صحبتهایش میگوید؛ نگلیسیها چون میدانستند زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی و سعدی حافظ و نظامی داره میتونه با شکسپیر دو
کشتی بگیره ]و به همین خاطر تصمیم به حذفش از فرهنگ هندوستان گرفتن[ و توضیح میدهد که روسها هم دقیقا مشابه همین کار را در آسیای 

میانه با زبان فارسی کردهاند و همچنان دارند میکنند.
حجت کالشی فعال سیاسی توئیت کرده است: » فارسی جان جهان ایرانیست! فارسی حافظه ملی و هویتی ماست و گنج و گنجینهای ست بی همتا. با 
آن می ستیرند چون با »ما« دشمنند، چون برآنند که بنیاد ایران برکنند. این زبان چه در قفقاز، چه آناتولی و چه هند، از هر کجا برخاست، تخم کین و 

برادر کشی و نسل کشی جایش نشست.«

برین گونه سازیم آئین و راه

در  نام کشورش  امالی  تغییر  ترکیه، خواهان  تازگی دولت  به 
فضای بین المللی شده است. علت آن نیز اینست که نام ترکیه 
با امالی  turkey در زبان انگلیسی و بسیاری زبان های جهان، 
معنای بوقلمون می دهد. بدین ترتیب دولت ترکیه درخواست 
و  ایرانی ها  که  به همان شکلی  آن  نام  امالی  که  است  نموده 
خود ترک ها تلفظ کرده و می نویسند، یعنی turkye  در فضای 

بین المللی مورد استفاده قرار بگیرد.
کشورها  چراکه  است،  طبیعی  مدرن  جهان  در  امری  چنین 
به عضویت در سازمان ملل در می آمدند و در جهان شناخته 
می شدند و باید نامی از خودشان برای کشورشان ارائه می کردند.

اروپایی ها از زمان عثمانی، این سرزمین را ترکیه می نامیدند و 
آن را ترکیه عثمانی می خواندند. اما مردم عثمانی و سرزمین های 
اسالمی همجوار نظیر ایران، این کشور را صرفا روم یا عثمانی 
می نامیدند. در نتیجه وقتی که خالفت منحل شد و جمهوری 
شکل گرفت. کمالیست ها دچار این پرسش شدند که حال ما 
که ملت ترک هستیم، نه خالفت داریم و نه امپراتوری، پس این 
کشور ما چه نام دارد؟ ایشان همان نام مورد استفاده اروپایی ها 
یعنی ترکیه را به کار بستند و در نتیجه این نام، به نام رسمی 

این کشور تبدیل شد. 
این درحالیست که تا پیش از این، اروپاییان این کشور را ترکیه 
می خواندند و مردم آن، کشور خود را عثمانی می نامیدند. موارد 
از این دست کم نیستند، مثال جهانیان چین و ژاپن را با همین 
نام ها می شناسند، اما مردم این کشور ها نام های دیگری برای 

کشور خود به کار می برند.
از  است.  ایران  خود  نام  ما،  برای  نمونه  ترین  ملموس  اما 
گذشته های دور، جهانیان، ایران را با نام پارس می شناخته اند. 
از واژه  اعراب  از عبارت پرس و  آنچنان که یونانیان و رومیان 
فارس و چینی ها از عبارت پوسسا استفاده می کردند. اما خود 
ایرانیان و همسایگان نزدیک مانند ارمنیان، نه واژه پارس، بلکه 
در  ساسانی  شاهان  که  آنچنان  می بردند.  کار  به  را  ایران  واژه 
کتیبه های خود از »ایرانشهر« یاد می کردند که معنای »کشور 
ایرانیان« را می دهد و منابع ارمنی از عبارت »کشور آریان ها« 
یاد کرده اند. بعدها هم بیگانگانی که در دوره اسالمی بر ایران 
مسلط شدند، هم خود را ایرانی پنداشته و هم قلمرو خود را نیز 

با توجه به نام این سرزمین، ایران نامیدند.
از  عده ای  شد،  مدرن  عصر  وارد  ایران  که  مشروطه  دوران  در 
روشنفکران ایرانی، رضاشاه را روی کار آوردند و سیاست های او 
را تبیین کردند و بدین ترتیب در سال ۱3۱3 به پیشنهاد سعید 
نفیسی که یکی از همین روشنفکران بود، تصمیم گرفته شد که 
نام ایران در فضای جهانی که پرشیا بود، نیز به نامی که خود 

ایرانیان به کار می بردند، یعنی »ایران« تغییر کند.
این تغییر نام هم خوبی ها و هم بدی هایی داشت و در نتیجه 
موافقان و مخالفانی هم داشت. موافقان این تغییر نام معتقدند 
نام  ایران کشوری چندزبانی و چندقومی است و رسمیت  که 
پرشیا یا همان پارس در فضای جهانی، موجب نارضایتی مردمان 
غیر فارسی زبان خواهد شد. همچنین آنان معتقدند که ما کشور 
خود را ایران می نامیم و از همین روی، سایرین هم باید کشور 

ما را ایران بنامند. 
کشور  همین  دقیقا  خود،  نخست  استدالل  راستای  در  آنان 
ترکیه را مثال می زنند و می گویند: ترکیه کشوری چند قومی و 
چندزبانی است و تبدیل نام آن به ترکیه، حق مردمان غیر ترک 

نظیر کردها و الزها و چرکس ها را ضایع کرده است.
تاریخی  نامی  پارس  اما در سوی دیگر، مخالفان معتقدند که 
است که در جهان پذیرفته شده بوده، و دارای بار فرهنگی و 
تمدنی باالیی است که ایران وارث آن است و این تغییر نام، هم 
پارس را بی متولی کرده است و هم بنیان تمدنی ایران از نگاه 

جهانیان را گنگ و مبهم کرده است.
حال با گذشت سال ها از این تغییر نام، گروه هایی پیدا شده اند 
که با توسل به رویکرد های پست مدرن برخی اساتید رشته های 
جامعه شناسی و انسان شناسی و علوم سیاسی، ادعا می کنند که 
را  آن  رضاشاه  که  است  تاسیس  تازه  و  نوپدید  ایران کشوری 
درست کرده است و دقیقا به همین تغییر نام استناد می کنند که 
ایران وجود نداشته و رضاشاه آن را شکل داده و در سال ۱3۱3 
نام گذاری کرده است و در نتیجه ایران کشوریست که فقط 8۷ 
سال قدمت دارد! جالب است که اگر ایران، در فضای بین المللی 
همان نام پرشیا را حفظ کرده بود، همین جماعت با استناد به 
همین موضوع مدعی می شدند که شما فاشیست هستید و ایران 
را فقط متعلق به فارس ها می دانید! همانگونه که بارها بر سر 
القاب تیم ملی ایران نظیر شاهزادگان پارسی و... چنین بلواهایی 

به راه انداخته اند.      
چنین  ترکیه  درخصوص  کسی  کمتر  که  است  درحالی  این 
ادعایی می کند. چراکه در آنجا هم با مشت آهنین مردم و هم با 
مشت آهنین حاکمیت طرف است. اما در اینجا اگر کسی چنین 
کاری می کند، چندان مورد اعتراض قرار نمی گیرد و مدافعان 

ایران را با القابی نظیر فاشیست مورد هجوم قرار می دهند.
این تفاوت دو کشورست که ترک ها روی ملی گرایی خود تاکید 
دارند و ایران روی تنها بر وطن پرستی خود تاکید دارند و در 
را  خود  کشور  و  هویت  به  منفی  نگاه  هرگونه  ترک ها  نتیجه 
سرکوب می کنند، اما ایرانیان صرفاً به بیگانگانی که ممکن است 

به خاک ایران حمله کنند، گارد دارند.

وطن یولی: شبکه های بی بی سی و العربیه سلسله جنبان 
کارزاری در شبکه های اجتماعی علیه زبان فارسی شدند و 
کاربران شبکه های اجتماعی را دعوت کردند تا تجربه های 
تلخ خود از صحبت کردن به زبان مادری در ایران را بیان 
کنند. این دعوت که در ابتدا مورد توجه افراد و گروه های 
تجزیه طلب خارج از کشور قرار گرفت و برنامه ویژه بی بی سی 
فارسی بازتاب گسترده ای بین آن ها پیدا کرد اما باعث واکنش 
گسترده تر کاربران فارسی زبان شد که در مخالفت با هدف 
این کارزار به دفاع از زبان فارسی برخواستند و به عنوان 
ایرانیانی از تبارها و شهرهای مختلف به بیان تجربه های 
شیرین خود از نقش همبستگی بخش زبان فارسی پرداختند 
و مصداقی برای این زبانزد معروف زبان فارسی شدند که 

»عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد«.
بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در پاسخ به این 
خارجه  امور  وزارت  سخن پراکنی  بنگاه  رسانه  کینه توزی 
انگلیس سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان در دیدار با 
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور وقت را یادآوری کردند که 
گفته بود: »اگر انگلیسی ها به هند نیامده و فارسی که زبان 
دربار )زبان رسمی( هند بود را تغییر نمی دادند االن همه به 

فارسی سخن میگفتیم و نیازی به ترجمه نبود.«
دکتر اکبر ایرانی رئیس موسسه پژوهشی میراث مکتوب در 
صفحه اجتماعی خود نوشت: »زبان فارسی میراث معنوی، 
هویتی و تاریخی همه ایرانیان است، زبان فارسی حلقه اتصال 
همه اقوام ایرانی است با تمام تنوع زبانی و گویشی که دارد. 
بی شک همه اقوام ایرانی در بالندگی و شکوه و اعتالی این 
فرهنگ و این زبان سهیم بوده اند. زبان ملی تنها رمز وحدت 
جوامع فارسی زبان و عامل یکپارچگی و همبستگی مردم 
رسانه ای که همواره  نفرت پراکنی  است.  ایران  و سرزمین 
سودای تفرقه و تجزیه را در سر می پروراند و هشتک ضد 
زبان فارسی به راه می اندازد بیراهه می پیماید و آب در هاون 
ضالل می کوبد. نیک می داند که بزرگترین فارسی نویسان و 

فارسی سرایان در آذربایجان بالیده اند. 
تا  شروانی  خاقانی  گنجه ای،  نظامی  تبریزی،  قطران 
محمدحسین شهریار و حسین منزوی و هزاران شاعر و 
ادیب که زبان فرهنگی، میهنی و ملی آنان فارسی بوده و 
هرگز بیتی نگفته اند که زبان مادری را معارض زبان ملی خود 

بدانند. به تعبیر حکیم نظامی:
همه عالم تن است و ایران دل/ نیست گوینده ین قیاس 

خجل
زبان فارسی همواره حلقه اتصال فکر و اندیشه و قلب ایرانیان 
و عامل پیوند عاطفی ایراندوستان غیرایرانی بوده و خواهد بود. 
زنده یاد محمدحسین شهریار این پیوند را در اشعار بسیاری 

سروده است:
ترکی است بس عزیز است و زبان مادری/ لیک اگر ایران 

نگوید الل بادا این زبان«
دکتر حبیب اله فاضلی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
نیز در این باره نوشت: »هدف بی بی سی، العربیه و سعودی 
اینترناشیونال از کارزار منوفارسی نه عالیق حقوق بشری یا 
حمایت از گروه های زبانی بلکه بسط امپراتوری استعماری 
در  است که  راهی  نقشه  این همان  است.  انگلیسی  زبان 
هندوستان طی شد و ظرف دو دهه زبان انگلیسی را به زبان 
رسمی و میانجی ملت هند تبدیل کردند. زهی خیال باطل!«

دکتر میالد عظیمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران در صفحه اجتماعی خود نوشت: »مدتی است که 
کارزار و هشتگی راه افتاده به اسم منو فارسی و ذیل آن در 
مذمت ستم زبان فارسی و »رنج اقلیت های زبانی در ایران« 
می گویند و می نویسند. بی بی سی فارسی سلسله جنبان و 
آتش بیار این کارزار است. پیداست که در پی کدام هدف 
هستند و چه بیرقی را باد می زنند و مرا با آن سخنان کار 

نیست. 
به نظرم اما از این هیاهوها نباید دل بد کرد. بلکه می توان 
از همین تهدیدها فرصت ساخت؛ فرصت تقویت انسجام و 
وحدت ملی. فرصت بسط وفاق ملی. اگر این کارزاری که ضد 
ایران و زبان فارسی به راه انداخته اند، نتیجه اش این باشد که 
دوستاران ایران و زبان فارسی هشیارتر شوند و بهانه به دست 
این و آن ندهند، مبارک است. می دانم که رندان درهرحال 
بهانه ای خواهند جست اما احتیاط و پرهیز از مواضع تهمت، 

شرط عقل و حزم است. 
روزگار غریبی است. روزگار خیال اندیشی و کژبینی. روزگار 
سیطرٔه سیاست بر همه چیز. باید با هزار دقت و وسواس گام 
زد. برای مثال می گویم. شوخی با لباس و زبان و لهجٔه اقوام، 
در فیلم و سریال، موجب برخی کژخوانی ها و سوءتفاهم ها 
می شود و دستمایٔه تفتین بدخواهان. این بهانه را کامال باید 
از دست آنان گرفت. در این موضوع باید احتیاط و وسواس 

فراوان داشت. 
 نتیجٔه این کارزار و هشتگ برای ما باید این باشد که ایمان 
بیاوریم که تقویت زبان فارسی، به عنوان زبان رسمی و رابط 

بین االقوامی، هیچ مالزمتی با تضعیف زبان ها و گویش های 
دیگر ندارد. که فرهنگ بومی و فولکلور و زبان مادری اقوام 
ایرانی سخت مغتنم و محترم است. سرمایٔه ملی است و 
حفظ و ترویج آن وظیفٔه ملی است. باید مکر بدخواهان 
را به خودشان برگرداند. راهش هم دعوا و مجادله نیست. 
راهش احترام است و مهربانی و مدارا. از خودمان آغاز کنیم. 
به فرهنگ بومی و زبان مادری و لحن و لهجٔه هم احترام 
بگذاریم. تا دل ملت ایران، با هر قوم و دین و زبانی، با ایران و 
فرهنگ مشترک ملی و زبان فارسی است، بیمی نیست. اما 

اگر مردم را از دست بدهیم، همه چیز را باخته ایم.«
حسین دهباشی مستندساز اصولگرا جمله ای از غالمحسین 
ساعدی نویسنده، ادیب و نمایشنامه نویس اهل تبریز و عضو 
کانون نویسندگان ایران را نقل کرد: »  زبان فارسی، ستوِن 
فقراِت یک ملِت عظیم است. هرچه که از بین برود، این 

زبان باید بماند.«
عبدالرضا داوری فعال رسانه ای اصولگرا توئیت کرده است: » 
قند پارسی، زهر است در کام تجزیه طلبان و دشمنان ایران.«

تیرداد بنکدار تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره نوشت: » 
می  دانستیم #بی بی سی_فارسی نهایتا رسانه دولتی بریتانیا 
اما فکر  نمی کردیم غرض و مرض به  ایرانی است،  و ضد 
همطرازی #العربیه_فارسی تنزلش بدهد! البته بی بی سی 
پیشتر شاه و نخست وزیر در این کشور عوض کرده، ولی 
سودای تغییر زبان ملی این کشور دیگر گنده گوزی رعایای 

علیاحضرت ملکه است!«
محمدعلی بهمنی قاجار وکیل دادگستری و تحلیلگر سیاسی 
و پژوهشگر در این باره نوشته است: » زبان فارسی ، حامل 

میراث های معنوی و هویتی ایرانیان است ، 
بخش اعظمی از ادبیات و فرهنگ و ذخایر 
و گنجینه های ادبی ایرانی به فارسی است ،  
زبان پیوند و میانجی همه اقوام ایرانی با هر 
زبان و گویش مادری،  فارسی است ،زبانی فرا 
قومی که متعلق به هیچ قوم و قبیله خاصی 
نیست و همگی اقوام ایرانی در اعتال و غنای 
به  هم  ملی  واحد  زبان  داشتند،   نقش  آن 
وحدت ملی کمک رسانیده و هم عاملی برای 
همبستگی ملی و در نتیجه تامین وحدت ملی 
است و برای توسعه کشور ضرورتی انکار ناپذیر 
است . زبان واحد ملی به ترویج مفاهیم مبتنی 
بر دموکراسی و حقوق بشر در کل کشور یاری 
می رساند و ابرازی برای توسعه فرهنگ حقوق 
بشر است ، نفرت پراکنی یک رسانه خارجی 
علیه زبان فارسی و ساخت هشتگ های ضد 
زبان فارسی،  هم نفرت پراکنی قومی و نژادی 
و هم مداخله در امور داخلی ایران و در کل 
اقدامی خصمانه علیه ملت ایران است ، البته 
بدون تردید با وجود همگی این شیطنت ها ، 
بازهم  جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان ملی 

ایران حفظ شده و پایدار خواهد ماند.«
احسان بداغی روزنامه نگار این پرسش را مطرح 
کرده است: »فکر می کنید بی بی سی حاضر 
است درباره سیطره استعماری زبان انگلیسی 
در سرزمین های غیر انگلیسی زبان هم چنین 

برنامه هایی بسازد؟«
صدیقه مرادزاده شاعر نیز در صفحه اجتماعی خود نوشته 
است: »جایی از تن ایران نمانده که زخمی کنند . حاال در 
تالش اند. زبان نازنین فارسی را در دهان ایران خشک کنند 
و نمی دانند .نمیفهمند این دریای ادب چه روزگاری را از 

سر گذرانده . 
کدام زبان می تواند اینگونه زیبا بیان کند 

شعر در وصف ایران با زبان فارسی  
این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست

این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آن کشور نو، آن وطــــِن دانش و صنعت
هرگز به دل انگیـــــزِی ایران کهن نیست

در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان
لطفی است که در َکلگری و نیس و پکن نیست

من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ
در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست

هر کس که َزنَد طعنه به ایرانی و ایران
بی شبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست

پاریس قشنگ است ولی نیست چو تهران
لندن به دالویزی شیراز کهن نیست

این شهر عظیم است، ولی شهِر غریب است
این خانه قشنگ است، ولی خانۀ من نیست

دکتر خسرو فرشیدَورد - استاد زبان و ادبیات دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران«.

نیما عظیمی)فریاد( شاعر و روزنامه نگار تبریزی نیز در این 

با افتخار  باره نوشته است: »به عنوان یک آذری تبریزی 
می گویم #جانم_پارسی. ترکی آذری، زبان مادری من است 
و هیچ مشکلی با آن ندارم اما پارسی زبان ملی و تاریخی و 

پیوندگر من با دیگر ایرانیان است«.
لوئیس  »برنارد  است:  کرده  توئیت  قلی زاده  علی 
و  آمریکا  نئوکان های  مشاور  انگلیسی،  خاورمیانه شناس 
تئورسین اسالم هراسی و نبرد تمدنها: در ۲۰۰۰سال گذشته 
هیچ کشورگشا و نیرو خارجی نتوانسته بر زبان و فرهنگ 
ایرانی اثر اساسی بگذارد که این از نشانه های فرهنگ برتر 

است. برای نابودی ایران باید به زبانش حمله کرد.«
صدرا محقق روزنامه نگار و مستندساز نیز نوشت: » بی بی سی 
هر چیزی باشد قطعا رسانه نیست، یک ابزار جنگی ست علیه 
تمامیت سرزمینی ایران و فرهنگ و تاریخ همه ما. چیزی 
سر  روی  ارتش صدام  هواپیماهای  که  اعالمیه هایی  مثل 
مردم شهر و روستاهای مرزی ایران می انداخت که بگویند 
ایران هم  با  انگلیسی ها  ما دشمن شما نیستیم! دشمنی 
مربوط به امروز و دیروز نیست که فکر کنید با رضاشاه و 
محمدرضاشاه یا جمهوری اسالمی مشکل دارند، نه اتفاقا 

مساله خیلی تاریخی تر از این حرف هاست. 
در توییتر فهمیدم که بی بی سی برنامه ای پخش کرده علیه 
زبان فارسی که با این زبان به مردم شهرهای دیگر که زبان 
مادری شان فارسی نیست خیلی سخت می گذرد و… هر 
چند در خود همین زبان عزیز فارسی شعر و ضرب المثل های 
درخشانی هست که پاسخ این پادوهای دولت انگلستان را 
می دهد اما خب پیشنهاد می کنم این ویدیو را تا انتها ببیند، 
اولش صحبت های عمران خان رییس جمهور پاکستان را 
گذاشتم که در سفر به تهران گفته بود: »اگر 
و  استعمار  ]برای  سال ۱8۰۰  بریتانیایی ها 
غارت منابع[ به هند نمی آمدند االن نیازی به 
مترجم نبود چون برای ۶۰۰ سال زبان دیوانی 

دربار هند فارسی بود« 
به  خان  عمران  حرف های  همین  به نظرم 
تنهایی به ما می گوید که تالش این سرباز 
خبرنگاران دشمنان ایران علیه زبان فارسی 
هم  ادامه  در  است.  اقداماتی  چه  ادامه 
صحبت های دقیق محمدرضا شفیعی کدکنی 
زبان  با  انگلیس  دشمنی های  علت  درباره 
فارسی را گذاشته ام، ببینید و بشنوید که چند 
قرن است چه نقشه و برنامه هایی را دارند علیه 

ما و زبان و فرهنگ مان اجرا می کنند.
آقای کدکنی جایی از صحبت هایش می گوید؛ 
فارسی  زبان  می دانستند  چون  نگلیسی ها 
شاهنامه داره، مثنوی و سعدی حافظ و نظامی 
داره می تونه با شکسپیر کشتی بگیره ]و به 
همین خاطر تصمیم به حذفش از فرهنگ 
که  می دهد  توضیح  و  گرفتن[  هندوستان 
در  را  کار  همین  مشابه  دقیقا  هم  روس ها 
آسیای میانه با زبان فارسی کرده اند و همچنان 

دارند می کنند.
هزار افسوس که بالهت حاکم بر این سرزمین، 
و  مشکالت  گرفتار  آنقدر  را  ایران  مردم  ما 
مسائل دیگر کرده که گاهی فراموش می کنیم 
چه دشمنان دندان تیزکرده ای برای تکه و پاره کردن مان 
کمین کرده اند و برای نقشه های شان چه حجم عظیمی از 

پول و برنامه  و تلویزیون و مزدور به خط شده اند. 
اما من شک ندارم ققنوسی که در جان تاریخ و فرهنگ 
این سرزمین است و هر بار قوی تر و بلندتر از قد و قواره 
دشمنانش اوج گرفته، باز هم اوج خواهد گرفت. فقط ما باید 
از این شعله ی گرم در سینه ایران، تا آن روز که دور هم 
نیست، محافظت کنیم تا هم شر بالهت داخلی از سرمان کم 

شود و هم شر شرارت دشمنان خارجی.«
ع. ششگالنی فیلمی از اجرای استاد محمدرضا شجریان 
منتشر کرده و نوشته است: » حاال که تعدادی از اوباش 
سایبری و عالفان و پروژه ای ها و جلسه های BBC، اینتل، 
ایران وایر، العربیه و... اخیرا فهمیده اند که از #زبان_فارسی 
رنج می برند، بیایید همه از شنیدن کالم روح بخش پارسی با 
صدای استاد شجریان "رنج" ببریم!! براستی چه لذتی باالتر 

از این "رنج"؟!«
میرا قربانی فر روزنامه نگار نیز به عنوان یک گیالنی نوشت: » 
به عنوان یک گیلک می گویم که #زبان_فارسی زبان ملی من 
است و هیچ تجربه ای از سرکوب زبانم از سوی زبان فارسی 
نداشته ام. برخالف مدعیانی که ناگهان پیدا شده اند و اتفاقا در 
گیالن زندگی نکرده اند و گاهی فقط تفریحی به گیالن سفر 
می کرده اند و حاال افسانه می بافتد، من در رشت بزرگ شده ام.«

داود دشتبانی مدیرمسئول فصلنامه دربند و نشریه وطن یولی 
نیز در توئیتر خود نوشت: » فارسی رنج نیست! عشق است! 
به عنوان یک اردبیلی توجه دشمنان ایران را به این نکته 

جلب میکنم که دو شاهکار هنری زبان #ترکی_آذربایجانی 
یعنی #حیدربابایه_سالم و ترانه #آیریلیق در آغوش #زبان_

فارسی و در #ایران زاده شده اند و نه باکو و ترکیه!«
سپهر محبعلی توئیت کرده است: » بریتانیا، #زبان_فارسی 
را پس از ۷۰۰ سال رسمیت در هند برانداخت و انگلیسی را 
به زور حاکم کرد. حال رسانه ملکه می خواهد #فارسی را در 
مهد آن یعنی #ایران از بین ببرد. این آرزو را به گور می برید.« 
و باز در توئیت دیگری نوشته است: » حتی دشمنان #ایران 
برای ابراز تنفر از #فارسی، ناچارند به این زبان تویئت بزنند! 

زبان ملی یعنی همین!«
کرده  توئیت  نیز  تبریزی  اصولگرای  فعال  موذن زاده  رضا 
است: »زبان ملی فارسی همواره در تاریخ ایران عامل تعیین 
کنندگی داشته و امروز قطب نمای وطن دوستان و مزدوران 
است . به عنوان یک ایرانی آذری و از تبریز با صدای رسا اعالم 
می دارم که نه تنها زبان ملی من و همه ایرانیان فارسی است 

بلکه فارسی زبان مقاومت علیه استعمار و استثمار است.«
هادی صدیقی در صفحه خود نوشته است: »من در خانه 
و با اقوام و دوستان همشهری همیشه بزبان محلی سخن 
گفته  و می گویم؛ از سوی دیگر همزمان شیفته و دلبستٔه 
زبان فارسی هستم و بدان عشق می ورزم. زبان فارسی نه تنها 
برایم محدودیتی ایجاد نکرده که همواره موقعیت و افقهای 

جدیدی بر من گشوده است.«
زهرا کشکی کاربر توئیتر در این باره نوشته است: » منم از 
تجربه ام بگم چهره خندان با چشمهای خوشحال. خوابگاهی 
بودم، از ما چهارنفر هم اتاقی؛ من فارس زبان بودم، نرگس لُر 
بود، نوشین ُکرد و آرزو تُرک بود. نه توهینی در کار بود، نه 
تحقیری! بهترین دوست های هم بودیم )هنوزم هستیم( و 

زبان فارسی وجه اشتراکمون بود.«
حجت کالشی فعال سیاسی توئیت کرده است: » فارسی 
جان جهان ایرانی ست! فارسی حافظٔه ملی و هویتی ماست 
و گنج و گنجینه ای ست بی همتا. با آن می ستیرند چون با 
»ما« دشمنند، چون برآنند که بنیاد ایران برکنند. این زبان 
چه در قفقاز، چه آناتولی و چه هند، از هر کجا برخاست، تخم 

کین و برادر کشی و نسل کشی جایش نشست.«
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری و فعال سیاسی در این 
باره نوشته است: » زمانی جنایتکاری مانند #خلخالی عزم 
تخریب بخشی از میراث ایران را داشت، اینها اما در برابر 
فرهنگ ایران از خلخالی هم جنایتکارترهستند. خلخالی 
به چند بنای تاریخی یورش برد، اینها به مهمترین عامل 
استواری مفهومی به نام #ایران و بزرگترین داشته فرهنگی 

#ملت_ایران.«
آیسان اعتمادیان کاربر تبریزی در شبکه توئیتر نوشته است: 
» دشمنان #زبان_فارسی خود در ناخوداگاهشان این زبان را 
ارج مینهند، چرا که با توییت های فارسی خود فریاد میزنند: 

مسلمانان، مسلمانان، #زبان_پارسی گویم
که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی«.

کاربری با نام کمیته ضد جنگ و تحریم علیه مردم نوشته 
است: »نوروز نوعی خشونت است! فارسی زبان قدرت سیاسی 
و حامل نژادپرستی قومی است! فردوسی نژاد پرست بوده 

است! اینها با موجودیت ایران مشکل دارند.«
رویا کاکاوند کاربر شبکه اجتماعی توئیت کرده است: » من 
کرد به کمک زبان فارسی توانستم عاشق یک ترک بشوم و 

زندگی مشترک داشته باشم.«
کاربری با نام حکیم توئیت کرده است: 
»اگر چه داد ایران را بالی ترک ویرانی

)قطران  یاری  کند  یزدانش  چون  ابادان  عدلش  از  شود 
تبریزی(

جنگشان علیه ایران و نیز دفاع میهنپرستان از آن همچنان 
پس از ۱۰۰۰ سال ادامه دارد و خواهد داشت. این بار از راه 

ستیز با #زبان_ملی وارد شده اند.«
حماسی توئیت کرده است: » دلیل این همه کینه و دشمنی 
با #زبان_فارسی؟ رودکی، فردوسی، موالنا، حافظ، سعدی، 
نظامی، خواجوی کرمانی، اخوان، فروغ، نیما، قیصر، معینی 
کرمانشاهی و.... راستش را بخواین منم بودم در برابر اینهمه 

عظمت زبانی، احساس حقارت میکردم«.
علی عسکری توئیت کرده است: » بعنوان یک خوزستانی 
وقتی به کرج مهاجرت کردیم همیشه لهجه خوزستانیم 
بخصوص اوایل که بیشتر بود با واکنش جالب مردم کرج 
و تهران روبرو میشد و بدون استثنا وقتی میپرسیدن جنوبی 
هستی بسیار خوشحال میشدن و از لهجه جنوبی ها تعریف 

می کردن و خوششان می آمد.«
کاربری با نام اگنس نوشته است: » مردم داشتند جواب 
العربیه رو می دادند که بی بی سی فارسی پرید وسط  و جوری 
واسه خودش فحش درآورد که مردم العربیه رو یادشون رفت! 
این چندمین باره که مردم ایران به صورت یکپارچه تودهنی 

شایسته ای بهتون زدند. کاش یک بار درس بگیرید.«
صدها کاربر دیگر نیز در شبکه های اجتماعی به واکنش علیه 
کارزار »منوفارسی« برخواستند و کارزار »جانم_پارسی« و 
»منوقندفارسی« و »منوقندپارسی« در پاسخ به این کارزار 
برجسته شد و هزاران کاربر به آن پیوستند و با پسند و 
همرسانی در آن مشارکت کردند و کارزاری که قرار بود به 
عاملی برای تفرقه و نفرت پراکنی میان اقوام ایرانی بدل شود 
ایرانیان از اقوام و عقاید و اقشار گوناگون را دور هم جمع 
کرد و به قول زبانزد معروف فارسی »از قضا سنگنبین صفرا 
فزود« و العربیه و بی بی سی فارسی نه تنها به هدف خود 
برای تفرقه افکنی نرسیدند که بیش از پیش در چشم ایرانیان 

منفور و رسوا شدند. تا باد چنین بادا!

#منوقندفارسی
وقتی کارزار بی بی سی و العربیه علیه زبان فارسی سبب خیر شد؛

تغییر نام کشور ترکیه در اسناد بین المللی؛

News
خبر

از بوقلمون تا ترکیه

شماره نخست فصلنامه »دربند« )زمستان ۱4۰۰(، با پرونده ویژه در مورد »جهان ایرانی از 
پنجشیر تا شوشی«، که به موضوع افغانستان و قفقاز پرداخته منتشر شد.

نخستین شماره فصلنامه دربند از مقاالتی با عناوین »نگاهی به تاریخ جنگ های روس و 
چرکس در قفقاز شمالی« به قلم دکتر حامد کاظم زاده ایرانشهر دکتری خاورشناسی از 
دانشگاه ورشو و »نگاهی به گزارش ابوزید بلخی از بالد الّران، ارمینیه و آذربایجان« به قلم 
جعفر وثوقی، » قدرت داعش و چشم انداز نقش آن در افغانستان« از فرزاد رمضاني بونش، 
»سیاست قومیت در افغانستان: فهم پشتون ها  و گروه های قومی اقلیت« به قلم رهئا آبراهام 
)پژوهشگر مرکز مطالعات نیروی هوایی در دهلی نو( و ترجمه محمد یاسین، »مروری بر تاریخ 
افغانستان از باستان تاکنون و زمینه های شکل گیری طالبان با عنوان افغانیت و جهاد« کاری 
از »احمدرضا حسینی«  تشکیل شده است. »پیوند جاینام آذربایجان با زبان هاي ایراني« 
پژوهشی از »مسعود عرفانیان« بر پایه قانون هماهنگی اصوات و در زبان ترکی آذربایجانی به 

بررسی این موضوع پرداخته است. » کتیبه های فارسی مسجدجامع دربند« به قلم »مرتضی 
رضوانفر«، »بررسی نسخ خطی قره باغ نامه ها« از » آناهیتا شاهرخی«، و »حسن زنبورک از 
مجموعه داستان: همشهری های دماغه ی آبشرون« به قلم ناصر همرنگ سایر مطالب این 
شماره را تشکیل می دهند. »دربند« فصلنامه فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر حوزه تمدنی و 
فرهنگی ایران است که به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی »داود دشتبانی« منتشر می شود. 
پیش از این دربند به شکل دوماهنامه در سال های ۹۶ و ۹۷ منتشر شده بود و دوره جدید 
مجله دربند با همان سیاق به شکل فصلنامه منتشر خواهد شد. عالقمندان برای دریافت این 
نشریه می توانند با ارسال نشانی پستی و تصویر فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰ هزارتومان به 
نام داود دشتبانی به شماره کارت ۶۰3۷۹۹۷۵883۲۹۵۶۶ به شماره ۰۹۱۲۰۲۰۹8۷۱ در 
واتساپ و یا با نشانی رایانامه darband.mag@gmail.com برای تهیه این نشریه اقدام 

کنند. گفتنی است هزینه پست رایگان و برعهده فصلنامه دربند است.

شماره نخست فصلنامه دربند 
منتشر شد

احمدرضا حسینی

صدرا محقق روزنامه 
نگار و مستندساز نیز 
نوشت: »بی بی سی 

هر چیزی باشد قطعا 
رسانه نیست، یک 

ابزار جنگی ست علیه 
تمامیت سرزمینی 
ایران و فرهنگ و 

تاریخ همه ما. دشمنی 
انگلیسی ها با ایران 
هم مربوط به امروز 
و دیروز نیست که 

فکر کنید با رضاشاه 
و محمدرضاشاه یا 
جمهوری اسالمی 
مشکل دارند، نه 
اتفاقا مساله خیلی 
تاریخی تر از این 

حرف هاست. 



هس

درباره ممنوعیت نامگذاری کودکان با نام های محلی؛

وغ چقدر می تواند احمقانه و بزرگ باشد؟! در

پروفسور هاید ماری کخ، ایران شناس آلمانی درگذشت. او بیشتر با کتاب »از زبان داریوش« در ایران شناخته می شود. پروفسور 
کخ یکی از پنج دانشمندی بود که در زمینۀ تاریخ "عیالم قدیم" تحقیقات گسترده انجام داده و از عالیق خاص او، هنر اسالمی 
و به ویژه معماری و هنر سرامیک بود. بیشتر باستان شناس ایرانی، هاید ماری کخ را از جمله سردمدار مطالعات تحلیلی روی گل 
نوشته های بایگانی بارو تخت جمشید می دانند. او آثار زیادی درباره ایران باستان نوشته است، اما بیشتر از همه »از زبان داریوش« 
در ایران شناخته شده است.« هاید ماری کخ ۱۷ دسامبر ۱۹43 در شهر ماربورگ آلمان به دنیا آمد. سپس به تحصیل در رشتۀ 
آموزش با گرایش اصلی ریاضی پرداخت. او در ادامه، ایرانشناسی را از ۱۹۷۲ در دانشگاه گوتینگن آغاز کرد و در ۱۹۷۶ با موضوع 
پایان نامه » شرایط مذهبی زمان داریوش بر اساس تحقیقات انجام شده بر کتیبه های هخامنشی« دکتری گرفت. پروفسور هاید 
ماری کخ در کنار رشته اصلی خود، به تحصیل در رشته های باستان شناسی کالسیک، تاریخ هنر بیزانس و باستان شناسی 
مسیحی پرداخت و پس از آن به تدریس ایران شناسی و باستان شناسی خاور نزدیک در دانشگاه گوتینگن مشغول شد. از ۱۹8۶ 
به تدریس در رشته اقتصاد و مدیریت دوران هخامنشیان در دانشگاه فیلیپس ماربورگ و از ۱۹۹۵ به عنوان استاد ایرانشناسی در 

زمینه تاریخ کهن در دانشگاه ماربورگ اشتغال داشت. او همسر پروفسور والتر هینتس، ایران شناس آلمانی بود.

 هاید ماری کخ
 درگذشت

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 46  8 صفحه

فرقه ی  روزهایی  چنین  در  پیش  سال   ۷۶
دموکرات آذربایجان با هدایت رسمی استالین 
موجودیت  اعالم  پیشه وری،  رهبری جعفر  و 
آذربایجان  اداره  سال  یک  مدت  به  و  کرد 
تداوم  ایران  مرکزی  حکومت  دخالت  بدون 
یافت. یک سالی که آذربایجان شاهد اتفاقات 
مختلفی بود؛ از قتل و عام وحشیانه مردم و 
آذربایجان توسط عوامل  نیروهای دولتی در 
فرقه تا کارهای عمرانی و فرهنگی که البته با 
حمایت مالی شوروی در آذربایجان به وقوع 
پیوست. در نهایت طومار فرقه ی دموکرات در 
به شوروی  آن  فرار سران  با  و  ۲۱آذر۱3۲۵ 
ار  خشمگین  مردم  توسط  مابقی  اعدام  و 
ایران،  ارتش  حضور  از  قبل  فرقه،  رفتارهای 
در هم پیچیده شد. البته نکته ای که همیشه 
مغفول واقع شده است نقش مردم آذربایجان 
در سرنگونی عوامل فرقه قبل از حضور ارتش 
بعدها  که  اسنادی  و  منابع  برخی  می باشد. 
انتشار یافت، نشان می دهند که به دلیل نفرت 
قتل  خاطر  به  هم  آن  فرقه  عوامل  از  مردم 
عام های وحشیانه فرقه از میان مردم، قبل از 
رسیدن ارتش به آذرربایجان خود مردم اقدام 
به  کردند.  فرقه  عوامل  مانده  باقی  اعدام  به 
طوری که در برخی منابع آمده است، ارتش 
عوامل  اعدام خودسرانه  از  مانع  ورود  از  بعد 

فرقه توسط مردم شد.
هفتاد و پنجمین سالگرد آزادی آذربایجان از 
وابستگی  فرقه ی دموکرات که  دست عوامل 
آنها به شوروی از همان ابتدا مشخص بود و 
البته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
فرقه ی  به  مربوط  مدارک  و  اسناد  افشای  و 
موضوع  شد،  گذشته  از  عیان تر  دموکرات 
مطالعات  موسسه  تخصصی  جلسه  دومین 
جلسه  این  در  بود.  آذرپژوه-  آذربایجان- 
دکتر رضا شیبانی، شاعر و پژوهشگر مسائل 
حضور  آذربایجانی  پژوهشگران  از  فرهنگی 

یافت.

پیشه وری یک کمونیست تمام عیار بود!
 رضا شیبانی شاعر و پژوهشگر حوزه فرهنگی 
آن  تاریخ  درباره  پژوهش  در  اینکه  بیان  با 
پنهانکاری  و  کاری  کم  آذربایجان  از  برهه 
به  رسمی  نگرش  نوع  گفت:  است،  شده 
مسئله فرقه در کشور ما چه در دوران پهلوی 
با یک سری  انقالب  از  و چه در دوران پس 
مالحظه کاری های زایدی همراه بوده است که 
در نهایت به ضرر حقایق تاریخی تمام شده 
بلکه  و  تبریز  و  آذربایجان  بسا در  است. چه 
در سایر نقاط کشور هم نمی دانند که در آن 
دوره از تاریخ و در آن یک سال چه اتفاقاتی 
افتاد و نسبت آن اتفاقات با آذربایجان و تبریز 

چه بوده است.
و  پنهانکاری  قدری  کرد:  تصریح  شیبانی    
مصلحت سنجی اشتباهی در این زمینه رخ 
داده است که به خیال خود ترجیح داده شده 
از دردسر بپرهیزند، سکوت را پیش گرفتند 
این  که  کنند  جلوگیری  ها  حساسیت  از  تا 
آتشی  نقطه ای  در  اگر  است.  بزرگی  اشتباه 
در زیر آتش وجود دارد باید آتش را خاموش 
آگاه  زیر خاکستر  از آتش  را  یا همگان  کرد 
کرد وگرنه آتش گسترش یافته و برافروخته 
آگاه  صحیح  برخورد  از  دیگران  که  می شود 

نخواهند بود.
را  پیشه وری  نمی توانیم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جنگل  نهضت  در  سیاسی  سیر  بررسی  بدون 
یا قوم  او ملی گرا  قرار دهیم که  مورد قضاوت 
گرا بوده است، افزود: سیدجعفر پیشه وری یکی 
از نقش آفرینان در نهضت جنگل بوده است و 
عضوی مهم از جناح چپ و وابسته به کمونیسم 
نهضت جنگل بود. میرزا کوچک خان به عنوان 
مذهبی  شدید  گرایش های  ملی،  شخصیت 
داشت و به کمونیسم معتقد نبود. مارکسیسم 
و شوروی نیز در آن زمان هنوز هسته ی مشت 
چدنی خود را نشان نداده بودند و تنها دستکش 
مخملی خود را برای ملت های رنج دیده آشکار 

البته باید گفت نوع قوم گرایی حکومت فرقه 
پان  از  متفاوت  بسیار  پیشه وری  زمان  در 

ترکیسم کوچه بازاری امروز بود.

معامله فرقه ی دموکرات توسط شوروی
به  پیشه وری  جعفر  وابستگی  به  شیبانی 
طبق  نمود:  تصریح  و  کرد  اشاره  شوروی 
حقایق تاریخی پیشه وری و فرقه ی دموکرات 
توسط شوروی معامله شدند و در این مسئله 
ایجاد  دادن  ربط  نیست.  تردیدی  هیچ  اصال 
فرقه ی دموکرات آذربایجان به سرکوب اقوام 
توسط حکومت رضاشاه هم تحلیل اشتباهی 
است که برخی قوم گراها بیان می کنند! اوال به 
هیچ عنوان احساسات قومی در بین عامه ی 
فرقه  مداران  سیاست  عامه ی  حتی  مردم، 
احساسات  مسئله ی  و  نبوده  دوران  آن  در 
بین  کردن  ایجاد  فاصله  هدف  با  قوم گرایانه 
بیان  شوروی  توسط  ایران  و  آذربایجان 
و  مردم  بین  تنها  نه  مسائل  این  و  شد  می 
این  برابر  در  مردم  بلکه  نبود  سیاستمداران 

عقاید موضع هم می گرفتند.
فرقه ی  گذاری  سیاست  با  رابطه  در  وی 
فرقه  حاکمه ی  هیئت  کرد:  بیان  دموکرات 
که  بود  سیاست گذاری  از  سبکی  دنبال 
و  کرده  رنگ  پر  آن  در  را  قومیت  مسئله ی 
مسئله ی  تا  کند  تبدیل  ملیت  مسئله ی  به 
آذربایجان را به یک مسئله ی ملیتی تبدیل 
کنند درحالی که حتی در بین خودشان هم 
موفق به پیشبرد این مطلب نشدند! به عنوان 
مدارس  برای  که  درسی  کتاب های  مثال 
عنوان  هیچ  به  شد،  طراحی  فرقه  توسط 
ترکی  به  اینکه  با  نداشتند  قومیتی  گرایش 

نوشته شده بود.
رضا شیبانی گفت: بحث قومیت پروپاگاندایی 
است که پان ترکیسم از ۱۵۰سال پیش در 
عثمانی رقم زد. و برای اینکه خالء جدا شدن 
مناطق عربی را از عثمانی پر کند هدف خود 
پان  ایده ی  و  داد  قرار  قفقاز  و  آذربایجان  را 
ترکیسم را در آنجا ترویج کرد. ۵۰سال پیش 
بحث قومیتی جا نیفتاده بود تا اینکه اسرائیل 
تبلیغات خود را در این زمینه آغاز کرد و بحث 
قومیت وارد دانشگاه ها نیز شد، چیزی که ما 
اکنون به نام قوم گرایی درباره ی آن صحبت 
که  است  معنایی  از  تهی  می کنیم یک چیز 
کردن  تحلیل  و  کنیم  می  تعریف  را  آن  ما 
آذربایجان  در  پیش  سال  در ۷۵  که  اتفاقی 
3۰سال  های  واژه  کلید  با  است  داده  رخ 
که  حرکت هایی  است.  بزرگی  اشتباه  اخیر 
پایگاه  و  بوده  کمونیستی  حرکت های  بوده، 
طیف  و  طبقه  و  بوده  دهقانان  فرقه  مردمی 
و جریانی به اسم قوم گرایی و پان ترکیسم 
خود  حتی  است!  نداشته  وجود  جامعه  در 
پیشه وری هم گرایش قوم گرایانه نداشته ولی 
استالینی  شده ی  طراحی  و  ابالغی  سیاست 
که در اختیار فرقه قرار گرفته این بود که به 
بحث زبان ترکی و احساسات ناسیونالیستی 
پرداخته شود. در نهایت و در ۲۱آذر ۱3۲۵ 
موازنه ای که دولت وقت ایران، میان آمریکا و 
شوروی ایجاد می کند باعث می شود شوروی 
باقراف  میرجعفر  و  کند  معامله  را  فرقه  کل 
»سنی  که  می گوید  گونه  این  پیشه وری  به 
را  واقعی  و شکست  دییر گد«  گتیرن، سنه 

برای جعفر پیشه وری رقم می زند.
ضد  جریان  بر  تاکید  با  پایان  در  شیبانی 
کرد:  اظهار  فرقه  سقوط  از  بعد  کمونیستی 
بچه های مدرسه ای  فرقه،  روز سقوط  فردای 
که  چرا  سوزانند،  می  را  خود  کتاب های 
سیاست های  مخالف  مذهبی ها  و  بچه ها 
این  و  بودند  فرقه  ضدمذهبی  و  کمونیستی 
حرکت  یک  ترکی  کتاب های  سوزاندن 
ضدکمونیستی بود. قتل هایی هم اتفاق افتاد 
چراکه کمونیست ها قبال تعدادی از مردم و 
کودکان و نیروهای دولتی را کشته بودند و 
بعد از سقوط فرقه عوامل فرقه توسط جریان 

ضد کمونیستی کشته شدند.

هر از چند گاهی اخباری در شبکه های اجتماعی و گاه رسانه های 
اسامی  با  کودکان  نامگذاری  ممنوعیت  بر  مبنی  کشور  از  خارج 
ترکی آذربایجانی منتشر می شود. سال ها پیش نیز خبر مشابهی 
منتشر شده بود و در سرمقاله وطن یولی با عنوان »جنجال و شانتاژ 
از  یکی  که  است  مدتی   « نوشتم:  اینگونه  به خاطر یک همزه« 
قوم گرایان زنجان بر سر نام گذاری دخترش که تازه به دنیا آمده 
جنجال به راه انداخته و عنوان می کند که سازمان ثبت احوال با 
این نام گذاری مخالفت می کند و نوشته های پرسوز و گدازی نیز 
توسط افراد مختلف در این زمینه نوشته شده است. شنیدن خبر 
برای من بسیار عجیب بود چرا که نام های ترکی برای نام گذاری 
کودکان عالوه بر آذربایجان در سایر مناطق ایران نیز مرسوم است 
و بسیاری افراد غیر آذری نیز هستند که نام های آیدین و سولماز 
و آیناز و یاشار و آیلین و .. دارند و در آذربایجان نیز به همین منوال 
در نام گذاری کودکان شان با نام های آذری هیچ مشکلی ندارند. نام 
خواهر کوچک خودم نیز که تصادفاً از نظر امالیی به نام پیشنهادی 
این هموطن عزیز بسیار شباهت دارد ”آیلین“ به معنای ”لکه ی روی 
ماه“  است.  مغازه ها نیز در استفاده از عناوین ترکی آذری آزادند 
و به وفور واحدهای صنفی با اسامی ایپک، آل آپار، یه ملی و ... را 
در شهرهای مختلف مشاهده می کنیم. نام های تجاری مشهوری 
نظیر سن ایچ، آی سودا، قاینار خزر، دادلی، آچیالن در و ... را نیز همه 
مان دیده ایم! بنابراین از دیدن خبر عجیب ”ممانعت رژیم ایران 
از نامگذاری فرزندان آذربایجان با اسامی ترکی“ شگفت زده شدم 
.... این جنجال چند روز بعد با انتشار سند مخالفت سازمان ثبت 
احوال ادامه پیدا کرد و با خواندن نامه معما برایم حل شد؛ از سویی 
شگفت زده شدم و از سوی دیگر خوشحال!! خوشحالی ام این بود که 
کل این خبر دروغ و شانتاژی بیش نیست و همچنان که از پیش 
می دانستم ممنوعیتی برای نام های ترکی وجود ندارد اما آن چه 
موجب شگفتی ام شد این بود که این هم وطن عزیز چگونه این نوزاد 
معصوم را بازیچه مقاصد سیاسی خود قرار داده و جنجالی دروغین 

را آغاز کرده است؟
سازمان ثبت احوال در این نامه با استناد به فرهنگ ترکی آذربایجانی 
بهزاد بهزادی*  واژه ”ائلین“ را دارای غلط امالیی تشخیص داده و 
”به دلیل عدم مطابقت فرم نوشتاری و گفتاری و ایجاد مشکل در 
کتابت واژه برای شنوندگان“آن را تایید نکرده است!« این مورد مانند 
این است که فردی بخواهد نام دخترش را »زهرا« بگذارد اما از اینکه 
اداره ثبت احوال اجازه نمی دهد او از نوشتار »ظهرا« استفاده کند 

شکایت کند؟!
حاال خبر مشابهی در شبکه های اجتماعی منتشر شد و حتی بی 
بی سی فارسی نیز به انعکاس آن پرداخت که عادل چوپانی پدر 
آتاخان که از سه و نیم سال پیش در تالش برای اخذ شناسنامه 
برای فرزندش بود، پس از مجادله طوالنی با اداره ثبت احوال رژیم 
ایران توانست نام ترکی آتاخان را به ثبت برساند! باز هم خبر عجیب 
و مایه تعجب است چرا که نام آتا حتی بر کارخانه ها و واحدهای 
طبیعتاً  و  تصویب شده  بین المللی  هواپیمایی  و شرکت  تولیدی 
نامی که در سطح گسترده استفاده می شود از نام یک کودک 4 
ساله بازتاب اجتماعی بیشتری دارد و چنانچه بنا بر ممنوعیت بود 
بایستی از چنین نامگذاری هایی ممانعت می شد. نام آتا را در سامانه 
ثبت احوال جستجو می کنم و متوجه می شوم ده ها کودک به نام 
آتا نامگذاری شده اند و ممانعتی صورت نگرفته است. موضوع برایم 

جالب تر شد. 
در تارنمای سازمان ثبت احوال به جستجو پرداختم و به این نتایج 

رسیدم:
موارد  آن  های  تبصره  و  احوال  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  »بموجب 

ممنوعیت در انتخاب نام بشرح ذیل می باشد
۱( نام هائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می گردد 
مانند : عبداالت ، عبدالعزی )الت و عزی نام دو بت در مکه معظمه 

دوران قبل از اسالم است(.
۲(  اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند )اسامی 
مرکب ناموزون( مانند: سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف 

به کامبیز و ....
3( عناوینـ  اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و 
عنوان مانند: سروان، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی

4(  القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند: ملک الدوله، خان و یا شوکت 
الملک و حاجیه سلطان و یا سلطانعلی 

۵( اسامی زننده و مستهجنـ  زننده و مستهجن آن دسته از نام هائی 
است که بر حسب زمان، مکان یا مورد به دالیل و جهات زیر برای 

و  زننده  آن  دارنده  شخص 
مستهجن باشد و مراتب به تائید 

شورای عالی برسد.
۱ـ۵( نام هائی که معرف صفات 
مذموم و مغایر با ارزشهای واالی 
و  گرگ  مانند:   . است  انسانی 

قوچی
و  عرف  با  که  نام هائی  ۲ـ۵( 
فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی 
مردم مغایر باشد . مانند : الت ، 

خونریز ، چنگیز
3ـ۵( نام هائی که موجبات اشاعه 
و ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ 
 ، وانوشکا  مانند:  گردد.  سلطه 

ژاکاردو شاهدوست
4ـ۵( نام هائی که موجب تحقیر 
اشخاص بوده و یا معنای لغوی 
پذیرش  قابل  جامعه  در  آن 
نباشد. مانند : صد تومانی، گت 

آقا، کنیز، گدا
اسامی  که  صورتی  در   )۵-۵
توجه  با  محلی  شده  انتخاب 
اجتماعی  منزلت  و  موقعیت  به 

شخص و یا شرایط زمان مناسب نباشد.
 تبصره ـ انتخاب نام در اقلیتهای رسمی شناخته شده در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

۶( اسامی نامتناسب با جنس مانند: نصرت، ماشاء اله برای اناث و یا 
انتخاب اشرف و اکرم برای افراد ذکور«

همه مواردی که در این ائین نامه درج شده بود به نظر منطقی و 
مطلوب بود و بعید می دانم هیچ عقل سلیمی بنای مخالفت با این 
موارد را داشته باشد و حتی در مورد همین کودک نیز نمی دانم 
افزودن پسوند »خان« چه چیزی به شخصیت او خواهد افزود و اگر 
ثبت احوال »القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند: ملک الدوله، خان 
و یا شوکت الملک و حاجیه سلطان و یا سلطانعلی« را ممنوع کرده 
این موضوع چه ارتباطی به ممنوعیت استفاده از نام های ترکی برای 
نامگذاری کودکان دارد؟ از پدر محترم این کودک که این امکان را 
داشته که هزاران نام معقول و مناسب »ترکی آذربایجانی« و حتی 
همین نام زیبای »آتا« به معنای »پدر« را برای کودکش انتخاب 
کند اما ترجیح داده سه و سال نیم به خود زحمت بیهوده بدهد تا 
پسوند »خان« را به نام کودکش اضافه کند توقعی نمی رود ایشان 
چنین انتخابی کرده و دادگاه جمهوری اسالمی ایران نیز به نفع 
این خواسته غیرعادی ایشان رأی داده و نمی دانم این کودک در 
بزرگسالی به خاطر این نام غیرعادی قدردان پدرش خواهد بود یا 
به خاطر طعنه و تمسخر همساالن و جامعه از او آزرده خواهد شد 
اما رسانه هایی هم چون بی بی سی فارسی که ادعای حرفه گری و 
بی طرفی نیز دارند چگونه بدون تحقیق و اطالع دقیق و درست به 
انعکاس گسترده این خبر پرداختند؟ مگر نه این است که حتی در 
میان کارمندان همان بی بی سی فارسی افرادی با نام های ترکی 
آذربایجانی وجود دارند که از قضا در دوران جمهوری اسالمی ایران 
متولد شده و شناسنامه گرفته اند؟ آیا بی بی سی فارسی در انعکاس 

همه اخبار خود به همین اندازه دقیق و بی طرف است؟ 
تیرداد بنکدار دوست گرامی و تحلیل گر مسائل سیاسی نیز در 
همین رابطه در فضای مجازی یادداشتی نوشت و از زاویه ای دیگر 
هم به این خبر پرداخت. بنکدار در این یادداشت اشاره کرده بود 
رشد  اذهان  برای  ماوایی  پان ترکیسم  ویژه  به  و  »قوم گرایی  که 
نیافته ای است که وضعیت فرهنگی شان پائین تر از میانگین جامعه 
ایران است. این نمونه گویایی است که یکی از همین ذهن ها نام 
»باباخان]آتاخان[« را برای فرزندش انتخاب می کند، در حالی که 
جهت گیری کلی جامعه ایرانی به سمت گذار کامل از پدرساالری 

است.
جالب آنکه بی بی سی فارسی هم در این میان آتش بیار معرکه شده 
است تا گنجشک را به رنگ قناری کند و به ارتجاع سویه ای پیشرو 
ببخشد! اما هرکس کمی از قوانین و رویه های ثبت احوال در ایران 
اطالع داشته باشد، پی به مغرضانه بودن این تیتر و گزارش می برد.

تیرداد بنکدار نیز با اشاره به مقررات سازمان ثبت احوال در مجوز 
که  زمانی  من  »خود  است:  افزوده  کودکان  نام گذاری  به  دادن 
برای گرفتن شناسنامه فرزندم به ثبت احوال مراجعه کردم شاهد 
نام فرزندش را »شمیم زهرا«  بودم که خانمی که قصد داشت 
بگذارد، با ممانعت این اداره و موکول کردن صدور شناسنامه به 
حکم دادگاه مواجه شد. اینکه مداخله دولت در نام گذاری افراد 
درست یا نادرست باشد، در حوصله و موضوع این مختصر نیست 
و اشاره  ام در اینجا تنها از این بابت است که این قبیل ممانعت ها 
صرفا به دلیل نارایج بودن یک نام است که حتی در موردی که 
مثال زدم، خودم به عینه شاهد بودم که در مورد نامی همسو با 
ایدئولوژی حاکم هم اعمال شد. بنابراین در این میان قوم گرایانی 
هم که برخالف ادعاهایشان، از نام های نامعمول در فرهنگ قومی 
بهره می برند، طبیعتا بیشتر در معرض این منع قانونی هم قرار 

می گیرند.«
شاهد  گاه  هیچ  ایران  جامعه  است  روشن  آنچه  روی  هر  به 
ممنوعیت زبان های محلی نبوده و از جهت آزادی  برای کاربرد 
و استفاده از زبان های محلی در رتبه یکی از بهترین های جهان 
قرار می گیرد. جدا از اینکه بخش خصوصی در ایران آزاد است که 
به هر میزان و هر شکلی از کاالی فرهنگی از فیلم و سریال و 
کتاب و موسیقی و نشریه و .... به زبان های محلی تولید کند بعید 
می دانم هیچ کشوری دارای ده های شبکه رادیویی و تلویزیونی 
دولتی با زبان های محلی باشد و به همان زبان ها سریال و فیلم با 
بودجه عمومی تولید و منتشر کند و صدها عنوان کتاب و مجله و 
جشنواره نیز با زبان  های محلی و با برخورداری کمک های دولتی 
منتشر و برگزار شود. مثال روشن اینکه ایران بستر مناسب تری 
برای زبان های محلی از جمله زبان ترکی آذربایجانی بوده و هست 
ترکی  موسیقی  و  ادبیات  تاریخ  ماندگار  و  بزرگ  اثر  دو  اینکه 
استاد محمدحسین  منظومه حیدربابا سروده  یعنی  آذربایجانی 
شهریار و ترانه آیریلیق سروده زنده یاد فرهاد ابراهیمی نه در آن 
ایران و حتی در تهران سروده و  سوی ارس و در قفقاز که در 
خلق و منتشر و عالمگیر شده اند 
و هنوز هم و برای همیشه این 
و  بزرگ  ایران  پرمهر  دامان 
پرافتخار است که آغوش گرم و 
پرمحبتی برای فرزندان و خرده  
زبان های  و  ایرانی  فرهنگ های 
نه  و  بود  خواهد  و  بوده  محلی 
چنگال گرگان آناتولی و روباهان 

پیر انگلیسی. 
-۱3۰۶( بهزادی  *بهزاد 

ترین  برجسته  از  ۱38۶ه.ش( 
نگاران  روزنامه  و  نویسندگان 
فارسی- فرهنگ  و  قوم گراست 

آذربایجانی وی توسط انتشارات 
شده  منتشر  معاصر  فرهنگ 
در  فعالیت  بر  عالوه  وی  است. 
نظیر  قوم گرا  شاخص  نشریات 
تبریز  شمس  و  آذربایجان  نوید 
صاحب امتیاز نشریه ”آذری“ نیز 
بود. بهزادی آثار متعددی نیز به 
ترکی آذربایجانی دارد که کتابی 
آن جمله  از  قورقود  دده  درباره 

است.

 در دومین جلسه ی تخصصی موسسه ی مطالعات آذربایجان با موضوع فرقه ی دموکرات مطرح شد:

بود! تمام عیار  یک کمونیست  »پیشه وری« 
کرده بودند که در نهایت باعث ایجاد شیفتگی 
در میان مردم ایران نسبت به شوروی و انقالب 

اکتبر شده بود.
داد:  ادامه  فرهنگی  حوزه  پژوهشگر  این 
جنگل  نهضت  از  برهه  آن  در  پیشه وری 
خان  کوچک  میرزا  که  جمهوری  یک  در 
شوروی  جمهوری  نام  به  بود  کرده  تاسیس 
یک  گیالن  مرکزیت  به  ایران  سوسیالیستی 
کودتایی بر علیه میرزا کوچک خان انجام داد 
و یک جمهوری سوسیالیستی گیالن تاسیس 
جنگل  حاکمه  هیئت  از  را  میرزا  و  کرد 
مقابل  در  نیز  خان  کوچک  میرزا  کرد.  طرد 
مدنظر  که  چیزی  چراکه  گرفت  موضع  آنها 
بود  ایران  شوروی  جمهوری  یک  بود  میرزا 
ایران  تمام  در  که  شود  شروع  گیالن  از  که 
وجود  به  یک جمهوری  و  کند  پیدا  سیطره 
بیاید که بر علیه دخالت خارجی و امپرالیسم 
انگلیس و استبداد قاجار باشد. ولی در نهایت 
انجام دادند یک  امثال پیشه وری  چیزی که 
برای  بود  گیالن  سوسیالیستی  جمهوری 
یک  آن  کنار  در  ایران!  از  گیالن  جداسازی 
مارکسیستی  افراطی  و  تند  رفتارهای  سری 
انقالب های کمونیستی  رفتارهایی که در  و 
امالک  متعرض  اینکه  مثل  داشت  وجود 

شخصی مردم می شدند.
رضا شیبانی افزود: بعد از طرد میرزا کوچک 
خان، احسان اهلل خان سرکمسیون جمهوری 
گیالن و پیشه وری سرکمیسر وزارت خارجه 
)وزیر امور خارجه( را از آن خود کردند. در 
حقیقت این یک شائبه نیست بلکه یک یقین 
است که وقتی کسی در دهه اول قرن معاصر 
تمام  که  لنین  به  وابسته  جمهوری  یک  در 
شود،  می  ابالغ  مرکز  سوی  از  سیاست ها 
سمت وزیرخارجه را دریافت می کند نشان از 
آن دارد که این فرد از دیرباز قبل از اینکه در 
آذربایجان فرقه را به قدرت برساند ارتباطات 
وسیع و گسترده ای را با شوروی داشته است. 
پیشه وری  بحث  مسائل  این  به  نگاه  بدون 
غیرقابل تحلیل خواهد بود. در رابطه با فرقه 
نیز باید جریان های مربوط به فرقه را به دقت 

بررسی کنیم.
پیشه وری  نمی توان  اینکه  بیان  با  شیبانی 
یحیی  غالم  چون  شخصی  کنار  در  را 
تحلیل کرد، اظهار داشت: جنس شخصیت، 
اجتماعی  رفتار  نوع  و  اجتماعی  خاستگاه 
اما چرا  بوده است  از هم  آنها کامال متفاوت 
فرد  یک  قبال  پیشه وری  می کنیم  گمان 
به  و  چرخیده  بعدها  و  است  بوده  گرا  ملی 
از  شوروی  است؟  رفته  گرایی  قوم  سمت 
کشوری  در  دخالتش  نوع  پیدایش،  ابتدای 
ابتدا تمامیت  اینگونه بود که در  ایران  چون 
بود  این  دنبال  به  و  داشت  نظر  در  را  ایران 
برداشته  لقمه درسته  را به صورت  ایران  که 
و به جهان کونیست ملحق کند! منتهی در 
ادامه با واقعیت های مختلفی روبه رو می شود: 
اولین واقعیت نفوذ انگلیس در ایران است و 
حکومت  همچون  که  می رسد  نکته  این  به 
تقسیم  که  تزاری  حکومت  یعنی  خود  قبل 
همین  نیز  ایران  در  باید  بود  کرده  سفره ای 
معامله را انجام دهد و زمانی که معامله های 
شوروی  می شود،  شروع  انگلیس  و  شوروی 
در  و  می رود.  کوچک تر  لقمه های  دنبال  به 
اینجا بود که ماهیت و واقعیت نوع چرخش 
ملی  گفتمان  از  پیشه وری  مثل  چهره هایی 
گرایی به گفتمان قومی آشکار شد، نه تنها 
پیشه وری بلکه چهره هایی همچون قاضی در 
کردستان هم ۲۰سال قبل شعارهای قومیتی 
نمی دادند و این نوع شعارها حاصل دگرگونی 
نه  می افتد  اتفاق  که  است  شوروی  سیاست 
اینکه  البته  پیشه وری!  امثال  رفتار  تغییر در 
امثال پیشه وری را صد در صد عروسک خیمه 
شب بازی شوروی بدانیم هم صحیح نیست، 
ولی در نهایت به خاطر تکیه و پیوندی که با 
شوروی داشت همگام با سیاست های شوروی 
قوم گرایانه می گرود.  به حالت  ملی  از حالت 
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داود دشتبانی



خود او درباره این مصادره انقالبی کارخانه ها و بازگشت کارخانه کبریت می گوید: »تمام اموال و مایملک من از هرچه حاج آقا کبریت ساز و قبل آن به میراث 
گذاشته بود تا آن چه تولید کردیم، مصادره و تصرف شد. بدون هیچ دلیل و محمل قانونی، حتی بدون تشریفات و صدور حکم از جانب مقامات قضایی. بعد از این 
ناچار به هجرت شدم. دادخواهی و عریضه نگاری ما هم به جایی نرسید، ۱3 سال بعد از مصادره، فقط کارخانه کبریت را، به این عنوان که موروثی بوده به صاحبان 
اصلی اش که من و برادرانم بودیم، مسترد کردند. در حالی که که این کارخانه دیگر قراضه آهن آالت بود، با مبلغ 4۱۰ میلیون تومان بدهی و ضرر انباشته! عجیب 

بود که آقای موسوی تبریزی که همشهری ما هم بود، رسما درباره ما نوشته که تقلب کرده اند! نمی دانم، البد استانداردها که پایین برود همین می شود«.

بیا تا جهان به بد نسپریم

محمدتقی توکلی که بود؟ 
 - تبریز   ۱3۱۰ )زاده  توکلی  محمدتقی  مهندس 
درگذشته ۱8 دی ۱3۹۷ تبریز(، از بانیان اصلی صنعت 
تبریز و کوچکترین فرزند پسر حاج تقی توکلی، مالک 
و بنیان گذار کارخانه کبریت توکلی تبریز بود. اما جد 
بود.  ایروان  خان  ایروانی«  محمد صفی  »حاج  بزرگش 
خودش درباره مهاجرت خانوادگی از ایروان به تبریز و 
استقرار در این شهر می گوید: »خانواده اجدادی ما از 
قرارداد  وقتی   … بودند.  ترکمن چای  قرارداد  قربانیان 
دست  به  ارس  شمال  و  می شود  بسته  ترکمن چای 
روس ها می افتد، خان ایروان، در آغاز، نمی تواند بپذیرد 
که زیر سلطه روس ها برود. سرانجام خان ایروان فرزندش 
را به نام حاج محمد نقی ایروانی در سال ۱۲۵۵ قمری 
به تبریز می فرستد. ... نتیجه حاج محمد نقی می شود 
پدر من. چون ایشان در روز عید قربان به دنیا آمد نام 

»حاج   آقا« را بر وی نهادند«.
محمدتقی توکلی در شش سالگی تحصیل را آغاز کرد 
و سپس برای دبیرستان به تهران رفت و در دبیرستان 
البرز ادامه تحصیل داد. پس از آن که دیپلم را دریافت 
دانشگاه  از  و  شد  آمریکا  راهی  خانواده  اصرار  با  کرد، 
دریافت  مکانیک  مهندسی  مدرک  آمریکا،  نبراسکای 
کرد. خود او درباره چرایی تحصیل دانشگاهی در آمریکا 
می گوید: »فعالیت های سیاسی من در بحبوحه جنبش 
ملی کردن صنعت نفت زیاد بود و خوب، آن سال ها در 
عین جوانی خیلی فعال و به اصطالح »گردن کلفت!« 
شده بودم. همین موجب شد که توسط توده ای ها تهدید 
به قتل شوم. ازاین رو، خانواده ام تصمیم گرفتند که مرا به 
آمریکا »تبعید« کنند. و برای تحصیل در رشته مهندسی 
مکانیک به ایالت نبراسکاي آمریکا رفتم. در آن جا هم 

قدری فعال بودم«.
اما نام خانواده توکلی با کبریت توکلی گره خورده است. 
حاج تقی توکلی که تاجرپیشه بود و برای تجارت به 
کشورهای همجوار رفت و آمد می کرد در قفقاز با تولید 
کبریت آشنا شده بود؛ او در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی 
اولین کارخانه تولید کبریت در سطح ایران، را در تبریز 
راه اندازی می کند. این کارخانه اگرچه در سال های بعد 
با فراز و نشیب زیادی مواجه شد و حتی مدتی نیز بسته 
شد اما در سال های ۲۰ شمسی با خرید ماشین آالت 
جدید از کشورهای اروپایی بروز شد. حاج تقی توکلی که 
در سال ۱3۲8 نخستین کارخانه تولید خصوصی برق را 
نیز در تبریز راه انداخته بود، در سال ۱33۷ درگذشت و 
میراث خوشنام خود را برای فرزندش محمدتقی توکلی 

به یادگار گذاشت.

آذربایجان؛ قطب صنعتی کشور
محمدتقی توکلی که از تحصیل در آمریکا بازگشته بود 
هدایت کارخانه را در دست گرفت و آن را توسعه داد. 
او در سال  این ذهنیت توسعه محور بود که  براساس 
۱34۲ به این فکر افتاد که با استفاده از دور ریز چوب های 

کارخانه کبریت سازی، کابینت سازی و نئوپان سازی نیز 
راه بیاندازد.

تاسیس کارخانه  از  بعد  او در خاطراتش گفته:»  خود 
ساخت  برای  مشکل  دیدم  فورمیکا  ساخت  و  نئوپان 
کابینت نداریم برای همین اولین کارخانه کابینت سازی 
را در ایران راه اندازی کردم، آن زمان کسی در کشور 
از  یا کال  بود  آهنی  اگر هم داشت  یا  نداشت  کابینت 
خارج وارد کرده بود.«عالوه برراه اندازی کارخانه تولید 
نئوپان و کابینت سازی در کنار مدیریت کارخانه کبریت 
راه  فکر  به  توکلی  تقی  محمد  درسال ۱34۷  سازی، 
اندازی کارخانه ماشین سازی در تبریزافتاد که تحولی 
مسئوالن  به  را  موضوع  این  شد.او  می  محسوب  مهم 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که آن زمان 
مسئولیتش برعهده دکتر رضا نیازمند بود، پیشنهاد داد و 
در نهایت با تالش او و مسئوالن این کارخانه با همکاری 
چکسلواکی راه اندازی و مدیریت کارخانه به تقی توکلی 
واگذار شد. راه اندازی کارخانه ماشین سازی تبریز باعث 
شد راه برای توسعه صنعتی این شهر و حتی کشور در 
بسیاری از بخش های صنعتی هموار شود و کارخانه های 
جدیدی راه بیفتد که ساخت ماشین آالت و خط تولید 
واحد صنعتی خود را به این کارخانه سفارش می دادند؛ 
تاسیس کارخانه ماشین سازی تبریز از سوی محمد تقی 
توکلی به اعتقاد بسیاری از فعاالن اقتصادی و صنعتی 
یکی از نقاط عطفی است که باعث شده تا شهر تبریز و 
استان آذربایجان شرقی به یکی از مهم ترین قطب های 

صنعتی کشور تبدیل شود.
در سال ۱343 بود که »علی نقی عالیخانی« وزیر وقت 
اقتصاد از او درخواست کرد به کمک طرح های بزرگ 
توسعه کشور بیاید. این گونه بود که همکاری او با دولت 
و مدیریت او بر طرح های بزرگ کشوری آغاز می شود 
و تا سال ۱3۵۶ ادامه می یابد. او خود این دوره را به 
سه قسمت تقسیم می کند: »من مامور اجرای سه طرح 
تبریز- صنعتی کردن  تا ۵3:  از 43  یکی  بودم.  بزرگ 

آذربایجان از جمله ماشین سازی و … ؛ دومی از ۵3 تا 
۵۶: مس سرچشمه؛ و سومی هم یک سال وزارت نیرو«.

با همت و تالش و پیشنهاد او بود که کلنگ کارخانه 
به زمین خورد. کارخانه ای که  تبریز  ماشین سازی در 
ساخت آن از ۱34۶ آغاز شد و در سال ۱3۵۱ افتتاح 
شد. خود توکلی به مدت ۹ سال مدیریت این کارخانه را 
برعهده گرفت. اما این راه با تاسیس ماشین سازی پایان 
ایران،  تبریز، پمپ  نیافت و کارخانه های ماشین سازی 
موتوژن، ایِدم، کمپرسور سازی، شرکت گسترش صنایع 
ریلی، فورمیکا سازی دیگر کارخانه هایی بودن که با همت 

محمدتقی توکلی در آذربایجان تاسیس شدند.
او بر آن بود که آذربایجان را تبدیل به قطب صنعتی کشور 
کند و عمال نیز با تالش محمد تقی توکلی در عرض کمتر 
از ۱۰ سال، بخش قابل توجهی از سرمایه های صنعتی و 
تکنولوژیک کشور در آذربایجان گرد آمده بود. بازسازی و 
احیای مس سرچشمه در کرمان را نیز به او سپرده شد.

»جمشید آموزگار« که آوازه محمدتقی توکلی را بسیار 
شنیده بود، وقتی در تابستان ۱3۵۶ به نخست وزیری 
رسید او را برای وزارت نیرو برگزید. تقی توکلی ۲۰ ماه 
در سمت وزیر نیرو بود بی آنکه حقوق دولتی دریافت 
کاری  به  گرفت  تصمیم  و  داد  استعفا  این که  تا  کند 

بازگردد که با آن احساس نزدیکی بیش تری می کرد.
کارخانه های  رسید،  راه  از  که  اسالمی  انقالب  امواج 
محمدتقی توکلی نیز مصادره شد و او مجبور شد برای 
مدتی به خارج از کشور برود. اما در اواخر دهه ۶۰ بود که 
حکومت تصمیم گرفت کارخانه کبریت سازی را که عمال 
ورشکسته بود و 4۱۰ میلیون تومان بدهکار نیز شده بود، 

دگرباره به خانواده توکلی برگردانند.
خود او درباره این مصادره انقالبی کارخانه ها و بازگشت 
کارخانه کبریت می گوید: »تمام اموال و مایملک من از 
هرچه حاج آقا کبریت ساز و قبل آن به میراث گذاشته 
بود تا آن چه تولید کردیم، مصادره و تصرف شد. بدون 
هیچ دلیل و محمل قانونی، حتی بدون تشریفات و صدور 
حکم از جانب مقامات قضایی. بعد از این ناچار به هجرت 
شدم. دادخواهی و عریضه نگاری ما هم به جایی نرسید، 
۱3 سال بعد از مصادره، فقط کارخانه کبریت را، به این 
اصلی اش که من  به صاحبان  بوده  موروثی  که  عنوان 
این  بودیم، مسترد کردند. در حالی که که  برادرانم  و 
کارخانه دیگر قراضه آهن آالت بود، با مبلغ 4۱۰ میلیون 
تومان بدهی و ضرر انباشته! عجیب بود که آقای موسوی 
تبریزی که همشهری ما هم بود، رسما درباره ما نوشته 
که تقلب کرده اند! نمی دانم، البد استانداردها که پایین 

برود همین می شود«.
این کارخانه هم اکنون نیز پابرجاست. محمد تقی توکلی 
فرزند حاج آقا تقی کبریت ساز توکلی و نخستین مدیر 
کارخانه ماشین سازی تبریز چند سال پیش در گفت 
و گویی درباره فعالیت کنونی کارخانه کبریت سازی 
توکلی گفته بود: » امروز به دلیل پیشرفت صنایع و 
تکنولوژی کارخانه با 3۰۰ کارگر فعالیت می کند. چوب 
کبریت از درخت صنوبر تبریزی ساخته می شود و به 
اصالح گوگرد آن از ترکیب ۱۲ ماده شیمیایی تهیه می  
شود که با سلیکوم حیوانی به چوب کبریت چسبانده 
می شود. امروزه در تمام دنیا، کبریت از مصرف عمومی 
به مصرف لوکس تبدیل و فندک جایگزین آن شده 
هر  جهان  کبریت سازی  بزرگ  کارخانه های  است. 
کدام محصول خاصی را تولید می کنند یک کارخانه 
کبریت تزئینی، یکی دیگر کبریت شومینه و… ولی 
است  جهان  در  کارخانه  تنها  توکلی  کبریت سازی 
که تمامی محصوالت را تهیه و تولید می کند و جزء 
شود. می  شناخته  جهان  کبریت های  باکیفیت ترین 

فروخته  قیمت ۲ دالر  به  در جهان هر عدد کبریت 
می شود که در این میان کبریت توکلی تنها با قیمت 
۵۰ سنت ارائه می شود و با افتخار می گویم که با تولید 
ساالنه ۱۰میلیارد جعبه کبریت، بزرگترین تولیدکننده 
کم هزینه وموثردر جهان هستیم.هم اکنون ۷ کارخانه 

فعال کبریت سازی در کشور وجود دارد که ۶ کارخانه 
دیرینه  رقیب  و  توکلی  سازی  کبریت  جمله  از  آن 
اش کبریت سازی ممتاز در تبریز و استان آذربایجان 
شرقی قرار دارند.خانواده توکلی هم اکنون عالوه براین 
از  تولیدکننده کبریت کشور و یکی  ترین  بزرگ  که 
هستند،  جهان  در  کبریت  تولیدکنندگان  مهم ترین 
یکی از بزرگ ترین کلکسیون های کبریت جهان را نیز 
دارند.فرزند محمد تقی توکلی و نوه حاج تقی کبریت 
ساز توکلی از اعضا افتخاری انجمن کلکسیون داران 
کبریت کشور است و در مجموعه خانواده توکلی بیش 
از ۲۰ هزار قوطی کبریت وجود دارد. این کارخانه آن 
اندازه در ایران پاگیر و تاثیرگذار بوده است که شعار 
آن یعنی »کبریت بی خطر« به عنوان یک اصطالح وارد 
فرهنگ زبان فارسی شده و به عنوان اصطالحی برای 

افراد بی خطر استفاده می شود.
محمدتقی توکلی ذهنیت توسعه گرایی داشت. او خود 
را در این توسعه گرایی تنها نمی بیند. به باور او نسلی 
که او در آن پرورده شد، نسلی بود که عقب ماندگی 
ایران برایش تبدیل به یک »مسئله« شده بود. نسلی که 
فرنگ را دیده بود و تصمیم گرفته بود ایران را مانند غرب 

تبدیل به کشوری توسعه یافته و صنعتی سازد.
آن  خودش  گفته  به  که  بود  درکی  چنین  براساس 
مورد  در   « شد:  حاصل  سریع«  وحشتناک  »حرکت 
نسل تکنوکرات هایی که در دهه ۱34۰ کمک کردند 
تا چرخ صنعتی کشور بگردد و آن حرکت وحشتناک 
سریع حاصل شد، و من هم یکی از آنها بودم، باید بگویم 
ما گروهی بودیم که در اروپا و آمریکا تحصیل کردیم و 
پیشرفت های غرب را به هنگام تحصیل در دانشگاه های 
این طور  چرا  می پرسیدیم  مدام  و  می دیدیم  خارجی 
شد؟ و چرا ما عقب ماندیم؟ ما تاریخ و تجارب تاریخی 
اکنون  و  بودیم  اینکه کجا  را می دانستیم.  میهن خود 
عقب مانده ایم. به این علت همواره این پرسش ذهن ما را 
مشغول می داشت که چرا ما صنعتی و پیشرفته نیستیم؟ 
در فاصله همان سال هاي 4۲ تا ۵۷ امکانی به وجود آمد. 
امکانی براي توسعه صنعتي فراهم شد و همه آن هایي که 
»چرا؟ چرا؟« می گفتند در یک مقطع زمانی جمع شدند 
و در شهرها و سازمان های مختلف، در مصدر طرح های 

گوناگون قرار گرفتند«.
محمدتقی توکلی در یکی از معدود مصاحبه های خود در 
سال ۱3۹۷ به ماهنامه کارخانه دار گفت: »عشِق زیادی 
در قلب ایرانیان هست. ایرانی احساساتی ا ست و ملی گراتر 
است. این عشق بر صنعت هم تاثیرگذار بوده است. ... 
االن همه واردکننده اند و دارند مملکت را می فروشند! 
وارد کرده اند. کلنگ  فندک  تن  مثال، 3۲8  به عنوان 
وارد کردند! این کارها واقعا بی انصافی ست، اقال بگذارید 
یک عده که در محله های شهرهایمان چکش می زنند و 
این اقالم را تولید می کنند، نانشان را بخورند! االن عالقه 
و مهر ایرانیت است که انگار مرده است. ببینید دیگر! 
جوانان امروز اکثرا دغدغه لذت فردی خود را دارند. پس 
ایران چه می شود؟ مملکت چه می شود؟ جوانانی که طي 
آن سالها با من کار می کردند، از جان مایه می گذاشتند.  
گذشته از این، در پروژه های ملی باید روحیه ملی گرایی 
و وطن خواهی ایجاد کرد. سیستم و سازمان موفق مي 
گفته  دروغ  شرایطی  هیچ  در  کند  احساس  که  شود 
اگر کسی  باالتر.  از جانب مدیران  نمی شود، مخصوصا 
این کاره نیست، بهتر است عذرخواهی کند و کنار رود. 
چون در طرح های کالن که متعلق به ملت است و مال 
جد و آباء من که نیست، نمی شود، باید شبانه روز برای 

منافع ملت کار کرد.

محمدرضا زنوزی کیست؟
محمدرضا ُزنوزی مطلق، سهام دار، مدیر و مالک باشگاه 
تیم فوتبال تراکتورسازی است. محمدرضا زنوزی مطلق 
متولد ۱34۶ در روستای زنوز شهرستان مرند آذربایجان 
شرقی  به دنیا آمد. از تحصیالت او اطالع دقیقی در 
دست نیست و به نظر می رسد فاقد تحصیالت دانشگاهی 
است. او به همراه برادرانش فعالیت اقتصادی خود را با 
ساخت تورهای فلزی و سیم خاردار در دهه ۶۰ شروع 
کرد و به ساخت سوله و تانکرهای نفتی و باربری رسید. 
فعالیت های اقتصادی و سرمایه زیاد او را کم کم وارد 
گروه کارخانه جات صنعتی تبریز کرد، سپس کارخانه 
بنیان دیزل را خرید و سهام دار بخش بزرگی از ایران 
خودروی تبریز شد. اوج رشد زنوزی در دوران احمدی 
با وی  نژاد رقم خورد و زنوزی رابطه نزدیک شخصی 

داشت.
زنوزی کم کم از خودروسازی به خرید شرکت های تولید 
فوالد چون شرکت فوالد تبریز، ذوب آهن شمش تبریز، 
مجتمع فوالد تبریز، مجتمع فوالد بناب و عجیب شیر 
پرداخت و در سال ۱38۷ هواپیمایی آتا را بنیان گذاری 
کرد که حاال ۲۱ هواپیما دارد، او همچنین سهام دارد 

ارشد بانک گردشگری و سامان است.
ادامه در صفحه 7

 تحفه پانترکیسم برای 
آذربایجان

بیش از چهارصد تعریف برای »فرهنگ« ارائه شده است.  
هسته ی اصلی همه ی این تعاریف،  »ملت« و »ملیت« 
در  دانشمندبزرگ  ویسلر«  »کالریک  می باشد.  جوامع 
زمینه ی انسان شناسی،  فرهنگ را شامل کلّیه ی مظاهر 
و شئون یک »ملت« می داند.  جریان مخرب پانترکیسم، 
از ترکیه ِی جمهوری_ به رهبری آتاترک_  پیش و پس 
چشم و دست استعماری خود را به سمت فرهنگ ایران، 
از  دوری  رغم  به  نیز  آتاترک  حتی  است.   داشته  دراز 
اظهارنظرهای انضمام طلبانه، هرگز تمایل خود را نسبت 
کنار  آذربایجان،  در  زبان  ترک  مردمان  سرنوشت  به 

نگذاشته بود.
ایجاد کتابخانه ی  او بر ترکیه چیره شد و دستور  وقتی 
ملی را صادر کرد، حتی یک قفسه کتاب را نتوانستند به 
زبان ترکی پر کنند. اکنون نیز جمهوری ترکیه به ریاست 
انضمام طلبی، چنان در صحنه  تفکر موهوم  با  اردوغان، 
ی منطقه سربرآورده است که از دهه ی ۱۹۲۰ کم سابقه 
بوده است. )اشعار دروغین او درمورد رود ارس تا کشیدن 
نقشه ی موهوم امپراتوری ترک و توهین به زرتشت و...(

عنوان  به  کار  ابتدای  ازهمان  ایرانی،  فرهنگ  زدودن 
نخستین خشت های ترک گرایی نهاده شده است. ترک ها 
ویرانه های  از  پس  نوپا  دولت_ملِت  یک  تشکیل  برای 
یک  ایجاد  پی  در  عثمانی،  امپراتوری  از  مانده  برجای 
ضدفرهنگی  ابزارهای  خود،  برای  جدید  فرهنگی  هویت 
را به مثابه ی تفنگی سرپُر به سمت حیات ملی_فرهنگی 
عثمانی،   مداحان  و  شاعران  اند.   گرفته  نشانه  ایران 
اشعاری دررابطه با جنگ و جنگ جویان خود سروده اند؛ 
این گونه منظومه های حماسی را »کوراوغلو« یا»کوراوغلو 
آن،  در  که  ست  کتابی  کوراوغلو  اند.  نامیده  تورکوسو« 
مسیر ومقدمات یورش و فتوح عثمان پاشا از ابتدا تامرگ 

وی درتبریز به نظم در آمده: 
شیروان ایلندن تبریزه اوالشدیک 

آنجا باشالر کسدیک، قانا بوالشدیک
عجم اولرینی سیر اتدیک دوالشدیک

والیت خنکارین، سیران بیزیم در
عثمان پاشا ایدورگلن واریلسین 
تدبیر تدارک نه یندر گورولسین

کوراوغلو ایدور، گلبانگی یتیردوک
ارنلرین سنجاقینی گوتور دوک
قطار قطار حیاالرین گتیردوک 

گیدن شیروان بیزیم در
سرها  دیار،  درآن  رسیدیم؛  تبریز  به  شیروان  ترجمه:»از 
غارت  را  ایرانیان  خانه های  آغشتیم؛  خون  به  و  بریدیم 
کردیم؛ سیر و سیاحت دراینجا برای ماست؛ عثمان پاشا!  
پایدارباشی، تدبیر و تدارک، هرچه باشد انجام گیرد. ای 
برافراشتیم؛   را  فتح  را رساندیم، پرچم  کوراوغلو! گلبانگ 
برای  هم  شیروان  آوردیم!  را  شان  ناموس  قطارقطار، 
ماست.« بنا به گزارش پژوهشگر و دانشمند برجسته ی 
واقع  به  کوراوغلو  »فیروزمنصوری«،  جناب  آذربایجان، 

همان عثمان پاشاست. 
و اما زادگاه کوراوغلو کجاست؟_داغستان! »توخودحدیث 

مفصل بخوان ازاین مجمل«
اندازه حائز  به همان  تهاجم فرهنگی  برابر  ایستادگی در 
اهمیت است که ایستادگی در برابر تهاجم نظامی؛ چرا که 
سرچشمه ی هردو، استعمار است. دهاِن گشاِد استعمار 
بازبوده  همواره  ایران،  ملی  ادب  و  فرهنگ  بلعیدِن  برای 

وهست.
ناِم  بی  که  قورقود«  ده  »ده  کتاب  درمورد  همچنین 
نویسنده و تاریخ است:  تا اوایل قرن نوزدهم کتابی با این 
عنوان و نویسنده ای برای این کتاب شناخته نشده است. 
این داستان، نخستین بار در سال ۱۹۱3 به دست کلیسلی 
نویسندگان  از  برخی  شد.  چاپ  »استانبول«  در  رفعت، 
ترک گرا، ادعاهایی بی دلیل و مدرک دراتصال فرهنگ 
آذربایجان با ده ده قور قود آورده اند، نویسنده ای تحت 
عنوان »تشکیل زبان ادبی ترکی آذربایجانی« آورده است: 
به شکل  یازدهم هجری  آذربایجانی درقرن  »زبان ترکی 
درآن  که  را  قورقود  ده  ده  و  درآمد،  عمومی  واحد  زبان 
شده،  منعکس  نثر  و  نظم  به  اوغوز  تُرکان  داستان های 
حساب  به  آذربایجان  مردم  شفاهی  ادبی  آثار  نخستین 
آورده اند!« نویسنده برای ادعاهای فوق، حتی از یک منبع 
پیشینه ای  ادعای  درحالی  ایشان  اند،  نبرده  نام  تاریخی 
درآذربایجان  قورقود  ده  ده  داستان های  برای  هزارساله 
دارند که حتی یک مورد از آن رخدادها را ذکر نکرده اند 
تا مردم آذربایجان آگاه شوند!  در جمله ای از این کتاب،  
از واژه ی »شاپکا« یا »شاپقا« استفاده شده است:  »قارا 
شاپقالو تکورا سالم وئردی؛ تکور علیک آلدی« نکته ی 
قابل تامل اینجاست که ایرانیان و حتی ترک های آناطولی 
نام این کاله را نمی دانستند و به  تا قرن هجدهم اصال 
آن کاله »فرنگی« یا »لگنی« می گفتند؛ سوال اینجاست 
که ده ده قور قوِد قرن یازدهمی،  چطور از واژه ی جدید 
همگی  این ها  است؟!   کرده  استفاده  هجدهمی  قرن  و 
تحفه ی تلخ پانترکیسم برای فرهنِگ »آذربایجان« است. 
کوراوغلو گزارش تهاجم وغارت ایران به دست بیگانگان،  
رسیدن  قتل  به  توصیِف  آذربایجان،  ویرانگران  ستایش 
مرزداران ایرانی، تجاوز به نوامیس آذربایجان، سند خون 
ریزی ترکان عثمانی در تبریز و به اسارت کشاندن مردِم 

بی گناه است.  
فرهنگ  در  ریشه ای  هیچ  کوراغلو  و  قورقود  ده  ده 
آذربایجان ندارند!  آذربایجان، فرزندایران، زادگاه زرتشت 
و ستارخان است.  آذربایجان مهد ایران خواهان و کانون 

شاهنامه خوانی است.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
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تاریخ

کتاب »جغرافیای تاریخی ایران در دوران اسالمی بر مبنای متون جغرافی دانان مسلمان« 
نوشته پرفسور پاول شوارتس و با ترجمه مریم میراحمدی و غالمرضا ورهرام از سوی 

نشر گستره منتشر شد.
پرفسور پاول شوارتس استاد صاحب نام دانشگاه الیپزیک، بدعت گذار سبک نوینی در 
تحقیقات جغرافیایی سرزمین های اسالمی است. تحقیقات پاول شوارتس درباره جهان 
اسالم و قلمرو ایران است. شهرت شوارتس بیشتر بابت کتاب »ایران در قرون وسطی بر 
مبنای متون جغرافی دانان عرب« است که مترجمان فارسی آن را با عنوان »جغرافیای 

تاریخی ایران در دوران اسالمی« برگردانده اند.
شوراتس کار تحقیقاتی خود را بر مبنای نوشته های ابن فقیه در »البلدان«، ابن رسته در 
»االعالق النفیسه«، ابن خرادبه در »الممالک«، قدامه در »الخراج«، مسعودی در »مروج 
ابن حوقل در  و االشراف«، اصطخری در »مسالک و مماللک«،  االلذهب« و »التنبیه 

»المسالک و الممالک«، مقدسی در کتاب »التقاسیم فی معرفه االقالیم« به انجام رساند.
کتاب شوراتس شامل بخش های فارس، کرمان، خوزستان، جبال و آذربایجان است.

اصل کتاب شوراتس به دلیل مرگ شوارتس فاقد بخش خراسان و به ویژه نواحی شرقی، 
همچنین بخشی از پاروقی های ناحیه آذربایجان است. مترجمان به دالیل علمی و با اتکا 
به منابع اصلی مورد توجه مولف، نواحی و شهرهای خراسان و ماورالنهر را هم براساس 
متون جغرافی دانان مسلمان و با توجه به کتاب قدیمی جغرافیایی مانند »حدودالعالم« 
که پس از مرگ شوارتس، کشف و مورد تحقیق قرار گرفته، به اتمام رسانده و به کتاب 

اضافه کرده اند.
کتاب »جغرافیای تاریخی ایران در دوران اسالمی بر مبنای متون جغرافی دانان مسلمان« 
با تیراژ ۱۱۰ نسخه و تعداد ۱3۲۶ صفحه و قیمت 3۹۰ هزار تومان از سوی نشر گستره 

منتشر شده است.

جغرافیای تاریخی ایران 
منتشر شد

چگونه از محمدتقی توکلی کبریت ساز به محمدرضا زنوزی رانت خوار رسیدیم؟

وحیه وطن خواهی ایجاد کرد باید ر

نیما عظیمی



وبینار بناهای کتیبه دار قفقاز با همت گروه مطالعات و حفاظت 
معماری و شهری ایران دانشگاه تهران و با همکاری انجمن علمی 

مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران برگزار شد.
مرتضی رضوانفر در این وبینار با اشاره به شهر دربند در روسیه 
امروزی که زمانی، شمالی ترین شهر ساسانیان بود، گفت: در تاریخ 
آمده است که خسرو انوشیروان )پادشاه سلسله ساسانیان/ ۵3۱ 
نیرو  )قباد ساسانی(، هزاران  به دستور پدرش  تا ۵۷۹ میالدی( 
و خانواده های آنها را به این منطقه برد تا دیواری 4۰ کیلومتری 
با کارکرد دفاعی بسازند و ضمن احداث یک حصار دور شهر، در 

آنجا بمانند و زندگی کنند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی با اشاره به دژ معروف شهر دربند با نام نارین قلعه، 
اظهار داشت: این قلعه سال ۲۰۰3 میالدی در فهرست یونسکو 
ثبت جهانی شد. در میان معیارهای ثبت این اثر در یونسکو، به 
ساسانی بودن معماری قلعه نیز اشاره شده و یادآوری شده است 
که این بنای ساسانی، به مدت ۱۵۰۰ سال کارکرد دفاعی داشته 
است. زیرا اقوامی که قرون بعد به آنجا رفتند نیز آن را مرمت و 

از آن استفاده کردند.
 3۲ و  فارسی  کتیبه  دو  دست کم  که  شد  یادآور  پژوهشگر  این 
کتیبه پهلوی در نارین قلعه و دیوارهای آن وجود دارد که اغلب 

این کتیبه ها را معماران نوشته اند.

شعری که نخ تسبیح اندیشه ها است
رضوانفر اظهار داشت: زبان فارسی در طول تاریخ، گاه نقش نخ 
تسبیحی را ایفا کرده است که با آن، می توان رد پای شباهت های 
فرهنگی را یافت. مثال باالی سردر بناهایی در شهرهای دربند در 
روسیه، باکو در جمهوری آذربایجان، کابل در افغانستان، پیشاور 
باد  »گشاده  بیت  این  می توان  هند،  در  راولپندی  پاکستان،  در 
به دولت همیشه این درگاه / به حق اشهد ان ال اله الی اهلل« را 

مشاهده کرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت 
ایران،  در  ابیانه  در شهر  فقط  اینکه  به  اشاره  با  فرهنگی  میراث 
۱۲ سردر با این شعر را شناسایی کرده است، یادآور شد: سردِر 
یک بنا، پیشانی و نماد ایدئولوژی صاحب آن بنا است و به همین 
دلیل، شعری که در گستره ای بزرگ از جغرافیای تمدن های آن 
را  فرهنگی  شباهت های  هم  می شد،  استفاده  سردرها  روی  روز 
نخ  عنوان  به  فارسی  زبان  نقش  از  حاکی  هم  و  می دهد  نشان 

تسبیه این باورها و فرهنگ ها است.

شعر فارسی به مثابه زبان دین
رضوانفر در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش زبان فارسی در 
باورهای دینی مسلمانان در کشورهای مختلف پرداخت و درباره 
منطقه قفقاز گفت: در حالی که خطاطی های محراب ها در مساجد 
ایران معموال به زبان عربی است، در بسیاری از مسجدهای قفقاز، 

ما شاهد حضور ادبیات فارسی در محراب هستیم.
است؛  گیر  چشم  قفقاز  مساجد  در  عنصر  دو  اصوال  افزود:  وی 
و  است...(  شورش  چه  این  )باز  کاشانی  محتشم  شعر  نخست، 
دوم، نشان شیر و خورشید که البته از این نشان به عنوان نماد 
اسداهلل امام علی )ع( و ذوالفقار )شمشیر امام( استفاده شده است. 
مقدس  عناصر  از  که  مزارها  سنگ  و  آرامگاه ها  روی  همچنین 
شعر  برجسته  شاهد حضور  قفقاز  منطقه  در  نیز  هستند  بصری 

فارسی هستیم.
نمادهایی از تداوم اندیشه ایرانی

پایتخت  از مسجدی در ماخاچ قلعه  با نمایش تصاویری  رضوانفر 
جمهوری داغستان، توضیح داد: روی این مسجد که ۹۰ سال پس 
از الحاق منطقه به قلمروی روس ها ساخته شده است، همچنان 
کتیبه هایی با نام شاهان ایرانی وجود دارد. البته برخی گروه های 
تندرو در منطقه، عمدا نام شاهان ایرانی را با سنگ زده اند تا این 

تداوم اندیشه و وابستگی فکری، مشخص نباشد.
این استاد مردم شناسی با اشاره به قحطی نیمه دوم قرن نوزدهم 
مناطق  از  ایرانیان  از  گروه هایی  دوره،  این  در  گفت:  ایران،  در 
در  دلیل،  همین  به  کردند.  مهاجرت  قفقاز  منطقه  به  مختلف 
قفقاز،  والدی  ماخاچ قلعه،  دربند،  مانند  مختلف،  شهرهای 
آستاراخان، قیزالر و... بناهایی با نام مسجد ایرانیان  وجود دارد. 
همچنین در ماخاچ قلعه، آرامگاه ایرانیان را دیده می شود که روی 
سنگ مزارها، با عباراتی مانند ایرانی و سرابی، زنجانی، اردبیلی، 
قزوینی و... توضیح داده شده است که اصلیت این فرد)متوفی( به 

کدام منطقه از ایران تعلق دارد.
رضوانفر با اشاره به روستاهایی که با نام ایران در داغستان و قفقاز 
وجود دارد، گفت: در روستایی به نام پرشیا، اهالی روستا خود را 
آذربایجانی و گیالنی می دانند و در زمان بازدید ما از آنجا، فردی 
بود که می گفت »اصلیت گیالنی  مازندرانی کدخدا  نام سید  به 

دارد.«
روستاهای جالقان و میتاقی / اوستیا، ایرانی تباران قفقاز

رضوانفر با اشاره به دو روستای همجوار شهر دربند، گفت: این دو 
روستا، جالقان و میتاقی نام دارد. ساکنان این دو روستا می گویند 
»از نسلی هستند که خسرو انوشیروان با خودش به این منطقه 
زبان قرن ششمی سخن  به  اهالی میتاقی معتقدند  بود«؛  آورده 
زبان  از  گونه ای  به  که  باورند  این  بر  نیز  جالقانی ها  و  می گویند 
پهلوی که در قرن دوم رایج بود، صحبت می کنند. حتی برخی 
ترانه هایی که مادران و مادربزرگ ها در این منطقه برای کودکان 
می خوانند، بسیار به ترانه های نام آشنا در ایران شبیه است و فقط 

بعضی واژگان آنها تفاوت دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت 
گفت:  اوستیا  خودمختار  جمهوری  به  اشاره  با  فرهنگی  میراث 
مردم اوستیا به منطقه خود ایرستون و به زبان خود که شاخه ای 
از زبان های ایرانی است، »ایرونی« )Ironi( می گویند. در شمال 
این منطقه نیز روستای ایران وجود دارد. همچنین بلندترین کوه 
اوستیا البرز است که با تلفظ محلی البروس )ارتفاع ۵۶4۲ متر( 
گفته می شود. برخی بر این باورند که »آریایی ها از نزدیکی همین 
کوه البرز در اوستیا تقسیم شدند به مناطق مختلف کوچ کردند.«

کتیبه های ایرانی در باکو
رضوانفر با اشاره به ایچری شهر که بافت قدیم باکو در جمهوری 
آذربایجان که ارگ باکو نیز نامیده می شود، گفت: از سردِر این 
کتیبه های  آن،  داخل  تا  است  شده  جهانی  ثبت  که  مجموعه 
فارسی را مشاهده می شود. کتیبه های این مجموعه، به دوره های 
مختلف تاریخ مربوط است. در مسجد جمعه این شهر نیز فرمان 
شاه عباس صفوی )سلطنت ۹۶۵ - ۱۰۰۷ هجری شمسی( برای 
عفو مالیاتی باکو دیده می شود. چندین کتیبه فارسی با خط نسخ، 
به شاه طهماسب صفوی )سلطنت  مربوط  دیگر  و خطوط  ثلث 
۹3۰-۹84 هجری قمری( ، اولجایتو خدابنده )هشتمین سلطان 

ایلخانان/۷۰3 تا ۷۱۶ ه. ق( هم در همین مسجد وجود دارد.
وی توضیح داد: کمی پایین تر از مسجد جمعه در مجموعه ایچری 
شهر، کاخ شروان شاهان دیده می شود که ۷۰۰ قطعه کتیبه که از 
قعر دریای مازندران کشف شده، در آن نگهداری می شود. که به 
نظرم این تکه کتیبه ها احتماال نوعی طلسم بوده اند؛ چون خط 
بسیار زشتی دارند، برخی نمادها مانند انسان، گاو و دیو روی آنها 
دیده می شود و از کنار هم قراردادن آنها نمی توان به هیچ جمله 
معناداری رسید. روی برخی کتیبه ها هم نام هایی مانند فریبرز، 
منوچهر و... مشاهده می شود. محراب مسجد بیگلر و نیز آتشگاه 
اماکنی است که کتیبه های فارسی روی آن دیده  از دیگر  باکو 

می شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت 
مناطق  در  فارسی  کتیبه های  برشمردن  با  فرهنگی  میراث 
اران،  تاریخی  پایتخت  بردعه  شهر  در  گفت:  گنجه،  و  نارداران 
مقبره ای وجود دارد که اهالی محل، آن را به نوشابه خانم منتسب 
می کنند. نوشابه خانم، همان کسی است که در شاهنامه فردوسی 
هم وصف او آمده است. هرچند به نظر می رسد بنای مقبره به 
دوره سلجوقیان مربوط باشد. وی افزود: مقبره بهمن میرزا، پسر 
عباس میرزا )از شاهزادگان قاجار و فرزند فتحعلی شاه( هم کنار 
از فردوسی  این بیت  آرامگاه نوشابه خانم قرار دارد و روی آن، 
بود  همین   / هزار  از  فزون  گردد  سال  »اگر  است:  شده  نوشته 

خواهد سرانجام کار«

کتیبه های فارسی در نخجوان
رضوانفر با برشمردن کتیبه های فارسی در جمهوری خودمختار 
خاتون  مومنه  آرامگاه  نخجوان،  معماری  نگین  گفت:  نخجوان، 
با  آن  باالی  و  دارد  ارتفاع  متر  است که ۲3  )عروس سلجوقی( 
خط کوفی نوشته شده است: »ما بگردیم پس بماند روزگار / ما 

بمیریم این بماند یادگار«.
وی افزود: در مسجد جامع نخجوان هم کتیبه ای فارسی وجود 
داشت که به اسم مرمت به موزه برده و جایش روی مسجد پر 
کتیبه ای  هم  کهف  اصحاب  به  معروف  غار  در  همچنین  شده، 
فارسی درباره اقدامات حاکم محلی وقت دیده می شود. در مسجد 
جامع شهر اردوباد، کتیبه شاه عباس مبنی بر معافیت مادام العمر 
اهالی اردوباد از مالیات وجود دارد. چون اهالی اردوباد در مقابل 
حمله های عثمانیان مقاومت می کردند و دو بار توسط عثمانیان 
قتل عام شده بودند، شاه عباس به خاطر ارادت و وفاداری اهالی 

محل به ایران، این منطقه را برای همیشه از مالیات معاف کرد.
رضوانفر با بیان اینکه »در قبرستان ملک بهرام اردوباد نیز سنگ 
از  که  کرد  امیدواری  ابراز  دارد«،  وجود  فارسی  به  مزارهایی 
کتیبه های فارسی مسجد گوهریه در شهر شوشی محافظت شود.

قدیمی ترین نشان اسداهلل در ارمنستان
ارمنستان،  مساجد  فارسی  کتیبه های  برشمردن  با  رضوانفر 
دارد  سنی ها  و  شیعیان  برای  محراب هایی  کبود،  مسجد  گفت: 
است. همچنین  درج شده  فارسی  متون  آنها  دوی  هر  روی  که 
شعر محتشم کاشانی )۹۰۶-۹۰۵ هجری قمری( در حسینیه این 

مسجد می توان دید.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی گفت: در روستایی در ارمنستان، مسجدی وجود 
دارد که بنای آن اکنون درون باغچه یک خانه واقع شده است 
و پیرزنی که مالک این خانه بود، به فرزندانش وصیت کرده بود 
که از این مسجد مانند یک کلیسا محافظت کنند. درون این بنا، 
نام های اهلل، محمد )ص(، علی، فاطمه، حسن و حسین )ع( دیده 
می شود و تصویر شیر با شمشیر ذوالفقار در دست و سال ساخت 
)۶۶۱ ( درج شده است. با توجه به اینکه سال ۶۶۱ به دوران قبل 
از صفویان و به عصر ایلخانان مربوط است، می توان گفت تاریخ 
شیر )اسداهلل( و شمشیر )ذوالفقار( به دوران پیش از صفویان نیز 

برمی گردد.
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ادبیات

زبان فارسی پیوند دهندۀ 
اندیشه ها در قفقاز 

بخت اگر یارت باشد، مثل من درست روزی به ارومیه 
و  زبان  تمام  استاد  ترین  برای جوان  که  می رسی 
ادب فارسی و یکی از پنج شاهنامه شناس شاخص 
جهان، بزرگداشت گرفته اند. دکتر سجاد آیدنلو را می 
گویم؛ نابغه ادبیات فارسی که آوازه اش در معتبرترین 
دانشگاه های اروپا و امریکا نیز پیچیده است. راستش 
را بخواهید موضوع از جهت دیگری برای من اهمیت 
دارد؛ جایگاه شاهنامه و ادبیات فارسی در آذربایجان و 
از آن باالتر، نقش آذربایجان و آذربایجانیان در بسط و 
گسترش زبان و ادبیات فارسی و اینکه تحصیلکردگان 
نسل جوان، چگونه به این موضوع می نگرند. اما مگر 
می شود به چنین چیزی اندیشید و آیدنلو را که خود 
مثال بارز جوهره آذربایجانیان در زمینه زبان و ادب 

فارسی است، کنار گذاشت؟
دکتر خسرو قلی زاده، مدیر گروه زبان و ادب فارسی 
ارومیه می گوید: »از همان دوره  نور  پیام  دانشگاه 
جوهره  آیدنلو  دکتر  که  بود  مشخص  دانشجویی 
دیگری دارد سوای آنچه ما داریم و معلوم بود که به 
زودی کسوت استادی به حضور ایشان افتخار خواهد 
کرد. من مدتی افتخار داشتم از طرف دانشگاه پیام 
نور در دانشگاه فرانکفورت آلمان تدریس کنم. همان 
روزهای اول که به کتابخانه دانشگاه رفتم، دیدم هر 
گوشه ای را که نگاه می کنم یکی از آثار دکتر آیدنلو 
را می بینم. به هر دانشگاه معتبر دیگری هم که رفتم 
مثل کلن، برلین، هامبورگ و... به همکار و هم اتاقی 
ام افتخار کردم که آثارش زینت بخش معتبرترین 
کتابخانه های آلمان و اروپاست. هر کتاب ایشان یک 

کارگاه ایرانشناسی است«.
فارسی  ادب  و  زبان  استاد  علیزاده  احمد  دکتر 
دانشگاه پیام نور میاندوآب درباره کتاب »آذربایجان 
و شاهنامه« آیدنلو می گوید: »این کتاب یک اثر بسیار 
بسیار معتبر علمی در پاسخ به منتقدان شاهنامه است 
و چقدر هم با حوصله و درایت و روشمندی و در نهایت 
ادب و احترام و تواضع پاسخ داده اند و به ریشه برخی 
انتقادات پرداخته اند. به عنوان مثال در این کتاب 
متوجه می شویم منشا برخی سخنان نادرست ابیات 
الحاقی است که پس از فردوسی به شاهنامه افزوده 
شده و این ها را با روش علمی می توان استخراج 
کرد. دانش ایشان در حوزه های مختلف ادبی بسیار 
به روز است اما هرگز ندیده ام جز ادب حماسی در 
حوزه های دیگر هم ورود کنند. اگر هم این کار را 
بکنند باز از منظر شاهنامه است، مثل مقاله »تشبیهات 
شاهنامه ای خاقانی.« یکی از علل موفقیت دکتر آیدنلو 

هم همین است«.
ارومیه ۱۶ کتاب  متولد ۱3۵۹  آیدنلو  دکتر سجاد 

و ۲۶۰ مقاله دارد اما آنچه در این سال 
ها باعث شهرت روزافزون او شد، کتاب 
به  که  اوست  شاهنامه«  و  »آذربایجان 
جایگاه شاهنامه در آذربایجان و جایگاه 
است.  پرداخته  شاهنامه  در  آذربایجان 
از  مملو  ارومیه  نور  پیام  دانشگاه  سالن 
مندان  عالقه  و  دانشجویان  استادان، 
آذربایجانی زبان و ادب فارسی است و در 
این میان بیش از هر کتاب دیگر آیدنلو، 
سخن از همین اثر اوست. کتابی که فراتر 
از بحث اصلی آن، مهر تاییدی است بر 
و  ادبی که آذربایجان  این گفته مشهور 
خراسان، همواره دو کانون اصلی زایایی و 
رشد و توسعه زبان و ادب فارسی بوده اند.

علی  و  واحدی  حمید  سلیمانی،  سعید 
استان  شده  شناخته  شاعران  از  شجاع 
در وصف آیدنلو شعر می خوانند و دکتر 
در  از شعرخوانی  پیش  سعید سلیمانی 
وصف بهنگام بودن کتاب »آذربایجان و 
وقتی  معموال  »ما  گوید:  می  شاهنامه« 
صفات یک پژوهشگر را برمی شمریم، می 
گوییم پژوهشگر باید دانش کافی و احاطه 
ریزبین  و  کاوشگر  باشد،  داشته  علمی 

و بلندهمت و نقدپذیر باشد و... اما اغلب نکته ای 
مغفول باقی می ماند و آن اینکه پژوهشگر باید بصیرت 
فرهنگی ادبی داشته باشد و زمان شناس باشد و بداند 
چه موضوعی را چه وقت طرح کند. ما در دوره ای 
زندگی می کنیم که بیشترین هجمه علیه فردوسی 
تیرهای زهرآگین دروغ و تهمت و  و  شکل گرفته 
بدزبانی از هر سو به سمت دژ مستحکم زبان و ادب 
فارسی روان است. وقتی هم با ادبا و فضال که نگهبانان 
این دژ هستند حرف می زنیم و می گوییم واکنشی 
نشان دهید، می بینیم سر خود گرفته و در غفلت 
علمی خویش گرفتارند و این طور شانه از بار مسئولیت 
خالی می کنند که »کی شود دریا به پوز سگ نجس« 
در چنین فضایی است که »آذربایجان و شاهنامه« قد 
علم می کند و نه تنها جلو تیرها می ایستد که کمان 

کمانگیر را هم زمین می زند«.
دکتر کامران جباری رئیس دانشگاه پیام نور استان 
آذربایجان غربی و ارومیه می گوید: »نام و آوازه آیدنلو 
از جغرافیای ایران زمین به مرزهای ایران فرهنگی 
رسیده و آثار و خدمات ایشان در این زمینه بر کسی 
پوشیده نیست.« و دکتر علیرضا مظفری استاد آیدنلو 
دانشجوی خود را یک مرجع شناس تمام عیار توصیف 
می کند و می گوید: »آثار دکتر آیدنلو در تاریخ ادب 
ما ماندگار خواهد بود.« و چه دلپذیر است که این همه 
غیرت و حمیت و بلندهمتی برای معشوقه ای به نام 
زبان و ادب فارسی را یکسره به لهجه شیرین ترکی 
آذربایجانی می شنوی. با خودم می گویم اصال فارسی 
درست و شیرین را این طور باید حرف زد به لهجه 

ترکی آذربایجانی.
در جلسه بزرگداشت دکتر آیدنلو فرصتی برای گفت 
اما متوجه می شوم  پیدا نمی کنم  او  با خود  وگو 
ایشان روزهای پنجشنبه با جمعی از عالقه مندان 
به مباحث فرهنگی و ادبی کتابخانه گردی دارند. هوا 
ناجوانمردانه سرد است اما محفل عصر پنجشنبه در 
کتابخانه بهار گرم و تماشایی است؛ آنقدر که یادم می 
رود از دکتر افشین جعفرزاده دانش آموخته پزشکی و 
تاریخ چیزی پرسیده باشم. محمد رنجبری دانشجوی 
دکترای ادبیات درباره جایگاه شاهنامه و ادب فارسی 
آذربایجان  منطقه  »مردم  گوید:  می  آذربایجان  در 
عالقه خاصی به داستان های حماسی و پهلوانی دارند 
و همین طور اشعار و مثل هایی که باعث تهییج این 
روحیه در آنها بشود و در راس همه این آثار شاهنامه 
بر دل و جان و ذهن و زبان مردم این منطقه جاری 
است و این را می شود در ضرب المثل ها، کنایه ها، 
نقل قول ها و انواع قصه ها و حکایت های عامیانه 
به وضوح دید. تحقیقات ادبی به خوبی این را اثبات 
می کند که شاهنامه کتابی پر ارجاع در آذربایجان 
است. من دبیر ادبیاتم و می توانم به شما بگویم که 
اغلب دانش آموزانی که با آنها سر و کار دارم اسامی 

شاهنامه ای دارند«.
شاعران  از  رنجبری  محمد  همسر  محمدزاده  زهرا 

شناخته شده ارومیه نیز می گوید: »اینجا هم مثل 
هرجای دیگر ایران شعر حافظ جزءالینفک سفره های 
مردم در شب چله است و بچه ها با سبد در پارک 
ها فال حافظ می فروشند و... با این تفاوت که در 
آذربایجان شعر و ادبیات در بطن زندگی مردم جاری 
است و شاید پررنگ تر از هرجای دیگر کشور باشد.« 
وی به محافل و انجمن های پررونق ادبی در ارومیه 
اشاره می کند و می گوید: »با اینکه زبان غالب ما 
ترکی آذربایجانی است ولی اکثر شعرهای قابل تقدیر 
و مورد توجه به زبان فارسی سروده می شود. خود من 
مدتی به ترکی آذربایجانی شعر گفتم اما دیدم کار من 
نیست و متاسفانه چیز قابل عرضه ای از آب درنیامد. 

برای همین دوباره برگشتم به زبان فارسی«.
در کتابفروشی احمد آقا و در محفل دوستداران فرهنگ 
و ادب نمی شود با دکتر آیدنلو گفت وگویی دو نفره 
راه انداخت. به کوچه می رویم و در سرمای استخوان 
سوز شب چله درباره کتاب »آذربایجان و شاهنامه« 
حرف می زنیم. آیدنلو می گوید: کتاب آذربایجان و 
شاهنامه دو بخش دارد؛ جایگاه آذربایجان در شاهنامه 
و جایگاه شاهنامه در آذربایجان. در بخش نخست 
جغرافیای آذربایجان در شاهنامه را بررسی کرده ام 
که تا چه اندازه منطقه ای مهم، تاثیرگذار و جریان ساز 
بوده و به خاطر آتشکده آذرگشسب، مقدس. همین 
طور به دلیل برخی حوادث مهم حماسی اساطیری و 
تاریخی که در این منطقه اتفاق افتاده می شود گفت 
آذربایجان به نوعی پایتخت دوم و معنوی ایران پیش 

از اسالم در جغرافیای شاهنامه است.
اما پس از نظم شاهنامه این اثر و سراینده آن حکیم 
فردوسی طوسی مثل نواحی دیگر ایران در آذربایجان 
هم جایگاه بسیار نمایانی دارد که من این بحث را 
از چند منظر و در ۱3 بخش با اسناد و شواهد در 
آذربایجان و شاهنامه بررسی کرده ام که بخش اعظم 
کتاب را هم به خود اختصاص داده است. ابتدا باید به 
شعرا و نویسندگان و اندیشه ورزان و دانش وران این 
منطقه اشاره کرد که به شیوه های مختلف به شاهنامه 
توجه کرده اند؛ فردوسی را ستوده اند یا از شخصیت ها 
و داستان های شاهنامه تاثیر گرفته اند که این رویکرد 
در قیاس با دیگر نواحی ایران بسیار قابل توجه است. 
دیوان قطران تبریزی نخستین سند ادبی توجه ادبای 
آذربایجان به  شاهنامه است که این بذل توجه فاصله 
بسیار کمی با سرایش شاهنامه دارد؛ یعنی حدود دو 
یا سه دهه پس از نظم شاهنامه، این اثر در آذربایجان 
در اختیار قطران بوده و به آن واکنش نشان داده است.

تا این لحظه که من با شما حرف می زنم خارج از 
خراسان که خاستگاه شاهنامه است از نواحی دیگر 
ایران اثری قدیمی تر از دیوان قطران نداریم که سند 
کتبی توجه و احترام به شاهنامه باشد. این روند ادامه 
دارد و تا همین االن هم در دوره معاصر به هر دو زبان 
فارسی که زبان ملی ماست و زبان ترکی آذربایجانی 
که از مقطعی به بعد زبان محلی و مادری مردمان 
این نواحی شده، به شاهنامه توجهات گوناگونی 
نشان داده شده است.«می پرسم چرا از مقطعی 
به بعد؟ می گوید: »برای اینکه ما سندی نداریم 
اینجا  در  قدیم  از  آذربایجانی  ترکی  زبان  که 
متداول بوده باشد. طبق اسناد تاریخی و ادبی 
زبان این مناطق آذری بوده که یکی از زبان 
ترکی  بعد  به  از مقطعی  و  ایرانی است  های 
آذربایجانی رایج شده که با نهایت احترام زبان 
مادری ماست.«تدوین نسخ خطی و نگارگری 
بر روی شاهنامه در آذربایجان مثل شاهنامه 
ایلخانی، انتشار دومین اثر چاپ سنگی شاهنامه 
در تبریز، فراوانی نام های شاهنامه ای در این 
منطقه، نقالی و محافل شاهنامه خوانی در تبریز 
و شهرهای دیگر آذربایجان، باورهای عامیانه از 
حضور رستم و شخصیت های شاهنامه ای در 
برخی مناطق، تاثیر حکایت ها و داستان های 
عامیانه از قصه های شاهنامه و... هرکدام گوشه 
ای از این عالقه دیرین را نشان می دهد.کتابخانه 
احمدآقا را ترک می کنم اما قلبم را همین جا 
در ارومیه و در محفل پاسداران راستین زبان و 
ادب فارسی جا می گذارم. در دورهمی های 
و  آذربایجان؛ چشم  در  پنجشنبه،  گرم عصر 

چراغ زبان و ادب فارسی.

نشست تخصصی بین المللی »استقبال از نظامی گنجوی در شبه قاره هند« به میزبانی پژوهشکده زبان و ادبیات 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۹ آذر ماه ۱4۰۰، به صورت غیرحضوری برگزار شد.

در این نشست پروفسور سیداختر حسین و دکتر محمد ارشد القادری از هندوستان و دکتر عصمت درانی و دکتر انجم 
حمید از پاکستان سخنرانی کردند. دبیر نشست نیز دکتر فرانک جهانگرد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی بود. سخنران نخست جلسه پروفسور سید اخترحسین استاد دانشگاه جواهر الل نهرو دهلی بود. 
وی از سال ۲۰۰۱ عضو هیأت علمی مرکز مطالعات فارسی و آسیای میانه این دانشگاه و رئیس مؤسسه مطالعات 

فارسی هند )IIPS( هستند که هدف این مؤسسه را آموزش زبان و ادبیات فارسی در هند عنوان کرد.
در ادامه نشست، دکتر محمد ارشد القادری، عضو هیأت علمی دانشگاه لکهنو و فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه جواهر الل نهرو سخنرانی خود را با عنوان »مطالعه تطبیقی اسکندرنامه نظامی 
گنجوی و قیصرنامه عزیز کلهنوی« ارائه و دو اثر اسکندرنامه نظامی گنجوی و قیصرنامه اثر خواجه عزیزالدین لکهنوی 

را بررسی کرد.

 نظامی گنجوی 
در شبه قاره هند

به بهانه بزرگداشت دکتر سجاد آیدنلو یکی از پنج شاهنامه شناس شاخص جهان

آذربایجان چشم و چراغ ادب فارسی است

مرتضی رضوانفر در وبینار بناهای کتیبه دار قفقاز مطرح کرد:

 محمد مطلق



اساساً این حرکت تسویه که تصفیۀ ]رژیم[ پهلوی که در جنوب اجرا می گردد از حرکات ننگین و تسویه که چندی پیش 
در شمال ایران، کردستان، لرستان و حدود بلوچستان اجرا گردیده بود تفاوتی ندارد. تمام این حرکات عبارت از مقاومت و 

عصیان ملوک الطوایفی _ فیودالیته است نسبت به دولتی که دارد تمرکز می نماید این حرکت چنانکه در ترکیه و افغانستان شده 
استناد به افکار کهنه پرستان کرده ارتجاع را تمثیل و مؤسسه  ]...[ و پوسیدۀ کهنه را مبتدی تصور و خیال می کند.

بدین گونه سازیم آیین و راه

در آرشیو اسناد ملی ایران از مجموعه ریاست جمهوری 
که پاره ای از اسناد وزارت دربار تیمورتاش را نیز در بر 
از  به شماره ردیف ۲3۰۰۰۰8۲۱ پنج شماره  می گیرد، 
اخبار نامه قفقاس/ قفقاز در دسترس می باشد که شماره 
۲ آن در بحثی جالب توجه به قشقایی ها می پردازد، درست 
دلیل  به  قشقایی ها   )۱3۰8( سال ۱۹3۰  در  که  زمانی 
زندانی شدن صولت الدوله در تهران دست به اعتراضاتی 
می زنند که رهبری آن را علی خان ساالر هشمت برادر 
صولت الدوله بر عهده داشت. اما چرا این مسئله اهمیت 
دارد؟ اهمیت این سند از آنجاست که به قلم و دست 
خط محمد امین رسول زاده رهبر شورای ملی آذربایجان و 
کسی که در استقالل این جمهوری نقش بسزایی داشت، 
سرکوب  جهت  است  شده  نوشته  ایران  وقت  دولت  به 
مشروطه  دوره  در  که  رسولزاده  محمدامین  قشقایی ها. 
گرفت  برعهده  تهران  در  را  نو  ایران  روزنامه  سردبیری 
و همراه عناصر ملی ایرانی در جهت مشروطیت تالش 
و  عثمانی  جوان  ترکان  به  ایران  از  خروج  از  پس  کرد 
از  پس  اما  پیوست  پانترکیسم  نژادپرستانه  ایدئولوژی 
تشکیل جمهوری ترکیه که امید خود را نسبت به ترکها 
نیز از دست داد به آلمان هیتلری پیوست و کنار نازیها 
جنبش پرومته را علیه اتحاد جماهیر شوروی راه انداخت 
کشورهای  دوباره  استقالل  و  شوروی  تجزیه  برای  و 
آلمان  با  همکاری  دوره  همین  در  کرد.  تالش  قفقازی 
میکند  توصیه  رضاشاه  به  رسولزاده  که  است  هیتلری 

جنبش قشقاییها را سرکوب کند. 
 یاووز آک پینار، پژوهشگر ترکیه ای اذغان دارد که تا 
درباره  بیستم میالدی، روشنفکران عثمانی  قرن  اوایل 
آنچه که بعدها ترکان ایران خوانده شد آگاهی ناچیزی 
عجم ها  سرزمین  با  مترادف  ایران  آنان  نزد  و  داشتند 
»ایران  مقاالت  مجموعه  واسطه  به  اما  بود  شیعیان  و 

همفکرانش  و  رسول زاده  محمدامین  نوشته  تورکلری« 
در  ایران  ترکان  به طرح مسئله  که  آقایف  احمد  مثل 
محافل مطبوعاتی استانبول پرداختند و خود را به عنوان 
شناخت  این  می کردند  معرفی  ترک  جوامع  حامیان 
از ترکان ایران حاصل شد اما وقتی که بحث منافع و 
مصالح سیاسی پیش می آمد به راحتی از آن عبور و این 
جوامع را قربانی بازی های سیاسی خود می کردند. رسول-

زاده پیش از تاریخ این سند در سال ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ 
ششمین مقاله مجله پان ترکی تورک یوردو را به قشقایی ها 
اختصاص می دهد و در مقاله ای با عنوان ترکان قشقایی و 
اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن به نحوی خود را 

از نخستین کاشفان و مخترعین ترک 
بودن قشقایی می داند.

اما با توجه به سند حاضر که رسول زاده 
خواهان سرکوب قشقایی ها توسط پهلوی 
اهداف  که  می دهد  نشان  می شود  اول 
اصلی چنین اکشتافات و اختراعاتی از 
سوی بیگانگان، وجه المعامله قرار دادن 
ممکن  فرصت  اولین  در  موضوع  اصل 
اصل  رونوشت،  بر  عالوه  زیر  در  است. 

سند نیز پیوست می شود.
اخبار نامۀ قفقاس  

شمارۀ دو )شعبان ۲۱ شعبان ۱348( 
۲۲ ژانویۀ ۱۹3۰

ملی  دعوی  که  اورلوبورت  مجلۀ 
را  قفقاس  )آذربایجان(  آزربایجان 
ترویج می کند در نسخۀ نووامبر خود به 
مناسبت تسکین عصیان قشقایی مقالۀ 

ذیل را نگاشته بود:
گذشتۀ بادا

به مناسبت جلوگیری عصیان جنوبی ایران
و  فتنه  افغانستان ظهور  ارتجا  سیاه   ]...[ مظفر  از  پس 
تشبثات  که  ایران  جنوب  در  قشقایی  عشیرت  عصیان 
را  پهلوی  شاه  اعلی حضرت  پروراندۀ  اصالحات  حرکت 
تعقیب  تمام  توجه  با  آزادیخواهان شرق  عموم  چنانکه 

می کردند ما را نیز دوچار )دچار( اندیشه کرده بود.

تنها نه ایل قشقایی که در جنوب ایران یگانه عشیرت 
لور  عشایر  حال  عین  در  بلکه  می کند  تشکیل  را  ترک 
عرب  عشایر  امثال  و  درشولی  فارسی،  زور  با  بختیاری 
هم  نوع  یک  تقریباً  که  قوامی ها  همچنین  و  خوزستان 
خدای شیراز بوده و از مدت ها بر این طریق حکومت والیت 
فارسی را در دست خود و فامیلشان نگاه داشته اند اگر در 
این شورش، رول آنان را به نظر گویم در این حادثه نباید 

یک حرکت ارتجاعی و یا حرکت ملی جوییم.
پهلوی  ]رژیم[  تصفیۀ  که  تسویه  حرکت  این  اساساً 
ننگین و تسویه  از حرکات  که در جنوب اجرا می گردد 
ایران، کردستان، لرستان و  که چندی پیش در شمال 
بود  گردیده  اجرا  بلوچستان  حدود 
تفاوتی ندارد. تمام این حرکات عبارت 
 _ ملوک الطوایفی  و عصیان  مقاومت  از 
فیودالیته است نسبت به دولتی که دارد 
تمرکز می نماید این حرکت چنانکه در 
ترکیه و افغانستان شده استناد به افکار 
کهنه پرستان کرده ارتجاع را تمثیل و 
مؤسسه  ]...[ و پوسیدۀ کهنه را مبتدی 

تصور و خیال می کند.
گونه  همین  مرتکب  که  سعید  شیخ 
حرکت در ترکیه شده بود با قوۀ قاهرۀ 
گردیده  پایمال  و  لگدکوب  جمهوریت 
اصالحات  طرفداری  ورادیتالیزم- 
عفریت   حمله،  یک  در  ترک  اساسیۀ 

سر ارتجاع را هالک نمود.
ترکیه  در  که  سیاه  )غول(  قول  این 
مغلوب افتاد از موقع و شرایط مساعد 
رادیتالیزم  بر  کرده  استفاده  افغانستان 
شرق که در حالت ید وحدت معنوی می باشد امکان یک 

ضربۀ بزرگی را یافت.
در  که  عصیانی  افغانستان،  حادثات  و  وقوعات  از  پس 
جنوب ایران ظهور کرد و بنای ]مطالبات[ که در میان 
قوای  از  غیر  که  نمی گذاشت  شبهه  و  بود شک  افکنده 
عصیان  حرکات  سِر  در  که  خان  علی  است.  ارتجاعی 
بود با بچه سقا مقایسه ]...[ و طرفداران ملوک الطوایفی 

و  متعصب و جاهل و محروم از معنویت و عرفان که از 
تطبیق نظام اجباری، پوشیدن لباسی به طریق اوروپایی 
]...[ خرافات  عدلیه،  تشکیالت  در  اصالحات  )اروپایی(، 
مقابل  در   ]...[ قهرمان  یک  را  خان  علی  بودند.  متأثر 
بدعت هایی که به ایران مسلط شده تصور و در سر نماز 

پنج گانه برای مظفریت وی دعا خوان بودند.
اصول  با  خان  امان  اهلل  خالف  به  پهلوی  اعلی حضرت 
عصیان  مدتی  اندک  در  نسبتاً  خود   احتیاط کارانۀ 
بدون  بود  ساخته  را خوشحال  مرتجعین  که  را  ]واقع[ 
آنکه خونریزی زیاد باشد جلوگیری شد. در این صورت 
 ]...[ را  واقعه  جلوگیری  می گویند  که  اشخاصی هستند 
-اساسی- نشده زیرا  تماماً خلع سالح گردیده اند و تا به 

این شکل بماند باز روزی سر خواهند جنباند.
ایران امروز بدون شک در راه ترقی، تکامل قدم می زند 
ولی تطبیق خیاالت و تصورات آزادی خواهان ایران که از 
به فداکاری های زیاد  این زمان مترصد و مترقبند بسته 
دراز است. پس باید دولت ایران جهت الغای ملوک الطوایف 
و کندن مؤسسات قرون وسطی را از بیخ بدون شبهه باید 

خیلی مساعی صرف نماید.
با اصول  تأمین ظفر آخرین چنانکه  ]...[ جهت  پهلوی 
احتیاط کارانۀ خود و با عزم حرکت می کرد و آن احتیاط-

کاری نیز که یک نوع اصول عنصری ایران به شمار است 
و آن چنان مداومت نماید البته بدون شک مظفر و موفق 
برای  دیموکراسی  و  آزادی  راه  در  او  ظفر  شد.  خواهد 
می باشیم یکی  منافع مشترک در شرق  دارای  ماها که 

از واجبات است.
حرکات  قشقایی  ایل  بودن  ترک  منشأ  اعتبار  به  نظر 
نباید  ارتجاعی فئودالیزم  با شعارهای  عصیان جنوب را 
اهمال کرد. مظفریت عصیان قشقایی که مرکب از ائتالف 
مال، فئودال، چادرنشین بود تنها نه برای ایران بلکه جهت 
و فالکتی شد. چنانچه حادثۀ  بال، مصیبت  تمام شرق 
مناسبت  بنابراین  داشت  را  ماهیت  همین  سعید  شیخ 
آزادی خواهان  برای  نه  از عصیان جنوب فقط  جلوگیری 
ایران بلکه بر تمام ملیۀ شرق با کمال اهمیت می گوییم، 

گذشته بادا
محمدامین رسول  زاده

مردم آذربایگان که به درازای تاریخ در این مرز و بوم بوده و 
خواهند بود و هرگز در برابر ظلم ساکت نبوده اند و از دل این 
مردمان، سرداران پرافتخار به مام میهنمان ایران بخشیده اند 
از جمله ی آنان: ستار و باقر خان، پاپک و یپریم خان و سایر 

گردان و یالن.
باور عامیانه مردمان این دیار را ترک می نامد. ابتدا این ترک 
را  خود  آلتایی تبار  اقوام  این  کیستند،  که  کنیم  واکاوی  را 
را  خود  تیره های  فقط  و  نمی نامیده اند  مشخص  نام  با  هرگز 
اقوام مختلفی  ایرانی ها که  اند، یعنی مثل ما  نام می گذاشته 
این  می نامیم،  آریایی  یا  و  ایرانی  را  خود  کل  در  و  هستیم 
خرخیز،  توخس،  یاقوت،  یا  »یغیت  چون  تیره های  اقوام 
واحد  نام  با  را  خود  تاریخ  در  گاه  هیچ  و  داشتند  تونغوز« 
ترک نمی نامیده اند و چون پس از مهاجرت تورانیان سکایی 
با  بودن  و همراه  مناطق  این  ماندن  و خالی  میانه  آسیای  از 
ورود برخی از این اقوام به این مناطق باز ما ایرانیان آنان را 
»ترک« که برگرفته از تر+ک، که >ک< در پارسی نشانه ی 
کوچک شمردن چیزی است مثل: پسرک یا دخترک، در کل 
ما آنان را ترک به معنی: تور یا تورانیان کوچک نام نهادیم و 
حال با آمدن برخی از این اقوام به ایران کنونی و آذربایگان و 
برخی از آنان نیز در ایران به شاهی رسیده اند و تسلط بر این 
مناطق پیدا کرده اند، مردمان بومی برای رفع نیاز های دولتی 
خود و پرداخت مالیات، زبان آنان را باید می آموخته اند و خود 
اند و  ترکان چون قبال در آسیای میانه چندین سال زیسته 
از ایرانیان مخصوصا از سغدیان چه در آسیای میانه و چه در 
مغولستان چیزهای زیادی آموخته اند و با خود به آذربایگان 
آورده اند که این کلمات در ترکان متعلق به اقوام ایرانی تبار 

است از جمله آنان:
چیچک: به معنی گل که در زبان اوستایی »چیچکا« است.

پاشا: مخفف شده ی »پادشاه« است.
و  میانه  پارسی  زبان  در  »بک«  و  از»بگ«  که   : بای  و  بیگ 

»بای« در زبان پارتی به معنای: خداوند یا شاه 
نیز  آن  که  »کاوان«  ایرانی  اصیل  واژه  که  کاپقان  یا  خاقان 
امروزی  به  یا  :»کاوا«  اوستایی  در  و  است  »کاو..«  ریشه  از 
 : باستانی  ریشه  کیان«  »کی  واقع  در  و  است  کیان  یا  کی 
»کاو-کاوان« هست و این لقب به عنوان ترکان تبدیل شده 

بوده است.
»تگین« به معنای »قهرمان« و »شاهزاده« که کالوسون نشان 
داده است که تکین در زبان پارسی میانه »تاگیگ« به معنای 
معنای  به  ریشه »تاک..«  از  و  است  پهلوان  و  مبارز  قهرمان، 
حمله کردن و تاختن و »ایگ« پسوند صفت ساز است و از 

ریشه باستانی »ایکا« است.
چند نمونه را در باال دیدید که حتی کلمات ترکی باستانی از 
ایرانیان برگرفته شده است، درست است که در هر زبانی وام 
واژه هایی خواهد داشت اما این کلمات آن چنان زیاد است که 
نمی توان گفت وام کرده اند، به قول احمد کسروی : درمانده 

زبانی بیش نیست.
به  که  دارد  وجود  واژه  هزار  هزار  ما  کنونی  آذری  زبان  در 
ایرانیان  از  را  آنان  نیز  اشتباه ترکی می دانند که خود ترکان 
فرا گرفته اند و ما آذری ها زبان مان ترکی آذربایجانی نیست، 
کنار  را  پهلوی  آذری  که  است  نوین  آذری  زبان  درستش 
گذاشته و شروع به گفتگوی آذری نوین کرده ایم، چند نمونه 
ترکی  را  آنان  برخی  شاید  که  بدهم  نشان  می خواهم  فقط 

بپندارند:
»سون« در اردبیل به فرزند کسی گویند که به معنی »آقازاده« 
در پارسی است و در سایر آذربایگان نیز اگر کسی فرزند دار  
نشود  »سون سوز« به معنی : »کسی که عقیم است«، است و 
ریشه آن در زبان های ژرمنیک است که از واژه »سون یا سان« 

به معنی فرزند برداشته شده است.
ایزد جنگ ایرانیان باستان »ورترغنه« یا »ورهرام« یا »بهرام« 
در  و  است  زدن  ضربه  معنی  به  آذری  زبان  در  »ور«  که 

»ورترغنه« نیز به همان معنا است.
در آذری به ستاره »اولدوز« می گویند که از »اشتاال« اوستایی 
یا سنسکریت برداشته شده است و نشان دهنده ایرانی زبان 

بودن آذری است که در ترکی نیز»یلدز« است.
 واژه »دوش« به معنی »پستان« است که امروزه هم در زبان 
آذری به همین معنی به کار می رود و دوشیزه یا دوشچه که 
معنی  به  گفته می شد،  پهلوی »دوشیچک«  پارسی  زبان  در 
دارنده ی پستان کوچک و »دوش« از ریشه ی »دوشیدن« 

است.
»دام« به معنی پشت بام و گاهی نیز در معنای خانه به کار 
می رود، ابتدا برای اینکه حیوانات در امان بمانند برای آنان سر 
پناهی ساختند و کوتاه شده ی آن را »دام« یعنی پشت بام 
یا خانه ی کوچک که برای حیوانات ساخته بودند، برداشتند 
و  همچنین»!و« از  کلمه »ایوان« برداشته شده است، چون 
خانه را ابتدا ایرانیان ساختند و برای آن بالکن ساختند از این 
رو ترکان و مردمان آذری، خانه را »!و« یا »اوو« می نامند که 

از همین ریشه است.
ریشه   از  که  می گویند  »اوکوز«  نر،  گاو  به  آذری  زبان  در   

»اوکس« در زبان های ژرمنیک است.
در  را  واژه  این  که  است  »مو«  معنی  به  آذری  در  »قل« 
»کلیچه« و نه »قالیچه« )چون پس از حمله اعراب به ایران، 
ایرانیان »ک« را »گ یا ق « می کنند( می بینید و به معنی این 
است که از مو های حیوانات، کالیچه یا قالیچه درست می شود.

به معنی »شانه«  ترکی که  »تاراخ« در  و  آذری  »دایاخ« در 
است که  از ریشه »درخت« که همان »تاراخت« است،  گرفته 

شده است.
زیاد  بسیار  نمونه ها  این  از  نشان می کنم که  پایان خاطر  در 
است و جای نوشتن محدود، به همین دلیل است که من نام 
ترکی آذربایجانی را بس نادرست میدانم و زبان »آذری نوین« 

درست و برازنده ی آذری های ایران است.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 46  8 صفحه

سفرنامه ها از منابع مهم جغرافیایی و تاریخی و کلید شناخت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
جوامع انسانی، یعنی پایۀ علم تاریخ و مردم شناسی هستند. سفرنامه مطالب ارزنده ای از 
تشکیالت اداری، فرهنگ، آداب و سنن و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان کشورها را 
در بردارد. سفرنامه نویسی یکی از انواع ادبی دلپذیر در نگارش مشاهدات و توصیف آثار و 
وقایع و ضبط خاطرات و اطالعات است. سفرنامه، نوعی گزارش است که نویسنده در قالب 

آن مشاهدات خود را از اوضاع سرزمینی که بدان سفر کرده است، شرح می دهد.
سرزمین ایران، به لحاظ داشتن آثار تاریخی کم نظیر و فرهنگ غنی از بامدادان تمدن 
بشری از مقاصد اصلی سیاحان دیگر اقوام و ملل گیتی بوده است. از بررسی سفرنامه ها و 
تحلیل آنچه سیاحان به قلم آورده اند می توان به بسیاری از نقاط سایه روشن و ابهام آمیز 
تاریخ کشورمان پی برد. سفرنامه ها آیینۀ تمام نمای گذشتۀ ماست. بی آنکه تعصب نشان 
دهیم و از رک گویی سیاحان بهراسیم و موضع دفاعی بگیریم، باید واقع بینانه و منطقی 

بدان ها نظر افکنیم و گذشتۀ اجدادمان را جستجو کنیم. بدیهی است در این بستر، ملت 
ایران مانند تمامی اقوام و ملل جهان با فراز و فرودهایی روبرو بوده اند؛ گاهی بر فراز شکوه و 
جالل و گاه در لبۀ پرتگاه و سقوط. ایرانیان معاصر کورش و داریوش مورد ستایش و غبطه 
سیاحانی چون: "هردوت"، "گزنفون"، "پلی بیوس"، و غیره بوده اند و به عکس، ایرانیان 
عصر قاجاریه توسط سفرنامه نویسان نکوهش شده اند. در سه برش زمانی ایران بیش از 
دیگر ازمنۀ تاریخ، مورد توجه عالقه مندان سفر قرار گرفته است: دوران باستان، دوران 

صفوی و دوران قاجاریه.
این کتاب سعی دارد در دو جلد به معرفی سیاحانی که به ایران مسافرت کرده و گزارش 

وضعیت ایران را در این سه دوره بیان کرده اند، بپردازد.
کتاب »سیاحانی که به ایران آمده اند« نوشتۀ داریوش شهبازی در دو جلد )۱۱۰۰ صفحه( 

با قیمت ۲۵۰ هزار تومان از سوی نشر ماهریس منتشر شده است.

 سیاحانی که 
به ایران آمده اند

عصیان جنوب مصیبت و فالکت است
مقاله محمدامین رسول زاده و توصیه سرکوب قشقایی ها؛

میالد یزدان  پناه 
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

مهدیار صابونی

Histiry
تاریخ

اعلی حضرت پهلوی 
به خالف امان

اهلل خان با اصول 
احتیاط کارانۀ خود  

نسبتًا در اندک 
مدتی عصیان ]واقع[ 
را که مرتجعین را 
خوشحال ساخته 
بود بدون آنکه 
خونریزی زیاد 
باشد جلوگیری 

شد.

 آذری نوین 
زبان راستین دیار آذربایگان



هفت

اصغر آقا خود را یک فیلسوف و مورخ وعارف 
و معتقد به اخالق می داند و می گوید زبان 
تمام اقوام ایرانی باید در آموزش و پرورش 
این  برای  شود.و  تدریس  خودشان  مناطق 
تا  کرد  عمل  نمک  نم  و  ذره  ذره،  باید  کار 
درنیاید. کسی  صدای  و  بیافتد  جا  مطلب 

مقطع  از  کتاب  یک  با  باید  کار  این  برای 
دبیرستان شروع کرد و بعد وارد دبستان شد 

و بخشی از آموزش دبستانی 
بعد  گیردتا  انحام  مربوطه  قومی  زبان  با 

ببینیم که چه می شود!!
وی می گوید در تاریخ ایران یک عقل درست 
و حسابی وجود نداشته است و یک مغز عاقل 
و متفکر مثل او نبوده است وگرنه این کار 
از همان ابتدا انجام می شد و خیال ایران و 

ایرانی را راحت می کرد.
بزرگ  کشوری  ایران   ! آقا  اصغر  می گویم: 
است و اگر این کار در آموزش و پروش یک 
استان انجام بشود.بلوچ و آذری وکرد و عرب 
مردم  خون  مگر  می گویند  و..نیز  ترکمن  و 
باید  و  ماست  خون  از  رنگین تر  استان  این 
این کار در مورد ما نیز به بهترین وجه انجام 

شود. 
اصغر آقا می گوید: تا کنون وحدتی بین اقوام 
ایرانی موجود نبوده است و تنها در صورتیکه 
این کار انجام شود بعد از طی این جند هزار 
ایجاد این وحدت  سال تاریخ تازه موفق به 

خواهیم شد!! 
 می گویم: اصغر آقا شوروی سابق را ندیدی 
 ۱۵ در  زبان   ۱۵ و  بود  قدرتی  ابر  که 
زبان  البته  می شد.  تدریس  آن  جمهوری 
روسی هم بعنوان زبان ملی در همگی آن ها 
تدریس می شد.تمام این کار هم بنام وحدت 
ملل در اتحاد شوروی صورت می گرفت. اما 
نارنجک  مثل  خورد  توقی  به  تقی  همینکه 
ه  را  به  اقوام  و  شد  تکه   ۱۵ و  شد  منفجر 
و جدال  به جنگ  رفتند هیچ!  جداگانه که 
با هم پرداختند. ارمنستان مدعی آذربایجان 
خود  در  بلکه  این،  تنها  نه  بالعکس.  و  شد 
زبان  بعلت  نیز  شده  ایحاد  جمهوری های 
متفاوت در گیری و جدایی ایحاد شد.نظیر 
ناحیه شمال گرجستان که عمال از جمهوری 

کوچک گرجستان جدا شد. 
اصغر آقا می گوید: نترس هیچی نمیشه !! 

را  اکراین  همین  اصال  آقا  اصغر  می گویم:   
در  را  روسی  زبان  آمدند  همینکه  ببین، 
اکراین و شبه جزیره کریمه  مناطق شرقی 
نمایندگان  اکراین  رسمی کنند. در مجلس 
با مشت و لگد به جان هم افتادند که آقا مگر 
ما مدل شوروی و آنجه که بر سرش آمد را 

فراموش کرده ایم !!
و آنچه را که در اکراین اکنون می بینی اتفاق 

افتاد. 
اصغر آقا گفت: نترس هیچی نمیشه ،مگر در 
ایران خودمان ارامنه از زمان گذشته بزبان 

ارمنی درس نمی خواندند. 
سرزمین  ایران،  در  ارامنه  آقا،  اصغر  گفتم: 
خاصی ندارند و به طور  پراکنده در برخی 
می کنند. زندگی  ایران،  شهر های  محالت 

درصورتیکه قومیتها، در استانها سکنی دارند 
بیاورد. بدنبال  دعوای سرزمینی  می تواند  و 

به عالوه ، مدارس ارمنی ،بصورت خصوصی 
توسط خودشان تاسیس می شد.و نه اینکه از 
بودجه آموزش و پرورش و مالیاتی که مردم 
زبان  آموزش  می کنند.برای  پرداخت  ایران 
خوداستفاده کنند.نمونه اش آقای گلبنگیان 
معروف به آقای پنج درصد بود که از سرمایه 
داران بزرگ ارمنی در اروپا بود که برخی از 

این مدارس را هزینه کرد و ساخت. 
پرورش  و  آموزش  در  مگر  گفت:  آقا  اصغر 

نمی شود؟خوب  تدریس  انگلیسی  و  عربی 
اینهم رویش! 

تدریس  مدارس  در  که  عربی  این  گفتم: 
سال   ۱4۰۰ که  است  قرآن  زبان  می شود، 
زبان  با  و  است  شده  پیغمبرنازل  بر  پیش 
عربی، برادران عرب زبان ما که در خوزستان 
زندگی می کنند، متفاوت است و شامل این 
موضوع نمی شود.انگلیسی هم یک زبان بین 

المللی است.
و  باشد  انگلیسی  زبانش  که  قومیتی  اصوال 
در بخش معینی از ایران زندگی کند، وجود 

ندارد. 
دو  که  نمی بینی  افغانستان  در  مگر  گفتم: 
در  و  دارد  رسمیت  فارسی  و  پشتون  زبان 
چه  و  می شود  تدریس  پرورش  و  آموزش 
و  زبان  پشتون  طالبان  بین  که  جنگ ها 
هستیم.در  شاهد  زبان  فارسی  تاجیک های 
اهل سنت  دو  هر  و  مسلمان  هردو  حالیکه 

هستند. 
اصغر آقا گفت: هندوستان و پاکستان را چه 
می گویی که زبان های قومی در آن رسمیت 

دارد و در آموزش و پرورش وجود دارد. 
زبان  فارسی،  زبان  سال   8۰۰ مدت  گفتم: 
دوره  در  و  بود  پاکستان  و  هند  رسمی 

گورکانیان 
بلکه  بود،  دربار  رسمی  زبان  تنها  نه  هند 
ارتباط  برای  پاکستان  و  هند  مختلف  اقوام 

با یکدیگر 
این  می کردندو  استفاده  زبان  این  از 
تمایالت  ایجاد  با  که  بود  بریتانیا  استعمار 
دادن  رسمیت  کشورهاو  این  در  قومی 
فارسی  زبان  ابتدا  گوناگون،  زبان های  به 
محو  سپس  و  کشورها،کمرنگ  این  رادر 
با  نیز  را  انگلیسی  زبان  و  ساخت  نابود  و 
بریتانیا  کرد.استعمار  آن  جایگزین  زرنگی 
به  راترک کرد که  این دوکشور  تنها زمانی 
زبان های مختلف این دو کشور در ایالت های 
گوناگون استقالل کامل داده بود. اکنون به 
طور  مثال در پاکستان زبان های سندی و 
بلوچی و پشتون و پنجابی در کنار زبان اردو 
در ایالت های گوناگون آن تدریس می شود و 
شاهد چه جنگ های قومی و قبیله ای که در 
پاکستان نیستیم! این در حالیست که سرود 
ملی پاکستان بعنوان میراثی از گذشته تمام 
کلمات آن فارسی است و به حال این فارسی 

باید افسوس خورد. 
 اصغر آقا گفت: این از روشنفکری و بزرگ 
چنین  که  است  بوده  انگلیسی ها  منشی 

کاری در هند وپاکستان کردند! 
روشنفکران  این  نمی بینی  مگر  گفتم: 
و  استرالیا  وارد  اینکه  بمحض  انگلیسی، 
منافع  پای  چون  شدند،  آمریکا  و  نیوزلند 
خودشان در میان بود، تمام زبان های بومیان 
محلی را از میان برداشتند و زبان انگلیسی را 
رسمیت دادند نه تنها این! بلکه از میان چند 
صد قومی که به آمریکا مهاجرت می کردند، 
تنها زبان انگلیسی را معتبر دانستند و حتی 

زبان اسپانیولی را که
مهاجر نشینان جنوب آمریکا داشتند بشدت 
ایالت  در  را  فرانسه  زبان  و  کردند  محدود 
نیو اورلئان از بین بردند. اصغر آقا ! آمریکا 
زبان قومیت ها را برای تو تجویز می کند اما 

خودش این کار را نمی کند!! 
اصغر آقا گفت: ایالت کبک در کانادا را ببین 
! که زبان فرانسه، زبان رسمی آن است در 
انگلیسی  کانادا  ایاالت  بقیه  زبان  حالیکه 

است. 
گفتم: اصغر آقا، ارتش فرانسه برای دفاع از 
بریتانیا  ارتش  با  کبک  فرانسوی  مهاجرین 
جنگید و تنها زمانی که توانست این ارتش 
ناحیه  این  خودمختاری  دهد،  شکست  را 

فراهم شد.
و  فدرال  را  خود  داوطلبانه  داریم  ما  اما 
پرورش  و  آموزش  در  را  قومی  زبان های 
فراموش  مگر  عالوه   به  می کنیم  تدریس 

گذشته،  سالیان  در  کبک  که  کرده ای 
خود  استقالل  برای  یکبار  سال  چند  هر 
جمهور  رئیس  آخر  می کرد.  گیری  رای 
فرانسوی زبان کانادا در مرز کبک با مناطق 
و  آه  با  و  یافت  کانادا حضور  زبان  انگلیسی 
استقالل کبک  در صورت  که  ناله می گفت 
فالن بخش مرزی باید دو قسمت شود و به 
مردم آن ظلم می شود.آخر به کمک اقلیت، 
بیست و پنج در صدی انگلیسی زبان کبک 
و افرادی که خواهان جدایی نبودند انتخابات 
جدایی خواهانه زیر پنجاه درصد رای آورد و 
تصویب  کانادا  مجلس  آن  از  بعد  ناکام شد 
کرد از این به بعد برای جدایی خواهی نیاز 
به دو سوم آراء مردم است و نه ۵۱ درصد آرا 
و بدین صورت مسئله جدایی خواهی کبک 

فراموش شد. 
 ! می گویی  چه  را  سوییس  گفت:  آقا  اصغر 
اصال زبان های آلمانی، فرانسه و ایتالیایی در 
این کشور رسمی  مناطق مشخص و معین 

است. 
حدود  سوئیس  کشور  آقا  اصغر  گفتم: 
دارد.یعنی  مساحت  مربع  کیلومتر   4۰۰۰۰
ایران حدود 4۰ برابر سوئیس مساحت دارد. 
و  زبان  آلمانی  و  زبان  فرانسه  بخش  های 
ایتالیایی زبان آن آنقدر کوچک هستند که 
جمهوری  های  که  نمی کند  صرف  برایشان 
تاریخ  عالوه   به  دهند.  تشکیل  را  کوچکی 
و  است  سوئیس  از  قدیمی تر  بسیار  ایران 
فدراسیون  بصورت  ابتدا  همان  از  سوئیس 

تشکیل شد.ه است. 
خوبی  چیز  فدرالیسم  اما  گفت:  آقا  اصغر 
است.آمریکا ایاالت متحده است و آلمان هم 
فدرال وهر دو هم پیشرفته و توسعه یافته. 

گفتم: ایاالت متحده آمریکا با قدمت حدود 
ایاالت  بین  بزرگ  جنگ  یک  ساله   ۲۵۰
تجربه  خود  تاریخ  در  را  جنوبی  و  شمالی 
کرده است که بین سال های ۱8۶۰ تا ۱8۶4 
با هم جنگیدند هر چند که هر دو هم زبان 
بودند. بعد از آن هم اگر نقشه آمریکا را نگاه 
با خط کش  را  ایاالت  از  کنی مرز بسیاری 
کردند.  معین  مستقیم  و  راست  بصورت  و 
و  را  دیگران  خورده  تجربه شکست  ما  چرا 
آنچه که دیگران از سر ناچاری اجرا کردند، 
از  مجموعه ای  هم  فدرال  آلمان  بیازماییم؟ 
دوک نشین ها بود که بایکدیگر متحد شدند 
به عالوه  همه  است  بوده  فدرال  ابتدا  از  و 
و گرنه کارشان  آلمانی است  زبانشان  آن ها 

به مشکل می خورد.
 یکی از این دوک نشین ها وارد این فدرالیسم 
نشد که اکنون کشور لوکزامبورگ را تشکیل 
هیچ  است.  آلمانی  هم  آن  زبان  و  می دهد 
کشوری بعد از تشکیل و بعد از هزاران سال 
تاریخ، خود را داوطلبانه فدرال نکرده است. 

اصغر آقا گفت: چین را چه می گویی! 
زبان های متعدد و  با وجود  گفتم: در چین 
بخاطر وحدت  بسیار مشکل چینی،  الفبای 
هزار و چهارصد میلیون مردم چین تنها یک 
زبان در آموزش و پرورش آن رسمیت دارد. 
گفت: اصال تو چکار داری! زبان کردی زبان 
پرورش  و  آموزش  در  باید  و  است  مادری 

باشد. 
که  کردی  کتاب های  آقا،  اصغر  گفتم: 
در  اما  است.  سورانی  می شود.کردی  چاپ 
هم  را  اوراماناتی  زبان  ما  ایران،  کردستان 
داریم به عالوه  در قسمت های شمال غربی 
دارد. وجود  و شکاک هم  کرمانج  زبان های 

اصال مردم پاوه که با گروهک ها در آن زمان 
دارند. چرا  اوراماناتی  زبان  مردانه جنگیدند 
حق این مردم و دیگر زبان های کردی باید 
رسمی  زبان  سورانی  و  شود  گرفته  نادیده 

کردستان ایران باشد. 
اصغر آقا گفت: نترس هیچی نمیشه! 

به  نگاهی  پریدم.  خواب  از  که  بود  اینحا 
هیچی  واقعا  که  دیدم  و  انداختم  اطراف 

نمیشه!!

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 46  8 صفحه

کاوش های باستان شناسان در شهرسوخته به کشف یک لوح حسابداری 4۹۰۰ ساله متعلق به دوره آغاز عیالمی منجر 
شد. کشف این گونه لوح ها در مناطق جنوب غربی ایران مثل خوزستان امری مسبوق به سابقه است. خوانش الواح عیالمی 
کشف شده در دشت شوشان )شمال خوزستان( اطالعات بسیار زیادی را از حسابداری، دفترداری و سرمایه داری به جهان 
معاصر داده است اما همان طور که »سیدمنصور سجادی«، سرپرست هیأت کاوش شهر سوخته سیستان و بلوچستان 
می گوید برای نخستین بار است که باستان شناسان در شرقی ترین نقطه ایران یعنی در دشت لوت به چنین کشف 
»منحصر به فردی« دست می یابند. اهمیت پیدا شدن این لوح در آن است که بجز استثنائاتی، در تمام سرزمین های شرقی 
فالت ایران و کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان و ترکمنستان تاکنون متون نوشته پیدا نشده و این نخستین 
مورد پیدا شدن یک لوح مرتبط با حسابداری است. سجادی این کشف را نشانه ای از ارتباط جامعه شهر سوخته سیستان و 
بلوچستان با مردم عیالم نو می داند. این باستان شناس مهم ترین نکته در ساختار این لوح را اثر ُمهر استوانه ای ارسال کننده 
روی آن می داند و می گوید:»طبق ساختار این ُمهر، کامالً روشن است که مردم در آن دوره از سیستم حسابداری دهگانی 

استفاده می کردند، برخالف سومری ها که سیستم حسابداری آنها بر اساس نظام شصت گانی بوده است.«

کشف نخستین لوح حسابداری 
در شهر سوخته

ترک شناسی علمی پادزهر پان ترکیسم

 هیچی نمیشه!

  در میان کتاب های کنونی بازار نشر، جای خالی کتاب هایی روزآمد 
و مستند برای رشته های تخّصصی یا حّتی کتاب های عمومی، بیش از 
هر زمان احساس می شود که رشته های علوم انسانی در کل و به ویژه 
ادبّیات، تاریخ ادبّیات و زبان شناسی هم از این امر مستثنی نمانده اند.

  یکی از حّساس ترین این زمینه ها، پرداختن به زبان شناسی اقوام 
یکپارچۀ ایران اسالمی می باشد که همواره مورد توّجه ُدشمنان پیدا 
و معرِّف حضور همگان یا پنهان در پوشش میهن دوستی و پیروی از 
دین و مذهب برای تفرقه افکنی با دستاویز ساختن گوناگونی گویش 

اقوام ایران زمین، قرار گرفته است، می گیرد و خواهد گرفت.
  حلقه هایی در همین زنجیره از منافقان هزار رنگ آفت فرهنگ نیز 
همراه حفظ ارتباطشان با یکدیگر، به یاری پوشش هایی که دست و پا 
کرده اند و بر مسلک منافقان به هیچ کدام باور قلبی ندارند، توانسته 
اند کارهای ضّدفرهنگی را در حوزۀ خود با دست بازتر پیش ببرند و 
در دامنه های گسترده تری عمل نمایند که دو حوزۀ شمال غرب و 
ترین جریان  اصلی  بدیهیست که  این جمله هستند؛  از  جنوب غرب 
تفرقه اکن قومی در شمال غرب با هدف تعریف هویّتی جدا از ایران 
و بیگانه به نام ملّت تُرک برای آذربایجانیان ایرانی األصل و همچنین 
ایجاد دو دستگی میان دو قوم ایرانی آذری و ُکرد، هم از دید پشتیبانی 
های ُدشمنان قسم خوردۀ اسالم، تشیُّع و ایران و هم از دید گستردگی 
پان  صهیونیستی-تکفیری  جریان  ها،  پشتیبانی  این  پوشش  تنوّع  و 
ترکیسم می باشد و هدف این یادداشت معّرفی یک منبع بسیار مهم 
همراه یادکرد چند شاخصۀ ارزشمند آن برای کاربرد در مقابله با تالش 
بی وقفۀ جریان منحوس نامبرده در جبهۀ ضّدفرهنگش می باشد که 

متأسفانه تا کنون به فارسی ترجمه نشده است.
و  میالدی   ۱۹۲3 زادۀ   ،)Muharrem Ergin( إرگین  محّرم    
درگذشته در ۱۹۹۵ میالدی، از جمله کسانی است که هم در میان 
دانشجویان زبان و تاریخ تُرکی به گونۀ اصولی علوم تاریخ، زبان شناسی 
آفت  گرایاِن  قبیله  و  قوم  استناد  مورد  هم  و  دارد  مخاطب  ادبّیات  و 
فرهنگ قرار می گیرد. وی، به نسبت عمر نه چندان بلند خود، آثار 
 TÜRK DIL BILGISI زیادی بر جا گذاشته که کتاب دو جلدی
Bilgisi با بیش از هفتصد صفحه یکی از مهمترین آنان است و شاید 
در میان کتاب های آموزش تاریخ، ادبیات و دستور زبان تُرکی  نیز 

کم نظیر باشد؛ در آغاز سخن جلد 
که  اثر  این   ۲۰۰۹ چاپ  نخست 
سطور  راقم  اختیار  در  آن  اسکن 

قرار دارد چنین نوشته شده است:
فراگیری  های  درس  از  کتاب  این 
دانش زبان تُرکی برای دانشجویان 
استانبول  دانشگاه  ادبّیات  دانشکدۀ 
بار در ۱۹۵8 میالدی  اولین  است. 
چاپ شد. دومین بار در ۱۹۶۲ در 
 ۱۹۶۷ در  بار  سومین  و  استانبول 
این  اکنون  شد.  چاپ  صوفیه  در 
آن  تکمیل  و  بازبینی  چهارمین 

است.
  این کتاب در ویرایش دیگری به 
 Üniversiteler İçin Türk نام
پرشماری  های  چاپ  به  نیز   Dili
های  کتاب  نبود  با  و  است  رسیده 
روشمندی  پایۀ  بر  اّول  دست 
زبان  تاریخ،  علوم  در  پژوهش 
شناسی و ادبّیات برای پژوهشگران 
بسیار  تُرکی،  زبان  مندان  عالقه  یا 
تا  است  ترجمه  شایستۀ  و  سزاوار 
سالیاِن  که  مرجعی  عنوان  به  هم 

هر  به  رسانی  آگاهی  برای  شود،  می  تدریس  ترکیه  کشور  در  سال 
کسی که جویای تاریخ زبان تُرکی، طبقه بندی های آن در دانش زبان 
شناسی همراه تاریخ تُرکان و ادبّیاتشان می باشد، یک مرجع معتبر 
جهانی فراهم آمده باشد و هم بخش بزرگی از مکائد آفت های شبه 
فرهنگی پان ترکیسم که با هدف تعریف هویّتی جدا از ایران و بیگانه 
به نام ملّت تُرک برای آذربایجانیان ایرانی األصل، به ترویج سخنانی 

مزاح گونه دربارۀ زبان تُرکی می پردازند، خنثی گردد. 
  چند عبارت از این کتاب، اهمّیت آن را به عنوان مرجعی که از سوی 
یک تُرک شناس برجستۀ ترکیه ای تألیف شده است و بیش از ۷۰ 
سال است در دانشگاه های ترکیه تدریس می گردد و از مراجع پایۀ 
دانشجویان زبان و ادبّیات تُرکی سراسر جهان به شمار می رود، روشن 

می سازند:
  میان زبان های جهان، زبان تُرکی در میان گروه زبان های اورال-

آلتایی قرار دارد)ص ۹(.
  چون به غیر از کتیبه های اورخون، متن قدیمی دیگری ضبط نشده 
شود  دنبال  تواند  می  هشتم  قرن  از  فقط  نوشتاری  زبان  این  است، 

)ص۱3(.
نوشتار  زبان  دورۀ  از  آمده  دست  به  آثار  بزرگ  بخش  که  آنجا  از    
کاشغری با خط اویغوری نوشته شده اند؛ به این دوره، دورۀ ایغوری 
آموزش  در  ما  است.  شده  گفته  هم  اویغوری  نوشتار،  زبان  این  به  و 
تورکولوژی، از اصطالح تُرکی قدیمی 
به عنوان مناسب ترین نام برای این 

دوره استفاده می کنیم )ص۱3(.
ترکی  آناتولی،  تّرکی قدیمی  زبان    
سده های ۱3 و ۱4 و ۱۵ می باشد 

)ص ۱۷(.
واژگان  دربارۀ  ها  داده  بسیاری  و    
تُرکی  در  پارسی  فراوان  ترکیبات  و 
همراه تأثیرگزاری های بن مایه های 
تاریخی و اسطوره ای پارسی در کنار 
ِسیل وام واژه های دیگر زبان ها در 
این  از  تنها  نه  همه  و  همه  تُرکی، 
کتاب یک اثر سزاوار و شایسته برای 
ترجمه شدن می سازند؛ که نیاز بازار 
کتاب به آن را نیز گوشزد می کنند.

به  کتاب  این  کامل  ویرایش  اگر    
ترجمه  در  هم  که  مترجمی  دست 
لطایف  از  هم  و  بوده  دست  چیره 
الحیل أیادی پان ترکیسم آگاه باشد 
انجام پذیرد؛ بدون شک خأل آثار این 
و  کرده  پر  شایستگی  با  را  چنینی 
اباطیل  برابر  مستحکم  سّدی  چون 

پان ترکیسم قرار می گیرد.

history
تاریخ

کتابی شایستۀ ترجمه از ُمحّرم إرگین ترک شناس بزرگ؛

مباحثه ای درباره فدرالیسم و زبان در خواب؛

سیدحمیدرضا رئوفی

ادامه از صفحه4

بايد روحيه وطن خواهی ايجاد كرد
حاشیه ها

گفته می شود زنوزی در گذشته فقط یک سوله دار بوده که 
به هم  را  موفق شده سرمایه سرسام آوری  دولتی  رانت  با 
بزند. زنوزی اوایل دهه هشتاد صاحب تنها یک سوله ۵۰۰ 
متری بود، در پایان این دهه به مدد بهره بردن از رانت های 
محمدرضا  شد.  سرمایه دار  کالن  یک  به  تبدیل  دولتی 
و  مشاوره  از  استفاده  با  قبل  سال  چند  از  مطلق  زنوزی 
رانت های یک مجری مشهور صدا و سیما که کمک شایانی 
به وی برای اخذ وام های کالن بانکی کرد، وارد بازار بورس، 
فوالد، خودرو و معدن کشور شد. در حال حاضر این فرد 
جزو ۱۰ سرمایه دار کالن کشور است که درصد زیادی از 

سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد.
اژه ای سخنگوی  تیرماه سال ۱3۹۱ غالمحسین محسنی 
قوه قضائیه در سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه، ضمن تأیید خبر بازداشت محمدرضا زنوزی مطلق 
علت بازداشت وی را مسائل مالی اعالم کرده بود. محمدرضا 
زنوزی مطلق با پرداخت ۱38۰ میلیارد تومان از بدهی های 

خود و تعویق بقیه بدهیها آزاد شد.
پس از گذشت ۷ سال از این رخداد در مرداد ۱3۹8 جراید 
محمدرضا  کالن  بدهی  از  خبر  ایران  خبری  سایتهای  و 
محافل  در  که  دادند  خبر  تجارت  بانک  به  مطلق  زنوزی 
در  داشت.  پی  در  را  زیادی  واکنش های  داخلی  خبری 
اعالم  ای  بیانیه  طی  تجارت،  بانک  عمومی  روابط  نهایت 
کرد، گروه های مالی و اقتصادی متعلق به آقای محمدرضا 
زنوزی مطلق در حال حاضر هیچ گونه بدهی معوقه ای به 
بانک تجارت ندارد. در این بیانه ای به حسابهای شخصی 

آقای زنوزی مطلق اشاره ای نگردیده بود.
اسفندماه سال ۱38۹ رسانه های مختلف داخلی و خارجی 
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۲ پرداخت  با  ایرانی  یک  که  دادند  خبر 
میلیون تومان خودروی شخصی محمود احمدی نژاد را که 
مزایده گذاشته شده  به  معلوالن  تأمین مسکن  به منظور 
بود را خرید. درحالی که نام و مشخصات خریدار خودروی 

شخصی محمود احمدی نژاد به طور رسمی اعالم نشده است 
از نمایندگان  هفته نامه سیاسی وابسته به حمید رسایی 
حامی رئیس جمهوری محمدرضا زنوزی مطلق را خریدار 
از سایت های خبری  این خودرو معرفی کرد. در بسیاری 
مواردی از استفاده وی از رانت در دوران ریاست جمهوری 

محمود احمدی نژاد مطرح شده است.

محمدرضا زنوززی مالک سه تیم فوتبال تبریزی
مالک  و  مدیر  سهام دار،  مطلق،  ُزنوزی  محمدرضا 
تراکتورسازی   و  ماشین سازی  فوالد،  باشگاه های گسترش 
این  فوتبال  تیم  این سه  درباره  نکته عجیب  است.  تبریز 
است که ترکیب رنگ لباس این سه تیم یعنی سرخ، آبی 
تشکیل  را  آذربایجان  جمهوری  پرچم  رنگ  سه  سبز  و 
بوده  هم  تصادفی  می تواند  اتفاق  این  چند  هر  می دهد 
در  تجزیه طلب  و  قوم گرا  گروه های  سواستفاده  اما  باشد 
سال های گذشته باعث شد برخی از ایراندوستان پیشنهاد 
تغییر  به سفید  فوالد  لباس گسترش  آبی  کنند که رنگ 
پرچم  رنگ  سه  تیم  سه  این  لباس  رنگ  ترکیب  تا  کند 
عمل  جامه  هرگز  که  پیشنهادی  کند  نمایندگی  را   ایران 

نپوشید.
تیم  خرید  با  زنوزی  می زنند  حدس  تحلیل گران  برخی 
حمایت  مالیاتی  معافیت های  از  کرد  تالش  تراکتورسازی 
از فعالیت های ورزشی استفاده کند و بخشی از بدهی های 
خود را از این طریق بپوشاند و حتی از سرمایه اجتماعی 
این تیم برای هزینه زایی برخورد احتمالی قضایی با خودش 
بهره ببرد و در نهایت تیم تراکتورسازی با انبوهی از بدهی 
از  آیا این حجم  ایجاد شده و  که مشخص نیست چگونه 
بدهی واقعا متعلق به فعالیت های ورزشی است یا از طریق 
حساب سای به این تیم منتقل شده روی دست شهر تبریز 
که چگونه  تبریزی ها  برای  بزرگ  افسوسی  و  است  مانده 
سرمایه داران ملی و میهن دوست تبریزی جای خود را به 

افرادی چون زنوزی داده اند؟!
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»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای تبلیغاتی در تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد 
جماهیر شوروی در سال های دهه 20 با هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط 
روس ها منتشر می کرد. نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه تاریخی 
درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده و بر پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این 

سرزمین تاکید کند.

ای کشور جاودان 
الناز میرزا محمد عالیینی

ای تو ایران کشوِر ما، جاودان 
 پهلوانان و یالن را آشیان

خاک ایران، سرزمین مادری 
خاِک پاکت، خطه ِی نام آوری 

تختی ات ما را بَُود آموزگار
 پوریایَت یل بماند، ماندگار

ای تو ایران! کشوِر محبوب من 
ای غروِر ناِب من!  مطلوب من

از خدا خواهم بمانی جاِودان 
خاِک پاکت، سرمه ِی چشِم جهان

رویِش آزاده مردانت درود 
صد درود و صد نوا و صد سرود 

 پرچمت را اهتزازم آرزوست 
اقتدارت در فرازم آرزوست 

خون و رگ های تنم، از آِن توست 
کشورم، ماهیتم عنواِن توست 

زاده ی ایرانم و مردانگی 
دور شمعت، کاِر من پرواِنگی

زبان  که  متفق اند  تاریخ  محققین  همه 
به  زمان  گذر  در  آذربایجان  مردمان 
آذربایجانی  زبان ترکی  ترکی گراییده و 
به عنوان گویشی از زبان ترکی از طریق 
کهن  زبان  پهلوی  آذری  از  مخلوطی 
فارسی  زبان  و  ترکی  زبان  و  آذربایجان 
از  مانده  باقی  اسناد  است.  آمده  پدید 
و  است  بسیار  پهلوی  آذری  کهن  زبان 
به  نیز  پیشین وطن یولی  در شماره های 
برخی از آن ها اشاره شده اما یکی دیگر 
از اسناد ترک نژاد نبودن مردم آذربایجان 
و  ترکان  درباره  دیار  این  مردم  قضاوت 
شناسایی  و  خوانش  است.  ترک  قبایل 
به  آذربایجان  مردم  کهن  زبان  تاریخ 
مردم  کنونی  زبان  ارزش  از  روی  هیچ 
آذربایجانی  ترکی  یعنی  آذربایجان 
ضمن  آذربایجان  مردم  و  نمی کاهد 
احترام و بزرگداشت زبان محلی خود به 
تاریخ خود نیز می بالند و برخالف جریان 
و  اسناد  پاسدار  پان ترکیسم  سیاسی 
این  از  یکی  هستند.  تاریخی  حقایق 
آثار و اسناد کتاب عجایب الدنیا اثر ابن 

محدث تبریزی است.
موضوع  با  است  کتابی  الدنیا  عجایب 
جغرافیا و شناخت سرزمین ها و مردمان 
اول  نیمۀ  در  تبریزی که  ابن محّدث  از 
است.  شده  تألیف  هجری  هفتم  قرن 
که  است  موجود  کتاب  متن  در  قرائنی 
مشخص می کند مؤلّف در کتاب خود از 
کتابی منتسب به ابوالمؤیّد بلخی و کتاب 
عجایب المخلوقات طوسی سود جسته و 
لعابی جدیدتر در کتاب خود  و  رنگ  با 
نقل کرده است. مؤلّف در مطالب کتاب از 
مشاهدات خود یاد می کند که بر اهمیت 
کتاب می افزاید. کتاب نثری روان دارد و 
مملو از اطالعات مفید جغرافیایی و لغوی 
است. کتاب یک بار در روسیه به تصحیح 
اسمیرنووا و بار دیگر در سال ۱3۹۷ از 
سوی نشر موقوفات دکتر محمود افشار 
نام پدرش  مؤلّف  است.  به چاپ رسیده 
»محدث تبریزی« بوده و ظاهراً در مراغه 
به تألیف کتاب پرداخته است. مؤلّف در 
سال ۶۰۶ق. »به دست کافر« اسیر شده، 
در ۶۲3ق. در سفر حجاز بود و در همان 
زمان به دریای مصر رسیده بود. در جایی 
از کتاب به »جمع کتاب« در ۶۱۷ق. که 
بوده  تاتار«  ترک  »خروج  با  زمان  هم 
است اشاره می کند که به احتمال بسیار 
کتاب  منابع  است.  کتاب  تألیف  سال 
و  شفاهی  منابع  بخش  دو  بر  مشتمل 
به  گاه  هفتم  قرن  مؤلف  است.  مکتوب 
غیرمستقیم  طور  به  یا  مستقیم  صورت 
است.  کرده  استفاده  ابوالمؤید  کتاب  از 
اشارات مؤلف کتاب مؤید این نکته است. 
از  استفاده  به  مؤلف  که  منبعی  دیگر 
کرده،  تصریح  خود  منبع  عنوان  به  آن 
البته  همدانی؛  نجیب  که  است  کتابی 
ذکر  با  تنها  و  کتاب  نام  به  اشاره  بدون 
فقراتی از آن، روایت از کتاب های مورد 
مطالعۀ مؤلف و نیز روایت از »بازرگانان« 
منابع  دیگر  از  بحث«  اهل  »مردم  و 

احتمالی مؤلف است.
نثر کتاب تلفیقی است از سبک نوشتاری 
معمول در قرون چهارم تا هفتم هجری. 
مؤلف  به  مربوط  بخش های  جز  به 
هفتم  قرن  به  مربوط  که  آذربایجانی 
است. به درستی معلوم نیست که میزان 
دستبردگی این مؤلف در نقل مطالب از 
ابوالمؤید و نجیب همدانی به چه اندازه 
از سبک  نشانه هایی  این  وجود  با  است. 
نوشتاری قدیم در متن باقی مانده است. 
از این رو چند نوع سبک نوشتاری را در 

دستنوشته پارسی ژاپن )خط نبشته نانبان( 
دستخطی است که از سال ۱۲۱۷ میالدی 
معبدی  به  چین  از  ژاپنی  راهب  توسط 
سند  قدیمی ترین  این  شد  آورده  ژاپن  در 
فارسی موجود در ژاپن است. حفظ بودن 
چین  در  ناخدای  یک  توسط  اشعار  این 
نزد  اشعار  این  اهمیت  و  شهرت  نشانگر 
شاعران  از  رباعی  سه  هر  بوده است.  مردم 
مشهور ایران است اولی از فخرالدین اسعد 
گرگانی دومی از فردوسی و سومی در کتاب 
جامع التواریخ آمده است که با تفاوت اندکی 
با نسخه های فعلی در آن زمان مالح ایرانی 
آن را از حفظ نوشته است.این شعر معروف 
خداحافظی غم انگیز و بدون بازگشت ایرج 
از پدرش فریدون است و در شاهنامه هم به 
صورت دیگری آمده است. گویا این اشعار 
در آن زمان نزد فارسی زبانان شهرت داشته 
و به ویژه مالحان آنها را می خوانده اند به 
و  رامهرمزی  شهریار   - سعدی  که  طوری 
فارسی  از سرودهای مالحان  بطوطه   ابن 

یاد کرده اند.
 3۲٫۷ پهنای  با  مستطیلی  کاغذ  روی 
سانتیمتر،   ۵۰٫۰ بلندای  و  سانتیمتر 
نوشته  سطر  چهار  در  فارسی  جمالت 
شده است، و عالوه بر این، چند جمله چینی 
نوشته شده است.  توسط Keisei )راهب( 
نوع دست خط رایج ترین سبک خط نسخ 
در آن زمان بود. قدیمی ترین خط فارسی 
که از سال ۱۲۱۷ م سالم باقی مانده است 
بنام  ژاپنی  راهب  یک  که  است  نوشته ای 
بندر  در  ایرانی  با چند  کیوسه در مالقات 
کوانژو چین و هنگام خداحافظی از آنها به 
دعای  می کرد  تصور  و  گرفته است  یادگار 
بودایی است. بعدها مشخص شد که اشعار 
فارسی است و دو بیت اول از ویس و رامین 
داستان  و  فردوسی  از  بعدی  بیت  دو  و 
رستم و افراسیاب شاهنامه  است، و شعر 
از  ایرج  سوم هم شعر معروف خداحافظی 
سه  که  یا  کیوسی  است.  فریدون  پدرش 
راهب معروف بودایی است که سال ۱۱8۵ 
در  شد  متولد  سرشناس  خانواده ای  در  م 

اثری درباره جغرافیای تاریخی از قرن هفتم هجری؛نخستین اثر از زبان فارسی در ژاپن؛

ترکان از نگاه ابن محدث تبریزیخط فارسیخط فارسی در میان تنگ چشمان در میان تنگ چشمان

همان دوره نوزادی بر اثر اشتباه دایه به طور 
فقراتش  ستون  و  افتاد  زمین  بر  غیرعمد 
آسیب دید و از شکل طبیعی خارج شد در 
جوانی ترک خانه کرد و به معبدی بودایی 
رفت تا راهب بشود در ۲۹ سالگی به چین 
این سفر کشتی  دورٔه سونگ رفت که در 
و  روبرو شد  بارانی شدید  و  با طوفان  آنها 
دکل کشتی شکست اما آنها با هر گرفتاری 
که بود سرانجام به فوجیان چین رسیدند 
کیوسه در دو معبد بودایی چین تحصیل 
کتب  و  منابع  چین  از  برگشت  در  و  کرد 
بودایی زیادی با خود به ژاپن آورد در میان 
نوشته هایی که او با خود از چین آورد برگه 
ای وجود داشت به عرض سی و سه سانت 
و طول ۵۰ سانتیمتر که سه در حاشیه این 
بندر  نوشته است سال ۱۲۱۷ گوانژو  کاغذ 
زیتون با 3 نفر خارجی مالقات کردم و از 
آنها خواستم که به خط خود چیزی برایم 

بنویسند آنها این را نوشتند.
گفته  بانموجی  نان  دستخط  برگه  این  به 
بودند یعنی خط مردمان بیگانه جنوبی، او 
فکر می کرد که این نوشته بخشی از سوترا 
)سوره کتاب( بودایی است و او قصد داشت 

این سوغات را به راهب دیگر این دوره یعنی 
راهب میوئی اهدا کند که سال ۱۲۰3 تصمیم 
و  سختی  دلیل  به  اما  برود  هند  به  داشت 

مشکالت نتوانست.
استادش  عالقه  دلیل  به  سی«  »کی  راهب 
به هند و بودا تصور می کرد این خط به زبان 
کتاب مقدس بودا است و به همین خاطر برای 
استادش که به سفر به هند عالقه داشت به 
عنوان سوغات به ژاپن آورد. تا اینکه در سال 
۱۹۰۹ دکتر هاندا فارسی بودن آنرا شناخت 
ارتباطی  و  است  فارسی  اشعار  متوجه شد  و 
که  جایی  کوانژو  ندارد.  هند  یا  بودیسم  با 
آن  در  بود  کرده  مالقات  را  ایرانیان  کهسه 
زمان یک بندر بازرگانی بین المللی بود و در 
واقع سوداگران گران پارسی کسانی بودند که 
کهسه با آنها مالقات کرده بود زیرا ایرانیان در 

حال ساختن شهرک در گوانجو بودند 
چهار بیت اول:

جهان ُخرمی با َکس نماند 
 فلک روزی دهد، روزی ستاند

با  گرگانی  اسعد  فخرالدین  رامین  و  ویس 
اندکی اختالف 

جهان یادگارست و ما رفتنی
 بمردم نماند به جز مردمی

فردوسی )در بعضی نسخه به گیتی نماند بجز 
مردمی نوشته شده است(

چهار بیت دوم
گر در اجلم مساهلت خواهد بود 

روشن کنم این دیده بدیدار تو زود
 پس )گر( به خالف گردد این )چرخ( کبود

بدرود تو از من و من از تو بدرود
با جامع  این متن دقیق شعر است منطبق   
التواریخ اما در دستخط مذکور چون رباعی یا 
4 بیت دوم حالت خط کوفی داشت به یقین 
خوانده نشده بود و چند نفر آنرا با چند تعبیر 
متفاوت خوانده بودند به ویژه بیت سوم که به 
بود.  شده  خوانده  دیگر  مختلف  صورت های 
اما اکنون در خوانش این دستخط پارسی با 
توجه به ابیات شاهنامه و ویس رامین و جامع 

التواریخ هیچگونه ابهامی باقی نمانده است.

متن شاهد هستیم.
انتشارات  توسط  شده  منتشر  تصحیح 
موقوفات افشار مانند چاپ روسیه بر سه 
تفاوت  این  با  است؛  استوار  دست نویس 
که در چاپ روسیه، دست نویس آکادمی 
گرفته  قرار  تصحیح  اساس  روسیه  علوم 
دست نویس  ابتدا  تصحیح،  این  در  اما 
دو  اختالفات  گرفته،  قرار  اساس  بهار 
در  آن  با  ل(  و  )ک  دیگر  دست نویس 
از  سپس  است.  شده  ذکر  صفحه  پای 
افتادگی  بهار  دست نویس  که  جایی 
دست نویس  ناچار  به   ،)4۲ )ص  دارد 
لنینگراد از روی متن چاپی )ص 4۰۷( و 
بدون مقابله با اصل دست نویس، اساس 
دست نویس  و  گرفته  قرار  تصحیح  کار 
کمبریج با آن مقابله و اختالفات در پای 
که  مورادی  در  است.  شده  ذکر  صفحه 
بر  اساس  دست نویس  ضبط  نادرستی 
دیگر  براساس  متن  بود،  مسلم  نگارنده 
تصحیح  در  شد.  تصحیح  دست نویس ها 
در  که  شهرها  به  مربوط  الفبایی  بخش 
پایان کتاب به عنوان پیوست آمده، تنها 
دست نویس این بخش یعنی دست نویس 
لنینگراد، در اختیار نبود. از این رو به ناچار 
متن با تمامی کاستی هایی که در ضبط 
کلمات داشت، از روی چاپ روسیه نقل 

شده است.
گزارش ابن محدث تبریزی درباره ترکان 
به روشنی نشان می دهد با وجود اینکه 
قرن  دو  حدود  ترک  ایالت  نخستین 
خراسان  وارد  غزنوی  دوره  در  و  پیش 
شدند و سپس راهی ری و آذربایجان و 
سلجوقی  سلسله  حتی  و  شدند  همدان 
دوره مغوالن  در  و  پایه گذاری کردند  را 
و  تسلط سیاسی  این سرزمین ها  بر  نیز 
نظامی داشتند هنوز مردم تبریز و مراغه 
همانگونه  و  نمی شناختند  ترک  را  خود 
جغرافی  قزوینی،  محمد  بن  زکریا  که  
در  تبریزی،  محدث  ابن  عصر  هم  دان 
با  که  العباد  اخبار  و  البالد  آثار  کتاب 
مشاهدات و تجربیات خود در سال ۶۷4 

هجری نگاشته است به صراحت شهادت 
می دهد که تا آن تاریخ تبریز از دستبرد 
ترک ها محفوظ مانده است:  »منجمین 
آفتی  ترکان  از  را  تبریز  که  اند  گفته 
نخواهد رسید، چه طالع آن شهر عقرب 
است و مریخ صاحب آن است وتاکنون 
حرف ایشان را راست آمده است، چه از 
از  شهری  هیچ  آذربایجان  بالد  جمیع 
دستبرد ترکان محفوظ نمانده است جز 

تبریز...« 
درباره  تبریزی  محدث  ابن  روی  هر  به 
های  قبیله  »ترک  می نویسد:  ترکان 
بیشمار  قوم ها  نام  تفصیل  و  بسیارند 
یکدیگر  بر  همه  طبع  و  خوی  اما  است 
را  اند که فرزندان  نزدیک است. جمعی 
بفروشند و دختران را سر برهنه دارند و 
آن  کند،  دختری  سِر  بر  ِمقنعی  که  هر 
چون  و  دهند.  وی  به  زنی  به  را  دختر 
و  بیاورند  ِمسین  بتی  خورند  سوگند 
پاره ای  کاسه ای بزرگ پر آب کنند و 
و  کنند  زنی حاضر  آِن  از  شلواری  و  زر 
گویند هر که این سوگند را بشکند رسوا 
درازموی  و  باشند  نیکوروی  بیشتر  باد. 
بالغ شدند  را چون  و پسران  تیرانداز.  و 
از پیش خود به در کنند و در صحراها 
نشینند و گوشت خورند و نبات نخورند. 
گویند هر که نبات خورد چون گیاه کم 
عمر باشد. و در میان ایشان علم و ِحلم 
باشند.  مولِع  غارت  و  نَهب  بر  و  نباشد 
ابلیس  با  را  ایشان  قیامت  روز  گویند 
بیند  را  ایشان  چون  ابلیس  و  سپارند 
آدم  به  را  قوم  این  الهی!  گوید:  درماند 
فرست که از وی زاده اند. فی الجمله به 
صورت آدمی اند و سیرت دد و دام دارند 

و از قتل باک ندارند.« صفحه ۱8 و ۱۹
تبریزی  محدث  ابن  از  الدنیا  عجایب 
و  تصحیح  با  هفتم(  قرن  اول  )نیمۀ 
ترجمۀ  و  مالطی  نویدی  علی  تحقیق 
مقدمه و تعلیقات چاپ مسکو از محسن 
افشار،  محمود  دکتر  انتشارات  شجاعی، 

چاپ اول، بهار ۱3۹۷

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

مرکز آرشیوی اسناد و نسخ خطی ارمنستان 
کهن  دست نوشته های  بنیاد  عنوان  با 
ارمنی  به   )Matenadaran( ماتِناداران 
انگلیسی  به  و   )Մատենադարան(
 Mashtots Institute of Ancient(
بنیادهای  از  ایروان  در   )Manuscripts
پرمایه  گنجینه های  از  و  ارمنستان  برجسته 
جهان و مایه سرافرازی این کشور است. نام 
کامل این بنیاد، ماتناداراِن مسروپ ماشتوتس 
است که به نام ماشتوتس سازنده الفبای ارمنی 
نامگذاری شده است. ساختمان این بنیاد که 
 ۱۹۵۷ سال  در  گریکوریان  مارک  توسط 
تپه ای  روی  بر  است،  شده  طراحی  میالدی 
خوش چشم انداز در شمال غربی شهر ایروان 
قرار دارد که کمتر گردشگری را می توان پیدا 
ایروان  از این مرکز،  نمود، که بدون مالقات 
را ترک کند. مجموعه ای از پله ها شما را به 
مخترع  ماشتوس،  مسروپ  مجسمه  سمت 
الفبای ارمنی )در سال 3۹۶ میالدی( سوق 
می دهد. در کنار آن مجسمه شاگرد مسروپ 
را  که دستش  است،  ماشتوس ساخته شده 
با اشاره کرده به مدرس خود باال نگه داشته 
است و در کنار او زانو زده است. حروف الفبای 

مراکز آرشیوی ایران فرهنگی در قفقاز:

وان وان ایر ماتنادارانماتناداران ایر
ارمنی بر روی دیوار پشتی حکاکی شده است. 
اندود  بزرگ مس  درهای  از  ورود  به محض 
شاهد موزاییک نبرد »آوارایر« می شوید، که 
یک  این  است.  کرده  تزیین  را  ورودی  هال 
محسوب  ارامنه  برای  مهم  بسیار  رویداد 
 4۵۱ سال  می  ماه   ۲۶ در  که  می شود، 
میالدی آنها برای مقابله با دشمنان خود به پا 
خواستند. بر روی دیوار رو به رویی قاب سه 
لوح ای است، که توسط هوهانس خاچاطریان 
روی  بر  آبرنگ  با  جهان  سرشناس  هنرمند 
متفاوت  دوره   3 آن  است.  شده  نقاشی  گچ 
از تاریخ و فرهنگ ارامنه را نشان می دهد. در 
این مرکز میراث فرهنگی، نسخه ها و اسنادی 
را می توان پیدا کرد که اصل آنها هم اکنون 
ترجمه های  طریق  از  فقط  و  نیست  موجود 

ارمنی قابل پیدا کردن است.
این بنیاد دارای یکی از نامورترین گنجینه ها 
پیرامون  و  است  باستانی  دستنوشته های  از 
زبانهای  به  ارزشمند  دستنوشته  هزار   ۱۷
ارمنی، فارسی، یونانی، عربی، ُسریانی، التین، 
... در موضوعات  و  ژاپنی  اتیوپیایی، هندی، 
گیاه،  طب،  عرفان،  فلسه،  نجوم،  تاریخی، 
هسته  دارد.  وجود  آنجا  در   ... و  زیست 
نخستین این مجموعه صدها سال پیش در 
شکل  کلیسا(  )اوچ  اچمیادزین  اسقف نشین 
اچمیادزین  میالدی   ۱۷ سده  در  گرفت. 
دستنوشته ها  رونویسی  بزرگ  کانونهای  از 
زمان  با گذشت  بعدها  در مشرق زمین شد. 

مجموعه های زیادی از گوشه و کنار به این 
در  شوروی  دوره  در  شد.  افزوده  گنجینه 
سیاست  به  توجه  با  میالدی   ۱۹۵۹ سال 
محدود کردن کلیساها، اسناد و نسخ موجود 
با سایر نسخ و  و  در اچمیادزین جمع آوری 
این  به  محلی  آرشیوهای  در  تاریخی  اسناد 
نسخ  مرکز  رسماً  و  شد  منتقل  ساختمان 

خطی ماتناداران افتتاح گردید.
در ارمنستان به غیر این مرکز، مراکز آرشیوی 
دیگر همچون ساقموساوانک، داتِو، ساناهین، 
هاقپات، ِگقارت، ِکچاریس، گالدزور، سیس و 
غیره نیز وجود دارد که بیشتر دارای اسناد 

ارمنی می باشند.
در بنیاد ماتنادارن حدود ۶۰۰ نسخه خطی 
زبان  به  تاریخی  سند  هزار   ۱۵ از  بیش  و 
علت  به  متاسفانه  که  است  موجود  فارسی 
غفلت پژوهشگران داخلی تا کنون فهرست 
نسخ  است.  نشده  برداشت  آنها  از  مناسبی 
استاد  توسط  جلد   ۱۲ در  فارسی  خطی 
پاپازیان ایرانشناس سرشناس ارمنی در اواخر 
فهرست  اوایل دهه ۶۰ میالدی  و  دهه ۵۰ 
نویسی شده که به علت سنتی بودن روش 
نگارش، تقریباً کاربردی نمی باشد. برخی از 
اسناد و فرامین پادشاهان ایران نیز تاکنون 
فرامین  عنوان  با  جلدی   ۶ مجموعه ای  در 
فارسی صفوی توسط پاپازیان و گوستیگیان 

به چاپ رسیده است. 
www.matenadaran.am :وبگاه بنیاد

حامد کاظم زاده ایرانشهر


