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 خبرها:

١ - - - - - - - 
 1392دی  19 - 2114ژانويه  19پنج شنبه  -گرينويچ :   18:11بی بی سی فارسی، به روز شده

 کردای که از واژه پیامک استفاده نمیمجری  تشکر حداد عادل از ضرغامی بابت اخراج

تلویزیون ایران  ٢غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتگویی با شبکه 

گزینی فرهنگستان های غیرفارسی را در گروه واژهشده برای واژههای بررسیها و معادلتعداد واژه

 .هزار واژه اعالم کرد ۵۴شده را تصویبهای هزار واژه و تعداد واژه ١٤حدود 

اسالم رکن مهمی از هویت ملی ماست ولی ما غیر از اسالم آقای حداد عادل در این گفتگو گفت: "

 "بخشد و آن زبان و ادبیات کهن فارسی است.کن دیگری داریم که به ما هویت میر

راه چاره آن ها افزود: "و سردر مغازهاو با اشاره به استفاده از اسامی خارجی بر روی کاالهای ایرانی 

مهری کرده است جنس نخرند، اگر ای که نسبت به زبان فارسی بیاین است که اوالً مردم از مغازه

 "ای به خط و زبان فارسی اهانت کرده و آن را الیق ندانسته، مردم هم او را الیق خرید ندانند.صاحب مغازه

، به کاربردن کلمات ٧٢ها و لغات و اصطالحات خارجی مصوب سال براساس قانون ممنوعیت بکارگیری نام

 .شود ممنوع استطور تولیداتی که داخل ایران عرضه میهای بیگانه در مکاتبات، همینو واژه

های های واژهبه گزارش سایت خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای حداد عادل تمسخر برخی از معادل

جامانده از دوره فرهنگستان زمان حکومت رضاشاه دانست و مسخره تی بهبیگانه از سوی مردم را عاد

 .کردن معادل "درازآویز زینتی" به جای "کراوات" را از جمله این موارد دانست

های فارسی مصوب فرهنگستان را عادت مردم به استفاده او دلیل عجیب و غریب بودن برخی از معادل

های تقاد از برخی از خبرنگاران و مجریان تلویزیون در به کار بردن واژههای بیگانه دانست و با اناز واژه

های مصوب فرهنگستان را های صبحگاهی تلویزیون، مجری برنامه واژهبیگانه گفت: "در یکی از برنامه

 ."این مسخره کردن زبان یک ملت استکرد، که مسخره می

نامه تلویزیونی گفت: "من از آقای ضرغامی تشکر به گزارش سایت رسمی آقای حداد عادل، او در این بر

 کرد و به رغم تذکرکنم که یکی از کارکنان را که به جای پیامک از اس ام اس در تلویزیون استفاده میمی

 همچنان اصرار به تکرار داشت او را برکنار کرد."

تنی که با عنوان "اصول و فرهنگستان سوم که پس از انقالب ایران فعالیت خود را آغاز کرده است، در م

تبر های معهای فارسی تبار که در فرهنگشر کرده است می نویسد: "همه واژهضوابط واژه گزینی" منت

های عربی تباری که یا در فارسی امروز تداول دارند و یا دسـتِکـم در چند امروز ضبط شده اند، همه واژه

هایی که تبار هندی یا اند، همه واژهن پنجم، به کار رفتهتا اواخر قر متن معتبر نظم و نثر فارسی، عمدتاً 
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در متون تخصصی معتبر به اند یا ترکی یا یونانی یا مغولی و مانند اینها دارند و در فارسی امروز متداول

اند، هر واژه اروپایی که در میان عموم فارسی زبانان متداول باشد و در زبان مبٔدا واژه بسیط کار رفته

سازی فارسی اعمال فرایندهای واژه آن چنان باشد که مانع ازدر غیر این صورت، ساختار صرفی  وباشد 

 فارسی هستند."« بر روی آن نشود

های بیگانه چرا فقط برای "زبان های فرهنگستان سوم در پذیرش واژهپرسند که معیاربرخی منتقدان می

 رها معاف است؟های اروپائی" وضع شده و چرا زبان عربی از این معیا

گزینی و معادل یابی نیز با انتقاد بسیاری نگستان زبان و ادب فارسی در واژهمعیارها، ضوابط و رویه فره

برای برخورد با آشفتگی کنونی زبان فارسی و فقر از زبان شناسان و پژوهشگرانی رو به رو است که 

 .کنندپیشنهادهای دیگری را مطرح میسفه های علوم تجربی، علوم انسانی و فلدر عرصه زدائی از آن

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/01/140109_l41_language_book_hadad.shtml (erişim: 17.02.14) 

 

٢ - - - - - - - 
 ١٣٩٢همن ب ۵دیگربان، 

  :معاون فرهنگی سپاه پاسداران
 وظیفه سپاه و بسیج پاسداری از زبان فارسی است

های بسیج و سپاه را معاون فرهنگی سپاه پاسداران یکی از وظایف نیرو ،فرحمیدرضا مقدم

 .از زبان فارسی اعالم کرد« پاسداری»

گفته که سپاه و بسیج در حفظ و  ""بسیج فر روز پنجشنبه )سوم بهمن( به خبرگزاریآقای مقدم

 .دارند« موثری»احیای زبان فارسی نقش 

های نظامی تا کنون در زمینه حفظ زبان مشخصی به این تاثیرات نکرده و نگفته که این نیرو وی اشاره

 .اندداشته فارسی چه اقداماتی

های جمهوری اسالمی درباره زبان فارسی مقام« غفلت»فر در بخش دیگری از این گفتگو به مقدم

 .به زبان فارسی وارد شده است« فرهنگ بیگانه»اشاره کرده و گفته بر اثر این غفلت 

ین و مردم اما غفلت مسؤل ،کردندروزی مردم ایران به زبان فارسی افتخار می»این مقام سپاه افزوده 

 .«باعث شد تا این زبان به انزوا کشیده شود

ای چندی پیش خواستار تقویت زبان فارسی شده و نسبت به منزوی شدن این زبان علی خامنه

 .هشدار داده بود

ترین عامل و مهم« هجوم فرهنگی»های جمهوری اسالمی از غرب و فرهنگ غربی به عنوان مقام

 .برندیران نام میتغییرات فرهنگی و زبانی در ا

http://sorgulamazamani.com/
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ای های گستردهسال گذشته تالش ٣۴این در حالی است که روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران طی 

 .انداسالمی در میان ایرانیان داشتهـبر گسترش زبان و فرهنگ عربی

erişim: 17.02.14)( http://www.digarban.com/node/16598 

 

٣ - - - - - - - 
 ١٧:٣٩ - ١٣٩٢/١١/٧تاریخ مخابره:  2222873خبر گزاری مهر، کد خبر: 

 در نشست اعضای فرهنگستان زبان فارسی مطرح شد؛
 آموزش زبانهای مادری در استانها بوی توطئه می دهد/ همه چیِز آموزش صرف کنکور شده است

ب فارسی با مخالفت در موضوع آموزش زبان مادری به وسیله آموزش اکثریت اعضاء فرهنگستان زبان و اد

و پرورش در استانها که اخیرا از سوی دولت اعالم شده است این مسئله را تهدیدی جدی برای زبان 

 .فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان عنوان کردند

ریزی یان رئیس سازمان پژوهش و برنامهالدین بهرام محمدبه گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم محی

آموزشی کشور ظهر امروز دوشنبه هفتم بهمن در نشست وزیر آموزش و پرورش با رئیس و اعضای 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سخنانی با تاکید بر قرار گرفتن ساعاتی رسمی در برنامه درسی 

ر از این درسی را با عنوان زبان و ادبیات مدارس برای موضوع گفتگو، کتابخوانی و انشاء گفت: پیشت

کردیم که موضوع انشاء نیز به صورت تلفیقی با آنها ساعته در مدارس تدریس می 4فارسی به صورت 

شد اما در طرح جدید که در انتظار تصویب شورای عالی آموزش و پرورش است بحث انشاء و دیده می

 کتابخوانی به صورت مستقل دیده شده است.

االسالم محمدیان به موضوع رسم الخط زبان فارسی نیز اشاره کرد و گفت: پیمان ما رعایت رسم  حجت

فرهنگستان است و من هم به این موضوع تعصب دارم البته استثناهایی هم بود و در این زمینه   الخط

های درسی ببرای ترویج زبان فارسی در کتافرهنگستان قبال به ما مجوزهایی داده بود. جدای از این 

واژه بیگانه از کتابهای درسی به ویژه از کتابهای علوم پایه انتخاب کردیم و به فرهنگستان دادیم  811نیز 

؛ هر چند که برخی از مولفان ما به که امیدواریم به زودی بررسی شوند و معادل آنها به ما معرفی شود

 اند.نش هم زدهدلیل نیازی که داشتند در تالیف کتابهای درسی دست به گزی

وی به موضوع ویرایش نیز اشاره کرد و گفت: تمام کتابهای درسی ویراستار خودش را داراست اما گاهی 

مان به این موضوع کم شود با این حال اگر مطلب خالف واقعی شلوغی کارها باعث می شود که ما توجه

شود هر چند که به اعتقاد من در کتابهای درسی از حیث ویرایش دیده شود، ویراستار آن جریمه می

 گردد.برخی از موضوع ویراستاری به سلیقه ویراستار بر می

عنوان کتاب  1151گویم که رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور ادامه داد: من نمی

درسی بدون مشکل است اما اولویت اصالح ما با کتابهای تازه و جدیدمان است که کمک شما را نیز 

 طلبد.یم
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هایش از فرهنگستان زبان و ادب فارسی پرداخت و گفت: من وی در ادامه به طرح برخی از درخواست

ای انجام دوست دارم فرهنگستان به ما بگوید که در مورد روش علمی آموزش زبان فارسی چه مطالعه

ستان کتابهای درسی ما در سالهای اخیر برای کشور افغانای برای آن دارد. داده است و چه مرامنامه

هر چند که در این موضوع با دوستان افغان اختالف نظرهایی هم داشتیم اما در مجموع به  تالیف کردیم

 این نتیجه رسیدیم که متن قابل اتکا و استنادی برای موضوع آموزش زبان فارسی وجود ندارد.

ر تاجیکستان اشاره کرد و حجت االسالم محمدیان همچنین به موضوع انتشار کتابهای درسی پایه د

در حال حاضر تاجیکستان از ما خواسته است تا کتابهای درسی دوره های ابتدایی اش خاطرنشان کرد: 

اما سئوال من این است که چه حمایتی از ما در این زمینه خواهد شد. ما با  را نیز تالیف و منتشر کنیم

ما چیزی نصیبمان نشد. امیدواریم فرهنگستان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مذاکراتی داشتیم ا

های وزیر آموزش و پرورش با کشورها و بتواند به ما کمکی بکند. به ویژه اینکه در بسیاری از توافقنامه

 سازمانهای مختلف موضوع آموزش زبان فارسی دیده شده است اما روش مدونی برای آن نداریم.

م دانینیز برای ما قابل توجه است و نمیزبان فارسی در ایران وی ادامه داد: موضوع سیر تکوینی آموزش 

 ای در مورد آن نشده است.چرا هیچ مطالعه

 مالک آموزشی زبان فارسی؛ زبان معیار فارسی است

با اشاره به اظهارات محمدیان و با  در ادامه این نشست حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب فارسی 

شود گفت: موضوع آموزش زبان وضوع آموزش علوم چندان جدی گرفته نمیتصریح بر اینکه در کشور ما م

های اصلی ما در بنیاد سعدی است. کل نیروی سازمان فرهنگ فارسی به غیر فارسی زبانان از برنامه

نفر بوده اما  11و ارتباطات اسالمی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در سالهای گذشته 

ایم و یک معاونت آموزش و پژوهش برای آن نفر را برای این منظور در نظر گرفته 211عدی ما در بنیاد س

 ایم که امیدوارم به کار شما نیز بیاید.تدارک دیده

وی ادامه داد: مشخصا در پاسخ به آقای محمدیان باید بگویم معیار آموزشی ما در حوزه زبان فارسی، 

دیگری هم هستند که جایگاهشان معلوم است اما آنچه باید زبان معیار فارسی است البته زبانهای 

 آموزش دیده شود زبان فارسی است.

 واکنش منفی اعضای فرهنگستان زبان به موضوع آموزش زبانهای محلی

در ادامه این نشست محمد علی موحد عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در سخنان کوتاهی با 

این نشست به موضوع آموزش زبانهای محلی توسط دولت اشاره کرد و اشاره به مباحث مطرح شده در 

گفت: دولت باید از مداخله مستقیم در آموزش زبانهای محلی و بومی خودداری کند ما زبان معیاری داریم 

که زبان رسمی ما است اگر دولت بخواهد آن را فراموش کند و به حوزه زبانهای محلی وارد شود کار ما 

 زار است.
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 های ُبنجل توسط آموزش و پرورشروایت مرادی کرمانی از خرید کتاب

هوشمند مرادی کرمانی دیگر عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این نشست در سخنانی با 

ام که در مدارس ما دانش آموزش اشاره به مسئله کتابخوانی در مدارس گفت: من تاکنون کمتر شنیده

ا جذابیت ندارد و باشد علتش هم آن است که کارهای عرضه شده در کتابخانه هگریزان از کتابخوانی ن

 های خاص خریداری شده است.بر مبنای سلیقه

مولف و روی دست آنها  موزش و پرورش کتابهای انباری، بیوی گفت: خیلی از ناشران به ما می گویند آ

 ت.آور اسکنند که تاسفها خریداری میکتابخانه مانده را برای

 نگاه تاسف انگیز به کنکور

حسین معصومی همدانی دیگر عضو فرهنگستان زبان نیز در این نشست در سخنانی اظهار داشت: 

ایم دانش سالهاست که در نظام آموزش و پرورش ما موفقیت را در پشت سر گذاشتن کنکور معرفی کرده

شود در این وضعیت وقتی صحبت می آموز امروز ما وقت ندارد تا مطالعه کند و همه چیزش صرف کنکور

کند و پاسخی که از وفقیت در کنکور چه کمکی به من میگوید انشاء برای مشود، او میاز انشاء می

 محیطش می گیرد این است: هیچ.

دهیم میوی ادامه داد تا وقتی چنین نظام آموزشی داریم و به خوب گفتن و خوب نوشتن در آن پاداش ن

ها باید دانش آموز را وادار کرد چرخد. منظور من این است که در همه رشتهاشنه میدر بر روی همین پ

 تا بنویسد.

 در زبان مادری تنها پژوهش کنیم

محمد دبیر مقدم دیگر عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این نشست به موضوع آموزش زبانهای 

بسیاری  ر علمی انجام دادن روی این زبانهاست.محلی اشاره کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد پژوهش و کا

های متعددی هستند که اگر قرار باشد یکی را برای آموزش انتخاب کنیم ها و گویشگونه از آنها دارای

 مطمئنا با مسائل و مسائل زیادی همراه خواهیم شد.

 حد آموزش زبان مادری تعیین شود

اشاره به موضوع مورد توجه دبیر مقدم گفت: دولت  بهاءالدین خرمشاهی دیگر عضو فرهنگستان نیز با

ای و به چه شکلی این مسئله باید آموزش داده تایید کند و بگوید تا چه اندازه باید حدود زبان مادری را

 شود.

ر رسم الخط کتابهای وی به رسم الخط کتابهای درسی اشاره کرد و گفت: شیوه فعلی آموزش و پرورش د

 تهی باید به آن فرصت داد.دهد مندرسی جواب می

 کنند عالقه به یک قومیت یعنی تحصیل با زبانشبرخی فکر می

کنند ای فکر میعدهسلیم نیساری دیگر عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این نشست گفت: 

نس اما در ایران شعالقه به یک قومیت یعنی تحصیل با زبان آن قوم اما این موضوع بسیار خطرناک است 

ایم که یک فردوسی بزرگ توانسته پایه محکمی برای زبان فارسی ایجاد کند و ما امروز در کنار داشته

 دین اسالم به داشتن چنین زبانی مفتخر شویم.

http://sorgulamazamani.com/
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عمل کنیم که در ادامه دچار مشکالت متعدد  در بحث آموزش زبان مادری نباید طور نیساری تاکید کرد: 

 .شویم

 رسدمادری بوی توطئه به مشام می در بحث آموزش به زبان

موضوع آموزش زبان فتح هللا مجتبایی دیگر عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این نشست 

شک ندارم که این موضوع از خارج به ایران آمده است و گفت:  مادری در کشور را امری وارداتی نامید

تان تجربه شد و امروز هم انگلستان و کشورهای قبل از این در هندوستان نیز این مسئله توسط انگلس

 .شمالی ما هستند که می خواهند این مسئله را به ایران وارد کنند

بهترین وسیله برای عقب نگه داشتن یک ملت بی توجهی به زبان آن است اگر بخواهیم وی ادامه داد: 

به طور حتم به گذشته برگشت زبانهای مادری مان را به عنوان زبان علمی و آموزشی به کار ببندیم 

 .آیدخواهیم داشت و این موضوع خطرناک است و از آن بوی توطئه می

مواظب باشیم که مبادا از کیسه در پایان این نشست غالمعلی حداد عادل نیز در سخنانی تاکید کرد: 

 .یمسرمایه های ملی مان همچون زبان فارسی برای پیروزی های موقت و بی حاصل جناحی خرج کن

http://www.mehrnews.com/detail/News/2222873 (erişim: 17.02.14) 

 

١ - - - - - - - 
 ١٤:٣٢ - ١٣١٩آبان  ٢٣، ٦١٤٣١فرارو، کد خبر: 

 !انتقاد از حضور زنان قدبلند در کنگره شمس تبریزی 

كه هفته گذشته در تاالر شهید چمران  ینوشت: كنگره شمس تبريز ری اسالمیروزنامه جمهو

 را برانگیخت. یهائتا بیستم ادامه يافت، اعتراضدانشگاه ارومیه آغاز شد و 

 جبغیرمتعارف و تع یهاان دست اندركار كنگره به لباسو همچنین ملبس شدن بانو یگریتبلیغ صوف

 یرا زير سئوال برده و پرسشها یالمللاين كنگره بین یهستند كه برگزار یبرانگیز از جمله موارد

 .مطرح كرده است یمردم و فعاالن فرهنگ یرا از سو یفراوان

اين استان تعجب و  یهاها و جادهدر سطح شهرها، بخش یدر ابعاد چند متر ینصب صدها بنر تبلیغات

 ست.شركت كنندگان اين كنگره را برانگیخته ا یو حتمنطقه  یاهال ینارضايت

اند اما منابع آگاه ردههر چند مسئوالن، فقط هزينه اين بنرها را يك میلیارد و پانصد میلیون لاير اعالم ك

 دانند.یبسیار بیش از میزان اعالم شده م انجام گرفته را در اين زمینه یهاهزينه

 یجمهوراز كشور  براي اجراي كنسرت و دعوت از يك گروه موسیقي یهمچنین صرف هزينه میلیون

 .اين كنگره بوده است یآذربايجان، از ديگر حواش

http://sorgulamazamani.com/
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كردند از ضبط تصاوير یمواقع تالش م یبود كه برگزار كنندگان برخ یو ابتذال به حد یوضعیت غیرعاد

 اين گروه ممانعت به عمل آورند. یهابرنامه

اي تبلیغ شد در راستیكه در اين كنگره اجرا و پخش م یيهایاز موسیق یديگر برخ یاز سو

 .و دراويش بود یگریصوف

شركت كنندگان مراسم توسط  یسط بانوان دست اندركار و راهنمايتو یآذر یمحل یهاپوشیدن لباس

كه در اين كنگره بويژه در مراسم افتتاحیه و اختتامیه آنان از ديگر اقدامات تامل انگیز و غیراسالمي بود 

 رخ داد.

محلي عجیب  یهاآرايش نامناسب و ملبس به لباسقد بلند با وجود دهها زن براساس همین گزارش، 

 یكه با روح برگزارغیراسالمي بود  یمبتذل كشورها یهاكننده مراسم یتداع یدر كنگره شمس تبريز

ا ت یشمس تبريزمنافات داشت. كنگره  یشمس تبريز یه و همچنین جايگاه كم نظیر عرفاناين كنگر

 ه برگزار شد.و ارومی یبیستم آبان ماه در خو

-%D8%A7%D8%B2-tp://fararu.com/fa/news/61035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AFht

-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1

-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF

(erişim: 17.02.14) %D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 

 

١ - - - - - - - 
 ٢٤: ٣٢ ٩٢شهریور  ١٧، 12198کد مطلب:  اختصاصی تیر پرس،

 در افسوس حذف نام تبریز از یک شعر فارسی

رخنه معیارهای متعصبانه و غلط پان ترکیسم در بین برخی از هموطنان آذری زبان ناشی از  /تیر پرس

حقوق حقه آذری زبانان در  ها برای القاء توقعات پان ترکیستی به عنوانهای ذلیالنه پان ترکیستتالش

دانند و ایران است. امروز بسیاری از آذری زبانان که خود را مانند هر ایرانی مفتخر به ایرانی بودن می

دهند عمال توقعات پان ترکیستی دارند. امروز خبری مبنی بر تفکر پان ترکیستی را مورد انتفاد قرار می

 .شد که بسیار جای تامل و ایراد داردحذف یکی از اشعار کتاب ششم دبستان منتشر 

http://sorgulamazamani.com/
http://fararu.com/fa/news/61035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fararu.com/fa/news/61035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fararu.com/fa/news/61035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fararu.com/fa/news/61035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4


 

sorgulamazamani.com 8 

 

است که در « ای در دریای دریای زبان فارسی»شعر مذکور اثری از دکتر غالمعلی حداد عادل به نام 

 :آیدمدح زبان فارسی سروده شده است. در یکی از ابیات این شعر چنین می

 کابل و تهران و تبریز بخارا و خجند

 ور و هریجمله ملک توست تا بلخ و نیشاب

نهایت آنچه که نگاه پان ترکیستی به این شعر موجب اعتراضات ناحق و فشارهای مداومی شد که در 

شد اتفاق افتاد. با عقب نشینی مسئولین تحت فشار تفکرات پان ترکیستی، تبریز عزیز از این نباید می

 …بیت غرور آفرین حذف شد و شعر به جلد پشتی کتاب انتقال یافت. افسوس

-%D9%86%D8%A7%D9%85-http://www.tirpress.ir/%D8%AD%D8%B0%D9%81

-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AA

(erişim: 17.02.14) %D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/12198-%D8%B4%D8%B9%D8%B1 

 

٦ - - - - - - - 
 19:15 (3757586) 80983306کد خبر:  1392.11.17تاریخ خبر:  ،ایرنا

 آیا زبان غنی پارسی بیگانه است؟

زین قند پارسی که به بنگاله می رود/ شکر »خسرو معتضد پژوهشگر تاریخی و سیاسی، پس از بیت 

 .زبان پارسی پرداخته استبه روزگار کنونی « شکن شوند همه طوطیان هند

http://sorgulamazamani.com/
http://www.tirpress.ir/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/12198
http://www.tirpress.ir/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/12198
http://www.tirpress.ir/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/12198
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کردند که چون و غنی پارسی را به قند تشبیه می وی افزوده است: در این زمانی زبان کهن و شیرین

به بنگاله رود شیرین و شکر شوند همه طوطیان هند. سلطه انگلیس بر هند این ارتباط را قطع کرد. 

ای بود. هایشان نیز به این زبان قارهمهسرودند و ناسالطین آل عثمان به فارسی شعر میزمانی دراز 

زمانی طوالنی در هند شاعران پارسی گوی چون عرفی شیرازی و امیرخسرو دهلوی صدرنشین 

مجالس بودند و در تاج محل و مقابر بیشتر سالطین گورکانی هند و همسران آنان )که یکی از آنان از 

 .نوشتندها را به زبان فارسی میکتیبهبه همسری جهانگیر در آمد(  اهالی قریه تهران بود و

 1822آموختند و نخستین روزنامه پارسی زبان در هند آن هم به سال روزگاری هندوان، پارسی می

 .میالدی نشر یافت

ر محرم، مراسم روضه خوانی زمانی در دربار دکن، نظام دکن فرمانروای آن ایالت که از اهل تسنن بود د

روضه خوانان را از کرد و خطبا و وعاظ و داء حسین بن علی)ع( برگزار میلشهزنی برای سیداو سینه

کرد که بیایند و به زبان پارسی روضه بخوانند یا در رثای حسین بن علی)ع( داد سخن ایران دعوت می

 .دهند و اشک از چشم سنی و شیعه فرو بارند

زبان فرهنگی بود و ره بانان )ناخدایان(  در دورانی زبان پارسی تا چین و هند و سوماترا چون زبان عربی،

 .دادند و سکان و ادوات دریانوردی همه نام پارسی داشتی دریانوردی را به زبان پارسی میدستورها

 

و قرونی پیش از آن روزگاری اشعار فردوسی و خیام و حافظ و سعدی در سراسر آسیا خوانده می شد 

اعر پارسی زبان در اطراف دربار خود گرد آورده بود که سلطان محمود غزنوی در شهر غزنین چهارصد ش

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطبوعات پارسی زبان در هند و مصر و قفقاز و طبع آزمایی کنند. 

صفحه ای پاکیزه و نفیس حبل المتین در هنگ  24و از آن میان هفته نامه  عثمانی نشر می شدند

و عراق و سوریه و جزیره مالت و سراسر عثمانی و قفقاز نماینده  کنگ و ماکائو و عراق عرب و مصر

 .فروش و خریدار داشت

پارسیان هند، هندوان را به زبان پارسی رطب اللسان کرده و اغلب رجال بزرگ هند مانند نهرو و لیاقت 

گفتند، تا خواندند و به فارسی سخن میموالنا ابوالکالم آزاد، مثنوی میعلی خان و محمدعلی جناح و 

 .گفتندبان فارسی در مجامع جهانی سخن میآنجا که برخی روسای جمهور مصر به ز

رانند واژگان اروپایی به کار ای که بر زبان مینمان در هر جملهبر ما چه گذشته است که روشنفکرا

 .دیگر و واژه کنسل به جای به هم خوردن در صفحات جراید مان راه یافته است و هزار مورد برندمی

ما را چه رسیده است که خواهشا، گاها، تریب، فالنی جواته، ]یعنی بی فرهنگ است[، خفن و امثال 

گوییم که به می« بزرگه وار»با سکون « زرگ وارب»بریم و به جای ی مان به کار میآن را در صحبت ها

 .معنی دستگاه گوارش بزرگ است

استکهلم که از اهالی مازندران است پارسال در ما را چه رسیده است که سفیر سابق ایران در 

تلویزیون ساری با تفاخر می گفت: در یک مهمانی با حضور همه ایرانیان مقیم سوئد که تعدادشان به 
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نفر می رسید سخن راندن به زبان پارسی را قدغن کردم و دستور دادم تمام مدعوین به گویش  511

 !!گیلکی و مازندرانی صحبت کنند

 )    یادشان است که در برنامه نوروزی تلویزیونی ساری فرمودند خودشان(

گذراند در جلسات انجمن فارسی حرف زدن ه است که انجمن شهر رشت مصوبه میبر ما چه رسید

 !قدغن است

بر ما چه گذشته است که در دادگاهی در یک مرکز استان به وکیل حقوقی که موکلی محلی داشته 

 .پذیرند و باید به زبان محلی صحبت کندبان را نمیاند وکیل پارسی زگفته

ها، ها، فرانسوینند انگلیسیهای کامال مجزا از هم ماایاالت متحده آمریکا ملل و قومیتدر کشور 

ها، ها، اوکراینیها، روسها، هلندیها، سوئدیها، نروژیها، ایتالیاییها، چینیها، آلمانیایرلندی

ن، سرخ پوستان، ، مردمان هاوایی، مردمان اسپانیولی زبان، مردمان پرتغالی زباها، سیاه پوستانژاپنی

تونی و لتونی ها، مردمان قطب شمال، مردمان اسها، ترکا، عربهها، تبتیها، ترکمنایرانیان، افغانی

اند و ر قرن گذشته به آنجا مهاجرت کردهها، خالصه از تمام ملل و نحل کره زمین دو لیتوانی، فنالندی

کنند. آیا زبان رسمی آمریکا فقط زبان انگلیسی است یا در هر محل مردمانی که ملت زندگی می

ها، در مراجعه به ادارات ها، مدارس، دانشگاها را تشکیل میدهند مجازند در دادگاهایاالت متحده آمریک

یتی ن و گویش محلی و والزبا 541دولتی و ... به زبان مادری خود صحبت کنند؟ هندوستان دارای حدود 

 31ای دارد اما به رغم نصایح گاندی و رهنمودهای دولت هند حدود زبان گسترده منطقه 14است و 

سال پیش یک زبان واحد رسمی یعنی زبان انگلیسی را که دیگر در هند زبان انگلیسی نیست، بلکه 

ی است برگزیدند. البته هر زبان اداری و سیاسی و حقوقی و فنی و دانشگاهی و صنعتی و اقتصاد

ا تدریس هایالتی خود هم برود و در دانشگاهکس که میل دارد می تواند دنبال آموختن زبان والیتی و 

شود اما زبان رسمی دولتی و محاکم و دیپلماتیک انگلیسی است و کارمند و دیپلمات و معلم و می

 .ماندله عقب میه انگلیسی نداند از قافافسر و مهندس و وکیل دادگستری ک

چه اصراری وجود دارد که زبان غنی و گسترده پارسی که زبان اداری و رسمی و سراسری کشور 

 1411ایرانیان از هر قوم و نژاد چنان در طول این پنج هزار سال به ویژه از است به انزوا رانده شود؟ 

نشدنی و ت کار بسیار اند که تفکیک ایرانی بر حسب قومیسال پیش به هم آمیخته و عجین شده

های شیرین شنیده خانواده از هر نژاد و قومی گویش روم و در هرمن هر کجا می عجیبی است.

شود. چه خوب است در این مورد، اندکی مطالعه شود و اینسان شیفته و فریفته تبلیغات کاذب می

 .رانند نشویمزها که از تبعیض در ایران سخن میورای مر

من با تمام »ریض روحی ضد ایرانی که اکنون به پابوس بیگانگان رفته بود گفته: زمانی یک خائن م

 ».وجودم به زبان فارسی کین می ورزم

که خط پیوند های جغدآسا زبان فردوسی و سعدی و حافظ و خیام و نظامی و مولوی را ذاریم این آدممگ

 .سازندها مردم قاره آسیا و شمال آفریقاست مشوه فرهنگی ما با میلیون
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 منبع: تهران امروز

 

http://www.irna.ir/fa/News/80983306/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D

8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%

8C_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F (erişim: 

22.02.14) 

 

٧ - - - - - - - 
 ١٢:۵۵ - ١٣٩٢شهريور    ٢٧ تاریخ انتشار:   ٢١٤١٩١کد خبر:  پایگاه خبری آفتاب،

 واکنش حداد به حذف شعرش از کتاب درسی

این شعرش که  اطالعی از حذف شعرش از متن کتاب درسی، دربارهغالمعلی حداد عادل با اظهار بی

 .برای زبان فارسی است، توضیح داد

ی حداد عادل که در کتاب فارسی ها عنوان شده بود: شعری از غالمعلچندی پیش در برخی رسانه

ششم ابتدایی درج شده و در آن تبریز جزو قلمرو زبان فارسی محسوب شده بود، امسال حذف شد. 

این شعر سال گذشته با انتقادهای فراوانی مواجه شد؛ لذا امسال از متن کتاب فارسی ششم حذف 

ر آن د« تبریز»نیز بیتی که کلمه  پشت کتاب شدهشد و به پشت جلد کتاب انتقال یافت. در شعر چاپ

 .آمده بود، حذف شده است

که گفته شده شعرش از متن کتاب درسی حذف شده رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره این

 .دانم چنین شده باشداست، به ایسنا گفت: اصلش را باید تحقیق کنم، چون بعید می

ی زبان زبان تبریز به عنوان گسترهصرعی هم از شهر ترکزبان فارسی در م او که در این شعرش درباره

ایم که زبان مردم تبریز فارسی است. گفته نشده در این شعر نگفتهفارسی یاد کرده است، گفت: 

ای زبان فارسی ای در دریای »گویم . در این شعر میاست زبان مادری مردم تبریز زبان فارسی است

که زبان فارسی زبان مادری است، شکی نیست، در این«. ن مادریدری/ ای تو میراث نیاکان ای زبا

آن بیتی که در آن تبریز . ی مردم ایران استگفته نشده است که زبان فارسی زبان مادری همهمنتها 

کابل و تهران و تبریز ». در این بیت گفته شده است که آمده است، ربطی به این بیت زبان مادری ندارد

را  این برخیدر این بیت تبریز آمده است. «. جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هریو بخارا و خجند/ 

اشتباه فهمیدند و فکر کردند شاعر منظورش این است که زبان مادری مردم تبریز فارسی است. در 

. یمگذارشان زبان ترکی است. به این زبان هم احترام میدانیم مردم آذربایجان زبان مادریکه میحالی

و زبان فارسی هم زبان رسمی  ها هم عزیز هستندآن زبانکنیم. زبان افتخار میی مردم آذریبه همه

 .ملت ایران است

احمد شاملو که از وزارت « کتاب کوچه»به گزارش ایسنا، حدادعادل همچنین درباره آخرین مجلد 

، اظهار کرد: فرهنگستان فرهنگ و ارشاد اسالمی به فرهنگستان ارجاع داده شده تا بررسی شود
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وظیفه ممیزی کتاب را برعهده ندارد. ما ممکن است کلیاتی درباره هر فرهنگی بگوییم، اما این را که 

چه کلماتی بیاید یا نه، وزارت ارشاد باید بگوید و وظیفه فرهنگستان نیست. البته اگر وزارت ارشاد از ما 

ها بوده، اما مسؤولیت ممیزی با گذشته هم این مشورتدهیم. در باره نظر میهمکاری بخواهد، در این

 .وزارت ارشاد است

که آیا مشخصا درباره این کتاب اطالعی دارید یا خیر، گفت: بله اطالع دارم و به او در پاسخ به این

 ها بپرسید.ایم. بروید از آنمان را هم به ارشاد دادهفرهنگستان ارجاع شده است. نظر مشورتی

http://aftabnews.ir/fa/news/210898 (erişim: 17.03.14) 

 

١ - - - - - - - 
 9:11 |  :ساعت : 24/10/1392 | تاریخ خبر : (3769881) 80993904 | ایرنا، کد خبر

 : استاد دانشگاه تاجیک
 ها را از فارسی دور کردسیریلیک تاجیک

زاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان گفت: خط روسی )سیریلیک( عبدهللا خواجه موسی دوشنبه ـ

ماندن تاجیکستان از پیشرفت و دور ماندن مردم فارسی زبان تاجیک از اقیانوس آثار غنی  باعث عقب

 .فارسی، اسالمی و ملی خود شده است

سال از استقالل تاجیکستان از  22اینکه زاده روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود موسی

شود اما تاکنون اقدام جدی از سوی نهادهای متولی این ظام کمونیستی شوروی سابق سپری مین

 .کشور فارسی زبان برای برگشت و جاری شدن خط فارسی یا نیاکان انجام نشده است

 411ه گذشته هزار و وی گفت: متاسفانه مقامات کشور بخصوص نهادهای علمی و فرهنگی در بار

دهند و این کوتاهی باعث سرزنش فرزندانمان در خود کاری انجام نمیاسالمی و ملی ساله اسالمی 

 .آینده خواهد شد

زاده افزود: محققین تاجیک غفلت زدگانی هستند که هیچ یک از آنها منابع علمی و تاریخی موسی

ت که عده زیادی از آنها با خط فارسی یا نیاکان اند و باعث تاسف اسنگرفته ل کامل فراخود را به شک

 .آشنایی ندارند

ثار دهند، تنها به آر باره آثار گذشتگانمان انجام میوی تاکید کرد: هر کار علمی که محققین تاجیک د

احترامی نسبت به گذشته ملت  مستشرقین روس و اروپایی برمیگردد که این موضوع یک نوع بی

 .تاجیک است

گفت: ما تاجیکان فارسی زبان به علت ناآشنایی با خط فارسی از اقیانوس غنی آثار و زاده موسی

تالیفات دانشمندان و فالسفه بزرگ ایران زمین نظیر ابوعلی سینا، رودکی، میر سید علی همدانی، 
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نورالدین عبد الرحمان جامی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی و احمد دانش بی اطالع هستیم و این 

 .تملت فارسی زبان مایه بسی تاسف اسی به افتخارات ناآگاه

زاده گفت: چرا در حالی که مستشرقین روس و اروپایی تالش کردند که تاریخ گذشته ما را با موسی

داریم ، در حالی که خود را میراث ما در این زمینه گام مثبتی برنمیزبان و خط اصلی مطالعه کنند اما 

 .کنیممعرفی میر این ملت بزرگ در جهان دا

این استاد دانشگاه گفت: بیشتر کشورهای خارجی به این خاطر به خط رسمی زبان مادری خود 

مسلط هستند با تاریخ ملت نیز آشنایی کامل دارند اما ما تاجیکان به علت دور شدن از خط نیاکان از 

 .فرهنگ و تاریخ خود آشنایی نداریم

خط نیکان دور و در این مدت با خط بیگانه سیریلیک مانوس شدند، سال از  81وی با بیان اینکه تاجیکان 

گفت: به یکباره نمی توانیم به الفبای نیاکان برگردیم و برای عملی شدن این برنامه باید بتدریج گام 

 .برداریم تا با مشکلی مواجه نشویم

ختیار نداریم نیز در اای ه خط الرسم فارسی امکانات گستردهزاده اظهار داشت: برای برگشتن بموسی

ای برای آموزش خط فارسی یکی از مشکالت اساسی است که در این مورد و نداشتن کادر حرفه

 .ضرورت دارد مقامات فرهنگی تاجیک از برادران ایرانی کمک گیرند

های گ و رادیو تلویزیون و دیگر رسانهاین استاد دانشگاه تاجیک گفت: وزارت معارف و علم، وزارت فرهن

کشور برای تحقق این مسئله مهم و سرنوشت ساز وظیفه سنگینی بر دوش دارند و نباید در این مورد 

 .کوتاهی کنند

زاده تصریح کرد: ساعتهای درسی که در مدارس برای آموزش خط نیاکان در نظر گرفته شده، موسی

و دانشگاههای بسیار ناکافی بوده و الزم است زمان بیشتری برای آموزش خط فارسی در مدارس 

 .تاجیکستان اختصاص داده شود

اند که در ایجاد خودشناسی ملی و رای ملت خود و دیگران تالیف کردهوی گفت: گذشتگان ما آثاری ب

 .احترام و مودت میان انسانها نظیر ندارند

های علمی ما را همچون دستور آموزشی برای وی تاکید کرد: غرب طی سیصد سال اخیر سرچشمه

نمو کشورشان مورد استفاده قرار دادند و به کشف آسمانها مشغول هستند اما ما بخاطر دور رشد و 

 .شدن از فرهنگ ملی خویش خیلی عقب هستیم

جمهوری اسالمی ایران بخاطر توجه به فرهنگ ملی خود ازجمله خط این استاد دانشگاه تاکید کرد: 

ر اسالمی در کشو 57این کشور در میان  حتی امروز رسمی از بزرگترین کشورهای منطقه شده است.

 د.وسعه دست یافته است که نظیر ندارای از رشد و تبخش اقتصادی به درجه

ها در ر برادر خود ایران در تمام زمینهتوانیم با کمک و مساعدت این کشوزاده تصریح کرد: ما میموسی

 .سطح بین الملل به جایی برسیم

http://sorgulamazamani.com/
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ای رشد کرده است که مجموع پیروزی انقالب اسالمی به درجه الس 34وی گفت: ایران سالمی طی 

محصوالت ناخالص آن به حدود یکهزار میلیارد دالر بالغ شده است و سطح زندگی این مردم به مراتب از 

توجه به فرهنگ ملی خویش دیگر کشور های اسالمی بهتر و خوبتر است که این موضوع مهم نتیجه 

 .است ازجمله خط فارسی

ها کمک و مساعدتشان را از ما د صمیمی باشیم آنها در تمام حوزهفزود: اگر ما با برداران ایران خووی ا

 دریغ نخواهند کرد.

http://www.irna.ir/fa/News/80993904/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D

B%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%8

4%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7

_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9

%D8%B1%D8%AF (erişim: 10.03.14) 

 

٩ - - - - - - - 
  :11:40 ساعت : 07/11/1392 تاریخ خبر:  (3798659) 81012766 کد خبرایرنا، 

  :عضو کمیسیون آموزش مجلس
 آموزش به زبان مادری پا گذاشتن روی جاده لغزنده است

زش به زبان طرح آموعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت:  -ایرنا  -تهران 

ایجاد تفرقه میان  مدارس بدون هر گونه بررسی و تحقیق در شرایطی که دشمنان به فکر مادری در

 .های دینی هستند، در حقیقت پا گذاشتن روی جاده لغزنده استاقوام و اقلیت

ریس وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: مساله آموزش و تدقاسم جعفری روز دوشنبه در گفت

ای برخوردار است که باید بررسی و تحقیق درباره نتایج مثبت و منفی آن به زبان مادری از اهمیت ویژه

 .را به کارشناسان تعلیم و تربیت از یک طرف و وزارت آموزش و پرورش از طرف دیگر واگذار کرد

مرزی و قومی وی ادامه داد: از آنجا که در کشور ما همواره تالش برای حفظ یکپارچگی وحدت ملی، 

ها قوم ایرانی قطع شود چگونه به ی را طی کنیم که رشته ارتباطی دهبوده است اگر قرار باشد مسیر

 .وحدت ملی دست خواهیم یافت

ر ما این های بزرگ کشواسالمی اظهار داشت: یکی از آسیب نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای

 .تخصص آنها ارتباطی نداردشوند که به هایی میاست که اشخاص وارد حوزه

های دینی و مذهبی ییس جمهور در امور اقوام و اقلیتجعفری تصریح کرد که اگر منظور دستیار ویژه ر

های رسمی، درسی هم به این مدارس این باشد که در کنار آموزشاز طرح آموزش به زبان مادری در 

 .مورد توجه قرار گرفته است قانون اساسی نیز این مساله 15موضوع اختصاص یابد در اصل 

http://sorgulamazamani.com/
http://www.irna.ir/fa/News/80993904/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/80993904/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/80993904/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/80993904/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/80993904/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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نداشته باشیم و  طرح آموزش و تدریس به زبان مادریجعفری اضافه کرد: اگر نگاه هنرمندانه و دقیق به 

تبعات منفی و مثبت این مساله را به لحاظ تربیتی، آموزشی، روانشناختی، اجتماعی، اجتماعی و 

 .لی خدشه وارد خواهد شدبه وحدت محاکمیتی مورد بررسی و ارزیابی قرار ندهیم، 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد که قصد من مخالفت با نظر 

های دینی و مذهبی نیست ییس جمهور در امور اقوام و اقلیتحجت االسالم یونسی دستیار ویژه ر

و امور حاکمیتی این باید ابعاد مختلف تعلیم و تربیت، رواشناختی، جامعه شناختی بلکه معتقدم 

 .مساله مورد توجه قرار گیرد

ای عمل کنیم نکته اشاره شده در سند تحول بنیادین آموزش و ادامه داد: اگر قرار باشد سلیقه جعفری

 .پرورش مبنی بر رسیدن به حیات طیبه انسانی حاصل نخواهد شد

طرح مسایل حساسی از این : به صالح کشور نیست، افزود هادامن زدن به قومیتبا بیان اینکه وی 

تواند میرا که اگر هنرمندانه طرح نشود باید قبل از هر اقدامی، بررسی و کنکاش شود چ دست

 .خسارت بار باشد

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی یادآورشد: اگر طرح آموزش به زبان مادری به 

ها را با مسووالن ود، تمامی دغدغهمی ارایه شکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسال

ی مجلس نیز در این گذاریم و در این بین کمیسیون امنیت ملو وزیر آموزش و پرورش در میان میمربوطه 

 .تری خواهد داشتقضیه چالش جدی

وی افزود: الزم است با نگاه دور اندیشانه و دور از احساسات یا کارهای ژورنالی به مساله آموزش به 

 .ری در مدارس پرداخته شودزبان ماد

کند و دشمنان ها قوم زندگی میین سوال مطرح است در کشوری که دهاکنون اجعفری اظهار داشت: 

اند، چرا باید با گام برداشتن به سمت تجزیه کشور، با دست خود مواره به دنبال تفرقه افکنی بودهه

 .شیمهای مختلف باایجاد اختالف میان اقوام و قومیتزمینه ساز 

چندی پیش حجت االسالم و المسلمین علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت 

ها از جمله مردم عرب خوزستان زش به زبان مادری برای سایر زبانهای دینی و مذهبی اعالم کرد: آمو

  .در دستور کار است

ون شود تا ای مدشتیم قرار شد برنامهش و پرورش داهایی که با وزیر آموزوی اظهار داشت: در نشست

های الزم وام هستیم و بعد از تدوین برنامهگیر رسیدگی به تدریس زبان اقاین مساله حل شود و پی

 .شودسط آموزش و پرورش نتیجه اعالم میتو

http://www.irna.ir/fa/News/81012766/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9

%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%

AF%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%B1

http://sorgulamazamani.com/
http://www.irna.ir/fa/News/81012766/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.irna.ir/fa/News/81012766/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.irna.ir/fa/News/81012766/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D

9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA (erişim: 22.03.14) 

 

١٤ - - - - - - - 
  ٢٤:٣٢ ١٣٩١ارديبهشت   11تاریخ انتشار: :  ٢١٢٤۵٤ عصر ایران، کد خبر

 روز ملی خلیج فارس روز غیرت ملی
 حمیدرضا شاکری نیاسر

ه "چو ایران نباشد، است و یادآور اینکدهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس روز غیرت ملی ایرانیان 

 تن من مباد".

فرهنگی و صفحات تقویم هر ملتی، عالوه بر نشان دادن روزها و گذشت زمان، بیانگر عالئق تاریخی، 

 باشد.ها میعقیدتی ملت

های وارد شده بر های جدید هر قوم، خاطرات افتخارآمیز، مصیبتهای تقویم، نسلبا ورق زدن برگ

نیاکان، روزهای تولد و وفات بزرگان را به یاد آورده و بدین ترتیب در مقابل جریان در حال گذر  اجداد و

 .کنندها را ماندگار میو شخصیت زندگی، یاد این روزها

دهم اردیبهشت ماه هر سال نیز از آن دست روزهایی است که انسان را به جستجو در پی این 

 این روز چیست؟که فلسفه نامگذاری دارد پرسش وامی

ها بیانگر این واقعیت است که ملت ایران، به دلیل ارج های روزها در تقویم ما ایرانیبررسی نامگذاری

ها، خواه در نهادن به جایگاه بشری و کرامت انسانی، روزها را به دلیل انتساب آنها به انسان

کنند و حتی بی، نامگذاری میهای مذهبی و دینی و خواه در روزهای تاریخی، فرهنگی و ادمناسبت

 شمارند.ام شخصیتی خاص، محترم میآنجایی که نامی از افراد نیست، روزها را به احتر

اما در این بین، روز دهم اردیبهشت ماه، به نوعی یک استثناست. دهم اردیبهشت، بدون هیچ 

 یرانیان است.انتسابی، ویژه غیرت ملی و تمامیت ا

 گ و زبان و دین خاصی تعلق ندارد.ای هیچ نژاد و قومیتی نداشته و به هیچ رناین روز، در دل خود، ردپ

های معمول در تقویم ایران دهم اردیبهشت ماه، روز خلیج فارس است. روزی که بر خالف بزرگداشت

ای از بزرگی دیگری نیست. روز خلیج اش نیز عاریهکند و بزرگیعزیز، نام فرد خاصی را تداعی نمی

 انیان از هر دین، قبیله و باوری.صتی است برای نشان دادن اشتراک تمامی ایرفارس، فر

دهد تا با این روز از آن جهت روزی بزرگ و مغتنم است که این مجال را برای هر فرزند ایرانی می

ه زنده را به یاد همه بیاورد های روزگاران دیرین، این حقیقت همیشیادآوری تاریخ و بازخوانی واقعیت

 :که

 طه خواندنی نیست، نام قشنگ ایرانبی نق -ایران سه نقطه دارد، بی معنی است بی آن 

 های ایرانشسته چون نگینی، بر آببن -های ایران باشد جزایر ما، چون نقطه

http://sorgulamazamani.com/
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 ی ایرانهاخواهد جدا بسازد، این نقطه -ی دلیران بادا بریده هر دست، کز خطه

اسی از فروزندگی آفتاب آزادگی و وطن دوستی ایرانیان های همیشه خلیج فارس، انعکدرخشش آب

پاک اندیش بوده که نام عزیز ایران را در بستری به قدمت هزاران سال، در جای جای سرزمین آباء و 

ها و ایثارهای مان گسترانیده و هنوز زود است تا کج اندیشان و نوکیسگان، خاطره رشادتاجدادی

های دالوران و.... فراموش خیبر را در هشت سال دفاع مقدس، دالوریپهلوانان سرزمین عاشقان فاتح 

 کنند.

 دالورانی که پیوسته با یاد علی )ع(، این زمزمه را پیوسته بر لب داشتند:

 در این بوم و بر زنده یک تن مباد -چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد 

 ـگ آوریمجــهان بر بـداندیـش تن  -همـه روی یکسر به جـنگ آوریــم 

 بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم -همه سر به سر تن به کشتن دهیم 

ها و رسالت پاسداشت حرمت این مرز و دهم اردیبهشت، مجال مغتنمی است بر یادآوری این رشادت

 است. بوم که برعهده تک تک فرزندان ایران اسالمی گذارده شده

ر دلیلی، خواه به علت ناکافی بودن اطالعات و مطالعات به همه جریاناتی که به هضمن تبریک این روز، 

های های کاذب دیگران، سعی در تحریف واقعیتتاریخی و خواه به علت متأثر شدن از فضاسازی

دهم که به قول آن پیر فرزانه ،" تاریخ معلم تاریخی دارند، پندی دوستانه و از سر خیرخواهی می

 .خ، غفلت جایز نیستگیری از تاری هاست" و در درسانسان

 حمیدرضا شاکری نیاسر سفیر ایران در استکهلم

http://www.asriran.com/fa/news/212040/ (erişim: 22.03.14) 

 

١١ - - - - - - - 
  ١٣:٣۴ - ١٣٩٢اسفند  ١٤تاریخ انتشار:  ٢٣٣۵۲۲کد خبر:   پایگاه خبری آفتاب،

 سلطانی فر: 
 بزرگداشت حکیم فردوسی در خور نام او و در سطح بین المللی برگزار می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به استان 

ید خراسان رضوی با حضور در مجموعه فرهنگی تاریخی توس از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی بازد

 .و به این شاعر بزرگ پارسی گوی ادای احترام کرد

ایع دستی و گردشگری رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنبه نقل از روابط عمومی و اطالع :آفتاب

فر که به استان خراسان رضوی سفر کرده است با حضور در مجموعه فرهنگی مسعود سلطانی

، موزه توس و مقبره مهدی اخوان ثالث شاعر پر تاریخی توس از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 ازه خراسانی بازدید به عمل آورد.آو

های فرهنگی خراسان رضوی اه فردوسی یکی از بزرگترین ظرفیتوی در این بازدید با بیان اینکه آرامگ

 شود.می است گفت: شورای احیای توس به زودی تشکیل

http://sorgulamazamani.com/
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اردیبهشت ماه هر  25م بزرگداشت روز فردوسی در فر همچنین با اشاره به برگزاری مراسسلطانی

سال یادآور شد: مراسم بزرگداشت این شاعر بزرگ امسال در سطح بین المللی و در شان نام حکیم 

 والقاسم فردوسی برگزار خواهد شد.اب

سلطانی فر همچنین با حضور در محل آرامگاه مهدی اخوان ثالث به مقام این شاعر بزرگ خراسانی 

 تان دقایقی را صحبت و گفتگو کرد.حترام کرد و در حاشیه آن با یکی از شاعران تاجیکسادای ا

 ر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی ومعاون رئیس جمهور همچنین در جلسه ای با حضور مدی

ترین عدادی از کارشناسان به بررسی مهمگردشگری خراسان رضوی، معاونین این اداره کل و ت

 توس و آرامگاه فردوسی پرداخت.موضوعات مرتبط با 

در این جلسه که با توضیحات رجبعلی لباف خانیکی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری خراسان رضوی پیرامون آخرین اقدامات صورت گرفته در توس و آرامگاه فردوسی حکیم 

س و آرامگاه فردوسی توهمراه بود، سلطانی فر بررسیدگی کامل و توجه هرچه بیشتر به مجموعه 

 تاکید کرد.

در دستی و گردشگری همچنین با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعمعاون رئیس جمهور و 

های باستان شناسی مقبره منسوب به امام محمد غزالی از این قبرستان سفالقان توس محل کاوش

 تاریخی نیز بازدید به عمل آورد. محوطه

فر همچنین در ادامه سفر خود به استان خراسان رضوی با حضور در لطانیگزارش خبرآنالین، س به

های جدی سازمان میراث ریزیبزرگ خراسان بازدید و از برنامه منطقه کوهسنگی از پروژه موزه

 فرهنگی کشور برای تکمیل و بهره برداری هرچه سریع تر این موزه خبر داد.

http://aftabnews.ir/fa/news/233466/ (erişim: 07.02.14) 

 

١٢ - - - - - - - 
 ٤١:۴٧ - ١٣٩٢مهر  ١دوشنبه 92070804826  :ایسنا، کد خبر

 :محمد بقایی ماکان خبر داد
 از فردوسی تا شاملو در یک کتاب بررسی شدند

 مطرح شعر ایران از فردوسی تا شاملو خبر داد. هایی چهرهمحمد بقایی ماکان از نگارش کتابی درباره

تا  از فردوسی»این نویسنده به خبرنگار ادبیات و نشر خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، گفت: کتاب 

ی مشهور تاریخ شعر فارسی است. در این اثر عالوه بر چهره 21ی تحقیقی متفاوت درباره« شاملو

های های جدید از منظردار ایران، آثار با رویکردشعر شاعران نامهای تطبیقی در باب ی نکتهارائه

 فلسفی، اجتماعی، عرفانی، سیاسی و... مورد بررسی قرار گرفتند.

http://sorgulamazamani.com/
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، «سنایی و شاعران نوپرداز»های پژوهشی کتاب به این شرح است: او در ادامه عنوان کرد: عنوان

انسان آرمانی »، «ی استعالییالنا و اندیشهمو»، «اندیشیعطار و غرب»، «پاسخخیام و معمای بی»

این «. نیما و اخوان»و « عرفانی –های فلسفی سپهری و بارقه»، «شاملو و عالم معنا»، «اقبال

از « از فردوسی تا شاملو» . گذار ادبیات ایران استهای تأثیرها مبین نگاهی متفاوت به چهرهعنوان

 .سوی نشر شورآفرین منتشر خواهد شد

http://www.isna.ir/fa/news/92070804826/%D8%A7%D8%B2-

%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-

%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-

%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF (erişim: 07.02.14) 

 

١٣ - - - - - - -  
 ١١:۴٤ - ١٤/ ١٢/ ١٣٩٢زمان مخابره :  194269کد خبر:  تحلیلی قدس آنالین،-پایگاه خبری

  بیان شد:« همایش شاهنامه در هند»در همایش
 شاهنامه در قلب همه فارسی زبانان جهان جای دارد

عالقمندان به فرهنگ و ادب فارسی و  دلپذیر: همایش شاهنامه در هند، با حضور -قدس انالین

استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان از سوی 

 .فرهنگسرای فردوسی مشهد، برگزار شد

به گزارش قدس آنالین ،در این همایش، پس از خیر مقدم مدیر فرهنگسرا و معاون سفیر هند در ایران، 

ارائه کرد. « نام های هندی در شاهنامه فردوسی»ای را درباره امه پژوه، مقالههنمهدی سیدی، شا

های نام برده شده گفت: یک بیستم نام شهر و کشور 611وی با اشاره به اینکه در شاهنامه از 

ان و هندوستان در طول تاریخ شاهنامه درباره هندوستان است که بیانگر پیوند عمیق فرهنگی ایر

 است.

 ن بعدی همایش دکتر عبدالقیوم قویم، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل بود. وی باسخنرا

و از فرهنگ و ادب و هنر احساس آیم خود را در فضایی متعالی و مملبیان اینکه هر زمان به اینکه می

، کنم اظهار داشت: روشنایی بادوام فرهنگ ایرانی در سراسر جهان در عرصه دانش، فلسفهمی

 ... تاثیرگذار و محسوس بوده است.جغرافیا، تاریخ، ادبیات، هنر و 

وی با اشاره به اینکه در بین شاعران بزرگ این سرزمین کهن جایگاه فردوسی در قلب همه ما فارسی 

زبانان که متعلق به حوزه فرهنگی ایران قدیم هستیم آشکار است خاطر نشان کرد: امروز به همراه 

نشگاه کابل به زیارت فردوسی ان و دانشجویان دکترای زبان و ادبیات فارسی داتعدادی از استاد

های معنوی و میهن دوستی و تندیس ای آرامگاه فردوسی آکنده از ارزشبه نظر همه ما فض بودیم.رفته

 ه در تاریخ ادبیات خوانده بودیم.هایی بود کفردوسی تجسم تمام خاطره

http://sorgulamazamani.com/
http://www.isna.ir/fa/news/92070804826/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/92070804826/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/92070804826/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/92070804826/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/92070804826/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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صفی آوا، شاعر بزرگ و ملی کشور تاجیکستان بود. این شاعر  سخنران بعدی همایش خانم گلرخسار

به اینکه  ها شهرت زیادی دارد، با اشاره، در بین تاجیک«شاهنامه وطن است»تاجیک که شعر او با نام 

گوییم فردوسی از آن و خون است افزود: ما هیچ گاه نمیشاهنامه، داستان نام و ننگ و اشک 

همه ما فارسی زبانانی است که در حوزه فرهنگی ایران قدیم یعنی  کیست، چون فردوسی متعلق به

 و قسمتی از هندوستان قرار دارند.ایران کنونی، تاجیکستان ، افغانستان 

داشت: در  روم اظهاره دیدار استاد بزرگ فردوسی هم میآیم حتما ببه اینکه هر زمان به ایران می

الل کشورمان نصب کردیم، تندیس حکیم فردوسی بود و ای که در روز استقتاجیکستان اولین پیکره

حتی بزرگترین محله شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی است. وی 

افزود: در تاجیکستان ده ها مدرسه، کودکستان، باغ، کتابخانه و مراکز مختلف فرهنگی جوانان به نام 

ر بین های شاهنامه دخوانی و گوش کردن به داستانه فردوسی، نامگذاری شده است و شاهنام

 ها رواج زیادی دارد.تاجیک

آخرین سخنران همایش نیز دکتر فتوحی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

به ایراد سخن پرداخت. در پایان « ایران هند در قرن یازدهم هجری»فردوسی مشهد بود که با موضوع 

  روه موسیقی سنتی از کشور افغانستان، به هنرنمایی پرداختند.همایش نیز گ

http://qudsonline.ir/detail/News/194269 (erişim: 07.02.14) 
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 1191دخبر: ک  1387اردیبهشت   10مركز تحقیقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام  

 فارس را با اغراض مختلف تحریف کند هیچ کس حق ندارد نام خلیج
روز سهشنبه دهم اردیبهشت با رییس مجمع تشخیص مصلحت  فارس، بان خلیجاعضای ائتالف دیده

 .نظام دیدار کردند

حرکتهای فارس انجام شد، گفت:  هللا هاشمی رفسنجانی، در این دیدار که در روز ملی خلیج آیت

 .فارس، برخاسته از روح وطندوستی و انقالبخواهی است دجوش مردمی در دفاع از نام خلیجخو

ی عظیمی در انقالب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این که مردمساالری سابقه

اسالمی ایران دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت، تصریح کرد: در همه مسائل اگر به مردم متکی 

میتوانیم مشکالت را حل کنیم؛ از این رو باید از اقدامات سطحی که مردم را از انقالب جدا میکند  باشیم

 .پرهیز شود

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جمهوری اسالمی ایران ابهت خود را در توان نظامی 

 .نمیبیند و این اسالم و استدالل و منطق و همراهی مردم است که منشا قدرت نظام است

http://sorgulamazamani.com/
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الملل باید شرایط روز دنیا را درک هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: برای دفاع از حقوق خود در نظام بین

 .کنیم و ابزارهای احقاق حق در دنیا را شناخته و بدون شعارزدگی به فکر راهکار باشیم

ایر استداللهای نیرومندی درباره نام خلیج فارس و موضوع جزرییس مجلس خبرگان رهبری افزود: 

 .گانه وجود دارد و مهم این است که منطق ما به دنیا معرفی شودسه

خلیج فارس در کتب مذهبی و تاریخی به ویژه قرآن و تفاسیر ای که در مورد وی افزود: با مستندات قوی

 .فارس را با اغراض مختلف تحریف کند وجود دارد هیچ شخص و یا کشوری حق ندارد نام خلیج

از طرح تفاسیر قرآن از صدر اسالم تا کنون در نماز جمعه و اثبات این که اسم هاشمی افزود: پس 

ز آمیشده، پیامهای محبت دریای پارس و خلیج فارس در معتبرترین تفاسیر و از زبان روات معتبر عنوان

 .امفراوانی از داخل و خارج در حمایت از این بحث دریافت نموده

تراشی را با اهمیت عنوان کرد و گفت: پس از پایان جنگ از دشمنوی اتخاذ سیاستهای صحیح و پرهیز 

 مهوری اسالمی ایران صورت پذیرفت،هایی که در زمان جنگ در منطقه علیه جبا همه دشمنی

توانستیم با همین سیاست در سازمان ملل، عراق را به عنوان متجاوز معرفی کنیم که امتیاز بزرگی 

 .بود

المللی نیز ظام افزود: در حرکت سازندگی کشور و کسب اعتبارات بینرییس مجمع تشخیص مصلحت ن

های مستحکمی برای پیشرفت و ترمیم خرابیهای پس از از این سیاست سود بردیم و توانستیم پایه

 .جنگ ایجاد کنیم

ه زاده از اعضای این ائتالف طی سخنانی ببه گزارش ایسنا، در این دیدار آقایان پورنامدار و اسماعیل

 .تشریح مواضع و اقدامات این ائتالف پرداختند

همچنین دکتر جاللی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این دیدار با بیان اسناد 

 دن در این حوزه از سوی مسووالن وتاریخی که درباره خلیج فارس وجود دارد بر فعالتر عمل کر

 .روشنگری افکار عمومی جهان تاکید کرد

http://www.csr.ir/center.aspx?lng=fa&subid=-1&&cntid=1115 (erişim: 07.03.14) 
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 :تحلیلها و تفسیرها

١ - - - - - - -  
  ٢١.٩.١٣١١وب سایت ملیون ایران، 

  پاينده ايران
 پاك  آفريدگار یا

 جويم یم یپرستش میكنم و از تو يار ترا

 زنده باد استقالل و آزادی

 ل )کنسول روسیه در تبریز( جنرال کونسو
 خواهم هفت دولت به زیر بیرق من می

 ایران بیاید، من زیر بیرق بیگانه نروم 
 ستارخان 

 هم میهنان! 

ز نجات آذربایجان و تحقق کارساز خورشیدی رو 1325یکی از روزهای تاریخی ما بیست و یکم آذرماه 

، میهن یگانگی ملت ایران است . برای نسل جوان و استقالل طلب ایران که هم اکنون در سراسر

آزادی و مردم ساالری را فریاد کرده و می کنند، واقعه آذربایجان نه تنها بیش و کم در ابهام قرار 

 درست وحدت ملی و فرهنگی جامعه بزرگ ایران را درعامالن وابسته به بیگانه با تبلیغات نا  بلکه  دارد

 .معرض خدشه و خطر قرار داده اند

در ایران که قفقاز به هجوم روسها و جنگهای آنها در دوره ناتوانی حکومت  در دوره معاصر از زمان 

ده بود یکی پس از نشین محلی درآمنشین و سلطاننشین، ملکخان  های کوچکصورت منطقه

های های نابرابر که دسیسهگرفت و سرانجام پس از جنگروسیه تزاری قرار می یسلطه دیگری زیر

چای، و ترکمانهای ننگین گلستان ها دیده شده است ، برپایه معاهدهاستعماری بریتانیای کبیر نیز در آن

ها در نیو عثمازیر سلطه تزارها   های فراوانی را تحمل کرد و با تمام قدرت نه تنهاآذربایجان نیز زیان

پس از تهران بزرگترین و  های متجاوزانه انگلستان قرار نگرفت بلکههمآهنگی با سیاست

کانون مبارزه با استعمار و استبداد و خودکامگی حکومت شد و براستی پرچمدار   ترینقدرتمند

چون ستارخان و  آزادیخواهی و مردم ساالری ایران به شمارآمد و در این مورد میتوان از سرداران بزرگ

پرست دیگر که همه از قهرمانان پرافتخار و شیخ محمد خیابانی و صدها مجاهدان مبارز و میهنباقرخان 

ر مانه پاسدااند و استقالل میهن عزیز را صمیآسمان تابان آذربایجان طلوع کردهیاد کرد که در  ایرانزمین 

 و نگهبان بودند.

  توطئه

، انگلیس و آمریکا در مسکو )کمسیون سه جانبه( با ارائه طرحی وسز روزیران خارجه سه دولت متجاو

میالدی )تقسیم ایران به مناطق تحت  1919و  1917  خورشیدی که یادآور قراردادهای 1324در دیماه 

http://sorgulamazamani.com/


 

sorgulamazamani.com 23 

نفوذ( بود به رستاخیز ملی که علیه جنگ افروزان بیگانه پدید آمده بود شدت بیشتری دادند و مردم 

 هایایران را داشته و در برابر قلدریهای متجاوز قصد تجزیه درستی دریافتند که دولته هوشیار ایران ب

خود در دیگر مناطق ایران   وری ، آنها نیز خواهان سهمدر پدید آوردن حکومت پوشالی پیشهروسیه 

ران یتجزیه ا  هستند که با انتشار بیانیه پیشوای نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق در خصوص توطئه

و فرقه پوشالی دموکرات آذربایجان بر مبارزه و مقاومت خود با عوامل سرسپرده حکومت پوشالی 

جان شد و در قوای مرکزی برای بیرون راندن اشغال گران وارد آذربای 1325آذر 19افزودند و باالخره روز 

 ند به پیشروی ادامه دادند و، همان دالورانی که همواره نگاهبان مرز و بوم ایران بودپناه مردم آذربایجان

فرقه ضد مردمی ، حکومت پوشالی و غائله شوم بیگانه ساخته روز بیست و یکم آذر پس از یکسال

وری و غالم یحیی و گروهی از سران دست نشانده کا.گ.ب به روسیه فرار کردند و پایان یافت و پیشه

ای اعمال خود رسیدند و مردمی که بسیاری از متجاوزان به حقوق مردم دستگیر و زندانی و به سز

ه شهادت همه ناظران بی طرف ، ببودندهمبستگی تاریخی خود پاسداری کردههمواره از استقالل و 

پاریس   مردم  شادی  ، آن چنان به وجد و سرور پرداختند که در مقام مقایسه همانند آن را فقطجهانی

 تجاوز نازیها نوشته اند.پس از خروج ارتش م

 نان!هم میه

 های از پیش تعیین شده بیگانگان در جداسازی هر بخشی از میهن و ایجاد اخالل وبی تردید برنامه

های شوروی همان فرجام خواهد رسید که توطئه خوزستان، بلوچستان و... به ،تزلزل در کردستان

ی درآذربایجان فتنه های مزدور پذیرد. اگر درآن روزگار روسیه با روشسابق در آذربایجان با آن روبرو ش

های آنان در دریای خروشان رو شد و همه دسیسهباهوشیاری و جانفشانی مردم روبه انگیزی کرد،

ر درون مرزهای میهن نهضت ملی ایران نابود گردید. در روزگار ما نیز اگر متجاوز و جهان خواری بخواهد د

ان و حتی در برون مرزهای استعمار ، خوزستکردستان ،آذربایجان ،دریای مازندران ،در خلیج فارس

های درخشانی که انگیزی کند با نشاننافع و مصالح ایران دسیسه و فتنهساخته کنونی ایران علیه م

جامعه بزرگ ما از پدید آمدن منش بزرگ و گسترده ملت گرایی، آزادیخواهی آشکار ساخته به تحقق 

 دموکرات خواهد داشت.صطالح تری از دولت پوشالی فرقه به اوضع مفتضحانه

دستاوردهای جامعه ازآن  ، ثروت نفت و همه محصوالت ومتعلق به همه قوم های ایرانی استایران 

نشین است به همین دلیل توسعه اقتصادی و رشد فرهنگی و فراهم آوردن های ایرانیهمه منطقه

امل تحقق نگی کپیشرفتهای آموزشی و بهداشتی درهمه استانهای کشور باید درهم آه  شرایط

 ایرانشمول داشته باشند.

با اعتقاد کامل به تمامیت ارضی کشور و استقالل همه جانبه آن حقوق انسانی و  حزب ملت ایران 

 آداب و نگرد وای کشور بادیده احترام وتکریم میها واستانهآیین مردم ایران را در همه منطقهقومی و 

تمدن ایران به  های پربار درخت کهن بنیاد فرهنگ ون شاخهچوای راتیره قوم و های هرگویش رسوم و

رفراز ایران و بالندگی میهن مسیر آمیختگی و یگانگی ملت س آن در پاسداری از در آورد وشمار می

 خود راچون گذشته ادامه خواهد داد.های کوشش
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ه ایرانیان است میراث با باورمندی به این شعار جاودانه که همه جای ایران سرای هم  حزب ملت ایران

 .داندرا از آن همه مردم ایران می اقتصادی کشور فرهنگی و تمدنی و

نان را که جای جای میهن با نواهای شوم ضد ملی بیگانگان و عاملهای گوناگون آ  حزب ملت ایران

گ نکند و به فرمان تاریخ و فرههای رنگارنگ تجزیه طلبی، گهگاه به گوش میرسد را محکوم میدسیسه

 ید آوردن آینده درخشان ملی خواهدپد پربار ایرانزمین با همه مردم آزادیخواه و استقالل طلب ایران در

 .کوشید

حزب ملت ایران قراردادهای ننگین و استعمارساخته ترکمانچای و گلستان را مورد پذیرش 

دا شده از گیری مناطق جالغای رسمی این قرارداد و باز پسملت ایران نمیداند و خواستار 

 ایران میباشد.

 درود به هموطنان مبارز و آزادیخواه آذربایجان قهرمان

 های ایرانزمیناستوار باد همبستگی همه قوه

 پیروزباد یگانگی ملی و پیوند همه ایرانیان بر پایه نظام پویای مردم ساالری و عدالت گستر

 دبیر خانه حزب ملت ایران

 خورشیدی 1385بیست و یکم آذر 

http://melliun.org/hezbemel/hm06/12/1221azar.htm (erişim: 29.01.14) 

 

٢ - - - - - - - 
  ١٩.٣.١٣١١وب سایت ملیون ایران، 

  پاینده ایران
  ای آفريدگار پاك

 جويمپرستم و از تو ياری میترا می

 بل مام میهن زانو زدبحرین در مقا

 هم میهنان!

پیروزی شکوهمند، تحسین برانگیز و غرورآفرین جوانان ایران زمین در مسابقه فوتبال و راهیابی تیم 

غیرت و عشق به میهن دارد، بار دیگر حماسه  – همت -ملی ایران به جام جهانی که نشان از توانایی

 ت به جوانان خود را به نمایش گذارد.پرشکوه همبستگی ملی در قدرشناسی ملتی متمدن نسب

، پایکوبان و دست افشان در کوی و برزن ر و جوان، زن و مرد یکصدا و یکدلشناس ایران از پیمردم حق

این پیروزی بزرگ را در سراسر میهن با همه ناسازگاری و فضیلت سوزی و ناستودگیهای زمانه به 

 س خود را پیشکش جوانان قهرمانمان نمودند.ترین سپاملی بدل کردند و از این راه ژرف جشن
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حزب ملت ایران این پیروزی بزرگ را به ملت برزگ ایران، جامعه ورزش به ویژه قهرمانان تیم ملی فوتبال 

 شادباش می گوید.

 دبیرخانه حزب ملت ایران

 خورشیدی 1384خرداد  19تهران، 

http://melliun.org/hezbemel/hm05/pirouzi.htm (erişim: 29.01.14) 

 

٣ - - - - - - -  
  ١.٢.١٣١٦وب سایت ملیون ایران، 

 پاینده ایران 
 ای آفريدگار پاك 

 جويمپرستم و از تو ياری میترا می

 حزب ملت ایران بیانیه

  033 به بهانه ساخت فیلم موهن
  شودجا جمع نمیتی یکشرافت و نفع پرس

 )هربرت(

 ، آزادگان جهانهم میهن

 یا سودگران بی اخالق نیستیم  وارگران جهانخبه نادانان و مزدوران و یا توطئهدر پی درس تاریخ 

که همگان تاریخ درخشان و پرافتخار ایران زمین ) بویژه دوره مادها و هخامنشیان ( را به درستی از قلم 

 هااین راویان ارجمند قصه  هر تاریخهای مکرر خوانده و یا از زبان آموزگاران پرمماز قل نویسندگان نامدار و

ها که چه بسا فیلم سیصد لی سخن با سازندگان اینگونه فیلماند . وپندآموز شنیده هایو سرگذشت

یا  ،است آخرین آنها نخواهد بود که اینان یا نادانند که شرط انصاف و توصیه به آنها خواندن تاریخ

شود که به دلیل انباشت ثروت به هر پرستی یکجا جمع نمیرانند که در اینصورت شرافت و نفعسوداگ

های انسانی که دراین صورت به راستی چه زشت و پلشت یی حتی فدا کردن اخالقیات و ارزشبها

داری هی سرمایهای ضد اخالقی دنیاندیشه منحط ماکیاولی و از آموختهاست و این خود از مظاهر ا

تند که رفتارشان با افسار گسیخته است و یا اینکه سازندگان آن مزدوران کاربدستان دستگاه قدر

خوانی نداشته که بدین روی این توهین گستاخانه به ارزشهای ملی باشندگان ایران هم  گفتارشان

 .اریخ فراموش نخواهد کردهیچگاه ت زمین 

آیا   نابخردانه مجاز است؟ های ادعایی این کرداروکراسیدم اما آنچه مهم است اینکه به راستی در

، بنویسند و به نمایش چه خواستن بگویند پسندند که هرای هم اینگونه رفتاری را میدموکراسی وعده

های فرهنگی و تاریخی کشانند. ملتی که ساز را حتی به حوزهو دامنه توهین به ملتی تمدن  رندگذا

وران قدیم و جدید درس آموز منش کردار بشری و خرد به ملل جهان بوده که این نگاران دبه گواه تاریخ
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سال پیش حتی در برخورد  2511خود الگویی است سرآمد انساندوستی و دادگستری که رفتارش در 

 خاکشان زبانزد بوده است. با کشورها و ملل مغلوبه کارزار دفاع از 

گروهی که دچار خود کم بینی در اصالت وجودی و هویت  های سرکوفت شدهو یا باید گفت فوران عقده

 ،توانند از بازار مکاره بخرنداهورایی را پیروان ماکیاولی نمی فرهنگی هستند، که این ارزشهای-تاریخی

 به راستی کدامیک؟

نها از رنگین شدن خیابا ، عراق و افغانستان حاصلی جزآن به خاورمیانه آیا دموکراسی که داعیه صدور

ره گرفته و گوش ها را به سخاست؟ که تمامی ارزشهای ملت  ی بیگناه نداشته از این نوعن انسانهاخو

، کنون به چپاول فرهنگی و ویت چپاولگر شوند؟ که پس از غارت ثروت ملتهاهبه فرمان مشتی بی

 اند. اگر چنین نیست چگونه است که کوچکترین واکنشی ازرزشهای تاریخی آنان کمر همت بستها

سوی این منادیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر جهانی و مدافعان ملل تحت ستم و سازمانهای 

این زشت کرداران ، بانگی در مذمت و یا فیلسوفان وادی فرهنگ و ادب عریض و طویل فرهنگی

 برنخواسته است؟

آن جهانیان است، افته و اکنون از های جهانی یخ و فرهنگ درخشان ملتی که اندازهآیا توهین به تاری

ان آزادی و دموکراسی ؟ اگر هست پس سبب چیست که از نای سینه چاکتوهین به همه ملتها نیست

 خیزد؟بانگی برنمی

اگر دولتها رویاروی یکدیگرند ملتها اجازه توهین به فرهنگ یکدیگر را ندارند پس چگونه است آنانی که 

ای نابخرد و بی اند تا عدهن زبان در دهان بگرفتهکردند چنی حساب دولتها و ملتها را از هم جدا می

اند آن هنگام که نیاکان این زشت گویا فراموش کردهایران را به سخره بگیرند.  هویت تاریخ ملت سرافراز

زیستند دراین ر وحوش و راه زنی بوده و بدوی میکرداران در کوه و دشت و جنگل و دریا در پی شکا

نخستین قانون مدون حقوق بشر را به جهانیان ارزانی داشته و مایه سوی گیتی ملتی تمدن ساز 

ملت و ارزشهایش چگونه است که در شرایط این چنینی  ،پیشرفت امروز ملل جهان می گردد و افتخار

تا چه هنگام در پی ادامه این بازی اهریمنی و   شوندقرار گرفته و ملت و دولت یکی می مورد تهاجم

 ؟بود نیرنگ فعال خواهند

 هم میهنان

ها انتظاری است عبث که دولتها همواره درپی تها برای خوشبختی و نیک روزی ملتدر انتظار دول

 بهایی هستند تا سرافرازی ملتها.ماندگاری خویش به هر 

 و سخنی با ایرانیان

 که با من هرچه کرد آن آشنا کرد           من از بیگانگان هرگزننالم

شد، اگر کاربدستان حکومت اسالمی در درازای لت در کشور رعایت میگر خواستهای به حق ما

کشیدند و اگر هرجا شمردن بزرگان و میراث ملی دست میبیست و هشت سال گذشته از خوار 

رفتند و اگر در نگهداری و و... " زیر سئوال نمی و داریوش  " زرتشت و کوروش  شدنددرمانده می
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ه و با دیدگاه متعصبان  شدکوتاهی و بی توجهی نمی  و فرهنگییخی پایداشت یادمانها و آثار تار

ه همچو ساخت و آبگیری سد سیوند و محو آثار بجای ماند)  فشردندآنها پایی نمی مذهبی برنابودی 

هویتان وسوداگران مال اندوز به خاطر چند فردی از تیار بی امروزه   از تمدن بشری در موزه پاساگارد(

که حرمت  دار را دهدوان گستاخی و هتاکی به ملتی ریشهدر جایگاهی نبود که در خود تدالر بیشتر 

 دارد.زاده را متولی آن نگاه میامام

 ودکامگان درس آموزشان نشده است.اند و هنوز هم سرگذشت خا دریغ که از تاریخ درس نیاموختهب

و ارزشهای آن بهاء ندهند و به تاریخ  ، حقوقست تا به میهن و ملتبارها اعالم کرده ا حزب ملت ایران

 ها باشند.منتظر این گونه توهین، باید زرگ آن بدور از تعصب ارج نگذارندراستین و تاریخ سازان ب

 د کور است.ی قدرت تا ابگویی چشم نابینا دریغا، 

نگ دوستان و هم از همه فره ضمن محکوم کردن حرکتهای ضد فرهنگی و بشری   حزب ملت ایران

و با ارسال   خواهد با سکوت خویش اجازه گستاخی بیش از این به هویتمان را ندهیمهنان ارجمند میمی

و سازمانهای فرهنگی بانگ اعتراض ملت بیدار   ، سازمان مللامهای خود به بنگاههای خبرپراکنیپی

ایران و  "یمیل کوردالن ضد ایران و ایران  علیرغم  خود را بگوش جهان رسانده تا جهانیان بدانند

 ایرانیان نامیرانند و تا ابد جاوید "

 دبیرخانه حزب ملت ایران

 خورشیدی 1386تهران پنجم اردیبهشت 

http://melliun.org/hezbemel/hm07/04/25300.htm (erişim: 29.01.14) 
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 21141217132931627، کد خبر: ١٣٩٢٣١١٣٢١آريا،  یخبرگزاروب سایت 

 :یآريا با شهرام شکوه یگفتگو

 مرا زنده کنی یمهجور مانده ایران یهایملود

 یايران اولین اجرا پاپ یخوانندگان خوب و صاحب سبک موسیق از یآريا_ شهرام شکوه یخبرگزار

 هايشپیرامون اين کنسرت و حاشیه رنگار آريا.خب فجر را تجربه کرد یه موسیقخود در جشنوار یاصحنه

  خوانید:یداشته است که در ادامه م  ارزندهبا اين هنرمند  یگفتگوي یمسائل موسیق یو همچنین برخ

 کننده بود؟ یآيا راض فجر بگويید؟ یاولین اجرايتان در جشنواره موسیقاز 

به از کنسرت  یتند و استقبال خوبردم هم لطف داشو م بودم. یبود و راض یخوب یشکر اجرا خدارو

که محبت کرده و در اين  یم تشکر کنم از همه مردم و عزيزاندانعمل آوردند. من وظیفه خودم می

وزارت فرهنگ و ارشاد که  یپیروز ارجمند مدير کل دفتر موسیقبه ويژه دکتر  کنسرت حضور داشتند.

قبالً داشتم  که یبا اينکه به خاطر چند اجراي من قدم رنجه فرموده و در برنامه اينجانب حضور داشتند.
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ام که با تمام کرده یمن در اجرا کم بگذارم و همیشه سعاين دلیل نمیشد که  یواقعا خسته بودم ول

 کردم اينگونه عمل کنم. یجشنواره هم سع یعالقمندان بخوانم و در اجرا یوجود برا

که در کنسرت  طرح کرده بودرا از طرف شما م یحبتهايص یموسیق یهااز سايت یيک

  داريد؟ یته ايد اگر جیغ بزنید برايتان میخوانم! در اين مورد چه صحبتگف

که  یمن یغ بزنید تا بخوانم واقعا براخوانم يا جیاينکه از قول من مینويسند که اگر جیغ نزنید من نمی

ها از ايجاد ز در رسانهام عجیب است و امیدوارم دوستان عزيرا در سالن انجام نداده یچنین صحبت

 کنند. یهنرمندان دور یبرا یهاچنین حاشیه

" و نوشته بود که یدر کنسرت شهرام شکوه یاخالق یاز سايتها هم تیتر زده بود "ب یکي

 آيا اين موضوع صحت دارد؟ انداختند.یبه صورت شما لیزر م یبرنامه برخ یدر حین اجرا

ام و مردم همیشه به را نديده ین تا به حال هرگز چنین حرکتد و ماين موضوع به هیچ عنوان صحت ندار

دانم و همانطور که گفتم امیدوارم یمردم م  دارند و من خودم را مديون محبتهامن لطف و محبت 

 کنند مطالب و مسائل دور از واقعیت را ننويسند. یها سعدوستان عزيز در رسانه

از کنسرتها  یکه اين روزها در برخ یمآثار قدي یدر مورد بازخوان شما یشکوه یآقا

 داريد؟ یاز خوانندگان باب شده است چه نظر یتوسط برخ

رايت اگر در کشور ما رعايت نمیشود  یقانون کپ ین است که حتما بايد رعايت شود حتقوانی یيک سر

ترانه  و هنگسازيک اثر ابتدا بايد حق آ یانقبل از بازخو الاقل بايد بین هنرمندان اين مسائل رعايت شود.

رمندان ضعیف به اين هن یناکرده با يک اجرا یرعايت شود و دوم اينکه خدا یسرا و خواننده اثر قديم

مردم است خیانت  یاند و جزو آثار خاطره انگیز برامردم ايجاد کرده یبرا یکه با آن آهنگ يک نوستالژ

 نشود.

 ید؟هست یاثر شما موافق بازخواندر صورت رضايت صاحب  یيعن

بخوانید من موافقم  یعال یبا اجازه صاحب اثر و به شرط اجرااگر با يک صدا و رنگ جديد آن اهنگ را 

 غیر اين باشد اصال موافق نیستم. یول

 یشده اند ول یهنرمندان بازخوان یشنويم که توسط برخیآهنگها را م یما االن برخ

 داريد؟ یمورد چه نظر دارند در اين یضعیف یاجرا

مره نود را بگیريد نه خوانید بايد حداقل از صد نمره نیيک هنرمند بزرگ و صاحب صدا را م اثر یقتشما و

 کنید.یفقط خودتان را مسخره م یبه نظر من اينطور به نمره بیست هم نرسد! یشما حت یاينکه اجرا

 یموسیق ینظیر و تکرار نشدنیب یهادرگیر کند که جزو صدا یيک خواننده نبايد خودش را با کس

گفتن داشته باشید که  یبرا یکنید يا بايد حرف جديد یخواهید بازخوانیشما اگر م ايران است.

توانید وارد کنید پس مجبور میشويد در بخش تنظیم و تا ینم ین اين حرف جديد را در شعر و ملودمطمئن

 است. یسخت یکار خیل  ز بايد قبول کنیمخوب با یحرفتان را بزنید ول یدر خوانندگ یحدود
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 کرده ايد؟ یه حال در اجراهايتان کار بازخوانشما تا ب

يک اثر در کنسرت کردم که آن هم به خاطر حضور خانواده زنده ياد خرم  یفقط يک بار اقدام به بازخوان

و به ياد اين هنرمند  در سالن کنسرت بود و من آهنگ "شاهزاده رويا" را با اجازه خانواده زنده ياد خرم

 ايران اجرا کردم. یوسیقبزرگ م

آن با کیفیت بهتر وجود  ی" که نسخه اصلیمثل "سوغات یآهنگهاي یبه نظر شما بازخوان

 دارد درست است؟

 داريم یبسیار خوب یقديم یهایما االن ملود هستم. یآثار قديم یمن فقط در يک صورت موافق بازخوان

 البته جديد اجرا کرد. یآثار را با تنظیمها که میشود ايناند که مهجور مانده و يا کمتر شنیده شده

د دارن یو نسبت به اثار گذشته تعصب شديد هستند یمخالف بازخوان یها هستند که به طور کلیبرخ

 یست اين اثار که کیفیت بسیار پاينمن اعتقاد دارم بد نی یول شوند. یو میگويند اين اثار نبايد بازخوان

 آشنا یايران یشود تا بیشتر با موسیق یاند بازخوانر را نشنیدهکه اين آثا ینسل جديد ید برادارن

م دارم از داخل تصمی یول دانم االن هم اين کار به کجا برسد.من قبال خودم تصمیم داشتم و نمی شوند.

 نرا که کیفیتشان به مرور زما یقديم یاز تصنیفها یايران يک سر یگنجینه عظیم و بینظیر موسیق

با حفظ اصالت اثر اين کارها را ضبط کرده و به  یجديد ول یتنظیمها یرم و با يک سرکمتر شده در بیاو

که با بهترين نوع  یحاضر و آماده مثل اهنگ سوغات  مهبیرون عرضه کنیم نه اينکه برويم سراغ يک لق

 !کنیم یجود است آن را دوباره خواناجرا مو

 داريد؟ یمیشود چه نظر پاپ استفاده یه امروز در موسیقک یدر مورد ملوديهاي

 یو يونان یو عرب یترک یپاپ ما پر از ملوديها یمتاسفانه موسیقبینید که شما اگر دقت کنید مي

از دوستان از من تشکر کرد  یچند شب پیش يک بد است. یما خیل یموسیق یشده است که اين برا

بینم یمن م یوقت گفت:است؟ در جواب من  یچ یتشکر برا که من با تعجب از ايشان پرسیدم اين

رد و خدا خیرت دهد که اينقدر تقدير دا یمیخواند جا یو دستگاه یايران یموسیق یيک خواننده داخل

متاسفانه هجوم  ارزش داشت. یمن خیل یاين حرف برا .یآرزش قائل هست یايران یموسیق یبرا

 یزيبا یاز ملوديها یانهاتفاق افتاده است که گنجی یوردرست در کش .و .. یو عرب یترک یملوديها

 یملوديها  و ... یو عرب یترک یهایاستفاده از ملودي یبرويد به جا داده است. یرا در خود جا یايران

تواند نمی یخودمان است و فردا هم هیچ کشور یهایاينها ديگر ملود را زنده کنید. یايران مهجور مانده

 ما است. یخوانید براکه می یيهايادعا کند که ملود

 فرهاد نمین

 http://www.aryanews.com/News.aspx?code=20140217132931627&svc=143 (erişim: 17.04.2014) 
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 PM 1:33  1392بهمن  21تحلیلی آذریها، یکشنبه -وب سایت خبری

زدگی و ژورنالیسم ای از سیاستآسمان در خصوص زبان مادری؛ آمیزهگزارشی از ویژه نامه مجله 
 ناآگاه

صاص داد. های مادری اخترا به موضوع زبان 1392بهمن  12خود به تاریخ  75نامه آسمان شماره هفته

 ه بود.یادداشت و مصاحب 6ها این ویژه نامه شامل تحلیلی آذری-به گزارش وب سایت خبری

)وزیر  مرتضی حاجی حسن اکبری بیرق، مولوی احمد، نامه شامل علی یونسی،های این ویژهمصاحبه

 اسبق آموزش و پرورش( و خالد توکلی بود.

جالل  )رئیس کمیسیون آموزش مجلس ششم(، های این مجموعه نیز از طرف احمد شیرزادیادداشت

)نماینده پاوه در مجلس(، محمد سادات  وچهرینعمت هللا من ششم(، جاللی زاده )نماینده مجلس

)نماینده  سیامک مره صدق )ژورنالیست(، )نماینده شوشتر در مجلس(، ولی هللا خلیلی ابراهیمی

 یهودی ها در مجلس( بود.

نکته قابل توجه در این پرونده ویژه نگاه تک بعدی، سیاست زده و ژورنالیستی به موضوع است. به 

کارشناسان و پژوهشگران مسائل قومی که پیش از این  ها،یک از آکادمیسینی که دیدگاه هیچ طور

اند بازتاب داده نشده است. در واقع آسمان ای در این باره داشتههای مشخص و تایید شدهپژوهش

ادبیات شتابزده و گاه افراطی  با ترجیح داده است که احتماال برای پیشبرد یک نگاه و پروژه سیاسی،

هویتی کشور بپردازد. این نگاه ویژه از استفاده ابزاری از مسائل هویتی از سوی طیفی از به مسائل 

گیرد و متاسفانه اهمیتی به قربانی شدن مصالح ملی ان بر علیه اصولگرایان سرچشمه میاصالح طلب

 دهد.و هویت ایرانی و در نهایت صلح و امنیت نمی

اند ولی دقیقا مشخص سازی از اقوام ایرانی داشتهر اقلیتنامه اصرار عجیبی ب تهیه کنندگان این ویژه

گیرد یا از غرض ورزی و های تخصصی نشات میید از ناگاهی و عدم ورود در حوزهنیست که این تاک

اولین »برای نمونه محمدجواد روح در لید مصاحبه با علی یونسی از وی با عنوان  هرج و مرج خواهی.

نام می برد. در حالی که در « دینی و مذهبی های قومی،امور اقلیت دستیار ویژه رئیس جمهور در

عنوان شده و رئیس « دستیار ویژه در امور اقوام ایرانی و اقلیت دینی»حکم یونسی سمت وی 

جمهوری اقلیت دینی و اقوام ایرانی قائل به تفکیک شده است. در طول مصاحبه نیز آمیخته مفاهیمی 

 خورد.ها ... به وفور به چشم میقومیت ،ها قومیند اقلیتمختلف و گاه ناهمسان مان

 -ولی حسن ابراهیمی بیرق از دیگر نزدیکان علی یونسی در مصاحبه خود با آسمان رویکرد سیاسی

د: گویدهد. وی صراحتا میرا بروز می ها و اقوامخرده فرهنگاز مسئوالن به موضوع  ابزاری برخی

 «ها است.ند ... و رای روحانی مدیون اقلیتدهمی ها به اصالح طلبان رایقومیت»

 دهند.می  ها به اصولگراها رایسی زبانمفهوم مخالف این جمله عبارت از این گزاره است که : فار
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رسد این نگاه که حاصل ضرورت رقابت جناحی و سیاسی است قصد دارد از طریق استثمار به نظر می

 ی نماید.زبان اقدام به اخذ رای و پایگاه سیاس

گزینی در مسئوالن کشوری و اداری را ساالری فاصله گرفته و بومیبیرق در ادامه از اصل شایسته

کارها در این »سیاست دولت عنوان نموده است و از آن به عنوان اعمال تبعیض مثبت نام برده است: 

این یعنی تبعیض  ها باشد، حتی اگر کمی ضعیف باشند باز در اولویت باشند.استان به دست بومی

 «مثبت.

ساالری در مصاحبه گزینی و شایستهشخص مولوی احمد در خصوص بحث بومیاین در حالی است که 

ساالری پیروی گزینی از اصل شایستهتخاب شهرداری زاهدان به جای بومیبا آسمان می گوید: در ان

 تری نبوده است.زیرا در میان بلوچها فرد شایسته اندکرده

 کنند وور جلوتر از نخبگان قومی حرکت میکنیم که برخی از نزدیکان رئیس جمهمشاهده می حالبا این 

 نمایند.های ابزاری میری را فدای سیاستشایسته ساال

ای آسمان بود. هها و مصاحبها در مهاباد نیز از مخاطبان پرسشخالد توکلی از فعاالن سیاسی قومگر

دهد و یکی از اهداف اصالح یسم ُکردی )!( به اصالت اهمیت مینالدارد که ناسیووی ابتدا اظهار می

اند نیز توجه به زبان کردی و تدوین کتب علمی به زبان به دنبال نوسازی در کردستان بودهطلبانی که 

 .کردی بوده است

وی در این مصاحبه اظهار داشته است که تمام مطالب درسی باید به زبان محلی باشد و در این 

هایی مانند "فهم زبان مادری برای الملل و استداللرت سطحی به برخی متون حقوق بینبصوخصوص 

ا وجود اهمیت زبان اند که به است. البته وی و دوستانش نگفتهدانش آموز آسانتر است" روی آورد

و های آشوری مادری اقلیتهای قومی متعدد چرا حکومت بارزانی در شمال عراق زبان مادری و اقلیت

دل الگو و گیرد و چرا این عزیزان که اینقدر دغدغه انسان و حقوق بشر دارند به مترکمن را نادیده می

 کنند.آرمانی شان اعتراض نمی

هللا خلیلی با نگاه ن شماره آسمان گزارشی بود که ولیترین مطلب ایترین و غیرکارشناسیاما عجیب

های تر نگاه کنیم عمده مطالب و دادهگر خوش بینانهمعطوف به فروپاشی کشور تهیه کرده بود. اما ا

درصد مردم  51این گزارش مدیون جستجوگر گوگل بود. نویسنده در ابتدای گزارش مدعی می شود که 

کودکانی که در ایران به مدرسه درصد  51بر اساس آمار بیش از »نویسد: ایران غیرفارس هستند و می

هرا منظور گزارشگر از اما مرجع و منبع آمارها مشخص نیست و ظا« دشونا این وضعیت روبرو میب  رودمی

 .های تروریستی و ضدایرانی بوده استهای گروههای وب سایتآمار، داده

ها در شهرهای کنار مرز دانش برخی از خانواده»مدعی شده است:  این گزارش در یک ادعای عجیب

 «هایشان تحصیل به زبان کردی را تجربه کنند.تا بچهبرند آموزان را برای تحصیل به کردستان عراق می
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را  ها و سردبیران این مجله ارتباط خود، ویراستارهای آسمانهایی نشان میدهد ژورنالیستچنین گزاره

باشند و صرفا ه تصور منطقی و درست از منطقه میاند و فاقد هر گونبا حقیقت به کلی از دست داده

 .زننده انتشار چنین مطالب نامعتبری میده از باال دست بجهت انجام پرونده تکلیف ش

منتشر شده است، با جناحی کردن موضوع « بابا چورک داد»در بخش دیگری از این گزارش که با تیتر 

های محلی تاکیده شده است و با بی ادب بزرگان زبان جناح اصولگرا با طرح تدریس زبان به مخالفت

 .اندم نمودهرسی را به توهم توطئه متهفا

 17یکی از فرازهای جالب در این ویژه نامه اظهار نظر مولوی احمد در خصوص ترور و به شهادت رساندن 

تن از مرزبانان کشورمان در سراوان است. وی در پاسخ به این پرسشی در خصوص ریشه این حادثه 

کرات ژنو رخ داده بود تنها چند روز پس از مذا که از سوی گروه جهادی الجش تحت نظر عربستان و

چیست، اظهار داشت که این ریشه این حادثه در تبعیضها و رفتارهای صورت گرفته است و به نوعی 

 .سعی در مظلوم جلوه دادن تروریست ها نمود

http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=1057 (erişim: 17.04.2014) 

 

٦ - - - - - - -  
 ٤١:٢١ - ١٣٩٢اسفند  ۴، دوشنبه  92120502457ادبیات و نشر، کد خبر:  - یو هنر یایسنا، سرویس: فرهنگ

 :محمد بقایی ماکان عنوان کرد
 س با زبان مادری مخالف نیست، اما ...ک هیچ

طور که هر کسی به مخالفتی ندارد؛ همانکس با زبان مادری گوید، هیچمحمد بقایی ماکان می

اش هم احساس تعلق دارد، اما نباید برای درست کردن مادرش احساس تعلق دارد، به زبان مادری

 ابرو، چشم را کور کرد.

گو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، درباره بحث واین نویسنده و پژوهشگر در گفت

موضوع زبان مادری که چندی بومی که اخیرا از سوی دولت مطرح شده است، گفت: های آموزش زبان

رو هدف روشمندی ندارد؛ به این معنا است در کشور بدون مطالعات قبلی ناگهان مطرح شده، به هیچ

زبان در آن وجود دارد،  71که پیدا نیست مقصود از زبان مادری در سرزمینی مانند ایران که نزدیک به 

توان مدعی بود که براساس بنابراین می زیرا هر انسان مادری دارد و هر مادر زبانی. چیست؛

خوبی مطرح کرده، به آن را به« بانوی زیبای من»شناسی نوین که برنارد شاو در داستان معروف زبان

ن هم به عدد مادران روی زمین، زبان مادری وجود دارد. این معیار در مورد سرزمین پهناوری مانند ایرا

 طور طبیعی مصداق دارد.

http://sorgulamazamani.com/
http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=1057


 

sorgulamazamani.com 33 

کند، در حقیقت مانند پرچمی زبان در هر کشوری وقتی جنبه ملی و رسمی پیدا میاو اضافه کرد: 

آورد؛ اگر امکان تعدد پرچم در یک کشور وجود است که همه مردم آن سرزمین را گرد خود جمع می

 ور رسمی در یک کشور صحه گذاشت.ها به طتوان به تعدد زبانداشته باشد، در آن صورت هم می

هایی که در کشورهایی مانند فرانسه روی زبان بقایی ماکان در ادامه با اشاره به حساسیت

ها را که موجب شکل گرفتن و پیدایی شان وجود دارد، اظهار کرد: وقتی این حساسیترسمی

کنیم، خود قیاس می کشورهای بزرگ و پیشرفته در جهان شده، با وضعیت فرهنگی حاکم در کشور

یابیم که بسیاری از مسائل فرهنگی کامال تحت تأثیر نبود آگاهی و احکام غیرکارشناسانه است درمی

 شود.ها همین دیدگاهی است که در خصوص زبان مادری مطرح میکه یکی از آن

زبان فارسی در  توان قیاس گرفت با موضوعاتی که در رسانه به اصطالح ملی در باباو افزود: این را می

های گذشته عنوان شده و بی هیچ آزرمی این زبان لطیف و دلنشین را خاص اهل دوزخ سال

با طرح چنین مسائلی آن هم از سوی کسانی که در اند. بنابراین جای عجبی نیست که اکنون دانسته

طلب یی تجزیهههای ماهوارامور فرهنگی تجربه و دانش کافی ندارند، سبب شوند که ناگهان فرستنده

های ویژه در خصوص زبان مادری در سرزمین ایران بسازند و چنان خوشحال و خندان شوند که برنامه

هایی شوند و خواهان به عمل درآمدن حتا به تحسین و تمجید برآیند و طالب گسترش چنین اندیشه

 .سریع آن باشند

هایی گاهی این اندیشه کنندگان سیاسی چنینبقایی ماکان سپس گفت: بد نیست مطرح

طلب را نظاره کنند تا دیده و شنیده شود که در میان چنین گفتارهایی، خوزستان را های تجریهفرستنده

های مشابه بیرون از مرز کنونی کشور ربط نامند و دیگر نقاط مرزی کشور را به نامعربستان ایران می

 شور از این طریق هستند.دهند و در نهایت طالب از میان رفتن وحدت ملی کمی

های درسی به همان زبانی که در آن اگر قرار بر این باشد که ادبیات اقوام مختلف در کتاباو ادامه داد: 

محل سیطره دارد، گنجانده شود، حرفی نیست، اما عمل کردن به خواست کسانی که طالب جایگزین 

 .را داردشدن زبان فارسی در منطقه خود هستند، بسیار جای چون و چ

 شناسان وتکلیف زبان را مردم عادی نباید تعیین کنند؛ زباناین پژوهشگر همچنین ابراز عقیده کرد: 

کسانی مانند نظامی، شهریار، ساعدی و شاملو  اهل علم و ادب باید در این مورد تعیین تکلیف کنند.

کنند. ن را چنین افرادی معلوم میزبان بودند، اما آثارشان را به فارسی پدید آوردند. تکلیف زباهم ترک

در اند. امروز همه اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بزرگان ادبیات فارسی ما با این کار مخالف

 رعدی آذرخشی با این موضوع مخالفتزاده، کسروی و گذشته هم وقتی کسانی مانند تقی

، اما آقایان یا از ام کار به کجا خواهد کشیددانستند سرانجکردند، تا ته مطلب را خوانده بودند و میمی

شان همان است که رسانه به اصطالح ملی ما آن را شایسته خبرند، یا زبان فارسی برایاین قضایا بی

اند، از های بومی صحبت کردهاتفاقا همه کسانی که در فرهنگستان علیه آموزش زبانداند. دوزخ می

 .مشاهیر آذربایجانی هستند
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دامه افزود: رعدی آذرخشی استاد ادبیات تطبیقی بود و ما شاگرد ایشان بودیم. او در یک دوبیتی او در ا

های محلی جنگ نیست / هیچ دریایی نورزد دشمنی با جویبار / از پارسی را با زبان»گوید: می

 این را یک«. های محلی هم مشو غافل که نیست / هیچ غم گر سرو را شمشاد روید در کنارزبان

 های ادب فارسی است.آذربایجانی گفته که از استوانه

های محلی هم در کنار زبان بقایی ماکان سپس در پاسخ به این پرسش که چه اشکالی دارد زبان

گویند کسی فارسی تدریس شوند، گفت: هیچ اشکالی ندارد، اما این مشابه این حکایت است که می

« ی»را بگویم، باید تا « الف»گویم؛ چون اگر الف، گفت نمی به مکتب رفت و هر چه مال به او گفت بگو

ها تبدیل دو درس است، بعد از مدتی به همه درس -بروم. داستان از این قرار است. اآلن یکی 

 شود.می

زبان، سه دهم که برای نمونه در یکی از شهرهای ترکمن به دولت پیشنهاد میاو در ادامه گفت: 

شان را تأسیس کند. خواهند دید که همه مردم فرزندانو ترکی، فارسیگلیسیهای انمدرسه با زبان

فرستند؛ چراکه اآلن دیگر در دنیا زبان مادری زبان انگلیسی است و حتا زبان میبه مدرسه انگلیسی

خواهد فرزندش با اش انگلیسی یاد بگیرد؛ چون میخواهد بچهآن روستایی هم که نان شب ندارد، می

های محلی احساس اگر دولت ببیند کسانی که این همه برای زبان تری ارتباط برقرار کند.بزرگجامعه 

تواند درست تصمیم فرستند، میشان را به مدرسه زبان محلی میدهند، کدام یک بچهبه خرج می

 بگیرد.

اند و فارس ریم، همهما اصال در ایران غیر فارس ندااین پژوهشگر ادامه داد: باید ظرایف را در نظر گرفت. 

« فارس»همین چند سال پیش هیاهو درگرفته بود که چرا خلیج فارس به نام  فارس یعنی ایرانی.

همه ایران فارس ها جواب نداد که هاست؟ کسی به آننامیده شده، مگر ایران فقط متعلق به فارس

فراموش نکنیم که تجزیه با ند. سهند و سبالن با دماوند فرقی ندار اند.است؛ حتا جمادات ما هم فارس

گانه را به کم جزایر سهخواهند کمطور که درباره خلیج فارس با تغییر نام می؛ همانشودنام انجام می

 کند، چطور خود را غیر فارسگی میخود متعلق کنند. انسانی که هزاران سال بر این خاک زند

 م.داند؟ همه ما فارس هستیم؛ یعنی همه ایرانی هستیمی

ها در ابتدا از سمت آذربایجان به جنوب حرکت کردند و از ترس سکاها پراکنده او همچنین گفت: فارس

ها باید روشن شود. اآلن ها اولین امپراتوری ایرانی را به هدایت کوروش برپا کردند. اینشدند و همین

دهند، اما اگر و انعکاس می کنندترین اتفاقات محلی را بسیار بزرگ میطلب کوچکهای تجزیهتلویزیون

ه کباره صحبت شود، نه ایناین قضایا از طریق رسانه ملی روشن شود و بزرگان را دعوت کنند تا در این

 شود.بکم چشم بر این قضایا ببندند، حقیقت روشن میصم

ای بومی هبقایی ماکان افزود: همین چند روز پیش در اهر چند نفر را دستگیر کردند که در مورد زبان

هایی برای روشن شدن ها بهتر است رسانه ملی برنامهتجمع کرده بودند. به جای این دستگیری

کس هم با زبان مادری مخالفتی شود. هیچاذهان داشته باشد. اگر روشنگری شود، این قضایا حل می

ساس تعلق اش هم احکند، به زبان مادریطور که هر کسی به مادرش احساس تعلق میندارد؛ همان
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دارد، اما نباید برای درست کردن ابرو، چشم را کور کرد. امروز مملکت ما به شدت در معرض تهاجمات 

گرایی هم در این های بزرگ تا کسانی که تعصبات شدید دارند. قومطلب است؛ از قدرتمنابع تجزیه

 شدت قوت گرفته است.وچند سال به خاطر ضعف مدیریت فرهنگی کشور بهسی

http://www.isna.ir/fa/news/92120502457/ (erişim: 22.04.2014) 

٧ - - - - - - -  
 ١١:١٣ - ١/ ١١/ ١٣٩٢زمان مخابره :  184751کد خبر:  تحلیلی قدس آنالین،-پایگاه خبری

 ن مادری در مدارس: وری با انتقاد از طرح آموزش به زباه نزادطبیب
 آموزش به زبان مادری طرحی پوپولیستی است/ پیشنهاد یونسی کاربرد سیاسی دارد

با غیرکارشناسی خواندن طرح آموزش به زبان مادری در  ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

ی تواند محل اعتناغیرکارشناسی و دور از منطق بوده و نمی ،گفت: طرح مذکور ناپخته ،مدارس

 دانشگاهی و نظام آموزشی کشور قرار گیرد. ،های آموزشیبخش

با  ،نوری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملتزادهزهره طبیب به گزارش قدس آنالین،

دینی و  انتقاد از مطرح شدن پیشنهادی از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت

گفت: این پیشنهاد عالوه بر اینکه بار مالی بسیاری  ،ش به زبان مادری در مدارسآموزمذهبی مبنی بر 

 شود.منجر به از بین رفتن اتحاد در نتیجه استفاده از زبان واحد میرا به کشور تحمیل می کند، 

با تاکید بر اینکه  ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی ،ری ،نماینده مردم تهران

افزود:  ،آموزان اقدام کندهای ملی به پرورش دانشزشی در کشور باید بر اساس شاخصسیستم آمو

 تحصیل و آموزش موضوعی نیست که بتوان آن را به زبان محلی درآورد.

ای برای مسائل های مختلف منطقهها و گویشبا بیان اینکه صحبت ،این نماینده مردم در مجلس نهم

های گفت: اگر در بحث آموزش، نگاه یک جانبه و بر اساس گویش ،هر استان به تفکیک محترم است

اصالح شیوه برگزاری کنکور و غیره به  ،های بسیاری چون تغییر کتب درسیمحلی حاکم باشد هزینه

 شود.کشور تحمیل می

وی با تاکید بر اینکه تصویب طرح آموزش به زبان مادری به برگزاری کنکوری مجزا در هر استان منجر 

ها تواند به اتحاد در تمامی زمینهتنها زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور میافزود:  ،اهد شدخو

 منجر شود.

ح تصری ،ها لهجه مختلف در کشور دور از منطق استنوری با بیان اینکه برگزاری کنکوری به دهزادهطبیب

آموزی از ابتدای راین اگر دانشبناب آموزش به زبان مادری در کشور به هیج وجه عملیاتی نیستکرد: 

 ه خود و خدمت در آنجا خواهد بود.عمر با گویش خود آموزش ببیند در انتها محکوم به ماندن در منطق
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افزود: زمانی که آموزش به زبان  ،وی در تشریح تبعات آموزش به زبان مادری در مدارس سراسر کشور

 این ترتیب طبقه بندی کرده و طبق را نیز به دانشگاه ،باید کنکور ،مادری در مدارس صورت بگیرد

 ها بپردازیم.های مختلف به برگزاری کالسگویش

آموزش انواع  ،تاکید کرد: در صورت تصویب طرح آموزش به زبان مادری ،این نماینده مردم در مجلس نهم

 ها با زبان و گویش محلی در محل و زادگاه افراد باید صورت بگیرد.و اقسام رشته

با تاکید بر اینکه مطرح شدن هر طرحی از سوی  ،کمیسیون آموزش و تحقیقات درمجلس نهم عضو

گفت: آموزش به زبان مادری مستلزم این است که آینده  ،مسئوالن باید با آینده نگری همراه باشد

 آموز و دانشجو در نظام آموزشی کشور به خوبی دیده شود.دانش

ی گویش یکسان در کل کشور با آموزش به زبان مادری دچار اختالل اتحاد و یکپارچگوی با بیان اینکه 

 .پیشنهاد طرح آموزش به زبان مادری غیرمنطقی و نامعقول استتصریح کرد:  ،شودمی

 آموزش به زبان مادری طرحی پوپولیستی است

از  با پوپولیستی خواندن مطرح کردن طرح آموزش به زبان مادری ،این نماینده مردم در مجلس نهم

گفت: گویا یونسی بدون  ،های دینی و مذهبیسوی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت

های مختلف طرح آموزش به زبان مادری را مطرح توجه به تبعات طرح مذکور تنهابرای خوشامد قومیت

 کرده است.

موزش به زبان مادری از با بیان اینکه طرح آ ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

سوی یونسی بیشتر کاربرد سیاسی دارد و در صحنه عمل وقتی بخواهیم کشور را با این تفکر اداره 

غیرکارشناسی و دور از منطق بود و  ،افزود: طرح مذکور ناپخته ،کنیم به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد

 وزشی کشور قرار بگیرد.دانشگاهی و نظام آم ،های آموزشیتواند محل اعتنای بخشنمی

http://qudsonline.ir/detail/News/184750 (erişim: 22.04.2014) 

 

١ - - - - - - -  
 ١٢  ١٣٩٢رادیو زمانه، اسفند  

 عشق حداد عادل به دیوارنویسی

ایش زبان فارسی باز هم به خط نستعلیق بر علی حداد عادل در ستغالم«ِ زبان مادری»شعر 

های آبی نگاشته شد و این بار بر دیوار بنیاد سعدی نقش بست. پیش از این، همین شعر، به کاشی

 همین شکل بر دیوار مرکز اسالمی نیویورک و مدرسه رازی نقش بسته بود.
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 علی حداد عادل بر دیوار بنیاد سعدیغالم«ِ زبان مادری»شعر 

در  ١٣٩١عر که از اشعار مقفی است و با وزن و قافیه سستی هم سروده شده، در سال این ش

های درسی کالس ششم دبستان با شمارگان یک میلیون نسخه منتشر شده بود. حداد عادل در کتاب

 :نویسدخواند، میمی« ُدر ]گوهر[ دریای دری»این شعر پس از آنکه زبان فارسی را 

 و بخارا و ُخجندکابل و تهران و تبریز 

 جمله، ملک توست تا بلخ و نشابور و هری

های درسی کالس ششم دبستان، معلمان آذربایجانی اعتراض کردند پس از انتشار این شعر در کتاب

که چگونه ممکن است کسی ادعا کند که زبان مردم آذربایجان، فارسی دری است و آنها چگونه 

 زبان»وضوع را بیاموزانند. چنین بود که پس از این اعتراضات، شعر آموزان ترک این متوانند به دانشمی

علی حداد عادل از متن کتاب درسی کالس ششم دبستان به پشت جلد منتقل شد و از غالم« مادری

های آبی نگاشته شده و بر بیتی که به تبریز اشاره داشت هم حذف شد. اکنون اما این شعر بر کاشی

 -کل یک تابلوی کاشیدیوار بنیاد سعدی به ش

  کاری شده قرار گرفته است.

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ١۴در اصل 

 و خط رسمی و  زبان»ایران آمده است:  

 مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و 

 متون رسمی و کتب درسی باید با  مکاتبات و

  هایاز زبان این زبان و خط باشد ولی استفاده

 های بوعات و رسانهمحلی و قومی در مط

 «ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. گروهی و تدریس ادبیات آن

 است. از پیدایش جمهوری اسالمی تاکنون اما به این اصل عمل نشده

http://sorgulamazamani.com/
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های مذهبی و دینی در ، رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیتعلی یونسی مشاور حسن روحانی

قانون اساسی ارجاع داده و گفته  ١۴ی غیر فارسی، پنجم اسفند ماه به اصل هاپیوند با آموزش زبان

شود؟ آیا این موضوع مشکلی ایجاد کرده مگر االن عربی و انگلیسی در مدارس آموزش داده نمی»بود: 

است؟ چطور زبان خارجی و صد در صد بیگانه آموزشش اشکالی ندارد، اما اگر زبان ُکردی و آذری در 

 «رسد؟ش داده شود به زبان ملی آسیب میمحلی آموز

علی حداد عادل همچنان بر اما اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از جمله رییس آن، غالم

بایست تدریس شود پای ضرورت آموزش زبان فارسی به عنوان تنها زبان معیار که در مدارس می

 فشارند.می

در سال گذشته  ١۴علی حداد عادل در طی غالم

های ترقی را به نظام جمهوری اسالمی پله

سرعت طی کرده و اکنون، همزمان، نماینده 

مجلس، عضو شورایعالی انقالب فرهنگی، عضو 

شورایعالی آموزش و پرورش، رییس فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، عضو هیئت علمی گروه فلسفه در 

المعارف اسالمی، مدیر گروه ر عامل بنیاد دایرةانی دانشگاه تهران، مدیدانشکده ادبیات و علوم انس

شناسی، عضو انجمن آثار و مفاخر گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو بنیاد ایرانواژه

فرهنگی، استاد فلسفه غرب در دانشگاه تهران، رییس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، 

 ئیس بنیاد سعدی است.عضو مؤسسه آموزش و مجمع جهانی اهل بیت و ر

نژاد مستعجل بنیاد سعدی در ولنجک در تهران قرار دارد و در فرودین ماه، پیش از آنکه دولت احمدی

 شود، بنیان گذاشته شد.

ای از انواع بنیاد سعدی باید با فراهم کردن مجموعه»در بخشی از شرح وظایف این بنیاد آمده است: 

های کمک آموزشی داشته و های اینترنتی، فعالیتشرده، فیلم و وبگاهها، مجالت، کتاب، لوح فافزارنرم

های بازآموزی، از استادان زبان فارسی در کشورهای دیگر دعوت کند تا برای گذراندن با طراحی دوره

مدت و به روزآوری دانش زبان فارسی خود به ایران سفر کنند. تربیت نیروی مدرس برای های کوتاهدوره

 «های بنیاد است.ی یکی از برنامهزبان فارس

زبان »ها، شعر حال و به رغم همه مخالفتساختمان بنیاد سعدی هنوز در دست ساخت است و با این

 حداد عادل بر دیوار آن نقش بسته.« مادری

در این » علی حداد عادل در دفاع از این شعر به خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( گفته است: غالم

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند/ جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و “فته شده است که بیت گ
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را اشتباه فهمیدند و فکر کردند شاعر منظورش این  این در این بیت تبریز آمده است. برخی”. هری

 «است که زبان مادرِی مردم تبریز فارسی است.

سفندماه سال جاری در شهر اهر توسط نیروهای انتظامی ها تن از فعاالن مدنی آذربایجان یکم اده

 مناسبت روز جهانی زبان مادری گرد هم آمده بودند.بازداشت شدند. آنها به

صالح کامرانی در همان زمان به رادیو زمانه گفته بود بسیاری از فعاالن مدنی آذربایجان به دلیل پیگیری 

اند. این وکیل دادگستری که و به زندان محکوم شدههای اخیر بازداشت مسئله زبان مادری در سال

شدگان را به عهده داشته، به رادیو زمانه اطالع داد که برخی از آنان تنها وکالت چندین تن از بازداشت

هایی مانند ها به اتهاماند و در دادگاهبه دلیل نوشتن شعر و چاپ تقویم به زبان ترکی بازداشت شده

 اند.رو شدهی و تبلیغ علیه نظام روبهاقدام علیه امنیت مل

http://www.radiozamaneh.com/127865 (erişim: 22.04.2014) 

 

٩ - - - - - - -  
 13:19 - 92/01/27،  13921127111734، شماره: حوزه آئین و اندیشه / گروه فرهنگی، خبرگزاری فارس

 «موالنا»بار مصادره فرهنگی مفاخر ایران، شاید این

تمامی به زبان فارسی و متعلق ثار جهانی خلق کرده است که آ« موالنا»بر کسی پوشیده نیست که 

هایی نظیر کنندگان مفاخر ایرانی سعی در تصاحب چهرهاما شوربختانه، مصادره به فرهنگ ایرانی است

 او و اتصال به فرهنگ خود دارند.

، سالروز فروردین 27محمد بقایی )ماکان( پژوهشگر حوزه ادبیات و از اساتید دانشگاه به مناسبت 

یادداشتی نوشته و در اختیار خبرنگار آیین و « موالنا»الدین محمد بلخی مشهور به درگذشت جالل

  قرار داده است: خبرگزاری فارس اندیشه

بسیاری از موالنا بدون تردید یکی از چند چهره بزرگ در تاریخ تفکر بشری است که شوربختانه مانند 

های غربی و تفاوت زبانی، آنچنان که باید های برجسته فرهنگی دنیای شرق، تحت تأثیر رسانهچهره

های در جهان شناخته نشده و ارزش وی برای بسیاری از مردم دنیا ناشناخته مانده است، مگر در سال

ری که مدفن موالنا در هایی که بر بنیاد دیدگاهی سیاسی و اقتصادی از سوی کشواخیر که با تالش

به عمل آمده که این « مثنوی»نظیر یعنی آن است، جهت معرفی او و ترجمه اثر سترگ این متفکر بی

ها و های فرهنگی و روشنفکری برخی کشورهای غربی با زوایایی از دیدگاهخود، سبب شده تا گروه

 های او آشنا شوند.اندیشه

هایی بوده است که بوسیله و صورت گرفته تحقیقات و ترجمههایی که برای شناساندن ااز جمه تالش

محققان و پژوهشگران مهاجر ایرانی در کشورهای دیگر به خصوص در ایاالت متحد به عمل آمده و 

صورت گرفته و  William Chittickشناسان خارجی مانند ویلیام چیتیک همچنین آثاری که بوسیله مولوی
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های او به زبان دوست شده است، طوری که ترجمه برخی از غزلسانساز شناخت این چهره انزمینه

دانیم در ترجمه، به ها درآمده است؛ به رغم آنکه میترین کتابانگلیسی در کشور آمریکا جزو پرفروش

خصوص ترجمه شعر، بخش مهمی از لطف کالم و همچنین مفاهیم و ظرایف مکتوم در شعر از دست 

 رود.می

های موالنا تا چه میزان با ذهن و قلب آدمیان توان نتیجه گرفت که افکار و اندیشهاز این مورد می

جهت نیست که یکی از متفکران بزرگ دنیای غرب های آگاه تطابق دارد. بیامروزی به خصوص انسان

در اواسط قرن بیستم اظهار داشت که قرن بیست و یکم دو راه بیشتر در برابرش « آندره مالرو»یعنی 

ها های نظامی آرامش خود را از دست خواهد داد، یا با روی آوردن به اندیشهنیست: یا بر اثر کشاکش

 و افکار موالنا به آرامش و تسلی خاطر خواهد رسید.

 خود گرفته و جهان نیازمند نگاهی بینی آندره مالرو اکنون صورت واقعی بهسد پیشربه نظر می

های سترگ هرگز الدین مولوی بلخی است. اما ترویج این اندیشههای جاللتر به افکار و اندیشهعمیق

با فعالیت بخش خصوصی در سطح جهانی تأثیر واقعی را نخواهد داشت و از آنجا که هر اندیشمند، 

ر، نویسنده و هنرمندی وابسته به فرهنگ خاصی است بنابراین بر متولیان فرهنگ فرض است که شاع

ها بکوشند تا به این ترتیب نه تنها به طریق اول دست یابند بلکه وجهه و در ترویج آن آراء و اندیشه

 اعتبار فرهنگی خود را به مردم دنیا بشناسانند.

اش از آن متولد بلخ است، شهری که زمانی بخش عمدهالدین مولوی حقیقت این است که جالل

که -خراسان بوده است، نوجوانی خود را در آن دیار گذراند، پس از دیدار با فرید الدین عطار نیشابوری 

همراه پدر از طریق حجاز به قونیه رسید و در آنجا پس از  -ستودذکاوت و تیزبینی او را بسیار می

کنون مزار وی در این شهر قرار دارد. با این حال این حقیقت بر کسی گذشت سالیانی، درگذشت و ا

یی هاپوشیده نیست که این شخصیت اندیشمند ایرانی آثار جهانی همچون مثنوی، دیوان کبیر و کتاب

خلق کرده است که تمامی به زبان فارسی و متعلق به فرهنگ ایرانی است اما شوربختانه 

هایی نظیر او و اتصال به فرهنگ خود دارند، سعی در تصاحب چهره کنندگان مفاخر ایرانیمصادره

 -های تحمیلی گلستان و ترکمنچای داردکه علت وجودی آن سر در عهدنامه-چنانچه همسایه دیگری 

در شهر رم آن را متعلق به فرهنگ خود دانسته « نظامی گنجوی»با نصب مجسمه شاعر بزرگ ایرانی، 

 .شودز به خودنگری در مدیریت کالن فرهنگی کشور بسیار احساس میاست! از این روست که نیا
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 :هالهامق

١ - - - - - - - 
  ١٣٩٤ارديبهشت  ١١، نویسنده کاظم رنجبر، دکتر درجامعه شناسی سیاسی

 وحد ت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت

تولد ملت ،در تعریف ملت ، چهار عنصر تشکیل دهنده یک ملت را ،با تکیه بر : پیشگفتار : در مقاله

 آمریکا ، انگلستان و فرانسه چنین توضیح دادیم : تجربه تاریخی ایاالت متحده

 سرزمین مشترک . -1

 سرنوشت مشترک . -2

 تاریخ مشترک . -3

 .Organic Solidarity – La solidaritté Organiqueهمبستگی ارگانیک.)همبستگی سازمانی . -4

رم ، یعنی بودن سه عنصر اولی به نفس خود ، باعث پیدایش ملت نمی شود، بلکه آن عنصر چها

همبستگی ارگانیک ، یا در زبان فارسی ، همبستگی سازمانی است ،که سه عنصر باال را از مرحله 

زبان ملی ، بمانند مالط و سیمان در بالقوه ، به مرحله بالفعل می رساند .در همبستگی ارگانیک ، 

شه وری ، بی جهت نبود که حکومت پوشالی سید جعفر پی .ایجاد وحدت ملی نقش اساسی دارد

عامل قدرت استعما ر تزار های سرخ شوروی ،که هدفشان تجزیه ایران بود ، اولین اقدام اش ،در سال 

بجای زبان فارسی ،یعنی زبان وحدت ملت  تدریس زبان ترکی آذری،شمسی ،جایگزین کردن  1324

یعنی قطع یه کشور ایران بود، که تا از این طریق این وحدت ملی را از بین برده ،و اولین مرحله تجز

 را به اجراء درآورد . ارتباط فرهنگی ،وهمبستگی ملی

در  حق تعین سرنوشت ، حق تحصیل در زبان مادری ،امروز هم ، تجزیه طلبان ، در ظاهر، زیر پوشش :

واقع وحدت ملی را هدف قرار داده اند ، تا از این طریق ، با قطع ارتباط فرهنگی بین اقوام ایرانی در 

، تجزیه ایران را، به کمک های قدرت های خارجی ، عملی سازند.این هدف نهائی خود را با نهایت 

که ما « قسم و آیه »بعضی از این تجزیه طلبان ، با انواع مردم فریبی ها تا آنجا پیش می روند که 

» ، تبدیل به  مثل کشور سویس، فقط می خواهیم، ایران نیز  مخالف تجزیه طلبی هستیم

در زبان مادری اش تحصیل بکند !!!در حالیکه میدانیم « ملتی »بشود ،و هر « یون ملتها ایران کنفدراس

است نمی دانند .  1848که اغلب این حضرات ، حتی تاریخ تشکیل کشور فدرال سویس را که سال 

ده سال تاریخ دارد ، وچرا قدرت های اروپائی تشکیل چنین کشور فدرال را قبول کر 162سویس فدارال 

 اند ،آیا حضرات می دانند؟

می رسد ،و این کشورمتشکل از دوایالت : والون و  1831که استقالل اش به سال  بلژیککشور 

سال بیش نیست ،  182( با زبان فرانسه و هلندی ،که تاریخ حیات اش  Flamande-Wallonneفالمان)
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یکسال است این کشور که مقر  ،و بیش ازهمین امروز در حال تجزیه است  در همین اروپای غربی ،

اتحادیه اروپا نیزهست ، بخاطر عدم وجود تفاهم بین این دو قوم ، اتحاد برای تشکیل دولت ،برای اداره 

کشور وجود ندارد . انزجار و تنفر بین این دو قوم به حدی رسیده است ،است که اگر ، تصادف خونین 

سرنشینان ، یا عابرین در زبان فرانسه به بخش  اتومبیل در ایالت فالمان رخ بدهد ، اگر کسی از

اورژانس تلفن بزند ، و تقاضای کمک فروی بنماید ، کسی به تلفن نه تنها جواب نمی دهد ، بلکه به 

 کمک آسیب دیدگان هم نمی آید .!!! این ها واقعیت امروز بلژیک هستند.

منطقه جهان بعد از جنگ دوم جهانی ، مهد ایران کشوری واقع در خاورمیانه ، نا امن ترین .آیا می توان 

،در چنین منطقه ای ایران  جنگ های خونین ، میدان رقابت های بی رحمانه قدرت های استعماری

متشکل از اقوام مختلف ایرانی ،که تاریخ مدون اش به چندین هزار سال میرسد ، با سویس مقایسه 

 کرد ؟

نی بر این عقیده بودم ،که در کنار زبان فارسی ، حقیقت این است ، من صاحب این قلم ، خود زما

فرزندان ایرانی متشکل از اقوام مختلف ایرانی ، باید زبان مادری شان را همراه با زبان فارسی ، یعنی 

زبان ملی ملت ایران بیاموزند.اما وقتی که به واقعیت تاریخی ایران ،و خیلی از کشور های نظیر ایران 

شاهده سیاست های قدرت های سلطه گرو اهداف ژئوپولتیک ،و ژئواستراتژیک رامطالعه کردم ، وبا م

،وبا مشاهده کشور های چون آمریکا ، خصوصأ بریتانی کبیر و  این قدرت ها را تحلیل و برسی نمودم

فرانسه متشکل از اقوام مختلف با زبان های مختلف ، هرسه کشور در راستای حفظ وحدت ملی ، 

به این نتیجه رسیدم ،که در حقیقت این خواست ، تحصیل به زبان ی هستند ، دارای زبان واحد مل

مادری ، یک طرفند سیاسی، حمله به وحدت ملی و همبستگی آرگانیک ، و پیش در آمد تجزیه ایران 

، بعالوه تجربه تلخ حکومت پیشه  است . خصوصا اینکه ، ایران نه در اروپا قرار دارد ، نه سویس است

 بانی ابرقدرت قلدوری چون شوروی را از سرگذرانده است.وری به پشت

خلیج عربی »همین امروز ، مسئله کذائی ،و دروغ تاریخی جایگزین کردن نام :خلیج فارس ، را به نام 

 که!!!« 

یکی از طرفند ها و دزدی های تاریخی است ، به عیان توسط کشور های عربی می بینیم .مالحظه 

« خلیج عربی »شرمی ، یک عده از قلم بدستان جیره خوار شیوخ اعراب ،  می شود ،که با نهایت بی

 (1می نویسند!!!)!!!« عربستان »می نامند ،و حتی خوزستان را 

 این مقاله را به دو موضوع :

 نقش زبان ملی در ایجاد وحدت ملی ، -1

 جهان سیاست ، جهان ایده الیسم و رویا ها نیست -2

 . توضیح و تفسیر خواهیم کرد
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 نقش زبان ملی در ایجاد وحدت ملی . -1

سال گذشته به اندازه زنده یاد :سید محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار  61چه کسی در 

( به فرهنگ و ادبیات ،و ادبیات فلکلوریک آذربایجان ،در زبان آذری ، وایران زمین در زبان 1285-1367)

ن خدمت کرده است ؟ اشعاری را که شهریار در اثر معروف خود ، فارسی زبان ملی واداری کشور ایرا

 Alphonse deحیدر بابا آفریده است ، این شاعر ایرانی و آذری تبار را همطراز :آلفونس دو المارتین،)

Lamartine - 1790 -1869 .آیا شهر یار در مدارس آذری زبان ، ( شاعر و نویسنده فرانسه کرده است

آیا کسی در ایران ، مانع می شد  ، دبیرستانی و دانشگاهی خود را گذرانده بود ؟تحصیالت دبستانی 

که شهریار همراه با سرودن اشعار در زبان فارسی ، زبان وحدت ملی ، در زبان آذری ، زبان مادری خود 

 شعر بسراید؟تسلط شهریار ، به فرهنگ وادبیات ایران ، ناشی از وحدت اقوام ملتی متشکل، با تاریخ

چندین هزارساله ایست ،که هرکدام در غنا وتکا مل رشد وبلوغ این فرهنگ در قالب زبان ملی ، یا به 

عبارت دیگر ، زبان وحدت ملی زحمت کشیده ،و برای نسل های آینده این ملت ، به ارث گذاشته اند 

اعتصامی ، در زمان  .همه این ادبا ء وشعراء زبان مادری شان ، زبان فارسی نبود .خود شهریار ،و پروین

معاصر ، نمونه این واقعیت است ،که میتوان ، صدها نام و نمونه از اقوام ایرانی ،آورد ،که هرکدام در 

تکامل و رشد این زبان وحدت ملی نقش آفرین بودند. به همین جهت نیز ، دشمن وحدت ملیایران ، این 

 سنگر را هدف قرار داده است.

جهالت و « برکت »انند ملیونها زن ایرانی هم سن و سال نسل خودش ،از مادر من این صاحب قلم ، بم

خرافات آخوندی واستبداد حاکم ، از نعمت خواندن و نوشتن محروم بود . اما از آنجائیکه خود او روح 

حساس داشت ، و روستائی که در آنجا به دنیا آمده و دوران کودکی اش را گذرانده بود ، درمنطقه 

من کوه سهند منطقه ایکه شهریار ، زندگی روزانه روستائیان را همراه با شادی و غم هشترود در دا

واندوه ،مراسم نامزدی و عروسی سنتی این روستائیان را در حیدر بابا نقل می کند ، مادرم را 

بخاطرات گذشته می برد ، بعضأ از من می خواست ،که چند صفحه از اشعار حیدر بابا را در زبان آذری 

 ای او بخوانم و او بایک حالت نوستالژیک به این شعار گوش میداد .بر

همین مادرم ، وقتی که در مقابل مسائل مختلف زندگی قرار می گرفت ، این بار ، به سراغ دیوان 

حافظ می رفت ، و استخاره می کرد ،و می خواست که من فالی برای او بگیرم .این بار، زبان روح 

زبان فارسی و ترجمه آن به زبان آذری بود ، بود که روان ورویا های آرزومندانه او حافظ شیرازی در قالب 

را شاد وامیدوار به آینده می کرد . زمانی هم می رسید ، که برای ارواح پدر و مادرش ، از برادر بزرگم 

اور مذهبی که قران را با صدای مخصوص ولهجه آخوندها می خواند ، سورٌه الرحمان را بخواند ، تا بر ب

اش ، ارواح پدر و مادرش ، آرامش یابند. اگر به این سه موضوع بظاهر ساده ، دقیق بشویم ،:می بینیم 

، آنچه که مادر مرا، بمانند ملیونها ایرانی ، از ریشه و بنیان فرهنگ ملی جامعه ایران محروم میکرد ، 

زبان فارسی ، زبان وحت ملی به حد بیسوادی مادر من بود . اگر مادر من سواد خواندن و نوشتن در 

http://sorgulamazamani.com/


 

sorgulamazamani.com 44 

الاقل پایان دوره متوسطه را داشت ، نه تنها با زبان مادری خود بیگانه نبود ، بلکه آثار ادبی و نوشته 

های تمام هموطنان خود را چه فارس ،چه عرب ،چه کرد ،چه ترکمن ،و چه بلوچ را می توانست بخواند 

 ری و عاطفی و تبادل فکری داشته باشد .و بفهمد ، با تمام هموطنان خود روابط فک

دلیل همبستگی ملی ملتهای چند قومی بریتانیای کبیر ، یا فرانسه این نیست که این اقوام در زبان 

های مادری شان تحصیل می کنند ، بلکه درست برعکس برای این است ، که بیش از یک قرن است ، 

شه کن شده است و هر فرانسوی و بریتانیائی ، در این کشور ها ، بیسوادی شهروندان این کشور ری

می تواند در زبان فرانسه و انگلیسی با سایر هموطنان خود ارتباط فکری و قلمی و محاوره ای داشته 

 باشد .

.مادر من ، بمانند ملیونها ایرانی نسل خود قربانی این نبود که در مدارس آذربایجان ، زبان ترکی تدریس 

ی جهل و خرافات آخوندی و فقر فرهنگی ،از منظرامکا نات آموزش و پرورش ، نمی شد ، بلکه قربان

 جامعه ایران بود .

محمد حسین بهجت معروف به :شهریار ، ساخته و پرداخته فرهنگ غنی سرزمین ایران بود ،که در آن 

با دوستان ادیب زبان ملی ، بمانند مالط و سیمان ، اقوام ایرانی را بهم پیوند می دهد . شهریار نه تنها 

و شعرای ایران زمین در زمینه ادبیات بحث و فحص داشت ، حتی با شعرای )آذربایجان شمالی ( اران ، 

چون بختیار وهاب زاده ، نیز ارتباط فرهنگی و تبادل شعری وادبی داشت،که این امر برای ایرانیان آذری 

 تبار روشن و آشکار است .

باء شعراء نویسندگان ایرانی آذری تبار را با سایر شعرا و ادبا و نظیر چنین ارتباط عمیق فرهنگی اد

نویسندگان ایران زمین را نمونه های بسیار دآریم ،که احمد کسروی ، به عنوان مورخ و محقق و پروین 

اعتصامی به عنوان شاعر، و دهها نمونه دیگر را می توان مثال آورد .آیا همین امروز کسی مانع می 

یان کرد تبار ، عرب تبار ، ترکمن تبار ، بلوچ تبار ، در زبان مادری خود شعر بگویند و با سایر شود که ایران

 شعرای ایرانی تبادل فرهنگی داشته باشند ؟ .

آن چیزی که تجزیه طلبان ، با طراحی موذیانه قدرت های خارجی ، برای آینده ایران نقشه می کشند ، 

فدرالیسم ، حق تعین سرنوشت ، تدریس و ت ، زیر پوشش :درست تجزیه ایران است ،که این سیاس

تحصیل در زبان مادری به عبارت دیگر درست حمله به جوهر و سیمان وحدت ملی ، یعنی زبان ملی 

ملیون ایرانی را بهم پیوند می دهد ، شروع می کنند . با انواع تهمت های چون فاشیزم  75است ،که 

 یران را نشانه گرفته اند.فارس ، پان فارسیسم ، وحدت ملت ا

 چقدر بجا و عمیق خود شهریار ،این خطر تجزیه را پیش بینی کرده بود ،که در اینجا نمونمه می آوریم .

* **  

 چوخواهد دشمنی ، بنیاد قومی را براندازد .
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 نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد.

 چو تنها کرد هریک را ، به تنهائی بدو تازد ،

 دازدش از پا که دیگر سرنیافرازد .چنان ان

چون یکی از کانون های تجزیه طلبان ایران ، کشور کانادا ، شهر تورنتو است ، الزم می دانم روی یک 

موضوع تاریخی در رابطه با موقعیت مخصوص و استثنائی این کشور ،که می تواند تجربه برای ملت 

 ه مکث بکنیم.ایران ، از منظر سیاسی و ژئوپولتیک باشد یک لحظ

بین کشور های آمریکا ، کانادا، انگلستان ، استرالیا ، و زالند جدید ، یک پیمان نظامی ، سیاسی ، 

استراتژیک وجود دارد ،که هیچ کشور دیگر ، حق ورود به این کلوب بسته و انحصاری را ندارد.این 

وستی قدیمی نیست. در همبستگی و اتحاد ، ناشی از احساسات ، زبان مشترک ،تاریخ مشترک ، د

جهان سیاست ، احساسات و عاطفه ،جایگاهی ندارند ،همه برنامه ، تاکتیک ها و استراتژی ها ، بر 

مبنای عقل و منطق ، و منافع دراز مدت ،همراه با بررسی هزینه های انسانی و مادی ، تصمیم گیری 

دار، تواًم با اعتماد و صداقت و می شوند .این رابطه تنگاتنگ پنج کشور جهان ،آنچنان محکم و پای

وفاداری متقابل است ،که حتی سازمان های اطالعاتی این پنج کشور ،در مسائل امنیتی مربوط به 

کشور ، همکاری تنگاتنگ دارند . با وجود اینکه بعد از شکست ناپلئون بنا پارت در جنگ با  5امنیت این 

سنت هلن ، هرگز هیچ جنگی بین فرانسویان و ،و تبعید او به جزیره  1815انگلیسی ها در سال 

انگلیسی ها رخ نداده است ،و از آن تاریخ تاکنون در تمام جنگ های ایکه انگلستان ویا فرانسه در گیر 

بودند ، این دوکشور متحد نظامی در کنار هم علیه دشمنان مشترک خود جنگیدند، ،این پنج کشور یاد 

تحاد تنگاتنگ ،و همکاری سازمان های اطالعاتی این کشور ها راه شده در باال ، فرانسه را به این ا

 نمی دهند.

 -1491تولد  – Jacques Cartier، دریانورد فرانسوی بنام : ژاک کارتیه ) 1534ماه مه  11برای اولین باردر 

ورد ، ( به عنوان اولین اروپائی ،درساحل شرقی کاناد ، خلیج سن لوران پیاده شد. این در یان1557مرگ 

سه بار همراه با ملوانان فرانسوی ، به این قاره جدید مسافرت کردند ،و به دنبال آن ، به مرور بخشی 

هزار نفر با زبان رسمی فرانسه ،  751ملیون 7( امروز با جمعیتی  Québecاز کانادا ، با نام ایالت کبک )

نیز، درسایر نقاط این کشور وسیع  ملیون کانادائی انگلیسی زبان 27در این ایالت زندگی می کنند . 

،ساکن هستند . سالها بود که دولت فرانسه در راستای سیاست های خارجی خود ، در تقابل با 

رقبای همطرازش ،سعی بر آن داشت ،که منطقه کبک را ، به هروسیله ممکن ، تبدیل به یک کشور 

ری است رایج و معمول . همین امروز ، آزاد فرانسه زبان بکند . این نوع رقابت ها در جهان سیاست ام

تجزیه طلبان فعال اقوام مختلف ایرانی ، مسلمأ توسط قدرت های ذینفع کمک مالی وتبلیغاتی می 

شوند. کشورهای نظیر روسیه ، ترکیه ، قدرت های عربی ، قدرت های استعماری ، مسلماً هد فشان 

 تجزیه و تضعیف ایران در چنین منطقه سوق الجیشی است.
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، ژنرال دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه ، در مسافرت رسمی خود به کاناد ، در  1967ژوئیه  24در 

( در یک سخنرانی رسمی ، در میدان شهردای برای جمع  Montréalایالت کبک ، در شهر منترال ،)

بل تهیه شهروندان منترال سخنرانی کوتاه ولی تاریخی کرد ،که این سخنرانی کامأل با شعار های از ق

شده ، در راستای اهداف سیاسی و ژئوپولتیک فرا ملی فرانسه تهیه شده بود ،که در جهان سیاست 

، امری است رایج . این سخن رانی بسیار کوتاه ، ولی معروف در سطح جهانی و تاریخی ، از چند 

یعنی ایالت کبک  جمله کوتاه فراتر نبود . در آن موقع بخشی از تجزیه طلبان کانادای فرانسه زبان ،

(Québec  : در سازمانی بنام )Rassemblement Pour l’Indépendance National -  مجمع برای

استقالل ملی ،تشکیل داده بودند ، وتحت برنامه ای بر این تالش داشتند ،که بخش فرانسوی نشین 

لی که تجزیه طلبان در ایران ، کانادا را از کل کانادا جدا کرده ، تبدیل به کشور مستقل بکنند . )همان اص

زیر پوشش : حق تعین سرنوشت ، شعار تجزیه طلبی خود را پیش می کشند ( اما همانطوریکه در باال 

اشاره شد ، جهان سیاست ، جهان شعار و احساسات نیست ، بلکه جهانی است که در آن رابطه 

رال دوگل سخنرانی خود را آنروز قدرت ها و واقعیت های زمانی و مکانی سخن آخر را می گویند .ژن

 چنین شروع کرد :

انچه را که من آمده ام در این جمع فراموش نشدنی به شما بگویم ، و باید اضافه بکنم ،که »...« 

خاطره این جمع فوق العاده اهالی مونترال ، برای من فراموش نشدنی است . کل فرانسه ، آنچه را که 

ی شنود ، حتی من می توانم بگویم ،حتی او )منظور فرانسه است ( در اینجا می گذرد ، می بیند ، م

 بیشتر از این میخواهد .

 زنده باد مونترال . -

 زنده باد کبک . -

زنده باد کبک )مکث کوتاه ( آزاد.... .)اینجا مظور دوگل رساندن پیام واقعی و سیاسی خود بود ،که  -

 پیام تجزیه طلبان بود . بعد ادامه می دهد .

 زنده باد کانادا ای فرانسه . -

 ( 2و زنده باد فرانسه .) -

همین سخنرانی چند جمله ای یک بار سیاسی در سطح بین المللی داشت. اوأل دوگل در فرانسه و 

در جهان ، مظهر مقاومت ملی فرانسه در مقابل ارتش اشغالگر آلمان در جنگ دوم جهانی بود ،و در 

ینده :فرانسه آزاد ،دربین دولتهای درجنگ علیه آلمان ،یعنی متفقین ، این مبارزه علیه اشغالگر ، نما

نماینده رسمی دولت و ملت فرانسه شناخته شده بود .با این عنوان تاریخی خود ، با شعار زنده باد 

کانادای فرانسه ، و زنده باد فرانسه ، دوگل مهر پیوند اتحاد وهمبستگی فرانسه را با تجزیه طلبان 

د ، وعمأل در امور داخلی یک کشور مستقل ، دخالت رسمی می کند ، که درست مخالف کبک می زن

 شئون و قوانین دیپلماتیک رایج در جهان سیاست است .
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دولت کانادا ، در مقابل این رفتار غیر دوستانه ژنرال دوگل ، رسمأ اورا به روش دیپلماتیک از کانادا بیرون 

ژوئیه  26تفریحی معروف به :کشتی کلبر ، به فرانسه آمده بود ، کرد . ژنرال دوگل که با کشتی مجلل

کانادا را به « سرعت جت »با  -Dc8با این حادثه خود خواسته سیاسی اش این بار با هواپیمای جت :

مقصد فرانسه ترک کرد . با این رفتار غیر دیپلماتیک تا روزیکه ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه بود ، 

سال از آن تاریخ ، نه ایالت کبک از  44ا فرانسه چندان گرم و دوستانه نبود .بعد از گذشت رابطه کانادا ب

کانادا جدا شد ، نه مردم فرانسه تبار کبک حاضر به جدا شدن از کانادا هستند ،ونه دولت آمریکا اجازه 

داشته باشد می دهد ،که طبق دکترین مونروئه ، کشور ثالتی در قاره آمریکا ، حضور سیاسی نظامی 

(.3. ) 

، به همین مناسبت ، کنفرانسی در ترنتو با  2111فوریه  21فوریه روزجهانی زبان مادری است در  21

شرکت ، آقایان : دکترامیر حسن پور،ازایرانیان کرد تبار ، ، دکتر علی رضا اصغر زاده ، از ایرانیان آذری 

، شرکت داشتند ، و در باره حقوق مدنی و  تبار ،، یوسف عزیزی بنی طرف ، از ایرانیان عرب تبار

فرهنگی این اقوام ایرانی سخنرانی داشتند . آقای یوسف عزیزی بنی طرف ، سخنگوی اقلیت قومی 

در مورد عربستان و خلیج فارس ، واین ها در خارج »...« عرب تبار ، در این سخنرانی ، چنین می گوید 

و هیچ کس حق ندارد در باره اش بحث کند و گرنه می ، به خصوس خلیج فارس به تابو تبدیل شده ،

گویند خائن ، مگر اینکه ثابت بکنی خلیج فارس است .دوستان عزیز ، واژه عربستان یک واژه فارسی 

است ما در عربی استان نداریم ، عربستان یعنی استان عرب ها ، این واژه طبق گفته همه تاریخ 

، از عالم آرای عباسی بگیرید تا تذ کره ناصری ناصر الدین  نویسان فارس ،از دوره شاه عباس صفوی

شاه ، تا تاریخ پانصد ساله سید احمد کسروی ، دهها کتاب تاریخی که فارسها)خوب دقت بکنید ، 

فارسها نوشته اند ،!!! منظور این است که ایرانی ها ننوشته اند ( نه عرب ها ، ذکر شده ،که نام این 

بخاطر اینکه اکثر مرد مش را عرب ها تشکیل می دهند ، ولی آن تاریخ نویس منطقه عربستان است ، 

ها تناقضی بین عرب بودن و ایرانی بودن این ها نمی دیدند در نتیجه منصف بودند . با آمدن شونیزم 

رضاخانی و پیدایش ستم ملی بود که حساسیت نسبت به غیر فارس فراوان شد و بخصوص نسبت به 

یخی و جغرافیائی دارد ، که فرصت برای باز کردن آن نیست .در نتیجه ما باید گفتمان عرب که ریشه تار

عرب ستیز ، ترک ستیز ودیگر ستیز را در ایران نقد کنیم ،چه در آثار فروغی ، محمود افشار وصادق 

نخواهد  هدایت ، چه در آثار اخوان ثالث و جمال زاده و زرکوب و هرکس دیگر باشد .اگر نقد نکنیم برادری

بود .نمی شود گفت :هموطن عرب بیا برادر من باش ولی من بهت فحش می دهم و هزار و یک اهانت 

روا می کنم ، اسمت را عوض می کنم ، شما حق ندارید که به خرمشهر محمره بگوئید ، به 

 هسوسنگرد بگوئید خفاجیه ، به خوزستان بگوئید عربستان .شما حق ندارید ،شما حیوانید ، من ک

 (4فارس هستم برایتان اسم می گذارم ، این گفتمان اشتباهی است و وحدت ایجاد نمی کند .)

شخصی است ،که به تنهائی به !!!« نوعی زرنگی »همین نوشته آقای یوسف بنی طرف ، نشانه از 

خلیج قاضی میرود ،و به ظاهر برنده دادگاه برمی گردد . آقا نمی خواهند در باره نام و ماهیت تاریخی 

این ها در خارج به خصوص خلیج فارس به تابو تبدیل شده »فارس صحبت بکنند ،که به قول خودشان 
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خوزستان ، اسم واقعی اش عربستان است ، به تاریخ نویسان »اما برای اینکه ثابت بکند که ...« است 

 «فارس دوره شاه عباس صفوی .... استناد می کند 

تحقیق شما را در رابطه با عربستان بودن خوزستان در رابطه با آقای یوسف بنی طرف ، همین روش 

نام خلیج فارس فارس بکار بگیریم ،و ببینیم مورخین و جغرافیا دانان دنیا ، ووحتی اعراب در باره نام 

 خلیج فارس چه اسنادی گذاشته اند؟

جزیه طلبان است نامیدن خلیج عربی بجای خلیج همیشه فارس ، یکی از طرفند هاو تحریف تاریخی ت

.دوهزار وپانصد سال پیش ، یونان باستان ، با آن تمدن و فرهنگ معروف خود ، که با ایران رابطه داشت 

و امپراطوری روم ، که قرنها ایران با این ابر قدرت زمان خود جنگ  - Limen Persikos، خلیج فارس را :

و جغرافی دانان قرون وسطی  – Sinus Persicusهای طوالنی داشت در زبان التین ، ، خلیج فارس را :

اعراب نیز :البحر الفارسی می نامیدند.اما مالحظه می شود ،که با نهایت به ظاهر زرنگی ، یک عده از 

 (5می نامند .)« خلیج عربی »قلم بدستان جیره خوار شیوخ اعراب ، 

شما اعتماد بکنم؟ من  آقای یوسف بنی طرف ، من چگونه می توانم به صداقت و برابری و برادری

صاحب این قلم ، ذاتأ آدم بد بین نیستم ، ولی بخاطر مهاجرت طوالنی و زندگی در فرانسه ، از این 

ولتر می گوید : به گفته ها و نوشته های مردم ملت ها هم چیزی به اندازه شعور خودم یاد گرفته ام. 

ن آدم صادق و صمیمی را می توان از اعمال اعتماد نکنید، بلکه به اعمال و رفتارشان دقیق بشوید .چو

 و رفتارشان شناخت .

آقای یوسف بنی طرف ، شما اگر می خواهید صداقت گفته ها و برادری تان و دفاع از ایران وایرانی 

بودن تان را در عمل ثابت بکنید ، یک راه ساده و بدون دردسر و صادقانه وجود دارد . آن چنین است ،که 

نامه ای با مشخصات دقیق خود ، در زبان فارسی ، و عربی ، به آدرس تمام وزارت جنابعالی ، یک 

خارجه کشور های عربی بنویسید ، و عین نامه را نیز در نشریات رسمی ایران و ایرانیان خارج چاپ و 

منتشر بکنید : در نامه به نام یک ایرانی مدافع حق و حقیقت به این دولت های عربی بنویسید ،که 

اسناد معتبر تاریخی که سابقه بیش از دوهزار و پانصد ساله دارند ، نام خلیج فارس ، چه در بین  طبق

یونانیان ، چه در بین رومیان و چه در بین جغرافی دانا ن عرب ، خلیج فارس بوده و همیشه هم خلیج 

 اشتید ؟فارس خواهد بود ، شما کشور های عربی چرا اسم کذائی روی این خلیج همیشه فارس گذ

آقای یوسف بنی طرف ، شما اول برادری تان را ثابت بکنید ، بعدأ مسائل اختالف برانگیز را با مهرو 

 احترام برادری می توان حل کرد .

اما اینکه می فرمائید به ایرانیان عرب تبار از منظر فرهنگی و زبان قومی ظلم شده است ، هموطن 

زیز و گرامی خطاب بکنم ( حقیقت این است ،که نمی دانم عزیز )اگر اجازه بدهید شما را هموطن ع

شوخی می می کنید ، یا به قول هموطنان اصفهانی : مزاح می فرمائید ؟ آقای یوسف بنی طرف ، 
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سال است که با تاریخ عرب ، فرهنگ عرب ، الفبای عرب زندگی می کنند، حتی با  1411ایرانیان 

دار می شوند.در زبان عرب نماز می خوانند ، در ماه عربی ساعت عربی میخوابند و با ساعت عربی بی

ماه سال برای عرب ها عزاداری میکنند ، در حالیکه مدارس کودکان ایرانی فاقد  12روزه میگیرند ، 

ملیارد دوالر برای زیارت حجرالسواد پول به جیب ملیادر  5وسایل الزم تحصیلی است ، ایرانی هر سال 

ای یوسف بنی طرف ، خوب است بی طرفی را رعایت بکنید . ایرانی حتی های عرب می ریزند . آق

وقتی با همسرش یعنی تا محرم ترین وخصوصی ترین رابطه زن و شوهر ، باید قوانین عربی را رعایت 

بکند که نمازش باطل نشود . ایرانی وقتی وارد مستراح می شود ، باید دعای عربی بخواند و با پای 

ساله را به عقد  9پای راست خارج بشود . در ایران امروز طبق قوانین عرب ، دخترک  چپ وارد شده و با

ساله در می آورند ،که این رسومات ، از فرهنگ عربی واسالمی دوران جاهلیت عرب به ارث  51مرد 

زن دائم داشته  4زن داشت ، اجازه دادهاند که سایرین  12مانده است .تعدد زوج ، چون پیامبر اسالم 

باشند ،که خود این عمل غیر انسانی خانواده های ارانی خصوصأ فرزندان ایرانی را نابود کرده است 

.شما می فرمائید در ایران به اعراب توهین می کنند؟ آقای یوسف بنی طرف ،زبان عربی در مدارس 

می شود و یکی  ایران از دوره دبستان ، بنام قران ،و از دوره دبیرستان ، به عنوان ماده درسی تدریس

از ماده درسی مهم در رشته ادبیات است. اگردر ایران کسی به زبان عرب آشنائی نداشته باشد ، 

رشته حقوق ، که بخش مهم حقوق جزائی برگرفته از حقوق اسالمی است ، نمی تواند تحصیل بکند 

. 

یران را در رابطه با آقای یوسف بنی طرف از آنجائیکه بخشی از مورخین و محققین ایرانی ، تاریخ ا

همسایگان خود ، کشور های عربی ، امپراطوری عثمانی ، امپراطوری روسیه تزاری ،و روسیه شوروی 

، تحقیق و تفسیر می کنند ، ناراحت هستند!!! عجب!!! آقای یوسف بنی طرف ، تحقیق و پژوهش در 

ز قدرت های استبدادی و همه رشته های علمی ، پایه رشد فرهنگ یک ملت است . به همین خاطر نی

استعمار حاضر نمی شوند ، محققین و پژوهشگران در علوم سیاسی ، وعلوم انسانی آزادانه تحقیق 

بکنند . اگر در ایران تحقیق و پژوهش آزاد بود ، نه دیکتاتوری شاهنشاهی و نه دیکتاتوری شیخ شاهی 

ت که آقای خمینی می گفتند : خمینی ، نمی توانستند حتی یکسال دوام بیاورند . بی جهت نیس

بشکنید این قلم ها را ؟ تعجب آور است که یک روشنفکر ایرانی عرب تبار)امیدوارم عنوان ایرانی بودن 

شما را ناراحت نکند ( ، از تحقیق و پژوهش ایرانیان در رابطه با جامعه و تاریخ ایران نگران است !!! 

است که ایرانی بداند که تاریخ خوزستان ،و حضور تمدن  نگرانی شما از چیست؟ آیا نگرانی شما از این

ساله دارد ؟ از این نگران هستید که کاوش  3111ایرانی در این خطه مهم و سوق الجیشی ، سابقه 

های شهر شوش نشان می دهد ،که این منطقه ، دارای تمدنی بسیار پیشرفته تر از سایر نقاط ایران 

بر ایران در این منطقه ساکن شده اند؟ ایرانی نباید بداند ،که چرا قبر داشت ،و عربها بعد از سلطه خود 

هزار کیلومتر دور تر از جایگاه موطن او اوست ؟ آیا  3امام هشتم شیعیان ، معروف به امام رضا ، چرا ، 

 امام هشتم شیعه یان آمده بود ، زخم ها و درد های ایرانیان ساکن خراسان را مداوا بکند؟
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رف ، قاره اروپا ، قرنها شاهد جنگ های خونین ،و قتل عام مردم مغلوب توسط ارتش های آقای بنی ط

غالب بود . امروز در مقابل ابر قدرت های چون آمریکا ، روسیه ،و چین ، بخش مهم کشورهای با اعتبار 

نافع خود در اروپا ، سازمان اتحاد سیاسی ، اقتصادی و حتی نظامی اروپا را ساخته اند ،که بتوانند از م

مقبل این قدرت ها دفاع بکنند . همین همبستگی و حتی داشتن پول واحد ، وبرداشتن مرز ها بین 

همپیمانان اروپائی ، مانع آن نمی شود ،که پژوهشگران و مورخین اروپائی ، تاریخ واقعی اروپا ، جنایات 

یس نکنند. کسی که از تاریخ قدرت های غالب بر مغلوب را در مدارس و دانشگاه ها به ملت خود تدر

واقعی وطن خود بیگانه است ، با ملت خود هم بیگانه است . این حق هر ایرانی شایسته این نام 

است ،که تاریخ و فرهنگ ملت ایران را بدون کم کاست ، بدون سانسور جنبه های منفی ،و بزرگ 

ای درک زمان حاضر ، از ملیت و نمائی جنه های مثبت آن را ، بداند ،و با درک گذشته ، خود را بر

فرهنگ ووطن خود در حد حقوق انسانی خود دفاع بکند . وقتی که من ایرانی به تاریخ چهار قرن 

گذشته ایران نگاه می کنم ، می بینم وطن من در طول این چهار قرن مورد تجاوز امپراطوری عثمانی ، 

ر جنگ عراق علیه ایران ، می بینم تمام امپراطوری روسیه ، امپراطوری انگلیس قراگرفته است . د

کشور های عربی به جز سوریه ، همراه با قدرت های بزرگ ، به نیروهای عراقی ، به فرماندهی صدام 

کمک مالی و نظامی کردند. در صورتیکه همین صدام در راستای « سردار قادسیه » حسین التکریتی 

نگلیس ، فرانسه ، به ایران حمله کرد. در نهایت هم منافع قدرت های خارجی و در راًس آن آمریکا ، ا

در خدمت  1958بوسیله اربابان خود ، بمانند دزد گردنه ، به دار آوریخته شد . همین صدام از سال 

آمریکا بود ،و حتی ازدواج او در مصر بعد از شکست در ترور ژنرال عبدالکریم قاسم به مصر فرار کرده بود 

 پرداخته شده بود .، توسط سفار ت آمریکا 

میالدی ، زمانی که قدرت های دریائی استعمار گر ، انگلستان ، هلند ، پرتقال ، فرانسه به  17آز قرن 

شرق آمدند ، مناطق سوق الجیشی دریائی ، دارای ارزش نظامی شد ،که همه مورخین می دانند . 

ت ، و رقابهندوستان توسط انگلیسال استعمار یکی از این نکات مهم همین خلیج فارس بود ،که به دنب

این کشور با روسیه تزاری و عثمانی ، اعتبار و موقعیت نظامی خلیج فارس افزوده شد . گشودن کانال 

، وارزش حیاتی این ماده استراتژیک  1918، و کشف معدن نفت در ایران در سال  1869سوئر در سال 

ی و کشف نفت در عربستان وقرارداد انحصاری بر اهمیت خلیج فارس افزود . شکست امپراطوری عثمان

استخراج و صدور آن توسط ابر قدرتی چون آمریکا ، به اهمیت ژئواستراتژیک این منطقه افزود. حرکت 

های تجزیه طلبانه اعراب در خوزستان ، در زمان شیخ خزعل عرب ، اسماعیل آقا سیمتقوکرد ، در 

ید جعفر پیشه وری در آذربایجان ، همه اینها با پوشش کردستان ، محمد امین رسول زاده ، و بعدأ س

مردم فریبانه : حق تعین سرنوشت ، حق آموزش زبان مادری ، با معادن نفت و گاز خوزستان و خلیج 

فارس ، معادن نفت و گاز موصول و کرکوک و کرمانشاه ، و معادن نفت وگاز باکو و در یای خزر رابطه 

ریق انترنت ، به پایگاه های نظامی قدرت های مهم دنیا را مطالعه مستقیم دارد . کافی است از ط

بکنید و ببینید این قدرت های امپراطوری ، در کجای دنیا ، نیروهای دریائی ، هوائی ، و زمینی خود را 

متمرکز کرده اند ؟ این قدرت ها استعماری برای درمان درد ملت های عقب مانده ، در این مناطق 

بلکه برای تاراج و غارت ثروت های مادی و معنوی این ملت ها آمده اند . پرزیدانت جیمی  حضور ندارند ،
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کارتر که از روسای جمهور صلح طلب بود ، علنأ می گفت : عربستان سعودی در منطقه استحفاضی و 

ود ز به منافع خژئواستراتژیک آمریکا قرار دارد ، هر گونه تهدید و تجاوز به این کشور را آمریکا تهدید و تجاو

سال جنگ افغانستان ، اشغال  32می داند و سرسختانه جواب خواهد داد . آقای یوسف بنی طرف ، 

نظامی این کشور توسط شوروی سابق ، د خالت نظامی آمریکا و متحدین آن کشور ، تاکنون صد ها 

رت های نظامی اقتصادی و هزار کشته داد ه است و تا کنون این جنگ خانمانسوز ادامه دارد . آیا این قد

سلطه گر ، برای درمان درد های مردم افغانستان به منطقه آمده اند ؟ قدرت های خارجی کی عراق و 

افغانستان ،و پایگاه های نظامی خود را در خاورمیانه و شیخ نشین های عربی خواهند بست و منطقه 

اهرسازمان های سیاسی و فرهنگی را ترک خواهند کرد؟ آقای یوسف بنی طرف ، تمام حرکت های بظ

از طریق همین قدرت های استعماری رهبری می شوند ، یا « مدافعان حقوق ملت های ایران !!! » 

شما می دانید و کتمان می کنید ، یا نمی دانید آلت دست قرار گرفته اید ..بی جهت نبود که آریل 

بدون بمب آتمی هم خطرناک است . شارون ، نخست وزیر سابق اسرائیل ، علنأ می گفت : ایران 

 یعنی چی؟ یعنی ایران باید تجزیه شود .

در خاتمه بخاطر گرامی داشت خاطره شاعرمعاصر و ملی و میهنی مان ، شهریار ، از آنجائیکه این 

مقاله را با شعری از ایشان در زبان فارسی ، زبان وحدت ملی شروع کردم ، اینبار با شعری برگرفته از 

 ف او در زبان آذری : حیدر بابا ، به پایان میبرم .یاد و خاطره اش گرامی باد .اثر معرو

 حیدر بابا گونلر بوتون دوماندی ،

 گونلریمیز بیر بیرندن یاماندی .

 یاخشیلیغی آلیمیزدن آلیبالر

 یاخشی بیزی یامان گونه سالیبالر.

 بیرسوروشون بو قارقینمیش فلکدن

 نه ایستیور بو قوردوغی کلکدن ؟

 دینه گچیرت اولدوزالری الکدن

 قوی توکولسون بویئراوزی داغیلسین ،

 بوشیطانلیق قورقوسی بیر ییغیلسین.

 بیر اوچئیدیم بو چیرپنان یئلنن،

 باغالشئیدم داغدان آشان سئلینن ،

 آغالشئیدیم اوزاق دوشن ائلینن ،

 بیر گًورئیدیم آیریلیغی کیم سالدی ،

 قالدی .اًولکه میزده کیم قیریلدی ، کیم 

* * * 

 ترجمه به زبان ملی در زبان فارسی

 آخر چه شد بهانًه نفرین شدًه فلک ؟
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 زین گردش زمانه و این دوز و این کلک ؟

 گو این ستاره ها گذرد جمله زین الک .

 بگذار تا بریزد و داغان شود زمین ،

 در پشت او نگیرد شیطان کمین .

 ای کاش می دویدم همراه سیل و آب .

 خود گریسته در آن ده خراب .با ایل 

 می دیدم از تبار من آنجا که مانده است؟

 وین آیه فراق در آنجا که خوانده است

 (ازآقای محمد حسن زاده(6)

 پایان .

 2111ماه مه  5پاریس 

 ماخذ :

1- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_Persique 

2- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vive_le_Qu%C3%A9bec_libre!_ 

3- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Monroe 

4- 

http://www.shahrvand.com/?p=12923 

5- 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/golfe-persique/ 

6- 

http://www.hassanzadeh.netfirms.com/heydarbaba.htm 

http://www.farhangiran.com/content/view/9496 (erişim: 17.02.14) 
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 1392خرداد  26، کارشناس مسایل ترکیه و قفقاز و عضو شورای نویسندگان ایراسنويسنده: الیاس واحدی، 

 موسسه مطالعات ایران  اوراسیا
 بر استراتژی وحدت ملی در ایرانهای تجزیه طلبانه ضدایرانی و نقدی نشست

در جمهوری آذربایجان، تحت تاثیر  ٢٤١٣ايراس: نشست جمعی از فعالین سیاسی آذری در ماه مارس 

های جمهوری اسالمی ایران احساسات را در فضای بین دو کشور ایران و بازتاب وسیع در رسانه

های قبل هم، های ایران در سالآذری آذربایجان حاکم ساخت. به رغم اینکه در زمینه مسائل جمهوری

هایی برگزار شده و در آن بر ضد حکومت جمهوری در استکهلم سوئد و استانبول ترکیه نشست

های ایران به اندازه نشست اخیر به این موضوع پرداخته اسالمی ایران سخن رفته بود ولی در رسانه

ه طلبانه علیش ما در برابر یک نشست تجزیهنشد. حال باید دید که چگونه شرایطی پیش آمده که واکن

رسد در پیش شود.به نظر می، حداقل در فضای افکار عمومی خارجی اینگونه به زیان ما تمام میایران

 آمدن چنین شرایطی عوامل مختلفی دخیل هستند.

 در باکوی جمهوری آذربایجان که در آن ٢٤١٣نشست جمعی از فعالین سیاسی آذری در ماه مارس 

ی جمهوری هاتحت تاثیر بازتاب وسیع در رسانه یکی از نمایندگان مجلس این کشور نیز حضور داشته،

ای احساسات را در فضای بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان حاکم اسالمی ایران به اندازه

نهاد لغو ، پیشامبرخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ایران در واکنش به این اقدساخت که 

نمودن قرارداد ترکمنچای و الحاق سرزمین جمهوری آذربایجان به کشور ایران و نیز برگزاری همه پرسی 

در بین شهروندان جمهوری آذربایجان در خصوص این موضوع را مطرح کردند و حتی پیش بینی نمودند 

این  را خواهند خواست. که در این همه پرسی اکثریت مردم جمهوری آذربایجان، پیوستن به خاک ایران

ای ان روبرو شد و از طرف دیگر بهانهاقدام از یک سو با اعتراض مالیم وزیر امورخارجه جمهوری آذربایج

، به طرح ادعاهایی بر ذربایجان از جمله نمایندگان مجلسشد تا برخی فعالین سیاسی در جمهوری آ

 ضد جمهوری اسالمی ایران بپردازند. 

ح رنماینده مجلس و رئیس انستیتوی علوم شرقی یکی از این افراد بود که با ط گوهر بخش علی یئوا،

منی ها آذری از تحصیل به زبان مادری خود محرومند ولی چند صد هزار اراین موضوع که در ایران میلیون

ها به زبان مادری خود تحصیل می کنند، ادعا کرده است که به راحتی در مدارس و دانشگاه

جمهوری اسالمی ایران در این زمینه همراه با تبعیض نژادی است و گفته است : در های یاستس

 چنین شرایطی تمایل مردم جمهوری آذربایجان برای الحاق به سرزمین ایران امری محال است. 

ها شند ولی در این میان برخی واقعیتهرچند در نگاه اول ممکن است بعضی با این سخن موافق با

؛ از جمله اینکه اختالف سطح برخورداری از زبان مادری بین هموطنان ارمنی با سایر ماندل میمغفو

اقوام ایرانی ) که بقیه همه مسلمان هم هستند( موضوعی نیست که در دوران حاکمیت جمهوری 

ه اسالمی ایران ایجاد شده باشد، بلکه مربوط به قبل از پیروزی انقالب اسالمی است و در این زمین
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 ١٩اند که مصداق آن اصول تمهیدات قانونی الزم را اندیشیدههای حکومت اسالمی در ایران نتئوریسی

در حال حاضر بین میزان برخورداری اقوام از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و اینکه  ١۴و 

بیشتر ؛ نه محصول هدف گذاری جمهوری اسالمی بلکه حقوق مدنی قومی اختالف سطح وجود دارد

های اجرایی است که البته الزم است برطرف نظام آموزشی کشور و کاهلی دستگاهاشی از ضعف ن

 . گردد

یک نشست تجزیه طلبانه علیه حال باید دید که چگونه شرایطی پیش آمده که واکنش ما در برابر 

سد در پیش ره نظر میشود. بارجی اینگونه به زیان ما تمام می، حداقل در فضای افکار عمومی خایران

آمدن چنین شرایطی عوامل مختلفی دخیل هستند که غلبه فضای احساسی به جای رویکرد منطقی 

های قبل هم، در های ایران در ساله رغم اینکه در زمینه مسائل آذرییکی از این عوامل است. ب

سالمی هایی برگزار شده و در آن بر ضد حکومت جمهوری اکهلم سوئد و استانبول ترکیه نشستاست

های ایران به اندازه نشست اخیر به این موضوع پرداخته نشد. ایران سخن رفته بود ولی در رسانه

شود و چندی هایی برگزار مییل داخلی ایران نیز هر ساله نشستهمچنین در خصوص سایر مسا

ایرانی  پیش در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به مصر نشست ضدایرانی با محوریت مساله اعراب

ای و ید یکی از نتایج بزرگنمایی رسانهای بروز نیافت. شاکه در مورد آن نیز نگرانی گستردهبرگزار شد 

نمایندگان محترم آذری در ای ایران این بود که ز حد به نشست باکو در فضای رسانهپرداختن بیش ا

نجر به پیشنهاد چنین اند که مدهمجلس احساس نگرانی شدیدی کرده و در پی اقدام عاجل برآم

دانند در شرایط کنونی که ایران کر اینکه خود نمایندگان محترم می. شایان ذ طرحی شده است

استقالل جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته و بیش از دو دهه است که با این واحد سیاسی 

کشور به خاک ایران از هر روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... دارد، اکنون طرح موضوع پیوستن این 

توان آن را خلق الساعه محسوب می شود که نمی نظر فاقد وجاهت است. از سوی دیگر این یک اقدام

در برابر اقدامات مشابه ضدایرانی در سایر کشورها بکار برد. اگر فرض کنیم واکنش ما به مثابه 

جمهوری آذربایجان پیشگیری نماید؛ هایی در خاک ی در آینده از برگزاری چنین نشستاولتیماتوم قو

ولی در برابر نشست های مشابه در سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی چه اهرمی در دست 

هایی ایران مانع از برگزاری چنین نشستداریم؟ پس به وضوح مشخص است که این عکس العمل 

 نخواهد شد. 

که البته در  -یکپارچگی سرزمینی خود دار شدن وحدت ملی ومچنین ما به خاطر نگرانی از خدشهه

با تیره ساختن  -جای خود نگرانی قابل توجهی است و به اندازه خودش باید به آن توجه نمود

های جمعیتی)دین، مذهب، فرهنگ و گذشته یکی از همسایگان که از حیث مشخصهمناسباتمان با 

فاصله بین دو ملت، به منافع ملی  تاریخی مشترک( بیشترین همسانی را با کشور ما دارد، و ایجاد

کشورمان و نیز منافع مشترک منطقه ای و جهان اسالم ضربه می زنیم. هرچند در نشست باکو یکی 

از نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان شرکت داشته است ولی رفتار وی را نمی توان به پای 

ه اصل عدم مداخله در امور داخلی را حفظ دولت جمهوری آذربایجان نوشت که در اکثر مسایل پایبندی ب
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کرده است. در ایران هم ممکن است برخی نمایندگان مجلس در جلسات و نشست هایی شرکت 

کنند که در آن برضد کشورهای دیگر سخنانی گفته شود ولی اگر کشور مزبور این رفتار نماینده را به 

 ه اشتباه رفته است. پای مواضع رسمی جمهوری اسالمی ایران بنویسد، قطعا را

ش های در این میان نباید از یک واقعیت مسلم غافل بود و آن اعتماد و تکیه بر مردم و کاربست رو

رچگی سرزمینی است. به طور های داخلی در تامین وحدت ملی و یکپامبتنی بر درون گرایی و مدل

دینی و مذهبی و حکومت ایجاد  های مختلف قومی ،ت که اگر اعتماد متقابل بین گروهتوان گفقطع می

شود و به صداهای داخلی و در چارچوب قانون بیشتر گوش داده شود، تالش عوامل تجزیه طلب دور از 

های خارجی هم طرفی نخواهند بست. نکته حائز جایی نخواهد رسید و آنها از کمک بطن مردم به

های به منزله یکی از رهیافتام مختلف اهمیت در این خصوص تقویت چسبندگی اجتماعی بین اقو

ز تعصبات قومی و های منشعب ااست و مسلما با راه انداختن بحث اساسی در استراتژی وحدت ملی

چسبندگی اجتماعی و مدنی کمکی ها، نه تنها به ها در مقابل هم در رسانهقرار دادن قومیت

 کنیم. در این صف یکپارچه خلل ایجاد می کنیم ، بلکهنمی

ا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که گاهی ما در فضای داخلی در خصوص نیت و نقشه در اینج

گران زیادی هستند که بر کنیم . تحلیلعملی کشورهای خارجی برای تجزیه ایران بیش از حد غلو می

چه پاراین باورند که تجزیه ایران به نفع آمریکا ، اروپا و بسیاری از کشورهای منطقه نیست و ایران یک

هم به نفع همسایگان است و هم از شرایط آشوب در منطقه خاورمیانه که منافع اکثرکشورهای جهان 

 کند. کند، جلوگیری مینند رژیم صهیونیستی( را تهدید می)بجز دولت های آشوب خواهی ما

تعامل منطقی در مورد نوع رفتار با دولت جمهوری آذربایجان نیز باید به دور از فضای احساسی و در یک 

و رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و محترم شمردن حاکمیت ملی طرف مقابل ، به 

 هاینباید شرایطی ایجاد کرد که دولت گسترش روابط با این جمهوری مسلمان و شیعه نشین پرداخت.

این واقعیت را نیز  همچنیندو طرف به رغم خواست خود و در شرایط اضطرار رو در روی هم قرار گیرند. 

، های خویشاوند فقط الحاق سیاسی سرزمین نیستتنها راه پیوند بین ملتباید در نظر داشت که 

توانند از نظر فرهنگی و اقتصادی به گسترش و تعمیق دو ملت با حفظ استقالل سیاسی می بلکه

بود؛ شور در آینده خواهدک هرچه بیشتر روابط بپردازند و این روند تضمین کننده منافع بلند مدت دو

ای حرف اول را در های منطقهها و پیمانها اتحادیهبه اعتقاد بسیاری از استراتژیست ای که در آنآینده

های ظرفیتکه همگرایی مبتنی بر  - قدرت نرمجهان قدرت خواهند زد و صد البته در این اتحادها 

  ه و نقش درخوری خواهد داشت.جایگا -شود از مصادیق بارز آن محسوب می ژئوکالچر
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  1391دی  6 مدرس تاریخ دانشگاه شهید بهشتی،، نويسنده: حسین زريني

 سه مطالعات ایران  اوراسیاموس
 ری گرجستانی اسالمی ایران و جمهو به مناسبت بیستمین سالگرد روابط جمهور 

 روابط ایران و گرجستان یسابقه تاریخ

که -های بلند قفقاز را دیوار مستحکم طبیعی بین دنیای "ایرانی" و "انیرانی" فرض کنیم اگر کوهايراس: 

تمام اقوامی که در  -چنین است و سد و دیوار "دربند" برای صحه گذاشتن بر این تفکیک ایجاد شده بود

توان جزو اقوام ایرانی و یا حداقل هم اند، را میی فالت ایران زندگی کردههاین سوی دیوار و در حوز

گرجیان چندین هزاره است که به همراه دیگر اقوام ایرانی در  های تاریخی ایرانیان برشمرد.خانه

این همزیستی هزاران ساله وجوه اشتراک بسیاری پدید آورده  اند.ای به نام فالت ایران زیستهخانه

خواهد. به مناسبت  بیستمین سالگرد روابط جمهوری که ندیدن و نپرداختن به آنها سنگدلی می است

، مدرس تاریخ یبه قلم دكتر حسین زرین یجمهوری گرجستان در ادامه يادداشتاسالمی ایران و 

 گذرانید.یشود كه از نظر مبهشتی آورده مي دانشگاه شهید

ای بود که مرا به شرکت در این سطور نمایم، دعوت نامه نگارشايراس: آنچه موجب تا اقدام به 

ی عزیز ما بط جمهوری اسالمی ایران و همسایهمراسمی برای بزرگداشت بیستمین سالگرد روا

ام، با دیدن چنین دعوت یهی است برای من که تاریخ خواندهجمهوری گرجستان فراخوانده بود. بد

ی تاریخی روابط ایران و گرجستان بود. چند والن داد، سابقهی ذهن جحوزهای اولین چیزی که در نامه

 سطر زیر به این موضوع اختصاص دارد.

نین که چ-های بلند قفقاز را دیوار مستحکم طبیعی بین دنیای "ایرانی" و "انیرانی" فرض کنیم اگر کوه

ی که در این م اقوامتما -است و سد و دیوار "دربند" برای صحه گذاشتن بر این تفکیک ایجاد شده بود

اقوام ایرانی و یا حداقل هم توان جزو اند، را میی فالت ایران زندگی کردهسوی دیوار و در حوزه

همراه دیگر اقوام ایرانی در های تاریخی ایرانیان برشمرد. گرجیان چندین هزاره است که به خانه

اله وجوه اشتراک بسیاری پدید آورده اند. این همزیستی هزاران سای به نام فالت ایران زیستهخانه

خواهد. این مختصر مجال پرداختن مفصل به این دن و نپرداختن به آنها سنگدلی میاست که ندی

 موضوع نیست، فقط به چند نکته در این ارتباط اشاره خواهد شد.

نده و به ادر حوزه ی مناسبات ادبی، کیست که منظومه ی سترگ گرجیان به نام "پلنگینه پوش" را خو

های ایرانی در آن، چنان که خود مولف هم اشاره کرده است، اذعان نکند؟ از تاثیرات فرهنگ و حماسه

آن گذشته اگر شعرا را سرآمدان سخنوری هر قوم با زبانی که با آن مأنوس هستند، به حساب آوریم 

اند. ارسی شعر سرودهاست که به ف شاعر با منشاء گرجی نام برده شده ٢۴در کتب تذکره از حداقل 

توان به چنین آماری از یرانی بودن آنها تردیدی نیست، میآیا در میان بسیاری از اقوامی که در ا

 سرایندگان شعر پارسی دست یافت؟
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ی هاد تا به جایی رسید. اما از همهی مناسبات تاریخی آنقدر گسترده است که عمری باید بر آن نحوزه

فویه به بعد ی صی اسالمی که بگذریم از همین دورهدود ده قرن اول دورهباستانی و ح تاریخ مشترک

ای در مرکز توجه امروزیان قرار گرفته است و انگشت اتهام به سوی برخی که بیشتر از هر دوره

ها و شواهد بسیار مبنی بر زندگی ده است، آیا شایسته است که نمونهاقدامات امرای ایرانی دراز ش

ی این سطور وجوه فراموشی بسپاریم. به نظر نگارندهخیر خواهانه را به بوته ی  مسالمت آمیز و

هنران که فقط نظر به جوه افتراق و اختالف است، اما بیتر از وراک در این دوره به مراتب گستردهاشت

کوبیده  ی اخیر فقط بر این طبلاند در دو سدهدیدهع خود را در دوری دو ملت میعیب کنند و آنان که نف

و مانع از شنیدن نوای دل انگیز همسویی و هم دلی دو ملت که خاطرات تلخ و شیرین بسیاری در 

 اند.هشد ی تاریخی مشترک خود دارند،ظهحاف

توان ادعا کرد، مذکور چنان درهم تنیده است که میی ن تاریخ ایران و گرجستان در برههاز دید م

های متجاوز کت خود بست. امامقلی خان پرتغالیای در مملخانهل را بر روداللهوردی خان سی و سه پ

ی غلزایی اعزام شد در پی ایجاد ن خان که برای سرکوب شورش افاغنهرا از مملکت خود راند. گرگی

های کاختی و کارتیل)گرجستان( هم آن چنان که در مملکت خود بود. در خود سرزمیننظم و امنیت 

ی نادر و پس از وی بر مهر خود نقش زده بود: زلطف شهنشاه جم اقتدار  در دوره )اراکلی( هراکلیوس

 اراکلی شده صاحب اختیار

ایجاد نظم و امنیت و مقابله با دشمنان سهمناک خارجی فقط با کمک نیروی نظامی حکومت مرکزی 

ه را به حال ایران امکان پذیر بود. آیا اگر حکومت مرکزی ایران که پس از سقوط صفویه و مرگ نادر منطق

ها و تحت د انعقاد پیمان گیورگیوسک با روسخود رها کرد، کارکردهای پیشین را داشت، گرجیان درصد

آمدند تا آقا محمدخان قاجار که تازه در پی قدرت یابی بود، ناگزیر به اعمال چنان الحمایگی آنها بر می

در کرمان های آن کار بست از نمونهتفلیس به خشونتی در تفلیس شود. آیا خشونتی که خان قاجار در 

 تر بود.دهشتناک -لطفعلی خان- ی نگون بخت زندو نوع رفتار با شاهزاده

بلکه تفاوت در آن است که چه در موضوع لشگرکشی نادر شاه به  به گمان من چنین نیست،

این نقاط  مامدارهندوستان و چه در موضوع لشگرکشی آقا محمدخان به تفلیس، کشورهایی که بعداً ز

های تبلیغاتی عریض و طویلی را هم در اختیار داشتند تا حدد امکان به بزرگ نمایی شدند و دستگاه

آنها پرداختند تا سرپوشی بر اقدامات خود بگذارند و به مردم محل بقبوالنند که اگر ما نبودیم شاهان 

ن کردند. آنان به این ترتیب توانستند ایران با شما چنان می کردند که برای آخرین بار نادر و آقا محمدخا

خود را نجات دهندگان مردم محل جلوه دهند و سرپوشی بر دیگر اقدامات خود بگذارند. بررسی 

 ها دارد.ف خارجی آنها با مردم محل ناگفتهتطبیقی نوع عملکرد حکام ایرانی مناطق مذکور با اسال

 قت دگرشرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا و
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 14:19ساعت  1391خرداد  6نویسنده: بدون نام و نام خانوادگی، 

 موسسه مطالعات ایران  اوراسیا
 های ایرانیاعیاد و جشن

 ی ایرانی هاجشن

شد. در پايان سال پنج یروزه تقسیم م یش از اسالم، سال به دوازده ماه سايرانیان پی یدر گاه شمار

ماند. تقويم امروز َزرتُشتیان بر همین اساس تنظیم یم یپنجه دزديده يا خمسه مسترقه باق روز به نام

از فرشتگان يا ايزدان را به  یيکماه هر يک نام  ین تقويم هفته وجود ندارد و روزهاشده است. در اي

 خود گرفته و به ترتیب چنین است: 

( ٩به آذر؛  ی( د١( امرداد؛ ٧( خرداد؛ ۲ارمذ؛ ( سپند۴( شهريور؛ ۵( ارديبهشت؛ ٣( بهمن؛ ٢( اورمزد؛ ١

( ١١( سروش؛ ١٧( مهر؛ ١۲به مهر؛  ی( د١۴(گوش؛ ١۵(تیر؛ ١٣( ماه؛ ١٢ ( خیر)خور(؛١١( آبان؛ ١٤آذر؛ 

( ٢۲(؛ ی( ارد)اش٢۴( دين؛ ٢۵بهدين؛  ی( د٢٣( باد؛ ٢٢( رام؛ ٢١ورهرام؛ ( ٢٤( فروردين؛ ١٩رشن؛ 

 ( رام.٣٤( مانتره سپند؛ ٢٩( زامیاد؛ ٢١( آسمان؛ ٢٧اشتاد؛ 

 دوازده گانه چون امروز چنین بوده است:  ینام ماه ها

 بهمن، اسفند. ، یرداد، شهريور، مهر، آبان، آذر، دفروردين، ارديبهشت، خرداد، تیر، ام

ناپسند  یرا عمل یم نداشته اند و اندوه و روزه دارايرانیان پیش از اسالم مراسم سوگ و مات

،خوردن و ی، جشن، مهمانی، خوشیت در ايّام باستان همه روزها شادبه همین جه اند.میشمرده

گرفته اند و با جشن میمیشده  یاز ماه که نام روز و ماه يک یبوده است. َزرتُشتیان در روزهاي خوراندن

فروردين( ارديبهشت گان )سوّم  ١٩کرده اند مانند فروردگان )د نسبت )گان( آن روز را مشّخص میپسون

 مهر(.١۲ارديبهشت( مهرگان )

ز که چه بسا پیش از َزرتُشت نی یدارد، با جشنهاي یرتُشتها، که بیشتر جنبه زَ از اين جشن یبعض

طبیعت و هنگام مناسب  یايرانیان باستان با دگرگونیها یامرسوم بوده منطبق شده است. جشنه

و فصل تابستان و زمستان مربوط است. درآن روزگار سال به د یو گلّه دار یکشاورز یکارها یبرا

کرده را سخت می یايران در روزگاران کهن زندگ ینواح یر بعضزياد د یتقسیم میشده است. سرما

راسیاب و ديگر پادشاهان که به جمشید و اف یزيرزمین یها داستان ساختن شهرها و پناهگاهاست. 

 یاقت سوز بوده است. بنابراين، وقتط یبازتاب خاطره اين سرما ینسبت داده شده، گوي یافسانه ا

است که آغاز آن را با شور و شوق  یبه صحرا میآورده اند، طبیع یدم رورفته و مریهوا رو به گرما م

مختلف با مراسم  به داليل یکهن ايران یاز جشنها یبگیرند. امروز بسیارنامند و جشن تمام نوروز ب

 مانده است. یبرجا یکامل برگزار نمیشود، يا از آنها تنها نام
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 نوروز 

به جمشید  یايرانیان است که در اساطیر ايران یو و بزرگترين جشن ملّ نوروز اوّلین روز بهار، آغاز سال ن

اند. شاهـنامه فـردوسی نیز جشن نـوروز را بر بـه وز جمشیدی" نامـیده"نـور نسبت داده شده و آنــرا

تخت نشستن جمشید نسبت می دهـد، بنابر افـسانه هــای كهن جمشید شاه در هـفت هـزار سـال 

پیش دستور بـه بـرگـزاری نـوروز می دهد. در سراسر امـپراتوری او هر سـاله هـرمـز فروردين )نخستین 

را جـشن می گـرفـتند و بـه شادی می پـرداختند. شـمـاری از پـژوهشـگـران و تـاريـخ  روز فروردين( 

نگـاران نیز بر ايـن نظرند كه جشن نـوروز پیش از جمشید و قرن هــا قبل از زردشت نیز برگزار می  

ريـخ و شـده است. امـا پیدايش نـوروز بـه هر عـللی و منـشايی که بـاشد، سمبل و نشانه ای از تـا

فرهنگ مـشترک حـوزه گسترده ای  تـمدنـی در آسیا است و از مرزهــای سیاسی کنـونی حکومت 

 هــا فراتر می رود.

ين زر یبه آذربايجان رسید. فرمود تا تختکشیدند که ديوها آن را می یگفته اند که جم سوار بر گردونه ا

بر سر داشت برآن نشست و ديوان آن را  جواهر نشان یکه تاج یبلند بگذارند و خود درحال یبر جاي

گان شاد شدند و برداشتند و به آسمان بردند. چون خورشید برآمد و يرتوش برآن تاج و تخت افتاد هم

د. در آن روز جمشید فرمود که است بر نام جم افزودن یدرخشش و روشناي یشید را که به معن

گردش نموده و خدا آفرينش جهان را شروع کرده بزرگ برپا دارند. زيرا در نوروز فلک آغاز به  یجشن

را فراگرفته است. ايـن  یگیت یو سرسبز یان در اين روز آفريده شده و خرّماست. نخستین انس

جشن شـادمـانه آفرينش طـبـیعت بـا آغاز بـهــار، آغاز فـصل کـاشت هـم زمـان است و درازی شب و 

خـن ابـوريحـان بـیرونی، نخـستین روز اسـت از فـروردين مـاه روز بـا هـم برابر مـی شـود. نـوروز بـه س

 زيـن جـهت روز نـو نـام كردند، زيرا كه پیـشانی سـال نـو است.

 یاز مردم را برا یداد و هر روز گروهدر دوران باستان پنج روز اوّل فروردين نوروز عاّمه بود. شاه بارعام می

روز بزرگ و نوروز خاصه خوانده میشد. شاه به خلوت ششم نوپذيرفت. روز به حضور می یشادباش نوروز

. انددانسته یآفرينش جهان و روز کامل شدن گیت نشست. اين روز را پايانیمیرفت و با نزديکان خود م

برگزيده شد و با اهورمزدا سخن گفت. به اين جهت در  ی در اين روز َزرتُشت به پیامبراند که گفته

اند که جمشید نخستین بار در چشیدند. همچنین گفتهنیشکر می یافتن پارهسخن گ یش ازبامداد پ

ای شکر یا شیرینی از مراسم ديگران هديه داد. پس خوردن پاره نوروز نیشکر را شناخت و آن را به

 اصلی نوروز بوده است.

ی دزدیده یا به پنجه نوروز در واقع جشن رستاخیز است. پنج روز پیش از نوروز که درگاه شماری باستان

شد، فروردگان نام داشت و ايرانیان در آن روزها به یاد مردگان به ی مسترقه گفته میعربی خمسه

چیدند و یبر سفره م یو نوشیدن یدنافروختند و خور یپرداختند. شمع و چراغ مراسمی میانجام م

خانواده خواهند آمد. در احاديث  بازديد از خانه و یدرگذشتگان برا یتقد بودند که ارواح و َفَروَهرهامع

هست که بنا برآن حضرت صاحب الزمان)ع( در نوروز ظهور خواهد فرمود و جهان را که در  یشیعه روايت

 خواهد کرد. یظلم است به نور عدالت نوران یريکتا
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به با چشم دوختن ترين ساعت نوروز لحظه دمیدن آفتاب در بامداد بود. ايرانیان در اين لحظه فرخنده

جستند و معتقد بودند که پیش از سخن گفتن هر کس سه مرتبه عسل بچشد و سه خورشید تبرّک می

شاهان با تجمّل  شفا خواهد يافت. مراسم نوروز در دربار یموم )شمع( روشن نمايد از هر درد پاره

کتاب ، در یات آن، در دربار شاهنشاهان ساسانترين تشريفشده و توصیف باشکوهبسیار برگزار می

نوروز نامه آمده است. در روزگار پس از اسالم نوروز همچنان از جشن های مهم ایرانیان برجای ماند. بنا 

بر حدیثی که از امام جعفر صادق )ع( ششمین امام شیعیان نقل شده نوروز مبارک است و در آن روز 

 یبه نور عدالت نوران ظلم است یاهد فرمود و جهان را که در تاريکحضرت صاحب الزمان)ع( ظهور خو

از  ینوروز نزد بسیار یمراسم امروز یکوتاه به بعض یاآيد، اشارهیآن چه در اين جا م خواهد کرد.

 ايرانیان است.

راب خ کنند. نظافت، تعمیر وسايلمی یروند. نخست خانه تکانشواز نوروز میايرانیان از اوايل اسفند به پی

و ترتیب  یديوار، شستن در و پنجره، گردگیر در و یئد، رنگ آمیزفايده و زا یشده، دور ريختن اشیاء ب

و است که همه را از زن و مرد، چه در خانه و چه در بازار و اداره  یها از فّعالیتهايها و قفسهگنجه

 ی، هدايا و عیدیمنزل، لباس نو تابستان یکارگاه، به خود مشغول میدارد. سپس خريد اشیاء الزم برا

 شود. در فاصلهديد و بازديد نوروز آغاز می یو آجیل برا یو لوازم سفره هفت سین و شیرين گريکدي یبرا

مختلف از قبیل گندم، جو و عدس و باقال  یهاروز مانده به نوروز سبزه سبز میکنند و آن دانه ده تا پانزده

شته دوازده گذگیرد. درمی ین است که پس از سبز شدن تزيین میشود و در سفره هفت سین جاو ارز

نمودند. رنگ می یمحصول سال نو را پیش بین یرشد آنها چگونگ ینوع دانه را سبز میکردند و از رو

نويد آمدن بهار را  یروزها پیش آهنگان نوروز کردن تخم مرغ نیز از آداب خاص نوروز است. در این

 ها.خوان و نوروزفیروزها  یند اين پیشاهنگان عبارتند از حاجدهمی یو خواندن اشعار یباشاد

دوستان و  یتبريک سال نو برا یهاو ارسال نامه یمخصوص نوروز یهایدوختن لباس، پختن شیرين

نبايد قهر باشد يا از او  یبا ديگر یی سال تحويل کسديگر اين فصل است. در لحظه یآشنايان از کارها

تشو و پوشیدن لباس نو، ولو يک به دل نگه دارد. روز قبل از عید حّمام نوروز واجب است. شس یرنجش

 یپلو و ماه یخانه را روشن میگذارند. سبز یهادارد. شب سال تحويل همه چراغ تکّه، اهّمیت خاص

نگه  سروز ديگر مقدار یدستشان بماند. از شام شب عید براپزند تا رشته امور در یيا رشته پلو م

ترين لحظه سال ی تحويل سال، که مهمحظهدر ل دارند تا برکت از سال گذشته به آينده بپیوندد.می

، آينه، شمعدان، ینشینند. بر اين سفره کتاب آسمانیفراد خانواده دور سفره هفت سین ماست، ا

کوچک از تخم مرغ رنگ  یکوچک قرمز در آن شناور باشد، سبد یآب که چند ماه بلورين ُپر از یقدح

ل و هفت چیز که نام آنها با حرف سین شروع گ یو آجیل، گلدانها یمیوه و شیرين یشده، ظرف ها

ترين اين که، سنجد، سیاه دانه و سیر معمولشود قرار دارد. َسَمنو، سکّه، سبزه، سنبل، سیب، سر

اند اّما بعد از اسالم، به مناسبت گذاشتهسفره می یاند که در قديم هفت شین روفتهچیزها است. گ

اند. هفت شین عبارت بوده است از شیر، شراب، کردهبدل  حرام بودن شراب، آن را به هفت سین

 .یشايه )میوه، محصول کشت( و شیرينشکر، شهد، شمع، 
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مخصوص خواند" یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول  یهنگام تحويل سال بايد دعا

س از است چشم دوخت. پ یسن الحال" و به قدح آب که روشنايالحال و االحوال، حول حالنا الی اح

اد و مبارکب بوسند و شادباش ویيا عسل شیرين میکنند، يکديگر را م یتحويل سال دهان را با شیرين

و  دهندو هديه می یترها و گاه همه به يکديگر عیدوچکترها به کگويند. بزرگصدسال به از اين سالها می

ترها بروند بتدا بايد کوچکترها به ديدن بزرگدارد. اپردازند که تا روز دوازدهم دامه به ديد و بازديد می

هائی که ها در صبح نوروز ديدن از خانوادهشهر یترها بازديد کنند. در بعضز کوچکسپس آنها نیز ا

 اند، مرسوم است.بوده درسال گذشته عزادار و سوگوار

 یو باز یرا به تفريح و شادبه در است. همه از خانه بیرون میروند و روز روز سیزدهم فروردين سیزده 

آسمان  ه تقلید از جمشید برآندازند و بیر اين روز با طناب به درخت تاب مگذرانند. ددر صحرا و دشت می

نورسته و پختن آش  یهاسبزه یکنجبین يا سرکه و چیدن و جمع آورکنند. خوردن کاهو و سگذر می

بودند با خود از خانه هرا که سبز کرد یزهااين روز است. صبح اين روز سب رشته در صحرا از مراسم

ه ها را به هم گردم بخت علف یآندازند. دخترهایا به پشت بام مسپارند يبیرون میبرند به آب روان می

 خوانند: سیزده بدر، سال دگر، خانه شوهر.یم یمیزنند و به امید بخت گشاي

مفصّل دارد. از آن ات و بازيها و مراسم بسیار پیش از آن تا سیزده به در آداب و تفريح ینوروز و روزها

 یحاج یها و شوخیها، رقصیچنقاره ُدُهل زن و یهادسته ی، نواهایمیرنوروز یهاجمله نمايش

اگرچه در طول تاريخ ای برنشستن کوسه بین کشاورزان و دامداران. فیروز و مراسم شاد و اسطوره

مردم  یقرار گرفته است که شاد یگاه قهر و کین کسان و یمهر یمورد ب یايران یملّ  یهابارها جشن

ا ر یانگیز ملّ  دل یتند، اّما ايرانیان اين يادگارهاداشیديرين خوش نم یآنان را به سنّتها یو دلبستگ

ای از جـملـه افغـانستان، ايـران، تـاجـیکستان، اند. نـوروز در حـوزه گستردهبرجا نگه داشته یهمچنان پا

ین تـرکیه، عـراق و قیـرقـیزستان، قـزاقستان، ترکـمنستان، آذربـايـجان، مناطق کـردنشازبکـستان، 

 شود.ان جشن آغاز بـهــار بـرگـزار میهــايی از پـاکستان و هنــد بـه عـنوسـوريه، بخـش

قومی  شمـار زيادی از دانشمنـدان بر ايـن نظـرند که نـوروز دارای خـاستـگـاه سرزمینی، فرا ملی و فرا

هــای اعتقادی مردمان اقـلیمی و بن مـايه -رايط طـبیعیاست، آيـینی است برخـاسته از مجـموعه ش

در پهنه جغرافیايی فـرهـنگـی آريـانـای قديم، بدون وابستگی بـه هیچ قوم، مذهب و گروه خاص. آيـین 

دهد. همه بـازتاب می نـوروزی وجه مشترك همه گروه هــای قومی و اعتقادی را در حـوزه گسترده

فرجام  هــای اعتقادی كه در ايـنجا رواج پیدا كردند، دره ايـن سرزمین آمدند و همه جرياناقوامی كه بـ

انـد. از ايـن رو آيـین نـوروزی، آيـین اند و بر آن اثر گذاشـتهاند، از آن مـايه گرفتهآيـین نـوروزی را پذيرفته

گنجد. از همـین جاست در دايـره تنگ زبـان و قـوم نمی بـه هیچ وجه فرا قومی و فرا کشوری بــوده و

که کارکرد آيـین نـوروزی بـه عـنوان میراث مـشترک تـاريـخی و هويت مـشترک فـرهـنگـی و معنـوی در 

 امر همـبستـگی منطقه ای توانمند است. 
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 جشن گل سرخ 

گرفتند. يرانیان باستان آن روز را جشن میین رو امیشود و از هم یسوّم ارديبهشت، نام ماه و روز يکروز 

ها یواالترين راست یبه همین نام دارد که به معن یه بهار، نام خود را از اَمشاسپندارديبهشت، دومین ما

است. به اعتقاد پیشینیان، خداوند در  یدود اهوراي یو آتشِ ب یو درستیها و ايزد نور و روشناي

يران را آرايد. ایل گل سرخ عرصه باغ و بوستان را مه است. دراين موقعِ ساارديبهشت ماه زمین را آفريد

و  یايران میرويد و ستايش رنگ و بو اند زيرا گل سرخ بیش از همه جا درسرزمین گل و بلبل نامیده

باستان در بهار و  داشته است. ايرانیان یجا یز همه در انديشه و ادب ايرانآن بیش ا یو دلفريب یزيباي

آن به آوردند و دورا دور یعظیم گل را فراهم م یارديبهشت ماه خرمنها یه خصوص درجشنهاب

هّم گذراندند. هديه فرستادن گل سرخ از مراسم ممی یو شادکام ینوشیدن شراب گلرنگ و سرخوش

جشن گل سرخ در خوارزم اشاره کرده و نوشته که  یبه برگزار یاين جشن است. ابوريحان بیرون

شت ماه است گل سرخ به کلیساها میبردند. ر روز چهارم ماه اَيار که همزمان با ارديبهمسیحیان د

ز نی یز امیران دربار سلطان مسعود غزنوا یسیله يکجشن گل افشان به و یاز برگزار قیدرتاريخ بیه

و فراهم آمده به رقص  یدورادور خرمن گلها یکه امیر و ياران او درحال سرمست ياد شده و آمده است

 مورد و گل سرخ به هم بافته و بر سبز یهااز شاخه یکه هريک تاجپرداختند درحالی یپايکوب

 سرگذاشته بودند. 

 جشن آب ريزان 

و  ها درباره بارانبسیار دور، زيباترين افسانه یهام آب است. به اين جهت درگذشتهک یان سرزمیناير

که در تیرماه  یهايها بوده است. مراسم جشننخروشان بر سر زبا یچشمه ساران و جويبارها ورودها

ديگر از  یخيکديگر است، اگرچه در بر یو پاشیدن آب به سر و رو یآب باز یبرا یبرگزار شده، همگ

شده، پاشیدن آب به يکديگر که درماه بهمن برگزار می یهايزجمله نوروز و آبانگان و جشنها نیز، اجشن

ه امروز از بنام نیلوفر بوده است ک یین روز تیرماه جشنده است. در ششمو آب ريزان مرسوم بو

تا است که تا زمان در دست نیست. نیلوفر گل مخصوص ايزدبانو آناهی یمراسم آن اطالع چندان

یرها آبگ یبوده است. نیلوفر بر رو یاو برجا یهاها و مجلّل ترين پیکرهستشگاهترين پرساسانیان بزرگ

مشترک  یفرهنگ یاست که اقوام اوّلیه آرياي یدارد و يادگار دوراندلنشین  یمیرويد و رنگ و بوي

از مادر طبیعت است. در سفره  یرمز اند. هم اکنون نیلوفر در هند هم چون گذشته نشانه وداشته

 شود.بر سفره نهاده می یاز لوازم اصل یهرگان نیز گل نیلوفر به عنوان يکجشن م

بزرگ  یاند. دراين روز جشنماه است و به آن جشن تیرگان میگفتهو روز سیزدهم تیرماه برخورد نام روز 

راين افسانه، چون درباره آن آمده است. بناب یداستان دلکش یايران یهابرگزار میشده و درافسانه

 درآمدند. یبه محاصره سپاه و یرطبرستان ايرانیان به مّدت طوالنبر ايران چیره شد، د یافراسیاب توران

درآورد. منوچهر پادشاه ايران از  یمیرفت که همه را از پا یه به پايان رسید و گرسنگقآذو یانبارها

سیاب خواست که به اندازه يک تیرپرتاب از کشور ايران را آزاد کند و به او واگذارد. افراسیاب پذيرفت. اافر

بسازند. آن گاه ويژه  یيشان آمد و دستور داد تیر و کمانا یرَمذ، فرشته نگهبان زمین، به يارسپندا
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پارسا و میهن دوست را برگزيد تا کمان بکشد و تیر را پرتاب کند. پهلوان که آَرش نام داشت  یپهلوان

نیرومند و  یکرد و به همه نشان داد که  انداممردمان  یبه سو یا خاست و برهنه شد. آنگاه روبرپ

 یپاره پاره شد. ايزِد باد به يار شسالم دارد. سپس کمان را برکشید و چندان درآن نیرو نهاد که بدن

در جهان مانند  یفرود آورد که از بزرگ یجیحون برد و بر درخت گردوي یسپندارَمذ تیر را تا آن سو

 اند که از محل پرتاب تیر تا آن گردو بن هزار فرسنگ بود.نداشت. گفته

و ها کردند آمده بودند شادي به جان یعقب نشاند و ايرانیان که ازگرسنگافراسیاب ناچار سپاه خود را 

مصرف مانده و کهنه و فرسوده شده بود شکستند و در چشمه  یتنور و وسايل آشپزخانه را که ب

 یاز خشکسال یحماس یز خود بزدايند. اين افسانه تعبیررا ا یها تن شستند تا غبار ننگ و بدبختسار

ست که از فرو ريختن ا یرفتن ديو اب در افسانه نشان کناراست و عقب کشیدن افراسی یباران یو ب

و جان در کف نهادن آرش کماندار همراه است و فرو  یکرده. دور راندن ديو با فداکار یباران جلوگیر

ظريف در  یادارد. نکته یو نشاط مردم را در پ یران و سرسبزشدن کشت و بوستان شادريختن با

آنان نیز هنگام مبارزه  ن در زورخانه است.لخت شدن پهلوانا یتان آرش وجود دارد که زمینه سنّتدا

 ها را ببینند.بدن آن یمیچرخند تا همگان ورزيدگ یلخت میشوند و دورگود یوکشتیگیر

ديرين آمده روز مخصوص دبیران و دهقانان نیز بوده است. زيرا  یهاتیرگان بنا برآن چه در نوشته جشن

ن روز نويسندگان و دبیران و دهقانان، که مردم تیر همان عطارد است که دبیر فلک خوانده شده. دراي

آمدند و مورد یم صوص خود دراند به لباس مختاريخ و فرهنگ باستان ايران بودهباسواد ونگهبانان 

سارها چشمه است که همه در رفتند. در جشن تیرگان مرسوم بودهگاحترام و بزرگداشت بسیار قرار می

اند که در اين به يکديگر آب بپاشند. نوشته یتبريک و شاد یخروشان شستشو کنند و برا یو رودها

ر کردند. در تاريخ ايران بعد از اسالم دمی یب بازرفتند و همه روز را آیروز ساکنان ساحل َخَزر به دريا م

از يک جشن با شکوه آب ريزان در اصفهان اشاره شده که نشان  یزمان شاه عبّاس بزرگ به برگزار

 یدر اين مراسم همه بزرگان و اهال دارد. یدر قرن هفدهم میالد یو رسوم باستانزنده کردن آداب 

 اند. هپرداختیم یاصفهان در زاينده رود به آب باز

 جشن مهرگان 

که نام روز  یست که روز شانزدهم مهرماه، هنگاممهرگان ا یاز نوروز، مهمترين جشن ملی ايرانپس 

دو فصل تابستان و زمستان بخش  ود. ايرانیان باستان سال را بهشآفتد، برگزار مییو نام ماه برهم م

 . دکردنمی

که در  یآغاز میشد و هنگام ینوروز یهاو کار بود با جشنتابستان که هنگام رفتن به صحرا و کِشت 

گشتند و انبارها از محصوالت یفندان و چهارپايان به آغل باز ماوّل پايیز و شروع فصل سرما که گوس

است. مهرگان در واقع شد که همین مهرگان ديگر برگزار می یانباشته بود، جشن یو باغدار یکشاورز

مجالس  یهنوز چنین وقت یرداشت محصول است. کشاورزان ايرانب یو شاد یجشن شکرگزار

ديگر به  یشهرها یگشت و گذار و زيارت و سیاحت راه یآندازند و برایبه راه م یو مهمان یعروس
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روز و شب است. بنا به  یو يکسان یمیشوند. مهرماه آغاز اعتدال پايیز یذهبخصوص اماکن م

پیوندد. در یبه هم م یزمین گسترده میگردد و تن و جان آدم معتقدات ايرانیان باستان در مهرگان

برداشتن ی آهنگر بر ضّد َضّحاک قیام کرد و با از میان است که کاوه یايران مهرگان زمان یحماسه مل

داده شده داشت جشن مهرگان نیز به فريدون نسبت  ینشست. گرام یيدون بر تخت پادشاهاو فر

خورشید گون بر سر نهاد و از  یان اردشیر بابکان در اين روز تاجساسانی یی شاهنشاهاست. در دوره

 داشتند.می یساسانیان پیوسته اين روز را گرامآن پس 

فرستادند، دراين روز یسلطان هديه م یز مردم برااين رودور رسم براين بود كه در یهادرگذشته

دراين روز  یرا میپوشید و اگر نوزادخود  یتابستان یهاسپس لباس پوشید ویاز خز م یسلطان لباس

نشین يزد  یزرتش یاز روستاها یتند كه كلمه مه درآن باشد. دربرخگذاشبر او می یآمد نامبه دنیا می

ايزد مد كنند. اين گوسفند به هنگام زايش بايد نذرمی یدراين روز قربانايزد مهر  یا برار یهنوز گوسفند

سه لنگ که نماد  یآنرا رو یسفند در تنور و گذاشتن آن در سینكردن گو یشده باشد و بعد از بريان

 دنبه به یسپس آن را به همراه پوست و مقدارگذارند و ك، كردار نیك وانديشه نیك است میگفنار نی

و پیمان درست است، که خورشید تابان  ینسوب به مهر يا میترا، ايزد دوستد. ماه مهر مبرنآتشكده می

ردد و پیمان شکنان را با نیزه نویر اين گردونه پهنه آسمان را در مگردونه اوست. ايزدمهر هر روز سوار ب

ن را از دان گوناگوستايش ايز یرتُشت کوشید با ترويج يکتا پرسترساند. با اين که زَ زرّين به سزا می یها

ايزدان،  از بزرگترين اين یه صورت همین فرشتگان درآمدند. يکمیان بردارد، باز خدايان پیش از او ب

داشت اين ايزد و نیايش او اختصاص  یاز يشتها به نام مهريشت به گرام یايزدمهر است و فصل بزرگ

 يافته است.

بارها به  یار میشده است. تاريخ نويسان يونانز با شکوه و جالل تمام برگزجشن مهرگان مانند نورو

ار که در مهرگان انجام میشده، اشاره بسی یو موسیق یو جشن و سرور و نغمه سراي یشادخوار

گر در جشن مهرگان که بايست مست شوند میهرگز نم یاند که پادشاهان َهَخاَمنِشکرده اند. آورده

ند. در اين جشن موبَدان کردديگران شرکت می یمیخوارگو  یمیپوشیدند و در باده پیماي یلباس ارغوان

شته شده بود زمزمه کنان نزدشاه که در آن لیمو و شکر و نیلوفر و به و هفت دانه مورد گذا یاهخوانچ

بزرگان، مهرگان  آوردند. از شانزدهم تا بیستم مهر ماه مهرگان عامه بود. روز بیست و يکم شاهان ویم

مراسم جشن مهرگان افروختن گذراندند. از روز را با خانواده و نزديکان می و اين کردندخاصّه برگزار می

ها سفره رد آن است. در اين هنگام در خانهگرداگ ینوش یو م یرگ و رقص و شادمانبز یهاآتش

آرايند. در سفره یشراب و گالب و گل فراوان آن را مها و گسترند و با انواع غذاها و میوهیم یمهرگان

 هرگان بايد هفت میوه به ترتیب قرار داده شود: ترنج، سیب، به، عنّاب، انار، انگور سفید و ُکنار. در اينم

و سرما در امان مانند. گذاشتن  یوشند تا در زمستان از آسیب بیمارنروز همگان شکر و گالب فراوان می

ن اسپند و برگ خشک مورد يختسبز مورد و گل نیلوفر بر سفره مهرگان از واجبات است. ر یهاشاخه

 پراکند. یها را مخوش ديوها و جن یآتش عالوه بر پراکندن بو یبر رو
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 جشن َسده 

شود. بنا بر رسم ايرانیان است که در شب دهم بهمن برگزار میايران  یباستان یاز جشنها یَسده يک

روز از زمستان گذشته و  باستان زمستان بزرگ پنج ماه )صدو پنجاه روز( بوده و در روز جشن َسده چند

رسید صولت و شّدت آن به پايان آمده است. در اين روز عدد فرزندان کیومرث پدر همه آدمیان به صدتن 

ين زمان جهنّم از دراين روز تاج برسرنهاد. ايرانیان معتقد بودند که در ا یو هوشنگ پادشاه بزرگ پیشداد

بسیار سرد بوده است. پس آتش  یستان دوزخ جاياعتقاد ايرانیان باشود زيرا به زمستان زاده می

و و خوردن گردو  ید. و گرداگرد آن به رقص و شادمانجهنم را دورکنن یو پلید یآفروختند تا زشتیم

 پرداختند.بادام بَرشته و نوشیدن شراب می

آن در  یازبرگزار یشرح یبود. در تاريخ بیهق یتا اواخر دوره سلجوقیان برجا جشن سده بعد از اسالم

انجام  یکه برا یبا همه اشتیاق یاند که وداده شده است. نوشته یروزگار سلطان مسعود غزنو

ايران به شکوه و جالل تمام داشت درشب جشن سده اندوه زده و خشمگین به  یباستان یجشنها

 بوده است. ملکشاه یجشن سده تا روزگارسلجوقیان برجا مراسم سرباز زد. یخلوت رفت و از تماشا

ترتیب داد که شاعران و نويسندگان با توصیف آن  یدراين شب در بغداد جشن با شکوه یسلجوق

 داشتند.ه مردم جشن سده را بسیار بزرگ میسلطان را ستايش بسیار کردند. در گذشته، تود

از آنها بَه منَجنه يا به منگان  ینیز برگزار میگرديد که يک یديگر یهادر بهمن ماه جز جشن سده عید

خورند یاسپند را در شیر تازه میريزند و م یهان ماه واقع شده. در اين روز دانهاست که در دومین روز اي

 است که یرا از بین میبرد. اسپند همان گیاه مقّدس  آفزايد و فراموشیو معتقدند که حافظه را م

هند و اثر دمی یديوان را فرار خوش آن یآتش میريزند و با دود و بو یريز و سیاه رنگ آن را بر رو یهادانه

 یايران مرسوم است که آش یمرکز یند. هنگام جشن به منگان، در نواحکنچشم زخم را باطل می

ذا شايد همان آش پزند. اين غکه درآن روز به دست آيد می یهايیازگوشت و حبوبات، غالّت و سبز

شود. روز بیست شنايان فرستاده میدوستان و آ یراب یباشد که هنوز به عنوان آش نذر یُشله قلمکار

مرسوم بوده. روز  یو شاد یدر آن نوشیدن شراب و باز و دوّم بهمن ماه جشن باد روز است که باز

خسرو انوشروان،  یروز، نیافی یاند که در زمان پادشاهبهمن ماه جشن آبريزگان است. گفتهام یس

را گشود و مردمان را  غلّه یپادشاه انبارها ر رنج بردند اّماپیش آمد و مردمان بسیا یسخت یخشکسال

تشگاه رفت و از اهورامزدا به نمرد. سپس فیروز به آ یداد، آن گونه که هیچ کس از گرسنگها از آن بهره

 طلب باران کرد. دراين روز چندان باران باريد که به داخل چادرها و خانه شاه نیز سرازير شد.  یزار

 ماه  ید یشب يلدا و جشن ها

ت و به آن شب يلدا يا شب چلّه ماه درازترين شب سال اس یب قبل از فرا رسیدن نخستین روز دش

 گفتند.ايرانیان باستان خور ماه نیز می ماه را یه شب زايش مهر ) خورشید ( است. دگويند کمی

براين روز اوّل شده بنا یهر دو به نام اهورامزدا نامگذار نخستین روز آن خرّم روز است. اين روز و اين ماه

گردد و هنوز همه مراسم آن پا برگزار می یبزرگ است. مراسم شب چلّه خانوادگ یجشن ید

خوردن  آيند و باینزديک در نزل بزرگ خانواده گرد مبرجاست. در اين بلندترين شب سال افراد دور و 
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ه و نیز انواع خشکبار، به گذرانند. خوردن هندوانه، خربزه، انار، سیب، بمی یمیوه و آجیل شب را به شاد

قبل از فرا رسیدن  دو روز یده شور، در اين شب معمول است. يکخصوص آجیل شیرين و تخمه بودا

فرستند و خود به یخود م یآراسته میوه را به خانه نامزدها یهاجوان خوانچه یشب چلّه مردها

 فرستند.یآن هديه م یبه جا ر نیز لباس و پارچه نبريدهروند. خانواده دختخانه عروس می یمهمان

پوشانند و بر آن یقلمکار يا ترمه م یاآن را با سفره یاست که رو یخوانچه طبق مستطیل شکل چوب

چینند. اين یموّاج، م یگل و نوارهارنگین و آراسته با  یهازرگ میوه را، پیچیده در زرورقب یهاظرف

خانه  یيکديگر راه یبر سردارند در پ یاخوانچهو گاه چند مرد که هر يک گذارند می خوانچه را برسر

تا  یداستان ینقل خاطرات شیرين و خواندن کتابها با یعروس میشوند. گرد آمدن شب چلّه دور کرس

معمول است. اولین برف سال را يابد. در اين شب خوردن برف و شیره نیز یديرگاه شب ادامه م

ر شب چله که در بیشتر جاها برف زیاد باریده، روی برف خورند زیرا از پاکی آن مطمئن نیستند. دنمی

وزگار خورند. بنا بر يک سنّت ديرين در رریزند و به صورت بستنی میی انگور میمقداری شیره

د و با جامه سپید در آمیبه زير م یل، پادشاه از تخت شاهماه هر سا یساسانیان، در نخستین روز د

انان و داد. با دهقها و نگهبانان را مرخص میکرد و بار عام میباننشست. دریسپید م یصحرا بر فرش

ايشان میخورد. اين جشن را  ینامید و از غذاینشست و ايشان را برادر میبرزگران بر سر يک سفره م

 گفتند زيرا میان آن تا نوروز نود روز تمام فاصله است.نود روز نیز می

گرفتند و معتقد ز تطابق نام روز و ماه را جشن میاين ماه نی هشتم، پانزدهم و بیست و سوّم یدر روزها

سور يا جشن سیر در روز چهاردهم آفريده شده است. سیر یکه آسمان در يازدهمین روز ماه د بودند

از  یوده جشن و مراسم خاصماه که به ايزدمهر منسوب ب یزدهمین روز دشد. شانماه برگزار می ید

به اين روز اغلب  مربوط یهاشده است. در افسانهیبرپا م یموسیق و رقص و یو شادکام یشادخوار

اند که به بَرمايون نام دارد و احتمال دادهرود که فريدون با شیر او پرورده شد. اين گاو سخن می یاز گاو

يدون از شیر گاو و رها ماه را بازگرفتن فر یباشد. مناسبت جشن روز شانزدهم د گاو ُپرمايه یمعن

ت که در شب اين جشن در اند. آمده اسوسیله فريدون از بند ضّحاک گفته ايرانیان به یهاشدن گاو

ونه ماه را او از طال و پاهايش از نقره است. اين گاو گرد یااز نور آشکار میشود که شاخه یآسمان گاو

زويش کند، آر یبه دنبال میکشد و حدود يک ساعت در آسمان میماند. هرکس آن را ببیند و آرزوي

 برآورده خواهد شد.

نوشند و معتقدند هر کس در بامداد اين روز پیش از سخن یتبرّک، شیر گاو م یدر اين روز مردم برا

و  یر نعمت خواهد گذراند و از خشکسالو د یترنج را ببويد آن سال را به خوش گفتن بِه بخورد و

د معتقد بودند که در اين روز ضّحاک جمشی از ايرانیان یدر امان خواهد بود. باز برخ یو بدبخت یبیچارگ

ماندند، یاز جوانان تمام شب بیدار م یمردم بال باريد. از همین رو، برخ یهارا کشت و بر اثر آن بر خانه

بال را از صاحبان خانه برمیگرداندند. صاحبان  یکوفتند و با آوازخوانیتند، در مرفیمردم م یهابه در خانه

ر، ديگ یامیکردند. بنا بر افسانه یاز آنها پذيراي یگشودند و با آجیل و شیرينینان مآ یخانه در را برو

ر د گل سوسن یاسوار بود و دسته یرا ديد که بر گاو سپید یرنگارنگ یزيبا یپرجمشید در اين شب
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 زر، سیم، مس، قلع، آهن،بود. بويید. گاو از هفت فلز ساخته شدهیدست داشت و گاه گاه آن را م

 .یسرب و رو

وجود  یشمرد آن گاه از نور و روشنايیآورد و صفات ايشان را برمینام يکايک آدمیان را بر زبان م یآن پر

 گفت من بخت هستم و ی؟ پریکیست پرسید تو یساخت. جمشید از پریخويش آنها را بهره ور م

بسیار   یشب يلدا مراسم پنهان گشت. مراسم کنم. آن گاه از نظروجود خويش را بین مردم تقسیم می

سال  یط است. چه، اگر بتوان در کهن و مربوط به دوران پیش از َزرتُشت و شب زاده شدن ايزدمهر

متولّد شود، بايد آن شب در  -که خورشید گردونه اوست یايزد-درنظرگرفت که درآن ايزدمهر را  یشب

ی اين امر ان شب يلداست. قرينههم یسال ممتاز باشد و چنین شب یاز تمام شبها یو دراز یتاريک

 "میالد" است.  یو به معن یُسريان یاآن است که يلدا کلمه

 اسفندماه  یهاو جشن یچهارشنبه سور

 یو فداکار یفرشته نگهبان زمین و مظهرمهربان و منسوب به سپندارمذ، یاسفند آخرين ماه سال ايران

ترين از واالترين عناصر طبیعت در قديم یو يک یشتاز اَمشاسپندان َزرتُ  یاست. سپندارمذ يک یمادرگیت

لطیف خود متعلّق به اوست. پنجمین روز  یاست. گل بیدمشک با رنگ و بو یمعتقدات آريايیان ايران

نو، به ديدار يکديگر  یهاده شده. در اين روز زنان با جامهاسفندماه، جشن زنان است و مردگیران خوان

آنان را برآورده  یانند. مردها به زنان خود هديه میدهند و آرزوهاگذرمی یمیروند و وقت را به شادمان

ان تا از دهات نزديک گناباد در خراس یدور افتاده ايران برجاست. در يک کنند. اين رسم هنوز در نقاطیم

 یگشاده به رقص و پايكوبی و رو یدر اين روز همه مردها به صحرا میرفتند تا زنان با آزادهای اخیر دهه

 گرفت.یرد مسخره و گاه آزار زنان قرار مشد مودر روستا ديده می یپردازند. اگر در اين روز مرد

نیز از آن ياد کرد، آويختن افسون بر در  یاين روزگار، که ابوريحان بیرون یاز ديگر مراسم سنّت

 یر رورا بمخصوص  یرا دفع کند. بنابراين رسم، دعاها یهاست تا کژدم و ديگر حشرات موذهخان

ده ها از دمیدن سپینمايند. اين افسونیر هر اطاق به سر ديوار آن نصب مچهارگوش نوشته و د یکاغذ

که بر آن افسون  یيگر حشرات زيانبار از جايآورد. معتقدند که کژدم و دیتا برآمدن کامل آفتاب دوام م

را از هر  معموالً حشرات یاد بهارخ بندان زمستان و دمیدن بگريزند. گذشتن سرما و يینیست از در م

و زيان حشرات و جانوران پلید و آلوده  یرد. ايرانیان باستان که از ناپاکدایگوشه به جنب و جوش وام

 شمردند.ینها را الزم و کار نیك و ثواب مشدن انبار آذوقه سخت بیزار بودند، کشتن و از میان بردن آ

نیز يافته،  یاخیر رونق بیشتر یهامانده، و در سال یون برجاترين جشن اسفند که تا کناّما با شکوه

گويند. یو در فارس چهارشنبه آخر م یکه در اصفهان به آن جهارشنبه سرخاست  یچهارشنبه سور

آتش  یها، در خانه، خیابان يا صحرا، خرمنشب بین آخرين روز سه شنبه و چهارشنبه آخر سال

ی اهشود که عطری مخصوص و شعلیاستفاده م یبیان ین و خارهااين کار از گو یآفروزند. برایبرم

وزند و در سه نوبت به رديف از آفریخورشید، حداقل سه خرمن آتش بر مبلند دارد. همزمان با غروب 

من از تو و معتقدند که به اين ترتیب تمام سال  یتو از من زرد یپرند و میخوانند: سرخآن می یرو
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آندازد یپشت بام به كوچه م یرو در حاشیه كوير ايران آتش را ازر خور و انارك تندرست خواهند ماند. د

كنند یتكرار م شكنند. در نائین نیز عین همین عمل را در چهارشنبه آخر ماه صفریآن م یرو یو كوزه آب

ر وزه و زغال و نمك به نیت شواز نقاط خراسان ك ینیز قرار میدهند. در برخ یاو درداخل كوزه سكه

آندازند. در آذربايجان یه نشانه صدقه را دور سر افراد میگردانند و بعد به بیرون مو سكه ب یچشم

باشد مانند قاشق یم یخوراكگرفتن  یوجود دارد اين رسم برا یو كردستان رسم شال انداز یغرب

ها و نهانواع دا ینقاط ايران در آتش جهارشنبه سور از یو بیشتر حالت تفنن دارد. در برخ یزن

 ريزند.سبزيجات را می

پسته، بادام، دارد.  یاست که نذر یکس یآجیل مشکل گشا بر آورنده آرزوها در اين شب، تقسیم

آجیل  یصلخشک شیرين مثل انجیر، خرما و برگه اجزای ا یهاو میوه یچفندق، کشمش، نخود

ای که ده و به گونهان جوان با روی پوشیدختر یديگر، در چنین شب یمشکل گشاست. بنا بر رسم

که  یدر کنج کوچه و خیابانی پنهان میشوند و به سخنان کسان شناخته نشوند، هر دو سه تن

د. اين کار را گیرنبخت خود در سال آينده فال می یسپارند و از نوع سخنان آنان برایگذرند گوش میم

است. دخترها و گاه  اين شب یهااز ديگر تفريح یيا مالقه زن یگويند. قاشق زنیفالگوش ايستادن م

گیرند و بر در خانه بزرگ به دست می یاند، مالقه يا قاشقکه خود را در چادر پوشانده یپسرها در حال

ی آنان بگذارد. پاشیدن آب نیز در مالقه یخوراک یکوبند تا صاحبخانه چیزهمسایه يا دوستان آن قدر می

اين ماه و احترام به آن اعتقاد به آفريده شدن آب در است که از  یديگر از مراسم چهارشنبه سور یيک

 یکه کس یاست. از همین رو، هنگام ینیان معتقدند که ريختن آب روشنايگیرد. ايرایسرچشمه م

 یمت باز گردد. رسم جارو و آب پاشپاشند تا به سالیآب م یت پشت سر او جامسفر اس یراه

همراه شده است. اين نظافت ها رايج بوده و با افسانهز دير باز جلوی در خانه در هر سحرگاه نیز ا

گیرد که در پايان چهلّمین روز ِخضر یدم بخت خانه بدان امید انجام م معموالً به وسیله دختر یصبحگاه

، با سربند و شال سبز، از آن جا بگذرد و با تحسین دختر بخت او را بگشايد و یسپید پوش و سپید مو

 مراد او را بدهد.

بپزنند و بین دوستان  یآيند تا آش نذرینقاط ايران زنان گرد هم م یر بعضد یشب چهارشنبه سوردر 

ارشنبه آخر سال ظرف گیرد. در بامداد روز چهینو نیز اغلب در اين شب انجام مپخش کنند. پختن َسمَ 

نو عوض  یهابا ظرفآنها را  یشکنند تا جایآندازند و میکهنه را از پشت بام به کوچه م یهاها و کوزه

 پول یمقدارها از کوزه یوند. معموالً در هر خانه داخل يکبه استقبال نوروز ر یو تازگ یکنند و با پاکیزگ

در بوستان  ید آن را بیابد و خوشحال شود. سعدگذریه از کوچه مک یريزند تا نخستین کسیخرد م

شده ینیز برآن کوزه نقش م یر چشم و ابروياين کوزه را "چشما رو" خوانده، شايد از اين رو که تصوي

 است.

 منابع 

  http://www.fis-iran.org/fa/resources/encyclopedia/iranicelebسایت بنیاد مطالعات ایران،  -١
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  ١٣١٧آذر  ١٣ایران شناسی، سایت خبری تحلیلی ایراس، گردآورنده بهدا فرهنگ،  -٢

 /http://fa.wikipedia.org/wiki سایت دانشنامه آزاد فارسی ویکی پدیا، -٣

http://iras.ir/vdciwzar.t1a5y2bcct.html (27.01.2014) 

 

١ - - - - - - - 
 7:45ساعت  1392بهمن  23نویسنده: فاطمه عطری، عضو شورای فرهنگی ایراس؛ 

 موسسه مطالعات ایران  اوراسیا
 ار فرهنگی انقالب اسالمی در کشورهای پساشوروی آث

انقالب اسالمی ایران از نظر فرهنگی بر روی کشورهای حوزه پساشوروی آثار عمیقی داشت. این آثار 

با وقوع انقالب اسالمی به تدریج شکل گرفت و بعد از فروپاشی شوروی بیش از پیش آشکار شد. 

برای توسعه،  یجديد یرويکرد به مذهب، خط مش بود که بافرآیند کلی انقالب اسالمی چنین 

انقالبی که تا آن زمان به سمت  یهاکشورها و جنبش یتمام یجهان و برا یبرا یاستقالل و آزاد

 بلوک غرب يا شرق متوجه شده بودند، ارائه داد.

حنه و به بازيگران حاضر در صشد  یموجب از بین رفتن نظام دو قطب یایراس؛ فروپاشی اتحاد شورو

خود در سطح  یمختلف سیاست خارج یهاتر بر نقش فرهنگ در تعیین جنبهاجازه داد بیش یجهان

دهی به  والت فرهنگی این حوزه از جهت شکلشوند. نقش انقالب اسالمی در تح یـ ملت متك دولت

ثار روند های جدید در مبانی فرهنگی این کشورها قابل تامل است. با این حال باید توجه داشت که آ

انقالب اسالمی بر روی همه کشورهای این حوزه یکسان نبوده و بیش از همه کشورهای آسیای 

 مرکزی و قفقاز را تحت تاثیر قرار داده است.

 های روابط فرهنگی ایران و مناطق آسیای مرکزی و قفقاززمینه

، با فراوانی داشت انقالب اسالمی بر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و هویت مردم منطقه تاثیراگرچه 

ت اها مناسبباط مستقل، بین ایران و این کشوراین حال تا قبل از فروپاشی شوروی به دلیل فقدان ارت

در خورد. در این دوره بیشتر مناسبات فرهنگی ایران با این مناطق ای به چشم نمیفرهنگی گسترده

مشترکی چون  یها، سنتیزبان فارساست.  های مشترک تاریخی، زبانی و دینیچارچوب زمینه

روزمره اقوام منطقه  یو در ذهن و زندگ ها که تحت تاثیر دين اسالم شکل گرفتنوروز و برخی از سنت

های منطقه صلی مناسبات فرهنگی ایران و کشورهای اگری، چارچوبیصوف انعکاس پیدا کرد؛ مانند

و ز يك ستقالل دست يافتند، ايران ابه اس یمركز یآسیا یهاكه كشور یت هنگامبودند. با این اشتراکا

فرهنگ و هويت  یهاها وپیونداشتراكديگر  یبه منطقه برآمد و از سو یدرصدد معرفی فرهنگ اسالم

که در  های متنوع فرهنگی قرار دادرا زمینه فعالیت یمركز یخود با مردم آسیا یو زبان ی، قومینژاد

 .ادامه به اختصار به بخشی از آن اشاره خواهد شد
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 گی کشورهای آسیای مرکزی و قفقازتحول در مبانی فرهن

از نظر اصول و مبانی، انقالب اسالمی ایران موجب دگرگونی و تقویت هویت اسالمی در منطقه شد. تا 

از نظر های متمادی مورد سرکوب قرار گرفته بود و حتی ز آن، اسالم در این منطقه طی سالپیش ا

های هویتی پیشین، هویت سوسیالیستی که با تخریب وابستگی وی تالش شدهویتی در دوره شور

ایجاد شود. در این دوره بسیاری از مساجد تعطیل شدند. با این حال از آن جا که  جدید و مشترک

های ملی گوناگون اتحاد شوروی ترکیب شده بود، زندگی روزمره و فرهنگ قومی گروه اسالم قبال در

د. این هویت اسالمی موجب شد ه عنوان یک دین شکست خوردنحاکمان شوروی در حذف اسالم ب

حزب نهضت اسالمی ها ی در منطقه پدید آیند. نخستین آنهای اسالمها و احزابی با گرایشتشکل

و هم اکنون به عنوان یکی از بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل گرفت  تاجیکستان

کند. به این ترتیب انقالب اسالمی در بیرون کزی فعالیت میسالمی در آسیای مرترین احزاب امهم

های منطقه به سطح اجتماع نقش مهمی داشته سالم از گوشه منازل و مساجد کشورکشیدن ا

 .ترین تحول ناشی از انقالب اسالمی در فرهنگ منطقه بوده استاین مهماست و 

 های منطقهايران و کشور یمناسبات فرهنگ

 یپذیرد. برگزارکزی و قفقاز در چند بخش صورت مییران و کشورهای آسیای مرمناسبات فرهنگی ا

مشترك نوروز و ديگر  یهاجشن یرپاييكديگر، ب یبه كشورها یهنر یهانمايشگاه كتاب، سفر گروه

های منطقه و آثار ران و نویسندگان ایرانی به زبانهای کشور، چاپ آثاری از محققان، شاعیاعیاد سنت

نشجویان زبان فارسی، ایجاد قه به زبان فارسی. ارسال کتاب، تبادل دانشجو به ویژه دابزرگان منط

زی و موارد دیگر از جمله های منطقه قفقاز و آسیای مرکهای فرهنگ و زبان فارسی در دانشگاهاتاق

کی از ابعاد همکاری ایران و های منطقه است. ارسال کتاب نیز یهای فرهنگی ایران و کشورهمکاری

 های منطقه در دوره پس از فروپاشی شوروی بوده است.کشور

های اولیه پس از فروپاشی به تدریج تالش کرد، دو نکته م آن است که ایران به غیر از سالاما نکته مه

های مذهبی موجود در این . نخست آن که با توجه به حساسیترا در این رابطه مورد توجه قرار دهد

های های فرهنگی را از قالب همکاریایران سعی کرد روابط و همکاریی ها، جمهوری اسالمکشور

مذهبی خارج کرده و بیشتر به سمت همکاری با محوریت زبان فارسی و آداب و رسوم مشترک؛ از 

های های موجود بین کشورآن که با درک تفاوتجمله تمرکز بر جشن نوروز سوق دهد. نکته دیگر 

که از نظر تاریخی با ایران پیوندهای نزدیکتر هایی تمرکز یابد ی کشورطقه، ایران تالش کرد بر رومن

اند. برای اریخ و اشتراکات خود اهمیت دادهاند و بعد از فروپاشی شوروی نیز به این بخش از تداشته

ها باعث باالتر بودن سطح روابط ايران با یها و ايرانتاجیک یو فرهنگ یمثال در مجموع قرابت ملیت

شده است. در منطقه قفقاز نیز به دلیل  یمركز یآسیا یتان در مقايسه با ساير كشورهااجیکست

شیعه بودن مردم جمهوری آذربایجان، ایران تمایل بیشتری به گسترش مناسبات فرهنگی دارد، اما 
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عدم تمایل جمهوری آذربایجان موجب گردیده که همکاری فرهنگی دو کشور بیشتر پیرامون آداب و 

 رک شکل بگیرد.سنن مشت

 یمركز یشناسی روابط فرهنگی ایران و آسیاآسیب

 یآسیا یهاتحوالت مختلف كشور ی، بررسیو فرهنگ یجود آن كه به سبب اشتراكات تاريخبا و

 یهاار است، اما تاكید هر یک از كشوردشو یسوم كنونمر یهابه صورت جداگانه و در قالب یمركز

در موجب میشود كه  یشورو یپس از فروپاش یو فرهنگ یقوم یهامرکزی و قفقاز بر هويت یآسیا

های برای مثال زمینه نظر گرفته شود.ای در ارتباط فرهنگی با آنها روش جداگانه یاغلب موارد برا

ر بیشتر از ازبکستان و سایر توسعه همکاری در زمینه زبان فارسی و گسترش آن با تاجیکستان بسیا

ها، از آن جا که ر عین حال با وجود پیوندهای دینی ایران و این کشوردارد. د های منطقه وجودکشور

 مردم این مناطق پیرو مذهب حنفی هستند، امکان توسعه مناسبات دینی و مذهبی کمتر است. 

ترین مشکالت در منطقه، یکی دیگر از مهم یو ترك یروسی، غرب یفرهنگها ینفوذ و رخنهعالوه بر 

فعال  یغیر دولت یها، فقدان سازمانیدر عرصه فرهنگ یگیرراكز متعدد تصمیمتوان وجود مایران را می

 یهادر كشور یترويج و گسترش زبان فارس یبرا ی، عدم وجود مركز مستقلیفرهنگ یهادر زمینه

که رعایت تنوع در هر یک از ضمن این  دانست. یشناسموثر در حوزه ايران یو فقدان مركز یخارج

ای بیشتری را تحت تاثیر هوجب پایدارتر شدن مناسبات میشود؛ زیرا اقشار و گروهی مهای همکارحوزه

ی را کتابهای های ارسالدهد. برای مثال در سالهای اول استقالل این کشورها عمده کتابقرار می

حنفی مذهب بودن مردم منطقه تاثیر چندانی در استحکام دادند که با توجه به مذهبی تشکیل می

اکنون نیز نیاز به ترجمه و شناساندن آثار ادبی، هنری و فرهنگی  متقابل نداشت. روابط فرهنگی

 شود.  هه اخیر به مردم منطقه احساس میمنتشر شده در د

رانان و مردم منطقه از جهت ترساندن حكم یشماریب یگذشته، تالشها یسالها یعالوه بر اين ط

آمده است و این امر به ویژه روابط فرهنگی  در ايران به عمل یايران و اسالم سیاس ینظام سیاس

ایران با کشورهای ازبکستان و جمهوری آذربایجان را تحت تاثیر منفی قرار داده است. همچنین كمبود 

 یوجه به جوان بودن رشته زبان فارسبا ت یو امکانات كمك آموزش یمجرب، منابع و كتب درس اساتید

محسوب  یا از ديگر موانع گسترش زبان فارسهآن یهنگو فر  یدر اين كشورها و مشكالت اقتصاد

 شود.یم

http://iras.ir/vdcivvap.t1apy2bcct.html (27.03.2014) 
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 :کتابها

١ - - - - - - - 
 (1951ویلییام او. داگالس )

 ان دوست داشتنیو مردم ناشناخته هایسرزمین
د. سربازان هر چه دلشان میخواست انجام کرغوغایی بپا  وقتی ارتش فارس به آذربایجان بازگشت،"

در آن موقع ارتش روسیه بهترین رفتار خود را کردند. گری میمیدادند، آنها اقدام به شورش، غارت و چپاول

 اثر این حادثهاشغالگر بود. ای یک ارتش وحشی  --ارتش رهایی بخش--ارتش فارس نشان میداد. 

لوازمات پشمی روستائیان به آتش کشیده شد و زنان و دخترانشان  بر روی مردم گذاشت. وحشتناکی

ارتش غیر مهای روستائیان به سرقت برده شد. ادها به غارت کشیده شد و مورد تجاوز قرار گرفت. خانه

د و مرگ و نابودی بجای غیر نظامیان را میکشتن آنهاقابل کنترول بود. وظیفه ارتش آزاد کردن بود، اما 

 ".(45: 1951)داگالس، میگذاشتند 

https://archive.org/details/strangelandsandf000269mbp (erişim: 17.02.14) 

 

٢ - - - - - - - 
 (1325احمد کسروی )

 ی یا زبان باستان آذربایجانآذر 

نبوده  یآرمردمش جز از آريان يا ايران، و زبانش جز از ريشه  یهجرپیشین تاريخ  یهاسدهآذربايجان تا "

در باره آذری هم میباید گفت: زبان مادانست که پس از در  ... زبان آنجا بوده. یرو تا سده ششم آذ

زبان بومیان پیشین آذربایگان درآمیخته و رنگ و شیوه دیگری  آذزبایجان و این پیرامونها باه آمدن ایشان ب

نیست. و از اینروست که ما آن را پیدا کرده. میخواهیم بگوییم: این پدید آمده از زبان مادانست و خود آن 

 آذری در دست نبوده و یا اگر بودهه ای بمیخوانیم. ... آذری زبان گفتن بوده ... از اینرو نوشته «نیم زبان»

 (.٢١، ٢١، ١٢: ١٣٢١کسروی، ) ."از میان رفته

http://sorgulamazamani.com/fas/sanal-kitaplik/4/aadhr-a-zban-bastan-aadhrbajan/#.VGufT8lsNmw (erişim: 

15.01.14) 
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