
 

  
  

  آذربايجان مردمِ وزبانِ درتاريخگذرا يكندوكاو
  ايراني واقوامِ ايران هاي گذشته به نگاهي با

  ي خنجاميرحسين
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  زمين   و ايرانايران. 1
 از مسيح بردلِ كوه پيش 520 سال ياش كه حوال نبشته  بزرگ در سنگداريوش

ناميده » ئي  اَيرِيه،يئ  پارسه،يهخامنش«نقش كرده، خودش را )  اِستونيبِ(بغ اِستون 
   .نژاد اَرِيهپارس، از  ةهخامنش، از منطق ة از قبيلياست؛ يعن
 اسم مفرد است، و جمعِ آن در زمان شود يتلفظ م» آريا« كه اكنون »اَيرِيه«
اش خويشتن  نبشته  در سنگيشاپور بزرگِ ساسان.  استشده يتلفظ م» اَيران «يساسان

 كه تلفظ است» غير اَيران «يمعنا اَيران به ان. اَيران ناميده است را شاهِ اَيران و اَن
 ي كشورِ ساساني درون مرزهاياقوام غيرآريائ» ايران ان«. تاس» غيرآريان«امروزينش 

عراقِ كنوني و (رودان  هاي ميان راميها و آ ؛ و منظور ازآنها مشخصا سامياند بوده
است، و همچنين تركانِ بيابانهاي شرقيِ درياي خَزَر تا ) ة كنونييبخشي از سور
 اين سرزمينها .هاي سيردريا در شرق سغد غرب درياچة آرال و كرانه نواحي جنوب

   .دهد اكنون نيمة شماليِ تركمستان و نواري باريك در شرق اوزبكستان را تشكيل مي
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 از مسيح از حدِ سيردريا و پيشاول  ة محل سكونت اَيران در هزارسرزمينِ
كه اكنون درمركزِ پاكستان  ( بلوچستاني شرقيآرال و نيز كوهستانها ةجنوب درياچ

 قفقاز ي به جنوب كوههاي در عبور از تركمنستان و ايرانِ كنونشده، ي شروع م)است
شده  ي زاگروس ختم ميوهستانها كي غربيوان و ماورا ة درياچي شرقيو نواح
 كه اند، گفته يم) جايگاه+ نشسته+ آريا(» جا  ياَيرِيه وائ«اين سرزمينها را  ةهم. است

. »زمين ايران «شود ي مياين عبارت به زبان امروز. است» ن آرياگاهِ سكونت«معنايش 
ظم بخش اع و  ايرانو تاجيكستان و ازبكستان و افغانستان يآنچه اكنون كشورها

 بلوچستانِ  سرزمينهايهمچنين موسوم به آذربايجان، و كشور مستقلِو تركمنستان 
 از ديرگاهانِ دهند، يرا تشكيل مو سوريه  تركيه و عراق هاي  و كردستاناكستانپ

در اين سرزمينها هيچ قومِ . اند بوده» زمين ايران «ي ساسانيتاريخ تا برافتادنِ شاهنشاه
 كه ين خوزستانِ كنويغرب ةنيم(اند   ساكن نبودهييران قوم ايها  جز شاخهيديگر

  ).  بوده استثناء استي قوم خوزيسرزمينِ بوم
 ما برجا ي ديرينه براينبشته از زمانها نبشته و گِل شكل سنگ  كه بهياسناد

 شده ي بازنويسي به زبانِ امروزيهمت و تالشِ بزرگان اخير به ةسد اند و در يك مانده
 يها  در نيمهي قومِ ايرانيها  كه شاخهدهند ياند نشان م قرار گرفتهو در اختيار ما 

تاجيكستان و (باختريان در باختريه : اند از  بودهارت از مسيح عبپيشاول  ةهزار
، )يشرقِ ازبكستانِ كنون(كار در سگائيه   هومي، سگاها)يشرق افغانستانِ كنون شمال

شمال (وارزميان در خوارزميه ، خ)يجنوب ازبكستان كنون(سغديان در سغديه 
غرب  جنوب(، مرغزيان در مرغوه يا مرو )يشرق تركمنستانِ كنون ازبكستان و شمال

 هرَيويان در ،ي، داهه در مركز تركمستان كنون)يازبكستان و شرق تركمستان كنون
غرب (، دِرنگِيان در درنگيانه يا سيستان )يغرب افغانستان كنون(هرَيوه يا هرات 

كُران  ، مكائيان در مكائيه يا مك)يشرق ايران كنوناندكي از  و ينستان كنونافغا
غربِ  جنوب(، هيركانيان در هيركانيا يا گرگان )ينونبلوچستانِ ايران و پاكستان ك(
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 يشمالشرق ايران كنون(ئيان در پارتيه  ، پرتُوه)ي و شمال ايرانِ كنونيتركمنستان كنون
، )يگيالن و مازندران كنون(يان در تپوريه يا تپورستان ، تپور)تانسو جنوبِ تركمن

 تيزخود در االنيه يا اران ي سگاها،يدر مركزِ ايرانِ كنون) اسپهان(آريازنتا در اسپدانه 
غرب ( مادايه در ماد ،ي، آترپاتيگان در آذربايجان ايرانِ كنون)يآذربايجان مستقل كنون(

 ،ي در پارس و كرمانِ كنوني پارس،يكنون ةشد ره، كُردوخ در كردستانِ پا)يايرانِ كنون
ناها،   ماني كه در تاريخ با نامهايقبايل. ياَنشان در لرستان و شمال خوزستان كنون

اند   ايران ساكن بودهياند و در مناطق غرب  شناسانده شدهها ي و كاشها، ي گوتها، يبلول
 ي قبايليها  خودشان اتحاديهيبرا ياند كه زمان  بودهي قوم ايرانيها  از شاخهيهائ تيره

 ماد ادغام يپادشاهسدة هفتم پيش از مسيح در اند، و سپس در  و اميرنشين داشته
شده و در ناحية سيردريا  ناميده مي )توران(» يا توره« و قبايلي كه روزگاري .اند شده

ديدِ شكل چندقبيله با نام ج اند نيز بعدها به در شرق ازبكستانِ كنوني جاگير بوده
  .اند  پراكنده شده در مناطق مختلف فالت ايرانسگاها منشعب و

اند كه نژاد و  خَوجِيه ساكن بوده ة قومِ ديريني خوزستانِ كنونيغرب ة نيمدر
 خَوجِيان را در 1.شوند ي ناميده مياند، و به غلط عيالم خودشان را داشته ة ويژ زبانِ

) يخوز (ي كه از شاهان و بزرگانِ خَوجيئنقشها. ناميدند يم» خوزيان «يزمان ساسان
 كه آنها يك قوم نسبتًا دهد ي كوهستان برجا مانده است نشان مي سنگهايرروب

پوستانِ  اند، كه همانندشان را در تيره  بودهيبين پوستِ نسبتا پهن اندامِ تيره كوته
اندگان قوم ؛ و چه بسا كه اينها از بازم ديدتوان يو بوشهر مبلوچستان  اندامِ كوته

  . خوزي بوده باشند

                                                           
، و اسم جمع است، و معنايش )يم+ عِلَ  (است» يمعيال« است كه شكل درستش يعيالم يك واژة سام -1

 به مردم كشورِ خوجيه ها ي بوده كه آشورياين نام. ي باالئيمينها مردم سرزي يعن،»ها يباالئ«: شود يم
 ي يعناند، ناميده ي م)يم+ عبرَ  ( »يمعبرا« رود فرات را يِ غربياند؛ همچنان كه مردم فراسو بودهداده 

 »ها يسوئ آن«
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  دوران شاهنشاهيايرانِ پس از . 2

 آنها ي، در اصلْ، اسم قوم بوده نه اسم سرزمين؛ و سرزمينِ قوم»ايران «پس
ها رخ داده   واژهي كه در زبان و معناي بعدها دراثر تحوالتيول. است» زمين ايران«
 گوئيم ي ما ميامروز وقت. مده استها آ  يافته كه در شاهنامهي نوينيهمان معنا» ايران«
 را درنظر داريم؛ و آن يك كشور با شده شناخته مشخص و ي، يك معنا»ايران«

 و ترك و عرب و جز آنها درآن ي از آريائي است كه اقوامِ چندي معينيمرزها
اختالط نژادها و زبانها . شان است  و ايران ملك مشاع همهاند، ي كه همه ايرانزيند يم

 يِ در ايران رخ داده كه بازشناسيحد شت زمانها و در جريان رخدادها بهگذنيز با 
 .ان ناممكن است از مناطق ايري ساكن در بسياري جماعات بشري و نژاديقوم ةريش

 كه پس از فتوحات عرب وارد ايران شدند و در مناطق همدان و پارس يمثال عربهائ
ستان و كرمان و قزوين جاگير و سي و خراسان و بلخ و سغد و گرگان يو اسپهان و ر

 كه در ياند تركان گونه همين.  استي كه زبانشان فارستند بيش از هزارسال اسشد
و .  اوغوزها و مغولها وارد ايران شدندي در خزشهاي پنجم تا هفتم هجرهاي سده
 و ها يخوز.  به ايران آمدندي كه همراه اسكندر مقدونيهائ ياند يونان گونه همين
. ند  را داشتهشتنيز همين سرنو) يهودان سابق (ي از جماعات اسرائيلي بزرگيبخشها
 تعلق دارند، و زبان ي متعددي و نژادي قوميها  ايران به ريشهيزبانها يرو فارس ازاين
  . دهد ي آنها را از تاجيكستان تا همدان به يكديگر پيوند ميواحد

 قوم يها شاخه ةتركِ ديرينزبانِ مش ةيافت تحول ة بازماندي كنوني فارسزبان
 است، تأكيد يگويش پارس  اِستون، كه بهغب ةداريوشِ بزرگ در سنگنبشت . استيايران
. ام  هم بر چرم و بر پوست نگاشتهيئ ها را به زبان آرِيه اين نبشته ة كه من نسخكند يم

 مشتركِ  زبانيدر زمان هخامنش) ي آريائييعن (يئ ريهاَدهد كه زبانِ  يو اين نشان م
 از يهائ  بوده است، و داريوش بزرگ نسخهي قوم ايرانيها شاخه ة هميِمراودات
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فهم نگاشته و   گاو به اين زبانِ همه پوست آهو و چرمِي استون را بر روبغ يها نوشته
  . به مناطقِ مختلف فرستاده است

د، و ان  متعدد بودهي زبان مشترك با گويشهاي داراي متعدد قومِ ايرانيها شاخه
 برجا مانده يكنون ة بازماندي تا امروز درميان گويشهاشان يمفردات مشتركِ اساس

آب، نان، راه، آسمان، زمين، خِشت، ديوار، جا، روز، شب، ماه، ستاره، : است، همچون
 نماز، خدا، زور، نام، دست، پا، سر، چشم، ن،شماره، خشك، تر، نزديك، دور، دي
، درخت، سرما، گرما، و هزاران مفرداتِ مشترك گوش، گاو، اسب، خر، چرم، پوست

 كه يزبانهائ ي است، و نزد فارسهديگر شامل عددها و رنگها، كه يادگار هزاران سال
 بلوچ نزداند همان است كه   هميشه ازدست دادهي خودشان را برايگويش محل

 يان ايرانآنچه زب. ي و لرستاني يا الرستاني و ازبكستاني و تاجيك تاجيكستانيپاكستان
 اشتراكِ كند، ي متمايز مي و تركي همچون عربي غير ايرانيهايش را از زبانها و شاخه

. آنها است ةسال  است كه ميراث هزارانيئ ي در مفرداتِ اساسي ايرانيگويشها ةهم
اند و هنوز هم   اين هزاران مفردات مشترك بودهي كه از ديرزمانِ تاريخ دارايمردم

 دارد با گويش يواحد ة زبانشان ريشگويند، ي كه سخن مي گويشهستند، اكنون با هر
 ،ي گويش بلوچي زبان ايران،ي گويش تبري خودش؛ مثال زبان ايرانيمشخص محل

 ي، زبان ايران)كه اكنون فقط در الرستان مانده است (ي گويش پارسيزبان ايران
از  يكوچك ةكه اكنون فقط در منطق (ي گويش آذربايجاني زبان ايران،يگويش كرد
  ). مانده استآذربايجان 

 ياند؛ مثال گويشها  نيز ازبين رفته و نابود شدهي زبان ايراني از گويشهايبسيار
  در سغد و خوارزم زنده بوده، ازيچهارم هجر ة كه تا اواخر سدي و خوارزميسغد
 كه جماعات بزرگ تركان به درون سغد و خوارزم خزيدند، همراه يپنجم هجرسدة 
 خزنده و تشكيل حاكميت تركان در سغد ي توسط تركهايقوم ة گسترديكسازيهابا پا

 دارد ي بوميان را گرفتند كه داستان اندوهباريو خوارزم، ازبين رفت، و تركان جا
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 به بعد؛ كه يپنجم هجر سدة  اززنده خي و تركهايشبيه داستان بوميان آناتول
همين وضعيت نيز در اران .  استين توسط تركان عثماها يكشتارِ ارمن ةآخرينش فاجع

 قزلباشان  و آذربايجان توسط تركانِ خزنده پيش آمد كه اوجش پس از تشكيل دولتِ
 در يهائ  بوميان اين سرزمينها فقط نشانه گويشِ كه امروزه ازي است؛ تا جائيصفو
و  كه اران پندارد ي كه تاريخ را نخوانده باشد مي مانده است؛ و كسي وكنار باقهگوش

   .اند نشين بوده آذربايجان هميشه ترك
  

  رپاتيگان تا آذربايجان  آتَاز. 3
كه تلفظ » آتر«.  گرفته استآترپاتيگانكهنِ  ة نامش را از قبيلآذربايجان

 بوده و معنايش فروغ ها ي از خدايان كهنِ ايرانياست يك» آذر« ة و ديرينياوستائ
. »متولي «شود ي مي است كه به عربمعنايش نگهبان و پرستنده» پاتيگ«و . آتش است

آمده است كه » پاديگان «يِ اصطالحِ ارتشجااست، و از همين» پاديگ«تلفظ نوترش 
   2.گوئيم» پادگان«اكنون 

آترپاتيگان در تشكيل دولت ماد نقش داشته، و سرزمينش از آغاز تشكيل  ةقبيل
 شخصرترين مشهو.  استداده ي مكيل دولت ماد را تشيسلطنت مادها بخش شمال

 و از نامش خبر دانيم ي فقط صفتش را مي ولشناسيم ياز اين قبيله كه ما در تاريخ م
 به ايران حمله كرد او ي اسكند مقدونينداريم، آن آترپاتيگِ معروف است كه وقت

 ات نجها يخردمندانه تبعيت از اسكند را پذيرفت و مردم سرزمينش را از تجاوز يونان
» آترپاتيگان «يئ اش نامِ قبيله خودش شد و منطقه ةدمختار منطق خويداد، و فرمانروا
درآمد، و » آذرپايگان«و سپس » آذرپاديگان«شكل  آترپاديگان بعدها به. را حفظ كرد

                                                           
 اكنون به اسم ي آدم است نه اسمِ مكان؛ ولي صفتِ جمع برا،»حاميان/ مدافعان/ متوليان«يعني  »پادگان« -2

 .مكان تبديل شده است
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  . گفتند» آذربايجان«را   مسلمان آنيعربها
 ي در زمان ساسانرسد، ي تبارشان به منوچهر مگفتند يآذرپايگان كه م ةقبيل

را تشكيل دادند و ادعا كردند كه ) متوليانِ دين/ ها مغ(» مغان« باتقدسِ )كاستِ( ةطبق
 ايران ي بردستگاه دينيمغان در زمان ساسان. منوچهر بوده است ةزرتشت ازآنها و نواد

 خودشان را ي باستاني و تخريب كردند، و آئينهاتحريفتسلط يافته دين زرتشت را 
) يها آتشكده (يو خودشان متوليان آذرگاههادر مناطق مختلف ايران ترويج كردند، 

 كه يادگار دوران بسيار يترين آذرگاهِ ساسان بزرگترين و مقدس. سراسر ايران شدند
تخت « گويا همان است كه يشها  ويرانهياينها دائر بود، و بقايا ةديرينه بوده در منطق

 از همينها ينساسا) مؤبدهاي(» هاي پت مغ«مشهورترين . شود يناميده م» سليمان
نيز از همينها ) ي تاريخ ساسانمؤبدِترين  ترين و متعصب خشن(اند، و مؤبد كرتير  بوده
 و برخودش ،گويد يم» عب به رنُصرَت«اش سخن از  نبشته سنگدر ده است، كه بو
 ة مغان، ازقبيل ازدواجِ محارم و در معرضِ الشخوران نهادنِ الشيبالد كه آئينها يم

 نيز يجنبش مزدكِ پارس. زور و خشونت در ايران ترويج كرده استمردگان، را با 
 يدستِ همين مؤبدها ازياش آزاد كردن دستگاه دين شده  از اهدافِ اعالنييك

 مغان، و برچيدنِ دستگاه ي خرافاتيها گرا، و پااليش دين زرتشت از آئين واپس
 مغانِ ين اصلسرزمي). كه داستانش دراز است(اوقافِ آذرگاهها بود  ةستمگران

  .  جستجو كرد كه بعدها موغان و موقان شده استيآترپاتيگ را بايد در همان جائ
  

  عرب  ة در سلطآذربايجان. 4
برادر  (زاد فرخ دردستِ اسپندياد ي هجر22 آذربايجان و اران تا سال يمرزبان

ايش معروف را بر ة آن نامزاد فرخ است كه رستم ياين همان مرد. بود) زاد فرخرستم 
 شاه يزدگرد در برخورد با خزش عربها به درون عراق و يتدبير ينوشت و موضوع ب

 يئ همان نامه( را با او درميان نهاد كرد ي ميبين  ايران پيشي كه برايفرجامِ اندوهبار
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 داشت ياو برادر). هايش آورده است  در سرودهي در تاريخش و فردوسيكه طبر
 ياسپندياد در نبرد بزرگ. امور آذربايجان بود ةش در ادار كه معاونزاد فرخنامِ بهرام  به
 ة درمنطقيبد نام زين  به اهلِ ريي از افسران پهلوي دركنار يكي هجر22سال  به

عربان . آذربايجان برگشته بود  شكست يافته بهيواجرود با عربها مقابله كرده بود ول
 ةاسپندياد با هم. شيدند عمر ابن خطاب به آذربايجان لشكر كيدر آخرين سال زندگ

بعد ازآن برادرش .  سرانجام شكست يافته اسير شديتوانش از آذربايجان دفاع كرد ول
پس ازآن .  آذربايجان دفاع كرد، و او نيز شكست يافتيِ از هستزاد فرخبهرام 

 آذربايجان يعرب را پذيرفت؛ و مرزبان  بهياسپندياد كه در اسارت عرب بود باجگزار
 بسيار ياند كه اسپندياد و برادرش جنگها نوشته.  به او بازپس داده شديدطبق قراردا

صلح كرد ) فرمانده عرب( ابن يمان ه با عربها كردند، و اسپندياد سپس با حذيفيسخت
 از مردم يو پذيرفت كه ساالنه هشتصد هزار درهم باج بپردازد مشروط برآنكه كس

نشود، به دين مردم تعرض نشود، هيچ  كشته ي گرفته نشود، كسيآذربايجان به بردگ
 چون ي كه توسط سپهداراني كوچك ديگريمقاومتها.  خاموش نگردديئ آتشكده

عمل آمد نيز ديرپا نبود، و   از آذربايجان بهي و امثال آنها در مناطقمزشهربراز و هر
 ه كي هجر23 منجرگرديد، و تا پايان سال ي صلح و باجگزاريآنها به قراردادها ةهم
وان به تصرف عربان  ة از ارمنستان تا درياچير ترور شد آذربايجان و اران و بخشعم

نامِ  زمان مرزباني شمال آذربايجان دردست افسري آذربايجاني به درهمين. درآمده بود
 او نيز ناچار اطاعت .شهربراز بود، و او در پادگاني در كنارِ دربندِ قفقاز استقرار داشت

فرماندهِ   چنانكه در تاريخِ فتوحاتِ عرب آمده است، او بهاز عرب را پذيرفت، و
يعني (كنيم، و دشمنان ما  ما دراينجا از اين سرزمينِ مرزي نگهباني مي«: عرب گفت

ايد و من يكي از  سو نيرومندند؛ اكنون شما مالك اين سرزمينها شده در آن) تركان
مطالبة باج و خراج نكنيد و آنها منطقه  شايسته است كه از مردمِ اين. كارگزاران شمايم

به اين ) يعني تركان(را با گرفتن اموالشان ناتوان نسازيد؛ كه اگر ناتوان شوند دشمن 
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شما خواهد رسيد كه مالك اين سرزمين  سرزمين طمع خواهد كرد و زيانش به
  3».حسابِ خراج و جزية ما منظور كنيد بريم را به فرماني كه براي شما مي. ايد شده

 بزرگ مردم آذربايجان برضد سلطة عرب ي مقاومتها از درگذشتِ عمرپس
در پس ازآن عربها . اميد سابق انجي به تجديد پيمان باجگزارزودي بهراه افتاد، كه  به
 به ي امام علي وقت. را بنياد نهادندشهرِ عرب پادگان 4 كه اكنون مراغه استيجائ

رئيس (دردست اشعث ابن قيس  عثمان انتخاب شد حاكميت آذربايجان يجانشين
 يدر زمانِ عثمان و امام عل. بود)  خواهرِ ابوبكر، پدرِ زنِ امام حسنقبيلة كِنده، شوهرِ

 طوايف ديگر ي بجيله، و برخهمدان، ي كِنده، بنيدهها هزار خانوار عرب از قبايل يمن
 كه اشعث نويسد ي ميبالذر. از راه عراق و همدان به درون آذربايجان سرازير شدند

 عربها را در اردبيل اسكان داد و در اردبيل از ي جماعتيابن قيس در خالفت امام عل
 آذربايجان به راه افتاندند، و هر يمسجد ساخت، عشاير عرب از كوفه و شام به سو

 ي زمينهائشان ي مردم را متصرف شدند، و بعضي هرچه در توانش بود زمينهايگروه
.  عربها شدندكارِ  روستاها كشاورزانِ كرايهيخريدند و اهال) ها يايران(را از عجمها 

 مهاجم است ي توسط عربهاها ي ايراني كشاورزياينها داستان مصادرة گستردة زمينها
  . صورت گرفته استيكه در زمان امام عل

دراواخرِ حاكميتِ امام علي كه بخش اعظم ايران از سلطة عرب بيرون شده 
 ي ناشيها يدر صدد شدند كه با استفاده از آشوب و نابسامان فقازق ةتركانِ ناحي بود

 درست دراين ي شوند؛ ولاران ايران، از دربندِ قفقاز گذشته وارد ي داخلياز رخدادها
 از جنگجويان قبايل عرب وارد منطقه شده بود، و يزمان يك فرمانده عرب با انبوه

 هم تركان مهاجم و هم  قفقاز كهد خونين دركنار دربني يك سلسله درگيريهايط
 شدند ي دادند، تركان ازهم پاشيده شده به درون كوهستان متواريعربها تلفات سنگين

                                                           
  .541 / 2:  تاريخ طبري-3
 . غلتيدن شتر و خر و اسب بر خاكي جايگاه، يعن  گَردهي است به معنيه يك اسم عربمراغ -4



www.irantarikh.com  10

  . تا به ديار خودشان برگردند
 تقسيم فتوحات در ايران ايجاد كرده ي كه عمر ابن خطاب براي ترتيباتطبق

 و باج و كرد، يبود، آذربايجان از توابع كوفه بود، حاكمش را فرماندار كوفه تعيين م
 كه بر ي گوناگونيتجاوزها و فشارها. شد يخراجش به بيت المال كوفه تحويل م
 گرديد كه مردم اجبارا با گذشت بب سشد يمردم آذربايجان از طرف عربها وارد م

 تشكيل شد ي كه خالفت عباسيدوم هجر سدة سوم ةدر ده. زمان مسلمان شوند
 حاكم يدر خالفت عباس. ن شده بودند از مردم آذربايجان مسلمايبخش بزرگ

 و باج و خراج آذربايجان نيز تحويل بغداد شد، يآذربايجان مستقيما از بغداد كسيل م
 مردم آذربايجان به يخواه ي جنبش بزرگ آزاديسوم هجر سدة در آغاز. گرديد يم

فتاد كه راه ا  تعاليمِ مزدك و آئين مزدايسنا بهي و با هدف احيادين مبابك خرّ يرهبر
 افشينِنامِ   بهتبار  ايرانييدستِ افسر  ادامه داشت، و سرانجام بهي درازيسالها

ئي كه اكنون كشور قرغيزستان  از خاندانِ حكومتگر در منطقه( كاووس خاراخُوره
 ةخواهان ي شد، و جنبش آزادكوبكمك غالمانِ تركِ ارتش خليفه سر  و به)است

ام ناكام ماند، تا دوباره   نوشتهي ديگريدرجا كه من يمردم آذربايجان با وضع
  . سرنوشت مردمِ آذربايجان را عربها دردست گيرند

  
   ي آذربايجان در خالفت عباسيخودمختار. 5

جنوب ( نومسلمانِ اهل سغد ي يك افسرِ ايراني خورشيد268 سال در
فرمانِ  5)ساج بيا: عربي به( ساگ يافشين پسر ديودادِ ببه نام ) يازبكستان كنون

عربها كه دوقرن و نيم .  آذربايجان شديحاكميت آذربايجان را از خليفه گرفته راه
 كه بابك در جانهايشان افكنده ي داشتند و هراسردستسرنوشت مردم آذربايجان را د

                                                           
 .توشه ساگ يعني بي است، و بي» توشه«معناي  درزبان ايراني به» ساگ «-5
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حاكمِ .  گردن نهندي يك ايرانيبود هنوز برجانشان بود، حاضر نبودند كه به سرور
دربرابر افشين ايستاده اورا به شهر راه نداد؛ ) همدان يبن ةرئيس قبيل(عربِ مراغه 

 ي جنگهاي برخوردار بود طاش ميهنانِ آذربايجاني  از حمايت همليكن افشين كه
 اورا شكست داده از شهر راند، و سپس اورا دستگير كرده گردن زد، و عربها يخونين

 تا  درشمالاز قفقي از جنوب كوهها ديودادقلمرو افشين. را سركوب و مطيع كرد
زمان  اين سرزمينها درآن ةهم.  بود درجنوب و درياچة وان در غرب قزوينينزديك

 و ي غربياه  ارمنستان كه تا كرانهيبخش شرق. شد ي ناميده مواليتِ آذربايجان
 بود نيز دردرون اين واليت قرار نشين ياورميه امتداد داشت و مسيح ة درياچيشمال

.  افراشت و از اطاعت خليفه بيرون شديرچمِ خودمختار پيزود افشين به. گرفت يم
 ي خورشيد280 نرسيد، و تا سال يجائ  به اطاعت كشاندن او بهي خليفه برايتالشها

. فرستاد ي خليفه نمي براي درگذشت آذربايجان هيچ باجي همگانيكه افشين در وبا
 مردگان يد كه كفن براقدر مردمِ آذربايجان مردن اند كه آن سال نوشته  اينيوبا ةدربار

 شهرها و ي و برزنهايمردگان در كو ة و باز چون وبا ادامه يافت الششد، ييافت نم
  . كند نبود كه آنها را دفن يروستاها پراكنده بود وكس

جايش نشست، اما با رقابت   بهدوم ديوداد از افشين پسر جوانش پس
جوان و  ةين برادرزاد روبرو شد كه حاضر به اطاعت از ايوسفِ ديودادعمويش 

  انجاميد، ديوداد دوم شكست يافت، يوسفِياين رقابت به درگير. تجربه نبود كم
 به بغداد رفت تا با  دومدست گرفت، و ديوداد  حاكميت آذربايجان را بهديوداد

 آنكه ييوسف برا. پذيرش اطاعتِ خليفه حكم حاكميت آذربايجان را دريافت كند
كند مراتب اطاعت از خليفه را به بغداد فرستاد، و خليفه مشروعيت خويش را تثبيت 

 گرانبها و حكم حاكميت ي را با صد و بيست هزار درهم هديه و خلعتهاييك هيئت
 يوسف پس ازآنكه فرمانِ يول.  فرستادودادسراسر آذربايجان را به نزد يوسف دي

 يبه خودمختار خليفه سرباز زد و آذربايجان را يپذير حاكميت را گرفت از فرمان
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 كه درسال ي تالشي را نيز بگيرد، ولياو درصدد شد كه ر. زمان برادرش برگرداند
 ي ره بي خورشيد295او باز درسال . كار برد ناكام ماند راه به  درايني خورشيد287

 به يئ  بدون مقابلهي لشكر كشيد، كارگزار سامانـ  بوديكه اكنون جزو امارت سامان ـ
خليفه كه از خطر يوسف .  شدييوسف ديوداد با مسالمت وارد رنيشابور گريخت و 

 ي از غالمانِ تركِ ارتش بغداد را به ريديوداد دربيم شده بود چندماه بعد لشكر انبوه
 اين نيرو از يوسف شكست ي ديوداد بگيرند؛ ولسفرا ازدست يو گسيل كرد تا آن

 به اردبيلنهاده در يافت و فرماندهش دستگير شد و يوسف ديوداد اورا برشتر 
 به خليفه يئ او سپس نامه.  ارتشِ خليفه را نشان داده باشديِنمايش گذاشت تا خوار

 رايش هفتصد هزار دينار بي را برايش بفرستد سالينگاشت كه اگر فرمانِ حاكميت ر
 حكم بدهي مناموال دنيا را به  ةخليفه به او پاسخ نوشت كه اگر هم. خواهد فرستاد

 از تركان ارتش يخليفه باز يك لشكر انبوه.  فرستادم نخواهترا براي يحاكميت ر
ترك به نام مونس را به جنگ  ةترين غالمانِ افسرشد  از كاركشتهي يكيبه فرمانده

 وارد همدان شد يوسف ازبيم آنكه او به آذربايجان برود نسچون مو.  گسيل كرديو
ن پندار كه او گريخته است  آذربايجان شد؛ و مونس به ايي را ترك كرده راهير
درگرفت مونس ) زنجان: عربي به( زنگان ي كه در نزديكيدر جنگ.  تعقيب كردرا يو

 از افسرانش را دستگير كرده به اردبيل يشكست يافت و گريخت، و يوسف شمار
او سپس به مونس نامه فرستاد تا .  به نمايش گذاشتبه اردبيل بردهبرد و سوار برشتر 

 ييوسف را برا ةمونس نام.  را برايش بفرستديهد كه حكم حاكميت رازخليفه بخوا
 مونس گسيل كرده به او ي براي امداديخليفه فرستاد، و پاسخ خليفه آن بود كه نيرو
مونس درسال .  كرده به بغداد بفرستديردستور نوشت كه هرطور شده يوسف را دستگ

رد، يوسف ازاو شكست يافته  به اردبيل حمله كي با استفاده از فرصتي خورشيد299
يوسف دوسال در زندان خليفه بود، تا .  به بغداد فرستادرا يدستگير شد، و مونس و

 ن ازدست كارگزار خليفه گرفت، و خليفه برآي امير ساماني را سپاه اعزاميآنكه ر
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 كه تركانِ دانست ي از يوسف ديوداد استفاده كند؛ زيرا مي ريگير  بازپسيشد كه برا
حاكميت يوسف را آزاد كرده او .  برنتوانند آمدي او ازپسِ چنين كار عظيمارتشِ

 پانصدهزار دينار برايش ي بازداد و ازاو تعهد گرفت كه سالاوسراسر آذربايجان را به 
يوسف با افتخار به آذربايجان .  شودبلسپاهيانش را نيز خودش متق ةبفرستد و هزين

 را ي را گرفت و كارگزار سامانيحمله كرد، ر يبرگشت و نيروهايش را برداشته به ر
 اسپهان شده يِ دردنبالِ آن راهي خليفه فرستاد، وليگرفته كشت و سرش را برا

چه بسا كه او قصد .  همدان شديشهر را ازكارگزار خليفه گرفت و ازآنجا راه آن
  براثري دراين ميان مردم ريول.  پس از گرفتنِ همدان به بغداد لشكر بكشدتداش

 كه احتماال توسط جاسوسان خليفه صورت گرفت برضد كارگزار او يتحريكات
اكنون يوسف .  برگشتيشوريده اورا از شهر راندند، و او نرسيده به همدان به ر

 كه به خليفه سپرده بود ياو به تعهد.  و اسپهان بوديديوداد حاكم كل آذربايجان و ر
  . وفا نكرد و از اطاعت خليفه سرپيچيد

 كامل بر اين سرزمينها ي با خودمختاري خورشيد305 تا سال  ديوداديوسف
كه شمال و شرق عربستان تا كوفه را  (ها يدر اين سال خطر قرمط. راند يفرمان م

 فتچندان شدت يافت كه بغداد و خال) دردست داشتند و داستانشان دراز است
 به ها ي ايرانيخليفه برآن شد كه از نيرو.  در معرض سقوط قرار گرفتيعباس

 را يئ او نامه.  استفاده كندها ي برطرف كردن خطر قرمطي يوسف ديوداد برايفرمانده
 يوسف ديوداد فرستاده به او پيشنهاد كرد كه ي بلندپايه برايهمراه يك هيئت سفارت

 به عراق ها ي قرمطيِ سركوبيتقبل كند و برا را ي كل ارتش خالفتِ عباسيفرمانده
 اين پيشنهاد را خواهد پذيرفت كه ياو پاسخ فرستاد كه به شرطيوسف به . بيايد

خليفه .  را برايش بفرستدها يخليفه فرمان حاكميت سراسر ايران ازجمله قلمرو سامان
را برايش » سراسر مشرق«ناچار به درخواست او پاسخ موافق داده فرمان حاكميت 
اش در اختيار  و بصره همهفرستاد، و به اضافه، به او تعهد نوشت كه ماليات كوفه 
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يوسف ديوداد كه اينك خودش .  بداند هزينه كندصالح به هرگونه كه تايوسف باشد 
: عربي به(وسم  به نام ديآذربايجاني يك افسرِ ديد، يرا به هدف نهائيش نزديك م

 از نيروهايش وارد ي و خود با بخشت، خودش گماشي را در اردبيل به جانشين)ديسم
مقدمات الزم به كوفه  ةمستقر شد، و پس از تهي) جنوب عراق( واسط عراق شده در
روز   در كوفه چندينها ي او با قرمطيجنگها). ي خورشيد306سال (لشكر كشيد 

 دادند، و ي ادامه يافت، دوطرف تلفات بسيار سنگيني با شدت بسيار زياديپياپ
 اورا دركوفه بردار ي به اسارت افتاد، و ابوطاهر قرمطي با تن زخميوسفسرانجام 

 از ي خورشيد308 همان است كه حجر االسود را درسال يقرمط اين ابوطاهرِ . (زد
  .)  آلوده نشودي سنّيها ي حاجينبش كعبه بركنده به احساء برد تا با دستها

 306در همان سالِ . م ماندوس از يوسف ديوداد آذربايجان دردست ديپس
هايش ناتمام ماند، يك جنبش   رفت و برنامه كه يوسف ديوداد از جهانيخورشيد
كه ( از تبرستان به راه افتاد اسفار و مرداويج ي به رهبري شاهنشاهي احيايديگر برا

سال بعد كشته شد، و مرداويج كه تبرستان و گرگان و  اسفار سه). داستانش دراز است
 كرده بود ير و اسپهان و پارس و خوزستان و همدان را گرفته در اسپهان تاجگذاير

 ي به هنگام برگزاري خورشيد314سال  را داشت دري خالفت عباسيو قصد برانداز
 گير وشمجشن سده در اسپهان توسط جاسوسان خليفه ترور شد، و برادرش 

 يلشكر« به نام گير وشم از كارگزارانِ ي يكي خورشيد316 لدرسا. جايش نشست به
 او با يجنگها. آذربايجان لشكر كشيدكه حاكميت همدان را داشت به » پسر مردي

 تا سرانجام توانِ شد يدست م  همواره دست بهيم ماهها ادامه داشت و پيروزسودي
 ي لشكريالشهات. وارد اردبيل شده در شهر موضع گرفت و سم به تحليل رفتودي
 يدرفرصتسم   ديو اورا فرسوده كرد، وي نرسيد و نيروهايجائ  تصرف اردبيل بهيبرا
 گرد آورد و ي به موغان گريخته نيروئيلشكر. اردوگاهش تاخته اورا شكست دادبر 

 شكست يافته به شمال رود ارس يبار از لشكر اينسم   ديو.برگشتسم   ديوبه جنگ
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 از شبها با يسو اردو زد و در يك  نيز دراينيلشكر.  رود اردو زديسو آن گريخته در
سم   ديو.شبيخون زده اورا شكست دادسم  و دي از رود گذشته برياستفاده از فرصت

سراسر آذربايجان به دست .  كندگير وشم گريخت تا خود را تسليمِ يراست به ر يك
 ي بيرون شده پرچم خودمختارگير وشم او اينك از اطاعت ي افتاد، وليلشكر

يجان را  دراختيارش نهاد تا آذرباي كرد و نيروئيپذيرائسم   ديو ازگير وشم. رافراشتب
 ي را روستايمرز ميان آذربايجان و ر.  كه در اطاعت او باشديشرط بازپس گيرد، به

 صدهزار دينار ماليات ي تعهد سپرد كه سالگير وشمبه سم   ديوخُنج تعيين كردند، و
را برضد او » لشكري« سپاهيان گير وشم اسوساندراين ميان ج.  بفرستدگير وشم يبرا

 فتح ارمنستان گسيل كرد ي از سپاهش را براي بخشيو لشكربه شورش درآوردند، 
 سپاه يها يوارد آذربايجان شد، و ديلمسم   ديو.تا خود را از شر آنها آسوده دارد

 كرده او رها ي آذربايجان را براياو پيوستند، و لشكر  جدا شده بهي از لشكريلشكر
 را زير پا نهاده روابط با گير وشمقراردادهايش با سم   ديويول. به همدان برگشت

 321درسال .  سابق برگرداندي را قطع كرد و آذربايجان را به خودمختارگير وشم
 از قزوين به آذربايجان مرزبان پسر محمد مسافر به نام ي يك ديلميخورشيد

پيرو امامان اوالد  (يزيد ةها شيع يمذهب خوارج داشت و ديلمسم   ديو.لشكر كشيد
سم   ديو كه ميان مرزبان ويدر جنگ. بودند) لفِ شيعيانِ اثناعشري و مخاامام حسن

سم   ديوبه او خيانت كرده به مرزبان پيوستند، وسم   ديو سپاهيها يدرگرفت ديلم
 مرزبان به مردم آذربايجان سخت گرفت، و يول. شكست يافته به ارمنستان گريخت

با . اورا به برگشتن تشويق كردند نوشته امهنسم   ديودرنتيجه بزرگان آذربايجان به
 ي در جنگكردند يحمايت مسم   ديو ازي از جنگجويان آذربايجاني كه بسياريوجود

 و در گريختكه دركنار تبريز ميان او و مرزبان درگرفت او شكست يافته به اردبيل 
را مجبور سم   ديومرزبان اردبيل را به محاصره درآورده سرانجام. شهر موضع گرفت

  .  شودي تسليم كرده اورا به تارم نزد برادرش فرستاد تا زندانبه
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كه از )  حسن، احمد،يعل(درميان اين رخدادها فرزندانِ نومسلمانِ بويه 
 توسط جاسوسان خليفه تطميع شده  در خوزستان بودندگير وشمافسرانِ ارتش 

ايران دست  يغرب ة شوريدند و بر نيمگير وشماطاعت از خليفه را پذيرفته برضد 
 غالمان ترك ارتش خليفه در بغداد جريان يسبب نادانيها  كه بهي و رخدادهائفتند،يا

  ). دارديو داستانِ دراز( بغداد را نيز بگيرند يزود داشت به آنها كمك كرد كه به
 با لقب عِماد  بويهيِ مستقر بود، علي با لقب ركنُ الدوله در ر بويهحسنِ

 يبرا.  الدوله در بغداد مستقر بود با لقب معِزُّ بويهبود، و احمدِالدوله در شيراز مستقر 
 و ي خطر برافتادنِ خالفت عباسي نمانده بود؛ ولينامه اختيار  فرمانيخليفه جز امضا

 و اطاعتشان از  فرزندان بويهبا خيانتِ بود گير وشم ة كه برناماحياي شاهنشاهيِ ايران
  .  برطرف شده بودخليفه

مرزبان .  بر آذربايجان شديبهر را ركن الدوله گرفته در صدد دستيابزنگان و ا
 را به نزد معزالدوله فرستاده به او نوشت ي يك هيئت سفارتي خورشيد327درسال 

 آذربايجان را به رسميت بشناسد و فرمانِ حاكميت آذربايجان را از يكه خودمختار
رفته سر و ريشش را تراشيد و معزالدوله سفير اورا گ. خليفه گرفته برايش بفرستد

 به تارم رفت تا ازآنجا برداشتهمرزبان نيروهايش را . همراه او به مرزبان دشنام فرستاد
 آنكه تا رسيدن يركن الدوله برا.  را از ركن الدوله بگيردي لشكر بكشد و ريبه ر

ستاده  را به نزدش فري از پارس و بغداد مرزبان را مشغول بدارد هيئتيسپاهيان امداد
 و د بازپس دهي داد و برايش تعهد فرستاد كه زنگان و ابهر به وياو پيشنهاد آشت به

 خود را آماده كرد و سپاه به جنگ مرزبان يزود  بهيول.  بسپارديو قزوين را نيز به
 فرستاده شد و ركن الدوله اورا در ير مرزبان شكست يافته دستگير و به. فرستاد

 زندانِ وهسودان برادر مرزبان بودزمان در  تا اين  كهسم  ديو.سميرم به زندان كرد
آذربايجان .  گذاشته به آذربايجان فرستادراختيارش كرده نيرو دشوهسودان آزاد

 را تحت يمادر مرزبان جاسوسان. افتادسم   ديودست  دوباره بهي خورشيد328درسال 
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تاد تا از مرزبان شكايت كنند  طلبكارِ مرزبان به نزد حاكم سميرم فرسعنوانِ بازرگانانِ
آنها سرانجام .  سازندمفرارش را فراه ةاين وسيله با مرزبان روبرو شده وسيل و به

مرزبان مجددا به آذربايجان لشكر . موفق شدند كه مرزبان را از زندان بگريزانند
 ارمنستان گريخت، بهسم   ديوشوريدند،سم   ديوبرضدسم   ديو سپاهيها يديلم. كشيد

 است ي خورشيد332زمان كه سال  از اين. افتادديلمي  دست مرزبانِ و آذربايجان به
  .  مرزبان و فرزندانش بوده استست دردي مدتيآذربايجان برا

هاي سدة چهارم  تا نيمه ( كه تا اينجا ازآنها سخن گفتيميرخدادهائ ة همدر
بايجان نيست؛ و  از آذريئ  هيچ نقطهي از عنصر ترك در رخدادهاي هيچ خبر)هجري

سوي ديگري نيز هيچ عنصر ترك  ، و از هيچ قفقازندي در ماورايهنوز تركانِ شمال
  در آذربايجانترككوتاهمدتِ   حضورِ كه ازيتنها مورد .وارد آذربايجان نشده است
 بابك خيزش ضدِ عربيِ به دست داده شده در ارتباط با يدر اوائل سدة سوم هجر

 را  خليفهچون چندين لشكرِ. ام اش نوشته اي ديگر درباره، كه من درجتدين اس خرم
بابك در عرض چند سال درهم كوبيده بود خليفه معتصم تصميم گرفت كه سپاه 

 شده يئ  به نام بغا كه افسر بلندپايه تُركغالمان ترك خودش را همراه يك از غالمانِ
 ارتش خليفه يها ي خود خبر ازآن دارد كه ايرانيو اين نيز درجا. بود اعزام كند

 از ميان جنگيده ي بوده و برضد عرب منژاد ي و ايراني بابك كه ايراناند خواسته ينم
شان را   بابك همهاند يافته ي شكست مي ارتش نيز چونكه وقتيبرداشته شود، و عربها

اين تنها . ناچار غالمان ترك خودش را گسيل كرده است  است خليفه بهكشته يم
 است كه اين نيز ي سلجوقهدوقتِ ترك در آذربايجانِ پيش از عگزارش از حضور م
 به يزود  بوده و در آذربايجان ماندگار نشده و بهي لشكر اعزاميكوتاهمدت بوده، يعن
  .بغداد برگشته است
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  تُركان و توران. 6
.  دردست استي از منابع تاريخيئ خاستگاهِ اقوام ترك اطالعات بسنده ةدربار
 ي در ماورادراواخر دوران ساسانينشين   تركي كه سرزمينهايندگو ياين منابع م

و اطراف ) سيحون( سيردريا يسو  آني سرزمينهاي ايران، يعني و شمالي شرقيمرزها
و ) خزر( مازندران ي درياي و شمالي شرقيهاو بيابان) آرال(خوارزم  ةدرياچ

» تركستان«نها را آن سرزمي ة همها ي قفقاز بوده است، و ايراني ماورايسرزمينها
 ي بود فقط در سرزمينهاعرب ة كه ايران در سلطي هجرنخستِ سدة در. اند ناميده يم

 شمال ر دي، و سرزمينِ كوچك)اكنون غرب چين(شرق سيردريا با مركزيت كاشغر 
 ةبقي.  گزارش به دست داده شده استدستگاهِ حاكميتِ ترك قفقاز از وجود يكوهها

 و هيچ ندزيست ي پهناورشان در قبايل پراكنده و متنقل ميجماعات ترك در سرزمينها
  . ند نبودي هيچ وطن مشخصي و دارا  نداشتهي منسجمينظام سياس
اند بر   كه از فتوحات عرب درايران سخن گفتهيعرب ةدر منابع اولي» ترك «لفظ

  و اين اسم در ارتباط با كابل وشوند، ي اطالق شده كه اكنون پشتون ناميده ميقوم
 البته اين خلط نام از يك اشتباه 6.كابلشاه زندپيل و مردم كابلستان آمده است

 را شنيده و با هم »كانتر«و » توران« آمده كه  فتوحاتِ نخستينشانگزارشگران عربِ
 ةها كه در كابلستان از حد كابل و قندهار تا پشاور و كويت اند؛ زيرا پشتون اشتباه گرفته

 با نام ي كه در منابع عربرسيده ي ميهايشان به شهر و دنبالهاند   جاگير بودهيامروز
 و اند؛ ناميده يم» توران «ها يرا ايران) و تلفظ اصليش گم شده(ازآن ياد شده » صدارقُ«
/ تورها/ ها هتور(» يا  توره« موسوم به يها ي از همان آريائي كه بخشرسد ينظر م به

                                                           
يزيد ابن «گويد   هجري قمري كه مي59گزارشي از تاريخ طبري دربارة رخدادهاي سال   مثال بنگريد به-6

اين . »…جنگ با تركان شد  ميري در سيستان همراه عباد ابن زياد بود، و مشغول بهربيعه ابن مفَرِّغ حِ
؛  كابلستان  بودندمردمكه در رخدادهاي سيستان دراينجا و چندجاي ديگر ازآنها نام برده شده، » تركان«

 .راز استزدند، و داستانشان د هاي بسيار سختي به عربها زده بودند و مي مردمي كه در سيستان ضربه
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بعدها كه عربها .  ما ازآنها سخن رفته استيبوده باشند كه در تواريخ داستان) توران
   پشتونيها ي را گرفتند و بر سرزمين سِند نيز دست يافتند با تورانيسيستان تا غزن

شمالغرب  ة كه در منطقي اشتباهشان را تصحيح كردند، و مردمه بيشتر يافتيآشنائ
 كه يغرافيائدر تقسيمات ج.  توران ناميدندي ساكن بودند را به درستيپاكستان امروز

  7. قصدار مركز سرزمين توران بودشان كردند،  تحت سلطهيعربها از سرزمينها
 خودمان را نيز زبانِ يرو آوردم تا اشتباه اديبان فارس  توضيح را ازآناين

 ةرا به تأثير از منابعِ اولي» تركان«و » توران «يبازنموده باشم كه در اواخر عهد سامان
 نامها يآميز  نيز دچار اين درهمي كه فردوسياند، تا جائ  بردهكار  هم بهيجا عربها به

  .برند يكار م  امروز توران را به مفهوم نژاد ترك بهاپس ت شده است؛ و ازآن
  

  درون ايران گونگيِ ورود تركان به چه. 7
 يعرب به ايران و فروپاش ة كه همراه با حملدهند ي به ما اطالع مي تاريخمنابع

سغد از ايرانيِ  جماعات ترك به درون سرزمينِ ي نخستين خزشهاي ساسانيشاهنشاه
كه اكنون ( هيركانيا ايرانيِسو، و به درون سرزمينِ  از يك) سيحون( سيردريا يماورا

 ياز سو)  و اندكي ازآن در ايرانِ كنوني استشود ي مشامل از تركمنستان را بخشي
 ـ گفتند يآنها خزر م  بهها يرانكه اَ  ـ قفقازيدر همين زمان تركان ماورا. ديگر رخ داد

 آذربايجانِ كشورِ( اران و شروان ايرانيِ خزش به درون سرزمينِ ي برايتالشهائ
كمكِ خودِ   بهيانجام دادند، و چند تالشِ آنها توسط سپاهيان خالفتِ عرب) كنوني

ان و  از تالش يك خزش بزرگ به درون اريئ بعنوان نمونه.  به عقب زده شدها يراناي
 يك جمع بزرگ از خزرها كه ي خورشيد178 كه درسال گويد ي ميشروان گزارش

                                                           
 ما، ي نامدار ادبيات عرفانبانوي (ست ازآن برخاسته اياين همان قصدار است كه رابعة قصدار -7

مركب «اش افكندند و رگ دستش را زدند تا بميرد؛ و او   به گرمابهي كه به جرم عاشقيئ زاده بزرگ
 ).اشت سرودِ سرخِ عشق نگو» در و ديوارِ گرمابه رقم كرد/ خون و انگشتش قلم كرد
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درون اران سرازير شدند و   قفقاز بهي از گذرگاههاشد يرئيسشان خاقان ناميده م
اد و الرشيد به منطقه فرست  را هارونيمهخازم ابن خُزَ. دست به تخريب وكشتار زدند

 در ارتباط توان ياين گزارش را م.  كردي را بازساز قفقازبنداو آنها را بيرون راند و در
 خليفه در يدرجهت ايجادِ دردسر برا) يروم شرق(با تحريكات دولت بيزانس 

را با   آنتوان ي و مشود، ي كرد كه داستانش دراز مي كشورش بازخواني شماليمرزها
ر اشغال  كه دي از آناتولي ارمنستان و بخشهائي بازپس گيري براها ي روميتالشها
  . مسلمان بود ارتباط داديعربها

 ي دولت ساساني از فروپاشي ناشيها ي نابسامانيِ در سمتِ ديگر ايران، درپاما
 ينخست هجر سدة  كشور، تا اواخري و شمالي شرقي ماندنِ مرزهادفاع يو ب

 از هيركانيا تا ي شرق سغد تا سمرقند، و بخش بزرگايرانيِ ي از سرزمينهايبخشهائ
و شهر دِهِستان كه ،  خزنده درآمده بودنِ به اشغال تركاي گرگانِ كنونيها ينزديك

در . دستِ آنها ويران شده بود به) اكنون در غربِ تركمنستان( بود مركز هيركانيا
ترك از  ةشد  چندين مهاجرت جماعات مسلماني سوم و چهارم هجرهاي سده
و خوارزم و هيركانيا گزارش خوارزم به درون سغد  ة سيحون و اطراف درياچيماورا

 يمورد سخن از صدهزار خرگاه است كه خود را به امير سامان شده است، كه در يك
 شمال منطقة مرو سغد و خوارزم و ي در بيابانهايامير سامان ة و با اجازفروشند يم

. شوند ي ميعنوان غالم و مملوك وارد ارتش سامان  و فرزندانشان بهيابند ياسكان م
 صورت گرفت يآن خزش بزرگ تركان به درون سغد در اواخر دوران سامانپس از

 در ك توسط مهاجمان ترك و تشكيل حاكميتِ تري دولت سامانيكه به برانداز
  .  سمرقند و بخارا انجاميدنشينِ ي ايرانيسرزمينها

 مربوط گويند ي ايرانيان و تركان سخن مي كه از جنگهاي كهِن ايرانيداستانها
 براي) خزر( مازندران ي درياي شرقي سيحون و بيابانهاي تركانِ ماورايابه تالشه

 و سپس رتيان پاي آنها توسط نيروهايخزش به درون سغد و هيركانيا، و بازدارندگ
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  . كامياب شديو اين تالشها سرانجام درزمان اميرانِ سامان. ساسانيان است
ستان به سرباز ترك در هندو» جهاد« ة ادامي كه براي تشكيل سلطنت غزنوبا

هم در زمان .  تركان گشوده شدي ايران بيش ازپيش بر خزشهاينياز داشت، مرزها
 يخوارزم را دور زده به بيايانها ة بود كه طوايف بزرگ اوغوز درياچيمحمود غزنو

در اواخر سلطنت محمود .  شدندردوا) اكنون اواسطِ تركمنستان( آمودريا يغرب
 تا اصفهان رفتند و ي از اوغوزها از راه استراباد و ريرچندهزارنف ةدست  يكيغزنو

 ي بعدياما در رخدادها. ازآنجا برگشته راه شمال درپيش گرفته به آذربايجان رسيدند
دست داده نشده است، و چه بسا كه آذربايجان   بهياز حضور اينها در آذربايجان خبر

 ي آناتولنشين ي مسيحي شده باشند؛ زيرا در سرزمينهايرا زيرِ پا نهاده وارد آناتول
 و ثروت و زن و دختر  چراگاهنِ زميشد يامكان جهاد فراهم بود، و از راه جهاد م

 از ي هيچ نشانيچهارم خورشيد سدة طور قطع، تا پايان  مشخصا و به8.حاصل كرد
  . وجود تركان در آذربايجان و اران و شروان نيست

 اوغوز به درون جماعاتِ خزش بزرگ ير محمود غزنودر زمان مسعود پس
 به مرو و سرخس رسيدند، و ي آمودريا صورت گرفت كه به زودي غربيبيابانها
 را ي نگذشت كه خراسان را ازدست مسعود گرفته در نيشابور سلطنت سلجوقيچيز

  .  سراسر ايران را گرفتنديزود بنياد نهادند، و به
 ي از آناتولي كه ايران و عراق و شام و نيميسلجوق پهناور يراتوربا تشكيل امپ

خزش مرزهاي ايران برروي خزشهاي بزرگ تركان گشوده بود و  شد، يرا شامل م
 ايران استمرار يافت؛ و ازآنجا ي دور به درون مرزهاي جماعات ترك از بيابانهايمتوال

تِ مهاجرت  ايران بود جهيكه آذربايجان و اران و شروان حاصلخيزترين سرزمينها

                                                           
 ان داستي تا تشكيل و تحكيمِ دولت عثماني از سدة پنجم هجريداستان جهاد تركانِ مهاجر در آناتول -8

 بوميان يزبان شدنِ بقايا  به مسلمان و تركها  در زمان عثمانيكشتارها و كشتارها است كه سرانجام
 . انجاميديآناتول
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 يراه بود كه جماعتها هميناز.  اين سرزمينها بوديسو  بهرترك بيشت ة خزنديجماعتها
 سرازير شدند؛ و يطور پيوسته و مداوم به درون آناتول  از تركانِ مهاجر بهيانبوه

 روم را تشكيل دادند، و يها ي موسوم به سلجوقيهمينها بودند كه درآينده دولتكها
 هفتم سدة از ي در زمانشان  شدند كه قبيلهي عثمانيلت اوغوزهاساز تشكيل دو زمينه
  . رسيدي به درون آناتوليهجر

 از اواخرِ سدة  تركان به درون ايراني مهاجرتهاي تاريخي گزارشهايما وقت
 ي تركي كه نخستين مهاجرها اسمهابينيم ي مكنيم، ي را دنبال مبعد چهارم هجري به
 دارند، و فرزندان رؤسايشان ي ايرانيزندانشان اسمها فريند، ولا دارند و نومسلمان

 ةاين وضعيت در تمام دوران دوقرن. گويند ي سخن مياند و به زبان فارس باسواد شده
 شوند ي آنكه ايرانيسلطنت اوغوزها تا يورش مغوالن برقرار بود؛ و تركان مهاجر برا

اتخاذ ) ي اسالمي نامها يايئ  شاهنامهينامها (ي و اسم ايرانياسالم و زبان ايران
 نمغوال تهاجمِ تا ها يدوران سلطنت سلجوق ة كه درباريمنابع تاريخ ةهم. كردند يم

 حتي اوغوزهائي كه در اناتولي تشكيل سلطنت .دردست است شاهد اين مدعا است
دادند نامهاي ايراني برخود نهادند، چنانكه شاهانشان كيكاووس و كيخسرو بودند، و 

در  مولوي رومي دانيم چنانكه مي . ترويج كردند در اناتولي ايراني را و فرهنگِزبان
  .آوازه رسيد پايتختِ سلجوقيانِ روم به

 با تهاجمِ آنها به ايران آغاز شد، ي خورشيديهفتم هجر سدة  مغول كهتركان
 و بازگشت به يدر آغاز نه به قصد مهاجرت به درون ايران بلكه به قصد تاراجگر

 يچنگيز به ايران برا ةمده بودند، و به همين خاطر هم از زمان حملديار خودشان آ
 و تخريب و كشتار و تاراج بودند؛ و تنبيش از سه دهه همواره مشغول آمدن و برگش

  . تعيين كرده بودندتهاجماتشان ي بود كه براياين تنها هدف
 دورِ خزش كه سومين( بزرگ مغوالن به همراه هوالكوخان تهاجمِ دومين با
 كه در ها يايران.  مغوالن درايران آغاز شديماندگار)  ترك به درون ايران بودتاريخيِ
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 خويش را به مغوالن باخته بودند و از چندين يهست ة دهه همچهارخالل نزديك به 
 آنچه جز داستان و سوگنامه نمانده بود، تنها راه نجاتِچيزي  شان يمركز بزرگ تمدن

 از هوالكو و تشويقِ او به تشكيل سلطنت ي اجباريبر رمانبرايشان مانده بود را در ف
 يزود  و به اين ترتيب سلطنت تركان مغول درايران آغاز شد كه بهديدند، يدر ايران م

  .سپرد تاريخ ي را به بايگانيقلمرو خويش كرده خالفت عباس ةعراق را نيز ضميم
 ينِ ناخواسته و زورك ارباباي به زوديانديش و باتدبير ايران  صالحكارگزارانِ

 ي آماده كردند، و چيزي راه و رسم بياباني و رهاسازيپذير  تمدنيمغول را برا
 كه ي توسط مغولهائينگذشت كه همان رسم پذيرش اسالم و زبان و فرهنگ ايران

 پسر هوالكوخان رسما اقاخان مرسوم گرديد، و ابنشستند ي ميبرمسند پادشاه
جانشينان اينها تا پايان دوران ). احمد تكودار(هاد مسلمان شده نام احمد برخود ن

 كه ياد ي خوگير شدند، تا جائي شده با تمدن و فرهنگ ايرانزبان ي فارسيايلخان
 است يزمينه كاف در اين.  باشنديبخش تمدن و فرهنگ و ادب ايران گرفتند كه رونق

 و هنرمندانِ دوران نگاران، دانشمندان،  آثار سخنوران، تاريخيبلندباال ةياهكه به س
 ي بيفكنيم، يا دستِ كم نامهايسلطنت مغوالن و ايلخانان بر ايران نظر ةقرن ونيم يك

  .ها را به ياد بياوريم بزرگان اين عرصه ةپرآواز
 آغاز شد؛ ي ترك به همراه تيمور گوركانجماعات خزش بزرگ دورِ چهارمين

 را ييران زبان و ادبيات ايران به درون اي تيمور پيش از لشكركشدانيم يو چنانكه م
خود چنان در  ة به نوبها يتيمور. باره داستانها دردست است فراگرفته بود؛ و دراين
 ة فرهنگ و ادبيات ايران را به شبه قارنده حل شدند كه در آييتمدن و فرهنگ ايران

 هند بردند و سلطنت درازمدتِ تيموريان هندوستان را بنياد نهادند كه زبان رسميش
دورانشان دردست است، و از دربارهايشان  ازي بود و صدها اثر ارزشمند فارسيفارس

 يتاريخ ي ايران درآنها معمول بود داستانها دركتابهايكه رسوم شاهان باستان
.  است بازمانده است كه بارزترينش اكبرنامه استيهندوستان كه عموما به زبان فارس
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بنيانگذارِ ( بود بابر ي و ادبش فارسينش ترك هند كه زبايتنها كس از شاهان تيمور
 از ي شدند، و هيچ چيززبان يفرزندان او عموما فارس.  بود) هنديسلطنت تيمور

  . نماندي هند باقيها ي تيموري برايميراث ترك
 يك خزش بزرگ ديگر از قبايل و طوايف ترك ي با تشكيل دولت صفوهمراه

واردانِ  همين تازه.  رخ دادي آناتولياز بيابانهابه درون ايران، اين بار از جانب غرب و 
؛ و من داستانشان را در مشهور قزلباش را تشكيل دادند ة بودند كه هفت طايفيبيابان

 پس و سيكشور عثمانكات شاه اسماعيل دردنبال آن، تحري به. ام جاي ديگر آورده
ايجان و ب آذريغرب ة و ايران آغاز شد، نيمي درازمدت عثمانيخصومت و جنگها

 درآمد، جريان ها ياشغال عثمان بهدنبالِ آن عراق  و بهسپس بخش اعظم كردستان 
 ي، مهاجرتهاشد در منطقه متوقف يزبان و فرهنگ ايران ةتاريخ و نقش تأثيرگذارند

 تشويق شد، در اشان به درون ايران توسط قزلبي ترك از آناتولجماعاتمداوم 
رك در اكثريت قرار گرفت و چيزين نگذشت كه آذربايجان و اران و شروان عنصر ت

 زبان مسلط در اين منطقه از ي تغيير ماهيت داد و زبان تركنشين ياين سرزمينِ ايران
 در دوران اشغال درازمدت ويژه به كه در دوران صفوي، دانيم يما نم. ايران شد

 درون  از جماعات ترك بهي چه انبوهها ي شروان توسط عثمانوآذربايجان و اران 
 كشتار يآذربايجان و اران و شروان خزيده باشند و بوميان آذربايجان در چه وضعيت

اند كه   خود را مجبور ديدهي و بازماندگانشان در چه وضعيتاند شده ييا تارانده م
 ي پتوان يهمچنانكه ديگر نم. هند ادامه بديزبانشان را تغيير دهند تا بتوانند به زندگ

داده،  شده از بوميان تغييرزبان زبان  آذربايجانِ تركيجمعيت كنونبرد كه چه نسبت از 
توان بازشناسي كرد   درميان آنها فقط سيدها را مي.و چه نسبتشان از تركان مهاجرند

زبان شدنِ آذربايجان، خواننده را   مطالعة جريان تركيبرا .اند زبان تبار و ترك كه عرب
  آذربايجاني يا زبان باستانيآذروان  تحت عني احمد كسرودارِ به تحقيق ارج

 ،ي متأخرترهاي در سده آذربايجان مردمِگونه   درك اينكه چهيبرا. دهم يارجاع م
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 و سرازير شدنِ ي اناتولي آمده از بيابانهايلباشهاويژه پس از تشكيل سلطنت قز به
دند تا زبان ش  تركي ناچاري به درون آذربايجان، از روي آناتوليقبايل ترك بيابانها

 يكسرو.  ما بسيار گويا باشدي شايد برايزنده بمانند، همين نمونة سيد احمد كسرو
 دانيم ي زيرا چنانكه مست،آذربايجان اشدة  ي بومي عربهاي از بقايايسيد است، يعن

 ها ي بود و ايرانها يبود و قرنها سرورِ ايران» سيد«هركس عرب بود در ايران 
نما  اش درآينده اجبارا ترك تبار بود و خانواده  عرب سيدِيكسرو.  بودنداش»يموال«

 به ايران و يزبانِ ايران  بود كه همچون ميليونها تركيزبان شده بودند، و او نيز ترك
 يپرستِ ضدايران  بيگانهيگرا  قبيلهيتوركيستها  و نه تنها از پانورزيد ي عشق مييرانا

 نيز بيزار بود، و سرانجام هم جان برسر مند به تاريخِ ايران  كينهيگراها بلكه از عرب
 از سدة ي هم بسيار داريم كه در زماني ديگرِ آذربايجانيسيدها .دوستيش نهاد ايران

نما شوند تا از سرزمينشان تارانده نگردند،   خود را مجبور ديدند كه تركيدهم هجر
  .  در نژاد ترك ندارنديئ  و هيچ ريشهاند شده ي بوميتبارها  عربيول

 از اوغوزها وارد يئ  كه دستهيپنجم هجر سدة  آنكه تا اوائلسخن وتهك
 است و زيسته يآذربايجان شدند هيچ عنصر ترك در آذربايجان و اران و شروان نم

 و همچنين ي از نوادگان ايرانيانِ باستانيجمعيت سراسر اين سرزمينها را مردم بوم
 وارد ي به همراه فتوحات اسالمها يومدكه اين  (اند داده ي تشكيل مشده ي ايرانيعربها

  ).  شده بودنديآذربايجان شده ماندگار و محل
 خورشيدي توسط هشتمها كه تا سدة  درهمة كتابهاي جغرافيائي و سفرنامه

يعني (» فارسي«نگارها نوشته شده است تأكيد رفته كه زبان مردم آذربايجان  عربي
اند كه يكي از گويشهاي  خودشان داشته مردم آذربايجان گويشِ محليِ .است) ايراني

 هنوز يگويش آذر .زبان ايراني بوده است، و ازآن با نام گويش آذري ياد شده است
 است، و جالب است بدانيم كه با گويش ي از آذربايجان قابل بازشناسيدر مناطق
 گويند آن سخن مي به جنوب ايران ي انتهامردم منطقة الرستان در كه يالرستان
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  . دارد زياديرات بسيامشترك
 ورودشان به ايران حالت جماعات مهاجم ي ترك، هرچند كه در ابتداجماعات

 زدند و ي به ايران و ايرانيناپذير  جبراني تاريخيو غارتگر را داشتند و خسارتها
 يكه در گزارشها(تخريبها از شهرها و مراكز تمدني، و كشتارها از مردم ايران كردند 

قوم   از سهي شدند، و امروزه يكي ايرانيزود  بهي، ول) شده است بازنمودهيتاريخ
اگر (اسكان نخستين طوايفشان در ايران  ند، كه سابقةا ملت ايران دهندة بزرگ تشكيل

 از اين زمان سده و در بيش از هشت رسد، ي مسده 9به حدود ) زبان مانده باشند ترك
 در فراز موارهايشان بوده است؛ و هسلطنت ازآنِ ) يجز دوران زنديه و پهلو (يطوالن

  .اند  ايران سهيم بودهي و اجتماعي سياسيو نشيب رخدادها
  

    و زبانِ فارسياقوام ايراني. 8
اند و   برخاستهي كه از يك منشأ نژادي از جماعات انسانيهائ به مجموعه

 يئ هو به مجموع. شود مي گفته قوماند   زبان و فرهنگ و تاريخ مشتركِ ديرينهيدارا
 و تابعيت مشترك دولت آن زيند ي يك كشور معين مياز اقوام كه در درون مرزها

 ياقوامة  شامل همملت ايران ريف،با اين تع. شود مي گفته ملتكشور را دارند 
تفاوت . شوند مي ناميده يايرانتابعيتِ دولتِ ايرن را دارند، و ند، ا است كه در ايران

  .شود ميدر همينجا مشخص » ليتم«و » قوميت«و » ملت«و » قوم«
 ي در يك سرزمينِ مشخص با مرزهاي قوم ممكن است در زمان كنونيك

 از هم دريده شده ي تاريخيآمدها سبب پيش  جاگير باشند؛ يا بهكشور به نام يمعين
هايش در اثر مهاجرتها  ميان چند كشور تقسيم شده باشند؛ يا شاخه آن دريها شاخه

 ياولة خاورميانه، نمونة در منطق. ندپراكنده و اسكان يافته باش ي متعدديدر سرزمينها
اند، و  داده  را تشكيل ميي قوم بزرگ ايرانيبينيم كه زمان  ميي را در آن مردميو دوم
  . را در اقوامِ ترك و عربيسومة نمون
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دهم   روشن دنبال كنيم، ابتدا توضيح ميي آنكه موضوعمان را به صورتيبرا
 كه از شود مي اطالق يئ ي در اين گفتار بر آن جماعات انسان»ي ايرانقوم«كه اصطالح 

و اصطالح . اند و هستند  بودهي مشتركيزبانة  ريشياند و دارا نژاد آريائى برخاسته
ملت ة دهند  كه تشكيلشود مي اطالق ئي ي انسانماعاتجة بر هم »ياقوام ايران«

  .اند يتلف مخي و زباني نژاديها  ريشهيند، و داراا ايران
 ي كنوني جغرافيائي اين تعريف از قوم و ملت، دركشورِ ايران با مرزهابا

قوم «، »قومِ عرب«، »قومِ ترك «،»يقوم ايران«ند از ا چندين قوم جاگيرند كه عبارت
هركدام از اين قومها در ة مشخص. »يقوم كلدان «،»يقوم آسور «،»يقوم ارمن«، »يهود

را دارند و اقوامِ » ملتِ ايران« صفتِ مشتركِ انش ؛ و همهگر است نژاد و زبانشان جلوه
 ساكن بوده ي؛ زيرا از قرنها باز در درون اين مرز جغرافيائشوند مي ناميده يايران

 كه آنها را با هم پيوند ميدهد يئ اند؛ و زبانِ ملي  يافتهي مشتركيسرنوشت تاريخ
  .شود مي ناميده »يزبان فارس«همان است كه 

 و ي زباني در زمان ما با توجه به گويشها با تعريفي كه گفتيم،ين ايراقوم
 چندين يدارا) ي ايرانِ كنونيدر درون و بيرونِ مرزها(ش ا  جغرافيائييپراكندگ

تاجيك، بلوچ، كُرد، گيل و ديلم :  عبارتند ازي زبانيشاخه است كه براساس گويشها
 يرو قوم ايران وع اينها از آن به مجم9.ديگرة  لُر، و چند شاخ،ي الرستان،يو طبر
 كه به نام يياد ندارد در سرزمين  كه تاريخ بهي بسيار دوري كه از زمانهاشود مياطالق 

اينها در . اند  داشتهياند، و زبان و فرهنگ مشترك زيسته اند مي  ناميده»ايران«خودشان 
گويشها ، و در هركدام از اين شود مي ديده يزمان ما در گويشهايشان تفاوتهائ

 ي ديگر متروك مانده باشد، ولي وجود دارد كه ممكن است در گويشهايمفردات

                                                           
 نيز وجود  و جزآنهاترك و عربيوناني و ينها عناصر  بايد به ياد داشته باشيم كه در ميان همة اتهالب -9

پذير  شان امكان  تنها مردمي كه بازشناسي. كرديتوان آنان را بازشناس اند و نمي دارند كه استحاله شده
 .اند خالص ايرانيانِ ـ بدون هيچ جدالي  ـاند كه است همانا زرتشتيان
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نامِ   يك زبان مشترك بهيشهايشانگوة  است كه مجموعيحد شان به  زبانييهمسانيها
 در ي قومِ ايرانيها  را تشكيل داده است؛ چنانكه مردمِ هركدام از شاخه»يزبان فارس«

 كه باشند و به گويش خودشان سخن بگويند  ديگريها ميان هركدام از شاخه
كار   كه بهي ديگر كامال مفهوم است؛ زيرا واژگانيها  مردمِ شاخهيسخنشان برا

 را نمايان ئي  آوائييتفاوتها) در لهجه(ا در طرز بيان  ازآنهيئ  هرچند كه پارهند،بر مي
چگونه  همان واژگان، با يك چرخش كوچكِ زبان، بدون اينكه هييسازند، ول مي

و   ديگر قابل بيانيتغييري در ساختار يا مفهومِ واژه داده شود، در هركدام از گويشها
  .فهم است
را از   متعددش است كه وييها  اين قوم با شاخهيِزبانة  بارزترين مشخصاين

 كه ياين قومِ بزرگ اكنون در سرزمينهائة بخشِ عمد. سازد اقوام ديگر متمايز مي
 ازآن يهائ ند؛ و پارها  ساكنشوند ميغانستان و تاجيكستان ناميده  ايران و افيكشورها

در .  سوريه، و ازبكستان سكونت دارنداق، پاكستان، تركيه، عرينيز در كشورها
پاكستان بلوچهايند كه سرزمين مشخصشان را دارند؛ در افغانستان و تاجيكستان و 

 است و خودشان به ي فارسمعروف بهة شان همان لهج ازبكستان تاجيكهايند كه لهجه
 گويند؛ در عراق و تركيه و سوريه كردهايند كه در زمان شاه »يتاجيك« و »يدر«آن 

 يافتند بدون آنكه ي شده تابعيت نويني عثمانيامپراتورة  ضميميتهماسب صفو
  .سرزمينشان نام اصليش را ازدست بدهد

توان يك قوم  را نمي ياند كه هيچكدامشان به تنهائ  قوم ايرانييها  شاخهاينها
اصطالحات » قوم لر«و » قوم كرد«و » قوم بلوچ« همچون يرو اصطالحات ازاين. ناميد

 شايع ي توسط مراكز و محافلي است كه در قرنِ حاضر به اغراض خاصئي مجازي
بلوچ .  زبانها افتاده رايج شده استشده است و اندك اندك در ميان ايرانيان نيز برسرِ

 از اند ي قوم بزرگ ايرانيها ر و جز آنها شاخه و تاجيك و لُي و گيلينو كرد و الرستا
 و ي اسطوريهزارساله، با ميراثها  مشتركِ چندينيها  با گذشته،ينژادة يك ريش
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 از كدام هيچ.  مشترك، و با زبان مشتركيِ ارضي مشترك، با ميراثهاي و فرهنگيتاريخ
  . دانستيايز از قوم ايرانتوان يك قوم مجزا و متم نمياصوالً آنها را 

بازگرديم، عالوه بر » ملتِ ايران« و تركيبِ ي ايرانِ كنوني به مرزهايوقت
 قوم عرب است كه يزيند كه يك  دو قوم بزرگ ديگر مي،ي قوم ايرانيها شاخه

هايش در چند منطقه از   قوم ترك با شاخهي در خوزستان متمركزند، و ديگرطوايفش
 ي نخست هجرسدةعرب از  (ي متأخريرچند كه در زمانهااين دوقوم نيز ه. كشور

وارد ايران شده در اين سرزمين )  به بعدي هجرچهارم اواخرِ سدةبه بعد، و ترك از 
 با يشناسم اشتراك در سرنوشتِ تاريخ  كه ميي دراثر رخدادهائياند ول جاگير شده

 كه در  هستندي بزرگ از ملتياند، بخش  شدهياند، ايران  يافتهيقوم ايرانهاي  شاخه
  .شود مي شناخته ايرانملت سراسرِ جهان با نام 

 ملت ايرانة دهند  تشكيليِ قومي كه اين سه قوم و همچنين ديگر اقليتهاآنچه
دهد، عالوه بر سرنوشتِ   پيوند ميهم را به ـ ها ها، يهودي ها، ارمني چون آسوري ـ

 مشترك  وياند، زبان عموم افته كه از صدها سال پيش يي مشتركي و جغرافيائيتاريخ
  . باشدـ  كشوري رسمبانِ زييعن  ـاست كه همانا زبان فارسي

عنوان يك قوم   بهـ هاي متعددش با شاخه  ـي ما هرچند كه از قوم ايرانلذا
 و سرزمينِ اند از ديرزمانِ تاريخ در اين سرزمين جاگير بودهگوئيم كه  متمايز سخن مي

سخن » ملت ايران« يا »يايران« از ي وقتي گرفته است، ولآنهاايران نام خود را از
 يدارا»  بودنيايران« اينها در  همة. ساكن در ايران استواماقة بگوئيم منظورمان هم

 كه زبان اند مليِ مشتركي و ي زبانِ رسميمچنانكه دارااند، ه  مشتركتكاليفِحقوق و 
  . استيفارس

 ـ  ناآگانه يا هدفمندانه  ـهايشان ها و گفته  در نوشتهي است كه كسانسالها
 تحت عنوان يئ برند، و در اين اواخر اصطالحِ تازه كار مي به» قوم فارس«اصطالح 

 تجزيه ي بودن ندارند و آرزوي به ايرانيئ  كه عالقهي توسط عناصر»يساالر فارس«
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  . استدهپرورانند، شايع ش شدنِ ايران را در سر مي
 در جنوب ايرانِ ياست يك سرزمين مشخص» پارس «تلفظِ عربيِ كه »فارس«

بنا   ـاند كه زيسته  درآن ميي از قوم ايرانيئ  شاخه از تاريخْي است؛ و در زمانيكنون
 از ي تاريخيها در دوره. اند  داشته»يئ هپارس« نام ـ  داريوش بزرگيها بر سنگنبشته
 در ايران بروز ي چندان تحوالت و رخدادهائعد از مسيح به بپيشاول ة اواخر هزار

 در تاريخ گم شده است؛ و ديگر در يكل  رد پايشان بهشاخة قومِ ايرانيكرده كه اين 
  . منسوب كنديقبايل پارس كه بتواند خودش را به شود مي يافت ني كس كنونيفارسِ

 ،»يئ مرغوه «،»يئ هريوه «،»يسغد «،»يخوارزم «ي در كنار نامها»يپارس «نام
رفته و  كار مي  و جز آنها به،»يماد «،»يهيركان «،»يسكائ «،»يپارت «،»يئ باختريه«

اينها در .  در فالتِ ايران بوده استي قوم ايرانيها  شاخهي جغرافيائينشانگر پراكندگ
اين ة  هميِات زبان مشتركِ محاور.كه باالتر ازآنها سخن گفتيماند كه  زيسته  مييمناطق
داريوش بزرگ ة سنگنبشتة  كه از يك جمل، آنگونه) متفاوتشانيبا گويشها(ها  شاخه
  .شده است  ناميده مي»يئ آرِيه«ها زبان  توان استنباط كرد، در زمانِ هخامنشي مي

دهد، دو   چنانكه اسنادِ مكتوبِ بازمانده از آنها نشان مي،ي زمان هخامنشدر
ي ، و عالوه برآنها زبانِ آرام در دستگاه دولتي رسميت داشتي و خوزيزبانِ پارس

المللي به  نيز از نوعي رسميت برخوردار بود و اسنادِ مهم و بين) زبان بوميانِ عراق(
 ها، يپس از هخامنش. )شود اِستون ديده مي چنانكه در بغ(شد  زبان نيز نگاشته مي آن

 ي دستگاه دولتيزبان رسم) يپهلو (ي تشكيل شد گويش پارتي پارتيوقتي شاهنشاه
 زبان در دستگاه همين تشكيل گرديد رسميتِ ياسان سي شاهنشاهيشد؛ و سپس وقت

 يك زبان مشتركِ يولي عموم مردم ايران در زمان ساسان.  استمرار يافتيدولت
 بوده از ي ايرانيگويشهاة  مفردات همي داشتند كه حاويمحاوراتى جز زبان پهلو

نِ و درعي بود، يعمومة  فرات زبان محاوريها دورترين نقاط شرق كشور تا كرانه
  .  نبودي ايراني هيچكدام از گويشهاي محلحالْ
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بر وزنِ (» فارِس« ايران را گرفتند، همچنان كه ايران را ي مسلمان وقتيعربها
 ي ناميدند، اين زبان را نيز زبان فارِس)بروزنِ قالبي (»يفارِس«، و مردم ايران را )قالب

 را در ي از زبان عربيرداتاين زبان در آينده مف. گفتند كه معنايش زبانِ ايراني بود
 در دورانِ درازِ .را شكل داد) يتاجيك/ يدر( نوين يِ داده زبان فارسيخود جا

.  به اين زبان راه يافتيزبان تركگويشهاي  نيز از يحاكميتِ تركان بر ايران مفردات
 با ي و ايراني و تركي است از مفرداتِ سه زبانِ عربي تركيبي كنونيلذا زبانِ فارس

  . ي زبان ايرانيِتِ دستورماهي
 يِِ مفرداتِ زبانة ملت ايران است دربرگيرندي رسمبان كه زي زبان فارسييعن

درنتيجه، اگر امروزه .  ساكن در ايران است ايراني و ترك و عربِهرسه قوم بزرگِ
توان به   است، اين زبان را نمي»اقوامِ ايراني« يِ زبان مشترك و رسميزبان فارس

مردم ايران ة  متعلق به همي نسبت داد، بلكه زباني قوم ايرانيها اخههيچكدام از ش
) مردم تاجيكستان و شرق افغانستان (ي است كه از باختريائيديگر ديرزمان. ستا

 به اين زبان ي و پارسي و ماديو پارت) تاجيكهاي جنوب ازبكستان (يگرفته تا سغد
  نيز به بعدي دوم هجرسدةران از  مهاجر به درون اييكنند؛ و جماعات انسان تكلم مي

اند؛ چنانكه ديگر در خراسان و آذربايجان و فارس و همدان  همين زبان را گرفته
 خودش سخن بگويد؛ همانگونه كه ديگر ي از عربها وجود ندارد كه به زبان قوميكس

توان در   را تشكيل دادند را نميي بزرگ سلجوقي كه امپراتوري از تركانيهيچ عنصر
 و ارتيانگونه پارسيان و ماديان و پ به همين.  سخن بگويدين يافت كه به زبان تركايرا

 قوم ايراني نيز ردِ پايشان گم شده است، و ديگر هيچ يها بسياري از ديگر شاخه
  . از آنها نيستينشان

 ي، يا ناآگاهگويند ميسخن » قوم فارس «نامِ  اصطالحِ غلطي به كه ازيكسان
شدگانِ   از شناختهيبسيار.  دارنديدهند يا اغراض خاص نشان ميتاريخ را خودشان از

دارند كه  اينها در پسِ چنين اصطالحاتى ضديتشان با نژاد آريائى در ايران را نهان مي
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. قوم ايرانى نيستة  ديرينيها  گذشتهي نفيدر حقيقتش چيزى جز تالشِ كودكانه برا
، زيرا كه فارس نه نام يك جماعت  وجود ندارد» فارسقومِ « به ناميدر ايران قوم

 ياما زبان.  بلكه نام منطقه است؛ همانگونه كه سيستان نام منطقه است نه مردميانسان
زبان ( هست كه زبان مشترك محاوره و كتابت مردم ايران است يبه نام زبان فارس

جود  هم و»تبار يپارس« اگر در ميانشان ند،ا زبان ي كه امروزه فارسيكسان).  استيمل
 ،ها ها، پارتي ها، مادي ا، سغديه ها، باختري  عموما از همان مروييداشته باشد، ول

 شده زبان ي فارسيتوان گفت كه عربها و تركها ها هستند؛ و البته به اطمينان مي پارسي
 يئ  كه اكنون خراسانِ ايران است همان منطقهيئ مگر منطقه.  كم نيستندهانيز درميان آن

؟ مگر عموميت داشت درآن ي و پارتي و مرويئ  هريوهگويشهاي يماننيست كه در ز
  هيركانيائيمردمش به گويش نيست كه يآنجا كه اكنون گرگان است همان زمين

يك از اين   كدامنيستند؟زبان  ها اكنون فارسي  اين منطقه مردمِ؟ مگرگفتند سخن مي
يا به  (ياند تا آنها را فارس هها فارس هستند يا مردمشان از فارس به آنجاها رفت منطقه

  بناميم؟) »قوم فارس «ها يتعبير غلطِ بعض
بر » قوم فارس« اطالقِ يايم؛ ول  غلط نگفته»زبان يفارس« بگوئيم اگر

» قوم فارس« است، و هركس از ي كامال غلط است و عبارت بسيار زشتزبانها يفارس
فارس اكنون يك . ينسان اي دارد و نه از جغرافيايسخن بگويد نه از تاريخ آگاه

 نيز ها يپارس.  بوده استقه ديرينه نيز يك منطيمنطقه است، همچنانكه در زمانها
امروزه هم .  ديگر قابل بازشناسي نيستندلي واند زيسته اند كه در پارس مي  بودهيمردم

زبان   فارسيي عربهايچه از بقايا  ـزيند  كه در فارس ميي بر مردم»يارسف«اطالق 
 درست است؛ همچنانكه ـ زبان شده  تركانِ فارسييشند و چه از بقاياشده با

 و »يكُران مك« و »يسيستان« و »يجانآذرباي« و »ي و كرمان»يخراسان« و »ياصفهان«
 نيز در عين ي قبايل تركِ قشقائيحت. گيرند  و جزآنها دركنار آن قرار مي»يكردستان«

ند ا زيند و بخشي از مردم فارس ي است چونكه در فارس مي كه زبانشان تركيحال
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 انزيند و زبانش  كه در خراسان مييهمچنانكه تركان. شوند ميتركانِ فارس ناميده 
 »يخوزستان« جز يقبايل عربِ خوزستان نيز صفت.  هستند»يخراسان« است يترك

بوميان ديرينِ خوزستان كه اين  (يخوزة برخود ندارند؛ هرچند كه قومِ نابودشد
 با نژاد ييك قوم مشخص بوده كه هيچ سنخيت) ان را ازآنها گرفته استمنطقه نامش

  . نداشته استيسام
 نيست، ي قوم ايرانيها  زبان هيچكدام از شاخهـ چنانكه گفتيم  ـي فارسزبان

 و عرب و ترك ي هر سه قومِ ايراني است كه از مفردات زبانهايبلكه يك زبان مل
 يگويد را فارس  ايران سخن ميي رسماگر هركس كه به زبان. تشكيل شده است

 اگر ناآگاهان يا يول.  بايد زير و رو بشوديشناخت  جامعهيمعيارهاة وقت هم بدانيم آن
شان كه   كودكانهيسودِ رؤياها  را بهيشناخت  جامعهيكوشند كه معيارها  مييمغرضان
 است ي اين موضوع ديگر. است درهم بريزندي كوچك قومي تشكيل دولتهايآرزو

  .كه جايش در اين گفتار نيست
 آيا نامند يم» فارس« را گويد ي ايران سخن ميكه هركس به زبان مل كساني

 كه دانند ي است؟ آيا نمي زبانشان تركي ولاند ي هم فارسي كه تركان قشقائدانند ينم
 است نه اسم زبان يك قوم مشخص و ها يايران ة همياسم زبان مل» فارسي«زبان 

 است، و در عين حال در ي انگليسريكا مردم آمي كه اسم زبان ملمتمايز؟ همچنان
 يزبانها يانگليس ة آيا همزيند؟ ي مي قومي قوم با زبانهادههاهمان سرزمين پهناور 

 ي است كه زبان ملي يا زبانشان انگليستبارند؟ يآمريكا يا استراليا يا كانادا انگليس
   اشد؟ نداشته بي مشخص و واحدي در جهان هست كه يك زبان ملياست؟ كدام ملت

 و چندقوميتي، كه اكثريت مطلق ملتش را قوميت يمليت  است يكي كشورايران
 بلوچي، كردي، لري، الرستاني، گيلكي، تالشي، يها  تشكيل داده است با شاخهيايران

 يها ملتِ ايران قوم ترك است با شاخه دهندة دومين قوم تشكيل. و جزآنها
. ديگر  پراكندةكوچك و چند جماعت يي، همداني، و فارسآذربايجاني، خراسان
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و عالوه براينها . ندا  و عمدتا در خوزستان ساكنگيرند يسوم قرار م عربها در مرتبة
  .  هستندي و كلداني و آسورياقوامِ يهود و ارمن

 ايران است، و  كنونيِملتِ دهندة اقوام تشكيل سراسر ايران ملك مشاع همة
ند، و در دفاع از ا نقاط ايران ة مالك مشاع همزيند ينقطه از ايران م  كه در يكيمردم

 كه در هر نقطه از ايران رخ ياين حقِ مشاع حق دارند كه درقبالِ هر حركتِ مشكوك
فردفرد   ايران وظيفةيدفاع از تماميت ارض.  كننديگير  نظر بدهند و سمتدهد يم

مثل هرنقطة نيز آذربايجان  . است»واجبِ عيني «يملت ايران است، و به زبانِ فقه
   . و به هيچ قومِ مشخصي تعلق نداردايرانيان است ملك مشاع همةديگرِ ايران 

خواهند بدانند كه زبان فارسي گويشِ بوميِ  دانند يا نمي كه نمي براي كساني
  ازاين پيشچند سده فارس تا مردمِ گويش كنم كه مردم فارس نيست، خاطرنشان مي

 و حافظ ي از قبيل سعدي شاعران شيراز. بوده غير از زبان فارسيييك گويش محل
) و در ديوانهايشان هست( فارس دارند ي به گويش محليهائ  اهللا سرودهيو شاه داع

 اين گويش يول.  بعد هم در شيراز رايج بوده استچندسدهكه تا زمان آنها و شايد 
. نقاط فارس از ميان رفته است مانده و در ديگر يالرستان باق ةاكنون فقط در منطق

 داده » ايرانيِزبان مل« جايش را به ي فارس در مناطق عمدتا شهري گويش محلييعن
  . نبوده استها يارس متعلق به في است ول»يزبان فارس«كه اسمش 

اهللا شيرازي را كه به  هاي سعدي و حافظ و شاه داعي من چندنمونه از سروده
را دراينجا  )نون فقط درالرستان بازمانده استكه اك يگويش ( استپارسيگويش 

  !اند  چه گويشي داشتهتا چندسده پيش ازاينآورم، تا بنگريم كه مردم پارس  مي
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   شيرازيسعدي

  
  . » «        )   ( : تو  

       )   (           .  

     » «  ) (»«    »«     .  

  
                  

       

  

ه سرما گرسن  خورده است و افتاده است، كه مسكيني درغذا كه سه وعده چه داند آن
  .تخفته اس

           

         

  

 )   (         )  ( 

   ] .[  

                 

          

  

چه را جمع كردم آن] و[،  را از غصه بكشمپسندند كه من خود كساني برمن مي چه
  .نخورم يا نبخشم

          

         

  

  .را گفت سعدي باد كه اينبگو رحمت به ، معني كه شنيدي هربهرة نيكي بردي ازاين
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   شيرازيحافظ
  
           

        

          

     

       

             

       

          

) (  

  

  

) (  

  .بايستت ديد روي نيكو را مي ازاول آن! كه مرا درعشقِ سلما غمخوارانه نكوهيدي اي
  .كه همچون من دل به اين راه داشته باشي؛ غريقِ عشق در درياي دوستداري

 غرامت بسپاريم، اگر يك رفتارِ )محلِ ويژة محاكمه درحضور قاضي (»اي ماچانپ«در 
  .ناشايستي از ما ديدي

  .غمِ اين دِل را بايدت خورد ناچار، وگرنه ببيني آنچه را نشائي ديد
  

   شيرازيشاه داعي اهللا
          

       

  

  …ي كه ساخت خداي جهان، درست به پهناي زمين و آسمانجنت
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  .رو به سراي خير و سعادت نهاده است، هركه سرِ خويش را بر عبادت نهاده است
          

          

  

  .دل بكن تماشاي اسرار برهم نه چشم، به. عروس خانة دل است جامة مناسبِ چشم
       

         

  

  ).نفر يك(قصة جودش را بگويم اندكي؛ اگر گوشِ هوش داشته باشد براي من يكي 
          

         

  

  بنگر چشم حقيقت را ، بههردونظر باش رفيقِ. حقايقِ توحيدبه پيشت نهادم دوطريق از
                     

            

  

ديوانه  دل و يا بي  يامستِ شرابست اين:خود دويدم بي  چون ميندتگف هم مي مردم به
  است

                   

            

  

من كاري ندارم جز اينكه گفتم، هرگز . بويم زلفِ مراد را را مي بينم رخسار معني مي
  .صبح و شام

                   

             

  

من باش؟ من  گوئي كه بي تو مي! گوش واكُن  كه  پيشش  دويدم به چشم  اشكِ به
  .توانم نمي
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 اقوامِ يئ  مراودهي در طول تاريخِ دراز خويش و بر اساس نيازهاي فارسزبان
 را درخود ي بسياري و تركي مفردات عرب وملت ايران شكل گرفته ةدهند تشكيل

 ي اين زبان نه زبانِ محليول.  همگان قابل فهم و درك باشديپذيرفته است تا برا
مردم فارس بوده است نه مردم اصفهان نه كرمان نه خراسان نه آذربايجان نه هيچ 

  . مشخصِ ايرانيجا
 دانند ي، زيرا م»فارس« نه گويند يم» يكتاج «زبانها ي به فارسي قشقائيتركها

 هستيم، يس ما فارگويند ياند و م كه فارس يك منطقه است و خودشان نيز اهل فارس
 آذربايجان هم اگر به يتركها. ندا  همدان نيز چنينيتركها. ما تركان فارس هستيم

ت  اصالح زشي، و به جا»زبان تاجيكي«از » زبان فارس« اصطالح زشت و غلطِ يجا
استفاده كنند سخنشان معنادار خواهد شد و » تاجيك«از لفظِ عامِ » قوم فارس«و غلطِ 

در زمان .  استزبانها ي كرد كه منظورشان فارسهندخواننده و شنونده درك خوا
 كه درآن يرا در كتابهائ  و اينگفتند، يم» تاجيك «زبانها يصفويه نيز قزلباشها به فارس

  . ديدتوان يزمان نگارش يافته نيز م
كشور ايران اقوام ساكن در ة زبان مشترك همو ي ايران كه زبان فارسي ملزبان
 عرب  وي هر سه قومِ ايراني كه از مفردات زبانهاي و جعلي است ساختگياست زبان

 را ازدست شان ي كه گويش محليتبارهائ ي عالوه بر ايران.و ترك تشكيل شده است
اسكانشان  ةمنطقتبارها وديگرتبارها كه در ، تركارهاتب  از عربي بزرگجماعاتاند  داده

. كنند ياند و به اين زبان تكلم م  شدهزبان ياند فارس  را ازدست دادهشان يزبان قوم
 كشور ايران ي مردم ساكن در درونِ مرزهاي زبان مشترك و ملي زبان فارسييعن

ة  دربردارندي زماناين زبان هيچگاه در هيچ. يزاست، نه زبان يك قومِ مشخص و متما
  .  نبوده استي هيچ گروهي برايهيچ امتياز
 از تاريخِ بعد از مهاجرتشان به يكدام از اقوام ترك و عرب در هيچ زمان هيچ
. اند  از ملت بزرگ ايران بودهياند بلكه همواره بخش  متمايز نبودهملتايران يك 
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 يها  است كه در دورهخويش ثبت كرده ة اوراق نوشتيال  و در البهداند يتاريخ م
 نيز هركدام از ياضمحالل كشور پس از يورش مغوالن تا تشكيل دولت صفو

 سلطنت بر كلِ يشده مدع ي ترك كه در هر پاره از ايران تشكيل ميِ ايالتيحكومتها
 يوقت. تصرف سراسرِ كشور و يكپارچه كردن ايران را داشته است ةايران بوده و داعي

ز اخالف تيمور در مرو و هرات، و شاه اسماعيل در  تشكيل شد نييدولت صفو
 شاه اسماعيل و ي بر ايران بود، و جنگهاي پادشاهيتبريز، هركدامشان مدع

 ي از ايران با نام اصلي همين داعيه بود، كه سرانجام بخشسرِ نيز بريمحمدخان شيبان
 دولت ي شرقي ماند، و سپس جريانها در پشتِ مرزهاها ي شاه اسماعيل و صفويبرا

محمود  ة ازآن نيز حملپس.  به پيش رفتدانيم يايم و م  كه خواندهيئ  به گونهيصفو
رو بود   ازآني دولت صفويرانداز سيستانيها و بلوچها به اصفهان و بييار  بهيقندهار

 دانست؛ ي را نامشروع مي سلطنت برايران را داشت و سلطنت صفويكه محمود ادعا
 قدرتشان پيرامون نادر گرد آمدند و سلطنت يبازياب باز ايالت ترك درصدد يول

  ي تركي تركان برايبا تشكيل سلطنت زنديه دوباره تالشها.  را تشكيل دادنديافشار
  . دولت ايران آغاز شد كه سرانجام به تشكيل سلطنت قاجاريها انجاميدكردن

داشته  دردل ي كه درد ايران و ايراني آزادانديشي كه هيچ ايرانرود نميگمان 
 از ايران يئ باشد بتواند پذيرفتنِ اين موضوع را به خود بقبوالند كه مردم يك منطقه

ند ا  خودشاني زبان قوميصِرفِ اينكه دارا ايرانيان است به ةكه ملك مشاع هم
 از ملتِ ي و خودشان را نه بخشرند خودشان بشمايشان را ملك خصوص منطقه

.  از ايران را داشته باشنديجداسر ةد و داعيبزرگ ايران بلكه ملت آن منطقه بنامن
 تركيه يكردها.  تركيه و عراق تفاوت داردي با كردهاي اقوام ايرانيوضعيت تاريخ

حقوق  ة اشغال شده است كه هميئ  بيگانه و ازدورآمدهيسرزمينشان توسط تركها
 ين مل از زباينوشتار ة استفادي كه حتياند تا جائ  را از ايشان سلب كردهيشهروند
كردستانِ عراق پس . نُما باشند  برايشان ممنوع است و دستور دارند كه ترك خودشان
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 ها يكه توسط انگليس( عراق در دنبالِ جنگ جهانگيرِ اول از تشكيل كشورِ نوينِ
پيش ازآن . عراق گرديد ةضميم)  پيكو ايجاد شدوسايكس  ةبراساس پيمانِ محرمان

عراق وجود داشته و نه كردستان شامل عراق بوده؛ بلكه  به نامِ دولتِ يتاريخ نه دولت
 ي عثماني از امپراتورينشين شامل سه ايالتِ موصل و بغداد و بصره بخش عراقِ عرب

رو امروز  ازاين.  استتهخودش را داش ة نيز وضعيت ويژيبوده و كردستانِ عراقِ كنون
نام عراق   بهيكشور ة ضميمخواهيم ي عراق حق دارند كه بگويند ما ديگر نميكردها
 ةبه عبارتِ ديگر، كردها در تركيه و عراق و همچنين در سوريه واقعا مسئل. باشيم

 ي در سرزمين بوميكردها هزاران سال پيش از مهاجرتِ تركان به آناتول.  دارنديمل
 ها ي و سپس سرزمينشان به اشغال عثماناند زيسته ي ايران مي در درون مرزهانخودشا

در پيمان سايكس و پيكو قرار براين رفته بود كه از كردستانِ تحت . درآمده است
ئي نيز   و حتي نقشهجغرافيا پديد آيد، ة يك كشور مستقل برصحنها ياشغال عثمان

 پس از  با پيش آمدنِ انقالب روسيه و اماتهيه شده بود؛» كشور كردستان«براي اين 
 ديگر پيش يئ گونه  وضع بههيتأسيسِ تركيه و عراق و سور  تازهيتشكيل كشورها

عراق و بخش  ة ضميمشتركيه، بخش ديگر ة ضميمازكردستانرفت، و يك بخش 
  اقوام ترك و عرب در آذربايجان و خوزستانيول. سوريه كرده شد ةسومش ضميم

مليتي جز مليتِ ايران  هيچگاه زئيم اند تا امروز كه ما مي از روزي كه وارد ايران شده
ت تاريخ ثبت اس ة كه در صفحاتِ نوشتي كه در زمانهائاند ي اقواماآنه .اند نداشته

 در ملت ايران  درون ايران مهاجرت كرده اسكان يافته سرزمين سابقشان را رها كرده به
 حقِ مالكيتِ  فرفردِ آنهاجهت اند، و ازاين  از ملت ايران گرديدهيادغام شده بخش

  .ندا را كسب كردهكشور ايران  همه جاي مشاع در



 

  
  

  پخشِ انترنتي، و چاپ و توزيع اين نوشتار براي همگان مجاز است
 


