
 زبان مادری و کيستی ملی
 

  سه -و کيستی ایرانی " پيوستگی. "26
  
      »!زنده باد ملت ایران«
  

 خيابانهای تهران را به لرزه درآورد بود که روز بيست و دوم دی ماه سال هزارو دویست و هشتاد و چهار بانگ پرخروشی این 
 خيز برداشته بود، در آن روز سرد زمستانی پای به  ایقبيله- ی ساختار ایلفروکوفتن نيم سده پيش از آن برای ، کهایران. )1(

جهان نوین گذاشت، تالشهای پنجاه ساله پيشروان جنبش بيداری و روشنگری اکنون ببار نشسته بود و ایرانيان دیگر خود را 
، و این واژه دیگر " ایرانملت: "واژه ای نوین زاده شده بود، "بنده زرخرید شاه"می دانستند و نه " رعيت بيچاره ارباب"نه 

با درونمایه نوین و راستين " کيستی ملی "؛"ِنيِشن/ ناسيون "برابرنهادی بود برای " ملت"نمایانگر دین و آئين مردم نبود، 
زایشی که بسيار خوش شگون و فرخنده بود، چرا که در همان روز پادشاه در برابر ملت، . خویش پا به پهنه هستی نهاده بود

مگی در برابر آزادیخواهی بازپس نشست و زمينه برای برپائی مشروطه و گشایش مجلس شورای ملی، که نام و و خودکا
  .داشت، فراهم آمد" ملت ایران"نشان از 

  
آوردم، به روزگارانی باز می گشت که کيستی ملت، چيزی جز " پيوستگی و کيستی ملی"آنچه که در دو پاره پيشين بخش 

و با ) سده نوزدهم ميالدی(خورشيدی  روشنگری در نيمه نخست سده سيزدهم هبا آغاز دور. نبودکيستی فرمانروایانش 
اگر . رنگ و بویی دیگر بر خود گرفت" پيوستگی"گسترش اندیشه های آزادیخواهانه و بر خاک افتادن تخم فرهنگ شهروندی، 

های خونی با شاهان ساسانی می بودند،  رهبران بنيانگزاران دودمانهای نوین شاهی تا به آنروز در پی َبرساختن پيوند
 -ملت ایران–جنبش نوزائی و روشنگری در نوشته های خود در راستای پيشينه سازی برای واژه نوینی که ساخته بودند 

ر بدیگ. بودند" ملت پارس" با ایرانيان پيش از اسالم و یا آنگونه که خود می گفتند ،بدنبال نشان دادن پيوستگی این ملت
اگر ناصرالدین شاه قاجار الماس دریای نور را به گمان اینکه گوهری بازمانده از دیهيم کوروش بزرگ است بر تاج خود سخن 

ين می ناميدند، در شاه نش" اخالق و منویات ملت عظيم الشأن فارس"، فرهيختگان ایرانی نيز آنچه را که خود )2 (می نشاند
برآن بودند که اگر شاه برپایه پيوستگی به ساسانيان خود را شایسته فرمانروائی می  و  اندیشه های خود جای می دادند،

داند، ملت نيز بر پایه پيوستگی خود به ایرانيان روزگار ساسانيان، شایسته برخورداری از آزادی و برابری و قانون آسایش و 
د، اینبار مردم کوچه و خيابان بودند که برای دیگر تنها افزاری برای رسيدن به پادشاهی نبو" پيوستگی". سربلندی است

 .از زبان رهبران و فرهيختگانشان دست بدامان پيوستگی شده بودند" ملت شدن"رسيدن به حقوق شهروندی خود و 
و بازگشت به ایران پيش از اسالم، گفتمان چيره روند ملت شدن ایرانيان است و ناسيوناليسم ایرانی با این  پيوستگی
 همچنين از یاد نباید . خودجویی،  که گاه نيز رنگ و بوی باستانگرایانه بر خود می گيرد، پيوندی ناگسستنی داردخودکاوی و

زائی، برد که این پيوستگی و بازگشت به گذشته در برابر پيشينه سازی شاهان جای می گرفت و گذشته از روشنگری و نو
داشت، که در همين ) بویژه بریتانيا( برجسته ای در نبرد با جهانخواران گفتمان چيره آزادیخواهان نيز بود و همچنين جایگاه

  .بخش به آن خواهم پرداخت
  

تا آنجا که من در نوشته های بجا مانده از دوران روشنگری پژوهيده ام، ميرزا فتحعلی آخوندزاده نخستين کسی است که واژه 
 دو شکست پی در پی و سهمگين ارتش ایران از روسيه زمينه های  اگر چه. بکار برده است)3(ملت را با درونمایه نوین آن 

 با نام ميرزا فتحعلی آخوندزاده پيوند  ولیچهارمين نوزائی ملی ایران را فراهم کردند، ميهنگرائی و ناسيوناليسم ایرانی
 و جهان گشود به  چشم)قفقاز (نوخادر خورشيدی  1191در سال آخوندزاده بنا به نوشته خودش . ناگسستنی خورده است

پس . پدرش تبریزی، مادرش مراغه ای و پدربزرگش از مردم رشت بوده اند. دو سال پس از آن خانواده اش به خامنه کوچيدند
" آخوندزاده" و نام خانوادگی گی پذیرفتد او را به فرزندخوانعموی مادرش آخوند علی اصغر  ميرزا فتحعلیپدر  واز جدائی مادر

 رفت و پس از شکست ارتش ایران و از هآخوند علی اصغر به همراه اردوی عباس ميرزا به گنج.  پيوند داردنيز ریشه در همين
رعيت حضرت خاقان اسالم پناه، "به نام  اهنگام شب کهميرزا فتحعلی.  دست رفتن قفقاز و اران در همانجا ماندگار شد

  در روسيه"نيکالیبنده جان نثار اعلی حضرت امپراتور "به نام ان  پگاه، سر بر بالين گذاشته بود در ایران"علی شاه قاجارحفت
این بازی تلخ سرنوشت نخستين تلنگر بر روان پویشگر و کنجکاو ميرزا فتحعلی بود، تا آنچه را که از .  برداشتبالينسر از 

دل مایه گذاشت که او را باید پدر ، و در این راه چندان از جان و بگذارد" خودکاوی ملی"بود، بر سر ساليان زندگی اش برجای 
  .خواند" ناسيوناليسم ایرانی"

آخوندزاده در اندک زمانی زبان روسی آموخت و پس از چندی به جرگه سرایندگان و نویسندگان قفقازی راه یافت، که در 
چشم ) شنسکیکوتا(آشنائی با نویسندگان پيشروئی چون چاوچاوادزه گرجی و اسماعيل بيک . تفليس گرد هم می آمدند

دیری نگذشت که ميرزا فتحعلی با اندیشه های نویسندگان و .  را در برابر چشمان کنجکاو او گشودرانداز جهانی دیگ
پای در سپهر اندیشگی بزرگانی چون ولتر، شد و  اندیشمندان پيشرو روسی، فرانسوی، انگليسی و سوئيسی آشنا

 دیگر "اندیشه پرداز نوزائی ملی" ميزافتحعلی تا فرارستن به. ست رنان نهاديش از همه ارنمنتسکيو، روسو، ميرابو و پيش و ب
  .  چندانی در پيش رو نداشتراه

آخوندزاده از ایران چيز چندانی بياد نداشت و با نگاه به آموزش و پرورش و پيرامونش بيشتر یک روس بود تا یک ایرانی، چنانکه 
 با این همه دلبستگی او به ایران و مردمش چندان بود که تا پایان زندگی .در ارتش روسيه تا درجه سرهنگی نيز پيشرفت

، واژه پربارش دمی ميهن راستين خود را از یاد نبرد، او همواره هنگامی که در نوشته هایش روی سخن با مردم ایران داشت
  :  در مکتوبات می نویسد.را بکار می برد" ملتم"
کو آن شوکت و سعادت تو که در ! ای ایران. جگرم کباب شد... ، کاش نيامدمی ن شدماما پشيما. به خاک ایران آمدم... «

مردم در زیر سایه سلطنت ایشان از نعمات الهی بهره یاب شده و در ... جمشيد و انوشيروان و خسروپرویز بود  وعهد کيومرث
شهرت و . و در خارج آن محترم بودنددر داخل مملکت آزاد . بی چيزی و گدایی نمی دانستند. عزت و آسایش می کردند

در عهد سالطين فرس نظر به احکام پيمان فرهنگ در هر شهر محاسبان . ... عظمت سالطين ایران کل آفاق را فراگرفته بود
  »...می بودند 
". خودکاوی"و " باستانگرایی" مردم را می دارد و نمونه بسيار گویایی است برای همسنجی  پروای آزادی و آسایشآخوندزاده،

رهائی از درد پناه جستن در دیروز است، برای  استانگراییب.  خودکاوی نگاه به پيش رو واستباستانگرایی نگاه به پشت سر 
.  ساختن فردای برای یافتن راهدر پینابودی امروز و فردا ، خودکاوی شناخت امروز نابود شده است و کاوش دیروز، 

کاوش گذشته  های هزاران سال پيش است، در برابر نداشته های امروز، و خودکاوی باستانگرایی دلخوش کردن به داشته



پس آخوندزاده در شاهراه . است و برآورد کردن گنجایش تاریخی و فرهنگی، برای بدست آوردن آنچه که از دست رفته است
  : نویسداز همين رو می. فراخ خودکاوی ملی گام می زند و نه در کوره راه لغزان باستانگرائی

احيای پيمان فرهنگ و قوانين مهبادیان و احيای دین زردشت و قوانين زردشتيان و احيای دولت کيانيان بعد از این در ایران از «
  . »ممکنات نيست، چونکه دَول و ادیان را اعمار هست

کامگی خودی، و وابستگی به گرائی و ناسيوناليسم را نه برای برتری جوئی نژادی، که برای رهائی از چنگال خود او ميهن
و حراست از تسلط ] ملی[که به جهت اقتدار ملتی «را فرا می خواند " عقالی ملت"آخوندزاده . بيگانگان ميخواهد و می پرورد

تخم غيرت و ناموس و ملت دوستی و وطن  "»عبارت از اسيری و فقدان آزادی و استقالل است که یبيگانه در تدارک رد ذلت
ناسيوناليسم برای مردمانی که هنوز از  این نگاه بسيار درست و بجا است، چراکه .بکارند" مزرع ضمير ایشان "را در" پرستی

یشی اکه روند ملت شدن را پشت سر گذاشته اند، گرانی ممردخودآگاهی ملی برخوردار نيستند، گامی به پيش، و برای 
  .واپسگرایانه است

. رانيان زرتشتی یکی از گفتمانهای برجسته خودکاوی ملی در دوران روشنگری استارج نهادن به ای. به پيوستگی بازگردیم
و جميع ] اولياء دولت[ایشان « :می خواند و می نویسد" یادگار نياکان"آخوندزاده در نوشته هایش هميشه زرتشتيان ایران را 

 شمارند و در ترفيه حال ایشان بکوشند تا تخم فرزندان ایران زمين به تعصب برادری و هموطنی، زرتشتيان ایران را اوالد خود
این  از آنگونه که در تبارسازیهای شاهان دیدیم، در نزدگفتمان پيوستگی . »این گروه فرشته خصال از ایران برکنده نشود

رض بر ما تعصب پارسيان فما فرزندان پارسيانيم و  «: اندیشمند بزرگ جنبش نوزائی ملی نيز به فراوانی یافت می شود
  .»آرزوی من این است که این مغایرت رفع شود و ایرانيان بدانند که ما فرزندان پارسيانيم و وطن ما ایران است«یا » است

  :پيشوای زرتشتيان تهران می نویسد مانکچی ليمجی هوشنگهاو تا سخن سرراست و آشکارا گفته شود، در نامه ای به 
  
  ).4 (»ادم از پارسيان استمن خودم اگرچه علی الظاهر ُترکم، اما نژ«
  

از دیگر سردمداران جنبش ایرانگرائی و از نخستين روشنفکران ایرانی، که در دهه های روشنگری دست به آگاه سازی ملت 
 به جهان آمد و ی خورشيد1208او در سال . ایران زدند، یکی نيز جالل الدین ميرزا قاجار، پسر پنجاه و هشتم فتحعلی شاه بود

زده " سره نویسی"جالل الدین ميرزا از نخستين کسانی است که در ایران دست به .  در ميانسالی در گذشت1249بسال 
شده باید دانست که دگرگون کردن زبان نوشتاری پارسی که پس از آفند خانمانسوز مغول دستخوش آسيبهای ژرف . است
 با اینهمه این شاهزاده قجر را باید پدر سره نویسی بشمار .)5(، بسيار پيشتر از روزگار جالل الدین ميرزا آغاز شده بود بود
مستوفيان و ميرزایان در افتاده بود، " رسل"و " سجع"، چرا که او گذشته از همراهی با جنبشی که با نثر پيچيده و پر از آورد

دن واژگان تازی از زبان سره نویسی را گامی بلند در راستای نوزائی ملی ایرانيان می دانست و گمان می برد که با زدو
 آخوندزاده در نامه ای به جالل الدین ميرزا می .پارسی خواهد توانست بزبان قباد و انوشه روان و شاپور و اردشير سخن بگوید

خصوصا این کتاب شما از این بابت شایسته است که نواب شما کلمات عربيه را از ميان زبان فارسی بالکليه ... «: نویسد
زبان کلفت و ناهموار کاش دیگران متابعت شما کردندی و زبان ما را که شيرین ترین زبانهای دنيا است از اختالط . یدبرافکنده ا

  . »عربی آزاد نمودندی
  

داشت، زبان پارسی " پيوستگی"چنانکه رفت، این پافشاری بر پاالیش زبان پارسی از واژه های بيگانه، ریشه در همان نگرش 
دن نخستين خاندانهای ایرانی، همچون رشته استواری ایرانيان را به گذشته شان می پيوست، گذشته همچون روزگار برآم

فرهيختگان . ای که ایرانگرایان دهه های روشنگری در آن چيزی جز روشنی و خوشبختی و آسایش و سربلندی نمی دیدند
ردهای آن، زمين را در زیر پای خود لرزان و کاخ ایرانی که با شکستهای پی در پی از روسيه و رودررویی با فرنگ و دستآو

اسالم، همانگونه که .  که بتواند آرامش را به آنان بازگرداند بودندپندارهایشان را ویران می دیدند، در جستجوی دستآویزی
 باید به سده جنبش بابيان نشان داد، نمی توانست پاسخگوی این نياز های نوین باشد، اندیشمندان ایرانی برای نوزائی ملی

 رهنمون می شد، که روزگاری را به آن ایشانزبان پارسی همان شاهراه فراخی بود که  های پيش از اسالم بازمی گشتند و 
برآمدن اشکانيان، برآمدن خاندانهای ایرانی پس از ( همچون دیگر نمونه های نوزائی ملی .آنان گزافه گویانه آنرا می ستودند

اینبار نيز پيوستگی به ایران پيش از اسالم راه چاره دانسته شد، ولی اینبار نه شاهان، که ) اسالم و برآمدن صفویان
روزی در این اندیشه ... «:  نامه خسروان می نویسد دیباچهجالل الدین ميرزا در. اندیشمندان دست به اینکار می یازیدند

یم و با این که پارسيان در نامه سرایی و چکامه گوئی به که چيست ما ایرانيان زبان نياکان خویش فراموش کرده ا] م[افتاد
اندکی بر نابودی زبان ایرانيان دریغ خوردم و پس . گيتی فسانه اند، نامه ای در دست نداریم که به پارسی نگاشته شده باشد
 نامه خسروان ایران باستان  جالل الدین ميرزا در.»از آن خواستم آغاز نامه پارسی کنم، سزاوارتر از داستان پادشاهان نيافتم

را آرمانشهر می داند و چنان می انگارد که در آن روزگاران چيزی جز شادی و جشن و سرور و آسایش و آزادی نمی بوده 
  !است

  
 و آرمانگرا از مردم بردسير کرمان بود؛ ميرزا آقاخان کرمانی، ، آزادیخواه ميرزا، جوانی پرشورنجانشين آخوندزاده و جالل الدی

آقاخان گذشته از .  خورشيدی، هنگام مرگ جالل الدین ميرزا هفده و هنگام مرگ آخوندزاده بيست و پنج ساله بود1232زاده 
در . فرانسه و انگليسی زبان اوستائی را نيز کمابيش آموخته بود، که این خود نشان از گرایش او به ایران باستان داشت

" سه مکتوب"و " آئينه سکندری"او بویژه در . اب اندیشه های آخوندزاده را بازیافتنوشته های آقاخان به خوبی می توان بازت
راست و دروغ و " نامه خسروان"اگر جالل الدین ميرزا در . خود را به ایران باستان بخوبی بازگو می کند) گاه تندروانه(گرایش 

ی از ایران پيش از اسالم بوده است، آقاخان را باید افسانه و تاریخ را در هم آميخته و تنها در پی نمایش نگاره ای آرمان
 تاریخ ایران باستان بشمار آورد که از داده های دانش نوین تاریخ و باستان شناسی بهره های فراوان ِ نخستين نگارنده ایرانی

رائی سرزمينش می او که نوزائی ملی و برپائی کيستی نوین ایرانی را در راستای نبرد با خودکامگی و واپسگ. جسته است
چنين تاریخی الزم است و هم ] ظلم[برای برانداختن بنيان این درخت خبيث «: بيند،در نامه ای به ميرزا ملکم خان می نویسد
آقاخان که در سر سودای برانداختن دستگاه خودکامگی قاجار را می پروراند، . »برای احيای قوه مليت در طبایع اهالی ایران

  : دست کم آنرا سروده است یارا بکار برده است و" حقوق بشر"باشد که در ایران واژه شاید نخستين کسی 
  

 يد در چاه غفلت نژند ــــــچرائ / مندـــکنون ای مرا ملت هوش
  يتی گرفتـــبه آسان توانيد گ / ار شگفتــــنيد کـــبرآئيد و بي

  شرـببایست خواندن حقوق ب / ولی تا شناسيد از خير و شر
  



ایرانگرائی آقاخان و رویکرد او به ایران باستان، اگر چه تهی از کاستی نيست، ولی نه باستانگرائی است و نه برتریجوئی 
نژادی، آقاخان همچون دیگر اندیشمندان ایرانگرای همزمان خویش نگاره ای از ایران باستان را بر پایه آرزوهای خود می سازد و 

  :ن می گيرد، تا به آنان نشان دهد که خوشيدشان کجا استآنرا در برابر چشمان مردم ایرا
ایران به منزله قلب عالم و همچون شمع انجمن بوده و  چنان عظمت داشته که به مصر و روم و یونان تاخته و به چنين حالی «

ه پدر و مادر خود را ملتی که تاریخ گذشتگان و اسباب ترقی و تنزل خود را نداند، کودکی را ماند ک« یا »گرفتار آمده است
در قرون ماضيه شما سردفتر دانائی و عنوان « یا »بدیهی است که پيشآمد حال آیندگان را هم نخواهد دانست. نشناسد

چه شد آن ! حيف از تو و افسوس بر تو«یا » منشور دانش و هوش بوده اید، تا کی سستی؟ تا چند در زاویه خمول خزیده اید؟
  »آن آئين و خوی بزرگواری؟قدرت آسمانی و کجا رفت 

و برای اینکه به ایرانيان نشان دهد که در این رویکرد به گذشته، کشور آرمانی خود را چگونه باید بسازند، ارزشهای نوین و 
  :انسانی را در چارچوب آن نگاره آرمانی از ایران باستان به آنان می نمایاند

ایرانيان در دانش و آداب و اخالق  و فضيلت بر همه ملل . ل می دادنددر امور بزرگ مجلس مشورت تشکي] پارسيان[ایشان «
زنان با مردان شریک ... زورمندان را توانائی تعدی به زیردستان نبود و کشتن آدم از قدرت حکام خارج بود، ... سروری داشتند، 

ن که ایرانيان موافق آن زمان همه لوازم خالصه ای. ... زندگی بودند و آزاد و دلشاد در سفر و شکار با هم به سر می بردند
  )6(» معيشت و زندگانی و سرور و کامرانی را آماده داشتند و در مدنيت به مقامی بس واال رسيده بودند

  
زشتيها و پليدیهای فرهنگ سرزمينش را به خواننده نشان می دهد، و از دیگر سو " سه مکتوب"آقاخان از یک سو با نگاشتن 

 راه گریز از این دره ژرف تباهی را به ایرانيان نشان می آئينه سکندری،" ای بنام  ایرانگرایانه و ميهن دوستانهبا نبشتن تاریخ
، و تالش برای رسيدن به جایگاهی که  و پيوستن به گذشته پرشکوه خوددهد و آنان را به شناخت خویشتن راستين خود

  :شایسته آنند، فرامی خواند
  

  کجاست آنهـــــمه تيــــغهای بنفش/ ویـانی درفش کجاست افســـــر کـــا
  ُهـــش و رای و فرهـــنگ و فرزانگی/ کجاست آن دلـــــيری و مـــــردانگی 
  کـــــجا رفــــت اورنـــــــگ فــر کـيان/ کـــــجا رفــــت آن اخـــــتر کـــــاویان 

  
 اسطوره ای ایران گویا پيشاپيش سرنوشت خویش را برگزیده بود، او ميرزا آقاخان با این گرایش سوداگونه به گذشته تاریخی و

ميرزا (که از چنگال گزمگان ناصرالدین شاه به کشور عثمانی گریخته بود، پس از کشته شدن شاه بدست یک کرمانی دیگر 
سرزمينش را نمی ، دست بسته به ایران فرستاده شد تا بار دیگر سياوشی پاکدل که در سر جز سودای آزادی مردم )رضا
سر پرشور ميرزا آقاخان روز شانزدهم تيرماه .  بسپارد دژخيمسر به تيغ، بدست گرسيوز بدُکنشی  و به توران گریخته بودپرورد
دوازده از تن جدا شد، به دستور همان کسی که  بدستور محمدعلی ميرزا زیر درخت نسترنی در باغ اعتضادیه تبریز 1275

  . خانه آرزوهای ملت ایران را به توپ بستسال پس از آن روز شوم،
  

  :دو نکته را در پيوند با این پدیده و آنچه که در این سه بخش رفت باید برجسته کرد
  
، از بازگوئی هزار باره این سخن خسته نمی شوند، "هویت طلبی"نه تنها قبيله گرایان، که حتا تالشگران خردگرای جنبش . 1

، تا  و بروی کار آمدن خاندان پهلوی آغاز شده است1299اش می نامند با کودتای سوم اسفند "ئیباستانگرا"که آنچه که آنان 
خواننده فراموش کند که این گرایش به ایران باستان بروزگار فرمانروائی خاندان ترکزبان قاجار بود که آغاز شد و هيچ پيوندی 

 اين باستانگرايی از خود دوران باستان شروع «: اره می نویسد دکتر رضا براهنی در اینب.ميان پيدایش آن و پهلویها نيست
اين باستانگرايی آه هشتاد سال بيشتر هم عمر . نشده، به دليل اين آه در خود آن عصر وقوف به باستانگرايی وجود نداشت

زاده و جالل الدین ميرزا و آیا می توان پذیرفت که دکتر براهنی نوشته های آخوند). 7 (»ندارد در واقع با عصر پهلوی شروع شد
 روشنگری را نخوانده باشد؟ راستی را این است که برآمدن کسی مانند رضاشاه پيآمد هآقاخان و دهها اندیشمند دیگر دور

ناگزیر اندیشه هایی بود که اگرچه بذرشان به نيکوئی بر خاک ایرانزمين افشانده شد، ولی باغبان در پرورش آنها کوتاهی کرد 
رضاشاه پيآمد جنبش ناسيوناليستی بود و نه زمينه ساز . که هرزه گياهان راه دم و بازدم را بر این نهال نوپا ببندندو گذاشت 

  .آن
  
ایرانگرائی اندیشمندان روزگار نامبرده، بویژه آقاخان کرمانی، نه تنها نژادپرستانه و برتری جویانه نبود، که از زبان کسانی . 2

آنان پيرو . رجسته ترین چهره های جنبش آزادیخواهی و پيشروان اندیشه مشروطه خواهی بودندبازگو می شد که خود از ب
خوانده می شود و در این رویکرد به ایران باستان در پی رهانيدن " ميهندوستی دموکراتيک"گونه ای از ایرانگرائی بودند که 

حقوق  "و" پارلمانتاریسم"آنان راه رهائی ایران را در . دملت ایران از چنگال خودکامگی و ستم و واپسماندگی و نادانی بودن
  .می دیدند و در این راه همچون آقاخان از جان خود مایه می گذاشتند" قانون"و " بشر

  
روزنامه . اندک اندک پای پدیده پيوستگی که خود را در گرایش به ایران باستان نشان می داد، به روزنامه ها نيز باز شد

در همه شماره هایش به بازگوئی زندگانی و روزگار شاهان ایران باستان می  بزیر چاپ رفت، 1277ال شرافت که از س
بنيانگزار (به سرپرستی محمد افجه ای و سردبيری محمد امين رسولزاده ) ارگان حزب دموکرات" (ایران نو"روزنامه . پرداخت

چاپ می کرد که ویژگی آن در سره نویسی و " گفتار پارسی"بنام روزهای آدینه نوشتاری ) جمهوری آذربایجان در اران و قفقاز
یاد کرد، که نام آنان به " ایرانشهر"و " کاوه"همچنين می توان از گاهنامه هایی چون . پرهيز از بکارگيری واژگان تازی بود

  .)8 (تنهایی گویای گرایش نویسندگانشان است
  
ال بود و نه نيرنگ شاهان برای استوار کردن پایه های  فرمایشی و از بادر چهارمين نوزائی ملی ایرانيان نه" پيوستگی"

اینبار فرهيختگان و برگزیدگان ملت بودند که برای درهم کوفتن دستگاه خودکامگی و ستم و نادانی دست بدامان . تختشان
هنوز گوشنواز و دلنشينند، از برای نمونه عارف قزوینی که ترانه های ملی و ميهنی اش . تاریخ باستانی ایران شده بودند
و » زیست کرده اند] زرتشتی[جز پدرم و پدر بزرگم دیگران پشت به پشت بدین دین و آئين «: سویی با سرفرازی می نویسد

برای نمونه با آغاز خيزش کلنل پسيان به او می از سویی دیگر هر کجا که نسيم آزادی وزیدن می گيرد روی بدانسو می کند، 
  : و می سرایدسرشک از دیده می فشاند  فرزند برومند خراسان اینر سوگدپيوندد و 

  
  تی ستــا ز قيد هســــروز رهــــام / این سر که نشان سر پرستی ست



  بت وطن پرستی ستــاین عاقـــــک / بينيدــــش بــــبرتـــــده ی عـــــبا دی
  

با یافتن نخستين  ولی بخش گمکرده خود را می بيند،  در رضا شاه آن رهائی  نخستاین همان عارفی است که اگرچه
  : می پرسددنشانه های خودکامگی در برابر او می ایستد و سرانجام دلشکسته و نوميد از کار ایران از خو

  
  کجاست تاجبـــخش و خــسروان باجگير کو؟/ کجاست کيقباد و جم، کجاست اردشير، کو؟ 
    و رستم دلير کو؟کجاست گيو پهلوان، کجاست گيو پهلوان،

  
اورنگ   هم از پيوستن به دربار مظفرالدین شاه تن زده بود و هم که"از خون جوانان وطن الله دميده"سراینده ترانه جاودانی  

  .در تنهائی و گمنامی تبعيد چهره در خاک ایرانزمين کشيد 1312بسال  سرانجام به ریشخند گرفته بود، رضاشاه را خدایگانی
  

ده نامی ایران که تا دم مرگ دست از ستایش آزادی و برابری برنداشت و در برابر خودکامگی سر خم نکرد، فرخی دیگر سراین
او پيوستگی به ایران .  بدستور ضيغم الدوله قشقایی در زندان یزد به هم دوختند1289یزدی است، که لبانش را بسال 

  :باستان را در نبرد با جهانخواران بکار گرفت و سرود
  

  جان باختگان وطن سيروســــــــيم/ ما زاده کـــيقباد و کـــــيکاووســـيم 
  آزاد ز بنــــد انــگليــــس و روســيم/ در تحت لوای شيروخورشيد ای ُلرد 

  
  : نبشت)استبداد (و در نبرد با خودکامگان و ستم پيشگان

  
  ـاد استبـــداد رفتآبروی خـــاک مــا بر بـ/ شيوه نوشيروانی، رسم عدل و داد رفت 
  از خجالت تا قــيامت سر برون نارد ز گور/ حاليـــا گــر بــيند ایران را چنين بهرام گور 

  
فرخی یزدی که در روزنامه توفان آشکار و بی پرده با خودکامگی دستگاه سردار سپه آن ساليان و رضاشاه پهلوی ساليان 

  .زندان با آمپول هوای پزشک احمدی به زال و فریدون و رستم پيوست در 1317دیرتر درافتاده بود، سرانجام در سال 
 

همچنين می توان از ميرزاده عشقی نام برد که در سرتاسر زندگانی کوتاهش دمی از تالش برای رهائی مردم ایران از ستم و 
ياد رضاخانی را به جنگ خودکامگی نوبن" قرن بيستم"او که در روزنامه . نابرابری و خودکامگی و نادانی دست برنداشت

فراخوانده بود، برای آگاه ساختن مردم می کوشيد تا آنان را به ایرانيان باستانی بپيوندد و برای بدست آوردن آنچه که 
: به شورش فرا خواند"خسرو" از زبان شایسته فرزندان کوروش و داریوش و کيکاووس و کيقباد بود،  

 
ای قوم خـواجـه اید شما، یا که بنده اید؟/ نده اید مــعلوم نـــيست مــرده ، یـا آنکه ز  

زین زندگی به است، برای چــه زنده اید؟/ این زندگانی است شما می کنيد؟ مرگ،   
کــز چــه مــيانه مـــلل اسـباب خنده اید؟/ اجــدادتان به حــال شما گریه مـــی کنند   
ــا چـه گشته است شما سرفکنده اید؟آی/ ایرانــی از قــدیم مــهين بــود و ســـربلند   

 
دکامگی وکه نه در ستایش ایران باستان مرزی می شناخت و نه در نبرد پيگير با خ" رستاخيز شهریاران ایران"سراینده ُاپرای 

گلوله های فرستادگان رضاشاه شد، تا واپسين چکامه او در ستایش ایرانزمين  در خانه خود آماج 1303، بسال شاهیرضا
.ن نگاشته شودبخو  

 
بود که برای بازپس راندن شاهان خودکامه، پيشينه خود را به ایرانيان " ملت"پيوستگی دیگرگون شده بود، اینبار این  درونمایه

باستان می پيوست و می خواست که از جایگاه آنان، هم در ایران و هم در جهان، برخوردار شود، و چه جای شگفتی که این 
نه تنها همزاد و همشيره بودند، که چنان درهم تنيده بودند که هيچيک را " ملت ایران"ستان و پدیده ای بنام گرایش به ایران با

راستين خود را بازشناختند و چنين شد که " کيستی"ایرانيان گذشته خود را بياد آوردند و . نمی شد از آن دیگری باز شناخت
 از دل خاکستر فرهنگ ؛ آسمان خاستهب" زنده باد ملت ایران"اه خروش در آن شامگاه سرد زمستانی روز بيست و دوم دی م

:، تا این پيام را برای ما بيادگار بگذارد کهبودبال گشوده ققنوس دوباره همچون " ملت ایران"و شهرآئينی ایران باستان،   
 
؟نميبينی که ایران ماند و جم رفت / !ده تر دانـــهان پاینـــم را از َشـَمُا  
  

....له دارد دنبا  
  
   دو-شاهنامه و کيستی ایرانی . ٢٢
   سه-شاهنامه و کيستی ایرانی . ٢٣
  یک-و کيستی ایرانی" پيوستگی. "٢۴
   دو-و کيستی ایرانی" پيوستگی. "٢٥

  
  

 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمين بدور دارد
  هفت هشتاد و بهار

  مزدک بامدادان
de.mazdakbamdadan@arcor  

  
آتشی که نزدیک به پنجاه سال در زیر خاکستر . چوب زدهرانی چند تن از بازرگانان تبر پای  1284  عالءالدوله حاکم تهران روز بيستم آذر. 1

در پایان یکی از این بست نشينيها که در . مردم هر از چندی در جای دیگری بست می نشستندزنده بود، به این بهانه شراره کشيد، 
بست نشينان به . را پذیرفت" عدالتخانه"ای برپائی ری انجام گرفت، شاه خواسته بست نشينان برشهرشبستان آرامگاه شاه عبدالعظيم در 

اگر چه مظفرالدین شاه پيمان . سر دادند" زنده باد ملت ایران" فریاد  در تاریخ این سرزمين بار  برای نخستينتهران بازگشتند و در خيابانها



چهاردهم تن فرمان مشروطه در شکنی کرد، ولی دامنه این جنبش بست نشينی هر روز گسترده تر شد و در پایان شاه قاجار را به نوش
  . 73، برگ "بازگشت کوچندگان به تهران" بنگرید به تاریخ مشروطيت ایران، احمد کسروی،  . خورشيدی وادار کرد1285امرداد 

  
  ". گفتمان ستيز با ایران باستان"دهم همين جستار در باره دلبستگی شاهان قاجار به ایران پيش از اسالم بنگرید به بخش  .2

13743/more/politic/php?.index/net.emrooz-iran.politic://http  
  
  " ملت سازی، ملت چيست؟"و درونمایه کهن و نوین آن بنگرید به بخش چهارم همين جستار " ملت"در باره واژه  .3

13038/more/politic/php?.index/net.emrooz-iran.politic://http  
  
 و "الفبای جدید"، فریدون آدميت و همچنين به "اندیشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده" در باره گفتاوردها و داده های این بند بنگرید به .4
  .، ميرزافتحعلی آخوندزاده"توباتمک"
  
  1385، ماشاءاهللا آجودانی، نشر اختران، تهران "یا مرگ یا تجدد"بنگرید به . 5
  
، فریدون آدميت، "اندیشه های آقاخان کرمانی"  گفتاوردها از.6  
 

  ، رضا براهنی، شهروند"صورت مسئله آذربايجان؟ حل مساله آذربايجان؟. "7
   
شمند پيش گفته در ميان فرزانگان و نویسندگان و چامه سرایان خواهان فراوان داشتند و با شتابی شگفت انگيز در اندیشه های سه اندی. 8

ستایش ایران باستان و سره نویسی را در نوشته های نزدیک به همه چهره های شناخته . ميان فرهيختگان آنروز ایرانزمين پراکنده شدند
  . رضاقلی خان هدایت، یغمای جندقی، احمد دیوان بيگی، فرصت شيرازی، ادیب الممالک فراهانی:  دستنداز آن. شده آنروز می توان بازیافت
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