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از یکسد سال پيش تا کنون سه گروه گوناگون کيستی ایرانی و تاریخ باستانی ایران را به چالش گرفته و با آن دشمنی ورزیده 
ی را همانگونه که روح اهللا اسالمگرایان گرایش به کيستی ایران. قبيله گرایان. 3چپ کهنه اندیش، . 2اسالمگرایان، . 1: اند

قبيله گرایان نيز بر . یک رویاروئی آشکار با اسالم می دانستند) بنگرید به بخش پيشين(خمينی در صحيفه نور نوشته است 
پایه همان جهانبينی تنگ ِنگرانه و واپسمانده خود می پنداشتند که با خوار شماری فرهنگ و کيستی ایرانی، کيستی خود را 

  ند آورد، و نمی دانستند کهفراز خواه
  

  که نام بزرگان به خواری برد/ بزرگـش نخـوانند اهــل خرد 
  

اینان از یکسو به ساده نگری ویژه این جنبش گرایش به کيستی . گونه ای دیگر بودداستان چپگرایان کهنه اندیش ولی از 
ند و از دیگر سو از آنجایی که خود را باورمند به ایرانی و تاریخ ایران باستان را با شاهپرستی و شاهدوستی یکی می گرفت

بر لبانشان روان بود، گرایش به کيستی ملی خود را با این " انترناسيونال"جهان ميهنی مارکسيستی می دانستند و سرود 
، زبان به از همين رو بود که برای نشان دادن رهائی خویش از بند مرز و نژاد و خاک و خون. آرمان در رویاروئی می دیدند

خوارشماری کيستی ملی خود و بویژه فرهنگ ایرانی می گشودند و از یاد می بردند که اگر نژاد و خون و خاک سازنده 
 گوهر بنيادین کيستی یک شهروند است، چه شهروند کشوری ،کيستی انسانهای واپسمانده و قبيله گرا باشد، فرهنگ

  .کوچک باشد و چه شهروند همه جهان
  

و است که پيروان این سه گروه پيش گفته هم امروز نيز زبان به ریشخند کسانی می گشایند که دم از گذشته از همين ر
اگر ایرانيان پيش از آمدن اسالم چنين «: با شادی کودکانه می پرسندتابناک فرهنگی ایران می زنند و افسوس کنان و 

  » و آنهمه سازه های هنری و فرهنگی برجای نماده استفرهنگمند و شهرآئين بودند، پس چرا چيزی از آنهمه کتابها 
راستی را این است که تاریخ این آب و خاک و چهار آفند بزرگ یونانيان، عربان، ترکان غز و مغوالن که با خود هربار ویرانی 

ین می خواستند، کار را بر نابودی و کشتار بهمراه آوردند، بهمراه پایورزی دینی فرمانروایان این سرزمين که همه چيز را برای د
  .خرده گيران آسان کرده است

  
یکی از رخدادهایی که بگومگوی فراوانی را از دهه های باز تا کنون در ميان اسالمگرایان و ایرانگرایان و همچنين تاریخ پژوهان 

یا نشانی از  سوزان را هر سه گروه پيش ناميده سخن گفتن از کتاب.برانگيخته است، کتابسوزان مسلمانان در ایران است
 آیا براستی چنين است؟.  و یا نشانی از اسالمستيزیدعربستيزی و نژادپرستی می دانن

 

: بخشهای پيشن گفتاوردی از ابوریحان بيرونی در پيوند با نابودی کتابهای ایرانی بدست مسلمانان آوردم که می گویددر 
 است که قتيبه ابن مسلم باهلی نویسندگان و هيربدان خوارزم را از دم علت اینکه ما از این اخبار بی خبر مانده ایم، این«

شمشير گذراند و آن چه مکتوبات از کتاب و دفتر داشتند همه را طعمه آتش کرد و از آن وقت خوارزميان امی و بی سواد 
  :  این باره می نویسد است که درابوالحسن مسعودي ،ي چهارم سده نيز گزارشی از تاریخ نگار عرب نای). 1 (»ماندند

 شان فراموش شده و آثارشان متروك مانده و فقط یلاز ياد برفته و فضا) ايرانيان (ايشان ، اخباریبه مرور زمان و از حوادث پياپ«
   : ناميده اند می نویسدجامعه شناسی ابن خلدون که او را پدر دانش ).2(» شد  از آن نقل ميیاندآ

سعد . را گشودند، کتابها و نوشته های دانشی آنان بدست ایشان افتاد) ایران(های پارس هنگامی که مسلمانان سرزمين«
پس عمر . بن ابی وقاص به عمر بن الخطاب نامه نوشت و فرمان او را در باره آن دانشها و آموختن آنها به مسلمانان جویا شد

هللا ما را به بهترین راه رهنمون شده است و اگر گمراهی اگر در آنها رهگشایی باشد، ا. آنها را در آب بشوی: او را باز نوشت
 از ميان رفت و )ایرانيان (پس به آب شستند و به آتش سوختند و دانش پارسيان. باشد، اهللا ما را از گزند آن بدور داشته است

  ).3 (»بدست ما نرسيد
 برای .اریخی این سرزمين یافت می شوندگزارشهایی از این دست در نوشته های تاریخنگاران نزدیک به همه دوره های ت

 همين رفتار مسلمانان را با کتابخانه "اخبار الحکماء"در ) ی بن يوسف شيبانیجمال الدين ابوالحسن عل( یابن قفطنمونه 
سده ها پيش از آن و هنگام فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی نيز چنين چيزی رخ داده بود و . اسکندریه گزارش می کند

 از همان روزگاران کهن بر اندیشمندان آشکار بود .انشمندان و مؤبدان ایرانی یا نابود گشته و یا به یونان برده شدندکتابهای د
 پس از 125-170(لوسيوس آپولئوس . که بخشهای سُترگی از فلسفه و اندیشه یونانی برگرفته از آموزه های زرتشت است

را پيرو آئين ) 4(سقراط و پالتون از فيلسوفان سرشناس یونانی چون فيثاغورس، دسته ای " آپولوگيا"در دادنامه خود بنام .) م
که فرزند یکی از شاگردان سقراط بنام سپينتاروس بود، پا را از .)  پيش از م370-300(آریستوکسنوس تارنتی . می داند" مغان"

امی گنجوی در شرفنامه خود که زندگانی گفتنی است که نظ. این فراتر می گذارد و فيثاغورس را شاگرد زرتشت می خواند
  :اسکندر مقدونی است، از چپاول کتابهاب ایرانی و بردن آنها به یونان یاد می کند و می نویسد

  
ارت چنان شد که آرند زودـــــاش / ی هر چه بودــــــ پارسهانبختــک  

ته دفتریـــکمتی ساخـــز هر ح / ر دریـهای سربسته از ه سخن  
انی به دیگر زبانـشت از زبـــــنب / ا ترجمانـــتاد بـــن فرسوناـــبه ی  

 
نابودی آفریده های هنری و فرهنگی و دانشی، از کتاب گرفته تا ساختمان و تندیس و نگارگری در سرزمين ما روندی پيوسته 

ریم، ولی همسنجی رفتارهای اگرچه ما باید به همه این داده های تاریخی بدگمان باشيم و آنها را دربست نپذی. داشته است
 هرکجا که نبردی بر سر دین یا .پایورزان در دوره های گوناگون تاریخی ميتواند ما را به دریافت درست تاریخ رهنمون شود

، )انقالب فرهنگی( کتابسوزان نازیها در آلمان، کمونيستها در چين .ایدئولوژی درگرفت، نخست کتابها سوختند و آنگاه انسانها
، نابودی سازه های باستانی در هرکجا که خشک مغزی و پی ورزی جای خرد و رواداری )بویژه دهه شصت(هللا در ایران حزب ا

 نابودی تندیسهای بودا در باميان و بدست جهادگران مسلمان سده بيستم، همه و همه در  همهرا گرفت، و دردناکتر از
آنچه که در سده بيستم شدنی است، بيگمان در سده هفتم ناشدنی «: ناشنواترین گوشها هم با صدای بلند فریاد می زنند

  »!نمی توانست باشد



برای رهانيدن مرده ریگ فرهنگی خود از دست ویرانگر   مابا دریافت چنين پيشينه ای است که می توانيم دریافت، چرا نياکان
تخت "ناميده شد، آتشکده آذرگشنسپ " سليمانمقبره مادر "مسلمانان بر آنها نامهای اسالمی می نهادند، آرامگاه کوروش 

پنداشتنی است که در دل خاک هر امامزاده ای در ایران، سازه ای از ایران ". مزار شریف"، آرامگاه زرتشت پيامبر "سليمان
و  ریگ فرهنگی ه اینگونه بود که پس از گشوده شدن ایران بدست مسلمانان بخش بسيار بزرگی از مرد. باشد نهفتهباستان

  :دانشی ما از دست رفت و این سرگذشت تنها ویژه ایران و ایرانيان نبود
دست شدند و  و مردم درآنها تهی درآنها فروپاشيد شهرنشينیگونه  چه گشوده شدند، بدست آنانبنگر به سرزمينهائی که «

، عراق عرب آن، و همچنين من بدین سان ویران گشت، مگر شماری اندک از شهرهایپس َی. آنها دیگرگونه گشتندزمينهای 
  )5(» نابود شد) ایرانيان(که در آن همه  آبادانيهای انجام یافته بدست پارسيان 

  
 از آن .نين است که نخستين تاریخهای نگاشته شده پس از اسالم نزدیک به دو سده پس از برآمدن آن نوشته شده اندچو

   :ند ادست
  ، .)خ.  ه201مرگ (الواقدی نوشته محمد ابن عمر واقد " کتاب المغازی* "
  می داند، .) خ.  ه147مرگ (که خود آنرا برگرفته از کتاب نابود شده ابن اسحاق . خ.  ه213بسال " سيره ابن هشام"* 
  و .) خ.  ه224مرگ (محمد ابن سعد ابن منيع البصری " کتاب الطبقات الکبير"* 
تاریخ " که برگردان پارسی آنرا بنام .)خ.  ه301مرگ (یزید الطبری محمد ابن جریر بن " تاریخ الرسل و الملوک والخلفاء"* 

  . می شناسيم" طبری
و تازه همين تاریخنگاران نيز گذشته سرزمين ما را از زیر آواری از ویرانی و تباهی برون کشيده اند و گاه چنان افسانه و تاریخ را 

د، ولی از یاد نبریم، اگر کتابسوزان مسلمانان بدان سان که در هم آميخته اند که آدمی در خرد ایشان دچار گمانه می شو
تاریخنگاران مسلمان و عرب نوشته اند رخ داده باشد، می توان دریافت که بسياری از فرهيختگان و مردمان دانشی از خود 

ته شوند، خود دست با کش" اباحه گری"و " ارتداد"در نزد آنان یافت شود و به گناه بددینی و " مجوس"ترس اینکه کتابی از 
نابودی کتابهای کهن خود گشوده اند، که برای نسل من این پدیده چندان بيگانه نيست، ما نيز در پگاهان سی و یکم خرداد 

سال هزاروسيصد و شصت هر آنچه را که از کتاب و روزنامه سازمانهای سياسی در نزد خود داشتيم، سوزاندیم، چندان که تا 
. ها را آکنده بودشهرياط خانه ها در چهارگوشه ایران دود بر آسمان می رفت و بوی کاغذ سوخته هوای هفته ها هنوز از ح

پس بر طبری و طبریها نمی توان خرده گرفت که چرا چنين ولنگار و شلخته نوشته اند، آنان با نگاشتن همان کتابهای پر از 
  :، طبری خود در اینباره می نویسداندردوخته و بما رسانيده کاستی، تاریخ تکه و پاره ما را َب

بينندۀ کتاب ما بداند که بنای من در آنچه آورده ام و گفته ام بر راویان بوده است و نه حجت عقول و استنباط نفوس، به جز «
اب ما نه استدالل و نظر، وخبرهای گذشتگان که در کت اندکی، که علم اخبار گذشتگان به خبر و نقل به متأخران تواند رسيد،

 )6(» هست و خواننده عجب داند یا شنونده نپذیرد و صحيح نداند، از من نيست، بلکه از ناقالن گرفته ام و همچنان یاد کرده ام
  

نبود .  تاریخی باز گذاشته استپنداربافيها و کالهبرداریهایاین کمبود آشکار در کتابها و نوشته های تاریخی راه را برای 
پاسخ به آنها گاه ک به زمان رخدادها نوشته شده باشند، پرسشهای بيشماری را پدید آورده است که کتابهای کهنی که نزدی

تاریخ هر کشوری پرسشهای بی . این پدیده ویژه کشور ما و تاریخ این سرزمين نيست.  شگفت آورتر استپرسشاز خود 
. س تر برویم، بر شمار این پرسشها افزوده تر می گرددخوانندگان آن می نهد و هرچه در تاریخ َپپاسخ فراوانی را در پيش روی 

تا نمونه ای آورده باشم، هنوز که هنوز است ساخت اهرام سه گانه جيزه، سازه های باستانی آزتک و مایا و فنآوری پيشرفته 
 بازگشایی کرد، پس نمی توان از نگرگاه دانش باستانشناسی به آسانی  رامردمان شهر سوخته در ایران و نابودی یکباره آنان

در اینجا کسی مانند اریش فون دنيکن پای به ميدان می نهد و می گوید چه پيدایش و چه نابودی چنين سازه هایی جز 
را نيز گواهی بر این ) کتاب حزقيال(او حتی بخشی از تورات . بدست مردمانی کيهان نورد نمی توانسته است انجام بگيرد

.  است که کتاب حزقيال موبمو داستان فرودآمدن کشتی کيهان نوردان به زمين را بازگو می کندانگاشت خود می داند و بر آن
دلی از این کيهان نورد پندارین را نيز ساخت، تا انگاشت فون زقيال ُمحگفتنی است که یکی از مهندسين ناسا بر پایه کتاب 

  .دنيکن را استوارتر کند
  

سده ها و هزاره های گذشته را پی ریخنگاری پيوسته که در آن بتوان رخدادهای کمبود نوشته های تاریخی و نبود یک تا
اگر ما در سده های سوم تا پنجم پس از اسالم در ایران با اندیشمندانی . گرفت، به تاریخسازیهای گاه کودکانه انجاميده است

ه های پس از آن و تا به امروز در هر نسلی با روبروئيم که در نوشتار و گفتار و کردار بر راه دانش و خرد رفته اند، در سد
  . پنداربافان و گزافه گویان روبرو بوده ایم

اگر بپذیریم . یکی از کسانی که در راه بازسازی تاریخ ایرانزمين رنج فراوانی برخود هموار کرده است، فردوسی توسی است
آنگاه خواهيم دید که فردوسی در درازای سی ) وان استبگو مگو در این باره فرا(که همه آن شصت هزار بيت از خود او است 

برای کسی که خداوندگار سخن پارسی . سال، هر سال دوهزار بيت و هر روز پنج تا شش بيت از شاهنامه را سروده است
است، ای بسا بخش سنگين و سترگ که چنين زمانگير و سخت بوده بشمار می آید، بی گمان این سرایش شاهنامه نبوده 

  .ر او همانا گردآوری کتابهای بازمانده، پژوهش بر سر راست و دروغ آنها و بازگرداندن آنها از پهلوی به پارسی بوده باشدکا
  

یک چالش یکسدوپنجاه  را دنباله  بر سر این پرسماناز آنجا که سخن ما بر سر کيستی ملی است و من چالش امروزینمان
یکی از کتابهای . ی دانم، از تاریخسازیهای پيش از دهه های روشنگری درمی گذرمساله و در دنباله چهارمين نوزائی ملی م

در باره پيدایش این کتاب هنوز گفتگو فراوان . است" دساتير"برساخته که سایه خود را تا بروزگار ما گسترانيده است، کتاب 
را نوشته و آنرا کتاب ) جمع عربی: ورهادست( دساتير  بروزگار صفویاناست، ولی گفته می شود که مؤبدی بنام آذرکيوان

 و از پس از آن کسی بنام مالفيروز این کتاب را به هند می برد. آسمانی پيامبری باستانی بنام ساسان پنجم ناميده است
 بنيانی  وسدبسيار ایرانگرا بود، این کتاب در آنجا بچاپ می ر)  با مادری ایرانیو بویژه اکبرشاه(آنجایی که دربار گورکانيان هند 

نه تنها اندیشگران دوره روشنگری، که . شده استبرای گمراهيهای فراوان می شود که دامنه آنها تا به روزگار ما کشيده 
که نویسنده آنها را (سرایندگانی چون ادیب الملک فراهانی و فرصت شيرازی و شيبانی نيز از واژگان ساختگی این کتاب 

که عربی است، هم امروزه " عکس"بجای " فرتور"برخی از این واژه ها مانند . می گرفتندبهره ها ) پارسی سره می دانست
  . نيز در نوشته ها یافت می شوند

  
" نامه خسروان"یکی از کسانی که از این کتاب بهره فراوان گرفته است، شاهزاده جالل الدین ميرزای قاجار است که در 

پادشاهان «: ا در هم آميختن افسانه و تاریخ در باره ایران پيش از اسالم می نویسداو ب. گریزهای فراوانی به دساتير می زند
! »آبادیان، جيان، شائيان، یاسائيان، گلشائيان: کشور ایران به هم داستانی پارسيان تا هنگام یزدگرد شهریار پنج گروه اند



ای نگاشته شده بر پایه دانشهای نوین است، اش یکی از نخستين تاریخه" آئينه سکندری"حتی ميرزا آقاخان کرمانی که 
  . اینجا و آنجا آرزوهایش را بجای رخدادهای تاریخی می نشاند

 
وارنگ کوروش و  از نامه نگاریهای عمر و یزدگرد سوم تا پندنامه های رنگ. این داستان را تا بروزگار ما می توان پی گرفت

 18" (یافتن فنآوری قایچه های پرنده در ویرانه های دژ الموت"ری از داریوش و خشایارشا گرفته، تا گزارش روزنامه همشه
پنداربافی در باره گذشته کشوری که تاریخ راستين آن به آتش نادانی و خشک مغزی سوخته است، ) مرداد هشتاد و سه
  . گویا پایانی ندارد

  
پيام آوران رهائی مردم ایران زمين می دانند و در سربازان عرب را این تنها یک رویه داستان است، اگر مسلمانان باورمند که 

تاریخ نویسان مسلمان برای . این راستا برای ما افسانه ها می بافند، ما نيز هر گز در پذیرفتن این افسانه ها درنگ نکردیم
ربازان ایرانی با سخن می گویند که در آن س" ذات السالسل"نشان دادن بيزاری ایرانيان از پادشاهی ساسانی از نبردی بنام 

زنجير بهم بسته شده بودند تا از برابر دشمن نگریزند، و ما هيچگاه به این نيندیشيدیم که شاید آن سربازان نگونبخت که از 
  ).7( از دشمن روی نگردانند  بميرند، ولی تادربار تيسفون نااميد شده بودند، خود را با زنجير بيکدیگر پيوسته بودند

ستم بروزگار ساسانيان را نشان دهند، افسانه انوشيروان و کفشگری را برساختند که گفته بود اگر پسرش برای آنکه ژرفای 
ما از ستم انوشيروان . خواندن و نوشتن بياموزد و در جرگه دبيران درآید، او هزینه جنگ با روميان را به تنهایی خواهد پرداخت

 که معه ایران بروزگار ساسانيان چنان از ستم و نابسامانی در رنج بوددر شگفت شدیم و هرگز از خود نپرسيدیم که اگر جا
چنان دارا و توانگر بود که می توانست هزینه یک ، چگونه یک کفشگر فرزند یک کفشگر نباید خواندن و نوشتن می آموخت

در " بيل گيتس"د کسی مانند جنگ را به تنهایی بپردازد؟ گفتنی است که اگر این داستان را راست بپنداریم، این کفشگر بای
روزگار ما بوده باشد، با کارخانه هایی زنجيره ای و فرامليتی و فروش سدها هزار کفش در سال در سرتاسر جهان شناخته 

   ! شده آنروز
  

 در نابودی گسترده کتابها و آفریده های هنری و فرهنگی در سده نخستين برآمدن اسالم تاریخنگاران را بر آن داشته است که
آغاز "یکی از این پژوهشها کتابی است بنام . تاریخ رسمی و شناخته شده تاکنونی سرزمينمان دست به بازنگری بزنند

من بررسی انگاشتهای آمده در این کتاب را به زمانی ).  8" (ناروشن، پژوهشهای نوین در پيدایش اسالم و تاریخ آغازین آن
نویسنده بخش به گمان .  ای از آنچه را که به کشورمان باز می گردد، بازمی نویسمدیگر وامی گذارم و در اینجا تنها چکيده

پس از شکست خسروپرویز از هراکليوس خاندان ) 9" (نگاریها و سکه نگاریها-تاریخ آغاز اسالم در سنگ"نخست این کتاب 
به همانگونه ای که پيشتر (وریه داد، ساسانی دچار فروپاشی شد و جای خود را به شاَهکان عرِب ایرانی در ميانرودان و س

. و برای ایرانيان تنها یک خاندان شاهی جای خود را به خاندانی دیگر داده بود) اشکانيان جای خود را به ساسانيان داده بودند
 ایرانيان  ونشسته بودبگفته ُفلکر پوپ نویسنده این بخش، آئين زرتشتی در این روزگار در برابر آئين مسيحی سوریائی بازپس 

مسيحی که بسياری از آنان عربان ميانرودان و سوریه می بودند پس از برافتادن ساسانيان که نگاهبانان آئين زرتشتی بودند 
که (دست به ساماندهی دینی مسيحی گری خود زدند ) که سه گانه پرست بود(برای رویاروئی با مسيحی گری رومی 

پوپ بر پایه دانش . ، جامه ای دینی نيز بپوشانندپيوسته سياسی خود با روميان، تا بتوانند بر نبرد )یگانه پرست بود
که (سکه خوانی، و  با آوردن نمونه هایی از سکه های روزگار معاویه و عبدالملک مروان / یا سکه شناسی " نوميسماتيک"

 این سخن می رسد که کسی بنام از سيستان و کرمان و دارابگرد به) خود را ایرانی و جاینشين ساسانيان می دانستند
سوریائی بودند که شاخه ای یکتاپرست از -محمد هرگز در جهان نزیسته است و این ایرانيان مسيحی شده با پيشينه عربی

دین مسيح را برگزیدند و آنرا به دین رسمی ایران فرارویاندند و سپس تاریخنگاران سده های دیرتر تاریخی برساختند و پيشينه 
پوپ بر آن است که گسترش آئينی . کان عرب را، بویژه در چهره خالد بن وليد، به عربان نبطی مکه و مدینه رسانيدنداین شاه

 باختر به خاور، که از دل سرزمينهای خاوری ایران مانند کرمان  ازکه امروزه اسالم خوانده می شود، نه از جنوب به شمال و نه
یا " محمد"مسيحيانی باورمند بودند و  داده است و هم معاویه و هم عبدالملک و سيستان به ميانرودان و عربستان روی

نامی برای عيسا مسيح بوده است، که در دیدگاه " محمدون"آنگونه که بر سکه ها و سنگنبشته ها نگاشته شده است 
 پارسی هب" (محمدون" یا "محمد"پس . مسيحيان نستوری ميانرودان و سوریه نه فرزند، که فرستاده خداوند بشمار می رود

نامی برای عيسای ناصری است، که در دیدگاه نستوریان گوهری این جهانی دارد و فرستاده خدا بر ) ستائيده، ستایش شده
  . زمين است

  
ولی در . یک پژوهش دانشگاهی است که انگاشتهایی نوین در باره پيدایش اسالم پيش روی ما می نهد" آغاز ناروشن"

نجا که جمهوری اسالمی دشمنی کورکورانه ای با گذشته پيش از اسالم دارد، می توان به چشم دید که در نبود کشور ما از آ
اگرچه تاریخسازی در این سه دهه . پایه، چگونه راه برای هرگونه انگاشتی باز می شود- یک تاریخنگاری پيوسته و دانش

ا در این رشته آزموده اند، استاد بی همتای تاریخسازی بازاری گرم و شکوفا داشته است و کسان بسياری بخت خود ر
مردمفریبانه و بدون پشتوانه دانشی کسی نيست جز نویسنده ای که نورالدین کيانوری او را ناصر بناکننده می نامد و نوشته 

 ستيز جمهوری اسالمی از آنجایی که سردمداران ایران.  قرآن می دانند آیه های ایران ستيزان همچون وهایش را قبيله گرایان
از سوی دیگر از تاریخ ساختگی او به یک اندازه بهره می گيرند، گذر کوتاهی از یکسو و چهره های دانشگاهی هویت طلبی 

  بر این پدیده بی مانند رویزیونيسم تاریخی خواهم داشت،
  

   .بر ناصر پورپيرار
  
  

  ...دنباله دارد 
  

 بخشهای پيشين در تارنگار  "هِمسَتگان"
  . می توانند دیگر نوشته های مرا نيز در این تارنگار بيابند گرامیخوانندگان
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