
یادداشت سردبیر

در آن سال هايي كه راه طوالني محل كار تا منزل را با سرويس اداري رفت و آمد مي كرديم، 
فرصتي براي گپ و گفت پيش مي آمد؛ به ويژه در آن ايام كه هنوز گوشي هايي وجود نداشت 

كه هر كس سر در الك و اليك! فرو برده باشد!
روزي از روز هــا، يكي از همكاران اظهار داشــت »من كتابي آمــاده چاپ دارم كه در آن 
نشان داده ام، يازده سلسله از سلسله هاي تاريخ ايران، ترك بوده اند.« من تا آن زمان كمتر 
به اين نكته توجه داشتم كه مي توان به تاريخ، اين گونه نگريست. از حرف او تعجب كردم. 
جا خوردم و به فكر فرو رفتم. گرچه »قوميت گرايي« و تكيه بر مفاخر بومي را فراوان ديده 

بودم و برايم چيز غريبي نبود.
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از آن پس، از اين دســت موضوعات فــراوان ديدم كه در اينجا نمونه هاي ديگري را بيان 
مي كنم. چند ماه پيش، خبر رســيد كه شاگردان يكي از اســتادان پيش كسوت دانشگاه 
اصفهان بر آنند كه براي ايشان بزرگداشتي بگيرند و از او تجليل به عمل آورند من هم اخبار 
آن را پيگيري مي كردم. سرانجام روز موعود رسيد و مراسم برگزار شد و خبرهاي آن لحظه 
به لحظه از طريق يك گروه در فضاي مجازي اطالع رساني مي شد. در آن مراسم، وقتي نوبت 
به اســتاد رسيد تا ســخنراني كند، به تفصيل و با شور و حرارت، دربارة »اهميت اصفهاني 

بودن«! سخن گفت. استادي كه بيش از نيم قرن تاريخ خوانده، نوشته و آموخته بود!
نمونه اي ديگر: چندي پيش براي انجام مصاحبه و نيز شــركت در مراسم رونمايي از يك 
كتاب، به يكي از شــهرهاي كردســتان رفته بودم. در مراسم رونمايي، شرايطي پيش آمد 
كه من هم مي بايست قدري سخن مي گفتم. در صحبت هايم به اين نكته اشاره داشتم كه 
»جايگاه تاريخ عثماني در تاريخ تركيه، شــبيه جايگاه هخامنشيان در تاريخ ايران است« و 
توضيحاتي در اين ارتباط. بي خبر از اين، كه اين سخن، در دل برخي از حضار، شوري به پا 
مي كند! پس از پايان مراسم، يكي از ايشان كه مردي تحصيل كرده و دنياديده بود، نزديك 
آمد و باب ســخن را گشود. در ابتدا منظور و مقصود او را در نمي يافتم، اما كم كم دريافتم 
كه نسبت به گفته هايم معترض است و از اينكه، به زعم او، جايگاه مادها را در تاريخ ايران، 
مورد بي ِمهري قرار داده ام شكايت دارد. در فرصتي ديگر نيز، يكي ديگر از اهل فضل آن ديار، 
درباب وحشي گري و خشونت هخامنشيان داد سخن داد و پيدا بود كه مي خواهد به نگارنده 

پاسخي داده باشد. نيز در اين سفر مكرر شنيدم كه »مادر كوروش، يك كرد بوده است«.
در ســفري ديگر به استان فارس، اســتاد احمد فروغ بخش اظهار مي داشت كه برخي از 
جوانان آن ديار، ميان چهره و به طور كلي ساختار جسماني خود با نقش برجسته هاي تخت 
جمشــيد ارتباطي مي بينند و مدعي اند از نسل پادشــاهان هخامنشي اند! شنيده ام كه در 

لرستان نيز برخي خود را به »گوتي ها« منتسب مي كنند.
با خود مي انديشــم، به كجا مي رويم؟ در چنين فضايي، كه تحصيل كردگاني از هر قوم 
نيز بدان دامن مي زنند ما به كجا خواهيم رســيد؟ آيا اين حرف ها، هوّيت ملي ما را مختل 

نمي سازد و اساسًا وحدت  ملي را در معرض خطر قرار نمي دهد؟
اساســًا در دنيايي كه از يك ســو جهاني شــدن رو به گسترش اســت و از سوي ديگر 
روشــنفكران هر ملت، نداي هوّيت ملي سر مي دهند )تا بين اين دو اعتدالي ايجاد كنند( 
و برنامه هاي گوناگون براي وصول به وحدت ملي در ســر مي پرورانند و اقوام هم ريشه هاي 
محلي خود را جست وجو مي كنند، چگونه مي توان بين اين سه ]جهاني شدن، هويت ملي 

و هويت قومي[ تناسبي معقول برقرار كرد؟
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