
  شهرَبراز
  و فرهنگ ايران زمينی تاريخ هايی درباره يادداشت

  

共享  举报滥用情况  下一个博客» 创建博客  登录

  ی تاريخ ايران  اشپيگل دربارهی نامه ويژه

 ٢٠١٠/اپريل/١٢ - ١٣٨٩/فروردين/٢٣دوشنبه 
 

 چاپ هايی های اخير رسم شده است که کتاب در اروپا و امريکا در سال
های پيچيده يا دراز را به  های گوناگون موضوع شود که در زمينه
برای همگان !) و گاه غيرمفيد( فشرده و مختصر صورت خالصه و

ی  ی جامعه  بيشتر برای ذائقهها برخی از اين کتاب. کنند منتشر می
 زيادی شود که مردم وقت مصرفی و زندگی سوپرمارکتی توليد می

کنند و از آن سر » تجربه«ندارند و از سويی دوست دارند همه چيز را 
در ... «بينيد مانند  هايی می برای نمونه شما مجموعه کتاب .دربياورند
 for(» ها برای خنگ... «، » ساعت٢۴در ... «، »يک هفته

Dummies(...روشن است که با خواندن. ، و مانند آن 
اما دست کم . توان مدير خوبی شد نمی» مديريت در يک هفته«کتاب 
 . اند شود که با مديريت آشنا شده  میای خيالشان راحت عده
 

ی تاريخ ايران  ای درباره نامه  ويژهی آلمانی اشپيگل به تازگی مجله
عنوان اين . اندازد  میها منتشر کرده است که آدم را ياد همان کتاب

 خداساالری ايران از ابرقدرت باستانی تا: تاريخ«: نامه چنين است ويژه
 Geschichte: Persien Supermacht der(» ُماليان

Antike, Gottesstaat der Mullahs .(١۵٠نامه  اين ويژه 
 تاريخ  صفحه١۵٠توان در  دانم چه گونه می صفحه دارد و من نمی

من هنوز اين شماره از . ايران از هخامنشيان تا امروز را بررسی کرد
دانم اما عکس روی جلد خود  ام و زياد هم آلمانی نمی  نديدهاشپيگل را

 : باشدتواند گويای محتوای آن می

Monday,
April 

12,2010

 درباره
 هرگونه استفاده از*** 

جستارهای اين وبالگ تنها پس 
ی نوشتاری  از دريافت اجازه

 نام و ذکر نشانی وبالگ و) کتبی(
. آزاد است) شهربراز(نويسنده 

***  
 

 کجاست؟شهربراز چيست؟ کيست؟
فرهنگ | ی پارسی پديا ويکی
|  انگليسی یپديا ويکی|  دهخدا
  بيشتر

 بازديدشمار
 - ١٣٨٧/تير/٢٢ از شنبه 

  ٢٠٠٨/جوالی/١٢
free counter  

 زمزمه
 لشکر زمستان، نوروز بر

 نامدار
ست رای تاختن و قصد  کرده
 کارزار

ی چهارم  سده(منوچهری دامغانی 
 .)دهم م./خ

 بندی موضوعی دسته
  (87) ادبيات

  (9) تاجيکستان
  (118)  باستانتاريخ
  (74)  معاصرتاريخ
  (56)  ميانیتاريخ
تفريح (17)
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مارچ  -ی تاريخ ايران  ی اشپيگل درباره نامه عکس روی جلد ويژه
برای آگاهی بيشتر روی عکس کليک . ( خ١٣٨٩فروردين ./  م٢٠١٠
 ).کنيد
 

 : جلدی روی ترجمه

 تاريخ
 خداساالری] تا[ابرقدرت باستانی، ] از: [ايران
 ماليان
 ی جهنم کننده اختراع: زرتشت
 در باغ زبان: شعر

  (7) خاقانی
  (81) روزانه
  (148) زبان
  (9) سعدی
  (3) غرولند

  (31) فردوسی
  (108) فرهنگ

  (13) فيلم
  (84) آتاب
  (9) موسيقی
  (14)  گنجه اینظامی
سازی واژه  (25)  

  (37) پانترکان

 بايگانی
▼  2010 (14) 

▼  April (4) 
ی  اشپيگل دربارهی نامه ويژه  

  تاريخ ايران
   و صحاح العجمصحاح الفرس

   يا خط عربیخط پارسی
  ! نيست؟نوروز ايرانی

►  March (3)  
►  February (3)  
►  January (4)  

►  2009 (113)  
►  2008 (190)  
►  2007 (150)  
►  2006 (27)  
►  2005 (8)  
►  2004 (5)  

 پيوندها
 زبان

  فرهنگ دهخدا
 شورای گسترش زبان

  پارسی
ی دکتر محمد  نامه واژه

  حيدری ماليری
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  وگو با شاهزاده رضا پهلویگفت: شاه در تبعيد

 
 را گذاشته و سپس بينيد از يک سو عکس کورش همان طور که می

نقاشی نبرد داريوش سوم هخامنشی با اسکندر مقدونی و در کنار آن 
ی چشمی به تاريخ   آيت اهللا خمينی آمده است که انگار گوشهعکس

 زير هم از راست محمدرضا پهلوی و در. شاهنشاهی هخامنشی دارد
  .آمده است] تخت جمشيد[=فرح ديبا و نقاشی پارسه 

 
ی  همين مجله)  م٢٠٠٩/  خ١٣٨٨(به ياد داريم که تابستان سال گذشته 

ی کورش را فريب و تبليغات  ی جنجالی خود استوانه  مقالهاشپيگل در
.  شاه ايران سازمان ملل را گول زدحکومت پهلوی خواند و گفت که

 به پايش بيفتند کرد که کورش حاکم خونريزی بود که مردم را وادار می
پايه داد اما به   به اين ادعاهای بی مستدلیپاسخدکتر کاوه فرخ ... و 

های   فرهنگی ايران آماج حملهخاطر اين دفاع از ميراث تاريخی و
 شدند که يعنی برخی آقايان اروپايی ناراحت. شخصيتی و اينترنتی شد

ی تاريخ خودشان  دهد درباره چه طور يک ايرانی به خودش حق می
 . در برابر ما حرف بزنداظهار نظر کند و

 
 : نامه برگرديم به همين ويژه

 
 رايج و گسترده است و حتا خود ما ايرانيان نيز بسيار اين اشتباه بسيار
 ايران را از دوران هخامنشيان آغاز دهيم که تاريخ آن را انجام می

را ) عيالم(گيريم و ايالم   میيعنی دوران پادشاهی ماد را ناديده. کنيم می
 تاريخ ما حال آن که اين هر دو بخش مهمی از. کنيم هم فراموش می
  .اند گيری دولت هخامنشيان تاثير فراوانی داشته هستند و بر شکل

 
های اروپايی و امريکايی با کنار هم قرار  نکته در اين است که رسانه

» استبداد شرقی«ای  با تصوير کليشه - ايران باستان دادن
هايشان  ها و مدرسه ها و کتاب  فيلمکه همواره در» دموکراسی يونانی«و 

 وايسهوفر نيز آن شود و در همان جريان سال گذشته يوزف تکرار می
 ی شاهان شرقی خودکامه و کورش نيز مانند همه«را تکرار کرد که 

فرهنگ پارسی به 
انگليسی به  /انگليسی 
 پارسی به پارسی / پارسی 
های  شناسی واژه ريشه

  انگليسی
های  نامه واژه

  انگليسی/فرانسه
  غيرايرانی -ها  معنای نام
  ايرانی -ها   ناممعنای
  دين

های  اوستا و ديگر نوشته
  زرتشتی

کتاب مقدس 
  )Bible(مسيحيان /يهوديان
  قرآن

  تاريخ و فرهنگ
  ی ايرانيکا نامه دانش

دکتر  -پايگاه تاريخ ايران 
  خنجی
دکتر  -ی ساسانيکا  پروژه
   دريايیتورج

 ريچارد نلسون پايگاه استاد
  فرای

  وبگاه دکتر کاوه فرخ
های ايران  کانون پژوهش

  باستان
 تبديل تقويم
  ميالدی/قمری/خورشيدی

 ايران و جهان در تاريخ
  چنين روزی
  آذرگشنسب

  بنياد فرهنگ ايران
  بنياد نيشابور

  ی نجات پاسارگاد کميته
   ثافب فروبگاه مرتضی

  کتاب
-گرايان و آذربايجان  ترک پان

  دکتر کاوه فرخ
 کاميابی: اصالح زبان ترکی

  جفری لوييس -آميز  فاجعه
های شاعران  ديوان: را ری

  بزرگ
های  ديوان: پرسوپيديا
   بزرگشاعران
سرايان   سخنآثار: گنجور
  گو پارسی
ی  شاهنامه: سنت-ری

فردوسی، ديوان شمس، 
افظ د ات غزل
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ای  ی هسته و وضعيت سياسی ايران امروز و مسئله -» خونريز بود
فرستند و راه  سازی مخاطبان خود می  برای گمراههای فراوانی پيام... و 

ی ما ايرانيان به  حال آن که همه .کنند های سياسی را باز می سوءاستفاده
 روزهای خوبی آگاهيم که حکومت جمهوری اسالمی ايران از همان

ی خود را  نظر و برنامه -ها و ديگران  ای به همراهی توده -نخست 
دانيم هرگز به طور   تاريخ باستانی ايران آشکار کرد و میی درباره

ای نسبت به اين بخش از   همدردیرسمی هيچگونه احساس نزديکی و
 شد که نام حتا همين سال گذشته تصميم گرفته. تاريخ ما نشده است
ها حذف شود، پارسه و ديگر آثار  های تاريخ مدرسه پادشاهان از کتاب

حتا .. های به جا مانده از دوران کفر و ستم خواندند و   را نشانهباستانی
 آثار آن دوره به هر راه ممکن هستند مانند درصدد از ميان بردن

بينم که تکرار کنم ناديده   نمینيازی... (ساختن جاده و سد و هتل و 
از اسالم،  گرفتن هر بخشی از تاريخ ايران چه پيش از اسالم چه پس

چه پيش از انقالب و چه پس از انقالب نگاه سالمی و رويکرد درستی 
تمام . تاريخ پيشااسالمی همان قدر مهم است که تاريخ پسااسالمی .نيست

 ...) کيستی ما نقش دارنداينها در ساخت هويت و
 

ی  نامه  به معرفی اين ويژهپايگاه راديو فرداآقای فرج سرکوهی در 
نامه را به اشتباهی يا  وی عنوان ويژه .اشپيگل پرداخته است

. ترجمه کرده است »ابرقدرت باستانی تا دولت خدايی: پارس«عمد 
را » ماليان«را گذاشته و » پارس«عنوان » ايران«يعنی به جای 

با درستی اين عنوان کار ندارم اما در ترجمه بايد .  کرده استحذف
نام ) شايد به اشتباه(در متن گزارش هم .  داشتدقت و امانت را در نظر

 فراگنل نوشته شده بود که به صورت) Bert Fragner(برت فرگنر 
 در تمام گزارش آقای سرکوهی، به جای. اکنون درست شده است

 .آمده است که اشتباه است» پارسيان«ايرانيان 
 

»  معتبرترين نشريات آلمان و اروپااز«وی در معرفی اشپيگل آن را 
نگاری  ی روزنامه  زمينهی اشپيگل در بايد پرسيد اگر مجله. خوانده است

به  - تاريخی ی های سياسی روز اروپا معتبر است آيا در زمينه و مسئله
ای تلويزيونی  نيز معتبر است؟ اگر به فرض شبکه -ويژه تاريخ ايران 

ی اخترشناسی هم پخش  ی ورزش معتبر است هرچه در زمينه  زمينهدر

 معنوی و ديوان مثنوی
 ی تصوف  شمس در کتابخانه

 -ی گوتنبرگ  پروژه
   رايگانی آتابخانه
  های رايگان پارسی آتاب
٢ - های رايگان پارسی آتاب

 
  ها وبالگ

 های کانون پژوهش
دآتر جليل  -شناختی  ايران
  خواه دوست
های  يادداشت -سخن 

   خطيبیابوالفضل
دکتر محسن  -سرای زبان 

  حافظيان
های ايران  ارتش -اسواران 
  باستان

  وبالگ روزنامک
  رضا مرادی غياث آبادی

 شاهين دکتر -نامه  ايران
  سپنتا

Persepolis 
Fortification Archive 

Project  
  آسمانه ايران کهن

 تاريخ و فرهنگ ايران
  داريوش احمدی -باستان 

تاريخ و فرهنگ ايران 
  وبالگ قديمی -باستان 

 -کارزار با پان ترکيسم 
  ياشاسين ايران
  شمس تبريز

ايرانيست در  تريبون آزاد پان
  خوزستان
  رامين -جام جم 

وبالگ محمد  -سحرگاهان 
  )سحر. م( چيمه جاللی

  آرزو رضايی -مينوی خرد 
  حميد حياتی -لوگوس 

آريا ( زبان و ادبيات فارسی
  )اديب
   دانای توسسرای
   تاجيکانايران،
وبالگ  - دانند عاقالن

  اميرحسين شالچی
  آذرآبادگان من

  فصلنامه ی فروزش
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ی  در زمينه) مانند يوزف وايسهوفر( اگر کسی کند معتبر است؟ حتا آيا
 هخامنشيان نيز معتبر ی آشورشناسی کارشناس است نظرهايش درباره

 است؟ 
 

 :نويسد آقای سرکوهی می

شناسی به شجاعت  که در جهان ايران -فراگنر 
 در اين -ای شهره است  فکری و نقد مفاهيم کليشه

مصاحبه با اشاره به پيوند فرهنگ ايرانی با 
 باستان، بر فرهنگ اقوام هندواروپائی در دوران

نگری دوبنی و تقابل مطلق شده  آن است که جهان
فراگنر .  پارسيان استخير و شر از ابداعات

 پارسيان بودند که شيطان را خلق«: گويد می
 ».کردند

 
پرفسور فراگنر در اين مصاحبه برداشت 

 حقوق بشری منشور ای را درباره محتوی کليشه
طلبد و برداشتی  کورش هخامنشی به چالش می
 هخامنشی از جمله را که کورش و ديگر شاهان

امپرطوری «داريوش اول را از بنيادگذاران 
 .کند داند، نقد می می »هويت ايرانی«و » ايران

 
اما . ای نيز  کليشههای داشتن شجاعت فکری ستودنی است و نقد مفهوم

ی   بازنشستهآقای فرگنر استاد. ی آن را هم داشت برای نقد بايد مايه
شناسی  آلمان است که از نظر ايران) Bamberg(دانشگاه بمبرگ 
ی معرفی اين دانشگاه  در صفحه. ای نيست شده  شناختهچندان دانشگاه

 کالج بوده و از همان سال عنوان  خ١٣۵٨./ م١٩٧٩آمده که تا سال 
 نام برت فرگنر من در کتابفروشی برخط آمازون هم. دانشگاه يافته است

های تاريخی انگليسی چيزی از ايشان به  وجو کردم و در کتاب را جست
هايی هم که به زبان آلمانی از ايشان منتشر شده  در کتاب.  نيامددست

بيشتر اين . ی دوم يا سوم بود  نام او نويسندهاست در بيشتر موردها

 پارسی را پاس بداريم

  
  تهاجم به هويت ايرانی

نام زبان ما به انگليسی 
Persianيا  Farsi: چيست

  ؟
  شترمرغ زبانی

سرای زبان : مان پارسی
  پارسی

  ويندوز پارسی مايکروسافت
  مرورگر فايرفاکس پارسی
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نگاری  تنها تک. اند نگاشته شده . م١٩٨٠ و ١٩٧٠ی  ها هم در دهه کتاب
)monogram (م١٩٧٩ که از او پيدا کردم کتابی است که در سال  /.

 :منتشر شده است و عنوان آلمانی آن چنين است.  خ١٣۵٨
 

Persische Memoirenliteratur als Quelle zur 
neueren Geschichte Irans  

 
های پارسی به عنوان منبع در تاريخ ايران  نويسی خاطره« يعنی
شود اين کار ربطی به تاريخ   ديده میآن طور که از عنوان. »امروز

 ادعا که برت فرگنر در بنابراين به نظر من اين. ايران باستان ندارد
 اثر شناسان فرد معتبری است زياد درست نيست زيرا هيچ جهان ايران

جستجو در . ی نخست آن باشد در دست نيست معتبری که او نويسنده
 . دهد ی مشابهی به دست می  نيز نتيجههای گوگل بخش کتاب

 
 سراغ خود ادعای ايشان کنيم و به پوشی می از اين موضوع چشم

 گفتم ايرانيان باشد» پارسيان«نخست اين که اگر منظور از : رويم می
اگر هم منظور برت . که آقای سرکوهی اشتباهی ترجمه کرده است

 همان هخامنشيان باشد مفهوم خير و شر از باورهای فرگنر از پارسيان
ی مری بويس و  به گفته. ( استديرين ايرانيان و پيش از هخامنشيان

 سرشناس هستند شناسان برجسته و که هر دو از ايران -گراردو نيولی 
١٣٠٠زمان زرتشت دست کم  -و اثرهای فراوانی از ايشان منتشر شده 

دوم .)  سال پيش از هخامنشيان بوده است٧٠٠ پيش از ميالد يعنی سال
های  بينی و دين بلکه در جهان»  را خلق نکردندپارسيان شيطان«اين که 

 لزوما با شيطان و ابليس در ايرانی مفهوم اهريمن وجود داشت که
 . های سامی يکی نيست دين
 

نبودند چه » امپراتوری ايران« بنياگزار اگر کورش و داريوش يکم
پال؟   آشور بانی؟ سناخريب؟]النصر بخت[=کسی بود؟ نبوکدنضر 

 رامسس؟ اسکندر مقدونی؟ يا شايد فتحعلی شاه قاجار؟ 
 

را به نقل از آقای سرکوهی » شناس ايران« از سخنان اين بخش ديگری
  :خوانيم می
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از منظر پرفسور فراگنر مفهوم هويت ايرانی و 
 هخامنشی و اشکانی مطرح ايران به دوران

نبود، واژه ايران برای نخستين بار به دوران 
- مفهوم ايران چون واحد جغرافيايیساسانيان و

سياسی مستقل نخستين بار به دوران حکومت 
 . مغول بر ايران مطرح شدسالطين

 
 پرفسور فراگنر در مصاحبه با اشپيگل نظريات

ای را در باره هويت ايرانی،  انگيز و نقادانه بحث
 و توسعه زبان اسالم و عرفان ايرانی، روند رشد

دری پس از اسالم، شعر کالسيک فارسی، 
 مدرنيته در ايران انقالب اسالمی و نسبت سنت و

 .کند امروز مطرح می

 
گويند در  گيرند آن است که می  کورش میی ايرادی که برخی به استوانه

 انتظار دارند اين يعنی. نام برده نشده است» حقوق بشر«آن از 
 محتوای آن مهم. ی کورش آمده باشد اصطالح با همين شکل در استوانه

يعنی در زمانی که آشوريان به ويران کردن و کشتار همگانی . نيست
نازيدند  باليدند و می ی خود می های فتح کرده  سرزميندشمنان خود و

 آزاد گذاشت و نگذاشت به کسی کورش پس از گشودن بابل مردم را
 داريوش به البد ايشان در آثار به جا مانده از کورش و. آسيب برسد

گشته و چيزی !) با همين نگارش(» امپراطوری ايران«دنبال عبارت 
 .  استپيدا نکرده

 
 ی تمام تاريخ ايران از زمان شناس درباره بينيم که اين ايران می

هخامنشيان تا انقالب اسالمی کارشناس و خبره است و در همه 
وجو در  جست. کند اظهارنظر می -! برانگيزی  بحثبه طور -ها  زمينه

./ م١٩٨٩ فرگنر در سال دهد که برت های گوگل نشان می بخش کتاب
 انجمن مطالعات«ای با همين عنوان در نشست  نيز مقاله.  خ١٣۶٨

 Middle East Studies(» خاورميانه در امريکای شمالی
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Association of North America Meeting (-  وابسته به
 است در شهر تورنتوی کانادا منتشر کرده -دانشگاه آريزونای امريکا 

در همان . »ی ايران به عنوان مفهوم سياسی پرسشی درباره«به نام 
شناس نامور ايتاليايی، گراردو نيولی، کتابی نوشته به   ايران١٩٨٩سال 
که به طور مفصل به اين موضوع در »  ايرانی]ايده[=مينه «نام 

 مجموعه کتاب به هم چنين يک. دوران پيش از اسالم پرداخته است
 پيشتر که »ی ايران]ايده[مينه «منتشر شده با نام » بنياد سودآور«همت 

 شناسان و پژوهندگان هايی از ايران ام و شامل مقاله به معرفی آن پرداخته
 .معتبرتری از برت فرگنر است

 
ام و اگر   نوشتهی ايران پس از ساسانيان نيز پيشتر درباره

 با ادبيات و تاريخ ايران پس از اسالم آشنا بود» شناس ايران«اين 
دانست که فردوسی و انوری و ناصر خسرو و نظامی و خاقانی و  می

نگاران ايرانی چه   شاعران و نويسندگان و تاريخقطران تبريزی و ديگر
اند و در آن   و کشور نام بردهاندازه از ايران به عنوان واحد سياسی

همه ادعای  ...ديلميان و سامانيان و زياريان و . اند زندگی کرده
ی مغول اگر اثری داشت  حمله. جانشينی و ميراث ساسانيان را داشتند

البته خالفت .  ويرانی و کشته شدن شمار فراوانی از ايرانيان بودهمانا
 . نيز از ميان برداشتجان عباسی را نيمه
 

 بگويند چشم بسته متاسفانه بسياری از ما ايرانيان هرچه را بيگانگان
 .پذيريم می
 

 -که روی جلد آمده  -» ی جهنم کننده اختراع: زرتشت«ی عنوان  درباره
 .شوم  نمیوارد بحث

 
 :نوشت پی
های داريوش و ديگر  نبشته  سنگی نام ايران در خواستم درباره می

 متوجه شدم که نوشتی بيافزايم که پس از پخش اين نوشتار سندها پی
نامه دارد که   از اين ويژهتری  مفصلگزارش) دويچه وله(راديو آلمان 

 ديگر دوستان و از. ی آن خواهم نوشت به زودی جداگانه درباره
 های خود ها و سايت خواهم در وبالگ دوستان نيز می کارشناسان و ايران
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ها و به قول  گويی ها و آشفته به طور مستدل و مستند به اين دروغ
. پاسخ دهندها»عرض شعبده«حافظ 

     دايمیپيوند | PM 7:07: ساعت|  شهربرازی  نوشته
  نظردهی| نظر داده شده  1

  روزانه,  تاريخ باستانبندی  دسته

 : نظر 1

Anonymous said ... 

راديو آلمان .  نباشيد آقای شهربراز، پاسخ درخوری بودخسته
 آورده و به همين نکات اشاره نيز گزارشی از اين مجموعه

 اين چند سايت ديگر هم که منتظرند حرفهايی از. کرده است
دست بشنوند بالفاصله آن گزراش را بازچاپ کرده اند، بدون 

 ادعای آقای فرگنر فکر کنند و از خود اينکه لحظه ای به
 بپرسند چطور ممکن است ايران به عنوان يک واحد
. فرهنگی و سياسی در زمان ايلخانان شکل گرفته باشد

 تبديل به يک واحد درست است که در دوره صفوی ايران
سياسی با دولتی مرکزی شد، اما از لحاظ فرهنگی اين واحد 

آثار ادبی ما و .  هزار سال گذشت وجود داشته استطی سه
 فرهنگی به کرات سخن گفته از جمله شاهنامه از اين واحد

 .اند و همانطور که گفتيد پيش از دوره مغولها
 نظر من به سخره گرفتن هويت ايرانی توسط اشپيگل اما به

 هويت ناسيوناليستی و داشتن. و امثال آن جنبه سياسی دارد
بازنويسی تاريخ در پرتو چنين نگرشی طبعا بسياری از 

 روايی چنين گفتمانی را از انحصار غربيها بيرون عناصر
 ديکتاتور نبوده يا با سياستی اينکه بپذيريم کورش. ميبرد

 انديشه نسبتا بشردوستانه کشور را اداره ميکرده انحصار
های دمکراتيک را که غرب به خود منسوب ميکند از ميان 

 ميتوانند هويت خود تابع اين روايت قوی برميدارد و ايرانيان
 يک و نيم اين همان گرايشی است که از. مدرن سازی کنند

قرن پيش دايم در ايران مطرح ميشده و غربيها به اشکال 
.  يک روايت غربی جايگزين ميکرده اندگوناگون آن را با

 قوی شده و اين روزها هم احساسات ميهن پرستانه در ايران
برای همين هم يکباره . ميتواند راهی برای اتحاد ملی شود

 و هويت مذهبی جمهوری اسالمی را در اينها هويت ملی
 جمهوری ارتباط با يکديگر مطرح ميکنند که مردم خسته از

اسالمی از اين يکی نيز بگريزند و به دنبال آن هويت قومی 
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 تا اين واحد فرهنگی در هويتهای قومی را برجسته ميکنند
 تابع ما بی حساب و کتاب و. خرد و در هم شکسته شود

آذر . احساسات عمل ميکنيم، اما اينها حساب شده عمل ميکنند
 فرهمند

14/4/10 3:38 PM  
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