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نشریه وطن یولی در سال 97 سومین 
احتساب  با  و  سراسری  انتشار  سال 
نهمین سال  دانشجویی  انتشار  دوران 
خود را آغاز خواهد کرد. این راه طوالنی 
حمایت  و  همکاری  و  همت  با  جز 
میهن دوستان آذربایجانی مقدور نبوده 
که با همه فراز و نشیب مستمر و رو به 
رشد و اعتال است. آغاز انتشار وطن یولی 
یک  دانشجویی  نشریه  یک  شکل  به 
ورود  از  تهران پس  دانشگاه  در  برگی 
من به دوره کارشناسی ارشد مطالعات 
تاریخ قفقاز و آسیای مرکزی آغاز شد 
اما دغدغه اصلی ام به غائله بر سر درج 
ایران  روزنامه  در  سوسک  کاریکاتور 
عنوان  به  می گشت.  باز   85 سال  در 
دوران  از  که  آذربایجانی  جوان  یک 
اجتماعی،  فعالیت های  دانش آموزی 
فرهنگی و سیاسی را در شهر زادگاهم 
فعالین  با  بودم  کرده  آغاز  اردبیل 
پانترکیست و سخنان و ادعاهای عجیب 
و مضحک شان آشنا بودم و با وجود سن 
کم به دلیل مطالعات تاریخی و فرهنگی 
بی پایگی و سستی ادعاهای آنان برایم 
نمی کردم  فکر  هیچگاه  و  بود  روشن 
از  عده ای  برای  می تواند  سخنان  این 
جامعه آذربایجان جذابیت داشته باشد. 
کاریکاتور  درج  به  خیابانی  اعتراضات 
سوسک در روزنامه ایران هر چند پس 
انتخاب محمود احمدی نژاد صورت  از 
سیاسی  موضوعات  سایر  به  و  گرفت 
بی ارتباط نبود اما همین اندازه نیز برای 

من باورکردنی نبود.
 در بررسی موضوع با بسیاری از فعالین 
سخن  اردبیل  اجتماعی  و  فرهنگی 
گفتم که این چند هزار نفر از کجا آمده 
بودند و چه کسانی بودند. جوانان قشر 
اما ویژگی  بودند  اعتراضات  این  اصلی 
آن  بر  دوستان  همه  که  دیگر  عمده 
جوانان  بودن  غالب  می دادند  گواهی 
حاشیه شهر و محالت فقیرنشین در 

عالوه  طبیعتا  که  بود  اعتراضات  این 
بر محرومیت های اقتصادی و خشم از 
تبعیض های اجتماعی، از فقر فرهنگی 
و عدم دسترسی به آموزش اجتماعی 
نشان  شرایط  این  می برند.  رنج  نیز 
فرهنگی  نظام  که  حالی  در  می داد 
کشور از جامعه پذیری و اجتماعی شدن 
فعالین  کرده  غفلت  حاشیه نشین ها 
قوم گرا با شناخت این نقص در این خال 
به پرورش هواداران متعصب و کم اطالع 
گرفتن  جدی  عدم  پرداخته اند.  خود 
فعالیت اجتماعی قوم گرایی و غفلت از 
امکان گسترش این ویروس ایراد بزرگ 
ما  اجتماعی  و  فرهنگی  جریان های 
بوده که خود من نیز از همین غافالن 
بودم بنابراین با گزینش گرایش دوره 
تالش  یک  آغاز  و  ارشد  کارشناسی 
را  غفلت  این  شدم  آن  بر  اجتماعی 

جبران کنم. 
اکنون نه سال از آغاز این تالش می گذرد. 
در این مسیر با استادان و جوانان فاضل و 
پرشور و آگاهی آشنا شده ام که یاریگر ما 
بوده اند و بدون یاری آن ها امکان انتشار 
وطن یولی  نداشت.  وجود  وطن یولی 
از هیچ حمایت و سرمایه گذاری مالی 
نامنظم  انتشار  که  نیست  برخوادر 
یکی از نشانه ها و پیامدهای آن است؛ 
ترتیب انتشار نشریه دوهفته نامه است 
که با خوانندگان وعده کرده ایم اولین 
شنبه هر ماه آن را منتشر کنیم با این 
وجود در همین چندماه گذشته دوبار 
در این وعده تخلف کرده ایم و شماره 
کنونی نیز با وجود هزینه اندک چاپ 
به جای 5 اسفند در 19 اسفند منتشر 
می شود این در حالی است که نشریه 
با  نشریات  سایر  برخالف  وطن یولی 
یاری هم اندیشان از هزینه های دفتری، 
دستمزد نگارش یادداشت و گزارش و 
گفتگوها معاف است و تنها هزینه جاری 
آن هزینه چاپ است. با وجود آنکه این 
شرایط انتشار برای یک نشریه با محتوای 
ملی که هدف و آمالش دفاع از تمامیت 
ارضی و همبستگی ملی است دردناک 
یاری  و  مهر  دیگر  سوی  از  اما  است 
گوناگون  به شیوه های  که  عالقمندان 

مانند پشتیبانی گاه و بیگاه مالی و یاری 
در نگارش مطالب و یا معرفی و تبلیغ 
وطن یولی و تشکر و ابراز محبت زبانی 
حمایت گر ما بوده اند ما را در ادامه این 

مسیر مصمم و استوار کرده است.
امیدواریم در سال 97 به یاری یزدان 
وطن یولی  اجتماعی  نفوذ  گسترش  و 
که نشانه های آن نیز آشکار شده است 
بتوانیم با کیفیت محتوایی بهتر و روالی 
بپردازیم هر  اگاهی بخشی  به  منظم تر 
مسیر  این  اعتالی  و  استمرار  چند 
هواداران  و  حامیان  یاری  نیازمند  نیز 

وطن یولی است.
سال  در  وطن یولی  اهداف  از  یکی 
به همه  بیشتر  جدید توجه محتوایی 
تا  است  بزرگ  ایران  فرهنگی  گستره 
موضوعات متنوع  تری از سرتاسر ایران 
را انعکاس دهد هر چند رویکرد اصلی 
همچنان مباحث هویت ملی، تمامیت 
بود؛  خواهد  ملی  همبستگی  و  ارضی 
با  مطالب  بر  عالوه  نیز  تاکنون  البته 
دیگر  مناطق  به  آذربایجان  محوریت 
سخن  آن  از  جدا  و  پرداخته ایم  نیز 
ایرانی  هر  برای  ایران  گوشه  هر  از 
دلنشین است مگر می توانیم ستارخان 
سردار ملی مشروطیت، استاد شهریار 
بزرگترین غزلسرای زبان فارسی در قرن 
اخیر، شهیدان باکری که پیکر پاکشان 
برای همیشه در خلیج فارس جاودانه 
شده، شهید خلبان جدی اردبیلی که 
ایران  پرچم  میان  در  دفن  وصیتش 
بود، دکتر منوچهر مرتضوی بزرگترین 
حافظ شناس معاصر، دکتر ژاله آموزگار 
اسطوره شناس و استاد زبان های باستانی 
ایرانی و دکتر محمد امین ریاحی خویی 
ادیب و مورخ سرشناس و دکتر زریاب 
خویی را تنها متعلق به آذربایجان بدانیم 
و به دیگر سخن همه جای ایران سرای 
من است و قطعا هر ایرانی از خواندن 
و دانستن درباره آذربایجان خرسند و 
است همچنان که وطن یولی  خشنود 
تالش خواهد کرد در سال نو به معرفی 
مفاخر و موضوعات سرتاسر ایران عزیز 
بپردازد و در این مسیر نیز چشم یاری 

به خوانندگان و یاوران همیشگی دارد.

ــه  ــتاد عالم ــوم اس ــی ، مرح ــن ریاح ــد امی ــر محم ــوم دکت    مرح
ــوم  ــی ، مرح ــر ریاض ــر منوچه ــوم دکت ــی ، مرح ــر زریاب خوی دکت
دکتــر خیام پــور ، مرحــوم دکتــر بهمــن ســرکاراتی ، ســرکار خانــم 
ــر نیســاری ، دکتــر حســن تجلیــل،  ــر آمــوزگار ، اســتاد دکت دکت
دکترحســن انــوری، مرحــوم دکتــر حســن احمــدی گیــوی، مهــری 
ــه  ــار روی ــن ب ــا ای ــاه ام ــال کوت ــیارند ومج ــامی بس ــری و... اس باق
ــن  ــام ای ــدا ن ــم و ابت ــت نکن ــتم رعای ــی را خواس ــت نویس یادداش
ــا  اســاتید آذربایجانــی ایــران عزیــز را بیــاورم ایــن بزرگانــی کــه ب
ــود را در راه  ــر خ ــام عم ــه آذری تم ــرارت و لهج ــیرینی و ح ش
ترویــج زبــان وادب پارســی صــرف کــرده انــد و بســیار کــج فهمــی 
ــران  ــان فارســی و تمامیــت ارضــی ای ــا زب ــد ت را تحمــل کــرده ان
ســرافراز بمانــد . ســابقه علمــی هریــک ازایــن اســاتید را بررســی 
مــی کنیــم در آن همــکاری بــا بســیاری از مراکــز علمــی از جملــه 
دانشــگاه، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و موسســه لغــت نامــه 
ــوری در  ــر احســن ان ــده مــی شــود. و چــه نیــک دکت دهخــدا دی
ــان و ادب  ــداری زب ــاب پاس ــان در ب ــه آذربایج ــاتید خط ــاره اس ب
فارســی مــی فرماینــد: »اکثــر اهالــی آذربایجــان فارســی را دوســت 
دارنــد. بیــش از 60 درصــد اســتادان زبــان فارســی از اهالــی 
آذربایجــان هســتند. در طــول تاریــخ نیــز ســهم آذربایجانی هــا در 
ــان فارســی  ــای زب ــژه فرهنگ ه ــان فارســی بوی ــه زب ــار ب ــق آث خل
قابــل توجــه اســت. بســیاری از فرهنگ هــای زبــان فارســی از زیــر 
دســت آذربایجانی هــا بیــرون آمــده اســت«. ایــن ســخن روشــن از 
دکتــر انــوری خــود گویــای تــالش از قشــر فرهنگــی در ســرزمین 
ایــران اســت . امــروزه کــه متاســفانه هجمــه هایــی از طــرف تعــداد 
ــام  ــی انج ــان و ادب فارس ــه زب ــبت ب ــان نس ــج فهم ــی از ک قلیل
مــی شــود. بایــد بــا نگرشــی درســت از ایــن پتانســیل اســاتید در 
ــران  ــز، اردبیــل، زنجــان و دیگــر شــهر هــای ای دانشــگاه های تبری
ــت ها و  ــزاری بزرگداش ــا برگ ــود و ب ــتفاده ش ــن اس ــو احس ــه نح ب
ــان ، بتــوان  ــه جوان تجلیــل از ایــن دوســتداران و شــناختن آنهــا ب
ــی  ــان وادب فارس ــج زب ــتری در راه تروی ــتوار بیش ــای اس گام ه
ــه  ــاره ب ــی دوب ــد نگاه ــی بای ــه حت ــرایط ک ــن ش ــت. در ای برداش
تاســیس بعضــی گروه هــا از جملــه گــروه ادبیــات ترکــی دانشــگاه 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــیس آن م ــزوم تاس ــاره ل ــود و دوب ــز ش تبری
ــد  ــن گــروه اســت بای ــه تاســیس ای گیــرد. حتــی اگــر اصــراری ب
از همیــن اســاتید زبــان وادب فارســی کــه بــه آذری هــم مســلط 
هســتند اســتفاده شــود تــا شــبهات آن برطــرف شــود و از شــیطنت 
بعضــی کشــورهای همجــوار ایــران کــه بــا نادانــی در تــالش بــرای 
ــات فارســی در اســتان های  ــان و ادبی ــگ کــردن نقــش زب کــم رن

ــی ایــران هســتند جلوگیــری شــود. شــمال غرب

چند روزی است که شماری از کارگردانان این کشور خودشان فیلم 
شده اند. یکی شان می گوید شاهنامه فاشیستی است. آن یک عربده 
می کشد و از جاندار و بی جان طلبکار است، و مجری برنامه در پاسخش 
بیتی از فردوسی می خواند. این یکی هم به کارگردان سریال ستارخان 

تاخته است که چرا همسر ستارخان در فیلم شاهنامه می خواند. 
این سریال را ندیده ام. اصال تلویزیون در خانه ندارم که سریال ببینم. 
طاهرفر،  قربانعلی  خدمت  فقط  نمی زنم.  حرف  فیلم  درباره  پس 

کارگردان تبریزی، چند نکته عرض می کنم:
مظفرالدین شاه، زمانی که هنوز شاه نشده بود، در تبریز زندگی می کرد. 
تبریز ولیعهدنشین بود. جناب ولیعهد شاهنامه خوان مخصوص داشت. 
حسین پاشا خان )امیر بهادر جنگ( شاهنامه خوان ویژه ولعیهد بود 
و بعدها با او به تهران آمد. این حسین پاشاخان فردی نظامی بود. 
مپندار شاعر درباری بوده باشد. شاهنامه فراتر از حوزه شاعران بوده 
است همیشه. با سواد و بی سواد شاهنامه، یا دست کم پاره هایی از 
آن، را ازبر بودند. بسیاری از شاهنامه خوانان سواد خواندن و نوشتن 

نداشتند، و ندارند.
در دوره ستارخان پنداره های پان مغولی حتی در سرزمین عثمانی هم 
امری ناشناخته بود، چه رسد به تبریز! مپندار ذهن ستارخان به این 
بالهت های انسان سوز آلوده بوده باشد. تاریخ را تاریخی ببین. شما 
کارگردانی و باید فرق کنی با آن عامی که معتقد است که رضا شاه 

نظامی را وادار کرد به فارسی شعر بگوید!
شاهنامه همیشه در آذربایجان رونق داشته و دارد، چنانکه آذربایجان 
در شاهنامه. سری به واژه آذربایجان در شاهنامه بزن. مقاله »نخستین 
سند ادبی ارتباط آذربایجان با شاهنامه« نوشته سجاد آیدنلو را هم 

بخوان.
بیچاره ایران!

پاسداران زبان و ادب پارسی وطن یولی نه ساله شد
در آذربایجان

آیا همرس ستارخان 
شاهنامه می خوانده است؟

سخن پیش فرهنگیان سخته گویهمینست رسم و همینست راهآنچه به کس نتوان گفت

داود دشتبانی
عباس سلیمی آنگیل
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نگاهی به زبان های ایرانی ناشناخته و مظلوم؛

حدیث عشق بیان کن 
بدان زبان که تو دانی

نقدی بر کتاب »بیز بئله آغالردیق«

تاریخ سازی 
برای ادبیات رثایی آذری 

آیت اهلل علوی بروجردی

منشور کوروش عظمت 
ایران را نشان می دهد

گفتگوی وطن یولی با اسفندیار قره باغی نواده ستارخان درباره سریال، بازسازی مزار ستارخان؛

ستارخان دشمن بیگانگان بود
پدرم گفت آنچه من دیده ام عین همان است که احمد کسروی نوشته

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

العظمی  آیت اهلل  مرحوم  نواده  بروجردی  علوی  اهلل  آیت 
علمای حوزه  از  و  بزرگ شیعیان جهان  مرجع  بروجردی 
خود  داخل  در  نیست.  محدودیت پذیر  علم  گفت:  علمیه 
درست  این  است.  ایرانیت  ابراز  بر  ایران، حساسیت هایی 
نیست. یکی از ابزار ارتباط ما با بسیاری از اقشار، همین 
مسئلۀ ایرانیت است، جدای از مسئلۀ اسالمیت. ایرانیت 

مسئلۀ بسیار مهمی است.

امید اخوی 
دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه شیراز 



از شبکه یک سیما  پخش سریال ستار خان 
با انتقادهایی همراه بود. شما به عنوان یکی از 
این  مورد  در  نظری  چه  ستارخان  بازماندگان 

سریال دارید. 
بله در جریان این سریال بودم. حتی با آقای سامی 
به خاطر  ایشان  که  ملی هم صحبت کردم  سردار 
این موضوع دو بار به تهران رفتند و با تهیه کننده 
این فیلم صحبت کردند. ستارخان یا استاد شهریار 
یا دیگر مفاخر ملی ما از اسطوره های ایران هستند. 
اما در سریال هایی که برای این بزرگان ساخته شده 
از بسیاری جهات آنان را کوچک کرده اند. نه فقط در 
سریال ستارخان بلکه سریال شهریار نیز همینطور 
داستان  نه  و  واقعی  شهریار  همان  شهریار  نه  بود. 
همان داستان بود. خانواده استاد شهریار هم ناراضی 
بودند. ستارخان هم همینطور بود. من از تیتراژ فیلم 
گرفته تا مسائل دیگری ناراضی هستم. تیتراز چنین 
سریالی باید با شعر و اجرای حماسی و در شأن سردار 
ملی می بود. موسیقی باید به زبان آذری و با صدایی 
کوبنده و حماسی اجرا می شد نه با صدای لطیف ، 
صدای ستارخان نعره شیر بود و موسیقی تیتراژ باید 
با واقعیت های زندگی ستارخان همخوانی می داشت. 
حتی چهره ستارخان چقدر در این سریال متفاوت 
باالخره  ندارم  این نقش  بازیگر  با  بود. من مشکلی 
ایشان یک هنرمند هستند و نقشی را بازی می کنند 
اما یک مرد 72 ساله نقش یک مرد 37 یا 38 ساله را 
بازی می کند! به زور گریم سعی می کنند او را شبیه 
به ستارخان بکنند ولی طبیعی است که چنین چیزی 

امکان پذیر نباشد.
یک سری از انتقادهایی که در مورد این سریال 
از جنبه های هنری آن بود.  مطرح شد فراتر 
جریاناتی در آذربایجان وجود دارند که معتقد 
هستند اصال نباید از ستارخان یک چهره ملی 

و ایران دوست معرفی کرد.
اگر ستارخان میهن دوست نبود به خاطر این مرز و 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 19  8 صفحه

استاد اسفندیار قره باغی: مقبره ستارخان در شهر ری با فاصله حدود 60 متر از در ورودی حرم شاه عبدالعظیم است. زمانی که بچه بودم دو
به یاد دارم که زنجیر های طالیی دور قبر بود و سنگ قبر بزرگی داشت. بعدها آنها را برداشتند و سنگ جدیدی بر قبرش گذاشتند که 
یک کلمه رو آن نوشته شده ستار قرا داغی؛ همین! من کسی نیستم که در مورد بازسازی قبر نظری بدهم اما آنهایی که متولی این قضیه 

هستند باید فکری در این رابطه کنند.

داوری اردکانی با بیان اینکه در گذشته آینده نگری نداشتیم،        بیا تا جهان به بد نسپریم
افزود: جهان قدیم جهان تحول نبوده و این در حالی است که 
آینده نگری ضرورت جهان در حال تحول کنونی است. وی با 
طرح این پرسش  که آینده چیست و کجاست؟ اظهار کرد: در 
قدیم موضوع »آینده« مانند امروز مطرح نبود؛ اما جهان جدید 

جهان متحول شونده است از این رو آینده نگری ضرورت این جهان است.
استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم افزود: مراد از آینده، آینده 
کشور نیز هست، وی نفش سیاست در ساختن آینده را مهم دانسته و اظهار 
کرد: سیاست می تواند برنامه ساز آینده باشد و در این مسیر بهترین راه ها را باید 
تشخیص دهیم. سیاست در آینده نقشی مهم دارد چون مساله آینده یک کشور 
و ملت مطرح است.

طی مراسمی در شهر پچ که با  حضور مقامات سفارت ایران و 
شهردار شهر پچ انجام گرفت ضمن اعالم خواهرخواندگی شهرهای 
پچ مجارستان و شیراز از مجموعه ی منتخبی از پنجاه غزل حافظ 
به زبان های فارسی و مجاری رونمایی شد.در این مراسم زولت پاوا 

شهردار شهر پچ گفت من پس از سفر به ایران بسیار به فرنگ و 
تمدن ایران و شاعر رمزآلود حافظ عالقه مند شدم. 

مردم مجارستان، نخستين بار به سال 1771 م. به همت کرولي رويتسکي سفير 
امپراتوري اتريشـ  مجارستان در خاورميانه، حافظ و اشعار وي را شناختند. اشعاري که 
رويتسکي از ديوان حافظ برگزيده بود، مورد توجه شاعران و اديبان مجاري قرار گرفت. 

پس از رويتسکي، چند نفر ديگر از اديبان مجاري که با زبان و ادب فارسي آشنايي يافتند، 
بخش ديگري از غزليات حافظ را در فاصله قرن هجدهم تا سال هاي اخير ترجمه کردند. 

داوری اردکانی: ما آینده 
خودمانیم

منتخب اشعار حافظ به زبان 
غرب آسیامجاری ترجمه شد

 قلمروی راهبردی امنیت ملی ایران

 بحران سوریه هفتمین سال خود را سپری می کند. بحرانی که با 
اعتراضات مردمی برای پاره ای اصالحات سیاسی و اجتماعی آغاز و 
با دخالت های قدرت های منطقه ای و جهانی به جنگی تمام عیار 
تبدیل شد. به گونه ای که راهپیمایی های آرام خیابانی با نفوذ و 
قدرت گیری جهادگران تندرو، جای خود را به جنگ و گریزهای 
هالیوودی در شهرها و روستاهای سرزمین شام داد. اندکی پس از 
آغاز درگیری ها در سوریه، گروه هایی سربرآوردند که با دست یازیدن 
به اقدامات خشونت بار مسلحانه به سرعت این کشور را به سوی 
بن بست در عرصه سیاسی سوق دادند. گروهی مانند ارتش آزاد، 
جبهه النصره و احرار الشام که از آغاز شکل گیری زیر چتر حمایت 
تسلیحاتی و معنوی جهان غرب و برخی کشورهای منطقه همچون 
ترکیه و عربستان قرار گرفتند و پس از هفت سال از آغاز جنگ 
سوریه، همچنان در عرصه میدانی این کشور به نبرد تن به تن با 
نیروهای ارتش این کشور می پردازند. اما شاید دهشتناک ترین گروه 
مسلح سازمان  یافته در سوریه که عالوه بر این کشور جهان را نیز در 
بهت و نگرانی فرو برد دولت اسالمی عراق و شام یا همان داعش بود.

در شرایطی که وحشت بر مردم منطقه سایه افکنده بود، ایران 
جزو نخستین کشورهایی بود که برای رویارویی با داعش اعالم 
با  بلکه  آمادگی کرد؛ نه در گفتار و پشت سخنگاه های خبری، 
اقدامی کوبنده در میدان نبرد! امروزه شاید کمتر کسی باشد که در 
پذیرفتن این مساله تردید داشته باشد که اگر برای امنیت کشورمان 
عمقی راهبردی در فراتر از مرزهای سیاسی در نظر نمی گرفتیم و 
دشمنان بالقوه خود را در آنسوی مرزها زمین گیر نمی کردیم، اکنون 
می بایست با هزینه باالیی در داخل خاک میهنمان با آنان دست و 

پنجه نرم می کردیم.
ضرورت و اهمیت به کارگیری این سیاست بر پایه تجربه ای است 
که از سرگذشت تاریخی ملت ایران به دست آمده است. برای نمونه 
می توان سیاست ها و اقدامات ملی را در دوره های تاریخی صفویان و 
افشاریان و قاجار با یکدیگر مقایسه کرد. شاه عباس صفوی در دوران 
پادشاهی خویش حاکمیت ایران را بر جزایر خلیج فارس و بنادر آن 
دگربار تثبیت کرد و اشغالگران پرتغالی را بیرون راند. همچنین به 
علت خطری که از سوی ازبک ها احساس می شد به مصاف آنان 
رفت و حتی مذاکرات اولیه با عثمانی که حاضر به چشم پوشی از 
مناطقی از خاک ایران شد، نه از سر ضعف بلکه برای رعایت اولویت  
نبرد با ازبک ها بود؛ با این تدبیر به طور موقت امنیت مرزهای غربی 
فراهم گشت و پس از تعیین تکلیف متجاوزان ازبک نگاه خود را 

دوباره متوجه عثمانی نمود.
پس از سرنگونی دولت صفوی نیز که ایران عرصه تاخت و تاز 
آشوبگران و همچنین بیگانگان شد، ظهور نادرشاه و اقدامات قاطعانه 
وی بود که باعث عقب نشینی دشمنان از خاک ایران گشت. شاید 
نادرشاه نیز می توانست همانند شاهان قاجار خود را سرگرم مناطق 
پیرامون خود کند و از حراست مرزها و بررسی اوضاع دشمنان در 
فراسوی قلمروی کشور صرف نظر کرده و با بخشیدن بخشی از 
خاک میهن رنج جنگ های دشوار با متجاوزین را از خود دور کند 
ولی نتیجه همان می شد که بر سر ایران عهد قاجار آمد. هر بار 
تن دادن به پیمان نامه های ننگین و رضایت به جدایی قسمتی از 
سرزمین مادری، بیگانگان را به تجاوز و دست اندازی به تمامیت 

ارضی ایران حریص تر می نمود.
اشغال گری های  و  جنگ ها  از  ایران  تاریخی  رویدادهای  بررسی 
استعمارگران در دوران صفویه و قاجار گرفته تا جنگ هشت ساله 
عراق بر ضد ایران این را ثابت می کند که انفعال در برابر تحرکات 
پیرامون کشور و محدود کردن دفاع ملی صرفا به چارچوب مرزهای 
ظاهری، ما را در برابر بیگانگان آسیب پذیر خواهد کرد. به ویژه آنکه ما 
در همسایگی کشورهایی مانند سوئد یا دانمارک زندگی نمی کنیم؛ 
جوالنگاه  سال هاست  که  هستند  سرزمین هایی  ما  همسایگان 
گروه های کوچک و بزرگ مسلح با گرایش های تند بنیادگرایانه 
هستند. بنابراین اگر به امنیت این آب و خاک می اندیشیم نیاز به 

تعریف هاله ای استراتژیک در پیرامون کشورمان داریم.
شایان ذکر است که اجرای این سیاست ملی با به کارگیری متحدان 
استراتژیک و تاکتیکی در منطقه همچون عراق و سوریه و همکاری 
با آنان است که اهداف کشور را برآورده می سازد که این سیاست 
توسط مسئوالن سیاسی و امنیتی کشور دنبال شده و نتیجه روشنش 
این است که می بینیم دشمنان آشکار ایران مانند رژیم اسرائیل و 
ایاالت متحده آمریکا و گروه های تروریستی مورد حمایتشان با وجود 
همه تهدیدها، در عمل جرات تجاوز به خاک مقدس ایران را به خود 
نمی دهند. که اگر جز این بود، تاکنون کشورمان به سرنوشت عراق 

و افغانستان دچار شده بود.
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بوم جانش را فدا نمی کرد، اگر ستارخان میهن دوست 
در خانه اش می زد. شما  باالی  را  پرچم روس  نبود 
می دانید که ستارخان با مادربزرگ من ازدواج کرده 
است. داستان هایی که بنده از ستارخان شنیدم در 
فیلم ها و کتاب ها نبوده بلکه از قلب خانواده ستارخان 
خارج شده است. آنطور که پدرم برای من تعریف کرده 
ستارخان آنطور نبود که این جریانات ادعا می کنند. 
اولین دشمن ستارخان اجنبی ها بودند. ستارخان در 
مقابل روس ها در تبریز مقاومت کرد. حتی در آن زمان 
هم در تبریز یک عده بر علیه این آدم حرف می زدند، 
چه برسد به االن که دیگر نیست و دستش از این دنیا 
کوتاه است. االن هر کسی می تواند در مورد ستارخان 
هر حرفی بزند! کما اینکه اگر االن بنده در مورد یک 

آدمی که سیصد سال پیش زندگی می کرده هر چیزی 
بگویم، آنهایی که من را قبول دارند فکر می کنند که 

آن داستان واقعی است! اما این طور نیست.
به این ترتیب شما میهن دوست بودن ستارخان 
را تایید و اظهارات گروه هایی مبنی بر تجزیه 

طلب بودن وی را رد می کنید؟
می کنم،  صحبت  فارسی  زبان  با  وقتی  من  ببینید 
همین گروه ها به من می گویند فارس ها روی مغز تو اثر 
گذاشته اند! تو مغزت تکان خورده! آنجا جوابش این است 
که عزیز من، من برای این آب و خاکم، اینجا همسایه 
دست چپی و راستی برای من همسایه است. من از خوب 
طرفداری می کنم با بد هم موافق نیستم. سال 1381 که 
من به تبریز آمدم، همین گروه ها چه اسم هایی روی من 

گذاشتند. من به آنها می گفتم که پدرم، مادرم، زندگی ام، 
خاکم، زبانم و همه چیزم برای تبریز است. مثل اینکه 
شبانه مرا چشم بسته با هلکوپتر انداخته بودند در تبریز! 

این صحبت ها از روی عقده  و ندانستن  است. 
من این مسائل را به دور از شأن ایران و قومیت های 
ایران می دانم که با هم دشمن هم باشیم. من تفرقه 
جانم، خونم  مولکول هایم،  من  نمی دانم.  قشنگ  را 
همه برای این مملکت است. آب این مملکت را دارم 
می خورم. نان این مملکت را دارم می خورم. این را روی 
خودم مثال نمی زنم. در مورد تمام افراد این کشور 
دارم صحبت می کنم. آن که از ایران می بُرد و از ایران 
می رود، شروع می کند چیزی را می گوید که من در 
دلم می گویم واقعاً حیف آن نانی که تو خوردی. ما 
مدیون این آب و خاک هستیم. ستارخان سردار ملی 
و اسطوره این آب و خاک بوده، چرا پشت سر مرده 

حرف می زنید. چرا داستان را تحریف می کنید. 
مورد  در  شود  می  مطرح  که  دیگری  سوال 
پاسخ  و  به ستارخان  روس  کنسول  پیشنهاد 
این مورد هم  در  لطفا  است.  به وی  ستارخان 

نظرات خودتان را بفرمایید.
کنسول روس به ستارخان پیشنهاد داد که آن پرچم را 
بر سر در خانه اش بزند. برای آدمی مثل ستارخان ننگ 
بود که این کار را بکنند. این پرچم یعنی زیر قیومیت 

یک اجنبی قرار گرفتن. 
در مورد پاسخ ستار خان باید بگویم من که در آن 
موقع آنجا نبودم! صدای ستارخان هم که ضبط نشده!  
صحبت هایش ضبط نشده و من در خانه صدایش 
را که ندارم! اما به شما پیشنهاد می دهم کتاب آقای 
سعید منیری را که همچنان زنده هستند و در تهران 
سکونت دارند و کتاب تاریخ مشروطیت را که احمد 

کسروی نوشته مطالعه کنید. 
این بحث را مطرح می کند که  احمد کسروی 
که  گرفته  روس  کنسول  جواب  در  ستارخان 
می خواهم هفت دولت زیر بیرق ایران باشند و تو 
به من می گویی بروم زیر بیرق اجنبی. نظر شما 

در این مورد چیست؟
فکر می کنم نزدیک ترین شخص به هر کس پدرش 
برای یک عضو  برای یک کودک،  باشد.  یا مادرش 
خانواده ستارخان، بزرگ ترین قهرمان همیشه پدرش 
است. زمانی که ستارخان از تبریز با 40 سوار به سمت 
تهران حرکت کرد پدر من حدود 18 یا 19 سال سن 
داشت و شاهد همه آن دوران بوده است. ایشان به من 
می گفت که آنچه را که من از تاریخ آن زمان دیده ام 
عین همان چیزهایی است که در کتاب احمد کسروی 
نوشته شده است. من با کسروی قرابت فامیلی ندارم. 
اسمش را هم مثل بقیه شنیده ام. حاالم یا آدم خوبی 

بوده یا آدم بدی. خوب و بد را باید گفت. 
نشریه  پیگیری  با   ، آخر  صحبت  عنوان  به 
نمایندگان  با  نشریه  این  رایزنی  و  وطن یولی 
مورد  در  هایی  صحبت  تهران  شهر  شورای 
است.  شده  مطرح  ستارخان  مقبره  بازسازی 
نظرتان را در مورد بازسازی مقبره ستارخان و 

ساخت یک بنای یادبود برای ایشان بفرمایید. 
مقبره ستارخان در شهر ری با فاصله حدود 60 متر از 
در ورودی حرم شاه عبدالعظیم است. زمانی که بچه 
بودم به یاد دارم که زنجیر های طالیی دور قبر بود و 
سنگ قبر بزرگی داشت. بعدها آنها را برداشتند و سنگ 
جدیدی بر قبرش گذاشتند که یک کلمه رو آن نوشته 
شده ستار قرا داغی؛ همین! من کسی نیستم که در 
مورد بازسازی قبر نظری بدهم اما آنهایی که متولی این 

قضیه هستند باید فکری در این رابطه کنند.

گفتگوی وطن یولی با اسفندیار قره باغی نواده ستارخان درباره سریال، بازسازی مزار و میهن دوستی ستارخان؛

ستارخان دشمن بیگانگان بود

حجت یحیی پور: همزمان با سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در ایام دهه فجر ، سریال ستارخان با کارگردانی محمدرضا ورزی در ده قسمت از شبکه 
یک سیما پخش گردید که روایتی از سالهای پایانی زندگی ستارخان بود. بسیاری از ایرانیان که عالقه مند تماشای زندگینامه سردار ملی ایرانیان از رسانه ملی بودند 
مشتاقانه پای این سریال نشستند اما چنین به نظر رسید که این سریال از جنبه های گوناگون موفق به جلب رضایت مخاطبان نشد و انتقادهایی را در زمینه های 
مختلف به همراه داشت. در ارتباط با این سریال و حواشی آن در تبریز با یکی از نوادگان ستارخان، استاد اسفندیار قره باغی گفتگویی داشتیم. قره باغی نواده 
ستارخان در اول بهمن ۱3۲۰ در کوچه قره باغی های تبریز به دنیا آمد. او فرزند »قلی خان ساالر«، مشهور به »ساری قلی خان«، از طنزپردازان کافه خران بود.  
قره باغی دارای مدرک معادل دکترای آواز کالسیک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. رهبری گروه ُکر تاالر وحدت، رهبری گروه ُکر صدا و سیما، رئیس مرکز 
سرود و آهنگهای انقالبی، ریاست کمیته آواز کالسیک خانه موسیقی، مسئول موسیقی رادیو و نایب رئیس کانون هنرمندان ایران از جمله سوابق مسئولیتی او 
محسوب می شود. او در سالهای اخیر قطعاتی حماسی با عنوان های سمفونی ارس و سمفونی خلیج فارس را آهنگسازی کرده و خوانده است. اما بی تردید اثری که 
بیش از هر کار دیگر او، از صدا و سیمای ایران پخش شده، سرود آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو با صدای اوست که موسیقی آن را احمدعلی راغب ساخته و شعر 

آن را حمید سبزواری سروده است. 

پدرم گفت آنچه من دیده ام عین همان است که احمد کسروی نوشته

سپهر محبعلی

 خانواده ستارخان. ایستاد از راست: سانا سردار ملی)نتیجه(، سامی سردار ملی)نوه(، بهرام سردار ملی)نوه(، بهروز سردار ملی)نوه(، استاد قره باغی)نوه(، سارا سردار ملی)نتیجه(



هس

اصطالح »زبان ایرانی« به هر زبانی اطالق می شود که از زبان والد ایرانِی مقّدم 
)Proto-Iranian( سرچشمه گرفته باشد و این زبانی است که گویا نیاکان 
ایرانیان در اواخر هزارۀ سوم و اوائل هزارۀ دوم پ.م. در آسیای مرکزی بدان 
سخن می گفته اند. در اعصار تاریخی، در پهنه ای گسترده از شرقی ترین نقطۀ 
ترکستان چین )ایالت سین کیانگ،  زبان های سغدی و ُخَتنی( تا اروپا غربی 
)زبان آالنی، به واسطۀ آالن های مهاجر به اسپانیا و فرانسه( مردمانی بسیار به 
زبان های ایرانی سخن می گفتند.  زبان ایرانِی مقّدم پیوندی نزدیک با زبان 
هندوآریایِی مقّدم )Proto-Indo-Aryan( دارد که بسیاری از زبان های 
کنونی هندوستان )مانند هندی، ُگجراتی، اردو و بنگالی( و زبان های داردیـ  
که در شمال غربی پاکستان معمول استـ   از آن سرچشمه گرفته اند. به طور 
کلّی به مجموعه زبان های ایرانی و هندوآریایی، »هندوایرانی« گفته می شود 
که شاخه ای است از خانوادۀ زبانی »هندواروپایی«. به نظر می رسد گویندگان 
زبان هندواروپایِی مقّدم در هزاره های پنجم و چهارم پ.م. در جنوب روسیه و 
جنوب اوکراین می زیسته اند.  سومین گروه از زبان های هندوایرانی، زبان های 
نورستانی است، هرچند دربارۀ تعلّق دقیق آن به این شاخه تردیدهایی وجود 
دارد.  قبایل هندوآریایی و ایرانی حدود 2000 پ.م. از یکدیگر جدا شدند. 
شناسایی میهن هندوایرانیاِن مقّدم با برپایۀ داده ها و یافته های باستان شناختی 
موجود، کاری دشوار است؛ با این حال به نظر می رسد که مردمان حوزۀ فرهنگ 
پولتاوکا )Poltavka( در دشت های ُولگاـ  اورال به زبان هندوایرانی )آریایی( 
مقّدم سخن می گفته اند. زبان های ایرانی به سه دورۀ گاهشمارانه تقسیم 
می شوند: باستان )برابر عصر پیشاهخامنشی و هخامنشی(، میانه )برابر عصر 
اشکانیان و ساسانیان( و نو )برابر عصر اسالم(. تنها زبانی که هر سه دورۀ آن 

برای ما شناخته شده است، زبان فارسی است. 
زبان پارسی باستان، یکی از زبان های مستند ایرانی باستان، زبان مردمانی 
بود که در اوائل هزارۀ نخست پ.م. به فالت ایران راه یافتند و سرانجام در 
منطقۀ کنونی فارس اقامت گزیدند. پادشاهان امپراتوری هخامنشی کتیبه های 
سلطنتی خود را به گویشی از این زبان نوشته اند. به جز کتیبه های یادشده، 
واژه های پارسی باستان بسیاری درقالب ترانوشت های عیالمی و آرامی و بابلی 
شناسایی و بازسازی شده اند. پس از زبان هیتی، پارسی باستان کهن ترین زبان 

هندواروپایی است که متن هایی اصیل از آن برجای مانده است.
اوستایی، دیگر زبان  شناخته شدۀ ایرانی باستان، زبانِ  متون اوستایی است 
که گویا از میانۀ هزارۀ دوم تا میانۀ هزارۀ نخست پ.م. در آسیای مرکزی و 
جنوب آن به این زبان  سخن می گفته اند. دو دورۀ گاه شمارانۀ زبان اوستایی را 
در پیکرۀ متون اوستایی می توان بازشناخت: »اوستایی کهن« که سرودهای 
گاهان و یسنای هفت هات و چند قطعه نیایش در یسنا به این زبان سروده 
گویندگان آن در هزارۀ دوم پ.م. در پهنۀ آسیای مرکزی  شده و ظاهراً 
می زیستند؛ و »اوستایی نو« که دیگر بخش های اوستا )یشت ها، ویدیوداد و...( 
به این زبان تصنیف شده و گویا در نیمۀ نخست هزارۀ یکم پ.م. از آسیای 

مرکزی )خوارزم( تا حوضۀ هیرمند )آرخوزیا( به این زبان سخن می گفته اند.
دیگر زبان های ایرانی باستان که نوشتاری از آن ها برجای نمانده است، اما 
نیاکان شماری از زبان های ایرانِی میانه و نوی شناخته شده به شمار می آیند، 
عبارت اند از: »مادی« زبان مردم ماد که در هزارۀ نخست پ.م. در غرب و 
مرکز ایران بدان سخن گفته می شد و از وام واژه های موجود در متن های 
پارسی باستان، اکدی و یونانی بازشناخته شده است و برخی از زبان های 
جدید ایرانِی غربی و ایرانِی مرکزی از آن سرچشمه گرفته اند؛ و زبان های 

گوناگون »سکایی« یا »اسکوتی« که گویندگان آن ها در جنوب روسیه و 
آسیای مرکزی می زیستند. این زبان از جای نام ها و شخص نام های سکایی 
بازشناخته شده است. زبان های ایرانی میانۀ شناخته شده که از حدود سدۀ 
سوم پ.م. تا 1000 میالدی )و حّتی سپس تر( بدان ها سخن گفته می شد، 
عبارت اند از: ُخَتنی )زبان پادشاهی بودایی ُخَتن، واقع در ترکستان چین(؛ 
تومشوقی )زبان ناحیۀ کوچه در شمال جادۀ ابریشم(؛ ُسغدی )زبان پادشاهی 
سغدیانا، کمابیش برابر ازبکستان کنونی(؛ خوارزمی )زبان کشور خوارزم واقع 
در نواحی فرادست آمودریا(؛ بلخی )زبان امپراتوری کوشان و باختر، کمابیش 
برابر شمال افغانستان(؛ پارتی )زبان پارت واقع در شرق دریای مازندران و زبان 
امپراتوری اشکانی(؛ پارسی میانه یا پهلوی )زبان پارس در روزگار دودمان های 
پیشاساسانی و زبان رسمی شاهنشاهی ساسانی و متون زرتشتی(؛ آالنی )زبان 
آالن ها در منطقۀ قفقاز که از زبان سکایی سرچشمه گرفته است(. امروزه به 
زبان های ایرانی از ترکیه و عراق و قفقاز در غرب تا ترکستان چین و پاکستان 
در شرق سخن گفته می شود و البّته گویندگان این زبان ها در اروپا و آمریکا نیز 
پراکنده اند. زبان های ایرانِی نوی ادبی )دارای ادبیات کهن مکتوب( عبارت اند 
از: فارسی )زبان ملّی و کهن و مشترک مردم ایران و افغانستان و تاجیکستان 
و نواحی مجاور آن ها(؛ اوِستی )زبان اوِستیا در جنوب قفقاز که بازمانده یا 
خویشاوند زبان آالنی است و دو گونۀ اصلی دارد: دیُگرونی و ایرونی(؛ کردی 
)زبان سه منطقه در شرق ترکیه و سوریه و غرب ایران و نواحی پیرامون آن ها(؛ 
بلوچی )دارای چندین گویش مختلف در شرق ایران و غرب پاکستان و نیز 
در جنوب افغانستان و آسیای مرکزی( و پشتو )با چندین گویش مختلف در 

افغانستان و پاکستان(. زبان ها و گویش های ایرانِی نو غیرادبی عبارت اند از:
شمال غربی و مرکز ایران: طالشی در کرانۀ غربی دریای مازندران و گویش های 
تاتی و آذری از آذربایجان تا استان های مرکزی و گیالن )کمابیش برابر گسترۀ 
ماد باستان(؛ گویش های گیلکی در گیالن و مازندرانی؛ زازا )دیملی( در شرق 
ترکیه و گورانی )شامل اَوُرمانی( در شرق عراق و غرب ایران؛ چندین گویش 
در لبۀ شمالی دشت کویر، ازجمله سمنانی؛ و گویش های کمابیش به هم 

وابستۀ مرکزی در گستره ای میاِن همدان، دشت کویر، کاشان و اصفهان.
لُری )دارای گونه های مختلف( و بختیاری؛  ایران:  جنوب غربی و جنوب 
گویش های استان فارس؛ الرستانی )دارای گویش های مختلف( در الرستان؛ 
گویش های گستره ای شامل بندر عّباس )بندری( و هرمز تا میناب و جیرفت 
و کهنوج در نواحی شمالی تر؛ باشکردی با دو گویش باشکرد در جنوب شرقی 

بندر عّباس و ُکمزاری از شبه جزیرۀ ُمَسنَدم در عّمان تا آن سوی تنگۀ هرمز.
جنوب شرقی ایران: بلوچی)بیشتر در بلوچستان ایران و پاکستان(.

افغانستان و آسیای مرکزی: پراچی و اُرمولی در مرکز افغانستان تا آن سوی 
مرز پاکستان؛ اِشکاشمی و َسنگلیچی در غرب داالن واخان؛ یئیدگا در شرق 
افغانستان و مونجی یا مونجانی در غرب پاکستان )وابسته به زبان بلخی(؛ گروه 
یازُغالمیـ  شوغنی در شمال افغانستان و آسیای مرکزی، شامِل َسریکولی در 
غرب ترکستان چین؛ یَغنوبی در درۀ یغنوب در تاجیکستان )وابستۀ متأخر 
زبان سغدی( و واخی در داالن واخان در شمال شرقی افغانستان )وابستۀ 

متأخر زبان ختنی(.
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نگاهی به زبان های ایرانی ناشناخته و مظلوم؛

حدیث عشق بیان کن
بدان زبان که تو دانی

آیت اهلل علوی بروجردی نواده مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی مرجع بزرگ شیعیان جهان و از علمای حوزه 
علمیه گفت: علم محدودیت پذیر نیست. در داخل خود ایران، حساسیت هایی بر ابراز ایرانیت است. این درست 
نیست. یکی از ابزار ارتباط ما با بسیاری از اقشار، همین مسئلۀ ایرانیت است، جدای از مسئلۀ اسالمیت. ایرانیت 
مسئلۀ بسیار مهمی است. بنده در دوران جنگ، سفری به هندوستان رفتم. در دهلی، انجمن یزدی ها مفصل 
است. به مناسبت این انجمن، زرتشتی ها ما را به پارسی های هند دعوت کردند. آنجا که رفتم، دیدم اتاقی برای 

جمع آوری کمک به جبهه ها دارند. این ها کسانی هستند که به  هرحال از ایران بیرونشان کردند؛ اما باز هم به عنوان پارسی، دلشان 
می تپید که این آب  و خاک در معرض تاخت وتاز واقع شده بود. این موضوعیت دارد. ضرورتی ندارد که با منشور کوروش بجنگیم. 
این منشور،غنایی برای ما است. بنده پیش ترها صحبتی کرده بودم، اما به آن اعتراض شده بود. اما بنده این نکته را یادآوری کردم: 
اینکه ما قبل از اسالم چنین منشوری داشتیم، حاکی از تمدن و تفکر واالیی در این آب  و خاک است و همین ایرانی هایی که دارای 
تمدن و تفکر واال بودند اسالم آوردند، این  گونه نبودند که مثل عرب های جاهلی چیزی نداشته باشند و اسالم بیاورند. این ها با این 

غنای فرهنگی آمدند مقابل اسالم سر تسلیم فرود آوردند. این عظمت ایران را نشان می دهد.

آیت اهلل علوی بروجردی: 
منشور کوروش عظمت ایران را 

نشان می دهد

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 19  8 صفحه

 دانشگاه تهران در ماهی که گذشت، نمایشگاهی 
از »مطبوعات ایران در دوران قاجار« برگزار کرد. 
خوشبختانه در روز آخر این نمایشگاه )سه شنبه 
دهم بهمن ماه(، فرصتی دست داد تا به دوران 
قاجار سفر کوتاهی داشته باشم و چرخی در 
حال و هوای مطبوعات آن دوران بزنم. در بین 
بسیار  نکته ی  گذاشته،  نمایش  به  مطبوعات 
جالبی به چشمم  خورد که احساس کردم با 
توجه به احواالت کنونی ایران، به رشته تحریر 

درآوردن آن، خالی از لطف نباشد.
در بین نشریات، نشریهای دیدم به نام »نامه 
یک  توسط   129۵ سال  در  که  پارسی« 
آزاد  نام »ابوالقاسم  به  آذربایجانی  روزنامه نگار 
مراغه اي« منتشر می شد. این نشریه در توضیح 
خود، ذیل عنوانش رویکردش را اینگونه معرفی 
کرده بود: »نامه پارسی؛ نگهبان کشور و زبان 

کشور است«. 
اولین  نوعی  به  نشریه  این  گفت  بتوان  شاید 
را  خود  رسالت  که  بود  ایران  در  مطبوعه ای 
مطبوعات  در  پارسی«  »سره نویسی  ترویج 
در  پارسی«  »نامه  شماره  اولين  می دانست. 
مراغه ای  و  شده  منتشر   ١٢٩٥ خرداد   ٢٩
در سرمقاله ی آن خطاب به »مادر ميهن« از 
زبان  به  فارسي  شيرين  و  شيوا  »زبان  اينکه 
بيگانگان در آميخته گالیه می کند.«  وی در 

اين نشريه برای اولين بار از »ايرانيان پاک نژاد و 
پارسي خواه« می خواهد که با استفاده از واژگان 
در  را  آن  از  يکسره  حمايت  مهجور،  پارسي 

دستور کار خویش قرار دهند. 
شماره ی  هر  در  که  بود  اين  مراغه ای  قصد 
»نامه پارسی« صفحه اي را به »واژگان فرهنگ 
پارسی« که خودش تدوین کرده بود اختصاص 
دهد. البته او از اولين شماره در مقابل واژگان 
نیز  را  پارسی سره، معني مصطلح آن  جديد 
آزاد مراغه ای سبب شد  این رویکرد  می آورد. 
که »ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس« شاهزاده ی 
مشروطه خواه قجری -فرزند »محمدتقی میرزا 
حسام السلطنه«، پسر »فتحعلی شاه قاجار«- به 
آزاد  وصف  در  قطعه اي  و  بپردازد  او  ستایش 

مراغه ای و اقدام تحسین برانگیزش بسراید.
نکته ای که در این موضوع برایم بسیار جالب 
می شود  باعث  چیزی  چه  که  است  این  بود، 
در زمانی که کشور در اوج تحوالت و التهابات 
سیاسی-اجتماعی به سر می برد، دغدغه ی یک 
آذری -که زبان مادری اش هم فارسی نبوده- 
بشود پاسداری از زبان فارسی، آنهم در شمایل 
یعنی  ممکن،  گونه های  افراطی ترین  از  یکی 
ترویج »سره نویسی پارسی« در مطبوعات. در 
واقع به نوعی می توان گفت کاری که در این 
سالها توسط نشریه »امرداد« دنبال می شود را 
در حدود یکصد سال پیش، یک آذری انجامش 

داده است!
نکته ی جالب تر اینکه در کنار »نامه پارسی«، 
نشریه ای قرار داشت که در همان روزها با نام 
»خاور« در شیراز منتشر می شد و در صفحاتی 

که از این نشریه در نمایشگاه وجود داشت، به 
نظر می رسید دغدغه اش هر چیزی بوده است 
جز ایران و ایرانیان! شاید یکی از دالیلی هم که 
باعث می شود آذری ها احساس کنند در دفاع 
ایرانی، وظیفه  قوام بخش هویت  از مولفه های 
سنگین تری روی دوش آنها سنگینی می کند، 
در همین نکته ریشه داشته باشد که پاسداری 
از زبان فارسی در نظر اغلب آنهایی که زبان 
مادری شان فارسی است به عنوان یک وظیفه ی 
ملی احساس نمی شود. در واقع همین است که 
وقتی »محمود عرفان« شیرازی در سال های 
پایانی 1200 شمسی، در نشریه اش به »علم 
ارواح« و »احضار ارواح«)!( می پردازد، مراغه اِی 
آذری »نخستین روزنامه پارسی« در ایران را 
منتشر می کند و سرمقاله اش این می شود که: 

»ویرانی ایران از چیست«. 
به هر حال در اینکه آذربایجان در تاریخ ایرانزمین، 
طی سده های بسیاری نقش قابل توجهی در 
تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی داشته 
تبریز«  »مقبره الشعرای  شاید  نیست.  شکی 
را  پارسی گوی  شعرای  تعداد  بیشترین  که 
در دل خود جای داده است به تنهایی برای 
اثبات این مدعا کافی باشد. با این حال از این 
از  موضوع که در سال 1290 شمسی فردی 
خطه ی آذربایجان احساس می کند که باید با 
ابداع سنت »سره نویسی پارسی« در عرصه ی 
مطبوعات، از میراث ملی خود و ایران پاسداری 

کند دارای اهمیت بسیار ویژه ای می باشد. 
در  فارسی  زبان  واالی  جایگاه  از  هرگاه  البته 
در  مهم  مولفه ی  یک  عنوان  به  آذربایجان 
قوام بخشی به وحدت ملی در ایران و در بین 
ایرانیان آذری سخنی گفته می شود، برخی فوراً 
آن را به دوران پهلوی اول و سیاست های آن 
دوران نسبت می دهند! در مورد این سطور نیز 
این احتمال وجود دارد که برخی مدعی شوند 
»ابوالقاسم آزاد مراغه اي«، این کار را با حمایت 
دولت اسرائیل و با پول رضاشاه انجام می داده 
است! حاال اینکه رضاشاه در سال های 1290، 
مشغول  ایران  پادگان های  از  یکی  در  احیاناً 
آموزش نظامی بوده و اصاًل آیا پولی در بساط 
داشته یا خیر؛ بماند! و اینکه اسرائیلی هم در آن 

زمان وجود خارجی نداشته نیز بماند!
در  خود،  چهارده  شماره  در  پارسی«  »نامه   

قطعه ای به قلم »هادی حسن زاده« می نویسد:
 »بود ویران خانه ایران

 سوی ما باز بخت روی نهاد
 پارسی نامه پدید آمد

 درِ نیکی بروی ما گشاد
 رهبر نیک زاده سالش گفت
 پارسی نامه، خانه اش آباد«

خانه اش آباد...

»نامه پارسی« نشریه ای از دوره قاجار؛

 نرشیه مراغه ای، پاسدار زبان ملی  

Historyتاریخ

رضا کدخدازاده

داریوش احمدی



تدوین گران محترم کتاب »بیز بیله آغالردیق« پیش از آنکه به دنبال بررسی تاریخ و ادبیات رثایی آذری بوده باشند به دنبال طرح تاریخ سازی  برای 
ادبیات اصیل ایرانی اسالمی آذربایجان بوده اند: تدوین گران  محترم کتاب با اصل قراردادن »زبان« به جای بررسی موضوعات اصلی تاریخ و ادبیات رثایی 
آذری  به دنبال طرح مباحث مورد عالقه خود بوده اند. علی رغم پیوستگی مستدام ادبیات آذری) اعم از رثایی و غنایی( و ادبیات فارسی در ایران زمین 
تالش شده است، ادبیات رثایی آذربایجان جدا و بدون  ارتباط با ادبیات ایران مورد بررسی قرار دهند. در حالی که دبیات رثایی آذری مهمترین جلوه 

های هویت ایرانی را جلوه داده است.

ادامه از همین صفحه

قورقود محفوظ است.« )ص 30(
تدوین گران و ویراستار محترم در حالی در هر جایی که 
امکان طرح و بحث بوده  »دده  قورقود« را مطرح کرده اند، 
غافل از اینکه در کتابخانه های جمهوری آذربایجان و ایران و 
حتی ترکیه  یک نسخه خطی از این کتاب موجود نیست. 
جالب تر آنکه »قمری دربندی« شاعر مرثیه سرای اهل بیت 
منتهای  االبواب(  )باب  دربندـ  قمری  سیزدهم  قرن  )ع( 
شمالی قلمرو ایران در دوره صفویهـ   حتی یک بار هم نام 
»دده قورقود« را در اشعارش نیاورده است، ولی به اعتراف 
تدوین گران کتاب »او بارها از شخصیت های شاهنامه در 

اشعار خود به کار برده است«. )ص 148(
تدوین گران محترم  به این سوال اساسی  نتوانسته اند پاسخ 
دهند که اگر  »دده قورقود« اینقدر معروف و مهم بوده است 
چرا نامش را حتی در یک اثر مرثیه  ترکی آذری نمی یابیم 
ولی نام محتشم کاشانی،  صباحی بیدگلی، مقبل اصفهانی را 

به کرات دیده و شنیده ایم!
مراسم عزاداری آتیال

مراسم  کتاب طرح  این  در  توجه  جالب  مطالب  دیگر  از 
عزاداری »آتیال« به عنوان پیشینه عزاداری اهل بیت )ع( 

در آذربایجان است!
ایشان نوشته اند »با وجود محدودیت منابع در خصوص 
اوزان ها، به اذعان مورخان دوران قدیم تشابه هایی از شرکت 
ایشان در مراسم عزاداری »آتیال« ـ بزرگترین فرمانروای 
هون ها ـ و مرثیه سرایی در آن مجلس در دست است.« 

)ص 32(
ادعاهای بی سند

تدوین گران محترم کتاب در معرفی »اوخشاما« نوشته اند: 
»... این نوع شعر از زمان های بسیار قدیم در تاریخ ادبیات 

آذربایجان ثبت و ضبط شده ...« )ص 23(
و یا:»نمونه ای دیگر از انواع ادبیات مرثیه آذربایجان که از 
زمان های قدیم موسوم بوده است، شعری به نام »آغی« 

می باشد. )ص 27(
و  قدیم«  بسیار  »زمان های  همانند  کلماتی  از  استفاده 
»زمان های قدیم« آن هم بدون ذکر سند و مدرک از دیگر 

مشخصات این اثر است.
ریشه سازی برای لغات 

از دیگر موارد جالب در این کتاب می توان به پاورقی های 
جالب توجه ویراستار کتاب اشاره کرد که تالش دارد به هر 
قیمتی برای لغات ریشه ترکی بتراشد. آشکار است زبانها از 
همدیگر اثر پذیرفته و در هم اثر گذاشته اند، همچنان که 
غزلیات آذری از حکیم  فضولی بغدادی تا علی آقا واحد و 
استادشهریار مملو از لغات وعبارات فارسی و عربی است. در 
فارسی هم لغات زیادی از ترکی که بیشتر در امور نظامی 
و لشگری و زندگی کوچ رویی  وارد شده است. اما اینکه 
تالش شود به هر قیمت بدون علت ریشه کلمات  را  به  زور 
و ضرب و به رای خود تشریح و تفسیر کرد نوعی بیماری 
محسوب می شود از جمله:ـ  سوگ از ریشه سیقـ  ص 1۵ـ 
قوشان ص 16عشق و عاشیق ص 32 و....ـ  گریز ص 261، 

بجنورد ،جلد سوم ص209.
ملت ترک

از دیگر موارد محتوایی قابل توجه در جلد اول این مجموعه 
عالقه مفرط تدوینگران محترم به »ملت ترک« است. به 

متن زیر توجه بفرمایید:
»... تنها شاخه ای است که می توان نام ادبیات کار برای عام 
برای آن بکار برد؛ ادبیاتی که همه ملت ترک در سال حداقل 

20 روز به طور مستقیم با آن سر و کار دارند ...« )س 13(
و یا در جای دیگر آمده است:

» این قداست و احترام را می توان در متن داستان های »دده 
قورقود« »کوراوغلو« و »آشیق غریب« مشاهده کرد.آشیق 
در بین ملت ترک با نام اوزان نیز شناخته می شود. )ص 29(
  به جا بود تدوین گران محترم »ملت ترک« را معرفی و 
جغرافیای سیاسی این ملت را آشکار می کردند. در حالی 
از  این اصطالح استفاده شده است که دارای معنی و مفهوم 
سیاسی مشخصی است. در حالی که در  ایران فقط ملت 

ایران وجود دارد و همه یک ملت هستیم. 
 تدوین گران محترم در جای دیگری از واژه فارسستان )ص 
120( استفاده کرده اند. در اعالم جغرافیایی چنین جایی 

شناخته شده نیست.
دستبردی به میراث رثایی آذربایجان

از موارد مهم و غیرقابل توجیه در این مجموعه سه جلدی که 
بی شک آن را باید خیانتی آشکار به میراث رثایی آذربایجان 
تلقی کرد و از ادامه این روند تحریف گونه به هر شکلی  
جلوگیری نمود، تغییر زبان معیار مرثیه  آذری از ترکی معیار 

تبریز به باکویی است.
تدوین گر و یا ویراستار کتاب ) اومود اوغلو= پورامید(در 
سراسر متن زبان معیار اشعار را از اصالت خود خارج کرده به 
گویش باکویی امروزی تغییر داده اند.  تعمد آنها در تخریب 
فرهنگ و هویت میراث  شیعی کهن آذربایجان به هیچ 
وجه پذیرفتنی نیست. این دستبرد همانند آن است که به 
مردم عصر صفویه و قاجاریه کت وشلوار و کراوات مد روز را 
بپوشانیم. از آنجایی که تبریز از کانونهای مهم ادبیات رثایی 
آذری است از دوره قاجاریه شیوه متداولی در نگارش ادبیات 
رثایی پدیدار گردید که تا اکنون هم ادامه دارد. این معیار 

نقدی بر کتاب »بیز بئله آغالردیق« 

تاریخ سازی برای ادبیات رثایی آذری 

پروفسور توزی استاد باستان شناسی خاورنزدیک در دانشگاه های ناپل 
و ورونا و سرپرست سابق کاوش های شهرسوخته صبح جمعه مورخة 
6 اسفندماه 139۵ در بیمارستانی در شهر ورونای ایتالیا )زادگاهش( 
در سن 72 سالگی درگذشت. توزی از سال 1360 استاد پیش ازتاریخ 
و آغاز تاریخی آسیای موسسه شرقی دانشگاه ناپل و از 1373 کرسی 

باستان قوم شناسی دانشگاه بولونیا را کسب کرد بود. وی در کشورهای ایران، عمان، یمن، پاکستان، 
ترکمنستان و آسیای مرکزی به پژوهش پرداخت و از نتایج پژوهش هایش ده ها کتاب و مقاله 
منتشر کرد. توزی بین سال های 1346 تا 13۵7 سرپرست کاوش های شهر سوخته بوده است. 
ایشان را می توان یکی از پایه گذاران مطالعات بنیادی باستان شناسی حوزة جنوب شرق ایران 
دانست. او  آغازگر تالش هایی شد که طی پنج دهه، گرو ه های مختلف انجام دادند تا درنهایت در 
سی وهشتمین اجالس یونسکو،  شهرسوخته را به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شود.

دو میهن دوست برنده جایزه ساالنه سرو ایرانی شدند. لوریس 
چکناواریان- آهنگساز و رهبر ارکستر ایران به عنوان برنده جایزه 
سرو ایرانی در گروه سنی باالی 6۵ سال در سال 1396 برگزیده 

شد.  همچنین دکتر سجاد آیدنلو شاهنامه شناس و استاد دانشگاه 
به عنوان بهترین چهره میراث فرهنگی ایران در گروه سنی زیر 40 

سال انتخاب شد. در برنامه ساالنه ای که به زودی برگزار خواهد شد، تندیس سرو سایه فکن 
به این دو کوشنده فرهنگ و هنر پیشکش خواهد شد. جایزه فرهنگی سرو ایرانی از سوی 

گروهی از انجمن های فرهنگی و علمی غیردولتی در سال 1393 برپا شده است. این جایزه 
در سال 1394 به دکتر عبدالمجید ارفعی و آیدین سلسبیلی و در سال 139۵ به دکتر 

ژاله آموزگار و میالد وندایی اهدا شده بود. جایزه سرو ایرانی یک جایزه مردم نهاد در زمینه 
میراث فرهنگی است که در دو رشته استادان برتر و جوانان کوشنده برگزار می شود.

نخستین کاوشگر شهر سوخته 
درگذشت

چکناواریان و آیدنلو برگزیده 
جایزه سرو ایرانی

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
جامعهSocietyسال سوم  شماره 19  8 صفحه

نگارش در ادبیات رثایی را در آثار چاپ شده اساتید  فقید ادبیات رثایی 
همانند راجی، دلسوز، صراف، صافی، و در متاخرین در آثار استاد مرحوم 

سید رضا حسینی سعدی ز مان، استاد محمد عابد و....تداوم یافته است. 
 متأسفانه دستبرد به شعر رثایی خود سرانه در سراسر کتاب دیده می شود 
که فاجعة آشکار غیر قابل توجیه  است، تداوم آن موجب تحریف فرهنگ و 
هویت اصیل ادبیات رثایی آذربایجان خواهد شد. دلسوزان ادبیات آذری این 
حرکت مشمئز کننده را هشداد داده اند) رک به: صراف سخن، مجموعه 
مقاالت همایش بزرگداشت یکصدومین سال وفات حاج رضا صراف تبریزی، 
تبریز، حوزه هنری ،1383،صص224-22۵( ذکر تک تک این دستکاری 

های ناجوانمردانه خاطر عالقمندان ادبیات رثایی را مکدر می سازد.
نگارش غیرمتعارف لغات

   تدوین گران و ویراستار محترم کتاب، ضمن اینکه در تراشیدن ریشه غیر 
واقعی برای ادبیات رثایی آذری، جهد بلیغی کرده اند در استفاده از شیوه 

نگارش غیرمتعارف برای برخی لغات هم کوتاهی نکرده اند. از جمله:
عاشیق )که به نگارش ایشان آشیق( از ریشه کلمه سومریاست و به گفته  
دکتر حسین محمدزاده صدیق استناد جسته اند )ص 33( ناگفته نماند که 
جناب ایشان، سوابق درخشانی با اسامی مستعار در جریان سیاسی قبل 
از انقالب و دوران بعد از انقالب داشته است. حسین محمد زاده صدیق 
علی رغم تطبیق خود با نظام بعد از بازگشت از ترکیه  برای بهره گیری 
از امکانات نظام جمهوری اسالمی و ترجمه برخی از آثار دینی و مذهبی 
)ترجمه  قسمت هایی از قرآن مجید و اشعار امام خمینی)ره( برخی از 
آثار دینی و همکاری با برخی از انتشاراتی هایی همانند بعثت و... (  نه 
تنها از انتشار کتاب اهانت آمیز نسبت به حضرت رسول اکرم )ص( برائت 
نجسته حتی آن را جزو کارنامه علمی خود  آورده است.)رک به: سایت 
رسمی دوزگون( اگر تدوینگران محترم اعالم برائت مکتوبی از جناب آقای 
دکتر حسین محمد زاده صدیق دارند. ارائه نمایند تا رسماً و کتباً از ایشان 

عذرخواهی شود.               
نادیده ها

تدوین گران محترم از آنجایی که با پیش تصور ذهنی زبان گرایانه خود به 
دنبال مسایل مورد عالقه خود بوده اند تا ادبیات رثایی از این رو از توجه و 

بررسی مباحث مهم و سرنوشت ساز ادبیات  رثایی بازمانده اند، از جمله:
جایگاه محتشم کاشانی در ادبیات رثایی آذری

    در بررسی تاثیر محتشم کاشانی بر گسترش مرثیه سرایی در آذربایجان و 
آران دو موضوع اولیه را بایستی مد نظر قرارداد نخست: بستر ادبیات شیعی 
در منطقه  و دیگری روند تغییر زبان گویش مردم از فهلوی یا آذری به ترکی 
آذری است به ویژه آنکه در اواخر قرن  یازدهم، دوازدهم و قرن سیزدهم  و 
چهاردهم این تغییر در ادبیات مرثیه کامالً مشهود  میگردد که در تحقیقات 
دیگر بررسی شده است )نیکبخت،1393: 9۵(. آذربايجان وآران ضمن آنكه 
در تاريخ ايران قبل از اسالم از جايگاه مهم و ارجمند مذهبي برخوردار بوده 
در دوران اسالمي به ويژه بعد از يورش مغول اهميت قبلي خود را بازيافت. 
آذربايجان، آران و آناتولي از قرن هفتم تا نهم هجری دوره ي فعاليت تصوف 
عاميانه با تعلّقات و گرايش هاي شدید علوي بوده است. )رضایی،138۵: 
38(. در سالهای فعالیت فرزندان شیخ صفی الدین اردبیلی در آذربایجان و 
آران و آناتولی گرايش و عالقه  به تشيع مختص عشاير ترك زبان نبود بلکه 
در میان نخبگان شهر نشین، خاندانهای ديوان ساالر، انديشمندان، ُعلما و 

فقهاي  این مناطق هم عالیق مشابه داشتند )صدری،267:1387(.  
تأثیر روضه شهداء  واعظ کاشفی در ادبیات رثایی 

    با تمام انتقاداتی که بر محتوای این اثر  وارد است در پنج قرن گذشته 
از کتابهای معروف و تأثیر گذار در مجامع و محافل ادبی شیعی در مناطق 
مختلف ایران از جمله آذربایجان و اران بوده است. تا جایی که نویسندگان 
متعددی به پیروی از نثر ساده و روان آن که با اشعاری زینت یافته آثار مشابهی 
آفریده اند. این متن به عنوان متنی اصلی در آفرینش متون ادبی به نظم و 
نثر مورد استفاده قرار گرفته است. در تاریخ ادبیات رثایی در منطقه آران و 

آذربایجان این اثر توسط چند تن از ادبا به ترکی آذری ترجمه شده است.
فضولی بغدادی از جمله شاعران و متکلمان شیعی قرن دهم هجری است 
که تحت تأثیر  روضه الشهدا »حدیقه السعدا« را نگاشت. تا جایی وی متأثر 
از اثر واعظ کاشفی بودهاست که برخی اثر او را ترجمه روضه الشهدا قلمداد 
کردهاند.)تربیت، بی تا،300( حکیم فضولی خود در مقدمه کتابش نوشته 
است» من خاکسار را نیت آن است که در تألیف وبه روضه الشهدا اقتدا کنم 
و نکات غریبة دیگری را نیز بر آن بیفزایم.«)فضولی،1373 ،13 ( عباسقلی 
بادکوبهای متخلص به قدسی و معروف به باکیخاناف نیز در تألیف »ریاض 
القدس« از تأثیر روضه الشهدای واعظی کاشفی و حدیقه السعدای فضولی 
و جالء العیون عالمه مجلسی که مقتلی امام حسین)ع( است تألیف شده 
است)شعر دوست،1374، 33( در آران در قرن سیزدهم هجری تحت تأثیر 
روضه الشهدا آثار دیگری همانند »روضه االطهار« که کتاب مقتل و تألیف 
میرزا نصراهلل دیده است و همچنین »کنز المصائب« سروده  قمری دربندی 

دیده میشود.)شعر دوست،1374، 37-36(
نادیده گرفتن شعرای تاثیر گذار وصاحب سبک ادبیات رثایی آذربایجان 

   با نگاه خاص تدوینگران تعدادی از شاعران تأثیرگذار و صاحب سبک در 
شعر عاشورایی آذربایجان در قسمت »برترین چیزهایی مرثیه پرداز از آغاز 
تاکنون« مورد توجه قرار نگرفته اند.ـ  ضمن اینکه این قسمت دارای ترتیب 
تاریخ  و موضوعی نیستـ   به چند مورد مهم فراموش شده اشاره می شود:
نیّر تبریزی 2. فانی زنوزی 3. شکوهی مراغه ای 4. اشرفی تسوجی ۵. واقف 
سرابی 6. جودی تبریزی 7. شعاعیدربندی 8. شمس عطار اردبیلی استاد 

بیضای اردبیلی
    از دیگر شاعران تأثیر گذاردیگر می توان به  به دلسوز تبریزی که 
دیوان وی بارها در تبریز و بادکوبه چاپ شده است؛ موالنا یتیم:که در 
تربیت شاعران اهل بیت)ع( نقش مهمی داشته است؛ طوری تبریزی، شأنی 

تبریزی و  عاصم زنجانی، اشاره کرد.
عدم توجه به ردیف های آواز سنتی ایرانی

متأسفانه علی رغم توجه بیش از حد به ادبیات عاشیقی تدوینگران محترم 
از توجه به رکن دیگری هویت ایرانی ادبیات رثایی آذری بازمانده اند و آن  
»ردیف های آواز سنتی ایرانی« است. شعر و ادبيات مرثیه در سه شكل 
مرثيه خواني، نوحه خواني )سينه زني و زنجيرزني( و تعزيه به جامعه عرصه 
مي گردد.  اشعار مرثيه خواني براساس اوزان عروضي سروده شده اند و اوزان 
عروضي با دستگاه هاي موسيقي سنتي ايراني ارتباط  جداناشدني دارد و 
اوزان عروضي مرثيه ها در دستگاه هاي متناسب  براساس  مرثيه خوان ها 
به مرثيه خواني مبادرت مي كردند. همچنان كه در دستگاه هاي موسيقي 
سنتي ايراني شروع و آغاز آواز با مقدمات و سپس اوج و فرود و گوشه هاي 
متعدد و متنوع ادامه و پايان مي يابد مرثيه خواني آذري هم كه براساس 
دستگاه هاي موسيقي- به ويژه محزون و حماسي- است اجرا مي گردد. در 
برنامه هاي مداحان مشهور آذري،  زنده یاد سلطان الذاکرین استاد سليم 
عليزاده  داود  استاد حاج  و  تمدني  استاد محمدباقر  اردبيلي،  مؤذن زاده 
مي توان اين اجراي دستگاه ها را به خوبي مشاهده كرد. براساس استفاده از 
دستگاه هاي موسيقي سنتي است كه اغلب مرثيه سرايي آذري مورد توجه 
غير آذري زبانان هم واقع مي شود. به عنوان مثال مجلس مرثيه اي كه استاد 
داود عليزاده با عنوان »مصيبت يتيم« با اشعار مرحوم حاج انور اردبيلي اجرا 
كرده است غيرممكن است هر شنونده اي را متأثر نسازد که در ردیف آواز 

سنتی ایرانی اجرا شده است.

کتابی  در سه جلدی با عنوان »بیز بیله آغالردیق« با موضوع 
تاریخ ادبیات رثایی آذری در سال 1396 توسط انتشارات 
سوره مهر  منتشر گردید.  این اثر که تالش دارد به تاریخ 
و ادبیات رثایی ترکی آذری که از مهمترین مشخصه های 
هویتی ایرانی آذربایجان است،  بپردازد. علی رغم زحمات  
زیاد تدوین گران  محترم مطالب کتاب قابل نقد و بررسی 

علمی است.
کتاب» بیزبیلة آغالردیق« است.این اثر در سه جلد است:

جلد نخست: درآمدی بر تاریخ ادبیات رثایی و مذهبی در 
زبان ترکی آذربایجانی.

جلد دوم: زندگینامه مختصر و نمونه اشعار شعرای مرثیه 
سرای آذری 

جلد سوم: آنتولوژی شعر آئینی معاصر آذربایجان، تدوین 
شده است. 

در عرف تألیفات علمی خصوصاً کتابهای تاریخی ، مرسوم 
آن است مقدمه ای در ابتدای اثر گنجانده می شود تا اهمیت، 
ضرورت، پیشینه تحقیق، نقد وبررسی منابع، حدود و ثغور 
و سوال اصلی پژوهش ومعرفی فصول کتاب و مشخصات 
علمی اثر را برای خواننده بیان کند. متأسفانه این اثر که قصد 
پرداختن به مباحث مهمی از تاریخ و ادبیات رثایی آذری را 
دارد فاقد چنین مقدمه ای علمی است. معلوم نیست چه 
مباحثی را تدوینگران نگاشته اند، یا چه مطالبی را ویراستار 

کتاب افزوده است.
اغلب مطالب و ادعاهای غیر متعارف کتاب فاقد ارجاع است. 
در حالی که برای تک تک ادعاهای مطرح شده بایستی منبع 
معتبر و متقن ارایه شود. به غیر از چند صفحه اول کتاب به 
ندرت می توان به منبع مورد استناد تدوین گران مواجه شد. 
از این رو  اعتبار علمی مطالب ارایه شده محل شک و تردید 

جدی است.
بلند  و  ارجمند  بغدادی شاعر   حکیم مالمحمد فضولی 
مرتبه اهل بیت )ع( است که تمام عمر خود را در عراق 
و قلمرو عثمانی سپری کرد. جنگ های عثمانی علیه ایران 
مانع عمده  عدم  معروفیت الزم و شایسته او در ایران عصر 
صفوی می شود. از این رو تأثیر وی در ادبیات رثایی ایران و 
آذربایجان به گستردگی دیرپای »واعظ کاشفی« و »محتشم 

کاشانی« نبوده است.
با توجه به مطالعات نگارنده به نظر سازماندهی ادبیات رثایی 

آذربایجان به سر فصل های زیر قابل بررسی است:
درآمد: مدح ورثای اهل بیت)ع( در شعر شاعران آذربایجان 
فصل اول:رسمیت تشیع و پیدایش ادبیات رثایی آذربایجان

فصل دوم: ادبیات رثایی آذری در دوره صفویه 
فصل سوم :ادبیات رثایی آذری در دوره قاجاریه

تاثیر شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی بر ادبیات رثایی 
آذربایجان

تأثیر عرفان بر ادبیات رثایی آذربایجان
انقالب  تا  مشروطه  از  آذری  رثایی  ادبیات  چهارم:  فصل 

اسالمی

فصل پنجم : ادبیات رثایی آذری در انقالب اسالمی ودفاع 
مقدس 

تدوین گران محترم پیش از آنکه به دنبال بررسی تاریخ و 
ادبیات رثایی آذری بوده باشند به دنبال طرح تاریخ سازی  

برای ادبیات اصیل ایرانی اسالمی آذربایجان بوده اند:
به  »زبان«  قراردادن  اصل  با  کتاب  محترم  تدوین گران  
جای بررسی موضوعات اصلی تاریخ و ادبیات رثایی آذری  
به دنبال طرح مباحث مورد عالقه خود بوده اند. علی رغم 
پیوستگی مستدام ادبیات آذری) اعم از رثایی و غنایی( و 
ادبیات فارسی در ایران زمین تالش شده است، ادبیات رثایی 
آذربایجان جدا و بدون  ارتباط با ادبیات ایران مورد بررسی 
قرار دهند. در حالی که دبیات رثایی آذری مهمترین جلوه 
های هویت ایرانی را جلوه داده است. بدون توجه به این امر 
برای این منظور به طرح مباحثی غیر مرتبط پرداخته اند  
از جمله در بررسی ادبیات رثایی آذربایجان پیش از اسالم  
حدود چهل صفحه به طرح ادبیات عاشیقی) به گمان ایشان 
آشیقی( آذربایجان پرداخته اند، غافل از اینکه در این بررسی 
بی ارجاع سند؛ دچار یک تناقض آشکار شده اند و آن اینکه 
آذربایجان پیش از اسالم ترک زبان نبوده و ترکی آذری بعد 
از صفویه متداول شده است. ) برای اطالع رک به : عبدالعلی 
کارنگ، تاتی و هزرنی، به کوشش کاظم آذری سیسی تبریز، 
1394(  با توجه به کتاب مهم و ارزشمند» سفینه تبریز« به 
خوبی آشکار میگردد در قرن هشتم قمری هنوز مردم تبریز 
به گویش فهلوی سخن می گفته اند) رک به:  محمد ابن 
مسعود تبریزی ،سفینه تبریز، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 
1381(  طرح این بحث با این هدف صورت گرفته است که  
پیوند و ارتباط ادبیات رثایی آذری را از ادبیات ایران  قطع 
کرده و هوشمندانه ادبیات عاشیقی بعد از صفویه آذربایجان 

را به نام قبل از اسالم آذربایجان قالب شود.
   ناگفته پیداست این سخن به معنی بی اهمیت قمداد 
بخش  بلکه  و  نیست  آذربایجان  عاشیقی  ادبیات  کردن 
مهمی از فرهنگ و هویت ایرانی آذربایجان در این ادبیات 
دلنشین نهفته است که بسیار ارزشمند وقابل توجه وبررسی 
در جایگاه خود است. عاشیق ها در ترویج و بسط تشیع در 
دوره صفویه نقش مهمی ایفا کرده اند. بسیاری از عشایر 
ترک زبان بوسیله همین عاشق های دوره گرد با نام ائمه)ع(، 
اصول و فروع دین اسالم و مذهب تشیع و مدایح علی)ع( 
آشنا شده اند. بخش عمده سروده های شاه اسماعیل صفوی 

این کارکرد را داشته است. 
  موضوع مهم تجاهل آشکار تدوین گران کتاب در نادیده 
گرفتن ارتباط و پیوند ادبیات رثایی آذری و فارسی است 
زیرا ادبیات رثایی آذری بخشی از ادبیات رثایی ایران است 
که در مسیر تاریخی خود از بدو پیدایش شعر فارسی در 
ایران زمین - علی الخصوص آذبایجان - عنصر محبت و 
دوستی اهل بیت )ع( را با خود داشت. بررسی تاریخ ادبیات 
رثایی آذری جز در بستر تاریخ ادبیات شعر ایران قابل طرح 
و بحث نیست زیرا تافته جدا بافته ای نبوده است. ادبیات 
رثایی آذربایجان نه در بستر ادبیات عاشیقی)به گمان تدوین 
گران آشیقی( که اغلب بصورت سینه به سینه و شفاهی 
منتقل می شد بلکه در بستر ادبیات  شیعی فارسی  که 
بصورت مکتوب و نوشتاری تداوم داشته پدیدار گشته است.

حال سئوال اینجاست:

ـ ادبیات عاشیقی بعد از صفویه چه ربطی به ادبیات رثایی 
آذربایجان پیش از اسالم دارد؟ 

عالقه مفرط به کتاب دده قورقود  
با بررسی مطالب کتاب آشکار می گردد تدوین گران محترم 
شیفتگی بسیار شدیدی به کتاب دده قورقود )داستان هایی 
افسانه ای از عشایر کوچ روقبایل اغوز قبل از اسالم آوردن( 

دارند و این شیفتگی را در جای جای کتاب بروز داده اند.
توجه به کتاب دده قورقود اثر ارزشمند داستانی به عنوان 
یک اثر ادبی، تا وقتی همانند آثار  مشابه مورد توجه قرار 
گرفته طرح و بحث شود قابل قبول و اشکالی ندارد. مشکل از 
وقتی پیش می آید که در ادامه دده قورقود به بوزقورد و شاخ 
شیطان و... چیزهای دیگرتبدیل می شود. خواننده ای که با 
هدف آشنایی با ادبیات رثایی آذربایجان کتاب را به دست 
گرفته در برخورد با شیفتگی  تدوینگران  به این کتاب  حق 

دارد سئوال کند: 
دده قورقود چه ربطی به آذربایجان دارد؟

و مهمتر اینکه چه ربطی به ادبیات رثایی آذری دارد؟
 اگر دده قورقود آذربایجانی است چرا تا نیم قرن گذشته 
هیچ اطالعی از آن نبوده و نشانی از آن  در ادبیات آذربایجان 

یافت نمی شود؟ 
تا جایی که معلوم و آشکار است انتشار کتاب »دده قورقود 
علی لسان طایفه اوغوزان« به صد سال قبل  باز می گردد.  
در اوايل قرن بيستم » انجمن تدقيق آثار اسالمي و ملي 
استانبول« درصدد انتشار اين كتاب برآمد و بدين منظور 
از نسخه ي اصلي كتاب عكسي گرفت و  »معلم رفعت« 
تصحيح نمود و شرح و فهرست مختصري بر آن افزود و در 

سال 191۵ م. برابر 1332 قمري به چاپ رسانيد.
ضمن اینکه نسخه و خط این اثر قدمتی زیاد ندارد. ضمن 
اینکه معرفی آن در ایران به نیم قرن اخیر باز می گردد که با 

عکس العمل علما و دانشمندان آذری مواجه شد.
شفاهی   داستان های  کتاب  این  آنکه  دیگر  مهم  موضوع 
در  ولی   است  آوردن  اسالم  از  قبل  اوغوز  عشایر کوچ رو 
منابع تاریخی اسالم آوردن مردم آذربایجان صدر اسالم باز 
می گردد. برای انتساب یک اثر به یک منطقه جغرافیایی  یا 
باید اعالم جغرافیایی را مورد توجه قرارداد و بررسی کرد یا 

اسامی اشخاص :
آذربایجان دیده  اسامی جغرافیایی منطقه  این کتاب  در 

نمی شود. 
اسامی شخصیت های این داستان ها در آذربایجان رایج نبوده 
و نیست. حتی در میان عشایر شاهسون آذربایجان هم 
چنین اسامی دیده نمی شود. چگونه می توان این مجموعه 
را آذربایجانی تلقی کرد. درحالی که نام استانبول در این 

اثر وجود دارد.
اگر صرف زبان این اثر، باید آن را آذربایجانی تلقی کرد پس 
مردم مصر هم باید »معلقات سبعه« اعراب جاهلی جزیره 

العرب را  مصری بدانند! مدعی مصری بودن آن شوند.
شیفتگی به »دده قورقود« در قسمت های مختلف کتاب 
بروز کرده است. از جمله او را به بدون سند و مدرک به 

عنوان اولین مسلمان آذربایجانی معرفی کرده اند:
» بنا به برخی روایات موجود »دده قورقود« اولین شخص 
آذربایجانی است که با دین اسالم آشنا می شود. پذیرش 
اسالم از سوی وی در مقدمه نسخ مختلف و کتاب دده 

رحیم نیکبخت
پژوهشگر تاریخ  وادبیات آذربایجان



یکی از مفاهیم کلیدی در فهم اساطیر آفرینش مزدیسنایی را مفهوم 
دین می توان دانست. در آیین »َمزدیَسنا« مفهوم دین با ذات اهورامزدا 
و گوهر آفرینش و با مفهوم زمان درآمیخته است و امری ست که 

فرجام آفریدگان از آن آشکار می شود.
در بُنَدِهشن )نگارش فرنبغ داَدگی در سدۀ سوم هجری( آمده است 
که اهریمن از اعماق یا ژرف پایه برخاست و به مرز دیدار روشنان 
)مرز فوقانی جهان اهریمن که پس از آن فضای وای قرار دارد( رسید. 
آنگاه با دیدن جهان هرمزد و آن روشنی ناگرفتنی، رشک گوهری و 
ُزدارکامگیش زبانه کشید اما چون چیرگی و شکوه و علّوی برتر از آِن 
خویش بدید، باز به جهان تاریکی و ژرف پایه بازگشت تا آفریدگان 
خود را بیافریند؛ آن دیوان مرگ آور برای نبرد با اهورامزدا. پس هرمزد 
به اهریمن گفت که زمان تعیین کند تا کارزار بدین پیمان به نه هزار 
سال فراز افکنند. آنگاه اهریمن به سبب پس دانشی و نادیدن فرجام 
کار بدان پیمان همداستان شد. در این هنگام اهورامزدا قطعۀ »اَهونََور« 
را تالوت کرد )فراز سرود(. و افسون صوتی، فضای وای یا فضای واسطه 
در میان آنها را به لرزه در آورد. چون »یَثا اَهوَوئیریو«ی 21 واژه ای را 
بخواند، فرجام پیروزی خویش و از کار افتادگی اهریمن و نابودی دیوان 
و رستاخیز و تن پسین و بی پتیارگی جاودانۀ آفریدگان را به اهریمن 

نشان داد )1( )2(.
قطعۀ »اَهونََور« که اهورامزدا آن را طنین انداز می کند مطابق با اندیشه 
های مزدیسنایی و به گفتۀ هانری کربن همان »طنین ازلی نور« است؛ 
»ارتعاش نور شکوهمند« است که در جایگاه یک سالح الهی و قدسی 
بر علیه اهریمن و در جهت نیک فرجامی آفرینش عمل می کند )3(. 
دربارۀ این طنین ازلی نور در متون دیگر چنین آمده که آنچه همیشه 
بوده است، »ندای اهورامزدا در نور« است، و از این طنین ازلی نور، دین 

اهورامزدا از ازل طنین انداز است )4(.
و  برگزیدنی(  سرور  یا  )هستی   ahu vairiyo از  برگرفته  اَهونََور 
نخستین واژه های نیایش »یَثا اَهوَوئیریو« در بند 13 از یسن 27 
است که  شامل 21 واژه می شود و مقدس ترین و احتماالً باستانی 
ترین نیایش آیین مزدیسنا است. این قطعۀ منظوم ویژگی های کنایی 
گاهان و پیچیدگی معانی آن را دارد و در وزن همانند اهونودگاه )از 
بخش های ششگانۀ گاهان( است و از همین رو این قطعه احتماالً 
پیش از بازنویسی اوستا در دوران ساسانی، درآمدی بر گاهان بوده 

است )۵(.
بار دیگر به گفتۀ هانری کربن در کتاب »زمان ادواری در مزدیسنا و 
عرفان اسماعیلیه« بازمی گردیم که از این نیایش به عنوان طنین ازلی 
نور یاد کرده است که از آن دین اهورامزدا از ازل طنین انداز است. 
هانری کربن بازگو می کند که از این »ندای ازلی« که »کلمه« یا 
»لوگوس خالق اهورامزدا« است، به »مثال ملکوتی« یا مینوِک »قاعدۀ 
نیایش کامل دیانت زرتشتی« نیز تعبیر شده است که این قاعده را بر 
حسب عبارت نخستین آن »یثا اهووئیریو« یا به پهلوی »اهونور« نامیده 

اند. اما این مثال ملکوتی، دین؛ دین ازلی نیز خوانده می شود )4(.
در بندهشن آمده است که »اهورامزدا بلند پایه، آراسته به علم مطلق 
)همه آگاهی، خرد مطلق( و نکویی )بهی، راستی، اََشه(، زمانی بیکرانه 
در روشنی می بود. این علم مطلق و نکویی، جامۀ اهورامزدا است. 

برخی آن را دین خوانند.« )6(
از راستی و بهِی هرمزد )از آشای الهی( هنجار و نظم و قانون حاکم 
بر آفرینش در دو سطح مینوی و گیتیک پدید آید که پیوسته و 
درآمیخته با همه آگاهی و خرد و دانایی و اندیشۀ هرمزد است، که 
حکمت و دین و طرح و برنامه الهی یعنی اصل بنیادین عقالنی و 
راستیِن حاکم بر آفرینش از این آمیختگی و پیوند گوهرین باشد؛ که 
این اصل بنیادین، معنای آفرینش است. دو گوهر همزاِد علم مطلق و 
بهی در واقع اساس و بنیان شکل گیری خلقت اند که در دین ازلی، 
در کالم الهی، در ندای ازلی اهورامزدا، در طنین ازلی نور، در ارتعاش 
نور شکوهمند آشکار می شوند و اهورامزدا را بر آفرینش آشکار می 
سازند. از این دو است که هرمزد، خدا می گردد. و این دین ازلی در 
گیتی )جهان مادی(، در درجۀ نخست به عنوان نیایش بنیادیِن اَهونور 
به عنوان »قاعدۀ نیایش کامل دین زرتشتی« و در درجۀ بعدی در دین 
مزدیسنا و از طریق اَشو زرتشت به عنوان پیام آور و آموزگارِ سخن 
و حکمت الهی تجلی می یابد )تجلی دین در اَشو زرتشت از طریق 
»َفرَوشی« زرتشت صورت گرفته است(. دین، کالم الهی که دربردارندۀ 
خرد نیک و اََشه است، هم بنیان و علت آفرینش است و هم تداوم 

بخش و هم فرجام بخش آن است به نیکی. 
ظهور دین مطابق اساطیر مزدیسنایی چنین است که نخست هر آنچه 
بوده اهورامزدا می بود؛ آراسته به علم مطلق و نکویی، که زمانی بیکرانه 
در روشنی می بود. از این علم مطلق و نکویی، ارتعاشی در نور از ازل و 
همیشه بوده است که ندای اهورامزدا در نور است. و در مرتبۀ بعدی به 
صورت یک مثال ملکوتی و در »تمثل یافته در قالب یک اقنوم ملکی« 

که مینوی و ازلی است، تجلی می یابد و با نام »ایزد َدئِنا« )اقنوم 
ملکی دئنا( شخصیت مینوی و مثالی می یابد که نمایندۀ اندیشۀ نیک 
و حکمت و کالم و برنامۀ هرمزد است و آن صفات الهی را در خود 

متجلی می سازد.
هانری کربن در اینباره چنین می گوید: »تصویر دین ازلی که علم 
مطلق و نکویی به صورت تمثل یافته در قالب یک اقنوم نیز هست، 
در عین حال می تواند توجه ما را به سوی مجموعۀ کاملی از تأمالت 
در خصوص حکمت الهی معطوف سازد.« همچنین در ادامه چنین 
تمثالت  نیز همانند همۀ  )دین(  »این مفهوم  بازگو می کند که 
مزدیسنایی، هم به معنای یک اقنوم ملکی با اوصاف شخصی است 
و هم به معنای چیزی که در وجود زمینی به عنوان فعل یا اثر 
آن اقنوم منطبق با آن است.« )4( اشارۀ هانری کربن در جملۀ 
آخر به مرتبۀ سوم هستی یعنی مرتبۀ گیتی و محل فعل یا اثر 
اقنوم ها است. عرصه ای که صفت الهی دئنا یا همان اقنوم ملکی 
دئنا یا همان ایزد دئنا به عنوان تجلی »کالم و طنین الهی در یک 
شخصیت مینوی«، وجودی گیتیک و زمینی به خود می گیرد و در 
قالب معنا، کالم، ساختار، و وجود انسانی تجسد می یابد؛ در کالم 
معنوی اهونور، در وحی، در محتوا و ساختار معنوی دین مزدیسنا، 
در وجود و شخصیت معنوی اَشو زرتشت که پیام آور کالم الهی و 
وحی الهی است و سخن الهی را در وجه گیتیک آن و در بستر زباِن 
انسانی برای انسان ها و تداوم آفرینش از طریق عمل کردن بشر در 
چارچوب دین و آموزه های آن به ارمغان می آورد. بنابراین دین در 
عرصۀ گیتی، هم وجهی معنوی و معنایی، هم وجهی کالمی و هم 

وجهی عملی دارد. 
دین بیانگر حکمت الهی و معنای آفرینش است در وجه معنایی و 
معنوی خود که در قالب مانتَره ِسَپنَته )سخن مقدس(، وحی و پیام 
مقدس و از طریق پیام آور و در شکل سخن و کالم مبتنی بر زبان بر 
بشر ظاهر می گردد، و نیز به صورت وجدان در باطن بشر، که در آنجا 
هم بعدی کالمی به خود می گیرد و گویی که وجدان هر فرد با او از 
درون به دیالوگ و گفتگو و مکالمه می پردازد و او را بر اصول عقالنی 
و قوانین راستینی فرا می خواند. چنان که وجدان در آیین مزدیسنایی 
و اندیشۀ ایرانی نمودی از دئنا یا ایزد دین است که انسان را توان آن 
می بخشد که راه اهورایی را پی بگیرد.  دین همچنین به صورت عملی 
نیز ظاهر می گردد؛ آنجا که هر انسان بر پایۀ وجه معنوی دین و آموزه 
های آن عمل می کند و به یاری اهورامزدا در نبرد با اهریمن در دورۀ 
آمیختگی همت می گمارد و بر پایۀ اندیشه و مطابق با هنجار و قانون 
و قاعدۀ الهی و نیک حاکم بر جهان )یعنی مطابق با اشه و خرد نیک( 

رفتار و زیست می کند.
تمامی این تجلیات و تمثالت گیتیک و تجسدهای دین از مرتبۀ 
نخست و گوهرین هستی به مرتبۀ گیتیک هستی به واسطۀ اقنوم 
ها صورت می گیرد. اقنوم ها، مثال ملکوتی و اصل هر چیزی در عالم 
گیتی و مادی هستند. آنها محل ظهورات باری تعالی در عالم مینو و 
واسطۀ ظهورات باری تعالی در گیتی هستند. هر اقنوم کالبِد مینوِی 
دارای تشخص و فردیت است که از گوهر الهی نتیجه و متمثل شده 
است و محل جلوه و ظهور هرمزد است. اقنوم ها در آیین مزدیسنا 
همان امشاسپندان و ایزدان یعنی اسماء و صفات الهی هستند که 
در کنار هم یک واحد حقیقی و ازلی را تشکیل می دهند. هر اقنوم، 
معنا و مثال مینوی است. البته در عالم مینوی و عالم اقنوم ها، میان 
خرداد،  سپندارمذ،  شهریور،  اردیبهشت،  )بهمن،  امشاسپند  شش 
اَمرداد( و ایزدان تفاوت مرتبه وجود دارد. امشاسپندان بنیادی ترین 
صفات اهورامزدا هستند که سایر اسماء و صفات الهی )یعنی ایزدان( 
به مرکزیت آنها و در ذیل آنها دسته بندی و جمع می شوند و مصدر 

اثر می گردند.
دین یا ایزد دئنا، مطابق این تفاسیر، نخست سرشته و یکپارچه در 
گوهر ازلی و قدیِم اهورامزدا است که در مرتبۀ بعدی در قالب لوگوس 
تجلی می یابد و حکمت و طرح و نقشۀ الهی را در خود متجلی می 
سازد و بنیان آفرینش قرار می گیرد و آنگاه در مرتبۀ گیتی به صورت 
کلمه )مانتَره ِسَپنَته( در می آید و حتی در باطن انسان به شکل 
وجدان با او به مکالمه می پردازد و او را به سوی قوۀ تمیز، منطق و 
قضاوت درست و در نتیجه به سوی راه راست و اهورایی رهنمون می 
شود. از همین بابت است که هانری کربن از ندای ازلی الهی )دین( به 

عنوان لوگوس خالق و کلمه یاد می کند. 
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بخش چهارم: اساطیر ایران

دین در اسطورۀ مزدیسنایی آفرینش

شورای شهر تبریز در اقدامی تامل برانگیز نام تاریخی بخشی از خیابان خاقانی تبریز را به خیابان تئاتر 
تغییر داد.  این اقدام با اعتراض اهالی فرهنگ و ادب شهر تبریز مواجه شده است. در حالی که خیابان ها و 
مکان های جدیدی در شهر تبریز وجود دارد که می تواند به نام هنر تئاتر و هر نام دیگری نامگذاری شود این 
اقدام شورای شهر تبریز نوعی کج سلیقگی است. دکتر رضا شیبانی شاعر و دبیر انجمن شعرآورد تبریز در 
همین زمینه در صفحه خود نوشت: خیابان خاقانی تبریز با آن قدمت باال و با آن نام با مسما ، قطعا میراث 

فرهنگی تبریز است. آن کارگروه و آن شورای محترمی که رای به تغییر نام این خیابان )ولو  قسمتی( به خیابان تئاتر داده 
است ، اصالت یه میراث را خدشه دار کرده ، پس  مطمئن باشد و ایمان بیاورد ، که از مدیریت و فرهنگ هیچ نمی داند و 
به غلط تکیه بر جای بزرگان زده است. . پی نوشت: جهت استحضار، در کشور تازه تاسیس  آن سوی ارس ، برای مصادره 
خاقانی ، مدام به اسم خاقانی  خیابان و برج  و سینما و مدرسه و دانشگاه و ... می سازند . خاقانی شروانی شاعر سرشناس قرن 
ششم که در اواخر عمر در تبریز به سر می برد و در همان شهر درگذشت و در مقبرةالشعرا در محله سرخاب تبریز مدفون 

شد. سال وفات او را ۵9۵ و هم ۵82 نوشته اند.

شورای شهر تبریز
خاقانی را کوچک کرد

معرفی میراث جهانی ثبت شده ایران در یونسکو

مجموعه ی زیارتگاه و خانقاه شیخ 
صفی الدین در اردبیل

این بنا در بازه ی بین اوایل سده ی 16و اواخر 
سده ی 18 ساخته شده است، این مکان روحانی 
دارای کاربردهای سنتی صوفیانه و ساختارهای 
کاربرد  گسترش  برای  و  بوده  ایرانیان  سنتی 
فضای قابل استفاده عموم یک کاربری چندگانه 
)شامل یک کتابخانه، یک مسجد، یک مدرسه، 
بیمارستان،  یک  انبار،  آب  یک  مصال،  یک 
آشپزخانه ها، یک نانوایی و چند محل کار(   داشته 
است. این شامل مسیری برای رسیدن به زیارتگاه 
شیخ دارای هفت بخش است، که بازتاب هفت 

مرحله در طریقت صوفیانه است.
نشان  که  دروازه،  هشت  توسط  مکان  این   
دهنده ی هشت حالت صوفی گری است، جدا 
می شود. این مجموعه شامل نما و فضای داخلی 
قابل  با مجموعه    و  محافظت شده  به خوبی 
توجهی از آثار باستانی عتیقه مزین است. این 
به منزله ی مجموعه ا ی کمیاب از عناصر معماری 

سده های میانی اسالمی است.
ارزش جهانی برجسته

مجموعه ی زیارتگاه و خانقاه شیخ صفی الدین به 
عنوان یک شهرک با بازارها، حمام های عمومی، 
و  خانه ها  مذهبی،  ساختمان های  میدان ها، 
محل های کار ساخته شده است. این بزرگترین و 
کاملترین خانقاه و برجسته ترین زیارتگاه  صوفی 
و میزبان آرامگاه پایه گذار سلسله صفوی  است. 
به همین دلیل، این مکان یک نمایشگاه کارهای 
مقدس هنر و معماری از سده ی 14 تا سده ی 
18 و یک مرکز زیارتی صوفیانه تبدیل شده است.

مجموعه ی زیارتگاه و خانقاه شیخ صفی الدین 
در اردبیل دارای ارزش جهانی برجسته به عنوان 
یک شاهکار هنری و معماری است و نماینده ی 

برجسته ی اصل بنیادی تصوف می باشد.
  نمادهای معماری تیموری و ایلخانی، توسط 
فلسفه ی صوفی تاثیر پذیرفته ، فرم های فضایی 

و الگوهای تزئینی جدیدی ساخته اند، طرح بندی 
مجموعه یک پیش نمایش برای ابداع تجربه های 
خانقاه ها  دیگر  برای  مرجع  یک  و  معماری 
یک  زیارتگاه  عنوان  به  مکان  این  شده است. 
استاد واالمقام صوفی، کسی که پایه گذار خاندان 
صفوی هم بود، تاکنون در ایران مورد احترام 

باقی مانده است.
تناسب  مجموعه،  تمام  طرح بندی  اندیشه ی 
ساختمان ها،  و  خروجی  و  ورودی  فضاهای 
طراحی و تزئینات اصیل، همراه با اوج ساخته 
شیخ  زیارتگاه  سمت  به  مسیر  توسط  شده 
صفی الدین، همه ترکیب شده، یک مجموعه ی 
آن  در  که  آورده اند  وجود  به  را  بفرد  منحصر 
زیبایی شناسی و معنویت به صورت یک گفتگوی 

هماهنگ هستند.
فضاها و ساختار معماری ملک معرفی شده نفوذ 
دوره های ایلخانی و تیموری را با پیام مذهبی 
برای تزئین بدیع گرد هم  صوفی گری و ذوق 
و  تازه  معماری  برای  ترتیب  بدین  آورده اند، 

ساختارهای هنری ارزش بیشتری می دهند.
مجموعه ی شیخ صفی الدین یک نمونه ی اولیه 
و یک نمونه ی برجسته ی مجموعه ی مذهبی 
سده ی16 می باشد که با بخش های اجتماعی، 
ترکیب شده، که  آموزشی  و  فرهنگی  خیریه، 
شامل همه ی عناصر قابل توجهی ست که برای 
توصیف معماری صفوی بکار رفته است و یک 
نمونه ی اولیه برای دیگر زیارتگاه ها و خانقاه ها 

شدند.
درستی و اعتبار

ارزش  که  است  عناصری  همه ی  شامل  بنا 
برجسته ی جهانی اش را می رساند ، بیشتر عناصر 
بنا در شرایط خوبی هستند و با وجود چندین 
تغییر و تحول، مکان همچنان ارائه ی یک تصویر 
مرکب خوش آهنگ را، که در آن مواد فهم مسیر 
روحانی از طریق طراحی معماری همچنان کامال 

آشکار است نشان می دهد. 
دولت  مراحلی را برای بازسازی دسترسی اصلی 
بین  ارتباط  که  است،  کرده  آغاز  مجموعه  به 
معماری و پیام های معنوی را تقویت خواهد کرد.

ساختار طراحی کل مجموعه و ساختمان های 
جداگانه، باقی مانده اند و عملکرد مذهبی شان در 
بیشتر موارد نگهداشته شده اند. جایی که آنها را 
تغییر داده اند، در حالت کلی کاربردهای تازه ای 
و  مواد  داده اند،  اختصاص  معماری  بناهای  به 
اعتبار فنی و همچنین شخصیت روحانی مکان 
حفظ شده است. هرچند این کار برای کم کردن 
گرایش بیش از حد در کارهای حفاظت مهم 

است.
محافظت و مدیریت مورد نیاز

بنا برای محافظت تحت قانون دولت ایران از سال  
1932 معرفی شده است. باتوجه به قانون رایج، 
مقررات حفاظت ویژه در مکان برای بنا، با قدرت 
منطقه ی  یک  و  حائل  منطقه ی  دارند.  وجود 
گسترده تر که بعنوان »منطقه ی دورنما« نامیده 
می شود. این مقررات، در حال حاضر در محل، 
اردبیل  برای  شده  بازبینی  اصلی  طرح  درون 
گنجانیده شده اند، موافقت نهایی برای سپتامبر 

2010 زمان بندی شده است.
محافظت  یادبود  بناهای  درباره ی  پروژه ای  هر 
شده در ایران باید با مقررات قانونی مطابقت داده 
شود و باید توسط مرجع مسئول حفاظت بناهای 
یادبود محافظت شده، تصویب شود. چارچوب 
مدیریت برای معرفی تمامیت بنا آئین نامه برای 
مجموعه ی زیارتگاه و خانقاه شیخ صفی الدین و 

مقررات طرح جامع اردبیل تثبیت شده است.
مدیریت بناهای یادبود محافظت شده بر عهده ی 
گردشگری،  سازمان  باالی  فنی سطح  شورای 
تصویب  که  فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع 
کننده ی بودجه ها و همه ی کارهای حفاظتی 
عمده است می باشد. کارهای جزئی و حفاظت 
روزانه توسط یک کمیته ی رهبری که می تواند 
از یک گروه چند زمینه ای )براساس مجموعه ی 
فرهنگی(  میراث  سازمان  صفی الدین  شیخ 
به وجود بیاید به ریاست یک طراح شهری و 
شامل خود مهندسان ستاد، معماران، معماران 
محافظت و باستان شناسان است تضمین شده 

است.
http://whc.unesco.org : منبع
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اسماعیل امیرخیزی، یار و یاور ستارخان و از همرزمان او دربارة صفات پسندیده و خصال ستودة ستارخان، پس از 
برشمردن پاره ای از صفات این دلیرمرد آذربایجانی همچون شجاعت و رشادت، عزم و اراده، مهارت در فنون جنگی، 
راست کرداری و درست قولی، گذشت و اغماض، وفاداری نسبت به دوستان، انصاف و مروت و نیز دربارة حب وطن او می 

نویسد: »ایران را تا حد پرستش دوست می داشت و به استقالل آن از دل و جان عالقه مند بود.«

ادامه از همین صفحه

مدتی است که به مناسبت های مختلف از جمله زادروز 
ملی(  )سردار  ستارخان  ایران،  دالور  سال مرگ  یا  و 
و یا پخش فیلم و سریال تلویزیونی که یکی از آنها 
هم اکنون از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در 
حال پخش است، گروهی از خودباختگان بیگانه پرستی 
که با اعمال، گفتار و کردار خود نشان داده اند ذرهای 
ِعرق ملی و میهنی ندارند و قبله آمالشان در دو نقطه 
جغرافیایی در شمال و شمال غربی کشور قرار دارد. 
هیاهو به راه انداخته و به تکرار سخنان کهنه و نخ نمایی 
می پردازند که هیچ واقعیت تاریخی نداشته و بیشتر 
برساخته کانون های معین، مشخص و مغرضانه ای در 

همان دو نقطه جغرافیایی است. 
نگارنده خوشبختانه و یا شوربختانه این سریالی را 
از صدا  که درباره سردار ملی ساخته شده و اخیراً 
می شود  پخش  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و 
نمی تواند هیچ  ننموده و روشن است که  تماشا  را 
فضای  در  اما  باشد.  داشته  آن  درباره  اظهارنظری 
مجازی و در بسیاری از گروه ها و کانال های تلگرامی 
مشاهده کرده است که کسانی به سکانسی از فیلم 
که در آن همسر ستارخان برای سردار ملی شاهنامه 
فردوسی می خواند اعتراض نموده و آن را توهینی به 
آذربایجان قلمداد کرده اند! به ظاهر این موضوع آنان را 
برآشفته و خشمگین نموده که چرا شاهنامه فردوسی 
خوانده شده و نه اثری مربوط به ادبیات ترکان؟ که 
و  ادبی  آثار  از  کدامیک  آنان  منظور  نمی دانم  من 

حماسی ترکان بوده است؟
ستارخان  که  معناست  این  به  ایشان  ادعای  این 
ترک بوده و نه ایرانی، پس او و دیگر ترکان را چه 
به شاهنامه خوانی. در همین پاراگراف اشاره می شود 
که این حضرات هیچ شناختی از شاهنامه فردوسی 
نداشته و هنوز جایگاه واال و سترگ این »شاه اثر« 
شاهنامه پژوه  علی زاده  مبارز  که  است  تعبیری  که 
میان  در  آذربایجانی  ترکی  زبان  به  آن  مترجم  و 
خلق های جهان از ترک، فارسی، عرب، اسالو، ژرمن و 
... نمی دانند. آنان اگر می دانستند که پیرامون شاهنامه 
در کشورهای ترک زبان و ترک تباری مانند ترکیه، 
و  ترکمنستان  قرقیزستان،  ازبکستان،  آذربایجان، 
قزاقستان چه حجم باالیی کارهای پژوهشی و ترجمه 
انجام شده به حتم چنین سخن خام و کودکانه ای را 

بر زبان نمی راندند. 
از آن میان است پروژه ترک ساختنی تمامی ادیبان، 
نویسندگان،  شاعران،  دانشمندان،  اندیشمندان، 
یا  مربوط  ایرانی  پادشاهان  و  سرداران  هنرمندان، 
قطران،  بابک،  مانند:  قفقاز  و  آذربایجان  در  ساکن 

خاقانی، نظامی، خواجه نصیر توسی، شیخ شهاب الدین 
سهروردی، شاه اسماعیل صفوی، شاه عباس کبیر، 
باقرخان، حیدرخان عمواوغلی،  نادرشاه، ستارخان، 
شیخ محمد خیابانی، کنل محمدتقی پسیان، شهریار، 
ایرج میرزا، پروین اعتصامی، صمد بهرنگی و ده ها تن 

دیگر.
چیزی که امکان عملی شدن آن در عالم واقع ناممکن 
و ناشدنی است و تنها در عالم خیالی آنان »آن هم 

شاید« می تواند شدنی باشد. 
به همین مناسبت بر آن شدم تا در این نوشته درباره 
ستارخان سخنی داشته باشیم و در آن با اشاره به 
اهداف و گرایش های این سردار ایرانی برخاسته از 
بر  او،  خیزش  انگیزه  و  آذربایجان  دالورخیز  خاک 

پاره ای از واقعیت ها تأکیدی دوباره داشته باشیم. 
زندگی نامه  به  نوشته،  این  در  که  می شوم  یادآور 
ستارخان پرداخته نخواهد شد چرا که پیش از این 
بسیاری  نوشته های  نیز  و  تاریخ  مآخذ  و  منابع  در 
مانند کتاب و مقاله و ... که درباره سردار ملی به چاپ 
رسیده در این زمینه آگاهی های بسیاری وجود دارد. 
و  تاریخ  کتاب های  در  او  خیزش  و  ستارخان 

غیردرسی جمهوری آذربایجان 
انقالب مشروطه ایران و خیزش ستارخان در تبریز 
وارونه  توجه  مورد  که  است  رویدادهایی  از  یکی 
تاریخ نگاران جمهوری آذربایجان قرار گرفته و آنان در 
کتاب های درسی تاریخ همه دوره های تحصیلی و نیز 
دیگر پژوهش های تاریخی خود بدان پرداخته اند. آنان 
برخالف فاکت های غیرقابل انکار تاریخی، ستارخان 
را قهرمانی مجسم می کنند که با تمام نیرو و توان 
خویش برای استقالل و رهایی آذربایجان و نه ایران 

پیکار نموده است. 
را  ستارخان  تاریخ نگاران  وارونه  این  فراتر  این  از 
جنبشی  سرکرده  را  او  و  داده  قرار  ایران  رودرروی 
که در آن ترکان آذربایجان علیه ستم فارس ها برپا 
نموده اند می شناسانند. نظر به تکراری بودن بیشتر 
این نوشته ها و همانندی آنها در این آثار، از ارجاع 
به تک تک آنها خودداری نموده و تنها به پاره ای از 
فروپاشی  از  پس  که  زمینه  این  در  آنها  مهمترین 
رسمی  نهادهای  سوی  از  گستردگی  به  شوروی 
دسترس  در  و  منتشر  آذربایجان  جمهوری  در 
دانش آموزان و دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی 

قرار می گیرد اشاره خواهیم نمود.
این مکتب تاریخ نگاری »که اگر بتوان آن را مکتب 
شوروی  تاریخ نگاری  مکتب  سایه  هنوز  نامید« 
پیشین مبتنی بر بینش و متدولوژی مارکسیستی 
را بر سر دارد و در حقیقت شاخه دیگری از همان 
تاریخ نگاری ایدئولوژیک است که در قالب تاریخ نگاری 
ناسیونالیستی، آن هم از نوع افراطی آن )شووینیسم( 

به سرعت در حال رشد است. 
برنامه های دانش آموزان کالس های یازده  بر  با مروری 
تمامی دبیرستان های باکو در می یابیم، ساعت های زیادی 

از درس تاریخ آذربایجان این دانش آموزان به »آذربایجان 
جنوبی« »اصطالح مجعول و ساختگی که آنان در مورد 
آذربایجان ایران از آن استفاه می کنند« و دگرگونی های 
سیاسی ـ اجتماعی آنجا به ویژه در یکصد سال اخیر 
اختصاص یافته )محمدوف، غفاروف و... ، 2009، ص 
223ـ234( که این نشان از اهمیت این موضوع از نگاه 

دست اندرکاران نهادهای ذی ربط آذربایجان دارد.
در کتاب کالس دهم، شرحی از فعالیت ستارخان 
و باقرخان در رویدادهای تبریز داده شد و این گونه 
وانمود شده که ستارخان و دیگر مجاهدان زیردست 
به پا  مرکز«  استبداد  نه  »و  ایران  ارتجاع  علیه  او 

خاسته اند. )ولی یف و قوجایف، همانجا(
پس از پیروزی ستارخان در برابر قوای دولتی آنها 
برابر  در  انقالبیون  بزرگ  پیروزی  »این،  نوشته اند: 
نیروهای ارتجاعی ایران بود.« )همان، ص 371( این 
عبارت که به این شکل بیان گردیده و در دیگر آثار 
تاریخی درسی و غیردرسی نیز تکرار می شود، درصدد 
القای این موضوع است که گویا آذربایجان به عنوان 
سرزمینی مستقل با دولت بیگانه مرتجعی به نام ایران 
رودررو قرار گرفته است. بدون در نظر گرفتن این 
موضوع که آذربایجان جزئی از خاک جدایی ناپذیر 
ایران است و هر حرکت اعتراضی در آنجا با نیروهای 
در  ایران  ارضی  تمامیت  چهارچوب  در  مستبدین 
دست یابی به مشروطیت »که بسیاری از مردم ایران 
در دیگر شهرها به دنبال آن بودند« صورت می گرفت. 
بدون  نویسنده  دیگری،  غیردرسی  تاریخ  در کتاب 
هیچ اشاره ای به علل و ریشه های رویدادهای انقالب 
مشروطیت در تهران که در حقیقت خاستگاه انقالب 
آذربایجان  نوشته: »در سال 190۵ در  بود  آنجا  از 
و  ستارخان  رهبری  به  مشروطه  انقالب  جنوبی 
باقرخان آغاز شد که در شمال هم به افزایش روح 

معنوی منجر شد.« )آرازاوغلو، 1999، ص 106(
ستارخان  نام  کنار  در  تاریخ نگار  اصطالح  به  این 
نام های کسان دیگر چون شیخ محمد خیابانی، کلنل 
محمدتقی خان پسیان، حیدرخان عمواوغلو، شهریار، 
صمد بهرنگی را در کنار یکدیگر قرار داده اند و از آنان  
به عنوان ترکانی که مزارشان لگدکوب دشمنان است 

نام برده است. )همان، ص 11(
در کتاب آتایوردو )= سرزمین پدری( که برای مطالعة 
جمهوری  دبستان های  پنجم  کالس  دانش آموزان 
مطالب  دارنده  دربر  است.  شده  تألیف  آذربایجان 
هنر  و  فرهنگ  جغرافیا،  تاریخ،  دربارة  گوناگونی 
جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران و یا به تعبیر 

آنان »آذربایجان جنوبی است.«

کتاب  این  در  ایران  آذربایجان  به  مؤلفان  نگاه  نوع 
به گونه ای است که گویا آنان از یکی از استان ها و 
می گویند  سخن  آذربایجان  جمهوری  بخش های 
و نه آذربایجان ایران. آنچه که پیرامون ستارخان و 
باقرخان در این کتاب نوشته شده است. دقیقاً به یک 

رمان فانتزی و داستان تخیلی شابهت دارد تا یک اثر 
پژوهشی مستند و مبتنی بر اسناد، مدارک و منابع و 
مآخذ موثق تاریخی. در این باره در این کتاب نوشته 

شده:
»23 ژوئن سال 1908 بود همة تبریز به پا خاسته 
به  یافته،  دست  آزادی  به  می خواست  خلق  بودند. 
ظلم ایران پایان بخشیده و دولت خود را برپا نماید. 
عصیان به وجود آمده در تبریز پادشاهی ایران را به 
لرزه افکند. شاه ایران سپاه تا به دندان مسلح خود را 
به تبریز فرستاد. قهرمانان آزادی تبریز، جوانمردان و 
فدائیانی که خود را آماده شهادت در راه وطن نموده 
با سپاه چهل  زندگی  و  مرگ  مبارزه  درگیر  بودند 
هزار نفری می شدند.« )ماحمودلو، خلیلوف و آقایف، 

2001، ص 189ـ 194(
قدرت  از  استفاده  با  نویسندگان  کتاب  همین  در 
خیالی  گفتگویی  خود  متوهم  ذهن  نیز  و  تخیل 
میان ستارخان و باقرخان ترتیب داده اند که در آن 
از سوی  که  تاراجی  و  ستم  و  ظلم  از  نفر  دو  این 
به  لب  و  گفته  آذربایجان شده سخنی  بر  ایرانیان 
شکایت می گشایند. در بخشی از این گفتگویی که 
به شکل دیالوگ میان آن دو انجام گرفته می خوانیم: 
»ستارخان: آذربایجان ما از گذشتة والیت شکوفایی 
بود. در اینجا اقتصاد روستایی و صنعتگری گسترش 
یافته بود. اما در دوران حکومت شاه همة اینها به تاراج 
رفته است. آذربایجان جنوبی )!!؟( با ثروت خود تمام 
ایران را می پروراند. غالت ما، گوشت ما و روغن مان 
به ایران سرازیر می شود... حکومت شاه هیچ امکانی 
را برای تحصیل و بهداشت در اختیار ما نمی گذارد. 
اینکه در اختیارمان نمی گذارد به یک سو، به ما حتی 
اجازة گشودن مکتب به زبان خودمان و انتشا روزنامه 

را هم نمی دهد. 
باقرخان... می توان گفت که روستائیان بدون زمین 
مانده اند زمین های آنان را فئودال های ایران به زور 
صاحب منصبان  ایرانی،  شاهزادگان  کرده اند.  غصب 
درباری و روحانیون طراز اول نیز همگی خاک های 

حاصلخیز ما را تصاحب نموده اند.« )همانجا(
ایران دوستی ستارخان و حب وطن او 

از  اندکی  نمونه های  تنها  شد  نوشته  که  آنچه 
نوشته های به اصطالح تاریخ نگاران آذربایجانی است 
که با نادیده گرفتن فاکت های تاریخی و تنها بر پایة 
اغراض سیاسی  در چهارچوب  و سلیقة خود  میل 
خاصی نوشته شده که با واقعیات فرسنگ ها فاصله 
دارد. به همین خاطر با مراجعه به پاره ای از منابع 
و مآخذ و پژوهش های تاریخ به نکاتی برمی خوریم 
که با نوشته هایی که به آنها اشاره نمودیم در تضادی 
آشکار هستند که پرده از روی کار وارونة تاریخ نگارن 
برداشته، اغراض و سوء نیت آنان را روشن می سازند. 

اسماعیل امیرخیزی، یار و یاور ستارخان و از همرزمان 
او دربارة صفات پسندیده و خصال ستودة ستارخان، 
دلیرمرد  این  صفات  از  پاره ای  برشمردن  از  پس 
آذربایجانی همچون شجاعت و رشادت، عزم و اراده، 
مهارت در فنون جنگی، راست کرداری و درست قولی، 
گذشت و اغماض، وفاداری نسبت به دوستان، انصاف 

و مروت و نیز دربارة حب وطن او می نویسد:
به  و  می داشت  دوست  پرستش  حد  تا  را  »ایران 
استقالل آن از دل و جان عالقه مند بود.« )امیرخیزی، 

1379، ص 24(
نامة ستارخان سردار ملی به  امیرخیزی سپس به 

شاهزاده »عین الدوله« اشاره می نماید و می نویسد:
بدین  قریب  نامه ای  پیش  روز  چند  »ستارخان 
مضمون به شاهزاده عین الدوله نگاشته بود که بهتر 
است حضرت واال دست از این جنگ برداشته و با 
مردم آذربایجان که سالیان دراز از خوان نعمت ایشان 
متنعم بوده اند از در مخاصمت برنیایند و دیگر آنکه 
این خادم ملت بر حسب وظیفة ملیت و ایران بودن 

قدم به عرصة مجاهدت گذشته ام.« )همان، 189(
اسماعیل امیرخیزی سپس با اشاره به حضور سردار 
مالی و ساالر ملی در مجلس شورای ملی به الیحة 
نمایندة  نوبری  سوی  از  که  باقرخان  و  ستارخان 
آذربایجان قرائت گردیده پرداخته که در آن آمده: 
»شکر خدا را که زحمات فداکارانة ملت ما را به کعبة 
آمال ملت و وصال دارالشورای ملی که منبع آزادی 
ایرانیان است رسانید و  ابدی  و سرچشمة سعادت 
تشکرات صمیمانة خودمان را نسبت به ملت قدیم 
و  نموده  محترم  نمایندگان  حضور  تقدیم  ایران 
امیدواریم از حسن توجه وکالی محترم که در مقابل 
جانبازی های خیرخواهان وطن پرست که با یک عزم 
ید  واحد چون  به کلمة  وافی  و جهد  و جد  راسخ 
واحده در مرمت خرابی ها و اصالح مفاسد و ترقی 
دادن )مملکت( از درجة ادنی به درجة اعلی مساعی 
جمیلة صادقانه خود را مبذول دارند.« )همان، ص 

)432-431

ایران دوستی ستارخان و بیگانه ستیزی او

ایرانی  دربارة  می توان  صریح تر  و  واضح تر  روشن تر،  این  از  آیا 
بودن، عشق به ایران و مبارزه در راه آن برای کوتاه نمودن دست 

مستبدتان اهرمن خو سخن گفت؟
به  دل سپرده  مغرضانه  و  مسمون  افکار  بیمار،  ذهن های  تنها 
بیگانگان هستند که در برابر این سخنان چشم و گوش خود را 

بسته، خویشتن را به نادانی زده و حقایق را قلب می نمایند.
احمد کسروی می نویسد:

»زیرا چنانکه در جایی خود گفته ایم در آن یازده ماه جنگ و 
شوریدگی ستارخان و مجاهدان همیشه می پاشیدند که زیان به 
بستگان بیگانه یا به دارایی ایشان نرسد. چندان که آوازة این کار 
ایشان به روزنامه های اروپا رسید و گفتارها در این باره نوشتند.« 

)کسروی، 1371، ص 4۵(
آری آوازة این گرد دالور ایرانی مرزهای ایران را درنوردیده بود. 
والدیمیر ایلیچ لنین به تالش های ستارخان ارزش بسیاری داده 
او را »رهبر ارتش ایران انقالبی« نامید. )انسیکلوپدی آذربایجان 
شوروی، ج 8، 1984، ص 399 و حسن زاده، 1386، ص 100(. در 
مطبوعات اروپا به او لقب »هاینبال ایران« داده بودند. )انسیکلوپدی 

آذربایجان ... همانجا(
در عزم راسخ ستارخان در پایبندی به آرمان ها و عهد و پیمانی که 
در دل با مردم میهنش ایران بسته بود، مهدی ملک زاده می نویسد:

اردوی  به  تبریز  نبردهای  در گرماگرم  زمانی که کنسول روس 
ستارخان می رود تا پیشنهاد خود مبنی بر دست کشیدن او از 
پیکار و تحت الحمایه بودن رومی ها و رفتنش به زیر بیرق امپراتوری 
روس و افزون بر آن دادن پیشنهاد قراسورانی آذربایجان با ماهی 
20 هزار تومان به او را عنوان می کند، سردار ملی در پاسخ می گوید: 
»ما نه امنیت می خواهیم و نه مقام، ما طرفدار مشروطه هستیم و 
تا مشروطیت مجدداً در ایران استوار نشود و مجلس بازنگردد دست 
از جنگ نخواهیم کشید و تا آخرین نفس مقاومت خواهیم کرد تا 

کشته شویم.« )ملک زاده، ج 4ـ۵، 1373، ص 942(
آری او با این پاسخ دندان شکن خود به کنسول رومی که دست او و 
سپاهیانش ناموفق به خون آزادیخواهان و مردم بی گناه ایران آلوده 
بود، نشان داد که جز از رهایی مردم ایران از جور و ستم مستبدان 
و دست یابی به مشروطیت هیچ آرزوی دیگری ندارد و نه مال و 
ثروت، جاه و مقام و هیج پست و منصبی او را از ادامة راهی که 

آگاهانه در آن قدم نهاده باز نخواهد داشت. 
محمدامین رسول زاده که خود روزگاری در ایران به سر برده و 
پیش از گرایشش به پان ترکیسم، همراه، هم رأی و هم دل با ایرانیان 
بود، در مصاحبه ای که با ستارخان انجام داده و آن را در روزنامة 
ترقی، ش 116، 28 مه ]10 ژوئن[ 1909 ]21 جمادی االول 327[ 
به چاپ رسانده نوشته: »زیارت این قهرمان ملی که به مناسبت 
جانبازی در راه تأمین ]آزادی و مشروطیت[ ایران به شهرت جهان 

دست یافت نایل شدم.« )رسول زاده، 1377، ص 149(
می بینیم که رسول زاده نیز که خود بعدها معمار برپایی جمهوری 
دموکراتیک آذربایجان بود ـ که نام جعلی آذربایجان را به یاری 
عثمانی ها بر خانات آن سوی ارس نهادـ  ستارخان را قهرمان ملی 

در راه تأمین مشروطیت ایران دانسته است. 
در پایان به پاسخ روشن، قاطع و محکم ستارخان به درخواست 
پوخیتانف سرکنسول روس ـ که از ستارخان خواسته بود تا با 
نصب پرچم روسیه بر سر در خانه اش جان و مالش را در امان نگه 
دارد اشاره می کنیم تا دهان ژاژخایان و یاوه بافان برای همیشه بسته 
شود. این پاسخ ستارخان را به عمد از نوشته یکی از پژوهشگران 

آذربایجانی در اینجا می آوریم:
در چنین اوضاع دشواری که ستارخان و همرزمانش در آن قرار 
داشتند پوخیتانف به محله امیرقیز ]امیرخیز[ و انجمن حقیقت 
یعنی قرارگاه ستارخان رفت و کوشید ستارخان را به تسلیم شدن 
راضی کند. او اعالم کرد که از شاه خواهشی کرد تا مقامی بزرگ به 
ستارخان اعطا کند. همچنین پوخیتانف به ستارخان پیشنهاد داده 
که پرچم روسیه را بر باالی در خانه اش نصب کند تا جان و مالش 

در امان باشد. در پاسخ ستارخان با غرور ملی گفته بود: 
»جناب سرکنسول من زیر بیرق دولت ایرانم و می خواهم که هفت 
دولت زیر بیرق ایران باشد، شما می خواهید که به زیر بیرق رومی 
پناه ببرم، این کار هرگز شدنی نیست، من هرگز تابع زور و استبداد 

نخواهم شد.« )حسن زاده، 1386، ص 88-87(
آری این حکایت میهن دوستی ُگردی است از سرزمین دالورخیز 
آذربایجان که در راه از آرمان های خود و مردم میهنش ایران پروای 
جان خود ننمود و دمی از یاد ایران غافل نشد. او از میان مردم 
برخاست با آنان زیست و برای رهایی آنان از زیر چنگال جور و 
ستم حاکمان سنگدل و روسیان دژخو، بدون کوچکترین ترس و 
واهمه ای پای به میدان پیکار نهاد و هراسی نیز از مرگ نداشت. به 
همین خاطر نام و یادش در دل ایرانیان زنده و تا ابد بر تارک تاریخ 

ایران خواهد درخشید. 
منابع و مآخذ:

تقی  خاقانی؛  محمدوف،  طاهیر؛  غفاروف،  ایساق؛  محمدوف، 
یوا، شکوکت؛ ولی یف، موراد؛ ممدوا، شرقیه، حسینوف، آقاسی؛ 
مکتبلرینین  تحصیل  عموم  تاریخی،  آذربایجان  اکبر،  قوجایف، 

11جی صینیف اوچون در سلیک، باکی، 2009 )التین(.
ولی یف، تقی و قوجایف، اکبر، آذربایجان تاریخی، عموم تحصیل 
باکی، 2000،  در سلیک،  اوچون  مکتبلرینین 10 جو صینیف 

چاشی اوغلو )التین(.
شانزدهم، 1370،  چاپ  ایران،  مشروطة  تاریخ  احمد،  کسروی، 

تهران امیرکبیر.
بنیادف، ضیاء و یوسف اف، ی. ب، آذربایجان تاریخی )اَن قدیم 
در  لراوچون  مکتب  عالی  جیلو،  عصره دک( 1  زامانالدران 20 
سیلک، آذربایجان ریسپوبلیکاسی تحصیل ناظرلیگی طرفیندن 
 1994 باکی،  نشریاتی،  دولت  آذربایجان  ائدیلمشیدی،  توصیه 

)سیریلیک(.
آرازاوغلو، موختصر آذربایجان تاریخی، بیتوو آذربایجان کیتابخاناسی 

سریاسی، باکی، 1999.
ماحمودلو، یعقوب؛ خلیلوف، رافیق، آقایف، صابیر، آتایوردو، ۵ جی 

صینیف اوچون در سلیک، باکی، 2001 )التین(.
امیرخیزی، اسماعیل، قیام آذربایجان و ستارخان، 1379، تهران، 

انتشارات نگاه.
آذربایجان ساوت انسیکلویویاسی،7111جیلد،1984،باکی سیریلیک

ملک زاده، مهدی، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، ج 4-۵، چاپ 
چهارم، 1373، تهران، انتشارات علمی.

مشروطیت  انقالب  از  گزارش هایی  محمدامین،  10-رسول زاده، 
ایران، ترجمة رحیم رئیسی نیا، 1377، تهران، شیرازه.

آذربایجان، مترجم  نریمان، ستارخان و جنبش  11-حسن زاده، 
پرویز زارع شاهمرسی، 1386، تهران، شیرازه.

دومین همایش تخصصی ساالنه مطالعات قاجار روز 20 اسفند 
1396 در ساختمان اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از 
ساعت 9 تا 18 با موضوع »ایران و همسایه شمالی در عصر قاجار« 
برگزار می شود.سیاست روسیه در ایران در آستانه تاسیس قاجاریه، 
عوامل و زمینه های جنگ اول ایران و روسیه، سیری در جنگ اول 

ایران و روس و ابعاد مختلف آن، خوانین قفقاز و جنگ های ایران و روس، زمینه های 
جنگ دوم ایران و روس، نگاهی به دوره دوم جنگ های ایران و روس و ابعاد مختلف آن، 
بررسی ماهیت و پیامدهای عهدنامه ترکمان چای، ماجرای گریبایدوف، مناسبات ایران 
و روسیه پس از ترکمانچای تا آغاز بحران هرات، سیاست روسیه در برابر اعاده حاکمیت 
ایران بر هرات و تاثیر افعانستان در مناسبات ایران و روسیه در دوران پیش از عهدنامه 
پاریس از جمله محورهای این همایش است.

سه سال مراقبت از درخت جلوی مغازه، یک سال معافیت از 
پرداخت عوارض. این پیشنهاد شهردار بندر ترکمن است تا 

مغازه داران به نگهداری از ٧ هزار نهال کوچکی که همین تازگی 
در این بندر کاشته شده، تشویق شوند. تصمیم شهرداری بندر 

ترکمن درحالی است که محصول عملکرد شهرداری ها در 
سال های اخیر، کاستن از سهم شهروندان از فضای سبز، تبدیل باغات به پاساژها 
و قطع درختان به بهانه های مختلف بوده است. بندرترکمن با بیش از ٨0 هزار نفر 

جمعیت، یکی از مناطق گردشگرپذیر گلستان است که فضای سبز کافی ندارد. 
»محمود کم«، شهردار بندرترکمن که سه ماهی است در این سمت فعالیت می کند، 

به »شهروند« می گوید تا امروز هفت هزار نهال در بندر ترکمن کاشته اند و با فراخوانی 
که داده اند، منتظرند تا گروه های مختلف کسبه برای ثبت نام راهی شهرداری شوند.

دومین همایش تخصصی 
ساالنه مطالعات قاجار 

شهرداری بندر ترکمن:
درخت بکارید عوارض ندهید
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history
تاریخ

در چنین اوضاع دشواری که 
ستارخان و همرزمانش در آن قرار 
داشتند پوخیتانف به محله امیرقیز 
]امیرخیز[ و انجمن حقیقت یعنی 
قرارگاه ستارخان رفت و کوشید 
ستارخان را به تسلیم شدن راضی 
کند. او اعالم کرد که از شاه 
خواهشی کرد تا مقامی بزرگ 
به ستارخان اعطا کند. همچنین 
پوخیتانف به ستارخان پیشنهاد داده 
که پرچم روسیه را بر باالی در 
خانه اش نصب کند تا جان و مالش 
در امان باشد. در پاسخ ستارخان 
با غرور ملی گفته بود: »جناب 
سرکنسول من زیر بیرق دولت ایرانم 
و می خواهم که هفت دولت زیر 
بیرق ایران باشد، شما می خواهید که 
به زیر بیرق رومی پناه ببرم، این کار 
هرگز شدنی نیست، من هرگز تابع 
زور و استبداد نخواهم شد.«

مسعود عرفانیان
پژوهشگر تاریخ  وادبیات



هفت

مهدی اکبری فر روزنامه نگار اردبیلی در صفحه اجتماعی خود نوشت: در سالگرد فاجعه نسل کشی خوجالی، که به 
کشته شدن بیش از 600 شهروند بیگناه آذربایجانی توسط نیروهای داشناک ارمنستان انجامید، باید بیم هایی از آینده 
داشت. داشناکسیون در ارمنستان همان پانترکیسم در ایران و آذربایجان و ترکیه، و پ.ک.ک در کردستان است با 
نام ها و نقاب های متفاوت؛ در ترکیه گرگ های خاکستری جای مرتکبان نسل کشی ارامنه را گرفته اند، و در ایران، با 
نام »ملت چی« و »ترک چی«، رویای کوچاندن و شاید کشتار کرد ها را در آذربایجان غربی در سر می پرورانند. اگر از 

نرم ترین و معقول ترین چهره های منتسب به این جریان درباره کردها بپرسید، آنان را مهاجرانی در آذربایجان غربی معرفی خواهند کرد، از 
نقشه های ایشان برای زاد و ولد و تغییر نقشه جمعیتی در شهرهای آذربایجان به نفع کردها سخن خواهند گفت، و از گودرز و  شقایق یاری 
خواهند جست تا اکثریت ایشان را به تروریست های کرد پیوند دهند. بله، همه چیز از بیگانه تلقی کردن دیگری شروع می شود، آذری های 
خوجالی در ذهن داشناک ها به عنوان یک »بیگانه« و »غاصب« و »مهاجر« شناخته شده بودند، نازی ها، شهروندان یهودی آلمان را 
»بیگانه« و »توطئه گر« می پنداشتند، ترک ها و کردهای آسیای صغیر، ارامنه را »بیگانه«، »غیر هم کیش« و »مهاجر به سرزمین های ترک« 
معرفی کردند و راه را برای پاکسازی و نسل کشی چند صد هزار ارمنی هموار کردند.  آری، همه چیز از همین تکه های روزنامه شروع شد.

“پانترکیسم«، در تالش برای 
پاکسازی قومی در آذربایجان 
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شهر ارومیه از بزرگترین شهرهای آذربایجان و مرکز استان آذربایجان 
 ، تنوع قومی بی نظیر و مثال زدنی  از  به علت برخورداری   ، غربی 
گلستانی از اقوام گوناگون است و به عنوان نمونه ای تحسین  برانگیز از 
همزیستی اقوام و ادیان شناخته می شود و به شهر رنگین کمان اقوام 
و ادیان معروف است. این شهر در گذر سده های متوالی محل سکونت 
گروه های مختلفی با زبان ها و ادیان و مذاهب گوناگون بوده که همواره 
با وحدت و برادری درکنار هم زیسته اند و در طول تاریخ به مرزبانی 
ایران زمین مشغول بوده اند. هر کدام از این گروه ها تاثیر ویژه ای بر 
روند تاریخی ارومیه داشته اند و در طول تاریخ نقش خود را در مسیر 
توسعه و پیشرفت شهرشان ایفا کرده اند. متن پیش رو به بررسی 
وضعیت اجتماعی و فرهنگی و تاریخی یکی از همین گروه های ساکن 
در ارومیه می پردازد که میراث داران زبان باستانی آذربایجان به حساب 
می آیند و به همین دلیل از اهمیت ویژه ای در ساختار اجتماعی و 

فرهنگی آذربایجان و بطور خاص ارومیه برخوردار هستند.
پژوهشگران تاریخ و فرهنگ آذربایجان به خوبی با جایگاه و پیشینه 
زبان تاتی آشنا هستند. به گواه متخصصین امر ، زبان تاتی بازمانده 
زبان پهلوی و از کهن ترین زبان های آذربایجان می باشد ، زبان پهلوی 
گویش های  و  لهجه ها  و  بوده  آذربایجان  عمومی  زبان  در گذشته 
مختلف آن در سرتاسر این سرزمین رواج داشته است. طی چند قرن 
اخیر و به موازات گسترش زبان ترکی در آذربایجان ، دامنه زبان تاتی 
در این سرزمین روز به روز محدودتر گشته و جمعیت گویشوران آن 
کاهش یافته ، بطوریکه سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد 
)یونسکو( زبان تاتی را در فهرست زبان های در معرض خطر در ایران 
قرار داده است. نشانه هایی از زبان تاتی در نقاط دور و نزدیک آذربایجان 
و خصوصا در زبان ترکی اهالی این سرزمین همچنان شنیده می شود 
که این به علت جایگاه تاریخی زبان تاتی در آذربایجان به عنوان زبان 
مادری و زبان باستانی این خطه است. امروزه زبان تاتی در مناطقی 
از استان های  از استان های اردبیل و قزوین و بخشهای محدودی 
زنجان و گیالن همچنان زنده و پویا می باشد و تا چند دهه گذشته به 
صورت پراکنده در منطقه ارسباران واقع در شمال آذربایجان شرقی 
نیز رواج داشته است. اما دگرگشت زبان مردم آذربایجان از تاتی به 
ترکی در ارسباران نیز ادامه پیدا کرد و زبان تاتی در روستاهای تات 
زبان ارسباران و قراداغ یکی پس از دیگری خاموش شد بطوریکه 
امروزه تنها در برخی از این روستاها تعداد انگشت شماری از کهنساالن 
به زبان تاتی آشنایی دارند از این رو در آینده نه چندان دور شاهد 
خاموشی کامل زبان تاتی در این روستاها خواهیم بود. با این وجود در 
یکی از روستاهای ارسباران زبان تاتی به عنوان زبان مادری همچنان 

میان اهالی رواج دارد.
استان  شمال  در  ورزقان  شهرستان  توابع  از  »کرینگان«  روستای 
آذربایجان شرقی واقع گردیده و آخرین سنگر زبان باستانی آذربایجان 
در این منطقه به حساب می آید. این روستا آخرین و تنها روستا در 
منطقه ارسباران و در سرتاسر استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان 
غربی است که اهالی آن همچنان به زبان تاتی تکلم می کنند. دسترسی 
به روستای کرینگان سفری طوالنی و دشوار از میان کوه های سر به 
فلک کشیده و جنگل های انبوه و مسیری صعب العبور را می طلبد. 
اما برای مالقات با واپسین گویشوران زبان باستانی آذربایجان و آگاه 
شدن از زبان تاتی اهالی کرینگان هرگز نیاز به سفر در تاریخ یا حرکت 
به سمت مناطق دور افتاده و صعب العبور آذربایجان و رسیدن به 

روستای کرینگان نیست!
فقدان بسیاری از ابتدایی ترین امکانات و ملزومات زندگی در کنار 
و  بزرگتر  به شهرهای  کوچ  و سهولت  ارتباطی  راه های  گسترش 
بهره مندی از امکانات مناسب شهری ، مهاجرت اکثر اهالی روستای 
کرینگان را در پی داشته است بطوریکه در حال حاضر اهالی این 
روستا غالبا در شهرهای ارومیه و تبریز )و به میزان کمتر در تهران 
و کرج( ساکن هستند ، از این میان بیشترین تعداد کرینگانی ها در 
ارومیه سکونت دارند. مهاجرت اهالی کرینگان به شهرهای بزرگتر 
در عین حال که خطر جدی دگرگشت زبان اهالی این روستا را 
در پی دارد ، این فرصت را نیز فراهم کرده است تا عالقه مندان به 
زبان باستانی آذربایجان با گویشوران این زبان در شهرهای بزرگ به 
آسانی ارتباط برقرار نمایند. این مهاجرت فرصت ارزشمندتری را برای 
مدیران و مسئولین فرهنگی شهر ارومیه نیز ایجاد کرده است تا با 
حضور تات زبانان به عنوان یادگاران زبان باستانی آذربایجان رنگین 
کمان اقوام و ادیان در این شهر تکمیل گردد و ارومیه به معنای واقعی 
به گلستانی از زبان ها و گویش ها و لهجه ها و ادیان و مذاهب و اقوام 

مختلف تبدیل گردد.
هر چند آمار دقیقی از جمعیت کرینگان در دست نیست اما اهالی این 

روستا در مجموع حدود دویست و پنجاه خانوار تخمین زده می شوند 
که اغلب این افراد به شهرهای بزرگتر به ویژه ارومیه نقل مکان کرده اند 
و زبان تاتی همچنان به عنوان زبان مادری در میان آنان رواج دارد. 
اطالعات دقیقی از تعداد گویشوران زبان باستانی آذربایجان در ارومیه 
موجود نیست اما بر اساس داده های میدانی می توان امیدوار بود که 
جمعیت قابل توجهی از تات زبان ها در ارومیه ساکن باشند. در فصول 
سرد حدود 1۵ خانوار در کرینگان سکونت دارند اما در فصول گرم 
بسیاری از کرینگانی های ارومیه و تبریز به زادگاه خود باز می گردند 
و جمعیت این روستا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. تصور 
طبیعت دل انگیز روستای کرینگان با کوه های سر به فلک کشیده و 
جنگل های بکر و حیات وحش غنی و چشمه های گوارا و هوای پاک و 
آسمان فیروزه ای ، به دور از هیاهو و دغدغه های شهر ، در کنار جمعیت 
انبوهی از اهالی که از ارومیه و تبریز خود را به روستای آبا و اجدادی 
رسانده اند و فعالیت های اقتصادی روستایی را از سرگرفته اند و از همه 
مهم تر اینکه به زبان باستانی آذربایجان با یکدیگر گفتگو می کنند و 
نوای شیرین تاتی را در قلب آذربایجان طنین انداز می نمایند بسیار 
دلنشین و هیجان انگیز است. با پایان فصل گرما و همزمان با دگرگونی 
طبیعت و سرد شدن هوا اغلب کرینگانی ها بار دیگر روستای خود را 
ترک کرده و دوباره به ارومیه و تبریز باز می گردند. الزم به ذکر است 
که روستای کرینگان دو شهید تقدیم به تمامیت ارضی و استقالل 
ایران کرده است که از این دو شهید بزرگوار یکی در روستای کرینگان 

و دیگری در ارومیه به خاک سپرده شده اند.
تات های ارومیه غالبا در بازار آزاد فعالیت می کنند و تعدادی از آنان 
نیز در مشاغل دولتی و بعضا در سمت های مهم مدیریتی و مقامات 
باالی اداری مشغول به خدمت هستند. مهاجرت به شهرهای بزرگ 
و امکان استفاده از امکانات مناسب آموزشی موجب گردیده تا نسل 
جدید کرینگانی ها همگی با سواد و اغلب دارای تحصیالت عالی 
دانشگاهی باشند که این نوید بخش آینده ای روشن برای توسعه و 
آبادانی روستای کرینگان خواهد بود. تات های ارومیه به خوبی با دیگر 
اهالی ترکیب شده اند و زندگی دوستانه ای را در کنار یکدیگر سپری 
می کنند. اغلب تات های ارومیه در یک محله و در نزدیکی یکدیگر 
زندگی می کنند بطوری که با مراجعه به محل زندگی آنان و کمی 
قدم زدن در کوچه و خیابان می توان نغمه های دلنشین تاتی را از 

گوشه و کنار شنید. 
زبان تاتی کرینگان به عنوان زبان باستانی آذربایجان ، در اوایل تابستان 
سال 1390 به ثبت ملی میراث ناملموس کشور رسیده است و یکی 
ازمیراث های فرهنگی و معنوی کشور به حساب می آید. تراب محمدی 
)رئیس ستاد ثبت آثار تاریخی استان آذربایجان شرقی( در پی ثبت 
ملی زبان تاتی کرینگان به عنوان میراث ناملموس فرهنگی و معنوی 
کشور در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر بیان داشت : »تاتی روستای 
کرینگان ورزقان با ثبت ملی جاودانه شد« اما سوال اینجاست که 
مسئولین فرهنگی آذربایجان و بطور خاص ارومیه چه اقداماتی جهت 
احیا و حراست از این میراث باستانی انجام داده اند و آیا ثبت ملی 
زبان تاتی کرینگان به تنهایی مانع از ادامه روند خاموشی این میراث 

ارزشمند خواهد شد؟
مهاجرت کرینگانی ها از روستایشان به همان اندازه که تهدیدی برای 
فراموشی زبان تاتی است ، فرصتی برای انجام اقدامات فرهنگی جهت 
احیای این زبان باستانی به حساب میاید. اینکه این تهدید تبدیل 
به فرصت خواهد شد یا نه ، به درایت مسئولین و متولیان فرهنگی 
از  بسیاری  در  امروزه  شد  گفته  چنانچه  دارد؛  بستگی  آذربایجان 
روستاهای ارسباران معدود کهنساالن همچنان با زبان تاتی آشنایی 
دارند اما طی چند دهه آینده پرونده زبان تاتی در همه این روستاها 
بسته خواهد شد و از آن پس روستای کرینگان آخرین سنگر زبان 
باستانی آذربایجان )در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی( خواهد 
بود. با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ و با توجه به اینکه سازمان 
آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( زبان تاتی را به عنوان 
زبان در معرض خطر در ایران قرار داده است ، و با در نظر گرفتن این 
موضوع که متولیان امر بر اساس قانون کنوانسیون حراست از میراث 
فرهنگی ناملموس )مصوبه 1384/09/22 مجلس شورای اسالمی( 
موظف به حراست از زبان تاتی به عنوان میراث فرهنگی ناملموس 
کشور هستند ، انتظار می رود مسئولین فرهنگی آذربایجان به ویژه در 
شهر ارومیه که عنوان شهر رنگین کمان اقوام و ادیان را با خود یدک 
می کشد ، تالش های گسترده ای را جهت حفظ و بقای این میراث آبا 
و اجدادی مردمان آذربایجان داشته باشند و از طرق مختلف مانند 
پرداختن به زبان تاتی در رسانه های محلی ، انتشار نشریات محلی 
به زبان تاتی ، آموزش زبان تاتی در دانشگاه ها به عنوان زبان مادری 
و تاریخی آذربایجان ، آشنا نمودن اهالی آذربایجان با هویت تاریخی 
خودشان ، اجرای فعالیت های هنری مانند موسیقی و تئاتر ، برگزاری 
سمینارهای علمی با محوریت زبان تاتی و بسیاری اقدامات فرهنگی 
دیگر با تمام توان در حفظ این زبان باستانی بکوشند و تکاپو برای بقای 

زبان تاتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

نغمه های تاتی در دیار رنگین کمان اقوام و ادیان

تاتی، زبان مادری آذربایجان

آخرین شاه قاجار مداخله ترکیه در امور داخلی 
ایران برای حمایت از قاجاریه را رد کرد.

رفتار سیاسی آخرین شاه قاجار ، احمد شاه در 
سالهای آخر سلطنت یکی از چالش  بر انگیز ترین 

فصل های تاریخ ایران است. 
یکی از این موارد ، تالش های او برای باقی ماندن 
در سریر سلطنت است و نوشته هایی مبنی بر 
اینکه چون مصطفی کمال پاشا )آتاترک بعدی( 
حس کرد قاجاریه رو  به زوال است به دلیل 
ترک بودن سلسله قاجاریه سعی نمود نماینده 
خود و وزیر خارجه اش دکتر توفیق رشدی 
اراس را در اروپا به نزد احمد شاه بفرستد و 
با تاکید بر همگرایی ترکی به او پیشنهاد دهد 
نخست به آنکارا پایتخت جمهوری تازه بنیاد 
ترکیه رفته و سپس همراه با یک نیروی نظامی 
ترکیه ای راهی تهران شده و تاج و تختش را 

تحکیم کند.
اگر چه حسین مکی و برخی مورخان معاصر اشاراتی 
بر این پیشنهاد و مالقات داشته اند نخستین راوی 
این مالقات دکتر انوشیروان سپهبدی ، سفیر ایران 
د ترکیه بود که در خاطراتش به جزییات پیشنهاد 
مصطفی کمال پاشا اشاره کرده و منبع خبری 
خود را دکتر توفیق رشدی اراس اعالم نموده که 
در زمان اقامت سپهبدی در انکارا بعنوان سفیر 
کبیر ایران در سالهای 1319 تا 1323 مشغول 
بوده و گویی دوستی مستحکمی پیرامون این دو 

پدید آمده بود.
بندی  زمان )1942( جمع  سپهبدی در همان 
دیدار و گفته های رشدی اراس را طی نامه ای 
مکتوب کرده و این نامه جالب چندی پیش علنی 
شد و مورد توجه تاریخ پژوهان ترکیه قرار گرفت.

ظاهرا بر اساس گفته های رشدی ارس این مالقات 
میان او به عنوان نماینده مصطفی کمال پاشا و 
احمد شاه و حضور چند نفر دیگر پس از چند روز 
تالش هیات ترکیه ای انجام گرفته و رشدی اراس 
ضمن ابالغ سالمهای مصطفی کمال به او پیشنهاد 
بازگشت فوری به ایران از مسیر ترکیه و انکارا ارایه 
کرده و حتی پیشنهاد همراه نمودن سپاه ترکیه 
ای نیز داده که در این زمان احمد شاه که به ترکی 
صحبت می کرده بیکباره تغیر رویه داده و گفته 

من ترکی شما را نمی فهمم.
شدی اراس که از این تغییر رفتار شگفت زده شده 
که تا اینجا مذاکره به ترکی میان دو هیات بخوبی 
پیش میرفته به دلیل فرانسه دانی خود و احمد 
شاه مجبور به شرح پیشنهاد مصطفی کمال به 
فرانسه شده و اینجاست که با روایت سپهبدی و 
رشدی اراس احمد شاه ضمن ابالغ سالم و تشکر 
به غازی مصطفی کمال صریحا این پیشنهاد را رد 
کرده و پاسخ داده میان خانواده ما رسم نیست که 

با کمک سپاه بیگانه وارد کشور شویم.
متن سند و نامه انوشیروان سپهبدی  :

توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه ترکیه که 
مدت ها در زمان آتاتورک این سمت را داشت با 
من در ژنو از در دوستی  در آمد و آدم خون گرم 

و خوبی  بود.
با هم در جامعه ملل هم  ژنو  چندین سال در 
کاری داشتیم )1932(، پس از آنکه من به سمت 
سفارت کبری ایران در آنکارا میان شدم چندین 
)1942( سال از این آشنایی  یا دوستی  گذشته 
بود. در آنوقت کاری نداشت و آتاتورک هم نبود، 
روزی به سفارت آمد و در بین صحبت گفتگو از 
زمان وزارت امور خارجه او   مناسبت او با احمد 

شاه و پیغام آتاتورک به شاه ایران در میان آمد.
من حرف او را بی  کم و کسر نقل می کنم – نامبرده 
گفت آتاتورک نظر به اینکه سلسله قاجاریه از نژاد 
ترک بودند خیلی  مایل بود که احمد شاه کارش 
خراب نشود و در سلطنت مستقر باشند. آنوقت 
احمد شاه در فرنگستان بود، به او پیغام دادم که 

بروم و با احمد شاه مالقات کنم و از او بخواهم که 
زودتر تا کار خراب نشده به ایران مراجعت کند 
– من پاریس رفتم و به احمد شاه که آنوقت در 
نیس بود تلگرف کردم که از طرف آتاتورک پیغام 
فوری دارم. احمد جواب داد که من چند روز دیگر 
به لوسنن میروم و منتظر هستم که در آنجا شما 

را مالقات کنم.
من در روز میان به لوزان رفتم و در لوزان  پاالس 
که احمد شاه در آنجا منزل داشت رفتم و مرا 
در روز موعود پذیرفت، آقایان ارفع الدوله و عمو 
کهن وزیر مختار ایران در پاریس حضور داشتند، 
و مذاکرات ما شروع شد – تمام مذاکرات به زبان 
ترکی  بود چون هر شش نفر مثل یک نفر ترک، 
ترکی  صحبت میکردند – گفتم آتاتورک به شما 
سالم میرسانند و خیلی  آرزو دارد که هرچه زودتر 
اعلیحضرت به ایران مراجعت فرمایند چون تصّور 
می کند اقامت فوق العاده اعلیحضرت در فرنگستان 
و اوضاعی که امروز در آنجا پیش آماده ممکن 

است باعث زحمت زیاد بشود.
احمد شاه جواب داد خودم خیال دارم به همین 
زودی مراجعت کنم- گفتم آتاتورک مایل است 
اعلیحضرت از راه آنکارا به ایران مراجعت فرمایند 
– گفت بسیار خوب. در این موقع که صحبت 
به اینجا رسیده بود اضافه کردم آتاتورک حاضر 
است یک کورپس )Corps d’arme ( قشون 
همراه اعلیحضرت بکند که در رکاب اعلیحضرت 
به تهران بیایند و مخالفین سلطنت را ازکار دور 
بکنند و پس از آنکه وضع به حال عادی برگشت 
آنوقت اعلیحضرت قشونی را که در رکاب آمده اند 

مرخص فرمایند.
دیدم  اینجا چهره احمد شاه تغییر کرد، گفت من 
ترکی  شما را نمی -فهمم، در صورتیکه تا به حال 
تمام صحبت ما با ترکی  به خوبی  پیش میرفت 
مجبور شدم مطلب باال را فورا به فرانسه تکرار 
کنم – احمد شاه متغییر شد، گفت »به آتاتورک 
بگویید هیچوقت پادشاه ایران با قشون اجنبی به 

کشور خودش نخواهد رفت.«
فورا گفتگو را خاتمه دادم و از اتاق بیرون رفت. 
رشدی اینجا اضافه کرد پس از این جواب  و  رّد 
سخت احمد شاه بود که آتاتورک اعالمیه مشهور 

خود را بر له رضا خان داد.«
و این هم روایت یک سایت تاریخ ترکیه ای :
İranlı diplomat Anuşirvan Sipahbudi, 
hatıratında Atatürk’ün İran’ın son 
Kaçar Şahı Ahmed’e Kaçarlar Türk 
olduğu için askeri yardım teklif 
ettiğini Tevfik Rüştü Aras’ı kaynak 
göstererek iddia ediyor. İddianın 
doğruluğunu gösterecek maddi 
bir delil yokken, şüpheye sebep 
olacak ise çok şey var. Birincisi, 
Rıza Pehlevi “inkılapçı” ve o 
sırada “cumhuriyetçi” idi, Türkiye 
kamuoyundan destek görüyordu. 
İkincisi, hatıratın müellifi Kaçar 
hanedanıyla akraba olduğu için 
Ahmed Şah’ın “vatanseverliği”ni 
(patriotism) göstermek istemiştir. 
Aynı iddiayı daha önce Hüseyin 
Mekki de dile getirmiş, fakat 
Sipahbudi’yi “Atatürk’ün 
mesajı”nı bizzat ileten kişi olarak 
göstermiştir [Zendegani-i Siyasi-i 
Sultan Ahmed Şah]. Öte yandan 
o tarihte Musul meselesi devam 
etmekteydi. Nutuk’ta “Turancılık”ın 
tenkid edildiğini de hatırlatayım. 
Anakronizm yaparak Soyadı 
Kanunu’ndan evvel “Atatürk” 
adının kullanıldığı bu hatıra metnini 
yakından görmek imkanı olsa, 
daha başka iç ve dış tenkidler 
de yapılabilir. Hülasa hatıranın 
uydurma olduğunu düşünüyorum.

Hatıranın tarafımdan yapılan 
tercümesi:
“Atatürk zamanında Türkiye’nin 
Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü 
Bey, benimle Cenevre’deyken 
dostluk kurdu, sıcakkanlı ve iyi bir 
adamdı. 
Birkaç yıl Cenevre’de Milletler 
Cemiyeti’nde beraber çalıştık 
(1932). Ondan sonra ben İran’ın 
Ankara Büyükelçiliği’ne tayin oldum 
(1942). Birkaç yıl bu aşinalık ve 
dostlukla geçti. O vakit bir işi yoktu 
ve Atatürk de yoktu [ölmüştü]. Bir 
gün elçiliğe geldi. Onun Dışişleri 
Bakanlığı zamanıyla ilgili sohbet 
arasında onunla Ahmed Şah’ın 
münasebetini ve Atatürk’ün İran 
Şah’ına mesajını açıkladı.
Onun sözünü eksiksiz naklediyorum, 
dedi ki: Atatürk’ün görüşü buydu ki 
Kaçar sülalesi, Türk soyundandır. 
Ahmed Şah işini harap ediyor 
ve saltanatı duruluyor. O sırada 
Ahmed Şah, Frengistan’da [Avrupa] 
idi, ona gideyim, mülakat yapayım 
ve işler daha çok harap olmadan 
İran’a dönsün diye haber verdim. 
Paris’e gittim, Ahmed Şah o sırada 
Nice’de idi. Atatürk’ten acil mesajım 
var diye telgraf çektim. Ahmed, 
ben birkaç güne Lozan’a gidiyorum, 
sizinle orada mülakat yapayım diye 
cevap verdi.
Ben belirlenen günde Lozan’a 
vardım. Ahmed Şah’ın konakladığı 
Lozan Palas’a gittim. Beni belirlenen 
günde kabul etti. Arfaü’d-devle ve 
Paris’teki vezir Ammu Han huzurda 
bulundular ve müzakereye başladık. 
Müzakerenin tamamı Türkçeydi, 
çünkü her üçü de bir Türk gibi 
Türkçe konuşuyorlardı. Dedim ki: 
Atatürk size selam yolladı. Hazret’in 
İran’a hemen dönmesini arzuluyor. 
Hazret, Frengistan’da [Avrupa] 
ikameti tasavvur ederse, bazı 
zahmetli durumlar ortaya çıkabilir.
Ahmed Şah cevab verdi: Ben de 
hemen dönmeyi düşünüyorum. 
Dedim ki: Atatürk, Hazret’in İran’a 
Ankara yoluyla dönmesini istiyor. 
Çok iyi, dedi. Sohbet ilerleyince 
belirttim ki: Atatürk, Hazret’in 
Tahran’a girmesi ve saltanat 
muhaliflerini işten uzaklaştırması 
için Hazret’le beraber bir kolordu 
göndermeye hazırdır. Vaziyet 
normale dönünce Hazret, 
huzurunda gelen orduyu terhis 
buyururlar.
Ahmed Şah’ın bozulduğunu 
gördüm. Ben sizi Türkçe 
anlamıyorum, dedi. Halbuki 
sohbetimizin tamamı Türkçeyle iyi 
gidiyordu. Matlubumu Fransızcayla 
tekrar etmeye mecbur kaldım. 
Ahmed Şah değişti, dedi ki: 
Atatürk’e diyiniz ki hiçbir vakit İran 
padişahı kendi ülkesine yabancı 
ordusuyla gitmeyecektir.
Sohbete hemen son verdim ve 
odadan çıktı. Rüştü, Ahmed Şah’ın 
bu cevabından sonra Atatürk’ün 
Rıza Han’ın lehine meşhur ilamını 
verdiğini belirtti.”

برای آگاهیهای بیشتر 
ن.ک :

با   كتاب مهم خاطرات رضا بصيرالدوله هروي 
عنوان دو سال روابط محرمانه احمد شاه و سفارت 
شوروي كه در سال ١٣٧٢ به كوشش دکتر مجيد 

تفرشي توسط نشر تاريخ ايران نشر شده است.

دکتر افشین جعفرزاده
پژوهشگر تاریخ

history
تاریخ

حجت یحیی پور

پاسخ رد احمدشاه 
به پیشنهاد کمک آتاترک 
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»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای 
تبلیغاتی در تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 

در سال های دهه 20 با هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال 
دائمی آذربایجان توسط روس ها منتشر می کرد. نام نشریه 

»وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه تاریخی 
درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده و بر 

پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

نوروز نخستین روز از سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم 
از  یکی  و  ایرانی  نوی  سال  آغاز  ماه، جشن  فروردین 
کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان 

است.
جشن نوروز با تحویل سال یا لحظه ی برابری اعتدال 
بهاری آغاز می شود؛ لحظه ای که خورشید در گردش 
و  برابری روز  و  از استوای زمین گذشته  ظاهری خود 
خورشیدی،  هجری  گاه شماری  در  می دهد.  رخ  شب 
از  روز  نخستین  تعیین کننده ی  سال،  تحویل  لحظهٔ 
ایرانی  فرهنگ  در  را  روز  این  که  ماه فروردین است 
از واژه »نوک روز«  نوروز  نامند. واژه  »هرمزد روز« می 
»نََوَک  واژه  از  برگرفته  که  است  میانه  فارسی  در 
همچنین  است.  اوستایی بوده  زبان  در  َرئوَچه« 
به  سِردا«  »ناوا  عنوان  به  نوروز  از  باستان  ایرانیان 
ایرانی آسیای  مردمان  می کردند.  نو یاد  معنی سال 
را  نوروز  دوره های سغدیان و خوارزمشاهیان،  میانه در 
در  نو می نامیدند.  معنای سال  به  نوسارد و نوسارجی، 
فرهنگ ایرانی و در ادبیات فارسی این واژه در دو معنی 
به کار می رود:  1- نوروز عام که پنج روز آغاز سال نو را 

شامل می شود.
 2- نوروز خاص که به روز ششم فروردین گفته می شود 

و چنین گویند که خداوند در این روز از آفرینش جهان 
آسوده شد. مطابق با آیین مزدیسنا، زرتشت پیامبر در 
این روز با خداوند دیدار کرد. همچنین کیخسرو )پادشاه 
این  در  و  کرد  عروج  روز  این  در  ایرانیان(  اساطیری 
روز است که سعادت و رستگاری میان مردمان جهان 
قسمت می شود و از این رو، ایرانیان از این روز به نام »روز 
امید« یاد می کنند. منشأ و زمان پیدایش آیین نوروز 
به درستی معلوم نیست. برخی از روایت ها زرتشت را 
بنیان گذار نوروز نامیده اند، برخی از متن های کهن ایران 
نیز از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید و 
در برخی دیگر از متن ها، کیومرث به عنوان پایه گذار 
کاوه  قیام  نیز  کردها  نظر  شده است. از  معرفی  نوروز 
دانسته  نوروز  جشن  ضحاک  بر  او  پیروزی  و  آهنگر 
می شود. کوروش بزرگ، نوروز را در سال ۵38 )قبل از 
میالد(، جشن ملی اعالم کرد. این آیین ها در زمان دیگر 

پادشاهان هخامنشی نیز برگزار می شد. 
در تخت  نوروز  مراسم  یکم،  زمان داریوش  در 
جشن  دوران هخامنشی،  در  می شد.  جمشید برگزار 
نوروز در بازهٔ زمانی میان 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برپا  
می شد. برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان، چند 
دو  به  و  می کشید  طول  روز(  شش  کم  )دست  روز 

دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگتقسیم می شد. اردشیر 
 230 سال  در  ساسانیان،  سلسله  بنیان گذار  بابکان، 
بود،  خورده  وی شکست  از  دولت روم که  از  میالدی 
خواست که نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند. 
گرفت  روم قرار  پذیرش سنای  مورد  درخواست  این 
و نوروز در قلمرو روم به Lupercal معروف شد. در 
میان همه ی جشن هایی که پس از اسالم در ایران به 
دلیل بی توجهی فرمانروایان و مخالفت اسالم گرایان به 
فراموشی سپرده شدند، نوروز توانست جایگاه خود را 
به عنوان جشنی ملی در ایران حفظ کند. دلیل پایدار 
ماندن نوروز در فرهنگ ایرانی را می توان پیوند عمیق آن 
با آیین های ایرانی، تاریخ این کشور، و حافظه فرهنگی 
ایرانیان دانست.  در حال حاضر نوروز بنا بر متن به تصویب 
رسیده 4 اسفند 1388 )23 فوریه 2010( توسط مجمع 
عمومی سازمان ملل، به عنوان جشنی با ریشه ایرانی 
که قدمتی بیش از 3 هزار سال دارد و امروزه بیش از 
300میلیون نفر آن را جشن می گیرند ثبت شده است. 
همچنین با تصویب قطعنامه ای روز 21 مارس برابر با 1 
فروردین را در چارچوب ماده 49 و تحت عنوان فرهنگ 
صلح به عنوان »روز جهانی نوروز« به تصویب رسانده و 
در تقویم خود جای داده است. البته پیش از آن، در تاریخ 
8 مهر 1388 خورشیدی، نوروز توسط سازمان علمی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد، به عنوان میراث معنوی، به 
ثبت جهانی رسیده بود. در 7 فروردین 1389 نخستین 

دورهٔ جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد. 

نوروز، روز امید

از میان متون ایرانی، یکی از مهمترین آثاری که به نوروز و چگونگی بنیان گزاری این جشن اشاره 
می  کند، شاهنامه است. در شاهنامه 33 بار از نوروز یاد شده و همچنین در چندین جای دیگر تحت 

اصطالحاتی نظیر »سرسال نو« و »ماه فروردین« آورده شده است. 
فردوسی آغاز شهریاری کیومرث )نخستین انسان ( و برتخت نشستن وی را در اول برج حمل می 
داند. همان گونه که می دانیم  جشن نوروز با تحویل سال نو یا لحظه ی برابری اعتدال بهاری آغاز 
می شود؛ لحظه ای که خورشید در ابتدای »برج حمل«، از استوای زمین گذشته و برابری روز و شب 

رخ می دهد.
در رابطه با منشأ پیدایش نوروز در شاهنامه باید گفته شود که منشأ نوروز »بر تخت نشستِن جمشید« 
بازگو می شود. با توجه به آنکه فردوسی شاهنامه را بر پایه متون ایرانی کهن و کتاب خداینامه به 
نظم درآورده است، می توان دریافت که نسبت دادن این جشن به جمشید از دوران بسیار کهنتر از 
دوران فردوسی معمول بوده است. مطابق بیت  های شاهنامه درباره ی پادشاهی جمشید، نوروز، روز 
آغاز تشکیل حکومت داری، تمدن و تاریخ ابتدایی و اسطوره ای ایرانیان و بنا بر آن بزرگترین جشن 
این ملت است.  نوروز در شاهنامه، از آغاز کتاب تا سرانجام آن )یعنی تا زمان حمله اعراب به ایران ( 
به صورت یک جشن ملی و در دوره ساسانیان به شکل یک آئین مذهبی برای ایرانیان گرامی بوده 
و جشن گرفته می شده است. از شاهنامه بر می آید که ایرانیان جشن های خود را در آتشکده ها و 
مکان های دینی خویش برگزار می کرده اند. افزون بر این، در نوروز آتشکده ها و ایوان های مربوط به آن 
را با تکه های ابریشمین می آراستند و ُمشک در آتش می افشاندند تا فضا را خوشبو گردانند. همچنین 
در شاهنامه آمده که خسرو پرویز ایوان مداین را برای برگزاری جشن نوروز برساخته است. خسرو 
پرویز تخت طاقدیس را پس از سده ها که ویران و فراموش شده بود برساخت و نخستین بار جشن 
نوروز را در آن برگزار کرد. مطابق شاهنامه، خسرو در ایام  نوروز ، بر تخت نشینی خود را تجدید می 
کرد، گویا که این تخت نشینی را به فال نیک گرفته و سنت گذشتگان را  پاس می داشت. همچنین 
زندانیان را در این روز آزاد می ساخت و به امور مردم و نیازمندان رسیدگی می کرد. جشن نوروز بنا بر 
شاهنامه هرچه با شکوه تر برگزار می شده است. نوروز در حقیقت جشن شادکامی ها و شادخواری های 
مردم بود. بازی هایی از هرنوع و از جمله اسب دوانی صورت می گرفت. مردمان  هرگاه برای کسی 
آرزوی خوشبختی داشتند، برایش دعا می کردند که همه روزگارش مانند نوروز باشد. همچنین در 
شاهنامه نوروز، روز پیروزی است.؛ پیروزی نو بر کهنه و پیروزی حق بر باطل که این فلسفه از ماهیت 

طبیعی و زمانی نوروز و جنبه های نمادین رستاخیز طبیعت و گیاهان بر می آید.
به  نزدیک  دربرگیرنده  توسی حماسه ای منظوم و  فردوسی  ابوالقاسم   شاهنامه اثر حکیم 
60٬000 بیت و یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین سروده های حماسِی جهان است. سرایش و 
ویرایش این گنجینه، دستکم سی سال رنج و تالش خستگی ناپذیر فردوسی است. فردوسی در 
سرودن شاهنامه بیشتر از پارسی سره بهره برده و شمار واژگان عربی در شاهنامه 86۵ واژه است.

درون مایه این شاهکار ادبی، اسطوره ها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله اعراب به ایران در سده هفتم 
میالدی است که در چهار دودمان پادشاهِی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده 
می شوند و به سه بخش اسطوره ای) از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون(، پهلوانی )از خیزش کاوه 

آهنگر تا مرگ رستم(، و تاریخی )از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا گشایش ایران به دست 
اعراب( بخش بندی می شود.

اصلی ترین منبع فردوسی در سرایش شاهنامه به نظر می رسد شاهنامه ابومنصوری است که 
فردوسی مدتی را به جستجوی آن پردخت. شاهنامه ابومنصوری شاهنامه ای است که در سال 346 
ه. ق به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی، حاکم توس وتوسط ابومنصور الُمعمری، وزیر او 
نگارش یافت. عالوه بر شاهنامه ابومنصوری، فردوسی از داستان ها پراکنده و روایت های شفاهی موجود 
در فرهنگ و ادبیات ایرانی در تدوین اثر استفاده کرده  است، که این را هم از کالم فردوسی می توان 
دریافت و هم از مقایسه شاهنامه با آثاری که از شاهنامه منصوری به عنوان مأخذ استفاه کرده اند نظیر 

»غرر اخبار الملوک الفرس« که نوشته ثعالبی است. 
در شاهنامه فردوسی بارها از زبان راویانی با عنوان هایی نظیر دهقان یا موبد به نقل داستان ها می 
پردازد. برخی پژوهشگران اشخاص نام برده را در واقع نویسندگان شاهنامه ابومنصوری و داستان های 
کهن حماسی در ایران می دانند.، همچنین اشاره فردوسی به کلمه دفتر خود در بر دارنده نکاتی است:

کنون کشتن رستم آریم پیش / ز دفتر همیدون به گفتار خویش
ذکر کلمه دفتر در این بیت و نقل حکایات از زبان راوی دلیلی است بر این ادعا که فردوسی این 
روایات را با واسطه نقل کرده است و تنها برای حفظ سلسله روایات نام پیر راوی و گوینده داستان را 
آورده است. مسئله دیگر امکان استفاده فردوسی از خداینامه می باشد که در زمان انوشیروان جمع 
آوری شد، در این کتاب مطالب بسیار مختصری نسبت به سایر مطالب پیرامون حکومت هخامنشیان 
و اشکانیان وجود دارد، چنانکه فردوسی نیز چیز زیادی در مورد آنها در شاهنامه خود بیان نمی کند 

و خود می گوید:
از ایشان بجز نام نشنیدم           نه در نامه خسروان دیده ام

از میان منابع به کار گرفته شده برای شاهنامه فردوسی باید به مقوله »نامه خسروان« هم پرداخت. 
در خصوص نامه خسروان باید گفت که این کتاب ترجمه خداینامه از زبان پهلوی به عربی و بعد به 
پارسی بوده که در قرون اسالمی از این رو که امکان نداشت شاهان را خدا نامند، خداینامه را هم 

»نامه خسروان« ترجمه کرده اند. 
به طور کلی باید این نکته رو لحاظ کرد که هدف بزرگ فردوسی ایجاب می کرده که از همه منابع 
کتبی، شفاهی، تاریخی، داستانی و افسانه های ملی برای خلق و تنظیم شاهنامه بهره گیرد. شواهد 
بسیاری در شاهنامه نشان می دهد که منابع فردوسی را می توان دستکم در سه دسته مورد بررسی 

قرار داد:
نخست، منابع رسمی اساطیر و تاریخ ملوک فرس که مورد استفاده مورخان و نویسندگان سده های 

نخستین اسالمی مانند طبری، صاحب غرر اخبار ملوک فرس، مسعودی و ابن الدیم بوده است. 
دوم، منابع مستقل داستانی مانند داستان هایی راجع به رستم، داستان سام گرشاسب، داستان 

اسفندیار، کین سیاوش و داستان بیژن و منیژه.
سوم، روایات و داستان های پراکنده شفاهی که در خالل شاهنامه برای تکمیل یا تزیین و تلطیف 

داستان های اصلی یا به صورت داستان های مستقل گنجانیده شده است.

نوروز در شاهنامه
سرگذشت نیاکان

تاریخ انتشار 
شماره  آینده
شنبه 18 فروردین 97

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش 
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی 
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است  

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف  
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست 
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد  

لسان الغیب 
خواجه شمس الدین 
محمد حافظ شیرازی

در تلگرام به ما بپیوندید

@vatanyoli

پیشنهاد نام کودک

همراهان این شماره
500.000 تومان فاطمه دیده کنان   

همراهی
وطن یولی نشریه ای کامال مستقل فرهنگی است که با تالش جمعی از 
یاران و با همراهی شما مخاطبان گرامی  چاپ می شود ، برای ادامه راه 

نیازمند پشتیبانی دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران زمین است. 

شماره حساب وطن یولی 5856453529 به نام داود دشتبانی نزد بانک ملت. 
شماره کارت  6104337765412182 به نام داود دشتبانی

آریاناز درویش زادروز 11 بهمن 1396
آریاناز نامی مرکب و فارسی 
به معنای بانوی با نجابت و 
لطافت است،آریان همچنین 
آستیاگ)آژی  همسر  نام 
ماد  بادشاه  آخرین  دهاک 
مادربزرگ  ماندانا  مادر  و 
کورش(است. آریا به معنای 
آزاده و با نجابت است که به 
صورت های  گوناگونی به 
کار رفته است،ناز پسوندی 
صاحب  معنای  به  فارسی 
که  است  لطافت  و  نازش 
برای دخترانه کردن نام ها 
مورد استفاده قرار می گیرد.
نام آریان همچنین جز نام 
های پرکاربرد در سایر زبان 
های هند و اروپایی است که 
در زبان فرانسه و سایر زبان 
های هند و راوپایی نیز دیده 
یونانی  اساطیر  در  میشود 

آریان به معنای دختر مینوس و پا سیفائه وی به تزه که برای جنگ با مینو تور به اقریطش ) کرت ( آمد 
رشته ای داد که به کمک آن وی پس از کشتن غول توانست از ] البیرنت [ بیرون آید . بعد تزه آریان را 
در جزیره ناکسوس تنها رها کرد در  فارسی نیز در متون کهن در معنای آریا و آریایی و منسوب به آریا 
به کار رفته است همچنین در نام های مکان نام روستایی از توابع روداب در حومه  سبزوار است، آریا در 
ترکیب با پسوند ناز شکل دخترانه و مونث یافته و نیز عالوه بر منسوب بودن به آریا معنای فرد صاحب با 
نازش و لطافت را می دهد،آریاناز جزو نام های به نسبت نوساخته در فارسی است که برمبنای نام کهن 
آریا برای دختران ساخته شده است،همچنین از آن جا که آریا، آریانا و نام های مشابه برای نامیدن پهنه 
شرقی و گاه سراسر ایران زمین و هم معنا با ایران کاربرد داشته، می توان نام هایی چون ایران و ایران 
ناز را نیز در درسته نام های مشابه با آریان ناز جای داد،آریا در معنای نجیب در زبان سانسکریت نیز 
مورد بهره برداری قرار گرفته است،در زبان های باستانی همیشه آریا با یک پس زمینه به معنای ایرانی 
و ایرانیان به کار رفته است و هرگاه در متون فارسی باستان و یا اوستایی به نام آریا بر می خوریم  در 
واقع به معنای ایرانی و مردم ایرانی است،در بند دوم از کتیبه نقش رستم داریوش بزرگ خود را یک 

آریای اصیل می داند:
»من داریوش شاهِ بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ کشورهای همه گونه مردم، شاه در این زمیِن بزرِگ دورودراز، 

پسِر ویشتاسَپ، هخامنشی، پارسی، پسِر پارسی، یک آریایی، دارای اصل ونسِب آریایی«
همچنین در دوران پس لز اسالم آریایی در معنای مساوی با ایرانی،فارس،عجم و تاجیک کاربرد داشته 

تا جایی که حمزه اصفهانی تاریخ نگار قرن دهم چنین بیان می دارد:
»..»آریایی ها که پارس نیز نامیده می شوند در میان این ممالک قرار دارند…«

این ترکیب در نام سرزمین هایی مانند آریانا،آریاورته،ایران ویج نیز به کار رفته است و فراوان در اسطوره 
های متقدم هند و اروپایی مشاهده می شود.

همچنین پسوند ناز در لغت نامه عالمه دهخدا به معنای نعمت .رفاه . آسایش . )حاشیه ٔ برهان قاطع 
دکتر معین (. تنعم .کامرانی . )آنندراج (. نعیم . )ترجمان القرآن (. نعیم . نعمت . )مهذب االسماء( 

)محمودبن عمر(. تن آسانی . شادکامی . عز. عزت . بزرگی . احترام . رامش . آمده است.
رودکی در شعر

 خواهی اندر عنا و شدت زی 
خواهی اندر امان بنعمت و ناز 

از واژه ناز بهره برده است.
این نام که هم نشانه ای از توانایی زبان فارسی  در ساختن نام های نو ساخته و نیز تاکیدی بر ادبیان و 
اسطوره های کهن سرزمین ایران دارد، و هم در معنا با اشاره به نجابت و لطفات به عنوان ویژگی های 
بارز بانوان ایرانی با آزاد مردی و نیز تاریخ کهن ایران ارتباط برقرار می کند، می تواند گزینه ای مناسب 

برای نام دختران باشد.

آریاناز

  مراسم نوروز حافظیه شیراز/ فرتور: هانیه دخت جباری

بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد امروز جمال تو بر دیده مبارک باد  
ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد گل ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد 

دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده  
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم  
از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد بی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو  

موالنا 
جالل الدین محمد بلخی


