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گذشت  که  ماهی  در  کدخدازاده/  رضا 
شعارهای  با  عده ای  دیگر،  یک بار 
اصل  تحریف  ناکوک  ساز  پوپولیستی، 
15 قانون اساسی را کوک کردند و بازی 
ملت  از  گروه هایی  قومیتی  احساسات  با 
 15 اصل  نص  گرفتند.  هدف  را  ایران 
قانون اساسی کشور به قدری واضح است 
و اغلب حقوقدانان کشور نیز بر آن تاکید 
از  من الوجوه  وجه  هیچ  به  که  داشته اند 
این اصل نمی توان تعبیرهای شاذی مانند 
»تدریس به زبان مادری« استخراج کرد. 
به همین خاطر در این یادداشت به جهت 
نخواهد  پرداخته  آن  به  کام  اطاله  عدم 
شد. آنچه که در این مقال به آن پرداخته 
خواهد شد این است که چرا هر چند وقت 
یکبار برخی از نمایندگان مجلس -که باید 
تاریخی  و  ملی طبیعی  عصاره ی وحدت 
این سرزمین باشند- با توسل به شعارهای 
پوپولیستی، اقداماتی را در دستور کار خود 
قرار می دهند که جامعه را متشنج کند. 
آیا اینگونه اقدامات -بنابر آنچه که برخی 
ناظران تحلیل کرده اند- صرفاً بابت جمع 
تحریک  با  که  هست  رایی  چند  کردن 
احساسات قومیتی عده ی معدودی به دست 
می آید یا اینکه برای سرپوش گذاشتن بر 
ناکارآمدی های آنها در حوزه های مرتبط 
با خود است؟! در هر دو حالت ازم است 
کشور،  سطوح  تمام  در  کشور  دلسوزان 
جلوی  مماشات،  و  تعارف  هرگونه  بدون 
ملی  امنیت  برای  اقدامات خطرناک  این 
اخیر  ماجرای  در  راستا  این  در  بایستند. 
شکل  بهترین  به  اتفاق  این  خوشبختانه 
ایران  ملت  عموم  هم  و  داد  رخ  ممکن 
-به ویژه آذری هایی که نمایندگان مزبور، 
تحریک احساسات قومیتی آنها را هدف 
گرفته بودند- نسبت به این مساله واکنش 
کشور  ارشد  مقامات  هم  و  دادند  نشان 

به طور صریح و شفاف در مقابل این جریان 
موضع گرفتند. در این میان »علی یونسی« 
ابتکار عمل را در دست گرفت و طی دو 
مصاحبه با روزنامه »قانون« مواضعی اتخاذ 
کرد که هم حساس شدن نظام نسبت به 
تحرکات تفرقه افکنانه را نشان داد و هم 
حاکی از این بود که تاش های سال های 
به  آگاهی بخشی  در  ایراندوستان  اخیر 
مقامات کشور در سطوح باای حاکمیت 

مثمرثمر بوده است.
مصاحبه ها  این  از  بعد  بافاصله  البته 
با  که  کردند  سعی  دوباره  عده ای 
قومیتی  احساسات  این بار  هوچی گری، 
و  قانون  روزنامه  به  نسبت  را  آذری ها 
که  کنند  تحریک  یونسی  علی  شخص 
شوربختانه باز هم تعدادی از نمایندگان 
نفرت پراکن  جریان های  این  با  مجلس 
مردم  نوبت  اما  این بار  کردند.  همراهی 
غیر  اقوام  سایر  و  آذری ها  ایران -خاصه 
و  شوند  عمل  وارد  که  بود  فارسی زبان- 
موجی از حمایت از روزنامه قانون و علی 
یونسی را در شبکه های مجازی و سطوح 
مختلف جامعه به راه انداختند. ایستادگی 
دولت  قاطبه ی  و  قانون  روزنامه  مردم، 
که  داد  نشان  این جریانات  با  مقابله  در 
مماشات بیش از حدی که در برهه هایی 
با آنها شده بود اشتباه بوده و بهترین کار، 
اجتناب از هرگونه عقب نشینی در مقابل 

این مرتجعان قومیت گرا است.
نکته مهم و شایان توجه برای ایراندوستان 
این است که »دستیار ویژه رئیس جمهور 
در امور اقوام و اقلیت های مذهبی« در آغاز 
به مسائل قومیتی در کشور  کار، نسبت 
فرهنگی-  نظر  از  -حداقل  کافی  آگاهی 
نداشت و به نظر می رسید نگاه او به این 
بیشتر  قبلی-  سوابق  به  توجه  -با  حوزه 
حتی  به طوریکه  داشت.  امنیتی  جنبه ی 
باعث  کار،  آغاز  در  او  موضع گیری  چند 
نگرانی ایراندوستان شده بود. اما با تاش 
ایراندوستان و البته عاقه  ای که یونسی به 
کارآمد بودنش در این حوزه از خود نشان 
این  داد، در طول حدود 5 سالی که در 

جایگاه ایفای مسئولیت کرد، نشان داده 
هر روز آگاهی و دانش بیشتری نسبت به 
پدیده قومیت گرایی کسب کرده است. در 
این راستا مهم ترین کنش یونسی، مخالفت 
تمام قد او با ایجاد فراکسیون های قومی در 
ایران بود که در  مجلس شورای اسامی 
نهایت جلوی تاسیس آن گرفته شد. اوج 
این مهم نیز در دو مصاحبه اخیر یونسی 
با روزنامه قانون قابل مشاهده است؛ جایی 
فتنه  جلوی  »باید  می کند:  تاکید  او  که 

قوم گرایی را گرفت«. 
جای تعجب است در نامه ای که به امضای 
این  به  اعتراض  در  مجلس  نماینده   50
شد،  نگارش  قانون  روزنامه  و  مصاحبه 
از  مواردی ذکر شد که در راستای دفاع 
مواضع اشتباه و البته هدفمندی است که 
نه تنها اعتبار علمی ندارند، بلکه ادعاهای 
ارتجاع  نفرت پراکن  جریان های  واهی 
و  امنیت  سال هاست  که  است  قومیتی 
است.  گرفته  را هدف  ایران  ملی  وحدت 
مواردی همچون: اطاق هویت قومی ترک 
برای مردم آذربایجان که از نظر علمی و 
است  رد شده ای  مساله ی  کامًا  تاریخی 
و صرفاً یک ادعای پانترکیستی است. یا 
ادعای اینکه 40 درصد مردم ایران ملیت 
ادعای  یک  هم  این  که  دارند  ترک)!( 
یک  آن،  از  بااتر  حتی  و  قومیت گرایانه 
)عدد  است.  تجزیه طلبانه  سیاسی  کنش 
در  که  است  کدی  دقیقاً  اینجا  در   40
میان جریان پانترکیسم و برانداز استفاده 
زبان  اینکه  ادعای  همچنین  می شود(. 
به  قدمتی  آذربایجان،  و  ایران  در  ترکی 
درازای زیست بشری دارد مبنای علمی و 
تاریخی نداشته و دقیقاً ادعاهای ساختگی 
جریان های نفرت پراکن پانترکیستی است. 
امید آن می رود هم نخبگان کشور و هم 
حاکمیت متوجه ضرورت حمایت تمام قد 
مانند  افرادی  و  وطن خواه  جریان های  از 
»علی یونسی« در شرایط کنونی کشور و 
منطقه باشند و هرگز تسلیم صحنه آرایی 
خطرناک و هوچی گری های نفرت پراکنان 

و قومیت گرایان نشوند.

اخیر  سال های  در  علی مرندی/  کریمی  رضا 
افراد بسیاری بوده اند که نقش زیادی در تولید 
این  با  قومیت گرایانه داشته اند.  ارتجاعی  ادبیات 
حال تاکنون کمتر پیش آمده که فردی با برچسب 
استاد دانشگاه، وارد این چرخه ی مبتذل و ضد 
اخاق شود. در چند سال اخیر اما فردی که خود 
را از خانواده دانشگاهی ها می داند، وارد این وادی 
شده و متاسفانه در همین مدت زمان اندک انواع 
بی اخاقی های ممکن در جامعه ی دانشگاهی از 
وی سرزده است. از آنجایی که بسیاری معتقدند 
ایشان به خاطر اینکه به هر طریق ممکن صرفاً 
کند،  جلب  خودش  به  را  توجهات  می خواهد 
اغلب مواضع عجیب و ایرانستیزانه ی خود را اتخاذ 
می کند، در این مقاله نام او ذکر نمی شود تا این 
این  به  رسیدن  در  او  موفقیت  زمینه ی  سطور 
هدف نامبارک را فراهم نکند! البته این فقط ادعای 
نگارنده نیست و هر کسی می تواند با یک بررسی 
اجمالی، متوجه فوران کیِش شخصیت دانشیار 
فرهنگی«  و مطالعات  انسانی  علوم  »پژوهشگاه 
بشود. او که هنوز دهه پنجم زندگی خودش را 
به پایان نرسانده، در سایت دانشکده محل کارش 
چنان رزومه ای از خود در زمینه تولید علم در انواع 
و انحاء آن ردیف کرده که بیراه نیست اگر بگوییم 
باای هفتاد ساِل دانشکده های  مجموع اساتید 
مطرح جهان همچین رزومه ای نمی توانند ردیف 
کنند! اوج این آمار مسخ کننده -و مشتی نمونه 
خروار از دانش ایتنهایی حضرت استاد!- تولید 
زبان  به  مقاله ی علمی-پژوهشی  به سی  قریب 
انگلیسی فقط در طی یک سال است! دو اقدام 
ایذایی آخر وی -تا لحظه نگارش این سطور- به 
است  ازم  که  بودند  حقیرانه  و  سخیف  قدری 
جامعه ی دانشگاهی کشور فارغ از گرایشات فکری 

خویش، نسبت به او واکنش نشان دهند.
باید به این استاد دانشگاه یادآور شد که حوزه 
علمی و آکادمیک آن هم علوم انسانی، حوزه ای 
نیست که کسی بتواند یک شبه به نام ونشان قابل 
توجهی دست پیدا کند یا ِصرف خاف آب شنا 
کردن و مواضع عجیب ضد ملی گرفتن، به شهرت 
برسد. او البته این مهم را به خوبی می دانسته و 
به  علم  اهل  که  آنجایی  از  و  خاطر  به همین 
رزومه های موهوم مورد ادعای وی وقعی نگذاشتند 
و نمی گذارند، تصمیم گرفته که راه دیگری را برای 
ارضای کیش شخصیت خود بیابد. آن راهی که 
دانشیار پژوهشگاه مزبور انتخاب کرده، قرار دادن 
کل موجودیت خویش بر روی نامی است که در 

عرصه مورد عاقه ی او سرآمد است. اما ای کاش 
یکی پیدا می ُشد و دوستانه به ایشان می گفت 
که اگر دکتر »سید جواد طباطبایی« امروز در 
چنین جایگاهی قرار گرفته، حاصل سال ها زحمت 
کشیدن و مامت دیدن از عزت نفس واایش بوده 
است نه ردیف کردن تعدای کتاب و مقاله ی بی 

سر و ته و بی خواننده! 
به نظر می رسد این آقای شهرت طلب که از قضا 
با فیلسوف  نام کوچک و سیادت هم کاماً  در 
ایرانشهر شباهت دارد، تمایل دارد از همین نیز 
تا جای ممکن استفاده به مطلوب بکند! البته در 
این مورد نیز ظریفی می گفت از آنجایی که ایشان 
خود را در سایت شخصی اش دورگه ی ترک-روس 
»جواد«  نامش هم اصاً  بسا  معرفی کرده، چه 
Turkish- نباشد! )او دانسته یا ندانسته خود را
Russian معرفی کرده که دقیقاً به عنوان ملیت 
روسی و ترکیه ای است، نه Turkic که به معنای 

تُرک زبان است.(
با  دانشگاه  محترم  استاد  این  اینکه  خاصه 
بی اخاقی تمام، کل ستون و پایه ی شهرت طلبی 
علیه  بیگاه  و  گاه  کردن  صحبت  روی  را  خود 
به طوریکه  است.  گذاشته  ایرانشهر«  »فیلسوِف 
حتی در بی ربط ترین موضوعات هم اگر صحبت 
که  برد  خواهد  پیش  به گونه ای  را  بحث  کند 
حداقل یک طعنه ای به جواد طباطبایی و اندیشه 
ایرانشهری بزند. در همین باب، ظریفی می گفت 
شیدایِی ایشان در این امر به قدری وخیم شده که 
از او نقدی در مورد شهرآورد فوتبال تهران هم اگر 
بخواهید، سعی می کند هر طوری شده بحث را 
طوری پیش ببرد که در انتها یک نقدی هم به 

استاد طباطبایی و ایرانشهر داشته باشد!
حضرت استاد اخیراً در مصاحبه ای با خبرگزاری 
فارس -که البته اهل فن متوجه خواهند شد این 
مصاحبه، یک مصاحبه واقعی نبوده و بیشتر شبیه 
گزارش بولتن های امنیتی است که بعید نیست 
کل آن توسط خود مصاحبه شونده نگارش شده 
باشد- کوته نظری، فرومایگی و بی اخاقی را به حد 
به خیال  که  آنجایی  است.  رسانده  اعای خود 
تخریب  برای  کار  بهترین  می کند  فکر  خودش 
استاد، اتهام ضدیت با اسام است و برای اینکه 
مضحک ترین  کند  ثابت  را  سخیف  ادعای  این 
به  استدال می کند:  و  را می آورد  دلیل ممکن 
دلیل اینکه طباطبایی با یک نشریه ضداسامی 
مصاحبه کرده، در نتیجه او نیز ضد اسام است؛ 
چون اگر طباطبایی با آن خبرنگار و نشریه، در 

ضدیت با اسام همدلی نداشته بود، به مصاحبه با 
آن تن نمی داد!

وی در این مصاحبه که با عنوان فهم »اندیشه 
بین سطور« جواد طباطبایی در خبرگزاری فارس 
منتشر شده می گوید: »اگر شما به عنوان خبرنگار 
کاماً بر علیه اندیشه های من باشید و بنده هم 
بدانم که شما قرار است در مصاحبه خود از مطالب 
من علیه خودم سوءاستفاده کنید آنگاه هیچگاه با 
شما مصاحبه نخواهم کرد. فلذا معمواً باید یک 
اندیشمند  و شخص  بین خبرنگار  نوع همدلی 
ادعای  این  بگیرد.«  انجام  مصاحبه  که  باشد 
مضحک باتشبیه مانند این می ماند که بگوییم 
امام خمینی )ره( گرایشات فمنیستی داشته؛ چون 
با »اوریانا فااچی« خبرنگار فمنیست ایتالیایی 
مصاحبه کرده و این یعنی امام با اندیشه او نیز 
همدلی داشته است! البته که این نگرش جناب 
استاد از ذهن بسته وی نشات می گیرد که حاصل 
سال ها فعالیت قومیت گرایانه و نشست و برخاست 

با پان قومیست های ُدگم اندیش است. 
ایشان  دانشگاهِی  اخاِق  ضد  اقدام  دومین 
برای  انتحاری اش  عملیات  تازه ترین  طی  که 
ارضای شهوِت ُشهرت طلبی خویش انجام داده، 
از عنوان یکی  واقع سوءاستفاده(  )در  استفاده 
از مشهورترین آثار دکتر سید جواد طباطبایی 
برای کتاب جدیدش بوده است. آنهم کتابی که 
مجموعه ی بحث های تلگرامی او با افراد مختلف 
است و نه پژوهش های آکادمیِک مبتنی بر روش 
واقعاً  او  اگر  اینجاست  جالب  علمی!  پژوهش 
آنطور که گاه وبیگاه فریاد می زند، منتقد جواد 
طباطبایی است که حتی او را در ضدیت با اسام 
»تاملی  عنوان  از  که  دارد  دلیلی  می داند، چه 
درباره ایران«ی استفاده کند که جواد طباطبایی 
برای مجموعه کتابش استفاده کرده است؟! وی 
باید برای خواننده این سطور این میزان از فهم و 
شعور را قائل باشد که اتفاقی بودن این مساله را 
به هیچ وجه باور نکند. از قضا همه نیک می دانند 
و  کار سخیف  این  که  خواهند شد  متوجه  و 
ضد اخاِق جامعه ی دانشگاهی، کاماً هدفمند 
اینگونه  روسیاهی  به هر حال  است.  بوده  هم 

بی اخاقی ها همواره برای کاغ ها مانده است!
 و آخرین کام این سیاهه نیز تقدیم به فیلسوف ایرانشهر: 
اندیشه   و  شما  گرانمایگی  در  ارجمند!  استاد 
ایرانشهری همین بس که حتی دشمنان آن نیز 
به هنگام غرق شدن، بر آن دست می یازند! تا باد 

چنین بادا...

تحریف اصل 15 قانون اساسی
شلیک پوپولیستی به قلب »وحدت ملی«

»تاملی درباره« ورود بی اخاقی به عرصه دانشگاهی

همینست رسم و همینست راهآنچه به کس نتوان گفت

رضا کدخدازاده

7

حقیقت پور در همایش وطن یولی؛

نام گذاری شال ارس به 
آذربایجان ربایش فرهنگی است

بررسِی اعتباِر تاریخی و محتوایِی کتاِب »استر«

جشن کشتار ایرانیان

روایت زنی عاشق و آواره در اردبیل

گلی در جهنم
سوری نام زنی است که مردم اردبیل سالهاست او را می 
شناسند. داستان عجیب دختری شوریده که اکنون سالهای 
پیری را در اردبیل سپری می کند. پسر جوان اردبیلی که 
دوران خدمت سربازی را به عنوان معلم سپاه دانش در یکی 
از روستاهای دامنه الموت در قزوین می گذارند به سوری 
وعده ازدواج می دهد اما با اتمام دوران سربازی او را رها 
کرده به اردبیل می آید. سوری در پی پسر به اردبیل می آید 

و ناباورانه عشقش را در کنار همسرش می بیند. 

روحی بیگانه در کالبد جمهوری آن سوی ارس؛

مسخ باکو

شما ترک نیستید!
خط بطانی بر هویت »ترک خالص« و سردرگمی 

شهروندان ترکیه

شرح دفاع بانوی پزشک آذری خانم دکتر رزاقی آذر از نام خلیج فارس در دبی:

ما با هم دوستیم اما
خلیج فارس یک حقیقت است
کسی که به خلیج فارس چشم داشته باشد مستحق سرب داغ است

علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به آزادی تدریس ادبیات اقوام:

تدریس به زبان های  اقوام 
خاف قانون اساسی است



داود دشتبانی مدیرمسئول نشریه وطن یولی سخن 
آغازین همایش را با یک خاطره آغاز کرد که در یک 
جمع صمیمی یک دوست مازندرانی نطقی درباره 
ایران می کند دکتر محمدامین ریاحی خویی که در 
جمع حاضر بوده به او می گویند پسر! مگر تو آذری 
هستی که اینقدر میهن پرستی؟! دشتبانی سپس 
متذکر شد این خاطره نشانگر این است که ما آذری ها 
چه وظیفه سنگینی در قبال میهن مان ایران داریم. 
واقعا آذربایجان سر ایران است و هرگاه دشمن قصد 
صدمه داشته باشد به سر طمع می کند. فلسفه شکل 
گیری نشریه وطن یولی نیز که در ابتدا به عنوان یک 
گرفت  شکل  تهران  دانشگاه  در  دانشجویی  نشریه 

همین حس وظیفه نسبت به میهن است.
امیر محمدحسن نامی رئیس سابق سازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح و معاون سابق ستاد مشترک ارتش 
پس از قدردانی از عمل شجاعانه بانو دکتر رزاقی آذر در 
مقابله با جعل نام خلیج فارس، سخن خود را درمورد 
اهمیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس آغاز 
کرد. ایشان خاطرنشان کردند: خلیج فارس مشهور به 
قلب جهان است و با توجه به درگیری های سه دهه 
اخیر نقش خلیج فارس در آینده مهم تر خواهد شد 
چرا که در آینده نفوذ و سلطه اقتصادی جای خود را 
به نفوذ اطاعاتی خواهد داد. یکی از تهدید هایی که 

آمریکا برای خود تعریف کرده است ایران است. 
نامی با ارائه اسنادی متذکر شدند که در 222 سند اعم 
از نقشه و کتاب و کتیبه و... نام راستین خلیج فارس 
به ثبت رسیده است افزود: شک نداریم که نام این 
پهنه آبی از همان آغاز خلیج فارس بوده و نکته دیگر 
اینکه تا همین چند قرن پیش خلیج فارس از آب های 

داخلی ایران بوده است. 
وی ادامه داد: پس از جنگ جهانی دوم، دو مکتب 
ژئواستراتژیک شکل گرفت. دو کشور درصدد برآمدند 
به  بّری  استراتژی  کنند.  تعیین  را  خود  استراتژی 
رهبری شوروی که نگاهش به تصرف زمین ها بود و 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 20  8 صفحه

خانم دکتر رزاقی آذر: هنگامی که برای سخنرانی رفتم نخست کنفرانس را ارائه کردم و در پایان گفتم که »خلیج فارس در هر زمانی خلیج فارس بوده دو
و همیشه هم خلیج فارس خواهد ماند«. همه حضار بویژه ایرانیان و حتی برخی اعراب هم تشویق کردند. پس از پایان کنفرانس نخست به خارج از سالن 
احضار شدم و مرا متهم کردند که این مسئله را سیاسی کرده ام و درخواست نمودند که پوزش بخواهم. اما نپذیرفتم و متذکر شدم که صرفا یک حقیقت 
را اعام کرده ام. دوباره به سالن بازگشته و کنفرانس دوم را آغاز کردم، اما پیش از شروع ارائه مطالب گفتم که »سخن من سیاسی نیست، ما دوست 

هستیم اما خب خلیج فارس یک حقیقت است«

»سوته دان نقاش«، »اصطاح نامه کانون«، »گربه سانان«،        همینست رسم و همینست راه
»سگ سانان« و »کودکان سرزمین ما« عنوان های این آثار نفیس 
هستند که در غرفه کانون در اختیار مخاطبان قرار دارد. »سوته دان 
نقاش« )نقاشی خیالی ساز مردم کوچه و بازار( هادی سیف 
مجموعه ای از آثار نفیس نقاشی خیالی ساز مردم کوچه و بازار است 

که در سال ۱۳۸۳ اولین شماره آن منتشر شد و در سال ۱۳۹۵ بازنشر شد. »اصطاح نامه 
کانون« )اصکا( اثری از فاطمه زمانی و مینا ذاکرشهرک و با نظارت وحید طوفانی اصل 
است که با هدف ایجاد یک دستی در نمایه سازی  اسناد و سهولت در جست وجوی 
اطاعات کانون پرورش فکری تالیف شده است. »گربه سانان« و »سگ سانان« )مجموعه 
پستانداران ایران( اثر علی گلشن که دایره المعارفی برای معرفی گونه های متنوع گربه در 
ایران است که نخستین بار در سال ۱۳۸۹ شد. 

در حالی که روز جمعه اعام شد آکادمی نوبل در سال 201۸ 
جایزه ادبی اهدا نمی کند، این امر با نقد و نظرهایی روبه رو 

شده است.  سوزانا راستین از نویسندگان گاردین در این باره 
نوشت: آکادمی سوئد پس از یک رسوایی که با ادعاهایی مبنی 

بر سوء رفتار جنسی آمیخته شده و در نهایت به استعفاهایی 
منجر شد، موجب شده تا اعضای گروه 1۸ نفره انتخاب برنده نوبل کاهش پیدا کند 

و اکنون ۸ صندلی خالی در آکادمی ادبیات وجود داشته باشد. در حالی که روز 
جمعه اعام شد امسال نوبل ادبیات اهدا نمی شود باید دید این تصمیم چه تاثیری 

بر ادبیات در سال 201۸ می گذارد.  این جایزه تا به حال ۶ بار به مدت یک سال به 
تقویق افتاده است و هر بار هم به خاطر این بوده که آکادمی اعام کرده هیچ یک از 

نامزدها با معیارهای تعیین شده توسط آلفرد نوبل همخوانی نداشته اند.    

آثار نفیس کانون پروروش فکری 
کاری به ماندگاری نام کوروش بسازیمشرم بر آکادمی نوبلکودکان در نمایشگاه کتاب

چند سال بود که زمزمه ی تاش ها برای ساخت فیلم سینمایی 
میانه ی سال گذشته  از  تا  به گوش می رسید  بزرگ  کوروش 
خبر آغاز ساخت در رسانه ها پخش شد. تاش های زنده یاد 
سال  ماه  اسفند  سوم  و  بیست  در  اینکه  از  پس  معلم  علی 
از میان ما رفت، در سال 139۶ که به تازگی هم به   1395
پایان رسیده به بار نشست و در دوم خرداد 139۶ آیین آغاز 
ساخت با رونمایی از کتاب فیلمنامه ی کوروش کبیر به قلم 
خوشحالی  جای  هم  که  شد  برگزار  جوزانی  جعفری  مسعود 
دارد و هم بسیار نگران کننده است.یادداشت بنده هم که همه 
با استاد مسعود  ی تاش هایم  برای پیدا کردن راه تماسی 
جعفری جوزانی بی نتیجه ماند از سر همین نگرانیست.چون 
و  میدانی  ی  ویزه  های  جلوه  ی  زمینه  در  آشنایی  اندک  با 
رایانه ای در سینما و آشنایی با نوابغ سینمایی ایران در این 
های  پروژه  در  و  کنند  می  زندگی  ایران  از  بیرون  که  بخش 
بسیار بزرگ هالیوود مسولیت های اصلی را داشته و دارند ، 
با گوشت و پوست و خون می دانم این پروژه مانند شمشیر 
دو تیغ است.اگر درخور و شایسته ساخته شود که با نگاه به 
دسترس  از  دور  چندان  جوزانی  جعفری  مسعود  ی  کارنامه 
سینمای  در  تنها  نه  را  بزرگ  بسیار  خالی  جای  یک  نیست 
ایران که در سینمای جهان پر خواهد کرد و اگر خدایی ناکرده 
خفه  کشور  درون  ساار  بازیگر  و  تجاری  سینمای  فضای  در 
آثار که  ، کاریکاتوریزه ی سینمایی دیگری مانند دیگر  شود 
از روی فیلم های بزرگ جهان و یا سریال های کودکانه ای 

بارها ساخته شده  و  بارها  چون جومونگ در سالیان گذشته 
اند خواهد بود ولی با این پیامد هولناک و برگشت ناپذیر که 
کوروش را هم در میان بیشتر مردم از دست می دهیم زیرا 
گره  و  مستند  های  کتاب  مطالعه ی  با  ما  کنونی  جامعه ی 
گشای علمی در هر زمینه ای که تاریخ هم در این زمره می 
باشد میانه ای نداشته و صنعت فیلم سازی بهترین راه میان بر 
بوده و اکنون در جهان بیشترین کارهای اثرگذار را با سینما و 
آثار هجوی مانند 300 که خودشان در تمسخرش بارها فیلم 
طنز ساختند انجام می دهند.اگر گزینه ی دوم رخ دهد ، باید 
بگوییم کاش از بیخ و بن این فیلم را نمی ساختیم و باز هم 
در چرخه ی باطل بهره نبردن از متخصصان و کاربلدهای هم 
با شناختی  است  زد.امید  پا خواهیم  و  میهن خودمان دست 
که از استاد جعفری جوزانی و کارنامه ی ایشان داریم هرگز 
چنین نشود ولی یادآوری دو نمونه ی سینمایی و تلویزیونی 
نیاز است تا تصویری روشن تر از قطره ای میان سیل آسیب 
ها و پیامدهای ایده آل و جهانی )به معنای واقعی( نبودن این 

فیلم رسم شود.
نقش  تفتی در  میاورد-کامران  یاد  به  را  ای که دن کیشوت! 
حرمله با ساح ها و ظاهری که از  نینجاهای ژاپن و ستاره 
میاورد-فرهاد  یاد  به  سریع  واکنش  نیروهای  تا  پرتابی  های 
اصانی در نقش عبیداه بن زیاد با کاه خود شاخ دار! ومبارزه 
ی حامد میرباقری در نقش وهب با حریفی که خود شاخ دار 
دارد و شهرام حقیقت دوست که برای هر نقشی بسیار برازنده 

است به جز یک جنگجو در دوران نبردهای تن به تن.
این لباس های وایکینگی و شوالیه ای و تیپ سازی به سیاق 
که  نقش  با  بازیگر  ذاتی  هماهنگی  نبود  و  ژاپن  نینجاهای 
باورپذیری را ناممکن می سازد به همراه کپی برداری ناشیانه 
بارزترین نمونه  از فیلم های بزرگ به ویژه در مختارنامه که 
ی آن کپی برداری از فیلم اسکار گرفته ی شجاع دل ساخته 
ی مل گیبسون در 199۸ و هنگام نبرد سپاهیان ابراهیم بن 
مالک اشتر و ابن زیاد بود ، کار را به فاجعه می کشاند.آن میدان 
نبردی که پس از چندین بار فریاد صبر کنید و صبرکنید و 
خم  جلوداران  ناگهان  ابراهیم  سپاهیان  صف  در  کنید!  صبر 
شده و صف دوم نیزه ها را به سوی اسبان سواره نظام یورش 

آورده ی عبیداه گرفته و سرنگونشان کردند.
همچنین صحنه ی نبرد مختار با آیدین خطایی در نقش غول 
شامی که کپی کاریکاتور گونه ی دیگری از فیلم تروی ساخته 
ی ولفگانگ پترسن در 2004 و نبرد برد پیت در نقش آشیل 
)آکیلیس( با ناتان جونز در نقش قهرمان تروایی بود به همراه 
بسیاری سکانس ها و لوکیشن ها و مبارزه های دیگر که همه 
و همه الگو برداری های گاه خنده دار از آثار بزرگ هالیوود می 

باشند و آوردن همه ی آن ها در اینجا ممکن نیست.
درباره ی فیلم هایی مانند ناسپاس هم که عکس گویاست است 
که شایستگی  گونه  استاد جعفری جوزانی همان  امیدوارم  و 
شان را در ساخت جلوه های ویژه ی صحنه ی نبردهای  بزرگ 
با مجموعه ی ارزشمند در چشم باد و به ویژه بازسازی فتح 
خرمشهر نشان دادند، خود را درگیر مشکات یاد شده و فضای 
گزینش بازیگر که یک نمونه در باا آورده شد نکرده و اثری 
جهانی را به رخ جهانیان بکشند. اثری که تا 100 سال دیگر 
هم ماندنی باشد، نه مانند آثاری که با نام داشتن ابعاد جهانی 

ساخته شده و پس از پخش تنها دلسردی به جا می گذارند.

News
خبر 

جعفر وثوقی

استراتژی بحری به رهبری آمریکا که نگاهش به دریاها 
بود کما اینکه قدرت نظامی آمریکا دریاپایه است و این 
استراتژی موفق تر بود. از همین روی نیز آب ها را جزو 

خاک کشور تعیین نکردند.
وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: ایران ۸574 کیلومتر 
مرز دارد. ما بعد از چین و روسیه بیشترین همسایگان 
را داریم. با 15 کشور همسایه ایم. با ۸ کشور از طریق 
در  داریم.  مرز  طریق خشکی  از  کشور  با 7  و  آب 
جهان 217 کشور وجود دارد که از این تعداد 193 
کشور عضو سازمان ملل متحد هستند و 44 کشور 
به آب های آزاد راه ندارند. هر ایرانی موظف است مانند 

بانو رزاقی آذر از این مرزها دفاع کند. 
فارس 23۸۶00  خلیج  افزود:  ادامه  در  نامی  دکتر 
کیلومتر وسعت دارد که 57 درصد آن متعلق به ایران 
است. خلیج فارس بیش از 130 جزیره دارد که 22 
جزیره از این تعداد متعلق به ایران است که وسعت 
آن ها 1۸۸4 کیلومتر است که از این میزان 1491 
کیلومتر  تنها به قشم تعلق دارد. قشم 2.7 برابر بحرین 
و 3.7 برابر سنگاپور است. در زمان جنگ جهانی دوم 
آمریکا در سیاست big take به سر می برد و فقط 
مشغول امور داخلی خود بود. اما به درخواست چرچیل 
وارد جنگ شد، ولی شرط پیوستن آمریکا به جنگ 

تخلیه سرزمین های شرق کانال سوئز توسط انگلستان 
بود. 

نامی با طرح این پرسش که اهمیت خلیج فارس در 
چیست؟ ادامه داد: آمریکایی ها هیچ نیازی به نفت و 
گاز خلیج فارس ندارند اما دو سوم نفت و یک سوم 
گاز شناخته شده جهان در خلیج فارس قرار دارد. 
برخی تنگه ها بسیار مهم و استراتژیک هستند. اولین 
تنگه، تنگه هرمز است که هم بیشترین حجم تجارت 
جهان را دارا می باشد و نقطه جایگزین ندارد. دومین 
می باشند. 73  مااکا  سومین  و  المندب  باب  تنگه 
درصد از نفت عربستان سعودی که بیشترین تولید 
نفت را دارد در منطقه  شرق این کشور است که 
کا شیعه نشین است و تقریبا 42 درصد از کشور را 
شامل می شود. به علت رملی بودن مناطق شمالی و 
مرکزی عربستان سعودی نمی توانند نفت را از شرق 
به دریای سرخ منتقل کنند. تنگه هرمز در دست 
ایران و تنگه باب المندب نیز در دست یمنی ها است. 
مهمترین دلیل حضور آمریکا در خلیج فارس کنترل 
کره  چین،  هندوستان،  بریکس)برزیل،  کشورهای 
جنوبی و آفریقای جنوبی( است که بیشترین میزان از 
نفت خلیج فارس را می خرند. نکته دیگر اینکه خلیج 
فارس یک دریای کم عمق است که بخش کم عمق 
آن بسمت جنوب و بخش عمیق آن در بخش شمالی 
یعنی بسوی ایران است و این برای ناوهای آمریکایی 
یک معضل است. برای نمونه ناو آیزنهاور 17 متر آبخور 
دارد و نمی تواند در عمق کم حرکت کنند و از همین 
روی برای آن ها کانال کنده اند. خلیج فارس مرکز 
جهان است. اما این پهنه کم عمق از لحاظ زیست 
محیطی بسیار آسیب پذیر است. کشور های جنوب 
خلیج فارس ساانه میلیون ها متر مکعب آب را شیرین 
می کنند و نمک را به دریا باز می گردانند که موجب 
شوری آب می شود. یکی از دیگر از معضات مرگ 
گروهی دلفین ها است. از آنجایی که دریا کم عمق 
و شناورها اتمی هستند. اگر این دلفین ها در شعاع 
150 متری این کشتی ها ظاهر شوند دچار کوری یا 

ناباروری می شوند.
خانم دکتر رزاقی آذر استاد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران که به تازگی در همایش علمی در امارات متحده 
عربی از نام خلیج فارس دفاع کرده است در شرح 
چگونگی این رویداد گفت: به یک کنفرانسی درمورد 
بلوغ دعوت شدم که توسط شرکت ایپسن فرانسه در 
دبی برگزار شده بود. اینجانب دو موضوع سخنرانی 
داشتم، یکی درمورد سن بلوغ در ایران و دیگری اثرات 
عوامل اپیژنتیک عوامل محیطی در بلوغ. پژوهشگرانی 
از کشورهای مختلف خلیج فارس هم حضور داشتند.  
یک خانم دکتری اهل دبی پیش از من کنفرانس 
داده و تماما عبارت خلیج عربی را فریاد می زد. که 
این موضوع موجب ناراحتی بنده و همکارانم شد و 
یکی از همکاران سالن را ترک کرد. هنگامی که برای 
سخنرانی رفتم نخست کنفرانس را ارائه کردم و در 
پایان گفتم که »خلیج فارس در هر زمانی خلیج فارس 
بوده و همیشه هم خلیج فارس خواهد ماند«. همه 
حضار بویژه ایرانیان و حتی برخی اعراب هم تشویق 
از  به خارج  پایان کنفرانس نخست  از  کردند. پس 
سالن احضار شدم و مرا متهم کردند که این مسئله 
را سیاسی کرده ام و درخواست نمودند که پوزش 
بخواهم. اما نپذیرفتم و متذکر شدم که صرفا یک 
حقیقت را اعام کرده ام. دوباره به سالن بازگشته و 
کنفرانس دوم را آغاز کردم، اما پیش از شروع ارائه 
مطالب گفتم که »سخن من سیاسی نیست، ما دوست 
هستیم اما خب خلیج فارس یک حقیقت است« که 
ناگهان همه اعراب بلند شده و از سالن خارج شدند 
و برگزار کنندگان نیز سخنان مرا قطع کردند و ما 
از سالن خارج شدیم. کنفرانس کاما لغو شد و ما 
به هتل بازگشتیم. پژوهشگران عرب با هوچی گری 
سخنان ما را نپذیرفته و ما را تهدید به بازداشت کردند. 
هنگامی که به هتل بازگشتیم متوجه شدم که درب 
اتاقم باز نمی شود. فلذا به پذیرش بازگشتم و مورد را 
متذکر شدم. آن ها گفتند بنشینید و کمی بعد فردی 
آمد و ادعا کرد که پلیس است. از او کارت شناسایی 
خواست اما ارائه نکرد و کاغذی به من داد تا در آن 
از بابت سخنم پوزش بخواهم و باید به ایران بازگردم 
و دیگر حق ندارم به این سرزمین بازگردم. من نیز 
متذکر شدم که چه خوب است که دیگر به اینجا باز 
نمی گردم. کاغذ را از او گرفته و خود را معرفی کردم. 
و متذکر شدم که من از کودکی نام این پهنه آبی را 
خلیج فارس گفته ام و این در همه کتب و نقشه های 
معتبر جهان تایید شده است و حرف شما غیر واقعی 
می باشد و به من اهانت هم شده است. فردای این 
ماجرا به ایران بازگشتم. در ایران بسیار مورد استقبال 
از همه جای کشور قرار گرفتم و در تمام مدت پیام 

دریافت می کردم. 

شرح دفاع شیرزنان و شیرمردان آذربایجانی از خلیج فارس در همایش وطن یولی:

ما با هم دوستیم اما
خلیج فارس یک حقیقت است

مازیار حسینی/ همایش خلیج فارس و غرور ملی ایرانیان روز دهم اردیبهشت ماه به  همت نشریه وطن یولی و جمعی از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در 
تاار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار گردید. 

امیر سرتیپ دکتر محمد حسن نامی وزیر اسبق ارتباطات، معاون سابق وزیر دفاع  و رئیس اسبق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ناخدا هوشنگ صمدی 
کلخوران فرمانده تکاوران نیروی دریایی پایگاه بوشهر در دوران دفاع مقدس، خانم دکتر مریم رزاقی آذر شیرزن آذربایجانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 
که اخیراً در همایشی در دبی از نام خلیج فارس  دفاع کرده است، دکتر منصور حقیقت پور نماینده اسبق مردم اردبیل و مشاور امنیت ملی رئیس مجلس شورای 

اسامی، دکتر عطااه عبدی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی سخنرانان این مراسم بودند. 
 عاشیق صمد اسبقی در این همایش به اجرای موسیقی آذربایجانی پرداخت و  خانم سودابه پوراحمد نیز به همراه آقای فریدون حسینی شاهنامه خوانی پرداخت. 
فریدون حسینی در این اجرا لباس کردی به تن داشت که بدون هماهنگی قبلی و در اتاق تمرین عاشیق اسبقی و آقای حسینی برای اجرای مشترک با هم قرار 
گذاشتند که به عنوان نشانه ای از وحدت و نزدیکی اقوام ایرانی جالب توجه بود. کتاب اسناد تاریخی »خلیج همیشه فارس« به قلم جمشید پوراسمعیل نیازی نیز 

که توسط جمعی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز منتشر شده در میان حضار  توزیع شد.

نیما شاهرخ شاهی با گریم جومونگ در فیلم ناسپاس

سیامک اطلسی در نقش حصین بن نمیر با زره و خود شوالیه



ه

منصور حقیقت پور نماینده سابق اردبیل در مجلس و مشاور رئیس مجلس 
در همایش خلیج فارس و غرور ملی ایرانیان که به مناسبت روز ملی 
خلیج فارس در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و به همت 
نشریه وطن یولی برگزار گردید، با تبریک اعیاد شعبانیه و زادروز حضرت 
ولیعصر)عج( و اشاره به  نقش آذری ها در استحکام تمامیت ارضی کشور 
گفت: آذری ها به ویژه از دوران صفوی به بعد نقش ممتازی در انسجام 
ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور دارند. مهمترین نقش صفویه در انسجام 

اعتقادی  و ملی و سرزمینی ماست و حق بزرگی بر دوش ما دارد. 
حقیقت پور با بیان اینکه حتی بندرعباس را شاه عباس صفوی از اشغال 
پرتغالی ها خارج کرد، بیان داشت: صفویه از روستای کلخوران اردبیل که 
ناخدا هوشنگ صمدی نیز از همان روستا است رشد کردند و تمام کشور 
را در بر گرفتند. آذری ها در مشروطیت هم خدمات بزرگی به میهن کردند. 
شهید باکری فرمانده لشگر عاشورا شامل تیپ هایی از تبریز و اردبیل و 

زنجان و ارومیه بودند که پیکر مطهرشان در خلیج فارس  باقی ماند.
نماینده سابق مردم اردبیل در مجلس شورای اسامی افزود:  هیچگاه 
این سخن شهید باکری را فراموش نمیکنم که می گفت: »وقتی در این 
منطقه میجنگید انگار برای مردم آذربایجان میجنگید« یعنی برای آذری ها 
ساحل خلیج فارس تفاوتی با آذربایجان ندارد.  مشاور رئیس مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه تمام اقوام ایرانی نقش بی بدیلی در دفاع 
از مرزها داشتند، تصریح کرد:  اما شوربختانه در این مقطع تاریخی شاهد 
این هستیم که دشمن یک بازی قومی را برای شکستن همبستگی ملی 
ایرانیان شروع کرده است. در چندسال گذشته شاهد برخی تحرکات قومی 
بودیم که حرکاتی اصیل و ریشه دار نیستند، بلکه کاما مهندسی شده 
هستند. چیدمان قومی کشور ما در دو ظرف مستحکم بنام ایرانیت و 
اسامیت قرار گرفته است. دشمن از این دو ظرف شناختی ندارد و فکر 
میکند با شعارهایی که در تبریز یا خوزستان به راه می اندازد میتواند برای 
ما مشکلی ایجاد کند. وی ادامه داد: موضوع دیگری که وجود دارد، مسئله 
ربایش فرهنگی و  ژئوپولتیک فرهنگی است که دشمن در حال پیاده 
کردن آن است. مصادره اساطیر و اِلمان های تمدنی ما از جمله این اقدامات 
است. دشمن درگذشته نیز این سیاست را تمرین کرده است و ما نیز در 
این رابطه کوتاهی کرده ایم. برای نمونه به موردی در منظقه شمال غرب 
کشور میپردازیم تا متوجه شویم چرا می خواهند نام خلیج فارس را تغییر 
دهند. حقیقت پور اضافه کرد: در هیچ جای تاریخ شمال ارس بهعنوان 
آذربایجان شناخته نشده است. اران و شروان نام هایی است که برای آن 
سرزمین استفاده شده است. چرا بادکوبه را به باکو تبدیل کردند؟ این کار 
برای فارسی زدایی از آثار تمدنی و ادبیات آذربایجان بود. بادکوبه واژه ای 

فارسی به معنی محل کوبش باد است.
نایب رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی با اشاره 
به مکاتبات خود با یکی از پارلمان جمهوری آذربایجان به نام سیاوش 
نوروزوف، گفت: در مکاتباتی که با پارلمان جمهوری آذربایجان داشتم، 
متن نامه را با عبارت »از پارلمان تهران به پارلمان بادکوبه« آغاز میکردم. 
مخاطب اینجانب اقای سیاوش نوروزف بود. او هتاکی میکرد اما من به او 
می نوشتم درود بر پدر و مادرت، اگر زنده اند امشب با یک جعبه شیرینی به 
آن ها سر بزن و اگر در قید حیات نیستند با یک دسته گل بر سر خاکشان 
برو، بخاطر نام زیبایی که بر روی تو گذاشته اند. آیا در تواریخ و اساطیر 
ترک ها کسی بنام سیاوش وجود دارد؟ اصا میدانی نوروز به چه معناست؟ 

در روز نخست نوروز بیا در کنار رود ارس با هم سخن بگوییم.
نماینده سابق مردم اردبیل در مجلس شورای اسامی ادامه داد: آن ها 
بهخوبی کار ربایش فرهنگی را انجام دادند. در آن مقطع تاریخ فقط یک 
اعتراض کوچک نسبت به نام گذاری شمال ارس به آذربایجان صورت 
میگیرد. اگر از این تجربه درس گرفته باشیم، امروز باید جلوی تغییر نام 
خلیج فارس را بگیریم. بافاصله پس از اذربایجان نامیدن شمال ارس، خط 
آن سرزمین را هم تغییر دادند تا مردم به مفاهیم هویتی گذشته خود 
بازگردند. آن ها حتی تقویم را تغییر داده و میادی ساختند تا مردم گذشته 
خویش را گم کنند. این ها زمینه ژئوپولتیک فرهنگی است. امروزه می بینیم 
ازبکستان مدعی پورسینا می شود.  این کار ربایش فرهنگی است. ما نباید 

اجازه این کار را بدهیم. این ها ذخایر فرهنگی ما هستند.
وی با بیان اینکه امروز شاهدیم که در حال انجام شیطنت بزرگی برای 
عربی نامیدن خلیج فارس هستیم، تصریح کرد: ما نباید بگذاریم تاریخ 
این دفاع و مقاومت نیست. ما  دوباره تکرار شود. فقط دولت مسئول 
سناریوی دیگری داریم. آنجایی که قرار است دولت با این نوع جریانات 
مقابله کند و کم می آورد، باید مردم را وارد صحنه کرد. اگر مردم را وارد 
صحنه کنیم جنگ تن به تن آغاز می شود، یعنی جنگی که خانم دکتر 
رزاقی آذر در امارات متحد عربی انجام دادند. حدود ۸0 ملیون ایرانی در این 
کشور زندگی میکنند. شاید از این میان 40 ملیون بلوغ علمی و دسترسی 
به فضای سایبری داشته باشند. این 40 ملیون کاربر باید به 40 ملیون 

پایگاه مقاومت برای جلوگیری از ربایش فرهنگی تبدیل شود. 
وی در پایان خاطره ای از امام راحل نقل کرد و گفت: زمانی خدمت 
امام شرفیاب شدیم، امام گفتند »اگر انقاب نبود معلوم نبود شما کجا 
بودید، فرزندان، کشورتان را مانند ناموستان نگه دارید« این سخن می تواند 
راهبردی برای ما باشد. خلیج فارس ناموس ماست. کسی که به ناموس ما 

چشم داشته باشد مستحق سرب داغ است. 

منصور حقیقت پور در همایش خلیج فارس و غرور ملی ایرانیان؛

نام گذاری شال ارس به آذربایجان 
ربایش فرهنگی است

»هیچ طرحی که اصل 15 قانون اساسی را تحریف کند و از آن تدریس به زبان مادری تعبیر شود در 
مجلس شورای اسامی دنبال نشده و نخواهد شد. مطابق اصل 15 قانون اساسی تدریِس ادبیات زبان های 

اقوام مجاز است و هر تعبیر دیگری از این اصل خاف قانون است.«
 دکتر »علی مطهری« نایب رئیس مجلس شورای اسامی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در نمایشگاه 
کتاب تهران به خبرنگار وطن یولی گفت: طبق قانون اساسی تدریس ادبیات زبان های اقوام آزاد است اما 

این هرگز به معنای این نیست که تدریس به زبان مادری انجام شود. طبق قانون اساسی زبان رسمی کشور زبان فارسی است 
و تدریس باید به این زبان انجام بگیرد. 

ازم به ذکر است که »صدیف بدری« اواخر فروردین سال جاری در مصاحبه با »خبرگزاری خانه ملت« از آماده شدن طرح 
»تدریس به زبان مادری« خبر داد که این مساله بافاصله با واکنش مردم و مسئولین روبرو شد. به نظر می رسد صدیف 
بدری به دلیل عدم آشنایی با مضامین قانونی در حال مطرح کردن موضوع تدریس به زبان مادری به جای تدریس ادبیات 

زبان های محلی است.

علی مطهری:
تدریس به زبان های  اقوام 
خاف قانون اساسی است

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 20  8 صفحه

ناخدا هوشنگ صمدی فرمانده تکاوران نیروی دریایی 
پایگاه بوشهر در دوران دفاع مقدس سخنران دیگر 
همایش خلیج فارس و غرور ملی ایرانیان بود. وی با 
اشاره به سخنرانی خانم دکتر رزاقی آذر اظهار داشت: 
به عشق میهنم ایران و دین و ایمانم و تمامیت ارضی 
و سربلندی تاریخی و فرهنگی این خاک که هم چیزم 
از اوست جنگیدم. ما بر روی زمین برای این سرزمین 
جنگیدیم، اما سربازان دیگری هستند مانند خانم دکتر 
رزاقی آذر که کارشان پر ارزش تر از کار ماست. چراکه 
ما به وظیفه خود عمل کرده بودیم و برای این کار 
آموزش دیده بودیم و جنگیدن شغل ما بود اما ایشان 
خارج از این امکانات در یک کشور بیگانه از خلیج 

فارس دفاع کردند. 
وی ادامه داد: کشور عراق که در 31 شهریور به کشور 
ما حمله کرد تقریبا از ابتدای پیروزی انقاب اسامی 
دشمنی خود را آشکار کرده بود، به یاد دارم در اسفندماه 
57 غائله خلق عرب در خرمشهر بروز کرد که آرامش 
و امنیت خرمشهر و آبادان را به هم ریخته بود که 
فرمانده نیروی دریایی دستور داد یک واحد 35 نفره از 
تکاوران نیروی دریایی بوشهر به خرمشهر راهی شود تا 
به شهربانی  کمک کنند. آرامش به شهر بازگشت ولی 
در سفری که نخست وزیر موقت به خرمشهر داشت 
بمب گذاری ها شروع  بسیار خطرناک شد.  وضعیت 
شد، غائله خلق عرب با حمایت عراق و شخص صدام 
پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی و اقتصادی می شد، 
در عراق داوطلبان را آموزش داده و راهی کشور ما 
می کردند. دریادار مدنی این اغتشاشگران را بازداشت 
و تمام گروه های غیر نظامی را خلع ساح کرد. شبه 
نظامی های خلق عرب در کنسولگری عراق و مدرسه 
عراقی ها مستقر شده و پرچم خود را به اهتزاز در آورده 

بودند. در اواخر سال 57 عراق در شمال خلیج فارس 
یک مانور دریایی برگزار کرد. نیروی دریایی ارتش این 
مانور را رصد کرده و به این نتیجه رسید که عراق 
آماده جنگ است. یک واحد 35 نفره از تکاوران نیروی 
دریایی به کمک ژاندارمری رفتند و واحد 35 نفره 
سوم هم برای محافظت از پتروشیمی بندر امام اعزام 
شد. واحد چهارم هم در پایگاه دریایی خرمشهر برای 
حفاظت از ناوگان هشتم نیروی دریایی مستقر شد.  
عراقی ها با استفاده از فاصله کم و بزرگی جثه ناوهای 
ارتش که در اسکله قدرت مانور نداشتند به سادگی 
دریایی  نیروی  بزنند.  صدمه  آن ها  به  می توانستند 
برحسب دستور ارتش ناوگان هشتم نیروی دریایی 
را از اسکله خرمشهر به شمال خلیج فارس منتقل 
کرده و حالت آماده باش اعام نمود. در این زمان هرم 
فرماندهی ارتش بریده شده بود و امرا همه حذف شده 
بودند. فقط افسران ارشد باقی مانده بودند. در یک 
تسویه ناگهانی 13 هزار افسر ارشد از ارتش پاکسازی 
شدند. با این ضربات ارتش به پایین ترین وضع آمادگی 

خود رسید.
در دوم شهریور سال 59 ناو »نقدی« با دو هواپیمای 
سوخوی عراقی مواجه شد. آن ها به ناو نقدی حمله 
کردند. فرمانده ناو بی درنگ وارد معرکه شد و هردو 
هواپیما را سرنگون کرد و این اعام جنگ عراق به 
ما بود. واحدهای مرزبانی هر روز گزارش می دادند اما 
سیاستمداران به ما توجه نمی کردند. برخی می گفتند 
عراق جرات حمله ندارد. اما آن ها ارتش پیش از انقاب 
را می دیدند که پنجمین ارتش جهان بود. در سال 
نیروی  فرمانده  بودم.  134۸ در مرز مهران مستقر 
دریایی در یک ناو از خلیج فارس وارد اروند رود شد. 
عراق به اروند رود ادعا داشت و اعام کرده بود هر 

کشتی باید با پرچم عراق وارد اروند رود شود و به 
دولت عراق عوارض بدهد. به ارتش آماده باش داده 
شده بود. به ما دستور داده بودند که اگر گلوله ای 
به سمت کشتی فرماندهی نیروی هوایی شلیک شود 
جنگ اغاز می شود. این ناو 95 کیلومتر را پیمود و خود 
را به خرمشهر و آبادان رساند و هیچ اتفاقی نیفتاد و 

این واقعه منجر به قرارداد الجزایر شد.
با  عراق  حمله  زمان  در  ارتش  داد:  ادامه  صمدی 
توان  داد.  باش  آماده  خود  مانده های  باقی  همان 
باشد  زیر 50 درصد  وقتی  ارتش  یگان های  رزمی 
به  تر  پایین  وضعیت  در  ما  اما  نیست  اعزام  قابل 
جبهه رفتیم و در برابر 12 لشگر و 30 تیپ عراق 
ایستادیم. در هنگام حمله واحدهای زرهی و مکانیزه 
بهترین نیروها هستند. چون از موانع طبیعی  عبور 
می کنند و سرعت زیاد و آتش بسیار قوی دارند. 
فاصله شلمچه تا خرمشهر 1۶ کیلومتر است و زمین 
کاما صاف است و این واحد در عرض یک ساعت 
باید به خرمشهر می رسید. 2 لشگر زرهی مکانیزه از 
شلمچه به سوی خرمشهر می آمد. دو تیپ هوابرد و 
گردان هایی از گارد ریاست جمهوری عراق بعاوه 
گردان ها جیش الشعبی عراق و که هوادران شبه 
نظامی صدام بودند به سمت خرمشهر حمله کردند. 
طرح ان ها این بود که روز اول خرمشهر را تسخیر 
کنند، روز سوم خوزستان را تصرف کنند و صدام در 
روز هفتم در میدان آزادی تهران مصاحبه مطبوعاتی 
کند. اما خرمشهر روز چهارم ابان یعنی بعد از 34 روز 
محاصره سقوط کرد. مدافعین خرمشهر از همه اقشار 
نیروی دریایی  به محوریت تکاوران  بودند و  مردم 
می جنگیدند چراکه این واحد منسجم و مجهز و 
قوی بود و همه اعضای آن کادر های آموزش دیده 
به  از بوشهر  باش  آماده  اعام  به محض  بودند. ما 
سمت خرمشهر حرکت کردیم. ساعت 12 شب 112 
خودروی کاما مجهز با 700 تکاور ورزیده از پایگاه 
بوشهر خارج شدند و 5 صبح در آبادان متفرق شدند 
و ساعت 11 استقرار در خرمشهر کامل شد. گروهان 
نیروهای  به  ارسال شد. و  به شلمچه  سوم گردان 
سپاه و شهربانی و نیروهای گردان دژ خرمشهر و 
بخش هایی از لشگر 92 زرهی اهواز پیوستند. در 
4 روز اول درگیری شلمچه را آزاد کرده و در روز 
چهارم شلمچه عراق را تسخیر کردیم و 21 نفر اسیر 
گرفتیم و شب را در انجا گذراندیم. اما به علت فعالیت 
توپخانه دشمن، هیچ کمکی به ما نرسید و در صبح 
هنگام مورد حمله دو گردان تازه نفس قرار گرفتیم 
و به علت نداشتن مهمات اسرا را آزاد کرده و عقب 
روی)متفاوت از عقب نشینی( کردیم. اینچنین زمین 
دادیم و زمان گرفتیم. بعدها آقای غرضی این عمل 
ما را مورد تمسخر قرار داده و بر ما ایراد گرفتند. عصر 
روز پنجم چهار کیلومتر عقب نشستیم. ما به وظیفه 
خود عمل کردیم. کیسینجر گفته بود که صدام در 
10 روز اول ایران را تسخیر می کند. اما این اتفاق 

نیفتاد و صدام در روز هفتم تقاضای مذاکره کرد.

ناخداهوشنگ صمدی در همایش خلیج فارس و غرور ملی ایرانیان:

دفاع خانم رزاقی آذر از جنگ ارزشمندتر است 

کسی که به خلیج فارس چشم داشته باشد مستحق سرب داغ است

عطاه عبدی استاد دانشگاه خوارزمی در همایش خلیج فارس و غرور 
ملی ایرانیان که به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد، روز 10 
اردیبهشت را روز مهمی در تقویم ایرانیان خواند و توضیح داد: پایه و 
اساس روز ملی خلیج فارس آزادسازی بندر گمبرون )بندر عباس( 
توسط شاه عباس است. امیدواریم روزی برسد که باقی مانده ایرانی 
تباران جنوب خلیج فارس نیز بتوانند این روز را جشن بگیرند. البته 
این به معنای توسعه طلبی نیست کمااینکه تاجیکان نیز ایرانی تبارند 
اما کشور خودشان را دارند.  وی به نمایندگی از وطن خواهان آذری 
گفت: واقعیت این است که ما طی سال های اخیر شاهد یک جریان 
کاریکاتوری و منحرف بنام پانترکیسم هستیم که میخواهد خود را به 
عنوان نماینده مردم آذربایجان معرفی کند. اما بعد از وقفه ای طوانی 
در سال های اخیر مردم و نخبگان آذربایجان به مدار اصلی وظیفه 
تاریخی خود بازگشته اند و می خواهند از کیان ایران و فرهنگ اصیل 
آذربایجان دفاع کنند و این مزدوران را سر جای خودشان بنشانند 

دکتر عطااه عبدی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:

مرزهای دفاعی ما در خارج از مرزهای سیاسی مان است 
اقوام باید مراقب قوم گراها باشند

و بگویند که آذربایجان جای وطن فروشان نیست. آذربایجان مهد 
راستی و میهن پرستی است و ما آن را سرزمینی مقدس می دانیم. 

این استاد دانشگاه به وضعیت فعلی کشور اشاره کرد و گفت: به مرور 
با نزدیکی به انتخابات، بحث های قوم گرایانه در رسانه های سیاسی 
افزایش پیدا می کند. متاسفانه عده ای در مجلس سخنان دشمنان 
این آب و خاک را به بهانه اصل 15 قانون اساسی تکرار می کنند و 
بحث هایی را پیش می کشند که حرف مردم آذربایجان نیست. قوم 
گرایان در آذربایجان هیچ وزن و اعتباری ندارند اما عده ای برای پست 
و مقام می خواهند همه اقشار را در سبد رای خویش داشته باشند و 
دغدغه خدمت به مردم ایران را ندارند. جریان وطن خواهان آذربایجانی 
باید در این چندماه نزدیک به انتخابات حواس خود را جمع کند و 
پاسخ های قاطع به این عوام فریبی ها بدهد. مدیر سابق گروه ژئوپلیتیک 
دانشگاه خوارزمی ادامه داد: وطن خواهان آذری باید از انفعال و دفاع 
و پاسخگویی صرف خارج شود. ما در طول تاریخ هرجا به دفاع روی 
آورده ایم بازنده بودیم. اگر در حالت دفاع بمانیم کشورک هایی مانند 
باکو و امارات برای ما خط و نشان می کشند اگر ما از نام های اوال و 
ماسون که نام های ایرانی سواحل جنوبی خلیج فارس است غافل شویم 
باید با نام هایی مانند خلیج عربی مقابله کنیم. ما باید در رسانه های 
خود به این بپردازیم که حتی در آن سوی خلیج فارس نیز نام های 
ایرانی باقی مانده است، حال چه رسد به خود خلیج فارس. مرزهای 
دفاعی ما در خارج از مرزهای سیاسی ماست. ما باید از فرهنگ ایرانی 
در فرارود و هندوکش و فرات و کرانه های جنوبی خلیج فارس و قفقاز 
دفاع کنیم. ما باید در این مسیر پای بگذاریم و به رسالت خویش عمل 
کنیم. شوربختانه مطالب علمی تولیدی ما در دایره نخبگان محدود 

مانده است. باید این را در میان توده های مردم انتشار داد.    
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با شکست عثمانی دولت جمهوری آذربایجان به پایان خود رسید. دولت مستعجل جمهوری خلق آذربایجان که بخش عمده  عمر کوتاهش را تحت 
قیمومیت عثمانی و سپس انگلیس گذراند تقریباً هیچ دستاورد عملی نداشت و تنها تحت تأثیر  پان تورانیست های عثمانی پایه گذار هویت پان ترکی 
جمهوری آذربایجان شد و نطفه دشمنی این کشور را با همه همسایگانش)جز گرجستان( به میراث گذاشت و دورانی سرتاسر آشفتگی و آشوب و 
سردرگمی را از سر گذراند؛ نه مرزهای روشنی پیدا کرد و نه دولتی با سیاست ثابت و استوار بود و نه خدمات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قابل توجهی 

برای مردمان تحت سرپرستی اش به ارمغان آورد

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

نشدن منافع ملی در سرزمین های همجوار از سوی 
دستگاه دیپلماسی ایران را نشان دهد و رهیافتی برای 
سرعت عمل و شناخت تحوات و اثر گذاری مؤثر در 

آینده باشد.
فصل اول تحت عنوان »رقابت بر سر قفقاز« به رقابت 
دو روسیه تزاری و امپراطوری عثمانی برای تسلط بر 
قفقاز و نفی حضور ایران اختصاص دارد. فصل دوم 
به »سیاست تبلیغاتی عثمانی در قفقاز و آغاز ترکی 
گرایی« در قفقاز و قلمرو روسیه تزاری می پردازد. فصل 
سوم تحوات مربوط به »انقاب های روسیه و ایران 
و تأثیر آن بر مسلمانان قفقاز« را تشریح می کند و در 
فصل چهارم »قفقاز زیر سایه عثمانی« و اردوکشی 
تحت عنوان اردوی اسام و جعل جمهوری آذربایجان 

توسط ترک ها در قفقاز تشریح می شود. 
انقاب 1905 روسیه تزاری فضای مساعدی را برای 
احزاب و نشریه ها و فعالین  ترک گرا پدید آورد و آنان 
نیز بیشترین بهره را از این فضا برای ایجاد هسته ها 
که طی  بردند  قفقاز  در  عثمانی  هواداران  و شبکه 
گرایش های  آمد.  یاری شان  به  جهانی  اول  جنگ 
سوسیالیستی ابتدای قرن نیز با غلبه جدال ارمنی 
داخل  در  ارمنی ها  سرکوب  بازتاب  که  مسلمان   –
امپراتوری عثمانی بود به سرعت جای خود را به حس 
تاش برای بقا و قدرت یابی جامعه مسلمانان قفقاز داد. 
غلبه حضور ارمنی ها در جنبش های سوسیالیستی و 
موانع فرهنگی و مذهبی نیز در عدم گرایش عمده 
مسلمانان به جنبش سوسیالیستی مؤثر بود. ضعف و 
خمودگی جامعه ایران که خود گرفتار دست اندازی و 
دخالت قدرت های خارجی بود هیچ جذابیت و کششی 
کورسوی  و  برنمی انگیخت  قفقاز  مسلمانان  در  را 
را  امید کوتاهی  نیز که  ایران  در  جنبش مشروطه 

برانگیخت تنها حسرتی دیگر بر آن افزود.
وقوع جنگ اول جهانی امپراتوری عثمانی را به طمع 
گسترش قلمرو و تصفیه حساب های کهنه واداشت و 
قفقاز نیز یکی از این حساب های کهنه بود اما تنها با 
وقوع انقاب 1917 و سقوط اقتدار روسیه در قفقاز 
و خاء قدرت ناشی از آن بود که توانست وارد این 
نقشه های خود  برای مدت کوتاهی  و  منطقه شود 
ارامنه  قفقاز گرجی ها،  قدرت  را عملی سازد. خاء 
تشکیل  و  تشریک مساعی  به  وادار  را  و مسلمانان 
مرکز  دول  تحریک  با  اما  کرد  مشترک  حکومت 
این اتحاد فروپاشید. گرجی ها به تحریک آلمان ها و 
مسلمانان به تحریک عثمانی اعام جمهوری کردند. 
بی مبنا،  کاماً  آذربایجان  جمهوری  استقال  اعام 
عجوانه و بی پشتوانه بود، در واقع آنچه که دو هفته 
پس از نشست باتومی و به تحریک عثمانی تحت 
کرد  موجودیت  اعام  آذربایجان  جمهوری  عنوان 
عده ای روزنامه نگار و فعال سیاسی بودند که هیچ قوه 
اجرایی نداشتند و بیش از نیمی از سرزمینی که آنان 
جمهوری آذربایجان نامیدند در اختیار شورای باکو و 
بلشویک ها بود و طرفه آنکه باکو نیز پایتخت طبیعی 
این جمهوری تازه تأسیس  نامیده شده بود. عثمانی 
به سرعت با تشکیل سپاه اردوی اسام به فرماندهی 
نوری پاشا به یاری دولت برساخته جمهوری آذربایجان 
آمد و توانست باکو را تسخیر و تحویل آنان دهد اما نوع 
تعامل فرماندهان سپاه اردوی اسام و اخراج و سرکوب 
نمایانگر  خوبی  به  تأسیس   تازه  فعالین جمهوری 
دست نشاندگی و برساختگی این دولت تازه بود و اگر 
شکست دول مرکز و تسلیم عثمانی در جنگ نبود 
انورپاشا درصدد بود برنامه الحاق قفقاز به امپراطوری 

عثمانی را عملی سازد.
با شکست عثمانی دولت جمهوری آذربایجان به پایان 
خود رسید و به ظاهر تا زمانی که جدال روسیه سفید 
و روسیه سرخ به پایان برسد تاش های دیپلماتیک 
به  یافتن قدرت خارجی که حاضر  برای  را  ناکامی 
حمایت در مقابل روسیه باشد ترتیب داد که هیچ ثمری 
نداشت. دولت مستعجل جمهوری خلق آذربایجان که 
بخش عمده  عمر کوتاهش را تحت قیمومیت عثمانی 
و سپس انگلیس گذراند تقریباً هیچ دستاورد عملی 
نداشت و تنها تحت تأثیر  پان تورانیست های عثمانی 
پایه گذار هویت پان ترکی جمهوری آذربایجان شد و 
نطفه دشمنی این کشور را با همه همسایگانش)جز 
سرتاسر  دورانی  و  گذاشت  میراث  به  گرجستان( 
آشفتگی و آشوب و سردرگمی را از سر گذراند؛ نه 
مرزهای روشنی پیدا کرد و نه دولتی با سیاست ثابت و 
استوار بود و نه خدمات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 
به  مردمان تحت سرپرستی اش  برای  توجهی  قابل 
ارمغان آورد و آنان را قربانی سیاست های توسعه طلبانه 
و رویاپردازانه ترکان جوان و کمیته اتحاد و ترقی کرد؛ 
جلیل محمدقلی زاده سردبیر نشریه مانصرالدین این 
معنا را پیش بینی کرده بود: »رهبران ملی که در 
گهواره از ملتی بیگانه)ترکان عثمانی( شیر خورده و از 
روح ملت شان بیخبر بودند نمی توانستند چاره  درستی 

بیاندیشند.«

روحی بیگانه در کالبد جمهوری آن سوی ارس؛

مسخ باکو

باستان شناسان، مسیر سنگفرش شده »دشت فیروزآباد« به »میمند« را کنار 
تدفین های ساسانی در این محوطه تاریخی به دست آورده اند، مسیری که 
با هدف تهیه نقشه باستان شناسی کشور در دست مطالعه باستان شناسان 
است.  سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه فیروزآباد استان فارس؛ از 
یافته های جالب توجه طرح پژوهشی بررسی و شناسایی تکمیلی فیروزآباد 

استان فارس را کشف مسیر سنگفرشی دانست که در کنار تدفین های ساسانی مانند استودان ها، 
تدفین های کوچ نشینی و قبور دوران های مختلف اسامی به دست آمده و دشت فیروزآباد را به 
دهستان خواجوی و میمند متصل می کرده است. این باستان شناس با بیان این که طرح پژوهشی 
»بررسی و شناسایی تکمیلی شهرستان فیروزآباد به منظور تهیه نقشه باستان شناسی« انجام شده  
افزود: شناسایی و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی )که تا کنون شناسایی و مطالعه نشده اند( و تهیه 
نقشه باستان شناسی شهرستان فیروزآباد دو هدف قابل تامل در این کاوش است.

رئیس انجمن ایرانی تاریخ گفت: پیشینه تاریخ دیوان سااری که 
میراثی از خردورزی ایرانیان در تدبیر امور بوده، مربوط به قبل از 

اسام است.
شهرام یوسفی فر اظهار کرد: فرهنگ و تمدن ایران و اسام توسط 

کسانی پایه گذاری، مدیریت و تکامل بخشیده شده و در شکل 
سازمان و نهاد تجلی پیدا می کرده که در گذشته به آن دیوان سااری و امروز به آن 

بروکراسی می گویند.  وی نظام دیوان سااری ایرانیان را یکی از بزرگترین دستاوردهای 
تمدن بشری خواند و گفت: چهره های فاخر مانند بزرگمهر حکیم قبل از اسام، خاندان 
برمکی، خواجه نظام الملک توسی، میرزاتقی خان امیرکبیر، دکتر مصدق و ... به عنوان 

دیوان ساار درخشیدند.  وی گفت: ایرانیان با توجه به تجربه ای که در حوزه دیوان 
سااری و نظام اداری از قبل اسام داشتند در دوران اسامی به خدمت اسام درآمدند. 

سنگفرش های ساسانی که 
شیراز را به کرمان می رساند

دیوان سااری میراثی از 
خردورزی ایرانیان است

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 20  8 صفحه

آوریل و می 1920 مصادف با فروردین و اردیبهشت ماه 
1299 هجری شمسی مصادف با یورش ارتش سرخ 
اتحاد جماهیر شوروی به قفقاز و سقوط جمهوری های 
خودخوانده گرجستان، ارمنستان و آذربایجان در این 
منطقه است. در پی وقوع جنگ جهانی اول و سقوط 
دولت  آمدن  کار  روی  و  تزاری  روسیه  امپراطوری 
بلشویکی در مسکو، کشورهای درگیر در جنگ جهانی 
اول همچون آلمان و عثمانی فرصت را برای تصرف 
قفقاز و نشاندن دولت های وابسته در آنجا غنیمت 
گرجستان  جمهوری  راستا  همین  در  و  شمردند 
آذربایجان  دمکراتیک  جمهوری  و  آلمان ها  توسط 
توسط ارتش عثمانی در قفقاز اعام موجودیت کرد 
و سابقه ای از سلطه جویی و کشورسازی را در این 

منطقه بر جای گذاشت. 
محمدامین رسول زاده بنیان گذار جمهوری دمکراتیک 
آذربایجان، از مبارزان جنبش مشروطه در ایران بود. 
او از بنیانگذاران حزب مساوات باکو، حزب دمکرات 
ایران، سردبیر روزنامه ایران نو و از اندیشه پردازان 
سوسیال دموکراسی در جنبش مشروطیت ایران بود 
اما در 1911 به ترکیه رفت و به »تورک اوجاغی« از 
گروه های ترک گرای افراطی پیوست. پس از آغاز 
جنگ جهانی اول، به باکو بازگشت و فعالیت خود 
را از سرگرفت. در 1917 که رژیم تزاری سرنگون 
شد، او با حمایت ارتش عثمانی زمینه را برای ایجاد 
کشور با نام مناقشه برانگیز آذربایجان فراهم یافت. 
در 2۸ مه 191۸ تشکیل جمهوری آذربایجان به 
رغم اعتراض رفقای سابق او در ایران اعام شد و 
آذربایجان  ملی  شورای  رهبر  عنوان  به  رسول زاده 
برگزیده شد. در2۸ آوریل 1920 که نیروهای ارتش 
سرخ باکو را تصرف و جمهوری آذربایجان را ساقط 
کردند، رسول زاده دستگیر و زندانی شد. استالین به 
باکو آمده و او را از زندان نجات داد. رسول زاده با 
پیشنهاد و همراه استالین به مسکو رفت. رسول زاده 
در دانشگاه مسکو، تاریخ و ادبیات شرق را تدریس 
می کرد. رسول زاده به یاری برخی از اعضای حزب 
مساوات، به فناند گریخت و از آنجا در سال 1922 
به ترکیه و سپس لهستان رفت و در آنجا با ژوزف 
پیلسودسکی رهبر لهستان دیدار کرد. با حمله آلمان 
به لهستان در 1939، رسول زاده به ترکیه بازگشت. 
نقشه های  کردن  عملی  برای  هیتلر  زمان  این  در 
بلندمدتش، نیاز به کسانی داشت که در منطقه قفقاز 
نماینده او باشند. هیتلر وصف رسول زاده را شنیده و 
تشخیص داده بود که او فرد مناسب است. رسول زاده 
در آلمان با هیتلر دیدار کرد. آرزوی او ایجاد کشور 
آذربایجان به یاری آلمان بود. زمانی که هیتلر آماده 
از رسول زاده خواست  بود،  سازماندهی ارتش خود 
تا برای آنان سخنرانی کند. رسول زاده نیز به ترکیه 
بازگشت، در سالهای پایانی نادم از عملکردش بر اثر 

بیماری قند درگذشت. 
نریمان نریمانف، چنگیز ایلدیریم، غظنفر موسی بیگف 
و صمد مهماندارف به همراهی روس های بلشویک 
یاران  برانداختن حکومت  و  باکو  به  یورش  رهبری 

پیشین خود در حزب همت را بر عهده داشتند. نریمان 
کربائی نجف اوغلو یا نریمان نریمانف در سال 1920 
اتحاد جماهیر  ترکیب  آذربایجان در  رهبری دولت 
شوروی را به عهده گرفت و و سپس او مدتی رئیس 
شورای کمیسرهای خلق )1921 - 1922( بود. در 
سال 1922، او به عنوان رئیس شورای اتحاد جماهیر 

شوروی ماوراء قفقاز انتخاب شد. 
جمهوری  فروپاشی  و  کارآمدن  روی  چگونگی 
تاریخ  مهم  موضوعات  جزو  آذربایجان  دموکراتیک 
معاصر ایران در همسایگی اش است اما آنچنان که در 

خور این موضوع است به آن پرداخته نشده است.
»جمهوری آن سوی ارس؛ از خیال تا واقعیت. فرآیند 
شکل گیری جمهوری آذربایجان« اثر داود دشتبانی، 
اندیشه  نگارستان  سوی  از  که  پژوهشگر  و  محقق 

منتشر شده از معدود 
پژوهش ها در این باره 
است. این پژوهش در 
صدد است با پیگیری 
تحوات سیاسی و بین 
های  جریان  المللی، 
روشنفکری،  اصلی 
و  گروهها  و  احزاب 
جامعه  های  نشریه 
مسلمانان قفقاز نشان 
جمهوری  که  دهد 
در  آذربایجان  خلق 
چه فرآیندی به وجود 
رفت،  بین  از  و  آمد 
پاسخ  پرسش  این  به 
دهد که آیا دگردیسی 
هویت تاریخی جامعه 
قفقاز،  مسلمانان 
به  ایرانی  هویت  از 
و شکل  نوین  هویتی 
جدید  هویت  گیری 

زای  درون  فرآیند  یک  آذربایجان  خلق  جمهوری 
دولت  های  نقش سیاست  و  است؟  بوده  اجتماعی 
روسیه تزاری در این تحویل هویتی چه بوده است؟ 
یا مبلغین ترک گرایی و اسام گرایی امپراتوری عثمانی 
چه نقشی در این دگردیسی ایفا کرده اند؟ و در پایان 
نشان دهد شکل گیری جمهوری آذربایجان، نتیجه 
تحوات اجتماعی جامعه مسلمانان قفقاز جنوبی بوده 

و یا تحوات منطقه ای و بین المللی آن را رقم زد.
ناحیه مسلمان نشین قفقاز جنوبی که تا پیش از 
اشغال توسط روس ها همواره بخشی از ایران محسوب 
می شد طی فرآیندی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم راهی دیگر پیمود. بخشی از روشنفکران 
این جامعه، مبلغ هویتی تازه شدند که آشکارا ایران 
گریز و بلکه ایران ستیز بودند و گرایش روشنی به 
عثمانی  دولت  و  ترک گرایی  نوظهور  ایدئولوژی 
داشتند. انقاب سال های 1905 و 1917 روسیه این 
فرصت را برای این دسته از روشنفکران فراهم آورد 

تا تحت عنوان جمهوری دموکراتیک آذربایجان اعام 
موجودیت کنند. دولت جمهوری آذربایجان درگیر و 
دار درگیریهای داخلی و اختاف ها با دو جمهوری 
ارمنستان و گرجستان در سال 1920 با حمله ارتش 
سرخ مواجه و عمرش پایان یافت. اما این دوره کوتاه 
تأثیر عمیقی بر هویت ملی این جمهوری نهاد تا امروز 

باقی است.
موضوع  این  در  گرفته  صورت  پژوهش  مهمترین 
عنوان  با  که  است  ویتوخوسکی  سه  تادیوس  اثر 
»آذربایجان روسیه، شکل گیری هویت ملی در یک 
و منتشر  فارسی ترجمه  زبان  به  جامعه مسلمان« 
شده است. سیر حوادث بین المللی با ادامه جنگ اول 
جهانی و وقوع انقاب 1917 منجر به جنگ داخلی 
در روسیه می شود و ملل قفقاز با تحریک دولتهای 
درگیر در جنگ جهانی به 
شکل دولت های جدید 
بدین  و  شدند  ترغیب 
شکل جمهوری های سه 
گانه قفقاز تشکیل شد. اثر 
ویتو خوسکی  دیگر سه 
و  روسیه  عنوان  تحت 
بر  ای  تکمله  آذربایجان 
کتاب پیشین وی است. 
نوشت  پی  و  نتیجه  در 
کتاب، نویسنده تحوات 
اخیر  قران  دو  سیاسی 
قفقاز  و  ایران  آذربایجان 
کند.  می  مرور  دوباره  را 
سوی  آن  »جمهوری 
ارس؛ از خیال تا واقعیت« 
از  بیش  تا  کرده  تاش 
همه روایت منابع ترکی 
)آذربایجانی و عثمانی( و 
گرفته  تحقیقات صورت 
غربی سیر دخالت قدرت 
های خارجی در شکل دهی حوادث، تحوات و هویت 
نوین مسلمانان این منطقه نشان داده شود. تحوات 
جمهوری آذربایجان در طی یک قرن گذشته نشانگر 
سردرگمی و بی نتیجه بودن یافتن و ساختن نقطه 
اتصال وجودی به عنوان یک ملت است و با وجود 
تاش حاکلمان این سرزمین در زدودن زبان فارسی 
به عنوان زبان ادبی، اداری و علمی این منطقه قادر 
بر فائق آمدن بر بحران هویت و غالب کردن وعمق 

بخشیدن به هویت نوین نبوده اند.
»جمهوری آن سوی ارس؛ از خیال تا واقعیت« می 
تواند ضمن ارائه یک گزارش مستند نشان دهد که 
آذربایجان  جمهوری  در  گرفته  شکل  ملی  هویت 
یک هویت کاما برساخته و بدون پیشینه تاریخی، 
فرهنگی استوار و ریشه دار است که در نتیجه سیاست 
های توسعه طلبانه روسیه تزاری و عثمانی از ریشه 
ایران خود به دور افتاده است. پژوهش حاضر در صدد 
است تصویری از تأثیر طوانی مدت انفعال و پیگیر 

ایرانی بودن و ایرانی بهتری شدن

شامل  است  کتابی  شدن«  بهتری  ایرانی  و  بودن  »ایرانی 
»بیست گفتار از ادیبان و دانشمندان معاصر درباره ی هویت، 
تربیت و فرهنگ ایرانی«. این کتاب به کوشش و گزینش مهران 

افشاری منتشر شده است. 
اسامی اشخاصی که در این کتاب گفتارهایی از ایشان منتشر 
شده به قرار زیر است: محمد افشار  یزدی، پرویز ناتل خانلری، 
مجتبی مینوی، محمود صناعی، فخرالدین شادمان، مصطفی 
شاهرخ  ریاحی،  محمدامین  زرین کوب،  عبدالحسین  رحیمی، 

مسکوب و محمدعلی اسامی ندوشن. 
گیتی  این  در  می نویسد:  کتاب  مقدمه ی  در  افشاری  مهران 
که  مردمی  ما  به راستی  پرهیاهو  روزگار  این  در  و  پنهاور 
چه  کیستیم؟  می کنیم،  زندگی  ایران  نام  به  سرزمینی  در 
ویژگی هایی داریم که ما را از میلیون ها انسان دیگری که بر 
مردم  بیشتر  اکنون  می کند؟  متمایز  می زیند،  زمین  پنهای 
سن  بیشتر  سال  سی وپنج  تا  پانزده  از  که  جوانانی اند  ایران 
ندارند. اداره ی ایران به دست این جوانان خواهد بود. اما جوان 
ایرانی چه شخصیت و هویتی دارد که  ایرانی کیست؟ جوان 
مثًا جوان مصری یا سوری یا هندی ندارد؟ این پرسشی است 
که هر جوانی که اهل اندیشه باشد می تواند از خود بپرسد که 
من کیستم و فرق من با دیگر جوانان سرزمین های دیگر در 

چیست؟ 
آمریکا  به ویژه  و  غرب  فرهنگ  گسترش  به  ادامه  در  افشاری 
در جهان پرداخته، می نویسد: جوان ایرانی اگر هویت خود را 
نشناسد چگونه می تواند در برابر  این سیل، فرهنگ خود را 
مستقل نگه دارد؟ چگونه سرزمین نیاکان خود را حفظ خواهد 
کرد و با چه انگیزه ای خواهد کوشید تا عمر خود را در جهت 

پیشرفت و ترقی ایران صرف کند؟ 
که  کوشش هایی  به  اشاره  با  ادامه  در  مقاله ها  گردآورنده ی 
برای  ایرانی  فرهیختگان  و  ادیبان  سوی  از  اخیر  سده  ی  در 
و  ایرانیان  اخاقی  خصایص  تبیین  ایرانی،  هویت  معرفی 
اصاح موارد ناپسند رفتاری صورت گرفته، آورده است: ایشان 
ایران  جوانان  برای  امروزه  که  نوشته اند  خواندنی  مقاله هایی 
بسیار آموزنده است. خواندن این مقاله ها و سپس اندیشیدن 
هویت  بداند  تا  می رساند  یاری  را  ایرانی  جوان  آنها  درباره ی 
ایرانی و شاخصه های ایرانی بودن چیست و فرهنگ ایران چه 
ویژگی هایی دارد و چه کار باید کرد تا فرهنگ ما پیشرفت کند 
و کشوری مترقی و مردمی سعادتمند داشته باشیم. برای این 
خدمت فرهنگی و به منظور آنکه صداهای نسل های پیشین به 
گوش نسل امروز برسد و هم اینکه خوانندگان دریابند چگونه 
زبان فارسی را می توان درباره ی مفاهیم جدی هم درست و 
زیبا به کار برد و نمونه هایی از فارسی فصیح عرضه گردد، این 

مجموعه گردآوری شده است.
کوشش برآن بوده است که ترتیب گفتارها در این کتاب بر 
اساس تاریخ انتشار آنها باشد تا اگر کسی خواست در این 
دریابد که در طی  به آسانی  بپردازد،  تحقیق  به  ها  موضوع 
چه  کسانی  چه  به ترتیب  امروز،  تا  قدیم  از  زمان،  گذشت 
گفته اند. برای آشنایی خواننده ی جوان با نویسندگان مطالب 
نویسنده ی آن  احوال  از هر گفتارشرح  کتاب حاضر، پیش 
ذکر  پانوشت  در  هم  گفتارها  مأخذ  و  آمده  به اختصار  هم 

شده است. 
عنوان یادداشت های کتاب با ترتیب نام نویسندگان شان به قرار 
زیر است: گذشته، امروز، آینده؛ قلمرو زبان فارسی، از محمود 
بود؟؛  ایرانی  می توان  چگونه  کردار؛  یا  گفتار  یزدی؛  افشار 
تبلیغ  تسامح؛  خانلری؛  ناتل  پرویز  از  نامه،  آزادگی؛  و  دانش 
یا تربیت؛ اعام خطر، از مجتبی مینوی؛ تربیت و اجتماع؛ آیا 
ممکن است باز دانشمندان بزرگی در ایران به وجود بیایند، از 
محمود صناعی؛ درس اول از فخرالدین شادمان؛ غرب و شرق 
غربی:  نه  نه شرقی،  رحیمی؛  از مصطفی  رهایی  و  تسلط  در 
ایرانی  می توان  چگونه  بود،  ایرانی  می توان  چگونه  انسانی؛ 
نبود، از مصطفی رحیمی؛ نوروز بر ایرانیان خجسته باد؛ فصول 
گمشده ای از تاریخ ایران، از محمد امین ریاحی؛ ملیت ایرانی، 
رابطه ی آن با زبان و تاریخ، از شاهرخ مسکوب؛ هویت ایرانی 
در دوران بعد  از اسام؛ روشنفکر و روشن بین، از محمدعلی 

اسامی ندوشن. 
کتاب ایرانی بودن و ایرانی بهتری شدن را نشر جهان کتاب 
در 291 صفحه قطع رقعی و در 25 هزار تومان منتشر کرده 

است. 

 محمدامین رسول زاده 
بنیان گذار جمهوری 

دمکراتیک آذربایجان، از 
مبارزان جنبش مشروطه در 
ایران بود. او از بنیانگذاران 

حزب مساوات باکو، حزب 
دمکرات ایران، سردبیر 

روزنامه ایران نو و از 
اندیشه پردازان سوسیال 

دموکراسی در جنبش 
مشروطیت ایران بود

 نریمان کربائی نجف اوغلو 
یا نریمان نریمانف در سال 
۱920 رهبری دولت 
آذربایجان در ترکیب اتحاد 
جماهیر شوروی را به عهده 
گرفت و و سپس او مدتی 
رئیس شورای کمیسرهای 
خلق )۱92۱ - ۱922( 
بود. در سال ۱922، او به 
عنوان رئیس شورای اتحاد 
جماهیر شوروی ماوراء قفقاز 
انتخاب شد. 

آیدین فرنگی

History
تاریخ



پوریم  جشنی است که یهودیان برای نجات یهودیان ایران در زمان 
شاه اخشورش از دست هامان برگزار می کنند. 

در نگاه نخست، آنچه عجیب است فقط جنبۀ سمبلیک، اسطوره ای و 
افسانه ای داستان »اِستر« نیست بلکه منطِق غیر انسانِی این داستان و 
خوی وحشیانه و نژادپرستانۀ موجود در آن است؛ همچنین ضعیف و 
آلِت دست نشان دادِن پادشاهِ بزرگترین شاهنشاهِی دنیا که حتی به 
گفتۀ خوِد کتاِب استر، 127 سرزمین را تحت فرمانروایی خود داشته 

و اداره و مدیریت می کرده است!
پوریم که خود از واژۀ »پور« به معنای قرعه برداشته شده، جشنی است 
که برای رهایی یهودیان ایران در زمان شاه اخشورش از دست توطئۀ 
مرگبار هامان )وزیر شاهنشاه ایران درکتاب استر( برگزار می شود. اما 
حقانیِت ریشه های تاریخی این جشن بنا بر داستاِن کتاِب استر، در نزد 

پژوهشگران و مورخان مورد تأیید نیست.
در روایت تاریخِی وقایعی که کتاب استر به آنها پرداخته اختاف 
نظرهای بسیاری میان پژوهشگران وجود دارد. برخی از پژوهشگران 
جشن پوریم را متأثر از جشن های ایرانیان می دانند. برخی دیگر نیز 
دربارۀ برابر دانستن اخشورش با خشایارشاه تردید دارند. منتقدیِن 
کتاب مقدس یهودیان یادآور می شوند که همانندی بسیار باایی میان 
نام ها و شخصیت های اصلِی موجود در کتاب استر با نام های خدایان 
اسطوره اِی بابل و ایام وجود دارد؛ همانندی نام های مردخای و استر 
با نام مردوک و ایشتار از خدایاِن بابلی، و هامان و َوشتی با هومان یا 
هوما و مشتی از خدایان و خدابانوهای ایام. گویا داستان کتاب استر 
ریشه در اسطوره های بابلی و ایامی و پیروزی مکتب دینِی بابلی بر 

مذهب و دین ایامیان دارد.
از سویی، در منابع یهودِی سدۀ نخست پیش از زادروزِ مسیح، هیچ 
ذکری از نام کتاب استر نشده و این داستان به ناگهان سر بر آورده است.
پژوهشگرانی همچون والتر ِهنینگ، به همانندی های داستان جشن 
پوریم در کتاب استر با مراسم ُمغ کشی در زمان هخامنشیان اشاره 
کرده اند و این امکان را که احتمااً داستاِن مربوط به جشن پوریم 
تقلیدی از روی مغ کشی باشد، بیان داشته اند. مغ کشی جشنی بود 
که پارسیان در زمان حکومت هخامنشیان هر ساله برای بزرگداشت 
برپا  کشتِن »َگئوماِت ُمغ« و به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ 

می کردند.
نویسندۀ متِن عبرِی کتاب استر ناشناخته مانده است. احتمااً او 
می بایست یک یهودی متعصب و تحِت تأثیِر فرهنگ بابل بوده باشد 
که در امپراتوری ایران می زیسته و با آداب و رسوم ایرانیان و تشریفات 
دربار ایران آشنایی داشته است. کتاب استر، گزارش و داستانی خیالی 
از دورۀ پادشاهِی فردی به نام اَخشورش است که حتی تصویری 
مبتنی بر مستندات تاریخِی محکم نیز از این شاه و وقایع و جزئیات 
دوران هخامنشی به دست نمی دهد و از این رو چندان قابل اعتنا 
نیست. بهره گیرِی داستان از مضامیِن مأنوِس عبریان و یهودیان و 
اعراب ماننِد باا کشیده شدِن ناگهانِی مقام و جایگاهِ فردی بیگانه 

همچون یوسف، نحمیا یا دانیال در دربار شاهنشاهِی یک کشور 
قدرتمند، خود نمایانگِر ارزِش تاریخِی ناچیِز داستان بر پایۀ تکرار یک 
الگوی داستانِی اسطوره ای است. این داستان هیچ اطاعات معتبری 

دربارۀ دربار ایران و شاهان آن به ما نمی دهد. 
برخی از یهودیان به ویژه یهودیاِن ایران بر این باورند که این کتاب 
افسانه و قصه نیست بلکه از وقایع تاریخ یهود برداشت شده و مطابق 
با تاریخ واقعی آنهاست اما بیشتر دانشمندان ارزِش تاریخی و معتبر 
بودن آن را رد کرده اند و بر این باورند که این کتاب، افسانه ای با 
الگویی اسطوره ای را شمایلی نیمه تاریخی بخشیده است. بنا بر همین 
گفته، برخی پژوهشگران و اسطوره شناسان وقایع و شخصیت های 
کتاِب استر را در اسطوره های میانرودان و ایامی پیگیری کرده اند و 
حتی همانگونه که گفته شد، معادل هایی برای بیشتِر شخصیت های 
این کتاب در اسطوره های این دو سرزمین پیدا کرده اند و این داستان 

را بازتابی از کشمکش هزار سالۀ دین بابلی و دین ایامی دانسته اند.
کتاب استر تنها کتابی در عهد عتیق است که نام خدای یهودیان 
)یهوه( و همچنین نام اسرائیل در آن نیامده است. گویی که نویسندۀ 
کتاب استر باور چندانی به اعتقادات دیگر یهودیان و پیامبراِن عهد 
عتیق نداشته و آنچه برایش مهم بوده فقط زنده نگه داشتِن نام 
خدایان بابلی از طریِق آوردِن پشتوانه ای برای جشن پوریم بوده، تا 
هم خدمتی به اصالِت احتمالِی بابلی خود و افتخار به آنها و همچنین 
به دینی که در خدمت آن بوده کرده باشد. چرا که او احتمااً یک 
متعصب ملی و مذهبی، و یا در تقابل با سایر اقوام همچون پارسیان 

و ایامیان بوده است.
امیلی کورت بر این باور است که کتاب استر در دوره هلنیستی )در 
دوران سلوکی و حتی تقریباً پس از آن( نگاشته شده است، چرا که 
تصویر زندگی درباری ایران همانند با آن چیزی است که در نوشته 

های یونانی دیده می شود.
در دانشنامۀ بریتانیکا در هنگام بررسی تأثیرات فرهنگ و تمدن ایران 
بر یهودیت چنین آورده شده که ماجرای پوریم از کتاب استر در واقع 
یکی از قصه های ایرانی دربارۀ زیرکی و نیرنگ های شهبانو های ایرانی 
در اندرونی های پادشاهان است و خوِد جشن پوریم نیز به گونه ای 

برداشت از جشن نوروز است.
به گفته پژوهشگران، این کتاب دارای اشتباه ها و تناقض های تاریخی 
بسیاری است. برای نمونه، نام همسر خشایارشاه )که در کتاب استر، 
اخشورش را با آن برابر می دانند( به استناد هرودوت )مورخ یونانی(، 
آمستریس )دختر اتانس( بوده و این در حالی است که هیچ ردی 
از َوشتی و اِستر )همسران اخشورش در کتاب استر( در کتاب های 
پایۀ گفتۀ هرودوت،  بر  باستان دیده نمی شود. همچنین  تاریخی 
خشایارشاه بر اساس قانون شاهنشاهی تنها می بایست دختری از یکی 
از هفت خاندان بزرگ و قدرتمند ایرانی را برای همسری و شهبانویی 

بر می گزید و هرگز نمی توانست با یک دختر یهودی ازدواج کند.
به طور کلی، داستان استر داستانی نیست که چندان قابل استناد 
باشد حتی با در نظر گرفتن اینکه یهودیان ایرانی بر این باورند که در 
آرامگاهی به نام استر و مردخای در همدان، این دو شخصیت اصلِی 
کتاِب استر مدفون هستند که البته بسیاری از پژوهشگران بر این 
باورند که امر درست نیست و حتی یکی از گورها متعلق به همسر 

یزدگرد اول ساسانی است.

بررسِی اعتباِر تاریخی و محتوایِی کتاِب »استر«

جشن کشتار ایرانیان
اورهان پاموک نویسنده ترکیه ای برنده جایزه نوبل ادبیات که در حاشیه نمایشگاه کتاب به ایران آمده بود 
در نشست مطبوعاتی گفت: تداوم فرهنگ در ایران برایم محترم است؛ در هر جای دنیا که با ایرانی ها مواجه 
می شوید در انتهای صحبت هایشان دو بیت شعر می خوانند ای کاش ما ترک ها نیز حداقل می توانستیم این 
دو بیت شعر را بخوانیم. برای هویت ایران احترام قائلم زیرا این کشور هویت خودش را حفظ کرده است و 

تداوم فرهنگ در این کشور دیده می شود. 
وی افزود: آثاری که از ایران خوانده ام دلیل اول عاقه ام به ایران است. دلیل دیگر نیز فرهنگ ایران است. کتاب هایم به ٦٠ 
زبان دنیا ترجمه شده است اما وقتی به ایران می آیم انگار وطن خودم است. برخی از دوستان ایرانی رمان »نام من قرمز« را 

بیشتر از آن که ترکی بدانند ایرانی می دانند زیرا در آن درباره ایران و مینیاتور ایرانی نوشته شده است.
وی ادامه داد: زمانی که کتاب هایم در ایران و به فارسی ترجمه یا چاپ می شود شادی مضاعفی به من دست می دهد. درباره 
استفاده از آثار ایرانی در داستان هایم؛ »کتاب سیاه« تحت تاثیر »منطق الطیر« عطار نوشته شده است. باید بگویم نویسنده 

درباره  هر چیزی که در کشور خودش اتفاق می افتد چه خوب و چه بد مسئول است.

اورهان پاموک:

ایران تداوم فرهنگ دارد کاش 
ما ترک ها هم داشتیم

شا ترک نیستید!
خط بطانی بر هویت »ترک خالص« و سردرگمی شهروندان ترکیه

وطن یولی: نشریه معتبر »نیویورک تایمز«، در ابتدای 
چهارمین ماه میادی مقاله ای به قلم یک نویسنده ی 
ترکیه ای منتشر کرد که در این مقاله اثبات می شود 
»نژاد خالص ترک« علی رغم سال ها تبلیغات در این 
کشور، وجود ندارد و اخیراً اطاعاتی از تبار شهروندان 
این کشور در یک وب سایت منتشر شده که هویت 
ملی آنها را به چالش کشیده است. از آنجایی که گاهی 
این بحث در ایران نیز شکل می گیرد که به دلیل 
قرابت زبانی مردم آذربایجان با عثمانی ها در گذشته و 
با ترکیه در روزگار کنونی، آذری ها و شهروندان ترکیه 
دارای هویت قومی  یکسان ترکی هستند، ترجمه این 
مقاله روشن خواهد کرد که زبان نمی تواند هویت ملی 
و قومی برای افراد بیافریند. این مقاله ادعای افرادی 
که هویت قومی آذری های ایران و شهروندان ترکیه 
را یکسان دانسته و هر دو جامعه را ترک می دانند رد 
می کند؛ چرا که ترک بودن خوِد شهروندان ترکیه زیر 
سوال است، چه برسد به آذری های ایران که در هیچ 
سند و مدرک تاریخی  معتبری با هویت ترکی معرفی 
نشده اند. »کایا ِگنچ« )Kaya Genc(، رمان نویس و 
نویسنده کتاب »زیر سایه خشم و انقاب در ترکیه 
مدرن« از استانبول ترکیه، نویسنده این مقاله است 
که برگردان آن به فارسی در ادامه خدمت خوانندگان 

محترم وطن یولی ارائه می شود. 
چه کسی ترک است؟ پاسخش پیچیده است!

که  جمعیتی  اطاعات  ثبت  ترکیه  امسال،  اوایل 
امپراتوری  از سال های دور در  حاوی آرشیو مهمی 
به  که  وبسایت  یک  کرد.  افتتاح  را  است  عثمانی 
تمام سرویس های عمومی در ترکیه دسترسی دارد، 
نیز هست  ترکیه  حاوی جدول شجره نامه ای مردم 
که کاربران می توانند در آن، اطاعات و مستندات 
اجدادی را بارگذاری و با اطاعاتی که به قبل از سال 
1۸۸2 بازمی گردد مقایسه کنند. از زمان راه اندازی 
این سرویس جدید، بحث در مورد ریشه ها، مهاجرت، 
اصالت و دورگه بودن در گروه های شبکه های مجازی 
و محافل عمومی مانند قهوه خانه ها برقرار شده است. 
تنها در عرض دو روز بیش از 5 میلیون ترک، به دنبال 
اطاع از میراث اجدادی خود در سایت بودند و در 
اتفاقی جالب وب سایت به دلیل استقبال باای مردم 
از دسترس خارج شد که دولت مجبور شد برای چند 

روز این سرویس را متوقف کند. 
دولت ترکیه یک قرن سعی کرده به شهروندانش یک 
هویت ملی متصلب را تحمیل کند که ضمن انکار 
هویت قومی آنها، هویت خالص ترکی به آنها تحمیل 
شود. حال اقدام اخیر دولت با افتتاح سایت مزبور، با 
سوابق ارائه داده شده از سوابق تباری مردمی، شعور 
مردم را به سخره گرفته است. در حالیکه ترک ها اخبار 
مربوط به تنوع قومی خود را تحلیل می کنند، ایده 
قدیمی نژاد خالص ترک که توسط دولت ساخته و به 

مردم تحمیل شده، شروع به فروریختن کرده است.
برخی ترک ها به ویژه کسانی که خانواده های آنها در 
چندین نسل در یک منطقه مشخص زندگی کرده اند، 
تایید  و  پیدا  توانسته اند  را  خود  عمیق  ریشه های 
کنند. ]اما[ بقیه نتوانسته اند. یک ناسیونالیست ترک، 
متوجه شد که اجداد مادری اش تبار کردی دارد. یک 
دوست نویسنده از اینکه متوجه شد نام جد پدری اش 
»اسحاق« بوده شگفت زده شد. یکی از همسایگان من 
متوجه شد ریشه تباری اروپایی دارد و تصمیم گرفت 
برای دریافت شهروندی دوگانه درخواست بدهد. برای 
مدت طوانی، هویت قومی به عنوان یک موضوع در 
بیشتر  ترکیه مطرح می شد.  در  ملی  امنیت  حوزه 
ارامنه عثمانی، جان خود را در جریان اخراج اجباری 
در سال 1915 از دست دادند در حالیکه مابقی برای 
زنده ماندن به اسام روی آورده بودند. این تغیر دین 
در خانواده ها مخفی ماند. بسیاری از مسیحیان، در 
هنگامی که بالغ می شوند از تبار ]مسیحی[ خود مطلع 
می شوند. بسیاری از ترک ها اخیراً متوجه شده اند که 
خانواده ارمنی داشته اند. داده های تبارشناسی فقط 
برای استفاده ی شخصی ارائه می شود و این اطاعات 
آشکار می سازد که چگونه دولت ترکیه بیش از دو قرن 

واقعیت را از شهروندانش دور نگه داشته است. 

این اطاعات برای من مشخص کرد که تبار مادری ام 
از ایروان ]ارمنستان[ است. در عین حال تبار پدری 
من به گرجستان می رسد. من شگفت زده شدم. چپ 
گرایان ترکیه، با عاقه ای که به تبارشناسی دارند، 
سبب  مساله  این  اینکه  از  و  شدند  آشفتگی  دچار 
ترویج قبیله گرایی و حتی منجر به جنگ داخلی در 
ترکیه شود ابراز نگرانی می کنند. اما سردبیر هفته نامه 
ارمنی )Agos( از آن استقبال کرد. او با یک استاد 
انسان شناس مصاحبه کرد که معتقد است این موضوع 
یک حرکت انقابی و نشانه ی جدی از عادی شدن 
تصور اشتباه خلوص قومی در ناسیونالیسم ترکی است. 
»نشریه  در  سال 2012  در  مطالعه  یک  همچنین 
ساانه ژنتیک انسانی«، مشخص کرده بود که ترک ها 
]شهروندان ترکیه[ از نظر تباری 3۸ درصد به اروپا، 
35 درصد به خاورمیانه، 1۸ درصد به آسیای جنوبی 

و 9 درصد به آسیای میانه تعلق دارند. 
سر  قومی  نظر  از  پیچیده ای  سیستم  با  عثمانی ها 
را »سیستم ملت«  و کار داشتند که خودشان آن 
)millet system(، می نامیدند. برای قرن ها قوانین 
ارتدوکس  کاتولیک ها،  مسلمان ها،  برای  مختلفی 
یونانی و یهودیان اعمال می  شد. اجتماعات مذهبی 
باشند و  آزادانه تجارت خود را داشته  می توانستند 
مدرسه، روزنامه و بیمارستان های خود را تا زمانی که 
مالیات سلطان را می دانند، خودشان اداره کنند. اما در 
دهه 1۸30 نوگرایان امپراتوری عثمانی، یک مفهوم 
غربی از شهروندی را ارائه دادند و سیستم قبلی را 
کنار گذاشتند. گروهی از روشنفکران مسلمان با نام 
عثمانی های جوان )ترکان جوان(، شدیداً با اصاحات 

مخالف بودند. 
از  جدیدی  مفهوم  جوان  ترکان   ،1۸70 دهه  در 
یک  شهروندی  که  کردند  ترویج  را  عثمانی گری 
امپراتوری بر اساس ترکیبی از قوانین اسامی به عاوه 
اصول الهام بخش اصول مشروطه اروپایی بود. آنها 
مطرح  شکل  این  به  را  اسامی  ناسیونالیسم  ایده 
کردند: اسام سنی هویت عالیه خواهد بود، ضمن 
اینکه آزادی سایر مذاهب تضمین شده است. ترکان 
جوان احساس می کردند که اگر هویت سنی عثمانی 
به خطر بیفتد امپراتوری ممکن است با خطر تجزیه 
مواجه شود. عثمانی گری در واقع فرمول آنها برای 

حفظ امپراتوری بود.
بیستم  قرن  اوایل  در  نوسازی  که سرعت  هنگامی 
افزایش یافت، مشکل پیچیدگی تباری و نژادی به 
غرب گرایان  و  سکوارها  می یافت.  افزایش  سرعت 
جوان ترک و موسسان جمهوری ترکیه، ناسیونالیسم 
ایده ی  پایه ی  بر  شهروندی  به  را  اسام  بر  مبتنی 
از  کامل  طور  به  را  مذهب  که  ائیسیته  فرانسوی 
حکومت جدا می کرد، تغییر دادند. آنها تاش کردند 
حتی از طریق اجبار مشکل پیچیدگی تباری موجود 
را حل کنند. یک تبادل جمعیتی در سال 1923 انجام 
شد که حاصل آن لغو تابعیت بیش از یک میلیون و 
دویست هزار یونانی در ترکیه و بیش از سیصد هزار 
ترک در یونان شد. تعداد اندکی از یونانیان و ارامنه هم 
که در ترکیه زندگی خود را ادامه دادند گفته شد که 
ریشه های خود را فراموش کنند. ]نویسنده به نسل 
کشی ارامنه و اخراج گسترده آنها از خاک امپراتوری 

عثمانی در این دوران هیچ اشاره ای نمی کند.[

در طول دهه 1940 و پس از مرگ »مصطفی کمال 
آتاترک«، حلقه های نژادپرستی در ترکیه، ناسیونالیسم 
در این کشور را تغییر داد و هویت ملی را بر پایه نژاد 
ساختگی ترک خالص به وجود آورد. از نظر آنها ترک ها 
از دشت های آسیای مرکزی به انجا آمده اند. کردها نیز 
ترک های کوه نشین بودند و هرگونه نشانه های قومی 
دیگر منحرف و خطرناک لحاظ شدند. هم چپ گرایان 
و هم اسام گرایان ترکیب یک دولت-ملت تک قومی 
با مدرنیته را رد کردند و در مقابل دولت کمالیست، 
هر دو گروه را مجازات کرد. ]به عنوان مثال[ »ناظم 
مارکسیست  شاعر   )Nazım Hikmet( حکمت« 
به تحمل 2۸ سال زندان محکوم شد. شاعر و متفکر 
 Mehmet Akif( »اسام گرا، »محمد آکف ارسوی
Ersoy( نیز به دلیل انتقاد از ناسیونالیسم ترکی یک 

دهه به مصر تبعید شد. 
برخی ناسیونالیست های ترک بر این باورند که ترکیب 
توسط »رجب طیب  نئولیبرالیسم  و  محافظه کاری 
اردوغان« از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و 
برای  به عنوان یک تهدید  توسعه در سال 2002، 
هویت ملی ترکیه است. از طرفی اما دولت اردوغان 
توسط برخی دیگر مورد ستایش قرار گرفته به دلیل 
ارامنه  تاریخ  یافته اند در مورد  اجازه  اینکه مورخان 
عثمانی بحث کنند و برخی محدودیت ها از کردها 
برداشته شود. ]نویسنده به سخت گیری های سال های 
اخیر دولت اردوغان نسبت به شهروندان کرد ترکیه 

اشاره ای نمی کند.[
هویت ملی بر اساس رویکرد اردوغان به تدریج از ترک 
خالص به سمت ناسیونالیسم اسامی عثمانی های 
جوانم تغییر کرده است. رهبران حزب عدالت و توسعه 
بر این باورند که زدودن مذهب و قومیت از هویت 
در دهه  عثمانی  اشتباه مدرنیست های  ترکیه  ملی 
1۸30 را تکرار خواهد کرد. دولت ترکیه به وسیله 
درافکندن مردم در آمار جمعیتی و تباری و نژادی به 
طور ناخواسته ممکن است ذهنیت ما در مورد ملیت 
ترک را تغییر دهد و پایان خوبی بر افسانه خلوص 

نژادی باشد.
تباری  اطاعات  به  جدید  دسترسی  تنظیم 
عموم مردم ترکیه، در واقع بخشی از برآوردهای 
سیاسی است. در پی عملیات نظامی ارتش ترکیه 
در عفرین سوریه، و انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو در سال 2019، دولت ترکیه به پیشبرد 
و تقویت ناسیونالیسم اسامی به عنوان هسته 
مرکزی هویت ترکیه امیدوار است. شیوه ای که 
حزب عدالت و توسعه مدعی است ناسیونالیسم 
اسامی از ناسیونالیسم جمهوری خواهی متفاوت 
است، اینگونه است: دولت در این گرایش جدید 
شهروندانش  به  دادن  اجازه  برای  اسام،  به 
برای کشف ریشه های قومی خود اعتماد دارد. 
شهروندان ترکیه هم می توانند به ریشه های نژادی 
خود افتخار کنند و هم منطق اقدامات سیاست 
خارجی دولت ترکیه را در آن بیابند و درک کنند.
آرشیوهای اطاعات ثبتی مبهم به معنای آن است که 
به ترک ها یادآوری کند که نه تنها اجداد آنها از تنوع 
قومی وسیعی برخوردارند بلکه از گستره سرزمینی 
می داد  پوشش  را  قاره  سه  که  عثمانی  امپراتوری 

برخوردار است. 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال سوم  شماره 20  8 صفحه

تاریخ

امیر آقاجانی

برگردان به فارسی
 رضا کدخدازاده



کتاب محب علی خان ناظم الملک نمونه بسیار جذابی از فعالیت یک دیپلمات برجستة ایرانی است که تا سرحد قابل توجهی وطنش را دوست دارد و 
می شناسد و بر اساس منافع دولت خودش عمل و گفتگو می کند. از طرف دیگر نشان دهندة استمرار سنت دیپلماتیک صفویه در دوره قاجار است. متن 
ایحه وقتی مرندی دارد ادعاها یا تأییدات یا شواهد خودش را ارائه می کند، نشان می دهد که یک ذهن منطقی منظم دارد و مطالبی را به صورت کامًا 
تأکید شده برجسته می کند، از آن متن عثمانی آن را انتخاب می کند و کوشش می کند بر اساس منابع و متون ایرانی و ترکی و عثمانی حقانیت دولت 

ایران را اثبات کند. 

ادامه...

و  ایران  تاریخ  »مجموعۀ  ششم  مجلِد  در 
عثمانی« تعدادی از رساله های تحدید حدود 
میرزامحبعلی خان ناظم الملک مرندی انتشار 
یافت. در جلد ششم تحت عنوان »ماحظات 
و محاکمات« که به پژوهش و تصحیح دکتر 
از  دیگر  نوشتۀ  سه  است  صالحی  نصراه 
اوتوسط انتشارات طهوری انتشار یافت. اولی با 
عنوان »ایحه«، در جواب ایحۀ درویش پاشا 
نوشته شده است. دومی با عنوان »احقه« در 
به رشتۀ  نقد و رد سیاحتنامۀ خورشیدپاشا 
تحریر درآمده است. سومی »تذئیل« نام دارد. 
این نوشتۀ کوتاه نیز ردیه ای است بر ادعاهای 
درویش پاشا در رسالۀ »تحدید حدود ایرانیۀ« .  
نویسنده در هر سه نوشته با روش های مختلف 
تا تک تک ادعاهای درویش  تاش می کند 
پاشا و خورشیدپاشا را نقد و رد کند. او به این 
منظور به منابع مختلف عثمانی اشاره و استناد 
می کند و با تکیه بر نوشته های این منابع به 
رد ادعاهای نمایندگان عثمانی می پردازد. او 
اقوام و عشایر  به هویت  استناد  با  همچنین 
مناطق مرزی و نیز اسامی جغرافیایی مناطق 
مزبور به دفاع از حق حاکمّیت ایران بر اراضی 
مورد ادعای عثمانی می پردازد. در مجموع، 
میرزامحبعلی خان در دفاع از حّقانیت ایران در 
مناطق مورد ادعای نمایندگان عثمانی به خوبی 

ازعهده برآمده است.
سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه نشست نقد 
منصور  دکتر  حضور  با  کتاب  این  بررسی  و 
نصراه  دکتر  بیات،  کاوه  استاد  صفت گل، 
صالحی و دکتر گودرز رشتیانی در دانشگاه 
دکتر  سخنان  ادامه  در  شد.  برگزار  تهران 
منصور صفت گل و دکتر رشتیانی را می خوانید 
نیز سخنرانی استاد کاوه  و در شماره آینده 
بیات و دکتر نصراه صالحی تقدیم خواهد شد.

دکتر منصور صفت گل عضو هیأت علمی گروه 
تاریخ دانشگاه تهران در این نشست اظهار داشت: 
ایران عصر صفوی میراث دیپلماتیک غنی دارد که 
بخشی از این تجربه غنی توسط دیپلمات های دوره 
قاجار مورد استفاده قرار می گیرد. در دو ایحه ای که 
در ابتدای این کتاب مطرح می شود، جایی نیست 
که مرندی به سراغ تاریخ دوره صفویه نرفته باشد، 
دلیلش هم تقریباً واضح است. این به خاطر عاقه 
شخصی و انگیزه های تبلیغاتی مرندی نیست، بلکه 
ضرورت ااستناد به نخستین مذاکرات دیپلماتیک 
برای تحدید حدود ایران و عثمانی، او را ناچار می کند 

که به شواهد ماقبل قاجاری توجه و اعتنا کند. 
جالب است که خورشید پاشا و درویش پاشا نیز 
همین رویه را دارند. یعنی نه تنها به شواهد عثمانی به 
خصوص از دوره سلطان مراد به بعد مراجعه می کنند 
می خواهند از منابع و متون ایرانی هم برای تقویت 
ادعایی که دربارة تعلق یک ده یا تپه یا یک کوه یا 
یک رود به عثمانی دارند کمک بگیرند و این خیلی 
معنی دار است. در حقیقت قسمت قطعی مرزهای 

ایران و عثمانی را می شود در عهدنامه زهاب پیدا 
کرد. یعنی آن خط مرزی که مطابق عهدنامه زهاب از 
قارس تا بصره مشخص شد در مذاکرات دیپلماتیک 
و تحدید حدود ایران وعثمانی، مبنایی است که شاید 
بشود گفت حتی همین اان هم خط مرزی که ما 
در غرب ایران داریم، با وجود چند کشور تا حدود 
زیادی متأثر از همان مذاکرات دیپلماتیکی است که 
از قرن دهم هجری قمری از دوره آماسیه شروع و به 
زهاب ختم شد و در دوره نادرشاه البته یک شکل 
دیگری پیدا کرد. تمام این شواهد تاریخ یا تجربه 
تاریخی در کتاب محب علی خان مرتباً مورد استفاده 
قرار می گیرد و نحوة استفاده از این شواهد و اطاعات 
منابع و متون تاریخی جالب است و نشان می دهد که 
محب علی خان دیپلمات ماهری است. ضمناً اشراف 
نسبتاً کافی به پیشینه آنچه که برای تعیین حدود 
ایران و عثمانی گذشته دارد و به ما یادآوری می کند 
که منابع و متون و اسناد و معاهدات و عهدنامه های 
ایران و عثمانی را تا حد قابل استفاده در این مذاکرات 
می شناسد و ضمناً این را هم می شود دریافت که 
توانایی ذهنی ازم را هم برای استفاده از این شواهد 
و اطاعات برای تأیید مدعیات خودش نسبت به 
مدعیات طرف عثمانی دارد. این یک الگوی بی نظیر 
است. یعنی به نظر می آید محب علی خان را می شود 
در ِعداد دیپلمات های وطن پرستی قرار داد که بهرة 
کافی از اطاعات و شواهد تاریخی دارد و تاریخ ایران 
را می شناسد. این چیزی که معمواً به عنوان یک 
عقبة ذهنی یا یک تجربة آگاهی که استاد بیات هم 
آن را ضروری می دانند، به نظر می آید در شخص 
محب علی خان که این لوایح را نوشته می شود پیدا 
کرد. چرا که معلوم است که تاریخ دوره صفویه و 
تاریخ عثمانی را می داند. معمواً از دوره صفویه به 
بعد عثمانی ها مرتباً بر اهمیت و ضرورت آن غلبه ای 
که در سرزمین های متصرفی پیدا کرده بودند تأکید 
مالکیت  مشروعیت  از  بخشی  را  آن  و  می کردند 
عثمانی بر آن سرزمین ها تلقی می کردند. مرندی در 
این کتاب مقایسه ای می کند، اشاره می کند به نوظهور 
بودن دولت عثمانی در جوار دولت ایران و قدمت 
ایران به عنوان یک دولت. وقتی این مقایسه را صورت 
می دهد آن وقت بیشتر سرزمین های غرب زاگرس و 
حوزة بین النهرین و فرات را تا نزدیکی حلب به عنوان 
سرزمین های منتزعة متصرفه ارزیابی می کند. یعنی 
به باور او به عنوان یک دیپلمات مرز ایران دوره قبل 
از ظهور دولت عثمانی، غرب فرات است و حاا تحت 
اقتضائات بعدی قرن دهم هجری این سرزمین ایرانی 
که مرزش غرب فرات است کم کم محدود می شود 
آخر سر به غرب زاگرس می رسد. محب علی خان 
این را در تمام مدعیات خودش به طرف عثمانی 
گوشزد می کند و به او می گوید که دولت عثمانی 
دولت نوظهوری است. قبل از اینکه دولت عثمانی 
شکل بگیرد و تشکیل شود دولتی به نام دولت ایران 
مرزش نزدیکی حلب بود و این را در کتاب خودش 

تصریح می کند.
این را برای تفاخر و تکبر و امثال آن بیان نمی کند. 

می خواهد با طرح یک شاهد تاریخی به ادعای طرف 
مقابل پاسخ بدهد که آنچه که اان در اختیار دولت 
این  می برد  کار  به  که  تعبیری  دارد  قرار  عثمانی 
است می گوید ِملک مشروع دولت ایران است. وقتی 
بنابراین  است  ایران  دولت  مشروع  ملک  می گوید 
یعنی طرف مقابل آن را از ملک مشروع دولت ایران 
انتزاع کرده و البته متوجه این واقعیت است که ملک 
دیپلمات های  گرفتاری  یعنی  نیست.  ایران  دولت 
مأمور به مذاکرات تحدید حدود این نبود که تنها 
درباره حلب یا رود فرات به عنوان مرز صحبت کنند. 
نه محب علی خان دارد یک طرح بزرگتری به عثمانی 
ارائه می کند تا بعد وقتی راجع به همین چند تا ده، 
تپه و حدود مرزی که واقعیت نقشة قرن سیزدهم 
هجری قمری و اوایل قرن چهاردم هجری قمری 
است بتواند بهتر دفاع کند. او به خوبی می دانست 
که بغداد از عهدنامه زهاب به بعد غیر از یک دورة 
نادرشاه دیگر در قلمرو ایران نبود. اما به بغداد استناد 
می کند به عنوان یک دولتی که یعنی شهری که 
اختیار  در  و  می شود  اداره  ایرانی  نهادهای  توسط 
دولت ایران بود و بعداً توسط ارتش عثمانی غصب 
شد و آخر سر هم دولت ایران در عهدنامه زهاب 
رضایت داد که دیگر نظارتی در بغداد نداشته باشد. 

نادرشاه البته نپذیرفت و بغداد را مجدداً گرفت. 

به هر حال مقصود من این بود که نویسندة این لوایح 
دانش قابل توجهی از تاریخ ایران و عثمانی دارد و 
از  توانسته است  به خوبی  چون ترکی می دانست 
اطاعات متون و منابع و اسناد ترکی هم برای طرح 
دعاوی خودش و یا رد دعاوی طرف مقابل استفاده 

کند. 

فهرستی از کتاب استخراج کردم به چندین متن 
تاریخی فارسی و ترکی استناد می کند. شرف نامه 
نوشته یک مأمور متوسط الحال دولت ایران است 
که بعداً به دایلی می رود و در خدمت عثمانی ها 
قرار می گیرد. یعنی شرف خان ادریس یک کارگزار 
متوسط الحال ایران است و بعداً می رود به عثمانی ها 
خدمت می کند. از این گونه دادوستدهای کارگزارانی 
که مهاجرت می کردند و فرار می کردند در این دوره 

زیاد بوده. 
تاریخ جهان گشای نادری، تاریخ جودت پاشا، منشآت 
امثال این کتاب ها و مجموعه های  فریدون بیک و 
شواهد و یا سواد مکتوباتی است که هم در زبان 
ترکی و هم در زبان فارسی توسط مرندی استفاده 
می شود برای اینکه بتواند دعاوی طرف مقابل را رد 
کند و جالب تر از همه این است که مرندی برای 
اثبات دعاوی ایران نسبت به دعاوی عثمانی ها نه 
فقط به منابع مکتوب که به منابع شفاهی نیز استناد 
می کند. در جاهایی می گوید به انعنات اکراد محل 
یعنی تاریخ شفاهی یعنی گفتمان و بیانات سران 
خاندان های کردی که در منطقه هستند یا سران 
ایاات و عشایری که در غرب ایران هستند.  برای 
اثبات مثاً حاکمیت ایران در یک محل سنگ قبرها 
را مستند قرار می دهد. خیلی برای من جالب بود. 
یک  در  ایران  حاکمیت  اثبات  برای  که  می گوید 
بخوانیم و  باید  را  منطقه مورد اختاف سنگ قبر 
از نوشته های سنگ قبر استفاده کنیم برای اثبات 
حاکمیت ایران اگر سنگ قبر ترکی است، می شود 
این را فهمید که منظورش این است که اگر سنگ 
قبر به ترکی عثمانی نوشته شده پس حتماً آن ده 
یا آن محل برای عثمانی است. اگر به عربی فارسی 
که طبق معمول قبرستان های ما است. برای من خیلی 
جذاب بود این قسمتی که دارد هم به اسناد عثمانی اشاره 
می کند هم به اسناد ایرانی، هم متون تاریخ، هم متون 
حتی  طرف،  دو  حدود  تحدید  رساله های  غیرتاریخی، 
می گوید باید برویم از منابع شفاهی و حتی از سنگ قبرها 
استفاده کنیم. در قرن نوزدهم یکی از مشکات دولت 
ایران برای تعیین حدود همین مسأله ابهام بر سر اِعمال 
حاکمیت بود و به همین دلیل است که تا حدود زیادی 
ما خسارت دیدیم چون نشانه های اِعمال حاکمیت بر یک 

زمین را دولت خیلی تقویت نکرده بود.
به این ترتیب کتاب محب علی خان ناظم الملک نمونه بسیار 
جذابی از فعالیت یک دیپلمات برجستة ایرانی است که تا 
سرحد قابل توجهی وطنش را دوست دارد و می شناسد 
و بر اساس منافع دولت خودش عمل و گفتگو می کند. از 
طرف دیگر نشان دهندة استمرار سنت دیپلماتیک صفویه 
در دوره قاجار است. گرچه در این قسمت دو طرف دو 
رفتار متفاوت دارند. محب علی خان به عهدنامه های دورة 
صفویه به صورت معاهدات عتیقة منسوخه اشاره می کند. 
اما طرف عثمانی البته خیلی اعتقادی به این معاهدات 
عتیقة فسخ شده به عنوان فسخ شده ندارد، بلکه دارد 
از آنها کمک می گیرد برای اینکه بتواند شاهدی بیاورد و 
نمونه ای را در نظر بگیرد و متن ایحه وقتی مرندی دارد 
ادعاها یا تأییدات یا شواهد خودش را ارائه می کند، نشان 
می دهد که یک ذهن منطقی منظم دارد و مطالبی را 
به صورت کاماً تأکید شده برجسته می کند، از آن متن 
عثمانی آن را انتخاب می کند و کوشش می کند بر اساس 
منابع و متون ایرانی و ترکی و عثمانی حقانیت دولت ایران 

را اثبات کند. 
جالب است که نه تنها از مکتوبات بلکه حتی از اصطاحات 
مالیاتی هم برای اثبات اعمال حاکمیت دولت ایران کمک 
می گیرد  در یک جاهایی یک بحثی را طرح می کند به 
عنوان معاملة خاک و باد. از دو اصطاح مالیاتی صحبت 
می کند در این کتاب به اسم خاکی و هوایی و خودش 
توضیح می دهد که منظورش از مالیات خاکیه و مالیات 
هوایی چیست. توضیحش هم این است که عشایری که 
در جایی ممکن بود زراعتی بکنند که غیر از آن زمینی 
بود که معمواً طبق توافق با دولت در اختیار آنها قرار می 
گرفت از این یک مالیاتی باید پرداخت می کردند. اگر این 
مالیات را به صورت جنسی پرداخت می کردند به این نوع 
مالیات می گفتند خاکی و اگر درآمدی از آن زراعت را یا 
بخشی از آن زراعت را به صورت نقدی به دولت پرداخت 

می کردند، هوایی می گفتند. 
خودش بحث می کند که حاا معامله خاک و باد را باید در 
دیپلماسی در نظر بگیریم و بر اساس نوع پرداخت مالیات 
خاکی یا هوایی تعیین کنیم که حاا این رعیت عثمانی 

است یا رعیت دولت ایران است. 
وقتی مرز ایران و عثمانی کشیده شد یک مشکلی پیدا 
شد. مشکل این بود که بعضی از رعایای ایران این طرف 

جنگ مرز و مرز جنگ
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب »ماحظات و محاکمات« تصحیح دکتر نصراه صالحی

مرز زمین داشتند و همین طور حاا آنهایی که آن طرف قرار گرفته بودند، 
رعیت عثمانی شده بود، این طرف زمین داشتند. این مشکل به طور کلی 

در تمام این دوران تحدید حدود پیدا شد. 
مرندی همین موضوع را برجسته می کند مرندی می آید عرف پرداخت 
مالیات را در نظر می گیرد و می گوید حتی آنهایی که در طرف عثمانی 
قرار گرفتند اما زمین برای ایرانیان بود محصولی که آن طرف به عمل 
می آمد حاا مالیاتش به یک شیوه خاصی پرداخت می شد، زمین مال 
ایرانی بود اما درآمدش بخشی از آن به ایران تعلق می گرفت. بقیه اش به 

پادشاه سپرده می شد یا پرداخت می شد. 
درس نامه  یک  می آید  نظر  به  مرندی  محاکمات  و  ماحظات  کتاب 
دیپلماسی است. شاید این امکان را این نوع از متون فراهم می کنند 
که تکنیک های مذاکرات دیپلماتیک دوره های مختلف در آنها بررسی 
شود.  از منظر درس نامه دیپلماتیک اهمیت دارد. نه اینکه الزاماً اان مورد 
استفاده قرار بگیرد. اگرچه اشکالی ندارد مورد استفاده قرار بگیرد، چون 
یک تجربه دیپلماتیکی است. در این کتاب می شود رد و پای خصایل و 
ویژگی های دیپلماتیک برجسته که باید آنها را داشته باشد تا منافع کشور 

خودش را تأمین کند پیدا کرد.
دکتر گودرز رشتیانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سخنران 
بعدی این نشست نیز در ادامه اظهار داشت: بحثی مطرح است که چرا 
ما در تاریخ خودمان و در منابعی که استفاده می کنیم عمدتاً به منابع 
تاریخی متکی هستیم و چرا با وجود این قدرتمندی دولت های ایران 
در دوره صفویه و تشکیات منظم و تولید سندها روزانه و ماهانه چرا ما 
در آرشیوهای شخصی و دولتی دچار فقر هستیم و اگر مقایسه کنیم با 
همسایه مان ترکیه یا روسیه و کشورهای دیگر این یک پرسش اساسی 
است. از طرف دیگر پیشینه ضعیفی در حوزه مطالعه های مرزی مربوط 
به ایران و عثمانی و سایر موضوعات هم وجود دارد. گرچه ما نهاد علمی 
جوان داریم که چند دهه بیشتر نیست. شاید یک بخش مربوط به این 
است که رساله های دانشجویی خوبی نوشته می شود ولی در کتابخانه ها 
محصور می شوند و جامعه علمی خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه هم 

اطاعاتی از آن پیدا نمی کنند، که خیلی می تواند راهگشا باشند. 
در سال 191۶ یعنی یک سال بعد از این تمام شدن کار کمیسیون ایران 
و روسیه از وزارت خارجه روسیه یک کتابی به صورت داخلی و محلی 
منتشر شد که نیمی از این کتاب در مورد کار همین کمیسیون و تاریخ 
شکل گیری عثمانی و ایران است. چیزی که ربط مستقیم به روسیه ندارد. 
درست است که ما از نظر پیشینه پژوهی و از نظر اسناد متأسفانه ضعیف 
هستیم و چیز زیادی به ما ارث نرسیده اما مجموعه منشآتی تقریباً از 
دوره قبل ایلخانی حتی از دوره خوارزمشاهیان به بعد، داریم که رونویسی 
شده از اسناد اصل هستند و همین گونه به دامنة اینها افزوده شده است. 
وضع ما این از این جهت خوب است. یعنی بخشی از فقدان داده ها و 
اطاعاتی که به خاطر نداشتن سند از آن رنج می بریم با مجموعه منشآتی 

مرتفع می شود. 
نکته دوم اینکه فکر می کنم آرشیو مینورسکی می تواند پنجره جدیدی را 
در حوزه مطالعات مربوط به همین شکل گیری مرزهای ایران و عثمانی 
برای ما بگشاید به خصوص توجه کنیم که ایشان نماینده امپراتور روسیه 
بود در 1911 تا 1914 و با ابتکار و اصرار ایشان 4۸ ساعت قبل از جنگ 
جهانی اول کار کمیسیون تمام شد و یک مسافت دو هزار کیلومتری از 
فاو تا آرارات راهپیمایی کردند و این مسیر مرزی را مشخص کردند که در 
بعضی از منابع ما این به خط مینورسکی معروف شد که به خاطر اشراف 
جغرافیایی که ایشان داشتند. ایشان که بعد از مرگ به پترزبورگ منتقل 
شده حدود ۸5 پرونده با همین عنوان اختصاصی تحدید مرزهای فعالیت 

مینورسکی نگهداری می شود. مجموعاً بیش از 11 هزار برگ است. 
کتاب ماحظات و محاکمات نشان می دهد دولت قاجار برخاف تصور 

معمول از اوضاع منطقه ای و جهانی خیلی باخبر بوده است. 
تعیین کمیسیون و اینکه با درخواست و اصرار ایران است مسأله تعیین 
مرز با عثمانی با کمیسیون چهارجانبه با ورود دو دولت خارجی انجام 
می شود که عثمانی در همه مراحل با شکل گیری این کمیسیون مخالف 
بود، نشان می دهد که ایرانی ها چقدر آگاهی داشتند که یک مسأله دو 
طرفه را تبدیل به یک مسأله جهانی کنند و از این رقابت های منطقه ای و 
جهانی به نفع خودشان در مذاکرات  استفاده کنند. در کنگره برلن هست 
که بند شصت و شصت و یکم که خیلی طوانی بود تأیید می شود. بسیار 
موضوع جالبی است که کنگره برلن که اساساً ربط مستقیم به ایران ندارد 
و موضوع بالکان و تقسیم میراث عثمانی  است، تاشی که میرزا ملکم 

خان کرد تا این بند تصحیح شود و قطور به ایران برگردد. 
نکته دیگر دولت عثمانی در این مذاکرات به چه نحو شایسته و جالبی از 
پشتوانة علمی استفاده می کرد و سفارش داده بود که این دو مأمورشان، 
هم درویش پاشا و هم خورشیدپاشا مستند کتاب بنویسند در تأیید 
ادعاهایی که انجام می دادند. اگر ما یک قهرمان مثل محب علی خان 
نداشتیم که مستند اینها را نقد کرد آیا سرنوشتی که اان در تعیین مرزها 

داشتیم همین بود که هست، که یقیناً این طور نبود. 
آقای دکتر صالحی اشاره می کنند که این کتاب یک نقد تاریخی و محب 
علی خان پیشتاز نقد تاریخی در ایران حساب می شود که همین گونه 
است و شاید بشود اضافه کرد عاوه بر نقد پیش گام یک نوع تاریخ نگاری 
مدرن و جدید در ایران هم هست؛ در دورة اوایل ناصری از سنگ قبرها 
و سکه ها و مالیات در جهت اثبات ادعای تاریخی استفاده می کند که 

حداقل از منابع و کتاب های قبلی ما این سابقه وجود ندارد. 
محب علی خان زادة همان منطقه سر پل ذهاب است. اسم محلی، 
تلفظ کردی است. یک رود خیلی کوچک هم، خیلی دقیق در اینجا 
ذکر شده، چرا که اطاعات جاشناسی که داده می شود، اسم چند طایفه 
که آنجا برده می شود خیلی دقیق است. به نظرم سه عامل در تثبیت و 
حفظ کل مرزهای ایران نقش اساسی داشتند. مورد اول حالت تدافعی و 
سیاست های دفاعی دولت های ایرانی بوده و بعضی وقت ها سیاست های 
تهاجمی که با گفتگو و بستن عهدنامه با سیاست زمین سوختة جنگ، 
مرزها را حفظ می کردند. عامل دوم که سیاست خیلی مؤثری بود اینکه 
مثاً در حوزه قفقاز از طریق واگذاری مناطق محلی به خاندان های بومی 
همان جاها، گرجستان و ارمنستان و بخش هایی از منطقه آذربایجان و 
کردستان، دولت صفوی تقریباً اختیار مطلق می داد به حاکمان محلی و 
به آنها اعتماد کاملی داشت و اتفاقاً اینها خیلی بهتر از مأموران اعزامی از 

جاهای دیگر می توانستند این مرزها را حفظ کنند. 
عامل سوم هم مانایی ایران و تثبیت ایران گذشته از آن قدرت شمشیر و 
این سیاست مرزبانی مدیون قدرت میرزائیان ایرانی و قدرت دیپلماسی و 
چانه زنی ایرانی است در جایی که ما قدرت نظامی را از دست داده بودیم. 
خاندان های محلی مان توان دفاع نداشتند ولی با ابزار گفتگو و دیپلماسی 

توانستند مرزها را حفظ کند و این گونه به نسل ما تحویل بدهند. 
فقط یک سؤال از دکتر صالحی در کتاب محب علی خان یک دیدگاه 
منفی و نه چندان مثبت به عهدنامه زهاب دارد. آقای دکتر صفت گل 
فرمودند عهدنامه زهاب پایه بود. یعنی مبنای شکل گیری مرزهای ایران 
در دوره قاجار و حتی بعدش در دوره پهلوی که یک مقداری تفاوت 
می کند، مکرر می گوید عهدنامه فسخ شده، منسوخ شده، معلوم الحال، 

این عبارت برای عهدنامه زهاب ناشی از چیست؟ 

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی اعام کرد: روز جمعه، 
2۸ اردیبهشت مصادف با روز جهانی موزه ها بازدید از همه ی موزه ها 
و محوطه های ملی و جهانی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری رایگان است.

وی با بیان این که فقط در روز جهانی موزه این تسهیات در نظر 
گرفته شده است، اظهارکرد: هر نوع تخفیف یا تسهیات دیگری برای بازدید از موزه ها و 
محوطه های تاریخی در دیگر روزهای هفته میراث فرهنگی ارائه نمی شود و فعالیت موزه ها 
روال عادی خود را دارند.

وی همچنین از رایگان بودن »لوور شعبه تهران« در موزه ملی ایران خبر داد و افزود:  
قاعدتا عملکرد نمایشگاه های موزه ای نسبت به بازدید از موزه ها در چنین مناسبت هایی در 
همه دنیا متفاوت است. با این وجود »لوور کوچک« نیز در این روز رایگان است.

 میرجال الدین کزازی زبان را آیینه تمام نمای فرهنگ دانست 
و اظهار کرد: برای حفظ زبان و گویش ها نخست باید پژوهندگان 

در این حوزه اقدام به ثبت و انتشار فرهنگ گویش ها کرده، 
سپس زبان شناسان و ریشه شناسان بر پایه این فرهنگ اقدام به 
پژوهش های عمیق تر و واکاوانه در زبان کنند. وی با بیان اینکه 

اقدامات انجام گرفته برای حفظ زبان و گویش ها در کشور تا نقطه مطلوب فاصله 
زیادی دارد، اظهار کرد: در زبان و گویش های شناخته شده تر، اگرچه پژوهش هایی 
انجام شده اما در بسیاری موارد بخصوص در گویش ها باید گفت به دلیل نبود خط 

نوشتاری رو به نابودی رفته اند.  به گزارش ایرنا، نخستین همایش ملی زبان، ادبیات و 
فرهنگ بختیاری با حضور پژوهشگران و اساتید حوزه زبان و ادبیات پارسی در مجتمع 

اله شهرکرد برگزار شد.

۲۸ اردیبهشت 
موزه ها را رایگان ببینید

پژوهش در فرهنگ واژگان ضامن 
بقای زبان و گویش هاست

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
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ایرانشهر

مرندی در این کتاب به نوظهور بودن 
و  ایران  دولت عثمانی در جوار دولت 
قدمت ایران به عنوان یک دولت اشاره 
می کند. آن وقت بیشتر سرزمین های 
و  بین النهرین  حوزة  و  زاگرس  غرب 
عنوان  به  حلب  نزدیکی  تا  را  فرات 
سرزمین های منتزعة متصرفه ارزیابی 
می کند. یعنی به باور او به عنوان یک 
دیپلمات مرز ایران دوره قبل از ظهور 
دولت عثمانی، غرب فرات است و حاا 
تحت اقتضائات بعدی قرن دهم هجری 
محدود  کم کم  ایرانی  سرزمین  این 
زاگرس  غرب  به  سر  آخر  می شود 
در  را  این  خان  محب علی  می رسد. 
تمام مدعیات خودش به طرف عثمانی 
که  می گوید  او  به  و  می کند  گوشزد 
است.  نوظهوری  دولت  عثمانی  دولت 
قبل از اینکه دولت عثمانی شکل بگیرد 
و تشکیل شود دولتی به نام دولت ایران 

مرزش نزدیکی حلب بود



هفت

جواد رنجبر درخشی لر؛ فعال اجتماعی - فرهنگی تبریزی در شبکه های اجتماعی و در واکنش به 
مصاحبه یکی از اعضای شورای شهر تبریز که از انتقال پیکر ستارخان از شاه عبدالعظیم شهر ری به تبریز 

خبر داده بود نوشت:
ستارخان بزرگ سردار ملی است. ستارخان بزرگ سردار مشروطه ایران است. ستارخان نخستین سردار 
ایرانی است که برای مشروطه، عدالت و ملت جنگیده است، نه برای قدرت و نه برای قبیله و نه برای 

ثروت.   این نابغه بزرگ نظامی متعلق به تمام ملت ایران است و بودن آرامگاهش در شهرری نشانه ای از تاریخ معاصر ایران 
است که طبیعتا جابجایی آن تحریف تاریخ است.  بهتر نیست شورای شهر تبریز به امور شهر برسد و از تبلیغات و شعار و 

خودنمایی دست بردارد؟ 
 بهتر نیست به جای انتقال استخوان های ستارخان فکری به حال قبر باقرخان، ساار ملی، بشود؟ هنوز یادمان نرفته برپایی 
نمایشگاه کفش در جوار آرامگاه آن مرد بزرگ!  و بهتر نیست شورا و شهرداری فکری به حال بزرگداشت و تجلیل از ستارخان 

و وارثان فکری و نسلی او بکنند؟

نمی گذاریم دست ناپاک
 به مزار ستارخان برسد

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال سوم  شماره 20  8 صفحه

اشاره: این مقاله چند سال پیش در یکی از نشریات]1[ به قلم مرحوم  میرهدایت 
حصاری منتشر شده است و جهت اطاع خوانندگان محترم از شیوه های 
جعل و تاریخ سازی های دروغینی که این روزها متداول شده است و جناب 

محمدزاده صدیق)دوزگون( از سردمداران آن هستند بازنشر می شود.   
اخيراً كتابي تحت عنوان »قارا مجموعه« از طرف آقاي دكتر حسين صديق 
)محمدزاده( از چاپ درآمده است كه بسيار مسأله انگيز است. عده اي از دوستان 
نيز به گمان اينكه اين همان كتاب معروف »قارا مجموعه« منسوب به »شيخ 
صفي الدين اردبيلي« است كه محمدعلي خان تربيت در اثر خود »دانشمندان 
آذربايجان« به نقل از »غريبي« به وجود آن اشاره نموده و افزوده است كه 
از اين كتاب تنها يك نسخه در خزانه پادشاهان صفوي بوده است.]2[ لذا با 

شتاب زدگي تمام اين كشف به اصطاح بزرگ را به ايشان تبريك گفته اند.
در صورتي كه خود آقاي صديق در كتابش )ص12۶( به صراحت 
مي گويد كه احتمااً كتابي به اين نام از طرف شيخ صفي الدين اردبيلي 
نوشته شده، ولي به دست ما نرسيده است. بدين ترتيب صحبت از 
كشف كردن و تبريك گفتن آن كشف به اصطاح بزرگ، به هيچ وجه 

موردي ندارد.
من با آقاي دكتر صديق سال هاست كه آشنايي دارم. ايشان  چندين 
كتاب و مجله تاكنون منتشر ساخته و مقاات زيادي به فارسي و 
تركي نوشته است. ولي اين همه دليل نمي شود كه كتاب اخير وي 
در معرض نقد بي طرفانه قرار نگيرد. زيرا روشنگري در اين مسأله 
يك وظيفه به شمار مي آيد كه نپرداختن به آن و عدم رفع شبهه از 
آن، گناهي بزرگ و نابخشودني خواهد بود. از آنجايي كه خود او نيز 
به هيچ وجه مدعي كشف آن اثر معروف )كه مثل عنقا نامش هست و 
خودش نيست( نمي باشد، لذا قاعدتاً نبايد از اين توضيحات بي غرضانه 
رنجشي به دل بگيرند. زيرا آگاهاندن هم وطنان و پژوهشگران از اينكه 
اين كتاب به هيچ وجه آن اثر معروف شيخ صفي الدين اردبيلي نيست، 

امري واجب و بايسته است.
در حقيقت اين كتاب صرفاً اثري است 
كه خود آقاي صديق تأليف نموده و از 
آنها  همه  كه  طريقتي  كتاب  چندين 
است  نموده  نقل  شده اند،  چاپ  بارها 
و گاه گاهي نيز نام شيخ صفي الدين را 
)چنانكه خواهيم گفت( از طرف خود در 
ابه اي سطور آنها جاي داده است كه در 
متن اصلي موجود نيست. لذا اكنون به 
حكم يك وظيفه ملي به بررسي اين اثر 
و روشنگري درباره آن مي پردازيم. ابتدا 
قبل از پرداختن به متن كتاب، مطالبي 
تا  بيان مي كنيم،  را درباره خود كتاب 

موضوع بيشتر روشن شود. 
اين  كه  معترفند  ايشان  خود  آنكه  با 
اثر معروف شيخ صفي الدين  كتاب آن 
ماه ها  از  اينكه  بر  عاوه  ولي  نيست، 
پيش در مصاحبه هايش در مطبوعات و 
در صحبت هايش در اين باره پروپاگاند 
)تبليغ( مي نموده كه كتاب قارا مجموعه 

را پيدا كرده و به عبارتي كشف كرده و عنقريب آن را منتشر خواهد كرد. 
روي جلد كتاب را نيز طوري تنظيم نموده اند كه هر بيننده با مشاهده نام 
شيخ صفي الدين در باا و عنوان قارا مجموعه ي با خط درشت در زير آن 
تصور خواهد كرد كه اين اثر از شيخ صفي بوده و همان قارا مجموعه كذايي 
است و معني ديگري در ذهن متبادر نمي گردد. توضيح ناشر در صفحه 
آغازين نيز نه تنها رفع شبهه نمي كند بلكه متشبه نيز مي سازد. همان طور 
كه باز خود ايشان گفته اند كتاب گردآوري و نقل مطالب از كتب مختلف 
طريقتي است كه حتي برخي از آنها مانند مزّكي النفوس )ص9۶( و رساله 
كؤنول )ص12۶(... هيچ ربطي به شيخ صفي الدين ندارند، بلكه بعضي اصول 

طريقت اند. )آن هم نه طريقت صفوي(.
مطالب متن در 9 بخش )بؤلوم( تركي و يك پيش گفتار فارسي جاي داده 

شده است.
مؤلف مدعي است كه عنوان »قارا مجموعه« اصطاحي است كه به كتب 
و رسااتي كه ديگران )مريدان( درباره شيخ صفي الدين اردبيلي نوشته اند، 
اطاق مي شده و به عبارت ديگر كتاب مستقلي به اين نام وجود نداشته است. 
مدعي است كه »فاخر- ايز« نويسنده ي اهل تركيه نيز همان نظر را داشته 
است؛ ولي نشاني دقيقي از صفحاتي كه چنين چيزي را نوشته باشد به دست 
نمي دهد. فاخر ايز با استفاده از منابع تركي موجود در كتابخانه هاي تركيه دو 
كتاب به نام هاي »اسكي تورك ادبياتيندا نظم« و »اسكي تورك ادبياتيندا 
نشر« تدوين نموده كه در سال 19۶4 در آنكارا به چاپ رسيده است ولي 
در آن دو اثر چنين ادعايي مشاهده نمي شود از طرفي در هيچ منبع ديگري 
نيز چنين ادعايي ديده نشده است، بلكه برعكس »غريبي« و به نقل از آن 
محمدعلي خان تربيت به صراحت نوشته اند كه آن كتاب اثر شيخ صفي الدين 
اردبيلي است و يك جلد بيشتر هم موجود نبوده كه در خزانه پادشاهان 
صفوي نگهداري مي شده است. غريبي مزبور قسمتي از محتويات آن را نيز در 

تذكره خود نقل كرده است.]3[
به هر حال در صورتي كه چنين اثري وجود داشته، معلوم نيست بعد از 
آنكه سلطان سليم عثماني تبريز را مسخر شد و خزائن و كتابخانه سلطنتي 
شاه اسماعيل اول صفوي را كاً تصاحب كرده و همراه 30 يا 40 هزار نفر 
از هنرمندان و صنعت گران تبريز با خود به پايتخت خود برد و جنگ و 
آشوب هايي كه در آن دوره رخ داد بر سر آن يك جلد كتاب چه آمد. به 

احتمال زياد از بين رفته و اميدي به كشف آن نبايد وجود داشته باشد.
آقاي صديقي در صفحه 12 كتاب خود مي نويسد كه: »متوجه شدم كه قارا 
مجموعه در واقع مجموعه اي بوده كه رساات مربوط به طريقت شيخ صفي، 

نصايح و مناقب او در آن جمع شده است«.
همچنين در صفحه 21 كتاب مي نويسد كه قارا مجموعه)ها( مؤلف خاص 
و تنهايي ندارند! در كل به كتاب هايي اطاق مي شده كه درباره يك مرشد 
جمع آوري مي شده است. در صورتي كه چنين چيزي در هيچ جا ادعا نشده 
و دور از منطق است. زيرا در اين صورت صدها كتابي را كه درباره طريقت 
صفوي نوشته شده است بايد جزو قارا مجموعه شمرده شوند نه كتاب خاص. 
حتي مينورسكي نيز مي نويسد كه شيخ صفي براي ارشاد پيروان خودش 
فرامين و دستوراتي به فارسي و تركي نوشته بود كه آن را قارا مجموعه 
مي خواندند.]4[ به عبارت ديگر اين اثر دستورالعمل هاي طريقتي بوده، نه 

وصف الحال؛ چنانكه شاردن نيز به آن اشاره نموده است.
مطالبي كه در صفحات 25 تا 29 كتاب آمده است، درباره انواع نثر و اماي 
زبان تركي و غيره است كه زائد مي باشد و ربطي به موضوع كتاب ندارد. 
گفتني است آقاي صديق عليرغم دو سمينار اورتوگرافي كه در اين دو سال 

برگزار شده، هنوز هم حرف »اؤ« را مانند گذشته به صورت »ئو« و »هله« را 
به صورت »حله« مي نويسند.

آقاي صديق بدون هيچ دليل و منطقي اشعار قلي بيگ پسر قراخان چركس، 
بيگلربيگي شيروان، را كه معاصر شاه عباس دوم بوده و چهار قرن بعد از شيخ 
صفي الدين مي زيسته و نسخ ديوان او در كتابخانه هاي ملك، مجلس شوراي 
اسامي و دانشگاه تهران موجود است، به نام اشعار تركي شيخ صفي در بخش 
دوم كتاب خود در صفحات 35 تا 41 نقل كرده است. در حالي كه ربطي به 

شيخ صفي ندارند.
جالب اينكه خود ايشان در جلد سوم مجله »يئني يول« كه در چهار شماره در 
سال 13۶2 منتشر نموده همان اشعار را به نام همان شاعر چاپ كرده و اينك 

همان شعرها را در اين كتاب به نام شيخ صفي نقل مي كند.
مسلم است كه تاكنون شعر تركي از شيخ صفي به دست ما نرسيده است. 
تنها سه بند شعر فارسي به نام شيخ صفي در كتاب دانشمندان آذربايجان 
)ص234( مشاهده شده است كه در صفحات 51 و 52 كتاب حاضر نقل 
گرديده، در صورتي كه از آن هم تنها يك بند آن به شيخ صفي منسوب است 
و دو ديگر، از آِن دو شاعر ديگر كه تخلص صفي داشته اند، مي باشد. يك رباعي 
هم در قاموس اعام شمس الدين سامي به نام شيخ صفي آمده است كه مؤلف 

از نقل آن غفلت نموده است. آن رباعي اين است:
»هر گه كه رسي به خلوت يار اي دل

از من برسان سام بسيار اي دل
آنگه خبر از خرابي حالم گو

زنهار اي دل هزار زنهار اي دل«]5[
رساله بويوروق )فرمايشات( نيز كه در بخش پنجم كتاب آمده است همانا 
ترجمه تركي كتاب »صفوه الصفا« اثر توكل بن اسماعيل بن حاجي محمد 
اردبيلي معروف به ابن بزاز اردبيلي است كه ترجمه حال، مكاشفات و مكالمات 
و غيره شيخ از زبان پسرش شيخ صدرالدين است نه اثر شيخ صفي كه بتوان 
آن را قارا مجموعه خواند. اين كتاب در سال 759 هجري قمري تأليف شده 
و در هندوستان و ايران به چاپ رسيده است و نقل قسمتي از آن به هيچ وجه 
نه تازگي دارد و نه ضرورت و در هيچ جا هم گفته نشده است كه صفوه الصفا 

از روي قارا مجموعه نوشته شده است.
بخش پاياني )نهم( كتاب نيز به ترجمه ي تركي صفوه الصفا اختصاص داده 
شده است. مترجم تركي اين اثر محمد كاتب نشاطي شيرازي است. اين 
كتابخانه  در  موجود  نسخه  از  بخش 

ملك برگرفته شده است.]۶[
در بخش 7 و ۸ )از صفحه 95 تا 133( 
تورك  »اسكي  كتاب  از  بخش هايي 
ادبياتيندا نشر« اثر »فاخر- ايز«، كه در 
19۶4 در آنكارا چاپ شده است، نقل 
يعني  آنها  گرديده است كه هر دوي 
»مزكي النفوس« و »رساله كؤنل« شرح 
و  تصوف  و  باورهاي طريقت  و  اصول 
مطالب مربوط به آنهاست. ولي مؤلف 
براي وانمود كردن اينكه اين رساله در 
رابطه با شيخ صفي الدين است؛ جابه جا 
القاب شيخ را در ميان سطور آن جاي 
داده است. در صورتي كه هيچ ربطي به 
وي ندارد و حتي يك بار نيز شيخ و يا 
قارا مجموعه در متن اصلي نيامده است.

مزكي  رساله  كه   7 بخش  در  مثاً 
اول  نام دارد، در آخر صفحه  النفوس 
آن )صفحه9۶( آمده است »اي عزيز! 
بو طريقت فرماني شيخ صفي حضرتلري قدس سره العزيزين سؤزلريدير. بو 
طريقت عروس »مزكي النفوس« آدانيز و اونو اوخو. بيلگيل شيخ حضرتلري 

نه بويورموشدور«؟!
مشاهده  به هيچ وجه چنين چيزي  اصلي )ص70(  متن  در  كه  حالي  در 

نمي شود، بلكه از سوي مؤلف افزوده شده است.
در همان صفحه مؤلف چندين بار تكرار مي كند كه اين رساله جزو قارا 
مجموعه است و از زبان شيخ صفي الدين اردبيلي است. در صورتي كه هيچ 

دليلي براي اين مدعا وجود ندارد.
در صفحه 114 در اول بند سوم به جاي شيخ صافي كه شيخ ديگري است نام 
شيخ صفي الدين اردبيلي را گذاشته است در حالي كه هيچ دليلي وجود ندارد 
كه آن را تحريف نام صفي بدانيم. باز در همان صفحه نام صفي الدين اردبيلي 
را بي هيچ دليلي در پي كلمه »شيخ« اضافه كرده است. همچنين در صفحه 
122 بند آخر، در متن اصلي فقط كلمه »تحقيق« نوشته شده است. مؤلف 
عبارت شيخ صفي حضرتلري را نيز از سوي خودش به آن افزوده است. بدين 
ترتيب مؤلف با افزودن نام شيخ صفي و نام قارا مجموعه در جاهاي مختلف 
عاوه بر اينكه رعايت امانت داري نكرده است، خواسته است كه تعلق رساله را 

به شيخ صفي و در نتيجه به قارا مجموعه القا نمايد.
در صفحه 12۶ رساله ي كؤنول )كه در اصل رساله ابدال قايغوز سوز است(

]7[ را چنين آغاز مي كند:
»شيخ صفي الدين اردبيلي آيدير.« در صورتي كه در متن اصلي چنين چيزي 
مشاهده نمي شود. از همه جالب تر اينكه در صفحه 127 در بند ماقبل آخر 

مي نويسد: »قارا مجموعه« يي الينه آل اؤخو!؟
در حالي كه در متن اصلي چنين چيزي وجود ندارد و اين خاف شرط 

امانت است.
همچنين در صفحه 130 در سطر آخر به جاي »بو قيغوسوز ايتدي« از سوي 
مؤلف جمله ي »شيخ صفي الدين اردبيلي حضرتلري آيتدي« جايگزين شده 
است. بعد از آن هم كلمه »افندي« كه در متن اصلي آمده است در اينجا 
حذف شده است. چون كه افندي را نمي توان به شيخ صفي الدين نسبت داد.

باز جالب تر اينكه در آخر همين رساله )صفحه33( اين مطالب را مي بينيم: 
بويوروق  بويوردو  اردبيلي قدس سره سؤزلري  »سلطان شيخ صفي الدين 
بويوردو... بولمادي«!؟ در صورتي كه در متن اصلي چنين چيزي وجود ندارد.

به هر حال با توجه به محدوديت فضاي روزنامه از بحث بيشتر صرف نظر 
مي نماييم و مجدداً يادآور مي شويم كه اين كتاب همان طور كه مؤلف خود نيز 
اذعان داشته به هيچ وجه قارا مجموعه ي شيخ صفي الدين اردبيلي نيست. قارا 
مجموعه اثر خود شيخ صفي بوده كه براي ارشاد مريدانش نوشته نه سروده ها 
و مناقب مريدان درباره او. اين مختصر برحسب وظيفه براي رفع شبهه نوشته 
شد تا همه چيز روشن و شفاف باشد و بي جهت اخال و تداخل در ادبيات 
زبانمان پيش نيايد. اميد است كه رنجشي در كار نباشد و خادمان فرهنگمان 

مؤيد و منصور باشند.
]1[ نوید آذربایجان، شنبه 19آبان 13۸0سال چهارم شماره 19۶

]2[. دانشمندان آذربايجان، محمدعلي خان تربيت، تبريز، 1314، ص234
]3[. در همان جا

]4[. مينورسكي نام ديگر اين كتاب را قارا جامعه سرالصوفيه خوانده است.
]5[. اين رباعي در كتاب )اشيك من فرق الغاه في العربی(، اثر حامد الصراف، 

بغداد، 1954 آمده است.
]۶[. اين اثر خطي تحت شماره 45۸۶ در كتابخانه ملي نگهداري مي شود.

]7[. در اصل »قايغوز سوز آبدال« رساله کونول

چگونه برای آذربایجان کتاب می سازند

سوری نام زنی است که مردم اردبیل سالهاست 
دختری  عجیب  داستان  شناسند.  می  را  او 
اردبیل  را در  اکنون سالهای پیری  شوریده که 
اردبیلی که دوران  سپری می کند. پسر جوان 
به عنوان معلم سپاه دانش  را  خدمت سربازی 
قزوین  در  الموت  دامنه  روستاهای  از  یکی  در 
می گذارند به سوری وعده ازدواج می دهد اما 
با اتمام دوران سربازی او را رها کرده به اردبیل 
می آید. سوری در پی پسر به اردبیل می آید و 
ناباورانه عشقش را در کنار همسرش می بیند. 
او تصمیم به ماندن می گیرد. هر روز عشق خود را 
از گوشه و کنار می بیند و به همین بسنده می کند. 
چندین دهه از این موضوع می گذرد و هم اکنون 
عاشق و معشوق هر دو پیرند و فرسوده، اما عشق 
در قلب سوری هنوز جوان است او تقریباً هر روز به 
در خانه معشوقش می رود و او را دنبال می کند.

چندین بار خانواده سوری او را به وایت خود 
و  کرده  تابی  بی  سوری  هم  باز  اما  اند  برده 
برای  هم  کمک  با  شهر  مردم  است.  برگشته 
را  سوری  و  کردند  تهیه  مکان  و  جا  سوری 
دانند.  می  از شهر  بخشی  و  اردبیل  اهل  دیگر 
دیگری  عشق  دنبال  به  هرگز  دیگر  سوری 
نگشت و با شرافت زندگی کرد. عاصم اردبیلی 
داستان سوری را اینگونه به نظم کشیده است:

  
 جهنمده بیتن گول

 فلکین قانلی الیندن بیر آتیلمیش یئره اندی،
بیر فاکت آنانین جان شیره سیندن سودون 

 امدی،
بوللو نیسگیل شله سین چیگنینه آلدی

 تای توشوندان دالی قالدی،
 ساری گول مثلی سارالدی

 گونو تک باغری قارالدی
 خان چوبانسیز سئله تاپشیرسین اوزون،

 یوردوموزا بیر سارا گلدی
 بیر وفاسیز یار الیندن یارا گلمز سانا گلدی

 بیر یازیق قیز، جان الیندن جانا گلمز جانا گلدی
کئچه جکده الموت دامنه سیندن بورایا درمانا 

 گلدی
 بیرآدامسیز سوری آدلی، الی باغلی، دیلی باغلی!

 سوری کیم دیر؟
 سوری بیر گول دی جهنمده بیتیبدیر

سوری بیر دامجی دی، گوزدن آخاراق اوزده 
 ایتیبدیر

سوری یول- یولچوسودور، ایری ده یوخ، دوزده 
 ایتیبدیر

 سوری، بیر مرثیه دیر اوخشایاراق سوزده ایتیبدیر
او کونول لرده کی ایتمیش دی ازلدن، اودو 

 گوزدن ده ایتیبدیر
 سوری بیر گوزلری باغلی، اوزو داغلی سوزوداغلی،

 اولوب هاردان هارا باغلی!
 بوشاییب دوغما دیارین، اوموب البته یاریندان

 ال اوزوب هر نه واریندان
قورخماییب، شهریمیزین قیشدا آمانسیز 

 بورانیندان، نه قاریندان
 گزیر آواره تاپا، یاندیریجی دردینه چاره، تاپابیلمیر
 چوخ سئویر عشقی باشیندان آتا، آمما آتا بیلمیر
 اووا باخ آووچی دالینجا قاچیر، آمما چاتا بیلمیر

ایش دونوب، لیلی توشوب چوللره مجنون 
 سوراغیندا

شیرین الده تئشه، داغ پارچااییر فرهاد 
 اوتورموش اوتاغیندا

 تشنه لب قو نئچه گور جان وئری دریا قیراغیندا
گوزده حسرت یئرینی خوشله ییب ابهام 

 دوداغیندا
 وارلیغین سون اثری آز قالیر ایتسین یاناغیندا

سانکی بیر کوزدی بورونموش کوله وارلیق 
 اوجاغیندا

کوزه ریر پیلته کیمین، یاغ توکه نیب دیر 
 چراغیندا

 بوی آتیر رنج باغیندا؛ قوجالیر گنج چاغیندا،
 بیر آدامسیز، سوری آدلی، الی باغلی، دیلی باغلی!

 سوری جان!
 اومما فلکدن، فلکین یوخدو وفاسی،

 نه قدر یوخدو وفاسی، او قدر چوخدو جفاسی،
کوهنه رقاصه کیمین، هر کسه بیر جوردی 

 اداسی،
او آیاقدان دوشه نی، ایستیر آیاقدان ساان 

 اولسون
او تاانمیش اری ایستیر گونو- گوندن تاان 

 اولسون
او آتیلمیشاری ایستیر هامیدان چوخ آتان 

 اولسون
او ساتیلمیشاری ایستیر قول ائدرکن ساتان 

 اولسون
 نئیله مک قورقو بوجوردور

 فلکین نظمی ازلدن اولوب اضدادینه باغلی
 قاراسیز آغار اوانماز،

 دره سیز داغار اوانماز
 اولو سوز ساغار اوانماز

گره ک هر بیر گوزه له بیر دانا چیرکین ده 
 یارانسین،

بیری انسین یئره گوکدن، بیری عرشه 
 اوجاانسین

 بیری چالسین ال آیاق غم دنیزینده،
 بیری ساحیلده سئوینج ایله دایانسین

 بیری ذلت پاازین باشه چکیب یاتسادا آنجاق،
 بیری نین بختی اویانسین

 بیری قویانسادا نعمت لره یئرسیز،
 بیری ده قانه بویانسین

آی آدامسیز سوری آدلی، ساچاریندان دارا 
 باغلی!

نئیله مک ایش بئله گلمیش. چور گلنده گوله 
 گلمیش

فلکین ایری کمانینده اوان اوخ آتیاندا دوزه 
 دگمیش،

 دیلسیزین باغرینی ده لمیش
 ایری قالمیش، دوزو اگمیش

 اونو خوشار بو فلک،
 ائل ساراسین سئللر آپارسین،

بولبول حسرت چکه رک گول ثمرین یئللر 
 آپارسین

 قیسی چوللرده قویوب
 لیلی نی محمللر آپارسین،

خسرووی شیرین ایلن ال اله وئرسین، کئفه 
 دولسون،

 سوری ار سولسادا سولسون،
 بیری باش یولسادا یولسون،

 سیقسا بیر اولدوز اگر اولماسا اولدوزار ایچینده،
 بو سماء ظولمته باتماز

 داش آتان، کول باشی قویموش،
 داشینی اوزگه یه آتماز

 سن یئتیش سون هدفه،
 اوندا فلک مقصده چاتماز،

 داها افسانه یاراتماز
 سوری، ای باشی بالی، زامانین قانلی غزالی
سوری بیر قوش دی خزان آیری سالیبدیر 

 یوواسیندان،
 ال اوزوبدور آتاسیندان،

جوجه دیر حیف اوا سود گورمه ییب اصا 
 آناسیندان

 او زلیخا کیمی یوسف ایی ین آلمیر لباسیندان
 بونا قانع دی تنفس ائله ییر یار هاواسیندا

 درد وئرن درده سالیب آمما خبر یوخ داواسیندان
 آغاییب سیتقایاراق بهره آپارمیر دوعاسیندان
 او بیر آئینه دی رسسام چکیب اوستونه زنگار،

 اوندا یوخ قدرت گفتار،
 اوزو چیرکین، دیلی بیمار،

 گنج وقتینده دل آزار،
 گوره سن کیم دی خطاکار،
گوره سن کیم دی خطاکار!

Society
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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.

زبان  و  توس  پیر خردمند  بزرگداشت  ماه  اردیبهشت   25
فارسی است. فارسی صرفا یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ 
و تمدن جهانی و فراملی است. این زبان جهانی روزگاری از 
چین تا صربستان و از خیوه تا زنگبار حکم زبان مشترک 
و بین المللی داشت و دانستنش بر فرهیختگان و بزرگان 
واجب بود. این موضوع را ذکر خوانش شعر فارسی در چین 
در سفرنامه ابن بطوطه و سرایش اشعار فارسی در صربستان و 
آلبانی تایید می کنند.. به هنگام فوت رودکی پدر شعر پارسی 
حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری در روستای پاژ 
زاده شد او با اثر ارزنده خود هویت ملی ایرانیان را حفظ کرد 
و اجازه نداد تاریخ شکوهمند ایرانیان از خاطرشان فراموش 

شود. کمااینکه خود می گوید:
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
و  اخاق  جوان مردی،  نقش  خود،  شکوهمند  اثر  با  که  او 
ایمان را در بلندای زمان بر تاریخ نشاند و با حکمت و بینش 
گسترده، فرهنگ غنی ایران را تا فراسوی مرزهای خاکی به 
دل عاشقان فرهنگ و هنر نمایان ساخت. فردوسی، از جمله 
معماران فرهنگ و ادب بخش بزرگی از جهان امروز است که 
با هموار ساختن رنجی سی ساله بر خود، توانست اندیشه پویا 
و تصویری زیبا را در همگونی دین و فرهنگ ملی در قالب 
یادگاری هزار ساله، ولی همواره تازه و سودمند باقی گذارد. 
فردوسی برای اظهار هنر خود، زبان ساده ای را به کار برده و 
شاهنامه را شاهکار زمان و بیان ساخته است. پس از اسام و 
با ورود ادبیات عرب به ایران اندک اندک بسیاری از واژگان و 
ترکیب های اصیل فارسی، به دست فراموشی سپرده می شد، 
ولی حکیم توس، با به نظم در آوردن شاهنامه، تا حد زیادی 

جلو این کار را گرفت. از این رو، با اینکه بیش از هزار سال 
از تاریخ نظم شاهنامه می گذرد، امروزه هم زبان این کتاب، 
برای فارسی زبانان قابل فهم است. این، معجزه سادگی زبان 
است که فردوسی آن را به وجود آورد. بسیاری از واژه های 
ساده به کار رفته در شاهنامه، از آفت فراموشی مصون مانده 
است؛ زیرا بیشتر این واژه ها که در ادبیات شاهنامه آمده، بر 
زبان ها جاری گشته و تا امروز باقی است. حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، با شاعران هم عصر خود تفاوت بسیاری داشت. در 
آن زمان، بسیاری از شاعران به ستایش شاهان و درباریان 
سرگرم بودند. در این میان، فردوسی، ستایش گری را پیشه 
خود نساخت. او در شاعری هدف بلندتری داشت و برای 
خویش رسالتی تاریخی قائل بود. به همین دلیل، به صله و 
ستایش نیاز نداشت. بزرگ ترین امتیاز فردوسی این است که 
او شاعری را رسالت می پنداشت و یک دل و یک جهت به 
این کار بزرگ همت گماشت و شاهنامه، ارزشمندترین کتاب 

تاریخی منظوم را از خود به یادگار گذاشت.
دبیرستان فردوسی مدرسه ای تاریخی مربوط به اواخر دوره 
قاجار بوده که در خیابان شریع تبریز واقع شده و در تاریخ 
7 مهر 13۸1 با شماره ثبت ۶175 به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. این مدرسه پس از دبیرستان البرز 
تهران، به عنوان دومین مدرسه قدیمی ایران شناخته می شود.

بر  خورشیدی   1295 ماه  آذر   2۶ در  فردوسی  مدرسه 
اولین  )اعلم الملک(  ادهم  لقمان  عباس  دکتر  اقدامات  اثر 
رئیس فرهنگ آذربایجان بعد از مشروطیت، تأسیس شد. 
دکتر اعلم الملک اولین بار در 1290 خورشیدی( با سمت 
)سپهدار  تنکابنی  خان  محمدولی  همراه  بهداری  ریاست 
اعظم( والی آذربایجان به تبریز آمد و برای کمک به امور 

فرهنگی، »مدرسه فیوضات« را دولتی کرده و ماهانه دو هزار 
ریال کمک خرجی به آن مدرسه اختصاص داد. دکتر اعلم 
الملک نیز به تهران برگشت؛ ولی دو سال بعد به همراهی 
محمدحسن میرزا ولیعهد احمد شاه قاجار به تبریز آمد و 
در صدد تأسیس یک مدرسه دولتی برآمد و برای کمک 
به مدارس ملی حکمت، رشدیه، تمدن، نوبر با جلب نظر 
بازرگانان و اشخاص عاقه مند عوارضی برای کااهای تجارتی 
و امانات پستی و گذرنامه تعیین کرد و در سال 1335 قمری 
)1295 خوشیدی( مدرسه دولتی محمدیه )فردوسی بعدی( 
را به ریاست باقر طلیعه و نظامت میرزا تقی خان رفعت افتتاح 
متوسطه  کاس های  محصلین  فیوضات،  ابوالقاسم  نمود. 
فیوضات را به مدرسه دولتی محمدیه انتقال داد و خود شخصاً 
تدریس درس ریاضیات این مدرسه را بر عهده گرفت و عاوه 
بر وی، طلیعه، تدریس عربی و علی خان ادیب خلوط آشتیانی 
تدریس ادبیات و تاریخ، صالح لقمان ادهم دروس حقوق و 
تعلیمات مدنیه و علی مجیر مولوی درس شیمی و محسن 
رفعت و تقی رفعت تدریس زبان خارجه را به عهده داشتند. 
این مدرسه در سال اول تأسیس با چهار کاس در محله 
سرخاب در ساختمان میرزا موسی خان امین الملک دایر شد. 
سال بعد به خانه های فرمانفرما در محله ششگان منتقل 
شد. مدرسه در سال دوم تأسیس خود، قریب به 100 نفر 
محصل داشت. سپس به تشویق دکتر اعام الملک، مدیران 
مدارس متوسطه، شاگردان خود را به این مدرسه انتقال دادند 
و خود نیز در آنجا به تدریس پرداخت و سال به سال به تعداد 
کاس ها افزوده شد تا در سال 129۸ شمسی یک مدرسه 

شش کاسه کامل گردید.
اولین دسته فارغ التحصیان در خرداد 1299 تعداد هشت نفر 
بودند. در سال 1297 خورشیدی ریاست مدرسه با ابوالقاسم 
فیوضات و نظامت آن با عبداه فریور بود. در سال 1299 
خورشیدی فیوضات به ریاست معارف آذربایجان منصوب 
شد و اسماعیل امیرخیزی معلم ادبیات، ریاست مدرسه را به 
عهده گرفت. در همین سال مدرسه مزبور به حیاط صندوق 
خانه از عمارت حرمخانه )فرمانداری امروزی( انتقال یافت و 
بعدها به نام »مدرسه متوسطه« نامیده شد. سرانجام در سال 

دبیرستان فردوسی تریز
به مناسبت روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی

این نقشه بی نظیر به سال 1172  هجری قمری در دربار عثمانی ترسیم شده 
 است.  د ر پایین این نقشه توضیحی جالب به ترکی عثمانی نوشته شده  که 

ترجمه ی تحت اللفظی آن چنین است:

 ممالک ایران
 پنهان نباشد رود جیحون که از جبال بدخشان سرچشمه گرفته و با جریان به 
غرب و شمال در حدود خوارزم به بحر خزر می ریزد جانب شرق و شمال جیحون 

ممالک عدیده  ایی واقع است که توران نامیده  شده  در غرب و جنوب رودخانه 
مزبور سرزمین های مشخصی که واقع است ایران نامیده  می شود بدین ترتیب در 
این نقشه هدف از رسم و تصویر بالذات حدود قلمرو زمین ایران و ممالکی که در 
گرداگردش واقع شده برای تبیین مرز ها و وسیع کردن نقشه اضافه شده  است 
و اقلیم را اهالی اسام که کثژهم ائه تعالی یوم القیام دو قسم گفته اند حقیقی و 
عرفی، اقلیم حقیقی بر اساس ضابطه و مشخصه خاص معین گردیده  است بدین 
صورت زمین ایران به چند اقلیم تقسیم شده  و اقلیم عرفی هم به یک مرز محدود 
نشده  تنها یک مقدار نواحی و اراضی و باد و قریه هایی شامل بعضی وایات امت 
که با مناسبت عرفی اقلیم نام گرفته اند. آنچه شاهان صفویه از سرزمین ایران و 
توابع آن شمرده  در قبضه تصرف و حاکمیت خود درآورده  اند این نواحی است: 

قندهار،  مکران، سجستان  کرمان،  فارسستان  لرستان،  عراق عجم، خوزستان، 
داغستان،  شروان،  روان،  آذربایجان،  گیان،  مازندران،  خراسان،  زابلستان، 
گرجستان، جزیره  بحرین، سرزمین ایران و در مرز شرقی از اقلیم هند، صورت، 
و تته و کابل و حد شمالی اش طخارستان و بلخ و نهر جیحون و بحر خزر و از 
داغستان بعضی وقت ها کوه  البرز است، مرز غربی اش بحر فارس و ازعراق عرب 
بصره  و بغداد و بعد از آن شهر زول در کردستان، و تا وان ارزالّروم، قارص و بعضی 
اوقات تا گرجستان امتداد یافته است، سالک و مسافت ها، مقیاس با آگاهی های 
معلوم شده  است نقشه هم طبع و تمثیلی و مبادی مباشرت برای اینکه در فن 
جغرافیا نمونه بشود آنچه در رسم سایر نقشه متداول است چشم پوشی گردیده 

از اصحاب گرام تمنای عفو و اغماض خطاها و لغزشها را داریم.
اربعین  اثنی  عالی سنه  ابراهیم عن متفرقکان/ درگاه  الحقیرالفقیر،  ترجمه   من 

ومایه و الف 1142  ه(
نقشه و ترجمه متن برگرفته از: منیژه صدری و رحیم نیکبخت، نقشه ای مهم 
از ایران عصرصفوی موجوددرآرشیو عثمانی،پیام بهارستان، شماره4، تابستان۸۸

ایران در اسناد دولت عثمانی
سرگذشت نیاکان

تاریخ انتشار 
شماره  آینده
شنبه 5 خرداد 97

مثل فردوسی آدمی که خدای
در سخنش آفریده بی همتای

آن که چون او به شعر نابغه نیست
گو خدای سخن مبالغه نیست
آن که آزادگی ازو زاده است

درس میهن پرستی او داده است
آن که ما را داوری آموخت

سرفرازی و سروری آموخت
آن که ما را زبان بسته گشود

پارسی را روان نو بخشود
نام ایران بزرگ کرد و بلند

سزد ایرانیان بدو بالند
تا ز شهنامه در خروش آمد
خون ایرانیان به جوش آمد

زنده کرد از صای و خشوری
روح سربازی و سلحشوری

داد ما را شئون ملی یاد
تا که در ما غرور ملی زاد

ملت ما رهین منت اوست
ملتی گر به جاست، ملت اوست

******
 فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد

 در ایران خوان یغما دید و تازی تُرکتازی کرد

 گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد

 فلک این شیرگیر اهو ،شکار گرگ و تازی کرد

 وطن خواهی در ایران  خانمان  بردوش  شد چندی

 سر گردن  فرازان  را فراز دارها کردند

 که  تا احرار در کار آمدند و کارها کردند

 به  شمشیر و قلم با دشمنان  پیکارها کردند

 نخستین  فتح  و فیروزی نصیب  آل  سامان  شد

 دور آل  سامان  کار این  کشور به  سامان  شد

 گه ان شد که ایرانی سبک خواند گران جانی

 به یاد آرد زبان  و رسم  و آیین  نیاکانی

 دگر ره  مادر ایران  ز نسل  پاک  ایرانی

 مثال  رودکی زایید و اسماعیل  سامانی    

 پدید آمد یکی فرزند فردوسی توسی نام

 سترون  از نظیر آوردن  وی مادر ایام

  چو دید آمیخته  خون عجم با لوث  اهریمن

 به جای خوی افرشته  عیان  آیین  اهریمن

  نژادی خواست  نوسازد ز بیم  انحطاط  ایمن 

 سلحشور و هنرآموز و پاک  آیین  و رویین تن

  پی افکند از سخن  کاخی ز قصر آسمان  برتر

 در آن  جام  جم  و آیینه ی دارا و اسکندر

 به گاه  نیش ، کلک  آتش  آلودش  همه  خنجر

 به گاه  نوش ، نظم  شهد آمیزش  همه  شکر

 چو از شهنامه ،فردوسی چو رعدی درخروش  آمد

 به  تن  ایرانیان  را خون ملیت به جوش  آمد

  زبان پارسی گویا شد و تازی خموش  آمد

 ز کنج  خلوت  دل  اهرمن  رفت  و سروش  آمد

 به  میدان  دلیری تاختی بوالفارسی کردی

 کسی با بیکسان  در روزگار ناکسی کردی

 چه  زحمت ها به  جان  هموار در آن  سال  سی کردی

 به  قول  خویشتن  زنده  عجم  زان  پارسی کردی

 عجم  تا زنده  باشد نام  تو ورد زبان  دارد

به  جان  منت پذیر توست  این جان  تا که  جان  

ملت ما رهین 
منت اوست

فردوسی از زبان استاد 
محمدحسین شهریار

درشبکه های تلگرام، توئیتر و اینستاگرام به ما بپیوندید

@vatanyoli

پیشنهاد نام کودک

همراهی

وطن یولی نشریه ای کاما مستقل فرهنگی است که با تاش 
جمعی از یاران و با همراهی شما مخاطبان گرامی  چاپ می شود 
و 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  5892۱0۱۱06547694 به نام داود دشتبانی

کارینا دشتبانی زادروز 1۸ فروردین 1397

کارینا در کشورهای مختلفی به عنوان نام فرزند به کار می رود و در زبان های مختلف نیز معنای 
گوناگونی دارد. کارینا نام اتین متداولی است و در ایتالیایی به معنی زیباست در ژاپنی معنی 
مهربان می دهد و در زبان هندی نیز به معنی گل، خالص و بیگناه است. کارینا در هند از اسامی 
متداول دخترانه است. اما کلمه کارینا دارای ریشۀ مشخص ایرانی است و معنای ویژۀ خود را 

دارد و در سال های اخیر به عنوان نام فرزند رواج پیدا کرده است. 
کارینا در دوران پیش از اسام نام چهارمین سرزمین از سرزمین های تابعۀ پارت بوده که 
به روایت گوت شمید )مورخ و خاورشناس آلمانی در سدۀ نوزدهم( احتمااً می بایست در 
حوالی نهاوند بوده باشد. نام کهن منطقۀ »کرند« در دامنه دااهو کرمانشاه نیز کارینا دانسته 
شده که در گذر زمان به کرند تغییر نام داده است. کارینا در اوستا نیز نام سرزمینی با باغ ها و 

رودخانه های بسیار است. 
نام کارینا به احتمال بسیار بر پایۀ ریشه های زبان شناختی با نام »کارِن« هم خانواده است. کارن 
نام پسر کاوۀ آهنگر و سپهدار ارتش ایران از زمان شاهنشاهی فریدون تا کی قباد بوده که به 
داوری و رزم آوری شهرت داشته است. واژۀ کارِن مرکب از واژۀ »کار« به معنی پیکار و رزم و 
پسونِد نسبِت »اِن« یا همان »ین« ساخته شده است. کارِن نام کسی است که منسوب به رزم 
و پیکار و کارزار است و جنگجو تلقی می شود. بر همین اساس، کارن به معنای دلیر و شجاع و 
جنگجو است و کارینا که صورت دیگر همان »کارِنا« است صورت دخترانۀ »کارن« و به معنای 

دختر شجاع و دلیر است. عاوه بر این برخی کارینا را به معنای پاک و خالص نیز دانسته اند.

کارینا

  بنای دبیرستان فردوسی تبریز / پایه گذاری ۱295ه.ش

1313 دبیرستان فردوسی به غیر از سه کاس دوره اول، دارای 
شش کاس دوره دوم دبیرستان بود. 

از دانش آموختگان برجسته این مدرسه می توان به اشخاص زیر 
اشاره کرد

غامعلی رعدی آذرخشی
پروفسور فرید پدر علم جغرافی ایران

دکتر سید محمدحسین مبین، پدر جذامیان ایران

عباس علوی استاد و پژوهشگر برجسته دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
استاد محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار

یحیی آرین پور
شهرام دبیری اسکوئی، رئیس شورای شهر تبریز

 ساموئل خاچیکیان بنیانگذار سینمای وحشت در ایران
ا شهداء انقاب اسامی و۸سال دفاع مقدس دبیرستان فردوسی و 

خاطرات و وصیت نامه های ان ها نیز موجود است.


