
آنچه به کس نتوان گفت

ــن  ــزاری یازدهمی ــی برگ ــا نزدیک ــته ب ــای گذش ماه ه
ــی از  ــامی برخ ــورای اس ــس ش ــات مجل دوره انتخاب
نماینــدگان کنونــی مجلــس کــه ســودای حضــور مجدد 
ــی  ــان از اقدام ــا کارنامه ش ــد ام ــت را دارن ــه مل در خان
ــی  ــع مشــکات اصل ــت و رف ــوق مل ــاق حق ــرای احق ب
جامعــه ایــران تهــی اســت دســت بــه دامــان تحریــک 
ــده اند  ــان ش ــای انتخابیه ش ــی حوزه ه ــات محل احساس
و بــا نطق هــای پرشــور و شــعارهای بی پشــتوانه تــاش 
دارنــد آب رفتــه را بــه جــوی برگرداننــد. ایــن تشــنگان 
کرســی های مجلــس در ایــن مســیر از هیــچ سفســطه 
ــا ندارنــد و بــه هــر آنچــه کــه  و مغلطــه و بلبشــویی اب
بتوانــد اذهــان مــردم را از تهــی بــودن کارنامه آنــان دور 
ــار  ــور انتخــاب مجددشــان را گــرم  و در غب ــش تن و آت
ــر کنــد  ــر خــر مــراد نزدیک ت ــان را ب ایــن آشــفتگی آن
دســت می آویزنــد. اخــاق و منافــع عمومــی نخســتین 

قربانیــان ایــن جنــگ قــدرت هســتند.
موضــوع آمــوزش زبان هــای محلــی یــا آنچنــان 
ــوان  ــردن آن عن ــی تر ک ــرای احساس ــان ب ــه مدعی ک
ــه  ــوزش ب ــا آم ــادری ی ــان م ــوزش زب ــد آم می کنن
زبــان مــادری یکــی از ایــن دســتاویزهای آتش افــروزی 
ــان محلــی  ــه زب ــی ب اســت. طبیعتــاً همــه اقــوام ایران
ــکل  ــه ش ــز ب ــه نی ــن عاق ــد و ای ــه دارن ــود عاق خ
طبیعــی همــراه با تعصــب و زمینه ای احساســی اســت. 
نامزدهــای انتخابــات مجلــس پیــش رو نیــز بــا آگاهــی 
از ایــن عاقــه و بــا تاختــن به زبــان ملی و همبســتگی 
اجتماعــی و دمیــدن در آتــش ایــن تعصب هــای 
ــاس  ــن احس ــان ای ــد از صاحب ــاش می کنن ــی ت محل
و عاقــه هــواداران متعصبــی بــرای خودشــان دســت و 
پــا کننــد کــه قــرار اســت حقــوق پایمــال شــده زبــان 
مــادری را از نامــادری بســتانند! در هفته هــای گذشــته 
طرحــی بــا عنــوان آمــوزش زبــان مــادری بــا امضــای 
حــدود 140 نماینــده مجلــس تقدیــم هیــات رئیســه 
ــت  ــخص اس ــه مش ــه ک ــت آنگون ــده اس ــس ش مجل
ــهرهای دو و  ــه ش ــدگان هم ــا نماین ــدد تقریب ــن ع ای
ــدود  ــی ح ــود یعن ــامل می ش ــران را ش ــه ای چندزبان
ــن طــرح همــراه  ــا ای ــس ب ــدگان مجل نیمــی از نماین
ــرمقاله های  ــز در س ــًا نی ــه قب ــان ک ــتند. همچن هس
نشــریه وطن یولــی نوشــته ام از مدافعــان اجــرای اصــل 
15 قانــون اساســی هســتم و توصیــه کــرده ام »دولــت 
ــه دور  ــق و ب ــزی دقی ــدار و برنامه ری ــا اقت ــتی ب بایس
ــه  ــت هم ــی و رعای ــس از بررس ــی و پ از هیجان زدگ
ــر فرهنــگ بومــی  جوانــب و تدویــن متــون مبتنــی ب
ــد. شــیوه  ــدام نمای ــه اق ــه ایجــاد کاس هــای دوزبان ب

ــای  ــان و فرهنگ ه ــر زب ــه ب ــرح تکی ــن ط ــرای ای اج
ــی  ــه واردات ــی و طــرد فرهنگ هــای بیگان ــی ایران محل
مــورد توجــه جریان هــای قومگراســت ... در واقــع اگــر 
ــم  ــم خواهی ــی بروی ــای محل ــراغ زبان ه ــا س ــود م خ
ــکافی  ــی آن را ش ــمن از روی نادان ــه دش ــد آن چ دی
بــرای ضربــه قلمــداد می کنــد ریشــه عمیــق و 
ــه کــرد  ــه آن تکی ــوان ب مســتحکمی اســت کــه می ت
ــنبه 21  ــماره 12، ش ــی، ش ــرد.« )وطن یول ــره ب و به
ــود  ــم ار ب ــوان »درس معل ــا عن ــرداد96، ســرمقاله ب م
زمزمــه محبتــی«( البتــه در ســرمقاله دیگــری اشــاره 
کــرده ام کــه: »قوم گرایــان عمومــاً »آمــوزش بــه 
ــراد  ــی م ــون اساس ــل 15 قان ــادری« را از اص ــان م زب
می کننــد کــه کامــًا خــاف ایــن اصــل قانونــی 
اســت و بــه معنــای حــذف زبــان فارســی از مــدارس و 
تبدیــل زبــان رســمی بــه زبانــی بیگانــه و درجــه دوم 
اســت کــه اهــداف سیاســی تفرقــه افکنانــه آن روشــن 
ــوزش  ــادری« و »آم ــان م ــوزش زب ــان »آم ــت. می اس
بــه زبــان مــادری« نیــز بســیار بیشــتر از یــک »بــه« 
ــوزش  ــون اساســی از آم ــا قان ــه اســت ام ــاده فاصل س
بــان نیــز یــاد نکــرده و تنهــا بحــث تدریــس ادبیــات 
ــنبه  ــماره 7، یکش ــی، ش ــت.« .« )وطن یول ــی اس محل
ــان؟  ــا عنــوان »کــدام زب یکــم اســفند95، ســرمقاله ب
کــدام آمــوزش؟«( همچنــان کــه در ایــن دو ســرمقاله 
اشــاره کــرده ام »آمــوزش بــه زبــان مــادری« طرحــی 
خــاف اصــل 15 قانــون اساســی و نخســتین گام برای 
تجزیــه عملــی ایــران اســت و بــا واقعیــات اجتماعــی و 

ــران همخــوان نیســت. تاریخــی ای
اکثــر کشــورهای جهــان بــا موضــوع چندزبانگــی مواجه 
ــه  ــه هم ــتند ک ــورهایی هس ــدود کش ــتند و مع هس
ــی  ــی و محل ــد مل ــان واح ــک زب ــهروندانش دارای ی ش
ــاس  ــز براس ــورها نی ــن کش ــدام از ای ــر ک ــتند و ه هس
جغرافیایــی  و  فرهنگــی  و  تاریخــی  ویژگی هــای 
شــیوه های گوناگونــی را بــرای مدیریــت زبانــی در 
پیــش گرفته انــد؛ از پذیــرش چنــد زبــان رســمی 
ــان رســمی و رســمیت  ــا تــک زب ــا تــک زبانگــی و ی ت
ســایر زبان هــا در محــدوده جغرافیایــی همــان زبــان و 
ــه کــه اســتاد شــهریار نیــز  شــیوه های دیگــر. همانگون
ــاد  ــه ی ــان، کمتــر ب ــا یــک زب ــی ب ســروده اســت »ملّت
آرد زمــان« و بــر همیــن اســاس نیــز شــرایط ایــران از 
ــژه و منحصــر بفــردی نیســت  ایــن جهــت شــرایط وی
امــا همانگونــه کــه اشــاره شــده ویژگی هــای تاریخــی و 
فرهنگــی هــر جامعــه ای منحصــر بفــرد اســت و نســخه 

ایرانــی نیــز منحصــر بــه خــود ایــران بــوده و بایســتی 
باشــد.

چرا اکنون؟
نخســتین پرســش از گوینــدگان و ارائه کننــدگان چنین 
طرح هایــی ایــن اســت کــه چــرا ماه هــای پایانــی دوران 
ــرای تحقــق  نمایندگــی ایشــان کــه فرصــت اندکــی ب
چنیــن طــرح پیچیــده ای فراهــم اســت را بــرای ارائــه 
ــات  ــام انتخاب ــی ای ــا نزدیک ــد؟ آی ــاب کرده ان آن انتخ
دوره آینــده مجلــس دلیــل چنیــن تاشــی نیســت؟ آیا 
ــن مســئولیت  ــود از همــان ماه هــای آغازی شایســته نب
نمایندگــی و بــدور از عجلــه و بــا کار کارشناســی دقیــق 
و در تعامــل بــا کارشناســان وزارت خانــه هــای مرتبــط 
هــم چــون وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارتخانــه علوم، 
ــاد  ــگ و ارش ــه فرهن ــاوری و وزارتخان ــات و فن تحقیق
ــد؟  ــوع می زدن ــن موض ــرح ای ــه ط ــت ب ــامی دس اس
ــس  ــر مجل ــده از عم ــی مان ــدک باق ــدت ان ــن م در ای
دهــم آیــا امــکان بررســی ابعــاد اجرایــی ایــن طــرح از 
ــن طــرح و  قبیــل پیــش بینــی هزینه هــای اجــرای ای
گنجانــدن آن در بودجــه عمومــی دولــت وجــود دارد؟ 
اساســاً بــا توجــه بــه کمبــود بودجــه دولــت و بــه طــور 
خــاص وزارت آمــوزش و پــرورش هزینه هــای احتمالــی 
ایــن طــرح از کــدام محــل تامیــن خواهد شــد؟ طراحان 
ــال از دوران  ــه س ــت س ــود گذش ــا وج ــرح -ب ــن ط ای
نمایندگــی شــان- حتمــا از ایــن محدودیــت اجرایــی و 
قانونــی مطلــع هســتند و می داننــد هــر طــرح اجرایــی 
کــه بــار هزینــه ای را بــر دولــت تحمیــل کنــد نیازمنــد 
ــص بودجــه ان اســت  مشــخص نمــودن محــل تخصی
ــه  ــعه و بودج ــای توس ــه ه ــد در برنام ــتر بای ــه پیش ک
ــه  ــال ک ــد و ح ــده باش ــی ش ــت پیش بین ــاانه دول س
ــود  ــه خ ــود ب ــه خ ــورت نگرفت ــی ص ــن پیش بین چنی
طــرح ارائــه شــده غیراجرایــی و نمایشــی اســت؛ بــا این 
ــد.  ــه آن پرداخته ان ــه ارائ وجــود طراحــان ایــن طــرح ب
آیــا همیــن نکتــه بــه خوبــی نشــانگر نیــات نمایشــی و 

انتخاباتــی طراحــان ایــن طــرح نیســت؟

فارسی زبان قومی نیست
ــک  ــاص ی ــان خ ــخ زب ــی تاری ــه گواه ــی ب ــان فارس زب
قــوم و گــروه و منطقــه بخصــوص از ایــران نبوده اســت. 
کهن تریــن گزارشــی کــه در بــاره زبــان فارســی داریــم 
گفتــه ابــن مقفــع )در گذشــته بــه ســال 139 هجــری( 
اســت کــه ابــن ندیم )در گذشــته بــه ســال 385 یا 388 

هجــری( در کتــاب الفهرســت آورده اســت. ابــن ندیــم 
ــای  ــد، زبان ه ــع گوی ــن مقف ــداه ب ــد: »عب می نویس
فارســی عبارتنــد از فهلــوی و دری و فارســی و خــوزی 
و ســریانی. فهلــوی منســوب اســت بــه فهلــه، کــه نــام 
پنــج شــهر اســت و آن اصفهــان و ری و همــدان و مــاه 
نهاونــد و آذربایجــان اســت. و امــا دری زبــان شــهرهای 
ــد و  ــخن می گفتن ــه آن س ــان ب ــود و درباری ــن ب مدای
منســوب بــه درگاه پادشــاهی اســت و از میــان زبانهــای 
مــردم خراســان و خــاور، زبــان مــردم بلخ در آن بیشــتر 
بــود. و امــا فارســی، زبــان موبــدان و دانشــمندان و مانند 
آنــان بــود، و آن زبــان مــردم فــارس اســت. و امــا خوزی 
ــوت و  ــران در خل ــا آن شــاهان و امی ــود کــه ب ــی ب زبان
ــان خــود ســخن  ــا پیرامونی ــازی و خوشــی ب ــگام ب هن
می گفتنــد. و امــا ســریانی زبــان اهــل ســواد و نوشــتن 

هــم نوعــی از زبــان ســریانی فارســی بــود.«
آنچــه کــه امــروز مــا به عنــوان زبــان فارســی یا فارســی 
دری می شناســیم در ایــن گــزارش ابــن مقفــع بــا نــام 
دری آمــده کــه بــه بــاور ایــن مقفــع چــون در دربــار و 
در تیســفون پایتخــت ساســانیان بــه ایــن زبــان تکلــم 
ــت  ــت و دس ــده اس ــردار ش ــه »دری« نامب ــود ب می ش
ــان در  ــم زم ــان ه ــن زب ــع ای ــن مقف ــان اب ــم در زم ک
تیســفون )نزدیــک بغــداد پایتخــت کشــور عــراق( و بلخ 
)شــهری در شــمال افغانســتان کنونــی( یعنی در شــرق 
و غــرب ایــران سیاســی کنونــی بــه آن تکلــم می شــده 
ــای خــوزی و  ــن ســرزمین زبان ه ــه ای اســت و در میان
ــته  ــدان زرتشــتی و ... رواج داش ــوی و فارســی موب پهل
اســت. آنچــه کــه مــا امــروزه بــا نــام زبان هــای کــردی 
ــده  ــیم بازمان ــی و ... می شناس ــی و تات ــری و تالش و ل
همیــن زبان هــای میانــه ایــران اســت و همانطــور کــه 
در ایــن گــزارش تاریخــی مشــهود اســت زبــان اصفهــان 
ــترک  ــور مش ــه ط ــدان و ... ب ــان و هم و ری و آذربایج
زبــان پهلــوی اســت بنابرایــن نــه زبــان محلــی قدیــم 
آذربایجــان ترکــی آذری اســت و نــه زبــان فارســی زبان 
ــن مناطــق  ــر دو ای ــان اســت و ه ــم اصفه ــی قدی محل
زبــان محلــی قدیــم خــود را از دســت داده انــد در عیــن 
حــال کــه زبــان فارســی دری بــه عنــوان زبــان فراقومی 
و ملــی جایــگاه تاریخــی خــود را داشــته و حفــظ کــرده 

اســت.
ــزارش  ــش گ ــز کمابی ــر نی ــای تاریخــی دیگ گزارش ه
ابــن مقفــع را تاییــد می کننــد کــه زبــان فارســی دری 
کنونــی بــه شــکل هــم زمــان در شــرق و غــرب ایــران 
ــامی  ــه اس ــرون اولی ــم از ق ــت ک ــته و دس رواج داش

بــه عنــوان زبــان علمــی و فرهنگــی و سیاســی همــه 
ایرانیــان پذیرفتــه شــده اســت. ایــن پذیــرش عــاوه 
بــر ویژگی هــای ادبــی و زبانــی ایــن زبــان کــه 
قابلیــت خلــق آثــار بــزرگ کاســیک جهــان را فراهــم 
کــرده و در حکومتــداری نیــز قابلیــت کاملــی از خــود 
نشــان داده بــه طــوری کــه زبــان رســمی امپراطــوری 
ــد  ــان هن ــی و گورکانی ــون عثمان ــوار چ ــای همج ه
ــر  ــز ب ــی آن نی ــگاه فراقوم ــه جای ــت ب ــده اس ــز ش نی
می گــردد؛ یعنــی برخــاف تصــور اولیــه و ســاده 
امــروزی فارس زبانــان کنونــی ایــران صاحبــان و 
گویشــوران اولیــه آن نبوده انــد و ایــن زبــان بــه 
یــک قــوم و محــل خاصــی تعلــق نــدارد و یــا دســت 
کــم خاســتگاه اصلــی و اولیــه آن یعنــی تیســفون در 
ــد  ــر چن ــت! ه ــان اس ــون عرب زب ــی اکن ــراق کنون ع
بــه نظــر می رســد در آن دوره نیــز ایــن زبــان نقــش 
ــدان شــاهی را داشــته و  ــا و خان ــان اشــراف و نجب زب
ــد و  ــم می کردن ــوی تکل ــان پهل ــه زب ــردم ب ــوم م عم
ــار ساســانی  ــا عقــب نشــینی درب بــه احتمــال زیــاد ب
ــر  ــان و ماورالنه ــه خراس ــراب ب ــه اع ــل حمل در مقاب
ــن  در قــرن چهــارم هجــری یعنــی زمــان گــزارش اب
ــود و  ــان عمومــی در بلــخ بــدل شــده ب ــه زب مقفــع ب
از خراســان رســتاخیز عمومــی خــود را آغــاز کــرد و 
بــا روی کار آمــدن ســامانیان و صفاریــان و غزنویــان و 
ــه  ــار ساســانی ب ــان درب ســایر خاندان هــای حامــی زب

ــدل شــد. ــان عمومــی ایرانیــان ب زب
دکتــر جــال خالقــی مطلــق اســتاد برجســته زبــان و 
ادبیــات فارســی و معتبرتریــن مصحــح شــاهنامه نیــز 
ــان  ــش زب ــاس دان ــر اس ــد: » ب ــاره می نویس ــن ب در ای
ــی کــه رودکــی ســمرقندی و فردوســی  شناســی، زبان
ــدان  طوســی و نظامــی گنجــوی و ســعدی شــیرازی ب
نوشــته اند، و امــروزه، بــا برخــی ناهمســانیهای گویشــی، 
زبــان رســمی ایــران و افغانســتان و تاجیکســتان اســت، 
ــا  ــاوند ب ــت و خویش ــری اس ــوب باخت ــان جن ــک زب ی
پارســیگ یــا پهلــوی ساســانی کــه بــا زبانهــای بلوچــی 
و کــردی و لــری و گویشــهای تاتی و تالشــی و بســیاری 
ــران و  ــی ای ــزی و جنوب ــمالی و مرک ــهای ش از گویش
ــگ  ــیگ و پهلوی ــون پارس ــه چ ــی میان ــای ایران زبانه
و زبانهــای ایرانــی باســتان چــون پارســی باســتان 
ــران  ــای ای ــروه زبانه ــادی، گ ــتان و م ــگ باس و پهلوی
باختــری را تشــکیل می دهنــد. در برابــر زبانهــای پشــتو 
ــر  ــهای پامی ــاز و گویش ــی در قفق ــتان و آس در افغانس
)چــون وخــی، ســنگلیچی، مونجــی، شــغنی، یزغامی و 
جــز آن( و یغنوبــی در زرافشــان و زبانهــای ایرانــی میانه 
چــون ُســغدی و خوارزمــی و ختــن - ســکایی و زبــان 
ایرانــی باســتان اوســتایی، گــروه زبانهــای ایــران خاوری 

ــد. ــکیل می دهن را تش
ادامه در صفحه 2

داود دشتبانی

چنان که روایت های تاریخی و داده های باستان شناسی نشان می دهند، مجموعه تاریخی 
تخت سلیمان )شیز باستانی( در 42 کیلومتری شمال شرق شهرستان تکاب در آذربایجان 
غربی، دست کم از دوران ساسانیان به بعد، به دلیل قرارداشتن آتشکده بزرگ آذرگشنسپ 
)Azargoshnasp( در این محل، کانون دینی ایران آن روزگار و مورد احترام، توجه 
و رجوع پیوسته پادشاهان ایران بود. از آنجاکه این مکان به نماد هویت دینی و ملی 

ساسانیان مبدل شده بود...

»حمد خدای را که ما ایرانیان ذلت و رقیت خود را احساس کرده و فهمیدیم که باید بیش 
از این بندٔه عمر و زید و مملوک این و آن نباشیم و دانستیم که تا قیامت بارکش خویش 
و بیگانه نباید بود. لهذا با یک جنبش مردانه در چهاردهم جمادی ااخرٔه سال 1324 
هجری قمری مملکت خویش را مشروطه و دارای مجلس شورای ملی)پارلمان( نموده و 
به همت غیورانٔه برادران محترم آذربایجانی ما در بیست و هفتم ذی حجٔه 1324 دولت 
علیٔه ایران رسماً در عداد دول مشروطه و صاحب) کنستی توسیون( قرار گرفت. دورٔه 
خوف و وحشت به آخر رسید و زمان سعادت و ترقی گردید. عصر نکبت و فترت منتهی 

شد و تجدید تاریخ و اول عمر ایران گشت...

نشست تخصصی نظامی پژوهی برگزار شد

کهن ترین نسخۀ تاریخ دار خمسه نظامی 
در کتابخانۀ مّلی تبریز است

حکیم نظامی گنجوی شاعر بزرگ فارسی گوی

افسر تبریزی که معنی یک وجب خاک را به روس ها فهماند

جزیره نوراه کثیری 
کجاست؟

تخت سلیمان و ایران گرایی ایلخانان

میهن پرستی   
ویژگی مهم عصر مشروطه

پروژه سینمایی کوروش
 فیلم تومیریس و تقسیم دریای خزر

زبا ن پدر ی و زبا  ن ما د ر ی
صفحه 1

صفحه 6

صفحه 8

صفحه 7
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صفحه 8
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بخش مهمی از اشعار میهنی و به اصطاح »ایرانّیات شهریار« 
مربوط به آن شعرهایی است که در ردیف »ادبیات حسرت« 
می گنجد. شهریار هر کجا از قفقاز و سرزمین های ایرانی آن 
سوی ارس که در پی انعقاد عهدنامه های سیاه گلستان و 
ترکمانچای به اشغال روسیه درآمد، سخن به میان می آید، 

بی اختیار عنان اختیار از دست می دهد و ...

ادبیات حسرت جدایی شهرهای قفقازی از ایران
در اشعار شهریار؛

سنین عشقیند ن 
ایراندا، هنوز صبري 

تاان واردیر

مروری بر زندگی و آثار علمی نویسنده کتاب اردبیل
 در گذرگاه تاریخ

زنده یاد باباصفری 
پدر تاریخ اردبیل

رابطه تاریخی زبان فارسی 
و زبان های محلی ایرانی و 
سواستفاده های سیاسی؛

صفحه 4 

صفحه 5

27 شهریور بزرگداشت شهریار شعر ایران 
استاد محمدحسین بهجت تبریزی؛

جوشش 
خو ن 

ایر انّیت

رابطه تاریخی زبان فارسی و زبان های محلی ایرانی و سواستفاده های سیاسی؛
زبان پدری و زبان مادری

جوشش 
خو ن 

ایر انّیت

جوشش 
خو ن 

ایر انّیت

جوشش 
خو ن 

ایر انّیت
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دو

به تدبیر پشت هوا بشکنیم پژوهشــکده زبــان و ادبیــات فارســی نخســتین همایــش ملــی نــا  
آوران فرهنگــی و ادبــی معاصــر ایــران را بــه کارنامــه علمی اســتاد 
ایــرج افشــار اختصــاص داده اســت. محورهــای همایــش عبارتنــد 
ــت(،  ــوآوری و خاقی ــش )ن ــش، روش، پژوه ــار: دان ــرج افش از ای
ایــرج افشــار و احیــای میراث هــای کهــن و معاصــر ایــران، ایــرج 

افشــار و نامه هــا و مکتوبــات، ایــرج افشــار و مطالعــات ادبــی، ایــرج افشــار و مطالعــات 
تاریخــی )قاجــار پژوهــی(، ایــرج افشــار و مطالعــات ایران شناســی، ایــرج افشــار و کتــاب 
شناســی و فهرســت نگاری، ایرج افشــار و نشــریات و مجات، ایرج افشــار و مستشــرقان، 
ایــرج افشــار و عکس هــای ایــران، موقوفــات ایــرج افشــار و زندگــی و ســلوک اجتماعی و 
فرهنگــی ایــرج افشــار. آخرین مهلــت ارســال چکیــده آثــار 30 مهرمــاه 1398 و آخرین 

مهلــت ارســال اصــل مقــاات: 1 بهمــن مــاه 1398 اســت. 

کارنامه ایرج افشار 
در همایش نام آوران فرهنگی 

Culture
فرهنگ

همایش بین المللی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران به مناسبت 
بزرگداشت محمدتقی امامی خویی برگزار می شود.

گروه تاریخ دانشگاه الزهرا به مناسبت بزرگداشت محمد تقی 
امامی خوئی همایش بین المللی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران 
را با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در آبان ماه 8931 برگزار 
می کند.  محورهای پیشنهادی این همایش عبارتند از تبارشناسی، مفهوم شناسی و 
چارچوب های نظری فرهنگ پهلوانی در اساطیر و ادیان باستانی، فرهنگ پهلوانی در 
متون دین اسام، فرهنگ پهلوانی در آثار ادبی و هنری، فرهنگ پهلوانی درتصوف، 
عرفان و فتوت، فرهنگ پهلوانی و قدرت سیاسی، فرهنگ پهلوانی و زن، فرهنگ 
پهلوانی و تجدد، فرهنگ پهلوانی در آثار خاورشناسان، فرهنگ پهلوانی و ورزش، 

بینش تاریخی و منش اخاقی استاد محمد تقی امامی خوئی و... است.

همایش فرهنگ پهلوانی
 با بزرگداشت امامی خویی

رابطه تاریخی زبان فارسی و زبان های محلی ایرانی و سواستفاده های سیاسی؛

زبان پدری و زبان مادری

شکی نیست که هیچ فرد منصفی که به ایران و داشته های فرهنگی 
اش می اندیشد و دغدغه دارد نمی تواند در حال و روز کنونی کشور 
ما نسبت به موضوع مهمی چون زبان اقوام بی تفاوت باشد. اگر ایران 
برای ما عزیز است باید بدانیم یک ذات متکثر است و در این ذات متنوع 
قطعا فرهنگ های بومی و زبان اقوام جایگاه خودش را دارد. این زبان ها 
بی شک در فرایند تکامل خود دارای هویت و موجودیت ایرانی هستتد و 
وقتی از زبان هایی چون ترکی آذربایجانی، کردی، گیلکی ، بلوچی، تالشی، 
ارستانی و عربی رایج در ایران سخن می گوییم نبایستی فراموش شود 
این ها در جغرافیای سیاسی - فرهنگی ایران کنونی رشد یافته و برخی در 
سده های اخیر دارای افرینش های ادبی ارزشمندی نیز بوده اند. دقت 
کنیم وقتی از واژه اقوام در ایران استفاده می کنیم پسوند ایرانی فراموش 
نشود. اقوام ایرانی درجغرافیای کنونی ایران همه ایرانی هستند. حتی با این 
مفروض که به فات ایران مهاجرت کرده باشند. بررسی تاریخ  فرهنگ 
ایران نشان می دهد هر قومی به هر دلیلی به ایران مهاجرت کرده باشد 
خروجی اش دو نکته کلیدی بوده است: 1.در اندک مدتی ایرانی و تابع 
فرهنگ ایران شده است.حتی اگر مغول و عرب حجازی یا خزاعی باشد. 
2. زبان اصلی ادبی و نگارشی اش فارسی بوده است. عدم انکار واقعیتی 
به نام  اقوام ایرانی به هیچ وجه از نگاه کسانی که دل در گرو یکپارچگی 
سرزمینی و ملی ایران دارند ، به مفهوم انکار نقش زبان فارسی به عنوان 
زبان وحدت ملی ایران نیست. ایرانیان فارغ از هر قوم تبار از سال های 
بسیار دور در فرایندی طبیعی وگزینش  روشی آگاهانه و بدون هر گونه 
تحمیلی، این زبان را به مثابه یک زبان وحدت بخش ملی انتخاب کرده اند 
.این نکته زمانی دارای ارزشی دو چندان میشود که بدانیم پس از سقوط 
ساسانیان تا ظهور صفویان ، فات ایران هیچ گاه دارای دولتی همانند 
صفویان و ساسانیان نبوده و ایران  بیشتر یک واقعیت فرهنگی تاریخی بوده 
و نه یک دولت یکپارچه ملی.  دیدگاه کسانی که سعی دارند بنابر اهدافی  
مشخص ،نقش آفرینی بدون بحث زبان فارسی را در تحکیم  وحدت ملی 
ایران انکار و یا آن را کم رنگ جلوه دهند نه دارای مبانی تاریخی و شواهد 
ادبی است و نه دارای منطق عقلی. فارسی عزیز است و بیش از آن زبان 
وحدت ملی ما ایرانیان بوده است..فارسی باید پیش از پیش تقویت شود و 
هر خردمندی می داند این زبان، زبان وحدت بخش ماست و به هیچ قوم 
و تباری بصورت اختصاصی تعلق ندارد و همچون گستره جغرافیایی ایران ، 
تک تک واژگانش ثروت مشاع هر ایرانی است و آموزش به این زبان بایستی 
همیشه ادامه یابد و این خط قرمز هر کسی است که دل در گرو ایران دارد.

فروکاستن این زبان به یک قوم و هم ارز دانستنش با دیگز زبانها نخست 
جفا به واقعیتی به نام ایران است. اما در کنار نقش بی بدیل و بی گفتگوی 
زبان پارسی نباید فراموش کنیم که در ایران کنونی زبان های اقوام ایرانی 
به عنوان یک واقعیت عینی  و ارزشمند وجود دارند و دارای آفرینش های 
ادبی و فرهنگی خود هستند. من تمامی این زبان ها را یک ثروت ملی و 
داشته ای ایرانی ارزیابی می کنم که ازم است هر که دل در گرو وحدت 
ملی ایران دارد بکوشد، آموزش درست و اصولی این زبان ها را در راهبرد 
فرهنگی و آموزشی ایران مد نظر   بگیرد. چرایی این دیدگاه دارای دایل 
متعددی است: پیش از هر چیز باید گفت اگر خود ایران خواهان رشته این 
امور را به دست نگیرند به دلیل وضعیت ویژه ایران چه بسا ممکن است 
کسانی با اهداف خاص و اسلوبی غلط و نامربوط و چه بسا در تضاد با 
واقعیت های ایران محصواتی فاسد تولید کرده و جنس مقلوب را به جای 
جنس اصیل تحویل دهند. بررسی تولیدات زبانی در دو دهه اخیر نشان گر 
این واقعیت تلخ است که گروهی مشخص سعی دارند به قلب واقعیت های 
این زبان ها پرداخته و با آفرینش های باسمه ای و یکسره خارج از موضوع 
اهداف خود را که مشخصا تجزیه ایران و یا بنیاد یک فدرالیسم کور قوم 
ایست گسترش دهند. کافی است بررسی کوتاهی در آفرینش های ادبی و 
نگارشی اخیر در زبان های آذری و کردی و بلوچی و عربی انجام دهیم تا 
اختاف فاحش آنها را با گویش های اصیل رایج در میان گویشوران نواحی 
را ببینیم. اسناد انتشار یافته در سال های اخیر نشان می دهد این گروه 
مشخصا هدفی به جز تخریب کیان ایران و ایرانی نداشته و مطالبه زبان 
مادری و اقوام از سوی آنان بیشتر به دنبال اهداف خاصی مطرح میشود. 
اینها را به این دلیل به اختصار توضیح داده شد، که بدانند ما اهداف آنها را 
می دانیم و آگاهیم در نهایت امر باری آنها زبان مادری تنها بهانه ای برای 
فروپاشی ایران است و این گروه اگر ارزشی برای زبان مادری خود قایل 
بودند به قلب واژگان رایج و اسلوب دیرین  نمی پرداختند.   چه باید کرد؟  
بر هر ایرانی آگاه و بیدار دل فرض است که اگر توان ادبی در خود سراغ 
داشته و دل در گرو عزت ایران دارد، تاش کند تا آفرینش های فرهنگی 
و ادبی به زبان اقوام از سیطره ادبیات منحط وارداتی و بیگانه ساخته نجات 
پیدا کند و به آن درجه از انکشاف و رشد  برسد که با رجوع به هویت 
دیرین و ادامه راه گذشتگانی که دل در گرو ایران داشتند ، افزون بر رفع 
نیاز داخل تاثیر خود را بر دیگران بویژه در کشورهای پیرامونی نشان دهد. 
من اطمینان دارم در صورت تحقق چنین امری وحدت ملی ایران بیش از 
پیش تقویت خواهد شد و در کنار اجرای درست اصل 15، بهانه از دست 
گروهی معدود گرفته خواهد شد که عادت دارند در پشت دفاع از زبان 
اقوام به نفرت پراکنی علیه وحدت ملی مبادرت کنند. اینها غالبا نه توان 
آفرینش های درست ادبی داشته و نه دل در گرو تقویت این زبان ها دارند. 
بلکه مرور کوتاهی بر نوشته ها و گفتارشان نشان گر بی صاحیتی محض 
آنها در این وادی است. از سوی دیگر آثار ادبی و فرهنگی قابل اعتنایی هم 
ندارند و انچه معدود می بینیم به جز گرته برداری های باسمه ای و نوعا 
غلط وارداتی نیست. پس در شرایط کنونی ازم است در یک اقدام فراگیر 
و فرهنگی همه کسانی که دل در گرو ارج و اعتای میهن دارند وارد این 
وادی شوند و با بذل توان ادبی و مال و تاش به تقویت این زبانها البته 
با اسلوبی درست و مطابق با داشته های اصیل اقدام کنند. این سیاست 
می تواند گاهی در مدارس غیر انتفاعی اجرایی شود و در صورت تامین 
پیش نیازها و تالیف کتاب هایی مطابق با اصول علمی و واژگان رایج در 
ایران توسط کارشناسان خبره و دلسوز حتی در مدارس دولتی و نهادهای 
فرهنگی کشور... جهت بُردار  فرهنگ و ادب همیشه از سوی ایران به 
پیرامون  امتداد داشته است و اکنون نیز باید این سنت ادامه یابد. فارسی 
زبان وحدت ملی ایران است و آموزش مدرسه ای و دانشگاهی در ایران 
باید تا ابد به این زبان باشد و این خط قرمز هر ایرانی است. به ویژه کسانی 
که دل در گرو ترویج زبانهای اقوام ایرانی دارند. اما در کنار تکیه بر این 
راهبرد، آموزش زبان های اقوام  با اسلوب درست با هر روشی  عاملی است 
که قطعا به تقویت وحدت ملی ایران خواهد انجامید و از دیگر سو مانع 
بهانه تراشی های قوم گرایان و کسانی خواهد شد که نه توانی در بازتولید 
یا آفرینش های ادبی به این زبان ا دارند و نه در واقعیت امر، عاقه ای به 

توسعه آن هابلکه هدفشان بیشتر تخریب ایران است.

 زبان ارزشمند اقوام ایرانی را از چنگال 
قوم گرایان نجات دهیم 

 افشین جعفرزاده 

ادامه از صفحه اول
بنابرایــن زبــان گفتــار پایتخت هخامنشــی، کــه صورت 
بســیار ســاده شــده ای از زبــان ادبــی و کهــن کتیبه های 
هخامنشــی بــود، پانصــد ســال پــس از آن بــه نــام زبان 
دری، همــگام بــا پایگیــری قــدرت سیاســی ساســانیان، 
در بســیاری از نقــاط ایــران بعنــوان زبــان تفاهــم میــان 
تیره هــای ایرانــی رواج گرفــت. پیــش از آن و همزمــان 
بــا رواج زبــان دری، بــا نفــوذ زبــان پهلویــگ و ســپس 
زبــان پارســیگ، کــه بترتیــب زبانهــای نوشــتار در زمان 
اشــکانیان و ساســانیان بودنــد و همه فرمانهــا و نامه های 
دولتــی بــه آنهــا نوشــته می شــد و نیــز تبلیغــات مانــی 
ــگ، راه  ــان پهلوی ــه زب ــران ب و شــاگردان او در خــاور ای
بــرای پیشــرفت زبــان دری کــه بــا پارســیگ و پهلویگ 
ــای  ــیاری از واژه ه ــت و بس ــک داش ــاوندی نزدی خویش
ــود، کوبیــده و همــوار شــده  ــان را گرفتــه ب ایــن دو زب
بــود. همچنیــن دســتور بســیار ســاده و کامــاً بــا قاعده 
و یادنشــین و در عیــن حــال پرتــوان ایــن زبــان، کــه آن 
را در شــمار ســاده ترین زبانهــای جهــان ســاخته اســت، 
عامــل بســیار مهــم دیگــری در رواج ســریع ایــن زبــان 

بــود.«
بر همین اســاس اســت کــه شــاعران و ادیبان برجســته 
زبــان فارســی از حافــظ و ســعدی شــیرازی تــا صائــب 
تبریــزی و نظامــی گنجــوی و قطــران تبریــزی و موانــا 
جــال الدیــن محمــد بلخــی و ناصرخســرو قبادیانــی و 
رودکــی ســمرقندی و... از گوشــه گوشــه ایــران تاریخی 
برآمده انــد و زبــان فارســی بــرای همــه آنهــا حکــم زبان 
بومــی و مــادری داشــته اســت بــا آنکــه می دانیــم بــه 
طــور مثــال زبــان محلی ســعدی پهلــوی بــوده و برخی 
فهلویــات او بــه جــا مانــده و یــا قطــران تبریــزی کــه 
بــه گفتــه ناصرخســرو فارســی نیــک نمی دانســت زبان 
مادریــش آذری پهلــوی بــوده اســت. در دوران معاصــر 
نیــز محمدحســین شــهریار بزرگترین شــاعر کاســیک 
زبــان فارســی آذری  بــود و نیمــا یوشــیج پــدر شــعر نــو 
فارســی مازنــی! بــر همیــن اســاس روشــن اســت کــه 
زبــان فارســی بــرای هیــچ یــک از اقــوام ایرانــی حکــم 
زبانــی بیگانــه یــا تحمیلــی و از آن قــوم دیگر نداشــته و 
بلکــه میراثــی تاریخــی و برگرفتــه از اعمــاق تاریــخ این 
مردمــان اســت و اگــر بنــا باشــد زبان هــای محلــی را بــا 
یــک بــار احساســی و شــورانگیز زبــان مــادری بنامیــم 
جــا دارد زبــان فارســی را نیــز زبــان پــدری مــردم ایــران 

بدانیم.

قانون اساسی چه می گوید؟
تــا پیــش از دوران معاصــر و فشــار ایدئولــوژی وارداتــی 
ــگان  ــا مشــارکت نخب ــران ب ــت ای ــرقی مل ــی و ش غرب
همــه مناطــق و بــه شــکل طبیعــی و تاریخــی و بــدون 
ــی را  ــان فارس ــدرن، زب ــای م ــه دولت ه ــت آمران دخال
بــه عنــوان زبــان ادبــی و سیاســی و اداری بــه جایــگاه 
کنونــی آن رســاندند و بــه همیــن دلیــل نیــز در قانــون 
ــی  ــان فارس ــوع زب ــه موض ــروطه ب ــی دوره مش اساس
اشــاره ای گــذرا شــده بــود چــرا کــه از نــگاه نماینــدگان 
ــه  ــا در ده ــود. ام ــن ب ــی و روش ــری بدیه آن دوره ام
هــای بعــد و بــه ویــژه ظهــور اتحــاد جماهیر شــوروی و 
اندیشــه های کمونیســتی در ایــران موضــوع خلق هــای 
ایــران از ســوی هــواداران ایــن اندیشــه مطــرح شــد و 
در دهــه بیســت شمســی بــا راه انــدازی فرقــه دموکرات 
آذربایجــان بــه رهبــری ســیدجعفر پیشــه وری و فرقــه 
دموکــرات کردســتان بــه رهبــری قاضــی محمــد 
تاشــش را بــرای تجزیــه ایــران کــرد. بــا وقــوع انقــاب 
ــورد  ــوده ای و کمونیســتی در م اســامی هیاهوهــای ت
خلق هــای ایــران لــزوم اشــاره قانونــی بــه موضــوع زبــان 
را ضــروری کــرد و بــر همیــن اســاس اصــل 15 قانــون 

اساســی شــکل گرفــت. 
اصــل پانزدهــم بــا صراحــت و روشــنی بیــان مــی دارد 
کــه : »زبــان و خــط رســمي و مشــترک مــردم ایــران 
ــون رســمي و  ــات و مت فارســي اســت . اســناد و مکاتب
کتــب درســي بایــد بــا ایــن زبــان وخــط باشــد«. ایــن 
صراحــت مبنــای تاریخــی و فرهنگــی اســتواری دارد و 
از ابتــدای شــکل گیری ملــت تاریخــی ایــران بــر همین 

اســاس و منــوال بــوده اســت.
اصــل 15 قانــون اساســی در ادامــه دربــاره زبــان هــای 
ــان  ــتفاده از زب ــي اس ــد: »ول ــی می گوی ــی و قوم محل
هــاي محلــي و قومــي در مطبوعــات ورســانه هاي 
گروهــي و تدریــس ادبیــات آنهــا در مــدارس ، در کنــار 
ــز ریشــه  ــن آزادی هــا نی ــان  فارســي آزاد اســت .« ای زب
ــن  ــه وحــدت در عی ــران دارد ک ــابقه تاریخــی ای در س

ــه  ــود ب ــی خ ــات فرهنگ ــی در حی ــه خوب ــرت را ب کث
نمایــش گذاشــته اســت. زبان هــای محلــی همــواره در 
بســتر فرهنــگ ایرانــی از آزادی و شــکوفایی بیشــتری 
ــه  ــود آنک ــا وج ــال ب ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــوردار بوده ان برخ
ــی  ــام تاریخ ــتباه ن ــه اش ــه ب ــان ک ــوری آذربایج جمه
ــرای ســرزمین تاریخــی اران و شــروان  آذربایجــان را ب
ــرده در طــی یکصدســال گذشــته -چــه در  غصــب ک
دوران ســلطه روس هــا و چــه در ســه دهــه اســتقالش- 
مدعــی بــوده صاحــب و متولــی رســمی فرهنــگ ترکی 
آذربایجانــی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه دو اثــر 
شــکوهمند ادبــی و هنــری ترکــی آذربایجانــی یعنــی 
ــهریار و  ــتاد ش ــام اس ــه س ــدآوازه حیدربابای ــعر بلن ش
ترانــه آیرلیــق ســروده فرهــاد ابراهیمــی هر دو در بســتر 
فرهنــگ ایرانــی خلــق شــده اند کــه هــر کــدام از ایــن 
ــری در آن  ــر هن ــا اث ــی الهام بخــش صده ــه تنهای دو ب
ســوی ارس شــده کــه هیــچ یــک اقبــال جهانــی شــدن 

ــه ماننــد ایــن دو را نداشــته اســت. و مانــدگاری ب
تارنمــای  در  ســاده  در جســتجویی  اکنــون  هــم 
ــه  ــر ب ــزار اث ــش از 350 ه ــران بی ــی ای ــه مل کتابخان
ترکــی آذربایجانــی ثبــت شــده کــه تنهــا گوشــه ای از 
آزادی هــای زبانــی در ایــران را نشــان می دهــد، ده هــا 
شــبکه تلویزیونــی و رادیویــی سراســری، صدهــا عنــوان 
نشــریه و محافــل متعــدد هنــری و ادبــی و صدهــا اثــر 
موســیقیایی و کنســرت های متعــدد در همه شــهرهای 
ایــران و جشــنواره های تئاتــر و ســینما و ... کــه پذیــرای 
ــری از  ــش دیگ ــت بخ ــی اس ــای محل ــه زبان ه ــار ب آث

ــد. ــان می ده ــا را نش ــن آزادی ه ای
گروه هــای قوم گــرا بــدون اشــاره بــه وجــود همــه ایــن 
آزادی هــا و بــا هــدف ایجــاد نفــرت نســبت بــه هویــت 
و همبســتگی ملــی ملــت ایــران تــاش دارنــد تقابلــی 
ســاختگی میــان هویــت ایرانــی و هویــت قومــی و زبان 
ــد  ــدی کنن ــی را صــورت بن ــای محل فارســی و زبان ه
ــی و از  ــی ایران ــای محل ــان و فرهنگ ه ــه زب ــال آنک ح
جملــه زبــان ترکــی آذربایجانــی در درون تمــدن ایرانــی 
بالیــده و رشــد کــرده و جــدا از ایــن فرهنــگ نیســت. 
شــاعران و ادیبــان زبــان ترکــی آذربایجانــی هــر آنچــه 
کــه تولیــد کرده انــد مضامینــی ایرانی و اســامی اســت 
و نســبتی بــا ایدئولوژی هــای نژادگرایانه و دیگرســتیزانه 
ــماعیل  ــاه اس ــوان ش ــال دی ــور مث ــه ط ــدارد. ب ــا ن آنه
ــرود  ــعر می س ــی ش ــص خطای ــا تخل ــه ب ــوی ک صف
سرتاســر ارجــاع و اشــاره بــه شــاهنامه فردوســی ایــن 
شناســنامه هویتــی ایرانیــان اســت کــه بــا عاقــه شــاه 
ــا  ــی دارد و ی ــر ســترگ همخوان ــن اث ــه ای اســماعیل ب
ــان  ــدادی هم ــی بغ ــیمی و فضول ــه نس ــعار صوفیان اش
ــی و  ــان فارس ــات زب ــعر و ادبی ــه ش ــن صوفیان مضامی
چیــزی عــاوه بــر آن نیســت. حــال آنکــه ایدئولــوژی 

پانترکیســتی کامــاً بــا ایــن فرهنــگ بومــی و مــادری 
ــه  ــار کتیب ــود را در آث ــه های خ ــت و ریش ــه اس غریب
ــورد  ــود و بوزق اورخــون مغولســتان و افســانه دده قورق
ــان  ــن جری ــز ای ــات نی ــه ادبی ــد. در عرص و ... می جوی
در دشــمنی آشــکار بــا زبــان بومــی و مــادری مردمــان 
ــردن و  ــه اســتانبولی ک آذربایجــان گرایشــی آشــکار ب
باکویــی کــردن زبــان ترکــی آذربایجانــی دارد و کاربــرد 
واژه هــای روســی وارد شــده در لهجــه باکویــی و کلمات 
انگلیســی و یــا مــن درآوردی اســتانبولی را بــه اســتفاده 
ــن  ــد. ای ــح می ده ــا و اجــدادی خــود ترجی ــان آب از زب
وضعیــت دربــاره قوم گرایــان کــرد و عــرب و بلــوچ نیــز 
مصــداق دارد. ایــن گروه هــا در واقــع برخــاف آنچــه که 
بیــان می کننــد دشــمنان اصلــی زبــان مادری هســتند 
و تــاش دارنــد زبان هــای محلــی را بــه نفــع زبان هــای 
بیگانــه اســتحاله کننــد و آن هــا را از ریشــه های 

ــد. ــدا کنن ــان ج ایرانی ش

راه حل چیست؟
فعــاان فرهنگــی و اجتماعــی متعلــق بــه اقــوام ایرانــی 
ــود  ــی خ ــات محل ــان و ادبی ــت از زب ــه حفاظ در زمین
غفلــت کرده انــد و اجــازه داده انــد گروه هــا و افــرادی بــا 
اهــداف سیاســی بیگانه گرایانــه ایــن میــراث عمومــی را 
بــه تــاراج ببرنــد و بــه دروغ خــود را مدافــع اقــوام ایرانی 
معرفــی نماینــد حــال آنکــه همانطــور کــه گفتــه شــد 
در واقــع دشــمن ایــن زبان هــا و فرهنــگ هســتند. بــه 
ــده در چنیــن شــرایطی مدافعــان هویــت و  ــاور نگارن ب
همبســتگی ملــی عــاوه بــر راهبردهــای پیشــین چند 
ــای  ــد. راهکاره ــش بگیرن ــز در پی ــر را نی ــرد دیگ راهب
ــرد و  ــی فش ــا پ ــر آنه ــان ب ــد همچن ــه بای ــین ک پیش

اشــاعه داد:
زبــان فارســی محــور هویــت و همبســتگی ملی اســت و 
بــه عنــوان یــک زبــان فراقومــی و ملــی رمــز وحــدت و 
حیــات اجتماعــی ملــت ایــران اســت. ایــن جایــگاه باید 

بــا اســتواری تمــام تقویــت و حراســت شــود.
ایــران بــه شــهادت اندیشــمندان جهانــی یــک هویــت 
تاریخــی و سیاســی دیرینــه اســت و تاریخــی روشــن و 
پیوســته دارد و تــاش هویت ســوزان جدیــد و وابســته 
بــه بیگانــه بــرای خدشــه بــر ایــن هویــت تاریخــی باید 
بــا تکیــه بــر اســناد و گزارش هــای علمــی و مســتند رد 

و رســوا شــود.
همبســتگی ملــی و وحــدت ســرزمینی و اقتــدار ملــی 
ــل خدشــه و مناقشــه نیســت  ــری قاب ــران ام ــت ای مل
ــی  ــور و قدرت ــی و کش ــی و خارج ــروه داخل ــچ گ و هی
ــی  ــذرای سیاس ــی و گ ــای واه ــه بهانه ه ــد ب نمی توان

ــرار دهــد. ــد ق ــن اصــل را مــورد تهدی ای
همــه شــهروندان ایرانــی بایــد فــارغ از زبــان و مذهــب 

ــود از  ــهروندی خ ــوق ش ــوب حق ــده در چارچ و عقی
ــون اساســی  ــی تصریح شــده در قان ــای فرهنگ آزادی ه
بهره منــد باشــد و همانطــور کــه گفتــه شــد آزادی هــای 
فرهنگــی و زبانــی کنونــی در قانون اساســی مطلــوب و 

مناســب اســت.
ــاان  ــت فع ــورد غفل ــه م ــدی ک ــای جدی ــا راهبرده ام

ــه: ــرار گرفت ــی ق دلســوز فرهنگــی و اجتماع
ــه  ــی ک ــوام ایران ــی اق ــای محل ــی زبان ه ــراث ادب می
ــگ  ــا فرهن ــد ب ــه و در پیون ــًا ایرانگرایان ــاً کام اتفاق
ــا انتشــار و  ــد بازشناســی شــوند و ب ــی اســت بای مل
شناســاندن آنهــا بــرای عمــوم مــردم مقابــل ادبیــات 
وارداتــی بیگانــه و جاانداختــن آن بــه عنــوان زبــان و 
فرهنــگ مــادری مقاومــت کــرد. فعــاان ایــن حــوزه 
بایــد بــه روشــنی مشــخص کننــد کــه مــا مدافعیــن 
ــا  ــه ب ــی هســتیم و آنچــه ک ــای محل ــی زبان ه واقع
ــن  ــی از ای ــتفاده سیاس ــتیم سواس ــف هس ان مخال
ــگ و  ــا فرهن ــمنی ب ــی و دش ــوع و بیگانه گرای موض
ــی  ــات بوم ــی اســت. انتشــار ادبی ــخ مل ــان و تاری زب
ایــن زبان هــا همچــون اشــعار شــاه اســماعیل 
ــعار  ــی، اش ــردی و ترک ــای ک ــاهنامه ه ــی، ش خطای
نســیمی و معجــز شبســتری و ... همگــی نشــان 
ــا  ــرای تجزیه طلب ه ــد ب ــن نم ــه از ای ــد داد ک خواه
ــد  ــان نخواهن ــد و آن ــی در نمی آی ــا کاه و قومگراه
ــای  ــان ه ــواداری از زب ــوع ه ــت موض ــت پش توانس
محلــی مخفــی شــوند و بایــد هــدف و مــراد اصلــی 
سیاسی شــان کــه همانــا تجزیــه ایــران عزیــز اســت 
بــدون اپوشــانی و پنهانــکاری و سواســتفاده از 
ــا  ــد تقریب ــد. )هــر چن ــان کنن ــردم بی احساســات م

ــد!( ــان می کنن ــم بی ــن اان ه همی
ــوم،  ــون وزارت عل ــم چ ــرورش ه ــوزش و پ وزارت آم
تحقیقــات و فنــاوری کــه با ایجــاد گــروه زبــان و ادبیات 
ــان و ادبیــات ترکــی  کــردی در دانشــگاه ســنندج و زب
آذری در دانشــگاه تبریــز راه را بــرای تحقیق و پژوهش و 
تحصیــل علمــی در ادبیات بومــی کردی و ترکــی آذری 
را فراهــم کــرد امــکان تدریــس ادبیات زبان هــای محلی 
را بــرای دانش آمــوزان عاقمنــد فراهــم کنــد. همچنــان 
کــه قانــون اساســی نیــز از لفــظ »آزاد اســت« اســتفاده 
ــا  ــن زبان ه ــس ای ــه تدری ــف ب ــت را مکل ــرده و دول ک
نکــرده وزارت آمــوزش و پــرورش تنهــا بایــد بــر نگارش 
ــی و  ــگ بوم ــر فرهن ــی ب ــح و مبتن ــای صحی کتاب ه
ــن  ــی معلمی ــت علم ــد و صاحی ــارت کن ــی نظ محل
چنیــن دروســی را تاییــد کنــد. دانش آمــوزان نیــز تنهــا 
در صورتــی کــه عاقمنــد باشــند می تواننــد از چنیــن 
کاس هایــی بهره منــد شــوند و حضــور در ایــن دروس 
براســاس آنچــه کــه از متــن اصــل 15 قانون اساســی بر 

ــد. ــاری باش ــد اجب ــد نمی توان می آی



ه

در بهــار ســال 1397 و بــه فراخــور اعــام رســمی آغــاز ســاخت فیلــم 
کــورش بــزرگ )پــروژه بین المللــی ســینمای ایــران( در مــوزه ســینما، 
 یادداشــتی از اینجانــب بــا عنــوان »کاری بــه مانــدگاری نــام کــوروش 
بســازیم« در نشــریه وطــن یولــی )راه وطــن( منتشــر شــد و ســه مــاه 
پــس از آن بــا فرســتادن مقالــه بــه کانــال رســمی اعــام شــده بــرای 
فیلــم در فضــای مجــازی پیامــی دریافــت کــردم کــه جنــاب مســعود 
جعفــری جوزانی یادداشــت بنده را خوانــده و همراه تاییــدآن فرموده اند 
کــه رونــد بــا حوصلــه و ُکنــد ســاخت فیلــم هــم بــرای همین اســت تا 
آبرومنــد باشــد. ولــی آغــاز ایــده ســاخت چنیــن فیلمــی بــا زنده یــاد 
علــی معلــم بــود کــه برابــر ســخنان همســر ایشــان بانــو آَذر معماریان 
ــی  ــخ مل ــت تاری ــت داش ــیصد« دوس ــاخت »س ــش از س ــال ها پی س
ایــران بــه مــردم جهــان شناســانده شــود و وقتــی ســریال »در چشــم 
ــد  ــاد« پخــش می شــد، یقیــن پیــدا کــرد تنهــا کســی کــه می توان ب
ایــن پــروژه عظیــم را پیــش ببــرد، مســعود جعفــری جوزانی اســت که 
ایــن موضــوع در بخــش اشــاره بــه صحنه هــای جنــگ فتــح خرمشــهر 
از ســریال در چشــم بــاد در یادداشــت پیشــین بنــده هم یادآوری شــد. 
همچنیــن بانــو معماریــان افــزوده بودنــد کــه اگــر علــی معلــم دوســت 
داشــت از یــک هنرمنــد خارجــی مطــرح در ســطح جهان )راســل کرو( 
اســتفاده شــود بــرای ایــن نبــود کــه ســرمایه ای بدســت آورد بلکــه 
می خواســت یــک  هنرمنــد بــا نامــش مــردم را به ســینماها بکشــاند تا 
بتوانیــم تاریــخ خــود را بــه مــردم دنیــا ارائــه کنیــم و این یعنی چشــم 
داشــتی بــه گیشــه و ســود نبــوده و هــدف گســترده تر زنده یــاد را بــا 
درک ایــن بزرگــوار از جایــگاه و تاثیــر ســینما نشــان می داد کــه پس از 
نمایانــدن و شناســاندن تاریــخ و فرهنــگ بی مانند و پیوســته ایــران در 
گــذر از هزارههــا بــا بــن مایه هــای نمایشــی و مســتند فــراوان تاریخــی 
و نیمــه تاریخــی ماننــد داســتان های شــاهنامه، ســودی بارهــا بیــش از 
پرفروش تریــن فیلم هــای تاریــخ ســینما و دســت بــاا در سیاســت و 
دفــاع از منافــع برحــق و مســتند ملــی بــه کشــور ســرازیر می شــود. 
ــوان  ــه عن ــدن ب ــر ش ــرای جلوه گ ــاش ب ــتان در ت ــار قزاقس ــن ب ای
ــر شــوروی  ــه اتحــاد جماهی ــه ســاخته و پرداخت ــی ک کشــوری واقع
نبــوده و بــه دســت آوردن  همــان ســودهای ملــی در هــدف علی معلم 
از پــروژه کــوروش بــزرگ، خبــر پایان ســاخت فیلــم تومیریس بــر پایه 
افســانه برگزیــده هــرودوت را اعــام کــرد کــه هــم زمانــی کمابیش آن 
ــَزر( و  ــای کاســپین )َخ ــم حقوقــی دری ــا خبرهــای جلســه های رژی ب
ســهم قزاقســتان و دیگــر واحدهــای سیاســی )کشــورنما( دســت ســاز 
شــوروی ســابق بــه روشــنی یکــی از خواســت های قزاق هــا از چنیــن 
فیلمــی را آشــکار می ســازد و آن پیونــد دادن خــود بــا ماســاگت های 
ســکایی )ایرانــی ااصــل( در افســانه برگزیــده هــرودوت اســت. 
اســتدال قزاق هــا صرفــاً بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه ماســاگت ها 
ــد.  همیــن  ــی قزاقســتان ســاکن بوده ان در جغرافیــای سیاســی کنون
ــه ای  ــی زمین ــی واقع ــت مل ــردن هویّ ــا ک ــرای دســت و پ ــا ب تاش ه
بــرای افزایــش تــوان چانه زنی هــای سیاســی اســت کــه بهتریــن نمونه 
کنونــی آن رژیــم حقوقــی دریای کاســپین )َخــَزر(  اســت. در حالی که 
مــا از هــزاران ســال تاریــخ مــداوم و پیوســته و فرهنــگ بــی ماننــد و 
حــّق آب و گل خــود در تمــّدن جهــان کــه آتاتــرک هــم همــراه اقــرار 

بــه آن حســرتش را داشــت بهــره ای نمی گیریــم. 
ــه از  ــد ک ــتان آم ــت از انگلس ــوروش نخس ــم ک ــاخت فیل ــخن س س
بزرگتریــن پــروژه ســینمایی تاریــخ بریتانیا بــا بودجه 80 میلیــون پوند 
و بــازی شــون کانــری و دیگــر بــزرگان ســینما بــه کارگردانــی آلکــس 
جــووی خبــر مــی داد. خبــر فراموش شــد تــا تقریبا هــم زمان اســکندر 
از الیــور اســتون اکــران شــد و دو ســال بعــد هــم هجویــه ســیصد روی 
پــرده آمــد. در ایــن میــان بــاز هــم برجســته ترین و بــا دغدغه تریــن 
کســی کــه واکنــش نشــان داد زنده یــاد علــی معلــم بــود کــه پــس از 
پخــش هجویه ســیصد ســخنی بــا مضمــون محترمانــه بودن اســکندر 
الیــور اســتون در برابــر هجویــه ســیصد گفــت و کم کــم ســخن از عــزم 
ــوروش هخامنشــی را مطــرح  ــم ک ــزرگ فیل ــروژه ب ــرای ســاخت پ ب
کــرد. دســت کــم از ســال 1389 میــان خبرهــا بــود کــه فیلمنامــه در 
حــال نــگارش اســت و رایزنــی بــا ســرمایه داران بــزرگ ایرانــی ســاکن 
واحدهــای سیاســی )کشــورنما( در گرداگرد خلیــج فارس جریــان دارد 
و جــز صــدور مجــوز ســاخت چشمداشــت مالــی هــم از بخــش دولتی 
ندارنــد. همیــن گونــه گذشــت تــا در ســال های پایانــی زندگــی کوتــاه 
امــا شــرافتمندانه علــی معلــم خبر صادر شــدن مجــوز موافقــت اصولی 
ســاخت »کــوروش کبیــر« پــس از چندیــن ســال در ســایت ها پخــش 
شــد. در همیــن خــط زمانــی ســخنان دیگــری که خبــر از گفــت و گو 
بــرای ســاخت یــک ســریال تلویزیونــی دربــاره کــوروش یــا داریــوش 
هخامنشــی می دادنــد بــه گــوش رســید و حتــی در خبــری آمــاده بود 
کــه پویانمایــی واقع گرایانــه کــوروش بــه ســبک پویانمایــی شــگفت 
انگیــز بیوولــف از ولفگانــگ پترســن کــه کارگردانــی فیلــم تــروا هــم با 
او بــود ســاخته خواهــد شــد. در ایــن میــان خبــری نیــز از پرویز شــیخ 
ــود کــه ســرمایه گــذاران پــروژه 'کــوروش کبیــر' پرداخــت  طــادی ب

هزینــه 20 میلیــاردی آن را قبــول کــرده بودنــد امــا تنهــا شــرط آنــان 
مبنــی بــر تضمیــن اکــران فیلــم میســر نشــد و منصــرف شــدند. البته 
مــا هنــوز کوتــاه نیامده ایــم و مصــر هســتیم ســاخته شــود و دانســته 
نشــد ایــن هــم بــا کار و هــدف علی معلــم و پــس از او مســعود جعفری 

جوزانــی هــم راســتا بــود یــا جــدا از آن هــا.
ــم آبرومنــد از  ــه یــک فیل ــان ب ــران دوســتی و تشــنگی جوان ــا ای   ام
کــوروش بــزرگ کــه لزومــا هــم نبایــد پر خــرج باشــد چــون در صورت 
رونــد نادرســت فاجعــه ای ماننــد مختارنامــه بــه بــار مــی آورد ولــی بــا 
کمــی تــاش و هزینــه کمتــر بــه کارهایــی نــه چنــدان ایــده آل ولــی 
ــر از مختارنامــه چــون وایــت عشــق می انجامــد باعــث  بارهــا فاخرت
شــده تــا خــود بــا نــرم افزارهــای کامپیوترهــای خانگــی از هــر فیلــم 
ــران باســتان داشــته باشــند  ــه نشــانی از ای و ســریال و مســتندی ک
تکــه هایــی بــرش داده و کلیپ هــای کوتــاه مونتــاژ کننــد. هــم اکنــون 
ویدئــو کلیپــی از هنــگام ورود اســکندر بــه بابــل در فیلــم الیور اســتون 
بــا عنــوان بخــش هایــی از فیلــم کــوروش بــزرگ ســاخته آنتونــی مان 
ــه  -کــه چنــد دهــه پیــش درگذشــته- در فضــای مجــازی دســت ب

ــود. ــت می ش دس
  حــال پــس از مراســم رونمایــی از کتــاب »کــورش بــزرگ« و اعــام 
ــی  ــروژه بین الملل ــزرگ )پ ــورش ب ــم ک ــاخت فیل ــاز س ــمی آغ رس
ســینمای ایــران( و خبرهــای هــر چنــد مــاه یــک بــار بازدیــد مســعود 
ــار آن دوره و  ــش در آث ــید و پژوه ــت جمش ــی از تخ ــری جوزان جعف
تهیــه نخســتین آرت بــوک یا نوعــی فیلمنامــه تصویری برای ســاخت 
دقیق تــر فیلــم کــه نخســتین بــار در ایــران اجــرا می شــود و ســاخت 
ــر  ــا شــهرداری مای ــرارداد ب مدل هــای ســه بعــدی و دســت آخــر ق
بــرای ســاخت شــهرک ســینمایی فیلــم در آن شــهر و برنامــه ای کــه 
رونــد ســاخت فیلــم از اعــام رســمی آغــاز ســاخت آن تــا 1400 کــه 
پایــان ســاخت و اکــران را توضیــح داده بــود پایــگاه اینترنتــی رســمی 
ــس از  ــت و پ ــترس نیس ــانی kouroshilm.ir در دس ــا نش ــم ب فیل
جســت و جــو تیتــری بــا عنــوان "تنهــا مرجــع کامــل پاســخگویی بــه 
ســواات متعــدد دربــاره پــروژه بیــن المللــی فیلم کــوروش بــزرگ" به 
نشــانی kouroshilm.com دیــدم کــه در شــگفتی آن هم از ســوی 

ِســروِر میزبــان بــا دامنــه com  بــه فــروش گذاشــته شــده اســت. 
ــی در  ــد تاریخ ــای آبرومن ــر فیلم ه ــه زودت ــاخت هرچ ــه س ــاز ب   نی
هنگامــه ای کــه جاعــان تاریــخ بــا درک درســت از جایــگاه ارزشــمند 
ــی چشــم  ــی پویانمایی های ــم، ســریال و حت ــه ســاخت فیل ســینما ب
ــواز ولــی بــی مایــه دســت زده انــد و خواهنــد زد بیــش از همیشــه  ن
احســاس می شــود. یــک نمونــه از بــی مایگی هــای ایــن دســت آثــار، 
ــه  ــم ســازی را ب ــزرگ فیل ــای ب ــه کمپانی ه ــود ک ــه ســیصد ب هجوی
ســاخت نســخه های کنایه آمیــز بســیاری چــون دیــدار بــا اســپارت ها 
ــرادران  ــه 300  از اســتودیو ب ــرن بیســتم در ریشــخند ب از فاکــس ق
ــر واداشــت یــا سکانســی از آن در ســری فیلم هــای آســتریکیس  وارن
ــای  ــی چشــم نوازی جلوه ه ــه شــد ول ــه اســتهزا گرفت و اوبیلیکــس ب
ویژهــاش بــرای گــروه بیگانــه بــا کتــاب یــا تنبــل بــرای خوانــدن چند 
پاراگــراف از نبــرد ترموپیــل در فضــای مجــازی و همچنیــن دشــمنانی 
کــه یــا از همیــن دســته اند و یــا نــان از تجاهــل دارنــد بســنده بــود 
کــه مســتند مباحثه هــای تاریخی شــان شــود. چهــار ســال بعــد هــم 

نســخه دوم بــا بــن مایــه نبــرد ســاامیس ســاخته شــد.
  فیلــم اســکندر مقدونــی ســاخته الیــور اســتون دو ســال پیــش از 
بخــش نخســت هجویــه ســیصد بــر پــرده ســینماهای جهــان رفــت 
کــه نــه از چپاول هــای آن وحشــی مقدونــی رانــده شــده از پــدرش 
ــرده  ــه پ ــید را ب ــت جمش ــش زدن تخ ــه آت ــان داد و ن ــزی نش چی
آورد. همچنیــن بــرای کــم رنــگ کــردن مــرگ ننگ آمیــز اســکندر 
ــه  ــا مســموم شــدن ب ــاده روی در میگســاری و ی ــد زی ــا پیام ــه ی ک
دســت ســردارانش بــوده، جنــگ کــوروش بــزرگ برابــر دربیکی هــا 
بــه رهبــری آمورائیــوس کــه ســرانجام بــا رســیدن شــاه آمورگــس و 
ســکاهای همراهــش بــا پیــروزی پایــان یافــت ولــی کــوروش ســه 
ــود  ــته ب ــگ برداش ــه در جن ــن ک ــار زوبی ــم مرگب ــس از زخ روز پ
درگذشــت را بــرای اســکندر بازســازی کــرده اســت. ناگفتــه نمانــد 
کــه فرمانــده جنــاح چــپ داریــوش ســوم در جنــگ گوگمــل بــرای 
ــا  ــکندر ب ــا اس ــت! و ی ــااه می گف ــی ی ــپاهیان هخامنش ــج س تهیی
ــه  ــاد نگرفت ــارس را از ازســطو ی ــج ف ــام خلی ــارِل ن ــن ف ــازی کالی ب
ــش  ــدی پی ــه چن ــن ک ــده ای ــکان دهن ــد. ت ــج می نامی ــود! و خلی ب
الیــور اســتون را بــه ایــران هــم دعــوت کردنــد و گرامی داشــته شــد. 
ــم  ــز و درشــت بیشــمار دیگــری ماننــد فیل فیلــم و ســریال های ری
»شــبی بــا پادشــاه« کــه داســتان مجعــول و صهیونیســتی پوریــم را 
پوشــش مــی داد بســیار هســتند. هــدف نمایانــدن جایــگاه و کاربــرد 
ژرف هنرهــای نمایشــی ســاخته شــده بــا نیــروی کاربلــد بــه همــراه 
رونــد درســت در ســاخت بــرای نمایانــدن تاثیرگزار هویــت و فرهنگ 
مســتند بــی ماننــد ایــران و یــا برعکــس آن ماننــد نمونــه هایــی کــه 
نــام بــرده شــدند هســت و امیــد اســت مســعود جعفــری جوزانــی 
ــردن  ــا ک ــای امض ــه ج ــا ب ــذارد ی ــی بگ ــر راه تماس ــه زودت هرچ
فیلمنامــه کــوروش کبیــر و آرزو بــرای ســاخت فیلــم کــوروش بزرگ 
پیــش از مــرگ، یــک بــار بگویــد کــه ایــن داســتان ســرانجام دارد یــا 
نــه و اگــر نــدارد کــه هیــچ ولــی اگــر دارد بــه ماننــد زنده یــاد معلــم 

پاســخگو باشــد.

Culture
فرهنگ

چنین است رسم سرای کهن

کتاب »در کشاکش دین و دولت« با گزارشی فشرده از دوران سی ساله پس از رحلت پیغمبر اکرم)ص( در سال 
11 هجری تا صلح امام حسن)ع( و معاویه در سال 41 هجری آغاز می شود.کتاب تازه ای از محمدعلی موحد 
مورخ، مولوی پژوه و حقوق دان برجسته ایرانی در روزهای آینده توسط نشر ماهی منتشر خواهد شد. این کتاب 
که »در کشاکش دین و دولت« نام دارد حاصل پژوهش های موحد در باب رابطه میان دین و دولت در اسام و 
ارتباط ایران و ایرانیان با این مقوله است.کتاب »در کشاکش دین و دولت« با گزارشی فشرده از دوران سی ساله 

پس از رحلت پیغمبر اکرم در سال 11  هجری تا صلح امام حسن)ع( و معاویه در سال 41 هجری آغاز می شود و در پی آن، موحد 
چنان که خود گفته است می کوشد با دقت در مضمون روایت های مورخان و تعمق در زیر و بم آن ها، تصویری بالنسبه معقول و 
قابل اعتماد آن دوران به دست دهد.بر این پایه او دو نگاه را از دو منظر به این دوران سی ساله به مخاطب ارائه می دهد. یکی نگاهی 
که عمده تمرکزش بر مقوله شکل گیری و تاسیس حکومت اسامی و مقوله خافت است و دیگری نگاهی که بر نزاع های برآمده از 
شکل گیری این حکومت ناشی شده تمرکز دارد. انتشارات ماهی کتاب »در کشاکش دین و دولت« نوشته محمدعلی موحد را در 

320 صفحه و با تیراژ 1500 نسخه به زودی منتشر خواهد کرد.

روایت موحد 
پروژه سینمایی کوروش،  فیلم تومیریس از ورود اسام به ایران 

و تقسیم دریای خزر

27 شهریور بزرگداشت شهریار شعر ایران، استاد محمدحسین بهجت تبریزی؛

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 27  8 صفحه

جعفر وثوقی

آذربایجان را از گذشته ی دور با مشاهیر  دانشمندانی یاد می کنند که نه تنها 
موجب سرافرازی این خطه گشته اند بلکه بخش اعظمی ازافتخارات  تاریخ 

حاصل رنج های این بزرگان بوده است.
بیست و هفتم شهریور روز خاموشی یکی ازمشاهیر بلند آوازه ی ایران به نام 
استاد شهریار)محمدحسین بهجت تبریزی( است که درسال 81 با تصویب 
شورای عالی انقاب فرهنگی  سالروز درگذشت این شاعر به نام روز شهر و 

ادب پارسی نامگذاری گردیده است.
اگرچه یکی از اهداف اصلی این نامگذاری برقراری رابطه ی مناسب بین تمام 
اقوام با توجه به شعرهای فارسی زبان می باشد اما با مروری بر شعرهای 
فارسی و آذری شهریار این احساس تعلق خاطر به خاک ایران در کنارعشق 
ورزی به خطه ی آذربایجان که با روح وی عجین گشته است بیش از پیش 

نمایان می شود.
برخی اوقات در سالروز بزرگداشت شعر پارسی انتقادهایی مبنی بر منتسب 
بودن این روز به شاعر آذربایجانی یا قومیت خاص مطرح می شود، اما خالی 
از لطف نیست منتقدان با نگاهی دقیق عمق نگاه شهریار را مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهند چرا که شهریار در کنار تعلق خاطر فراوانی که به خطه 
ی آذربایجان دارد، استقال و تمامیت ارضی کشور را با وجود تمام اقوام 
بر نگاه های متعصب ترجیح داده و همگان را دعوت به اتحاد در زیر پرچم 
این میهن می کند و همین رویکرد شهریار نشان این دارد که هویت ایرانی 
و تمامی قومیت ها نه تنها با هم تفاوتی نداشته بلکه از ابتدای تاریخ باهم 

عجین بوده اند.
شهریار که از قبل پیش بینی برخی دهن کجی هاو برداشت های غلط و 
افراطی را نسبت به شعر خود داشت، در برخی از اشعار خود دین خود را به 
وطن به طور  کامل ادا کرده وآیینه ی تمام نمایی از افکار خویش را به نمایش 
گذاشته است، اشعاری چون سیه چشمان شیرازی، به یاد تهران، آذربایجان، 
بارگاه حفظ، مکتب حافظ، قند پارسی، در بارگاه سعدی، رودکی، موانا در 
خانقاه شس تبریزی، فردوسی و ده ها شعر دیگر که در دیوان شهریار وجود 
دارد؛ موید این مساله است به عنوان مثال وی در بخشی از سرود خود با بیان 
اینکه به علت خدمت فردوسی به شعر فارسی همواره منت پذیر وی است 

درباره ی این شاعر پارسی گوی ایرانی می گوید؛
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  دارد    
پیوند  و  ایران  به  ارادات  ابراز  این  تاریخی  برهه های مختلف  در   شهریار 
ناگسستنی آذربایجان با این مرز و بوم به رخ می کشد تا زمینه ای برای 

تفرقه باقی نگذارد؛

آزادی ایران زتو آبادی ایران زتو
 آزاد باش ای خطه آباد آذربایجان

 تا باشد آذربایجان پیوند ایران است و بس
 این گفت باصوتی رسا  ”فریاد آذربایجان“

در سالهایی که فرقه ی دموکرات آذربایجان باهمراهی ارتش سرخ شوروی 
منطقه ی آذربایجان را اشغال نموده بود، شهریار با خطاب به آذربایجان و 

مردم آن که به عنوان سر ایران مطرح کرد می گوید؛
 روز جانبازیست ای بیچاره آذربایجان

 سر تو باشی در میان، هرجا که آمد پای جان
 ای باگردان ایران سینه زخمی به پیش

 تیر باران با باز از تو می جوید نشان
 کاخ استقال ایران را با بارد به سر

 پای دار ای روزِ باراِن حوادث ناودان
در ابای اشعار سر شار از احساس شهریار، تمجید از زبان و لهجه ی شیرین 

آذری قابل کتمان نیست؛
 تورکین دیلی تک سئوگیلی ایستکلی دیل اولماز

 اوزگه دیله قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز
 اؤز شعرینی فارسا عربه قاتماسا شاعیر

 شعری ائشیدنلر اُوخیانار کسیل اولماز
اما این بار نیز شهریار با تیزهوشی تمام مسیر تفرقه را بسته  و با عمق وجود در 
چندبیت سرشار از معنی و تفسیر در هر شرایط زمانی موضع صریح و شفاف 

خود را در عشق به وطن فراتر از عشق به زبان و قوم خود نشان می دهد؛
 گرچه ترکی بس عزیز است و زبان مادری

لیک اگر“ ایران“ نگوید ال بادا این زبان
 مرد آن باشد که حق گوید، چو باطل رخنه کرد

 هم بایستد بر سر پیمان حق تا پای جان
وی همواره آذربایجان را فرزند عزیز ایران خطاب کرده و زمانی که در اشغال 

فرقه ی دموکرات است با دلی غمگین و لحنی آتشین می سراید؛
بی کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو

 جان به قربان تو ای جانان آذربایجان
 هر زیانی کو قضا باشد به ایران عزیز

 چون تو ایران را سری بیشت رسد سهم زیان
مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر

 روز سختی چشم امید از تو دارد همچنان
 تو همان فرزند دلبندی که جانبازی تو

می نیاید در حدیث و می نگنجد در زبان
و یا در بخش دگری از اشعار خود در زمان اشغال آذربایجان توسط شوروی باز 
با انتقاد از تاکید بر اختاف زبان به عنوان عاملی برای جدایی از ایران می گوید؛

اختاف لهجه ملّیت نزاید بهر کس
 ملّتی با یک زبان، کمتر به یاد آرد زمان

 گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه ای
 صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان

این شاعر بزرگ زمانی به سرودن شعر ترکی  شهریار شناسان معتقدند 
آذری اقدام کرد که به مقام واایی در شاعری دست یافته بود. او را در کشور 

می شناختند و سخنانش زبان به زبان می گشت.
به گواهی تاریخ زمانی که هنوز مجموعة کم نظیر »حیدربابایه سام« شهریار 
و دیگر اشعار ترکی آذری او سروده نشده بود، در مراسم بزرگداشتی که در 
دانشگاه تبریز برای شهریار برپا شد، دانشجویان و حتی مردم عوام برای دیدن 

شهریار، سرو دست می شکستند.
 دکتر علی اکبر ترابی که تحقیقات ارزنده ای در جامعه شناسی شعر شهریار 
دارد، معتقد است: »دیوان اشعار فارسی شهریار تأمین کننده نخستین مرحله 
از اشتهار شاعر به عنوان غزلسرایی بزرگ و اشعار حیدربابا فراهم آورنده بلند 

آوازگی او در نیمة دوم حیات است«
نیز می نویسد:  تبریز  استاد فقید دانشگاه  روان شاد دکتر محمود پدیده 
»شهریار برخاف اکثر ترکان پارسی گوی که کاماً ترک بودنشان در شعر 
محسوس است، چون با اصطاحات زبان فارسی آشنایی دارد، اگر کسی با او 

سابقه معرفت نداشته باشد، نسبت ترک بودن به او نخواهد داد ...«
می توان چنین نتیجه گرفت که تاش عده ای در معرفی شهریار بدین صورت 
که او تنها با سرودن اشعار ترکی به عنوان شاعر بزرگ در کشور مطرح شد، 

حرکِت احمقانه ای بیش نیست. 
توجه شهریار به عنوان یک ایرانی دوستدار وطن، به شعر ترکی، تنها از 
راه عشق به احیای زبان مادری بوده است. پس توان گفت که چهره ادبی 
شهریار از دو نیم رخ شعر فارسی و شعر ترکی آذری تشکیل یافته است. 
هر دو سوی این نیم رخ ها، صورت زیبا و دلنشین »شهریار ایران« را تشکیل 

می دهند.
در  که  بود  بیگانه گرایان  دام  در  نیفتادن  مراقب  حدی  به  حتی  شهریار 
مصاحبه ای می گوید: »لهجه ترکی ما با سایر لهجه های زبان ترکی متفاوت 
است. من سعی می کنم به لهجه تبریز بنویسم. برخی لغات ترکی هستند که 
... ترکهای ایران آن را نمی دانند... تا حدی که برایم مقدور است از این لغات 

استفاده نمی کنم.« 
شهریار این مصاحبه را چنین به پایان می برد. »ترکی، فارسی، عربی هیچ یک 
به تنهایی نمی توانند وجود داشته باشند. زبانها همه بر یکدیگر وابسته اند و هر 
یک به نحوی نقصی دارند... مهم این است که نباید تعصب داشت«.)گفت و 

گو با شهریار، جمشید علیزاده، ص 194 و 196(

جوشش  خو ن  ایر انّیت



سرزمین سرسبز سبان، این دیار باستانی در دامان 
سرشار از حکمت، معرفت، لطافت و طبیعت زیبای 
خود گوهرهای گران سنگ و ارزشمند پرورانیده و به 
جامعه تقدیم نموده است که یکی از همین نام آوران 

و افتخار آفرینان، شادروان " استاد باباصفری" است.
محقق ارزشمند و مورخ توانمند باباصفری در سال 
1299 خورشیدی در اردبیل به دنیا آمده وتحصیات 
خود  زادگاه  در  را  دبیرستان  اول  دوره  و  ابتدایی 
-اردبیل- و دوره دوم تحصیات متوسطه را در تبریز 
در  ایشان  عالی  تحصیات  است.  رسانیده  پایان  به 
رشته قضایی دانشکده حقوق و در رشته فلسفه و علوم 
تربیتی  در دانشسرای عالی تهران و دوره کارشناسی 
ارشد علوم اداری را در دانشگاه تهران همچنین دوره 
عالی مدیریت و بهبود روش های اداری را در شعبه 
دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در دانشگاه تهران طی کرد.

دبیری  با   1318 سال  در  را  خود  دولتی  خدمات 
دبیرستان پوراندخت اردبیل آغاز و بتدریج به معاونت 
فرهنگ این شهر منصوب و سپس ریاست دبیرستان 
وزارت  داخلی  ادارات  ریاست  و همچنین  تهران  در 
فرهنگ ارتقا یافت. هفده سال آخر خدمات اداری او با 
سمت معاونت و مشاور عالی در سازمان حج و اوقاف 
سپری شد. در سال 1331 به سمت شهردار اردبیل 

انتخاب و شهرداری پویا و فعال را پایه ریزی کرد.
زنده یاد باباصفری مدتی نیز از سوی دولت وقت به 
اداری و مسائل  امور  اعزام و در زمینه  ایتالیا  اروپا- 
و  نموده  سودمندی  تحقیقات  و  مطالعات  تربیتی 
اردیبهشت   نایل آمد. وی در  به کسب مدال علمی 
بازنشسته شد.  تقاضای خویش  به  ماه سال 1357 
این استاد فرهیخته و "پدر تاریخ اردبیل" چهره ای 
روشن از ادب، تواضع، صداقت، امانت، کفایت، صبر 
و استقامت، دردآشنا، مهربانی، فرهنگ و دانش و از 

همه بااتر "معلم اخاق" بود.
او بی گمان در زمره نویسندگان و اهل قلمی محسوب 
می شود که آثارش در فرهنگ و تاریخ کشور ما نقش 
موثر و سازنده ای داشته است. آثار، خدمات و زندگی 
او محقق، معلم و  ایشان همه گواه است که  بار  پر 
فرزانه علم و عمل، دلباخته آب و خاک و زادگاهش، 

اردبیل کهن بود.
اجمال ذکر شد یک مقوله  به  آنچه دراین مقدمه   
شخصی از شخصیت آن بزرگمرد بود و یک مقوله دیگر 
که همیشه تابان است آثار قلمی اوست که بعد علمی 
و پژوهشی وی را نمایان می سازد. گفتارونوشتارش 
از ارزش ادبی، تاریخی، فرهنگی، دینی ، جغرافیایی، 
اجتماعی، فلسفی، تربیتی و اخاقی واایی برخوردار 
است. او در کتاب " اردبیل در گذرگاه تاریخ" فرهنگ، 
تاریخ و جغرافیا و مهمترین وقایع اردبیل را از گذشته 
های دور تا زمان انقاب اسامی سال 1357 با استناد 
به کهن ترین مدارک و اسناد موجود از منطقه اردبیل 
به تصویر کشانده است. جلد چهارم آن نیز  تالیف 

شده و در حال گذراندن مراحل انتشار است.
کتاب مفاهیم قرآن مجید که به نشر روان فارسی در 
کشور سوئد و ایران منتشر شده است از دیگر آثار 
مهم او به شمار می رود. از دیگر آثار منتشر شده او 
یک قرن تقویم تطبیقی و شانزده جلد کتاب درسی، 
جغرافیای کشورهای اسامی یکصد و یک کتاب در 
یک کتاب، یکصد و دو کتاب در یک کتاب، زندگی 
نامه وخدمات علمی و فرهنگی منتشر شده از سوی 
تجدید چاپ سوم  و  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن 
اردبیل در گذرگاه تاریخ به همت و تاش خانواده آن 
زنده یاد در سال 1396 با توجه به نیاز و درخواست 
عاقمندان به تاریخ همچنین کتاب دشتی و رشدی 
که در رد کتاب آیات شیطانی نوشته شده و در حال 
بررسی برای انتشار می باشد. از دیگر خدمات برجسته 
میدان  در  عمومی  کتابخانه  اولین  تاسیس  ایشان، 
سرچشمه اردبیل، انتشار اولین نشریه فرهنگ، انتزاع 
اداره فرهنگ اردبیل از تبریز، تاسیس چندین مدرسه، 

تاسیس صندوق تعاون کارکنان شهرداری اردبیل، سد 
رودخانه بالخلو و دیگر اصاحات و خدمات شهری را 

می توان نام برد.
که  است  آن  سطور  این  نگارنده  افتخارات  از  یکی 
تجدید چاپ دوم کتاب سه جلدی "اردبیل در گذرگاه 
تاریخ" تالیف باباصفری در اسفند ماه سال 1369 به 
به عنوان  ارزشمندی که  بنده محول گردید. کتاب 
مرجع  و منبع تاریخی از او به یادگار مانده و برای 
نگارش آن نزدیک به دو دهه تاش کرده، اینجانب 
با استعانت الهی در سال 1370 مشتاقانه موضوع را 
با عاقه و اشتیاق پیگیری و نظارت و طبق قرارداد 
منعقده به قول و فعل خود وعده عمل پوشاندم و در 
نتیجه فعالیت مجدانه مجلدات سه گانه کتاب مذکور 
آزاد  دانشگاه  مساعدت  با  و  چاپ  تجدید  تهران  در 

اسامی اردبیل انتشار یافت. 
اینجانب سالها توفیق معاشرت با ایشان را داشته و 
خاطرات فراوانی از مهربانی و دوست کامی های آن 
استاد بی بدیل بیاد دارم که مجال نوشتارآن در این 
مقالت نمی باشد. نامه های آن محقق توانا، آموزنده 
و خواندنی است. بخشی از نامه ایشان  را که با خط 
زیبای خود به افتخار این جانب مرقوم و از استهکلم- 
سوئد  در سال 1371 برای حقیر ارسال داشته اند به 
موزه تاریخ علوم اردبیل اهدا و به رسم یادگاری چاپ 

و منتشر می شود.
این مقالت برگ سبزی باشد یادآور بوستان باطراوت و 
سرسبزعمر ارزشمند و تاش بی وقفه و چشمگیر این 
استاد گرانقدر در عرصه های تعلیم و تربیت، خدمات 
آثار که  و دیگر  و دولتی  اجتماعی  فرهنگی،  ارزنده 
از خود به یادگار گذاشته است. به بهانه پانزدهمین 
سالگرد افول ستاره حیات آن استاد فقید و به پاس 
خدمات اررزشمند ایشان در عرصه های گوناگون به 
ویژه آثار فرهنگی همچنین آشنایی و شناخت بیشتر 
در  جوان  پژوهشگران  و  مندان  عاقه  جدید،  نسل 
زمینه تاریخ و فرهنگ اردبیل به فهرست مندرجات، 
ساختار و محتویات مجلدات سه گانه کتاب اردبیل در 
گذرگاه تاریخ که به گفته خود نویسنده کتاب سال 
ها دراین فکر بوده است مطالب پراکنده سفرنامه ها 
و کتابهای تاریخی درباره اردبیل را تدوین و گردآوری 
کند که در ادامه مطلب به بحث و بررسی آن مروری 
می  آن  های  سرفصل  و  مباحث  به  کوتاه  و  گذرا 

پردازیم.

اردبیل در گذرگاه تاریخ 
بر پنج گفتار است که هر  جلد اول کتاب مشتمل 
گفتار به طور معمول مشتمل بر فصول و بخش های 
متعددی است. از گفتار ششم تا دهم در جلد دوم 

و از گفتار یازدهم تا پانزدهم نیز در جلد سوم آمده 
است.عمده مباحث مجلدات سه گانه کتاب مذکور به 

ترتیب عبارت است از:
تا  آن  تاریخچه  و  اردبیل  جغرافیای  اول  جلد  در 
زمان مشروطیت مورد بررسی قرار گرفته است. در 
بخشهایی از این جلد می خوانیم: "اردبیل یکی از 
بسیاری  که  طوری  به  است  ایران  کهن  شهرهای 
فیروز  به  را  اردبیل  بنای شهر  اسامی  از مورخان 
ساسانی)453-459م( نسبت داده اند و از اینرو نام 
آنم را باذان پیروز، پیروزآباد  یا فیروزآباد گرد آورده 
اند، اما آنچه از منابع و اسناد بر می آید بنای اردبیل 
خیلی قدیمی تر از زمان فیروز بوده و حتی  سابقه 
زمان  در  اند.  رسانده  هم  اشکانی  دوره  به  را  آن 
خافت حضرت علی علیه السام وایت آذربایجان 
نخست با سعید بن ساریه خزاعی و سپس با اشعث 
بوده، در زمان وایت اشعث اکثر مردم آذربایجان 
اسام آورده بودند و قرآن می خواندند. او گروهی 
از اعراب اهل عطا و دیوان را در اردبیل سکونت داد 
و به آنان امر کرد که مردم این سامان را به اسام 
دعوت کنند. اشعث اردبیل را پایتخت خود ساخت 
و در مدت حکومت او اردبیل آباد شد. به دستور وی 
مسجدی در اردبیل بنا کردند و این مسجد بعدها 
توسعه یافت زمانی که سپاهیان عرب در آذربایجان 
و اردبیل بودند عشیره های عرب از کوفه، بصره و 
توانستند  هرچقدر  اینان  آوردند.  روی  بدانجا  شام 
از  گروهی  و  آوردند  بدست  زمین  خود  برای  
ای  عده  و  خریدند  را  ایرانیان  های  زمین  ایشان 
از زارعین نیز برای حفظ  خود زمین ها را به آن 
اواخر  در  شدند.  آنان  کشاورز  خود  و  سپردند  ها 
قرن دوم هجری که آذربایجان همچنان به دست 
مذهبی  نهضت  یک  شد  می  اداره  بغداد  خلفای  
که مبتنی بر احساسات ملی و عقاید مزدکی بود، 
در حدود سال  بابک  آمد.  پدید  نام خرمدینان  به 
پیشوایی خرمدینان رسید  به  201 هجری قمری 
مبارزه  سال   22 مدت  آن  حوالی  و  اردبیل  در  و 
بعد  سال  پنجاه  کشید.  طول  عباسی  دولت  با  او 
تا   276 های  سال  از  یعنی  خرمدین،  شکست  از 
سال 317 هجری در آذربایجان سلسله ساجیان به 
وجود آمد. مرکز ساجیان نخست در مراغه بود. بعدا 
به اردبیل انتقال یافت، اوا محمد بن ابی الساج تا 
سال 325 هجری در آذربایجان سلسله ساجیان را 
الساج تا سال  ابی  به و جود آمد. اواد محمد بن 
325 هجری در اردبیل و بردع و مراغه حکمرانی 
می کردند. نخستین سکه هایی که نام اردبیل دارد 
مربوط به این خاندان است. پس از ساجیان سلسله  
دیلمی مسافران با سااریان جای آن را گرفت، ولی 

زنده یاد باباصفری پدر تاریخ اردبیل
مروری بر زندگی و آثار علمی نویسنده کتاب اردبیل درگذرگاه تاریخ

تالیــف مشــترک ایــو بوماتــی و هوشــنگ نهاونــدی بــا عنــوان 
»ایــران؛ یــک تاریــخ چهار هزار ســاله« منتشــر شــد. انتشــارات 
ــزار  ــار ه ــخ چه ــک تاری ــران؛ ی ــاب »ای ــس کت ــن در پاری پری
ســاله« تالیــف مشــترک ایــو بوماتــی و هوشــنگ نهاونــدی را 
منتشــر کــرد. ایــن کتــاب بــه بررســی تاریــخ ایــران از تمــدن 

باســتانی تــا انقــاب اســامی در ســال 1357 می پــردازد. ظهــور ادیــان مختلــف، 
ــای  ــن مدل ه ــری و همچنی ــری، فلســفی و هن ــزرگ فک ــات و گرایشــات ب جریان
مختلــف حکومتــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در ایــن کتــاب بــه آنهــا اشــاره 
شــده اســت. همچنیــن بخشــی از ایــن کتــاب بــه چهره هــای تاریخــی ای چــون؛ 
ســیروس، داریــوش، حســن صبــاح، طاهــره قــره العیــن، رضــا خــان، امیرکبیــر... 

اختصــاص پیــدا کــرده اســت. 

شــب آبشــارهای ایــران عصــر شــنبه 16 شــهریورماه 1398 
بــا حضــور محمــد درویــش، کنشــگر محیط زیســت، محمد 
ــکندری،  ــد اس ــگری، مجی ــوزه گردش ــال ح ــی، فع گائین
ــران«،  ــی آبشــارهای ای ــای میدان ــاب »راهنم نویســنده کت
امیرحســین بختیاری، مدیر مســئول انتشــارات ایرانشناسی 
در خانــه گفتمــان شــهر )خانــه وارطــان( برگــزار شــد. محمــد درویش، کنشــگر 
محیط زیســت بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم آبشــارها در طبیعــت ایــران اظهــار 
ــای  ــه کتابخانه ه ــد ک ــمندی می مانن ــی ارزش ــخ خط ــه نس ــارها ب ــرد: آبش ک
مشــهور بــه آنهــا فخــر می فروشــند. وزارت نیــرو به عنــوان بخشــی از حاکمیــت 
ایــران متولــی یکــی از زیباتریــن اجــزای طبیعــت ایــران اســت امــا ارزشــی برای 

آن قائــل نیســت و در حقیقــت کارش نابــودی آبشارهاســت. 

ایران؛ یک تاریخ 
چهار هزار ساله

وزارت نیرو ارزشی برای 
آبشارهای ایران قائل نیست

داور یوسف پور

اد  امه از همین صفحه

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 27  8 صفحه

یاد  از مذهبــیایــرانریشــهدارد هویــتکهــنملیو دو نوعــیدر بــه کــه نویســندگانفعالیتهایــیرا
ــد. نبردهان

نامه زنده یاد باباصفری به نگارنده

History
تاریخ

دولت سااریان نیز مستعجل بود.
ادامه در همین صفحه

جلد دوم با گفتاری در رابطه با بررسی تاریخی حوادث و اتفاقات 
این شهر در زمان پهلوی آغاز شده است. گفتارهای بعد به زبان 
و مذهب و آداب و رسوم و نیز ابنیه و آثار تاریخی آن اختصاص 
پیرامون کتاب  بزرگان  نقدهای  نیز  یافته است. در گفتار آخر 
آورده شده است. باباصفری به نقل از کتاب بحراانساب ابن عتبه 
احمد بن علی  بن الحسین الحسنی نوشته است: " از فرزندان 
صالح امام موسی کاظم علیه السام پنج نفر به اسامی حمزه، قدر 
الدین، قوام الدین، بدرالدین و صدرالدین از بغداد روی به وایت 
ری نهادند و چون به این شهر رسیدند، متفرق شدند. هدف آنان 
تفسیر احکام اسام و ارشاد مردم بود و به همین خاطر به ری 
و اردبیل عزیمت کردند که آن دو شهر مرکز ایران و آذربایجان 
بودند. حمزه و صدرالدین به سوی اردبیل رهسپار شدند و آن جا 
را موطن خویش قرار داده، اقامتکردند و در این شهر در گذشتند. 
مقبره حضرت حمزه علیه السام در روستای کلخوران در جوار 
بقعه شیخ امین الدین جبرییل، پدر شیخ صفی الدین اردبیلی و 
در شمال آستانه کوچک او ساخته شده و قبر حضرت صدرالدین 
علیه السام هم در یک کیلومتری غرب آن قرار دارد". گزارش 
هایی نیز از ساخت و ساز ابنیه و اماکن مذهبی در زمان خود می 
دهد: " در تابستان سال 1350 خورشیدی  مسجد سابق پیر مادر 
را خراب کردند و مسجد جدیدی با دیوارهای آجری و تیر آهن 
بر جای آن بنا کردند و در قسمتی از کف مسجد برای قرار دادن 
پایه ستون جایی را کنده بودند که در آن استخوان های زیادی 

از انسان های فوت کرده به چشم  میخورد".
مراسمات مذهبی و عزاداری ها از بخش های خواندنی این جلد می 
باشد. در بخشی از فصل دوم چنین می خوانیم: " اصوا عزاداری 
در اردبیل در تمام طول سال برگزار می شود. معموا صبح های 
جمعه یا عصر جمعه به هیات هایی که هر هفته در منزل یکی 
شان جمع می شوند و نوحه خوانی می کنند و سینه زنی. هر 
هیاتی پرچم ها و عائم خاصی دارد. این عزاداری ها با مناسبت 
های روز هم تناسب  دارد و بسته به حال و هوای آن زمان ادعیه 
ها و نوحه ها خوانده می شوند. طشت گذاری سنتی کهن است. 
شاید تمثیلی از  رفع تشنگی عزاداران امام حسین علیه السام در 
مقابل تشنگی او. سه روز مانده به محرم طشت گذاری شروع می 
شود. روز اول دو محله بزرگتر،یعنی تابار و اونچی میدان طشت 
گذاری  می کنند و روز دوم و سوم به ترتیب کوچکترها. طشت 
های استفاده شده معموا بسیار قدیمی و از جنس مس یا برنج و 
بعضی هایشان  بسیار بزرگ هستند. طشت ها را چند روز قبل در 
محلی آماده می کنند و ریش سفیدان محل طشت ها را به دوش 
می گیرند و علما و سالخوردگان و بزرگان در جلو و مردم در پشت 
سر سینه زنان یا زنجیر زنان به سمت مسجد حرکت می کنند. 
این طشت های آب در نظر مردم، جلوه مظلومیت و معصومیت 
حضرت امام حسین علیه السام بوده و برخی بر این عقیده اند که 
این طشت ها شفا دهنده اند و گاهی دخیل می بندند و دعا می 
کنند و شمعی  روشن می کنند. ازگذشته نیز حکایات زیادی از 
شفایافتگان این زمان ها در بین مردم رواج دارد". از دیگر آداب و 
رسومی که به آن  پرداخته شده، مراسمات ویژه نوروز است.مولف 
اغلب  نوروز  با نزدیک شدن   " این رابطه چنین آورده است:  در 
خانواده های اردبیلی ظروف مسین خود را برای سفید کردن به 
مسگران می دادند و به میمنت عید چند کوزه آب خریداری می 
کردند که این دو از رسوم قبل از عید در منطقه محسوب می شدند 
". به نوشته وی: " در آستانه عید اسباب بازی های ویژه این ایام  
به بازار می آمد و در آن زمان که صنعت پاستیک سازی وجود 
نداشت کودکان از اسباب بازی های سفالی  به نام توتک و دولکه 
استفاده می کردند. یکی از آیین ها و ایام به خصوص قبل از آغاز 
عید نوروز دراستان اردبیل مراسم شب چهارشنبه آخر سال می 
باشد که نشانه هایی از آداب و رسوم ویژه آن هنوز نیز تا حدودی 
در بین ساکنان منطقه مرسوم است. به گفته سالخوردگان اردبیلی 
روز چهارشنبه پایان سال  از زمان های قدیم در منطقه به گل 
چهارشنبه مرسوم است، زیرا همه خانه ها در این روز مثل گل 
پاکیزه شده و بر خاف چهارشنبه قبل از آن که به کول چهارشنبه، 
یعنی چهارشنبه خاکستر معروف است، زیبا و شادی آفرین می 
شود. از رسوم زیبایی که سال ها قبل  در عصر چهارشنبه آخر 
سال در این استان رواج داشت، بردن هدایایی از سوی خانواده ها 
طی مراسم خاصی به خانه دختران شوهر رفته بود. پسران جوان 
در این شب کمربندهای پارچه ای یا دستمال خود را از دریچه 
روشنایی اطاق همسایه و یا اقوام خود آویزان می کردند و صاحب 
خانه بدون آن که در صدد شناسایی  آنان برآید، هدایایی  را به 
پارچه می بست. در شب عید اغلب خانواده های ساکن در منطقه 
غذاهای مخصوصی  متشکل از ماهی دودی، گوشت قیمه، مرغ 
و کوکو به همراه برنج که می توان گفت، بهترین شام آنان در 
طول سال می باشد را تدارک می بینند. هنگام تحویل حتی اگر 
نیمه های شب هم باشد، بسیاری از افراد خانواده بیدارمانده و بر 
سر سفره هفت سین که با قرآن مجید و شمع های الوان آراسته 
شده است، به انتظار می نشینند. سفره هفت سین هنوز نیز در 
برخی از خانه های منطقه برای پذیرایی از میهمانان تا سیزدهم 
عید نوروز پهن باقی می ماند. قبل از تحویل سال اغلب افراد وضو 
گرفته و برای لحظاتی سکوت همه جا را فرا می گیرد و فقط 
صوت مناجات به گوش می رسد. جمع کثیری از مردم اردبیل بر 
اساس یک سنت دیرینه مذهبی در آخرین و اولین پنجشنبه سال 
برسرمزار درگذشتگان خویش حضور می یابند. برخی از این آداب 
و رسوم پسندیده با وجود تغییر و تحوات فرهنگی فراوان هنوز 
در میان مردم منطقه رایج هستند ". در مجلد سوم اولین گفتار به 
تاریخ اردبیل از شهریور 1320 تا انقاب اسامی اختصاص دارد. 
مباحثی، مانند اقتصاد، بازرگانی، پزشکی و نقد های خوانندگان 
پیرامون مجلدات  پیشین کتاب از دیگر مطالب این مجلد است. 
چگونگی شکل گیری فرقه دموکرات و ترورها و اقدامات این فرقه 
است.  این جلد  توجه  مورد  های  بخش  از  مردم  امنیت  بر ضد 
در بخش فرهنگ و معارف به تعلیم و تربیت قدیم و جدید و 
نیز نهاد های فرهنگی،  چگونگی شکل گیری مدارس جدید و 
هنری پرداخته  شده است. اردبیل علما و دانشمندان بزرگی را در 
 دامان خود پرورش داده  که اسامی آن ها نیز به ترتیب حروف الفبا 
آمده است. در بخشی ازاین مجلد  می خوانیم: " ختم قرآن، یعنی 
بدین  قرائت قرآن، تشریفاتی داشت،  پایان رساندن تحصیل  به 
معنی وقتی نوآموز به آخرین سوره می رسید، برای خانواده اش 
فراهم می گشت. پدر و مادر و  از حیث تحصیل وی  افتخاری 
کسان طفل، ازاین که فرزند آن ها موفق به فراگرفتن تمام قرآن 
شده است، احساس مسرت می کردند و معموا به شکرانه آن 

مهمانی هایی ترتیب می دادند.



قرار بود به مناسبت روز اردبیل سخنرانی داشته باشم. که بنا بر دایلی 
انجام نگرفت.  نگارنده در طی بیست سال گذشته عایق و پیوندهایی 
با تاریخ و فرهنگ اردبیل داشته ام- عاوه بر تألیف کتابهای: تحوات 
در  اسامی  انقاب  اول،  جهانی  جنگ  تا  مشروطه  از  اردبیل  منطقه 
اردبیل) به همراه دکتر رجب ایزدی(، زندگی مبارزات آیت اه مرج، 
آیت اه سید یونس اردبیلی به روایت اسناد و خاطرات؛ در حوزه ادبیات 
حسینی آذری در اردبیل هم کارهایی در دست انتشار و انجام دارم از 
آن جمله یادنامه تاج الشعرای حسینی یحیوی اردبیلی، یادنامه روانشاد 
انور، یادنامه رانشاد حاج غام ترابی و....ضمن آنکه در تعلیم و تربیت 
تعدادی از محققان جوان این سامان هم نقشی کوچک داشته ام-  به 
ماحظه این عایق نکاتی را  در نظر داشتم که در سخنرانی طرح کنم 
از این رو  به جهت اهمیت و نقش و جایگاه اردبیل در تاریخ و هویت 
عاقمندان  و  دلسوزان  مسئولین  از  برخی  را خدمت  نکات  این  ایران 
اردبیل می نگارم تا بلکه روضه های من انشاه کسی را به گریه اندازد.

اردبیل: تاریخ و هویت ایران
اردبیل از مراکز ثقل تاریخ و فرهنگ و هویت ایران محسوب می شود. 
تکوین  در  آذربایجان  خطقه  مهم  کانونهای  از  یکی  عنوان  به  اردبیل 
مهمی  جایگاه  و  نقش  ایرانی  هویت  تداوم  و  گیری  شکل  و  تاریخ 
داشته است. از این رو بازشناسی تاریخ باستانی اردبیل اهمیت بسیاری 
با  یا  اطاع  کم  و  ناشی  افرادی  اخیر  سال  سه  دو  در  متاسفانه  دارد. 
تحصیات غیر مرتبط با تاریخ و باستان شناسی تحت تأثیر جریانات 
بر  را  آذربایجان  و  اردبیل  تاریخ  ایرانی در تاش هستند  سیاسی ضد 
اساس ائیدولوژی های افراطی قومی و زبانی بصورت غیر علمی و گاهی 
با ظاهر علمی به خورد جوانان بدهند که هویت شما فقط بر اساس 
زبان است و رگ و ریشه شما به ماده گرگی در دشت های قره قوم باز 
می گردد. هدف اصلی این جریان تعریف هویت غیر ایرانی و مغایر با 
هویت ایرانی اسامی برای اردبیل است. از این رو در عرصه تاریخ نیز 

مواردی قابل توجه است:
1. با توجه به نقش و جایگاه صفویه در هویت ایرانی هم در جمهوری 
شاه  خصوصاً  و  صفویه  مطلوب  به  مصادره  ترکیه  هم  و  آذربایجان 
اسماعیل صفوی به شدت در جریان است. هرساله دولت ترکیه برای 
می کنند.  برگذار  بزرگداشت  مراسم  چالدران  در  خود  کشته شدگان 
دیوان شاه اسماعیل صفوی با مقدمه نخست وزیر ترکیه منتشر شده 
است. در این عرصه فعالیت گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی به قدر 
کفایت و شایستگی نیست از این رو باید دعوت از اساتید برتر صفویه 
شناس، اردبیل را به قطب تاریخ صفویه در ایران و جهان تبدیل کند.و 
اگر همتی در کار باشد گروه تاریخ اردبیل قطب تاریخ صفویه در ایران 
شود. می توان از اساتید بازنشسته تاریخ صفویه چون دکتر میرجعفری 

بهره گرفت.
2.  فرهنگ عامه و بومی یکی از نقاط قوت و برجسته هویت فرهنگی 
و تاریخی اردبیل است. متاسفانه با توجه جدی به این مسئله بصورت 
نظام مند صورت نگرفته است. از این رو آثار مهمی چون تالیف سترگ 
استاد اصغرزاده – استاد ذوالفنون - در خصوص فرهنگ عامه اردبیل 
به شایستگی معرفی و شناسانده نشده است. بگذریم از اینکه ایشان به 

هزینه شخصی این کتاب جامع را منتشر کرده است 
ملی  ارزشمند  مفاخر  از  عناصری  تردید مرحوم دکتر جابر  بدون    .3
توجه  مورد  وی  معنوی  میراث  ایشان  وفات  از  بعد  که  بودند  اردبیل 
قرار نگرفت. ازم بود مقاات ایشان گرد آوری و تدوین و منتشر شود. 
آثار چاپ نشده ایشان به چه سرنوشتی دچار شد نمی دانم! همچنین 

کتابخانه ارزشمند ایشان که به خون جگر وی فراهم شده بود. 
4.  در روزگاری که شخصیت برجسته علمی و دانشمند شناخته شده 
البته جوانان   – نمی رسند  انگشتان یک دست هم  تعداد  به  اردبیلی 
محققان و پژوهشگران ارزشمندی را هم داریم انشاه جای بزرگان را 
خواهند گرفت_ در رسانه های جمعی، محافل دانشگاهی، محافل علمی 
چه میزان از اندیشمندانی چون استاد صدوقی سها بهره گرفته شده 
است. هم بهره گیری از علم و دانش آنها و هم الگوسازی از شخصیت 

و منش آنها.
5. دفاع مقدس و انقاب اسامی دو رکن مهم هویت ملی ایران است. 
چه  فرهنگی  میراث  این  با  جوان  نسل  آشنایی  و  تشریح  و  تبین  در 
از وضعیت  کرده ایم؟ چندی قبل دوست گرامی علی درازی گزارشی 
مادر یکی از شهدای انقاب اسامی دادند که تنها فرزند خانواده و بوده 
وزیر شکنجه های ساواک در بابلسر به شهادت رسیده است. رسیدگی 
به وضعیت این گونه مادران و همچنین مستندسازی ایثار این مادر با 

چه کسی است!
اردبیل پایتخت حسینیت ایران

برجستگی خاص اردبیل اهل بیت دوستی یا همان »فرهنگ حسینیت« 
تولید  و  ادبی حوزه هنری جای توجه  تولیدات  این حال  با  آن است. 
ادبیات حسینی، شرح حال نویسی، زندگینامه نویسی داستانی ادبا و 
شعرای بزگ حسینی و مستند نگاری فرهنگ و هویت شیعی و ایرانی 
انتشار مجموعه مفاخر حسینی  به خوبی احساس می شود. تدوین و 

اردبیل برای آشنایی کودکان ونوجوانان به شدت احساس می شود.
نامه هایی در  ویژه  نشریات  از  برخی  1.  در مناسبت های محرم در 
سالهای گذشته منتشر شده است. با یان حال جای خالی یک نشریه 
فصلی یا دو فصلی در خصوص تاریخ و ادبیات حسینی اردبیل خالی 

است.
2.  با توجه به تعدد و برنامه های ماندگار ستارگان مدح و رثای اردبیل 
ایجاد   ... زاده  موذن  سلیم  حاج  ترابی،  غام  حاج  فقید  استاد  چون 
و  نوحه خوانی  ارزشمند  ازآثار  نگهداری  و  ملی جهت حفظ  آرشیوی 
سینه زنی در اردبیل ضروری است. همچنانکه در کتابخانه ملی از هر 
کتابی که منتشر شده یک نسخه نگهداری می شود چنین راهکاری 
برای حفظ و ماندگاری میراث معنوی نوحه خوانی اردبیل ازم وضروی 
آرشیوهای  تکثر،  و  ضبط  استریوهای  یا  عاقمند  افراد  اغلب  است. 
شخصی و غیر اصولی دارند که به علل مختلف از بین رفته و یا خواهد 
رفت. تعدای از نوارهای ریل نوحه های قدیمی و همچنین صفحه های 
گرامافون، فیلم ویدیویی، نوار کاست هم وجود دارد که نیازمند تبدیل 
و دیجیتالی سازی است. به عنوان مثال یک آرشیو کاملی از مجالس 
استاد سلیم موذن زاده وجود ندارد. مسئولین صدا و سیمای استان در 
از سوی دیگر محققان  از دیگران مسئول هستند  بیش  این خصوص 

عادی راهی به آرشیو مراکز صدا وسیما ندارند.
و  پرچم  عزاداری،  دستجات  عکس های  آرشیو  اینکه  ضمن    .3
عامت های دستجات حسینی، کتابخانه تخصصی محرم برای نگهداری 
نسخه ای از کتابهای نوحه جدید و نسخه های خطی قدیمی و دستخط 
از  سراغ  دیگر کسی  است.  و ضروری  ازم  هم  شعرای حسینی  های 
مسوده ها و دستخط های مرحوم مضطر و حتی مرحوم منزوی ندارد....

4.  یکی از چهره های فاخر ادبیات حسینی اردبیل عارف الهی میرزا 
وی  دیوان  علمی  تصحیح  و  تدوین  که  است  اردبیلی  بیضاء  صادق 
و  شادابی  صفوت  استاد  توسط  تاشی  دارد.  ناپذیری  انکار  ضرورت 
نیمه  کارشکنی هایی  با  که  بود  گرفته  صورت  ایشان  محترم  دوستان 
مانده است بزرگان و رجال اردبیل همتی کنند این کار نیمه به اتمام 
رسد. آنچه به نام کام بیضاء منتشر شده کمتر از نیمی از اشعار بیضاء 

است.
5.  به قطع و یقین بیضاء در ادبیات عرفانی حسینی جایگاهی رفیع 
ادبیات  دانشکده  در  است  ازم  دیگر  بزرگان  از  کمتر  اگر  و  دارد 
دانشگاه محقق اردبیلی کرسی بیضاشناسی دایر شود. یا حداقل سلسه 
نشست های بیضاشناسی برپا شود. خصوصاً آنکه استاد صفوت شادابی 
یگانه بیضاشناس عصر ما در قید حیات است و از محضر او باید برای 
تدریس بیضا شناسی استفاده شود. نگارنده کسی را هم پایه و حتی 
پایین تر از ایشان در اشراف به شاهکارهای بیضا سراغ ندارم. وی عاوه 
های  نسخه  آوردن  دست  به  برای  هنگفتی  هزینه  جوانی،  و  عمر  بر 
خطی بیضا صرف کرده است. بعد از فقدانش به سر و سینه خواهیم زد 
و نوحه خواهیم خواند که »بیضا شناس ما از دست رفت« همچنانکه 
بیضای زمان را از دست دادیم! گرچه باید بیست سال پیش به سراغ 
او را شاهد  صفوت شادابی می رفتیم و اینک ثمرات تربیتی و تألیفی 
می بودیم ولی افسوس حسادت و نادانی های افرادی هم چون من مانع 
این بهره گیری عمومی شده است. اکنون هم گرچه خیلی دیر است اما 
باید مکنونات سینه صفوت شادابی در سن هشتاد سالگی _ وهمانندان 

او _ ثبت و ضبط شود.
از  ارجمند  عزیزی  زاده،  سراج  رضا  محمد  آقای  مردانه  همت  به    .6
هزینه شخصی  به  تهران  مقیم  اردبیلی  از حسینیان  محترم  خاندانی 
تهیه و ساخت مستند بیضای اردبیلی آغاز شده بود، ادامه تهیه و تدوین 
از سوی مراکز فرهنگی چون  نیازمند هزینه و حمایت  نهایی مستند 
صداو سیمای استان است، گرچه فکر نمی کنم از این نهادهای فرهنگی 
به قول معروف آبی گرم شود، اگر از خّیران بزرگوار کسی پیش قدم 

شود این مستند ماندگار از ایشان به یادگار خواهد ماند.

اردبیل نگاهبان تاریخ و هویت ایران

History
تاریخ

سخن پیش فرهنگیان سخته گوی

نقاشی دیواری مشهور تپه تاکستان نیشابور در سالن اصلی موزهٔ باستان شناسی و هنر دوران اسامی در معرض 
دید عموم قرار گرفت. این نقاشی رنگی روی گچ نمایشگر مرد سوار بر اسب با شاهینی بر دست و خرگوشی آویزان 
به زین است. نقاشی مرد قوشچی درواقع جز کهن قطار نقاشی های دیواری پس از اسام در ایران است که در 
هنگام کاوش های موزهٔ متروپولیتن نیویورک در نیشابور کشف شد. این نقاشی در کادر مربع مستطیلی با بلندی 
140 سانتی متر و پهنا 120 سانتی متر ساخته شده است. ساختار نقاشی سوارکار نیشابور صرف نظر از صورت مرد، 

با خطوط محیطی پررنگ و قلمی محکم و استوار بر روی گچ کشیده که یادآور نقش برجسته های دوره ساسانی است. بررسی های 
انجام گرفته بر روی این نقاشی نشان می دهد که سوارکار، افسار یک اسب را با یکدست گرفته و با آرامش مرکب خود را هدایت می کند 
و بر روی دست دیگر او یک شاهین نشسته است. نقاش، اسب را که در حال تاختن است، واقع گرایانه تر از سوارکار ترسیم کرده و سوار 
را با کاهی قبه مانند بر سر، جبه ای ابریشمین بر تن، با اجزای لباس و تجهیزات و همچنین سازوبرگ بسیار غنی نشان داده است. این 
مرد که چهره اش تخریب شده دارای دو شمشیر و سه تسمهٔ چرمی مرصع است که از کمربند او آویخته است. به اعتقاد پژوهشگران، این 
نقاشی، احتمااً یکی از امرای سامانی را به تصویر کشیده یا صرفاً یک نگارهٔ نمادین با مضمون سنت شکار در این دوره را یادآوری می کند. 

نمایش نقاشی کهن 
در موزه ایران اسامی

بخش مهمی از اشعار میهنی و به اصطاح »ایرانّیات 
شهریار« مربوط به آن شعرهایی است که در ردیف 
»ادبیات حسرت« می گنجد. شهریار هر کجا از قفقاز 
و سرزمین های ایرانی آن سوی ارس که در پی انعقاد 
عهدنامه های سیاه گلستان و ترکمانچای به اشغال 
روسیه درآمد، سخن به میان می آید، بی اختیار عنان 
اختیار از دست می دهد و زبان اشک و دریغا گویی به 

تکلم وا می دارد.
اشعار زیادی در بیان موضع گیری تاثیر گذار و تند 
شهریار راجع به جدایی قفقاز از خاک ایران وجود 
دارد که  با مرورهمین اشعار راجع به این موضوع 
ی  دوستانه  وطن  احساسات  قفقاز(  خاص)جدایی 

شاعر به وضوح آشکار می گردد.
آذری  ترکی  اشعار  در  شهریار  »قفقازیه« های  اوج 
اوست، منتها در شعرهای فارسی نیز بویژه در مثنوی 
تصویر  با  شاعر   ، بخش »شبیخون«  »افسانه شب« 
و دفاع  لشکر روس  فوق العاده قوی، هجوم  آفرینی 
مردم قفقاز را از خاک ایران به نمایش می گذارد، به 
گونه ای که آدمی خیال می کند شهریار در شب حمله 
روس  به ایران در صحنه حاضر بوده، و آن نبردها را به 

چشم دیده است.
شهریار با اشاره مستقیم به حمات روس که طی آن 
ایات قفقاز )ایران(، با ساح سنگ و چوب و بیل و 
کلنگ در مقابل سپاه تا بن دندان مسلح روس دفاع 
می کنند؛ تنها مورخی است که از نقش قهرمانانة زنان 
قفقازی )ایرانی( در مبارزه با کشور متخاصم روس 
سخن می  گوید. در کتابهای تاریخی کمتر در بیان 
دفاع زنان ایران در مقابل لشکر تزار سخن رفته است، 

جز مثنوی شبیخون شهریار:
دیده آن سیل شبیخون سپاه

چون بایی که ببارد ناگاه
بی ساحی ز هنر داشته باز

دست ایات رشید قفقاز
فوج قزاق به فرمان تزار

رو نهاده است برای تاتار...
ایل بی اسلحه شایان دریغ

تن به تن جنگد و با خنجر و تیغ
آن هجومش همه با توپ و تفنگ

وین دفاعش همه با بیل و ُکلنگ ...
شیر زنها چو گوزن گستاخ

که دل شیر بدرد با شاخ
بیل بر دوش به پشت شوهر

سنة عاج بدو کرده سپر
دختران زلف پریشان از باد

چون غزاان که رمند از صیاد
متواری همه در کوه و کمر

سنگ بارند عدو را بر سر ...
مادری نعش پسر در آغوش

چنگ در رخ زده و رفته ز هوش
دختری سر به بر نامزدش

همسری کرده به خواب ابدش
و سرانجام قفقاز به شیری خوابیده و روس به گرگی 
درنده شبیه می شود که بر اثر سهل انگاری و خواب بی 

موقع چوپان بی عرضه اسیر گرگ می شود و قفقاز این 
چنین از خاک ایران جدا می گردد:

گله گرگ به مکر و تزور
شیر خوابیده کند غافلگیر ...

گویی آنها که فرا می رفتند
گاه برگشته چنین می گفتند:

الوداع ای افق روشن و باز
شهره گهواره گیتی قفقاز...

ای که تا بازپسین تیر و تفنگ
بود بادشمن ایرانت جنگ

تا دلیران تو در خون نتپید
پای دشمن به دیارت نرسید

چونی ای کشور آزاده اسیر
چونی ای شیر ژیان در زنجیر!

 در بررسی اشعار میهنی  شهریار، اشعار ترکی آذری او 
جایگاه مهمی دارد. اصواً بخش مهمی از شعرهای او 
که در مضامین اجتماعی و وطن سروده شده به زبان 

مادری اوست.
اشارتی  که  شهریار  سروده های  مهمترین  از   یکی 
مستقیم به جدایی سرزمین های ایرانی قفقاز و تجزیة 
خاک ایران دارد، قطعه شعری است که خطاب به 

محمد راحیم شاعر قفقازی سروده است:
ایگیت لر یوردو قفقازیم، سنه مندن سام اولسون
سنین عشقیندن ایراندا، هنوز صبری تاان واردیر

آنام تبریز منه گهوار ده سویلردی: یاوروم بیل!
سنین قالمیش اوتایدا خال لی تئل لی بیر خاان 

واردیر
آراز دشمن الینده بیر قلیچ تک اورتانی کسدی

اونون اوادی وارسا بیل، سنی یاده ساان واردیر 
قهرمانان،  سرزمین  ای   : شعر  فارسی  )ترجمه 
قفقاز سام بر تو ! در عشق تو هنوز بسیاری در 
تبریز  مادرم  حالند.  پریشان  و  سرگردان  ایران 
زمانی که من در گهواره بودم، می گفت: فرزندم، 
رو  زیبا  خاله ای  ارس  سوی  آن  در  تو  که  بدان 
دشمن،  دست  به  شمشیری  چون  داری...ارس 
نیز  او  اگر  کرد.  جدا  هم  از  و  برید  را  ما  میانه 
و  مایی  یاد  در  نیز  تو  که  بداند  دارد،  فرزندانی 

فراموش نشده ای.(
شهریار در بیت پایانی این غزلواره از اینکه قفقاز اسیر 
حاکمیت کفر شده، ناراحتی خود را بیان و به شاعران 
آن سوی ارس توصیه می کند که مراقب مقاصد شوم 

روس ها باشند:
بیزی کفر اهلی ایسترسه، یوکون چاتماق اوچون ایستر

 بیزه بوناردان آرتیق قالسا بیر یرتیق پاان واردیر 
)ترجمه فارسی شعر : اگر اهل کفر به ما اظهار تمایل 
کنند، بدان که برای بهره گیری و نیل به مقاصد شوم 
خود  این کار را می کنند. بدانید که برای ما از اینها 

بیش از یک پاان کهنه و پاره نخواهد ماند.(
 شاعر صریح ایران در شعر دیگری که برای سلیمان 
جدایی  از  سروده،  قفقاز  معروف  شاعران  از  رستم 
ایرانیان قفقازی در چنگال  ایرانی و اسارت  برادران 

بیگانگان ناله سر می دهد:
آغ گؤیرچین نه روا دیر، کی ایشیقلیق قوشو، سن تک

یاتا بایقوش یوواسیندا، قاا خفاش آراسیندا 
)ترجمه فارسی شعر : ای کبوتر سپید، تو که مرغ 
روشنایی ها هستی، چه رواست که در انه جغد منزل 

کنی  و در میان خفاشان زندگی کنی؟!(
از  یکی  به  خطاب  که  دیگری  قطعه  در  شهریار 
متخلص  حسینی  میرابوالفضل  نام  به  خود  اقوام 
فرقه دمکرات  فروپاشی  زمان  در  به »حسرت« که 
آذربایجان)1325 شمسی( به همراه عده  ای دیگر، از 
ایران متواری شد، سروده، از خوردن فریب شیطان 
و افتادن در دام تجزیه  طلب ها و بیگانه گراها بر حذر 

می دارد و می گوید:
جاهللیقدا تورا دوشن چوخ اوار

قیش یاخینار تور آتانار یوخ اوار
مظلوم ارین آهی بیر گون اوخ اوار

ظلمون دگر، اورگی نین باشینا
آوچی قویار باش یهرین قاشینا

 یازیق جوان شیطانی گورجک چاشار
یولدان چیخیب بولودلو داغار آشار

حقی تاپان خضر اولی مینلر یاشار
نه یاخشی دیر اه سوزون اینانماق

با لرده صبر ائله یب، دایانماق
می افتند.  دام  به  خیلی ها  جوانی  در  )ترجمه شعر: 
و  دام  گسترندة  از  اثری  و  می رسد  راه  از  زمستان 
صیادها نمی ماند . یک روز آه و ناله  مظلومان به تیری 
تبدیل می شود و قلب ظلم را نشانه می رود و صیاد 
سر بر زین می نهد. جوان با دیدن شیطان از راه به 
در می رود. راه را گم کرده و سر به کوههای مه آلود 
می نهد.)اشاره به فرار از ایران( هر کس مؤمن به حق 
شد، عمر جاوید یابد. پس چه بهتر است سخن حق را 

قبول کنیم و در برابر بایا صبر نماییم.(
شهریار ضمن دعوت به بازگشت شاعران و هموطنان 
فراری برای آمدن به خاک وطن این چنین در بیت 

دیگری می گوید:
وطندن آیری دوشن اوادیم قاییت وطنه

قاییت کی گوز یوا تیکمیش آنا قایتدی سنه
)ترجمه شعر : ای فرزندی که از دامان مام میهن دور 
افتاده ای، به زادگاهت بازگرد. بازگرد که مادر چشم به 

راهت نیز بازگشته است.(
شهریار همچنین در یک موضعگیری بسیار آگاهانه، 
در پاسخ به عده ای بچه کمونیست که شاعر بزرگ 
ایران را از سرودن شعر فارسی بر حذر می داشتند، 

می گوید:
دئدین آذر ائلی نین بیر یارالی نیسگیلی یم من

نیسگیل اولسام دا گولوم بیر ابدی سؤیگیلی یم من
ائل منی آتسادا اؤز گولشنیمین بولبولی یم من

ائلیمین فارسیجادا دردینی سؤیلر دیلی یم من
ابدیت گولویم من 

)ترجمه شعر : گفتی که من حسرت زخمدیده مردم 
آذربایجانم. اگر حسرت هم باشم ای عزیز، معشوق و 
عزیز هم هستم.اگر حتی مردم مرا از خود برانند، من 
بلبل داستانسرای ایرانم. من شاعری هستم که به زبان 
فارسی  نیز دردهای جامعه ام را بازگو می کنم. من گل 

ابدی هستم.(

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 27  8 صفحه

رحیم نیکبخت

یل
ردب

یه ا
صر

ر قی
بازا ادبیات حسرت جدایی شهرهای قفقازی از ایران در اشعار شهریار؛

سنین عشقیندن ایراندا، هنوز صبری تاان واردیر



حضور  با  نظامی پژوهی  تخصصی  نشست  نخستین 
اساتید، محققان، مسئوان، دانشجویان و  از  جمعی 
فعاان این حوزه، به همت مؤسسة پژوهشی حکیم 
پنجم  مکتوب،  میراث  پژوهشی  مؤسسة  و  نظامی 
برگزار  تبریز،  دانشگاه  میزبانی  به   1398 مردادماه 

شد.
مدیرعامل  و  مؤسس  پواد،  علی  نشست  این  در 
علیزاده،  جمشید  نظامی،  حکیم  پژوهشی  مؤسسة 
دکتر  نظامی پژوهی،  مؤسسة  علمی  کمیته  رئیس 
علی اشرف  صادقی، عضو پیوستة فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، دکتر نصیب گویوشف، مدیر بخش نسخ 
آذربایجان،  جمهوری  علوم  فرهنگستان  در  فارسی 
دکتر محمود عابدی، عضو پیوستة فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسة 
موسوی  سیدعلی  دکتر  مکتوب،  میراث  پژوهشی 
قدیر  دکتر  ادبیات،  پژوهشگر  و  شاعر  گرمارودی، 
طورغوت، استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
استانبول، و حجت ااسام محمدعلی احمدی ابهری، 
معاون پژوهشی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

شورای اسامی سخنرانی کردند. 

نظامی؛ حکیم-شاعری با اندیشه جهانی 
در ابتدای این نشست علی پواد، مؤسس و مدیرعامل 
مؤسسة پژوهشی حکیم نظامی طی سخنانی جایگاه 
و  ایران  ادب  و  فرهنگ  در  را  گنجه ای   نظامی 
جمهوری آذربایجان واا دانست و گفت: نظامی یکی 
جهانی  اندیشهای  دارای  و  جهان  بزرگ  شعرای  از 
متفاوت  سلیقههای  با  مخاطبانی  رو  این  از  و  است 
در جهان دارد و بر این اساس پژوهش در آثار نظامی 

ضروری است.
حکیم  پژوهشی  مؤسسة  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
و  کاس ها  برگزاری  هدف  با  تبریز  در  نظامی 
همایشهای  برگزاری  و  نظامی خوانی  نشست های 
و  داخل  نظامی شناسان  و  استادان  با حضور  علمی 
با گشایش این مرکز، تحقیقات  خارج کشور، گفت: 
قابل توجه و ارزنده ای با حمایتهای مادی و معنوی 
نظامی شناسان  و  استادان  همراهی  و  مؤسسه  این 

برجسته انجام می  شود.
علی پواد، افزود: انجام پژوهش های نظامی شناختی، 
آثار  مبهمات  رفع  و  گره گشایی  جهت  در  تاش 
خمسه  از  انتقادی  و  علمی  تصحیح  ارایه  با  نظامی 
و  نظامی  آثار  از  انتقادی  فرهنگواره  تألیف  نظامی، 
این  برنامه های  از  متعدد  پژوهشی  طرح های  انجام 

مؤسسه است.
و آشنائی  ادامه حس وطندوستی، دینداری  وی در 
جمله  از  را  مشهور  فلسفی  جریانهای  و  فلسفه  با 
و  برشمرد  جهان  نامی  شاعر  این  بارز  ویژگی های 
طول  در  که  شده  باعث  وی  بارز  ویژگی های  افزود: 
زمان همواره شاعرانی به تقلید از نظامی شعر بسرایند 
و در زمان معاصر نیز اندیشمندان متعددی از اقصی 

نقاط جهان به تتبع در اندیشة نظامی پرداخته اند.
تاش  مؤسسه  این  راستا  همین  در  وی  گفته  به 
فعاان  و  محققان  دانشگاهیان،  کمک  به  می کنند 
تخصصی  نشستهایی  برگزاری  بر  عاوه  حوزه  این 
فرهنگی  رایزنی های  از  استفاده  با  ایران،  داخل  در 
نظامی پژوهی  رونق  به  مختلف  کشورهای  در  ایران 
بپردازد. پواد در ادامه از تصویب حدود 150 طرح 
در زمینة نظامی پژوهی خبر داد و اجرای این طرحها 
را از اهم برنامه های مؤسسة پژوهشی حکیم نظامی 
برای تبیین و معرفی هر چه بهتر اندیشه های  نظامی 

توصیف کرد.

 امتداد تأثیر نظامی تا دوره معاصر
علمی  کمیته  رئیس  علیزاده،  جمشید  ادامه  در 
نشست  این  علمی  دبیر  و  نظامی پژوهی  مؤسسة 
تخصصی نیز با بیان این اینکه مؤسسة نظامی پژوهی 
در تبریز در راستای ارج نهادن به اندیشه های  جهانی 
حکیم نظامی به وجود آمده است، گفت: این مؤسسه 
متعدد  و طرح های  نشستها  برنامه ریزی  و  تدوین  با 
و  اساسی  گام های  می خواهد،  پژوهشی  و  علمی 
مؤثری در جهت شناساندن حکیم نظامی به جهانیان 
بردارد. رئیس کمیتة علمی مؤسسة نظامی پژوهی با 
اشاره به فراز و نشیب های شعر فارسی گفت: بهترین 
قمری  هجری  ششم  قرن  فارسی  زبان  شعر  نمودار 

خراسان،  در  »انوری«  اضاع  با  مثلث  یک  شامل 
»نظامی« در آذربایجان و »خاقانی« در قفقاز است 
قرار  اضاع  این  زیرمجموعه  در  دیگر  شاعران  که 
در  بزرگی  بسیار  تأثیر  انوری  گفت:  داشتند.علیزاده 
عراق  تنها  نه  هم  خاقانی  و  دارد  عجم  عراق  شعر 
عجم بلکه کل شاعران خراسان را در مقابل خاقیت 

خودش در مرتبه فروتر میدید. 
که  هستند  شاعرانی  خاقانی  و  نظامی  افزود:  وی 
وجوه اشتراک زیادی دارند و هیچ دو شاعر دیگری 
علیزاده  ندارند.  مشترک  نقطه  هم  با  حد  این  در 
یادآوری کرد: زبان و هنجار انوری، سهل و سادگی 
بوده، ولی برخاف آن در شمال غرب ایران از جمله 
گنجه، قفقاز و شروان اساس زبان نظامی و خاقانی 
بر ترکیب ها، استعاره ها و مجازهای جدید است. دبیر 
علمی نخستین نشست تخصصی نظامی پژوهی گفت: 
از  پس  سال   900 فارسی  بزرگ  شاعران  بر  نظامی 
خود تأثیر گذاشته و مسیر شعر فارسی را تغییر داده 
نیز  ایران  مدرن  شعر  و  نیما  شعر  در  حتی  و  است 

تأثیرگذار بود.
 علیزاده، با بیان اینکه هنوز تصحیح جدی و آکادمیک 
از آثار نظامی نداریم، ادامه داد: اولین گام در بررسی 
شاعری با حجم آثار نظامی، نیاز به تصحیح انتقادی و 
روشمند آثار اوست تا بر این اساس به وجوه مختلف 
آثار  نظامی  گفت:  وی  شود.  پرداخته  وی  خاقیت 
ارزشمندی برای ما به جا گذاشته و در دنیا نیز دارای 
مقلدان زیادی است و بر همین اساس ضروری است 

برای شناساندن آن بیش از اینها تاش کنیم.

ویژگی های زبان نظامی 
نشست گفت:  این  در  نیز  علی اشرف  صادقی  دکتر 
استعاره ها،  تغییرات،  و  است  دشوار  نظامی  زبان 
مجازها و اصطاحات وی خاص خودش است و در 
آنها  نمی توان  نیز  خاقانی  آثار  در  حتی  دیگر  جای 
دانشگاه  بازنشسته  استاد  و  زبانشناس  این  دید.  را 
و  قرن ششم  معیار  زبان  نظامی،  زبان  افزود:  تهران 
کشور  رسمی  زبان  بلکه  نبود،  گنجه  منطقه  بومی 
که  است  این  نظامی  ابیات  مشکات  از  یکی  و  بود 
برای رفع آنها باید از ابیات دیگر این شاعر استفاده 

کرد. دکتر صادقی اظهار داشت: اگر کسی آشنایی با 
اصطاحات فولکلوریک نظامی نداشته باشد نمی تواند 
دیگر  از  مورد  این  و  بفهمد  را  نظامی  اشعار  معنی 
پیوستة  عضو  است.  شاعر  این  اشعار  دشواری های 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواستار تهیه متنی 
معتبر از نسخه های کهن و مورد قبول از آثار نظامی 
از سوی افراد توانمند و مطلع شد تا براساس این متن 

تصحیح دقیق آثار این شاعر تدوین شود.

نگاهی گذرا به نقد و ارزیابی نظامی پژوهی
نصیب  دکتر  نشست  این  از  دیگری  بخش  در   
فرهنگستان  در  فارسی  نسخ  بخش  مدیر  گویوشف، 
علوم جمهوری آذربایجان گفت: برای ترسیم خطوط 
آینده  برای  نظامی پژوهی  تبیین چشم انداز  و  اصلی 
ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که تا به حال در این 
زمینه چه کارهای مهمی انجام گرفته و چه کمبودها 
و  محققان  شناخت  آیا  و  دارد؟  وجود  نواقصی  و 
و  ادبی  شخصیت  از  جوان  نسل  بویژه  نویسندگان، 
و  نظامی  حکیم  و  شاعر  هنری  و  عرفانی  و  علمی 
همچنین اندیشه های واای دینی و اخاقی- معنوی 
و انسانی و اجتماعی این مرد بلند آوازه تا چه اندازه 

است؟
وی گفت: ابتدا باید سابقه و گذشتة نظامی پژوهی با 
برخورد و روش علمی جدید مورد بررسی نقدآمیز 
قرار گیرد تا بتوان دورنما و چشم انداز آیندٔە آن را 
با توجه  افزود:  بهتر ترسیم کرد. نصیب گویوشف، 
فرهنگی  و  اجتماعی  محیط  حال،  شرح  اینکه  به 
توجه  مورد  دنیا  مختلف  نقاط  در  نظامی  آثار  و 
میتوان  است،  گرفته  قرار  صاحبنظران  و  محققان 
نظامی شناسی را در چند منطقه تقسیم بندی کرد؛ 
نیست  قاطع  و  بندی حتمی  تقسیم  این  چند  هر 
این حوزه ها  دارد. وی  بازنگری  و  اصاح  به  نیاز  و 
نظامی شناسی  ایران،  در  نظامی پژوهی  شامل  را 
اروپا،  در  نظامی شناسی  شوروی،  و  آذربایجان  در 
و  عربی  کشورهای  و  ترکیه  در  نظامی پژوهی 
گفت:  و  دانست  هند  قاره  شبه  در  نظامی شناسی 
البته بررسی این موضوع ابتدا باید به طور جداگانه 
بگیرد  صورت  شده  یاد  مناطق  تقسیم بندی  طبق 

دسته بندی  با  گویوشف  شود.  جمع بندی  بعد  و 
ابعاد  این  گفت:  نظامی پژوهی  ابعاد  و  محورها 
نشر  و  تهیه  و  متن پژوهی  صورت  به  می توان  را 
متون انتقادی آثار نظامی، نسخه شناسی و ارزیابی 
نسخه های خطی آثار وی، ترجمة آثار این شاعر به 
زبان های خارجی و وضع آنها و نیز تحقیق و تحلیل 
برنامه ریزی کرد. وی در  آثار نظامی دسته بندی و 
حائز  خطی  نسخه های  از  برخی  معرفی  به  ادامه 

اهمیت خمسه از گنجینة باکو و روسیه پرداخت.

متن شناسی نسخه های هنری  و  نسخه شناسی 
خمسۀ نظامی

نسخه های  به  توجه  سخنانی  در  نیز  ایرانی  دکتر 
خمسة نظامی از دو دیدگاه متنی و هنری را حائز 
به  خمسه  متن  تاکنون  گفت:  و  دانست  اهمیت 
صورت یکجا یا هر کدام از منظومه های آن به طور 
جداگانه مورد تصحیح قرار گرفته اند اما در این میان 
از  استفاده  از دیدگاه  پیشین  همة چاپ های  تقریباً 

نسخه های کهن و اصیل با کاستی روبه رو هستند.
وی با اشاره به نسخة موّرخ 718 ق دانشگاه تهران 
)نسخة 5179( به عنوان یکی از کهن ترین نسخه های 
ارزشمند، گفت: با اینکه این نسخه در سال 1345 
ش فهرست نویسی شده، اّما در چاپ خمسة نظامی 
در  فقط  شوروی  جماهیر  اتّحاد  دانشمندان  توّسط 
تصحیح هفت پیکر مورد استفاده قرار گرفته است.  

مکتوب  میراث  پژوهشی  مؤسسة  مدیرعامل 
نیز  نکته دربارة دیگر چاپ های خمسه  این  افزود: 
تعدادی  مصّححان،  از  کدام  هر  که  است  صادق 
کارشان  در  را  اصیل خمسه  و  کهن  نسخه های  از 

استفاده نکرده اند.
دکتر ایرانی از نسخة کتابخانة ملّی تبریز به عنوان 
و  کرد  یاد  شناخته شده  تاریخ دار  نسخة  کهن ترین 
گفت: تا جایی که می دانیم هنوز در تصحیح خمسه 

از این نسخه استفاده نشده است.
به نسخه ها گفت:  وی در خصوص علت کم توّجهی 
 این موضوع به درستی روشن نیست اّما گویا با وجود 
دانشمندان  شوروی،  در  خمسه  انتقادی  تصحیح 
انجام  به  لزومی  و  دانسته  بسنده  را  کار  این  ایرانی 

History
تاریخ

در  ه.ش   1288 )زادة  اصفهانی  زریری  عّباس  مرشد  مرحوم 
از  یکی  شهر(  همان  در  ه.ش   1350 درگذشتة  اصفهان- 
چیره دست ترین نّقاان معاصر بود که سی وهفت ساِل پیوسته 
هر روز عصر در کافه گلستاِن خیاباِن چهار باغ اصفهان با شور و 
مهارت تمام نّقالی می کرد. شادروان زریری این طومار را »کتاب 

نثر شاهنامه« و »زریری نامه« نامیده  است. این نسخة مهم و مفّصل از طومارهای نّقالی 
به کوشِش پرزحمت و ویراستاری طوانی مّدِت دکتر جلیل دوستخواه، شاهنامه شناِس 
اصفهانِی ساکن استرالیا، و با هّمت تحسین برانگیِز نشر ققنوس در زمستان سال 1396 
در پنج جلد با نام شاهنامة نّقاان منتشر شد. این طومار با توّجه به حجم و تفصیِل 
داستان های که حدود سه هزار و هشت صد صفحه و تقریباً یک میلیون واژه، جامع ترین 

طومار نّقالِی شناخته و چاپ شده است.

جامع ترین 
طومار نّقالی شاهنامه

دومیــن مجلــد از مجموعــه مقــاات ایرانشناســی بــا 
بــه   »)2 )محســن نامه  حقیقــی  »تاریخ نــگار  عنــوان 
عنــوان یادبــود مرحــوم دکتــر محســن جعفــری مذهــب، 
ــه  ــن یادنام ــد. ای ــر ش ــی منتش ــد ایران ــناس فقی ایرانش
ــتخری از  ــن اس ــر و پروی ــید کیانف ــتاری جمش ــه خواس ب
ســوی انتشــارات ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایــران 
تدویــن و منتشرشــده اســت.  دومیــن مجلــد مقــاات ایرانشناســی بــا عنــوان 
»تاریخ نــگار حقیقــی )محســن نامه 2(« حــاوی بیــش از بیســت مقالــة 
تخصصــی دربــارة ایــران اســت. نخســتین مقالــة ایــن مجلــد بــه قلــم مرحــوم 
دکتــر محســن جعفــری مذهــب بــا عنــوان »ناصــر خســرو: دبیــر، معمــار یــا 

باستان شــناس« نــام دارد.

محسن نامه به 
یاد دکتر جعفری مذهب

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 27  8 صفحه

دقیق تر کار احساس نکرده اند و احتمااً به همین دلیل است 
که گردآوری نسخه های خمسه چندان مورد توّجه قرار نگرفته 

است.
نسخه پردازی های  طریق  از  ایران  در  هنر  تاریخ  بررسی  وی 
خمسة نظامی را نیز مستلزم گردآوری و کارشناسی نسخه های 
این اثر دانست و گفت: چنانکه اشاره شد دومین وجهی که در 
بررسی نسخه های خمسه اهمّیت دارد، اهمّیت این نسخه ها 
از دیدگاه نسخه پردازی و بررسی تاریخ هنر در ایران است که 

باز ازمه اش گردآوری و کارشناسی نسخه های این اثر است.
خمسه،  به  قدما  فراوان  توّجه  دلیل  به  که  این  بیان  با  وی 
کتابخانه ها  در  و  شده  کتابت  اثر  این  از  بسیاری  نسخه های 
اظهار کرد:  نگهداری می شود،  و حّتی مجموعه های شخصی 
گردآوری  زیرا  می کند  دشوار  را  نسخه ها  بررسی  امر،  همین 
بلکه  ببرد  پیش  چندان  را  کار  نمی تواند  نسخه ها  صرف 
نسخه های  به  دسترسی  احیاناً  و  فهارس  بررسی  راه  از  باید 
متنی  دیدگاه  از  را  نسخه ها  از  هرکدام  ارزش  فهرست نشده، 
در  چه  و  تصحیح  در  چه  و  کرد  بررسی  نسخه شناسانه  و 

بررسی های هنری، اولویّت را به نسخه های مهم تر داد.
مدیرعامل مؤسسة پژوهشی میراث مکتوب پژوهش در زمینة 
وجوه هنری نسخه های خمسة نظامی را در ابتدای راه دانست 
و گفت: این مشکل البته منحصر به خمسه یا هر متن دیگری 
نیست و جز یکی دو متن معدود، این کار دربارة دیگر متون 
نیز باید انجام شود و بعضاً باید از کهن ترین نمونه ها و به ویژه 

مصحف های قرآن آغاز کرد.
تمدن  در  کتاب آرایی  ابعاد  بر  مروری  از  پس  ایرانی  دکتر 
اسامی گفت: می دانیم که بسیاری از متون دورة اسامی و به 
ویژه متون فارسی اصواً ساختار مصّور ندارند که یکی از دایل 
ساختار  دارای  اصواً  متون  از  بسیاری  که  است  آن  امر  این 
را  ازم  تصویری  فضاهای  آن ها  محتوای  و  نیستند  تصویری 

برای نگارگران فراهم نمی کنند.
وی ادامه داد: اّما خمسه برعکس است و سراسر بخش های آن 
دارای داستان ها و روایاتی است که ایدة ازم برای پرداختن به 

موضوع را به تصویرگران می دهد.
فضای  تنّوع  که  است  این  مهم تر  نکتة  افزود:  ایرانی  دکتر 
است  نیز شده  نگاره ها  نظامی موجب گوناگونی  منظومه های 
و برای نمونه فضای منظومة لیلی و مجنون در محیط عربی و 
بادیه جریان دارد و لذا در تصویرگری این منظومه از نمادهای 
آن محیط، مانند نخل و خیمه، استفاده شده است و در عین 
در  پیکر  هفت  یا  شیرین  و  خسرو  چون  منظومه هایی  حال 
فضای شهری و بعضاً درباری قرار دارد و نگارگران به انعکاس 

این موارد پرداخته اند.
مدیرعامل مؤسسة پژوهشی میراث مکتوب در ادامه به معرفی 
بررسی  و  نظامی پژوهی  زمینة  در  مؤسسه  این  پروژه های 

نسخه های ممتاز خمسه پرداخت.
نسخه های خطی مثنوی های نظامی گنجوی در کتابخانه های 

ترکیه
دکتر قدیر طورغوت، استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
نظامی  حکیم  که  این  بیان  با  نشست  این  در  نیز  استانبول 
گنجوی، شاعر بزرگ فارسی گوی آذربایجان، فقط در عهد خود 
و در سرزمین خود شناخته و خوانده نشده است، اظهار کرد: 
بیشتر جهان آن روز و امروز نظامی گنجوی را پیشرو ادبیات 
حکمیانه می دانند و یکی از آن سرزمین هایی که از سخن و 

حکمت حکیم نظامی بهره برده آسیای صغیر است.
بعضی  بنیان¬گذار  و  مثنوی  استاد  را  گنجوی  نظامی  وی 
سنت ها در ادبیات توصیف کرد و گفت: بعد از نظامی کسان 
زیادی در تقلید از او مثنوی سروده اند و بدین وسیله نام خود 

را در سلسلة شعرا و حکما جا داده اند.
دکتر طورغوت با بیان این که یکی از نشانه های عاقه به اشعار 
نظامی در یک منطقه خوانده شدن آثار او و وجود نسخه های 
خطی از این آثار در آن منطقه است به تشریح ابعاد رواج آثار 

نظامی در آسیای صغیر پرداخت.
ضمن  استانبول  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  استاد 
اشاره به این مطلب که در ترکیه در بیش از پنجاه کتابخانه 
نسخه های خطی نگهداری می شود، گفت: نسخه های نظامی 

در ترکیه در 28 کتابخانه موجود است.
وی با بیان این که یک چهارم این نسخه ها پیش از قرن دهم 
کتابت شده، اظهار کرد: بیشتر این نسخه ها در آسیای صغیر و 
نزدیک آنجا کتابت شده، ولی بعضی از آن ها نیز از ایران، ماوراء 
النهر، ترکستان، مصر و جاهای دیگر به آنجا آورده شده است.

در  را  نظامی  آثار  نسخه های  بیشتر  ما  دکتر طورغوت گفت: 
ترکیه به چشم دیده و فهرست نویسی کرده ایم و در آینده به 

چاپ خواهیم رساند.
استانبول در  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد رشته  این 
در  نظامی  مثنوی های  نسخه های  از  برخی  معرفی  به  ادامه 

ترکیه پرداخت.
همکاری کتابخانة مجلس با مؤسسة پژوهشی حکیم نظامی

معاون پژوهشی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
این  آمادگی  اعام  با  تخصصی  نشست  این  در  نیز  اسامی 
با مؤسسة پژوهشی حکیم نظامی در  معاونت برای مشارکت 
اجرای فعالیت های پژوهشی در ارتباط با نظامی، گفت: در این 
پژوهشی  معاونت  و  مؤسسه  این  میان  تفاهم نامه ای  خصوص 

مجلس امضا می شود.
پنج  اینکه  بیان  با  ابهری،  احمدی  محمدعلی  حجت ااسام 
نسخه از خمسة نظامی به نام پنج گنج نظامی از طرف کمیتة 
جهانی  حافظة  برنامة  در   88 سال  در  جهانی  حافظه  ملی 
یونسکو ثبت جهانی شد، افزود: این پنج نسخه مربوط به نسخ 
کتابخانة  ملک،  ملی  موزة  و  کتابخانه  ملی،  موزة  در  موجود 

سپهساار و دانشگاه تهران است.
وی اظهار داشت: این پنج نسخه برای اولین بار در قالب یک 
اثر به ثبت رسیده و می توان آن ها را در یک اثر معرفی کرد و 

برای هر کدام کار علمی و تحقیق انجام داد.
یادآور می شود مؤسسة پژوهشی حکیم نظامی از سال 1397 
اندیشه های حکیم  و  آثار  با هدف شناساندن  را  فعالیت خود 

نظامی به همت علی پواد در تبریز راه اندازی شده است.
به گفتة دبیر علمی نخستین نشست تخصصی نظامی پژوهی، 
اسفندماه  ترتیب  به  نظامی پژوهی  نشست  سومین  و  دومین 
عنوان  با  هم  چهارم  نشست  و  آینده  سال  مرداد  و  امسال 
"کنگره بین المللی حکیم نظامی" اوایل مهرماه سال آینده با 
مشارکت نظامی پژوهان از کشورهای مختلف در تبریز برگزار 

می شود.

کهن ترین نسخه تاریخ دار خمسه نظامی در کتابخانه ملی تبریز است
نشست تخصصی نظامی پژوهی برگزار شد

حکیم نظامی گنجوی شاعر بزرگ فارسی گوی 

اد  امه از همین صفحه

 »خانــدان کوثــر همــدان« نوشــته پرویــز اذکایــی، »شــکل گیری تاریخ نــگاری ایرانــی« بــه قلــم امیــن آریــان راد، پیشــنیه 
واژگان ایرانــی کشــت و کار  )جســتاری از تاریــخ کشــاورزی ایــران( نوشــته محســن ابریشــمی و چندیــن مقالــة دیگــر در این 

مجلــد گــردآوری و در دســترس عاقه منــدان مباحــث ایرانشناســی قــرار گرفتــه اســت.
»تاریخ نــگار حقیقــی )محســن نامه 2(« در 716 صفحــه از ســوی انتشــارات ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی ایــران جمهوری 

اســامی ایران منتشــر شــده اســت.



دکتر طباطبایی در بخش دوم از جلد دوِم کتاب تأملی دربارة ایران 
چنین بیان می کند که اصاحات عباس میرزا در دارالسلطنة تبریز 
با  بود  همراه  که  ایران  معاصر  تاریخ  از  مهمی  وجه  بر  بود  آغازی 
آشکار شدن نشانه های بحران در نظام خودکامه، تکوین نطفة آگاهی 
و بیداری ایرانیان، و پدیدار شدن مفاهیم نوآیین و تحول آنها در 
سپهر اندیشة سیاسی و حقوقی ایرانیان که در نهایت با انتشار اندیشة 
تأسیس  و  مشروطیت  جنبش  به  قانون  حکومت  و  تجددخواهی 
مجلس شورای ملی و تکوین نظام حقوق عرف بر پایة حقوق شرع 

انجامید.
در این میان اما به دنبال تغییراتی در نظم پیشین )نظمی دروِن 
استبداد و ساختارهای آن( و باز شدِن فضای سیاسی کشور برای تودة 
مردم که هنوز بسترها و زیرساخت های ازم برای این امر مهیا نشده 
بود، »حفظ امنیت یکی از عمده ترین مشکات بر سر راه اصاحات و 
حکومت قانون بود. به دنبال فضای بازی که با مشروطیت ایجاد شده 
بود، در برخی از وایات آشوب هایی ظاهر شد )از جمله درگیری میان 
عامان بیوک خان و مجاهدان تبریز در قراداغ( و در مواردی خود شاه 
)محمدعلی شاه( نیز که با اساس مشروطیت سر سازگاری نداشت، از 

طریق عامان خود به آن آشوب ها دامن می زد« )ص 377(.
ازم به توضیح است که در مشروطیت، تأسیس دولت حِق ملت بود 
و بس. و این دولت بر پایة اساسی به نام قانون اساسی بود که ملت 
آن را مناسب تشخیص داده و حق ایجاد آن را داشته است. بر این 
پایه، در نظام مشروطه، چنین ملتی دارای سلطنت ملی است اما 
ملت خود مستقیماً به ایجاد دولت اقدام نمی کند، بلکه نحوة تأسیس 
دولت، در نخستین مرحلة خود، دارای ترتیبی بوده است از قرار زیر: 
الف(تعیین وکیل )نماینده(، ب(تأسیس اساس در مجلس مؤسسان، 
و ج(تأسیس دولِت با اساس. پس از آن نیز، وقتی به درجة کمال 
رسد، دارای ترتیب پارلمانی می شود. دولت مشروطه »دولتی است 
که اَعمال صاحبان قدرت مقید به قید قانون باشد و جماعتی بر ایشان 
ناظر باشند و قدرت ایشان را تعدیل کنند« که »بهترین شیوة نظارت 
بر صاحبان قدرت این است که کسانی به عنوان وکیل یا نمایندة 
دولِت  »دولِت مشروطه  بنابراین  انتخاب شوند« )ص 301(.  ملت 
بااساس یا دارای قانون اساسی است که همان سلطنت ملی است )به 
عبارت دیگر، به معنای تعلق سلطنت و منشأ قدرت به ملت است به 
طوری که صاحب اختیار ملت خوِد ملت خواهد بود( « )ص 302(. 
باید توجه داشت که »مشروطیِت حکومت، ناظر بر شکل آن نیست، 
بلکه ماده ای برای صورت های متنوِع شیوه های حکومتی سلطنتی و 

جمهوری است« )ص 307(.
در  نو  تحولی  نوعی  به  که  مشروطیت  خصائص  این  به  توجه  با 
پیروزی  از  پس  می شد،  محسوب  ایران  سیاسی-حقوقی  سنت 
جنبش مشروطه عاوه بر آشوب های برهم زنندة امنیت در کشور، 
افراط گرایی های برخی نیروهای سیاسی ِ نوبنیاد در قالب انجمن ها 
)احزاب( نیز بر هرج و مرج های این دوره می افزود، همچنان که »چهار 
به  او  که  بود  برنیامده  امین السلطان  کابینة  کار  به  آغاز  از  ماهی 
دست یکی از هواداران گروهی افراطی )انجمن آذربایجان و حوزة 
اجتماعیون-عامیون( ترور شد و با این اقدام، امید اصاحات و سازش 
میان شاه و مجلس که با فشار امین السلطان عملی می شد، بر باد رفت 
)ص 378(« و »به نخستین کوشش برای حل بحران ناشی از تمرین 
دموکراسی در ایران )ص 383(« پایان داده شد. این در حالی بود 
که »عقای قوم نمی خواستند رویارویی شاه و دربار موجب تعطیل 
شدن اصاحات شود )ص 379(« و سعی در نگهداشِت اعتدال و 

میانه روی داشتند.
حقایق باا به این امر اشاره دارد که »یکی از پیامدهای پیروزی جنبش 

مردم  مشروطه خواهی 
ایران، مانند هر دگرگونی 
دموکراتیک دیگر، استقرار 
سیاسی  نظام  نهادهای 
آزادی ها  تثبیت  و  جدید 
بود. تحقق چنین نظامی 
مردم  حاکمیت  از  که 
ناشی می شد، جز با حضور 
سیاسی مردم و مشارکت 
آنان در تدبیر امور کشور 
این  و  نمی شد  ممکن 
در  مردم  سایسی  حضور 
ایران  نظیر  کشوری 
دیرپا  استبدادی  به  که 
با  )و  بودند  کرده  عادت 
ساختارهای استبدادی خو 
گرفته بودند(، می توانست 
همچون شمشیری دو دم 

عمل کند« )ص 383(. 

دکتر طباطبایی این موضوع را چنین توضیح می دهد: »آزاد شدن 
نیروی توده ها و مشارکت آنان در قدرت سیاسی یکی از اساسی ترین 
دستاوردهای انقاب های دموکراتیک بود، اما این حضور فعال توده ها 
در تحوات اجتماعی و سهیم شدن آنان در قدرت سیاسی امری 
نبود که پی آمدهای نامطلوب و عوارض فرعی نداشته باشد. تا آغاز 
انقاب های دموکراتیک، تولید و توزیع قدرت سیاسی در محدودة 
نخبگان هر جامعه ای انجام می شد و گروه های بزرگی از مردم سهمی 
مواردی  میان  این  در  )ص 384(«.  نداشتند  قدرت  مناسبات  در 
استثنایی نیز مانند یونان باستان وجود داشتند که »هرگز از محدودة 
دوره ای کوتاه در تاریخ جهان باستان فراتر نرفت«. »با انقاب های 
دموکراتیک، در آغاز دوران جدید، مفهوم شهروند، به تدریج، به همة 
گروه های مردم اطاق شد و همگان از همة حقوق مدنی-سیاسی که 
از دستاوردهای تحوات سیاسی بود، برخوردار شدند )ص 384(«. اما 
این حضور نوین و فعاانة تودة مردم در عرصة مشارکت سیاسی، آن 
هم در شرایطی که هنوز در سایة عقل و تأمل و بر مبنای نص قانون، 
بسترهای ازم برای ورود به فضای باز سیاسی مهیا نگشته است، 

می تواند سبب هرج و مرجی تخریب کننده گردد.
اَلِکسی دو توکویل، اندیشمند سیاسی فرانسوی، از مفهوم »استبداد 
اکثریت« صحبت کرده است که می تواند در چنین شرایطی پدید 
آید. بر پایة مطالعاتی که وی بر انقاب فرانسه و دموکراسی در آمریکا 
انجام داده است، معنای مفهوم استبداد اکثریِت مورد اشارة او این 
بود که »در کشورهایی که حکومت قانون تثبیت نشده و نهادهای 
دموکراتیک استقرار پیدا نکرده باشد، حدود و ثغور شرکت مردم 
در حیات سیاسی روشن نخواهد شد و استبداد اکثریت می تواند 
جانشین حکومت قانون شود که پی آمدهای نامطلوب آن برای مردم 
و اجتماع می تواند از استبداد فردی خطرناک تر باشد. توکویل بر آن 
بود که از زمانی که در انقاب فرانسه خواست و ارادة توده ها جای 
قانون را گرفت، حاصل آن جز نظام استبداد جدید نمی توانست باشد. 

)ص 385(.
اکثریت، دکتر طباطبایی چنین  استبداد  از مفهوم  این توضیح  با 
اشاره می کند که »جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، به رغم آن که 
انقابی از نوع انقاب فرانسه نبود و حضور عقای قوم و کسانی با 
دیدگاه های معتدل در رهبری آن جنبش و نقشی که ایفاء کردند، 
موجب شد که تا زمان توشیح قانون اساسی تحوات در مسیری 
مسالمت آمیز و توأم با میانه روی جریان پیدا کند. با پیروزی جنبش 
و مقارن با از میان رفتن نظام خودکامه نقش توده های مردم اهمیت 
بیشتری پیدا کرد و تشّکل های سیاسی و اجتماعی )انجمن ها( به 
وجود آمد. مداخله های اعضای این انجمن ها در زمانی که مجلس اول 
مشروطه هنوز در آغاز راه بود، یکی از مهم ترین موانع پیشرفت کارها 
بود. مداخله های بی جا و بی رویة انجمن ها ُحسن جریان امور و حتی 
نظم عمومی را مختل می کرد و در واقع، خود به مانِع حکومت قانون 

و استقرار نهادهای آن تبدیل شده بودند« )ص 385(.
در این میان جالب است که برخی از هواداران راستین مشروطه، 
نظیر میرزاعبدالرحیم طالِبوف به خوبی از این آسیب آگاه بودند. 
طالبوف با توجه به هّتاکی های به کار رفته در روزنامة مانصرالدین به 
محمدعلی شاه و همچنین مداخله های آشوب برانگیز اعضای انجمن 
گاو  یک  اسیر  تاکنون  »ایرانی  می نویسد:  چنین  نامه ای  در  تبریز 
دوشاخة استبداد بود، اما بعد از این، اگر ادارة خود را قادر نشود، به 
گاوِ هزارشاخة رّجاله دچار گردد« )ص 386(. در اینجا تعبیر طالبوف 
از گاو هزارشاخة رّجاله را می توان تعبیر دیگری از مفهوم استبداد 
جنبش  پیروزی  از  پس  طالبوف  اینکه  دانست.  توکویل  اکثریت 
مشروطه خواهی و تشکیل مجلس شورای ملی بیان می کند که اگر 
ایرانی ادارة خود را قادر نشود، اشاره به همان استقرار حکومت قانون 
بر مبنای عقانیت ملت دارد تا بسترهای ازم جهت حرکت سازندة 

رو به جلو و تحقق آزادی مورد انتظار و دموکراسی صورت گیرد.
چنین تحلیلی از این وجِه تاریخ مشروطه که در واقع بخشی از تجربة 
زیستة ایرانیان است، بیش از اندازه دارای اهمیت می باشد. در هر گذاری 
از یک نظم پیشین به یک 
حائز  بسیار  جدید،  نظم 
نخست  که  است  اهمیت 
بی چون و چرای  استقرار 
تا  گیرد  صورت  قانون 
و  نهادها  آن  مبنای  بر 
برای  ازم  سازوکارهای 
پیشبرد انتظام و انسجام و 
خطرها  حداقِل  با  گذاری 
و هرج و مرج ها ایجاد شوند. 
و  اساس  از  خأیی  در 
که  آنچه  بی شک  قانون، 
چیزی  داد  خواهد  روی 
مخرب  هرج و مرجی  جز 
نتیجة  در  تباه کننده  و 
آزادی بی حساب و تکلیِف 
نیروی توده ها و جریان های 
فرصت طلب  سیاسِی 

نخواهد بود.

هفت

به تازگی تصحیح جدیدی از »سفرنامه ناصر خسرو« با ویرایش جعفر مدرس صادقی و به همت نشر مرکز وارد بازار 
کتاب شده است که در این کتاب سعی شده متن اصلی کتاب بدون هیچ تغییری در اختیار مخاطب قرار گیرد.

مدرس صادقی در مقدمه این اثر ضمن گایه از برگزیده های متون ادبی قدیم که با توضیحات فراوان و مقدمه ها 
و موخره ها و تعلیقاتی مفصل تر از خود متن منتشر می شوند، آن ها را باعث آشنایی سطحی و مقدماتی خواننده 
از متن اصلی و به گونه ای دلیل جدایی خواننده از متن اصلی می داند. تکیه مدرس صادقی در تصحیح خود از 

»سفرنامه ناصر خسرو« بر ارائه متن اصلی سفرنامه بدون هیچ کم یا اضافه ای است. چنان که در مقدمه، در توضیح و معرفی اثر آمده 
است: »ویراستار این مجموعه اجازه هیچ گونه دست کاری و دخل و تصرفی را در سبک متن به خود نداده است و از این بابت به خواننده 
اطمینان می دهد که چیزی  به جز عین خود متن در برابر او نیست« و تاکید می کند که آنچه که در برابر خواننده است، گزیده نیست، 
بازنویسی هم نیست: عین خود متن و صورت کاملی از متن است و هیچ حرکتی در جهت ساده سازی و هیچ گونه اعمال سلیقه ای به 
منظور تعدیل زبان متن در کار نبوده است. کتاب »سفرنامه ناصرخسرو« با ویرایش و مقدمه جعفر مدرس صادقی از طرف نشر مرکز در 

135 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و با بهای 49 هزار و 800 تومان منتشر شده است.

»سفرنامه ناصرخسرو« 
با ویرایش مدرس صادقی

literature
اد  بیات

 امیر آقاجانی

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 27  8 صفحه

بیا تا جهان را به بد   نسپریم

»حمد خدای را که ما ایرانیان ذلت و رقیت 
خود را احساس کرده و فهمیدیم که باید بیش 
آن  و  این  مملوک  و  زید  و  عمر  بندٔه  این  از 
نباشیم و دانستیم که تا قیامت بارکش خویش 
و بیگانه نباید بود. لهذا با یک جنبش مردانه 
 1324 سال  ااخرٔه  جمادی  چهاردهم  در 
را مشروطه و  هجری قمری مملکت خویش 
نموده و  دارای مجلس شورای ملی)پارلمان( 
آذربایجانی  محترم  برادران  غیورانٔه  همت  به 
ما در بیست و هفتم ذی حجٔه 1324 دولت 
و  مشروطه  دول  عداد  در  رسماً  ایران  علیٔه 
دورٔه  گرفت.  قرار  توسیون(  کنستی  صاحب) 
خوف و وحشت به آخر رسید و زمان سعادت 
منتهی  فترت  و  نکبت  عصر  گردید.  ترقی  و 
ایران گشت.  اول عمر  و  تاریخ  و تجدید  شد 
آزاد  ملت  و  ملک  امور  درمصالح  قلم  و  زبان 
شد و جرا ئد و مطبوعات برای انتشار نیک و 
توصیف  اینها  یافت«]1[  حریّت  مملکت  بد 
مشروطه  جنبش  از  صوراسرافیل  روزنامه 
است که در شماره اول این روزنامه به چاپ 
رسید، مشروطه ای که فرمانش در 14 امرداد 
1285 خورشیدی توسط مظفرالدین شاه به 
امضا رسید و بدین ترتیب مجاهدت مشروطه 
تاریخ  از  نو  فصلی  و  نشست  ثمر  به  خواهان 
ایران آغاز شد و به قول روزنامه صوراسرافیل 
»اول عمر ایران گشت« اما تقدیر چنین بود 
جانشین  شاه،  مظفرالدین  مرگ  از  پس  که 
به  پایبند  بایستی  که می  او،محمدعلی شاه، 
مشروطه می بود با آن مخالفت ورزد و در پی 
بار  این  خواهان  مشروطه  برآید.  آن  تعطیلی 
هم دست از آرمانهای خود نکشیدند تا جاییکه 

توانستند از »استبداد صغیر« نیز عبور کنند.
در این نوشتار قصد نداریم روایتی تاریخی از 
مثالهایی  آوردن  با  بلکه  کنیم  ارائه  مشروطه 
به  خواهان  مشروطه  مختلف  های  طیف  از 
یکی از مهمترین ویژگی عصر مشروطه یعنی 
»میهن پرستی« در نزد مشروطه خواهان می 
پردازیم زیرا به باور ما مهمترین ویژگی عصر 
می  بطوریکه  است  ایران  به  عشق  مشروطه 
مهم  ارکان  از  یکی  پرستی  وطن  گفت  توان 
در  که  است  پرواضح  است.  مشروطه خواهی 
اینجا نمی توان به تمام مصادیق این موضوع 
در بین مشروطه خواهان پرداخت زیرا از توان 
این نوشتار خارج است بنابراین به ذکر چند 

نمونه اکتفا خواهیم کرد.
در بین مبارزین مشروطه خواه، وطن پرستی 
میان،  این  در  اما  داشت  وجود  اعلی  ٰ  حد  به 
به  دندان شکنش  پاسخ  داستان  و  ستارخان 
است.او  شورانگیز  ای  نمونه  روس  کنسول 
او خواسته بود  از  درجواب کنسول روس که 
پرچم روس را بر سر خانه اش نصب کند تا 
درامان باشد گفته بود:»من می خواهم هفت 
دولت زیر بیرق ایران باشد، شما به من میگویید 
بروم زیر بیرق روس؟ امکان ندارد«. این پاسخ 
تنها به کنسول روس نیست بلکه پاسخی به 
تمام ایران ستیزان علی الخصوص قبیله گران 
پانترک نیز هست، همان عده بسیار قلیلی که 
»من تورکم،من تورکم« راه انداخته و ضمن 
بریدن از هویت اصلی خویش، بیرق بیگانه به 
شعارهای  ورزشگاهها  در  و  گیرند  می  دست 
معنای  به  میدهند. ستارخان  ایرانی سر  ضد 
واقعی وطن پرست بود و ازهمین رو ازمجلس 
را  ملی«  »سردار  لقب  حق  به  ملی  شورای 

دریافت کرد.
 دربین شاعران و نویسندگان، اشعار و نوشته 
به  عشق  و  پرستی  میهن  مضامنین  با  هایی 
بطوریکه حتی  یافت می شود  وفور  به  ایران 
ذکر نام آنها در اینجا ممکن نیست. شاعران 
با سرودن اشعار و نویسندگان با نوشتن نوشته 
هایشان ویژگی مهم این عصر را بازتاب دادند 
خواهی  مشروطه  جنبش  در  مهمی  نقش  و 
داشتند. این جمله ی عارف قزوینی آینه تمام 
و  شاعران  بین  در  پرستانه  افکارمیهن  نمای 
نویسندگان عصر مشروطه است: »تمام بهشت 
را با یک وجب از خاک مملکتم ایران، معاوضه 

نخواهم کرد«]2[
در  ایران  به  عشق  و  پرستی  میهن  بر  تاکید 
بین مطبوعات عصر مشروطه هم کاما مشهود 
است.روزنامه »صوراسرافیل«، یکی از روزنامه 
های معروف آن زمان در توضیخ مرام و خط 
مشی خود می نویسد:»...ما نیز با عدم لیاقت 
و بضاعت مزجا ة قلم برداشته که به خواست 
ملت  و  دولت  و  دین  به  بتوانیم  شاید  خدا 
خود خدمتی کنیم و با این بنای آب و خاک 
موروثی که با خون پدران و نیاکان ما عجین و 

سرشته است ابراز ارادتی نماییم...«]3[
ویژه  مطبوعات  حتی  که  است  توجه  جالب 
مضامین  از  سرشار  عصر  این  در  هم  زنان 
میهن پرستانه هستند. روزنامه »زبان زنان« 
توجه  جالب  نوشتاری  در  ام   31 شماره  در 
یکی  گفتیم  سابقاً  نویسد:»...چنانچه  می 
ایران  ملت  بیداری  اسباب  که  راههایی  از 
وطن  نگارش  و  نطق  سازد،  می  فراهم  را 
گروه  است...سه  مملکت  واقعی  پرستان 

ایران،  دشمنان  و  دزدان  و  مستبدین  یعنی 
بر  مستبدین  البته  روش هستند  دارای یک 
و  پاکان  علیه  بر  دزدان  و  آزادیخواهان  ضد 
پرستان  وطن  نابودی  به  دشمنان]ایران[ 
از  جمعیت  سه  این  یقیناً  دارند.  کوشش 
حیث زور، پول و میادین کار قوی و توانا می 
فریبی  عوام  اینان  بزرگترین کوشش  باشند. 
است و همیشه سعی دارند که چشم و گوش 
بسته بمانند و افکار سران ملت، آزادیخواهان 
از طریق  نه  و  نگارش  از  نه  پرستان  و وطن 
نطق میدان نکنند و همیشه در رعب و فشار 
خودشان  تا  باشند،  افتاده  خاموش  و  خفه 
توانسته باشند که ناحق را حق جلوه بدهند« 
این روزنامه با خطاب قراردادن وطن پرستان 
ای  دهد:»  می  ادامه  اینگونه  را  خود  مطلب 
وطن پرستان واقعی!...ما اینک با صدای بلند 
خطاب به همه مستبدین و دزدان و دشمنان 
کرده و می گوییم: ما را عشق وطن، آرزوی 
پرورش مشروطیت ایران و افتخار خدمت در 
میدان  به  ایران  معنی  با  استقال  نگهداری 
دواند...ما از کشته شدن باک نداریم و بلکه به 
فدا شدن در راه وطن و ملت آزاد خود افتخار 
می کنیم. زنده باد ایران، نیست باد استبداد، 
شماره  در  ایران«]4[  دشمنان  باد  نابود 
دیگری از این روزنامه آمده است:»همین قدر 
پنجه  ناچار قوی  ما  می گوییم که دشمنان 
ما  توانند  می  کنند  می  گمان  هستند!!...اگر 
را مجبور کنند که از طریقه خوشبختی ایران 
چشم بپوشیم و دروغها بنویسیم و یا راستها 
را نگوییم و تعریف های بیجا کنیم و امثالهم، 
اینها همه خیاات خام است ما ایران را می 

پرستیم«]5[
بین  در  شود  می  مشاهده  که  همانگونه 
قشرهای مختلف مشروطه خواه عنصر میهن 
پرستی وجود دارد و مشروطه خواهی و میهن 
پرستی پیوندی جدایی ناپذیر دارند. علت این 
ایرانی کاما  امر هم روشن است ملی گرایی 
با  متضاد  مواقع  بعضی  در  حتی  و  متفاوت 

مفهوم ناسیونالیسم در غرب است.

پی نوشت ها:
اول، صفحه  1- روزنامه صوراسرافیل، شماره 

اول، 14 دیماه 1276ایزدگردی پارسی
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تجدد، تهران، صفحه 237
3- روزنامه صوراسرافیل، همان

4ـ ببران، صدیقه، نشریات ویژه زنان، انتشارات 
تهران،   ،1381 زنان،  مطالعات  و  روشنگران 

صفحه50-53
5- ببران، همان کتاب، صفحه 53-54

میهن پرستی   ، ویژگی مهم عصر مشروطه
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»وطن یولوند  ا« به معنی »د  ر راه وطن« عنوان نشریه ای 
تبلیغاتی د  ر تبریز بود   که ارتش سرخ اتحاد   جماهیر شوروی 

د  ر سال های د  هه 20 با هد  ف ایجاد   زمینه های فرهنگی اشغال 
د  ائمی آذربایجان توسط روس ها منتشر می کرد  . نام نشریه 

»وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه تاریخی 
د  رصد  د   است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نمود  ه و بر 

پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید   کند  .

سال ها مشعل ما پیشرو دنیا بود
چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود
درج دارو، همه در ُحکم حکیم رازی
برج حکمت، همه با بوعلی سینا بود

قرنها مکتب »قانون« و »شفا«ی سینا
با حکیمان جهان، مشق خطی خوانا بود

عطر عرفان، همه با نسخۀ شعر عطار
اوج فکرت، همه با مثنوی ُما بود

داستان های حماسی به سرود و به سزا

خاص فردوسی و آن همت بی همتا بود
کلک سّحار نظامی به نگارین تذهیب
کلک مشاطۀ طبعی که عروس آرا بود

پند سعدی کلمات ملک العرش عا
غزل خواجه، سرود َمأ اعا بود

عاشقی پیشه کن ای دل، که به دستان گویند
وامقی بود که دلباختۀ َعذرا بود

گر سخن از صفت قهرو غرور ملی ست
کاوة ماست که بر قاف قرون، عنقا بود

تاج تاریخ جهان، کوروش اَهخامنشی ست
کز قماش و منشی محتشم و اوا بود

عدل کسری چه همایی است همایون سایه
که نه در صحنه تاریخ چنین سیما بود

شاه شطرنج فتوحات، همانا نادر
کز سلحشوری و لشکرشکنی غوغا بود

شمع در پرده فانوس به پروا سوزد
ناز پروانه که بی پرده و بی پروا بود

آن چه شاه ولی و صوفی صافی مشرب

به صفای تو که دردانۀ این دریا بود
هر گلی کز چمن باغ جنان آبی خورد

نازپروردة این خاک عبیرآسا بود
بس توحش که در او شد به تمدن تبدیل

آمدن یرغو و، رفتن یَسق و یاسا بود
خاتم گمشده را باز بجو ای ایران

که بدان حلقه جهان، زیر نگین ما بود
شهریار! از تو نوای نی ناقوس خوش است

این غزل را نسب از کوس بلندآوا بود

حماسه
ایر ا ن

استاد محمدحسین شهریار

تخت سلیمان و ایران گرایی ایلخانان

چنان که روایت های تاریخی و داده های باستان شناسی 
نشان می دهند، مجموعه تاریخی تخت سلیمان )شیز 
شهرستان  شرق  شمال  کیلومتری   42 در  باستانی( 
تکاب در آذربایجان غربی، دست کم از دوران ساسانیان 
به بعد، به دلیل قرارداشتن آتشکده بزرگ آذرگشنسپ 
)Azargoshnasp( در این محل، کانون دینی ایران 
پیوسته  رجوع  و  توجه  احترام،  مورد  و  روزگار  آن 
پادشاهان ایران بود. از آنجاکه این مکان به نماد هویت 
هراکلیوس،  بود،  شده  مبدل  ساسانیان  ملی  و  دینی 
ایران  قلمرو  به  خود  هجوم  زمان  در  روم،  امپراتور 
کوشید با تصرف هدفمندانه این محل و آسیب رساندن 
به آتشکده آذرگشنسپ در 624 میادی، به منزلت و 
حیثیت پادشاهی ساسانی لطمه بزند. در ایران باستان 
آتشکده آذرگشنسپ یکی از سه آتشکده اصلی کشور 
بود و به طبقه جنگجویان تعلق داشت. بنا به افسانه های 
ایرانی، فروغ آذرگشنسپ بر یال اسب کیخسرو نشست 
و با پرتو خود جادوی سیاه افراسیاب را از میان برداشت 
تا پادشاه بتخانه اش را ویران کند. پس ازآن، کیخسرو 
برپا  بزرگ  آتشکده ای  آذرگشنسپ  برای  همان جا  در 
سوم  سده  جغرافی نگار  ابن خردادبه،  به روایت  ساخت. 
ق، ارجمندی آتشکده آذرگشنسپ چنان بود که هرگاه 
از  پادشاهی می رسید،  به  از شاهزادگان ساسانی  یکی 
مداین در عراق پیاده به زیارت آذرگشنسپ می رفت. 
پادشاهان فاتح بخشی از غنایم ارزشمند جنگی خود را 

نیز به این آتشکده پیشکش می کردند.
از  پس  حتا  )شیز(  سلیمان  تخت  مجموعه  اهمیت 
گوناگون  حکومت های  برآمدن  و  ساسانیان  برافتادن 
پس از اسام نیز همچنان پابرجا بود؛ اما این شاهان 
ایلخانی بودند که بیش از دیگر حاکمان ایران اسامی 
بردند  پی  سلیمان  تخت  مجموعه  جایگاه  و  ارزش  به 

تهاجم  اگرچه  کوشیدند.  آن  از  بهره جویی  برای  و 
با  همراه  ایران  غرب  و  شرق  به  مغوان  نخستین 
ایران  به  مغوان  ورود  موج دوم  بود،  و کشتار  ویرانی 
به  معطوف  ق(   663-651( هواگو  سرکردگی  به 
ازطریق  مغوان  جدید  قلمرو  مدیریت  و  کشور داری 
و  ایرانشهری  مفاهیم  و  اندیشه ها  با  همسویی 
نمایاندن  برای خودی و مشروع  به کارگیری آن ها هم 
پادشاهی شان و هم برای برقراری مدیریتی کارآمد در 
 680-663( اَباقا  میان  این  در  بود.  ایران زمین  قلمرو 
و  اهمیت  از  آگاهی  با  ایلخانی،  فرمانروای  دومین  ق( 
سلیمان(  )تخت  شیز  باستانی  مجموعه  ارجمندی 
به عنوان نماد ایرانی گری و نمودی از پادشاهی دیرین و 
باستانی ایرانی، فرمان به برپایی اقامتگاهی تابستانی در 
این محل داد. طی فعالیت های عمرانی انجام یافته در 
این محل، از ایوان غربی و شمالی دوره ساسانی دوباره 
قرار  ایلخانی  سازه های  با  درپیوند  و  شد  بهره برداری 
گرفت. معماران ایلخانی گنبد آتشکده را نیز بازسازی 
ویران شده  بناهای  ممکن  جای  تا  کوشیدند  و  کردند 
ساسانی را نوسازی کنند و بیشتر بناهای جدید شاهانه 
را نیز در بخش شمالی و پیرامون دریاچه ساختند تا 
کمترین آسیب به سازه های ساسانی وارد شود. براین 
شده  توجیه  به خوبی  اباقا  که  می رسد  به نظر  اساس 
ـ  سلطنتی  سازه های  گسترش  و  احیا  حفظ،  که  بود 
دینی ساسانی در محل تخت سلیمان و تداوم کاربری 
آن ها، شیوه ای است مؤثر برای آنکه پادشاهی خود را 
و  ایرانی  باستانی  پادشاهی های  نماینده  و  تداوم بخش 
درنتیجه حکومتی مشروع و خودی نشان دهد و از این 
بیشترین  و  با کمترین هزینه  را  فرمانروایی اش  طریق 
کارایی در میان ایرانیان پذیرفته و استوار کند. چنان که 
نشان  ایلخانی  سازه های  از  بازمانده  قطعه کاشی های 
کاشی هایی  با  محل  این  در  اباقا  کوشک  می دهند، 
و  داستان ها  و  فردوسی  شاهنامه  ابیات  به  منقوش 
و  بهرام  و  آزاده  داستان  )مانند  آن  شخصیت های 
تصاویر سیمرغ و اژدها( آراسته شده بود تا بدین وسیله 
ملی  حماسه  هنری  و  بصری  بازنمایی  و  نمایش  با 

ایران، پیوندی دیگر و افزون تر با سنت ها و ایدئولوژی 
تأکید  شود.  برقرار  و  فراهم  باستان  ایران  پادشاهی 
ایلخانی،  و جغرافی نگار عصر  مورخ  حمداه مستوفی، 
ایران،  اسطوره ای  پادشاه  کیخسرو،  را  شیز  اینکه  بر 
ساخت و درنهایت اباقا آن را »به حال عمارت آورد«، 
گویای این واقعیت است که حکومت ایلخانی نه تنها 
در پی مرتبط کردن خود با پادشاهی ساسانی بود، بلکه 
می خواست گامی بلندتر برداشته، خود را ادامه دهنده 
و احیاکننده سنت های منسوب به پادشاهان بس کهن 

عصر اساطیری ایران نیز نشان دهد.

صفویان  دوران  تا  احتمااً  سلیمان  تخت  مجموعه 
این  دیرپای  کاربری  بود.  ایران  شاهان  استفاده  مورد 
انگاره های  فراگیری  و  کارآمدی  پایداری،  گواه  مکان 
برای  به ویژه  و  اسامی  دوران  در  ایران شهری 
سراسر  آنان  فرمانروایی  قلمرو  که  است  دودمان هایی 
ایران زمین را دربرمی گرفت و آرمان آنان یکپارچه سازی 
و وحدت این سرزمین با بهره گیری از باورها، سنت ها 
و انگاره های کهنی بود که همه ایرانیان در آن ها سهیم 

بودند.
و  سنگی  حصاری  دارای  سلیمان  تخت  مجموعه 

 124 مساحت  و  متر   1120 تقریبی  طول  به  مرتفع 
هزار مترمربع بوده است و 38 برج دفاعی در پیرامون 
حصار با فاصله متوسط 24 متر از یکدیگر نگهبانی از 
محل  این  به  ورود  داشته اند.  به عهده  را  مجموعه  این 
با  دروازه  دو  و  شمال  در  یکی  دروازه،  سه  طریق  از 
می یافته  انجام  جنوب  در  یکدیگر  از  اندک  فاصله 
اطراف  ایوان های  چهارستونه،  تاار  تخت،  تاار  است. 
حمام،  جنوبی،  دروازه  هشت گوشه،  اتاق های  دریاچه، 
مسجد و غیره ازجمله سازه های افزوده شده در دوران 

ایلخانی اند.

ــپتامبر  ــی دوم در س ــگ جهان ــان جن ــد از پای بع
ــی  ــهریور 1324 شمس ــادی) ش ــال 1945 می س
ــران  ــاک ای ــوروی از خ ــرخ ش ــش س ــرک ارت ( و ت
ــا ده ســال بعــد کــم و بیــش در مرزهــای ایــران  ت
و شــوروی بیــن مرزبانــان دو کشــور در گیــری رخ 
ــال  ــر در س ــت در گی ــرانجام دو دول ــا س ــی داد ت م

1322 شمســی تصمیــم می گیرنــد تــا بــا تشــکیل 
کمیســیونی مشــترک بــا تعییــن مجــدد مرزهــای 
بیــن المللــی دو کشــور، بــه ایــن درگیریهــا پایــان 

دهنــد.
در همیــن راســتا در 6 مهــر ســال 1334 شمســی، 
هیئتــی عالیرتبــه از اتحــاد جماهیــر شــوروی 

ــران و تقســیم  ــا ای ــرزی ب ــن حــدود م ــرای تعیی ب
ــوند،  ــر می ش ــا حاض ــهر جلف ــه ارس در ش رودخان
ــت  ــط هیئ ــده توس ــل آم ــه عم ــیهای ب در بررس
مشــترک مشــخص می شــود رودخانــه ارس در 
ــرق در برخــی  ــه ش ــرب ب ــود از غ ــی مســیر خ ط
ــر  از مناطــق دو شــعبه می شــود و در نتیجــه جزای

کوچکــی در ایــن مســیر بــه وجــود آمــده اســت که 
در حــدود 800 جزیــره غیــر مســکونی می باشــد)به 
زبــان محلــی" شــام "( و مقــرر می شــود هــر شــعبه 
ــر  ــه صف ــتری دارد نقط ــق بیش ــه عم ای از رود ک
ــره و شــعبه فرعــی  مــرزی محســوب شــده و جزی

ــل برســد. ــه کشــور مقاب رود ب
ــا، کار  ــهر جلف ــری ش ــه کار و در 5 کیلومت در ادام
هیئــت مشــترک در مــورد تعییــن مــرز بــه اختاف 
ــث  ــماره 130 باع ــره ش ــود و جزی ــیده می ش کش
کارشناســان  اختــاف می شــود، هیئــت  ایــن 
ــمت  ــه قس ــد ک ــاد بودن ــن اعتق ــر ای ــوروی ب ش
ــت و  ــران اس ــاک ای ــک خ ــق رود ارس نزدی عمی
ــره 130  ــوده و جزی ــا ب ــرز اینج ــق م ــر تواف ــا ب بن
ــق  ــان تعل ــه آن ــاده و ب داخــل خاکــی شــوروی افت
دارد و کارشناســان ایرانــی کــه عمدتــا از نظامیــان 
ایرانــی بودنــد معتقــد بودنــد بخــش عمیــق رود بــه 
ــه  ــره 130 ب ــت و جزی ــوروی اس ــاک ش ــمت خ س
ــه  ــی ب ــاف حت ــن اخت ــق دارد و کار ای ــران تعل ای
نــزاع لفظــی هــم کشــیده می شــود کــه بــا بــه رخ 
کشــیده شــدن شکســتهای ایرانیــان در جنــگ بــا 
روســها و عقــد قــرارداد ترکمانچــای خــون ســربازان 

ــود. ــوش آورده می ش ــه ج ــی ب ایران
ســپهبد "امــان اه جهانبانــی" رئیــس هیئــت 
ایرانــی در کتــاب خــود بــه نــام "مرزهــای ایــران و 

شــوروی" چنیــن می نویســد:
ــوراه  ــم ن ــتوان یک ــا س ــن درگیریه ــان ای »در می
کثیــری، افســر تبریــزی نقشــه بــردار لشــگر تبریــز 
کــه تــاب گفتارهــای افســران شــوروی را نداشــت و 
بــا اینکــه می دانســت آب در ســمت ایــران عمیــق 
اســت، ســوار اســب شــده و بــرای برافراشــتن پرچم 
ایــران در جزیــره 130 شــجاعانه بــه آبهــای عمیــق 

ــی  ــد از لحظات ــی بع ــد ول ــان ارس می زن و خروش
اســب و ســوار در مبــارزه بــا جریــان عمیــق و قــوی 
ــد می شــوند. ــواج خروشــان ناپدی ــر ام آب ارس زی

در میــان بهــت و آشــفتگی حاضریــن از ایــن عمــل، 
ــد  ــد محم ــام "صم ــه ن ــی ب ــوی هیکل ــرباز ق س
اوغلــو" بــرای نجــات دوســت و هــم ســنگرش بــه 
آبهــای ارس می زنــد و ســتوان کثیــری را کــه 
پایــش در رکاب اســب گیــر کــرده بــود رهــا کــرده 
و هــر دو بــا شــنا کــردن خــود را بــه جزیــره 130 
می رســانند و پرچــم ایــران را کــه ســتوان کثیــری 
 زیــر لبــاس خــود همــراه بــرده بــود در ایــن جزیــره 

بر پا می کنند.«
هیئــت روســی کــه تحــت تاثیــر ایــن عمــل 
شــجاعانه و از جــان گذشــتگی ایــن دو قــرار گرفتــه 
بودنــد موافقــت می کنــد مالکیــت جزیــره بــه 
ایــران برســد، دولــت و ارتــش ایــران بــه پــاس ایــن 
فــداکاری جزیــره 130 را بــه نــام ســتوان کثیــری 
تغییــر می دهنــد و ســال ها نــام ایــن افســر ایرانــی 
ــتی مشــهور  ــه وطنپرس ــه ب ــی منطق ــن اهال در بی
ــن  ــان ای ــا گذشــت زم ــفانه ب ــی متاس ــود ول می ش
داســتان و ایــن نــام کــم کــم بــه دســت فراموشــی 
ســپرده می شــود و بطوریکــه در حــال حاضــر 
حتــی جوانــان محلــی منطقــه هــم علت نامگــذاری 
ایــن جزیــره را نمی داننــد و اکثــر مــردم ایــران هــم 
از ایــن ماجــرا و فــداکاری بــی اطــاع هســتند کــه 
یــک افســر باشــرف ایرانــی بــا درنــگ بــرای نگــه 
داشــتن پــاره ای از خــاک وطــن در ســرما بــه آبهــا 
ــش را  ــود جان ــر می ش ــد و حاض ــان می زن خروش

فــدا کنــد.
منبــع: کتــاب “مرزهــای ایــران و شــوروی” نوشــته 

ــی، 1336 ــه جهانبان تیمســار ســپهبد امان ال
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