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به بهانه انتشار کتاب «آذربایجان و شاهنامه»
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تار وپودایرانی
اشعار حافظ بر روی قالی های معروف آذربابجان
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دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی سال سوم  8صفحه

نگاهی به ریشههای آئینی جشن تیرگان

ناگفتههایی از زندهیاد منوچهر مرتضوی

آرشومرزهایاساطیریایراندرشرق

حافظ شـناس آزاده

سردار جنگ لرستان
درباره روابط ایران و افغانستان

دو مـلـت بـرادر
رویکردهای گوناگون به ارتباط دو کشور هم تاریخ و هم زبان در منطقه و
چگونگی تنش های ایجاد شده بین ایران و افغانستان ما را بر آن داشت تا
دایل تنش های اخیر به دقتی بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم ،از این رو
با جناب آقای دکتر محمد علی بهمنی قاجار دکترای حقوق بینالملل و
کارشناس مسائل افغانستان به گفت و گو نشستی،آن چه میخوانید گفت
و گوی هفته نامه وطن یولی با ایشان است.
صفحه 3

آنچه به کس نتوان گفت

ستمهاییکهبرزبانملیمیرود
دکتر محمد بقایی ماکان

برخی که سروکارشان با فضای مجازی بیش از فضای واقعی
است ،چندان که آن مجاز جای این حقیقت را گرفته ،گمان
میکنند موضوعاتی که از این طریق به چشمشان کشیده
میشود و در گوششان مینشیند به حکم تکرار و کثرت
حد
بیرون از شمار جای چون و چرا ندارد و چیزی است در ّ
وحی منزل .حال آن که به واقع چنین نیست.
از جمله این که تعداد میلیون ها کاربر فارسی زبان را در
سراسر جهان حمل بر گسترش و توانایی زبان فارسی
میکنند ،حال آن که وسایل نوین ارتباطی که حتّا در اختیار
کودکان است ،موجب رواج شیوههای نادرستی در نگارش
جمات فارسی و به کارگیری کلمات و اصطاحات سخیفی
شده که در نتیجه از منزلت و اعتبار زبانی که حاوت و
دلربایی آن در میان زبانهای جهان معروف افتاده از میان
رفته است.
از این گذشته ،گروهی نیز میپندارند که فرستندههای
متعدد ماهوارهای فارسیزبان عاملی برای گسترش این زبان
میباشند که تصوری نادرست است ،زیرا غالب برنامههای
آنان را جوانانی مدیریت میکنند که پروریدۀ محیط
فارسیزبان نیستند و از همین رو در به کار بردن جمات و
تلفظ آنها خطاهای چشمگیر دارند.
تعداد این خطاها چندان است که اگر کارشناسی مجموع
این اشتباهات را رصد کند ،میتواند غلط نامهای منتشر کند.
بخصوص این که به کارگیری کلمات و اصطاحات بیگانه نیز
امری عادی برای مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان به
ضرورت تاثیرات جغرافیایی شده که بر بینندگان و شنوندگان
کشور که طبق آمار رسمی هشتاد درصد از ساکنان مرز پر
گهر را تشکیل میدهند ،اثر گذاشته است.
تاثیرات نامطلوبی که در این ایام متوجه زبان فارسی شده از
چند منظر قابل تامل است .نخست این که قویترین رسانه
همگانی کشور بر خاف آن که مدعی پاسداشت زبان فارسی
است ،توجه ازم و دقت کافی را در نظارت بر نوشتارها و
گفتارهایی که ارائه میدهد مبذول نمی دارد ،این عدم توجه
نه تنها از لحن و نحوه بیان برخی از مجریان مشهود است،
بلکه از پخش مطالبی که در تغایر با اعتبار و منزلت این
زبان است نیز معلوم میشود .از جمله اهانت بهت انگیزی
که چندی پیش به زبان فارسی در این رسانه شد و آن را که
ظرف هویت ،تاریخ ،مدنیت ،اندیشههای واا و آداب و رسوم

صفحه 5

گفتوگوی وطن یولی با دکتر بهمنی قاجار

سهم افسرفرقه دموکرات درتصحیح شـاهنامه مسـکو

ویراست نخست چاپی از شاهنامه ی فردوسی که به کوشش تنی چند از دانشوران شوروی
پیشین فراهم آمد و نزد تودۀ کتابخوانان بهنام «شاهنامۀ چاپ مسکو» بازشناخته میشود ،در هر
دفتر یک مشرف داشت و یک یا چند مصحح ... .گویا این سنت علمی تصحیح بسیاری از متون
بوده است در آن باد که یک یا چند مصحح ،با راهنماییهای یک متنپژوه که بر کار ایشان
اشراف میداشته است...
صفحه 7

صفحه 2

سرهنگموسیخانحسنوند؛

جشن تیرگان از جمله جشنهای ملی ایرانیان است که ریشه در روزگار باستان دارد .امروزه در روستاهای فراهان و سنگسر هنوز
برگزار میشود و مردم مازندران آن را با نام تیرماه سیزدهشو برگزار مینمایند .مشابه این جشن را ارمنیان با نام وارتاوار و آشوریان
با نام نوسردیل دارند .این جشن در ارمنستان به مناسبت ایزدبانو آناهید ایزد آب و ایزد حامی دودمان آرشاکونی(اشکانی) ارمنستان
و ایزد محبوب ارمنیان بود که بعدها وارد مناسک کلیسای گریگوری شد.
صفحه 4

مصـححناشـناس

صفحه 8

این مرز و بوم است« ،شایسته اهل دوزخ» معرفی کردهاند.
همچنین دستگاه فرهنگی دیگری که باید در بسط ارشاد
بکوشد و از اضال بپرهیزد در طی سالهای گذشته به
کتابهایی مجوز نشر داده است که نه تنها به زبان فارسی
آشکارا اهانت ورزیدند تا حدی که آن را زبان دوم کشور
دانستند و ارزش آن را در حد زبان رسمی و نه ملّی تقلیل
دادند ،بلکه به خدمتگزاران بزرگ این زبان نیز اهانتها
رواداشتند.
دیگر این که هجوم لغات بیگانه به دلیل ابداعات و اختراعات
دنیای پیشرفته در تمام زمینههای نظری و عملی از علوم
محض گرفته تا علوم انسانی و فلسفه و فناوری بسیار
بیشمار است چندان که فرهنگستان زبان در برابر چنین
سیل خروشانی تاب مقاومت ندارد و اگر هم تاشی به خرج
میدهد یا با ذوق عامه سازگار نیست ،یا معاداتی میسازد
مثل «تلفن همراه» به جای «موبایل» بی آن که از خود
بپرسد اگر قرار در به کار نبردن واژهای بیگانه است ،تلفن
هم کلمهای خارجی است!
حقیقت این است که امروز زبان فارسی به کودکی
بیسرپرست میماند که از هر سو مورد بیمهری و بی توجهی
قرار میگیرد .بسیاری از کتابهایی که ترجمه میشوند دارای
اشکاات فاحش نگارشی میباشند که هیچ ضابطهای در کار
انتشار آنان نیست.
بسیاری از جوانان تازه به چرخ آمدهای که در مطبوعات
و بخصوص در بنگاههای خبری به کار مشغولند از نحوۀ
نگارششان پیداست که چیزی چندان از زبان فارسی
نمیدانند و با نوشته های نااستوار و شتابزده جماتی
نادرست و گاه بسیار آشفته را در فضای مجازی و تارنماها
منتشر میسازند که عینا مورد استفاده رسانهها قرار میگیرد.
گذشته از اینها ستم دیگری هم بر زبان فارسی از این طریق
میرود که آن انتساب اشعار شاعران تازه از راه رسیده به
سرایندگان بزرگ زبان فارسی است تا شعرشان به اصطاح
دست به دست شود که این معنایی جز دور افتادن و نادیده
گرفتن صداقت ادبی ندارد.
مجموع این قضایا و مسایل دیگری که دامنه بحث را به
کتابهای آموزش و پرورشی میکشاند که خود داستانی است
پر آب چشم ،سبب شده که امروز زبان فارسی مصداق این
گفته خواجه شیراز بشود که :هر که خواهد گو بیا و هر چه
خواهد گو بگو.
این آشفتگی و بی عنایتی به زبان ملی کشور آبی گل آلود
پدید آورده که قوم گرایان نیز به بهانه زبان مادری به آن
بتازند ،بی آن که از سوی مدیریت کان فرهنگی واکنشی
ببینند .چنین که پیداست فارسی نیاز به یعقوب دیگری دارد
که به واقع پاسدار آن باشد.

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» نوشته سجاد آیدنلو توسط انتشارات
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شد .سجاد
آیدنلو نویسنده کتاب ،اهداف خود از نوشتن ایناثر را روشنکردن
نقش آذربایجان در متن شاهنامه و موقعیت اینحماسه ایرانی در
آذربایجان ،نزد آذربایجانیها در هزار سال گذشته و پاسخ علمی
و مستند به نقدها و پرسشها و شبهاتی که برخی منتقدان ارجمند
آذربایجانی فردوسی و شاهنامه مطرح میکنند برمیشمارد.

صفحه 8

سرهنگ علی قمری
درگذشت

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه

سرهنگ جانباز علی قمری متولد اسدآباد سرهنگ «علی قمری» که دورههای
آموزشی نظامی از جمله تکاوری ،کوهستان ،رنجر ،چترباز ،چریک ،گریا،
جنگهای نامنظم را در بااترین سطح حرفهای گذرانده بود ،به عنوان استادی
مجرب به هزاران نفر از نیروهای جوان و انقابی آموزشهای نظامی را ارائه داد.
همچنین وی دارای افتخاراتی همچون سالها خدمت صادقانه در ارتش 9۸ ،ماه
خدمت در جبهه ،حضور در عملیاتهای مختلف و مجروحیت و جانبازی بود.
وی که پیش از انقاب در رسته تکاوری به استخدام ارتش در آمد ،عضو تیم
تیراندازی سِنتو بوده ،و هر ساله با حضور در مسابقات تیراندازی این سازمان که
در سطح نظامیان کشورهای آمریکا ،انگلیس ،آلمان و ایتالیا برگزار میشد ،هم
در بخش انفرادی و هم به همراه تیم ایران چندین بار عنوان اول را کسب کرده
است .این فرمانده دوران دفاع مقدس از معدود تکاورانی بود که پیش از وقوع

دو

ادبیات

جنگ تحمیلی ،میدان نبرد را تجربه کرده بود ،ایشان در سال  1354و در پی
درخواست کمک شاه عمان ،بهعنوان فرمانده تکاوران ایرانی جهت حل وفصل
مناقشات منطقهای با گروهی از تکاوران به کشور عمان عزیمت کرده و نقش
موثری را در برقراری امنیت در آن کشور ایفا میکند.
سرهنگ جانباز « علی قمری » تنها بازماندهی  19نفر از افسران گردان دژ خرمشهر
است ،که در آغاز تهاجم همهجانبه عراق علیه کشورمان ،بهعنوان فرمانده منطقه
در کنار همرزمانش مشغول به دفاع از حریم کشور بود؛ گردانی که باید طبق قاعده
نظامی ظرف  4۸ساعت با یک گردان تازهنفس تعویض میشد ،با کمک نیروهای
مردمی ( بسیجی و پاسدار) و تجهیزات محدودی که داشت ،از سر وطنپرستی ،غیرت
و مردانگی  34روز در مقابل متجاوز افسارگسیخته ایستادگی کرد.
ایشان در  20تیتر  1399بهعلت بیماری ناشی از ساحهای شیمیایی درگذشت.

سالها بعد و در پی قیام مردم تبریز در  29بهمن  ،56عوامل حکومت پهلوی در رسانههای گروهی اعام کردند که این قیام توسط عناصر بیگانه و خارج از
مرزها ساماندهی شده و حتی برای خنثی کردن آثار این قیام مردمی ،نمایشی از تظاهرات در مقابل بانك ملی تبریز به راه انداختند .مرتضوی طی یك جلسه
در استانداری آذربایجان ،به عنوان رئیس دانشگاه تبریز لب به سخن گشود و ضمن بررسی اوضاع و شرایط کشور گفت ،مگر آذربایجانی و مردمانی که در
دامنه کوههای سر به فلك کشیده سبان ،سهند و میشو پرورش یافتهاند ،اجازه میدهند بیگانگان ،به وطن آنان راه یافته و چنین اقداماتی انجام دهند.

Literature

ناگفتههایی از مواضع سیاسی و تلخکامیهای زندهیاد منوچهر مرتضوی

حافظشناسآزاده

ردیف اول از راست :مهدی محقق،
عبدالحی حبیبی ،نفر هشتم:
مجتبیمینوی،منوچهرمرتضوی
و ماهیار نوابی .ردیف دوم ـ نفر
چهارم :عباس زریاب خویی ،نفر
هفتم:محمدتقیدانشپژوه،
ردیف باا ـ نفر دوم :ایرج افشار،
محمدابراهیمباستانیپاریزی،
قدرتاه روشنی زعفرانلو.

سیدمنوچهر مرتضوی ،استاد و رئیس سابق دانشگاه تبریز از پژوهشگران و حافظشناسان برجسته روزگار ما بود که نهم تیرماه سال  1389در تبریز
درگذشت .در دوران تحصیل دانشگاهی از درس استادانی چون بدیعالزمان فروزانفر ،ملكالشعرا بهار ،سعید نفیسی ،ابراهیم پورداود و محمدتقی مدرس
رضوی بهره گرفت . .در سال  1344کتاب مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظشناسی را منتشر کرد ،و این کتاب پس از گذشت چندین دهه هنوز از
کتابهای مرجع و مورد استناد در زمینه شناخت حافظ و شعر اوست .در سال  1356به مدت پنج ماه ریاست دانشگاه تبریز را عهدهدار بود.

محمد طاهریخسروشاهی

نهم تیرماه ،سالگرد درگذشت مرحوم سید منوچهر
مرتضوی رحمهاه علیه؛ حافظشناس بزرگ روزگار
ماست .مرحوم مرتضوی عاوه بر مراتب علمی و ادبی،
دارای فضایل برجسته اخاقی و انسانی بودند.
دریغا که من توانایی علمی و صاحیت اخاقی ازم
برای اظهار نظر درباره درجات علمی و اخاقی و بهویژه
مراتب انسانی ایشان را ندارم؛ چرا كه از من اولیتر به
سخن گفتن درباره شادروان مرتضوی ،كسانی هستند
كه در مراحل مختلف عمر ،از تحصيل تا تعليم،
همنفس با آن بزرگوار بودند؛ بهويژه فرزندان برومند
او؛ يعنی شاگردانی چون امینپاشا اجالی ،معصومه
معدنکن ،باقر صدرینیا ،منیره پویایایرانی ،توفیق
سبحانی ،قادر فتاحیقاضی و ...كه سعادت حضور
در حلقه درس استاد را داشتند و باواسطه از بركت
انفاس او استفاده كردهاند.
اما از آنجا که «هذا زمان السکوت و مازمه البیوت»؛
اینک این فرزندان معنوی ،درباره استادُ ،مهر سکوت بر
لب نهاده و هر یک ،به تأسی از پیر و مراد خود ،در
گوشهای خلوت گزیدهاند ،میخواهم درباره استاد لختی
قلم را بگریانم و داد سخن بدهم.
دردا که در پی تندرویهای برخی از آقایان در اوایل
انقاب ،وجود استاد مرتضوی از صحن دانشگاه ،به
اصطاح پاکسازی !!!شد و ایشان از افاضه و تدریس در
دانشگاه تبریز برکنار ماند.
بعدها که به پایمردی جمعی از اصحاب فرهنگ و
بزرگان تهران و تبریز و نیز با توجه به نامهنگاریهای
مستدل و مستند خود ایشان با مسئوان وقت که برخی
از این نامهها در پرونده پرسنلی ایشان موجود است،
حکم ستاد پاکسازی باطل و بساط افاضه ایشان دوباره
گسترده شد.
با این حال و پس از بازگشت دوباره استاد به دانشکده
ادبیات دانشگاه تبریز ،در کمال تاسف و حسرت ،از سوی

یکی از آقایان در دانشگاه ،اتفاق ناگوار دیگری افتاد.
استاد مرتضوی صبح یکی از روزها که به محل کار خود
در دانشگاه تبریز میآید ،متوجه میشود که قفل درب
اتاقشان را عوض و ایشان را با همکار تازه واردی هم
اتاق کردهاند.
ایشان که دارای روحیات خاص و ویژهای در سلوک
اجتماعی و آداب معاشرت بودند ،با مشاهده این کار،
دیگر به دانشگاه نیامدند و متاسفانه در دوران اوج باروری
و ثمردهی علمی ،خانهنشین شدند.
يكی از نكات مهم و البته ناگفته درباره منوچهر مرتضوی،
تبيين روحيه استبدادستيز ایشان در طول عمر و بهویژه
در ايام تصدی رياست دانشگاه تبريز است.
پدر بزرگوار ايشان؛ مرحوم حاج سيدابراهيم مرتضوی،
به هنگام استقرار حكومت فرقه دموكرات در آذربايجان،
به تهران مهاجرت کرد .در جريان حادثه سیام تير و
عقبنشينی محمدرضا پهلوی كه با موج سهمگين
مخالفتهای مردم مسلمان ايران مواجه بود ،منوچهر
مرتضوی به عنوان نخستين سخنران پس از پيروزی
ملت ،در راديو تهران به بيان نقطهنظرات خود پرداخت
و به سياستهای خفقانآميز شاه اعتراض كرد.
مرحوم اسماعيل رفيعيان ،از دوستان نزدیک مرتضوی
در يادداشت ارزشمند خود پيرامون شخصيت
استاد مرتضوی که توسط بنده در کتاب سایه «سرو
سهی»(یادنامه استاد مرتضوی)منتشر شد ،مینويسد:
«در جریان مسایل ارباب و رعيتی در دهه  30و 40
؛ دكتر مرتضوی و پدر ارجمند ايشان رفتار انسانی با
روستاييان داشتند و مردمان روستا ،پدر دكتر مرتضوی
را «پدر معنوی» خويش میدانستند .ظاهرا در اوايل
دهه  ،30به پيشنهاد دكتر منوچهر مرتضوی ،پدر،
اماك زراعی خود را به روستاييان میبخشد و با سفر به
منطقه هرزندات مرند در آذربایجان شرقی ،با روستاييان
ديدار و گفتوگو میكند».
سالها بعد و در پی قيام مردم تبريز در  29بهمن ،56
عوامل حکومت پهلوی در رسانههای گروهی اعام
كردند كه اين قيام توسط عناصر بيگانه و خارج از مرزها
ساماندهی شده و حتی برای خنثی كردن آثار اين قيام
مردمی ،نمايشی از تظاهرات در مقابل بانك ملی تبريز
به راه انداختند .مرتضوی طی يك جلسه در استانداری

آذربايجان ،به عنوان رئيس دانشگاه تبريز لب به سخن
گشود و ضمن بررسی اوضاع و شرايط كشور گفت،
مگر آذربايجانی و مردمانی كه در دامنه كوههای سر به
فلك كشيده سبان ،سهند و ميشو پرورش يافتهاند،
اجازه میدهند بيگانگان ،به وطن آنان راه يافته و چنين
اقداماتی انجام دهند.
در پی پذیرش رياست دانشگاه تبريز توسط منوچهر
مرتضوی ،روند جريانات و مبارزات انقابی در دانشگاه
تبریز عليه پهلوی ،وارد مرحله نوينی شد و جنبش
دانشجويی تبريز شتاب بيشتری گرفت به گونهای كه
آثار آن در سطح شهر نيز كاما محسوس و مشهود بود.

ارديبهشت  57يكی از تاريخیترين ايام در تقويم
مبارزاتی «جنبش دانشجويی تبريز» است ،كه بدون
ترديد نمیتوان نقش بارز منوچهر مرتضوی را در آن
ناديده گرفت.
در پی حركت اعتراضآميز دانشجويان دانشگاه تبريز،
عوامل رژيم برای سركوب اين حركت ،وارد محوطه

دانشگاه شدند .اين تظاهرات گسترش يافت و در نتيجه
آن ،دو تن از دانشجويان شهيد و تعدادی نيز به شدت
مجروح شدند.
مرتضوی كه از اقدام نیروهای نظامی در ورود به صحن
دانشگاه به شدت عصبانی شده بود ،به برقراری ارتباط با
مسئوان كشور و هشدار به ايشان ميپردازد.
در اين هنگام ساواك با اطاع از تکاپوی استاد
مرتضوی ،با نفوذ در داخل دانشگاه تبریز ،تلفنهای
حوزه رياست را قطع میكند.
رفيعيان در خاطرات خود مینويسد« :اينجانب به هنگام
خروج از حوزه رياست ،مراتب را به استاد اطاع دادم،
ايشان در حالیكه فرياد میزدند «دانشجو را كشتند،»...
از استاندار آذربايجان ،ارتشبد جعفر شفقت میخواهد
كه سريعا به دانشگاه تبريز بيايد و صحنه كشتار
دانشجويان را از نزديك ببيند».
مرتضوی پس از بازديد و مؤاخذه استاندار ،با دربار تماس
میگيرد و ضمن تشريح اوضاع ،مجازات عامان را
خواستار میشود .در پی بیتوجهی ساواك و دربار به
خواستههای دكتر مرتضوی در خصوص مجازات عامان
و آمران حمله گارد به داخل دانشگاه ،استاد در يك
حركت تاريخی و ماندگار استعفا میدهد.
منوچهر مرتضوی اگرچه در سالهای پايانی عمر،
گوشه عزلت گزيد و آفتاب وجودش را از ارادتمندان
دريغ داشت ،اما از فعاليتهای علمي و تتبعات ادبی باز
نايستاد .از جمله در سال  ،13۸0جمعی از ارادتمندان
ايشان در بنياد فرهنگی و خيريه نيمه شعبان مسجد
آيتاه انگجی تبريز ،به منظور استفاده از نظرات ايشان
در باره «طرح جمعآوری شرح حال مؤلفان اماميه» به
محضر پرفيض مرتضوی شرفياب میشوند.
ظاهرا مجمعالفكر ااسامی قم ،به منظور تدوين
دايرهالمعارفی در مورد نگارش شرح حال مؤلفان اماميه،
طرحی موسوم به «معجم المؤلفی ااماميه» را بنياد
نهاده بود و مرتضوی پس از اطاع از اين پيشنهاد ،از
طرح مذكور بسيار استقبال و اعام كرده بود كه آماده
هرگونه همكاری درباه اين مسئله است.
اگرچه سلسله دیدارهای استاد مرتضوی در ایام
گوشهنشینی و عزلتگزینی با برخی خواص و دوستان و
شاگردان همچنان در جریان بود ،لکن باید سوگمندانه
بگویم که پژواك نامرادیها و شكستهدلیهای مرتضوی،
در شببیداریها و تامات او در ابیات حافظ و بهویژه
این اواخر ،در جهان اندیشه مولوی میتوان ديد .به قول
محمدعلی موحد« ،آنان كه رنج و اندوه خود را به صورت
شكوه و شكايت بيرون میريزند ،سبكتر میشوند و
طاقت و تحمل آنها افزونتر میشود؛ اما كسانی
مانند مرتضوی كه لب به شكايت نمیگشايند ،تمام
مرارت و دلآزردگی و جفا را در خود نگاه میدارند»
(از گفتوگوی اینجانب با استاد موحد درباره مرتضوی).
تلخكامی و شوريدگی منوچهر مرتضوی از گذر دوران،
عزلت و انزوايی سیساله را بر او تحميل كرد ،كه مايه
تأسف بسيار بود و او را در پختهترين دوران زندگی از
افاده ناز ،شور و نشاط ،ارشاد و تعليم انداخت و اينها را
از او سلب كرد.
«گر هزاران طالباند و یک ملول
از رسالت باز میماند رسول
رسوان ضمیر رازگو
این
ِ
مستمعخواهنداسرافیلخو»
اين غبن بزرگی بود ،كه بر محيط علم و فرهنگ ايران
بهويژه در خطه آذربايجان و حوزه دانشگاه تبريز كه
بيش از هر زمان ديگری به افاضات و ارشادات چون
اويی احتياج داشت ،تحميل شد...
منوچهر مرتضوی سرانجام در حوالی اذان ظهر روز نهم
تیرماه سال  ۸9در منزل قدیمی خود در خیابان ولی
عصر(عج) تبریز به رحمت ایزدی پیوست.
وقتی دقایقی پس از رحلت استاد و در پی تماس
تلفنی بهاالدین خرمشاهی و حسن اسدیتبریزی،
به منزل استاد مرتضوی رسیدم ،خاقانیپژوه بزرگ
همروزگارمان؛ معصومه معدنکن را دیدم که بر باای
پیکر بیجان مرتضوی ،نشسته و بیتابی میکرد .از
منظر من ،معصومه معدنکن ،تاکنون ،در آثار خود،
شرحی بدین لطیفی و گویایی ،بر مرثیه خاقانی
ننوشته بود:
«صبحگاهى سر خوناب جگر بگشاييد
ژاله صبحدم از نرگس تر بگشاييد
دانه دانه گهر اشک بباريد چنانک
گره رشته تسبيح ز سر بگشاييد»
پیکر بیجان استاد مرتضوی ،بهرغم میل باطنی استاد،
جهت تشییع به دانشگاه تبریز آورده شد و از مقابل
دانشکده ادبیات به سمت وادی رحمت تبریز تشییع
شد.
سنگ مزار ایشان در وادی رحمت تبریز ،بسیار ساده و
خالی از هر گونه اطاع و اعان درباره مقام علمی و ادبی
آن بزرگوار است.

به تدبیر پشت هوابشکنیم

ایرانستیزیپنهان
کیامهر فیروزی

مطلبی در کانال تلگرامی به نام «خلخال زر» تحت عنوان
«دخالت در انتخابات خلخال» نوشته تایماز نظمی منتشر شد
که نیاز به نقد دارد.
دربخشی از این نوشته کوتاه ،به دخالت دربار در انتخابات
مجلس در حوزه خلخال در دوره پهلوی دوم اشاره شده است.
اینکه دربار پهلوی علیالخصوص پس از کودتای  2۸اَمرداد
 32در همه شئون سیاسی و اقتصادی کشور مداخله میکرد
شکی نیست .طبق قانون اساسی مشروطه ،نه تنها دربار بلکه
شخص پادشاه نیز حق مداخله در امور سیاسی و حکومتی را
نداشته ،اما پهلوی دوم در  1327با دستبرد به قانون اساسی و
افزایش اختیارات پادشاه که برخاف روح مشروطه بود و سپس
با همدستی انگلیس و آمریکا در کودتای  2۸اَمرداد ،در واقع
مقدمات سقوط خود را فراهم کرد.
اما آنچه بیشتر مد نظر است اظهار نظر تایماز نظمی در بخش
نخست نوشتار او در باره فرقه دموکرات و جعفر پیشهوری
است .آنجا که گویا 25 :هزار نفر از فرقوی ها توسط ارتش ایران
کشته شدهاند! ،حکومت نسبت به خلخال حساسیت داشته و
گویا خلخال بهعنوان زادگاه پیشهوری همچون خاری در چشم
رژیم پهلوی بوده است! ظاهرا نویسنده ،تاریخ بازی را دوست
دارد بدون آنکه تخصصی در این حوزه داشته باشد .او با نگاه
و رویکرد خاص و با پنهان شدن پشت پهلویستیزی ،قصد
دفاع و توجیه فرقه دموکرات و شخص پیشهوری را دارد که
طبق اسناد تاریخی (اسنادی که پس از فروپاشی شوروی در
.1991م از آرشیوهای محرمانه کا گ ب منتشر شده اند)،
گواهی شاهدان عینی وقایع  1324و  ،1325همچنین جمیع
شواهد و قرائن عدیده ،یک جریان اجنبی ساخته ،وابسته و
عامل شوروی و مشخصا یک جریان تجزیهطلب و غیرمردمی
بوده است.
جعفر پیشهوری که نام خانوادگی او جوادزاده خلخالی است،
در کودکی و به همراه خانواده خود به باکو مهاجرت کرده و
دیگر روی خلخال را هم ندیده است .لذا نه تنها در خلخال
محبوبیتی نداشته بلکه خلخالیها حتی او را نمیشناختند.
همچنان که بعدها و به واسطه نوکری اجنبی ،مایه ننگ
خلخالی هم گردید .در خصوص تعداد کشته شدههای فرقه
دموکرات ،آمار متناقضی از سوی پانترکها اعام میشود؛ 10
هزار نفر 15 ،هزار نفر 25 ،هزار نفر و غیره .صرف نظر از اینکه
چنین آمار و ارقامی فاقد سند تاریخی است .اما همان  25هزار
نفری که نویسنده به عنوان مردم آذربایجان معرفی میکند در

واقع همان فرقویهای مزدور اجنبی بودند که نه توسط ارتش
ایران بلکه توسط خود مردم آذربایجان کشته شدند و برخی
از فرقویها و خود پیشهوری نیز از ترس مردم آذربایجان ،به
امالقری خود یعنی شوروی کمونیستی فرار کردند .اینجانب
که بخشی از رساله دکتریام مربوط به فرقه دموکرات بود ،با
تعدادی از شاهدان عینی وقایع  1324و  1325در خلخال و
تبریز و اردبیل و زنجان و طارم مصاحبه نمودهام .حقیقت این
است که به محض خروج ارتش سرخ شوروی از آذربایجان،
فرقه دموکرات که پشتیبان خود را از دست داده و فاقد هرگونه
پایگاه اجتماعی بود به سرعت فروریخت .پیش از ورود ارتش
ایران به آذربایجان ،فرقویها توسط خود مردم آذربایجان قلع
و قمع شدند .کما اینکه حضور ارتش ایران ،در واقع امنیتی
برای فرقویهایی که هنوز موفق به فرار به شوروی نشده بودند
ایجاد کرد و فرقویها از ترس مردم به ارتش پناه میبردند.
در خلخال نیز که بهزعم نظمی ،زادگاه پیشهوری و خار چشم
حکومت بوده! چنین بود .مرحوم موثقی که فرقوی و تودهای
بود و یکی از مصاحبه شوندگان اینجانب بوده اذعان دارد که:
«به محض خروج ارتش سرخ و قبل از ورود ارتش ایران به
خلخال ،اهالی خلخال امان فرقویها را بریده بودند .از ترس
مردم ،به خانه خود پناه بردم .از پنجره داخل اتاق را نگاه
کردم .دیدم مادرم خاور خانم ،عکس پیشهوری را که من به
دیوار نصب کرده بودم ،در وسط اتاق گذاشته و روی آن نشسته
و ناسزا میگوید .این صحنه را که دیدم دریافتم که در خانه
خود نیز امنیت ندارم .به خانه همسایه ،مرحوم محجوبی پناه
بردم .چند روزی پنهان بودم تا اینکه ارتش وارد خلخال شد
و سپس شبانه و با لباس مبدل مرا به مقر ارتش بردند و
تحویل دادند .همین که به مقر ارتش رسیدم خیالم راحت شد
و احساس امنیت کردم» .در سرتاسر آذربایجان چنین بود و
مردم آذربایجان قبل از اینکه ارتش وارد آذربایجان شود فرقه
را قلع و قمع کردند .هواداران فرقه مغالطه میکنند و پشت
پهلوی ستیزی پنهان شده و عما از فرقه دموکرات و شخص
پیشهوری که طبق اسناد و دایل متقن ،تجزیهطلب و نوکر
اجنبی بوده دفاع میکنند.

محمد قوچانی سردبیر روزنامه سازندگی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویر سخنرانی رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه در مراسم تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد نوشت« :حتی برای احیای امپراتوری عثمانی ترکان
پارسی گو ناگزیر به احتجاج به زبان و ادب و شعر فارسی اند .رجب طیب اردوغان در نطق احیای مسجد ایاصوفیه
شعر فارسی می خواند :
بوم نوبت می زند بر طارم افراسیاب  /پرده داری میکند در قصر قیصر عنکبوت
شعری که سلطان محمد فاتح روز فتح قسطنطنیه و تبدیل آن به اسامبول در روز زوال امپراتوری بیزانس (روم
شرقی) و اوج گیری امپراتوری عثمانی خواند و اردوغان که شیفته سلطان محمد فاتح است به او اقتدا میکند ؛ حتی
در پارسی گویی ...دریغا از سیاستمداران میهن ما که از این فضیلتها فاصله گرفته اند ...نه احتجاج به شعر که آگاهی
به هویت ملی ایران که تا ساحل مدیترانه رفته است  :در پس شمشیر ترکان این سخن ایرانیان است که به گوش
جهانیان می رسد ».گفتنی است رجب طیب اردوغان در این مراسم مصراع اول و دوم این شعر از سلطان محمد فاتح
را پس و پیش خواند هر چند این اشتباه تاثیری در معنای شعر ندارد.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه

اردوغان
ترکپارسیگوی

تاثیر آنها بر روابط دو کشور

ه

ایران شهر
Iranshahr

رویکردهای گوناگون به
ارتباط دو کشور هم تاریخ
و هم زبان در منطقه و
چگونگی تنش های ایجاد
شده بین ایران و افغانستان
ما را بر آن داشت تا دایل
تنش های اخیر به دقتی
بیشتر مورد کنکاش قرار
دهیم ،از این رو با جناب
آقای دکتر محمد علی
بهمنی قاجار دکترای حقوق
بینالملل و کارشناس
مسائل افغانستان به گفت
و گو نشستی،آن چه
میخوانید گفت و گوی
هفته نامه وطن یولی با
ایشان است.

علی درزلو
پژوهشگرجغرافیایسیاسی

گفتوگوی وطن یولی با دکتر بهمنی قاجار درباره روابط ایران و افغانستان

دومـلـتبـرادر

جناب دکتر برای نخستین پرسش شاید
بد نباشد به سوابق تاریخی روابط ایران و
افغانستان بپردازم ،مختصری از آن را برای ما
بیان میفرمایید ،ماهیت جداگانه افغانستان
چگونه شکل گرفت؟

درمورد تاریخچه مناسبات ایران و افغانستان باید
گفت که در یک دورهای هنوز چیزی تحت عنوان
افغانستان وجود ندارد .کابل و قندهار از حکومتهای
مرکزی ایران منفک شده بودند ولی هنوز
موجودیتی بهنام افغانستان نداریم تا عهدنامه پاریس
و متعاقب آن آغاز حکومت امیر دوستمحمد خان
در افغانستان .تا این مدت یکسری حکومتهای
محلی در این منطقه وجود داشتند که حکومتهای
مرکزی ایران در صدد مطیع نمودن و انقیاد این
حکومتها بودند .این مرحله نخست روابط ایران و
افغانستان است که درواقع باید آن را پیشا روابط
ایران و افغانستان دانست .یعنی از  1747که زمان
قتل نادرشاه است تا  1۸57که عهدنامه پاریس
منعقد شد ،که سرجمع ( 110سال) میشود.
در این  110سال حکومتهای محلی در منطقه
افغانستان امروزی به ریاست قبایل افغان ایجاد شد
و حکومتهای مرکزی ایران بر این منطقه تسلط
نداشتند ،اما از دوره قاجار دوباره دولت ایران در
فکر تسلط بر این مناطق بود اما تاش آنان ناموفق
ماند تا اینکه در عهدنامه پاریس به یک موجودیتی
بهنام افغاسنتان اعتراف نمود و این موجودیت شکل
گرفت .و دوست محمدخان در زمان حکومت خود
تقریبا منطقه افغانستان امروزی را ایجادکرد.
در این زمان آیا بریتانیا هم در افغانستان
نفوذ یافته بود؟

نفوذ بریتانیا در واقع مرحله دوم روابط ایران
و افغانستان از  1۸57تا  1919است که در این
دوران با حکومتهایی در افغانستان سروکار داریم
که مستعمره و تحتالحمایه بریتانیا هستند و
برتانیا حرف اول و آخر را در افغانستان میزند.
البته حکومتهایی هم در افغانستان بودند که علیه
استعمار بریتانیا شوریده باشند مانند شیرعلی خان.
آنان برخاف میل انگلیسیها با روسها ارتباط
بر قرار کردند و با انگلیسیها جنگیدند .ولی در
روند کلی بریتانیا حاکم است و دولتهای ایران
در این فکر هستند که آسیبی از جانب قبایل و
حکومتهای افغان دچار ایران نشود .نگرانیهای
دولتهای ایران شامل ایجاد ناامنی توسط قبایل

تنشهایمرزیایرانوافغانستان

افغان در خراسان و همچنین تثبیت حدود مرزی
دو کشور بود.
تا زمان استقال؟

بله یعنی مرحله سوم که از  1919تا  197۸ادامه
دارد که حدود نزدیک به  60سال است .در این
مقطع تاش دولتهای ایران بر اینست که رابطه
خوبی با دولت افغانستان داشته باشند .دولتهای
ایران سعی داشتند از نفوذ تاریخی ایران در
افغانستان و تحکیم پیوندهای فرهنگی استفاده
کنند و همچنین مانع خطرهای امنیتی افغانستان
شوند و حقآبه هیرمند را پیگیری نمایند به نحوی
که حقآبه خوبی نصیب ایران شود .در انتهای این
دوره یک مسئله جدید هم افزوده میشود و آن
نگرانی از بابت نفوذ کمونیسم و به تبع آن شوروی
در افغانستان است.
یعنی تا انقاب ایران و دوره جنگ در
افغانستان؟

بله دوره چهارم از  197۸تا  2001ادامه دارد که
دوران جنگ و مقاومت در افغاسنتان است و حدود
 23سال طول میکشد .در این دوره ایران تاش
میکند که گروههای نزدیک به خود را در افغاسنتان
حمایت کند و تهدیدی از جانب افغانستان شامل
ایران نشود و از سویی هم بتواند در تحوات
افغانستان نقشآفرینی کند .در این دوره نفوذ ایران
در افغاسنتان زیاد میشود و شیعیان افغانستان
یک گروه تاثیرگذار میشوند و در اختیار ایران قرار
میگیرند و سلطه پشتونها کاهش پیدا میکند و
نفوذ دیگر اقوام افغانستان بیشتر میشود و شکل
جدیدی بر معادات افغاسنتان حاکم میشود .در
این دوره تاجیکها ،هزاره و ازبکها نفوذ بیشتری
پیدا میکنند و پیوندهای ایران و افغانستان بیشتر
میشود.
احتماا مرحله بعدی ورود ایاات متحده و
تغییر مناسبات منطقه ای است؟

بله دوره بعدی از  2001تا عصر حاضر است که نظم
نوینی در افغانستان با سیادت آمریکا شکل گرفته
است و دولتسازی در افغانستان انجام میشود
و دولت جدیدی که در افغاسنتان ایجاد شده،
علیرغم چالشها و تنشهایی که زیاد هم نیستند،
رابطه چندان بدی با ایران ندارد .همچنین پشتونها
رد افغانستان همه کاره نیستند اما آثار جنگ داخلی
هنوز بر فضای سیاسی افغاستان نفوذ دارد .دولت
آمریکا و اقوام غیر پشتون در آنجا قدرتمند هستند.

اما قدرت اصلی آمریکاست و در مراتب بعدی
پاکستان و ایران و ترکیه قرار دارند.
درفضای کنونی افغانستان آیا می توانید
شرحی از جریان های ایران ستیز دهید؟

بله جریانهای ایرانستیز نیز در افغانستان فعال
هستند که شامل چند جریان عمده میشوند.
یکی پشتونیستها هستند که حلقه ملتافغان را
تشکیل میدهند .این حلقه از زمان کلنل داوودخان
شکل گرفته است و آنان همچنان قدرت دارند
و دور اشرف غنی را هم احاطه نمودهاند .آنان
در زمان کرزی هم فعال بودند و به ناسیونالیسم
پشتون اعتقاد دارند و افغاسنتان را ملک طلق
پشتوها میدانند و سایر اقوام افغاسنتان را دارای
نقش حاشیه میدانند .این جریان بهشدت از
اینکه افغانستان زیر مجموعه فرهنگ ایرانی باشد
بیزارند و نسبت به ایران فاصله میگیرند و هدف
ایشان زدودن نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران است
و از ایران ستیزی بهعنوان یک برگ برنده برای
محبوبیت خود نیز استفاده میکنند .در واقع اینها
هم به ترویج ایرانستیزی عاقهمند هستند و هم
سعی میکنند از ایرانستیزی سود ببرند .بنابراین
ایرانستیزی برای ایشان هم یک علقه سیاسی و
فکری است و هم یک منفعت سیاسی و فکری.
مورد بعدی گروههای سلفی هستند مانند طالبان
هستند که با مذهب شیعه و ایران دشمنی دارند.
گروه سوم پانترکهای افغانستان هستند که عموما
ازبک هستند و گرایشهای ضد تاجیکی و ضد
شیعی دارند و امروزه برخی قومگرایان هزاره نیز
جذب پانترکها شدهاند .اما طیف چهارم جریانهای
غربگرا و بهویژه فمنیستهای افغاسنتان هستند
که سعی میکنند نوعی ایرانستیزی سفت و سخت
را ترویج کنند .آنان هم از لحاظ فکری به این کار
عاقه دارند و هم فکر میکنند میتوانند با این کار
حمایت غربیها را به دست آورند .این فمنیستها و
غربگراها صرفا شامل پشتونها نیستند و در میان
تاجیکها و هزارههای شیعه نیز وجود دارند.
آیا این به این معنی است که نقاط اتکای ما
در روابط ما بسیار ضعیف است؟

ببه هیچ وجه! با این همه که گفته شد نباید فکر
کنیم که جریانات ایرانستیزها در افغاسنتان همه
کاره هستند .جریانهای ایراندوست در افغانستان
بسیارند و و نباید تحت تاثیر جوسازیهای رسانهای
قرار گرفت.

مرز ها خطوطی هستند که خطوط بیرونی قلمرو سرزمین تحت حاکمیت
یک دولت ملی را مشخص می کنند .مرز عامل تشخیص و جدایی یک واحد
متشکل سیاسی یا یک کشور از دیگر واحد های مجاور آن است .ایران از راه
مرز های شرقی با کشور هایی همسایه است که ترکیبی از تروریسم ،جنگ،
ناامنی و رادیکالیسم را شکل داده است.
سرزمینی که امروزه تحت عنوان کشور افغانستان به عنوان یک کشور مستقل
در سازمان ملل شناخته شده است ،تا سال  1747میادی1126 ،هجری
خورشیدی بخشی از کشور ایران بود و در این تاریخ توسط یکی از سرداران
پشتون نادرشاه افشار و پس از مرگ وی از ایران جدا شد ولی بعدها در زمان
دوستمحمدخان سدوزایی در زمان ناصرالدین شاه پس از معاهده پاریس در
میانه سده  19اعام استقال نمود .واژه افغان که نام یکی از قبایل پشتون
است ،توسط انگلیسیها بر روی این کشور جدید گذاشته شد که البته به
اعتقاد بعضی ها افغان وجه تسمیه قوم پشتون است.
به رغم اینکه ایران و افغانستان بیشترین نزدیکی را نسبت به هر کشور و قوم
دیگری به یکدیگر دارند ،روابط تاریخی خوبی از سال  1747میادی تاکنون
با یکدیگر نداشته اند .طي بيثباتيهاي ناشي از تجاوز شوروي به افغانستان
روابط اقتصادي تهران-كابل به شدت كاهش يافت .تجاوز شوروي در كنار
تحميلي عراق ،كه ناشي از رقابتهاي دو بلوك شرق و غرب در عصر
جنگ
ِ
ً
امنيتي شدهيِ جنگ سرد بود ،فضاي نسبتا آرام منطقه را براي گسترش
مبادات دوجانبه ي دولتهاي ايران و افغانستان ،متش ّنج ساخت .خروج
نيروهاي شوروي از افغانستان و سپس پايان تجاوز عراق ،نويدي تازه براي
بهبود روابط اقتصادي تهران -كابل محسوب ميشد ،اما آغاز جنگ داخلي
طواني مدت مجاهدين افغانستان مانع از تحقّق چنين هدفي شد .ظهور
طالبان نيز نه تنها نتايج ناگوار تجاري براي ايران به همراه داشت ،بلكه بر
شدت منازعات مرزي هند-پاكستان ،و ايدئولوژيكي افغانستان-هند در جنوب
آسيا افزود .نتيجه ي اين منازعات ،قطع مبادات تجاري كابل -دهلي نو-
تهران ،كشانيده شدن اختافات اسام آباد-دهلي نو به خاك افغانستان و نفوذ
اقتصادي پاكستان در اين كشور بود .همچنين بحرانهاي مذكور ،به يكي از
اصلي گسترش تجارت
خارجي جمهوري هاي تازه استقال يافته يِ
ِ
موانع ِ
اتّحاد جماهير شوروي با افغانستان ،مبدل شد .در دوره جدید نیز از سال
 1374هجری شمسی و با ظهور طالبان رابطۀ این دو کشور دچار تنشهای
بسیار جدی تری شد .با روی کار آمدن دولت جمهوری اسامی در افغانستان
و ریاست جمهوری حامد کرزی روابط ایران و افغانستان رو به بهبود نهاد ،اما
بخشی از مشکات اساسی همچینان باقی ماند .با روی کار آمدن اشرف غنی
احمدزی تمرکز بر روابط سرزمینی و مزیتهای نسبی پررنگتر شده است و
مسائل مذهبی رنگ کمتری در روابط ایران و افغانستان به خود گرفته است.
اختافات مرزی:
ایران و افغانستان  ۸15کیلومتر مرز مشترک دارند .پس از جدا شدن هرات
و در پی تشکیل دولت مرکزی در افغانستان با حمایت انگلیس ،هیچ خط
مرزی مشخصی میان دو کشور تعیین نشده و دو دولت بر سر مناطقی که
میان قلمروشان بود ،با یکدیگر اختاف داشتند .دولت انگلستان که افغانستان
را تحتالحمایه خود میدانست ،برای پایان دادن به این اختاف ،در سال
 1269خورشیدی ( 1۸90میادی) ژنرال مکلین و کلنل مکماهون را مأمور
تعیین مرز دو کشور کرد .ظرف یک سال ،ژنرال مکلین  165کیلومتر از
بخش شمالی مرز را در دشت هشتادان میان هرات و خراسان ایران و کلنل
مکماهون  275کیلومتر از بخش جنوبی را میان سیستان ایران و وایت
نیمروز افغانستان تعیین کرد که هر دو دولت پذیرفتند .بقیه مرز همچنان
بدون تعیین حدود باقی ماند.
اما بتدریج در مورد جزئیات خطوطی که انگلیسیها تعیین کرده بودند ،میان
دو کشور اختاف ایجاد شد تا اینکه در شانزدهم اسفند (هفدهم حوت) 1312
قراردادی میان محمدتقی اسفندیاری سفیرکبیر ایران در کابل و فیضمحمد
خان وزیر امورخارجه افغانستان امضا شد که حل اختافات و تحدید کامل
مرز دو کشور را به حکمیت دولت ترکیه سپرد و طرفین موافقت کردند که
هر نظری را که دولت ترکیه اعام کند ،نظر قطعی بدانند و به آن عمل کنند.
دولت ترکیه ارتشبد فخرالدین آلتای را به عنوان حکم معرفی کرد که در سال
 )192۸( 1307هنگام سفر اماناه خان و همسرش ثریا به ترکیه ،مهماندار
رسمی آنان بود .ارتشبد آلتای پس از مطالعات محلی و بررسی اسنادی که دو
کشور در اختیار او گذاشتند و همچنین مطالعه درباره بافت جغرافیایی و تاریخ
منطقه ،رأی خود را در  25اردیبهشت  1314اباغ کرد که دو دولت پذیرفتند
و مجلس شورای ملی نیز در سیزدهم مهر  1314تأیید کرد.
در ادامه حل اختافات مرزی ،در ششم بهمن (دلو)  1317اعامیهای
میان مهذبالدوله کاظمی سفیر ایران و علی محمد خان وزیر امور خارجه
افغانستان در کابل امضا شد که در آن دو کشور توافق میکردند همهساله هر
مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان میرسد ،از آن بند به بعد به
صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود .فردای امضای این اعامیه ،ارتباط
مستقیم تلگرافی میان ایران و افغانستان از طریق دو ایستگاه تلگرافی طییبات
(تایباد)  -اسام قلعه و زابل  -نادعلی برقرار شد.
چالشها در روابط ایران و افغانستان
الف) همسایگی ایران با بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان )افغانستان(
و قرار گرفتن در مسیر بازار مصرف این ماده مخدر )اروپا و آمریکای شمالی(
عامل مهمی در امنیت مرزهای این کشور به طور عام و امنیت مرزهای شرقی

به طور خاص است .ایران در مسیر دو منبع اصلی تولید )افغانستان ( و مصرف
(اروپا) مواد مخدر قرار دارد.
ب) حضور رقبای ایران در افغانستان :راهبرد «مهار و محاصره» ایران از سوی
آمریکا پیگیری میشود و این مهمترین تهدید موجود در حوزه شرقی است.
بنابراین آمریکاییها تاش خواهند کرد تا در افغانستان دولتی مخالف ایران
بر سرکار آید ،دولتی که ماحظات ژئوپلیتیکی ایران را مد نظر قرار ندهد.
از طرفی پاکستان به عنوان یک رقیب منطقهای برای ایران مطرح است که
دارای ساح هستهای نیز میباشد و با تغییرات مکرر در اسام آباد ،سیاست
این کشور نسبت به طالبان تغییری نیافته است ،زیرا منشا این اقدام خارج
از اسام آباد است و ارتش پاکستان مجری این طرح است .همچنین به نظر
میرسد اختافات مرزی ،امنیتی و ساسی افغانستان و پاکستان ادامه خواهد
یافت و همین امر آسیبی امنیتی برای کشورهای همسایه از جمله ایران
خواهد بود.
ج) هیدروپلتیک :در فضای سرزمینی مابین ایران و افغانستان که رودخانه
هیرمند جریان دارد ،در دهههای گذشته ،باعث چالشهایی در روابط این
دو کشور شده است .رودخانه هیرمند با حوضه آبریز 150000کیلومتر مربع
از کوه بابا در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از طی  1050کیلومتر به
دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران میریزد .بخش سفای هیرمند که
تشکیل دهنده دلتای رودخانه در ناحیه سیستان میباشد ،گسترهای به و
سعت 1۸200کیلومتر مربع دارد که  40درصد آن در خاک ایران است.
اختاغ بر سر استفاده از آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان از زمان
شکلگیری مرزهای شرقی ایران با دخالت انگلیسیها آغاز گردید .در صد
سال گذشته افغانستان با استفاده بیشتر از آب هیرمند در سرزمین خود،
آب جاری به سمت سیستان ایران را کاهش داده است که این مسأله موجب
کاهش وسعت زمینهای کشاورزی این استان و کوچکتر شدن دریاچه هامون
گردیده است .و استفاده بیشتر افغانستان از منابع آب رود هیرمند و وابستگی
زیاد وایتهای (استان های جنوبی) و جنوب غربی افغانستان به آب هیرمند،
به همراه نقش رود هیرمند در بهبود شرایط اقتصادی افغانستان و کاهش فقر
از طریق توسعه کشاورزی و افزایش استفاده از آب رودخانه ،سبب گردیده
رودخانه هیرمند و مسائل مرتبط با آن در افغانستان جنبه ملی پیدا کرده
و مورد توجه عموم مردم افغانستان از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار
است .در حالیکه سیستان قسمت کوچکی از سرزمین پهناور ایران را شامل
میشود و موضوع آب هیرمند و جریان آن به سوی سیستان جنبه محلی
یافته که موجب انعطاف دولت ایران در برابر افغانستان در این مورد در صد
سال گذشته شده است.
د) کارویژه غیراقتصادی مرز های مشترک:
مرز ايران و افغانستان ،به دليل ويژگيهاي جغرافيايي و وضعيت خاص سياسي،
تاريخي مشترك
فرهنگي مرزنشينان ،همواره يكي از بحرانهاي
اقتصادي و
ِ
ِ
دو كشور بوده است .تجاوز گروههاي تروريستي ،درگيريها و سرقتهاي
مسلّحانه و آدمربايي از عوامل عمده ناامني مرزي و نگراني بازرگانان و تجار
دو كشور هستند .از طرفي ديگر ،كنترل ضعيف دولت افغانستان بر نواحي
مرزي ،بر وسعت اين مناقشات افزوده است .مرزهاي افغانستان براي ايران
منبع ثروتيابي و تأمين امنيت اقتصادي نيستند؛ بلكه نظارت و به ويژه كنترل
آنها ،اهميت امنيتي-نظامي بيشتري دارند .به ویژه در صورت اجرای طرح
كنترل مرزهاي افغانستان توسط آمريكا ،مرزهاي شرقي ايران به شدت امنيتي
خواهد شد.
ظرفیتهای ایجاد شده توسط مرز برای توسعه روابط متقابل:
حسن روحانی روز دوشنبه( 12خرداد  )1399در تماس تلفنی «محمد اشرف
غنی» رئیس جمهور افغانستان با وی ،با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری
وی در افغانستان و ابراز خرسندی از توافق بوجود آمده میان گروه های
سیاسی در این کشور ،ابراز امیدواری کرد با تاش همه ارکان دولت و شورای
عالی مصالحه ،شاهد صلح ،ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان باشیم.
رئیسجمهور با اشاره به اقدامات و موفقیتهای کشورمان در مبارزه با کرونا و
ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشتی به مهاجرین افغانستانی ،اظهار داشت:
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نسبت به برادران افغانستانی در مسیر مبارزه
با کرونا با همین روند ادامه خواهد داشت.
روحانی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسامی ایران ،توسعه روابط و
همکاریهای برادرانه و دوستانه با همه همسایگان بهویژه افغانستان است،
گفت :گسترش ثبات و امنیت در افغانستان را در راستای توسعه ثبات و امنیت
خود میدانیم و معتقدیم اختافات گروهها از طریق مذاکره در چارچوب
اصول حل و فصل میشود و در این مسیر همواره در کنار دولت و ملت
افغانستانهستیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه روابط دوجانبه ایران و افغانستان در مسیر
پیشرفت قرار دارد ،اظهار داشت :باید برای تسریع در اجرای توافقات و
پروژهای فی مابین از جمله راه آهن خواف-هرات به عنوان یکی از پروژههای
مهم اقتصادی میان دو کشور تاش کنیم.
روحانی افزود :تکمیل و راه اندازی پروژه راه آهن چابهار به زاهدان در یکسال
پیش رو میتواند تحول مثبتی در توسعه حمل و نقل و جابه جایی کاا در
منطقه بوجود آورد .از طرفی دیگر محصور در خشکی بودن افغانستان فرصت
بینظیری برای ایران است که تنها بندر اقیانوسی خود را (بندر چابهار) توسعه
بدهد و از دروازه افغانستان برای فتح کشورهای محصور در خشکی آسیای
مرکزی و حوزه تمدنی ایرانی بهره ببرد .بیشتر این کشور ها به دریا راه ندارند
و ایران میتواند با در دست داشتن بازار این کشورها یک بازار مصرف جدید
برای مازاد کااهای خود دست و پا کند .این کارها موجب اعتای موقعیت
کشور و افزایش توان چانه زنی ایران در مجامع بین المللی میشود و در نهایت
ایران به همراه این کشور ها میتواند اتحادیه مستقلی که دارای واحد پول
مشترک نیز میباشد را تشکیل دهد.

شاهنامهخوانی
در اذقیه

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه

مرکز فرهنگی ایران در اذقیه هجدهمین دوره اختصاصی شاهنامهخوانی را با حضور
استادان زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاههای حلب،
تشرین و حمص برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) ،به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی ،با توجه
به سفر دو روزه استادان زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
حلب به شهر اذقیه جهت بازدید از برخی مراکز فرهنگی و علمی این استان ،مرکز
فرهنگی جمهوری اسامی ایران در اذقیه با هماهنگیهای به عمل آمده ضمن
استقبال و همراهی با این هیأت علمی دانشگاهی ،برای شرکت و حضور آنان در
هجدهمین جلسه شاهنامهخوانی دعوت به عمل آورد.
در ابتدای این جلسه ،حسینیدرقه ،وابسته فرهنگی کشورمان در اذقیه از فراگیران
دروس شاهنامه درخواست کرد تا ضمن معرفی خود ،توضیحاتی از نحوه آموزش و
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عاقهمندی خود به زبان و ادبیات فارسی به خصوص شاهنامهخوانی مطالبی را به
این زبان برای شرکت کنندگان بیان کنند.
نرگس السادات سنگی با خرسندی کامل از بیان شیوا و روان دوستداران و عاقهمندان
به زبان فارسی گفت :من تاکنون در بسیاری از مناسبتها و جلسات فارسیآموزان در
دمشق و حلب شرکت کردهام و حقیقتاً دریافتم ،شما با اینکه به ایران سفری نداشتهاید
اما خیلی زیبا و واضح فارسی را صحبت میکنید و جا دارد تا از استادان خوبتان و
پشتکار شما تشکر و قدردانی کنم .خانم محمدزاده ،مدیریت اجرای شاهنامهخوانی این
جلسه را بر عهده گرفت و ضمن توضیحات کوتاهی در خصوص طریقه شاهنامهخوانی
و تصویرسازی ذهنی آن ،مطالب آموزنده و مفیدی را برای شرکتکنندگان بیان کرد.
آخرین بخش این برنامه ،قصیده زیبای عربی و فارسی حضرت حافظ بود که توسط پرهام
سنگی ،نوجوان ایرانی برای حاضران سروده شد و مورد تشویق همگان قرار گرفت.

جشن تیرگان از جمله جشنهای ملی ایرانیان است که ریشه در روزگار باستان دارد .امروزه در روستاهای فراهان و سنگسر هنوز برگزار میشود و مردم
مازندران آن را با نام تیرماه سیزدهشو برگزار مینمایند .مشابه این جشن را ارمنیان با نام وارتاوار و آشوریان با نام نوسردیل دارند .این جشن در ارمنستان
به مناسبت ایزدبانو آناهید ایزد آب و ایزد حامی دودمان آرشاکونی(اشکانی) ارمنستان و ایزد محبوب ارمنیان بود که بعدها وارد مناسک کلیسای گریگوری
شد.

نگاهی به ریشههای آئینی جشن تیرگان

آرشومرزهای
اساطیریایراندرشرق
ماندانافارسی

جشن تیرگان از جمله جشنهای ملی ایرانیان است
که ریشه در روزگار باستان دارد .امروزه در روستاهای
فراهان و سنگسر هنوز برگزار میشود و مردم مازندران
آن را با نام تیرماه سیزدهشو برگزار مینمایند .مشابه
این جشن را ارمنیان با نام وارتاوار و آشوریان با نام
نوسردیل دارند .این جشن در ارمنستان به مناسبت
ایزدبانو آناهید ایزد آب و ایزد حامی دودمان
آرشاکونی(اشکانی) ارمنستان و ایزد محبوب ارمنیان
بود که بعدها وارد مناسک کلیسای گریگوری شد.
ایرانیان چندین مناسبت برای این جشن قایل بودند
که در طی زمانهای مختلف شکل گرفتهاند.
نخست مناسبت مذهبی است که مربوط به تیشتر ایزد
باران میشود و مناسبت اصلی جشن تیرگان میباشد.
دومین مناسب ،جایگاه ملی این جشن و حماسه آرش
کمانگیر است که این جشن را ایرانیان به مناسبت
مشخص کردن مرز ایران توسط این پهلوان و صلح با
مهاجمین تورانی برگزار مینمودند.
اما مناسبت سوم که مانند مناسبت نخست جنبه
مذهبی و اجتماعی دارد از دو مورد دیگر متاخر
تر است .این مناسبت در واقع نجات ایرانیان از از
خشکسالی وقوع یافته در زمان پیروز شاه ساسانی
است که در آن روزگار ایرانیان این جشن را جشن
آبریزکان یا آب پاشان مینامیدند.
مناسبتها
این جشن در آغاز به مناسبت تیشتر ،ایزد باران برگزار
میشد .بر اساس اساطیر مذهبی ایرانیان در تیشتر
یشت اوستا ،در ده روز اول تیرماه ،تیشتر ایزد باران
به صورت جوانی پانزدهساله و در ده روز دوم به شکل
گاوی با شاخهای زرین و در ده روز سوم به صورت
اسبی سپید در نبردی سه روزه ،اپوش دیو خشکسالی
را که به شکل اسبی سیاه است ،شکست میدهد و
باران میبارد .درواقع نبرد تیشتر با اپوش نوعی از
همان جهانبینی ایرانی مبنی بر نبرد خیر و شر است
که تیشتر بهعنوان نماینده خیر بر نماینده شر یعنی
اپوش پیروزی مییابد.
اما این جشن سویههای تاریخی به مناسبت اساطیر
ملی نیز دارد .بر اساس اساطیر ایرانی ،فریدون سرزمین
خود را میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج تقسیم
میکند که ایرج توسط سلم و تور کشته شد و سالها
بعد منوچهر دختر زاده ایرج انتقام او را گرفته و سلم
و تور را به قتل میرساند .اما در دوران پیری منوچهر،

پشنگ جانشین تور که شاه تورانیان و همسایه شرقی
ایرانیان است بر ایران میتازد و پسر و جانشین خود
افراسیاب را راهی ایران میکند که طی جنگی طوانی،
تورانیان تا به ساری را به چنگ می آورند و طرفین به
سازش میرسند و برای تعیین مرز قرار بر این میشود
که پهلوانی ایرانی تیری به جانب شرق پرتاب کند و
تیر بر هر جا نشست ،آنجا مرز ایران و توران باشد.
در این هنگام یکی از مردان سپاه منوچهر شاه بهنام
آرش که اتفاقا ریشه نام او در اوستا ا ِ ِرخش به معنای
کماندار است ،به باای کوه دماوند رفته و از آنجا تیری
که ایزدبانو اسپندارمذ به دستش داده بود را به جانب
شرق پرتاب کرد و این تیر با هدایت و نگهبانی «وایو»
ایزد باد در کنار رود جیحون یا آموی که ایرانیان آن را
وخشو میخواندند بر درختی نشست که تیشتر یشت
در اوستا به آن پرداخته و میگوید :میستاییم ستاره
درخشان و شکوهمند تیشتر را؛ آن تندتاز به سوی
دریای فراخکرت را ،به سان آن تیر در هوا در هوا پران،
تیری که ارخش تیرانداز ،آن بهترین تیرانداز ایرانی از
کوه «ائیریو خشوثه» به سوی کوه «خ َون َونت» پراند.
درواقع در حماسه اساطیری آرش کمانگیر یا
شیواتیر ،مرز شرقی ایرانیان مشخص و تثبت شد و
در خاطره ملی و خودآگاه هویت جمعی ایران ابدی
شد آنچنانکه ایرانیان و غیر ایرانیان مرز شرقی ایران
را همیشه در آمودریا یا وخش یا جیحون دیدهاند.
این مهم وقتی ثابت میشود که نگاهی به تاریخ
ایران پس از هخامنشیان داشته باشیم .در دوران
اشکانی ایرانیان مورد هجوم گسترده ایرانیان شرقی
شامل سکاها و تخارها قرار گرفتند و این مهاجمان
که حتی دوتن از شاهان اشکانی را به قتل رساندند
پادشاهی کوشان را ایجاد نمودند .در دوران ساسانی
ایرانیان غربی سلطه خود را دوباره بر سرزمینهای
شرقی احیا کردند ما اینبار به هجوم مردمان آلتایی
و ترکتبار مواجه شده و آنان را همان تورانیان
پنداشتند و چون با ایشان درگیر بودند ،دوباره
اساطیری مانند ارخش که در تیشتر یشت آمده بود
را زنده نموده و با نام آرش شیواتیر در متون پهلوی
بازتاب دادند و سپس در دوران اسامی هم حکیم
خردمند توس به هنگام هجوم ترکان کارلوک(
ایلکخانیان یا قراخانیان که به تاثیراز پندار ایرانیان
درمورد خویش ،به خود نام آل افراسیاب داده بودند)
ایشان را ادامه همان تورانیان پنداشته و از همین
روی نیز تروانیان را مترادف ترک پنداشته است.
مرز شرقی ایران
اما مرز شرقی ایران که در خاطره ایرانیان بهصورت
وهرود یا وخشو یا جیحون حک شده بود ،چندان
ثابت نبود .در دوران هخامنشی قلمرو این حکومت که

در راس آن ایرانیان غربی یعنی پارسها و مادها قرار
داشتند ،در شرق از این رود گذشته و بعضا تا آنسوی
سیحون یا سیردریا نیز رفته است و شامل فرغانه و
نیز بود.
اما در دوران اشکانی به علت سیل گسترده جمعیت
ایرانیان شرقی که به سوی غرب می آمدند نه تنها
گسترش دولت اشکانی را متوقف نمود ،بلکه در طی
چند نسل بعد که امپراتوری کوشان تشکیل شد ،مرز
شرقی قلمرو اشکانیان به حد ایران امروزی محدود شد.
اما ساسانیان از زمان اردشیر بابکان به شرق توجه
نشان دادند و در سدد بازپسگیری مناطق شرقی
برآمدند .اردشیر بابکان هرات و مرو را تصرف نمود.
طبری میگوید :اردشیر پس از قتل اردوان ،سوی
همدان رفت و جبل و آذربایجان و ارمینیه و موصل
را بگشود .سپس از موصل سوی سورستان رفت که
همان سواد است و آن را تصرف کرد .آنگاه از سوی
سواد سوی استخر رفت و از آنجا سوی سیستان و
گرگان رفت و آهنگ ابرشهر و مرو کرد و از آنجا سوی
خوارزم و بلخ رفت.
یعقوبی نیز میگوید :اردشیر سپس خود را شاهنشاه
خواند و آتشکدهای در اردشیر خوره بنا کرد .وی سپس
به جزیره و ارمنستان و آذربایجان و سواد و خراسان
لشگرکشید و پسرش شاپور را به شاهی نشاند و خود
پس از  15سال شاهی درگذشت .اما فرزند برومند او
شاپور اردشیران که همان شاپور یکم باشد ،کوشانیان
و خوارزمیان را شکست داد .او در کتیبه خود در نقش
رستم نقل میکند که :پیشاور را متصرف شد و دره
سند را اشغال کرد و به سوی شمال راند ،از هندوکش
عبور کرد ،بلخ را تسخیر نموده از آموی گذشت و
به سمرقند و تاشکند رسید و پسر خود هرمزد را بر
کوشانیان حاکم کرد .سدر این زمان ساسانیان در
مرزهای شرقی خود به پیروزیهای درخشانی دست
یافتند ،شاپور در کعبه زردشت از :گرگان ،مرو ،هرات،
همه ابرشهر ،کرمان ،سیستان ،توران ،مکران ،پاردان،
هندوستان ،کوشانشهر تا به پیشاور ،تا به کاشغر،
سغد و چاچ نام میبرد.
شاپور فرزند کوچکتر اما جنگاورش که ولیعهدش
بود را به حکومت کوشانشهر فرستاد و او هرمزد
کوشانشاه نام گرفت .پس از شاپور هرمزد به شاهی
رسید ولی بهزودی درگذشت و برادر بزرگ او یعنی
بهرام گیانشاه به قدرت رسید که پسر خود هرمزد را
به شاهی نواحی شرقی گماشت که هرمزد سکانشاه نام
گرفته است و پس از او نیز فرزندش بهرام دوم به تخت
نشست .بهرام دوم با شورش برادرش هرمزد کوشانشاه
مواجه شد و تمام شرق شاهنشاهی علیه او بسیج شد.
این شورش با حمایت کوشانیان و سکستانیان و حتی

گیانیان صورت گرفت .بهرام دوم با شکست هرمزد
سکانشاه ،پسرش بهرام سوم را به حکومت آن نواحی
نشانده و سکانشاه خواند و پس از مرگ بهرام دوم بود
که بهرام سکانشاه با نام بهرام سوم و با حمایت کردیر
و آدور َف ّروبَی و وهنام در 293م بر تخت نشست .اما
اینبار نرسی ارمنشاه امان نداد و با میانرودان آمده و
بهرام را کنار زد و خود به شاهی رسید.
اما در هنگامی که شاپور دوم درگیر جنگ با رومیها
بود ،خبر تهاجم خیونیها از شرق رسید .شاپور نیز به
شرق رفت و از  350تا  359درگیر جنگ با خیونیها
بود .شاپور دوم توانست جلوی تجاوز را گرفته و با
خیونان صلح کند .او آنان را در سال 357م شکست داد
و پسرش را بهعنوان کوشانشاه بر مناطق شرقی حاکم
کرد و با افزودن سپاه خیونیها با شاه ایشان گرومبات
در سپاه خویش راهی غرب شد .شاپور با موفقیت
توانسته بود دشمنان شرقی خود را شکست داده و بر
کوشانیها سلطه خویش را حفظ کند .این نظر را دو
کتیبه فارسی میانه در تخت جمشید تائید میکنند
که بنابراین کتیبهها مرزهای شرقی شاهنشاهی
ساسانی در زمان شاپور دوم شامل سند ،سیستان و
توران بوده است .همچنین آمیانوس مارسلینوس نیز
فهرست استانهای شاهنشاهی ساسانی در این دوره
را آورده است که شامل :آشور ،شوشان ،ماد ،پارس،
پارت ،کرمان بزرگ ،ورکان ،مرو ،باختر ،سغد ،سرزمین
سکاها ،و دامنههای ایمائوس (هیمالیا) و آنسوی
کوههای مزبور ،سریکا ،هرات ،پاروپانیزاد ،زرنگ،
آرخوزیه و گدروزیا میشود .همچنین بیشتر سکههای
زرین شاپور دوم از ضرابخانههای قلمرو شرقی
شاهنشاهی مانند مرو بودند .شماری زیادی نیز سکه
مسی از کابل و سکستان بهدستآمده است .از این
زمان دیگر توجه ساسانیان به شرق جدیتر میشود
و شاهان ایشان بخشی از دوران خود را در مرزهای
شرقی میگذراندهاند و شهرها و باروها میساختند
از جمله خود شاپور در مکانی که پهلیزگ ،شاهی
خیونی را شکست داده و بهقتل رساند شهری ساخت
که پایگاه نظامی ایرانیان شد و آن را نیشابور نامید.
ولی همین اسکان خیونیها در آن سوی جیحون با
وجود تابعیت از ساسانیان ،نقطه آغاز از دست رفتن
این منطقه شد و خیونی ها در زمان بهرام پنجم
شوریدند و شکست خوردند .آنان تا مرو پیشروی
کرده بودند .بار دیگر در زمان یزدگرد دوم شوریدند
و اینبار حمایت کیداریان یا همان کوشانیان کوچک
هم برخوردار بودند و سالها با یزدگرد درگیر بودند تا
اینکه فرزند او پیروز را دوبار شکست داده و ساسانیان
را خراجگذار نمودند .و این وضع تا زمان انوشیروان
ادامه داشت تا اینکه او با اتحاد با ترکان سلطه هپتالیان
را برانداخت.
انوشیروان در حین اینکه مشغول جنگ با رومیها
بود متوجه شرق شد و درصدد اتحاد با ترکان علیه
هپتالیان برامد .تا سال 555م ایستمیخاقان ترکان
متصرفات خود را تا به تاشکند رسانید و به جنگ
با هپتالیان برخواست .درحدود 560م اتحادی میان
خسرو انوشیروان و ایستمیخاقان شکل گرفت و این
دو بر هپتالیان تاختند .در آغاز خسرو هپتالیان را در
562م در جنوب آمودریا شکست داد و ترکان نیز
ختن و تاشکند را از ایشان گرفتند.
با شکست هپتالیان ،سرزمینهای شمال آمودریا
شامل چاچ ،فرغانه ،سمرقند و کش و بخارا به دست
ترکان افتاد و ساسانیان سرزمینهای جنوب آمودریا
شامل تخارستان ،زابلستان ،و کابلستان و چغانیان و
سند را به دست آوردند.
اما به زودی میان ترکان و ایرانیان اختاف بروز کرد.
ظاهرا عامل این اختاف بازرگانان سغدی بودند .ترکان
و بیزانسیها در  56۸م با هم متحد شدند و در سال
571م سینجیبوخاقان که تا این زمان شمال قفقاز را
به تسخیر در آورده و آوارها را به اروپای شرقی رانده
بود ،در 569م به جنوب آمودریا تاخت اما سپاهیان
ایران به فرماندهی شاهزاده هرمزد در پناه استحکامات
ساسانی شرق ،جلوی ترکان را گرفته و ایشان را به آن
سوی آموی راندند که به گفته مورخان اسامی در این
جنگ ،فرغانه نیز به تسخیر سپاهیان ایران درآمد .این
استحکامات ظاهرا از زمان یزدگرد دوم ساخته شده بود
و خسروانوشیروان آنها را بهویژه در گرگان بازسازی
کرده بود.
این جنگها در زمان هرمزد چهارم و خسروپرویز نیز
ادامه پیدا کرد اما مرز ایران ماهیت خود را حفظ نمود
و با وجود پیشرویهای ایرانیان در آن سوی جیحون تا
چاچ(تاشکند) و حتی کاش(کاشغر) و یا پیشرویهای
مهاجمان شرقی به این سو تا مرو و هرات حالت موقتی
داشت و ایرانیان همان جیحون را بهعنوان مرز طبیعی
خود پذیرفته بودند و این امر در دوران اسامی هم
ادامه پیدا کرد و در آثار ادبی و علمی خود را بروز داد.

بیا تا جهان به بد نسپریم

عزمی که «مهران» را
بهآغوش«میهن»بازگرداند
مریم علی بابایی /گرماگرم تیرماه ،یادآور عملیاتی برای بازگرداندن
جگرگوشهای از مام میهن است .عملیات کربای  1که هدفش بازپس گرفتن
مهران بود و با وجود تمام محدودیتها ،نتیجه ارزندهاش ماندگار تاریخ شد.
«مهران» به چنگال دشمن درآمده و با کمبود تجهیزات از یک سو و شرایط
جغرافیایی از دیگرسو ،راهها بسته به نظر میرسیدند و صعبالعبور ،اما آنچه
که به یاری کشور آمد و به آزادسازی مهران صورت گرفت چه بود؟
پرسش اینجاست چه شد که عراق اندیشه تصرف مهران را در سر پروراند.
بعثیها که مغموم و تحقیر شده از عملیات غرورآفرین والفجر  ۸بودند ،تمام
توان خود را به کار بستند تا با انجام یک کار تبلیغاتی ،پوششی برای شکست
پیشین خود در والفجر ۸بسازند .بنابراین تصرف شهر مرزی و کمدفاع مهران را
دستور کار قرار دادند .ارتش عراق ،ساعت یک بامداد  27اردیبهشت ماه 1365
در منطقه مهران دست به تهاجم زد ،شهر ،حومه آن و برخی از ارتفاعات
منطقه را تصرف کرد .این در حالی بود که رزمندگان کشورمان همچنان در
منطقه فاو نیز با دشمن درگیر بودند .با تصرف مهران در عراق میکوشید با
ادامه عملیاتهای خود ،نقاط دیگری را تصرف کند .ادامه چنین وضعیتی
میتوانست عواقب وخیمی را هم به لحاظ نظامی و حتی سیاسی برای
جمهوری اسامی ایران به دنبال داشته باشد .بر همین اساس ،برای مقابله
با حرکت جدید عراق ،انجام عملیات برای آزادسازی شهر مهران و ارتفاعات
آن مورد تاکید قرار گرفت .آزاد سازی مهران به دستور مستقیم حضرت امام
خمینی (ره) فرمانده کل قوا ،انجام میشد .نقش نیروی هوایی و پدافندیها
در این کارزار دشوارتر و سرنوشتسازتر از هر زمان دیگری بود؛ عراق بازتوان
یافته با قدرت هوایی قبراق بر وزن حمات هواییاش میافزود این حمات
اما در حالی اتفاق میافتاد که تجهیزات ،خلبانان و پدافندیهای خسته از
جنگ و کمبودهای روزافزون ،از جان مایه میگذاشتند تا بر آسمان آبی ایران
لکهاینیفتد.
راهبردپدافندمتحرک
در جریان عملیات والفجر ۸با ابتکار شهید منصور ستاری راه تازهای فراروی
دفاع هوایی کشور هموار شد .در سالهای میانی دفاع مقدس ،با تجهیزاتی که
دشمن از غرب و شرق دریافت میکرد این امکان را یافته بود که در صورت
قفل کردن رادارهای پدافندی روی جنگنده ،رادار را از بین ببرد .این موضوع
مشکات زیادی را در شناسایی و مقابله با حمات دشمن به وجود آورده و
عم ًا سیستم پدافندی کشورمان را از کار انداخته بود .ستاری چندین شیوه
را همزمان به مرحله اجرا در آورد .یکی از ابتکارات شهید ستاری در دوران
دفاع مقدس ،آن بود که طرح خاموش بودن رادار جستجوی هاوک را به اجرا
گذاشت .مشکل آن بود که در زمان حمله این رادار به دلیل کارکردی که
داشت ،خیلی زود مورد توجه قرار میگرفت و از سوی دشمن تاش میشد تا
خیلی سریع مورد هدف قرار گیرد.
رادار بندر امام خمینی (ره) ،جایی بود که طرح نوآورانه امیر سرلشکر شهید
ستاری به کمک جنگافزارهای راداری و پدافندی آمد .ایدهای که فرمانده بیان
کرد ،در نگاه نخست عملیاتی به نظر نمیرسید اما با توضیحات دقیقی که
ستاری از چگونگی انجام کار ارائه کرد ،این طرح عملیاتی شد .بر اساس طرح
«زمان بندی» به مجرد کشف هواپیما ،دستور خاموش کردن رادار مادر را به
صورت لحظهای صادر میکرد .در این شرایط با روشن شدن رادار جستجو و
رهگیر هاوک و مشخص شدن سمت و زاویه ،عم ًا این امکان را که دشمن
بتواند با شناسایی رادار مادر ،تهدید اولیه هواپیماهایش را از بین ببرد ،سلب
میکرد .عملیات والفجر  ۸نیز با همین روش به یکی از افتخارآفرینان تاریخ
دفاع مقدس بدل شد و پدافندیها توانستند بیش از  70فروند هواپیما و بالغ
بر  10فروند بالگرد دشمن ساقط کنند.
آغازعملیات
بازپس گیری شهر مرزی مهران و سلسله ارتفاعات قاویزان و دستیابی به مرز
و تأمین کل منطقه مهمترین هدفی بود که در این عملیات دنبال میشد.
راهبرد دفاع متحرک ،بعد از بازپس گیری منطقه والفجر  9در منطقه چوارتا
که اسفندماه سال  1364آغاز شد 27 ،تیر ماه  ،1365با آزادسازی مهران به
اوج خود رسید و با ضربه سختی که دشمن در جریان این آزادسازی متحمل
شد ،پایان یافت.
شرایط دشوار و تاش ناتمام
هوای گرم منطقه که هم مرز با عراق بود ،همچنین وجود ارتفاعات قله کله
قندی معروف در جوار خوزستان بود ،شرایط را برای استقرار سایتهای
پدافندی هاگ و رفت و آمدها دشوار ساخته بود .مقر قرارگاه پدافند هوایی
«رعد» در دشت مهران محل برنامهریزیها برای عملیات مهران بود .سرهنگ
خلبان عباس بابایی فرمانده قرارگاه رعد و سرهنگ براتعلی غامی فرمانده
عملیات پدافندهوایی قرارگاه رعد ،محمد شیبانی فرمانده مرکزپشتیبانی
قرارگاه و رشید قشقایی فرمانده مهندسی رزمی همه موارد را بار دیگر بررسی
کردند .سرهنگ ستاری هم نکاتی را در این جلسه مطرح کرد به محلیابی و
چگونگینصبرادارهاگدرارتفاعاتبرمیگشت.شهیدباباییمعاونعملیات
نیروی هوایی بود که عملیات آزادسازی مهران را در بخش هوایی مدیریت
میکرد .او نصب رادار را در کببرکوه مشرف به دشت مهران ،پیشنهاد داد و با
وجود اینکه فرصت اندک بود ،تأکید و اصرار کرد که این رادار هرچه سریعتر
باید آماده شود .طرح جدید سرهنگ ستاری درباره کمین در داخل پستی و
بلندیها مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
بر اساس این طرح ،تجهیزات پدافندی در درهها کمین میکردند تا ضمن
اینکه از حمات مصون میمانند ،اجازه بمبارانها را از دشمن سلب کنند .بر
همین اساس ،محلهای خاصی مشخص شد تا تجهیزات متفرق از یکدیگر و
به شکل پراکنده ،مستقر شوند.این راهبرد ،که بر اساس شناخت کامل ستاری
از جغرافیای ناهموار و کوهستانی منطقه پیشنهاد شده بود ،اثرمند افتاد و
در جریان عملیات مهران ،کاربرد خود را برای هدف قرار دادن جنگندههای
دشمن نمایان کرد .ستاری همواره دنبال شرایط دشمن در زمین وآب وهوا
و اقلیم ،همچنین برای او ورود و خروج دشمن از محلهای گوناگون اهمیت
داشت؛ بر مبنای همین دادهها ،طرحهای خود را ارائه میداد .بدین ترتیب،
تجهیزات مهندسی و وسایل پشتیبانی در دره قوچعلی شهر ایام ،محلی
که هوا نیروز ارتش نیز در آنجا مستقر بود قرار گرفتند .این کار پس از آن
صورت گرفت که بازدیدهای میدانی از منطقه با حضور سرهنگ ستاری و
سرهنگ بابایی انجام میشد .در نهایت محلی که اوایل جنگ تحمیلی به
صورت سنگرهای اجتماعی ساخته شده بود ،انتخاب و نفرات را برای تجهیز و
آمادهسازی محل استقرار انتخاب شدند .سرهنگ همافر حسین فاجانی برای
سامان دادن مخابرات نیز از راه رسید و ارتباطات مخابراتی را عملیاتی کرد.
فاجانی یکی دیگر از افسران کارآزموده نهاجا به شمار میرفت که خدمات
فراوانی در جنگ تحمیلی ارائه داده بودند و برای یاری رسانی به میدان آمدند.
آغازنبرد
با آغاز عملیات مهران ،این شهر از دست منافقین و صدامیان بازپس گرفته
شد .خلبانان نیروی هوایی ارتش در این عملیات حدود  40سورتی پرواز
داشتند که این رقم در آن زمان و شرایط با رشادت و از خودگذشتگی مردان
پدافندی نیروی هوایی در کنار دیگر نیروها ،اثرمند افتاد و مهران به آغوش
میهن بازگشت .امیر سرلشکر شهید منصور ستاری ،پانزدهم دیماه 1373
همراه با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی در سانحه هوایی نزدیک اصفهان به
درجه رفیع شهادت نائل آمد.

عاقه شکسپیر به ایران«شکسپیر :ایران و شرق» نوشته سیروس غنی با ترجمه مسعود فرهمندفر توسط نشر مروارید
منتشر شده است .تحلیل ارجاعات شکسپیر به ایران و شرق در نمایشنامههایش از مباحث مهم این کتاب است .کتاب
«شکسپیر :ایران و شرق» نوشته سیروس غنی و ترجمه مسعود فرهمندفر در  146صفحه و بهای  26هزار تومان توسط
انتشارات مروارید در دسترس مخاطبان قرار گرفته است .نویسندۀ کتاب حاضر ،سیروس غنی ( )1394-130۸فرزند
دکتر قاسم غنی و از ایرانپژوهان کوشا سعی کرده است بخشی از جهانبینی زمانۀ شکسپیر را با بررسی ارجاعات او به
مشرقزمین آشکار سازد .غنی با بررسی دقیق بافت اجتماعی و سیاسی نمایشنامههای شکسپیر ،سازمایههای گفتمان غالب زمانه را شناسایی
میکند و بدینترتیب خواننده را به درک ژرفتری از نمایشنامههای شکسپیر میرساند .سیروس غنی در این کتاب میکوشد آگاهی
تاریخی آن بررسی کند .کتاب حاضر در  6فصل سامان یافته است .فصل نخست مقدمهای است دربارۀ زمانه و
شکسپیر از ایران را در بافت
ِ
آثار ویلیام شکسپیر .مؤلف در این فصل به عاقه و آشنایی شکسپیر با تاریخ اشاره میکند« :تعلیمات تاریخی شکسپیر او را با ایران باستان
آشنا ساخته بود .و این دانش تاریخی بخشی از تعلیمات رایج در دوران رنسانس بود .در ضمن ،کتابها و رسالههایی هم دربارۀ ایرانزمین
بهقلم جهانگردان موجود بود که به احتمال فراوان شکسپیر با آنها آشنا بود ».در فصل بعد ،خاصهای از زندگی شکسپیر ارائه میشود.

شکسپیر
ایران و شرق

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه

تاریخ

بررسی علل بروز جنگ چالدران

نبرد چالدران که میان سپاه سلطان سلیم یاووز(مهیب)
عثمانی از یک سو و قزلباشان شاه اسماعیل صفوی از
سوی دیگر در دشت چالدران در گرفت ،این جنگ
که به علل مختلفی از جمله برتری عددی و تسلیحاتی
قوای عثمانی که چندین برابر قزلباشان بودند و مجهز
به ساح گرم بودند ،به شکست شاه اسماعیل صفوی
منجر شد و سبب شد بخش بزرگی از متصرفات او از
دستش برود .این جنگ نقطه عطفی در تاریخ ایران و
آسیای غربی است.
اهمیت جنگ چالدران
این جنگ چند اهمیت عمده دارد که به آن نقشی
سرنوشتساز داده است .نخست اینکه این جنگ،
اهمیتی مذهبی داشت و یکی از جنگهای بزرگ دو
فرقه اصلی دین اسام ،یعنی تشیع و تسنن بود و
از همین روی است که هنوز هم گروههای سلفی-
تکفیری شیعیان را جیش الصفوی و جماعات قشری
و سنتی اهل سنت در آناتولی ،قفقاز و آسیای میانه نیز
شیعیان را قزلباش خطاب میکنند .این جنگ هنوز
در نزد علویهای سوریه و ترکیه و شیعیان ایران و
قفقاز از اهمیت باایی برخوردار است.
مورد دوم اینست که در طی جنگ چالدران مرز غربی
ایران که تا آن زمان درواقع در حالت طبیعی و تاریخی
خود در کنار رود فرات قرار داشت ،به میزان زیادی
به سوی شرق کشیده شد و سرزمینهای میانرودان
شمالی و ارمنستان غربی و بخش بزرگی از کردستان
به تصرف دولت عثمانی افتاد و سلطان سلیم علی رقم
تصرف تبریز نتوانست در آذربایجان بماند و به تصرف
همان سرزمینها اکتفا کرد.
سومین نکته چالدران اهمیت نظامی آن است .این
نبرد در تاریخ ایران نقطه پایانی بر سلطه همه جانبه
جنگ افزار سرد بر میدان جنگ بود .تا پیش از این
جنگ ایرانیان آشنایی مختصری با ساح گرم داشتند
و هنوز برای ایشان بهترین نوع جنگ ،حمله سریع
سواران بود .البته ایرانیان از زمان آققویونلوها به واسطه
پرتغالیها با ساح گرم آشنا شده و تعدادی ساح از
اروپاییان گرفته بودند .اما در جنگهای آققویونلوها با
عثمانیها و سپس جنگهای شاه اسماعیل با مدعیان
داخلی هنوز برتری با ساح سرد بود و چالدران اولین
جنگی بود که ایرانیان در آن با ساح گرم بهصورت
سازمان یافته مواجه شدند .و از آن پس به استفاده
پراکنده به ساح گرم روی آوردند تا اینکه در زمان
شاه عباس به لطف برادران شرلی توان ساخت ساح
گرم پیدا کردند با اینحال تا آغاز عصر مدرن نتوانستند
در استفاده از ساح گرم موفق عمل کنند.

سردارجنگلرستان

History

چالدرانچرار خداد؟
احمدرضاحسینی

سرهنگموسیخانحسنوند

اما علت بروز جنگ چالدران چه بود؟
از آنجایی که جنگ چالدران کاما ایدئولوژیک و دارای
مبانی مذهبی بود ،باید علت بروز جنگ را نیز در همین
مسائل یافت .برای درک بهتر موضوع سری به زمانی
پیشازتشکیلحکومتصفویمیزنیم.منطقهآناتولی
که خود از مراکز تصوف بود و انواع فرق صوفیه در آنجا
رایج بود ،در سدههای پانزدهم تا هفدهم میادی آبستن
برخی تحوات مذهبی بود .شیخ صدرالدین از شیوخ
طریقت صوفیه صفویه در میان طوایف ترک آناتولی
تبلیغ میکرد و هواداران زیادی کسب کرد که به مرور
رو به تزاید رفتند تا اینکه در زمان شیخ حیدر ملقب
به قزلباش شدند .شیخ جنید پسر شیخ صدرالدین
قطعه زمینی از سلطان عثمانی گرفته و در آنجا
ساکن شد و تبلیغ پرداخت .او خلیفهها و پیروان شیخ
بدرالدین بکتاشی را نیز جذب خود کرد .اما به علت
عصیانگریهای پیروان شیخ بدرالدین ،شیخ جنید
راهی قونیه و سپس اسکندرون شد و در این مناطق نیز
پیروانی کسب کرد و در این مدت زبان آذری و مذهب
شافعی خود را کنار گذاشته و ترکزبان و شیعه مذهب
شد .همچنین شیخ جنید اولین شیخ صفوی است که
خود را سید و از نسل امام کاظم معرفی نمود .او پس از
هشت سال راهی دیاربکر شد و در آنجا با خدیجه بیگم
خواهر اوزون حسن آق قویونلو ازدواج کرد و پس از
استقرار خلفای خود را به سراسر آناتولی فرستاد .بااخره
شیخ جنید در جنگ با شروانشاه و حامی او جهانشاه
قرهقویونلو کشته شد و صوفیان به انتقام شیخ خود به
اوزون حسن آق قویونلو پیوستند و جهانشاه شکست
خورد .اوزون حسن به تبریز آمد و خود را شاه ایران
خواند و شیخ حیدر فرزند خردسال شیخ جنید را نیز
با خود آورد و به جای شیخ جعفر صفوی به رهبری
خانقان اردبیل نشاند .شیخ حیدر توسط خلیفگان
قزلباش پروروش یافت و سپس با دختر اوزون حسن
بهنام مارتا ازدواج کرد .پس از مرگ اوزون حسن ،میان
پسرانش رقابت افتاد و قدرت به یعقوب بیگ رسید .او
که مرد علم و فرهنگ بود مدارس زیادی تاسیس کرد
که این موضوع سبب نزاع صوفیان خانقاهها با متشرعان
و مدارس ایشان شد .در این زمان بود که شیخ حیدر
پیروان خود را فرمان به پوشیدن کاهی دوازده ترک
قرمز رنگ داد و آنان را به جهاد علیه فقیهان سنی
تشویق کرد .شاه اسماعیل با شکست آق قویونلوها وارث
قلمرو ایشان شد و تا دیاربکر را صاحب شد و اما پا
فراتر گذاشت و درصدد تصرف آندسته امیرنشینهای
ترک و ترکمان که از عثمانی مستقل بودند برآمد و یکی
از بزرگترین اهداف او ،تصرف قلمرو امیرنشین ذوالقدر
در جنوب آناتولی بود .او در این مدت تشکیل سلطنت
پشت سرهم خلفای خویش را به آناتولی میفرستاد و
ترکان آن سرزمین را به ایران می آورد و جذب سپاه
خود میکرد .سلطان بایزید هم از هرچه از این ترکان که
میتوانستجلوگیریمیکردوبهمنطقهروملی(اراضی
اروپایی عثمانی) میفرستاد .قدرت شاه اسماعیل در

آناتولی به قدری رسیده بود که در پی تنش مکاتبهای
شاه اسماعیل و سلطان بایزید دوم ،شاه اسماعیل به
شاهقلی سرکرده خلفای خود در آناتولی دستور داد
شورش نموده و حکومت عثمانی را از بین ببرد .بخش
بزرگی از سپاهیان عثمانی هم از لحاظ مذهبی شامل
همین صوفیان بودند و این موضوع سلطان بایزید
را بیش از پیش نگران مینمود .این درحالی بود که
عمر سلطان رو به پیایان بود و میان و پسرانش بر سر
جانشینی وی نزاع در گرفته بود و ارتش عثمانی در
شورش به سر میبرد .در این زمان نورعلی خلیفه حاکم
قزلباش ارزنجان منطقه ترابزونت را مورد تهدید قرار داد
اما سلیم که حاکم ترابزونت بو.د او را شکست و فراری
داد .حسن خلیفه پدر شاهقلی مذکور که رهبر صوفیان
منطقه آنتالیه بود نیز شورش کرد و سپس سلطان را
در کوتاهیه شکست داد و سپس تا بورسه را غارت
کرد .او پس از شکست از ضدراعظم عثمانی به قونیه
حمله نموده و آنجا را غارت کرد .بااخره شاهقلی در
سیواس از صدراعظم شکست قطعی را متحمل شده
و به ایران گریخت و سپس با کمک قزلباشان ایران
صدراعظم را شکست داد و به قتل رساند اما خودش هم
در این جنگ شکته شد .شاه اسماعیل وقتی از شکست
شاهقلیمطلعشد،نامهبهنورعلیخلیفهحاکمارزنجان
نوشت که آناتولی را تسخیر کند .در همین زمان سلیم
از رقابت برادران پیروز بیرون آمده و سلطان عثمانی
شده بود .برادر او احمد از شاه اسماعیل یاری خواست
و شاه اسماعیل هم به نورعلی خلیفه فرمان داد که از
احمد حمایت کند .نورعلی خلیفه نیز یکی از خلفای
شاه اسماعیل بهنام صوفی عیسی را به درون آناتولی
فرستاد و او ده هزار تن را به دور خود جمع کرد و
شورید .مراد پسر احمد ایشان را به دور خود جمع نموده
و خود را سلطان خواند و به زودی بیست هزار صوفی
نیز از آماسیه به ایشان پیوستند .خود نورعلی خلیفه نیز
توقات را با چهل هزار سپاه تسخیر کرد و سپاه اعزامی
سلطان را شکست داد .اما سلطان سلیم نیز در این
زمان اوضاع خود را مرتب نموده برادران را سرکوب کرد
و به قتل رساند و اینچنین قزلباشان دسته دسته روی
به ایران آوردند .سلطان سلیم چهل هزار قزلباش را
بازداشت نمود و بخشی از ایشان را کشتار نمود و بقیه را
به روملی فرستاد .او سپس یکی از خلفای شاه اسماعیل
که در بازداشت بود را به نزد شاه اسماعیل فرستاد تا
آنچه که دیده بود را نقل کند و خود با یک سخنرانی در
ادرنه سپاه را برای جلگ آماده کرد .او فتوای ارتداد شاه
اسماعیل را از فقهای عثمانی گرفت و خود را به آناتولی
رساند .نورعلی خلیفه و خان محمد استاجلو حاکمان
ارزنجان و دیاربکر به ایران عقب نشستند و بااخره
جنگ در چالدران در گرفت.
نتیجه
از آنجایی که سعی شده است به علت بروز جنگ
چالدران پرداخته شود کاری به خود جنگ نداریم.
درواقع میتوان عمده علت جنگ چالدران را تاش
سلطان سلیم برای مقابله با قدرت روزافزون شاه
اسماعیل در خاک آناتولی دانست .نفوذ بیش از اندازه
شاه اسماعیل در آناتول میرفت سلطه عثمانیها بر
زادگاهشان را تهدید کند و این چیزی نبود سلیم بتواند
تحملش کند .بنابراین با طرحی آماده اول به سرکوب
شورشها پرداخت و سپس قزلباشهای باقی مانده در
آناتولی را حذف نمود و راهی ایران شد.

سیاستمداران میهنپرست ایرانی شد و آنان درپی انتقال پایتخت به
اصفهان برآمدند که روسها زبان به تهدید گشودند و دودستگی در میان
امیدحسنوند
ایرانیان بروز کرد.
اقوام
پژوهشگر
در پی اشغال تهران توسط قوای روسیه تزاری ،عما مجلس سوم به
تعطیلی کشانده شد .گروهی از نمایندگان میهنپرست مجلس که
در طول هزارهها و قرون متمادی تاریخ ایرانزمین ،مردان و زنان زیادی قصد مبارزه با اشغالگران را داشتند ،ابتدا برای تشکیل کمیته دفاع
بوده و هستند که برای این میهن جانفشانیها کردهاند اما متاسفانه در ملی به قم و سپس به اصفهان رفتند .اما در همه جنگهای خود در
رسانهها و مطبوعات کمتر به آنها پرداخته شده است ،در ادامه این متن حوالی اصفهان و ساوه از سپاه روس شکست خوردند .بنابراین در پی
سعی شده است ،تا حداامکان خوانندگان عزیز با یکی از میهندوستان عدم توانایی در تشکیل دولت ملی در شهرهای قم و اصفهان تصمیم
ایرانی آشنا شوند:
گرفتند از راه لرستان به کرمانشاه بروند ،در آن زمان حکومت لرستان و
سرهنگ موسیخان حسنوند پس از قتل پدرش به دست ایلدم میرزا به خوزستان در دست رضاقلیخان نظامالسلطنه مافی بود ،نظامالسلطنه
دنیا آمد با اینکه از دیگر برادران خود کوچکتر بود ،اما با لیاقت و کوششی که خود مردی ایراندوست و شجاع بود به گرمی از مهاجرین استقبال
که داشت توانست بهزودی جایگاه خاص خود را درمیان عشایر حسنوند کرد و به روسا و خوانین عشایر لرستان دستور داد تا برای دفاع از
پیدا کند و به یکی از افراد تاثیر گذار غرب کشور تبدیل شود.
میهن و حرکت به سوی کرمانشاه آماده شوند .پس از این دستور،
والیزاده معجزی در کتاب تاریخ لرستان در روزگار قاجار از سرهنگ نیروهای عشایر لرستان در بروجرد که درآن زمان مرکز استان بود،
موسیخان یاد کرده و او را مردی رشید ،قد بلند ،ورزیده و شجاع میداند گرد هم آمدند و به سرکردگی نظامالسلطنه مافی به سمت کرمانشاه
و در ادامه به این اشاره میکند که موسی خان در شمشیرزنی مهارت ویژه حرکت کردند.
داشته به همین دلیل در جنگها بیشتر از شمشیر بجای تفنگ استفاده در نهاوند نیز چریک ایات لک سلسله به فرماندهی مهرعلیخان
میکرده است.
حسنوند و سرهنگ موسیخان حسنوند به نیروی نظامالسلطنه مافی
موسی
که
بود
شده
باعث
است،
کرده
اشاره
ها
آن
به
والیزاده
که
این صفاتی
که متشکل از صدها تفنگچی دولتی(ژاندارم) ،شخصی(مجاهد) و
خان در میان عشایر لر و لک لرستان به رستم لرستان مشهور گردد.
عشایر کرد و لر بود ،پیوستند و به سمت کنگاور حرکت کردند .با
درست در زمانی که سرهنگ موسی خان جایگاه خود را در میان عشایر رسیدن نیروهای نظامالسلطنه به کنگاور با رای سران عشایر ،سرهنگ
لرستان پیدا کرده بود و در حال سر و سامان دادن به بخشی از ایل موسیخان بهعنوان فرمانده چریک عشایر لرستان انتخاب شد،
حسنوند بود ،جنگ جهانی اول آغاز شد علیرغم اینکه دولت ایران اعام بی درحالیکه که نیروهای روس ،با عقب زدن ژاندارمهای محمدتقیخان
طرفی کرده بود اما نیروهای بیگانه بیتوجه به مواضع رسمی دولت ایران پسیان ،همدان را اشغال و خطوط تلگراف را قطع کرده بودند ،نیروهای
به کشور ما حمله کرده و مناطق مختلف کشور از جمله
کمیته دفاع ملی به دستور نظامالسلطنه مافی برای
تهران را اشغال کردند.
آزادسازی کنگاور به این شهر حمله کردند .در این
والیزاده معجزی در
نوزدهم
و
هجدهم
قرون
در
که
است
ماجرا از این قرار
جنگ نیروهای روس متحمل خسارات سنگینی
کتاب تاریخ لرستان
میادی ،دولتهای اروپای غربی مانند انگلستان و فرانسه
شدند .این حمله چنان سریع بود که حتی نیروهای
در روزگار قاجار از
بخش اعظم کره زمین را در تصرف داشتند و با استعمار
تزاری فرصت نکرده بودند که زخمیان خود را از مهلکه
سرهنگموسیخان
سرزمینهای مختلف ،هم مواد اولیه رشد صنعتی خود
نجات داده و با خود ببرند .در میان کشتهشدگان و
یاد کرده و او را
را تامین میکردند ،هم بازارهایی برای محصوات خود
زخمیان ،افسران زیادی هم دیده میشد .با اینحال
مردی رشید ،قد
تامین میکردند برای نمونه انگلستان برای فروش تریاک
درپی جنگهایی که در ادامه در کنگاور و گردنههای
بلند ،ورزیده و شجاع
به چینیها ،دو جنگ تریاک را به چین تحمیل کرده و
اسدآباد و بیدسرخ درگرفت ،قوای کمیته دفاع ملی
میداند و در ادامه
آن دولت را وادار کرد تا دو بندر خود را به تجارت تریاک
با وجود نبرد شجاعانه بهعلت نداشتن مهمات کافی
به این اشاره میکند
بریتانیا اختصاص دهد .در این زمان کشورهایی کهن یا
و آموزشدیده نبودن نیروها و کمبود نیروی انسانی،
که موسی خان در
تازهتاسیس هم در اراضی داخلی اروپا وجود داشتند که
دچار شکستهای پشت سر هم شدند و با سقوط
شمشیرزنیمهارت
به سرعت در حال رشد و توسعه بودند و در میان ایشان،
کرمانشاه ،در قصر شیرین متمرکز شده و راه ورود
ویژه داشته به همین
آلمان در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی بود .این
روسها را به جبهه بینالنهرین مسدود کردند .نتیجه
دلیل در جنگها
دولتهای اروپای مرکزی مستعمره نداشتند و از همین
رشادتهای نیروهای کمیته دفاع ملی جلوگیری از
بیشتر از شمشیر
روی به فضایی حیاتی برای تامین مواد اولیه و بازاری
حرکت نیروهای روس به سمت استانهای غربی و
بجای تفنگ استفاده
برای فروش نیاز داشتند .این موضوع سبب واقعی بروز
جنوب غربی کشور و افزایش روحیه دیگر نیروهای
میکرده است
جنگ جهانی اول بود که جرقه آن به ترور آرشیدوک
وطنخواه بود .درواقع اهمیت این نبردها به این
زده
مجارستان
و
اتریش
فرانتس فردیناند ولیعهد امپراتوری هابسبورگ
بود که ارتش بریتانیا در عراق پیاده شده و در مسیر بغداد در نبرد
شد .از آنجایی که قاتل یک جوان صرب بود ،فرانتسیوزف امپراتور اتریش کوتالعماره توسط عثمانیها محاصره شده بود و روسها بنا به
و مجارستان به صربستان اعان جنگ داده و به آن حمله کرد .در پی این درخواست بریتانیاییها قصد ورود به بینالنهرین و نجات انگلیسیهای
موضوع روسیه بهعنوان پدرخوانده مردمان اساوها به حمایت از صربستان محصور را داشتند .ولی با داوری ایرانیان در غرب کشور ،روسها در
به اتریش اعان جنگ داد و آلمان هم بهعنوان متحد اتریش به روسیه کرمانشاه متوقف شده و توان ورود به بینالنهرین را نداشتند و ایرانیان
و صربستان اعان جنگ داد .درپی این موضوع فرانسه و انگلستان که از آنقدر پایداری کردند تا اینکه انگلیسیها مجبور به تسلیم به عثمانیان
قدرت گرفتن آلمان ترسیده بودند و به روسیه نزدیک شدند بودند ،علیه شدند .بدین ترتیب ،یک لشگر از سپاه عثمانی به فرماندهی سرگرد
آلمان اعان جنگ کردند و بدین ترتیب جنگ جهانی اول در  1914تمام علی احسان پاشا وارد ایران شد و ضد حمله علیه روسها را از سر
اروپای مرکزی را فرا گرفت.
گرفت .در این زمان عشایر ایرانی هم در همه جا روسها را مورد حمله
اما در سوی شرق خافت در حال احتضار عثمانی که در قرن  19مرد قرار دادند و روسها در کرمانشاه و لرستان و کردستان متحمل تلفات
بیمار اروپا خوانده میشد و در سالهای  1911تا  1913بخش اعظم سنگینی شدند .از سوی قوای ژاندارم ایرانی و سپاه عثمانی به سوی
قلمرو خود در بالکان را در برابر یونان ،صربستان ،بلغارستان و مونتهنگرو همدان و قزوین پیشروی نمودند و تا به آوج رسیده و متوقف شدند.
از دست داده بود ،درصدد بازیابی قدرت خویش با کمک قدرتهای پس از پایان نبرد به پاس رشادتهای سرهنگ موسی خان از طرف
محور(آلمان و اتریش-مجارستان) برامد .عثمانیها و آلمانیها قصد داشتند کمته دفاع ملی به او نشان سردار جنگ لرستان اعطا گردید.
با تحریک مسلمانان ایران و افغانستان ،جنگ را به مستعمرات انگلستان در اما کمی بعد در روسیه انقاب کمونیستی بروز یافت و روسها دسته
هندوستان ،و متصرفات روسیه در آسیای مرکزی بکشانند.
دسته رو به سوی شمال نهادند و این موجب خوشحالی ایران شد اما
که
بود
کرده
طرفی
دولت ایران نسبت به این جنگ جهانگیر اعام بی
این خوشحالی کوتاه مدت بود چراکه بهزودی انگلیسیها سپاهی راهی
عثمانیها وارد خاک ایران شدند ،روسها که مترصد فرصت بودند ،به بینالنهرین کرده و با شکست عثمانیان بغداد را متصرف شده و وارد ایران
بهانه مقابله با عثمانیها وارد خاک ایران شدند و این موجب رنجش برخی هم شدند و دولت کمیته دفاع ملی سقوط کرد.

انتشار کتاب جهان
هخامنشیان

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه

کتاب «جهان هخامنشیان؛ تاریخ ،هنر و جامعه در ایران باستان» دربردارنده مجموعه
مقااتی است که در گردهمایی «جهان هخامنشیان» در مرکز آموزشهای Clore
در موزه بریتانیا از  29سپتامبر تا اول اکتبر  2005ارائه شده است.
مجموعه مقاات این همایش در قالب هشت بخش عمده با سرفصلهای مشخص
ارائه شدهاند که نشاندهنده گستردگی و تنوع مطالب است .تاریخ و تاریخنگاری
هخامنشی ،دین و مذهب در دوره هخامنشی ،زن در شاهنشاهی هخامنشی ،هنر و
معماری پارسی ،باستانشناسی هخامنشی ،مهرها و سکهها ،طا و نقره و شیشه و
سفال و سرامیک ،مطالعات منطقهای سرفصلهای این همایش را شامل میشوند.
این تقسیمبندی روایتی فشرده از پانزده نشست کارشناسی مستقل در گردهمایی
است.
نوشتار «یک مهر استوانهای هخامنشی ،با نقش زن بر تخت نشسته» به بررسی ُمهر

ایرانشهر
Iranshahr

استوانهای از جنس عقیق از مجموعه دوکلرک پرداخته که یکی از شناختهترین
نقوش مؤنث از دورۀ هخامنشی شمرده میشود .در سمت چپ این مهر ،نقش زنی
وجود دارد که در ردای آستینگشاد پارسی پوشیده ،تاجی کوتاه بر سر دارد که
روبندی بلند از آن آویخته و بر یک صندلی «پشتبلند» تکیه داده است .دو زن دیگر
در حال نزدیک شدن به او هستند که در دست یکی ،یک پرنده به عنوان پیشکش
وجود دارد و دیگری ،تاجی کنگرهدار بر سر داشته و یک دلو را در دست گرفته است.
بین دو نفر اخیر ،یک عودسوز هم قرار دارد.
کتاب «جهان هخامنشیان؛ تاریخ ،هنر و جامعه در ایران باستان» نوشته جمعی
از نویسندگان به کوشش جان کرتیس و سنتجان سیمپسون با ترجمه  :خشایار
بهاری در  472صفحه ،شمارگان  1500نسخه و بهای  75هزار تومان از سوی نشر
فرزان روز منتشر شده است.

بیا تا جهان به بد نسپریم

بمبارانسردشت
از دیروز تا به امروز

عثمانیها میدانستند که بهزودی سنجابیها درگیر خواهند شد .قسمتی از اردوی خود را به فرماندهی بهاءبیگ در جنوب شرقی کرند مستقر
کردند و بخش عمده قوای عثمانی نیز در غرب آن شهر استقرار یافتند .فرمانده عثمانیها برای جلوگیری از نفوذ سنجابیها و متحدینشان از
شمال شهر و از راه تنگه کرند بخشی از قوای خود را درگلوگاه تنگه مستقر کرده بود .سرداران سنجابی و گوران بعد از رسیدن به نزدیکی کرند،
نقشه عملیات خود را به شرح زیر طراحی مینمایند.

ندارند (نظری :1392 ،ص .)107
عثمانیها میدانستند که بهزودی سنجابیها درگیر
خواهند شد .قسمتی از اردوی خود را به فرماندهی
بهاءبیگ در جنوب شرقی کرند مستقر کردند و بخش
عمده قوای عثمانی نیز در غرب آن شهر استقرار
یافتند .فرمانده عثمانیها برای جلوگیری از نفوذ
سنجابیها و متحدینشان از شمال شهر و از راه تنگه
کرند بخشی از قوای خود را درگلوگاه تنگه مستقر
کرده بود .سرداران سنجابی و گوران بعد از رسیدن
به نزدیکی کرند ،نقشه عملیات خود را به شرح زیر
طراحیمینمایند.
الف -سنجابیها و گورانها(به فرماندهی
رشیدالسلطنه گوران فرزند شیرخان یاور) با اطمینان
از حضور و استقرار سربازان عثمانی در دو طرف دهانه
تنگه 300 ،سوار و نیروی زبده پیاده را به فرماندهی
حسین خان ساار ظفر و سلیمان خان ساار مقتدر
سنجابی(پسرقاسم خان سردار ناصر) به همراه تعدادی
از افراد کرندی که بر محل سنگرهای عساکر عثمانی
وقوف داشتند مأمور تصرف تنگه مینمایند.
ب -گورانها به همراه داوطلبان کرندی و حریری
با بروز جنگ نخست جهانی و اضافهشدن خافت عثمانی به متحدین ،ایشان برای وارد کردن ایران و افغانستان به جنگ ،و تهدید
مأمور حمله به اردوگاه حسین رئوف بیگ از سمت
غرب کرند میگردند .سنجابیها از طریق راه
هندوستان و ایجاد جبهای علیه روسیه وارد ایران شدند اما با مقاومت عشایر مرزنشین مواجه شدند .البته بعدها نظر ایرانیان را جلب کرده
معروف به گول ( تنگ گول) از سمت شرق کرند
و در کرمانشاه دولت موقت ایران را تشکیل میدهند که در جای دیگر باید گفته شود .اما در این مقاله به مقاومت عشایر غرب در برابر
به اردوی عثمانیها به فرماندهی بهاء بیگ حملهور
ورود اولیه عثمانیها به خاک ایران پرداخته شده است که در زیر میخوانید:
میگردند .نیروهای ساار ظفر در نیمههای شب
در یک درگیری سخت و سنگین بعد از کشتن
افراد و انهدام سنگرهای عثمانیها به سمت کرند
حرکت میکنند ،آنها موفق میشوند بعد از یک
سیاسی روس و انگلیس و حتی بانک شاهنشاهی
مقاومت عشایر غرب در برابر مهاجمین عثمانی
درگیری شدید احتشامالممالک حاکم کرند را که در
ایران که توسط مأمورین انگلیس اداره میشد،
اسارت عثمانیها بسر میبرد آزاد کنند و او را روانه
کنسولگریها و بانک را بسته به همدان فرار
توتشامی نمایند.
نمودند.اقبالالدوله هم که به قصد رفتن به کرند و
گورانها که مامور حمله به اردوی حسین رئوفبیگ
سرپل زهاب و قصرشیرین رفته بود ،چون در سرپل
از سمت غرب بودند به علت مقاومت قوای عثمانی
زهاب با حسین رئوف بیگ مصادف میگردید و
متحمل تلفات سنگین میشوند و  34شهید و 60
احتمال داشت به وسیله حسین رئوف بیگ گرفتار
نفر مجروح بر جا میگذارند .در حمله مجدد گورانها
شود و در آن موقع هم حسین رئوفبیگ هم قصد
به مواضع قوای عثمانی تلفات سنگینی بر نیروهای
آمدن به کرند و تصرف آنجا را داشت ،اقبالالدوله
ذهاب ورود کرده بودند .امیر مفخم با احساس خطر
دشمن وارد میگردد .جنگ در جبهه سنجابیها و
بدون آن که به سرپل زهاب و قصرشیرین برسد،
و با پشتیبانی سنجابیها از گردنه پاتاق گذشت و به
قوای عثمانی با شدت هر چه تمامتر ادامه مییابد.
ناگزیر به کرمانشاه عودت نمود .متأسفانه حسین
کرند ورود نمودند .سنجابیها که میدانستند دیر یا
نیروهای عثمانی تحت فرماندهی بهاء بیگ علیرغم
رئوف بیگ هم به قصد حمله و گرفتن کرند ،در
سام بختیار سنجابی
زود با عثمانیها درگیر خواهند شد ،تمام هم و غم
دریافت قوای امدادی مجبور به عقب نشینی
نزدیکی کرند اردو زد و روزی صبح زود به کرند
خود را مصروف آزادی سران عشایر کردند (نظری،
میشوند و در سنگرهای دفاعی زمینگیر می-
حمله نموده قسمت پایین کرند را که معبر زواری و
عثمانیها بعد از شروع درگیری بین ایل سنجابی و
 :1392صص  .)126-123هر چند شیرمحمدخان
گردند .سنجابیها در این مرحله از عملیات متحمل
مال التجاره راه کرمانشاه به قصرشیرین بود ،تصرف
طایفه دلو(از طوایف کرد عراق) که منجر به شکست
نزد
قصر
حاکم
و
سنجابی
ایل
رئيس
الممالك
صمصام
حدود  20شهید و  30مجروح
نموده قبل از گرفتن قسمت باای
طایفه مزبور گردید ،برای تنبیه سنجابیها ،اردویی
دهد
می
تذکر
حتی
و
کند
می
وساطت
رفته
امیرمفخم
میگردند .کاپیتان سنسون در
کرند ،چون خود کرندیها مقاومت گورانها که مامور
متجاوز از سه هزار نیرو با ساز و برگ کامل تحت
عمل شما خاف مصلحت میباشد و ممکن است به
گزارش خود به ژاندارمری کرمانشاه
شدید مینمایند و از طرفی با
حمله به اردوی
فرماندهی حسین رئوفبیگ در خانقین مستقر
عاقبت بدی منجر گردد ،خان بختیاری ترتیب اثر
تعداد تلفات را «از گورانها صد تا
نداده رسیدن خبر به کرمانشاه چه مردم حسینرئوفبیگ
کردند .آنان با بسیج قوای خود و ایات همپیمان
قصرشیرین
از
کرمانشاه
به
عزیمت
قصد
به
بعد
روز
دویست نفر ،از سنجابی ها  15تا 20
شهر و چه سرداران سنجابی قاسم
از سمت غرب
یورش به ایران را آغاز کردند .بعد از ورود پرنس رویس
گردن
به
زنجیر
هم
را
خان
ن
سلیما
نموده،
حرکت
نفر و از عثمانیها در هر دو جنگ
خان سردار ناصر و علی اکبر خان
علت
به
بودند
سفیر کبیر آلمان و وزیر مختار امپراتوری اتریش و
همراه مستحفظين با خود میآورد( .سلطانی()13۸5
تقریبا  300نفر» اعام میکند.
سردار مقتدر به کمک کرندیها
قوای
مقاومت
مجارستان به قصرشیرین ،آنها عازم سرپل شدند و
خاطرات فرج اه معتمدی،صفحه )200نهایتا
سرانجام با وساطت شونمان و
شتافتند( .سلطانی :13۸5 ،ص
متحمل
عثمانی
در آنجا با امیر مفخم مذاکراتی انجام دادند و او را راضی
با
جنگ
به
تصمیم
کلهرها
و
ها
گوران
و
ها
سنجابی
سنسون و با قبول درخواست
 ،203خاطرات فرج اه معتمدی).
کردند که به کرمانشاه برگردد .با فرار و عقب نشینی
سنگین
تلفات
کند
می
احساس
را
خطر
که
او
و
گیرند
می
مفخم
امیر
رؤسای ایات مبنی بر عقبنشینی
بعد از تهاجمات عثمانیها به قصر
امیرمفخم ،حسین رئوفبیگ با پشت
میشوند و 34
با وساطت صمصامالممالک سنجابی
قوای عثمانی از ایران ظرف یک هفته
شیرین و قتل و غارت ایل سنجابی
گرمی بیشتری اردوی خود را جمع و
با فرار و عقب
در هفتم جمادی الثانی امیر مفخم
شهید و  6۰نفر
و آزادی ساار افخم فرزند حاکم
و وابستگان آنها ،به منظور
ضمن الحاق عشایر جاف مرادی و ایل
امیرمفخم،
نشینی
«گوران»
قلخانی
و
کلهر
زندانیان
همه
مجروح بر جا
کرند از سوی فرماندهان عثمانی
دستیابی به اهداف خود بعد از
به
بعد
روز
حکمران
و
کند
می
آزاد
را
ذره و همچنین عشایر عرب اطراف حسینرئوفبیگ
آتش-بس بر قرار میگردد .و بدین
عبور از گردنه تاریخی پاتاق کرند
میگذارند
خانقين و قزل رباط ،با نیرویی 5000
سمت کرمانشاه حرکت می-نماید».
با پشت گرمی
ترتیب جنگ کرند با پیروزی ایات
را به تصرف در میآورند .صمصام
نفره برای تنبیه سنجابیها حرکت
صمصامالممالک سنجابی در تاریخ
سنجابی و گوران بر قوای عثمانی به پایان میرسد .و
الممالک با توجه به نفوذی که دولت آلمان بر
بیشتری اردوی
کرد .امیر مفخم در نامهای به صمصام
ای
نامه
در
1333
الثاني
جمادی
۸
با این پیروزی به قول سردار مقتدر«ایل سنجابی نه
دستگاه حاکمه دولت عثمانی داشت ،در سفارت
خود را جمع
الممالک دستور داده بود هرگاه
مجلس
در
کرمانشاه
نمایندگان
به
تنها در منطقه کرمانشاه بلکه در تمام ایران و حتی
آن کشور در کرمانشاه متحصن میگردد و خروج
و ضمن الحاق
عثمانیها حمله کردند بدون جنگ
شورای ملی صراحتا بر دریافت
در انظار خارجیان به رشادت و وطنپرستی معروف
خود را منوط به تضمین کنسولگری دولت عثمانی
عشایر جاف
قصر شیرین را تخلیه کند و صمصام
پول توسط حاکم کرمانشاه صحه
گردید» (نظری :1392 ،صص .)136-135
در آن شهر میکند .ادامه اقدامات وحشيانه حسین
مرادی و ایل ذره
هجری
الممالک ناچارا در بهار 1294
ص
:1392
،
(نظری
است
گذاشته
فرج اه معتمدی راجعبه رشادتهای سرداران
رئوفبیگ در کرند و روستاهای مجاور موجی از
و همچنین عشایر
قصر
ها،
شمسی بعد از حمله عثمانی
افتضاح
این
از
بعد
.)126امیرمفخم
سنجابی در حماسه جنگ کرند چنین مینویسد:
مخالفت را بر علیه آن دولت برانگیخت و حتی مردم
اطراف
عرب
و
ذهاب
را تخلیه و خود را به سرپل
که بار آورد و پس از آن که هیچ
الحق کمک و رشادت سرداران سنجابی و اتباعشان
کرمانشاه در نظر داشتند به منظور مقابله با قوای
قزل
و
خانقین
اردوی امیر مفخم میرساند .در همین
یک از بزرگان کرمانشاه به دیدنش
نه فقط از پیشروی اردوی حسین رئوفبیگ و حفظ
عثمانی نیروهای روس را به کمک بطلبند .بعد از
نیرویی
با
رباط،
ایام یوسفخان امیر مجاهد بختیاری
نداشتند
اعتنایی
او
به
و
رفتند
نمی
کرند جلوگیری نمود ،بلکه «عثمانیها» با دادن
کشتار اهالی کرند بهوسیله قوای عثمانی موجی از
در راه مراجعت از اروپا از طریق بغداد
برای
نفره
5۰۰۰
ناشایسته
رفتار
وضع
به
هم
دولت
و
تلفات زیاد شکست سختی خورده حتی نتوانستند
مخالفت با اقدامات عثمانیها در شهر کرمانشاه به
وارد قصر شده و با حسین رئوف بیگ
تنبیهسنجابیها
او آگاه شد ،نتوانست در کرمانشاه
در ایران بمانند .وی که از قصرشیرین تا پشت
وقوع پیوست و در سایه اقدامات سران سنجابی
مفصا ماقات مینماید .او سپس وارد
بماند بدون استعفا به بروجرد و سپس
حرکت کرد
کرند نزدیک  120کیلومتر در خاک ایران پیشروی
در آن شهر هم طرفداران روس و انگلیس و هم
سرپل می-گردد و با مفخم مذاکراتی
محمد
تهران
از
و
رفت
بختیاری
محال
کرده و قصد حمله به کرمانشاه و سپس همدان را
موافقان دولتهای آلمان و عثمانی مخالف اقدامات
دریافت
قبال
در
به عمل میآورد و او را راضی میکند
نیز
قمری
1316
سال
در
که
کاشی
اقبال-الدوله
خان
داشت با تلفات فراوان خاک ایران را عثمانی و به
حسین رئوفبیگ گردیدند .بنابراین سنجابیها از
نشینی
عقب
کرمانشاه
دوازده هزار ليره فورا به سمت
در کرمانشاه حکومت داشته به حکمرانی کرمانشاه
خاک عثمانی عقبنشینی نمود( .سلطانی:13۸5 ،
جو به وجود آمده نهایت استفاده را بردند .شونمان
کند .امیر مفخم بعد از دستگیری سران عشایر در
منصوب و وارد گردید (سلطانی :13۸5 ،ص ،202
ص  ،203خاطرات فرج اه معتمدی) .سرانجام
که از اتحاد و یگانگی مردم بر ضد دولت عثمانی،
سرپل ذهاب در وضع ناگواری قرار گرفته بود .چرا که
معتمدی).
اه
فرج
خاطرات
سنجابیها به همراه متحدینشان که بر قوای عثمانی
متحد آلمان به وحشت افتاده بود با سردار مقتدر
قوای عثمانی در غرب ،کلهرها در جنوب و گورانها
ایل
سرداران
فرماندهی
به
کرند
جنگ
حماسه
حمله بردند و بعد از پیروزی بر قوای عثمانی با
سنجابی ماقات میکند و با بیان اینکه دولت آلمان
در شمال او را تهدید میکردند .هر آن احتمال داشت
سنجابی
وساطت شونمان ،کنتکانیتز و سنسون رئیس
دوستدار ملت ایران است و دولتهای عثمانی و
که با بستن گردنه پاتاق در محاصره قرار گیرد .ناچار
حسین رئوفبیگ افسر عثمانی با اردوی کامل و
ژاندارمری کرمانشاه معاهده صلحی موسوم به صلح
ایران مسلمان هستند ،میگوید نباید با هم دشمن
فرمان حرکت صادر کرد ،چرا که نیروهای عثمانی به
سرپل
تا
بود
آمده
شیرین
قصر
به
توپخانه
و
توپ
خسروآباد بین سنجابیها و همپیمانانشان با دولت
باشند .سردارمقتدر هم در پاسخ گفت:تنفر ما از
گردنه «ملهيعقوب» در چند کیلومتری سرپل ذهاب
دولت
مأمور
چون
و
بود
کرده
تصرف
هم
را
زهاب
عثمانی منعقد میگردد و قوای عثمانی متعهد
روس و انگلیس به سبب مظالمی است که در حق
و کلهرها به ریاست عباس خان سردار اقبال (امیر
عثمانی متحد آلمان و اتریش بود ،وجود او هم در
میگردند در کوتاهترین زمان خاک ایران را عثمانی
ملت ایران روا داشتهاند و اگر عثمانیها نیز مانند
مخصوص بعدی) به سرابگرم در جنوب شهر سرپل
قدرت و نفوذ شونمان تا آنجا مؤثر افتاد که مأمورین
کنند( .نظری :1392 ،ص .)107
روس و انگلیس عمل کنند هیچ تفاوتی با آنها

نبــردکــرند

گاهنمای  16:30روز یکشنبه هفتم تیر ماه  1366یادآور جنایت تلخ
و تکان دهندهایست که تا به امروز زندگی مردم سردشت را تحت
تاثیر قرار داده است .در روز هفتم تیرماه شهر سردشت مورد بمباران
شیمیایی هواپیماهای بمبافکن عراق قرار گرفت .با انفجار هفت
بمب عامل خردل که در بازار شهر و باغها و منازل مسکونی ،برق
و مخابرات قطع و بخش خدمات فلج شد چرا که بیشتر کارکنان
مصدوم شده بودند.
برای مصدومین از دو حمام شهر به عنوان دو ایستگاه رفع آلودگی
زنان و مردان استفاده شد .ماشینهای آتشنشانی نیز مسئولیت
تدارک آب حمامهای شهر را بر عهده گرفتند .سالن ورزشی شهر
نیز به عنوان یک نقاهتگاه  150تخته مورد استفاده قرار گرفت .با
توجه به ماهیت اثر گاز خردل (برخاف گاز اعصاب که ناگهان همه
بیماران در همان ساعت اول مراجعه میکنند) لحظه به لحظه بر
شمار مصدومان افزوده میشد .یک روز پس از یورش مصدومان
به نقاتگاهها ،بیماران پس از پایداری نسبی نشانههای زندگی،
مصدومان با چندین پرواز از ارومیه و تبریز به تهران فرستاده شدند.
وخامت حال بیماران به حدی بود که حتی تحمل آن برای خلبانان
و خدمه هواپیماهای نظامی که در طول جنگ به دیدن بدترین
صحنهها خو گرفته بودند نیز دشوار بود .شمار زیادی از مصدومان
کودکانی بودند که با چشمان ورم کرده و تاولهای دردناک برای
مادرانشان که مانند خود مصدوم و یا کشته شده بودند بیقراری
میکردند.
بر اساس آمار در بمباران شیمیایی سردشت  ۸025نفر مصدوم
شدند با اینکه پیرامون جنایت جنگی ارتش بعث عراق در بمباران
سردشت گزارشهای گوناگونی به همراه تصاویر دلخراش قربانیان
این حادثه برای شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد ،ولی هیچ
هیئت کارشناسی برای بررسی این فاجعه از سوی سازمان ملل
مدعی برقراری صلح ،فرستاده نشد.
واکنش ایران و مجامع بین المللی در برابر بمباران سردشت
پس از بمباران سردشت ،ایران با بازتاب جنایت عراق ،این تهاجم
را غیرانسانی اعام کرد و شهر سردشت را نخسین شهر قربانی
جنگافزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هستهای
هیروشیما نامید .فیلمها و عکسهایی که از آن جنایت تلخ به جا
مانده نشان از تاش ایران برای بازتاب ظلمی است که به مردم
سردشت رفت ولی مجامع جهانی به دلیل نفوذ پشتیبانان صدام
حسین ،توان انجام واکنش درخوری را نداشتند .در فروردین سال
 )19۸6( 1365سرانجام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
در واکنش به جنایات جنگی آشکار صدام حسین ،مصوبهای را در
محکومیت به کارگیری ساح شیمیایی توسط او گذراند که با وتوی
آمریکا بیاثر شد!
واکنش رهبران کومله و دموکرات در برابر فاجعهای که به دست
متحدشان صدام حسین انجام شد
در بازه زمانی که حلبچه و سردشت هر دو بمباران شیمیایی شدند،
رهبر حزب دموکرات کردستان ایران ،دکتر عبدالرحمن قاسملو بارها
در گفتگوهای خود ،استفاده صدام از ساح شیمایی علیه کردها را
رد کرد و بارها گفت چنین چیزی را ندیده است! مردم سردشت
تا به امروز تاوان جنایت عراق و گروهکهای تروریستی مزدوری را
میدهند که امروزه علنا میگویند ما در کنار صدام علیه جمهوری
اسامی جنگیدیم و به بهانه رژیم حاکم بر کشور ،خیانت به کشور و
مزدوری برای بیگانه را توجیه میکنند!
واکنش قومگرایان کرد
قومگرایان خطرناکتر از کسانی هستند که شمشیر را از رو برای
ایران بستهاند ،چرا که با ادبیات ملی همان ادعاهای پانکردی را
در لفانه و در ادبیاتی دیگر تکرار میکنند و حتی پشتیبانی برخی
ملیگرایان را نیز به دست میآوردند.
این دسته از خواری و ذلتی که پانترکیسم زیر پوشش انقابیگری
و اسامگرایی بر آنها تحمیل کرده ،ناچار به یک اتحاد موقت با
ملیگرایان تن دادهاند .حلبچه ،سردشت و انفال برای این دسته
محل کاسبی پانکردانه و گدایی ترحم و سپس توجیه قومگرایی
است.
با اینکه بمبارانهای ترکیه در خاک خودش علیه کردها را با همه
توان پوشش میدهند وقتی سخن از بمباران شیادزه در اقلیم
کردستان است سکوت میکنند چرا که بخشی از چنین فجایعی بر
گردن رهبران عشیرهای ُکرد است و قومگرایی ایشان مانع از انتقاد
به خود ُکردهاست! اگر آنها در بازتاب جنایاتی که بر کردها رفته
است صداقتی داشتند باید به نقش این گروهکهای تروریستی نیز
میپرداختند ،نه آنکه با ایما و اشاره ایران را به کوتاهی در بازتاب
فاجعه سردشت متهم کنند! امروزه میبینیم قومگرایان کرد
خجالتی با علم کردن حلبچه و سردشت نه تنها منکر شونیسم
پانکردی هستند بلکه احزاب کرد را از قومگرایی بری میدانند و
سند آن را حلبچه و سردشت و انفال جا میزنند! در حالی که
اینها پیش از آنکه سند جنایات صدام باشد ،سند خیانت و جنایت
پانکردها علیه ُکرد است که با وجود ادعای مبارزه برای حقوق کردها
به خاطر نوکری و مزدوری برای صدام حاضر شدند چشم خود را به
روی جنایاتش ببندند.

کتاب «فرش و فرشبافی در ایران» نوشته سیروس پرهام مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسامی منتشر شد.
اسامی
بزرگ
کتاب «فرش و فرشبافی در ایران» نوشته سیروس پرهام ،بهتازگی توسط انتشارات مرکز دائرهالمعارف
کتاب «فرش و فرشبافی
(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسامی) منتشر شده است .کمتر مردمی در جهان ،جلوههای گوناگون فرهنگ و هنر در ایران» منتشر شد
خویش را در قرون و اعصار متمادی ،از سپیدهدم تاریخ تا روزگار ما ،چنین زیبا و فریبا در گرههای بههمپیوسته و
رنگین تار و پود در برابر چشم مردم صاحبنظر قرار دادهاند :فرش ایرانی تابلویی از شکوه چشمنواز و روحپرور باغها
و بوستانهایی است که از گذشتههای دور بهنام کشور ما شناخته میشده و نشانههایی از دیگر هنرهای ایران ،چون نگارگری و صورتگری
و حتی خوشنویسی ،با ظرافتی شگفتانگیز در آن به جلوهگری درآمده است ،چندان که در شرق و غرب عالَم ،دستبافتهای هنرمندان
ایرانی ،زینتبخش موزهها و خانههای هنردوستان گیتی است .کتاب «فرش و فرش بافی در ایران» در شش فصل تنظیم و تدوین شده
است .عناوین اصلی اینکتاب عبارتاند از :انواع فرش دستباف ،مقدمه تاریخی ،و فرشبافی ایران پیش از اسام ،فرشبافی پس از اسام
تا پایان سده  9ق ،عصر زرین فرشبافی ،از دوره افشاریان تا عصر حاضر و فرش و دیگر دستبافتهای عشایر.
اینکتاب با  216صفحه ،شمارگان  500نسخه و قیمت  135هزار تومان منتشر شده است.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه
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شاهکار مهندسی و همزیستی با اقلیم

قنــاتایرانــی

جعفر سلمان نژاد
مترجم

تمام مناطق خشک و لمیزرع ایران و همچنین
مناطق کشاورزی و اقامتگاههای دائمی حوزه
تمدنی ایران توسط سیستم باستانی قنات برای
بهرهبرداری از سفرههای آبرفتی در باای درهها
و هدایت کردن آب از طریق تونلهای زیرزمینی
آبرسانی میشده است که اغلب به طول بیش از
چندین کیلومتر پشتیبانی میشدند .این سیستم
مدیریت سنتی آب هنوز هم در مناطق خشک
اجازهی دسترسی منصفانه و مشترک و توزیع
شدهی آب را ارائه میکند .قناتها یک گواه
استثنایی برای سنتهای فرهنگی و تمدن در
مناطق کویری که دارای آب و هوای خشک
هستندمیباشند.
بررسی کوتاه
هر قنات شامل یک تونل تقریبا افقی است
که آب را از یک منبع آب زیرزمینی انتقال
میدهد .معموا در یک حوزه آبرفتی ،که درون
یک چشمهی اصلی در فرورفتگی و پایینترین
سطح منطقه آبرفتی میباشد .چاهها بهخوبی در
فواصل منظم در امتداد مسیر تونل برای صاف و
پاک کردن آب از مواد زائد و دسترسی به تهویه
ایجاد شدهاند .که از باا به شکل دهانه ظاهر
میشود و در طول خط قنات از منبع آب برای
مصرف کشاورزی را پوشش میدهد .آب با کمک
نیروی جاذبه و از طریق تونلهای زیرزمینی که
به آنها کشکن گفته میشود با استفاده از شیب
مایم تونل به سمت بیرون هدایت میشود ،از
آنجایی که این آب توسط کانالها برای زمینهای
کشاورزی توزیع شده است.
سطوح ،شیب و طول قنات توسط روشهای سنتی
که نیازمند مهارتهای تجربی قنات کاران هستند
و قرنها دست به دست شده محاسبه میشوند.
بیشتر قناتها ،زیرشاخهها و مسیرهای دسترسی
آب که با هدف نگهداری استفاده میشوند،
بهعاوهی فضاهای وابسته ،شامل محلهای
استراحت برای کارگران قنات ،حمامهای عمومی
و خصوصی ،آب انبارها و آسیابهای آبی دارند.
سیستم مدیریت همگانی سنتی هنوز اجازهی
دسترسی مساوی و پایدار اشتراک و تقسیم آب
را میدهد.
سیستم قنات ایرانی یک شاهد فوقالعاده برای
سنت تامین آب برای پشتیبانی از سکونت در
مناطق خشک است .انجام فنی و اشتراکی
قناتها یک نقش حیاتی در شکلدهی تمدنهای
گوناگون ایفا میکند .اهمیت تعیین کنندهی آن
برای مناطق خشک بزرگتری مانند دشت کویر
ایران که با نام تمدن قنات خوانده میشود بیشتر
است .پراکندگی زیستگاههای اصلی در پنجههای

جمهوری اسامی ایران ثبت ملی شدهاند.
آبرفتی فات داخلی و کویرهای ایران مستقیما
حوضههای آبریز و آبیاری آنها بویژه در مناطق
مرتبط با پراکندگی الگوی سیستم قنات در میان
محافظت شدهی طراحی شده با حالت منطقهی
کشور است .این سیستم همچنین یک فرهنگ
حائل قرار گرفتهاست .جزئیات اضافی و تکمیل
زندگی سنتی استثنایی مدیریت گروهی منابع آب
یک فهرست اموال یازده مولفه در نظارت و
را ارائه میکند.
برقراری ارتباط دامنهی کامل ویژگیهای
سیستم ایرانی قنات یک نمونهی برجسته و
محافظت شده کمک خواهد کرد.
مهم نشان دادن اثر فنی در تاریخ سکونت بشر
مدیریت کلی نامگذاری زنجیرهای توسط
در مناطق خشک و نیمهخشک است .بر اساس
نمایندگان کمیتهی رهبری شورای قنات و
کیفیت محاسبات و استثنائات معماری ،آب صرفا
دپارتمانهای دولتی مرتبط شامل سازمان
توسط جاذبه از فواصل دور جمعآوری و منتقل
گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی،
میشد و این سیستمهای انتقال بیش از چندین
منابع طبیعی ،کشاورزی ،انرژی ،راه و
قرن دوام آوردهاند .سیستم قنات ذخیره سازی آب
شهرسازی ،سازمان محیط زیست ،سازمان
و کشاورزی را توانمند میسازد و همچنین الهام
مسکن روستایی و سازمانهای مردم نهاد مرتبط
بخش ساختن یک سبک معماری خاص کویر و
با میراث فرهنگی و محیط زیست هماهنگ
منظرهی مشتمل بر آن نه تنها خود قناتها بلکه
شدهاست .مدیریت مستمر منابع از طریق
ساختارهای وابسته به آن از قبیل ذخیره سازی
سازمان گردشگری ،صنایع دستی و میراث
آب ،آسیاب ،سیستمهای آبیاری و باغهاست .یازده
فرهنگی ملی صورت میگیرد
قنات این مجموعه را تشکیل
که از طریق دفاتر استانی
میدهند و هنوز در زمینهی
سیستمایرانی
سازمان عمل میکند .یک طرح
انتقال آب فعال هستند و نه فقط قنات یك نمونهی
عملی و مدیریت استراتژی
ساختار معماری و فنیشان بلکه
برجسته و مهم
در زمان نامگذاری طراحی
وظیفهشان را نیز به درستی انجام
نشان دادن اثر
شده بود ،که درون طرحهای
میدهند .آنها برای تهیهی منابع
فنی در تاریخ
مدیریت و نگهداری برای اجزای
ضروری نگهداری آب ایرانیان
سکونت بشر در
فردی آنها شامل طرحهای
و برقراری و مدیریت از طریق
مناطق خشك و
تفسیر و مدیریت گردشگری،
سیستم مدیریت سنتی همگانی
است.
خشك
نیمه
بعاوهی آمادگی برای خطر و
به کارشان ادامه میدهند
بر اساس کیفیت
استراتژیهای پاسخ دهی برای
این سیستمهای مدیریت از
محاسبات و
حادثه توسعهی بیشتر خواهد
گذشتههای دور بخاطر همکاری
استثنائاتمعماری،
یافت.
مردم و کاربران باقیماندهاند.
توسط
صرفا
آب
این یازده قنات تحت سرپرستی
برای اطمینان ادامهی کارآمدی
جاذبه از فواصل
سنتی شورای قنات مدیریت
قناتها  ،مناطق آبریز شامل
میشوند ،هر قنات با شورای
منطقهی حائل هستند و متعهد
دور جمعآوری و
قنات محلی خودش مرکب از
به محافظت در سطوح باای
منتقل میشد و
کسانی که در منطقه با موضوع
کارکرد ضروری در تهیهی منابع
اینسیستمهای
آشنایی دارند .سیستم مدیریت
آب شدهاند .همچنین ،مناطق
انتقال بیش از
سنتی قناتها بخاطر ارزش
کشاورزی توزیع و کاربرد منابع
چندین قرن دوام
منحصر بهفرد آنها شرکت
آب محافظت شده از طریق
آوردهاند.
میکند ولی آنها برای ادامهی
مناطق حائل برای دسترسی
محافظت و انتقال آنها برای
محافظت کاما بلند مدت
نسلهای بعدی هم ضروری هستند .دانش
سیستم قنات را نشان دادند
تاریخی و مهارتهای صنایع دستی که در
اعتبار
طی چندین نسل حفظ شدهاست ،باید به طور
اعتبار یازده قنات بخاطر اعتبار طراحی،
مستمر ادامه یابد تا از زنده بودن آیندهی آنها
فناوری ،مواد مورد استفاده ،سنتها ،تکنیکها،
اطمینان حاصل شود .این سیستم مدیریت،
سیستمهایمدیریتوهمچنینپیوستگیمیراث
توسط مالکان ،توزیعکنندگان ،مصرفکنندگان
ناملموس بر اساس دانش محیط طبیعی ،فناوری
و اشخاص عادی ،برپا شده است ،با گذشت زمان
مواد و فرهنگ بومی بودهاست .قناتها بر مبنای
توسعه یافته و رشد کرده است که باعث شده
همکاری اجتماعی ،اعتماد همگانی و صداقت
قناتها تا به امروز زنده بمانند و کلید اصلی
بعاوهی شعور همگانی تاسیس و ساخته شدند.
نگهداریشان در آینده خواهد بود .یازده قنات
بعاوهی پایداری و کارآمدی آنها بر اساس چنین
هستند از طریق منابع ملی توسط روشهای مالی
همکاریهای مشترک مدیریت ،حفظ ،توسعه و
و فنی پشتیبانی میشوند ،و اقدامات نگهداری
گسترش یافته است.
و مدیریت در همهی قناتها با رعایت اصالت و
محافظت و مدیریت مورد نیاز
درستیشان در حال انجام هستند.
یازده قنات این مجموعه بهعنوان اثر تاریخی

سهم یکی از افسران فرقه دموکرات آذربایجان در تصحیح شاهنامه چاپ مسکو

مصححناشناس
جویا جهانبخش

ویراست نخست چاپی از شاهنامه ی فردوسی که به کوشش تنی چند
از دانشوران شوروی پیشین فراهم آمد و نزد تودۀ کتابخوانان بهنام
«شاهنامۀ چاپ مسکو» بازشناخته میشود ،در هر دفتر یک مشرف
داشت و یک یا چند مصحح ... .گویا این سنت علمی تصحیح بسیاری
از متون بوده است در آن باد که یک یا چند مصحح ،با راهنماییهای
یک متنپژوه که بر کار ایشان اشراف میداشته است ،نسخههای خطی
هر متن را مقابله میکرده و سیاهۀ دگرسانیهای دستنوشتها را فراهم
میآورده و تصحیح ابتدائی متن را به انجام میرسانیدهاند و آنگاه آن
مشرف این تصحیح ابتدائی را نهایی میکرده است ... .چنین روشی را
با کم و بیش و تفاوتهائی در تصحیح شاهنامه و مثنویهای حکیم
نظامی گنجهای و شماری از دیگر متنهای ویراستۀ چاپکرده در شوروی
پیشین میتوان دید ... .باری ،مشرف تصحیح و طبع دو دفتر نخست
«شاهنامۀ چاپ مسکو» ،یوگنی ادواردویچ برتلس ( 1۸90ـ 1957
م ).بود ،لیک عمرش چندان درازا نیافت که چاپشدۀ این دو دفتر را
ببیند .دفترهای یکم و دوم این ویراست نهجلدی به ترتیب در سالهای
 1960و 1962م .انتشار یافت ... .پس از
برتلس ،شیوۀ او ـ که خامیها و ناکامیهای
چشمگیری داشت ـ ،مورد بازنگری قرار
گرفت و دفترهای سپسین عمد ًة زیر نظر
«عبدالحسین نوشین» چاپ شد :ج  3و ج
 1965 :4م.؛ ج  5و ج  1967 :6م.؛ ج :7
 196۸م.؛ ج  1971 :9م.
مشرف جلد هشتم ویراست مورد گفتوگوی
که به سال  1970م .انتشار یافت ،عبدالحسین
نوشین نبود؛ بلکه این دفتر به گواهی صفحۀ
عنوانش« ،زیر نظر :ع .آذر» انتشار یافت.
«ع .آذر» که بوده است؟
این ،پرسشی است که سالها پاسخ
روشنی برای آن نداشتم .بسیاری از دیگر
شاهنامهخوانان را نیز دیدهام که از کیستی «ع.
آذر» آگاهی نداشتند.
پسانتر ،در مطالعاتم« ،ع .آذر» را به احتمالی با
«سرهنگ عبدالرضا آذر» تطبیق دادم.
احسان طبری ( 1295ـ  136۸هـ.ش ،).در
کتاب کژراهه ،آنجا که از نوشین و باشش وی در «کشور شوراها» یاد میآرد،
از «همکار ایرانی دیگرش در انستیتوی خاورشناسی» یاد میکند به نام
«عبدالرضا آذر» ،و آنگاه مینویسد:
«سرهنگ عبدالرضا آذر ،عاوه بر اطاع از حرفۀ نظامی ،شاعر محلی بود و
پس از مرگ اهوتی به همسر وی کمک میکرد تا شاهنامه را به شعر روسی
ترجمه کند ».وی ،عاقبت« ،با ترکگفتن همسر روس و دخترش ،راه تسلیم
به رژیم پهلوی را برگزید» لیک «در عمل محیط ایران را مساعد ندید و پس
از مدتی کوتاه در تهران درگذشت ( ».کژراهه  :خاطراتی از تاریخ حزب توده،
احسان طبری ،چ ،1 :تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر 1366 ،هـ.ش ،.ص
.)209
آن کار ترجمۀ شاهنامه به روسی بر دست همسر اهوتی ،گویا ادامۀ کاری
است که در زمان حیات اهوتی آغاز شده بود و اهوتی و همسرش به
همکاری و هنبازی یکدیگر آن را پیش میبردهاند ... .در بعض مکتوبات خود
احسان طبری ،از این کار مشترک سخن رفته است (نگر :از دیدار خویشتن
یادنامۀ زندگی ،احسان طبری ،به کوشش و ویرایش :محمدعلی شهرستانی،
چ ،1 :تهران :نشر بازتابنگار 13۸2 ،هـ.ش ،.ص .)3۸
سرهنگ آذر که معااسف بیشینۀ آگاهیهای موجود به سوابق سیاسی
و نظامی وی راجع است ،نه کوشائیهای فرهنگیاش ،در تحرک نظامی
بیسروته شماری قلیل از نظامیان تودهای که بعدها «قیام افسران خراسان»
نام گرفت ،مشارکتی رهبرانه داشت و پسانتر نیز در دستگاه حکومت
خودمختار فرقۀ دمکرات و فتنۀ پیشهوری و یارانش در آذربایجان مساهمتی

ناکام نموده بود ،و همین هنبازیها ،کار او را به گریختن از ایران و پناهیدن
به شوروی کشانید؛ البته گریختن و پناهیدنی که ریشههای تعلق او را از
ایران نگسانید ،و آنگونه که برمیآید از بن با عائق وطنفروشانۀ شماری
از «تودهایها» و «دمکراتهای» جیرهخوار کشور شوراها دمسازی نداشت
و از همین در نیز ،نمونه را ،سقوط دولت ملی دکتر مصدق را یک فاجعه
میدانست و  . ...عاقبت نیز ،سرخورده از بازیهای حزب توده و فرقۀ دمکرات
و اربابشان (شوروی) ،به ایران بازگشت؛ بازگشتی که تودهای ورشکستهای
چون احسان طبری آن را «تسلیم» خویشتن به «رژیم پهلوی» مینامد (و
البته« ،زمانه نشسته پی داوری است»!).
سرهنگ آذر که پس از فتنۀ دمکراتها در آذربایجان ،در کشور شوراها
سکونت داشت ،تا سال  1355هـ.ش .همان جا ماند .در اواخر سال یادشده
به ایران آمد و یکسال و نیم پس از آن ،در شهریور ماه  1357هـ.ش ،.در
سن هفتاد و سهسالگی رخت به سرای دیگر کشید و به راهی رهسپار شد که
همگی ،خواه نیک و خواه بد ،روزی بدان خواهیم رفت.
دربارۀ سرهنگ آذر ـ که مردی فرهنگمند و اهل کتاب و قلم ،و به قول دکتر
انور خامهای« :یکی از باسوادترین افسران ارتش ایران» بوده است ـ ،نگر:
قیام افسران خراسان ،ابوالحسن تفرشیان ،چ ،1 :تهران :انتشارات اطلس،
 1367هـ.ش ،.ص  51و  60و  65و  70و  72ـ  ۸2و  ۸7و  90ـ  93و 96
و  100و  1۸1ـ  1۸3و 1۸۸؛و :قیام افسران خراسان  ...و سی و هفت سال
زندگی در شوروی ،پروفسور احمد شفائی ،چ ،1 :تهران :شرکت کتابسرا،
 1365هـ.ش ،.ص  7۸و  127به بعد و 133
و  135و  154و  155و 1۸6؛و :خاطرات ما
از قیام افسران خراسان ،علیاصغر احسانی ،چ:
 ،1تهران :نشر علم 137۸ ،هـ.ش ،.ص ۸9
و 90؛و :ناگفتهها :خاطرات دکتر عنایتاه
رضا ،در گفتوگو با :عبدالحسین آذرنگ؛
علی بهرامیان؛ صادق سجادی؛ علی همدانی،
چ ،1 :تهران :نشر نامک1391 ،هـ.ش ،.ص
 45و  50و  76و 111؛و :خاطرات سیاسی
ـ پنجاه نفر و سه نفر؛ فرصت بزرگ از دست
رفته؛ از انشعاب تا کودتا ـ ،دکتر انور خامهای،
چ ،1 :تهران :نشر گفتار ـ و ـ نشر علم1372 ،
هـ.ش ،.ص  3۸و  41و  332و  336و  3۸4و
 3۸5و  407و  411ـ .413
اگر مانند من کنجکاو و عاقهمندید و دوست
دارید تصویر آذر را نیز دیده باشید ،بنگرید به:
ناگفتهها :خاطرات دکتر عنایتاه رضا ،در
گفتوگو با :عبدالحسین آذرنگ؛ علی بهرامیان؛
صادق سجادی؛ علی همدانی ،چ ،1 :تهران :نشر
نامک1391 ،هـ.ش ،.ص  301و 311؛و :خاطرات ما از قیام افسران خراسان،
علیاصغر احسانی ،چ ،1 :تهران :نشر علم 137۸ ،هـ.ش ،.صص  3۸ـ ( 40از
بخش «تصاویر»).
باری ،دیری نکشید که در تطبیق آن «ع .آذر» که اشراف بر ویرایش یکی از
مجلدات «شاهنامۀ چاپ مسکو» را عهدهدار بوده است با «سرهنگ عبدالرضا
آذر» بجد گمانمند شدم؛ خاصه از آن روی که در سیاهۀ نامهای مصححان
ویراست سوم شاهنامۀ چاپ مسکو که در تهران انتشار یافت ،به نام «عبدالعلی
آذر» بازخوردم.
(نگر :شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی ،ویرایش سوم [چاپ مسکو] ،به تصحیح
و اهتمام :محمد نوری عثمانوف ـ و ـ رستم موسی -علیاف ـ و ـ  ،...زیر
نظر :مهدی قریب ،چ ،1 :تهران :انتشارات سروش ـ با همکاری :دانشگاه
خاورشناسی مسکو ـ 1391 ،هـ.ش / ۸ ،.صفحۀ عنوان).
آیا آن «ع .آذر» مشرف ،همان «عبدالرضا آذر» است یا همین «عبدالعلی
آذر»؟ « ...عبدالعلی آذر» کیست؟  ...آیا ایرانی است؟  ...آیا اهل اران (قفقاز)
است؟  ...زنده است یا ...؟ . ...
بااخره هنوز بدرستی نمیدانم که آن «ع .آذر» مشرف ویرایش «شاهنامۀ
چاپ مسکو» کیست و بویژه نمیدانم چرا اشراف بر ویرایش آن دفتر خاص
را نیز خود نوشین بر عهده نداشته است هرچه هست و هرچه باشد ،مانند هر
ایرانی فرهنگدوست مشتاق ،از «ع .آذر» ـ هرکه باشد ،گو باش! ـ سپاسگزارم
که گامی در راه انتشار هرچه پاکیزهتر حماسۀ ملی ما برداشته است ... .سعی
او مشکور باد!

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

درباره زنده یاد سید عبدالغفار طهوری خلخالی؛ بنیانگذار انتشارات طهوری

کتابشناسخلخالی
به گزارش مجله فرهنگی و هنری سفینه تبریز ،زنده باد سید
عبدالغفار طهوری سال  1302شمسی در مروآباد ،از توابع خلخال
متولد شد .وی نزد پدر تحصیل کرد و در حوالی بیست سالگی به
تهران کوچید و در «کتابفروشی دانش» نزد نوراه ایرانپرست به کار
پرداخت .طهوری در « 1330کتابخانه طهوری» را بنیاد نهاد و از
 1332به انتشار کتاب اقدام کرد و با ایجاد مجموعه «زبان و فرهنگ
ایران» ،بسیاری از متون معتبر و پژوهشهای تازه را منتشر کرد.
برخی از تألیفات معتبر درباره زبانهای باستانی (منتشرشده خارج
از ایران) ،توسط او چاپ افست شد .طهوری کتابفروشی کتابشناس
بود و فروشگاه او (از  1343در خیابان انقاب) محل مراجعه بسیاری
از دانشجویان و دانشمندان بود .زندهیاد ایرج افشار درباره طهوری
گفته است« :نیت طهوری در کتابفروشی همیشه این بود که از
فروختن کتاب «بنجل»« ،بازاریپسند» و «عمومی» به دور بماند؛ به
همین مناسبت است که نام کتابفروشیش در میان ایرانشناسان و
کتابخانههای دانشگاهی اروپا و آمریکا مشهور شده است و غالبا مرجع
و مرکز مراجعه آنها بوده است .عبدالغفار طهوری کتاب را کاا و خود
را فروشنده نمیدانست ،بلکه به آن عشق میورزید و به همین دلیل
نام مغازهاش را کتابخانه گذاشت .جالب آنکه از همان آغاز این مغازه
مجمع اصحاب فرهنگ و زبان و ادبیات ایرانزمین به شمار رفت و
این خصوصیت تا امروز باقی است».
همچنین ماشاءاه آجودانی ،مولف کتاب «مشروطه ایرانی» که خود
مشتری پروپاقرص کتابفروشی طهوری بود در وصف رابطه وی با

دانشجویان بیپول کتابدوست مینویسد« :بارها اتفاق میافتاد که
به پیشنهاد خود او کتابهایی را از کتابفروشیش برای خواندن به
امانت میگرفتیم .وقتی بازمیگرداندیم ،سر صحبت را باز میکرد
تا مطمئن شود کتابها را خواندهایم .اگر چشم و دلمان اسیر
کتابی میشد که پول خریدنش را نداشتیم ،طهوری به هوشمندی
درمییافت ،کتاب را بهرایگان به ما میداد ،با این بهانه که ممکن است
نایاب شود و ارزش آن را دارد که در کتابخانه شخصیمان نسخهای از
آن را داشته باشیم .به صرف اینکه دانشجو بودیم و بیپول ،این فرصت
را هم به ما داده بود که بسیاری از کتابهای گرانقیمت را بهطور
قسطی از کتابفروشیش خریداری کنیم ،کاری که دیگران نمیکردند
یا بهندرت میکردند .من در همان دوران دانشجویی به همت بلند
او ،صاحب یک دوره «فرهنگ نفیسی» شدم ،که در همان زمان
کمیاب بود و به بهای گران به فروش میرفت .این دوره را به اقساط
ماهی بیست یا بیست و پنج تومان صاحب شدم .اینها را مینویسم
تا بدانند که کار طهوری در امر کتاب ،تجارت یا تنها تجارت نبود».
موسسه خانه کتاب یک جلد از مجموعه مشاهیر نشر کتاب ایران را به
زندهیاد طهوری اختصاص داده است .کتاب «سید عبدالغفار طهوری»
تالیف امیرکاوس باازاده است .بنیاد شهریار تبریز هم در مهر ماه
سال جاری آئین بزرگداشت مرحوم طهوری را برگزار نمود .زنده یاد
طهوری در سال  1374درگذشت.
ً
گفتنی است رسانه های فرهنگی ایران ،اخیرا از تعطیل دایمی
کتابفروشی طهوری در میدان انقاب تهران خبر دادند.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم شماره  8 32صفحه

صاحبامتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی
زیر نظر شورای سردبیری

دبیر تحریریه:
احمد رضا حسینی
مدیراجرایی:
محمد آمره
مدیر هنری:
مهدی قربانی تبار

همکاران این شماره:
دکتر محمد بقایی ماکان،
دکترمیادعظیمی،جویاجهانبخش
محمد طاهریخسروشاهی ،علی درزلو
ماندانا فارسی ،میاد امیدوار ،جعفر
سلمان نژاد ،کیامهر فیروزی ،سام
بختیار سنجابی ،امید حسنوند .

بخشیازشعرحکیممیسری
ودلیلپارسینوشتنکتابش
دانشنامهمیسری

«وطنیولوندا» به معنی «در راه وطن» عنوان نشریهای تبلیغاتی در
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سالهای دهه  20با
هدف ایجاد زمینههای فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روسها
منتشر میکرد .نام نشریه «وطنیولی» به معنی «راه وطن» با کنایه به آن
واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایرانزمین را معرفی نموده
و بر پیوستگیهای فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

ِیسری نام کتابیست درباره پزشکی و درمان
دانشنامه م َ
بیماریها ،نوشته حکیم میسری از پزشکان سده چهارم.
این کتاب در سال  ۳۶۷تا  ۳۷۰ه.ق نوشته شدهاست و
به صورت شعر (نظم) میباشد .نسخه خطی این کتاب در
کتابخانه پاریس نگهداری میشود.

چــو بــر پیوســتنش بــر ،دل نهــادم
کــه چــون گویمــش مــن ،تــا دیــر مانــد
بگویــم تــازی ار نــه پارســی نغــز
و پــس گفتــم زمیــن ماســت ایــران
وگــر تــازی کنــم نیکــو نباشــد
دری گویمــش تــا هــر کــس بدانــد

چاپ :گلریز
Vatanyoli.mag@gmail.com

فــراوان رایهــا بــر دل گشــادم
دانــش او را بدانــد
ُو هــر کــس
ِ
ز هــر در ،مــن بگویــم مایــه و مغــز
کــه بیــش از مردمانــش پارســی دان
کــه هــر کــس را ازو نیــرو نباشــد
و هــر کــس بــر زبانــش بــر برانــد

به بهانه انتشار کتاب «آذربایجان و شاهنامه»

سرزمینآزادگان
اشعار حافظ بر روی قالی های معروف آذربابجان

تار وپودایرانی
قالیبافی که از کهنترین هنرهای ایرانی به شمار
میآید،از ظرافت کام حافظ بیبهره نمانده است.
ابیاتی از حافظ را میتوان بر روی مشهورترین
قالیهای ایران به ویژه آذربایجان یافت .مضمون این
ابیات بیشتر شامل توصیف باغ ،بهار ،گل و سبزه
است .از جملة آنها این قالی ها و قالیچه هاست:
 -1قالی اردبیل ،معروفترین و قدیمیترین قالی
ایرانی است که بر آن شعر حافظ دیده میشود.
این قالی در لندن ،موزة ویکتوریا و آلبرت
نگهداری میشود و این بیت بر آن نقش بسته
است:
جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا
به جز این در ،حواله گاهی نیست
بافنده این قالی تاریخی،مقصود کاشانی936( ،ق
1530 /م) است .انتخاب این بیت ،به دلیل وقف
آن به بقعة شیخ صفیالدین اردبیلی و یا آستان
قدس رضوی بوده است.
 -2قالی تبریز با طرح لچک ترنج و نقوش
حیوانی متعلق به سدة 10ق 16 /م است.این
قالی زیبا در موزة فرش تهران نگهداری میشود.
بیت زیر بر آن بافته شده است:

می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجویی
این گفت سحرگه گل ،بلبل تو چه میگویی
 -3قالی تبریز با طرح لچک ترنج و نقوش
حیوانی متعلق به سدة 10ق ،معروف به قالی
سالتینگ (منسوب به جرج سالتینگ) است که
در لندن ،موزة ویکتوریا و آلبرت است .این قالی
دیدنی ،پنج بیت از همان غزل فوق را دارد.
 -4قالی تبریز متعلق به نیمه دوم سدة 10ق
است.این قالی در شهر فلورانس و در موزة باردینی
آن شهر نگهداری میشود و  9مصراع از غزل
«رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید» را دارد.
 -5پنجمین قالی ابریشمی تبریز که منقش به
شعر حافظ است ،با طرح لچک ترنج متعلق به
نیمه اول سدة  10ق مضبوط در موزة هنرهای
تزیینی پاریس است .این فرش شش بیت از غزل

«ساقی برآمد ابر بهاران» را دارد.
 -6قالی تبریز با طرح لچک ترنج و متعلق به
سدة 10ق ،در موزه توپکاپی سرای ششمین فرش
حافظانه تبریز است .این فرش،پنج بیت از غزل
با مطلع «می خواه و گل افشان کن از دهر چه
میجویی» را دارد.
 -7قالی بعدی متعلق به تبریز و دارای طرح
لچک ترنج از سدة 10ق است که در لیون و موزة
منسوجات آن نگهداری میشود.این فرش پنج بیت
از غزل «رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید»
را دارد.
 -8مورد بعدی قالی تبریز متعلق به سدة 11ق.17/
است که در تهران و موزة فرش است و شش بیت از
غزل «تا سایة مبارکت افتاد بر سرم» را دارد.
 -9قالی هریس متعلق به سدة 13ق19/م در برلین
و موزه اسامی است .شش بیت از غزل «بیا تا گل
برافشانیم و میدر ساغر اندازیم» را دارد.
 -10قالی ابریشم هریس با طرح باغی در سده
13ق19/م در پاریس در یک مجموعة خصوصی
است .بیت «رواق منظر چشم من آشیانة توست /کرم
نما و فرودآ که خانه خانة توست» بر آن کار شده است.

بهنام بزرگان و آزادگان

دهمین سالگرد درگذشت عنایتاه رضا

زخمخوردهسیاست
میاد عظیمی 20 /تیرماه ،دهمین سال
درگذشت عنایتاه رضا ()13۸9 -1299
است؛ محققی درجهیک ،مترجمی خوب و
سودمند؛ روشنفکری روشنبین که توانست
از دام ایدئولوژی برهد و گذشتۀ خود را نقد
و جبران کند.
رضا زخمخوردۀ سیاست بود .زندگی
پرماجرایی داشت .به قول خودش عمر جهان
بر او گذشته بود .ابتدا شیفتۀ کسروی بود و
بعد جذب حزب توده شد .جوان بود و نظامی
بود که به فرقۀ پیشهوری پیوست .پس از ختم
غائلۀ فرقۀ دموکرات مجبور شد به شوروی

برود .در شوروی چه سختیها که با خانوادهاش
ندید .آن مصائب را در خاطرات خواندنیاش-
«ناگفتهها» -گفته است .سالها در شوروی ماند.
درس خواند و مراتب ترقی را در حزب توده
پیمود .درنهایت هم حزب را رها کرد و به ایران
برگشت.
ثار رضا را میشود به دو دسته تقسیم کرد:
یکی آثاری که در نقد مارکسیسم وکمونیسم
نوشته و ترجمه کرده است .او از منتقدان
برجستۀ مارکسیسم و کمونیسم در ایران است.
برای نوشتن این آثار هم دید و چشید و هم
خواند و شنید .او از منظر احیاء «ملیت» به

نقد ایدئولوژی شورویپرست رفقا پرداخت و
کوشید پردههای وهم و شیفتگی را بدرد .فقط
برای نمونه میخواهم اسم ببرم از ترجمه کتاب
روشنگر «گفتگو با استالین» جیاس .دستۀ
دیگر کتابها و مقااتی است که در زمینۀ
تاریخ و جغرافیای تاریخی نوشته و ترجمه کرده.
مقااتی که برای دایرةالمعارف بزرگ اسامی
نوشته نمونه است و کاش در مجلدی جمع
شود .یک امتیاز خاص تحقیقات او استفاده از
منابع روسی است .همین روزها در نامههای
عامه قزوینی به مینورسکی خواندم که
غصه میخورد به تحقیقات مستشرقان روس
دسترسی ندارد .کتب مهمی از ایرانشناسان
روس ترجمه کرده است .همچنین به دورۀ
ساسانی عاقه داشت و در این زمینه نوشت و
ترجمه کرد .رضا وقتی فهمید فرقۀ پیشهوری
مأمور تجزیه ایران است و حکومت کمونیستی
هم مثل دولت تزارها سودای تجزیۀ ایران را در
سر میپرورد ،کوشید خبط و خطای پیوستن
به فرقه را جبران کند اجرم کتابها و مقاات
علمی مستند در اثبات سابقۀ ایرانی آذربایجان
و اران نوشت .کتابهای «آذربایجان و اران
(آلبانیای قفقاز)» و«اران از دوران باستان تا
آغاز عهد مغول» خدمت بزرگ این دانشمند
شرافتمند و ایراندوست به کشورش است و
میدرخشد .باید از کتاب شریف و معتبر«نام
دریای شمال ایران» او هم اسم ببرم.
عنایتاه رضا دو گروه دشمن خونی و
قسمخورده داشت و دارد :یکی تودهایها
و دیگری پانترکها و بقایای معنوی فرقۀ
پیشهوری ...در عصر رواج و رونق هرگونه
«تعهد» ،عنایتاه رضا به منافع ملی و تمامیت
ارضی ایران «تعهد» داشت .آثارش ماندنی
است .خاکش سیراب باد و سبز.

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» نوشته سجاد آیدنلو توسط انتشارات
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شد .سجاد
آیدنلو نویسنده کتاب ،اهداف خود از نوشتن ایناثر را روشنکردن
نقش آذربایجان در متن شاهنامه و موقعیت اینحماسه ایرانی در
آذربایجان ،نزد آذربایجانیها در هزار سال گذشته و پاسخ علمی
و مستند به نقدها و پرسشها و شبهاتی که برخی منتقدان ارجمند
آذربایجانی فردوسی و شاهنامه مطرح میکنند برمیشمارد .کتاب
«آذربایجان و شاهنامه»  7فصل دارد که در فصل اول با عنوان
«آذربایجان در شاهنامه» جایگاه و نقش آذربایجان و آذربایجانیان
در داستانهای شاهنامه در هر دو بخش روایی (حماسی -اساطیری)
و بهاصطاح تاریخی بررسی شده است.
در دومین فصل کتاب که «ترک  /ترکان در شاهنامه» نام دارد ،به
اینمساله پرداخته شده که تورانیان در شاهنامه با ایرانیان همتبار و
ساکن شرق و شمال شرق ایران هستند ولی چون در تاریخ واقعی
ایران ،همسایگان شرقی و شمال شرقی ایران ترک بودند به تدریج
دو واژه  /مفهوم «تورانی» (از حوزه روایتهای ملّی -پهلوانی) و
«ترک» (از عرصه تاریخ) با هم آمیخته و در معنا  /معادل یکدیگر
به کار رفته و «توران» نیز با «ترکستان» یکی پنداشته شده است.

میادعظیمی
استاد دانشگاه تهران

همیتاز تا آذرآبادگان
به جای بزرگان و آزادگان
خواندن برخی کتابها شوقآور است .از بس
مفید و بدیع است .از بس نویسنده خرد و دانش
و اعتدال و پختگی در کار کتابش کرده است.
آذربایجان و شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه
آذربایجان ،ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و
پایگاه هزارسالۀ شاهنامه در آذربایجان نوشتۀ
دکتر سجاد آیدنلو چنین کتابی است .سه روز
است که این کتاب به دستم رسیده و نتوانستم
به زمین بگذارمش .مقاات و کتابهای خوب
زیادی از آیدنلو خواندهام اما این کتاب چیز
دیگری است .اوج کار اوست .حاصل هجده
سال تحقیق اوست .دستاورد اشراف حیرتآور
او به هر آنچیزی است که دربارۀ شاهنامه
نوشته شده است .به نظر من اگر آیدنلو جز
همین کتاب ننوشته بود و دیگر ننویسد نامش
ماندگار خواهد بود؛ بهعنوان یک شاهنامهشناس
برجسته و یک خادم نجیب انسجام ملی و
یکپارچگیایران.
یکی از دروغهای بزرگ که تکرار و
تکرار و تکرار شده و میشود این
است که شاهنامه اثری است ضد
آذربایجان .اینکه در شاهنامه
آذربایجانیها تحقیر شدهاند.
آنقدر این ادعای نادرست را
در کتابها و مطبوعات و
فضای مجازی بازگفتهاند و
به آن شاخ و برگ دادهاند
که عدهای باورشان
شده است .به نام
دوستی با آذربایجان
و ترکان چه تهمتها
و دشنامها که نثار
فردوسی و شاهنامه
نکردند و نمیکنند .باید
به این ادعاها و اتهامها و
انتقادات پاسخ داده میشد .آیدنلو به
این ضرورت مهم ملی و فرهنگی پاسخ
داده و به ابعاد گوناگون پیوند آذربایجان
و شاهنامه پرداخته است؛ هم جایگاه
آذربایجان و ترکان و زبان ترکی را
در شاهنامه نشان داده و هم موقعیت
شاهنامه را در آذربایجان و میان
مردم و اهل فرهنگ و هنر آذربایجان
بررسیده است و هم به شبههها و
نقدها پاسخ دادهاست .با روشی علمی
و محققانه و با ایجازی شایسته و بیانی

روشن و استوار و لحنی بغایت مؤدب و آرام و
فروتن .بی هیچگونه تعصب و شغب و جدل .با
استناد به انبوهی منابع و مآخذ.
آیدنلو خود آذربایجانی است.در مقدمه کتاب
نوشته است« :با نهایت افتخار و احترام و
عاقه ،به زبان مادریم ،ترکی آذربایجانی ،سخن
میگویم و آثار ادبی آن را ...میخوانم و کام ً
ا به
پاسداری ،حرمت ،تدریس و تحقیق علمی زبان
و ادبیات ترکی آذربایجانی معتقدم» .کتابش را
هم به «همۀ آذربایجانیان فهیم و فرهیختهای»
تقدیم کرده که «هم زبان و ادبیات ملی -میهنی
خویش ،فارسی ،را عزیز میشمرند و میخوانند
و هم زبان و ادبیات مادری -محلی خویش،
ترکی آذربایجانی را» .او با این بینش روشن و
پخته و متین به این موضوع بسیار حساس و
ملی پرداخته و حتی یکجا هم از منش علمی
و اعتدال و ادب خارج نشده است.

کتاب هفت فصل دارد« :آذربایجان در
شاهنامه»« ،ترک /ترکان در شاهنامه»« ،زبان
ترکی در شاهنامه»« ،آذربایجان در روایتهای
ملی -پهلوانی ایران (خارج از شاهنامه)»،
«شاهنامه در آذربایجان»« ،شاهنامهشناسان
و شاهنامهپژوهان آذربایجانی» و «بررسی
نظریات منتقدان آذربایجانی فردوسی و
شاهنامه» .آیدنلو نشان داده آذربایجان در
شاهنامه و همچنین بسیاری از منابع ملی
و پهلوانی دیگر ،همواره بخش مهمی از
ایرانزمین است؛ برخی از وقایع مهم شاهنامه
و تاریخ ملی و داستانی ایران در آذربایجان رخ
داده و بهسبب وجود آتشکدۀ آذرگشنسب
نوعی پایتخت دینی -معنوی و دوم ایران
محسوب میشده و شاهنشین بوده است.
همچنین آذربایجانیها در شاهنامه با صفت
«بزرگان و آزادگان» ستوده شدهاند .نشان داده
تورانیان ربطی به ترکان ندارند و در شاهنامه
آذربایجان و آذربایجانیها هیچ ارتباطی با
توران و ترکان ندارند .با تتبعی شگفت نشان
داده که شاهنامه در هزار سال گذشته چه
حضور مؤثر و پررنگی در فرهنگ و ادبیات
و هنر و باورها و افسانههای بومی آذربایجان
داشته است و آذربایجانیها چه خدمات
بزرگی به شاهنامه و فردوسی کردهاند.
فصل پایانی کتاب محشر است! آیدنلو انگشت
درکرده و در همه جهان هرجا سخنی قابل
نقل و نقد از منتقدان آذربایجانی
شاهنامه یافته ،نقل کرده و به آنها
پاسخ داده است .تا نخوانید ندانید!
کاش این فصل به صورت کتابی
مجزا هم منتشر شود .این
کتاب را بنیاد موقوفات دکتر
محمود افشار منتشر کرده و
الحق سزاوارترین جا برای
چاپ کتابی که چنین
به ملیت ایرانی و زبان
فارسی و وحدت ملی
و تمامیت ارضی
ایران خدمت میکند
بنیاد موقوفات است.
کاش ایرج افشار بود
و این کتاب را میدید.
افشار آیدنلو را دوست داشت و
آثارش را با لذت میخواند؛ اگر بود
با ذوق و سرفرازی کتاب آیدنلو را
برای ایرانشناسان میفرستاد و در
مجات معرفی میکرد .حتما به
آیدنلو نامه مینوشت و از او تشکر
میکرد .آذربایجان و شاهنامه کتابی
است که باید در تمام کتابخانههای
عمومی و دانشگاهی ایران باشد.
به قلم شریف سجاد آیدنلو بوسه
میزنم و به او درود میفرستم.

