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»سلیم«  فوت  خبر  شنیدن  با  که  نمی کردم  فکر  اصال 
ناخودآگاهم  در  که  فهمیدم  مرگش  از  بعد  بگیرد،  گریه ام 
»سلیم«  من  برای  داشتم.  دوستش  خودآگاهم  از  بیش 
پدیده ای  اردبیل محسوب می شد،  نمادهای هویتی  از  یکی 
تا حدی علی  و شاید  بقعه شیخ صفی، ساواالن  با  هم ردیف 
نزد  در  ولی  بود  موذن زاده  اگر  همه  برای  »سلیم«  دایی. 
همشهری هایش این پیرمرد 80 ساله با اسم کوچکش خطاب 
اردبیلی ها  عالقه ی  از  بخشی  بازگوی  خود  همین  و  می شد 
و  تریبون  از  مداحان  از  برخی  که  روزگاری  در  بود.  او  به 
نفوذشان سواستفاده هایی می کنند »سلیم« جز برای مرثیه 
و مولودیه خوانی استفاده نکرد. فقط هم روضه نمی خواند و 
اتفاقا اصرار بسیاری هم بر مولودی خوانی داشت و جزو اولین 
مداحانی بود که مولودی خوانی هم کرد و همیشه هم تاکید 

داشت که ائمه فقط برای گریاندن نیستند.
خودش  برای  امتیازی  دولتمردان  از  که  نبود  هم  این  اهل 
پخش  در  که  کرد  شکوه  صداوسیما  از  بارها  ولی  بخواهد 
پخش  با  و  می شود  قائل  تبعیض  ترکی  مداحی های 
نامناسب  سبک های  ترویج  به  خاص  فارسی  مداحی های 

مداحی در کشور دامن می زند.
ترکی  موسیقی  دستگاه های  که  بود  مداحانی  معدود  جزو 
و  مداحی  آنها  قالب  در  و  می دانست  خوب  را  فارسی  و 
مولودی می خواند. چند سال پیش هم که در عروسی یکی 
شنیدن  با  و  بگیرد!  را  خود  جلوی  نتوانست  بستگانش  از 
و  گرفت  خواننده  دست  از  را  میکروفون  ترکی،  موسیقی 
ننه«  آی  یاریم گلسین  قؤی  ننه،  آی  گولوم گلسین  »قؤی 
شادی  سلیم  چون  نکرد  تعجب  کسی  اردبیل  در  خواند  را 
و حزن را در کنار هم الزم می دانست، وقتی هم که کلیپ 
او  چیره دستی  به  همگان  شد  پخش  سلیم  ترانه خوانی  این 
در ترانه خوانی ترکی هم واقف شدند و هیچ کس هم ترانه 
خواندن در مجلس عروسی را عیبی برای سلیم ندانست. در 
میانه ی یکی از مولودی خوانی هایش وقتی آب جوش  خورد 
در دستگاه سه گاه  گفت »آی آبش داغ بود دهنم سوخت« !. 
به همان میزان که مرثیه هایش سوزناک و برآمده از قلبش 

بود، مولودی هایش هم شاد و آمیخته به شوخی بود.
ولی  رفت  موذن زاده ها  ارزشمند  خانواده ی  از  دیگری  عضو 
شکر که »ودوِد« سلیم زنده است و صدا و منش سلیم النفس 
موذن زاده هنوز جاری است. »سلیم« و »رحیم« را به خاطر 

بسپاریم و »ودود« را قدر بدانیم.
* این یادداشت را سال 1395 بعد از شنیدن خبر سفر ابدی 
سلیم موذن زاده نوشته بودم، این روزها بیشتر جای خالی 

اش احساس می شود.

به یاد سلیم و برای ودود
آنچه به کس نتوان گفت

محمد فکری

33 شــــجاع دلدل
کوراوغلیکوراوغلی قهرمان مبارزه با اشغالگران عثمانی؛

فردوسی راستین فردوسی راستین 
تبریز چو کربال شد از شیون و شینتبریز چو کربال شد از شیون و شینو فردوسی ساختگیو فردوسی ساختگی

اشغال و قتل عام تبریز توسط ترکان عثمانی؛ 

ختم غائله اسماعیل آقای سمیتقو

کسی  که نه تجزیه طلب بود کسی  که نه تجزیه طلب بود 
و نه وفادار به کشورو نه وفادار به کشور
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دو
 محققینی همچون جوزف براگینسکی، فرهاد فرهادوف از آذربایجان، رستم رستم اوف و همچنین بسیاری دیگر از دانشمندان ترکیه بر این باورند که نسخه 

آذربایجانی قدیمی ترین نسخه داستان است و نسخه های ترکمنی و قزاقی از روی این داستان الگوبرداری شده اند. کونوش ایگناز محقق ترک نیز بر این باور 
است که حماسه کوراوغلو از آذربایجان به ترکیه آمده است. 

به تدبیر پشت هوابشکنیم

داستان  از  سرشار  ایران زمین  فرهنگ  و  تاریخ 
شخصیت های تاریخی و اسطوره ای است که با انگیزه های 
میهن دوستانه به دالوری و مبارزه پرداخته اند؛ برخی از 
آن ها مشهور و شناختهشده هستند و برخی در غبار 

مانده اند و نقش افسانه به خود گرفته اند.
محلی  داستان های  از  کورواوغلی  حماسی  منظومه 
آذربایجان است که توسط عاشیق ها )نوازندگان محلی( 
روایت می شود و تاکنون آثار هنری متعددی از قبیل تئاتر 
و اپرا و کنسرت موسیقی و کتاب و .... با اقتباس از این 

منظومه تولید شده است.
داستان کوراوغلی

»حسن خان« حاکم و ارباب محلی به خاطر بی احترامی 
پاشا« حاکم  به »حسن  »علی کیشی« اصطبل دارش 
شهر »توقات«، بر او غضب می کند و برای مجازات او را 
کور می کند. »علی کیشی« به همراه دو کره اسب که از 
آمیزش مادیان اصطبل حسن خان با اسبان دریایی زاده 
شده اند به کوه »چنلی بئل« پناه می برد و پسر نوجوانش 
به نام »روشن« که بعدها به »کوراوغلی« یعنی »پسر مرد 
کور« یا »کوزاده« معروف شد در دامنه »چنلی بئل« 
می شود  رشیدی  جوان  که  وقتی  از  و  می شود  بزرگ 
به همراه دو اسب افسانه ایش »قیرآت« و »بوزآت« به 
نیروهای ظالم ارباب حمله می کند و داد مردم مظلوم را 
از آنان می ستاند و در مقابل زورگویی ها آن ها پناه مردم 
بی دفاع است و انتقام پدرش را از حسن خان و حسن پاشا 
می گیرد. آنچه که در حال حاضر مشهود است مردم 
آذربایجان از دیرباز داستان کوراوغلی را روایت می کنند 
و برخالف داستان دده قورقود که کامالً ناآشنا و وارداتی 
است و در چند دهه اخیر توسط پانترکیست ها تبلیغ و 
ترویج می شود داستان کوراوغلی  برای مردم آذربایجان 
کامالً مانوس و آشناست و سینه به سینه توسط عاشیق 
ها نقل شده و در محافل عروسی و جشن ها روایت شده 

است. 
ریشه های تاریخی کوراوغلی

درباره موقعیت تاریخی شخصیت »کوراوغلی« ابهامات 
جدی وجود دارد و به جز تحقیق ارزشمند اما قدیمی 
استاد رحیم رئیس نیا منبع تحقیقی چندانی به زبان 
فارسی موجود نیست. کتاب رئیس نیا نیز که بیشتر تحت 
تاثیر ادبیات تحقیقی شکل گرفته در شوروی سابق بود با 
گذشت بیش از سه دهه ناقص و حاوی خطاهای بنیادین 

است. 
اما در منابع غربی تحقیقات متعددی درباره کواوغلی 
صورت گرفته است. الكساندر چودوكو، شاعر و مستشرق 
لهستانی، نخستین مستشرقی بود كه داستان کوراوغلی 
را ترجمه و مطالعه كرد. چودوکو بین سالهای 1832 
رشت  و  تبریز  در  روسیه  كنسولگری  در   1834 تا 
مشغول خدمت بود. نسخه خطی فارسی/ترکی او امروز 
در کتابخانه ملی فرانسه در پاریس نگهداری می شود. 
چودوکو این تحقیق را در سال 1842به زبان انگلیسی 

منتشر کرد و در سال 1843 ژرژ ساند )1804-1818( 
بانوی رمان نویس معروف، ترجمه ای فرانسوی را با عنوان 

»ماجراهای کوراوغلی و بداهه هایش« منتشر کرد.
درباره منشا و خاستگاه منظومه حماسی کوراوغلی دو 
با  است؛ گروهی  بیان شده  واژگونه  و  نادرست  روایت 
تاثیرپذیری از منابع ایدئولوژیک شوروی سابق داستان 
کوراوغلی را بدون هیچ مستند تحقیقی متعلق به »ملل 
ترک« از آسیای مرکزی تا آذربایجان و قفقاز و آناتولی 
معرفی کرده اند و گروهی دیگر نیز با »پان ترکیستی« 
دانستن این داستان انتساب آن به آذربایجان را دروغ 
دانسته و آن را برساخته پان ترکیست ها تلقی کرده اند. 
حال آن که داستان کورواوغلی که به شکل منظومه 
توسط نوازندگان محلی در آذربایجان نواخته می شود 
ریشه ای تاریخی و بومی در آذربایجان دارد که این نوشتار 
درصدد است رگه هایی از این روایت را واکاوی و بازنمایی 
شواهد  برخی  فولکلوریک  داستان  این  دل  از  و  کند 
تاریخی را بازشناسی کند. از سوی دیگر هیچ مستند 
و دستاویز روشنی که نشان دهد داستان کوراوغلی در 
جای دیگری غیر از آذربایجان نیز روایت شده و کاربرد 
داشته وجود ندارد و اتفاقاً این بخش ماجرا برساخته ای 
پانترکیستی است که ضمن تغییر و پنهان کردن جنبه 
ضداشغالگرایانه داستان کوراوغلی که علیه ترکان عثمانی 
است آن را در حد داستانی عاشقانه و اجتماعی فروکاسته 

است.
ترکیستی مدعی است حماسه کوراوغلی  پان  جریان 
متعلق به همه اقوام ترک است و این داستان در قزاقستان 
و قرقیزستان و آناتولی نیز روایت می شود و مشهور است 
و بین همه اقوام ترک مشترک است. این ادعا در ادبیات 
دوران شوروی جمهوری آذربایجان ریشه دارد و در آثار 
رحیم رئیس نیا و حسن جوادی دو پژوهشگر آذربایجانی 
که درباره کوراوغلی قلم زده اند تکرار شده است اما پایه و 
اساس محکم تاریخی ندارد و به نظر می رسد این داستان 
بومی و مخصوص آذربایجان است و نشانه های محلی 
بودن در اسامی افراد و شخصیت ها کامالً مشهود است. 
داستان فولکلوریک دیگری با عنوان »گوراوغلی« به معنی 
فرزند گور در آسیای مرکزی رواج دارد که عموم محقیقن 
بر این باورند که این داستان متاخرتر از داستان کواوغلی 

است و روایت ناقص و تغییریافته ای از کورواغلی است.
برخی از مخالفین پانترکیسم از جمله محققین نزدیک 
به محافل ارمنی مدعی هستند این داستان متعلق به 
اقوام قفقازی از جمله ارامنه و گرجی هاست و هیچ ریشه 

ترکی ندارد و عاشیق های آذری آن را از این 
جوامع قفقازی کپی برداری کرده 

اند. این روایت نیز چندان قابل 
اعتنا نیست.

کارل  فرض  طبق 
 Karl Reichl ریچل
بن  دانشگاه  استاد 
کتاب  نویسنده  و 
حماسی  »شعرهای 
سنت  ترکی:  شفاهی 

ها، اشکال، ساختار شاعرانه«، 
حماسه کوراوغلی احتماالً در اواخر 

است.  گرفته  سرچشمه  آذربایجان  در  شانزدهم  قرن 
سکینه برنجیان نیز در اثرش با عنوان » آثار ادبی آذری 
ایران در قرن بیستم« معتقد  و فارسی در آذربایجان 
صفویه  دوره  در  آذربایجانی  قومی  حماسه  این  است 
ظاهر شده است. جوزف براگینسکی شرق شناس روس 
پا فراتر گذاشته و می گوید شخصیت کوراوغلی شخصیتی 
واقعی و تاریخی از آذربایجان بوده است. جودیت ویلکس 
استاد دانشگاه شیکاگو در گروه زبان ها و تمدن های خاور 
نزدیک طبق یک نسخه قدیمی تر نتیجه می گیرد که 
رهبران شورش ضد  از  یکی  داستان  اصلی  شخصیت 
عثمانی جاللیان بوده که سپس به امپراطوری صفویه 
ویلکس  است.  شده  عباس  شاه  خدمت  وارد  و  رفت 
براساس قدیمی ترین ضبط نسخه نتیجه می گیرد که 
روحیه ضدعثمانی قابل توجهی در داستان وجود دارد 
و دشمن اصلی کوراوغلی، مرادچهارم سلطان قدرتمند 

عثمانی است.
 محققینی همچون جوزف براگینسکی، فرهاد فرهادوف 
از آذربایجان، رستم رستم اوف و همچنین بسیاری دیگر 
از دانشمندان ترکیه بر این باورند که نسخه آذربایجانی 
قدیمی ترین نسخه داستان است و نسخه های ترکمنی و 
قزاقی از روی این داستان الگوبرداری شده اند. کونوش 
که حماسه  است  باور  این  بر  نیز  ترک  محقق  ایگناز 

کوراوغلو از آذربایجان به ترکیه آمده است. 
با وجود اینکه الكساندر چودوکو  معتقد است کوراوغلی 
در زمان شاه عباس دوم می زیسته است روایت مشهور 
درباره زمان این منظومه حماسی دوران حکومت شاه 
عباس یکم صفوی است. شاه عباس در دوران جوانی 
به سلطنت رسید و تا زمانی که پایه های قدرتش را 

وزارت میراث فرهنگی از اعتراض رسمی ایران نسبت به پیشنهاد ترکیه برای ثبت 
خوشنویسی اسالمی خبر داد. برای سال ٢٠٢٠ پرونده ای با عنوان خوشنویسی 
با  را  پرونده ای  ترکیه  اخیر،  واصله  اطالع  بر  بنا  اما  نبود،  ترکیه مطرح  از سوی 
عنوان»خوشنویسی اسالمی« برای سال ٢٠٢١ به یونسکو ارائه داده که این امر 

مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.
ناملموس  همان طور که قباًل نیز اعالم شد، هرکشوری می تواند میراث فرهنگی 
خوشنویسی کشور خود را ثبت کند، اما صفت »اسالمی« در واقع به گستره ای 
بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خالف کنوانسیون ٢٠٠٣ حراست از میراث 

فرهنگی ناملموس است.
عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت »اسالمی« است 
اسالمی  است. چراکه صفت  قرار گرفته  ایران  اعتراض رسمی  مورد  امر  این  که 

نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آن که منشأ خوشنویسی اسالمی را باید 
در ایران جست.

را در چهارچوب فهرست  پرونده خوشنویسی خود  برای سال ٢٠٢١،  نیز  ایران 
اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو ارسال کرده است.

ثبت خوشنویسی از سوی کشورهای مختلف قبال نیز صورت گرفته است؛ مثال 
چین خوشنویسی چینی را  در سال ٢٠٠٩ ثبت کرده و کشورهای عربی نیز برای 
سال ٢٠٢١، پرونده ای را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال کرده اند. 
چراکه طبق مفاد کنوانسیون مذکور، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت 
ایجاد نمی کند، اما اعتراض ما به پرونده »خوشنویسی اسالمی« ایرادی فنی است، 
به این معنا که صفت اسالمی اشاره به گستره ای بیش از محدوده ترکیه دارد و 

ترکیه نمی تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی این کشور بهره ببرد.

 اعتراض ایران به 
 پیشنهاد ترکیه برای
ثبت خوشنویسی اسالمی

فرهیختگان  تالش  با  تهران  در  که  سال هاست  اردبیل  هفته  مراسم 
اردبیلی برگزار می شد و در این مراسم از مدیران ارشد استان هم دعوت 
می کردند که در آن مراسم شرکت کند. ولی در چند سال اخیر هفته 
استان اردبیل به بهانه سالروز استقرار سلسله صفویه و تاج گذاری شاه 
اسماعیل در 4 مرداد که روز شیخ صفی الدین اردبیلی هم محسوب 
می شود در استان اردبیل برگزار می شود. در همه کشورهای پیشرفته 
دنیا چنین جشن ها و کارناوال های فرهنگی و هنری برگزار می شود. به 
عنوان مثال همه  ساله در قونیه برای  بزرگداشت روز مولوی برنامه های 
متنوع و کارناوال های فرهنگی و هنری مبسوطی برگزار می شود که در 
آن برهه زمانی این برنامه مهم ترین محور گردشگری فرهنگی ترکیه 

بشمار می آید. 
در واقع اساس روز اردبیل بر هویت تاریخی استوار است. یعنی سالروز 
استقرار سلسله صفویه به عنوان آغاز هفته اردبیل می باشد. جشن های 
است  استوار  محور  و  اساس  همین  بر  دنیا  جای  جای  در  فرهنگی 
همچنانکه اشاره شد در قونیه هفته ای را برای بزرگ داشت و تحلیل آثار 

مولوی برگزار می کنند. 
از اولین سال برگزاری هفته برنامه ها و آیین ها رو به تکامل بوده است در 
سال های گذشته برنامه های هفته اردبیل از چندین بعد قابل توجه است 

که تاثیر مثبت بر هویت و توسعه اردبیل می گذاشت.
اوال در هفته اردبیل سازمان های مردم نهاد برنامه های فرهنگی خود را 
برگزار می کردند و در این برنامه ها همبستگی اجتماعی تقویت می  شود. 
هر چه میزان همبستگی اجتماعی باال رود، به همان میزان آسیب های 
اجتماعی کاهش می یابد.دولتمردان و مسئولین درصدد هستند که با 
هزینه های میلیونی حداقل یک درصد از میزان آسیب ها را کاهش دهند، 
درحالیکه برنامه های هفته اردبیل با افزایش همبستگی اجتماعی در بین 
شهروندان این امر را در بطن خود انجام می دهد در واقع در هفته اردبیل 
میزان مشارکت فرهنگی و اجتماعی به باالترین میزان خود می رسد و 

پویایی فرهنگی و اجتماعی در شهر فضاهای شهری را پر می کند.
دوما در این هفته بیشتر برنامه ها به یاد سلسله صفوی که در تاریخ ایران 
زمین این سلسله تشیع را مذهب رسمی و تمامیت ارضی ایران را در 
آن سالهای خفقان حفظ و رسمیت بخشید در واقع شهروندان استان 
اردبیل در این هفته هویت قومی، هویت ملی و هویت مذهبی ایران 
زمین را مرور و حتی بازتولید می کنند. مسئله هویت در نگاه جامعه 
شناسان مسئله مهم و خطیر قلمداد می شود. اگر افراد جامعه هویت 
تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قومی، ملی و مذهبی را ندانند 
مسخ می شوند و جامعه به سمت پوچ گرایی میل می کند. درنتیجه در 
هفته اردبیل مسئله هویت تقویت و بازتولید می شود. در برنامه های هفته 
اردبیل در سال 9۷ از سمینار تفکر مشرقی و نسبت آن با جریان های 
فکری شیعی در اردبیل تا همایش عبدالرحیم خلخالی در خلخال، تا 
سیمپوزیوم توسعه اجتماعی استان اردبیل که با حضور زنده یاد دکتر 
حبیب اهلل زنجانی خلخالی پدر جمعیت شناسی ایران، دکتر سیف اهلل 
سیف اللهی ننه کران از اساتید برجسته جامعه شناسی، دکتر بهشتی 
گرمی از اساتید صاحب سبک اقتصاد و توسعه، دکتر زاهدی نیاری تنها 
استاد مددکاری اجتماعی ایران  و دیگر برنامه های علمی که به تولید 
و بازتولید هویت می پردازد را شاهد بودیم. همچنین برنامه هایی برای 
معرفی فرمانده باباخان از فرمانده های عصر مشروطیت برگزار شد که 
هر یک از این برنامه ها برخی از موانع توسعه استان را تسهیل، نقد و 

پیشنهادات سازنده از سوی متخصصین ارائه می شود. 
سوماً در طول تاریخ با اینکه تمامیت ارضی ایران و مذهب رسمی کشور 
مدیون اردبیل و فرزندان رشید آن می باشد ولی اردبیل نتوانسته سهم 
خود را از این امر مهم به دست بیاورد با این برنامه ها در هفته استان 
اردبیل تالشگران به پایتخت نشینان هم یادآور می شوند که استان اردبیل 
زادگاه شیخ صفی الدین اردبیل، زادگاه شاه اسماعیل و بزرگان فقاهت و 
عرفان و فلسفه همچنان در عدم توسعه یافتگی به سر می برد. تالشگران 
به مسئولین گوشزد می کنند که مدل شیخ صفی و شاه اسماعیل که 
همان عرفان اجتماعی و عرفان خیابانی در عصر حاضر هم راهگشاست. 
چهارما بیشتر سرمایه های فرهنگی استان اردبیل در این هفته به اردبیل 
مسافرت می کنند که در آینده این رویداد به محور گردشگری فرهنگی-

تاریخی استان اردبیل تبدیل شود که متاسفانه این حرکت با انتقال 
دبیرخانه از استانداری به میراث فرهنگی منقطع شد.

با تغییرات اساسی مواجه شد  اما برگزاری هفته اردبیل در سال 98 
دبیرخانه هفته اردبیل به میراث فرهنگی انتقال یافت در واقع در سال 
های گذشته تمامی برنامه ها را سازمان های مردم نهاد پیشنهاد و اجرا 
می کردند و دولتی ها نظارت می کردند. در سال98 مدیریت و اجرای 
برنامه ها تمام دولتی بود که در واقع یک گام به عقب بود. با اینکه برخی 
از برنامه های سال های قبل تکرار شد از جمله همایش صفویه شناسی 
و شب موسیقی و شب شعر ولی سطح کیفی برنامه ها به شدت کاهش 
پیدا کرده بود. در واقع سطح برنامه ها از فرمانده باباخان به عموپورنگ 
رسیده بود. برخی از جریان ها برگزار کنندگان هفته اردبیل را در سال 
های قبل با برچسب های متفاوتی از جمله شوونیست و حلقه 300 نفره 
و غیره معرفی می کردند. ولی با اینکه سال گذشته برگزار کنندگان دارای 
قدرت مالی بیشتری بودند ولی متاسفانه نتوانستند حتی یک درصد از 
مشارکت اجتماعی سال های قبل را داشته باشند. حال برای همگان 
ثابت شد که 300 نفر فعال فرهنگی اردبیل بسیار توانمند بودند. برخی 
افراد و رسانه ها پس از برنامه عموپورنگ گفتند که نشاط اجتماعی در 
اردبیل افزایش پیدا کرد. در حالی که برنامه عمو پورنگ شاید شادی 
لحظه ای باشد نشاط اجتماعی مکانیسم پیچیده ای می طلبد که یکی 
از مکانیسم ها توجه به هویت تاریخی و برگزاری همایش های تاریخی و 

قطعه های هنری می باشد. 
امسال هم از فستیوال های فرهنگی هفته اردبیل به دلیل ویروس کرونا 
خبری نیست. آیا نمی شد برنامه ها را در فضای مجازی به پیش برد! البته 

که می شد ولی متاسفانه تمامی پنبه ها را رشته کردند.
به هر روی چگونگی برگزاری هفته اردبیل باید آسیب شناسی شود تا از 
این فرصت تاریخی برای توسعه فرهنگی استان اردبیل گام های اساسی 
برداشته شود. با تنگ نظری و حذف یکدیگر برای استان اردبیل آبی گرم 
نمی شود تفکر حذفی و تنبیهی تفکری عقب مانده در طول تاریخ بوده 
است. تفکر ترمیمی و تفکر تعامل گرا تفکری سازنده و رو به توسعه است. 
امید که تمامی نیروها بتوانند در کنار هم به صورت تخصصی و با تقسیم 
کار تخصصی کارها را به پیش ببرند با انحصارگرایی اردبیل عقب مانده 

روی توسعه را نخواهد دید.

شجاع دل

مستحکم کند ترکان ازبک از سمت خراسان و ترکان 
عثمانی از سمت آذربایجان ایران را صحنه تاخت و تاز 
خود قرار دادند و جنایت های فجیعی را در شهرهای 
آذربایجان رقم زدند. عنوان »پاشا« در اسم »حسن پاشا« 
نشاندهنده تعلق این ارباب ظالم به اشغالگران بیگانه 

عثمانی در آذربایجان دارد.
کوراوغلی قهرمان ضداشغالگری

ضداشغالگری  کورواغلی  داستان  اصلی  مضمون   
کاماًل  هم  قهرمانان  اسامی  است.  میهن دوستانه  و 
ایرانی-شیعی است و گذشته از نام های علی و حسن 
که اسالمی هستند و می تواند ریشه در هر جایی از 
گستره جهان اسالم داشته باشد نام خود کوراوغلی 
»روشن« و معشوقه او »نگار« اسامی ایرانی و به زبان 
فارسی است که نشان می دهد این داستان برخاسته 
از گستره ایران فرهنگی و چه بسا ایران کنونی است. 
در مناطق مختلف آذربایجان از خوی تا دامنه سبالن 
مناطق مختلفی وجود دارد که اهالی آن ها را منطقه 
براساس  اما  می دانند  کوراوغلی  داستان های  وقوع 
شبیخون ها و جنگ های کوراوغلی که به شهر توقات 
و بغداد و ارزنجان در خاک عثمانی صورت می گیرد 
احتمال نزدیکی محل استقرار او به مرزهای ایران و 
عثمانی قابل پذیرش تر است. همچنین وجود دریا در 
روایت احتمال نزدیکی محل رویدادهای داستان به 

دریاچه ارومیه را محتمل تر می کند.
ریشه  واکاوی  در  پاشا«  »حسن  شخصیت  حضور 
تاریخی این روایت اهمیت کلیدی دارد. نخست آنکه 
عنوان »پاشا« نشانگر آن است که این شخصیت یک 
مقام عالی رتبه حکومت عثمانی است و حسن خان 
نیز در عین احترام از او ترس دارد و تالش می کند به 
هر شیوه ممکن رضایت او را جلب کند. حسن پاشا 
حاکم شهر توقات است که در برخی از پژوهش ها آن 
را شهری ناشناخته یا مجهول معرفی کرده اند حال 
آنکه شهر توقات یکی از شهرهای تاریخی عثمانی 
است و در شمال آنکارا قرار گرفته و قدمتی چند هزار 
ساله دارد و از مراکز علویان ترکیه نیز هست. شهری 
که کوراوغلی برای مجازات حسن پاشا و بازپس گیری 
اسب هایش که توسط کچل حمزه دزدیده می شوند به 

آن شبیخون می زند.
برخی از محققان روایت داستان کورواغلی را به قیام 
ایل جاللی که در شمال استان آذربایجان غربی و 
شهرهای خوی و ماکو و چالدران سکونت دارند مرتبط 
دانسته اند که قابل تامل و بررسی است. این قیام ها نیز 
که در دوره آشفتگی اوایل حکومت شاه عباس پدید 
آمد علیه اشغالگری و ظلم های امپراطوری عثمانی 

علیه مردم آذربایجان بود.
موضوع دیگری که در داستان کوراوغلی شایسته توجه 
است موضوع اسب های دریایی است که با اسب های 
حسن خان آمیزش می کنند و قیرآت و بوزآت نتیجه 
این آمیزش هستند. این موقعیت داستانی می تواند 
برگرفته از وجود گله های اسب وحشی در دریاچه 
تصویرسازی  در  که  باشد  آن  جزیره های  و  ارومیه 
دریایی  اسب های  به  داستان  روایتگران  خیال انگیز 
تشبیه شده است. می دانیم که دریاچه ارومیه عمق 
اندکی دارد و در برخی از مناطق با عمق یک متری 
به  جزیره ها  ساکن  وحشی  حیوانات  عبور  امکان 
سمت خشکی را فراهم می کند و همین تصویر عبور 
اسب های وحشی از آب کم عمق دریاچه می تواند 

تصویر اسب دریایی را به ذهن متبادر کند.
در فرهنگ محلی شهر خوی قلعه ای در 35 کیلومتری 
جاده خوی - قطور به عنوان قلعه کواوغلی معروف 
است. این قلعه باالی کوهی مشرف به کاروانسرای شاه 
عباسی و آبگرم درمانی قرار دارد و مصالح بکاررفته در 
آن سنگ الشه و مالط آهک و با استفاده از شکل 
طبیعی قله کوه شکل گرفته است و مسیر دسترسی 
آن صعب العبور است. با توجه به سایر شواهد تاریخی و 
داستانی از جمله نزدیکی دریاچه ارومیه، قیام جاللی لر 
و نزدیکی به مرز عثمانی و وجود این قلعه می توان 
شهر خوی را به عنوان محتمل ترین محل زندگی و 

مبارزات کوراوغلی در نظر گرفت.
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هس
از  یکی  ایران  اجتماعی  و  فکری  تاریخ  در  فردوسی  شاهنامه 
پرخواننده ترین و مورد اقبال ترین متون ادبی بوده است و همین خود 
سبب بسیار مهم و موثری بوده که کاتبان و خوانندگان شاهنامه در 
طول تاریخ انواع دستبرد ها و دخالت ها و تصرف ها را در نسخه های 
حماسه ملی ایران وارد کنند. یک گونه از این دستبردها و تصرفات 
افزودن بیت یا ابیات و حتی داستان هایی در نسخ شاهنامه و به نام 
فردوسی ست. برای این کار به طور کلی سه دلیل عمده می توان 

برشمرد.
1: جایگاه نمایان و نفوذ نظرگیر شاهنامه در میان اصناف گوناگون 
ایرانیان که به نوعی با این کتاب انس گرفته بودند که برای خود 
حق دخالت قائل شده بودند و کاتبان و خوانندگان در مواردی که 
فردوسی سخن را به ایجاز برگزار کرده، یا به دالیلی از نظم داستانی 
سر باز زده بود، به زعم خویش در تکمیل یا اصالح سخن فردوسی 
می کوشیدند و به تبع بیت ها و داستان هایی در نسخ افزوده می شد.

2: نکته دوم این اشاره معروف است که شاهنامه فردوسی مشتمل 
بر شصت هزار بیت است و اتفاقا این رقم معروف مستند بر بیتی 
اصیل از خود فردوسی هم می باشد. اما کهن ترین نسخه     های یافته 
شده و موجود شاهنامه هیچکدام شصت هزار بیت نیستند و ظاهرا 
اصل سروده فردوسی چیزی حدود 50 هزار بیت بود و این خود از 
مبهمات شاهنامه شناسی است که چرا فردوسی حدود 50 هزار بیت 
اثر خود را به طور کلی و تقریبی شصت هزار بیت گفته است. در 
هر حال همین تلقی سنتی هم عاملی بوده که کاتبان و خوانندگان 
که طبعا نسخه     های آنان کمتر از شصت هزار بیت بود با افزودن 
ابیاتی کار خود را به این رقم نزدیک کنند. معروف ترین مثال آن 
هم مستوفی در قرن هشتم است که به تصریح گفته نسخه هایی که 
در اختیار داشتم شصت هزار بیت نبود و من کوشیدم که شصت هزار 

بیت را تکمیل کنم. 
3: یک خواست و پسند سنتی در آیین شاهنامنه خوانی ایرانی ست 
که گذشتگان ما دوست می داشتند و حتی معتقد بودند که بیشتر 
باید در مجموعه ای  پهلوانی منظوم  و  روایات ملی  یا حتی همه 
واحد به نام شاهنامه و اثر شاعر شاخصی به نام فردوسی باشد، 
تحت تاثیر همین تلقی ست که قدما، بیت ها و حتی داستان های 
معروف، بعضا از منظومه های مشهور که سرایندگان آنان نیز معروف 
هستند را در نسخه های خود وارد می کردند تا مجموعه ای برای 
روایات ملی داشته باشیم. در نتیجه نه تنها شمار ابیات شاهنامه در 
برخی نسخ به شصت هزار بیت رسیده، که حتی در برخی کتابخانه ها 
دست نویس هایی با رقم صد و صد و چند هزار بیت هم از شاهنامه 

فردوسی در دست است.
مجموعه این ادله سه گانه باعث شده که ابیاتی در نسخ شاهنامه 
وارد شوند، که در بررسی آنان به یک نکته ظریف باید توجه داشت، 
فردوسی ست،  سروده  اصلی  سخن  با  اصلی  روایت  تفاوت  یکی 
به  که  داریم  ایرانی  سرایی  در سنت حماسه  داستان هایی  یعنی 
لحاظ قدمت شهرت و اصالت مستند هستند، اما صورت منظوم 
آن ها سروده فردوسی نیست. گاهی دیده می شود که حتی برخی 
محققان، به صرف اصالت یک داستان، مثال داستان کشته شدن 
پیل سپید به دست رستم، که به قرینه اشاره در بیت فرخی در 
عصر فردوسی هم معروف بوده است. این در حالی ست که صورت 
منظوم داستان را به نادرست از فردوسی تلقی می کنند، در حالی که 
روایت اصلی با سروده اصیل فردوسی متفاوت است. دیگری ادبیت 
و زیبایی معدودی از این ابیات الحاقی است. چون سرایندگان این 
ابیات بعضا یا کاتبانی خوش ذوق بودند، یا شاهنامه خوان و به دلیل 
ممارست در کتابت و خواندن شاهنامه، ذوق و ذهنی پرورده یافته 
بودند که در صورت لزوم می توانستند بیت یا حتی ابیاتی نزدیک 
به سخن فردوسی به نظم بکشند. در نتیجه اگر ما ظوابط، علمی 
و انتقادی تصحیح متن را نادیده بگیریم و فقط به صرف ادبیت و 

زیبایی سخن، داوری کنیم، شاید بعضی از این ابیات برافزوده، به 
نادرست به نام فردوسی تلقی شود.

»چنین گفت پیغمبر راستگوی.......... ز گهواره تا گور دانش بجوی«
بیت بسیار معروفی که سرلوحه بسیاری دانشگاه ها و مدارس است، 
اما نه تنها سروده فردوسی نیست مصرع دوم ان را شخصی به نام 
فخراالسالم ذاکری در سال 1315 هجری قمری به نظم در آورده 

است و سراینده مصرع اول هم هنوز مشخص نیست. 
یا بیت معروف 

»چو ایران بناشد، تن من مباد............برین بوم و بر زنده یک تن 
مباد«

این بیت هم از فردوسی نیست بلکه حاصل تصرف در مصراعی از 
فردوسی در داستان رستم و سهراب به اضافه افزودن مصراعی دیگر 
است. در داستان رستم سهراب، هنگامی که هجیر به دست سهراب 
گرفتار شده است، و سهراب به اصرار خواستار اینست که او پدر را 

به وی بشناساند، هجیر در جایی می گوید:
»تو گودرز و هفتاد پور ُگزین

 همه پهلوانان با آفرین
نباشد به ایران، تن من مباد

 چنین دارم از موبد پاک یاد«
بیت »چو ایران نباشد تن من مباد« به این بیت اضافه شده است.

یا بیت معروفی که می گوید که 
»رستم یلی بود در سیستان

منش کرده ام رستم داستان«
این بیت در هیچ یک از نسخه     های کهن معتبر، نسخه     های متاخر 
و حتی چاپ     های غیر علمی و نامعتبر شاهنامه نیست، بلکه مربوط 
به طومارهای نقالی و مجالس نقل و داستان گویی شفاهی شاهنامه 

است. 
کهن ترین ماخذ مکتوبی که این بیت را یافتم در نسخه طومار جامعه 
نقاالن معروف به هفت لشگر است که در سال 1292 هجری قمری 
نوشته شده و که البته در آنجا نیز به نام فردوسی ذکر نشده است. 

اما به علت موضوعش منسوب به فردوسی شده است.
شاید برای شما عجیب باشد اما این بیت: 

»بسی رنج بردن در این سال سی
 عجم زنده کردم بدین پارسی« 

نیز فقط در چهار نسخه از 15 نسخه مبنای تصحیح استاد خالقی 
مطلق وجود دارد، آن هم در نسخه های متعلق به قرون 8 و 9 
هجری. ولی در دوازده نسخه به عالوه نسخه »سن ژوزف« بیروت 

وجود ندارد.
همچنین آن بیت گزاینده: 

»زن و اژدها هردو در خاک به
 جهان پاک از این هردو ناپاک به«

 نیز اصال در نسخه     های شاهنامه وجود ندارد و به هیچ وجه سروده 
فردوسی نیست. فقط در بعضی دست نویس متاخر و چاپ     های غیر 
متعبر به هنگام عبور سیاوش از آتش آزمون اضافه شده و کهن ترین 
جایی که این بیت را یافتم، در یکی از دست نویس های گرشاسپ 
نامه اسدی توسی به تاریخ 8۶0 هجری قمری است که در آنجا نیز 
مرحوم استاد یغمایی، مصحح متن نیز این بیت را الحاقی تشخیص 
داده اند. اما این بیت از قرن نهم به بعد زبانزد شده و متاسفانه به 
رغم اینکه استاد خطیبی و خود بنده به الحاقی بودن این بیت اشاره 
کردیم، باز می بینیم که در برخی سخنرانی ها و متون تحقیقی به 

این بیت استناد می شود.
شاهنامه  و  دوستان  شاهنامه  تا  برد  زمان خواهد  سال های سال 
خوانان ما عادت های سنتی ذهن و زبان خود را کنار بگذارند و میان 
فردوسی واقعی و فردوسی ساختگی، فرق قائل شوند. در نتیجه 
هنوز هم خواهیم شنید که کسانی برای نشان دادن رنج فردوسی 
همچنان بیت بسی رنج بردم در این سال سی را خواهند خواند و 
کوته نظران زن ستیز و فمنیست های مردگریز با هیاهوی بسیار اما 
از برای هیچ، هر یک از منظر خود بیت زن و اژدها را خواهند خواند.

اما باید توجه داشت که این بیت ها قطعا و یقینا سروده فردوسی 
نیست و اگر در جایی برای نقل یا نقد نکته ای از فرهنگ ایران بدان 

استناد شود، نباید به نام فردوسی و شاهنامه باشد. 

فردوسی راستین و فردوسی ساختگی
جستاری درباره ابیات الحاقی به شاهنامه 

Iranshahr
ایران شهر

کتاب »کاغذهای اسالمی بررسی یکی از صنایع باستانی« دربرگیرنده تاریخچه کاغذسازی اسالمی، ماهیت و تولید 
کاغذ، مشخصه کیفی کاغذ اسالمی و تحلیل کاغذهای ایرانی، سوری و مصری است. انتشارات سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران کتاب »کاغذهای اسالمی بررسی یکی از صنایع باستانی« نوشته هلن الودی با ترجمه زهرا 

ضرغامی را چاپ و روانه بازار نشر کرد.
کتاب »کاغذهای اسالمی بررسی یکی از صنایع باستانی« نوشته هلن الودی، پژوهشی بر آثار دان بیکر مرمتگر کاغذ، 
نسخ خطی و آثار هنری جهان اسالم است. این نسخه شناس در طول سال ها فعالیت خود روی نسخ و کاغذهایی که 
آثار بر آن کتابت شده به تفاوت های وجودی بین کاغذها در دوره های مختلف که در مناطق متفاوت تولید می شد، 
آگاهی و اشراف داشت. در این کتاب جدول مقایسه ای کاغذهای ایرانی، سوری و مصری براساس ویژگی های تعیین 
شده در بازه زمانی قرن ششم تا قرن دوازدهم هجری تدوین شده است که به پژوهشگران کمک می کند در کوتاه ترین 
زمان به اطالعاتی درباره کاغذهای ایران، سوری و مصری دست پیدا کنند.عالقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به 

صورت غیر حضوری به فروشگاه آنالین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مراجعه کنند.

کاغذهای اسالمی 
صنعت باستانی

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 33  8 صفحه

سجاد آیدنلو

جستاری درباره ریشه نمادها و نشان پرچم  کشورهای اسالمی و غربی؛                                                 

بیرق های خانه زاد

  نمادهای فرهنگی هر گروه جمعی بازتاب بخش 
بزرگی از ارزش ها و هنجارهای آن هستند که 
در شناساندن یک گروه بسیار بزرگ با معیارهای 
به  نامیده شدن  برای  فرهنگی  و  تاریخی  واقعی 
عنوان مردم یک کشور و هویت یکسان سرزمینی 
بی  تاریخ  و  ایران  دارند.  سزایی  به  نقش  آنان 
مانندش با پیشینه ای دست کم شش هزارساله 
فرهنگ  از  که  است  نمادهایی  از  بسیاری  مهد 
سراسر  به  ها  هزاره  گذر  در  پدیدآورشان  کهن 
پهنه کره خاکی راه یافته و نه تنها میان مردم 
کشورهای گوناگون پس از ایران پذیرفته و برای 
نمایش باالترین ارزش هایشان به کار برده شدند 
بلکه چندیست حکومت های واحدهای سیاسی 
نوپا را نیز که در جستجوی شناسنامه یک کشور 
هیچ  از  تاریخی-فرهنگی  های  سنجه  با  واقعی 
کار ناشایستی پروا ندارند به گزافه گویی واداشته 
است. دست کم چهار نماد بنیادین از دل فرهنگ 
به جهان  ایران در هزاران سال گذشته  تاریخ  و 
امروز رسیده اند که چلیپا یا گردون مهر، عقاب 
یا شاهین )شهباز(، کمان ماه همراه با ستاره یا 
به تنهایی و خورشید و شیر می باشند. سخن از 
چلیپا و خورشید و شیر در اینجا نمی گنجد و 
انگیزه اصلی یادداشت هم نیستند. برای آشنایی 
بیشتر با این نشان ها دوکتاب ارزشمند زنده یاد 
ا... بختورتاش به نام های  سرلشکر دکتر نصرت 
مهر  گردونه  یا  خورشید  گردونه  رازآمیز:  نشان 
چاپ انتشارات آرتامیس و تاریخ پرچم ایران همراه 
کتاب شناسی پربار آن از انتشارات بهجت بسیار 
سودمند هستند. یکی از نخستین نشان ها و شاید 
نخستین نشان عقاب جهان در یک پرچم بر فراز 
همسانی  که  است  شهداد  درفش  برنزی  دسته 
این  دارد.  کاویانی  درفش  با  ناشدنی  انکار  هایی 
لوح فلزی 23 در 23 سانتیمتر در کاوش های سال 
از درون یک   1350 به سرپرستی علی حاکمی 
قبر در گورستان شهر شهداد کرمان به دست آمد 
و نشان می دهد هنگامی که جهانیان برای خود 
نامی نداشته اند ما پرچمی داشته ایم که نمایانگر 
هویت و فرهنگمان بوده و نقش و نگارهای روی 
انسان، طبیعت و حیات وحش  از احترام به  آن 
و فراوانی و برکت سخن می گفته است. عقاب 
یا دسته درفش در دوره هخامنشی  میله  باالی 
نیز بر فراز بوده است. یك كاشی مربع الجوردی 
از دوران پرشكوه هخامنشی كه در سال 132۷ 
شد  پیدا  تخت جمشید  آپادانای  كاخ  از  شمسی 
دارای نقش شاهین است. گزنفون در كوروشنامه 
با  می نویسد: درفش كوروش شاهینی بود زرین 

بالهای گشاده كه بر نیزه بلندی برافراشته بودند. 
درفش پادشاهان ایران هنوز هم بدین گونه است. 
ابوریحان بیرونی در كتاب التفهیم و حكیم مؤمن 
تنكابنی در كتاب تحفه المومنین یادآور شده اند كه 
عقاب زرین علم )پرچم( ایران بوده است و روزگار 
هخامنشیان بر سر لشكریان شاهین شهپر گشوده 
در سر نیزه بلندی برافراشته به هم نمودار بود. 
عقاب را رومیان از ایرانیان تقلید کردند. محمدعلی 
اسالمی ندوشن با احتیاط در این باره می نویسد: 
شاید کمی شگفت انگیز بنماید اگر بگوییم که 
ارتباطی میان نبرد داستانی تروا و جنگ ایران و 
یونان برقرار است، ولی هست1. این ادعا را نه تنها 
نماد عقاب بلکه مهمتر از آن ارتباط زبانی التینی 
زبان های اروپا به ویژه ایتالیا و فرانسه با فارسی 
پهلوی و یا کردی به عنوان یکی از زبان های مادی 
می تواند ثابت کند. با این تحلیل دیگر چندان جای 
شگفتی ندارد که کراسوس با پرچم عقاب کوروش 
و داریوش به جنگ ایران آمد و همراه پسر و بیشتر 
سپاهیانش کشته شد. در سده بیستم آلمانی ها و 
اتریشی ها عقاب را به عنوان نشان ویژه کشور خود 
برگزیدند و روسیه هم عقاب دو سر را نماد ملی 
خود کرده است. همچنین افزون بر نشان عقاب 
ملی آمریکا در باالی دسته هایی که پرچم آمریکا 
بر آن ها سوار می شود هم نمونه برداری از عقاب 
شهداد آشکارا به چشم می خورد. اما انگیزه این 
یادداشت یادآوری ریشه استوارترین نشان پرچم 
های واحدهای سیاسی پیرامون ایران اسالمی به 
عنوان نمونه ای از وابستگی های بیشمار فرهنگی 
گنجایش  از  فراتر  از چندگاه  هر  که  هاست  آن 
خود پیش رفته و به خاک سرزمین مادری که تا 
کم تر از یک سده گذشته جزئی از آن بوده اند و 
اکنون نیز بدون پیوندهای ناگسستنی فرهنگی با 
ریشه خود به قدر بال یک مگس هویت نخواهند 
داشت چشم طمع می دوزند. کمان ماه تنها یا با 
یک ستاره و یا چند ستاره به شکل های گوناگون 
که پرچم کشورهای زیادی در جهان را آراسته و 
چند واحد سیاسی نوظهور منطقه نیز در این شمار 
هستند از بیخ و بن ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران 

دارد.
  به گواهی آثار و سکه های تاریخی به خوبی می 
دانیم که ماه و کمان ماه در ایران به گونه نقش 
یا  و  گوشواره  همچون  زینتی  ابزار  یا  ها  درفش 
آرایه های دیگری به کار می رفته است. در آثار 
بازمانده از آیین مهر و مهریان و نیز بر سکه های 
اشکانیان کمان ماه و ستاره فراوان یافت می گردد. 
بر پیشانی تاق بستان در میان دو فرشته و بر تاج 
شاهان ساسانی و تندیس ها و سنگ نگاره ها و 
سکه هایشان کمان و گاهی شاخ که خود نماد ماه 
و قدرت است نقش کرده اند. ابودلف به سال 341 
هجری در سفرنامه خود هنگام گزارش درباره شهر 
شیز از آتشکده بزرگ و پر ارج آن یاد می کندکه 

زرتشتیان از آنجا آتش به خاور و باختر می برند 
و بر باالی آن آتشکده هاللی از نقره نهاده شده 
است. این آتشکده را ذکریا قزوینی در آثار البالد و 
اخبارالعباد و یاقوت حموی در معجم البدان نیز نام 

برده اند و از هالل ماه آن گفتگو کرده اند.
  حمزه بن الحسن اصفهانی که یاقوت در معجم 
الموّرخین می خواند در باب  امام  البلدان وی را 
اول از فصل چهارم کتاب خود به نام سّنی ملوک 
االرض درباره لباس رسمی بهرام هرمز آورده که 
تاج بهرام آسمان گون و دارای دو کنگره طال و ماه 
و ستاره )یا هالل( طال بوده است و بار دیگر درباره 
جامه رسمی بهرام شاپور آورده است: تاجش سبز 
رنگ بود و میان سه کنگره و یک هالل طال )یا ماه 
و ستاره طال( قرار گرفته بود و چون به بهرام بن 
مابَیَن  بهرام می رسد می گوید: وتاُجُه َعلی لَوِن السَّ
باب  َذَهِب و ِهالل َذَهب و همچنین در  َشَرَفتی 
جامه شاپور ذواالکتاف می نویسد: تاج او آسمانی 
رنگ و دور آن طال بین دو کنگره و ماه و ستاره آن 

در میان دو کنگره طال جای داشت2.
شناس  ایران  لوکونین  گریگوریویچ  والدیمیر    
باره می گوید: می توان  سرشناس روس در این 
ایزدی در سده  فّر  خاطرنشان ساخت که مظهر 
و  بود  ایران  شاهنشاه  ویژه  نشانه  میالدی  سوم 
مظهر وجود جسمانی نشانه ویژه جانشین شاهنشاه 
به شمار می آمد و ))هالل و ستاره(( نشانه ویژه 

فرمانروای )شهردار( پارس بود3.
  با فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی نماد کمان 
ماه و ستاره به جهان اسالم راه یافت و در سکه 
هایی که به نام عرب-ساسانی شناخته می شوند و 
نیز بر آثار حکومت های گوناگون ایرانی و غیرایرانی 
که آن ها هم به نام فرمانروایان ایران حکمرانی می 
کردند و نسب خود را به ایران باستان می رسانند 

نقش بست.
  پس از فتح کنستانتینوپول )قسطنطنیه( از سوی 
عثمانی ها در 1453 میالدی هالل ماه و ستاره نیز 
که از ایران به حکومت بیزانس رسیده و نقش آن 
گردیده بود نگه داشته شد. عثمانی ها شاید برای 
قدرت نمایی و پایداری یاد پیروزی خود یا به هر 
روی آن را بر مناره مسجدها و گنبدها جای دادند 
و نیز نشان یگان رزمی ینگی چری )ینی چری( 

کردند4.
باستان-محمدعلی  بستر  در  یونان  و  ایران   -1  

اسالمی ندوشن
افسر  لغت  اصالت  اثبات  در  ماهسر  رساله   -2  
اثر زنده یاد استاد حبیب ا... نوبخت، شهریور ماه 
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مقدمات حرکت اردوی عثمانی از استانبول به سوی قلمرو ایران درست از اوایل محرم 986 ق با انتقال خیمه و خرگاه اردو به اسکدار آغاز شد. 23 پیش از حرکت 
اردو، از آنجا که بنا بود با یک کشور اسالمی و ملت مسلمان جنگ صورت گیرد، شیخ االسالم شمس الدین احمد قاضی زاده، طبق سنت اسالف خویش، با صدور 

فتوا، ضمن مشروع دانستن جنگ علیه صفویان، »حکم کشندگان و کشته شدگان و نیز اسرا و اموال به غنیمت گرفته شده « را نیز روشن ساخت. به ادعای 
»یونس زیرک« در این فتوی راجع به جایز بودن جنگ با صفویان دالیل معقولی مطرح شده بود. در فرمان پادشاه نیز اموری که رعایت آنها الزامی است، برشمرده 

شده بود. فتوای او در واقع چیزی جز یک دستاویز شرعی برای نقض پیمان صلح و سرپوش مذهبی برای عوامفریبی در بین اتباع عثمانی به منظور تحریک و 
تشویق آنها به جنگ با یک کشور مسلمان نبود؛ جنگی که به مدت دوازده سال به طول انجامید.

بیا تا جهان به بد نسپریم

 شاه طهماسب بعد از نزدیک به 54 سال سلطنت، در 15 
صفر 984 ]3 خرداد 955[ درگذشت. وی در دوران سلطنت 
خود از چنان قدرت و اقتداری برخوردار بود که به تعبیر اوروج 
بیگ بیات، »بر دل ترکان ]عثمانی[ لرزه می انداخت.«2 مرگ 
این پادشاه مقتدر و فقدان یک جانشین مشخص که بالفاصله 
بعد از او زمان امور کشور را به دست گیرد، دولت صفویان را 
با بحران جانشینی که عواقب نامطلوب بسیاری در پی داشت، 
مواجه ساخت. درخصوص تعیین جانشین شاه، میان امرا، 
علما و طوایف قزلباش اختالف و دو دسته گی شدیدی بروز 
کرد. با اینکه شانس و اقبال حیدر میرزا که مورد توجه شاه 
طهماسب بود برای رسیدن به سلطنت بیشتر بود، اما افشارها 
در رقابت با طایفه استاجلو، برای به سلطنت رساندن اسماعیل 
میرزا که نزدیک به بیست سال در قلعه قهقهه محبوس بود، 
دست به تالش همه جانبه زدند. تالش های آنها در نهایت با 
حمایت پریخان خانم، دختر شاه طهماسب، به ثمر رسید و 
با قتل حیدر میرزا، اسماعیل میرزا در قزوین با عنوان شاه 
اسماعیل دوم بر تخت سلطنت نشست. اعمال و رفتاری که 
این پادشاه در طول دوران کوتاه 15 ماهه سلطنت )985-

984 ق( ]95۶-955 خ[ انجام داد، به خوبی نشان داد که 
وی بدترین گزینه ممکن برای در دست گرفتن زمان سلطنت 

صفویان بوده است.
شاه اسماعیل دوم در طول دوران 15 ماهه سلطنت خود در 
اثر اقدامات و اعمال سوء و نسنجیده، تا حد زیادی از اقتدار 
پیش  از  بیش  طمع ورزی  موجب  و  کاست  صفوی  دولت 
دشمنان خارجی به ویژه دولت عثمانی شد. »نصراهلل فلسفی« 
در یک ارزیابی دقیق از دوران سلطنت او می نویسد: »مرگ 
شاه طهماسب اول و اختالفاتی که بعد از آن پادشاه میان 
سرداران قزلباش بر سر سلطنت ایران ظهور کرد، مایه ضعف 
دولت و سرکشی حکام و طوائف و اقوامی که در اطاعت دولت 
صفوی به سر می بردند گردید. در این اختالفات بسیاری از 
سرداران مجرب و با کفایت ایران نیز کشته شدند و کارها در 
زمان شاه اسماعیل دوم به دست جوانان بی تجربه و نورسیده 
و خودرأی افتاد. امور لشکری مختل و اتحاد و اتفای که در 
عهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب میان طوائف قزلباش 
به خصوص در برابر دشمنان خارجی وجود داشت، به نفاق و 

دشمنی و رقابت مبدل گشت...«3
شاه اسماعیل دوم در اثر سوءاعمالی که در پیش گرفته بود، 
موجب نفرت و انزجار بسیاری گردید. به همین علت، توطئه 
قتل او چیده شد و وی در 13 رمضان 985 ]13 آذر 95۶[ 
در اثر مصرف مواد افیونی آلوده درگذشت. به گفته »اسکندر 
بیگ«، »اکثر مردم ]که[ به جهت سوء اعمال اسمعیل میرزا 
احوال  پریشان  و  خاطر  »آزرده  او  مرگ  از  بودند،«  آزرده 
از میان معدود  از مرگ شاه اسمعیل دوم،  نشدند«4 پس 
شاهزادگان باقی مانده، سلطان محمد میرزا مشهور به خدابنده، 
که نابینا، ناتوان و ضعیف احوال بود، به سلطنت انتخاب شد. 
انتخاب او نیز همچون انتخاب اسماعیل میرزا بدترین گزینه 
ممکن برای پادشاهی ایران بود. به سلطنت رسیدن او حتی 
برای توده عوام نیز جای سؤال داشت و قابل پذیرش نبود. 
»اسکندر بیگ«، که انتخاب او را »تقدیر ازلی« می داند، در 

توجیه سلطنت او و اثبات نادانی مردم می نویسد:5
منشور  تشاء  الملک من  تؤتی  رفیع االرکان  دیوان  از  همانا 
سلطنت و پادشاهی باسم او مرقوم گردیده جمعی از مردم 
کوتاه اندیش که دیده بصیرتشان از مشاهده تقدیرات ازلی 
پوشیده بود، اظهار نمودند که او را ضعف باصره هست، چگونه 
از عهده امر خطیر سلطنت که در انتظام امور لشکر و مملکت 
از دیدن چاره نیست بیرون می تواند آمد. یکی پسر نامدار به 

پادشاهی باید گزید...
 انتخاب نادرست خدابنده به زمام سلطنت در حدود یک دهه 
زمامداری او )99۶-985 ق( ]9۶۷-95۶ خ[ دولت صفویان را 
با بحران های داخلی و خارجی زیادی مواج ساخت. در هفده 
ماهه نخست سلطنت، همسر خدابنده، به جهت برخورداری 
می پرداخت.  امور  فتق  و  رتق  به  کامل،  اقتدار  و  قدرت  از 
سرکشی های او سران قزلباش را وادار به حذف او از صحنه 
قدرت کرد. بعد از قتل مهدعلیا، اختیار امور کشور به دست 
کشندگان او میرزا سلمان وزیر افتاد.۶ آنها هر چند پیمان 
دوستی بسته بودند اما دیری نگذشت که نفاق و شقاق مابین 
طوایف قزلباش، قدرت و اقتدار صفویان را با ضعف و زوال 

مواجه ساخت.
»نصراهلل فلسفی« در یک ارزیابی اجمالی از دوران سلطنت 

شاه محمد خدابنده می نویسد:۷
به علت بی کفایتی و سست رأیی و سیاست تردیدآمیز و مالیم 
این پادشاه که در آغاز کار به طور کامل مطیع احکام زن خود 
و پس از قتل وی بازیچه دست میرزا سلمان وزیر و جمعی 
از رؤسای قزلباش بود، کار اختالل و بی نظمی امور کشور 
و طغیان و سرکشی طوائف و اقوام تابع ایران، باال گرفت و 
طولی نکشید که دولت مرکزی با جنگ های داخلی و تجاوزات 

دشمنان خارجی روبرو گردید.

وی در جای دیگر راجع به تأثیر اختالف و دودستگی سران 
قزلباش و سرکشی و نافرمانی حکام والیات و تضعیف قدرت 
نظامی کشور که به تجاوز دشمنان خارجی منجر گشت، 

می نویسد:8
 حکام معزول والیات که نمی خواستند دست از حکمروایی 
خود بردارند، به مخالفت و طغیان برخاستند و در هر گوشه 
لوای سرکشی برافراشته شد. در اندک زمان کار عصیان و 
اختالف سران قزلباش به آنجا رسید که دست تسلط حکومت 
مرکزی از والیات کوتاه گشت و چون خبر ضعف و اختالل 
سلطنت صفوی انتشار یافت، دشمنان بیگانه ایران هم که 
در زمان شاه طهماسب از بیم  قدرت وی یارای خودنمایی 
نداشتند، موقع را برای انجام مقاصد دیرینه خویش مناسب 

یافتند و از مغرب و مشرق به خاک ایران تجاوز کردند.
بنابراین، استقرار خدابنده بر تخت سلطنت، نه تنها به پایان 
شاه  درگذشت  زمان  از  که  ایران  احوال«  »اختالل  یافتن 
طهماسب شروع شده بود، منجر نشد، بلکه موجب تشدید 
هر چه بیشتر آن نیز گردید. برخی از عشایر و طوایف کرد 
مرزنشین و نیز شماری از سرکشان والیات قفقاز، نظیر شروان، 
با سوءاستفاده از اغتشاش و هرج و مرج داخلی ایران، از اوامر و 
دستورات دولت مرکزی سر پیچیده،  دولت عثمانی را در حمله 

به قلمرو ایران ترغیب و تشویق کردند.
»اسکندر بیگ« در اثر خود به خوبی به توصیف نحوه تمرد 

طوایف کرد پرداخته است.9 وی اشاره می کند که چون:10
روم  نمی کردند که سلطان  قزلباش هیچگاه گمان  غازیان 
درصدد نقض پیمان صلح و دوستی برآید، از طریق حزم  و 
احتیاط فارغ البال نشسته بودند، اما چون دانستند که طوایف 
اکراد جمعیاً طریق عصیان و طغیان پیش گرفته به اتفاق 
رومیه به قصد استیصال قزلباش آمده اند، دست از جان شیرین 

شسته، به مدافعه مشغول گشتند.
»اسکندر بیگ«، اختالل اوضاع داخلی ایران11 در عهده شاه 
اسمعیل و شاه محمد خدابنده را مسبب عصیان و طغیان 
مشوق  و  محرک  خود  که  قفقاز  و  آذربایجان  سرکشان 
دولتمردان عثمانی برای حمله به ایران بودند، و دولت عثمانی 
علیه  آغازگر جنگ  و  فیمابین  پیمان صلح  نقض کننده  را 
ایران می داند. وی در بیان نوع واکنش دولت ایران نسبت 
به لشکرکشی عثمانی به دو نکته اشاره می کند: یکی آن که 
قزلباشان خطه آذربایجان در برابر تعدیات خسروپاشا دست به 
مدافعه زدند و دیگر آن که »امرا و ارکان دولت« بعد از آگاهی 

از تدارک حمله و هجوم همه جانبه دولت عثمانی:12
مکتوب محبت  رفع حجت  به جهت  دیدند  آن  در  صالح 
اسلوب به خدمت خواندگار فرستاده از سبب نقض عهد و 
پیمان و جرأت و دلیری حکام سرحد که در این مواد نمودند 
استفسار نمایند. حسب الصالح امراء کتابت دوستانه مشعر بر 
استحکام بنان مصالحه که از این طرف مدعی و مسلوک است 
به حضرت خواندگار روم نوشته مصحوب ولی بیک استاجلو 
مالزم محمدی خان تخماق فرستادند ]البته[ حکام و پاشایان 

سرحد او را توقف فرموده، نگذاشتند که به استانبول رود.
»قاضی احمد قمی« نیز در شرح وقوع جنگ میان ایران و 
عثمانی در سال 98۶ ق. با بیان اینکه »خواندگار ]روم[ را 
آرزوی تسخیر مملکت آذربایجان و شیروان و گرجستان در 
دماغ او جای گرفته بود، سلطان مراد خان را نقض کننده عهد 
و پیمان فیمابین دو دولت دانسته است.13 او نیز همچون 
»اسکندر بیگ« معتقد است که بروز اختالل و اغتشاش داخلی 
در ایران که ارکان قدرت دولت صفویان را با تزلزل مواجه 
ساخت، موجب شد که سرکشان مناطق سرحدی به ویژه در 

شروان فرصت عرض اندام بیابند و چون 
خود قاد به مقابله با قزلباشان نبودند، دست 
کمک به سوی هم کیشان سنی مذهبی 
عثمانی دراز کنند. به گفته او، در هنگامی 
که قشون عثمانی تا قارص پیشروی کرده 
بودند، ابوبکر میرزا ولد برهان که خود را 
»وارث ملک شیروان« می دانست و از »بیم 
تیغ آبدار غازیان خونخوار فرار نموده، در 
کوهستان قمق و قیتاق به سر می برد« از 

فرصت استفاده کرده، به:14
طغیان  شیروان  اجامره  از  بعضی  اغوای 
نموده، دم از مخالفت و عصیان زده، سیصد 
او جمع  بر سر  اوباش  از  نفر  و چهارصد 
در  شیروان  ملک  حکومت  هوای  آمده، 
دماغ او جای گرفت و صفحه  ای مشتمل بر 
خلوص عقیدت و صفای طویت نزد پاشایان 

ارسال داشت.
پرداختیم که  ارائه شواهدی  به  اینجا،  تا 
همگی دال بر نقض پیمان صلح از جانب 

دولت عثمانی و حمله آن کشور به قلمرو ایران داشت. افزون 
بر مواردی که گفتیم، می توان به نقش اساسی و تعیین کننده 
وزیران و فرماندهان جاه طلب عثمانی نیز در به راه انداختن 
جنگ علیه ایران اشاره کرد. شماری از پاشایان و فرماندهان 
برجسته و صاحب نام عثمانی، نظیر مصطفی پاشا، سنان 
پاشا و عثمان پاشا15 که هر یک در لشکرکشی های عصر 
سلطان سلیمان مصدر فتوحات بزرگی همانند فتح قبرس و 
یمن شده بودند، بنا به روحیه جاه طلبی و جنگ طلی که 

داشتند، صلح و آرامش سال های نخست حکومت سلطان مراد 
سوم را برنمی تافتند و از این رو در کمین فرصتی بودند تا بار 
دیگر مصدر فتوحات تازه ای شوند. این فرصت با درگذشت 
شاه طهماسب و بروز اختالل و اغتشاش در ایران برای آنها 
فراهم شد. به اعتقاد »اوروج بیگ بیات« »چون دیگر نام شاه 
طهماسب بزرگ که به دل ترکان لرزه می انداخت بر سر زبان ها 
نبود، سلطان مراد از فرصت بهره مند شد و در حالی که ایران 
در جنگ خانگی می سوخت، پس از مشاورات بسیار، مصطفی 
پاشان را به سرکردگی سپاه خویش مامور 

اجرای این تهاجم کرد.«1۶
سلطان مراد و پاشایان او برخالف صدراعظم 
صوقللی محمد پاشا که در جناح مخالف و 
مقابل آنان قرار داشت، هدف مشترکی را 
دنبال می کردند. سلطان مراد که تنها چهار 
سال از آغاز سلطنتش می گذشت به پیروی 
خود،  اسالف  کشورگشایی  سیاست  از 
شخصاً از انگیزه های کافی برای گام نهادن 
در راه سالطین قبلی عثمانی، برخوردار بود. 

به تعبیر »روضه الصفا«:1۷
از آنجا که در دولت علیه عثمانیه سلطانی 
که بلدی نگشاید و چیزی بر روم نیفزاید 
امرای  احوال  اختالل  از  لهذا  نبود  معتبر 
ایران مستحضر شده به مالحظه ارتفاع نام 
از مصالحه نامچه آبای عظام چشم پوشیده 
مصطفی پاشا را که امیری محیل و جسور و 
متهور بود مامور به تسخیر شیروان و ایران 
و تمامت آذربایجان بلکه تخلیص کل ایران 

فرمود.
سیاسی  هدف  کشورگشایی،  انگیزه  بر  عالوه  مراد  سلطان 
داخلی مهم دیگری را نیز دنبال می کرد و آن تضعیف موقعیت 
صدراعظم قدرتمند خود و حذف او از صحنه سیاست عثمانی 
بود؛ کاری که در نهایت با قتل این صدراعظم که از زمان 
سلطان سلیمان و سلطان سلیم دوم سکان اداره امپراتوری 

عثمانی را بر عهده داشت، عملی شد.
صوقللی محمد پاشا، صدراعظم ۷2 ساله عثمانی،18 که بهتر 

از سلطان تازه به سلطنت رسیده و پاشایان جاه طلب نسبت به 
مصالح و منافع امپراتوری عثمانی آگاه و به مخاطرات جنگ با 
ایران به خوبی واقف بود، درست از زمانی که پاشایان شروع به 
نواختن طبل جنگ علیه ایران کردند، ضمن مخالفت جدی 
با آنان، سلطان عثمانی را از عواقب شوم بروز چنین جنگی 
مطلع ساخت. »اوزون چارشلی« به نقل از »تاریخ پچوی« 
اظهار می کند که صوقللی محمد پاشا مشکالت جنگ با ایران 
را بارها به عرض شاه رسانید. استدالل های او در مخالفت با 

جنگ علیه ایران از این قرار بود:19
 نخست اینکه غالمان ]منظور سربازان[ جری می شوند و 
به حقوق و مخارج آنان افزوده می گردد. رعایا )یعنی مردم 
دهات( هم از سنگینی بار مالیات ها و هم از تجاوز سربازان 
پایمال می شوند. حتی اگر ایران تصرف شود مردمش نخواهند 
پذیرفت که جزء رعایای ما شوند. عایدات جامعه از شهرها 
کفاف مصارف جنگ را نخواهند داد. جد اعالیمان حضرت 
سلطان سلیمان چه مرارت هایی کشید و تا زمانی که فیمابین 
صلح برقرار شد، چه زهرها چشید و چه مرارت ها به جان 
خرید. کسانی که چنین جنگی را تلقین و تکلیف می کنند، 

کسانی  اند که معنی جنگ با عجم را نمی دانند.
»چارشلی« در جای دیگر استدالل دیگری از صوقللی پاشا 
آورده که در ضمن آن، وی به معلوم و مشخص بودن حد 
و حدود مرزی دو کشور تأکید دارد. وی می نویسد: »صوقللی 
محمد پاشا با عنوان کردن اینکه دولت عثمانی مرز طبیعی 
خود را با ایران به دست آورده است و صالح نیست خود را 
بیهوده با ماجرایی تازه درگیر سازد و اگر چنانکه در این جنگ 
موقعیت هایی نیز به دست آورد موقتی و گذرا خواهد بود، 
درصدد جلوگیری از بروز این فاجعه برآمد ولی به سبب از 

دست دادن نفوذ و قدرت پیشین، موفق نشد.«20
»هامر پورگشتال« و »اوزون چارشلی«، هر دو بر این نظر 
هستند که پاشایان و وزیران عثمانی، بنا به روحیه و امیال 
به مخالفت های صریح و سخت  جاه طلبانه ای که داشتند، 
صدراعظم صوقللی محمد پاشا وقعی نگذاشته، در نهایت با 
آغاز جنگ علیه ایران، خود، سرداری و سرعسکری لشکریان 

عثمانی را بر عهده گرفتند. »پورگشتال« می نویسد:21
صدراعظم صوقللی از اقدام به این جنگ مانند یورش به جزیره 

تبریز چو کربال شــــد از شیون و شین

سرنوشت فرقه ها

»مدت ها روستای ما شاهد عبور و مرور دسته پیاده نظام و سواره نظام بود؛ 
سربازان روسی از باکو تا ارسباران و تبریز را طی می کردند؛ تااینکه روزی 
خبر رسید فرقه به روستاها هجوم آورده است«؛ کلثوم اهل روستای 
نقاره کوب اهر از دوران جوانی  اش این گونه برای نوه هایش تعریف کرده 
فرقه دموکرات  از ترس سربازان  و  بود  تازه عروس  زمانی که  است؛ 
آذربایجان در روستای آبادشان جایی برای ماندن نداشتند و چشم انتظار 
شوهر فراری اش بود در آن سرمای زمستان. هنوز هم بسیاری از افراد 

پا به سن گذاشته استان آذربایجان شرقی آن روزها را به خاطر دارند.
 9 روز مانده به زمستان 1324 )21 آذر( حکومت دموکرات آذربایجان 
تأسیس شد. جعفر پیشه وری بنیان های این فرقه را به همراه سه نفر از 
دوستان که پیشتر در حزب کمونیست فعال بودند، یعنی علی شبستری، 
دکتر سالم اهلل جاوید و جعفر کاویان در تبریز پایه گذاری کرد. رهبر 
فرقه  وعده داد موفقیت محمد خیابانی را تکرار خواهد کرد اما سقوطش 
را نه؛ ولی در نهایت خود یکسال پس از اعالم حکومت خودمختار در 
آذربایجان، ناگزیر فرار کرد. پیشه وری، بیست ویکم آذر 1325، به جای 
برگزاری جشن اولین سالگرد خودمختاری آذربایجان، با ورود قوای 

ارتش ایران به تبریز، با رؤیایش وداع کرد و بخت از فرقه  روی برگرداند.
سال 1324 برای جهان و ایران سالی مهم بود. یازدهم شهریورماه جنگ 
جهانی دوم به پایان رسید و متفقین متعهد شده بودند ظرف شش 
ماه قوای خود را از ایران خارج کنند اما دولت شوروی نمی خواست 
چنین کند؛ آنها به دنبال امتیاز نفت شمال بودند. در واقع تأسیس 
یکباره حزب دموکرات آذربایجان و ادغام حزب توده آذربایجان دراین 
تشکیالت فشاری بود به دولت ایران برای تسلیم شدن در برابر باجگیری 
شوروی. آن زمان محسن صدر نخست وزیر بود و دولت ایران تأسیس 
فرقه آذربایجان را چالشی جدی نسبت به استقالل و یکپارچگی کشور 
می دانست؛ بحرانی که البته مشخص بود ریشه اصلی اش به همسایه 
شمالی باز می گردد. فشار روس ها برای امضای قرارداد امتیاز استخراج 
و بهره برداری از نفت شمال، حضور نظامی  شوروی در شهرهای شمالی 
ایران، حمایت سیاسی و نظامی آن ها از حزب توده و فرقه های کردستان 
)2 بهمن 1324 از سوی قاضی محمد تشکیل شد( و آذربایجان و 
درنهایت برنامه پیشه وری برای خودمختاری؛ دخالت مسکو در امور 
داخلی ایران را آشکارا نشان می داد و این مشکالت دلیلی شد بر سقوط 

دولت صدر.
بعد از او ابراهیم حکیمی در 29 دی ماه سال 1324 نامه ای به دبیرکل 
سازمان ملل درباره عدم خروج شوروی از ایران نوشت و خواستار پایان 
دادن به مداخالت این کشور در حاکمیت ایران شد. نامه ای که البته 
نتیجه اش چیزی جز راه اندازی جنگ تبلیغاتی علیه دولت حکیمی و 
فشار شوروی بر ایران نبود. در اعتراض به این نامه استالین در اول 
بهمن ماه 1324 سفیر خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک 
با ایران را در شرایطی که ده ها هزار سرباز روس در خاک ایران حضور 
نظامی داشتند، قطع کرد. محمد رضا شاه حکیمی را مجبور به استعفا 
کرد و در ششم بهمن احمد  قوام السلطنه نخست وزیر شد. استالین قوام را 
»سیاستمدار بزرگ شرق« نامیده بود؛ او در دور جدید نخست وزیری اش 
تلگراف هایی درباره دوستی عمیق و احترام متقابل به رهبران امریکا، 
روسیه و انگلیس مخابره کرد. قوام در 28 بهمن در جلسه علنی مجلس 
شورای ملی خبر سفر قریب الوقوع خود به مسکو را به اطالع نمایندگان 
رساند و فردای   همان روز با یک هواپیمای روسی اعزامی از شوروی در 
رأس یک هیأت 12 نفره تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. در سفر 
قوام و مذاکرات صورت گرفته مقرر شد شرکت مشترک بین ایران و 
روسیه تشکیل و 50 سال امتیاز نفت شمال در اختیارروسیه قرار بگیرد. 
طبق این توافقنامه در 25 سال اول سهم شوروی 51 درصد و سهم 
ایران 49 درصد بود و در نیمه دوم سهم دو کشور50 ،50 می شد. طرح 
نفتی قوام-سادچیکف در شوروی امضا شد ولی مجلس شورای ملی در 
بیست ونهم مهرماه 132۶ آن را رد کرد. البته قوام در کنار مذاکرات نفتی 
و امتیاز دادن به شوروی تالش کرد تا به نوعی حمایت های شوروی از 
فرقه های آذربایجان و کردستان را قطع کند. او به مقامات شوروی اعالم 
کرد مسأله فرقه های کردستان و آذربایجان داخلی است و ابقا یا انحالل 
احزابی که خود را دموکرات می خواندند در این دو استان ارتباطی به 

اتحاد شوروی ندارد.
سوم  و  می خورد  ورق  بسرعت  کردستان  و  آذربایجان  در  تحوالت 
اردیبهشت سال 1325 »معاهده دوستی و همکاری« بین رؤسای این 
دو فرقه به امضا رسید و طرفین از همتای خود در جمهوری آذربایجان 
شوروی یعنی میرجعفر باقروف دعوت کردند تا به مناطق خودمختار 

آنها سفر کند.
البته اوج گرفتن فعالیت های این دو فرقه همزمان با فشار انگلستان و 
امریکا به استالین برای خروج از ایران بود. در نهایت با خروج نظامیان 
روس از شمال ایران، محمدرضاشاه در 21 آذر 1325 دستور حرکت 
ارتش به استان های کردستان و آذربایجان را صادر کرد. روس ها از 
رهبران دو فرقه آذربایجان و کردستان خواستند در برابر حمله نظامی 
ارتش ایران مقاومت نکنند. جعفر پیشه وری از طریق مرزهای شمالی 
کشور به شوروی گریخت ولی قاضی محمد مقاومت و رو در رویی با 

ارتش را انتخاب کرد.
در درگیری ارتش و اعضا و هواداران مسلح وابسته به فرقه آذربایجان 
صد ها نفر از طرفین کشته یا مجروح شدند و تعداد زیادی از نیروهای 
حامی فرقه نیز توسط سربازان رژیم شاه دستگیر شدند تا دولت یک ساله 
پیشه وری دولت مستعجل باشد؛ گویی تاریخ برای او تکرار شد؛ او که 

نمی خواست شکست خیابانی را تجربه کند اما فرار نصیبش شد.
 پیشه وری بعد از یک سال تأکید بر اینکه فقط دو راه پیش پایش است 
ـ »پیروزی یا مرگ« ـ در آخر در مسیر مهاجرت و تبعید پیش رفت. 
اما سرنوشت قاضی محمد رهبر فرقه کردستان با اعدام به پایان رسید. 
ارتش ایران نهایتاً در 24 آذر 1325 او و بسیاری از همرانش را دستگیر 

و در میدان مرکزی مهاباد اعدام کرد.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
تاریخHistoryسال چهارم  شماره 32  8 صفحه

پانزدهمین شمارۀ ویژه نامۀ »زبان ها و گویش های ایرانی«، از مجموعۀ ویژه نامه های نامۀ 
فرهنگستان، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد. 

مقاله ای با عنوان »واژه ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی در زبان ترکی آذری و روستای 
اوجقاز« به قلم لیال نوری کشتکار در این شماره از ویژه نامۀ »زبان ها و گویش های ایرانی« 

درج شده است.
در این ویژه نامه مقاالت کتیبه ای در سایه  )کتیبۀ نویافتۀ هخامنشی موسوم به DNf( / به قلم 
سهیل دلشاد،  مجتبی دورودی و جمله های مرکب همپایگی و جمله های مرکب وابستگی 
در زبان ختنی از مهشید میرفخرایی، ماندانا طائبی و بررسی ساختار جملۀ پایانی متن های 
کتاب نهم دینکرد از پورچیستا گشتاسبی اردکانی و انگارۀ آفرینش گیاه از گاو یکتاآفریده در 

بندهشن و پیوند آن با ایزدبانو از لیال عسگری را می خوانید.
معرفی دست نویس بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کریم به قلم محسن صادقی، علی محمد 

پشتدار و بررسی ساخت فعل ماضی در گویش سه قلعه و مقایسۀ آن با فارسی میانه از عباس 
ریاحی و پیشوند فعلِی bI- با معنایی واژگانی و کهن در گویش َکهَکدانی به قلم مهدی 
احمدی و گیلکی: زبانی در معرض خطر از مریم سادات فیاضی و نظام مطابقه در زبان زازاکی 
از عبدالرحمن صادقی، محمدمهدی اسماعیلی و بررسی حالت های دستوری در گونۀ زبانی 
براهویِی رودبار جنوب از فاطمه شیبانی فرد و واژه ها و اصطالحات مربوط به خوراکی ها در 
گویش دشستانی از حمکت ملک زاده، میرجالل الدین کزازی از دیگر مقاالت این ویژه نامه 

است.
»تازه های نشر« و »اخبار« دیگر بخش های این شماره از ویژه نامۀ زبان ها و گویش های ایرانی 

هستند.
برای دریافت رایگان متن کامل شمارۀ 15 ویژه نامۀ زبان ها و گویش های ایرانی می توانید به 

تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه کنید.

ویژه نامۀ 
زبان ها و گویش های ایرانی

دکتر نصراهلل صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اشغال و قتل عام تبریــــــــز توسط ترکان عثمانی؛ 

لیال ابراهیمیان

طراحی کمیاب از یک جهانگرد اروپایی که شاهد آزادی تبریز در ۲۱ اکتبر ۱۶۰۳ )۲۹ مهر ۹۸۲ خورشیدی( بود. مردم تبریز به ارتش شاه 
عباس خوشامد می گویند. به دست مردم تبریز عده ای از نظامیان بداقبال عثمانی که شهرشان را اشغال کرده بودند، سر بریده شدند.

شاه اسماعیل 
دوم در طول 

دوران 15 ماهه 
سلطنت خود 

بر اثر اقدامات 
و اعمال سوء و 
نسنجیده، تا حد 
زیادی از اقتدار 
دولت صفوی 

کاست و موجب 
طمع ورزی بیش 
از پیش دشمنان 
خارجی به ویژه 
دولت عثمانی شد



»قاضی احمد قمی « از قتل عام هفت و هشت هزار نفر از مردم بی گناه تبریز سخن گفته است. وی می نویسد: تمامی ینی چریان خود را به کوچه ها و محله ها 
انداخته، هرکس را به نظر درآوردند به درجه شهادت رسانیده و از دیوار باغچه به خانه ها درآمده هرکس را که در نقب ها و زیرزمین ها پنهان شده بود، بیرون آورده 
به قتل رسانیدند. قریب هفت هشت هزار نفر به قتل درآورده، صد نفر از پیرزنان طعمه شمشیر ساختند و چند تن از سادات صحیح النسب و علما و صلحا در این 

قتل عام شربت شهادت چشیدند و اطفال شیرخواره را پای به شکم نهاده به عالم آخرت رسانیدند و موازی هفت هشت هزار نفر از ساده رخان مه لقا و دختران سمن 
سیما و زنان حورلقا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه خرید و فروخت نمودند. مجمالً از ظهور اسالم تا غایت، این نوع قتل عامی بر زمره مومنین 

سمت ظهور نیافته بود و هیچ یک از سالطین کفر جرأت به این امر شنیع نکرده بودند که از این عثماِن )عثمان پاشا( بی ایمان نسبت به مسلمانان صادر شد...

بیا تا جهان به بد نسپریم

قبرس اکراه داشت، لیکن سنان پاشا فاتح یمن و خراب کننده 
گولت و مصطفی پاشا فاتح جزیره قبرس، سلطان را در اقدام 
به این کار محرک بودند و این هر دو وزیر از برای سرداری 
و سرعسکری این یورش طمع می  داشتند. موافق صالح و 
صوابدید صدراعظم و به جهت این که معادله و همبستگی در 
میان هر دو وزیر واقع باشد، مصطفی پاشا به سرداری سرحد 
بغداد و سنان پاشان به سرعسکری حدود ارزنه الروم معین و 

مقرر گردیدند...
پاشایان  اهداف  و  امیال  به  اشاره  نیز در  »اوزون چارشلی« 
مهم عثمانی، نظری کم و بیش مشابه »پورگشتال« دارد. وی 

می نویسد:22
بیگلر بیگی وان می دانست که باید از این آشفتگی های 
)ایران( استفاده کرد. وزیر اعظم صوقللی محمد پاشا با 
این جنگ موافق نبود، اما با از دست دادن نفوذ پیشین، 
بودند کسانی که قصد کسب شهرت در این جنگ را 
داشتند، به ویژه الالمصطفی پاشا و سنان پاشا که با 
یکدیگر دشمنی داشتند. هر یک می خواست سرداری 
جنگی که علیه ایران آغاز خواهد شد به عهده او محول 
شود. برای رضایت خاطر هر دو سردار،  سپاه ارض روم و 
اطراف آن به الالمصطقی پاشا و سرداری سپاه بغداد به 

سنان پاشا محول شد.
برمی آید،  و »چارشلی«  »پورگشتال«  گفته های  از  چنانکه 
با وجود  این پاشایان و وزیران جاه طلب عثمانی بودند که 
مخالفت های صدراعظم صوقللی محمد پاشا، سلطان مراد را 
به صدور فرمان جنگ علیه ایران ترغیب و خود، سرداری و 
سرعسکری اردوی عثمانی را بر عهده گرفتند. بنا به اظهار 
نویسنده »تاریخ عثمان پاشا« سلطان مراد با انتخاب مصطفی 
پاشا به عنوان سرعسکر، او را مامور تهیه و تدارک مقدمات 

جنگ علیه ایران کرد.
مقدمات حرکت اردوی عثمانی از استانبول به سوی قلمرو 
انتقال  با  خ[   95۷[ ق   98۶ محرم  اوایل  از  درست  ایران 
خیمه و خرگاه اردو به اسکدار )اسکودار( آغاز شد.23 پیش 
از حرکت اردو، از آنجا که بنا بود با یک کشور اسالمی و ملت 
مسلمان جنگ صورت گیرد، شیخ االسالم شمس الدین احمد 
قاضی زاده، طبق سنت اسالف خویش، با صدور فتوا، ضمن 

و  علیه صفویان، »حکم کشندگان  دانستن جنگ  مشروع 
کشته شدگان و نیز اسرا و اموال به غنیمت گرفته شده« را نیز 

روشن ساخت. به ادعای »یونس زیرک«: 24
در این فتوی راجع به جایز بودن جنگ با صفویان دالیل 
معقولی مطرح شده بود. در فرمان پادشاه نیز اموری که رعایت 

آنها الزامی است، برشمرده شده بود.
و  اهداف جاه طلبانه  و  انگیزه ها  از  اینجا  تا  توضیحی که  با 
کشورگشایانه سلطان روم و پاشایان او ارائه گردید، تردیدی در 

نامعقول و ناموجه بودن فتوای شیخ االسالم 
علیه  جنگ  دانستن  مشروع  در  عثمانی 
ایران نمی ماند. فتوای او در واقع چیزی جز 
یک دستاویز شرعی برای نقض پیمان صلح 
و سرپوش مذهبی برای عوامفریبی در بین 
اتباع عثمانی به منظور تحریک و تشویق 
آنها به جنگ با یک کشور مسلمان نبود؛ 
جنگی که به مدت دوازده سال به طول 

انجامید.
در طی این سال ها )998-98۶ ق( ]9۶9-

و  غرب  از  وسیعی  بخش های  خ[،   95۷
آذربایجان  تا  قفقاز  از  ایران  غرب  شمال 
در معرض تهاجم های مکرر قوای عثمانی 
قرار گرفت و به تصرف آن دولت درآمد. 
قوای عثمانی در بیشتر حمالت خود به 
شهرها و روستاهای ایران، با نهایت قساوت 
و بی رحمی به کشتار و قتل عام مردم ایران 
پرداختند. اوج قتل عام های آنها در سال 
993ق ]9۶4 خ[ در هنگام تصرف تبریز، 

در همین شهر صورت گرفت.
»قاضی احمد قمی« از قتل عام هفت و هشت هزار نفر از مردم 

بی گناه تبریز سخن گفته است. وی می نویسد:25
انداخته،  به کوچه ها و محل ها  را  تمامی ینی چریان خود 
هرکس را به نظر درآوردند به درجه شهادت رسانیده و از دیوار 
باغچه به خانه ها درآمده هرکس را که در نقب ها و زیرزمین ها 
پنهان شده بود، بیرون آورده به قتل رسانیدند )....( قریب هفت 
هشت هزار نفر به قتل درآورده، صد نفر از پیرزنان طعمه 

شمشیر ساختند و چند تن از سادات صحیح النسب و علما 
و صلحا در این قتل عام شربت شهادت چشیدند و اطفال 
شیرخواره را پای به شکم نهاده به عالم آخرت رسانیدند و 
موازی هفت هشت هزار نفر از ساده رخان مه لقا و دختران 
سمن سیما و زنان حورلقا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر 
نموده در میانه خرید و فروخت نمودند )...( مجمالً از ظهور 
اسالم تا غایت، این نوع قتل عامی بر زمره مومنین سمت ظهور 
نیافته بود و هیچ یک از سالطین کفر جرأت به این امر شنیع 
نکرده بودند که از این عثماِن ]عثمان پاشا[ بی ایمان نسبت به 

مسلمانان صادر شد...
این نویسنده در ادامه،  به ن قل چند بیت شعر از میرجعفر 
تبریزی درباره کشتار مزبور پرداخته که در آنها، شاعر از کشتار 

مردم در ماه مبارک رمضان، ناله و فغان سر داده است
تبریز چو کربال شد از شیون و شین

فرقی که بود همین بود در ما بین
کان بهر حسین در محرم بوده است

این در رمضان بهر محبان حسین
در آخر ماه روزه تبریز الحق

گردید چو کربال ز خون ناحق
»اسکندر بیگ ترکمان« نیز در »عالم آرای عباسی« درباره 
قتل عام مردم تبریز سخنی کم و بیش مشابه قاضی احمد 

قمی گفته است. وی می نویسد:2۶
در اثناء تعمیر قلعه، عثمان پاشان در تبریز تجویز قتل عام 
نمود... رومیان به مجرد شنیدن آن کلمه، با تیغ های کشیده به 
شهر ریخته آغاز سرافشانی نمودند... رومیه در بیرون هرکس 
را دیدند به قتل رسانیدند و شروع در خانه ها کرده به هر خانه 
راه یافتند مردان را طعمه شمشیر بال ساخته اموال و اسباب را 
نهب و غارت نمودند و بسیاری از نساء و صبیان را اسیر کردند. 

فریاد و فغان اطفال و عورات به فلک اثیر رسیده...« ]بود[.
عالوه بر مورخان ایرانی، برخی از مورخان عثمانی که بعضا 
خود نیز در هنگام تصرف تبریز حضور داشته اند، به صراحت 
به قتل عام مردم تبریز اشاره کرده اند. از جمله »حریمی« که 
رساله ای به نام »فتح تبریز« نوشته است، در دو قسمت از اثر 
خود به رفتار ددمنشانه قوای عثمانی با مردم تبریز این گونه 

سخن گفته است: عساکر:2۷
از سحرگاه دست به هجوم همه جانبه زده، اموال و اسباب و 
دارایی اهالی شهر را چنان مورد غارت و چپاول قرار دادند که 
صد مرتبه بتر از عملی که تیمور در حمله به سیواس مرتکب 

شده بود را مرتکب شدند.
او ضمن اشاره به علت خشم سپاهیان عثمانی، به صراحت از 

قتل عام مردم تبریز این گونه سخن گفته است:28
پیروزی ناچیزی که نصیب دشمن دین و گروه ضالین شد، 
موجب شادی و سرور مردم شهر تبریز گشت. آنها پس از آن، 
هرگاه عساکر روم را تنها می یافتند آنها را لخت می کردند و یا 
می کشتند. عساکر روم از این عمل به ستوه آمدند و لیکن از 
سوی حضرت سردار اجازه غارت و قتل عام مردم را نداشتند. 
اما ندایی در میان آنان پیدا شد که می گفت: عساکر روم از 
جانب رب العالمین مجاز به غارت و قتل عام مردم اند. از این 
رو عساکر از یک طرف هجوم همه جانبه آورده، زن و مرد 
بی شماری را که در شهر و در اردویشان بود، را قتل عام کرده 

و مال و منالشان را به غارت و یغما بردند.
از جمله مورخان معروف دیگر عثمانی که به واقعه تبریز به 
افندی«  سالنیکی  »مصطفی  یکی  کرده اند  اشاره  صراحت 
»سالنیکی«  است.  افندی«  پچوی  »ابراهیم  دیگری  و 

می نویسد:29
تنها  را  عساکر  هرگاه  ]تبریز[  مردم 
می دیدند، درصدد انتقام برمی آمدند. مردم 
در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند 
تا داد خود را بستانند. از این رو به خواست 
خدا، بر زبان عساکر چنین جاری شد که 
این مردمان ستیزه جو را باید قتل عا کرد و 
اال اینها نه مطیع می شوند و نه تن به قبول 
حق می دهند]...[ ناگهان یک روز آشوب و 
واویالیی به پا خواست، عامه عساکر اسالم 
سالح برگرفته و گفتند قتل عامی به پا 
]...[ نخست شهر غارت و  خواسته است 
یغما شد و همراه با نهب و غارت، قتل عام 

مردم نیز عملی شد.
»پچوی« نیز در تاریخ خود به واقعه تبریز 
وی  البته  است.  کرده  اشاره  صراحت  به 
سپاه  تیغ  دم  از  که  مردم  از  گروه هایی 
خونریز عثمانی گذشتند را به طور مشخص 

نام برده است. وی می نویسد:30
عساکر، شهر را مورد هجوم همه جانبه قرار 
داده و به مدت سه روز و سه شب عموم مردم را قتل عام« 
کردند... عساکر هر که را از »سادات«،  »بزرگان«، »تجار«، و 

»اهل صنعت و حرف« یافتند »بی رحمانه« به قتل رساندند.
بیشتر مورخان عثمانی، بعد از بیان حادثه کشتار مردم تالش 
کرده اند تا سردار عثمانی، عثمان پاشا را بی تقصیر جلوه داده، 
قتل عام را ناشی از اقدام خودسرانه عساکر قلمداد کنند؛ اما 
برای این نظر خود هیچ دلیل قابل قبولی ارائه نداده  اند. بنابراین 
می توان گفت که این قتل عام نمی توانسته بدون نظر موافق 

عثمان پاشا اتفاق افتاده باشد.
جنگ های دوازده ساله ایران و عثمانی که از دومین سال 
سلطنت شاه محمد خدابنده )98۶( ]ق/ 95۷ خ[ شروع شده 
بود، با قتل عام مردم تبریز )993( ]ق/ 9۶4 خ[ به نقطه اوج 
رسید و در سومین سال سلطنت شاه عباس، با اعزام هیأتی به 
جباب عالی و انجام گفتگوهای که به عقد معاده صلح استانبول 
منجر شد )988( ]ق/ 959 خ[، پایان یافت. به موجب این 
معاهده، قلمرو وسیعی از خاک ایران در قفقاز و غرب کشور که 
در طول سال های جنگ به تصرف قوای عثمانی درآمده بود، به 
آن کشور واگذار شد. به تعبیر »اسکندر بیگ منشی«، »شرط 
مصالحه رومیان و فرستادن شاهزاده، مناقشه نکردن ]بر سر[ 
محالی بود که به تصرف آل عثمان درآمده بود.31 شرط مزبور 
حاکی از نهایت امیال و اهداف توسعه طلبانه عثمانی در قلمرو 
خاک ایران بود؛ اهدافی که با جنگ های دوازده ساله و انعقاد 

»معاهده استانبول«- هر چند مقطعی- به آنها دست یافتند.
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تبریز چو کربال شــــد از شیون و شین

اشغال اردبیل در جنگ جهانی دوم

آگوست 1941 میالدی )سوم شهریور  سحرگاه بیست و پنجم  
1320 خورشیدی( درست 11 روز بعد از انتشار منشور آتالنتیک که 
طی آن چرچیل و روزولت، آزادی و استقالل و حق تعیین سرنوشت 
را برای تمام ملل جهان شناخته بودند، ایران که در آن زمان بی 
طرفی خود را اعالم کرده بود، از شمال و جنوب مورد تجاوز قرار 
گرفت و نیروهای شوروی و انگلستان با توسل به همان شیوه هایی 
که به دشمنان خود نسبت میدادند، به ایران حمله کردند. عملیات 
نظامی به این ترتیب آغاز شد که نیروهای شوروی مرکب از دو تیپ 
پیاده نظام و موتوری تحت فرماندهی ژنرال نوویکوف در سه ستون 

وارد خاک ایران شدند.
ستون اول از رود ارس گذشته و پس از تصرف ماکو و خوی تا ساحل 
دریاچه ارومیه پیشروی کرد و سپس متوجه رضائیه و تبریز شد و آن 
دو شهر را تسخیر نمود. ستون دوم از آستارا و کرانه دریای خزر به 

سوی اردبیل و  بندر انزلی سرازیر شد
ستون سوم از طریق بندر ترکمن وارد خاک ایران شد. این هجوم 
بدون مقدمه، اخطار یا اعالن قبلی باعث غافلگیری قوای مسلح ایران 
شد و فرصتی برای برنامه ریزی و واکنش نیافت و ارتش مدرن 
ایران که رضاشاه با صرف قریب یک سوم درآمد کشور در مدت 15 
سال سلطنتش ایجاد کرده بود، ظرف چند ساعت از هم پاشید.  در 
رابطه با اوضاع و احوال شهر اردبیل در جنگ جهانی دوم یکی از 
بهترین روایت ها متعلق است به بابا صفری )نویسنده کتاب اردبیل 
در گذرگاه تاریخ که در آن دوران از فرهنگیان شناخته شده شهر 
اردبیل بوده و بعدها هم در زمان نخست وزیری دکتر مصدق شهردار 

اردبیل میشود( است.
همچنین نگارنده از پدر بزرگ خود مرحوم عبدالحمید عمید )بیدقی( 
که در آن دوران جوانی بیست وشش ساله بوده خاطراتی شنیده 
است در مورد ورود روس ها به اردبیل و پخش اوراق چاپی توسط 
هواپیما های آن در آسمان شهر و همچنین سربازان که بیشترشان 
به منطقه نیر و صائین منتقل شدند تا شاید در آنجا بتوانند مقاومتی 
بکنند. بابا صفری آن روزها را این گونه ذکر میکند: هنوز ظهر نشده 
بود که تانک های روسی وارد شهر گردیدند و از نقاط مختلف به 
طرف سربازخانه و نیز عمارت ساالریه که محل استقرار ستاد لشکر 

بود، روی آوردند.
حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود که نیروی زمینی روس ها هم وارد 
شهر شد. عده ای از ساکنان اردبیل در خیابان ایستاده و نظاره گر آنها 
بودند، اما اضطراب در چهره تمام مردم مشاهده میشد. شب چهارم 
شهریور 1320 خورشیدی یکی از وحشتناک ترین شب های اردبیل 
بود. هوا تاریک، چراغ ها خاموش و سکوتی مطلق صحنه دردناکی به 
وجود آورده بود. شهر مسئول و نگهبانی نداشت. در کوچه ها و معابر 
جنبنده ای به چشم نمی خورد. فرمانده روس ها در باغ ملی اردبیل 
به همراه فرماندار اردبیل حاضر شد و در بیاناتی از اشغالگری نازی 
ها و ستم هایشان سخن گفت و همچنین اشاره کرد قصد جنگ با 
ایران و مردمش را ندارد. فرماندار هم که در آن ایام شخصی به نام 
حسنعلی شهروزی بود در سخنانی از کسبه و مردم خواست دکان 
های خود را باز کنند و همچنین از کارمندان دولت هم خواسته شد 
بر سر کار خود حاضر شوند. روز سوم یعنی پنجم شهریور، روس ها 
اعالنی در معابر و بازار و خیابان ها بر دیوار ها الصاق کرده بودند که 
در آن فرمانده ارتش سرخ به سربازها اخطار کرده بود سالح های 
خود را در سربازخانه به روس ها تحویل دهند و افسران ایرانی خود 
را به روس ها معرفی کنند. روس ها در آن روز ها با عجله باند موقتی 
را برای فرود هواپیما ساختند. در چند روز ابتدایی ورود روس ها راه 

های ارتباطی بسته بود.
همچنین روس ها تعدادی از افرادشان را که در سقوط هواپیما 
کشته شده بودند در کنار قبرستان معروف به پشت باغ کالنتر 
دفن کردند. در مجموع میتوان گفت اهالی اردبیل از آن روزها به 
نیکی یاد نمی کنند، البته ذکر این نکته ضروری است این یادداشت 
میتواند سرآغازی باشد برای پژوهش های بیشتردر مورد نقش مردم 
و شهر اردبیل در جنگ جهانی دوم و مقاومت هایی که در مقابل این 
متجاوزان انجام شده است و در پژوهشی گسترده میتواند به نقش 
شهرها و مقاومت آن بخصوص مردم کوچه و بازار در این جنگ عالم 

سوز بپردازد.
امید اخوی
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دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 32  8 صفحه Historyتاریخ

سومین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش های زبانی ـ  ادبی قفقاز و کاسپین با همکاری مرکز 
دائرة المعارف بزرگ اسالمی و دانشکدۀ شرق شناسی دانشگاه اسالونی منتشر شد.

فصلنامۀ پژوهش های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقاالت مرتبط با زبان ها و 
گویش های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش های ادبی این گستره که صبغۀ زبان 
شناختی داشته باشند، اختصاص یافته است. هدف از تأسیس این فصلنامه که به دو زبان 
فارسی و روسی منتشر می شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات 

انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.
این مجله به مطالعۀ پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی 
دریای کاسپین )مازندران( اختصاص یافته است. البته گسترۀ پژوهشی آن، محدود به حوضۀ 
آبریز دریای کاسپین نخواهد بود؛ چه، بر پایۀ قوانین زبان شناسی زبان های ایرانی، حوزۀ 
مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیالن و گرگان تا سمنان 

را دربر می گیرد؛ به همین سبب، کل این خّطه و تمامی جمهوری های قفقاز شمالی و جنوبی 
و مناطق شمال غرب ایران، در محدودۀ مطالعات این فصلنامه قرار می گیرد. بنابراین همۀ 
مقاالتی که با رویکرد زبان شناختی نوشته شده  باشند – اعّم از مطالعات زبان و گویش، 
پژوهش های لغوی، فولکلور، جاینام شناسی و غیره- برای چاپ در این مجله مناسب خواهد 
بود. پژوهشگران محترم می توانند برای آگاهی از شیوۀ نگارش مقاله به راهنمای نگارش 
مقاالت مراجعه نمایند. عالقه مندان می توانند متن مقاالت این شماره را از طریق پیوندهای 

زیر دریافت نمایند.
جاینام شناسی البرز مرکزی از حبیب برجیان، چرا مازندرانی ها زبان خود را »گیلکی« می 
نامند؟ از محمدصالح ذاکری، شناسه در زبان های »تاتی«، »هرزنی« و »تالشی« از جهاندوست 
سبزعلیپور، پیرامون »ببرهیرکانی« و صفت »ایرکانو« در ادب رومی به قلم ایمان منسوب 

بصیری از جمله مقاالت این شماره این نشریه است.

سومین شمارۀ پژوهش های 
زبانی ـ  ادبی قفقاز و کاسپین

اشغال و قتل عام تبریــــــــز توسط ترکان عثمانی؛ 

امید اخوی

مینیاتور فارسی - شاه عباس صفوی اثر استاد حسین بهزاد 

سلطان مراد عالوه بر 
انگیزه کشورگشایی، 
هدف سیاسی داخلی 
مهم دیگری را نیز 
دنبال می کرد و آن 
تضعیف موقعیت 

صدراعظم قدرتمند 
خود و حذف او 

از صحنه سیاست 
عثمانی بود؛ کاری 

که در نهایت با قتل 
این صدراعظم که از 
زمان سلطان سلیمان 
و سلطان سلیم دوم 

سکان اداره امپراتوری 
عثمانی را برعهده 
داشت، عملی شد.



”جمهوری آذربایجان به رغم مساحت و جمعیت کمترش، مرکز سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی ملت ترک آذربایجانی است. موقعیت بغرنج 
ژئوپلتیک جمهوری آذربایجان این کشور را وادار می سازد که در داخل و خارج منطقه به دنبال متحد باشد. در این راستا آذربایجان جنوبی 

می تواند به طور بالقوه وفادارترین و قوی ترین متحد ما در آینده ی نزدیک باشد. ایده ی آذربایجان متحد در جمهوری آذربایجان دارای محبوبیت 
بسیار است“.

چنین بود آیین و این بود راه

بجای  اما  باکوست.  اطراف  اهل  خودش  »]جوانک[ 
خودشناسی می گوید خاورشناسی. آخر ]این[ اصطالح را از 
دهن روس ها گرفته که تازه معلوم نیست از کی تا به حال 

باختر شده اند؟!«
جالل آل احمد، ”سفر روس“، 1343 شمسی

در ژوئن 1992 نام ”ابوالفضل ایلچی بی“، رهبر جبهه ی خلق 
آذربایجان، به عنوان برنده ی انتخابات ریاست جمهوری از 
صندوق آرا به در آمد. اگرچه دوران حکومت ایلچی بی بر این 
کشور تازه استقالل یافته بیش از یک سال به درازا نکشید اما 
این برهه ی زمانی نه تنها از منظر رخدادهای داخلی بلکه به 
واسطه ی سیاست خارجی دولت جمهوری آذربایجان و به 
ویژه ادعاهای الحاق گرایانه ی ایلچی بی در قبال ایران سخت 
قابل توجه و تأمل می نماید. بسیاری در ایران زمامداری 
سیاستمدار  یک  مستعجل  دولت  مثابه  به  را  او  گذرای 
سودایی می دانند که زیر ضربات تندباد حوادث ناپدید شد. 
ولی آیا داستان ایلچی بی به راستی این چنین مختصر بود؟

جمهوری آذربایجان در شرایطی سرشار از نابسامانی از قالب 
یکی از اقمار اتحاد شوروی به درآمد و هیبت کشوری مستقل 
به خود گرفت. به واقع هر دو تجربه ی جمهوری آذربایجان از 
حیات مستقل، حاصل تحوالت و تبدالت سیاسی در روسیه 
بودند: فروپاشی امپراتوری تزاری در سال 191۷ و فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی در 1991. جمهوری آذربایجان از 
یکسو گرفتار در کشمکش میان احزاب و گروه های سیاسی 
بر سر به دست گرفتن زمام امور و از سوی دیگر مواجه با 
درگیری با ارامنه بر سر منطقه ی قره باغ، حال باید مستقل 
می زیست. در اوایل سال 1992 جبهه ی خلق، مهم ترین 
از  بهره گیری  با  آذربایجان،  اپوزسیون در جمهوری  گروه 
حمایت نظامیان موفق شد تا با کنار زدن حاکمان بجامانده 
از دوران شوروی قدرت را در اختیار گیرد. جبهه ی خلق 
)و دیگر گروه های اپوزسیون همچون ”قزلباش“ و ”بیرلیق“( 
که در مبارزات خود علیه حکومت کمونیستی آذربایجان با 
بهره گیری از دو مسأله ی ”قره باغ“ و ”آذربایجان جنوبی“ به 
بسیج افکار عمومی و تهییج احساسات ملی گرایانه دست 
رویه ی  همچنان  نیز  کشور  زمامداران  مقام  در  می زدند، 
پیشین را ادامه دادند. سخنگو و مبلغ این جریان، رهبر 
یعنی  آذربایجان  جمهور  رئیس  سپس  و  خلق  جبهه ی 

ابوالفضل ایلچی بی بود.
که  ایلچی بی(  به  )معروف  علی اف  قدیرقلی زاده  ابوالفضل 
می برد،  ایران  سرزمین  حسینی  سادات  از  نسب  گویا 
پس  او  آمد.  دنیا  به  نخجوان  اُردوباد  در  سال 1938  در 
دانشکده   در  عربی  زبان  رشته ی  از  فارغ التحصیلی  از 
خاورشناسی دانشگاه دولتی باکو، بیش از یک سال را در مصر 
تحت حکومت جمال عبدالناصر به عنوان مترجم مهندسان 
شوروی که دست اندرکار احداث سد اسوان بودند، سپری 
را در  به شوروی تحصیالت خود  بازگشت  از  نمود. پس 
رشته ی تاریخ در دانشگاه دولتی باکو ادامه داد و تز خود 
را درباره ی تاریخ سلسله ی طولونیان، غالمان ترک تباری 
که در قرن سوم هجری به امارت مصر رسیدند، به رشته  
تحریر درآورد. در سال 19۷5 ایلچی بی به اتهام فعالیت های 
ملی گرایانه و ضد سوسیالیستی دستگیر و به حبس با اعمال 
شاقه در کارخانه ی سنگ قره داغ محکوم شد. پس از پایان 
دوران  محکومیت، ایلچی بی در سال 19۷۶ در موسسه ی 

نسخ خطی جمهوری آذربایجان مشغول به کار گردید. با این 
حال وی به فعالیت های ضد حکومتی خود همچنان ادامه 
می داد و به شکل مخفیانه در میان دانشجویان علیه سلطه ی 
شوروی و همچنین به هواداری از ایده “آذربایجان واحد“ 
تبلیغ می کرد. با ایجاد فضای باز سیاسی در شوروی تحت 
رهبری گورباچف و باال گرفتن فعالیت نیروهای مخالف در 
اواخر دهه ی 1980 ایلچی بی به یکی رهبران اپوزسیون در 
جمهوری آذربایجان بدل گشت. در ۷ ژوئن 1992 ایلچی بی 
برنده ی نخستین انتخابات آزاد ریاست جمهوری پس از 

استقالل از شوروی شد.
تاریخ با چسب و قیچی سیاست

در حالی که نیروهای ارمنی در حال پیشروی در خاک 
جمهوری آذربایجان بودند و این جمهوری شاهد شکست 
نظامی و از دست دادن اراضی خود بود، محافل ملی گرا و 
در رأس آنها ابوالفضل ایلچی بی می کوشیدند تا آنچه که از 
آن با عنوان مسئله ی ”آذربایجان جنوبی“ یاد می کردند را به 
مسئله ی قره باغ پیوند زنند. این موضع گیری پس از برکناری 
و  او  شدن  بدل  و  جمهوری  ریاست  مقام  از  ایلچی بیک 
هوادارانش به اپوزسیون رژیم حیدر علی اف نیز به قوت خود 
ادامه یافت. ایلچی بی در سخنرانی خود در کنگره ی جبهه ی 
خلق  به سال 1998 اعالم نمود که یافتن راه حل برای مقابله 
با تهاجم ارامنه، بدون حل مسأله ی ”جنوب“ امکان پذیر 
نمی باشد. او در طرح چنین ادعاهایی تنها نبود: ”نصیب 
نصیب زاده )نصیب لی(“ که در سال 1992 از سوی ایلچی بی 

به عنوان سفیر کبیر جمهوری آذربایجان 
در تهران منصوب شده بود، از هم داستانان 
او بود. نصیب زاده نیز همچون ایلچی بی 
دانشگاه  تاریخ  دانشکده ی  پرورده ی 
با موضوع  را  تز خود  بود و  باکو  دولتی 
”تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
)19۶2ـ19۷8(“  جنوبی  آذربایجان  در 
گذرانده بود. او پیش از منصوب شدن به 
عنوان سفیر، پیشتر نیز تجربه ی زندگی 
ایران را داشت و سال های 198۷ و  در 
به  را  و 13۶۶ شمسی(   13۶5( 1988
عنوان مترجم در مراکز صنعتی اصفهان 
سپری کرده بود. در اواخر دهه ی 1980 
سیاسی  فعاالن  سلک  به  نصیب زاده 
پیوست و ضمن عضویت در مجلس عالی 

بلندپایه ی  اعضای  آذربایجان، در جرگه ی  جبهه ی خلق 
او  قرار گرفت.  حزب ”مساوات“ و سپس ”ینی مساوات“ 
در کنار فعالیت سیاسی، پس از اخذ مدرک دکترا در سال 
199۶ به عنوان پژوهشگر تاریخ روابط خارجی به تدریس 
و تحقیق در دانشگاه هایی چون خزر )جمهوری آذربایجان(، 

شیکاگو و جان هاپکینز )آمریکا( مشغول شد.
او در مقاله ای که با عنوان ”مسأله ی آذربایجان در ایران“ 
به زبان انگلیسی در سال 1998 منتشر ساخت، با اذعان 
به تجربه ی تاریخی متفاوت آذربایجان قفقاز و آذربایجان 
سایر  با  آذربایجان  مردم  میان  پیوستگی  درباره ی  ایران، 
ایرانیان نوشت: ”تاریخ مشترک، وحدت مذهبی در قالب 
مرتبط  تاریخی  سنت های  فرهنگی،  مناسبات  تشیع، 
با زبان و ادبیات فارسی و عواملی از این دست که مردم 
آذربایجان را با دیگر مردمان ایران پیوند می زنند، موجب 
کندی شکل گیری جنبش ملی در آذربایجان ایران می شود“. 
در ادامه نصیب زاده که گویی میان واقعیت های تاریخی و 
اغراض سیاسی گرفتار آمده است، با ارائه تخمینی از مساحت 
یکصد و هفتاد هزار کیلومتر مربعی مناطق آذری نشین ایران 

)در برابر مساحت هشتاد وشش هزار کیلومتر مربعی جمهوری 
آذربایجانی های  هفتاد و پنج درصد  سکونت  و  آذربایجان( 
جهان در ایران، ادعای سرزمین کوچکتر نسبت به سرزمین 

بزرگتر را این گونه توجیه نمود:
”جمهوری آذربایجان به رغم مساحت و جمعیت کمترش، 
مرکز سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی ملت ترک آذربایجانی 
است. موقعیت بغرنج ژئوپلتیک جمهوری آذربایجان این 
کشور را وادار می سازد که در داخل و خارج منطقه به دنبال 
متحد باشد. در این راستا آذربایجان جنوبی می تواند به طور 
بالقوه وفادارترین و قوی ترین متحد ما در آینده ی نزدیک 
باشد. ایده ی آذربایجان متحد در جمهوری آذربایجان دارای 

محبوبیت بسیار است“.
اما با ابوالفضل ایلچی بی بودکه تاریخ نگری ایدئولوژی زده ی 
عهد شوروی با ادعاهای تاریخ ستیزانه ی پان ترکیستی در هم 
آمیخت و ملغمه ای از نفرت نژادی، قومیت گرایی، تحریف 
تاریخ و بلندپروازی سیاسی از آستین این دانش آموخته ی 
مکتب خاورشناسی به در آمد. او در مقاله ای مفصل با عنوان 
”شوونیسم فارس“ )199۷( با مطرح کردن پدیده ای به این 
نام، آن را کثیف ترین و پست ترین اندیشه  شوونیستی در دنیا 
لقب داد؛ پدیده ای که البته به گفته ی خود ایلچی بی اطالع 
چندانی از آن در دست نیست و اکنون اوست که در پی افشا 
و رسوایی این پدیده برآمده. ایلچی بی با معرفی پارس ها، 
عرب ها و روس ها به عنوان دشمنان تاریخی آذربایجان، از 
ستمگری و عنادورزی تاریخی حکومت های ایران نسبت 
به ترکان آذربایجان سخن گفت. از این 
منظر سیاست ”فارس سازی“ طی قریب 
به  زمان  از  یعنی  دوهزار و پانصد سال  به 
قدرت رسیدن داریوش اول هخامنشی تا 
دوران حاکمیت دولت جمهوری اسالمی 

تداوم یافته است!
ایلچی بی هر  از نفرت  در نگرش آکنده 
آنچه قوام بخش هویت ایرانی بود، سزاوار 
تخریب و توهین قرار می گرفت. چنان 
تاریخ  خود،  مقاله ی  در  ایلچی بی  که 
اسالم(،  از  اسالم و پس  از  )پیش  ایران 
نام ایران، تشیع، فردوسی و شاهنامه را 
در کنار یکدیگر مورد حمله قرار می دهد. 
به زعم او تشیع برساخته و ابزار سیاسی 
”فارس ها“ بود. از این رو وی نقش صفویه 
و قبایل قزلباش را در اعتالی مذهب تشیع محکوم می کرد 
و از این که آذربایجانیان مؤثرترین و بزرگترین خادمان به 
بوده اند،  ”شوونیسم فارس“، ”فارسیسم“ و ”پان ایرانیسم“ 

اظهار تأسف می نمود!
اما در پس تمامی این افسانه سازی ها یک هدف سیاسی 
قرار داشت: جدا ساختن آذربایجان ایران و قرار دادن آن 
در سبد جمهوری آذربایجان. ایلچی بی در بخشی از پیام 
خود به مناسبت افتتاح انجمن های ترک گرای آذربایجانی در 
دانمارک در نوامبر 199۶ عنوان نمود: ”وطن من آذربایجان 
متحد است که چهل میلیون جمعیت دارد... اگر امروز در 
قره باغ خانه ها ویران می شوند، یک تبریزی یا یک همدانی 
نباید آسوده سر بر بالین بگذارد“. آری، تو گویی این ایرانیان 
بودند که باید بهای قوت و عزت و مجد و عظمت همسایه ی 

شمالی شان را می پرداختند.
 این چنین بود که ایلچی بیک شکست جمهوری آذربایجان 
از ارمنستان و از دست رفتن خاک کشورش را نتیجه ی جدا 
ماندن از ”آذربایجان جنوبی“ و یا به عبارت صحیح تر عدم 
دسترسی به منابع انسانی و طبیعی آذربایجان ایران قلمداد 

می کرد. ایلچی بی وارونه دیدن رخدادها را بدان جا رساند که 
با فراموش کردن دولت متخاصم ارمنستان، در عبارتی جالب 
بیست درصد خاک ]جمهوری[  از  بیش  از”اشغال  توجه 

آذربایجان توسط حکومت ایران“سخن به میان آورد!
ناسیونالیسم قومی در برابر توسعه ی مدنی

جمهوری آذربایجان تا سال 1994 طعم تلخ شکست نظامی، 
بی ثباتی داخلی، کودتا و خطر تجزیه ی کشور را چشیده 
بود. در حالی که دولت جمهوری آذربایجان قادر به حفظ 
سرزمین های خود در برابر حمالت ارامنه نبود، ایلچی بی در 
مصاحبه ای رادیویی در آوریل 1993 به این نکته اشاره کرد 
که ”دیرزمانی است تبریز، ارومیه، زنجان، همدان، اردبیل، 

ساوه، خوی و مرند شب ها به خوابم می آیند“!
حل  در  ایلچی بی  موفقیت  عدم  از  عمومی  نارضایتی   
مشکالت، به طغیان پادگان گنجه به فرماندهی سرهنگ 
پی  در  شد.  منجر   1993 ژوئن  در  حسین اف  صورت 
به  ایلچی بی  نظامیان شورشی،  از سوی  پایتخت  تصرف 
مسند  بر  علی اف  حیدر  زدن  تکیه  با  گریخت.  نخجوان 
ریاست جمهوری در اکتبر 1993 دوران تازه ای در تاریخ 
علی اف  حیدر  شد.  آغاز  آذربایجان  جمهوری  سیاسی 
چندان در عرصه ی سیاست کارکشته بود تا در عین آن 
که کارت ”آذربایجانی های مقیم خارج“ را در جیب خود 
نگه می دارد، از ایجاد تنش با ایران پرهیز کند. زمانی که 
طی سفر حیدر علی اف به تهران از وی راجع به مسئله ی 
موسوم به ”آذربایجان جنوبی“ سئوال شد، او وجود چنین 
مسئله ای در سیاست جمهوری آذربایجان را انکار نمود. این 
موضع گیری با انتقاد ایلچی بی روبرو شد: ”اگر من رئیس 
جمهور بودم، می گفتم بله، ما چنین مسئله ای داریم“. در 
این زمان مطبوعات دولتی به ندرت به مسئله ی ”آذربایجان 
جنوبی“ می پرداختند و در عوض این روزنامه های منتسب به 
احزاب و جریان های اپوزسیون بودند که به طرح این موضوع 

عالقه نشان می دادند.
به واقع پیشینه  دو رویکرد واقع گرایانه و الحاق گرایانه نسبت 
به آذربایجان ایران به پیش از استقالل جمهوری آذربایجان 
باز می گردد. ملی گرایی آذربایجانی که پس از دهه ها اختناق 
مجال  گالسنوست  و  پروستریکا  فضای  در  سرکوب  و 
خودنمایی یافته بود، به مانور بر روی مسئله ی ”آذربایجان 
جنوبی“ پرداخت. در 1989 و 1990 تبلیغات مطبوعات 
آذربایجانی در مورد الحاق آذربایجان ایران چنان باال گرفت 
که عده ای در داخل نسبت به این سودازدگی هشدار دادند. 
افکار  تلخ،  مقاله ای تحت عنوان ”حقایق  آ. محمد اف در 
دردناک“ به تاریخ 3 اوت 1990 در نشریه ی ”کمونیست“ 
نوشت: ”عدم تکامل گفتمان سیاسی مان و عدم توانایی مان 
در اتخاذ یک نگرش جامع نسبت به رویدادها همواره ما را به 

دردسرهای جدی  انداخته است“.
در  شکل  بارزترین  به  سیاسی  گفتمان  تکامل  عدم  این 
قبال  در  آذربایجانی  نخبگان  تناقض آمیز  استدالل های 
نمود  جنوبی“  ”آذربایجان  مسئله ی  و  قره باغ  مسئله ی 
می یافت: از یکسو به واسطه ی حاکمیت تاریخی جمهوری 
آذربایجان بر منطقه ی غالباً ارمنی نشین قره باغ و با ارجاع به 
اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، رفع اشغال ارامنه از 
سرزمین های جمهوری آذربایجان مطالبه می شد؛ و از سوی 
دیگر درست در نقطه ی مقابل با نادیده گرفتن همین اصول 
و مبانی، ادعاهای الحاق گرایانه نسبت به خاک ایران مطرح 

می گردید.
به واقع محدود کردن گفتمان الحاق گرایی در جمهوری 
یا  و  ایلچی بی  ابوالفضل  چون  اشخاصی  به  آذربایجان 
متهم دانستن دولت باکو به عنوان کارگردان اصلی ایده ی 
مسامحه آمیز  و  ساده انگارانه  برخوردی  بزرگ،  آذربایجان 
با موضوع است. چنان که مرگ ایلچی بی در سال 2000 
نقطه ی پایان بر طرح مسئله ی ”آذربایجان جنوبی“ از سوی 
محافل سیاسی جمهوری آذربایجان نبود. برای نمونه هم 
اکنون در وب سایت جبهه ی خلق آذربایجان بخشی به 
ایده ی  کارکرد  فهم  دارد.  اختصاص  جنوبی“  ”آذربایجان 
آذربایجان بزرگ در نزد نخبگان جمهوری آذربایجان نیازمند 
بررسی در تکوین هویت ملی در قفقاز جنوبی )چه در دوره ی 
تزاری و چه در دوره ی شوروی( و تعمق در ذهنیت نخبگان 

آذربایجانی است.
 در مطالعه ی تکاپوهای سیاسی نخبگان آذربایجانی طی 
یکصد سال اخیر آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می کند، 
باور به ضرورت وجود یک حامی یا متحد برای گریختن 
از زیر سایه ی سنگین روس ها و حفظ استقالل جمهوری 

آذربایجان است.
 تا زمانی که نخبگان جمهوری آذربایجان )چه در دولت 
و چه در اپوزسیون( ذهنیت خود را مهیای حیات مستقل 
نسازند و تقویت کشور خود را در گروی پشتیبانی این یا آن 
قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای و حمایت ”آذربایجانی های 
خارج از جمهوری آذربایجان“ بدانند، چشم انداز توسعه ی 
نمی نماید.  امیدبخش  چندان  سرزمین  این  در  سیاسی 
بی گمان گذر از قرائت قومیت گرایانه از هویت ملی و وانهادن 
ادعاهای الحاق گرایانه بیش از هر چیز به نفع توسعه ی فرآیند 
جمهوری  در  مدنی  جامعه ی  تقویت  و  دموکراتیزاسیون 

آذربایجان خواهد بود.

معماری و مشروطه

انقالب مشروطه از مهم ترین دگرگونی های ساختار جامعه مدنی 
ایرانیان در قرن های اخیر است که در تجدید هویت ملی ایرانیان 
نقش مهمی داشته است. تجدید هویت و تغییرات عصر مشروطه 
در عرصه های مختلف ادبیات، شعر، موسیقی و معماری نمود داشته 
است. در اینجا تغییرات و جنبش هایی که در عرصه معماری به 
و  معماری  زمینه  در  می شود.  اشاره  به طور خالصه  آمده  وجود 
شهرسازی تغییراتی در ساختار شهرها و بناها به وجود آمد که این 
دوره را »معماری دوران تحول« می نامند. هرچند شروع اصلی این 
تحوالت از دوران قاجار است اما تحوالت اصلی و تجلی افکار جدید 

در دوران پهلوی دیده می-شود.
 ساخت فضاهای جمعی به تقلید از معماری اروپایی که گاها با 
معماری ایرانی ترکیب می شد، در این دوران اوج می گیرد. فضاهای 
جمعی به منظور مالقات های مردمی، محلی برای هم فکری و 
آگاه سازی مردم شکل گرفتند. از شاخص ترین  فضاهای جمعی 
این دوران میدان بهارستان و ساختمان با شکوه مجلس در راس 
آن است که با ایوان هایش به شهر و مردم رو کرده است.  تا پبش 
از مشروطه معماری ایران به صورت درون گرا بود اما در این دوران 
ساختمان ها با ایوان و پنجره رو به خیابان ها و  میدان اصلی شهر 
ساخته شدند. در گذر زمان این میدان به نمادی برای جمع شدن 
اقشار مختلف اجتماعی، محلی برای مطالبات عمومی، تظاهرات، 

جشن ها و مراسم ها  تبدیل شد.
   کتاب خانه ها، کتاب فروشی ها، تماشاخانه ها و کافه ها در جوار 
خیابان ها شکل گرفتند و محلی برای تبادل افکار روشن فکران، 
نویسندگان و روزنامه نگاران آن زمان بودند. دیوار های شفاف به 
صورت کوتاه و در برخی موارد به صورت پرچین های گیاهی به 
تقلید از معماری اروپایی رواج یافت. خیابان های عریض و بلوارها به 

تقلید از شهرسازی اروپایی ساخته شدند.   
    از مهم ترین نهاد های فرهنگی شکل گرفته پس از مشروطه 
»انجمن آثار ملی« بود. دامنه فعالیت های این انجمن در زمینه 
ساخت آثار نفیس معماری،حفظ آثار کهن تاریخی، انتشار کتاب، 
برگزاری جشن ها و غیره بسیار گسترده بود. محمد علی فروغی 
مشروطه خواه و تعدادی از بزرگان آن زمان از سردمداران این نهاد 
بودند. در زمینه معماری مهم ترین کارهای صورت گرفته توسط 
این انجمن عبارتند از: بنای آرامگاه فردوسی، بنای آرامگاه سعدی، 
بنای آرامگاه بوعلی سینا، مجموعه آرامگاه و مجسمه نادرشاه در 
مشهد، میدان فردوسی تهران، آرامگاه خیام، آرامگاه کمال الملک، 
آرامگاه باباطاهر و غیره )به طوری کلی بیش از سی آرامگاه بنای 
بادبود(. از دیگر کارهای این انجمن در زمینه معماری کمک به 
بازسازی بناهای تاریخی ایران مانند کاخ چهل ستون اصفهان،پل 
خواجو اصفهان، مسجد کبود تبریز، بازه هور خراسان، کاخ اردشیر 

در فارس و بسیاری از بناها در سراسر ایران بود.  
 از معماران فعال مشروطه خواه مهندس کریم طاهرزاده بهزاد است. 
برخالف بسیاری از هنرمندان و معماران بی دغدغه که تنها در فکر 
مطرح شدن خود و سود شخصی از آثارشان هستند، طاهرزاده بهزاد 
یک فعال مشروطه خواه و سرپرست مدافعان سنگر محله چرنداب 
تبریز بود که بعدتر به گروه محله امیرخیز به رهبری ستارخان 
پیوست. مهرش به میهن آن چنان بود که از نوزده سالگی فعالیت 
های مدنی و مشروطه خواهی اش را شروع کرد. پس از آشفته شدن 
اوضاع و شهادت آزادی خواهان مشروطه به خارج از کشور رفته  و 
پس از تحصیل در رشته معماری به ایران باز می گردد. او از بنیان 
گذاران آموزش آکادمیک معماری در مدرسه هنرهای زیبا است. از 
مهم ترین آثار معماری او شروع طراحی و ساخت آرامگاه فردوسی 
است )این آرامگاه بعدها توسط هوشنگ سیحون تکمیل شد(.  
طاهرزاده  عالوه بر آن که معمار و هنرشناس بود، پس از بازنشتگی 

کتاب »قیام آذربایجان در انقالب مشروطه ایران« را می نویسد.   
معماری دوران تحول مشروطه در ابتدا به طور کامل از سبک های 
اروپایی تقلید می کرد. بافت های تاریخی شهرها تخریب شده و 
خیابان-های عریض وسط آن ها ساخته می شد. ستون های یونانی 
و رومی در ساخت بنا ها به کار برده می شد.به مرور زمان با آمدن 
معماران بزرگی نظیر محسن فروغی )طراح آرامگاه سعدی و شعب 
بانک ملی در شهرهای مختلف ایران(، هوشنگ سیحون)ملقب به 
پدر معماری آرامگاهی ایران(، حسین امانت )طراح میدان آزادی 
و ساختمان اداری میراث فرهنگی( و کامران دیبا )طراح شهرک 
مسکونی شوشتر نو و موزه هنرهای معاصر(  این معماری به سمت 
ایرانی شدن و به وجود آمدن سبکی جدید سوق داده شد. این 
سبک از تاریخ ایران الهام می گرفت و به این ترتیب معماری »پست 
مدرن« ایران شکل گرفت. این بزرگان از بی راهه رفتن معماری 
جلوگیری کردند و بناهایی را ساختند که از ارزشمندترین میراث 
معماری معاصر ایران در دوران تحول تا کنون است. بعد ها به دلیل 
ممنوع الورود شدن برخی از این معماران به ایران، این مکتب تازه 
به وجود آمده از بین رفت و متاسفانه امروزه شاهد بی هویتی و زوال 
معماری اصیل در شهرها هستیم. معماری که سنتی بوده و نه مدرن 

است بلکه سرگردان و بی هویت است!

Iranshahr
ایرانشهر دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
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با فراهم آوردن امکان حفاظت بهتر از نقش برجسته سرباز هخامنشی، از طریق 
طراحی و نصب حفاظ شیشه ای در مقابل جداره های تاریخی درگاه یادشده، امکان 

نصب مجدد قطعه سنگی جداشده در مکان خود فراهم شد.
پیکر این نیزه دار هخامنشی نقش برجسته بر دیوار درگاه کاخ ملکه که امروزه یکی 
از ورودی های موزه تخت جمشید قرار دارد، از دهه چهل خورشیدی از محل خود 
جدا شده بود و برای سال های متمادی در گنجینه موزه تخت جمشید نگهداری 

می شد.
این عملیات که با پاک سازی سطوح تزیینی درگاه ورودی همراه بود توسط واحد 
حفاظت و مرمت تخت جمشید و با همکاری و نظارت مدیریت موزه تخت جمشید 

به انجام رسید.
 همچنین نصب شیشه های محافظ در مقابل درگاه ورودی مذکور، شرایط حفاظت 

بهتر در درازمدت را از این نقوش برجسته، تأمین خواهد کرد.
نیز  موزه  خروجی  و  ورودی  درگاه های  در  حفاظتی  شیشه های  نصب  از  قبل 
نقوش برجسته به صورت تخصصی توسط گروه حفاظت و مرمت تخت جمشید، 
پاک سازی شد. موزه تخت جمشید با دارا بودن بیش از چندین هزار شیء از 
دوران پیش  از تاریخ، تاریخی و اسالمی که بیش از 200 عدد از این تعداد شیء 
در معرض نمایش قرار دارد، به عنوان یکی از قدیمی ترین موزه های کشور، هر 
ساله مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی قرار می گیرد که 
هم اکنون به دلیل رعایت دستورالعمل های مربوط به پروتکل بهداشتی ستاد مبارزه 

و پیشگیری از بیماری کرونا به طور موقت تعطیل است.
میراث جهانی تخت جمشید در شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری از شیراز 

قرار دارد.

دست سرباز هخامنشی به 
جای خود بازگشت
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ایل شکاک، یکی از ایالت کرد آذربایجان غربی ساکن حوالی سلماس است. 
این ایل در طول تاریخ معاصر به غیر از برخی مقاطع همواره به وفاداری به 
کشور و همکاری با نیرو های انقالبی در پس از انقالب اسالمی شهره بوده است 
زین رو بررسی کارنامه برخی افراد در تاریخ و خیانت های آنان به کشور و مردم 
خویش می تواند دفاع از نخستین قربانیان این خیانت ها یعنی مردم رشید ایل 
شکاک باشد. اسماعیل آقا فرزند محمد آقا فرزند علی آقای شکاک بود. علی 
آقای شکاک که تابع دولت ایران بود، طی دوره ای یاغی شد و به خاندان ها و 
ایالت کرد حمله نموده و اراضی ایشان را تصرف کرد که بعدها در دارلسلطنه 
تبریز محبوس شد. اما نوع او جعفرآقا آشوب را ادامه داد و ولیعهد نشین تبریز 
چون قدرت سرکوب او را نداشت، وی را به تبریز دعوت نموده و سپس به 
قتل رساند. بدین ترتیب اسماعیل آقا جانشین برادرش جعفرآقا شد. از آنجایی 
کردها، اسامی را خالصه می کنند، همانگونه که به محمد، ممی و به احمد، 

حمه می گویند، به اسماعیل نیز سمه کو می گفتند. 
سمیتقو پیش از ریاست ایل، رهبری سواران شکاک را برعده داشت و به 
حمایت از مرتضی قلی خان اقبال السلطنه ماکویی، علیه مشروطه خواهان 
آذربایجان می جنگید و بسیاری از ایشان را به قتل رساند یا تحویل روس ها 

داد تا اعدام کنند. 
اما به قدرت رسیدن او مصادف شد با آغاز جنگ جهانی اول و هجوم عثمانی ها 
به ایران و سپس ضد حمله روس ها علیه آنان. سمیتقو در آغاز مجبور به 
تابعیت از عثمانی ها شد ولی برای ایشان نجنگید و با پیشروی روس ها او 
نیز به روس ها پیوست و به همراه صمدخان شجاع الدوله مراغه ای حاکم 
اذربایجان علیه مخالفان روسیه به نبرد پرداخت. او در مدت اشغال آذربایجان 
به دست روس ها با معضل جیلوها مواجه بود که سر راه خود همه کس را 
کشتار و غارت می کردند. در زمانی که ارومیه در اشغال جیلوها بود، رهبر 
ایشان مارشیمون به دیدار سمکو رفت و گفت اینجا سرزمین مشترک ما 
آشوری ها و کردهاست و شما به ما بپیوندید تا برویم و تبریز را بگیریم. اما 
سمتقو درحالی که خود را موافق این طرح نشان می داد مارشیمون را به قتل 
رساند. فرمانده نظامی آشوری ها یعنی آقا پتروس به محض اطالع اول به 
کشتار در ارومیه پرداخت و سپس سلماس را هدف کشتار و غارت قرار داد تا 
به قلعه چهریق رسید. سمیتقو فرار کرد و آقا پتروس کردها را کشتار نمود. 
عده ای سعی دارند سمیتقو را یکی از قهرمانان جریان ناسیونالیسم کرد جلوه 
بدهند اما زندگی و فعالیت های سیاسی او خالف این امر را نشان می دهد. 
کمااینکه در همین مورد هم او حاضر نشد با جیلوها برای تجزیه ایران متحد 
شود. پس از پیشروی دوباره عثمانی ها به داخل ایران با سقوط رژیم تزاری 
در روسیه، سمیتقو نیز به نبرد علیه جیلوها پرداخت و به هنگام فرارشان، 
از ایشان انتقام گرفت. اما به زودی جنگ جهانی اول با شکست عثمانی و 
متحدانش به پایان رسید و اینچنین در نبود دولت مرکزی قدرتمند در ایران، 
سمیتقو تنها شخص قدرتمند در آذربایجان غربی شد. او با خروج ارتش 
عثمانی تعدادی از توپچی ها و مسلسل چی های آموزش دیده ارتش عثمانی را 
استخدام نمود تا برای او بجنگند. او پیش از این دوران اتحاد با روس ها تحت 
آموزش ایشان برای گرایش به ناسیونالیسم کرد قرار داشت. به محض شکست 
عثمانی، انجمن های ناسیونالیست کرد سعی در جذب این رهبر نظامی نمودند 
و سید طه شمزینی که با سمیتقو نسبت خانوادگی داشت، با نیروهای خود 
به او پیوست تا او را با کومله)جمعیت( ناسیونالیسم کردی ترکیه متحد کند 
و عبدالرزاق بدرخان از سوی روس ها برای آموزش او آمد و مصطفی پاشا 
یاملکی نیز از سوی کومله ناسیوالیسم کرد عراق با سمیتقو ارتباط برقرار کرد. 
سمیتقو با حمایت این افراد پیشروی به سمت ارومیه را آغاز کرد و برای 
تامین پشت جبهه خود، قتل و غارت هایی را در شمال به سوی سلماس و 
خوی انجام داد که یکی از فجیع ترین کشتارهای او بود. از هشت هزار اهالی 
سلماس بیشینه کشته شدند که عموما با داستان کشتار منطقه لکستان 

سلماس که به شرح زیر است شناخته می شود: 
»از نیمه های آذر اسماعیل آقا بسیج تاختن به آنجا می کرد و سرانجام با آن 
دسته های انبوه رو به لکستان آورد. روز آدینه بیست و هفتم آذرماه بود که 
اینان به کنار »سلطان احمد« رسیدند و در آنجا جنگ سختی درگرفت. 
لکستانیان دلیرانه جنگیدند، ولی بیش از دو ساعت پافشاری نتوانستند. 
کردهای تحت امر سیمیتقو از هر سو به  آبادی حمله کردند و دست به تاراج 
و کشتار گشادند. بسیاری از مردان کشته شده و زنان و فرزندان دستگیر 
شدند. کسانی که موفق شدند فرار کنند خود را به قره قشالق رساندند. برخی 
از لکستانیان نیز در میان دو دیه کشته شدند. سیمیتقو از سلطان احمد رو به 
قره قشالق آورد. در پایان جنگ مسعود دیوان کشته شد و از آن سوی کردها 
در سایه فزونی شماره و نیکی افزار خود را به کوچه های آبادی رساندند، این ها 
مایه ناامیدی لکستانیان شد و کسانی که زنده مانده بودند به فکر رها کردن 
زنان و فرزندان خود افتادند. در آن نیمه شب در سرمای سخت زمستان زنان 
و کودکان، پراکنده و پریشان رو به بیابان گذاشتند. آنان که در دیه ماندند به 
دست کردها دستگیر شدند و دچار صد رنج و رسوایی شدند. از این گریختگان 

هم گروه انبوهی از ترس پیش آمد یا از آسیب برف و سرما از پا درافتاده در 
بیابان ها ماندند. آنان که زنده ماندند پس از دو روز رنج و سختی خود را به 
شرفخانه رساندند. در تلگرافی که این گریختگان به تبریز ارسال کرده بودند 
چنین گفته می شد که دو هزار تن از مرد و زن در جنگ کشته شده و هزار 
و پانصد تن در راه از آسیب ترس و سرما مرده اند. این آگاهی در تبریز تکان 
سختی پدیدآورد. مردم سخت شوریدند و از بی پروایی دولت رنجیدگی نشان 
دادند«. سمیتقو در حمله اول به ارومیه با پایمردی ضیاء الدوله حاکم ارومیه 
به شکست انجامید. کسروی می گوید: »چون اسماعیل سیمیتقو رسیدن 
حکومت جدید را به ارومیه شنید به خیال افتاد که حاکم را گرفته تا سپهدار 
والی جدید آذربایجان حساب خود را ببرد. پس از پنج روز از ورود حکومت 
صبح یکدفعه در حدود شصت نفر از اکراد اطراف خانه های حاکم را گرفته 
و به صحن و حجرات مقبره که نزدیک خانه های حکومتی است وارد شده 
آنجا را سنگر نموده شروع به شلیک نمودند. از این طرف حکومت نیز سربازان 
خود را به دور خود جمع نموده با کمال جدیت دفاع کرده و اهالی ارومی که 
تا حال همچو قدرتی از حاکمی ندیده بودند و در همچو مواقع دست و پای 
ایشان را بسته به دست دشمنان می دادند چون آن شهامت را از ضیاءالدوله 
دیدند فوراً اشخاصی که اسلحه داشتند به امداد حکومت برآمدند و در نتیجه 
اکراد را از مقبره خارج و بعد جنگ کنان از شهر نیز بیرون راندند. اکراد با دادن 
تلفات مقهور از شهر بیرون رفتند. وقتی که خبر مغلوبیت کردها به اسماعیل 
آقا رسید فوراً یکدسته از شکاک را به ریاست طاهر بیک به بندر گلمانخانه 
مأمور نمود که قبالً آنجا را به دست آورند تا مبادا از تبریز از راه دریا کمک 
برای ارومیه برسد. این ها رفته گلمانخانه را که بی ساخلو بود گرفته و کلیه 
مال التجاره را که در انبارهای آنجا بود به چهریق حمل کردند، از طرف دیگر 
دسته های انبوه اکراد برای محاصره شتافتند، همچنین گروهی از ایشان به 
دهات هجوم برده بنای قتل و غارت را نهادند. ساکنین دهات ناگزیر شدند 
چندین ده در یکجا به یک قلعه محکمی پناه برده به نگهداری خود پردازند. 
کردان ارومیه را محاصره کرده و هر زمان به تاخت و فشار برمی خاستند که 
به درون آیند، و از آن سوی مردم پافشاری نموده با جنگ به نگهداری شهر 
می کوشیدند. بدینسان دوباره ارومی گرفتار جنگ و سختی گردید، مردم 
تلخی های زمان آسوری را فراموش نکرده دچار این گرفتاری و تلخی شدند«. 
در این زمان نایب االیاله آذربایجان فلیُپف را راهی مقابله با سمیتقو کرد. قوای 
دولتی در دیلمقان یعنی کرسی سلماس سمیتقو را شکست داد اما فرمانده 
روس قوای قزاق با سمیتقو صلح کرد و به تبریز بازگشت و سمیتقو قتل و 
غارت را از سر گرفت و باالخرهب ا کمک کنسول های خارجی حاضر در 
ارومیه، شهر را تصرف کرد و حال راه او به سوی مهاباد باز بود. ایالت مکریان 
تابع دولت بودند و مخالف سمیتقو اما حال دولت حمایتی از ایشان نمی کرد. 
باز نایب االیاله آذربایجان سپاه دیگری را دو دسته نمود. یک دسته را از شمال 
به سوی سلماس فرستاد و دسته ای را به فرماندهی ماژور ملک زاده راهی 
مهاباد کرد. سمیتقو سپاهی که به سلماس می آمد را تار و مار کرد و سپس با 
سه هزار سوار به سراغ مهاباد رفت و ماژور ملک زاده را غافلگیر و داخل شهر 
محاصره کرد. ملک زاده جنگید و شکست خورد و سپاه 1000 نفره او از هم 
پاشید. سمیتقو ملک زاده را آزاد کرد اما ۶00 اسیری که از او گرفته بود را با 
مسلسل های دولتی تیرباران کرد. در این زمان شهر نیز غارت شد و به اغوای 
شیخ طه شمزینی، سمکو فرمان قتل قاضی علی روحانی بزرگ شهر را صادر 

کرد اما قاضی علی جان سالم به در برد.  
سمیتقو بدین ترتیب کردهای مکریان را به قوع ارعاب تابع خود نموده و 
حتی نمایندگانی را برای تسخیر شهرهای شمالی استات کردستان از جمله 
شهرهای بانه و سقز فرستاد که دوره حکومت سمیتقو برای مردم کردستان 

نیز همچون مردم آذربایجان دوره تباهی و سیاهی و ناامنی و فالکت بود.
او که تا به این زمان با روس ها و عثمانی ها و ناسیونالیست های کرد ارتباط 
داشت، با انگستان و همچنین کمالیست های ترکیه هم ارتباط گرفته و از همه 
ایشان پول و سالح جمع آوری می کرد. سمیتقو در قلمرو خود مالیات و حق 
گمرک می گرفت و بر روی رسیدهایی که به عابرین می داد به زبان کرمانجی 

نوشته شده بود و روزنامه ای نیز به کردی منتشر می کرد.
اما در این زمان تحوالتی در پایتخت در حال بروز بود، طی ک.دتای سوم 
حوت 1299 رضاخان سردار سپه به قدرت رسید و درصدد متحد کردن 
کشور برآمد. او امان اهلل میرزا جهانبانی را به آذربایجان فرستاد و از پادگان 
تهران، فوج پیاده پهلوی، فوج پیاده احمدی و گردان آتشبار و توپخانه و 
هنگ سوار سنگین اسلحه و از آذربایجان، دو هنگ پیاده، یک هنگ سوار، 
آتشبار توپخانه بعالوه سه هزار سوار چریک محلی آذربایجان در اختیار او 
قرار گرفت. در نبرد موسوم به شکریازی که قوای سمیتقو و قوای دولتی 
به یک اندازه یعنی هشت هزار نفر بودند، باالخره سمیتقو شکست خورد و 
قلعه چهریق در 20 مرداد 1301 سقوط کرد و سمیتقو به ترکیه گریخت 
و مرزبانان ترک به سوی نیروهای ایرانی آتش گشودند. اما سمکو هم در 
ترکیه عاقبت خوشی نداشت، ترک ها ثروت او را مصادره نموده، همسرش را 
کشته و زنش را گروگان گرفتند. او پس از مدتی دوباره به ایرانب ازگشت اما 
در حین توطئه چینی به دست قوای دولتی کشته شد. با همه این احوال، 
اعمال او نشان می دهد که او هرگز نتوانست بعنوان یک رهبر ناسیونالیست 
کرد جلوه کند و در بهترین حالت یک فرد عشیره ای با دغدغه های عشیره ای 

شامل غارتگری بود.

هفت

یکصد و بیست و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به مناسبت روز بزرگداشت صائب تبریزی 
و نود و یکمین سالگرد تولد استاد محمد قهرمان، روز سه شنبه 10 تیرماه 1399 از طریق صفحۀ اینستاگرام 
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد. در این نشست محمود عابدی، استاد دانشگاه خوارزمی و عضو پیوستۀ 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مصطفی جیحونی، شاهنامه پژوه و متن پژوه، و محمدجعفر یاحقی، استاد دانشگاه 

فردوسی مشهد و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اجرای الوند بهاری سخن گفتند.
بهاری با اشاره به این که نامگذاری روز دهم تیر به عنوان بزرگداشت صائب در دستۀ مناسبت های ضمیمۀ تقویم قرار گرفته است، یکی از 
اهداف این نشست را پرداختن به مناسبتی که کمتر از مناسبت های رسمی تر تقویم مورد توجه قرار گرفته عنوان کرد و دربارۀ چگونگی 
تعیین این روز برای این مناسبت گفت: با توجه به این که در تواریخ هیچ روزی که ارتباطی با صائب تبریزی پیدا کند یافت نشده، بر اساس 
اینکه کلمۀ »صائب« به حساب حروف ابجد مساوی 103 است، صد و سومین روز سال که دهم تیرماه است، به عنوان روز بزرگداشت 
صائب تعیین شده است. جالب توجه است که از قضا دهم تیر مصادف با سالگرد تولد استاد محمد قهرمان نیز هست که نام او با نام صائب 

تبریزی گره خورده و مصحح دیوان صائب تبریزی است.

نشست ادبی
»صائب و قهرمان«

دکتر علی بلوکباشی، استاد مردم شناسی اثری با 
عنوان »مردم شناسی اقوام و ایالت ایران« را از 
سوی انتشارات محمود افشار یزدی با همکاری 

انتشارات سخن روانۀ بازار نشر کرد.
جستارهایی که در کتاب حاضر آمده گوشه ای 
از کوشش های پیگیر نویسنده در راه شناخت 
شکل زندگی و شیوۀ معیشت اقتصادی و نوع 
بینش فرهنگی و دینی گروهی از مردم ایران 
است که بیشترشان زندگی کوچندگی داشته اند 
و از راه اقتصاد گله داری و دامپروری و کشاورزی 

جنبی معاش می کرده اند.
در هر یک از این مقاالت می توان مطالبی در 
زمینۀ خاستگاه قومیـ  زبانی، بستر جغرافیای 
پراکندگی، زمان تاریخی شکل گیری، ساختار 
اجتماعی و سیاسی، رویدادهای تاریخی، نظام 
ـ  عرفی  اعتقادات  نظام  کوچ روی،  اقتصادی 
سنتی و دینی، ادبیات عامه، هنر عامه و مناسک 
و آیین های هر یک از اقوام و ایالت و طوایف 

را یافت.
توجه به اقوام؛ حرمت بخشیدن به فرهنگ ایران

نگارنده در مقدمۀ خود بر این اثر حرمت نهادن 
به اقوام ساکن در ایران را، که در حیات تاریخی 
و اجتماعی خود بی مهری های فراوانی را تجربه 
و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی بسیاری 
را نجیبانه تحمل کرده اند، اعتبار بخشیدن و 
حرمت بخشیدن به هویت فرهنگ ملی ایران 

دانسته است.
بلوکباشی با انتقاد از برخی از داعیه داران فرهنگ، 
دربارۀ گروه های قومی و زبانی پراکنده در ایران 
فرهنگ  کشور،  در  گروه ها  این  نقش  انکار  و 
ملی ایران را آمیزه و برآمده از پاره فرهنگ های 
گوناگون اقوامی ارزیابی کرده است که جامعۀ 
متکثر فرهنگی ایران را در گسترۀ ایران زمین 

شکل داده است.
این استاد مردم شناسی در ادامۀ نوشتۀ خود و با 
اشاره به اقوام گوناگون در ایران و خاستگاه آنها 
از »فرهنگ زدایی« و »زبان ُکشی« برخی اظهار 
شگفتی کرده است که با این امر می خواهند 
فرهنگ و زبان فارسی را در بستر تعلقات ملی 
توسعه دهند و حفظ کنند؛ غافل از آنکه انسجام 
و قوام و اعتبار وحدت ملی و هویت فرهنگی 
ایرانیان در این سرزمین خالف باورمندان این 
نگرش، با زنده و زایا نگهداشتن مجموع همین 
خرده فرهنگ های قومی و دینی و زبانی تحقق 

می یابد.

تکثر قومیتی؛ امتیاز تمدن ایرانی
وی یکی از امتیازهای مهم تمدن ایرانی را همین 
تنوع قومیتی و تکثر فرهنگی و زبانی می داند که 

عناصر ساختاری بدنۀ ایران را تشکیل می دهد.
این استاد مردم شناسی پرداختن به تحقیق در 
فرهنگ اقوام و جامعۀ ایلیـ  روستایی در برنامۀ 
تلقی  فراموش شده  امری  را  امروز  تحقیقاتی 
کرده است. وی دربارۀ جبران این غفلت اعتقاد 
دارد که همۀ کسانی که در زمینۀ انسان شناسی 
از  بیرون  یا  دانشگاه ها،  در  مردم شناسی  و 
دانشگاه ها در نهادهای علمیـ  پژوهشی به کار 
آموزش و تحقیق اشتغال دارند، بایستی بخشی 
از تالش های تحقیقی خود را به فرهنگ این 
عشایر  و  ایالت  به ویژه  ایران،  جوامع  از  گروه 

اختصاص دهند.
سه  در  ایالت«  و  اقوام  »مردم شناسی  کتاب 
بخش تدوین شده است. گفتارهای این مجموعه 
به جز گفتارهای بخش سوم، جملگی مقاالتی 
هستند که در مجلّدات مختلف دائرة  المعارف 
بزرگ اسالمی به قلم نگارنده درج و منتشر شده 

است.
گفتارهای این اثر در سه بخش با عناوین اقوام، 
ایالت و طوایف، و معرفی و نقد آثار در چند فصل 
تنظیم و تدوین شده است. دادن ارجاعات در 
متن و آوردن مآخذ با مشخصات کامل منابع در 
پایان هر مقاله، به همان روش معمول در دائرة  

المعارف بزرگ اسالمی حفظ شده اند. به 
این  بلوکباشی، همۀ مقاالت  گفتۀ 
مجموعه بازبینی شده اند و هر جا 
مطلبی جزئی  آمده،  نظر  به  الزم 
افزوده یا کاسته شده است و برای 
دستیابی آسان عالقه مندان به صوت 
کتاب شناسی  در  الفبایی  و  کامل 

پایان کتاب آورده است.
»اقوام«  اثر  این  نخست  بخش 
فصل  دو  حاوی  که  دارد  نام 
اقوام و  است. نگارنده در فصل به 
طوایف خراسان پرداخته و گسترۀ 
جغرافیایی پراکندگی و گونه گونی 
با خاستگاه  اقوام  کنار  در  را  اقوام 
ایرانی و غیرایرانی و آمیخته و مبهم 
مناطق  اقوام  است.  کرده  بررسی 
بلوچی،  ادبیات  بلوچ،  مانند  دیگر 
باَرکزایی، ترکمن و افشار نیز مورد 

بررسی قرار داده است.
»ایالت و طوایف« همان طور که در 
باال ذکر شد، عنوان فصل دوم این 
اثر است. خوانندگان در این بخش 
می گذرانند.  نظر  از  را  فصل  پنج 

نگارنده در فصل نخست به تعریف 

و ساختار ایل، جامعۀ ایلی و ساختار خانواده 
در جوامع ایلی پرداخته و در فصل دوم ایالت 
و طوایف ُکرد، بارزانی و جاف را بررسی کرده 
است. فصل سوم و چهارم به ترتیب دربردارندۀ 
ایالت و طوایف لُر و ایالت و طوایف تُرک زبان 
است. ایالت و طوایف ترکیبی عنوان فصل پنجم 

از بخش دوم است.
بلوکباشی در بخش سوم به معرفی و نقد آثار 
پرداخته است. این استاد مردم شناسی در این 
فصل به بررسی اثر »ایل  پژوهشی میرزا حسن 
فسائی در جغرافیای تاریخی فارسنامۀ ناصری« 
اقتصادی  پایه های  نیز  ادامه  در  و  پرداخته 
رهبری سیاسی در میان کوچندگان شبان را 
بررسی و در اختیار عالقه مندان قرار داده است. 
تاریخ اجتماعی و سیاسی شاهسون: کوچندگان 
در  حضور  ضرورت  کنار  در  ایران  مرزنشین 
میدان تحقیق، ایل باصری، ایل پاپی و طایفۀ 
سرلک ایل بختیاری از مطالب دیگر بخش سوم 

است.
کتابشناسی، نمایه و تصاویر بخش پایانی کتاب 

»مردم شناسی اقوام و ایالت ایران« است.
دکتر علی بلوکباشی کتاب »مردم شناسی اقوام 
محمود  دکتر  انتشارات  از سوی  را  ایالت«  و 
افشار یزدی با همکاری انتشارات سخن در 585 
صفحه به بهای 120 هزار تومان منتشر کرده 

است.
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امید اخوی،  جعفر وثوقی

در  تبلیغاتی  نشریه ای  عنوان  راه وطن«  »در  معنی  به  »وطن یولوندا« 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس ها 
منتشر می کرد. نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن 
واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده 

و بر پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

ناخدا بایندر است این
ور  استاد حسین مسر
در ستایش شهید بایندر

ایـران“،  جزوالینفک  ”آذربایجان  روزنامه ی 
نخستین نشریه ی ایـرانیان مقیم  قـفـقاز در 
آغاز کرد. در حرف ”ج“  بــه نشر  باکو  شهر 
”جـزوالیـنـفک  جمله ی  روزنامه   سرلوحه ی 
بود  تأکیدی  کــه  بود  شده  نوشته  ایـران“، 
بر مهر و عالقـه ی ایـرانیان مقیم قـفـقاز بر 

یکپارچکی  ایـران. 
  از سال های پسین قرن نوزدهم تا دو دهه ی 
اول قرن بیستم ده ها هزار تن از  ایرانیان در 
تالش یافتن کار و معاش به امپراتوری روسیه 
مهاجرت کردند و با در نظرداشت اقتصاد پررونق 
قفقاز بسیاری ار آن ها در مراکز صنعتی آن جا 

بودوباش گزیدند.
در سال 1911 در شهر باکـو ”حزب مساوات“ 
تأسیس گردید. تأسیس ”حزب مساوات“  کــه 
مورد حمایت ترکان عثمانی بود، باعث تمرکز 
واژه  قـفـقاز شد،  ناسیونالیست های   فعالیت 
”پـان تـرکیسم“  و  ”امـت“  جانشین  ”مـلت“ 
جایگزین ”پان اسالمیزم“ گردید. در سال 191۷ 
”حزب مساوات“ با حزب ”فدرالیست های ترک“  
کردن  متحد  هدفشان  کــه  شدند  مـتحد 
بود.  ترکیه  دولت  قدرت  سایه  در  ترک زبانان 
در چنین اوضاع و احوال تحوالت سیاسی در 
مسکو در191۷ که در فرجام منجر به قدرت 
رسیدن بلشویک ها و فروپاشی امپراتوری کهن 
روسیه شد، خالء قدرت را در قفقاز  بوجود آورد. 
”مساواتی ها“ با استفاده از چنین وضع در 28 مه 
1918 دولتی را  تشکیل دادنـد و آن  را در سایه 
حمایت لشکریان ترک در باکو مستـقر گـردند 
سال  آوریل  تا 28  ”مساواتی ها“  و  حکومت 
1920 ادامه یافت.  تحریکات پان ترکیستی و 
ایـران  آذربایجان“  ”استـقالل  مسأله ی  طرح 
نگرانی ها و  واکنش های را در بین مهاجران 
ایـرانی مقیم قـفـقاز به وجود آورد و پیش از 
همه  شاخه ی باکو ”حزب دمـوکرات ایـران“ 
را   آن  کــه  ”مساواتی ها“  تحریکات  ضد  بر 
توطـئه برای خدشه دار ساختن تمامیت ارضی، 
یک پارچگی و حاکمیت ایـران  می دانستند، 
واکنش نشان داد و در این راستا روزنامه ی دو 
زبانه ی ”آذربایجان  جـزوالیـنـفک ایـران“ را در 

28 ژانویه 1918م در باکو نشر کردند.
وفاداری  و  مهر  روزنامه  محوری  مسأله ی 
ایـرانیان مقیم قـفـقاز بر  یکپارچکی ایـران و 
واکـنش آن ها در برابر تحریکات پان تـرکیستی 
در قـفـقاز، ترویج اصالح و تحول سیاسی در 
روزنامه  بود.  فرودستان  از  حمایت  و  ایران 

که  ها  چپ  و  قوم گرایان  ادعاهای  از  یکی 
حتی در برخی از کتاب های تاریخ مدارس 
نیز بازتاب یافته این است که حکومت ها در 
ایران درصدد آسیمیالسیون، یکسان سازی و 
فارس سازی دیگر ایرانیان بوده اند و مخالفتی 
تا  داشته  وجود  اقوام  پوشش  با  همیشگی 
ایشان قالب کند که  به  را  لباس فارس ها 
چنین  نیز  رنانی  محسن  دکتر  تازگی  به 

ادعاهایی را مطرح کرده است.
به شروع روند  این موضوع  از  بخش زیادی 
مدرنیزاسیون آمرانه در ایران توسط پهلوی بر 
می گردد که با زور و اجبار حکومتی لباس های 
غربی به همه شهروندان ایرانی )نه فقط اقوام( 
تحمیل شده در دوره  پس از انقالب اسالمی 
عماًل  و  شده  منتفی  کالً  موضوع  این  نیز 
حساسیت و ممنوعیتی در مورد لباس اقوام 
وجود ندارد اما در سابقه تاریخی قوم گرایان 

شهریور ماه عالوه بر آن که یادآور اشغال ایران 
توسط متفقین و تحمیل هزاران خاطره تلخ 
و صدمات فراوان به این سرزمین است اما در 
کنار آن برگ های زرینی نیز در دل تاریخ 
کشورمان نقش بسته است. حماسه مقاومت 
دریادار بایندر فرمانده نیروی دریایی ایران در 
خلیج فارس و مقاومت تعدادی از خلبانان 
پادگان قلعه مرغی به فرماندهی سروان قره 
باغی در تهران و شهادت آنان از جمله این 
دالوری هاست که علی رغم تسلیم  و بی 
عملی بخش اعظم ارتش صورت گرفت. این 
شهدای نمونه تاریخ ایران صحنه ای باشکوه از 
حس میهن دوستی را به نمایش می گذارد. 
در گوشه ای دیگر از ایران نیز صحنه دیگری 
از دالوری و میهن دوستی نقش بسته است و 
سه دالور ایرانی گمنام اما سرافراز و با افتخار 

در دل خاک آرمیده اند.
در کنار پل فلزی جلفا که مسیر عبور قطار 
ایران به نخجوان است و به عنوان یکی از 
بزرگترین پل های فلزی جهان که با پرچ 
بنا شده است مشهور است آرامگاه سه شهید 
طول  در  شک  بی  دارد.  قرار  زمین  ایران 

قوم گرایی از ادعا تا واقعیت

شهیدان دالور آذری که در راه دفاع از خاک میهن به شهادت رسیدند

سیدجعفرپیشه وری از نویسندگان روزنامه  ” آذربایجان جزوالینفک ایـران“ در باکو

قاضی محمد و پوشش کردی

ود ارس آریوبرزن های گمنام ر

آغاز  و  انجام 

نیز نکات جالبی وجود دارد.  یکی از جریان ها 
که این ادعا را مطرح می کنند، قوم گرایان کرد 
هستند که گویی خود ایشان لباس های دیگر 
کردی را به سود آنچه لباس رسمی جا زده اند 
و البته هورامی است، کنار نگذاشته و همین 
لباس رسمی را دچار تغییر نکرده اند!  قاضی 
محمد از یکی از شخصیت های مرجع میان 
جریان قومگرای کرد است. در دوران قاضی 
محمد هنوز خبری از ملت سازی های سخیف 
کنونی نبود. اما آیا قاضی محمد آنگونه که 
و  فرهنگ  دغدغه  هستند  مدعی  پانکردها 

پوشش کردی داشت؟ 
قاضی محمد در نشریه کومله ژ کاف می گوید: 
»گفته ام  الفبای التین را چاپ کرده و کتاب ها 
را به حروف التینی بنویسند. دستور خواهم 
داد در مساجد مردم را با این الفبا آشنا بکنند 
و به آن ها تدریس نمایند و این کار به همین 

ترین  جنوبی  از  ایران  تمدن  سال  هزاران 
نقطه ایران کنونی از مرزهای دریای مکران 
و خلیج فارس تا شمالی ترین نقطه آن وجب 
به وجب با خون دالوران و از خودگذشتگانی 
آبیاری شده است که کشورشان همیشه مورد 
یورش متجاوزین قرار داشته است و آنان برای 
پاسداری از این میراث بزرگ نیاکان تا آخرین 
قطره خون خود در برابر آنان ایستادگی کرده 
اند. سه شهید آذری که اکنون سال هاست 
از  اند  خفته  ارس  رود  آهنی  پل  کنار  در 
این دسته افرادند. شهریور 1320 هنگامی 
متفقین تصمیم به اشغال ایران می گیرند این 
سه مرزبان غیور وظیفه پاسداری از مرزهای 
شمالی ایران را بر عهده داشته اند، پس از آن 
که ارتش روس ها برای ورود به خاک ایران  
به پل فلزی جلفا-نخجوان که عمالً تنها و 
بهترین محل عبور از رود پرخروش ارس در 
این ناحیه است نزدیک می شوند مقاومت دو 
روزه این سه دالور آذری آغاز می گردد. این 
مرزبانان غیور و شجاع مرزهای ایران با اشراف 
به پل دو روز تمام لشکر تا بن دندان مسلح 
روس را زمین گیر می کنند. روس ها نیز که 

زودی و خیلی هم زود انجام خواهد شد.
همچنین لباس بین المللی را جایگزین لباس 
کردی خواهم نمود. ما از چند جهت به لباس 
و تغییر آن اهمیت می دهیم یکی از این نظر که 
لباس بین المللی ظاهر آراسته ای دارد و امروز که 
دنیا دنیای مادی است جهانیان به ظاهر خیلی 
اهمیت می دهند. دیگر این که لباس فعلی در 
موقع کار و زمان جنگ باعث زحمت کردهاست. 
هیچوقت به دشمن نمی توان گفت که صبر کنید 
من ریشه شلمه ام )عمامه کردی( را از جلو چشم 

و صورتم رد کنم و نشانه روی بنمایم«.
می بینید که قاضی محمد با جسارت تمام این 

سخنان را بر زبان می آورد ولی چرا؟
این موضوع نشان دهنده این است که در نبود 
فرهنگ ملی، فولکلورها توان حفظ خود را ندارند 
و خیلی زود رنگ می بازند. لباس های محلی که 
بخشی از فولکلور هستند، تا زمانی دوام می آورند 
که زیر سایه فرهنگ مادر قرار داشته باشند و اگر 
از آن جدا شوند، به سادگی رنگ باخته و در برابر 
فرهنگ های دیگر نابود می شوند. قاضی محمد 
نیز تا کردها را جدای از ایران فرض کرد در صدد 
اعمال الفبای التین و از بین بردن پوشش کردی 

برآمد. 
بن مایه سخنان قاضی محمد: ویژه نامه کردستان 
)2( مجله چشم انداز ایران، پاییز 1384، نگرشی 
جامعه شناختی بر شما گیری حزب دموکرات 
کردستان ایران، احسان هوشمند، صفحه 95, 
نقل شده در مقاله از کتاب خاطرات خلیل ملکی 

با مقدمه کاتوزیان، نشر رواق، 13۶0، ص3۶۶

چاره ای جز عبور از همین پل نداشته اند نمی 
توانستند با توپخانه سنگین به حمله بپردازند 
شهید  ژاندارم  شهادت  با  نیز  نهایت  در  و 
سرجوخه ملک محمدی، شهید سید محمد 
راثی هاشمی و شهید عبداهلل شهریاری است 
که می توانند وارد خاک ایران شوند.مقاومت 
ایران چنان  این سه سرباز خاک  شجاعانه 
تاثیری بر ارتش متجاوز شوروی می گذارد 
که پیکر پاک آنان در همان محل مقاومت 
شان با احترام به خاک سپرده می شود و 
شجاعت  و  غیرت  از  دیگری  نشانه  امروزه 
ایرانی است. بر روی سنگ آرامگاه هر سه 
ژاندارم  ”آرامگاه  است  شده  نوشته  شهید 
شهید، ... که در شهریور ماه 1320 در راه 
انجام وظیفه در مقابل مهاجمین ایستادگی و 

به شهادت رسیده است.“
بر باالی آرامگاه این شهیدان این بیت شعر 

نقش بسته است:
هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما

شد جامه سربازی ما هم کفن ما
شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک

پاینده و جاوید بماند وطن ما 

پیوسته  در کنار تأکید بر این که آذربایجان با 
بقیه ایران تاریخ مشترکی دارد، تالش  نموده 
که با بیان گذشته ی پرافتخار ایران اعتماد به 
نفس و تعلقیت به سرزمین  ایران را پرورش 
بدهد.  در همین رابطه ف. علی قلی زاده، از 
ایـرانـیان عشق آباد و مدیرمسئول  روزنامه ی 
”آذربایجان جزوالینفک ایـران“ در شمارهدوم 
روزنامه مورخ دوم فوریه 1918 میالدی طی 
مقاله ی بلند  می نویسد: ”چنان کــه روشن 
است قسمت های از قـفـقاز از آذربایجان جدا 
مسلمانان  از  نیرومندی  فرقـه ی  گـردیـده، 
”مختاریت  آرزوی  و  شـده  ایجاد  قـفـقاز 
و  سر  این  روزنامه    . . . دارند  را   آذربایجان“ 
صداها را قاطعانه رد می کند و تأکید می نماید: 
ایـران  جـزوالیـنـفک  ”آذربایجان  کــه  
است، آذربایجان عضو مهم خانواده ی ایـران  
اعمار  آذربایجانی هـا  غایه  البته  بود. . .  خواهد 
ایـرانی است آزاد، مستقل،  متحد و مقتدر . . . 
تا دنـیا دنـیاست پرچم شیر و خورشیدنشان 
در آذربایجان در  اهـتزاز است . . . آذربایـجان 
بدن  کــه  همان طوری  است،  ایـران  روح 
بدون روح  نمی تواند زنده بماند، روح بدون 
نمی تواند. . .  برده  پیش  را  کاری  نیز  بدن 
لیکن  است،  مهمان نواز   . . . ملت  آذربایجانی 
وقـتی. . . هرکسی بخواهـد آن ها  را از ایـران 
مقابل  در  جدی  دشمـنی  بــه  کـند،  جدا 
او تـبدیـل می گـردنـد و او  را از کـرده اش 
”آذربایجان  روزنامه ی  می کنــند. .  ”  پشیمان 
جـزوالیـنـفک ایـران“ در نخستین شماره  ی 
خود، یک  برنامه ی سیاسی منسجم را ارایه 
زنده  موجود  هر  هستی  جهان  ”در  کرده: 
نیازمند کسب قدرت  معنوی است. . . اما یک 
ملت چگـونه و از چه طریق می توانـد قدرت 
کــه  است  واضح  کــند؟  کسب   معـنوی 
همگان در برابر این پرسش تنها یک پاسخ 

را آواز می دهند:  اتحاد واقعی و وفاق پایدار.“
 او ادامه می دهد: ”هر ملتی از راه اتحاد و اتفاق 
قادر است حـقوق و آزادی هــای خود را بــه 
کند،...  کسب  معنوی  قدرت  و  آورد  دست 
نشریه ی  ندارد.  وجود  دیگری  راه  این  جزء، 
”آذربایـجان“ به مثابــه ی نخسـتین نشریه ی 
ایـرانیان مقیم قـفـقاز، نشریه ایست سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و ادبی کــه هدف عمده 
و اساسی آن دعوت جهان اسالم بــه اتحـاد 
و اتفاق بــه طور کلی و هدایت ملت مظلوم 
ایـران بــه اتحاد و اتفاق جهت رسیدن بــه 

یک زندگی متجـدد و مدنـی بــه طور خـاص 
است ... روشنگری در میان طبقات فرودست 
جهت بــه دست آوردن حـقوق خویش، در 
نشریه ”آذربایجان“ بازتاب نیرومـندی خواهد 
داشـت. در جریان آخـرین اخبار سیاسی جهان 
قرار گرفتن کسبــه فـقیر و آشنایی آن ها بــه 
مناسبات دولت هــا و ملت هــا در سطح دنیا، 
بــه مقیاس ساده و ژرف، در زمره ی  وظایف 

”آذربایجان“ است.“
بررسی  به  عمدتاً  مقاله ها  و  سرمقاله هــا 
پرداخته  اجتماعی  و  سیاسی  مهم  مسایل 
کــه دیدگاه های گردانندگان روزنامه را بازتاب 
می داد. مسلماً  بررسی آن ها در امر شناخت 
در  روزنامه  دست اندرکاران  کارنامه ی  و  زمانه  
همان  برهه با اهمیت است. نثر فارسی روزنامه، 
متعارف  فارسی  و  کــهن  فارسی  از  آمیزه ی 
درایـران بوده و متأثر از حضور واژه های عربی، 

ترکی و روسی می باشد. 
ترقی خواهانه،  زمزمه هــای  کــه  حالی  در   
بــه  آن  دوستانه ی  ایـران  و  آزادی خواهانه 
تدریج راه خود را در میان گروه های روشنفکری 
و مهاجران ایـرانی مقیم  قـفـقاز باز می کرد اما 
با تشکیل حکومت ”مساواتی ها“ در مه 1918 
میالدی روزنامه بعد از انتشار شماره 13 بــه 
روز جمعه 1۶ مارس 1918م از انتشار باز ماند.  
همین سیزده شماره ی روزنامه ی ”آذربایجان 
جزوالینفک ایـران“ سند با ارزشی سیاسی و 
اجـتماعی است کــه درونمـایه آن عمدتاً بر 
دارد  قرار  و میهن پرستی  تجـددطلبی  محور 
و یکی از ویژگیهای بارز آن تأکید بر این امر 
است  کــه ”. . . آذربایجان از تاریخ مشترکی 
با دیگر قسمت های ایـران بر خوردار است و 
ایـران محسوب می شود. . . و  از قلمرو  بخشی 
یک اقلیت آذربایجانی کــه در خارج از ایـران 
ولی در حوزه ی قلمرو زبانیاش می زیست، بیش 
خودش  قومی  ناسیونالیسم  بــه  آن کــه  از 
بپردازد، بــه ایجاد یک احساس میهن پرستی 
ـ دولت مدارانه و ناسیونالیسم قلمرویی میدان  

می دهد.“
 سید جعفر پیشهوری جوان که بعدها رهبری 
فرقه دموکرات آذربایجان را برعهده گرفت و 
قصد توطئه برای جدایی آذربایجان از ایران را 
داشت با نام میر جعفر)خلخالی( سید جوادزاده 
علی رغم مواضعاش در سالهای بعد از زمره ی 
نویسندگان روزنامه  ی ”آذربایجان جزوالینفک 

ایـران“ بودند. 

به نام بزرگان و آزادگان

کیست یاران، خفته در دامان بهمن شیر این جا
خفته در خاِک سیه با چکمه و شمشیر این جا
از چه هر کس پا گذارد می شود دل گیر این جا
بهمن این جا، اردشیر این جا، نژاد شیر این جا

ناخدا بایندر است این تِن مشّبک، جامه ی گل گون
خون ایرانی است آری گشته با این خاک، معجون

ناخدای ماست پس کو کشتی دریاگذارش
سازمان نوجوانش، نوجوانان دیارش

غرقه کرد اما به خوِن خویش خصِم نابکارش
می زند موج خروشان بوسه هر دم بر مزارش

بوسه های ماست این امواج لب بر لب نهاده
بهر دیدار مزارش پشت بر پشت ایستاده

ناخدای ما چرا افتاده این سان بر کرانه
دست از سکان کشیده، مسِت خواِب جاودانه

رستم است این جا شده تیِر خیانت را نشانه
یا که بهرام است این، گم کرده این جا تازیانه

گور سرباِز وطن پامال کیِن دشمن است این 
شعله ی یزدان، فسرده از دِم اهریمن است این

زد به عمِر چند روزی، پشت پای بی نیازی
با مسلسل چون سر زلِف مسلسل کرد بازی

گفت با پرچم چو کرد آن را به خون خود نمازی
ای درفش سرفرازان، بیش بادت سرفرازی

آبت از خون می دهم تا جاودان بالنده باشی
بر سر ُگردان ایران، گوهری تابنده باشی

خوش بخواب ای سر که زیر تاج عّز و افتخاری
شاد باش ای تن که در دامان میهن سوگ واری

از نژاد شیرگیران دیارت یادگاری
گر چه اندر گوشه ای، بر گوِش ایران گوشواری

باش تا روزی پرستش گاه ایرانت ببینم
لوحه ی جاوید ایوان دلیرانت ببینم


