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صفحه پنجصفحه چهارصفحه چهارصفحه دو

اواخر آذرماه طرح اجرای اصل پانزدهم )۱۵( قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران )تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور( توسط 29 
نماینده عموماً آذری زبان و کردزبان به صورت عادی تقدیم هیات رئیسه مجلس 

شورای اسامی شده است.
فارغ از اینکه در میانه این همه مشکات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین 
موضوعی تا چه میزان  خواسته و مطالبه عمومی ملت ایران حتی در مناطق 
قومی است این طرح در محتوای خود دارای ایرادات اساسی بود. نظرسنجی ها 
و پیمایش های علمی نشان داده که خواسته برخورداری از آموزش به زبان های 
قومی پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان اقوام ایرانی 
ندارد و تنها برخی فعالین سیاسی با نیت ها و اهداف آشکار و پنهان با پروپاگاندا و 
بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبه ای هستند. فارغ از این موضوع در بررسی مقدمه 
و دایل توجیهی این طرح تعابیر و استناداتی برخاف قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران و تعهدات بین المللی مطرح شده است که به برخی از آن ها اشاره 

می کنم.
جدا از آنکه تعبیر زبان مادری اصطاحی غیرحقوقی و کاماً سیاسی است و با 
هدف تحریک احساسات قومی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از این تعبیر و 
انحصار آموزش »به« زبان مادری کاماًً برخاف اصل پانزدهم قانون اساسی است 
که تصریح می کند »     زبان  و خط رسمی  و مشترک  مردم  ایران  فارسی  است . اسناد 
و مکاتبات  و متون  رسمی  و کتب  درسی  باید با این  زبان  و خط باشد«. براساس 
متن صریح این اصل قانون اساسی »آموزش زبان مادری« نیز مجاز شمرده نشده 
است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه  »استفاده  از زبانهای  محلی  و قومی  در 
مطبوعات  و رسانه  های  گروهی  و تدریس  ادبیات  آنها در مدارس ، در کنار زبان  
فارسی  آزاد« شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده 
»تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در کنار زبان فارسی« آزاد است؛ قانونگذار 
به درستی میان تدریس زبان و تدریس ادبیات فرق قائل شده و تنها تدریس 
ادبیات زبان های محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است 
یعنی تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی نیز نمی تواند مطلق و بدون استفاده 

از زبان فارسی باشد. 
در ادامه دایل توجیهی این طرح به مفاد اعامیه ها و اسنادی اشاره شده که 
یا شکل اعامیه و غیر رسمی دارند و سند الزام آور حقوقی برای اعضای جامعه 
بین الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با 
حق تحفظ آن ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً 
برخاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی گردد. اساساً می توان گفت در سطح 
جهانی، حتی یک معاهده ی بین المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه 
که حقوق زبانی نامیده می شود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این 
مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکنده ای یافت که ذیاً بررسی می گردند. اما 

پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعامیه ی جهانی حقوق زبانی 
یا اعامیه ی بارسلون به عنوان سندی معتبر و ازم ااجرا یاد می کنند که حقوق 
زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، معاهده ای 
غیررسمی است که به تصویب یونسکو نیز نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب 

ندارد.
یکی از مواد مورد استناد در دایل توجیهی این طرح ماده 27 میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی ۱996مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد 
جوامع و گروه های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می دارد: »در 
کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق 
به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و )نیز( 
بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، 

محروم نمود.« 
در مورد این اصل نخست باید گفت گروه های زبانی و گویش های متعدد ایرانی 
هیچ کدام اقلیت نیستند و از ابتدای شکل گیری هویت ایرانی از عناصر مقوم و 
شکل دهنده هویت ایرانی بوده و هستند و نمی توان به هیچ یک از آن ها اطاق 
اقلیت کرد و عاوه بر آن  همه این گروه ها در انجام فرایض و استفاده از زبان آزادی 

کامل دارند و این اصل هیچ اشاره ای به آموزش زبان در مدارس ندارد.
اصل بعدی مورد اشاره این طرح ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک ۱989 مجمع 
عمومی سازمان ملل است که تصریح می کند: »در كشورهايي كه اقليت هاي 
بومي، مذهبي یا زباني یا افرادي با منشاء بومي وجود دارند، كودك متعلق به 
اين گونه اقليت ها یا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ 
خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه ساير 
اعضاي گروهش محروم شود.« باز هم از متن مشخص است که این اصل در رابطه 
با جوامع بومی تحت استعمار نظیر بومیان استرالیا و بومیان سرخپوست آمریکا و 
... است که مهاجرین استعمارگر اکثریت غالب جوامع را پیدا کرده و جوامع بومی 
را از بین برده و تحت ستم قرار داده اند. باز هم در متن این اصل هیچ اشاره ای 
به آموزش زبان در مدارس نشده و خرده فرهنگ های ایرانی از کلیه حقوق و 

آزادی های اشاره شده در این اصل برخوردار هستند.  
سند دیگری که این طرح در دایل توجیهی به آن اشاره کرده اعامیه حقوق 
اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب ۱992 مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد است و از آنجایی که این سند در قالب اعامیه  تدوین 
شده فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام آور است و رعایت آن تنها دارای ارزش و 
اعتبار اخاقی و سیاسی است و در زمره اسناد غیر الزام آور حقوق بشری طبقه 
بندی می شود با این وجود متن اعامیه نیز در ماده ی 2 از آزادی اقلیت ها در 
کاربرد زبان یاد کرده که در ایران کاماً مراعات می گردد. بند 3 ماده ی ۴ این 
اعامیه آمده است: »کشورها باید هرگاه امکان دارد، اقدامات مناسبی انجام دهند 
تا اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند فرصت های کافی برای یادگیری زبان مادری 
خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود را داشته باشند.« همچنین در بند ۴ 
همین ماده آمده: »کشورها باید هرکجا مناسب بود، در زمینه ی آموزش تدابیری 
به عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنت ها، زبان و فرهنگ اقلیت های موجود در 

سرزمین شان را تشویق کنند.« همانگونه مشخص است

در مجلس شورا چه خبر است؛

شورش علیه قانون اساسی

آنچه به کس نتوان گفت

در وبینار یعقوب لیث  و رسـتاخیز زبان پارسی مطرح شد در وبینار یعقوب لیث  و رسـتاخیز زبان پارسی مطرح شد 
گزارشی از پانزدهمین اجاس 
جهانی میراث ناملموس یونسکو

ناصر تکمیل همایون  در وبینار یعقوب لیث مطرح کرد؛ محمد رضا شفیعی کدکنی  در وبینار یعقوب لیث مطرح کرد؛ لوریس چکناواریان در وبینار یعقوب لیث مطرح کرد؛

تاراجتاراج میراث  میراث 
فرهنگی ایران فرهنگی ایران 

توسط همسایگانتوسط همسایگان

یعقوب و یعقوب و استقالاستقال ایران ایران یعقوب ایرانی ترین یعقوب ایرانی ترین صداصدا زبانزبان مشترک ایرانیان مشترک ایرانیان

ناملمـوس  پانزدهمیـن اجـاس جهانـی میـراث 
یونسـکو، در حالی آذر امسـال و به صورت مجازی 
برگـزار شـد کـه ایـن بـار کشـورمان تـاش کرد 
فعال تـر از سـال های قبـل در این اجاس شـرکت 
کنـد و هـر چند همـه ی آثـار معرفی شـده اش به 
صـورت مشـترک بـا دیگـر کشـورها تهیه شـده 
بودنـد، اما توانسـت در نیمـی از پرونده هـای ارائه 
شـده اش کـه هر چهار عـدد به صورت مشـترک با 
کشـورهای دیگر تهیه شـده بودند، موفـق بیرون 
بیاید. ثبـت جهانی»آیین زیـارت صومعه  تادئوس« 

به صورت مشـترک بـا ارمنسـتان و...

داود دشتبانی

ــوس ــوستـ نگین تـ
تجلی هنر و حماسه در طرح معماری آرامگاه فردوسی
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پانزدهمین اجاس جهانی میراث ناملموس یونسکو، آذر امسال و به صورت مجازی برگزار شد که این بار کشورمان تاش کرد فعال تر از سال های قبل در دو
این اجاس شرکت کند و هر چند همه ی آثار معرفی شده اش به صورت مشترک با دیگر کشورها تهیه شده بودند، اما توانست در نیمی از پرونده های ارائه 
شده اش که هر چهار عدد به صورت مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده بودند، موفق بیرون بیاید. ثبت جهانی»آیین زیارت صومعه  تادئوس« به صورت 

مشترک با ارمنستان و »هنر مینیاتور« یا به قول متولیان میراث فرهنگی »هنر نگارگری ایرانی« که به صورت مشترک با سه کشور آذربایجان و ترکیه و 
ازبکستان به ثبت رسید و دو پرونده ی ناملموس »هنر ساختن و نواختن عود« و »جشن مهرگان« که امسال نتوانستند به رتبه ی جهانی شدن برسند. 

ادامه از صفحه اول کتاب »آکادمی عشق؛ شمس و مولوی؛ زندگی، اندیشه ها و قصه ها« منتشر شد.
کتاب داستانی »آکادمی عشق؛ شمس و مولوی؛ زندگی، اندیشه ها و قصه ها« که 
نوشته آقای  شهاب الدین عباسی می باشد به تازگی توسط نشر خزه چاپ و راهی 

بازار نشر شده است.
 این کتاب داستانی مشتمل بر سه مجزا بخش است. در بخش اول این کتاب، 
زندگی و زمانه  این دو شخصیت ادبیات و عرفان ایرانی یعنی شمس و مولوی 
و نکات برجسته  اندیشه های آنان به شکلی مختصر و مفید مطرح شده است. 
همچنین ارتباط شمس و مولوی که همواره مورد بحث بوده، مورد بررسی 

قرار گرفته است.
بخش دوم این کتاب هم به داستان های اصلی مولوی در مثنوی معنوی اختصاص 
پیدا می کند که برخی از آنان به نظم هستند و برخی دیگر توسط مولف به نثر 

درآمده اند. قصه هایی هم از آثار دیگر مولوی یعنی آثاری همچون فیه مافیه، مکتوبات 
و مجالس سبعه هم در این بخش کتاب آمده اند.

اما بخش سوم و پایانی کتاب »آکادمی عشق؛ شمس و مولوی؛ زندگی، اندیشه ها و 
قصه ها« هم دربرگیرنده  قصه هایی است که شمس تبریزی حین بیان سخنان پرشور 

خود بیان می کرده است که این قصه های شمس در کتاب مقاات شمس آمده اند.
مؤلف این کتاب یعنی آقای شهاب الدین عباسی در معرفی اثر خود چنین می گوید 
که : در آکادمی عشق خواهیم دید که شمس و مولوی چه نگاهی به زندگی و عشق 
داشتند و اندیشه ها و تجربه های خود را چگونه در قالب قصه و داستان بیان کردند.

نوشته  قصه ها«  و  اندیشه ها  زندگی،  مولوی؛  و  شمس  عشق؛  »آکادمی  کتاب 
شهاب الدین عباسی منتشره از نشر خزه با 26۴ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان 

منتشر شده است.
آکادمی عشق منتشر شد

 عبارات »هرگاه امکان دارد« و »هر کجا مناسب بود« کاماً جنبه توصیه ای 
دارد و در بند 2 این ماده آمده است که ایجاد شرایط مساعد مورد نظر، 
نبایستی موجب تخطی از قوانین ملی یا معیارهای بین المللی شود و 
بنابراین، در صورت تخطی مقررات ذکر شده در ماده ی ۴ اعامیه  از قوانین 

داخلی یک کشور، دولت آن کشور الزامی به رعایت این مقررات ندارد.
همانگونه که مشخص شد اسناد بین المللی مورد اشاره طراحان طرح 
بی ارتباط و فاقد ارزش حقوقی است و تنها سند و اصلی که می تواند مورد 
استناد قرار گیرد اصل پانزدهم قانون اساسی است: »زبان و خط رسمی و 
مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب 
درسی باید با این خط و زبان باشد. ولی استفاده از زبان های محلی و قومی 
در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در 

کنار زبان فارسی آزاد است.« 
قانون  این طرح »در راستای اجرای اصل ۱۵  ماده واحده تنظیمی در 
اساسی« »دولت را مکلف« می کند که »نظام آموزشی زبان و ادبیات زبان 
های محلی و قومی« را »در مقاطع مختلف« »در مدارس و مراکز آموزش 
عالی« به اجرا بگذارد. این تکلیف نه تنها در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون 
اساسی نیست بلکه برخاف این اصل است. نکاتی که می توان از اصل 

پانزدهم قانون اساسی در این باره استنباط کرد به شرح ذیل است:
تدریس در مدارس و دانشگاه ها و هرگونه مجامع رسمی باید به زبان فارسی 

باشد
آموزش به زبانی غیر از زبان فارسی )از جمله زبان های محلی و قومی( غیر 

مجاز است
آموزش زبان های محلی و قومی مجاز نیست

آموزش »ادبیات« زبان های محلی و قومی در کنار زبان فارسی و به زبان 
فارسی »آزاد« است اما دولت الزامی بر این کار ندارد

در نهایت می توان گفت دولت می تواند امکان آموزش »ادبیات« زبان های 
محلی و قومی را با هزینه و اختیار خود افراد و به زبان فارسی و با محتوای 
مورد تایید فراهم آورد و آموزش »ادبیات« زبان های محلی را نمی توان و 
نباید به عنوان درس اجباری به افراد تحمیل کرد و آنان »آزاد« هستند با 

پرداخت هزینه به یادگیری ادبیات زبان های محلی و قومی بپردازند.

تبریز؛ فانوس دریای 
زبان و ادب فارسی

محمد مطلق/  گورستان سرخابـ  مقبرة  الشعرای تبریزـ  چه داستان های 
زنده  برای  تکاپو  سال  هزار  از  پرکشش  داستانی  ندارد؛  که  ناشنیده ای 
نگه داشتن سرچشمه های زبان و اندیشه ایرانی، داستان کانونی سترگ و زایا 
به نام آذربایجان و تبریز که مهد زبان و ادب فارسی است و قصیده ای بلند از 
عشق و حماسه از شهر شاعران و شهیدان؛ تبریز. سرخاب ارزنده ترین میراث 
معنوی ایران در حوزه زبان و ادب است و هیچ رقیب دیگری نه در ایران و 

نه در منطقه می توان برای آن یافت.
در مقبرة الشعرای تبریز ۴00 شاعر بزرگ پرده خاک به دیده کشیده اند 
که نخستین شان اسدی طوسی و قطران تبریزی است و آخرین شان سید 
محمدحسین شهریار و بی هیچ اما و اگری بزرگ مشعل دار این جمع، 
خاقانی شروانی که یکی از ستون های اصلی شعر و ادب فارسی است و 
مقلدانی نامدار چون سعدی دارد. اما اسدی طوسی و انوری ابیوردی و ظهیر 
فاریابی و بعدتر مانی شیرازی و دیگران در این شهر چه می کردند؟ بابافغانی 
بنیانگذار سبک هندی که اکنون در جمع بزرگان سرخاب نیست، در تبریز 

دنبال چه بود؟
دو سده پس از حکومت خلفا، وقتی زبان پهلوی ـ فارسی میانه ـ به نفع 
عربی در حال عقب نشینی و پسروی بود، شاعرانی از خراسان بزرگ در 
طوس و دامغان و نیشابور و سمرقند و بخارا برخاستند و فارسی دری 
یا درباری را رواج دادند؛ پدر، رودکی بود و فرزند بلند قامتش فردوسی 
اما اوضاع خراسان پس از حکومت سامانی به تندی رو به ناامنی رفت 
و درگیری ها باا گرفت تا اینکه آذربایجان پرچم برافراشت و به کانون 
اصلی زبان و ادب فارسی تبدیل شد. شاعرانی چون قطران و صدها شاعر 
آذربایجانی و قفقازی دیگر با محوریت تبریز در سده چهارم، پیشاپیش و 
دوشادوش خراسانیان این تاش را آغاز کرده بودند اما پس از افول بخت 
خراسان تمام این مسئولیت به دوش تبریز افتاد. خلیل شروانی که در قرن 
هفتم می زیسته به تنهایی نام 300 شاعر آذربایجانی و قفقازی را از قرن 
چهارم تا زمان حیات خود در »نزهة  المجالس« فهرست کرده که برخی با 

قطران هم عصر بوده اند اما نامی از آنها نمانده است.
هیچ گلی به تنهایی در بیابانی بی آب و علف نمی روید همچنان که قطران 
تبریزی به تنهایی نمی توانسته در تبریز همپای شاعران بزرگ خراسان 
شعر دری بگوید. کمی بعد نظامی گنجوی و خاقانی از راه می رسند و 
آرام آرام فارسی را نه با تیغ و شمشیر که با حریر شعر و داستان در فات 
ایران گسترش می دهند. پس زبان فارسی امروز دو سرچشمه بزرگ دارد؛ 
خراسان و آذربایجان. اما جالب آن که نام آذربایجان در بررسی مکاتب ادبی 
ما دو بار خودنمایی می کند و این نشان می دهد آذربایجان تا چه پایه بر 
گردن شعر و ادب فارسی حق دارد؛ نخست مکتب آذربایجانی که پس از 
ناامنی خراسان در تبریز پایه ریزی شد و با انتقال این زبان و ادبیات نوخاسته 
به مناطق مرکزی ایران همچون شیراز و کرمان و اصفهان سبک عراقی 
با چهره های شاخصی مثل حافظ و سعدی ظهور کرد و بار دوم هنگام 
افول مکتب عراقی که این بار شاعران کوچه و بازار تبریز آستین باا زده و 
هسته اصلی مکتب هندی را پایه ریزی کردند. بابا فغانی پدر مکتب هندی 
و هم عصر شاه اسماعیل صفوی، درست در همین زمان است که چشم به 

فانوس دریای شعر و ادب فارسی سر از تبریز درمی آورد.
با انتقال پایتخت از تبریز و قزوین به اصفهان جمعی از شاعران بزرگ 
تبریزی به همراه صنعتگران و هنرمندان این شهر به دعوت شاه عباس 
وارد اصفهان می شوند. هزاران تبریزی که به تبارزه یا تبریزیان اصفهان 
شهره شدند و در میان این جمع شاعری چون صائب تبریزی قد علم کرد 
و مکتبی را که همشهریانش در کوچه و بازار تبریز پایه ریزی کرده بودند، 
به عالی ترین درجه ادبی  رساند. تبارزه اصفهان در گام بعد راهی هندوستان 
می شوند تا آنچه را که امروز به نام مکتب هندی می شناسیم توسط شاعری 

همچون بیدل دهلوی به نقطه کمال برسد.
گورستان سرخاب با بزرگانی همچون سلمان ساوجی، اوحدی مراغه ای، 
همام تبریزی، سوزنی سمرقندی، انوری ابیوردی، ذوالفقار شروانی، شاهپور 
نیشابوری، شکیبی تبریزی، شمس الدین سجاسی، مجیرالدین بیلقانی 
و ... به ما می گوید آذربایجان و در قلب آن تبریز، جوهره اصلی تمامی 

جریان های بزرگ ادبی زبان و ادب هزار ساله فارسی است. 

پانزدهمین اجاس جهانی میراث ناملموس یونسکو، در حالی 
آذر امسال و به صورت مجازی برگزار شد که این بار کشورمان 
تاش کرد فعال تر از سال های قبل در این اجاس شرکت کند 
و هر چند همه ی آثار معرفی شده اش به صورت مشترک با دیگر 
کشورها تهیه شده بودند، اما توانست در نیمی از پرونده های 
ارائه شده اش که هر چهار عدد به صورت مشترک با کشورهای 
دیگر تهیه شده بودند، موفق بیرون بیاید. ثبت جهانی»آیین 
زیارت صومعه  تادئوس« به صورت مشترک با ارمنستان و »هنر 
مینیاتور« یا به قول متولیان میراث فرهنگی »هنر نگارگری 
ایرانی« که به صورت مشترک با سه کشور آذربایجان و ترکیه و 
ازبکستان به ثبت رسید و دو پرونده ی ناملموس »هنر ساختن و 
نواختن عود« و »جشن مهرگان« که امسال نتوانستند به رتبه ی 
جهانی شدن برسند. اما این پایان ماجرای ثبت های جهانی 
پانزدهمین اجاس میراث ناملموس یونسکو نبود، بلکه  ثبت 
پرونده هایی که آیین ها و سنت های قدیمی ایرانی را در خود 
داشتند و توسط دیگر کشورها جهانی شدند، دل نگرانی های 
هر ساله برای جهانی شدن آیین های ایرانی توسط کشورهای 
دیگر را باز هم به ذهن آورد. مانند ثبت جهانی »جشن انار« 
توسط جمهوری آذربایجان که می توان آن را یکی از شوک های 
جهانی امسال دانست که احتماا به دلیل شیوع کرونا و برگزاری 
اجاس به صورت مجازی و کم خبری از این اتفاق، آن را از 

دیده ها پنهان کرد.
سِر ایران بی کاه ماند!

فرهنگی  میراث  به  ایران،  شمالی  همسایه  می رسد  نظر  به 
کشورمان چشم دوخته است؛ شاهد این ادعا اقدام جمهوری 
سنتی  فرهنگ  و  جشن  بایرامی،  »نار  که  است  آذربایجان 
 Nar Bayrami, tradiional pomegranate( انار« 
را  آن  و  ثبت  خود  نام  به  را   )fesivity and culture
انار  معرفی کرد.برای جشن  فرهنگی خود  از هویت  بخشی 
که از کهن ترین، فراگیرترین و باشکوه ترین آیین های فرهنگی 

ایران است که در تاریخ ریشه دارد و در سراسر کشور برگزار 
عنصر  و  است  ایران  در  میوه ها  نمادین ترین  از  انار  می شود، 
نخستین بار  این  می رود.  شمار  به  یلدا  جشن  جدایی ناپذیر 
نیست که کشور همسایه مان دست به چنین کاری می زند؛ 
چون جمهوری آذربایجان قبا هم »هنر ساختن و نواختن تار« 
 Cratsmanship and performance art of the(
 )Tar, a long-necked string musical instrument
را در سال 20۱2 به نام خود ثبت کرد و اعتراضات هنرمندان 
و دلسوزان هم راه به جایی نبرد.  اما این داستاِن تلخ، تکراری 
است؛ توسط کشورهای دیگر همسایه. ترکیه هم در سال 20۱۴ 
هنر »ابری سازی« )یا همان هنر ابر و باد امروزی( را با نام »ابرو« 
)Ebru, Turkish art of marbling( به عنوان یک هنر 

تُرکی در فهرست ناملموس یونسکو ثبت کرد. »ابری سازی« یا 
ابر و باد در ایران ریشه ای عمیق و کهن دارد و شاهکارهایی از 
هنر ابری سازی در کتابخانه ها  و مراکز اسناد خطی در ایران 
موجود است، اما ترکیه این هنر ایرانی را به نام یک هنر تُرکی 
در یونسکو ثبت کرد و تا کنون نهادهای متولی و مسوول در 
ایران برای این میراث نیز کاری از پیش نبرده اند. البته برخی 
کارشناسان معتقدند که برای اعاده حیثیت فرهنگی ایران، ازم 
است نهادهای مسوول برای ثبت جهانی »ابری سازی« اقدام 

کنند و آب رفته را به جوی برگردانند.
دو روی سکه ثبِت هنر مینیاتور یا نگارگری ایرانی

روی نخست یا زیبای مینیاتور برای ایران؛
امسال »هنر مینیاتور«تحت عنوان Art of miniature با 
مشارکت آذربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان )براساس ترتیب 
کشورها در پرونده( در پانزدهمین اجاس میراث ناملموس 
یونسکو ثبت شد. ثبت هنر مینیاتور، برای هنرمندان و فرهنگ 
دوستان و عموم ایرانیان اتفاقی شیرین بود، اما این اتفاق به ظاهر 

شیرین، حقایقی تلخ هم پشت پرده دارد.
 روی دوم یا تلِخ مینیاتور برای ایران؛

و  ترکیه  کشورهای  ارسالی  مستندات  و  مدارک  بررسی 
آذربایجان که ضمیمه پرونده مینیاتور است، نشان می دهد که 
در سال 20۱8 کشور ترکیه به آذربایجان پیشنهاد کرده هنر 
مینیاتور را مشترکاً ثبت کنند. از این اسناد و مدارک می توان 
دریافت که سال هاست ترکیه به ثبت جهانی مینیاتور چشم 
دوخته بود. برای تأیید موضوع همین بس که ترکیه، مینیاتور 
را سال 20۱۴ در فهرست ملی خود ثبت کرد و ایران در  سال 
20۱9 این میراث مهم را در فهرست آثار ملی خود قرار داد؛ 
یعنی درست چند روز قبل از ارسال پرونده به یونسکو. شکی 
نیست که توقع مردم کشورمان، قرار داشتن ایران در محوِر 
تهیه پرونده »هنر مینیاتور« و  ثبت جهانی آن است، درست 
مانند پرونده ی »نوروز« که مدیریت آن را بر عهده داشت و 

بعد از تهیه پرونده به صورت مشترک با چند کشور آن را به 
یونسکو پیشنهاد دهد و بعد از ثبت نیز چند کشور دیگر به 
این پرونده اضافه شدند. از سوی دیگر در پرونده موجود هنر 
مینیاتور، کشورهای افغانستان، هند، پاکستان، تاجیکستان و 
عراق سهمی ندارند، هر چند معاون میراث فرهنگی تاکید دارد 
که بر اساس درخواست افغانستان به زودی نام این کشور نیز 
در این لیست قرار می گیرد، اما نه تنها اهل فن، بلکه کسانی که 
مختصر آشنایی با تاریخ نقاشی دارند، می دانند که مینیاتور یکی 
از عناصر مهم میراث فرهنگی ایران، افغانستان، هند و پاکستان 
است، چون هنر مینیاتور یا نگارگری با زبان و خوشنویسِی 
فارسی عجین است و نمی توان آنها را از هم جدا کرد، در واقع 
هرجا که شمِع هنِر مینیاتور روشن است باید دنبال جای پای 

شعر و ادب فارسی نیز بود. نگاهی به تاریخ مینیاتور و مکتب ها 
و شیوه های نگارگری، این حقیقت را بازگو می کند که عاوه 
بر شهرهای ایران، مینیاتور در هرات و دهلی و کشمیر، اهور 
و بغداد رشد و ترقی کرده و مینیاتور در ترکیه و آذربایجان و 
ازبکستان در قیاس با افغانستان و هند و پاکستان از اهمیت 
و اعتبار کمتری برخوردار بوده است. این سخنان به معنی 
آن نیست که ترکیه و آذربایجان و ازبکستان نباید در پرونده 
مینیاتور مشارکت داشته باشند، بلکه حضور آنها مفید قلمداد 
می شود و نشان دهنده ی قلمرو هنر مینیاتور است. اما متاسفانه 
کشورهای اصلی و ارکان هنر مینیاتور )افغانستان و هند و 
پاکستان( در این پرونده غایب اند. از سوی دیگر به نظر می رسد 
در متن پرونده در حق ایران اجهاف شده و نمایندگان ایران در 
پرونده ی جهانی مینیاتور  یا متوجه نشده یا مجبور به قبولی 
بوده اند که در بند یک پرونده مینیاتور با عنوان شناسایی و 
 Ideniicaion and deiniion of .۱( تعریف مینیاتور
the element( مطالبی آمده است که نوعی تصاحب ضمنی 
مفاخر و میراث ایران از آن استنباط می شود. بر اساس ترتیب 
مطالِب مندرج کشورها در این پرونده، هر یک از کشورهای عضِو 
پرونده یکی از نسخه های تاریخی مصور خود را به این ترتیب 
معرفی کرده اند: نظامی گنجوی از طرف آذربایجان، فردوسی 
از طرف ایران، موانا از طرف ترکیه، و امیرعلی شیر نوایی از 
طرف ازبکستان اعام شده اند! در این بخش از پرونده میراث 

مکتوب و مفاخر، گویا ایران مانند گوشت قربانی بین همسایگان 
تقسیم شده است. کسی تردیدی ندارد که نظامی گنجوی 
ایرانی است و آثارش را به فارسی سروده و شعر معروف او درباره 
ایران زبانزد خاص و عام است؛ چطور وزارت میراث فرهنگی، 
کمیسیون ملی یونسکو و دفتر نمایندگی ایران در یونسکو حاضر 
شده اند در پرونده ای سهیم شوند که در آن، کشورهای رقیب 
با زرنگی و زیرکی مفاخر ما را به نام خود معرفی کرده اند؟ آیا 
این سهل انگاری نمایندگان و کارشناسان ایرانی در پرونده ی 
مینیاتور، تاش ها و کوشش های فرهنگ دوستان و دلسوزاِن 

میراث فرهنگی ایران بر باد نداده است؟ 
  آذربایجان از یلدا می گذرد؟

در اجاس اخیر یونسکو، دو پرونده »هنر ساختن و نواختن عود« 
و »جشن مهرگان« پذیرفته نشدند. »هنر ساختن و نواختن 
عود« با مشارکت سوریه و پرونده »جشن مهرگان« با همکاری 
کشور تاجیکستان تهیه و به یونسکو پیشنهاد شده بود، اما هر دو 
در اجاس ریفر شدند. به گفته ی برخی کارشناسان مطلع، تهیه 
پرونده »عود« با مشارکت سوریه و بدون در نظر گرفتن دیگر 
کشورهای عربی که عود در آنها رواج دارد، اقدامی خطا بود. 
این پرونده توسط کسانی تهیه شد که پرونده کمانچه را تهیه 
کرده بودند. این که پرونده کمانچه از نظر کارشناسی، پرونده 
موفقی بود و در فهرست یونسکو ثبت شد و به همین دلیل هم 
انتظار می رفت که عود نیز در فهرست ناملموس یونسکو جهانی 
شود. از سوی دیگر اخباری از چند و چون تهیه پرونده عود به 
گوش می رسید، مثاً شنیده شد که پرونده عود را با عجله از 
روی پرونده کمانچه رونویسی کرده اند، اما شاید باید این علت 
را در دقت علمی و کارشناسی و مشارکت ندادن دیگر کشورها 
 Backlog پرونده های)  فهرست  در  دانست.  اتفاق  این  در 
)جمع  معنای  به  یونسکو  فهرست  طبق   )nominaions
شده(؛ چند پرونده مهم مانند »یلدا«، »جشن سده«، »هنر 
ساختن و نواختن ُرباب« و »مهمان نوازی رضوی« قرار دارند؛ در 
حالی که هر لحظه ممکن است یکی از کشورهای همسایه، برای 
ثبت یلدا اقدامی انجام دهند. آن هم در شرایطی که کشوری 
مانند آذربایجان که »تار« و »جشِن انار« را به نام خود ثبت 
کرد، آیا واقعا از ثبِت آییِن مهمی مانند یلدا می گذرد. از سوی 
دیگر در لیست پرونده های جمع شده ی جمهوری آذربایجان، 

 Cratsmanship and( »پرونده ی ساز موسیقایِی »باابان
می شود.  دیده   )performing art of balaban/mey
این به آن معناست که آذربایجان، پرونده باابان  را در آب 
نمک خوابانده و در فرصت مناسب برای ثبت آن اقدام خواهد 
کرد. به نظر می رسد  در این شرایط کمترین کاری که می توان 
انجام داد آن است که »ایران و ارمنستان )به عنوان اصیل ترین 
ساز ارمنی ها در بین دیگر سازهای ملی شان( با یکدیگر پرونده 

باابان را به طور مشترک تهیه کنند«.
جدال پیِش رو؛

مصاف پیش روی ایران برای به نام زدن خوشنویسی مقابل 
۱6 کشور عربی و ترکیه! بر اساس آن چه که سال آینده قرار 
است پرونده »برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی 
 Naional programme to safeguard( ایران«  در 
the tradiional art of calligraphy in Iran( برای 
ابتدا،   که  خبری  شود.  بررسی  یونسکو  توسط  جهانی  ثبت 
خوشنویسان و هنرمندان و عاقمندان به این میراِث ملی را 
خوشنود می کند. اما باز هم مسائل نگران کننده ای وجود دارد.

»ایران برای ثبت خوشنویسی باید به مصاف ۱6 کشور عربی و 
ترکیه برود، چون همزمان با ایران، شانزده کشور عربی شامل 
عربستان سعودی، عراق، اردن، لبنان، فلسطین، یمن، مصر، 
الجزایر، تونس، مراکش، کویت، امارات، عمان، بحرین، سودان 
دانش،  عربی،  »خوشنویسی  عنواِن  با  پرونده ای  موریتانی  و 

 Arabic calligraphy, knowledge,( »مهارت و شیوه ها
skills and pracices( تدوین و به یونسکو ارائه کرده اند. از 
سوی دیگر نیز ترکیه هم برای ثبت خوشنویسی خیز برداشته 
خوشنویسی  باستانی  هنر  خط،  »ُحسن  نام  با  پرونده ای  و 
 Hüsn-i Hat, tradiional art of Islamic( »اسامی
calligraphy( به دبیرخانه یونسکو فرستاده است. ترکیه به 
عنوان کشوری که سال هاست رسم الخط رسمی خود را تغییر 
اما درصدد  میراث خوشنویسی خداحافظی کرده،  با  و  داده 
برآمده تا این میراث گرانقدر را نیز به نام خود ثبت کند. در این 
میان، پرونده خوشنویسی ایران در رقابت با ۱6 کشور عربی و 
ترکیه چه سرنوشتی پیدا می کند؟ آیا ایران قرار است به پرونده 
کشورهای عربی ملحق شود؟ آیا در این میان وزارت میراث 
فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو و نمایندگی دائم ایران در 
یونسکو متوجه چنین خطری نبوده و در طول سال های گذشته 

امکان تهیه و ثبت خوشنویسی را نداشته اند؟
بیم ها و امیدها؛

از هنر سرامیک تا هنرهای وابسته به معماری؛ میراثی که به 
راحتی به نام می زنند  به جز نبود برنامه ریزی و استراتژی 
و اولویت بندی برای ثبت حهانی میراث ناملموس کشورمان، 
چه سهل انگاری دیگری در این زمینه رخ داده که تا امروز در 
این حد از این آثار ناملموس و مهم را از دست داده ایم؟ در 
طول سال های گذشته کارشناسان تهیه پرونده های جهانی  
در سازمان میراث فرهنگی وقت و وزارتخانه کنونی میراث 
فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو و دفتر نمایندگی ایران در 
یونسکو )پاریس( آیا به فکر ثبت نمونه های مهم میراث 
ناملموس مانند هنرهای وابسته به معماری )کاشی کاری، 
گچبری یا آیینه کاری( افتاده اند یا احتمال تکرار رونِد سرقت 
هنرهای ملی و شخصیت های فرهنگی مان مانند گذشته 

همچنان وجود دارد.
آن هم در شرایطی که حتی مکزیک و اسپانیا سال گذشته نوعی 
از »هنر سرامیک« را در فهرست میراث جهانی ناملموس ثبت  
کرده اند و هیچ صدا یا اعتراضی بلند نشد، به همین دلیل نیز 
دل نگرانی برای هنر کاشی کاری به عنوان یکی از فراگیرترین و 
مهم ترین هنرهای صناعی ایران وجود دارد و تردیدی نیست که 

این هنر از ایران به اسپانیا رفته است.

تاراج میراث فرهنگی ایران توسط همسایگان
گزارشی از پانزدهمین اجاس جهانی میراث ناملموس یونسکو

      به تدبیر پشت هوابشکنیم

شورش علیه قانون اساسی

History
تاریخ



ه

میرزا علی آقا ثقةااسام تبریزی شهید راه وطن

آن مرد نیک تبریزی
فصلنامۀ پژوهش های زبانیـ  ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقاات 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 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، گیان 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 مقااتی که با رویکرد زبان شناختی نوشته شده  باشندـ  اعّم از مطالعات 
زبان و گویش، پژوهش های لغوی، فولکلور، جاینام شناسی و غیره ـ برای چاپ در این مجله مناسب خواهد بود. 

پژوهشگران محترم می توانند برای آگاهی از شیوۀ نگارش مقاله به راهنمای نگارش مقاات مراجعه نمایند.

 چهارمین شمارۀ پژوهش های 
زبانی ـ  ادبی قفقاز و کاسپین

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 37  8 صفحه

بررسی علل شکست قیام خرمدینان 

ترکان سپاه خلیفه، قاتان بابک

از  و  ایرانی  مبارزان  بزرگترین  از  خرمدین  بابک 
نامدارترین سرداران ایرانی در حوزه مبارزه با خلفا بود 
که علیه خلیفه و دستگاه وی قیام کرد. او در مدت 
22 سال که رهبری آزادی خواهان خرم دین آذربایحان 
را بر عهده داشت، توانسته بود خواب و خوراک را از 
خلفای عباسی)مامون و معتصم( گرفته و دست سلطه 

خلفا را دست کم از بخشی از ایران کوتاه کند.
بابک از مادری آذربایجانی و پدری تیسپونی در سال 
۱77)ه.خ( در آذربایجان زاده شد، چند مدتی از تولد 
او نگذشته بود که پدرش را در اثر حادثه ای از دست 
داد. پس از مرگ پدر، بابک و مادرش تنها ماندند و 
سختی و مشکات زندگی به آنها چیره شد به همین 
سبب مادرش موسوم به ماهرو شغل دایگی در پیش 
گرفت و بابک تا سن ۱2 سالگی به گاوچرانی مشغول 
بود و بعد از آن تا سن ۱6 سالگی به تیمارگری اسب و 
خدمتکاری در نزد شبل بن منقی مشغول شد و گویا 
نواختن ساز تنبور که سازی کهن و ایرانی است را نیز 
در این مدت آموخته است سپس به تبریز مهاجرت 
کرد و تا دو سال در خدمت محمد بن رواد ازدی بود 
و سپس در ۱8 سالگی به بال آباد به خدمت مادر 

بازگشت و در آن روستا ساکن شد.
واقد بن عمرو می گوید که هنگامیکه جاویدان بن 
شهرک از رقبای ابوعمران برای رهبری خرم دینان از 
زنجان به کوه بذ باز می گشت، در نزدیکی بال آباد 
که برف سنگینی بارید مجبور شد به خانه ماه رو مادر 
بابک پناه ببرد. جاویدان شب را در خانه مادر بابک 
سر کرد و بعد از گفتگو با بابک چون دید با اینکه 
او لکنت زبان دارد اما بسیار زیرک و باهوش است از 
مادر بابک خواست که او را با خود به قلعه بذ ببرد و 
هر ماه ۵0 درهم به عنوان مزد برای او بفرستد. ماهرو 
که دید جاویدان مرد درستکاری است پذیرفت و بابک 
با جاویدان همراه شد در میانه راه ابوعمران به آنها 
حمله کرد و در این نبرد شکست خورد و کشته شد 
اما جاویدان هم در این جنگ جراحاتی برداشت که 
باعث شد سه روز بعد از ورود به قلعه بذ کشته شود 
او در آخرین ساعات عمر بابک را به جانشینی خود 
انتخاب کرد و گفته بود که پس از مرگش روح او در 
کالبد بابک حلول کرده و با  با روح بابک یکی می شود 
پس همه خرم دینان مکلف اند بابک را به فرمانده ای 

بپذیرند و او پشتیبانی کنند.
به رهبری خرم دینان  بابک  از سال ۱9۴)ه.خ( که 
رسید تا ۱98)ه.خ( درگیری بزرگی بین خرم دینان و 
لشکریان خلیفه شکل نگرفت و اولین جنگ بزرگ 
میان این دودر سال ۱98)ه.خ( گزارش شده که در 
و  خورد  به شدت شکست  عباسی  سپاه  نبرد  این 
متفرق شد.  در سال بعد دوباره خلیفه لشکری برای 

لشکر  این  که  فرستاد  آذربایجان  به  بابک  سرکوب 
هم به سرنوشت قوا قبلی دچار شده و به کلی نبود 
شد،مأمون عباسی که مصمم به نابودی بابک بود بارها 
لشکریانی برای نابودی قیام خرم دینان اعزام کرد که 

هرکدام به طریقی شکست خورده و نابود شدند.
نیرو های خلیفه  بزرگی که  از جمله شکست های 
از  به کشته شدن دو تن  بابک خوردند می توان  از 
فرماندهان خلیفه در سال 203)ه.خ( و کشته شدن 
آذربایجان  به  والی  عنوان  به  که  بن حمید  محمد 
در  او  بزرگ  سپاه  عام  قتل  و  بود  شده  فرستاده 
208)ه.خ( اشاره کرد. تا سال 2۱2 )ه.خ( که مأمون 
در گذشت هرگز نتوانست به پیروزی در مقابل بابک 
دست یابد و طی این سالها همیشه بخت با بابک یار 
بود و توانسته بود قلمرو خود را گسترش داده تا آنجا 
که روستائیانی از اسپهان، مهرگان کدک، همدان و 
ماه اسپیدان به او پیوستند و در همدان اردو میزدند. 
بعد از مرگ مأمون عباسی معتصم به خافت رسید او 
نیز مانند مأمون لشکریانی برای سرکوب قیام ارسال 
میکرد ولی با توجه به تعداد زیادی که داشتند هرگز 
در مقابل خرم دینان به پیروزی دست نیافتند و با 
شکست به بغداد باز می گشتند.  در سال 2۱8 هجری 
بابک بعد از ۴ جنگ، کنترل بیشتر آذربایجان و جبال 
را به دست گرفت و در همان سال تعداد زیادی از 
خرمدین ها  به  اصفهان  و  همدان  جبال،  در  مردم 
پیوستند و نزدیک همدان اردو زدند. معتصم برای 
مقابله با آن ها نیروی نظامی تحت فرمان اسحاق بن 
ابراهیم بم مصعب، فرماندار جبال را فرستاد. در نبرد 
متعاقب نزدیک همدان، هزاران خرمدینی )به گفته 
طبری و ابن اثیر 60 هزار نفر( کشته شدند ولی تعداد 
زیادی از آن ها به سرزمین های امپراتوری بیزانس فرار 
کردند. در سال 220 هجری معتصم خیدر بن کاووس 
پسر شاه باج گزار اشروسنه ملقب به افشین را مسئول 
سرکوب بابک کرد. معتصم نه تنها افشین را حکمران 
آذربایجان کرد و افسرهای عالی رتبه را تحت فرمان او 
کرد، بلکه حقوق و جیره غذایی و مقرری فوق العاده 
به او داد. معتصم برعکس مامون بر عنصر ترک تکیه 
کرد و ۱8 هزار غام جنگجوی ترک استخدام کرد 
مونس،  بغای،  بن  موسی  بغای،  همچون  ترکانی  و 
اشناس، ایتاخ و... در سپاه او به درجات اعا رسیدند. 

افشین در ۱۵ فرسنگی اردبیل بر روی برزند اردو زد 
و قلعه های بین برزند و اردبیل را تعمیر کرد و حمل و 
نقل را با فراهم کردن نگهبانان جاده، محافظین کاروان 
و ایستگاه های ایست و بازرسی ممکن ساخت. او یک 
ماه وقت صرف کرد تا اطاعاتی در مورد جغرافیا و 
جاده ها از جاسوس ها و خبرچین ها جمع آوری کند. 
عفو  را  او  می کرد،  دستگیر  بابک  از  جاسوسی  اگر 
می کرد و 2 برابر پولی که بابک به او می داد، به او 
پرداخت می کرد. یکی از گزارش های زیرکانه ای این 
بود که بابک می دانست، که معتصم، بغای کبیر را با 
مقدار زیادی پول برای دستمزد و هزینه نیروهایش 
فرستاده و نقشه کشیده تا به این پول دستبرد بزند. 

افشین از این اطاعات استفاده کرد تا بابک را وسوسه 
کند تا بابک را کاماً درگیر جنگ سازد که در این 
جنگ تعداد زیادی از یاران بابک کشته شدند و بابک 
به دشت مغان و سپس به بذ فرار کرد. کمی بعد یکی 
از فرماندهان بابک بنام آذین در هشتادسر نیروهای 
تحت فرماندهی بغای کبیر در 22۱ قمری شکست 
داد و بدین ترتیب بابک و مردانش کنترل ارتفاعات 
را بدست گرفتند و با شبیخون های خود نقشه های 
افشین را نقش بر آب کردند. آن ها بارها تدارکاتی که 
به دستور افشین از مراغه و شروان می رسید را غارت 
 کردند. تاکتیک های افشین این بود که مردان بابک را 
وسوسه کند تا از پناهگاه های کوهستانی خود بیرون 
بیایند و در محیط باز درگیر شوند تا با تجسس های 
کارآمد شبیخون های آن ها را ناکارآمد کند. اما ترکان 
سپاه افشین از انفعال و کندی عملیات توسط افشین 
بابک  با  که  کردند  متهم  را  او  حتی  و  کردند  گله 
تلفات  با  دیگری  درگیری های  همدست شده است. 
سنگین به دو طرف رخ داد. پس از جنگ های سخت 
که به کندی پیش می رفت، سرانجام سپاه افشین به 
کوه بَذ رسید و سرانجام سپاهیان و داوطلبان جهاد به 
درون قلعه بذ راه یافتند. بابک که امیدش را از دست 
امان  از خلیفه  و  افشین رفت  به ماقات  بود،  داده 
خواست. وقتی افشین گروگان خواست، بابک پسرش 
و دیگر پیروانش را پیشنهاد کرد و از افشین خواست 
تا جلوی حمله نیروهایش را بگیرد. در همان زمان 
درگیری شدید بین مدافعین قلعه با نیروهای افشین 
درگرفت و در نهایت نیروهای افشین از دیوارهای قلعه 
بذ باا رفتند و پرچم هایشان را باا کشیدند. در نهایت 
قلعه در 9 رمضان 222 هجری قمری سقوط کرد. 
مردان بابک سخت دفاع کردند و افشین دستور داد تا 
خانه ها و کاخ های ایشان را آتش زدند. بابک از درِ دیگر 
قلعه وارد شد و پس از آن مقداری مال و توشه با خود 
برداشت و بیرون رفت و از رود ارس گذشت و خود 
را در پناه تپه ها و بیشه ها به ارمنستان رساند. افشین 
راه های  و  و گردنه ها  راه ها  بود که سر  داده  دستور 
خروج از بیشه ها را بگیرند. بابک با بعضی از اعضای 
خانواده و تعداد کمی از جنگجویانش از راه ناهموار 
کوهستان فرار کردند و به سمت ارمنستان رفتند. اما 
در آنجا بابک اسیر شخصی بنام سهل بن سنباط شده 
و تحویل افشین شد. افشین نیز بابک و خانواده اش را 
به بغداد برد و تحویل خلیفه داد و خلیفه نیز بابک را 

اعدام نموده و دخترانش را به کنیزی گرفت.
اما نکته ای که وجود دارد اینست که عده ای قوم گرا 
سعی دارند بابک را نماد هویت ترکی آذربایجان نشان 
بدهند و او را قهرمانی غیر ایرانی جلوه دهند. حال آنکه نه 
تنها همه منابع بابک و سایر خرمدینان را ایرانی معرفی 
کرده اند، بلکه دقیقا ترکان را در راس دشمنان بابک به ما 
نشان می دهند. این سپاهیان ترک خلیفه بودند که بابک 
را شکست داده و هواداران او را کشتار نموده و بابک را 
تحویل خلیفه داده و حتی افشین ایرانی را بابت تمایل به 

مذاکره به همکاری با بابک متهم می کردند. 

امید حسنوند

میرزا علی آقا ملقب به ثقةااسام تبریزی از مجاهدان دوران مشروطه 
روز 29 دی ۱329 خورشیدی در تبریز چشم به جهان گشود. وی از یک 
خاندان روحانی و سیاسی که پدرش حاج میرزا موسی ثقةااسام تأثیرگذار 
در نهضت تنباکو بود. این عالم ربانی تحصیات مقدماتی خود را در تبریز 
گذراند و سپس برای تکمیل آن به کربا و نجف رفت تا در محضر علمای 
شهیری چون فاضل اردکانی و شیخ زین العابدین مازندرانی و حاج شیخ علی 
یزدی کسب فیض کند.       وی پس از اخذ درجه اجتهاد به تبریز بازگشت 
و ضمن تدریس علوم دینی آثار مهمی ترجمه و تألیف کرد که از آن جمله 
باید به کتاب )مراة الکتب( یا اسماء الکتب در هفت جلد اشاره نمود که در 
بیان آثار و تألیفات علمای شیعه نوشته شده است. ثقةااسام عاوه بر فقه 
و اصول و حکمت و کام به تاریخ و جغرافیا و نجوم و ادبیات و علم الرجال و 
کتاب شناسی نیز آگاه بود و عاوه بر زبان فارسی و ترکی به عربی و فرانسه 
هم تسلط داشت. خط خوشی داشت و شعر هم زیبا می سرود. میرزاعلی آقا 
پس از  بازگشت به تبریز و بعد از درگذشت پدرش لقب ثقةااسام)عنوان 
عام برای احترام و تعظیم عالمان امامیه و یا معتمد و امین اسام(  را به 
پیشنهاد محمدعلی میرزا ولیعهد از مظفرالدین شاه دریافت کرد. ثقةااسام  
نشریات  بیگانگان را می خواند و در سخنرانی ها مردم را از اخبار روز و 
جریانات سیاسی آگاه می ساخت. وی با رجالی چون مهدیقلی خان هدایت و 
ادیب الممالک هدایت و  امیرنظام گروسی و ... حشر و نشر داشت و گاهی در 
کتابخانه خود مجلس شعرخوانی می گذاشت. روحانیون و علما در خصوص 
جنبش مشروطیت به دو طیف مخالف و موافق تقسیم شدند که ثقةااسام 
از علمای موافق بود. پس از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱28۵خ توسط 
مظفرالدین شاه افرادی از صنف های مختلف به عنوان نماینده به مجلس راه 
پیدا کردند.  به محض اعام مشروطه ثقةااسام از جمله این نمایندگان بود 
که نخستین رأی را به دست آورد اما نمایندگی آن را نپذیرفت. این مجلس تا 
پیش از بیماری و ازدنیا رفتن مظفرالدین شاه برقرار بود. اما پس از به سلطنت 
رسیدن محمدعلی شاه و به دستور او به توپ بسته شد که منجر به کشته 
شدن تعدادی از  نمایندگان و عده زیادی از مردم شد. پس از این واقعه 
مشروطه خواهان در واکنش به اقدامات محمدعلی شاه به رهبری ثقةااسام 
و ستارخان و باقرخان اسلحه به دست اعتراض کردند و شهر تبریز حدود 
۱۱ ماه توسط قوای دولتی محاصره شد و به دنبال مقاومت و تسلیم نشدن 
مشروطه خواهان دولت وقت از قوای دولت روس کمک خواست تا جنبش 
مشروطه خواهی تبریز را سرکوب و خاموش کند و چنین شد که شهر تبریز 

در 23 آذر ۱290 توسط روس ها محاصره شد.
   قوای روسیه به محض ورود رفتار وحشیانه و ظالمانه ای با مردم و مجاهدان 
تبریز کردند.  با افزایش فشارها و سختگیری ها بیش از ۴0 تن از مشروطه 
خواهان به سمت کنسولگری دولت عثمانی رفتند. اما ثقةااسام با وجود 

نامایمات و فشارها شجاعانه ماند و مبارزات مردمی را رهبری کرد.
 ثقةااسام با تأسیس انجمن ایالتی آذربایجان از حامیان آن شد و در مقابل 
انجمن اسامیه که علمای مخالف مشروطه تأسیس کرده بودند، هوادار انجمن 
ایالتی بود. انجمن های ایالتی تبریز یا انجمن ایالتی آذربایجان یا انجمن تبریز 
سازمان خودجوش و مردم نهادی بود و در جریان جنبش مشروطیت در تاریخ 
۵ مهر ماه ۱28۵ به طور رسمی تشکیل شد و بیش از پنج سال کلیه فعالیت 
های سیاسی و اجتماعی و حکومتی تبریز و شهرستان های اطراف آن را عهده 

دار بود و با حمایت های مالی تجار و بازاریان تبریز اداره میشد. 
از اهم اقدامات و فعالیت هایی این انجمن که می توان به آن اشاره کرد; 

نقش اساسی در سازماندهی مردم بر علیه استبداد و فشار سیاسی به دولت 
مرکزی و خنثی سازی کارشکنی های محمدعلی شاه و ... بود.

انجمن تبریز با ورود قوای روس و اشغال تبریز در 28 آذر ۱290 از فعالیت 
خود باز ماند. اما اعضای شاخص آن نظیر مهدی کوزه کنانی، حسن تقی زاده، 
محمدعلی تربیت، حاج علی دواچی، علی مسیو و ... همچنان در تهران و انجمن 
های »تبریز« و »دموکرات« و در مجلس دوم فعال و از چهره های خبرساز 
دوران مشروطه خواهی  بودند.       این عالم شهیر تبریز در دوران استبداد 
صغیر بسیار تاش کرد که از اشغال تبریز جلوگیری کتد و پس از فتح تهران 
نیز کوشش کرد که از خلع محمدعلی شاه ممانعت شود و اختافات را مسالمت 

آمیز حل نماید اما موفق نشد.
     زمانی که تبریز توسط قوای روسیه اشغال شد بسیار کوشید تا اوضاع را 
آرام کند و به خاطر همین بود که ستارخان و باقرخان از تبریز به تهران رفتند.

پس از اولتیماتوم روسیه به ایران و درخواست اخراج مورگان شوستر مردم تبریز 
قیام کردند و مجاهدین مشروطه خواه تبریز به حمایت از مردم با روس ها وارد 
جنگ شدند. گرچه تقةااسام با برخی از عملکرد و  واکنش های مجاهدان 

مخالف بود و همین امر  به دشمنی آنان با او منجر شد.
با شروع جنگ از سوی روس ها ثقةااسام به مخالفت با روس ها برخاست و 

در نامه ای از امیر حشمت نیساری رئیس شهربانی تبریز خواست که در برابر 
روس ها مقابله و دفاع کند. علیرغم آنکه طی چندین روز جنگ مجاهدان 
قوای روسی را تضعیف کرده بودند اما منحل شدن مجلس در تهران و قبول 
اولتیماتوم ثقةااسام را وادار کرد که از مجاهدان بخواهد که ساح شان را 
زمین بگذارند. پس از اشغال تبریز توسط روس ها از ثقه ااسام خواستند که 

به کنسولگری روسیه در تبریز بیاید.
 با آن که کنسول عثمانی به او هشدار داده بود، ثقه ااسام از مخفی شدن و 
پناهندگی در کنسولگری عثمانی سر باز زد و به کنسولگری روسیه رفت . در 
آن جا از او خواستند  برای اینکه در امان بماند و قائله خاتمه پیدا کند پای نامه 
بنویسد و امضاء کند که؛«حضور قوای روس در تبریز به خواست مردم بوده و  
آغازکننده جنگ مجاهدان بوده اند«. ولی ثقةااسام از این کار خودداری کرد 

و مهر خود را  هم شکست که مبادا پای نامه را با آن مهر کنند. 
یکی از دسیسه های محمدعلیشاه بر علیه مشروطیت ایران این بود که از علما 
و رجال زمان خود دست خط  هایی مبنی بر ضدیت با اساس مشروطیت اخذ 
نمود.  به حکام وایات دستور دادند که از روحانیون و علمای دین فتوا مبنی بر 
حرمت مشروطیت بگیرند و به خط و امضای آنان به مرکز بفرستند.  حکام هم 
به دستور عمل کردند و علما و اعیان و روحانیون را وا داشتند که نظریات خود 
را نسبت به مشروطه برای شاه مستبد بفرستند.   پس از وصول جواب های 
مورد نظر از اطراف و اکناف ایران  دال بر  منع از تشکیل مجلس شورا و تحریم 
مشروطیت، محمدعلی شاه به یکی از روحانیون با نفوذ دستور داد که از آن نامه 

ها و تلگراف ها کتابی تدوین نموده بین مردم منتشر سازد.
شیخ  مخالف مشروطه هم تمام نامه ها و تلگرافات را جمع آوری نمود و خود 
نیز مقدمه ای بر آن افزود و برای چاپ حاضر نمود و سپس نسخه خطی کتاب 
را به خط ملک الخطاطین که از خوشنویسان معروف آن زمان بود نگارش یافته 
در کیسه چلوار نهاده و اک و مهر کرده به حضور صدراعظم اتابک برای صدور 

اجازه چاپ فرستادند. 
در این میان  آزادیخواهان مجددا پیروز گشته و محمدعلیشاه را مجبور به فرار 
کردند و فرصت چاپ این کتاب دست نداد. این اسناد گرانبها عینا« در همان 
کیسه مهمور و به وسیله یکی نزدیکان اتابک اعظم به دست میرزا حسن خان 
ثقفی )اعلم الدوله( افتاد. وی نیز این اسناد را در کتابخانه شخصی خود که 
شامل هزاران جلد کتاب خواندنی و اسناد و مدارک تاریخی مهم از مشروطیت 
ایران است را محفوظ نگاه داشت.  از این رو بود که قوای روسیه به دستور 
حکومت مرکزی و برای فریب عوام از ثقةااسام نیز خواستند دست خط و 
امضاء بدهد و هنگامی که با واکنش تند و صریح  ثقةااسام روبه رو شدند 
فورا« او را همراه   هفت تن دیگر  در روز عاشورای سال ۱330 قمری مطابق 
با نهم دی ماه سال ۱290 خورشیدی در جلوی چشم وحشت زده عزاداران 
سیاهپوش حسینی ع به دار آویختند. شخصی که مأمور اجرای حکم اعدام 
بود  قاسم دماوندی نام داشت وی از  اجرای حکم ممانعت به عمل آورد. بدون 
معطلی مأموران روسی او را نیز به جرم همکاری با مجاهدان به دار کشیدند. 
گفته می شود قوای بیگانه روس در طی یک ماه بیش از ۵0 نفر از لیدرهای 
خطه آذربایجان را اعدام کردند و اوج اعدام ها نیز در روز دهم دی ماه ۱290 
مصادف با دهم ماه محرم درست در ظهر عاشورا بود که این مجتهد و عالم 
شهیر نیز در چنین روزی در میدان مشق تبریز به دار آویخته شد. در میان 
محکومان  دو تن از فرزندان علی مسیو به نام های حسن و غدیر هم پای 
چوبه دار آورده شدند که غدیر تنها ۱6 سال سن داشت و کوچک ترین قربانی 
اعدام های قوای روسیه بود. پیش از آنکه طناب دار را بر گردن غدیر بیاویزند 
با فریاد بلند و شعار نویدبخش یاشاسین ایران / یاشاسین آذربایجان / یاشاسین 
مشروطه  لرزه بر دل مستبدان و قوای روسیه انداخت و جسورانه به استقبال 
شهادت رفت. احمد کسروی نیز در تاریخ هجده ساله آذربایجان ،ص ۵83 
به آزادیخواهی و دگراندیشی ثقةااسام اشاره می نماید و می نویسد; “این 
نیکمرد از روز نخست به کاستن از سختی و تیرگی و دشمنی بین شیخی و 
متشرع می کوشید و از گام نخست پاکی خود را به همه نشان داد... سپس می 
افزاید; ثقةااسام تبریزی کسی بود که آبروی ایران و اسام گشته و چوبه دار 
را خرید، ولی یک امضاء به دشمنان و اشغالگران در جهت تأیید این موضوع که 

مجاهدین آغازگر جنگ بودند، نداد.”
عمارت  ثقةااسام تبریزی به لحاظ معماری سنتی از زیباترین خانه های 
تاریخی در شهر تبریز است. این عمارت در خیابان چایکنار، مابین پل قاری و 
مسجد ثقةااسام )صاحب اامر( واقع شده و هم اکنون به عنوان آموزشگاه 

هنرهای سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین مزار ثقةااسام در گورستان تاریخی سرخاب  در مکانی که امروز به 
مقبرة الشعری تبریز معروف است در پیرامون تکیه حیدر و بقعه سید حمزه 

قرار دارد.
جالب اینکه پس از انقاب اکتبر روسیه در  سال ۱9۱7 )جنبش اعتراضی ضد 
امپراطوری تزارها(، دولت  شوروی هیئتی را به عنوان دلجویی و عذرخواهی با 

اهدای تاج گل بر مزار ثقةااسام روانه  تبریز کرد.
 منابع; کتابخانه شخصی میرزا حسن خان ثقفی اعزاز

مجله خواندنی ها، سال ۱326، شماره ۱7، سال 8، شنبه 9 آبان ماه، ص ۱7

پروین بهمن پور
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مفهومي که از ناسیونالیزم در دوران هاي جدید و بعد از انقاب صنعتي به دست آورده ایم که بسیار هم براي من ارزشمند است و من براي همه کساني که 
داعیان معتدل ملیت ایراني هستند از هر جناحي و هر مکتبي احترام قائل هستم. از سوی دیگر برای اسام و دعوت حضرت رسول و آن سال های نخستین 
خافت خلفای راشدین تا دوران امام علی بن ابیطالب علیه السام بی نهایت احترام قائلم و عقیده دارم که در آن سال ها، سال های خلفای راشدین، اسام از 

حدی که نقطه ی دعوت وحی بود، انحراف بسیار زیادی نداشته است و نه زندگی پیامبر و خانواده اش و نه زندگی خلفای راشدین انحراف چندانی از آنچه که 
مرکز دعوت نبوی بوده دور نشده است.

چنین است رسم سرای کهن

وبینار بین المللی یعقوب لیث و رستاخیز زبان پارسی 
با همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
نشریه وطن یولی و تعدادی از نهادهای فرهنگی دیگر 
با  مجازی  فضای  در   99 دی ماه   ۱7 چهارشنبه  از 
دکتر  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  دکتر  سخنرانی 
شفیعی  محمدرضا  شد.  آغاز  همایون  تکمیل  ناصر 
کدکنی در این پیام گفت: استاد دكتر برومند به بنده 
در تلفن فرمودند كه سميناري، جلسه اي، البته قاعدتاً 
بايد ديجيتال باشد، درباره يعقوب ليث خواهد بود در ماه 
دي. ايشان به من امر فرمودند چند كلمه  درباره يعقوب 
ليث مطلبي بگويم. من نه مورخم و نه صاحب نظر در 
تاريخ اجتماعيات در ايران، ولي از بابت اينكه عاقه مند 
بودم، كتاب هايي هم در اين زمينه ترجمه كردم مثل 
آفرينش و تاريخ. مقيد بودم كه اين منابع را ببينم. قديم 
60 سال پيش، ۵۵ سال پيش، زماني كه كتاب البدء و 
التاريخ مطهربن طاهر َمقدسي را كه با عنوان آفرينش 
و تاريخ بارها چاپ شده ترجمه مي كردم، از آن زمان 
در حقيقت يك شبحي كم رنگ از مسائل تاريخ ايران 

دوره اسامي چهار پنج قرن اول در ذهنم باقي است. 
به اعتبار همان بازمانده ها در ذهن خودم چند كلمه اي 
عرض مي كنم فقط از بابت اطاعت امر استاد دكتر برومند 
و ديگر هيچ چيز ديگري. گفت اشعار من اشارته ُحكٌم و 

طاعته ُحلٌم. اين اول مقامات حريري است.
 واقع قضيه اين است كه من حرفي كه مي زنم ممكن 
است باعث رنجش بعضي سليقه ها از هر دو سوي افراط و 
تفريط در فهم تاريخ ايران دوره اسامي بشود. جناح هايي 
كه خيلي افراط در جنبه هاي ايراني گري و ايران پيش 
از اسام و يا گرايش هاي ملي گرايانه بعد از اسام دارند، 
آنها  با سليقه ی  عرايض من خيلي  اين  است  ممكن 
هماهنگ نباشد. از سوي ديگر آنهايي هم كه افراط در 
مباحث مربوط به كليت اسام و دفاع از همه جوانب 
اسام و تاريخ اسام و خلفاي اموي و عباسي به عنوان 
يك تماميت اسامي نگاه مي كنند، آنها هم قطعاً از اين 
عرض بنده رضايت خاطر نخواهند داشت. ولي من از 
اينكه هر دو سوي استریم افراط و تفريط در جهت ناديده 
گرفتن نقاط ضعف تاريخ اسام و ناديده گرفتن نقاط 

ضعف گرايش های ملي بعد از اسام ايراني ها حرفي ندارم 
برنجند. واقعيت از من نرنجد خيلي بهتر است. به هر حال 
من چند كلمه اي در اين باره عرض مي كنم اميدوارم كه 
طرفداران حقيقت از اين عرايض بنده رنجشي حاصل 
نكنند. بنده يقين دارم كه هر دو سوي ماجرا از حرف 

من راضي نخواهد بود.
واقع قضيه اين است كه ما مفهومي كه از ناسيوناليزم 
در دوران هاي جديد و بعد از انقاب صنعتي به دست 
آورده ايم كه بسيار هم براي من ارزشمند است و من 
براي همه كساني كه داعيان معتدل مليت ايراني هستند 
از هر جناحي و هر مكتبي احترام قائل هستم. از سوی 
دیگر برای اسام و دعوت حضرت رسول و آن سال های 
نخستین خافت خلفای راشدین تا دوران امام علی بن 
ابیطالب علیه السام بی نهایت احترام قائلم و عقیده دارم 
که در آن سال ها، سال های خلفای راشدین، اسام از 
بسیار  انحراف  بود،  وحی  دعوت  نقطه ی  که  حدی 
زیادی نداشته است و نه زندگی پیامبر و خانواده اش 
و نه زندگی خلفای راشدین انحراف چندانی از آنچه 

معاویه  است.  نشده  دور  بوده  نبوی  مرکز دعوت  که 
و دنباله روانش و بعد خلفای اموی و خلفای عباسی 
همه شان پر از نقطه ضعف هستند و این نقاط ضعف 
در مدیریت اجتماعی آن ها، شدت و ضعف داشته و 
بعضی های واقعاً معتدل تر بودند، بعضی ها واقعاً افراطی 
و واقعاً نفرت آور. وقتی که یعقوب لیث در اواسط قرن 
سوم قیام کرد برای تشکیل یک دولت ایرانی که از این 
بابت ما بی نهایت برای او احترام قائلیم، جهان اسام 
شايد بحراني ترين دوره هاي تاريخ خودش را مي گذراند 
به دليل اينكه اسام در گسترده ترين حوزه جغرافيايي 
از  را  مناطقي  همه  تقريباً  و  بود  قرار گرفته  خودش 
جهان كه اسام فتح كرده بود در قلمرو تصرف خودش 
داشت عماً ديگر به دست آورده بود. چيز مهمی بعداً 
بر حوزه فتوحات اسامي افزوده نشده، اگر باشد بسيار 
اندك است، ولي اسام در سيطره كامل خودش بوده. 
در اين سال هایی كه يعقوب ليث براي تشكيل يك 
مرد  يك  ذهن  نمي توانيم  ما  كرد.  اقدام  ملي  دولت 
۱300 سال پيش ۱200 سال پیش را امروز از روي 
چند صحنه زندگي اش كه در تاريخ ثبت شده بهش با 
اطمينان نگاه كنيم و ببينيم كه او واقعاً جهان را و وطن 
را به چه چشمی و به چه مفهومي مي نگريسته است. 
قدر مسلم اين است كه يعقوب داراي ميل به تشكيل 
يك دولت ملي ايراني بوده. دفاعي كه از زبان فارسي 
كرده يكي از درخشان ترين نقطه هاي دعوت و زندگي 
يعقوب ليث است. وقتي كه كابل را فتح كرد شعرايي 
به زبان عربي مدحش گفتند و او كه يك كارگرزاده 
رويگري بود و شايد از سواد چنداني هم بهره نداشت 
اين  بايد گفت؟  نيابم چرا  اندر  گفت چيزي كه من 
حرفي است كه خيلي به نظر من زيبا و قشنگ است. 
اين است كه در همان زمان بعضي شعرا مثل محمدبن 
وصیف سيستاني آن شعري را كه ظاهراً يا حدوداً يكي 
از نخستين تجربه های شعر عروضی زبان فارسي بعد از 

اسام است سرود كه: 
اي اميري كه اميران جهان خاص و عام 
بنده و چاكر و مواي و سگ تند و غام 

ظاهراً وقتی که سگ تند دارند از آني كه معروف است و 
در تاريخ سيستان آمده سگ بند بهتره، چون اگر بخوانيم 
سگ بند فعل به ناروا حذف شده ولي سگ تند اگر باشد 
همان معنا را مي رساند و از لحاظ نحوي اشكالي ندارد. ِبه 
هر حال محمدبن وصیف اين قطعه را که از نخستين 

نمونه هاي شعر فارسي است در مدح يعقوب گفت:
اي اميري كه اميران جهان خاص و عام 
بنده و چاكر و مواي و سگ تند و غام 

حركت هاي  نخستين  سيستان  در  كه  وقتي  يعقوب 
براي  مي خواست  كه  دعوتي  جهت  در  را  خودش 
احياي در حقيقت ايران ساساني، بدون اينكه انكاري 
نسبت به اسام داشته باشد و فكر مخالفتي با اسام 
به هيچ وجه نداشت. مخالفت او با خافت عباسي عصر 
بود كه امثال المتوكل علي اه با بي رحمي تمام نسبت 
به خاندان حضرت رسول كينه داشتند و خود المتوكل 
قبر امام حسين بن علي)ع( را شخم زد و گندم كاشت 
با نهايت بي ادبي و آب آنجا جاري كرد و نهايت بي ادبي 
و بي احترامی را مرتكب شد كه هيچ گاه تاريخ فراموش 
نمي كند. بنابراين اگر يعقوب در مقابل او به قيام پرداخته 
و به جانشينان او در حقيقت بیشتر از يك امر انساني و 
شريفي دفاع كرده، كه آن هويت عدالت خواهانه دعوت 
اسامي است، كه اصواً نه اموي ها رعايت مي كردند و نه 
عباسي ها؛ مخصوصاً در عصر ظهور يعقوب و قيام يعقوب 

افراط در اين مسأله بي نهايت شده بود. 
در وقتي كه يعقوب قيام كرد در سراسر ايران بزرگ، 
به  جنبش هاي  جنوبش،  شمالش،  غربش،  شرقش، 
صورت هاي  به  عباسي  با خافت  مخالفت  حال  هر 
دعوت  در  طبرستان،  علوي هاي  دعوت  در  مختلف 
دشمنان  و  منازعان  نخستين  كه  سيستان،  خوارج 
يعقوب بودند و در نقاط ديگر هم مخالفت با مركز 
توافقي  هم  هم،  با  اينها  و  بود  شده  شروع  بغداد 
دشمن  يك  با  يعقوب  نبود  حاضر  يعني  نداشتند؛ 
ديگر خافت بغداد، هماهنگي داشته باشد. هر كسي، 
هر سري يك صدايي ازش بيرون مي آمد. با اين همه 
در مجموع شايد ايراني ترين صدا، صدای يعقوب بود. 
از هر چشم اندازي كه ما به موضوع نگاه كنيم آنهاي 
به  ملي،  جنبه  كه  بود،  علويان  دعوت  بيشتر  ديگر 
هيچ وجه نداشت يا اگر داشت پوشيده و پنهان بود. 
اما مال يعقوب آشكارا در يك دعوت ايران گرايانه بود 
و كامًا سنجيده و ما نمي توانيم جايگاه يعقوب ليث 
را در استقال ايران دوره اسامی از خافت عباسي 

انكار كنيم.
همين نقطه، نقطه اصلي چشم انداز احترام ما به يعقوب 
ليث هست و براي همه كساني كه در آن دوره قصد 
برانداختن خافت عباسي را داشتند و عماً اكثر اينها 
ولي  مسلمان  بزرگ  ايران  يك  حيات  تجديد  آرزوي 

مستقل از خافت عباسي داشتند.       

ایران ستیزی 
با اسلحه زبان

با  ستیز  از  رذیانه تر  و  خطرناک تر  پارسی  زبان  با  ستیز 
از  فارسی  زبان  نگاهداشت  است.  ایران  سرزمینی  یکپارچگی 
ایران مهم تر است. دلیل آن  نگاهداشت یکپارچگی سرزمینی 
تجزیه ناپذیر  و  درهم تنیده  کشوری  ایران  است:  روشن  کامًا 
ایران و تکه تکه  است. تنها راه برای خط کشیدن میان مردم 
زبان  تضعیف  و  مردم  میان  زبانی  ایران، جدایی  کشور  کردن 
ایران است. کسانی که علیه زبان  فارسی در مناطق و نواحی 
فارسی شمشیر کشیده اند، بنای ستیز علیه موجودیت ایران را 

دارند. هیچ انگیزه ای غیر از این نمی توانند داشته باشند.
در مورد رسمیت زبان فارسی به عنوان زبان ملی و زبان تحصیل 
ایران،  سراسر  در  حقوق  و  سیاست  زبان  و  دانش،  تدریس  و 
ذره ای و اندازۀ تار مویی هم نباید کوتاه آمد. چون تنها زبان 
ایران، همین زبان فارسی است. تقریباً  تحصیل و تدریس در 
همۀ گویش ها و لهجه های زیبای مناطق و نواحی ایران، زبان 
محاوره و هنر و فرهنگ هستند و خوشبختانه هیچ خطری هم 
با حداقل ده هزار گویشور  آنها را تهدید نمی کند، هر گویشی 
خود را به عصر دیجیتال رسانده باشد با امکانات پرشمار این 

عصر به آسانی می تواند ماندگار شود. 
اتفاقاً کسانی که نغمه شوم »تحصیل به زبان مادری« را سر 
می دهند، بزرگ ترین خطر برای خرده فرهنگ ها و گویش های 
متکثر سراسر ایران به شمار می روند. آنها می خواهند از خارج 
از مرزهای ایران، از آنکارا، باکو، اربیل و … زبان و خط بیاورند 
و  محلی  فرهنگ های  و  گویش ها  فارسی،  زبان  بر  افزون  و 

محاوره ای متکثر در ایران را نابود کنند.
که  کسی  هر  می کنم،  تأکید  کسی،  هر  می گویم،  صراحت  با 
در ایران و در میان ایرانیان، با هر ادبیاتی و از هر موضعی، از 
انگیزه ای  هیچ  می زند،  مادری« حرف  زبان  به  تحصیل  »حق 
غیر از خط کشی بین مردم ایران و تکه تکه کردن ایران ندارد و 

نمی تواند که داشته باشد. 
چون نخست، چنین حقی اساسا وجود ندارد، و تجربه هم ثابت 
کرده که تحصیل به زبان فارسی هیچ حقی از هیچ کسی ضایع 
نمی کند، بلکه این تحصیل به زبان محلی است که فرد را از 
ارتباط با سایر هم میهنان و محسنات فرهنگی و اقتصادی و …. 

آن ارتباط محروم می کند.
فاصله  بیشترین  ایران،  نواحی  و  مناطق  گویشوران  میان  در 
آذربایجان  باشندگان  بیشتر  زبان  فارسی،  معیار  زبان  با  زبانی 
و  آنان  افت تحصیلی  باعث  فارسی  زبان  به  آیا تحصیل  است. 
عدم موفقیت آنها شده است؟! مطلقا نه! کافی است در تهران و 
شهرهای بزرگ ایران به دانشگاه ها، آموزشگاه ها، شرکت ها و …. 
سری بزنید و ببینید که شمار بسیاری از استادان، مهندسان 
و دیگر دانش آموختگان اصالتی آذری دارند. دوم، گویش های 
موجود در ایران، زبان تحصیل و تدریس دانش نیستند، و زبان 
سیزده  در  ایران  در  گوناگون  لهجه های  گویشوران  تمام  علم 
سدۀ اخیر، زبان فارسی جدید و یا زبان عربی بوده. همان طوری 
باستان  ایران، زبان پارسی  از آن هم، زبان دانش در  که قبل 
و پارسی میانه )پهلوی( بوده است. این سنت را هیچ کس به 
ملت ایران تحمیل نکرده. بلکه نتیجه تکوین تجارب ملت ایران 
بوده است. اکنون نیز زبان دانش در ایران می تواند فارسی و در 

کنارش انگلیسی باشد.
فناوری  با رشد  اخیر،  اینکه، در چند دهه  بسیار مهم  مسئله 
و ابزارهای رسانه ای و آموزشی نوین، زبان فارسی در ایران و 
ایرانیان ماندگارتر شده است. اکنون در محروم ترین  در میان 
ایرانیان،  بیشتر  خانه های  در  ایران،  نقاط  دوردست ترین  و 

تلویزیون و رایانه یافت می شود.
عمده  و  دارد  وجود  تبلت  یا  گوشی  یک  ایرانیان  همه  دست 
ارتباطات ایرانیان با همدیگر در این دستگاه ها با زبان فارسی 
و  مفلوک  تجزیه طلبان  که  می رسد  نظر  به  می گیرد.  صورت 
در  را  خود  مذبوحانه  تاش  و  کرده  خطر  احساس  بی شرم، 
بی معنی  و  بی محتوا  شعارهای  و  فارسی  زبان  تضعیف  جهت 
چون تحصیل به زبان مادری و مانند آن متمرکز کرده اند. از هر 
دهانی که ذره ای نغمه تضعیف زبان فارسی شنیده شود، بدون 
هیچ ماحظه و درنگی، باید مشتی محکم بر آن دهان کوبید. 
ذره ای نباید با این جماعت مماشات کرد و آنها را به هیچ عنوان 

نباید تحویل گرفت.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
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وبینار بین المللی یعقوب لیث و رستاخیز زبان پارسی با همت دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه وطن یولی و تعدادی از نهادهای فرهنگی 
دیگر از چهارشنبه ۱7 دی ماه 99 در فضای مجازی با سخنرانی دکتر محمدرضا 

شفیعی کدکنی، دکتر ناصر تکمیل همایون آغاز شد.
روز دوم این وبینار لوریس چکناواریان استاد بزرگ موسیقی و رهبر ارکستر 
ملی ایران در پیامی ویدیویی به این همایش گفت: زبان فارسی یکی از زیباترین 
با زبان مادری  ایران است.  زبان های دنیاست. زبان فارسی مادر تمام شعرای 
توانستند به این زیبایی شعر بگویند و راجع به همه چیز در نیا صحبت کنند. 
زبان فارسی مثل زبان ایتالیایی که برای آواز موسیقی زیباست همین طور هم 

برای شعر و ادبیات زیباست. 
ما اقوام مختلف در ایران داشتیم و همیشه هم داشتیم. از موقع کورش کبیر 

کشوری بودیم که اقوام مختلف با همدیگر زندگی کردیم، ولی یک زبان مشترک 
داشتیم، زبان فارسی که امورز ما همه با هم صحبت می کنیم. این کشور ما 
صدها قوم های مختلف هستند با زبان لهجه های مختلف و یک چیز مشترک 

داریم و یک زبان مشترک، زبان فارسی، که ما افتخار می کنیم.
 من سال ها نزدیک بیست سال اپرای رستم و سهراب کار کردم. من چه می دانم 
چندصدبار شاید نزدیک هزار بار تکرار کردم، این شعرهای رستم و سهراب را، 

ولی یک بار خسته نشدم. 
همین طور اپرای رستم و اسفندیار نوشتم و ضحاک، همین طور که اپرای موانا 
را نوشتم؛ اشعار موانا شمس تبریزی اشعار عمر خیام و ... . واقعاً یک گنجینه 
بزرگی است که تک است در دنیا. زبان فارسی مادر ماست و باید حمایت کنیم 

نگه داریم و دوست داشته باشیم. 

پیام لوریس چکناواریان 
به وبینار یعقوب لیث 
و رستاخیز زبان پارسی

محمد محبی

محمدرضا شفیعی کدکنی در وبینار بین المللی یعقوب لیث و رستاخیز زبان پارسی مطرح کرد؛

یعقوب ایرانی ترین صدای عصر خود

وبینار بین المللی یعقوب لیث و رستاخیز زبان پارسی با 
همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
فرهنگی  نهادهای  از  تعدادی  و  وطن یولی  نشریه 
دیگر از چهارشنبه 17 دی ماه 99 در فضای مجازی با 
سخنرانی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر ناصر 

تکمیل همایون آغاز شد.
با   99 دی ماه   18 پنجشنبه  دوم  روز  وبیناردر  این 
گارنیک  فراشاه،  دهقان  میر  مهین ناز  سخنرانی 
آساطوریان، شروین وکیلی، لوریس چکناواریان، سید 
احمدرضا قائم مقامی و در روز سوم جمعه 19 دی ماه 
طالع،  هوشنگ  جنیدی،  فریدون  سخنرانی  با   99
وحید عیدگاه طرقبه ای، هما ارژنگی، مصطفی نصیری، 
پیمان حریقی و در روز چهارم شنبه 20 دی ماه 99  با 
سخنرانی مهدی حسینی تقی آباد، گودرز رشتیانی، 
مجید کریمی و روز پنجم یکشنبه 21 دی ماه 99  با 
چولوخادزه،  الکساندر  شهیدی،  علی  سخنرانی 
باترویچ ساتسایف و در روز ششم دوشنبه  البروس 
22 دی ماه 99 با سخنرانی مجید اسدی، طاهر بابایی، 
یاسر حائری قزوینی، ایوان فیلی و روز هفتم سشنبه 
23 دی ماه 99  با سخنرانی دکتر محمد بقایی ماکان 

در خصوص اهمیت و جایگاه زبان فارسی برگزار شد.



گاهی دیده می شود که اندیشمندان حوزه علوم انسانی ما به ویژه 
آن ها  که کارشان با زبان فارسی گره خورده است و از اهمیت آن آگاه 
هستند، نسبت به سهل انگاری و عدم توجه کافی به زبان فارسی 
گله مند هستند. گاهی هم دیده می شود افرادی که درک درستی از 
اهمیت زبان فارسی ندارند، نسبت به این اندیشمندان خرده می گیرند 

و بحث های  آن ها  را کهنه و فاقد اهمیت می شمارند.
در این نوشتار قصد دارم به زبان ساده بیان کنم که چرا زبان فارسی 
مهم است و چرا باید به آن اهمیت داد و برای حفظ آن هزینه کرد. پر 
واضح است که نمی  توان از زبان فارسی و اهمیت آن سخن گفت اما 
فردوسی بزرگ و اثر سترگش سخن نگفت. شاید حتی بد نباشد که 
این موضوع نیز کمی آشکار شود. برای همین منظور شاید بهتر باشد 

در ابتدا نگاهی تاریخی به زبان فارسی داشته باشیم.
حقیقت این است که پیش و پس از فردوسی هم نظم و نثر فارسی 
جریان داشته است. گاهی شعر عاشقانه و عارفانه ای بوده است، گاهی 
هم داستانی از گذشته ها بیان شده است. به هر روی اسناد و کتاب های 
 غیر منظوم به فارسی هم بسیار بوده اند. اما چیزی که شاهنامه را از 
تمام آثار پیش و پس از خود متمایز می کند نوعی خودشناسی است 

که فردوسی در شاهنامه برای ما به یادگار گذاشته است.
نباید از نظر دور داشت که پس از حمله اعراب سده  هایی گذشته بود 
و ایرانیان شکوه خود را بازنیافته بودند. گویی نوعی فراموشی همگان 
را فراگرفته بود. جوری که به یاد نمی  آوردند پیش از این همه حمات 
و صدمات چه کسانی بوده اند و چه جایگاهی در جهان داشته اند. 
سده ها بود که هیچ دولت ایرانی متمرکزی شکل نگرفته بود و جامعه 
و هویت ایرانی نه تنها در دسترس نبود که نیاز به جویندگانی داشت 
که نمی دانستند برای یافتن آن ها  به کدام راه بی پایان باید گام بردارند.

کاری که فردوسی در شاهنامه کرد همین بود. یادآوری آن چه که 
بودیم و آن چه که می توانستیم باشیم. مانند شیری که از اصالت خود 
آن چنان دور مانده که رسم شیر بودن را فراموش کرده و به مانند 
گوسفندان گله رفتار می کند. شاهنامه مانند آب چشمه ای است زال 
که شیر خود را در آن دیده و تازه می فهمد که چه عظمت و قدرتی 
در اختیار اوست. و همه این عظمت و قدرت از جایی شروع می شود 

که آن شیر بداند که شیر است.
و از زمانی که شاهنامه این ها را به ما نشان دیگر نمی توان تغییری که 
در روح جامعه به وجود آمده بود را نادیده انگاشت و به همین دلیل 
است که شاهنامه معیار می شود. هر کس می خواهد اصیل تر جلوه 
کند، خود را با پندهای شاهنامه و گذشته ای که نمایانده بود تطبیق 
می داد. در جنگ ها و رویارویی ها و رجزخوانی ها از شاهنامه کمک 

می گرفت و این ها همه نشانگر اهمیت و جایگاه شاهنامه است.
حال مشخص است که چرا شاهنامه چنین جایگاه واایی دارد. می دانیم 
که فردوسی برای سرایش شاهنامه سی سال عمر خود را صرف کرد و 
همه سرمایه های  مادی خود را نیز در این راه گذاشت. این خود گویای آن 
است، که خود فردوسی هم می دانسته در حال خلق چه شاهکاری است 
و این کتاب تا چه اندازه اهمیت خواهد یافت. و آن چنان مردمان شیفته 
آن خواهند شد که هزار سال بعد کسی چون جال خالقی مطلق برای 

پژوهش در خصوص آن، بیش از خود فردوسی وقت گذاشت.
پس شاهنامه مهم است چون هویت ما را به خود ما نمایانده است. 
عما ما با شاهنامه است که به نوعی خودشناسی فرهنگی و هویتی 
می رسیم. به بیان ساده تر ما بدون شاهنامه نمی دانیم چه هستیم 
و که هستیم و از جهان چه می خواهیم. فهم ما از خودمان با زبان 
شاهنامه شکل می گیرد. به همین دلیل است که زبان فارسی ستون 
هویت ماست. شاید کمتر کشوری را در جهان بتوان یافت که زبان 

ملی اش این چنین متضمن هویتش باشد.
شاید برخی از افراد جامعه که با شاهنامه آشنایی ندارند از تاثیر 
شاهنامه بر زندگی خود بی اطاع باشند و گمان نکنند که بخشی از 
خودشناسی آن ها  به شاهنامه گره خورده است، اما این سخن جال 
خالقی مطلق که می گوید:»ما مثل داعش نیستیم، چون حافظ و 
فردوسی داریم.« باید برای هر کس نوعی تلنگر باشد. یعنی شاهنامه 

آن چنان هویت اجتماعی و فردی ما را شکل داده است که به واسطه 
تاثیر و حضور شاهنامه در جامعه ایران است که شکل گیری چنین 

گروه های  تندروی در این جامعه دور از ذهن به نظر می رسد.
این که جامعه ما به طور کلی صلح طلب است و به سمت خشونت های 
 نظیر داعش نمی رود، تاثیر شاهنامه و زبان فارسی است. وگرنه ما در 
منطقه ای واقع شده ایم که از جنگ و ناامنی و خشونت لبریز است. 
که یعنی اگر افغانستان هم هویت خود را به شاهنامه گره می زد، شاید 

امروز وضعیتی به مراتب بهتر از این داشت.
واضح است که اهمیت شاهنامه بیش از این گفته های  ساده است. 
اما اگر درک کنیم که وجود شاهنامه چه تاثیری بر اخاق فردی ما 
داشته است، اهمیت آن را برای تک تک افراد جامعه بیشتر نمایان 
می شود. و ناگفته پیداست که اگر مسئولین به این بخش از فرهنگ 
اهمیت بیشتری داده بودند امروز ما جامعه بهتری داشتیم. یعنی 
یکی از راه های  این که ما جامعه بهتری داشته باشیم همین است که 

اهمیت زبان فارسی را درک کنیم.
چون زبان فارسی تنها یک وسیله برای انتقال مفاهیم و مجموعه ای 
از واژه ها نیست. زبان فارسی هویت و فرهنگ ماست. تنها بررسی 
تاریخچه ادبیات زبان فارسی می تواند بخش های  بسیار زیادی از تاریخ 
ما را نمایش دهد. و چیزی که همگان را شیفته کرده است، غنای 
این زبان است. کمتر زبانی در دنیا هست که تا این اندازه شاعرپرور 
باشد. و شاید دور نباشد اگر بگوییم زبان فارسی یکی از کهن ترین 

زبان های  زنده دنیاست.
دلیل آن هم این است که اگر شما نوشته های  هزار سال پیش را 
بخوانید، به طور کلی مفهوم آن را درک می کنید. و این یعنی این 
زبان سال هاست که دوران تکامل خود را سپری کرده است. حال 
همین را مقایسه کنید با انگلیسی که برای فهمیده شدن شعر های 
 شکسپیر هر سال آن را به انگلیسی امروزی می نویسند تا قابل فهم 
شود. وگرنه انگلیسی زبان امروز نمی تواند به راحتی نوشته های  اصلی 

شکسپیر را بخواند.
همین اندازه قدرت در هر زبانی می تواند مایه افتخار گویشوران آن 
باشد. اما با بی توجهی های  انجام شده، هر روز از قدر و قیمت آن در 
چشم جوانان و نسل نو کاسته می شود. غلط های  امایی فراوانی که 

هر روز می بینیم یکی از نشانه های  این کم ارزش شدن است.
اگر کمی به عقب برگردیم می بینیم که زبان فارسی مانند یک زبان 
بین المللی میان مردمان مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است. از 
عثمانی که زبان رسمی دیوانی اش فارسی بود گرفته تا هند و آسیای 
میانه که اگر استعمار و تغییرات سریع این دو سده نبود، احتماا هنوز 
هم زبان فارسی به عنوان زبان بین المللی این بخش از دنیا بود. اهمیت 

دیگر زبان فارسی در ایجاد وحدت میان ایرانیان است.
یعنی اگر همه ما در شب یلدا، دیوان حافظ را باز می کنیم به دلیل فهم 
راحت زبان فارسی است. و همین کارهای ساده خاطرات مشترک و 
وحدت رویه در میان ایرانی ها ایجاد می کند. این ها جدا از گفتگوهای 
دائمی ما جهت پیشرفت و همفکری است. یا مثا شاید بد نباشد به 
این موضوع اشاره کنیم که یکی از بزرگ ترین شاهنامه پژوه های  ایران 
سجاد آیدنلو اهل تبریز است و مثا با محمدرضا شفیعی کدکنی اهل 

خراسان هم آرمان است.
هر دو استاد زبان فارسی و دلسوز این زبان هستند و هر کدام از گوشه 
ای از ایران و این زبان فارسی است که این دو اندیشمند را به هم پیوند 
داده است چه رسد به مردمان عادی و تجارت روزانه که اگر زبان 

مشترک فارسی نباشد تمامی این معامات و معادات بهم می ریزد.
بر همین اساس است که می گوییم زبان فارسی ستون فرهنگ و 
هویت ماست. تا زمانی که حفظ ایران از هر نظر برای هر کسی اهمیت 
داشته باشد، حفظ زبان فارسی باید از اولویت های  او باشد. و امروزه روز 
هم شاهد هستیم که دشمنان ایران برای ضربه زدن به ایران چگونه 
به زبان فارسی حمله می کنند و سعی می کنند از اهمیت آن بکاهند.

به همین دلیل است که اعتقاد دارم زبان فارسی همان ایران است. 
یعنی این دو آن چنان با هم عجین هستند که اگر زبان فارسی 
تضعیف شود ایران تضیف می شود. و اگر ایران تضعیف شود زبان 
فارسی پشتوانه خود را از دست می دهد. پس در آخر اگر دوست دار 
ایران هستیم زبان فارسی را بزرگ بداریم و اگر ارزش زبان فارسی 
در چشم ما کم شده است بدانیم که در راهی هستیم که دلخواه 

دشمنان ایران است.

سعیده عارفی

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال چهارم  شماره 37  8 صفحه

تاریخ

زبان فارسی خود ایران است

زبان  رستاخیز  و  لیث  یعقوب  بین المللی  وبینار 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  با همت  پارسی 
از  تعدادی  و  وطن یولی  نشریه  تهران،  دانشگاه 
نهادهای فرهنگی دیگر از چهارشنبه ۱7 دی ماه 
99 در فضای مجازی با سخنرانی دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی، دکتر ناصر تکمیل همایون آغاز 

شد.
ناصر تکمیل همایون در این سخنرانی گفت: به 
نام آنکه جهان را آفرید، ایران را آفرید و در ایران 
نامدارانی را آفرید که ما با نام آنها زندگی فرهنگی 
خودمان را ادامه بدهیم. حماتی که به ایران شده 
در تاریخ کم نبوده قبل از اعراب اسکندر به ایران 
حمله کرد و بیش از ۵00 سال ما دائماً در جنگ 
با رومیان بودیم. اعراب آمدند، ترکان آمدند، مغول 
آمد و بعد دوران حمات امپریالیزیم. این چیزی که 
از دوران تقریباً پایانی صفویه شروع می شود تا حتی 
همین امروز. فقط چهره های امپریالیزمی گوناگون 
بودند. روسیه بوده، انگلیس بوده، آمریکا بوده، چین 
می شود گفت. قباً عرب بوده. همه اینها بودند و بعد 
این ضربات سلطه اینها ما را در یک وضع نابهنجاری 
قرار داه که گاه سلطه پذیر می شدیم گاهی اوقات نه 
سعی می کردیم که با سلطه پذیری مخالفت کنیم 
و سلطه گر هم نباشیم. در جنگ ها گاه دشمن قوی 
است نیرومند است می تواند پیروز بشود. پس اگر 
بخواهیم امروز با آمریکا جنگ کنیم با آن آات و 
ادوات جنگی که آنها دارند آشنایی هایی که آنها از 
لحاظ فنی و علمی پیدا کردند در مقابل ما خیلی 
بزرگ تر است و ما شکست خواهیم خورد و گاهی 
اوقات در شکست ها به علت ناتوانی خود ما بوده است 
و در تاریخ هم که خود ما می بینیم مقاومت هایی 
که از طرف مردم می شود مقاومت های ملی هست، 
زردتشتی ها  مثاً  هست.  دینی  هست،  سیاسی 
چندین بار حمله می کنند. جنبه های اسامی هم 
هست یعنی شما در جنبش شعوبیه که مطالعه 
بکنید یک دست نیستند، کسانی بودند که نمازشان 
را می خوانند، روزه شان را هم می گرفتند، اعتقاد 
داشتند اما با سلطه عرب مخالف بودند. ابومسلم 
خراسانی با سلطه بنی امیه مخالف بود که بلند شد 
آمد و دیگران هم به همین دلیل. این قیام ها از 
همان بعد از فتح الفتوح نهاوند شروع می شود تا به 
زمان یعقوب لیث قیام های متعدد در این مدت پیدا 
می شود. از طاهریان شروع می شود بعد به صفاریان 
می رسد و بعد به سامانیان و همین طور. فقط یک 
اشکالی که برای من مقداری اینحل است مرتب 
روی آن فکر می کنم این است که ما اگر کتاب های 
تاریخی را مطالعه بکنیم و نهضت های ایرانی را بر 
ضد عرب بیرون دربیاوریم آل بویه و آل زیاد تا حتی 
غزنویان هم بگیرید. قبل از حمله سلجوقیان مثًا 
آنقدر جنبش ایرانی داریم که حد ندارد. نمی دانم 

چرا اینها با هم متحد نمی شدند. یعقوب لیث هم 
در یک جنبش خاصی که حاا شطاران بگویید 
شاطران بگویید یا پهلوانان یا عیاران بگویید، هر چه 
اسمش را بگوید در یک همچین نهضتی هم در 
شرکت می کرده یعنی آدم خامی نبوده، یعنی آدمی 
بکند  کار سیاسی  بخواهد یک  که همین طوری 
نبوده، اندیشمند بوده و بسیار جوانمرد و  بسیار 
بافضیلت و اگر حکوکت و قدرت را می خواسته 
المعتمد عباسی صددرصد به او می داده، کما اینکه 
داد ولی قبول نکرد. برادرش قبول کرد ولی او قبول 
نکرد. یعقوب لیث نه سلطه گر بوده نه سلطه پذیر، 
یعنی یک مقداری اگر مماشات می کرد با خلیفه 
با عنوان یک امیر می ماند ولی این کار را  حتماً 
نکرد. یعقوب لیث این تیپی بود در حالی که امیران 
داشتیم  دیگری  جاهای  در  ایرانی  هم،  دیگری 
که با خلیفه سازش خوبی داشتند. سامانیان هم 
همین طور، دیگران هم همین طور. ما یعقوب لیث 
اصل قضیه را روی استقال ایران گذاشته بود و به 
حرف های معتمد اعتقاد نداشت و آماده شد برای 

جنگیدن برای استقال ایران. 
آن داستان معروفی را هم که همه شنیدند که 
یعقوب لیث نان و پیاز می خورده و وقتی قاصد 
خلیفه می آید که یک مقدار او را تسکین بده و به 
تمکین وادارد می گوید به خلیفه بگو من به همین 
نان و پیاز می سازم ولی بااخره می زنمت. در حالی 
که خلیفه عباسی آن موقع آن طور هم که ما فکر 
امپریالیزم  نبوده،  آمریکایی  امپریالیزم  می کنیم 
خطبه ها  در  می خواسته  دلش  نبوده،  انگلیسی 
اسمش را بیاورند و یک پولی هم بگیرد، ولی یعقوب 

لیث به هیچ وجه من الوجوه. 
یکی از هوشمندی هایش این بوده که مبارزه او یک 
مبارزه حکومتی بوده، سیاسی بوده، فرهنگی هم 
بوده و بعد درست که وصیف صحبت می کند و آن 
شعر را می خواند. اما زبان فارسی را برای خودش 
ناد فرهنگ ایران می دانسته و می خواسته که این 
مبارزه، مبارزه هم سبقه ای چندگانگی باشد یعنی 
فقط مسأله سیاسی نباشد، مسأله فرهنگی هم 
باشد. من گمانم در آن موقع در سیستان زیاد عربی 
یاد نمی گرفتند، خود مردم سیستان در حالی که در 
جاهای دیگر بوده ولی در سیستان نبوده و عده ای 
هم می گویند خود یعقوب هم عربی نمی دانسته، 
صحبت  ولی  می دانسته  نه  می گفتند  عده ای 
نمی کرده و بعد یک زبان هم در ایران نبوده، یعنی 
ما پهلوی که داشتیم خیال می کنیم همه ایران 
پهلوی صحبت می کردند، ما پهلوی اشکانی مان 
با پهلوی ساسانی فرق می کند و بعد لهجه ها فرق 
می کند. ناصرخسرو شاعر پارسی گو به تبریز که 
می آید با قطران پارسی گوی صحبت می کنند زبان 
فردوسی مطلبی  نمی شد.  را حالیشون  همدیگر 

را می فرماید که تا زمان نصر سامانی نوشتارها و 
گفتارهای ما عربی شد:

به تازی همی بود تا گاه نصر
بدان گه که شود در جهان شاه نصر

بفرمود تا پارسی دری 
نوشتند و هودار شد داوری

از  یکی  بود  عامل  چندین  کار  این  مسبب 
عامل هایش، عامل سیاسی و حکومتی بوده که من 
آن را می توانم بگویم که ناسیونالیزم انگلیوسیک، 
یک ملت گرایی زبانی بود و یعقوب لیث در این مورد 
اول است یعنی مقام بسیار اولی دارد. فردوسی تمام 
آنها را بس رنج بردم، بسی نامه خواندم، نامه اینجا 
به معنی کتاب است، ز گفتار تازی و از پهلوانی، 
به  خواندم  کتاب  بسی  من  کردم  شروع  یعنی 
زبان های عربی و زبان پهلوی و بعد جای دیگری 
می گوید که ما رفتیم پیش دهقانان، دهقانان نه 
به معنی امروزی کلمه، دهقانان به معنی یک نوع 
زمین دارانی بودند که خواجگان جامعه بودند ولی 
حافظان فرهنگ هم بودند. یعنی یک نوع روش 
آنتوپولوژیک امروز خیلی مطرح است. فردوسی به 
کار برده یعنی رفته با پیرمردها، پیرزن ها با این ها 
صحبت کرده، جمع و جور کرده، این داستان ها را و 
بعد کرده شاهنامه، بسی رنج بردم در این سال سی، 
سی سال رنج بردم ولی در عوض عجم زنده کردم 
بدین پارسی تا توانستم این کار را بکنم تا این زبان 
فارسی با شاهنامه رونق پیدا می کند و بعضی ها در 
کتاب ها متأسفانه گاهی اوقات هست که می گویند 
فردوسی شاعر دوران غزنویان، فردوسی در دوران 
شاهنامه اش،  می شود،  معلوم  نمودش  غزنویان 
ولی زحمت هایی که کشیده و فردوسی، فردوسی 
شده مال دوران قبل از غزنویان است. یعنی همان 
این داستان ها را جمع  بودند که  اینها  صفاریان، 
می کند. فردوسی شعرش می کند و بعد تحویل به 

جامعه می دهد. 
بنده به عنوان نتیجه گیری می توانم بگویم که بعد 
از حمله عرب نهضت های متعددی در ایران شروع 
در  دینی  فرهنگی،  اجتماعی،  می شود، سیاسی، 
شعوبیه، بیرون از شعوبیه حتی نهضت های اسامی 
ضد عرب تا به زمان یعقوب که این کمال پیدا 
می کند با التقاط فرهنگی با تمام گرفتاری های ها 
و سفارش هایی که به یعقوب می شده می گوید اول 
استقال، ما تا مستقل نشویم هیچ کاری نمی توانیم 
بکنیم. پس جانش را سر این مسأله می گذارد و ما در 
تاریخ می بینیم که در تاریخ معاصر هم می بینیم که 
مثاً صحبت میرزا ابوالقاسم قائم مقام تکیه اش روی 
استقال است. میرزا تقی خان امیرکبیر تکیه اش 
استقال  روی  مشروطیت  است.  استقال  روی 
است. درست است عدالت خواهی نقش عمده ای 
داشته ولی استقال اساس قضیه بوده و نهضت 
مسأله  مسأله،  مصدق  دکتر  نهضت  ما  اصیل تر 
این  استقال است. امیدوارم که کسانی که بعداً 
سخنان من را گوش می دهند تصور نکنند که بنده 
روی استقال تکیه می کنم، آزادی و دموکراسی 
در نظرم نیست، اینها با هم پیوند دارند. هیچ گاه 
جامعه ای نمی تواند دموکرات باشد استقال نداشته 
باشید یا استقال داشته باشد، ولی دموکراسی در 

آن نباشد. اینها با هم اند و با هم خواهند بود. 

نخستین دورۀ نشان ملی دبیرسیاقی در راستای تجلیل از خدمات ارزنده فرهنگی و ادبی زنده یاد استاد دکتر 
سیدمحمد دبیر سیاقی و با هدف ارتقای زبان فارسی و تقدیر از پدید آورندگان آثار برجسته و بدیع علمی و پژوهشی 
در حوزه تصحیح متون کهن فارسی برگزار می گردد. نشان ملی دبیرسیاقی به صورت ساانه برگزار خواهد شد و به 
بهترین کتاب و یا رساله دکتری که در حوزه تصحیح متون نظم و نثر در کشور تولید شده باشد تعلق می گیرد. کلیه 
پژوهشگران و ناشران می توانند آثار خود را تا ۱0 بهمن ماه 99 به دبیرخانه ارسال و برای کسب اطاعات بیشتر با 
دبیرخانه با شماره تلفن 0283369۱392 و 3369۱۴0۴ تماس بگیرند. آثار ارسالی باید محصوِل سال های ۱397 تا 
۱399 باشد. دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی در سال ۱298 هجری شمسی در قزوین به دنیا آمد و از شاگردان عامه 
دهخدا بود، او در سال ۱32۴ دکتری ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال ۱32۵ به عضویت 
انجمن بین المللی ایران شناسی درآمد. استاد دبیرسیاقی نزدیک به 80 متن ادبی و تاریخی را تصحیح و منتشر کرده 
است، که از میان آن ها می توان به “شاهنامه فردوسی”، “دیوان منوچهری”، “نزهه القلوب”، “فرهنگ ُسروری و سلطان 

جال الدین خوارزمشاه” و تصحیح لغت فرس اسدی طوسی اشاره کرد.

 برگزاری نخستین دورۀ 
نشان ملی دبیرسیاقی

ناصر تکمیل همایون در وبینار بین المللی یعقوب لیث مطرح کرد؛

یعقوب و استقال ایران



برای اینکه مردمی پراکنده به ملت بدل شوند، زبان مهم ترین وسیله است اما تنها وسیله نیست. غیراز زبان، در میان هنر ها، معماری نیز در تکوین 
هویت ملی ایرانی نقش ایفا کرده است. طراحی معماری یادمان های ملی ابتدا در اروپا رواج داشت و در ایران از دوران پهلوی رواج گرفت. 
پیدایش ملّی گرایی نوین در ایران، جمعی از نخبگان سیاسی و اندیشمندان را بر آن داشت که همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت هزاره 

فردوسی درخواست ساخت آرامگاهی شایسته برای سراینده ملی و نگاهبان هویت و تاریخ ایران، از دولت وقت داشته  باشند.

ادامه از همین صفحه

چهره  های بزرگ فرهنگی-تاریخی و خاطرات ملی 
یک کشور را می بایســت به طریقی به جامعه یادآوری 
کــرد. این یادآوری بخشــی از نیازهای اجتماعی 
مندی  هویت  و  جامعه  انســجام  به  که  اســت 
اعتماد  بعد  نسل  های  برای  می کنــد،  کمــک  آن 
یادآور می  شود و  را  بالندگی ملی  به نفس، غرور و 
شکل گیری ارزش های ملی، حس تعلق به سرزمین و 
مفهوم وطن را تقویت می نماید. یادمان ها به یادآوری، 
پاسداشت و استمرار بخشــی از تاریخ یک ملت می-

اثر هنری  قالب یک  پــردازد و در 
مفاهیمــی مرتبط با موضوع مد نظر 
ارزش  دارای  که  می  کنــد  بیان  را 
اســت.  نزد جامعه   های مثبت در 
یادآوری هویت و تاریخ به دو صورت 
اصلی انجام می  شود. گاهی یادآوری 
توام با مراسم  ها و کنگره  ها می  باشد 
مانند برگزاری جشن های دو هزار و 
پانصدساله یا هزاره فردوسی. گاهی 
دیگر یادمان  ها صورت کالبدی دارند 
صورت  به  طراحی  و  ساخت  با  و 
که  می  کنند  کمک  بصری  عناصر 
بخش هایــی از ذهنیت جمعی افراد 
 بازخوانی شــده و خاطرات مرور شود. 
یادمان های ملی نقشــی کلیدی در 
یــک  برای  ملی  هویت  یادآوری 
جامعه دارد و به اتحاد و همبســتگی 

اجتماعی کمک می کند که یکی از ارزش های بنیادین 
در هر جامعه ای است. در طراحی معماری یک یادمان، 
نظر  در  را  دو جنبه  بایستی  ارزش ها  به  پاسخ  برای 
گرفت: یک کالبد قدرتمند با زبان نمادین که در چشم 
مخاطب تاثیر بگذارد که این مورد به فرم طراحی، ایده 
طراحی، ابعاد و مصالح به  کار کاربرده شده بستگی 
دارد. دوم نگاه انتزاعی و استعاره ای که باعث ماندگاری 

اثر در ذهن مخاطب می شود. هر چند این مورد در نگاه 
اول ملموس نمی باشد اما هرچه ایه  های معنایی در 
اثر بیشتر باشد ماندگاری آن بیشتر است. این مطلب 
پیرامون معماری یکی از زیباترین و ماندگارترین اثر 
معماری یادمانی در ایران، »آرامگاه فردوسی« است که 

در ادامه به توضیح آن پرداخته شده است.
بازسازی و ساخت آرامگاه فردوسی

مدفن فردوسی در طی سال ها فراز و نشیب  هایی را به 
خود دیده است. برای مثال در تاریخ ذکر شده است 
که به دلیل اینکه فردوسی از نظر اعتقادات مذهبی 
متفاوت و شیعه بوده، فردی با نام واعظ طبرستان 
اجازه دفن پیکر او را در هیچ آرامگاهی نداد و در آخر 
به اجبار پیکر ابوالقاسم فردوسی را در باغ خودش 
که در شهر تابران توس قرار داشته است به خاک 
سپرده اند. اما این ها هیچ کدام باعث 
نشد که فردوسی نزد مردم فراموش 
شود و پس از چندی محل دفن او 
به زیارتگاه مردم تبدیل شد. آرامگاه 
فردوسی در طول زمان بارها ساخته و 
ویران شده  است. اما هیچ وقت بنایی 
درخور شخصیت فردوسی که بتواند 
در گذر زمان دوام آورد بر روی آرامگاه 

نبوده است! 
به گفته مسکوب، برای اینکه مردمی 
زبان  شوند،  بدل  ملت  به  پراکنده 
مهم ترین وسیله است اما تنها وسیله 
هنر- میان  در  زبان،  غیراز  نیست. 

هویت  تکوین  در  نیز  معماری  ها، 
است.  کرده  ایفا  نقش  ایرانی  ملی 
ملی  های  یادمان  معماری  طراحی 
ابتدا در اروپا رواج داشت و در ایران 
پیدایش ملّی گرایی  گرفت.  رواج  پهلوی  دوران  از 
و  سیاسی  نخبگان  از  جمعی  ایران،  در  نوین 
اندیشمندان را بر آن داشت که همزمان با برگزاری 
کنگره بزرگداشت هزاره فردوسی درخواست ساخت 
نگاهبان  و  ملی  سراینده  برای  شایسته  آرامگاهی 
باشند.  داشته   وقت  دولت  از  ایران،  تاریخ  و   هویت 
که  بود  کسانی  از  تیمورتاش«یکی  »عبدالحسین   

پیگیری برای ساخت آرامگاه فردوسی را آغاز کرد. 
او در سال ۱303 در مجلس شورای ملی خواهان 
تصویب بودجه ای برای ساخت آرامگاه فردوسی شد. 
ملتی  بود:»هر  آمده  داد  مجلس  به  که  طرحی  در 
مکلف است که نسبت به مفاخر تاریخی خود ابراز 
عاقه مندی کرده و از بروز قدردانی خودداری نکند. 
قدر و رتبه حکیم ابوالقاسم فردوسی که مایه فخر 
ایران تنها نبوده، بلکه یکی از مفاخر بشریت محسوب 
نخواهد  سزاوار  و  نیست  مستور  کسی  بر  است، 
بود که مدفنش تقریباً از بین رفته و محو شود و با 
باشد« نداشته  تفاوتی   سایر خرابه های شهر طوس 

آرامگاه  ساخت  پیشنهاد  در  که  دیگری  شخص 
فردوسی نقش داشت، »محمدتقی بهار« بود که از 
رضاشاه درخواست کرده بود که ملی گرایی خود را با 
ساخت آرامگاه فردوسی نشان دهد. بهار خود گفته بود 
که دوازده بار شاهنامه را از ابتدا تا انتها خوانده است و 

افزون بر هفت مقاله در باب فردوسی دارد.
ادیب،  مترجم،  فروغی«، روشنفکر،  »محمدعلی 
و  وزیر  مجلس،  نماینده  سیاست مدار،  روزنامه نگار، 
نخست وزیر ایران در دوره پهلوی اول و اوایل پهلوی 
دوم و از اعضا اصلی »انجمن آثار ملی« بود. او نقش 

برجسته ای در برگزاری هزاره فردوسی و تجلیل از 
شاهنامه داشت؛ این نقش مرهون آشنایی فروغی با 
شاهنامه و عاقه اش به این اثر ادبی بود. فروغی چه 
در دوران که وزیر بود  و چه در روزگار انفصال هرگز 
از شاهنامه غافل نشد و مقاات و خطابه هایی را درباره 
فردوسی و شاهنامه به چاپ رسانده بود. او شاهنامه 
خودآگاهی  ایجاد  ایرانیان،  ملی  وحدت  موجب  را 
 تاریخی، امید و ایمان برای ترقی در ملت می دانست.

ملی به  آثار  را انجمن  آرامگاه  ترتیب ساخت  بدین 
عهده گرفت که به  تازگی تاسیس شده  بود. 

نگهبانی از تاریخ و فرهنگ ایران مهم ترین کار این 
انجمن بود. افراد بانفوذی چون حسن پیرنیا، حسن 
عاء، سید  فروغی، حسین  مستوفی، محمدعلی 
حسن تقی  زاده و حسن اسفندیاری عضو آن بودند. 
مقبره  بازسازی  و  ساخت  طراحی،  در  زیادی  افراد 
مامور شدند  افرادی  ابتدا  داشته اند.  نقش  فردوسی 
که مدفن صحیح فردوسی را شناسایی کنند. مدفن 
قائم  محمدعلی  میرزا  ازآِن حاج  باغی  در  فردوسی 
مقام الّتولیه افتاده بود. باغ به مساحت بیست و سه هزار 
مترمربع ازسوی حاج میرزا محمدعلی برای ساخت 
به  ازسوی رضاشاه  و  به رضاشاه پیشکش،  آرامگاه 

انجمن اهدا شد. افزون بر این، هفت هزار متر از زمین های پیرامون 
باغ ازسوی حسین ملک به انجمن واگذار شد و مساحت مجموعه 
به سی هزار متر رسید. برپایه لوح سمت غربی مجموعه آرامگاه، در 
سال ۱309، 2۵2۵0 مترمربع دیگر ازسوی حاج میرزا محمدعلی، 
و در سال ۱3۴۵، 2۵37۵ مترمربع ازسوی فرزندانش به مجموعه 

بخشیده  شد.
در ابتدا باستان شناسی آلمانی با نام ارنست امیل هرتسفلد نقشه-

آن  از  بعد  و  نشد  پذیرفته  او  اما طرح  بنا کشید  این  برای  ای 
هم آندره گدار طراح فرانسوی طرحی برای این آرامگاه کشید در 
آن زمان فردی با نام عبدالحسین تیمورتاش که وزیر دربار بود 
با تغییراتی در این طرح و تاکید بر سقف هرمی مقبره ،ساخت 
این بنا شروع شد. در اين ميان برخی از اعضای انجمن از ابتدا 
يادآور  سقف،  این  وجود  چراکه  بودند،  مخالف  هرمی  سقف  با 
معماری مصر و فراعنه بود. با پدید شدن شکاف در سقف سازه و 
به دنبال آن هم غضب رضاشاه ساخت این آرامگاه در سال ۱307 
به کریم طاهرزاده بهزاد معماری ایرانی با طرحی جدید سپرده 
شد. سپس طاهرزاده برای اجرای عملیات به مشهد می رود. برای 
تهیه سنگ های عظیم پروژه مشکات زیادی بوده است. طاهرزاده 
در خاطرات خود نقل کرده است:  »ما احتیاج به ساقه ای ستونی 
داشتیم که ۵ متر ارتفاع و 70 سانتیمتر قطر داشته باشد و با 
زحمات غیرقابل تحمل سنگ ستون را تهیه کرده بودیم. جهت 
سرستون ها که به شکل سرستون های خرابه های پرسپولیس در 
فارس منظور شده بود، احتیاج به سنگ هایی بود که بیش از یک 
متر باشد و تهیه سنگ هایی به این بزرگی کار آسانی نبود. ولی به 
هر ترتیبی بود در حدود 8 قطعه تهیه کرده، ولی چون راه توس 
تسطیح و شن ریزی نشده حمل آن ها کار مشکلی بود؛ بنابراین در 
سر معدن ماند. تهیه نمونه گچی سرستو ن ها یکی از مشکل ترین 
و مهم ترین کار های قبر فردوسی بود. گچُبرهایی که من با آن ها 
کار می کردم، از نقشه چیزی نمی فهمیدند. عاوه بر این در ایران 
پیکرسازی معمول نبود؛ بنابراین نمونه ها را خودم ساخته و به 
نام آن ها مصرف کردم.«  با تغییر سقفی جدید و پلکانی، کلنگ 
ساخت بنا از سال ۱3۱۱ زده شد و ۱8 ماه هم به طول انجامید و 

در سال۱3۱3 جشن هزاره فردوسی درآن برگزار شد. 
سازندگان پروژه زمانی که با کسری بودجه روبرو شدند از طریق 
کردند. جبران  را  کسری  این  ملی  بانک  توسط  بلیت   فروش 

پس از چندین سال، به علت عدم محاسبه دقیق خاک ساختمان 
مقبره نشست کرده و به همین دلیل دوباره آن را بازسازی کردند. 
این بازسازی در سال ۱3۴3، با توجه به حفظ ویژگی های بنا و با 
رعایت نکات فنی زیر نظر مهندس هوشنگ سیحون شروع شد و 

تا سال ۱3۴7 به طول انجامید. 
لرزاده و  افرادی مانند حسین  این ساختمان  در ساخت دوباره 
حسین حجارباشی زنجانی و تقی درودیان نقش بسزایی داشته-

اند. در بازسازی مجموعه از سنگ  های سنگینی استفاده شد و 
تمامی سنگ ها توسط شرکت ایتالیای کاجته به این مکان انتقال 

داده شده است. 
ویژگی های طرح معماری آرامگاه

ایده طراحی مقبره فردوسی برگرفته از این بیت فردوسی می باشد: 
پی افکندم از نظم کاخی بلند - که از باد و باران نیابد گزند. کاخ 
نظم حکيم طوس به عنوان ملی ترین و ایرانی ترین اثر، با گذشت 
بوم، استوار و پا بر جاست. در این بیت زیبا اشعار سروده شده 
فردوسی به زبان فارسی، به کاخی که معماری فاخری دارد تشبیه 
شده است. بی شک مقبره ساخته شده تداعی کننده کاخ نظم 
فردوسی است. هزار سال پس از تاريخ سرایش آن همچنان بي 
گزند، استوار و سربلند در قلمرو ادب و فرهنگ ایران بزرگ فرهنگی 
می درخشد. این آرامگاه  پیوند دهنده هنر معماری با حماسه سرایی 
است. جای جای بنای این آرامگاه یادآور حماسه، عظمت و استواری 
تداعی می كند.  را  غنای شاهنامه  و  است  فردوسی  و   شاهنامه 
آرامگاه فردوسی در توس شباهت زیادی به مقبره ی کوروش در 
پاسارگاد دارد. قرار گرفتن بر روی صفه که از ویژگی های بارز معماری 
هخامنشیان است، در این آرامگاه به چشم می خورد. فرم کالبدی 
چهاروجهی متمرکز و پلکانی بودن اطراف آن نیز شبیه آرامگاه 

کوروش است. 
در ساخت آرامگاه از تخته سنگ های بزرگ استفاده شده است. 
در  بسزایی  تاثیر  یادمانی  بناهای  ساخت  در  سنگ  کاربرد 
و  هست  فاخری  مصالح  که  زیرا  دارد  بنا  ذاتی  شان  باابردن 
بینید میدان  اگر دقت کنید می  تاریخ دارد)  قدمتی به طول 
آزادی تهران و میدان حر، هر دو بنای یادمانی هستند که از 
سنگ استفاده شده است(. از ستون ها و نیم ستون هایی برگرفته 
مقبره  بیرونی  تزییات  در  جمشید  تخت  ستون های  فرم  از 
قرار  زمین  زیر  در  آرامگاه  داخلی  فضای  است.  شده  استفاده 
دارد. آرامگاه فردوسی در مرکز تاار قرار دارد. بر روی  سنگ 
نام خداوند  با خط زیبای نستعلیق حک شده است: ))به  قبر 
جان و خرد.این مکان فرخنده،آرامگاه استاد گویندگان فارسی 
ابوالقاسم  حکیم  ایران  ملی  های  داستان  ی  سراینده  و  زبان 
کشور  ی  کننده  زنده  او  سخنان  که  است  توسی  فردوسی 
ایران و مزار او در دل مردم این سرزمین جاویدان است. تاریخ 
 تولد: 329ق - تاریخ وفات: ۴۱۱ق - بنای آرامگاه: ۱3۵3ق((.

و  قرار دارند و کف  تاار چهات مختلف  اطراف  ستون ها در در 
با استفاده از سنگ مرمر مزین شده است. در اطراف  دیوار ها 
تاار تصاویری مانند مرد بال دار)که یادآور ویژگی های پرسپولیس 
نبرد  سیمرغ،  پناه  در  زال  مانند  شاهنامه ای  نقش های  است(، 
رستم با اژدها  و نبرد زال با شیر و به کمند گرفتن رستم و 
چندین خوشنویسی از جمله قصیده بلندی از عامه جاالدین 
حک شده است.  در این تاار نسخه های مختلف شاهنامه به 

نمایش گذاشته شده است. 
محوطه بیرونی آرامگاه

با بازسازی این مقبره فضای اطراف آن هم نزدیک به  6 هکتار 
گسترش یافت که دربردارنده باغ-آرامگاه، استخر، تندیسی از فردوسی 
اثر ابوالحسن صدیقی در جلوی آن، ساختمان های اداری، کتابخانه، 
 موزه، آرامگاه مهدی اخوان ثالث و آرامگاه محمدرضا شجریان است. 
ورودی  در  روی  روبه  و  جنوب  سمت  از  مجموعه  این  ورودی 
است. محوطه- بنا شده  متر  ده  در  متر  ابعاد سی  به  استخری 

فضاسازی  است.  ایرانی  باغ  کننده  تداعی  آرامگاه  سازی 
کرده- احاطه  را  مسیر  طرف  دو  که  درختانی  با  باغ  طراحی 
 اند، باعث ایجاد ساسله مراتب در رسیدن به مقبره شده است.

این بنا در تاریخ ۱8 آذر ۱3۵۴ با شماره ثبت ۱۱76 به عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. امید است که همچنان به 
نگهداری رونق این مجموعه توجه شود تا همچنان شعور باطنی و 

روح ملی-باستانی مردم پابرجا بماند.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 37  8 صفحه

کتاب »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« پژوهشی است جامع از »مهدی 
سیدی فرخد« که توسط نشر نی منتشر شده است، سراسر کتاب شاهنامه را مورد 
پوشش قرار داده است. »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« از شروع پادشاهی 
کیومرث پیشدادی آغاز شده و تا خاتمه پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی ادامه 
می یابد. »مهدی سیدی فرخد« در »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« عمده 
اعام جغرافیایی موجود در این شاهکار بزرگ را که بیش از ششصد مورد است، 
شناسایی و استخراج نموده و با دقت به بررسی و تشریح هر کدام می پردازد. از 
میان این تعداد اعام، حدود سیصد و شصت مورد آن در زمره نام های اصلی و 

باقی نام های فرعی اطاق شده برهمان نام های اصلی هستند.
از ویژگی های مثبت »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« این است که اطاعات 
جغرافیایی موجود در اثر، تنها به دوره ی سروده شدن شاهنامه محدود نمی شود 

و تمام تغییرات عمده ای که در عناوین و نام مکان های جغرافیایی مندرج صورت 
گرفته، در این پژوهش اعمال شده است. به این شیوه که اگر از دریا، کوه یا شهری 
در شاهنامه یاد شده، با توجه به منابع و مستنداتی که پس از دوران ساسانیان 
وجود داشته نیز به معرفی و تشریح آن موضع پرداخته شده است. به این منظور، 
عاوه بر منابع تاریخی و جغرافیایی مربوط به شاهنامه، آثار عرفانی و ادبی و دیگر 

منابع مکتوب نیز تحت کاوش قرار گرفته اند.
عاوه بر تمام موارد ذکر شده، کاوش و جستجو در ایران و سرزمین های مجاور 
آن که عرصه ی جغرافیایی شاهنامه را تشکیل می دهند، مکمل کتاب »فرهنگ 
جغرافیای تاریخی شاهنامه« تحت نظارت »مهدی سیدی فرخد« بوده و الحاق 
نقشه ای جامع به عنوان پیوست، به خوانندگان در شناخت بهتر این مواضع 

جغرافیایی کمک خواهد کرد.

کتاب فرهنگ جغرافیای 
تاریخی شاهنامه منتشر شد

نگین تــوس
تجلی هنر و حماسه در طرح معماری آرامگاه فردوسی

عبدالحسین 
تیمورتاش یکی 
از کسانی بود 
که پیگیری 
برای ساخت 

آرامگاه فردوسی 
را آغاز کرد. او 
در سال ۱۳۰۳ 

در مجلس 
شورای ملی 

خواهان تصویب 
بودجه ای برای 
ساخت آرامگاه 
فردوسی شد. 

فاطمه امیدی جزه

History
تاریخ



هفت

ابهر، دومین شهر بزرگ استان زنجان، در دشتی 
شیب دار و بین دو رشته کوه که رشتۀ شمالی 
آن ادامۀ رشته کوه های البرز و رشتۀ جنوبی آن 
سرآغاز رشته کوه های منفرد مرکز فات ایران 

است قرار دارد.
  کلمۀ ابهر از نظر تطّور زبانی و پویایی به استناد 
اسناد، قباً آوهر، آب هر و اِوهر بوده است. یاقوت 
از ابهر به نام اوهر در کام ایرانیان یاد می کند 
و می گوید: "بعضی ایرانیان به من گفتند که 
ابهر مرکب است از آب و هر به معنی آسیا." 
واژۀ اَبَر هم اکنون نیز در گویش زبانی لرهای 
بختیاری ابهر رواج دارد که از آب + هر تشکیل 
شده و در زبان تاتی به معنی آب آسیا است؛ 
زیرا ریزآبه های »ابهر رود« از قدیم آسیاب های 
زیادی را به چرخش در میاورده که امروزه کمتر 
دیده می شوند و این درست می نماید چون 
دگرگون شدن حرف »ه« به »الف« در واژگان 
لُری بختیاری و نیز زبان پهلوی یک قاعده می 
باشد و فعل مصدر »اَردن« در بختیاری همان 
»آرد کردن« یا آسیاب کردن است که »اَو هر« و 
»َ و اَر« “ow  ar” = در زبان های تاتی باستان و 
پهلوی و هم اکنون لُری بختیاری، خویشاوندی 
و هم ریشگی های نزدیک و یکسانی به هم 
دارند. ابن حوقل در صوره اأرض نوشته است 
که: "ابهر کرد نشین است و آب و درختان و 
گندم بسیار دارد و قلعه ای مستحکم که بر صفه 

ای بنا شده است آن را حفاظت می کند."
اّول    در دورۀ ساسانیان، هنگامی که خسرو 
انوشیروان ایران را به چهار بخش تقسیم کرد، 
" اَوَهر" در منطقۀ دوم یعنی استان جبال قرار 
گرفت. در این دوره بر منطقه اَبَهر رود خاندان 
مهران که یکی از هفت خاندان مهم حکومت گر 

ایران بودند فرمان می راندند.
  از قرن هفتم به بعد و پس از استقرار اقوام ترک 
در منطقه، زبان ترکی جانشین فارسی پهلوی 
گردید. این گویش مخلوطی از ترکی و آذری 
که لغات فارسی و کردی نیز در آن وارد شد 
می باشد و در حال حاضر نیز بیشتر خانواده ها 
با فرزندان خود به فارسی تکلّم می نمایند؛ ولی 
اهالی اکثراً به دو زبان فارسی و ترکی تسلط 
دارند. در بعضی از روستاهای جنوب شرقی ابهر 
به بختیاری )همراه اندکی لغات ترکی راه یافته 
در گذر زمان( گفتگو می شود. پنج روستا در 
نزدیکی شهر ابهر واقع شده اند که مردم آن 
به زبان بختیاری صحبت می کنند و سنت و 
فرهنگ قوم بختیاری را همچنان حفظ نموده 
مطابق سرشماری  روستاها  این  اند. جمعیت 
سال  در  ایران  آمار  سازمان  مسکن  و  نفوس 

۱38۵به شرح زیر است:
نام استان:  زنجان -  نام شهرستان: ابهر -  نام 

بخش: مركزی -  نام دهستان: درسجين
 - نفر  جمعيت ۱92  حصار:  خليفه  روستای 

فاصله از شهر ابهر ۱6 کیلومتر
روستای آقچه كند: جمعيت ۱۴۵ نفر-  فاصله از 

شهر ابهر ۱6 کیلومتر
روستای درسجين: جمعيت ۵۴9 نفر-  فاصله از 

شهر ابهر ۱۵ کیلومتر
روستای اركين:  جمعيت ۱۱0 نفر - فاصله از 

شهر ابهر 20 کیلومتر
روستای شیورین:  جمعيت ۱2۴ نفر - فاصله از 

شهر ابهر ۱7 کیلومتر
این روستاها در قسمت جنوب ابهر و در یک 
منطقه نزدیک به هم و در همسایگی همدیگر 
قرار دارند. به دلیل تنّوع و اختافات "قومی" 
گیری  قدرت  از  قومی پس  هر  ما،  در کشور 
در رأس حکومت، قوم قبلی را برای در امان 
ماندن از گزند آنان به صورت دسته جمعی به 
کوچ اجباری وادار می کرده است و گاهی هم 
از آن ها برای ایجاد تعادل در بافت جمعّیتی 
یک منطقه و همینطور به عنوان سپری برای 
برده  بهره می  اقوام دیگر  از تجاوز  جلوگیری 
است. جمعّیت های زیادی از این کوچندگان 
که در زمان های گذشته و با اهداف مختلف 
اکنون  اند،  به مهاجرت اجباری محکوم شده 
در اقصا نقاط کشور زندگی می کنند. کردهای 
شمال خراسان، سیستانی های استان گلستان و 
غیره از این جمعّیت ها هستند و کوچ اجباری 
نیز در اکثر حکومت های ایران از جمله افشاریه، 

زندیه، قاجاریه و پهلوی اتفاق افتاده است.
به نظر می رسد مردم پنج روستای نامبرده از 
اعقاب ایل لر باشند که توسط نادرشاه از استان 
فارس به استان زنجان کنونی کوچانده شده 
اند؛ همچنانکه کریم خان نیز جزو طایفه زند 
از شعبه های ایل لر کوچانده شده از لرستان 
به خراسان و ساکن شده در منطقه درگز به 
دستور نادر شاه بود. البته لرها در زمان حکومت 
قاجار نیز به شّدت مورد بی مهری حکومت قرار 
گرفتند و طایفه های زیادی از آن ها به مناطق 
مختلف کشور از جمله قزوین و کرمان کوچانده 
شدند. ) بسیاری از پژوهشگران قوم لر را به دو 
شاخۀ لر بزرگ و لر کوچک تقسیم می کنند که 
لر بزرگ به بختیاری ها ساکن در استان های 
فارس، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر 
احمد و بخشی از خوزستان گفته می شود و لر 
کوچک به لرهای استان لرستان، ایام و همدان 
اطاق می گردد(. این یادداشت از خاطرات نظام 
السلطنه مافی به بخشی از کوچ های اجباری 
و اختیاری اشاره دارد: "طایفه مافی از ایات 
لرستان بوده اند مشهور به »بایروند« ]پایروند[ 
بعد از آن که صفویه طایفۀ فیلی را در لرستان 
حکومت داده اند. بر این طایفه تمکین از طایفه 
فیلی شاق آمد و در قشاق به خوزستان و از 
طریق رامهرمز و کهگیلویه به فارس مهاجرت 
کردند و تا به سلطنت رسیدن خاندان زندیه به 
شغل دیوانی و سپاهیگری گرایشی نداشتند و به 
زراعت و دامداری می پرداختند. با روی کار آمدن 
خاندان زند، به علّت هم زبانی و هم ریشگی، این 
طایفه بنای همکاری و همراهی با کریم خان 
را گذاردند و این همبستگی تا زمان زکی خان 

ادامه داشت. زکی خان به علت رفتار ناهنجار 
و شرابخواری و ظلم و ستمی که بر مردم روا 
می داشت و به خصوص به سبب رفتار وحشیانه 
ای که نسبت به یکی از سادات و خانوادۀ وی 
اعمال می داشت، شبی در ایزدخواست اصفهان 
به دست دو تن از سردارانش کشته شد. این 
دو سردار از ایل مافی بودند، به نام های »خان 
علی خان« و »بابا خان«. این دو سردار بافاصله 
گریخته یکی به روم آن زمان و دیگری به کوه 
های نهاوند متواری گردیدند. چند تن دیگر از 
اقوام نیز بافاصله این ایل را کوچانیده و آواره 
گشتند. این گریز و اختفا تا زمان آقا محمد 
خان قاجار و استقرار او در تهران ادامه داشت. 
ایل مافی به  از به سلطنت رسیدن وی  پس 
فارس مراجعت کرده به زراعت مشغول شدند. 
در این زمان صاح دولت وقت در کوچانیدن 
به  أمر  این  بنابر  بود.  فارس  ایات  از  تعدادی 
کوچانیدن تمامی طایفۀ مافی و زندیه از خاک 
فارس شد. در نتیجۀ این اقدام ایل مافی به طور 
کلی به دشت قزوین، نهاوند، مایر، تویسرکان 
و کرمانشاهان منتقل گردید.) خاطرات و اسناد 
حسن قلی خان نظام السلطنه مافی، باب اول 
خاطرات، صفحات 9-۱0( و این با شجره نامه 
شفاهی بیشتر مردمان این پنج روستا درباره 
اینکه یکی از نخستین سرسلسله های آنان از 
سران و بزرگان بختیاری به نام لشکرخان، اّول به 
منطقه قزوین آمده  و در اطراف ضیاآباد قزوین 
ساکن شده است تطابق کامل دارد. سنگ قبر 
وی نیز تا چندین سال پیش پابرجا بوده که بنابر 
سخن یکی از نوادگانش شکسته و ربوده شده 
است. بنابر این، وجود پنج روستای بختیاری 
زبان در میان منطقه ای ترک زبان نشین اصًا 
عجیب نیست بلکه تحسین برانگیز این است 
که علیرغم جمعّیت کم این روستاها ) اکنون 
جمعیت این روستاها بیش از هزار نفر است که 
در گذشته به مراتب بیشتر بوده است و نزدیک 
30 سال گذشته احتمااً حدود سه تا چهار هزار 
تن در آن ها زندگی می کردند ( مردمانشان در 
عین تعامل بسیار مثبت با یکدیگر و روستاهای 
اطراف و همینطور شهر ابهر؛ همچنان زبان و 
فرهنگ خود را حفظ کرده اند. ضمن این که 
اکثریت آنان زبان ترکی را در حد رفع احتیاجات 
خود آموخته و می توانند به نحو مناسبی با افراد 
ترک زبان ارتباط برقرار کنند. البّته ارتباط این 
روستاها با مردم ترک زبان منطقه محدود به 
خرید و فروش نیست، بلکه وصلت های زیادی 
میان آنان با روستاهای مجاور و شهر ابهر اتفاق 
اقتاده است؛ اما علیرغم این ها زبان محاوره در 
خانواده، در روستا و حتی کسانی که به شهر 
ابهر یا دیگر شهرها مهاجرت کرده اند، همچنان 
اکبرزاده  داریوش  دکتر  است.  بختیاری  زبان 
رییس پیشین موزه ملّی ایران دربارۀ زبان، واژه 
شناسی، تاریخ و فرهنگ این روستاها پژوهش 
های ارزنده ای انجام داده اند که بخشی از آن 
ها در چارچوب مقاله ای چاپ شده از مجموعه 
مقاات کنفرانس گرجستان و مقاله ای ایراد 

شده در لهستان در دسترس قرار دارند.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 37  8 صفحه

بختیاری های زنجان

جعفر وثوقی

قزاقستان براساس یکی از روایت های هردوت درباره مرگ کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی  یک فیلم 
جعلی و تخیلی ساخت که آلمیرا تورسین در این فیلم نقش تومیریس ملکه ماساژت ها را بازی کرده و 

سر کوروش را می برد!
کاربران ایرانی فضای مجازی با رفتن به پیج این بازیگر قزاقستانی به خاطر این فیلم دروغین انتقاد کردند.

حاا این بازیگر با انتشار پستی از بازی در این فیلم عذرخواهی کرده است و گفت: من فقط نقشم رو بازی 
کردم و در نویسندگی تحریفی این فیلم نقشی نداشتم.

وی در اینستاگرام خود نوشت: نامه های زیادی از ایرانی ها دریافت می کنم! من قضاوت و واکنش شما 
نسبت به فیلم را درک می کنم! اما، لطفاً توجه کنید و مفاهیم سینما و زندگی واقعی را جدا کنید! در فیلم، 
این نقش من است، در زندگی واقعی و به عنوان یک شخص، من به کشور، تاریخ، عشق به میهن و روح 

وطن پرستی احترام می گذارم!

 عذرخواهی بازیگر 
قزاقستانی از ملت ایران

گورسنگ  ها سخن می  گویند 

شهید گاه چالدران 

از مزار کشته های جنگ چالدران که اندکی پس از جنگ ایران و عثمانی و با 
انتقال دسته جمعی جنازه ها، از آوردگاه به شهر اردبیل در محوطۀ  جنوبی و 
جنوب خاور ی بقعۀ  شیخ صفی الدین ساخته شده بود، اکنون جدای از حیاطی 
ناچیز و جداری نوساز که گورستان و بقعه را از محیط پیرامون جدا می کند،  

چیز دیگری بر جای نمانده است.
آن بی بصران خاموش و آن خفته گان با خاک و خس هم آغوش،  اینک ده-

ها و صدها سال است که در فراز و نشیب روزگاران دور و دراز و در زیر 
گردونۀ سالیان بی شمار و فراوان، از میان رفته و به خاک سرد و سیاه تاریخ 
پیوسته اند. بیهوده است اگر در جهان اسرارانگیز و پر رمز و راز گورستان بقعه، 
به دنبال کوچک ترین نشانه از مزار کشته های جنگ چالداران و یا گورسنگ های 
با ارزش آنان که گویا به دلیل کنده کاری ها و حجاری های موجود در تنۀ آن، 
روزگاری در شمار نفیس ترین سنگ مزارهای سرتاسر جهان اسام بوده-اند، 
بگردیم. امروزه افزون بر آن که بخش فراوانی از محوطۀ  گورستان به واسطۀ 
دیواری ساختگی از آن جدا شده و به کوچه و مدرسه و خیابان دگردیده شده 
و از میان رفته، بلکه ته  مانده های آن در اندرون محوطۀ کنونی نیز کم و بیش 

سرنوشت همسانی یافته و به کلی نابود شده است.
از همین رو امروزه تازه واردی که اینجا در محیط گورستان به دنبال رِدپایی 
از تاریخ می گردد، تا از آن برای بازگشت به خویشتن ریشه دار خویش پلی 
بسازد، به جای روبرو شدن با جهان اسطوره ای قهرمانان و پهلوانان تاریخ و 
سرزمین خود ناگهان با برهوت صاف و بی نشان چنین محوطه ای برخورد 
خواهد کرد که بیشتر گاراژ کهنه ای را می ماند تا یک گورستان مقّدس و 

تاریخی را.
از روزگاری که مزار کشته های جنگ چالدران به همراه گروه دیگری از سنگ 
قبرهای درپیوند با شخصیت ها و بزرگان این آب و خاک در آغازه های سدۀ 
کنونی، به گنگ تعُصب و نادانی، ویرانیده شد، زمان درازی نمی گذرد. با 
این حال در همین هنگام نه  چندان به دراز، مجموعۀ  بقعۀ  شیخ صفی الدین 
اردبیلی گواه ماجراهای تلخ فراوانی بوده است که هرکدام از آن ها در پی رفت 

همان داستان ویران سازی فهمیدنی است.
در همۀ  این هنگام نه  چندان به دراز، هم مهتران شهر و هم متّولیان بقعه، 
هر یک به فراخور فرصت هایی که دست داده است، به جای آن که دست به 
گسترش محیط پیرامون بقعه بزنند و از راه زدودن بناهای نوساز و مزاحم 
و ساختن و پرداختن میدان و فضاهای سبز و دیگر کارها، باری بکوشند 
تا محیط بقعه را به صورتی آبرومند و پسندیده همانند آنچه که در دیگر 
نقطه های جهان وجود دارد، در آورند، ناگهان آستین ها را باا زده و  به آفریدن 
مزاحمت های تازه از راه ساختن و پرداختن بناهای ناهنجار و ساختمان  های 
بلند و کوتاه و نوساز برگرد بقعه کمر بسته و بدین وسیله از چهار سو آن  را در 
محاصرۀ بناهای نوبنیاد فرو برده اند و اگر هنگامی اجازه داده است، بخشی از 

پیکرۀ  آن را تراش داده و به  صورت مدرسه و خیابان درآورده اند.
شاید هولناک ترین ویرانی در مجموعه ی نفیس بقعه، به نابودسازی سنگ 
قبرهای بی همتای محوطه ی شهیدگاه مربوط باشد که از جنس سنگ مرمر 
و خارای سیاه ساخته و بر روی مزار سرداران و شخصیت های بزرگ لشکری 
و کشوری گذارده شده بوده اند و تا پنجاهـ  شصت سال پیش باقی بوده و نه 
تنها بهترین سند برای شناسایی همان شخصیت ها، به شمار می رفتند بلکه به 
لحاظ دارا بودن سنگ کاری های بی اندازه ارزشمند و بی همتا از آیه های مبارکه 
و حدیث های وارد  شده که با بهره گیری از گونه های دبیرۀ اسامی بر روی آن ها 
کنده کاری شده بود، در شمار اثرهای بسیار نفیس و تاریخی و گنجینه های 

جایگزین ناشدنی این مرز و بوم نیز قرار داشتند.
هنگام ساختن سربازخانۀ  تازۀ اردبیل بود که گورسنگ های یاد شده بدون 
درنظر گرفته شدن اهمّیت تاریخیشان، هر کدام با پتک و دیلم نادانی 
مأموران خرد شدند تا در پی بنای سربازخانه به کار آیند. بدین سان بود که 
یاد همۀ  آن هایی که فداکاری هر یک در راه استقال و بزرگی ایران چه  بسا که 

به اندازۀ  یک دژ و سربازخانه ارزش داشت، برای همیشه از خاطره ها زدوده 
شد. بعدها حتّی به این  هم بسنده نشد و جامانده های همان گورسنگ ها که 
به طور پراکنده در محوطه ی شهیدگاه باقی بود،  به دست سودجویان و دزدان 
و چپاولگران فرهنگی دزدیده و در بازارهای جهانی فروخته شد و شاید امروزه 
که این سطرها نوشته می شود، پاره ای از آن ها زینت  بخش موزه های گوناگون 

بوده باشند.
بسامد طبیعی همۀ این ویرانی ها، گذشته از نابودی بخشی از تاریخ مجّسم 
ما، از میان رفتن تدریجی  گورستان به دلیل نبود گورسنگ های ارزشمند 
یادشده و دگِرِش آن به کوچه و مدرسه و خیابان در سال های پس از ویرانی، 

بوده است.
ایَنک حّتی استخوان های آن خفتگان و خاموشان نیز با خاک عجین و با 
مغاک و خاشاک، قرین شده است و این راهی است که همۀ  رهروان از 
مهتران و کهتران خواهند رفت و خواهیم. اکنون از آن ها جز یاد و نام نیک 
نمانده است. دور نیست که تاریخ و آینده و سرنوشت و گردش روزگار همین 
را نیز از ما دریغ نماید. مگر نه اینکه ما با پیشینیان و مهتران خود در این 
باره بِهی نورزیده ایم؟ اگر از گرد و خاک تاریخ آنچه می ماند جدای از  یادی 
و نمادی برای هوشیاری و زینهاری آیندگان نیست، چرا ما نسل های پسین، 
یاد و خاطرۀ پیشینیان خود را ارج ننهیم و حرمت آنان  را پاس نداریم و به 
تعبیر موای مّتقیان حضرت علی )ع( از مرده های خود به نیکی یاد ننماییم؟ 
همان گونه که فراهم آمدن تاریخ یک ملّت جز در سایۀ  استمرار صدها بلکه 
هزاران سالۀ فرهنگ و تمُدن او شدنی نیست، شناسنامه و هویّت او نیز بدون 
اثرهای برجای مانده از این استمرار، نمی تواند هستی داشته باشد. از همین رو 
گمانی نیست که همۀ بناهای تاریخی ما بی هیچ استثنایی از پل ها و کاخ ها و 
سراها و میدان ها و تخت ها تا مسجدها و حسینیه ها و بقعه ها و امام زاده ها و 
سنگ  یادها و سنگ  نبشته ها و گورسنگ  هایمان همگی با هم و یا هر یک به 

تنهایی بخش هایی از شناسنامه و هویّت دیرین ما را برمی سازند.
امروزه بخش بزرگی از گذشتۀ  ما افزون بر میراث مشترک زبان فارسی، به 
مذهب شیعه و فرهنگ برخاسته از آن پیوند می خورد. مجموعۀ  بقعۀ  شیخ 
صفی الدین اردبیلی جدای از آن که از نگاه گونه شناسی دوران های دور و دراز 
تاریخ کشور ما به  ویژه از آغازه  های سده  های هفتم تا پس از آن دارای 
اهمیتی به  سزاست، در عین حال از آنجایی که می تواند بخش های بسیار 
مهمی از دوران شکل گیری دولت ملّی صفوی و برآمدن یکی از نیرومندترین 
شاهنشاهی های ایران در هزارۀ  اخیر تاریخ ما را به نمایش بگذارد نیز اهمینی 
صد چندان دارد. بی گمان بخش بزرگی از رازها و رمزهای برآمدن و فرازیافتن 
دولت بزرگ صفوی را در این مجموعه توان پژوهید و توان کاوید. این رازها 
و رمزها که عنصرهایی چون دین، آیین های نمادین مذهب شیعه، مکتب های 
طریقتی شیعی، پیوند میان شریعت و دولت، همچنین گفتارهای مهمی 
چون شریعت و طریقت را در خود نهفته دارد، هنوز نیز مردمان چهارسوی 
ایران را در گذر دگرگونی های عقیدتی و مسأله هایی از این دست به گونه ای 

گسست ناپذیر به هم گره زده است.
گورسنگ های پراکنده ای که هم اکنون در مجموعۀ  شیخ صفی برجای مانده 
اند، تنها بخش ناچیزی از رشتۀ  گورسنگ هایی اند که به  دلیل جای گرفتن در 
درون ساختمان بقعه از گزند روزگاران در امان مانده اند. دور نیست که در 
یک شرایط دیگر و در آینده ای گنگ و مبهم، آن ها نیز سرنوشت همسانی 
بیابند. در آن صورت نادانی های روزگار ما نه تنها دست ما و آینده گان را 
از بخش های دیگری از میراث ارجمند مربوط به روزگاران صفویان کوتاه تر 
خواهد کرد، بلکه بازگشت به همان گذشته های دور و نزدیک تاریخی را نیز 

برای ما از این که هست، به  مراتب سخت تر و ناشدنی تر خواهد کرد. 
یادگارهای تاریخی بی هیچ کم و کاست، از یک کوه نبشته ی پرنقش و نگار تا 
یک سرستون افتاده و از یک مسجد کهنۀ  رو به  ویرانی و متروک تا مشتی 
در و دیوار چاک  خورده، همه و همه برای ما پُلی از جنس شناسنامه و هویّت 
هستند که می توانند امروز ما را به گذشتگانمان در دوردست تاریخ بپیوندند. از 
این خاطر است که به هیچ روی نباید هیچکدام از یادگارهای تاریخی نیایمان 
را از دست بگذاریم. بدین  سان گورسنگ ها نیز همانند کاخ ها و سنگ یادها 
و آتشکده ها و کلیساها و بقعه ها و امامزاده ها و قبرستان ها و مسجدها ، سند 

دارندگی و مالکیّت ما هستند. یک ملّت بی سند مالکّیت، ملّت نیست. 

ناصر همرنگ

History
تاریخ



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 37  8 صفحه

چاپ: گلریز 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

زیر نظر شورای سردبیری
Vatanyoli.mag@gmail.com

دبیر تحریریه:
احمد رضا حسینی

دبیر اجرایی:
میاد امیدوار

مدیر هنری:
مهدی قربانی تبار

همکاران این شماره:
سعیده عارفی

جعفر وثوقی
فاطمه امیدی جزه

ناصر همرنگ
پروین بهمن پور

امید حسنوند

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.

پاسخ یعقوب لیث
شادروان پژمان بختیاری

دی کافتاب سایه ز فرق جهان گرفت
دامن کشان به دامن مغرب مکان گرفت
پنداشتم که گوشه ی راحت توان گرفت

غافل که در سراچه ی هستی رفاه نیست
آسودگی خوش ست، درین عرصه آه نیست

خورشید و پیروان برازنده گوهرش
وین گوی تیره منظر و ماه منورش

وان روشنان جلوه گر از بام و از درش
پیوسته در بسیط جهان در کشاکش اند
تا روز حشر یکسره محکوم گردش اند

دنیا نه جای راحت و نه گاه ایمنی است
جوانگه شقاوت و میدان ریمنی است

لشگر مکش که در پی ما نیز لشگری ست
بس کن ز سروری که مرا هم بر آن سری ست«.

در خنده شد سپهبد ازین حیله پروری
گفتش به طعنه: »بس کن ازین یاوه گستری

زین لشگری بگوی بدان شوخ منبری
کای خصم دین حق، سخن آخر ز دین مگوی

بر گوی از آنچه خواهی اما ازین مگوی
اسام توست حیله و ایمان تو ریا

مردود کائناتی و مطرود ماسوا
نه مخبر از رسولی و نه آگه از خدا

ای دیوخو حدیث سلیمان به من مگوی
ز افعال ایزد، ای پسر اهرمن مگوی)1(

این جاه شهریاری و گاه پیمبری
این فر و سربلندی و شاهی و برتری

دانی ز کیست ای شده ز انصاف و حق  بری
این تاج خسروی به تو ز ایرانیان رسید
ز ایرانیان به کشور ایران زیان رسید

گیرم که من شکسته شوم سیستان به جاست
در سیستان، تهمتن کشورستان به جاست

ایران به جاست تا که بلند آسمان به جاست
یعقوب اگر نماند نمویم به ماتمش

پاینده باد رایت ایران و پرچمش
صلح شما کجا، سخن جنگ ما کجا

این مدعا کجا رود آن مدعا کجا

آری خوش ست صلح ولی با که، تا کجا؟
من هم اگر به جای تو ای دوست بودمی

بر آستان صلح سر از شوق سودمی
بی دین به نام دین به جهان پیشوا شدن

با حیله جانشین رسول خدا شدن
نابرده رنج خسرو فرمانروا شدن

عیشی خوش ست و بی سخن جنگ خوشترست
با جام باده گر نبود سنگ خوشترست

لکن مرا که خانه به چنگال دشمن است
پامال جور بی وطنان ملک و میهن است
آزاد، نام دارم و بندم به گردن است

با خصم خود نشینم و آسوده می  زنم؟

من مرد عزم و غیرتم این کار کی کنم
نی نی بیا و ایزدی آهنگ من ببین

در راه رزم، عزم گران سنگ من ببین
از حرف آشتی بگذر جنگ من ببین

راه نجات کشور ایران ز بار ننگ
جنگ است و جنگ و جنگ، بلی زنده باد جنگ

اکنون منم به کام تو بیمار و بستری
گر بگذرم تو وارهی از جنگ و داوری

ور ماندم زمانه به شمشیر جوهری
سیر از سریر دولت و شاهی کنم تو را
یک سر به سوی بادیه راهی کنم تو را«

آن گه ز زیر بالین، سردار قهرمان

نانی جوین و تیغی جان بخش و جان ستان
بر کرد و همچو شیر بغرید و گفت: »هان

با معتمد بگوی ز یعقوب رویگر
کاین است پاسخ تو بدان نیک درنگر

گر شد نوشته، نامه ی دولت به نام من
حاکم شود به فرق تو فرخ حسام من

ایران َرَهد ز ننگ و همین است کام من
ور زانکه تیغ کج نکند کار ُملک راست

نان جوین و پیشه ی پیشین من به جاست«.

در مورد جنگ ایران و روس و تلقی که وجود 
داشته که حمله آقا محمدخان به تفلیس منجر 

به اشغال گرجستان به وسیله روسها شد :
بیزانس  امپراتوری  جانشین  را  خود  روسیه 
می دانست و سرپرست مسیحیان. از سویی 
دیگر توجه راهبردی داشت به جنوب؛ منتهای 
آرزویش خلیج فارس بود و دریای آزاد و هدف 
دم دستی تسلط بر معبر دریای سیاه و دریای 

درایت  دارا  و  رایت  فریدون  و  شوکت  جمشید 
اوزون حسن آق قویونلو از پادشاهان فراموش شده 
و ناشناخته ایران است که چندان به او پرداخته 
نشده است. او در دوره ای خاص روی کار آمد و 
سیاست های خاصی را در پیش  که او را در زمان 
عباس  شاه  رده  هم  و  نموده  شاخص  خودش 
روئسای  از  حسن  اوزون  می دهد.  قرار  صفوی 
کنفدراسیون قبایلی آق قویونلو بود که در مدت 
کوتاهی امپراتوری بزرگی را شامل ایران و آناتولی 
شرقی و قفقاز و میانرودان تشکیل داد. آنچه که 
اوزون حسن را شاخص می کند نگاه او به ژئوپلتیک 
جهان آن روزگار و دقت او در پیشرفت کشورهای 

اروپایی است.
امیر تیمور گورکان در حمات خود به سوی غرب 
ایران طی سه یورش به نبرد با حکومت ترکی_

جایریان  یا  ایلکانیان  یعنی  منطقه  این  مغولی 
پرداخت.

جایریان در این زمان حمایت ساطین عثمانی و 
ممالیک مصر را داشتند و با کمک ایشان در برابر 

تیمور مقاومت می کردند.
در این زمان دو کنفدراسیون قبایلی ترکمان در 
ها  قویونلو  قره  یعنی  بودند،  جایریان  تابعیت 
و آق قویونلو ها و بعد از نابود جایریان این دو 
رهبری  تحت  و  شده  تیمور  تابع  کنفدراسیون 

قرایوسف ترکمان رهبر قره قویونلو ها و قراعثمان 
رهبر آق قویونلوها در نبرد آنقره علیه سلطان بایزید 

ییلدرم عثمانی شرکت کردند.
به محض مرگ تیمور، قره قویونلو ها که جای 
جایریان را گرفته بودند علیه تیموریان شوریده 
و درگیر جنگ با شاهرخ میرزای تیموری شدند 
و بخش هایی از غرب ایران را تصرف کردند اما 
متحدان  بعنوان  ها  قویونلو  آق  با شورش  خود 
قراعثمان  از مرگ  بعد  مواجه شدند.  تیموریان 
آق قویونلو س از مرگ قره عثمان، خاندان حاکمه 
آق قویونلوها به مدت یک دهه گرفتار آشفتگی و 
نابسامانی ناشی از منازعات و دسیسه های بی پایان 
عثمان  فرزندان  از  تن  دو  مدت  این  در  شدند. 
بیک  حمزه  و سپس  علی بیک   نخست  بیک، 
تاش کردند میراث پدرشان را حفظ و حراست 
کنند، لیکن در جلوگیری از تهاجمات جهانشاه 
ناحیه  به  و سرانجام متصرفاتشان  ماندند  ناکام 
میان دیاربکر و ارزنجان محدود شد. پس از آن 
بر سر جانشینی میان شیخ حسن، فرزند دیگر 
علی  پسر  جهانگیر،  برادرزاده اش  و  قره عثمان، 
بیک، اختاف افتاد. اوضاع پس از مرگ شاهرخ 
بدتر شد و جهانگیر در جنگ با جهانشاه قراقویونلو 
شکست خورد اما اوزون حسن پسر کوچک تر علی 
بیک صلحنامه را نپذیرفت و جنگ با جهانشاه را 
ادامه داد. سرانجام این حسن بود که در تابستان 

ما محمد بن سلیمان بغدادی مشهور به محمد فضولی بغدادی از شاعران مشهور 
قرن دهم و از پیش قراوان سبک هندی در ادبیات فارسی است،وی که در 
تحصیات فقهی و دینی در حله و بغداد نیز کوشیده بود. دارای اصالتی آذربایجانی 

و بنا بر برخی منابع از اعقاب ترکان اغوز مهاجر به آذربایجان است.
وی در سال ۱۴83 در عراق در شهر حله و به روایت دیگری در شهر نجف یا کربا 
به دنیا آمد.پدرش قاضی شهر حله بود وی تحصیات مقدماتی را در حله و سپس 
تحصیاتی را در بغداد پی گفت . او کوشید تا شعر ترکی که پیش از وی در غزل 
و مثنوی آزموده شده بود را با ادبیات تعلیمی  و تمثیل هایی چون بنگ و باده 
و صحبت ااثمار بارور نماید.او همچنین تاش نمود که وزن عروضی را با حالت 

التصاقی زبان ترکی تطبیق دهد و در این کار نیز توفیقاتی به دست آورد.
فضولی از کم سوادی کاتبان و از این که هنگام نوشتن اشعار دقت کمی می کنند و 
مفهوم اشعار را از بین می برند در رنج بوده است و در انتقاد به این موضوع سه شعر 

به ترکی، فارسی و عربی سروده است.]30[
ترکی

که فساد رقمی سوزمزی شُورِ ایْلر
گاه بیر نقطه قصوریله گوزی کورایلر
قلم السون اَلی اُْل کاتب بَْد تحریرک
گاه بیر حرف سقوطیِه قِلْورنادری ناْر

فارسی
که بود تیشه بنیان معارف قلمش

پرده شاهد معنی است سواد قلمش
باد سرگشته بسان قلم آن بی سروپا

زینت صورت لفظ است خطش لیک چسود
عربی

معمورةأّسست بالعلم و اادِب
تستظهر العیب تغییراً ِمَن الَعَثب

تبت یدا کاتب لواه ما خربت
اَردی من الخمرفی اِفساد نسخته

همچنین در روایتی که به صورت طنز از وی به جا مانده پرداختن به شعر فارسی 
را چنین نقل کرده است:

» تا آنکه روزی گذارم به مکتبی افتاد، پری چهره دیدم فارسی نژاد، سهی سروری 
که حیرت نظاره رفتارش الف را از حرکت انداخته بود و شوق مطالعه مصحف 

رخسارش دیده نابینایی صاد را عین بصر ساخته بود.
چون توجه من دید از گفتهای من چند بیتی طلبید. من نیز چند بیتی از عربی 
و ترکی باو ادا نمودم و لطایف چند نیز از قصیده و معما برو فزودم. گفت که اینها 
زبان من نیست و بکار من نمی آید، مرا غزل های جگر سوز عاشقانه فارسی می باید.

» دیوان اشعار،رند و زاهد،صحت و مرض، انیس القلوب،ساقی نامه یا هفت جام، 
حسن و عشق یا سفرنامه روح آثار وی به فارسی است.

او در ترکی و عربی نیز اشعاری سرود.اشعار ترکی وی شاه و گدا،لیلی و مجنون، 

 اوزون حسن آق قویونلو 

علل حمله ی روس ها به گرجستان در نخستین سال های سلطنت قاجار؛ 

چهره چهره ناشناخته تاریخناشناخته تاریخ ایران ایران
فضولی بغدادی شاعری از ملک ایران

پنجه خرس

۱۴۵3 آمد را متصرف شد و در رأس آق قویونلوها 
قرار گرفت. اوزون حسن توانست قدرت و اعتبار 
آق قویونلوها را بدیشان بازگرداند. وی موفق شد 
قلمرو حصن کیفا در ساحل دجله و قویولو حصار 
در ساحل رود کلکیت را تسخیر کند. در نخستین 
لشکرکشی به گرجستان قلعه شابین قراحصار را 
تسخیر کرد و ذوالقدرها را از خارپوت اخراج کرد. 
اوزون حسن در نوامبر ۱۴67 موفق شد در یک 
شبیخون جهانشاه قراقویونلو را به همراه فرزندانش 
محمدی و ابویوسف غافلگیر کرده و اضمحال 
امپراتوری آنانرا موجب شود و غرب ایران را تصرف 
نمود و سپس با شکست دادن و کشتن ابوسعید 
به  ایران را هم  تیموری مرکز، شمال و جنوب 
دست آورد و پایتخت خود را به از دیاربکر به تبریز 

منتقل کرد.
اقدامات اوزون حسن که او را شاخص می کند به 

دو بخش داخلی و خارجی می توان تقسیم نمود.
سنی  شاهی  اوزون حسن،  داخلی  سیاست  در 
مذهب اما تساحل گرا در امر مذهب بود و این امر 

را میتوان در دو حوزه مشاهده کرد:
۱: اوزون حسن با دسپینا کاترینا دختر با نام اصلی 
تئودورا کومنن دختر ژان چهارم آخرین امپراتور 
ترابوزان ازدواج کرد و برای او در دیاربکر کلیسا 

ساخت.
متحد  صفوی  جنید  شیخ  با  حسن  اوزون   :2
شد و خواهرش را به عقد او درآورد و اینچنین 
قزلباش های شیعه را به جانب خویش کشید و 
بعدها دخترش، حلیمه )مارتا( را به عقد خواهر 
ازدواج  این  حاصل  که  درآورد  حیدر  زاده اش، 

اسماعیل، نخستین پادشاه صفوی بود.
پس از اضمحال قراقویونلوها و گشایش ایران، 
)تبریز(  شرق  به  آق قویونلوها  تختگاه  تنها  نه 

فرهنگ  بلکه  شد،  منتقل 
و  حکومت  شیوه  بر  ایرانی 
فرهنگ آن ها تأثیرات بسزایی 
اوزون  دوره  در  گذاشت. 
)وزیر(،  دیوان  ریاست  حسن 
و  محرر  الممالک،  مستوفی 
توسط  سلطنتی  میرآخور 
اداره می شد.  ایرانی  متصدیان 
تبریز در فاصله میان سلطنت 
جهانشاه قراقویونلو و سلطنت 
اوزون حسن و پسر او یعقوب 
آق قویونلو از مراکز عمده هنر 
از  بود.  معماری  و  کتاب آرایی 
ابنیه دوره اوزون حسن به غیر 
از مرمت مسجد جامع اصفهان، 
از  یکی  نمانده.  باقی  چیزی 
تاجران ونیزی که حدود سال 
۱۵۱0م. از تبریز دیدن کرده، 
و  بهشت  هشت  قصر  و  باغ 
سایر ابنیه این شهر را توصیف 
نظامی  خمسه  نموده است. 
و  توپ قاپی  کاخ  در  موجود 

مثنوی بنگ و باده روضه.حدیقة السعداء. این کتاب ترجمه روضةالشهدای حسین 
واعظ کاشفی است که بر آن مطالبی نیز افزوده است)صحبت ااثمار )گفتگو بین 
چند میوه است و یکی از نخستین کتاب های ادبیات کودک محسوب می شود 
شکایت نامه و رساله معما را شامل میشود.  وی همچنین زبان علم و بحث خود 
را عربی می داند و دو اثر به این زبان با نام های مطلع العتقاد و همین گونه دیوان 
اشعار عربی به این زبان از وی بازمانده است. حیاتش در عصری بحرانی و سرزمینی 
که مورد مناقشه ایران و عثمانی بود سپری شد. از این رو بیش از دو سوم عمرش 
در تابعیت ایران و کمتر از یک سوم آن در ذیل سلطه عثمانی گذشت. زمان 
چیرگی عثمانی بر عراق عرب سال 9۴۱ هجری یعنی سال حمله سلطان سلیمان 
عثمانی به بغداد و انتزاع آنجا از حوزه نفوذ مستقیم ایران است. فضولی در قصیده 
انیس القلب که به سلطان سلیمان عثمانی تقدیم کرده است، محل زیست خود – 

بغداد – را جزئی از ایران می داند:
انیس القلب کردم نام این محبوب و می خواهم/

که هر ساعت دهم در بزم اهل فهم جوانش
 به دست پاکبازان امانت پیشه بسپارم/

فرستم سوی دارالعدل روم از ملک ایرانش
 تذکره نویسان و پژوهشگران در مذهب فضولی اختاف نظر دارند. برخی او را 
شیعه افراطی، برخی شیعه معتدل اثنی عشری، برخی سنی حنفی، و برخی اهل 

طریقت – بکتاشی یا حروفی – می دانند.
کنار تکیه  در  بکتاشیه،  طریقه  دده، شیخ  عبدالمؤمن  در مقبره  فضولی،  قبر 
بکتاشیه در باب القبله آستان امام سوم شیعیان )امام حسین علیه الّسام(، قرار 
داشته است. این آرامگاه، به همراه تکیه بکتاشیه، در جریان ساخت خیابان پیرامون 
حرم حسینی در سال ۱366 ه. ق خراب گردید. به دنبال آن، دولت ترکیه براساس 
یک توافق نامه فرهنگی میان عراق و ترکیه، در ماه فوریه ۱967 م، برای عبدالمؤمن 
دده و فضولی، مقبره ای نمادین بنا کرد که شامل اتاق کوچکی در نبش بازار 
سوق القبله و خیابان ابن فهد بود. در برخی منابع آماده است که وی مدتی از 
خادمان حرم علوی در نجف اشرف بوده است،همچنین عده ای از منتقدین بیان 
می دارند که فضولی از بنیان گذاران ادب منظوم ترکی آذربایجان است و وزن ها، 
قالب ها، ترکیب ها، مضمون ها و معانی شعر فارسی را از راه ترجمه یا عین عبارت 
را در ترکی، به کار برده و با ادب فارسی، ادبیات ترکی را حیات بخشیده است. 
غزلیات وی، عیناً تقلید از غزلیات  فارسی است. در تاریخ شعر عثمانی، فضولی را 
نخستین شاعر از چهار شاعر بزرگ می دانند که در ادبیات قدیم عثمانی، دارای 
جایگاه ادبی اند. وی هرچند پس از سقوط بغداد به ستایش فرمانروای عثمانی می 
پردازد و از ظلم قزلباشان به نکوهیدگی یاد می نماید؛ اما در همین قصیده فارسی 

تقدیم شده به سلطان سلیم هم معترف بر ایرانی بودن عراق و خویش است.
و به نظر انتقاد او از قزلباشان بیش از ریشه مذهبی علتی سیاسی دارد، او در وصف 
خلفای راشدین و ائمه اثنی عشر اشعاری دارد و هرچند تقدم زمانی خلفا بر یکدیگر 
را تقدمی ظاهری می داند و از ائمه اثنی عشر نیز با بزرگداشت و عناوین ستایش 
آمیز متعدد یاد می کند . آن چه مشخص است این است که فضولی که به لحاظ 
فرهنگی و تمدنی خود نیز معترف بر ایرانی بودن است،توانسته بین زبان ملی و 
فرهنگی خود و نیز زان مادری و زبان رسمی و علمی خویش توازنی برقرار نماید 
و  آنچنان بر ایرانی بودن خود تاکید دارد که حتی حاکمیت عثمانی نیز سبب 
رومی شدن محل زندگی او نمی شود و در بیان منطقه خود آن را ایران در اختیار 

سلطان سلیم می داند.

تاریخ الرسل و الملوک طبری از آثار تذهیب شده 
این دوره می باشند. دربار حاکمان ترکان در تبریز در 
روزگاری که نگارگری هرات به دلیل اوضاع آشفته 
سیاسی در قلمرو شرقی تیموریان رو به افول گذاشته 
بود از هنر کتاب آرایی حمایت شایانی به عمل آورد. 
فی المثل یعقوب بیک تا پایان عمر خود دوستدار 

فرهنگ ایران باقی ماند.
اما در حوزه سیاست خارجی، اوزون حسن متوجه 

دو نکته شد:
اخذ  و  آن  با  ارتباط  لزوم  و  اروپا  پیشرفت   :۱

پیشرفت های آن.
2: شکل گیری عثمانی و بسته شدن راه شرق و غرب 

و از دست رفتن اهمیت بازرگانی ایران
اوزون حسن با علم به این دو نکته متوجه غرب شد 
و لذا در وهله اول با ازدواج با »دسپینا کاترینا« با 
امپراتوری یونانی ترابوزان متحد شد و از طریق سفیر 
با جمهوری  زنو«  یعنی، »کاترینو  ترابوزان  در  ونیز 
ونیز ارتباط برقرار کرد. بدین ترتیب جمهوری ونیز 
سفرایی به ایران فرستاد. البته جنوایی ها و روس ها 
اما  فرستادند.  حسن  اوزون  دربار  به  سفرایی  نیز 
 قدرتمندترین متحد اوزون حسن جمهوری ونیز بود. 
ارتش اوزون حسن یکی ارتش ایلیاتی بود متشکل 
از سواران سبک اسلحه. لذا به ساح گرم نیاز داشت 
و مایل بود فناوری ساخت آن را نیز به دست آورد. 
بااخره با تاش های کاترینو زنو، سنای ونیز موافقت 
به  کشتی  با  تسلیحات  از  وسیعی  حجم  که  کرد 
همراه مستشاران نظامی به ایران فرستاده شوند. اما 
ازمه این کار ایجاد راه ارتباطی بود. هنوز راه دماغه 
امیدنیک شناخته نشده بود و عثمانی هم با تصرف 

تنگه داردانل، راه دریای سیاه را در کنترل داشت، لذا 
ونیزی ها می توانستند محموله را فقط به ساحل شرقی 
مدیترانه برسانند. از آنجا به بعد محموله باید توسط 
ایرانیان منتقل می شد، اما ایرانیان 
راهی به دریای مدیترانه نداشتند. 
لذا دستگاه دیپلماسی اوزون حسن 
فعال شد و او با امیرنشین ترکمان 
دریای  به  تا  شد  متحد  قره مان 
سپس  و  شود  نزدیک تر  مدیترانه 
برای تصرف بنادر مدیترانه به سمت 
کلیکیه حمله کرد اما در آن سوی 
با سپاه سلطان محمد فاتح  فرات 
میان  که  نبردی  طی  شد.  مواجه 
ارتش مجهز به ساح گرم عثمانی 
همراه با ینی چریکان توانست ارتش 
سواران  از  متشکل  حسن  اوزون 
سبک اسلحه را شکست دهد. اوزون 
شکست  سنگین  تلفات  با  حسن 
اما  درگذشت  بعد  کمی  و  خورد 
عثمانی ها فقط موفق به دفع حمله 
او شدند و خاکی به دست نیاوردند.

اگر اوزون حسن موفق می شد یک 
مدیترانه  در ساحل  دائمی  پایگاه 
به دست آورد، شاید تاریخ به شکل 
دیگری رقم می خورد.                 

خزر و قفقاز جنوبی، نگاه ایرانی ها به گرجستان 
بسنده کردن به تسلط ظاهری  و عدم تهدید 
امنیتی از سوی گرجستان بود بنابراین شاهان 
ایران از صفویه تا آقامحمدخان تاش کردند 
ثانیا  بپذیرند  ایران را  اوا گرجی ها سیادت 
ایجاد  قفقاز  ایرانی  حاکمان  برای  مزاحمتی 
نکنند. زمانی که هراکلیوس پادشاه گرجستان 
با همدستی ابراهیم خلیل خان حاکم خودسر 
قره باغ برای جواد خان زیاداغلی قاجار حاکم 
ایرانی گنجه مزاحمت ایجاد کرد و به غارت 
و کشتار گنجه پرداخت ، آقامحمدخان برای 
تفلیس  به  هراکلیوس  از  گرفتن  چشم  زهر 
حمله کرد. اما روس ها هدف شان از حضور 

در گرجستان نه حمایت از گرجی ها بود و 
، روسها قصد  ایران  از مداخله  نه جلوگیری 
نابود  را  گرجستان  ماهیت  و  هویت  داشتند 
کنند بنابراین برخاف شاهان ایران که همواره 
می  احترام  باگراتید  پادشاهان  سلطنت  به 
گذاشتند ، خاندان سلطنتی گرجستان را نابود 
کردند و روسی سازی گرجستان را در پیش 
گرفتند. هدف روسها نابودی هویت گرجستان 
بود.بنابراین پیش از شروع جنگهای ایران و 
روس ، گرجی ها به زیرکی دریافتند که کنار 
ایران بودن به سود آن ها است و در جنگ 
های ایران و روس ، گرجی ها برخاف ارامنه 

نه در کنار روسیه بلکه متحد ایران بودند.

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

احمد رضا حسینی

محمدعلی بهمنی قاجار

میاد امیدوار 

اوزون حسن 
آق قویونلو 
از پادشاهان 

فراموش شده و 
ناشناخته ایران 
است که چندان 
به او پرداخته 

نشده است. او در 
دوره ای خاص 
روی کار آمد 
و سیاست های 
خاصی را در 

پیش  که او را 
در زمان خودش 
شاخص نموده 
و هم رده شاه 
عباس صفوی 
قرار می دهد.


