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صفحه ششصفحه هفت

دوم اسفندماه با اعالم قبلی و با حضور آیت اهلل عاملی نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه استان اردبیل مراسمی برای رونمایی از 

جلد نخست لغت نامه ترکی آذربایجانی برگزار شد. 
پیشتر خبر تدوین چنین لغت نامه ای زیر نظر آیت اهلل سیدحسن 
عاملی منتشر شده بود اما از کم و کیف محتوای آن خبر چندانی 
نبود. سیدحسن عاملی از نخستین امام جمعه های جوانی است 
ائمه جمعه دارد؛  که رفتارهای متفاوت از نسل های پیشین 
حضور در جمع های متفاوت و ارتباط بی واسطه با جوانان و 
اقداماتی فراتر از رفتارها و اقدامات امامان جمعه. سیدحسن 
عاملی که بر خالف اسالف خود در استان اردبیل تالش کرده 
چهره ای بین المللی و منطقه ای نیز پیدا کند و به خصوص در 
رسانه های دو کشور همسایه ترکیه و جمهوری آذربایجان به 
چهره ای شناخته شده تبدیل شده از تحصیالت دانشگاهی 
نیز برخوردار است و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه عالمه 

طباطبایی کسب کرده است.
عاملی تالش کرده به مقابله با تبلیغات ضدایرانی درجمهوری 
آذربایجان و ترکیه بپردازد و مستقیم و غیرمستقیم به برخی 
ادعاهای توسعه طلبانه پانترکی احزاب سیاسی و رسانه های باکو 

و آنکارا پاسخ های صریح داده است. 
عاملی حتی پا را فراتر گذاشته و در مقابل ادعای آذربایجان 
بزرگ جمهوری آذربایجان و مناسبت 19 ژانویه که از سوی 
باکو به عنوان »روز آذربایجانی های جهان« و در تقابل با تمامیت 
ارضی ایران بزرگداشته می شود این روز را »روز آذربایجانی های 
مسلمان جهان« نامگذاری کرده و بر تمایالت مذهبی آذری های 
شمال رود ارس نسبت به ایران دست گذاشته و واقعه 19 ژانویه 
و گذشتن آذری ها از رود ارس مطابق اسناد و خاطرات آن روز 
تاریخی میل آنها برای پیوستن به سرزمین اصلی شان ایران 
تفسیر کرده و هر ساله با برگزاری مراسم هایی در اردبیل این 

مناسبت را گرامی می دارد.
ارتباط با علوی های ترکیه و استفاده از احترامی که آنان برای 
شیخ صفی الدین اردبیلی قائل هستند از دیگر اقدامات متفاوت 
عاملی است که به گسترش نفوذ معنوی ایران در ترکیه کمک 
کرده است. حضور در شبکه های ماهواره ای و مخاطب قراردادن 
اهالی این دو کشور همسایه از عاملی چهره ای شناخته شده در 

این زمینه ساخته است. 

لغت نامه اشتباهی
 با این وجود انتشار نخستین جلد لغت نامه ترکی آذربایجانی 
خالف انتظارات و رویکردهای دیگر آیت اهلل عاملی می نماید و 
به نظر می رسد ایشان نظارت کامل و درستی بر این لغت نامه 
نداشته و روند تدوین جلد نخست این لغت نامه به انحراف رفته 
است. آنگونه که در تبلیغات این لغت نامه بیان شده این لغت نامه 
زیر نظر آیت اهلل عاملی و به سرپرستی احد بیوته تدوین شده 
است. اما احد بیوته کیست و چه صالحیت علمی برای چنین 
کار مهمی دارد؟ احد بیوته بازیگر برنامه های طنز صداوسیمای 
استان اردبیل است که به سیاق سایر برنامه های طنز صداوسیما 
آثارش سطح هنری پائینی دارد و برخالف آثار هنری فاخر طنز 
که با سبک کمدی به انتقاد و بیان دغدغه های عمیق اجتماعی 
و اخالقی می پردازند با شکلک و ادبیات و کلمات نامناسب و 
غیرمتعارف به ظاهر مخاطب را به خنده وا می دارد و در غیاب 
هنرمندان اصیل توهم محبوبیت مردمی چنان وی را فراگرفت 
که در انتخابات مجلس شهرستان اردبیل وارد رقابت شد و مردم 
فهیم اردبیل نیز به درستی به او فهماندند که او را تنها در حد 
همان »مشه سعداله عمی« شخصیت طنزهای صداوسیمایی او 

قبول دارند و نه بیشتر!
 احد بیوته اکنون با مدرک »کارشناسی ارشد مسایل و امور 
فرهنگی« که به غلط توسط وی و هوادارانش از رشته های 
دانشگاه اصفهان معرفی شده مدعی سرپرستی لغت نامه است 
در حالی که دانشگاه اصفهان چنین رشته ای ندارد. این رشته 
قطعاً از رشته های غیرآکادمیک و صرفاً کاربردی است و در 
دانشگاه های کمتر معتبر غیرانتفاعی یا علمی کاربردی ارائه 
می شود و یا احتماالً منظور بیوته رشته »مديريت و برنامه ريزي 
امور فرهنگي« دانشگاه آزاد اسالمی »واحد خوارسگان« استان 

اصفهان است! 
سرپرستی لغت نامه و اساساً لغت نامه نویسی جزو تخصصی ترین 
و پیچیده ترین فعالیت های علمی در هر رشته و دانشی است و 
معموالً دانشمندان و متخصصان برجسته صالحیت علمی ورود 
به این حوزه را دارند و به همین دلیل است تنها بزرگانی چون 
عالمه علی اکبر دهخدا، دکتر محمد معین و دکتر حسن انوری 
و دکتر علی اشرف صادقی صالحیت آن را داشته اند که در زبان 
فارسی اقدام به نگارش لغت نامه نمایند و اگر بنا باشد که آش 
چنان شور شود که مثالً عموپورنگ سرپرستی نگارش  لغت نامه 
زبان فارسی را برعهده بگیرد باید فاتحه علم و فرهنگ را خواند 
همچنان که لغت نامه به سرپرستی احد بیوته وزن علمی اش 

بیشتر از لغت نامه عموپورنگ نیست!
 در مرحله بعد باید گفت این لغت نامه نخستین لغت نامه ترکی  

زمینه  این  در  معتبر  لغت نامه  چندین  و  نیست  آذربایجانی 
منتشر شده و این لغت نامه را تنها می توان نخستین لغت نامه 
حکومتی تلقی کرد که نه تنها ایراد سایر لغت نامه را برطرف 
نکرده بلکه جمع کننده همه عیوب آنهاست! فرهنگ آذربایجانی 
فارسی )ترکی( اثر بهزاد بهزادی از انتشارات فرهنگ معاصر، 
آذربایجان دیلینده سوزلوک اثر محمدعلی تاج احمدی، فرهنگ 
ترکی -فارسی شاهمرسی اثر پرویز زارع شاهمرسی، فرهنگ 
فارسی-آذربایجانی اختر اثر طاهره صاریخان خلجی، فرهنگ 
ترکی آذربایجانی-فارسی محق اثر قدیر کنگاریان،  فرهنگ 
جامع )ترکی آذربایجانی-فارسی( اثر پرویز زارع شاهمرسی و 
... از جمله این آثار هستند و می توان گفت در این زمینه نقیصه 
جدی و بارزی وجود ندارد و جای این سوال باقی است که با 
وجود آثار متعدد در این زمینه چه ضرورتی وجود دارد که چرا 
باید لغت نامه جدیدی آن هم با حضور شاخص ترین افراد قوم گرا 
تدوین شود؟ اگر این لغت نامه به درستی بر این نکته دست 
می گذاشت که لغت نامه هایی که تاکنون منتشر شده همگی از 
سوی افراد قوم گرا است و  به لحاظ علمی و فرهنگی مورد وثوق 

و اعتماد نیستند و بایستی براساس فرهنگ اصیل و بومی ترکی 
آذربایجانی لغت نامه ای تدوین کرد تا جلوی هجوم فرهنگی 
ترکی استانبولی و ترکی باکویی را گرفت حتما مورد استقبال و 
تایید اهالی فرهنگ و ادبیات آذربایجان و ایران قرار می گرفت 
اما متاسفانه این لغت نامه با بهره گیری از تندترین و افراطی ترین 
قوم گراها این کارویژه را نیز نخواهد داشت و باید پرسید وقتی 
آقای پرویز زارع شاهمرسی خود لغت نامه ای با همین عنوان 
تدوین و منتشر کرده که مضمون من درآوردی و غیر موثق آن 
مورد اعتراض اهالی فرهنگ بوده قرار است در این این لغت نامه 

جدید چه دسته گل جدیدی به آب بدهد؟ 
»فرهنگ آذربایجانی فارسی اثر بهزاد بهزادی از انتشارات فرهنگ 

معاصر« فعالً مستندترین فرهنگ زبان ترکی آذربایجانی است و 
هر چند مرحوم بهزاد بهزادی نیز گرایش قوم گرایانه داشته و از 
هواداران فرقه دموکرات آذربایجان نیز بوده اما متخصصین فعاًل 
این فرهنگ را به عنوان مرجع در زبان ترکی آذربایجانی مورد 

استناد قرار می دهند.
اعضای غیرعلمی هیأت علمی!

حضور حسین محمدزاده صدیق)دوزگون( در رأس هیات علمی 
لغت نامه ترکی آذربایجانی و شاگردان و مریدان دوزگون در 
مقام اعضای آن نه تنها اعتبار علمی و فرهنگی این لغت نامه 
را مخدوش کرده بلکه هدف اصلی انتشار این لغت نامه را نیز 
از تدوین  آنگونه که مشخص است هدف  زیر سوال می برد. 
از زبان  انتشار چنین لغت نامه ای قاعدتاً حفظ و پاسداری  و 
اصیل و بومی ترکی آذربایجانی است حال آنکه همه کسانی 
که آثار و فعالیت های دوزگون و شاگردانش را پیگیری کرده اند 
می دانند که این افراد به دنبال تحریف و نابودی زبان اصیل 
ترکی آذربایجانی و جایگزینی آن با زبان روسی زده باکویی و 
انگلیسی و فرانسوی زده استانبولی هستند. به راستی کسانی 
که به جای کلمه »مشکل« از عبارت انگلیسی »پرابلم« و به 
جای واژه آشنای »دانشگاهی« از عبارت »آکادمیسین« استفاده 
می کنند هوادران زبان بومی آذربایجان هستند؟! مگر غیر از این 
است که در باکو و آنکارا از این واژه ها استفاده می شود و این افراد 
به تأسی از آنان واژه نامانوس انگلیسی را به واژه های متداول و 

بومی اما با ریشه زبان فارسی ترجیح می دهند؟! 
آقای محمدزاده صدیق که با جعل کتاب یوسف و زلیخا به 
نام حکیم ابوالقاسم فردوسی و جعل کتاب »قارامجموعه« به 
نام شیخ صفی الدین اردبیلی فریاد هم مسلکان قوم گرای خود 
نظیر میرهدایت حصاری را نیز درآورده امروز چگونه می تواند 
در رأس یک لغت نامه قرار بگیرد؛ از نخستین الزامات حضور 
در رأس یک مجموعه علمی با عنوان لغت نامه برخورداری از 
دانش و آگاهی علمی و از آن مهم تر وثاقت و امانتداری علمی 
است تا دیگران با اطمینان خاطر بتوانند به این لغت نامه مرجع 
ارجاع بدهند و بدون نگرانی از صحت علمی آن بتوانند به آن 
استناد کنند. آقای محمدزاده صدیق که بارها در تصحیح ها 
و آثار خود نشان داده که واژه های من درآوردی و جعل شده 
در دوره آتاترک را به کلمات و واژگان اصیل ترکی آذربایجانی 
ترجیح می  دهد چگونه می تواند مرجع و منبع مورد استناد زبان 
ترکی آذربایجانی قرار بگیرد. میرهدایت حصاری از هم مسلکان 
قوم گرای جناب آقای صدیق درباره کتاب قارامجموعه می نویسد: 
» در حقيقت اين كتاب صرفا اثري است كه خود آقاي صديق 
تأليف نموده و از چندين كتاب طريقتي كه همه آنها بارها چاپ 
شده اند، نقل نموده است و گاهگاهي نيز نام شيخ صفي الدين 
را )چنانكه خواهيم گفت( از طرف خود در البه الي سطور آنها 
جاي داده است كه در متن اصلي موجود نيست.... از ماه ها پيش 
در مصاحبه هايش در مطبوعات و در صحبت هايش در اين باره 
پروپاگاندا )تبليغ( مي نموده كه كتاب قارا مجموعه را پيدا كرده و 
به عبارتي كشف كرده و عنقريب آن را منتشر خواهد كرد. روي 

جلد كتاب را نيز طوري تنظيم نموده اند که هر بيننده با مشاهده 
نام شيخ صفي الدين در باال با خط درشت در زير آن و عنوان 
قارا مجموعه تصور خواهد كرد كه اين اثر از شيخ صفي بوده و ... 

معنی دیگری در ذهن متبادر نمي گردد«. 
باید بابت رویکردهای تازه جناب آقای محمدزاده صدیق که 
روزگاری در نشریه یولداش خودشان را با قبله مسکو تنظیم 
می کردند و امروز با قبله آنکار تنظیم کرده و اسالم گرا شده اند 
به ایشان احسنت گفت. این رویکرد تازه ممکن است دوزگون 
را کمی ظاهرالصالح تر جلوه دهد و راهی تازه برای بازی های 
سیاسی بگشاید اما چیزی بر وجهه علمی و فرهنگی شان نخواهد 
افزود و ایشان بهتر است عرصه زبان و فرهنگ آذربایجانی را به 
چهره ها و افراد شناخته شده و سالمی هم چون استاد جمشید 
علیزاده، استاد جالل محمدی، استاد ناصر همرنگ، دکتر افشین 
جعفرزاده، استاد مصطفی قلیزاده علیار، دکتر احمد فرشبافیان، 
دکتر رجب ایزدی، دکتر حسین نوین و آقایان محمد طاهری 
خسروشاهی و رحیم نیکبخت و دکتر رضا شیبانی و ... بسپارند. 
افرادی که هم دلسوز زبان ترکی آذربایجانی هستند و نمی خواهند 
فرهنگ بومی و اصیل آذربایجان را در مسلخ باکو و آنکارا قربانی 
کنند و هم قصد ندارند از نمد قوم گرایی برای هوس های سیاسی 
خود کالهی ببافند و هر روز با یک رنگ و یک بازی جدید به 
دنبال ضربه به همبستگی و وحدت ملت بزرگ ایران باشند.  
به نظر می رسد آیت اهلل عاملی نیز متوجه نفوذ عوامل قوم گرا 
در تدوین لغت نامه ترکی آذربایجانی شده اند و به همین دلیل 
ساعاتی مانده به مراسم رونمایی آقای محمدزاده صدیق را از 
فهرست سخنرانان حذف کردند اما نقش اهالی فرهنگ و ادبیات 
آذربایجان نیز در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد که چگونه 
با خالی کردن عرصه و عدم ارتباط با آیت اهلل عاملی اجازه داده اند 
این افراد غیرمتخصص اما مدعی به ایشان نزدیک شده و با ادعای 
دلسوزی برای زبان ترکی آذربایجانی قدمی دیگر علیه فرهنگ 

محلی و بومی آذربایجان بردارند.
مراسم رونمایی به افق استانبول

خاص  بویی  و  رنگ  خود  نیز  لغت نامه  این  رونمایی  مراسم 
داشت و مجری مراسم تحت تاثیر جو سال های اخیر و این 
لغت نامه با کاربرد فراوان واژگان استانبولی و باکویی )به طور 
مثال عبارت آکادمیسینلر به جای دانشگاهیان! و محتشم و 
...( تالش کرد همرنگ جماعت شود!  سیف الدین آلتایلی هم 
مهمان ترکیه ای این مراسم که به گفته خود سی سال مدیر 
رادیوی آذربایجانی ترکیه بوده سخنان ضدایرانی ارائه کرد. رادیو 
آذربایجانی جمهوری ترکیه طی دهه های گذشته محل حضور 
و فعالیت افراد تجزیه طلب مختلفی بوده و اخبار متعددی علیه 
تمامیت ارضی ایران منتشر کرده است. آلتایلی در سخنان خود 
ضمن آن که مفاهیم مورد استفاده تجزیه طبان آذربایجانی چون 
آذربایجان جنوبی را به کار می برد از ماهیتی به نام جهان ترک 
که یک ایده نژاد پرستانه ترک گرایانه پان تورانیستی است و 

ایران را مانعی بر سر راه خود می بیند بهره.
ادامه در ستون صفحه دوم

گزارش برگزاری همایش رونمایی از جلد نخست لغت نامه ترکی آذربایجانی در اردبیل

بیچاره آذربایجان!

آنچه به کس نتوان گفت

رونمایی از جلد نخست لغت نامه 
ترکی آذربایجانی در اردبیل

بیچارهبیچاره
  آذربایجانآذربایجان!!

داود دشتبانی

موقعیت موقعیت ایرانایران منبع ثروت است منبع ثروت است
یزان ما باید ایــران را دوست داشته باشند برنامه ر

دکتر حسین نصیری در گفت وگو با وطن یولی از لزوم توسعه در مرزها گفت؛

پاسخ روزنامه نگار آذربایجانی به توهم گرایان پان ترکیست

مرز ایران مرز دوستی است
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برای حافظ شناس 
بزرگ روزگار ما



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 39  8 صفحه

ایران سرزمینی است از فرات تا جیحون طولش و عرضش از دربند باب االبواب تا دریای فارس فکر می کنم که همین بیان و گفته شیخ عبدالطیف دو
شیروانی از فرزانگان برخواسته از منطقه شیروان که مقارن با جنگ های ایران و روس کتاب خود را نوشته است و به صراحت حدود ارضی ایران 

را در این منطقه بیان کرده است و او در جای دیگر از بستان السیاحه به نواحی و ایالت هایی اشاره می کند که جزو ایران است و ایالت ها اکنون در 
پایین کوه های قفقاز قرار دارد و امروز در روزگار ما جزو ایران نیست و با عهدنامه های گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شده است این ایالت ها 

مرحوم شروانی جزو ایران می داند.

ادامه از صفحه اول

به گفتار خوب و خرد کار بند

 
الحاق  ادعای  و  جدایی  القای  برای  و  جعلی  عبارت  جنوبی  آذربایجان 
جمهوری آذربایجان و استان های آذری نشین ایران است و در اسامی همه 
گروهک های تجزیه طلب از عبارت آذربایجان جنوبی استفاده می شود. 
برای درک اهمیت عبارت »آذربایجان جنوبی« دیوید نیسمن در مقاله 
» ارتش سرخ شوروی و چگونگی ابداع آذربایجان جنوبی« می نویسد: » 
بیشتر این شاعران و نویسندگان پس از سقوط فرقه دموکرات آذربایجان 
در سال 19۴۶، به اتحاد شوروی گریختند، جایی که در آن نقش مهمی 
در زنده نگهداشتن »مساله جنوب« و دامن زدن به نمادگرایی آزادی ملی 
ایفا کردند. هدف اصلی آنها، القاء این احساس به مردم آذربایجان ایران 
بود که آنان وارث یک »سنت ملی« بزرگ هستند... یکی از نویسندگان 
فولکلوریست آذربایجانی این موضوع را در یک چارچوب »آزادیبخش 
ملی« چنین تفسیر کرد: او از یک بازی کودکانه سخن به میان آورد که 
در آن، بچه ها در ساحل جنوبی ارس بر شانه های همدیگر می ایستند و 
با اشتیاق به شمال می نگرند. او در تفسیر منشاء این بازی و: » طرف 
دیگر ارس«، نوشت این ها »هم میهنان شمالی ما، هستند که در 1۲۴۳ 
)1۸۲۸( با معاهده ترکمنچای به دولت روسیه واگذار شدند« در ادامه بر 
جدایی مردم آذربایجان و اشتیاق آنان به اتحاد تاکید شده است. بیتی 
از کامران مهدی شاعر معاصر آذربایجان شوروی، موید قابلیت انعطاف 
نمادین این موضوع است: ارس تقسیم می کند ملتی را اما خاک زیرین آن 
یکی است. سلیمان رستم که اکنون بزرگترین شاعر آذربایجان شوروی 
تلقی می شود بر تاثیر تجاربش در وطن یولوندا در ایران بر آثار بعدی اش 
تاکید می کند؛ دیوان شعرش، ایکی ساحیل )دو ساحل(، که به کرانه های 
شمالی و جنوبی رود ارس اشاره دارد، در واقع فوراً پس از جنگ، ـ در 
سال 19۴۷ـ جایزه دولتی شوروی را از آِن خود ساخت و تبریز ده گیش 
)زمستان در تبریز(، شعر حماسی او، از سوی اوگونیوک، نشریه ادبی 
مسکو، به عنوان یکی از بهترین اشعار سال در 19۴9 مطرح شد.... جعفر 
خندان، جانشین میرزا ابراهیم اف در وطن یولوندا، که در سال های بعد 
از جنگ نقش مهمی در نظریه پردازی و عمده در رواج نمادگرایی در 
»جنبش آزادیبخش ملی آذربایجان جنوبی« بر عهده داشت، عنوان پایان 
نامه اش را که در سال 19۴9 دانشگاه دولتی آذربایجان از آن دفاع کرد، 
»اندیشه های جنبش آزادیبخش ملی در ادبیات جنوب آذربایجان« نام 
گذاشت. او در این رساله پیشینه جنبش را به ستارخان و شیخ ]محمد[ 
خیابانی می رساند و تحوالت آن را تا سال 19۴۶ تحلیل می کند. این 
ادبیات  مضامین  علمی«  »بررسی  نخستین  حاضر،  حال  در  پایان نامه 
»رهایی ملی آذری«، تلقی می شود.... کار میرزا ابراهیم اف در وطن یولوندا 
فقط پیش درآمدی بود بر نقش وی به عنوان یکی از فعالین نهضت 
»آذربایجان جنوبی« در دوره پس از جنگ. برخی از مقاالت وی، در 
میان روشنفکران »مترقی« آذربایجان ایران، مقبول واقع شد. این مقاالت 
بر وجوه مشترک آذربایجانی های اتحاد شوروی و ایران تاکید داشت و 
موضوعات ملی ـ میهنی مطرح شده در ادبیات آذربایجانی های ایران را 
عنوان می کرد. انتصاب وی به مقام کمیسر معارف جمهوری آذربایجان 
در سال 19۴۲، به هیچ وجه تالش هایش را برای پیشبرد »رهایی ملی 
آذربایجان ایران« کند نکرد. رمان وی، آن روز فرا می رسد، که از زندگی 
و تجربه اش حین فعالیت در تبریز، متاثر است؛ اکنون، یکی از بزرگترین 

رمان های شوروی در مورد »رهایی ملی« تلقی می شود.«

 جای خالی میهن دوستی
در کنش سیاسی

هویت زاده محدودیت و محدودیت برآمده از زمان و مکان است. 
پس تا آدمی در سرای خاکی است، هویت معنا دارد. مهِر میهن 
احساس هم خانوادگی را میان ساکنان یک سرزمین ایجاد می کند 
که در واقع هویت ملی را شکل می دهد. برونداد چنین حسی تعهد 

و مسئولیت پذیری در قبال ملک و ملت است.
نگارنده مفهوم میهن دوستی را آگاهانه به جای میهن پرستی به کار 
برده است. تمایز این دو مفهوم برآمده از تفاوت آگاهانه بودن میهن 
دوستی در برابر ناآگاهانه بودن میهن پرستی است. برونداد میهن 
پرستی تعصب کورکورانه و خود برتر پنداری است که توهین به 
دیگر ملت ها را در پی دارد. اینکه کجای تاریخ ایستاده ایم و مسیر 
پیش روی چیست و وظیفه ما چه، حاصل مسئولیت پذیری در قبال 

ملت است که از میهن دوستی سر چشمه می گیرد.
آنچه روشن است، تضاد همیشگی جوامع بر سر منافع است. تضادی 
که بر گستره تاریخ سایه افکنده است. میهن دوستی از نیازهای 
معرفت شناختی سرچشمه می گیرد و در سیاست خارجه به دنبال 
پایمال کردن حقوق دیگر ملل نیست. میهن پرستی )نه میهن 

دوستی( سبب خود برتر پنداری می شود.
هر آن چه که منجر به بی تعهدی و بی مسئولیتی در قبال میهن 
شود آفت میهن دوستی است. رویکردهایی که بی وطنی را ترویج 
می کند حاصل تقلیل آدمی به نیازهای مادی و غریزی است که 
جهانی کردن )نه جهانی شدن( توجیه تئوریک آن است. در طول 
ایران چپ های بی وطن، راست های بی وطن و  تاریخ معاصر 
واپسگرایان درک دقیقی از منافع ملی نداشته اند و نا آگاهانه در 

خدمت منافع بیگانگان قرار گرفته اند.
نیروهای سیاسی اصالحگر با درک دقیق از منافع ملی و ترویج 
احساس میهن دوستی می توانند سبب همبستگی اجتماعی شوند. 
میهن دوستی در اساسنامه ها و مرامنامه های حزبی و به طور کلی 
عمل سیاسی نیروهای سیاسی نمود می یابد و از این رهگذر پایگاه 
اجتماعی آنها تقویت می شود.  بنظر می رسد جامعه ایرانی در 
سال های پیش رو، با درک دقیقتری از منافع ملی کنش اجتماعی 
و سیاسی خود را تنظیم کند. لذا هر جریان سیاسی که سمت و 
سوی خود را همگن با منافع ملی کند امکان کسب پایگاه اجتماعی 
و قدرت سیاسی بیشتری خواهد داشت و این موضوع رهآورد میهن 

دوستی است.

پیش همایش »نقد و بررسی تاریخ سازی قومی در ایران، 
بررسی موردی آذربایجان« توسط »موسسه تاریخ و فرهنگ 
دیار کهن« در هفتم بهمن ماه 1۳99 به صورت مجازی 

برگزار شد. 
این همایش در راستای نقد و بررسی تاریخ سازی قومی در 
ایران برگزار شد. ریشه این تاریخ سازی ها به سرزمین های آن 
سوی رود ارس بازمی گردد که به مرور زمان در ایران راه پیدا 
کرد و خود را به شکل تاریخنگاری محلی نشان داد، درحالی 
که این نه تاریخنگاری، بلکه تاریخ سازی بود. تاریخ محلی 
بخشی از تاریخنگاری ایران است و مهمترین نمونه های آن 
تاریخ سیستان و تاریخ رویان و تاریخ یزد و تاریخ بیهق و... 
هستند. اما تاریخ سازی قومی نه بر مبنای شهر و مکان، بلکه 
بر مبنای زبان و طایفه است و سعی دارد، موجودیتی مبهم 
را حقیقت جلوه دهد و تاریخی ساختگی برای آن ارائه کنند.
در ادامه این موضوع سخنان سخنرانان را در پی می خوانید.    
داوود دشتبانی، مدیر مسئول نشریه وطن یولی و دانشجوی 
دکتری تاریخ روشنفکری مسلمانان قفقاز را به دو دوره 
تقسیم کرده و در این خصوص گفت: در دوره اول همچنان 
هویت ایرانی بر جامعه مسلمانان قفقاز غلبه داشت. عباس 
قلی آقا باکی خانوف، فتحعلی آخوند زاده و در درجه بعدی 
میرزا شفیع واضح و سید عظیم شیروانی نماینده اصلی 
جریان روشنفکری این عصر بودند که در عین حفظ برخی 
ویژگی های فرهنگی ایرانی و حفظ برخی تعلقات جهت 
گسترش فرهنگ تجدد و مبارزه با مظاهر عقب ماندگی با 
سیاست روس ها همراه شدند. این قشر روشنفکران با آنکه 
همچنان صراحتا یا تلویحا ایرانی قلمداد می شدند اما نقش 
مهمی را در سست شدن پیوند های عاطفی ایران و جامعه 
مسلمانان قفقاز ایفا کردند. از سال 1۸۷5 میالدی دور دوم 
حیات جامعه مسلمانان قفقاز آغاز گردید که انتشار نشریه 
اکینچی توسط حسن بیگ زرداوی و آغاز سلطنت سلطان 
عبدالحمید دوم در 1۸۷۶ و جنگ  1۸۷۸ تا 1۸۷9  نقطه 
عطف این عصر هستند.  او ادامه داد: نشریه ترجمان نیز که 
توسط اسماعیل بیگ گاسپرینسکی و تحت تاثیر اکینچی 
و کشکول کار خود را در باغچه سرای آغاز کرد، منادی 
ترک گرایی در میان مسلمانان روسیه گردید که در سال های 
بعد دست کم در قفقاز پژواک بلندی یافت. سیاست اتحاد 
به سیاست رسمی  دوم  عبدالحمید  دوران  در  که  اسالم 
امپراتوری عثمانی بدل شود توسط این نشریه ها با جدیت 
معرفی تبلیغ و حمایت گردید. این سیاست کم کم با رنگ 
و بوی ترک گرایی نیز آمیخته شد و روشنفکران غیر مذهبی 
یا کمتر مذهبی را نظیر حسن بیگ زرداوی و اسماعیل 
بیگ کاسپرینسکی نیز کم کم به همراهی با آن پرداختند. 
روشنفکران سنی مذهب همچون زرداوی و برداران انسی 
زاده پیشقروالن ترک گرایی در قفقاز بودند و بر خالف سنت 
عثمانی سنی  با  آرام دشمنی  آرام  نیز  تاریخی، شیعیان 
مذهب را کنار گذاشته و رهبری معنوی این امپراتوری بر 

همه مسلمانان را پذیرفته و مبلغ آن شدند. 
و  ادبیات  دانشکده  دانشيار  اقبالی،  ابراهیم  دکتر  سپس 
زبان های خارجی دانشگاه تبریز در خصوص جایگاه حکیم 
نظامی گنجوری در هویت ایرانی این منطقه می گوید: اولین 
نکته در مورد حکیم نظامی گنجوی به ذهن خطور می کند 
در مورد جایگاه ادبی و رفیع وی در طول تاریخ ادبیات غنی 
ایران ابتکارات این شاعر بزرگ است. در جایگاه حکیم نظامی 
در شعر فارسی و شعر ایران نکته های فراوانی می شود گفت. 
یکی از این موارد عالقه شدید نظامی به ایران و ایرانی بودن 

است خودش در منظومه بلند هفت پیکر می گوید: 
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
از سراپای  غیر مستقیم می بینیم  در منظومه های دیگر 
منظومه دوستی ایران و میل به احیای ایران و ایرانی دیده 
می شود گویی که نظامی فردوسی دیگریست. اگر فردوسی 
زبان فارسی را حفظ کرد نظامی ادبیات فارسی را حفظ کرد.

در خسرو و شیرین می بینید که نظامی در آرزوی احیای 
شاهنشاهی ساسانی است. نظامی جابه جا با تصویر کاخ های 
بلند و عدالت پادشاهان ساسانی به این موضوع اشاره می کند.

اما دکتر محمد زاده ماجرای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای 
را دارای دو بعد سیاسی و فرهنگی دانسته و در این خصوص 
گفت: منظور از نگاه فرهنگی این است که فرهنگ جدا 

احمدرضا حسینی

شدنی نیست. ولو اینکه یک سرزمین از سرزمین و فرهنگی 
جدا شود. یکی از عواملی که باعث شده که این تصور غلط 
ایجاد شود و این جدایی به یک موضوع غیر واقعی تبدیل 
شود مسئله زبان است. بعضی چنین تبلیغ می کنند که چون 
مردم آن سوی رود ارس امروز با مردم ایران متفاوت و یا 
بخشی از مردم ایران اشتراک دارند، لذا حتما یکی هستند 
و باید به هم متصل شوند. در حالی که چنین نیست. اوال 
اینکه ریشه و سابقه تاریخی زبان در آذربايجان ایران و در آن 
سوی ارس که ما در گذشته به آن اران می گفتیم یک ریشه 
مشخص و از زبان های ایرانی و پهلوی در این منطقه حاکم 
بوده چه در این سوی ارس که زبان آذری که از زبان های 
پهلوی حاکم بوده و چه آن سوی ارس که ارانی بوده که از 
زبان ها و گویش های پهلوی و ایرانی بوده و این دو قوم از 
اقوام اصیل ایرانی هستند و نکته دوم اینکه زبان تفکیک 
و قومیت ایجاد نمی کند. اگر اینگونه باشد مردم آفریقا که 
عموما اروپایی زبان شدند را اروپایی به حساب بیاوریم در 
حالی که این مردم اروپایی نیستند و فقط زبانشان به زبان 

اروپایی تغییر کرده است.
او در پایان به معرفی کتاب نزهت المجالس نوشته جمال 
خلیل شروانی پرداخت که ۳00 شاعر پارسی سرای دو سوی 

ارس معرفی می کند. 
دکتر علیرضا نوین شهردار سابق تبریز به نقش فرهنگ و 
ادبیات ایرانی در زبان و ادیات ترکی پرداخت و گفت: از 
زمانی که اقوام آلتایی در سرزمین ایران و از جمله آذربایجان 
سرازیر و حاکم شده اند در فرهنگ و تمدن و ادبیات غنی 
ایرانی مستحیل شده و کامالً رنگ و بوی هویت ایرانی به 
خود گرفتند. اما در حوزه ادبیات ترکی باید گفت که ترکان 
ابتدا ادبیات قابل توجهی نداشتند در کشورهایی که بر آن ها 
غالب شدند، ادبیات برساخته ترکان در چارچوب ادبیات 
ایرانی شکل گرفته است. سرآغاز شعر ترکی در ایران از 

قرن چهارم پنجم هجری شروع می شود 
آثاری مانند دیوان لغات الترک کاشغری  
که خود متاثر از خلیل بن احمد ایرانی 
نوشته شده و وزن هجایی آن نیز ایرانی 

و اسالمی است.
او سپس به شعر ترکی در دوره صفوی 
و تاثیر ادبیات ایران بر آن و همچننی 
شرایط زبانی آذربایجان تا دوران صفوی 

پرداخت.
اما دکتر اکبر تهرانی به شاهزاده عباس 
میرزا قاجار و جایگاه او در تاریخ ایران 
پرداخت و در این خصوص گفت: عباس 
میرزا در سال 1۲٠۳ قمری در قصبه نوا 
در الریجان متولد گردید ایشان از همان 
کودکی مورد لطف آقامحمدخان قاجار 
و همچنین پدرش فتحعلی شاه قاجار 
بوده است. ازدواج او در سال 1۲1٧ قبل 
از رفتن به مرکز حکومت تبریز بوده و 
مدت ۲۸ سال از سال 1۲1۸ تا 1۲۴۶ 

خدمت شایانی را به این سرزمین نموده است. او در عصر 
سیاست های سهمگین ناپلئون الکساندر اول و استعمار کامل 
انگلیس در هندوستان می زیست و در این باره تالش های 
وافر می نمود و پنجه در پنجه این امپریالیست های زمان 

خود نمود. 
سپس دکتر مسعود عرفانیان در حوزه تاریخنگاری جعلی 
باکو اظهار داشت: سال ها شاهد نوعی از تاریخ نگاری که 
بهترین اسم آن وارونه نگاری تاریخ است هستیم که در 

کشور جمهوری آذربایجان وسیعا صورت می گیرید و روز 
به روز دامنه آن گسترده تر می شود. در سال 191٨ فرقه 
مساوات با کمک و پشتیبانی عثمانی روی کار آمد و اسم 
آذربایجان را برای این منطقه انتخاب می کنند که کامال 
جعلی و بی مسما بود و اعتراض هایی در جراید ایران شد ولی 
ابتدا می گفتند که ما هیچ قصد و نیت و چشم داشتی نسبت 
به آذربایجان ایران نداریم.  کار تحریف تاریخ در جمهوری 
شوروی  فروپاشی  از  بعد  از  رسمی  طور  به  آذربایجان 
گسترده تر شد و آنان پیشینه خود را تا پنج هزار سال پیش 
می رسانند و کتاب ها را آشکارا تحریف می کنند و نسبت 
به ایران به ویژه در کتاب های درسی ادعای ارضی دارند 
و سعی می کنند آذربایجان را جدا از ایران نشان دهند. در 
ادامه دکتر محمدعلی بهمنی قاجار در خصوص تاریخ نگاری 
جعلی پانترک ها در خصوص خاندان قاجار اظهار داشت: در 
تاریخ نگاری پانترکی سعی می شود دوران قاجاریه به عنوان 
یک دوره غیر ایرانی معرفی شود و می گویند نام ایران نام 
ممالک محروسه قاجار بوده است و قاجاریه با توجه به تبار 
ترکی که داشتند، هم خاندانی غیر ایرانی معرفی می شوند و 

کشور را با هویت ترکی و مغولی معرفی می کنند.
اما واقعیت تاریخی  1۸0 درجه خالف این روایت است و 
قاجاریه از زمان اسماعیل صفوی یکی از هفت ایل قزلباش 
بودند و رئیس ایل قاجار در زمان شاه اسماعیل صفوی 
یکی از مدیرانی بوده که شاه اسماعیل را پرورش داده و 
از بدو تشکیل صفویه در مصدر امور بودند.  قاجارها هویت 
ایرانی و آگاهی تاریخی نسبت به ایران قلمرو ایران ثغور 
جغرافیایی و پیشینه تاریخی ایران داشتند. برای نمونه در 
زمان آقا محمدخان می بینیم که تا زمانی که تمام خاک 
ایران را می گیرد سلطنت ایران را قبول نمی کند و زمانی 
که به او می گویند فتح نامه بنویسد، می گوید: من جایی 
را نگرفتم و هرجا گرفتم خاک ایران بوده است. در زمان 
فتحعلی شاه هویت ایرانی بسیار بیشتر 
از گذشته برکشیده می شود و در نامه ها 
و  ایران  ارضی  تمامیت  از  سخن  و... 
است.   ایران  جغرافیایی  ثغور  و  حدود 
پسرش  با  نگاری  نامه  در  فتحعلی شاه 
مصلحت  به  می گوید:  السلطنه  شجاع 
ایران  مصلحت  ببین  نکن.  نگاه  خودت 
چیست. او همچنین در نام هایی که برای 
فرزندانش انتخاب می کند در کنار نام ائمه 
و مقدسات شیعه، نام های تاریخی ایرانی 
مثل کیکاووس، بهرام، قباد، و بهمن و 
غیر را انتخاب می کند. عباس میرزا نیز 
همینطور نام های را برای فرزندان خودش 
انتخاب کند. محمدشاه را می بینیم در 
حسین خان  میرزا  به  که  دستورالعملی 
اجودان باشی می نویسد: برای  اروپایی ها 
روشن کن که ما هم دولتی هستیم به نام 
دولت ایران همانطور که انگلیس هست، 
ایران هم  فرانس هست،  پروس هست، 
هست و باید به ایران احترام بگذارند.  همچنین دکتر منصور 
حقیقت پور نماینده سابق مردم اردبیل و از فرماندهان سابق 
سپاه پاسداران هم در خصوص جعل های تاریخی جمهوری 
آذربایجان با اشاره اینکه مسائلی جعل می شود که در جامعه  
وزن و اصالت دارند، گفت: نهضت ها و جنبش هایی برای پاک 
کردن این هویت تاریخی رخ داده اند، مثال روس ها نهضت 
کتاب سوزان فارسی را راه انداختند و هر کتاب فارسی را 
آتش می زدند، چون جاری و ساری بودن زبان فارسی یکی 

از قطعه های هویتی مردم منطقه قفقاز است.  او در خصوص 
مبارزه با این جعلیات تشریح کرد: باید کار جدی و علمی در 
زمینه های مختلف انجام داد و ادبیان، شاعران، علما و کتبا 
که از زبان  فارسی برای توسعه علم در قفقاز استفاده کردند 
را معرفی کنیم.  او افزود: در این دوره تغییراتی در اسامی 
شهرها صورت گرفت. مثال بادکوبه یک لفظ کامال فارسی 
که  است  جغرافیایی  موقعیت  یک  دهنده  نشان  و  است 
محل کوبش باد است. و باکو درست نیست. همچنین شبیه 
جزیره ای که شسته می شده نامش آبشوران بوده را تبدیل 
به آبشرون کردند و یا منطقه ای که برای ما محترم و مبارک 
است را به نارداران تبدیل کردند که اصلش انارداران بوده یا 
نرداران به معنی تخته بوده است.  جعل دیگری که در قفقاز 
انجام دادند در زمینه حروف الفباست. چرا تالش کردند تا 
الفبای مرسوم منطقه را بردارند و فقط سیریلیک و التین را 
جایگزین کنند؟ چون تالشی برای تاریخ فرهنگ تمدن بود 
و از همین روی است که امروز یک آذربایجانی نمی تواند با 
ادبیات و الفبای سنتی خود بنویسد و بخواند و نمی تواند 
کتیبه های فارسی و عربی مساجد را بخواند.  سپس رجب 
ایزدی استاديار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی به معرفی 
شروانی  زین العابدین  حاج  نوشته  بستان السیاحه  کتاب 
پرداخته در این باره اظهار داشت: اگر به اسناد مراجعه کنیم 
با حقایقی روبرو می شویم که این اسناد مقارن با جنگ های 
ایران و روس نوشته شده است. حاج زین العابدین شروانی 
حدود صد و نود سال پیش کتاب بستان و السیاحه را نوشته 
است که دایره المعارف و فرهنگنامه ای است که مدخل هایی 
را مانند نام محله ها و عناوین مطرح می کند و درباره حدود 
ایران در این منطقه با صراحت می گوید حدود ایران در این 
منطقه دربند و باب االبواب هست، ایران سرزمینی است 
از فرات تا جیحون طولش و عرضش از دربند باب االبواب 
تا دریای فارس فکر می کنم که همین بیان و گفته شیخ 
عبدالطیف شیروانی از فرزانگان برخواسته از منطقه شیروان 
که مقارن با جنگ های ایران و روس کتاب خود را نوشته 
است و به صراحت حدود ارضی ایران را در این منطقه بیان 
کرده است و او در جای دیگر از بستان السیاحه به نواحی 
و ایالت هایی اشاره می کند که جزو ایران است و ایالت ها 
اکنون در پایین کوه های قفقاز قرار دارد و امروز در روزگار 
ما جزو ایران نیست و با عهدنامه های گلستان و ترکمانچای 
از ایران جدا شده است این ایالت ها مرحوم شروانی جزو 

ایران می داند.
میهن  نهضت  با  ارتباط  در  خانی  محمد  بهزاد  پایان  در 
پرستان ارسباران گفت که از نهضت های میهن پرستی بوده 
که از بطن مردم آذربایجان برخاسته است. او افزود: سران 
نهضت به وظیفه ملی و دینی ارق ملی که داشتند علیه 
متجاوزینی که به ایران حمله کرده بودند قیام کردند. آنان 
پشت قرآن کریم عهدنامه ای می نویسند و در آن عهدنامه 
قید می کنند که تا آخرین قطره خون علیه متجاوزین فرقه 
دموکرات قیام خواهند کرد و همین کار را هم کردند و تا 
آخرین قطره خون مبارزه کردند و خود سران و عوامل فرقه 
در سرکوب و دستگیری آنها عاجز ماندند و از نیروهای دوره 
دیده ارتش سرخ کمک گرفتند. مبارزان به دلیل سرمازدگی 
و تمام مهمات در اوایل اسفند 1۳۲۴ دستگیر شدند. آنان در 
دادگاه به اعدام محکوم شدند اما رضا قلی خان محمدخانی 
به نحوه اعدام و حکمی که اینها قدار کرده اند اعتراض 
می کند و می گوید من به اندازه موهای سرم از عوامل شما از 
بین برده ام و آنها را در حین مبارزه و از روبرو از بین برده ام 
و شما مرا مانند آنها اعدام کنید و فرقوی ها نیز همان کار را 

انجام می دهند و تیربارانشان می کنند

جمهوری خیال
گزارش برگزاری وبینار »نقد و بررسی تاریخ سازی قومی در ایران، بررسی موردی آذربایجان«؛

بیچاره آذربایجان!

گزارش برگزاری همایش رونمایی از جلد نخست 
لغت نامه ترکی آذربایجانی در اردبیل

کتاب »فرهنگ زبان فارسی باستان« نوشته چنگیز موالیی، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات آوای خاور منتشر شد.

در معرفی فرهنگستان از کتاب »فرهنگ زبان فارسی باستان« عنوان شده است: »فرهنگ زبان 
فارسی باستان« در دو بخش کلی تدوین یافته است. این لغت نامه تا حدودی از شیوه مرسوم و 
متداول در فرهنگ نویسی عدول کرده است؛ بدین معنی که از رعایت اختصار در گزارش اطالعات 
مربوط به تعریف و تبیین مولفه های معنایی لغات و تعیین نوع دستوری و ذکر اشتقاق پرهیز کرده 
و مطالب ذیل مداخل را، تا آن جا که ضرورت داشته است، با ذکر امثله و شواهدی از متون موجود 
فارسی باستان، همراه با نقد و بررسی آرای محققان در خصوص معانی و وجه اشتقاق لغات، کاربرد 
نحوی آن ها در بافت جمالت، قرائت و بازسازی لغات و عبارات آسیب دیدۀ کتیبه ها همراه ساخته 
است. مجموعه حاضر در دو بخش گرد آمده است. بخش اول مشتمل بر فهرستی از لغاتی است 
که در کتیبه های فارسی باستان به کار رفته است. این لغات بر اساس مخارج حروف به الفبای 

اصلی تنظیم شده اند. در برابر هر لغت، نخست حرف نویسی، سپس واج نویسی آن آمده است. در 
برابر صیغه های افعال نیز، پس از حرف نویسی و واج نویسی، به ریشه های آن ها در بخش واژه نامه 
تفصیلی ارجاع داده شده است. پس از ترتیب الفبایی لغات، اندیشه نگارها )Ideogram( یا به 
تعبیر برخی از محققان واژه نگارها )Logogram( ذکر شده است. فهرست عالیم و نشانه های 
مربوط به اعداد در خط میخی فارسی باستان قسمت پایانِی بخش نخست این کتاب را تشکیل 
می دهد. بخش دوم کتاب با عنوان »واژه نامه تفصیلی کتیبه های فارسی باستان« در واقع پیکره 
اصلی این لغت نامه است. در این بخش ریشه های افعال، ستاک های اسم و صفت، ضمایر شخصی 
و موصولی و اشاره، حروف اضافه، حروف ربط و قیود، به ترتیب الفبایی بررسی شده اند. مباحثی 
که ذیل مداخل مربوط به هریک از این مقوالت طرح شده عبارت است از: ریشه، ستاک های 
اسم و صفت و ضمایر، حروف اضافه و حروف ربط، اجزای تشکیل دهنده واژه های مرّکب، ضبط 

صورت های صرفی برخی از لغات در ردیف مدخل ها، واج نویسی لغات و شواهد.

کتاب »فرهنگ زبان
 فارسی باستان«

مسعود عرفانیان: 
سال ها شاهد 
وارونه نگاری 
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وز نـــور
جشن کهن بازآفرینی جهان

برنامۀ تلویزیونی »حکایت دل« که در قالب مستند به زندگی و خدمات علمی و حرفه ای اساتید فاخر و مشاهیر 
معاصر کشور می پردازد، در سومین قسمت از فصل دوم این مجموعه، با عنوان »میراث دار فرهنگ و ادب« به 
معرفی استاد احمد سمیعی گیالنی اختصاص داشت. در بخشی از این مستند که 11 اسفندماه 1۳99 از شبکۀ 
چهار سیما پخش شد، استاد سمیعی گیالنی ضمن اشارۀ مختصر به تاریخچۀ برخی مراکز علمی از مؤسسۀ 
پژوهشی میراث مکتوب به عنوان خلف صادق بنیاد فرهنگ یاد کرد. سمیعی گیالنی در بخشی از این مستند 
ضمن بیان این مطلب که تمام سازمان ها و مؤسسات علمی که در دهه های اخیر از مدیریتی ثابت برخوردار بوده اند 
دستاوردهای خوبی داشته اند، اظهار کرد: سازمان سمت با مدیریت مرحوم دکتر احمدی، مرکز نشردانشگاهی با 
مدیریت دکتر نصراهلل پورجوادی و برخی از مؤسسات که پس از انقالب منحل شدند، از این جمله اند. وی ضمن 
اشاره به شکل گیری پژوهشگاه علوم انسانی با ادغام سیزده مؤسسۀ علمی و فرهنگی معتبر، گفت: فرهنگستان 
ادب و هنر و بنیاد فرهنگ با مدیریت ناتل خانلری، بنیاد شاهنامه با مدیریت مجتبی مینوی، مؤسسۀ مطالعات 

و تحقیقات اجتماعی با مدیریت احسان نراقی، از این دست مؤسسات بودند که در اقدامی عجیب منحل شدند.

میراث مکتوب خلِف صدِق 
بنیاد فرهنگ است

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 39  8 صفحه

در دوران صفوی جشن های ایرانی که توانسته 
حضور  واسطه  به  نیز  و  زمان  گذر  از  بودند 
عهد صفوی  به  ایرانی  مذاهب  رنگ  پر  نسبتا 
به  بعضا فقهی  و  بویی درباری  و  برسند رنگ 
و  ملی  عناصر  تنیده شدن  با  و  گرفتند  خود 
هویتی این جشن ها به عنوان نمادهای ملی 
رویکرد  غلبه  با  هرچند  شدند  بکارگیری  نیز 
فقاهتی و افزایش نفوذ فقه در حکومت در اواخر 
دوران صفوی نمادگرایی در دودمان و امپراتوری 

صفوی کمرنگ تر شد.
از مهم ترین جشن های ایرانی که امروز نیز به 
صورتی پر رنگ و زنده و اصیل رخ نمایی می 

کند می توان به نوروز اشاره کرد.
از جمله سفرنامه های  در منابع دوره صفوی 
نوشته شده توسط فرنگیان می توان به وجود 

دور نورز عمومی و درباری اشاره 
از  گاهی  درباری  نوروز  که  کد 
بهره  نیز  مردمی  عناصر  برخی 

می برده است.
در آثار مستشرقین و نیز منابع 
تاریخی واضح است که نوروز به 
عنوان جشنی مشترک در میان 
در  ایران  های  فرهنگ  خرده 
داشته  پاس  ساله  هر  عصر  این 
می شده و حکومت نیز خود را 
متولی این برنامه می دیده است.

قمرى  تاریخ  صفوى،  دوره  در 
طبعاً  و  داشته  رواج  شمسى  و 
شده  مى   برگزار  نوروز  مراسم 
عهد  آن  در  اولئاریوس  است. 
چنین نوشته: ایرانى ها سال خود 
را برحسب حرکت خورشید و ماه 
تعیین و تنظیم مى  کنند و به 

همین جهت داراى دو نوع سال شمسى و قمرى 
مى  باشند. سال قمرى از نظر مذهبى برایشان 
اهمیت دارد که اعیاد و روزهاى سوگوارى خود 

را برحسب آن سال تعیین مى  کنند.. 
یشتر جشن ها و آیین های عصر صفوی در یک 
رابطه متقابل و دوسویه با تغییر و تحوالت این 
دوران قرار داشته اند و ضمن تأثیر پذیری از 
این تغییرات و دگرگونی ها، خود یکی از عوامل 
حفظ و تقویت دستاوردهای دولت صفوی بوده 

اند. 
خود شاه شخصاً در بسط و گسترش شادی و 
سرور در اعیاد مشارکت داشت. غیر از بار عام 
و پذیرفتن اعیان و ارکان مملکت و داد و ستد 
پیشکش ها و عیدانه ها و هدایا، به تماشای آذین 
نوروز  جشن  می رفت.  شهر  چراغانی  و  بندی 

که صالحیت اخالقی آنان مورد تردید است و 
حرفه آنها رقص در اماکن عمومی و قهوه خانه ها 
مسخرگی  و  بازی  با  مردم  کردن  سرگرم  و 
آنها را  این جوانان در حالی که عده ای  است. 
همراهی می کنند و طبق هایی پر از گل بر سر و 
شمع های فراوان چراغ و مشعل بر دست دارند با 
خنده و تفریح به سر و روی مردم گل می پاشند 
و درخواست پول می کنند. وی در ادامه توضح 
می دهد که در بعضی جاهای دیگر اغلب در 
خارج از شهر، عده ای زن و مرد هنگام روز جمع 
می شوند و ضمن برگزاری مراسم مشابهی به 
شادی  و  می افشانند  گل  یکدیگر  روی  و  سر 

می کنند.
منجم یزدی در »تاریخ عباسی« در ذیل وقایع 
یادآور شده است که شاه عباس  سال 101۸ 
این مراسم را در آن سال طی هفت شبانه روز 
با جشن و سرور چراغانی برگزار کرده است و 
به سبب خشنودی از اجرای نیکوی این جشن 
توسط مردم، بخشی از مالیات را نیز بخشیده 
است:»طرح چراغان گلریزان سر پل نمودند و 
طرفه صحبتی و گلریزانی کردند و هفت روز این 
صحبت کشید و به جهت رعایا و ارباب که در 
این جشن چراغانی کرده بودند از مال و جهات 
ایشان پانصد تومان بخشیده شده و باعث ازدیاد 

مسرت این جمع شد.
آن گونه که به نظر می رسد جشن های ایرانی 
در دوره صفوی دارای ابعاد گوناگونی بودند و از 
آن مله سه بعد جشن های عامه ،جشن های 
ملی و مناسک و مراسم مذهبی مورد توجه بوده 
است. در دسته نخست می توان از جشن هایی 
مانند جشن گل سرخ نام برد ،در دسته دوم 
برجسته ترین جشن جشن نوروز به شمار می 
رفت جشن آب ریزان نیز دارای جنبه هایی از 

هر دو مورد بود.
دسته سوم جشن و مراسم مذهبی بوده است 
مراسم  و  قدیر  و  فطر  های  جشن  مانند  که 
عاشورا که دارای ابعاد مذهبی و ملی به شمار 
می رفته را م یتوان نام برد. به نظر جشن های 
ایرانی با شناخت از جایگاه ملی آن جز نوروز در 
عصر صفوی دچار دگردیسی و با افزایش فقه 
محوری این دودمان با پرنگ شدن جشن های 
مذهبی کمرنگ تر شدند، هرچند برخی مانند 
نوروز و آب ریزان توانستند به صورت پر رنگ به 

حیات خود ادامه دهند.
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میالد امیدوار

نوروز به عنوان جشن کهن و ملی ایرانیان دو کارکرد یا خصلت دارد: 
اسطوره ای و اجتماعی. نوروز به لحاظ اسطوره ای جشن گرامی داشت 
آفرینش جهان و نوزایی طبیعت است و آیینی است برای بازگشتی 
دراماتیک به زمان مقدسی که جهان از دل بی نظمی و آشفتگی، 

آفریده شد و سامان گرفت. 
اما کارکرد یا خصلت اجتماعی نوروز، تقویت پیوسته ی هویت ملی 
است؛ به این ترتیب که مردمـ  صرف نظر از عوامل دیگرـ  به واسطۀ 
یادآوری  خود  به  مشترکی،  و جشن های  آیین ها  چنین  برگزاری 
می کنند که هویت و تبار و نیاکانی مشترک دارند و در یک کالم، به 

ملت و ملیت واحد ایرانی متعلق اند.
اینکه چرا نوروز در  آغاز بهار تبدیل به سال نو ایرانیان شده است، 
ایرانیان باستان  بازمی گردد که  از میالد  به هزاره ی نخست پیش 
کشاورزی را پیشه ی خود کردند و یکجانشین شدند و به این دلیل 
برایشان مهم بود که نظم و ترتیب و موعد فصل ها را براساس گردش 
بتوانند  و  بدانند  محصوالتشان  برداشت  و  کاشت  برای  خورشید 
محاسبه کنند و نه برمبنای گردش کره ی ماه، چنان که اغلب جوامع 

دام دار و چادرنشین چنین می کردند.
در تاریخ افسانه ای ایران، پیدایش و گرامی داشت نوروز به جمشید 
نسبت داده شده؛ زیرا این جمشید بود که جهان را از نو آراست و 
بی مرگی و آسایش و اعتدال را بر جهان حاکم ساخت و بر اهریمنان 
جهان آشوب چیره شد و این همان پدیده ای است که نوروز نماد آن 
است: بازآفرینی جهان و بازگشت آن به اعتدال و پاکی نخستین آن.

میرنوروزی،  مانند  سال  پایان  به  مربوط  کهن  آیین های  بیشتر 
کشتی،  مسابقات  فروردگان، 
حاجی فیروز، چهارشنبه سوری و حتا 
همان  بازنمایی کننده ی  خانه تکانی، 
اعتقاد سنتی و اسطوره ای به آشفتگی 
آفرینش  از  پیش  جهان  بی نظمی  و 
و از دیرباز  ایرانیان سنتاً  است. یعنی 
و درواقع به طور ناخودآگاه با برگزاری 
آشفته ی  وضعیت  ویژه،  آیین هایی 
جهان پیش از آفرینش را بازسازی و 
بازنمایی می کنند تا زمان و جهان برای 
نوزایی و انتظام آن در نوروز آماده شود. 
مراسم مربوط به آخرین چهارشنبه ی 
جزو  سوری(،  )چهارشنبه  سال 
بین  سال  پایان  مهم  آیین های 
ایرانیان  است. آتش  روشن کردن، کوزه 
شکستن، قاشق زنی و دورهمی ازجمله 

مراسم این شب است. از آنجا که ایرانیان باستان ماه ها را به هفته 
نمی رسد که  به نظر  نداشتند،  روزهای هفته  و  نمی کردند  تقسیم 
برگزاری این آیین در شب چهارشنبه قدمت چندانی داشته باشد. 
اّما ایرانیان از دیرباز در پنج یا ده شب پایانی سال آیین های ویژه ای 
را به نام فروردگان برای درگذشتگانشان برگزار می کردند. مردم در 
این شب ها آتش روشن می کردند و خوراکی هایی را برای مردگانشان 
این  در  درگذشتگان  روح  که  داشتند  اعتقاد  و  می گذاشتند  کنار 
روزها به خانه هایشان بازمی گردند. پس به این شیوه از آنان پذیرایی 
می کردند و یادشان را گرامی می داشتن و از یاری های معنوی آنان 
بهره مند می شدند. این آیین امروزه به صورت مراسم زیارت قبور در 

پنج شنبه ی آخر سال درآمده است.
در برخی از مناطق ایران، مردم در نخستین چهارشنبه ی اسفندماه 
فرش هایشان را می شویند و خانه هایشان را رفت وروب می کنند؛ در 
دومین چهارشنبه وسایل و نیازمندی های عید را تهیه می کنند؛ 
در سومین چهارشنبه گندم و عدس و ماش و مانند آن ها را برای 
سبزه ی عید خیس می کنند؛ و در شب آخرین چهارشنبه ی سال 
)سوری( نیز جشن می گیرند، به نوعروسان هدیه می دهند و از روی 
آتش می پرند تا به طور نمادین با این عنصر تطهیر شوند. ایرانیان 
صبح روز چهارشنبه ی آخر سال به کنار رودخانه ها می روند و از روی 
آب می پرند تا به طور نمادین با این عنصر نیز تطهیر شوند و دردها و 

رنج ها و فرسودگی یک سالشان را آب با خود ببرد.
چیدن سفره ی هفت سین جزو آیین های مهم و اصلی جشن نوروز 
است. سیب، سبزه، سنجد، سماق، سیر، سکه و سمنو هفت سین 
اصلی این سفره اند و آینه، شمع، تخم مرغ، سنبل، نان و کتاب مقدس 

نیز دیگر اقالم آن اند.
پیشینه ی سفره ی هفت سین بنا به روایت های موجود، به روزگار 
عرب  )نویسنده ی  بصری  روایت جاحظ  به  بازمی گردد.  ساسانیان 
سده های دوم و سوم قمری( در آن روزگار در دربار پادشاهان )و طبعاً 
در خانه ی همه ی ایرانیان در حد توانمندی شان( خوانی می گستردند 
و در آن چند قرص نان می گذاشتند که از دانه هایی گوناگون پخته 
شده بود. مقداری از همان دانه ها را نیز در سینی می ریختند. افزون 
بر این، در آن خوان هفت شاخه ی تر از درختانی را می گذاشتند که 
به آن ها تبرک می جستند؛ مانند درخت بید، زیتون، به و انار. آنان 
در این خوان هفت کاسه ی سفید، پر از سکه های سیمین و یک 
سکه ی زرین که همگی در سال نو ضرب شده بودند، همراه با یک 
دسته اسفند می گذاشتند. در این مراسم سینی ای زرین یا سیمین 
می آوردند که در آن شکر سفید و جوز هندی پوست کنده و جام های 
یا زرین قرار داشت. نخستین چیزی که خورده می شد،  سیمین 
شیر تازه همراه با خرمای تازه بود. سپس مقداری شیر با نارگیل 
می نوشیدند و پس از آن، شیرینی های دیگری خورده می شد. در این 
روز افزون بر  نوشیدن شیر خالص تازه، پنیر تازه نیز خورده می شد. 

این کاری بود که همه ی پادشاهان ایران بدان تبرک می جستند.
نیز  بیرونی، در حیاط کاخ شاهی و  ابوریحان  به روایت جاحظ و 
عموم ایرانیان در کنار خانه های خود هفت یا دوازده نوع غلّه و بنشن 
را ۲5 روز مانده به نوروز روی ستون هایی سبز می کردند و سپس 
آن ها را با شادی و دست افشانی در ششمین روز نوروز می چیدند و 
هر گیاهی را که بیشتر از بقیه رشد کرده بود، همان را در سال جدید 

می کاشتند. 
یعنی  دارند،  شمایلی  خصلت  هفت سین  سفره ی  اقالم  از  بعضی 
نمونه ای از طبیعت اند؛ مانند سبزه و سیب و سنبل یا مانند تخم مرغ 

که هم شمایلی از حیات جانوری است و هم نمادی از جهان آفرینش. 
ایرانیان باستان بر این باور بودند که جهان به  شکل تخم مرغ است 
و زمین در مرکز آن قرار دارد و سنگی بلورین همچون پوسته ی 
تخم مرغ جهان را دربرگرفته است. تخم مرغ به عنوان نمادی از جهان 
آفرینش در سفره ی عید قرار داده می شود تا به طور نمادین کل 
جهان و کائنات در لحظۀ تحویل سال یا در ایام عید تازه و پیراسته 
شود. بعضی از اقالم این سفره نیز خصلتی یکسره نمادین دارند؛ 
مانند نان که نماد برکت است یا آینه که نماد پاکی است یا شمع که 
نماد روشنایی است یا سکه که نماد رونق و رفاه است؛ همه ی آنچه 
که قرار است و انتظار می رود در سال و حیاتی که از نو آغاز شده و 

پدید آمده، فراهم گردد.
دید و بازدید جزو آیین های اصلی ایام نوروز است. مردم در دید 
برای  رفتار می کنند که گویی  ناخودآگاه طوری  بازدیدهایشان  و 
نخستین بار است که با یکدیگر دیدار می کنند. این رفتار به دلیل 
همان خصلت اسطوره ای نوروز است که گویی در آن ایام، انسان ها نیز 
همسو با جهان، از نو زاده می شوند. ایرانیان در زمان نوروز  به نشانه ی 
نوبودگی و نوشدن، لباس های تازه و پاکیزه می پوشند. گویی در این 
روزها همه چیز برای نخستین بار و به طور پاک و پیراسته پدیدار 
می شود. از چندوچون برگزاری جشن نوروز از دوران هخامنشیان 
تا اشکانیان اطالعاتی در دست نداریم. این تصور که جشن نوروز 
در دوران هخامنشیان در تخت جمشید برگزار می شده است، مبنا 
و سندی ندارد. بر اساس داده های الواح باروی تخت جمشید و نیز 
لوحه های بابلی آن روزگار، می دانیم که شاهنشاه هخامنشی طی 
دوران فرمانروایی اش، در روزهای مصادف با نوروز بیشتر در شوش 
به سر می برده  است تا در تخت جمشید. اما نویسندگان مسلمان 
روزگار  در  نوروز  برگزاری جشن  درباره ی  را  متعددی  روایت های 

ساسانیان نقل و روایت کرده اند.
به روایت نوروزنامه ی منسوب به خیام، 
با  موبدان  موبد  نخست  نوروز،  روز  در 
درمی  و  انگشتری  و  می  پر  زرین  جام 
گیاه  دسته  یک  و  خسروانی  دیناری  و 
و  تیروکمان  و  شمشیری  و  نورسته 
غالمی  و  بازی  و  استر  و  قلم  و  دوات 
با  را  او  و  پادشاه می آمد  نزد  خوب روی 
الفاظی مشخص می ستود، آن گاه از جام 
می اندکی می چشید و آن را به پادشاه 
دست  به  را  گیاهان  دسته ی  و  می داد 
در  را  درم  و  دینار  و  می داد  دیگرش 
پیش تخت او می نهاد. پس از او، بزرگان 
را  هدایای خود  و  می شدند  وارد  کشور 
پیشکش می کردند. در دوران ساسانیان 
رسم چنین بود که از اول تا پنجم نوروز 
را  جامعه  گوناگون  قشرهای  پادشاهان 
آنان هدیه  از  و  آنان هدیه می دادند  به  و  به حضور می پذیرفتند 
می گرفتند و روز ششم که به نوروز بزرگ معروف بود، با نزدیکان 
خود خلوت می کردند و عید را جشن می گرفتند. به باور زرتشتیان 
بسیاری از رویدادهای مهم جهان در چنین روزی )ششم فروردین( 
کیومرث،  پیدایش  جهانیان،  جان  آفرینش  مانند  است؛  داده   رخ 
به دست جمشید،  بی مرگی جهان  و مشیانه،  پدیدارشدن مشی 

بعثت زرتشت و جز این ها.
در نوروز هرکس هرآنچه دوست می داشت به پادشاهان ساسانی 
صورت  در  و  می شد  ثبت  دفتری  در  هدیه اش  و  می داد  هدیه 
نیازمندی و بروز گرفتاری، سپس تر می توانست از دربار پادشاه یارانه 

و مساعده دریافت کند. 
و  می کردند  تن  به  نازک  و  جامه های سبک  پادشاهان  نوروز  در 
دیگر  سپس  و  خود  مالزمان  میان  را  خود  زمستانی  جامه های 
قشرهای مردم تقسیم می کردند. روز اول عید مردم به یکدیگر آب 
می پاشیدند، فالوده و حلوا می خوردند و به همدیگر شکر پیشکش 
را ترک  روز عید خانه هایشان  ایرانیان در سیزدهمین  می کردند. 
می کنند و برای گریز از بال و نحسی فرضی این روز، به دامان طبیعت 
پناه می برند. البته اکنون مردم به عنوان یک عادت و سنت این کار 
را می کنند و از عقاید گذشتگان درباره ی نحسی فرضی آن روز 
اطالعی ندارند. باور به نحسی سیزدهمین روز فروردین شاید به این 
دلیل بوده است که ایرانیان باستان معتقد بودند عمر جهان دوازده 
هزاره است و پس از این دوره ی دوازده هزار ساله، جهان با وقوع 
حوادث سهمگینی به پایان می رسد. پس اگر دوازده روز عید نمادی 
از عمر دوازده هزاره ای جهان باشد، سیزدهمین روز نیز نمادی از 
دوران پایان دنیاست و به  این  دلیل روزی نحس و بالخیز؛ پس برای 
دوری از هر نوع اتفاق ناگواری، مردم از خانه ها و شهرهایشان خارج 

می شوند و به دشت ها و بوستان ها روی می آورند.
شاعران کهن ایرانی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین، 
جشن نوروز را به عنوان میراث مشترک و باستانی و ملی ایرانیان، 
ستوده و گرامی داشته اند؛ چنان که حافظ شیرازی سروده است: ز 
کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی، چراغ 
دل برافروزی / به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی / به گلزار آی 
کز بلبل غزل گفتن بیاموزی؛ یا آن گونه که اوحدی مراغه ای سروده 
است: جهان از باد نوروزی جوان شد / زمین در سایه ی سنبل نهان 
شد / قیامت می کند بلبل سحرگاه / مگر گل فتنه ی آخرزمان شد؟ 
/ ز رنگ سبزه و شکل ریاحین / زمین گویی به صورت آسمان شد 
/ صبا در طره ی شمشاد پیچید / بنفشه خاک پای ارغوان شد / بهار 
آمد، بیا و توبه بشکن /که در وقتی دگر صوفی توان شد / ز رنگ و 

بوی گل اطراف بستان / تو پنداری بهشت جاودان شد.
جشن نوروز در قالب شخصیتی داستانی به نام عمو نوروز، در ادبیات 
و افسانه های کهن ایران نیز حضور دارد. شخصیت  های عمو نوروز و 
ننه سرما در قصه ها و ادبیات شفاهی ایران، نمادی از تغییر و تحول 
طبیعت و احوال آدمیان است، داستان گذر سال کهنه به سال نو و 

نیز برکت بخشیدن به زمین.
را  آیین   این  ویژه ی  دعاهای  نوروز  در  قطعاً  باستان  ایرانیان 
می خوانده اند، اما دعایی که امروزه در لحظۀ تحویل سال خوانده 
می شود، شاید از دوران صفویه رایج شده است. با خواندن این دعا 
از خداوند خواسته می شود که سال نو، سالی سرشار از خیر و نیکی 
را  جهان  و  طبیعت  انسان،  خداوند ضمیر  که  همان طور  و  باشد 

دگرگون و تدبیر می کند، حال و روزگار انسان ها را نیز نیکو سازد.

داریوش احمدی
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مناسک ایرانی در عهد صفویه

از سه تا هفت شبانه روز ادامه می یافت  غالباً 
برگزار  گلریزان  مراسم  شاه  فرمان  به  و گاه 
می شد و گلهای فراوانی را سر راه او و مالزمان 

می ریختند.1 
مراسم  برگزاری  به  عباس  شاه  که   نوشته اند 
جشن و عید نوروز عالقه ای ویژه داشت و در 
هر صورت آن را با شکوه تمام برگزار می کرد 
و این عید را بخشی از جالل و شوکت سلطنت 
خود می دانست. حتی هنگامی هم که عید نوروز 
با ماه محرم مقارنت پیدا می کرد، اول عزاداری 
برگزار  را  عید  و سپس جشن  می انداخت  راه 
امر در سال 10۲0 ق  این  می کرد؛ چنان که 

اتفاق افتاد.1 
در سال 101۸ ق هم که جشن نوروز مصادف 
از  پس  شاه  فرمان  به  بود،  محرم شده  ماه  با 
عزاداری، هفت شبانه روز جشن گرفتند و حتی 
بر سر پل گلریزان کردند و چون مردم اصفهان 
تمام  سنگ  شهر  بندی  آذین  و  چراغانی  در 
گذاشتند، شاه مبلغ پانصد تومان از مالیات آن 

سال را به آن ها بخشید.1
 »آب ریزان« یا »آب پاشان« 
باستانی  های  از جشن  یکی 
بوده  اسالم  از  پیش  ایرانیان 
روز  در  قدیم  ایرانیان  است. 
هرسال  تیرماه  سیزدهم 
جشنی بزرگ می گرفتند و 
در این روز آب یا گالب بر سر 

روی هم می پاشیدند.
    شاه عباس هم چنان که 
عالم  در  مخصوصش  منشی 
آرای عباسی اشاره کرده آن را 
دارای و خجسته می دانسته 
شاه  اگر  روز  این  در  است. 
آب  مراسم  بود  اصفهان  در 
ریزان در کنار زاینده رود و در 
و  اهلل وردی خان  اطراف پل 
اگر در مازندران یا گیالن بود 
، در کنار دریای خزر صورت 
و  دولت  بزرگان  از  با جمعی  شاه  گرفت.  می 
سرداران و مهمانان بیگانه خود در زیر یکی از 
اتاق نماهای پل می نشست و به تماشا مشغول 

می شد.
 مورخان معاصر وی در آثار خویش مکرر به این 
اویل  در  آفتاب  اند: »چون  اشاره کرده  جشن 
سرطان بود آب ریزان نمودند و بارعام دادند که 

هیچ کس مانع نشود و طرفه صحبتی شد.«
مطابق شرح دالواله یکی دیگر از جشن های 
بدان  و  میشد  برگزار  مردم  توسط  که  ایرانی 
داشت  وجود  پایین  در طبقات  عمومی  توجه 
جشن،گل سرخ بود. دالواله توضیح می دهد که 
جشن گل سرخ عبارت است از رقص و آوازهای 
به  عمومی  اماکن  در  شبانه روزی  نامانوس 
خصوص قهوه خانه ها هنگام شب توسط جوانانی 
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مطمئن ترین، 
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ایران است سازمان 

 )WTO(تجارت جهانی
معتقد است که 

ایران می تواند در 
ده و هفت  دهم 

درصد اقتصاد جهانی 
به خاطر موقعیت 
استراتژیک تاثیر 

بگذارد. ما اکنون اگر 
یک درصد از شصت 

هزار میلیارد دالر 
چرخه مالی جهانی 
سهم داشته باشیم 
بیش از یک و نیم 
برابر تولید ناخالص 
داخلی کنونی ماست

دکتر حسین نصیری دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد کشور که به 
ایده های  بوده  درگیر  توسعه  مباحث  با  مسوولیتش  و  مطالعات  واسطه 
نو و نگاهی متفاوت به بحث توسعه دارد که شایسته توجه و دقت نظر 
در  را  مکانیک  مهندسی  رشته  در  تحصیالتش  نصیری  است.  بیشتری 
های  انجمن  عضو  انقالب  پیروزی  از  پیش  برهه  در  و  گذرانده  آمریکا 
ایرانی در آمریکا بوده؛ وی کارشناسی ارشد خود  اسالمی دانشجویان 
را در رشته علوم سیاسی  و مقطع دکترا را در رشته مدیریت گذرانده 
است. از سایر مسوولیت های وی می توان به مشاور رییس جمهور در 

امور جوانان، مشاور وزیر امور خارجه و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری 
اسالمی ایران )ایرنا( اشاره کرد. وقایع اخیر در شهر سراوان که منجر 
به برخی ناآرامی ها در این شهر شد، دوباره مساله تبادالت مرزی را به 
مساله ای مهم برای مردم و دغدغه مندان ایران بدل ساخت، توسعه و 
به شمار می رود،  گیرا  و  پرچالش  از بحث های  مرزها  در  اقتصادی  رفاه 
دکتر حسین نصیری یکی از مطلوب ترین گزینه ها برای گفت و گو در این 
زمینه به شمار می رود، نصیری در این گفت و گو با وطن یولی به دغدغه 

های خود درباره توسعه در مرزها می پردازد:

 ما کمبود منابع داریم. همه جا کمبود منابع دارند ولی در اینجا به نظر می آید خیلی بیشتر است و کمبود منابع یعنی باید به 
دنبال منابع جدید گشت. و من معتقدم که نقشه ایران این قابلیت را دارد،  برای اینکه این اتفاق بیفتد معتقدم که تمرکز 

توسعه باید از مناطق مرکزی به جدار مرز کشیده شود. این که می گویم نمی خواهم بگویم حصر شود، می گویم توجه 
باید به آنجا باشد. شما می توانید آنجا انباشت ثروت شکل بدهید و به نظر من این امکان پذیر است

  وقایع دلخراش اخیر در سراوان موجب شد مجدداً 
مساله توسعه و مرزها مورد توجه قرار بگیرد، ایران از 
همسایگان متعددی با میزان توسعه یافتگی متفاوت 
تهدیدهای  و  فرصت  موضوع  این  است،  برخوردار 
توامانی را برای ایران به وجود آورده، به نظر شما مرز 
و توسعه چه ارتباطی با هم دارند و این پر همسایگی 

چه تاثیراتی بر ایران می تواند داشته باشد؟
فکر  داریم.  همسایه  کشور  ما 15  گفتید  که  همان طور 
می کنم تنها یک کشور هست که 1۶ همسایه دارد و آن هم 
جمهوری خلق چین است که با مرز کوچکی که با افغانستان 
دارد 1۶ همسایه دارد. ما 15 کشور همسایه داریم که کمی  
بیش از یک سوم آن ها محاصره در خشکی هستند؛ می گویم 
کمی بیش از، برای اینکه عراق محدودیت دارد و نخجوان 
هم هست و روسیه که با اینکه بسیار گسترده است اما برای 
رسیدن به جنوب و مبادالت و بازارهای جهانی  دشواری و 
ضعف بسیاری دارد. لذا من معتقدم که این همسایه های 
متعدد ظرفیت بسیار بزرگی برای ما به وجود آورده اند. اما 
متاسفانه در برنامه ریزی ها مورد توجه بسیار کمی قرار گرفته 
یا اصال مورد توجه قرار نگرفته است. ایران یک موقعیت 
همسایه ها  از  بسیاری  دارد،  حساسی  بسیار  استراتژیک 
که محاصره در خشکی هستند به ارتباط با بازار جهانی 
نیازمندند و مهمتر از آن می توانند بهای آن چیزهایی را 
که می خواهند بپردازند. کوتاه ترین، مطمئن ترین، بنابراین 
اگر به  ایران است و ظرفیتی است که  ارزان ترین مسیر 
دقت بازشناخته شود و برنامه ریزی در آن صورت بگیرد، 
کشور  برای  می  تواند  را  گسترده ای  بسیار  ظرفیت هایی 
است  معتقد   )WTO(جهانی تجارت  سازمان  کند.  خلق 
که به یک اعتباری ایران می تواند در حد ده و هفت  دهم 
درصد اقتصاد جهانی به خاطر موقعیت استراتژیک تاثیر 
بگذارد. البته این ظرفیت و مطالعه مربوط به سال های قبل 
است. ما اکنون اگر یک درصد از شصت هزار میلیارد دالر 
چرخه مالی جهانی سهم داشته باشیم.،اصالً ظرفیت  ده و 
هفت دهم درصد اقتصاد جهانی به کنار فقط یک ظرفیت 
هزار میلیارد دالری، سهم ما از واردات و صادرات جهانی 
باشد، یعنی یک صدم این ظرفیت باز مبلغ بزرگی بیش 
از بیست درصد تولید ناخالص داخلی ماست. این ظرفیت 
نه فقط در ترانزیت، بلکه در خدمات هم وجود دارد. زیرا 
مطابق محاسبات تا چهل درصد ارزش فروش را خدمات 
مربوط به آن تشکیل می دهد. بررسی های جدید سازمان 

المی  آلبرت  توسط  که  جهانی  تجارت 
رییس وقت سازمان تجارت جهانی بیان 
شد این را گفت که بر اساس محاسبات 
جدید خدمات از ظرفیتی که از آغاز تا انتها 
صورت گیرد تا  چهل درصد قیمت نهایی 
می خواهم  شود.  شامل  می تواند  را  کاال 
است.  درشتی  بسیار  عدد  این  بگویم 
متاسفانه به این موضوع توجه نمی شود. 
زمانی با هندی ها مذاکره کردم. آن ها برای 
رسیدن به آسیای مرکزی مثالً تاشکند و 
آستانه باید از دریای عرب، اقیانوس هند، 
کانال  سرخ،  دریای  باب المندب،  تنگه 
سوئز، دریای مدیترانه و تنگه داردانل وارد 
دریای سیاه شود و در بنادر آن پهلو بگیرد 
به  تا  برود  با ریل  بعد صدها کیلومتر  و 
آستانه و تاشکند برسد. چیزی بیش از ۴5 
روز! هندی ها گفتند وقتی چابهار مطرح 
اتفاقی  چنین  که  نمی شد  باورشان  شد 
توجه  آن  به  و   باشد  بوده  ممکن  اصال 
نکرده باشند. این که ما از طریق چابهار 
نیازهای آسیای میانه از هند را ترانزیت 
کنیم. یعنی از بمبئی ظرف 10 روز کاال به 
آسیای مرکزی برسد، اتفاقی که امروز در 
چهل تا پنجاه روز می افتد. هندی ها گفتند 
با این تغییر ما راجع  به سی و چند درصد 
از قیمت تمام شده کاال صحبت می کنیم. 
این یک مزیت است و این مزیت کجا در 
شده  دیده  ما  اقتصادی  برنامه ریزی های 
است؟ به نظر می آید که ارزش جغرافیایی 

موقعیت ایران بسیار ارزنده است ولی متاسفانه به فراموشی 
سپرده شده است. یا بی توجهی جدی در موردش وجود دارد 
و فرصت ها پیاپی از بغل گوش ما رد می شوند و هیچ کسی 

هم توجه به این قصه نمی کند.
اگر ما به اين قضيه 15 كشور توجه کنیم معني اش اين 
است كه بايد توسعه را به جدار مرز ببريم. اگر توسعه بر مدار 
جدار مرز اتفاق بيافتد، مي تواند اين مسير و اين مبادالت را 
تسهيل كند. درواقع اگر برنامه ريزي به طور دقيق صورت 
كشوري  هيچ  كه  است  مزيت هايي  دارای  ایران  بگیرد، 

نمي تواند روي آن مقاومت كند.
با مسئله امنیت پیوند خورده و برخی     موضوع مرز 
و  کرد  سرمایه گذاری  مرزها  در  نمی توان  که  می گویند 
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آنجا امنیت ندارد. نظر شما در این باره چیست؟ آیا مرزها 
تهدید و ضعف محسوب می شوند؟ آیا با این وجود می توان 

توسعه در مرزها را مطرح کرد؟
 مفهوم امنیت تعریف و مولفه  امنیت در نیمه های دهه 
1990 میالدی تغییر کرد. پیش از آن تهدید، حمله نظامی 
و دولت ها سه فاکتوری بودند که عمدتا در مخاطرات مورد 
توجه بودند. در تعریف های جدید گفته شد که تهدید تنها 
زمانی موثر خواهد بود که بر ضعف بنشیند. تا وقتی به ضعف 
ننشیند کارسازی زیادی نخواهد داشت. تهدیدات هم دیگر 
فقط نظامی نیستند، بلکه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... 
و سومی هم که دولت ها بودند. دولت ها هنوز کماکان وجود 
دارند ولی نهادهای غیردولتی بسیار اثرگذار و هم پای دولت ها 
دارند حرکت می کنند. این معنی اش چرخه مطمئن زندگی 
بلندمدت است. مثال می زنم و از این مبحث رد می شوم. 
ژنرال هیدن هم رئیس CIA بود هم رئیس NSA که وظیفه 
شنود انواع مکالمات تلفنی رادیویی اینترنتی و رمزشکنی 
را برعهده داشته. ده دوازده سال پیش بازنشسته شد و یک 
کتاب منتشر کرده و در این کتاب چکیده حرفش می گوید 
تجربه به ما آموخت که شما نمی توانید در یک جامعه تََرک 
ایجاد کنید، مداخله مخفیانه زمانی اثرگذار است که در 
جامعه هدف ترک وجود داشته باشد؛ بعد شما دیلم را به 
کار بگیرید. بحث بر سر این است که مفهوم امنیت باید با 
رضایت مندی  با یک ترکیب جدید در نظر گرفته شود. 
امنیت دیگر امنیت نظامی صرف نیست. نظامی هم هست 

اما در واقع مبانی دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
وقتي راجع به مسأله جغرافيا صحبت شد، گفتم که ما 
مزيت هاي نسبي بسيار زياد و موارد مشخصي مزيت مطلق 
داريم. به نظر مي آيد كه اين موضوع در محاسبات ما مورد 
توجه قرار نگرفته است. اشاره كردم به فرصت هايي كه در 
حال از دست رفتن هستند. مدت هاست شايد از سال ۸0 
هجري شمسي، چين قصه جاده ابريشم را پیگیری می کند. 
مرتب گفته شد كه اين قضيه ارزش موقعيت استراتژيک 
ما را تقليل مي دهد، ولي كسي به آن توجه نمي كند. من 
خواهشم اين است كه كساني كه مطالعات بسيار گسترده، 
بانك توسعه آسيايي )ADB( را نگاه كنند. آمريكا و كشورهاي 
عربي منطقه در خليج فارس در آن دخيل هستند. همه 
اينها آنجا تالش کردند كه ارزش موقعيت ايران را با مركزيت 
افغانستان و پاكستان تقليل دهند. به اين قضيه توجه كنيد 
كه در زمانی که اولين خط لوله گازي كه بايد از تركمنستان 
به جنوب می آمد، رباني به همراه پاكستان 
و شركت يونيكال و تركمنستان ميدان دار 
اين قصه شدند، كه لوله ها را از تركمنستان 
و افغانستان بكشند. بعد اتفاقاتي افتاد كه 
طالبان اين قضيه را دنبال كرد و بي نظير 
بوتو هم خودش رياست اين پروژه گرفت. 
اين قضيه مرتب ادامه مي يابد. نقشه هايي 
كه بانك توسعه آسيايي تهیه کرده است را 
بنگرید. اول اینكه ايران را در مسیرتوسعه 
راه های ترانزیتی نگذاشتند، بعد هم كه 
گذاشتند ايران را در مسیر شرق به غرب 
گفتند و پاكستان به افغانستان را در مسیر 
عمدتاً  كه  کردند  تعریف  جنوب  شمال 
بعد  است.  جنوب  شمال  ترانزیتی  نیاز 
هم راه هايي كه كشيدند را انقدر بيهوده 
طوالني  كردند كه برای رقبای ایران مزيت 

به وجود بياید.
گذر  حال  در  فرصت  بگويم  مي خواهم 
با روسيه  ايران و هند  است. يك زماني 
جنوب  به  شمال  همكاري  قراردادهاي 
در  بود  قرار  هم  مركزش  كردند.  امضاء 
ايران باشد كه بسيار مسأله مهمي هم بود. 
بالفاصله 1۴ كشور در عرض ۲ ماه به اين 
اضافه شدند. معني اين حرف اين است كه 
استراتژيك جهاني پاسخ داده شده  نياز 
است و سپس دیدیم که تركيه آمده تا 
جاي اينها را بگيرد. در اين قصه امكان پذير 
را  کار  این  باکو  لوله جيحان  نبود. خط 
انجام می دهد. اينها مزيت هاي ما را كور 
مي كنند، مي خواهم بگويم اين مزيت هاي مطلق و نسبي ما 
بايد مورد توجه قرار بگيرد، اگر كه قرار است اتفاقي در زمینه 
توسعه بيافتد. بدون اين قضايا دشواري هاي زيادي براي ما 
به وجود خواهد آمد. ما نمی توانیم فقط به نفت اتکا كنيم. 
من معتقدم برای تخصيص بهينه منابع نفت برنامه ريزي 

نمي  شود. ما بايد منابع جديد به وجود بياوريم.
حتي در مورد نفت نیز دو و نيم ميليون فرصت شغلي براي 
نفت داريم، می توانیم بدون اينكه نفتي صادر شود، در شمال 
نفت را تحویل بگيريم و در جنوب به مشتریان نفت خودمان 
را تحویل بدهيم. در مورد خط لوله گاز و قضاياي ديگر هم 

همین کار را می توان کرد.
لذا معتقدم اگر چنین مبادالت اقتصادي گسترده اي در تمام 

گوشه گوشه مرزمان صورت بگيرد، چه تحول اقتصادی روی 
خواهد داد. یک زمانی پيشنهادهايي هم مطرح كردم كه این 
اتفاق چگونه مي تواند بروز کند و اگر اين اتفاق و اين مسأله 
به وجود مي آمد طبيعتاً مناسبات اقتصادي گسترده اي به 
وجود می آمد. اين مناسبات اقتصادي بستر سياسي الزم 
دارد و بعد طبيعتاً مناسبات امنيتي جديدي ايجاد مي كند. 
اگر كه اين قصه در دامنه سودي دو جانبه با كشورهاي 
همسايه ادامه پيدا كند. معني اش اين است كه صلح در 
مرزهاي ما به كاالي مطلوبي براي همگان تبديل مي شود. 
و در پيمان هاي دو جانبه و چند جانبه  كسي امنيت را به 

مخاطره نمي اندازد چون از آن بهره مند خواهد شد.
  با این تعریف شما توسعه در مرز ممکن و حتی 
مطلوب است. تجربه خود شما در مورد توسعه در 

چابهار چه می گوید؟
براساس يك تحقيق بسيار گسترده يونسكو که در تمام 
سطوح و بسياري از كشورهاي جهان اطالعات جمع آوري 
و  است   تعيين كننده  خیلي  نظرم  به  نتيجه اش  و  شد 
كتاب هايي هم منتشر شد كه بنا بر اين است كه ديگر 
به بچه ها درس ندهيد. ديگر به دانش آموز، دانشجو درس 
ندهيد سعي كنيد كه دانش آموز و دانشجو به سؤال خالق 
برسد. در واقع در ستايش سؤال نه جواب. بسياري از كسان 
فقط پاسخ دارند سؤال ندارند. پيدا كردن سؤال هاي اساسي 
به نظرم يكي از ضرورت هاي عمده است. سؤال چرا اين 
اتفاق در مرزها مي افتد؟ بعد اگر سؤال درست طرح شود و 
بنا بر پيدا كردن سؤال  خالق مطرح شود منطقاً در پژوهش  
مي شود به پاسخ هاي خالقانه براي حل كردن اين قضايا 

رسید كه اتفاقاً ظرفيت سازي كند.
داشتيم.  چابهار  در  خوب  تجربه  يك  مي كنم  فكر  من 
می توانم بگويم چرا چابهار امن بود. چرا گفته مي  شود مواد 
مخدر در چابهار پيدا نمي  شود؟ چرا گفته مي شود كه چابهار 
هيچ درگيري در آن ديده نشده؟ در چندين سال هيچ 
اتفاقي نداشتند. چرا رفتارها مدني شده بود؟ چرا بلوچ هايي 
كه از كشورهاي ديگر بودند هر نوع اتفاق سوئي در چابهار 
را ممنوع كرده بودند؟ يعني احساس مي كنند توسعه دارد 
ظرفيت هايي را براي آنها به وجود مي آورد كه در آينده 

اين ها بايد رويش حساب كنند.
در واقع یک وجهش اين است که مادر بلوچ کودکش را 
بغل كنند و بگويد تو وكيل مي شوي، تو وزير مي شوي، تو 
مهندس مي شوي، تو دكتر مي شوي. چرا مشخص شده بود 
كه فرزند آوري بيشتر به معناي هزينه است به عنوان درآمد 
نيست و لذا خيلي ها فكر مي كردند بچه هايشان بايد كمتر 
باشد تا خوب بتوانند تربيت كنند. اينها نتايجي است كه اگر 
شما سؤال خالقي مطرح كنيد و اگر پاسخ منطقي برايش 

داشته باشيد، چاره اي مناسب پيدا خواهد شد.
برخی می گویند كه چابهار نبايد با بندرعباس به رقابت 
بپردازد. اين حقير نگاه كردن به قصه است. ما براساس برنامه 
چهارم بايد 110 هزار تن ظرفيت ترانزیت داشته باشیم. 
چابهار و بندرعباس كجا به اين عددها رسيدند؟ چابهار باید 
يك مگاپورتي بشود و بندرعباس هم بايد مگاپورت دوم 
باشد با قشم و ما ظرفيت هايي بسيار گسترده اي براي اين 
قصه داريم و اين يعني كار، يعني اشتغال، يعني سرافرازي، 
يعني اميد به آينده با توجه به مزيت هاي نسبي و مطلق 

كشور.

  بعضی موارد قاچاق ما عمومی شده است، مانند 
کوله بری در غرب و یا سوخت کشی در شرق کشور، 
چرا این ها عمومی شده و راهکار جایگزین آن ها 
چیست؟و آیا مقابله با این ها منجر به انواع سیاه تری 
انسان و  مانند قاچاق مواد مخدر،  از جرایم قاچاق 
اسلحه نمی شود؟ راهکار قانونی شدن تعامالت خرد 

مرزی چیست؟
خيلي نازيباست كه برخی از هم وطنان ما براي تأمين 
حداقل مخارج شان در برف و سرما، از كوه بار بسيار سنگين 
یا جابجایی  با پذيرش خطرات بسیار جابجا می کنند  و 
قبول  قابل  اصالً  اين  بلوچستان.  و  در سیستان  سوخت 
نيست. نتايجي تا به اين اندازه غلط نشان دهنده مفروضاتي 
از آن تحصيل شده است. من  نتايج  اين  غلط است كه 
معتقدم كه بايد فكر كنيم کاالی اقتصادي كه به كردستان 
عراق محاصره در خشكي می رود از كجا به كردستان عراق 

مي رود؟ عمدتاً از ايران به آنجا مي رود. مثالً از ماهشهر بار 
مي زنند. بعد به مرز يا با همان وسيله يا وسليه عوض مي كند 
و از آنجا مي رود به انبار و از انبار به مغازه و كاال دوباره به 
ايران مي رسد و اين ارزان تر است. چرا چنین نتیجه غلطی 
به وجود آمده؟ شما يك مرز داريد و همه ارتباطات به 
خاطر موقعيت جغرافيايي ما كامالً مي تواند از اين طرف 
به آن طرف باشد، آن هم نه شكل كولبري به شكل خيلي 
متين و موقرش. چرا اين قضايا به وجود مي آيد؟ به نظر 
مي آيد كه همان تحليل هاي غلط است كه ما را به اين نقطه 
مي رساند. ما ناگزيريم به اين قضيه فكر كنيم. ما تا مادامي 
كه راه درست نكرديم نمي توانيم حداقل ها را از كساني دريغ 
كنيم يك كسي با ليسانس يا فوق ليسانس چرا بايد مثالً به 
جاي اينكه فالن پست را بگيرد و فالن كار مفيد را انجام 
بدهد بار روي دوشش بگيرد. كار براي كسي كه مي خواهد 
زندگي اش را بچرخاند شرافت مندانه است اما چرا اين نتايج 

دکتر حسین نصیری در گفت وگو با وطــــن یولی از لزوم توسعه در مرزها گفت؛



تهدید تنها زمانی 
موثر خواهد بود که 
بر ضعف بنشیند. تا 

وقتی به ضعف نشیند 
کارسازی زیادی 
نخواهد داشت. 

شما نمی توانید در 
یک جامعه تََرک 

ایجاد کنید، مداخله 
مخفیانه زمانی 

اثرگذار است که در 
جامعه هدف ترک 
وجود داشته باشد؛ 
بعد شما دیلم را به 
کار بگیرید. بحث 

بر سر این است که 
مفهوم امنیت باید 
با رضایت مندی  با 
یک ترکیب جدید 
در نظر گرفته شود. 
امنیت دیگر امنیت 
نظامی صرف نیست.
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تجاربی را در آنجا به آزمون بگذارید نتایج موفقش طبیعتا 
قابل تسری به کل سرزمین خواهد بود و تجربه ناموفقش 
همان جا می توند جمع شود. بحث بر سر همین است که 
شما سوال می کنید که ما به تولید فکر کنیم یا به بازرگانی؟ 
اتفاقاً من با بازرگانی هیچ گونه مخالفتی ندارم مشروط به 
اینکه با آداب بازرگانی باشد نه داللی. متاسفانه این درک، 
درک مناسبی از این قصه نبود. یک کسی با خنده می گفت 
وقتی کاال به دبی می رود و دوباره از دبی به بندرعباس 
می آید یا مستقیم به بندرعباس بیاید آن که از دبی می آید 
ارزان تر است. به جای اینکه به این بخندیم، باید فکر کنیم 
چرا این اتفاق می افتد و بعد هم چاره کردن این قصه است. 
این بیماری مزمن است یعنی می شود به آن خندید یا باید 

درمانش کرد.
مثال در چابهار و در کیش یک چیزی را در نظر گرفتیم 
دیگری. چون  اروند چیز  در  و  برای جلفا یک چیزی  و 

تا اين حد غلط؟ به نظرم بايد به طور اساسي فكر كرد. من 
معتقدم به جاي اينكه مرزهاي ما و موقعيت جغرافياي ما 
براي ما ظرفيت خلق كنند ظرفيت ما را تلف مي كند. اين 
چه معنا دارد كه مثالً سوخت، وقتي اين اتفاق مي تواند 
بيفتد با توجه به تفاوت قيمت مي شود چاره اش كرد، چاره 
منطقي دارد اگر كه تمايل داشته باشيم. چاره اين است كه 
بپذيريم اگر اين اتفاق در سيستان و بلوچستان افتاد با 5 
درصد، 10 درصد زير قيمت بين المللي مثالً 50 درصدش 

در همان استان هزينه شود. 
آزاد  مناطق  در  مدیریت  تجربه  دوره  یک    شما 
را دارید، به نظر شما چگونه توسعه در این مناطق 
رخ داد، و چگونه توسعه باعث حل مسائل امنیتی، 

جمعیتی و فرهنگی در آن مناطق می شد؟
در مورد مناطق آزاد مدعی نیستم که خیلی موفق بودم. 
در همه دنیا مثال چین وقتی مناطق آزاد شکل می گیرد 
اراده کل حاکمیت کامال پشت یک پروژه قرار گرفته بود. 
می خواستند این اتفاق بیفتد و نقد می شد. متاسفانه در 
ایران مناطق آزاد این چنین نبود. به هیچ وجه استراتژیک 
و مبنا قرار نگرفته بود. فقط مسّکنی برای حل یک درد 
مقطعی بود. لذا خیلی از نامناسبات در آنجا شکل گرفته بود 
و ما تمام تالش مان را می کردیم که این نامناسبات جمع 
شود که بتوانیم حداقل مسائل مناسب به جایش بگذاریم. 
ولی به طور اصولی تعریف بنده این است نقاطی که به طور 
آزمایشگاهی انتخاب می شود شما می توانید در یک دامنه 
کامال تعریف شده ولی پویا یک مقداری بندها را باز کنید و 

مزیت های اینها با هم متفاوت است. ما اروند را  با جان 
کندن ساختیم چون می خواستم که تمام نابختیاری هایی 
که آبادان و خرمشهر داشتند از این پدیده آن هم نه فقط 
دانشگاه  شوند.  بهره مند  مناسباتش  تمام  از  رفاهش  از 
مناسب، کارخانه مناسب، پاالیشگاه مناسب باید آنجا باشد. 
اینها اگر مزیت هایتان را درست تعریف کنید و از کار سالم 
و شفاف دفاع کنید یعنی حاکمیت از کار شفاف و سالم 
دفاع کند. نه اینکه مبادا مثالً بین چابهار و بندرعباس رقابت 
بیفتد و ظرفیت های هر دو تا را کور کنیم. راه آهن چابهار 
چگونه با ۶00 کیلومتر به راه آهن اصلی وصل می  شود؟ 
مطالعات راه آهن را شما نگاه کنید هنوز هم می گویند آن 
پروژه اگر انجام می شد چابهار از تنگنا در می آمد و وصل 
می شد و کامال می توانستیم به آسیای مرکزی برسیم و 
نشد. در واقع گفتند از یک جای دیگر باید برود. من مشکل 
ندارم که راه آهن از چابهار به مشهد هم برسد. ولی این با 

هزینه بسیار کم قابل انجام بود. مخصوصا 
اگر مزیت ها را به طور شسته و رفته تعریف 
می کردیم مثال برای هند ما تعریف کردیم. 
لذا شما می دانید که از زرنج به دل آران با 
پول هندی ها ساخته شد. زرنج از بغل مرز 
تا دل آران افغانستان که در واقع خطی بود 
که قطع کردیم وصلش کردند. چطوری 
هندی ها قانع نشدند یک چیزی نزدیک 
۸5 میلیون دالر بیایند آنجا هزینه کنند 

برای اینکه خط ترانزیت ما کامل شود.
درست  قضایا  اگر  که  بگویم  می خواهم 
تعریف شود به نظر می آید که هم پول 
برایش هست هم ظرفیت است. همین 
بود که هر  نوشته  توسعه آسیایی  بانک 
ظرفیتی که شما سرمایه گذاری کنید هیچ 
نظر  از  جهان  در  دیگری  سرمایه گذاری 
مزیت ها با این قابل رقابت نیست. یعنی 
صد برابر ظرفیت برای سرمایه گذاری های 
سودمند جدید ایجاد می کند. بنابراین اگر 
توسعه درست تعریف شود مثل آهن ربا 
همه چیز را سمت خودش می کشد. لذا 
من معتقدم که منطقه آزاد یک تجربه 
معتقدم  اصال  من  را  تجربه  این  است. 
نیستم که خوب و موفق پیش رفت ولی 
به طور نسبی معنی دار اگر اتفاق می افتاد. 
نمی شود؟  ساخته  چرا  قشم  پل  مثال 
پیشنهادهای مشخصی بود با قیمت های 
بسیار بسیار ارزان تر از آن چیزی که بعدا 

من شنیدم بعضی جاهایی که تخصص اش هم ندارند و 
تجربه اش را هم ندارند می خواستند این پل را بسازند.اگر 
عرصه مناسبات شفاف باشد،  مناسبات متفاوتی خواهد بود. 
ما این ظرفیت ها را گم کردیم. مثال با صنایع دریایی کامال 
می توان جنوب را آباد کرد. اگر مردم ایران به جای اینکه 
یک بار فقط غدای دریایی بخورند، دوبار بخورند. البته یک بار 
هم نمی خورند، هم چرخه در مرز راه می افتاد، هم این طرف 
مرز با آن طرف انقدر تفاوت درآمد نداشت. کارخانه ها راه 
می افتاد. ماهی ها، ماهی هایی بود که ما نمی خوردیم باید 
صادر می شد. صنایعی که مرتبط با دریا بود شکل می گرفت. 
چابهار دریایش اوج می گرفت. دیگر کسانی نمی آمدند با 

کشتی صید ترال کنند.
لذا من مناطق آزاد را یک امکان می دانم و به هیچ وجه 
معتقد نیستم که این قضیه به سرانجام رسیده. من در تمام 
این مدت، از تجربه خیلی ها بهره گرفتم ولی تقاضا کردم 
که تجربه ام را انتقال دهم. تجربه ام هیچ مسئولیتی برای 
دولت ها ایجاد نمی کند اما هیچ کسی طالبش نبود. یعنی 
انباشته ایجاد نمی شود هر  می خواهم بگویم یک تجربه 

کسی دوباره شروع می کند.
لذا مناطق آزاد هم یک تجربه اند، ولی متاسفانه خوب درک 
نشده اند، وقتی خوب درک نشده طبیعتا نتیجه ای که به 

وجود می آید به هیچ وجه نمی تواند متوازن و ملی باشد.
   همسایه های ما چه نقشی در مقابله با این اتفاقات 
دارند و ما چگونه با آن ها می توانیم به یک تشریک 

مساعی برسیم؟
در سواالت قبلی کمابیش پاسخ گفتم. اگر بپذیرید بیشترین 
تهدیدها و بیشترین فرصت ها هست.  باید دید چگونه این 
اتفاق می افتد. همسایه فقیر همسایه بدی است. به اضافه 
ایرانی  اقوام  ما  ما در مرزها خویشاوندیم. معتقدم  اینکه 
خویشاوندان تقسیم شده هستیم. لذا اگر بتوانیم توسعه را 
طوری تعریف کنیم که آن ها یعنی همسایگان هم بهره مند 
شوند، این طرف مرز و آن سوی مرز هر دو بهره مند شوند. 
طبیعتا از این طرح استقبال خواهند کرد، البته اگر استمرار 

داشته باشد.
لذا من معتقدم که اگر ظرفیت بزرگی برای پاکستان یا 
افغانستان خلق کنیم. یک ظرفیت این چنینی یک همکاری 

بزرگ مثال برای زابل یک منطقه ویژه ای درست کنیم که 
بتوانیم همه نیازهای جنوب افغانستان را تامین کند هم 
بتوانید از محصوالت آنجا استفاده کند.  شاید یک کسی 
می گفت برویم لوازم یدکی خوردو آنجا بسازیم. من نمی دانم 
این مزیت ها را چگونه تعیین می کنیم. برای اینکه دو سوی 
مرز با هم همکاری کنند طبعا باید منافع دو سوی مرز دیده 
شود. این همه اش امکان پذیر نیست. شما می توانید از دو 
کشور شروع کنید و این قضیه حاصل شود. مثال روسیه 
کامال نیاز دارد که به جنوب دسترسی پیدا کند. پس اگر 
ما یک کریدور شمال به جنوب تعریف کنیم.  اگر این اتفاق 
بیفتد، روسیه از والدی استوک در شرق بخواهد مثال به هند 
برسد چقدر هزینه دارد؟ و اگر از طریق بخواهد برسد چقدر 
ارزان تر برایش در می آید؟ یا بالعکس هند بخواهد به روسیه 

برسد چگونه و با چه میزان هزینه می رسد.
شما ظرفیت مناسبی برای این اتفاق های این چنینی خلق 
کنید. طبیعتا این کشورها استقبال می کنند چون منافع 
همه  بیفتد  اتفاق  مناسبی  ایده پردازی  اگر  لذا  هست. 
همکاری خواهند کرد. در جلفا باید چه کنیم که به نیازهای 
ارمنستان و نخجوان و آذربایجان پاسخ بدهیم؟ در این قصه 
چه نیازهایی را می توانیم پاسخ دهیم؟ اگر می توانیم پاسخ 
دهیم چه همکاری هایی می توانیم بکنیم که هردو از آن 
بهره مند شوند؟ این یک موضوع است که می توانیم به آن 
فکر کنیم. یا مثال االن با با عراق در منطقه قصرشیرین چه 
باید بکنیم؟. اروند چه باید کرد؟ ما با افغانستان می توانیم 

کارهای بسیار مناسب تعریف کنیم. 
وقتی دو سوی مرز بهره مند می شوند که دو سوی مرز 
شهرهای آباد باشد و با هم مراوده داشته باشند. طبیعتا دو 
طرف همدیگر را تحمل می کنند. به هم نیاز دارند. بقایشان 
در گرو این مبادله است. وقتی این اتفاق می افتد، که کار 
شفاف و حساب شده و درازمدت و قابل 
اتکاء باشد، طبیعتا هر دو سو از آن استفاده 

خواهند کرد. 
اما به نظر من به حدی ظرفیت در ایران و 
در آن سو وجود دارد. ظرفیت های مکمل 
که می توانند ارزش افزوده خلق کردند برای 
دو سوی مرز. اقتصاد کامال این دو تا را به 
هم می چسباند برای ادامه اش به مناسبات 
سیاسی نیاز دارید بعد مناسبات اجتماعی 
شکل می گیرد و بعد هم برای ادامه باید 
مناسبات نوین امنیتی شکل بگیرد برای 
اینکه تداوم داشته باشد و موجودات مخل 
با  و  بکند  بتواند شناسایی  را  این قضیه 
مشارکت دو جانبه حل کند.  آن وقت 
اگر این اتفاق بیفتد طبیعتا در مرز صلح 
به یک کاالی مطلوب برای دو سوی مرز 
تبدیل می شود. همه از این صلح بهره مند 
می شوند چون کمک می کند به آبادانی و 
اشتغال دو کشور، دو ملت و دو همسایه و 

رفاقت ها معنی دارتر می شود.
اگر ما می خواهیم توسعه پیدا کنیم طبیعتا 
باید به منابع جدید برای انباشت ثروت فکر 
کنیم. منبع انباشت ثروت هم ما االن فقط 
به نفت نگاه می کنیم. باید تنوعی برای 
منابع  این ظرفیت  کشور خلق کرد که 
بسیار گسترده ای را خلق می کند. یعنی 
شما نیاز زیادی نخواهید داشت اگر چه 
چرخه چابهار بتواند نیازهای افغانستان را 
پر کند. شما نیازی ندارید که به چابهار یا به سیستان و 
بلوچستان کمک کنید. از 500 شهری که رد شوید همه جا 
را آباد می کند و به جلو می اندازد. ظرفیتی که به وجود 
می آورد مثال ده میلیارد دالر، بیست میلیارد دالر چرخه 
اقتصادی شرایط ما را اصال عوض می کند. مناسبات جدید 
می آید. فرهنگ جدید و دانشگاه جدید و خدمت جدید 

می آید. خدمات مناسب می آید.
معتقدم که ما کمبود منابع داریم. همه جا کمبود منابع دارند 
ولی در اینجا به نظر می آید خیلی بیشتر است و کمبود 
منابع یعنی باید به دنبال منابع جدید گشت. و من معتقدم 
که نقشه ایران این قابلیت را دارد،  برای اینکه این اتفاق 
بیفتد معتقدم که تمرکز توسعه باید از مناطق مرکزی به 
جدار مرز کشیده شود. این که می گویم نمی خواهم بگویم 
حصر شود، می گویم توجه باید به آنجا باشد. شما می توانید 
آنجا انباشت ثروت شکل بدهید و به نظر من این امکان پذیر 
است. اروند می توانست این کار را برای عراق بکند و االن 
و خرمشهر،  آبادان  اینکه  عین  در  می تواند  معتقدم  هم 
آبادان می شد و شهر خرم می شد یعنی در واقع آبادانی ها 
بر می گشتند. اگر آنجا چرخه ثروت طوری باشد براساس 
نوستالژی آبادان توسعه شکل بگیرد خیلی ها دوستش دارند. 
خیلی ها به خاطر اینکه آبادانی هستند، خرمشهری هستند، 
خوزستانی هستند و خیلی ها خاطره دارند و جنگ هم 

خیلی ها دلبستگی دارند. 
حاال ما چطوری تعریف می کنیم این قصه را برای اینکه چرا 
مینو باید فخر نفروشند به شیخ نشین های جنوب خلیج 
فارس؟ این یک نگاه دیگر است. اگر این کار را کنید شما 
می رسید به اینکه مثال چه کنیم که مریوان مهمترین شهر 
کردستانی بشود؟ چه بکنیم که قصرشیرین یک همچین 
نقشی داشته باشد؟ چه بکنیم که چابهار یک مقدار زیادی 
چشم ها را به خودش جلب کند؟ یا بقیه جاها. یا جلفا چه 
پاسخ هایی را می تواند بدهد که کامال نخجوان نیازمندش 
است یا ارمنستان یا حتی مثال آذربایجان نیازمندش است. 

اینها یک بازنگری دقیق تری می خواهد.
کسی که می خواهد برنامه ریزی کند باید ایران را هم دوست 
داشته باشد و بعد هم ذهنش از داللی بیرون بیاید. فقط به 

اقتصاد داللی غیرتولیدی فکر نکند.

دکتر حسین نصیری در گفت وگو با وطــــن یولی از لزوم توسعه در مرزها گفت؛

برین گونه سازیم آئین و راه

هویّت مّلی و نوروز در اشعار استاد شهریار

  شهریار نه تنها یک مسلمان و شیعه ای دوستدار اهل 
بیت بلکه در عین حال یک ایرانی میهن پرست بود که با 
وفاداری و غیرتمندی در حراست از همۀ مواریث فرهنگی 
ایران زمین می کوشید و خصال ایرانیان از جمله حمّیت و 

غیرت و ِعرق ملّی آنان را می ستود.1
  شعر شهریار، تمام نمای وطن دوستی اوست. برای نمونه 
هنگامی که در سال 1۳۴۶ حماسه ایران را به استقبال از 
حافظ می سراید؛ با لحنی حماسه گونه، تفاخرآمیز و بسیار 

استوار و ستودنی به هنرنمایی می پردازد: 
سال ها مشعل ما پیشرو دنیا بود/ چشم عالم همه روشن 

به چراغ ما بود ... 
و این هنرنمایی پس از هفت بیت دربارۀ مفاخر فرهنگی 
مانند دانشمندان و شاعران ایران چون رازی، پورسینا، 
عّطار و مولوی، فردوسی و نظامی، سعدی و حافظ و وامقی؛ 

ناگهان در بیت نُهم لحنی دو چندان استوار می یابد:
 گر سخن از صفت قهر و غرور ملّیست/ کاوه ماست که بر 

قاف برون عنقا بود
 تاج تاریخ جهان کوروش اَهخامنشیست/ کز قماش و 

منشی محتشم و واال بود
 عدل کسرا چه هماییست همایون سایه/ که نَه بر صحنه 

تاریخ چنین سیما بود
و  سلحشوری  کز  نادر/  همانا  فتوحات  شطرنج  شاه   

لشکرشکنی غوغا بود ...
ش ترکان و ایلغار مغول که در  و در پایان با اشاره تََوحُّ
راه  گرفتند،  آدمی  خوی  زمین  ایران  سُترگ  فرهنگ 
بازگشت به شکوه گذشته را چنگ زدن به همان فرهنگ 
سُترگی می داند که امروز هریک از نمادهایش را واحدهای 

سیاسی خانه زاد به یغما می برند:
ن تبدیل/ آمدن یرغو و  ش که در او شد به تمدُّ  بَس تََوحُّ

رفتن یََسق و یاسا بود
  جوشش ایران دوستی در شعر شهریار از چنان تََموُّجی 
برخوردار بود که ذکر و شرح وجه تمام آن در تنگنای 
واژگان یک یادداشت نمی گنجد ولی نمونه های باال قطره 
ای از دریا برای سخن دربارۀ شادباش های نوروز استاد به 
بهانۀ نزدیکی بهار هستند که هر یک از آن ها نیز در دستۀ 
سروده های ملّی ایشان قرار می گیرند. سروده های ملّی 
پرشماری که میان شاعران معاصر، پس از سروده های 
ملّی ملک الشعرا بهار، از شمار کمّیت در ردۀ دوم هستند 
و چه بسا گزاف نباشد اگر گفته شود نخستین رتبۀ زیبایی 
و شیوایی را دارند. ملک الشعرای بهار نیز آینده ای تابناک 
در جهان شعری برای شهریار پیش بینی می کرد و او را 

افتخار عالم شرق به شمار می آورد.
  نباید ناگفته بماند که این سروده ها در سراسر عمر و همۀ 
فرازهای زندگی پربار استاد شهریار به شکل چشمگیری 
یافت می شوند و منحصر به یک دوره نمی باشند. شهریار 
هیچگاه خود را بدون ایران و ایران را بدون اجزای ارجمند 
آن تصّور نمی کرد، شاعری بود که جوی کینه و بغض در 
ضمیر منیر خود نداشت و در هر چکامه ای که نام ایران به 
خاطرش ساطع می شد، آَذربایجان را به تواّلی ایران عزیز 
هشدار می داد، اگرچه از یاوه گویان اجیر اجنبی تهمت 
می پذیرفت؛ ولی بیم جدایی آن خاک پاک، او را همچون 
پدری به پند و دلداری در می آورد.۲ چنان که وقتی در 
شهریور 1۳۲0 کاخ ایران در زیر باران بال بود شهریار به 

گوش جان آَذربایجان چنین می سراید:
 تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو / پور ایرانند و پاک 

آیین نژاد آریان
 شهریار تا بود از آب آتش را گزند / باد خاِک پاِک ایراِن 

جوان مهِد امان
  شهریار تا زنده بود، همچنان عشق ایران را به سر داشت 
و از ذکر سرافرازی های ایران و تاریخ پرشکوه آن همیشه 
در شعف و شور بود و در سخت ترین وضعّیت و سیه 
روزترین دوران مرز و بوم خود، دل به مرور شکوه دوران 
زّرین گذشته های ایران داشت و به مفاخره می پرداخت:
 مسلَّم باشد ایران را در آفاق / به فرهنگ و تمّدن پیشوایی
 همه ِمهر و محبَّت بود و تاریخ / نکو داند بدین دعوا گوایی

 هنوز از خاک نادر ُسرمه سایند / سیه چشمان هندی و 
خطایی

 ولی در پاس میهن هم سر و جان / به کف دارد نژاد آریایی
 )قصیدۀ باشگاه هواپیمایی کشور( در سال 1۳50 شمسی 

در تبریز سروده شده است.(
 اکنون گذری بر چند سروده برای شادباش نوروز از استاد:

  1- مثنوی بامداد عید در اواخر سال 1۳1۲ شمسی 
در مشهد سروده شده است. این مثنوی را استاد شهریار 
در آستانۀ عید نوروز سروده و به هنگام سرودن این شعر 
کشورمان ایران برای جشن بزرگداشت فردوسی آماده می 
شد و شهریار تأکید دارد که جهان برای عظمت فردوسی 
در حیرت و تعّجب به سر می برد و بیان و اندیشۀ فردوسی 

شاعر حماسه سرای جاوادان وِرد زبان هاست:
 جهان را این جمال و تازه روئی / برای جشن فردوسیست گوئی

 جهان در حیرت از فردوسی ماست / همه جا صحبت از 
فردوسی ماست

 سپس استاد تأکید دارد که فصل بهار و آن همه زیبایی 
هایش از روح بزرگ فردوسی پدیدار شده است:

 بهار و هرچه در وی هست ظاهر / بَُود از روح فردوسی 
مظاهر

 اشاره ها و ابراز ارادت استاد شهریار به فردوسی همانند 
دیگر نمادهای جهانی درخت کهن تر از تاریخ فرهنگ 

ایران زمین بسیار دیده می شوند.
  ۲- غزل شب عید در نوروز سال 1۳1۷ شمسی مصادف با 
سالگرد آزادی نسوان به فرمان پهلوی اّول در تهران سروده 
شده است. غزل شب عید نشان دهندۀ عشق شهریار به 

شعر ایران و ماندگاری پرچم سه رنگ ایران است.
 تا درخشیدن خورشید بریز ای ساقی / آب چون آتش 

زرتشت به جام جمشید
 ُگل چو شاهنشه ایران زده خرگه به چمن / سرو افراشته 

چون پرچم شیر و خورشید
 ۳ - شهریار بیت نخست قصیدۀ جام جمشید را که به 
هنگام شب عید نوروز سال 1۳۴۲ شمسی در تبریز سروده 
است با همانندی نوروز به درفش کاوۀ آهنگر آغاز کرده 
که  الله را چون تاج کیانی فریدون بر سر عید می گذارد.

 درفش کاوه عید از کران دشت رسید / زِ الله تاج فریدون 
نهاده بر سر عید

  ۴ - استاد شهریار در شاه بیت تبریک شیر و خورشید۳ 
که سال 1۳۴۶ یا 1۳۴۷ شمسی در تبریز سروده است به 

خواننده تأکید می کند:
این فکر هم بکارید در مغز خود که ایران / فرزند خواهد از 

ما فرزانه و فداکار
 سفارش خواننده دربارۀ اندیشیدن به ایران را در جای 
جای سروده های شهریار می توان یافت که شاید قصیدۀ 
ایده آل ملّی در 1۳۲۴ شمسی نزدیک ترین نمونه به بیت 

باال باشد:
پیام من به ُگردان و دلیران / جوانان و جوانمردان ایران 

یکی غّریدنم باید که چون رعد / ُکند آشفته خواب نره شیران
شیرخواری،  مهد  به   / زایند  که  باید  جوان  نسل  یکی 

شیرگیران
َگَرم خون ریخت دشمن شهریارا / به خون دانی چه بندم 

نقش، ایران
  5 - استاد شهریار در قصیدۀ جشن نوروزکه در عید 
نوروز سال 1۳۴9 سروده شده می گوید: نوروز با گل و 
بلبل و سرو و الله و شماد از راه می رسد؛ در حالی که 
جمشید، بهمن و قباد آمدن عید نوروز باستان را با پیامی 
خوش اعالم می دارند. استاد شهریار در این قصیده به 
شکوه ایرانی افتخار کرده، طاق کسری و پادشاهان بزرگ 
ایران چون کوروش و داریوش را مایۀ سربلندی دانسته و 
داستان شیرین و فرهاد و آیین های کهن ایرانی از جمله 

چیدن هفت سین و شب عید را گرامی می دارد.
 جشن نوروز از ره آمد شاد / با گل و سرو و الله و شمشاد

 دارد از باستان پیامی خوش / پیک جمشید است و بهمن 
است و قباد

 که به ضّحاک ِدی نهادم بند / شد فریدون َفرَودین آزاد
 کاویانی درفش نوروزی / نو ُکند یاد کاوۀ حّداد

 باِد جان می دمد به دشت و دمن / چمن از بوسه می 
نوازد باد

 بلبل از بوی سرخ گل سرمست / دوش تا بانگ صبح 
زد فریاد

 پایدار آن بنا که بنیادش / دست جمشید فرِّ خجسته نهاد
 بعد چندین هزار سال هنوز / سر هر سال نو ُکَند بنیاد

 پور َجم گو ببین که پاینده ست / پدران در پناه دانش 
و داد

 آری ایران به داد و به دانش بود / گر همه داِد سربلندی داد
 تا جهان است طاِق کسری هست / نام کوروش نمی رود از یاد

 نتوان نقش داریوش سترد / گو سکندر که جهان کند 
بر باد

 بیستون داستان شیرین است / قلم از تیشه می کند فرهاد
 تو َهم این کشور کهن باید / که به آیین نو کنی آباد

 گرچه روزی دو از محّرم هست / هم از اقبال ما غم استاد
 لیکن از هفت سین طفالن نیز / نتوان طفره رفت و 

بازاِستاد
 حق زِ حکمت دری به خلق نبست / که به رحمت دری 

دگر نگشاد
 غم به یک سو نهیم و طفالنه / شاد باشیم هر چه باداباد
 شب عید است و کودکان فقیر / بیشتر ُمسَتحقِّ توشه و زاد
 مگسان هم به حسرت قندند / ای شما طوطیان هر قّناد

 کهنه ام در تن فقیر بپوش / گر قبای نوت پسند افتاد
 ور یتیمی است نوازش کن / که جگر گوشه ات یتیم مباد
 سال نو شد دعای خیری کن / که خدایت جزای خیر دهاد

 با عموم جهانیان یا رب / مقدم سال نو مبارک باد
  پانویس:

 1 - ایران دوستی شهریار؛ دیباچۀ پروفسور سید حسن 
امین بر کتاب هّویت ملّی و ایرانی در اشعار استاد شهریار.

 ۲ - روزنامه اطالعات / سال 1۳۸5 / ۲9 شهریورماه / مقالۀ 
دکتر علی اکبر والیتی.
 ۳ - آرشیو ایرج نوبهار.

 * سبکدل، محمدتقی، هّویت ملّی و ایرانی در اشعار استاد 
شهریار، تبریز، ندای شمس 1۳۸۸

جعفر وثوقی



پس از شکست اسماعیل آقا، بزرگان ایل شکاک با حکومت مرکزی رابطه خوبی برقرار کردند و وفاداری خود را به میهن در ماجرای 
جمهوری مهاباد هم نشان داده و به رهبری عمرخان شریفی علیه وابستگان شوروی از جمله مزدوران بارزانی و قاضی محمد جنگیدند و 

 نزدیک به ۶۰ شهید و جانباز تقدیم کردند.
شکاک ها طی جنگ تحمیلی تا عصر حاضر هم وفاداری خود به میهن را نشان داده و علیه گروه های تجزیه طلب و ارتش صدام جنگیده و 

جانفشانی کردند

ایران در دوره انتقالی به عصر مدرن در یک آشوب گسترده 
قرار گرفت که و سرنوشت بخش های مختلف ایران به این 
آشوب گره خورد. در واقع در زمانی که دولت مدرن در حال 
شکل گرفتن بود، برخی مناطق ایران غرق در آشوب بودند 
و لذا نتوانستند در شکل گیری این دولت مدرن نقش داشته 
باشند. علت این آشوب، قدرت گرفتن عناصر یاغی محلی و 

ضعف حکومت مرکزی بود.
مشروطه خواهان با وجود محدود کردن اختیارات هسته 
مرکزی سلطنت، نتوانستند نیروهای پیرامونی ایالت و قبايل 
را محدود کنند که دلیل آن هم عدم موفقیت مشروطه 
خواهان در ايجاد دولت مدرن بود که این ناتوانی بسترساز 
بازتولید تحرکات ايلی و قبیله ای شده بود. ساختار قدرت 
و  مرکزی  حکومت  به  محدود  تنها  پیشامدرن  ايران  در 
شخص شاه نبود، بلکه مجموعه ای از  قدرت های حاشیه  ای 
مانند حاکمان، قبايل و عشاير در گوشه و کنار ايران را 
در برميگرفت که اتفاقا عمده این قدرت های محلی علیه 

مشروطه جنگیده بودند.
یکی از کسانی که در این دوره سال ها پهنه شمال غرب 
کشور را درگیر قتل و غارت و آشوب کرد و از نظر اقتصادی و 
صنعتی آسیب های دامنه داری به بورژوازی محلی کردستان 
و آذربایجان غربی وارد ساخت، اسماعیل آقا سمکو شکاک 
رئیس ایل شکاک بود. سمکو پس از آنکه نظام السلطنه 

برادرش جعفرآقا را به قتل رساند دست به شورش زد.
با آغاز جنگ جهانی نخست پهنه شمال غرب ایران تبدیل 
به میدان جنگ طرف های درگیر و اقوام بومی و مهاجر 
چون آشوری های مهاجر از منطقه حکاری  شد شد. در این 
دوره سمکو با ناسیونالیست های کرد عثمانی پیوند داشت 
که تحت تاثیر جو انديشه ناسیونالیستي قرار گرفته بودند 
که بسیاری از اقوام قلمرو عثمانی از جمله کردها را تحت 
تاثیر قرار داده بود  و برخالف گذشته که جنگ و جدال های 
کردها رنگ و بومی ایلی در غالب ترکیه یا ایران را داشت این 

بار رنگ  ناسیونالیسم قومی گرفته بود.
در طول دوران چیرگی سمکو شکاک بر مناطق کردنشین 
هیچ ساز و کار قانونی برای جلوگیری از هجوم با شهرها 
و روستاها و دست درازی  به جان و مال و ناموس اهالي 
نیندیشید، مانند آنچه که در مهاباد رخ داد و از آنجا که 
ذهنیت و تربیت ایلیاتی داشت اداره شهرها را به نیروهای 
عشیره ای سپرده شد که از هیچ ویرانگری دریغ نداشتند 

چنان چه تا کنون نیز آثار آن پیداست.
در روزنامه کرد که ارگان تبلیغاتی سمکو شکاک بود . هدف 
داشتن  برقرار  و  قومیت  کردان حفظ شرافت  تکنم هایی 
آسايش و آزادی تام است که در آتیه در اين سرزمین و آب 

و خاک با رفاه حال بتوانند زندگی کنند! 
روزنامه سمکو شکاک در حالی ایرانیان را متهم به خفه 
کردن کردان می کرد و ادعای نجات قوم کرد از خطرات 
تهدید آور و وحشت انگیز را داشت و برقراری امنیتی فراگیر 
را وعده می داد که به مدت 1۲ سال امنیت آرامش جان و 
مال مردم در زیر سم اسبان آنان لگد مال شد و سرمایه مردم 
کرد از بین رفت. این روزنامه مدعی بود آمال کردان عبارت 

از اين جمله )حفظ حقوق و تحصیل آتیه درخشان( است.
در حالی که چنین شعارهایی در عمل تبدیل به ترک تازی 
ایالت، نابودی شهرها و روستاها، از بین بردن سرمایه های 
تجار کردستانی و سقوط اقتصاد کردستان از یک اقتصاد 

بازرگانی به یک اقتصاد معیشتی شد.
ناامنی ناشی از کشتارها و نابودی شهرها و روستاها اقتصاد 
مبتنی بر تجارت کردستان را از رونق انداخت و آن را به 
تامین مایحتاج روزمره محلی فروکاهید، مبحثی که بعد ها 

در غالب ادبیات چپ گروهک های چپ گرا بازتولید شد.
مردم بیشتر مناطق کردنشین کشاورز و یکجانشین هستند 
و این مناطق از دیرباز اقتصاد ویژه خود را داشتند که به 
واسطه مرزی بودن بر مبادالت بازرگانی استوار بوده است. 
مناطق کردنشین با وجود آنکه به دلیل قرار گرفتن در خط 
بیزانس و سپس عثمانی دارای امنیت پایداری برای صنعتی 
شدن نبود ولی به همان دلیل دارای اهمیت بازرگانی بوده 
و  جامعه شهری و طبقه بورژوازی خود را داشت که از 
راه بازرگانی با عثمانی و آذربايجان و عراق عجم به انباشت 
اریستوکرات  بنابراین خاندان های  بودند.  سرمایه رسیده 
کردستان متشکل از بازرگانان و تاجران بود مانند خاندان 
وکیلی، وزیری و همینطور خاندان اردالن که سهم بزرگی 
در ایجاد طبقه بورژوازی کردستان داشتند. این خاندان ها با 

حکومت مرکزی در ارتباط بودند و حتی نسبت خویشاوندی 
داشتند. شرف الدین میرزا قهرمانی شرح مسافرت خود از 
تهران به همدان و از همدان به کردستان و سپس آذربایجان 
را با توصیف روستاهای سر راه و وضعیتشان مکتوب نموده 
است و به ما نشان می دهد که در این دوران عشایر کرد چه 
بر سر روستاییان کرد آورده اند و چه تاثیر ویرانگری بر اقتصاد 

و جامعه کردستان گذاشته اند که هنوز آثارش پابرجاست. 
شرف الدین میرزا قهرمانی درباره قریه طهمورث در منطقه 
منُدمی  طایفه  سابقا   : استان کردستان می گوید  گروس 
که از عشایر کردستان و با خاک خسروآباد و طهمورث 
همسایه هستند، آن ها را غارت می نمودند، به طوری که 
مثال اهالی طهمورث به کوه های مشرف و سرکوب، شب ها 
از خود پاسبان می فرستادند و روی بام تمامی خانه ها سنگر 
ساخته اند تا موقع حمله منُدمی ها بتوانند جلوگیری نمایند. 
ولی با تمام این پیش بینی ها غالبا مورد قتل و غارت واقع 
می شدند شرارت منُدمی ها تا زمان حکومت شریف الدوله 
کاشی که در تمام کردستان به جدیت معروف است، ادامه 

داشته است. 
تمامی اهالی از شریف  الدوله و دولت راضی هستند. او هم به 
نوبه خود موجبات امنیت کردستان را فراهم داشته بود. مثاًل 
مندُ می ها را به طوری سرکوب کرده بود که هنوز نتوانسته اند 
قد راست نمایند. ولی از زمانی که شریف الدوله عوض شده، 

کردستان دیگر روی امنیت را به خود ندیده 
آقا سیمیتقو  اسماعیل  آتش طغیان  در  و 

می سوزد.
بیجار  شهر  وضعیت  درباره  ادامه  در  او 
می گوید:  زمان  این  در  کردستان  استان 
بیجار سابقاً قصبه آبادی بوده و خرابی های 
کاروانسراهایش گواه و شاهد این مطلب است. 
ولی حاال مثل یک ده خراب است. آبادی 
بیجار فعال از حضرت عبدالعظیم کوچکتر 
است ولی بازار آن به درجات بیشتر و کلیه 
مایحتاج انسان در آن یافت می شود. بیجار 
اگر بازار نداشت مثل قریه بهار اولین منزل از 
همدان بود. در بیجار قالیچه ها و سجاده های 
خوب و ارزان قیمت می بافند. قالی های بیجار 
هم بسیار مرغوب است. بیجار مرکز تجارتی 
است و چنانچه راه آذربایجان باز شود، به 
چند  شد.  خواهد  افزوده  آن  تجارت  رونق 
راه تجارتی به بیجار اتصال دارد که عبارتند 
زنجان.  تبریز«  »کردستان،   همدان  راه  از 
هنوز محصول در گروس به دست نیامده و 
از خاک افشار و زنجان باید وسایل اردو را 
تهیه نمایند. هوای بیجار بسیار خنک و محله 
ییالقی مرغوبی است. بیجار در دره ای واقع 
گشته که از چهار طرف آن را کوه ها احاطه 
نموده اند.اما مبانى اقتصاد آزاد چیست. شب 
گذشته منزل حاجی محتشم سقزی رفته 
بودم حاج امیر محتشم از خوانین کردستان 
می باشد اما کلیه مایملک او در تصرف اشرار 
است. فوج پهلوی دو روز پیش از قروه حرکت 
کرده است و فرمانده اردو نیز حرکت کرده 
باید وارد شود.  فرموده اند فوج پهلوی فردا 

تیکان تپه در دست قوای دولت است و اشرار در صفاخانه 
و گوزل بالغ هستند. از قراری که شایعه است اکرادحمله ای 
به خوی نموده  و با تلفات سنگینی دفع شده اند. صائین قلعه 
به امر سمیتقو آتش زده شده است. پریشب سرهنگ منزل 

حکومت دعوت داشتند در مراجعت با حکومت و جمعی 
از خوانین شیپور آشوب کشیدند و عده ای در کمتر از ۷ 
دقیقه سواره با ترک بسته حاضر شدند. اهالی از نفرات اردو 
فوق العاده راضی هستند. خصوصاً از ترتیبات شامگاه و دعا 
خواندن در این موقع سیدی را فرمانده فوج دعوت نموده اند 
که نظامیان را پس از شامگاه موعظه نماید و این اقدام 
مخصوصاً تولید حسن ظن فوق العاده ای در اهالی نموده است. 
حسب االمر فرمانده اردو یک بهادران سوار و دو پیاده و کلیه 
توپخانه می بایستی تحت فرماندهی سرهنگ علیشاه خان به 
سمت تیکان تپه حرکت نمایند. لذا امروز صبح ساعت شش 
عده مذکور در فوق به سمت محمدآباد حرکت کرد در راه 
بین بیجار و محمد آباد چندین قریه واقع ولی تماما از دست 
تطاول و چپاول عشایر گلباغی با خاک یکسان و خالی از 
سکنه بود. از بیرون این قرا معمور و آباد به نظر می آمد. باغات 
بزرگ و درختان بسیار و چشمه های مصفا همگی داللت بر 
آبادی قریه داشت ولی در خانه های آن یک نفر آدم یافت 
نمی شد. غالب خانه ها ویران بود، به طوری که هر سنگدل 
بیگانه ای از دیدن این وضعیت و نمونه خودسری های عشایر 

دوره ملوک الطوایفی ایران خواهی نخواهی متاثر می شد.
حرکت  جعفر آباد  عزم  با  قزل کن  از  شش  ساعت  صبح 
کردیم. علی اکبرخان صارم السلطان خود به راهنمایی آمد. 
از غالب تپه ها که می گذشتیم، اصال اثر جاده نبود. سرهنگ 
پرسید  از صارم السلطان  علیشاه خان 
که در این تپه ها اثر راه نیست؟ جواب 
تماما  را  این صفحات  قربان  که  داد 
گلباغی ها غارت کرده اند و هر چه بوده 
برده اند. جواب مشیرالیه در ابتدا قدری 
به نظر مضحک می آمد ولی پس از 
اندک تاملی معلوم می شد که جواب 
صحیحی داده است. یعنی گلباغی ها 
تمام آن قراء را غارت کرده و به واسطه 
و  عبور  عدم  و  قوافل  شدن  متروک 
مرور در راه ها خار و گیاه روییده و اثر 

جاده را به کلی نابود کرده است.
همچنین مصطفی تیمورزاده بعنوان 
کتاب  نویسنده  کرد،  تاجر  یک 
»وحشت در سقز« که خاطرات اوست 
می گوید: در بیست و پنج صیام ١٣۴١ 
قمری لشکر مختلط فرقه )سید طه 
شمزینی( با علم های رنگارنگ و طبل 
لشکر  گویی  شدند.  خارج  شهر  از 
سلم و تور بودند. امروز یک غلغله و 
زمزمه در سقز ظهور نمود که قرینه 
انتشار  از  آن متصور نمی گشت که 
این خبر گروس و تهران و زنجان و 
سنندج وحشت نموده مشغول دفینه و 
محرمانه مشغول حمل اشیای قیمتی 
شدند. سید طه و لشکر او از تکان تپه 
قوچخان و گل تپه جهانگیر خان که 
خاک مکری است تا قریه چوپلی را که 
به طور اصح چهل و یک پارچه آبادی 
معنی  نمودند.  غارت  تمام  می باشد 
استقالل اکراد در انظار معلوم گردید. 
یعنی اکراد مسلح و مسلط رعایای غیر مسلح و مظلوم کرد 
را غارت می نمودند. مثلی است مشهور )مار تا مار نخورد 
اژدها نخواهد شد( بالغ بر صد هزار تومان اموال غارتی نصیب 
لشکر شکاک و عشایر گردید. تیمورزاده در ادامه به شکست 

سمکو پرداخته و با شادمانی و مسرت از بازگشت قوای 
دولتی و نجات مردم از شر این رهبران کرد می پردازد و 
چنین می گوید: سردارسپه شخصا قطع قائله اسماعیل آقا 
را در نظر گرفت تهیه قشون دیده امرای برگزیده لشکر از 
جمله اسماعیل خان امیر لشکر، سرتیپ امان اهلل جهانبانی 
امیر لشکر غرب و صاحب منصب ارشد را با تجهیزات و 
قوای مسلح حرکت داد از همان آغاز چهریق را محاصره 
کردند و اسماعیل آقا مغلوب و با شکست فاحش فراری 
و متواری گردید. سلطنت دوازده ساله او منقرض و تمام 
متصرفات ملکی و نقدی و جنسی اش در اختیار دولت قرار 
گرفت. دوازده هزار نفر لشکر حربی اسماعیل آقا با همه 
مهمات جنگی در ظرف دو روز متواری گشت. لشکر شکاک 
نتوانست پایداری کند، قلعه چهریق را از که لحاظ استحکام 
و ارتفاع محل امیدواری اسماعیل آقا بود، آتش زدند و عشایر 

مختلف اسماعیل آقا به کلی متفرق و آواره گشتند.
چون خبر شکست شکاک و انقراض اسماعیل آقا منتشر شد 
فورا دهل و سوران شادی به صدا درآمد و سراسر دکان و 
بازار شهر غرق در شادی شد. اهالی عموما دسته دسته در 
مجلس سرور شرکت می نمودند، وجد و مسرت و حیرت 
قلب قاطبه ملت را محسور کرده بود. زیرا تبدیل اوضاع خارج 
از عقل بشر بود، ارسال اخبار و مکاتبات از طریق پست و 
تلگراف به سراسر ایران قطع شده و روابط مراوده هم نمانده 
بود. از کردستان قوای سردار مکرم اردالن روز شش محرم 

الحرام ١٣۴٢ قمری برای حکومت سقز وارد گردید.
نویسنده که سال ها خودسری و ویرانگری و ستم عشایر و 
رهبران قوم گرا را تجربه نموده بود در وصف حاکم تازه سقز 
که او نیز یک کرد منسوب به حکومت مرکزی بود می گوید:

و  متدین  متمدن،  بود  شخصی  مکرم  سردار  حاج  آقای 
متواضع، دارای حسن نیت و اخالق و جز خدمت به دولت و 
رفاه ملت هدفی نداشت. رسم منحوس استبداد را که گلیم 
و لحاف و لوازم را که از مردم برای مامورین به اجبار اخذ 
می کردند برداشت و ملغی نمود. سورانه را هم که از داماد و 
عروس می گرفتند برداشت. مردم را به ادای فرائض پنجگانه 
مجبور و مکلف نمود، تعلیم نماز را در مساجد دستور داد. 
دست سارق را مطابق امر الهی قطع می نمود و از ظلم و 
اجحاف سارقین جلوگیری می نمود. عملیات حسنه این 
شخص بی شمار است و شرح آن را اگر تماما به رشته تحریر 

دراورم از مطالب اصلی کتاب دور خواهم شد. 
بله این تفاوت یک ساختار شهری و قانونمند با ساختار ایلی 
و طایفه ایست که برخی قصد خوب جلوه دادنش را دارند 
و آدمکشان و چپاولگران و متجاوزان را قهرمان می خوانند. 

نکته مهم خاستگاه طبقاتی و اجتماعی مصطفی تیمور زاده 
است، زنده یاد تیمورزاده یک بازرگان و از طبقه با سواد و 
شهری کرد است،او یک عنصر ایلیاتی نیست و اساس گذران 
زندگی او بر مبادالت تجاری است که الزمه آن نظم و آرامش 
و و راه های ارتباطی امن است. برای گذران زندگی این 
طبقه باید دولتی قدرتمند این شرایط را فراهم نموده و به 
فراخور زمانه آن را با اسباب مدرن تامین کند به دلیل همین 
سبک زندگی و خاستگاه اجتماعی است که وی از آنچه 
استقالل اکراد می خواند با تحقیر و تمسخر و به درستی با نام 
غارت یاد می کند و به همین دلیل آنچه شادروان تیمورزاده 
می گوید از آنچه نویسندگان ایل چی دوره کنونی می گویند 
بسیار متفاوت است. بیش از نود سال از فتنه سمکو گذشته 
است ولی با این وجود نویسندگان ایلچی دهه کنونی به 
جای برنویی که به زور از اجداد آنها گرفته شده و سوادی 
که به اجبار به آنها آموخته شده برای انتقام از مدرنیته 
قلم به دست گرفته اند و علیه دولت مدرن یاوه می بافند.

شدت عمل نیروهای ایلیاتی این فئودال به قدری بود که 
از محبوبیت سمکو در میان مردم کردستان می توان ایلیاتی 
یا شهری و روستایی بودن آن ها را حدس زد. بدین ترتیب 
سمکو در میان کسانی که اجدادشان  روستانشین و شهر 
نشین  بودند که توسط سمکو به خاک و خون کشیده شدند 
محبوبیتی ندارد، ولی گروه مداحان او به احتمال بسیار زیاد 
از عشایر هستند. ستم هایی که سمکو بر کردهای ارومیه، 
سلماس و اشنویه روا داشت و خاکستر مرگ بر هستی این 

جماعت پاشید و آن ها را آواره عراق و ترکیه کرد. 
پس از شکست اسماعیل آقا، بزرگان ایل شکاک با حکومت 
مرکزی رابطه خوبی برقرار کردند و وفاداری خود را به میهن در 
ماجرای جمهوری مهاباد هم نشان داده و به رهبری عمرخان 
شریفی علیه وابستگان شوروی از جمله مزدوران بارزانی و 
 قاضی محمد جنگیدند و نزدیک به ۶0 شهید و جانباز تقدیم کردند.

شکاک ها طی جنگ تحمیلی تا عصر حاضر هم وفاداری 
خود به میهن را نشان داده و علیه گروه های تجزیه طلب و 

ارتش صدام جنگیده و جانفشانی کردند.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 39  8 صفحه

چهارمین قسمت از فصل دوم مجموعه مستندهای »حکایت دل«، به معرفی استاد 
با پخش پرتره مستند »حکیم عشق« اختصاص دارد که  منوچهر صدوقی سها 
دوشنبه 1۸ اسفندماه از شبکه چهار سیما پخش می شود. تکرار این مستند نیز سه 

شنبه 19 اسفندماه ساعت 1۴:00 از شبکه ۴ سیما پخش خواهد شد.
منوچهر صدوقی سها )متولد 1۳۲۷- اردبیل( نویسنده، مترجم، عرفان پژوه، فیلسوف 
و حقوق دان است.او تحصیالت دانشگاهی اش را در رشته حقوق تا مقطع لیسانس پی 
گرفت. بعد از آن تحصیالت خود را تا مراحل عالی در عرفان و فلسفه اسالمی ادامه 
داد. او هم اکنون عالوه بر وکالت دادگستری و عضویت در شورای علمی انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی، در برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از جمله »موسسه 
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران« به تدریس حکمت و عرفان اسالمی اشتغال دارد. 
تاریخ حکما و عرفای متاخر بر صدرالمتالهین، التفسیر المنتسب الی مولنا ابی عبداهلل 

منظومه حکمت  عامه شرح  امور  اوایل  از  )ع(، شطری  الصادق  بن محمد  جعفر 
سبزواری، شرح جدید منظومه سبزواری، فواید در عرفان و فلسفه و تصوف و تاریخ 
آن، رساله در برخی از مسائل الهی عام، منتخب معجم الحکماء، صوفی صومعه قدس: 
یادواره میرزا محمدعلی حکیم شیرازی، الحاوی علی رسائل جمه مفرده فی الفحص 
عن انیه التفسیر و التاویل و مائیتهما باقسامها و ما یتعلق بهما من المحکم و المتشابه 
و الظهر و البطن و، تفاسیر عقلیه لفالسفه الهیین، ترجمه »مقدمه قیصری بر فصوص 
الحکم«، محی الدین عربی، ترجمه تحقیق ماللهند، ابوریحان بیرونی، کیفر سرقت در 
اسالم و از جمله آثار منتشر شده این پژوهشگر و استاد باسابقه حکمت اسالمی است. 
»حکایت دل« به تهیه کنندگی علیرضا حسینی و کارگردانی بیژن شکرریز، در قالب 
مستند از زندگینامه، پرتره علمی و حرفه ای اساتید فاخر و مشاهیر معاصر کشور، 

دوشنبه ها ساعت ۲1:00 از شبکه چهار سیما پخش می شود.

پخش روایتی تصویری از 
زندگی منوچهر صدوقی سها

بررسی یکی از ریشه های تاریخی فقر کردستان
تاثیر شورش اسماعیل آقا سمیتقو بر اقتصاد کردستان در ابتدای قرن بیستم

پس از شکست 
اسماعیل آقا، 

بزرگان ایل شکاک 
با حکومت رابطه 

خوبی برقرار کردند 
و وفاداری خود را 

به میهن در ماجرای 
جمهوری مهاباد 

هم نشان داده و به 
رهبری عمرخان 

شریفی علیه 
وابستگان شوروی 
از جمله مزدوران 
بارزانی و قاضی 
محمد جنگیدند 
و نزدیک به ۶۰ 
شهید و جانباز 
 تقدیم کردند.
شکاک ها طی 

جنگ تحمیلی تا 
عصر حاضر هم 
وفاداری خود به 

میهن را نشان داده 
و علیه گروه های 

تجزیه طلب و ارتش 
صدام جنگیده و 
جانفشانی کردند

سودابه خسروانی

Historyتاریخ

به نام بزرگان و آزادگان

برای حافظ شناس بزرگ روزگار ما

ارجمند  استاد  شخصیت  وجه  بارزترین  شاید  یا  وجوه  از  یکی 
از  بی مبالغه  دادبه  دکتر  اوست.  حافظ شناسی  دادبه  اصغر  دکتر 
حافظ شناسان بزرگ روزگار ماست. قبل از پرداختن به این وجه 
از شخصیت استاد که موضوع نوشته حاضر است و دیگر وجه 
شخصیتی ایشان از قبیل فلسفه، کالم و ادبیات )به طور عام( و 
سخنوری، نگارنده الزم می داند به سجایای اخالقی و ویژگیهای 
روحی استاد اشاره کند. هر سخنی درباره دکتر دادبه بدون اشاره 
به کماالت و سجایای اخالقی او ناقص و ابتر است. ما حافظ شناس 
و استاد فلسفه و محقق کالم داشته و داریم، اما آنچه دکتر دادبه 
را دکتر دادبه کرده است و با همه آن بزرگواران متمایز؛ ویژگیهای 

اخالقی و انسانی دکتر دادبه است.
دکتر دادبه واقعا و به  جد عاشق فرهنگ ایران زمین است و آتش 
عشق وطن در دل او آتشی است که »هرگز نمیرد.« عشق او به 
وطن، معلمی و تربیت جوانان این مرز و بوم تجلی یافته است. دکتر 
دادبه معلمی است عاشق و از زمره همانهایی که خود آنها را »گروه 
اقلیت« می نامد. استاد جوانان مستعد و پویا را می یابد و با صبوری و 
بزرگواری به آنها شیوه راه رفتن در مسیر دانش و معرفت را می آموزد 
و از هیچ گونه حمایتی از جوانان دریغ نمی کند و حتی به معنایی 
زندگی خود را برای جوانان و تربیت و اعتالی آنها وقف کرده است؛ 
به این امید که همچنان چراغ ادب این مرز و بوم را در آینده فروزان 
نگاه دارند. سخن دکتر دادبه درباره استاد خود دکتر یزدگردی 
مناسب خود اوست. دکتر دادبه درباره استاد خود می گوید: »استاد 
یزدگردی در کار تعلیم از سرآمدان روزگار ما به شمار می آید...« 
)مقدمه بر دیوان ظهیر الدین فاریابی، ص 9( و من عبارت استاد را 
درباره خود او به کار می برم: استاد دادبه در کار تعلیم از سرآمدان 
روزگار ما به شمار می آید که او معلمی است مسلط، دلسوز، خوش  
بیان، متین و باوقار و نستوه ، معلمی که نه تنها درس و بخششش 
که گفتار و کردار و رفتارش نیز سخت بر شاگردان تاثیر می گذارد. 
سخن درباره خصایص ممتاز استاد و به خصوص شاگردپروری او 
بسیار است، اما نگارنده از بیان آنها ناتوان و مجال نوشته اندک است 
و ناگزیر به موضوع اصلی این نوشته برمی گردیم. استاد بهاءالدین 
خرمشاهی، دیگر استاد حافظ پژوه و حافظ شناس روزگار ما، عبارتی 
دارد که بسیار دقیق و نکته سنجانه است، عبارت او چنین است: 
»کارنامه حافظ شناسی معاصر ایران پربرگ است اما پربار نیست« 
)حافظ نامه، ص 15(. به نظر نگارنده آثار استاد دکتر دادبه در حوزه 

حافظ شناسی از پربارترین برگهای این حوزه است.
به نظر من عامل اصلی مغفول واقع شدن آثار و آرای دکتر دادبه 
فلسفه دانی و تحصیل او در رشته فلسفه و کالم است. دکتر دادبه در 
محضر معاریفی چون استاد محمدعلی حکیم شیرازی، استاد جواد 
مصلح و ... حکمت و فلسفه آموخته  و همین انس با فلسفه رنگ 
و بویی دیگر به حافظ شناسی ایشان داده است. فلسفه در سنت  
ما همواره معرفتی مربوط به خاص الخواص بوده و بنابراین، اکثر 
دانش پژوهان از آن فراری بوده  و اغلب نیز شناخت و درک صحیحی 
از آن نداشته اند. در روزگار فعلی نیز چنین است و فلسفه دانان و 
فلسفه خوانان در هر موضوعی که سخن بگویند، فورا به فسلفه بافی 
و فلسفه گویی متهم می شوند. به نظرم همین مسأله سبب شده که 
بسیاری از محققان )به خصوص ادیبان( از آثار دکتر دادبه گریزان 
باشند. چه گمان کرده اند استاد در این آثار به جای حافظ شناسی 
درس فلسفه داده؛ اما آیا به واقع چنین است؟ در حوزه شرح و تفسیر 
متون ادبی و قرآن کریم، بوده اند بزرگانی که با موضع مشخصی وارد 
شرح و تفسیر شده  و فلسفه و اندیشه موردنظر خود را به متن ادبی 
خاصی یا بر قرآن کریم تحمیل و تطبیق کرده اند. به ذکر مصادیق 
نمی پردازم، اما واقعیت این است که البته به نظر نگارنده، استاد دکتر 
دادبه در مقاالت حافظ شناسی خود چنین رویکردی نداشته است. 
دکتر دادبه دقت، طبقه بندی و انسجام فکری و قدرت تحلیل را از 
فلسفه و به خصوص فلسفه اسالمی وام گرفته و در کنار آن با ذهن 

و زبان حافظ انس پیدا کرده است.
ذهن و ضمیر خود را به حافظ سپرده، نه اینکه حافظ را از منظر 
و دیدگاه فلسفی خاصی بنگرد ]البته در اینجا بحث هرمنوتیکی 
دقیقی وجود دارد که مجال پرداختن به آن نیست[؛ و به این طریق 

توفیق یافته که از رخ اندیشه حافظ نقابهایی بگشاید.
غیر از نگاه دقیق و موشکافانه حاصل تربیت فلسفی استاد، دکتر 
دادبه ادیبی متبحر و شعرشناسی دقیق است. نگارنده خود از استاد 
دکتر فتح اهلل مجتبایی شنیدم که فرمود: »دکتر دادبه شعرشناس 
است«. جنبه ادیبی استاد در آن دسته از مقاالتشان که از جنبه 

بالغی نگاشته اند، بیشتر بروز و ظهور دارد.

حسن  اسدی تبریزی
سردبیر فصلنامه اشراق



پس از انتشار گزارش 
تصویری از وضعیت 

کنونی ساختمان 
قدیم صدا و سیمای 

ارومیه  مسئولین 
میراث فرهنگی و 
مدیران شهری 

ارومیه مجدد وعده 
رسیدگی، به این 

بنای ارزشمند، حفظ 
و احیاء آن را دادند. 
این ساختمان اولین 

ایستگاه استانی 
تلویزیون ملی ایران 
است که در دهه 4۰ 
توسط »دکترجهانگیر 
درویش« از معماران 
نامی ایران و جهان 

ساخته شده، به 
همین دلیل از ارزش 

معماری باالیی 
برخوردار است 

 ما یک درد داشتیم 
آن هم قراباغ بود. 

شکر که قراباغ آزاد 
شد و از خجالت 

خالص شدیم. سفارت 
ایران در باکو هم 

نمایندگی دیپلماتیک 
کشور خود است. این 
سفارتخانه با پرهیز 
از دخالت در امور 

دولت آذربایجان، بطور 
کامل به عادات و سنن 
آذربایجان احترام می 
گذارد. اگر رسانه های 
آذربایجان  خرابکارانه 
بودن موضوعات بی 

منطقی نظیر  آذربایجان 
جنوبی  و  در تبریز 

پرچم نصب می کنیم  
و... را درک می کنند، 
گناه سفارت ایران 

چیست؟

هفت

هشتم ماه مه ۲0۲0، تیتر سایت ها در باکو را یک 
خبر حزن انگیز آراست! پروفسور ۸5 ساله مشهور، 
در تنهایی و بی کسی در خانه ای در منطقه باغ های 
لهیش باکو از دنیا رفت. این پروفسور در اواخر عمر 
خود و در روزهای پایانی در شرایط فراموش شدگی 
کامل به سر برده و در خانه ای در منطقه لهیش 
باکو چشم فروبسته بود. این شاعر تبریزی االصل 
که دکترای فلسفه داشت، پروفسور غالمرضا صبری 
تبریزی بود. این خبر تاسف آور، یک لحظه مرا به یاد 
سال های ۲000 تا ۲00۸ انداخت. همان سال هایی 
که با حمایت پارلمان اروپا ، برخی از همتباران مان 
که در آمریکا و کانادا و سوئد در مهاجرت به سر می 
برند، با اسکان در باکو ، ضمن نمایش اتحاد با جبهه 
خلق، مساوات، استقالل ملی و سایر سازمان ها، با سر 
دادن شعارهای بی منطق و دیوانه واری نظیر  اتحاد 
نصب  پرچم  تبریز  )باب(،  در  بزرگ   آذربایجان 
می کنیم ،  حقوق آذربایجانی ها در ایران نقض می 
شود،  آزادی برای جنوب  و... تالش می کردند نبض 
ملت را در اختیار خود بگیرند. حرکت های ضد ایرانی 
هرچند در حد محدود، نوعی  تحرک  در باکو ایجاد 
کرده بود اما، دردناکترین اتفاق برای ملت، قراباغ بود. 
هنوز هم بیش از یک میلیون آواره در چادرها زندگی 
از  انسان ها خیلی متفاوت  می کردند.  وضعیت 
شرایط کنونی بود.  کنگره آذربایجانی های دنیا  )داک( 
و  کمیته دفاع از بیداری آذربایجان جنوبی  و سایر 
سازمان هایی  که با حمایت آمریکا و غرب ایجاد شده 
بودند، برای جذب افرادی که با حسرت قراباغ زندگی 
می کردند، شعار   راه آزادی قراباغ از تبریز عبور می 

کند ، سر می دادند!
یک روز، جواد درختی، رییس  کنگره آذربایجانی های 
دنیا  )داک( به باکو آمد. جواد درختی که در آمریکا 
موسس داک به شمار می رفت، با مقامات آذربایجان 
و مخالفان دیدار می کرد و وعده های شیرین می داد 
و در باکو کنفرانس ها و برنامه هایی برگزاری می 
کرد. سخنرانی ها و تعریف و تمجیدها در کنفرانس 
ها تمامی نداشت. سخنان اژدر تقی زاده، عضو داک و 
مهاجر در یکی از کشورهای غربی با صابر رستمخانلی، 
آذربایجان،  جمهوری  مجلس  نماینده  و  شاعر 
حّضار را  گریاند!   اینگونه که در دوره شوروی، صابر 
رستمخانلی و اژدر تقی زاده، دو نوجوانی که در این 
سو و آن سوی سیم خاردارهای مرزی گوسفند و 
بّره می چرانده اند و موانست آنها با یکدیگر امکان 

پذیر نبود. 
مدتی گذشت. جواد درختی به دالیلی نتوانست میوه 
درختی را که کاشته بود، بچیند. این بار میدان به 
دست غالمرضا صبری افتاد. طولی نکشید که میان 
غالمرضا بیگ، رییس داک و دوستان همفکرش، 

اختالف بروز کرد. این اختالف ها آنقدر عمیق شدند 
که صابر رستمخانلی به ریاست داک برگزیده شد. اما، 
اوضاع باز هم بهتر نشد. رویارویی شدیدی میان این 
دوستان هم فکر  ایجاد شد. صابر رستمخانلی و اژدر 
تقی زاده که زمانی دوست بودند، شروع به متهم کردن 

همدیگر کردند. اژدر تقی زاده به خیانت متهم شد. 
هدفم از یادآوری این رویدادها این است که بدانیم 
با گوش دادن به این قّصه ها،  یک دفعه به خود 
آمدیم و بیدار شدیم و دیدیم که ۲۷ سال است که 
قراباغ دورتر رفته است. ماهیت این داستان ها چه 
بود؟  به فراموشی سپردن قراباغ و ایجاد اغتشاش در 
ایران.  قهرمانان داستان نیز از آمریکا و غرب انعام می 
گرفتند و در این میان می خوردند و گردش می کردند 
و در هتل های لوکس و هواپیماها به عیش و عشرت 
می پرداختند. اراجیفی همچون  آذربایجان جنوبی  
و  آذربایجان شمالی  هم محصول ایدئولوژی شوروی 
و اسلحه ای برای برقرار کردن ساختار سوسیالیستی 
در ایران بود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
این اسلحه به دست آمریکا افتاد. آمریکا و غرب خیلی 
غربگرا  کردن حاکمیت  برقرار  برای  این سالح  از 

به  اما  کردند،  استفاده  ایران  در 
هدفشان نرسیدند. مگر نمی توان 
این را فهمید؟ آمریکا، دولتی را 
که سیاست مستقل داشته باشد 
و از نظر اقتصادی قدرتمند باشد، 
نمی پسندد، بخصوص که چنین 
دولتی مسلمان باشد.  ایران نیز 

چنین دولتی است. 
حیدر  مرحوم  زمانی، 
به  از  شدید  انتقاد  در  علی اف 
که  ملت    قهرمانان  اصطالح 
در  تبارانمان  هم  حقوق  درباره 
ایران جانفشانی می کردند، گفته 
بود:  در آذربایجان این مثل وجود 
برای  تواند  دارد؛ کسی که نمی 
خود  اوماج  )ذره های خمیر برای 
نوعی آش( درست کند،  پختن 
برای دیگری،  رشته   می خواهد 
ما،  خود  حقوق   ، امروز  بُبَرد!  
بیش از یک میلیون آذربایجانی 
در  آذربایجان  می  شود.  پایمال 
ارضی  تمامیت  نقض  با  ارتباط 
خود، کشوری است که در سخت 
ترین شرایط قرار دارد. برخی افراد 
با بیان افکار پوپولیستی می گویند 
که حقوق آذربایجانی ها در ایران 
نقض می شود. بگذارید این افراد 

بروند بگویند که حقوق آذربایجانی ها در آذربایجان 
پایمال می شود. این ها کناری نشسته و شروع کرده 
اند به اینکه حقوق آذربایجانی ها در ایران پایمال می 
شود!  متاسفانه هنوز هم برخی ها از این نصیحت و 
اندرز نتیجه نگرفته اند. همانطور که الهام علی اف، 

روزه،   ۴۴ جنگ  در  آذربایجان  جمهوری  رییس 
افسانه های ساختگی نظیر   ارمنستان از دریا تا دریا  
و   ملت کهن ارمنی  را ویران کرد و به بایگانی تاریخ 
سپرد، به داستان ها و عبارت های جویده شده ای 
نظیر  آذربایجان جنوبی  ،  راه آزادی قراباغ از آزادی 
تبریز می گذرد  نیز پایان داد. رییس جمهوری ، مرز 

ایران – آذربایجان را مرز دوستی نامید. 
داد؟  باره سوق  این  نوشتن در  به  مرا  چه چیزی 
بیایید به مقاله سایت جبهه.اینفو cəbhə.info در 
ماه فوریه مبنی بر اینکه  چرا توجه به جنوب کاهش 
یافته است؟  و این، نتیجه فعالیت سفارت ایران است ، 
توجه کنیم. نویسنده در بیان  جنوب  ، اراضی محل 
سکونت هم تبارانمان در ایران را در نظر می گیرد 
و سفارت ایران در باکو را سرزنش می کند. گویا 
که این سفارتخانه با مخالفت با درج مطالب مربوط 
به  جنوب  در رسانه های آذربایجان، به رسانه ها فشار 
وارد می کند. بیایید قدری انصاف داشته باشیم. چشم 
ملت، میزان است. ما یک درد داشتیم. دردی که برای 
ما سربلندی نداشت. آن هم قراباغ بود. شکر که قراباغ 
آزاد شد و از خجالت خالص شدیم. سفارت ایران 
در باکو هم نمایندگی دیپلماتیک 
سفارتخانه  این  است.  خود  کشور 
که پیش تر اختیارات کنسولگری 
را اجرا می کرد، با پرهیز از دخالت 
در امور دولت آذربایجان، بطور کامل 
به عادات و سنن آذربایجان احترام 
می گذارد. اگر رسانه های آذربایجان  
موضوعات  بودن  خرابکارانه 
بی منطقی نظیر  آذربایجان جنوبی  
و  در تبریز پرچم نصب می کنیم  و... 
را درک می کند، سفارت ایران چه 

گناهی دارد؟ 
ایران و آذربایجان که هزاران سال 
به فرهنگ جهانی ارمغان بخشیده 
اند، همواره در یکجا بوده اند. برغم 
سالهای طوالنی جدایی ، ما باز هم 
به  را  همه  من  هستیم.  یکجا  در 
بیایید  فرا می خوانم.  بودن  عادل 
همه چیز را سیاه نبینیم. بیایید همه 
چیز را مطلق فرض نکنیم. امروز 
خود  دوست  ما  که  نیست  زمانی 
را از دست بدهیم. متاسفانه برخی 
سایت ها امروز نیز از خصلت خود 
دست برنمی دارند و تالش می کنند 
از جایی که خارش ندارد، خون در 
آورند. باز هم می خواهند همه چیز 
را سیاه رنگ ببینند. مقاله   شوک از 
ایران درباره قراباغ: پیام دوستی یا مکر؟  را می توان 
مثالی برای این دانست. دروغ پا می گیرد، اما هیچ 
گاه نمی تواند حرکت کند. ملت  راست بودن راست 
و کج  بودن کج را درک کرده است. این ملت، ملت 

سال های دهه 1990 نیست. 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 39  8 صفحه

پاسخ روزنامه نگار آذربایجانی به توهم گرایان پان ترکیست

مرز ایران مرز دوستی است

کتاب »رباعیات خّیام و خیامانه های پارسی« به کوشش سیدعلی میرافضلی و از سوی انتشارات سخن 
منتشر شد. میرافضلی در این اثر پژوهشی اقدام به دسته بندی رباعیات در سه سطح رباعیات اصیل، 
رباعیات محتمل و رباعیات مشکوک یا مردود کرده و در هر مورد با صراحت دیدگاه خود را با خّیام دوستان 
و پژوهشگران رباعی به اشتراک گذاشته است. میرافضلی خود با انتشار متنی به معرفی این کتاب پرداخته 
که بخشی از آن را در ادامه می خوانید: بیش از یک قرن است که پژوهشگران و دوستداران حکیم عمر 
خّیام نیشابوری می کوشند از طریق پاالیش رباعّیات منسوب بدو، چهرۀ راستینی از این شخصیت جهانی 
تاریخ علم و ادب را به تصویر در آورند. این مسیر طوالنی، با کامیابی ها و ناکامی های بسیار همراه بوده است. 
شمار رباعّیات منسوب به خّیام از دو رباعی تا دو هزار رباعی در نوسان است. برخی از این رباعّیات میان 
خّیام و دیگر شاعران مشترک است و والنتین ژوکوفسکی، ایران شناس روس، آن ها را »رباعی سرگردان« 
نامیده است. ناهمگونی سبکی و زبانی، و ناپیوستگی اندیشگانی در این رباعیات تا بدان حّد است که 
نمی توان همۀ  آن ها را محصول ذهن و زبان فردی واحد و حتی یک دورۀ تاریخی مشخص به شمار آورد. 

»رباعیات خّیام و خیامانه های 
پارسی« منتشر شد

یک شاهکار معماری در پیج وتاب ماندن

پس از انتشار گزارش تصویری از وضعیت کنونی ساختمان قدیم 
صدا و سیمای ارومیه که با واکنش کنشگران شهروندی این شهر 
روبه رو شد، مسئولین میراث فرهنگی و مدیران شهری ارومیه مجدد 
وعده رسیدگی، به این بنای ارزشمند، حفظ و احیاء آن را دادند. این 
ساختمان اولین ایستگاه استانی تلویزیون ملی ایران است که در دهه 
۴0 توسط »دکترجهانگیر درویش« از معماران نامی ایران و جهان 
ساخته شده، به همین دلیل از ارزش معماری باالیی برخوردار است و 
حفظ آن در فضا و هویت شهری ارومیه تاثیر فراوانی می تواند داشته 
باشد. ساختمانی زیبا با بام های کج و معماری مدرن که رد تاریخ و 
فرهنگ اصیل ایرانی در ان هویداست، میان محوطه وسیع که روزگاری 
سبز و با طراوت بوده متروکه و مخروبه به حال خود رها شده. درها 
و پنجره هایش به سرقت رفته است بخشی از دیوارهایش تخریب. گاه 
آغل گوسفندان است گاه محل تجمع معتادان و افراد بی خانمان شهر. 
این تصویرکلی از وضعیت کنونی ساختمان قدیم صداو سیمای ارومیه 
است که در سال ۴۷ توسط دکتر جهانگیر درویش یکی از هفت معمار 
برتر جهان که آثاری از او در ایتالیا و امریکا موجود است  در مدت 
کوتاهی ساخته شد تا تلویزیون ملی ایران اولین برنامه استانی خود را 
از این ایستگاه روی آنتن ببرد، اما اکنون چنان به حال خود رها شده 
است که کمتر کسی از سرگذشت با شکوه آن که بخشی از هویت شهر 
ارومیه است خبر دارد. گاهی جوانان این شهر از خودشان می پرسند 
این ساختمان در گذشته چه بود چرا ساخته شد؟ اما تعداد کمی دلیل 

آن را می دانند.
ارومیه شهری از تمام فرهنگ ها

اینکه چرا در دهه چهل اولین ایستگاه استانی تلویزیون ملی ایران در 
ارومیه افتتاح می شود و چرا برای ساخت بنای آن سراغ یکی از بهترین 
معمارها می روند؟ پرسشی است که شاید بهترین پاسخش را دکتر 

جهانگیر درویش معمار این بنا بتواند بدهد.
دکتر درویش که اکنون سال هاست ساکن آمریکا 
است در پاسخ به خبرنگار وطن یولی می گوید: در 
بنا و چگونگی  دوران جوانی تزی درباره استقامت 
محاسبه آن با عنوان » استقامت تحت شکل« نوشتم 
و در کنگره ای خارج از کشور ارائه اش کردم. از آن 
زمان بیشتر پروژه های من بر اساس این تز است یعنی 
هایپربلیک(  پوسته ای)  با سقف های  بنا  ابتدا سازه 
و  داخلی  فضای  دیوارها،  سپس  می شود  ساخته 
استقامت  که  می شود  اجرا  و  طراحی  آن  معماری 
بیشتر بنا در برابر زلزله را به همراه دارد.. ازسوی دیگر 
در دهه ۴0 سازمان تلویریون ملی ایران مسابقه ای 
تهران  جام جم  ایستگاه  ساخت  و  طراحی  برای  را 
برگزار می کند. من در آن مسابقه شرکت کردم و بر 
اساس تزی که داشتم طراحی را برایشان نوشتم که 
بسیار مورد توجه و استقبال شان قرار گرفت طراحی 
ساختمان اصلی جام جم را به من واگذار کردند. از 
این رو هنگام تاسیس مراکز استانی تلویزیون ملی 
اجرا  و  تا طراحی  از من دعوت کردند  در سال۴۷ 
ساختمان های تلویزیون ارومیه، تبریز و بندرعباس 
را برعهده بگیرم. زیرا استقامت ایستگاه های رادیو و 
تلویزیون در برابر زلزله موضوع بسیار مهمی است. 
ساختمان جام جم تهران نیز اولین ساختمان مقاوم 

در برابر زلزله تهران است.
درویش در ادامه در رابطه با ساختار و معماری ایستگاه 
تلویزیون ملی ارومیه  گفت: ارومیه از جمله شهرهای 

پیشگام تفکر مدرنیته است، دارای تنوع قومی و فرهنگی باال. از این رو 
توجه به سابقه فرهنگی و هویتی و آداب رسوم و تفکر مردمان آن در 
ساخت بناها و معماری آن اهمیت فراوانی دارد. ازسوی دیگر قرار بود 
ظرف مدت ۶0 روز ساختمان ساخته و تجهیز شود تا اولین برنامه اش 
روی آنتن رود بنابراین ابتدا سازه و سقف های بنا را ساختم سپس 
دیوارها، فضای داخلی و معماری بنا را با توجه به فرهنگ و تفکر مردم 
ارومیه طراحی و اجرا کردم و در مدت کوتاهی با وجود سرمای فراوان 
آن زمان ارومیه بنایی مقاوم را تحویل کار فرما دادم. مقاومت بنا آنقدر 
زیاد بود که در دهه ۷0 هنگامی که می خواستند این بنا را تخریب 
کنند هرچه دیوارها را خراب کردند سقف پایین نیامد و بنا سرجای 
خودش استوار باقی ماند تا جایی مسئولین شهر متوجه ارزش بنا شد 
میراث فرهنگی مانع تخریب آن شد. اکنون نیز تمام نقشه ها و اطالعات 
برای بازسازی و مرمت ان موجود است به راحتی می توانند این کار را 

انجام دهند.
تاریخی در ابهام

طبق بررسی های خبرنگار وطن یولی فعالیت مرکز صدا و سیمای 
ارومیه دستکم تا اواخر دهه ۶0 و ابتدای دهه ۷0 در این ساختمان 
ادامه داشت اما با انتقال مرکز صداوسیما به ساختمان جدید در دهه۷0 

این بنای ارزشمند متروکه می شود.
نکته جالب که هیچ فردی اطالع دقیق و موثقی از سرگذشت این 
بنا در دهه ۷0 و هشتاد ندارد. برخی بر این باورند که مرکز صداو 
سیمای ارومیه تا حدود سال ۶۸ در این ساختمان فعالیت داشته در 
ابتدای دهه ۷0 به ساختمان دیگر منتقل می شود حتی در دوران 
جنگ نیز چندین خبر مهم از این ایستگاه مخابره می شود. برخی 
دیگر نیز معتقدند دستکم تا سال ۷۷ مرکز  صدا و سیما در این مکان 
دایر بوده است از آن سال تاکنون این بنا به ترتیب در تملک وزارت 
اطالعات استان، استانداری و شهرداری قرار می گیرد آرام آرام مخروبه 
و متروکه می شود. در دهه ۸0 استانداری قصد تخریب بنا را داشته اما 
از آنجایی که سازه بنا بسیار محکم بوده است از تخریب بنا منصرف 
می شود، همزمان نیز میراث فرهنگی برای حفظ آن تالش می کند تا 
در نهایت در ۲۶ بهمن سال 9۴ این بنای ارزشمند به شماره ۳1۴1۷ 

به ثبت ملی میرسد. 
ثبت شد اما مخروبه و متروکه ماند

یک سال پس از ثبت ساختمان قدیم صداوسیمای ارومیه در فهرست 
آثار با ارزش ملی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران 
در ارومیه برگزار می شود، در آن از دکتر درویش سازنده این اثر تقدیر 
می کنند. طبق گفته شاهدان دکتر درویش از وضعیت این ساختمان 
سخت ناراحت می شود ابراز تاسف می کند. یکسال پس از این کنگره 

نیز در اسفند 9۶ یکی از پایگاه های خبری گزارشی از وضعیت ناگوار 
این اثر ملی تهیه می کند اما ظاهرا توجه چندانی به آن نمی شود. تا 
اینکه در 11 مهر سال 9۷ خبرگزاری تسنیم گزارش ویدیو کوتاهی 
از وضعیت این ساختمان که تبدیل به آغل گوسفندان شده بود تهیه 
می کند. انتشار گزارش این گزارش واکنش مسئولین میراث فرهنگی 
ارومیه را به همراه داشت. انها خیلی فوری جلساتی را برای رسیدگی 
به این بنا برگزار کردند حتی در یکی از این جلسات هادی احمدی 
روئینی مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ارومیه سفر کرده 
بود نیز شرکت می کند تا هرچه سریعتر سامان دهی این بنای ارزشمند 
آغاز شود. با این وجود درحالی که تملک این بنا با شهرداری بود طبق 
گزارش خبرگزاری تسنیم مدیران شهری ارومیه واکنش خاصی نشان 
به این موضوع نشان ندادند خبرنگار خبرگزاری تسنیم برای پیگیری 

بیشتر سراغ اعضای شورای شهر ارومیه می رود.
حسین پناهی از اعضای شورای شهر ارومیه با اشاره به اینکه رسیدگی 
به وضعیت ساختمان قدیم صداوسیما ارومیه در سال های گذشته در 
جلسات مختلف این شورا بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
و گزینه های گوناگونی برای تغییرکاربری آن در نظر گرفته شده است 
تصریح کرد: اعتقاد دارم که ادغام قدیمی ترین ساختمان تلویزیون 
محلی ایران در یادمان شهید باکری می تواند تصمیم درستی باشد اما 

نیاز به زمان بیشتری برای بررسی دارد.
عادل فتاحی عضو دیگر شورای شهر ارومیه نیز اعالم کرد: قرار بود در 
این مکان موزه ای تاسیس شود که به دلیل برخی از مالحظات عملی 
نشد. خالد حاتمی نیز عضو دیگر این شورا اظهار داشت: شورای شهر 
ارومیه در صدد بود از این ساختمان برای تاالر بزرگ شهر استفاده کند 
اما با احداث تاالر مرکزی ارومیه در خیابان درستکار که در داخل شهر 

است  از این تصمیم منصرف شد.
وعده ها از نو؛ میراث: نیازمند یاری شهرداری هستیم! شهرداری...

درحالی که در سال 9۷ مسئولین میراث فرهنگی ارومیه و اعضای 
شورای این شهر هر کدام به نوعی حفظ و احیاء ساختمان قدیم صدا و 
سیمای این شهر را اقدامی مهم و ضروری بیان کردند وعده ساماندهی 
آن را دادند اما تاکنون هیچ اقدام جدی و عملی برای این منظور صورت 
نگرفته است این ساختمان همچنان به حال خود رها 
شده. با این وجود آبان امسال محمدکاظم زوار در 
گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعالم اینکه باز سازی این 
ساختمان برعهده شهرداری نبوده  و برای بهره برداری 
و استفاده در اختیار  وزارت اطالعات  قرار داده شده تا 
یه صورت  نمایشگاه یا موزه عبرت برای نمایش سال 
ها مجاهدت حافظان امنیت استفاده شود از احتمال 
سال  در  ساختمان  این  اطراف  محوطه  بازسازی 
آینده)1۴00( خبر داد. در همین حال انتشار گزارش 
تصویری از وضعیت کنونی ساختمان قدیم صدا و 
سیمای ارومیه با واکنش  کنشگران شهروندی روبه رو 
ساماندهی  برای  رسانه ای  موج  دیگر  یکبار  می شد 
مسئولین  می شود،  اغاز  نو  از  ارزشمند  بنای  این 
میراث فرهنگی و شهرداری و سایر ارگان های مربوط 

نیز مجدد قول احیاء این ساختمان را می دهند.
اینبار حسین بخشایش رئیس شورای شهر ارومیه در 
گفتگو با رسانه ها با تاکید بر اهمیت حفظ و حراست 
آثار تاریخی اعالم کرد: شورای شهر ارومیه با جدیت 
تمام پیگیر احیا ساختمان قدیم صداوسیمای ارومیه 
کرد:  اعالم  نیز  زوار  محمدکاظم  همچنین  است. 
تاییدیه حصارکشی این بنا در 1۴ دی امسال براساس 
مصوبه شورای شهر ارومیه با بودجه ۳0 میلیارد ریالی 
در سال 1۴00 ارسال شده است که از فروردین سال 
آینده،  اقدامات الزم در راستای دیوار کشی طبق 
طرح تایید شده توسط میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان اجرایی می شود.
اینبار با دفعات پیش فرق دارد

قول  ارومیه  میراث فرهنگی  و  مدیران شهری  و  مسئولین  درحالی 
پیگری و ساماندهی ساختمان قدیم صدا و سیمای ارومیه را می دهند 
که سال های پیش نیز چنین وعده هایی را داده بودند اما هیچگونه 
اقدام عملی در این راستا صورت نگرفت. در همین حال جلیل جباری 
مدیرکل میراث فرهنگی ارومیه که در چندماه گذشته در گفتگو با 
رسانه های گوناگون از حفظ و احیاء این بنا در سال جدید خبر داده 
بود در گفتگو با خبرنگار وطن یولی نیز اعالم کرد: در جلسه ای که با 
حضور مسئولین شهرداری و شورای شهر ارومیه در محل اداره کل 
میراث فرهنگی داشتیم قرار شد با یاری دوستان نیروهای یگان ویژه 
شوند  حاضر  محل  در  ساختمان  این  از  حفاظت  و  حراست  برای 
همچنین اعتباری نیز برای شروع مرمت در سال جدید پیش بینی شود 
سازمان برنامه بودجه نیز پذیرفت تا در این راه ما را یاری کند. جباری 
در پاسخ به این پرسش که در سال ها گذشته نیز مسئولین وعده مرمت 
این بنا را داده اند اکنون چه تضمینی برای اجرایی شدن وعده ها وجود 
دارد گفت: اینبار فرق دارد! تمام تعهدادی که داده شده صورت جلسه 
شده و به امضاء حضار رسیده است از آنجایی که مسئولین نظارتی 
نیز در جلسات حاضر بودند اگر به تعهدادت خودشان عمل نکنند 
سرکارشان با مسئولین نظارتی است نه میراث فرهنگی. ازسوی دیگر ما 

درحال پیگیری هستیم تا پس از عید عملیات مرمت اغاز شود.
نهال هایی که کاشته شد

امیدها برای حفظ و احیا ساختمان قدیم مرکز صدا و سیمای ارومیه 
که اولین ایستگاه استانی تلویزیون ملی ایران در دهه ۴0 بوده است 
توسط معماری برجسته ساخته شده است در هاله ای از ابهام و ناامیدی 
است زیرا سال های پیش نیز مسئولین بارها وعده رسیدگی به این 
بنا مرمت و ایجاد کاربری تازه آن را داده بودند با این وجود بنظر 
می رسد وعده مسئولین تنها با پیگیری کنشگران شهروندی محقق 
خواهد شد چرا که تاکنون نیز پیگیری همین افراد مسئولین را به 
فکر حفظ این بنا انداخته است. در همین حال 15 اسفند سال جاری 
مصادف با روز درختکاری گروهی از کنشگران شهروندی با حضور در 
محوطه ساختمان قدیم صدا و سیمای ارومیه نهال هایی را با امید حفظ 
و احیا این بنای ارزشمند کاشتند شاید که در سال های آتی سبزی 
این نهال ها طروات شادابی زندگی مجدد را برای اولین مرکز استانی 

تلویزیون ملی ایران به ارمغان آورد.
حفظ و حراست این بنای ارزشمند نه تنها برای شهر ارومیه که برای 
تمام ایران دارای اهمیت است زیرا یادآور این نکته است که توسعه 

ایران در گرو توجه و توسعه تمام شهرها و استان های آن است.

آیا اولین ساختمان تلویزیون استان ها در ارومیه حفظ خواهد شد؟

میرزاآقا محمدوف 
مدیر مرکز اطالعات رسانه ای
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میالد امیدوار

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.

وز از ره آمد  جشن نور
استاد محمدحسین شهریار

  جشن نوروز از ره آمد شاد
با گل و سرو و الله و شمشاد
دارد از باستان پیامی خوش

پیک جمشید است و بهمن است و قباد
که به ضّحاک ِدی نهادم بند
شد فریدون َفروَدین آزاد

 کاویانی درفش نوروزی        
 نو ُکند یاد کاوۀ حّداد

  باِد جان می دمد به دشت و دمن  
 چمن از بوسه می نوازد باد

  بلبل از بوی سرخ گل سرمست 
 دوش تا بانگ صبح زد فریاد

  پایدار آن بنا که بنیادش 
 دست جمشید فرِّ خجسته نهاد
  بعد چندین هزار سال هنوز 

 سر هر سال نو ُکنَد بنیاد

  پور َجم گو ببین که پاینده ست
 پدران در پناه دانش و داد

  آری ایران به داد و به دانش بود 
 گر همه داِد سربلندی داد

  تا جهان است طاِق کسری هست
 نام کوروش نمی رود از یاد

  نتوان نقش داریوش سترد     
  گو سکندر که جهان کند بر باد

  بیستون داستان شیرین است
 قلم از تیشه می کند فرهاد
  تو َهم این کشور کهن باید 

 که به آیین نو کنی آباد
  گرچه روزی دو از محرّم هست 

 هم از اقبال ما غم استاد
  لیکن از هفت سین طفالن نیز 

 نتوان طفره رفت و بازِاستاد

  حق ِز حکمت دری به خلق نبست
 که به رحمت دری دگر نگشاد
  غم به یک سو نهیم و طفالنه 

 شاد باشیم هر چه باداباد
  شب عید است و کودکان فقیر      

 بیشتر ُمستَحقِّ توشه و زاد
  مگسان هم به حسرت قندند

 ای شما طوطیان هر قنّاد

  کهنه ام در تن فقیر بپوش
 گر قبای نوت پسند افتاد

  ور یتیمی است نوازش کن 
 که جگر گوشه ات یتیم مباد

  سال نو شد دعای خیری کن 
 که خدایت جزای خیر دهاد

  با عموم جهانیان یا رب  
مقدم سال نو مبارک باد

زندگینامه خودنوشت دکتر حسن امین لو
شبستر  توابع  از  وایقان  در   1۳۲۳ سال  در 
متولد شدم. در سال 1۳۳0 به همت مرحوم 
بسیار  فرد  که  داریانی  ابراهیمی  مهدی 
فرهنگدوستی بود در روستای ما مدرسه ای 
ساخته شد. من نیز جزو اولین دانش آموزانی 
بودم که در آن مدرسه درس خواندم. در سال 
1۳۳۳ به علت کمی درآمدی که در روستا 
بود پدرم برای کسب و کار به تهران مهاجرت 
این  برد.  تهران  به  با خود  نیز  را  ما  و  نمود 
بود.  ما  زندگی  روزهای  سخت ترین  شروع 
چون پس از مهاجرت به تهران پدرم دچار 
بیماری سختی گردید. فقر، بیماری و غربت 
از وطن عرصه زندگی را برای ما دشوار نمود 
ولی پدر مرحومم که سخت عالقمند ادامة 
تحصیل من بود به هر نحوی که بود امکانات 
تحصیلی مرا فراهم نمود. البته خودم نیز با 
نداشتم  سال  سیزده  دوازده،  از  بیش  اینکه 
از  بخشی  تا  می کردم  کار  تحصیل  ضمن 
هزینة تحصیل را تأمین نمایم. پدرم در سال 
1۳۳۷ پس از چهار سال بیماری و اقامت در 

تهران به رحمت ایزدی پیوست.
 بعد از آن تمام تدبیر زندگی به عهدة من 
که فرزند ذکور و ارشد خانواده بودم و مادر 
تصمیم  افتاد.  کوشم  سخت  و  زحمت کش 
کردن  کار  با  تا  گرفتم  تحصیل  ترک  به 
تأمین  را  خانواده ام  و  خود  زندگی  معیشت 
نمایم. مدیر مدرسه ای داشتم ـ که خداوند 
به سالمت دارد ـ به واسطة استعداد خوبی 
که برای درس خواندن داشتم به من محبت 
شد.  تحصیلم  ترک  از  مانع  و  می کرد  زیاد 
باالخره به هر نحوی بود با کار کردن ضمن 

شده  انگاشته  نادیده  موضوعات  از  یکی   
رابطه  ایران،  اخیر  سال  پانصد  تاریخ 

حکومت زند با منطقه قفقاز است.
کریمخان زند طی تصرف شهرهای مختلف 
ایران، پس از تصرف ارومیه، قصد حرکت 
به سوی قفقاز را داشت که ناگهان متوجه 
شورش برادر ناتنی اش زکی خان در اصفهان 
شده و لذا راهی جنوب شد. این امر سبب 
پژوهشگران  بویژه  عده ای  که  است  شده 
استدالل کنند که کریمخان  غربی چنین 
قفقاز را تصرف نکرد و خانات قفقاز مستقل 
بنام  کشوری  ایجاد  آغاز  این  لذا  و  بودند 
را  پا  نیز  آنان  از  برخی  است.  آذربایجان 
فراتر گذاشته و با کمک تاریخ نگاری جعلی 
ارس  جنوب  سرزمین های  ترکیه  و  باکو 
کشور  خانات  از  بخشی  و  مستقل  هم  را 

خیالی آذربایجان معرفی می کنند.
در  که  هستند  و  بودند  این  از  غافل  آنان 
بود،  ارس  ساحل  در  کریم خان  که  زمانی 
امرای شمال ارس به دیدار او آمده یا نامه 
اینحال  با  کردند.  تابعیت  اظهار  و  داده 
کریمخان فقط برای آذربایجان بیگلربیگی 
می گرفت  خراج  آنجا  از  و  نموده  تعیین 
حاکمان  ارس  سوی  آن  سرزمین های  و 
حفظ  کریمخان  تایید  با  را  خود  محلی 

نمودند و خراج هم نمی پرداختند. 
صفوی  دوره  از  تزاری  روسیه  امپراتوری 
به قلمرو ایران در قفقاز چشم دوخته بود 
تمام  توانست  صفویه  سقوط  هنگام  در  و 
مازندران  دریای  جنوبی  و  غربی  سواحل 
را به تصرف در آورد. اما با ظهور نادرشاه، 

روس ها عقب نشینی کردند.
و  نادرشاه  مرگ  پی  در 
ایران  بر  حاکم  آشوب 
قوی تر  روز  به  روز  روسیه 
که  دوره  این  در  می شد. 
قرن  دوم  نیمه  معادل 
در  ایران  و  است  هجدهم 
آشوب  در  قرن  این  تمام 
داخلی  جنگ  و  ناامنی  و 
روسیه  در  می برد،  سر  به 
کاترین دوم یا کاترین کبیر 
مدت  طوالنی  حکومتی 

داشت.
در این دوران روسیه تزاری 
با خالفت  بالکان  در شمال 
بود  جنگ  درگیر  عثمانی 
طریق  از  داشت  سعی  و 
علیه  را  جبهه ای  قفقاز 
و در عین  باز کند  عثمانی 
قفقاز  از  بخش هایی  حال 
کند.  تسخیر  هم  را  ایرانی 
امپراتریس  فرمان  به  لذا 
سپاهی  بزرگ،  کاترین 
از  تا  شد  پیاده  دربند  در 
برود  عثمانی  به  طریق  آن 
قفقاز  هم  راه  میان  در  و 
در  کند.  تسخیر  را  ایرانی 
فتحعلی خان  زمان  این 
قبه ای یا دربندی در دربند 
از  یکی  و  می کرد  حکومت 
در  قفقاز  نیرومند  مرد  سه 
گرجستان  آراکلیخان  کنار 
خان  خلیل  ابراهیم  و 

جوانشیر قره  باغ بود.   
گلستانه  محمدتقی  میرزا 
مجمل  خود  کتاب  در 

خبر  اوقات  این  در  »و  می گوید:  التواریخ 
نزد  از  فرنگی  سوار  هزار   ۴0 که  رسید 
که  شده  مقرر  روس  خورشیدکاله  پادشاه 
خشکی  به  دربند  از  و  سوار  کشتی ها  در 
از  روم  سلطان  حرب  عزم  به  آمده  فرود 
خبر  این  شود  روم  روانه ی  خشکی  راه 

هجده اسفند ماه سالروز درگذشت پروفسور ایرج افشار یزدی می باشد . 
»ایرج افشار، ایران شناسی برجسته و پرکار بود«.

این جمله را حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب درباره ی 
محقق، مورخ و کتاب شناس معروف مرحوم آقای ایرج افشار، پس از 

دریافت خبر درگذشت وی فرمودند.
استاد شفیعی کدکنی : »او ایرج افشار است و بس، رها از هر عنوان 
تاریخ،  حوزه های  در  جهان،  ایران شناسِی  عرصه  لقبی. پژوهشگراِن  و 

فرمان کریم خان زند مبنی بر جلوگیری از روس ها 
پیامی از دکتر حسن امین لو در فضای مجازی در مخالفت با تحریف زبان ترکی آذربایجانی؛ 

وس  هاها در دربند در دربند وسر شکست شکست ر

ج افشار  ایران شناس برجسته ایر

این زبان های تصنعی اویغوری و اوغوزی و 
استانبولی را دوست ندارم!

به  و  آمده  گران  کریمخان  غیور  طبع  بر 
فتح علی خان قبه که در آن ایام در دربند، 
در کمال اقتدار و لشکر بسیار علم استقالل 
افراشته بود، رقم مطاع صادر شد که فرقه 
ها  کشتی  از  آمدن  فرود  اجازه  را  مذکور 
کنند  لجاجت  اگر  و  ندهد 
به سزا برساند و اگر کمک 
در کار باشد اطالع نموده و 

عرض رساند.
 یک نفر از یساوالن حضور 
به  به چاپاری  متاع  رقم  با 
فرستاد.  فتحعلی خان  نزد 
خان مذکور 10 هزار تومان 
از جوانان لزگی مقرر نمود 
نزدیک  خشکی  در  که 
جاهای  در  غراب  لنگرگاه 
ورود سواران  منتظر  پست 
روز بوده و به هر نوع در آن 
وقت حکم از این طرف به 
الحکم  حسب  برسد  آن ها 
با  خود  آورند.  عمل  به 
تهیه  به  لشکر  و  سرداران 
بعد  گردید.  مشغول  حرب 
از چند روز خبر رسید که 
به  سولدادان  کشتی های 
و  رسید  لنگرگاه  نزدیک 
از  سولداد  فرنگی  نفر  یک 
خطی  خود  سردار  جانب 
آورده به فتحعلی خان داد. 
متضمن آنکه حسب الحکم 
بنای  مامور  خود،  پادشاه 
و  است  مستحکم  دوستی 
ما را به خلق شما ایرانیان 
رجوعی نیست و نزاعی نه، 
مردمان خود را تاکید کنید 
که از محل اختیار خود به 
هر جا آنچه ما و لشکر ما 
قیمت  به  باشد  را ضروری 
نشود  نوعی  و  بدهند  اعال 
و  زدگی  برهم  باعث  که 

خلل در دوستی ها شود.
 فتحعلی خان از مضمون مطلع شد جواب 
نوشت که ما را در این امر اختیاری نیست. 
معنی  این  به  راضی  وکیل الدوله  هرگاه 
این  الحال  شد.  نخواهد  مانع  کسی  باشد 
حکم  آنچه  رسانیده  عرض  به  را  حقیقت 
آورد.  خواهیم  عمل  به  فرمود،  خواهد 

مردم شناسی، ادبّیات فارسی، باستانشناسی، کتابشناسی و کتابداری و 
اّطالع رسانی، همواره، در آثار خویش وامدار ایرج افشار بوده اند و خواهند 
بود. بزرگا مردا که او بود و دریغا و بسیار بار دریغا که به پنجاه چهره ممتاز 

هم نمی توان جای خالِی آن یگانه را پُر کرد.«
تمامی مسئولیت های ایرج افشار فرهنگی و دانشگاهی بود. به تعبیر 

شفیعی کدکنی او به سیاست کاری نداشت. 
شفیعی در یادداشتی کوتاه به این موضوع اشاره می کند و می نویسد: 
»حدود نیم قرن با او زندگی کردم در کوه و دشت، در سفر و حضر، در 
وطن و سرزمین های بیگانه، و یک جمله سیاسی از او نشنیدم. او روزنامه 

نمی خواند و در منزلش رادیو و تلویزیون نداشت.
مطالعه آثار فاخر وی برای ایران دوستان به شدت و حدت توصیه می شود 

. یاد و نام او همواره در آسمان پر ستاره مشاهیر ایران خواهد درخشید .

سولداد مذکور به نزد سردار خود رفته نوشته 
را رسانید سردار مذکور اعتنا به نوشته نکرده 
توپخانه  با  را  خود  مردمان  ها  کشتی  از  و 
خیمه ها  صحرا  بر  آورده  بیرون  سرانجام 
سفر  رفتن  در  خود  کار  به  و  کرده  استاده 

خشکی تدبیر می نمود. 
قبل از ورود به این مکان نظر به هم مذهبی، 
مخفی کس به نزد والی گرجستان فرستاده 
او را با خود متصل کرده به مختار بودن والی 
مذکور در کل آذربایجان او را نوید داده و به 
جهت راهنمایی او را به نزد خود خوانده به 
در  که  داشته  اراده  مذکور  والی  آمدن  امید 
از جای خود حرکت  او  تا رسیدن  آن مکان 
نماید و به موجب خط والی از قبول رفاقت 
و راهنمایی او مسرور می بود. و فتح علی خان 
بر این معنی واقف گشته تفنگچیان لزگی که 
پیشتر فرستاده بود و در مکان های پست قیام 
داشتند، آن ها را از حرب واقف گردانید و پیغام 
مقابل شده، طرح جنگ  لشکر  با  ما  داد که 
انداخت. شما هم دسته دسته شده  خواهیم 
در همین گیر و دار داخل لشگر فرنگی شوید 
که ما هم بر ایشان از چهار طرف  بر ایشان 
سولدادان  سرداران  و  کرد.  خواهیم  یورش 
از  هراس  و  خوف  والی،  خاطرجمعی  به  را 
فتحعلی خان نبود و به لشکر و توپخانه خود 
بنا بر  مغرور، و پروایی نداشت. فتحعلی خان 
شبیخون گذاشته لشکر خود را ۴ قول نمود. 
نصفی از شب گذشته بود که خود را به کنار 
لشگر روس رسانیده و به یکبار از چهار جانب 
تفنگ  و  توپ  از گلوله  اسبان زده  بر  مهمیز 
لکزیه  و  پیاده  تفنگچیان  و  برنگردانید.  رو 
که در پسقو منتظر همین وقت بودند، آن ها 
هم از جای خود حرکت نموده، شلیک کنان 
با  سواران  و  گردیدند  فرنگیان  سنگر  داخل 
سولدادان  دیگر  سرداران  و  فتحعلی خان 
نصف شب  از  نموده  آبدار  شمشیر  طعمه  را 
را  آن ها  روز گذشته جمیع  از  تا سه ساعت 
و  به ضرب سیف و سنان مقتول و مجروح، 
و  داده  نجات  از آن مهلکه  را  معدودی خود 
نیمه جان به کشتی رسانده خالصی یافتند.«

بله بدین ترتیب این حمله روس ها به قفقاز 
قفقاز  سرداران  قدرتمندترین  از  یکی  توسط 
ایران  وکیل الدوله  بعنوان  کریمخان  تابع  که 
عقب نشینی  روس ها  و  خورد  شکست  بود 
خان  فتحعلی  مرگ  از  پس  هرچند  کردند. 
دربندی روس ها دوباره به این سوی آمدند و 
توانستند سرزمین های زیادی را تصرف کنند.

طاقت فرسای  زحمات  همچنین  و  تحصیل 
و  تهران  در  دهم  کالس  تا  مرحومم  مادر 
شبستر درس خواندم. در این مدت همیشه 
از محبت های اولیای مدرسه همچون مرحوم 
فتح اله فضل اللهی برخوردار بودم. با راهنمایی 
و کمک ایشان به دانشسرای مقدماتی تبریز 
راه یافتم و پس از دو سال تحصیل در سال 
و  فارغ التحصیل  اول  رتبه  احراز  با   1۳۴۲
با سمت  در دبستان شیخ محمود شبستری 

آموزگاری مشغول کار شدم.
در سال 1۳۴۴ وارد دانشکدة ادبیات فارسی 
از   1۳۴9 سال  در  و  شدم  تبریز  دانشگاه 
در  گردیدم.  فارغ التحصیل  دانشگاه  آن 
فارسی  ادبیات  رشتة  در  تحصیلی  زمان 
او،   کم نظیر  اثر  و  شبستر  شیخ محمود  به 
مطالعه  ضمن  و  شدم  عالقمند  گلشن راز 
توسط  که  آن  مفصل  شرح  و  گلشن راز 
است  گردیده  تألیف  الهیجی  شیخ محمد 

یادداشت هایی برداشتم. 
اینک که نزدیک به سی وپنج سال از آن زمان 
می گذرد آن یادداشتها را جمع آوری نموده و 
تحت عنوان کتاب هزار گنج در دست چاپ 
دارم امید است با انتشار این کتاب دین خود 
را به عارف بزرگ شیخ محمود شبستری ادا 

نمایم. 
فارسی  ادبیات  تحصیل  از  فراغت  از  پس 
عالقمند تحصیل در رشته طب گردیدم در 
سال 1۳5۲ در رشته پزشکی دانشگاه ملی 
ایران )شهید بهشتی( پذیرفته شدم و برای 
ادامة تحصیل به تهران منتقل و ضمن انجام 
خدمت معلمی به تحصیل طب پرداختم و 
در سال 1۳59 با احراز رتبه اول از دانشگاه 

ادامة تحصیل  فارغ التحصیل گردیدم گرچه 
در رشته های تخصصی برایم فراهم بود ولی 
با توجه به نیاز شدید که مناطق محروم به 
انجام خدمت به زادگاه  پزشک داشت برای 
خودم شهرستان شبستر مراجعت و به کار 
و  سال  هفت  مدت  گشتم.  مشغول  طبابت 
از این  اندی در شبستر طبابت می نمودم و 
دوران خدمت خود نیز بسیار خرسندم چون 
در ایامی که پزشک بسیار کم بود و در اکثر 
پزشکان  کشور  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
مردم  به  توانستم  بودند  مشغول  خارجی 
پزشکی  منطقه ام خدمات  قدرشناس  بسیار 

ارائه دهم.
خود  همشهریان  تشویق  با  سال 1۳۶۷  در 
کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
شدم و در دورة سوم و چهارم مجلس عهده دار 
فرهنگ دوست  و  شریف  مردم  نمایندگی 
مهمترین خدمتی  بودم  در مجلس  شبستر 
که از این دورة خدمتم دارم در سطح ملی به 
تصویب رساندن قانون بیمه همگانی است و از 
نظر منطقه ای نیز گرچه کارهای خرد و کالن 
زیادی در توسعة منطقه از نظر اجتماعی و 
عمرانی برداشته شد و از همه مهمتر اهتمام 
شهرستان  در  عالی  آموزش  گسترش  در 
همشهریان  مساعدت  با  که  است  شبستر 
خیراندیش و فرهنگ دوست مقیم تهران و 
منطقه می باشد که این خواسته با تأسیس 
دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور عملی گردید 
به شکر خداوند متعال هر دوی آن امروز از 
مؤسسات آموزش عالی بسیار موفق هستند 
و در سایة آنها شهر شبستر چهرة  یک شهر 

دانشگاهی به خود گرفته است.
هشت  مدت  نمایندگی  دوره  اتمام  از  پس 
سال و اندی عهده دار امور بهداشت و درمان 
را  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
دوره  این  در  اقداماتم  مهترین  از  و  داشتم 

سطح بندی خدمات درمانی است. 
در تاریخ ۸۳/5/۳1 پس از ۴1 سال خدمت 
در عرصة معلمی طبابت، نمایندگی مجلس 
و مدیریت در سن شصت سالگی به افتخار 
بازنشستگی نایل آمدم و پس از بازنشستگی، 
محترم  وزیر  پزشکیان  دکتر  آقای  جناب 
به  پزشکی  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
همکاری دعوتم فرمودند و اینک نیز در پست 
معاونت امور مجلس ایشان مشغول خدمتم. 

از  بود  این شرح حال که مجملی  پایان  در 
نمایم  میان  است  آنچه الزم  زندگی  مفصل 
این است که در تمام دوران زندگیم به این 
اصول پای بند بودم: اتکای به خداوند متعال، 
عدم  نفس،  سالمت  و  عزت  تقوی،  مراعات 
وابستگی به تعلقات مادی، خدمت به مردم 

و مملکت و پشتکار.

به نام بزرگان و آزادگان

امید حسنوند

رضا موذن زاده

کریمخان زند طی 
تصرف شهرهای 
مختلف پس از 
تصرف ارومیه، 
قصد حرکت 

بهس وی قفقاز را 
داشت که ناگهان 

متوجه شورش 
برادر ناتنی اش 
زکی خان در 

اصفهان شده و لذا 
راهی جنوب شد. 
این امر سبب شده 
است که عده ای 

بویژه پژوهشگران 
غربی چنین 

استدالل کنند که 
کریمخان قفقاز 
را تصرف نکرد 
و خانات قفقاز 
مستقل بودند و 

لذا این آغاز ایجاد 
کشوری بنام 

آذربایجان است. 
برخی از نیز پا 

را فراتر گذاشته 
سرزمین های 

جنوب ارس را هم 
مستقل و بخشی 
از خانات کشور 
خیالی آذربایجان 
معرفی می کنند.

حسن امین لو: من یک ترک آذربایجانی هستم که ۷۵ بهار از عمرم 
سپری شده است و قسمت اعظم عمر خودم را در آذربایجان بودم 
از زمانی هم که به تهران آمده ام در خانواده و جمع فامیل ها به 
زبان ترکی صحبت می کنم و موقع صحبت کردن از لهجه ام معلوم 
است که ترک زبانم. از کودکی نیز کتابهایی که به نثر یا شعر ترکی 
است زیاد خوانده ام. و متن هایی که به ترکی نوشته شده است 
خیلی روان می خوانم. اما اخیرا در بعضی مجالت یا فضاهای مجازی نوشته هایی به زبان ترکی 
می بینم که خواندنش و فهمش برای من با این سابقه ای که گفتم مشکل است چه رسد بر 
جوانان. این نوشته ها دارای کلمات نامانوسی است که تا به حال به گوش من نخورده است.  هر 
گویشی در هرجا باشد برای مردم  آن اصیل است برای من ترکی که مردم تبریز، ارومیه و سایر 
شهرهای آذربایجان با مختصر تفاوتهایی صحبت می کنند اصیل است.  من آن ترکی را دوست 
دارم که حیدر بابا به آن زبان سروده شده است من آن ترکی را دوست دارم که شهریار، معجز 
شبستری ، کریمی مراغه ای، ناظر شرفخانه ای، منظوری خامنه ای، به آن زبان شعر گفته اند 
من آن ترکی را دوست دارم که در زمان نوجوانی ام مختارنامه یا حسین کرد شبستری  را با 
زبان ترکی در محافل خوانده ام من آن ترکی را دوست دارم که دلریش، قمری و سعدی زمان 
نوحه های خود را به آن زبان سروده اند. من این زبانهای التقاطی را که از زبانهای اویغوری، 
اوغوزی استانبولی به صورت تصنعی ساخته می شود دوست ندارم و از خواندنش هیچ لذتی 
نمی برم. امیدوارم نوشته ام به کسی برخورنده نباشد من احساس خودم را صادقانه بیان کردم .


