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در پی انتشار لغت نامه ترکی آذربایجانی در استان اردبیل در سرمقاله شماره 
پیشین با عنوان »بیچاره آذربایجان« به نقد این رویداد پرداختم. در پی آن 
یکی از اعضای این لغت نامه به نام محمد قاضی دهی پاسخ سرگشاده ای را در 
فضای مجازی منتشر نمود. در پاسخ به ایشان نکاتی را متذکر می شوم؛ ایشان 
با الفاظی چون »غیرعلمی و مغرضانه، دالیل سبک و غیرمنطقی، توام با غرض 
و هوس، آمیخته با اغراض شخصی« صاحب این قلم را نواخته که ضرورتی به 

پاسخ به تک تک تعریضات ایشان نیست. 
جناب آقای قاضی دهی در مقدمه به درستی نکاتی را درباره احترام به اقوام 
و زبان های محلی و ارزش و آزادی آنها در ایران ابراز داشته که موجب 
خرسندی بسیار و مورد تاکید ما نیز بوده و هست. ایشان ضمن استنادات و 
ارجاعات فراوان به فرهنگ اسالمی و انقالب اسالمی و امام خمینی)ره( و مقام 
معظم رهبری ... تالش کرده تا اصل ایراد و اتهام به این لغت نامه را در پشت 
این ارجاعات پنهان کند؛ همچنین با ارجاع به شخصیت علمی و مردمی آیت ا.. 
سید حسن عاملی امام جمعه محترم استان اردبیل باز تالش کرده تا ایرادات 
محتوایی و شکلی این لغت نامه را پنهان کند؛ تمامی این کلیات مورد پذیرش 
هر فرد منصفی است اما هیچ ارتباطی به دفاع از این لغت نامه غیرعلمی و 
غیرمستند ندارد. تمامی زحماتی که جناب آقای قاضی دهی به آن اشاره 
کرده اند به خاطر غیرعلمی و غیرمتخصص و حتی مغرض و جاعل ادبی و 
علمی بودن برخی از اعضای هیات علمی این لغت نامه مورد سوال جدی اهالی 

علم و ادب و فرهنگ است.
همانگونه که جناب آقای قاضی دهی به درستی اشاره کرده »نسل هاي 
گذشته و حال و آینده آذري زبان همواره به پیوند دو اصل »ایـرانیـت« و 
»اسـالمیـت « با نام آذربایجان معتقد بوده اند« و هستند اما اکثر اعضای 
هیات علمی این لغت نامه برخالف قاطبه مردم آذربایجان در ایران ستیزی و 
دشمنی با سایر اقوام ایرانی اعم از هم وطنان فارس زبان و کردزبان و ... گوی 
سبقت را از یکدیگر ربوده اند و تمامی تالش خود را برای نفرت پراکنی قومی 
و القای دشمنی و ستیزه میان اقوام ایرانی کرده و می کنند. با عناصر مختلف 
فرهنگی هویت ملی ایران مانند زبان فارسی و شاعران و حکیمان بزرگ 
کشورمان و اقوام و ملت های پیوسته به فرهنگ ایرانی در سایر کشورها که 
مورد تاکید و تایید قانون اساسی، مقام معظم رهبری و بزرگان علم و فرهنگ 

این مرز و بوم بوده و هست دشمنی ورزیده و می ورزند. 
ایشان گویا نکته نهفته در عرایض بنده را درنیافته یا نمی خواهد دریابد! نه 
تنها ایرادی بر فرهنگ نامه نویسی مجدد برای ترکی آذربایجانی نیست حتماً 
بسیار هم ضروری است اما همانطور که در سرمقاله پیشین اشاره شده این 
لغت نامه جدید باید از ایراد لغت نامه های پیشین که آلوده به نژادپرستی 
پان ترکیستی و ایران ستیزی بودند مبرا باشد نه اینکه جمع کننده همه معایب 
و ضعف های پیشین گردد. بنده برخالف جناب آقای قاضی دهی که بر خوان 
نعمت بیت المال نشسته اند و هزینه سنگینی را بر بیت المال برای تبلیغ و 
ترویج افراد و چهره های ضدآذربایجانی و ضدایرانی صرف کرده اند هیچ منفعت 

و سودی در این کار ندارم همین وطن یولی هم با چنگ و دندان و به لطف 
و یاری اساتید و چهره های ایراندوست گاهی به گاهی منتشر شده و هرگز از 
نعمت حمایت نیز بهره مند نشده و از حمایت های متعارف و مرسوم وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز محروم بوده و هست. آقای قاضی بیت المال و 
هزینه های فرهنگی و ... ارزانی خودتان! لطفاً نسبت به هویت ملی ایرانی 
و اسالمی خود غیرت و حمیت داشته باشید و با کسی که دشمن ایرانیت 
و اسالمیت شماست دور یک میز ننشینید! همکاری با این افراد که بانیان و 
پایه گذاران و ادامه دهندگان اختالف قومی در ایران و آذربایجان هستند هیچ 

کمکی نخواهد کرد.
جناب آقای قاضی دهی به فرض که جناب آقای بیوته هنرمند شاخص و 
سیاستمداری برجسته است بنده خشمی از هنر و سیاست ایشان ندارم اما 
ایشان که به گواه و قضاوت خود شما تنها در حد جمع آوری لغت و انجام 
کارهای اجرایی صالحیت دارد هرگز نمی تواند عنوان سرپرست لغت نامه ای 
را برعهده بگیرد. سرپرستی ایشان منجر به این فاجعه شده که این افراد 
ایران ستیز و فاقد صالحیت علمی عهده دار این کار سنگین و شریف و ارزشمند 
شوند. حتی گردآوری لغات نیز صالحیت علمی نیاز دارد که از عهده این افراد 
خارج است! جناب آقای قاضی اشاره کرده اید که اسامی بزرگان زبان و ادبیات 
آذربایجان که ذکر کرده ام »با بیشترافراد ذکرشده یا رابطه دوستی و یا آشنایی 
و همکاري داشته و« دارید »و تاکنون مانعی براي همکاري این بزرگان با این 
پروژه وجود نداشته است و چنانچه از شروع کار به تکرار اطالع رسانی شده و 
از تمام عالقمندان براي همکاري دراین اثردعوت شده است و اگر کسی دعوت 
را اجرانکرده است ،خود باید پاسخگوي آن باشد« فکر نمی کنید این لغت نامه 
است باید پاسخگو باشد که چرا افراد فاضل و اهل فرهنگ و ادبیات آذربایجان 
که در عین حال پایبند به »ایرانیت« و »اسالمیت« هستند از همکاری با 
شما سرباز زده اند و عده ای »مارکسیست سابق« و »توهین کننده به امام 
خمینی)ره(« »همکار گوناز تی وی« و »متهم به پان ترکیسم« و »واضع 
لغت سخیف ایرونی بازی« و »واضع لغت سخیف هند و افغانی برای خطاب 
قراردادن گروه زبان های هند و ایرانی« و »جاعل کتاب به نام شیخ صفی الدین 
اردبیلی و حکیم ابوالقاسم فردوسی« و »متهم به همکاری با سرویس های 
امنیتی خارجی عیله تمامیت ارضی کشور« و ... همکاری شما را پذیرفته اند؟ 
آیا نژادپرستی که با نیت تحقیر و تمسخر گروه زبان های هند و ایرانی را هند 
و افغانی می خواند تا به خیال خود با انتساب هم وطنان فارس زبان به هم تباران 
عزیز افغانستانی آن ها را تحقیر کرده باشد مصداق شما برای »صحت مطالب 
برعهده هیئت علمی این اثر« است؟  در مقاله جاعل پانترک که در صفحه 
پنج همین شماره به چاپ رسیده می توانید برخی از افتضاحات علمی ایشان را 
بخوانید. آیا کسی که همکار تلویزیون نژادپرست و اهانت کننده به »ایرانیت« 
و »اسالمیت« گوناز تی وی است لغت نامه نویس و محقق و هیات علمی است 
و نویسندگان و پژوهشگرانی که نام برده ام » هر نویسنده اي توان ورود به این 
بحث را داشته باشد و اشراف خاصی را می طلبد«؟ آقای قاضی ده ها نفر از 
شخصیت های علمی و فرهنگی آذربایجان ایردات مترتب بر این لغت نامه را 
به شما گوشزد کرده اند و آنگونه که شنیده ام با پاالیش صورت گرفته نیمی از 
مطالب همین جلد به کنار نهاده شده اما ایراد اساسی تر و ریشه ای تر است و 

با کنار نهادن نیم دیگر هم برطرف نمی شود!
ادامه در صفحه 2

فرهنگ ایران در هزارۀ اخیر نادره کاران بسیار به خود دیده است. یکی 
پس از دیگری آمدند و بنیادهای علمی، ادبی، فرهنگی و هنری ایران را 
پایه ریزی کردند. آسمان ایران در طول تاریخ همواره از درخشش ستارگان 
دانش و خردورزی بهره مند بوده است، آنان که صفحات تاریخ بشر را با 
نام های نیک خود خواندنی تر کرده اند، نام هایی که پشتوانه ها و سرمایه های 
معنوی این ملت اند. ما ملتی هستیم که در طول تاریخ به ثروت های ملی و 
فرهنگی خود بالیده ایم و خود را از دیگر ملل ممتاز ساخته ایم. این روزها، 

در مواجهه با بالی عالمگیر کرونا، جهانیان 
بار دیگر قدر سخن سعدی را دانسته و آن 
»بنی آدم  که  یافته اند  خود  حال  زبان  را 
اعضای یکدیگرند«. جلوه گری تندیس های 
ابن سینا و خیام و ابوریحان و رازی در مقّر 
حقوقی سازمان ملل در ویَن نیز گواه آن 
است که مغرب زمین خود را وامدار دانش 

بزرگان ایران می داند.
فرزندان  از  یکی  زادروز  خرداد  دوم 
زادۀ 1302  این ملت است؛  افتخارآفرین 
خورشیدی، موحدی یکتا، فرزانه مردی از 
و حقوقدان،  آذربایجان، عرفان پژوه  خطۀ 
و  تاریخ نگار  فرهنگستان،  عضو  و  ادیب 

شیفتۀ ایران.
با  را  حقیقت«  »باغ  درِ  نخست، 
بر   )1343( الحقیقه«  »حدیقة  تصحیح 
عرفان پژوهان گشود و بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب را، بیش از نیم قرن پیش، به انتشار 

آن مفتخر ساخت. سپس، با طبع »آداب شاهان« روزبهان )»سلوک 
الملوک«، 1362(، طبع شاهان را به داد و دهش گوشزد کرد. »مقاالت 
شمس« را بازخواند و گره های صعب کالم او را گشود تا مراد موالنا 
جالل الدین بهتر شناخته شود. با به گزینی مقاالت، »ُخمی از شراب 
ربّانی« به تشنگان معارف عرفانی چشاند. »در آن است هر چه در آن 
است« )فیه ما فیه( موالنا را »اسطرالب حق« خواند تا طالبان حق 
بلندای ماه و خورشید حقیقت معارف او را بسنجند. سال ها »مثنوی 
معنوی« را، با یاران موافق، می خواند و چاپ های مختلف آن را از نظر 
می گذراند و در آرزوی تصحیح »نسخۀ ناسخۀ کامله ای« از آن بود. 
پانزده نسخه از اقدم نسخ مثنوی گرد آورد که نیکلسون و پیروانش بدان 
وقوف کامل نداشتند. در مقدمه ای مبسوط، دالیل برتری کار خویش را 
بیان کرد و تقریباً بهترین تصحیح مثنوی را از خود به یادگار گذاشت 
پایان رساند. »ُفصوص  الِحَکم«  به  را  مثنوی پژوهان  و چشم انتظاری 
ابن عربی، این متن دشوار در عرفان نظری، را با شیوایی قلم و رسایی 

سخن برای عرفان دوستان خوانا و روان کرد.
پیش تر، موحد را با »سفرنامۀ ابن بطوطه« )1337( می شناختیم. با ترجمۀ 
سفرنامۀ این جهانگرد مسلمان، ما را با تاریخ و جغرافیای ایران، از نگاه 
گردشگری نقاد و تیزبین، آشنا ساخت. از سّد داریوش در شوشتر گفت تا 
مردمان نیک اصفهان، تا مدارس علمی خراسان و بناهای تاریخی معماری 
ماندگار ایرانی. البته تخصص اصلی نادرۀ روزگار ما دانش حقوق است و 
داوری و دادورزی. در این حوزه، »نفت ما و مسائل حقوقی آن« را نوشت 
و »عدالت و انرژی« را به فارسی برگرداند و در »خواب آشفتۀ نفت« از 
نهضت ملی شدن نفت به دست دکتر محمد مصدق دفاع کرد و بر حقوق 
حّقۀ ملت ایران در سازمان های بین المللی صّحه گذاشت. »شاهد عهد 
شباب« نام شاعرانه و زیبای مجموعۀ سروده های اوست که نشان از ذوق 

ظریف و طبع لطیفش دارد.

»با قافلۀ شوق« )ارج نامۀ دکتر محمدعلی موحد، 1393( عنوان مجموعۀ 
مقاالت تقدیم شده به اوست و مقالۀ »ایرانیات در الفهرست ابن ندیم« برگ 

سبزی بود تحفۀ حقیر به این عارف درویش و سالک دردمند.
استاد موحد، اخیراً، به درخواست این بنده، مقدمه ای پنج صفحه ای بر 
کتاب »حقوق بین الملل«، ترجمۀ میرزا محبعلی مرندی یکانلو، نگاشته اند. 
کتاب را که آراسته به مقدمۀ ایشان است »مؤسسۀ پژوهشی میراث 

مکتوب«، ان شاءاهلل به زودی، منتشر خواهد کرد.
وجود نازنین استاد محمدعلی موحد از نیکبختی ما در این زمانۀ عسرت 
است؛ »به ُحسن و ُخلق و وفا کس به یار ما نرسد«. باید از بودن او خدا را 
شاکر بود که هر از گاهی درک محضرش عمر نامحسوب ماست. امسال، 
در روز 19 اردیبهشت، که نامدار به »روز اسناد ملی و میراث مکتوب« بود، 
با خطی خوش »اوراق عتیق« خاطرات میراث مکتوب را مزیّن فرمود و 

مطابق معمول، با بنده نوازی، مرا مرهون الطاف پدرانۀ خود ساخت.
دیر زیاد آن بزرگوار خداوند              جان گرامی به جانش اندر پیوند

ُدردانه فرهنِگ ایران، موحدبا شما غرض »ملی« دارم!
به نام بزرگان و آزادگانآنچه به کس نتوان گفت

دکتر اکبر ایرانیداود دشتبانی

وع نسل کشینسل کشی وع پایان ایرانی مآبی، شر پایان ایرانی مآبی، شر
ناسیونالیسم قومی و فجایع قرن نوزدهم در عثمانی 
امپراتوری عثمانی از پایان سده سیزدهم میالدی آغاز شد و تا آغاز قرن بیستم ادامه داشت. این امپراتوری که در آناتولی 
غربی شکل گرفت، الگو و ساختاری کامال ایرانی داشت و چون با ممالک مسیحی بالکان همسایه بود، رویه ای مذهبی در 
پیش گرفته بود. با این حال با صرف نظر از رسم دوشیرمه، می توان عثمانی را در رفتار با گروه های مذهبی خوش رفتار 
به حساب آورد. در عثمانی قرون وسطایی، تا زمان ظهور جریان اتحاد اسالم به رهبری سلطان عبدالحمید، اقلیت های 
مذهبی براساس فرهنگ مداراگر ایرانی آزادی مناسک و اشتغال داشتند و در مناطق شهری زیر چتر امنیت سلطان بودند 

اما در مناطق روستایی بعضاً به علت همسایگی با عشایر چندان امنیت نداشتند.

وهشگر تاریخ؛ جنبش شیخ محمد خیابانی در گفتگو با رحیم نیکبخت پژ

خیابانی یک عنصر ملی گرا  و   وطن دوست بود

تاراج معماری ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ 

تیغ عربی بر گلوی خلیج فارس
برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه وزارت امورخارجه و وزارت کشور تدبیر کنند 

باز هم ترکیه در چالدران جنایت آفرید
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توجه کاربران مجهول الهویه و رسانه های تجزیه طلب به این دو کلیپ در فضای مجازی ماه ها پس از زمان پخش نشان می دهد که این موج سازی دو
اقدامی برنامه ریزی شده است وگرنه اگر این اعتراضات اقدامی خودجوش و طبیعی بود باید در زمان پخش این برنامه ها اتفاق می افتاد. اما چرا 
ناگهان در این زمان کلیپ های تقطیع شده مدت ها پیش را منتشر نموده اند؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است نگاهی به وضعیت ترکیه و 

جمهوری آذربایجان در چند روز اخیر بیندازیم! 24 آوریل معادل شنبه 4 اردیبهشت 106 امین سالگرد نسل کشی  ارمنیان بود و امسال نیز ژوزف 
بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، نسل کشی  ارمنیان را به رسمیت شناخت و این امر برای ترکیه که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه 

است، ضربه سنگینی بود و کار به جایی رسید که آمریکا سفارت و کنسولگری های خود را در ترکیه موقتا تعطیل کرد. 

برین گونه سازیم آئین و راه

ادامه سرمقاله

سخن پیش فرهنگیان سخته گوی

 با وجود غنای زبان آذری، آذری ها در کنار زبان مادری خود 
همواره به زبان فارسی عشق ورزیده اند و بسیاری از شاعران 
فارسی سروده اند.  زبان  به  را  بهترین سروده های خود  آذری، 
ملی  قهرمانان  و  ادبی  هنری،  علمی،  چهره های  از  بسیاری 
آذری ها،  میان  از  برخاسته اند.  آذری  ایرانیان  بین  از  ایران 
و  ارموی«  »صفی الدین  همچون  بزرگی  موسیقی دان های 
»عبدالقادر مراغه ای« تحوالت مهمی در دانش موسیقی پدید 
آوردند. آذربایجان و به ویژه تبریز در گذشته ای نه چندان دور 
به عنوان یکی از سه رکن موسیقی سنتی ایران مطرح بوده 
مکتب  سه  دارای  ایران  سنتی  موسیقی  که  طوری  به  است 
»تهران، اصفهان، تبریز« بود و از چهره های برجسته موسیقی 
آذر«،  اقبال  »ابوالحسن  از  می توان  آذربایجان  در  سنتی 

»حسین قیطانچی«، و »غالمحسین بیکجه خانی« نام برد.
بازتاب پایداری و مقاومت ایرانیان آذری در برابر بیگانگان را 
در ترانه های موسیقی آذری نیز می توان یافت. مقاومت در برابر 
عهدنامه های  به  اعتراض  آذربایجان،  بر  تزاری  روسیه  تسلط 
و  باقرخان،  و  ستارخان  ملی  قیام  ترکمانچای،  و  گلستان 
انقالب مشروطه بر هنرمندان موسیقی مقامی آذری همچون 
»ئوزیر حاجی بیگ« و همچنین بر موسیقی عاشیق های آذری 
همچون »عاشیق محمود« و »عاشیق عزیزگویجه لی« تاثیرات 
بیشتر حس  دادن  نشان  برای  است.  گذاشته  برجای  عمیقی 
ایران دوستی آذری ها متن ترانه »ایران« را در ادامه بخوانید. 
از  فرازهایی  در  که  آوازی  مقدمه ای  با  »ایران«  آذری  ترانه 
ملودی، شباهت هایی به موسیقی شرق ایران )شمال خراسان( 
میهن  به  آذری ها  احساس  اوج  ترانه  این  آغاز می شود.  دارد، 
نشان  را  ایرانیان  دیگر  با  همبستگی  به  آنها  عالقه  و  و  خود 
از برجسته ترین قطعات موسیقی عاشیقی  ترانه  این   می دهد. 
طی چند دهه گذشته به شمار می رود که در آرزوی ایرانی آزاد 

و آباد ساخته شده است.
متن آذری ترانه »ایران«:

هریان یاشیل، هریان چیچیک
گؤزل لیشر بیزیم ایران

آباد لیقا چالیشیریق
ایران آباال گؤزوم، ایران آبادا گَؤوم، ایران

گؤزل لیقه بْویاق اوالق
وطن اوچون اْویْاق اْوالق

محبته دایْاق اْوالق
سنه قوربان اؤزْوم، ایران!

داغ تک و یقاریمیز واردی
بیزه بویوک ایفتیخاردی

آلاله اؤزی بیزه یاردی
سنه قوربان اؤزْوم، ایران !

برگردان فارسی ترانه آذری »ایران«:
همه جا سرسبز است و پر از شکوف های بهاری

و ایران ما در حال زیباتر شدن است
همگی برای آبادانی )ایران( تالش می کنیم

ای چشم من، ایران!
بیایید تا آرایه  زیبایی باشیم

بیایید تا از میهن نگهبانی کنیم
به پشتوانه محبت به همدیگر اتکا کنیم

ای جانم به فدایت، ایران!
همچون کوهی با وقار، استوار ایستاده ایم
و این برای ما افتخاری بس بزرگ است

پروردگار یاریمان می کند
ای جانم به فدایت، ایران!

مهم ترین و شاید بدترین بخش جوابیه آقای قاضی آن جایی 
است که می نویسد: »سابقه سیاسی یکی از هیئت هاي علمی 
که به خود ایشان و نهادهاي امنیتی مربوط می باشد و تخصص 
علمی و اشراف کم نظیرایشان به زبان ترکی آذري و واژگان آن 
دلیل انتخاب ایشان در زمره هیئت علمی بوده است از دیگر 
این  مطالب  در صحت  نقشی  که  است  شده  مطرح  ایرادهاي 
اثرندارد و از سوي دیگر عملکرد هر شخصی آمیخته با سهو و 
نسیان است«. متاسفانه سابقه سیاسی این فرد کاماًل مرتبط با 
موضوع این لغت نامه است و برخالف باور آقای قاضی صالحیت 
از  صدیق  محمدزاده  آقای  می برد.  سوال  زیر  را  ایشان  علمی 
است  ایران  در  پانترکیسم  پایه گذاران  و  بانیان  و  قوم گرا  افراد 
و نقش اصلی و محوری در ترویج و نشو و نمو این ایدئولوژی 
ضدانسانی و نفرت پراکنانه در ایران داشته و با تعصب و جدیت 
عجیبی طی بیش از 50 سال دشمنی تمام خود را با فرهنگ 
و زبان بومی و محلی مردم آذربایجان به منصه ظهور رسانده 
ترکی  بومی  و  غنی  فرهنگ  تا  کرده  را  خود  تالش  تمامی  و 
ادغام و مضمحل کند! مگر  اوغوزی  آذربایجانی را در فرهنگ 
غیر از این است آقای محمدزاده صدیق از سوی دیگر هم قطار 
پان ترکیست شان جناب آقای میرهدایت حصاری )درگذشته 
که خدا از سر تقصیرات او نیز بگذرد( متهم به کتاب سازی و 
جعل کتاب به نام شیخ صفی الدین اردبیلی هست؟ کسی که به 
خود اجازه می دهد کتاب جعلی به نام شیخ صفی الدین اردبیلی 
منتشر کند چگونه از سوی شما دارای تخصص علمی و اشراف 
کم نظیر خطاب می شود؟ با این حساب البد باید بابک زنجانی را 
هم به عنوان مغز اقتصادی و دارای تخصص و اشراف بی نظیر به 
ریاست بانک مرکزی گمارد؟ متاسفانه جناب آقای بیوته به بهانه 
این لغت نامه پای افراطی ترین و نژادپرست ترین پانترکیست ها 
را که سابقه اهانت به مذهب و ملیت ملت ایران را در کارنامه 
خود دارند به بیت آیت ا... سید حسن عاملی باز کرد و برخی از 
این افراد هم چون محمد رحمانی فر اکنون در رسانه های بیگانه 
مشغول تبلیغ علیه ایران اسالمی هستند و بقیه هم قطارانش 
نیز نزد شما مشغول جعل هویت اوغوزی برای آذربایجان عزیز! 

روزهای اخیر جنجالی در فضای رسانه ای به پا شد که 
در آن جریان پانترکیسم طی دو شانتاژ خبری، به 

تبلیغات ضدایرانی پرداختند.
قضیه از این قرار بود که آنان دو کلیپ تقطیع شده 
از تلویزیون را منتشر نمودند که در یکی از آنان که 
متعلق به دی ماه 1399 است آموزگاری در تدریس 
صائب  اشعار  بغدادی  فضولی  بود  گفته  تلویزیونی 
تبریزی را به ترکی ترجمه نموده و به نام خود زده 
است و از این بابت او را متخلص به فضولی یعنی 
فضول! خطاب کرده است. در کلیپ دیگر هم آموزگار 
می گوید که ترکان بیابانگرد وارد ایران شدند. توجه 
کاربران مجهول الهویه و رسانه های تجزیه طلب به این 
دو کلیپ در فضای مجازی ماه ها پس از زمان پخش 
نشان می دهد که این موج سازی اقدامی برنامه ریزی 
شده است وگرنه اگر این اعتراضات اقدامی خودجوش 
و طبیعی بود باید در زمان پخش این برنامه ها اتفاق 
می افتاد. اما چرا ناگهان در این زمان کلیپ های تقطیع 
شده مدت ها پیش را منتشر نموده اند؟ برای پاسخ 
به این پرسش کافی است نگاهی به وضعیت ترکیه 
بیندازیم!  اخیر  آذربایجان در چند روز  و جمهوری 
امین  اردیبهشت 106   4 شنبه  معادل  آوریل   24
سالگرد نسل کشی  ارمنیان بود و امسال نیز ژوزف 
بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، نسل کشی  
ارمنیان را به رسمیت شناخت و این امر برای ترکیه 
که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه است، ضربه 
سنگینی بود و کار به جایی رسید که آمریکا سفارت و 

کنسولگری های خود را در ترکیه موقتا تعطیل کرد. 
همچنین روزهای پایانی فروردین ماه پلیس ترکیه دو کولبر 
ایرانی را بازداشت و شکنجه نموده و یکی از ایشان را به شکل 
فجیعی به قتل رسانده است، که این امر در کنار نسل کشی  
ارمنیان سبب شد که نسبت به ترکیه جو منفی در ایران 
شکل بگیرد و ایرانیان بیش از پیش با چهره نژادپرست 
ترکیه آشنا شوند.  شاید بتوان گفت، پانترک های ایرانی 
که راهی برای الپوشانی این فضاحت و آبروریزی نداشتند، 
برای انحراف افکار خود و سایر ترک زبانان و ایرانیان از مسئله 
پانترکیسم  جریان  پخت  دست  که  ارمنیان  نسل کشی  
است، این جنجال را به راه انداخته  و اصطالحا دست پیش 

را گرفته اند تا طبق روال همیشه از سویی از ملت شریف 
و تساهل گرای ایران طلبکار شوند و از سوی دیگر چون 
توان پاسخگویی به دغدغه آذری ها در خصوص این جنایت 

پانترکیسم را ندارند، اذهان ایشان را منحرف  کنند.
و  فرهنگی  فعاالن  از  تعدادی  شانتاژ خبری،  این  پی  در 
سیاسی آذری نسبت به این امر واکنش نشان دادند. ناصر 
اردبیل در  اهل  همرنگ فعال فرهنگی و رسانه ای آذری 
اینستاگرام خود نوشت: بله اهانت کار ناشایستی است. آن 
هم درحق یک شاعر، ضمن آنکه فضولی شاعری گرانمایه 
است، ربطی به آذربایجان ندارد. سهل است، اشعار در مدح 
سالطین ایران ستیز و شیعه کش و آدمکش عثمانی مشهور 

است. مردم آذربایجان پیشتر از این فضولی را چندان 
را  او  مدام  قلیل  عده ای  هم  اکنون  نمی شناختند. 
بعنوان شاعری آذربایجانی قملداد می کنند. این امر 
بسیار اخیر و ناشی از تبلیغات هویت سازانه جمهوری 

باکو است.
در  نیز  ارومیه  اهل  آذری  فعال  زاده،  کداخدا  رضا 
توئیتر و اینستاگرام خود نوشت: در سال 99 یک 
معلم بی سواد در شبکه 4 یاوه ای در مورد یک شاعر 
گمنام و غیر آذربایجانی به نام فضولی گفته بود. چرا 
می گویم یاوه؟!چون فضولی از نظر زمانی متقدم بر 
صائب تبریزی بوده و طبعا نمی توانسته در کارهای 
چون  گمنام؟  می گویم  چرا  کند!  فضولی  صائب 
بدون ذره ای شک، شما در هر میدانی در شهرهای 
آذربایجان بروید و از مردم سوال کنید که فضولی 
کیست؟ در خوش بینانه ترین حالت، از هر ده نفر شاید 

سه-چهار نفر او را بشناسند!
وی که شاعری است که به سه زبان فارسی، عربی 
و ترکی شعر سروده، جریان پانترکیسم در ایران در 
سال های اخیر با تاکید بر اشعار ترکی او، تالش زیادی 
برای انتسابش به آذربایجان، سمبل سازی و هژمونی او 
در آذربایجان داشته  است. حاال در یکی دو روز اخیر، 
رسانه های پاترکیستی در برنامه ای هدفمند برای به 
حاشیه بردن مسئله نسل کشی  ارامنه، درست در 
سالروز این واقعه، شروع می کنند به نشر گسترده 
صاحب منصبان  از  توجهی  قابل  تعداد  سپس  آن. 
آذربایجانی از استاندار گرفته تا تا نماینده مجلس و... 
تحت تاثیر این فضایی که رسانه های پانترکیستی  کلید زدند 
و قومیت گرایان و افراد ساده لوح نیز بر آن دامن زدند، قرار 
می گیرند و بصورت رسمی به آن واکنش نشان میدهند تا 
جایی که رئیس شبکه 4 سیما از ترسش، بابت اتفاقی که 

مربوط به یک سال گذشته بوده عذرخواهی می کند.
واکنش سریع این صاحب منصبان آذربایجانی از دو منظر 
بسیار جالب توجه است: یکی این که گویی جامعه هدف 
مسئوالن  همین  بلکه  مردم  نه  پانترکیست،  جریان های 
کم مایه ای است که در اینگونه مواقع فرصت را برای سو 
استفاده از احساسات قومیتی توده ها مغتنم می شمارند و 

وارد گود می شوند!

دو دیگر اینکه: در همین چندماه اخیر چندین اتفاق شرم آور 
در شهرهای آذربایجان رخ داد که عموم مردم »و نه چند 
کانال مجازی قومیتگرا« را متاثر کرد؛ اما صدا از دیوار درآمد، 
از این بی مایگان در نیامد! مانند این فیلم در ارومیه و نحوه 
توهین آمیز توزیع روغن به مردم)اشاره به اسالید دوم( یا 
تا  اتفاقاتی که  اتفاق فوق در تبریز.)اسالید سوم(.  مشابه 
چندین روز خوراک شبکه های معاند برای کوبیدن نظام و 
کشور نیز بود. به نظرتان علت واکنش این قبیل سیاسیون 
به غائله فضولی و عدم واکنش نسبت به مسائل و مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور چیست؟! از نظر من 
اولی،  به  واکنش نسبت  اینست که در  آن،  از علل  یکی 
استحمار توده  در راستای اهداف سیاسی خود با کم ترین 
هزینه انجام می شود؛ اما واکنش نسبت به هتک حرمت 
مردم در صف روغن و مرغ ممکن است به بهای حذف شدن 

از سفره انقالب برایشان تمام شود!        
او در توئیت دیگر خود هم در خصوص علت این شانتاژ 
نوشت:   تا این که زمان مناسب برای پخش آن فرا می رسد: 
روزهایی که منفوری  ترکیه به دو دلیل در افکار عمومی 
مردم ایران افزایش یافته بود. دلیل اول: فرا رسیدن سالروز 
 نسل کشی ارامنه و انتشار این خبر مهم که باالخره دولت 
آمریکا نیز این جنایت تاریخی و دهشتناک تُرک ها را به 
و  افشای جنایت وحشیانه  دوم:  رسمیت شناخت.  دلیل 
هولناک  پلیس ترکیه نسبت به دو شهروند ایرانی که افکار 

عمومی ایران را نسبت به ترکیه شدیداً متاثر کرد.
در نتیجه اتاق فکر پانترکیسم فرصت را مناسب دید تا فیلم 
را منتشر و سیاسیون کم مایه و بی مایه را به بازی بگیرد و به 

گفتمان خود رسمیت نیز ببخشد.
رضا شیبانی فعال دیگر آذری اهل تبریز نیز در این خصوص 
نوشت:  فیلم مربوط به فضولی مربوط به دی ماه 99 است! اما 
در روز به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه تبلیغاتی 
گردنی  پس  اربابش  از  آمریکا  در  ترکیه  اینکه  می شود. 
می خورد اما صدایش در تبریز در می آید نشان دهنده عمق 
نفوذ پانترکیسم در رسانه های خبری و اوج تسلط این شبکه 

بر ذهن مسئولین است.
 فضولی اندیشه  ایرانشهری داشت و در قصیده انیس القلب 
که برای سلطان سلیمان عثمانی نوشته، بغداد را بخشی از 

ایران می داند:
انيس القلب کردم نام اين محبوب و می خواهم 

که هر ساعت دهم در بزم اهل فهم ، جوالنش
به دست پاکبازان امانت پيشه بسپارم

 فرستم سوی دارالعدل روم از ملک ايرانش
  دلیل تاکید ما بر  نسل کشی  ارامنه، تمامیت ارضی ایران 
است. کل ماجرای نابودسازی ارامنه، پروژه پانترکیسم برای 
رسیدن به مرزهای آذربایجان و قفقاز، تجزیه ایران و تشکیل 
کشور تخیلی توران بود. پروژه تصاحب زنگزور هم در تداوم 

همان رویاهای جنایتکارانه  و پروژه ای ضد ایرانی ست.

دست پیش را گرفتند که پس نیفتند
جنجال رسانه ای پانترک ها برای الپوشانی جنایات ترکیه

ایران در ترانه های عاشیق های آذری:

Newsخبر

سنه قوربان اؤزْوم، ایران!

دکتر محمدرضا باطنی، استاد برجستۀ زبان شناسی، روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1400، در سن 
87 سالگی درگذشت. محمدرضا باطنی سال 1313 در اصفهان متولد شد. او پس از پایان دوره 
دبیرستان به عنوان معلم در آموزش و پرورش استخدام شد. باطنی پس از دریافت دیپلم ادبی 
وارد دانشسرای عالی شد و در سال 1339 از رشته زبان و ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد. او 
در سال 1340 به انگلستان رفت و از دانشگاه لیدز فوق لیسانس زبان شناسی گرفت و با دفاع از 
رساله ای که بنا بود از آن در لندن دفاع کند، در دوره تازه تاسیس دکتری زبان شناسی دانشگاه 
تهران، در خردادماه 1346 دکتری زبان شناسی همگانی و زبان های باستانی دریافت کرد. پس از 
آن در مهرماه 1346 به عنوان استادیار زبان شناسی در گروه زبان شناسی دانشگاه تهران آغاز به کار 
کرد.  محمدرضا باطنی از سال های تدریس در دانشگاهی با مطبوعات در زمینه نگارش مقاله هایی 
درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی همکاری داشت، این همکاری پس از انقالب نیز با ماهنامه 
»آدینه« و سپس »دنیای سخن« و چند نشریه ادامه داشت. از جمله مقاله های تأثیرگذار او »اجازه 

بدهید غلط بنویسیم«، نقدی بر کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن نجفی بود. از دیگر آثار ماندگار 
این استاد زبان شناسی فرهنگ دوزبانۀ انگلیسی-فارسی است که در 1372 از سوی انتشارات 
فرهنگ معاصر به بازار نشر عرضه شد. از آثار او در حوزه زبان شناسی می توان به »توصیف 
ساختمان دستوری زبان فارسی«، »مسائل زبان شناسی نوین«، »نگاهی تازه به دستور زبان«، 
»چهار گفتار درباره زبان«، »درباره زبان«، »زبان و تفکر«، »پیرامون زبان و زبان شناسی« و ... 
اشاره کرد. از آثارش در زمینه ترجمه نیز »زبان و زبان شناسی« رابرت هال، »زبان شناسی جدید« 
مانفرد بی یرویش، »درآمدی بر فلسفه« بوخینسکی، »دانشنامه مصور«، »مغز و رفتار« فرانک 
کمپ بل، »خواب« یان اوزوالد،»ساخت و کار ذهن« بلیک مور، »انسان به روایت زیست شناسی« 
و ... هستند. فرهنگ ها نیز بخش دیگری از تالیفات او هستند. »فرهنگ معاصر پویا: اصطالحات و 
عبارات رایج فارسی )فارسی - انگلیسی(« تالیف باطنی توانست عنوان برگزیده سی و دومین دوره 

جایزه »کتاب سال جمهوری اسالمی« را در سال 93 به خود اختصاص دهد.

محمدرضا باطنی 
درگذشت

به  اردیبهشت  روز 24  در  ایرانیان  آذرمهر  ندای  مؤسسۀ 
مناسبت سالروز بزرگداشت فردوسی گفت وگویی با موضوع 
»شاهنامه و هویت ملی ایران و نسبت آذربایجان با آن« ترتیب 
داد. سجاد آیدنلو، استاد دانشگاه و محقق و مؤلف در حوزه 

شاهنامه و شاهنامه شناسی مهمان این برنامه بود . 
آیدنلو در آغاز درباره چرایی تعیین 25 اردیبهشت به عنوان روز 
بزرگداشت فردوسی توضیح داد و گفت: »حدود اواسط دهه 
هفتاد شمسی محمدجعفر یاحقی تالش های بسیاری انجام 
داد تا روزی در تقویم شمسی ما به عنوان روز بزرگداشت 
فردوسی تعیین شود. تالش های ایشان در سال 78 نتیجه داد 
و 25 اردیبهشت برای این روز انتخاب شد. دلیل انتخاب این 
روز هم آن بود که در آخرین صفحه شاهنامه در ابیاتی تاریخی 
برای اتمام شاهنامه بیان شده است. تاریخی که فردوسی در 
آن بیت ها تعیین کرده است، تاریخ 25 اسفند سال چهارصد 
هجری قمری است. اما به این دلیل که شرایط فصلی اسفندماه 
برای برگزاری برنامه ها در دانشگاه ها و اماکن دیگر مناسب 

نیست، این تاریخ را در اردیبهشت معین کرده اند.«
آذربایجان و هویت ملی

سوال دوم مجری برنامه درباره هویت ملی و نسبت آن با 
آذربایجان بود. آیدنلو درباره دیدگاه های مختلف به این مسئله 
توضیح داد و گفت: »مولفه های هویت ملی بسیارند. داشتن 
جغرافیای واحد و مشترک، تاریخ ملی و واقعی مشترک، 
دین و زیرشاخه های آن مانند مذاهب، زبان ملی و مادری، 
آداب و آیین ها و آثار فکری و ادبی جامعه برخی از معیارهای 
تعیین کننده این هویت ملی هستند. شادروان عالمه قزوینی 
در نامه ای می گوید هر ایرانی در هر درجه و طبقه ای مقداری 
از هویت ملی خود را مدیون فردوسی است. شاهنامه نیز 

داستان کشور ایران است. وقتی شاهنامه را می خوانید نام 
پس  می بینید.  شاهنامه  در  را  ایران  از شهرهای  بسیاری 
جغرافیای مشترک معیار و محور شاهنامه است. از طرف 
دیگر بخش هایی از شاهنامه مثل بخش تاریخی و اساطیری 
معیار دیگری از هویت ملی، یعنی تاریخ روایی و ملی را ایجاد 
می کند. از طرفی فردوسی با سرودن شاهنامه گنجینه ای از 
واژگان فارسی را برای فارسی زبانان حفظ کرده است. بسیاری 
از واژگان برای اولین بار در شاهنامه آمده است و بعد از آن وارد 
متون دیگر شده است. اشاره به آیین  ها، مراسم ها و حتی ادیان 
نیز در شاهنامه وجود دارد. اما اینکه آذربایجان چه نسبتی با 
شاهنامه و هویت ملی دارد، باید بگویم در سال های اخیر برخی 
از دوستان که در مطبوعات و جراید قلم می زنند، از مفهومی به 
نام »هویت طلب« و »هویت طلبی« درباره آذربایجان استفاده 
می کنند که معنی منفی دارد. در حالی که باید بدانیم بخشی 
از هویت آذربایجان و آذربایجانی ها بر اساس معیارهایی که 
گفتیم، در شاهنامه تعریف می شود. وقتی متن شاهنامه را 
می خوانیم، آذربایجان با همین موقعیت جغرافیایی امروزی، 
با نام »آذرآبادگان« در شاهنامه وجود دارد. نام بسیاری از 
مکان های آذربایجان نیز در شاهنامه آمده است. این منطقه 
پایتخت معنوی ایران است و هم از نظر داستانی و هم از منظر 
دینی دارای اهمیت بسیاری است. حتی در داستان برخی 
از شخصیت ها مانند رستم فرخزاد آذری با احترام بسیاری 
از اهالی آذربایجان یاد شده است و آن را »جای بزرگان و 
آزادگان« می خوانند. پس آن دوستانی که معتقدند شاهنامه 
هیچ ارتباطی با آذربایجان ندارد، باید این عقیده را اصالح 
کنند. حاال باید درباره توجه آذربایجانی ها به شاهنامه اشاره 
کنیم. من در کتاب »آذربایجان و شاهنامه« تعداد زیادی سند 

درباره عالقه مندی آذربایجانی ها به شاهنامه اشاره کرده ام. مثال 
شعرای آذربایجانی، مثال قطران تبریزی، حدود سی سال بعد از 
پایان سرایش شاهنامه به این متن توجه کرده اند و آن را کتابی 
باارزش می دانند. این روند تا امروز ادامه دارد. واژه هایی از زبان 
ترکی آذربایجانی به فارسی و برعکس منتقل شده است. حتی 

بسیاری از شاهنامه  پژوهان آذربایجانی هستند. «
 آیدنلو در ادامه سخنانش درباره موقعیت ترکان، آذربایجانی ها 
و تورانیان در شاهنامه توضیح داد: »اگر متون حماسی ملل 
دیگر را بررسی کنیم، متوجه می شویم که بخش هایی از 
حماسه ها در جنگ ها می گذرد و به ستایش اقوام و نکوهش 
دشمن می پردازد. ما در شاهنامه رومیان، اعراب و ترکان 
را می بینیم. این سه قوم در کنار روابط خصمانه با ایرانیان 
مناسبات تجاری و اجتماعی دارند. نکته جالب آنکه فردوسی 
در سرایش شاهنامه ویژگی های مثبت این اقوام را بیان کرده 
و برای ایجاد تعادل خصوصیات منفی ایرانیان را نیز نقل کرده 
است. این مسئله افراطی بودن فردوسی در طرفداری از یک 
قوم را رد می کند. من در کتاب »آذربایجان و شاهنامه« عرض 
کرده ام که در شاهنامه قومی به مرزهای شخصی ایران حمله 
می کنند که با دو نام »تورانیان« و »ترکان« خوانده می شوند. 
از مرزهای  ترک  اقوام  واقعی در دوره ساسانیان  تاریخ  در 
شرقی به ایران حمله می کنند. همین مسئله در تاریخ روایی 
و حماسی ما »حمله تورانیان« خوانده شده است. در واقع 
به مرور و در روند تکوین روایات حماسی و پهلوانی ایران، دو 
مفهوم متفاوت ترک از حوزه تاریخ واقعی و مفهوم تورانی از 
حوزه تاریخ روایی در هم آمیخته و یکسان نگاشته شده است. 
در نتیجه در شاهنامه و منابع دیگر تورانی مساوی شده است 
با ترک. مسئله دوم اینکه ترکان در شاهنامه از زبان ایرانیان و 

ایرنیان از زبان تورانیان نکوهش می شوند. این هم دلیل دیگری 
از تعادل فردوسی در جانبداری است. حتی این مسئله درباره 
اقوام دیگر، مانند عرب تباران در مقابل ایرانیان هم صادق است. 
نمونه ای از این مسئله را در داستان رودابه و زال می توان دید. 
نکته پایانی این موضوع آنکه در شاهنامه تورانیان یا ترکان هیچ 
ارتباطی به آذربایجانی ها ندارند. یعنی در شاهنامه کامال میان 
این دو گروه تفاوت وجود دارد و آذربایجانی ها در سپاه ایران در 

مقابل تورانیان می جنگند.«
زبان ملی، زبان مادری

سجاد آیدنلو در آخر درباره زبان مادری، زبان ملی و جایگاه این 
دو زبان توضیح داد و گفت: »یکی از مباحث روش شناسی، 
اصطالح شناسی است. کلمه »رسمی« که برای زبان فارسی 
در قانون ما به کار می رود، یک لغت قانونی و اداری است. وقتی 
از زبان ملی صحبت می کنیم، منظورمان زبانی است که مردم 
یک کشور در طول تاریخ در آن مشترک بوده اند. درباره کشور 
ما این زبان، فارسی است. یعنی هر قومی با هر گویش و زبان 
و دینی، فارسی نیز می دانسته است و آثارش را به زبان فارسی 
نوشته است. اما مسئله زبان های مادری مسئله ای جداست. 
درباره این موضوع باید بگویم که بنده با دو رویکرد در این 
حوزه مخالفم. یکی اینکه بخواهیم ارزش های زبان مادری را 
به نفع زبان فارسی از بین ببریم، دوم اینکه زبان های مادری 
را بر زبان فارسی ترجیح بدهیم. هردوی این رویکردها به یک 
اندازه بد و غلط است. من تعجب می کنم چرا عده ای یکی را 
بر دیگری ترجیح می  دهند و آن را مهم تر می داند. زبان مادری 
امروز آذربایجانی ها »ترکی آذربایجانی« است. باید توجه داشت 
عباراتی مانند »ترکی« و »ترکی آذری« و... عباراتی غلط و 
جهت گرایانه است و مخاطبان زبان ترکی آذربایجانی باید به 
این موضوع توجه کند. این را هم بگویم که تقابلی که در این 
چند سال اخیر میان زبان فارسی و زبان های مادری می بینیم، 
در گذشته وجود نداشته است و می توان گفت یک پدیده 

خصمانه و ستیزه جویانه است.«

شاهنامه و هویت ملی ایران و نسبت آذربایجان با آن



به گفتار خوب و خرد کار بند

هس

برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه وزارت امورخارجه و وزارت کشور تدبیر کنند 

باز هم ترکیه در چالدران جنایت آفرید

ماجرای تلخ کولبران و سوخت بران

نهمین شمارۀ مجلۀ مطالعات آسیای صغیر، از مجموعۀ ویژه نامه های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا 
نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه مطالعات آسیای صغیر، منتشر شد. در این شماره مقاالت »تقریرات 
درس مثنوی )5(« از محمدعلی موحد، »نگاره های شجاعت نامه به مثابۀ تاریخ مصور جنگ های ایران و عثمانی در 
قفقاز )986-993ق« از نصراهلل صالحی، »شهرانگیز در آسیای صغیر و شهرانگیز استانبول از صافی تنها شهرانگیز 
شناخته شدۀ فارسی در آن قلمرو« از مهدی رحیم پور و رقیه بایرام حقیقی و »بازتاب مهاجرت شعرا، عرفا و علمای 
خراسانی و ماوراءالنهری به آناتولی با تکیه بر امیر بخاری )در میان قرون هفتم و دهم هجری(« از روح اهلل هادی و 
سوال گونبال بوزکورت و »جستاری در »مولود« و بررسی جایگاه آن در ادبیات در آسیای صغیر« از میتات چکیجی 
و »بررسی نقش قلعه و حصار در جنگ های دولت صفوی با دولت عثمانی )940-1047ق« از سید صاحب برزین 
و ساسان طهماسبی و »حلیۀ شریفه، تجلی سیمای پیامبر اکرم در هنر خوشنویسی عثمانی« به قلم مهدی قربانی 
و »تحلیلی بر ویژگی های مفهومی و بصری نشان های دیوانی دو دولت صفوی و عثمانی« اثر فرزانه فرخ خو، نفیسه 

زمانی درج شده است.  

انتشار نهمین شمارۀ 
»مطالعات آسیای صغیر«

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 40  8 صفحه

درباره اندیشکده امریکن انترپرایز:
اندیشکده پژوهش سیاست عمومی امریکن انترپرایز 
واقع  واشنگتن  در  و  شد  تأسیس  سال 1943  در 
پدرخوانده  غالباً  را  اندیشکده  این  است.  شده 
گروه های البی نومحافظه کار در واشنگتن می خوانند. 
اندیشکده امریکن انترپرایز ثروتمندترین، بزرگ ترین، 
و بانفوذترین اندیشکده در آمریکاست. این اندیشکده 
یکی از نزدیک ترین متحدان دولت جورج بوش پسر 
این  هیئت امنای  اعضای  میان  در  می شد.  قلمداد 
اندیشکده تعداد زیادی از رئیس و رؤسای شرکت ها 
از جمله مدیران ارشد اجرایی دو غول دارویی ِمرک 
و داو کمیکال و معاون شرکت اکسون دیده می شوند. 
چند چهره برجسته دولت بوش از جمله بارزترین آنها 
دیک چنی معاون رئیس جمهور پیوندهای مستقیمی 
با اندیشکده امریکن انترپرایز دارند. همچنین پروژه 
قرن جدید آمریکایی و نشریه نومحافظه کار ویکلی 
استاندارد در محل این اندیشکده فعالیت می کنند. 
قرن  پروژه  همانند  انترپرایز  امریکن  اندیشکده 
جدید آمریکایی ترویج دهنده رسالت جنگ جورج 
بوش پسر از جمله جنگ در عراق قلمداد می شد. 
اندیشکده امریکن انترپرایز به همراه اندیشکده بنیاد 
هریتج در میان اندیشکده های آمریکایی بیش از همه 
مورد استناد قرار می گیرند. مؤسسه امریکن انترپرایز 
این  ارشد  عضو  روبین  مایکل  قلم  به  مقاله ای  در 

اندیشکده آمریکایی نوشت:
 الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان آدم مغروری 
است. شبکه تلویزیونی دولتی آی تی وی آذربایجان 
درباره  برنامه یک ساعته ای  آوریل 2021  روز 12 
گرامیداشت  در  باکو  در  جدید  موزه  یک  افتتاح 
روزه  چهل وچهار  جنگ  در  آذربایجان  پیروزی 
ناگورنوـ قره باغ پخش کرد. علی اف که هیچگاه در 
حتی  همنوعانش  برخالف  و  نکرده  ارتش خدمت 
نداشته  نیز حضور  قره باغ  ـ  ناگورنو  اول  در جنگ 
است، قبل از سخنرانی در جمع نیروهای نظامی، با 
لباس نظامی مشغول قدم زدن بود و با تجهیزات به 
غنیمت گرفته شده از ارمنستان و مجسمه های مومی 
سربازان ارمنی خودنمایی می کرد. مهم ترین بخش 
از  ساخته شده  طاق  یک  فتوحات«  »پارک  موزه 
کالهخود سربازان ارمنی است که در جنگ کشته یا 
اسیر شده اند. آنچه بر بی سلیقگی و بی مزگی چنین 
نمایشی می افزاید این است که آذربایجان همچنان 
260 نفر از اسرای جنگی و غیرنظامیان ربوده شده را 
بطور غیرقانونی در اختیار دارد و بعضی شان را شاید 

در اسارت کشته باشد.
شباهت موزه جنگ آذربایجان با بنای یادبود 

جنگ ایران و عراق
این اندیشکده می نویسد: علی اف اولین کسی نیست 

تحت تأثیر صدام قرار گرفت. او با یادآوری آن روزها 
گفته است: »به این اندیشیدم که از طریق افزایش 
تماس ها شاید بتوانیم عراقی ها را متقاعد سازیم تا به 
سمت آمریکا متمایل گردند و در نهایت رفتارشان 
را تغییر دهند.« الرنس ایگلبرگر معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا خطاب به فرستاده صدام گفته بود 
که اقدام آمریکا در محکومیت تسلیحات شیمیایی را 
جدی نگیرند. پیشینه اخیر در رابطه با گروه مینسک 
نشان می دهد که مقامات آمریکا ظاهراً نگرانی ها در 
خصوص نقض توافقات بین المللی از طرف آذربایجان 
را کم اهمیت می شمارند. در هر دو مورد، وزارت امور 
خارجه آمریکا مایل بود بدرفتاری با اقلیت ها را نادیده 
بگیرد. در پی انتشار گزارشات در خصوص استفاده 
صدام از سالح های شیمیایی ضد کردهای عراقی، 
یک دیپلمات آمریکایی در این خصوص توضیح داد: 
است  این  کنیم  اتخاذ  می خواهیم  که  »رویکردی 
که ما خواهان روابط حسنه با شما هستیم، اما این 
قبیل موارد کار را بسیار دشوار می سازند.« در همین 
حال، در شرایطی که علی اف کشتار ارمنی ها را کذب 

می خواند، آمریکا سکوت اختیار کرده است
ظرافت دیکتاتورمآبانه صدام و علی اف 

نوشت:  خود  مقاله  از  دیگری  بخش  در  نویسنده 
همچنین ظرافت دیکتاتورمآبانه مشابهی در خصوص 
دسامبر  ماه  در  می شود.  مشاهده  علی اف  و  صدام 
1985، مجله واشنگتن پست روایت حیرت آوری از 
ضیافت شامی به میزبانی نزار حمدون سفیر عراق 
با  تماس  برقراری  با هدف  که  داد  ارائه  آمریکا  در 
چهره های یهودی پرنفوذ آمریکایی و طرفدار اسرائیل 
برگزار شده بود. سفارت آذربایجان در واشنگتن نیز 
در حال حاضر به طور مرتب به دنبال جلب توجه 
مخاطبان یکسانی است. روزنامه نگاران و دیپلمات ها 

هر دو با »دیپلماسی خاویار« علی اف آشنا هستند.
صدام و علی اف هر دو به دنبال کسب افتخار از طریق 
فتوحات ارضی و در عین حال سرزنش قربانیان خود 
بودند. صدام به این می بالید که سربازان ایرانی را 
سرمی برید اما نمی گفت که این عراق بود که در قالب 
یک حمله غافلگیرانه جنگ را شروع کرد. به همین 
نحو، علی اف ارمنی ها را متجاوز می خواند، حال آنکه 
این نیروهای آذربایجان بودند که با حمایت ترکیه در 
سالروز صدمین سال حمله عثمانی ها به ارمنستان 
دست به یک حمله غافلگیرانه و چندجانبه به منطقه 
ناگورنوـ  قره باغ زدند. صدام و علی اف هر دو طرفدار 
بازستانی سرزمین های از دست رفته بودند. تا قبل 
دیپلمات های  کویت،  به  عراق  غافلگیرانه  حمله  از 
اینکه  بر  مبنی  صدام  تکراری  اظهارات  آمریکایی 
را  است  عراق  متمرد  استان های  از  یکی  کویت 
گزافه گویی می دانستند. امروز نیز وزارت امور خارجه 
آمریکا اظهارات علی اف در خصوص مالکیت بر کل 

ارمنستان را نادیده می گیرد
هشدار در خصوص صدام شدن علی اف

داد:  هشدار  پایان  در  آمریکایی  اندیشکده  این 
شباهت ها از این هم فراتر می روند. دیپلمات ها صدام 
و علی اف را جزو چهره های میانه رو سکوالر قلمداد 
می کردند، اما هر دوی آنها به دنبال بهره گیری از 
افراط گرایی اسالم گرایانه به نفع خود بودند. سال ها 
قبل از آنکه داعش زنانی که به زعم این گروه کافر 
بودند را سر بُبرد، فداییان صدام سر از تن زنانی جدا 
می کردند که از پوشیدن حجاب امتناع می کردند. 
برخوردار  از حرفه و تخصص  زنان  این  از  بسیاری 
بودند. علی اف نیز در جریان جنگ اخیر مزدوران 
وابسته به القاعده را از سوریه به آذربایجان آورد و 
شباهت های  برشمردن  فرستاد.  جنگ  میدان  به 
میان صدام و علی اف صرفاً یک فعالیت اندیشمندانه 
نیست، بلکه به مثابه یک هشدار است. وزارت امور 
خارجه آمریکا همواره راهبردهای خود در قبال دیگر 
کشورها را به بحث و گفتگو می گذارد، اما به ندرت 
بر این نکته واقف است که دیکتاتورها نیز راهبردهای 
خود را دارند و با روش های خاص خود حواس آمریکا 
را پرت می کنند و فریبش می دهند. با این حال، اگر 
مقامات آمریکایی سیاست های خود را نه متناسب 
بلکه  آذربایجان  سیاست های  ورای  واقعیت های  با 
بر اساس ظاهرسازی های مقامات این کشور تنظیم 
کنند، دنیا احتماالً شاهد یک جنگ تجاوزگرانه دیگر 
از طرف آذربایجان خواهد بود، درست همانگونه که 

صدام بیش از سه دهه قبل به کویت حمله کرد.

خبر حكايت از آن داشت كه دو شهروند ايراني توسط پليس مرزي تركيه به 
شكلي بي رحمانه شكنجه شده اند. اين خبر كه اولين بار 6 روز پس از حادثه 
و در يكم ارديبهشت  ماه، در فضاي مجازي و يك رسانه كردزبان منتشر 
شد، جزييات ماجرا را چنين عنوان مي كرد: »روز 26 فروردين سال جاري، 
دو كولبر اهل چالدران؛ در نوار مرزي ايران و تركيه و هنگام كولبري، توسط 
مرزبانان تركيه دستگير شدند و مورد آزار شديد جسمي و جنسي قرار گرفتند 
كه يكي از اين كولبران، بر اثر شكنجه هاي وحشيانه مرزبانان تركيه، جان خود 
را از دست داد و كولبر ديگر هم پس از فرار از دست نيروهاي مرزباني تركيه، 
به  دليل شدت جراحات وارده، در يكي از بيمارستان هاي شهرستان خوي 
بستري شد. پليس مرزي تركيه، اين كولبران را با چاقو و چماق مورد آزار 
جنسي و جسمي قرار داده است.« فاجعه اي دردناك كه بالفاصله موردتوجه 
افكار عمومي قرار گرفت و در ادامه روزنامه اعتماد هم در گزارشي كه چهارم 
ارديبهشت  ماه منتشر شد، به تفصيل به آنچه اتفاق افتاده، پرداخت.  در اين 
گزارش اما عالوه  بر شرح و بررسي جزييات ماجرا، پاسخ وزارت امور خارجه 
درباره رويكرد دولت جمهوري اسالمي در قبال اين جنايت را مبني بر اينكه 
»تيم هاي مرزباني دو كشور در حال بررسي اين موضوع هستند« نيز منتشر 
كرد. همچنين از گفته هاي يك منبع آگاه در استان آذربايجان غربي مبني 
بر اينكه »يادداشت اعتراضي از وزارت امور خارجه ايران به سفارت تركيه در 
تهران ارسال شد و با يادآوري معاهده 1937 امنيت منطقه سرحدي ميان 
دو  كشور پيرامون حل و فصل اختالفات مسائل مرزي، درخواست بررسي 
موضوع و مجازات عامالن اين جنايت و پيشگيري از تكرار اين گونه اقدامات 
غيرانساني صورت پذيرفت« نوشت.  اين واكنش ها اما ظاهرا براي نماينده هاي 
مناطق غرب كشور در مجلس يازدهم كافي نبود.  روح اهلل حضرت پور، نماينده 
اروميه در مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي که خودش 
نیز دارای گرایش قوم گرایانه است و مواضع پیشین او در حمایت در ترکیه 
و جریانات قوم گرا مورد اعتراض عمومی قرار گرفته در واكنش به اين اتفاق 
در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: »امروز به عنوان رييس كميته مرز 
كميسيون امنيت ملي در تماس با قوه محترم قضاييه و فرماندهي مرزباني 
كشور خواستار ارايه گزارشي كامل به كميسيون در خصوص شكنجه دو 
شهروند ايراني در مرز كشورمان با تركيه شدم. اگر معلوم شود احدي به 
شهروند ايراني تعرض كرده، بايد پاسخگو باشد.« این توئیت حضرت پور نیز 
در شبکه های اجتماعی موجب اعتراض شد چرا که حضرت پور با وجود مرگ 
یک نفر و شکنجه دردناک شهروند دیگر ایرانی موضوع را به تخلف فردی 

فروکاسته و با دیده تردید و شاید به آن پرداخته است.
همچنين جالل  محمودزاده، نماينده مهاباد در تذكري به وزراي امور خارجه و 
كشور به  دليل عدم اقدام سريع پيرامون كشته و زخمي شدن دو كولبر كرد 
توسط نيروهاي مرزباني تركيه اعتراض كرد. او با انتشار تصوير تذكر كتبي 
خود به عنوان نماينده مجلس به محمدجواد ظريف و عبدالرضا رحماني فضلي 
در حساب شخصي اش در اينستاگرام بر ضرورت اقدام سريع اين دو وزير در 
رابطه با پيگيري اين حادثه تاكيد كرد. محمودزاده در شرح اين تذكر، مدعي 
شده كه با وجود اينكه دو كولبر ايراني كرد به شكل وحشيانه و ناجوانمردانه اي 
و كشور هيچ  امور خارجه  قرار گرفته اند، »وزراي  و شكنجه  تجاوز  مورد 
واكنشي نشان نداده و حتي كاردار تركيه را نيز احضار نكرده اند.« اين نماينده 
مجلس يازدهم با طرح اين پرسش كه »چرا بايد وزراي امور خارجه و كشور 
و سازمان هاي حقوق بشري نسبت به اين حركت و اقدام قرون وسطايي و 

وحشيانه نيروهاي جنايتكار مرزباني تركيه سخني به ميان نياورند«.
علی پسر 22ساله حسن کچالنو که در جان خود را از دست داده در خصوص 
روز حادثه به خبرنگار روزنامه جام جم  گفت: »شغل اصلی پدرم قالیبافی بود 
و از طریق همین قالیبافی زندگی مان می گذشت. او تا به حال کولبری نکرده 
بود و این اولین باری بود که دست به این کار می زد. چهارشنبه شب هفته 

مساله تلخ کولبری و سوخت بری و انواع ترددهای مرزی در ایران که نشان 
از متوازن نبودن فرایند توسعه و نوعی مرکز محوری در تقسیم ثروت کشور 

دارد، همواره در دستور کار نهادهای دولتی و رسانه ها و نخبگان بوده است.
هر بار با مرگ تلخ یکی از کولبران در مناطق مرزی کردنشین غرب و شمالغرب 
و یا جنوب شرق، رسانه ها و مقامات مسئول در کشور در سطوح و ابعاد مختلف، 
اظهار تأسف می کنند، رسانه ها به سراغ دالیل این پدیده تلخ می روند و مدتی 
خبر مرگ کولبران وسوخت بران قول مقامات برای حل این مساله، افکار عمومی 
را درگیرخود کرده و سپس فراموش می شود تا فاجعه بعدی رخ دهد و این 
چرخه باطل، هنوز به حل مساله به طور ریشه ای منجر نشده است. به عنوان 
مثال رسانه ها، افکار عمومی و مقامات دیگر در مورد فرهاد و آزاد خسروی، اظهار 
نظر و گزارش منتشر نمی کنند؛ کولبرانی که در سرما یخ زدند و قربانی شدند. 
اکنون نیز در دوران همه گیری کرونا و بسته بودن مرزها، وضعیت مالی کولبران، 
بدتر از گذشته شده و آنها به سختی امرار معاش می کنند. دولت نیز سعی کرده 
با توزیع کارت هدیه و سایر اقدامات حمایتی، از آنها حمایت کند که البته مانند 
سایر اقشار مردم، این کمک ها حداقلی بوده و مساله اصلی فقر در مناطق مرزی 
را حل نخواهد کرد. دولت وظیفه دارد به همان اندازه که به مرکز و پایتخت 
رسیدگی می کند، امکانات توسعه ای و تولیدی و کارگاه های صنعتی را در مناطق 
مرزی نیز مستقر کرده و از طریق ایجاد بازارچه های مرزی، توزیع عادالنه ثروت 
را دستور کار قرار دهد. کولبری، شغل نیست و حق بر اشتغال مناسب و درآمد 
کافی کولبران نقض شده و می شود. حل این مساله نیز با نظارت و ورود جدی 
نهادهای مختلف دولتی ممکن است. اما آیا تنها دلیل پدیده تلخ کولبری، رفتار 
و ترک فعل دولت است؟ آیا برخی اقدامات مسلحانه توسط گروه های مسلح و 
عمدتاً تروریستی، در فرار سرمایه و بیکاری جوانان و سوق دادن آنها به کولبران، 

گذشته بود که پسر جوان 20 ساله ای به نام میالد صمدی با پدرم تماس 
گرفت و مدتی با هم صحبت کردند. پس از قطع کردن تلفن، پدرم گفت 
20دقیقه بیرون می روم و زود برمی گردم. وقتی پدرم داشت می رفت، به او 
گفتم شماره میالد را هم بده تا اگر نتوانستیم با گوشی تو تماس بگیریم، 
از طریق شماره میالد با تو در تماس باشیم و بدانیم کجا هستی. ساعت 
8 شب بود که میالد تماس گرفت و گفت پدرت به ترکیه رفته بود و حاال 
ترک ها او را دستگیر کرده اند. میالد زمانی که دنبال پدرم آمده بود، خانه ما 
را می شناخت و برای همین به او گفتم به در خانه ما در چالدران بیا تا با هم 
صحبت کنیم. وقتی آمد، با هم صحبت کردیم و گفت پدرت را ماموران به 
ترکیه بردند و دو سه روزه هم آزاد می شود. پدرم و بهنام برادر میالد با هم 
رفتند اما در زمان رفتن چیزی همراه شان نبود.« او ادامه می دهد: »پس از 
گذشت یک روز، میالد دوباره با من تماس گرفت و گفت کد ملی پدرت را 
می خواهم. گفتم برای چه می خواهی؟ گفت در ترکیه دوست و آشنا دارم و 
شاید بتوانم با کمک او، پدرت را آزاد کنم. کد ملی را فرستادم و 20دقیقه بعد 
دوباره میالد گفت پدرت فوت کرده است. گفتم چطور؟ گفت نمی دانم، خبر 
ندارم. پس از گذشت مدتی، دوباره تماس گرفت و گفت هنگ مرزی ... در 
چالدران پدرت را دستگیر کرده است. من هم از این خبر خوشحال شدم که 
پدرم هنوز زنده است اما متاسفانه این طور نبود و چند ساعت بعد، ماموران 
هنگ مرزی ایران جسد پدرم را در خاک ترکیه پیدا کردند. جسد پدرم را 
در جایی قرار داده بودند که ماموران ترک و ایران راحت بتوانند آن را ببینند. 
ما جسد پدرم را ندیدیم اما به گفته ماموران، پدرم به شدت شکنجه شده بود 

ولی جای گلوله ای روی بدنش نبود.«
برخی رسانه ها مدعی بودند که به پدر علی تجاوز شده است و او را با شلیک 
گلوله به قتل رسانده اند؛ ادعایی که البته علی آن را رد کرد وگفت: »این 
دروغ است. پدم یک مرد 48ساله است و چطور ممکن است با یک مرد 
میانسال این طور رفتار کنند. اصال درست و اخالقی نیست این صحبت ها 
مطرح شود.« علی در مورد سرنوشت بهنام برادر میالد گفت: »او زخمی 
شده و هنوز در بیمارستان بستری است. ما هم در ترکیه و هم در داخل 
ایران شکایت کرده ایم و منتظر جواب هستیم. ترکیه هنوز پاسخی به شکایت 
ما نداده و ایران هم منتظر واکنش این کشور در قبال این جنایت است. ما 
هنوز نمی دانیم بین میالد، پدرم و بهنام چه گذشته است و چه اتفاقی افتاد 
که پدرم کشته شد اما کلید حل این معما در دستان میالد است و تنها 
او می داند که چه اتفاقی افتاده است ولی در مورد حادثه درست توضیح 
نمی دهد.« پس از انتشار اولین خبرهای مربوط به مرگ و مجروح شدن 
دو کولبر ایرانی، رسانه های ترکیه تحقیقات خود را درباره این جنایت آغاز 
کردند و یک روزنامه نگار محلی نیز عکس هایی از بدن شکنجه شده دو کولبر 
در توییتر منتشر کرد. آن طور که اعالم شده هر دو کولبر ایرانی، در ایستگاه 
پلیس و در یکی از دهکده های مرزی، مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه با 

آب سرد قرار گرفته و با چاقو زخمی شده بودند.
این اولین بار نیست که چنین اتفاقات ناخوشایندی رخ می دهد و به گفته یک 
کولبر ایرانی، سربازان دولت ترکیه بارها کولبرانی را که از ایران به سمت ترکیه 
حرکت کرده اند، کتک زده و در مواردی حتی بارشان را هم توقیف کرده اند.

همزمان با آغاز تحقیقات در وان ترکیه که پرونده ای علیه چند مرزبان به 
اتهام شکنجه منجر به مرگ یک کولبر کرد ایرانی تشکیل شده است، سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اعالم کرد تیم های مرزبانی دو 

کشور در حال بررسی این موضوع هستند.
رفتار وحشیانه نیروهای مرزبانی ترکیه با شهروندان ایرانی طی سال های 
گذشته بارها تکرار شده و تنها مختص کسانی که به صورت مخفیانه از 
مرزها عبور کرده اند نمی شود و درباره مسافران قانونی هم اتفاق افتاده و فیلم 

فحاشی و ضرب و شتم 

نقش نداشته اند؟ حتی یکی از منابع تأمین مالی گروه های تررویستی ُکرد مانند 
پ.ک. ک و پژاک، اخاذی از کولبران، گرفتن حق گمرکی از آنها تحت عنوان 
»مالیات انقالبی« و استفاده از آنها برای قاچاق سالح است. این استفاده عموماً 
به اجبار و با ابزار تهدید صورت گرفته است. در واقع، کولبران، قربانی اخاذی 
گروه های مسلح و تروریستی مانند پژاک و پ.ک. ک و… هم هستند. اگر با آنها 
همکاری صورت نکنند، کشته می شوند، بارشان نیز مصادره انقالبی می شود! این 
گروهک ها سابقه سیاهی از اقدامات تروریستی در مناطق کردنشین و ترور افراد 
بی گناه دارند. حتی اخاذی همین گروهک ها از مناطق روستایی، کارخانه های 
کوچک و متوسط تولیدی در مناطق مرزی ایران و اقدامات مشابه، باعث فرار 
سرمایه و بیکاری جوانان و روی آوردن آنها به کولبری شده است. در واقع این 
گروهک ها مایل هستند که کردستانات ایران، عقب افتاده و توسعه نیافته باقی 
بماند، تا زمینه طرح شعارهایی قومی و جدایی طلبانه و البته جذب اعضا بهتر 
فراهم شود. گروهک های تجزیه طلب ترکی هم برای ایجاد جبهه مشترک 
با تجزیه طلبان بلوچ از سوخت بران حمایت ظاهری می کنند ولی در حوادث 
مشابه مثل در غرب کشور مانند همین حادثه چالدران و برخورد وحشیانه 
مرزبانان ترکیه سکوت می کنند یا علیه کولبران کرد تبلیغ می کنند.  بهترین 
و عینی ترین نمونه ماجرای قتل »سوران اختر شمر« است. این کولبر، توسط 
پژاک کشته شده و ماجرای تلخ او را رسانه های زیادی منتشر کردند. کولبران 
زیادی توسط گروه های تروریستی مورد اخاذی و ضرب و جرح قرار می گیرند 
و متاسفانه اگر هم کشته شوند رسانه ها کمتر به این موضوعات توجه می کنند.  
به عنوان راه حل این مشکل باید اذعان داشت که دولت وظیفه دارد زمینه 
اشتغال مرزنشینان را فراهم کند و هم زمان مانع از اخاذی و قتل کولبران توسط 
گروه های مسلح و تروریستی شود. ضمن آنکه آموزش نیروی نظامی و مرزی و 

برخورد قاطع با خاطیان، وظیفه حتمی دولت است. 

 گزارش اندیشکده آمریکایی:

آیا »الهام علی اف« صدام حسین جدید است؟

مکیه  کنعان  می کند.  برپا  را  نمایشی  چنین  که 
فرزند یک معمار معروف و یکی از متفکران برجسته 
عراقی در اثر سال 1991 با عنوان »بنای یادبود« که 
مطالعه درباره هنر عمومی در یک جامعه خودکامه 
را شامل می شود، به شرح بنای »طاق نصرت« عراق 
شمشیرهای  عنوان  با  محلی ها  نزد  که  پرداخته 
قادسیه شناخته می شود. این بنای یادبود در سال 
افتتاح  بعد  1985 سفارش داده شد و چهار سال 
شد. بنای مذکور بلندتر از طاق پیروزی پاریس است 
و متشکل است از دست هایی که از روی دست های 
صدام حسین قالب گیری شده اند و مشت هایی که 
شمشیرهای ساخته شده از سالح های سربازان عراقی 
کشته شده در جنگ را به شکل کمان نگاه داشته اند

پنج هزار کالهخود متعلق به سربازان ایرانی که در 
میدان جنگ جمع آوری شده اند، تکمیل کننده این 
بنای یادبود هستند. سخنرانی صدام در مراسم آغاز 
ساخت این بنا تفاوت چندانی با سخنرانی علی اف 
کرد:  اعالم   1985 آوریل   22 روز  صدام  نداشت. 
در  را  شاهکارها  افسانه ای ترین  »عراقی های شجاع 
دفاع از سرزمین و اعتقادات مقدس خود رقم زدند. 
ما ترتیبی داده ایم تا عراقی ها از زیر پرچم در حال 
اهتزاز خود که حافظ آن شمشیرهای سربازان عراقی 
است، عبور کنند.« علی اف به نوبه خود روز دوشنبه 
در مراسم افتتاحیه موزه اعالم کرد: »هر کسی که از 
پارک فتوحات نظامی دیدن می کند، توان نظامی ما، 
قدرت اراده ما، و نحوه سخت و دشوار دستیابی به 

پیروزی را شاهد خواهد بود.«
شباهت های موجود میان صدام و علی اف

مایکل روبین در ادامه عنوان کرد: در رابطه با اسرای 
جنگی، در زمان کشف گورهای دسته جمعی اسرای 
جنگی که به دست صدام اسیر شده بودند، من افسر 
موجود  شباهت های  بودم.  پنتاگون  در  عراق  میز 
میان صدام و علی اف را به سختی می توان انکار کرد. 
صدام سال ها قبل از آنکه به یک دشمن قسم خورده 
بدل شود، وزارت امور خارجه آمریکا را مفتون خود 
ساخت و آنها به او به چشم یک چهره میانه رو عملگرا 
می نگریستند. برای مثال، در جلسه ای در ماه آوریل 
آمریکا  خارجه  وزیر  دستیار  آترتون  آلفرد   ،1975
در امور خاور نزدیک به هنری کیسینجر وزیر امور 
خارجه گفت: »صدام شخص فوق العاده ای است... او 
یک قدرت بسیار بی رحم و ــ همانگونه که اخیراً 
به وضوح مشاهده شد ــ عملگرا و باهوش است.« 

آمریکا ارزیابی یکسانی در خصوص علی اف دارد.
در ادامه این مقاله آمده است: در سال 1983، رونالد 
ریگان رئیس جمهور آمریکا دونالد رامسفلد که در 
آن زمان یکی از وزرای دفاع سابق به شمار می رفت 
را به عراق فرستاد تا با صدام دیدار کند. رامسفلد 

اندیشکده  مایکل روبین پژوهشگر مقیم در  نویسنده:  درباره    
امریکن انترپرایز است و در آنجا بطور تخصصی در رابطه با ایران، 
مرتب  بطور  همچنین  او  می کند.  فعالیت  خاورمیانه  و  ترکیه، 
و  تروریسم،  فرهنگ،  خاورمیانه،  جنگ های  درباره  کالس هایی 
شاخ آفریقا برای پرسنل نیروهای دریایی آمریکا و یگان های نیروی 

تفنگداران دریایی برگزار می کند.
دکتر روبین از مقامات سابق پنتاگون است و در ایراِن پس از انقالب، یمن، و عراِق قبل و بعد از 
جنگ زندگی کرده است. او قبل از حوادث ۱۱ سپتامبر نیز مدتی را با طالبان گذراند. او مؤلف 
چند کتاب درباره دیپلماسی، تاریخ ایران، فرهنگ اعراب، مطالعات کردی، و سیاست ورزی شیعه 
است. دکتر روبین دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته تاریخ از دانشگاه ییل است.

Internationalبین الملل



ایرانیان برعکس ساکنان عثمانی از ناسیونالیسم قومی دور بودند و از همین روی وقتی آشوری ها به ایران آمدند به ایشان پناه دادند. هویت ایرانی نه یک 
هویت نژادی یا مذهبی، بلکه هویت فرهنگی است و به همین خاطر بود که اعراب و ترکان و مغوالن که وارد ایران شدند، همه هویت ایرانی را پذیرفته و 
ایرانی زبان شده و حکومت های خود را حکومت ایران می خواندند. از همین روست که هرگز در ایران به کسی به خاطر قومیت یا زبانش از سوی هیچ 

حکومتی، حمله یا فشاری وارد نشده است.

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

امپراتوری عثمانی از پایان سده سیزدهم میالدی آغاز 
شد و تا آغاز قرن بیستم ادامه داشت. این امپراتوری که 
در آناتولی غربی شکل گرفت، الگو و ساختاری کامال 
ایرانی داشت و چون با ممالک مسیحی بالکان همسایه 
بود، رویه ای مذهبی در پیش گرفته بود. با این حال 
با صرف نظر از رسم دوشیرمه، می توان عثمانی را 
در رفتار با گروه های مذهبی خوش رفتار به حساب 
آورد. در عثمانی قرون وسطایی، تا زمان ظهور جریان 
اتحاد اسالم به رهبری سلطان عبدالحمید، اقلیت های 
مذهبی براساس فرهنگ مداراگر ایرانی آزادی مناسک 
و اشتغال داشتند و در مناطق شهری زیر چتر امنیت 
سلطان بودند اما در مناطق روستایی بعضاً به علت 

همسایگی با عشایر چندان امنیت نداشتند.
البته شرایط شیعیان و صوفیان و علویان متفاوت بود. 
ایشان به علت تبلیغات صفویان و شورش هایی که 

دراویش بکتاشی با سبقه های شبه 
سوسیالیستی برپا می کردند و چندان 
و همیشه  نداشتند  وضعیت خوبی 
نسبت به ایشان نگاه امنیتی وجود 
داشت و هر از گاهی کشتار شده و 

به صفویان پناه می بردند.
اما در حوزه قومی و زبانی، امپراتوری 
عثمانی تا پیش از آشنایی با افکار 
مدرن غربی مبتنی بر ناسیونالیسم 
بود  آزادمنش  کامال  زبانی،  و  قومی 
و در آن تفکر قومی محلی از اعراب 
ترک،  سلطان  که  آنچنان  نداشت. 
خود  زبان  و  ندانسته  ترک  را  خود 
خطاب  عثمانلی  بلکه  ترکی،  نه  را 
صفویه،  ظهور  از  پیش  تا  می کرد. 
تمام امور امپراتوری عثمانی به زبان 
زبان  فارسی  عمال  و  بود  فارسی 
رسمی دربار عثمانی بود. آن چنان 
که یارعلی تبریزی که از کارمندان 

دستگاه دیوانساالری عثمانیان در بورسه بود، می گوید 
فقط کسانی استخدام می شوند که بتوانند چندین 
کتاب فارسی را خوانده و امتحان فارسی دهند و بر 
این زبان تسلط کامل داشته باشند و بزرگان ترک 
در کالس های خصوصی در دوره های چندین ساله 
مولوی خوانی و حافظ خوانی و سعدی خوانی شرکت 
می کردند و در این کالس ها صحبت کردن به زبانی 

جز فارسی ممنوع بوده و جریمه داشته است.

سلطان عثمانی به فارسی شعر می گفت و نام های 
همچون فرهاد پاشا و رستم پاشا و خسرو پاشا در دربار 
عثمانی به وفور یافت می شد و آرزوی سلطان عثمانی 
این بود که شهنشاه ایران خطاب شود، نه سلطان 

ترکان!
در چنین فضایی، ترک ها، عرب ها، یونانی ها، ارمنی ها، 
کردها، صرب ها، بلغارها و... در آزادی کامل فرهنگی 
و سیطره پدرانه زبان فارسی و فرهنگ ایرانی حضور 

داشتند.
رواج  و  فرانسه  انقالب  بروز  واسطه  به  مرور  به  اما 
قومیت  و  زبان  بر  مبتنی  اروپا که  در  ناسیونالیسم 
بود، افکار ایشان به ایالت روملی عثمانی هم کشیده 
شد و یونانیان و صرب ها و بلغارها مستعد استقالل 
بلغارها  و  ملت سازی شدند. شورش های صرب ها  و 
سرکوب شد اما یونانیان به رهبری اسقفان ارتدوکس 

مستقل شدند.
به زودی این افکار در میان خود ترک ها هم شایع شد 
که همان گونه که اروپاییان می گویند، ما ترک هستیم 
و زبان ما ترکی است و عثمانی، کشور ما ترک هاست.

ارمنی ها و آشوری ها نیز که شاهد استقالل یونان و 
چند دهه بعد خودمختاری و سپس 
استقالل صرب ها و بلغارها بودند، به 
فکر تقلید از هم کیشان بالکانی خود 
افتادند و در این راه حمایت روسیه 
تزاری را هم داشتند. این امر تعصب 
مذهبی و قبیله ای کردها را تحریک 
آوردن  دست  به  برای  آنان  و  کرد 
سلطان  سبز  چراغ  با  زمین،  و  مال 
به قتل و غارت آشوری ها و ارمنی ها 
پرداختند. ارمنی ها هم مجبور بودند 
در کنار دولت عثمانی به عشایر کرد 
مالیات دهند و هم مجبور بودند که 
در زمستان علیق و محل اقامت عشایر 

کرد را تامین کنند.  
اما در دهه چهل قرن نوزدهم که این 
وقایع در شرف وقوع بود، این بار شاهد 
بروز ادعاهایی نظیر ارمنی ها و صرب 
ها از طرف کردها هستیم. یک فئودال 
کرد بنام بدرخان بیگ شورش نموده 
و مدعی تشکیل کشور کردی شد. او برای متحد و 
می نامید،  کردستان  که  سرزمینی  کردن  یکدست 
دست به کشتار بزرگی از آشوری های حکاری و موصل 

و جزیره زد.
پس از سرکوب بدرخان بیگ نیز در سال 1880 شیخ 
عبیداهلل نهری، رهبر طریقت نقشبندی مدعی دولت 
کردی شد اما خود را تابع خلیفه عثمانی می شمرد. 
او برای رسیدن به هدف خود و در عین حال عدم 

او  ایران حمله کرد.  به  با سلطان عثمانی  درگیری 
در قلمرو عثمانی بارها دست به کشتار روستاییان 
ارمنی زد و در حمله به ایران هم دست به کشتار 
روستاییان مسیحی و شیعه زد. او به دنبال تشکیل 
کشور کردستان در خاک ایران بود اما شکست خورد و 
بیرون رانده شد. اما این اندیشه ناسیونالیسم قومی در 
تمام قلمرو عثمانی شایع شده بود. به زودی صرب ها 
اروپایی  دولت های  فشار  با  رومانیایی ها  و  بلغارها  و 
و  ارمنی ها  متوجه  عثمانی  دولت  و  شدند  مستقل 

آشوری ها شد. 
این وضع از سال 1878 تا 1894 میالدی موجب شد 
که ده ها هزار ارمنی به سرزمین قفقاز جنوبی و به 
ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کنند. لیکن توده انبوه 
ارمنیان حس  ماند.  باقی  ارمنی در کشورش  مردم 
می کردند که این مهاجرت مسلماً همان هدفی است 
که سیاست عثمانی دنبال می کند و آنان باید با ماندن 
و آویختن به خانه و زمین خود نقشه آنان را نقش بر 
آب کنند. نارضایی عمیقی در میان ارمنیان پیدا شد 
و موجب به وجود آمدن انجمن ها و حزب های ارمنی 
گردید که هدف و مرام همه آن ها بهبود بخشیدن به 

وضع زندگی ارمنیان ترکیه و دفاع از 
ملیت ارمنی بود. در ماه ژوئن 1890 
وقوع  به  ارزروم  در  خونینی  حادثه 
انتظامی عثمانی  پیوست. معموران 
و  بی اساس  گزارش  یک  مبنای  بر 
دروغین در کلیسای حواری ارمنی 
ارزروم برای کشف اسلحه به تجسس 
از  ارمنیان که  و تحقیق پرداختند. 
این هتک حرمت و تجاوز به مکان 
مقدسشان به خشم آمده بودند به 
رهبری یکی از مردان سرشناس خود 
به نام »هاروتیون پاسدرماجیان« در 
صدد دفاع از کلیسای خود برآمدند 
ولی نیروی مسلح ترکان همه آنان 
را درجا تیرباران کردند. در این زمان 
ارمنی ها و آشوری ها گروه های مسلح 
تشکیل داده بودند و با مهاجمان کرد 

می جنگیدند. 
عشایر  از  واحدی  عثمانی  سلطان 

مسلح کرد تشکیل داد که فقط به سلطان وفادار بودند، 
این واحد را سپاه سواران حمیدیه می نامیدند که نام 
ایشان برگرفته از نام سلطان عبدالحمید بود. واحدهای 
حمیدیه به روستاهای ارمنی نشین حمله می کردند و 
با کشتار و غارت، دختران زیبا را به اسارت می بردند. 
ارمنی  منطقه   1894 سال  در  حمیدیه  واحدهای 
نشین ساسون را اشغال کردند و دست به یک کشتار 
زدند. این کشتارها نخستین حلقه از قتل عام هایی بود 

که از سال 1894 تا 1924 میالدی به مدت 30 سال 
ادامه پیدا کرد. در این کشتار از دوازده هزار نفر ارمنی 

ساکن ساسون 3٬500 نفر کشته شدند.
به زودی حزب ترکان جوان با وعده های آزادی خواهانه 
روی کار آمد و قدرت را به دست گرفت اما کشتار 
ها ادامه پیدا کرد و اگر تا به این زمان ارمنی ها به 
جرم مسلمان نبودن و تجزیه طلبی کشتار می شدند، 
حال دقیقا به جرم ارمنی بودن و ترک نبودن کشتار 

می شدند. 
جنگ جهانی اول فرصت مناسبی را به ترکان جوان 
داد. ترکان جوان در سال 1915 میالدی طی یک 
برنامه از پیش ریخته شده، نسل کشی ارمنیان را به 
مرحله اجرا درآوردند. برنامه ای که الگویی برای آلمان 
نازی در جنگ جهانی دوم شد. نابودی ملت ارمنی 
به شکلی  )ترکان جوان(  ترکیه  توسط دولت وقت 
دقیق و محرمانه طرح ریزی و اجرا شد. در راس این 
طرح محمد طلعت پاشا وزیر کشور، اسماعیل انور 
)انور پاشا( وزیر دفاع و احمد جمال پاشا وزیر دریاداری 
ترکیه قرار داشتند و از اعضای حزب اتحاد و ترقی 
بودند. اینان برای پیشبرد هدف های خود به دولت 
آلمان وابسته شده بودند. دولت ترکیه برای اجرای این 
طرح کمیته ای سه نفره تشکیل داد که اعضای آن 
بهاءالدین شاکر، علی شکری و دکتر ناظم بودند. این 
طرح در سال های 1923–1915 در ارمنستان غربی 
که تحت اشغال امپراتوری عثمانی بود، به اجرا درآمد 
و طی آن یک و نیم میلیون از مردم بی دفاع ارمنی از 
زن و مرد و پیر و جوان قربانی شدند و حدود هشتصد 

هزار نفر دیگر در سراسر جهان پراکنده شدند
درواقع با بروز جنگ جهانی اول وضع به اوج خود 
رسید.  سرزمین ارمنی ها در مرز روسیه واقع بود 
لذا دولت عثمانی  بودند.  نیز هوادار روسیه  آنان  و 
جدا  را  مردها  اول  گرفت.  ایشان  کوچ  به  تصمیم 
کردند و به بهانه سربازی بردند. کلیه مردان ارمنی از 
15 سال تا 50 سال را که توان داشتند، به بهانه بردن 
به جبهه های نبرد به ارتش فرا خوانده شدند. در آنجا 
آن ها را خلع سالح کرده و به گردان های بیگاری در 
پشت جبهه منتقل کردند. آن ها مرد ها را بردند و 
کشتند و سپس به سروقت بقیه مردم آمده و آنان 
را آماده حرکت اجباری کردند و تمام اموال شان را 
به مناقصه گذاشته و فروختند و ایشان را که شامل 
کوهستان ها  راهی  بودند،  کودکان  و  زنان  پیران، 
کردند تا از آنجا به سوی اردوگاه های سوریه بروند. 
اما در میان راه ایشان را به عشایر کرد می سپردند تا 
با لذت قتل عام کنند و زنان و دختران زیبا روی را 
به اسارت ببرند و اموال منقول همراه ایشان را غارت 

کنند.   
به هر روی ارمنی ها و آشوری ها حذف شدند و اراضی 
ایشان  و  تقسیم شد  کردها  و  ترک ها  میان  ایشان 

سرزمین تاریخی خود را از دست دادند.
اما وضع آشوریان به مراتب بهتر بود چراکه ایشان 
همان آغاز دست به یک عقب نشینی مسلحانه زدند 
و وارد ایران شدند و به ایرانیان پناه آوردند اما به مرور 
به واسطه اروپایی ها مسلح شده و بالی جان ایرانیان 
تاوان سیاست های  ایرانیان  اینجا  در  درواقع  شدند. 
ترکان جوان را پرداختند و انتقام ایشان را پس دادند.

از  ایرانیان برعکس ساکنان عثمانی 
از  و  بودند  دور  قومی  ناسیونالیسم 
همین روی وقتی آشوری ها به ایران 
هویت  دادند.  پناه  ایشان  به  آمدند 
ایرانی نه یک هویت نژادی یا مذهبی، 
بلکه هویت فرهنگی است و به همین 
خاطر بود که اعراب و ترکان و مغوالن 
هویت  همه  شدند،  ایران  وارد  که 
ایرانی را پذیرفته و ایرانی زبان شده 
و حکومت های خود را حکومت ایران 
می خواندند. از همین روست که هرگز 
در ایران به کسی به خاطر قومیت یا 
زبانش از سوی هیچ حکومتی، حمله 

یا فشاری وارد نشده است.
امپراتوری عثمانی هم به تاثیر از ایران 
تا مدت ها به همین شکل بود، اما با 
دور شدن عثمانی ها از فرهنگ ایرانی 
و گرایش به اروپا شاهد شکل گیری 
جریان ضد بشری پانترکیسم در این 

کشور هستیم.
با پاکسازی قومی ارمنی ها، یونانی ها،  ترکیه جدید 
آشوری ها، آذری ها کردها و عرب ها و بر روی اجساد 
ملیون ها انسان شکل گرفته و حاال نیز با سیاست های 
خود در سوریه و عراق و قفقاز، همان اعمال را نسبت 
به کردها و عرب ها و ارمنی ها انجام می دهد و به خاک 
همسایگان خود چشم دوخته و درصدد تصرف خاک 

ایشان است.

تاریخ پانصد سالۀ خوزستان

  بی گمان کتاب تاریخ پانصد سالۀ خوزستان یکی از منابع کلیدی تاریخ 
آن دیار و نشان دهندۀ تأثیر و تأثُّر رویدادهای آنجا با دیگر نقاط کشور 
می باشد. هرچند که شاید نام نویسندۀ آن، احمد کسروی تبریزی، یادآور 
قضایایی چون زیاده روی های بعضاً ناامیدکننده اش در برابر هر چیزی که 
با استنباطش تراز نمی شد باشد؛ ولی نمی توان اهمّیت پژوهش هایی چون 
تاریخ مشروطۀ او که هنوز از منابع پایه و اساسی تاریخ مشروطّیت می باشد 
و مورد استناد پژوهشگران داخلی و خارجی در اندیشکده های سراسر جهان 
است یا شهریاران گمنام که نشان از ذهن بی قرار و مستعدِّ او برای پژوهش 
در زمینه های گوناگون دارد را نادیده گرفت. اگرچه همین ذهن کنجکاو و 
چند وجهی، نه تنها وی را به زیاده روی هایی دربارۀ دین و مذهب؛ همانند 
آنچه عّده ای می پندارند و عّده ای دیگر نیز با سوءاستفاده و بزرگ نمایی 
بیش از واقعّیت آن ها برای ساخت یک هیوالی بی قید و بند از او به منظور 
دروغ و بی ارزش خواندن پژوهش در موضوع زبان پیشین آَذربایجان و هموار 
ساختن راه نفوذ سیاسی در جبهۀ نرم تالش دارند؛ که به زیاده و بیراهه روی 
در تاریخ و ادبیات هم سوق داد ولی همانگونه که بیان شد بخش بزرگی از 
کارهایش تا به امروز نیز مرجع پژوهشگران زمینه های گوناگون هستند و 

تاریخ پانصد سالۀ خوزستان در این شمار است.
  چارچوب اصلی کتاب را آگاهی های گردآمده در سفر پانزده ماهۀ کسروی 
از زمستان 1302 تا بهار 1304 شمسی به خوزستان سامان داده اند که 
بنابر مقّدمۀ آن چون حوادث دیگر خوزستان را در مّدت پنج قرن دربردارد، 
تاریخ پانصد سالۀ خوزستان نام نهاده شده است. کسروی انگیزۀ گردآوردن 
دانسته های سفر و پژوهش در آن ها را دانستن تاریخ عشایر عرب خوزستان 
و اینکه از چه زمانی به آنجا آمده و از چه راهی نیرومندی یافته اند آورده 
است؛ چون در این زمان شیخ خزعلخان به نام ریاست عشایر عرب، رشتۀ 
اختیار خوزستان را در دست داشت و با دولت که دسته سپاهیانی به شوشتر 
فرستاده و می خواست در خوزستان نیروی خود را جایگزین گرداند، گفتگو 
و کشاکش می کرد که کم کم به لشکرکشی و جنگ کشید و پس از چیره 
آمدن دولت، شیخ در تهران نشیمن داده شد و آتش فتنۀ شیخ خزعل، دامن 

کسروی را هم گرفت ولی با این همه از جستجوهای تاریخی بازنیایستاد.
  کسروی پس از بازگشت به تهران در بهار 1304 با به دست آوردن نوشته 
ها و کتاب هایی که در خوزستان دسترسی نداشت همراه آگاهی های 
فراوانی که گرد آورده بود، دست به تألیف تاریخ پانصد سالۀ خوزستان زد؛ 
ولی چون معّمای دعوی مهدی گری سید محمد و دعوی خدایی پسرش 
موالعلی در کار بود که بی گشادنشان این تألیف ارزشی نداشت؛ چهارسال 
وقفه در میان افتاد. پرداختن به موضوع یاد شده که زمینه ساز گستردگی 

بیشتر پژوهش نیز شده است بر ارزش کتاب می افزاید. 
  سید محمد مشعشع به توصیف کسروی از بزرگ ترین دروغ گویان بود که 
در نیمه های سدۀ نهم هجری به دعوی مهدی گری برخاسته و با کشتار و 
خونریزی این دعوی خود را پیش برده و به خوزستان دست یافته و بنیاد 
حکومتی گزارده و پسر او موالعلی دعوی خدائی نموده است و خاندان ایشان 
تا چند سال ریاست عشایر خوزستان را داشته اند تا از ایشان به کعبیان 

رسیده، سپس نیز خاندان شیخ خزعل ریاست یافته اند. 
  کتاب تاریخ پانصد سالۀ خوزستان از آن رو بی گشودن معّمای دعوی سید 
محمد و پسرش ارزشی نداشت که سید محمد مذهب اثناعشری داشته و 
به نام این مذهب بوده که با دیگران نبرد و کشاکش می کرده و چنانکه می 
دانیم بنیاد مذهب اثنی عشری بر زنده و غایب بودن مهدی عجل پسر امام 
حسن عسکری علیه السالم است و اینکه او روزی پدید آمده، جهان را از 
داد و نیکی پر خواهد ساخت. پس از چه راهی بوده که سید محمد خود را 
مهدی خوانده و از چه راهی بوده که دوازده امامیان دعوی او را پذیرفته اند؟! 
نیز دعوی خدایی موالعلی و کارهای او که کاروان حاجیان را کشتار و تاراج 
کرد و در نجف بارگاه امیرالمؤمنین علی علیه السالم را ویرانه کرده، چوب 
محجر قبر را کسان او چون هیزم زیر اجاق سوزانیدند. این سیاهکاری ها با 
مذهب شیعه چه سازشی داشت؟! به ویژه در آن زمان که شیعیان تازه به 

ب بی اندازه داشتند.  جوش و جنبش برخاسته و تعصُّ
  با دست آمدن کتاب کالم المهدی، تار و پود معّمای دعوی مهدی گری 
سید محمد و دعوی خدایی پسرش موالعلی که به سخن کسروی بی 
گشادنشان این تألیف بدون ارزش بود همراه مطلب دیگری که از دید تاریخ 
قرن های اخیر ایران بسیار گران بهاست به دست آورده می شود. به تصریح 
کسروی، سید محمد یکی از بدعتگزاران بزرگی است که در تاریخ اسالم پیدا 
شده اند و او برای پیشرفت دعوی و حکومت خود یک رشته بدعت هایی 
پدیدآورده که نه تنها در زمان او و فرزندانش رواج گرفته اند؛ بلکه پس از 
یکی دو قرن که کهنه و ناپدید شده بوند ناگهان از جای دیگری سر برآورده 
و بار دیگر مردمان را گرفتار کرده و شورش ها و آشوب ها پدید آورده اند 
و گفتگوهایی که در قرون گذشته در ایران برخاسته؛ سراسر ایرانیان را به 
جنگ و دشمنی با یکدیگر برانگیخت و شد آنچه شد؛ همه، میوۀ بدعت های 
سید محمد بوده اند. به عبارت دیگر همان گفته ها و دعوی های این مرد 
بوده که به دست کسانی در قرن گذشته افتاده و با اندک تغییری بازگفته و 

مایۀ آن همه فتنه گردیده اند.
  کسروی در پایان مقّدمه چنین می آورد که چون داستان کعبیان و 
مشعشعیان را تا کنون کسی از ایرانیان یا شرق شناسان اروپا ننوشته، روا 
ندیده آن را چاپ نکند و بهتر دانسته این کتاب را جزو مجلۀ پیمان کرده و 
در آخر هر شماره، جزوه ای از آن چاپ نماید که چون در آخر سال یکجا 
گرد آورده شود کتاب درستی باشد. او چناچه خود می گوید، از آغاز کتاب 
تا داستان شیخ خزعل، هرچه توانسته از کتاب ها و نوشته ها جستجو کرده 
که نام هر نوشته و کتاب را نیز در پای صفحه آورده است؛ اما بخش عمدۀ 
داستان شیخ خزعل و برادرش شیخ خزعل خان را در خوزستان از زبان ها 
شنیده یا خود دیده و دانسته و چون کتابش برای ستایش یا نکوهش کسی 
نیست؛ بلکه مقصود، نگارش تاریخ و نشان دادن گذشتۀ سرزمینی است 
که پانزده ماه در آن به سر برده و از یکدسته مردمش مهربانی ها دیده، تا 
توانسته کوشیده است که گفته هایش به راستی نزدیکتر باشند و خامه اش 
را به دروغ و سخنان ستایش آمیز یا کینه انگیز نیاالید. پایان مقّدمه در چاپ 
نخست کتاب به تاریخ 1312 شمسی است ولی برای اهمّیتی که دارد تا 
کنون بارها تجدید چاپ شده است و هنوز هم منبع بسیار مهّمی به ویژه 

برای تاریخ پنج سدۀ گذشته خوزستان می باشد.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
تاریخHistoryسال چهارم  شماره 40  8 صفحه

دبیر جایزه احمد اقتداری با بیان این که احمد اقتداری دهم مرداد سال 1387 در نامه ای 
از او خواسته تا با هماهنگی خانم امید اقتداری برخی از کتاب های او را چاپ کنند و 
عواید حاصل از آن را به مصارف فرهنگی برسانند، گفت: در همین نامه نیز به جایزه 
فرهنگی احمد اقتداری اشاره شده است، که پس از دو سال از درگذشت این دانشمند، 
تمهیدات این جایزه فراهم شده تا عالوه بر زنده نگه داشتن یاد او، ظرفیت های تازه و 

جدیدی را برای مطالعات در حوزه جنوب ایران ایجاد کنیم.
وی با بیان این که این جایزه فعاًل به صورت دوساالنه برگزار می شود، ادامه داد: دوره 
نخست جایزه در سال 1402 برگزار می شود و تا آن زمان دبیرخانه دائمی این جایزه در 
شهرستان گراش و مؤسسه فرهنگی هنری هفت برکه مستقر است تا آثار پژوهشگران 
و نویسندگان را دریافت کند. رحمانیان با تاکید بر این که داوری این جایزه در سه 
شکل کتاب، پایان نامه و مقاله علمی در حوزه های تاریخ جنوب و خلیج فارس، مطالعات 

حوزه  از  منظور  افزود:  می شود،  انجام  ایران  جنوب  قلمرو  در  زبان شناسی  و  فرهنگی 
جنوب جغرافیای سه استان  بوشهر، فارس و هرمزگان در محدوده خلیج فارس است که 
در صورت استقبال و اعالم آمادگی نهادهای فرهنگی، استان های خوزستان و کرمان نیز 
به آن افزوده می شوند. فراخوان این جایزه در روز دهم اردیبهشت همزمان با روز خلیج 
فارس، در اختیار دانشجویان، نویسندگان و عالقه مندان به شناخت جنوب ایران قرار 
گرفت. احمد اقتداری از پیشگامان مطالعات خلیج فارس و جنوب ایران از سال 1334 
نخستین پژوهش های خود را منتشر کرد. احمد اقتداری پس از سال ها زندگی در تهران 
وصیت کرد او را در زادگاهش گراش فارس به خاک بسپارند. وی 27 فروردین ماه 1398 
در تهران درگذشت و پیکرش پس از تشییع در دایره المعارف بزرگ اسالمی تهران، سوم 
اردیبهشت ماه 1398، به شهر گراش منتقل شد تا طبق وصیتش در آرامگاه خاندان 

دهباشی به خاک سپرده شد.

جایزه احمد اقتداری 
ویژه مطالعات خلیج فارس

ناسیونالیسم قومی و فجایع قرن نوزدهم در عثمانی 

وع نسل کشی پایان ایرانی مآبی، شر

جعفر وثوقی

احمدرضا حسینی

 به واسطه بروز 
انقالب فرانسه و 
رواج ناسیونالیسم 
در اروپا که مبتنی 
بر زبان و قومیت 
بود، به زودی این 
افکار در میان خود 

ترک ها هم شایع شد 
که همان گونه که 

اروپاییان می گویند، 
ما ترک هستیم و 

زبان ما ترکی است 
و عثمانی، کشور ما 

ترک هاست

امپراتوری عثمانی 
هم به تاثیر از ایران 
تا مدت ها به همین 

شکل بود، اما با 
دور شدن عثمانی ها 
از فرهنگ ایرانی 
و گرایش به اروپا 
شاهد شکل گیری 
جریان ضد بشری 
پانترکیسم در این 
کشور هستیم و 
ترکیه جدید با 
پاکسازی قومی 
شکل گرفته است



اشاره: این مقاله چند سال پیش در یکی از نشریات افراطی ترک پرستی 
در ارومیه به قلم میر هدایت حصاری منتشر شده)1( از آنجایی که نقد 
علمی و عالمانه ای است مجدداً منتشر می شود جالب آنکه این کتاب 
جعلی توسط شاگردان و مریدان محمدزاده صدیق کشفی بزرگ تلقی 
شده است. در این نقد روش های تقلب و جعل توسط محمدزاده صدیق 

)دوزگون( بررسی شده است. 
اخيراً كتابي تحت عنوان »قارا مجموعه« از طرف آقاي دكتر حسين صديق 
)محمدزاده( از چاپ درآمده است كه بسيار مسأله انگيز است. عده اي از 
دوستان نيز به گمان اينكه اين همان كتاب معروف »قارا مجموعه« 
منسوب به »شيخ صفي الدين اردبيلي« است كه محمدعلي خان تربيت 
در اثر خود »دانشمندان آذربايجان« به نقل از »غريبي« به وجود آن اشاره 
نموده و افزوده است كه از اين كتاب تنها يك نسخه در خزانه پادشاهان 
صفوي بوده است.)2( لذا با شتاب زدگي تمام اين كشف به اصطالح بزرگ 

را به ايشان تبريك گفته اند.
در صورتي كه خود آقاي صديق در كتابش )ص126( به صراحت مي گويد 
كه احتماالً كتابي به اين نام از طرف شيخ صفي الدين اردبيلي نوشته 
شده، ولي به دست ما نرسيده است. بدين ترتيب صحبت از كشف كردن 

و تبريك گفتن آن كشف به اصطالح بزرگ، به هيچ وجه موردي ندارد.
من با آقاي دكتر صديق سال هاست كه آشنايي دارم. ايشان چندين كتاب 
و مجله تاكنون منتشر ساخته و مقاالت زيادي به فارسي و تركي نوشته 
است. ولي اين همه دليل نمي شود كه كتاب اخير وي در معرض نقد 
بي طرفانه قرار نگيرد. زيرا روشنگري در اين مسأله يك وظيفه به شمار 
مي آيد كه نپرداختن به آن و عدم رفع شبهه از آن، گناهي بزرگ و 
نابخشودني خواهد بود. از آنجايي كه خود او نيز به هيچ وجه مدعي كشف 
آن اثر معروف )كه مثل عنقا نامش هست و خودش نيست( نمي باشد، 
لذا قاعدتاً نبايد از اين توضيحات بي غرضانه رنجشي به دل بگيرند. زيرا 
آگاهاندن هم وطنان و پژوهشگران از اينكه اين كتاب به هيچ وجه آن اثر 

معروف شيخ صفي الدين اردبيلي نيست، امري واجب و بايسته است.
در حقيقت اين كتاب صرفاً اثري است كه خود آقاي صديق تأليف نموده و 
از چندين كتاب طريقتي كه همه آنها بارها چاپ شده اند، نقل نموده است 
و گاه گاهي 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. لذا اكنون به حكم يك وظيفه ملي به بررسي اين اثر و روشنگري 
درباره آن مي پردازيم. ابتدا قبل از پرداختن به متن كتاب، مطالبي را 
درباره خود كتاب بيان مي كنيم، تا موضوع بيشتر روشن شود. اوالً اينكه 
ايشان كتابي را كه فقط 175 صفحه دارد 2000 تومان قيمت گذاشته اند، 
يعني سه برابر قيمت واقعي آن و اين نوعي سوءاستفاده را در ذهن تداعي 
مي كند و اين شبهه را برمي انگيزد كه مؤلف با پيش بيني اينكه مردم تا 
بفهمند كه اين، آن كتاب اصل نيست، به خاطر نام آن در اندك مدتي 

خواهند خريد، لذا قيمت آن را باال گذاشته است.
دوم اينكه با آنكه خود ايشان معترفند كه اين كتاب آن اثر معروف شيخ 
صفي الدين نيست، ولي عالوه بر اينكه از ماه ها پيش در مصاحبه هايش در 
مطبوعات و در صحبت هايش در اين باره پروپاگاند )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 كه 
هر بيننده با مشاهده نام شيخ صفي الدين در باال و عنوان قارا مجموعه ي 
با خط درشت در زير آن تصور خواهد كرد كه اين اثر از شيخ صفي 
بوده و همان قارا مجموعه كذايي است و معني ديگري در ذهن متبادر 
نمي گردد. توضيح ناشر در صفحه آغازين نيز نه تنها رفع شبهه نمي كند 
بلكه متشبه نيز مي سازد. همان طور كه باز خود ايشان گفته اند كتاب 
گردآوري و نقل مطالب از كتب مختلف طريقتي است كه حتي برخي 
از آنها مانند مزّكي النفوس )ص96( و رساله كؤنول )ص126(... هيچ 
ربطي به شيخ صفي الدين ندارند، بلكه بعضي اصول طريقت اند. )آن هم 

نه طريقت صفوي(.
اكنون براي روشن شدن و شفافيت بيشتر به نقد كتاب مي پردازيم.

مطالب متن در 9 بخش )بؤلوم( تركي و يك پيش گفتار فارسي جاي 
داده شده است. مؤلف مدعي است كه عنوان »قارا مجموعه« اصطالحي 
است كه به كتب و رساالتي كه ديگران )مريدان( درباره شيخ صفي الدين 
اردبيلي نوشته اند، اطالق مي شده و به عبارت ديگر كتاب مستقلي به اين 
نام وجود نداشته است. مدعي است كه »فاخر- ايز« نويسنده ي اهل تركيه 
نيز همان نظر را داشته است؛ ولي نشاني دقيقي از صفحاتي كه چنين 
چيزي را نوشته باشد به دست نمي دهد. فاخر ايز با استفاده از منابع 
تركي موجود در كتابخانه هاي تركيه دو كتاب به نام هاي »اسكي تورك 
ادبياتيندا نظم« و »اسكي تورك ادبياتيندا نشر« تدوين نموده كه در سال 
1964 در آنكارا به چاپ رسيده است ولي در آن دو اثر چنين ادعايي 
مشاهده نمي شود از طرفي در هيچ منبع ديگري نيز چنين ادعايي ديده 
نشده است، بلكه برعكس »غريبي« و به نقل از آن محمدعلي خان تربيت 
به صراحت نوشته اند كه آن كتاب اثر شيخ صفي الدين اردبيلي است و 
يك جلد بيشتر هم موجود نبوده كه در خزانه پادشاهان صفوي نگهداري 
مي شده است. غريبي مزبور قسمتي از محتويات آن را نيز در تذكره خود 

نقل كرده است.)3(
به هر حال در صورتي كه چنين اثري وجود داشته، معلوم نيست بعد 
از آنكه سلطان سليم عثماني تبريز را مسخر شد و خزائن و كتابخانه 
سلطنتي شاه اسماعيل اول صفوي را كالً تصاحب كرده و همراه 30 يا 40 
هزار نفر از هنرمندان و صنعت گران تبريز با خود به پايتخت خود برد و 
جنگ و آشوب هايي كه در آن دوره رخ داد بر سر آن يك جلد كتاب چه 
آمد. به احتمال زياد از بين رفته و اميدي به كشف آن نبايد وجود داشته 
باشد. آقاي صديقي در صفحه 12 كتاب خود مي نويسد كه: »متوجه شدم 
كه قارا مجموعه در واقع مجموعه اي بوده كه رساالت مربوط به طريقت 

شيخ صفي، نصايح و مناقب او در آن جمع شده است«.
همچنين در صفحه 21 كتاب مي نويسد كه قارا مجموعه)ها( مؤلف خاص 
و تنهايي ندارند! در كل به كتاب هايي اطالق مي شده كه درباره يك مرشد 
جمع آوري مي شده است. در صورتي كه چنين چيزي در هيچ جا ادعا 
نشده و دور از منطق است. زيرا در اين صورت صدها كتابي را كه درباره 
طريقت صفوي نوشته شده است بايد جزو قارا مجموعه شمرده شوند نه 
كتاب خاص. حتي مينورسكي نيز مي نويسد كه شيخ صفي براي ارشاد 
پيروان خودش فرامين و دستوراتي به فارسي و تركي نوشته بود كه آن 
را قارا مجموعه مي خواندند.)4( به عبارت ديگر اين اثر دستورالعمل هاي 
طريقتي بوده، نه وصف الحال؛ چنانكه شاردن نيز به آن اشاره نموده است.

مطالبي كه در صفحات 25 تا 29 كتاب آمده است، درباره انواع نثر و 

امالي زبان تركي و غيره است كه زائد مي باشد و ربطي به موضوع كتاب 
ندارد. گفتني است آقاي صديق عليرغم دو سمينار اورتوگرافي كه در اين 
دو سال برگزار شده، هنوز هم حرف »اؤ« را مانند گذشته به صورت »ئو« 

و »هله« را به صورت »حله« مي نويسند.
آقاي صديق بدون هيچ دليل و منطقي اشعار قلي بيگ پسر قراخان 
چركس، بيگلربيگي شيروان، را كه معاصر شاه عباس دوم بوده و چهار 
قرن بعد از شيخ صفي الدين مي زيسته و نسخ ديوان او در كتابخانه هاي 
ملك، مجلس شوراي اسالمي و دانشگاه تهران موجود است، به نام اشعار 
تركي شيخ صفي در بخش دوم كتاب خود در صفحات 35 تا 41 نقل 

كرده است. در حالي كه ربطي به شيخ صفي ندارند.
جالب اينكه خود ايشان در جلد سوم مجله »يئني يول« كه در چهار 
شماره در سال 1362 منتشر نموده همان اشعار را به نام همان شاعر 
چاپ كرده و اينك همان شعرها را در اين كتاب به نام شيخ صفي نقل 

مي كند.
مسلم است كه تاكنون شعر تركي از شيخ صفي به دست ما نرسيده است. 
تنها سه بند شعر فارسي به نام شيخ صفي در كتاب دانشمندان آذربايجان 
)ص234( مشاهده شده است كه در صفحات 51 و 52 كتاب حاضر نقل 
گرديده، در صورتي كه از آن هم تنها يك بند آن به شيخ صفي منسوب 
است و دو ديگر، از آِن دو شاعر ديگر كه تخلص صفي داشته اند، مي باشد. 
يك رباعي هم در قاموس اعالم شمس الدين سامي به نام شيخ صفي آمده 

است كه مؤلف از نقل آن غفلت نموده است. آن رباعي اين است:
»هر گه كه رسي به خلوت يار اي دل

از من برسان سالم بسيار اي دل
آنگه خبر از خرابي حالم گو

زنهار اي دل هزار زنهار اي دل«)5(
رساله بويوروق )فرمايشات( نيز كه در بخش پنجم كتاب آمده است همانا 
ترجمه تركي كتاب »صفوه الصفا« اثر توكل بن اسماعيل بن حاجي 
محمد اردبيلي معروف به ابن بزاز اردبيلي است كه ترجمه حال، مكاشفات 
و مكالمات و غيره شيخ از زبان پسرش شيخ صدرالدين است نه اثر شيخ 
صفي كه بتوان آن را قارا مجموعه خواند. اين كتاب در سال 759 هجري 
قمري تأليف شده و در هندوستان و ايران به چاپ رسيده است و نقل 
قسمتي از آن به هيچ وجه نه تازگي دارد و نه ضرورت و در هيچ جا هم 

گفته نشده است كه صفوه الصفا از روي قارا مجموعه نوشته شده است.
بخش پاياني )نهم( كتاب نيز به ترجمه ي تركي صفوه الصفا اختصاص 
داده شده است. مترجم تركي اين اثر محمد كاتب نشاطي شيرازي است. 

اين بخش از نسخه موجود در كتابخانه ملك برگرفته شده است.)6(
در بخش 7 و 8 )از صفحه 95 تا 133( بخش هايي از كتاب »اسكي 
تورك ادبياتيندا نشر« اثر »فاخر- ايز«، كه در 1964 در آنكارا چاپ 
شده است، نقل گرديده است كه هر دوي آنها يعني »مزكي النفوس« و 
»رساله كؤنل« شرح اصول و باورهاي طريقت و تصوف و مطالب مربوط 
به آنهاست. ولي مؤلف براي وانمود كردن اينكه اين رساله در رابطه با 
شيخ صفي الدين است؛ جابه جا القاب شيخ را در ميان سطور آن جاي 
داده است. در صورتي كه هيچ ربطي به وي ندارد و حتي يك بار نيز شيخ 

و يا قارا مجموعه در متن اصلي نيامده است.
مثالً در بخش 7 كه رساله مزكي النفوس نام دارد، در آخر صفحه اول 
آن )صفحه96( آمده است »اي عزيز! بو طريقت فرماني شيخ صفي 
حضرتلري قدس سره العزيزين سؤزلريدير. بو طريقت عروس »مزكي 
النفوس« آدالنيز و اونو اوخو. بيلگيل شيخ حضرتلري نه بويورموشدور«؟!

در حالي كه در متن اصلي )ص70( به هيچ وجه چنين چيزي مشاهده 
نمي شود، بلكه از سوي مؤلف افزوده شده است.

در همان صفحه مؤلف چندين بار تكرار مي كند كه اين رساله جزو قارا 
مجموعه است و از زبان شيخ صفي الدين اردبيلي است. در صورتي كه 

هيچ دليلي براي اين مدعا وجود ندارد.
در صفحه 114 در اول بند سوم به جاي شيخ صافي كه شيخ ديگري 
است نام شيخ صفي الدين اردبيلي را گذاشته است در حالي كه هيچ 
دليلي وجود ندارد كه آن را تحريف نام صفي بدانيم. باز در همان صفحه 
نام صفي الدين اردبيلي را بي هيچ دليلي در پي كلمه »شيخ« اضافه 
كرده است. همچنين در صفحه 122 بند آخر، در متن اصلي فقط كلمه 
»تحقيق« نوشته شده است. مؤلف عبارت شيخ صفي حضرتلري را نيز 
از سوي خودش به آن افزوده است. بدين ترتيب مؤلف با افزودن نام 
شيخ صفي و نام قارا مجموعه در جاهاي مختلف عالوه بر اينكه رعايت 
امانت داري نكرده است، خواسته است كه تعلق رساله را به شيخ صفي و 

در نتيجه به قارا مجموعه القا نمايد.
در صفحه 126 رساله ي كؤنول )كه در اصل رساله ابدال قايغوز سوز است( 

)7( را چنين آغاز مي كند:
»شيخ صفي الدين اردبيلي آيدير.« در صورتي كه در متن اصلي چنين 
چيزي مشاهده نمي شود. از همه جالب تر اينكه در صفحه 127 در بند 

ماقبل آخر مي نويسد: »قارا مجموعه« يي الينه آل اؤخو!؟
در حالي كه در متن اصلي چنين چيزي وجود ندارد و اين خالف شرط 

امانت است.
همچنين در صفحه 130 در سطر آخر به جاي »بو قيغوسوز ايتدي« 
از سوي مؤلف جمله ي »شيخ صفي الدين اردبيلي حضرتلري آيتدي« 
جايگزين شده است. بعد از آن هم كلمه »افندي« كه در متن اصلي 
آمده است در اينجا حذف شده است. چون كه افندي را نمي توان به شيخ 

صفي الدين نسبت داد.
را  مطالب  اين  )صفحه33(  رساله  همين  آخر  در  اينكه  جالب تر  باز 
مي بينيم: »سلطان شيخ صفي الدين اردبيلي قدس سره سؤزلري بويوردو 
بويوروق بويوردو... بولمادي«!؟ در صورتي كه در متن اصلي چنين چيزي 

وجود ندارد.
به هر حال با توجه به محدوديت فضاي روزنامه از بحث بيشتر صرف نظر 
مي نماييم و مجدداً يادآور مي شويم كه اين كتاب همان طور كه مؤلف 
خود نيز اذعان داشته به هيچ وجه قارا مجموعه ي شيخ صفي الدين اردبيلي 
نيست. قارا مجموعه اثر خود شيخ صفي بوده كه براي ارشاد مريدانش 
نوشته نه سروده ها و مناقب مريدان درباره او. اين مختصر برحسب وظيفه 
براي رفع شبهه نوشته شد تا همه چيز روشن و شفاف باشد و بي جهت 
اخالل و تداخل در ادبيات زبانمان پيش نيايد. اميد است كه رنجشي در 

كار نباشد و خادمان فرهنگمان مؤيد و منصور باشند.
نويد آذربايجان، شنبه 19آبان 1380سال چهارم شماره 196

دانشمندان آذربايجان، محمدعليخان تربيت، تبريز، 1314 ،ص234
در همانجا

مينورسكي نام ديگر اين كتاب را قارا جامعه سرالصوفيه خوانده است.
اين رباعي در كتاب )اشيك من فرق الغاله في العربي(، اثر حامد الصراف، 

بغداد، 1954 آمده است.
اين اثر خطي تحت شماره 4586 در كتابخانه ملي نگهداري مي شود.

در اصل »قايغوز سوز آبدال« رساله كونول

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
ادبیاتliteratureسال چهارم  شماره 40  8 صفحه

جاعل پانترک

پروین اعتصامی که نام اصلی او »رخشنده » 
است در بیست و پنجم اسفند 1285 هجری 
با  کودکی  در  شد،  متولد  تبریز  در  شمسی 
مردی  که  پدرش  آمد.  تهران  به  اش  خانواده 
بزرگ بود در زندگی او نقش مهمی داشت، و 
هنگامی که متوجه استعداد دخترش شد، به 

پروین در زمینه سرایش شعر کمک کرد.
الملک از  یوسف اعتصامی معروف به اعتصام 
بود. وی  ایران  بنام  دانشمندان  و  نویسندگان 
بنا کرد، مدتی  تبریز  را در  اولین »چاپخانه« 
هم نماینده ی مجلس بود. اعتصام الملک مدیر 
مجله بنام »بهار« بود که اولین اشعار پروین در 
همین مجله منتشر شد، ثمره ازدواج اعتصام 

الملک، چهار پسر و یک دختر است.
“شروع تحصیالت و سرودن شعر”

پروین از کودکی با مطالعه آشنا شد. خانواده او 
اهل مطالعه بود و وی مطالب علمی و فرهنگی 
گوهای  و  گفت  الی  البه  از  را  ادبی  ویژه  به 
دیوان  به  سالگی  یازده  در  یافت  درمی  آنان 
ناصرخسرو،  مولوی،  نظامی،  فردوسی،  اشعار 
از شاعران  انوری، فرخی که همه  منوچهری، 
بزرگ و نام آور زبان فارسی به شمار می آیند، 
آشنا بود و از همان کودکی پدرش در زمینه 
وزن و شیوه های یادگیری آن با او تمرین می 
کرد. گاهی شعری از شاعران قدیم به او می 
داد تا بر اساس آن، شعر دیگری بسراید یا وزن 
آن را تغییر دهد، و یا قافیه های نو برایش پیدا 
کند، همین تمرین ها و تالشها زمینه ای شد 
که با ترتیب قرارگیری کلمات و استفاده از آنها 

آشنا شود و در سرودن شعر تجربه بیاندوزد.
با دنیای شعر و شاعری آشنا  هر کس کمی 
باشد، با خواندن این بیت ها به توانائی او در 
آن سن و سال پی می برد برخی از زیباترین 
یعنی  نوجوانی،  دوران  به  مربوط  شعرهایش 
یازده تا چهارده سالگی او می باشد، شعر » ای 

مرغک » او در 12 سالگی سروده شده است:
ای ُمرغک ُخرد، ز آشیانه

پرواز کن و پریدن آموز
تا کی حرکات کودکانه؟

در باغ و چمن چمیدن آموز
رام تو نمی شود زمانه

رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز
مندیش که دام هست یا نه
بر مردم چشم، دیدن آموز
شو روز به فکر آب و دانه
هنگام شب آرمیدن آموز

با خواندن این اشعار می توان دختر دوازده ساله 
ای را مجسم کرد که اسباب بازی اش » کتاب« 
از همان نوجوانی هر روز  است ؛ دختری که 
در دستان کوچکش، دیوان قطوری از شاعری 
کهن دیده می شود، که اشعار آن را می خواند 

و در سینه نگه می دارد.
شعر » گوهر و سنگ » را نیز در 12 سالگی 

سروده است.
شاعران و دانشمندانی مانند استاد علی اکبر 
اقبال  عباس  بهار،  الشعرای  ملک  دهخدا، 
از  تقوی  اهلل  نصر  و  نفیسی  سعید  آشتیانی، 
دوستان پدر پروین بودند، و بعضی از آنها در 
می  جمع  او  خانه  در  هفته  روزهای  از  یکی 

شدند، و در زمینه های مختلف ادبی بحث و 
گفتگو می کردند. هر بار که پروین شعری می 
خواند، آنها با عالقه به آن گوش می دادند و او 

را تشویق می کردند.
“ ادامه تحصیالت”

شد،  التحصیل  فارغ  سالگی،   18 در  پروین، 
او در تمام دوران تحصیلی، یکی از شاگردان 
به  ورود  از  پیش  البته  بود.  مدرسه  ممتاز 
مدرسه، معلومات زیادی داشت، او به دانستن 
همه مسائل عالقه داشت و سعی می کرد، در 
حد توان خود از همه چیز آگاهی پیدا کند. 
قدر  آن  انگلیسی  زبان  زمینه  در  او  مطالعات 
پیگیر و مستمر بود که می توانست کتابها و 
داستانهای مختلفی را به زبان اصلی ) انگلیسی 
( بخواند. مهارت او در این زبان به حدی رسید 
ادبیات  خودش  قبلی  مدرسه  در  سال   2 که 

فارسی و انگلیسی تدریس کرد.
“سخنرانی در جشن فارغ التحصیلی”

مهمتر از همه این ها، نکته ای است که از میان 
اشعارش فهمیده می شود. پروین، با آن همه 
شعری که سروده، در دیوانی با پنج هزار بیت، 
فقط یک یا دو جا از خودش حرف زده و درباره 
خودش شعر سروده و این نشان دهنده فروتنی 

و اخالق شایسته اوست.
“نخستین چاپ دیوان اشعار”

پیش از ازدواج، پدرش با چاپ مجموعه اشعار 
او مخالف بود و این کار را با توجه به اوضاع و 
فرهنگ آن روزگار، درست نمی دانست. او فکر 
می کرد که دیگران ممکن است چاپ شدن 
اشعار یک دوشیزه را، راهی برای یافتن شوهر 

به حساب آورند!
اما پس از ازدواج پروین و جدائی او از شوهرش، 
به این کار رضایت داد. نخستین مجموعه شعر 
از  پیش  تا  او  که  بود  اشعاری  حاوی  پروین، 
30 سالگی سروده بود و بیش از صد و پنجاه 
قصیده، قطعه، غزل و مثنوی را شامل می شد.

به  کردند،  او  اشعار  از  فراوانی  استقبال  مردم 
گونه ای که دیوان او در مدتی کوتاه پس از 
چاپ، دست به دست میان مردم می چرخید 
و بسیاری باور نمی کردند که آنها را یک زن 
سروده است، استادان معروف آن زمان، مانند 
دهخدا و عالمهء قزوینی، هر کدام مقاله هایی 
را  هنرش  و  شعر  و  نوشتند  او  اشعار  درباره 

ستودند.
“ کتابداری”

دانشسرای  کتابخانه  کتابدار  مدتی  پروین 
عالی تهران )دانشگاه تربیت معلم کنونی( بود. 
از  بسیاری  که  محجوب  و  ساکت  کتابداری 
مراجعه کنندگان به کتابخانه نمی دانستند او 
همان شاعر بزرگ است. پس از چاپ دیوانش 

وزارت فرهنگ نیز از او تقدیر کرد.
“ دعوت دربار و مدال درجه سه”

و  دانشمندان  دولت،  که  است  رسم  معموال 
برگزاری مراسمی  را طی  ادب  و  بزرگان علم 
خاص، مورد ستایش و احترام قرار می دهد. 
در چنین مراسمی وزیر یا مقامی باالتر، مدالی 
را که نشانه سپاس، احترام و قدردانی دولت 
نظر  مورد  فرد  فرهنگی  و  علمی  خدمات  از 
اهدا می کند، وزارت فرهنگ در  او  به  است، 

سال 1315 مدال درجه سه لیاقت را به پروین 
اعتصامی اهدا کرد ولی او این مدال را قبول 

نکرد.
گفته شده که حتی پیشنهاد رضا خان را که 
از او برای ورود به دربار و تدریس به ملکه و 
ولیعهد وقت دعوت کرده بود، نپذیرفت، روحیه 
و اعتقادات پروین به گونه ای بود که به خود 
حاضر  هایی  مکان  چنین  در  داد  نمی  اجازه 
تنهایی و سکوت  او ترجیح می داد در  شود. 

شخصی اش به مطالعه بپردازد.
و  ستمگران  درباره  سالگی   15 در  که  او 
ثروتمندان به سرودن شعر پرداخته، چگونه می 
تواند به محیط اشرافی دربار قدم بگذارد و در 

خدمت آنها باشد ؟
و  خالق  شعوری  دارای  آماده،  انسانی  که  او 
همواره درگیر در مسائل اجتماعی بود به این 

نشان ها و دعوت ها فریفته نمی شد.
مذمت  در  پروین  اشعار  از  یکی  جا  این  در 

اغنیای ستمگر را می خوانیم :
برزگری پند به فرزند داد، کای پسر

این پیشه پس از من تو راست
مدت ما جمله به محنت گذشت

نوبت خون خوردن و رنج شماست
.…

هر چه کنی نخست همان بدروی
کار بد و نیک، چو کوه و صداست

.…
گفت چنین، کای پدر نیک رای

صاعقه ی ما ستم اغنیاست
پیشه آنان، همه آرام و خواب

قسمت ما، درد و غم و ابتالست
ما فقرا، از همه بیگانه ایم

مرد غنی، با همه کس آشناست
خوابگه آن را که سمور و خزست

کی غم سرمای زمستان ماست
تیره دالن را چه غم از تیرگیست
بی خبران را چه خبر از خداست
“ دوران بیماری و مرگ پروین”

پروین اعتصامی، پس از کسب افتخارات فراوان 
ابوالفتح   – برادرش  که  زمانی  در  درست  و 
اعتصامی - دیوانش را برای چاپ دوم آن حاضر 
می کرد، ناگهان در روز سوم فروردین 1320 
را  اش  بیماری  او،  معالج  پزشک  بستری شد 
او  مداوای  در  اما  بود،  داده  تشخیص  حصبه 
کوتاهی کرد و متاسفانه زمان درمان او گذشت 
و شبی حال او بسیار بد شد و در بستر مرگ 

افتاد.
پزشک  فروردین 1320  شانزدهم  شب  نیمه 
خانوادگی اش را چندین بار به بالین او خواندند 
اش  خانه  در  به  ای  آماده  کالسکه  حتی  و 
فرستادند، ولی او نیامد و …. پروین در آغوش 

مادرش چشم از جهان فرو بست.
پیکر پاک او را در آرامگاه خانوادگی اش در شهر 
قم و کنار مزار پدرش در جوار خانم حضرت 
معصومه )س( به خاک سپردند. پس از مرگش 
قطعه شعری از او یافتند که معلوم نیست در 
چه زمانی برای سنگ مزار خود سروده بود. این 
قطعه را بر سنگ مزارش نقش کردند، آنچنانکه 
یاد و خاطره اش در دل مردم نقش بسته است.

اداره کل هنری فرهنگستان هنر، نسخه ای نفیس از شاهنامه را در پایگاه الکترونیکی مجموعه نسخه شناسی و 
نسخه پژوهی هنری به نمایش گذاشت. نسخه ای از کتاب شاهنامه فردوسی با عنوان »شاهنامه ِمن کالم حکیم 
فردوسی علیه الرحمه والمغفره« که در کتابخانه دولتی برلین نگهداری می شود، در ماه محرم سال 1002ق به خط 

نستعلیق »یوسف بن حسین بن یوسف کاتب جهرمی« کتابت شده و دارای 809 برِگ 19سطری است.
این نسخه نفیس در دوره صفویه در مکتب شیراز فراهم آمده و 31 نگاره بی نظیر دارد که نگارگران آن نامشخص اند. 
نسخه با سرلوحه ای دوگانه، ُمذهب به نقوش تزیینی گل با قلم های زر، الجورد، قرمز و صورتی شروع می شود. در یکی 
از چهار کتیبه موجود در این سرلوحه، این بیت شعر که با لعاب سفید کتابت شده، به چشم می خورد: »این همه طول 
و عرض و حشمت و جاه / قطره ای از نوال رحمت اوست«. عناوین ابیات نسخه در کتیبه های چهارگوش ُمذهب با 
حاشیه سیاه در پس زمینه طالیی رنگ کتابت شده است. نسخه مجدول است و رکابه نیز دارد. متن با ُمرّکب مشکی، 
و سرفصل ها با رنگ سفید کتابت شده است. عالقه مندان می توانند برای مشاهده نمایشگاهی از تمامی برگ های این 

نسخه نفیس و اطالعات کامل نسخه شناسی آن به پایگاه اطالع رسانی فرهنگستان هنر مراجعه کنند.

 بازدید مجازی
از شاهنامۀ شیرازی

پروین اعتصامی شاخص ترین شاعر زن زبان و ادبیات فارسی؛

خ ادب   اختر چر
وین است پر

میرهدایت حصاری

چگونه برای آذربایجان تاریخ می سازند



 میرزا علی معجز 
شبستری،شاعرو منتقد صریح 

الهجه واپس گرایی و روشنفکر 
ایرانی است. دیوان معجز را 

بایستی خواند. او روشنفکر زمانه 
خود بود. ایران دوستی تمام 

عیار و با دیوانی که می توان آن 
را از گنجینه های ادبیات ترکی 

آذربایجانی به شمار آورد. 
شاعران ترکی سرای ایرانی 

اسلوب شعری شاد روان معجز 
را الگوی خود قرار دهند و البته 

دیوان آذربایجانی اش را به 
فارسی بر گردانند

 میرزا علی معجز شبستری،شاعر و منتقد صریح الهجه واپس گرایی و روشنفکر ایرانی است. معجز را می توان در شمار 
روشنفکران اصیلی به حساب آورد که دل در سودای عظمت و پیشرفت ایران داشتند و از بی خبری و بی سوادی و واپس 
گرایی جامعه ایرانی دوره قاجاری دل آزرده بودند.آنچه از معجز باقی مانده دیوان اشعاری است به زبانهای ترکی اصیل 

آذربایجانی و فارسی و چند نامه و البته غالب اشعار بازمانده از او به ترکی نغز آذربایجانی است.

ادامه از همین صفحه

مادر که ندانست وطن چیست؛ عجم چیست
اطفال چه دانند که از آل کیان اند

 میرزا علی معجز شبستری،شاعر و منتقد صریح الهجه 
واپس گرایی و روشنفکر ایرانی است. معجز را می توان 
در شمار روشنفکران اصیلی به حساب آورد که دل در 
سودای عظمت و پیشرفت ایران داشتند و از بی خبری 
و بی سوادی و واپس گرایی جامعه ایرانی دوره قاجاری 
دل آزرده بودند.آنچه از معجز باقی مانده دیوان اشعاری 
است به زبانهای ترکی اصیل آذربایجانی و فارسی و 
چند نامه و البته غالب اشعار بازمانده از او به ترکی 
نغز آذربایجانی است و غالبا نقد هایی گزنده بر واپس 
گرایی.میرزاعلی معجز شبستری از پیشگامان زنده 
داشت حقوق مدنی زنان ایرانی است. او در اشعار خود 
تساوی حقوق اجتماعی و قانونی زنان را خواستار است 
و در اشعارش بنا به موانعی که در جامعه آنروز برای 
ذکر نام زنان وجود داشته همسر خود خانم تکذبان را 
تمثیلی از زن آذربایجانی-ایرانی بحساب آورده و شعر 

گفته است.
تکذین جهلی اولماسا زائل اوغلی اولماز تمدنه مایل 
...گر نادانی تکذبان از بین نرود، فرزندش تمایلی به 
پیشرفت نخواهد داشت. معجز باورمند بود که مادران 
دانا و فهمیده و باسواد قادر به تربیت صحیح فرزندان 
خود هستند.اشعار این شاعر غالبامربوط به نکوهش و 
هجو و انتقاد ازاوضاع اجتماعی دوران حیاتش است. 
دورانی که ره آورد حاکمیت سلسله قاجار بر ایران بود.

او در اشعار خود به خرافات و نادانی و تحریفات و 
بدعت های ناشایست دینی تاخته و انسانها را به سوی 
روشنایی و نور دانش و تمدن برای ترقی دادن کشور 
فرا می خواند.و از بیان واقعیات باکی بدل راه نمی دهد 
به همین جهت نیز مغضوب متحجرین و واپس گرایان 
و اشاعه دهندگان خرافات در قالب تفسیرهای غلط 
از احکام دین در شبستر واقع می شود. و چندین بار 
مجبور می شود دیار و کاشانه اش شبستر -گونیی را 

ترک کند.
یک بار سعی داشته شعر ترکی اش را به شاه قاجاری 
عرضه کند. اما در این کار مورد عتاب قرار می گیرد. 
ظاهرا شعر معجز حاوی نکاتی پیرامون نقد سیاست 
های فرهنگی-آموزشی قاجاریان بوده است، معجز 

پیرامون این مساله چنین می سراید:
دیلیم تورکو//سوزوم ساده// اوزوم صهبایه دلداده // 
منیم تک شاعیرین البت، اوالر آشفته بازاری // دونن 
شعریله بیر نامه// آپاردیم شاه ایرانه // دئدی ترکی 
نمی دانم // مرا تو بچه پنداری!؟ // اوزو ترک اغلو ترک 
// امما دئییر بیر کان جهالتدیر! // خدایا موضمحل قیل 

تخت دن // بو آل قاجاری !
برای  ای  مدرسه  بنیاد  خواست  در  معجز  ظاهرا 
دختران داشته و مورد بی مهری شاه قاجاریه قرار 
را  قاجاری  اضمحالل  آرزوی  چنین  که  گیرد  می 
می کند. معجز ایراندوستی تمام عیار و روشنفکر 
بزرگان  ارجداشت  بود.  متجدد  طلبی  مشروطه  و 
فرهنگ و ادب ایرانی و شاهنامه فردوسی و اشاره 
به ریشه های غنی تاریخ و فرهنگ ایرانی در سراسر 
دیوان ترکی معجز تبلوری ژرف دارد....در شعر زیبای 
قلم ،اوج این تکاپوی ایرانی گری معجز به روشنی 

اشکار است و چنین سروده است.
 نویسندۀ سرگذشت جهان

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
سفیرکبیر انوشیروان

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
قلم حکم فرمادی هر عصرده
قلم اهلین اگلشدیره ر قصرده

عزیز ایلین یوسفی مصرده
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

او در رستمی راکب رخش ائدن
اودر هیکل نادری نقش ائدن

شه عباسه نام نکو بخش ائدن
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

 یازار گونده مینلرجه فرمان سخت

ایه ر باش اونا صاحب تاج و تخت
سپهدار و سردار و ساالر بخت

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
قلم یازدی چون قتل فرمانینی
اوروس چارینین توکدیلرقانینی
ائدن خلع هم تورک سلطانینی

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
قلمدن سؤال ایله سن ممده لی

نچون تختدن دوشدی اولدی دلی
سبب کیمدی؟ سویلر به صوت جلی

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
ائده نمز دیک عالمده سیر و سفر

قلم ائتمه سیدی بیزی با خبر
نگارندۀ نقشۀ بحر و بر

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
اگر اولماسیدی جهاندا مداد

کیم ایلردی خیام و سعدینی یاد
سخندان شیرین زمان بالد

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
اگر اولماسیدی جهاندا قلم
دییلمزدی دنیاده نام عجم

علمدار فردوسی محترم
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

   ئولوب شیخ محمود جنت مکان
قالیب "گلشن راز" اوندان نشان

اونی شهرۀ شهر ائدن دوستان
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

اجل باغالییب صابرین گوزلرین
قویوب یالقیز اوغالنالرین قیزالرین

دیری ساخلیان "هوپ هوپون" سوزلرین
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

دئدیم چون هانی حافظ دهر شوم
نولوب شمس عطار، مالی روم

دئدی: نیلیسن ایندی بحر العلوم
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

گوروب خسروی هاتفی گورکن
بیچیب لعلیله، صائبه هم کفن

بوشاعرلرین نامین احیا ائدن
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

جهان قالدی یاران نه خاقانیه
نه ابن یمینه، نه قاآنیه

او که دل چویرمز بودیوانه یه
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

گئدیب دهردن عرفی و انوری
وئریب جان هم او جامی وجوهری

بو گون اونالرین وارث اکبری
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

 

جهاندا اگر اولمییدی مداد
سنائینی آیا کیم ایلردی یاد

باباطهره یاور خوش نهاد
قلمدر قلم بارک اهلل قلم

اسیر ایلییب ایرجی روزگار
نظامینی، خواجوئینی بیقرار

او که ئولمز هرگز، یاشار بیشمار
قلمدر قلم بارک اهلل قلم
دئدیم آغلیا آغلیا ای قلم

هانی سبزواری، هانی محتشم
دئدی: معجز الساعه حی االمم

قلمدر قلم بارک اهلل قلم
معجز بی وطنان را نکوهش می کند و در ستایش از 

ایراندوستی می گوید:
وطن محبتی اولسایدی اهل ایراندا

او شانلی قصری یخیلمازدی شاه کسرانین !
معجز از خونریزی های جنگ جهانگیر اول بیزار است 
و پادشاه پروس و عثمانی ها را به دلیل ادامه جنگ 
مورد انتقاد قرار می دهد.معجز که از قاجاریه بیزار 
است در سال 1302،سخت پشتیبان جمهوری در 

ایران می شود و پیرامونش چنین می سراید:
ساقیا بیر باده ویر ابنای جمهوریته

تشنه دیر اهل وطن صهبای جمهوریته
قدر زر معجز شناسد ،قدر گوهر گوهری
اولماز هر کس مشتری کاالی جمهوریته

جمهوری به سامان نمی رسد و در سال 1304 معجز 
منتقد همیشگی قاجاریه،سخت پشتیبان عزل قاجاریه 

از سلطنت است و چنین می سرایدو با عباراتی ویژه 
تنومندی احمد شاه را مورد نکوهش قرار می دهد

آل قاجاری فلک سالسا ایاقدان جانا
گوره سن ملت گنه یوخالر ،یا یوخ.

دیگروم شاه عجم احمد بی غصه و غم
مرض سلله دچار اولسا آریخالر ،یا یوخ !!!

و در شعر خالص شدیم و یا خالص اولدیق می گوید:
فلک بیر تاج ایله بیر تخت ویر مشدی کیومرثه

او تاج و تخته اولدی نامزد آل قجر آخر
یوز ایل قان آغالدی ملت ولی آهسته آهسته
توکندی قلب ایونده صبر اوجالدی ناله لر آخر

وطنده قالمادی بیر یر که ویران ایتمسن قاجار
خالص اولدی وطن اهل وطن معجز....بحمد اهلل

او تختی باده ویردی پادشاه بی هنر آخر !!!
بنیاد  که  خود  آرزوی  به  سالها  از  پس  معجز 
با  مدرسه ای دخترانه در شبستر است می رسد و 
دکتر  آذربایجان  وقت  فرهنگ  رییس  پشتیبانی 
محسنی و پشتیبانی مالی برخی از تجار و مردم 
در سال 1309 خورشیدی این مدرسه بازگشایی 
و معجز در جلسه افتتاح مدرسه دخترانه این گونه 

می سراید.
خوش اوالر سیزین دیارین گل و الله و هزاری

او هزار و الله زارین نغماتی بی نهایت
او طرف گوزه للرینین گوزی، قاشی دلربادر

حرکاتی جانفزاهم، سکناتی بینهایت
وئریر ال اله قیز اوغالن دانیشار، گولر، ایچرمی

چالینار کمانچا و نی، ائدر استماع الف بی
لب یاری یار ئوپنده دییه ر عرش و فرش اوخی
سه وه رم عموغلی من ده او حیانی بی نهایت

بیزیم ئولکه ده ولکن گولوب اویناماق دانیشماق
قدغندی تار چالماق و کمانچانی ائشیتماق

دفه سیللی وورماق اولماز و گناهدر می ایچماق
ولی باشا وورماغین وار حسناتی بینهایت
یوزینه بیزیم گوزللر سالی بیر نقاب قالین

میکروسکوپیله باخسان گوره بیلمه سن جمالین
بیری گر آچا جمالین توپوره ر اونا مالعین

داما تیر ساالندا سویلر صلواتی بینهایت
آغا چیخدی منبر اوسته نئجه گور چیخیر ئوزوندن

دانیشیر غروریله باخ، نئجه اود چیخیر گوزوندن
ائله قیشقیریر که منبر تیتیریر اونین سوزوندن

بویورور بو سوزلرین وار صلواتی بینهایت
اوخویوب یازان خانمالر یازار عاشقینه نامه

او که یازدی نامه دینن گئده جک اسیر شامه
وئره هر کس ای جماعت قزینین الینه خامه
اولی روز حشر او شخصین حسراتی بینهایت

دئدی دوشدی چون نفسدن او جناب اشرف الناس
من ایاقه دوردوم اوندا دئدیم: ای گروه نسناس

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 40  8 صفحه

محمدباقر بهشتی با بیان اینکه درخواست شهرهای شیراز و مشهد برای کسب عنوان 
»شهر جهانی ادبیات« از سوی یونسکو رد شده است، کسب این عنوان را حق تبریز 
دانست.  این عضو شورای اسالمی شهر تبریز با اشاره به پیشینه غنی ادبیات در تبریز 
و وجود چهره های شاخص ادبی در استان، گفت: در حال حاضر برای شهر تبریز یک 
فرصت به وجود آمده است و ما فقط خردادماه را فرصت داریم تا با جمع بندی های 
الزم در کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه از این فرصت به وجود آمده استفاده 
کنیم. طی صحبت های انجام شده با معاون دبیرکل یونسکو در ایران، این نهاد از 
ثبت تبریز به عنوان شهر جهانی ادبیات استقبال کرده است و با توجه به اینکه قبال 
تمام مدارک و مستندات به یونسکو ارسال شده، تنها امضای شهردار برای انعقاد 

توافقنامه کافی است.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تبریز افزود: در صورت قطعی شدن 

کسب این عنوان برای تبریز، باید یک دفتر دائمی برای آن در تبریز دایر شود.
وی با اشاره به مزایای فرهنگی و گردشگری کسب عنوان شهر جهانی ادبیات برای 

تبریز یکی از ثمرات آن را افزایش گردشگری فرهنگی عنوان کرد.
گفتنی است تبریز یکی از مراکز اصلی زبان و ادبیات فارسی در طول تاریخ بوده و 
بیش از 400 شاعر، عارف و رجال نامی ایران از 800 سال پیش به ترتیب از حکیم 
اسدی طوسی تا استاد شهریار، یکی پس از دیگری در مقبره الشعرای تبریز به خاک 
سپرده شده اند. خاقانی شروانی و حکیم اسدی طوسی و کمال خجندی و قطران 
تبریزی و استاد شهریار از شاخص ترین  چهره های مدفون در مقبره الشعرا هستند.

قدیمی ترین اشاره به این گورستان در کتاب نزهةالقلوب تألیف حمداهلل مستوفی در 
سال 740 هجری می باشد؛ همچنین در »تاریخ گزیده مستوفی« تألیف 730 هجری 

نیز به مقبرةالشعرا اشاره شده است.

 ثبت تبریز به عنوان 
»شهر جهانی ادبیات« 

اطفال چه دانند که از آل کیان اند
معجز شبستری شاعری ایران دوست و اندیشمند؛

علی عجمی

literatureادبیات

دییین او گوبک یازانه قلمین اوجون یاواش باس
گوبگینی اینجیدیرسن عوراتی بینهایت

بیلیرم نه در خیالی حضراتین ای محبان
دییسیز که خدمت ایلر بیزه کبله مال قربان

یازالرسا ناف نسوان چوخاالر نفوس ایران
وطنه اوالر اوالرین خدماتی بینهایت

فقط ای حاجی داداشالر چون ائدیر نظاره فالچی
کلم لطیف نافه کیریخیر بیچاره فالچی

قلمی وورار دواته چیخادار دوباره فالچی
طرفینه وار بو کارین زحماتی بینهایت

اوال گر سوادی یاران مشهدی تکذبانین
قاباغیندا عورت آچماز گوبگین فالن آغانین

او تکذبان محرم گوبگین یازاندا قانون
ائدر حفظ آبروی حضرات بینهایت

دیوان معجز شبستری، جلد اول، صفحه 077
  

بو ایل چوخ باللر ویروب ال اله
ملخ، درد اسهال و هم زلزله

تمام اولدی ظن ائتمه یین وار هله
صغیر و کبیر امتحانالر گینه

خسیسلر کسیب جوتدیغین دوره سین
کومورچی دییر وئر گوره ک کوزه سین

آالنالر ساتانالر اوجالدیر سه سین
دییر بیر بیره پیس یامانالر گینه

قوروب مجلس اگلشیب خان کیمی
نه خان بلکه حضرت سلیمان کیمی

باخون گورنه سام و نریمان کیمی
بورور بوغالرین قومسیانالر گینه

شفیقان منه یار وانصر در
طرفدار تخریب بازار در

کولونگه سالیب دسته بیعار در
وورون باشه ای آغلیانالر گینه
چکرلر خریطه خیابان ایچون

خیابان نه الزم مسلمان ایچون
بیر آز پی ویرون خلقه درمان ایچون
که قیش گلدی چاتالر دابانالر گینه

وئرین سیز منه بیر عدد کله قند
وئریم منده بیر مژدۀ دلپسند

او مژده بو در ایتدی قدین بلند
مبارز طلب قهرمانالر گینه
دئدیم بارها من معارضلره

قاالر روسیه لیق فقط سیزلره
ائدر لر بنا مدرسه قیزالرا

 گلر شوقه بیر گون جوانالر گینه
سوزوم اولدی سبز آچدیالر مدرسه
بنات گونئی وئردیلر سه س سه سه

گوزیله گوروب الپ یقین ایلسه
خوروزالر چیخار دامدا بانالر گینه
علی بگدی بو خیر ایشین رهبری
خصوصا او "ایرانی"، "جعفری"

اونوتما مدیر هنرپروری
قلم یاز گوره ک وار قاالنالر گینه

مدد خرج لطف ائتدی تجارمز
ایگیرمی تومن، اون تومن، اولدی یوز

ترقی طلب فرقه دن راضییز
یورولمازال ایشلرله اونالر گینه

الهی به حق شه معجزه
دوباره یوز ایل عمر وئر معجزه

گئجه گوندوز اشعار یازسین سیزه
اوخونسین او خوش داستانالر گینه

و اما گویا مخالفت واپس گرایان با معجز تمامی ندارد..در سال 
را ترک و سرانجام در سال 1313 در شاهرود  1312 شبستر 
جان به جان آفرین تسلیم می کند.شعر معجر ،حکایت تلخ و 
شیرین نقد واپس گرایی ،دفاع از ضعفا و محرومان و نقد زورگویان 
و استبداد است و در بیان حالش گویی از هیچ نیرویی واهمه 
ندارد. معجز شعر فارسی هم کم ندارد. اگر چه دیوانش غالبا به 
ویژگی  از  تعارف  بدون  و  تیز  قلم  است.  ناب  آذربایجانی  ترکی 
های همیشگی اشعار معجز است. در یکی از اشعار فارسی معجز 
)قسمت آخر جلد سوم کلیات اشعار معجز( به مبارزه با بیسوادی 
حامعه و مخصوصا زنان پرداخته شده. و البته عشق به ایران و 

وطن در این شعر نمود کامل یافته:
 تا مادر اطفال نخوانند و ندانند

اطفال چنین مادر خر؛ خر بچگانند
بر مؤمنه فرضست نبی گفت تعلٌم

گر مؤمنه زن نیست بگویید کیانند
فرق تو و حیوان به علمست و کتابت

آنان که نه از اهل سوادند خرانند
روحی که علیل است کند خسته بدن را
اطفال چو جسمند و زنان روح و روانند

آبادی هر مملکت از دانش زنهاست
چه بر پسران تربیت آموز زنانند

مادر که ندانست وطن چیست؛ عجم چیست
اطفال چه دانند که از آل کیان اند

بایست بخوانند تواریخ عجم را
تا حب وطن در دل ایشان بنشانند

با اینهمه اوهام به شهراه ترقی
این قافله تا حشر؛ رسیدن نتوانند
ایرانی بیچاره سر از خواب جهالت
بردار که صبح آمد و یاران نگرانند

برخواست موانع دیگر اندیشه مکن هیچ
غوالن همه در بند سلیمان زمانند

یکره گذری کن بسوی گلشن احرار
بین معجز و بلبل چه خوش آهنگ و نوایند

 دیوان معجز را بایستی خواند. چه به ترکی آذربایجانی و چه اشعار 
فارسی اش.او روشنفکر زمانه خود بود. ایران دوستی تمام عیار و با 
دیوانی که می توان آن را از گنجینه های ادبیات ترکی آذربایجانی 
به شمار آورد. بایسته است شاعران ترکی سرای ایرانی اسلوب شعری 
شاد روان معجز را الگوی خود قرار دهند و البته دیوان آذربایجانی 

اش را به فارسی بر گردانند.



هفت

 اندیشه شیخ محمد خیابانی در چه فضایی شکل 
گرفت و  نسبت او با روحانیت مبارز چیست؟

شیخ محمد خیابانی تحصیالت علوم دینیه داشت و در 
خانواده ای روحانی رشد و نمو کرد. با خانواده مهمی از 
روحانیت تاثیرگذار تبریز یعنی خامنه ای ها هم وصلت 
کرد و شاید جالب باشد که بدانید، شیخ محمد شوهر 
عمه مقام معظم رهبری است. با توجه به مسائلی که 
همیشه در تبریز و آذربایجان از زمان صفویه و به ویژه 
در مابعدقاجاریه مطرح بوده، علمای ظلم ستیز و حاضر 
در صحنه همیشه در این منطقه حضور داشتند. البته 
می توانیم علما را به دو دسته تقسیم کنیم: گروهی 
بودند که خط قرمزشان به خطر افتادن اسالم و دین 
بود و تنها در این صورت وارد صحنه و مسائل می شدند 
اما گروهی مانند امثال شیخ محمد خیابانی قدری 
فعال تر در این عرصه ها حضور داشتند. حضور شیخ 
محمد خیابانی در مجلس شورای ملی به عنوان وکیل 
آذربایجان، نشانگر آن است که یک روحانی آگاه به 
زمانه خودش بود. بعد از مداخالت بیگانه و مباحثی 
مانند التیماتوم سخنرانی کرد و موضع محکمی گرفت 
و یک حرکت ضدبیگانه را در تهران آغاز کرد. شیخ 
محمد خیابانی در چنین جایگاهی قرار داشت. از ائمه 
جماعات تبریز بود و تحصیالت علوم دینیه داشت. او 
سعی می کرد که در سطح ملی، آگاهی گسترده ای 
درباره مسائل کالن و ملی ایجاد کند که رگه های این 
تالش را به خوبی می توانیم در مطالب روزنامه تجدد او 

مشاهده کنیم.
اندیشه های  با  چگونه  خیابانی  محمد  شیخ    
جدید آشنا شد؟ آیا تجددخواهی و تاسیس حزب 
اندیشه و  از نشانه های غربگرایی در  دموکرات، 

عمل او نیست؟
خانواده شیخ محمد خیابانی از یک طرف خانواده ای 
دستی  تجارت  در  هم  طرف  یک  از  و  بود  علمائی 
داشتند و در قفقاز و عثمانی تجارت می کردند. این 
رفت و آمدها باعث شده بود که برخی از مباحث و 
دیدگاه های جدید در فضای عمومی تبریز و از جمله 
فعالیت های شیخ محمد خیابانی موثر واقع شود. در 
این میان، دموکرات ها جمعی بودند که تحت تاثیر این 

عقاید جدید قرار داشتند و با این اندیشه می خواستند 
با استبداد مقابله کنند.

  پس یعنی دموکراتها پیش از نهضت خیابانی و 
تاسیس حزب وجود داشتند.

بعد از جنگ های ایران و روس سرخوردگی بزرگی 
از این شکست ها ایجاد شده بود و هرکس به دنبال 
آن  طی  که  می گشت  روس ها  از  شکست  چرایی 
سیطره  در  مردم مان  و  کشور  از  مهمی  بخش های 
بیگانه قرار گرفتند. بحث دموکرات ها بیشتر مربوط به 
زمان مشروطیت می شود. اگر بخواهیم جریانات این 
دوره را بررسی کنیم یک جریان سوسیال دموکرات 
در  و  بودند  متاثر  قفقاز  ناحیه  از  که  داشت  وجود 
حرکات سوسیالیستی که بعدا در روسیه رخ داد حضور 
داشتند. این ها خواستار حرکت های انقالبی خشن و 
بدون مالحظه بودند. بخشی از لطماتی که به انقالب 
مشروطه وارد شد و آن را به انحراف کشاند از جانب 
همین سوسیال دموکرات ها بود که از قفقاز آمده بودند 
و بدون مالحظه شرایط ایران می خواستند با اقدامات 
پیروزی  به  را  مشروطه  انقالب  انقالبی  و  قهرآمیز 
برسانند. اما امثال شیخ محمد خیابانی با حرکت های 
قهرآمیز به این شکل توافق چندانی نداشتند و حتی 
اگر حرکت هایی می کند و آزادیستان را ایجاد می کند، 
توجه عمده اش به تنویر افکار عمومی و روشن کردن 
اذهان مردم با سخنرانی های زیادی که خودش در تبریز 
بیان می کرد و در روزنامه تجدد هم منتشر می شد بود. 
شیخ محمد خیابانی به کار فرهنگی و آگاهی بحشی 
در جامعه اعتقاد داشت که تنها در صورت وجود این 
آگاهی می توان اهداف مورد نظر خود را مستقر کرد. او 
معتقد بود که ایران را باید ایرانی اداره کند، در زمانی 
که در میان رجال وابسته به شوروی یا انگلیس سخت 
بود که رجال ایران دوست را در هیات حاکمه مشاهده 
کرد بنابراین تالش و حرکت او بیشتر به این سمت 
سوق پیدا می کرد که با آگاهی سازی و تنویر افکار 

عمومی پایه های دموکراسی را مستحکم کند.
  پس شبهه غرب گرایی درباره شیخ محمد را 

شما قبول ندارید؟
که  گفتارهایی  و  خیابانی  محمد  شیخ  دیدگاه های 

از او باقی مانده نشان می دهد که به هویت ملی و 
ذاتا یک  دارد.  تاکید  اسالمی  انسجام  و  همبستگی 
با  روحانیت  یعنی  باشد.  نمی تواند غرب گرا  روحانی 
اصول غربی مانند سکوالریسم متضاد است. ممکن 
است در بین کسانی که همراه او بودند و در قیام هم 
شرکت داشتند عناصر غرب گرا هم حضور داشته باشند 
ولی خود او را نمی توانیم به غرب گرایی و سکوالریسم 

وصف کنیم.
بودن  تجزیه طلب  مثل  ادعاهایی  درباره   
تشکیل  اساسا  اینکه  و  خیابانی  محمد  شیخ 
»آزادیستان« از سوی او برنامه ای برای ایجاد یک 
واحد مستقل و تجزیه آذربایجان از کشور بوده 

چه نظری دارید؟
ما باید شرایط آن زمان را خوب درک کنیم. در چنان 
شرایطی، همزمان سوسیال دموکرات های محمد امین 
رسول زاده در حرکتی جعل تاریخ کردند و نام تاریخی 
آذربایجان را که از قدیم برای آن منطقه از خاک ایران 
گذاشته شده بود، رندانه و با اهداف کامال سیاسی بر 
قسمت دیگری گذاشتند که هیچ گاه این نام را نداشت. 
آران در  و  قفقاز جنوبی  فرهنگی،  لحاظ  از  هرچند 
قلمرو فرهنگ و هویت ایرانی و آذربایجان است اما 
این نام گذاری، عملی جعلی و یک طراحی برای اهداف 
سیاسی بود. به همین مناسبت، شیخ محمد خیابانی 
در واکنش به این نام گذاری، نام آذربایجان را آزادیستان 
گذاشت تا این تبلیغات رسول زاده و دارودسته اش را 
خنثی کند. ضمن اینکه شیخ محمد خیابانی یک 
عنصر ملی گرا و وطن دوست بود. در این رابطه مثال به 
سختی در برابر عثمانی ها موضع گیری کرد و با تبلیغات 
پان ترکیستی که در تبریز رواج یافته بود مقابله کرد. 
نامگذاری آذربایجان برای منطقه آران، خالی از نظر 
نبود و شیخ  اندیشه های پان ترکیستی  عثمانی ها و 
محمد خیابانی در مقابله با این جریان آزادیستان را 
مطرح کرد. در واقع اقدام او واکنشی به ادعاهای این 
گروه و تالش برای تشکیل جمهوری آذربایجان بود. 
زبان روزنامه تجدد شیخ محمد خیابانی فارسی بود و او 

بر ملیت تاکید بسیاری داشت.
 آیا حزب دموکرات خیابانی با فرقه دموکرات 
پیشه وری که بعدها اقدامات ضدملی انجام دادند 
نسبتی دارد یا آن ها صرفا از نام خیابانی و نهضت 

او بهره برداری می کردند؟
هیچ نسبتی ندارد. تشکیالت خیابانی برخاسته از 
جامعه تبریز بود ولی فرقه پیشه وری با دستور استالین 
و برای شرایط خاصی ایجاد شد. نحوه رفتار و عملکرد 
فرقه دموکرات پیشه وری با حزب دموکرات خیابانی، 
زمین تا آسمان متفاوت است. شیوه هایی که محمد 
خیابانی اتخاذ می کرد شیوه هایی مردمی و انسانی بود 
اما فرقه دموکرات چون باید اهداف خاصی را محقق 
می کرد، قتل عام های زیادی را انجام داد و با سبوعیت 
جنایت های زیادی را در آذربایجان مرتکب شد. البته 
فرقه دموکرات پیشه وری، با سوء استفاده از موقعیت و 

خوش نامی شیخ محمد خیابانی انجام شد.
 سرنوشت شیخ محمد خیابانی و قیامش 

چه شد؟
میرزا  مثل  شخصیت هایی  ما،  بحث  دوره  در 
کوچک خان جنگلی، رئیس علی دلواری، محمدتقی 
خان پسیان و خود شیخ محمد خیابانی یا آیت اهلل 
الری، در عرصه کشور برای  احیای هویت ایرانی و 
حفظ ایران در برابر توطئه های بیگانگان را فعالیت 
می کردند. مثال آیت اهلل الری اولین حکومت اسالمی را 
در منطقه خود اجرا کرد یا میرزا کوچک خان جنگلی 
تالش کرد که آرمان های عدالت خواهانه ای که از جمله 
در انقالب مشروطه مطرح شده بود ولی مغفول مانده 
بود را محقق کند. شیخ محمد خیابانی بسیار تالش 
شود  مرتبط  جنگلی  کوچک خان  میرزا  با  که  کرد 
که متاسفانه محقق نشد. خواست همه این ها حفظ 
استقالل ایران بود و هر کدام مسوولیت این امر را 
به دوش خود احساس می کرد. قیام و مقاومت شیخ 
محمد خیابانی 6 ماه طول کشید. شیوه اقدام او عمدتا 
کار فرهنگی و آگاهی بخشی بود. اگر بخواهیم مقایسه 
کنیم، امام خمینی هم در جریان نهضت خود با اقدامات 
مسلحانه و پیشروی با ترور موافق نبود. در هر صورت، 
سرانجام مخبرالسلطنه هدایت پس از آمدن به تبریز، با 
دسیسه نهضت را سرکوب کرد و شیخ محمد خیابانی 
در منزل خود توسط قزاق ها به قتل رسید و نهضت 

هم سرکوب شد.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 40  8 صفحه

جنبش شیخ محمد خیابانی در گفت وگو با رحیم نیکبخت پژوهشگر تاریخ؛

خیابانی یک عنصر ملی گرا و وطن دوست بود

با ارسال 183 اثر به دوساالنه حسین منزوی مهلت ارسال آثار تا 15 خرداد تمدید شد. نخستین دوساالنه غزل به نام 
حسین منزوی در سه بخش کتاب مجموعه غزل چاپ شده از ابتدای سال 96 تا 98، بخش دوم مربوط به تک اثر و 
بخش سوم در بخش پژوهش شامل پایان نامه و کتاب در حوزه نقد و بررسی غزل این شاعر فقید در حال برگزاری 
است. طبق فراخوان اولیه مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 31 اردیبهشت ماه تعیین شده بود. با پایان مهلت ارسال 
آثار به علت درخواستی که عالقه مندان داشت، این زمان تا دو هفته دیگر یعنی )15 خردادماه( تمدید شد. استقبال 
از برگزاری این جشنواره مطلوب بوده و از 28 استان به این جشنواره شعر ارسال شده است. طبق آمار بیشترین آثار 
از تهران به دبیرخانه واصل شده است. تا مدت زمان اعالم شده در بخش کتاب فارسی 31 اثر و کتاب ترکی یک اثر 
به دبیرخانه رسید و همچنین در بخش شعر فارسی 132 اثر و در بخش شعر ترکی نیز 7 اثر به دبیرخانه رسید. به 
دلیل استقبال خوب شرکت کنندگان از بخش پژوهشی جشنواره تا 31 اردیبهشت ماه 12 اثر در بخش پژوهشی به 
دبیرخانه واصل شد. در مجموع 183 اثر در سه بخش کتاب، شعر و پژوهشی به دبیرخانه ارسال شده است. بیشترین 

آثار از استان های تهران، زنجان، اصفهان، گیالن، قم و خراسان رضوی ارسال شده است.

نخستین دوساالنه
حسین منزوی 

تیغ عربی بر گلوی خلیج فارس

معماری بومی شهرهای حاشیه خلیج فارس ایران، در طی سالیان دراز و 
هم ساز با شرایط آب و هوایی، بستر، فرهنگ، اجتماع و مذهب به وجود 
آمده و تکامل یافته است که نشان دهنده پایداری معماری این منطقه بوده 
و پاسخگوی نیازهای فرد و جامعه است. با برسی دقیق معماری و شهرسازی 
بومی هر منطقه می توان در راستای توسعه پایدار آن منطقه قدم برداشت و 

برنامه ریزی کرد.
معماری بومی شهرهای ایرانی حاشیه خلیج فارس منحصر به این منطقه 
است و این در حالی هست که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سعی 
دارند تجربیات ایرانی معماری این حوزه را با نام معماری عرب در محافل 
معماری جهان معرفی کنند. لذا حفظ، توسعه و ترویج معماری بومی-ایرانی 
خلیج فارس بسیار ضروری است. هر کشوری برای ایجاد غرور ملی و عزت 
ملی نیاز به رجوع به تاریخ و فرهنگ گذشته خود دارد که در این میان 
بسیاری از کشورهای نوپا به تاریخ و فرهنگ دیگر کشورها دستبرد می زنند. 
البته دستبرد زدن به تاریخ و فرهنگ کشورهای دیگر کار آسانی نیست اما 
از آنجا که مسئولین کشور ما در خواب  به سر می برند دستبرد زدن به 
تاریخ و فرهنگ ایران برای کشورهای همسایه مان آسان شده است! به لحاظ 
موقعیت ویژه جغرافیایی خلیج فارس که در بین شرق و غرب قرار گرفته، 
همواره یکی از مهم ترین راه های دریایی جهان به لحاظ اقتصادی و به لحاظ 
انتقال فرهنگ های گوناگون بوده است. پاسداشت خلیج فارس صرفا با نام 
گذاری یک روز به نام خلیج فارس کافی نیست بلکه نیازمند برنامه های عملی 
در حوزه گردشگری، معماری و شناسایی ظرفیت های متنوع این کرانه با 
مشارکت مردم بومی است که عالوه بر تقویت هویت ملی خلیج فارس باعث 

شکوفایی اقتصادی آن نیز می شود. 
معماری حاشیه خلیج فارس: شکل گیری، تکامل، تخریب و سرقت

منطقه ساحلی جنوب ایران به طول تقریبی 1480 کیلومتر در مجاورت 
دو دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد و تنگه هرمز در هشت کیلومتری 
بندر عباس حدفاصل بین این دو دریا است. قسمت اعظم مناطق ساحلی 
خشک، بایر و کم آب هستند. رطوبتی که از دریا بلند شده و در آسمان این 
منطقه ظاهر می شود، کمتر به صورت باران فرو می ریزد.  به دلیل تبخیر 
زیاد در این مناطق آب های روان کمتر دیده می شود و رودخانه های آن غالبا 
کم آب، موقتی و شور هستند. اقلیم شهرهای منطقه حاشیه خلیج فارس 
دارای تابستان های بسیارگرم و رطوبتی زیاد و دائمی در تمام فصول است و 
اختالف دمای شب و روز اندک است. در تجزیه و تحلیل معماری این اقلیم 
که خطه ساحلی جنوب ایران را شامل می شود، بایستی بیان کرد که معماری 
این منطقه حلقه اتصال دو نوع معماری درون گرای منطقه گرم و خشک و 
معماری برون گرای منطقه معتدل و مرطوب است چرا که داری ویژگی های 

معماری درون گرا و برون گرا به صورت توامان  است.
در میات شهر های حاشیه خلیج فارس، شهر بوشهر با بافت بندری ویژه در 
مرکز حاشیه خلیج فارس با معماری و شهرسازی منحصر به فردش در مقام 

یک اثر هنری قرار دارد. نخست 
مکتب  سپس  و  فارس  خلیج 
گیری  در شکل  ایرانی  معماری 
اند.  داشته  تاثیر  این شهر  بافت 
در ادامه ارزش های بافت تاریخی 
بوشهر و دیگر شهرهای ساحلی 
نزدیک آن به کشورهای حاشیه 
محله  خصوص  به  فارس  خلیج 
است.  رفته  دبی  در  البستکیه 
و  فارس  خلیج  یافتن  اهمیت 
رونق تجارت دریایی آن در زمان 
قاجار، دولت ایران را بر آن داشت 
تا واحد اداری مستقلی موسوم به 
فارس«  خلیج  بنادر  »حکمرانی 
تاسیس نماید. در آن دوره برخی 
و  نمایندگی  بوشهر  در  دولت ها 
کنسولگری داشتند، تجار بزرگ 
فعالیت انجام می دادند و به عنوان 
تبادل  برای  ایران  دروازه جنوبی 

افکار و مناسبات فرهنگی بوده است.
بادگیر یکی از مهم ترین نمادهای معماری ایرانی است که متناسب با شرایط 
آب وهوایی هر قسمت از مناطق گرم و خشک ایران فرم های مختلف یک 
طرفه، چهار طرفه و گاهی هشت طرفه است. هم چنین ارتفاع آن در مناطق 
مختلف متفاوت است. بادگیر با ایجاد کوران هوا در بناها باعث خنک شدن 
فضا می شده است. در بادگیرهای مناطق کویری ایران حوضی برای ایجاد 
رطوبت در هوای بادگیر در زیر آن قرار داشته است اما در بادگیرهای جنوب 

ایران در حاشیه خلیج فارس به دلیل رطوبت هوا این حوض وجود ندارد.
این عنصر سالهاست که با فخر و شکوه بر فراز بام های بسیاری از شهرها 
خودنمایی می کند. با وجود این که برترین و زیباترین سازه های بادگیر 
نظیر بادگیر اعظم بازار کرمان و بلندترین بادگیر جهان که در باغ دولت 
آباد یزد است، در ایران است کشورهای حاشیه خلیج سعی در به یغما 
بردن این سمبل را دارند. در حالی که بادگیرها درحاشیه خلیج فارس 
ایران در آستانه نابودی اند و یا گه گاهی به صورت نادر مرمت می شوند اما 
اماراتی ها از بادگیر طالیی رونمایی می کنند و از آن به عنوان معماری اصیل 
خود یاد می کنند و در مسابقات معماری که هر ساله برپا می کنند بادگیر 
ایرانی را به عنوان نماد معماری دبی نشان می دهند. شاید اعراب معماری 
بومی خود را داشته  و راهکارهایی برای خنک کردن هوا به کار می برده اند 
اما آنچه که به عنوان بادگیر طالیی رونمایی کرده اند، بادگیر پشت بام های 
یزد و کرمان در ایران است! حتی مسئوالن شهری دبی در منطقه ای 
نزدیک به برج العرب با هزینه ای زیاد، هتلی را ساخته اند که بر بام آن از 
فرم بادگیر به شکلی نمادین استفاده شده است اگر چه این حرکت دبی 
تقلید به شمار می رود اما با این کار توانسته در رشد گردشگری و اعتالی 

هویت خود گام بردارد.
نام محله ای در شهر تاریخی دبی که از نقاط تاریخی و گردشگری این شهر 
است، "البستکیه" می باشد. در واقع بنای این محله توسط ایرانیان مهاجر از 
شهرستان بستک هرمزگان که در آن زمان یکی از والیات ایالت فارس بود، 
ساخته شده است. بستکی ها هم اکنون بومی امارات محسوب می شوند ولی 
مردم امارات آنها را عجم خطاب می کنند. پس از آنکه ساخت بادگیر توسط 
ایرانی ها در این منطقه رونق می گیرد، اعراب که از این داشته ایرانیان انگشت 
حیرت بر دهان داشتند از آن   برای ساخت بناهای خود استفاده کردند و 
داستان تا به امروز ادامه یافته و در نهایت برخی گمان برده اند که بادگیر جزئی 

از فرهنگ عربی است. در این میان آنچه تأسف بار است شایعاتی درخصوص 
اقدامات اولیه اعراب برای ثبت بادگیر ایرانی با عنوانی جعلی دارد و آنها سعی 
دارند بادگیرهای ایرانی را با نام بادگیرهای عربی در سازمان ملل به ثبت 
برسانند. این همه در حالی است که مسئوالن میراث فرهنگی کشورمان در 
خواب غفلت به سرمی برند تا اعراب بعد از ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی و 
برخی دانشمندان و شخصیت های فارسی زبان، این بار ادعای مالکیت بر 

معماری ایرانی داشته باشند!
معماری جدید منطقه:

در معماری و بافت تاریخی گذشته حاشیه خلیج فارس، دو روش طراحی 
ارگانیگ و خردگرا وجود داشته که این دو روش با هم در آمیخته و در توافق و 
هماهنگی با یکدیگر مفهوم جدیدی از برنامه ریزی و طراحی فضایی به وجود 
آورده است. با پرهیز از بناهای مسلط و بناهای سلطه گر معماران بی نام این 
بافت های تاریخی موفق به ایجاد بناها و مجموعه های باشکوهی می شود 
که مردم وارند، از آنها هویت می گیرند و بدان ها هویت می بخشند. اما امروزه 
شهرسازی و ساختمان سازی آن بر قاعده بی نظمی و رعایت نشدن اصول 
معماری بومی پیش رفته و هویت معماری آن ال به الی چرخ های توسعه و 

پیشرفت اقتصادی گم شده است.
در ابتدای قرن بیستم، استیالی تفكر نوگرايی و پیامد آن سبك بین الملل، 
معماری را از حرفه ای منطقه ای، به اتفاقی جهانی مبدل ساخت. بسیاری 
از معماران به دلیل انگیزه های خاص سیاسی و اقتصادی، فراتر از مرزبندی 
های مرسوم، به طراحی در سرزمین های ديگر عالقه مند شدند. اين حرکت 
در دهه ی پايانی قرن گذشته بر پايه 
بنیان های نظری جهانی شدن، از 
حرکتی فردی و سلیقه ای، به پديده 
ای سازمان يافته تغییر چهره داد. اما 
با آغاز هزاره سوم و ورود به عصر 
رخ  شرايطی  جهانی،  چند  دنیای 
داد که در آن، شیوه های مختلف 
شدن،  جهانی  موضوع  با  مواجه 
و  گرايی  منطقه  نگرش  قالب  در 
به  بومی،  جهانی-  رويكردهای 
منطقه  شدند.  شناخته  رسمیت 
گرايی يكی از رويكردهای معماری 
است و بر لزوم توجه به ويژگی های 
فرهنگی، جغرافیايی و اقلیمی يك 
منطقه خاص تأکید می کند. اين 
خصوصیات در نهايت به معماری 
حس  و  بخشیده  هوا«  و  »حال 
مكان را در مواجه با فضاها تقويت 

می کند.
در حالی که شهرهای امارات خود را به معیارهای توسعه پایدار و منطقه گرایی 
بومی نزدیک می کنند بندر عباس و بوشهر کنونی فاقد زیرساخت های اولیه 
شهری است. فاضالب های شهری به درون دریا ریخته می شود. در كشورهای 
جنوبی حاشیه خلیج فارس مجوز ساخت و ساز بنا نمای ناهمگون با محیط 
و اقلیم داده نمی شود در حالی که شهر بندرعباس و بوشهر دارای یك مركز 
و یا دفتر بررسی نماهای شهری نیست. انواع و اقسام نماهایی که اصال در 
قالب هیچ سبکی نمی گنجد و قابل دفاع نیستند در این شهر دیده می شود. 
نماهایی سردرگم و فاقد هویت که تقلید دست چندم از معماری غربی و خانه 

های شیوخ عرب است. 
 معماری و شهرسازی امروز باید به اصالت و جوهره بنیادین خود بازگردد كه 
در این مسیر با چالش های جدی مواجه خواهیم شد و تحقق آن به میزان 

تالش معماران و شهرسازان بستگی دارد.
منابع:

-دشتی، رضا، )1380(، »تاریخ اقتصادی اجتماعی بوشهر تا دوره قاجاریه«، 
انتشارات پازینه

-کریمی، باقر، )1389(، تاثیر معماری قدیم بوشهر بر فرهنگ و معماری 
کشورهای حاشیه خلیج فارس )مطالعه موردی محله البستکیه شهر دبی(، 

مجله هویت شهر11: 85-96
- رحیم زاده باشمحله، محمد و قاسمی، سعید، )1393(، تاثیر فرهنگ و اقلیم 
بر معماری بومی ابنیه خلیج فارس، دومین همایش گردشگری، جغرافیا و 

محیط زیست پایدار
-جعفرمحمدی، سمانه و مهدوی نژاد، محمدجواد، )1394(، معماری همساز با 
اقلیم و موقعیت خاص جغرافیایی کشورهای اسالمی حوزه خلیج فارس)نمونه 
موردی: ابوظبی و کویت(، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی-امارات

که  ایران  معماری  نماد  بادگیر  ایران،)1392(،  معماران  آنالین  جامعه   -
کشور های عربی به یغمایش می برند

- خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(، )1398(، اصالت وهویت معماری كنونی 
بندرعباس در بوته نقد

- خبرگزاری مهر، )1395(، معماری ساحل نشینان پشت ساختمان های 
بی هویت؛ بادگیرها بر باد رفت

- مجله گردشگری الی گشت، )1398(، کپی از معماری بادگیر های یزد در 
دبی

مهندس فاطمه امیدی جزه

historyتاریخ

تاراج معماری ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس؛

شیخ محمد خیابانی عالم مجاهد تبریزی از مهم ترین روحانیون مبارزان تاریخ 
معاصر ایران است. موسس حزب دموکرات، روزنامه تجدد و آزادیستان. درباره چند 
و چون حرکت و قیام شیخ محمد خیابانی و تحلیلی برخی شبهات پیرامون اقدامات 
و شخصیت او به گفتگو با رحیم نیکبخت، آذربایجان شناس و پژوهشگر تاریخ 

پرداخته ایم که از نظر می گذرانید:
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی
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دبیر تحریریه:
احمد رضا حسینی

دبیر اجرایی:
میالد امیدوار

مدیر هنری:
مهدی قربانی تبار

»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای تبلیغاتی در 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.

و   کیخسر
و آذربایجان
حکیم ابوالقاسم فردوسی

همه بوم ایران سراسر بگشت
به آباد و ویرانی اندر گذشت
هران بوم و برکان نه آباد بود
تبه بود و ویران ز بیداد بود
درم داد و آباد کردش ز گنج

ز داد و ز بخشش نیامدش رنج
به هر شهر بنشست و بنهاد تخت

چنانچون بود خسرو نیک بخت

همه بدره و جام و می خواستی
به دینار گیتی بیاراستی

وز آنجا سوی شهر دیگر شدی
همی با می و تخت و افسر شدی

همی رفت تا آذرابادگان
ابا او بزرگان و آزادگان

گهی باده خورد و گهی تاخت اسپ
بیامد سوی خان آذرگشسپ

جهان آفرین را ستایش گرفت
به آتشکده در نیایش گرفت

بیامد خرامان ازان جایگاه
نهادند سر سوی کاوس شاه

نشستند هر دو به هم شادمان
نبودند جز شادمان یک زمان

چو پر شد سر از جام روشن گالب
به خواب و به آسایش آمد شتاب

چو روز درخشان برآورد چاک
بگسترد یاقوت بر تیره خاک

جهاندار بنشست و کاوس کی
دو شاه سرافراز و دو نیک پی
ابا رستم گرد و دستان به هم

همی گفت کاوس هر بیش و کم
از افراسیاب اندر آمد نخست

دو رخ را به خون دو دیده بشست

بگفت آنکه او با سیاوش چه کرد
از ایران سراسر برآورد گرد

بسی پهلوانان که بیجان شدند
زن و کودک خرد پیچان شدند
بسی شهر بینی ز ایران خراب

تبه گشته از رنج افراسیاب
ترا ایزدی هرچ بایدت هست
ز باال و از دانش و زور دست

ز فر تمامی و نیک اختری
ز شاهان به هر گونه ای برتری

کنون از تو سوگند خواهم یکی
نباید که پیچی ز داد اندکی

که پرکین کنی دل ز افراسیاب
دمی آتش اندر نیاری به آب

ز خویشی مادر بدو نگروی
نپیچی و گفت کسی نشمری

داود دشتبانی: اعطای نشان جهانی ایثار به ژنرال 
پوالد هاشیم اف توسط سفیر جمهوری اسالمی در 
باکو هم زمان با انتقادات برخی از فعاالن فرهنگی 
ایراندوست و اکثر افراد و گروه های تجزیه طلب و 
قوم گرا قرار گرفت.  پوالد هاشیم اف از فرماندهان 
نظامی جمهوری آذربایجان است که در جنگ 
اخیر قره باغ کشته شده و فعاالن ایراندوست به 
درستی با اشاره به دشمنی های دولت علی اف با 
ایران و خطرات گسترش نفوذ باکو و آنکارا در 
پانترکیستی  اهداف  پیگیری  احتمال  و  قفقاز 
توسط این دو این اقدام را تقبیح کرده اند. موج 
این انتقادات متوجه موسوی سفیر ایران در باکو 
خالف  ایران  اقدام  این  که  پانترکیست ها  شد. 
انتظار و تبلیغات آن ها بوده و باعث آشفتگی شان 
شد بیشتر خشمگین شدند. جریانات پانترکیست 
با تبلیغ گسترده تالش دارند با انکار کمک های 
تاریخی مان به این جمهوری تازه تاسیس، ایران را 

دشمن مردم جمهوری آذربایجان معرفی کنند.
همه انتقادات به غفلت و بی عملی ایران در جنگ 
اخیر قره باغ و خطرات گسترش نفوذ ترکیه و 
روسیه در قفقاز منطقی و پابرجاست اما در رابطه 
با ارزیابی اهدای این جایزه جهانی به خانواده پوالد 

هاشیم اف باید چند نکته را مدنظر داشت:
دکتر موسوی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
باکو تصمیم گیرنده اصلی در اهدای این جایزه به 
خانواده هاشیم اف نبوده و صرفاً به نمایندگی از 
ایران همراه رایزن نظامی و نماینده ولی فقیه در 
باکو این جایزه را تحویل خانواده هاشیم اف داده 

است. این جایزه که مصوب شورای 
توسط  است  فرهنگی  انقالب  عالی 
مجمع  دبیرکل  از  مرکب  شورایی 
عنوان  به  اسالمی  بیداری  جهانی 
رئیس شورای سیاست گذاری، رئیس 
رئیس  العالمیة،  جامعة المصطفی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
فرهنگی مجلس  رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی، رئیس سازمان صدا 
و سیما یا نماینده ایشان، وزیر امور 
خارجه یا نماینده ایشان، دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی یا نماینده اش، 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
وزیر ورزش و جوانان، معاون فرهنگی 
انقالب  پاسداران  سپاه  اجتماعی  و 
فرهنگی  سازمان  رئیس  اسالمی، 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و افراد دیگر اهدا می شود
دکتر موسوی به نسبت سفیران پیشین ایران در 
باکو از زمان استقرار در این کشور توانسته توجه 
دستگاه سیاست خارجی به موضوع این کشور 
همسایه را به نسبت قابل توجهی افزایش دهد. 

»شاهنامه« به راستی موسیقی است؛ شاهنامه 
شاهكاری است كه خود به خود از داستان های 
وجود  به  موسیقی  شعرش،  وزن  و  زیبایش 
می آید. موسیقی هایی كه می توان همه آنها را 
به صورت اُپرا، باله یا سبك های دیگر اجرا كرد. 
من در بچگی از رادیو شیرخدا را شنیده بودم و 
از هفت، هشت سالگی برنامه رادیویی شیرخدا 
را گوش می كردم. بعدها كه بزرگ تر شدم به 
تدریج درباره زورخانه شنیدم و اینكه این نوع 
آن   من  می شود.  اجرا  زورخانه ها  در  موسیقی 
موقع نمی دانستم زورخانه چیست و كجاست 
اما باالخره به زورخانه رفتم. واقعا در آن مكان 
مبهوت و شیفته آن ورزش ها و ریتم و ضرب ها 
شدم. ریتم ها و ضرب ها و داستان های مختلف 
داستان  خصوص  به  شنیدم-  كه  شاهنامه ای 
رستم و سهراب- باعث شد از كودكی در ذهنم 
این فكرها را داشته باشم كه اگر روزی توانستم 

جعفر وثوقی: در میان کتاب های کنونی بازار 
نشر، جای خالی کتاب هایی روزآمد و مستند برای 
رشته های تخّصصی یا حّتی کتاب های عمومی، 
بیش از هر زمان احساس می شود که رشته های 
علوم انسانی در کل و به ویژه ادبّیات، تاریخ ادبّیات 

و زبان شناسی هم از این أمر مستثنی نمانده اند.
  یکی از حّساس ترین این زمینه ها، پرداختن به 
زبان شناسی اقوام یکپارچۀ ایران اسالمی می باشد 
که همواره مورد توّجه ُدشمنان پیدا و معرِّف حضور 
همگان یا پنهان در پوشش میهن دوستی و پیروی 
دستاویز  با  افکنی  تفرقه  برای  مذهب  و  دین  از 
ساختن گوناگونی گویش اقوام ایران زمین، قرار 

گرفته است، می گیرد و خواهد گرفت.
  حلقه هایی در همین زنجیره از منافقان هزار رنگ 
آفت فرهنگ نیز همراه حفظ ارتباطشان با یکدیگر، 
به یاری پوشش هایی که دست و پا کرده اند و 
بر مسلک منافقان به هیچ کدام باور قلبی ندارند، 
توانسته اند کارهای ضّدفرهنگی را در حوزۀ خود 
با دست بازتر پیش ببرند و در دامنه های گسترده 
تری عمل نمایند که دو حوزۀ شمال غرب و جنوب 
غرب از این جمله هستند؛ بدیهیست که اصلی ترین 
جریان تفرقه اکن قومی در شمال غرب با هدف 
تعریف هویّتی جدا از ایران و بیگانه به نام ملّت تُرک 
برای آذربایجانیان ایرانی األصل و همچنین ایجاد 
دو دستگی میان دو قوم ایرانی آذری و ُکرد، هم 
از دید پشتیبانی های ُدشمنان قسم خوردۀ اسالم، 
تشیُّع و ایران و هم از دید گستردگی و تنوّع پوشش 
این پشتیبانی ها، جریان صهیونیستی-تکفیری پان 
ترکیسم می باشد و هدف این یادداشت معّرفی 
یک منبع بسیار مهم همراه یادکرد چند شاخصۀ 
ارزشمند آن برای کاربرد در مقابله با تالش بی وقفۀ 
جریان منحوس نامبرده در جبهۀ ضّدفرهنگش می 
باشد که متأسفانه تا کنون به فارسی ترجمه نشده 
است.   محّرم إرگین )Muharrem Ergin(، زادۀ 
1923 میالدی و درگذشته در 1995 میالدی، از 
جمله کسانی است که هم در میان دانشجویان 
تاریخ،  اصولی علوم  به گونۀ  تُرکی  تاریخ  و  زبان 
زبان شناسی و ادبّیات مخاطب دارد و هم مورد 

»ترکی استانبولی برای دانشجویان« کتابی شایستۀ ترجمه از مُحّرم إرگین 

اعطای نشان جهانی ایثار به ژنرال پوالد هاشیم اف توسط سفیر جمهوری اسالمی در باکو

خلیج فارس و پژوهش های ناتمام

ویی غش بازانغش بازان ویی سیه ر سیه ر
آموزه های آموزه های فردوسیفردوسی و شاهنامه و شاهنامه

جایزه ای برای آینده

استناد قوم و قبیله گرایاِن آفت فرهنگ قرار می 
گیرد. وی، به نسبت عمر نه چندان بلند خود، آثار 
 TÜRK زیادی بر جا گذاشته که کتاب دو جلدی
DİLBİLGİSİ با بیش از هفتصد صفحه یکی از 
مهمترین آنان است و شاید در میان کتاب های 
آموزش تاریخ، ادبیات و دستور زبان تُرکی  نیز کم 
نظیر باشد؛ در آغاز سخن جلد نخست چاپ 2009 
این اثر که اسکن آن در اختیار راقم سطور قرار دارد 
چنین نوشته شده است:   "این کتاب از درس 
های فراگیری دانش زبان تُرکی برای دانشجویان 
دانشکدۀ ادبّیات دانشگاه استانبول است. اولین بار 
در 1958 میالدی چاپ شد. دومین بار در 1962 
بار در 1967 در صوفیه  استانبول و سومین  در 
چاپ شد. اکنون این چهارمین بازبینی و تکمیل 

آن است."
 niversiteler این کتاب در ویرایش دیگری به نام
پرشماری  های  چاپ  به  نیز   İçin Türk Dili
رسیده است و با نبود کتاب های دست اّول بر پایۀ 
روشمندی پژوهش در علوم تاریخ، زبان شناسی و 
ادبّیات برای پژوهشگران یا عالقه مندان زبان تُرکی، 
بسیار سزاوار و شایستۀ ترجمه می باشد تا هم به 
عنوان مرجعی که سالیاِن سال در کشور ترکیه 
تدریس می شود، برای آگاهی رسانی به هر کسی 
که جویای تاریخ زبان تُرکی، طبقه بندی های آن در 

دانش زبان شناسی همراه تاریخ تُرکان و ادبّیات شان 
است، یک مرجع معتبر جهانی فراهم آمده باشد و 
هم بخش بزرگی از مکائد آفت های شبه فرهنگی 
پان ترکیسم که با هدف تعریف هویّتی جدا از ایران 
و بیگانه به نام ملّت تُرک برای آذربایجانیان ایرانی 
االصل، به ترویج سخنانی مزاح گونه دربارۀ زبان تُرکی 

می پردازند، خنثی گردد؛ به قول حضرت حافظ:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
  چند عبارت از این کتاب، اهمّیت آن را به عنوان 
مرجعی که از سوی یک تُرک شناس برجستۀ ترکیه 
از 70 سال است در  بیش  و  تألیف شده است  ای 
دانشگاه های ترکیه تدریس می گردد و از مراجع پایۀ 
دانشجویان زبان و ادبّیات تُرکی سراسر جهان به شمار 
می رود، روشن می سازند: میان زبان های جهان، 
زبان تُرکی در میان گروه زبان های اورال-آلتایی قرار 
دارد)ص 9(.   چون به غیر از کتیبه های اورخون، متن 
قدیمی دیگری ضبط نشده است، این زبان نوشتاری 
فقط از قرن هشتم می تواند دنبال شود )ص13(.   از 
آنجا که بخش بزرگ آثار به دست آمده از دورۀ زبان 
نوشتار کاشغری با خط اویغوری نوشته شده اند؛ به این 
دوره، دورۀ ایغوری و به این زبان نوشتار، اویغوری هم 
گفته شده است. ما در آموزش تورکولوژی، از اصطالح 
تُرکی قدیمی به عنوان مناسب ترین نام برای این 
دوره استفاده می کنیم )ص13(.   زبان تّرکی قدیمی 
آناتولی، ترکی سده های 13 و 14 و 15 می باشد )ص 
17(.   و بسیاری داده ها دربارۀ واژگان و ترکیبات 
فراوان پارسی در تُرکی همراه تأثیرگزاری های بن مایه 
های تاریخی و اسطوره ای پارسی در کنار ِسیل وام 
واژه های دیگر زبان ها در تُرکی، همه و همه نه تنها از 
این کتاب یک اثر سزاوار و شایسته برای ترجمه شدن 
می سازند؛ که نیاز بازار کتاب به آن را نیز گوشزد 
می کنند.   اگر ویرایش کامل این کتاب به دست 
مترجمی که هم در ترجمه چیره دست بوده و هم 
از لطایف الحیل ایادی پان ترکیسم آگاه باشد انجام 
پذیرد؛ بدون شک خأل آثار اینچنینی را با شایستگی پر 
کرده و چون سّدی مستحکم برابر اباطیل پان ترکیسم 

قرار می گیرد.

اردوغان دست کم دو بار درباره آذری های ایران 
و چندین بار درباره سیاست های قومیتی ایران 
سخنان تحریک آمیز و نادرستی ابراز داشته بود و 
دستگاه سیاست خارجی ایران و به طور مشخص 
واکنش  پیشین  وزرای  و  ظریف  محمدجواد 
متناسبی به این سخنان نداشتند اما در ماجرای 
نظامی  نیروهای  رژه  در  اردوغان  شعرخوانی 
ترکیه و آذربایجان دکتر محمدجواد ظریف وزیر 
امورخارجه کشورمان به فاصله یک روز با توئیت 
اردوغان  به گزافه گویی  مناسبی  واکنش  تندی 
نشان داد و همین توئیت دکتر ظریف نیز موجب 
شد برای نخستین بار کاراز رسانه ای در فضای 
مجازی و رسانه های رسمی علیه گزافه گویی های 
قومیتی اردوغان به راه بیافتد که دولت ترکیه را 
باز هم برای نخستین بار وادار به عقب نشینی و 

نماید.  ایران  ملت  مقابل  عذرخواهی  و  توجیه 
احتمال بسیار زیاد باید موسوی در انتقال سریع 
و بالواسطه موضوع به دکتر ظریف و درخواست 
واکنش قاطع نقش داشته باشد. شاید همین یک 

این سبك را به صورت اُپرا در بیاورم و اجرا كنم.
فردوسی پیام آور است و در جایگاه خود آنقدر 
بلندمرتبه است كه انگار از جنس كوه دماوند 
است. اگر شاهنامه توسط جوانان فارسی زبان 
است.  تاثیرگذار  بسیار  شود  خوانده  امروزین 
متاسفانه بسیاری از جوانان شاهنامه نمی خوانند 
اما اگر بخوانند بسیار تاثیر می پذیرند. شاهنامه 
همه  چیز است. شاهنامه كتابی است كه مانند 
كتاب مقدس است. هم درس اخالقی در شاهنامه 
انسانیت،  درس  ملی،  درس  وهم  شده  نهفته 
درس عشق و زندگانی است. شما همه  چیز را در 
داستان های شاهنامه می توانید ببینید. شاهنامه 
حتی می تواند یك دیكشنری و لغتنامه باشد؛ 
لغتنامه انسانیت! شاهنامه یك معجزه ادبی است. 
به نظر من فرهنگ و هنر از خانواده آغاز می شود. 
خود پدرها و مادرها، افراد خانواده. هنگامی بچه 
به دنیا می آید اولین بستر آموزش برای او خانواده 
است. پدرها و مادرها ابتدا باید آنها را با شاهنامه 
و ادبیات فارسی آشنا كنند. بعدها كه آن كودك 
در خانه راجع به فردوسی، سیاوش، سیمرغ و... 
شناختی پیدا كرد، وارد مدرسه شود و داستان 
كامل و ادبی آنها را به شعر بخواند. همه  چیز 

نکته برای تقدیر از عملکرد موسوی کافی باشد. 
جریان های  و  نشریات  و  احزاب  و  باکو  دولت 
و  دارند  ضدایرانی  موضعی  کشور  این  رسمی 
کشوری  چنین  در  سفارت  عهده دار  که  کسی 
است مسئولیت سخت و پیچیده ای بر عهده دارد 
و عالوه بر اینکه به خاطر حفظ و رعایت آداب 
دیپلماتیک نمی تواند به مقابله و پاسخ تند مبادرت 
کند بایستی هوشمندانه و غیرمستقیم تالش کند 
تبلیغات ضدایرانی را خنثی و اصطالحاً با سیاست 
یکی به میخ و دوتا به نعل برای رسیدن به مراد 
تالش کند. از سفیر در باکو نمی توان توقع داشت 
که بتواند مانند سفیر در مسکو یا پکن و بغداد 
عمل کند و یا تبلیغات فرهنگی ایران مآبانه ای را 
که می توان در پاریس و دهلی و توکیو انجام داد 

در پیش بگیرد. 
جامعه جمهوری آذربایجان به شدت 
تحت تبلیغات پان ترکیستی ضدایرانی 
است که می خواهد ایران را متهم به 
با مردم این کشور کند این  دشمنی 
جمهوری  مردم  که  است  حالی  در 
اشتراکات  بیشترین  آذربایجان 
فرهنگی را با مردم ایران دارند و دولت 
اتخاذ  بر  عالوه  است  موظف  ایران 
رفتارهای  با  متناسب  سیاست های 
خصمانه دولت باکو حواسش به مردم 
این کشور نیز باشد که در  دراز مدت 
دوست و یاریگری جز ایران نخواهند 
تغییرات  برخی  با  بسا  چه  و  داشت 
به سوی  آن ها  زمینه جذب  سیاسی 
ایران نیز فراهم شود. اهدای این جایزه 
قطعاً یک اقدام فرهنگی و تبلیغاتی با 
هدف گیری جامعه و مردم جمهوری 
آذربایجان است و ضمن خنثی کردن 
خواهد  نشان  ضدایرانی  جانبه  یک  تبلیغات 
کافی  اندازه  به  کشور  دو  رابطه  اگر  که  داد 
نزدیک و دوستانه نیست گناه آن متوجه دولت 

دیکتاتوری علی اف است.

ابتدا از خانواده آغاز می شود. ما باید سعی كنیم 
تا خانواده ها را به آموزش ادبیات به كودكان شان 
تشویق كنیم. خاستگاه اولیه انسانیت، ادبیات، 
موسیقی و... خانواده است. فرزند ابتدایی ترین و 
مهم ترین آموزه ها را از خانواده دریافت می كند. 
این آموزش باید در مدرسه ادامه پیدا كند. حاال 
بگوییم كه بعضی از خانواده ها به خاطر مشكالتی 
نمی توانند این درس ها را آموزش بدهند. ممكن 
یا  باشد  نداشته  مادر  یا  پدر  خانواده ای  است 
هزاران مشكل دیگر. اما حتما باید در مدرسه و 
كودكستان شروع كنند. باید داستان های زیبای 
شاهنامه را بیاموزند. می شود به صورت انیمیشن 
یا بازی، نقاشی یا به صورت لذت موسیقی این 
صورت  این  در  داد.  یاد  بچه ها  به  را  آموزه ها 
هنگامی كه كودك در سال های باالتر با شعر 
مانند  آشناست.  برایش  شد  روبه رو  شاهنامه 
این است كه ما ابتدا در مورد شهر یا كشوری 
توضیحاتی می دهیم و بعد می رویم از نزدیك آن 
كشور را مشاهده می كنیم. باید ابتدا آموزش داد 
و بعد آن  دسته از انسان هایی كه عشق به ادبیات 
دارند خودشان این راه را دنبال می كنند و ادامه 

می دهند.

بیا تا جهان به بد نسپریم

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

لوریس چكناواریان

 درباره خلیج فارس و دریای عمان که مرزهای جنوب ایران را در برگرفته 
و در دنیای امروز جزو مناطق مهم استراتژیک جهان به شمار می رود از 
سوی محققان و پژوهشگران ایران متاسفانه پژوهش قابل توجهی در 
چند دهه اخیر ارائه نشده است. باید گفت تاریخ این منطقه و اتفاقاتی که 
در آنجا رخ داده همواره یکی از مهمترین حوادث و اتفاقاتی است که در 
کشور ایران روی داده و توجه به آن بسیار ضروری بوده است. به ویژه از 
روزگار صفویان که خلیج فارس برای غربی ها و اروپایی ها اهمیت خاصی 
پیدا کرد و نخست پرتغالی ها و سپس انگلیسی ها به مناطقی از آنجا 
دست یافتند اطالع از حوادث آن منطقه برای ایرانیان اهمیت بیشتری 

یافته است.
مجموعه  فارس  خلیج  باب  در  پژوهش  مهم ترین  انقالب  از  پیش 
سخنرانی های پُر مطلبی بود که در سمینار خلیج فارس در سال 1341 
ارائه شد و دانشمندان بزرگی چون استاد سعید نفیسی و استاد محیط 
طباطبایی و چند تن از نظامیان فاضل در آن محفل سخنانی پر اهمیت 

ایراد کردند که بعدا به صورت کتاب منتشر شد.
سال ها بعد استاد شادروان احمد اقتداری از سوی انجمن آثار ملی وقت 
مأموریت یافت که کتابی تحقیقی پیرامون ابنیه و آثار باستانی شهرها و 
روستاهای کناره خلیج فارس و دریای عمان فراهم آورد و او پس از چند 
سال پژوهش کتاب مفصل دو جلدی قطوری در این باب به  رشته نگارش 
درآورد که هنوز هم با گذشت حدود 50 سال از تالیف آن مهم ترین اثر 

در این مقوله شمرده می شود.
اقتداری پیش از آن کتاب مختصر پژوهشی در حدود 250 صفحه با 
عنوان خلیج فارس برای انتشارات فرانکلین تهیه کرده بود که کتابی 
مستند و تحقیقی و هنوز هم قابل استفاده است اما اثر مهم در این 
زمینه کتاب »جدایی بحرین از ایران، گناه نابخشودنی« است که اخیراً 
انتشار  دایره المعارف بزرگ اسالمی در دست چاپ دارد و به زودی 

خواهد یافت.
و  بود  فاضل  بسیار  و  پرست  وطن  ایران دوست،  محققی  اقتداری 
پژوهش های کم نظیر او در باب خلیج فارس و مناطق ساحلی آن سال ها 
برای پژوهشگران و جویندگان قابل استفاده خواهد بود اما محققی که 

تاکنون ناشناخته مانده روانشاد سلطان علی شیخ االسالمی بهبهانی است. 
بهبهانی در دهه چهل چند دوره نماینده بهبهان در مجلس شورای ملی 
بود اما عالقه اصلی او تحقیق در باب خوزستان به ویژه خوزستان جنوبی 
و سواحل خلیج فارس و به ویژه پژوهش در باب شیخ نشین های جنوب 

خلیج فارس بود.
نوشته ها و مقاالتی که از او در این زمینه بر جای مانده نهایت دقت توجه 
او در این زمینه را نشان می دهد به خصوص اطالعاتی که در باب مناطق 
جنوبی خلیج فارس ارائه داده در زمره پژوهش دسته اول است. کتابخانه و 
یادداشت های او توسط فرزندانش به کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسالمی 
اهدا شده و نگارنده این سطور چند سال پیش برخی از مقاالت پژوهشی 
آن مرحوم را گردآوری کرده و تحت عنوان خلیج فارس و خوزستان به 

چاپ رسانده است.
و  مدارک  و  اسناد  خوشبختانه  ایران  اسنادی  مراکز  و  بایگانی ها  در 
نقشه های مهم در باب خلیج فارس و مناطق شمالی و جنوبی آن موجود 
است به ویژه آنچه در مرکز اسناد وزارت امور خارجه نگهداری می شود از 
اهمیت خاصی برخوردار است. نامه ها و اسناد و مدارک زیادی در آنجاست 
که روسا و شیخ نشین ها و سرپرستان ایالت مناطق جنوبی خلیج فارس 
به پادشاهان و حاکمان جنوب ایران نوشته و در آنجا مراتب اطاعت و 

سرسپردگی خود را به پادشاهی ایران اعالم داشته اند.
متاسفانه این اسناد که حتی برای برخی ادعا و دعاوی غیر مستند 
شیخ نشین ها از اهمیتی بیش برخوردارند تا کنون مرتب دسته بندی 
از  امور خارجه  وزارت  اسناد  بایسته است مرکز  نیافته اند.  انتشار  و 
محققان آشنا به مباحث تاریخی و جغرافیایی جنوب ایران دعوت 
و  تفسیر  بازنویسی،  مجلد  چند  در  را  اسناد  این  مجموعه  و  کرده 
اسناد  این  سال ها  گذشت  به  توجه  با  است  بدیهی  کند.  منتشر 
جنبه محرمانه نداشته و بلکه کمک خوبی برای سیاستمداران در 

پاسخگویی به دعاوی نامربوط خواهد بود.
اثر مهم و دیگری که به عقیده نگارنده ترجمه کامل آن ضروری است 
کتاب مهم الریمر کنسول انگلیس در جنوب ایران است. الریمر طی 
سال ها سکونت در آن مناطق توانست کتاب مهمی در چندین مجلد در 
شناسایی خلیج فارس و نواحی جنوبی ایران بنگارد متاسفانه فقط قسمت 
کوتاهی از آن و آن هم از زبان عربی به فارسی برگردانده شده که بایسته 
است سراسر این اثر از زبان اصلی به فارسی ترجمه شود. به هر روی باید 
اذعان کرد که به رغم اهمیت زیاد خلیج فارس و مناطق شمالی و جنوبی 

آن متاسفانه تحقیقات اصیل ایرانی ها در این زمینه ناچیز است.

سیدعلی آل داود


