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صفحه پنج

صفحه دو

صفحه چهار

صفحه هفت

تبدیل کردن زبان و هویت ملی به ابزاری برای کسب  قدرت سیاسی که 
در سالهای اخیر در رقابت های انتخاباتی شاهد ان بوده ایم، و از ان مهم 
تر تسلط گفتمان فراملی بر گفتمان ملی که از ابتدای انقالب 1357 
شکل گرفت می تواند در نهایت کشمکش های قومی و گاه خونین به بار 

 آورد و انسجام و وحدت ملی ایران را به مخاطره  افکند.
ایرانی  هویت  دشمنان  به وسیله  دور  سال های  در  که  سیاست های 
به صورت غیرقانونی دنبال می شد اکنون توسط نمایندگان و مسئوالن 
مختلف نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران با ابزارهای قانونی و غیر 
قانونی و با اهداف فرصت طلبانه ای  ادامه پیداکرده است. بعضی از سودا 
گران قدرت و فرصت طلبان  به  خاطر درک سطحی از جامعه ایران 
و گاه غرض ورزی، بر این باورند که در مناطق پیرامونی منابعی وجود 
دارد که به عنوان زمینه گرد آوری رأی می شود از آن استفاده کرد و به 
امتیازهایی دست یافت. انگیزه اصلی این سیاستمداران بی تدبیر کسب 
قدرت و استفاده ابزاری از پدیده قوم گرایی و گویش های محلی بوده 
است.  آن ها برای رسیدن به منافع شخصی، از شعارهایی مانند تدریس 
زبان های محلی و پرداختن به هویت های اجتماعی استفاده می کنند 

که پیامدهای ناگوار برای اتحاد ملت ایران خواهد داشت.
هر چند که تجربه سالهای گذشته نشان داده است، کسانی که مسائل 
قومی را ابزاری برای رسیدن به قدرت قرار داده اند، نتیجه قابل قبولی 
نه برای منافع شخصی و نه منافع ملی کسب نکرده اند. فارغ از جریانات 
سیاسی اصلح طلب یا اصولگرا تجربه سال های گذشته نشان داده است 
نامزدهایی که بیشتر تبلیغات قومی را داشتند،همیشه کمترین رای را 
آوردند. در سال 84 معین روی مسائل مذهبی شیعه و سنی برای جذب 
اهل سنت ایران تمرکز کرد و نتایج خوبی به دست نیاورد. مهرعلیزاده، 
کروبی و از سال 92 تا کنون محسن رضائی همیشه در صحنه از این 
رویکرد برای جذب آرای اقلیت ها پیروی کردند که  هیچکدام  هم 
نتوانستد به اهداف سیاسی خود برسند. آنها به گمان این  که این عرصه 
سرشار از منابع رای هست، پا بر عنصر اصلی یکپارچگی ملی گذاشتند 
و با سیاست ابزاری که جنبه فرصت طلبانه، غیراخالقی و غیرملی داشت 

روی آوردن و شکست خوردن. 
االبته موضوع تقابل هویت ملی با هویت های اجتماعی بسیار عمیق تر 
و پیچیده تر از استفاده های ابزاری سیاستمداران برای کسب قدرت در 
سالهای اخیر است. تسلط گفتمان فراملی بعد از انقالب 1357 اغاز و به 
مرور زمان تشدید شد.  این روند نزد سیاست گذاران در سال های اخیر 
با شیب تندتری تداوم داشته است. در این میان برخی نهادها به جای 
پیش گرفته اند  در  را  دیدگاه هایی  اصالحی،  نگرش  گرفتن  پیش  در 
به هویت های  اصالت دادن  و  ایران  نفی ملیت در  پیامدهای آن  که 
اجتماعی قومی و مذهبی به جای هویت ملی است. هرچند سخت جانی 
و تداوم هویت ملی ایرانی در فرایند تاریخ، ایران را تبدیل به یک کشور 

منحصربه فرد کرده است ولی این جان سختی تضمینی برای عبور از 
چالش های هویتی در فرایند پرفرازونشیب زمان به خصوص در شرایط 
کنونی که صدای تهدید از دور و نزدیک به گوش می رسد نیست. زمانی 
که هویت های اجتماعی هم سطح هویت ملی می شوند، رابطه تعاملی 
بین هویت ملی و هویت های اجتماعی جای خود را به رابطه کشمکش 

آمیز و حذفی می دهد. 
چنین  بودن  نافرجام  از  حاکی  هم  مرزها  فراسوی  در  نمونه های 
سیاست های غیر مدبرانه ای دارد. قدرت طلبان شبه قاره هند با همین 
نگاه و رویکرد ابزاری به مسائل قومی نقش زیادی در تجزیه پاکستان 
امروز در بسیاری  از هند داشتند. طرح هویت های قومی در جوامع 
موارد ساخته قدرت طلبانی است که برای کسب قدرت از آن استفاده 
می کنند.  تسلط این گفتمان بر کشور باعث تاثیرگذاری بر سیاست 
خارجی نیزشده است. به طوری که  می توان گفت دلیل اصلی عدم 
تطابق سیاست خارجی ایران با جهان خارج ناشی از تقابل گفتمان 
هویت ملی با هویت های فراملی است. به بیان  دیگر، درگیر شدن ایران 
با بازیگران عمده نظام جهانى از زمانی آغاز و شدت گرفت که ملت جای 
خود را به امت در گفتمان رهبران انقالب داد. بنابراین میتوان گفت 
تنش ایران و غرب نه بر سر فعالیت های هسته ای است و نه نفوذ ایران 
در منطقه، بلکه به دلیل داشتن سیاست هاى خارجى فراملى مبتنى بر 
ارزش هاى ایدئولوژیک و مذهبی است. راهبردی که توافق و نزدیکی با 
کشورها را دشوار ساخته و مانع از در هم تنیده شدن منافع حکومت با 

منافع دیگر کشورها شده است.
نتیجه چنین نگرشی و راهبردی چیزی جز درهم ریختگی، بی ثباتی 
و ازهم گسیختگی کشور به عنوان یک موجودیت سیاسی و گسترش 

کشمکش اجتماعی میان اقشار و مناطق گوناگون کشور نیست. 
در پایان باید بر این نکته تاکید شود که هویت ملی بنیان امنیت ملی 
هم  به درستی  اگر  حتی  کشور  برنامه های  تمامی  به طوری که  است؛ 
تدوین شود، بدون وجود »هویت ملی« ناکام می ماند. لذا خارج کردن 
هویت ایرانی از هسته سخت فرهنگی کشور، که موجب یکپارچه سازی 
خسارات  می تواند  است،  شده  جامعه  در  افتراق  از  جلوگیری  و 
جبران ناپذیری بر فرهنگ، هویت و منافع واقعی ملی و تمامیت ارضی 

کشور وارد کند.
در کشوری مانند ایران، نفی ملت و ملیت و همسطح کردن هویت های 
اجتماعی مانند هویت قومی و مذهبی با هویت ملی باعث می شود کشور 
در بسیج منابع معنوی خود برای انسجام و افزایش قدرت ملی ناتوان 
بماند و به جای پرداختن به رفاه و رشد اقتصادی، قدرت خود را در تقابل 

با نظام بین الملل مصروف دارد.
دفاع از اتحاد و همبستگی ملی، دلیل تعصب ملی نیست. همبستگی با 
امنیت، رفاه و ثبات جامعه ارتباط مستقیم دارد. منافع ایران در این است 
که به عنوان یک ملت تقویت شود و مانند یک خانواده واحد تمام ثروت 
و منابع را به صورت برابر توزیع کند و درعین حال از هویت خود دفاع 
کند. بحث های محلی  گرایی و فدرالیسم و تدریس شتاب زده و نسنجیده 
زبان های محلی نوعی فرافکنی مشکالت مذکور است که به زیان هویت 

و همبستگی ملی و بیش از همه نیز به زیان اقوام ایرانی خواهد بود.

هویت ملی قربانی قدرت سیاسی
آنچه به کس نتوان گفت

علی تقوی 
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 امروز اگر اجازه بدهیم که هر کسی به بهانه کسب قدرت بر طبل اختالفات زبان و مذهبی بکوبد، حتی اگر امروز هم موفق به کسب باالترین مقام دو
اجرایی کشور نشود، فردا روز در دیگر سمت ها همین عقیده را در پیش خواهد گرفت. اگر کسی این اختالفات زبانی و مذهبی را بزرگ جلوه دهد 

و از آن استفاده ابزاری سیاسی کند؛ اگر به زبان محلی بیشتر از زبان فارسی اهمیت دهد، روزی خواهد رسید که ما مردمان ایران زمین با یک دیگر 
غریبه خواهیم شد و آن روز، روز تجزیه ایران است خدای ناکرده.

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

زیادی  قومی  تنوع  دارای  که  ایران  همچون  کشورهایی  در 
می باشند، انتخابات و قومیت موضوع مهم و قابل مالحظه ای 
به شمار می آید. مفهوم » قومیت« را در تناسب با امر انتخابات 
انتخاباتی  هر  در  کرد،  فرض  تهدید  و  فرصت  یک  می توان 
و  دادن  رای  به  عمومی  افکار  تحریک  به  توجه  با  سویی  از 
و حماسی  پرستانه، میهن طلبانه  ملی  با شعارهای  مشارکت 
از یک سو باعث قوام وحدت و یکپارچگی ملی می شود، اما 
از سویی دیگر برخی نامزدها تالش می کنند با طرح مسائلی 
قومیتی جهت جلب آرای بخشی از مردم موجبات چالش های 
و  کلی  فرضیه  نمی توان  رو  این  از  کنند.  فراهم  را  قوم گرایی 
کرد،  بیان  قومیت  و  انتخابات  میان  تناسب  برای  را  کالنی 
تقویت  باعث  انتخابات  کرد  تایید  نمی توان  لزوما  عبارتی  به 
همبستگی ملی و کاهش قوم گرایی می شود یا اینکه بالعکس 

کاهش همبستگی ملی و تقویت قوم گرایی! 
همزیستی  با  قرن هاست  ایرانی  مختلف  اقوام  اینکه  وجود  با 
گذاشته اند  جای  بر  خود  از  مثبت  کارکردی  مسالمت آمیز، 
دولتمردان  از  برخی  ناصحیح  درک  دلیل  به  متاسفانه  ولی 
اقوام،  با  رفتارشناسی  نحوه  و  آن  ملزومات  قومیت،  مقوله  از 
موضوع قومیت ها به یک مسئله و چالش تبدیل شده است، در 
حالی که بدیهی است بسیاری از پدیده های اجتماعی و انسانی 
به صورت  زمان،  مرور  به  برساخته گرایان  نگاه  از  وام گیری  با 
بین االذهانی و در قالب معنا بسط می یابند و کمتر پدیده ای را 
می توان به صورت قطعی و مطلق به عنوان یک پدیده مذموم 

اجتماعی فرض کرد.
 بدین معنا که تنوع قومیت و یا حتی رویکردهای قوم گرایانه 
یک  با  و  نیست  منفی  کارکرد  دارای  لزوما  مختلف  اقوام  در 
مهندسی نظام مند سیاسی و اجتماعی حتی چنین تهدیداتی 
در  متاسفانه  که  موضوعی  کرد،  تبدیل  فرصت  به  می توان  را 
امنیتی  و  نگاه چالشی  و  نشده  آن  به  زیادی  توجه  ما  کشور 
ای  مسئله  قومیت  کلی  طور  به  دارد.  غلبه  فرصت زا  نگاه  بر 
فرهنگی است و ضرورتی ندارد در مناقشات و مبارزات سیاسی 
به آن پرداخته شود و البته به عنوان موضوعی فرهنگی و از 
نگاه فرهنگی باید مدنظر سیاستگذاران و دولتمردان باشد اما 
اینکه در انتخابات که محل و زمان نزاع و رقابت های سیاسی 
به این موضوع پرداخته و توجه می شود خود به خوبی نشانگر 
ابزاری است و نامزدها باید از این نگاه پرهیز  نگاه سیاسی و 

کنند.
مفهوم قومیت در ایام انتخابات نیز دستخوش توجه می شود، 
در  چه  و  ریاست جمهوری  انتخابات   در  چه  نامزدها  اغلب 
تالش  مجلس،  و  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
به  نحو دلخواه  به  قومیتی  برجسته کردن مسائل  با  می کنند 
سبد رای خود اضافه کنند، چنین برداشتی از مقوله قومیت 
اقوام  به دلیل آن که متوجه برانگیختن احساسات و عواطف 
و نوعی نگاه ابزارگرایانه به آنها می شود، در دراز مدت تبعات 

منفی به دنبال دارد.
مروری بر انتخابات های مختلف نشان می دهد قومیت ها دارای 
دوجناح  هر  نامزدهای  انتخاباتی  برنامه های  در  ویژه ای  نقش 
سیاسی در ادوار مختلف هستند. قریب به اکثریت داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری از ابتدا تا کنون به موضوع عدالت 
قومیتی، استفاده از ظرفیت های قومیت های مختلف، توجه به 
فرهنگ و زبان اقوام و توجه به اقوام اشاره داشته اند و اما به 
دلیل غلبه همان نگاه ابزاری و چالشی به مسئله اقوام در نظر 
نهادها و شخصیت های تصمیم گیر و تصمیم ساز، عمال شاهد 
عملکرد متفاوتی از طرف روسای جمهور در دوره های مختلف 

نبوده ایم. 
نکته دیگر آن که، استفاده نامزدها از موضوعات قومیتی چون 
مطالبات  بر  مبتنی  نه  و  است  احساسات  تحریک  بر  مبتنی 
نیز   انتخابات  از  منافع عقالنی شهروندان پس  و  و خواسته ها 
شعارهای قوم گرایانه پس از پیروزی نامزدها به وادی فراموشی 
سپرده می شود و فرد پیروز نیز پس از انتخابات به گونه ای 
عمل می کنند که نه خانی آمده است و نه خانی رفته است. 
در  شهروندان  واقعی  مطالبات  گزاره  از  استفاده  عبارتی  به 
بلکه  نیست  مذمومی  موضوع  کاندیداها  توسط  انتخابات  ایام 
متفاوت  رویکردی  از  آنها  کردن  دلسرد  و  آنها  به  بی توجهی 
نسبت به گذشته شهروندان را از آینده ناامید و دلسرد می کند 

که باید برای آن چاره ای اندیشید.
ریاست  انتخابات  نامزدهای  استفاده  شاهد  که  روزها  این  در 
مورد  نکات  این  باید  هستیم  قومیت ها  موضوع  از  جمهوری 
رای  جلب  منظور  به  که  گیرد  قرار  محترم  نامزدهای  توجه 
قومیت ها، وعده ها و شعارهایی احساسی را مطرح نکنند که 
پسا  ایام  در  و  ندارد  اجرایی در پی  و  ازای عملی  به  ما  هیچ 
بدیهی  بزند،  دامن  مردم  نارضایتی  افزایش  به  تنها  انتخابات 
خارجی  سیاست  اجتماعی،  اقتصادی،  مشکالت  انبوه  است 
شرایط  در  که  زده  رقم  را  شرایطی  داخلی  سیاست  حتی  و 
فعلی همه ملت بهبود وضعیت اقتصادی و حل تنش های بین 
المللی را بر موضوعات احساسی و تبلیغاتی ترجیح دهند، از 
این رو به نظر می رسد به رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به 
که  ایرانی  گروه های مختلف  فرهنگی  و دغدغه های  مطالبات 
یک  در  قومی خود  هویت  مختلف ضمن حفظ  برهه های  در 
اثبات کرده اند،  ایران، تعلق خاطر خود را  نام  پیکره واحد به 
شرایط  در  آنها  تحریک  و  قوم گرایانه  احساسات  برانگیختن 
فعلی استراتژی مطلوبی به نظر نمی رسد و می تواند در آینده 

موجبات دلسردی و ناامیدی آنها را فراهم کند.

در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 
موارد عجیبی مطرح، و بهانه ای شد برای نوشتن این 
نوشتار. یکی از نامزدها مدام از واژه اقلیت ها و اهل 
سنت استفاده می کرد و دو تن از دیگر نامزدها نیز 

اصرار داشتند که به ترکی حرف بزنند. 
دکتر حمید احمدی در کتاب  قومیت و قوم گرایی 
در ایران، افسانه و واقعیت  به تفصیل نشان می دهند 
که دقیقا از چه زمانی اختالف های زبانی و مذهبی در 
ایران جنبه سیاسی پیدا کرده است. ایشان این بحث را 
در سه منظر بررسی کرده اند. یکی از این سه جنبه که 
به بحث این نوشتار مربوط است در خصوص نخبگان 
سیاسی و ایلی، بومی و غیربومی است. در این کتاب به 
تفصیل توضیح داده می شود که هیچ کدام از کسانی 
که بر این اختالفات انگشت می گذارند و از آن ها برای 
اهداف سیاسی خود استفاده می کنند نگران آن گروه 
زبانی یا مذهبی نیستند. ایشان توضیح می دهند که 
همه این نخبگان برای کسب قدرت است که از این 

اختالفات استفاده ابزاری می کنند.
با توجه به روش و نظریه ای که ایشان در این کتاب 
ارائه می دهند، به واقع الگویی به دست داده اند که 
به  سیاست  عرصه  در  که  را  افرادی  تمام  می توان 

دامن  زبانی  یا  مذهبی  اختالفات 
می زنند را در آن قرار داد و سنجش 
کرد که هدف نهایی آن ها چیست. 
مورد  منطقه  سه  کتاب  این  در 
بررسی قرار گرفته است، کردستان، 
بلوچستان و آذربایجان؛ یعنی دقیقا 
مناطقی که مخاطب سخن نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری بودند. در 
این کتاب برای خطاب این افراد از 
به  می کند.  استفاده  نخبگان  واژه 
این ترتیب توضیح می دهد که این 
نخبگان چه ایلی یا سیاسی و چه 
بومی یا غیر بومی بوده اند از این ابزار 
برای کسب قدرت خود استفاده کرده 

اند.
مثال فرقه دموکرات آذربایجان نمونه 
خوبی برای این بحث است. فرقه ای 
که پس از اشغال آذربایجان به کمک 
ارتش شوروی شروع به انتشار کتاب 

و مجله و نشریه به زبان محلی کرد. این ابزاری بود تا 
در نهایت هدف نهایی خود را یعنی جدایی آذربایجان 
از ایران را کلید بزنند. و مثال های دیگری از این دست 
که همگی مشابه یکدیگر و در تقابل با وحدت ملی 
ایرانیان بوده اند. پس ناگفته پیداست که ما باید نسبت 
به گفته های هر کسی که خواهان جایگزینی زبان 
های محلی با زبان فارسی است با احتیاط فراوان رفتار 

کنیم.

در  زنگنه  سرلشکر  که  سپرد  خاطر  به  باید  ضمنا 
خاطرات خود به این نکته اشاره می کند که یکی از 
مردم  توسط  دموکرات  فرقه  نشدن  پذیرفته  دالیل 
ها  فرقه ای  که  است  بوده  موضوع  همین  ارومیه 
می خواست زبان محلی را جایگزین زبان فارسی کنند. 
همین موضوع نشان دهنده این است که موضوع زبان 
های محلی در میان ترک زبان های ما اصل و مسئله 
اساسی و موضوعی ریشه دار نیست. به عبارت دیگر 
وقتی نامزدی سخن از زبان محلی به  میان می آورد 
این خواسته  و  می گوید  از جانب خود سخن  تنها 

ترک زبان های ما نیست. 
پزوهش دیگری که موید همین اصل است نوشته 
افروز اردبیلی است. ایشان در کتاب  دکتر داریوش 
خود با عنوان  دیوانه بوده!  که به صورت داستان وار 
به تاریخ سازی قوم گرایان تاخته است، در بخشی 
پایان کتاب به مخاطب راهکار ساده ای برای مقابله با 
دشمنان ایران می دهد. که هر سخنی را در سنجش 
با دو موضوع قرار دهد. یک این که  آیا این شعار یا 
آرمان، با میهن دوستی ایرانی همخوانی دارد؟  و دو 
این که  آیا این شعار یا آرمان با زبان فارسی دشمنی 
و سر ستیز ندارد؟  که یعنی هر سخنی از هر شخصی 
اگر مخالف میهن دوستی ایرانی و مخالف زبان فارسی 
است را باید کنار گذاشت. از همین روست که باید 
نسبت به شعارهای ضدملی و ضد زبان فارسی نامزدها 

در هر سطحی که هستند حساس بود.
دموکرات  فرقه  و  کردها  کتاب   در  که  این  ضمن 
آذربایجان  که گزارش هایی است از سرکنسولگری 
آمریکا در تبریز از دی 1324 تا اسفند 
1325 و جناب آقای کاوه بیات آن 
را ترجمه کرده، آمده است که پس 
از ورود ارتش ایران به آذربایجان یکی 
از خواسته های اهالی و فرهیختگان 
بوده  فارسی  زبان  ترویج  منطقه  آن 
است. همچنین می دانیم که بزرگان 
آذربایجان نظیر احمد کسروی، حسن 
تقی زاده و دیگر شناخته شدگان این 
بوده  امر  نیز خواهان همین  منطقه 
بزرگانی  وجود  ها  این  بر  عالوه  اند. 
طباطبایی، سجاد  جواد  دکتر  چون 
آیدنلو و دکتر ژاله آموزگار و محمد 
امین ریاحی و حسن انوری و بهمن 
سرکاراتی و .... خود شاخصه ای است 
که  می توان نشان داد مردم آذربایجان 
شیفته زبان فارسی هستند که بزرگان 
آذربایجان  از  فارسی  ادبیات  و  زبان 

برخواسته اند.
اصل 15 قانون اساسی بر این نکته تاکید دارد که زبان 
فارسی زبان رسمی و مشترک همه مردم ایران است و 
در کنار زبان فارسی تدریس زبان های محلی نیز آزاد 
است. و همگی اذعان دارند که کتاب، مجله، شبکه 
های رادیویی و تلویزیونی بیشماری هستند که به زبان 
های محلی محتوا منتشرمی کنند. اما در کنار این ها 
ذکر این نکته نیز جالب است که چند سال پیش علی 
رغم این که درسی اختیاری و دو واحدی برای تدریس 

زبان محلی در دو منطقه آذربایجان و کردستان در 
دانشگاه قرار داده شد، به دلیل عدم تکمیل حداقل 
ظرفیت کالس های در نظر گرفته شده برای این درس 

برگزار نشد.
زبان  از  در چنین شرایطی حرف  که  نامزدی  پس 
محلی، مقابله با زبان فارسی و عدم اجرای اصل 15 
قانون اساسی می زند چند حالت بیشتر ندارد. یک این 
است که هیچ آشنایی با مناطق گروه های زبانی مد 
نظرش ندارد و نمی  داند چه می گوید یا نمی  داند حرفی 
که می زند چه عواقبی دارد که این یعنی در هیچ یک 
از مشکالت خاص آن منطقه به دلیل عدم آشنایی 
نمی  تواند کاری از پیش ببرد. دو این که همه این موارد 
را می داند اما به دلیل آن که قدرت طلبی چشمش را 
کور کرده و می خواهد به هر قیمتی به قدرت دست 
یابد که با متشنج کردن یا متشنج نشان دادن اوضاع 

سعی در سواستفاده از شرایط پیش آماده را دارد.
و در پایان خوب است که این نوشته را با گفتاری از 
استاد شفیعی کدکنی به پایان ببریم. ایشان در جمعی 

در خصوص زبان های محلی گفته اند: 
 آنجا ]آکسفورد[ یک فرد انگلیسی که اسمش همه 
چیزش انگلیسی بود، عضو کمپانی هند شرقی بود، 
آمده زبان فارسی یاد گرفته و به فارسی شعر گفته و 
شعر در سبک هندی … شما تا بخواهید یک مصرع 
مادریتان  زبان  … شماهایی که  بفهمید  را  دیگری 
هست، شما که بعضی هایتان فوق لیسانس و دکتر 
را  بیدل  شعر  است  محال  هستید  فارسی  ادبیات 
بفهمید. بیدل یک منظومۀ بسیار بسیار منسجم و 

پیچیده ای است که ُکدهای هنریش 
را هر ذهنی نمی تواند اینکود کند به 
اصطالح زبانشناس ها. و این آدم آمده 
و به سبک بیدل شعر گفته و چقدر 

جالب و عالی…
اینقدر  که  نمی شود  باورش  آدم 
مسلّط  که  وقتی  آن  بعد  این ها… 
زبان  بابای  گور  گفتند:  شدند، 
برایتان  فارسی  زبان  شما  فارسی، 
خوب نیست. شما بیایید اُردو را که 
یک زبان محلّی است، این را بگیرید 
بزرگش کنید و همین کار را کردند. 
می دانستند که زبان فارسی شاهنامه 
دارد،  سعدی  دارد،  مثنوی  دارد، 
حافظ دارد، نظامی دارد، می تواند با 
شکسپیر ُکشتی بگیرد. ولی زبان اردو 
چیزی ندارد که با شکسپیر ُکشتی 
هندی  بّچۀ  مدتی  از  بعد  بگیرد. 
اردو.  زبان  این  بابای  گور  می گوید: 

من که می توانم شکسپیر بخوانم، چرا این شعرهای 
ضعیف و این ادبیات چی چی … را بخوانم اصالً زبانم 

را انگلیسی می کنم، چنانکه کردند.
فشار  ما  محلّی  زبان های  روی  که  آن هایی  ببینید 
می آورند که من آقا به لهجۀ کدکنی بهتر است شعر 
در  که  می داند  او  می داند چکار می کند،  او  بگویم، 
لهجۀ کدکنی، شاهنامه وجود ندارد، مثنوی وجود 
ندارد، نظامی وجود ندارد، سعدی ]وجود[ ندارد. این 

لهجه وقتی که خیلی هم بزرگ بشود چهار تا داستان 
کوتاه و دو سه تا شعر بند تنبانی میراثش خواهد شد. 
آن بچه هم می گوید من فاتحه این را خوندم. من 

شکسپیر می خوانم یا پوشکین می خوانم.
االن شما فکر می کنید روس ها چه کار می کنند در 
آسیای میانه، در سرزمین آسیای میانه روس ها االن 
سیاستشان همین است. هر قومیت کوچکی را پروبال 
می دهند. می گویند خلق قزاق و   بگویید گور بابای 
ادبیات فارسی و سعدی و حافظ. شما بیایید لهجۀ 
خودتان را موسیقی خودتان را … و ما برایتان کف 
تشکیل  مسکو  در  دپارتمان  برایتان  ما  می زنیم، 
می دهیم. مطالعات قوم قزاق و چی و چی … آن بچۀ 
قزاق مدتی که خواند می گوید این زبان و فرهنگ 
قزاقی چیزی ندارد. من داستایوفسکی و چخوف و 
پوشکین می خوانم. لرمانتف می خوانم. فاتحه می خوانم 
بر زبان و فرهنگ ملی خودم. روس می شود. زبان 

فارسی…
این نظر من نیست که بگویید من یک شوونیست فارس 
هستم. زبان فارسی در همه کرۀ زمین با رباعیات خیام 
و مثنوی جالل الدین و شاهنامه و سعدی و حافظ و 
نظامی و … شناخته می شود در همۀ دنیا. شکسپیر با 
آن نمی تواند کشتی بگیرد. پوشکین با آن نمی تواند 
تشویقت  که  لهجۀ محلی  آن  با  اما  بگیرد.  کشتی 
می کنند، بعد از مدتی نوۀ تو، نبیرۀ تو، .... می گوید من 
روس می شوم، انگلیسی می شوم. شکسپیر می خوانم، 

لرمنتف می خوانم، پوشکین می خوانم.
این را ما هیچ بهش توجه نمی کنیم. ما نمی خواهیم 
این  چون   … خدای نکرده  را  محلّی ای  زبان  هیچ 
زبان های محلّی پشتوانۀ فرهنگی ما هستند. ما اگر 
این زبان های محلّی را حفظ نکنیم، بخش اعظمی از 
فرهنگ مشترکمان را عمالً نمی فهمیم. ولی این زبان 
بین االقوامی که قرن ها و قرن ها و قرن ها همۀ این اقوام 
درش مساهمت )همکاری و همیاری( دارند … هیچ 
قومی بر هیچ قوم دیگری تقدم ندارد در ساختن امواج 
این دریای بزرگ. ما به این باید خیلی بیشتر از این ها 
اهمیت بدهیم … همین کار االن در آسیانه میانه دارد 
می شود، سه نسل، چهار نسِل دیگر بگذرد، بچه های 
قزاق و اُزبک و تاجیک، روس هستند )خواهند شد(. 

االن منقطع هستند، با ما هیچ ارتباطی ندارند.
پوتین اجازه نمی دهد به این ها که خط نیاکانشان را یاد 
بگیرند. نمی خواهند گلستان سعدی و بوستان سعدی 
و نظامی بخوانند، سنگ قبر پدربزرگشان را نمی توانند 
بخوانند این ها … ]انگلستان[ آن شبه قاره هند را هم 
همینطوری کرد. اول زبان فارسی را از بین برد، بعد 
گفت: شما اردو بخوانید. اردو چه دارد که با شکسپیر 
ُکشتی بگیرد. خیلی مهم است. ما این را باید بدانیم. 
فارسی زبانان  در  ما منحصر  االقوامی  بین  زبان  این 
نیست همۀ اقوام، مساهمت کنندگان در خالقیت این 

فرهنگ و زبان هستند. 
بدهیم که هر  اجازه  اگر  امروز  کوتاه سخن آن که 
کسی به بهانه کسب قدرت بر طبل اختالفات زبان 
و مذهبی بکوبد، حتی اگر امروز هم موفق به کسب 
باالترین مقام اجرایی کشور نشود، فردا روز در دیگر 
سمت ها همین عقیده را در پیش خواهد گرفت. اگر 
کسی این اختالفات زبانی و مذهبی 
را بزرگ جلوه دهد و از آن استفاده 
ابزاری سیاسی کند؛ اگر به زبان محلی 
از زبان فارسی اهمیت دهد،  بیشتر 
مردمان  ما  که  رسید  خواهد  روزی 
ایران زمین با یک دیگر غریبه خواهیم 
شد و آن روز، روز تجزیه ایران است 

خدای ناکرده.
کسی  که  دهیم  نشان  باید  پس 
تشدید  با  ندارد  حق  و  نمی  تواند 
مردم  از  مذهبی  و  زبانی  اختالفات 
به  رسیدن  برای  بسازد  ای  بازیچه 
اهداف و قدرت طلبی های شخصی 
انتخابات  نامزد  تنها  نه  کورکورانه. 
نامزدهای  بلکه  جمهوری،  ریاست 
نماینده مجلس و هر  شورای شهر، 
این  به  باید  جایگاهی  هر  در  کسی 
نتیجه برسد که استفاده از اختالفات 
زبانی و مذهبی نمی  تواند برای رسیدن 

او به قدرت سودمند باشد. به امید چنین روزی... 
پی نوشت: و قسمت شخصی ماجرا این که باید به این 
نامزد گرامی بگویم که اگر شما طلب رای می کنید 
اما به زبانی جز زبان فارسی گفتگو کنید من متوجه 
برنامه شما نمی  شوم پس نمی  توانم بفهمم قابلیت 
رییس جمهور شدن را دارید یا نه. پس نمی  توانم به 
شما رای بدهم. شما با گفتگو به زبان غیر قابل فهم 

برای من رای مرا از دست خواهید داد.

حلیم انتخاباتحلیم انتخابات
هول نامزدهای انتخابات برای دیگ ریاست جمهوری و رای خواهی از ملت ایرانهول نامزدهای انتخابات برای دیگ ریاست جمهوری و رای خواهی از ملت ایران

 اولویت مطالبات ملی 
بر دغدغه های قومیتی

Newsخبر

مستند »علی مسیو« به کارگردانی مسعود میر به زندگی و نقش یکی از رهبران 
شاخص و کمتر شناخته شده رهبران جنبش مشروطه می پردازد.

در خالصه داستان این مستند آمده است: مردم شهر در انتظار آزادی بودند و کشور 
در حسرت آبادی. فرمان که امضا شد دیکتاتور کودکانه گریست و هزینه اتمام 
دلگیری اش شد حصر و حبس. جماعت به شهر محبوس شدند و محتاج گندم و 
حاکمان ضیافت آهن و آه به راه انداختند و مشعوف سرکوب. دوباره مردی برخاست 
تا تاریخ شرمنده آیندگان نماند. او شد رهبر مرکز غیبی و این آغاز گمنامی او بود که 

تا امروز به درازا کشیده است.
علی مسیو با سازماندهی ارتشی سری از میان وطن پرستان و آزادیخواهان آذربایجان 
تحت عنوان مرکز غیبی، سنگ مقاومت در تالش برای وقوع انقالب و البته شکستن 

محاصره تبریز را بنا گذاشت و در این راه از مال و جان و فرزندان خود گذشت.

این مستند محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. »علی مسیو« 
مراحل نهایی تصویربرداری را پشت سر می گذارد و به تازگی وارد مراحل مقدماتی 

موشن گرافی و تدوین شده است.
 محمد فرطوسی تهیه کننده و محمد مقدم مشاور، این پروژه هستند.  مسعود میر 

روزنامه نگار و »علی مسیو« نخستین مستند اوست.
کربالیی علی موسیو، فرزند حاج محمد باقر تبریزی می باشد که در شهر تبریز به دنیا 

آمد و رشد کرد. در محله نوبر تبریز زندگی می کرد. 
علی موسیو یکی از برجسته ترین انقالبیون ایران در یک صد سال گذشته  و از  
نخستین بنیانگذاران و فعاالن تاریخ جنبش کارگری ایران در مرحله اول یعنی مرحله 
سوسیال دمکراسی انقالبی است. او که از پایه گذاران  فرقه اجتماعیون عامیون یا 

حزب سوسیال دموکرات ایران است نقش زیادی در این فرقه ایفا کرده است.

مستند »علی مسیو«  روایتی 
از رهبر ناشناس مشروطه

سعیده عارفی

استاد شفیعی 
کدکنی:  آن هایی 
که روی زبان های 

محلّی ما فشار 
می آورند که من آقا 
به لهجۀ کدکنی بهتر 

است شعر بگویم، 
او می داند چکار 

می کند، او می داند 
که در لهجۀ کدکنی، 
شاهنامه وجود ندارد، 
مثنوی وجود ندارد، 

نظامی و سعدی 
]وجود[ ندارد.    

اصل 15 قانون 
اساسی تاکید دارد 
که زبان فارسی 
زبان رسمی و 

مشترک همه مردم 
ایران است و در 
کنار زبان فارسی 
تدریس زبان های 
محلی نیز آزاد 

است. شبکه های 
بیشماری هستند 
که به زبانهای 
محلی محتوا 

منتشرمی کنند. 

عباس علی توتونچی
دکتری روابط بین الملل



هس

لزوم توجه بیشتر به وجهه حقوقی ملت و مفهوم شهروندی 

آبی بر آتش نفرت پراکنان

کتاب » روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه« با ویراستاری الناز بایرام زاده و افشین داورپناه در 30۶ صفحه از 
سوی نشر پرنده منتشر و با قیمت 85 هزار تومان به بازار عرصه شد.

کتاب»خاطرات ناصرالدین شاه« یکی از مهم  ترین منابع برای پژوهشگران عصر قاجار است. زیرا که در 
این کتاب ناصرالدین شاه که به سنت خاطره نویسی ارج و بهاد داده می داده  خاطرات خود را از از آبان 
1255 تا فروردین 125۶ به قلم شیرین و زیبا و با ذکر جزیئات نوشته است به شرح وقایعی همچون 
جشن صدساله سلطنت قاجار، جنگ روس و عثمانی و شرح برخی از وقایع در دارالخالفه باهره طهران 
پرداخته است. پیشتر این کتاب باز سوی انتشارات دیگری همچون سخن منتشر شده است اکنون عالقه 
مندان می توانند با مراجعه به سایت انتشارات پرنده با 20 درصد تخفیف و قیمت 72,250 دریافت کنند.

ناصرالدین شاه بیش از تمام پادشاهان ایران کتاب، خاطرات و سفرنامه از خود به جا گذاشته است. دفاتر 
خاطرات شخصی او مشتمل بر هفت مجلد است و از سال 1272 هجری قمری آغاز و در سال 1303 

هجری قمری پایان می یابد.

 انتشار 
»خاطرات ناصرالدین شاه « 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 41  8 صفحه

بزرگی  باغ  کرمانشاه  شریعتی  سه راه  حوالی 
هرچند  زیبا  معماری  و  قدیمی  ساختمان  با 
را  رهگذری  هر  توجه  که  دارد  قرار  متروکه 
از  کسی  کمتر  شاید  می کند.  جلب  خود  به 
شهروندان کرمانشاهی بخصوص نسل جدید، 
بازگوکننده  که  ساختمان  این  پیشینه  از 
از هویت شهرشان است مطلع  بخش مهمی 
کرمانشاه  مسیح  بیمارستان  اینجا  بله  باشد. 
اولین بیمارستان مدرن غرب کشور و دومین 
بیمارستان مدرن کل ایران است که در اواخر 
قاجار با حمایت میسیونرهای مسیحی توسط 
دکتر بالنش ویلسون تاسیس شد ساختمان آن 
نیز توسط مارکار گالستانس معروف به الکال 
شد.  ساخته  ارمنی تبار  ایرانی  مشهور  معمار 
ساختمانی که در گذر از جنگ  و آتش سوزی 
وزارتخانه  مسئولین  اگر  است  سرپا  همچنان 
میراث فرهنگی کمی عجله کنند باز هم روی 
پاخواهد ماند، شاید بتوان از آن به عنوان موزه 
پزشکی یا هر موزه دیگری استفاده کرد. در این 
گزارش مروری به پیشنه ساخت این بیمارستان 

و اوضاع کنونی آن داریم.
از دکتر بالنش تا دکتر مرادیان

میسیونرهای  از  گروهی  قاجار  دوران  اواخر 
مسیحی برای تبلیغ دین خود و انجام کارهای 
سوی  به  ایران  مسیحیان  جلب  و  خیریه 
بسیاری  وارد  پروتسان  و  کاتولیک  کلیسای 
کرمانشاه  جمله  از  ایران  غربی  شهرهای  از 
و همسرشان  ویلسون  بالنش  می شوند. خانم 
آقای فرانس مورلی استد آمریکایی از جمله این 
افراد بودند  که پس از انقالب مشروطه حوالی 
سال 1289وارد کرمانشاه می شوند اراضی را در 
استرآباد  به  بعدها  که  فرامان  دورود  روستای 
تغییر نام می دهند خریداری و صرف کارهای 
خیریه از جمله ساخت پرورشگاه و مریض خانه 
ویلسون  بالنش  دکتر  نیز  همزمان  می کنند. 
زمین به نسبت وسیعی را داخل شهر کرمانشاه 
خریداری کرده تا اولین بیمارستان مدرن غرب 
را  هاسپیتال  وست مینستر  به  مشهور  کشور 

درون آن احداث کند. 
هرچند پیش از این شهرکرمانشاه به داشتن 
پزشکان حاذق و داروخانه های معتبر و و چند 

همچنان پابرجا باقی بماند.
آتش سوزی  تا  مرادیان  دکتر  فوت  از 

تعمدی
در حالی که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی 
در ابتدای دهه 80 درحال آماده کردن پرونده 
این بیمارستان برای ثبت در فهرست آثار ملی 
بودند دکتر مرادیان از دنیا می رود ورثه ایشان 
بخصوص دامادشان عالقه ای به حفظ و ثبت 
این بنا در فهرست آثار ملی نداشتند و تمام 
جلوه  بی ارزش  با  تا  می کنند  را  خود  تالش 
دادن ساختمان این بیمارستان مانع از ثبت آن 
شوند. اما عاقبت با نظر معتبرترین کارشناسان 
در  بنا  این  میراث فرهنگی  سازمان  زمان  آن 
سال 1382 با شماره 9144 به ثبت آثار ملی 

می رسد. 
این بنا در آن سال به ثبت ملی می رسد اداره  
تالش هایی  نیز  کرمانشاه  میراث فرهنگی  کل 
برای خرید ملک از مالک اصلی جهت حفظ 
آن می کند که متاسفانه بی نتیجه می ماند تا 
اینکه در اواخر دهه 80 در دوران تصدیگری 
به  میراث فرهنگی  سازمان  بر  حمیدبقایی 
عالی  دیوان  رای  با  و  اصلی  مالکین  خواست 
کشور این بنا از فهرست ثبت آثار ملی خارج 
دریافت  برای  را  خود  تالش  مالکین  می شود 
مجوز تغییر کاربری و تخریب آن از کمیسیون 
ماده پنج می کنند که خوشبختانه موفق به این 

کار نمی شوند بیمارستان حفظ می شود.
با این وجود در تاریخ 28 اسفند 1398 همزمان 
با پرپایی جشن چهارشنبه سوری ساختمان این 
زا  پرتاب مواد آتش  اثر  بیمارستان ظااهرا در 
دچار حریق می شود بخشی از سقف آن تخریب 
می شود که با ورود به موقع مامورین آتش نشانی 
از وارد شدن خسارت بیشتر به آن جلوگیری 
می شود .طبق گزارش کارشناسان آتش نشانی 
عمدی بودن این آتش سوزی محرز می گردد. 
هرچند در اثر این حادثه به بخشی از بیمارستان 
دوستداران  نگاه  اما  می شود  وارد  خسارت 
میراث فرهنگی ایران و کرمانشاه را یکبار دیگر 
متوجه خود می کند می ساز مسئولین را برای 

ثبت مجدد این بنا به تکاپو می اندازد.
حادثه  این  از  سال  دو  گذشت  با  اکنون 
ساختمان این بیمارستان که بخش مهمی از 
هویت ملی مردم ایران و کرمانشاه در آن نهفته 
است همچنان در بالتکلیفی به سر می برد. به 
نظر می رسد مسئولین وزارتخانه میراث فرهنگی 

برای حفظ آن باید تالش بیشتری بکنند. 

در روزهای اخیر شاهد دو درگیری در دو گوشه از کشورمان بودیم که 
می تواند نشانی از آژیر خطر باشد.

نخستین درگیری بین دو شهر اردبیل و آستارا بود که بر سر مسئله 
کوچکی رخ داد و ناگهان به یک چالش بین شهری با ابعاد گسترده در 
فضای مجازی تبدیل شد. این درگیری علی رغم بار منفی خود، نکات 
مثبتی هم داشت و به ما نشان داد که در این منطقه هویت شهری جا 
باز کرده است و ترک زبانان مقیم آستارا به جای حمایت از همزبانان 
اردبیلی خود، جانب همشهریان تالشی خود را گرفتند و این به معنای 
شکل گیری شهروند محوری و هویت شهری و تعهد به زمین و از 

سوی دیگر کاهش بار قومی و زبانی در زندگی روزمره مردم است.
اما نقطه مقابل این ماجرا یک درگیری در کرمانشاه است که با وجود 
مسلحانه بودن و منجر به قتل شدن، از سوی رسانه های داخلی و 

خارجی بایکوت و نادیده انگاشته شده است.
اردبیل،  و  آستارا  درگیری  به عکس  درگیری  این 
شهر  بستر  در  اصال  و  ندارند  شهری  وجهه  هیچ 
صورت نگرفته است، بلکه در یک محیط روستایی 
و عشایری، بین دو گروه قومی و مذهبی بر سر آب 

رخ داده است. 
این درگیری که بر سر آب بین دامداران قلخانی و 
روستاییان جاف که هردو از دو قوم و زبان و مذهب 
جداگانه هستند، به شما مسلحانه رخ نمود و سریعا 
علی رغم بایکوت خبری، به یک درگیری مجازی 
در سطح استانی تبدیل شد که گستره مجازی آن، 
مناطقی از دو کشور ایران و عراق را هم تحت الشعاع  
قرار داد. علت آن هم دقیقا تفاوت های قومی، زبانی 

و مذهبی بوده است.
در ظاهر ماجرا یک سوی کردهای جاف سورانی 
زبان اهل سنت قرار داشتند و در سوی دیگر هم 
گوران های قلخانی اهل حق که درگیری مسلحانه 
خود را به محله دولت آباد در سطح شهر کرمانشاه 

هم رساندند. 
اکثر رهبران مذهبی اهل حق و رهبران مذهبی اهل سنت خواهان 
ترک مخاصمه شده و درخواست صلح نموده اند. اما در سوی دیگر، 
چند تن معدود با عنوان ماموستا، در اقدام سلفی گونه علیه کفار 
اعالم جهاد نموده اند!! آنان در بیانیه های جهادی خود، اهل حق را 
تکفیر نموده و اهل سنت را به نبرد با ایشان فراخواندند و وعده جنگ 
و خونریزی فی سبیل اهلل داده اند که این امر می تواند تبعات جبران 

ناپذیری داشته باشد.
همچنین دستگاه های نظامی و امنیتی و دولتی نیز سعی در مسکوت 
گذاشتن ماجرا دارند تا این آتش بخوابد و این درحالی است که 
گروهی، فتوای کشتار گروه دیگر را می دهند و اگر تا به اینجا هم اتفاق 
عمده ای رخ نداده است، به خاطر وجود ساختار متمرکز در کشور و 
توانایی نیروهای انتظامی و امنیتی بوده اما این تسلط چیزی از خطر 
قانون شکنی و آتش افروزی این چند تن معدود کم نمی کند و نباید از 
کنار این ماجرا به سادگی گذشت و بایستی با ریشه یابی و چاره اندیشی 

زمینه هرگونه تکرار چنین حوادثی را از بین برد.

این واقعه دارای چند ویژگی است:
1: هیچگونه شهروند محوری در آن دیده نمی شود و گروه مهاجم فتوا 
دهنده، نه به شهر و نه به کشور و نه به قانون تعهد ندارد و وفاداری اش 

صرفا به مذهب و قومیت است.
2: خال قانونی یا مماشات مسئولین امنیت و قانون در این ماجرا 
مشهود است. آن چنان که هنوز علیه چند تن افراطی سلفی هیچ 
گونه اقدام قانونی صورت نگرفته است. قطعا ایشان که امروز به خود 
ایرانی اهل حق اعالم  جرات می دهند علیه گروهی از شهروندان 
جهاد کنند، فردا هم می توانند علیه همشهریان شیعه خود اعالم جهاد 

کنند.
3: به علت سیاست های امت گرایانه و سرکوب ناسیونالیسم ایرانی 
در این سال ها، جریانات قوم گرا بسیار فعال شده و آزادانه ملت 
ایران و مرزهای ایران را زیر سوال برده و منکر می شوند و نسبت 
به دیگران گارد تهاجمی گرفته اند. آنچنان که در این ماجرا، بوی 

قوم گرایی کردی هم به مشام می رسد. 
4: این اتفاق نشان می دهد که در سالیان اخیر، سلفی گری با پول 
کشورهای عربی توانسته در برخی مناطق نفوذ پیدا  کند. این امر 
می تواند در بلندمدت برای کشور تبعات بسیار سنگینی داشته باشد و 
از هر گوشه کشور یک گروهک های تروریستی ظهور 
کند که به سالحی در دست دشمنان منطقه ای ما 
تبدیل شوند. تجربه نشان داده که این گروهک ها 
توسط  آن ها  طرد  و  نفرات  کم  تعداد  علی رغم 
جامعه بومی و محلی به علت پشتیبانی تسلیحاتی 
ایران می توانند چه  از سوی دشمنان  اطالعاتی  و 

جنایت ها و فجایعی را رقم بزنند.
شوربختانه در مناطق غربی کشور ذهنیت بخش 
بزرگی از مردم هنوز هم هم مبتنی بر تفکر ایلی 
و طایفه ای است . مباحثی مانند خون بس، نزاع های 
ایلی، ازدواج های درون قبیله ای و وفاداری به ایل که 
مبنای عقالنی و منطقی ندارد هنوز هم در سطح 
گسترده و این بار با وسایل مدرن تبلیغ می شوند، 
درحالی که چنین مفاهیمی هیچگونه سنخیت و 
هم  آوایی با جامعه مدرن ندارد. در فرهنگ عشایری 
به علت محوریت قبیله و وفاداری به آن  و همچنین 
فردیت ستیزی و باور به اصالت جمع، نزاع فردی از 
قبیله ای با قبیله دیگر از سطح فردی به سطح قبیله ای گسترش 

می یابد و بدین ترتیب خون های بیشتری ریخته می شود.
آنچه در نزاع کرمانشاه می بینیم وجود یک مسئله پیشامدرن در 
کشوری است که حداقل دوست داریم مدرن باشد اما از آنجا که برای 
مشکالت پیشامدرن راه حل مدرن نیست ناچار از همان راه حل های 
کهنه و پیشامدرن استفاده می شود که منجر به جنگ و خونریزی 
می شود. همچنین الزم است روشن شود نه تنها بخش بزرگی از قوم 
گوران بلکه بسیاری از لرها و لک ها نیز پیرو آيين یارسان هستند و 
هر گونه فتوا و تکفیر می تواند منجر به ادامه درگیری در غرب کشور 

می شود.
تکرار چنین مسائلی گسترش  از  راه جلوگیری  تنها  میان  این  در 
به جای  ملی  ارزش های  بر  تکیه  با  قانون مداری  و  شهروندمحوری 
ارزش های قومی و قبیله ای  و حاکمیت مطلق قانون است تا کسانی 
که منتظر سوءاستفاده ها از وضع موجود هستند نتوانند به بهانه مرتع 
و زمین حکم تکفیر بخشی از شهروندان ایرانی را بدهند، چیزی که 
فرجام تلخ آن بیش از هر کسی دامان تکفیر کنندگان را خواهد گرفت.

 نگاهی به بیمارستان مسیح کرمانشاه از گذشته تاکنون

 قدیمی ترین بیمارستان مدرن غرب کشور
 نیازمند مراقبت ویژه

مریضخانه جهت درمان بیماران مشهور بوده 
است اما می توان گفت بیمارستان وست مینستر 
هاسپیتال که بعدها به مریض خانه آمریکایی ها 
و یا بیمارستان مسیح کرمانشاه مشهور می شود 
اولین بیمارستان مدرن غرب کشور بوده است 
تاسیس  بمنظور  ابتدا  از  آن  ساختمان  که 
بیمارستان و با اسلوب بسیار مدرن زمان خود 
ساخته می شود، به دلیل داشتن کادر پزشکی 
می شود  برخوردار  ویژه ای  اعتبار  از  حاذق 
بسیاری از ساکنان استان های غربی ایران مانند 
ایالم، همدان، کردستان و لرستان برای درمان 

به این بیمارستان مراجعه می کنند.
اول  جهانی  جنگ  آغاز  با  نیز   دیگر  کمی 
استان کرمانشاه توسط قوای متفقین) بریتانیا 
و روسیه( و متحدین)آلمان و عثمانی( اشغال و 
تبدیل به صحنه درگیری طرفین جنگ جهانی 
اول می شود. بسیاری از مجروحان جنگی برای 

مداوا در این بیمارستان بستری می شوند.
سال  در  بیمارستان  این  بنای  می شود  گفته 
191۶ برابر با 1295 خورشیدی توسط معمار 
گالستیانس  مارکار  تبار  ارمنی  ایرانی  مشهور 
ایران  مرکز  پستخانه  ساختمان های  دو  که 
و  طراحی  اوست  آثار  دیگر  از  شاهی  بانک  و 
اجرا شده است درحالی که استفاده از موتور 
هیچ  در  آب  تصفیه خانه  و  اختصاصی  برق 
است  نبوده  مرسوم  ایران  شهرهای  از  یک 
به  مجهز  احداث  زمان  در  بیمارستان  این 
موتور  و  تصفیه خانه  آب،  لوله کشی  سیستم 
برق اختصاصی بوده است. با این وجود برخی 
معتقدند که در سال 191۶ ساختمان اولیه این 
بیمارستان احداث می شود در سال 1932 برابر 
با 1311 ساختمان تازه ای توسط الکال ساخته 
و به ساختمان قدیم الحاق می شود در آن سال 
ساختمان بیمارستان به سیستم لوله کشی و 
تصفیه خانه مجهز می شود زیرا در سنگ بنای 
بیمارستان تاریخ 1932 ذکر شده است. این 
نیز  آمریکایی ها  نام مریض خانه  با  بیمارستان 
نزد مردم قدیم کرمانشاه شناخته شده بود و 
پس از درگذشت مادام استد در سال 1922 
دکتر پاکارد ریاست آن را بر عهده می گیرد و 
پس از ایشان نیز نوبت دکتر باسدیگر می رسد. 
دکتر مرادیان آخرین رئیس این بیمارستان بود 
نام آن را به مسیح کرمانشاه تغییر می دهد تا 
پایان عمر خود چراغ بیمارستان را روشن نگه 
می دارد تالش زیادی می کند تا بیمارستان ثبت 
ملی شود و تا پس از در گذشتش ساختمان آن 
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دولت مستعجل جمهوری خلق آذربایجان که بخش عمده  عمر کوتاهش را تحت قیمومیت عثمانی و سپس انگلیس گذراند تقریباً هیچ دستاورد عملی 
نداشت و تنها تحت تأثیر  پان تورانیست های عثمانی پایه گذار هویت پان ترکی جمهوری آذربایجان شد و نطفه دشمنی این کشور را با همه همسایگانش)جز 

گرجستان( به میراث گذاشت و دورانی سرتاسر آشفتگی و آشوب و سردرگمی را از سر گذراند؛ نه مرزهای روشنی پیدا کرد و نه دولتی با سیاست 
ثابت و استوار بود و نه خدمات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای مردمان تحت سرپرستی اش به ارمغان آورد و آنان را قربانی سیاست های 

توسعه طلبانه و رویاپردازانه ترکان جوان و کمیته اتحاد و ترقی کرد

به نام بزرگان و آزادگان

جمهوری آذربایجان دولت مستعجلی بود که در 22 مه 
1918 در جنوب شرقی قفقاز اعالم موجودیت کرد و در 
27 آوریل 1920 با تسخیر باکو توسط ارتش سرخ شوروی 
عمرش به پایان رسید. این جمهوری پایه گذار هویتی با 
ویژگی های پان ترکی و ایران ستیز در این خطه بود؛ حال 
آن که این منطقه نزدیک به یک قرن پیش، از ایران جدا 
شده و در طول تاریخ تا پیش از جدایی، از مراکز فرهنگی 
با هویت ایرانی بوده است. این پرسش که چگونه هویت 
فرهنگی و اجتماعی این منطقه دچار دگردیسی گردید و 
هویت ملی نوینی در آن جعل شد، پرسشی بایسته اي است 
که در چارچوب رقابت دیرین عثمانی و روسیه برای تسلط 

بر این منطقه قابل بررسی و تحلیل است.
امپراتوری عثمانی در تالش فرهنگی، سیاسی و نظامی 
اواخر قرن  توانست در روند تحوالت شتابان  گسترده ای 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم به مدد رواج اندیشه ملی گرایی، 

آرمان های  سوی  به  را  منطقه  این  مسلمانان 
پان ترکی هدایت کند. روند تند حوادث دهه های 
پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، حکومت 
تبعیض آمیز و سلطه طلبانه روس ها، انتقام جویی 
ارامنه از مسلمانان قفقاز به واسطه کشتار آنان 
توسط امپراتوری عثمانی، ضعف و انفعال دولت 
ایران و انقالبات روسیه و هرج و مرج ناشی از آن 
نیز در تمایل مسلمانان این خطه به عثمانی مؤثر 
بود و آنان را ناگزیر به دامان ترک هاي عثمانی 
هدایت کرد. این پناه جویی نه تنها دستاوردی 
نداشت، بلکه نتایج ناخوشایندی را به وجود آورد 
و مشکالت سیاسی داخلی و بین المللی آنان را 

افزایش داد.
قفقاز جنوبی، به ویژه در قسمت های مسلمان 
نشین، در طول تاریخ سرزمینی با هویت ایرانی 
بوده است. رقابت قدرت های همجوار برای سلطه 
برا این منطقه با فروپاشی دولت صفوی در ایران 
روسیه  امپراتوری  و  یافت  بیشتری  گسترش 
تزاری در تالشی دویست ساله برای تسلط بر این 

منطقه وارد شد؛ امپراتوری عثمانی نیز در استمرار طمع 
دیرین خود در این رقابت حضور داشت.

تالشی که پطرکبیر برای تصرف قفقاز آغاز کرد، با ظهور 
نادرشاه افشار ناتمام ماند و نادرشاه موفق شد روسیه و 
عثمانی را از قفقاز بیرون براند اما به زودی با ظهور کاترین 
کبیر در روسیه و ضعف دوباره دولت ایرانی، توسعه طلبی 
روس ها ادامه پیدا کرد و اگرچه آقامحمدخان قاجار موفق به 
تسخیر دوباره قفقاز شد اما اگر مرگ کاترین نبود، این جدال 

در این مرحله به پایان نمی رسید؛ با مرگ تقریباً همزمان 
آقامحمدخان قاجار و کاترین کبیر، قفقاز برای مدت کوتاهی 
آرام بود اما با آغاز قرن نوزدهم و سلطنت الکساندر اول، تزار 
روس دو دوره جنگ های ایران و روس که منجر به جدایی 
هفده شهر قفقاز از ایران شد، رقم خورد. این جنگ ها نقطه 
پایانی این تالش دویست ساله ممتد برای سلطه بر قفقاز بود 
و مقاومت ایران و دست اندازی های متعدد عثمانی نتوانست 
مانع تحقق این میل گردد. در مورد دولت ایران، ضعف و 
انحطاط مفرط علت آن بود اما درباره عثمانی آنچه که مانع 
رقابت جدی در قفقاز گردید، جنگ های اروپایی و آفریقایی 
این دولت با دولت های اروپایی در نیمه اول قرن نوزدهم بود.

تصرف نظامی قفقاز توسط روس ها در دوره اول جنگ های 
ایران و روس که منجر به عقد قرارداد گلستان گردید، 
تأثیر  عمده اجتماعی و فرهنگی در بر نداشت و منطقه 
مسلمان نشین قفقاز تار و پود ایرانی خود را حفظ کرده بود 
که همین امر نیز موجب می گردید تا اهالی از عباس میرزا 
استمداد کنند.  زیر سلطه روس ها  از  آنان  رهاندن  برای 
این تمایل درونی و میل دولت ایران برای بازپس گیری 
و  ایران  قفقاز، موجب دور دوم جنگ های  سرزمین های 
روس گردید که با قرارداد ترکمنچای و جدایی چند شهر 
نتیجه  اما  رسید  پایان  به  دیگر 
چرا  بود  عمیق تر  قفقاز  در  آن 
ضرورت  متوجه  را  روس ها  که 
شیوه  در  جدی  تجدیدنظر 
زدودن  و  قفقاز  در  حکمرانی 
فرهنگی  و  اجتماعی  تمایالت 
نسبت به ایران نمود. این سیاست 
با سرکوب خوانین و اعدام و تبعید 
برخی از آنان و مصادره اموال و 
گروگان گرفتن عملی فرزندانشان 
به بهانه تحصیل در سن پترزبورگ 
و تفلیس در جنبه های سیاسی 
اعمال شد. در عرصه اجتماعی نیز 
از بین بردن استقالل روحانیون 
محدودسازی  و  حذف  و  محلی 
نظام قضایی محلی و نظام سنتی 
آموزش در دستور کار قرار گرفت. 
مکاتبات  از  فارسی  زبان  حذف 
انتشار  زبان  تغییر  و  آموزش،  و 
تشویق  محلی،  ترکی  به  فارسی   زبان  از  محلی  نشریه 
ترکی نگاری توسط روشنفکران محلی و حمایت از آنان و 
ایجاد مدارس نوین روس-مسلمان که زبان روسی و در 
کنار آن زبان ترکی را آموزش می دادند، سیاست فرهنگی 
این دوره بود. عباسقلی آقا باکیخانوف و فتحعلی آخوندزاده 
و در درجه بعدی میرزا شفیع واضح و سید عظیم شیروانی 
نمایندگان اصلی جریان روشنفکری این عصر بودند که 
در عین حفظ برخی ویژگی های فرهنگی ایرانی بودن و 

حفظ برخی تعلقات ایرانی جهت گسترش فرهنگ تجدد 
و مبارزه با مظاهر عقب ماندگی با سیاست روس ها همراه 
 شدند.  ضدیت با مذهب و برخی سنت های اجتماعی در 
قالب نگارش مقاله، کتاب، شعر و نمایشنامه و هواداری از 
تجدد و حمایت و مشارکت در ایجاد مدارس نوین از جمله 
فعالیت های عمده این روشنفکران بود. انتقادات روشنفکرانه 
این قشر ناخواسته و گاه خواسته جامعه عقب مانده و خرافی 
و فقرزده و ضعیف ایران را در مقابل جوامع متجدد و مترقی 
و پیشرفته اروپایی و روسی قرار داده و به انتقاد و حتی 
تمسخر جامعه سنتی ایران و قفقاز می پرداخت. این قشر 
ایرانی  تلویحاً  یا  و  آنکه همچنان صراحتاً  با  روشنفکران 
قلمداد  شدند اما نقش مهمی را در سست شدن پیوندهای 

عاطفی ایران و جامعه مسلمانان قفقاز ایفا کردند.
از 1875 میالدی دور دوم حیات جامعه مسلمانان قفقاز 
آغاز گردید که انتشار نشریه اکینچی توسط حسن بیگ 
و   187۶ در  دوم  عبدالحمید  سلطنت  آغاز  و  زردآبی 
نقاط عطف  عثمانی  و  روسیه  جنگ های 1879-1878 
مهم آغاز کننده این عصر هستند. آغاز انتشار نشریه های 
به زبان ترکی که با اکینچی در قفقاز آغاز شد و برادران 
انسی زاده با نشریه های کشکول و ضیاء و ضیاء قفقازیه ادامه 

دهنده آن شدند تأثیر  عمده ای در آغاز 
شکل گیری هویت تازه ای ایفا نمود که 
نشریه  داشت.  ترکی-اسالمی  پایه  دو 
اسماعیل بیگ  توسط  که  نیز  ترجمان 
گاسپرینسکی و تجت تأثیر  اکینچی و 
کشکول و ضیاء قفقازیه کار خود را در 
باغچه سرای آغاز کرد منادی ترک گرایی 
در میان مسلمانان روسیه گردید که در 
سال های بعد، دست کم در قفقاز پژواک 

بلندی یافت.
دوران  در  که  اسالم  اتحاد  سیاست 
سلطنت عبدالحمید دوم به سیاست 
شد  بدل  عثمانی  امپراتوری  رسمی 
توسط این نشریه ها با جدیت معرفی، 
تبلیغ و حمایت می گردید. این سیاست 
نیز  با رنگ و بوی ترک گرایی  کم کم 
آمیخته شد و روشنفکران غیرمذهبی 
حسن بیگ  نظیر  مذهبی  کمتر  یا 
زردآبی و اسماعیل بیگ گاسپرینسکی 

نیز کم کم به همراهی با آن پرداختند. روشنفکران سنی 
مذهب همچون زردآبی و برادران انسی زاده پیش قراوالن 
عثمانی گرایی در قفقاز بودند و برخالف سنت تاریخی، 
شیعیان نیز آرام آرام دشمنی با عثمانی سنی مذهب را کنار 
گذاشته و رهبری معنوی این امپراتوری بر همه مسلمانان 

را پذیرفته و مبلغ آن نیز شدند.
ملی گرایی به عنوان موج غالب سال های آخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم نیز در چالش هویتی مسلمانان قفقاز که 

بریده از جامعه ایران و در مواجهه با تجدد اروپایی و سلطه 
مسیحیان بی پناه بودند مؤثر واقع شد و به مدد مبلغین 
عثمانی آمد تا هویت نوین از میان این چالش ها متولد شود. 
در ابتدای دهه پایانی قرن نوزدهم برای اولین بار نشریه 
کشکول جامعه مسلمانان قفقاز را آذربایجانی معرفی کرد و 
محمدآقا شاه تخت لی در مقاله ای به تبیین این معنا پرداخت 
که »مسلمانان قفقاز را باید چه نامید؟« و پاسخ وی نیز 
»آذربایجانی« بود. شاه تختلی در پی پایه ریزی هویت تازه 
ای برای مسلمانان قفقاز بود که در ایران قفقازی یا قره باغی 
و شروانی و گنجه ای و .. نامیده می شدند و روس ها آنان 
را تاتار می شناختند. شاید حسن بیگ  زردآبی و برادران 
انسی زاده، نسلی از روشنفکران قفقازی بودند که ترک گرایی 
دستگاه  سوءظن  موجب  تنها  مالیم شان  اسالم گرایی  و 
تزاری را نسبت به گرایش آنان به عثمانی برمی انگیخت 
اما در نسل بعدی این گرایش آنچنان آشکار و بارز بود و به 
صراحت بیان می شد که جایی برای تردید نمی گذاشت. در 
ابتدا این تمایل در نوشته های روشنفکرانی نظیر شاه تختلی 
در خارج از قفقاز بیان شد و سپس توسط افرادی نظیر 
احمدبیگ آقااوغلو و علی بیگ حسین زاده به بلندی فریاد 
زده شد. علی بیگ حسین زاده و احمدبیگ آقااوغلو دو تن 
از شاخص ترین روشنفکران ترک گرای قفقاز بودند که در 
استانبول از ابتدای شکل گیری به ترکان جوان و کمیته 
اتحاد و ترقی پیوستند و از شاخص ترین رهبران فکری 
آن نیز گردیدند. این دو در سالهای ابتدایی قرن بیستم 
در نشریه های حیات، ارشاد، ترقی، فیوضات و شالله و ... 
شاخص ترین و صریح ترین مروجین ترک گرایی و امپراتوری 
عثمانی بودند و در نهایت نیز به اخراج هر دوی آنان توسط 

رژیم تزاری گردید. 
انقالب 1905 روسیه تزاری فضای مساعدی را برای احزاب 
و نشریه ها و فعالین  ترک گرا پدید آورد و آنان نیز بیشترین 
بهره را از این فضا برای ایجاد هسته ها و شبکه هواداران 
عثمانی در قفقاز بردند که طی جنگ اول جهانی به یاری 
آنان آمد. گرایش های سوسیالیستی ابتدای قرن نیز با غلبه 
جدال ارمنی – مسلمان که بازتاب سرکوب ارمنی ها در 
داخل امپراتوری عثمانی بود به سرعت جای خود را به 
حس تالش برای بقا و قدرت یابی جامعه مسلمانان قفقاز 
داد. غلبه حضور ارمنی ها در جنبش های سوسیالیستی و 
موانع فرهنگی و مذهبی نیز در عدم گرایش عمده مسلمانان 
به جنبش سوسیالیستی مؤثر بود. ضعف و خمودگی جامعه 
قدرت های  و دخالت  گرفتار دست اندازی  ایران که خود 
خارجی بود هیچ جذابیت و کششی را در مسلمانان قفقاز 
برنمی انگیخت و کورسوی جنبش مشروطه در ایران نیز که 

امید کوتاهی را برانگیخت تنها حسرتی دیگر بر آن افزود.
طمع  به  را  عثمانی  امپراتوری  جهانی  اول  جنگ  وقوع 
گسترش قلمرو و تصفیه حساب های کهنه واداشت و قفقاز 
نیز یکی از این حساب های کهنه بود اما تنها با وقوع انقالب 
1917 و سقوط اقتدار روسیه در قفقاز و خالء قدرت ناشی 
از آن بود که توانست وارد این منطقه شود و برای مدت 
کوتاهی نقشه های خود را عملی سازد. خالء قدرت قفقاز 
گرجی ها، ارامنه و مسلمانان را وادار به تشریک مساعی و 
تشکیل حکومت مشترک کرد اما با تحریک دول مرکز این 
اتحاد فروپاشید. گرجی ها به تحریک آلمان ها و مسلمانان 
به تحریک عثمانی اعالم جمهوری کردند. اعالم استقالل 
جمهوری آذربایجان کامالً بی مبنا، عجوالنه و بی پشتوانه 
بود، در واقع آنچه که دو هفته پس از نشست باتومی و 
به تحریک عثمانی تحت عنوان جمهوری 
آذربایجان اعالم موجودیت کرد عده ای 
روزنامه نگار و فعال سیاسی بودند که هیچ 
قوه اجرایی نداشتند و بیش از نیمی از 
سرزمینی که آنان جمهوری آذربایجان 
نامیدند در اختیار شورای باکو و بلشویک ها 
بود و طرفه آنکه باکو نیز پایتخت طبیعی 
این جمهوری تازه تاسیس نامیده شده 
بود. عثمانی به سرعت با تشکیل سپاه 
اردوی اسالم به فرماندهی نوری پاشا به 
یاری دولت برساخته جمهوری آذربایجان 
آمد و توانست باکو را تسخیر و تحویل 
آنان دهد اما نوع تعامل فرماندهان سپاه 
اردوی اسالم و اخراج و سرکوب فعالین 
جمهوری تازه تاسیس به خوبی نمایانگر 
دست نشاندگی و برساختگی این دولت 
تازه بود و اگر شکست دول مرکز و تسلیم 
عثمانی در جنگ نبود انورپاشا درصدد بود 

برنامه الحاق را عملی سازد.
با شکست عثمانی دولت جمهوری آذربایجان به پایان خود 
رسید و به ظاهر تا زمانی که جدال روسیه سفید و روسیه 
سرخ به پایان برسد تالش های دیپلماتیک ناکامی را برای 
یافتن قدرت خارجی که حاضر به حمایت در مقابل روسیه 
باشد ترتیب داد که هیچ ثمری نداشت. دولت مستعجل 
جمهوری خلق آذربایجان که بخش عمده  عمر کوتاهش را 
تحت قیمومیت عثمانی و سپس انگلیس گذراند تقریباً هیچ 
دستاورد عملی نداشت و تنها تحت تأثیر  پان تورانیست های 

یک صدای آسمانی
یک اذان ایرانی

اذانش اولین اذان ایرانی است که قبل تر ازسال 1322 ،شیخ کریم 
از همان زمان در گوش و جان مردم جای  و  بود  موذن خوانده 
بازکرده بود. بعدها پسرانش رحیم و سلیم آن را خواندند. کالم و 
دستگاه و گوشه یکی بود اما اذان رحیم حال و هوای دیگری داشت. 
با شنیدنش قلب ها به تپش می افتد و آرامشی خاص در جان وروح 
آدمی می نشیند که شاید یکی از دالیل آن ایرانی بودن لحنی است 
که همراه با کالم عربی شده است. اذان معروف به رحیم موذن زاده 
اردبیلی که در سن30 سالگی او در بیات ترک و درگوشه روح االرواح 
اجرا شده دارای مولفه های موسیقی ردیف ایرانی است و همین 

مسئله باعث ارائه بهتر آن، متناسب با فرهنگ ایرانی شده است.
به گفته خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان این اذان دو ویژگی 
قابل توجه دارد. زنده یاد موذن زاده آن را در »بیات ترک« خوانده، 
چون بیات ترک همواره پیام دهنده، نویددهنده و آگاهی بخش است 
و این انتخاب به درستی از سوی ایشان انجام شده و هر زمانی را به 
مردم نوید می دهد. از سوی دیگر خلوص، در این اذان موج می زند.

او بارها دراظهار نظرهایش در خصوص این اذان ماندگار گفته است 
که ۶0 سال است که این اذان را می شنوم و با آن زندگی می کنم.

آگاهی و شناخت رحیم موذن زاده اردبیلی از موسیقی ایرانی و به تبع 
آن انتخاب درست بیات ترک برای اجرای اذانش از علم و دانشش 
در کودکی و نوجوانی به موسیقی برمی گردد زمانیکه در کودکی 
به مکتب خانه رفت و تحت نظر »میرزا عزیز«، قرآن و دستگاه های 
موسیقی ایرانی را فراگرفت و در نوجوانی و جوانی با یادگیری اصول 
اردبیل و گاهی در  با پدرش، در مسجد  اذان گویی همراه  و  آواز 
شهرهای اطراف محل سکونت، به خصوص تالش، به اذان گویی و 

نوحه خوانی مشغول شد.
همه این فاکتورها و استعداد ذاتی در حنجره او اذانی را در سال 
1334 خلق کرد که با گذشت 7 دهه در بین همه نسل ها ماندگار 
شده است و با داشتن مولفه های ایرانی سال 13۶8 اذان موذن زاده 

به عنوان میراث فرهنگی کشورمان به ثبت ملی رسیده است.
رحیم موذن زاده که در اول مهر 1304 خورشیدی در اردبیل به  دنیا 

آمده بود در پنجم خرداد 1384 در تهران آسمانی شد.
اذان گویی و نوحه خوانی و منبری را از شیخ عبدالکریم به ارث برد 
و تا آخر عمر راه او را ادامه داد. خودش می گفت که اذان گویی 
در خانواده آنها، 150 سال قدمت دارد و نام فامیل آنها به همین 
دلیل موذن شده است؛ »زمانی که آن موقع ها در اردبیل شناسنامه 
می دادند، به تناسب شغل و حرفه، نام خانوادگی انتخاب می کردند. به 
پدربزرگم هم گفته بودند تو چه کاره ای؟ گفته بود موذن. گفته بودند 

نام خانوادگی شما موذن است«.
 رحیم در کودکی به مکتب خانه می رود و تحت نظر میرزا عزیز، 
قرآن و دستگاه های موسیقی را فرا می گیرد. به گفته خودش: » در 
آن دوران ما عوض دبیرستان مکتب می رفتیم. همه هم متدین 
بودند. خانواده ها در دوره ما در ابتدای امر، بچه ها را با قرآن مانوس 
می کردند. ما هم پس از طی این مرحله، به مدرسه حاج ابراهیم 
آمدیم. طلبه بودیم به اصطالح امروز ولی حین طلبگی، این اذان 
با ما همراه بود«. پس از یادگیری اصول نوحه خوانی و اذان گویی، با 
همراهی پدر در مسجد اردبیل به این کار مشغول می شود و گاهی نیز 

برای خواندن یک نوحه  به شهرهای اطراف، خصوصا تالش می رود.
با سکونت پدر در تهران، رحیم موذن برای تحصیل حوزوی رهسپار 
قم می شود. حاج مهدی سراج - از دوستان رحیم - می  گوید: »وقتی 
شیخ کریم به تهران می آید، رحیم را برای درس خواندن به قم 
می فرستد. صدای رحیم آن قدر خوب بوده که دیگر همیشه او برای 
مجالس، در قم می خوانده است. مداحان قم پیش شیخ کریم شکایت 
کرده بودند که با آمدن رحیم ما از کار افتاده ایم«. رحیم درس خارج 

فقه می خواند و ظهرها در حرم حضرت معصومه اذان می گفت.
سال 1329 شیخ کریم فوت می کند و رحیم که فقط 25 سال سن 
دارد، به تهران می آید تا جای خالی پدر را در مسجد امام پرکند. 
خودش ماجرا را این گونه تعریف می کند: »مرحوم پدرم سال 1322 
برای نخستین بار اذان را در رادیو گفت و همین روند تا 132۶ که 
برنامه سحری را به صورت زنده اجرا می کرد، ادامه داشت. او در سال 
1329 سکته کرد و من قبول کردم جای او اذان بگویم تا االن که با 
این سن و سال هنوز مشغولم و افتخار دارم که با گفتن آن یک اذان، 
برای اسالم و مملکتم کاری کرده ام. ما که نه ثروت داریم، نه مکنت 

و همین یک اذان برایمان بهترین خیر است«.
به  از موذن  نزد مردم  او  نام خانوادگی  در همین سال است که 
موذن زاده اردبیلی تغییر می کند. جعفر تعریف می کند که »وقتی 
شیخ کریم می میرد و پدرم به جایش اذان می گوید، مجریان رادیو 
ایران برای معرفی او به مردم، زاده اردبیلی را به فامیل پدرم اضافه 
می کنند تا به شنوندگان بگویند او پسر شیخ کریم است. سر همین 
موضوع، همه فکر کردند که نام خانوادگی پدر من موذن زاده اردبیلی 

است و همین نام هم تا آخر روی او ماند«.
خود حاج رحیم در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا تعریف می کند: »یک 
روزی تصمیم گرفتم تا یک اذان یادگاری بگویم. در استودیوی ۶ صدا 
و سیما، هر گوشه ای انداختم، نشد تا اینکه آن را در روح االرواح آواز 
بیات ترک به این شکل که بیش از 50 سال پخش می شود گفتم. ما 

ایرانی هستیم و اذان ما باید برخاسته از خودمان باشد.
االن اذان خوان هایی هستند که از عربستان تقلید می کنند و این 
پسندیده نیست و خود ما باید ابتکار به خرج دهیم. االن 50 سال 
است که کسی نتوانسته روی این اذان من اذان بگوید؛ حتی برادرم 
سلیم که آن صدای گیرا و زیبا را دارد و این خواست خداست؛ همان 
خدایی که می گوید اگر با من یکصدایی کنید، محبت شما را به قلوب 

همه می اندازم«.
به گفته پسر او، موذن زاده تا 1357 و پیروزی انقالب اسالمی، هر 
سال برای تجدید ضبط اذانش به رادیو می رفته: »از سال 34 به بعد، 
پدر هر سال برای ضبط به رادیو می رفت و اذانش را مجدد می خواند. 
اصال از طرف رادیو دستور بوده که این اتفاق بیفتد. تلویزیون االن 
بیشتر اذان ضبط شده سال 5۶ پدرم را پخش می کند. کانال 5 
که همیشه این اذان را پخش می کند ولی بعضی  اوقات دیده ام که 
کانال های 1 و 3، اذان ضبط شده سال های  34 و 35 را پخش 
می کنند. صدای پدر در این اذان، بسیار شفاف، جوان تر و رساتر 
است و خوب که دقت کنید، می توانید تفاوتشان را تشخیص دهید«.

موذن زاده اردبیلی در ادامه به نکته ای اشاره می کند که عدم تحقق 
آن تاسف انگیز است؛ »البته 20 سال پیش می خواستم یک اذان 
دیگر را  به مدت 15 دقیقه که در میان آن دعا هم هست، پر کنم اما 

نگذاشتند و گفتند که اذان ۶ دقیقه بیشتر نمی شود«.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
تاریخHistoryسال چهارم  شماره 41  8 صفحه

کتاب »زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد اسماعیل سعادت« در 228 
و 500 نخسته توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر و با قیمت 25 هزارتومان به 

بازار عرضه شده است. 
اسماعیل سعادت، ادیب، زبان شناس، مترجم، عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و چهره ماندگار، در سال 1304 در خوانسار متولد شد در 12 شهریور 1399 
در تهران در گذشت. او در طول دوران زندگی خود خدمات زیادی را زبان و فرهنگ 

ایران کرد چندین جایزه ملی و بینالمللی نیز دریافت کرد.
کتاب حاضر شامل شامل 22 مقاله از استادان و دوستداران و عالقه مندان این استاد 
گران قدر است. فهرست این مقاالت عبارت  است از: »پل نویا و نسبت میان قرآن و 
تا سرپرستی  آموزگاری  از  اسماعیل سعادت  »استاد  قهی،  بلخاری  عرفان« حسن 
دانشنامه« آمنه بیدگلی، »فهرست آثار« افسانه شفاعتی، »سعادت از نگاه دیگران« و 

»کیمیای »سعادت« غالمعلی حداد عادل، »خاموشی مترجم خاموش« احمد سمیعی 
)گیالنی(، »احساس گریه آور ازدست دادگی« اصغر دادبه، »عصر بدگمانی« حسین 
معصومی همدانی، »مکتب ترجمه اسماعیل سعادت« احمد مسجدجامعی، »دیده دریا 
کنم و صبر به صحرا فکنم« محمدرضا نصیری، »پشتکار ستودنی مترجم و ویراستاری 
بی جانشین« سیدعلی آل داوود، »گفت وگو با اسماعیل سعادت«، »زبان فارسی ممیز 
ذی روح از غیرذی روح«، اسماعیل سعادت، »پژوهشگری استوار در قامت مترجمی 
گرگین،  ایران  ایران«  فرهنگ  برای  تمام وقت  »کوشنده ای  علوی،   فریده  پرتوان« 
»اسماعیل سعادت« شهناز سلطان زاده، »آموزه های سعادت« مهناز مقدسی، »سیمای 
استاد سعادت در مروارید اندیشه« پیمانه صالحی، »غروب آفتاب سعادت« آمنه بیدگلی، 
»خاطرات با سعادت« جعفرشجاع کیهانی، »نهضت دانشنامه نویسی در ایران امروز« سایر 

محمدی و »سال شمار« نرگس صادقی زاده.

 انتشار کتابی 
درباره اسماعیل سعاد ت

زمینه های ضدایرانی شکل گیری جمهوری آذربایجان

کودکی که در آغوش بیگانه بزرگ شد

 انتقادات 
روشنفکرانه  

ناخواسته و گاه 
خواسته جامعه 

عقب مانده و خرافی 
و فقرزده و ضعیف 
ایران را در مقابل 
جوامع متجدد و 
مترقی و پیشرفته 
اروپایی و روسی 

قرار داده و به انتقاد 
و حتی تمسخر 

جامعه سنتی ایران 
و قفقاز می پرداخت. 

داود دشتبانی

 روشنفکران سنی 
مذهب پیش قراوالن 

عثمانی گرایی 
در قفقاز بودند 
و برخالف سنت 

تاریخی، شیعیان نیز 
آرام آرام دشمنی با 
عثمانی سنی مذهب 

را کنار گذاشته 
و رهبری معنوی 
این امپراتوری بر 
همه مسلمانان را 

پذیرفته و مبلغ آن 
نیز شدند.



شیخ خزعل فرزند شیخ جابر، شیخ قبیله بنی کعب و حاکم بندر محمره 
بود. طایفه بنی کعب منشعب از قبیله هوازن در دوره صفوی در حوالی بصره 
ساکن بوده و در دوران نادرشاه وارد خوزستان شده و در دوره زند با شکست 
دادن اعراب مشعشعی و آل کثیر، بر بخش های جنوبی خوزستان حاکم شد 
اما رهبر آن، شیخ سلمان با فشار کریم خان مجبور از اطاعت از او شد. در طی 
حمله صادق خان برادر کریمخان به بصره، اعراب بنی کعب به نیروهای دولت  
ایران کمک کردند و با اعراب عمانی که به کمک بصره آمده بودند درگیر 
نبرد دریایی شدند. شمار کشتی های سلمان به ده کشتی بزرگ و هفتاد 
کشتی کوچک رسیده بود و او با سه هزار مرد به کمک سپاه زند آمده بود. 
در دوران آغازین قاجار، بنی کعب برای مدتی قدرت گرفت. در این زمان 
شیخ جابر کعبی وفادار به حکومت مرکزی قدرت را به دست گرفت. وی 
مردی کاردان و ثروتمند بود و به دلیل ابراز وفاداری نسبت به دولت مرکزی 

ایران در مدت حکومت 35 ساله خود، به دولتخواه شهرت یافت.
شیخ جابر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در جریان هرات و حمله 
انگلیسی ها به خوزستان نیز شجاعانه علیه انگلیسی ها جنگید. اما وقتی دید 
خانلرمیرزا فرمانده سپاه ایران در جنوب، عموی ناصرالدین شاه از میدان 
جنگ گریخت وی را تنها گذاشت و دولت ایران از او در مقابل انگلیسی ها 
حمایت نکرد، کم کم به آنان نزدیک شد و روابط خود با ایشان را آغاز کرد. 
پس از او دو فرزندش محمد و َمْزَعل بترتیب بر جایش نشستند. مزعل از 
ناصرالدین شاه القاب نصرة الملک و معّزالسلطنه دریافت کرد. وی با نظر 
مساعد شاه ایران، برادرش خزعل را به جنگ مشعشعیان فرستاد و آنان را 
شکست داد. در 1299 مزعل به اتفاق حدود پنج هزار نفر مسلّح از مقامات 
دولتی خوزستان و نجم الدوله که از جانب ناصرالدین شاه برای مأموریتی 
به خوزستان سفر کرده بود، استقبال کرد. در این زمان سپاهیان آماده به 
خدمت مزعل شامل 12 هزار سوار و پیاده بودند. خزعل پس از قتل مزعل 
در 1315 بر جای او نشست و ناصرالدین شاه او را حاکم محمره و فالحیه 
و آبادان نمود. حال تمام اعراب خوزستان یکدست تابع یک نفر بودند که 
وفادار به حکومت مرکزی بود و در عین حال روابط خوبی با انگلیسی ها 
داشت. او القاب »نصرت الملک«، »معزالسلطنه«، »سردار اقدس«، »سردار 
ارفع« و همچنین از دولت انگلستان و حکومت هند نشان ها و فرمان های 
مهم نظامی داشت و به رتبه امیرنویانی هم نایل شده بود. وی نزد حکومت 
مرکزی ایران نیز عزیز و محترم بود و ناصرالدین شاه قاجار در 1284 ه .خ 
طی فرمانی از او ابراز رضایت و خشنودی کرده و او را از میرپنجی به رتبه 

سرتیپ اول ارتقاء داد.
هنگامی که خزعل کعبی به حکومت رسید، عبداهلل خان قراگوزلو پسر 
مصطفی خان اعتمادالسلطنه، ملقب به »سردار اکرم« از سوی حکومت 
مرکزی به حکومت خوزستان منصوب شد. وی علی رغم اطالع از اوضاع 
منطقه عمالً با مسائل شیخ خزعل از قبیل نحوهٔ انتخاب اجاره داران مالیات 
نواحی فالحیه و جراحی روبرو گردید. حسینقلی نظام السلطنه، نواحی 
جراحی و فالحیه را از حکومت مرکزی خریداری و زمین هایشان را به 
کشتکاران عرب اجاره داده بود و شیخ خزعل انتخاب و تعیین اجاره داران را 
حق خود می دانست؛ اما سردار اکرم این امر را قبول نکرد. بدین ترتیب 
اختالف بین آن ها آغاز شد. سردار اکرم برای مبارزه با شیخ خزعل به قبایل 
بختیاری تکیه ورزید؛ اما قبایل بختیاری در موقع حساسی که باید پشت 
سردار اکرم را می گرفتند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و شرط 
همکاری را واگذاری ناحیه جراحی اعالم کردند. این امر و حمایت نکردن 
دولت مرکزی از سردار اکرم سبب شکست او از شیخ خزعل شد و در نتیجه 
از سمت خود معزول شد.  مسئله دیگر خزعل، گمرکات خرمشهر بود که 
خاندان وی پیش از 1279 ه .خ آن را برای حدود شصت سال اجاره کرده 
بودند، از بابت آن سودی حدود هشت هزار لیره استرلینگ به دولت مرکزی 
می پرداختند و در مقابل ظاهراً به همان میزان نیز خود می بردند. دیری 
نپایید که دولت مرکزی خواستار بهبود اوضاع گمرکات شد تا از این طریق 
عایدی خود را افزایش دهد. حکومت مرکزی در پی تحقق اهداف خود بر آن 
شد تا اجاره داری عوارض گمرکی را ملغی و نظام جمع آوری مستقیم مالیات 

را پی ریزی کند. به همین دلیل تعدادی بلژیکی به کار 
گرفت. خزعل از این امر به شدت ناراحت و دست به کار 
شد. از دولت انگلستان خواست که به حکومت مرکزی 
ایران فشار بیاورد، تا از پیشنهادهای اصالحی اش در مورد 
گمرک خوزستان درگذرد؛ اما تقاضای وی دولت انگلستان 
را با مشکل مواجه می ساخت؛ زیرا آنان تصور می کردند این 
کار ممکن است به آشوب های عشایری در منطقه بینجامد 
و منافع تجاری آنان را به خطر اندازد. بعد از مدتی خزعل 
را متقاعد کرد تا با دولت مرکزی به توافق برسد. وضعیت 
خوزستان در روزگار مظفرالدین شاه قاجار دچار وضعیتی 
بحرانی بود. از یک سو، خزعل دست به هر کاری می زد، تا 
پایه های حکومت خود را مستحکم تر کند و از طرف دیگر 
خانان بختیاری در زمستان ها منطقه را مورد حمله و قتل 
فرصت  این  از  نیز  خزعل  شیخ  می دادند.  قرار  غارت  و 
استفاده کرد و برای بسط قدرت و نفوذ خود در اطراف 
خرمشهر توسط مشاور و پیشکار خود حاج محمدعلی 
بهبهانی معروف به »رئیس التجار« با دولت مرکزی وارد 
گفتگو شد و سرانجام توانست حکمرانی اهواز را به دست 
آورد و جزیره آبادان، بهمنشیر، رود کارون، هندیجان، ده 
مال و فالحیه را به عنوان امالک شخصی صاحب گردد. اگر 
چه این امالک قابل فروش به بیگانگان نبود؛ اما اجاره دادن 
به آنان مانعی نداشت. خود این اصل بعدها زمینه ای برای 
ایفای نقش خزعل در حفظ منافع شرکت نفت ایران و 
انگلیس در خوزستان شد. از سوی دیگر وی، برای تحکیم 
پایه های قدرت خود با خاندان قاجار وصلت کرد. اما خزعل 

با داشتن بندر محمره به سرعت ثروتمند شد و قدرت نظامی خود را افزایش 
داد و در زمان مظفرالدین شاه از دادن مالیات استنکاف ورزید. لذا مظفرالدین 
شاه هم دو کشتی جنگی را به خرمشهر فرستاد و تهدید به بمباران نمود و 
خزعل هم تسلیم شد و مالیات پرداخت. اما با بروز مشروطیت و جنگ 
جهانی اول اوضاع تغییر کرد. یکی از مهمترین نتایج مشروطیت از دست 
رفتن تمرکز کشور و سلطه حکومت مرکزی بر نقاط مختلف و خودسری 
ایالت و عشایر بود. با وقوع انقالب مشروطه در سال 1285 ه .خ میدان برای 
فعالیت هر چه بیشتر شیخ خزعل باز شد. وی مشایخ عرب از جمله حویزه، 
شیخ بنی طرف، شیخ آل کثیر، شیخ آل خمیس و... را از میان برداشت و 
عشایر ایشان را تحت فرمان خود درآورد و آنان را مجبور ساخت که مالیات 
خود را به صورت تمام و کمال به شیخ بپردازد. دولت مرکزی ایران به علت 
نداشتن نیروی نظامی کارآمد و منظم در هنگام وقوع انقالب مشروطیت، در 

وضعیتی نبود که بتواند به اوضاع جنوب غربی کشور توجه داشته باشد. به 
گفته شیخ خزعل محصول خرمایش آن چنان عایدی زیادی داشت که در 
هندوستان او را به همین جهت »ملک التمر« می نامیدند. با این حال وی در 
محمره و آبادان و ناصری فروش نان و گوشت و چیزهای خوردنی را آزاد 
نگذاشته بود و به ضمانت کونتران می داد و از این راه ساالنه سود گزافی 
می برد. پس از کشف نفت در مسجد سلیمان و خوزستان توسط شرکت 
سندیکای امتیازات چند ماه بعد در ماه آوریل 1909 م. شرکت نفت ایران 
و انگلیس با سرمایه 2 میلیون لیره تأسیس شد و در لندن به ثبت رسید و 
جانشین شرکت »سندیکای امتیازات« شد. این شرکت یک سری قراردادها 
با سران بختیاری و شیخ خزعل منعقد نمود. از جمله در سال 1909 م. 
شرکت نفت قراردادی با شیخ خزعل منعقد نمود و یک مایل مربع از اراضی 
بعد ساختن  نمود. سال  او خریداری  از  پاالیشگاه  ایجاد  برای  را  آبادان 
پاالیشگاه شروع و سه سال بعد خاتمه یافت. به موجب قرارداد دیگری که 
شرکت با شیخ خزعل داشت، وی حفاظت ناحیه آبادان را در مقابل مبلغی 
که شرکت می پرداخت، عهده دار بود و همین امر باعث پیشرفت روند 
روبه رشد کارهای این شرکت بود. درواقع شرکت به جای آن که در تقویت 
دولت مرکزی بکوشد و از دولت ایران ایجاد امنیت را در منطقه نفت خیز 
بخواهد، صالح خود را در این دیده بود که با دادن رشوه دل خان های 
بختیاری و سران متنفذ خوزستان مانند شیخ خزعل را به دست آورد، تا از 
تجاوز احتمالی آنان به منطقه در امان بماند. چنان که در سال 1919 م. 
 KCIE (Knight Commander Indian Empire( خزعل را به درجه
مفتخر کرده بود.  در هنگام جنگ جهانی اول که عثمانی ها در آن پان 
اسالمیسم را ترویج می کردند و مسلمانان را به سوی جریان اتحاد اسالم فرا 
می خواندند، گروه هایی در ایران به مبارزه مسلحانه علیه روس ها و انگلیسی ها 
پرداختند. برای نمونه دولت موقت نظام السلطنه مافی در کرمانشاه با عشایر 
کرمانشاه، لرستان و کردستان به مبارزه علیه روس ها برخواستند. در جنوب 
کشور هم عشایر عرب و مسلمان خوزستان به قیام مسلحانه علیه انگلیسی ها 
پرداختند اما شورش ایشان توسط خزعل که به کمک انگلیسی آمده بود در 
هم شکسته شد و این امر سبب زیر سوال رفتن مشروعیت خزعل شد و 
دیگر حمایت طوایف عرب را نداشت. بنابراین خزعل که شصت هزار سوار و 
پیاده مسلح تحت فرمان داشت، برای افزایش قدرت خود و ایجاد یک حائل 
امنیتی بین خود و حکومت، با خوانین لرستان و بختیاری و قشقایی 
پرداخت. با کودتای سوم حوت 1299، رضاخان سردارسپه به قدرت رسید 
و مستشار مالیاتی دولت ایران، مالیات های عقب افتاده خوزستان را مطالبه 
کرد. اما خزعل مدعی شد که بدهکارلی در کار نبوده و او اصال رضاخان و 
مستشار مذکور را به رسمیت نمی شناسد و طی تلگرافی، سردارسپه را 
غاصب خواند. بدین ترتیب اقلیت مجلس که مخالف رضاخان بود، به رهبری 
سید حسن مدرس به حمایت از خزعل پرداخت. همزمان شیخ خزعل که 
با طوایف لر و بختیاری متحد بود، با یوسف خان امیر مجاهد بختیاری برادر 
کوچکتر سرداراسعد، خواهرزاده اش علیمردان خان چهارلنگ، غالمرضاخان 
ابوقدراه الی لرستان پشتکوه و گروهی از سران لرستان و سرهنگ رضاقلی 
خان ارغون که فرمانده سپاه قاجاری خوزستان بود کمیته ای به نام قیام 
سعادت  تشکیل دادند و هدف خود را مبارزه علیه استبداد رضاخانی معرفی 
کردند و او را غاصب خواندند. در تابستان 1303 کمیته تلگراف هایی مبنی 
بر قیام سردار سپه}رضاخان{ ضد قانون اساسی و مخالفت با شاه مشروطه 
و غیره به اصفهان و بعضی شهرها ارسال کرد. تلگرافی نیز حاکی از ضدیت 
با سردار سپه و لزوم خلع او و حمایت از احمدشاه به مجلس مخابره شد. 
و  بغداد  راه  از  احمدشاه  پیشنهاد کرده بود که  سید حسن مدرس هم 
کرمانشاه وارد شده و به پشتکوه رفته و نزد عشایر تحت امر غالمرضا خان 
فیلی بماند و همزمان مقدمات عزل رضاخان از قدرت در تهران فراهم شود. 
مدرس با سید حسن موسوی اجاق از روحانیون شیعه کرمانشاه که نفوذ 
باالیی در عشایر کرد غرب کشور داشت هماهنگی به عمل آورده بود. اما این 
نقشه شکست خورد، چرا که احمدشاه از پیام های شیخ خزعل و مدرس 
استقبال نکرد، و مجلس نیز به اتفاق آراء رضاخان را نخست وزیر قانونی 
ایران نامید. بدین ترتیب در لرستان و بختیاری و بویراحمد شورش به راه 
افتاد. رضاخان برای تنبیه شورشیان به سوی خوزستان حرکت کرد. وقتی 
به شیراز رسیده بود. تلگرافی حاکی از تسلیم از شیخ خزعل به شرح ذیل به 
او رسید: بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به 
بنده احساسات بی مهری و بی لطفی دارند ولی بحمداهلل در این اواخر مطلع 
گردیدم که حقیقت حال چنین نیست و این مسئله موجب امیدواری شد. 
البته بر خاطر مبارکه معلوم است که آن سوءتفاهم از دسانس و آنتریک های 
بعضی مغرضین و مفسدین غیر از بختیاری که البته نسبت به وجود مبارک 
و وجود ذی جود حضرت اشرف عداوت داشتند و می خواستند فدوی را آلت 
اغراض شخصیه و مقاصد دیرینه خود سازند، تقویت و فزونی یافت و باالخره 
از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده و اینک به عرض تأسف مبادرت 
نموده و از اعمال ناشایستگی که در ظرف این چند ماه 
گذشته از طرف این بنده نسبت به دولت علیه سرزده 
معذرت می خواهد و در آینده نیز کما فی السابق نهایت 
آمال فدوی این است که نسبت به دولت متبوعه کمال 
خدمتگزاری را به عمل آورده و تا آخرین درجه امکان با 
نهایت خلوص نیت و حسن عقیده به اجرای اوامر مبارک 
اقدام کنم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف نیز 
این تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار 
داده و از دولت خواهی اطمینان خواهند داشت. از قرار 
معلوم موکب عظمی این روزها به جنوب تشریف فرما 
می شود و اگر این مسئله صحیح است، خیلی شایق 
هستم که به شرف مالقات نائل شده و شخصاً به آن 
وجود محترم که ریاست دولت متبوعه را دارا هستند، 
تأسفات خود را از مامضی و تأمینات خدمت گذاری و 
اظهار  منتظر  کنم.  عرض  آینده  در  را  نیت  خلوص 
مرحمت و اجازه شرفیابی هستم. سردارسپه نیز چنین 
پاسخ داد که: »آقای سردار اقدس، تلگراف شما را در 
شیراز مالحظه کردم. معذرت و ندامت و تأسف شما را 
می پذیرم در صورت تسلیم قطعی« طی مذاکراتی قرار 
شد خزعل در خوزستان بماند و تابع حکومت باشد، اما 
پس مدتی مشخص شد که خزعل قصد خروج از ایران 
را دارد، لذا قوای دولتی او را بازداشت نموده و به تهران 
فرستادند. او در تهران در خرداد 1315 درگذشت و شایع 
است که مرگ او به دست افراد شهربانی بوده است. بدین 
ترتیب عمر او به پایان رسید. باید دانست که شیخ خزعل 
تجزیه طلب نبود، بلکه مانند بسیاری از خوانین عصر قاجار، در خیال 
والی گری و استقالل والیان عصر صفوی تا قاجار بود و می خواست قدرت 
خود را در منطقه خود به حد اعال برساند و حداالمکان مالیات هم ندهد. 
همچنین نباید فراموش کرد که مهمترین متحدان و حامیان شیخ خزعل 
خوانین لر بودند و شیخ به ایشان پشت گرمی داشت و دختر خود را هم به 
یکی از خوانین بیرانوند لرستان داد تا عشایر لر برای او بجنگند و آنان نیز با 
پول خزعل، بارها با قوای دولتی جنگیدند تا قدرت او را حفظ کنند! اما در 
پایان باید گفت که بازماندگان خزعل وفاداری خود به کشور را نشان دادند 
و به خدمت حکومت درامدند و نوه او ناخدا فرید خزعل فرماندهی بخشی 
از نیروی دریایی ایران در بازپس گیری جزایر سه گانه را به عهده داشت و 
دیگر نوه او نیز آجودان و مترجم مخصوص محمدرضاشاه در سفر به عمان 

و دیگر کشورهای عربی بود.         

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
تاریخHistoryسال چهارم  شماره 41  8 صفحه

شیخ ناکام

در  روزی  شبانه  تالش های  روند  که  کسانی 
راستای ملّت سازی و جعل هویّت ترکی برای 
آَذربایجان را دنبال می کنند با اغراض حسین 
محمدزاده صدیق آشنا هستند. این کمترین 
به دنبال در دسترس قرار گرفتن دو عنوان از 
مجلّدات شعر ماّل پناه واقف و عاجز گرمرودی 
تحشیه  و  تصحیح  مقدمه،  واژگان:  زیر  که 
با  محمدزاده صدیق چاپ و صحافی شده اند 
ابداع و اّدعای شگرف آشنا شدم که  چندین 
شاید اگر عبید زاکانی زنده بود به دارندۀ ذهن 

مبّدعشان غبطه می خورد. 
  صدیق در رویه 14 از ُمصَحِف ماّل پناه واقف 
آورده است که:   پیشگفتار فارسی  در واقع 
است که در سال 1347  کتابی  کم شده ی 
تحت نام  واقف، شاعر زیبایی و حقیقت  در 
تهران چاپ شد، در این جا به یاد آن روزها نقل 
می شود. در آن روزگار به سبب ممنوع بودن 
انتشار کتابت ترکی، مجبور شده ام مثال های 
شعری واقف را نیز به فارسی نقل کنم. اغلب 
احمد  مرحوم   منظوم  ترجمه ی  از  را  ها  آن 
شفائی  برگزیده ام. ؛ اگر جناب ح. م. ص از عمد 
واژۀ کتابت را به جای کتاب در عبارت  ممنوع 
بودن انتشار کتابت ترکی  آورده باشد که چون 
همیشه با سوءاستفاده از حساسّیت ها به رژیم 
جّبار پیشین، سخن نادرستی را برای تهییج 
زبان  احساسی  پوشش  در  آَذری  ناآگاه  قشر 
مادری به عنوان یکی از ارکان ترک تبار و غیر 
ایرانی خواندن آنان روا دانسته است؛ زیرا کتابت، 
دامنه ای بسیار گسترده تر از کتاب دارد و چه 
بسیار کتابت های فارسی یا به دیگر گویش های 
جدا از گویش آَذری و یا به زبان های رایج در 
جهان غرب که همان هنگام یا هر زمان و مکانی 
ممنوعّیت داشته اند ولی کتاب نبوده اند. اگر هم 
واژۀ کتابت از روی سهو به جای کتاب استفاده 
شده باشد، کافیست به بازارهای کتابی چون 
غرفه های کتابفروشی باغ گلستان تبریز یا نظایر 
آن رفته تا نه تنها کتاب ها، بلکه کتابت های 
آذری و حتی تُرکی باکویی و استانبولی بازمانده 

از آن سال ها را مالحظه کنند. 
چون  هایش  مقدمه  در  ص  م.  ح.  جناب    
اََرس  شمال  ایرانِی  سرزمین های  از  همیشه 
خود  ولی  کند  می  یاد  آَذربایجان  نام  با  نیز 
ماّلپناه واقف و عاجز گرمرودی هنگام اشارات 
جغرافیایی ابّیاتشان آن سرزمین ها را به نام هر 
یک و آَذربایجان واقعِی جنوب اََرس را به نام 
خودش نام می برند؛ صدیق، جبر جغرافیای 

تاریخی را در رویه 14 از ُمصَحِف ماّل پناه این 
چنین توجیه می کند:  »و قتل نادر این مبارزه 
های استقالل طلبانه را توسعه داد و سبب ایجاد 
نظیر خان نشین های  خان نشین هایی دیگر 
ماکو، خوی، سراب، نخجوان، شیروان، تالش، 
حاکمان  گردید.  قاراباغ  و  قوبا  باکو،  دربند، 
خان نشین های قاراباغ، شکی و قوبا )= قبه( برای 
ایجاد حکومت واحد و متحد، دست وفاق به 
هم دادند و پس از مرگ نادر نیرومندتر شدند. 
حتی چلپی خان تبریز را نیز از دست دولتیان 
قوبا، 31  نشین  حاکم  خان،  فتحعلی  رهاند. 
سال از عمر خود را وقف تالش در راه ایجاد 
اتفاق میان خوانین ساحل خزر تا اردبیل کرد. 
آغامحمدخان قاجار از این اتحاد و هم دستی 
استقالل طلبان به وحشت افتاد.« ...  داستانی 

اگر  شد،  بازنویسی  عیناً  که 
نشأت گرفته از اصل مجعوالتی 
چون یکی بودن هر دو سوی 
ارس زیر پرچم یک کل سیاسی 
تخیلی به نام آَذربایجان آن هم 
با هویت و تبار غیر ایرانی که 
به  اََرس  در جمهوری؟ شمال 
هم  بزرگترین  از  یکی  عنوان 
پیمانان رژیم صهیونیستی برای 
شود  می  گفته  دانش آموزان 
نباشد، بسیار همانند و همسوی 

آن داستان هاست.
دیگر  گام  در  ص  م.  ح.    
مردم  دادن  جلوه  ملّت  برای 
آَذربایجان از سه دورۀ تاریخی 
برای تاریخ ادبّیات آن یاد کرده 
و در پانویس رویه 2۶ ُمصَحِف 
ماّل پناه واقف این سه دوره را 

چنین آورده است:
1- دوران قدیم )آنتیک( از ظهور زرتشت تا 

تدوین کتاب دده قورقود.
2- دوره ی میانه )کالسیک( از ظهور عمادالدین 

نسیمی تا 1920.
3- دوره ی جدید )معاصر( از 1920 به بعد که 

هر دوره به چند مرحله تقسیم شده است.
شاید تالشی این چنین آشکار برای جا زدن 
مردمان ایرانی األصل آذربایجان به نام فرزندان 
تُرکان سربرآورده از حوالی شمال شرقی چین 
تا جایی که زرتشت و دده قورقود را به موازات 
یکدیگر قرار دهد تنها از ح. م. ص و چندین 
متقّدم و متأّخر نظیر وی که شناس مدّققین 

هستند ساخته باشد.
از  گرمرودی  عاجز  ُمصَحف  در  ص  م.  ح.    
جایگاه ریشه شناسی جاینام های جغرافیایی، 
آن  آب  نبودن  گرم  از  و  پرداخته  گرمرود  به 
رود نتیجه گرفته است که وجه تسمیۀ بخش 

نخست این واژه برای گرمای آب  نبوده و در 
ادامه می افزاید:  »اخیراً آن را به صورت  گرمرود  
نوشته اند که شکل امالئی ابداعی و تحریف شده 
است.  اگرچه مانند کاربرد کتابت به جای کتاب، 
در عبارت:  در دفاتر رسمی دولت قاجار این 
منطقه  گرمه رود  نامیده شده است... « نیز نمی 
توان منظور از کلّی گویی عبارت  دفاتر رسمی 
دولت قاجار  را دانست؛ ولی روشن است با نفی 
گرما از وجه تسمیۀ بخش نخست گرمرود برای 
دست و پا کردن ریشه ای تّرکی تالش می کند؛ 
همچنانکه آورده: »اهالی روستاهای اطراف شهر 
العاده  میانه و سراب این رودخانه را که فوق 
پیچ در پیچ است  گرمه چای  می نامند. گرمه 
از بن مصدر گرمک در معنای  و  لفظ ترکی 
گسترده شدن و باز شدن، تاب دادن و پیچ و 
خم داشتن است که مصدر پی 
افزوده ای گرنشمک در معنای 
آن  از  نیز  کشیدن  خمیازه 
آمده است.«  حّتی اگر از سر 
مزاح این را درست بدانیم، باز 
هم بخش دوم جاینام گرمرود 
که گرمه رود می نمایاند،  در 
دفاتر رسمی دولت قاجار  به 
استناد خود وی به صورت رود 
تالش  توان  نمی  البّته  است. 
و  شخص  این  مستمّر  های 
تحریف  برای  ردیفانش  هم 
بنیان نام آَذربایجان به صورت 
راستای  در  آزِربایجان  کثیف 
جاانداختن هّویت غیر ایرانی بر 

آن را فراموش کرد.
دیگر استدالل ح. م. ص چنین 
است:  از سوی دیگر گرمه به 
عنوان اسم مصدر در ترکی در معنای دیواره 
این منطقه  های صخره ای قالع آمده است. 
کوهستانی خود دارای صخره های تیز و افراشته 
و متعدد است. ظن قریب به یقین می رود که 
در نام گذاری آن، همه ی این موارد یعنی پیچ 
در پیچ بودن رودخانه و وجود صخره های بلند 
و تیز طبیعی، از سوی مردم در نظر گرفته شده 

است.  
  این ها بخش ناچیزی از مقدمه، تصحیح و 
لطایف  به همۀ  بودند و پرداختن  تحشیه ها 
استاد از تنظیم واژه نامه و ترکیبات و توضیحات 
تا رسم الخّط و حرکت گذاری به دفتری نیاز 
دارد که اگر فرصتی به دست آید چه بهتر در 
کنار فهرست کامل دیگر از این دست ابداعات 
جناب صدیق و صدیقان! باشد ولی ذکر یک 
نکته را فرض می دانم که هنوز آتش عداوت ح. 
م. ص و... با فردوسی فرزانه در جا زدن یوسف و 

زلیخا به نام حکیم طوس نمایان است. 

کتاب »نژادنامه  پادشاهان ایرانی نژاد« با گردآوری و تنظیم رضاقلی خان  هدایت    و با ویراستاری محمدرضا 
بهزادی و فاطمه دانش شکیب در 240 صفحه از سوی نشر پرده منتشر و با قیمت هفتاد هزارتومان به 

بازار عرضه شده است.
در معرفی این کتاب توسط ناشر عنوان شده است: »نژادنامه  پادشاهان ایرانی نژاد و سلطنت ایشان پس از 
ظهور دین اسالم« رساله ای است به نظم و نثر در تبارشناسی شاهان ایرانی که به سالطین ساسانی نسب 
می رسیده اند. این کتاب را رضاقلی خان هدایت در یک مقدمه، هجده طبقه و یک خاتمه تنظیم کرده  است. 
هدف از تألیف این رساله را درخواسِت دوستی می داند که از او می خواهد اگر از نژاد بزرگان و تخمه ی 
شاهان ایران، مردانی به بزرگی رسیده اند و خداوند کیایی و سترگی شده اند، در کتابی فراهمشان آورد و 

لختی از نهاد و نژادشان بازگوید.
این کتاب نتیجه  پژوهش های دودمان شناسی امیرالشعرای هدایت، یکی از مورخان نامدار عصر قاجار است 

و از نخستین کتاب های تبارپژوهی و نسل شناسی به شمار می آید.

انتشار کتاب 
»نژادنامه  پادشاهان ایرانی نژاد«

بررسی تحریف های ادبی و تاریخی محمدزاده صدیق در دو اثر تصحیحی

شوخی های دوزگون

احمدرضا حسینی

به دنبال در 
دسترس قرار 

گرفتن دو عنوان از 
مجلّدات که توسط 
محمدزاده صدیق 
تصحیح شده با 
چندین ابداع و 

اّدعای شگرف آشنا 
شدم که شاید اگر 
عبید زاکانی زنده 
بود به دارندۀ ذهن 

مبّدعشان غبطه 
می خورد. 

شیخ خزعل و اتهام تجزیه طلبی

جعفر وثوقی

شیخ خزعل تجزیه 
طلب نبود، بلکه 
مانند بسیاری 

از خوانین عصر 
قاجار، در خیال 

والی گری و استقالل 
والیان عصر 

صفوی تا قاجار 
بود و می خواست 
قدرت خود را 

در منطقه خود به 
حد اعال برساند و 
حداالمکان مالیات 
هم ندهد. همچنین 

نباید فراموش 
کرد که مهمترین 
متحدان و حامیان 

شیخ خزعل خوانین 
لر بودند



در سال 1۳۴5 که کاردار فرهنگی ایران در سفارت ترکیه بودم، به من تکلیف شد که در سخنرانی در قونیه درباره شخصیت علمی 
و عرفانی موالنا داشته باشم؛ منتهی یادآور شدند که مبادا گفته شود موالنا ایرانی است )در حالی که همه می دانیم موالنا ایرانی است(؛ 
بدین جهت موکداً به من یادآور شدند که از ایرانی بودن او صحبتی به میان نیاورم .... گفتم: در دیوان موالنا چند بیت شعر هست که 
موالنا می گوید من به جز کلمه »سو« یعنی آب، هیچ زبان ترکی نمی دانم. حال شما که ترک زبان هستید؛ به من بگویید تا آگاه شوم 

که موالنا ترک زبان  بوده یا فارسی زبان!

ادامه از همین صفحه

صبر بسیار باید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

امین  محمد  دکتر  شادروان  اردیبهشت 1388  در 25 
ریاحی، شاهنامه شناس و رئیس بنیاد شاهنامه ، در روز 
تاریخی فردوسی، روز محبوب خود، بدرود حیات گفت و 
صحنه ادب و فرهنگ ایران خالی از وجود این دانشمند 

بزرگ گردید.
دکتر محمدامین ریاحی در نوجوانی و در سن 27سالگی، 
کار فرهنگی خود را در شهرستان قم در دبیرستان حکیم 
نظامی که تنها دبیرستان منحصر به فرد قم در آن زمان 
بود، آغاز کرد و مدت نزدیک به 2سال در این دبیرستان 
به تدریس اشتغال ورزید، انتخاب شهر قم به این علت 
بود که او شاگرد اول دانشسرای عالی بود و بعد از تهران 
اجازه داشت به هر شهرستانی که مایل باشد برود و او قم 
را انتخاب کرد که به تهران نزدیک بود و رفت و آمد آن 
آسان، تا هم به تدریس خود در قم برسد و هم دسترسی 
به تهران برای ادامه تحصیل و در رشته دکترا داشته باشد.

دبیرستان حکیم نظامی قم در آن موقع )دهه بیست و 
دهه سی( کانون دبیرانی فاضل و دانشمند بود که کمتر 
دبیرستانی در ایران چنین مجموعه فاضل و دانشمندی 
را داشت، متأسفانه همه این استادان اکنون در گذشته اند 
که از میان آنها به چهره هایی مانند دکتر بهرام فره وشی، 
دکتر حسین کریمان، دکتر حسن سادات ناصری، دکتر 
علی اصغر  مصّفا،  ابوافضل  دکتر  یزدگردی،  امیرحسن 

فقیهی و دکتر محمدامین ریاحی می توان اشاره کرد.
لیسانس  این دبیران در حد  ضمنا متذکر می شوم که 
بازنشسته نشدند. تمام آنها درجه دکترا گرفتند و استاد 
تألیفی  کتاب  ده ها  صاحب  کدام  هر  و  شدند  دانشگاه 
بی نظیر  خود  نوع  در  ارزنده اندکه  پژوهشی  و  تحقیقی 

است و مورد استفاده دانش پژوهان قرار دارد.
این  دبیران  از  نامدار  چهره  دو  تنها  حاضر،  حال  در 
دبیرستان که هم دوره یا دکتر ریاحی بودند، حیات دارند 
که برای آنها آرزوی سالمتی و تندرستی و طول عمر 
داریم؛ یکی دکتر مهدی خاتمی استاد و دکترای فیزیک 
که پس از تدریس در قم، تدریس در دبیرستان هدف را 

آغاز کرد و سالیانی نیز معاونت وزارت 
فرهنگ و هنر دوره پیشین را عهده دار 
بود و اکنون در کنار فرزندان خود در 
استاد  دیگری  می برد.  سر  به  آمریکا 
فاضل و دانشمند دکتر عباس حّری، 
دبیر زبان انگلیسی )۶7سال پیش( این 
دبیرستان که بعدها موفق به دریافت 
تحقیقی  کار  و  گردید  دکترا  درجه 
سکس  میدل  دانشگاه  در  را  خود 
)MIDDEL SEX( لندن درباره ویلیام 
شکسپیر انجام داد و موفق به دریافت 

نشان و جایزه در این مورد گردید.
کار  ضمن  حّری،  عباس  دکتر  استاد 
مؤ سسه ای  تأسیس  به  خود  تحقیقی 
از  پس  هنوز  که  گماشت  همت 
آن  تأسیس  از  که  سال   ۶0 گذشت 
و  جدیت  با  سال1340(  می گذرد) 
اداره  به  الوصف  زائد   پشتکار  و  عالقه 
که  زبان(  ملی  مؤسسه)مؤسسه  این 

و  ساخته  و  است.  عهده دار  را  انگلیسی  زبان  تدریس 
پرداخته خود اوست، عشق می ورزد و به کار آموزشی 

خود ادامه می دهد.
اولیه  بنام و  از بهترین مؤسسه های  این مؤسسه، یکی 
زبان آموزی در ایران است که با کوشش و ابتکار استاد 
دکتر حّری پس از 57سال به ترتیب هزاران دانش آموخته 
زبان انگلیسی پرداخته که امروز هر یک مصدر یکی از 
و  دانشگاهی  علمی،  کارهای  در  کشور  بزرگ  امور 
انجمن  بنیانگذار  که  اینجانب  ضمنا  هستند.  صنعتی 
و  قم هستم  نظامی  دبیرستان حکیم  دانش آموختگان 
2۶سال است که سالی یک  بار، دانش آموختگان و دبیران 
ادوار گذشته این دبیرستان را ) از سال1317 تا به امروز( 
ورهم جمع می کنم و منظور از این جلسات و عنوان آن 
تجلیل از مقام شامخ و واالی معلم است و به آنها لوح 

سپاس و تقدیر داده می شود، همیشه از مشورت و ارشاد و 
راهنمایی های دکتر حّری در امور انجمن بهره مند شده ام 
و نامبرده عالوه بر را هنمایی و ارشاد در امور )انجمنی از 

نظر مادی نیز انجمن را یاری و مساعدت نموده اند.
نظر به تشخصی استاد دکتر عباس حّری و در دبیرستان 
حکیم نظامی قم )امام صادق فعلی( و عشق و عالقه استاد 
به اولین پایگاه تدریس خود در این دبیرستان به مدت 
3 سال )۶7 سال پیش( دور نیاز مبرم و ضروری این 
دبیرستان به ساختمان کتابخانه مجهز و مدرن، هزینه 
ساختمان این کتابخانه را تقبل و مرا مسئول پی گیری 
در امور اداری برای ساخت نمودند  متأسفانه در مدت 3 
سال رفت و آمد و دوندگی در قم که گاهی در معیشت 
خود استاد و دوستان عالقه مند بود، موفق به ساختمان 
این بنا نگردیدم و با عناوین مختلف و بهانه های گوناگون، 
این  به  رد  دست  مربوطه  سازمان های 
نیاز  ارزنده که مورد  و  پیشنهاد واجب 
دبیرستان بود زدند و دبیرستان را که 
و  مجلل  ساختمان  یک  وجود  به  نیاز 
کتابخانه داشت، محروم کردند و دکتر 
حّری و گروه دانش آموختگان استاد را 
مأیوس و ناامید و دلخور و دلسرد نمودند. 
از وزیر محترم آموزش و پرورش تقاضا 
داریم که در این مورد تحقیق و بررسی 
نموده و علل قانونی آن را از مسئولین 
جویا شوند که آیا ممانعت سازمان های 
مربوطه در این مورد، درست یا نادرست 
بوده و چرا دبیرستانی را که نیاز مبرم 
به کتابخانه داشت از آن محروم کردند؟

در  که   1330 و   1329 سالهای  در 
کالسهای دوم و سوم متوسطه دبیرستان 
می کردم،  تحصیل  قم  نظامی  حکیم 
که  ریاحی  محمدامین  دکتر  شادروان 
ادبیات  لیسانس  و  نداشت  دکترا  هنوز 
فارسی بود، به سمت دبیر ادبیات فارسی، کار فرهنگی 
خود را در شهر قم آغاز کرد و به تدریس مشغول گردید.

کالسهای درس استاد، قابل استفاده و سرشار از شور و 
حال و جذاب و دوست داشتنی بود. استاد پس از دو سال 
تدریس در قم به تهران انتقال یافت و به دریافت دانشنامه 
دکترا موفق گشت و در سمت های مختلف خدمت نمود 
که اهم آنها استادی دانشگاه، تألیف و تدوین کتاب های 
درسی است که کوشش و زحمت زیاد کشیدند و سالها 
ریاست بنیاد شاهنامه را پس از شادروان مجتبی مینوی 
و کاردار فرهنگی ایران در سفارت ترکیه در سال 1345 

عهده دار بودند.
ایشان از بخت بد، در آخرین دوره دولت پهلوی دوم در 
سال 1357 به سمت وزیر آموزش و پرورش در کابینه 
دکتر بختیار معرفی گردید که دولت مستعجلی بود و 

عمر آن کوتاه و دیری نپایید که انقالب به ثمر رسید و 
به زندان رفت و خوشبختانه به علت نداشتن هیچگونه 
پیشینه بد، از زندان آزاد شد. خانه نشین شد و حقوق 
بدون  به 30 سال  نزدیک  او قطع گردید.  بازنشستگی 
حقوق بازنشستگی با مناعت طبع و صبوری و قناعت، باز 
هم به کار تحقیق و پژوهش  همچون گذشته ادامه داد و 

شکایت از روزگار نکرد.
بزرگانی همچون حجت االسالم جناب آقای سید محمود 
در  همیشه  که  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول  دعایی 
کارهای خیر پیش قدم هستند، این بار هم در کنار او 
یار و یاور او گردیدند و با احترام و دوستی و همدلی با 
او تا اندازه ای باعث تسکین آالم گذشته اش گردیدند. این 
بزرگوار نقش بزرگی در دریافت حقوق بازنشستگی او ایفا 
نمود و تمام حقوق بازنشستگی معوقه استاد را دریافت 

از  ماه پس  استاد 4  تقدیمش کرد.  و 
دریافت حقوق عقب افتاده و مستمری 
به  و  بدرود  را  فانی  دنیای  آن،  از  بعد 

سرای باقی رفت.
جناب آقای دعایی هیچوقت او را تنها 
نگذاشت. حتی در مرگ استاد به یاد 
دارم که در مراسم تشییع و تدفین او در 
بهشت زهرا با خضوع و خشوع شرکت 

جست و ارادت خود را ثابت نمود.
تا ز میخانه ما نام و نشان خواهد بود
سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

زمان کمی از عمر او باقیمانده بود که 
تحقیق و پژوهشی ارزنده به عمل آورد 
که در تاریخ ایران به یادگار خواهد ماند 
و آن تحقیق درباره محل دفن شمس 
تبریزی بود که او با دالئل مستند ثابت 
کرد که محل دفن وی در شهر خوی 
قرار دارد، نه در قونیه، که این نظریه 
مورد قبول دانشمندان و دانش پژوهان 

و همکاران استاد واقع گردید.
شهر خوی در آذربایجان به علت زلزله شدید در قرون 
گذشته، به کلی ویران و جایگاه محل دفن شمس تبریزی 
نامشخص گردید، تا اینکه دانشمندان و بزرگان علم و 
ادب ایران بر حسب نظریه قابل قبول دکتر ریاحی، قبر 
نمادینی در محل مناره شمس تبریزی در خوی درست 
کردند و محوطه وسیعی در این محل گل کاری و تزئین 
گردید که قرار است در آنجا آرامگاهی مجلل و درخور 
شأن شمس ساخته شود و اکنون چند سالی است که 
در 8 مهر روز موالنا در این محل بزرگداشت موالنا برگزار 
روزنامه های صبح  از  یکی  در  می شود. در سال 1375 
تهران مطالبی ناپسند و ناروا درباره دکتر ریاحی نوشته 
شد که بسیار ناراحت کننده بود و خاطر دکتر ریاحی را 
از این اتهامات ناروا آزرده ساخت. بالفاصله استاد مقاله ای 

گویا در رد این اتهامات به روزنامه مربوطه داد که مورد 
قبول مسئولین روزنامه قرار گرفت و عیناً بدون کم و 
کاست، به درج آن اقدام و نویسنده مقاله نامبرده مورد 
اندازه ای  تا  استاد  و خاطر  قرار گرفت  و سؤال  مؤاخذه 

آسوده گشت.
شعری از مقاله استاد را به یاد دارم که ذکر می کنم:

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن

در همایشی که همه ساله به مناسبت تجلیل از مقام 
واالی معلم توسط اینجانب از سال 13۶8 بنیان گذاشته 
شده است، در سال 1384 در سالن روزنامه اطالعات این 
همایش برگزار گردید )چهاردهمین اجالس( و تجلیل و 
بزرگداشتی از دکتر ریاحی به عمل آمد )به علت کهولت 
و بیماری دکتر ریاحی در این همایش حضور پیدا نکرد(. 
در این همایش، سرکار خانم دکتر ژاله 
به سخنرانی درباره شخصیت  آموزگار 
علمی و ادبی دکتر ریاحی پرداخت و 
از مقام علمی و دانش و بینش استاد 
پایان  را ستود. در  او  و  داد سخن داد 
سخنان ایشان، اینجانب به عنوان زن 
دبیرستان  انجمن  بنیانگذار  و  دبیر 
حکیم نظامی قم، لوح سپاس و بشقابی 
مزین به تمثال دکتر ریاحی که در آن 
نظامی  حکیم  دبیرستان  از  نمادهایی 
بود، به پاس ۶0 سال زحمات و خدمات 
استاد  پرارزش  تحقیقی  و  فرهنگی 
تقدیم ایشان نمودم که خدمت استاد 

دکتر ریاحی داده شود.
سال  در  قم  نظامی  حکیم  دبیرستان 
1314 به پیشنهاد روحانی روشن فکر 
آیت اهلل حاج سید علی اکبر برقعی که با 
شادروان علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ 
داشت،  دیرینه  دوستی  اول  پهلوی 
زمان  و در سال 1317 در  به ساختمان گردید  شروع 
وزارت اسماعیل مرآت افتتاح گردیده قرار بود که نام آن 
حکمت باشد، ولی مرآت زیرکانه نام آن را به حکیم نظامی 
تبدیل نمود و امروز نه حکمت است و نه حکیم نظامی و 

به امام صادق)ع( ملقب گشته است.
عمر این دبیرستان دقیقاً 80 سال است و جزو یکی از 
میراث  بناهای  ردیف  در  و  ایران  ماندگار  دبیرستان   8
فرهنگی به ثبت رسیده است و من پیشتر، در مقاله ای 
در روزنامه اطالعات، آن را دارالفنون دوم ایران لقب دادم.

بسیار خوشحالم که استاد دوستی و مصاحبت شاگرد 
قدیمی خود را قبول و من حداقل هفته ای یک  بار خدمت 
ایشان می رسیدم و از مصاحبت شان مستفیض شده و 

لذت می بردم.
استاد در این جلسات از خاطرات 50 ـ ۶0 سال قدیم 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 41  8 صفحه

الکساندر الرداشویلی، ایرانشناس، شاعر، ادیب و مترجم رباعیات خیام و اشعار مولوی 
به گرجی در سن ۶5 سالگی درگذشت.

الکساندر الرداشویلی، ایرانشناس، شاعر، مترجم، ادیب  در تاریخ 1۶ آوریل سال 
195۶ )فروردین 1335( در شهر تفلیس متولد شد.

بعد از پایان تحصیالت متوسطه در مدرسه شماره 77 تفلیس، تحصیالت خود را 
در دانشگاه  ادامه داد و در سال 1978 از رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده شرق 

شناسی دانشگاه دولتی به نام اوانه جاواخیشویلی تفلیس فارغ التحصیل شد.
وی عضو انجمن نویسندگان گرجستان از سال 2017 بود و دارنده جایزه ادبی 
به نام اوانه ماچابِلی در سال 2017. الکساندر الرداشویلی با هیئت ترجمه انجمن 
نویسندگان همکاری نزدیکی داشت. موسس روزنامه فانتزی است و از سال 199۶ 
سردبیر آن، همچنین رئیس کلوب مترجمان بود. اولین ترجمه های وی در دوران 

دانشجویی در روزنامه دانشگاه تفلیس منتشر شد.
وی بخشی از مجموعه شعرهای شاعران ایرانی مانند رودکی، فردوسی، خیام، مولوی 
و شاعران دیگر را ترجمه و منتشر کرده است. الکساندر الرداشویلی همچنین فرهنگ 
لغت فارسی-گرجی را تالیف و با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

گرجستان منتشر کرده است.
توسعه ایرانشناسی در گرجستان به مفهوم جدید آن، همزمان با تاسیس قدیمی ترین 
دانشگاه این کشور یعنی »دانشگاه دولتی تفلیس« آغاز شد. در واقع، از همان آغاز 
 تاسیس دانشگاه مزبور، کوششهای زیادی در راستای ترویج ایرانشناسی انجام گردید.

همچون»ایوان  از  توان  می  گرجستان  در  ایرانشناسی  برجسته  پیشگامان  از 
و  شناسی  ادبیات  حوزه  در  آبوالدزه«  تاریخ،»یوستین  حوزه  جاواخیشویلی«در 

»گئورگی آخوالدیانی« در زمینه زبانشناسی نام برد.

درگذشت ایران شناس 
مشهور گرجی

آذری عاشق میهن
یادی از استاد ادیب، دکتر محمد امین ریاحی خویی

دکتر علی محسنی

literatureادبیات

خود در دبیرستان حکیم نظامی قم یاد می کرد و از دوستان و همکاران 
قدیمی در گذشته خود به نیکی سخن می گفت.

نامگذاری شده؛  از شعرا  ایران، روزی برای هر یک  در تقویم رسمی 
اول اردیبهشت روز سعدی، 20 مهر روز حافظ، 21 اسفند روز شاعر 
حکیم نظامی گنجوی، 27 شهریور روز استاد شهریار، 25 اسفند روز 
پروین اعتصامی و 25 اردیبهشت روز حماسه سرای بزرگ ایران حکیم 

ابوالقاسم فردوسی و 8 مهر روز موالنا.
دکتر ریاحی، شخصیتی که به فردوسی عشق می ورزید و عاشق و شیفته 
فردوسی و شاهکارش بود و در دورانی پس از شادروان مجتبی مینوی 
بنیاد شاهنامه را اداره  می کرد و کتاب »فردوسی« و »سرچشمه های 
فردوسی شناسی« را تألیف کرد، مرگ او با روز فردوسی )یعنی 25 

اردیبهشت( قرین گشت.
به روزی که فردوسی اش درگذشت

ریاحی ما قفل زندان شکست
در نشست هایی که در اواخر زندگی دکتر ریاحی داشتم، روزی برای 
من چنین گفت:  عشق من به موالنا از هفت سالگی شروع شد. پدرم از 
شیفتگان موالنا بود و در زمستان ها نخستین قصه هایی که از کودکی 
به یاد دارم، قصه طوطی و بقال، موسی و شبان،  بازرگان و طوطی، و 
آموزگار و شاگردان مکار است، که در آن سال ها پدرم برای من نقل 

کرده  است.
در  بعدها  شدم،  آشنا  قصه ها  سراینده  عنوان  به  ابتدا  موالنا  با  من 
کتاب های دبستان اشعار او را خواندم و او را به عنوان معلم بزرگ اخالق 
که با اندرزهای خود راه بهتر زیستن را به آدمیزادگان می آموزد شناختم. 
هرچه سن و سالم بیشتر می شد و فرصت و توان خواندن مطالب مربوط  
به او و آثار او را می یافتم، عشق و عالقه ام به این انسان بزرگ بیشتر 

می شد.
بعدها در دانشکده ادبیات تهران، مطالعه و تحقیق در آثار موالنا جزو 
کارهای من قرار گرفت و با راهنمایی استادان بزرگ فن، خاصه عالمه 
بزرگ استاد بدیع الزمان فروزان فر که به حق بزرگترین مولوی شناس 
عصر ماست و چند سال از عمر خود را صرف تحقیق و تشریح آثار 
مولوی کرده است؛ به قدر فهم و استعداد خود به درک اندیشه های 

واالی موالنا کوشیدم و سرمست و مدهوش این باده ابدی شدم.
دیگر از خاطرات استاد که برای من نقل خاطره است و بسیار جالب و 
شنیدنی است، سخنرانی او در قونیه است، در زمانی که کاردار فرهنگ 
ایران در سفارت ترکیه بود. استاد می گفت: در سال 1345 که کاردار 
فرهنگی ایران در سفارت ترکیه بودم، به من تکلیف شد که در سخنرانی 
در قونیه درباره شخصیت علمی و عرفانی موالنا داشته باشم؛ منتهی 
یادآور شدند که مبادا گفته شود موالنا ایرانی است )در حالی که همه 
می دانیم موالنا ایرانی است(؛ چون سال گذشته استاد زریاب خوئی 
سخنرانی در ترکیه داشته و یادآور شده که موالنا ایرانی است و مورد 
اهانت و توهین شنوندگان ترک زبان قرار گرفته است. بدین جهت موکداً 
به من یادآور شدند که از ایرانی بودن او صحبتی به میان نیاورم تا اوالً 
مورد اهانت قرار نگیرم، ثانیاً یادآوری ایرانی بودن او در این محفل ممکن 

است به روابط بین دولت ایران و ترکیه لطمه ای وارد کند.
من هم به این نکته توجه داشتم و روز موعود که فرا رسید پشت تریبون 
رفتم و آنچه توانستم در فضیلت و دانش موالنا داد سخن دادم و مطلب 

خود را در پایان سخنرانی با این گفته به پایان رساندم.
در حالی که اکثریت شنوندگان در سالن ترک زبان بودند و عده قلیلی از 
اعضای سفارت فارسی زبان بودند، گفتم: در دیوان موالنا چند بیت شعر 
هست که موالنا می گوید من به جز کلمه »سو« یعنی آب، هیچ زبان 
ترکی نمی دانم. حال شما که ترک زبان هستید؛ به من بگویید تا آگاه 
شوم که موالنا ترک زبان  بوده یا فارسی زبان آن اشعار این چند بیت بود:

ای ترک ماه چهره، چه گردد که صبح تو
آیی به حجره من و گویی که »گل برو«

تو ماه ترکی و من اگر ترک نیستم
دانم همین قدر که به ترکی است آب »سو«

آب حیات تو گر از این بنده تیره شد
ترکی مکن به کشتنم ای ترِک ترک خو

عمق مطلب این بود که با زبان بی زبانی گفتم موالنا ترک زبان نیست و 
با پیچ و خم مخصوصی که به بیان خود دادم، رعایت دستور سفارت را 

هم کردم و به شکلی حق مطلب را زیرکانه ادا نمودم.
کتاب های تالیفی استاد، هر کدام در جایگاه خود کتابی ارزنده و تحقیقی 

است که مورد استفاده دانشجویان و دانش پژوهان قرار می گیرد.
سرچشمه های  فردوسی،  العباد،  مرصاد  همچون:  مکتوبی  آثار 
فردوسی شناسی، گل گشت در شعر و اندیشه حافظ، صبر گفتار و صبر 

مقاله، کسائی مروزی و تاریخ خوی)که کتاب سال شد(.
تعداد مقاالت نوشته شده دکتر ریاحی در روزنامه ها و مجالت کشور 
نیز نزدیک به بیش از یکصد مقاله است که اکثر آنها بعد از فوت استاد 
هم در روزنامه ها و مجالت و به خصوص در صفحه ۶ روزنامه اطالعات 

چاپ و نشر گردید.
دکتر محمدامین ریاحی، مردی آزاده و ایران دوست بود. او در زمان 
پیشه وری و غائله فرقه دموکرات که در آذربایجان برای مدتی از بدنه 
ایران جدا شد، رنج ها کشید و برای بیرون راندن عوامل بیگانه از ایران، 
در  و سخنرانی  پرشور  اشعار  با سرودن  او  ننشست.  پای  از  دم  یک 

آزادسازی آذربایجان سهم فراوان یافت.
از آن به د یر مغانم عزیر می دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
»عشق میهن« نمونه ای از سروده های اوست که آن را در سال 1324 

ساخت و کنار »راه نجات آذربایجان« در اسفند 1325 منتشر کرد.
خسته شد جان من از درد وطن، درمان کجاست
ملک ایران گشت ویران، رحمت یزدان کجاست؟

لشکر افراسیاب فتنه ایران را گرفت
بهر دفع این مصائب رستم دستان کجاست؟

روزگار شعله پرور، داد ایران را بباد
آن همه فر و شکوه و فرگه ایوان کجاست؟
دشمنان گویند با ما عهد و پیمان بسته اند

لیک در فرهنگ ایشان عهدکو پیمان کجاست؟
اندر این ویرانه میهن دوستی دیوانگی است

من شدم دیوانه یاران، بند یا زندان کجاست؟
جان مشتاقان»ریاحی« سوخت از شوق وطن

تا فدا سازیم جان را، بازگو ایران کجاست؟
اتفاق جالب و شگفت پایان زندگی 8۶ ساله شادروان دکتر محمدامین 
ریاحی، فردوسی شناس شهیر و شاهنامه دوست دانشمند و رئیس بنیاد 
شاهنامه و عاشق فردوسی، این بود که دقیقاً در روز بزرگداشت حکیم 
فردوسی، یعنی 25 اردیبهشت، درگذشت و در قطعه نام آوران آرامستان 
بهشت زهرا روی در نقاب خاک کشید و مرگ او با روز محبوب خود 

قرین گشت.
بر سر تربت  ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

ریاحی، مردی آزاده 
و ایران دوست بود. او 
در زمان پیشه وری و 
غائله فرقه دموکرات 

که در آذربایجان 
برای مدتی از بدنه 

ایران جدا شد، 
رنج ها کشید و برای 
بیرون راندن عوامل 
بیگانه از ایران، یک 
دم از پای ننشست. 
او با سرودن اشعار 

پرشور و سخنرانی در 
آزادسازی آذربایجان 

سهم فراوان یافت.

اتفاق جالب و 
شگفت پایان زندگی  

شادروان دکتر 
محمدامین ریاحی، 
فردوسی شناس 
شهیر و شاهنامه 
دوست دانشمند 

و عاشق فردوسی، 
این بود که دقیقًا 

در روز بزرگداشت 
حکیم فردوسی، 

یعنی ۲5 اردیبهشت، 
درگذشت و مرگ او 
با روز محبوب خود 

قرین گشت.



هفت

رادیکال  چپ  نشریه  یک  عنوان  به  که  آژیر  نشریه 
در فاصله سال های 1322 تا 1324 توسط کمیسر 
امورداخلی جمهوری سقوط کرده شورایی گیالن و 
یکی از رئوس جداشده حزب توده ایران سید جعفر 
پیشه وری منتشر می شد، آیینه ای است تمام نما از 
ترکیب دهشتناک و بی سامان امور در ذهن کارپردازان 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران.
در خرداد ماه 1322 بود که نشریه آژیر با دعوی حمایت 
از همه گروه ها و احزاب آزدیخواه و به نمایندگی جبهه 

آزادی ایران در تهران منتشر شد.
شماره های نخست این مجموعه که از بخش هایی 
چون "از مسائل روز" و در دنیا چه خبراست " تشکیل 
این  دعوی  دهنده  بازتاب  که  آن  از  بیش  بود  شده 
روزنامه و یا حتی بازتاب نگاه کارفرمایان آن باشد بیشتر 
اخبار معمولی و بی حاشیه ای را در چینشی ضعیف تر 

نسبت به نشریات هم عصر در تهران منتشر می کرد.
  همچنین این روزنامه با اعالم ارسال تنها به درخواست 
دهندگان تالشی در ایجاد شبکه ای سمپات ار هواداران 
را در سر داشت.  انتقاد از مرکز گرایی در یکی از شماره 
های سال دوم این نشریه پیرامون انتقال آثار تاریخی 
اردبیل به تهران یکی از نخستین نمونه های انتقادات 

این نشریه به مرکزگرایی است.
در همین شماره که در یک شنبه نهم اردیبهش 
ماه 1324 منتشر شده برای تبریک تاسیس 
جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی دو 
ستون مطلب منتشر شده است، که در آن این 
تغییر از دوره تزاری به دوره شوروی را بسیار 

مثبت و ثمربخش می داند.
هرچه به پایان عمر این نشریه نزدیک می شویم 
رگه های گرایش های چپ گرایانه افراطی و 
حمایت از شوروی عیان می شود، حمایت از 
شوروی به عنوان مدافع جهان در برابر نازیسم 
و لزوم توجه به شوروی به عنوان همسایه ای 
دوست! به طور مثال همراهی  دولت ایران در 
رد طرح مربوط آرژانتین و ... همواره با انتقاد این 

نشریه عنوان می شود.
 پیشه وری تقریبا همه مقاالت اصلی آژیر را 

خودش می نوشت. روزنامه نگاری پیشه وری به سال های 
ابتدایی قرن و روزنامه های چپ برمی گردد، اما او بیش از 
اینکه روزنامه نگار باشد، یک کمونیست دوآتشه و تندرو 
بود. آژیر هیچ گاه همراه حزب توده قرار نگرفت و آن 
را نمی توان در روزنامه های حزبی قلمداد کرد. درواقع 
پیشه وری در آژیر، پیشه خود را پی گرفته بود و کار 
خودش را می کرد. در یکی از مقاله های آژیر، او که به 
تماشای فیلم های تبلیغاتی شوروی از نبرد استالینگراد 
رفته، از شجاعت مردان و زنان شوروی یاد کرده است 
و طعنه ای به کشورهایی زده که نتوانسته اند در برابر 

ارتش نازی مقاومت کنند
یروند آبراهامیان در نوشتاری که به وسیله تارنمای 
تاریخ ایرانی نشر یافته،احوال ارتباطات پیشه وری و 

فرقه دموکرات را چنین بر می شمارد:
" اردیبهشت ماه 1322 دیگر داشت روزنامه خودش را 
سردبیری می کرد، »آژیر«، که نه فقط مستقل از حزب 

بلکه در مواردی منتقد آن بود.
 در تابستان و پاییز 1322 که حزب توده داشت تالش 
می کرد اختالفات قدیمی میان تُندروهای پیشگامش و 
اصالح خواهان را برطرف کند، »آژیر« مجموعه  مقاالتی 
منتشر کرد با عنوان »کمیته عدالت و حزب دموکرات«، 
نوشته یکی از کهنه کارهای جنبش کمونیستی در باکو 
که نامش ذکر نشده بود. نویسنده در تشریح اختالفات 
»بورژوا«،  را  دموکرات ها  حزب،  دو  این  میان  شدید 
»دست راستی« و »مرتجع« می خواند و تقبیح می کرد.

 در طلیعه انتخابات مجلس شورا در زمستان 1322، 
»آژیر« صرفاً حمایتی خشک وخالی و نه چندان گرم 
از نامزدهای حزب توده کرد: »اگرچه اینان عیوب و 
رقبایشان  بعضی  مثل  دست کم  دارند،  کاستی هایی 
دزد، خائن و مرتجع نیستند.« اما یک ماه بعد تر که 
خود پیشه وری در تبریز و به عنوان آزادی خواه اعالم 
نامزدی کرد و حزب توده هم پشتش ایستاد، توصیفی 
چاپلوسانه از »پنجاه  و سه نفر« نوشت: »باالخره بعد 
از هشت سال ]در زندان[ پنجاه و سه نفر را نزد ما 
آوردند. آن ها همه تحصیلکرده و کتاب خوانده بودند ولی 
تجربه ما را نداشتند، در نبرد و مبارزه سیاسی پخته و 
ورزیده نبودند. با پیدایش این ها برای ما میدان جدیدی 
باز شد. تجربیات خود را در اختیار آن ها گذاشتیم. آن ها 
از دیدن ما که هشت و نُه و ده سال در زندان به سر 
بُرده و روحیه خود را نباخته بودیم، تشویق شدند، ما را 
سرمشق خود قرار داده نیروی معنوی گرفتند، شهامت 
و فداکاری هایی به خرج دادند که در تاریخ ایران باید با 

خط طالیی نوشته شود.«
 به رغم این اتحاد انتخاباتی، نشانه های اختالف میان 
پیشه وری و حزب توده در خردادماه 1323 خودش 
را نشان داد. پیشه وری در مجموعه مقاالتی با عنوان 
»حزب درست  و حسابی کدام است؟« این نتیجه را 
فاقد  معاصر  می گرفت که کل سازمان های سیاسی 
جوهری واقعی اند. در این بحث که آشکارا حزب توده 
را هدف گرفته بود، گفت احزابی که تالش کرده اند 
نهضتی طبقاتی برسازند، همگی شکست خورده اند 
چون در ایران به خالف اروپای صنعتی آگاهی طبقاتی 
نیست: »در ممالک عقب مانده تعیین مقام افراد، حتی 
دسته ها و طبقات بسیار مشکل است. مثالً در ایران 
خودمان، هنوز طبقات به شکل کالسیک که در دنیای 
مترقی مشاهده می شود، تقریباً به نظر نمی آیند. میان 
مالک و رعیت، دسته انبوهی از خرده مالکین وجود 
دارند که در درجات متبوع خود میان آن دو طیف را 

پُر کرده بلکه تا اندازه]ای[ آن ها را به هم بسته و مربوط 
نموده است. اغلب کارگران شهری ما هنوز پیشه ورند 
]و[ در کسب خود با شاگردان در یک جا کار می کنند. 
اغلب سرمایه داران صنعتی ما هنوز از تجارت حتی 
مالکی برکنار نیستند.« تأکید داشت که اگر قرار باشد 
در آینده حزبی درست  و حسابی به وجود بیاید، باید از 
اشارات طبقاتی حذر و روی هویت »ملی« اش تأکید 
کند.  یک نشانه دیگر اختالف سر مرگ رضاشاه در 
تبعید چهره نمود. حزب توده کماکان به حاکم پیشین 
ایران حمله می کرد. »آژیر« در مطلبی که خبر مرگ 
را می داد، نگاهی مثبت به رضاشاه داشت و به خانواده 
سلطنتی تسلیت هم گفت. رهبران حزب توده از انتقاد 
صریح و علنی از پیشه وری خودداری می کردند اما در 

گفت وگوهای خصوصی او را »مرتجع« می خواندند.
 اما پیشه وری خودداری مشابهی نداشت. وقتی بزرگ 
علوی، رمان نویسی که جزو گروه ارانی بود، خاطراتش 
را در کتابی با عنوان »پنجاه  و سه نفر« منتشر کرد، 
در »آژیر« منتقدی بی نام فرصت را قاپید تا انتقادی 
شخصی را متوجه حزب توده بکند: »دکتر ارانی اگر هم 
عضو حزب کمونیست نباشد، یک نفر جوان روشنفکر 
مارکسیست بوده است... در اطراف سایر افراد پنجاه  و 
سه نفر بحث نمی شود کرد... اصالً پنجاه  و سه نفر به غیر 
از کتاب خواندن و انتشار مجله »دنیا« ]و[ شاید مداخله 
در اعتصاب محصلین )به طور تصادفی( قبل از زندان 
کار سیاسی صورت نداده تظاهراتی نداشته اند... گاهی از 
قلمش ]علوی[ عباراتی رد شده که شایسته یک زندانی 
سیاسی نبوده است. "دل من ُهّری ریخت پایین حتماً 
رنگم پرید فرت فرت سیگارم را پُک می زدم." در جای 
دیگر "به کلی منکر شده بودم. لب هایم سفید و خشک 
شده بود و دائماً سیگار می کشیدم." اگرچه با عبارات باال 
علوی حقیقت گویی کرده ولی من شخصاً این سلیقه را 
نمی پسندم. خوانندگان ممکن است خیال بکنند همه 
زندانیان سیاسی هنگام گرفتاری این حالت تأسف آور 
را داشته اند... اغلب زندانیان سیاسی قدیم کم وبیش 
این طوری بودند. جور دیگری هم نمی توانست باشند. 
اگرچه میان زندانیان قدیم عناصر ُسست و حتی خائن 
یافت شده بود، با وجود این قدیمی ها نسبت به پنجاه  و 
سه نفر، مخصوصاً در استنطاق اولیه، محکم تر و جدی تر 
بودند... من خیانت و نامردی و خودخواهی بعضی ها را 
مانند علوی می خواهم مسکوت بگذارم... اما راجع به 
دکتر بهرامی من نمی دانم برای چه علوی اسامی همه 
را با حرف اولی به قلم آورده تنها دکتر بهرامی را با 
اسم و رسم و شهرت نوشته است. من نظر 
توهین و تحقیر ندارم اما تاریخ شوخی بردار 
نیست. برای رجل سیاسی... فعالیت، فداکاری، 
با مردم تماس مستقیم داشتن، نویسندگی و 
سخنرانی بلد بودن و آن را به کار بُردن همه 
الزم است. ما از آقای دکتر بهرامی این چیز ها 

را مشاهده نمی کنیم.«
پپیشه وری  آنکه  محض  به  حمالت  این   
کوشید بر ُکرسی اش در مجلس بنشیند و 
محافظه کار ها اعتبارنامه اش را زیر سؤال بُردند، 
تمایل  وری  پیشه  در حقیقت  متوقف شد. 
به نفر دوم شدن نداشت، و توانایی نفر اول 
شدن را نیز!  احمد شریعت زاده )مشاور( از 
به احمد قوام که سابقه  نمایندگان نزدیک 
تحصیالت قدیمه و فقه داشت و از نخستین 
وکیالن آشنا به حقوق و زبان فرانسه بود. طرح 
کننده رد اعتبارنامه پیشه وری در مجلس 
تقابل  بودن  جدی  جا  همین  در  بود.  ملی  شورای 
آریستوکراسی ایرانی با اندیشه های چپ رادیکال را در 

تقابل مشاور و پیشه وری می توان دید.
"تا وقتی به حمایت حزب توده نیاز داشت، از انتقادات 
بیشتر خودداری کرد. اعتبارنامه اش را که در تیرماه 
به  سابقش.  منوال  به  برگشت  کردند،  رد   1234
داد که چون  تهران خبر  در  از دوستانش  چندتایی 
راه  وقت  نیست،  متصور  توده  حزب  برای  آینده ای 
انداختن سازمانی تازه است. چند روز بعد تر از پایتخت 
آژیر  نشریه  کارنامه  داوری  در  آذربایجان."  به  رفت 
نمی توان رایی غیر از آن چه که پیرامون بنیان گذار 
و سردبیرش یعنی پیشه وری داد. آژیر مرز بازی در 
خارج از حاکمیت ملی و لغزش عمیقی را نمایان کرد 
که بعدتر در چارچوب فرقه دموکرات به شکل عمیق 
تر منجر به پایان پیشه وری گردیده و او را به زیر چرخ 

های خودرو در بادکوبه کشید.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 41  8 صفحه

سیدجعفر پیشه  وری از مبارزه سیاسی و روزنامه نگاری تا خیانت به میهن

آژیــــر آغار لغزش

کتاب تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در قفقاز به نویسندگی حمید حکیم، دانش آموخته دکترای 
روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی 
منتشر شد. قفقاز از مناطق پیرامونی کشور ماست که از اهمیتی خاص برخوردار بوده و بی شک می  باید 
در اولویت اول توجه و تعامالت ما قرار داشته باشد؛ اما به  رغم این اهمیت، همواره کمبود اطالعات و منابع 
مناسب در خصوص این منطقه وجود داشته و ضعف و نبود منابعی که بتواند پاسخ گوی نیاز پژوهشگران 
و عالقه  مندان به این منطقه باشد احساس شده است. هدف از تدوین و انتشار این کتاب، رفع کمبود و 
نیازهای اشاره  شده و ارائه اثری است که بتواند به  خوبی به سیاست، تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در 
قفقاز جنوبی پرداخته و شناخت و درک درستی از آن ارائه دهد.کتاب پیش رو، به  شکلی تمام و جامع به 
تاریخ سیاسی و روابط بین  الملل، سیاست و حکومت در قفقاز پرداخته و به  مثابه اثری ارزشمند و مرجعی 
کامل، به خوبی برطرف  کننده نیازهای پژوهشگران و عالقه  مندان این منطقه بوده و به  عنوان منبع اصلی 

درسی مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته های مرتبط مطرح است.

تاریخ سیاسی و روابط بین 
الملل در قفقاز 

ماندگاری میراث

به بیان ساده، شاید بتوان گفت: از زمانی که فکر ساختن به ذهن بشر راه 
پیدا کرد مقولۀ حفظ و نگهداری هم زاده شد. به عبارتی ساختن و نگهداری 
یا حفاظت، همزاد هم هستند. این را هم بگویم که هر چه ساخته می شود 

در ذاتش،  خرابی و ویرانی هم نهفته است. 
اما حفاظت از آثار تاریخی به معنا و مفهوم امروزی نتیجه اندیشه مدرنی 
است که ریشه های آن را باید در اروپای پس از قرون وسطی پیدا کرد. 
اگرچه در ایران و همه کشورها و جوامع، شکل ها و شیوه های گوناگونی 
از حفظ و نگهداری وجود داشته است. از قضا این شکل ها و شیوه هاـ  که 
می توانیم به آنها حفاظت بومی بگوییمـ  خیلی بهتر و بیشتر از از شیوه های 
حفاظت مدرن با فرهنگ و اقلیم و زمین و زمانۀ خود سازگار بوده اند. 
البته این نظر کلی بنده است. من بی آن که بخواهم با حفاظِت به مفهوم 
امروزی مخالفت کنم باید ببینیم زمینه های پیدایش یک چنین مفهومی 
چه بوده است و نباید نسبت به زمینه و علل و عوامل پیدایش مفهوم 

امروزی حفاظت بی تفاوت باشیم.
علی الظاهر، هدف »حفاظت میراث فرهنگی« در دوران معاصر، حفظ تمام 
ارزش ها و انتقال پیام های آثار باقیمانده از گذشته است؛ که البته درست 

است و بی راه نیست. 
در کل، انسان امروز هر آنچه را که از گذشته به جا مانده را با این نگرش که 
دارای ارزش های فرهنگی است و برای خود و آیندگانش مفید خواهد بود 
نگهداری می  کند. درحالی که در گذشته بسته به این که آثارِ گذشتگان یا 
حتی میراث ناملموس رایج زمان شان، چه نقشی در زندگی روزمره داشته 
حفاظت و نگهداری می شد؛ مانند بسیاری از مساجد، مدارس، حمام ها و 
یا سایر بناهای عام المنفعه که در زندگی مردم کاربرد داشت. از این رو 
همواره مراقبت و محافظت می شدند.  گاهی نیز به آثار به جامانده از دوران 
باستان توجه می کردند. از آن بازدید می کردند. به حال و روزش افسوس 
هم می خوردند اما مرمتش نمی کردند. به عبارت ساده، همواره توجه به 
گذشته از عالیق انسان بوده اما الزامی نبود که هر چه از گذشته باقی 
مانده را حفاظت یا تعمیر و مرمت بکنند. بنابراین می توان گفت مفهوم  
مرمت در جهان امروز یک امر مدرن است که زاییده نگاه انسان به مقوله 
تاریخ و زمان است. این نگرش محصول تحوالت جامعۀ اروپایی است که 
رفته رفته جهان را فرا گرفت. توجه به آثار باستانی و کالسیک در اروپا و 
مطالعه در باب سبک و سیاق آنها و تقلید و الگوبرداری از شیوه های هنری 
یونان و روم باستان، متضمن رویکردی باستان گرا بود. همین اتفاقات باعث 
شد تا اندیشه های حفاظت آرام آرم شکل بگیرد. و هنرمندان و معماران 
را وا داشت آثار باستانی را مرمت هم بکنند. طبیعتاً مرمت و حفاظت آثار 
باستانی از آثار کالن و فاخر آغاز شد و کارهایی که می کردند مطابق با افکار 
و نگرش های آن روزگار و متأثر از اندیشه ها و سلیقه ی فردی بود و قاعدۀ 

مورد اجماعی وجود نداشت.
به عنوان مثال در فرانسه فردی بنام اوژن ویوله لودوک معتقد بود اگر بناها و 
ساختمان های تاریخی به مرور زمان دچار فرسودگی شده یا معمار آن موفق 
به تکمیل آن نشده است افراد زمان حال اجاره دارند خود را جای خالق 
اثر گذاشته و آن بنا را کامل مرمت و یا تکمیل کنند. اگر طرح و نقشه ای 
در اختیار مرمت گر بود که فبه المراد. اما اگر طرح و نقشه ای نبود، مرمتگر 
با تکیه بر قوۀ خیال خود دست به مرمت و باسازی بناهای تاریخی می زد. 

حتی برای این که بناهای فاخر گذشته بهتر در معرض دید قرار بگیرند، 
اطراف آن را پاک سازی می کردند. در مقابل نیز شخصی بنام جان راسکین 
قرار داشت. جان راسکین انگلیسی بود و عقاید بسیار جالبی داشته است. 
هم ادیب بوده، هم نقاش و عالقه مند به مسائل تاریخی. آن مرحوم معتقد 
بود نباید در وضعیت بناها و محوطه های تاریخی که به مرور زمان دچار 
فرسودگی شده اند مداخلعه و دستکاری کرد. باید اجازه داد غبار گذر زمان 
روی آنها بماند تا سرگذشت مسیری که طی کرده اند برای بینندگان قابل 
رؤیت باشد. در کنار این دو اندیشهـ  که رو در روی هم بودندـ  اندیشه های 
دیگری نیز به مرور زمان شکل گرفت. در نهایت مجموع این اندیشه ها و 
تقابل  آنها با یکدیگر باعث شد تا در یکصد سال گذشته اندیشمندان این 
حوزه گرد هم بیایند و مباحثه کنند و منشورها و راهکارهایی برای حفاظت 
از آثار گذشتگان عرضه کنند، مانند منشور آتن که در 1391 مطرح شد. یا 
کنوانسیون 1972 پاریس که بر اساس آن باید آثاری که ارزش جهانی دارند 
بهعنوان میراث بشری شناخته و نگهداری شود. قانونی که در پی احداث 
سد اسوان در مصر که موجب غرق شدن معبد رامسس دوم می شد شکل 
گرفت. مقصود کلی این است که هرچه جلوتر آمدیم اندیشه های حفاظت 

بالنسبه کامل تر و پخته تر شد.
حفاظت مدرن در ایران

در ایران اما اندیشه حفاظت از آثار تاریخی به شیوه و مفهوم مدرن که امروز 
با آن روبه رو هستیم پس از انقالب مشروطه و روی کار آمدن دولت مدرن و 
به تقلید از اروپا شکل گرفت. در آن زمان بود که حاکمیت در برابر حفظ آثار 
تاریخی که مالک خصوصی نداشتند و از حیث تاریخ و هویت ملّی دارای 
ارزش بودند احساس مسئولیت کرد چرا که حفظ این آثار در ایجاد تحکیم 
هویت و همبستگی ملی مهم بودند.  حفاظت از بنای تاریخِی عمومی که 
متولی خاص نداشت مانند گنبد سلطانیه یا تخت جمشید بر عهده دولت 
افتاد. در حالی  بناهای عام المنفعه و اموال و امالک خصوصی مانند حمام ها 

و خانه ها را مردم نگهداری و حفاظت می کردند. 
به نظر می رسد که ایران ها اهل اسراف نبوده اند و قدر اموال و دارایی های شان 
را می دانسته اند. از طرفی شاید به خاطر محدودیت در منابع )به مفهوم جامع 
آن( امکان اسراف و بریز و بپاش نداشته اند. در بستر همین فرهنگ بوده 
که ساختمان هایی با طول عمر زیاد بنا می شد. به قول استاد فقیدم مرحوم 
دکتر شیرازی معماری معاصر، معماری اسراف است و در گذشته چنین 
نبوده است. یا به قول استاد شادروان محمدکریم پیرنیا، »خودبسندگی« از 

خصلت های معماری ایرانی بوده است.
پاسداری میراث فرهنگی در ایران سرگذشت بسیار پرفراز و نشیبی داشته 
است. پیدایش تأسیسات و تشکیالِت دولتی برای پاسداری میراث فرهنگی، 
دستاوردهای درخشانی داشته و البته بی زیان هم نبوده است. این تشکیالت 
برای  بود.حتی  اروپایی  از تشکیالت و سازوکارهای  امر، متأثر  بادی  در 
مدت ها سکان حفظ آثار تاریخی )عتیقات آن روز( در دست فرانسوی ها 
بود. اگرچه در عمل و اجرا از شیوه ها و استادان و هنرمندان بومی که 
کوله بار غنی و اندوخته های ارزشمندی از گذشته داشتند بهره می بردند 
اما در سیاستگذاری و در قانون گذاری و تشکیالت عنایتی به تجارب بومی 
نمی شد. این روند ادامه پیدا کرد و ادامه دارد. این مبحثی مطول است و 

می طلبد در فرصت دیگری دربارۀ آن گفتگو کنیم.

historyتاریخ

فرازونشیب های حفاظت از آثار تاریخی

میالد امیدوار

 
در ایجاد شابکه  یتالش تنها به درخواست دهندگان سالهمچنین این روزنامه با اعالم ار

 ا  سمپات ار هواداران را در سر داشت.

 
در یکی از شماره ها  سال دوم این نشریه پیراماون انتقاال آراار انتقاد از مرکز گرایی 

 این نشریه به مرکزگرایای نمونه ها  انتقاداتنخستین تاریخی اردبیل به تهران یکی از 
 است.

منتشار شاده بارا  تبریاک  1324در همین شماره که در یک شنبه نهم اردیبهش ماه 
تون مطلب منتشر شده اسات، س جمهور  سوسیالیستی آذربایجان شورو  دو ستاسی

 که در آن این تغییر از دوره تزار  به دوره شورو  را بسیار مثبت و رمربخش می داند.

هرچه به پایان عمر این نشریه نزدیک می شویم رگه ها  گارایش هاا  چاپ گرایاناه 
افراطی و حمایت از شورو  عیان می شود، حمایت از شورو  به عنوان مدافع جهاان در 

ازیسم و لزوم توجه به شورو  به عنوان همسایه ا  دوست! به طور مثال همراهای  برابر ن
 دولت ایران در رد طرح مربوط آرژانتین و ... همواره با انتقاد این نشریه عنوان می شود.

 
ور  به نگار  پیشهنوشت. روزنامهور  تقریبا همه مقاالت اصلی آژیر را خودش میپیشه
نگار گردد، اما او بایش از اینکاه روزناماهها  چپ برمیها  ابتدایی قرن و روزنامهسال

گاه همراه حزب توده قرار نگرفات و باشد، یک کمونیست دوآتشه و تندرو بود. آژیر هیچ
ور  در آژیر، پیشه خاود ها  حزبی قلمداد کرد. درواقع پیشهروزنامه توان درآن را نمی

آژیار، او کاه باه تماشاا   ها مقالهیکی از کرد. در را پی گرفته بود و کار خودش را می

پس از پیروزی انقالب مشروطه آرام آرام شاهد تفکر جدیدی در اداره کشور توسط حاکمیت بودیم. شیوه مدرن که ریشه 
در اندیشه اندیشمندان غربی داشت. در این زمان نهادها و سازمان های جدیدی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و 
مردم ایران تاسیس می شود. از جمله سازمان حفاظت از آثار ملی که با هدف حفاظت از آثار تاریخی که بخشی از هویت 
ملی مردم ایران در آن نهفته است تاسیس می شود در پی ان شاهد حضور پررنگ دولت در حفاظت از آثار تاریخی هستم 
اما همزمان با ورود دولت به عرصه حفاظت از آثار تاریخی از آنسو شاهد کمرنگ شدن نقش مردم در این عرصه و تخریب 
بسیاری از بناهای تاریخی که مالکیت شخصی داشت مانند خانه های پدری، مدارس، حمام ها و حتی مساجد نیز هستیم. 
اینکه این شکاف چگونه پدید امد اساسا حفاظت از آثار تاریخی به چه معنا است پرسشی است که دکتر فرهاد نظری کارشناس میراث فرهنگی مدیرکل 

اسبق دفتر ثبت و حفظ و احیاء معنوی و طبیعی وزارتخانه میراث فرهنگی در یادداشت زیر به آن پاسخ داده اند.



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 41  8 صفحه

چاپ: گلریز 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.comزیر نظر شورای سردبیری
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»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.

کوچ و بلوچ
حکیم ابوالقاسم فردوسی

تهمتن بدو گفت من بنده ام 
سخن هرچ گویی نیوشنده ام
سیاوش پناه و روان منست

سر تاج او آسمان منست
چو بشنید ازو آفرین کرد و گفت

که با جان پاکت خرد باد جفت

وزان پس خروشیدن نای و کوس
برآمد بیامد سپهدار طوس

به درگاه بر انجمن شد سپاه
در گنج دینار بگشاد شاه

ز شمشیر و گرز و کاله و کمر
همان خود و درع و سنان و سپر

به گنجی که بد جامه نابرید
فرستاد نزد سیاوش کلید

که بر جان و بر خواسته کدخدای
توی ساز کن تا چه آیدت رای

گزین کرد ازان نامداران سوار
دلیران جنگی ده و دو هزار

هم از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ
ز گیالن جنگی و دشت سروچ

سپرور پیاده ده و دو هزار
گزین کرد شاه از در کارزار

از ایران هرآنکس که گوزاده بود
دلیر و خردمند و آزاده بود

به باال و سال سیاوش بدند
خردمند و بیدار و خامش بدند

ز گردان جنگی و نام آوران
چو بهرام و چون زنگه شاوران

همان پنج موبد از ایرانیان
برافراختند اختر کاویان

بفرمود تا جمله بیرون شدند
ز پهلو سوی دشت و هامون شدند
تو گفتی که اندر زمین جای نیست

که بر خاک او نعل را پای نیست
سراندر سپهر اختر کاویان

چو ماه درخشنده اندر میان

در هجدهم خردادماه، صدوبیست وششمین زادروز 
سعید نفیسی، زبان شناس، شاعر، نویسنده، مترجم 
و پژوهشگر فقید است که 23 آبان ماه 1345 در 
تهران درگذشت، بخشی از مقاله »کتابخانه سعید 
افشار،  ایرج  از  را  او«  خطی  نسخه های  و  نفیسی 
ایران شناس، نسخه پژوه، نویسنده، پژوهشگر و استاد 
فقید دانشگاه می خوانیم؛ افشار در این نوشتار که 
در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
 )2 و   1 شماره  آبان 1351  نوزدهم  )سال  تهران 
منتشر شده است، در آغاز به چگونگی جمع آوری 
از شیوه  و سپس  نفیسی می پردازد  توسط  کتاب 
کتابداری او می گوید: »سعید نفیسی، دانشمند و 
نویسنده شهیر کشور ما، از کتاب بازان نامی ایران بود 
)به قول فرنگی ها بیبلیوفیل Bibliophile(. نفیسی 
در جمع کردن کتاب حریص بود. از هر دست کتاب 
به رشته های  نامربوط  و نوشته و مجله، مربوط و 
تخصصی خود، جمع می کرد. حدود پنجاه سال از 
دوران زندگی را بدین کار گذرانید. کتابخانه اش نظم 
و آرایشی نداشت. خودش می دانست که هر کتاب 
کجاست و به زودی می توانست آن چه را می خواهد 
پیدا کند، اما گاهی هم موفق نمی شد - مخصوصا در 
جستن کتاب هایی که مورد استفاده خودش نبود و 

برای دیگران می خواست.
مایه نخستین کتابخانه اش مجموعه کتاب هایی بود 
او  به  ناظم االطباء  علی اکبر  مرحوم  پدرش،  از  که 
رسید. پس از آن خود به خریدن کتاب پرداخت. 
نیز سعی داشت آثار و انتشاراتی را که رایگان توزیع 
می شود به دست آورد. البته غالب اشخاص که کتاب 
چاپ می کردند نسخه ای از اثر خود به یادگار به او 
می دادند. از فرنگ نیز کتاب می خرید. در سفرها هم 
فرصت را از دست نمی داد. هر وقت مسافرتی می کرد، 
خواه به شهرهای ایران و خواه به کشورهای دیگر، 
از کتاب هایی که  بسته های کتاب همراه می آورد، 

خریده بود یا بدو اهدا شده بود.
کنگره  از  که   1957 تابستان  در  است  یادم 
من  از  بود  آمده  ژنو  به  )مونیخ(  مستشرقین 
پرسید تو که چندی است درین شهر بوده ای در 
کدام کتابفروشی کتاب های قدیم مربوط به ایران 
دیده ای! با هم به قسمت قدیم ژنو رفتیم. او را به 
مقادیری کتاب  انبارش  بردم که در  کتابفروشی 
درباره شرق دیده بودم. کتاب ها در زیرزمینی که 
حدود بیست پله می خورد قرار داشت. غباری که 
از میان  بود  سالیان دراز البه الی کتاب ها خفته 
آن ها برمی خاست. نفیسی یکی یکی را زیر و رو 
می کرد و بعضی ها را کنار می گذاشت. عاقبت به 

پس از آن که نیروهای امنیتی ایران توانستند با 
خط مشی مناسبی با گروه جنداهلل مقالبه کنند؛ 
این امر سبب انفعال بازمانده های هسته اصلی 
این گروه گردید این عامل سبب شد تعدادی از 
اعضای این گروه در واکنش به این انفعال اقدام 
از گروه جنداهلل کرده و گروهکی  به انشعاب 

ستیزه جو به نام انصار را راه اندازی کنند.
حرکت انصار نخستین عملیات خود را در 28 
مهر 1391 به انجام رساندند در این عملیات که 
بنام استون-1 توسط این گروهک نامیده شد 
دوتن از اعضای سازمان بسیج مستضعفین به 

شهادت رسیدند.

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 
عنوان  با  مجازی  نشستی  تبریز،  دانشگاه 
»پیوندهای فرهنگی و زبانی ایران و ترکیه« 
از  فارسی  ادبیات  و  زبان  استادان  با حضور 
کشورهای ایران و ترکیه و وابستگی فرهنگی 
ایران در ترکیه برگزار کرد. پیوندهای تاریخی 
و  تأثیر  زبانی،  اشتراکات  کشور،  این  میان 
تأثرهای فرهنگی و... از موضوعات مطرح شده 

در این نشست بود.
طاهری  محمد  نشست  این  آغاز  در 
زبان  آموزش  مرکز  مسئول  خسروشاهی، 
فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تبریز به 
بیان مقدمه ای پرداخت و گفت: »بحث آموزش 
زبان فارسی در دانشگاه تبریز، در مقایسه با 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  مراکز  سایر 
است. این دانشگاه هم از حیث جغرافیایی و 
هم از حیث تاریخی در حوزه تدریس زبان 
فارسی جایگاه ویژه ای دارد. این دانشگاه بعد 
از دانشگاه تهران قدیمی ترین دانشگاه ایران 

است و قوی ترین کرسی های 
بعد  را  فارسی  زبان  آموزش 
کشور  در  تهران  دانشگاه  از 
دارد. تحقیقات ادبی و تتبعات 
و  زبان  گروه  در  تاریخی 
ادبیات فارسی دانشگاه تبریز 
بوده  موردتوجه  نیز همیشه 
علوم  وزارت  اخیرا  است. 
فارسی  زبان  مسئله آموزش 
در ترکیه را به دانشگاه تبریز 
این  و  است  کرده  واگذار 
اقدامی درست و شایسته بوده 
وظیفه  دانشگاه  این  است. 
آموزش  کرسی های  تا  دارد 
زبان فارسی را در تبریز فعال 
کند و با برگزاری نشست ها، 
سخنرانی ها و همایش ها این 
فضا را رونق ببخشد. امیدوارم 
این مهم توسط دانشگاه تبریز 

به سرانجام برسد. «
زبان  گسترش  معاون  کرمی،  امیرسعید 
فارسی در وزارت علوم به عنوان سخنران دوم 
برنامه به موضوع همکاری های دانشگاه های 
ایران و ترکیه پرداخت و گفت: »خوشبختانه 
در حال حاضر ما توانسته ایم حدود پنج مرکز 
آموزش زبان فارسی را در ترکیه فعال کنیم. 
این مراکز دانشجویانی در مقطع کارشناسی 
برای  نیز  دبیرخانه ای  می پذیرند.  ارشد  و 

گروهک بازمانده از جندالشیطان:پیوندهای فرهنگی و زبانی ایران و ترکیه بررسی شد

وم ومر ریــــگــیریــــگــی سیاه سیاهفارسی در فارسی در ر

۱۲۶سالگی مردی که شیفته کتاب بود
همکاری های پژوهشی و حتی میان رشته ای 

فعال شده است که به تسهیل 
این امر کمک بسیار می کند. از 
که  کرده ایم  سعی  دیگر  طرف 
ارتباطي قوی میان دانشگاه های 
ایران و دانشگاه های ترکیه ایجاد 
کنیم. پارک های علم و فناوری 
یکدیگر  با  نیز  کشور  دو  هر 
حدود  ما  دارند.  همکاری هایی 
در  علمی  هیئت  عضو   1700
ذیل  افراد  این  که  داریم  ایران 
شبکه ای باید به استادان ترکیه 
رونق  فضا  این  تا  متصل شوند 
از  یکی  نیز  مجالت  بگیرد. 
باید  هستند.  کار  این  ابزارهای 
کشور  دو  هر  علمی  یافته های 
در حوزه زبان فارسی در مجالت 

بازتاب داشته باشد.«
اوغلو،  اسماعیل  کارا  عدنان 

شرقی  ادبیات  گروه  مدیر 
دانشگاه قیریک قلعه ترکیه 
اهالی  استقبال  بر  تاکید  با 
آسیای  جغرافیایی  حوزه 
صغیر از زبان فارسی گفت: 
»در حدود هزار سال پیش 
که  بودند  آرزومند  شاعران 
به دیار روم برسند. به همین 
بسیاری  مقبره های  دلیل 
دیار  این  در  شاعران  ازاین 
و  ایران  هم  دارد.  وجود 
هم ترکیه باید به این نکته 
توجه کنند که از دیرباز این 
مناسبات  هم  با  کشور  دو 
فرهنگی  و  اجتماعی 
فرهنگ  اهالی  داشته اند. 
این دو کشور نباید بگذارند 
غرب زدگی  مانند  مسئله ای 
ببرد.  بین  از  را  ارتباط  این 
بسیاری  کتاب های  ترکیه  کتابخانه های  در 
نسخه  ده ها  است.  فارسی زبان  شعرای  از 
خطی، ترجمه و شرح از این آثار وجود دارد. 
به  بسیار  دکتری  دوره  در  نیز  دانشجویان 
پژوهش در زمینه ادبیات فارسی عالقه مند 
هستند. این آثار با تیراژ باال در ترکیه منتشر 

می شود و مخاطب بسیاری دارد.«
ادبیات  و  زبان  گروه  استاد  صدری نیا  باقر 
فارسی دانشگاه تبریز به موضوع پیوندهای 

زبانی و فرهنگی ایران و ترکیه پرداخت و گفت: 
»ما از دوره سلجوقیان ارتباط عمیقی با کشور 
درباره  دقیق تر  بخواهیم  اگر  داشته ایم.  ترکیه 
این ارتباط فرهنگی صحبت کنیم، باید این بازه 
زمانی را به دو دوره ما قبل تجدد و ما بعد تجدد 
تقسیم کنیم. در دوره ما قبل تجدد باید از دوران 
حکومت سلجوقیان بر آناتولی و آسیای صغیر 
کنیم.  صحبت  عثمانی  امپراتوری  حکومت  و 
در هر دوی این دوره ها ما ارتباط مستحکمی 
فرهنگی  فضای  سلجوقیان  دوره  در  داشتیم. 
بود و حتی  ایرانی فضای غالب آسیای صغیر 
فارسی شعر  به  دیار  این  از شاهزادگان  بسیار 
می گفتند و زبان رسمی و اداری نیز فارسی بوده 
است و آثار بسیاری نیز با این زبان تالیف شده 
است. سیاستمداران ایرانی نیز در این دوره در 
دربار حضور دارند و نقش های بسیار مهمی در 
دربار داشته اند. البته در دوره های کوتاهی برخی 
درگیری ها بین دو کشور هم رخ داده است، اما 
ارتباط فرهنگی این دو کشور وجه غالب این 
نیز  تجدد  بعد  ما  دوره  در  است.  بوده  ارتباط 
ایرانیان  بر  ترک  شاعران  فرهنگی  تاثیرات  
فرهنگ  ترکی،  نوگرای  ادبیات  است.  مشهود 
عثمانی و فرهنگ ترکی بر فرهنگ و ادبیات 
ایرانی از خصوصیات این دوره است. خوشبختانه 
بعد ازکذشتن از جریان نژادپرستی افراطی که 
در هر دو کشور وجود داشت، ما دوباره شاهد از 

سر گرفتن این ارتباطات هستیم.«
فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  یوز،  گوزل   علی 
دانشگاه استانبول به سابقه دانشگاه استانبول 
در حوزه تدریس زابن فارسی پرداخت و گفت: 
»زبان فارسی در دوره سلجوقیان وارد منطقه 
و  علمی  محیط های  در  و  می شود  آناتولی 
در حوزه  زبان که  این  رواج می یابد.  فرهنگی 
نظام های  تربیت  و  تعلیم 
ویژه ای  جایگاه  اسالمی 
ترکیه  دانشگاه های  در  دارد، 
می شود  تدریس  به استادی 
دانشگاه ها  این  استادان  و 
در  ارزشمندی  بررسی های 
داده اند.  انجام  حوزه  این 
دانشگاه های  همکاری های 
قابل تقدیر  نیز  ترکیه  با  ایران 
از  بسیاری  میزبان  ما  است. 
استادان زبان و ادبیات فارسی 
در  و  بوده ایم  ترکیه  در  ایران 
درسی  کتب  تالیف  زمینه 
همکاری هایی  یکدیگر  با  نیز 
استانبول  دانشگاه  داشته ایم. 
زبان  کرسی  قدیمی ترین 
در  دارد.  ترکیه  در  را  فارسی 
ابتدا زبان فارسی و عربی با هم 
تدریس می شد و بعد از مدتی 
این دو رشته به دو رشته مستقل تبدیل شدند. 
از آن زمان تا کنون دانشگاه استانبول در سه 
مقطه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در 

این رشته دانشجو می پذیرد.«
حجابی کیرالنکیج؛ استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه آنکارا نیز سابقه تدریس زبان فارسی در 
دانشگاه آنکارا را موضوع صحبت خود قرار داد و 
گفت: »این عثمانی ها بودند که زبان فارسی را 
در اروپا و حتی بخش هایی از آفریقا گسترش 
از آن  باید  زبانی است که  دادند. زبان فارسی 
آن همت  دادن  آموزش  برای  و  حمایت شود 
شود. ما برای مطالعات تاریخی و ادبی در این 
نیاز داریم و  به زبان فارسی  حوزه جغرافیایی 
یکی از حوزه هایی که دست نخورده و بکر است، 

بررسی ادبیات تطبیقی ترکیه و ایران است.
در  قوی  کرسی ای  که  دانشگاه هایی  از  یکی 
تدریس زبان فارسی دارد، دانشگاه آنکارا است. 
تاسیس  این دانشگاه در سال 194۶ میالدی 
شده است و گروه زبان و ادبیات فارسی جزو 
است.  دانشگاه  این  رشته های  قدیمی ترین 
استادان این گروه همیشه در حال پژوهش در 
این حوزه هستند و کتاب های بسیاری منتشر 
سرزمین های  سراسر  از  استادانی  ما  کرده اند. 
فارسی زبان مانند ایران، افغانستان و... در این 
هستند.  تدریس  به  مشغول  که  داریم  گروه 
کارشناسی،  مقطع  سه  هر  دانشگاه  این  در 

کارشناسی ارشد و دکتری فعال است.«

کتابفروش  گفت این کتاب ها را جدا کردم، چند 
می شود. کتابفروش صورت برداشت و حساب کرد 
و گفت دوهزار و یکصد فرانک. نفیسی این قدر پول 
نداشت. همه سرمایه جیبش تا به طهران برسد 
حدود هزار فرانک بود. اما نمی توانست دل ازین 
کتاب ها بردارد. گفت چون من پول کافی همراه 
ندارم پانصد فرانک بیعانه می دهم. شما کتاب ها 
را مدت یک هفته نگاه دارید تا پول برایم برسد 
و حسابم را صاف کنم. همان جا کاغذی به برادرش 
به پول  احتیاج  این جا  پاریس نوشت که من  به 
پیدا کرده ام فالن مبلغ بفرست. در میان مجموعه 
کتاب های چاپی او به به جز آثاری که اساسی و قابل 
توجه نخستین است، تعداد کثیری جزوات و رسائل 
جمع شده بود که در نظر اول تصور اهمیت برای 
آن ها نمی شود. ولی وقتی به دقت بدان ها رسیدگی 
شود فایده آن ها آشکار می شود، از قبیل مقاالت 
مستخرج مستشرقین از مجالت، مقررات و قوانین 
و آئین نامه های قدیم ایران یعنی پس از مشروطه 
مجموعه  درین  تنها  )شاید   1304 سال های  تا 
داشته  وجود  انحصاری  به طور  آن ها  از  عده ای 
باشد(، اساسنامه احزاب قدیم و کانون ها و باشگاه ها، 
تصنیف ها و ترانه هایی که در مدت سی چهل سال 
اخیر چاپ شده، تقویم های رقومی از ابتدا تا سنوات 

اخیر، و آثاری دیگر از همین قبیل ها.
کتاب های مهم مجموعه نفیسی کتاب های مربوط 
به ایرانشناسی و اسالم و مخصوصا ادبیات زبان های 
فارسی و عربی بود. از سفرنامه های قدیم اروپائیان 
شاید  داشت.  اختیار  در  زیادی  تعداد  ایران  درباره 
ایران  درباره  روسی  کتاب های  مجموعه  بهترین 
او توانسته بود به مناسبت  از آن کتابخانه اوست. 
مسافرت های متعددی که به شوروی رفته بود )از 
را  ایران  درباره  روسی  آثار  اکثر  قبل(  سال  چهل 

در مهرماه 91 که با هدف قراردادن مسجد امام 
حسین زاهدان سبب شهادت دو دانش آموز 
ایرانی که یکی از آن ها از اهل سنت بودند رخ 
داد، این حمله توسط این گروهک با نمایش 
تروریست انتحاری مرتکب این حمله در ادعایی 
این حمله را برعهده گرفته و آن را حمله به 

پایگاه سپاه پاسداران خواند!
با  انصار  تروریستی  گروهک  سال 1393  در 
گروهکی دیگر به نام فرقان ادغام شد؛ سازمان 

جدید انصار الفرقان نامیده شد.
در روز یکشنبه 23 تیر 1398 شبکه خبری 

الجزیره در مستندی با عنوان :

گردآوری کند.
که  بود  این  دیگرش  تقدیر  قابل  و  عالی  همت 
نسخه های خطی ناقص مورد عالقه خود را از روی 
خویش  خط  به  می کرد  سراغ  که  دیگری  نسخه 
تکمیل می کرد. برای نسخه هایی که احتمال می داد 
در آینده مورد مراجعات علمی خودش واقع شود 

فهرست موضوعات و ابواب می نوشت.
نفیسی کتاب هایی را که با خون دل و صرف مال و رنج 
شب های بیداری تهیه کرده بود به آسانی به هر کس 
قرض می داد. به هیچ وجه فکر نمی کرد قرض گیرنده 
کتاب را برمی گرداند یا نه! همیشه مقداری کثیر از 
کتاب هایش نزد همکاران و همدوره ها و دوستان و 
شاگردانش بود. هنوز هم بسیاری از کتاب هایش نزد 

امانت گیرندگان باقی مانده است.
یکی از قرض کنندگان کتب او مرحوم قزوینی بود. 
کتاب هایی را که قزوینی از کتابخانه نفیسی قرض 
میان  از  و  برشمرد  می توان  است  خوانده  و  کرده 
کتاب های نفیسی جدا کرد، زیرا رسم مرحوم قزوینی 
برین بود که نام صاحب کتاب را بر اوراق ابتدای کتاب 
به خط خویش یادداشت می کرد با تاریخ اخذ کتاب.

حیاتش  دوران  اواخر  در  نفیسی  مرحوم  کتابخانه 
و به دست خودش به چند پاره شد، به دو علت: 
یکی احتیاج مالی و دیگر این که می دانست که هیچ 
کتابخانه ای در خانواده ها ماندگار نیست. این بود که 
می کوشید تا خود زنده است کتاب ها را به مراکز 
علمی معتبر واگذار کند و در آینده مورد استفاده 
دیگران واقع شود. می خواست زحمات بسیاری را که 
در راه جمع آوری آن متحمل شده است به کلی به 

هدر نرود.
دو سال پس از وفات مرحوم نفیسی خاندان گرامیش 
مقادیری زیاد از مجالت و جزوات چاپی باقی مانده در 

خانه را نیز به کتابخانه اهدا کردند. 

»آتش افروزان« تصاویری را پخش کرد که از 
پشتیبانی بحرین از هشام عزیزی برای انجام 
مأموریت های جاسوسی و عملیات ضد امنیتی 
در خاک ایران حکایت دارد. الجزیره در این فیلم 
مستند صحبت هایی از هشام بلوچی پیش از 
کشته شدنش پخش کرد که نشان می دهد، 
حمایت  نیز  جنداهلل  گروه  از  بحرین  دولت 
کرده است. در بخشی از این فیلم  هشام بلوچی 

عنوان می دارد:
را در سال  بحرین من  امنیتی  "دستگاه های 
جاسوسی  مأموریت های  انجام  برای   200۶
و انجام عملیات در داخل خاک ایران به کار 

گرفتند. "
هشام  از  محرمانه ای  تصاویر  مستند  این  در 
بلوچی منتشر شد که نشان می داد دولت بحرین 
از او خواسته تا با عبدالمالک ریگی ارتباط برقرار 
کند و از فرودگاه نظامی نهاجا در چابهار و مراکز 

سپاه پاسداران تصویربرداری کند. 
این گروهک به نظر توسط القاعده نیز حمایت 
میشود ، و از پرچ القاعده به عنوان پرچم خود 

بهره می برد.
ای گروه در سال های اخیر ترورها و عملیات 
های ضد امنیتی دیگری همچون به شهادت 
رساندن فرمانده انتظامی چابهار، چند حمله به 
پاسگاه انتظامی و درگیری با نیروهای مسلح 

کشور را نیز برعهده گرفته است.

به نام بزرگان و آزادگان

عدنان کارا  اوغلو: 
»در حدود هزار 

سال پیش شاعران 
آرزومند بودند که به 
دیار روم برسند. به 

همین دلیل مقبره های 
بسیاری ازاین 

شاعران در این دیار 
وجود دارد. هم ایران 
و هم ترکیه باید به 
این نکته توجه کنند 
که از دیرباز این دو 
کشور با هم مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی 

داشته اند. 

حجابی کیرالنکیج: 
»این عثمانی ها بودند 

که زبان فارسی 
را در اروپا و حتی 

بخش هایی از آفریقا 
گسترش دادند. 

زبان فارسی زبانی 
است که باید از آن 
حمایت شود و برای 
آموزش دادن آن 

همت شود. ما برای 
مطالعات تاریخی و 
ادبی در این حوزه 
جغرافیایی به زبان 
فارسی نیاز داریم«.


