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حــقــا حــقــا 
که که نیکبختنیکبخت بود بود

کرونا همچنان در کشور می تازد و در روزهای گذشته صدها خانواده 
ایرانی را داغدار کرده است. بالیی که اگر مسئوالن امر مشفقانه تر و 
مسئوالنه تر به آن می پرداختند و برای واکسن زودتر تدبیر می کردند، 
شاید این همه هزینه انسانی و اقتصادی گزاف را به ملت ایران تحمیل 

نمی کرد. 
ازجمله در روزهای گذشته شوربختانه کرونا یکی از پژوهشگران ارجمند 
و نویسندگان ایران دوست، فاضل، سختکوش و متخصص یعنی شادروان 
رحیم نیک بخت میرکوهی را از ایرانیان به ویژه جامعه محققان تاریخ 

گرفت.
 استاد رحیم نیک بخت متولد 1350 از خطه زرخیر آذربایجان شرقی 
است که در عمر کوتاه اما پرثمر خود، منشأ خدمات و آثار برجسته و 

بااهمیتی شد. 
مرحوم نیک بخت هم در حوزه تحقیق و تألیف و هم در حوزه نشر 
کتاب خدمات زیادی به کشور داشت. در حوزه تحقیق و تألیف آثار 
نیک بخت را به طور کلی در دو بخش می توان دسته بندی کرد؛ بخش 
نخست انتشار آثاری درباره تاریخ انقالب اسالمی  و بازبینی همدالنه 
تاریخ انقالب در کشور و انتشار خاطرات و تاریخ شفاهی انقالب و بخش 
دوم آثار قلمی ایشان، انتشار تحقیقات و بررسی های مستند تاریخی 
ایرانی و نیز تحوالت آذربایجان در سده  درباره هویت ملی و هویت 
اخیر به ویژه درباره فرقه دموکرات آذربایجان و سایر تحوالت سیاسی در 

آذربایجان در تاریخ معاصر است. 
انتشار آثار فاخر و ارزنده و کتاب ها و مقاالتی همچون آذربایجان و 
هویت ملی،   آذربایجان در ایران معاصر، پیدایش فرقه دموکرات به روایت 
اسناد و خاطرات، تحوالت منطقه اردبیل از مشروطه تا جنگ جهانی 
اول، فرقه دموکرات آذربایجان در سراب، جنبش دانشجویی تبریز به 
سال  ویژه نامه صدمین  مشروطه :  بازخوانی   خاطرات،  و  اسناد  روایت 
صدور فرمان مشروطه، پاسداران هویت ملی، گنجینه تبریز، قفقاز را 
بهتر بشناسیم، آذربایجان پاسدار هویت ایرانی، مثنوی تذهیب اخالق در 
تاریخ مشروطه سروده صراف تبریزی، هویت ایرانی در آستانه مشروطه 
هویت  ناظم الملک،  جهانگیرخان  میرزا  از  نویافته  رساله  روایت  به 
ایرانی در ادبیات عاشورا: بررسی عناصر هویتی ایرانی در ادبیات مرثیه 
آذربایجان و آران، تاریخچه ارومیه، شروان در عهد شروان شاهیان و 
نهضت جنوب؛ آخرین حرکت بزرگ ایلی از جمله آثار قلمی و پژوهشی 
استاد نیک بخت هستند. شادروان نیک بخت سهم مهمی در توسعه 

مطالعات آذربایجان شناسی و ایران شناسی ایفا کرد. 
انتشار اسناد تاریخی و تاریخ شفاهی این حوزه، خدمت مهمی به تاریخ 

کشور قلمداد می شود. 
از دیگر زحمات و خدمات ارزنده استاد نیک بخت، راه اندازی مؤسسه تاریخ 

و فرهنگ دیار کهن است که خدمات فرهنگی و علمی درخور توجهی 
در قالب انتشار کتاب و برگزاری نشست ها، جلسات و کنفرانس های 
مختلف درباره تاریخ معاصر ایران و به ویژه آذربایجان به کشور داشت. 
سخنرانی های ساالنه استاد نیک بخت در سالگرد شکست فرقه دموکرات 
آذربایجان که معمول به همت ایشان و با یاری دیگر دوستان در مراکز 
علمی و دانشگاهی  همچون دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها و مراکز 
فرهنگی برگزار می شد یا نشست هایی درباره شکست شاه اسماعیل در 
چالدران و شرح دالوری های ایرانیان و خاصه آذربایجانیان در این جنگ 
در مقابل سلطان عثمانی از  جمله اقدامات و فعالیت هایی بود که عشق 

بی پایان نیک بخت به ایران و ایرانیان را نمایان می کرد.
استاد رحیم نیک بخت تاریخ دیرین ایران تا امروز را در یک پیوستار 
و نه در مقابل هم می دید و عشق و عالقه اش به تاریخ و تمدن ایرانی 
و اسطوره های ایرانی، با عشق وی به ائمه و اهل بیت )ع( و تالش برای 
نمایاندن وجوه مختلف فرهنگ و تمدن ایرانی، موجب خلق آثار تازه ای 
از سوی وی شده بود. در همین زمینه شادروان نیک بخت پژوهش 
درباره نسبت اسطوره های کهن ایرانی با مرثیه های عاشورایی در خطه 

آذربایجان را بررسی و مطالعه می کرد.
 روایت اسطوره ای -تاریخی از مرثیه سرایی در آذربایجان، اوج پیوستگی 
تاریخی ایرانیان به ویژه مردم آذربایجان با دیگر هم وطنان در دوره ای 
تاریخی و چند هزار ساله را مرکز بررسی قرار می داد. افزون بر وجه علمی  
و فرهنگی زحمات استاد رحیم نیک بخت، شایستگی و وارستگی اخالقی 
و رفتاری و ُحسن  خلق وی نیز زبانزد عام و خاص بود. دست ودلبازی 
در اشتراک گذاری اسناد، تحقیقات و یافته ها، یاری گری دیگر محققان، 
تساهل، بردباری، انعطاف، صبوری و مهربانی با دیگران و گره گشایی 
از کار دیگران از دیگر سجایای این محقق شریف بود. اگرچه از نظر 
سیاسی وی گرایشی متفاوت داشت، اما شاخصه های رفتاری او به ویژه 
مدارا و تساهل نسبت به دیگران و رویکرد عقالیی و مبتنی بر منافع 
ملی موجب شده بود تا ظرفیت های مشهود و برجسته ای برای خدمت 
به کشور و میهن خلق کند و به این ترتیب بود که حلقه درخور توجهی 
از ایران دوستان پژوهشگر به دلیل این سجایای اخالقی به همکاری با 

نیک بخت می پرداختند.
 تألیف و تحقیق در رویکرد نیک بخت که به تألیف کتاب منجر می شد، 
معموال ماحصل همکاری با دیگر محققان است و آمدن نام دو مؤلف در 
بخشی از کتاب های تألیفی استاد نیک بخت اهمیت این رویکرد، یعنی 
انجام تحقیق و بررسی با همکاری دیگر محققان را برجسته می کند؛ 
سنتی که در حوزه های تحقیقی در ایران کمتر مرکز توجه قرار گرفته 

است.
 شوربختانه شادروان نیک بخت درحالی که وارد 50سالگی شده بود و 
پختگی در نوشتن را تجربه می کرد، قربانی بیماری ناشی از ابتال به 
کرونا شد و دار فانی را وداع گفت و خانواده، دوستان و پژوهشگران 

ایران دوست را دغدار کرد. یادش گرامی باد. 
از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

وهشگر ملی  اندیش در سوگ پژ
آنچه به کس نتوان گفت

احسان هوشمند

بقا مختص به ذات اقدس احدیت است
 . . . و مرگ سرآغاز زندگی جاوید و دیدار عاشقانه معبود جان آفرین است و خوشا بحال آنان که با جان مایه عشق و ایمان و با توشه تأمل و اندیشه با 
خلق آثاری ارزشمند، دار فانی را وداع گفته و به دیار باقی شتافته اند. زنده یاد رحیم نیکبخت از نوادر روزگار در حوزه فرهنگ و تحقیق و پژوهش بود 
که آثار فاخری را در حوزه فرهنگ و ادبیات عاشورایی و تاریخ پرگهر فرهنگ و تمدن ایرانی و آذربایجانی  به یادگار گذاشت. فرهیخته ای اندیشمند که 
عشق و ارادتش به تشیع، ایران و آذربایجان را به زیبایی تمام در کارها و آثارش به نمایش گذاشته است.  زنده یاد دکتر رحیم نیکبخت، دیرینه دوست 
و همراهی بود که آخرین بار در آیین رونمایی از کتاب یدبیضاء از آثار فاخر عاشورایی داراالرشاد اردبیل و اشعار متعالی اسطوره ادبیات آئینی، »بیضاء 
اردبیلی« زیارتش کردم و در همان محفل  سخن ها گفت و مثل همیشه دلها را متاثر کرد. ضایعه جبران ناپذیر درگذشت این چهره ماندگار فرهنگ و 
ادبیات آذربایجان را به جامعه فرهنگی و علمی کشور، شعرای فرهیخته، محققان و پزوهشگران و نیز مردم قدرشناس استان آذربایجان شرقی و خانواده 

آن فقید سعید، تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از درگاه کبریایی حضرت احدیت برای این چهره نامی علو درجات و غفران الهی مسئلت می دارم.
عبداهلل بحرالعلومی
دبیر شورای فرهنگ عمومی و شورای اطالع رسانی داراالرشاد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اردبیل

الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم أیکم أحسن عمال و هو العزیز الغفور
خبر درگذشت فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر رحیم نیکبخت استاد و پژوهشگر برجسته تاریخ ایران که متعهدانه و همیشه با انصاف روایت 
گر حوادث تاریخی ایران بخصوص درباره تاریخ آذربایجان بود موجب تاسف و تأثر گردید.  آثار قلمی این برادر فقید که دهها کتاب و مقاالت بی 
شمار را شامل می شود برای نسل امروز و نسل های آینده چون چراغی راهنما و هدایت گر دانشجویان و پژوهشگران تاریخ آذربایجان خواهد بود.

مقام باالی علمی مرحوم دکتر نیکبخت مزین به اخالق نیکو و واالی انسانی ایشان بود و از این رو در مباحثه های علمی در مواجه با سرسخت 
ترین مخالفانش همیشه با اخالق و انصاف برخورد می کرد و هکذا این چنین نیز می نوشت. مرحوم دکتر نیکبخت در روایت گری حوادث تاریخ 
آذربایجان همیشه به دنبال حقیقت جوئی بود و تا پایان عمر و هجرت نابهنگام خویش نیز ذره ای از راه انصاف و راستی و درستی عدول نکرد و 
آثار پربرکتی را به یادگار گذاشت. فقدان ایشان ضایعه بزرگی برای دانشگاهها و مراکز علمی ایران بخصوص خطه آذربایجان است  از خداوند متعال 

برای این عزیز سفر کرده طلب مغفرت و رحمت و برای بازماندگان و دانشجویانش  آرزوی صبر و سالمت دارم.
و الی اهلل ترجع االمور
احد قضائی
سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی

تسلیت امام جمعه اردبیل برای درگذشت استاد نیکبخت؛
از مفاخر فراموش نشدنی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با صدور پیامی درگذشت مرحوم رحیم نیکبخت پژوهشگر و تاریخدان اردبیل را تسلیت گفت. آیت اهلل 
سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با صدور پیامی درگذشت مرحوم رحیم نیکبخت پژوهشگر اردبیلی را تسلیت گفت. 
پیام تسلیت وی به شرح ذیل است؛ با کمال تأسف و تحسر از ضایعه بزرگ ارتحال نویسنده توانا، پژوهشگر بسیار ارزشمند جناب آقای رحیم نیکبخت 
از مفاخر فراموش نشدنی خطه آذربایجان و شهرستان سراب اطالع یافتیم. این کارشناس ارشد تاریخ و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و از محققین تاریخ انقالب اسالمی مخصوصاً تاریخ معاصر آذربایجان و مدیر بخش تدوین اسناد و تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقالب اسالمی و بخش 
تحقیقات تاریخ مجلس شورای اسالمی با تالیفات بسیار ارزشمند خود، در مجامع علمی کشور نامی ماندگار برای خود ثبت کرده است. او با تالیفات خود 
در خصوص مبارزات آیت اهلل العظمی سید یونس اردبیلی به روایت ساواک و خاطرات و همچنین زندگانی و مبارزات حضرت آیت اهلل مروج و تألیف کتاب 
»تحوالت منطقه اردبیل از مشروطه تا جنگ جهانی اول« جایگاه ویژه در استان اردبیل دارد. پژوهشگران تاریخ اردبیل هیچ وقت از آثار او بی نیاز نیستند. 
این اندیشمند بزرگ ملی خدمت بزرگی به تاریخ شفاهی خطه مبارک آذربایجان و انقالب اسالمی کرده است. او با تحقیقات ریشه دار و عمیق و وسیع 
خود توانست تحریفات بزرگ تاریخی را از ساحت آذربایجان رفع و در تصویر واقعیات تاریخی این خطه حماسی و جمع آوری اسناد ذی قیمت تاریخی 
سنگ تمام بگذارد. اینجانب با کمال تأسف و تمام حسرت، این ضایعه را به کل اهالی خطه مبارک آذربایجان مخصوصاً اهالی مکرم سراب و به خانواده 

آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای آن رضوان جایگاه مقامات عالیه و برای خانواده مکرم او عنایت خاصه مسالت دارم .
یادش گرامی، راهش پر رهرو، خألش پر و آثارش ماندگار باد.
سید حسن عاملی

یز تا پنجشـیر از تبر
یاد مدافعان هویت ایرانی زنده است

 از پیشینه لغت نامه نویسی در آذربایجان تا هویت ایرانی زبان امروز مردم آذربایجان در گفتگو با استاد جالل محمدی؛

 لغت نامه ترکی لغت نامه ترکی آذربایجانی اردبیل  آذربایجانی اردبیل 
فاقد ساختار علمی استفاقد ساختار علمی است

رونمایی از ترجمۀ کتاب محمدعلی 
موحد دربارۀ »خلیج فارس«

هیاهو بر سر هیچ

 به مناسبت روز جهانی 
منع سالح های شیمیایی

زخم ناسوربان  زرده
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به تازگی احمد مسعود بیتی از استاد محمدحسین شهریار را به همراه عکسی از پدرش در فیس بوک منتشر کرد که نشانگر آشنایی و الفت مسعود دو
جوان با ادبیات زبان فارسی است؛ شعری از تبریز وصف حال شیر پنجشیر:

 سالها شد رفته دمسازم ز دست، اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می کند

به نام بزرگان و آزادگان

به نام بزرگان و آزادگان

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 

از شمار دو چشم یک تن کم 
وز شمار خرد هزاران بیش 

ایران ، میهن عزیزمان، فرزند رشید و شایسته اش رحیم نیکبخت میر 
کوهی را از دست داد،  کسانی که نیکبخت را می شناسند می دانند 
چه گنجی از اخالق و معرفت و انسانیت و علم و ایران پرستی و ایمان 
را از دست دادیم، رحیم نیکبخت عارف به تمام معنا بود ، وجود 
شریفش عاری بود از حب جاه و مال و نفسانیات ، در قلب پرطپش او 
جایی بر مهر و دلبستگی به مادیات و جاه طلبی های شخصی نبود، 
زیرا این قلب با عشق به ایران با ارادت به مذهب شیعه و حسین بن 
علی و با یک پارچه شور عشق به ادبیات و فرهنگ و تاریخ  و مدنیت 
ایران لبریز گردیده بود، رحیم نیکبخت دکتری تاریخ داشت، پژوهشگر 
و مورخ بود،به ادبیات عالقه داشت ، ایران را به تمام معنا دوست داشت 
با تمام ابعاد هویتی ایران،  همان میزان که به کورش و داریوش و 
هخامنشیان عالقه داشت به صفویه نیز مهر می ورزید و همان طور 
که به اهل بیت علیهم السالم ارادت داشت به اسطوره های ایرانی نیز 
دلبسته بود، نیکبخت نماد یک ایرانی تمام عیار بود که مانندش کم 
پیدا می شود با پایه گذاری نشر دیار کهن ، اساس شریفی را پی ریزی 
کرد که هم چون لشکری نیرومند برای ایران دوستان و آذربایجانیان 
عاشق ایران است، نیکبخت پرکار و پرتالش بود، آن چنان شیفته 
خدمت به میهن بود که نمی توان آن را توصیف کرد، او برای ما میراثی 
گرانبها به جای گذاشته است، کافی است نگاهی به آثار انتشار یافته 

دیار کهن داشته باشیم؛
نوروز در آذربایجان 

چو ایران نباشد تن من مباد ) یادواره دکتر جمشیدی راد(
آذربایجان بیدار 

مجموعه مقاالت ایران را باید ایرانی بسازد درباره شیخ محمد خیابانی 
مهندس مشروطه 

)درباره ثقه االسالم (
نهضت ملی نفت در آذربایجان  به روایت اسناد   خاطرات 

دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد 
آذربایجان و هویت ملی 

جغرافیای تاریخی آذربایجان 
توسعه طلبی بیگانگان در آذربایجان 

ملت سازی برای آذربایجان 
مرزداران ایرانی گنجه 

پیدایش جمهوری آذربایجان 
فهرستواره گویش پهلوی آذری 

خلوت نشین گنجه 
)زندگی و اندیشه  نظامی گنجوی (

ایران در شعر شعرای آذربایجان و اران 
رحیم نیکبخت میرکوهی سرمایه عظیم ملت ایران بود هر لحظه 
زندگی او به اندازه سال و دهه ای از زندگی امثال من ارزش داشت 
امثال من که درگیر در مادیات و حب شخصی و نفسانیات هستیم . او 
اسوه بود،  یادش گرامی باد  و برماست که میراث اش را به هر ترتیبی 
شده حفظ نماییم،  درگذشت او را به خانواده محترم اش به همسر 
و دختر و پسر عزیزش و به پژوهشگران تاریخ و دوستانش و به ایران 
تسلیت می گویم ، ایران امروز کسی را از دست داد که وقف ایران بود، 
امروز شهدای ایران از شهیدان چالدران تا جنگ های ایران و روس و  
سوم شهریور 13۲0 پل آهنی  جلفا تا شهدای دفاع مقدس ، مهمانی 

عزیز دارند که هماره به فکر آنان بود و قلبش برای آنان می زد. دره  در  ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی  دشتی،   فهیم 
پنجشیر افغانستان و ژنرال عبدالودود زره، خواهر زاده 
احمد مسعود، فرمانده ارشد نیروهای مقاومت ضِد طالبان 
کشته شدند. فهیم دشتی از یاران بسیار نزدیک احمد 
شاه مسعود و مشاور رسانه ای پسرش احمد مسعود در 
جبهه مقاومت به شمار می رفت و یکی از خبرنگاران 
باسابقه در افغانستان بود. او پس از پیوستن به جبهه 
مقاومت مشاور رسانه ای احمد مسعود، فرمانده کنونی 
این جبهه ضد طالبان شد و تا دقایقی پیش از کشته 
شدن در باره آمادگی دفاعی نیروهای این جبهه در والیت 
پنجشیر اطالع رسانی  می کرد. پنجشیر یک پایگاه قدیمی 

مقاومت از سالیان دور است. این دره که 
محصور در خشکی است و دسترسی 
به آن دشوار است، در قلب  کوه های 
انتهای جنوبی  هندوکش قرار دارد و 
آن در حدود ۸0 کیلومتری پایتخت 

افغانستان است.
احمد مسعود پس از انتشار خبر کشته 
شدن فهیم دشتی با انتشار پستی در 
با  و  وفا  »با  یاری  را  وی  اینستاگرام 
وقار« خواند و نوشت: »مرد با وفا و با 
وقار! دشتي ديگر زنده نيست، جوان 
مرد كه در حمله به احمد شاه مسعود 
چشم اش آسيب ديد و در حمله ديگر 
به پنجشير جان اش را از دست داد. 
دشتي در راه مبارزه با آزادي و جنگ 
در مقابل طالب جام شهادت را نوشيد.«
نقش بی بی سی در شهادت  دشتی

صالح باقری بزرگان از فعاالن رسانه ای 
نزدیک به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران 
در شرح جزئیات شهادت فهیم دشتی و ژنرال ودود در 
فضای مجازی نوشت: » باشگاه خبرپراکنی بی بی سی 
انگلیسی با فهیم دشتی تماس می گیرد و از او خواهش 
می کند برای یک ساعت بعد تماس تصویری داشته باشد 
و یکی از فرماندهان احمد مسعود هم باشد که جزئیات 
دشتی  فهیم  کند،  تشریح  تکنیکی  را  طالبان  اسارت 
خبرنگاری  تجهیزات  و  مخصوص  همراه  تلفن  دارای 
و استودیو رسانه ای سیار خود را برداشته به یک محل 
امن حرکت می کنند که سازمان جاسوسی انگلیس به 
سازمان جاسوسی پاکستان رهگیری را گزارش می دهد 
و متاسفانه آنها از طریق تجهیزات خود رهگیری شده و 

محمدعلی بهمنی قاجار

توسط پهبادهای پاکستانی به شهادت می رسند.«
گزارش های دیگر حاکی از آن است که بی بی سی حین 
مصاحبه به شهید دشتی برای لحظاتی شماره تلفن وی 
را روی مانیتور به نمایش گذاشته و نیروهای پاکستانی از 
روی همین شماره محل وی را شناسایی و با پهباد وی را 
به شهادت رسانده اند. بی بی سی ضمن رد این اتهام اظهار 
داشت که این شماره مربوط به آی دی برنامه زوم شهید 
دشتی بود و نه شماره تماس وی. کارشناسان فنی در این 
زمینه نیز اظهار داشته اند که براساس آی دی برنامه زوم 

نیز می توان محل فرد را به سادگی شناسایی کرد.
فراخوان مقاومت عمومی 

درپی انتشار برخی گزارش ها در مورد 
به  پاکستان  هوایی  نیروی  »کمک 
طالبان« در نبردهای شامگاه یک شنبه 
در دره پنجشیر، احمد مسعود، رهبر 
این  در  طالبان  علیه  مقاومت  جبهه 
ایران  خارجه  وزارت  و  داد  پیام  مورد 
نیروهای   « یک شنبه  حمالت  نیز 
خارجی« به پنجشیر را »به اشد وجه« 
محکوم کرد. احمد مسعود، رهبر جبهه 
مقاومت افغانستان در پنجشیر در یک 
پیام صوتی در صفحه فیس بوک خود 
از مردم افغانستان خواست که در گوشه 
گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند.

وی اظهار داشت: »حمله دیروز طالبان 
به وضوح نشان داد که نیروهای بیگانه 
همسو و در کنار طالبان در مقابل ملت 
افغانستان از دیرباز قرار داشتند و هنوز 

حضور دارند.«
در  افغانستان  »شهروندان  کرد:  تأکید  مسعود  احمد 
سرتاسر این کشور و خارج از افغانستان قیام عمومی 
برای عزت و آزادی و سربلندی افغانستان آغاز کنند و 
فریاد هیهات منا الذله را بلند کنند.« او اضافه کرد: »ما با 
استقبال از اعالمیه علمای دینی، از طالبان خواسته بودیم 
جنگ را متوقف کنند و اختالفات از راه گفتگو حل شود، 
اما طالبان بر خالف تصمیم عالمان دینی، پس از اعالمیه 

جبهه پنجشیر با تمام قوا حمله کردند.«
رسانه ها بامداد دوشنبه 15 شهریور گزارش دادند که 
جنگنده ها و بالگردها و پهپادهای پاکستان در جریان 
حمله نیروهای طالبان به دره پنجشیر اقدام به حمله به 

مواضع »جبهه مقاومت ملی« کرده اند.

روزنامه ایندیا تودی با انتشار گزارشی در این باره به سابقه 
حضور نیروهای پاکستانی در پشتیبانی از نیروهای طالبان 
اشاره کرده است. پیش از این، مقام های جبهه مقاومت 
علیه طالبان اعالم کرده بودند که در جریان درگیری با 

طالبان افرادی را اسیر کرده اند که پاکستانی بوده اند.
رسانه ها همچنین با اشاره به حضور فیض حمید، رئیس 
سازمان اطالعات پاکستان، به کابل کروز پیش صورت 
پشتیبانی  بحث  به  را  افغانستان  در  او  گرفت، حضور 
دانسته اند.  مرتبط  طالبان  گروه  از  پاکستان  نیروهای 
نشست  در  طالبان،  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
خبری خود بدون اشاره به این موضوع، گفته است دره 
پنجشیر به طور کامل تصرف شده و جنگ در افغانستان 
پایان یافته است. اما جبهه مقاومت این امر را تکذیب 

می کند.
عشق جبهه مقاومت به زبان فارسی

فهیم دشتی مدیر هفته نامه کابل به زبان فارسی و از 
مدافعان زبان و ادبیات فارسی در افغانستان بود و در کنار 
سایر هم زبانان خود مقابل سیطره فرهنگ پنجابی و زبان 

پشتون بر کل افغانستان مقاومت می کرد. خاطرات متععد 
از احمدشاه مسعود یادآور عشق او به زبان و ادبیات فارسی 
است. از جمله محمدحسین جعفریان مستندساز ایرانی 
نقل می کند: »در دهكده خواجه بهاالدين بوديم. خط اول 
نبرد با طالبان. جنگ سختي درگرفته بود و مسعود جنگ 
را فرماندهي مي كرد. از شب قبل صحبت ما درباره شعر 
گل كرده بود. حرف هايي درباره شعر سپيد داشت. ژنرال 
آصف دالور و ژنرال هالل به من اشاره می کردند بحث را 
تمام کن!  فرماندهانش جرات نداشتند حرفش را قطع 
كنند اما خون خونشان را مي خورد. باالخره مالقربان -يار 
نزديك مسعود- را جلو فرستادند که بحث را تمام کند. 
مالقربان جلو آمد و گفت: بسيار ببخشید آمر صاحب! 

حالي گپ عمليات است و نه ادبيات.
مسعود گفت: ای مال! آبروی ما پیش این ژورنالیست 
ایرانی بردی! كلگي )تمام( اي عمليات از خاطر اي ادبيات 

است!«
احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود هم نقل می کند: 
»قبال پدرم هیچگاه فرصت نداشت که به من در درس هایم 
کمک کند یا به من ادبیات بیاموزاند. متاسفانه در زمان 
آرامش دولت مجاهدین در کابل، کودک خردسالی بودم، 
بعد هم که جنگ های داخلی و شروع جنگ طالبان با 
پدرم امان نداد که به تعلیم و تربیت من چندان توجه 
کند. اگرچه همیشه از ایران برای من کتاب های قصه 
برای کودکان سفارش می داد که بزرگ ترین کمک به زبان 
پارسی من بود. وقتی بسته ی کتاب ها می رسید، آن روز 
بهترین روز زندگی من بود. نشستیم و پدر کتاب گلستان 
را باز کرد. از دیباچه گذشت و باب اول، باب پادشاهان را 
شروع به کار کردن با من کرد. اول گفت بخوان. بسیار به 
سختی و با مشکالت خواندم. بعد خود ایشان با آن صدای 
زیبایشان حکایت اول از باب اول را برایم خواند. هنوز هر 
وقت حافظ یا سعدی می خوانم صدای ایشان در گوشم 
هست و با صدای ایشان می خوانم. حکایت اول را با ایشان 
کار کردم. گفت فردا شب از تو خواهم پرسید. تمام روز 
کوشش کردم که خوب بخوانم. وقتی فردا شب حکایت 
اول را برایشان خواندم تبسمی کردند. تبسمی که بهترین 
هدیه ی زندگی من بوده و هست و خواهد بود. بعد دیوان 
حافظ نیز به کارهای ما اضافه شد. تبسم توام با تشویق 
پدر دریچه های قلب من به روی ادبیات پارسی را باز کرد 
و ادبیات پارسی با طنین صدای پدر برای همیشه در 
قلب من نشست. متاسفانه از حکایت دهم و شعر ترک 
شیرازی پیش تر نرفته بودیم که آن دو تروریست عرب 

صدای ادبیات پارسی مرا برای همیشه از من گرفتند. 
حال روزی نیست که با غزلی از حافظ سپری نکنم و 

شبی نیست شعری روح مرا نوازش نکند.«
عشق به میهن از تبریز تا پنجشیر

محمدحسین  استاد  از  بیتی  مسعود  احمد  تازگی  به 
بوک  فیس  در  پدرش  از  عکسی  همراه  به  را  شهریار 
منتشر کرد که نشانگر آشنایی و الفت مسعود جوان با 
ادبیات زبان فارسی است؛ شعری از تبریز وصف حال شیر 

پنجشیر:
 سالها شد رفته دمسازم ز دست، اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می کند
حکایت مقاومت پنجشیر برای بسیاری از ایرانیان یادآور 
کسروی  که  آنچنان  شد  تبریز  در  ستارخان  مقاومت 
روایت کرده است: »از ايران آذربايجان ماند. از آذربايجان 
تبريز. از تبريز كوي اميرخيز. از كوي اميرخيز يك كوچه 
باقي ماند كه در آن ستارخان مقاومت مي كرد. اما بعد 
آن كوچه به كوي و آن كوي به شهر و شهر به واليت و 

واليت به كشور بدل شد«

از تبریز تا پنجشیر
یاد مدافعان هویت ایرانی زنده است
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ایوو پانف )از بلغارستان( دبیران علمی این همایش هستند. دکتر عباس پناهی و دکتر علیرضا 
پورمحمد نیز دبیران اجرایی این همایش هستند. iranianstudies.cibce.org نشانی 

تارنمای همایش و conference@cibce.org نشانی رایانامه دبیرخانه همایش است.

 همایش ایران شناسی 
در جهان

درپی انتشار 
گزارش ها در 

مورد کمک نیروی 
هوایی پاکستان به 
طالبان در نبردهای 
شامگاه یک شنبه 
در دره پنجشیر، 

احمد مسعود، رهبر 
جبهه مقاومت در 
این مورد پیام داد 
و وزارت خارجه 
ایران نیز حمالت 

نیروهای خارجی به 
پنجشیر را »به اشد 
وجه« محکوم کرد.

تلخی خبر درگذشت رحیم نیکبخت از جنسی دیگر بود؛ نه صرفاً 
به سبب فقدان محققی در حوزۀ تاریخ و فرهنگ این سرزمین، 
که رفتنش بی گمان لطمه ای جبران ناپذیر است و جای خالی 
به واسطۀ منش  بلکه  او در آینده سخت به چشم خواهد آمد، 
شخصی و سیرۀ عملی وی. صفای باطن، باورمندی و اخالقمدارِی 
نیکبخت، ممیزۀ وی بود. آنچه که در دیدارهایم با وی، بیش از 
هر چیز، توجهم را جلب می کرد، نگاه نیکبخت بود: نگاهی عجیب 
باحیا؛ و مگر نه اینکه »الَحیاُء َواالیماُن َمْقُرونان.. « در همایشی در 
تهران، پس از سخنرانی یکی از استادان قدیمی و سرشناس ادبیات 
طرح  ضمن  نیکبخت،  مرحوم  آذربایجان،  جمهوری  در  فارسی 
سئوال، توضیحاتی دربارۀ پیشینۀ مرثیه سرایی در قفقاز ارائه داد؛ 
سخنران چنان بر سر ذوق آمد که پس از پایان همایش می کوشید 
تا در عکس یادگاری کنار نیکبخت قرار گیرد؛ تقابل نگاه تحسین 
آمیز سخنران و تواضع و متانت مرحوم نیکبخت را همچنان در 
خاطر دارم؛ گویا تنها کسی که در آن جمع متوجه عمق دانش 
شادروان نیکبخت شد، همو بود. اکنون بابت پرسش های فراوانی 
که قصد داشتم از مرحوم نیکبخت بپرسم و میسر نشد، سخت 
حسرت می خورم. راستش، رفتِن او در آستانۀ محرم، حسرت مرا 
صدچندان کرده است. نیکبخت، چنان که خود تصریح کرد، تمامی 
نوشته هایش را به شهیدان ایران، از چالدران تا به اکنون، تقدیم 
داشت. وی، با تأسی به آنانکه در طول تاریِخ این سرزمین جان فدای 
جانان کردند، مجاهدانه در عرصۀ پژوهش وارد شد. گزاف نیست اگر 
مرحوم نیکبخت را در زمرۀ مؤمنان صادقی دانست که بر سر عهد 

خویش با موالیشان ماندند. 
رحمت واسعۀ الهی نصیب او باد.

علی کالیراد

»تو آن برادِر صاحبدلی که مادِر دهر
 به سال ها چو تو فرزنِد نیکبخت نزاد«

Iranshahr
ایرانشهر



هس

در سوگ فرزند بلندهمت ایران و آذربایجان؛

وایای تاریک  وشنگر ز نیکبخت، ر
تاریخ معاصر آذربایجان بود

کتاب »جهانگشای خاقان« با تصحیح نعمت احمدی و نیلوفر جفرودی توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد.
»جهانگشای خاقان« درباره تاریخ دوره شاه اسماعیل اول است که نویسنده آن معلوم نیست، هرچند که از قرائن 
چنین برمی آید که این نویسنده از نزدیکان شاه اسماعیل و یا از قزلباشان بوده است. با این اوصاف اما متن در میانه 
سال های ۹۴۸ تا ۹55 هجری قمری نوشته شده است. این کتاب تاریخ یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران های 
کشور را ارائه می کند. نویسنده اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایران در آستانه تشکیل حکومت صفوی را 
به تصویر کشده و درباره زمینه های روشن و علل شکل گیری حکومت صفویه بحث و بررسی می کند. همچنین 
نویسنده به بیان چرایی اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور و تاثیر آن بر زندگی ایرانیان و سرنوشت کشور 
نیز پرداخته است. نویسنده همه اقدامات شاه اسماعیل و قزلباشان را بر قلم آورده و قضاوت در نیک و بد آن را بر 

عهده خواننده گذاشته است. 
نشر تاریخ ایران کتاب »جهانگشای خاقان« را با تصحیح نعمت احمدی و نیلوفر جفرودی با شمارگان هزار نسخه، 

5۸۴ صفحه و بهای 100 هزار تومان منتشر کرد.

 تصحیح و انتشار
 »جهانگشای خاقان«

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 43  8 صفحه

با رحیم نیکبخت میرکوهی در دهه هفتاد آشنا شدم ، 
آنگاه که نشریه میثاق را در تبریز منتشر می کردیم و 
نیکبخت که ساکن تهران بود مقاالتش را برای میثاق 
می فرستاد؛ مقاالتی درباره شعر و ادب عاشورایی و 
آیینی یا موضوعات مختلف تاریخی و نقد و بررسی...

این رابطه مکتوب با سفرهای مکرر مرحوم نیکبخت 
به تبریز به رابطه ای عمیق تر تبدیل شد، به گونه ای 
از  زیادی  نوشته های  و  مقاالت  دوره ای  در  که 

نیکبخت در نشریه میثاق منتشر می شد.
آخرین دیدارهایمان قبل از بروز بیماری کرونا بود، 
گاه گاهی که به تبریز می آمد و در » انجمن شاعران 
اهل بیت »ع« حضور می یافت. پارسال ) آبان ۹۹( 
که پژوهشگر سختکوش و دوست ارجمندمان حاج 
درگذشت،  کرونا  به  ابتال  با  نیز  زادصادق  مجتبی 

پیگیر تدوین یادنامه ای برای او بود.
شادروان رحیم نیکبخت میرکوهی از پژوهشگران 
پرتالش و انقالبی کشورمان بود. کتا ب ها و مقاالت 
شده،  منتشر  وی  کوشش  و  قلم  به  که  متعددی 

حاکی از تالش بی وقفه اوست.
رحیم نیکبخت در ۲ زمینه بیشتر کار می کرد:

1- شعر و ادب عاشورایی و شیعی؛ احیای یاد و نام و 
آثار شاعران شیعه به ویژه شاعران آذری، چاپ و نشر 

آثار شعرای معاصر آذربایجان و...
۲- تاریخ، به ویژه تاریخ آذربایجان و مبارزه با تحریفات 

تاریخی و مقابله با قومگرایان و تفرقه افکنان.
مرحوم رحیم نیکبخت، انگیزه ای قوی برای کار و 
کوشش در زمینه های یاد شده داشت و با همین 
انگیزه کارهای بسیاری انجام می داد؛ از چاپ و نشر 

آزاد اسالمی«، »نقش آذربایجان در تحکیم هویت 
ایران«، »پیدایش فرقۀ دموکرات به روایت اسناد و 
خاطرات« ، »تحوالت منطقه اردبیل از مشروطه تا 
جنگ جهانی اول«، »فرقه دموکرات آذربایجان در 
سراب« ، »خاطرات و اسناد حجت االسالم حاج شیخ 
به  آذربایجان  فیروزیان«، »تحوالت غرب  غالمرضا 
روایت اسناد مجلس«، »اسنادی از تحوالت سیاسی 
اجتماعی آذربایجان از شهریور 13۲0 تا 133۲«، 
»بازخوانی جنگ های روسیه علیه ایران« و »آیت  اهلل 

سیدنورالدین حسینی شیرازی به روایت اسناد«.
روانشاد نیکبخت، خصایصی داشت که گفتنی است:

1- انگیزه قوی برای کار و تالش در زمینه شعر و 
ادب عاشورایی و تاریخ داشت که ناشی از شناخت او 
از مکتب تشیع و وطن عزیزمان ایران و پاره تن آن 

آذربایجان بود.
و  کار  حال  در  بی وقفه  و  بود  خستگی ناپذیر   -۲

تحقیق و نوشتن بود.
3- سه موضوع به هم گره خورده یعنی تشیع، ایران 
و آذربایجان هسته مرکزی افکار و اندیشه او بود و 

آثارش نیز حول همین موضوعات است.
به  داشت.  انقالبی  روحیه  و  فکر  و  شخصیت   -۴
صراحت طرفدار و مدافع نظام جمهوری اسالمی بود. 
او از کسانی نبود که با محافظه کاری، خود را با گروه 

های مختلف همرنگ نشان دهد. او انقالبی بود.
و  تفرقه انگیز  گروه های  با  نیکبخت   مرحوم    -5
هویت  و  تاریخ  تحریف گران  و  ملی  ضدوحدت 
آذربایجان به شدت مخالف بود و تالش های زیادی 
برای مقابله با تحریف گران تاریخ و هویت آذربایجان 

انجام داد.
نیکبخت، نویسنده ای انقالبی و مجاهدی فرهنگی 
بود که عمر خود را در کار و تالش و مبارزه به سر 
برد. حقا که نیکبخت بود. خداوند او را با اولیای خود، 

محمد و آل محمد )ص( محشور فرماید.

جالل محمدی

 با رفتن رحیم نیکبخت، ایران یکی از فرزاندان بلندهمت و آذربایجان 
عزیز یکی از پژوهشگران سختکوش و بافضیلت خود را از دست داد. 
او همه عمر پربرکت خود را در تالش و تکاپوی علمی  و فرهنگی 
گذراند. از همان اوان جوانی و بدو ورود به ساحت فرهنگ و اندیشه، 
با هوشمندی و بردباری، آموخت و اندوخته های علمی خود را برای 
مطالعات  و حوزه  آذربایجان  معاصر  تاریخ  در خصوص  روشنگری 
عاشورایی و شعررثایی به کار بست. تا یک هفته پیش از آنکه جاِن 
زاللش میزبان یک مهمان ناخوانده شود، با شوری وصف ناپذیر و 
آرامشی که خاص او بود، پیوسته در تکاپو بود؛ می خواند و می نوشت؛ 

تو گویی می دانست که فرصتش اندک و زمانش محدود است. 
تاریخ  تاریک  زوایای  بر  پرتوافکنی  و  روشنگری  مسیر  در  رحیم 
معاصر آذربایجان و تکریم مفاخر شعر رثایی تبریز، آرام و استوار گام 
برمی داشت و زحمِت خّناسان و آزارِ کارافزایان و نیِش کوته نظران، 
عزم و اراده خستگی ناپذیرش را در راه بیان حقیقت نمی فرسود. صفا 
و صمیمت و مهربانی عناصر ذاتی وجودش بود. حتی مخالفان راه و 
مرامش نیز بر این جنبه وجودی او اعتراف می کردند. با همه دوستان 
و مخاطبان از سر لطف و صفا سخن می گفت و از بدگویی و لجاجت 
و کینه توزی به شدت پرهیز داشت. من در ۲3 سال دوستی، یک بار 

ندیدم در پوستین کسی افتد و از کسی بدگویی کند.
عاشق و شیفته حضرت اباعبداهلل الحسین علیه آالف التحیه والثنا 
بود و فارغ از هرگونه عنوان علمی  و دانشگاهی، خود را خادم الحسین 
بر  پژوهشی اش  فعالیت های  عمده  اخیر  سال های  در  می نامید. 
محور مطالعات عاشوراپژوهی -به ویژه احیای میراث مکتوب مرثیه 
آذربایجان- متمرکز شده بود و چندین اثر ارزشمند از سوی انتشارات 
سفیر اردهال و موسسه دیار کهن در این موضوع منتشر کرد. یک بار 
سخنی قریب به این مضمون برایم گفت که: هرگاه از موشکافی های 
مالل آور تاریخ و سندپژوهی خسته می شوم، دمی  در سایه سار شعر 
رثایی آذربایجان و یاد آرامش بخش حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 

السالم می آسایم.
نگارنده در این لحظه که در سایه امن جوار بارگاه حضرت اباالحسن 
علی بن موسی الرضا المرتضی علیه السالم و همزمان با لیله الدفن و 
شب اول قبر آن دوست نازنین ازدست رفته است، مجال سخن گفتن از 
دقایق احوال و بررسی آثار و کارنامه پربرگ و بار و ترسیم وجوه و جوانب 
شخصیت گرانقدرش را ندارد. بنابراین در این مجال اندک بر آنم که 
لختی قلم را در سوگش بگریانم و به اشاراتی کوتاه در باب فضائل 

اخالقی و مراتب علمی اش بسنده کنم با ذکر این سخن که:
همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد        دریغا من شدم آخر 

دریغاگوی خاقانی
1. مهمترین جنبه کارهای پژوهشی زنده یاد رحیم نیکبخت حوزه های 
متنوعی است که در طول سالیان گذشته به پژوهش گرفت. تنوع 
عالیق و گستره ابعاد شخصیت او حقیقتاً مایه شگفتی است. طرفه 
آنکه تقریبأ در همه این زمینه های متنوع، مهارت داشت و زبردست 
بود. تاریخ معاصر آذربایجان، ادبیات مرثیه، تاریخ انقالب اسالمی، 
تحوالت سیاسی تبریز معاصر و سندپژوهی، بخشی از جنبه های 
متنوع کارهای پژوهشی اوست. آنچه این تنوع و ذوفنونی را به یکدیگر 
پیوند می داد، تعهد نیکبخت به تاریخ آدربایجان و روایت صحیح از 

اسناد تاریخی بود.

۲. نیکبخت نازپرورده تنعم نبود. از همان آغاز کارهای پژوهشی، با 
کوشش و تالشی طاقت سوز، مراتب علمی  را تا درجه دکتری تاریخ 
طی کرد و عائله پدر و مادر و خانواده خود را به سامان رسانید. من و 
نیکبخت، در طول ۲3 سال رفاقتی که آغاز آن، بقعه شیخ صفی الدین 
اردبیلی بود، با یکدیگر رابطه خانوادگی داشتیم. بارها دیدم که حتی 
در ایام عسرت نیز دست از مطالعه و تحقیق نمی کشید. هرگاه با 
خانواده به تبریز می آمد، از پرتو دوست نوازی و مهرگستری، معموال و 
اگر فرصت داشت، ابتدا به دیدار مادرم می رفت و سپس قدم به کلبه 
طوفان زده ما می نهاد و حق نان و نمک را استحکام می بخشید. چنان 
سرگرم کار کتاب و سند و مجله بود که حتی بر سرسفره نیز، در حال 

تورق کتابی تازه و مجله ای جدید بود.
3. “جریان سازی« و »پرکاری« دو شاخصه بارز فعالیت های فرهنگی 
رحیم نیکبخت بود. رحیم، حلقه وصل جمعی از پژوهشگران خطه 
آذربایجان بود و هر گاه به تبریز می رسید، دوستان را در جایی که بود 
گرد خویش می آورد و با برگزاری این جلسات صمیمی  و دوستانه، 
زمینه شکل گیری یک همایش جدید و نشستی فرهنگی را فراهم 
می آورد. بسیاری از اهل قلم جوان آذربایجان -که اینک در حوزه های 
فرهنگی و تاریخی قلم می زنند- از جمله تربیت شدگان او هستند 
که با تشویق های پی در پی رحیم و زمینه سازی او برای سخنرانی 
جوانان در همایش ها، شور و شوقی جدید را تجربه می کردند. در 
در  نداشت.  قرار  و  آرام  بود. دمی   پرانرژی هم  عین جریان سازی، 
دیدارهای تقریبا دوماهانه ای که داشتیم، بالفاصله بعد از سالم و 
احوالپرسی، بی مقدمه سراغ کار جدید می رفت و مباحث جدی آغاز 
می شد. لحظاتی پس از خاموشی ابدی اش، یگانه دختر مهربانش که 
از فرط بی تابی و دریغاگویی، تلفن خانه ما را گرفت و عقده دل گشود، 
می گفت: »نمی دانیم با این همه کارهای ناقص و نیمه تمام که بر روی 
میز کارش در خانه تلنبار شده است، چه کنیم«. در همین دو روزی 
که خبر رفتنش منتشر شده است، یک ناشر و یک حروفچین محترم 
با من تماس گرفته اند و پیگیر یکی – دو کاری هستند که نیکبخت، 

چند روز پیش از رحلتش به دست تایپ وچاپ و نشر سپرده بود.
۴. نیکبخت به معنای واقعی کلمه عاشق ایران و آذربایجان بود. تقریبا 
در همه آثاری که به خامه توانای او منتشر شده است، رنگی از پیوند 
ایران و آذربایجان مشاهده می شود. نگارنده در سال های دوستی و 
همنشینی با او، هیچ گاه تندی و عصبانیتش را ندید؛ اما آنچه موجبات 
خشم او را فراهم می کرد، جعل تاریخ آذربایجان از سوی خناسان و 
تحریف گران بود. همین روحیه سازش ناپذیری با تحریف گران بود که 
هرازگاه نادانی را بر آن می داشت که با کینه توزی، در گوشه و کنار 
از او بدگویی و سخن پراکنی کند. ذکر عظمت دیرین تاریخ ایران و 
آذربایجان و روایت درست از تاریخ این دیار غیرت سرشت، وجه همت 
او بود و در این میان عنصر وحدت ملّی و شکوه ایران، بارزترین نقطه 

مطالعات تاریخی و فعالیت های فرهنگی اش بود.
ناگفته پیداست که کارهای پژوهشی زنده یاد رحیم نیکبخت، همانند 
بسیاری از آثار صاحبان تألیف و محققان و پژوهشگران، دارای فراز و 
نشیب و غّث و سمین است. منتها این یادداشت -که به مثابه اخوانیه 
ای و همزمان با شب شام غریبان او نوشته شده است- مجال بررسی 
احوال و دقایق آثار او را ندارد. در آینده بیشتر می توان در باره کارنامه 
نیکبخت نوشت و به ترسیم زوایای علمی  و پژوهشی او پرداخت که 

امری واجب است.
دردا و دریغا که دست اجل به ناگاه و بی خبر بهار دوستی ما را به خزان 

تبدیل کرد و روزگار میان دوستان جان جدایی انداخت.
دخل الزمان و فّرق بیننا
ان الزمان مفّرق االحباب

محمد طاهری خسروشاهی
 سردبیر نشریه سفینه تبریز

Historyتاریخ

حــقــا 
که نیکبخت بود

کتاب های شاعران مذهبی و احیای یاد و نام و آثار 
شاعران حسینی آذربایجان تا نگارش مقاالت تاریخی 
و پژوهشی و پاسخگویی به تحریفات تاریخی و ادعاها 
و جعلیات وابستگان بیگانگان و برپایی همایش های 
و  انجام مسافرتهای مختلف  و  تاریخی  و  فرهنگی 

پی در پی و...
 رحیم نیکبخت، همواره می نوشت و می نوشت و به 
همین جهت آثار چشمگیری از وی بازمانده است. 
همین االن ) عصر 15 مرداد 1۴00( که خبرگزاری ها 
خبر درگذشت او را منتشر کرده اند، عناوین آثارش را 

نیز نوشته اند که حاکی از پرکاری اوست؛
روستای  در   1350 سال  متولد  نیکبخت  رحیم 
میرکوه علیمریزا بود که امروز )جمعه 15 مردادماه( 

بر اثر ابتال به کرونا از دنیا رفت.
او دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ پژوهشگاه 
کنار  در  بود.  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
تاریخ  و  اسالمی  انقالب  تاریخ  حوزه  در  پژوهش 
معاصر آذربایجان، مدیر بخش تدوین اسناد و تاریخ 
شفاهی مرکز اسناد انقالب اسالمی و مدیر بخش 

تحقیقات تاریخ مجلس نیز بود.
نیکبخت در برخی از همایش  های مربوط به تاریخ 
معاصر و انقالب اسالمی به  عنوان سخنران یا عضو 
کمیته علمی حضور داشت و در ضمن مقاالت و 
تألیفات متعددی در حوزه تاریخ انقالب و تاریخ و 
فرهنگ آذربایجان منتشر کرده است که از جمله 
قاضی  شهید  مبارزات  و  »زندگانی  از:  عبارت اند 
روایت  به  تبریز  دانشجویی  »جنبش  طباطبایی«، 
اسناد و خاطرات«، »خاطرات حجت االسالم حسینی 
همدانی«، »زندگانی آیت اهلل مروج«، »زندگانی شهید 
دکتر مفتح«، »مبارزات آیت اهلل سیدیونس اردبیلی به 
روایت اسناد و خاطرات«، »مجموعه مقاالت همایش 
پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی و فدائیان 
دانشگاه  انتشارات  مشروطیت،  »بازخوانی  اسالم«، 



»فرهنگ عباسی« 
توسط صدر الدین 
محمد تبریزی به 

دستور عباس میرزا 
تالیف شده است. در 
عصر قاجار فرهنگ 

دیگری به نام فرهنگ 
برهان جامع در عهد 
فتحعلی شاه قاجار 
توسط کریم بن 

مهدی قلی گرمرودی 
به دستور بهمن میرزا 
فرزند عباس میرزا 
تالیف شده است. 

این لغت نامه در سال 
1260 هجری قمری 
در تبریز چاپ شده 

است. فرهنگ دیگری 
به نام »فرهنگ 

نوبهار« توسط محمد 
علی تبریزی  تالیف 
و در سال 1308 

شمسی در تبریز چاپ 
شده است.

استاد جالل محمدی؛ شاعر، نویسنده و روزنامه نگار معاصر از چهره های شناخته شده 
از  برخی  و دریا« عناوین  »به رسم طایفه عشق«، »ماه  آفتاب«،  »ارمغان  معاصر است. 
مجموعه شعرهای اوست که تاکنون منتشر شده است. مجموعه شعر » آدین چیچکله نیر« 
) نامت شکوفا میشود( مجموعه ای از اشعار او به زبان آذری است که در ایران و نیز در باکو 
منتشر شده است. در حوزه ادبیات دفاع مقدس نیز آثار متعددی به قلم ایشان منتشر 
شده که از جمله آنها » قبیله خورشید« ، »ستاره بدر«، »گل های عاشورایی« را می توان 
نام برد. مجموعه ای از جریان شعر انقالب در آذربایجان با نام »بیزیم قبیله میز، قبله میز 
بیردی« )قبله و قبیله ما یکی است( به همت وی تدوین و به چاپ رسیده است. »قافله 
قفقاز« عنوان مجموعه ای از اشعار جریان ادبی حسرت ) سروده های شاعران ایران به زبان 
فارسی و آذری در حسرت جدایی قفقاز و اندوه ناشی از عهدنامه های ننگین گلستان و 
ترکمانچای( است که حاصل سالها کوشش استاد جالل محمدی در راستای تبیین ادبیات 
معاصر آذربایجان و تداوم تالش های استاد شهریار  در حفظ پیوندهای ادبی با آذری های 
قفقاز و دیار نظامی گنجوی و خاقانی شروانی است. عالوه بر انتشار این گونه کتابها، استاد 
محمدی با بزرگان شعر و ادب جمهوری آذربایجان و شاعران و نویسندگانی مانند نبی 
خزری، مّمد آراز، یاشار قارایف و...ارتباط داشته است که این ارتباطات نیز حرکتی در 

راستای حفظ و تقویت پیوندهای ادبی میان ایران و قفقاز بوده است. به دلیل چهار دهه 
فعالیت در حوزه مسائل قفقاز، به یکی از ممتازترین کارشناسان این حوزه شناخته می شود.  
»شهریار؛ انقالب اسالمی و قفقاز«، نام کتاب دیگری به قلم استاد محمدی است که در 
پیوند با سروده های شاعر ملی ایران، استاد شهریار درباره انقالب اسالمی و قفقاز به تحریر 
درآمده است. در حوزه شعر آیینی آذربایجان نیز آثار متعددی توسط استاد محمدی تالیف 
شده که »درآمدی بر مکتب شعر عاشورایی آذربایجان« از کتاب های مرجع در این حوزه 
می باشد. عالوه بر تالیف و تدوین کتاب، دهها مقاله ادبی و فرهنگی به قلم ایشان منتشر 
شده است. نقش آفرینی در تاسیس یا فعالیت نهادهای ادبی و فرهنگی مانند » انجمن 
ادبی استاد شهریار« )۱۳۷۰- ۱۳۸۴تبریز(، » انجمن شاعران اهل بیت ع« ) تبریز ۱۳۹۰(، » 
هفته نامه میثاق« ) ۱۳۷۵- ۱۳۸۹(، » روزنامه آذربایجان«) ۱۳۷۲(، » گروه دوستی روزنامه 
نگاران ایران و جمهوری آذربایجان« )۱۳۸۲(،گوشه ای دیگر از فعالیت های استاد محمدی 
در پیوند با فرهنگ و ادبیات است. چندی پیش کتابی با عنوان »لغت نامه ترکی آذربایجانی« 
در اردبیل رونمایی شد. به بهانه بررسی این کتاب گفتگویی با استاد انجام دادیم که مسائل 
مهمی در این گفتگو و در پاسخ به سؤاالت ما مطرح شد. خالصه ای از این گفتگو را برای 

خوانندگان عزیزمان تقدیم می کنیم:

 با پیشینه ای که علم لغت نامه نویسی در آذربایجان دارد و رشد و تحولی که این رشته داشته، 
لغت نامه در آذربایجان امروز بایستی تجارب و میراث گذشتگان و معاصرین را در مسیر رشد 

و تحول به کار گرفته باشد و بر میراث گذشتگان چیزهایی نیز افزوده باشد.

انتشار  به  نسبت  را  شما  کلی  نظر  می خواهیم  ابتدا 
آذربایجان«  ترکی  »لغت نامه  عنوان  با  که  فرهنگی 
است،  داشته  هم  حاشیه هایی  البته  و  منتشرشده 

بدانیم؟
اما اگر  این سوال، اگر چه سوال ساده ای به نظر می رسد، 
بخواهیم پاسخ سنجیده ای به آن بدهیم، الزم است قدری 
با  است،  این  واقعیت  بیندیشیم.  آن  پیرامون  عمیق تر 
پیشینه ای که آذربایجان و محققان و لغت دانان آذری در 
لغت نامه نویسی دارند و با توجه به الگوهایی که از فرهنگ 
داریم،  در دست  آذربایجان  امروز  و حتی  گذشته  نویسان 
تدوین و انتشار لغتنامه کار آسانی نیست. پیشینه لغت نامه 
نویسی در آذربایجان به قرن پنجم می رسد. فرهنگ منسوب 
به قطران تبریزی و نیز »لغت فرس« اسدی طوسی در این 
اهل طوس  اگر چه  اسدی طوسی  است.  تالیف شده  قرن 
بوده اما بخشی از عمر خود را در آذربایجان سپری کرده 

و در تبریز مدفون است. او گرشاسب نامه 
و  آذربایجان سروده  را در  لغتنامه خود  و 
نوشته است. »صحاح الفرس« هم که در 
اوایل قرن نهم تالیف شده، اثر محمد بن 
هندوشاه نخجوانی است. فرهنگ »برهان 
قاطع« هم که فرهنگ معروف و شناخته 
حسین  بن  محمد  توسط  است،  شده ای 
هجری  یازدهم  قرن  در  تبریزی  خلف 
قمری تالیف شده است. »فرهنگ عباسی« 
توسط صدر الدین محمد تبریزی به دستور 
عباس میرزا تالیف شده است. نیز در عصر 
قاجار فرهنگ دیگری به نام فرهنگ برهان 
جامع در عهد فتحعلی شاه قاجار توسط 
کریم بن مهدی قلی گرمرودی به دستور 
بهمن میرزا فرزند عباس میرزا تالیف شده 
است. جالب است که این لغت نامه در سال 
1۲60 هجری قمری در تبریز چاپ شده 
»فرهنگ  نام  به  دیگری  فرهنگ  است. 
نوبهار« توسط محمد علی تبریزی  معروف 
به مدرس و صاحب کتاب معروف ریحانه 
االدب تالیف و در سال 130۸ شمسی در 

تبریز چاپ شده است. 
دانشوران  از  شفق  رضازاده  صادق  دکتر 
معاصر، »فرهنگ شاهنامه« را تالیف کرده 
است که دو بار چاپ شده است. در تالیف 
یعنی  فارسی  زبان  لغت نامه  بزرگترین 
لغت نامه دهخدا هم دانشوران آذربایجانی 
مشهوری  اساتید  داشته اند.  بزرگی  سهم 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 43  8 صفحه

مانند محمدامین ریاحی، رعدی آذرخشی، منوچهر مرتضوی، 
حسن احمدی گیوی و حسن انوری در تالیف این لغت نامه 
سهم شایسته ای دارند و به قول دکتر حسن انوری، سهم 
احمد گیوی از همه مولفان بیشتر است، چنان که ۲۲ مجلد 
از مجلدات ۲۲0 گانه لغت نامه دهخدا توسط وی تالیف شده 

است!
»فرهنگ معاصر« دیگر لغت نامه ای است که توسط دو استاد 
آذربایجانی یعنی مرحوم رضا انزابی نژاد و مرحوم منصور ثروت 
تالیف شده و در دهه شصت منتشر شده است. غیر از اینها، 
فرهنگ های دیگری نیز توسط اساتید آذربایجانی تالیف شده 
که یکی از مشهورترین آنها »فرهنگ بزرگ سخن« است. 
این فرهنگ با اشراف و هدایت و مدیریت دکتر حسن انوری 
منتشر شده و حاوی بیش از هفتاد و پنج هزار مدخل اصلی و 
حدود سی هزار مدخل فرعی است که در هشت مجلد منتشر 
انقالب اسالمی هم فرهنگ های متعدد  از  شده است. بعد 

که  است  منتشر شده  آذربایجانی-فارسی 
اغلب کارهای فردی است اما در حد خود 
مغتنم است و مورد استفاده طیفی از عالقه 
مندان بوده است. البته برخی از اینها متاثر 
از نگرش های سیاسی خاصی است و بیش 
از آنکه دارای پشتوانه و منطق علمی باشد، 
برای طرح مسئله  مولفان  از عالقه  ناشی 
زبان است. البته در گذشته برخی از ادبا و 
علمای آذربایجان به تقلید از نصاب الصبیان 
کتاب هایی نوشته اند که اینها را به معنای 
واقعی نمی توان لغت نامه یا فرهنگ دانست، 
بلکه مانند نصاب الصبیان، کتابهایی برای 
و  ادبی  اطالعات  یا  لغت  تعدادی  آموزش 
بوده  کودکان  برای  ابتدایی  دانستنی های 

است.
در هر حال، با پیشینه ای که علم لغت نامه 
نویسی در آذربایجان دارد و رشد و تحولی 
که این رشته داشته، لغت نامه در آذربایجان 
امروز بایستی تجارب و میراث گذشتگان و 
معاصرین را در مسیر رشد و تحول به کار 
گرفته باشد و بر میراث گذشتگان چیزهایی 
»لغت نامه  کتاب  درباره  باشد.  افزوده  نیز 
ترکی آذربایجانی« که آذربایجانی – فارسی 
است، باید کتاب تحت سنجش علمی اهل 
فن قرار گیرد و در ابعاد مختلف با مدخلها، 
ترجمه واژه ها، درست نویسی تلفظ، شاهد 
کیفیت  نیز  و  استفاده  مورد  منابع  مثال، 
مورد  موارد  سایر  و  شده  ارائه  اطالعات 

بررسی قرار گیرد. پس از آن روشن می شود که این کتاب، 
کتابی قابل استفاده است یا نه؟

یعنی  عنوان  این  آیا  می کنیم،  آغاز  کتاب  عنوان  از 
»ترکی آذربایجانی« برای زبان بومی مردم آذربایجان 

درست است؟
در مقدمه ای که امام جمعه محترم اردبیل و سید عالی شأن 
جناب حجت االسالم والمسلمین سیدحسن عاملی بر کتاب 
یاد شده نوشته اند، از منطقه آذربایجان با عنوان»استان های 
آذری زبان« و از زبان بومی مردم این سامان با عناوینی مانند 
»ترکی  و  آذری«  »گویش  آذربایجانی«،  گویش  با  »ترکی 
آذربایجانی« استفاده شده که گویی مفهوم واحدی از این 
عناوین در نظر بوده است. روشن است که اگر عنوان و نام 
واحدی بر این زبان اطالق می شد، به منطق علمی نزدیکتر 
بود. نمی شود که در داخل کشور، یک زبان را با چند نام 
معرفی کنیم. از نظر علمی هم مقبول نیست که روی جلد 
کتاب لغت نامه، نام زبان را ترکی آذربایجانی قید کنند و 
در مقدمه و پیشگفتار با اسامی متعدد مانند آذری، ترکی، 
ترکی آذربایجانی، ترکی با گویش آذربایجانی یا آذری آن را 
معرفی کنند. همچنین می دانید طی سال های گذشته برخی 
محافل قومی، پیرامون نام زبان آذری مناقشه درست کرده اند 
برای  حتی  و  می کنند  مخالفت  آذری  واژه  با  شدت  به  و 
تحریف هویت آذربایجان نیز، واژه آذربایجان را به صورت » 

آزربایجان« می نویسند!
به نظر می رسد عنوان »ترکی آذربایجانی« عنوان دقیق و 
علمی و منطبق با هویت این زبان و هویت و فرهنگ مردم 
آذربایجان نیست. وقتی از عنوان »ترکی آذربایجانی« یا زبان 
»زبان ترکی« در وصف زبان بومی امروزی مردم آذربایجان 
استفاده میشود، گویی این پیش فرض پذیرفته شده که این 
واژه یعنی »ترکی« با هویت مردم آذربایجان ربط دارد. در 
حالی که اگر با انصاف و وجدان علمی و رویکرد محققانه 
با منابع کهن و تاریخ مواجه شویم، به روشنی در می یابیم 
که آذربایجان تا قرنها بعد از طلوع اسالم، ارتباطی با ترکان 
نداشته و میان زیستگاه ترکان با آذربایجان نیز فاصله بسیار 

بوده است.
 یکی از مهم ترین و بی نظیرترین منابع برای شناخت ترکها، 
زبانها و زیستگاه آنها، کتاب علمی و گرانسنگ »دیوان لغات 
الترک« محمود کاشغری است. این کتاب در اواخر قرن پنجم 
هجری تالیف شده و کتاب جامعی درباره ترکان و فرهنگ و 

السنه و قبایل و حتی ادبیات آنها است.
را  ترک ها  زیستگاه  ثغور  و  کتاب، حدود  این  در  کاشغری 
نوشته و جالب است که نقشه دقیقی نیز در این باره رسم 
کرده است. طبق معلومات این کتاب، در آن زمان هنوز پای 
ترک ها به دور و بر آذربایجان باز نشده بود. از قرن پنجم 
حمالت ترکان به آذربایجان شده بود ولی هنوز آذربایجان 
به محل اسکان آنها تبدیل نشده و زبان ترکی در آن رواج 
نیافته بود. بعد از ورود تدریجی ترکان به آذربایجان، اندک 
قرار می گیرد.  زبان مهاجران  تاثیر  بومی تحت  زبان  اندک 
تغییر تدریجی زبان مردم یک منطقه، تحت تاثیر جنگ ها و 
مهاجرت ها و حکومت ها و حرکت های سیاسی، اتفاق خاصی 
نیست که فقط در آذربایجان رخ داده باشد، این اتفاق درباره 
مردم خوزستان، مصر، عراق و بسیاری از جاهای دیگر رخ 
داده است. زبان بومی مردم خوزستان یا مصر بعد از طلوع 
اسالم به تدریج از بین رفت و جای آن را زبان عربی گرفت. 
در آذربایجان نیز با هجمه های ترکان و اسکان آنها، تغییر 
تدریجی زبان بومی یعنی آذری قدیم آغاز شد. بدین صورت 
که زبان ترکی با زبان بومی یعنی آذری قدیم و زبان فارسی، 
و از رهگذر زبان فارسی با لغات عربی به صورت گسترده ای 
در آمیخته و زبانی با هویت خاص و ایرانی شکل گرفته که 

همین زبان آذری امروز ماست. 
امروز وقتی از زبان آذری سخن می گوییم، بر همگان روشن 
است که منظور، زبان آذربایجانی امروز است نه آذری قدیم 
که شعبه ای از زبان فارسی بوده است. به نظر می رسد با توجه 
به هویت ایرانی این زبان یعنی آذری امروز و نسبت فرهنگ و 
تاریخ و زیستگاه گویشوران آن با ایران، اگر آن را آذربایجانی 
یا آذری بخوانیم، علمی تر و با واقعیات فرهنگی و تاریخی و 
هویتی مردم آذربایجان منطبق تر است. اگر به ریشه ها باز 

گردیم، ترکی در اصل نام زبان نبوده است! 
درباره  لطفا  می شنویم!  شما  از  تازه ای  حرف های  ما 

اینکه ترکی در اصل نام زبان نبوده، توضیح دهید؟
این که عرض شد؛ ترکی در اصل، نام زبان نبوده است، حرف 
تازه ای نیست. این را با استناد به کتاب کاشغری عرض کردم. 
کاشغری در »دیوان لغات الترک« می نویسد: » الترک فی 
االصل عشرون قبیله، یعتزون کلّهم الی ترک بن یافث بن نوح 
النبی صلوات اهلل علیه«. ترکها در اصل بیست قبیله هستند و 

همه آنها به ترک بن یافث بن نوح فخر می ورزند که از اوالد 
او هستند. اسامی قبایل ترک هم باز به نام اجدادشان بوده 
است و کاشغری به روشنی می نویسد که »اسماء هذه القبائل 
اسماء اجدادهم الذین ولدوها فی قدیم الدهر.... فنسب الیهم 
کما یقال فی العرب بنوسلیم....« برخی از قبایل منسوب به 
جناب ترک بن یافث هم در همان قرن پنجم دو زبانه یا به 
قول کاشغری ذوالسانین بودند و برخی قبایل ترک هم اصال 
به لسان ترکی تکلم نمیکردند! این هم نشان می دهد که دو 
زبانگی از قدیم االیام بوده و به اعتقاد بسیاری از اهل دانش، 
یکی از عوامل شکوفایی بخصوص در حوزه ادب و آموزش، 

همین دو زبانگی است.
جالب است که در بحث تغییر تدریجی زبان یک منطقه، 
از شهرهای  یکی  زد. ختن  مثال  نیز می توان  ترکستان  از 
ترکستان شرقی یا سین کیانگ در چین امروز است. این 
نام در اشعار شاعران ایران بسیار تکرار شده است. امروز اغلب 
مردم آن به زبان اویغوری تکلم می کنند، در حالی که در 
روزگار کاشغری یعنی قرن پنجم خبری از زبان ترکی در آنجا 
نبوده است. کاشغری می نویسد : »و الهل ماصین و صین لغه 
علی حده ، و لتبت )تبت( لسان علی حده و کذالک لختن 
کتابه و لغه علی حده و ال یحسنان الترکیه ....«. کاشغری 
می گوید که اهل ختن شیوه نوشتاری و زبانی غیر از زبان 

ترک دارند و اصال ترکی را خوش نمی دارند!
در هر حال، »ترک« نام نوه نوح علیه السالم بوده و زبانی 
را که فرزندان و احفاد جناب ترک به آن گفتگو می کردند، 
زبان ترک نامیده اند. به مرور زمان قبایل ترک، شاخه شاخه 
شده اند و گویش ها متفاوت شده و یا تغییر کرده است، به 
گونه ای که هر گویش به عنوان زبان یک قوم یا ملت و کشور، 
هویت یافته است. این هویت یافتگی یا به صورت طبیعی 
بوده، مانند زبان آذری امروز که به آذری های ایران دیروز 
و امروز اختصاص دارد، یا بر اساس تحوالت و سیاست های 
فروپاشی  از  قبل  ترکیه،  در  که  چنان  است،  بوده  روزگار 
عثمانی، زبان را زبان عثمانی می نامیدند و حتی فرهنگ هایی 
با عنوان »لسان عثمانی« نوشته اند و در آن روزگار چاپ شده 
است، اما بعد از فروپاشی عثمانی، نام سرزمین آناتولی را به 
ترکیه و نام زبان بخشی از مردم این سامان را به »ترکی« 

تغییر دادند!
 در جمهوری آذربایجان که زبان آذری، زبان بومی بسیاری 
از مردم است، نام زبان را به صورت رسمی و در قانون اساسی 
آن، »آذربایجانی« قید کرده اند. بعد از فروپاشی شوروی که 
کشور مستقل جمهوری آذربایجان پدید آمد، بحث پیرامون 
نام زبان در دولت و میان نخبگان فرهنگی و ادبی آن سامان 
مطرح شد. پیش از فروپاشی شوروی نام زبان در این منطقه، 
شدید  عالیق  که  سیاسی  جریان  یک  بود.  »آذربایجانی« 
پانترکیستی داشت، می کوشید تا نام زبان رسمی کشور را 
به »ترکی« یا »ترکی آذربایجانی« تغییر دهد، اما بسیاری از 
دانشوران و سیاسیون با این نامها موافق نبودند. از چهره های 

از  و  علی اف  اقرار  پروفسور  مرحوم  مانند  علمی  برجسته 
چهره های مطرح سیاسی شخصی مانند حیدر علی اف با این 
تغییر موافق نبودند. اقرار علی اف بر آن بود که نامگذاری زبان 
در ترکیه به نام »ترکی«، خاستگاه سیاسی و دولتی دارد و 
فاقد منشاء علمی است و حیدر علی اف نیز عالوه بر مسایل 
ترکی  تقابل هویت  در  آذربایجانی  به حفظ هویت  علمی، 
توجه داشت. در نهایت باز هم به این نتیجه رسیدند که مانند 

گذشته، نام زبان، »آذربایجانی« باقی بماند.
در مقدمه کتاب »لغت نامه آذربایجانی« آمده است که: 
»در منطقه آناتولی، هجمه شدید لغات دخیل فرنگی به 
ترکی آناتولی به طرز فاحشی این زبان را تحقیر نمود ... 
در جمهوری آذربایجان، لغات روسی و در ایران، واژگان 
فارسی تبارمندی این زبان را نشانه رفته است!« نظر 

جنابعالی نسبت به این موضوع چیست ؟
روسی  لغات  و  زبان  آذربایجانی،  زبان  با  پیوند  در  که  این 
و فرنگی با زبان و لغات فارسی در یک کفه ترازو گذاشته 
شده، باعث تاسف و ناشی از بی اطالعی عمیق نسبت به 
تاریخ و نحوه  ماهیت و هویت زبان آذربایجانی، گذشته و 
تولد و شکل گیری آن در ایران است. نخست این که همه 
اویغوری،  از  اعم  تبار  ترکی  یا  ترکی  از  منشعب  زبان های 
که  ترکیه  امروز  ترکی  و حتی  ترکمنی  و  قزاقی  جغتایی، 
ترکی استانبولی خوانده می شود، از صدها سال قبل با لغات و 
مفاهیم و اصطالحات زبان فارسی در آمیخته است. در مورد 
زبان آذربایجانی، این درآمیختگی با زبان فارسی در قرون 
گذشته افزونتر از امروز بوده است. درآمیختگی گسترده زبان 
آذربایجانی با زبان فارسی و از رهگذر زبان فارسی با لغات 
عربی، موضوعی نیست که طی چند ده سال اخیر اتفاق افتاده 
است، بلکه زبان آذربایجانی از ابتدای تولد در آذربایجان این 
گونه شکل یافته است. به بیان دقیق تر؛ زبان ترکی با ورود به 
آذربایجان با زبان بومی قدیم )آذری قدیم که شعبه ای از زبان 
فارسی بوده( و زبان عمومی و ادبی مردم یعنی زبان فارسی 
درآمیخته و هویتی نو و ایرانی یافته است. این زبان جدید، 
یعنی زبان آذربایجانی با ویژگی های خاص و متمایز خود از 
زبان های ترکی تبار، تنها در محدوده ایران کاربرد داشته است. 
مناطقی از قفقاز و ترکیه که آذری زبان های امروز در آن 
هستند، نیز جزئی از ایران بودند که بعدها طی جنگ ها و 
حمالت و تجاوزات روس و عثمانی از ایران جدا شده است. 

اگر اشعار و آثار شاعران و نویسندگانی را که چند صد سال 
قبل مثال در دوره صفویه به زبان آذربایجانی سرود و نوشته 
اند، بررسی کنیم، می بینیم که کلمات فارسی در آنها بسیار 
بیشتر از اشعار و آثار شاعران و نویسندگان امروز است. قریب 
بیست غزل از صائب تبریزی به زبان آذربایجانی باقی مانده 
است. عالوه بر دیوان های فارسی باقی مانده از عمادالدین  
نسیمی )قرن هشتم( و فضولی بغدادی )قرن دهم(، دیوانی 
به زبان آذربایجانی از نسیمی و عالوه بر دیوان، آثاری به نثر 
از فضولی بغدادی نیز بر جای مانده که مهم ترین آنها مقتل 

 لغت نامه ترکی لغت نامه ترکی آذربایجانی اردبیل  آذربایجانی اردبیل 
فاقد ساختار علمی استفاقد ساختار علمی است

 از پیشینه لغت نامه نویسی در آذربایجان تا هویت ایرانی زبان امروز مردم آذربایجان در گفتگو با استاد جالل محمدی؛
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»فرهنگ بزرگ سخن« با اشراف و هدایت 
و مدیریت دکتر حسن انوری استاد بزرگ 
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هفتاد و پنج هزار مدخل اصلی و حدود سی 
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کتاب، ضعف های اساسی دارد. نخست اینکه ساختار علمی ندارد و سلیقه ای تدوین شده است. 
وقتی ما از زبان آذربایجانی یا آذری، یا حتی ترکی آذربایجانی سخن می گوییم، باید حدود و 
ثغوری بر این زبان تعریف شود، وگرنه می توان تمام لغاتی را که تا کنون در این زبان استفاده 
نشده و مربوط به زبان های دیگر و زبان های ترکی تبار فرا ایرانی و فراقفقازی است، به نام »ترکی« 
در لغت نامه داخل کرد! لغاتی که زبان آذربایجانی در عمر خود آنها را در خواب هم ندیده است! 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 43  8 صفحه

حجیم حدیقه السعداء به زبان آذربایجانی است. آثار همه این 
بزرگان به زبان آذربایجانی، سرشار از لغات فارسی و عربی 
است، به گونه ای که در آثار منثور گاهی فقط فعل جمله به 
زبان آذربایجانی و بقیه اجزای جمله به زبان فارسی است! 
نتیجه این که درآمیختگی زبان آذربایجانی با زبان فارسی، به 
نحوه تولد و شکل گیری این زبان در ایران بر می گردد و این 
ویژگی از عناصر مهم هویتی زبان آذربایجانی است که از آن 

جدا شدنی نیست.
 زبان ها در تعامل با هم دیگر غنی می شوند. زبان فارسی 
نیز موجب غنی شدن زبان آذربایجانی شده است و از این 
رو شاعران بزرگی مانند عمادالدین نسیمی، فضولی بغدادی، 
سید عظیم شروانی، صراف تبریزی و از شعرای بزرگ معاصر 
که به زبان آذربایجانی شعر سروده اند مانند حسینی)سعدی 
زمان(، محمد عابد، یحیی شیدا و دیگران... هیچ محدودیتی 
در استفاده از لغات و حتی اصطالحات و امثال فارسی در آثار 
خود نداشته اند. به بیان روشن، زبان فارسی برای نیاکان ما، 
زبان بیگانه ای نبوده است که از درآمیختگی زبان آذربایجانی 
با آن واهمه داشته باشند. بلکه از پیوند هر چه بیشتر زبان 
زبان  زیرا  می کردند،  استقبال  فارسی  زبان  با  آذربایجانی 
فارسی، زبان میهنی و زبان اصلی در خالقیت ادبی نیاکان ما 
بوده و زبان آذربایجانی در بستر این زبان و فرهنگ ایرانی و 

در سرزمین ایران شکل گرفته و رشد یافته است.
پایه  فکری  مبنای  که  است  این  جنابعالی  منظور  آیا 
گذاران یا موسسین در تالیف کتاب »لغت نامه ترکی 

آذربایجانی« درست نبوده است؟ 
منظور از اینکه مبنای فکری پایه گذاران تدوین »لغت نامه 
ترکی آذربایجانی« درست نبوده، بدین معناست که رویکرد 
کار  به  لغت نامه  تالیف  در  درستی  علمی  گیری  جهت  و 
بسته نشده است. روشن است که تدوین لغت نامه بایستی 
بر مبانی و شیوه نامه دقیق و جامع علمی استوار باشد. اگر 
رویکردهای خاص شخصی و ذوقی و یا سیاسی و قومی در 
باشد، بدیهی است که نتیجه کار،  تدوین لغت نامه دخیل 
غیرعلمی خواهد بود. وقتی در مقدمه نوشته شده که ورود 
لغات فارسی، تبارمندی زبان آذری را نشانه گرفته، یعنی چه؟ 
یعنی اینکه شناخت دقیقی از ماهیت و هویت و گذشته و 
امروز زبان آذری در دست ندارند! یا در مقدمه کتاب نوشته 
ویژه  به  و  آذری  زبان، گویش  این  اند: »سالم ترین گویش 
گویش ناب عشایر دشت مغان و قره داغ است« حاال سوال 
این است که با کدام مبانی و براهین علمی، زبان آذری را در 
میان السنه ترکی یا ترکی تبار، سالم ترین می دانیم؟ و اگر 
سالم ترین گویش آذری، گویش عشایر دشت مغان است، چرا 
شاعران بزرگی که به زبان آذری شعر سروده اند از گذشتگان تا 
امروز، از عمادالدین نسیمی تا شهریار، صراف تبریزی، راجی، 
سیدابولقاسم نباتی، بیضای اردبیلی، انور اردبیلی، محمد عابد، 
محمدباقر خلخالی، سیدعظیم شروانی، میرزا علی اکبر صابر و 
دیگران، هرگز به گویش عشایر دشت مغان و قره داغ را مالک 

و معیار قرار نداده اند؟ در حالی که اگر به شعر شاعران بزرگی 
مانند سیدعظیم شروانی در قفقاز و صراف و راجی تبریزی 
و بیضا و شمس عطار اردبیلی و حکیم هیدجی رجوع کنیم، 
می بینیم که همه این ها به زبان ادبی واحدی سروده شده که 

کامال با گویش عشایر مغان و ارسباران متمایز است.
اتفاقا خود من هم بر آمده از دشت مغان و ارسباران هستم و 
ریشه در این دیار دارم. گویش عشایر دشت مغان و ارسباران 
مبنای  هرگز  و  داشته  کاربرد  شفاهی  ادبیات  در  تا حدی 
و  نوشتن  و  سرودن  در  ما  گذشته  نویسندگان  و  شاعران 

آفرینش ادبی نبوده است.
اکنون به این سوال مهم می رسیم که  ضعف های علمی 
آذربایجانی« که در  ترکی  عمده ی  کتاب »لغت نامه 

اردبیل از آن رونمایی شد، چیست؟
چنان که در کتاب توضیح داده شده برای تالیف آن سال ها 
کار کرده اند و باید به این مسئله اهمیت داد و از کوچک جلوه 
دادن کار و کوشش دیگران خودداری کرد. ولی این نکته هم 
خیلی مهم است که به خاطر ارج گذاری و بزرگداشت کار 

و کوشش چند نفر، نمی توان حقایق علمی را کتمان کرد.
شما برای اینکه بدانید این لغت نامه چه نسبتی با علم دارد، 
پیشگفتار آن، و برخی از نامه هایی را که با امضای »هیئت 

این چند  در  بفرمایید.  آمده، مطالعه  آن  پایان  در  علمی« 
صفحه با اغالط دستوری فاحش و جمله بندی های نادرست 
روبرو می شوید! حاال سوال این است: کسانی که نمی توانند 
در نوشتن چند جمله یا یکی دو صفحه، دستور زبان و درست 
نویسی را رعایت کنند، چگونه به تالیف لغت نامه پرداخته اند؟ 
کتاب، ضعف های اساسی دارد. نخست اینکه ساختار علمی 
ندارد و سلیقه ای تدوین شده است. وقتی ما از زبان آذربایجانی 
باید  یا حتی ترکی آذربایجانی سخن می گوییم،  یا آذری، 
حدود و ثغوری بر این زبان تعریف شود، وگرنه می توان تمام 
لغاتی را که تا کنون در این زبان استفاده نشده و مربوط به 
زبان های دیگر و زبان های ترکی تبار فرا ایرانی و فراقفقازی 
است، به نام »ترکی« در لغت نامه داخل کرد! لغاتی که زبان 

آذربایجانی در عمر خود آنها را در خواب هم ندیده است! 
لغت نامه منتشر شده، سرشار از لغت هایی است که در دایره 
واژگان زبان آذربایجانی نیست و مربوط به دیگر زبان های 
دیگر،  بیان  به  است.  فراقفقاز  و  ایران  فرا  در  رایج  ترکی 
بسیاری از لغات مندرج در این لغت نامه در تکلم روزمره مردم 
آذربایجان، در گویش عشایر مغان – که گویش معیار در 
تالیف لغت نامه بوده – و در ادبیات شفاهی و نیز در ادبیات 
مکتوب گذشته و امروز آذربایجان سابقه و کاربرد نداشته و 
ندارد. این لغات مربوط به زبان های دیگر ترکی است، مثال 
همین طور اتفاقی کتاب را باز می کنیم، ببینید این لغات را: 
آتادوغون، آتاساغون، آتاسو، آتاچ، آتارقا، آتارمان، آتاریلماق، 
آتاش قیز، آتاش دارت، آتاشاق، و .... و باز هم همینطور به 
صورت اتفاقی کتاب را باز می کنیم و با لغاتی مانند آیارتی، 
روبرو   .... و  آیاری   آیرالیق،  آیارقین،  آیارسیز،  آیارتچی، 
می شویم. اینگونه لغات که درصد زیادی از لغات کتاب را 
تشکیل می دهد، آیا در دایره واژگان زبان آذربایجانی یا به 
قول اینها ترکی آذربایجانی است؟ خیر! ولی چرا لغت نامه را 
از آنها پر کرده اند؟! آیا میخواهند لغات زبانها و گویش های 
دیگر را به مخاطب آموزش دهند؟ یا می خواهند لغت نامه 
از  میخواهند  و  دارند  سیاسی  مقصدی  یا  شود؟  حجیم تر 
ترکیب و وحدت لغات فراایرانی و فراقفقازی با لغات زبان 
آذربایجانی ایرانی، یک پیام سیاسی را در عالم لغات بازگویند؟ 

ما نمی توانیم در این باره قضاوت کنیم!
نکته دوم اینکه آوانگاری و تلفظ واژگان در این لغت نامه با 
الفبای رسمی دولت باکو نوشته شده است. می دانید که پس 
از تشکیل حکومت کمونیستی در روسیه، الفبای تاریخی 
و اصیل و عربی فارسی را در قفقاز به الفبای روسی تغییر 
دادند تا ارتباط نسل حاضر را با گذشته تاریخی و فرهنگی 
و اسالمی و ایرانی خود قطع کنند. بعد از فروپاشی شوروی 
در سال 1370 و تشکیل کشور جمهوری آذربایجان، باز هم 
مسئله تغییر الفبا در آنجا مطرح شد و در نهایت الفبای التین 
را با اعمال تغییراتی در آن به عنوان الفبای رسمی پذیرفتند 
و بیش از ده سال طول کشید تا این الفبای تازه بر مردم 
جمهوری آذربایجان تحمیل شد. این الفبا، حدود بیست سال 
سابقه دارد. شگفت است که این الفبای نوپا، به عنوان ابزار 
آوانگاری و تلفظ کلمات مورد استفاده قرار گرفته است. آن 
هم در لغت نامه ای که آذربایجانی به فارسی است و کاربرد 

اصلی آن باید برای جامعه آذری های ایران باشد!
متاسفانه در لغت نامه اطالعات گمراه کننده نیز به مخاطب 
داده می شود، مثال در معنای لغت )اتاقی( نوشته شده: »در 
دیوان اللغات الترک در معنی باباجان و خطاب محبت آمیز 
به پدر آمده است« در این یک لغت، نام کتاب »دیوان لغات 
اینکه  دیگر  شده،  نوشته  الترک  اللغات  غلط،  به  الترک« 
مشخص نشده که لغت اتاقی در دیوان لغات الترک، مربوط 
به کدام قبیله از اتراک بوده و زیستگاه این قبیله کجا بوده 
است؟ در آذربایجان، هیچ وقت به پدر )آتاقی( گفته نشده 
و نمی شود! مخاطب عام تصور میکند که این لغت و صدها 

مشابه آن، از لغات زبان آذربایجانی است! 
لغت نامه منتشر شده ضعف های دیگری هم دارد. مثال در 
ارائه شاهد مثال از اشعار، خیلی سطحی با موضوع برخورد 
شده است. شاهد مثال در لغت نامه باید از اشعار فصیح ترین و 
بلیغ ترین شاعران ارائه شود نه از اشعار برخی شعرای ناشناس 
فصاحت  و  بالغت  معیار  آنها  اشعار  که  معاصر  آشنای  یا 
نیست. اشتباهاتی فاحش تر نیز در لغت نامه وجود دارد. شاید 
برای اهل فن قابل باور نباشد که اسم »بردع« که نام یکی 
از شهر های قفقاز است، در این لغت نامه به صورت »برده« 
نوشته شده است! یعنی مهارت علمی تا این حد بوده که نام 
مشهوری مانند بردع را که در کتاب های ادبیات و تاریخ صدها 

بار تکرار شده، برده تصور کرده و برده نوشته اند!
لغاتی  از  را  کتاب  اینکه  دلیل  جنابعالی،  نظر  به 
انباشته اند که در ادبیات و تکلم مردم آذربایجان سابقه 

ندارد، چیست؟
ابتدا توضیح مختصری الزم است  این سوال،  به  پاسخ  در 
و آن این که؛ بر خالف زبانهای فارسی و عربی که علیرغم 
داشتن لهجه ها و گویش های متفاوت، از قدیم دارای یک زبان 
عمومی و ادبی واحدی هستند، به گونه ای که یک فارسی 
یا فارسی دان در تمام نقاط عالم مثال اشعار نظامی  زبان 
گنجوی و صائب تبریزی و بیدل دهلوی و خاقانی شروانی را 
به آسانی و روانی می خواند و می داند و می فهمد، زبان ترکی 
از قدیم با داشتن گویش های متفاوت از قرقیزی و باشغری 
و اویغوری و غیره، فاقد یک زبان واحد بوده است. در»دیوان 
لغات الترک« هم این موضوع مورد توجه نویسنده محقق آن 

قرار گرفته است.
ادبی و عمومی میان زبان های  عدم وجود یک زبان واحد 
ترکی و ترکی تبار، موضوعی است که سال هاست دغدغه 
اینها  است،  ترکیه  روشنفکران  و  سیاستمداران  برخی 
معتقدند که باید یک زبان مشترک ترکی وجود داشته باشد 
– که داعیه رهبری  ارتباطات و عالیق میان ترکیه  تا در 
نظریه  کند.  ایفا  نقش  نقاط جهان  سایر  ترکان  با   – دارد 
پردازان پانترکیسم نیز از زمان پیدایش این تفکر ضرورت 
وجود یک زبان واحد میان ترکان را احساس کرده و کسانی 
مانند علی بیگ حسین زاده ضرورت آن را متذکر شده اند. 

اما چنین زبانی در گذشته نبوده و اکنون 
هم نیست. عدم وجود چنین زبانی موجب 
لغت نامه  یا  قلم  اهل  برخی  که  شده 
المثل در  را که فی  نویسان، مدخل هایی 
زبان آذربایجانی نیست، از زبان های ترکی 
یا ترکی تبار دیگر وام بگیرند و لغت نامه 
آذربایجانی را از لغاتی پر کنند که در دایره 
واژگان آذربایجانی نبوده اند و نیستند. تنها 
به این بهانه که آن لغات هم ترکی هستند! 
این یک برخورد غیرعلمی و غیرمسوالنه و 
گاهی حتی سیاسی با کلمات است! منطق 
علمی ایجاب می کند که برای ورود لغات 
غیر بومی یا دور یا بیگانه به یک زبان یا 
فرهنگ، قاعده و قانونی وجود داشته باشد. 
پر کردن لغت نامه از لغاتی که در ادبیات 
مکتوب و شفاهی و در تکلم گذشته و امروز 
نمیتوان  آنها  بر  نمونه ای  آذربایجان  مردم 
نمیتوان  آن  برای  مثال«  »شاهد  و  یافت 
به  یافت، در واقع چیزی جز آسیب زدن 
سازی  یکسان  برای  تالش  و  آذری  زبان 
حتی  و  ایرانی  فرا  زبان های  با  آن  هویت 
فراقفقازی نیست. این کار عالوه بر اینکه 
ایرانی  و  تاریخی  هویت  است،  غیرعلمی 
زبان بومی مردم آذربایجان را هم در معرض 
آسیب قرار می دهد. پیش از این اشاره شد 
رهگذر  از  چه  اگر  امروز،  آذری  زبان  که 
ورود و سکونت ترکان در آذربایجان پدید 
آمده، اما به دالیل متعدد از جمله تولد و 

رشد در بستر سرزمینی و فرهنگی ایران و در زمینه زبان 
فارسی و آذری قدیم، هویت ایرانی و متمایزی از زبان های 
ترکی تبار یافته است. این زبان با گویش خاص خود در تمام 
جهان به آذری ها اختصاص دارد. فرهنگ آذری ها متمایز از 
فرهنگ سایر اقوامی است که به زبان های ترکی یا ترکی تبار 
تکلم می کنند. مثال یکی از وجوه تمایز آذری ها از دیگر اقوام، 
مذهب تشیع است. تمام آذری های جهان، شیعه دوازده امامی 
هستند و این مذهب حقه، در تمام شئون زندگی آذری ها از 

جمله در حوزه شعر و ادبیات و زبان تاثیر شگفتی دارد.
در پاسخ به سوال نخست ما، به تاثیر نگرش سیاسی 
در  آیا  اشاره شده،  لغت نامه  تالیف  در  مولفان  برخی 
»لغت نامه ترکی آذربایجانی« هم نگرش سیاسی بازتاب 

دارد؟
در  افراد  سیاسی  نگرش  که  کرد  باور  می توان  به سختی 
تالیفات آنها تاثیر نداشته باشد. برخی افراد ده ها سال از 
و  قوم گرایانه سپری کرده اند  فعالیت های  در  را  عمر خود 
تاریخ،  مثل  موضوعاتی  به  نادرستی  و  خاص  نگرش های 
زبان، فرهنگ و اقوام دارند و زبان فارسی را که زبان مادر و 
زبان تاریخی و میهنی همه اقوام ایران است، به مثابه»زبان 
دیگر!« یا »زبان دیگران!« می دانند و در نوشته های خود، 
مردم آذربایجان را نه همچون بخشی از ملت بزرگ ایران، 
بلکه به مثابه بخشی از »ملت ترک!« معرفی می کنند، یا 
بخش عظیمی از ادبیات آذربایجان را که ادبیاتی دو زبانه 
است، انکار می کنند یعنی آثاری را که نوابغ عالم شعر و ادب 
مانند نظامی گنجوی و خاقانی شروانی به فارسی نوشته 
ممکن  آیا  نمی کنند!  محسوب  آذربایجان  ادبیات  از  اند، 
است، چنین رویکردهای غیرعلمی، سیاسی و نادرست در 
فرهنگ نویسی تاثیر خود را آشکار نکند؟ اینگونه رویکردها، 
عالوه بر این که بر مبانی و اهداف سیاسی تکیه دارد و از 
منطق علمی برخوردار نیست، در تقابل با فرهنگ و هویت 
و  فرهنگ  تبلور  و  آذربایجانی که مظهر  است،  آذربایجان 

هویت شیعی و ایرانی است.
تاریخ فرهنگ نویسی در آذربایجان از قطران تبریزی تا انوری 
را دربرمیگیرد؛ از قرن پنجم تا پانزدهم.اگر لغت فرس، حاصل 
کار یک شاعر تبریزی در قرن پنجم است، »فرهنگ بزرگ 
سخن« نیز حاصل کار و کوشش یک استاد آذربایجانی در 
قرن پانزدهم است. این فرهنگ با اشراف و هدایت و مدیریت 
دکتر حسن انوری منتشر شده و حاوی بیش از هفتاد و پنج 

هزار مدخل اصلی و حدود سی هزار مدخل 
فرعی است که در هشت مجلد منتشر شده 

است.
تغییر تدریجی زبان مردم یک منطقه، تحت 
تاثیر جنگ ها و مهاجرت ها و حکومت ها و 
حرکت های سیاسی، اتفاق خاصی نیست 
که فقط در آذربایجان رخ داده باشد، این 
اتفاق درباره مردم خوزستان، مصر، عراق 
و بسیاری از جاهای دیگر رخ داده است. 
زبان بومی مردم خوزستان یا مصر بعد از 
طلوع اسالم به تدریج از بین رفت و جای 
آن را زبان عربی گرفت. در آذربایجان نیز 
تغییر  آنها،  ترکان و اسکان  با هجمه های 
تدریجی زبان بومی یعنی آذری قدیم آغاز 
زبان  با  ترکی  زبان  که  بدین صورت  شد. 
بومی یعنی آذری قدیم و زبان فارسی، و از 
رهگذر زبان فارسی با لغات عربی به صورت 
هویت  با  زبانی  و  آمیخته  در  گسترده ای 
خاص و ایرانی شکل گرفته که همین زبان 

آذری امروز ماست.
عدم وجود یک زبان واحد ادبی و عمومی 
تبار،  ترکی  و  ترکی  زبان های  میان 
موضوعی است که سالهاست دغدغه برخی 
است،  ترکیه  روشنفکران  و  سیاستمداران 
اینها معتقدند که باید یک زبان مشترک 
ترکی وجود داشته باشد تا در ارتباطات و 
عالیق میان ترکیه – که داعیه رهبری دارد 
– با اتراک سایر نقاط جهان نقش ایفا کند.

از  و  فارسی  زبان  با  آذربایجانی  زبان  درآمیختگی گسترده 
رهگذر زبان فارسی با لغات عربی، موضوعی نیست که طی 
چند ده سال اخیر اتفاق افتاده است، بلکه زبان آذربایجانی 
از ابتدای تولد در آذربایجان این گونه شکل یافته است. به 
بیان دقیق تر؛ زبان ترکی با ورود به آذربایجان با زبان بومی 
قدیم )آذری قدیم که شعبه ای از زبان فارسی بوده( و زبان 
عمومی و ادبی مردم یعنی زبان فارسی درآمیخته و هویتی 

نو و ایرانی یافته است.
از  خود  متمایز  و  خاص  ویژگی های  با  آذربایجانی  زبان 
ایران کاربرد داشته  تنها در محدوده  تبار،  ترکی  زبان های 
است. مناطقی از قفقاز و ترکیه که آذری زبان های امروز در 
آن هستند، نیز جزئی از ایران بودند که بعدها طی جنگ ها و 

حمالت و تجاوزات روس و عثمانی از ایران جدا شده است.
وقتی ما از زبان آذربایجانی یا آذری، یا حتی ترکی آذربایجانی 
سخن میگوییم، باید حدود و ثغوری بر این زبان تعریف شود، 
وگرنه می توان تمام لغاتی را که تا کنون در این زبان استفاده 
نشده و مربوط به زبان های دیگر و زبان های ترکی تبار فرا 
ایرانی و فراقفقازی است، به نام »ترکی« در لغت نامه داخل 
کرد! لغاتی که زبان آذربایجانی در عمر خود آنها را در خواب 

هم ندیده است!
در بحث تغییر تدریجی زبان یک منطقه، از ترکستان نیز 
می توان مثال زد. ختن یکی از شهرهای ترکستان شرقی یا 
سین کیانگ در چین امروز است. این نام در اشعار شاعران 
ایران بسیار تکرار شده است. امروز اغلب مردم آن به زبان 
اویغوری تکلم میکنند، در حالی که در روزگار کاشغری یعنی 
قرن پنجم خبری از زبان ترکی در آنجا نبوده است. کاشغری 
می نویسد : »و الهل ماصین و صین لغه علی حده ، و لتبت 
)تبت( لسان علی حده و کذالک لختن کتابه و لغه علی حده 

و ال یحسنان الترکیه ....((.
کاشغری می گوید که اهل ختن شیوه نوشتاری و زبانی غیر از 

زبان ترک دارند و اصال ترکی را خوش نمی دارند!
شما برای اینکه بدانید این لغت نامه چه نسبتی با علم دارد، 
پیشگفتار آن، و برخی از نامه هایی را که با امضای »هیئت 
این چند  در  بفرمایید.  آمده، مطالعه  آن  پایان  در  علمی« 
صفحه با اغالط دستوری فاحش و جمله بندی های نادرست 
روبرو می شوید! حاال سوال این است: کسانی که نمیتوانند در 
نوشتن چند جمله یا یکی دو صفحه، دستور زبان و درست 
نویسی را رعایت کنند، چگونه به تالیف لغت نامه پرداخته اند؟

 لغت نامه ترکی لغت نامه ترکی آذربایجانی اردبیل  آذربایجانی اردبیل 
فاقد ساختار علمی استفاقد ساختار علمی است

 از پیشینه لغت نامه نویسی در آذربایجان تا هویت ایرانی زبان امروز مردم آذربایجان در گفتگو با استاد جالل محمدی؛
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ترک نامیدن مردم آذربایجان به دالیلی چون هماهنگ نبودن با عرف تاریخی نام گذاری سرزمین ها، منطبق نبودن با قواعد تعریف پدیده 
ها از لحاظ دانش منطق، مصطلح بودن کاربرد واژه آذری در اسناد رسمی و در نزد اصحاب علم وسیاست و آذری نامیده شدن آذربایجان 

در طول تاریخ،کامال اشتباه است.لذا تنها واژه ای که تمامی قواعد ذکر شده درباره آن رعایت شده باشد و بتواند تعریفی مانع و جامع از 
هویت مردمان آذربایجان ارائه دهد ،آذری یا ترک آذری است.

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

هر چند مردم آذربایجان همواره در طول تاریخ آذری 
نامیده شده اند اما مناقشه ی ترک نامیدن و یا آذری 
نامیدن مردم آذربایجان عمری صد ساله دارد و ریشه 
ی آن به حرکت ترکان جوان در اواخر دوران عثمانی 
باز می گردد. گروه های پانطورکسیتی داخلی در 
متاخرتر  جریانات  و  جوان  ترکان  از  روی  دنباله 
پانطورکیستی و در راستای اهداف گسترش طلبانه 
این ایدئولوژی ،همواره سعی کرده اند که از آذری 
نامیدن مردم آذربایجان طفره رفته و آنان را ترک 
بنامند.درست است که اکثرا در میان عموم مردم 
از واژه آذری استفاده می شود اما به دلیل تحرکات 
سنگین پانطورکسیم به خصوص در چند سال اخیر، 
این مناقشه به میان مردم عادی نیز آمده و حتی در 
دستگاه های رسمی رسانه ای مانند صدا و سیما نیز 
انعکاس پیدا کرده است که نمونه آن را در اظهارات 
ریاست  انتخابات  مناظرات  حین  در  مهرعلیزاده 
جمهوری دیدیم.اما چرا ما هویت خود را تحت عنوان 
آذری تعریف می کنیم نه ترک؟ ترک نامیدن مردم 
آذربایجان دارای اشکاالت متعددی می باشد که در 

ادامه به آن ها خواهیم پرداخت: 
گذاری  نام  تاریخی  عرف  با  نبودن  ۱-هماهنگ 

سرزمین ها:
باید گفت که همواره در طول تاریخ یا هویت مردمان 
نام آن سرزمین اخذ شده  از  ساکن یک سرزمین 
است و یا بالعکس این اسم ساکنان یک سرزمین 
بوده که به سرزمین محل اقامت شان نام خاصی 
را اعطا کرده است.به طور مثال گرجستان نامش را 
از مردم گرجی نژاد ساکنش گرفته است یا گیالن 
نموده  کسب  مقیمش  گیلک  اهالی  از  را  نامش 
مثال  طور  به  است  صادق  نیز  این  عکس  است.بر 
مردم کهکیلویه ای هویتشان را از جغرافیای محل 
زندگی شان اخذ کرده اند.طبق این قاعده چون نام 
است،  بوده  آذربایجان  دیرباز  از  منطقه  جغرافیایی 
مردم آذربایجان نیز هویت خود را از سرزمینشان 
گرفته و باید آذری نامیده شوند.اما نکته اسف بار این 
است که پانطورکان به دلیل همان ماهیت وابسته 

شان به محافل پانطورکی باکو و ترکیه،زیر میز بازی 
زده و بدون منطق ادعا دارند که مردم آذربایجان باید 
ترک نامیده شوند در صورتی که بنابر عرف تاریخی 
ای که در باال ذکر کردیم زمانی این امکان وجود 
داشت که مردم آذربایجان را ترک نامید که موطن 
آنها سرزمینی به نام ترکستان بود نه آذربایجان.لذا  
ترک نامیدن مردم آذربایجان طبق این قاعده خطای 

محض است.
۲-مصطلح بودن واژه ی آذری در اسناد رسمی و در 

نزد اصحاب علم وسیاست: 
 درست بر خالف آنچه پانطورکان ادعا می کنند مبنی 
بر اینکه واژه ی آذری هیچ پایگاهی در بین نخبگان 
و عموم مردم ندارد اغلب اصحاب علم و سیاست در 
ایران و جهان از واژه ی آذری استفاده می کنند.در 
ایران و در مجامع رسمی و اداری استفاده از واژه ی 
آذری رواج تام دارد و این نوع خطاب کردن نوعی ارج 
نهادن به یک شخص آذربایجانی محسوب می شود.

همچنین تمامی کشورهای منطقه و حتی جهان نیز 
در مکاتبات اداری،دانشگاهی و دیپلماتیک خود از 
واژه ی آذری برای اشاره به مردم آذربایجان بهره 
می برند و واژه ی ترک فقط در مورد مردم کشور 
ترکیه کاربرد دارد.حتی سردمداران کشورهایی که 
پانطورکان آن را کعبه آمال خود تصور می کنند واژه 
ی آذری را مورد استفاده قرار می دهند. به طور مثال 
حیدر علی اف رئیس جمهور شهیر جمهوری باکو که 
حمایتش از جریانات پانطورکی به هیچ وجه پنهان 
نبود در سخنرانی ای با توسل به بیاناتی روشن گفته 
بود که برای ما عامل تاریخی وجود دارد،آذربایجان 
گرایی،ملت ما به عنوان آذربایجانی )نه ترک(تاریخی 
کهن دارد،زبان ما،زبان آذربایجانی است.می دانید که 
در دوره ی ریاست جمهوری ابولفضل ایلچی بیگ 
یک اشتباه بزرگ انجام داده بودند و نوشته بودند که 
زبان ما زبان ترکی است.خودمان نام داریم،آذربایجان.

خودمان زبان داریم "زبان آذربایجانی" و خیلی هم 
داریم  ای  غنی  زبان  هم  داریم،خیلی  زیبایی  زبان 
زبان دلنشینی داریم.)1(همانطور که  و خیلی هم 
خواندید حیدر علی اف به روشنی به پانطورکان و 
حامیان آن ها از جمله ابولفضل ایلچی بیگ طعنه 
را  زبانشان  و  آذربایجان  مردم  نامیدن  ترک  و  زده 
اشتباه دانسته و تصریح می کند که هویت آن ها  

آذربایجانی و زبانشان نیز آذری است.
جمهوری  اساسی  قانون  در  موضوع  این  حتی 

باکو)آذربایجان(نیز منعکس شده است و بند یک، 
اصل بیست و یکم قانون اساسی آن دیار، زبان رسمی 
و دولتی باکو را زبان آذربایجانی ذکر کرده است نه 
ترکی .پر واضح است که واضعان قانون اساسی باکو 
بر هویت جداگانه مردم  این کار  با  تا  اند  خواسته 
آذربایجان و زبان آذری از دیگر نژاد ها و زبان های 

آلتائیک صحه بگذارند.)۲(
جمهوری  ریاست  اردوغان  طیب  رجب  همچنین 
برای  آذری  واژه  از  مصاحبه  چندین  طی  ترکیه 
که  است  کرده  استفاده  آذربایجان  مردم  نامیدن 
معروفترین آن ها چند سال پیش بود که در مصاحبه 
ای ضمن انتقاد از سیاست های منطقه ای ایران، 
از ملی گرایی فارسی در ایران انتقاد کرده و گفته 
بود که در ایران آذری ها  نیز وجود دارند.)3(این 
اقدام او در حالی است که ترکیه موطن گروه های 
پانطورکیستی است و تمام عقاید پانطورکان داخلی 
ریشه در افکار متفکران پانطورک ترکیه ای از یک 
قرن پیش تا کنون دارد.این نکته که رئیس جمهوری 
کشوری که مرکز ثقل اندیشه های پانطورکیستی 
است نیز به خزعبالت آن ها ارجی نمی نهد و مردم 
آذربایجان را با هویت اصلی شان یعنی آذری خطاب 

می کند بسیار قابل توجه است.
البته این موضوعی تازه نبود، اصحاب علم همواره در 
این کشورها به صحیح بودن هویت آذری و نه ترک 
اشاره کرده بودند.به عنوان مثال مرحوم اقرار علیف 
تاریخدان نامی جمهوری باکو در جریان نشست های 
مربوط به تدوین قانون اساسی آن دیار صراحتا گفته 
بود که بنا به دالیل هویتی و تاریخی و با در نظر 
گرفتن ریشه های ملی نباید مردمان ساکن در باکو 

ترک نامیده شده و زبانشان ترکی معرفی شود.)۴(
الزم بذکر است حتی جعفر پیشه وری سرکرده فرقه 
تجزیه طلب دموکرات آذربایجان و قهرمان پانطورک 
های داخلی که او را بعضا آتا پیشه وری نیز صدا 
می زنند،همواره در سخنرانی های رسمی خود واژه 
آذربایجانی را به کار می برد و مطبوعات رسمی در 
دروان حکومت او در تبریز نیز از کلمه ی آذربایجان 
دیلی برای اشاره به زبان مردم آذربایجان بهره می 

بردند.)5(
۳-منطبق نبودن با قواعد تعریف پدیده ها از لحاظ 

دانش منطق:
قواعد  دارای  قوم  یک  برای  هویت  کردن  تعریف 
خاصی است که یکی از آن ها انطباق با قواعد منطقی 

است.البته این محدود به تعریف هویت نیست بلکه 
به ارائه تعریف از انواع اشیا و پدیده ها تسری پیدا 
می کند.بر اساس دانش منطق،تعریف اشیا و پدیده 
ها باید جامع و مانع باشد.جامع بودن بدین معناست 
که باید همه ذاتیات معرف را در بر داشته باشد و یک 
تصویر تفصیلی و روشن از معرف ارائه دهد.به طور 
مثال وقتی در تعریف انسان می گوییم که حیوان 
ناطق است،این تعریف آنچه انسان بنحو اجمال بر آن 
داللت دارد را به تفصیل بیان و همه ذاتیات انسان و 
مفاهیم جوهر ،جسم نامی،حساس و متحرک با اراده 
را، شامل می شود.در مورد مانع بودن باید گفت که 
ویژگی هایی باید اساس تعریف قرار گیرد که باعث 
جداسازی کامل آن در ذهن از امور دیگر شود.)6(

مثال در تعریف خودروی سواری سدان اگر این مدنظر 
قرار گیرد که شی ای است که چهار چرخ دارد این 
نمی  فصل  ویژگی  این  زیرا  نیست  درست  تعریف 
باشد و  منحصر به خودروی سواری سدان نیست و 
خودرو های دیگر اعم از هاچ بک،وانت،آفرود و.. هم 
دارای چهار چرخ هستند.در مورد ترک نامیدن مردم 
آذربایجان نیز چنینی قواعدی صادق است.اگر مردم 
آذربایجان را ترک بنامیم به تمام ذاتیات آن مردمان 
توجه نکردیم،به اینکه درست است که زبان آن ها 
شاخه ای از زبان های آلتائیک)ترک-مغول(است اما 
آن ها دارای نژاد آریایی یا هند و اروپایی هستند 
و از نظر فرهنگی نیز دارای شاخصه های فرهنگی 
ایرانی بوده و با سایر اقوام دارای نژاد های آلتائیک، 
آن چنان قرابت فرهنگی ای ندارند.به عالوه اگر مردم 
آذربایجان را ترک بنامیم تعریف مانعی ارائه نداده ایم 
زیرا ترک مفهومی است که به مجموعه ای وسیع از 
متکلمین به زبان های متعلق به نژادهای آلتائیک)از

بک،ترکمن،قرقیز،قزاق،ایغور،تاتار و...( گفته می شود 
در حالی که در حال حاضر هیچ کدام از متکلمین آن 
زبان ها قادر به درک زبان دیگری نیست و اگر مردم 
آذربایجان ترک نامیده شوند آن گاه نمی توانیم در 
ذهن خود آن ها را از دیگر نژاهای آلتائیک جداسازی 
کنیم.اساسا همانطور که در مقاله قبلی در شماره 
قبلی این نشریه با عنوان مهرعلیزاده و شش کالس 
سواد نداشته تاریخی اش اشاره شد،ترک نامیدن کل 
نژادهای آلتائیک استراتژی ای سیاسی بود که در 
عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  از  جلوگیری  راستای 
توسط  شرق  در  سرزمینی  گسترش  وسیله ی  به 
نخبگان آن زمان عثمانی یعنی سران حزب اتحاد 
و ترقی دنبال می شد و به هیچ عنوان پشتوانه ی 

تاریخی نداشت.
طول  در  آذربایجان  مردم  شدن  نامیده  ۴-آذری 

تاریخ:
فلسفی،مردم  و  نظری  استدالالت  تمام  از  جدای 
آذربایجان همواره در طول تاریخ آذری نامیده شده 
اند.به طور مثال یعقوبی مورخ سده سوم هجری در 
کتاب مشهور خود البلدان،مردم شهرهای آذربایجان 
در  است.)7(اصطخری  خوانده  آذری  های  را عجم 
سده چهارم در کتاب مسالک الممالک می گوید که 
مردمان جابروان،تبریز و اشنویه آذری هستند.)۸(

یاقوت حموی در قرن ششم هجری در کتاب معجم 
البلدان مدعی می شود که مردم آذربایجان دارای 
زبانی هستند که غیر از خودشان کسی آن را در نمی 
یابد و به آن آذری می گویند.)۹(حتی اولیا چلبی از 
جهانگردان معروف دروه عثمانی که معاصر با صفویه 
بود ادعا کرده است که اکثر بانوان مراغه ای به زبان 
پهلوی تکلم می کرده اند)10()در طول تاریخ و در 
نزد دیگر مورخین از آن زبان به عنوان پهلوی آذری 

یاد شده است.(
دالیلی  به  آذربایجان  مردم  نامیدن  ترک  بنابراین 
نام گذاری  تاریخی  با عرف  چون هماهنگ نبودن 
سرزمین ها، منطبق نبودن با قواعد تعریف پدیده 
کاربرد  بودن  مصطلح  منطق،  دانش  لحاظ  از  ها 
واژه آذری در اسناد رسمی و در نزد اصحاب علم 
وسیاست و آذری نامیده شدن آذربایجان در طول 
تاریخ،کامال اشتباه است.لذا تنها واژه ای که تمامی 
قواعد ذکر شده درباره آن رعایت شده باشد و بتواند 
تعریفی مانع و جامع از هویت مردمان آذربایجان ارائه 
دهد ،آذری یا ترک آذری است. اقدام به ترک نامیدن 
مردم آذربایجان جز داشتن اهداف سیاسی تجزیه 
طلبانه برای ایران معنی دیگری نمی تواند داشته 
باشد و بهره بردن از واژه هایی نظیر ترک یا اغوز 
اهداف شومی در پس پرده خود دارد که تجزیه ایران 
کوچکترین آن هاست.به همین دلیل واجب است که 
مردم غیور آذربایجان ضمن افزایش آگاهی تاریخی، 
در مورد این توطئه های شوم هشیار باشند،تا زمینه 
وطن  و  خائن  عناصر  سیاسی  برداری  بهره  برای 

فروش مهیا نشود.
منابع نزد نشریه محفوظ است

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 43  8 صفحه

مرکز مطالعات کشورهای وارث تمدن ایرانی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای 
پژوهشی کشور فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز مطالعاتی که در قالب یک مرکز پژوهشی 
از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت گرفته است، پس از تکمیل فرایند ثبت 
شرکت ها، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. حسین رمضانی خردمردی، از اعضای هیأت 
مؤسس و رئیس این مرکز روز شنبه، در یک نشست خبری، با اعالم این خبر گفت: مرکز 
پژوهشی مطالعات کشورهای وارث تمدن ایرانی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای 
پژوهشی کشور در زمینه شناسایی ظرفیت های حوزه تمدن ایرانی و تعامالت با کشورها و 
اقوام وارث آن در منطقه، از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مجوز فعالیت گرفت.

رئیس مرکز مطالعات کشورهای وارث تمدن ایرانی با بیان اینکه این مرکز طبق اساسنامه 
و  فرهنگی«  »مطالعات  گفت:  است،  برخوردار  پژوهشی  گروه  دو  از  علوم  وزارت  ابالغی 

»مطالعات سیاسی« گروه های پژوهشی این مرکز را تشکیل می دهند.

رمضانی خردمردی، مأموریت »گروه مطالعات فرهنگی« را شناسایی فرصت ها و محدودیت های 
موجود در حوزه فرهنگی کشورهای وارث تمدن ایرانی و مأموریت »گروه مطالعات سیاسی« 
را شناسایی ظرفیت ها و فرصت های همگرایی منطقه ای و محدودیت ها و آسیب های موجود 
در این کشورها برشمرد و گفت: برای تحقق این مأموریت ها، مؤلفه ها و عناصر فرهنگی و 
اجتماعی، رفتارهای سیاسی مردم، احزاب و نظام های سیاسی هر یک از کشورهای وارث 
تمدن ایرانی موضوع مطالعه و پژوهش قرار خواهد گرفت. وی کشورهای مورد نظر را دست 
کم شامل کشورهای جمهوری اسالمی ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان و همچنین 
عراق و بحرین برشمرد و هدف غایی مرکز مطالعات کشورهای وارث تمدن ایرانی را تبیین 
علمی ضرورت همکاری راهبردی و همگرایی منطقه ای در میان کشورهای واقع در حوزه 

تمدن ایرانی برشمرد.

آغاز به کار »مرکز مطالعات 
کشورهای وارث تمدن ایرانی« 

چرا آذری هستیم نه ترک؟

Historyتاریخ

 زندگی حسین نخجوانی در کتاب 
»مشاهیر وقف کتاب در ایران«

کتاب های  سری  از  کتاب  پنجمین  در  تبریزی  اسدی  حسن 
»مشاهیر وقف کتاب در ایران« به زندگی و اقدامات علمی حاج 
حسین نخجوانی از فعاالن و واقفان کتاب در شهر تبریز پرداخته 
است. این سلسله کتاب ها از سوی موسسۀ خانه کتاب راهی بازار 

نشر شده است.
حاج حسین نخجوانی نسخه شناس، کتاب شناس، محقق، واقف 
کتاب و بازرگانی شیفتۀ کتاب بود که در سال 1۲65 شمسی در 
تبریز متولد شد. پس از مدتی تحصیل در مکتب خانه و مدرسه، 
در حجرۀ پدر در بازار تبریز به تجارت مشغول شد، اما به دلیل 
شوق و عالقه ای که به مطالعه و تحقیق داشت، بیشتر وقت خود 
را به مطالعه، شرکت در مجالس ادبی، خرید و جمع آوری کتاب و 
نسخ خطی مصروف می کرد و به تدریج کتابخانۀ شخصی معتبر 

و نفسیی فراهم کرد که حدود 500 جلد آن، نسخۀ خطی بود.
به گفتۀ اسدی تبریزی، نخجوانی از مؤسسان کتابخانۀ ملی تبریز 
به شمار می آید که پس از افتتاح آن، کتابخانۀ کم نظیر خود را به 
کتابخانۀ ملی تبریز وقف کرد. عضویت در هیئت تحریرۀ نشریۀ 
تربیت،  کتابخانۀ  شورای  در  عضویت  تبریز،  ادبیات  دانشکده 
عضویت در شورای کتابخانۀ ملی تبریز و همیاری و کمک به 

مجامع خیریه در تبریز از دیگر خدمات نخجوانی بوده است.
دربارۀ حاج  اولین تک نگاری  این کتاب، که  در  تبریزی  اسدی 
حسین نخجوانی است، به زندگی، خدمات، آثار و وقف نامه این 
فعال فرهنگی پرداخته است. از آنچه در بخش زندگی نامۀ حاج 
حسین نخجوانی برمی آید این است که حاج حسین پس از ترک 
تحصیل به حجرۀ پدر خود در بازار رفته و با برادر بزرگ خود حاج 
محمد نخجوانی به کار تجارت مشغول شده، اما از آنجا که وی 
شیفتۀ کتاب بوده است در کنار کار تجارت به خرید و جمع آوری 
کتاب و نسخه های خطی پرداخته است. البته عالقه و تشویق برادر 

بزرگترش حاج محمد نیز در این زمینه قابل توجه است.
شرکت در جلسات هفتگی کتاب از دیگر فعالیت هایی بود که 
عالقۀ حاج حسین به کتاب را افزایش می داد. محققانی که با حاج 
حسین ارتباط نزدیک داشتند از وی به عنوان فردی دارای وسعت 
نظر و شیفتۀ اصالحات حقیقی به نفع تودۀ حقیقی نام می برند. 
وی در امانت دادن کتاب و نسخه به پژوهشگران جوان زبانزد 
بودند و ایران دوستی وی نیز قابل تأمل است، چنانکه وقتی به وی 
گفته شد که برای فرهنگ آذربایجان اقدامات فراوان انجام داده 
در جواب گفته است که فرهنگ ایران. ما پیش از آنکه آذری زبان 

باشیم ایرانی هستیم.
عالوه بر آنچه در سطور باال دربارۀ اقدامات علمی و فرهنگی حاج 
حسین نخجوانی گفته شد، می توان به عضویت وی در شورای 
بنای یادگار شعرا نیز اشاره کرد. از ایشان آثار مستقل و همچنین 
آثاری که با کوشش وی به چاپ رسیده باقی مانده است. »مواد 
التواریخ« از جمله آثار مستقل وی است که با تشویق برادرش 
حاج محمد نوشته است و در آن تمامی رویدادهای مهم جهان را 
جمع آوری کرده است. »چهل مقاله« دیگر اثر اوست. که شامل 
سه بخش معرفی آثار تاریخی آذربایجان، معرفی نسخ خطی و 

معرفی شعرا و ادبا است.
اولیا چلبی )قسمت آذربایجان و  لعلی«، »سیاحت نامه  »دیوان 
تبریز(« آثاری است که نخجوانی در انتشار آن کوشش کرده است. 
از وی بیش از چهل مقاله در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز 
منتشر شده است. از حاج حسین نخجوانی در نشریۀ کتابخانۀ ملی 

تبریز و مجله یغما نیز آثاری منتشر شده است.
»وقف کتاب« عنوان بخش آخر کتاب است. در این بخش موضوع 
وقف کتابخانۀ دو برادر نخجوانی یعنی محمد و حسین مطرح 
شده است. کتابخانۀ ملی تبریز با حمایت مالی حاج محمد و با 
نظارت حاج حسین در سال 1335 ساخته شد. بعد از تکمیل 
بنای ساختمان دو برادر کتابخانۀ ارزشمند خود را که حاوی کتاب 
بوده است وقف کتابخانه ملی کردند،  ارزنده  نسخه های خطی 
بطوری که عالمه قزوینی در تصحیح دیوان حافظ از نسخۀ موجود 
در کتابخانۀ وقف شده این دو برادر استفاده کرده است. کتاب ها 
مرحله به مرحله وقف شده است و باقی نیز بعد از وفات حاج 

حسین به کتابخانه وقف شده است.
حاج حسین نخجوانی پس از سال ها بیماری در سال 135۲ بدرود 
حیات گفت و در قبرستان طوبائیه تبریز به خاک سپرده شد. از 
نوشته  حسن اسدی چنین برمی آید که در محل این قبرستان 
پارکی بنا شده که متأسفانه از محل دقیق مدفن وی اطالعی 
در دست نیست، اما تابلوی ایشان در پارک نصب شده است. به 
هر روی باید در این شرایط بیتی از ابتهاج را زمزمه کنیم که 
تو کدامین  ای عزیز دل من   / تو سروستان شد  »ساحت گور 
سروی«. زندگی حاج حسین نخجوانی در کتابی هر چند کوچک 
و مختصر روزنه ای است پرنور برای شناخت مفاخر ایران زمین؛ هر 
چند مدفنشان سروستان شده باشد که البته در دل های مردم 

عارف و فرهنگ دوست مزار آنهاست.

مریم مرادخانی

سیاوش سلطانی



هفت

+++++

در ٣١ تیرماه ١٣6٧ چهار روز پس از پذیرش 
ایران،  از سوی  امنیت  قطعنامه 5۹۸ شورای 
روستای زرده در منطقه ریجاب شهرستان داالهو 
به وسیله پنج بمب افکن  در استان کرمانشاه 
عراقی مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. رژیم 
عراق بدون توجه به پذیرش قطعنامه از سوی 
دولت ایران در یک حمله سراسری دوباره به 
تمامیت ارضی مرزهای کشورمان تعرض کرد 

و عملیات نظامی گسترده ای آغاز شد.
اما در این میان بمباران شیمایی غیر نظامیان 
ابعاد تازه ای به این تهاجم بخشید و جنایتی 

تاریخی و فراموش نشدنی را رقم زد.
ساعت 6:30 بامداد روز جمعه مورخه 31تیرماه، 
روستای زرده و سید محمد توسط 3 تا 5 فروند 
بمب افکن با 1۲تا15 بمب شیمیایی حاوی گاز 
قرار  شیمایی  بمباران  مورد  اعصاب  و  خردل 
مقبره  حوالی  به  چندبمب  همچنین  گرفت، 
»حضرت داوود« و »بابایادگار« و یکی از بمب ها 
و حوالی چشمه  به چشمۀ آب »کانی شفا« 
از این آب  »غسالن« که مردم روستای زرده 

استفادۀ می  کنند اصابت کرد.
مردم مجروح شده از عامل شیمیایی بی خبر 
از آلوده شدن آب چشمه با چشمان و دهان 
شاید  که  کردند  استفاده  آب  این  از  سوخته 
همین مورد سبب گسترش تلفات شد. شدت 
تلفات به قدری زیاد بود که در مواردی همه 
اعضای یک خانواده کشته شدند که مزار آن ها 
در حیاط خانه است و سال هاست مردم روستا از 

این خانه نگهداری می کنند.
با توجه به سنگینی گازهای سمی که به راحتی 
به سمت محل های گودال هدایت می شود و 
ویژگی منطقه که محل بر خورد راکت ها که 
مکانی بسته و در حصار دره های عمیق قرار 
داشت، شرایط برای کشتار هرچه بیشتر غیر 

نظامیان فراهم شد.
 بر اساس آمار رسمی در این حمله ۲75 نفر از 
مردم که برای برگزاری جشن  مذهبی در محل 
بارگاه حضرت داوود و بارگاه حضرت بابایادگار 
گردآمده بودند، جان خود را از دست دادند و 

11۴6 نفر زخمی شدند.
جمعیت زرده در آن زمان 1700 نفر بوده است 
اما از آنجا که  در یک روز مذهبی مورد حمله 
از  یارسان  مردم  از  زیادی  شمار  گرفت  قرار 
مکان  این  به  زیارت  برای  اطراف  روستاهای 
مذهبی آمده بودند که بسیاری از آنان نیز در 

جریان این جنایت جنگی کشته شدند.
روستاهای،  زرده،  با  همزمان  روز،  همین  در 

»نساردیره سفلی« و »شاهمار دیره« از توابع 
توابع  از  شهرستان گیالن غرب، »شیخ صله« 
توابع  از  »دودان«  باباجانی،  ثالث  شهرستان 
توابع  از  باباجانی  روستای  و  پاوه  شهرستان 
شهرستان داالهو نیز بمباران شیمیایی شدند. 
براساس گفته ها مردم این روستا در آن دوران 
اطالعی از این نوع بمباران نداشتند و تنها از 
سوزش چشم و خفگی می نالیدند و دلیل آن 
را نمی  دانستند که عده ای برای رهایی یافتن 
از خفگی و سوزش چشم و پوست به چشمه 
نزدیک روستا پناه بردند ولی آلوده شدن آب 
چشمه سبب شد بسیاری دیگر در اطراف آن 

جان بسپارند.
شهر نودشه در شهرستان پاوه که در همسایگی 
حلبچه در کردستان عراق قرار دارد یکی دیگر 
بمباران  که  است  کرمانشاه  استان  مناطق  از 
در  آنچه که  براساس  است که  شیمیایی شده 
تاریخ دفاع مقدس آمده موفقیت رزمندگان اسالم 
در عملیات والفجر 10 رژیم صدام را مجبور به 

اعمال این بمباران وحشتناک کرده است.
شانزدهم مهرماه سالروز بمباران شهر سومار در 
مهرماه سال 1366 است که این بمباران ۸60 
شهید و مصدوم از مردم بی دفاع، نیروهای ارتشی 
و پزشکان بر جای گذاشت که هواپیماهای رژیم 
صدام مقرهای ارتش و دو اردوگاه جنگی شهر 
سومار را توسط بمب های شیمیایی بمباران کرد 
که بسیاری از مردم توسط گاز اعصاب و خردل 

مصدوم شدند. 
حیف است که همه داستان حلبچه در کردستان 
عراق را می دانند اما روستای شیمیایی زرده که 
در یک روز سیاه یک باره بیش از 30 درصد از 
ساکنان خود را  از دست می دهد و  بقیه نیز به 
آثار شیمیایی از جمله انواع سرطان های مری، 
ریه، معده، خون و پوست و نیز نابینایی دچار 

می شوند همچنان غریب است.
سال ها از بمباران زرده گذشته ولی این زخم 
کهنه همچنان قربانی می گیرد. مردم هنوز هم 
با بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی مانند 
بیماری های  و  تاول   ، ریه،معده،خون  سرطان 
پوستی و مشکالت بینایی دست و پنجه نرم 
می کنند. زنان زرده ای طعم تلخ سقط جنین 
بدتر  آن  از  و  می چشند  را  بارداری  دوران  در 
فرزندان معلول به دنیا می آورند. همچنین به 
دلیل ناراحتی های اعصاب آمار خودسوزی در 
این روستا باالست. همچنین مزارع و زمین های 
کشاورزی که ممر معیشت ساکنان بود آلوده 
شده وبخش زیادی از آن ازبین رفت.لذا درحین 
بمباران شمیایی عالوه برتلفات انسانی آسیب 
زیان باری بر طبیعت وکشتارپرندگان و سایر 
منطقه  بر  ضربه ای سخت  وحشی   حیوانات 

واردکرد.
با وقوع این حمله شیمایی بسیاری از درختان 

خشک و مزارع آلوده شده و از بین رفتند و با 
این حال بسیاری از مجروحان از داشتن بیمه 
کم  مردم  و  هستند  محروم  رایگان  درمان  و 
فشار  تحت  درمان  ادامه  برای  زرده  برخوردار 
شوربختانه  ولی  هستند  اقتصادی  سنگین 
بسیاری از آن ها دارای پرونده پزشکی نیستند 
و کمکی دریافت نمی کنند و بارها به این وضع 
اعتراض کرده اند. شاید تشکیل پرونده پزشکی، 
این  درمان  برای  رایگان  امکانات  و  جانبازی 
شهروندان تنها راهی است که اندک مرحمی بر 

این زخم کهنه و ناسور باشد.
اما در ادامه خاطرات یک فرمانده نظامی بنام 
را  جنایت  این  خصوص  در  خدامرادی  علی 

می خوانیم:
مورد  در  خود  دلخراش  خاطرات  در  وی 
قتل عام مردم مظلوم روستای زرده و زائران 

بابایادگارحسین، چنین بیان می کند:
 در مورخه۲7تیرماه سال1367 قطعنامه 5۹۸ 
دولت  ازسوی  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شد، اما عراق 
بدون توجه به خواست بین الملل و پذیرش 
یک حمله  در  ایران  دولت  از سوی  قطعنامه 
مرزهای  ارضی  تمامیت  به  مجدد  سراسری 
کشور عزیزمان ایران تعرض و عملیات نظامی 
یک  میان  این  در  که  کرد  گسترده ای شروع 
حادثه بسیار تلخ، دلخراش، تاریخی و فراموش 
نشدنی رخ داد که دل هر انسان آزاده ای را به 
درد می آورد. یعنی بمباران شیمایی روستای 
زرده ازتوابع شهرستان داالهو که طی آن بیش 
از ۲70 نفر بی گناه درهمان روز بطور مظلومانه 
به شهادت رسیدند و بیش از ۸30 نفر مجروح 
یارسانی  سادات  از  خانواده  یک  در  و  شدند 
روستای مذکور پدربا 6 پسردر دم جان باختند. 
این حادثه تلخ را به هیچ وجه فراموش نخواهم 
کرد. شنیدن کی بود مانند دیدن. چه جنایتی 
در آن محل انجام گرفت که حقیر فرمانده یکی 
از واحدهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
حوالی غرب داالهو در حال پدافند جهت مقابله 
علیه پیشروی ارتش عراق بودم که این جنایت 
جنگی را برعلیه مردم آن دیار  مشاهده کردم 
که چه قتل عام بی رحمانه ای برعلیه یک جماعت 
بی دفاع و غیرنظامی انجام گرفت. با توجه به 
سنگینی گازهای سمی و چگونگی کاربرد آن به 
این روال است که خاصیت سنگین بودن گازهای 
شمیایی این مواد به راحتی به سمت محل های 
گودال هدایت می شود متاسفانه این شرایط 
محیطی باعث تلفات زیادی شده بود. البته تعداد 
شهدا و مجروحین بیشتر از این رقم می باشد که 
اعالم شده چون به دالیل متعدد ازجمله حضور 
زائران مقبره بابایادگار درروز تعطیلی عید قربان، 
فصل مناسب جهت حضور مردم درطبیعت بود 
که اینگونه موارد باعت حضور افراد بومی و غیر 
بومی دراین مکان مقدس شده بود که زمینه 
افزایش تلفات را باال برد. تعداد قابل توجهی 
ازشهدا و مجروحین خارج از استان کرمانشاه و 
غیر بومی بودند. لذا به سبب شرایط جغرافیایی 
و قرارگرفتن بارگاه بابایادگار در آن مکان زیارتی 
که محل مهمی برای زیارت مردم یارسان به 
شمار می رود. اینگونه موارد باعث تلفات انسانی 

چندبرابرشده بود. 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 43  8 صفحه

به مناسبت روز جهانی منع سالح های شیمیایی

زخم ناسوربان  زرده

نخستین نشست از سلسله برنامه »شب های فرهنگ و هنر ایران« با عنوان »پهلوانان اساطیری در ایران و اوستیا« به 
همراه رونمایی از ترجمه فارسی کتاب »نارت نامه« به همت موسسه نگارستان اندیشه و رایزنی فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران در فدراسیون روسیه در کتابخانه ادبیات خارجی مسکو برگزار شد.
این برنامه به علت شرایط کرونایی با دعوت از تعداد محدودی از عالقه مندان به فرهنگ و هنر ایرانی و سخنرانی 
مجازی مقامات و اساتید دانشگاه از ایران و اوستیا با مشارکت دولت جمهوری اوستیای شمالی، دانشگاه دولتی این 
جمهوری و دانشگاه عالمه طباطبائی برپا و به صورت آنالین از شبکه های اجتماعی مختلف مانند کانال یوتیوب 
کتابخانه ادبیات خارجی مسکو پخش شد. در ابتدای برنامه سرپرست کتابخانه دولتی ادبیات خارجی مسکو و میزبان 
این برنامه با اشاره به تاریخ، فرهنگ و هنر غنی دو ملت اظهار امیدواری کرد ترجمه »نارت نامه« به تعامل میان 
فرهنگ ها و درک دو کشور از هم کمک کند.  کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی در فدراسیون روسیه نیز به 
تفاهمنامه چند سال پیش میان دانشگاه اوستیای شمالی و دانشگاه عالمه طباطبایی اشاره کرد »نارت نامه« مصداقی 

از نزدیکی فرهنگ ایران و روسیه دانست.

رونمایی از ترجمه فارسی 
وز دژ گلخندان چگونه است؟»نارت نامه« در مسکو حال  و ر

درحالی که بنظر می رسد ساخت وسازهایی در ضلع جنوبی، عرصه 
و حریم بصری دژ گلخندان بومهن رخ داده است، معاون اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران با رد این موضوع می گوید: از آنجایی که 
این ساخت وسازها دستکم 30 متر با نوک دژ که روی تپه قرار گرفته 
فاصله دارد در عرصه و حریم این اثر ثبت ملی مربوط به دوران ساسانی 
قرار نمی گیرد. او همچنین در گفتگو با خبرنگار وطن یولی اعالم کرد: 
عرصه و حریم این دژ هنوز مصوب نشده است و نیازمند طرح کاوش 
در قالب گمانه زنی برای تعین عرصه و حریم مشخص این بنای ثبتی 
است. اما پرسش اینجاست تاریخچه این دژ چیست و چه ارزشی دارد.

وطن یولی. اگر بخواهیم قدمتی برای شهر و استان تهران و بیشتر آثار 
تاریخی آن درنظر بگیریم بدون شک این موضوع را به دوران قاجار 
نسبت می دهیم. یعنی زمانی که این شهر توسط آقامحمدخان قاجار 
به پایتختی انتخاب و توسعه پیدا  کرد بناها و امارت های زیادی در 
آن ساخته شد که  بسیاری از آنها همچنان وجود دارند از آن بعنوان 
آثار تاریخی این شهر و استان نامبرده می شود. با این وجود شاید برای 
بسیاری جالب باشد که تهران از سده ها پیش از حضور قاجارها از 
مراکز قابل توجه پادشاهان سلسله های گوناگون بوده که آثاری نیز از 

خود به جا گذاشتند. 
در ۴  بومهن  دهتر  هفت  قلعه  یا  گلخندان  دژ  آثار  این  جمله  از 
کیلومتری استان تهران در روستایی به همین نام از توابع شهرستان 
بومهمن است که در تاریخ 5 اذر سال 137۹ به شماره ۲۸۸۸ در 

لیست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
این دژ تاریخی روی تپه ای نسبتا کوتاهی ساخته شده است که از 
سمت شمال حدود ۲0 متر و از سمت جنوب و شرق حدود 50 متر 
با کف رودخانه بومهن فاصله دارد. همچنین استفاده از مصالحی چون، 
گچ، ساروج به همراه قلوه سنگ باعث استحکام بنا و تبدیل آن به یک 

قلعه تظامی صعب العبور شده است.
نبرد شاه اسماعیل صفوی و امیر کیا چالوی

هرچند طبق کاوش های باستان شناسی اخیر قدمت این قلعه را به 
دوران ساسانی نسبت داده شده است اما بنظر می رسد نخستین بار 
در کتاب »تاریخ گیالن و دیلمستان« اثر سید ظهیرالدین مرعشی 
در سده ۹ ه.ق به آن اشاره شده که داستان پناه بردن ملک کاوس از 
حکام محلی دوران تیموری از دست حکومت محلی به این قلعه را 

روایت می کند.
همچنین در کتاب »حبیب السیر« نوشته غیاثالدین محمد خواند میر 
به هجوم شاه اسماعیل صفوی به این  قلعه برای سرکوب امیرحسین 
کیای چالوی از حکام مازنداران اشاره و ذکر کرده: پس از این تسخیر 
شاه اسماعیل بخش های زیادی از این دژ را تخریب و تمام ساکنان ان 
را از تیغ گذراند پس از آن دیگر قلعه گلخندان هیچگاه اهمیت پیشین 

خود را به دست نیاورد.
کاوش های باستان شناسی

هرچند تعین حریم این قلعه در سال 1353 توسط حسن قراخانی از 
کارشناسان اداره کل باستان شناسی وقت انجام شد، اما در سال 13۸5 
بود که برای اولین بار با اختصاص 50 میلیون تومان اعتبار این قلعه 
مورد کاوش و مرمت و استحکام بخشی حین کاوش قرار گرفت. طبق 

همین کاوش ها و آثار بدست آمده بنظر می رسد قدمت این قلعه به 
اواخر دوران ساسانی و ابتدای دوران اسالمی برسد 

همچنین از ساختار معماری این قلعه که شامل شاه نشین، عامه نشین 
انبار علوفه، اصطبل، چندین تاالر و احد مسکونی است بنظر می رسد 
این قلعه یکی از دژهای مهم زمان خود بوده است و از اهیمت ویژه ای 
برخوردار بوده است احتماال تا زمان حمله شاه اسماعیل افرادی در آن 
سکونت داشتند. همچنین گمان می رود وسعت این دژ بیشتر از آنچه 
امروز به نظر می رسد باشد بخش هایی از ان در زیر جاده کناری که 
از آن می گذرد دفن باشد از این رو نیازمند کاو ش های بیشتری برای 

پی بردن به تاریخ و اسرار این قلعه هستیم.
ساخت و ساز در حریم بصری قلعه

با وجود اینکه این قلعه در سال 137۹ به ثبت ملی رسیده است از آثار 
تاریخی با ارزش ایران و تهران است اما مشاهدات خبرنگار وطن یولی 
حاکی از آن است که دست کم در حریم بصری این قلعه بخصوص در 
ظلع جنوبی آن ساخت وسازهایی در حال انجام است که باید پیگری 
و ساماندهی شود. ساخت وسازها شامل دیوار کشی یک باغ چسبیده 
به تپه ای که قلعه در آن قرار دارد و حریم بصری و ساخت یک منزل 

مسکونی در جایی که بنظر می رسد باید عرصه قلعه باشد است.
در همین رابطه با مرتضی ادیب زاده معاون اداره کل میراث فرهنگی 
تهران در گفتگو با خبرنگار وطن یولی گفت: ساخت وسازهای صورت 
گرفته در ظلع جنوبی قلعه مربوط به 5 الی 6 سال پیش است از 
این  است  پشته طبیعی ساخته شده  یک  روی  قلعه  که  آنجایی 
دیوارکشی ها دستکم حدود 30 متر با نوک قلعه فاصله دارد و در 

عرصه و حریم آن محسوب نمی شود.
او همچنین در رابطه با تعین عرصه و حریم این اثر تاریخی گفت: 
عرصه و حریم این قلعه هنوز به شکل مشخص مصوب تعین نشده 
است با این وجود ما به بخشداری، دهیاری و سایر مقامات محلی ابالغ 
کرده ایک تا زمانی که عرصه و حریم این قلعه به شکل دقیق تعین 
و تصویب نشده باشد باید برای هرگونه ساخت وساز از ما استعالم 
گرفته شود تا طبق ضوابط عمومی عرصه و حریم برای ساخت و ساز 
و پروژه های عمرانی برای آن تصمیم گرفته شود که خوشبختانه این 

همکاری در سال های گذشته وجود داشته است.
ادیب زاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی عرصه و حریم این 
قلعه به درستی تعین خواهد شد گفت: اینکار نیازمند اعتبار برای 
انجام پروژه کاوش در قالب طرح پیشنهادی عرصه و حریم به صورت 
گمانه زنی است تا عرصه و حریم اختصاصی این اثر ثبت ملی به 
طور کامل تعین و به مقامات محلی ابالغ شود. با این وجود طبق 
قوانین عمومی حریم که از سال ۹۸ ابالغ کردیم اجاره هیچگونه 
ساخت وسازی را نمی دهیم برای انجام هرگونه ساخت و ساز و پروژه 

عمرانی باید از اداره کل میراث فرهنگی تهران استعالم گرفته شود.
سخن پایانی

می کند  ادعا  تهران  استان  میراث فرهنگی  معاون  که  درحالی 
دیوارکشی ها و ساخت وسازها در عرصه و حریم این قلعه نیست که 
مشاهدات خبرنگار وطن یولی حاکی از آن است که دستکم یکی از 
این ساخت و سازها در حریم بصری قلعه است از آنجایی که طبق 
گزارش های کاوش های باستان شناسی بخش هایی از قلعه زیر جاده ای 
که از کنار ان می گذرد می توان دفن شده باشد احتمال اینکه عرصه 
این قلعه بیشتر باشد نیز وجود دارد. حال باید منتظر تعیین اعتبار 
برای کاوش های بیشتر تعین عرصه و حریم دقیق و مصوب قلعه 

گلخندان باشیم.

سودابه خسروانی

ماندانا خرم

وهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی  پیام تسلیت پژ
در پی درگذشت رحیم نیکبخت

پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی با صدور پیامی، درگذشت رحیم نیکبخت، از نویسندگان حوزه تاریخ انقالب و مرثیه پژوه را تسلیت 
گفت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:
انا هلل و انا الیه راجعون

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشت استاد گرامی رحیم نیکبخت، پژوهشگر اندیشمند با اخالق را به جامعه علمی کشور به خصوص مردم آذربایجان و مورخان انقالب 
اسالمی و فعاالن عرصه تاریخ شفاهی و نیز شاعران عاشورایی و شیعی تسلیت عرض می نماییم و برای آن مرحوم غفران الهی و برای خانواده 

محترم شان صبری جمیل خواهانیم.
خداوند او را با اولیای خود و خاندان نبوت و رسالت محشور فرماید.

 رحیم نیکبخت، نویسنده تاریخ انقالب، محقق تاریخ آذربایجان و مرثیه پژوه، دیروز )جمعه، 15 مرداد ماه(، پس از چند روز مبارزه با بیماری 
کرونا، چشم از جهان فرو بست. 

این نویسنده، متولد سال 1350 در روستای میرکوه علی میرزا از توابع شهرستان سراب بود که در پژوهش هایش، افزون بر حوادث انقالب اسالمی، 
به نقش پُر رنگ آذربایجان در تاریخ معاصر ایران هم توجهی ویژه داشت. 

از این  دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقاله ها و کتاب های بسیاری از جمله دوره سه جلدی 
»پژوهشنامه انقالب اسالمی«، دوره دوجلدی »مبدا نهضت نیمه خرداد«، »زندگانی و مبارزات شهید قاضی طباطبایی«، »جنبش دانشجویی 
تبریز به روایت اسناد و خاطرات«، »زندگانی و مبارزات شهید دکتر مفتح«، »مبارزات آیت اهلل سیدیونس اردبیلی به روایت اسناد و خاطرات«، 
»بازخوانی مشروطیت«، »نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران«، »پیدایش فرقۀ دموکرات به روایت اسناد و خاطرات«، »تحوالت منطقه اردبیل 
از مشروطه تا جنگ جهانی اول«، »فرقه دموکرات آذربایجان در سراب«، »تحوالت غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس«، »اسنادی از تحوالت 

سیاسی اجتماعی آذربایجان از شهریور 13۲0 تا 133۲«، »بازخوانی جنگ های روسیه علیه ایران« و ... به یادگار مانده است. 

Iranshahr
ایرانشهر



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 43  8 صفحه

چاپ: صمیم 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.comزیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی:
داور دشتبانی

مدیر هنری:
مهدی قربانی تبار

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

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

مرثیه ایی برای 
 فهیم دشتی
سرودۀ نجیب بارور

 وقتی که آسمان خراسان سیاه شد
 دیدم که تک ستاره  امید روشن است

 دیدم که از چراغ تو در شام تیر گی
 نوری بلند بود

 دیدم که چشم های پُر از انتظار تو
 در جست وجوی چشمک شمع ستاره هاست

 تا بانگ روشنی بدمد در گلوی ما
 ای سنگر مبارزه ی تیر در کمان

 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 برخاستی که ریشه ی سرو بلند را
 معنی دهد قیام تو این بار نیز هم

 برخاستی که رهرو آزادگِی ما
 در تیره راه های زمان گام نشکند

 تا تو صدای خسته ی یک سرزمین شوی
 تا تو دوباره مهد پیام آوران صلح

 تا تو دوباره مظهر فریادهای نه
 تا تو سرود فتح پیام آوران شوی

 تا تو محیط رویشی از راست قامتان

 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان
 من با کدام واژه، کدامین صدا ترا
 در شعرهای خویش به فریاد آورم
 شهنامه ها به قد بلندت نمی رسند

 حماسه ها به پیش تو زانو شکسته اند
 ای برتر از خیال من و شعر خسته ام

 من با کدام قصه روایت کنم ترا
 تا شمه یی شجاعت مردان راستین
 تا گوشه یی شهامت کوه های با وقار

 تا ذره یی حکایت منصوری ات شود
 داری درون سینه ی تاریخ داستان
 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان
 تنها، ولی به قله ی پامیر مانده ای
 تا هندوکش بلند بماند، بلندتر

 بابا به چشم های تو امید بسته است
 تا چشمک ستاره این آسمان شوی

 ای وارث روایت بومسلم دگر
 در شعله های کوره ی آهنگران تویی

 باری دگر به صورت ضحاک ماردوش
 از مشت های کاوه ی امروز ما بگو

 تا با طلوع صبح تو نوری شود عیان
 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 در گردن بلند بپیچان طناب دار
 تا مرگ مان پیامد یک زندگی شود

 شوق انالحق آمده از مغز استخوان
 ای کربالی مانده جلوی یزیدیان

 پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

 جغرافیای کوچک و اما بزرگ من
 امروز با روایت تو ملتی ست جمع

 فریادهای خسته ی تاریخ را بخوان
 امید تازه یی بدمان در فضای یاس

 شریان خون به غیرت  یک نسل تازه شو
 تا سرکشی روایت فردای ما شود

 آینده یی به مملکت بی ثبات شو
 ما را ببر به فلسفه ی روح، ای تو جان

پنجشیر قهرمان، پنجشیر قهرمان

مراسم رونمایی از ترجمه عربی، فرانسه و ترکی 
استانبولی کتاب »هیاهو بر سر هیچ« )مبالغه 
مستعار؛ بررسی مدارک مورد استناد شیوخ 
بزرگ،  تنب  بر جزایر تنب کوچک،  ادعا  در 
بحث  با  موحد  محمدعلی  نوشته  ابوموسی( 
درباره نقش او در آشکارسازی حقیقت در برابر 

تغییر نام خلیج فارس برگزار شد.
محمدعلی موحد در پیامی ویدیویی به این 
مراسم که در روز دوشنبه )۲1 تیرماه 1۴00( 
گفت:  شد،  برگزار  ادبیات  و  کتاب  خانه  در 
مراسم  شاهد  این که  از  خوش وقتم  »بسیار 
رونمایی از کتاب خود به سه زبان از بزرگ ترین  
زبان های عالم هستم. بر خود واجب می دانم 
که از همه بزرگان و سروران و دست اندرکاران 
این مراسم و سخنرانان محترم به ویژه دوستان 
دانشمندم، جناب پروفسور ییلدریم و جناب 
آقای دکتر ابراهیمی ترکمان سپاسگزاری کنم.

من این کتاب را سال ها پیش نوشتم، در همان ایام 
که کتاب ولید حمدی تازه به چاپ رسیده بود و من 
بر آن شدم که مقاله ای در معرفی و نقد آن بنویسم 
اما قلم که روی کاغذ گذاشتم از اختیار من خارج 
شد و به حکم الکالم یجر الکالم مقاله  کوتاهی که در 
نظر داشتم، به تفصیل و اطناب گرایید. آن چه مهم 
است و در دیباچه کتاب به آن تاکید کردم و امروز 
هم می خواهم بر آن تاکید کنم، این است که »هیاهو 
بر سر هیچ« را برای اسم کتاب مناسب تر یافتم.« در 
این مراسم همچنین ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اشاره به اولین 
آیه و سوره نازل شده بر پیامبر اکرم)ص( اظهار کرد: 
اولین آیه مبارکی که به پیامبر اکرم)ص( نازل شد، 
»اْقَرأْ« بود، اما در زبان عربی ضرب المثلی وجود دارد 
که فالسفه عرب می گویند: »امت اْقَرأْ اهل مطالعه 

نیستند و کتاب نمی خوانند«.
ولید  کتاب  ضرب المثل،  این  بارز  نمونه  افزود:  او 
حمدی اعظمی، نویسنده عراقی است که محمدعلی 
موحد در قول این کتاب، »هیاهو بر هیچ« را پدید 
آورد. حمدی اعظمی یک شخصیت عراقی و استاد 
علوم سیاسی دانشگاه است که کتاب های متعددی 
دارد. ابراهیمی ترکمان سپس به بررسی مدارک مورد 
استناد حمدی اعظمی در ادعا بر جزایر تنب کوچک، 
موحد  محمدعلی  توسط  ابوموسی  و  بزرگ  تنب 
اشاره و تصریح کرد: موحد درباره اثری که حمدیه 

مغوالن پس از حمالت ویرانگرانه ی خود به ایران 
و عراق در سده ی هفتم هجری قمری و فروکش 
کردن جنگ ها و تاراج ها، دریافتند که نگه داری 
امپراتوری  بر  آنان  فرمانروایی  تداوم  و  قلمرو 
نوگشوده شان نیازمند برپایی نهادهای پایدار دولتی 
خواجه  میان  این  در  است.  مذهبی  و  علمی  و 
نصیرالدین طوسی، دانشمند بزرگ ایرانی )5۹7 - 
67۲ ه  ق(، از موقعیت پیش آمده برای گسترش 
علوم و فنون و گردآوری دانشمندان زمان خود بهره 
گرفت و بنا بر فرمانی که هوالگو در 657 ه  ق صادر 
کرد، پس از پنج سال طراحی و کار و تدارکات 
و ساخت وساز، رصدخانه ای را در مراغه بنیان نهاد 
)661 ه  ق(؛ شهری که پیشینه و امکانات علمی و 
فرهنگی و حتا عمرانی بسیار و شهرتی بسزا داشت 
و احتماالً به همین دلیل بهترین مکان برای احداث 

آموزشی  و  علمی  مرکز  این 
نصیرالدین  خواجه  بود.  بزرگ 
از  گروهی  که  ـ  همکارانش  و 
و  ایران  برگزیده ی  دانشمندان 
فنون  و  علوم  در  اسالم  جهان 
گوناگون بودند، مانند فخرالدین 
اخالطی،  فخرالدین  مراغی، 
مؤیدالدین  دبیران،  نجم الدین 
و  شیرازی  قطب الدین  ُعرضی، 
ُمحی الدین مغربیـ  رصدخانه ی 
مراغه را در کمال آراستگی و طی 
چند سال برپا ساختند و آن را 
ابزارهای  و  دستگاه ها  به  مجهز 
نجومی متعددی کردند. بیشتر 
هزینه های کالن این کار بزرگ 
از  آن،  فعالیت  دوران  طی  در 
تأمین  اوقاف  از  حاصل  منابع 

شده بود. 
خواجه  نصیرالدین طوسی در تاریخ نجوم ایران و 
جهان اسالم مقامی واال دارد؛ زیرا نقشی مهم در 
تأسیس رصدخانه ی مراغه داشت و سال ها رئیس 
از  که  بود  عالی قدری  دانشمنداِن  سرآمد  و  آن 
جهان اسالم و حتا بیرون از آن، در آنجا گرد آمده 
بودند. خواجه نصیرالدین طوسی پیش از تأسیس 
رصدخانه ی مراغه سابقه و تجربه ای در فعالیت های 
نجومی به ویژه در دستگاه اسماعیلیان داشت، اما 
شهرت جهان گیر او در زمینه ی نجوم، به تأسیس 
رصدخانۀ مراغه بازمی گردد؛ زیرا این مرکز بدون 
شک مهم ترین رصدخانۀ جهان اسالم بوده است. 

از رساله ای که مؤیدالدین ُعرضی، مهندس ارشد 
مکانیکی  ابزارهای  درباره ی  مراغه،  رصدخانه ی 
اطالعات  رصدخانه  این  تجهیزات  از  نوشته،  آن 
درباره ی  اما  می آید؛  دست  به  کاملی  کمابیش 
ساختمان های رصدخانه دانسته های ما بسیار اندک 
است. از اشارات منابع موجود فقط این برمی آید که 
رصدخانه ی مراغه سازه هایی مجلل و گنبدی بلند 
داشته است که نور آفتاب از زمان طلوع تا غروب از 
سوراخی که در رأس آن تعبیه شده بود، به داخل 
بنا می تابید و بر صفحه ای منحنی و مدّرج می افتاد 
و بدین شیوه مسیر حرکت خورشید از لحاظ درجه 
و دقیقه معلوم و محاسبه ی زاویه ی ارتفاع آفتاب در 

 بی شک دکتر محمد معین )1350-1۲۹7( استاد زبان فارسی و پدیدآورنده 
فرهنگ معین از فضالی بزرگ ایران معاصر است. او پس از پایان تحصیالت 
مقدماتی برای ادامه تحصیل در دارالفنون به تهران آمد و به تحصیل در دانشکده 
ادبیات پرداخت. در سال 1313 با نوشتن پایان نامه ای به زبان فرانسه در مورد 
شاعر فرانسوی »لوکنت دولیل« و در حالی که فقط 16 سال سن داشت 
در رشته ادبیات و فلسفه به اخذ مدرک کارشناسی نایل شد. در 131۴ به 
ریاست دانشسرای مقدماتی اهواز برگزیده شد. در سال 13۲1 با نوشتن رساله 
»مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات فارسی« به زبان فرانسه اولین کسی بود که در 
ایران به اخذ درجه دکترای ادبیات نایل می آمد. از چند دانشگاه خارجی درجه 
دکترای افتخاری داشت و عضو فرهنگستان ایران شد که ریاستش با ذکاءالملک 
فروغی بود. ریاست کمیسیون ادبیات سمینار جهانی تاریخ و فرهنگ ایران را 
برعهده داشت. در سمینار بین المللی )سومر( دانشگاه هاروارد و کمیته مجموعه 
کتیبه های ایران و کمیته تالیف فرهنگ پهلوی و انجمن خاورشناسان پاریس و 

انجمن فلسفی عضویت داشت.
آشنایی و عالقه معین با فرهنگ لغت نامه نویسی، اگرچه از دوران نوجوانی 
شکل گرفته بود، اما دیدار با سرپرست گروه باستان شناسی از کشور فرانسه، 
این عالقه را به عمل تبدیل کرد. دکتر معین، نخست به تصحیح لغت نامه برهان 
قاطع پرداخت و عالوه بر تحقیق در آن، اقدام به حاشیه نویسی و تکمیل آن 
کرد و این کتاب را در پنج جلد عرضه کرد. دومین گام مهم او تهیه فرهنگ 
فارسی بود. بیش از یک میلیون فیش مطالعه در کتابخانه های دنیا، بررسی 
دقیق فرهنگ های معتبر جهانی و حاصل تالش بیست ساله معین و همکاری 
چهارصد نفر از دانشجویانش باعث شد تا فرهنگ فارسی معین در شش جلد 
منتشر شود که از منابع معتبر واژگان زبان فارسی است. از دیگر فعالیت های 
مهم او همکاری با عالمه علی اکبر دهخدا، ادیب، لغت شناس، سیاستمدار و شاعر 
ایرانی بود. تاسیس »سازمان لغت نامه« در منزل دهخدا و دعوت از استادان و 

رونمایی از ترجمۀ کتاب محمدعلی موحد دربارۀ »خلیج فارس« رصدخانه ی مراغهرصدخانه ی مراغه
تجلی گاه تجلی گاه دانش و تمدندانش و تمدن ایرانی ایرانی

محمد معین و زبان فارسی

هیاهو بر سر هیچ

فصل های مختلف و تعیین اوقات و فصول ممکن 
می شد.

ظاهراً کتابخانه ی بزرگی نیز در داخل مجموعه ی 
رصدخانه وجود داشته است. روایت شده است که 
چهارصد هزار جلد کتاب گردآوری شده از ایران و 
عراق در آن نگه داری می شده است. بر این اساس، 
به نظر می رسد که رصدخانه ی مراغه به راستی 
همچون دانشگاه یا مؤسسه ی علمی بزرگی بوده 
است که دانشمندان و دانشجویان آن روزگار از هر 
سو به آنجا روی آورده، مشغول آموختن و آموزاندن 
بودند و این مرکز به صورت بیت  الحکمه ای برای 
بود.  درآمده  عقلی  و  نظری  علوم  به  پرداختن 
یقیناً در رصدخانه های پیشین، دانشمندان ارشد 
به شاگردان و دانشجویان خود علم نجوم را عماًل 
می آموخته اند؛ اما ظاهراً فعالیت تدریسی و آموزشی 
به  و  بوده  این ها  از  بیش  مراغه  رصدخانه ی  در 
تدریس علوم نظری و ریاضیاتـ  که پایه و اساس 

نجوم استـ  توجه خاصی می شده است.
جهان  رصدخانه ی  نخستین  مراغه  رصدخانه ی 
درآمد  از  که  است  اسالم 
این  و  می شد  اداره  موقوفات 
موضوع اهمیتی بسیار داشت؛ 
در  که  بود  طریق  این  از  زیرا 
جهان اسالم مؤسسات خیریه 
و  مدرسه  مانند  اجتماعی  و 
بیمارستان می توانستند سال ها 
و برکنار از تالطمات سیاسی به 
کار خود ادامه دهند. چنان که 
تصریح  موجود  منابع  در 
تمام  یک دهم  است،  شده 
موقوفات امپراتوری ایلخانی به 
اختصاص  مراغه  رصدخانه ی 
از  غیر  به  این  بود؛  شده  داده 
وجوهی بود که هوالگو گاه به گاه 
به مجموعه ی رصدخانه ی مراغه 
از  بعد  ازآنجاکه  می پرداخت. 
نصیرالدین،  خواجه  درگذشت 
رئیس  به ترتیب  او  پسر  سه 
رصدخانه ی مراغه شدند، به نظر می رسد که ریاست 
این رصدخانه تاحدودی جنبه ی تولیت موقوفه ی 
رصدخانه را داشته و به این دلیل به آسانی از پدر 
به فرزندانش انتقال یافته است. به هرحال تردیدی 
مالی وضع  نظر  از  مراغه  نیست که رصدخانه ی 
مساعدی داشته و در قیاس با دیگر رصدخانه های 
ایران و جهان اسالم، مدت بیشتری فعال و دایر 

بوده است.
تدوین زیج ایلخانی که به دلیل فراهم نبودن فرصت 
در  نجومی  بررسی های  و  مشاهدات  برای  کافی 
رصدخانه ی مراغه بیشتر مبتنی بر گزارش زیج های 
به  ق(  ه    6۸0-663( اباقا  زمان  در  بود،  پیشین 
انجام رسید و خواجه نصیرالدین آن را تقدیم این 
فرمانروای ایلخانی کرد. بر اساس مندرجات زیج، 
امکان آگاهی از احکام نجومی و ترتیب ساعات و 

فصول و نیز اوقات سعد و نحس، ممکن می شد.
خواجه نصیرالدین در 67۲ ق از مراغه به بغداد رفت 
و در همان جا چشم از جهان فروبست. رصدخانه ی 
آن در مدت  بنیان گذار  از درگذشت  مراغه پس 
سلطنت هفت فرمانروای ایلخانی دیگر هم دوام 
داشت. در منابع تاریخی آمده است که ایلخانانی 
همچون غازان )6۹۴-703 ه  ق( و الجایتو )703-

716 ه  ق( بارها از رصدخانه دیدار کرده، به هیئت 

دانش پژوهان برای همکاری، باعث شد تا معین نیز به این مجموعه معرفی شود 
و با تشویق اساتید برجسته، این همکاری آغاز شد. عملکرد او در ارایه کتاب 
برهان قاطع، دهخدا را مطمئن کرد که فردی مناسب و مستعد برای مجموعه 

خود یافته است.
توانایی معین، آنچنان دهخدا را شیفته کرد که با آغاز بیماری اش، نظارت و 
بررسی مجلدات بعدی لغت نامه را برعهده او گذاشت و در نوشته ای به ورثه، 
وصیت کرد که تمامی فیش های چاپ نشده لغت نامه را به »عزیزترین دوست« 
او یعنی دکتر معین بدهند. معین حدود ده سال با دهخدا و همین مدت 
پس از او با »سازمان لغت نامه« همکاری موثری داشت. همچنین طبق وصیت 
نیما یوشیج، بررسی آثار او را برعهده گرفت. دکتر معین که سرآمد فضالی 
ایران معاصر بود به زبان های فرانسه، انگلیسی، عربی و آلمانی تسلط کامل 
داشت و زبان های پهلوی، اوستایی و فارسی باستان و بعضی لهجه های محلی را 
خوب می دانست. به واسطه پژوهش ها و تحقیقاتش، موفق به کسب مدال ها و 
نشان هایی شده بود که برای ارج نهادن و قدردانی از ارزش او به او اعطا می شد. 
مدال هایی چون جایزه عالی آکادمی ادبیات فرانسه، نشان درجه دوم سپاس در 
سال 13۲7، نشان هنر و ادبیات دولت فرانسه، نشان آکادمیک از رییس جمهور 
فرانسه، نشان لژیون دونور، نشان درجه دوم علمی در سال های 1316 و 13۲1 
و... به عنوان تقدیر از جایگاه علمی و ادبی به معین اهدا شد. معین با تسلط 
علمی خود در کنفرانس های متعددی شرکت داشت. معین که حدود ۲3 جلد 
کتاب تالیف کرد در آذر 13۴5 دچار سکته مغزی شد و حدود پنج سال در 
حال اغما به سر برد. معالجات در ایران و خارج نیز به نتیجه ای نرسید و سرانجام 
در 13 تیر ماه 1350 آرامشی ابدی یافت و در آستانه اشرفیه گیالن به خاک 
سپرده شد. ایرج افشار در خاطرات سفرش به ژاپن در وصف معین چنین 
می نویسد: »زندگی معین سراسر با سختی و سخت کوشی گذشت و عبرت آموز 
بود. دوران جوانی اش بی یاور بود. در فراگرفتن دانش رنج برخود هموار کرد. 
چون بالیده شد و به فنون ادب آراسته آمد در دانشگاه تهران میدان خدمت بر 
او گشاده بود. به ذوق و شوقی که در نهادش بود راه هایی جدید به جانب تحقیق 
پویید. نخستین ایرانی بود که توانست درجه دکترای ادبیات فارسی بگیرد و از 
همراهان خود پیش افتد. پس از آن دست از کار نکشید. چه دلیرتر شده بود و 

در کار خود پویاتر و استوارتر.«

علمی و کارکنان آن عنایت داشته اند. ازاین رو عده ی 
دانشمندانی که بعد از درگذشت خواجه نصیرالدین در 
رصدخانه مشغول کار بودند، شاید کمتر از زمان خود 

او نبوده است.
اگرچه مجموعه ی رصدخانه ی مراغه در اواخر روزگار 
ایلخانی به دلیل ضعف دولت مرکزی و تأمین نشدن 
و  متروک  و  رها  نگهبانی،  و  نگهداری  هزینه های 
این  خاطره ی  و  یاد  شد،  غارت  و  ویران  به تدریج 
مرکز بزرگ و بی نظیر علمی همچنان در اذهان عوام 
و خواص باقی بود. با وجود از میان رفتن سازه های 
رصدخانه ی مراغه و غارت شدن مصالح و ابزارهای 
مکانیکی آن، مردم محلی تپه ای واقع در غرب شهر 
مراغه را که مجموعه ی مذکور سابقاً در آنجا بنا شده 

بود، می شناختند و آن را »تپه ی رصد« می خواندند.
حتا چندین سده پس از ویرانی رصدخانه ی مراغه، 
پادشاهانی همچون شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی 
خواهان بازسازی مجموعه ی رصدخانه ی مراغه بودند 
تا از این طریق هم آوازه و افتخاری کسب کنند و هم 
از دستاوردهای علمی چنین مرکزی بهره مند شوند. 
اما ظاهراً شدت ویرانی ها، نبود دانشمندان و مهندسان 
خبره در این رشته و نیاز به بودجه ای کالن، مانع 

عملی شدن چنین طرح هایی شد.
در دوران قاجار نیز گردشگرانی همچون هوتوم شیندلر 
اعتضاد  همچون  دولتی  شخصیتی هایی  و  آلمانی 
السلطنه تپه ی رصدخانه را دیده، نقشه ای از آن تهیه 
کرده بودند. این موضوع نشان می دهد که رصدخانه ی 
مراغه با وجود ویران شدن، در میان ایرانیان و حتا 
غیرایرانیان جذابیت و اهمیتی پایسته و پیوسته داشته 

است.
در دهه ی 1350 خورشیدی هیئتی باستان شناختی 
به سرپرستی شادروان دکتر پرویز ورجاوند در همان 
تپه ی معروف به »رصد« مراغه اقدام به کاوش هایی 
کرد. این تپه به طول 510 و عرض متوسط ۲17 و 
به ارتفاع 110 متر در غرب شهر مراغه واقع است. 
جهت طول تپه در امتداد شمالیـ  جنوبی قرار دارد. 
بنا به گزارش های دکتر ورجاوند، در سطح تپه ی 
رصدخانه در مجموع، هفده واحد معماری شناسایی 
ویرانی  از  پس  دوران  به  آن ها  از  یکی  که  شده 
رصدخانه مربوط است و بقیه واحدهایی هستند 
که در کنار هم مجموعه ی علمی رصدخانه ی مراغه 
را تشکیل می داده اند. به نوشته ی دکتر ورجاوند این 
اول  گروه  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  واحدها 
آن هایی که به طور مستقیم به تحقیقات نجومی 
به  بودند و گروه دوم آن هایی که وابسته  مربوط 
داشتند،  ویژه  کاربردهایی  و  بودند  علمی  مرکز 
مانند کتابخانه، کارگاه ریخته گری و ابزارسازی و... 
. مجموعه واحدهای رصدخانه ی مراغه در نیمه ی 
جنوبی تپه بنا گردیده و دو قسمت تپه به وسیله ی 
 13۹ طول  و  متر  یک  تقریباً  عرض  به  دیواری 
متر از یکدیگر جدا شده  است. از میان واحدهای 
یکی  جز  که  را  واحد  هفت  می توان  کشف شده 
استقرار  محل  دارند،  گرد  نقشه ای  و  پی  همگی 
از  قضاوت  با  دانست.  سازه بنیاد  نجومی  ابزارهای 
روی پی های کشف شده ی این واحدها، بزرگ ترین 
واحد این مجموعه ظاهراً سازه ای گنبددار )به تعبیر 
ورجاوند: برج اصلی رصدخانه( بوده است که گویا 
ابزاری به نام »ُسدس فخری« در آن جای داشته 
به  آن  سکوی  از  کوچکی  بخش   فقط  که  است 
جای مانده و به دست آمده است. شادروان ورجاوند 
مهندس  ُعرضی،  مؤیدالدین  تصریحات  برخالف 
رصدخانه ی مراغه، و غیاث الدین جمشید، مهندس 
»ُربع  به اشتباه  را  ابزار  این  سمرقند،  رصدخانه ی 
جداری« انگاشته و خوانده است. به گمان او قطر 
داخلی برج دربرگیرنده ی این ابزار ۲۲ متر و ارتفاع 
آن ۲0 متر بوده است. در دهه ی هفتاد خورشیدی 
به منظور محافظت از این بنا و نیز نصب افالک نما، 
گنبدی فلزی بر فراز این محل گذاشته شد. سازه ی 
فلزی مذکور این تصور نادرست را به وجود آورده 
است که رصدخانه ی مراغه محدود به همین محل 
بوده است، حال آنکه رصدخانه ی مراغه متشکل 
از چندین ابزار بزرگ و ثابت  سازه بنیاد بوده است 
که فقط پی آن ها یافته شده؛ به عالوه ی ابزارهای 
کوچک تر و متحرک مکانیکی که چیزی از آن ها 

برجای نمانده است.
و  سطح  در  ورجاوند  دکتر  کاوش های  جریان  در 
به جز مقداری  تپه طی سه فصل حفاری،  دامنه ی 
کاشی و آجر و سفال، اشیای چشمگیری به دست 

نیامد و اثری از ابزارهای نجومی نیز یافته نشد.
بی تردید انجام یافتن کاوش های باستان شناسی جدید 
و گسترده تر در تپه ی رصد و تپه های هم جاور آن، ابعاد 
و جوانب ناشناخته ی رصدخانه ی مراغه را آشکار خواهد 
کرد و اهمیت استثنائی این مجموعه ی بزرگ علمی و 
جایگاه ویژه ی آن را در تاریخ علوم و تمدن ایرانی بیش 
از پیش نشان خواهد داد. مجموعه ی رصدخانه ی مراغه 
در سال 136۴ به شماره ی 1675 در فهرست آثار ملّی 
ایران به ثبت رسید و شایسته است که در فهرست 

میراث جهانی یونسکو نیز قرار بگیرد.

با عنوان »النزاع بین دولة االمارات و ایران حول جزر 
الوثائق  )أبوموسی و طنب الکبری و الصغری( فی 
است،  کرده  خلق  م.  سال 1۹۹3  در  البریطانیة« 
می گوید: وقتی این کتاب را مطالعه کردم، دریافتم که 
دخل و تصرف بسیاری در این اسناد شده که همان 
مصداق ضرب المثل عربی است. او در ادامه تاکید 
کرد: موحد در مقدمه کتاب »هیاهو بر سر هیچ« 
امانت داری در  به  نکته ای را ذکر کرده که مربوط 
اسناد موجود است. وی می گوید: ما می توانیم درباره 
اسناد تحقیق کنیم و نظر دهیم اما حق نداریم اسناد 
موجود را دخل و تصرف کنیم و آن ها را تغییر دهیم. 
انقالب فرهنگی همچنین  این عضو شورای عالی 
بیان کرد: در زمان مذاکرات نفتی، محمدعلی موحد 
مشاور هیات مذاکره کننده بود و در مسائل نفتی و 
در همان زمان، مطالعات بسیاری به ویژه در زمینه 
خلیج فارس داشت. این اقدام ارزشمند محمدعلی 
موحد مصداق بارز حمایت میهنی، وطنی و حق و 
حقوق یک ملت حق به جانب است. دولت هایی که 
به دنبال این هستند که نام خلیج فارس را تغییر 
دهند یا ادعایی بر سر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ 
و کوچک دارند، حقیقت را بهتر از دیگران می دانند 
اما تالش می کنند بر حقیقت ها چشم پوشی کنند. 
موحد سعی کرد با اسناد موجود بر همان اسنادی 
که حمدیه اعظمی انجام داده به جای این که وارد 

بحث های شعاری شود، حقیقت را آشکار کند. 
او در عین حال گفت: وجود عالمانی چون موحد و 

تالیف کتاب »هیاهو بر سر هیچ« مصداق بارز 
حمایت میهنی، وطنی و سد مستحکمی برای 
ادعاهای خالی از حقیقت است. ترکمان در 
پایان سخنان خود با اشاره به ترجمه عربی، 
فرانسه و ترکی استانبولی کتاب »هیاهو بر سر 
هیچ« محمدعلی موحد اظهار کرد: سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی با استناد بر همین 
اسناد که در آرشیو همه کشورها موجود است، 
نشان داد از نظر علمی، ادعاهای دیگران عاری 
از حقیقت است. این جزایر متعلق به جمهوری 
اسالمی ایران است و نام خلیج فارس همیشه 
باقی می ماند. عباس خامه یار، رایزن فرهنگی 
ایران در لبنان نیز در این مراسم با بیان این که 
نباید نقش استعمارگران غربی در تحریف تاریخ 
مصادره  و  جعلی  نام گذاری های  به خصوص 
تابعیت نام خلیج فارس را نادیده بگیریم، گفت: 
بدترین روش و خیانت، تحریف تاریخ مسلم و 
اسناد تاریخی و سیاسی کردن آن است و این چیزی 
است که به وفور در تاریخ منطقه ما اتفاق افتاده است.

او ادامه داد: نقش استعمارگران غربی و به ویژه استعمار 
انگلیس را نباید در این رابطه نادیده گرفت. هر کجا 
که پای گذاریم، جای پای انگلیسی ها را می بینیم. 
اختالفات مرزی بمب های موقتی هستند که میان 
اکثر کشورهای جهان، خلیج فارس، شبه قاره هند و 
همه جا دیده می شوند و جای جای آن پای استعمار و 
بریتانیاست. تحریف و نام گذاری های جعلی و مصادره 
تابعیت سه جزیره و نام خلیج فارس در این رابطه 
است. نقش رسانه های بریتانیا به زبان های عربی و 
فارسی و بخصوص بی بی سی )BBC( در این رابطه 
قابل توجه است. خامه یار هدف اصلی این اقدامات 
را »استثمار، استعمار و اشغالگری« دانست و گفت: 
کتاب »جزایر سه گانه« تالیف ولید حمدی االعظمی، 
استاد علوم سیاسی مبنی بر اسناد محرمانه و سری 
وزارت خارجه بریتانیا است. ۲00 صفحه مقدمه و 
شش فصل و چند پیوست. کتاب این نویسنده عراقی 

خیلی سطحی و دارای سیاست زدگی است.
رایزن فرهنگی ایران در لبنان در پایان سخنان خود 
یادآور شد: کتاب مذکور نیاز به پاسخ داشت و این 
را جناب دکتر موحد به زیبایی و علمی انجام داد. 
در کتاب »جزایر سه گانه« متاسفانه سیاست زدگی 
و روزمرگی موج می زند و تکرار حرف های تبلیغاتی 

ایران هراسی رسانه های وابسته غربی است.

برین گونه سازیم آئین و راه

محمود فاضلی

داریوش احمدی

اگرچه مجموعه ی 
رصدخانه ی مراغه 
در اواخر روزگار 
ایلخانی به دلیل 
ضعف دولت 

مرکزی و تأمین 
نشدن هزینه های 

نگهداری و نگهبانی، 
رها و متروک و 

به تدریج ویران و 
غارت شد، یاد و 

خاطره ی این مرکز 
بزرگ و بی نظیر 

علمی همچنان در 
اذهان عوام و خواص 

باقی بود. 
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