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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیهاین اثر آن است 

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استهرنوع استفاده آن هیچ ایرادی ندارد و

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را به حساب زیر واریز 

اعالم نمایید که مایل هستید این  (sherwin_vakili@کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 ۶۱۰۴ 33۷۸ ۹۴۴۹ ۸3۸3شماره کارت: 

 ۴۰۲۷۴۶۰3۴۹شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

و فایل صوتی و تصویری کالسها و این نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 دیباچه

 

شود و به در فضای شعر معاصر پارسی، جریانی غالب وجود دارد که از ابوالقاسم الهوتی آغاز می

شود. این جریان حدود یک قرن پیشینه دارد، و انبوهی ی امروز ختم میشاعران نوپرداز گریزان از وزن و قافیه

گذشته جریان غالب بر فضای ادبی  یها را پدید آورده و به ویژه در چند دههاز کتابها و نوشتارها و نشریه

گرا و اند که از نظر سیاسی چپروشنفکران ایرانی بوده است. این خوشه از منشها را شاعرانی پدید آورده

بهره از شکوه معموال کمونیست، از نظر سازمانی معموال عضو حزب توده، و از نظر زبان و بیان معموال بی

ه پیداست که در اینجا تنها سرِ آن دارم تا نمایی کلی از این مسیر را طرح اند. ناگفتزبان کالسیک پارسی بوده

 توان یافت. هایی که ذکر شد، استثناهایی نسبی هم می«معموال»کنم و برای تمام 

قالبی ایدئولوژیک بر نگارش تاریخ این جریان مسلط است، که بر اساس آن نیمایوشیج پدر شعر 

است. بر مبنای این قالب،  نظیر بودهسابقه، زاینده، ارزشمند و بیپارسی بینوست و نوآوریهای او در زبان 

ی شخصیتهای دیگرِ ی این جریان قبل از نیما به دست فراموشی سپرده شده، و از طرح پرسش دربارهپیشینه

 عضو این جریان و دستاوردهایشان غفلتی رخ نموده است.

ز ورود نیما به صحنه روایت کنیم، باید نخست بر ابوالقاسم ی این جریان را قبل ااگر بخواهیم پیشینه

الهوتی متمرکز شویم که از سویی از میان این کسان، بیشترین حجم نوشتارها از او باقی مانده، و از سوی 
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تر از دیگران اش به نسبت آساناش داوری دربارهدیگر به خاطر نقش سیاسی و اجتماعی نمایان و برجسته

 است. 

ی ی شخصیتهایی مانند الهوتی، دو سویه و و دو بستر از افراد، بر اساس دو ردهم داوری دربارههنگا 

سازگار پذیر و همتوانند جمعمتفاوت از شاخصها و معیارها باید مورد توجه قرار گیرد. معیارهایی که البته می

شود که در به نقشی مربوط می شان است وی تاریخ و اجتماعیی این شخصیتها، سویههم باشند. یک سویه

شود و معیارهایی شان مربوط میهای ادبیی دیگر، به آفریدهاند. سویهتاریخ معاصر ایران زمین ایفا کرده

 دهد. شناسانه و ادبی را در اولویت نخست قرار میزیبایی

ی دو امرِ ید دربارهای از ایشان است، بای هریک از این شخصیتها، که ابوالقاسم الهوتی نمونهدرباره

وابسته به هم، اما مجزا داوری کرد. یکی، نمود شخصِ مورد نظر در سطح اجتماعی است. پرسشهای محوری 

در این زمینه آن است که که فرد عضو چه سازمانهایی بوده، در چه نهادهایی چه نقشی ایفا کرده، چه موضع 

زده و چه خود قایل بوده و کدام نقاب را بر چهره می ای برایسیاسی، چه رویکرد اجتماعی، و چه نمایشنامه

کردارهایی را چرا و چگونه انجام داده است. داوری در این سطح، بر مبنای قدرتی که فرد در نهادها از آن 

برخوردار بوده و آن را ایجاد کرده، و تاثیری که بر افزایش یا کاهش قلبم خویش و دیگران گذاشته، سنجیده 

ی فرد نوعی داوری اخالقی است که در بستری تاریخی ی انگارهگیری دربارهاین مبنا، تصمیمشود. بر می

 کند.ها را وارسی میپذیرد و اثرهای بازمانده از فرد بر خودش و دیگریانجام می

شود. پرسشهای اصلی در این حوزه آن است که شخصِ ی فرهنگی مربوط میی دیگر، به الیهسویه

کرده و ای، چه پیام و مضمون و محتوایی را با چه کیفیتی تولید میچه سبکی، با چه رسانهمورد نظر در 

ساخته و واکنش مخاطبان بدان چگونه بوده است. معیارهای حاکم هایی را که آفریده چگونه پراکنده میمنش

شوند. این معیارها بوط میی داناییِ آن مربر سنجش معنا، به پیچیدگی محتوای پیام، یا درستیِ آن، و پشتوانه
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ای گره بخورند که کیفیت و سالمت و زیبایی یک اثر فرهنگی را مورد پرسش شناسانههای زیباییباید با سنجه

 کند.های مشابه ارزیابی میی فرآوردهدهد و آن را در شبکهقرار می

ی فرهنگیِ دومی با هم شناسانهناگفته پیداست که داوری اخالقیِ اجتماعی اولی و داوری زیبایی

ی مستقل شناختی ارتباط کنند، اما به هر صورت به دو حوزهارتباط دارند و یکدیگر را تشدید یا تضعیف می

دارند و ممکن است کسی در یکی ردپایی ارجمند از خود به جا گذارد و در دیگری موجودیتی نکوهیده 

در هر چهار « من»آید و معموال رشد و شکوفایی یداشته باشد. هرچند چنین وضعیتی بسیار به ندرت پیش م

 شود.وار ممکن میسطح فراز به شکلی هماهنگ و اندام

گر ای سلطهاند و بنیانگذاران شاخهمسلک او بودهبر این مبنا، ارزیابی ابوالقاسم الهوتی و کسانی که هم

پذیر و مستند استوار شود. از سیدگیهایی رشوند، باید بر اساس شواهد و دادهاز شعر معاصر ما محسوب می

ی عمر خود را در سرزمینهای ایرانیِ تسخیر شده به دوست روسها گذراند، و آنجا که الهوتی بخش عمده

ای به فعالیت مشغول بودند، شناخت تاریخ سرزمینهای ایرانیِ جدا دوستان و همکارانش هم در چنین زمینه

ای نظری برای فهم بحث کنونی ضرورت دارد. برای هموار عنوان زمینهشده از کشور ایران در قرن نوزدهم به 

ساختن این راه، در بخش نخست از این کتاب ابتدا به طور فشرده تاریخ سرزمینهای ایران شمالی )قفقاز و 

شتر آید را بیهایی که به کارِ ارزیابی نقش الهوتی و یارانش میکنم و به خصوص دادهآسیای میانه( را مرور می

دهم. بعد، به زندگی الهوتی و در نهایت به شعر او خواهم پرداخت و در مقام پیوستی مورد تاکید قرار می

 نیز اشاره خواهم کرد. -شمس کسمائی و تقی رفعت–کوتاه، به زندگی و آثار دو تن از دوستانش 
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 بخش نخست: اتریخ سرزمینِ باخته

 

 پیش درآمد

 

بعد از دوران صفوی، که ایران زمین به خصوص در دوران شاه عباس بار دیگر به مرزهای طبیعی  

ی تمدن ایرانی را در قالب یک دولت متحد ساخت، ی سرزمینهای حوزهخود دست یافت و بخش عمده

ساخت سیاسی کشور ایران رو به سراشیب سقوط گذاشت. این انحطاط و سقوط چندین دلیل متفاوت اما 

ی یکی از نیرومندترین کشورهای جهان به سرزمینی تجزیه شده و تکه تکه همگرا داشت، که ایران را از مرتبه

گذاری اسپانیا و پرتغال بر تجارت پیما در اروپا و سرمایهفرو کاست. یکی از این دالیل، اختراع کشتی اقیانوس

د را در ارتباطی آبی با سرزمینهای مصرف دریایی بود، عاملی که سرزمینهای مولد شرقی مانند چین و هن

ی غربی قرار داد و به این ترتیب راه زمینی ابریشم را که شاهرگ اقتصاد ایرانی بود، به تدریج منسوخ کننده

ی نوزایی در اروپا بود که پیشرفت فنی و علمی این ساخت. دلیل دیگر، چیرگی تدریجی فرهنگ و اندیشه

مزمان با انفجار جمعیت در این منطقه، دولتهای مقتدر و مهاجمی را پدید آورد قلمرو را به دنبال داشت و ه

 آوری جدید نیز مسلح بودند. که به دانش و فن

به هر صورت، نهادهای سیاسی ایران زمین از قرن هفدهم میالدی رو به ضعف و سستی نهادند و به  

ونی مانند چاپ و سالح گرم مجهز بودند. دولت تدریج خود را با قدرتهایی نوظهور رویارو یافتند که به فن
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متحد ایرانی بعد از شورش افغانها و انقراض دولت صفوی رو به تجزیه و فروپاشی نهاد و ظهور آغامحمدخان 

ای بود که دولت ایران را برای مدتی کوتاه از نو بازسازی کرد و این زوال و تباهی قاجار در این میان تنها وقفه

ویق انداخت. آغا محمد خان موفق شد با اراده و اقتداری بی مانند در مدتی کوتاه بار دیگر را مدتی به تع

ی ایران زمین را در قالب یک دولت متمرکز متحد سازد. اما جانشینانش با نیروهایی فراتر از حد بخش عمده

رف کشمکش دولتِ ی ایرانی روبرو شدند. به این ترتیب سراسر دو قرن گذشته، صی فرسودهتوان جامعه

زدایی از سرزمینهای وابسته به تمدن ایرانی ایران با نیروهایی بیرونی شد، که در پیِ تسخیر و اشغال و ایرانی

ی عثمانی که در ابتدای دوران صفویه بزرگترین تهدید برای دولت ایران محسوب بودند. امپراتوری فرسوده

بود و به زودی یکسره منقرض شد و به چندین و چند کشور  شد. دیرزمانی بود که از توش و توان افتادهمی

ی در آن اجرا شد. معارضان اصلی ایران، روسیه« زداییشرقی»زدایی و تجزیه گشت که فرآیند مشابهی از اسالم

تزاری در شمال و انگلستان در جنوب بود. این دو دولت با نیروی زمینی و دریایی به ایران زمین تاختند، و 

و نیم قرن خونین بخشهایی بزرگ از ایران زمین را تسخیر کردند. در این مرحله برتری نظامی و طی یک 

شان بر ایرانیان انکارناپذیر بود و دستگاه دولت قاجار یارای رویارویی با ایشان را نداشت. تنها به سازمانی

این دو قدرت باقی ماند. روسها  های تیزِی آروارهخاطر رقابتشان بود که یک دولت مرکزی ایرانی در میانه

سرزمینهای کهنِ سغد، مرو، خوارزم، ترکستان کاشغر، ارمنستان، آران و داغستان را اشغال کردند و کمابیش 

ها ایران شرقی را تسخیر کردند و بعد از خروج از آن کشورهای نوسازِ افغانستان، همزمان با ایشان، انگلیسی

زدایی و بنیادگرایی اسالمی به جایش نشاندند. در ایران غربی ی افراطی برای ایراناپاکستان، و هند را با برنامه

ها به همین ترتیب عمل کردند. با این تفاوت که سرزمینهای جنوب غربی ایران زمین را دولت نیز انگلیسی

عربستان و  ها برای مدت چند قرن در اختیار داشت. به این ترتیب دولتهای عراق وعثمانی پیش از انگلیس

 ی تمدن ایرانی تاسیس شد. از حوزه سوریه و اسرائیل در این گوشه
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ور شدنِ آتش جنگ جهانی اول، بافت قدیمی قدرتهای استعمارگر غربی فرو پاشید و به بعد از شعله 

ث این ترتیب برای مدت کوتاهی در سرزمینهای یاد شده دولتهای مستقلی سر بر آورد که بیشترشان هنوز میرا

ی تمدن ایرانی را به یاد داشتند. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم بار شان به حوزهفرهنگی و تعلق دیرینه

دیگر وضعیت به شکلی نزدیک به آنچه در قرن بیستم شاهدش بودیم، بازگشت. امپراتوری روسها با ایدئولوژی 

ی خود گرفت، و ی را زیر سیطرهی کمونیستی تجدید حیاتی یافت و بار دیگر سرزمینهای شمالتازه

اش با اقتدار آمریکا، شکلی تازه و اش و جایگزین شدنورشکستگی سیاست انگلستان و خروج نهایی

جو را طلبِ ستیزهگرا و تفرقهغیرمستقیم از فشار سیاسی را به سرزمینهای جنوبی وارد آورد، و جریانهای قوم

ترکی بخش مرکزی عثمانی را تصاحب کرد، دولتی وهابی بر ندر آنها فعال ساخت. به این ترتیب دولت پا

عربستان و اقمارش حاکم شد، یک دولت بنیادگرای اسالمی که هوادار ایران زدایی بود بر پاکستان غلبه کرد، 

 گرایی پشتون و همان بنیادگرایی اسالمی افغانستان را در خود غرق کرد. ای از قومو آمیزه

شان تا یروهای اشغالگر و استعماری، شباهتها و تفاوتهایی با هم داشت. شباهتایدئولوژی پشتیبان ن 

سالِ مردمِ دیرینه« متمدن کردن»پایان آن بود که همگی به صراحت اروپامدار، مدرن، غارتگر و مدعی 

شکیل شان را تهای اقتدار سیاسیسرزمینهای اشغال شده بودند. قدرت نظامی و دیوانساالری مدرن ستون مهره

از نخبگانِ خائن در سرزمینهای اشغال شده بر مردمِ معموال شورشی حکومت  داد، و به دستیاری یک طبقهمی

کردند. تفاوت در محتوای ایدئولوژیک نهفته بود. در ابتدای کار، روسها با اقتدارگرایی خشن و سرکوبگریِ می

ترشان تفاوت داشتند، تا آن تر و سنجیدهالیمی انگلیسی و سیاست مشان با نهادهای مشروطهعلنی و خونین

ی گرا و سرکوبگر از اندیشهای خشونتکه انقالب بلشویکی در روسیه به فرجام رسید و در شمال، نسخه

کمونیستی به قدرت دست یافت که همان ویژگیهای منفی دولت تزاری را دارا بود، بی آن که ضعف و 

کمونیسم در واقع دینی مدرن بود که بر خالف استعمارگری کالسیک،  پراکندگی سازمانی آن را داشته باشد.
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شان نسبت به اشغالگران را تثبیت ی خود سازد و وفاداریای از روشنفکران بومی را شیفتهتوانست طبقهمی

کا رمق و ناتوان شده بود، به این ترتیب با قدرت آمریکند. استعمار انگلیس که همزمان با پیشروی کمونیسم بی

باشی و کرد، و آن هم خوشتر را تبلیغ میتر و سازمان نایافتهجایگزین شد که کیشی تازه اما غیرعلنی

ی دوم قرن بیستم از نظر مردمی ایرانی تبار که آماج گرایی بود، در بستر مدرنیته. به این ترتیب نیمهمصرف

یر و دو مسیر رقیب برای زیستن بود، و ی قدرتهای بیگانه قرار گرفته بودند، دوران کشمکش دو تفسحمله

ساخت. هردو شیوه غربی، دو سبک زندگی متمایز و دو سازماندهی اجتماعی متضاد را در برابرشان نمودار می

اش که مدرن، استعماری، و تحمیل شده بود. یکی کمونیسم روسی با کلیسای حزب و کشیشان رسمی

شد، ی تبلیغات خوانده میقاید کارآمد و وحشتناکش که ادارهشدند، و تفتیش عکمیسرهای سیاسی خوانده می

ی آمریکایی نشاندهخواهیِ دستگرایی و دموکراسیو پلیس مخفی خونریز و مخوفش. در سوی دیگر مصرف

های استعمارگران انگلیسی بود و به خاطر جذابیت بیشتر و کارآیی بر نظریهقرار داشت که میراث

ساخت. های خشن و خونین اقتدار خود را مسلط میرضایت تابعان و کمتر با شیوه بیشتر با جلبچشمگیرش،

 و این همان دورانی است که جنگ سرد خوانده شده است.  

ی شمالی ایران زمین و استعمار روس خواهم پرداخت، چرا که الهوتی با در این نوشتار، تنها به نیمه 

تر به تاریخِ این روسیه پیوند خورده است. پیش از پرداختنِ جزئیاین قلمرو پیوند دارد و اشعارش با سیاست 

 ی روسها به دست دهم. منطقه، بد نیست تصویری عمومی و کلی از سرزمینهای ایرانیِ زیر سلطه

شان را در سرزمینهای ایرانی آغاز کردند، با از ابتدای قرن نوزدهم میالدی که روسها پیشروی نظامی 

 پراکنده و ناتوانی روبرو شدند که بیشترشان دین اسالم، زبان ادبی و علمی پارسی، و های محلیِامیرنشین

شان قازان در نزدیکی مسکو ترینها که مهمترین و شمالیقومیت و زبان قومیِ ترکی داشتند. این امیرنشین

نوبت به بود، به نسبت ساده شکست خوردند و در سیل جمعیت روسهای مهاجر غرق شدند. بعد از آن، 

www.takbook.com



14 

 

سرزمینهایی رسید که ایرانی تبار بودند و یا آشکارا به دولتِ مرکزی ایران پیوستگی داشتند. جنگهای ایران و 

های گلستان و ترکمنچای منتهی شد، پیشروی روسها در دو مسیرِ جنوب شرقی و جنوب روس که به عهدنامه

ندران سرازیر شدند و تقریبا نیمی از مساحت داد. روسها در واقع از دو طرفِ دریای مازغربی را نشان می

ی ایران زمین را فتح کردند. قلمرو فتح شده به دستشان، کوهستانهای بلند قفقاز در غرب و دشتهای گسترده

گرفت. این دو منطقه از چند نظر با هم تفاوت داشتند. در قفقاز، تنوع قومی آسیای میانه در شرق را در بر می

های مسلمان و انگار در کنار آرانیهای شمنی و جانها و اینگوششد و چچنده میو دینی چشمگیری دی

کردند. حضور نظامی روسها به واکنش سریع و ها زندگی میهای مسیحی و یهودیها و گرجقزاقها و ارمن

اسالم با هم  تندِ مردم این منطقه منتهی شد و بخش بزرگی از ایشان زیر پرچم روایتهایی ایرانی و صوفیانه از

ی تزاری با هم متحد شدند و متحد شدند. به این ترتیب بخش بزرگی از جمعیت منطقه زیر فشار روسیه

مسلک را پذیرفتند و یکی از سرافرازترین جنبشهای مقاومت قرن ی خاصی از اسالمِ جنگاور و صوفینسخه

 اری نقشی به سزا ایفا کرد.بیستم را سازمان دادند، که در نهایت در تضعیف و انقراض دولت تز

نشین، و از نظر فرهنگی به نسبت یکدست وجود داشت که در آسیای میانه، سرزمینی پهناور، ایرانی 

خاستگاه تمدنهای باستانی مرو و خوارزم و سغد بود. این مردم از نظر دینی مسلمان بودند، اما به گرایشها و 

اسی مقتدری پیشاپیش در میانشان وجود داشت که مرکزهای های متفاوتی تعلق داشتند و نهادهای سیفرقه

ی فرغانه و شهر بخارا قرار گرفته بود. آرای تجددگرایانه در این سرزمین رواج داشت و اش در درهاصلی

گنجیدند که یک سرش مردمی که با اشغالگران روسی مخالفت داشتند، در طیفی وسیع از گرایشها و آرا می

ی ایرانی بود، و سرِ دیگرش بنیادگرایی اسالمی و جهاد با خواهانهو دموکراتیکِ مشروطهتجددگرایی لیبرال 

کفارِ روس. در ضمن گرایش به مارکسیسم و کمونیسم هم در این منطقه وجود داشت و بر خالف قفقاز که 
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اگون کششی نسبت ها بدان جلب شده بودند، در این منطقه میان هواداران گرایشهای گونها و گرجبیشتر ارمنی

 شد.به آن دیده می

به همان ترتیبی که جنبش مقاومت ملی مردم قفقاز در برابر روسها زمینه را برای انقراض دولت تزاری  

ی مردم سغد و خوارزم نیز، که به سرعت به درون افغانستان سرایت فراهم آورد، جنبش مقاومت سرسختانه

غانستان هموار ساخت و این همان عاملی بود که در انقراض دولت ی روسیه به افکرد، زمینه را برای حمله

 شوروی بیشترین نقش را ایفا کرد.

دار اند. ایشان به ریشهنویسندگان معاصر، تاریخ آسیای میانه و قفقاز را با دیدی ابتر و محدود نوشته 

گان، و دستاوردهای درخشان بودنِ فرهنگ ایرانی در این منطقه، نقش گرایشها و تکثر دینی در میان رزمند

اند. دلیلِ این ناقص و یکسویه کردند، توجهی نکردهدلیرانی که تا دو سه نسل در برابر اشغالگران مقاومت می

ی سرزمینهای ایرانیِ شمالی، آن است که نویسندگان یا به ایدئولوژی کمونیستی ها دربارهنگاریبودنِ تاریخ

اند که دورادور و بر مبنای گزارشهایی ناقص و جسته نشین در غرب بودهنی مبلاند، و یا پژوهشگراپایبند بوده

پرداختند. به این ترتیب روایتهای رایج و رسمی از آنچه که در سرزمینهای و گریخته به روایت تاریخ می

دوارم در این آمیز است. امیمایه، و گاه کامال اشتباهایرانیِ اشغال شده به دست روسها وجود دارد، سطحی، کم

نوشتار بتوانم با تاکید بر اسنادی نادیده انگاشته شده یا برجسته کردن خط و ربط میان رخدادهایی در هم 

ی مردم این منطقه به دست دهم، و هم ادای احترامی ی زیستهتر از تجربهگرایانهپیوسته، هم تصویری واقع

ها، همچنان جنگیدند و ترین موقعیتط و ناامیدانهکنم به مردمانی سرسخت و دلیر که در دشوارترین شرای

 ی زمین را از تسلط کامل بر سرزمین خویش بازداشتند.بارها و بارها بزرگترین و سرکوبگرترین دولت کره
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 گفتار نخست: قفقاز

 

 ایرانیسخن نخست: قفقاز 

سرزمین قفقاز، امروز کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، و بخشی از جنوب فدراسیون روسیه  

گیرد. این منطقه قلمروی باستانی و بلخار، اوسِتیا، قراچای، کالمیک( را در بر می-)داغستان، چچن، کاباردینو

آن یافت شده و در دوران پیش ی سوم پ.م در کهن است که آثار یکجانشینی و زندگی کشاورزانه از هزاره

های گوناگون بر بخشهای از اتحاد سرزمینهای ایرانی، دولتهای هیتی، میتانی، اورارتو، مانا و آشور در دوره

ی نشین شد و در نیمهی اول پ.م به تدریج ایرانیاند. این منطقه از ابتدای هزارهکردهگوناگونِ آن حکومت می

کوروش بزرگ ماد را فتح کرد، به استانی در کشور پارس بدل گشت. دست قرن ششم پ.م، بعد از آن که 

اند. این سرزمین نامیدهدانیم که دیوانساالران هخامنشی آنجا را استان )دَهیوم( ارمنستان میپ.م می 5۲۱کم از 

د همچون تا هزار سال بعد یکی از کانونهای مقاومت تمدن ایرانی در برابر پیشروی نظامی رومیان بود و خو

های قفقازی را در قالب نیروهای نظامی یا بازرگانان به سرزمینهای غربی و کرد که جمعیتمرکزی عمل می

 ساخت. شمالی منتقل می

شد ی عصر قاجار بخشی از کشور ایران محسوب میی قفقاز از ابتدای دوران صفوی تا میانهمنطقه 

ی خانی در آن منطقه رایج شد. در میانهها، برای مدتی خانو تنها در دوران آشفتگی بعد از فروپاشی صفوی

قرن هجدهم میالدی، روسها که تازه دولتی مقتدر تاسیس کرده بودند، به پیشروی به سمت جنوب روی 

آوردند و کوشیدند بر این منطقه چیره گردند. اصوال پیدایش دولت روسیه و تحول هویت سیاسی روسها را 

www.takbook.com



17 

 

-های مسلمانِ جنوب روسیه دانست که بیشترشان تباری مغولیین مردم با امیرنشینی کشمکش اباید نتیجه

 تاتاری، زبانی ترکی، دین اسالم، و فرهنگ ایرانی داشتند.

.م فتح شد. ۱55۲نشین غازان بود که در نشینی که به دست روسها افتاد، خاننخستین بخش مسلمان

.م شاه گرجستان ۱۷۸3.م درهم شکستند. در ۱۷۷۲یمه در .م خان هشترخان تسلیم شد و خانهای کر۱55۶در 

که در کارتیل کاختیا مستقر بود و با دربار ایران اختالفی پیدا کرده بود، قراردادی با تزار روسیه بست و خود 

را تحت حمایت او قرار داد. اما با حضور نظامی روسها روبرو شد و در عمل استقالل قلمروش را از دست 

ی کوههای قفقاز دژی به نام والدی قفقاز )یعنی اربابِ قفقاز( ساختند و یک سال بعد در آستانهداد. روسها 

کرد و برای ترابری ارتش روسیه کاربرد ای ساختند که شهرهای روسیه را تفلیس وصل می.م جاده۱۷۹۹در 

تان حمله برد و بدون .م پل اول که فرزند کاترین دوم روسیه بود، با ارتش روسیه به گرجس۱۸۰۱داشت. در 

برخورد به مقاومت چندانی این سرزمین را فتح کرد. در تاریخهای روسیه نوشته شده که گئورگ دوازدهم 

شاه گرجستان کشور خود را برای تزار روسیه به ارث گذاشت و روسها از سر اجبار این وصیتنامه را اجرا 

 .م چرکستان را تسخیر کردند.۱۸۶۴.م چچن و داغستان را گرفتند و در ۱۸5۹پس از آن روسها در  1کردند!

سرزمین قفقاز میدان اصلی درگیری در دور اول جنگهای ایران و روس بود. مردم این قلمرو هوادار  

نشین بودند، روسها هربار بعد از اشغال یسرسخت ایران بودند. با وجود آن که بسیاری از این شهرها مسیح

ی نبرد پرداختند. تزار نیکوالی اول در فرمانی که در میانهاش میهای اهالیشهرها به کشتار و غارت خانه

 پس از انجام ماموریت»را به او اعطا کرد و چنین نوشت: « کنتِ ایروان»داغستان به ژنرال پاسکوویچ داده، لقبِ 

                      
 .۱۲۹: ۱3۷۱آوتورخانوف،  1
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تر است، اما اهمیتارمنستان، ماموریت دیگری در برابر شما قرار دارد که گرچه به ظاهر کم تسلط بر دشتهای

نشین یا از حیث محتوا و نتایجی که از آن به دست خواهد آمد، مهمتر است و آن مطیع کردن طوایف کوه

ناگفته نماند که ژنرال پاسکوویچ همان سردار  2«شوند.نابود کردن آنهایی است که حاضر به تسلیم نمی

 ها را در رودی از خون غرقه ساخت..م شورش ملی لهستانی۱۸3۱خونخوار روس است که در 

ای برایشان به ارمغان آورد، اما مردم قفقاز را رام نساخت. با خشونت و کشتار روسها، پیروزی نظامی

ها ی قفقاز در دور اول جنگهای ایران و روم از ایران کنده شده بود، مردم منطقه و ایرانیآن که منطقه وجود

گیری آن دلیل اصلی آغاز دور دوم این جنگها بود. با این این ترتیب را نپذیرفتند و جهاد عمومی برای بازپس

ی شمالی ها بسنده نبود و همسایهبر روسوجود دلیری سربازان ایرانی و پشتیبانی مردم قفقاز برای چیرگی 

شد، توانست که در آن هنگام به همراه دولت چین و امپراتوری هاپسبورگ بزرگترین کشور جهان محسوب می

 اش را بر این منطقه استوار سازد.سلطه

هایی هسته ا همچنانهرچند ابعاد و منابع انسانی امپراتوری روسیه با قلمروِ قفقاز قابل مقایسه نبود، ام 

نشینان قفقاز آغاز ی روسها به کوه.م که حمله۱۸۱۷از مقاومت مسلحانه در این سرزمین باقی ماند. از همان 

.م به درازا ۱۸5۹ها تا شد، مقاومت شدید این مردم در برابرشان نیز شکل گرفت. نبرد میان روسها و داغستانی

شد. در پایان ر کل تاریخ این کشور محسوب میتزاری دترین مقاومت مردمی در برابر ارتش کشید و طوالنی

نشینان بود به اسارت درآمد و پنج سال بعد بقایای پیروانش نیز از میان این دوره، امام شامل که رهبر کوه

 رفتند. 

                      
 .۱3۰: ۱3۷۱آوتورخانوف،  2
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ی نقشبندیه، ی مقاومت مردم قفقاز در برابر روسها، تصوف بود. در این منطقه چهار شاخهشالوده 

های صوفیانه یه و کبرویه رواج داشت و مردم قفقاز شمالی و داغستان اصوال با گرویدن این آیینقادریه، یسو

داران ارتش تزاری به قفقاز، امام منصور اُشرومه .م، همزمان با ورود طالیه۱۷۸3بود که اسالم آورده بودند. در 

رهبری مقاومت مردمی را بر عهده که از روستای اَلدی چچن برخاسته بود، و مرشد درویشان نقشبندی بود، 

.م در نبرد رود سونجا بر ارتش تزاری پیروز ۱۷۸5آور بودند، به سال مگرفت. سپاه صوفیان که در دلیری نا

شد و روسها را قتل عام کرد. شورش او گسترش محدودی در میان چرکسها هم داشت. اما در نهایت ارتش 

ی آناپای در محاصره گرفتار آمده ه کرد و امام منصور که در قلعهنشینان شورشی غلببزرگ روسیه بر این کوه

 بود، دستگیر شد و دو سال بعد در زندان روسها درگذشت.

بعد از مرگ امام منصور تا سی سال جنبش مقاومت صوفیان زیرزمینی بود، تا آن که در سالهای اول 

ود، پرچمدار این مبارزه شد. او مرید شیخ قرن نوزدهم میالدی شیخ اسماعیل کردمیر که از مردم شیروان ب

شد. شاگردان شیخ اسماعیل خالد کرد از مردم سلیمانیه بود که خود از مریدان شیخ عبداهلل دهلوی محسوب می

هم راه او را ادامه دادند. مهمترینِ این شاگردان شیخ خاص محمد شیروانی بود و شیخ محمد افندی یراقالری 

در شمال داغستان اعالم جهاد کرد و روسها را بیرون راند. بعد از او شاگردش  .م۱۸۲5که این آخری در 

ی قاضی قموق در مرکز داغستان نبرد را ادامه داد و شاگرد او غازی محمد بود که اولین الدین در منطقهجمال

میان این سلسله ی رزمندگان ضدتزاری را در قفقاز با هم متحد کند. در امام کل داغستان بود و موفق شد همه

.م ۱۸5۹از مشایخ نقشبندی، حاجی نصراهلل کبیری از همه مشهورتر است، چون شورشی پردامنه بر پا کرد و در 

ی خانات کُرن شکست خورد و کشته شد. بعد از مرگ او بسیاری از رهبران صوفیان در نبرد گونیب در منطقه

قاضی قموق به عثمانی مهاجرت کرد و دو تن از شورشی به کشورهای همسایه گریختند. خودِ جمال الدین 

شاگردان مهمش )حق المحمد قاضی قموق و حاجی علی عسکر تساخوی( به مکه رفتند و تا پایان عمرشان 
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الدین در رهبری قیام مردم قفقاز، صوفی دیگری بود به نام حاجی عبدالرحمن در آنجا ماندند. جانشین جمال

شورش برداشت و در چند جنگ روسها را شکست داد. اما در نهایت شکست .م سر به ۱۸۷۷سوگراتلی که در 

خورد و اسیر شد و در تبعیدگاهش در سیبری درگذشت. پسرش محمد افندی که بعد از او پرچمدار مبارزه 

 3شد، ناگزیر شد به عثمانی بگریزد و از آنجا مریدانش را راهبری کند.

ی قادریه نیز به تدریج گرایشی سیاسی یافتند و مانند نقشبندیان در این میان، صوفیانِ پیروی سلسله

ی قادری توسط .م، همزمان با شورش رهبران نقشبندی، فرقه۱۸5۰ی به مقابله با روسها روی آوردند. در دهه

)کیشیف( به قفقاز برده شد. منابع روسها معموال از خاستگاه قادریِ  4زادهیک شیخ به نام کونتا حاجی کیش

خبر هستند و نام جریان دینیِ منسوب به وی را طریقت ی درویشان قادری بیاین شخص و تبارِ کهن و دیرینه

جو جو و صلحنامند، که نادرست است. این مرد چوپانی قیموق بود از اهالی چچن که آشتیکونتا حاجی می

ی نقشبندیان ی مسلحانه با روسها بود. او به همین دلیل در گرماگرم مبارزهود و در ابتدای کار مخالفِ مبارزهب

شد. کونتا حاجی چند محبوبیت چندانی در میان مردم قفقاز نداشت و تا حدودی مردی سازشکار دانسته می

                      
 .3۸-3۰: ۱3۷۸بنیگسن و ویمبوش،  3
در انتهای نامها را « اوغلی–»یا « زاده–»بع پسوندِ شود و این منادر کتابهای تاریخ مرسوم، نام و نشانها از منابع روسی نقل می 4

زاده به تقیوف گردانند. به این ترتیب مثال تقیبر می« سکی-»را به « ی»کنند و پسوند نسبت پارسی تبدیل می« وف-یف/ -»به 

ی رزمندان مقاوم منطقه، ی خاطرهو تا حدودی درباره –نویسند. به نظرم نادرست شود و خویی را خویسکی میبدل می

ست که نامهایشان به شکل روسی نقل شود. از این رو در این متن بر خالف روش مرسوم، اما نادرستی که شرحش ا -آمیزتوهین

کنم. در جاهایی که شکل اصلی نام باقی نمانده، پسوند پارسِی گذشت، اسمها را جز در بارِ نخستِ اشاره، به شکلِ اصلی نقل می

نهاد ترکیِ آن برابر« اوغلی-»طبان ایرانی آشناتر است، و هم در نهایت پسوند دهم. چون هم برای مخایرا ترجیح م« زاده-»

کنم که کارگزار دولت تزاری یا کمونیستهای ی کسانی پسوندهای روسی را حفظ میشود. در این بین تنها دربارهمحسوب می

کنم همین شکلِ ی ایشان فکر میدربارهاند. شناساندها به این ترتیب میراند، و خودشان خویشتن مطیع حزب بلشویک بوده

 دهد.شان را بهتر نمایش مییتشان سزاوارتر است و هومسخ شده و روسی شده از نام
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، بعد از سرکوب شورش حاجی نصر اهلل .م۱۸۶۱ی سفر حج خارج از قفقاز به سر برد و در سال را به بهانه

کبیری به این قلمرو بازگشت. تبلیغ او در این هنگام با اقبال عمومی روبرو شد و رزمندگان قدیمی نقشبندی 

ی مردم کردند، باعث جلب تودهگرد او جمع شدند. ذکر جلی پیروانش با مراسم سماع پرشوری که برگزار می

انگار شمنی اعتقاد های جانها که تا پیش از آن به آیین.م اینگوش۱۸۷۰ یبه او شد، به شکلی که در دهه

داشتند، دعوت وی را پذیرفتند و اسالم آوردند. همین شور و نیروی نوگرویدگان باعث شد رویکرد 

ی روسها به تدریج دگرگون شود. در نهایت ظلم و ستم روسها باعث ی او نیز دربارهخویانهجویانه و نرمآشتی

د تا همین شیخ مالیم نیز سر به شورش بردارد و مریدانش را به کانون سازماندهی مقاومت در برابر روسها ش

 بدل کند. 

مقامات روسی با ممنوع ساختنِ خواندن ذکر جلی و مراسم سماع نسبت به او موضع گرفتند و در 

ک سال و چند ماه بعد در زندان .م( وی را دستگیر کردند و ی۱۸۶۴ی خورشیدی )اوایل ژانویه ۱۲۴3ماه دی

به قتلش رساندند. چند روز بعد از دستگیری وی، روسها به روستایی در چچن حمله لشکرکشی کردند و 

چهار هزار مرید او را که برای مراسمی در آنجا جمع شده بودند، مورد حمله قرار دادند. از این عده، دویست 

در واکنش به سختگیری و  5بقیه نیز زندانی و تبعید شدند. تن به قتل رسیدند و هزار تن مجروح شدند و

ی چچنی از زادگاهشان به عثمانی کوچ کردند. روسها برای خشونت روسها، چند ماه بعد پنج هزار خانواده

کردند. اما طریقت ، مهاجرت ایشان را تایید و تشویق میاین که از این مردم سرسخت و مقاوم رها شوند

دواند. به زودی شاگردان و جانشینان کونتا حاجی قادری در قفقاز با سرعتی بیش از کوچ مردمش ریشه می

                      
 .35: ۱3۷۸بنیگسن و ویمبوش،  5
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شود. وردهای اصلی شان یک ورد نامیده میهایی تاسیس کردند که هر کدامشدند، سلسلهکه وکیل نامیده می

اش ی بامَت گِرای که موسسورد بتل حاجی که توسط بلهوری )بلهوروف( تاسیس شد، شاخهتا بودند:  سه

ی مَیرتوپ شکل گرفت و بعدتر حاجی میتای آوتورایی )حاجی میتایف( بود، و ورد چیم میرزا که در منطقه

 6حاجی یا کاله سپیدان بدل شد. به گروه ویس

عنان با نقشبندیان طریقت قادریه و مریدان کونتا حاجی به این ترتیب در قفقاز شاخه دواندند و هم

ی اکسای توسط مرشدی قیموق به نام .م سلسله۱۸۷3مقاومت مردمی در برابر روسها را سازمان دادند. در 

خت. موسس این خاندان در ابتدای کار از مریدان شیخ بشیر تاسیس شد و به یارگیری از مردم چچن پردا

حاجی عبدالرحمن سوگراتلی هم بود و بنابراین با نقشبندیه هم پیوندهایی داشت. شاگرد او شیخ بشیر  و 

خان بود که روسها دستگیرش کردند و به سیبری تبعید شد. بعد از او عیاری به نام شیخ شاگرد او شیخ علی

ی کدی یورت برخاسته وف( رهبری شورش قادریان را بر عهده گرفت. این مرد از منطقهزاده )اَرساندنی ارسان

دزدید و به مردم عادی بود و راهزنی جوانمرد و محبوب بود که مانند عیاران قدیمی از کارگزاران روسها می

یدند که تقریبا ناممی« اَبرِک»اش شهرتی بزرگ داشت. مردم او را کرد و به خاطر پارساییبذل و بخشش می

های تِرِک را به قفقاز کوچانده بودند و ایشان همچون بازوی نظامی تزار یعنی عیار. روسها در این هنگام قزاق

  7کردند. شیخ دنی بارها به قزاقها حمله کرد و در نهایت در نبردی با ایشان از پای در آمد.عمل می

ی نقشبندی و قادری در همراهی و گاه همکاری با هم، با روسها در سراسر این دوران، دو فرقه

ی فرهیخته و باسواد دارتر بود، شهرنشینان و طبقهتر و در میان مسلمانان ریشهجنگیدند. نقشبندیه که قدیمیمی

                      
 .۲3: ۱3۷۸بنیگسن و ویمبوش،  6
 .3۷: ۱3۷۸بنیگسن و ویمبوش،  7
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گیزتر و گسترشی سریعتر داشت و تازه به منطقه وارد کرد، و قادریه که مراسمی شورانرا به خود جلب می

گرواند. رهبران این شده بود، بیشتر در روستاها و میان دهقانان هوادار داشت و ایشان را به دین اسالم می

 بردند. ها با هم روابطی دوستانه داشتند و معموال عملیات و قیامهایشان را با هماهنگی با یکدیگر پیش میشاخه

ی انگیز بود. به شکلی که حملهت مردم قفقاز در برابر ارتش پیشرفته و بزرگ روسها موثر و شگفتمقاوم

روسها به قفقاز که قرار بود به فتحی آسان و سریع منتهی شود، در عمل به زخمی باز در پهلوی امپراتوری 

قفقاز در دوران الکساندر اول تزاری بدل شد و یکی از عواملی بود که نابودی آن را رقم زد. هجوم روسها به 

شروع شد و تا دوران الکساندر دوم ادامه یافت. یعنی روی هم رفته نزدیک به پنجاه سال طول کشید و از 

نظیر است. روسها در این مدت نظر تلفاتی که برای ارتش تزاری به بار آورد، در کل دوران تاریخ استعمار بی

هزار نفر را در این جبهه مستقر  ۲۸۰د، و در سالهای آخر این جنگ، دویست هزار سرباز به قفقاز گسیل کردن

شود که دریابیم شمار سربازان ارتش روسیه در برابر تهاجم ساخته بودند. این عددِ بزرگ زمانی معنادار می

 نشینان از بیست هزار جنگاورهزار نفر بوده است. در مقابل این نیروی عظیم، ارتش کوه ۲۴۰ناپلئون تنها 

  8ای نداشتند.نیز بهره شد که از سالحهای سنگین و توپخانهتشکیل می

نشینان را بر عهده داشتند. در این دوران امام مال کاظم، حمزه بیک، و امام شامل به نوبت رهبری کوه

ی چچن نیز گسترش یافت و امام منصور که رهبر قفقاز به منطقه .م شورش۱۸۴۰چنان که گذشت، در 

ها بود نیز به امام شامل پیوست. در این مدت، دلیری مردم این منطقه و نبوغ جنگی امام شامل به قدری چچن

جلب نظر کرده بود که بسیاری از نویسندگان و روشنفکران طراز اول اروپایی و حتا روسی را به هواداری از 

                      
 .۱3۲: ۱3۷۱آوتورخانوف،  8
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ش مقاومت این مردم وا داشت. الکساندر دوما به قلمرو امام شامل سفر کرد و با او دیدار کرد و وی را جنب

دانست. کارل مارکس در نوشتاری امام شامل را « جنگدی فرمانروایان روس میای که در برابر همهاعجوبه»

نشینان ابراز همبستگی وی با کوهدموکرات بزرگ نامید و حتا ادیبان روس مانند پوشکین، لرمانتوف و تولست

پوشکین شعر مشهوری دارد که در آن ژنرال یرملوف که اولین  9کردند و این جنگها را محکوم دانستند.

ها هواداری کرده است. هم او شعر ی تزاری در حمله به قفقاز بود را هجو کرده و در آن از قفقازیفرمانده

 نشین، آزادی نام دارد. گوید خدای مردم کوهکه در آن می« اسماعیل بیک»دیگری دارد به نام 

کوشیدند دین دیدند مقاومت فرهنگی شدیدی در این منطقه در برابرشان وجود دارد، میتزارها که می

حمیل کنند. اما با واکنش شدید ایشان روبرو شدند. مسیحیت ارتدوکس و زبان روسی را به مردم این مناطق ت

ی سپاه در جریان قیام پوگاچف که مدتی اقتدار تزار را به لرزه انداخت، باشقیرها نقشی مهم ایفا کردند و بدنه

.م ۱۸۷۲دادند. در نتیجه کاترین دوم دین اسالم را به رسمیت شمرد و الکساندر دوم در شورشی را تشکیل می

 10دینی ماورای قفقاز را قانونی ساخت.انجمنهای 

شکل گرفت. رهبر آن گاسپرینی « اتفاق».م اولین حزب مسلمان روسیه به نام ۱۹۰5در 

داشت. در یک شد. این حزب دو جناح واگرا )گاسپیرینسکی( بود که امام مسلمانان کریمه هم محسوب می

نامیدند و هوادار مدرنیته بودند و در ضمن از ادغام سرزمینهای ترک میترکها قرار داشتند که خود را ینیسو پان

کردند و تنها نوعی خودمختاری محلی را با نظارت روسها طلب ترک در قلمرو امپراتوری روس دفاع می

کار و هوادار سنت بودند، با حاکمیت روسها مخالف گراها بودند که محافظهکردند. جناح دیگر، اسالممی

                      
 .۱3۱: ۱3۷۱آوتورخانوف،  9
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این جناح اسالمی به تدریج همزمان با  11بودند و هوادار جدایی سرزمینهای اشغال شده از روسیه بودند.

میانه، بیشتر و بیشتر به فرهنگ کهن ایرانی گرایش یافتگی مسلمانان به سمت شرق و آسیای ی سازمانتوسعه

ترک که اش ایران بود، به سرعت توسعه یافت و بر اقلیتِ پانی تغذیه کنندهگرا که هستهیافتند. جریان اسالم

بیشتر با عثمانی ارتباط داشت، غلبه کرد. به محض فروپاشی دولت شوروی این جناح که خود را شریعتی 

یغ علنی مخالفت با روسیه روی آورد و در زمانی بسیار کوتاه سرزمینهای اشغال شده را از نامید، به تبلمی

روسیه جدا کرد. رهبران این گروه به اقوام و سرزمینهای گوناگون تعلق داشتند. در سغد و خوارزم بابا خان، 

مال، و کافتانوف در  زاده، در داغستان تارکو حاجی، در چچن علی میتایف و سوگائیپدر تارتارستان رسول

  12پردازان این جنبش بودند.کاباردا مهمترین نظریه

ل شده از به این ترتیب در ابتدای قرن بیستم، روسیه در استانهای جنوبی خویش، که بخشهایی اشغا

ی هویت ی مسلمانان، و پیروزی همه جانبهی مردم، جهتگیری دشمنانهخاک ایران بود، با نارضایتی گسترده

رو بود. هرچند چند دهه بود شورشهای بزرگ و عملیات ارتدوکسی روب-ایرانی و دین اسالم بر هژمونی روسی

ی جویانهنظامی گسترده برای بیرون رانده روسها متوقف شده بود و این تا حدودی مدیون سیاست آشتی

ی دیوانی دولت ود که در ضمن باعث شده بود تا دین اسالم و نمایندگان فرهنگ ایرانی در دل نهادهاتزارها ب

 تزاری نیز جایگاهی تعریف شده پیدا کنند.

  

  

                      
 .۱۴5: ۱3۷۱آوتورخانوف،  11
 .۱۴۸: ۱3۷۱آوتورخانوف،  12
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 سخن دوم: سرخ شدنِ قفقاز

 

گیری انقالبی بود که به سرنگونی تزارها انجامید. شمار زیادی های شکلی قفقاز یکی از کانونمنطقه 

 -استالینِ گرجی–های کلیدی در این دوران تبار ارمنی یا گرجی داشتند و یکی از آنها از انقالبیون مهم و چهره

 کسی بود که بعد از چند سال به جای تزار بر تخت روسیه تکیه زد. 

ها ی قفقاز فعال بود که جهتگیریدر زمان فروپاشی دولت تزاری، سه جریان سیاسی متفاوت در منطقه

ده، معموال از ی تاریخ قفقاز نوشته شهایی که در قرن بیستم دربارهکرد. کتابو آرمانهای متفاوتی را دنبال می

ترکیست به سیر جوادث نگریسته و بر این مبنا دو جریان دیگر را نادیده چارچوب دولتهای مارکسیست یا پان

انگاشته است. برای آن که تصویری از وضعیت منطقه در حول و حوش زمان نابودی نظام تزاری به دست 

کنم و بعد به الگوی اندرکنش ایشان فی میآید، در هریک از این جریانها یک یا دو شخصیت برجسته را معر

 پردازم.می

سه جریانی که در اوایل قرن بیستم در قفقاز شکل گرفتند، عبارت بودند از جریان انقالبی مارکسیستی،  

های جغرافیایی، ترک. هریک از این سه خاستگاهگرای پانگرا و ملی، و جریان قومطلبِ ایرانجریان اصالح

تر بود و بازمانده گرای ایرانی از همه قدیمیو مخاطبان خاص خود را داشتند. جریان ملی شخصیتهای فعال،

ای بود که با تغذیه از هویت تاریخی مردم این منطقه، ابتدا دو جنگ با اشغالگران روس همان گرایش اجتماعی

نشین د، که شورش مردم کوهگاهِ جنبشهای مقاومت مردمی قرار گرفته بورا سازماندهی کرده بود و بعدتر تکیه

های ای از آن است. این جریان به هویت ایرانی، زبان و ادب پارسی، و دین اسالم یا شاخهداغستان نمونه

داد و هوادار خودمختاری و آزادی زبانهای قومی )ترکی آذری، گرجی و ارمنی( و ایرانیِ مسیحیت بها می

ی اشراف و نخبگان فرهنگی و مسیحیت آسوری( بود. طبقه مذهبهای محلی )شیعه، سنی، کلیسای ارامنه، و
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شان از دوران قاجار باقی مانده بود، همگی به این جریان تعلق داشتند و سیاسی و اقتصادی قفقاز که بافت

ی کردند، و نفوذشان تا یک دهه بعد از غلبهی تزارها را تعیین میپیکربندی جامعه در سراسر دوران سیطره

 بر روسیه نیز همچنان باقی بود.ها بلشویک

ای که در روسیه صورتبندی شد، دومین جریان، بلشویسم بود. در حقیقت جنبش انقالبی مارکسیستی 

 -هاو به ویژه ارمنی–ی آن از اهالی قفقاز ی نیرومند قفقازی داشت و شمار زیادی از کوشندگان اولیهیک شاخه

ای از آن ی ایران و حزب سوسیال دموکرات ایران در تماس بود و دنبالهبودند. این جریان با جنبش مشروطه

اش در شد. این جریان در کمربندی گرداگرد دریای مازندران وجود داشت و مرکزهای اصلیمحسوب می

پترزبورگ، پراگ، وین( . این کمربند در اروپای شرقی )سنتتفلیس، باکو، رشت، انزلی، و مشهد قرار داشت

شد. این شبکه از شهرها، اش در برلین، لندن و پاریس متصل مییافت و در نهایت به مراکز اروپاییادامه می

گرا و ضد های انقالبی بود. گفتمان این جریان چپهای مارکسیستمحل فعالیت، زندگی، و انتشار مجله

و بنابراین هم با پادشاهی تزار مخالفت داشت و هم با نظام سلطنتی قاجارها در ایران. با پیش سلطنتی بود 

جویی جای یافت و خشونت و مبارزهرفتن در این طیف از شرق به غرب، شدت شعارهای انقالبی کاهش می

ی و سرکوبگر حاکمیت ی تزاری که نظامی پلیسداد. اما در روسیهطلبی و فعالیت قانونی میخود را به اصالح

اش برانگیختن اعتصاب کارگران و ایجاد جو داشت و برنامهداشت، این گفتمان رنگ و بویی خشن و ستیزه

ها بودند که در ابتدای کار گروهی ترین دسته، بلشویکشورشهای شهری بود. در میان این جریان، خشن

کردند و دند که از هرنوع خشونتی استقبال میکوچک اما پرتالش و سازمان یافته از انقالبیون پرشوری بو

 آید.معتقد بودند در شرایط انقالبی تمام قواعد اخالقی به حالت تعلیق در می

ی نخبگان ملی گرای عثمانی سرمشق شد که از حلقهترکیستهایی مربوط میسومین جریان، به پان 

گرایان افراطی، با ین گروه کوچک از قومشدند. اشان محسوب میگرفتند و ترکان جوان رهبران سیاسیمی
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ی مدرن، دست به کشتار اقلیتهای قومی و دینی گشودند و مدعی بودند که هدفِ تاسیس یک دولت ترکیه

زبانان را از قفقاز تا آسیای میانه با هم متحد کنند. در ابتدای کار این گروه اقلیتی کوچک خواهند تمام ترکمی

. اما به تدریج در جریان جنگ جهانی اول و شکست عثمانی بر دربار سیطره یافتند از نظامیان عثمانی بودند

و با رهبری مصطفی کمال پاشا، با نیروهای بلشویک تبانی کردند و با پشتگرمی ایشان خالفت عثمانی را از 

 میان بردند و دولت مدرنی در آناتولی تاسیس کردند. 

.م در باکو تاسیس ۱۹۱۱ن از ترکیه، حزب مساوات بود که در ترکها در بیروکهنترین تشکل سیاسی پان 

خواهان ی مشروطهگرا بود و عضوی از شبکهگرایان ایرانشد. این حزب در ابتدای کار یکی از انجمنهای ملی

شد. اما به تدریج بیش از پیش بر زبان ترکی و مخالفت با اسالم تاکید کرد و از این نظر ایرانی محسوب می

زاده، خود ابتدا در حزب همت عضویت داشت و تازه ان جوان نزدیک شد. رهبر حزب مساوات، امینبه ترک

از جمله –ترکها .م بود که به حزب مساوات پیوست و آن را به سمت و سوی جدیدش سوق داد. پان۱۹۱3در 

ها قرار داشتند و به خصوص به خاطر خشونت و قاطعیت سخت زیر تاثیر آرای سوسیالیست -ترکهای جوان

کردند و در ابتدای کار متحد و همکار ایشان شان با ایشان احساس نزدیکی میها در کشتار مخالفانبلشویک

 شدند. محسوب می

دهایشان، آن است که از میان یک راه برای آشنایی بیشتر با این جریانها و شناخت تاثیرها و دستاور 

ترین مردم قفقاز، دو تن را به ازای هریک از این جریانها انتخاب و معرفی کنیم. در این حالت، شاخص

اوغلو/ تقیوف(. پدر این زاده )تقیالعابدین تقیمدار، مردی  است به نام زینگرای ایرانی جریان ملیچهره

العابدین از کودکی در زمان کودکی او درگذشت. به این ترتیب زینمرد، تقی، کفاشی تنگدست بود و مادرش 

ی شاگرد بنایی آغاز کرد و با کوشش اش را بر عهده گرفت. او از مرتبهبخشی از مسئولیت سرپرستی خانواده
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بسیار به یکی از معماران موفق باکو بدل شد. آنگاه با دو تن از دوستانش )برادران سرکیسیان( شریک شد و 

 هیبت خریداری کرد، به این امید که چاه نفتی در آنجا کشف کند. بیی بیینی را در منطقهزم

برادران سرکیسیان بعد از مدتی کاوش ناامید شدند و سهمشان را به وی فروختند. کمی بعد سرسختی 

مندترین مردان .م در این منطقه نفت کشف شد. به این ترتیب او به یکی از ثروت۱۸۷۷او نتیجه داد و به سال 

زاده این ثروت بادآورده را امپراتوری روسیه تبدیل شد، و این آغازگاه پیدایش صنعت نفت در باکو بود. تقی

 گذاری کرد و به این ترتیب باکو را به قطب اقتصادی بزرگی بدل کرد. های گوناگون سرمایهدر حوزه

نخستین قطبِ استخراج نفت در جهان محسوب گوشزد کردن این نکته در اینجا الزم است که باکو اصوال 

ی پارافین .م در این شهر بود، و اولین کارخانه۱۸۴۶شود. اولین چاه نفتی که در جهان زده شد، به سال می

.م در این شهر تاسیس شد. اولین پاالیشگاه دنیا را هم جواد ملکی از ۱۸۲3دنیا، پیش از استخراج نفت، در 

های باکو بود و به این ترتیب ی این صنعت در دست ایرانیاندازی کرد. بخش عمدهاهاهالی باکو در این شهر ر

ترین صنعتگران توان پیشتاز صنعت نفت در ایران زمین، و همچنین در جهان دانست. شاخصباکو را می

بارتند از موسی زاده، عهایشان عالوه بر تقیترینی نفت تا پایان قرن نوزدهم از اهالی باکو بودند و مهمحوزه

 ٪۹5.م، باکو ۱۸۹۰ی زاده، مرتضی مختارزاده )مختاروف(، شمسی اسداللهی، و سعید میربابایی. در دههنقی

 کرد.نفت روسیه و بیش از نیمی از کل نفت جهان را تولید می

زد. ناگفته نماند که رقیبان شان کوس برابری میعتگران با رقیبان اروپاییسرمایه و کارآیی این صن

زاده در این ی موسی نقیی روچیلد بودند. تنها سرمایهغربی این مردان، غولهایی مانند برادران نوبل و خانواده

ان است و شد. هم او یکی از نخستین موسسان صنعت ساختمان در جهمیان به سیصد میلیون روبل بالغ می

زاده هم بود، زاده که یکی از همکاران تقیی آن دویست ساختمان ساخت و اجاره داد. نقیدر باکو و حومه

ی زیادی ی وی نداشت، اما مانند او کارهای خیریهپایهاش، شهرت و محبوبیتی همشاید به خاطر بهائی بودن

www.takbook.com



30 

 

مستقر است، و بزرگترین بیمارستان باکو )تاسیس انجام داد. کاخی که امروز آکادمی علوم آذربایجان در آن 

.م( از هدایای او به مردم شهرش است. مرتضی مختارزاده هم مانند او کاخها و بناهای زیبایی در باکو ۱۹۱۲

-۱۸۴۰ساخت، و در صنعت حفاری و کندن چاه نفت شهرت و تخصصی چشمگیر داشت. شمسی اسداللهی )

ی نفت از باکو به سرزمینهای دیگر بود، و چندین پاالیشگاه بزرگ ساخته .م( نیز که نخستین صادر کننده۱۹۱3

 دوست بود که چندین نهاد خیریه در باکو و شهرهای اطراف تاسیس کرد. زاده مردی انسانبود، مانند تقی

های گسترده داشتند و رقابتی داران با هم روابط دوستانه و همکاریی این کارآفرینان و سرمایههمه

شان وجود داشت. پیوندهای میان برخی از ایشان به زادگاه و روابط برای انجام کارهای خیریه بین هم

شد، مثال زادگاه شمسی اسداللهی و مرتضی مختارزاده روستای امیرجان در نزدیکی شان مربوط میخانوادگی

 شدند. باکو بود و این دو دوستان زمان کودکی هم محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 مرتضی مختاری    زادهموسی نقی  زادهالعابدین تقیزین
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ی نساجی بزرگی در باکو راه انداخت، و این در زمانی بود که در سراسر زاده کارخانهالعابدین تقیزین

ماهیگیری صنعتی در غرب دریای  او همچنین بنیانگذار ی نساجی وجود داشت.کارخانه ۲۸قلمرو تزاری تنها 

لیس فروخت، مازندران هم بود. او به زودی چاه نفت خود را زیر فشارهای سیاسی به کمپانی نفت روس و انگ

سازی، تولید گذاری کرد و به زودی در کشتیاما پولی را که از آن به دست آورده بود در صنایع دیگر سرمایه

 و توزیع خوراک به قطبی بزرگ بدل شد. پارچه و تولید

دوست و بسیار نیکوکار بود. شمار زیادی مدرسه و نهاد خیریه و مسجد با زاده مردی انسانتقی

ی او ساخته شد و کارگرانش از حقوق و مزایایی برخوردار بودند که برای شرایط آن روزگار به کلی سرمایه

انش مدرسه و بیمارستان ساخت و نهادهایی مانند آسیاب، داروخانه نمود. او برای فرزندان کارگرغیرعادی می

های صنایعش به درون ی شاخهگرا هم بود و از توسعهزاده مردی ملیاندازی کرد. تقیو پست را در قفقاز راه

داد. های کالنی در تبریز، تهران، اصفهان، رشت و انزلی انجام گذاریکرد و در مقابل سرمایهروسیه پرهیز می

او همچنین ترتیبی داده بود که کارگران و کارمندانش از اهالی کشور ایران باشند. بخش بزرگی از انبوه کارگران 

رفتند، در صنایع و سازمانهایی مشغول به کار و مهاجرانی که در دوران قاجار از ایران برای کار به باکو می

ی پل در باکو که شغل دشوار و گران نصب کننده.م، کار۱۹۰۸شدند که او تاسیس کرده بود. در سال می

  13شان ایرانی بودند.خطرناکی هم بود، پانصد نفر بودند که همگی

ی شود که اصوال بخش بزرگی از بافت شهر باکو آفریدهی این مرد معلوم میبا مرور زندگینامه

.م با پنج تاجر دیگر متحد شد و  ۱۸۹۲زاده در ی او بوده است. تقیگرایانه و خردمندانههای مردمبرنامه

                      
 .۷۸-۷۷: ۱3۸۷زاده، رسول 13
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هزار روبل به شورای شهر  ۷5۰.م او ۱۸۹5اندازی اولین تراموای اسبی باکو را پرداخت کرد. در ی راههزینه

 ۲5.م ۱۹۱۶مردم ساخته گردد. او در کمک مالی کرد تا خیابانهای باکو سنگفرش شود و بوستانهایی برای 

زاده اندازی شود. تقیکشی بزرگ برای آبرسانی به باکو راههزار روبل دیگر خرج کرد تا یک سیستم لوله

 اندازی کرد.ی خودش راهنشانی شهر را هم با هزینه.م اولین واحد آتش۱۸۸۶همچنین در 

.م ساخت ۱۸۸3بود. او نخستین تئاتر باکو را در  زاده از نظر فرهنگی هم شخصیتی بسیار تاثیرگذارتقی

ی ساخت آن را پرداخت کرد. این تئاتر سوزی از بین رفت، باز هزینه.م این بنا در اثر آتش۱۹۰۹و وقتی در 

.م با ۱۹۱۱شد، تا آن که بلشویکها اسمش را تغییر دادند. او در زاده نامیده میدیرزمانی به نام خودشِ تقی

 ۱۸۴.م با صرف ۱۹۰۰تا  ۱۸۹۸ی اش آکادمی باله و اپرای باکو را تاسیس کرد و در فاصلهی شخصیهزینه

ی .م اولین مدرسه۱۸۹۴ی غیراسالمی را در خاور میانه تاسیس کرد. او در ی دخترانههزار روبل اولین مدرسه

 اسیس کرد. ی صنعتی باکو را ت.م مدرسه۱۹۱۱کشاورزی خاورمیانه را در مردکان بنیان نهاد و در 

ستعدادهای جوان قفقازی تعریف کرد و دانشجویان را ی تحصیلی بزرگی هم برای ازاده بورسیهتقی

زاده )نریمانوف(، محمد سعید کرد. نریمان نریمانهای اروپا پانسیون میی خود در بهترین دانشگاهبا هزینه

غلو )اصالنوف(، و شوکت محمدزاده )مَمَدووا( اوزاده )عالیِف(، خدادادبیک مالک اصالناردوبادی، عزیز عالی

ی او تحصیل کردند و بعدها به شهرت دست یافتند، و آن کسانی از میانشان که از جوانانی هستند که با هزینه

 اش از هیچ رذالتی فروگذار نکردند. ها پیوستند، در آزردن و نابود کردن خودش و اعضای خانوادهبه بلشویک

ی درگیری قومی توان به روشنی دریافت که افسانهزاده میی خرج شده توسط تقیای خیریههاز بررسی هزینه

ی ها در قفقاز یکسره نادرست بوده و به بعد از آغاز جنبش ترکهای جوان و مداخلهها و ارمنیمیان ترک

به این ترتیب برای هایی که زاده عالوه بر هزینهشود. چون تقیبلشویکها و ترکیه در این منطقه مربوط می

پترزبورگ هزینه  کرد، یازده هزار روبل برای تاسیس دفتر مسلمانان سنتاعتالی فرهنگ مسلمانان خرج می
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اندازی های باکو راهی سنت نینا را برای ارمنیی دخترانهکرد. همچنین پنج هزار روبل خرج کرد تا مدرسه

سرپرست ارمنی زیر چتر حمایت او قرار گیرند. او ن بیکند و سه هزار روبل دیگر سرمایه گذاشت تا کودکا

 همچنین ده هزار روبل خرج کرد تا کلیسای جامع الکساندر نوسکی در باکو تاسیس شود.

بیک اوغلو هم دوستی نزدیکی داشت و دختر او سونا را به زنی زاده با بالکش عربلری علیتقی

بود و در ارتش تزاری به مقام ژنرالی رسید و به عنوان یکی  های دربندبیک اوغلو از نوادگان خانگرفت. علی

از فرماندهان عالی دولت تزاری شهرتی داشت. آخرین نبرد مهمی که در آن فرماندهی را بر عهده داشت، 

ها با ترکهای عثمانی جنگید و .م بود که در آن به هواداری از ارمنی۱۸۷۸-۱۸۷۷جنگ روسیه و عثمانی در 

 پیروز شد. 

اندیش و آزاده بود زاده، سید عظیم شیروانی، شاعر و دانشمندی روشنی از دوستان نزدیک تقییک

گرای ایرانی در منطقه معرفی شود. شیروانی به سال ای از این جریان ملیتواند به عنوان نمایندهکه او نیز می

ود از روحانیون معتبر .م در همان شهر درگذشت. پدرش سید محم۱۸۸۸.م در شماخی زاده شد و در ۱۸35

این شهر بود، و در هفت سالگی وی درگذشت. بنابراین او را پدربزرگش مال حسین در یاقسای داغستان 

پرورش داد. همین پدربزرگ بود که ادبیات پارسی و عربی را به وی آموخت و شوق سرودن شعر را در او 

 ور ساخت. شعله

ی نجف تحصیل کرد، و لقب آخوند شیروانی رفت و در حوزهخورشید( به عراق  ۱۲35.م )۱۸5۶شیروانی در

اش به فرهنگ و دین یکسره را به دست آورد. بعد در بغداد و مصر با آرای مدرن آشنا شد و رویکرد عمومی

ای خصوصی باز کرد و در آن ( مدرسه۱۲۴۸.م )۱۸۶۹تغییر کرد. شیروانی بعد از بازگشت به قفقاز در سال 

 ی نامتعصبانه را تشویق کرد. و دینمردان حمله کرد و علوم جدید و اندیشه به آرای روحانیون
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شیروانی شاعری بزرگ هم بود و بیشتر شعرهایش را به پارسی سروده است. با این وجود بعد از 

بازگشت به شماخی زبان روسی را هم یاد گرفت و انگار با زبانهای اروپایی دیگر هم آشنایی داشته باشد. 

قلمداد کنند. اما « گرایی آذربایجانیملی»اند تا او را همچون یکی از فعاالن ترک کوشیدهمورخان پان برخی از

اش به فرهنگ ایرانی به قدری بود که گفت، و دلبستگیاین تحریفی بیش نیست. شیروانی به پارسی شعر می

بود و اصوال درگیری علمای  اش خواندن حافظ و سعدی و خیام را گنجاندهبه جای تدریس قرآن در مدرسه

الصفا خاست. او همچنین موسس و رهبر انجمنی ادبی و فرهنگی بود به نام بیتدینی با او از همین جا بر می

هایی از آن در باکو و شوشا و اردوباد هم شکل گرفت. در که در شماخی تاسیس شده بود و به زودی شعبه

کوشیدند آرای نو و پرداختند و به خصوص میزبان پارسی میاین انجمن اعضا به سرودن غزل و رباعی به 

های فلسفی تازه را در اشعارشان بگنجانند. از شیروانی دو دیوان به زبانهای پارسی و ترکی به جا مانده اندیشه

که دیوان ترکی با تبلیغ مردم ترک زبان آذربایجان و ترکیه بارها مورد بحث و تحلیل قرار گرفته، و دیوان 

 تر و زیباتر هم هست، همچنان ناخوانده باقی مانده است.اش که حجیمارسیپ

ی خیام از بیدادِ زمانه ستاید و به شیوهغزلهای شیروانی به خصوص عشق زمینی و شادخواری را می

 خواهد تا از خرافهاز مردم می« خطاب به مسلمانان قفقاز»نالد. او در شعری به نام و بی هدف بودن هستی می

و ریاکاری دینی دست بشویند و به خصوص علوم تجربی را فرا بگیرند. او همچنین شعری برای تاسیس بنای 

یادبود پوشکین در مسکو سروده که خواندنی است. شیروانی همچنین داستان طنز و شعرهای کوتاه انتقادی 

ی شود. صبری و نویسندهب میکرد و از این نظر پیشگام ادبیات ترکیِ مدرن محسوبه زبان ترکی هم خلق می

زاده اکبر صابر و سلطان مجید غنیروان او هستند. این نکته هم ناگفته نماند که میرزا علیمالنصرالدین دنباله

( هنگامی که 3۱/۲/۱۲۶۷.م )۱۸۸۸مه  ۲۰از شاگردان او بودند و در این مدرسه تحصیل کردند. شیروانی در 

 ست عوامل واپسگرای مذهبی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. شد به داش خارج میاز مسجد محله
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 ای از شعر ترکی او چنین است:نمونه

 سئــــیر گــــــلزارده بیــــهوده نه ییم وار منیم  نه بو گـــــون باغیدا یاریـم نه می یم وار منیم

 ساقـــــــی الیندن گیله ییم وار منیمکی بو گون   ســـــــیزی تانــــری یئتیرین پیر خراباته منی

 کــی غــــم هـــجرایله جسمیمده کیمیم وار منیم منه معــــــــجون می لعـــلی دوا دور ساقـــــی

 جمـــله سنسن بـــو آراده نه شـــی یم وار منیم  فعل سنین جان سنین، جسم سنین، امر سنین، 

 آرتیــریـــر غـم داخی، مسجده نه ییم وار منیم  لره گوشۀ میخانه منــــی سید تکــــــی چــک 

شود که پشتیبانی مالی از فعالیتهای این شاعر و زاده و شیروانی از اینجا روشن میارتباط میان تقی

زاده از نظر عقاید مردی آزاداندیش و کمابیش دوست بوده است. تقیدارِ انسانی آن کارخانهآموزگار بر عهده

زاده آثار او را در و وقتی روحانیون باکو جلوی انتشار کتابهای سید عظیم شیروانی را گرفتند، تقیدین بود بی

لیِ زاده همچنین عامل اصتقی 14ای در تهران منتشر کرد و کتابهایش را از آنجا به قفقاز منتقل ساخت.چاپخانه

با مخالفت علمای دینی روبرو  ی قرآن به زبان ترکی بود. او وقتی قصد خود از این کار را اعالم کرد،ترجمه

زاده پیکی به بغداد شان، از دین برگردند. اما تقیشد که نگران بودند مردم با خواندن متن قرآن به زبان مادری

اش را پرداخت کرد تا قرآن بر اساس معیارهای هزینه فرستاد و فتوای علمای عراق را برای این کار گرفت و

 دانش روز به ترکی برگردانده شود. 

  

                      
14 Suleymanov, 2002. 
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 زاده در دفتر کارشتقی    اشزاده به همراه خانوادهتقی  

 

 ۱۸۸۴زاده است. او در ژانویه رسول ترین چهره، محمد امینترک، برجستهدر میان فعاالن جریان پان

زاده تاسیس ی صنعتی باکو که تقی( در نوخانی در نزدیکی باکو زاده شد و در همان مدرسه۱۲۶۲ماه )دی

ی او در ابتدای کار در مجلهکرده بود، درس خواند. او در همان دوران تحصیل به فعالیت سیاسی روی آورد. 

از این روزنامه خارج شد و با حمایت  ۱۹۰5نوشت. آقایوف در سال زیر نظر احمد آقایوف مطلب می« حیات»

 اشزاده و خانوادهتقی   سید عظیم شیروانی
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را در بادکوبه منتشر کرد. او « ارشاد»ی دار بزرگی به نام عیسی آشوربیک )عیسا آشوربگوف( مجلهمالی زمین

ی شد. مجلهگرا محسوب مینه داشت و از نظر سیاسی لیبرالی چپگرایادر این هنگام گرایش ملی و ایران

حریت، »شان را الممالک فراهانی سردبیرش بود و این گروه شعار مجلهای پارسی داشت که ادیبارشاد ضمیمه

 بودند.  قرار داده« مساوات، عدالت

توقیف شد، « حیات» .م دولت روسیه به مقابله با روشنفکران باکو برخاست.۱۹۰۸و  ۱۹۰۷در سال 

ی زاده روزنامهالعابدین تقیزاده که در این هنگام سردبیرش بود، بالفاصله با کمک مالی زینبیک حسینو علی

گرایی فیوضات را به جایش منتشر کرد، در حالی که سمت و سوی این جریان فکری به تدریج داشت از ایران

ی ارشاد توقیف شد و آقایف .م روزنامه۱۹۰۸ژوئن  ۲5در  داد.به سوی هواداری از عثمانی تغییر جهت می

ی قفقاز در قطع بزرگ و به سبک اروپایی بود. را چاپ کرد که اولین مجله« ترقی»ی به جای آن روزنامه

زاده بود که به با سردبیری رسول« ایران نو»ی هم بعد از یک ماه و نیم توقیف شد و این بار مجله« ترقی»

بعدتر دوباره چاپ شد اما این بار با حمایت مالی مختارزاده برپا ماند. ناگفته نماند « ترقی»د. جایش منتشر ش

های که مختارزاده یکی از فعاالن جنبش مشروطه نیز بود و ستارخان با کمک مالی وسیع او موفق شد دسته

 15ی قوای دولتی تاب بیاورد.مسلح خود را بسیج کند و در برابر محاصره

بیکوف نوشته شده بود. این عزیر بعد داستان طنزی بود که به قلم عزیر حاجی« ارشاد»علت توقیف 

را « حقیقت»ای به اسم مند شد و روزنامهزاده )اروجوف( بهرهاز کمک مالی برادران عروج« ترقی»از توقیف 

ی جنبش نمایش و تئاتر در قفقاز شد. او بنیانگذار اپرای او بعدتر به موسیقی روی آورد و نماینده منتشر کرد.

                      
 .3۲۴: ۱، ج.۱3۸5نیا، رئیس 15
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زاده بر روی صحنه رفت که در ضمن اولین اش در تئاتر تقی«لیلی و مجنون».م اپرای ۱۹۰۸آذری است و در 

ف که در همین زمان با بیکواجرای نمایش در این تئاتر هم بود. او برادری داشت به نام جیحون حاجی

پاریس  ۱۹۱۹زاده در اروپا به تحصیل مشغول بود و بعدتر در کنفرانس سال العابدین تقیکمکهای مالی زین

 نیز شرکت کرد.

بعد از آن که دولت مشروطه پا گرفت و دولت ناتوان ایران در یاری رساندن به این نیروهای فعال 

که مبارزه با استعمار روس را هدف اصلی خویش قرار داده بودند، به  گرا ناکام ماند، بسیاری از ایشانایران

ترکی را رواج دادند. آقایوف در این میان نام خود را به آقااوغلی سوی عثمانی چرخیدند و ایدئولوژی پان

ی خانهم.م در استامبول ه۱۹۱۱ی ایران بود و در .م از فعاالن انقالب مشروطه۱۹۱3زاده که تا تغییر داد و رسول

گرایانه استقبال کرد. شد، ناگهان به سوی عثمانی چرخید و از شعارهای قومزاده محسوب میسید حسن تقی

زاده با این وجود تا دیرزمانی گرایشهای ملی خود را حفظ کرد. او تا پایان دوستی نزدیکی با سید حسن رسول

کرد، سرمقاله را با شعرِ بهار را منتشر می« ایران نو» یالشعرای بهار داشت و وقتی اولین شمارهزاده و ملکتقی

 آغاز کرد در شادباش مشروطه: مِی ده که طی شد دوران جانکاه/ آسوده شد ملک، الحمدهلل

گفتند یکی بود، هرچند بیشتر به ها میزاده در این هنگام کامال با آنچه کمونیستشعارهای رسول

ها که تازه راهشان را از طلبی مانند بلشویکوههای تندروی خشونتها نزدیک بود تا گردموکرات سوسیال

دموکرات به سمت زاده و یارانش به تدریج بیش از پیش از قطب سوسیالروها جدا کرده بودند. اما رسولمیانه

.م با حزب عدالت آذربایجان، و ۱۹۲۰قطب بلشویک هجرت کردند. به شکلی که در نهایت گروه همت در 

ی پانزده ر ایران ادغام شد و روی هم رفته حزب کمونیست آذربایجان را پدید آورد. در این فاصلهحزب احرا

ساله، نامدارانی که عضو گروه همت بودند عبارتند از نریمان نریمانوف، مشهدی عزیزبیکوف، سلطان مجید 
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های متعصب و از بلشویکشان در نهایت اوغلو )افندیف(، و پروکوپیوس دژاپاریدزه، که تقریبا همهافندی

 تندرو از آب در آمدند. 

ی اصلی کارگران صنعت نفت باکو بود و مبلغ بزرگ .م سازمان دهنده۱۹۱۴مثال عزیزبیکوف، در 

شد. در عین حال، این نکته که همچنان پیوندهای ملی میان باکو و مارکسیسم در میان ایشان محسوب می

ی لنین، عضو حزب ی سرسپردهان دریافت که این بلشویکِ روس شدهتوایران برقرار بوده را از اینجا می

امدار بود اجتماعیون عامیون ایران هم بود و در جریان نهضت مشروطه یکی از فعالین سیاسی و مجاهدین ن

در رشت و  را تاسیس کرده بود. او به خصوص« یاریگران به مجاهدین ایرانی»و در باکو هم گروهی به نام 

کوشندگان  تان زیادی داشت و به روایتی با ستارخان هم آشنایی داشته است. عزیزبیکوف یکی ازانزلی دوس

اش شباهت داشت. در حدی که تاثیرگذار در تاسیس درام منظوم در آران بود و از این نظر به همتاهای ایرانی

 دند. عزیزبیکوف با وجودی تئاتر جمهوری شوروی آذربایجان را مدتی به اسم او نامگذاری کرده بودانشکده

زاده ازدواج کرد و از او صاحب چهار اش، با دختر یک میلیونر قفقازی به نام زربالیشعارهای کمونیستی

شود، موسس و اولین رئیس باشگاه زنان کارگران صنعت نامیده می« خانم»فرزند شد. همسر او که معموال 

 کرد. فعالیت میی حقوق زنان .م( بود و در زمینه۱۹۱۹نفت باکو )

 16.م به حزب بلشویک روسیه پیوست و عضو رسمی این گروه شد.۱۹۰5زاده در خودِ رسول

بیکف و دژاپاریدزه در بایگانی شوروی موجود است که نزدیکی وی به این عکسهایی از او و مشهدی

                      
16 Kazemzadeh, 1951: 21. 

www.takbook.com



40 

 

.م، وقتی پلیس ۱۹۰5اش نقل کرده که حتا یک بار در سال دهد، و نوهلشویک بانفوذ را نشان میکمیسرهای ب

  17زاده او را پناه داد و رهاند.استالین را تحت تعقیب قرار داده بود، رسول

های غیرانقالبی باکو مانند فیوضات، حیات و ارشاد هم مطلب ها و مجلهزاده در روزنامهرسول

.م در ۱۹۰۸که در « نوری در تاریکی»نوشت و در جنبش تئاتر هم شرکت جست و درامی نوشت به نام می

هایش در باکو زاده از سوی دیگر کامال با سیاست ایران در ارتباط بود و فعالیتباکو بر صحنه رفت. رسول

را « ایران آزاد»ی .م به ایران آمد و روزنامه۱۹۰۹شد. او در ی ایران محسوب میمشروطه ای از جنبششاخه

 که ارگان حزب دموکرات ایران بود نیز همکاری« ایران نو»ی او همچنین در انتشار روزنامه 18کرد.منتشر می

زاده هنگامی که بیست و شش سال بیشتر نداشت، گروهی تاسیس کرد به نام مساوات، و این رسول 19داشت.

را نوشت و در آن آرای انقالبی خود را شرح « سعادت بشر».م رخ داد. او در همین سال کتاب ۱۹۱۱به سال 

همین سال استبداد صغیر  اثر لنین دارد. در« چه باید کرد»داد که از نظر مضمون و پرسشهای کلیدی شباهتی به 

زاده در این هنگامه از خواهان را تار و مار کرد. رسولشاه با حمایت روسها مشروطهآغاز شد و محمدعلی

ها گروید. او در استانبول ترکایران به استانبول گریخت و در آنجا با ترکهای جوان آشنا شد و به جریان پان

ترکها در ابتدای زایش این لری( که از متون مهم جنبش پانران تورک)ای« ترکهای ایران»کتابی نوشت به نام 

 شود. جریان محسوب می

.م تزار به مناسبت سیصدمین سال سلطنت خاندان رومانوف عفوی عمومی اعالم کرد و به ۱۹۱3در 

ترکی را با هم در اده توانست بار دیگر به باکو بازگردد. این بار او آرای بلشویکی و پانزاین ترتیب رسول

                      
17 Rasulzade, 1999: 22-23. 
18 Castagne, 1992: 245–246. 
19 Rasulzade, 1992. 
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آمیخته بود و از این فعالیت خود را در حزب مساوات متمرکز کرد. او بعد از آن به صورت تاکتیکی از اهمیت 

ها د نداشت و در مقابل ترکاش تاکیزد، اما دیگر مانند سابق بر هویت ایرانیاسالم و وحدت مسلمانان دم می

ی .م روزنامه۱۹۱۸تا  ۱۹۱5او از  20دید که باید از نظر سیاسی با عثمانی ادغام شوند.را موجودیتی مستقل می

وسیه، حزب مساوات که تا آن هنگام به کرد. بعد از انقالب اکتبر ررا منتشر می« سوز آچیق»این حزب یعنی 

دت اسالمی به عضوگیری از اهالی باکو کرد، علنی شد و با تبلیغ شعارهای وحشکل زیرزمینی فعالیت می

لی از اهالی .م( متحد شد. یوسف بی۱۹۲۰-۱۸۸۱لی )بِیزاده با نصیب یوسفپرداخت. در این مقطع رسول

وق خوانده بود و بعد در کریمه با اسماعیل گاسپرالی)گاسپرینسکی( گنجه بود که مدتی در دانشگاه ادسا حق

را منتشر کرده بود. گاسپرالی از نسل « ترکمن»ی که رهبر تاتارهای کریمه بود، همکاری کرده و روزنامه

ترکها بود و همان کسی بود که هوادار پاالیش زبان ترکی از واژگان پارسی و عربی بود و بر این نخست پان

عربی، توش و توان کافی برای -رمقی ایجاد کرده بود که به خاطر غیاب عناصر پارسیا زبان مصنوعی و بیمبن

بیان مفاهیم انتزاعی را نداشت و مورد استقبال چندانی قرار نگرفت. حتا خود او هم نتوانست قواعدِ مطلوب 

رکان تاسیس کرد، اسمش را خویش را رعایت کند و وقتی با یاری چند تن دیگر حزبی برای همبستگی ت

 گذاشت.« اتفاق مسلمین»

زاده اوغلو محمد قلیگلاش توضیحی بدهیم، جلیل حسینشخصیت دیگری که شایسته است درباره

ی بازرگان که از خوی به نخجوان کوچیده بودند، به دنیا آمد. او .م در یک خانواده۱۸۶۶است. این مرد در 

                      
20 Swietochowski, 1995: 52. 
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لتحصیل شد و به عنوان معلم در روستاها به کار پرداخت. او بعد از دو بار ای گوری فارغاز مدرسه ۱۸۸۷در 

 .م در باکو درگذشت. ۱۹3۲جوانشیر که زنی فعال و هوادار حقوق زنان بود ازدواج کرد و در  طالق با حمیده

د و در نوشتن داترکی از خود نشان میی آران بود که تمایل پانزاده یکی از اولین نویسندگان منطقهمحمد قلی

ورزید. از آنجا که در این دوران زبان ادبی و رسمی منطقه پارسی بود، و ترکی واژگان به زبان ترکی اصرار می

و مفاهیم انتزاعی الزم برای انتقال معانی پیچیده را فاقد بود، او با دست و دلبازی از کلمات پارسی و روسی 

زمانش به همین دلیل تا حدودی سبک نوشتارش برای مردمِ هم کرد واش استفاده میدر زبان ترکیِ نوشتاری

.م به ایروان  ۱۸۸۹زاده در ضمن هوادار تغییر خط از پارسی به التین بود. او در نمود. محمدگلنامفهوم می

روی آورد که به زبان « شرقِ روس»ی .م به تفلیس وکوچید و در آنجا به نوشتن در روزنامه۱۹۰3رفت و در 

 زدایی و نزدیکی به روسها بود. شد و هوادار ایرانیری چاپ میترکی آذ

را منتشر کرد و تا زمان انقالب اکتبر آن را « مالنصرالدین»ی فکاهی .م مجله۱۹۰۶زاده در محمد قلی

.م همین ۱۹۲۱کرد. بعد از آشفتگی اوضاع به خاطر انقالب، به تبریز نقل مکان کرد و در در تفلیس چاپ می

ها در باکو، او به این شهر کوچ کرد و مالنصرالدین کرد. بعد از استقرار بلشویکدر این شهر منتشر میمجله را 

کرد. این مجله به دو زبان ترکی و روسی مطلب داشت و در زمان خودش .م در این شهر چاپ می۱۹3۰را تا 

نتشار این مجله به خاطر پیگرد پلیس .م، ا۱۹۲۱تا  ۱۹۱۷ی از اقبال فراوانی بین مردم برخوردار بود. در فاصله

 در قفقاز متوقف ماند، و این یکی از دالیل کوچ وی به تبریز بود. 

شود و از سوی گرایی انتقادی در ادبیات ترکی محسوب میگذارِ واقعمالنصرالدین از طرفی بنیان

هشت برگ داشت که تقریبا دیگر سبک کاریکاتورهایش در تحول این هنر در ایران نیز موثر بوده است. مجله 

نیمی از آن به کاریکاتور اختصاص یافته بود. آماج اصلی این مجله، روحانیون و دینمردان بودند و به خصوص 

گرفت. هرچند این مجله را به قولی از موروکو ریاکاری و دغل ایشان بود که در مورد حمله و ریشخند قرار می
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ایران بود که گفتمان انتقادی این مجله تاثیری دیرپا به جا گذاشت و در خواندند، اما تنها در کشور تا هند می

جذب شد. مضمون اصلی مطالب این مجله هم رخدادهای قفقاز و ایران  خواهیِ عصر مشروطهگفتمان ترقی

 زبانی مثل عثمانی. بود و نه سرزمینهای ترک

اش را با سوگیری شهر بازگشت و مجله ها باز به ایندست بلشویک زاده بعد از فتح باکو بهمحمدقلی

سیار گرامی بسیاسی روشنی به دستگاه تبلیغات این حزب پیوند زد. به همین دلیل او را در دوران استالین 

ردند. این کداشتند. در این دوران خیابانی در باکو، تئاتری در نخجوان، و دو شهر را به افتخار او نامگذاری می

 نوراشینِ قبلی(. کند )باشآباد )آستاراخان بازارِ پیشین( و جلیلجلیلشهرها عبارت بودند از 

ترکی با سومین جریان مهم سیاسی در قفقاز، یعنی کمونیسم چنان که نمایان است، جریان پان 

ترک یا اصوال از ابتدا بلشویک بودند، یا با است. اعضای گروههای پانبلشویکی درهم تنیدگی داشته 

های بلشویکی به قدرت دست یافتند اند. اما در نهایت کمونیستوند و همکاری نزدیکی داشتهها پیبلشویک

شدند. مشهورترین کس در ی مسکو محسوب میکه هوادار روسی کردنِ مردم قفقاز بودند و کامال سرسپرده

با این وجود، اش برای همگان تا حدودی شناخته شده است. این میان، از همه استالین است که زندگینامه

استالین از نسل جوان کمونیستهای قفقاز بود و پیش از او یک نسل از مردم این منطقه راه را برایش کوبیده و 

هموار ساخته بودند. یکی از شخصیتهایی که در این مورد نقشی بزرگ ایفا کرده بود، منشویکی گرج بود به 

 ნიკოლოზ ჩხეიძე/ Никола́й (Карло) Семёновичنام نیکوالی چخیدزه )

дзе́иЧхе)21 .که در میان روسها با نام کارلو و اسم خانوادگی سِمیونوویچ نیز شهرت داشت 

                      
21 Nikolay Semyonovich Chkheidze 
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: 22)مِسامِه داسی« ی سومدسته»چخیدزه و برادرش )کالینیکِه( از اعضای تاثیرگذار گروهی بودند که خویش را 

დასი მესამეو 24، تْسخاکایا23.م در تفلیس با رهبری نینوشْویلی۱۸۸۲نامیدند. این گروه در ( می ،

ی ی روشنفکرانه بود که دربارهتاسیس شد. گروه در ابتدای کار چنین نامی نداشت و یک حلقه 25تْسِرِتِلی

کرد. بعد از ورود چخیدزه به این گروه، سمت و سوی آن در سال مطالعه می ادبیات و تاریخ گرجستان

.م به سوی مارکسیسم چرخش یافت. به شکلی که در مراسم خاکسپاری نینوشویلی، تسرتلی تعبیری را ۱۸۸3

( و 26)پیروِلی داسی« ی اولدسته»نامید تا ایشان را از « ی سومدسته»به کار برد و هواداران گروه خودشان را 

( متمایز کند و اینها گروههای دیگری بودند که با همین جهتگیری فرهنگی از 27)مِئوری داسی« ی دومدسته»

کردند. اعضای این گروه فعالیت خود را با تبلیغ شعارهای مارکسیستی بین عالیت میدو دهه پیش در تفلیس ف

آهن تفلیس و کارکنان چاههای نفت آغاز کردند. به زودی دو فعال مارکسیست پرشور به نامهای کارگران راه

نیز به این جمع پیوستند و این گروه زیر تاثیر شعارهای انترناسیونالیستی  29و آفاناسِئِف 28استانیسالو رِنیگر

 خود را بخشی از تمدن مردم روسیه قلمداد کردند. 

بر تشکیل گروههای مطالعاتی و  ی کارهایشانکردند و عمدهاین گروه به نسبت قانونی فعالیت می

ی ی سوم، ترجمهتربیت مبلغ مارکسیسم میان کارگران تمرکز یافته بود. بعد از پیوستنِ دو فردِ یاد شده به دسته

آثار مارکسیستی به زبان گرجی و آموزش تاریخ و زبان روسی نیز در دستور کار ایشان قرار گرفت. در 

                      
22 Mesame Dasi 
23 E. F. Ninoshvili 
24 M. G. Tskhakaya 
25 G. E. Tsereteli 
26 Pirveli Dasi 
27 Meori Dasi 
28 Stanislaw Reniger 
29 Afanas'ev 
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ی مسیحی تفلیس بود، به گام بیست سال بیشتر نداشت و محصل مدرسه.م، ژوزف استالین که در آن هن۱۸۸۹

ی سوم پیوست و از مجرای فعالیتهای ایشان با مارکسیسم آشنا شد. استالین مدتی در گروههای مطالعاتی دسته

آمیز این دسته شرکت کرد، اما به خاطر تمایلی که به حرکتهای انقالبی خشن و استفاده از ابزارهای خشونت

های مارکسیستی، به زودی راه خود را از اش به نظریهتوجهیداشت، و همچنین به خاطر بی عالقگی و بی

این گروه جدا کرد. اما پیش از آن از بین ایشان یارگیری کرد. به این شکل که دو تن به نامهای الدو 

ی سوم اقلیتی کوچک به او پیوستند و برای مدتی این سه تن در درون دسته 31و تْسولوکیدْزِه 30کِتشکووِلی

 شدند. محسوب می

نظر سازد. اصول مورد ی مرکزی جنبش بلشویک را بر میباورهای این گروه همان است که هسته

استالین آن بود که قواعد اخالقی را نباید در شرایط انقالبی رعایت کرد و بنابراین هوادار استفاده از روشهای 

ربایی، اخاذی، دزدی، و راهزنی برای دستیابی به اهداف انقالبی و کسب قدرت بود. ای مانند آدمجنایتکارانه

هایی که خود را به قانون و را داشت، و منشویکمهم آن است که شکاف میان لنین که دقیقا همین عقاید 

.م رخ داد. بنابراین توصیف بریا که این ۱۹۰۴گیری این دسته در سال دانستند، بعد از شکلاخالق پایبند می

با این تفاوت که احتماال ایشان هنوز در این  32داند، درست است.دسته را نخستین گروه بلشویک لنینیستی می

 اند. شناختهتاریخ لنین را نمی

.م است و بنیانگذار آن استالین محسوب ۱۸۹۸به تعبیری، زادگاه جنبش بلشویکی در تفلیس و سال 

ی راهزنانهاش گرایش ویرانگر و علمی و نظری شود. لنین بعدتر به این دسته پیوست و به خاطر تواناییمی

                      
30 Lado Ketskhoveli 
31 S. Tsulukidze 
32 Knight, 1993: 60. 
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ی انقالب ارتقاء داد. فعالیتهای ای دربارهاستالین و یارانش را به شکلی منظم صورتبندی کرد و آن را به نظریه

ی سوم روبرو .م با اقبال برخی از اعضای دسته۱۹۰۱ی کوچکش برای مدتی کوتاه در استالین و دار و دسته

ی سوم ضای این گروه بود، باعث شد تا رهبران دستهشد، اما پیامد آن که ارتکاب جنایتهایی به دست اع

ی سوم بیرون کنند. در میان رهبران این گروه، تنها تسخاکایا .م از دسته۱۹۰۱استالین و یارانش را در دسامبر 

بود که بعدتر به روش لنین گروید و یکی از رهبران بلشویک گرجستان شد. بقیه همچنان به مخالفت خویش 

 ادامه دادند و کمی بعد از به قدرت رسیدن او به اعدام و تبعید به سیبری محکوم شدند.  با روش استالین

ی سوم هم به ناگفته نماند که استالین و یارانش تنها همین سه تن بودند و بعد از جدایی از دسته 

مارکسیسم در ی تبلیغ صورت یک گروه جنایتکار و راهزن به فعالیت خود ادامه دادند. با این وجود توسعه

آمیز جذب شوند. ایراد کار استالین میان کارگران، باعث شد شمار زیادی از ایشان به سوی فعالیتهای خشونت

و سایر فعاالن همسان با او، آن بود که اصوال با مارکسیسم آشنایی چندانی نداشتند و سواد کافی در این زمینه 

ن چارچوبی مبهم بود که برچسب انقالبی بودن و مبارزه با نیندوخته بودند. از این رو مارکسیسم برای ایشا

داد. اقبال کارگران به این گروه و آمیز قرار میی انجام و توجیه فعالیتهای خشونتستمگران را دستمایه

ی سوم که بیشترِ اعضایش از فرهیختگان و روشنفکرانی شان بیشتر بود، تا دستهفعالیتهای عینی و جسورانه

 ی مارکس بودند.ته بود که خواهانِ آشنایی عمیقتر با نظریهتشکیل یاف

.م شورش کارگران نیروگاه باتومی به اخراج چهارصد کارگر منتهی شد که بیشترشان ۱۹۰۲در سال 

از مهاجران ایرانی بودند. بعدها استالین کوشید این شورش را به حساب فعالیتهای خود بگذارد، اما به احتمال 

مستقل از او مسیر طبیعی خود را طی کرده است. به هر صورت وقتی این کارگران تصمیم  زیاد این جریان

ی گرفتند در خیابانها تظاهرات کنند، پلیس تزاری بر رویشان آتش گشود و چهارده نفر را به قتل رساند. دسته

یت از شورشیان ی ترکیبی که دو روشنفکر و سه کارگر را در خود داشت، به حماسوم با تشکیل یک کمیته
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ی گوری پرداخت. اما فرماندار تفلیس ششصد کارگر را از شهر بیرون کرد. برخی از این کارگران به منطقه

 رفتند که زادگاه استالین بود، و پیامِ انقالب را در همه جا پراکندند.  

صورت یک  داد و بهدر این مدت، استالین فعالیت چندانی در ارتباط با جنبش کارگری انجام نمی 

زیست. حتا شواهدی هست که در این مدت با پلیس مخفی تزاری هم داد و مجرم عادی در تفلیس می

شود، این حقیقت ی انقالبی استالین نادیده انگاشته میی پیشینهستدهایی داشته است. آنچه که معموال درباره

همترین ها، که در ضمن اولین و ماست که نخستین نقش عینی و ملموس او در جریان فعالیتهای سیاسی چپ

ی قفقاز شود، دزدی از یک بانک بود که در همین منطقهها در دوران تزاری هم محسوب میعملیات بلشویک

-۱۸۸۲) شرح آن نیز چنین بود که استالین به همراه یک ارمنی به نام سیمون پتروسیانهم صورت گرفت. 

الر( را هنگام دمیلیون  ۴/3هزار روبل )برابر با  3۴۱له کرد و به بانک تفلیس حم ۱۹۰۷ژوئن  ۲۶.م( در ۱۹۲۲

 انتقال به این بانک به یغما برد. 

دهد که استالین در این هنگام یکی از رهبران بزهکاران و دزدان اسنادی که بعدتر منتشر شد نشان می

داشته است. سیمون پتروسیان ای شهر بوده و در ضمن با پلیس مخفی تزاری )اوخرانا( هم اندرکنش دوستانه

کرد و این همان جایی بود اش در شهر گوری در گرجستان زندگی میتباری ارمنی داشت و همراه خانواده

او از دوران کودکی با استالین بزرگ شده بود، مردی  33اش را گذراند.که استالین نیز دوران کودکی و نوجوانی

 34اش بیرون کشید.ار مردی را به قتل رساند و قلبش را از سینهرحم و خشن بود. در حدی که یک ببسیار بی

این دو برای خود اسمهای مستعاری همسان انتخاب کرده بودند. طوری که استالین بیشتر با نام کوبا شناخته 

                      
33 Shub, 1960: 228. 
34 Shub, 1960:  227–247. 
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ای بیست نفره از در جریان دزدی بانک تفلیس دسته 35نامید.شد و پتروسیان هم خویشتن را کامو میمی

و با پرتاب بمب و تیراندازی به پلیسها و رهگذران چهل نفر  36ه میدان ایروان در تفلیس حمله بردندراهزنان ب

ها چنین کردند، و لنین این گروه در پیوند با بلشویک 37را به قتل رساندند و پنجاه نفر دیگر را زخمی کردند.

داشتند. این حمله به بدنامی اش سهم و کراسین و بوگداکف از ماجرا خبردار بودند و در طراحی نقشه

های این شهر تنها .م شمار بولشویک۱۹۱۱ها و تنفر مردم تفلیس از ایشان منتهی شد. طوری که در بولشویک

 38صد نفر بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیمون پتروسیان

                      
35 Brackman ,2000: 58. 
36 Kun, 2003: 75. 
37 Sebag Montefiore , 2008: 14. 
38 Jones, 2005: 220–221. 
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Ստեփան ) 39منشأ اثر شد، استپان گِئوروی شاهومیانشخصیت مهم دیگری که در قفقاز 

Գեւորգի Շահումյան/ Степан Георгиевич Шаумян نام داشت. او یک بلشویک )

او به قدری در تبلیغ مرام  40.م درگذشت.۱۹۱۸.م در تفلیس زاده شده بود و در ۱۸۷۸متعصب بود که در 

اهومیان ش 41اند.های شوروی گاه با لقبِ لنینِ قفقاز از او یاد کردهداد که در تاریخکمونیستی کوشش به خرج می

تکنیک سنت ی فرهنگ و هویت روسی غرق کرد. او در دانشگاه پلیاز کسانی بود که خویش را در زمینه

.م به حزب سوسیال دموکرات روسیه پیوست. پلیس تزاری ۱۹۰۰پترزبورگ و دانشگاه ریگا تحصیل کرد و در 

از آنجا به آلمان گریخت و در او را به خاطر شورشی دانشجویی دستگیر کرد و به قفقاز تبعیدش کرد. او 

ی انقالبیون فراریِ .م فلسفه خواند و همان جا با لنین و مارتوف و پلخانوف و بقیه۱۹۰5دانشگاه برلین تا 

گیری .م به همراه او در شکل۱۹۰3روس ارتباط برقرار کرد. شاهومیان دوستی نزدیکی با لنین پیدا کرد و در 

 د.  ها نقش مهمی ایفا کرگروه بلشویک

ر میان شاهومیان بعد به تفلیس بازگشت و در کسوت معلمی شروع کرد به تبلیغ مرام مارکسیستی د

هاد. این دسته .م به باکو نقل مکان کرد و یک گروه بلشویکی مهم را در آنجا بنیان ن۱۹۰۷شاگردانش. او در 

خودِ  تزاری سرکوب شدند و.م کوشیدند تا قدرت را در باکو به دست بگیرند، اما توسط پلیس ۱۹۱۴در 

خبردار شد که  .م از زندان آزاد شد و۱۹۱۷شاهومیان به زندان افتاد. اما کمی بعد در جریان انقالب فوریه 

 اند.رفقایش در باکو او را به ریاست شورای بلشویکی این شهر انتخاب کرده

                      
39 Stepan Gevorgi Shahumyan 
40 Arzumanyan, 1982, vol. viii: 431–434. 
41 Panossian, 2006: 211. 
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.م، مجلس دومای روسیه شورایی به نام اوزاکوم را تشکیل داد ۱۹۱۷بعد از فروپاشی دولت تزاری در اکتبر 

بود.  42(Комитет Закавказский Особый« )ی ماوراء قفقازی ویژهکمیته»ی که نامش سرواژه

، 43ی یکی از اعضای دوما بود به نام خارمالوف.م تشکیل شد و ریاستش بر عهده۱۹۱۷مارس  ۹این کمیته در 

هدم شده بود، اش آن بود که دستگاه دیوانساالری روسیه در قفقاز را که بعد از نابودی نظام تزاری منو وظیفه

بود که به همراه قوای زیر  44بازسازی کند. آخرین فرماندار تزار در این منطقه گراندوک نیکوالی نیکوالیویچ

 فرمانش توسط مردم منطقه بیرون رانده شده بود. 

ی قفقاز به دست ی سیاسی منطقهکارآیی خود را از دست داد و ادارهاین کمیته بعد از مدت کوتاهی 

Sejنامید، و در منابع تاریخی بیشتر به اسم سِیم )می« کمیساریای ماورای قفقاز»نهادی افتاد که خود را  m )

بر قفقاز  شهرت دارد. این مرکز هم از بقایای دیوانساالری تزاری برآمده بود و از تفلیس به شکل موقت

.م ۱۹۱۷ها با ارتش عثمانی را در پنجم دسامبر بس ارمنیکرد. همین نهاد بود که قرارداد آتشحکومت می

 د. مشهور ش« صلح ارزنجان»امضا کرد و این همان بود که بعدتر به خاطر محل امضای قراردادش به 

ازگاری سرِ ناسکمیساریای ماورای قفقاز هوادار استقالل از روسها بود و به خصوص با بلشویکها 

شی ی بلشویکها به باکو و تاسیس دولت شورایی باکو که به آن فجایع انسانی انجامید در واقع تالداشت. حمله

 ی نفوذ روسیه. بود برای تضعیف این نهاد و بازگرداندن قفقاز به زیر دایره

اسالم تاکید داشتند و  ها بودند که بیشتر بر امتی آن مساواتیگرا داشت. یک شاخهسِیم دو بالِ ملی

شد. بال دوم جمهوری ترکی هم در میانشان دیده میی ایرانی یا ناسیونالیسم پانگرایانههایی از گرایش ملیرگه

                      
42 Osobyi Zakavkazskii Komitet 
43 V. A. Kharlamov 
44 Nikolai Nikolaevich 
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دموکراتیک ارمنستان را تاسیس کرد و اعضایش مسیحی بودند. سِیم بعد از فروپاشی ارتش تزاری یک سپاه 

های مستقل داشتند و در هماهنگی با گرجی و ارمنی در آن رسته محلی نیز تاسیس کرد که سه قومیت آرانی،

 که یک گرجیِ منشویک بود، ارتش روسیه 45کردند. همین ارتش بود که به رهبری نوئِه رامیشویلیِ هم عمل می

ود محاصره کرد و کوشید تا خلع سالحشان کند. اما روسها آتش گشودند نشینی از عثمانی برا که در حال عقب

  46ی شامخور پیش آمد کشتار شدند و بیش از هزار تن تلفات دادند.و در جنگی که در منطقه

ی ی بستهری اشتغال داشت و از حالت یک حلقهدر همین هنگام حزب مساوات هم در باکو به یارگی

مشخصی برای  یها برنامهیافت. مساواتیروشنفکرانه خارج شده و به حزبی با هواداران پرشمار دگردیسی می

کردند که سرسختانه خواهانِ جدا شدن از روسیه آینده نداشتند، و در این مورد از روشنفکران گنجه پیروی می

)به ترکی: آدمی مرکزیت « ی آدمیتمرکز فرقه»ی شمالی بودند. این روشنفکران در هو استقالل از همسای

شد و به ای از انجمن آدمیت ایران محسوب مییافتند که از نظر شعارهای مدرن دنبالهسی( سازمان میفرقَه

ترکی محسوب ناند و آن را نوعی تشکل پارا به ابتدایش افزوده« تورک»نادرست در برخی از کتابها نامِ 

محمدزاده و دفاعی بودند، که در تاریخهای بیک، دکتر آقازاده، برادران خاصرهبران این گروه رستم 47اند.کرده

معرفی  50یا دیفای 49، آکازادا، خاسمامادوف48دورانهای بعدی با اسمهای عجیب و غریبی مثل روستامباکوف

   51اند.اند تا تبار ایرانی نامشان مخفی بمشده

                      
45 Noe Ramishvili 
46 Kazemzadeh, 1950: 83. 
47 Swietochowski, 2004:  86. 
48 Rustambakov 
49 Khasmammadov 
50 Difai 
51 Swietochowski, 2004:  86. 
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باشی، زاده، علیمردان توپچیها، اشخاص تاثیرگذار عبارت بودند از محمدامین رسولی مساواتیدر میان شاخه

( 52اوغلو حاجی )حاجینسکیخان خویی )خویسکی(. رهبری این گروه با محمد حسن جعفرگلو فتحعلی

دادند، که از نهادهای بازمانده از دولت تزاری بود. ی شورای ملی اسالمی را نیز تشکیل میبود. این گروه بدنه

هر باکو چند .م به مساوات پیوسته بود. او در ش۱۹۱۱.م زاده شده و در ۱۸۷5حاجی مهندسی بود که در سال 

.م او به ۱۹۱۷ها را مدیریت کرد. او در از حمله شاهراه کنار بندرگاه و کلیسای آلمانی–ی عمرانی پروژه

 ریاست شورای ملی اسالمی باکو رسید. 

شد که رهبرش ی تزاری محسوب میاسالمی روسیه بال مساواتیِ سیم، از نظر سازمانی دنباله شورای

کوشید نیروهای باشیِف!( و دستیارش حاجی بود. این سازمان حتا در دوران تزارها هم میباشی )توپچیتوپچی

ی مرکزی این ی تزار را متحد سازد و ایشان را از روسها مستقل نماید. هستهسرزمینهای مسلمان زیر سیطره

شان پارسی بود. هرچند تاتارهای کریمه و مسلمانان مستقر در بخشهای ملی دند و زبانمسلمانان ایرانی بو

گرایان قفقاز از آشوبِ برخاسته در روسیه بهره .م، اسالم۱۹۱۷شمالی روسیه نیز بدان وابسته بودند. در اوت 

این گردهمایی، برای  ی علمای داغستان را در روستای اَندی در آوارستان برگزار کردند. درجستند و کنگره

الدین نخستین بار بعد از مرگ امام شامل، یک امامِ داغستان بنا به نظر روحانیونِ حاضر انتخاب شد، و او نجم

 53هوتسویی )گوتسیسنسکی( بود.

ری اصلی شورای اسالمی، استقالل امت اسالم از ی تزاری، چارچوب نظدر زمان فروپاشی روسیه

داد. با این وجود یک گرایش نیرومند روسهای مسیحی بود و دین بند ناف اصلی هواداران آن را تشکیل می

                      
52 Mammad Hasan Jafargulu oglu Hajinski 

 .3۸: ۱3۷۸بنیگستن و ویمبوش،  53
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ترکی در بخشهایی از آران وجود داشت. امروز ملی ایرانی در آسیای میانه و آران، و یک گرایش نوظهور پان

کنند، این گرایش اخیر را زیر تاثیر تبلیغات و تحریفات دولت ترکیه بسیار پررنگ می در کتابهای تاریخ معاصر

ترکِی اما حقیقت آن است که در زمان وقوع انقالب اکتبر هنوز آتاتورک به قدرت نرسیده بود و ایدئولوژی پان

ارج از قلمرو عثمانی شد و خی کوچکی از ارتشیانِ مقیم این دیار محدود میرایج در عثمانی تنها به حلقه

ی وحدت اسالمی، باکو و گنجه بود. این هوادار یا پیروی نداشت. یکی از مراکز مهم صورتبندی این ایده

نکته اهمیت زیادی دارد، چون در میان شوراهای کمونیستی هم، یکی از مراکز نیرومند، شورای خلق باکو بود 

و گرانیگاهی بود که نیروهای چپِ بلشویک و جریان شد. یعنی باککه توسط استپان شاهومیان رهبری می

 کردند. طلب در آن با هم تداخل پیدا میگرای استقاللملی

گیری این نهادها و متحد شدن انجمنها و گروههایی که تا پیش از آن به صورت مخفی در پیِ شکل

یت ایرانی داشت بر نیروهای گرای ضدروس که ماهکردند، جریان ملیی تزار مبارزه میو پراکنده با سلطه

ترکی که هوادار ادغام قفقاز در روسیه یا عثمانی بودند، غلبه کرد، و رهبران محلی یکی پس از بلشویک یا پان

.م امام اوزون حاجی که رهبر ۱۹۱۷های مستقلی پدید آوردند و از روسیه جدا شدند. در مه دیگری جمهوری

این منطقه بود، تاسیس امیرنشین قفقاز شمالی را اعالم کرد و از نشینان قفقاز و وارث سنت مقاومت کوه

روسیه مستقل شد. او مردی بسیار فرهیخته و با اراده و نیرومند بود و ارتشی ده هزار نفره از درویشان نقشبندی 

 .م بر ارتش۱۹۱۹شد. ارتش صوفیان در الدین هوتسویی پشتیبانی میرا زیر فرمان داشت و توسط امام نجم
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اش ژنرال دنیکین مشهور بود، غلبه کرد و امیرنشین نوپای قفقاز شمالی و داغستان روسهای سپید که فرمانده

 54را از روسها پاکسازی کرد.

وسیه اعالم کرد. در دسامبر اف استقالل حکومت دیرکتوار ملی کریمه را از ربیگچند ماه بعد، چلی

.م جمهوری دموکراتیک آذربایجان ۱۹۱۸مه  ۲۸در  55.م امیرنشین خوقند بار دیگر از روسیه مستقل شد.۱۹۱۷

ی این دولت شد. رئیس این استقالل خود را از روسیه اعالم کرد و حاجی در آن هنگام وزیر امور خارجه

 دولت فتحعلی خان خویی بود. بعدتر او به مقام وزارت امور داخلی رسید. 

فقازی قبعد از فروپاشی دولت تزاری، مردم آذربایجان، گرجستان و ارمنستان یک فدراسیون متحد 

مه یک جمهوری  ۲۸ها در .م( دوام آورد. بعد از آن، ارمنی۱۹۱۸تشکیل دادند که تنها چند ماه )از فوریه تا مه 

های آسای ارمنیدموکراتیک ارمنستان تاسیس کردند که سخت به یاری آمریکا وابسته بود و با هجوم سیل

 گریختند. ها میمهاجر از آناتولی مواجه بود که از ستم و کشتار ترک

ی ی دانشکدهکه تحصیل کرده 56در این میان یک ارمنی به نام هاکوپ زاوریِف )یعقوب زاوری(

ها را برای تاسیس یک دولت مستقل پزشکی سن پترزبورگ بود، همزمان با این وقایع به تفلیس رفت و ارمنی

فرماندار .م به خدمت ۱۹۱۴ارمنی متحد کرد. او به مردم ارمنی و ملیت ایرانی پایبندی خاصی نداشت و در 

ی چگونگی بسیج نیروهای داوطلب ارمنی در ارتش روسیه مشاوره داده تزاریِ قفقاز درآمده بود و درباره

در ی ماورای قفقاز را متقاعد کند که یک دولت جمهوری مستقل ارمنی زاوریف موفق شد کمیته 57بود.

                      
 .3۹: ۱3۷۸بنیگستن و ویمبوش،  54
 .۱۴5: ۱3۷۱آوتورخانوف،  55

56 Hakob (Yakov) Zavriev 
57 Hovannisian, 2004, Vol.II: 280. 
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ایجاد شود. چنین کاری انجام شد و خودِ زاوریف به ریاست این دولت « ارمنستانِ عثمانی»موسوم به ی منطقه

ها درهم شکسته شده بودند و با انقالب ترکهای رسید. در فضای سهمگین بعد از جنگ جهانی دوم که عثمانی

   58تلیس، ترابوزان و وان را در اختیار گرفت.ی ارزروم، بیجوان روبرو بودند، این دولت ارمنستانِ نوپا منطقه

گرفته بودند،  در این میان، نیروهای کمونیست که بالفاصله بعد از سرنگونی تزار قدرت را در روسیه به دست

هایشان در قفقاز نیز تعمیم یافت. بعد از ا به دنبالههدر میان خود دچار اختالف درونی شدند و این کشمکش

هایی در میان انقالبیون نمایان شد. از یک سو شوراها قرار داشتند که توسط بندی.م دسته۱۹۱۷ی انقالب فوریه

ها قرار داشت، اما به ابتدا در دست منشویک« شوروی»های مارکسیستها تاسیس شده بودند. کنترل این کمیته

قی را به فرمان خود در یافتند و شوراهای خل ها غلبهشان بر منشویکلشویکها با روشهای خشنزودی ب

 آوردند. 

بودند و یا اتباع تزاریِ روس  شوراها در کل رویکردی چپ و مارکسیستی داشتند، اعضایشان یا روس

یشان، حزب سوسیال دموکرات ای مانند استالین، و هوادار تشکیل کمون و لغو مالکیت بودند. در مقابل اشده

« حزب انقالبی»گرایی، و پرهیز از خشونت گرایش داشت. یک گرفت که به اصالحات تدریجی، قانونقرار می

(S.Aهم پدید آمد که در میان دهقانان و روستاییان پایگاهی داشت و شعارهایش بر مبنای ملی ) ِگرایی روسی

گرا در مقابل درآمیخته با کیش مسیحیت ارتدوکس و مقداری هم پوپولیسم استوار بود. این نیروهای چپ

جمهوریِ دموکراتیکی را برای  گرفتند که خواهانِ استقالل کشورشان از روسیه بودند وگرایانی قرار میملی

                      
58 Hovannisian, 2004, Vol.II: 284. 
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کردند. چنان که گذشت، نخستین رهبرانی که در ارمنستان و سرزمینهای پیرامونیِ امپراتوری تزاری طلب می

 گرجستان به قدرت رسیدند به این رده تعلق داشتند. 

و ها اصرار زیادی برای حفظ تمامیت ارضی امپراتوری تزاری نداشتند در ابتدای کار، کمونیست 

شان استقالل اقوام و سرزمینهایی که به زور توسط روسها اشغال شده بودند را به رسمیت بسیاری از سرکردگان

ی اصلی حزب هواداران شناختند. پلخانوف که بنیانگذار مارکسیسم روسی بود، و مارتوف که سازمان دهندهمی

ی جدایی گیری دربارهو بنابراین تصمیم پلخانوف در روسیه بود، به حق تعیین سرنوشت ملتها باور داشتند

الملل دوم ی بیندانستند. در کنگرهی مردمِ این مناطق میسرزمینهای اشغالی از امپراتوری تزاری را بر عهده

.م( این اصل ۱۹۰3ی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه )لندن، .م( و در دومین کنگره۱۸۹۶در لندن )

( هم این حق را به رسمیت S.Rن شده است. حزب سوسیال انقالبی روسیه )ای صریح بیابه صورت قاعده

  59.م آن را اعالم کرد.۱۹۰3شناخت و در می

 شد، دراما لنین که در این هنگام یکی از پیروان پلخانوف بود و هنوز شخصیت مهمی محسوب نمی

نهان با این اصل موافقتی نداشت. این قاعده برای او به این شکل بود که الزم است مللِ زیر فرمان 

های عثمانی، انگلیسی، و اتریشی از مرکز جدا شوند و استقالل پیدا کنند، اما ملل گرفتار روسیه باید امپراتوری

های ی او چنین بود که بلشویکاین رو توصیه ی روس بپیوندند. ازبه طور داوطلبانه به دولت مارکسیستیِ آینده

های غیرروس خواهانِ الحاق ی حق تعیین سرنوشت ملل پافشاری به خرج دهند، و بلشویکروسی درباره

ی او و رهبر سوسیال دموکراتهای سرسپرده به همین دلیل هم روزا لوکزانبورگ که 60کشورشان به روسیه شوند.

                      
 .۱۲-۱۱: ۱3۷۱آوتورخانوف،  59
 .۱3: ۱3۷۱آوتورخانوف،  60
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لهستانی بود، خواهان الحاق کشورش به روسیه بود، و به این خاطر نزد مردم لهستان محبوبیتی نداشت. حزبِ 

شد و رهبرش پیسلودسکی بود، برعکس بر استقالل لهستان سوسیالیست لهستان که رقیب وی محسوب می

 این کشور از روسیه بود.کرد و خواهان جدا شدنِ پافشاری می

ها، یک جریان اقتدارگرای هوادار تمرکز سیاسی وجود داشت که لنین با بنابراین در میان کمونیست

کرد. این جریان بعدتر با نام بلشویک مشهور پردازی میاش نظریهتعارف و تلویح و پنهانکاری بسیار درباره

های تبلیغاتی ک حزبِ جهانیِ اقتدارگرا بود، و از ترفندشد و هدفش متحد کردنِ تمام انقالبیون جهان در ی

ی ارتش سرخ کرد. لنین البته همان کسی بود که فرمانِ حملهگوناگون برای دستیابی به این هدف استفاده می

ها رهبران فرهنگی و به جمهوریهای تازه استقالل یافته را صادر کرد و در زمان زمامداری او بود که بلشویک

کثیر فرهنگ روشنفکران و نویسندگان را در سرزمینهای ایرانی کشتار کردند و مسیرهای تولید و ت سیاسی و

 را مسدود ساختند. 

اش از روسها بر اش با اقوام غیرروس و هواداریبا این وجود این کارهای لنین از سرِ دشمنی

باشد، و برای انجام این کار از ی حزبی مسلط و مقتدر خواست رهبرِ خودکامهخاست. او به سادگی مینمی

ای با ظهور و نیرو گرفتن چنین هیچ کاری رویگردان نبود. از آنجا که روشنفکران و اندیشمندان در هر جامعه

ورزید. بالفاصله بعد از به قدرت رسیدن کنند، لنین حتا با روشنفکران روسی هم دشمنی میحزبی مخالفت می

بازداشت و اعدام دانشمندان و ادیبان و روشنفکران روسی، و این کار او، پلیس مخفی چکا شروع کرد به 

اکتبر  ۱5دار بود که ماکسیم گورکیِ کمونیست و سرسپرده را هم به اعتراض واداشت. لنین در چندان دامنه
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روشنفکران روسی نوکران کاپیتالیسم »ای که برای دلجویی به گورکی نوشته بود، گفت که .م در نامه۱۹۱۹

 61«پندارند، اما در عمل مغز نیستند، مدفوع هستند!ند که خود را مغز ملت میهست

ی تمرکزگراییِ حزبی به موضوع بنابراین خودِ لنین یک شوونیست روس نبود و تنها از دریچه

بورویی که لنین تشکیل داد، تنها خودش و ولین پولیتاریافت که در توان دنگریست. این را از آنجا میمی

اشتند بوبنوف روس بودند و در مقابل چهار یهودی )کامنف، زینوویف، تروتسکی و ساکولنیکف( عضویت د

 و نفر آخر هم استالین بود که تبار گرجی داشت. 

یبند بود و او هم استالینِ گرجی جالب آن که در میان این گروه، تنها یک نفر به شوونیسم روسی پا

استالین  62های متحدش )ارژنوکیدزه و دژرزینسکی( هم چنین بودند.ی گرجیبود. نه تنها او، بلکه دار و دسته

و حسابی در این زبان نداشت، اما زد و سواد درست ی گرجی حرف میتا پایان عمرش روسی را با لهجه

برد و همیشه خودش را را به کار میکرد و بسیار به ندرت زبان گرجی هرگز به گرجی بودن خود اشاره نمی

ما »و نه حتا -« ما مارکسیستهای روس»هایش بارها و بارها عبارتِ کرد. او در سخنرانیروس معرفی می

ی ملیت روس باقی ماند و و ستاینده استالین تا پایان عمر شیفته 63برد.را به کار می -«مارکسیستهای روسیه

کنی ناسیونالیسم ناکام ماندند، تبلیغ برای شوونیسم ها در ریشهبعد از جنگ جهانی دوم، وقتی کمونیست

بهترین ...و »هایش، روسها را ی کار خود قرار داد. به شکلی که در یکی از سخنرانیروسی را در برنامه

                      
 .۶5: ۱3۷۱آوتورخانوف،  61
 .۱5: ۱3۷۱آوتورخانوف،  62
 .۲5: ۱3۷۱آوتورخانوف،  63
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نامید و سجایای اخالقی « ی شورویبرندهنیروی پیش»، برندگان جنگ جهانی، و «ترین مردم شورویتهبرجس

 64را ستود!« ما مردم روس»

سی است که کرد که نخستین کاش بر این نکته تاکید میاستالین در بخش اعظم دوران زمامداری 

ها، بلغارها و موفق شده تمام مردم اسالو را در یک دولِت متمرکز گرد هم بیاورد و نفوذ اقوام دیگر )آلمانی

اش ها( بر ایشان را از بین ببرد، و این رویایی بود که پیش از او به مدت یک قرن پان اسالوها دربارهترک

ه از تاریخ در بستر این شوونیسم روسی گنجانده شده کردند. در دوران استالین شکلی تحریف شدتبلیغ می

 65اند، بلکه مخترع روسی به نام موژایسکیگفتند هواپیما را برادران رایت اختراع نکردهبود، چنان که مثال می

، و موتور بخار را اختراع 66مبدع آن بوده است. به همین ترتیب المپ برق را اختراع یابلوچکوف و لودیگین

 دانستند.می 67به نام چِرِپانوف پدر و پسری

.م برگزار شد، حق تعیین سرنوشت و حتا ۱۹۱۷ای که در اواخر آوریل لنین در کنفرانس حزبی

های جداسری را برای ملل تابع روسها به رسمیت شناخت و در ژوئن همین سال روسیه را فدراسیونِ جمهوری

بالفاصله بعد از این سوگیری، بانگ اعالم استقالل از گوشه و کنار برخاست. در سال  68خودمختار دانست.

.م آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قفقاز شمالی، تاتارستان، امیرنشین بخارا، امیرنشین خوقند، ۱۹۱۸

ای بودند که در دو نسل ن و باشقیرها اعالم استقالل کردند و اینها همه سرزمینهای ایرانیقرقیزستان، قزاقستا

ها، ها، التوییها، لیتوانیها، بیلوروسپیش به دست تزارها تسخیر شده بودند. حتا اقوام اسالو مانند اوکراینی

                      
64 Stalin, 1945. 
65 Mozhaysky 
66 Yablochkov - Lodygin 
67 Cherepanov 

 .3۱-۲۸: ۱3۷۱آوتورخانوف،  68
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سی را فریب اش کجویانهآشتی ها هم اعالم استقالل کردند و این به لنین نشان داد که تاکتیکو استونی

دهد و ملل تابع قصدِ باقی ماندن زیر یوغ روسیه را ندارند. در همین هنگام، و همزمان با اعالم این نمی

خواهانه، لنین کمیساریای اقوام و ملل را در حزب بلشویک تشکیل داد و ریاست آن را به شعارهای آزادی

به کارشناس امور قومی شباهتی داشت، اما گرایشهای شوونیستی اش استالین سپرد که به خاطر تبار گرجی

 اش بر همگان نمایان بود. روسی

ی دهم حزب کمونیست شوروی تشکیل شد که در آن موضوع اصلی، سرنوشت .م کنگره۱۹۲۱در 

ها تاسیس اتحاد جماهیر شوروی را اعالم کردند که از .م بلشویک۱۹۲۲ملل غیرروس بود. در سال 

ام، ارتش سرخ های سوسیالیستیِ روسیه، اوکراین، قفقاز و بیلوروسی تشکیل یافته بود. در همین هنگجمهوری

ی سرزمینِ هنوز نا آرامِ آسیای میانه زیر های محلی تمام این قلمروها را به عالوهبا همدستی بلشویک

مختاری و استقالل رهبران محلی بلشویک شعارهای لنین برای خود با این وجود های خود داشت.چکمه

ی تشکیل فدراسیون شوروی به رهبری روسیه با کشورشان را جدی تلقی کرده بودند. این بود که بیانیه

 ها روبرو شد. ها، و سکوت اوکراینیها و بیلوروسمخالفت قفقازی

و هم ای طراحی کرد تا هم از طرفی بر مقاومت این سرزمینها غلبه کند، در این هنگام استالین دسیسه

اش در گرجستان را از میان بردارد. استالین در سالهایی که در گرجستان فعالیت از سوی دیگر آشنایان قدیمی

گذراند و از ربایی و اخاذی و دزدی روزگار میکرد، یک جنایتکار عادی و خشن بود که از طرفی با آدممی
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طوری که لو رفتن و دستگیری شاهومیان  سوی دیگر با دستگاه پلیس مخفی تزاری هم زد و بندهایی داشت.

  69اند..م را به خبرچینیِ او مربوط دانسته۱۹۰۸در 

ی پرونده» آور آگاه بودند، سندی جعلی به نام ی شرمی کسانی که از این سابقهاستالین برای تصفیه

ها را متهم کرد که قصد دارند مرزهایشان را بر روی روسها ببندند، ازدواج ه کرد و در آن گرجیتهی« گرجستان

ی بلشویسم در این منطقه شوند. جعلی بودن این ها و روسها را ممنوع سازند، و مانع توسعهمیان گرجی

ها که به دنبال راهی اما بلشویک 70ی دوازدهم حزب، به محض ارائه شدن، فاش شد،پرونده در همان کنگره

گشتند، از آن استقبال کردند. استالین با این دستمایه به سرکوب و کشتار برای سرکوب جداسریِ ملل می

مدیوانی   71ی کرد.های گرجستان را که رهبرشان بورو مدیوانی بود را پاکسازها پرداخت و بلشویکگرجی

همان لنینیست وفاداری بود که در رأس ارتش سرخ به گرجستان تاخته و برای تثبیت بلشویسم در این 

 کرد! بودن متهم میسرزمین جنایتهای فراوان مرتکب شده بود، و حاال استالین او و یارانش را به ناسیونالیست 

ی اقوام به تر بود، و در ضمن متوجه شده بود استالین از مسئلهو مالیم لنین که هوادار روشهای درازمدت

کند، کوشید با او مخالفت کند و جلویش را بگیرد. اما عنوان راهی برای تسویه حساب با رقیبانش استفاده می

ی لنین گذراند. استالین موفق شد از انتشار مقالهخود را میدر این هنگام بیمار بود و روزهای آخر عمر 

ی او بر ضد استالین ی پراودا جلوگیری کند و بیانیهی ملیتها و خودمختاری آنها( در روزنامهی مسئله)درباره

 72ی دوازدهم حزب خوانده نشد.هم در کنگره

                      
 .۴۱: ۱3۷۱آوتورخانوف،  69
 .۴۱: ۱3۷۱آوتورخانوف،  70
 .۴۸-۴۷: ۱3۷۱آوتورخانوف،  71
 .۴5: ۱3۷۱آوتورخانوف،  72
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ی سرنوشت اقوام و سرزمینهای اشغال شده، یک کشمکش درگیری میان لنین و استالین درباره

های اصلی گیریتاکتیکی بود و این دو از نظر راهبرد با هم توافق داشتند. به همین دلیل هم سیاست و تصمیم

ر همان زمانی که موج جداسری ها دو کلیدی در زمان حکومت لنین و استالین دستخوش تغییر نشد. بلشویک

گرفت، به سازماندهی نیروهای وفادار به خود در منطقه طلبی قلمرو قفقاز را در خود فرو میو استقالل

های جنبش بلشویکی بود و استالین در این منطقه بالیده و رشد پرداختند. از آنجا که قفقاز یکی از خاستگاه

ها آشنایی داشتند و به شدت نسبت به آمیز بلشویکاهزنانه و خشونتکرده بود، مردم قفقاز با سبک و سیاق ر

 این حزب موضع منفی داشتند. 

ترک متحد شوند. چنان ها برای افزودن بر نفوذ خود در منطقه، ناگزیر شدند با نیروهای پانبلشویک

نی وجود نداشت. از این های عثماترکها و پانکه دیدیم، در زمان یاد شده مرزبندی دقیقی هم میان بلشویک

 رو بسیاری از اعضای مهم حزب همت و مساوات بعدتر بلشویک از آب در آمدند. 

های کارآمد خود، یعنی چخیدزه ی ماوراء قفقاز، یکی از مهرهها همزمان با تاسیس کمیتهکمونیست

ی انقالبی درخشانی داشت نهرا به تفلیس فرستادند تا نیروهای محلی را به نفع ایشان بسیج کند. این مرد پیشی

ها رهبر شورای پتروگراد شد، اما نتوانست از به ی منشویک.م به عنوان نماینده۱۹۱۷و در زمان انقالب اکتبر 

قدرت رسیدن بلشویکها جلوگیری کند. وقتی این جریان رخ نمود، چخیدزه به گرجستان رفت. در نوامبر 

ی چخیدزه بود. وقتی باز خطر کیل شد که ریاستش بر عهده.م، یک دولت شوروی ارمنی در تفلیس تش۱۹۱۷

.م تاسیس جمهوری دموکراتیک گرجستان ۱۹۱۸فوریه  ۲3ها در افق پدیدار شد، چخیدزه در چیرگی بلشویک

 را در استقالل از روسیه اعالم کرد.

شت. شورای های باکو تعلق دااما در میان گروههای کمونیست در قفقاز، نیرومندترین سازمان به چپ

نفرشان بلشویک بودند. با این وجود شاهومیانِ بلشویک چندان بانفوذ  ۹باکو پنجاه و دو عضو داشت که تنها 
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برد، در انتخابات این شورا رای آورد و به ریاست آن برگزیده شد. بود که حتا هنگامی که در تبعید به سر می

گرفته بود و هدف خود را مبارزه با امپریالیسم انگلیس شورای باکو در ابتدای کار روشی فریبکارانه در پیش 

کرد تا بتواند حمایت نیروهای گوناگون را جلب کند. به همین دلیل هم در ابتدای کار بسیاری از عنوان می

ماهیت واقعی این گروه  73کردند، بلشویک یا هوادار روسیه نبودند.کسانی که با این دولت نوپا همکاری می

 بعد از تشکیل کمون باکو برمال شد و با کشتار سهمگین مردم شهر همراه شد.

ها ها برای مدتی دست باال را داشتند، و توسط گروهی از بلشویکبه این ترتیب در باکو کمونیست

ها هم حضور داشتند و شریک تیشهر شورای اسالمی و مساوایافتند. در همین به رهبری شاهومیان سازمان می

شان یا بلشویک از شدند، هرچند تا این لحظه بخش مهمی از سرکردگانها محسوب میقدرت و رقیب چپ

ها گرایشی داشتند. در این شرایط بود که دولت شوروی باکو تاسیس شد آب در آمده بودند و یا به بلشویک

ر استقالل قفقاز از روسیه غلبه در گنجه متمرکز بودند، درگیر شد. در گنجه نیروهای هواداگرایانی که و با ملی

ترک نیز در یافت، که برخی از نیروهای پانی قدیم ایرانی تشکیل میی نخبهشان از همان طبقهداشتند و بدنه

 میانشان نفوذ کرده بودند. 

ی قفقاز، ندازی بلشویکها برای چیرگی بر منطقهابه این ترتیب طبیعی بود که نخستین پایگاهِ دست

باکو باشد. لنین در جریان جنگهای میان سرخها و سپیدها، برای آن که از حمایت مردم غیرروس برخوردار 

کند و ها اعالم کرد که تمام قراردادهای استعماری تزارها را لغو شده قلمداد میشود، از سوی کمونیست

شناسد. این مکر او کارگر افتاد و در جنگهای ای تسخیر شده را به رسمیت میاستقالل اقوام و سرزمینه

                      
73 Hopkirk, 1994: 281, 283, 287. 
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ها گرایش نشان دادند. اما بالفاصله بعد از تثبیت بلشویکها و روسها سپید، اقوام غیرروس بیشتر به بلشویک

الی قدرت بلشویکها، این گروه عهد خود را شکستند و به مداخله و تالش برای تسلط بر سرزمینهای اشغ

ی کار ایشان، اختالل در کار دولتهای نوپای خودگردانی بود که در آشفتگی فروپاشی قدیم دست یازیدند. شیوه

ی تزاری در شهرهای بزرگ آسیای میانه و قفقاز پدید آمده بودند. بلشویکها گروهی از کمونیستهای روسیه

ی تثبیت صلح ارتش سرخ را به سراغ این نهخواندند و بعد با بهاهوادار خود را به شورش و انقالب فرا می

شد، باکو بود که از دیرباز در جریانهای انقالبی  اش پیادهفرستادند. نخستین جایی که این برنامه دربارهمردم می

 شد. ی ایران محسوب میداد و یکی از مراکز مهم انقالب مشروطهفعالیت زیادی به خرج می

ی حزب .م به کمک اعضا۱۹۱۸را در آران به هم بزنند، در مارس  روسها برای این که ثبات سیاسی

شدند، شورشهایی را در باکو شان محسوب میمساوات و حزب پیشرفت و ترقی که متحد یا دست نشاندگان

و مارکسیسم  به پا کردند. حزبهای یاد شده در دوران پیش از انقالب روسیه، به خاطر گرایش به سوسیالیسم

 شدند. شان از دوستان و آشنایان قدیمی لنین و استالین محسوب مینزدیک بودند و بیشتر رهبرانها به بلشویک

های باکو حمله بردند و ایشان را با شعارهای های ارمنیها و خانهترکها به فروشگاه.م پان۱۹۱۸ابتدا در مارس 

ین ترفند موفقیت چندانی به دست شان به مسیحیت مورد حمله قرار دادند. ااسالمی تند به خاطر پایبندی

ها با آشتی و مسالمت زیسته بودند، زیر تاثیر این نیاورد و اهالی باکو که قرنها در کنار آسوریان و ارمنی

مارس، بعد از این تالش نافرجام اولیه، یک لشکر بلشویک که برخی از اعضایش  ۹خشونتها قرار نگرفتند. در 

کرد، از شمال به آران وارد شد و نیروهایش را حرکت می 74رال تالیشینسکیاهل آران بودند و زیر فرمان ژن

                      
74 General Talyshinski 
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دیدند، در مقابل این حرکت مقاومت به خرج ی روسها را میبه باکو فرستاد. مردم باکو که باز ردپای مداخله

 در شهر باکو آغاز شد.  دادند و جنبشی ضدبلشویکی

ای برای کشتار گشتند، برنامهای برای سرکوب مقاومت مردم باکو میها که به دنبال بهانهبلشویک

ای انجامید که در تاریخ به نام کشتار باکو یا کشتار مارس شهرت شان تدارک دیدند و این به فاجعهمخالفان

ی ارتش سرخ در باکو به قدرت ا وقتی با ضرب سرنیزههیافته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که بلشویک

زاده العابدین تقیشان را زینگرای شهر روبرو شدند که رهبریرسیدند، با مقاومت و مخالفت نیروهای ملی

اش او را به قطبی تعیین کننده در زاده مردی سیاسی نبود، اما نفوذ و اعتبار و محبوبیتبر عهده داشت. تقی

ها ابتدا کوشیدند تا شد. بلشویکرده بود و این با ثروت هنگفتی که در اختیار داشت تقویت میشهر تعیین ک

های ثروتمندان، موقعیت وی را تضعیف کنند، و بعد بخشی از با برانگیختن فقیران شهر برای غارت خانه

حمد را در همان مرش زاده به قدری علنی بود که پسها با تقیاموال او را مصادره کردند. دشمنی بلشویک

 روزها در لنکران به قتل رساندند.

زاده در لنکران کشته شد و پیکرش را با ها در باکو، محمد تقیهمزمان با به قدرت رسیدن بلشویک

نام داشت و از لنکران  75آورد، اِوِلیناای که این گروه را به باکو میکشتی برای تدفین به باکو بازگرداندند. کشتی

ی علت کشته شدن این جوان اطالعات مارس در بندرگاه باکو پهلو گرفت. درباره 3۰لنگر برگرفت و در 

گرایی که در لنکران با روسها و بلشویکها زیادی در دست نیست، اما بعید نیست که او با رزمندگان ملی

کردند و انگار گانی که در اولینا پیکرش را همراهی میجنگیدند، پیوندی داشته باشد. پنجاه نفر از رزمندمی
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همرزمان وی بودند، بقایای هنگ کوهستانیِ قدیمی تزاری بودند که از اهالی باکو تشکیل یافته بود. این هنگ 

گرا و .م هم گرایشهای ایرانی۱۹۱۴اش در حاال به نیرویی مستقل بدل شده بود و از همان ابتدای تاسیس

 شد. ان اعضایش دیده میضدروسی در می

 ها حضور اعضای هنگ کوهستانی بر کشتی را دستاویز قرار دادند و بهانه گرفتند که ملوانانبلشویک

را آن کشتی ضدبلشویک و مسلح هستند و قصد دارند به دولت شوروی باکو حمله کنند. دلیل حساسیت ماج

زاداری و عداده بودند و با برگزاری مراسم  بود که مردم باکو نسبت به مرگ این جوان واکنش تندی نشان

زاده پرداخته بودند. تظاهرات مردم باکو برای بزرگداشت ی دینی این مراسم، به همدردی با تقیتاکید بر سویه

زاده به سرعت به نوعی نمایش قدرتِ ضدبلشویکی بدل شد. به شکلی که مردم از شهرهای اطراف محمد تقی

حضور داشتند.  اسم به شهر هجوم آوردند. در میان ایشان، ملوانان کشتی اِولینا همهم برای شرکت در این مر

شان را به اند سالحهای درون کشتیخواستهاند و میها بعدتر ادعا کردند که این ملوانان مسلح بودهبلشویک

ر ضد بلشویک ها را از قدرت سرنگون کنند. در این نکته که مردم شهمردم شهر بدهند تا ایشان بلشویک

ای شکی وجود ندارد، اما این اتهام که برنامهاند، اند و بابت جنایت حزبِ تازه از راه رسیده خشمگین بودهبوده

دهد نماید. کشتار سهمگین مردم باکو هم نشان میبرای سرنگونی دولت بلشویکی وجود داشته، نامحتمل می

 . اندکه آمادگی و انتظار چنین خشونتی را نداشته

ها شان استفاده کردند. بلشویکها از همین بهانه برای پاکسازی شهر از مخالفانبه هر صورت بلشویک

سالح کردند و بگیر و ببندی در بندر راه انداختند. در حالی به شکلی تحریک کننده سرنشینان کشتی را خلع
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قوای بلشویک  76اند.به باکو نیامدهای که خودشان به احتمال زیاد خبر داشتند که این جماعت در پی دسیسه

ی خلع سالح دریانوردان به این کشتی و بندرگاه باکو حمله کردند و ملوانان را بازداشت کردند. چند به بهانه

گیری سالحهای زان هنگ کوهستانی و بازپسهزار تن از مردم باکو در بندرگاه تجمع کردند و آزادی سربا

پیوند  -هارهبر بلشویک–مصادره شده را خواستار شدند. برخی از اعضای حزب همت که با شاهومیان 

برقرار سازند. اما به زودی معلوم شد  ای میان دو طرفداشت، کوشیدند در این میان پا در میانی کند و آشتی

ها که از سازمان یافتگی قرار و مدارهایی که با میانجیگری گروه همت نهاده شده، فریبی بیش نیست. بلشویک

شان ترسیده بودند، قرار گذاشتند اموال و سالحهای مصادره شده را به صاحبانشان مسترد و شمار زیاد مخالفان

 اعت گرد آمده در بندرگاه، پیروزمندانه پراکنده شدند. دارند. به این ترتیب جم

اما در ساعت مقرر، وقتی نمایندگان مردم برای دریافت این موارد در محل حاضر شدند، تیراندازی 

گرفته بودند، به مردم حمله  های ارمنی را هم به یاریای از داشناکها که رستهدر شهر شروع شد و بلشویک

ها را کشمکشی قومی یا دینی ی شوروی بسیار کوشیدند تا این درگیریت ترکیه و روسیهکردند. بعدتر، دول

ها را در جنایتهایی که رخ داد، تحریف کنند. اما به زودی شواهدی بدانند و به این ترتیب دخالت بلشویک

ای ایشان مربوط ها تنها به منافع لحظهها به بلشویکداشناک ارائه خواهم کرد که چنین نبوده است. یاری

ی ای که رخ داد نه اهمیتی داشت و نه تعیین کننده بود. کشمکشهای یاد شده جنبهجعهشد و در کلیت فامی

ترکِ همت هم که دینی یا قومی نداشت، چرا که در این جریان شمار زیادی از اعضای مسلمان گروه پان

                      
76 Swietochowski, 2004: 115. 
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ی فریب مردم و عهدشکنی  سازمان دهندهها بودند به کشتار مردم پرداختند، و اصوالهوادار بلشویک

 77ها، این افراد بودند.بلشویک

 78کسی که فرمان تیراندازی و کشتار مردم را صادر کرد، انگار پروکوفی دْژاپاریدزه بوده است.

های هوادار استالین پیوسته بود و .م به بلشویک۱۸۹۸گرجی بود که در  های قدیمیدژاپاریدزه از کمونیست

ید و در جریان تاسیس حزب همت در باکو هم نقشی ایفا کرده بود. او نام مستعار آلیوشا را برای خود برگز

شد. ها کمیسر دفاع باکو بود که در عمل نقشی همتای رئیس پلیس محسوب میدر زمان بروز این درگیری

ها حمله کردند، از خارج از باکو به این شهر آمده بودند و ی نیروهایی که به مخالفان بلشویکتقریبا همه

ها از آید که شش هزار تن از بلشویکمیی شاهومیان به یکی از رفیقانش بر ی لنین بودند. از نامهسرسپرده

ها را هم به همراه مزدورانی که از خودِ باکو به خدمت قمیش آمده بودند. او شمار داشناکتفلیس و ساری

که تنها یک سوم کل نیروهای درگیر در کشتار  79است، گرفته شده بودند، بین سه تا چهار هزار تن تخمین زده

اند و ریزی کرده بودهها پیشاپیش برای این کشتار برنامهآید که بلشویکدادند. از این نامه بر میرا تشکیل می

 اند. ی مخالفانشان در شهر را داشتهقصد تصفیه

کشتار مردم باکو همکاری هایی که در حزب تندروی داشناک گرد آمده بودند و با روسها در ارمنی

ها، از نظر سیاسی  با ولی با وجود شباهت آرا و نظراتشان با بلشویک 80کردند، پیرو مسلک کمونیستی بودند،

شان به عنوان کمک به خدمت گرفته ایشان اتحاد پایدار و عمیقی نداشتند. در همین زمانِ یاد شده که نیروهای

                      
77 Cohen, 1996: 73. 
78 Suny, 1993: 41–42. 
79 Shahumyan, 1959: 63-67. 
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ها ی انگلیسیها هوادار مداخلهها بر سر راهبردهای کلی اختالفهای شدید داشتند. داشناکشده بود، با بلشویک

ها و در منطقه بودند تا به کمکشان از پیشروی نوری پاشا و ترکان جلوگیری به عمل آید. در واقع داشناک

ها که از مسکو دستور ی ژنرال دانسترویل متحد شوند، اما شاهومیان و بلشویکخواستند با قواها میمنشویک

 81دانستند.ها را مردود میگرفتند، به فرمان صریح حزب مرکزی هرنوع ارتباط با انگلیسیمی

منتشر کرد و حزب مساوات را به تهاجم نظامی بر خلقِ  ایفردای آن روز حزب بلشویک اعالمیه

ها بعد از آن به جان مردم بلشویک 82ها متهم کرد و به این شکل وضعیت نظامی اعالم شد.باکو و بلشویک

اش به قتل رساندند. مردم باکو متهم بود، به همراه خانوادهشهر افتادند و هرکس را که به مخالفت با خودشان 

ها بعد از سه روز ها مقاومتی پراکنده از خود نشان دادند، اما کاری از پیش نبردند. بلشویکدر برخی محله

 جنگ سخت، بر ایشان غلبه کردند و همه را قتل عام کردند. 

گفت که روسها در باکو به مسلمانان ی مینخستین گزارشهای منعکس شده از این حادثه، به روشن

داد. بندی نیروها را نشان میو این تصویری درست از جبهه 83اند،دفاع را کشتار کردهحمله کرده و مردم بی

ات انسانیِ این حادثه دو هزار کشته و سه هزار در همین اولین گزارشِ منتشر شده در نیویورک تایمز، تلف

زخمی قید شده بود، اما به زودی معلوم شد که شمار کشتگان بسیار بیشتر است. گزارشی که چند ماه بعد در 

و این رقمی است که امروز هم  84همین روزنامه منتشر شد، شمار به قتل رسیدگان را دوازده هزار نفر دانست

  85در کتابهای مرجع مورد پذیرش محققان است.

                      
81 Fromkin, 1989: 356. 
82 Suny, 1972: 217–221. 
83 New York Times, May 20, 1918: 2. 
84 New York Times,  October 19, 1919. 
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ترکها کل این ماجرا را تحریف کردند و طوری وانمود کردند که انگار بعدتر حزب مساوات و پان

در حالی که مرور  86اند.ها قرار گرفته بودهی ارمنیاند و آنها به دالیل قومی مورد حملهبودهکشتگان ترک 

این حرف دروغی بیش نیست. مهاجمان بلشویک و معموال روس  دهد کهنشان می 87مطبوعات این دوران

اند و به این خاطر اند. قربانیان هم آرانی بودهاند، هرچند شمار زیادی ارمنی و آرانی هم در میانشان بودهبوده

ردو اند. در هها دشمنی داشتهکردند و با بلشویکشان دفاع میمورد حمله قرار گرفتند که از استقالل سرزمین

 طرف هم ارمنی و هم آرانی وجود داشته است. 

ترکها نوشته شده، چنین وانمود شده که هدف اصلی های معاصر که بیشترشان به دست پاندر تاریخ

ی مردم د کار در اینجاست که شورش اولیهاما ایرا 88ها بوده باشد.ها خالص شدن از دست مساواتیبلشویک

ها بوده است. ترکی مساواتیگرا و مخالف سرسخت شعارهای پانزاده بوده که ایرانبرای هواداری از تقی

همچنین، بخش بزرگی از نیروهای وابسته به حزب مساوات، از جمله گروه همت، نه تنها در جریان این 

زاده هم دوست  قاتالن مردم بودند. رهبر حزب مساوات یعنی رسولتوطئه آسیبی ندیدند، که خودشان جزءِ

بوده است. این نکته هم جالب توجه  -دزاپاریدزه و مشهدی بیکیوف–نزدیک و یار قدیمی رهبران قاتالن 

ز مردم باکو، اعضای حزب مساوات آسیبی ندیدند و هیچ یک از است که با وجود کشتار دوازده هزار تن ا

 رهبرانشان در این ماجرا به قتل نرسیدند. 

ها و همدستی ها در این کشتار از حمایت ضمنی مساواتینتیجه به نظرم کامال روشن است. بلشویک

این حادثه حکومت نظامی اند. این نکته البته درست است که بعد از ترک برخوردار بودهعلنی گروههای پان

                      
86 Smith, 2001: 211–240. 
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ها واگذار اعالم شد و حزب مساوات ناگزیر شد به فعالیت خود در شهر خاتمه بدهد و میدان را به بلشویک

بینیم بلشویکهای یاد شده همان اعضای کند. اما این نکته چندان هم دور از انتظار نیست. به خصوص وقتی می

ناگفته نماند که حزب مساوات یکی از نهادهای سیاسی تحول ها هستند. قدیمی گروه همت و رفقای مساواتی

شک بخش بزرگی از اعضای آن با مردم این شهر پیوند داشته و با ایشان یافته در دل شهر باکو بود و بی

ی راهبر و مدیران این حزب است که جا اهمیت دارد، دستهاما آنچه که در این 89اند،احساس همدلی داشته

 شود.ها نیرومندتر از چیزی بوده که معموال تبلیغ میانگار پیوندشان با بلشویک

ی قدیمی باکو بوده ی نخبهها نابود کردن طبقهدهد که هدف بلشویکمرور آنچه که رخ داد نشان می

دریغ اهالی زاده بوده و از محبوبیت و حمایت بیالعابدین تقیاش زینی برجستهای که نمایندهاست. طبقه

ها ی روسها و بلشویکشهر نیز برخوردار بوده است. نیروی خطرناک و اصلیِ حاضر در شهر، که زیر بار سیطره

شان را حفظ کرده بودند و توسط نخبگانی مانند اند که گرایش ملی ایرانیرفته، خودِ مردم باکو بودهنمی

ها برای انجام این کار، به یک کشتار بزرگ و خونین نیاز اند. بلشویکشدهزاده و شیروانی هدایت مییتق

داد و کمی بعد اند، و درست به همان سبکی که استالین و تروتسکی به طور همزمان در روسیه انجام میداشته

ها که نیروهایشان در این هنگام دند. بلشویکرحمی تمام به انجام رسانمائو در چین انجام داد، این کار را با بی

تنها شش هزار نفر بود، با نیرویی حدود بیست هزار نفره از مخالفان در میان مردم باکو رویارو بودند. این 

نکته البته درست است که مردم باکو مسلح نبودند و سازمان یافتگی درستی نداشتند. با این وجود مشخص 

یست برای موفقیت در طرح شوم خود از تمام نیروهای همسو یاری بگیرند. به این باها میاست که بلشویک
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ها را هم به یاری فرا خواندند و از مهارت سیاسی گروه همت نیز برای ترتیب نیروی نظامی کوچکتر داشناک

 های اولیه سود جستند. شان در تجمعفریفتن مردم و پراکنده کردن

های داشناک را مسئول کل این کشتار قلمداد کنند. شده که ارمنی های رسمی بابامروز در تاریخ

ها بوده است، و این که وقتی خون ها خلع سالح مساواتینویسند که هدف اصلی بلشویکمورخان معاصر می

ای هایی دینی به کشتار مردم غیرنظامی مسلمان روی آوردند و خونریزیها با انگیزهدر شهر جاری شد، داشناک

دهد. نخست ی وقایع باکو رخ میبه این ترتیب سه تحریف همزمان درباره 90رل ناشده در باکو رخ نمود.کنت

که شود، ساختار کشمکش اند، نادیده انگاشته میها نداشتهآن که ماهیت اصلی قربانیان، که ربطی به مساواتی

شود، و در نهایت کل ماجرا ی روسیه بوده، کتمان میمدار مردم باکو و بلشویسم سرسپردهگرایی ایرانمیان ملی

افتد. این برداشت تحریف ها میشود و تقصیرش به گردن داشناکای فرو کاسته میبه درگیری قومی و دینی

رد و از سوی دیگر رخدادهای پیش و پس از این انگاای سازمان یافته را نادیده میشده از سویی وجود توطئه

 کاهد. سازد و پرسشگری از ماهیت رخدادها را به تفسیری سطحی فرو میفاجعه را نامفهوم می

ای مانند کشتار باکو، باید از طرح پرسشهای کلیدی پرهیز نداشت و به تمام هنگام برخورد با حادثه

از قاتالن ارمنیِ مسیحی و چند تن آذریِ مسلمان بودند؟ قربانیان ها توجه کرد. به راستی چند تن کاریریزه

چه وضعیتی داشتند؟ قاتالن به کدام حزب و گروه وابسته بودند و چند تن از قربانیان عضو رسمی گروهی 

اند؟ بهانه و علت اصلی درگیری چه بوده؟ پس از پایان کشتار دولت بلشویکی چه سیاستهایی اتخاذ کرد؟ بوده

هایی از شهر گریختند و چه کسانی مورد تهدید واقع اش قرار گرفتند؟ چه خانوادهسانی مورد حملهچه ک
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ها در باکو چقدر بوده؟ روابط اینها پیش از کشتار چگونه بوده؟ ها و آذریشدند؟ اصوال نسبت جمعیتی ارمنی

ها بیرون رانده شدند، مردمِ شویکهای شهر در برابر کشتار چگونه واکنش نشان دادند؟ آیا بعدتر که بلارمنی

 ها دست یازیدند؟ باکو به انتقامگیری از ارمنی

ی چنین رخدادی طرح شود، و غریب است اینها همه پرسشهایی است که باید هنگام داوری درباره

مباالتی ن بیاند. ایمباالتی یکسره نادیده انگاشته شدهام، با بیهایی که از این موضوع خواندهکه در تمام تاریخ

ی شود، که دربارهانگاری و شلختگی در کاری پژوهشی و کوتاهی در انضباط علمی مربوط نمیتنها به سهل

 یابد.ی قربانیان شباهت میرخدادی مانند قتل بیست هزار انسان، به نوعی خیانت به خاطره

اسخ داد. نخست آن که های روشن و صریح پتوان با دادهبسیاری از پرسشهایی که طرح شد را می 

ها که حدود ده هزار تن را در اختیار داشتند، در جریان این کشتار، دو نیرو با هم رویارو شدند. یکی بلشویک

و دیگری مردم شهر، که بیست هزار تن کشته دادند. ترکیب جمعیتی قوای بلشویک از شش هزار سرباز 

شدند. آمدند، و با سرداران روس رهبری میی قفقاز میشان از روستاهاشد که بخش عمدهبلشویک تشکیل می

ای حدود سه هزار نفره ترکی و بلشویکی داشتند، به همراه دستهای از حزب همت که تمایل ترکیبیِ پاندسته

ی مرکزی پیوسته بودند. بنابراین ترکیب قومی قاتالن عبارت بوده از های ارمنی نیز به این هستهاز داشناک

و یک ی راهبر روس زاده، اما روستایی و از نظر عقیدتی بلشویک، که با یک ردهآذریِ مسلمان ییک بدنه

اند ها هم گرایشهای سوسیالیستی تند داشتهشده است. ناگفته نماند که خودِ داشناکی ارمنی تقویت میرسته

ها از نظر عقیدتی در میان کتوان آنها را مسیحیِ متعصب در نظر گرفت. در واقع داشناو به هیچ عنوان نمی

اند. البته در ارتش سرخ سردارانی مانند ها شباهت داشتههای باکو از همه بیشتر با خودِ بلشویکبندیگروه

ی سختی در دل داشتند و مسلمانان کردند که از کشتار ارمنیان در ترکیه کینهآمازاسپ ارمنی هم خدمت می

 ای فراگیر.ی استثناهایی نمایان بودند و نه قاعدهداشتند. اما چنین افرادرا دشمن می
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ی ماهیت کشتار، باید به خصوص بنابراین تصویری از قاتالن در دست داریم. اما برای داوری درست درباره  

بر هویت قربانیان متمرکز شویم. یعنی باید ببینیم این بیست هزار نفری که کشته شدند، چه کسانی بودند و 

 اند؟چه هویتی داشته

ترکِ امروزینِ حاکم ی مردم باکو در این دوران رخ نموده، آن است که دولتِ پانتحریفی که درباره

های شمالی به نامند و یا با نام جعلی آذریمی« ترک»بر آن، و دستگاه تبلیغاتی دولت ترکیه، مردم آنجا را 

اند از شده، مردمش ایرانیانی بودهران نامیده میکنند. واقعیت آن است که این منطقه از دیرباز آایشان اشاره می

های آناتولی آن های آذربایجان و رومیقوم آرانی، و ترکی تنها عنصری زبانی بوده که این مردم مانند ایرانی

 اند.ی سلجوقیان وامگیری کردهرا بعد از حمله

د، خوب است کمی دقیقتر به ها قرار گرفتنی بلشویکبرای شناخت دقیقتر قربانیانی که مورد حمله 

اش بنگریم. این شهر، یکی از کهنترین شهرهای ایرانیِ قفقاز است. دست کم ی جمعیتیتاریخ باکو و توسعه

شناسی عامیانه نام باکو را کوتاه از دوران ساسانی شهری با همین نام در همین مکان وجود داشته است. ریشه

داند. اما در واقع اسم بادکوبه برای نخستین دخیز بودنِ این شهر مربوط میداند، و آن را به بای بادکوبه میشده

بار در قرن شانزدهم میالدی در اسناد تاریخی پدیدار شد، و نام باکو دست کم به هزار سال پیش از آن باز 

یا به طور بَغوان یابیم که در این منطقه شهری به نام آتَخشگردد. در منابع رومیِ عصر ساسانی، در میمی

بنابراین نام باکو از بَغ پارسی به معنای خداوند «. ی خداآتشکده»خالصه بغوان وجود داشته است، که یعنی 

ی مهمی در آنجا وجود داشته آید که پرستشگاه و آتشکدهگرفته شده است و از توصیف مورخان رومی بر می

همگی « حدودالعالم»ابودلف مقدسی و صاحب است. نویسندگان قرن دهم میالدی، یعنی استخری، مسعودی، 

اند. خاقانی، یاقوت حموی، و خواجه نصیرالدین نوشته« باکوه»یا « باکو»اند و نامش را به این شهر اشاره کرده

اند. بنابراین در تبار ایرانی و باستانی این شهر بحثی توسی هم در قرنهای بعد همین نام را برایش ذکر کرده
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ترکان شود. این تفسیر عجیب و غریب پاناز ترکان )یعنی اهالی ترکستان( در آنجا یافت نمی نیست، و ردپایی

گرفته هم « تپه»ی باکو را لغتی ترکی به معنای زدایی از منطقه، که ریشهو پژوهشگران شورویِ هوادار ایرانی

 به همین ترتیب به کلی ناپذیرفتنی است. 

شد، طوری که وقتی ژنرال والیرن ا به چند هزار تن بالغ میجمعیت شهر باکو در قرن هجدهم تنه 

اش به خاطر به دستور کاترین دوم سپاهی با شش هزار سرباز را برای فتح این شهر گسیل کرد، مردم 91زوبوف

اند، ساکنان شهر مسلمان بوده ٪۸5.م ۱۸۰۹دانیم که در این را می شمار زیاد مهاجمان به سادگی تسلیم شدند.

های این شهر به باکو خانمان.م در شماخی، بسیاری از بی۱۸5۹ی و باز این داده را داریم که بعد از زلزله

ی دوم قرن نوزدهم صنعت نفت باکو رونق گرفت و کوچیدند و جمعیت آن را افزون ساختند. آنگاه در نیمه

رفتند. سرعت رشد کرد. تقریبا تمام این کارگران از ایران به باکو می شمار زیادی از کارگران را به خود جلب

.م از پاریس و لندن و نیویورک بیشتر بود. در ابتدای قرن ۱۹۱۰تا  ۱۸5۶ی سالهای جمعیت باکو در فاصله

.م تا هفت هزار و پانصد تن افزایش یافت. در ۱۸5۱نفر بود، که تا  ۴5۰۰نوزدهم شمار ساکنان باکو تنها 

هزار نفر را در خود جای  ۱۱۲.م این عده به سیزده هزار تن رسید و در پایان قرن نوزدهم باکو ۱۸۶۰ی دهه

ترین شهر رسید و به این ترتیب باکو پرجمعیتهزار نفر می ۲۱5.م جمعیت باکو به ۱۹۱3داد. در سال می

شد که از شهرهای انی تشکیل میی این جمعیت، از کارگران و مهاجران ایرشد. بخش عمدهقفقاز محسوب می

ی این جمعیت بزرگ مهاجر، در آذربایجان، گیالن، تهران و خراسان به این شهر کوچ کرده بودند. تقریبا همه

زاده و مختارزاده کردند که رهبرانش کارآفرینان بزرگی مانند تقیصنایع نفتی و صنعتهای وابسته بدان کار می
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داران یاد شده بسیار خوب بود، و چنان که گفتیم، فعالیتهای ن مردم با سرمایهی ایو اسداللهی بودند. رابطه

ی این صنعتگران باعث شده بود پیوند تنگاتنگی میان ایشان و مردم شهر باکو برقرار شود. ی گستردهخیریه

یران داشتند. شان تعلق خاطر قلبی فراوانی به سرزمین ااهالی این شهر در ضمن به خاطر بافت جمعیتی ایرانی

ی دوران مشروطه در باکو نوشته و منتشر گرایانهشاخص چشمگیر در این مورد آن که بخش مهمی از آثار ملی

شان شود. ایشان به خاطر مسلمان بودن یا باکویی بودنشده است. به این ترتیب هویت قربانیان هم روشن می

ی اقتصادی نفتی این شهر بودند که به خاطر توسعهکشته نشدند، بلکه بیشترشان نسل اول یا دوم مهاجرانی 

ی شهر ی نخبهگرایی ایرانی بودند، و در ضمن با طبقهاز ایران به آنجا کوچیده بودند و هواداران تندروی ملی

 نیز متحد بودند.

گی ها یا پیروان سایر ادیان، بسیار خوب و دوستانه بود، و تا پیش از چیرارتباط مردم باکو با ارمنی 

بینیم. چنان که دیدیم، ها بر این سرزمین، نشانی از تنش بیناقومی یا بینادینی در قفقاز نمیترکها و بلشویکپان

ها زاده از همان ابتدا پا به پای تاسیس مدرسه و بیمارستان برای مسلمانان، برای ارمنینیکوکارانی مانند تقی

ی اهالی ه ارتباط دوستانه و صمیمانهبسیاری در دست داریم کآوردند، و گزارشهای هم این نهادها را پدید می

دهد. بنابراین تنشی در این زمینه وجود نداشته که بخواهد با شان نشان میشهر را مستقل از قومیت و دین

 های سیاسی فعال شود.درگیری

شهر باکو در زمان های دهد که خودِ ارمنیاسناد بازمانده از کلیسای ارمنی باگرات در باکو نشان می

هایی که به گوید که ارمنیاند. اسقف اعظم ارامنه در این سند میکشتار اسفندماه مخالف این جریان بوده

ها پیوسته و در این کشتار نقشی ایفا کرده بودند، افرادی مجزا و منفرد و جنایتکار هستند و حسابشان بلشویک

ین نکته اشاره کرده بود که در جریان کشتارها، ارمنیانِ باکو به ی قوم ارمنی جداست. وی همچنین به ااز بدنه
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این عددِ بیست  92اند.های خود پناه داده بودهیاری مسلمانان شتافته بودند و بیست هزار تن از ایشان را در خانه

های باکو در مقابل شک موضع ارمنیرسد، اما بیآمیز مینگین مردم به نظر اغراقهزار با توجه به تلفات س

هایی به خصوص ارمنی–های شهر دهد ارمنیاین کشتار چنین بوده و شواهد بیرونی فراوانی هست که نشان می

کرده و به ایشان پناه به طور فعال از اهالی باکو دفاع می -ان به آنجا کوچیده بودندکه به تازگی از ایر

اند، درست معلوم نیست. هرچند شمار دقیق کسانی که به این ترتیب با یاری ایشان از مرگ رسته 93اند.دادهمی

 های خارج از باکو نیز چنین بوده است. یموضع ارمن

ی ارمنستان با مهاجران مسلمانی که بعد از کشتار اسفندماه از باکو گریخته بودند و مردم منطقه

آوردند. کردند و برای ایشان خوراک و سرپناه فراهم میرسید، همدردی میشمارشان به چند ده هزار تن می

ترین نیروی نظامی مستقر در نزدیکی باکو بود، کامال ضدبلشویک بود ظمهمچنین نیروهای نظامی ارمنی که من

کرد و از گسترش یافتن نفوذ ایشان جلوگیری به عمل و حرکت قوای بلشویک به سوی خود را دفع می

  94آورد.می

دهد، آن است که رهبران های قومی را نشان میکشتار باکو به ستیزه ربط بودنِشاهد دیگری که بی

ای از کمیسرها بودند که کمی بعد به ی امور را در دست داشتند، دستهبلشویکی که در زمان کشتار باکو اداره

 اند.همچون شهیدانی مورد تجلیل قرار گرفته« بیست و شش کمیسر»قتل رسیدند و در تاریخ شوروی با نام 

ی اند. همهها در میانشان در اقلیت کامل بودهشود که ارمنیبا مرور فهرست این بیست و شش تن معلوم می

                      
92 Loris-Melikof, 1920: 115-117. 
93 Kazemzadeh, 1950: 73. 
94 Gibbons, 1919: 321. 
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ی کمون باکو را در دست این بیست و شش تن کمیسر و مقامات عالی نبودند، و شخصیتهای مهمی که اداره

 داشتند، دوازده تن بودند:

زیزبیک )نایب کمیسر امور داخلی و کمیسر نواحی(، استپان شاهومیان )رهبر کمون باکو(، مشهدی ع

)کمیسر امور  95میرحسن وزیری )کمیسر کشاورزی(، یعقوب زاوین )کمیسر کار(، پروکوپیوس دْژارادزه

)رئیس بخش اقتصاد(، گریگوری  96ولِتوفاجرایی(، آرسِن امیریان )رئیس مطبوعات انقالبی(، ایوان فی

 99)کمیسر جنگ(، ایوان مالیگین 98)کمیسر نیروی دریایی و قوای نظامی(، گریگوری پتروف 97کورگانوف

 101ی دریایی و قوای نظامی(، ایوان گابیشِف)نایب کمیسر نیرو 100)نایب کمیسر نظامی(، والدیمیر پولوخین

 )کمیسر سیاسی(.

بینیم که از این عده، دو ارمنی، دو آرانی، یک یهودی، یک گرجی، و شش روس حضور دارند و می

هایی که به ایشان پیوسته بودند و در کشتن و گرسنگی ی روسهاست. آرانیتمام مسئولیتهای نظامی بر عهده

ن که مشهدی بودند. چنا« روسی شده»کردند، افرادی شان با روسها همکاری میدادن به همشهریان

ستود و دانست و آن را مینت پترزبورگ تحصیل کرده بود و زبان روسی را خوب میاوغلو در سعزیزبیک

نام خود را به عزیزبیکوف تغییر داده بود. دومین کمیسرِ آرانیِ حاضر در این جماعت، سید حسن وزیری 

ش )یوسف وزیری سبزچمنی( در شوشا شدگانِ آران بود. او به کمک پسرعموی.م( نیز از روسی۱۹۱۸ -۱۸۸۹)
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96 Ivan Fioletov 
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شد و در آن آداب و رسوم که اصوال به زبان روسی چاپ می« بازحقه»کرد به اسم ای بلشویکی منتشر میمجله

 گرفت.و دین مردم آران مورد ریشخند و تمسخر قرار می

ی دست نشانده هایی که در باکو قدرت را به دست گرفتند،بنابراین نتیجه کامال روشن است، بلشویک 

 اند، و در انجام این هدف از کشتار مردم ایرانیِی شوروی بر قفقاز بودهاند، خواهان تسلط روسیهروسها بوده

ی کشمکشهای دینی و قومی در این زمینه گفته شده و به درگیری اند. تمام آنچه که دربارهشهر ابایی نداشته

ه رخ داده، ست که بعدتر به داستان افزوده شده است. آنچه کترک و ارمن حمل شده، تحریفها و ابداعاتی ا

زاده و نظمِ پیشینِ اصوال ربطی به حزب مساوات یا تمایزهای قومی نداشته است. مردم شهر به پشتیبانی تقی

شان را کشتار ها همهشده، بلشویکشهر تظاهراتی کرده بودند و چون شمارشان به چندین هزار تن بالغ می

 . اندکرده

بلشویکها باکو را در اختیار گرفته بودند، اما مردم در این منطقه  ۱۲۹۹به این ترتیب تا پایان اسفند 

گنجه  به خصوص چند هزار تن از مردم این شهر که به 102همچنان ناآرام بودند و با اشغالگران ستیزه داشتند.

 ها را به دل گرفته بودند.ی بلشویکشد( گریخته بودند، به سختی کینهپل هم خوانده می)که الیزابت

.م اقدام به تشکیل ۱۹۱۸هایی که بعد از کشتار مردم، بر باکو چیره شده بودند، در آوریل بلشویک

رهبری کمون باکو را استپان شاهومیان بر عهده داشت که ارمنی بود و برخی به همین  103کمون باکو کردند.

 ارمنی نسبت  ِدهد شاهومیاناند. اما شواهدی هم هست که نشان میگرا به این جریان زدهدلیل برچسب قوم
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 104کرد،ردم و اعمال خشونت مخالفت میتر بوده، و در ابتدای کار با کشتار می اعضای کمون باکو مالیمبه بقیه

 هرچند در نهایت به انجام این کار رضایت داد. 

.م دوام آورد. کشتار مردم و اغتشاشی که ۱۹۱۸جوالی  ۲5آوریل تا  ۱3ی کمون باکو تنها در فاصله

های کشاورزی به توقف تولید غله و بروز قحطی به دنبال آن رخ نموده بود، به همراه اشتراکی کردن زمین

شد را برای سربازان شهر میق بندرگاه وارد ای که از طریانجامید و ارتش سرخِ مستقر در باکو مواد غذایی

 ای در شهر به راه انداخت. رتیب قحطی گستردهتکرد و به این خودش مصادره می

ی پراودا مطلبی منتشر کرد و .م در روزنامه۱۹۱۸مه  ۲3استالین یک ماه بعد از کشتار مردم باکو، در 

متن، او مردم باکو )یعنی قربانیان( را ی وقایع باکو شرح داد. در این ها را دربارهدر آن موضع رسمی بلشویک

ترقی شان )پایبندی به دین اسالم و هویت ایرانی( دارند راه سرزنش کرد و گفت که به خاطر عقاید ارتجاعی

کنند. او در این نوشتار ابراز خوشحالی کرد که مردم ماورای قفقاز که سالح در دست شان را سد میسرزمین

اند. به عبارت دیگر یشان را به درستی دادهااتحاد جماهیر شوروی ملحق شوند، پاسخ اند به اند و مصممگرفته

 او این کشتار را توجیه کرد و بر آن صحه نهاد. 

ها پیروزی خود را شتابزده جشن گرفته باشند. نمود که بلشویکها، چنین میبا وجود تمام این بیانیه

عمیقی در دل مردم باکو و قفقاز پدید آورد و نیروهای  کشتاری که بدان دست گشاده بودند خشم و نفرت

ها بر قفقاز بودند، هایی که مزاحم چیرگی کامل بلشویکمخالف ایشان را با هم متحد کرد. در آن زمان جبهه

گذشته از خودِ مردم آران، یکی دولت نوپای جمهوری ارمنستان در همسایگی باکو بود که مرکزش در ایروان 
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که به درخواست  105ی بریتانیایی به فرماندهیِ ژنرال لیونِل دانسترویلدیگری یک سپاه هزار نفره قرار داشت، و

 دولت ایران از همدان برای یاری به مردم آران به این منطقه گسیل شده بود. 

ی صلح ارزنجان میان ارتش ل چنین بود که بعد از امضای معاهدهگیری سپاه دانسترویماجرای شکل

ی قفقاز، سربازان روسی که تا پیش از این در خدمت تزار بودند، صفوف خود را ترک سوم عثمانی و نماینده

هایشان بازگشتند. برخی از ایشان نیز به ایران پناه بردند و به سپاهیان کردند و بیشترشان به روسیه و خانه

ی ها برخوردار بودند و از بازگشت به روسیهوسیِ بازمانده در ایران پیوستند، که حاال از پشتیبانی انگلیسیر

بود که در همدان  106انقالبی ابا داشتند. مهمترین سرداران روسِ بازمانده در غرب ایران ژنرال نیکوالی باراتوف

 که با ده هزار سرباز روس در کرمانشاه حضور داشت.  107مستقر بود و کلنل الزار بیچراکوف

 ها جان سالم به در برده بودند دعوت کردندهایی که از کشتار عثمانی.م انگلیسها از ارمنی۱۹۱۸در 

این گروه به زودی سپاهیانی را تشکیل  108شان در بغداد بپیوندند.تا به عنوان مشاور و نیروی داوطلب به ارتش

ها آن یگیری قفقاز بود. اما در اصل هدف انگلیسشان کمک به ایران برای بازپسدادند که ماموریت ظاهری

بود که نیروهای ضد بلشویکی و ضد عثمانی را در منطقه سازماندهی کنند. دانسترویل با ماموریتِ حفظ 

 109.م از بغداد به حرکت در آمد.۱۹۱۸اتصال میان تبریز و شهرهای قفقاز، در اواخر 

ویل عالوه بر سربازان انگلیسی شماری از نیروهای نیوزلند، کانادا و استرالیا را نیز در در سپاه دانستر

ی باکو رسیده بود. باکو چنان که گفتیم یکی از مراکز صورتبندی گنجاند و به تازگی از همدان به حومهخود می
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107 Lazar Bicherakhov 
108 Northcote, 1922: 788. 
109 Missen ,1984: 2766–2772. 
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پشتیبان نظام مشروطه بودند ها که ی ایران از انگلیسیی ایرانی بود و در این هنگام دولت مشروطهمشروطه

درخواست کرده بودند تا این نیرو را به آران بفرستد و این سپاهیان با استقبال و همراهی مردم محلی هم 

روبرو شده بودند. بنابراین کامال نمایان است که بعد از فروپاشی روسها خود را بخشی از ایران قلمداد 

کرده شان داشته است، هرچند آن را به طور رسمی اظهار نمیای دربارهاند و دولت ایران نیز چنین تلقیکردهمی

 است. 

ها از تقویت مردم آران در برابر روسها، مصالح ملی خودشان ی خودِ انگلیسناگفته نماند که انگیزه

د. چیدنها در منطقه بودند و برای تسلط بر چاههای نفت باکو نقشه میبود. ایشان نگرانِ گسترش نفوذ روس

اما نیرویشان از سپاهیان بلشویک بسیار کمتر بود و بنابراین با طرف قفقازی متحد شدند و سربازان این منطقه 

ی قوای سه هزار دادند. این سپاه هنگام حرکت از بندر انزلی با مداخلهها آموزش میرا در برابر بلشویک

 طوالنی توانست به بندر باکو برود.  ایی روسِ مستقر در این بندر روبرو شد و بعد از وقفهنفره

 

 

 قوای دانسترویل بعد از بازگشت از باکو به انزلی

 

 

 

 همراهانشدانسترویل )اولین نفر از سمت چپ( و 
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کردند، تصمیم ها که در باکو وضعیتی لرزان داشتند و نیروهای ملی گنجه تهدیدشان میبلشویک

که کمیسر نیروی دریایی و  110.م گیورگی کورگانوف۱۹۱۸ژوئن  ۶گرفتند موضعی تهاجمی اختیار کنند. در 

ها به سوی گنجه حرکت کردند و قوای نظامی شورای باکو بود، دستور حمله به گنجه را صادر کرد. بلشویک

گنجه مستقر بود، ناگزیر شد از  در راه از چپاول و کشتار مردم آران فروگذار نکردند. دولت آذربایجان که در

 نوری پاشا و قوای عثمانی کمک بخواهد. 

کی برای از سوی دیگر، استالین که از کشتار مردم آران خرسند بود، ناگهان از گسیل نیروهای کم

ای هم که بنا به درخواست کمکِ شاهومیان شاهومیان سر باز زد و این قوا را در تسارتسین متمرکز ساخت. غله

ی باکو فرستاده شود، مصادره شد و به همین تسارتسین منتقل شد تا برای زدهر بود برای مردم قحطیقرا

های نفس روس را در دروازهی ارتش سرخ مورد استفاده قرار گیرد. استالین به این ترتیب یک نیروی تازهتغذیه

د و قفقاز را ان رسید، وارد عمل شوآران مستقر کرد تا بعد از آن که کشت و کشتار میان مردم بومی به پای

های آرانی را فدا کرد تا نیروهای خود را دست نخورده تسخیر کند. به عبارت دیگر او شاهومیان و بلشویک

 برای موقعیت مناسب ذخیره داشته باشد.

ترکی اعالم کرد که قصد در این میان، ارتش عثمانی به سوی قفقاز پیشروی کرد و با شعارهایی پان

های نمایندگان ارمنی، گرج و آرانی برای جلوگیری از پیشروی رد کل قفقاز را به قلمرو ترکیه بیفزاید. رایزنیدا

یافت. کرد و همزمان با پیشروی ترکها افزایش میها بی نتیجه ماند و درخواستهای انور پاشا مدام تغییر میترک

 ود. بها طلب کرده ازیطوری که در نهایت انضمام تفلیس به ترکیه را هم از قفق

                      
110 Grigory Korganov 
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.م نبرد ۱۹۱۸ه م ۲۹تا  ۲۱با این وجود، توانایی نظامی ترکها کمتر از چیزی بود که ادعایش را داشتند. در 

 ۹مارشان به سردارآباد )آرماویر امروزین( در چهل کیلومتری ایروان درگرفت و طی آن نیروهای ارمنی که ش

اه را بر ارتش بزرگتر عثمانی بستند. ارتش موسی سیلیکیان ررسید، به رهبری سرداری به نام هزار تن می

ی کاظم قرابکیر و وهیب پاشا و روشتو اش بر عهدهشد و رهبریترکان از ده تا سیزده هزار سرباز تشکیل می

 ۲5۰۰ها شکست سنگینی به ترکان وارد آوردند. ارتش عثمانی با بر جا نهادن بیک بود. در این جنگ ارمنی

های ترکیه برای سیطره بر ارمنستان عقیم ماند نشینی شد و به این ترتیب برنامهخمی وادار به عقبکشته و ز

ند عبارتند از و جمهوری نوپای ارمنستان قوامی پیدا کرد. سرداران ارمنی دیگری که در این نبرد حضور داشت

 س(. آرام مانوکیان، توماس نظربیکیان و برادران بیک پیرومیان )دانیل و پوقو

اکلیسا در گرجستان ی قر.م در منطقه۱۹۱۸مه  ۲۸تا  ۲۴این نبرد با جنگ دیگری دنبال شد که در 

درگرفت. در این نبرد وهیب پاشا و حدود ده هزار سربازِ بازمانده از نبرد سردارآباد با شش هزار ارمنی که 

ها دست باال را داشتند و باز ارمنیجنگیدند، رویارو شدند. در این جنگ هم زیر فرمان توماس نظربیکیان می

مه جنگ دیگری در  ۲۴تا  ۲۱نشینی شدند. همزمان با این جنگها، در ترکان با شکست سنگینی وادار به عقب

ها بر ترکان غلبه کردند. در این نبرد موسی ی ایروان در گرفت که در آن هم باز ارمنیآباران، در حومهباش

بعد از این نبردها بود که   111ار توانست پیشروی ستون عثمانی را متوقف سازد.سیلیکیان تنها با هزار تفنگد

 ی قفقاز ثباتی پیدا کرد. دولتهای جمهوری مستقل ارمنستان، گرجستان و آذربایجان در منطقه

                      
111 Murgul, 2007: 55. 
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جنگید، می -برادر انورپاشا–عثمانی که زیر فرمان نوری پاشا  ی دیگری از ارتشاز سوی دیگر، شاخه

ها را برای مبارزه پاشا ابتدا به تبریز رفت و کوشید تا همراهی ایرانیبه سوی مرزهای ایران حرکت کرد. نوری

ها به همکاری با عثمانی میلی نشان ندادند. در نتیجه او با سربازان عثمانی انیها جلب کند. اما ایربا بلشویک

ی به گنجه رفت و آنجا را به عنوان مقر ارتش اسالم قرار داد. این همان زمانی بود که مردم گنجه مورد حمله

بانی را از آران و ها قرار گرفته بودند. به همین دلیل هم به تدریج شعارهای دینی نوری پاشا داوطلبلشویک

ی داغستان به گنجه جلب کرد. به شکلی که در نهایت ارتشی با چهارده هزار سرباز بسیج شد که هسته

 آمدند. ی عثمانی بودند که از ترکیه میاش )حدود یک سوم سربازان آن( همان ارتش اولیهمرکزی

ژوئن تا اول  ۲۷ی آورد. در فاصله ی خود را به باردر این هنگام خیانت استالین به شاهومیان نتیجه

ها از سپاه اسالم شکست خوردند. نیروهای چای درگرفت که طی آن بلشویکجوالی جنگهایی در گوی

ها هم که در آمدند دیر به میدان رسیدند و جنگلیکمکی بیچراخوف که از قزوین به سمت شمال پیش می

حدودی مسیرهای ترابری دانسترویل را مختل کرده بودند، ها رفته بودند و تا این هنگام زیر فرمان بلشویک

های گنجه دست و پنجه ی آرانیهایشان منهدم شد. ارتش سرخ در این هنگام با حملهشکست یافتند و پایگاه

ی ی این گروه را دفع کرد اما هنگام حملهکرد که از حمایت عثمانی برخوردار بودند. ارتش سرخ حملهنرم می

 گنجه شکست خورد.متقابل به 

.م بلشویکها در انتخابات شورای باکو شکست خوردند و مخالفان شاهومیان با ۱۹۱۸جوالی  ۲۸در 

ها، های غیربلشویک باکو )منشویکها پیشی گرفتند. چپرایِ بلشویک ۲3۶رای از  ۲5۹به دست آوردن 

ار مردم بر سر شاهومیان، خویشتن ی گناهِ کشتها و حزب انقالبی( کوشیدند با شکستن کاسه و کوزهداشناک

ها همزمان با پیروزی در انتخابات شورای باکو، بر ضد ها و داشناکرا تطهیر کنند. به این ترتیب منشویک
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ی وی، از مردم شهر دلجویی کنند و گناه کشتار شاهومیان کودتا کردند و کوشیدند با دستگیری و محاکمه

 اهالی را از گردن خود بردارند. 

ومیان در این میان کوشید تا قواعد بازی را به هم بزند و تهدید کرد که با قوای مسلحش از شهر شاه

ها به پا شده بود. در همان خارج خواهد شد. قصد او البته گریختن از غوغایی بود که در مخالفت با بلشویک

ها بر سر کار آمد که شویکروز قوای ژنرال داستانویل به باکو وارد شد و یک دولت دیکتاتوری به جای بل

های ارتش سرخ که بیشتر رهبرانش روس بودند. در نتیجه شاهومیان و هزار و دویست تن از بلشویک

ی باکو را غارت کردند و بر سیزده کشتی سوار شدند و خانهی قاتالن وقایع اسفندماه بودند، اسلحهبازمانده

ی ناوگان دریای مازندران ها بود. اما مورد حملهه بلشویککوشیدند خود را به آستاراخان برسانند که پایگا

ها زندانی شدند، اما پیش از آن که قرار گرفتند، و ناچار شدند به باکو بازگردند. ایشان به دست منشویک

 محاکمه شوند، سپاهیان گنجه و قوای متحد عثمانی به شهر باکو رسیدند. 

ی ای ضدبلشویک تشکیل یافته و جایگزین دار و دستههای که از کمونیستدولت لرزان و شکننده

ای با سپاهیان دانسترویل دست یافت. این قوا مدت کوتاهی در برابر شاهومیان شده بود، به ائتالف شکننده

ها باکو را تسخیر .م عقب نشست و عثمانی۱۹۱۸سپتامبر  ۱5ارتش نوری پاشا مقاومت کرد، اما باالخره در 

های باکو، آناستاس میکویان به زندان رفت و شاهومیان و دوستانش را رهاند. ار سقوط چپکردند. در گیر و د

ی راه به دست قوای ضد بلشویک افتادند و همگی جز میکویان اعدام این گروه با کشتی گریختند، اما در میانه

نامند، می« کمیسر باکوبیست و شش »شدند. در تاریخ شوروی، این گروه را که همگی پیروان شاهومیان بودند، 

 شان را پیش از این دیدیم. که نام و نشان برخی

« ارتش اسالم»تاخت، ارتش خود را نوری پاشا که با سپاه عثمانی از خاک ترکیه به باکو پیش می

پاشا کرد. جالب آن که خودِ نوریها دشمن اصلی اعالم مینامید و هنوز کشتار در باکو آغاز نشده، داشناکمی
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پاشا در سپتامبر ها روابطی گسترده داشت. نوریای تعلق داشت که در پشت پرده با بلشویکه دستگاه سیاسیب

.م باکو را گشود و سپاهیان ترک بین ده تا بیست هزار ارمنی ساکن در شهر را به شکل فجیعی کشتار ۱۹۱۸

ورود ارتش ترکیه به این شهر آغاز شد، و در آن « بعد از»به این ترتیب درگیری قومی در باکو   112کردند.

 ها قربانی بودند، و نه قاتل. ارمنی

ی سپاه عثمانی بر باکو به کشتار مهیب دیگری انجامید. در جریان سقوط شهر، چنان که گذشت، غلبه

ها بعد از ورود و از دسترس سپاهیان عثمانی دور شده بودند. عثمانینیروهای چپ پا به فرار گذاشته بودند 

اند، به ساکنان ارمنی شهر حمله بردند های ارمنی در کشتار باکو نقش داشتهی این که داشناکبه شهر به بهانه

 ود را ازی ایشان را به قتل رساندند و به این ترتیب باکو حدود ده هزار تن دیگر از ساکنان خو تقریبا همه

ها، پایتخت جمهوری آذربایجان از گنجه به این شهر منتقل شد. دست داد. پس از فتح باکو به دست عثمانی

ر باکو هم داکتبر انگلستان و عثمانی طی قرارداد مدرس آتش بس اعالم کردند و به این ترتیب جنگ  3۰در 

ذاشتند که گ. این دو دولت بین خود قرار خاتمه یافت و خونریزی مهیب مردم این شهر تا مدتی پایان یافت

 ۱۷ی سه نیروی نظامی انگلیس، عثمانی و آرانی باشد. به این ترتیب ژنرال تامسون در ی باکو بر عهدهاداره

 .م با هزار سرباز به باکو رفت و حکومت نظامی اعالم کرد. ۱۹۱۸نوامبر 

باغ، دادند. در قرهمقاومت به خرج می هاها همچنان در برابر پیشروی عثمانیاز سوی دیگر ارمنی

بسِ مدرس بعد از آتش 113کردند.ها جلوگیری مینشین از پیشروی ترکهای کوهآندارنیک اوزانیان و ارمنی

ی میان این میان از فرصت استفاده کردند و منطقهها در باغ عقب کشیدند. ارمنیها قوای خود را از قرهعثمانی

                      
112 Croissant, 1998: 14–15; Marshall, 2009: 96. 
113 Malkasian, 1996: 22. 
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ی پاریس .م معاهده۱۹۱۹زور و شوشا را اشغال کردند و به سوی نخجوان پیشروی کردند. در سال زنگ

باغ قدرت را ها هم در قرهها از نخجوان دست شستند و انگلیسصلحی ناپایدار پدید آورد و در نتیجه ارمنی

)سلطانوف( تحویل دادند، که وزیر دفاع جمهوری آذربایجان بود. او در میان زاده به خسرو بیک سلطان

شان واکنش منفی زور در برابر قدرت یافتن او در منطقهباغ و زنگها منفور بود و جمعیت ارمنی قرهارمنی

زاده دلیل نبود، چون سلطاننگرانی ایشان بی 114نشان دادند و در جاهایی از پذیرش حکومت او سر باز زدند.

بعد از قدرت گرفتن یک هنگ سواره را به سرکردگی برادرش سلطان بسیج کرد و ایشان را به سراغ روستاهای 

های ارمنیلو فرستاد. این نیروها نزدیک ششصد تن از کند، کرکجان و پهلیلو، خیبالینشینِ جلیلارمنی

  115روستایی را کشتار کردند و این روستاها با خاک یکسان شدند.

زاده از منصب خود برکنار شود، اعتراض عمومی و فشار دولت آمریکا و ارمنستان باعث شد سلطان

عام به دستور مستقیم او صورت دهد که این قتلنماید، اما شواهد نشان میو نقش خود در این کشتار را انکار 

باغ حضور داشته ی دیوانی قرهها هم در ادارهنتیجه آن شد که قرار شد شماری برابر از ارمنی 116 گرفته است.

هایش برای زاده همچنان دسیسهباشند و بر تحرک نیروهای نظامی نظارت داشته باشند. با این وجود سلطان

ی همان سال قوای زیر فرمان وی چند ارمنی را کشتند و ها را ادامه داد. تا آن که در فوریهنابودی ارمنی

های .م، ارمنی۱۹۲۰کندی را ویران کردند. به دنبال آن، در جریان جشن نوروز سال اننشین خروستای ارمنی

.م ارتش سرخ به سوی آران پیش تاخت ۱۹۲۰کمی بعد، در اواخر آوریل  117باغ سر به شورش برداشتند.قره

                      
114 De Waal, 2003: 128. 
115 Hovannisian, 1971,Vol. I: 176-177. 
116 Hovannisian, 1971,Vol. I: 181. 
117 Croissant, 1998: 17. 
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زاده در این هنگام ناگهان هرهای ویرانه را بدون مقاومت خاصی تسخیر کرد. سلطانزده و شو جمعیتِ جنگ

ها بوده ها وفادار بوده و نیرویی نفوذی در میان مساواتیجبهه عوض کرد و اعالم کرد که از ابتدا به بلشویک

کمی بعد، این شخص  118است. او ورود نریمان نریمانوف به باکو را خیر مقدم گفت و به خدمت وی در آمد.

ها روبرو شد و موفق شد به ترکیه و ایران بگریزد. او از آنجا به آلمان و فرانسه ی درونی بلشویکبا تصفیه

 .م در ترابوزان درگذشت.   ۱۹۴۷رفت و در پایان عمر به ترکیه کوچ کرد و در 

ی فال به نام دولت ارمنستان ها بر باکو، قرعهی عثمانینابودی دولت مستقل آذربایجان و غلبه بعد از

ها، خواه ناخواه تا این هنگام های متحد با بلشویکترکان و داشناکرحمی پانو گرجستان زدند. خشونت و بی

ها ها و آرانیداد که ارمنیرخ میمرزی خونین میان اقوام ساکن در قفقاز ترسیم کرده بود، و این در شرایطی 

رگ ها قرنها بود در همین منطقه با صلح و آشتی در کنار هم زیسته بودند. با این وجود کشتارهای بزو گرج

ی قفقاز ارمغان ای که در منطقههای قومیچند هزار نفره امری نبود که به این سادگی فراموش شود. تنش

هایی نوظهور بندییافت و به جبههتعمیم می ، به تدریج به مردم عادی همترکها بودها و پانچیرگی بلشویک

 شد. و خطرآفرین در میان اقوام منتهی می

شان نخجوان را به ارمنستان تحویل های پشت پردهنامهها طبق توافق.م، انگلیسی۱۹۱۸ی سال در میانه

عفرقلی خان نخجوانی سر زرگ این قلمرو به نام جداران بدادند. اما مسلمانان نخجوان به رهبری یکی از زمین

. بعد .م جمهوری مستقل ارس را با مرکزیت نخجوان تاسیس کردند۱۹۱۸به شورش برداشتند و در دسامبر 

 ها بر سر این شهر با هم جنگیدند. ها و آذریاز آن به مدت یک سال ارمنی
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.م، قوای متفقین ۱۹۲۰اوت  ۱۰ظاهر شدند. در طلب ها همچون نیرویی توسعههای دیگر نیز ارمنیدر جبهه

 120ی سِورنامهو بعد در بندهای توافق 119ی پاریسکه در جنگ جهانی اول پیروز شده بودند، ابتدا در معاهده

نقشی  -جمهور آمریکارئیس–استقالل دولت ارمنستان را نیز گنجاندند و در این جریان وودرو ویلسون 

ی د، استقالل کیلکیههای کیلیکیه بوتاثیرگذار ایفا کرد. پنج روز پیش از آن، مهران دامادیان که رهبر ارمنی

در این میان نیروهای دولت نوپای ارمنستان خطای  121اش به ارمنستان را اعالم کرد.نشین و پیوستنارمنی

نشین، در اهای ارمنیاندازی قبایل ترک آنسوی مرزهایشان به روستبزرگی مرتکب شدند و در پاسخ به دست

ی اوتلو را به ارمنستان منضم کردند و از کشتار مخالفان هم .م به درون آناتولی حمله بردند و منطقه۱۹۲۰مه 

  122پوشی نکردند.چشم

اش مناسب دید. در این مدت نهایی بازی در این هنگام دولت شوروی موقعیت را برای انجام حرکت

زدگی و فروپاشی نهادهای اجتماعی روبرو قفقاز بعد از سه سال جنگ و خونریزی مهیب، با ویرانی و جنگ

ها برای استقرار نظم نوین خویش بدان نیاز داشتند. موج اول بود و این همان بستر مناسبی بود که بلشویک

در این منطقه واپس خورده  ی ماندن نهادهای مدنی دیرینه.م به دلیل باق۱۹۱۸و  ۱۹۱۷ها در ی بلشویکحمله

انده ای از این نهاد باقی مها، تنها سایهها و خشونتو به شکست انجامیده بود، و حاال بعد از تشدید خونریزی

 بود.

                      
119 Hovannisian, 1968: 145–168. 
120 Treaty of Sèvres 
121 Hovannisian, and Payaslian, 2008: 483. 
122 Nafzigerand Walton, 2003: 132. 
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ذری .م، ارتش سرخ به قفقاز حمله برد و بخش مهمی از نیروهای بلشویک قدیمی آ۱۹۲۰در مارس 

ها موثرترین مقاومت را در برابر ارتش سرخ نشان دادند، اما در نبردهای اردوباد را با خود به منطقه آورد. ارمنی

.م نیروهای مسلح تاتار که در خدمت دولت ۱۹۲۰مارس  ۲۶تا  ۲۲و شاه تختی از روسها شکست خوردند. در 

نشین شهر حمله بردند و ی ارمنیباغ به محلهرهها در قآذربایجان بودند، در شوشی برای تالفی شورش ارمنی

  123عام کردند.های شهر را که شمارشان بین بیست تا سی هزار تن بود را قتلکل ارمنی

که خود را وارث دولت  ها به اوتلو، مصطفی کمال پاشای ارمنیاز آن سو، چند روز بعد از حمله

ی سور را نقض کرد و قوای ناسیونالیست ها برخوردار بود، معاهدهککرد و از حمایت بلشویعثمانی معرفی می

ها حمله بردند .م به رهبری کاظم پاشا قَرابَکیر به ارمنی۱۹۲۰ترک را به حرکت درآورد. این نیروها در پاییز 

ژوئن  ۲5ی نخست نبرد در مرحله 124ن را به ترکیه منضم ساختند.و بخشهای جنوبی جمهوری نوپای ارمنستا

ها و ارتش ترکیه درگرفت. طی آن ی اوتلو جنگی میان ارمنی.م آغاز شد و این زمانی بود که در منطقه۱۹۲۰

ها از اوتلو شد و به این هم بسنده نکرد و به درون رون راندن ارمنیکاظم پاشا با نیروهای ترک موفق به بی

خاک ارمنستان حمله برد و به کشتار مردم پرداخت. چهار روز بعد ارمنستان که از راههای دیپلماتیک نتوانسته 

 بود کاظم پاشا را از پیشروی و کشتار باز دارد، به ترکیه اعالن جنگ داد. 

کردند، اما امروز دیگر تردیدی باقی نمانده ا مدتها این موضوع را انکار میگرایان ترک تهرچند ملی

ی نابودی دولت ارمنستان را با هماهنگی روسها، و با هدایت ایشان اجرا کرده است. که آتاتورک برنامه

ی طال و .م به لنین نوشت، درخواست کرد تا پنج میلیون لیره۱۹۲۰آوریل  ۲۶ای که به تاریخ آتاتورک در نامه

                      
123 Verluise, 1995: 6. 
124 Hovannisian, 1982, Vol. II: 20–39, 316–364, 404–530. 
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به او تحویل داده شود، و در مقابل قول داد که به « کمکهای مقدماتی»مقدار زیادی اسلحه به عنوان 

 125های متفقین و شکست خوردگان را بر هم بزند.حمله کند و نظمِ برآمده از معاهده« های غربیامپریالیست»

.م شش هزار تفنگ، بیش از پنج میلیون فشنگ، ۱۹۲۰لنین به این درخواست روی خوش نشان داد و تا پایان 

های نظامی و مالی در این یاری 126نارنجک و خمپاره، دویست کیلوگرم طال به آتاتورک تحویل داد. ۱۷۶۰۰

 دو سال بعد افزایش هم یافت.

ی لنین به این برنامه روشن است. هنوز تا به امروز عملیات نظامی بلشویکها در بخشهای دلیل عالقه

ت که جنگهای منتهی اش آن اسشمالی قفقاز شهرت و اهمیت چندانی در چشم مورخان نیافته است، و دلیل

ها آغاز شد و با کشتارها و جنایتهای ایشان ادامه یافت و این به سرکوب مردم قفقاز در این دوران توسط ترک

د ی اصلی ماجرا یعنی لنین و بلشویکها را از نظرها دور داشته است، که کمی دیرتر به صحنه وارماجرا برنده

ی قفقاز را که تزارها از ایران زمین برکنده بردند و منطقه شدند و بخش بزرگتری از خوان یغما را نصیب

 بودند، بار دیگر تصرف کردند و به جایش سه جمهوری دست نشانده نشاندند. 

ها وارد عمل شد و در مقابل آتاتورک در این جنگها در واقع به صورت نیروی نظامی مزدور بلشویک

شد. ی شوروی منضم میت که به زودی قلمروشان به روسیههایی پرداخدریافت سالح و طال به کشتار ارمنی

شان با لنین از پیشروی خودداری کردند و در مقابل ها الکساندروپُل را گرفتند، طبق توافقوقتی ترک

اولتیماتومی به دولت ارمنستان دادند و شرایطی را در آن تعیین کردند که در عمل به استقالل این دولت خاتمه 

.م این صلح ۱۹۲۰نوامبر  ۱۸های ارتش ترکیه قرار داشتند، در ریزیها که زیر فشار کشتار و خوننیداد. ارممی

                      
125 Mezhdunarodnaya Zhizn, 1963: 147–148. 
126 Mezhdunarodnaya Zhizn, 1963: 148. 

www.takbook.com



95 

 

را پذیرفتند، اما درست یک روز بعد، ارتش سرخ با رهبری گریگوری ارژنیکیدزه از آران )جمهوری آذربایجان( 

ویکی را بر سر کار آورد. در ی بلشبه ارمنستان وارد شد و دولت را سرنگون کرد و یک دولت دست نشانده

  127شد، اشغال کردند..م روسها ایجِوان را که در آن هنگام کاروانسرا نامیده می۱۹۲۰نوامبر  ۲۹

داری در برابر سپاهیان ها دلیرانه از قلمرو خود دفاع کردند، اما یارای پایدر جریان این جنگها ارمنی

تری مجهز شده بودند، نداشتند. کمکهایی هم که قرار بود از پرشمار روس و ترک را که با سالحهای پیشرفته

.م ۱۹۲۱کشورهای غربی به این مردم برسد، بسیار دیر و ناقص ارسال شد. به شکلی که عمال تا اواخر تابستان 

ی کمکی که تا این هنگام ارسال شده بود، چهل هزار یونیفرم محمولهها دست تنها مانده بودند. مهمترین ارمنی

مدت  128.م( فرستاده شده بود.۱۹۲۰)لباس( و بیست و پنج هزار تفنگ بود که در بهار سال پیش )جوالی 

های ها دست برداشتند و ایشان را در چنگال ترکحمایت ارمنیکوتاهی بعد، آمریکا و دولتهای غربی از 

 خونریز رها کردند.

اوید اردل، جسرداران ترک در این نبرد عالوه بر کاظم پاشا عبارت بودند از عثمان نوری کوپتاگِل، 

بیک پیرومیان،  انیال،دکاظم اوربای و خالد کرسیاالن. نام و نشان سرداران ارمنیِ مقابلشان نیز چنین بود: آرمین 

ی جنوبی کمابیش برابر بود و از حدود ها در جبههها و ترکآرمین هاروتیون، و موسی سِلیکیان. ارتش ارمنی

ها بعد از شکست دادن سپاهیان ارمنی همزمان با پیشروی در درون بیست هزار سرباز تشکیل شده بود. ترک

 ظامی دست گشودند. عام اهالی غیرنارمنستان به کشتار منظم مردم و قتل
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آید که شمار مردم کشتار شده هایی که در همان هنگام بین بلشویکها رد و بدل شده، بر میاز تلگرام

های ترکان ی اول این نسل کشی شصت هزار تن بوده و سی هشت هزار تن دیگر نیز در اثر شکنجهدر مرحله

که رئیس شورای بلشویکی ارمنستان بود، در تلگرامی  129به شدت زخمی یا علیل شدند. الکساندر میاسنیکیان

ی شوروی( فرستاد، تلفات را در چنین ی روسیه.م به گئورگی چیچِرین )وزیر امور خارجه۱۹۲۱که به سال 

زار کودک و ده هزار دختر جوان که بیشترشان برآورد کرد. کشتگان: سی هزار مرد، پانزده هزار زن، پنج ه

ها نیز عبارت بودند از بیست هزار مرد، پیش از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته بودند. مجروحان و علیل شده

دفاع به خصوص در ی مردم بیده هزار زن، سه هزار کودک و پنج هزار دختر جوان. آمار تجاوز و شکنجه

برخی از مورخان  130دروپل که به دست ترکان فتح شده بودند، بسیار باال بود.شهرهایی مانند کارس و الکسان

کنند، در دوران ما با بررسی اسنادی شمار واقعی آزادیخواه ترک که خارج از ترکیه آثار خود را منتشر می

 131اند.هزار تن بالغ دانسته ۱۹۸اند و رقم کلی تلفات را به دانسته قربانیان را بسیار بیشتر

همزمان با انجام این جنایتها، روسها هواداران بلشویک خود در ارمنستان را برای آغاز شورشی 

شدنِ این شورش که دولت را بابت شکست از ترکان متهم  ورضددولتی فرا خواندند و همزمان با شعله

از مرز آذربایجان گذشت و بعد از یک هفته ایروان  132ساخت، ارتش سرخ به رهبری ژنرال آناتولی گِکِرمی

ی روسها در ارمنستان هم همراه با ارتش سرخ نشانده را در چهارم دسامبر تسخیر کرد. اعضای دولتِ دست

های مقیم آران بودند که ی این افراد ارمنیی امور را در دست گرفتند. تقریبا همهبه ایروان وارد شدند و اداره
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ی شوروی پیوسته بودند. دو روز بعد، پلیس چکا به قلمرو فتح شده وارد شد و به حزب کمونیست روسیه

ی این افراد به سیبری و رهبران سیاسی و نظامی ارمنی را شناسایی و بازداشت کرد. بخش عمده تمام نخبگان

 تبعید شدند و در آنجا به قتل رسیدند، و برخی نیز در همان ابتدای کار اعدام شدند یا زیر شکنجه درگذشتند. 

بخشهایی از این سرزمین را به  آتاتورک و لنین به این ترتیب ارمنستان را میان خود تقسیم کردند. آتاتورک

دست آورد که پیشتر در قلمرو عثمانی قرار داشت و لنین بخش بزرگترِ قفقاز را صاحب شد. لنین در نشستِ 

.م منتهی شد، از آتاتورک خواست تا  ۱۹۲۱مارس  ۱۶در « ی دوستی و برادری مسکومعاهده»مسکو که به 

به این  133ندران را به روسها تحویل دهد و او نیز چنین کرد.نخجوان، باتوم و بخشهایی از ساحل دریای ماز

مال روشن است که ارتش با این وصف کا 134ها رسمیت یافت.ترتیب تقسیم ارمنستان میان روسها و ترک

اند و در مقابل دریافت پول و کردهترکیه در این نبردهای خونین به عنوان بازوی اجرایی بلشویکها عمل می

 ی نابود کردن جمعیت مقاوم و فعال قفقاز را بر عهده گرفته بودند. کمک تسلیحاتی وظیفه

وشت اعالم کرد که این منطقه را در ای به دولت آذربایجان ن.م ارتش سرخ نامه۱۹۲۰آوریل  ۲۷در 

اختیار خواهد گرفت. وقتی ارتش سرخ پیشروی به سوی باکو را آغاز کرد، خویی پذیرفت تا دولتی ائتالفی 

ها که پوشی کند. اما بلشویکها تشکیل دهد، با این امید که ارتش سرخ از حمله به این شهر چشمبا بلشویک

برایشان بگیرد، این ائتالف را رد کردند. هشت روز بعد در اولین روزهای دادند ارتش سرخ شهر را ترجیح می

.م روسها باکو را گرفتند و نریمان نریمانوف را به دست نشاندگی خود به قدرت رساندند و به ۱۹۲۰ماه مه 

این ترتیب جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان تاسیس شد. در این فاصله حاجی هم حزب مساوات 
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ها خدمت کرد، تا آن ها پیوسته بود. او حدود ده سال وفادارانه به بلشویکگفته و به صفوف بلشویکرا ترک 

.م در زندان تفلیس ۱۹3۱که به دستور بریا دستگیرش کردند و با اتهامی واهی بعد از آزارهای فراوان در 

 درگذشت.

ی دخالت که ارتش یازدهم سرخ را زیر فرمان داشت، به بهانه 135.م ژنرال آناتولی گِکِر۱۹۲۰در نوامبر 

ها در ایروان سر به شورش برداشتند و باغ به ارمنستان حمله برد و همزمان بلشویکها در شارور و قرهارمنی

.م ارتش سرخ وارد ایروان ۱۹۲۰دسامبر  ۴ان را سرنگون کردند و در بعد از یک هفته دولت جمهوری ارمنست

شد. به این ترتیب جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان هم زاده شد و گِوروک عطاربیکیان به ریاست آن 

 منصوب شد و سیمون وراتسیان به نخست وزیری این جمهوری گماشته شد. 

غلبه کردند و تفلیس را گرفتند و در آنجا هم دولتی  ها نیز.م روسها بر گرجی۱۹۲۱فوریه  ۱5در 

بلشویکی بر سر کار آوردند. چخیدزه که تا این هنگام در برابر پیشروی بلشویکها مقاومت کرده بود، ناگزیر 

مردم تفلیس به سختی در برابر این سیطره  136.م در این کشور خودکشی کرد.۱۹۲۶شد به فرانسه بگریزد، و در 

ها را از شهر خود برانند. شورش ایشان به سایر مقاومت کردند و موفق شدند برای مدت کوتاهی بلشویک

ها را از ایروان ها هم سر به شورش برداشتند و بلشویکبخشهای قفقاز هم نشت کرد و سه روز بعد ارمنی

این تاریخ دو سردار ارمنی به نامهای گرگین نژادی و گارو ساسونی رهبری قوای ارمنی را  بیرون راندند. در

آسای ارتش ها را در چند نبرد شکست دادند. اما به زودی جریان سیلبر عهده گرفتند و با موفقیت بلشویک

 سرخ آنها را عقب نشاند. 

                      
135 Anatoli Gekker 
136 Frankel, 1992: 254. 
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ان را برکنار کردند و به جایش یکی از روسها تا آوریل بار دیگر ایروان را فتح کردند و عطاربیکی

سرداران ارمنی ارتش سرخ به نام الکساندر میاسنیکیان را به ریاست دولت بلشویک ارمنستان گماشتند. ارتش 

ها بر ارمنستان را ها روی آورد و به این ترتیب بار دیگر استیالی بلشویکسرخ به قلع و قمع و کشتار ارمنی

شش سال بعد به شکل پراکنده به جنگهای چریکی با روسها مشغول بودند. اما در ها تا ممکن ساخت. ارمنی

ها بار دیگر قیام کردند، اما به دستور استالین .م گرجی۱۹۲۴شان در هم شکست. در اوت نهایت مقاومت

 و چند ده هزار تن زندانی و تبعید شدند. 137ها در این میان به قتل رسیدندکشتار شدند. پنج هزار تن از گرجی

اش از ایران زمین چنین بود که ابتدا یک به این شکل، الگوی عمومی انهدام جوامع قفقاز و کنده شدنِ نهایی

ه نیرومندترین عنصر ها انجام داد، کی قفقاز تاخت و کشتار بزرگی از ارمنیی ارتش ترکیه به منطقهموج حمله

ی ی نخبه و الیهنطقه وزیدن گرفت و طبقهآورِ ارتش سرخ در منظامیِ حاضر در منطقه بودند، بعد توفان مرگ

راهبر شهرهای قققازی را از میان برد. وقتی این دو نیرو کارِ قلع و قمع مردم قفقاز را به پایان رساندند، ترکها 

ق اشغال شده بسنده کردند و قفقاز را به اربابان بلشویک واگذار کردند. ای جنوبی از مناطبه دریافت حاشیه

 ۱۲ درشد. تاسیس  ۱۹۲۰ آوریل ۲۸در  جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شورویبه این شکل بود که 

پدید  را جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقازی بخشهای قفقاز، این جمهوری در ترکیب با بقیه ۱۹۲۲مارس 

 واحد سیاسی به سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان تقسیم شد. ، این ۱۹3۶دسامبر  5در آورد. 

ها در جریان غلبه بر قفقاز، با همان مشکلی روبرو شدند که تزار پیشتر با آن دست به گریبان بود. آن بلشویک

نشینان داغستان و چچن بود که پیرو صوفیان نقشبندی ی نیرومند و به ظاهر شکست ناپذیری از کوههم هسته

                      
 .۶۴: ۱3۷۱آوتورخانوف،  137
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کردند. شان مقاومت میست و سرسپردگانی روسهای نوکیشِ کمونیو قادری و یسوی بودند و در برابر سیطره

.م بر حاجی اوزون غلبه کردند و امیرنشین داغستان را از بین بردند، اما ۱۹۲۰ی ها در ابتدای دههبلشویک

ی امام شامل( روبرو شدند که درویشانِ نقشبندیِ مریدش توسط بالفاصله بعد از آن با شورش سید بگ )نوه

شد. سپاهیان شورشی کوچک ولی بسیار خان زاده )علیخانوف( رهبری مییسرداری باتجربه مثل سرهنگ عل

نظیری برخوردار بودند. در این هنگام طبق دلیر و منضبط بودند و در میان مردم قفقاز از اعتبار و محبوبیت بی

دار صوفیِ رسمی و نشان ۶۱۲۰۰مرشد و شصت وکیل و  ۱۹ی شوروی، در داغستان برآورد منابع روسیه

ی نفوذ و محبوبیت حزب کمونیست بود که شمار کل اعضایش به ود داشت، و این بسیار فراتر از دایرهوج

 و تازه در میان ایشان نیز شمار زیادی از هواداران صوفیه حضور داشتند.  138شش هزار تن محدود بود

ا یک ارتش سرخ تمام نیروی خود را برای نابودی این شورشیان متمرکز ساخت، و با این وجود ت

جستان و سال بعد موفق به آرام ساختن قفقاز نشد. این نکته شایان توجه است که همین ارتش سرخ در گر

.م ادامه ۱۹۲3ا تدیان ارمنستان تنها چند هفته زمان نیاز داشت تا بر مقاومتهای مردمی غلبه کند. شورش نقشبن

نشین، به تدریج فرو یافت و در این تاریخ با خشونت باورنکردنی و کشتارهای پیاپی ارتش سرخ از مردم کوه

 خفت. 

ی لنین ی مردم قفقاز تاثیری پردامنه و مهم به جا گذاشت و آن هم بر هم زدن نقشهمقاومت جانانه

ی روسها سخیر آذربایجان و کردستان و گیالن همزمان با حملهی تبرای اشغال شمال کشور ایران بود. برنامه

ها بر ارمنستان و گرجستان و ی بلشویکبه قفقاز تدوین شده و پیاده شده بود. به شکلی که در زمانِ غلبه

                      
 .۴۱: ۱3۷۸بنیگستن و ویمبوش،  138
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آران، کمونیستهای ساکن در رشت و آمل و تبریز و خوی و شهرهای مهم کردستان هم دقیقا با همان الگو 

قدرت را به دست بگیرند و روسها هم در پشتیبانی از ایشان سپاهیانی به این شهرها گسیل کرده کوشیدند تا 

بودند. کامال روشن بود که کودتاها و تالشهای کمونیستها برای قبضه کردن قدرت در شهرهای بزرگ در کل 

طرح بزرگِ ی شمال غربی ایران زمین با هماهنگی بلشویکهای روس صورت پذیرفته و بخشی از گوشه

.م ۱۹۲3خشهای شمالی کشورِ ایران است. شورش مردم قفقاز که در چچن تا ی شوروی بر بی روسیهسیطره

ت عامل دیگری که این محاسبات را به هم زد، از یک سو مقاوم 139باقی بود، مانع اجرای این نقشه شد.

هایی که حیدرخان عمواوغلی شان بود، و کشتار بلشویکها بر ضد بلشویکهای رخنه کرده در صفوفجنگلی

شان را بر عهده داشت. عامل دیگر، ظهور رضا خان بود که نفوذ عمیقی در میان ارتشیان داشت و رهبری

 ی ایران جلوگیری کند. گرایانه از تجزیهموفق شد با احیای آرمانهای ملی

ا وجود شکست شورش سید بگ و نقشبندیان، مقاومت مردمی و گرایش به نهضتهای شورشی ب

.م در میان مردم چچن که جمعیتشان چهارصد هزار تن ۱۹۲۶صوفیانه همچنان در منطقه باقی بود. در سال 

شان شکست خورده بود، حدود شصت هزار تن صوفیِ قسم بود، جدای از درویشان نقشبندی که شورش

رهبر ایشان شیخ علی میتایی )میتایف( بود که پدرش  140وجود داشت که بیشترشان قادری بودند. خورده

ی انقالبی سوسیالیستی چچن )رِوْکوم( هم عضویت داشت، و در گرای بود. او در کمیتهبنیانگذار ورد بامت

های حزب کمونیست چچن چندان نفوذ کرده بودند که قدرت را در این بخشها در ارانش در شاخهواقع هواد

                      
 .۴۰: ۱3۷۸بنیگستن و ویمبوش،  139
 .۴۱: ۱3۷۸بنیگستن و ویمبوش،  140
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گر اوضاع بودند، و ها در جریان شورش نقشبندیه نقش فعالی ایفا نکردند و بیشتر نظارهدست داشتند. قادری

 اجز بودند.هایی تمام شد که از جنگیدن در برابر کل گرایشهای صوفیانه عاین به نفع کمونیست

.م ارتش سرخ ۱۹۲3ها رفت. در اواخر سال ارتش سرخ بعد از سرکوب نقشبندیه، به سراغ قادری

های رزمندگان صوفی در کوهستانها. به طور همزمان، شروع کرد به خلع سالح مردم چچن و انهدام قرارگاه

هم از نیروهای هوادار  تها هم مورد حمله قرار گرفتند و نابود شدند و حزب کمونیسمسجدها و مدرسه

ی اجرایی مرکزی حزب در چچن مردی بود به نام اِلدِرخانوف که مرید صوفیه پاکسازی شد. رئیس کمیته

زاده/ شریپوف( نیز چنین وضعیتی زاده/ حمزتف و شریفشیخ علی میتایی بود، و دو قائم مقام وی )حمزه

 ۱3۰3راد را دستگیر و اعدام کردند. در فروردین ی این افداشتند. بلشویکهای گوش به فرمان مسکو همه

.م( شیخ علی میتایی دستگیر شد و به جرم پیوستگی با بورژوازی و ضدانقالبی بودن زندانی ۱۹۲۴)آوریل 

الدین هوتسویی دستگیر و اعدام شد. همزمان با قتل .م نجم۱۹۲5شد و سه سال بعد در زندان کشته شد. در 

ی اشتراکی کردنِ زمینهای کشاورزی که به معنای غارتِ سازمان یافته و پیگیرِ شیخ علی میتایی، برنامه

کردند به شدت تحت ای که با آن مخالفت میمحصوالت کشاورزیِ مردم بود، اجرا شد و رهبران صوفی

دیه تعقیب قرار گرفتند و کشتار شدند. در میانشان شیخ سُلسه یا حاجی یاندارزاده )یانداروف( که رئیس نقشبن

اعدا شد. در همین سال شیخ علی « خرابکاری اقتصادی».م به جرم ۱۹۲۹در چچن بود، شهرتی داشت که در 

طرفی اختیار کرده و تابع الدین هوتسویی بود و در جریان شورشهای صوفیان بیآقوشه که معارض شیخ نجم

 ها شده بود، دستگیر و اعدام شد. بلشویک

.م، درست در اوج بگیر و ۱۹۲۹سرکوبها کاری از پیش نبرد. در پاییز  با این وجود باز هم کشتارها و

ببندها، بار دیگر صوفیان پیرو کونتا حاجی در چچن سر به شورش برداشتند. شتا استمالی )استمالوف( که 

رهبر نقشبندیه بود و در امیرنشین حاجی اوزون وزارت جنگ را در اختیار داشت، به شورش پیوست و کمی 
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ی امامی )شیخ آرسوناکای خدرلزوف( که رهبر صوفیان شمال داغستان بود به ایشان پیوست. دامنه بعد شیخ

.م اعالم آتش بس کرد و کوشید میان رهبران شورش ۱۹3۰شورش چندان گسترده بود که ارتش سرخ در بهار 

یان بردارند. مکر روسها تفرقه بیندازد. در همین میان، بلشویکها کوشیدند رهبران صوفیه را ترور کنند و از م

شان استفاده کردند، و به سرعت فاش شد و بار دیگر شورش از سر گرفته شد. درویشان نیز از ترفند دشمنان

ی چچن که هردو روس ی اینگوش و رئیس پلیس مخفی منطقهدر در همین سال رئیسِ پلیس مخفی منطقه

ه دست درویشان به قتل رسیدند. دولت شوروی در ی مردم دستی گشاده داشتند، ببودند و در قتل و شکنجه

.م با اعدام تقریبا تمام زندانیانی که از صوفیان در اختیار داشت، واکنش نشان داد. درگیری میان صوفیان ۱۹3۱

.م شکست خورد و اعدام شد و در ۱۹3۶و کمونیستها تا چند سال بعد ادامه داشت، تا آن که شیخ امامی در 

ی بتل حاجی بلهوری که ا هم قلع و قمع شدند. تنها در یک نبرد، نُه پسر و هفت نوهههمین حدود قادری

 بنیانگذار این ورد بود، به قتل رسیدند.

ی روسها بودند، ترین رزمندگان در برابر سیطرههرچند صوفیان مهمترین سازمان دهندگان و سرسخت

های قفقازی هم که از موضعی ی از کمونیستشدند. گروه بزرگخوان محسوب نمیاما تنها نیروهای مخالف

زاده ها طغیان کردند. در میان ایشان حسن اسرائیلنگریستند، در برابر ظلم و ستم بلشویکملی به امور می

زاده )شریپوف( شهرت بیشتری دارند. شریفنگاری کمونیست بود، و میربک)اسرائیلیف( که روزنامه

.م ۱۹۴۱ی زاده در فوریهورش کرد و به سرعت شکست خورد. شریف.م ش۱۹۴۰زاده در زمستان اسرائیل

ور شدنِ جنگ جهانی دوم به حمایت از آلمانها برخاست و شورشی را آغاز کرد که اگر پای همزمان با شعله

ر گیکرد. اما آلمانها در استالینگراد زمینرسید، دست روسها را به کلی از منطقه قطع میارتش آلمان به قفقاز می

 زاده را به شدت کشتار کرد. شدند و ارتش سرخ پیروان شریف
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ی سرزمینهای ایرانیِ دیگر در ها بعد از غلبه بر قفقاز، در هماهنگی با سیاستی که دربارهبلشویک

کنیِ زبان و فرهنگ ایرانی بستند. تالش ایشان برای جایگزین آسیای میانه در پیش گرفته بودند، کمر به ریشه

آمیز بود و به خصوص با تغییر اجباری خط در ن روسی به جای پارسی، تا حدود زیادی موفقیتکردن زبا

.م سیاستِ تغییر خط خود را اجرا کردند و مردمی ۱۹۲۰ی ی دههاین منطقه به نتیجه رسید. روسها در میانه

یلیک استفاده کنند. نوشتند را وادار کردند ابتدا از خط التین و کمی بعد از خط سرکه به خط پارسی می

ی کردند. در دهههای شوروی به طور سنتی از خط پارسی برای نوشتن استفاده میجمعیت کُردِ مقیم جمهوری

.م خط التین جایگزین آن شد و در ۱۹۲۷.م خط ارمنی در میان ایشان رواجی یافت، اما در نهایت در ۱۹۲۰

شی هم به همین ترتیب با تحمیل خط سریلیک روبرو .م به سریلیک تغییر یافت. زبانهای تاتی و تال ۱۹۴5

  141بودند و ناگزیر شدند خط پارسی را از دست فرو گذارند.

.م به مدت ششصد ۱۹۲۴زبانان قفقاز هم از قرن چهاردهم که نویسایی در میانشان رواج یافت، تا ترک

ی چشمگیری از ادبیات نیز فراهم آورده بودند. در جستند و خزانهسال از خط پارسی برای نوشتن بهره می

ه ایشان تحمیل کردند. ها نوشتن به خط پارسی را ممنوع کردند و نوعی خط التین را ب.م بلشویک ۱۹۲۴

جالب آن که این امر همزمان بود با پیروی ترکیه از این سیاست و تغییر خط در این کشور. یعنی اگر به 

عربی به التین، دقیقا -ی آتاتورک برای تغییر خط ترکی از پارسیبینیم که برنامههمزمانی رخدادها بنگریم، می

زدایی از منطقه انجام شده، و دقیقا در زمانی هم رخ داده که ایرانی ی روسها برایی برنامههمزمان و در ادامه

ها بوده است. تغییر دوم خط از التین به سریلیک که آتاتورک از نظر مالی و نظامی وابسته و متحد بلشویک

                      
141 Coene, 2009: 74. 
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ان .م در شوروی انجام پذیرفت، دیگر به ترکیه رخنه نکرد، چرا که آتاتورک تا این زم۱۹3۰ی در اواخر دهه

 ها جدا کرده بود.به قدر کافی قدرت یافته و راه خود را از بلشویک

زبانان .م که مسکو فرمان داد تا خط ترک۱۹3۸ی زبانها نیز اجرا شد. در ی بقیهاین سیاست درباره

گفتند هم همین شوروی به سریلیک تغییر یابد و چنین هم شد. در مورد مردمی که به زبان نوگای سخن می

ای از سکاها و خزرها و اوغوزهای قدیمی هستند، ها که آمیختهکومیاک 142بندی رخ نمود.با همین زمانالگو 

ن و به التی ۱۹۲۸نوشتند. خط ایشان نیز در زبانی از تبار ترکی دارند که به طور سنتی آن را با خط پارسی می

بلخارها هم زبان خود را به خط پارسی -چایبه سریلیک تغییر یافت. تاتارهای چاگاتای یا قره ۱۹3۸در 

.م ۱۹3۷.م استفاده از این خط ممنوع شد و التین به ایشان تحمیل شد. در ۱۹۲۴نوشتند. تا این که در می

د ی اوسِتیا، دو زبانِ ایرونی و اوگری وجود داردر منطقه 143نوشتن با خط سریلیک برای ایشان اجباری شد.

شود و دومی تنها بین یک پنجم جمعیت که اولی در سراسر این منطقه و توسط چهار پنجم جمعیت تکلم می

.م به سریلیک ۱۹3۸م اوستی در کنند. خط مردی شمال غربی این سرزمین زندگی میرواج دارد که در گوشه

  144تغییر داده شد.

روسها عالوه بر تغییر خط و منع یادگیری و نوشتن به زبان پارسی، نمودهای مادی تمدن ایرانی را 

ای مذهبی از سوی دولت مصادره شد و به موزه یا ی بناهنیز در قفقاز از میان بردند. در دوران استالین همه

سالن موسیقی تبدیل شد. بخش بزرگی از این بناهای باستانی که همچنان تقدس خود را میان مردم حفظ 

کرده بود، یکسره ویران شد و این سیاست در مورد مکانهای مقدس کهنسال هم انجام پذیرفت. چنان که مثال 

                      
142 Coene, 2009: 74. 
143 Coene, 2009: 74. 
144 Coene, 2009: 74. 
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در میان مراکز دینی، تنها کلیساهای  145ان در دوران استالین به کلی نابود شد.بی اِیبار در آرپرستشگاه بی

ی آلمانها، .م و تاکید استالین بر ناسیونالیسم روسی در مقابل حمله۱۹۴3ارتدوکس روسی بودند که بعد از سال 

 146ون ماندند.از این سرنوشت مص

انگیزی فرهیخته بودند. جمعیتِ ساکن در سرزمینهای اشغال شده به دست روسها، به شکل شگفت

داغستان،  ی قفقاز، یعنی چچن و اینگوش وترین منطقهماندهترین و عقبدر آغازگاه انقالب اکتبر، در دورافتاده

شدند و این بدان معنی پنج درصد جمعیت، یعنی چهل هزار نفر، دانشمند دینی یا مرشد صوفی محسوب می

دانند. شمار نهادهای ای از ترکی بود، پارسی و عربی را نیز میشان که معموال شاخهبود که عالوه بر زبان قومی

مسجد و مدرسه وجود داشت، و در  ۸۰۶فرهنگی در همین جمعیت کوچک نیز بیانگر است. در چچن 

نشین قفقاز ترین بخش مسلمانی آران که توسعه یافتهمدرسه فعال بود. منطقه ۸۰۰مسجد و  ۲۰۶۰اینگوش 

مدرسه داشت. حاکمیت کمونیستها بر  ۷۸۶.م دو هزار مسجد و ۱۹۱۷بود و بعدتر آذربایجان نامیده شد، در 

.م شمار دانشمندان سنتی قفقاز شمالی از ۱۹۷۹د. به شکلی که در کن کراین منطقه کل فرهنگ سنتی را ریشه

چهل هزار تن به کمتر از سیصد تن کاهش یافته بود. در این سال شمار نهادهای فرهنگی سنتی در چچن به 

یعنی در عمل از حدود شش هزار و پانصد نهاد  147تا کاهش یافته بود. ۱۶و در آران به  ۲۷، در اینگوش به ۹

نشین قفقاز وجود داشت، بعد از شصت سال حاکمیت کمونیستها، فرهنگی سنتی که فقط در بخش مسلمان

 نهاد باقی مانده بود! 5۲تنها 

                      
145 Coene, 2009: 77. 
146 Coene, 2009: 78. 

 .۲۹-۲۸: ۱3۷۸بنیگسن و ویمبوش،  147
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تقام المللی بهره جست و اناستالین بعد از پیروزی در جنگ جهانی دوم، از آشفتگی اوضاع بین

.م فرمانی صادر کرد و تمام مردم چچن و ۱۹۴۴فوریه  ۲3وحشتناکی از مردم مقاوم قفقاز گرفت. او در 

اینگوش را به سیبری و قزاقستان و تبعید کرد، و بخش بزرگی از این مردم در جریان تبعید و به خاطر سختی 

شود، آن است که وال نادیده انگاشته میهایشان از میان رفتند. با این وجود آنچه که معمشرایط در تبعیدگاه

کن شدن از این مردم در نهایت بر حاکمان خویش چیره شدند. مردم تبعیدی قفقاز نه تنها به خاطر ریشه

شان هویت خود را از دست ندادند، که باورها و هویت خویش را در تبعیدگاه خویش تکثیر کردند. سرزمین

ها که تا دیه در آسیای میانه رواج یافت و اقوامی مانند قزاقها و ازبکبه این ترتیب طریقت قادریه و نقشبن

.م اجازه ۱۹5۰ی ها نبودند، گروه گروه بدان پیوستند. این مردم در اواخر دههپیش از آن در معرض این آیین

شغالگران یافتند به سرزمین خویش بازگردند، و چنین هم کردند و بار دیگر همان مقاومت اولیه را در برابر ا

.م ۱۹۴۷از خود ظاهر ساختند. گذشته از این، حتا خودِ تبعید هم با موفقیت انجام نپذیرفت، چون تا سال 

هایی از رزمندگان قفقازی در کوههای داغستان به نبرد با روسها مشغول بودند. رهبر ایشان شیخ همچنان دسته

.م ۱۹3۸شد. او در وسس این فرقه محسوب میقریش بلهوری )بلهوروف( بود که آخرین پسرِ بازمانده از م

.م ناچار ۱۹5۷ها در جنگیدند. تا آن که کمونیستدستگیر شده بود، اما مریدانش تا ده سال بعد با روسها می

شدند او را رها کنند تا شاید به توافقی با شورشیان دست یابند. کانون شورشی در داغستان و چچن و اینگوش 

ی دولت شوروی هم باقی ماند و تا به امروز در برابر اشغالگران روس با همان شدت همچنان بعد از فروپاش

ای که در این سالها رخ داده، البته خوشایند نیست و آن هم چرخش تدریجی کند. دگردیسیسابق مبارزه می

نی مالی ی وهابی است، و دلیلش هم پشتیباترکی و باورهای متعصبانهرهبران شورشی به سمت شعارهای پان

عرضگی و انفعال دولت ایران که آورند، و بیهنگفتی است که عربستان و ترکیه از این شورشیان به عمل می

 به کل این مردم را به حال خود رها کرده است.  
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بینیم که قالب اصلی نگریم، میی تاریخ قفقاز در قرن گذشته میامروز، وقتی به منابعِ موجود درباره

گذشته، انباشته از تحریفها و دروغهایی است که منافع بازماندگانِ نظم شوروی را تامین  روایت آنچه که

شان قربانی کند. در این میان تنها صدای خاموش به مردمِ قفقاز تعلق دارد که بخش بزرگی از جمعیتمی

اش آورند. نمونهد نمیاند، و در اثر تبلیغات مداوم حتا این فاجعه را درست به یاآزمندی روسها و ترکها شده

اش از ترکی سرشار و کتابهای درسی مدارسهایش از شعارهای پانخودِ شهر باکو است، که امروز رسانه

ترکها ها و پانتحریفهای باورنکردنیِ تاریخی لبریز است. حقیقتِ نمایان و مستند آن است که رقابت بلشویک

مردم این شهر در یک سال تلفاتی باورنکردنی و مهیب را  های نفت باکو، باعث شده بودبرای غلبه بر چاه

شان به قتل رسیده و یک تحمل کنند. تا این هنگام از حدود دویست و پنجاه هزار شهروند باکویی، یک دهم

ی نخبه و صنعتگر شهر به شان به فرار و مهاجرت وادار شده بود. در جریان این کشتار مردم باکو، طبقهپنجم

ی دستورز و بازرگان که بیشترشان ارمنی بودند، به دست ترکان کشتار شده بودند. ها و طبقهدست بلشویک

ها بودند، هرگز فرصتی برای تدوین روایت خویش از این فاجعه مردم باکو که قربانیان اصلی این درگیری

تار خویش به جا نیافتند، و آنچه که باقی مانده، داستانهایی است که مهاجمان و آدمکشان در توجیه رف

 اند. گذاشته

ی مردم این منطقه ها و کشتارهای گستردهدر دوران حاکمیت دولت شوروی بر قفقاز، رفتار بلشویک

ی بیست و شش کمیسر باکو که به عقوبت کار خود شد و آدمکشانی از ردهبا ترفندهای گوناگون توجیه می

.م در جمهوری ۱۹۶۶.م و ۱۹33گرفتند. در سالهای میرسیدند، همچون شهیدان راه آزادی مورد تجلیل قرار 

« بامداد»همچنین در فیلم «. کمیسر باکو ۲۶»هایی ساخته شد که نامی یکسان داشت: آذربایجان شوروی فیلم

های شود. محمد سعید اردوبادی رمان.م در باکو ساخته شد هم او شخصیت اصلی محسوب می۱۹۶۰که در 

را بر مبنای زندگی او نوشت، و شمار زیادی از کارگزاران فرهنگی شوروی « رموزباکوی م»و « شهرِ رزمنده»
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برای او شعر سرودند. خیابانها و شهرهای زیادی را نیز در دوران استالین به نام او خواندند که اسمهایشان بعد 

 از فروپاشی شوروی به تدریج تغییر کرده است. 

ای که به س حزب کمونیست باکو بود، در سخنرانی.م حیدر علیف که در آن هنگام رئی۱۹۷۸در 

ها در باکو، از جمله کشتار مردم این مناسبت صدمین سال تولد شاهومیان ایراد شده بود، از کارهای بلشویک

ان و .م را شورش ضدانقالب دانست که با هوشیاری و درایت شاهومی۱۹۱۸شهر دفاع کرد و وقایع مارس 

م نخستین رئیس جمهور کشور یریت شده بود. هم او، بیست سال بعد، در مقاها فرو نشانده و مدبلشویک

ترک فرو رفت و باالخره این کشتار را محکوم کرد، اما باز هم از نوبنیادِ جمهوری آذربایجان، در قالبی پان

 اشاره به قتالن اصلی خودداری کرد و نسل کسی ترکهای آذری را به ارمنیان نسبت داد.

ی قفقاز، ی بزرگی از جمعیت فعال و شخصیتهای نیرومند پرورش یافته در منطقهالیه در این میان،

ای که در جریان جنگها و سرکوب ها از بین رفتند. گذشته از کشتارهای عمومی و گستردهبه دست بلشویک

ازی را داد، پلیس سیاسی چکا تمام صاحبان صنایع، رهبران دینی و روشنفکران قفقشورشهای مردمی رخ می

شناسایی کرد و از میان برد. در این میان، تنها از سرنوشت شماری اندک خبر داریم، که صاحبان صنعت نفت 

شان در ها کشتار افراد برجسته را از همان ابتدای فعال شدنانگیز دارند. بلشویکباکو در میانشان موقعیتی غم

تبر به نتیجه برسد. نخستین قربانیِ نامدار قفقازی در روسیه آغاز کردند، و این پیش از آن بود که انقالب اک

.م با دختر یکی از اعضای مجلس دومای روسیه ازدواج کرده بود ۱۹۰3این میان، شمسی اسداللهی بود که در 
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ها قرار گرفت و هنگام فرار از دست ی بلشویک.م مورد حمله۱۹۱3زیست. او در و از آن هنگام در مسکو می

 148.م در یالتا درگذشت.۱۹۱3ریل آو ۲۱ایشان در 

ها بر قفقاز از میان ی بلشویکی نامداری که اسمشان را آوردیم، بالفاصله بعد از غلبهی چهرهبقیه

بعد از چیرگی  ۱۹۲۰بود، در  کراتیک آذربایجان وزیر آموزش و پرورشلی که در دولت دمورفتند. یوسف بی

 ۲۸ر ها بر آذربایجان پا به فرار گذاشت، اما در راه دستگیر شد و به قتل رسید. مرتضی مختارزاده دبلشویک

اش را به ها قرار گرفت و کشته شدنِ اعضای خانوادهی بلشویکاش مورد حمله.م، وقتی خانه۱۹۲۰آوریل 

ه دستگیر گید و چند تن از ایشان را کشت، و بعد پیش از این کچشم دید، نخست با سربازان ارتش سرخ جن

ها و کشته شدن چند .م در اثر آزارهای بلشویک۱۹۱۹زاده در چهارم مارس شود خودکشی کرد. موسی نقی

 شت. اش به دست ایشان، دق کرد و درگذتن از اعضای خانواده

شخصیت بود، سرنوشتی اندوهبارتر از بقیه  ترین و بانفوذترینزاده که محبوبدر میان این گروه، تقی

پیدا کرد، چون روسها تا حدودی از ترس واکنش مردم از کشتن او واهمه داشتند، اما تمام تالش خود را 

ای از انتقامجویی انقالبی تهیدستانِ پیروزمند بر ثروتمندان بدل کنند. وقتی کردند تا زندگی وی را به نمونه

زاده را مورد حمله قرار دادند و تمام اموال او را مصادره کردند. قدرت رسیدند، تقی.م به ۱۹۲۰بلشویکها در 

ی کوچکی در مردکان اقامت گزید. زاده بر خالف اشراف دیگر قفقازی زادگاهش را ترک نکرد و در کلبهتقی

ا بودن و ثروتی که شدند و او را به خاطر بورژوی آزار و اذیتش میاما در آنجا هم مقامهای حزبی مدام مایه

.م، ۱۹۲۴دادند. در اثر این فشارها، چهار سال بعد در اول سپتامبر زمانی داشت، مورد بازجویی و آزار قرار می

                      
148.31 Rei ss , 2005:  
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اند. بعد از مرگ پهلو اعالم کردهزاده درگذشت. علت مرگش را به طور رسمی بیماری سینهالعابدین تقیزین

ی کوچک هم بیرون راند و ایشان که زمانی هزاران کودک لبهاش را از همان کاو دولت بلشویک خانواده

.م در ۱۹3۸ی خیابانها شدند. همسر او سونا در سال سرپرست را زیر پوشش حمایتهایشان داشتند، آوارهبی

 نگی درگذشت. ی یکی از خیابانهای باکو در اثر گرسگوشه

 

 

 

 

 

 است.ای( که در باکو بر سر کشتگان حاضر شده کاردار ایران )مراغه   قربانیان کشتار باکو
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 دوم: آسیای میانهگفتار 

 

ی سرکوب اقوام در شوروی نوشته، اشاره کرده که تمام آوتورخانوف در کتاب خوبی که درباره

و این امر را به ماهیت دین  149نشین در برابر پیشروی روسها مقاومت سختی نشان دادندسرزمینهای مسلمان

اما این برداشت درست نیست. چرا که نه تنها در آسیای میانه، که در ارمنستان  150اسالم مربوط دانسته است.

شود. در با همین شدت دیده می شمنی هم چنین مقاومتی-مسلمان-نشین و قزاقستانِ بوداییو قفقاز مسیحی

ی جنوبی و شرقی دولت روسیه قرار تر است اگر بگوییم مقاومت مردمی که در مسیرِ توسعهواقع درست

داشتند، ماهیتی تمدنی و فرهنگی داشته است. مردم در این سرزمینها به نژادها و قبایل متفاوتی تعلق داشتند 

کرد، فرهنگ ایرانی بود و ای که ایشان را به هم متصل میصلیشان هم یکی نبوده است. بند ناف او دین

ی تاریخی مشترکی که در قالب دولتهای متمرکز قاجاری، صفوی، سلجوقی، ساسانی، اشکانی و پیشینه

ای از مسلمانان و ی قفقاز که جمعیتش آمیختهاند. چنان که دیدیم، این مقاومت در منطقههخامنشی داشته

های مسیحی شدتی بیشتر هم داشت. الگوی یار شدید بود و به خصوص در میان ارمنیمسیحیان بود، بس

 توانیم ببینیم.مشابهی را در میان مردم آسیای میانه نیز می

اش، به آن ترکستان زدایی کردنی آسیای میانه، همان جایی است که روسها برای ایرانیمنطقه

کمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان قرار دارند. گفتند. امروز در این منطقه پنج کشورِ ترمی

های یاد شده، که بر این جا در اصل همان سرزمینهای مرو، سغد و خوارزم باستانی است. نامهای جمهوری

                      
 .۱۴۱: ۱3۷۱آوتورخانوف،  149
 .۱3۹-۱3۴: ۱3۷۱آوتورخانوف،  150

www.takbook.com



113 

 

گرایانه تنظیم شده، یادگاری از تبلیغات قومیت مردمِ ساکن در آن تاکید دارد و اصوال بر مبنای سرمشقی قوم

ی دولت شوروی بر این سرزمین است. از این رو کاربرد درست و مجاز ی استعمارگرانهها و سیطرهبلشویک

توان از آن استفاده کرد. در این متن هم از این نیست و تنها در قلمرو سیاسی خاصی در دوران معاصر می

چارچوب جغرافیایی معاصرِ این  ی خاصی باشد که بابرم که قصد اشاره به منطقهنامها تنها وقتی بهره می

کلمات همخوانی داشته باشد، وگرنه اسم اصلی این سرزمینها یعنی مرو، سغد و خوارزم را به کار خواهم 

 گرفت.

در قرن نوزدهم سه دولتِ خودمختارِ ایرانی در این منطقه وجود داشت که کمابیش با سه استان 

لتها عبارت بودند از امیرنشین بخارا، خانات خیوه و خانات باستانی سغد و مرو و خوارزم همتا بود. این دو

 امروزین  ِی قرن هجدهم، قزاقستانی نفوذ این دولتها در شمال بسیار گسترده بود. چنان که از میانهخوقند. دایره

مد. خوقند و امیر بخارا قرار گرفت و به صورت بخشی از دولتِ ایرانیِ امیرنشین بخارا درآ ی خانزیر سلطه

 هرچند همواره با رقابت قبایل تاتار در منطقه روبرو بود.

.م رقابت روس و انگلیس بر سر حاکمیت بر آسیای میانه آغاز شد و این همان جریانی  ۱۸۱3در سال 

بود که با نام بازی بزرگ شهرت یافت. این رقابتِ دو ابرقدرت استعماریِ وقت، جریانی پیچیده و الیه الیه 

ی ایران و روس و تسخیر نظامی سغد و خوارزم باستانی به دست روسها بخشی از آن را تشکیل بود که جنگها

ی اول شد. روسها در نیمهی نهایی محسوب می.م ادامه یافت و در آن روسیه برنده۱۹۰۷داد. این بازی تا می

ه زبانهای دیگر، قرن نوزدهم قزاقستان را فتح کردند و کوشیدند با تحمیل زبان روسی و منع آموزش ب

داران این مردم را مطیع خود سازند. پیامد سیاستهای ایشان زدایی از رسوم و ادبیات، و اسکان دادن رمهایرانی

 عام شدند. های پیاپی قتلبار بود و قبایل زیادی که به زور مستقر شده بودند، در اثر قحطیفاجعه
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برابر روسها آغاز شد و میل به بازگشت به فرهنگ ها در .م جنبش مقاومت قزاق۱۸۶۰ی از اواسط دهه

گیر شد. روسها با گسیل جمعیت مهاجر فراوان کوشیدند تا بافت جمعیتی منطقه را سنتی و هویت بومی همه

 ۱۸۹۰ی نشین بدل کنند. این جریان به خصوص در دههدگرگون سازند و این سرزمین را به قلمروی روسی

ای سابقهکرد، شدت بیی راه آهن ورای اورال که اورنبورگ را به تاشکند وصل میانداز.م شدت داشت و با راه

 یافت. 

 Переселенческоеی مهاجرت )روسها برای مدیریت این انتقال جمعیت، یک اداره

Управлениеی دوم قرن نوزدهم چهار صد هزار تن، پترزبورگ تاسیس کردند و در نیمه(  ویژه در سن

جران روس بودند و در ثلث اول قرن بیستم یک میلیون نفر دیگر را به این منطقه منتقل کردند. بیشتر این مها

ها و یتی از آلمانیآوردند، اقلو موقعیتهای اجتماعی مناسبی را به عنوان کارگزاران استعمار به دست می

.م شورش ۱۹۱۶ها انجامید و در شدند. این سیاست به مقاومت شدید قزاقها هم در میانشان یافت مییهودی

بردند و ایشان را ها و ساخلوهای استعمارگران هجوم میبزرگی را موجب شد که طی آن قزاقها به اردوگاه

 کرد. عیتهای غیرنظامی قزاق را سالخی میمکردند و ارتش تزاری هم در مقام تالفی جکشتار می

شد. قرقیزها ها منحصر نمیهای ایرانی در برابر روسها تنها به قزاقایِ امیرنشینمقاومت مناطق حاشیه

ی روسها از خود هم به همین ترتیب در مدار تمدن ایرانی قرار داشتند و مقاومتی سرسختانه در برابر سیطره

شوند، نوادگان سکاهایی بودند که از زمانهای بسیار دور در این سرزمین قیز نامیده مینشان دادند. مردمی که قر

ی این مردم اند. منابع چینی و مورخان مسلمانی که تا قرن پنجم هجری دربارهاند و بومی منطقه بودهزیستهمی
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آبی هستند و با و چشم مواند که قرقیزها مردمی بلندباال، سپیدپوست، سرخاند، نوشتهدست به قلم برده

  151های فالت پامیر خویشاوند هستند.ایرانی

شوند، برچسبی تازه بوده که مردمی باستانی را مشخص بنابراین نام متأخرتر قرقیز که بدان نامیده می

ایست اش به اسطوره، و اشاره«ما چهل نفر»یا « چهل نفری»ی قرقیز به ترکی تقریبا یعنی کرده است. کلمهمی

افت. از شواهد و از ایشان استقالل ی که طبق آن چهل پسرِ پهلوانی از میان این مردم بر اویغورها چیره شد

اند که بعد از هزبان بودهایی ایرانیآید که این مردم نیز مانند اهالی آران و آذربایجان آریاییتاریخی بر می

ی اند. با این وجود تا زمان غلبهی اوغوزها و تاتارها بر این سرزمین به تدریج زبان ترکی را اختیار کردهغلبه

ی مردم آسیای میانه پارسی بود و گویشهای یشکک، زبان ادبی و فرهنگی این مردم نیز مانند بقیهروسها بر ب

دار منطقه رواج داشت. پژوهشهای ژنتیک مولکولی اخیر هم متفاوت قرقیزی  ترکی تنها در میان جمعیت رمه

 ن است. اهالی فالت ایران و پامیر یکسا های ژنتیکی این مردم بادهد که شناسهنشان می

های مانچو و در اوایل قرن نوزدهم خان خوقند بر ها، در قرن هجدهم چینیدر قرن هفدهم اویرات

این سرزمین  .م۱۸۷۶این سرزمین چیره شدند، تا آن که روسها کمی بعد بازی بزرگ خود را آغاز کردند و در 

د را بر نتابیدند و بارها و زمین خوی روسها بر سررا به کشور تزاری ملحق نمودند. ساکنان این منطقه سلطه

معیتِ بارها در برابر روسها شورش کردند و به سختی کشتار شدند. به همین دلیل هم بخش بزرگی از ج

دار ی دوم قرن نوزدهم به طور گروهی به پامیر یا افغانستان کوچ کردند و قبایل رمهبومی منطقه در نیمه

 د.زبان به تدریج جایگزین ایشان شدنترک

                      
151 Zakiev, 2003, Part 2,Chapter 3, sections 109–100. 
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ی این تحول، آن بود که شهر بیشکک به عنوان مرکز تجمع منطقه اهمیت یابد. بیشکک دژی مرزی بود نتیجه

دژ در واقع  .م بنا کرد و آن را مرکز ساماندهی جمعیت تابع خان خوقند کرد. این ۱۸۲5که دولت خوقند در 

به کوههای  ر داشت و قلمرو سغد رادر یکی از شهرهای کهن سغدی ساخته شده بود که بر سر راه ابریشم قرا

اش .م روسها آنجا را گرفتند و دژ را ویران کردند و اهالی ۱۸۶۲کرد. در شان در ترکستانِ چین متصل میتیان

 شناختندش. را قتل عام کردند و به جایش ساخلویی نظامی بنا کردند که با همان نام پیشکِک می

ا و قرقیزها به سوی جنوب پیشروی کردند و سرزمین باستانی .م بعد از غلبه بر قزاقه۱۸۷۹روسها در 

ی آبی( که در تپه )تپهمرو را مورد تهدید قرار دادند. در آن هنگام، مرکز این قلمرو شهری بود به نام گوک

در منابع  152زیستند.آباد امروزین قرار داشت و بیست و پنج هزار در آن میچهل کیلومتری شمال غربی اشک

ها بازتولید شده، بر این نکته تاکید شده که مردم ترکهای پانمعاصر که در دوران شوروی نوشته و در رسانه

مال اند و اینجا از همان ابتدا ترکمنستان نام داشته است. اما این سخن کااین شهر در آن هنگام ترکمن بوده

دادند و نزد مردم محلی تپه و تمام قلمرو اطرافش همان استان باستانی مرو را تشکیل مینادرست است. گوک

ی جمعیتی ها در این هنگام، و تا دیر زمانی پس از آن، یک وزنهشدند. ترکمننیز به همین نامِ مرو شناخته می

دند و بنابراین در شهرها حضوری بسیار کمرنگ کرداری زندگی میی رمهبزرگ در منطقه بودند که به شیوه

زبان بودند، داشتند. زبان رسمی و رایج در شهرها پارسی بود و اهالی شهرنشین و کشاورز هم همگی پارسی

شدند و نه تنها ها یکی از ایشان محسوب میکردند، که ترکمنزبان برقرار میهرچند پیوندهایی با قبایل ترک

 قبیله. 

                      
152 Pierce page, 1960: 41. 
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نگِ میان روسها و مردم این شهر، اهالی با قدرت و دلیری با روسها جنگیدند و ایشان در نخستین ج

.م در آسیای میانه خورده بود، ۱۷۱۷را به سختی شکست دادند. به شکلی که روسیه بعد از شکستی که در 

ه بازگشتند. ای را به یاد نداشت. روسها بعد از شکست اولی، با ارتشی بسیار بزرگ به این منطقچنین فاجعه

سرباز و تدارکاتی که با بیست هزار شتر حمل  ۷۱۰۰با  153این بار ژنرالی خونخوار به نام میخائیل اسکوبِلِف

هزار  ۲5تپه کنان گوکعراده توپ نیز در اختیار داشت. سا ۷۲تپه حمله برد. او شد، بار دیگر به سوی گوکمی

تن بودند، اما در میانشان تنها هشت هزار تن مردانی بودند که توانایی جنگیدن داشتند و بقیه زن و کودک 

باران آن پرداختند. اهالی شهر به شدند. روسها شهر را محاصره کردند و برای دیرزمانی به گلولهمحسوب می

و سالح سنگین کامال در موضع ضعف قرار داشتند. در  شدت مقاومت کردند، اما به خاطر نداشتن توپ

تپه بعد از مقاومتی سخت نهایت اسکلبف موفق شد با نقب زدن زیر حصار شهر به آن وارد شود و مردم گوک

 در نهایت شکست خوردند و تسلیم شدند. 

کردند.  بعد از سقوط شهر شمار زیادی از مردم به صحرا گریختند و به سوی شهرهای همسایه فرار

ی فراریان را به نظامش به تعقیب اهالی نامسلح و فراری شهر بروند و ایشان همهاسکلبف فرمان داد تا سواره

خواستند به بردگی قتل رساندند. درون شهر هم روسها کل اهالی را کشتار کردند و تنها زنان جوان را که می

مردم این شهر کشتار شدند و این منطقه خالی از سکنه  بگیرند، زنده گذاشتند. به این ترتیب بیست هزار تن از

های این شهر اقامت گزیدند و این همان سال بعد، گروهی از کوچندگان در چهل کیلومتری خرابه 154شد.

شد. اینان شهر خویش را به ه اشکانیان محسوب میآباد باستانی بود که زمانی نخستین پایتخت باشکواشک
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ی ستیزی سازمان یافتهها به خاطر ایراننامیدند. هرچند در دوران حاکمیت بلشویکآباد میهمین دلیل اشک

آباد تغییر دهند و این همان بود که تا چند سال پیش هم باقی بود، تا ایشان ناگزیر شدند نام شهرشان را عشق

 یج نام اصلی شهر بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. آن که به تدر

آمیز روسها بر مردم آسیای میانه بود، که تپه بخشی از تهاجم سازمان یافته و خشونتنابودی گوک

.م ۱۸۶5-۱۹۶۴ی تزاری در طی چند دهه به نابودی سه دولتِ ایرانیِ مستقر در این سرزمین منجر شد. روسیه

.م خان خیوه را مطیع خود ساخت. تمام این ۱۸۸۱-۱۸۸۰خان خوقند پیروز شد و در بر امیرنشین بخارا و 

کردند، اما خواستند و گاه کمکهای کمی هم دریافت میدولتها در جریان جنگ با روسها از ایران کمک می

ها دوران یاد شده عصر ضعف دولت قاجار بود و یاری دولتمردان قاجاری به ایشان تاثیری در پیشروی روس

هایشان بر ایران نداشت. به این ترتیب روسها در اواخر قرن نوزدهم بر آسیای میانه چیره شدند و پیروزی

قاجاری را تکمیل کردند. مقاومت مردم آسیای میانه در برابر روسها با وجود فروپاشی دولتهای خوقند و بخارا 

 صلی آن بود. و خیوه، همچنان باقی ماند، و دستگاه امارت بخارا گرانیگاه ا

گرانیگاه قدرت دیگری که در سالهای آخر دوران تزاری در آسیای میانه در این سرزمین سر بر آورد، 

شود و شهر تاشکند بود. این شهر همان چاچ یا شاش باستانی است که از مراکز تمدن خوارزم محسوب می

داشته است: ستون کرد چپ به خصوص صنعت ساخت کمان آن )چرخ چاچی( در قرون میانه شهرت زیادی 

 را خم کرد راست/ خروش از خم چرخ چاچی بخاست.

در آن « ترکستان روسیه»ی در دوران تزاری، تاشکند مرکز سیاسی آسیای میانه بود و فرماندار استان مستعمره

 مستقر بود. 

ر راستای نام ترکستان برای این منطقه، که در ادبیات پان ترکیستی باقی مانده، نادرست است و د

زدایی روسها بر این سرزمین نهاده شده است. ترکستان واقعی، همان جایی است در شرق چین سیاست ایرانی
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ستان خوانده ترک -و حتا امروز هم نزد مردم منطقه–شود و از دیرباز کیانگ نامیده میکه امروز استان سین

 خواندند، در واقع همان سغد و خوارزم و ورارود باستانی است. شود. جایی که روسها به دروغ ترکستان میمی

کشی روسها ی فرغانه که در همسایگی تاشکند قرار داشت، سرزمینی زیبا و بارور و ثروتمند بود که با بهرهدره

دارانی قرقیز طقه از جمعیت یکجانشین پارسی زبان و رمهبه مرکز بزرگی برای تولید کتان بدل شد. این من

.م دولت مقتدری در آن وجود داشت  ۱۷۴۰ی فرغانه، خوقند بود که از تشکیل یافته بود. مهمترین شهر دره

اردو را در شمال زیر فرمان داشت. خوقند ی روسها چندان نیرومند بود که از بیشکک تا قزلو پیش از سیطره

هایش به شد و شمار مسجدها و مدرسهآباد بود و مرکزی علمی و فرهنگی هم محسوب می شهری بزرگ و

 رسید. سیصد می

ی فرغانه اش، به کشت کتان در منطقهدولت تزاری برای رقابت با انگلستان و رونق صنعت نساجی

آمد. حاصل میشد و ثروت سرشاری از کاشت آن روی آورد. کتان در آن دوران محصولی ارزشمند تلقی می

مند ی روسها باعث شده بود که تنها بازرگانان روس و مقامات استعماری از آن بهرهاما سیاست غارتگرانه

بخش  155شوند و سطح زندگی روستاییان در این دوران نه تنها بهبودی پیدا نکند، که با افتی هم روبرو گردد.

بزرگی از کشاورزان با وضع قانونهای تازه به دولت تزاری بدهکار شدند و هدف از این کار آن بود که ایشان 

داری مقاومت را نیز مانند دهقانان روس به سرف تبدیل کنند. اما روستاییانِ بدهکار در برابر این شکل از برده

هایی هایی مسلح سازمان یافتند و این همان گروهردند و در دستهورزیدند و بیشترشان زمینهایشان را رها ک

 156کردند.شان میبود که روسها با نام راهزن )باسماچی( شناسایی
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قفقاز شاهدش بودیم، در ظهور مقاومت مردمی سازمان یافته در این منطقه، طبق همان الگویی که در 

سازمانهای صوفیانه ریشه داشت. سه شورش اصلی مردم آسیای میانه بر ضد روسها، عبارت بود از طغیان 

-۱۸۷۹تپه انجامید ).م(، شورش شیخ قربان در آخال که به نبرد گوک۱۸۷۲ی چرچیک )قول قره در دره

های ی این قیامها به رهبری شیخ(. هر سه.م۱۸۹۸.م(، و خیزش مردم اندیجان به رهبری محمد علی )۱۸۸۱

 بزرگ نقشبندیه  ِنقشبندی انجام پذیرفته بود. محمد علی اندیجانی مراد )ایشانِ( مینتوب بود و شیخ قربان شیخ

اما در این منطقه صوفیگری تنها چارچوب فکری  157تپه زیارتگاه است.اش در دنلیبود که هنوز هم مقبره

گرا و گرایان هوادار شریعت و تجددخواهان عرفیبرای ساماندهی مقاومت مردمی نبود و اسالم

 گرا هم در میان مردم جایگاهی داشتند.  های ملیمارکسیست

مقاومت شدید مردم ی روسها برای خلع سالح جمعیتهای آسیای میانه با .م قانون تازه ۱۹۱۶در 

شدند و مالکیت اسلحه برایشان جرم روبرو شد. طبق این قانون مسلمانان از ورود به ارتش تزاری منع می

شد. مردم آسیای میانه در برابر اجرای این قانون مقاومت کردند و سر به شورش برداشتند. روسها محسوب می

د. اما طغیان مردم به شهرهای همسایه زبانه کشید ی مردم را سرکوب کردنبا خشونت شدیدی مقاومت اولیه

ی ارتش تزاری خاموش نشد. شورشیان با دلیری جنگیدند و بارها ارتش تزار را شکست و با سرکوبِ وحشیانه

گری روسها بسیار شدید بود و هزاران تن کشته شدند و چند صد هزار تن دادند. اما خشونت و وحشی

  158کشورهای همسایه )ایران و چین( گریختند. شان را رها کردند و بهزندگی

                      
 .۴۸-۴5: ۱3۷۸بنیگسن و ویمبوش،  157

158 Evtuhov and Stites, 2004: 265. 
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ی روسیه رخ نمود و چنگال خونین روسها در منطقه سست شد. شورای اسالمی در همین میان انقالب فوریه

مسلمان تزار را بر عهده داشت، از فرصت  روسیه که در دوران تزاری نهادی رسمی بود و سازماندهی اتباع

و این به معنای احیای دولت قدیمی  159استفاده کرد و استقالل جمهوری خودمختار خوقند را اعالم کرد،

ن سازمانی به نام جمعیت علما را تاسیس ی فرغانه بود. روحانیون و رهبران دینی در این میاخوقند در دره

 کردند و با شورای اسالمی متحد شدند. 

ترکیستی در میان این شوراها وجود داشته اند که ایدئولوژی پانگرای معاصر ادعا کردهنویسندگان قوم

ی مورد نظر اند. اما این گفته کامال نادرست است. ناسیونالیسم ترکبوده« ناسیونالیسم ترک»و ایشان هوادار 

ی ترکیه هوادار آن بودند و در نهایت با رهبری آتاتورک به پیروزی رسید، در این «هاجدیدی»ایشان که 

ی زمانی هنوز به شکلی پخته شکل نگرفته بود و به قشر کوچکی از افسران ارتش عثمانی محدود بود. دوره

 یانه ندارد. ر جغرافیایی ربطی به آسیای میعنی هم از نظر زمانی متاخرتر از این جریانهاست، و هم از نظ

ترکی وجود داشتند، در درون شورای اسالمی روسیه چنان که گفتیم اقلیتی از هواداران ایدئولوژی پان

ی اصلی این جریان که هوادار بازگشت به اسالم و هویت سنتی بودند، اما هم در اقلیت بودند و هم با بدنه

ی ترک بودند که تا نیمهاگفته نماند که در میان این دو جناح، همین اقلیت پانتعارض داشتند. این نکته هم ن

شدند و اصوال با یاری روسها ها محسوب میی بلشویکدوران زمامداری آتاتورک همدست و سرسپرده

 ها بودند. بنابراین اینهم بلشویک« باسماچی»قدرت را در ترکیه در دست گرفتند. مهمترین دشمن شورشیان 

زبان آسیای میانه برخاسته  ِای پارسیگرا و ضدبلشویک، که از شهرهتصورِ عجیب که این شورشیان ایرانی
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ها بوده باشند، یا از نادانی و ناآگاهی ناشی شده و یا تبلیغی ایدئولوژیک های هوادار بلشویکترکبودند، پان

 و فریبکارانه آن را خلق کرده است.

وزیر جنگ عثمانی –چی دامن زده، حضور انورپاشا رکی بودنِ شورش باسمهتی پانآنچه که به افسانه

گرایانه و گاه به در میان سردارانِ شورشی است. بیشتر مراجع معاصر که با نگاهی قوم -و دوست آتاتورک

دهی به این شورشها گیرند که انور پاشا در شکلفرض را بر این می 160ند،اها نوشته شدهترکیستدست پان

نقشی مهم ایفا کرده و او بوده که تمرکز و سازمان یافتگی نهایی را به این جنبش اهدا کرده و آن را راهبری 

  161کرده است.

.م به آسیای ۱۹۲۱اما این تصور کامال نادرست است. نکته در اینجاست که انور پاشا تازه در نوامبر 

طقه در دست میانه وارد شد و این زمانی بود که شورش خان خیوه و امیر بخارا پایان یافته بود و این من

ی این شورش همیشه در شهرهای قدیمی گیری و توسعهیک ایرانی بود. اصوال کانون شکلنیروهای ضدبلشو

تبار بودند. به شکلی که در زمان حضور او در میان زبان و ایرانیایرانی قرار داشت که مردمانش پارسی

ای به قبایل رهشورشیان، بخارا و خوقند و دوشنبه همچنان مرکز سازماندهی این جنبش بود و در این میان اشا

اند که همواره زبانشود و کشاورزان و شهرنشینان پارسیزبان هستند دیده نمیدار ازبک یا قرقیز که ترکرمه

 دهند. کنشهای اصلی را انجام می

این لقبی  162رساند.آمیز و نادرست است که در ترکی معنای راهزن را میباسماچی هم لقبی توهین

شان چسبیده است، چرا که ایشان اند و به نادرست به پیشانیاست که دشمنان روی این شورشیان دلیر گذاشته
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اند که نخستین نه ترک بودند و نه راهزن. چسبندگی این لقب چندان است که برخی از پژوهشگران نوشته

  163اند و نام این جنبش از آنجا صادر شده است.دههای شورشی راهزن بودسته

چی وجود نداشته است! آنچه که روسها بدان حقیقت آن است که اصوال چیزی به نام قیام باسما

خوارزم بود، برای مقاومت در برابر گویند، جنبش نظامی مردم سغد و ( میБасмачествоباسماچِستْوو )

گرایان و های بازنویسی شده به دست قومشان از این منطقه. این روزها تاریخزداییروسها و روند ایرانی

گرا و مربوط ها، این جریان را جنبشی یکپارچه، قومروایتهای گذر کرده از صافی تبلیغات سیاسی مارکسیست

هایی لی که چنین برداشتی به کلی نادرست است و بر مبنای نادیده انگاشتنِ دادهکند. در حابه ترکها قلمداد می

ی ماهیت این حرکت پدید آمده است. حقیقت آن است که پرچم رزمندگان این جنبش روشن و صریح درباره

گیری آن نیز بخشهای همان درفش قدیمی خان بخارا بود و زبان رسمی ایشان پارسی بود و مرکز شکل

شد. شورشیان اصوال یک گروه منسجم نبودند و از انی سغد و خوارزم یعنی خیوه و بخارا محسوب میباست

زبانِ سغد شان در شهرهای بزرگ و پارسیشدند که همگیهای متفاوت و مستقلی تشکیل میها و شاخهدسته

شورشیان عالوه بر هویت کردند. و خوارزم شکل گرفته بودند و ابتدا همین شهرها را از روسها پاکسازی می

ترکهای این دوران برای روی شان، گرایش اسالمی روشنی داشتند و اتفاقا با تبلیغات پانپارسی ایرانی و زبان

به گرایش فکری خاصی در میانشان اشاره اگر بخواهیم  164دادند.ای نشان نمیمهابا به مدرنیته عالقهآوردنِ بی

کنیم، همچنان تصوف را عاملی گرانبارتر از بقیه خواهیم یافت. چنان که شماری از رهبران و هدایت کنندگان 
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ی فرغانه )اسالم کورباشی، عبدالعزیز مکسوم، مال دهقان، و خال خوجه( که آغازگاه این اصلی شورش دره

 فیان یسوی بودند.های صوجنبش بود، همگی از شیخ

شان، دقیقا در همان چارچوب تزاری، تبلیغاتی وسیع بر ضد ههای بومیِ سرسپردروسها و بلشویک

گذاشتند، آن را یک جنبش اسالمی بنیادگرا تصویر  چیطلبان به راه انداختند. ایشان نام طغیان را باسمااستقالل

گویند که این رزمندگان ارتجاعیونی ضدانقالب هستند کردند، و شعرهای فراوان و متون حجیمی نوشتند تا ب

اما واقعیت آن است که نیروهای بیرونی و به خصوص کشورهای  165شوند.ها پشتیبانی میو توسط انگلیسی

دادند. لیِ این جنبش همراهی چندانی با آن نشان نمیم-غربی به خاطر انزوای جغرافیایی منطقه و ماهیت دینی

های درونی ی یکدست و یکپارچه نبودند و با درهم آمیختنِ گرایشها و جبههخودِ شورشیان هم یک پیکره

های کوچکی و دسته 166دانستندمتنوعی پدید آمده بودند. برخی از ایشان جنگ با بلشویکها را جهادی دینی می

شان خواهان استقالل منطقه بودند اما بدنه 167ترکها بودند،از آنها در اواخر عمر جنیش زیر تاثیر ایدئولوژی پان

نهادند. همین واگرایی و نامنسجم بودن جنبش یکی از عللی بود که می شان را ارجی فرهنگی ایرانیو پیشینه

 در نهایت به شکست آن انجامید. 

ها شان با بلشویکهایی هم بودند که در پی تسویه حساب با دشمنان قدیمیدر این میان حتا صوفی

تد از صوفیان یسوی ای مرها هستند که شاخهاش الچیجنگیدند. نمونهمتحد شده و با سایر صوفیان می

ها گرفته بودند و مفتی.م مورد تعقیب و سرکوب خان خوقند قرار ۱۸۷۰ی شوند. این فرقه در دههمحسوب می

کردند و رهبرشان شیخ سَنِوَر به دست خان خوقند به خاطر سماع گروهی با زنان، ایشان را به فساد متهم می
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بابا خلف رحمان قلی، همزمان با سر رسیدن روسها به  به قتل رسید. رهبر ایشان که قرقیزی بود به نام

شان ها پیوست و پیروانش در صف ارتش سرخ با مردم بومی جنگیدند. استالین البته مزد این وفاداریبلشویک

.م کمونیستها اعضای این فرقه را مورد ۱۹3۰ی به دولت شوروی را به سرعت پرداخت کرد و در ابتدای دهه

.م تنها چند ۱۹5۰ی شان را در مراکز شهری از میان بردند. به شکلی که تا دههو تقریبا همه تعقیب قرار دادند

  168ی الچی در شوروی باقی مانده بود.روستای قرقیزِ پیرو فرقه

هایی که ا در منطقه مبارزه کرده بودند و بلشویکی استعماری روسهاین نیروها از دیرباز با سیطره

ی زمین و خوراک روستاییان بودند و با نمودهای فرهنگی ایرانی و حاال به قدرت رسیده و خواهان مصادره

گزاران قدیمی تزار در منطقه بودند. از این رو برای همان کار 169اسالمی ستیزه داشتند، به ویژه در تاشکند

ها و سربازان تزار تنها به خشونت و آزمندی بیشترِ گروه نخست خالصه مردم این منطقه تفاوت بلشویک

ها با زبان و ادبیات پارسی، مراسم دینی اسالمی، و نهادهای کهنی مانند مدرسه و اوقاف و شد. بلشویکمی

 170کردند.ورزیدند و به این ترتیب سبک زندگی آشنای مردم را تهدید میمی مالکیت خصوصی دشمنی

.م در عمل موفق شده بودند آسیای میانه را از ۱۹۱۶شورشیان سغد و خوارزم و مرو، در اواخر سال 

روسها پس بگیرند و دولتهای کهن بخارا و خوقند را از نو تاسیس کنند. بعد از انقالب اکتبر، که طی آن 

خلق تاشکند در این  ها پیوستند، یک جمهوری شورویشمارِ مقیم مرکز روسیه به بلشویکترکهای کمپان

گرفتند. این های روسی فرمان میشهر تشکیل شد که اعضای مؤثرش کارگران راه آهن بودند و از بلشویک
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گروه کوشیدند تا قوانین اسالمی را نفی کنند و دست روحانیون و صاحبان نفوذ محلی را از سیاست کوتاه 

ت، تشکیل جمهوری خودمختار خوقند را اعالم کنند. شورای اسالمی و جمعیت علما در واکنش به این حرک

  171کردند.

ی شورای تاشکند در ابتدای کار اقتدار جمهوری خوقند را به رسمیت پذیرفت، اما کوشید در حوزه

از بازگشت به قوانین سنتی و احیای حقوق های کالن دست باال را داشته باشد و به خصوص گیریتصمیم

قدیمی مردم جلوگیری کند. در نتیجه شورشی در تاشکند در گرفت و جمهوری خوقند در مقابله با این گروه 

رمان ایرگاش بیک به خوقند رفتند و دفاع در این هنگام نیروهای نظامی زیر ف 172با روسهای سپید متحد شد.

 از این جمهوری را بر عهده گرفتند. 

اما چنین نیست  173اند،ها این مرد را راهزن دانستهنویسان امروزین زیر تاثیر تبلیغات بلشویکتاریخ

بیش با جایگاه ستارخان در تبریز همسان بوده و آرمانها و رفتارش هم همسان با و موقعیت او در خوقند کما

وی بوده است. با این وجود نیروهای زیر فرمان او شماری اندک داشتند و نتوانستند در برابر هجوم بلشویکهای 

اک به خوقند های داشنای از ارمنی.م با همراهی رسته۱۹۱۸های تاشکند در تاشکند پایداری کنند. شوروی

اند. در جریان حمله بردند و چنان کشتار و غارتی در این شهر به راه انداختند که از آن به پوگروم تعبیر کرده

ان به جرم تصاحب کتان و شمار زیادی از دهقان 174این حمله چهارده هزار تن از مردم خوقند به قتل رسیدند
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ای که متعلق به خودشان بود، اما اشتراکی اعالم شده بود، اعدام شدند. در این هنگام بود که ایرگاش و رمه

  175ها داد و شورشی فراگیر در آسیای میانه آغاز شد.بیک فراخوانی عمومی برای جنگ با بلشویک

های بخارا نیز رفت و رهبر این گروه که همزمان با کشتار مردم خوقند، ارتش سرخ به یاری بلشویک

اهلل کوشید خود را با روسها همسان سازد، برای مدت کوتاهی قدرت را در دست گرفت. این مرد فضلمی

ها در ا به خوجائِف تغییر داده بود. بلشویکزاده نام داشت که به پیروی از روسها نام خانوادگی خود رخواجه

ی اشتراکی کردنِ اموال، پول ثروتمندان شهر را بخارا دست به غارت اموال مردم گشودند و کوشیدند به بهانه

بار دیگر بر تخت نشست  -سعید عالم خان–تصاحب کنند. اما با شورشی مردمی روبرو شدند و امیر بخارا 

  176و امیرنشین بخارا را احیا کرد.

های فرغانه و غارتِ منظم دهقانان، در این میان سوءمدیریت بلشویکها در جریان اشتراکی کردن زمین

نتهی شد. روستاییان از دهات گریختند و به ایرگاش بیک پیوستند. به این ترتیب به بروز قحطی فراگیری م

ارتش او به زودی بیست هزار رزمنده به دست آورد. ایرگاش بیک با این نیرو به فرغانه رفت و این منطقه را 

یز در میان ها پاکسازی کرد. گروههای مسلحی که به او پیوسته بودند سرداران نیرومند دیگری ناز بلشویک

روی اسالمی را بر عهده داشت. با این شان مَدامین بیک بود و رهبری جناح میانهخود داشتند که مهمترین

.م ایرگاش بیک در فرغانه به عنوان سپهساالر مردم این منطقه انتخاب شد و در مقام خود  ۱۹۱۹وجود در 

  177تثبیت گشت.
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در ابتدای کار نیروهای انتقامجوی ایرگاش بیک با شعار نابود کردن کمونیسم به بلشویکها و روسهای 

آمیز را به کرسی بنشاند. کوچیده به تاشکند حمله بردند، اما کمی بعد مدامین بیک موفق شد روشی مسالمت

عهدی بستند و قرار شد حقوق و  -از جمله روسها–نطقه ی ساکنان مبه این ترتیب نیروهای شورشی با همه

دو جناح بر سر اما اختالف درونی میان این  178رسوم هرکس برای خودش محترم و محفوظ باقی بماند.

.م بلشویکهای تاتار که به ۱۹۱۹شان شد. به شکلی که در پایبندی به شریعت اسالمی در نهایت باعث ضعف

  179دستور مسکو از ولگا به آن سو گسیل شده بودند، بر ایشان غلبه یافتند.

بار با احتیاط عمل کردند و در ظاهر حقوق مردم را به رسمیت شمردند و با دین ها این بلشویک

.م( با مدامین بیک به صلحی ۱۹۲۰خورشیدی )مارس  ۱۲۹۸اهالی دشمنی نورزیدند. در نتیجه در اسفندماه 

 .م( آشتی میان دو طرف برقرار بود، تا این که در تابستان۱۹۲۰) ۱۲۹۹دست یافتند. طی زمستان و بهار 

بلشویکها که قدرت خود را تثبیت کرده بودند، باز به سیاست رادیکال خود بازگشتند و کوشیدند مزارع را 

ور شد و این بار اشتراکی کنند و فرهنگ ایرانی را از منطقه بزدایند. به این ترتیب بار دیگر آتش شورش شعله

 180در سراسر سغد و خوارزم گسترش یافت.

.م( ۱۹۲۰خورشیدی )ژانویه  ۱۲۹۸ماه کمی پیش از به تعادل رسیدن نیروها در تاشکند، در دی

نامیدند، بر خان خیوه شوریدند و قدرت را به دست می« های جوانایخیوه»هایی که خود را مارکسیست

ای از شان را نداشت، با یارانش به صحرا گریخت و رهبری شاخهگرفتند. جنید خان که یارای مقابله با ای
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های جوان بودند، ایشان ایکمی بعد، بلشویکهای تاشکند که ابتدا متحد خیوه 181ها را بر عهده گرفت.شورشی

های جوان که جان سالم به ایدست گرفتند. بخش بزرگی از این خیوه را تار و مار کردند و خود قدرت را به

  182در برده بودند، به صحرا گریختند و به نیروهای جنید خان پیوستند.

چار آمد و ناگزیر شد از ( امیر بخارا هم به همین سرنوشت د۱۹۲۰)اوت  ۱۲۹۹در اواخر تابستان 

ها با دهقانان و مردم شهرها چندان بود که داوطلبان منطقه بگریزد و به افغانستان پناه ببرد. اما خشونت بلشویک

اش نیروهای نظامی پیوستند. امیر بخارا نیز اعالم استقالل کرد و رهبریجنگ با ایشان گروه گروه به وی می

نیروهای محلی و روستاییان نیز در قالب  183های بخارا بود.بر یکی از قبیلهرا به ابراهیم بیک سپرد که ره

شان کوروش شیرمرد از همه نامدارتر است. به این شان پیوستند که در بینسپاهیانی نامنظم به رهبران محلی

ت که آنچه از طرف روسها به صورت شورشی یکپارچه و متمرکز شناسایی شده و با به این ترتیب نمایان اس

چی شهرت یافته، در اصل جنبشهای مقاومت مردمی مستقلی بوده که در شهرهای آمیزِ باسمابرچسبِ توهین

ست. گرفته ابزرگ پارسی زبانِ منطقه )بخارا، خیوه، فرغانه، تاشکند( در مقابل حاکمیت بلشویکها شکل می

  184این جنبشها به سرعت با پشتیبانی مردمی روبرو شد و در خیوه و بخارا به پیروزی دست یافت.

شان ی غربیدیدند، و در جبههدر این میان بلشویکهای روس که کل آسیای میانه را از دست رفته می

ها با کمبود نیروی ای که بلشویکروسهای سفید روبرو بودند، به مکر و فریب روی آوردند. در فاصلهبا تهدید 

انسانی مواجه بودند، فریبکارانه اعالم کردند که اگر ارتشهای محلی دولت شوروی را به رسمیت بشناسد، 
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 185 کنند.ی برایشان ایجاد نمیشمرند و مزاحمتای معتبر میها هم ایشان را به عنوان ارتشهای منطقهبلشویک

 شورشیان پذیرفتند و به این ترتیب صلحی شکننده میان دو طرف برقرار شد.

ی وقف و مسجدها دست نخورده باقی خواهند ماند و تعلیم قرآن را مسکو ابتدا اعالم کردند نهادها

جمعه به عنوان روز تعطیل تعیین شد و محاکم شرعی که کمونیستها هربار بعد از به  186آزاد اعالم کردند.

ها را به ی مسجدها و مدرسهبازگشایی شد و اموال مصادره شده کردند، بار دیگرقدرت رسیدن تعطیلش می

ایشان پس دادند. با این وجود تمام این روندها به تدریج و گام به گام لغو شد و بار دیگر نهادهای غیرحزبی 

ی مرکزی حزب کمونیست در آسیای میانه مورد سرکوب تدریجی قرار گرفت. کمال اکرموف که دبیر کمیته

شده بود، در یکی از گزارشهایش به روشنی اعالم کرده است که این کارهای حزب نوعی تاکتیک  ازبکستان

اکرموف چند سال بعد به  187ها برای سرکوب فرهنگ منطقه.بوده، و نه گذشتن از سیاستِ رسمی کمونیست

 مراه بوخارین و ریکوف اعدام شد. دستور استالین ه

طلبی ها در ابتدای کار منابع نظامی و سازمان یافتگی کافی برای مقابله با این موج استقاللبلشویک

را در اختیار نداشتند. در نتیجه لنین سیاست نرمش و مدارا با سرزمینهای ایرانی را در پیش گرفت. همزمان با 

اش کرده بودند، به طی مراسمی باشکوه قرآن عثمان را که تزارها مصادرهها استقالل دولت خوقند، بلشویک

لنین در مسکو یک کمیساریای اسالم تاسیس کرد که با صرف  188ی مسلمانان پتروگراد تحویل دادند.کنگره

انداخت و همگرایی بلشویسم و اسالم و ی در شهرهای گوناگون راه میهایی اسالمی فراوان کنگرههزینه
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نهادهای اسالمی یاد شده تا زمانی  189کرد!نشین تبلیغ میسازگاری دین با کمونیسم را در سرزمینهای مسلمان

قتدار نظامی کافی برای تسخیر سرزمینهای جدا شده دست یابند. بعد از آن، ها به افعال ماندند که بلشویک

.م فرا رسید و این موقعی بود که ارتش ۱۹۱۹تمام این نهادها به سرعت منحل شدند. این زمان در ابتدای سال 

 اش را به سوی مناطق تازه استقالل یافته آغاز کرد. سرخ پیشروی سرکوبگرانه

ی همخوانی دین اسالم و اهداف کمونیستها، باعث شد که شمار بلشویکها دربارهی تبلیغ گسترده

دهد که در سال زیادی از مردم آسیای میانه فریب بخورند و به حزب کمونیست بپیوندند. آمار نشان می

.م ده درصد از اعضای حزب کمونیست خوارزم، روحانیون اسالمی بودند، و این گذشته از سایر ۱۹۲3

های مسلمان و روحانیون انی است که در این حزب عضویت داشتند. در حزب کمونیست بخارا مذهبیمسلمان

  190دادند.اعضا را تشکیل می ٪۷۰دینی روی هم رفته 

ها به بسیج ارتشی بزرگ دست یازیده بودند تا منطقه را با قدرت نظامی در همین هنگام بلشویک

ای در میان روستاییان و به خصوص قبایل کوچگرد ی پردامنهتسخیر کنند. بلشویکهای محلی تبلیغ فریبکارانه

-۱5وارد کردند. به شکلی که در نهایت  زبان انجام دادند و از ایشان نیروهای داوطلبی را به ارتش سرخترک

  191سپاهیانشان از مسلمانان تشکیل یافته بود. ٪۲5

ر آسیای میانه به قدر کافی قدرت یافته بودند تا شمشیر ها دی بیست میالدی، کمونیستدر اواخر دهه

ی فعاالن فرهنگی و دینی در پیش گرفته شد. نهادهای را از رو ببندند. به سرعت سیاستهای خشنی درباره
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ها و مسجدها تعلق داشت مصادره شد، و فرهنگی غیرحزبی منحل شد، اموال وقفی و آنچه که به مدرسه

های شاعران، ادیبان و رهبران دینی گروه گروه دستگیر و کشتار شدند. کمونیست روشنفکران، نویسندگان،

دستگیر « ورود فریبکارانه به عضویت حزب»قدیمی هم که گرایشهای ملی یا دینی نشان داده بودند به جرم 

 آمیزی به خود گرفت. این سیاست خشن به تدریج سمت و سوی جنون 192و تبعید یا اعدام شدند.

.م روسها هجوم خود را به آسیای میانه آغاز کردند. دستاویز ایشان هم اولتیماتوم ۱۹۲۲در ماه مه 

افروزی روسها. اما در اصل، پایان ای شده بود برای جنگای بود که انور پاشا صادر کرده بود و بهانهنابخردانه

فتن جنگ در لهستان و قلع و قمع نهایی روسهای سپید، باعث شده بود تا ارتش سرخ در مناطق غربی یا

روسیه آزاد شود و بتواند برای مقابله با مردم این ناحیه به حرکت در آید. مردم سغد و خوارزم که فریب 

ها خبردار شدند که دیگر دیر شان را خورده بودند، تنها زمانی از نیرنگ روسی دشمنانجویانهشعارهای آشتی

 193آمدند.شده بود و ارتشهای سرخ از لهستان به سویشان پیش می

.م( ارتش سرخ با پشتیبانی هواپیما به سغد و خوارزم حمله برد. رهبری ۱۹۲۲)ژوئن  ۱3۰۱در خرداد 

بود. نیروهای محلی یارای مقابله با این تهاجم را نداشتند و در نبرد  194ی ژنرال کاکوریناین ارتش بر عهده

کفرون از روسها شکست خوردند و به شرق عقب نشستند. خودِ انورپاشا در چهارم اوت همین سال در 

ر تاجیکستان امروزین قرار دارد، هنگام جنگ کشته شد. واپسین دژ پایداری شورشیان ی بلجوان که دمنطقه

جنگید. قوای زیر .م در آنجا همچنان می۱۹۲۴ی فرغانه بود که سرداری به نام خورشیدمرد تا در همان دره

                      
 .۱53: ۱3۷۱آوتورخانوف،  192
 .۱5۰: ۱3۷۱آوتورخانوف،  193
194Kakuri n  
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ها او را شویکی منطقه توسط بلگرفت. اما نبرد فرساینده و محاصرهفرمان او پنج شش هزار تن را در بر می

 195از پا در آمد و در نهایت زمانی که نیروهایش به دو هزار تن کاهش یافته بود، به افغانستان گریخت.

م دویست ی انسانی کامل همراه بود. دست کی سغد و خوارزم با یک فاجعهی بلشویکها بر منطقهغلبه

هزار نفر از مردم منطقه به دست بلشویکها به قتل رسیدند و سیلی از فراریان و کوچندگان از این منطقه به 

ها چنان بود که وقتی سوی ترکستان چین و افغانستان به حرکت در آمدند. خشونت و ویرانگری بلشویک

ورزی شخم نخورده و خالی از سکنه باقی های کشاایشان باالخره این سرزمین را تسخیر کردند، دو سوم زمین

  196مانده بود.

های نظامی و سیاسی، همچنان جنبش مقاومت مردم آسیای میانه با وجود شکست خوردن در عرصه

د تا سالها بعد همچنان حضور داشتند و های مسلح به خصوص در کوههای سغتا ده سال بعد باقی بود. دسته

جنگیدند، و رزمندگانی که به خارج از منطقه گریخته بودند نیز بارها و بارها برای بازگشت ها میبا بلشویک

.م بار دیگر خیوه را گرفت و تا دو سال آن را نگه داشت، ۱۹۲۶به زادگاه خویش تالش کردند. جنید خان در 

  197ناچار شد به افغانستان بگریزد. اما بار دیگر شکست خورد و

ابراهیم بیک که رهبری قوای بخارا را بر عهده داشت، با دستیاری سردار دیگری به نام فیضل مقسوم 

ها در تاجیکستان امروزین حمله یکاز پایگاهی که در افغانستان تاسیس کرده بود، مدام به مراکز تجمع بلشو

ی گَرم را از بلشویکها .م رخ داد و طی آن فضیل مقسوم و یارانش منطقه۱۹۲۹اش در سال برد که مهمترینمی

                      
195 Rywkin, 1990 : 42. 
196 Rywkin, 1990 : 42. 
197 Rywkin, 1990 : 42. 
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.م شروع کردند و به این ترتیب قحطی  ۱۹3۱وقتی بلشویکها اشتراکی کردن مزارع را در  198بازپس گرفتند.

مرگباری در منطقه ایجاد کردند، ابراهیم بیک بار دیگر با سپاهیانی داوطلب به یاری دهقانان شتافت، اما 

واپسین نشانه از طغیان  199های فراوان اعدامش کردند.شکست خورد و دستگیر شد و روسها بعد از شکنجه

.م در قرقیزستان رخ داد. بعد از سرکوب این قیام، تا سالها بعد چند ده هزار تن از رزمندگان ۱۹3۴مردم در 

در میان ایشان، پرشمارترین گروه  200مسلح این جنبش همچنان در مرز افغانستان و شوروی حضور داشتند.

شدند میان ای همین گروه بودند که واسطه 201ها بودند که توانایی بسیج پنج هزار سرباز را دارا بودند.ترکمن

 ترکی.بقایای این جنبش، و شعارهای پان

ترکیسم به حدود بیست سال بعد از شکست این جنبش مربوط ها با پانپیوند خوردن جریان باسماچی

ن، شود و در رخدادهای جنگ جهانی دوم ریشه دارد. بعد از انعقاد پیمان ضد کمینترن میان آلمان و ژاپمی

ه بودند، با د جنگجویان شورشی که دورادور مرزِ شوروی و افغانستان حلقه زدتالشهایی انجام شد تا کمربن

ای تازه را در برابر شورشیان ترکستان چین مربوط شوند و به این ترتیب جریانی یکپارچه ایجاد شود که جبهه

 دو دشمنِ ژاپن )شوروی و چین( ایجاد نماید. 

ترکی استفاده کنند و این بند وشیدند از شعارهای پانها که این برنامه را طراحی کرده بودند، کژاپنی

ی سغد و خوارزم را با مردم ترکستان همسان نماید. به خصوص دیدهتوانست مهاجران رزمنافی بود که می

                      
198 Ritter, 1990: 547. 
199 Ritter, 1985. 

)مرجع  .۶۷رگ ، ب۲۰، پوشه 173، کارتن ۱۶، پرونده ویژه ۱۹35، سال ۰۷۱بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  200

 راسیون روسیه: ها به بایگانی فدی اشارههمه
http://www.khorasanzameen.net/archive/history/arianfar26.html) 
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که اندرکنش مردم سغد و ترکستان از دیرباز نزدیک و استوار بود، و شمار زیادی از رزمندگان مستقر در مرز 

  202ودند. شعارِ مشترک هردو گروه شورشی رهایی مسلمانان از زیر یوغ بلشویسم بود.شوروی، ترکمن ب

ها فرستاد. بعد محموله سالح برای شورشییک  -کورت تسیمکله–.م سفیر آلمان در کابل ۱۹3۶در 

از شکایت شدید دولت شوروی بابت این کار، این سفیر را به برلین فراخواندند. اما بعد از سه سال، وقتی در 

ها به تجهیز و گسیل قوای شورشی همت ها با همکاری ژاپنی.م جنگ هیتلر و روسیه علنی شد، آلمانی۱۹۴۲

ترکیستی را به این رزمندگان ها در افغانستان شعارهای پانها و آلمانن هنگام ژاپنیگماشتند. جالب آن که در ای

هوادار شوروی بود و با ایشان مخالفت  -حسن دال–کردند، و در همان زمان سفیر ترکیه در کابل تلقین می

  203داشت! -اسکوریسکی–کترین همکاری را با سفیر شوروی کرد و نزدیمی

ای م دمشق نیز شبکهزبانِ مقیها در میان مهاجران ترکحسن دال همان کسی بود که خبردار شد ژاپنی

کنند. آنکارا بعد از دریافت این گزارش در اند و با همین شعارها ایشان را تحریک میجاسوسی پدید آورده

دمشق مداخله کرد و کوشید این شبکه را از میان بردارد. در این میان امیر عالم خان که حاکم پیشین بخارا 

.م کمک مالی کالنی از ایشان دریافت کرد، هرچند به طور  ۱۹3۸ها روی خوش نشان داد و در بود به ژاپنی

های ترکمن بود، و همچنین کورشیرمحمد علنی با ایشان همکاری نکرد. خلیفه قزل ایاق هم که رهبر شورشی

.م ۱۹۴۱ها برخوردار شدند. در ها بودند نیز به همین ترتیب از یاری ژاپنیو محمود بیک که رهبر ازبک

ی هوادارانش در درون قلمرو وس آلمانها در منطقه محمود بیک ازبک بود که شبکهترین جاسسرشناس

                      
ارجی فدراسیون خبایگانی سیاست  »یادداشتی در باره اوضاع در کاشغر،»سفیر شوروی در کابل، زیر نام - گزارش استارک 202

  .5، برگ 3، پوشه ۱۷۰، کارتن ۱۶، پرونده ویژه ۱۹3۶، سال۰۷۱روسیه، فوند 
 .3۰، برگ ۱۲۹، کارتن ۱۷، پرونده ویژه ۱۹3۷، سال۰۷۱سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  بایگانی 203
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شوروی را به مجرایی کارآمد برای دریافت خبر تبدیل کرده بود و با فروش این خبرها به آلمانها ثروت بزرگی 

ناراضی از ها و ماموران مخفی هوادار آلمان، شمار زیادی از روسهای هم اندوخته بود. در میان خبرچین

حکومت استالین هم حضور داشتند. سستی و گاه خیانت مقامات شوروی در کابل چندان گسترده بود که در 

-ی شوروی .م برگزار شده بود، به خودِ سفیر تازه۱۹3۸ای که در سال نهایت کیتادا سفیر ژاپن در مهمانی

ی ست اطالعاتی محرمانه را دربارهپیشنهاد کرد برای ژاپن جاسوسی کند و گفت که حاضر ا -میخاییلوف

  204کارگزاران شوروی در افغانستان از او خریداری نماید!

ها داشت و با این تصور که روسیه زیر فشار آلمان از روی هم رفته دولت افغانستان هم دل با آلمان

در حدی که توافقی میان عالم  205چید تا بخارا و خوارزم را به قلمرو خود بیفزاید.د، نقشه میپا در خواهد آم

خان بخارایی و ظاهرشاه شکل گرفته بود که طی آن شورشیان در صورت تجاوز روسها به خاک افغانستان 

ایاق ترکمن توافق کرده بود ش ظاهرشاه قرار خواهند گرفت. به همین ترتیب هاشم خان با قزلزیر فرمان ارت

ها چهل هزار سرباز بسیج کنند و در انتظار بمانند تا پس از سقوط لنینگراد و مسکو حمله و گرفتن که ترکمن

   206بخارا انجام پذیرد.

نماید که رهبران شورشی همچنان از پشتیبانی کامل مردم سغد و خوارزم برخوردار بوده چنین می

.م در نشست لویه جرگه شرکت کردند و به هاشم خان تعهد دادند که در صورت ۱۹۴۱باشند. چون در دسامبر 

                      
رجی فدراسیون بایگانی سیاست خا  //۱۸/۰۴/۱۹3۸تاریخی «( انور)» آتشه( نظامی شوروی در کابل روبنکو )گزارش رایزن  204

 .۱۶، برگ ۹3۰، کارتن ۱، پرونده ویژه ۱۹3۶، سال۲5۸۹5روسیه، فوند 
 .۹ ، برگ۸، پوشه 200، کارتن ۲۴، پرونده ویژه ۱۹۴۲، سال۰۷۱بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  205
 .۱۹-۱۸های  ، برگ۹، پوشه 197، کارتن ۲3، پرونده ویژه ۱۹۴۱، سال۰۷۱بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  206
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در حالی که در  207تش سرخ بسیج کنند،آغاز جنگ افغانستان و شوروی دویست هزار تن را برای مبارزه با ار

آن هنگام شمار سربازانشان در مرز چند ده هزار نفر بود و معلوم بود به خیزش مردمی در درون قلمرو 

ترین گروه رزمنده ترین و پرجمعیتها سازمان یافتهشوروی دلگرم هستند. در میان این گروهها، ترکمن

 208زمندگان ترکمن به یازده هزار تن برسد.م آن بود که شمار ر۱۹۴۱ها در شدند. تخمین آلمانمحسوب می

 209کرد.ی انگلستان توانایی بسیج ایشان را صد هزار تن ارزیابی میو نماینده

شد، بلکه در آنسو در ها تنها به مرزهای افغانستان محدود نمیهای مخالف بلشویکی ایرانیحلقه

زبانِ اویغور را برانگیختند تا در قبایل ترک ها.م بلشویک۱۹۴۴رفت. در درون ترکستان چین هم پیش می

ه مینگ: ترکستان چین انقالب کنند و یک دولت شوروی تشکیل دهند. به این ترتیب شورش ایلی )سان چو گِ

三区革命 آغاز شد که دو سال به طول انجامید. این شورش زمانی آغاز شد که اویغورها با پشتیبانی )

ی هی تاختند و آنجا را تصرف کردند. بعد هم در نبردی بر سردار مسلمان ای از سواران قزاق به منطقهرسته

ارتش سرخ با پشتیبانی هواپیماهای چینی )لیو بین دی( پیروز شدند و او را کشتند. بعد چند هزار سرباز 

تانگ( را عقب راندند. این سپاهیان روسی به ترکستان هجوم آوردند و ارتش دولت ملی گرای چین )کومین

ها و قرقیزهایی روبرو شدند که در این کاشغر و یارکند و کاخلیق را فتح کردند، اما با مقاومت شدید تاجیک

چینی که به قوم هوئی تعلق داشتند، بعد از زمانی کوتاه با رهبری دو  منطقه ساکن بودند. سپاهیان مسلمان

                      
بایگانی سیاست 1942 // »وایل ا -۱۹۴۱سیاست خارجی حکومت افغانستان در سال » گزارش سفارت شوروی در کابل 207

 .53، برگ ۲، پوشه ۱۹۹، کارتن ۲۴، پرونده ویژه ۱۹۴۲، سال۰۷۱خارجی فدراسیون روسیه، فوند 
208 Kircheisen i, 1968: 249.  

سفارت انگلیس، تاریخی  رایزن نظامی -در افغانستان با النکاستر  سفیر شوروی -یادداشت صورت مجلس میخاییلف 209

 .48، برگ ۱۶3، پوشه ۱۶، کارتن۴، پرونده ویژه ۱۹۴۲، سال۰۶// بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  ۲۱/3/۱۹۴۲
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ها سردار که پسرعمو هم بودند )ما بو فانگ، ما چنگ شیانگ( به این منطقه آمدند و به کمک مردم بلشویک

زدند ها را آتش مینشین، کشتزارهای تاجیکی ایرانیها پیش از خروج از این منطقهرا بیرون راندند. بلشویک

ها دامن زدن به در ترکستان چین هم ترفند بلشویک 210کردند.ها را کشتار میو روستاها را ویران ساخته، رمه

را به های ترک اویغور های چینی هوئی و مسلمانکوشیدند مسلماناختالفهای قومی بود و به خصوص می

بسی میان دو طرف برقرار شد. بعدتر یکی از سیاستمداران جان هم بیندازند. در نهایت دو سال بعد آتش

ایوغور به نام مسعود صبری که ضدبلشویک سرسختی هم بود، در این منطقه به قدرت رسید. کشمکش در 

قبضه شدن قدرت به دست  تانگ را تضعیف کرد و راه را برترکستان یکی از عواملی بود که دولت کومین

 مائو هموار ساخت.

تا قلب ترکستان –ها در سراسر سرزمینهای مسلمان نشینبنابراین مقاومت مردمی در برابر بلشویک

اند. به هر صورت در دادهل میی مرکزی آن را تشکیزبانان هستهادامه داشته و به خصوص پارسی -چین

ها در نهایت ها بر ژاپن غلبه کردند و قدرت بلشویکجریان جنگ جهانی دوم روسها بر آسمان و آمریکایی

بر منطقه تثبیت شد. به این ترتیب کارِ شورشیان آسیای میانه پیش نرفت و کمی بعد روسیه موفق شد دولتی 

سر کار بیاورد و به این ترتیب خطر را از مرزهای خود دور سازد. با ها را در افغانستان بر هوادار کمونیست

های افغان، همین شورشیان بودند که ی بلشویکاین وجود، همزمان با به قدرت رسیدن ژنرال امین و بقیه

ی مرکزی، به تدریج با حمایت مالی عربستان و ی مرکزی مجاهدین افغان را تشکیل دادند. این هستههسته

اش خارج شد و شعارهای داد، و با پشتیبانی ارتش پاکستان، از حالت اولیهشان میهایی که آمریکا تحویلاسلحه

                      
210 Shipton and Perrin, 1997: 488. 
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اش به حاشیه رانده شد. ی ایرانیگرایانهی افراطی در آن تشدید شد، و همزمان عناصر ملیگرایانهاسالم

گرای ها بر افغانستان از نیروهای ایرانی روسهمچنان بخش بزرگی از نیروهای مجاهدین تا پایان دوران سیطره

شد، که احمد شاه مسعود نماینده و رهبرشان بود. با این وجود گرایش نوظهور قدیمی تشکیل می

طلبِ پاکستان صورتبندی شده بود، در نهایت غلبه یافت و به ای که در اصل در ارتش توسعهگرایانهاسالم

 ظهور دولت طالبان انجامید.

زی تاریخی، شورش مردم سغد و خوارزم که در ابتدای قرن بیستم آغاز شد، همان اندادر چشم

ی همان سیاستی بود که ها به آسیای میانه، مقدمهی بلشویکجریانی بود که مجاهدین را پدید آورد، و حمله

ی هایت جبههی ایرانی و روسی، در ناشغال افغانستان را رقم زد. بعد از هفتاد سال نبرد میان این دو جبهه

شک بحران جنگ در افغانستان ایرانی بود که غلبه کرد. چرا که در میان عللِ متکثرِ فروپاشی دولت شوروی، بی

ها ی بلشویکو شکست نظامی روسیه در آنجا، مهمترین عامل بوده است. با این وجود حاکمیت شصت ساله

ی شرقی ایران زمین وارد یبهای جبران ناپذیری به نیمهشان بر افغانستان آسی ده سالهدر آسیای میانه، و سیطره

 اش به چند نسل زمان نیاز دارد. آورد، که ترمیم شدن

برای فهم آنچه که در دوران زمامداری روسهای کمونیست بر آسیای میانه گذشت، باید تاریخ نهادهای سیاسی 

 شان حادث شد را بشناسیم. ایشان را در منطقه مرور کنیم و رخدادهایی که در زمان چیرگی ای

روسها بعد از پیروزی نظامی بر آسیای میانه، همان طور که در دوران تزاری رفتار کرده بودند، 

ی جمعیتی بخشهای شمالیِ این منطقه را از میان ببرند و به این ترتیب برای خود جای پایی کوشیدند شالوده

رحمی روسها در دوران تزاری باعث شده بود تا بی در این سرزمین پیدا کنند. چنان که گذشت، خشونت و

ی وسیعِ شمال آسیای میانه، به پامیر کوچ کنند. در نتیجه شهرنشینی بخش بزرگی از جمعیت ایرانی زبانِ منطقه

در این منطقه افول کرد و سرزمینهایی که بعدتر قرقیزستان و قزاقستان نام گرفتند، به تدریج به مسکن قبایل 
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زاق و قرقیز دگردیسی یافت، که همچنان فرهنگ ایرانی و دین اسالم و زبان ادبی و علمیِ پارسی دار قرمه

شان بیشتر در معرض تهدید از خود بیگانگی در برابر تمدن داشتند، اما به خاطر سبک زندگی کوچگردانه

 مدرن قرار داشتند. 

ها شده ی پیش جایگزین پامیریدههه در چند کها بر روسیه، قرقیزهایی همزمان با چیرگی بلشویک

ا به درون بودند، در برابر پیشروی ایشان به مقاومت پرداختند و بعد از شکست خوردن بخش بزرگی از آنه

ی خودمختار قرقیزستان سپید را در این منطقه تاسیس .م منطقه۱۹۱۹ترکستان چین مهاجرت کردند. روسها در 

.م ۱۹۲۶ه در عد به شورش در برابر اشغالگران مشغول بودند. تا آن ککردند. قرقیزها همچنان تا چند سال ب

ی ساکنانش را کشتار کردند و اسمش را به فرونزِه ها بعد از جنگی خونین بیشکک را گرفتند و همهبلشویک

 تغییر دادند، که نامی معنادار بود.

گرفته شده بود که یکی از دوستان نزدیک لنین و .م(  ۱۸۸5-۱۹۲5) 211این نام از میخائیل فرونزِه

های نامدار روسی بود و در این شهر زاده شده بود. فرونزه فرزند یک پزشک نظامی رومانیایی و زنِ بلشویک

میخائیل فرونزه یکی از کسانی  212کرد.اش بود که در دوران تزاری در این اردوگاه نظامی خدمت میروس

ها رخ نمود، از لنین هواداری کرد و در .م لندن که شکاف میان بلشویکها و منشویک۱۹۰3ی بود که در کنگره

های به فرماندهی یکی از شاخه .م نیز نقش مؤثری ایفا کرد. او بعد از انقالب اکتبر۱۹۰5شورش نافرجام 

ارتش سرخ منصوب شد و چون موفق شد ژنرال کولچاک را شکست دهد، از سوی تروتسکی به ریاست کل 

 ی شرقی روسیه منصوب شد. ارتش سرخ در جبهه

                      
211 Mikhail Frunze 
212 McCauley, 1997: 87-88. 
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فرونزه در این مقام دستور کشتار دهقانان ترک و شهرنشینان تاجیکِ مخالف بلشویکها را صادر کرد 

.م خیوه و در سپتامبر همین ۱۹۱۸ی گرای سغد و خوارزم را کشتار کرد. او در فوریهامی ملیو نیروهای نظ

سال بخارا را فتح کرد و مسئول جنایتهای مهیبی است که ارتش سرخ در این شهرها مرتکب شد. او بعد از 

و روسهای سفید هوادارش را شکست  213سرکوب مردم آسیای میانه به کریمه حمله برد و قوای پیوتر ورانگل

 را نیز به شدت قلع و قمع کرد.  214داد و هواداران جنبش ملی اوکراین به رهبری سیمون پِتلیورا

زدیک آتاتورک ن.م به آنکارا رفت و به عنوان مشاور نظامی و دوست ۱۹۲۱ها در او بعد از این کامیابی

ی او را در میدان تقسیم ها مجسمهها با قوای متفقین نقشی برجسته ایفا کرد. به شکلی که ترکدر نبرد ترک

ب ی مرکزی حز.م به عضویت کمیته۱۹۲۱استانبول نهادند. فرونزه بعد به روسیه بازگشت و در همان 

اش بورو شد و به خاطر پشتیبانیمقام ارتش سرخ و عضو پولیت.م قائم۱۹۲5ی کمونیست در آمد و در ژانویه

اش از سوی بسیاری اش و دانش نظریاز زینوویف دشمنی استالین را جلب کرد. او به خاطر تواناییهای نظامی

.م ناگهان در جریان یک عمل ۱۹۲5اکتبر  3۱شد. تا آن که در از بلندپایگان حزبی جانشین لنین پنداشته می

مرگ  جراحی ساده به خاطر افراط در مصرف کلروفرم به دست پزشکی کشته شد. تقریبا تردیدی نیست که

ی استالین بوده است. هر چهار پزشکی که در جریان عمل او نقشی ایفا کرده بودند، در سال او حاصل دسیسه

 و به قتل رسیدند.  .م به دست استالین پاکسازی شدند۱۹3۴

.م، استالین  جمهوری شوروی سوسیالیستی ۱۹3۶دو سال بعد از مرگ فرونزه، در پنجم دسامبر 

کن ی جمعیت شهرنشین این منطقه به کلی ریشهقرقیزستان را ایجاد کرد و این در زمانی بود که بخش عمده

                      
213 Pyotr Wrangel 
214 Symon Petliura 

www.takbook.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Wrangel
http://en.wikipedia.org/wiki/Symon_Petliura


142 

 

دوامِ آالش را تاسیس کرده بودند، به بیها هم که همزمان با فروپاشی قدرت تزاری، دولت شده بودند. قزاق

ها سرکوب شدند. استعمارگران روس که حاال به ایدئولوژی کمونیستی مسلح شده سرعت توسط بلشویک

.م بلشویکها قزاقستان را اشغال نظامی کردند و در این منطقه دولتی دست نشانده تاسیس ۱۹۲۰بودند، در 

پردامنه دست یازیدند که به کلی با رفتار تزارها متفاوت بود. لنین کردند. روسها به کشتار و سرکوبی چندان 

.م سیاست کوچاندن روسها به منطقه را در پیش گرفتند و کوشیدند زبان فرهنگی  ۱۹۲۰ی و استالین در دهه

ی کن کنند. با توجه به نانویسا بودنِ بخش عمدهو ادبی )پارسی( و زبان دینی )عربی( را در منطقه ریشه

ی ایشان در قرقیزستان با داری که در چند نسل پیش به این قلمرو کوچیده بودند، این برنامهقیزهای رمهقر

 موفقیت همراه بود. 

بردند را ای که در قفقاز پیش میافکنانهروسها در سایر بخشهای آسیای میانه، همان سیاست تفرقه

تر از خودشان روبرو با فرهنگ و تمدنی بسیار پیچیده پیاده کردند. هم در قفقاز و هم در آسیای میانه، روسها

ای بسیار دیرینه داشت که با قدمت چهار قرنیِ بودند. در این مناطق شهرنشینی، نویسایی، ادبیات و هنر سابقه

ها از میان بردن ستونهای استوار این فرهنگ فرهنگ روسی قابل مقایسه نبود. از این رو نخستین آماج بلشویک

بود. کهنترین و محکمترینِ شاه ستون هویتی در این میان، تمدن ایرانی بود که به خصوص در زبان  دیرینه

یافت. ستون دیگر، دین اسالم پارسی و ادبیات و اساطیر و آداب و رسوم  و سبک زندگی ایرانی تجلی می

 بود که در آسیای میانه بیشتر و در قفقاز کمتر فراگیر بود.

کنی هویت ایرانی اختن دین اسالم به شعارهای مارکسیستی مجهز بودند، اما ریشهروسها برای نابود س

ای ممکن های قومی منطقهکاری دشوار بود که تنها با از میان بردن زبان پارسی و برجسته ساختن هویت

د به تواننهای هم هویت میها و گروهشد. شورشهای فراگیر در سغد و خوارزم نشان داده بود که دستهمی

سادگی با هم به ائتالف و همکاری دست یابند و به تهدیدی بزرگ برای استعمارگران بدل شوند. این در 
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ی این مردم و کشمکش درونی میانشان مساعد شرایطی بود که تفاوتهای قومی در قفقاز، زمینه را برای تفرقه

 فتح کردند. تر از آسیای میانهکرد و به این ترتیب روسها قفقاز را بسیار ساده

هایشان در قفقاز را در سغد و خوارزم نیز به کار بستند. یعنی به همان ترتیبی که روسها آموخته

کردند و با ابراز خشونت آنها را بر ضد ها تاکید میها و آذریبلشویکها در قفقاز بر تمایز قومی میان ارمنی

را پیاده کردند. به این ترتیب این منطقه به بخشها و  ی مشابهیانگیختند، در آسیای میانه نیز برنامههم بر می

ها هر واحد را به نام قومِ غالب کرد. بلشویکنواحی مجزایی تقسیم شد، که واحدهایی قومی را از هم جدا می

هایی خلق کردند که ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان در آن نامیدند و به این ترتیب جمهوری

ی فرهنگ ایرانی و این که این بخشها زمانی در این نامها یادگاری بود که سیطره« ستان-»شد. پسوند ینامیده م

داد. با این وجود در هر جمهوریِ نوزاد، آموزش و انتشار زبان پارسی ممنوع اند را نشان میاستانی ایرانی بوده

هم بود، جایگزین آن شد. این برنامه در اصل  ای که معموال تبار ترکی داشت و نانویساشد، و تنها زبان قومی

داد. چون بر خالف زبان برای جایگزین کردن خط و زبان روسی در منطقه تدوین شده بود، و جواب هم می

اش، زبان ازبکی و قرقیزی و قزاقی و ترکمنی تنها ی تمدنی سه هزار سالهپارسی و ادبیات هزار ساله و پیشینه

م داشت که در بیشتر موارد نویسا هم نبود و قدمتش کمابیش با قدمت فرهنگ روسی ادبیاتی شفاهی و کم حج

های قومی، روسها فرهنگبرابر بود. معلوم بود که در رقابت میان فرهنگ نویسا و مدرن روسی با این خرده

 برنده خواهند شد و چنین هم شد، و زبان و خط مردم این منطقه دگردیسی یافت.

ای و قومی، و انکار هویت روسها، آن بود که با برجسته ساختن هویتهای منطقه یدر واقع برنامه

رمق در منطقه بیافرینند، به جان و بیی زبان پارسی و تاریخ ایرانی، هویتی نیمهایرانی و حذف سرکوبگرانه

اقتدار  شکلی که مجالی برای رسوخ و تثبیت هویت روسی در این میانه فراهم آید. این برنامه با وجود

آمیز دولتهای بلشویکِ حاکم بر این مردم، همچنان ناموفق باقی ماند. روسها در نهایت ناگزیر شدند خشونت
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کن کردنِ فرهنگ ایرانی، به نابودی فیزیکی جمعیتهای ایرانیِ این سرزمینها دست گشایند، و این برای ریشه

زبان در شهرهای پرجمعیت قرار داشت و پارسیبه نسبت ساده بود، چرا که مراکز زبان پارسی و جمعیتهای 

 پذیری بیشتری داشت. ها آسیبی بلشویکنسبت به سیاستهای خونریزانه

کردند. از قرن دوم تا چهارم مردم آسیای میانه برای قرنها با سه زبان عمومی با هم ارتباط برقرار می

نشینی کرد و پارسی بر پارسی دری عقبهای ایرانی قدیمی منطقه )سغدی، خوارزمی( در براهجری، زبان

شد، به دری که در اصل در خراسان بزرگ ریشه داشت و بخشهایی از همین منطقه زادگاهش محسوب می

ی ایرانی شرقی تعلق داشتند. بعد از ورود اسالم به اش شد که به خانوادهتدریج جایگزین زبانهای خواهری

خراسانی که شمار مسلمانان در این سرزمین افزایش یافت، زبان منطقه، و به خصوص بعد از قیام ابومسلم 

ی روحانی مسلمان از آن به عنوان زبان دینی بهره عربی نیز اهمیتی یافت و مراسم دینی مسلمانان و طبقه

ی قرن چهارم تا ششم هجری، به دنبال جستند، هرچند کاربرد گفتاری آن بسیار محدود بود. در فاصلهمی

زبان بر ایران شرقی، زبان ترکی جغتایی هم در این قلمرو رواجی یافت. این زبان ار اقوام ترکتثبیت اقتد

ی ترک رواج داشت که بیشترشان به صورت سرباز برای امیران محلی ترک گفتاری بود و بین قبایل نوآمده

با افزایش جمعیت  کردند. این زبان به همین صورت گفتاری و عامیانه باقی ماند و تنها همگامخدمت می

ی زبانی ادبی برکشیده شد یافت. زبان ترکی در قرن هشتم و نهم هجری به تدریج به مرتبهترکان توسعه می

 و به صورت نوشتاری نیز رواج یافت. 

ها بر آسیای میانه غلبه کردند، با سه زبان غالب روبرو بودند که بین به این ترتیب، وقتی بلشویک

ارکردی را هم داشت. زبان پارسی در این هنگام بیش از هزار سال در این سرزمین رواج هایی کخود مرزبندی

شد، این زبان در ضمن زبان ادبی، هنری، علمی، و داشت و زبان گفتاری عمومی میان همگان محسوب می

ژِ کوچک اما دیوانی نیز بود و ادبیات صوفیانه نیز بدان تدوین شده بود. دیگری زبان عربی بود که در همان د
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ناپذیر مراسم دینی و دعاهای مذهبی باقی مانده بود، اما با فراگیر شدن دین اسالم میان کل جمعیت تکثیر رخنه

گذشت. سومی زبان ترکی جغتایی بود که موازی اش میشده بود، و در آن هنگام هشت قرن از فراگیر شدن

ی اعضای قبایل ترک کاربرد داشت. در این هنگام رهبا زبان عربی و تقریبا همزمان با آن همچون زبان روزم

دادند و به گویشهای متفاوت ترکی سخن این قبایل ترک زبان حدود نیمی از جمعیت منطقه را تشکیل می

ی آن به عنوان زبانی ادبی گفتند. زبان ترکی بر خالف پارسی در میان کل جمعیت رواج نداشت و سابقهمی

 رسید.می و نوشتاری به چهارصد سال

در این هنگام نه خط سریلیک در میان مردم منطقه شناخته شده بود و نه زبان روسی در میانشان 

رواجی داشت. تمام مردم منطقه از هویت ملی ایرانی برخوردار بودند و بر اساس سیر تحول تاریخی هویت 

کردند. یعنی به یرانی تعریف میایرانی، خویشتن را در خاندان، تیره و قومیت، سرزمین و در نهایت ملیت ا

گفتند و دین اسماعیلی داشتند، عنوان مثال در این قلمرو اهالی بدخشان را داشتیم که به زبان وخی سخن می

شان قرقیزی بود و هردوی ایشان از پارسی به و در شمال خوارزم قرقیزهایی را هم داشتیم که زبان مادری

کردند و خود را ایرانی شان را به عربی اجرا میردند و دعاها و مراسم دینیببهره می عنوان زبان ادبی و رسمی

 دانستند. می

ی هویتی، و تحمیل هویتی نوساخته و حزبی بر این مردم، ها برای غلبه بر این ساختار پیچیدهبلشویک

ویت مشترک این مکری به کار بردند و آن هم مرزبندی این سرزمین بر اساس زبانهای قومی بود. آنچه که ه

یافت، و دین اسالم ی فرهنگی غنی ایرانی بود که در زبان پارسی تبلور میساخت، خزانهمردم را ممکن می

اش زبان عربی بود. گذشته از این دو بسترِ فراگیر و عمومی، زبانهای قومی هم وجود داشت که تا که رسانه

شد. ترِ دین و ملیت تعریف میی کالنزمینهبخش چندانی نداشت و در پیش از دوران مدرن نقش هویت

ها برای برانداختن ملیت ایرانی و دین اسالم، استفاده از زبان پارسی را محدود ساختند، ادبیات پارسی بلشویک
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را سرکوب کردند، مراسم دینی را ممنوع نمودند، تعلیم دینی را منسوخ ساختند، و استفاده از خطِ پارسی را 

 ال این بسترِ مشترک بود، به شدت مورد پیگرد قرار دادند. ی انتقکه رسانه

کردند، هویت قومی بود. یعنی کوشیدند به جای این بستر هویت جایگزینی که ایشان پیشنهاد می

مشترک فرهنگی، بر زبان قومی مردم تاکید کنند و ایشان را به اقوامی مستقل تجزیه کنند و بعدتر هریک را به 

ارتقا دهند. هدفشان از این کار آن بود که هویت قومی جایگزین هویت ملی « ایرانی»ارزِ ی ملیتی هممرتبه

ایرانی شود و همزمان با منسوخ شدنِ باورهای دینی، فضایی برای ایمان آوردن به ایدئولوژی حزبی گشوده 

ملی را نداشت. زبانهای گردد. اما ایراد کار در اینجا بود که داربستِ نحیفِ زبان قومی طاقتِ سنگینیِ هویت 

ی مردم یک به جز ترکی که تازه آن هم به تازگی نویسا شده بود، شعر و اسطوره و مراسم ویژه–قومی 

آن بستر فراگیر ملی و  ها در پیوند باکرد، اما این منشای مشخص را رمزگذاری میی کوچک یا قبیلهمنطقه

ی مردمان را به دست هشد و کفایتِ الزم برای رمزگذاری خودانگاریافت و نیرومند میدینی بود که معنا می

ها امیدوار بودند با تثبیت خط و زبان روسی، ملیتِ روسی را جایگزین این هویت باستانی آورد. بلشویکمی

بود که خودِ زبان و هویت روسی هم نسبت به هویت ایرانیِ ریشه و پرشاخه کنند. اما اشکال کار در اینجا 

شد. زبان روسی و هویت روسی همچنان ای نو و از نظر فرهنگی فقیر محسوب میدوانده در این منطقه، پدیده

را در در اختیار داشتند، یک زبان قومی  ی روسیهتا شش هفت قرن پیش که مغوالن و تارتارها بخش عمده

د. این زبان تازه در قرن هجدهم و نوزدهم به ادبیات دست یافت و تنها یک قرن از تدوین کتابهای محدود بو

گذشت. دینِ روسها وامی بود که از مسیحیان ارتدوکس یونانی ستانده بودند و زبان علمی و فلسفی بدان می

سها را به ابرقدرتی در ی اوکراین ریشه داشت. تنها چیزی که روو رسوم و اساطیرشان در اصل در منطقه

شان، که طلبی جهانی بدل ساخته بود، جمعیت زیادشان بود و دولت متمرکز و خودکامه و توسعهزمینه

 کشید.ای بدنام از کشتار و خشونت و سرکوب اتباع خود را یدک میسابقه
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مروهای ی این فرهنگ نوپا و نه چندان جذاب در آسیای میانه، قلروسها برای گستراندن سیطره

هایی تقسیم های طبیعیِ کهنسالش درهم شکستند و آن را به جمهوریبندیباستانی سغد و خوارزم را با بخش

داد. دیوانساالران شوروی برای این که همین قومها هم از حدی کردند که اقوامی خاص را در خود جای می

ی غیرعقالنی و تقریبا مضحک جاندند. نقشهنیرومندتر نشوند، در هر قلمرو بخشی از قومیتهای دیگر را هم گن

 کشورهای آسیای میانه در حال حاضر به این دلیل شکلی چنین نابخردانه دارد. 

کشیدند و از سوی ی هویتی فراگیر و ملی بر میروسها به این ترتیب از سویی قومیت را به مرتبه

مجددشان جلوگیری کنند. هدف اولیه آن بود  آوردند تا از اتحادها پدید میدیگر اصطکاکی دایم میان قومیت

گفتند به رسمیت شناخته شوند، و ایشان همه ترک زبان هایی که به زبانهای غیرایرانی سخن میکه تنها قومیت

بودند. و سیاست دولت شوروی هم تقویت این قومیتها در برابر پارسی زبانان بوده است. اما این کار ناممکن 

ی سیاسی و ی نخبهترِ مردم این منطقه که شهرهای بزرگ را هم در اختیار داشتند و طبقهبود، چرا که نیم بیش

ای تعلق نداشتند و از دیرباز یکجانشین و شهرنشین بودند و بنابراین دادند، به قبیلهفرهنگی را هم تشکیل می

نه در آغازگاه به قدرت رسیدن ی آسیای میای ترکی تعلق نداشت. تقریبا تمام اهالی منطقهزبانشان به خانواده

کردند که از قزاقستان دانستند و از آن به عنوان زبان واسط فراگیری استفاده میکمونیستها زبان پارسی را می

در شمال تا کشمیر و دهلی در جنوب رواج داشت. زبان مادری بخشی از این جمعیت که به قبایل ترک تعلق 

زبان ترکی بود. اما حتا ایشان نیز از پارسی به عنوان زبان ادبی و علمی  یداشتند، گویشهای گوناگون خانواده
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دانستند و تنها با ترکی آشنا بودند، بردند. در واقع در آغاز قرن بیستم شمار کسانی که پارسی نمیبهره می

 215شدند.ای قلمداد میی ایشان مردمی صحرانشین و حاشیهاندک بود و جمله

ی اتحاد اقوام منطقه بود و هویت سیاست روسها برای نابودی این بند ناف فرهنگی مشترک، که مایه

تواند به سه سطحِ کرد، سه محور اصلیِ جمعیتی، سیاسی و زبانی داشت، که میشان را صورتبندی میایرانی

تر بود، با تبعید تر و نمایانمربوط دانسته شود. محور جمعیتی که از همه خشنزیستی، اجتماعی و فرهنگی 

به منطقه تکمیل  و کشتار جمعیتِ فعال و حامالن فرهنگ ایرانی همراه بود، و با کوچاندن مهاجرانی غیرایرانی

ز مردم اونها نفر ریزی شده و مصنوعی که به مرگ میلیای برنامهشد. یعنی استالین همزمان با ایجاد قحطیمی

غربی به آسیای  منطقه منجر شد، مردمی با تبار روسی، آلمانی، اوکراینی، تاتار و لهستانی را از سرزمینهای

ا کشتار میانه کوچاند و به این ترتیب ترکیب جمعیتی آنجا را دگرگون ساخت. این جریان همزمان بود ب

ی شهرنشین ی متوسط و فرهیختهو سر به نیست کردنِ طبقهحال و مرفه ی کشاورزان میانهی طبقهسازمان یافته

های اعدام سپرده های کار اجباری و جوخهپارسی زبان که با برچسب کوالک یا بورژوا بودن به اردوگاه

شد و به از میان رفتن یک .م به شدت دنبال می۱۹3۰ی شدند. این سیاست جمعیتی به خصوص در دههمی

ین سیاست معیت منطقه، و جایگزین شدنِ آن با جمعیتهای غیرایرانی منتهی شد. اچهارم تا یک پنجم کل ج

ای با جمعیت به شدت به خصوص در قزاقستان بسیار هولناک عمل کرد و این منطقه را زمین سوخته

 دیده بدل ساخت.آسیب

                      
 .۱3۸۸شکوری و شکوری،  215
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مع روشنفکران تر از قلع و قاستالین برای ادغام قزاقستان در امپراتوری سرخ خود، تدبیری وحشتناک

فته بود. به فرمان استالین کار اشتراکی کردنِ اجباری اکشی سازمان یو نخبگان را در ذهن داشت، و آن هم نسل

اش نابسامانی عظیمی در تولید مزارع در این قلمرو با شدت و سرکوبگری فراوان انجام پذیرفت و نتیجه

قحطی فراگیری رخ نمود که حدود یک چهارم  .م۱۹33-۱۹3۲محصول کشاورزی بود. در نتیجه در سالهای 

ین افت به کاهش یافت و ا ٪۲۲کل جمعیت قزاقستان را نابود کرد. تنها در این دو سال، جمعیت قزاقستان 

 خاطر مرگ و میر وحشتناک مردم از گرسنگی بود. 

تگی و مهندسی شده خبود، از قحطیِ سا ی اوکراین نیز عمل کردهاقع چنان که دربارهاستالین در و

ا با تبعیدهای ربرای پاکسازی جمعیت قزاق و خالی از سکنه کردنِ این منطقه استفاده کرد و فضای تخلیه شده 

های یاد شده قحطی ای از سرزمینهای دیگرِ اسالونشین پر کرد. این نکته را هم باید گوشزد کرد کهپردامنه

و تا  – علت طبیعی نداشت و از خشکسالی یا بدی آب و هوا ناشی نشده بود و تنها از مدیریت ناکارآمد

حطی این ق دهد که اگرها نشان میزب کمونیست شوروی برخاسته بود. تخمینح -یحدودی جنایتکارانه

 بود. مروز بیش از بیست میلیون نفر میاداد، جمعیت قزاقستان رخ نمی

کوچاند. به استالین همزمان با کشتار قزاقها با قحطی، اسالوها را از سرزمینهای دیگر به این منطقه می

داد، ساکنان قزاقستان را تشکیل می ٪3۰.م جمعیتی قزاق در اقلیت قرار گرفته بود و تنها ۱۹5۶شکلی که تا 

های ی جمهوریها در این منطقه از بقیهنسبت آلمانی 216شد.جمعیتی بالغ می ٪۴3و شمار اسالوها به 

رسید.بعد از کشتار نخبگان و از میان بردن بخش کل جمعیت می ٪۸ی شوروی بیشتر بود و به گانهپانزده

                      
216 Flynn, 2004: 15. 

www.takbook.com



150 

 

.م قزاقستان ۱۹3۶مل قزاقستان به قلمروش مناسب دید و در بزرگی از جمعیت، استالین زمینه را برای الحاق کا

به صورت یک جمهوری شوروی سوسیالیستی به اتحاد جماهیر شوروی پیوست. سیاست تبعیدهای گروهی 

ساکنان شهرِ قدیمی  ٪۷۰.م و هشت سال بعد از استقالل این کشور، هنوز ۱۹۹۹استالین به شکلی بود که تا 

شدند. اش قزاق محسوب میهزار نفره ۲۸۰آستانه، روس و اوکراینی و آلمانی بودند و تنها یک سوم جمعیت 

آن  ٪۶5جمعیت آن به هفتصد هزار نفر برسد که  ۲۰۰۷بازگشت جمعیت قزاق به این شهر باعث شد تا در 

 قزاق هستند. 

این درهم ریختگی جمعیتی در سایر شهرها هم نمود داشت. چنان که جمعیت شهر بیشکک که در 

 ٪۶۰.م بیش از ۱۹۸۹دوران استالین و خروشچف به سختی زیر فشار سیاست روسی کردن قرار داشت، در 

 اش قرقیز بودند. اهالی ٪۲۰اسالو )روسی، اوکراینی، بالروسی و ...( داشت و تنها 

د استفاده ای خواستالین همچنان از این منطقه به عنوان تبعیدگاه و حیاط خلوتِ آزمایشهای هسته

ای روسها برای ساخت بمب اتمی در این قلمرو احداث شد و آزمایشهای .م تاسیسات هسته۱۹۴۷کرد. در 

ی اش را در منطقه.م، استالین بمب اتمی۱۹۴۹ای در این منطقه انجام پذیرفت. در زیانبار و خطرناک هسته

ی کامل بود که به نابودی پوشش گیاهی محیطی زیستاش یک فاجعهسِمی در قزاقستان آزمایش کرد و نتیجه

و جانوری، آلودگی شدید محیط زیست با مواد رادیوآکتیو، و آسیبِ فراوان به جمعیتهای ساکن منطقه منتهی 

ها بر پیامدهای این آزمایش سرپوش نهاده شد، اما نتایج وخیم آن هنوز بعد شد. در زمان حاکمیت کمونیست

 ه است. از شصت سال در منطقه باقی ماند

گذشته از تبعیدهای گروهی، در برخی از شهرها، حوادث طبیعی به این سیاست یاری رساند. چنان 

ای رخ داد و این حادثه تبار و پارسی زبان بودند، زلزلهی جمعیتش ایرانیآباد که بخش عمدهکه مثال در اشک

آباد در سالهای نزدیک به جنگ ککنی جمعیت شهر انجامید. اشبا مدیریت مرگبار دولت بلشویک به ریشه
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ی مرگبار و بزرگی در این شهر بروز جهانی دوم، صد و پنجاه هزار تن جمعیت داشت. در این هنگام زلزله

داند اما در دولت هزار می ۱۱۰کرد که دو سوم مردم شهر را قربانی خود کرد. آمار رسمی این عدد را 

به  217تاریخ جهان بوده است. ی پرتلفاتاین یکی از ده زلزله رود.هزار قربانی سخن می ۱۷۶ترکمنستان از 

 این ترتیب تقریبا تمام مردم این شهر از میان رفتند. 

جسته نماید که دولت شوروی از این زلزله برای پاکسازی جمعیتی مردم این منطقه بهره چنین می

زدگان ارسال نشد و های شوروی انعکاس نیافت و کمکهایی برای زلزلهباشد. چون خبر این فاجعه در رسانه

در  218دیدگان به حال خود رها شدند.یکی از دالیل باال بودن چشمگیر تلفات این زلزله این بود که آسیب

واقع مرکزی که وقوع این زلزله را ثبت و گزارش کرد، دولت ایران بود که به خاطر رسیدن امواج زلزله به 

 ای کرد. ی خبر گردآوری و رسانهگز در خراسان و به جا ماندن تلفاتی اطالعاتی دربارهی درهمنطقه

و ویرانی ناشی از آن احتماال دهد این زلزله ناگفته نماند که گزارشهایی در دست است که نشان می

آباد بوده است. دریاساالر الیس زاخاریاس که بعد از فعالیت نظامی پیامد یک آزمایش اتمی در نزدیکی اشک

ی آزمایشهای ی تاریخ قرن بیستم تولید کرده، این زلزله را نتیجههای مستند مشهوری دربارهپرماجرایش برنامه

این نکته قابل تأمل است که با وجود ویرانی کامل ساختمانها و  219داند.اتمی روسها در صحرای قراقوم می

ی برق منطقه تنها رسانی آسیبی ندیده بود و شبکهی آبهای درون زمین و شبکهتاسیسات روی زمین، لوله

ی چنین هجوم ناگهانی ارتش سرخ به منطقه و قرنطینه کردن آنجا به بهانهبعد از سه روز بازسازی شد. هم

                      
217 Cummings, 2002: 118. 
218 Russian Academy of Sciences, 1998. 

سپتامبر  ۲۶لرزه، و یک بار دیگر سال بعد در .م و بعد از زمین۱۹۴۸دسامبر  ۱۲او این خبر را دو بار اعالم کرد. یکی در   219

 .م.۱۹۴۹
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آبادِ خالی شده از جمعیت، کمی بعد برانگیز است. اشکرسانی، که بسیار ناقص و بد انجام شد، پرسشکمک

نطقه با قبایل ترکمنی که به زور اسکان داده شده بودند، مسکونی شد. به این ترتیب زبان پارسی به کلی از م

رخت بر بست و زبان ترکمنی جایگزین آن شد که به سادگی توسط کارگزاران روسی همچون فرهنگی بدوی 

کشیِ نمایان نمود. ناگفته نماند که این نسلشد و فراگیری زبان روسی را ضروری میو نانویسا سرزنش می

ی نخبه و جنگاورِ ود که طی آن الیه.م رخ داده ب۱۹3۸-۱۹3۶کشیِ مشهورِ سالهای تازه ده سال بعد از ایرانی

آباد جمعیتی که به هویت ایرانی خود پایبند بودند، کشتار شده بودند. چنان طی این سالها که در همین اشک

و تاشکند، کل اقلیت بهاییانی که گرایش کمونیستی هم داشتند که در نهضت سوادآموزی و تاسیس مدارس 

ی فرهنگ، شان در حوزهکردند، احتماال تنها به خاطر فعال بودنی میها با دولت شوروی همکارو درمانگاه

 220کشتار کردند.

ی افکنانهشناختی داشت، به سازماندهی سیاسی سرکوبگرانه و تفرقهدومین سیاست که ماهیت جامعه

رانی را در شد. استالین در ابتدای کار کوشید تا مراکز اصلی فرهنگ و تمدن ایمردم این منطقه مربوط می

ی فرهنگ کهن را در گرایی ترکی در این قلمرو، ریشهجمهوری نوپای ازبکستان بگنجاند و با ترویج قوم

بکی .م تنها بخشی از جمعیت این منطقه به ترکی از۱۹۲۰ی منطقه بخشکاند. با وجود آن که در اواخر دهه

.م ازبکی به ۱۹۲۴دانستند، در پارسی می -ی شهرنشینانو تحقیقا همه–ی مردم گفتند و تقریبا همهسخن می

 این دولت به کرسی نشست.  عنوان زبان رسمی
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تیمور و الهوتی استالین اران وفاداری مانند شاهاما مقاومت فرهنگی به قدری بود که در نهایت کارگز

راگیر شدنِ را قانع کردند تا یک جمهوری تاجیکستان هم در آن میانه تشکیل دهد. هرچند برای پرهیز از ف

ای کوهستانی و دور افتاده را به دست آورد که مجدد زبان پارسی و هویت ایرانی، این جمهوری تنها منطقه

شد. استالین جمعیتهای آموزش، بهداشت و سایر شاخصهای توسعه دور نگهداشته می مند ازبه شکلی نظام

های ساکن در قلمروهای دیگر را به زور به این سرزمین کوهستانی کوچاند تا چیرگی عنصر بزرگی از تاجیک

 گرایش از میان برود.ی قومهای نوساختهایرانی در جمهوری

ها، ها، ازبکمیانه را به پنج جمهوری تقسیم کردند، ترکمن دیوانساالران شوروی در نهایت آسیای

ی کوهستانی متصل به پامیرِ افغانستان ی زمینها را به دست آوردند و حاشیهها  تقریبا همهقرقیزها و قزاق

ی زبان ها شد. به این ترتیب زبانهای قومی ترکمنی، ازبک، قرقیز و قزاق که همگی به خانوادهنصیب تاجیک

ی تعلق داشت، در سراسر این منطقه رسمیت یافت و آموزش و یادگیری پارسی ممنوع شد. زبانهای محلی ترک

دیگر به شدت سرکوب شد و به عنوان آخرین حربه برای گسستن تار و پود فرهنگِ این مردم، خطِ پارسی 

جمهوری دیگر هم  ای از خط سریلیک در میانشان ترویج شد که تازه از هر جمهوری بهممنوع شد و نسخه

  221کرد.تفاوت می

شان که تنوعی فراوان هم داشت، ایبه این ترتیب مردمی که تا پیش از آن مستقل از زبان قومی و قبیله

هایشان را و با خطی یکسان تمام اندیشهکردند، دینی مشترک داشتند، با زبان پارسی با هم ارتباط برقرار می

ی غنی فرهنگ ایرانی هایی بدل شدند که از دسترسی به اندوخته«شوروی جمهوری»نوشتند، به اعضای می

                      
221 Peiman,1998 :45-46. 
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ی آن محروم شده بودند، ناچار بودند تنها زبان قومیِ غالب در قلمروشان را بیاموزند، و آن را با خطی ویژه

ده بود. به این ترتیب مردم آسیای میانه خارج از جمهوری ساختگی خودشان نه بنویسند که تازه هم ابداع ش

 توانستند خط دیگران را بخوانند. زبان مشترکی برای گفتگو با دیگران داشتند و نه می

در سراسر قلمرو زیر نفوذ شوروی دنبال شد. اگر روندهای « تفرقه بینداز و حکومت کن»این سیاست 

ها را ور ترکیه را بازخوانی کنیم و پیوندهای میان آتاتورک و ترکهای جوان با بلشویکمنتهی به پیدایش کش

مورد داوری قرار دهیم، در خواهیم یافت که آتاتورک بیش از آن که به رضا شاه شبیه باشد، با تیتو همسان 

ید بر یک قومیت و بوده است. دقیقا همین سیاستِ دشمنی با زبان پارسی، محدود کردن نفوذ دین اسالم، تاک

های شوروی هم ابتدا تثبیت ملیت بر مبنای زبانی قومی، و تغییر خط آن زبان به التین )که در جمهوری

ی پیوندهای شود. به تازگی هومن پیمانی کتابی روشنگر دربارهشد(، در ترکیه هم دیده میمطلوب پنداشته می

  222کند.این موضوع را به خوبی تحلیل می ترکیستی و سیاست شوروی نوشته کهمیان شعارهای پان

زدایی از آسیای میانه با تبعید گروهی شهرنشینان به مزارع اشتراکی ها برای ایرانیسیاست کمونیست

ی جوانان حزب سومول )شاخهشان در کوم)کولخوز(، با شستشوی مغزی نوجوانان و عضویت اجباری

ها عالوه کمونیست(، و تغییر دادن اجباری خط و منع آموزش و پرورش به زبان پارسی ممکن شد. بلشویک

بر این برنامه، کوشیدند تا بافت جمعیتی منطقه را نیز به هم بزنند. ایشان جمعیتهای بزرگی از مردم اوکراین 

 223های اصلی دیوانساالرانه را به ایشان سپردند.یانه کوچاندند و منصبهای ولگا و روسها را به آسیای مو آلمان

یافتند که عالوه بر کمونیست بودن، هویت روسی مردم بومی تنها زمانی به این سلسله مراتب دولتی دست می

                      
222 Peiman,1998. 
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ی حاکم روس ا خوب بیاموزند. به این ترتیب برای مدت شصت سال، یک طبقهرا نیز بپذیرند و زبان روسی ر

 ی سرکوبگر بر سرزمین باستانی سغد و خوارزم حکومت کرد.یا روسی شده

کنی فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از تثبیت استالین بر مسند قدرت وضعیتی تالش روسها برای ریشه

.م جریانی در آسیای میانه آغاز شد که مردم ۱۹3۸تا  ۱۹3۶آمیز به خود گرفت. در حدی که سالهای جنون

اند. در این دوران هر نوع ارتباطی با هویت ایرانی به اعدام و تبعید افراد منجر نامیده« کُشیایرانی»منطقه آن را 

از شد. دستگاه امنیتی کمونیستی که برای صدور حکم اعدام یا تبعید و زندان افراد تنها به راس سه تن می

شان پایبند بودند را در کرد، جمعیتی بزرگ از کسانی که همچنان به هویت ایرانیماموران امنیتی بسنده می

عام کرد. کل جمعیتی که در این جریان از میان رفتند درست مشخص نیست. اما ی سه سال به کلی قتلفاصله

نقالب اکتبر و سالهای بعد از آن به قلمرو ای که در جریان اهای ایرانیی کمونیستدانیم که تقریبا همهمی

ها همکاری کرده بودند، در طلبان سغد و خوارزم با بلشویکآسیای میانه رفته بودند و در سرکوب استقالل

و  224انداین جریان همراه مردم بومی قلع و قمع شدند. شمار این کمونیستها را شصت هزار تن تخمین زده

ها( ایشان همان کسانی بودند که تا چند سال قبل با رهبری ارتش سرخ با نیروهای مقاومت مردمی )باسماچی

کردند. شرح سرگذشت برخی از میهنان خویش را کشتار میجنگیدند و با پیروی کورکورانه از استالین هممی

منتشر « ی دایی یوسفخانه»دگان ایرانی به شوروی گردآوری کرده و در کتاب این کسان را یکی از پناهن

  225ی اندوه فراوان تواند بود.اش مایهکرده، که خواندن
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یا دارا بودن  226ی از ایرانای دریافت نامهدر این کتاب می خوانیم که در این دوران تنها تهمت ساده

کرده است. یک نمونه از خشونتی که در این برای اعدام و تبعید افراد به سیبری کفایت می 227یک جلد قرآن

.م در تاشکند اردوگاهی درست ۱۹3۸و  ۱۹3۷ی سالهای شد، آن که در فاصلهزدایی اعمال میسیاست ایرانی

شان به شکلی بود که هر روز هفت کردند و شرایط نگهداریهای شهر را در آن زندانی میایرانی کرده بودند و

  228اند.کردههشت نفر از آنها به خاطر شکنجه یا گرسنگی فوت می

نشینِ آلماآتا قرار ستان، پایتخت آن را شهر ترکدر دوران شوروی، همزمان با تاسیس جمهوری قزاق

ی فرهنگی و سیاسی مهمی داشت. این کار برای آن دادند، که نه بزرگترین شهر این قلمرو بود و نه پیشینه

زبان بود و مرکز بازرگانی، از مدار توسعه خارج شود. )ناگفته نماند که بعد از بود که شهر آستانه که ایرانی

ها تمام نخبگان فرهنگی و نظامی ستان، پایتخت این کشور دوباره به آستانه تغییر یافت.( بلشویکاستقالل قزاق

ی حزب کمونیست نبودند، به سیبری تبعید کردند و یا به قتل رساندند، و و سیاسی قزاقستان را که سرسپرده

ورخان، و مدگان، شاعران، به تدریج با دست نشاندگان وفادار به حزب نیز چنین کردند. عمال تمام نویسن

ی راهبر .م کشتار شدند و مردم قفقاز طبقه۱۹3۰ی ی سیاسی و فرهنگی قزاق در دههشخصیتهای برجسته

 خود را به کلی از دست دادند. 

های باورنکردنی، همچنان روسها در تسلط فرهنگی گریجالب آن که با تمام این خشونتها و وحشی

ی مرکزی مقاومت فرهنگ ایرانی این منطقه نشدند. هسته« روس کردن»بر آسیای میانه ناکام ماندند و موفق به 
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پیشتر فاتحان عرب و ترک  ی کوهستانی سغد بود که دسترسی بدان دشوار بود ودر برابر این جریان، منطقه

و مغول هم نتوانسته بودند در آنجا مستقر شوند. به همین دلیل ترکیب جمعیتی در این منطقه کمابیش یکدست 

 بود و با آنچه که در کوههای پامیر وجود داشت، همسان بود. 

رویج زبان کوشیدند با تی سغد را در جمهوری ازبکستان گنجانده بودند و میروسها تا مدتی منطقه

شان ازبکی و ازبک شمردن این مردم، هویت ایرانی را در آنجا سرکوب کنند. اما در نهایت این سیاست

شکست خورد و به ناگزیر قومیتی تازه به نام تاجیک تعریف کردند و آن را موازی با قومیتهای ازبک و قرقیز 

ای به نام تاجیکستان پدید آمد، که زبان و قزاق و ترکمن به رسمیت شمردند. به این ترتیب جمهوری تازه

ی کوهستانی به قطبی برای مقاومت فرهنگی شد. اما برای آن که این منطقهپارسی در آن به رسمیت شمرده می

سازی بدل نشود، شهرهای بزرگ سغد )بخارا و سمرقند( را از آن جدا کردند و ی روسیدر برابر برنامه

 مودند. همچنان در ازبکستان محصورشان ن

رساند و پیش از هرچیز، یک نکته را باید گوشزد کرد و آن هم این که مفهوم تاجیک قومیت را نمی

شان پارسی باشد، و این ربطی کند که زبان مادریزمین به سادگی به کسانی اشاره میدر سرزمینهای شرق ایران

گیرد و صرفا داللتی برابر ترکی قرار میشان یا زادگاهشان ندارد. معموال این کلمه در به خصوصیات نژادی

زبانی دارد و در ادبیات کالسیک پارسی هم به همین معنا به کار رفته است و معموال در برابر اعضای ملل 

 شود، هرچند کاربرد آن بسیار محدود است. دیگر مقابل نهاده می

 گوید:سعدی در باب نخست بوستان می

 سفر کرده هامون و دریا بسی   ز دریای عمان برآمد کسی 

 ز هر جنس در نفس پاکش علوم   عرب دیده و ترک و تاجیک و روم 
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 سفر کرده و صحبت آموخته  جهان گشته و دانش اندوخته 

 گوید:و بعد از او موالنا می

 من ساعتی ترکی شوم یک لحظه تاجیکی شوم  ترکی همه ترکی کند تاجیک تاجیکی کند 

 خوانیم:از او میو در غزلی دیگر 

 مالک الملکی که داند مو به مو سر و علن  ترک کی تاجیک کی زنگی کی رومی کی 

 ها یک قوم مانند سایر اقوامِ ایرانیِ آسیای میانه هستند، نادرست است. بنابراین فرضِ این که تاجیک

ی .م، مردم منطقه۱۹۱۷اشاره کرده که تا انقالب « خراسان است اینجا»محمد جان شکوری در کتاب  

نامیدند و اصطالح اخیر برچسبی بود که قدیم سغد و خوارزم خود را فارس، مسلمان یا به ندرت تاجیک می

« مسلمانی»شد. این مردم زبان خود را هم فارسی یا نشین برخی از مناطق سغد مربوط میبه روستاییان کوه

ای جعلی و تازه است که بنابراین اصطالح تاجیک برای اشاره به یک قومیت یا زبان برساخته 229نامیدند.می

ی زرافشان تبلیغ ها در درهگذرد. این کاربردِ اسم تاجیک ابتدا توسط کمونیستکمتر از صد سال از عمرش می

 ها به مناطق همسایه نشت کرد. پیرو بلشویکگرایانِ شد و از آنجا به تدریج توسط قوم

ی ارتش سرخ بر آسیای میانه همچون برچسبی قومی اعتبار یافت و این کلمه تنها بعد از سیطره

های دیگری مانند ازبک «قومیت»)تاجیک( به قومیتی خاص داللت کرد که در مقابل  Тоҷикی روسی کلمه

ی کلمه شد. چنان کهدر حالی که تا پیش از آن چنین مفهومی از آن برداشت نمیو قرقیز و ترکمن قرار داشت. 
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کرد هم که قرنها در ایران غربی مترادف تاجیک بود، به همین ترتیب به خصوصیتی زبانی اشاره می« فارس»

 گرایان دگردیسی یافت. و نه نژادی یا قومی، و بعدتر مفهومش نزد قوم

های شوروی در آسیای میانه سخنی از قومیت تاجیک در با وجود آن که در زمان تشکیل جمهوری

بندی بر مبنای ی شوروی پدید آمد و تقسیم.م تغییراتی در ساختار اداری روسیه۱۹۲۴نبود، در اکتبر میان 

تمایزهای قومی رسمیت یافت. این جریان، همزمان با تثبیت قدرت استالین در شورای مرکزی حزب 

استقرار یافته در های تازه .م به سراغ آسیای میانه رفت و بلشویک۱۹۲3کمونیست تحقق یافت. استالین در 

ی رهبر کمیساریای خلق تاتار به رهبران ای جعلی درباره.م پرونده۱۹۲3آن منطقه را تصفیه کرد. در ژوئن 

اف نام داشت و بلشویک بلندپایه و پرشوری بود که تا آن هنگام در کشتار حزب ارائه شد. این مرد سلطان قُلی

ان آسیای میانه از هیچ کاری کوتاهی نکرده بود. طبق این طلبمیهنانش و سرکوب روشنفکران و استقاللهم

اش کرده بود، او با کشورهای ایران و ترکیه در ارتباط بود، با ذکی پرونده که پلیس مخفی )گ.پ.او( تهیه

ها را در سر ی دوستی داشت، و قصد خیانت به بلشویکولیدزاده که از رهبران شورش مردم بخارا بود، رابطه

اف بلشویکی جنایتکار بود که درست مانند استالین خود را روس ل این پرونده دروغین بود و قلیپخت. کمی

اف ورزید. اما به هر صورت او را محکوم کردند. قلیاش دشمنی میشمرد و با تمام مظاهر تمدن بومیمی

 230گرفت.ی حزب بود که به دست استالین بازداشت شد و مورد آزار قرار اولین عضو بلندپایه

ی آسیای ی تجزیههای درون حزبیِ بعدی استالین بود، برنامهبه دنبال این تصفیه، که سرآغاز پاکسازی

زبان قومی شد کنی زبان پارسی در آن با سرسختی اجرا شد. تنها جایی که نمیمیانه به مناطقی قومی و ریشه
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دیگری را بدان نسبت داد، کوههای سغد بود که به همین دلیل در قالب جمهوری شوروی خلق تاجیکستان 

(Таджикская Автономная Социалистическая Советская Республика از )

ترکستان های شوروی خلق بخارا، سیاسیِ پیشین )جمهوری-ازبکستان جدا شد. در این هنگام سه واحد اداری

و خوارزم( بر اساس قومیت به پنج واحدِ جمهوری شوروی خلق تاجیک، ازبک، قرقیز، ترکمن و کاراکالپاک 

ها، قرقیزستان و تاجیکستان از همه کوچکتر بودند. قرقیزستان در )قزاق( تقسیم شدند. در میان این جمهوری

اش بعد از نود سال که از تاسیس کل دویست هزار کیلومتر مربع وسعت داشت و جمعیتش در حال حاضر

گذرد، به پنج و نیم میلیون تن رسیده است. تاجیکستان هم از نظر کوچکی و فقر اقتصادی سرزمینی همتای می

تراز با ازبکستان ی یک جمهوری هم.م جمهوری شوروی تاجیکستان به مرتبه ۱۹۲۹قرقیزستان است. در اکتبر 

اسیس شده در این منطقه بود. خجند را هم که تا پیش از آن بخشی از ارتقا یافت و این آخرین جمهوریِ ت

آباد ازبکستان بود، بدان افزودند. دو سال بعد نام شهر دوشنبه را به استالین آباد و نام خجند باستانی را به لنین

 .م بر این شهرها باقی بود. ۱۹۶۱ها تا تغییر دادند و این اسم

تیمور شاه شاهکسی که بیشترین نقش را در تاسیس جمهوری شوروی تاجیکستان ایفا کرد، شیرین

ای .م در خانواده ۱۸۹۹شد. او در ی حزب کمونیست ازبکستان محسوب میبود که از اعضای بلندپایه

آنجا به سال تنگدست و روستایی در شوقنان زاده شد و بعدتر به عنوان کارگر به تاشکند مهاجرت کرد. در 

ای بود که با جنبش .م عضو حزب کمونیست شد و به این ترتیب یکی از آن رهبران بلشویک بومی ۱۹۲۱

 ورزید. ملی فرغانه و خیوه و بخارا دشمنی می

ی مرکزی حزب کمونیست بود و در ها در کمیتهی تاجیکنماینده ۱۹۲۴و  ۱۹۲3او در سالهای 

کند تا بخشهای کوهستانی سرزمین سغد را از ازبکستان جدا کند و آن را  .م موفق شد استالین را راضی۱۹۲۹

تیمور به عنوان رئیس این دولت برگزیده به عنوان یک جمهوری مستقل به رسمیت بشناسد. بعد، خودِ شاه
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تیمور در جذب و ی روسها را در این منطقه اجرا کرد. شاههای سرکوبگرانهشد و زیر نظر استالین سیاست

.م با زنی روس به نام الکساندریا میخائیلوونا  ۱۹3۰ویج فرهنگ روسی اشتیاقی فراوان داشت. شاه تیمور در تر

نامی  تیمور و رستم نامیدند. این دو بعدها باازدواج کرد و صاحب دو پسر شد که آنها را شاه 231کیسِلیووا

 روسی و همچون شهروندانی روس پرورده شدند. 

شاه تیمور از سویی با ابوالقاسم الهوتی دوستی نزدیک داشت و از سوی دیگر کسی بود که خط 

پارسیِ مردم را در دولتِ نوظهور تاجیکستان با زور و خشونت به خط سریلیک روسی تغییر داد. این بخشی 

.م اجرا شد و استفاده از خط پارسی را ممنوع ۱۹۴۰و  ۱۹3۹بود که در  ی روسی کردنِ این منطقهاز برنامه

  232ساخت.

ها برای نابود کردن هویت ایرانی در آسیای میانه دستکاری زبان و خط، سومین سیاست کمونیست

د. کارگزاران بود. این کار همزمان با مرزبندی مجدد این سرزمین در قالب جمهوریهای متفاوت به انجام رسی

بوالقاسم الهوتی و دوستش او  اش را بر عهده داشت،آن، عبارت بودند از شاه تیمور که رهبری سیاسی

ی توجیه فرهنگی آن را بر عهده گرفته بودند. برای فهم دقیقتر آنچه که در جریان صدرالدین عینی که وظیفه

 زدایی فرهنگی رخ داد، باید صدرالدین عینی را دقیقتر شناخت.اجرای این سیاست ایرانی

ای ساکتره در حوالی بخارا زاده شد. طبع .م در روست۱۸۷۸ی عینی، در سال صدرالدین سیدمرادزاده

چربید و نخستین عرض اش سیاست بر فرهنگ مینوشت، اما در ذهنیتشاعری داشت و نثر را شیوا می

ی عمومی همیشه با تبلیغ آرای بلشویکی گره خورده است. همزمان با انقالب اکتبر، او اندامهایش در عرصه

                      
231 Alexandra Mikhailovna Kiselyova 
232 Bennigsen and Broxup, 1983: 156. 
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ستگیر کردند و عالم خان حاکم بخارا دستور داد هفتاد و پنج تازیانه به را در بخارا به خاطر تبلیغ بلشویسم د

پشتش بزنند. پشت صدرالدین عینی در اثر این مجازات زخمی شد و او تا پایان عمر به این ماجرا اشاره 

 کرد. کرد و خویشتن را نوعی شهید راه کمونیسم معرفی میمی

سنگرِ وی ای داشت و در ضمن همالهوتی که با او دوستی بعد از تازیانه خوردن در بخارا، ابوالقاسم

شد، موفق شد او را از بخارا خارج کند و در یک بیمارستان روسی بستری نماید. عینی به هم محسوب می

کشید، با ایشان همراه بود. سرعت بهبود یافت و وقتی ارتش سرخ دو سال بعد خاک بخارا را به توبره می

، وقتی همراه ارتش ۱۹۱۷خورد، گریه نکرد، اما در روز نهم آوریل وقتی تازیانه می خودش گزارش کرده که

 233ی بخارا ایستاده بود، از سر شوق و شادی اشک در چشم داشت.سرخ بر دروازه

ی مردم بخارا و خوقند، شروع کردند به ت مسلحانهروسها بعد از راندن خان بخارا و سرکوب مقاوم

ی کامل زبان پارسی در سپهر انتشار چندین روزنامه برای تبلیغ مرام کمونیستی. جالب آن که با وجود غلبه

ی شعله»شد و آن هم ها، تنها یکی به خط و زبان پارسی منتشر میاجتماعی بخارا، در میان این روزنامه

کرد و صدرالدین عینی دا سید جالل علیزاده و بعدتر حاجی معین سمرقندی منتشرش میبود که ابت« انقالب

 زد. نیز در آن قلم می

گرایان ی ایراناش، در جبههدر برخی از گزارشها چنین آمده که این روزنامه به خاطر پارسی زبان بودن

اما واقعیت آن است که پولِ انتشار این روزنامه را  234کرده است.ترکی مقابله میگرایی پانقرار داشته و با قوم

ی گرایانهپرداخت و نویسندگان و کارگزارانش همگی کمونیست بودند و نه تنها با سیاستهای قوملنین می

                      
 .۸۸-۸۷: ۱3۹۱پور و همدانی، حسینی 233
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کردند. همین ایز میان ترک و تاجیک تقویت هم میها مخالفتی نداشتند، که آن را با دامن زدن به تمبلشویک

.م برای نخستین بار اصطالح تاجیکی را در متون نوشتاری در معنایی قومی به کار گرفتند ۱۹۲۴عده در سال 

 ی اقوام جدا ساختند. ی خاصی از مردم تعمیم دادند و به این ترتیب ایشان را از بقیهو آن را به ادبیات و رده

واخته شد، در نصدرالدین عینی که بعدها با لقبهایی مانند عالمه، بنیانگذار ادب تاجیکی، و دانشمند بزرگ 

هل سال از زمان فعالیت در این روزنامه یک فعال سیاسی به نسبت گمنام هوادار شوروی بود، که بیش از چ

ی ران به طور منظم سیاست تفرقهدبیات و شاعری داشت. او بعد از این دوگذشت، و دستی هم در اعمرش می

یگزین فارس/ قومی استالین را در منطقه تبلیغ کرد، و یکی از مهمترین عواملی بود که برچسب تاجیک را جا

ی با وی عمل ایرانی کرد. شخص دیگری که در این زمینه فعال و موثر بود، البته الهوتی بود که در هماهنگ

 کرد. می

کوشید اسم زبان پارسی را از زبانهای بیندازد و عبارت جعلی های مختلف میبهانهصدرالدین عینی با 

های عربی فراوانی دارد، و واژهزبان تاجیکی را جایگزین آن سازد. او در نوشتاری آورده که زبان پارسی وام

انه به کلی نادرست تر است، و چنین وضعی ندارد. این اظهار نظر از دید زبانشناسدست نخورده« زبان تاجیکی»

اش مقایسه شود تا نادرستی آن نمایان است و کافی است نوشتارهای خود عینی با ادیبان همزمانِ ایرانی

و در آن بارها و بارها از ای نوشت ، مقاله«آواز تاجیک»ای به نام معنادارِ .م در روزنامه۱۹۲۴او در  235شود.

سخن گفت و در ضمن مرزبندی ظریفی قایل شد و مردم سمرقند را از این قومیت متمایز « قوم تاجیک»
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زبان تاجیکی هم »ها، بخشی از ازبکستان دانست که دانست و ایشان را بنا به مصلحت سیاسی شوروی

  236«.دانندمی

ی زبان و قومیت مردمِ آسیای میانه، زده و غیرعلمی دربارهاو همزمان با نوشتن این حرفهای سیاست

کلی دلبخواه زیر و به این ترتیب میراث ادبی پارسی منطقه را به ش« نمونه ادبیات تاجیک»کتابی نوشت به نام 

رمانهایی  ایرانی و پارسی متمایز ساخت. او در همین حین، عنوان تاجیک گنجاند و آن را از سپهر فرهنگ

ت نوشت که در آن نثری شیرین با محتوایی رسوا و ضدمردمی درآمیخته بود و مبارزانی که برای حفظ هویمی

شدند، با جنگیدند و قربانیان بیگناهی که به دست استالین سر به نیست میایرانی خویش با روسها می

گرفتند. تنها نام این رمانها به قدر کافی بیانگر است: شکل تصویر شده و مورد حمله قرار میترین نامنصفانه

« جالدان بخارا»(، غالمان، و مرگ سودخور، که از دید فرزندش Ҷаллодони Бухороجالدان بخارا )

ن نخست به بوده است. حال این نکته بماند که این مت« نخستین نثر نوی تاجیک».م منتشر شد، ۱۹۲۲که در 

ر فعالیتهای .م به زبان پارسی برگردانده شد، که تازه آن هم به خاط۱۹35زبان ازبکی چاپ شد و بعدتر در 

توانست با خط سریلیک چاپ شود و چنین هم شد. یعنی این رانگر عینی، در آن هنگام تنها میموثر و وی

کی و بعد به خط نخستین نمونه از ادبیات داستانی تاجیکی، متنی ایدئولوژیک است که ابتدا به زبان ترکی ازب

نی که ن، در سرزمیسریلیک منتشر شده است! به این ترتیب عینی نیز مانند همتاهای سرخ خویش در ایرا

غذیه کرد و تناصرخسرو و رودکی را در دامن خود پرورده بود زاده شد و از میراث گرانبار پیشینیان خویش 

 ی فرهنگی بست و بر این مبنا خود را بنیانگذار و آغازگرِ نظمی نو قلمداد کرد. بعد کمر به ویرانی این گنجینه
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ی نابودی خط پارسی و ای پایان یافت که طی آن برنامهقطعنامه ی کمونیستها در باکو با.م، کنگره۱۹۲۶در 

ی زبانهای قومی تمدن ایرانی به شد. این تصمیم ابتدا دربارهکنی سواد و نویسایی به این خط اعالم میریشه

کرد  ی نوشتاری کمتری از زبان پارسی داشتند. یعنی ابتدا در آذربایجان، و بین مردمکار گرفته شد که اندوخته

ای بر مبنای الفبای التین به جای آن و ترک زبان، خواندن و نوشتن به خط پارسی ممنوع شد و خط نوساخته

.م خواندن و نوشتن به خط پارسی در ازبکستان ممنوع شد، و این سرزمینی بود که ۱۹۲۹نشانده شد. در سال 

شد. رهنگ و ادب پارسی محسوب میداد و کانون فشهرهای باستانی سمرقند و بخارا را در خود جای می

زبان به جرمِ موهومِ جاسوسی برای کشور ایران به انبوهی از معلمان، روشنفکران، نویسندگان و ادیبان پارسی

های کار اجباری فرستاده شدند و مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. حتا در اختیار داشتن کتابی به خط اردوگاه

، و به این ترتیب در مدتی کوتاه، کل میراث معنوی نوشته شده به خط پارسی شدپارسی خطرناک دانسته می

 که در دست مردم بود توسط مردمی که از ترس پلیس مخفی شوروی به جان آمده بودند، نابود شد. 

طرفی در تغییر خط از پارسی به التین، کاری کامال نابخردانه و نامعقول بود و هر ناظر عاقل و بی

شان است. قضیه به قصد از انجام این کار نادان نگه داشتنِ مردم و بریدن شاهرگ هویت فرهنگی یافت کهمی

رهبر »ی .م در روزنامه۱۹۲۸قدری نمایان بود که سیاستمداری ازبک به نام سنجر، پیش از تثبیت این قانون در 

کنان ایران و افغانستان منتهی نوشت که اجرای چنین سیاستی به بیگانه شدنِ مردم آسیای میانه از سا« دانش

شود و به خاطر ناممکن بودنِ برگرداندنِ تمام کتابهای پارسی به الفبای التین، دانش بومی مردم را از میان می

زبانان کنی خط پارسی در آسیای میانه به گسست پارسیبینی کرده بود که ریشهبرد. سنجر به درستی پیشمی

ها شود پشتونزند و باعث میین کشور دامن میگرایی در اشود، به قومنه منتهی میافغانستان از مردم آسیای میا

اش زبان قومی خود را به جای پارسی به مردم این کشور تحمیل کنند. حقیقت آن است که خطری که او درباره

ندن میان اقوام و ی تغییر خط اجباری بود، و روسها برای تفرقه افکداد، اصوال هدفِ اصلیِ برنامههشدار می
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شان بر فرهنگ و تاریخی مشترک بود که چنین تدبیری را به کار بسته بودند. در این جلوگیری از تکیه کردن

ای در همان روزنامه هنگام صدرالدین عینی آشکارا از سیاست روسها هواداری کرد و در پاسخ به او مقاله

افغانستان و ایران هم باید تغییر کند و بعد اشاره  نوشت، تغییر خط را ضرورتی دانست و گفت که خط مردم

-۱۸۷۷ای او به قدری ناتندرست بود که میرزا عبدالقادر منظم )مقاله«. اول خویش، دوم درویش»کرد که 

ای .م( که یکی از بنیانگذاران نهضت جدیده و آموزش نوین در آسیای میانه بود، در همان روزنامه مقاله۱۹۴3

زبانان برادر و خویشاوندند و در میانشان خویش و ی پارسیتاخت و تاکید کرد که همه چاپ کرد و به او

 237درویش وجود ندارد.

کرد، ابوالقاسم الهوتی بود. شخصیت دیگری که در همین هنگام به شدت از تغییر خط هواداری می

در نهایت حرف این دو که در واقع مجریان سیاست استعماری استالین بودند، تحقق یافت و بگیر و ببند و 

ی شد و طبقه بار انجامهای خطی و کتابهای قدیمی پارسی طی چند سال به شکلی فاجعهنابودی نسخه

.م این چرخه ۱۹۴۰فرهیخته و حامالن خط پارسی مورد تعقیب قرار گرفتند و بیشترشان جان باختند. در سال 

باز تکرار شد و این بار خط التین قبلی که با ضرب و زور حکومت پلیسی شوروی هم جا نیفتاده بود، به 

ی فرهنگی سغد و ارثان سنت ادبی و گنجینهخط سریلیک تغییر یافت. به این ترتیب مردمی که نوادگان و و

خوارزم باستان بودند، در دو نوبت و در دو نسل پیاپی سوادزدایی شدند. متنهایی که با خط تازه نوشته و 

مایه و اندک بود و به اشعار و داستانهای دست نشاندگانی مانند عینی و الهوتی منحصر شد بسیار کممنتشر می

های اندک هم برای رفت. حتا این نوشتهاش از متون تبلیغاتی مارکسیستی فراتر نمیبود، و محتوای دانایی
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مردمی که ناگزیر شده بودند در یک نسل خط التین بیاموزند و در نسل بعد آن را فراموش کنند و به خط 

م در نمود. به این ترتیب سیاست فرهنگی استالین که با خشونت تماسریلیک بنویسند، دور از دسترس می

را در این منطقه پدید آورد و مردمِ منطقه را که در  داریآسیای میانه اجرا شد، بیسوادی فراگیر و نادانی ریشه

میان جوامع سنتی از باالترین نسبت نویسایی و فرهیختگی برخوردار بودند، به روستاییانی نانویسا فرو کاست. 

مایگی و یک قرن در این سرزمین نمایان است و کم پیامدهای این سیاست حتا امروز هم بعد از گذر حدود

تباهی چشمگیر فرهنگ و ادب را در این سرزمینها نهادینه ساخته است. طنزآمیز آن که استدالل الهوتی و 

شود، و خواندن و تر میی مردم راحتعینی برای تغییر خط آن بود که به این ترتیب سوادآموزی برای همه

تر خواهد بود. به عبارت دیگر، بهانه و دستاویز این افراد برای نابود کردن ایشان سادهفهم متون مارکسیستی بر

 شان، خودِ سوادآموزی بود!نویسایی و سواد پارسی در سرزمینهای زیر سلطه

این روزها مرسوم است که کسانی مانند الهوتی و عینی ستوده شوند و ادیبانی درخشان و پرآوازه 

اند شکی نیست. چنان که الهوتی در این نکته که این افراد باالخره خدماتی هم انجام دادهقلمداد شوند. البته 

به هر صورت دیوانی از اشعار پرورده و صدرالدین عینی نیز انبوهی از نوشتارها را از خود به یادگار گذاشته 

پارسی از خود به جا  است، و به خصوص به خاطر تعیین جایگاه مزار رودکی ردپایی نیک در تاریخ ادبیات

گذاشته است. اما حقیقت آن است که اگر بخواهیم منصفانه و نقادانه به حاصل جمع دستاوردها و تاثیرهای 

که دکتر « بلعمی زمان»شان نخواهیم یافت و تعبیرهایی مثل ی چندانی برای ستودناین افراد بنگریم، بهانه

 آمیز خواهد نمود. اغراق 238شفیعی کدکنی به صدرالدین عینی اهدا کرده،
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رود. ی تبلیغات حزبی فراتر نمیمایه و سبک است و از دایرهآثار این دو تن چه در نظم و چه نثر، میان

، یا بر مبنای درد و رنج و جنایتهای کنیم ی ایشان داوریاگر بخواهیم از دید منافع ملی مردم آسیای میانه درباره

ای از ایشان به دست دهیم، خود را در موضعی سختگیر و حزب کمونیست در این منطقه ارزیابی اخالقی

یابیم که برای حفظ موقعیت سیاسی نه چندان صریح خواهیم یافت و ایشان را آشکارا زیانکار و خائن می

های بسیاری را از معنا تهی ساختند و یا نی آفریدند و زندگیدلچسب و ارجمندشان، پوچی و ویرانی فراوا

 مستقیما به بادشان دادند.

در نهایت، بیشتر این دست نشاندگان وفادار استالین مزد کردار خود را دریافت کردند. به جز الهوتی 

بردند، تقریبا  چون و چرا را آموخته بودند و جان به سالمت درو عینی که فنِ سرسپردگی مطلق و اطاعت بی

ی همکاران و کارگزاران دیگر استالین در این منطقه در موجهای پیاپی دسیسه و تصفیه از میان رفتند. در همه

شد، داشت تثبیت می ی پنج جمهوری نوساختهافکنانه.م، وقتی مرزهای نامعقول و آشکارا تفرقه۱۹۲۸سال 

ای به استالین نوشتند و نسبت به این مرزبندی اعتراض نوزده تن از رهبران حزب کمونیست تاجیکستان نامه

کردند و به خصوص منحصر بودن قلمرو تاجیکستان به کوهستانهایی خالی از سکنه و غیاب شهرهای بزرگ 

در این قلمرو را گوشزد کردند. بر خالف تالش برخی از دوستداران صدرالدین عینی، )مثال شیرغازیف در 

ین نوزده تن جا بزنند، او و الهوتی این نامه را کوشند او را در میان اکه می«( ستمتاجیکان در قرن بی»کتاب 

امضا نکردند. نامدارترین امضا کنندگان این نامه عبارت بودند از شیرین شاه تیمور، چنار اماموف، عبدالرحیم 

  239اُف.الدینوف، و نصراهلل مخثومبایف، عبدالقادر محیحاجی
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.م به جرم داشتن گرایشهای ۱۹3۷در میان ایشان، نامدارتر از همه شیرین شاه تیمور بود که در سال 

ی ایرانی دستگیر شد و بعد از آن که مدتی را در زندانهای مخوف استالین گذراند، در پاییز همان ملی گرایانه

را به سیبری تبعید کردند و تا پایان عمرش مانع شدند تا با فرزندانش دیداری داشته  سال اعدام شد. زنش

شان و شان در روسیه پرورده شده بودند، به خاطر اسمهای ایرانیباشد. پسرانش، که نزد پدربزرگ مادری

ی بود تا آن که پیوندش با وی از ورود به دانشگاه و دستیابی به شغلهای آبرومند منع شدند و این قضیه باق

تغییر دادند و بعد از آن کمی از این تنگناها  240کسانی پیدا شدند و نام خانوادگی رستم را به آرتوروویچ آیوتین

 کاسته شد.

.م دستگیر و ۱۹3۰ی طی دهه ی آنها دری امضا کنندگان هم چنین سرنوشتی پیدا کردند. همهبقیه

های کار اجباری یا زندانها به قتل رسیدند. عالوه بر ایشان، سایر رهبران کمونیست شکنجه شدند، و در اردوگاه

وطنان خود را از استقالل و هویت فرهنگی محروم کرده بودند نیز به همین شکل پاداش سغد و خوارزم که هم

ها جان باختند، یوف در گوالگحاجی معین سمرقندی، و عبیداهلل خواجه یافتند. منور قاری، حمزه، چولبان،

  241.م اعدام شدند.۱۹3۸و  ۱۹3۷یوف و فطرت عبدالرئوف در سال اهلل خواجهو فیض

را به رسمیت بشمرند، اما تمام تالش  ها هرچند ناگزیر شدند جایی با زبان رسمی پارسیبلشویک

ی فرهنگی این منطقه به کار گرفتند. چند ده هزار تن به زور از جاهای دیگر به خود را برای مهار توسعه

ها بر روسها گشوده دوشنبه کوچانده شدند تا کشت کتان در این منطقه را بر عهده بگیرند و همزمان دروازه

.م جمعیت روسهای ساکن در این منطقه یک درصد کل جمعیت ۱۹۲۰نند. در شد تا در این منطقه اقامت گزی
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افزایش یافته بود. در جریان جنگ جهانی دوم صد و بیست هزار تن در  ٪۱3.م به ۱۹5۹بود، و این عدد تا 

لی بود که این سرزمین کوهستانی و دور افتاده به کلی از آتش جنگ تاجیکستان کشته شدند، و این در حا

مصون بود. ناگفته نماند که در جریان جنگ جهانی دوم، استالین از مردم آسیای میانه به عنوان گوشتِ دمِ 

نفر تنها از ازبکستان به میدان  ۱۴33۲3۰کرد. طبق آمار رسمی دولت شوروی، در این دوران توپ استفاده می

این تلفات سنگین )چهار صد هزار نفر از  242نفرشان کشته شدند. 3۹5۶۷5نگ با آلمانها گسیل شدند که ج

یک میلیون و چهارصد هزار نفر(، که کمابیش با یک سوم نیروی گسیل شده برابر است، با توجه به پیروزی 

در جنگ با آلمان غیرعادی است. این نکته بماند که خودِ نسبتِ یک و نیم میلیون نفر سربازگیری از  شوروی

ی نبرد دور بوده و نماید. به خصوص که ازبکستان کامال از صحنهجمعیتی پانزده میلیون نفره نیز نامنتظره می

خواهان شورشی این سرزمین دیاند، و حتا کمکهایی به آزاآلمانها هیچ خطری برای این مردم نداشته

اند، و شاید به این ی این سربازان به زور به میدان نبرد گسیل شدهاند. به احتمال زیاد بخش عمدهرساندهمی

ها را روایت دلیل است که گزارشهایی داریم که پیوستن سربازان ازبک به سپاهیان آلمانی و جنگ با شوروی

 کند. می

ی بازمانده از فرهنگ ایرانی دهد که روسها هستهاز دولت شوروی نشان میمرور آمارهای بازمانده 

ی انداز خانوارهای تاجیک در دههداشتند. به شکلی که پسمانده نگه میدر آسیای میانه را به عمد عقب

.م، درصد خانوارهای ۱۹۹۰به همین ترتیب، در  243.م در میان تمام اقوام مقیم شوروی کمترین بود.۱۹۸۰

 244شد.گرفتند، کمترین مقدار محسوب میتاجیکی که در دو دهک باالیی درآمدِ جمعیت شوروی قرار می
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زار نفر( هم در میان تاجیکان کمتر از سایر اقوام بود و این به معنای التحصیالن دانشگاه )در هر هدرصد فارغ

گذاری آموزشی و سرمایه ها و مراکز آموزشی در این منطقه بود و پایین بودن سهمیهکم بودن شمار دانشگاه

در میان جمهوریهای شوروی فقیرترین قلمرو بود و بعد از فروپاشی شوروی  این سرزمین 245در تاجیکستان.

 هم تا به امروز تهیدست باقی مانده است.

ها ی کمونیستستم روسها بر تاجیکستان به قدری بود که مردم این سرزمین در سراسر دوران سلطه

ای کوهستانی پامیر که بیشترین از پایینترین سطح زندگی برخوردار بودند. در خودِ تاجیکستان هم بخشه

کرد. داد، بیشترین فشار را تحمل میمقاومت را در مقابل روند روسی شدن زبان و دگردیسی فرهنگی نشان می

گذاری شد. سرمایهای محروم و فقیر محسوب میبه شکلی که بدخشان حتا در خودِ تاجیکستان هم منطقه

اسر تاجیکستان بسیار اندک بود و در بیشتر نقاط به کلی غایب دولتی برای خدمات بهداشتی و درمانی در سر

  246بود.

های قومیتی ابداع شده در آسیای میانه بدترین وضعیت را هرچند تاجیکستان در میان جمهوری

.م استالین دستور داد تا کل اقوام ۱۹3۰ی داشت، اما اوضاع در سایر جاها هم چندان بهتر نبود. در سالهای دهه

د شوند. در همین سالها، بومی کریمه و قققاز شمالی از سرزمین خود رانده و به جاهای دور افتاده تبعی

ریزی شده میلیونها تن از ساکنان شهرهای آسیای میانه را کشتار کرد و به این ترتیب جمعیت های برنامهقحطی

شدند، از میان رفتند. در سالهای اخیر شان پارسی بود و حامل فرهنگ ایرانی محسوب میشهرنشینی که زبان

ین سالها به دست حزب طراحی و اجرا شد و بخش بزرگی از  بزرگ اوکراین که در هم ِی قحطیدرباره
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های فراوانی منتشر شده است. اما رخداد مشابهی که در آسیای جمعیت این کشور را از میان برد، کتابها و مقاله

میانه و قفقاز انجام پذیرفت و تلفاتی به همین میزان وحشتناک را به بار آورد، معموال نادیده انگاشته شده 

 . است

ای بوده، شرحی تکان دهنده از گزارش یوواسیلیف که در همین سالها در تاشکند کارمند اداره

ی مردم سغد و خوارزم است، که با سالح گرسنگی و بیماری انجام پذیرفته رحمانهکشی منظم و بینسل

ی محصوالت کشاورزی و ایجاد قحطی مصنوعی و ممانعت از حرکت ه حزب با مصادرهدستگا 247است.

جمعیتهای گرسنه به مناطق دیگر، میلیونها نفر را از میان برد و حرکتهای اعتراضی را هم با تبعید دسته جمعی 

ی حصبه از میان داد. این تبعیدیان نیز گروه گروه به خاطر اپیدمبه بیابانهای فاقد امکانات زیست پاسخ می

 رفتند.می

آوتورخانوف آماری از جمعیت مسلمانان ساکن در اتحاد جماهیر شوروی به دست داده که به قدر 

ی ایرانی تعلق شان به سرزمینهای اشغال شده.م جمعیت این مردم که تقریبا همه۱۸۸۰کافی گویاست. در 

.م به ۱۹۲3.م به بیست میلیون و در ۱۹۱۰طبیعی در داشتند، یازده میلیون نفر بود. این عده با رشدی به نسبت 

.م جمعیت ۱۹5۹سی میلیون رسیده بود. در همین حدود بود که بلشویکها بر این سرزمینها چیره شدند. در 

سال پیش هم  35شان نسبت به میلیون نفر بود. یعنی شش میلیون نفر از جمعیت ۲۴مسلمانان شوروی تنها 

رفت پنجاه سال .م به پنجاه میلیون نفر رسید، و این عددی بود که انتظار می۱۹۸۸این شمار در  248کمتر بود!

توان پیش تحقق یافته باشد. شمار دقیق قربانیان استالین از میان مردم سرزمینهای ایرانی را به درستی نمی
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 .۱5۸: ۱3۷۱آوتورخانوف،  248
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یافت، شمار مسلمانان شود که اگر رشد طبیعی جمعیت ادامه میهمین آمار روشن می تخمین زد، اما از

از مرز صد میلیون تن گذشته باشد. به این ترتیب شمار تقریبی قربانیان  ۱۹5۹بایست در حدود شوروی می

 شود.  استالین در سی و پنج سال، به حدود هفتاد میلیون تن بالغ می

ی شوروی در آسیای میانه به جا گذاشت، تاثیر ی که حاکمیت روسیهاگذشته از فجایع انسانی

ها بر اقلیم و بومِ آسیای میانه نیز مهیب و وحشتناک بوده است. دولت شوروی به این منطقه حاکمیت بلشویک

نگریست. نظام کشاورزی سنتی منطقه خودکفایی اقتصادی چشمگیری برای همچون مرکز کشت کتان می

شناختی را نیز با منطقه آورد و بر کشت غله و میوه تکیه داشت که بیشترین سازگاری بومان میمردمش به ارمغ

ها این اقتصاد کشاورزانه را نابود کردند و به جای آن کشت تک محصولی کتان را رواج دادند. دارد. بلشویک

و خاک با کودهای  ی این سیاست، تخریب زمینهای کشاورزی، فرسودگی خاک، و آلودگی شدید آبنتیجه

هایی که فاقد صافیِ دودکش هستند، باعث ی زمینها و احداث کارخانهشیمیایی بود. سمپاشی مداوم و گسترده

 شده که هوای این منطقه همچنان آلوده و خطرناک باقی بماند.  

ند، به های مربوط بدان، بدون این که خنثا شوهای شیمیایی مربوط به کشت کتان یا کارخانهآالینده

شوند. به همین دلیل تقریبا تمام مخازن آب زیرزمینی ازبکستانِ امروزین آلوده است و نیمی طبیعت ریخته می

ها در این منطقه کنند. تاثیر بحرانی که بلشویکاستفاده می« به شدت آلوده»از جمعیت این کشور از منابع آبِ 

.م، چهار سال بعد از استقالل این سرزمین از شوروی،  ۱۹۹5آفریدند همچنان باقی است. به شکلی که در سال 

ی این کشور به ساز و کاری برای کنترل آلودگی مجهز ی هشت هزار کارخانهکارخانه از مجموعه ۲3۰تنها 

 بودند. 

ی آبرسانی نیز در این منطقه فاجعه آفرید. روسها دولت شوروی همچنین با سوءمدیریت در زمینه

ی خوارزم را از این شاهرگ حیاتی ریا را برای آبیاری مزارع کتان تغییر دادند و دریاچهمسیر آمودریا و سیرد
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محروم ساختند. روسها بعد از چیرگی بر خوارزم و سغد، شروع کردند به تغییر دادن نامهایی که بارِ تاریخی 

وارزم را تشکیل ی مرکزی تمدن خی وَخش یا خوارزم را که هستهساز داشت. از این رو دریاچهو هویت

 249«.جزیره»ی زمین بود را به آرال تغییر نام دادند که به ترکی یعنی ی بزرگ کرهداد و چهارمین دریاچهمی

شناختی بود که هزار کیلومتر مربع وسعت داشت و مرکزی بوم ۶۸این جزیره تا پیش از حاکمیت شوروی 

کرد. بخشی بزرگ از جمعیت داد و اقتصاد منطقه را ساماندهی میتنوع زیستی بزرگی را در خود جای می

ساکن گرداگرد این دریاچه ماهیگیر بودند و این دریاچه برای زمینهای کشاورزی بارور خوارزم همچون منبع 

 کرد. ی آبی بزرگ عمل میذخیره

ی سرزمین کهن خوارزم را با اسم نطقه به قدرت رسیدند، بخش عمدهها در این موقتی بلشویک

گذاری کردند. آنگاه این منطقه را به کشتزار بزرگی برای تولید صنعتی کتان تبدیل کردند و ازبکستان از نو نام

نتیجه  برای این مقصود مسیر آمودریا و سیردریا را برگرداند و زمینهای کشاورزی را با آن آبیاری کردند. در

ی خوارزم که از ورودی آبش محروم شده بود، شروع کرد به کوچک شدن. به شکلی که در حال دریاچه

 هایاش باقی مانده است. خشک شدن این دریاچه یکی از بدترین فاجعهمساحت اولیه ٪۱۰حاضر تنها کمتر از 

خشک شدن این دریاچه به نابودی ماهیگیری شکوفای این  250ی زمین دانسته شده است.زیست محیطی کره

 ی مردم از اطراف آن را به دنبال داشت. منطقه منتهی شد، و فقر و کوچ گسترده

ی بزرگ آبرسانی به دشت قراقوم آغاز شد و طی آن آبهای سیردریا و آمودریا ، پروژه۱۹۴۰ی در دهه

ها بسیار بد و ناکارآمد انجام شده بود. طوری که از هایی به این منطقه منقل شد. ساخت این کانالبا کانال

                      
249 Old Turkic Dictionary, 1969: 50. 
250 Daily Telegraph, 2010. 
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وی آن را شاهکار مهندسی جهان شد و در تبلیغات دولت شورنامیده می« کانال قراقوم»بزرگترین مجرا که 

این  اند. احداثبندی شدهاین کانالها آب ٪۲۱رفت! حتا امروز هم تنها آب به هدر می ٪ ۷5-3۰خواندند، می

دو رودِ یاد شده به دشتها منتقل شود و در آنجا بدون این که کارکرد  ی آبکانالها باعث شد تا بخش عمده

.م هر ساله بیست تا شصت کیلومتر مکعب آب به این ترتیب از ۱۹۶۰کشاورزی داشته باشد، تلف شود. در 

ام تاثیر خود را نمایان کرد و سطح شد. این سیاست نابخردانه در این هنگی خوارزم خارج میمدار دریاچه

ی متر فروکش کرد. این فاجعه در دهه.م هر سال بیست سانتی۱۹۷۰تا  ۱۹۶۰ی آب این دریاچه در فاصله

متر بر سال بالغ شد. این میزان در سانتی ۶۰-5۰هفتاد میالدی تشدید شد و سرعت فرو نشستن دریاچه به 

رسید. در طی این مدت مقدار آب گرفته شده از دریاچه هم دو  متر بر سالسانتی ۹۰-۸۰ی هشتاد به دهه

ی آرال در برابر شد و تولید کتان در دشتهای اطراف هم به همین ترتیب دو برابر گشت. نابودی دریاچه

شرایطی انجام پذیرفت که پیامد سیاستِ آبرسانی به دشت قراقوم برای همه نمایان بود و دانشمندان شوروی 

در شوروی طوری وانمود شد که خشکی  251فته بودند که با این کار دریاچه از میان خواهد رفت..م گ۱۹۶۴در 

های دولتی رخ نموده ناپذیر بوده که فارغ از برنامهبوده و امری اجتناب« خطای طبیعت»این دریاچه یک 

 252است.

  

                      
251 Wines, 2002.  
252 Bissell, 2002: 41–56. 
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ی کمونیستها بر آسیای میانه، مردم به دلیل این ستم و خفقان وحشتناک بود که حتا در زمان سیطره 

کردند. پناهگاه اصلی مردم در این هنگام ای در برابر نفوذ فرهنگ روسی مقاومت میاین منطقه با هر شیوه
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ی حامل فرهنگ، به طبقه ها و کشتاردین اسالم بود، که در غیاب نهادهای کهن و نابود شدن کتابخانه

معنا فرو کاسته شده بود، اما در همان وضعیت هم مانند سالحی برای های بیای از مناسک و خرافهمجموعه

ی ایران بخشهای تسخیر شدهبا این وجود همبستگی فرهنگی  253کرد.مقاومت در برابر استبداد روسها عمل می

ی شترنج رفت. به شکلی که مثال وقتی مسابقهزمین همچنان تا حدودی باقی بود و از مرزهای دینی فراتر می

مشهوری برگزار شد و میان دو قهرمان شوروی برای کسب مقام قهرمانی جهان رقابت بود، روسها از گارپوف 

ها، ها، تاجیکها، قرقیزها، ازبکها، آذریها، گرجف ارمنی، ارمنیکردند و هواداران گاسپاروروسی هواداری می

ی تمدن ایرانی تعلق دارند. بعد از چیرگی ترکمنها و قزاقها بودند و اینها دقیقا همان اقوامی هستند که به حوزه

تحقیر  شد و روسها را به شکلی علنیگاسپاروف بر رقیب روس خود هم واکنشی در میان این مردم دیده می

 254بالیدند.کردند و به پیروزی قهرمان خویش میمی

دار بودن فرهنگ ایرانی در ی محبوبیت حزب کمونیست در میان مردم سغد و خوارزم و ریشهدرجه

یان شدنِ سستی و ضعف در دولت شوروی، د از نماتوان دریافت که بالفاصله بعاین منطقه را از اینجا می

مور قرار تاجیکستان و ازبکستان از این امپراتوری جدا شدند و رهبران حزب کمونیست که هنوز در صدر ا

گرایانه سر دهند تا بتوانند قدرت خود را داشتند، ناچار شدند نام حزب خود را تغییر دهند و شعارهایی ملی

گذاری کنند و در .م دستور داد تا این سال را به نام تیمور گورکانی نام۱۹۹۶ف در حفظ کنند. اسالم کریمو

 ی لنین را پایین آوردند و به جایش تندیس فردوسی توسی را نصب کردند. دوشنبه مجسمه

                      
 .۲5۲: ۱3۸۸اهلل زاده، فتح 253
 .۲53: ۱3۸۸اهلل زاده، فتح 254
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با این وجود انهدام نهادهای مدنی و نابودی فرهنگ ایرانی در سرزمینهای سغد و خوارزم باعث شد تا حتا 

ی بازمانده از آن همچنان در سراسر این قلمرو ی شوروی، نظامهای سیاسی خودکامهز فروپاشی سیطرهبعد ا

 ادامه یابد. 

ی شود. مجلسِ تازهی مستقیم همان نظم شوروی محسوب میساختار سیاسی امروزین ازبکستان ادامه

ونیستِ قدیمی تاسیس شد و در .م همزمان با اعالم استقالل این کشور توسط رهبران کم۱۹۹۴این کشور در 

ای بود که شورای شانزدهم حزب کمونیست به تایید رسید. اسالم کریموف خود همان فرماندار دست نشانده

.م به ریاست حزب کمونیست ازبکستان رسید ۱۹۸۹راند. او در ها بر این سرزمین فرمان میدر دوران شوروی

رمایشی برگزار کرد و به این ترتیب دوران زمامداری خود را هایی فپرسی.م همه۲۰۰۲و  ۱۹۹5و در سالهای 

شد. نهادهای دموکراتیک تا به .م این کشور همچنان توسط نظامی تک حزبی اداره می۲۰۰۴افزایش داد و تا 

ترکیستی بر این قلمرو حاکم است که به امروز در این کشور شکل نگرفته و دولتی خودکامه با سیاست پان

آمیز مردم اندیجان را با .م تظاهرات مسالمت۲۰۰5پردازد. همین دولت در نقض حقوق بشر میطور منظم به 

کشتاری وحشتناک پاسخ گفت که طی آن چند صد تن در یک روز به قتل رسیدند. اسالم کریموف همان 

برای  زاده( را که خبرنگاری سرشناس است،ی آزادیخواه و افشاگرش )جمشید کریمکسی است که برادرزاده

سه سال به زور در تیمارستانی بستری کرد. سالمت روانی او در این مدت به خاطر داروهایی که دریافت 

ی عمویش بنویسد. همچنان قصد داشت کتابی درباره ۲۰۱۲کرده بود، به شدت مختل شد، اما بعد از آزادی در 

 ه ناپدید شد. ولی مدت کوتاهی بعد از این که از چنین تصمیمی سخن گفت، برای همیش

دولت ازبکستان همچنان سیاستِ کشت دولتی کتان را به همان سبک  وسیاق اشتراکی دوران شوروی 

ی خوارزم دامن زده است. این سیاست در برابر روش دولت ادامه داده و به این ترتیب به خشک شدن دریاچه
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اش از رسانی به بخشهای همسایهگیرد که کشتزارهای کتان را خصوصی کرد و مسیر آبقزاقستان قرار می

 دریاچه را گشود و به این ترتیب موفق شد بخش کوچکی از شمال این دریاچه را احیا کند. 

سرکوب جمعیت تاجیک در این سرزمین بسیار شدید است و پارسی زبانان از آموختن زبان 

دهد دولت هم هست که نشان میاند. گزارشهایی شان یا نوشتن و انتشار آثاری به این زبان منع شدهمادری

.م ۱۹3۰ی ها از دههکمونیست 255ازبکستان آثار فرهنگی و کتابهای پارسی را سوزانده و از میان برده است.

ود سی سال به طول انجامید و تنها ای را برای گردآوری و سوزاندن کتابهای پارسی اجرا کردند که حدبرنامه

ی فرهنگی این مردم و نابودی نسل .م بود که بعد از نابود کردن کل ذخیره۱۹5۸تا  ۱۹5۶ی سالهای در فاصله

 256خوانِ قدیمی، متوقف شد.دان و پارسیپارسی

گیرند، اما در گزارشهای های این کشور تا یک سوم جمعیت را در بر میها، تاجیکبنا بر برخی تخمین

شود. تمام شهرهای بزرگ این منطقه تا پیش از ورود برآورد می ٪۱5-5رسمی شمارشان همواره بین 

ی فرغانه و نمنگان اند و هنوز هم در شهرهای بخارا، سمرقند، خوقند و درهبودهها کامال پارسی زبان بلشویک

گذشته تنها توانسته  ها در یک قرنترکها پانی بلشویکزبان اصلی مردم پارسی است. سیاست ایران ستیزانه

 کن کند.زبان پارسی را از تاشکند و چند شهر کوچک ریشه

.م عسکر آقایف ۱۹۹3های بازمانده از شوروی هم وضع به همین شکل است. در در سایر جمهوری

که تا آن هنگام رهبر حزب کمونیست قرقیزستان بود، استقالل این جمهوری از شوروی را اعالم کرد و خود 

بود که از  های معتقدیی آن برکشیده شد. نورسلطان نظربایف یکی از کمونیستبه مقام رهبر خودکامه

                      
255 MAR (Minorities at Risk) report, December 31, 2006. 

 .۶۰۱-5۹۷: ۱، ج.۱3۸3سلمانیان قبادی،  256
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کرد. اما بعد از شکست خوردن کودتا، در کودتای ارتش سرخ برای مهار اصالحات گورباچف هواداری می

.م استقالل قزاقستان از شوروی را اعالم کرد و خود به عنوان رئیس جمهور زمام امور را در ۱۹۹۱دسامبر  ۱۶

بر عهده گرفت. او همان نظام تک حزبی ی کل ارتش را نیز دست گرفت و همزمان نقش صدراعظم و فرمانده

داری حرکت کرد. حزبهای کمونیستی را حفظ کرد، اما هوشیارانه به سمت گشودن بازار و اقتصاد سرمایه

کنند، عبارتند از حزبی که نظربایف رهبر آن است، حزب کشاورزان اصلی که در انتخابات این کشور شرکت می

اش را دختر نظربایف بر عهده دارد! کل که رهبری« آثار»و حزب  و صنعتگران که هوادار نظربایف است،

 .م تنها یک کرسی در مجلس به دست آوردند.۲۰۰۴احزاب مخالف او در انتخابات مجلس سال 

.م استقالل خود را ۱۹۹۱.م رهبر حزب کمونیست ترکمنستان بود، در ۱۹۸5صفرعلی نیازوف که از 

حزبی و خودکامه تاسیس کرد و خودش به عنوان رئیس جمهور ی تکاز روسها اعالم کرد و بالفاصله دولت

ترکیستی و دامن زدن به بنیادگرایی اسالمی موفق شد العمر آن منصوب شد. او با سر دادن شعارهای پانمادام

کمکهای مالی کالنی از ترکیه و عربستان دریافت کند و این ثروت را صرف بازسازی زیربنای شهری 

. او در ضمن به سبک استالین نوعی کیش پرستش شخصیت را برای خود بنیاد نهاد که بقایایش ترکمنستان کرد

ی هنوز هم در این کشور به قوت خود باقی است. نیازوف بعد از آن بارها اعضای حزب خود را به شیوه

تعطیل کرد، و تمام  آبادهای عمومی و بیمارستانها را در خارج از اشکاستادش استالین پاکسازی کرد، کتابخانه

نهادهای سیاسی و مدنی را منحل ساخت. در این مدت درآمد دولت ترکمنستان از صادرات گاز حاصل 

.م درگذشت و ۲۰۰۶آمد. این دولت چهارمین مخزن بزرگ گاز در جهان را در اختیار دارد. نیازوف در می

ن را پر کرد و به صورت دیکتاتور محمدف آخأل قدرتی را پشت سر خود باقی گذاشت که قربانعلی بردی

 ی این قلمرو درآمد. تازه
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خیزد که تا پیش از ظهور ای برخاست و بر میهای قومیترین پیامدها، به خصوص از درگیریمهلک

 ۱۹۹۱ها بوده است. در ی دستگاه سیاسی بلشویکی میانه وجود نداشتند و برساختهدولت شوروی در آسیانه

شی نظم شوروی، تاجیکستان اعالم استقالل کرد و نخستین کشوری که دولت تازه را به .م همزمان با فروپا

رسمیت شناخت و سفارتخانه در دوشنبه تاسیس کرد، ایران بود. بالفاصله بعد از آن جنگ داخلی مهیبی در 

ان بر جا خانم.م طول کشید و بیش از صد هزار کشته و یک و نیم میلیون بی ۱۹۹۴این کشور درگرفت که تا 

 ی این کشور بسیار زیاد است.گذاشت که نسبت به جمعیت هفت میلیون نفره
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 بخش دوم: زندگی الهوتی

 

هجری قمری( در کرمانشاه به دنیا آمد. پدرش سواد  ۱3۰5خورشیدی ) ۱۲۶۴ابوالقاسم الهوتی در 

چندانی نداشت، ولی اهل شعر و ادب بود و به تدریج در این زمینه پیشرفت کرد و شعرهای مذهبی خوبی 

کردند. به خاطر کتاب میسرود. او میرزا احمد الهامی نام داشت، اما معموال با نام حکیم الهامی به او اشاره 

 شد. سروده بود، گاه فردوسی حسینی نیز نامیده می« باغ فردوس»شعری که به نام 

پدر الهوتی در دهِ فرحناک سرکان زاده شده بود و نام پدرش آقارستم، از نوادگان مال عبداهلل اصفهانی 

بر دوش الهامی افتاد و بعد از فوت مادر و بیماریِ خودش به  بود. بعد از فوت آقارستم سرپرستی خانواده

از او دستگیری کرد و کار و کمکی برایش بختی دچار آمد. تا آن که یکی از بلندپایگان دیوانی تنگدستی و تیره

باغ »فراهم آورد. وقتی او از فقر و فاقه نجات یافت، به سفارش همان حامی دیوانی شروع کرد به سرودنِ 

ای بود در ستایش خداوند و پیامبر و خاندان او. کار شاعری او به در وزن شاهنامه و این مثنوی« فردوس

السلطنه حاکم کرمانشاه راه یافت و آنجا به سفارش یکی از ادبیان زا حسامزودی باال گرفت و به دربار میر

 تخلص خود را الهامی قرار داد. 

نوشته که کتابهای دیگری هم داشته است و نامهایشان را چنین قید « باغ فردوس»ی الهامی در مقدمه

دیوان »، و «مسعودنامه»، «دیوان دفتر عشق»، «حسینیه»، «حسن منظر»، «اندرزنامه»، «باغ ارم»، «بستان ماتم»کرده: 

ای خطی از دیوان او را خاندانش در اختیار که همه از میان رفته و گم شده و تنها نسخه« قصاید و غزلیات
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گویند خط خودِ حکیم الهامی بوده است و اگر ای نوشته شده که میدارند. این کتاب با خط زیبا و پاکیزه

الممالک فراهانی ستی هم بوده است. الهامی در دوران خود شهرتی داشت و ادیبدچنین باشد او خطاط چیره

ای دارند. او در انجمن ادبی سلطانی در کرمانشاه عضویت های دوستانهاش اشارهو ذکاءالملک فروغی درباره

اطی داشته ی ایرانی ارتبهای اولیهداشت و بعدتر به انجمن آدمیت هم پیوست و به این ترتیب با فراماسون

 257است.

اند و از مریدان ی الهامی مسلک درویشی داشتهدانیم که خانوادهگذشته از این پیوندها، این را هم می

( در تاجیکستان شعری طوالنی سرود و سرگذشت ۱۹۴۷حیران علیشاه کرمانشاهی بودند. الهوتی بعدها )در 

–برادر و چند خواهر داشته است. یک برادرش شود که او دو از آنجا معلوم می 258خود را در آن شرح داد.

کند. دیگری کرده و در نهایت خودش هم پزشکی پیشه مینزد طبیبی شاگردی می -259عبدالحسین الهامی

پیوست و در میدان نبرد با تیر از  خواهانآهنگر و زرگری بود که در جریان شورش سمکو به ارتش مشروطه

 پا در آمد. 

با این وجود او نیز مانند پدرش به انجمن آدمیت متصل بود و این پیوند چندان استوار بود که اعضای 

اش را در ی زندگیاین گروه هنگامی که شانزده سال داشت او را برای تحصیل به تهران فرستادند و هزینه

ی قانونِ ملکم الهوتی در این دوران نوجوانی بیش نبود، اما با خواندن روزنامهاین مدت بر عهده گرفتند. 

                      
 سیزده.-: نه۱35۸الهوتی،  257
 .۲۸-۲۷: ۱۹۷5الهوتی،  258
 .33: ۱۹۷5الهوتی،  259
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ی آرای او شده بود و از هواداران پرشور انجمن آدمیت بود و خود بارها به این دوران اشاره کرده خان شیفته

 260اند.دانستهو تاکید کرده که در آن دوران او و پدرش خود را فراماسون می

 ۱۲۸۰ه دیوان او را گردآوری کرده، نوشته که اولین شعر چاپ الهوتی به سال احمد بشیری ک

خورشیدی منتشر شده است. طبق این دعوی، محمد حسین ذکاء الملک که پدر ذکاءالملک فروغی بود، 

.م(  ۱۹۰۰آوریل  ۱3قمری/  ۱3۲3صفر  ۷آن ) 35۶ی و در شماره« تربیت»کرد به نام ای منتشر مینامههفته

 261ی آن هفده سال بیشتر ندارد.ای پخته و روان از الهوتی چاپ کرد و ابراز شگفتی کرد که سرایندهدهقصی

او در این هنگام الهوتی نام داشت و در این نشریه با این اسم شناخته شده است. با این وجود خودِ الهوتی 

ی .م( در روزنامه۱۹۱۰-۱۹۰۹) ۱۲۹۰اش آورده که اولین بار شعرهایش ده سال بعد به سال در خودزندگینامه

شده، و شعری که او را المتین کلکته منتشر ی حبلبرخی از آثار او در روزنامه 262چاپ شده است.« ایران نو»

 در این روزنامه چاپ شد.  ۱۲۸۴به شهرت رساند، غزلی در هواداری از مشروطه بود که در 

اش بدگویی کنند و ده تا حسودان دربارهسروده باعث شگویا جوانی او و شعرهای نغزی که می

های ی پدرش بدانند. به واقع هم شعرهای او در این دوران کامال همسان است با سرودهشعرهای او را اثر خامه

احمد الهامی و چه بسا پدرش در ویراستن و تصحیح شعرهایش به او یاری رسانده باشد. این را از آنجا 

الشعرای بهار که با تهمت همسانی مواجه بود، تن به آزمونهایی خالف ملک توان دریافت که الهوتی برمی

اش از این حرفها اش نداد. اما از سوی دیگر شعرهایی سرود که در آن به آزردگیبرای ارزیابی قدرت شاعری

                      
 .۶۲۰-۶۱۹: ۱، ج.۱35۷رائین،  260
 : بیست و شش.۱35۸الهوتی،  261

 .5: ۱33۲الهوتی،  262
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وده، سرآید که شعرهای یاد شده را خودش میو تسلطش در سن و سال اندک تاکید شده بود و از اینجا بر می

 رسانده است. اش میهرچند به نظرم پدرش در ویراستن آن یاری

اسماعیل رائین نوشته که او در نوزده سالگی دیوان اشعاری منتشر کرده بود که محتوایش درویشانه 

الهوتی در ابتدای کار به همراه  263بود و بر آن عکس خود را با لباس درویشی و کشکول چاپ کرده بود.

گذراند. های دینی پیوست و تا مدتی با عبا و عمامه و در کسوت روحانیون روزگار میی طلبهبرادرش به جرگه

دانیم، ی دلیل این تغییر مسیرش چیزی نمیتا آن که از این گروه برید و در ژاندارمری استخدام شد. درباره

 264ی یاوری )سرگردی( داشته است.خورشیدی درجه ۱3۰۰دهد در ان میولی سندی در دست داریم که نش

اش ی زندگیای که از الهوتی چاپ شده، و با این وجود برخی از اطالعات دقیق دربارهی جعلیدر زندگینامه

بر »ی اعضای ژاندارمری وارد شد و .م( به جرگه ۱۹۰۴) ۱۲۸3را به درستی ثبت کرده، آمده که الهوتی در 

در همین متن آمده که  265ی سلطانی دست یافت.به درجه« لیاقت شخصی خودم و اعمال نفوذ بستگانم اثر

اند، چون دانستهالهوتی نوشته که میان سربازان محبوبیتی نداشته و بیشتر او را مردی خشن و سختگیر می

  266نسبت به زیردستانش حس محبتی نداشته است.

ام الهام منتشر ر ابتدای کار اشعار خود را به پیروی از پدرش با نابوالقاسم الهوتی در زمان جوانی د

رش کرد، اما بعدتر به دلیل همین شیفتگی به درویشان لقب الهوتی را برای خود برگزید. هم او و هم پدمی

 ق( پایبند بودند و خودش در شعری چنین سروده که:حاللهیان )اهل به مسلک علی

                      
 : بیست و هفت.۱35۸الهوتی،  263
 : هفده.۱35۸الهوتی،  264
 .5: ۱33۲الهوتی،  265
 .۶-5: ۱33۲الهوتی،  266
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 267بیجا بود زاهد اگر با تیر تکفیرم زند امده این آگاهیام، حق دااللهیمن خود علی

او مرید سید صالح حیران علیشاه بوده که از درویشان نامدار کرمانشاهی است و در اصل اهل 

ماهیدشت بوده و دیوانی هم به زبان کردی در شرح آرای اهل حق سروده است. الهوتی در شعرهای دوران 

 268اش نسبت به او کامال نمایان است:کند و شیفتگیشخص اشاره می اش بارها و بارها به اینجوانی

 ودیعه داده دلم را برای ذکر مدام  ی حیران که اسم اعظم حقبه سر سینه

 ز باد وسوسه حفظم کند ده و دو امام   منور است دلم از چراغ حیرانی

کرمانشاهی است که چنین بیتی درویش دیگری که الهوتی گاه از او یاد کرده، میرزا محمدعلی مظلوم 

 269خوانیم:اش میدرباره

 ی دانادل معصوم راآن حقیقت پیشه  ای صبا برگو به آیین ادب مظلوم را

 کاندر او حق کرده پنهان گوهر مکتوم را  ی سر قدمکلی دل پرنور تو گنجینه

پیوند الهوتی با درویشان تا واپسین سالهای اقامتش در ایران همچنان برقرار بود و گواه این امر 

ی کرمانشاه گرفته شده قمری در زادروز حضرت علی در باغ اجاللیه ۱335عکسی است از او که در رجب 

ی د الهوتی به جرگهدهد. آغازگاه وروو او را در لباس ژاندارمری همراه با گروهی از درویشان نشان می

خواهان نظامیان، احتماال  زمانی بود که بعد از مرگ مظفرالدین شاه، هواداران استبداد قدرت یافتند و مشروطه

آوردند. الهوتی که در این هنگام بیست و دو سال بیشتر نداشت، به صف  هایی مسلح پدیدانجمنها و دسته

                      
 : سی و یک.۱35۸الهوتی،  267
 : سی و یک و سی و دو.۱35۸الهوتی،  268
 : سی و دو.۱35۸الهوتی،  269
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خواهان در حوالی رشت درگرفت. الهوتی در  بدان و مشروطهجنگی میان مست ۱۲۸۷آزادیخواهان پیوست. در 

 این نبرد حضور داشت و به روایتی چندان رشادت به خرج داد که مدال ستارخان را دریافت کرد. 

ی ژاندارمری استخدام شد. در همین دوران شاه، در ادارهی محمدعلیالهوتی پس از فرو نشستن فتنه

پرست و ارتشی تعلق داشت. دو برادر او کلنل ازدواج کرد که به خاندانی وطناولی با زنی به نام نصرت آق

.م با وجود آن که  ۱۹۱۹اهلل خان بعد از انعقاد پیمان اولی بودند. کلنل فضلاهلل آقاهلل خان و سپهبد فرجفضل

 ۱۲۹۹رد به سال خود در گروه ایرانیِ مذاکره کننده بود سخت به این قرارداد تاخت و چون کاری از پیش نب

اهلل خان هم سالها مدیر کل بانک سپه بود و ریاست انجمن آثار ملی را بر عهده خودکشی کرد. سپهبد فرج

  270کرد.داشت و انجمن اخوت را مدیریت می

الهوتی در زمان ازدواج رئیس ژاندارمری قم بود و زنش شانزده سال بیشتر نداشت. الهوتی در کل 

رفت، ی او میزن را در عقد خود داشت و در این مدت هم بسیار به ندرت به خانه کمی بیش از یک سال این

الهوتی مدت کوتاهی بعد  271ی او هم به یادش نمانده است.اولی بعدها گفت حتا چهرهطوری که نصرت آق

 از این ازدواج زنش را ترک کرد و دیگر او را ندید.

از رعایای اطراف قم و کاشان اخاذی کرده است.  .م( این حرف پیش آمد که الهوتی ۱۹۱۲) ۱۲۹۱در 

منصبان این دستگاه از موقعیت خود در در آن دوران نظام ژاندارمری بسیار فاسد و آلوده بود و بیشتر صاحب

کردند. در زمان یاد شده الهوتی فرماندهی ژاندارمری هر دو برابر روستاییان و مردم محلی سوءاستفاده می

اش نشان گناه بوده، نوع برخوردهای بعدیداشته و با وجود آن که خودش اصرار دارد که بیمنطقه را بر عهده 

                      
 .۱۰۱: ۲، ج.۱35۷اسناد تاریخی...،  270
 : بیست و بیست و یک.۱35۸الهوتی،  271
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را ایجاد کرده « شایعه»دهد که احتماال این حرفها صحت داشته است. الهوتی به دنبال کسی گشت که این می

ی یاد شده را ژاندارم کرد. این که حرفهابود، و به ژاندارمی به نام سید ابوالفضل رسید که در قم خدمت می

کند که الهوتی دیگری گفته، و او هم یک فردِ مشخص و زیر فرمانِ الهوتی بوده، بیشتر این شائبه را ایجاد می

شان به هم خورده و وی زبان به بدگویی و افشاگری گشوده است. به هر صورت همدستی داشته که بین

اش به ، اما بعد از فرارِ او و پناهنده شدن«تنبیه کند شخصا او را»خواست الهوتی او را دستگیر کرد و می

 صحن حرم قم، وی را از آنجا بیرون کشید و به قتل رساند. 

گناهی بایست او را به دادگاه نظامی فرا بخواند، و در آنجا بیبود میگناه میقاعدتا اگر الهوتی بی

چون وقتی خبردار شد هیئتی از تهران برای  تر بود،خویش را اثبات کند. حرکت بعدی او از این هم عجیب

رسیدگی این حادثه راهیِ قم شده، دست و پایش را گم کرد و دچار وحشت شد. بعد به همراه دو سرباز در 

شان را به قتل رساند. اعضای این هیأت رسیدگی جایی موضع گرفت و بر این هیأت آتش گشود و همه

خان همانجا کشته اهللاهلل خان. کنت و سیفالسلطنه و سیفر حصنعبارت بودند از ماژور کنت سوئدی، ماژو

ی جعلی السلطنه به شدت زخمی شد و همان شب در رباط کریم درگذشت. در زندگینامهشدند و حصن

 272«.آمد را به گردن سارقین مسلح بگذارنداین پیش»خوانیم که او در هنگام این کار امید داشته تا الهوتی می

الدوله بوده السلطنه، پسر ممتحنالسلطنه همان کیومرث )مهدی( حصنین کشتگان، ماژور حصندر میان ا

ی سپهساالر از است، که فرد اخیر معماری نامدار است و قصر فیروزه و ساختمان بهارستان و مجموعه

  273دستاوردهای اوست.
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ی اخاذی او از مردم قم و کاشان د که شایعهدهرفتار کلی الهوتی در جریان این حوادث نشان می

مهابای او و همدستی دو سرباز دیگر در این جنایت توجیهی پیدا راست بوده است. وگرنه این آدمکشی بی

بوده، وگرنه دلیلی نداشته دو کند. الهوتی به احتمال زیاد با همان دو سرباز در تلکه کردنِ مردم همدست نمی

روند، حمله کنند و ایشان را به قتل برسانند. سرباز عادی به روی فرماندهان خود که برای بازرسی به قم می

منصبان ژاندارمری را به دیگران منسوب کرده و الهوتی از این رو نظر احمد بشیری که ماجرای کشتار صاحب

نماید. الهوتی بعد از این جنایت نزد خویشاوندانش پنهان شد و درست می، نا274را از این گناه پاکیزه دانسته

 از آنجا به سوی بغداد حرکت کرد. 

کشمکش الهوتی با ژاندارمی که دزدی او را فاش ساخته بود، و این نکته که او در قم به حرم پناهنده 

های او برای رویگردان حدودی انگیزهتواند تا اش به این بستِ دینی حمله کرده، میشده و الهوتی برای کشتن

به آخوندهایی که »خوانیم که ی جعلی الهوتی از زبان او میاش از دین را توضیح دهد. در زندگینامهشدن

برای من این قدر بدبختی فراهم آورده بودند لعنت فرستادم. فقط غرور و تکبرم مانع شد که اسم خودم را 

ی بکنم که اسم الهوتی باعث ترس و وحشت همه بشود و شدیدا بر عوض کنم ولی با خود عهد کردم کار

  275«علیه مذهب و روحانیون مبارزه کنم.

این متن به احتمال خیلی زیاد توسط خودِ الهوتی نوشته نشده است، اما بعید نیست که گزارشی 

چشمگیر به ها از طرفی شباهتی درست از دلیلِ دشمنی بعدی او با روحانیون باشد. بافت این جمله

کند که آن سید ی نیمایوشیج در یادداشتهایش دارد، و از سوی دیگر این احتمال را طرح میخودانگاره
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ابوالفضلی که الهوتی را رسوا کرده، به پشتگرمی یا تحریک آخوندی چنین کرده بود. بعدتر هم قاعدتا همین 

برد و در آنجا پناه ضرت معصومه پناه میبینیم که به حرم حروحانیون از او حمایت کرده بودند، چون می

های دینی قایل نبوده باشد، گیرد. با این وجود در همین مقطع هم انگار الهوتی اهمیت زیادی برای حریممی

 رساند.کشد و به قتل میشکند و همکار خود را از صحن حرم بیرون میچون بست را می

به این « دیوان الهوتی»ی ، بارها و بارها در مقدمهی اشعار الهوتی استاحمد بشیری که گرد آورنده

ی ی این مرد اندک است و معلوم نیست او به چه دلیلی از جرگهموضوع اشاره کرده که اسنادِ موجود درباره

اما شواهدی که گذشت، دلیلِ این  276ها پیوسته است.داران خارج شده و به کمونیستدرویشان و دین

نماید که بشیری در تطهیر الهوتی از کردارهایش دهد. در کل چنین میرا نشان می رویگردان شدن او از دین

کوشیده باشد. چون هنگام شرح ماجرای کشتار فرماندهان ژاندارمری به دست الهوتی، که نخستین حرکت 

ره نماید، تنها یک جمله نوشته و در آن اشاآور هم مینمایان اجتماعی اوست، و در ضمن مجرمانه و شرم

کرده که الهوتی سربازی را کشته بود. بشیری حقوق خوانده و بعید است با مرور این رخدادها در نیافته باشد 

 اش داشته و در ماجرای اخاذی از مردم مجرم بوده است. که الهوتی ریگی به کفش

به هر صورت الهوتی به خاطر جنایتی که کرده بود، تحت تعقیب قرار گرفت و در دادگاه نظامی به 

.م( به خانقین رفت و از آنجا به حلب و موصل و استانبول گریخت و  ۱۹۱۴) ۱۲۹3مرگ محکوم شد. او در 

بری نداشت، دکان در این شهر با کمک مالی پرنس ارفع که دوستدار ادیبان بود و چه بسا از حوادث قم خ

گرای خواهان ملیل به مشروطهنماید که در ابتدای کار الهوتی در استانبوای باز کرد. چنین میکتابفروشی
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ایرانی پیوسته و خود را در صفوف افراد خوشنامِ مقیم آن سامان جا زده باشد. چون خبر داریم که دوهفته 

اش بیرون آمده، و الهوتی سردبیر بخش ه تنها شش شمارهشده کدر استانبول چاپ می« پارس»ای به نام نامه

اند الهوتی سردبیر کل این مجله بوده یا بر آن مدیریت فارسی آن بوده است. این که برخی از منابع گفته

داشته، نادرست است. الهوتی تنها بر بخش پارسی آن نظارت داشته، همچنان که مثال حسن مقدم )علی 

بک، توان به فیلسوف رضا توفیقاش بوده است. از میان همکاران این نشریه میانسوینوروز( سردبیر بخش فر

گرایانه بود. خان ملک ی شیرازی اشاره کرد. مضمون این نشریه کامال ملیالممالک فراهانی و شوریدهادیب

   277ده گرفته بود.ساسانی )مهراسپند( که کاردار ایران در استانبول بود، حمایت مالی از این مجله را بر عه

ها پیوسته باشد. او نماید که مدت کمی بعد از ورود به استانبول، الهوتی به جمع کمونیستچنین می

دانست به ترکی عثمانی ارتقا داد و با سوسیالیسم آشنا شد و به ای را که میدر همین شهر زبان ترکی آذری

او همان کسانی بودند که بعدها جناح چپ و « ستانهمقطاران و دو»در این هنگام  278«.کمونیزم ایمان آورد»

کردند. یکی از ایشان ناظم ترکی را تبلیغ میکمونیستیِ حرکت ترکهای جوان را تشکیل دادند و مرام پان

زاده. در این فضا او با صابر آشنا شد و زیر تاثیر سبک رئالیستی شعر حکمت بود و دیگری محمد امین رسول

 سبک گفتار خویش را تغییر داد. گفتن او قرار گرفت و

اش ی آمالدهد که قبلهالهوتی در همین هنگام شروع کرد به یادگیری زبان روسی و باز این نشان می

های ایرانی آن دوران که مرکز توجهشان تهران و پایگاهشان باکو بود، در روسیه قرار داشته و با سوسیالیست

ی لنین کتبر را در استانبول شنید و همان کسی بود که با یارانش اعالمیهزاویه پیدا کرده است. او خبر انقالب ا

                      
 : سی و هفت.۱35۸الهوتی،  277
 .۷: ۱33۲الهوتی،  278

www.takbook.com



192 

 

شود از اینجا روشن می 279( را به زبانهای متفاوت ترجمه کرد.۱۹۱۷دسامبر  5و استالین )منتشر شده در پراودا، 

لین ی لنین و استای بلشویک جنبش کمونیسم بوده و سرسپردهکه الهوتی از همان ابتدا عضوی از شاخه

ی یاد شده هم متنی فریبکارانه است که در بیستم نوامبر همان سال نوشته شده شده است. اعالمیهمحسوب می

شان با ایشان ی ستم تزارها و دوستیدهند و به خاتمهآسیا را خطاب قرار می« مسلمانان»بود. لنین در این متن 

خشهای کنده شده از ایران که زیر فرمان تزارها کند و حق خودمختاری و تعیین سرنوشت را برای بتاکید می

های فرهنگی و دهد و از بازسازی مساجد، آزادی رسوم دینی و فعالیت بی قید و بند موسسهبود، وعده می

اش برنامه برای محدود ساختن و نابود کردن ها از همان روزهامواردی که بلشویک 280گوید.ملی سخن می

 کردند که کمی بعد با شدت تمام در سرزمینهای ایرانیِ اشغال شده توسط روسها، اجرایش نمودند.تدوین می

های ایرانی در کنفرانسی در بادکوبه شرکت ی کمونیست.م( به عنوان نماینده ۱۹۲۰) ۱۲۹۹الهوتی در پاییز 

دگان بلشویکهای ترکیه نیز همسفرش بودند. او در این گردهمایی با حیدرخان کرد و در این سفر نماین

خورشیدی، بعد از به قدرت  ۱3۰۰الهوتی در  281زاده آشنا شد.وری و سلطانعمواوغلو، سید جعفر پیشه

رسیدن رضا خان با همت خویشاوندانش از دولت عفو گرفت و به ایران بازگشت و باز در ژاندارمری به کار 

رده شد و با حکمی که از مخبرالسلطنه دریافت کرده بود، به آذربایجان فرستاده شد. اما به سرعت معلوم گما

چینی بوده است. او در آنجا با رئیس حزب دموکرات تبریز شد که این بازگشت او بر اساس نوعی دسیسه

ستی به هم رساند و با زاده( و رئیس حزب سوسیال دموکرات آذربایجان )غالمحسین رضازاده( دو)سرتیپ
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ی فعاالن سیاسی بلشویک را در آذربایجان تاسیس کرد. اعضای این شبکه به تدریج یاری ایشان یک شبکه

اند که الهوتی در این هنگام در افزایش یافت تا شمارشان به ششصد تن رسید. در برخی از کتابها نوشته

این سخن نادرست است. این نشریه به مدت دو سال به کرده است. اما ی بیستون را منتشر میکرمانشاه مجله

ی کرمانشاه ای به همین اسم تبدیل شد که نخستین روزنامهشد و بعدتر به روزنامهصورت هفتگی چاپ می

( بود که از نزدیکان رشید ۱33۸-۱۲5۸خان فرهپور ) ی میرزا مهدیاین مجله و روزنامه بر عهده بود. مدیریت

را برای محصالن ابتدایی نوشته بود « تاریخ ایران و عالم»گرایی ایرانی بود. این مرد کتاب یاسمی و مبلغ ملی

ام که به آشنایی یا همکاری اش منتشر کرده بود. اما شاهدی نیافتهو چند تا از شعرهای الهوتی را در مجله

 این دو گواهی دهد.

ها را در پا کند و گروهی از بلشویککوشید تا بلوایی در شهر خوی بر ۱3۰۱الهوتی در اردیبهشت 

این شهر سازمان داد. اما این گروه پیش از آن که بخواهند کاری کنند رسوا و دستگیر شدند. الهوتی در پنجم 

.م( سر به شورش برداشت و کوشید تبریز را فتح کند. الهوتی در روز دوشنبه ۱۹۲۲ژانویه  ۲5) ۱3۰۲بهمن 

زیر فرمان خود به تبریز حمله کرد و کوشید شهر را تصرف کند. مخبرالسلطنه با با قوای  ۱3۰۰دوازدهم بهمن 

هدایت که فرماندار آذربایجان بود هم به دست شورشیان بازداشت شد. اما پادگان قزاقها در شهر پایداری کرد 

رتیپ و مردم تبریز در برابر الهوتی مقاومت به خرج دادند. هفت روز بعد قوای ارتش ایران به رهبری س

اهلل خان شیبانی از میاندوآب به تبریز رسیدند و او را شکست دادند. میان قوای دولتی و هواداران الهوتی امان

های کودتاچیان بود به قتل رسید. الهوتی میرزا که یکی از سرکردهجنگی نیز در گرفت که طی آن سلطان تورج

رس خود را به آذربایجان شوروی رساندند. الهوتی هنگام و یارانش پا به فرار گذاشتند و بعد از عبور از رود ا
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را سرود که در آن سخت به صوفیان و درویشان تاخته بود. بنابراین چرخش « طبع آتشبار»گریز از ایران شعرِ 

 282او از تصوف به کمونیسم در این سالها علنی شده است.

ت باالی شورشیان در جریان نبرد، ی مورخان در این مورد توافق دارند که یکی از دالیل تلفاهمه

ضعف الهوتی و فرار او از میدان جنگ بوده است. به هر صورت قوای دولتی با شورشیان نرمی نشان دادند 

همدستان  283اسیران را بعد از مدت کوتاهی رها کردند و حتا دوباره سرگردگان ایشان را به کار گماردند.

ی شاهین را در تبریز اهلل آقازاده که بعدتر روزنامهند از میرزا حبیبالهوتی در جریان کودتای تبریز عبارت بود

وری نقشی مهم بر عهده گرفت، ی پیشهکرد، میرکاظم که پسرش هاشم آرین بعدها در جریان غائلهمنتشر می

نها اند که الهوتی کارتی در اختیار داشته که تگفته 284کرد.ای چاپ میو میرهادی نامی که در خوی روزنامه

اند. الهوتی بعد از فرار از تبریز و پناه بردن به باکو، این کارت دوستان و همکاران نزدیک لنین آن را دارا بوده

 285ها در قفقاز بود، نشان داد و با استقبال و فرمانبری او روبرو شد.ی بلشویکرا به کیروف که فرمانده

ی شمالی خواست. اما روسها او را از همسایه بعد از گریختن الهوتی به شوروی، دولت ایران استرداد

الهوتی در مسکو اقامت  286دادند و به این ترتیب او را رهاندند.پاسخ دادند چون متواری است، جایش را نمی

ای نزدیک پیدا کرده بود و نزدیک بود با او ازدواج کند. گزید و به روایتی در آنجا با خواهر استالین دوستی

زنی به نام سیسیل بانو که دختر بازرگانی از اهالی کریمه بود ازدواج کرد. این دو صاحب اما در نهایت با 
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دانست و به فرهنگ ایرانی چهار فرزند شدند به نامهای دلیر، گیو، عطیه و لیلی. سیسیل بانو خود را ایرانی می

هرش نقش مهمی ایفا ی شاهنامه به زبان روسی در کنار شوعالقمند بود و همان کسی است که در ترجمه

شناسی مشهور بود، شاهنامه را به زبان روسی کرد. الهوتی با همکاری او و همسرِ و.و.ا. استاریکف که ایران

 ترجمه کرد. 

کرد. الهوتی در شوروی به عنوان یکی از نمایندگان و کارگزاران رسمی حزب کمونیسم فعالیت می

گرایان سغد و خوارزم دی استالین برای سرکوب جنبش ملیهای کلیچنان که شرحش گذشت، او یکی از مهره

زدایی از اقوام ایرانی و سرکوب زبان پارسی و منسوخ کردن خط نقشی بود، و در اجرای سیاست ایرانی

گیری کشوری به نام تایجکستان موثر بود و با کسانی مانند مرکزی ایفا کرده است. او به همین ترتیب در شکل

ی تاجیکی را جایگزین هویت ه بومی این منطقه بودند، همدست بود تا برچسبِ نوساختهصدرالدین عینی ک

شد. اما ی مردم این سامان سازد. او از نظر ادبی تا حدودی در این اقلیم نوآمده محسوب میایرانی دیرینه

ی دولت شوروی و اش پیوند خوردن سریعش را با بوروکراسی توسعه یابندهسوگیری سیاسی

ساخت. در همان زمانی که الهوتی در خانقین و بغداد به سرودن های استعماری روسها ممکن میستگذاریسیا

اش به قالب یک کمونیست مؤمن تکمیل نشده بود، سرودهای انقالبی اشتغال داشت و هنوز دگردیسی

است و هم از را سرود که تبلیغ صریح شعارهای بلشویکی « مارش حریت»صدرالدین عینی در بخارا شعرِ 

ی گفتمان نیمایوشیج است. این شعر چنین نظر شکستنِ وزن و هم از دید کلیدواژگان ایدئولوژیک، مقدمه

 شود:آغاز می

 وقت آزادی ما رسید  !ای ستمدیدگان، ای اسیران

 ...در جهان صبح شادی دمید   !مژدگانی دهید، ای فقیران
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 سالها جام عشرت چشید   هر ستمگار دون خرم و شاد

 هر ستمدیده محنت کشید   در شب تیره جور و بیداد

الهوتی در جریان یاری رساندن روسها به مائو نقشی ایفا کرد و در این هنگام در مرز چین و شوروی 

المللی کمونیسم ی بینی مردم تاجیکستان در هفتمین کنگره.م( به عنوان نماینده ۱۹35) ۱3۱۴حاضر بود. در 

به مرز ایران منتقل  ۱3۲۰در پاریس شرکت کرد و سخنرانی پرشوری ایراد کرد. بعد از فرو افتادن رضا شاه در 

خورشیدی(  ۱3۲۶.م )۱۹۴۷شد و گویا در آشوبهای خراسان در این دوره نقشی ایفا کرده باشد. او در ژوئن 

  287او نامگذاری کردند. به ریاست آکادمی علوم تاجیکستان رسید و اپرای بزرگ خجند را به اسم

دادند و این مرد نیز خود را به تمامی روسها در تبلیغ و انتشار آثار الهوتی کوششی فراوان به خرج می

های حزب کمونیست شوروی برای نابودی مردم ها کرده بود. به شکلی که از تمام برنامهوقف آرمان بلشویک

وسها او را بلندآوازه ساختند. مجموعه کرد. در مقابل رشان پشتیبانی میآسیای میانه و قفقاز و انهدام فرهنگ

بار به زبان روسی، سه بار به زبان ازبکی،  3۲بار به زبان پارسی،  3۱.م، ۱۹۶۰تا  ۱۹۲3ی اشعار او در فاصله

و چند بار به زبانهای ارمنی و قرقیزی منتشر شد. در ایران بعد از انقالب اسالمی فعاالن سیاسی چپ او را 

با کیفیتی مناسب و نزدیک به  ۱35۸دادند و دیوان آثارش در ورد ارجاع قرار میهمچون شاعر رسمی خود م

ی چاپی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد. او در این مدت در کانون نویسندگان شوروی هزار صفحه

عضویت داشت و مدتی در آنجا معاون ماکسیم گورکی بود. همچنین مشهور است که او درام منظوم را به 
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کستان معرفی کرد و اپرا و تئاتر مدرن را در این سرزمین تاسیس کرد، هرچند این نهادها پیشتر از این تاجی

 جریان جنبش مشروطه در این منطقه به شکلی مقدماتی حضور داشت.

های ایرانی نمود داشت و در دوران این شهرت الهوتی از همان زمان فرارش به شوروی در میان چپ

اش شناختند. دولت شوروی مدام دربارههای ایرانی میعنوان یکی از پیشوایان کمونیسترضا شاه او را به 

ها پنداشتند. شعرهایی از او در مجلهکرد و اعضا و پیروان حزب توده او را مهمترین شاعر ایران میتبلیغ می

وی توسط حزب که فضای سیاسی بازتر شد، تبلیغ آثار  ۱3۲۰شد و به خصوص بعد از شهریور منتشر می

ای را برای بی اعتبار ها هم بیکار ننشستند و برنامهتوده باعث شهرتش شد. در این میان مخالفان کمونیست

 ساختن وی طراحی و اجرا کردند. 

شد به قلم در پاکستان چاپ و افست شد، که ادعا می« شرح زندگانی من»کتابی به نام  ۱33۲به سال 

تاب از آنجا به تهران منتقل شد و به شکلی زیرزمینی به فروش رسید. تا آن الهوتی نوشته شده است. این ک

اش شهرت داشت، شروع کرد به انتشار بخشهایی ی فرمان که به خاطر خط مشی ضد کمونیستیکه روزنامه

پشت از آن. فرمان این خبر را منتشر کرد که الهوتی از روسیه به پاکستان و بعد به هند گریخته و به کمونیسم 

کرده است. کار این کتاب چندان باال گرفت که سفارت شوروی به دولت ایران در این زمینه شکایت برد و 

 ای پای میکروفون برد و الهوتی فرارش را از شوروی انکار کرد. رادیو مسکو الهوتی را در برنامه

گفت ستاده شده بود و میای دیگر از الهوتی منتشر کرد که از هند فری فرمان کمی بعد نامهروزنامه

برد و کسی که از رادیو مسکو به جای او سخن گفته، که وی از شوروی گریخته و در هندوستان به سر می

، «شرح زندگانی من»مأمور روسها بوده است و قصد داشته بر حقیقت سرپوش بگذارد. اما از خواندن کتاب 

که  هایی هستر ناسازگاری داشته و در عین حال نشانهآید که نویسنده با مرام کمونیستی ساین نکته بر می

هایش به مرام کمونیستی ها و گوشه و کنایهها هم موافقتی نداشته است. یعنی طعنهانگار با سلطنت پهلوی
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ی دربار پهلوی های مشابهی که دربارهدهد که شخصی جز الهوتیِ کمونیست آن را نوشته، اما اشارهنشان می

 سازد که دستگاه امنیتی ایران پشت قضیه بوده باشند. مال را ضعیف میاین احت 288دارد

گوید که علی جواهرکالم که از نویسندگان و احمد بشیری که دیوان الهوتی را گردآوری کرده، می

دهد که دست آن روزگار بود، کتاب را با خط خود نوشته است، و این احتمال را هم مینگاران چیرهروزنامه

، «شرح زندگانی من»از سوی دیگر، کتاب  289ی فرمان بود، آن را نوشته باشد.هنده که مدیر روزنامهعباس شا

گیرد و بخشهایی از آن احتماال مرجع های الهوتی را در بر میی فعالیتهایی دقیق دربارهها و دادهکاریریزه

آشنایی نزدیکی با الهوتی داشته، اما  خودِ احمد بشیری هم بوده است. از این رو کسی که آن را نوشته قاعدتا

با هدفِ تخریب کمونیسم و تطهیر او از این مرام این متن را جعل کرده است. جالب آن است که نویسندگان 

ی فرمان وقتی دیدند رادیو مسکو الهوتی را برای انکار این متن پای بلندگو آورده، پیشنهاد کردند که روزنامه

الهوتی از مسکو به تهران را بدهند تا الهوتی خودش در پایتخت ایران حضور  به خرج خودشان ترتیب سفر

 ی این کتاب بگوید. یابد و حقیقت را درباره

دهد که انگار نویسندگان ای به الهوتی ندادند، اما صرفِ این پیشنهاد نشان میروسها البته چنین اجازه

روی بیرون بگذارد، دعوی ایشان را تصدیق خواهد اند که اگر الهوتی پایش را از شوزدهفرمان حدس می

خاسته که انگار الهوتی در این دوره عالیمی در راستای بازگشت به ایران از خود کرد. این باور از آنجا بر می

زدایی ظاهر ساخته است. بستر این عالیم آن است که الهوتی با وجود نقش انکارناپذیرش در ایرانی

ی فرهنگ ایرانی بوده است. شواهدی هست که یانه، انگار همچنان در دل شیفتهها در آسیای مکمونیست
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الهوتی تا پایان عمر درد وطن هم داشته است و در نهان آرزویش این بوده که به ایران بازگردد و در این 

فته سعید نفیسی که برای ماموریتهای فرهنگی به روسیه ر ۱3۲۴و  ۱3۱3قلمرو به خاک سپرده شود. در سال 

ای در ایران از او یاد کرد و به این ترتیب وی را به نسل جوان ایرانیان ای و مصاحبهبود، او را دید و در مقاله

ی نفیسی، الهوتی بعد از دیدار با او در اتاقش را بسته بود )احتماال یعنی مطمئن شده بود معرفی کرد. به گفته

اش برای وطن آغوش کشیده و گریسته بود و از دلتنگی کند( و بعد نفیسی را دراش را نمیکسی جاسوسی

اند که شاید الهوتی با بنابراین گویا نویسندگان این متن جعلی این امکان را در نظر داشته 290ها گفته بود.قصه

ی خود را انکار کند. با این وجود این سر و صداها بتواند از شوروی خارج شود و در این شرایط شاید گذشته

ی گرایش ملی الهوتی که ای به او ندادند و الهوتی هم چنین نکرد. ناگفته نماند که دربارهچنین اجازهروسها 

گرایان نقل محافل است، نباید اغراق کرد. حقیقت آن است که در شعرهای رسمی او به خصوص نزد چپ

یبانی از حزب کمونیست اشاره به میهن و وطن اندک است و در مقابل انبوهی از شعارهای تبلیغاتی در پشت

شود که در های دلتنگی برای وطن تنها در معدودی از شعرهای او دیده میدیوان او را انباشته است. بارقه

تر اش را صادقانهاش هم هستند و انگار عواطف درونیضمن از نظر ادبی و هنری برتر از شعارهای حزبی

 کنند.بیان می

نماید. چون در آن دوران ی دلتنگی الهوتی برای ایران معنادار میهدر این زمینه، گزارش نفیسی دربار

شد و شمار زیادی از نخبگان چنین گرایشی در جمهوریهای شوروی تابع روسها به شدت سرکوب می

دانیم که ها تبعید شدند. همچنین این را میتر از این به گوالگتاجیکستان با نمایان ساختن عواطفی ساده

                      
 : نود و هشت.۱35۸الهوتی،  290

www.takbook.com



200 

 

کند و او حامی و مرشد الهوتی بود و بعد از درگذشتش طی جریان مین تاریخ استالین فوت میکمابیش در ه

باری را اش عزل شد و زندگی فالکتزدایی الهوتی نیز مورد حمله قرار گرفت و از مقامهای پیشیناستالین

ی انجام گرفته که دهد که جعل خاطرات الهوتی دقیقا در زماندر مسکو در پیش گرفت. اینها همه نشان می

ی خویش پشت شده، به گذشتهاو بیشترین نارضایتی را از روسها داشته و چه بسا که اگر از شوروی خارج می

اند و مجال ندادند تا به تهران سفر کرده است. جالب آن که روسها هم در این مورد به او اعتمادی نداشتهمی

را چند ماه بعد به روسیه دعوت کردند و الهوتی را به  کند، بلکه گروهی از نویسندگان و روشنفکران چپ

 ایشان نشان دادند و به این ترتیب جعلی بودن زندگینامه را اثبات کردند. 

کرد شاره میکه در آن به یک ایرانی ا« پاسخ به اغواگران»در همین میان الهوتی شعری سرود به نام 

ی کسانی زدههای هراسنامهشعر الهوتی کمابیش به توبهکه انگار این حرف را میان مردم رواج داده بود. 

شدند. او با سرسختی این شباهت دارد که در دوران شوروی به دشمنی با خلق و خیانت به حزب متهم می

نامه به ویژه از آن رو وفادار است. سرودن این توبه« ملک شورا»گوید همچنان به کند و میاتهام را انکار می

نمود که در همین حدود حامی سیاسی بزرگ وی درگذشته بود و بین رفقای ضروری می برای الهوتی

 پذیر شده بود. اش آسیبحزبی

زیست ی متعصب وی بود، در ناز و نعمت میتا زمانی که استالین بر سر کار بود، الهوتی که سرسپرده

عنوانهای دیگری از این دست را و لقبهایی مانند عضو آکادمی علوم شوروی، وزیر فرهنگ تاجیکستان، و 

اش زداییکشید. وقتی استالین مرد و خروشچف به قدرت رسید، به عنوان بخشی از سیاست استالینیدک می

الهوتی را نیز به همراه سایر کارگزاران استالین از قدرت کنار زد. به این ترتیب الهوتی سالهای آخر عمرش 
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 ۲۶ناچار شد از تاجیکستان به مسکو نقل مکان کند. الهوتی در  را در گمنامی و فقری نسبی سپری کرد و

 291( درگذشت و در مسکو به خاک سپرده شد.۱335)یا به روایت برادرش در بهمن  ۱33۶فروردین 
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 بخش سوم: شعر الهوتی

 

اند. شعرهای او از نظر الهوتی را معموال بنیانگذار شعر چپ انقالبی در زبان پارسی قلمداد کرده

سروده شده،  ۱3۰۰ی شعرهایش که تا پیش از شود. تقریبا همهی متمایز تقسیم میساخت و محتوا به دو دوره

کند. شعرهای پردازد، و عقاید اهل حق را تبلیغ میمون دینی دارد، به ستایش درویشان و صوفیان میمض

 292شناسیم برابر است:گرایان میمذهبی الهوتی یکسره با آنچه در آن زمان از سنت

 نظر کن در حریم کبریا غارتگری بنگر   گستری بنگربیا در کربال محشر ببین کین

 بیا کاال ببین، بایع نگه کن، مشتری بنگر  جنس، هستی، مشتری، یزدانفروشنده حسین و 

... 

 خجل بود از سکینه یادگار حیدری بنگر   آبی به وقت مرگ هم عباس نام آورز بی

هایی با کیفیت متوسط را شعر الهوتی در این دوران روان و به نسبت پخته است، اما غزلها و قصیده

 ۱۹۱۰و  ۱۹۰۹. شعرهای الهوتی که در شده استر آن دوران فراوان سروده میشود که مشابهشان دشامل می

ستیزیِ نمایان آن با سرسپردگی به جریانی غیرایرانی و گرایانه است و بیگانهدر تهران سروده شده، کامال ملی
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 294«ی ایرانکعبه»و  293«به ملت ایران»ای وارداتی آلوده نشده است. الهوتی در این سالها شعرهای ایدئولوژی

 را سرود.

 به پا شد بیرق مشروطه خواهی            در ایران ، چون به ضد ظلم شاهی

 به زیر سرخ پرچم عهد بسته                مجاهدها ز هر سو دسته دسته

 مسلح آمدند اندر تهاجم                      زادی مردمآبه دفع خصم 

 ولی چون روز پیش آید به یادم               کنون از چهل شد سال از آن دم

 به راه خلق پیمان بسته بود               که من هم رهبر یک دسته بودم

شود و نسبت به شعرهای دیگر تمایزی هایی از نوآوری در آن دیده مینخستین شعر الهوتی که جرقه

 نام دارد. « وفای به عهد»ایست که برای مجاهدان تبریز سروده شده و دارد، چهارپاره

 ی احرار،از حمله ،برگشت، نه با میل خود  اردوی ستم خسته و عاجز شد و برگشت؛

 رهی وارد تبریز شد از هر در و دیوا  گندم و آذوقه به خروارره باز شد و 

 

 فارغ شده آن ملت باعزم و اراده  از خوردن اسب و علف و برگ درختان،

 ای از اشک پر و دامنی از نانبا دیده   آزاده زنی بر سر یک قبر ستاده،
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 پوالدبی جنبش و بی حرف، چو یک هیکل   لختی سرپا دوخته بر قبر همی چشم،

 نان را به سر قبر، چو شیری شده در خشم  بنهاد پس، از دامن خود آن زن آزاد

 

 تا ظن نبری آن که وفادار نبودم، در سنگر خود شد چو به خون جسم تو غلتان،

 روح تو گواه است که بویی نبُد از نان  فرزند، به جای تو بسی سعی نمودم،

 

 عهد نمودم که اگر نان به کف آرممن   تو از گرسنگی دیده ببستی،»گفت: می

 برخیز که نان بَخشَمَت و جان بسپارم   اوّل به سر قبر عزیز تو بیارم

 

 آزادی و هم نان یاینک به تو هم مژده  تشویش مکن! فتح نمودیم پسرجان،

 «.مزد تو، که جان دادی و پیمان نشکستی  و آن شیر حاللت که بخوردیم ز پستان

.م( و بعد از پیروزی مجاهدان تبریز بر قوای مستبدین ۱۹۰۹خورشیدی )دسامبر  ۱۲۸۸این شعر در 

ی اند که خودِ الهوتی در میان مجاهدان بوده و در جریان محاصرهسروده شده است. برخی از منابع نوشته

 خواهانتبریز حضور داشته است. اما این حرف درست نیست. تنها اشاره به حضورِ الهوتی در صف مشروطه

شود. الهوتی خود تاریخ و مکان سرودن شعرهایش را به یک سال پیش از این و جنگ رشت مربوط می

ساختار  295دانیم که هنگام سرودن این شعر در تهران اقامت داشته است.کرده و بر این مبنا مییادداشت می
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ی شعر مشهور این شعر نوآورانه و تازه است و هم از نظر محتوا و هم از نظر دستکاری در ساختار، دنباله

 سروده شده بود.  ۱۲۸۷دهخدا )یاد آر ز شمع مرده یاد آر( که یک سال پیش در 

ی اهمیت و تاثیرش فراوان از چند نظر مهم و جالب توجه است. هرچند درباره« وفای به عهد»شعر 

اند اند و گفتهدر شعر پارسی دانسته راق شده است. برخی از نویسندگان این شعر را اولین نمونه از چهارپارهاغ

هایی که نوآوری در ساختار شعر با این سروده آغاز شده است. اما حقیقت آن است که این شعر یکی از سروده

نظر نه منحصر به فرد بوده است و نه حق  است که در آن سال بر مبنای شعر دهخدا ساخته شد، یعنی از این

شد که در پایان با یک تک مصراع تقدم داشته است. شعر دهخدا در واقع از پنج واحدِ چهار بیتی تشکیل می

های پایانی هم در کل ساختند و تک مصراعشد. مصراعهای فرد و زوج در هر واحد با هم قافیه میبسته می

 قافیه بود. شعر هم

ی دگردیسی در اعی دهخدا، در واقع نخستین نمونه از شعر نوی پارسی است و اولین نشانهشکلِ ابد

دهد. دهخدا زیر تاثیر شعرهای اروپایی این فرم را ابداع کرده بود، و خود نیز به این فرم شعر را نشان می

بهار نیز فرمی مشابه موضوع اعتراف کرده است. ناگفته نماند که دو سال پیش از شعرِ دهخدا، ملک الشعرای 

را به کار گرفته بود، و منبع الهام او در این مورد مستزادهای قدیمی بود و به همین دلیل اشعار پرشور 

ی بندی نوآورانه و نابرابری اندازهریخت که به خاطر همین قافیهاش را در قالب مستزاد میآزادیخواهانه

 شود. ه محسوب میی شعر نو با وزن شکستها نخستین نمونهمصراع

ی دهخدا، به خصوص در ترکیب با پیام تاثیرگذار و سوگ برانگیزش، و هنرنمایی ی نوآورانهسروده

چشمگیر دهخدا در به کار گیری زبان پارسی، باعث شد تا در مدتی کوتاه این شعر از نهانگاه دهخدا در 

ند ماه بعد از زمان سروده شدنِ این شعر، سوئیس بیرون بیاید و در سراسر ایران منتشر شود. به شکلی که چ

«ِ وفای به عهد»ی مشابه در سراسر شهرهای ایران زمین سروده شد که خواهانهموجی از شعرهای آزادی
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شد. از این شعرها که بیش از صد سال پیش در استقبال از اثر دهخدا الهوتی نیز یکی از آنها محسوب می

 یشترِ آن از میان رفته است. پدید آمدند، اندکی باقی مانده و ب

های بعدی شباهت دارد، مهم است. شعرِ الهوتی در این میان از این نظر که ساختارش به چهارپاره

ی کامل الشعرای بهار است. شعر الهوتی بر چهارپارهی ملکاش آفریدههرچند خودِ چهارپاره به شکل مرسوم

های وتی با قافیه و این که مصراعبهار )بیایید ای کبوترهای دلخواه( از نظر زمانی مقدم است. همچنین بازی اله

نماید. مضمون کمابیش همان سوگِ شهیدان راه آزادی اول را با آخر و دوم را با سوم جفت کرده، نوآورانه می

نوشتند، و تصویرپردازی به نسبت خوب و ماهرانه است، هرچند اش میاست که دهخدا و دیگران نیز درباره

رسد. زبان الهوتی در کل چندان پخته نیست و بهار در همین زمینه نمی به پای تصویرهای روان و غنیِ شعر

شد، با توجه به کشته می« فرزند، به جان تو بسی سعی نمودم»اگر « فرزند، به جای تو بسی سعی نمودم»مثال 

در « رهی وارد تبریز شد از هر در و دیوا»نمود. همچنین حضور بندهایی عامیانه مثل شدنِ مخاطب، زیباتر می

نماید و به ضعف تالیف انجامیده کنار بندهایی فاخر و ادیبانه )لختی سر پا دوخته بر قبر همی چشم( زیبا نمی

ناهموار و نامرسوم « ی...به تو هم مژده»و « بخوردیم ز پستان»،  «تشویش مکن»است. همچنین ترکیبهایی مانند 

 شود. است و ایرادهای وزنی هم در چند بیت دیده می

 -اما نه نخستین–اثری است نوآورانه و شورانگیز، که پیشتاز « وفای به عهد»روی هم رفته، شعر 

اش متوسط است، اما دهد. زبانش معمولی و کیفیتنمونه از مدرن شدن  ساختار در شعر پارسی را نشان می

 کند. یبا و تصویرهایش جاندار است و به همین دلیل بر مخاطب تاثیر میروایتش ز

الممالک فراهانی اند و برخالف بهار و ادیبشعرهای بعدی الهوتی همچنان در قالبی کهن سروده شده

 «یاد آرِ »ی ریخت شعر دست یافتند، الهوتی بعد از فرو نشستن موج تقلید از های تازه در زمینهکه به نوآوری

به تدریج  ۱۲۹۱ی این کار را رها کرد و باز به شعرهای کالسیک روی آورد. شعرهایش بعد از دهخدا، دنباله
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گردد. در شعرهای الهوتی، به خصوص گیرد، و بیشتر لحن تغزلی بر آن غالب میاز مضمونهای دینی فاصله می

( در ۱۲۹۷) ۱۹۱۸ود. این شعر که در شآنها که در زمان آوارگی در استانبول سروده، شور و حالی دیده می

 296استانبول سروده شده، یکی از آنهاست:

 زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل  نشد یک لحظه از یادت جدا دل

 دانم چه باید کرد با دل؟نمی  ز دستش یک دم آسایش ندارم

 مگر برگشت از راه خطا دل!  هزاران بار منعش کردم از عشق

 فالکت دل، مصیبت دل، بال دل  کردبه چشمانت مرا دل مبتال 

... 

 چو عشق آمد کجا عقل و کجا دل؟  ز عقل و دل دگر از من مپرسید

 حیا کن، یا تو ساکت باش یا دل  تو الهوتی، ز دل نالی دل از تو

السیک کتمام شعرهای این دوران الهوتی در قالب کهن سروده شده و صور خیال آن نیز از ادبیات 

ارد. این مضمونش هم معموال عشق است، با همان چارچوبی که نزد شعرای سنتی سابقه د وام ستانده شده و

دهد. به دو نمونه از ساخت هستند و تسلط الهوتی بر زبان پارسی را نشان میشعرها روان و شیوا و خوش

 ( در اسالمبول سروده شده است:۱3۰۰) ۱۹۲۱آنها بنگرید که در 

 دانی بدانسوختم در آرزویت، گر نمی  دانی بدانعاشقم، عاشق به رویت، گر نمی

 297دانی بدانخواهم آمد من به کویت، گر نمی  با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب
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 و

 جز من که دور مانده ام از یار و از دیار  بستند همرهان سوی یار و دیار بار

 به غیر ناراز کاروان به جای نماند    انددر آتشم ز فرقت یاران که گفته

... 

 ای چرخ، دور شو که تو بیش از منی فگار  ای آسمان برو که تو عاجزتری ز من

 تیر هالک هرچه بخواهی به من ببار   تیغ مالل هرچه توانی به من بزن

 298خواری تو نیستم ای گرگ الشمن طعمه ی تو نیستم، ای چرخ دون پرستمن سخره

اند، ساختاری سنتی دارند .م( سروده شده۱۹۲۱) ۱3۰۰تا سال تمام شعرهای بازمانده از الهوتی که 

و صور خیال و صنایع ادبی به کار گرفته شده در آنها هم با اصول شعر کالسیک پارسی سازگار است و از 

( در استانبول چنین ۱۹۱۸)آوریل  ۱۲۹۷نهد. مثال در فروردین ی سنت ادبی کهن گامی به بیرون نمیدایره

 299سروده:

 دل و دین قتل و غارت شد، فقط جانی به در بردم ه عشق جان و دین و دل را همسفر بردمبه را

 سپر بردمنجا چشم و دل را بیآمن دیوانه   گرددبه میدانی که از یک تیر رستم باز می

.م( رخ داده باشد. این ۱۹۲۱) ۱3۰۰نماید که نخستین چرخش ادبی الهوتی در همین سال چنین می

دقیقا همان زمانی است که الهوتی با پشتیبانی دوستانش و شفاعت مخبرالدوله از عثمانی به ایران بازگشت و 
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اش برای فتح هنگام دسیسه دانیم که او درست در همیندر آذربایجان به خدمت ژاندارمری در آمد. این را می

 های هوادار شوروی بوده است. تبریز و تحویل دادن آنجا به دست کمونیست

کند به وارد کردن مفاهیم است که الهوتی شروع می -و شاید کمی پیش از آن- ۱3۰۰از همین ابتدای 

گفتمان سیاسی توان به اعتباری او را واضعِ چپ گرایانه و مارکسیستی در شعرهایش. در واقع می

های ایرانی دانست، به همان ترتیبی که کسانی مانند بهار و دهخدا گفتمان ملی جدید ایرانی را مارکسیست

به کار « پرولتر»را الهوتی برای نخستین بار در پارسی به جای « رنجبر»ی اش آن که کلمهپدید آوردند. نمونه

بان پارسی رواجی محدود یافت، و در نهایت هم جایگیر ی نوپا در زگرفت و از مجرای او بود که این کلمه

شاد بمان ای هنری رنجبر/ »( در تهران شعری پنج بیتی سرود با این مطلع که ۱۹۱۰) ۱۲۸۹نشد. الهوتی در 

ی رنجبر در آن به عنوان تا جایی که من دیدم، این اولین شعری است که کلمه 300«.ی نوع بشرای شرفت دوده

لتر به کار گرفته شده است. خودِ الهوتی انگار به خاطر نوآورانه بودن این کلمه و ناآشنا مترادفی برای پرو

ی پنج بیتِ یاد شده با حالتی خطابی و ستایشگرانه اش کوشیده تا تعریفی از آن به دست دهد و همهبودن

رنجبرا، معنی آدم  /باعث آبادی عالم تویی»شود: کند و در نهایت با این بیت ختم میرنجبر را تعریف می

است « زحمت»یابد، ی دیگری که کمی بعد با همین داللت در شعرهای او بسامدی فراوان میکلمه 301«تویی

اش با زبان پارسی را نشان داده، چون گرفته و با این کار ناآشنایی« کار مولد»که آن را کمابیش مترادف با 

زد و همیشه داللتی منفی دارد که با کاربرد این کلمه سازحمت در پارسی با رحمت جفت متضادی معنایی می

 نزد الهوتی همخوان نیست.
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گرا ارتباط برقرار کرد الهوتی از همان ابتدای ورود به تبریز، با گروهی از روشنفکران و ادیبان چپ

نبش ترکانِ عثمانی داشتند و پای دیگرشان به جکه بیشترشان مانند خودِ او یک پا در تجددخواهیِ پان

شان در باکو بند بود. دو نفری که در این میان برجستگی بیشتری داشتند، شمس های روس و دنبالهکمونیست

اش در این دوران را بهتر بشناسیم، کسمایی و تقی رفعت بودند. برای این که فضای شعرهای او و نوع فعالیت

 الزم است نخست کمی بیشتر به این دو نفر بپردازیم.

خورشیدی در تبریز زاده شد. برای تحصیل به استانبول رفت و در قلمرو عثمانی  ۱۲۶۸ر تقی رفعت د

ی ناصری را تاسیس کرد و مدیریتش را ای به نام مدرسهماند و در ترابوزان مقیم شد. او در این شهر مدرسه

را ترک کرد ، آتش جنگ جهانی اول به سواحل عثمانی رسید و رفعت این سرزمین ۱۲۸۶بر عهده گرفت. در 

ی شعارهای ترکهای و بار دیگر به تبریز بازگشت. او در این مدت کمی زبان فرانسه آموخته بود، و شیفته

ی محمدیه مشغول شد. این مدرسه را لقمان جوان شده بود. رفعت در تبریز به تدریس زبان فرانسه در مدرسه

یکی از دوستان  302ی باقر طلیعه بود.بر عهدهتاسیس کرده بود و ریاستش  ۱۲۹5ادهم )اعلم الملک( در سال 

ای به اسم فیوضات داشت و همزمان با تاسیس و همفکران او در این دوران ابوالقاسم فیوضات بود که مدرسه

ی نوپا منتقل کرد. رفعت در این مدرسه مدرسهاش را به این ی مدرسهی محمدیه، شاگردان متوسطهمدرسه

 کرد. ناظم بود و فرانسه هم تدریس می

کرد. وقتی شیخ محمد خیابانی قیام کرد، به وی پیوست و کارهای فرهنگی جنبش او را سرپرستی می

ویش ها آرای خکرد و در این رسانهدر این راستا، دو نشریه به نامهای تجدد و آزادیستان را مدیریت می
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 ۱۲۹۶) ۱335ی تجدد که انتشارش از هشتم رجب کرد. روزنامهی ادبیات و سیاست را منعکس میدرباره

خورشیدی( آغاز شد، ارگان حزب دموکرات تبریز بود که شیخ محمد خیابانی ریاست آن را بر عهده داشت. 

 کردند. زدند و فعالیت میفیوضات و رفعت در این روزنامه قلم می

ها به تبریز و تسخیر این شهر، فضا دگرگون شد. خیابانی به بعد از ورود سپاهیان عثمانی، ۱۲۹۷در 

کردند و در واقع خواهان ی اتحاد اسالم دفاع میتبعید رفت و شهر به دست هواداران عثمانی افتاد که از ایده

شد. ب عالی خاموش میی سربازان باپیوستن آذربایجان به عثمانی بودند و صدای مخالفانشان با سرنیزه

ی سپاهیان عثمانی علی احسان پاشا و یوسف ضیا بیک بودند و ایشان شروع کردند به جذب اهالی فرمانده

ترکها. رفعت در این حال و هوا به نیروهای هوادار عثمانی پیوست ی پانگرایانهشهر به سمت سیاستهای توسعه

و از  303گرایانه داشتکرد که علنا سوگیری ضد ایرانی و قومرا منتشر می« آذربادگان»ای به اسم و روزنامه

شد کرد. این روزنامه به زبان ترکی منتشر میدر عثمانی جانبداری می« نژادشانبرادران هم»پیوستن ترکها به 

انباشته بود. احمد کسروی که در همان هنگام در تبریز اقامت داشت و  ترکی و ضد ایرانیو از شعارهای پان

  304لقب داده بود.« ساربوقلمون»تاخت و او را ی فرهنگ فعال بود، به این دلیل سخت به رفعت میدر حوزه

لی تبریز بدنام کرد که وقتی دو سال بعد بار دیگر خیابانی به این شهر این کار به قدری او را نزد اها

اش را به تقی رفعت سپرد، مردم لقب به ای احیا کرد و سردبیریبازگشت و تجدد را در قالب هفته نامه
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اعتراض گشودند. به خصوص که پیش از آن رهبران حزب دموکرات همین شخص را به خاطر خیانت به 

  305ها از حزب دموکران خیابانی اخراج کرده بودند.از عثمانی وطن و هواداری

رفعت بعد از آن که خیابانی قیام کرد، به او پیوست و عضوی از جناح تندروی هواداران او بود که 

ی آزادیستان را مجله ۱۲۹5خرداد  ۱5کردند. او از تشویق می ی آذربایجان و جدایی از ایرانوی را به تجزیه

پرداخت. از این مجله تنها سه شماره منتشر ی تجدد ادبی میمنتشر کرد که بیشتر به انتشار آرای رفعت درباره

ی چهارمش به خاطر سرکوب قیام خیابانی به دست مخبرالسلطنه هدایت منتفی شد. رفعت شد و انتشار شماره

از شکست شورش خیابانی به روستای قزل دیزج در نزدیکی تبریز گریخت و آنجا در چهارشنبه  بعد

 306خودکشی کرد. ۲۴/۶/۱۲۹۹

ر عص»که دوران فعالیت این افراد در تبریز است را رشید یاسمی  ۱3۰3تا  ۱۲۹۴ی سالهای فاصله

 307نامیده است.« ی انقالب و انتقال تکاملی و انقالب ادبیدوره»نام نهاده و تقی رفعت آن را « بیداری شاعران

محتوای سخن رفعت آن بود که باید برای دستیابی به تجدد )مدرنیته( از زبان ملل متجدد )اروپاییان( سرمشق 

کرد گرایان ترک و به خصوص ادیبان هواداران ترکهای جوان پیروی میگرفت، و در این امتداد از ادبیات چپ

دادند و با تقلید از شعرِ آزاد و عمیم میهای سنتی ادبیات هم تشان با سنت را به دشمنی با فرمکه مخالفت

های مهم این تجددگرایان عثمانی، شعر سپید اروپایی، خواهان طرد قافیه و عروض سنتی بودند. یکی از نشریه

پنداری رفعت با ترکان شد. همذاتبود که در استانبول به دو زبان پارسی و ترکی چاپ می« ثروت فنون»
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ی جنبش گذاشت که نشانهپوشید و کالهی را بر سر میایشان لباس می جوان به قدری بود که همچون

 گرای ترکهای جوان بود.قوم

وجِ مزمانی که تقی رفعت به تبلیغ آرای خود در تبریز مشغول بود، درست همان مقطعی بود که 

ی کردند و طبقههایی که مردم باکو را کشتار میها در منطقه برخاسته بود. بلشویک بلشویک ِستیزیایرانی

کردند، بردند، دقیقا از چنین سرمشقی در ادبیات پیروی میفرهیخته و حامالن فرهنگ را در قفقاز از میان می

ها ترکی که در سوسیالیسم و اقتدارگرایی و ابراز خشونت برای تغییر دادن جامعه با بلشویکگرایان پانو قوم

نگریست کردند. رفعت هم در همین قالب به سیاست میایت میهمدلی داشتند هم دقیقا همین چارچوب را رع

چون و چرا از رهبر انقالب )در اینجا خیابانی( بود و خودکامگی او و استبداد رأی و آشکارا هوادار اطاعت بی

او در این زمینه، که در ضمن سبک و سیاق  کرد. چند جمله ازهایی صورتبندی میاش را در قالب نظریهحزبی

 دهد، چنین است:اش را هم نشان میی نوشتنپارس

دیگر وقت آن رسیده است که اصالحات را فقط از نظریات قصد ننموده، عملیات را نیز به طور »

استوار و محکم، به روی یک زمینه صحیح تکیه و استناد بدهند. چنان که معلوم است رادیکالیسم یعنی 

امات سریعه و قاطعه است و عیوبات مشهوده و موجوده را جذریت! در مسالک مستلزم عملیات عمیقه و اقد

 308«بخشد...بالمره از بیخ و بن کنده، هیأت جامعه را به یک باره از اثرات سوء آن خالصی می

خواه ادبی و خواه –آور نبود که بنا به دالیلی پردازی نوبنابراین تقی رفعت، اندیشمندی منفرد یا نظریه

گرایانِ ی محلی از قومای در یک شبکهدگردیسی در زبان ادبی را تبلیغ کند. او به سادگی مهره -شناختیجامعه
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ی ترکی، و تجدد دلبستگی داشتند، و پا و تازه تعریف شدهمارکسیست بود که به زبان ترکی، قومیت/نژاد نو

، بر خالف آنچه «تجدد»و « آزادیستان»های ها بودند. رفعت و یارانش در نشریهاز نظر سیاسی پیروی بلشویک

دار مانند انجمن و شود، معارضِ نظری و هماوردِ ادبی نهادی استخوانهای گذشته نمایانده میکه در دهه

نبودند. این گروه شاعرِ درست و نامداری در میان خود نداشتند که بتواند با بهار و دهخدا « انشکدهد»ی مجله

ی یاران و یاسمی و نفیسی و سایر بزرگانی که در دانشکده گرد آمده بودند، رقابتی ادبی داشته باشد. حلقه

بیات کالسیک پارسی تسلطی داشتند، رفعت نه برای کار خود نظریه و زیربنایی مفهومی ساخته بودند، نه بر اد

دادند را به درستی درک ای که میو نه مبانی نظری انقالبی که خواهانش بودند و پیامدهای شعارهای اجتماعی

شد که مانند اعضای دانشکده بر ادب پارسی مسلط باشد، یا زبانهای کردند. در میانشان کسی یافت نمیمی

و را مثل یاسمی و نفیسی درست بشناسد و یا مانند فروغی با ادبیات اروپایی و ادب و فرهنگ این قلمر

ی کردند، به واسطهی آنچه که این گروه تبلیغ میاروپایی و آثار فیلسوفان و اندیشمندان غربی آشنا باشد. همه

و دیگران  زبان ترکی ) یا به ندرت روسی( دریافت کرده  و اصوال با ادیبان نامداری مانند بهار، ایرج، دهخدا

قابل سنجش نبودند، که به شکلی اصولی و سنجیده به نو ساختن مضمون و ساختار شعر پارسی کمر همت 

 بسته بودند.

دهد که شاعران و اندیشمندانی که در انجمن ها و نوشتارهای دانشکده هم نشان میمرور مقاله

ی بردند، دار و دستهدر شعر را پیش می دانشکده دور هم جمع شده بودند و کارِ نوسازی زبان پارسی و تجدد

ی ادب پارسی بوده شان دربارهسوادیاند و نقدشان بر ایشان صرفا اشاره به بیگرفتهآزادیستان را جدی نمی
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رفعت را با زبان  309ی کاوه چاپ شد،که در روزنامه« فارسی خان والده»ی مشهور زاده هم در مقالهاست. تقی

زاده ناگفته نماند که همین تقی 310کند.ی نازیبای او از این زبان را ریشخند میداند و استفادهپارسی بیگانه می

ی کاوه، که سردبیرش هم بود، سه اصل را برای خورشیدی( در همین روزنامه ۱۲۸۹کمی پیشتر )در شهریور 

« فرنگی شدنِ ایرانیان، ظاهرا و باطنا و روحا و جسما»اش پیشنهاد کرده بود که محتوای کلینجات ایران 

شد. اما یکی از این سه رکن را زاده از نمایندگان جناح انقالبی نوگرای ایران محسوب مییعنی تقی 311بود.

ی کاوه جهتگیری روشن و ی زبان پارسی قرار داده بود و به همین دلیل هم در روزنامهتوسعه تقویت و

 شد.صریحی به نفع دانشکده در مقابل جریان تقی رفعت دیده می

زیستند و اثر ادبی قابل اعتنایی در زبان پارسی خلق تقریبا تمام ادیبان و شاعرانی که در آن دوران می

ی تجدد مخالفت کردند. مثال ایرج ی دانشکده پیوستند و با اصحاب روزنامهترتیب به جبههاند، به همین کرده

 ی رفعت در شعر پارسی را با این بیتها ریشخند کرده است:میرزا دستکاری ناسنجیده

 ادبیات شلم شوربا شد  تجدید و تجدّد واشد درِ

 ...شی خویی دورهتا شوم نابغه ها را پس و پیشکنم قافیهمی

ای محلی از موج تجددگرایی در ادبیات عثمانی را در آذربایجان رفعت و یارانش در واقع شاخه

احداث کرده بودند. این اتفاقا همان موجی بود که با ناسیونالیسم پان ترکی پیوند خورده بود و به همین دلیل 

ارسی و عربی بود. گذشته از خودِ ورزید و هوادار پاالیش زبان ترکی از واژگان پبا زبان پارسی دشمنی می

                      
 . ۱۷۷: ۱3۸۴آژند،  309
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هایی ی دوستان تقی رفعت نشانهگرا و هوادار تمامیت ارضی ایران بود، در حلقهشیخ محمد خیابانی که ملی

شد. در حدی که احمد کسروی که در آن روزها در تبریز حضور ستیزی دیده میو ایران از میل به تجزیه

  312رکی دانسته است.داشته، رفعت را هوادار ناسیونالیسم ت

ی خودش ادبیات قدیمی ما از منابع اولیه »ی تقی رفعت چنین است: ای از نثر و ابراز عقیدهنمونه

وقف حال رکود و سکون در آن رختخواب فراخ مستقر و متم یافته و بهی وسیع تراکدورافتاده، در یک حوزه

کاری بنامیم، این امواج متراکم ادبی را در شده است. یک سدّ سدید، که اختیار داریم آن را یک سدّ محافظه

وجود متصدی هستیم در این زمینه جریانی به»گوئیم آن حوض وسیع محبوس داشته است. وقتی که ما می

ی ما عبارت از رخنه انداختن در بنیان این سدّ سدید استمرار گردد که مقصود و نقشهطبعاً معلوم می« یمبیاور

 313«.و رکود است

ی دانشکده نوشته ی تجدد ادبی مجلهایست که در مقابل بیانیهگونهای دیگر از نثر او، مانیفستنمونه

کشد... با ساروج عصر هیچ بنا و هیچ معمار این طور نقشه نمی»ی تجدد تبریز چاپ کرده است: و در روزنامه

نید چه معموره عجیب و غریبی به کهای تخت جمشید را وصله خواهید آورد؟... آیا تصور نمیبیستم شکاف

حصول خواهید آورد؟... مانند سر و صورت یک شخص مجذوم، این عمارت شکسته و بسته شما و پدران 

شما، یک ناصیه پریشان و خرد و خاش عرضه خواهد نمود... عمارت قدیم و نجیب تمام قیمت ذاتیه خود 
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کوک از اقبات هویت خود عاجز خواهد ماند... چه را از دست داده، مانند یک پادشاه متنکر در یک سفر مش

 314«انگیز هنری!شگفت

شمار و نادری از این دست که تقی رفعت و شمسی کسمایی از خود به جا با خواندن آثار کم

دانند و چه در نظم و چه در نثر، شود. نخست آن که زبان پارسی را خوبی نمیاند، دو چیز نمایان میگذاشته

شان سخت به زبان گزینی خطاهای فاحش دارند. دیگر آن که زبانِ شکسته و ناروانو واژه در دستور زبان

پرداخت. ناسالم بودن زبان ایشان در روزگار نیمایوشیج شبیه است، که گویا بعدتر به تقلید از ایشان می

اند و انستهدگوید ایشان زبان پارسی را درست نمیخودشان نیز نقل مجالس بوده، طوری که کسروی می

 315کنند.شعرهایشان را در پیروی از ادبیات ترکی عثمانی تولید می

ها را با هم برسنجیم، در در واقع اگر توان علمی و نفوذ اجتماعی و تاثیرگذاری ادبی افراد و نشریه

ایسه خواهیم یافت که گروه تقی رفعت و انجمنی که گرداگرد دانشکده جمع شده بودند به هیچ عنوان قابل مق

نیستند. دعوی تعارض این دو، از زمانی شروع شد که شخصی به نام علی اصغر طالقانی، که خلیل طالقانیِ 

ای در حمله به سعدی نوشت. این مجله را معاون مقاله« زبان آزاد»ی سوسیالیست فرزند اوست، در نشریه

ه، به کلی سیاسی بود و به درگیری دو السلطنه راه انداخته بود و سردبیرش سید هاشم وکیل بود. ماهیت مقال

شدند و این مجله شد. این دو گروه تشکیلی و ضدتشکیلی نامیده میگروه از دموکراتهای تهران مربوط می

ها که ادیبان نیرومندی مثل بهار را در جمع خود داشتند، بر ی تشکیلی بود. ضدتشکیلیی آرای دستهنماینده

جستند. در انجمنهای ادبی ید داشتند و از آن برای غلبه بر رقیب بهره میی ادبی و شعرهای خود تاکوزنه
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ای برای عمق نظر و سوادشان ادیبان آن روزگار سعدی موضوع بحث بود و تسلط ادیبان بر سعدی سنجه

 شد. قلمداد می

تباط اش ارخواست این سالح علمی را از حریف بگیرد و هدف واقعیطالقانی با نوشتن این مقاله می

شد. او به سعدی حمله کرده و زیادی با خودِ سعدی نداشت و به درگیری دو دسته از دموکراتها محدود می

شود و شاعران گفت سعدی و زبانش از روزگار ما فاصله گرفته و دیگر قدیمی و مندرس محسوب میمی

تند پاسخ داد و  نوشتاری قاطع و باید به سرمشقهای نو بیشتر توجه کنند. ملک الشعرای بهار به این مقاله در

اند، که کمابیش تمام مسائل روزگار ما را هم در فایده نشدهادعا کرد که سعدی و حافظ نه تنها قدیمی و بی

 اند. شعرهایشان صورتبندی کرده

آلود شده به سودِ آرای بعد از این بود که تقی رفعت هم وارد میدان شد و کوشید تا از این آِب گل

ز طالقانی خاص خویش بهره بگیرد. او در نوشتاری با همان نثر نارسای خویش پاسخ بهار را داد و اادبی 

ی تشکیلی و ضدتشکیلی بر سر اعتباربخشی سعدی به ادبا را به دعوای شعر هواداری کرد و دعوای دو دسته

ارزش و حتا خطرناک و بیفایده کهن و شعر نو بدل کرد و اصوال غور و چیرگی بر ادبیات کهن پارسی را بی

 آورم:ی استداللش میی تباهی دانست. بخشی از نوشتار او را برای آشنایی با شیوهو مایه

های ملی و اجتماعی ما، ی مکتب سعدی این است که مشکل بدبختیادعای اعظم خصم شوریده»

ت که از هشتصد الی نهصد های دستور تربیت اجتماعی اسفقط و فقط ناموزونی اصول تعلیمات ملی و خرابی

سال قبل مثل موریانه بطون ملیت ما را خورده و تهی کرده است. یک صمیمیت صریح هیچ نباشد یک فریاد 

کند، در پس این عبارت در جوش و خروش ی متأثر از آالم اجتماعیه فوران میصمیمی از ته یک سینه
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صحبت از سعدی و حافظ و فردوسی نکنید، ی انتباه،ناک این دورهباشد.... به ما جوانان مضطرب و اندیشهمی

 316«ی فوز و صالح را معرفی کنید.به ما معنای زندگی را شرح دهید، جاده

سلط چشمگیرش و ت بهار این بار به نوشتار رفعت در نوبهار پاسخ داد. متن او از نظر نثر سالم پارسی

آورد، یکی از زیباترین بر زبان و تاریخ و ادبیات پارسی و گواهان به جا و تاثیرگذاری که از اشعار قدما می

شود. بهار در این متن با منطقی استواری و شواهدی بسیار و ادبی ی خودش محسوب میمتون جدلی زمانه

ا بخوانند، میان کسانی که نوشتارهای بهار و رفعت رگاه طنزآمیز از موضع خود دفاع کرد و گمان کنم در 

کاری نشناسد. با این وجود رفعت سوادی و اشتباهکسی یافته شود که حق را به بهار ندهد و رفعت را به بی

اش پیشی پیشین بار دیگر پاسخی داد که از نظر پریشانی متن و استفاده از کلمات غیررایج و نازیبا از متون

 گرفته بود: 

تحسسات و انطباعاتی که نظر به افکار موجوده و اطالعات مکتسبه ما ممکن است در تحت »...

دهیم، کند. این اشعار را پیرایه میمؤثرات خارجی به ظهور برسد، در حین قرائت این اشعار )کهن( بروز می

رفعت در این نوشتار هم بار دیگر سعدی و شاعران کهن دیگر را در عین  317«بریم.کنیم و لذت میتاویل می

فایده دانسته و با لحنی از فرهنگ ایرانی سخن گفته که تحقیرش در مقایسه بزرگ و مهم شمردن، قدیمی و بی

 نمایان است.« ماورای حدود ایران»در « یک مدنیت عالی و یک بشریت متکامل»با 

آید که تقی رفعت نه توانایی رویارویی با ادیبانی مثل بهار را داشته و نه ی این متون بر میز مقایسها

–اند. لحن رفعت در نوشتارهایش دانستهای را جدی میکسی جز خودش و اطرافیان معدودش چنین دعوی

                      
 .3۲۲-3۲۱: ۱3۷۹زاده، قاضی 316

 .3۲3: ۱3۷۹زاده، قاضی 317
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بیشتر خشمگین است تا مستدل، و معموال با خوار شمردن  -«تجدد در ادبیات»های به خصوص مجموعه مقاله

کوشد حرف خود را به کرسی بنشاند، و به ندرت مسیر استداللی فرهنگ ایرانی و حمله به مخالفانش می

ده، یک مکتب رفعت توان یافت. در این بافت، تقی رفعت در رقابت با دانشکمشخصی در گفتارهایش می

داد. مدیر این مدرسه ای تشکیل شده بود که در آن درس میآموزان مدرسهپدید آورد که اعضایش از دانش

که امیرخیزی بود، ادیبی شعرشناس هم بود و از این تراوشات رفعت دل خوشی نداشت و شاگردان را به 

کرد در مقابل رفعت شاگردانش را تشویق میخواند. و ی ادب پارسی و سرودن غزل و قصیده فرا میمطالعه

تا مانند او شعر بگویند. برخی از ایشان به وی پیوستند و در میانشان این نامها بعدها اسم و رسمی پیدا کردند: 

حبیب ساهر، تقی برزگر، احمد خرم و یحیی میرزا دانشیان، که همه بعدتر به کمونیستهای ایرانی و حزب 

 توده پیوستند. 

ی شوخی و ریشخند ایشان رهای رفعت مخالفت ادیبان جا افتاده را برانگیخت و شعرهایش مایهنوشتا

های آن مجله تاخت و مقالهی دانشکده، همچنان رفعت به سخنان پیشین بهار میگشت. بعد از تعطیلی مجله

یارانش که در برلین داد. از این رو بود که دانشمندانی بزرگ مثل عالمه قزوینی و را مورد حمله قرار می

ی قزوینی که به وی پاسخ دادند. مقاله« ترقی در ادبیات»کردند، در ستونی با نام را منتشر می« کاوه»ی مجله

ی دانش به کار رفته در آن مثال زدنی است، در ستونی از کاوه خود از نظر روانی در نثر پارسی و پشتوانه

را چاپ کرده بود. در این داستان « فارسی خان والده»ن طنز چاپ شد که در ستون مقابلش جمالزده داستا

جمالزده به تلویح گفته بود رفعت و یارانش فارسی درست را بلد نیستند و مثل اهالی عثمانی که نوعی فارسی 

برند. نام این متن هم از آنجا آمده که در استانبول شکسته بسته در میانشان رواج داشت، از این زبان بهره می

ها بوده و بنابراین ترکانِ دوستدار زبان پارسی به آنجا اروانسرایی بوده به اسم خان والده که پاتوق ایرانیک

زدند. کیفیت نوشتارهای رفعت به کردند و با گویش خاص خود در آنجا فارسی حرف میرفت و آمد می
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های هایی از شعرها و نوشتهتنها نمونه شانی چهارم و پنجم از مجلهی ادیبان کاوه در شمارهشکلی بود که حلقه

 سلیقگی او بسنده دانستند.سوادی و کجرفعت را نقل کردند و همان را برای نمایش بی

رفعت تا حدود انقالب اسالمی در ایران شخصیتی از یاد رفته بود و تنها هواداران حزب توده از او 

کردند. تا آن که احمد شاملو در یکی ات مدرن تجلیل میای پیشتاز در ادبیدر کنار نیما یوشیج به عنوان چهره

ی او منتشر کرد و نام او را دوباره بر ای را به قلم غالمرضا همراز دربارهمقاله 318های کتاب جمعهاز شماره

 سر زبانها انداخت. 

ی کرد، به روشنی کیفیت کار او و درجههای خود منتشر میایی که رفعت در مجلههایی از شعرهنمونه

 خوانیم:نین میچ« یای جوان ایران»دهد. مثال در شعری به نام ن میاش با زبان پارسی را نشاآشنایی

 آفاق خُهر را لب خورشید بوسه داد   برخیز بامداد جوانی ز نو دمید

 برخیز روز ورزش و کوشش فرا رسید  بادبرخیز صبح خنده نثارت خجسته 

 دبر یاس تن مده، مکن از زندگی امی  برخیز و عزم جزم کن، ای پور نیکزاد

  دباید، چو رفته رفت، به آینده رو نها   باید برای جنگ بقا نقشه ای کشید

    یک نوبهار بارور، آبستن درو  یک فصل تازه می دمد از بهر نسل نو

   بکن این عهد نیکفالبرخیز و حرز جان 

 برخیز و چون کمان که به زه کرد شست زال  برخیز و باز راست کن قد تهمتن

 319پرتاب کن به جانب فردات جان و تن

                      
 .۶۲: ۱35۸همراز،  318
 .۱۸5: ۱3۸۴آژند،  319
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ای داشته، و نه توان دریافت که رفعت نه از شیوایی کالم و هنرِ شعر پارسی بهرهبا خواندن همین متن می

 ریزی شود. اش قالبمضمون عالی و معنایی عمیق را در نظر داشته، که بخواهد در شعرهای نوین

نیز مانند رفعت به در میان پیروان و هواداران تقی رفعت، تنها از یک شاعر دیگر خبر داریم که او 

در یزد زاده  ۱۲۶۲نمادی برای تجدد ادبی از دید چپ گرایان بدل شده است. او شمس کسمائی است، که در 

رسید. او در یزد با یک بازرگان چای به نام شد و نامش از آنجا آمده که تبارش به اهالی کسمای گیالن می

کرد و در آنجا فعالیتهای فرهنگی زیادی انجام داد. آباد مهاجرت زاده ازدواج کرد و به اشکحسین ارباب

ی ماهیت اصلی ها گرایش یافت. در واقع دربارهشمس در همان جا با عقاید کمونیستی آشنا شد و به بلشویک

دانیم و بعید نیست که زیر پوشش تجارت چای به فعالیتی کارِ شوهر شمس و هویت وی چیز زیادی نمی

شوهر شمس به روایتی ورشکست  ۱۲۹۷ل بوده باشد. به هر صورت در حدود سال سیاسی در این منطقه مشغو

 شد، و او همراه با شوهر و دو فرزندش به ایران بازگشت و در تبریز اقامت گزید. 

ی کسمائی به ایران، همزمان بود با فروپاشی گوشزد کردن این نکته الزم است که بازگشت خانواده

ای که شکلی احیا شده از امیرنشین اقتدار دولت تزاری در آسیای میانه، و تاسیس دولتهای خودمختار ملی

کامال ایرانی بودند. شدند و از نظر سیاسی ضد روس و از نظر فرهنگی بخارا و خوقند و خیوه محسوب می

اش از سرزمینی خارج شدند که به تازگی مستقل و از فشار ستم روسها آزاد شده بنابراین کسمائی و خانواده

بود. ایشان از آسیای میانه به تبریز مهاجرت کردند، و این درست در زمانی بود که کمون باکو شکل گرفته 

ها کشتار شده بودند. یعنی این خانواده از بخشی بلشویک بود و بخش بزرگی از مردم آران و قفقاز به دست

از ایران زمین که جنبشی ضدروسی و ضدکمونیستی در آن برخاسته بود، گریختند و به بخشی دیگر رفتند که 

ها در آنجا اقتدار و نفوذی داشتند و کمی آنسوتر از مرزهای سیاسی ایران، برای قبضه کردن قدرت بلشویک
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توان زد آن است که کار و بار حسین ارباب زاده روی آورده بودند. از این رو حدسی که می به کشتار مردم

 ها ارتباطی داشته و چه بسا خودش هم با ایشان پیوندهایی داشته باشد.به بلشویک

توان از اینجا دریافت که پسر بزرگش اکبر بالفاصله ها را میی او با بلشویکپیوندهای سیاسی خانواده

ها به صفوف از ورود به ایران به نهضت جنگل پیوست و این همزمان است با ورود گروهی از بلشویک بعد

ی تجدد ی دیگر آن که او از همان ابتدای ورود به تبریز به تقی رفعت پیوست و در روزنامهها. نشانهجنگلی

شد. این توسط روسها اداره میآهن درآمد که ی راهچیزهایی نوشت. شوهرش هم در تبریز به استخدام اداره

آباد که در آن زمان مردمش به پارسی نکته که هم جالب است که او بعد از چند سال اقامت در شهر اشک

کرد. در آن سالها روسهای مقیم گفتند، زبان روسی را فرا گرفته بود و آن را به روانی صحبت میسخن می

دولت تزاری بودند و یا فعاالن سیاسی کمونیست. با این اوصاف، آباد اقلیتی کوچک بودند که یا کارگزار اشک

شمس کسمائی بیشتر به خاطر همراهی شوهرش که احتماال بلشویک بوده، به این گرایش سیاسی روی آورد. 

اش ی هوادار روسِ بلشویک بود، و پسرش را در این راه از دست داد. از این پیرویاو عضوی از یک خانواده

 ان شاید بیش از انتخابی شخصی، از موقعیتی خانوادگی برخاسته باشد.  از این جری

ها پیوسته آباد به بلشویکزاده، پسر شمس، جوانی بود که در همان زمان اقامت در اشکاما اکبر ارباب

بود، او هنگام بازگشت به ایران به گیالن رفت و به قوای حیدرخان عمواوغلو پیوست و این در حالی بود که 

کشید و به گویند که نقاشی را خوب مینوزده سال بیشتر نداشت. اکبر جوانی باهوش و با استعداد بود و می

ها به میدان و قبضه شدن سرود. حضور او در جنبش جنگل همزمان بود با ورود بلشویکزبان روسی شعر می

ادند و حیدرخان را که رهبر ها به موقع واکنش نشان دتدریجیِ جریان جنگل به دست ایشان. اما جنگلی

ی نزدیکی با حیدر خان داشته، چون او نیز در جریان شان کشته شد. اکبر ظاهرا رابطهها بود، به دستبلشویک

درگذشت و شمس با دخترش  ۱3۰۷زاده در های درونی در رشت به قتل رسید. کمی بعد اربابهمین درگیری
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محمدحسین رشتیان، که کارمند بانک –واج کرد و از شوهر دومش صفا به یزد بازگشت. در آنجا بار دیگر ازد

در این شهر  ۱3۴۰صاحب دختری به نام مریم شد. او بعد از پنج سال به تهران کوچید و تا سال  -شاهی بود

 آبان این سال درگذشت.   ۱۲زیست و در 

 

 

 

 

 

 

 

از موضع شوهرش بوده باشد. چون بعد از  نماید که موضع سیاسی شمس کسمائی تابعیچنین می

ها مرگ او، فعالیت سیاسی و ادبی شمس کسمائی نیز ناگهان متوقف شد و دیگر نه به طور فعال از کمونیست

سرود. ازدواج دوم شمس ی آزادیستان شعر میکرد و نه به سبک و سیاق دورهها جانبداری میو بلشویک

زاده چرخشی را دهد که بعد از مرگ اربابنوپای رضاشاهی هم نشان میکسمائی با یک کارمند دیوانساالری 

ی متوسطی پیوسته که آفریده و کارگزار نظم رضاشاهی ی طبقهاش نشان داده و به جرگهدر سوگیری سیاسی

 اند.بوده

 شود. او در تمام موارد بهی تجدد و آزادیستان روشن میهایش در روزنامهبه خوبی با مرور نوشته

اش همواره با حمله به انگلستان همراه است. در حالی پرستانهکند و شعارهای وطناستعمار انگلیس حمله می

ی بسیاری از نهادهای شهر که در زمان یاد شده روسها بخش مهمی از آذربایجان را در اختیار داشتند و اداره
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ی روسها در امور آذربایجان شکایتی مداخلهی تبریز به دست ایشان بود. این نکته جالب است که شمس درباره

ها بسته شده بود، با قلمی تند و پرشور مخالفت .م که به نفع انگلیسی۱۹۱۹ی قرارداد ندارد، اما مثال درباره

کند. شمس در تبریز زبان ترکی را نیز آموخت و به شدت زیر تاثیر ادیبان نوپرداز عثمانی خود را ابراز می

 قرار داشت. 

دادند هایی در تبریز تشکیل مینشینیمان شورش شیخ محمد خیابانی، هواداران او جشنها و شبدر ز

زاده نامی ها که سرتیپ«گاردن پارتی»که هدفشان در آن تبلیغ سیاسی و جلب مخاطب بود. در یکی از این 

ایی را از اش داده بود، صفا دختر شمس که پنج شش سال بیشتر نداشت روی میزی رفت و شعرهترتیب

 مادرش در حمایت از جنبش خیابانی خواند. 

 خوانیم:این شعر را از شمس می ۱5/۴/۱۲۹۹ی آزادیستان، به تاریخ در دومین شماره از مجله

 چه بسا کشتزارها دیدیم   ما در این پنج روز نوبت خویش 

 که ز جان کاشتند مردم پیش   نیکبختانه خوشه ها چیدیم 

 باز ما راست کشت آینده    زارعین گذشته ما بودیم 

 گاه مظلم گهی درخشنده    گاه گیرنده گاه بخشنده 

 در طبیعت که هست پاینده   گرچه جمعیم و گر پراکنده 

   کرد می محو، باز موجودیم

 را منتشر کرد:« مدال افتخار»( شعر ۲۰/5/۱۲۹۹ی آزادیستان )ی سوم مجلهشمس در شماره

 هرگز مکن توقع عهد برادری  گاه بشر سیم و زر بودتا تکیه

 غفلت برای ملت مشرق خطر بود  حق به قوه ندارد برابری تا اینکه

 مخفی کشیده تیغ طمع در قفای ما آنها که چشم دوخته در زیر پای ما
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 حاشا به التماس برآید صدای ما مقصودشان تصرف شمس و قمر بود

 ایرانی از نژاد خودش مفتخر بود  باشد همیشه غیرت ما متکای ما

 ی چهارم آزادیستان منتشر شده است:در شماره ۲۱/۶/۱۲۹۹که در « پرورش طبیعت»

 از این شدت گرمی و روشنایی و تابش  ز بسیاری آتش مهر و ناز و نوازش

 خراب و پریشان شد افسوس     گلستان فکرم

 صفا و طراوت ز کف داده مایوس   های افسرده افکار بکرمچو گل

 وحشی گرفتار یک سرزمینمکه چون نیم   یکی، پای بر دامن و سر به زانو نشستم

 نه نیروی شرّم    نه یارای خیزم

 نه پای گریزم  نه نیرو نه تیغم بود، نیست دندان تیزم

 ز دنیا و از سلک دنیاپرستان کنارم جنس خود در فشارماز این روی در دست هم

   بر آنم که از دامن مهربان سر برآرم

شان شود که دیدگاه مرسوم و هنجارین امروزین دربارهمیاز مرور آثار به جا مانده از این افراد، روشن 

ی جریانی در نادرست است. یعنی این تصور که ایشان شاعر، نوآور، بنیانگذار سبکی خاص، یا تعیین کننده

شان، اگر نگوییم که های ادبیست چشمگیر در ارزیابی تواناییاند، دست کم اغراقیادبیات معاصر بوده

توان روی دو یا سه برگ گنجاند، و کلیت آن است. کل اشعاری که از ایشان به جا مانده را میسرایانه افسانه

مانندش بر ادبیات فرانسوی و پارسی و ترکی ی تسلط بیشود. تقی رفعت که دربارهبه هزار کلمه بالغ نمی

زبان به پارسی یا ترکی برگردانده ای را از این اند، نه یک بیت شعر به فرانسوی دارد و نه حتا جملهداستانها زده

اش کفایت ی کور بودن استعداد شاعرانهاش هم با وجود اندک بودن، برای داوری دربارهاست. اشعار پارسی

ی ای که در زمینهکند. شمس کسمائی هم از نظر دستاورد وضعیتی همسان دارد. او با وجود عالقه و مطالعهمی
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خیابانی و از میان رفتن جوِ سیاسی تبریزِ آن روزها، از سرودن شعر کناره ادبیات کرد، بعد از شکست جنبش 

ی کرد. دربارهاش را گهگاه برای دوستان و خویشاوندان رونویسی میجست و تنها همان شعرهای قدیمی

کرد. دست کم در مورد کسمائی ماند، چنین و چنان میکرد و میرفعت بارها گفته شده که اگر خودکشی نمی

دانیم که تا چهل ی زبانهای دیگر داشته، میه شعرهایش از رفعت بهتر است و دانشی بیشتر هم در زمینهک

 سال بعد از جنبش خیابانی زنده ماند و شعری در خور هم منتشر نکرد. 

بنابراین اگر بخواهیم سختگیرانه و بر مبنای شواهد و مستندات، و نه شعارهای حزبی، داوری کنیم، 

ی ادبیات رخ نداده ای در حوزهرسیم که در تبریزِ پایان قرن سیزدهم خورشیدی اتفاق جدیتیجه میبه این ن

ی وابسته ی انقالبیِ دورگهاست. جنبشی سیاسی در این شهر به مدت چهار سال وجود داشته، که یک شاخه

اند. وآوری و تجدد در شعر بودهاند، و دو تن در این میان مدعی نها در آن نفوذ داشتهترکان و بلشویکبه پان

شود، شان سست و تقلیدی، و باقیِ آنچه در موردشان گفته میدستاوردشان اندک و ناچیز بوده، و نظریه

 اند.های بعدی بر ماجرایشان افزودههایی است که حزبِ توده و فعاالن سیاسی چپ در دههافزوده

، ارتباطشان با الهوتی است. همان طور که ایرج به کندی این دو تن جلب نظر میاما آنچه که درباره

اند، و کردهریشخند اشاره کرده، نوآوری اصلی این دو تن آن بوده که جای قافیه را در مصراعها جا به جا می

اند. هردوی این کارها از حدود ده سال پیش در شعر پارسی رواج کردهی مصراعها را کم و زیاد میاندازه

ی نابرابری مصراعها بهار است. با این وجود یانگذار دستکاری در قافیه دهخداست، و احیا کنندهداشته است. بن

ها اند و بنابراین بعید است این خالقیتورزیدهی ادیبان ایرانی دشمنی میاهالی آزادیستان با این بزرگان و بقیه

میان نوسازی ادبی دانشکده و تبریز وجود ی رابطی که را از ایشان وامگیری کرده باشند. در واقع تنها حلقه

 را پیشتر بر همین مبنا سروده بود. « وفای به عهد»داشته، الهوتی است که 
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جالب آن که در این زمان الهوتی در تبریز آمد و شد دارد و با اعضای این حلقه نیز در ارتباط است. وقتی 

 را برای تسالی مادرش سرود:پسر شمس کسمائی در گیالن به قتل رسید، الهوتی این شعر 

 نه فغان برکش و نه زاری کن  در فراق گل خود، ای بلبل

 مکن آشفته موی چون سنبل   صبر بنما و بردباری کن

 

 برترین جنس نوع انسانی  تو که شمس سماوی عرفانی

 دانیبهتر از هرکسی تو می   باعث افتخار ایرانی

 ی گلکه دو روز است عمر دوره  

کند، و هم شباهتی نمایان به اشعار را تکرار می« وفای به عهد»هم نوآوری قبلیِ الهوتی در این شعر  

ای دست نماید که الهوتی بر مبنای کارهای دهخدا و بهار به نوآوریرفعت و کسمائی دارد. در واقع چنین می

ز انقالبیون برخورد کرده و باز به ای ااش را رها کرده، تا بعد از چند سال در تبریز با حلقهزده، و بعد دنباله

همان روی آورده است. این انقالبیون هم احتماال بیش از دیگران، از نظر ساخت شعر از الهوتی تاثیر 

های رفعت و کسمائی نسبت به همین سوگنامه، تنها به دانش و ارزش بودنِ سرودهاند. نازیبایی و بیپذیرفته

 و تسلط بیشتر الهوتی بر شعر پارسی.شود استعداد کمتر ایشان مربوط می

یابد و نظم و ی قیام خیابانی است که شعارهای سیاسی به شعر الهوتی راه میدقیقا از همین دوره

نشاند. ی منظوم سیاسی را میسازد و به جایش نوعی بیانیهدار میمحتوای آن را به عنوان اثری ادبی خدشه

ختن الهوتی به قلمرو شوروی حالتی افراطی به خود گرفت و به ها به خصوص بعد از گریاین شعار دادن

 کنند. هایی فرمایشی و حزبی هستند و گاه ساختاری مضحک پیدا میسرودن شعرهایی منجر شد که بیانیه
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ها بر قفقاز به طور مستقیم ی مهم در این میان، آن است که الهوتی در جریان چیرگی بلشویکنکته 

توان دریافت که الهوتی ن منطقه حاضر بوده است. از روی تاریخ شعرهایی که سروده میدخالت داشته و در آ

  320توان به چنین الگویی دست یافت:ها، میهر سال را در چه شهرهایی گذرانده است. با تحلیل این تاریخ

( مربوط ۱۲۹۱-۱۲۹۸) ۱۹۱۲تا آوریل  ۱۹۱۹ی دسامبر هدارِ الهوتی، به فاصلترین شعرهای تاریخقدیمی

شود و الهوتی در این دوران در تهران ساکن بوده است. بعد شعری از بغداد در دست داریم به تاریخ می

شویم. به دنبال آن با شعری در قصرشیرین روبرو می ۱۹۱۴( و پیش از آن در ژوئن ۱۲۹3.م )۱۹۱۴سپتامبر 

از تهران  ه است. بنابراین الهوتی در این سال( شعری را در خانقین سرود۱۲۹۴)فروردین  ۱۹۱5در آوریل 

عد از اوت ببه بغداد سفری کرده و سر راه از قصرشیرین هم گذشته و بعد از آن تا خانقین هم رفته است. 

بینیم، و این دورانی است که به فرارش از ایران را در کرمانشاه می ( ردپایش۱۲۹۶-۱۲۹3) ۱۹۱۷تا مه  ۱۹۱۴

 شود.منتهی می به خاطر قتل همکارانش

( شعرهایی فراوان در استانبول ۱3۰۰خرداد -۱۲۹۷)فروردین  ۱۹۲۱تا ژوئن  ۱۹۱۸الهوتی از آوریل 

شده است. در ایست که در این شهر اقامت داشته و با آرای کمونیستی آشنا میسروده، و این همان فاصله

شعری  ۱۹۲۱عجیب آن که در اوت  شود.همین شعرها چرخش او به آرای کمونیستی و بلشویکی نمایان می

 321از او داریم که در صحرای عربستان سروده شده است.

                      
کنم. این روش از آنجا که فاصله تا انقالب تاریخها را به میالدی ذکر کرده، من نیز از او پیروی میاز آنجا که الهوتی تمام  320

 دهد هم سودمند است..م را به دست می۱۹۱۷اکتبر 
 .۷۸-۷۷: ۱35۸الهوتی،  321
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اند، و بعد ( در تبریز سروده شده۱3۰۱ی پاییز یا زمستان )میانه ۱۹۲۲تا ژانویه  ۱۹۲۲شعرهای اکتبر 

بوده،  نخجوان در ۱۹۲۲ بینیم که مسیری را تا قفقاز طی کرده است. الهوتی در فوریهاز آن در همین سال می

ای سروده شده و بهار و تابستان این سال را در بادکوبه و باکو و تفلیس گذرانده است. الگوی تاریخی شعره

کرده است. در این شهرها پیچیده است و انگار در این شش ماه الهوتی بارها در میان این شهرها سفر می

توان ها بر این منطقه. کمابیش میی بلشویکیطرهزمانِ حضور او در شهرهای قفقاز، دقیقا مصادف است با س

ماه با آن  چنین گفت که زمان ورود او به هر شهر با ورود ارتش سرخ به آنجا همزمان است و یا تنها چند

ها پیوندی سازمانی داشته و در کنفرانس دانیم که الهوتی در همین زمان با بلشویکفاصله دارد. این را هم می

نیروهای  ( حضور داشته است. نتیجه کامال روشن و نمایان است، الهوتی عضوی از۱۲۹۹) ۱۹۲۰بادکوبه در 

ناهِ کشتار مردم بلشویکِ حاضر در قفقاز بوده، و به عنوان مبلغ پرشور لنینیسم و خشونت انقالبی، بخشی از گ

های دوران خیابانی نیز ی کودتای نافرجام خودش، و درگیریاین منطقه را به گردن دارد. این حرف را درباره

 توان تکرار کرد.تا حدودی می

از همین دورانِ فعالیت انقالبی در آذربایجان و تبریز است که شعارهای حزبی به شکلی زننده در 

شود. در میان شعرهایی که الهوتی در تبریز سروده، نوعی لحن شعاری نازیبا شعرهای الهوتی منعقد می

که به تاریخ « دست کارگر»دهد. در شعری به نام ای را نشان میولوژیک متصبانهنمایان است که پایبندی ایدئ

 322خوانیم:( در تبریز سروده شده چنین می۱3۰۰)آبان  ۱۹۲۱نوامبر 

 نرهاند از خطر ما راکس می  گر نیست دو دست نامور ما را 

                      
 .5۷: ۱35۸الهوتی،  322
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 آواره کنند و در بدر ما را؟  تا چند برای نفع خود اشراف

... 

 تا وصله کند به یکدگر ما را  شد به تشکیالت بایست مطیع

 از هم نکند دگر جدا ما را  چون جمع شویم هیچ بازویی 

 بر دامن شاهد ظفر ما را    پاداری و اتحاد بنشاند

خوانیم به چند ماه بعد، در همین شهر شعری با وزن زیبا و مضمون شعاری و ضعف تألیف را می

 323این شرح:

 ی اغنیاخون به پا، پی قطع ریشهچه خوش آن که بیرق 

 شود و زند به جهان ندا، که گروه کارگر؛ الصال!  

  ی خون شود، همه کاخ ظلم نگون شودهمه شهر غرقه

 ز بالاخواره زبون شود، همه کارگر رهد همه مفت  

 نبد ار که بازوی کارگر، نبد ار که زحمت رنجبر

 اغنیا نبد این جهان، نبد این بشر، نبد این تمول  

( ۱3۰۱)فروردین  ۱۹۲۲الهوتی بعد از شکست کودتا در تبریز و گریختن به باکو، به تاریخ آوریل 

 324تراود:در همین شهر شعری سروده که از آن بوی خون و خشونت می

 کز شرق انقالب بدمد آفتاب سرخ   نوشم به شادمانی آن دم شراب سرخ

                      
 .۷۹-۷۸: ۱35۸الهوتی،  323
 .۸3: ۱35۸الهوتی،  324
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 انقالب شود پر حباب سرخدریای    قربان آن دمی که ز خون توانگران

 ملت نهد به گردن ظالم طناب سرخ  نازم به آن زمان که به نیروی پتک و داس

 فردا حساب از تو کشد انقالب سرخ  از خواجه خون رنجبر امروز کم بریز

 ی اموال اهالی باکو و کشتار مردم این شهر اشتغال دارند. ها به مصادرهو این دقیقا زمانی است که بلشویک

ها ی زمیناست، با آن مصادره ی خشونت شاهومیانبه همین ترتیب، ماجرای کمون بدنام باکو، که همان زاده

 325و غصب اموال کشاورزان، به این ترتیب در شعر الهوتی مشروعیت یافته است:

 برق آمد و شعله جست و خون شد دانی که کمون به پای چون شد؟

 که عمارت کمون شدتا آن   ی ظلم سرنگون شدتا خانه

( به مسکو نقل مکان کرد و این زمانی بود که حکومت شوراها در قفقاز ۱3۰۲.م )۱۹۲3الهوتی در 

تثبیت شده بود و انگار دیگر در این منطقه به خدماتش نیازی وجود نداشت. شعرهای او در این شهر همچنان 

 326شود:زیبا شروع می هایشعارگونه است. الهوتی در مسکو شعری سروده که با این بیت

 گرفت نبضم و آهی کشید و هیچ نگفت  طبیب رنگ مرا خوب دید و هیچ نگفت

 عرق ز هر سر مویش چکید و هیچ نگفت   شنید دختر ایران خبر ز آزادی

 یابد:و با این بیتها خاتمه می

 به فکر غرقه شد و دم دمید و هیچ نگفت   ز خوابگاه غنی دید عکسی آهنگر

 سیاه شد، لب خود را گزید و هیچ نگفت  ی صنف کارگر چو شنیدمبارزهز من 

                      
 .۱۶۲: ۱35۸الهوتی،  325
 .۸۷-۸۶: ۱35۸؛ ۴: ۱۹۷5الهوتی،  326
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 یچ نگفتی می خود سر کشید و هپیاله  ز رنج کارگران خواجه را خبر کردم

 برهنه پا سوی مسجد دوید و هیچ نگفت  به پیش شیخ گشودم کتاب الهوتی

 327ای عادی است:آن مغازله( باز در مسکو سروده، آغازگاه ۱۹۲۴یا در شعری دیگری که سال بعد )

 ستایار کردن مشکل  راست گویم، زندگی بی  بی رفیق راستگویی کار کردن مشکل است

 جنگ با آن نرگس بیمار کردن مشکل است  توان رفتن به کام شیر غژمان هم ولیمی

 گیرد:میشود و شعارهایی سیاسی جای عشق را بعد از این بیتها، ناگهان محتوا دستخوش چرخش می

 گفت از من ترک این کردار کردن مشکل است  با غنی گفتم که خون فعله را دیگر مریز

 شأن انسان نیست گوید: کار کردن مشکل است عزم و جهد آسان کند هر سخت را، الهوتیا

ی شاعران، به شکلی ی همهتوان زد آن است که الهوتی به شیوهحدسی که با خواندن این ابیات می

و این شعرها بیانگر حال و هوای درونی و عواطف و هیجانهای آن « آمدهشعرش می»ی و خودجوش ناگهان

کوشیده مضمونهایی حزبی گرفته و میاند. اما بعد از یکی دو بیت از این حس درونی فاصله میاش بودهلحظه

بعدی نسبت به یکی دو بیت ترِ این بیتهای و شعارهایی فرمایشی را در شعرش بگنجاند. کیفیت ادبی فروپایه

های ایدئولوژیکی است اول کامال نمایان است و بخشی از این نازیبایی به خاطر اصرار در استفاده از کلیدواژه

 مثل فعله و غنی و کارگر، و بعدها لنین و کمونیسم و چیزهایی از این دست.

خان، در مسکو شعری ها به دست قوای رضا ، همزمان با سرکوب جنگلی۱۹۲۴الهوتی در مارس 

ها که کمونیست بودند و گوش به فرمان شوروی، و در آن از جناح چپِ جنگلی« مرگ مجاهد»سرود به نام 

                      
 .۴: ۱۹۷5الهوتی،  327
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ی اشراف ایرانی خان را نماینده آید که روسها در این هنگام کوچکجانبداری کرد. از این شعر بر می

کند و مرگ هوتی از حیدر خان عمواوغلو هواداری میاند، در مقابل الاند و نظر خوبی به او نداشتهدانستهمی

 328شود:کند. شعر چنین شروع میاو را با سوز و گداز روایت می

 قشون ملی اندر رشت و جنگل گیالن  ی تهرانسپاه شاه در سمت جنوب جاده

 یکی اردوی تاج و دیگری فرمانبر اعیان یکی مامور سلطان دیگری محکوم کوچک خان

 بُد اندر داخل اردوی دوم هیئتی پنهان  کارگر وآزادی دهقان فقط بهر نجات

ها مقاومت کردند، تاخته و هایی که در برابر بلشویکدر این شعر الهوتی به میرزا کوچک خان و جنگلی

 دانسته است.« فرمانبر اعیان»ایشان را خائن و 

در این هنگام تازه دولت  ( از مسکو به شهر دوشنبه نقل مکان کرد.۱3۰۴) ۱۹۲5الهوتی در سال  

جمهوری شوروی تاجیکستان تاسیس شده بود. روسها بعد از انقالب اکتبر حزب کمونیست تاجیکستان را 

تاسیس و حمایت کردند و دولتی دست نشانده در آنجا تشکیل دادند و آن سرزمین را در دولتِ عظیم خویش 

ی تبلیغ آیین لنینی را بر کشورِ نوخاسته رفت و وظیفهگنجاندند. دقیقا در همین زمان بود که الهوتی به این 

  329(، این است:۱۹۲5عهده گرفت. در این وطنِ تازه اولین شعری که از او در دست داریم )ژوئن 

 پوشیده سقف آن همه از تار عنکبوت   داری و طاقی شکافتهدیوار رخنه

 تاریکی و سکوتصحنش پر از مهابت و    هرگونه مور و مار در آن راه یافته

 ارکان آن شکسته و از هم گسیخته  برجی قدیم و کهنه و پوسیده و بلند

                      
 .۲۷۲-۲۶۸: ۱35۸الوتی،  328
 .۱۹۷-۱۹۶: ۱35۸؛ 5: ۱۹۷5الهوتی،  329
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 از جای خود بر آمده بر خاک ریخته  هر گوشه قطعه قطعه ستونهای ارجمند

 هابا خط زر نوشته هزاران کتیبه  در سرستون و سردر و ایوان و سقف آن

 همه آثار پربهادر زیر دود آن    اما سیاه گشته و یکسر شده نهان

 بخوانیم از این کتاب    ها، یک کتاب پاره

 پوسیده... شاید شود پدید که این خانه ملک کیست...

 ست...این خط... بدون شبهه، بلی، خط فارسی   آه، بلکه بود چشم من به خواب...

 آن خانه که نور فشاندی به کائنات  آه، این بنای تمدن تاجیک بوده است

 نبود به غیر راه لنینی ره نجات  سای پر شکستای فلکاز بهر این سر

تا جایی که من خبر دارم، این نخستین شعری است که نام تاجیکستان در آن به کار گرفته شده است. 

ایم که به همراه ازبکان و اقوام دیگر ایرانی در سغد و خوارزم و بخارای تا پیش از آن مردمِ تاجیکی را داشته

سروده شدنِ این شعر، کشوری داریم  به بعد، که همزمان است با ۱۹۲5کردند، اما از سال باستانی زندگی می

دست نشانده به نام تاجیکستان، که توسط روسها تسخیر شده است. تنها تفاوت در اشغال نظامی تاجیکستان 

ی سلطنت تزاری با ایدئولوژی نو و کارآمد پیش و پس از انقالب اکتبر آن است که ایدئولوژی فرسوده

ی تزار جای خود را به کمونیستهای ی تاجیکهای سرسپردهدهی دست نشانکمونیستی جایگزین شده و طبقه

 اند. در این حال و هواست که الهوتی این شعر را سروده است. سرسپرده به حزب داده

است و مخاطب انتظار دارد که شاعر در آن تمدن دیرینه و کهن مردمِ این « سرای تمدن»نام شعر 

ن شعر، که تنها بخش روان و زیبای آن از نظر ادبی هم هست، الهوتی ی آغازیدیار را ستوده باشد. اما در نیمه

ای تاریک و فرسوده تشبیه کرده است. او به روشنی در سه بندِ دوبیتی تمدن کهن سغد و خوارزم را به ویرانه

ی آغازین که خوارشماری میراث فرهنگی آن موضعی ضد تاریخ و ضد هویت ایرانی دارد، چون در این نیمه

www.takbook.com



236 

 

به برجی قدیم و پوسیده و « تاجیکستان»برد، کل دستاوردِ فرهنگی مردم مین را تا حدِ توهین پیش میسرز

ی دوم شعر از هم گسیخته و نازیباست و انگار سقفی شکافته و تار عنکبوت بسته تشبیه شده است. نیمه

این بخش کامال کوشیده با خروج از قواعد عروضی دست به نوعی نوآوری بزند. محتوای الهوتی می

نجات دیگری « راه لنینی»گوید که به غیر زند، و میحرف می« تمدن تاجیک»ایدئولوژیک است. الهوتی از 

کند و تنها چند سال بعد است قابل تصور نیست. طنزآمیز آن که در این میان به کتابی با خط پارسی اشاره می

شوند و تبعید معلمان ادبیات یی گسترده از تاجیکستان میزدااش کارگزار ایرانیکه خودِ الهوتی و رفقای حزبی

کنند و در عمل آثار فرهنگی کنند و تغییر خط به روسی سریلیک را تشویق میپارسی به سیبری را تایید می

 سازند. شان بیگانه میکنند و این مردم را با تاریخ و خط دیرینهو ادبی تاجیکستان را منهدم می

آشکارا کارگزار استعماری نوینی است که با اسم کمونیسم، با کارآیی و سنگینی  الهوتی در اینجا 

فشارد، هر نوع مقاومت مدنی و پایبندی ی مردم آسیای میانه را در چنگال آهنین خود میای جامعهسابقهبی

کند که نه بدل میای فقیر و آشوبزده و از خود بیگاکند، و آن را به جامعهبه فرهنگ ملی ایرانی را سرکوب می

ایست که یادگار این دوران است. الهوتی مبلغ و توجیه های مصنوعیگرایی و تنشهنوز تا به امروز درگیر قوم

ی تشکیل دولتی دست نشانده به نام تاجیکستان است، و صدای بلند و رسایی است که نابودی بسترهای کننده

کند. الهوتی به همین سی جبار و سرکوبگر را توجیه میسیاسی و فرهنگیِ پیشین، و استیالی این نظم سیا

ی روسها در خوارزمِ قدیم تاسیس ترتیب برای کشور تازه تاسیس ازبکستان که به همین ترتیب زیر سیطره
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دانم، نخستین شعر پارسی که در آن نام ازبکستان آمده به شده بود نیز شعرهایی سرود و تا جایی که من می

 330( )معنادار است که( در مسکو سروده شده است:۱3۱۸) ۱۹3۹ر او تعلق دارد و د

 ام به هنرهای فراوان تو دل باخته امازبکستان به دلیران تو دل باخته

شرمانه و نمایان که در راستای این شعرها که معموال در مسکو هم سروده شده، تبلیغاتی است بی 

هایی ی کمونیستان زمین قرار دارد. دستاورد سیطرهسیاست روسها برای تسخیر سرزمینهای شمال شرقی ایر

زدایی از فرهنگ سغد و خوارزم و منع سرودند، ایرانیکه مانند الهوتی شعرهای خویش را در مسکو می

ها و مکتبها و مسجدهای قدیمی بود، و دامن آموزش خط پارسی و ادبیات کالسیک و تعطیل کردن مدرسه

ها و قرقیزها و ترکمنها تقسیم این سرزمین به کشورهای ها و ازبکیکزدن به اختالف قومی میان تاج

ی خیانتِ کسانی مانند توان دربارهکوچک و ناتوان. امروز بعد از گذر یک قرن، می« شورایی»ی نشاندهدست

ی در شعر دیگری باز کلمه ۱۹۲5تری داشت. الهوتی در همان سالِ الهوتی دقیقتر اندیشید و داوری صریح

 331گوید:گیرد و میتاجیکستان را به کار می

 عالمی روشن شود چون مه برآید از سحاب  نقابتاجیکستان شد منور تا گشتی بی

 حیف بود این حسن عالمگیر ماند در حجاب  ای کز پرده آزادت نمودآفرین بر قوه

 عاشق روی تو را حاجب نباشد با شراب  از برای مست کردن یک نگاهت بس بُوَد

 طنابحسن تو دل را به سوی خود کشاند بی  روی نیکوی تو را کوتاهی مو عیب نیست

 چادر از رویت گرفت و داد بر دستت کتاب  ی اکتبر را بنگر که چونقدرت سرپنجه

                      
 .۱۹-۱۸: ۱۹۷5الهوتی،  330
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 !باش ای انقالب هیچ را هرچیز کردی، زنده  کندی دیروزه اکنون حکمرانی میبنده

کشف حجابشان، و انگار کوتاه کردنِ اجباری موهای زنان،  این شعر احتماال برای زنان تاجیک و

سروده شده است. شعارگونه بودن و فرمایشی بودن شعر کامال نمایان است و کافی است آن را با شعرهای 

ای در پنج سال پیش الهوتی که در اسالمبول سروده شده مقایسه کنیم تا دریابیم که چه افول و تباهی

و بروز کرده است. الهوتی در همین سال شعری عاشقانه و تهی از شعارهای سیاسی دارد شعر ا شناسیزیبایی

ایست و چهارپاره 332شودشروع می« آخر ای مه هالک شد دل من/ در غمت چاک چاک شد دل من»که با 

متوسط، که ایرادهای نمایان شعرهای سیاسی نقل شده را ندارد. یعنی الهوتی دچار اختاللی در قدرت 

توانسته روان و درست شعر بگوید، و با این اش نبوده و هنوز میهای روانیای در تواناییتشخیص یا کاستی

قی از تصاویر قدیمی )حاجب، سحاب، ایوان اش آشکارا سست و نازیباست و به تلفیوجود شعرهای حزبی

ی اکتبر و...( دست زده که ناموفق و نازیباست، و...( و شعارهای سیاسی نو )قوه، راه لنینی، قدرت سرپنجه

 اگر که مضحک نباشد.

ی حزب کمونیست در الهوتی پس از مستقر شدن در تاجیکستان به صورت یکی از اعضای بلندپایه

او وزیر فرهنگ و هنر تاجیکستان شد و سرود انترناسیونال را برای نخستین بار به پارسی  این سرزمین در آمد.

 333ترجمه کرد:

 .جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی !خورده، دنیای فقر و بندگیبرخیز، ای داغ لعنت

 .بودگان هر چیز گردندهیچآنگه نوین جهانی سازیم،  باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند،

                      
 .۶-5: ۱۹۷5الهوتی،  332
 .۶۹: ۱۹۷5الهوتی،  333
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 هاانترناسیونال است نجات انسان  روز قطعی جدال است، آخرین رزم ما

کرد و به الهوتی در شعرهای خود تا حدودی از روند حاکم بر هنجار ادبی کشور ایران پیروی می

« آباداستالین»( در ۱3۰۸) ۱۹۲۹خصوص از نظر نوآوری در سبک و قالب شعر زیر تاثیر بهار بود. او در 

 334مستزادی سرود سست و نازیبا که ردپای سفارشهای حزبی در آن نمایان است:

 ایمهم توانا شده  ایمما فقیران که چنین عالم و دانا شده

 ایمهمه دانا شده  ایمما همه کوران قدیمیم که بینا شده

 بنده بودیم و اسیر   بغالنیم که در دور امیرما همان کم

 ایمهمه دانا شده ایمآزاد و خوش از دولت شورا شدهبین چه 

ی سیاسی دارد، اما گرم و صمیمانه که به احتمال زیاد تقلیدی است از شعرهای زیبای بهار که آن هم جنبه

است و از جایگاه سیاستمداری هوشمند و مستقل سروده شده است. بهار نخستین شعر مشهور با این قالب 

بود. اما به احتمال زیاد آنچه  335«کار ایران با خداست»ود و آن همان مستزاد مشهورِ سر ۱۲۸۶و ریخت را در 

« داد از دست خواص»و « داد از دست عوام»که بر الهوتی تاثیر گذاشته، دو مستزاد دیگر بهار است که به نام 

 336ی خراسان بزرگ در سرزمینهای آسیای میانه شهرتی یافت:سرود و در خراسان و احتماال ادامه ۱۲۹۱در 

 داد از دست خواص اصاز خواص است هر آن بد که رود بر اشخ

 داد از دست خواص کیست آنکس که ز بیداد خواص است خالص

                      
 .۲۱3-۲۱۱: ۱35۸؛ ۷-۶: ۱۹۷5الهوتی،  334
 .۱۲5-۱۲۴: ۱3۸۷بهار،  335
 .۲۱۲-۲۱۱: ۱3۸۷بهار،  336
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 اندبه خدا بدنام  اندداد مردم ز عوام است که کاالنعام

 داد از دست خواص که خرابی همه از دست خواص است خواص

 ایمن از حبس و جزا  دراخیل خاصان به هوای دل خود هرزه

 داد از دست خواص  قصاصور عوامی سقطی گفت در افتد به 

ا به ردر دوشنبه شعری سروده و در آن غزل زیبای شاهزاده افسر سبزواری  ۱۹۲5الهوتی در اوت 

 شعاری نازیبا فروکاسته است. اصل شعر افسر چنین است:

 جاوید نخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من  باشد گاه از تو و گاه از مناین کاخ که مى

 گیرم که تواند بود مهر از تو و ماه از من  گردد بر کام کسى هرگزگردون چو نمى 

 رنجى ز چه این شترنج فرزین ز تو شاه از من  گر هیچ نبازى باز اَر هیچ نخواهى برد 

 از جنگ کسان شادیم، داد از تو و آه از من  با خویش در افتادیم، تا ملک ز کف دادیم 

 افسر ز چه ناالنى تاج از تو کاله از من  نه تاج کیانى ماند نه افسر ساسانى 

 337و الهوتی بر مبنای آن چنین سروده است:

 تا چند برند اشراف، کفش از تو کاله از من؟  من کارگر و تو دهقان، داد از تو و آه از من

 ه از منخواه از تو و خواخورد این زالو، خون می  ما را و تو را دارا، یک نوع کند یغما

 کی دست کشد هیهات شیخ از تو و شاه از من  ی موهوماتبر گردن ما بسته است تا رشته

 سیرند ستمکاران گاه از تو و گاه از من  ی درباریم، مرغان گرفتاریمما طعمه

                      
 .۹۲-۹۱: ۱35۸الهوتی،  337
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 این بخت زبون از تو، این روز سیاه از من...  یکدل نشویم ار ما، دوری نکند اصال

 338ی هروی چنین شعری را سروده:با تضمین بیتی زیبا از )اگر اشتباه نکنم( واله ۱۹۲۹در اکتبر  همچنین

 است ی صنف فعله چون شیرکه در مبارزه چه ننگ و عار کسی را ز بند و زنجیر است

 به کنج محبس شه دوستم زمینگیر است  از آن زمان که شنیدم به جرم رنجبری

 «های زنجیر استشان دانهکه نقل مجلس  حسرتنشینی زندانیان برم به شب»

 جواب ظلم فقط آبداده شمشیر است  ی ایران که ترک شکوه کند بگو به توده

 برای صنف ستمکش یگانه تدبیر است  به ضد جور و ظلم اتحاد و تشکیالت

در مسکو برای سالگرد درگذشت لنین و  ۱۹3۴ی دیگری شعر مفصلی است که الهوتی در ژانویه

 339آورد:های عاشورا را به یاد میراسم بزرگداشت او سروده و آغازگاهش همان نوحهم

 این چه روزی است که آدم همه در غلغله است؟  این چه روزیست که عالم همه در هلهله است؟

 این چه روزی است که گویا به زمین زلزله است؟  این چه روزی است که در هر طرفی ولوله است؟

 سر سال لنین است امروز؟یا مگر روز    

 ماتم رنجبر روی زمین است امروز؟     

خاقانی، برای کاخ کرملین « ایوان مداین»است که به تقلید از « کاخ کرمل»شعر تقلیدی دیگرش 

گفتگو یکی از شاهکارهای الهوتی است و یکی از بی»ی آن نوشته که احمد بشیری درباره 340سروده است.

                      
 .۹۶-۹5: ۱35۸الهوتی،  338
 .5۷۸-5۷3: ۱35۸الهوتی،  339
 .۲۸۰-۲۷5: ۱35۸الهوتی،  340
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توان گفت به راستی اگر از آرایش و اند و میکه سرایندگان ما از این دست سروده هایی استبهترین نمونه

ی ایوان مداین خاقانی برابری کند، در استواری و انگیزش و پرباری از آن برتر زیبایی سخن نتواند با چکامه

ها از سرایندگان نمونه»دانم آقای بشری هنگام نوشتن این جمالت کدام من درست نمی 341«دارتر است.و مایه

خاقانی که شاهکاری بزرگ و زیباست را درست « ایوان مداین»شک خودِ را در نظر داشته است، اما بی« ما

از بیتهای این  شمرد. آغازگاه و برخیی الهوتی را از آن برتر نمیمایهنخوانده است. وگرنه شعر سست و بی

 شعر چنین است:

 در قصر کرمل، ای دل، اسرار نهان برخوان  تاچند کنی گریه بر مسند نوشروان؟

 ریانگی مظلومان بسیار شده بر کشته  خنددبینی بر روی تو میاین قصر که می

 پیکر به سر پیکر ستخوان به سر ستخوان!  ی سر بنگردر داخل هر دیوار با دیده

 زیر پی هر پایه خون دو هزار انسان  ی عبرت بینبود این با دیدهدربار ستم 

 این قصر رومانف شد آن مسند بن ساسان  اینجا و مداین را مزدور به پا کرده است

 بر قتل دو صد مزدور امضایْ دو صد فرمان  گردید هر روز به نفع شاهزاینجاست که می

 ن وی از بیدار ارکان وی از عدوانبنیا تنها نه همین اینجاست کز خون بشر برپاست

 ی واتیکان!گر قصر بریتانیست یا قلعه  هستند بدین منوال دارای همین احوال

 اینها را مقایسه کنید با اصل شعرِ خاقانی که سرمشق الهوتی بوده است:

 عبرت دان یرا آیینه مدائن ایوان  هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان

                      
 : شصت و سه.۱35۸الهوتی،  341
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 ران مدائنوز دیده دوم دجله بر خاک    کن مدائنیک ره ز ره دجله منزل به 

 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان  خون گویی یخود دجله چنان گرید صد دجله

 گوئی ز تف آهش لب آبله زد چندان   بینی که لب دجله کف چون به دهان آرد

 تش کندش بریانآکخود آب شنیدستی    از آتش حسرت بین بریان جگر دجله

 گرچه لب دریا هست از دجله زکات استان   گری نونو وز دیده زکاتش دهبر دجله

 داننیمی شود افسرده، نیمی شود آتش   گر دجله درآموزد باد لب و سوز دل

 در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان   را مدائنبگسست  ایوان یتا سلسله

 ایوانتا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز    را ایوانگه به زبان اشک آواز ده گه

 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان   هر قصری پندی دهدت نو نو یدندانه

 گامی دو سه بر مانه و اشکی دو سه هم بفشان   گوید که تو از خاکی، ما خاک توایم اکنون

 ما بنشان از دیده گالبی کن، درد سر   جغد الحق مائیم به درد سر یاز نوحه

 جغد است پی بلبل، نوحه است پی الحان   آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی

 چه رسد خذالن کاران تا خودبر قصر ستم   ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما

 حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان  وش رافلک ایوانگوئی که نگون کرده است 

 گریند بر آن دیده کاینجا نشود گریان   گریدمن خندی کاینجا ز چه می یبر دیده

 آشکار است که تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
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گرایان و در مسکو شعری سروده که آشکارا برای توجیه کردنِ کشتار ملی ۱۹3۱الهوتی در مه 

و این لقبی تحقیرآمیز بود که است « چیباسما»دوستانِ تاجیکی سروده شده است. عنوان این شعر ایران

 342دادند:های تاجیک به مخالفانشان میکمونیست

 گرگ این مرتبه در صورت میش آمده است  دشمن کمبغالن باز به پیش آمده است

 ی خویش آمده استخلق را تا بکند بنده  ی ملت و کیش آمده استدزد با اسلحه

 343حمله بایست کند چون به ختا لشکر سرخ  

 دهد اهل خطا را به دم خنجر سرختا   

 بشتابیم و بیاییم و عدو را بزنیم  خصم شورا به هجوم آمده او را بزنیم

 جو را بزنیمکن و مفسدهشیخ اغفال  بدتر از خصم رفیقان دورو را بزنیم

 زند خصم تو را، گر که تو او را نزنیمی  

 ی او را نکنیات از ریشهکنَد ریشهمی  

 344که لنین درگذشت، الهوتی شعرهای سست و نازیبای فراوانی در سوگ او سرود: ۹3۱۱ی در ژانویه

 پر بُد از برزگران  راههای شوسه از دهکده تا دل شهر

                      
 .۲۲۲-۲۲۰: ۱35۸وتی، هال 342

شعرش  اشاره دارد. خودِ الهوتی در شرح ۱۹3۰گرای چینی با روسها در سال الهوتی در اینجا به کشمکش نیروهای ملی 343

گرایان ها در این هنگام در منچوری به روسها حمله کردند و شکست خوردند. اما اصل قضیه آن بوده که ملینوشته که چینی

منچوری بیرون  آهن منچوری کوتاه کنند و این استعمارگران را از قلمروچینی در این هنگام کوشیدند دست روسها را خط راه

 The Sydney Morning Herald, Monday 20)خوردند و در این کار ناکام ماندند  برانند، اما از کمونیستها شکست

January 1930: 12.).) 
 .۲۲۸-۲۲5: ۱35۸وتی، هال 344
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 مختصر، پیر و جوان  ی دهقان، زن و مردپسر و دختر نوباوه

 بلکه هم بیش از آن  بود آن روز هوا سی درجه افزون سرد

 دریاچه چه نهرهمه یخ بسته چه سرچشمه چه  

 هر طرف در حرکت  ...کارگرها همه با خواندن آهنگ کمون

 صف به صف در حرکت دید به حیرت همه جا لشکر سرخپیر می

 با شرف در حرکت  صد هزاران علم سرخ بُد و اختر سرخ

 همه جا بوی کمون بود همه جا رنگ کمون 

 چشم او نور گرفت 345خواند بر سردر یک خانه سکا.ار.کا.پ

 پشت او زور گرفت  دید در جای دگر پرچم شورا از دور

 غم از او دور گرفت  المللی را بشنید از شیپورمارش بین

 346خوانیم:چند سال بعد در سالگرد مرگ او نیز چنین شعری را از وی می

 در مرگ لنین است عزادار و پر از غم   امروز دل کارگران همه عالم

 ی ماتمشاگرد وفادار به ساالنه آدم و این رسم عمومی است به جمعیت

  بر مرقد استاد کند دسته گل ایثار

 از حاصل هر کلخوز چه دور و چه نزدیک  ...از سرحد فینالندی تا ده نو تاجیک

 وآنگه همه را برده سپاریم به فابریک  یک شاخه بچینیم صمیمانه به تشریک

                      
 ی مرکزی حزب کمونیست روسیه.حروف اول نام کمیته 345
 .۲۲5-۲۲3: ۱35۸الهوتی،  346
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 گوییم از این دسته گلی خوش به وجود آر!  

ی او از چرندهای خطاب به استالین سروده شده و انگار پیروی سرسختانه« باغبان»به نام  شعر دیگری

بارِ تحول در کشاورزی را منظور دارد. این مثنوی سست و طوالنی که در علمی لیسنکو و سیاست فاجعهشبه

 شود:بیت دارد و چنین آغاز می ۶5در مسکو سروده شده،  ۱۹3۲نوامبر 

 متخصص به نشانیدن تاک  ناکربهباغبانی سره و تج

 بود مامور به تاکستانها  در دهی از طرف دهقانها

 یابد:و خطاب به استالین چنین ادامه می

 باغبان با خرد مارکسیستی ای به جمعیت سوسیالیستی

 حزب او را پس از او راهبری  تو لنین را خلف ناموری

 دانیمیخوبتر از همه کس   تو که باهوشترین انسانی

 که کنون آفت این خانه بود  که بسا عنصر بیگانه بود

های قومی استالین و کشتار اقلیتهای قومی اوکرائینی و بالتی سروده این شعر دقیقا همزمان با پاکسازی

کند! و به این شده و مضمونش هم آن است که باغبان خردمند باید برای حفظ تاکها گیاهان دیگر را از ریشه ب

 کن نماید.را ریشه« ای بیگانهعنصره»کند حتما به استالین توصیه میترتیب 

( در مسکو شعری سروده به نام سه قطره که آن را به ماکسیم گورکی هدیه کرده ۱3۱۱) ۱۹3۲در 

ایست با وزن درست، اما مضمون شعارگونه و سست که گفتگوی نام دارد مثنوی« سه قطره»است. این شعر 

بالند و شعارهای کند. هریک از این سه به رنگ خود میسپید و سرخ و سیاه را روایت می سه قطره به رنگهای

ی سرخ خون انقالبی ی سپید عرق کارگر، قطرهشود قطرهدهند، به این ترتیب معلوم میسوسیالیستی سر می
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ا و زمخت است ها در شعر نازیبپردازیای حزبی است. کلمات و عبارتی سیاه جوهر قلم نویسندهو قطره

 347گوید:ی سرخ در شرح حال خود میمثال قطره

 حاکمیت کنند به رنجبران چون ببینم که صنف مفتخوران

 ستیزد به ضد سوسیالیسممی  فاشیسم چون بینم که قوه

مشهور شده  این شعر را الهوتی احتماال به پیروی از شعرهای پروین اعتصامی سروده که تازه در آن هنگام

 کرد.هایی از این دست را میان چیزهای گوناگون به زیبایی روایت میمناظرهبود و 

ای سروده که در وزنی شاهنامه 348«تاج بی بیرق»در همین سال الهوتی مثنوی بلندباالیی سرود به نام 

رتهای هایی مانند کلخوز و فابریک و بریگاد و بلشویک و عباپرده و استفاده از کلمهشده و به خاطر تبلیغ بی

 های آن دوران رواج داشت، گاه شکلی مضحک پیدا کرده است:روسی دیگری که در میان کمونیست

 وز آن خم شده نقره بار آورد  اگر سرو در بوستان خم شود

 چیند از پنبه گل!که خم گشته می  بود مثل آن دختر کمسومول

... 

 نزدیکسالم برادران دور و   !سالم، سالم ای رفیقان فابریک

 شودبیرق سرخ شوروی می  رودها می...طالی سفید به فابریک

 شودی ما، رومال ما میجامه  شوددوباره این زر مال ما می

 شود!ما، کلوب ما می ماشین  شودای گل، گلوله و توپ ما می

                      
 .۴3-۴۲: ۱۹۷5الهوتی،  347
  .۴۹-۴۴: ۱۹۷5الهوتی،  348
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 آرند!که کی کلخوزچیان پنبه می  چیان همه در انتظارند...فابریک

 باید فاتح شود بریگاد ما  یاد ما رود این سخن از نمی

ی کار چند بیتی را که انگار سرودی است از ی این شعر آن که الهوتی در میانهی جالب دربارهنکته

شود و به این سرخ، در وزنی دیگر گنجانده است. این کار گهگاه در جاهایی از شعر دیده می« بریگاد»قول 

ی یک ای در میانهکشد و تنها همچون عارضهنو و ابداعی بر نمیترتیب ساختار این منظومه را به حالتی 

 کند. مثال: مثنوی کالسیک جلوه می

 به پیکر چو خرس و کلندی به مشت آمد ز پشت در آن دم کسی پیشش

 که بر فرق عارف زند با کلند  به تندی بشد دست خائن بلند

 د همی بر هوا گرد انگیختن  به سختی دو تن در هم آویختند

 شد از ضربت این هالکگه آن می گه این زانوی آن کشاندی به خاک

 گهی آن به این تنگ کردی نفس  گهی این یکی راندی آن را به پس

 گهی آن نشستی به باالی این  گهی این یک آن را زدی بر زمین 

 به بند آورم دشمن کار را  که این گفتی اکنون زنم مار را

 کنون سر ز جسم تو سازم جدا  گه آن گفتی ای نابکار گدا

 دهان پر ز خون، چشمها پر ز خاک  هاشان بشد چاک چاکهمه جامه

 صدای ترانه بیامد به گوش چون بیچاره گشتند و بی تاب و توش

 شد ز دورهمی خواند و نزدیک می  بریگادِ عارف به شوق و سرور

 دولت بهار آمد   لشکر زمستان رفت

 کشت و کار آمدسوی    دسته دسته کلخوزچی

www.takbook.com



249 

 

... 

رود و انگار ای میشود که شبانه به کشتزار پنبهاما داستان این شعر، به کسی به نام عارف مربوط می

گیرد و در این حین کاری این دو باال میشود. کتکها توسط صاحب کشتزار غافلگیر میدر حین دزدیدن پنبه

شنویم و ای را میکند و بعد یکباره تفسیر تازهدستگیر میرسد و مالک کشتزار را ناگهان بریگاد سرخ سر می

زار را داشته است و این قاعدتا بدان دلیل است که آن هم این که صاحب کشتزار )بای( قصدِ آتش زدن پنبه

 اند:ی اشتراکی( تبدیل کردهاند و به کلخوز )مزرعهکشتزار را از او به زور گرفته

 رحم دور امیرز بایان بی  خوجای شریربد آن گرگ سلطان

 زارضرر تا رساند بدان پنبه  نهان آمد این دزد در شام تار

 به محصول مخصوص کلخوزچیان  زند آتش از کین صنفی به آن

 به قانون شورا اهانت کند  به محصول مردم خیانت کند

کنند. در این میان  به این ترتیب آن بایِ دستگیر شده که سلطان خوجه نام داشت، را بردند تا محاکمه

ی او ناخرسندند. الهوتی خوجه دارند و از دستگیری و محاکمهشود که مردم دل با همین سلطانمعلوم می

 گوید دلیلش آن است که:می

 ز دنیای نو نیز مانده بعید   ز دنیای کهنه شده نا امید

 گرفتار حیرت بُدند و خموش در آن جنبش خلق و شور و خروش 

 بود باعث فخر کلخوزچیان  اصر که در این زماننهمان جوره

 دل او تو گویی به دو نیمه بود  مشوش خیال و سراسیمه بود

 به نیمی مرام لنین کبیر  یه نیمی خرافات دنیای پیر
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کند. چنین شود که الهوتی در این مثنوی به رخدادی واقعی اشاره میاز خواندن این شعر معلوم می

خوجه را اعضای بریگادِ سرخ که عارف نام داشته، یکی از مالکان قدیمی به نام سلطاننماید که کسی از می

کتک زده و او را با رفقایش دستگیر کرده و به جرم تالش برای آتش زدن به محصول پنبه، به دادگاه کشانده 

دان بانفوذ قدیمی حسابِ عارف با یکی از مر است. به احتمال زیاد این اتهام واهی بوده و کل ماجرا تسویه

شده است. در این میان انگار خودِ کشاورزان ی خشونت انقالبی بریگاد سرخ انجام میبوده که با پشتوانه

ناصر نامی بوده است. اما این شخص زیر فشار شان هم جورهاند و سردستهخوجه بودهکلخوز هوادار سلطان

خوجه مجازات کند. به این ترتیب سلطانا اختیار میشود و همرنگی با جماعت رپشیمان می« 349زنان ضربدار»

دهد! این آید و به عارف بیرق سرخی جایزه میمی -یعنی استالین-« شوروی راهبر»شود و کسی از طرف می

های دوران استالین مرتکب ها در جریان تصفیهشعر آشکارا برای توجیه جنایتهایی سروده شده که کمونیست

 شدند.

 350را برای تکریم استالین سروده است:« سرود کشاورزان»الهوتی  در این شرایط،

 برادر، هم پدر، هم پیشوایی  ستالین جان، تو ما را رهنمایی

 خالصه جان مایی، بخت مایی  به سر هوش و به درد ما دوایی

 

 زمین تابع شود چون بیند این را  ستالین گویم و رانم زمین را

 هر گل بنگرم روی لنین را به  بکارم دانه و گل روید و من

                      
 بردند.ها به معنای پیشتاز و نوگرا به کار میتاجیکستانِ این دوران کمونیستضربدار را در  349
 .۱5۴: ۱35۸الهوتی،  350
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 که با آن جنک کردن هیچ نتوان  به هر سختی که در ره پیش آید

 شود آن نکته حل، آن سخت آسان  به وی نام ستالین را بگویید

سازد، آن است که در شرایطی سروده شده که همین آنچه این شعر بندتنبانی را بیشتر نازیبا و زشت می

زمین و اموال و آزادی خود را از دست داده بودند و روشنفکران و « تالین جانس»کشاورزان در نظام ستمگر 

اند. در این پرستِ همتای الهوتی به دست همین دژخیم به مرگ و تبعید گرفتار بودهشاعران و نخبگان وطن

 351شرایط الهوتی برای تبریک سال نو چنین سروده:

 نوین که به او شد جهان کهنه هرکه بر دیگری کند تبریک

 به زمان بزرگ استالین  من جهان را کنم مبارکباد

شود که او بعد از گریختن به شوروی هایی که پای شعرهای الهوتی خورده، معلوم میاز مرور تاریخ

ی آید که الهوتی در فاصلهی شعرهای خویش را در مسکو سروده است. از این شعرها بر میبخش عمده

ن هم در این میادر مسکو اقامت داشته است. در  ۱۹5۶تا  ۱۹5۰، و ۱۹۴۱تا  ۱۹3۰، ۱۹۲5تا  ۱۹۲3سالهای 

عر شعرهایی در مسکو سروده است. عجیب آن که تاریخ یک ش ۱۹۴۷و  ۱۹۴5، و همچنین در ۱۹۲۸آوریل 

دهد شود و این اشاره اگر ناشی از خطای تایپی نباشد، نشان میو مسکو مربوط می ۱۹۱۸ی الهوتی به ژانویه

 است.  ارها به زیارت این شهر شتافتهکه او خیلی پیش از سایر شیفتگان کمونیسم روسی، در دوران تز

                      
 .۱۶۷-۱۶۶: ۱35۸الهوتی،  351
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( الهوتی به سفرهایی در شهرهای گوناگون رفته است. در ۱۹۴۱تا  ۱۹۲3در بخش اول این دوران )

در  ۱۹3۱در شهری به نام شافرانوا حضور داشته است. در اوت  ۱۹3۰در پاریس بوده، و در مه  ۱۹۲5ژوئن 

 ۱۹33تا اکتبر  ۱۹3۱این تاریخ به خجند رفته و در ژوئن شهری به نام کانف شعری سروده و قبل و بعد از 

بینیم و کمی بعد در سپتامبر همین سال ردپایش را در لنینگراد می ۱۹33شعرهایی در این شهر دارد. در آوریل 

هم  ۱۹3۰ی در شهری به نام فوروس که در کریمه قرار دارد چند شعر گفته است. در سالهای میانی دهه

در بارویخا بوده، در ژوئن همین سال  ۱۹3۶ی ه چند شهر در روسیه سفر کرده است. در فوریهبینیم که بمی

باز به بارویخا  ۱۹۴۶در کیسالودسک بوده، و بعدها در آوریل  ۱۹3۷به یسنتوکی رفته، در زمستان و بهار 

 بازگشته است. 

ی های اصلی الهوتی به منطقهی این دورانِ مسکویی، ماموریتدهد که در میانهتاریخ شعرها نشان می

 ۱۹۲۶شده و او به همین دلیل سفرهایی به آسیای میانه نیز داشته است. در اوت خوارزم و سغد مربوط می

ی تشکیل دولت سوسیالیستی بینیم و این درست همان زمانی است که زمزمهردپایش را در سمرقند می

شعرهایی در تاشکند سروده شده  ۱۹۴۱تا سپتامبر  ۱۹۲3ی ازبکستان در این شهر برخاسته است. در فاصله

ی مارس آید که الهوتی به خصوص در فاصلهکه پایتخت این دولتِ نوپا بوده است. از این شعرها بر می

 ۱۹۲5در این شهر شعرهای زیادی سروده است. در سال  ۱۹۴۱و بعد از آن در سال  ۱۹۲۹تا ژوئن  ۱۹۲5

کرده و نیم بیشتر شعرهای این سالش را در دوشنبه سروده به رفت و آمد میالهوتی مدام بین تاشکند و دوشن

اند. هم در این شهر سروده شده ۱۹۲۹شده است. چند تا از شعرهای آباد نامیده میکه در آن هنگام استالین

است. در ادامه یافته  ۱۹۴3آغاز شده و تا پایان سال  ۱۹33اقامت الهوتی در دوشنبه بر مبنای شعرهایش، از 

سروده و مضمون اینها بیشتر به جنگ جهانی دوم و  ۱۹۴3این سالها بیشترین شعرها را الهوتی در سال 

شود. شود. بعد از این تاریخ سفرهای الهوتی به شهرهای دیگر بسیار محدود میدشمنی با آلمانها مربوط می

www.takbook.com



253 

 

آباد آن به ریگا و یک سال بعد به لنینکند، یک سال قبل از سفری به بارویخا می ۱۹۴۶چنان که گفتیم در 

 رود و دیگر خارج از مدار دوشنبه و تاشکند و مسکو حضوری ندارد.می

ی شعرهای الهوتی در این مدت مدح و ثنای استالین و نظام سیاسیِ خودکامه و ستمگری است بدنه

ی دیم. الهوتی در فوریهکه شرح جنایتهایش در حق مردم سرزمینهای ایرانی را در دو بخش نخست کتاب دی

 352آباد چنین سروده:در استالین ۱۹۴3

 پردپشت بر شهر ستالین رو به برلین می  پردارتش سرخ از پس بدخواه پرکین می

 پردشاهین می اش بال ظفر بگشادهاز پی  کرکس فاشیسم با منقار خونین در گریز

 پردسپاه ما چه مسکین میبین از اردنگ   آنکه سوی ما هجوم آورد پر کبر و غرور

 !پردگردباد ما به خاک اوکرائین می  تا کند پاکش ز خاشاک پلید هیتلری

 پردسوی فاشیستان بال از شهر لنین می  با همان تندی که سوی ما پرد بخت جوان

  پردتیر اگر از ترکش و دست ستالین می  دشمن از پیکان تیزش کی تواند جان برد

ها یعنی گ.پ.او سروده شعری است که الهوتی در مدح پلیس مخفی وحشتناک بلشویکرسواتر از همه 

 353است:

 که گر نبد گ.پ.ئو حال ما نبود چنین حقیقتی است مسلم به پیش دشمن و دوست

 ز خون کارگران خاک ما شدی رنگین   به دستیاری جاسوسهای سرمایه

 دایما بود سنگین؟مشقت گ.پ.ئو   که منکر است که در حفظ نفع رنجبران

                      
 .۱۷۷: ۱35۸الهوتی،  352
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... 

 به پاسبان لنینی دهد نشان لنین  طلب کنیم که دولت به پاس خدمت او

شعر دیگری در مسکو  ۱۹33ی در مسکو سروده است. هم او در ژانویه ۱۹3۱ی الهوتی این شعر را در ژانویه

 354سروده و به همین ترتیب از این آدمکشان تجلیل کرده است:

 طرفدار کوالک و سوداگران  بدعنصران...ولی باز یک توده 

 شکایت از این تیغ زحمت کنند  نهانی به سرمایه خدمت کنند

 تناسب بود گ.پ.ئوولی بی  که شورا عزیزست و خوب و نکو

 «به شورا کسی در جهان خصم نیست  درین مملکت گر نباشد چکیست»

 بخواهند بر ما بدرند پوست  نصحیتگرانی که در جلد دوست

 اندچین گرگان سرمایهسخن  اندچون شغال فرومایههمه 

... 

 به دفع ستم گ.پ.ئو زنده باد!   همین تیغ پرزور برنده باد

ی امنیت مخوف سروده که آن هم چاپلوسیِ اداره« جهان یکپارچه»شعری به نام  ۱۹3۱الهوتی در دسامبر 

 355استالینی را با سستی بیان و زشتی زبان درآمیخته است:

 العاده کردههمیشه کار فوق  س.ک.پ.ب از آن روزی که بوده

 به دست همت خود ساده کرده  هرآن سختی به راهش رخ نموده

                      
 .۶۲۰-۶۱3: ۱35۸الهوتی،  354
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 به راه نهضت کالخوزچیان بود  دارانخطرهایی که از سرگیجه

 رسید از خاک ما دودبه گردون می کرد ار که جبرانس.ک.پ.)ب( نمی

 

 های ضد انقالبییا چپو   فکرانها، کوالکشدی از راست

 بود ار چنین مرکز به میداننمی   حیات نو گرفتار خرابی

... 

 فهمی، دوربینیبه این نزدیک  شد مثل رهبرگر این مرکز نمی

 شد الیق وصف لنینینمی  ی دنیا سراسربه پیش فعله

... 

 به آیین لنینی کرد تعیین  بلی این مرکز دنیای زحمت

 که دارد رهبری مثل ستالین  متمقام مولتوف را در حکو

هم گ.پ.او را با همان زبان و لحنی که « تاجیکستان»و  357«فردا»و  356«دو دریا»الهوتی در شعرهای 

( در دوشنبه سروده شده، معلوم است که ۱3۰۸) ۱۹۲۹دیدیم ستوده است. در این شعر آخر که در دسامبر 

 358مردم سغد و خوارزمِ باستان با چه ترتیبی به جمهوری شوروی تاجیکستان بدل گشتند:

                      
 .۶۴۱-۶۴۰: ۱35۸الهوتی،  356
 .۶۴۴-۶۴3: ۱35۸الهوتی،  357
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 سوسیالیزمپسر هفتمی    ای گل نورس باغ لنینیزم

 داد اکتبر تو را آزادی  تا تو از مادر زحمت زادی

 که به شورا پسری افزون شد   دل دربار اروپا خون شد

 شرق زحمتکش از این شد دلشاد  بیرژ آمریک به لرزش افتاد

 ندرسونه-ی لرد کالنناله   تا به پاریس رسید از لندن

... 

 جرا کنها را همگی انقشه  پس تو هم مثل برادرها کن

 359جای آن زودتر از چار بنه  را خط کش و بیکار بنه پنج

... 

 از تن دشمن شورا سر کَن  ی مفتخوران را برکَنریشه

 سعی کن تا همه اجرا بشود  هرچه فرمان و.ک.پ.)ب( بود

 مرکز دشمنی فاشیزم است  زآن که این مرکز سوسیالیزم است

 کالکتیوخواجگی را همه کن    بالشویکانه بدون تخفیف

 به دهان کاپیتال آمریک  ی مرگ بنه ای تاجیکپنبه

  360«:قانون اساسی استالینی»در مسکو شعری ساخته به نام  ۱۹3۷ی الهوتی در ژانویه

                      
شد زودتر از چهار ی استالینی است که به دروغ و برای تبلیغات حزبی در سراسر شوروی ادعا میسالهی پنجمنظور برنامه 359

 سال به پایان رسیده است.
 .۱۸۶-۱۸5: ۱35۸الهوتی،  360
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 شد زاین نظر تازه جهان پر نظر نو  بر خلق جهان کرد ستالین نظر نو

 بشر نواین دور نو، این هستی نو، این   طلبد الیق و کاملقانون نویی می

 ی نو، این ثمر نواین تخم نو، این کشته ...بخت و فرح و عیش نو آورد به کلخوز

 361در مسکو سروده شده است، خطاب به مردم بدخشان است: ۱۹۴۱شعر دیگری که در آوریل 

 طبیعت را در انگشتر نگین است  بدخشان چتر سیمین زمین است

 بدخشانره استالینی دارد    چراغ لنینی دارد بدخشان

در مسکو شعری بسیار سست و ناروان را برای کسی به نام خ.ب. سروده که چنین  ۱۹3۹در اکتبر 

 362شود:شروع می

 پیوسته در مبارزه با بیش و کم بود  در دست او همیشه کتاب و قلم بود

 داند که کمونیسم بدون حساب نیست او عضو حزب نیست، ولی هست کمونیست

 در فکر او حساب و در آثار او حساب!  گفتار او حسابدر کار او حساب و به 

ی دفاع از تمدن به نمایندگی از شوروی به پاریس رفت و برای شرکت در کنگره ۱۹35الهوتی در 

که در آن شوروی را کشوری  363«سفر فرنگ»وقتی بازگشت، شعری سراسر دروغ و چاپلوسی نوشت به نام 

بیت که در  ۱۴۰ایست در حدود کرد. این شعرِ رسوا مثنویی این سال معرفی میتر و آبادتر از فرانسهپیشرفته

                      
 .۱۸۸: ۱35۸الهوتی،  361
 .۱۹۰: ۱35۸الهوتی،  362
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آن آسمان و ریسمان به هم بافته شده و داستانهایی از اصفهان را با خاطراتی در پاریس درهم آمیخته تا نشان 

 اند و:دهد که مردم فرنگ زرپرست

 مپندار یک روح آزاد هست  در آنجا که صد قصر آباد هست

 به قانون سرمایه هستند اسیر   امیر و وزیر و دبیر و فقیر

 ندارد به فردای خود اعتماد  یکی هم از آن مردمان زیاد

 ندارد بر هیچکس اعتبار!  نه خدمت نه دانش نه دکان نه کار

که داستان جوانی « کوه و آینه»آباد شعری سرود به نام استالین( الهوتی در مسکو و ۱3۱۲) ۱۹33در 

توانست چنین کند که از دور به کوه بنگرد و به ای ببیند و تنها وقتی میخواست کوهی را در آینهبود که می

داد. منظور این بود که کمونیسم مانند کوهی است که باید از این ترتیب جزئیات زیبای کوه را از دست می

ور به کلیت آن نگریست و در این حالت جزئیات زیبای آن ممکن بود نادیده انگاشته شود. الهوتی احتماال د

آباد آن را به نظم کشیده ای حزبی در مسکو دریافت کرده بود و بعدتر در استالینرا از سخنرانی این استعاره

شود و معلوم ت تاجیکستان مربوط میهای درونی حزب کمونیسحساب بود. خودِ استعاره انگار به تسویه

ها حمله کرده است. شعر بسیار سست و نازیباست. است که الهوتی در آن به گروه دیگری از کمونیست

  364بیتهایی از آن چنین است:

 دیریست چو دل نشسته کوهی  ی دشت پرشکوهیدر سینه

 زیبا و عظیم و با فخامت  کوهی به فلک کشیده قامت

                      
 .۱۲-۱۱: ۱۹۷5الهوتی،  364
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 خورشید فتد به دامن آن  به دست دهقانهر صبح چو نان 

 چون سرحد ما به روی دشمن   بربسته در آن ره گذشتن

 مستحکم و سخت چون اراده   در هیکل خاک ایستاده

 چون بیرق پارتیزان سرافراز  چون خاطر عاشقان پر از راز

 اثمار وی از شماره بیرون  اشجار وی از ستاره افزون

 چون لشکر سرخ پرمهابت  چون کشتی سرخ با صالبت

... 

 باشد مثل جوان چو آنان  در این دوران علم و عرفان

 دارند همین هنر که تنها   کز شرح ترقیات شورا

 ای به پا شدیا کلخوز تازه   گویند فالن سرا بنا شد

 ی مسلک لنینیسمدر سایه   لیکن بنیان سوسیالیسم

 پایدار استچون عشق همیشه   چون کوه بزرگ و استوار است

... 

 بسیار کسان به علم و تکنیک  در کلخوزها و کان و فابریک

 از ما و تو پیشتر دویدند  تنها نه همین به ما رسیدند

 365الهوتی در مسکو این شعر را خطاب به کارگران باکو نوشت: ۱۹3۱در ژوئن 
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 ای نام تو تیر چشم فاشیزم  ای کارگر دلیر باکو

 لشکر فتح سوسیالیزم در  ای باتری توپهای سنگین

 مغلوب ز سعی خود به مارکسیزم  ای کرده علوم بورژوآ را

 حق بودن مسلک لنینیزم!  ای گشته ز همت تو ثابت

( شعر دیگری به نام خر و تراکتور سروده که از فرط شعارگونگی لوس و خنک از ۱3۱۴) ۱۹35در 

بر پا کرد، و برایش از دهات اطراف خوراکی آن در آمده است. داستان آن است که در کرمانشاه خانی بزمی 

اش کرده بودند. آوردند. در این بین یک دهاتی خرش را در اصطبل خان دید که ماموران او به زور مصادره

خر را در آغوش گرفت و گفت از آن من است و بعد برای اثبات این حرف رفت و جل و پاالنش را آورد، 

پرد که زاده میندادند. بعد ناگهان راوی به داستان کسی به نام سلیم جلیلولی ماموران خان خر را به او پس 

به لنینگراد رفته بود و تراکتوری دیده بود و سوار شدن بر آن را یاد گرفته بود و گویا تراکتور را به او هدیه 

که خانها خیلی بد هستند داده بودند و او با آن تراکتور به تاجیکستان برگشته بود. گویا منظور الهوتی این بوده 

دهند. داستان اند چون به جای خر به ملت تراکتور میخوب ها خیلیدزدند و کمونیستچون خرِ مردم را می

 366یابد:به هر صورت از هم گسیخته و کودکانه و بدریخت است و با این بیتها خاتمه می

 من شدم صاحب توانایی   فقط اندر زمان شورایی

 اسبی این گونه سوار شدم   اقتدار شدممالک علم و 

 عضو کلخوز، تراکتوریستم من!   عاجز و بیسواد نیستم من
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 ی چندمشورت کرده در دقیقه  کارگرها شدند از این خرسند

 کوه را بر عقاب بخشیدند  رای دادند و رای پرسیدند

 با تراکتور به کلخوز تاجیک   رود اکنون سلیم از بالتیک

در مسکو شعری  ۱۹35مانند. الهوتی در گویی میهای الهوتی در این میان به آشفتهبرخی از سروده

شود به دیداری که با این شاعر مشهور داشته است. یانکا سرود به افتخار یانکا کوپاال، و احتماال این مربوط می

ترین شاعر بالروسی در قرن بیستم بود. ( مشهورترین و مهمла́аКуп нка́Я :۱۸۸۲-۱۹۴۲) 367کوپاال

اشعارش او در دوران تزاری زاده و پرورده شده بود و در همان دوران هم به شهرت رسید، هرچند مجموعه 

او را مدتی زندانی کند. یانکا کوپاال مردی  ۱۹۰۸ضددولتی قلمداد شد و باعث شد دستگاه تزاری در 

در برکشیده شدنِ زبان بالروسی به عنوان زبانی ادبی نقشی بزرگ ایفا کرد. او بعد از ناسیونالیست بود و 

های ضد شوروی حفظ ها پیوست، و با این وجود پیوندهای خود را با ناسیونالیستانقالب اکتبر به کمونیست

او تخاب کردند، برای ها بعد از آن که سرود انترناسیونال او را به عنوان سرود سازمانی خود انکرد. کمونیست

اش تبلیغ کردند. با این احترام زیادی قایل شدند و همچون نماد فرهنگ جمهوری شوروی بالروس درباره

ای نامهها توبهی او حمله کردند و وادارش کردند در روزنامهگرایانهبه گرایش ملی ۱۹3۰ی وجود در دهه

ها به بالروس مر خود با هجوم آلمانبنویسد و خود را بابت این گرایش سرزنش کند. او در سالهای پایانی ع

اش گرایانهروسها به او مدال لنین را دادند و از شعرهای ملی ۱۹۴۱روبرو شد و به تارتارستان گریخت. در سال 

ها بهره بردند. کوپاال یک سال بعد در برای برانگیختن مقاومت پارتیزانهای بالروسی در مقابل حاکمیت نازی
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های اقامتگاهش در مسکو درگذشت. جسد او را با بدن در هم شکسته پای پلهدر شرایطی مشکوک  ۱۹۴۲

ها سقوط کرده و درگذشته است. اما بسیاری از مورخان او را قربانی پیدا کردند و ظاهر امر آن بود که از پله

 اند. ای استالینی دانستهتصفیه

 368چنین سروده است: )هفت سال قبل از کشته شدنش( ۱۹35الهوتی برای این شخصیت، در 

 ی فخر و اعتالمجسمه  مردی مسلح، بزرگ جسور

 در مملکت، یانکا کوپاال   تازه رسیده از جاهای دور

 کی به عشق او بوده مبتال؟ کی به این کشور یاری کرده است؟

 جوابی قطعی: یانکا کوپاال!...  کی به درد او زاری کرده است؟

آثار شاعران روس به زبان پارسی، و متونی را تولید کرد که  ی، او شروع کرد به ترجمه۱3۲۰ی دهه

( متنی ۱3۲۷) ۱۹۴۸چیزی بین شعر و نثر بود و تمام ویژگیهای شعر نیمایی بعدی را در خود داشت. در 

ها نادیده ی شعری از گورکی است، و در آن هم برابری مصراعکه انگار ترجمه 369«سرود شهباز»نوشت به نام 

ی منظم غایب است و هم وزن نامتقارن است. به عبارت دیگر، تمام عناصری که در انگاشته شده و هم قافیه

 شود، در آن وجود دارد:شعرهای نوی نیما شاخص پنداشته می

 نماری به کهسارخزید و آنجا به بحر نگرا

 پیچ خوابیددر تنگ نمناک گره

 تابیددر چرخ بلند آفتاب می
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 دمید به چرخکهسار دم گرم می

 خوردند به سنگ...موجها در پایین می

 هاتاریک بین رشحه از تنگ

 سیل شتابان بود

 ی سنگهای غلتان...با غلغله

ی او در از ماکسیم گورکی را هم به همین ترتیب ترجمه کرد. کارنامه 370«سرود پیک توفان»الهوتی 

بزرگی »از مایاکوفسکی،  372«سخنی با رفیق لنین»اثر آشانین،  371«سرود جوانان»ی این دوران ترجمه

ی تاراس شوچینکو را نیز سروده 375«نامهوصیت»و  374از پوشکین« هابه دکابریست»اثر پاتکانیان،  373«زوالبی

خوانده شده « شعر نیمایی»اند که بعدتر گیرد. تمام این متنها به همان شکل و شمایلی نوشته شدهدر بر می

در میانش به  377«هاکامسومول»و  376«گلشن معارف»است. الهوتی شعرهایی هم در ثنای کامسومول دارد که 

 شمارند.
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« ای نژاد مزدک»های ایرانی را در شعر ک همچون نیای کمونیستها به مزدیکی از نخستین اشاره

 378ها سروده است:( در سمرقند برای ازبک۱3۰۴) ۱۹۲5بینیم که الهوتی در اوت می

 این قصه به دختران ایران  ای باد صبا ز لطف برخوان

 گردیده ز خاک اوزبکستان   آثار جهالت و ستم حک

 در این دیار و دهقانمزدور   شکدیکتاتور مطلق است بی

 آزاد شدند همچون مردان   آن روز که دختران ازبک

 مانند گل شکفته خندان  از پرده برون شدند یک یک 

 زآن چادر چون سیاه زندان   شد گفتگو ای نژاد مزدک

کنیم،  اگر ارجاع به ایران و دعوت کمونیستهای ایرانی به انقالب را در شعرهای الهوتی بررسی

( مربوط ۱۹5۱) ۱33۰ و( ۱۹۴۷) ۱3۲5-۱3۲۶شود که به سالهای که دو اوجِ نمایان در آن دیده میبینیم می

شود و دومی با تالش ی آذربایجان مربوط میوری و تالش برای تجزیهشود. اولی به جریان پیشهمی

ه مصادف شان برای راندن شاکمونیستهای ایرانی برای مشارکت در جنبش ملی شدن نفت و خیز برداشتن

 شود. می

ی توده و شعارهای حزبی ی ایران شعرهایی سرود و در آن به کلمهاو همزمان با تاسیس حزب توده

داد که گفتمان حزب توده در ایران توسط مبلغانی مانند الهوتی های صریحی کرد و این کامال نشان میاشاره
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(، یعنی سالِ بلوای کمونیستها در ۱3۲5) ۱۹۴۷شود. در در اتحاد جماهیر شوروی ساماندهی و منتشر می

 379آذربایجان، الهوتی چنین سروده است:

 در صف پیشین آزادی مکان خواهد گرفت  ی ما باز جان خواهد گرفتمیهن افتاده

 شان خواهد گرفتی ما کیفر از آدمکتوده صف کشد از هر طرف زیر لوای حزب خویش

 مست وحشی را عنان خواهد گرفتارتجاع   متحد با دست دهقان دست صنف کارگر

 صرب سخن از چکش آهنگران خواهد گرفت  آنکه بر ضد وطن کوبد در بیگانگان

 سیلی از مردان قفایی از زنان خواهد گرفت  مزد اینسال پادوی بهر فروش مملکت

 تا تواند خون ز خلق ناتوان خواهد گرفت متحد شو، مقتدر شو، توده! چون ضحاک نو

 گر که مغزش را نکوبی استخوان خواهد گرفت ندانش بزن کاین سگ یقینسنگ همدستی به د

 خامه در دستی و در دستی عنان خواهد گرفت  اشمام میهن هر زمان فرمان دهد، الهوتی

« انِ مامِ میهنفرم»الهوتی در این شعر به روشنی برای حزب توده تبلیغ کرده، و آن را در بیت آخر به  

دانیم که الهوتی در همین سال به ریاست آکادمی علوم تاجیکستان دست ا هم میتعبیر کرده است. این ر

 یافت، و در ضمن خبر داریم که شعر دیگری هم در همین سال در مسکو سروده است. 

در همین سال، و شاید در مسکو، شعر دیگری سروده شده که باز همین مضمون را دارد. در چهار بیت از این 

 380ی توده کمابیش به معنای دقیق حزب توده به کار گرفته شده است:مهغزلِ هفت بیتی، کل

 کنددر فنای هستی خود پافشاری می  کنددشمن ملت که خون از توده جاری می
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 کندی آزادی خود آبیاری میکشته  ی ایران که خون پاشد به میدان نبردتوده

 کنداسفندیاری میثمر دیو سپید بی  کی تواند بست، دست رستمی توده را؟

 کندی میی مرد و مبارز کامکارتوده رزم کن ای خلق ایران، چون در این دنیا فقط

شان به بعد از تاسیس حزب توده مربوط شود و همهاشاره به توده در اشعار دیگر الهوتی نیز دیده می

 381کرد:شود. پیش از آن الهوتی از عبارت فعله و عمله بیشتر استفاده میمی

 فروشان جنگیمبر ضد صف وطن  دشمن توده ما خروشان جنگیمبا 

 آزرم طلب کند که جوشان جنگیم  آرام چه سان شویم این روز نبرد؟

 و

 جوشید به رگ خونم و در دل امید  نوروز شد، ز نو طبیعت جوشید

 382عید ظفر و طلوع دوران جدید  امید که زود توده هم گیرد عید

آمیز را با قالبی نو گفته که خطابش در آن به عکس لنینِ روی شعری مغازله« گفتگو با رفیق لنین»در 

معنی و نازیبا را ابتدا مایاکوفسکی گفته و بعد الهوتی آن را به پارسی ترجمه کرده این شعر بی 383دیوار است!

 است:

 از خرمنها کار/ اوضاع نوین/ روز/ کم کم تاریک شده/ آرمید

 عکس او/ روی دیوار سفید/  دو تن در اتاق/ منم و لنین/
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 دهان باز/ در پرشور سخنرانی/ رو به باال/ موهای لب/ خار خار

... 

 کار/ بدمستانره/ انشعابی/ اهمالها/ چاپلوسان لجاشود کشان/ کوالکیک قطار ریختها/ می

... 

ها/ در کن فابریکخواهد، زور/ رفیق لنین/ در دود شک/ لیکن همه را/ زور میکوبیم بیشان را/ میما همه

 زمین/ زیر برف و/ غالت

دوستان، به »، 384«به مبارزان توده»ی دموکرات آذربایجان، شعرهای ی فرقهالهوتی همزمان با غائله

را سروده  387«آواز آذربایجان»، و «رزم و پیروزی»، «فداکاری کنیم»، «شیپور توده»، 386«سرود توده»، 385«پیش

ی این ن مخالفان و سرسپردگی فرمان حزب تبلیغ شده است. در همهشان دعوت به شورش و کشتکه در همه

اند، ایرانیان و گاه مردم شعرها، بر خالف شعرهای پیشین که معموال مردم تاجیک و ازبک مخاطب قرار گرفته

 اند که هدف سخن هستند.  آذربایجان

الهوتی این شعرها را زمانی سروده که در دوشنبه ساکن بوده است. بنابراین نه همسایگی جغرافیایی 

وری برقرار بوده است. بنابراین ی پیشهبا آذربایجان داشته و نه در آن دوران پیوند مستقیمی میان او و فرقه

اشغال آذربایجان طراحی کرده بودند و ای که روسها برای ی امپریالیستیتوان حدس زد که در همان برنامهمی

اش فرهنگی-ی ادبیشده، الهوتی هم جایگاهی داشته و جبههاش محسوب مینظامی-وری بازوی سیاسیپیشه
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که به  388است« نور جاودان»برده است. آخرین شعر الهوتی که گویا برای این ماجرا سروده شده، را پیش می

 شود:فرقه تعلق دارد و چنین آغاز میی و بعد از فرو خوابیدن توطئه ۱۹۴۹

   تیره شد فضا/ ابر پربال/ پرده برکشید/ روی آفتاب

 عدل شدن نگون/ گشت غرق خون/ چنگ ارتجاع/ جسم انقالب

( سروده شده، خطاب به کسانی از ۱3۲۶/۱۹۴۷وری )در و دو شعر دیگری که بالفاصله بعد از گریختن پیشه

نام دارد و دیگری که زیباتر است، چنین  389«به دلیران محبوس»اند. یکی از آنها شدهاهل فرقه است که زندانی 

 390شود:آغاز می

 رویرو سوی زندان می  بینمتبینمت، میمی

 رویبا یاد دهقان می  با جرم عشق کارگر

 رویبا رسم مردان می  بینمتبینمت میمی

 اشاره دارد.وری در آذربایجان این شعرها آشکارا به شکست پیشه

، همزمان با آغاز گفتمان ۱33۱و  ۱33۰ی دسیسه برای تصاحب نفت شما هم چنین است. در درباره

ملی دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت، روسها هم کوشیدند تا امتیاز نفت شمال را به دست آورند. 

یگانه بود، در این هنگام با تبلیغ ی منفی و پرهیز از دادن امتیاز به کشورهای بسیاست دکتر مصدق که موازنه

بودند و دادن امتیاز به روسها « ی مثبتموازنه»ها تقابل یافت که هوادار نوعی ایی تودهوسیع و سازمان یافته
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نمودند. جالب آن که درست در همین هنگام را همچون ابزاری برای جلب همراهی و موافقت ایشان وا می

کودکان قالیباف »سراید. مسکو اقامت دارد، چندین شعر حزبی برای ایرانیان می است که الهوتی، که این بار در

 396«ی بیدار ایرانتوده»و  395«به خلقهای ایران»،  394«دادگاه خلق»، 393«به نژاد کاوه»، 392«اعالمیه»، 391«ایران

مهمترینِ این شعرها هستند که آشکارا به فعالیت حزب توده در ایران و تالش ایشان برای جلب هوادار از 

های شوروی و وضع شود و هیچ ارتباطی با مسکو و ایرانیانِ اسیر در جمهوریطبقات فرودست مربوط می

ی امتیاز یعنی آغازگاه بحث درباره، ۱۹5۰انگیز دهقانان و صنعتگران آن سامان ندارد. در شعر اخیر که در اسف

نفت شمال سروده شده، الهوتی آشکارا انگلستان و روسیه را مقابل هم نهاده و اولی را غارتگر و دومی را 

 397نیکوکار و هوادار ایرانیان دانسته است:

 رودپر ز ساز جنگ و سرباز فراوان می  رودبنگر این کشتی جنگی چون شتابان می

 رودتا کند پامال نیرو، حق و وجدان می   رودآزادمردان میاز پی ترساندن 

 این قوای غاصبان نفت ایران من است  

 این سپاه دزد وحشی دشمن جان من است  

 ا رهسپارتن نهنگان روی دریبین چه آهن  های پوالدین قطار اندر قطاربین چه شاهین
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 ن دیارها را کشد در آملخ آن به ایران تا  بخش، بارهردو دارند از مواد زندگانی

 رودواین به هندستان برای دادن نان می  

 این عطای ملک شورا، ملک پرشأن من است  

 ی الهام و ایمان من استملک شورا چشمه  

 جوانتر از جوان؟کیستند این موسفیدان دل کیستند این نوجوانان جمله چون سرو روان؟

 آورانی ناماند این تودهمردم شورائی  ؟کیستند این شاد و آزاد و هنرور دختران

 روند...پا به دنیای کمون بنهاده پران می  

همچنین روسها مخالف سیاست مصدق برای نزدیکی به آمریکا و اتحاد با وی در برابر انگلستان 

ایران ی ماجرای نفت به دعوت مصدق به بودند. برای همین وقتی اورل هریمن آمریکایی برای مذاکره درباره

   را سرود و در آن وی را با اهریمن همسان انگاشت! 398«اهرمن هریمن رو»آمد، الهوتی 

 پرسی تو که از کجاست این سحر مبین؟ بر خلق جهان نگر دال، وحدت بین

 399محکم شد و پر ثمر ز تعلیم لنین  المللیاین دوستی عزیز بین

 400یا در جریان جنگ کره، چنین سروده:

 آوران نکرهای بیم تمدن  ای مرد کره ای دختر خلق کره،

 تاریخ جهان به صفحه بنوشت سره!  ی مرگ سربلندی تو رادر پنجه
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ی بیگناهان را در دوران استالین توجیه کند، چون خواهد زندان و شکنجهدر جایی دیگر، انگار می

 401گوید:می

 ی منحوس بوددشمن خوش از این قوه   ضد وطن ارتجاع جاسوس بود

 سنگ محک مردی و ناموس بود  حبس مشو فسرده، ای دوست که ایناز 

خوف استالینی احتماال مخاطب الهوتی در اینجا یکی از دوستانش بوده که گناهی هم نداشته و در زندانهای م

گوید که نباید غمی به دل راه دهد، چون این زجر و ستمی که به جرم جاسوسی گرفتار شده و الهوتی می

 شود!محسوب می« سنگ محک مردی و ناموس» کندتحمل می

که انگار برای توجیه آزمندی « بودجه»( شعری سروده به نام ۱33۱) ۱۹5۱جالب آن که الهوتی در 

های دولتی در گوید که بودجهروسها نسبت به نفت شمال ایران نوشته شده است. الهوتی در این شعر می

زندگانی که شود هر نفسی نیکوتر/ »شود و صرف می« و هنر رونق دانش و ورزش، ادبیات»شوروی فقط برای 

ی سست و نازیبایی سروده شده و قصیه ۱۹53آخرین شعر در این مجموعه به سال  402«ی ما!این بود بودجه

 403است در ستایش حزب:

 درود ما به حزب رهنمای ما  ز قلب پاک و روح پرجالی ما

 ظفر برای ما! که عقلش آورد به حزب کمونیسم به حزب پرخرد
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ی شعارگرایی و فرمایشی بودن محتوا ی شعرهای دیوان الهوتی هم به همین ترتیب دو عارضهبقیه 

ی دهند. شعرهایی که الهوتی در ابتدای دههرا در کنار سستی ساختار و نازیبایی بافت ادبی شعر نشان می

شان ، که همه404«پاآدم آهن»و « داغدار دستهای»، «به یتیمان جنگ جهانی»( سروده عبارتند از ۱3۱۰) ۱۹3۰

این ویژگی را دارند. ساختارشان مثنوی یا چهارپاره است و قواعد شعر کالسیک پارسی در آن رعایت شده، 

هرچند تصویرها و معانی زیبا نیستند و اصرار برای استفاده از کلماتی مثل کامسومول، فعله، صنف کارگر، 

یخت و گاه مضحک ساخته است. در این میان حزب لنینی، مسکو و تاجیکستان وجود دارد که شعرها را بدر

های فرنگی که در همان زمان چند سالی بود موج وامگیری و تقلیدی است از فابل« پاآدم آهن»به ویژه 

 شد. اش محسوب میی برجستهاش به زبان پارسی در ایران برخاسته بود و پروین اعتصامی نمایندهترجمه

شان عناصر تبلیغاتی مورد نظر حزب را به گرفته و با دستکاریرا میالهوتی آشکارا شعرهای زیبای کهن 

« می خوردن و شاد بودن آیین من است»کرده است. مثال رباعی مشهور خیام با سرآغازِ ساختارشان قالب می

 405را گرفته و چنین بیتهایی بر مبنایش تولید کرده:

 من استدنیا وطن و زحمت آیین   من کارگرم، کارگری دین من است

 گفت آگهی صنف تو کابین من است  گفتم به عروس فتح کابین تو چیست؟

 ده است.البد آگاهی طبقاتی پرولتاریا منظور بو« آگهی صنف تو )کارگر(»که در مصراع آخر منظورش از 

( شعری خطاب به فرزندانش سروده و در ۱3۲۴) ۱۹۴5الهوتی درست بعد از جنگ جهانی دوم، در 

رانی خود بالیده و نمادهایی مانند رستم و ستارخان و مردم و سرزمین ایران را ستوده، و جالب آن به تبار ای
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و این نمادهایی است که با  406آن که در این میان از درفش کاویانی و تاج شاهان نیز با افتخار یاد کرده است

ی اهمیت دولت شورایی باز دربارهقالب ایدئولوژیک او سازگاری چندانی ندارد. البته او در پایان این شعر هم 

 شعار داده و ابراز امیدواری کرده که ایران هم به زودی به همین ترتیب بخشی از شوروی شود.

شد، دولت شوروی که تا پیش از آن  باال گرفتی نظامی آمریکا در کره ( که مداخله۱3۲۹) ۱۹5۰در 

به جنگ افروزی در مناطق گوناگون دنیا مشغول بود و کمی بعد هم به اشغال نظامی افغانستان دست زد، 

افروز بنماید. ها را امپریالیست و جنگطلب و آمریکاییناگهان تبلیغاتی وسیع به راه انداخت تا خود را صلح

 407شت:در همین سال الهوتی چنین متنی نو

 خلق شوروی، خلق با ادراک   ما پیروان افکار لنین

 کردیم پاکاز بدخواه ناپاک می   چون زمین استالینگراد را

 رفتیم مانند خاشاکخصم را می   آن دم کز خرم دیار لنین

 به شرق اسیر غرب سینه چاک   دادوقت تیغ ما آزادی می

 از هر شهر چاالکگریزاندیم می  آنگاه که فاشیستان را با خواری

 کردیمسند صلح را امضا می  کردیمهمان وقت کار حاال می

 خواهدزیرا که عالم این را می  زور صلح پیروز خواهد شد؟ آری

 خواهدچون نوع آدم این را می شکاژدر جنگ را خواهیم کشت؟ بی

 خواهدچون هرکس را بینم این را می افروزان خواهند سوخت؟ مسلمجنگ
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 نه! هرکس ناموس    بشود؟ جنگ باید

 سال وجدان جوانعقل کهن  خواهددارد محترم، این را می

 رزمند برای صلحشوراها می  خواهددل کودک هم این را می

 پس غالب خواهد شد قوای صلح!

شود، مخالفت با جنگ و تبلیغ الهوتی زیاد تکرار می ۱۹5۱-۱۹5۰مضمون دیگری که در شعرهای 

بود. الهوتی  ی سیاست تبلیغاتی روسها برای مبارزه با دخالت نظامی آمریکا در کرهادامه برای صلح است که

، 411«حمایت کن وطن را»، 410«پلید»، 409«اتحاد ما»، 408«آزادی و صلح»در این امتداد این شعرها را سرود: 

نازیبا هستند و . تمام این شعرها سست و 415«به خلق کره»، 414«دوستی و برادری»، 413«در کره»، 412«شیرزن»

 شود:بارد. مثال شعر اخیر چنین آغاز میشان میفرمایشی بودن از هر مصراع

 ای هراس خصم ناپاک کره باک کرهالسالم ای خلق بی

 پاسبان الیق خاک کره! ی چاک کرهای عالج سینه

 416شود:در مسکو سروده شده، چنین آغاز می ۱۹5۰که در « قوای صلح»یا شعر دیگری به نام 
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 خلق شوروی، خلق با ادراک  ما پیروان افکار لنین

 کردیم پاکاز بدخواه ناپاک می  چون زمین استالینگراد را

 روفتیم مانند خاشاک...خصم می  آندم کز خرم دیار لنین

ناگفته نماند که کمونیستهای ایرانی هم در این سالها که در نهایت به جنبش ملی شدن صنعت نفت 

دادند و آمریکا را به خاطر دخالت در کره سرزنش ی صلح شعار میاز مسکو درباره انجامید، به پیروی

ی ایران سروده شده، کردند. از این رو برخی از شعرهای الهوتی که در پشتیبانی از جریان حزب تودهمی

ار ی بیدتوده»جویی است. چنان که مثال در اش همین صلحخصلتی دورگه دارد و مضمون اصلی یا فرعی

 بینیم.می 417«بانگ ایران کهن»یا « ایران

 ۱۹۲۹( در ایران دستگیر و اعدام شد، در آوریل ۱۹۲۸) ۱3۰۷الهوتی بعد از آن که حجازی در سال 

 418را سروده است:« به یاد رفیق حجازی»در تاشکند با تقلید از شعر دهخدا )یاد آر ز شمع مرده یاد آر( شعر 

 شوی تماما آزادفردا چو    ای کارگر اسیر امروز

 ویرانه کنی جهان بیداد  با چکش خویش و داس دهقان

 دنیای نوی نمایی آباد  ی عدل و علم و عرفاندر سایه

 از روح رفیق خود بکن یاد  آن روز ز روی حس و وجدان

سروده است که قالبی الهوتی ال به الی این شعرهای نازیبا و فرمایشی، گهگاه غزلهای زیبایی هم می 

کند. در ی دوم و سوم ایرانی برابری میال سنتی دارد و از نظر کیفیت متوسط است و با اشعار شاعران ردهکام
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شود، اما همچنان محور اصلی جذابیت شعر، یعنی هایی دیده مینوآوری 419«باالم الی»برخی از شعرها، مثل 

شود. مثال او در موسیقا و وزن و ساخت ادبی فاخر، یا محتوای نغز و مضمون عمیق در این اشعار دیده نمی

 ( در مسکو چنین سروده:۱333) ۱۹5۴

 گاهیست؟قربان دو چشم سیهت، این چه ن در جان و دل از هر نگهت رخنه و راهیست

 هر ناخن رنگین تو رخشنده گواهیست  از دست تو خون گشته دل زار در این کار

 یک حرف به موی تو قسم، روز سیاهیست مه رویت؟ ...پرسی که چه روزی است مرا بی

 420جانم، چه کنم؟ بی تو مرا ثانیه ماهیست!  گویی ز چه در سن جوان موی سفیدم؟

 421 خوانیم:را از او می و یک سال بعد باز در مسکو این شعر

 نبود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میه              تنیده یاد تو در تارو پودم میهن ای میهن

 میهن ای میهن  بود و نبودمفدای نام تو                   از نابودی و با مهر پروردی تو بودی کردی

 نمیهن ای میه به هر حالت که بودم با تو بودم           به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم

 ای میهن من این زیبا زمین را آزمودم میهن                 به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید

 برخی از شعرهای خواندنی دیگرش در این سبک و مضمون چنین است:

 تا که ره باغ رود از یادم آنقدر    ترسم آزاد نسازد ز قفس، صیادم

 گر چه با عشق وی از مادر گیتی زادم  بس که ماندم به قفس، رنگ گل از یادم رفت
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 گر از این بند اسارت نکند آزادم    آتش از آه به کاشانه صیاد زنم

 ورنه من در هنر استاد تر از فرهادم   سوز شیرین وشکر خنده دلداری نیست

 کرد اقرار به استادی من استادم   نمودم از عشقز اولین نکته که تفسیر 

 هیچ کس در غم من نیست، از آن دلشادم   گرچه باشد غم عالم به دلم الهوتی

 و

 بر سرم یک گذر کنی ، چه شود ؟  گربه حالم نظر کنی ، چه شود 

 گر به این چشم تر کنی ، چه شود ؟  رحمی ، ای نونهال گلشن جان 

 دردم از یک نظاره چاره بکن   به من خسته یک نظاره بکن 

 ورنگوئی سخن ، اشاره بکن   تو زمن جان بخواه تا بدهم 

 دشنه بر استخوان من زده ئی     شعله بر خانمان من زده ئی

 تو خود آتش به جان من زده ئی    از چه منعم کنی زسوز و گداز ؟

 شرحی از طالع سیاه منست     اینکه زلفت کمند راه منست

 مگر عاشق شدن گناه منست ؟  چه گنه کرده ام که میکشییم 

 و آن نهفته نگاه کردن تو   آه از آن چشم مست پر فن تو 

 ای صنم ، خون من به گردن تو    دست من گر به دامنت نرسد

 و

 ماتم دیگردلت بر ماتمم می سوزد ، اینهم   شنیدستم غمم را می خوری ، این هم غم دیگر

 چه سازم تا به دست آرم جز این دل ، محرم دیگر ؟   به دل هر راز گفتم بر لب آوردش دم دیگر

 که ترسم حسرت این دم برم بر عالم دیگر   مرا گفتی دم آخر ببینی ، دیر شد ، باز آ
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 که داند زخم او را نیست جز این مرهم دیگر  ز بی رحمی نماید تیر خود را هم دریغ از دل

 معاذاهلل اگر بگشاید از گیسو ، خم دیگر   جهانی را پریشان کرد از آشفتن یک مو

 در این دنیا ندارد جان الهوتی غم دیگر  به جان دوست ، غیر از درد دوری از دیار خود

 و

 سخن گفتیم از بی مهری جانانه در یکجا   نشستم دوش من با بلبل و پروانه در یکجا

 تماشا داشت حال ما سه تن دیوانه ، در یکجا  فغان ، پروانه در سوزشمن اندر گریه ، بلبل در 

 اگر بینی مرا با دلبری بیگانه در یکجا   ز بیم غیر، پی میکنم از من مشو غمگین

 نمی مانم دگر با این دل دیوانه در یکجا   همه اسرار ما را پیش جانان برد الهوتی

 و

 دل منای نام تو الهام   ای درد تو آرام دل من

 از مهر تو پر جام دل من  یاد تو سر انجام دل من

   وصلت ز جهان کام دل من

 کرددل بود و آدم آن را قربان یار می  رد ، کای کاشکی به عالم ، تا چشم کار می

  و

 کرد.شد عاشق نثار مییک جان تازه می  شد گر هر نفس، به جانان، زاین خوبتر چه می

 کرد برد ، بی شک فرار میبر شیر اگر که می  ای که آن چشم دل را ببین که نگریخت از حمله 

 کرد؟دلبر اگر نمیشد این دل چه کار می  جان را به زلف جانان از دست من بدر برد،  

 کردشاهباز چشمش از نو شکار میتا    گر مرغ دل ز جانان دزدیدمی چه بودی  

 کردجمهوری دلم را غم تار و مار می   شد، شورای دولت عشق فاتح اگر نمی 
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 کردآزادی است اینم، دل افتخار می   دلبر اگر دلم را میخواند بنده، هر چند  

 کرد زار میام را چون اللهصحرای سینه    باران دیدۀ من در فصل دوری او  

 و 

 در غمت چاک چاک شد دل من   خر ای مه هالک شد دل منآ

 خسته و دردناک شد دل من    بی تو ای نو شکفته غنچۀ گل، 

 و

 بر سرم یک گذر کنی ، چه شود ؟   گربه حالم نظر کنی ، چه شود، 

 گر به این چشم تر کنی ، چه شود ؟   رحمی ، ای نونهال گلشن جان، 

 و

 دردم از یک نظاره چاره بکن .   به من خسته یک نظاره بکن،  

 ورنگوئی سخن ، اشاره بکن .   تو زمن جان بخواه تا بدهم ، 

 و 

 دشنه بر استخوان من زده ئی .   شعله بر خانمان من زده ئی ، 

 تو خود آتش به جان من زده ئی .   از چه منعم کنی زسوز و گداز ؟ 

  و

 شرحی از طالع سیاه منست .  اینکه زلفت کمند راه منست ، 

 مگر عاشق شدن گناه منست ؟  چه گنه کرده ام که میکشییم ، 

 و 

 و آن نهفته نگاه کردن تو !  آه از آن چشم مست پر فن تو 
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 ای صنم ، خون من به گردن تو !  دست من گر به دامنت نرسد ، 

ای دارد که در آن شرایط گرایانههای ملیالهوتی در این میان دلتنگ ایران هم بوده و گهگاه اشاره

کشی کارگزاران لنین و استالین در نسلنماید. به خصوص که خودِ الهوتی یکی از و دوران شگفت می

ای که ی آسیای میانه و قفقاز بوده است. در نامهایرانیان و نابودی زبان و فرهنگ و خط پارسی در منطقه

هایی از دلتنگی برای ایران را با از شهری به نامیسنتوکی به رومن روالن نوشته، نشانه 1936در ژوئن 

 422شعارهای حزبی درهم آمیخته است:

 آیدام از شادی آب میبه رخ ز دیده                      آزاد  امات وطنم را نوشتهبه نامه

 آید فقط به یادم تیر و طناب می                          من آن مبارز ایرانم که از وطنم

 آیدبه دل غم و به تنم اضطراب می         کنم چو فکر از آن خلق و آن ستم کانجاست

اه در کل حدود یک نیمی از آثار الهوتی غزلها و شعرهایی از این دست است که خواندنی و گ

شود. نیمِ دیگر شعرهای حزبی و تبلیغاتی است چشمگیری در آن دیده نمیزیباست، اما نوآوری یا درخشش 

توان یافت. بیشتر شعرهای شمار در آن میان، شعر پرمغز و زیبایی در میانشان نمیکه به جز چند بیت انگشت

هومی عمیق نواز هستند. اما مضمونی نو یا قالبی تازه یا مفی اول روان و سالم و برخی از آنها زیبا و گوشرده

های الهوتی در وزن و ی دوم، بیشتر با نوآوریدهند. شعرهای ردهو معنایی ارجمند را در خود جای نمی

اند. هرچند او بعد از آن که به موقعیتی استوار در دولت تاجیکستان ها گره خوردهبندی و نابرابری مصراعقافیه

 د.های ادبی پرهیز کردست یافت، از این نوع ماجراجویی

                      
 .۱53: ۱35۸الهوتی،  422
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منتشر شده است. این دیوان  ۱35۸کاملترین دیوانی که از الهوتی به چاپ رسیده، همان است که در 

گیرد و بیش از هفت هزار بیت را در خود گنجانده است. احمد ی کل آثار شعری الهوتی را در بر میمجموعه

تی باید یکی از بهترین و با الهوتی را به راس»اش نوشت: ی این اشعار بود، دربارهبشیری که گردآورنده

ای ای پرمایه، نویسندهی کنونی به شمار آورد. او سرایندههای فرهنگی ایران به ویژه در سدهترین چهرهارزش

ی اینها باید دوست بوده است. به همهاندیش و میهننگاری نیکچیره دست، ترجمانی خوب و روزنامه

ا افزود و آن گردنبار )متعهد( بودن اوست. آری، الهوتی هرچه ترین ویژگی الهوتی ربزرگترین و برجسته

کرده است که باید کار او سودمند و نخست برای زده، هرگز فراموش نمیبوده و به هر کاری دست می

داشته یی بر نمیای از روی نامهی مردم جهان روشنگر باشد. هرگز خامهمیهنانش و پس از آن برای همههم

فریبی و تنها برای هشیار گردانیدن آسوده شده باشد که آنچه را نوشته است به دور از مردم مگر این که دل

توان جست که از این ویژگی های الهوتی یک واژه هم نمیها و گفتهگمان در سراسر نوشتهدیگران است. بی

دیده، با دلیری انی بایسته میی مردم از زیر بار ستم و نادبزرگ تهی باشد. همواره آنچه را برای رهانیدن توده

های کمیاب فرهنگ آورده است...از این رو باید او را در شمار چهرهنوشته و به جا میگفته و میبسیار می

بشیری همچنین الهوتی را با اغراق فراوان ستوده و یکی از  423«پارسی )اگر نه فرهنگ جهان( به شمار آورد.

ادیبان دیگرِ هوادار حزب توده،  424اش آورده است.ر جدید به حسابی فرهنگی مهم ایران در عصپنج چهره

اش بزرگ اند، و با این وجود او را به دالیل موضع سیاسیی وی داشتهتری دربارهمعموال داوری متعادل

اند. در حدی اند و بر محتوای نکوهیدنی شعرهایش و نازیبایی و ناشیوایی شعرهایش چشم فرو بستهداشته

                      
 بیست و سه. -: بیست و دو۱35۸الهوتی،  423
 : سی و هشت.۱35۸الهوتی،  424
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گوید که او در میان ی شاعران معاصر دارد،  میهوشنگ ابتهاج، که معموال داوری منصفانه و درستی دربارهکه 

کند که الهوتی را شاعری انقالبی دارد و از احسان طبری نقل می تریشاعران این سلسله از دیگران زبان سالم

 425بود.« شاعر رفرم»د او داد که از دیدانسته بود و او را در برابر فرخی یزدی قرار می
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