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چکیده

رابطة شرایط تاریخی ،متن و خواننده بدد دلیدت مت دهد دچدار پچ چدهیی
است و این پچ چهیی اجداه نیدیدهده فدرد در مواج دد بدا مدتن

را بدد

راحتی خوانه و ف م کنه .یکی اه عوامت تدثیچریدذار در ایدن پچ چدهیی،

مسئلد چرخشهای یفتیانی در فراینه تاریخی است .در این مقالد با تحلچت

روایت های قچام شچخ محیده خچابدانی درصدهد هسدتچم تدا تدثیچر چدرخش
یفتیانی را اه خچزش در سال  1299تا سقوط سلسدلد پ لدوی در قالدد دو

خوانشِ مسلط یفتیا ملیِ مشروطدخوا ( ذربایجا محور ،ایدرا محدور،

قچاممحور) و یفتیا ملدی باسدتا یدرا (ایدرا محدور) بدا اسدتفاد اه روش
تحلچت انتقادی روایت و یفتیا مورد تبچچن و تحلچت قدرار دهدچم .حاصدت
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سددخن ایددنکددد ،چددرخش یفتیددانی اجدداه در

و ف دمِ وقددایا اتفاقچددد را

یوند کد اتفاق افتاد انه ،نییدهه و موجد تولچه خوانشهدای مت دهد،

متفاوت و مت ارض اه یک واق د میشود .در این روایتها ،قچام خچابانی اه

قچامی برای هادیخواهی و دموکراسی تا هویتجویی و تجزیددطلبدی ،اه
ایرا دوستی تا وابستگی بد عوامت بچگاند بد قصده تجزیدة کشدور ،خدوانش

شه است .شخصچت و انگچز ارائدشه در خوانش/روایتها اه خچابدانی و

یارانش نچز متفاوت بود و اه خودخواهی و قهرتطلبی تا مردمدوسدتی و
ظلم و استبهاد و است یارستچزی در نوسا بود.

واژگان کلیدی :شچخ محیه خچابدانی ،ذربایجدا  ،مشدروطد ،چدرخش
یفتیانی ،قچام خچابانی

مقدمه

دور بچن انقالب مشروطچت تا کودتای اسفنه 1299خ .یکی اه پچ چه ترین و بییبداتتدرین

دور های تاریخ ایرا  ،در عچن حال ،یکی اه درخشدا تدرین عرصددهدای فکدری ،سچاسدی و
اجتیاعی است .پچروهی مشروطچت ،یسترش هادیهای سچاسی و مدهنی ،افدزایش کیدی و
کچفی نشریات ،ورود انهیشدهای غربی و تقابت جهی و بنچادین انهیشدهای سنّتی و دیندی بدا
 ،یسترش تجهد در ادبچات اه جیلد ساد نویسی و خدال

نویسدی ،روا ن تدت ترجیدة

یدار متفکدرا غربددی و ...بسدترِ لهم بددرای دیریدونی فکدرِ سچاسدی ،تدداریخنگدری و شددچوة
تاریخنگاری ایرانچا فراهم ساخت.
تحولت این دور با هاویة دیهِ متفاوت و مت ارض بدا دیدهِ تداریخنگداری سدنتیِ رسدییِ
پچشچن نگریستد میشه .در این هاویة دیه ،بد جای سلطا و دربار بدتهریج مدردم و ن ادهدای
مردمی مورد توجد قرار یرفت .البتد نبایه اغراق کرد کدد تیدامی تداریخنگداریهدا متدثیر اه
تفکر جهیه نبود  ،نگا نو بد جام دد بدد تولچده تداریخنگدریهدای متکثّدر و مت دارض اه هدم
انجامچده .قچدامهدای پسامشدروطد محیدت خدوبی بدرای اظ ارنظرهدا و روایدتهدای متفدداوت،
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مت ارض و متقارب ف ال و نداظرا سچاسدی اسدت .هریدک اه ن دا اه هاویدد دیده ،سداخت
ذهنی ،ایهئولوژی و مصالح یروهی و ملّی خاص بها نگریستد و قتاوت کرد انه.
این مقالد با مفروض اینکد ،هر متن در بستر و موق چت یفتیانی خاصی تولچه شه و در
موق چتها و بافت تاریخی «افق م نایی» پچها کرد  ،خوانش و در

میشود ،درصهد اسدت

تا خوانشهای مختلف موجود دربار قچام شچخ محیه خچابانی را شناسایی و باهنیایانه.
چارچوب مفهومی

تزوتا تودورف منتقه بلغاری موله و فرانسوی موطن در مقالد «چگوند خوانده » سدد یوندد

خوانه متن را اه یکهیگر جها کرد است :خوانه طدر ریدزیشده  ،خوانده تفسدچری و
خوانه خوانا .خوانش اول بد م نی خوانه متن بد یاری اصدول و راهنیدایی خدار اه مدتن
ماننه هیستنامدد ،روا شناسدی یدا نظریدات تداریخ تکامدت جام دد و ...اسدت .در ایدن شدچو
می توا اه مدتن بدد هدر چچدز خدار اه مدتن یریدز هد .خدوانشِ دوم شدکتِ کامدتتدرِ شدچوة
طر ریزیشه و دقچقخوانه و شر ِ جیلدبدجیلة متن است .در این ندو خوانده  ،مدتن و
واق چتهای خار اه متن درهم می مچزد و متن مهام با غچرمتن سدنجش مدیشدود .خدوانش
سوم ،خوانه خوانا بد م نای جستجو و یافتن اصول هیگانی و ارهیدابی اعتبدار روایدتهدای
تاریخی است (احیهی ،ساختار و تثویت متن .)275-274 :1372 ،میتوا خوانش چ دارمی
اضافد کرد کد بها خوانش انتقادی مییویچم .خوانش انتقادی نوعی خوانشِ نظامهار است
کد منظور اه

ارائد متن و خوانش

بد موق چتها و بافتهایی کدد مدتن در

تولچده و

خوانه میشود ،تا بتوا بها شچو بد هاویة دیه راوی ،متن و خواننه دست یافت .خدوانش
انتقادی بررسی و توصچف متن ،شناخت روش و ابزارهای کار ،کاربسدت مفداهچم و کشدف
روابط درونیِ عناصر محتوی متن و ارتباط متن و خوانشهای

با بسدتر تداریخی را مدورد

توجد قرار میدهه (بنت و رویت :1388 ،ص.)20-16
قچام خچابانی بد عنوا واق ة اتفاقچد ،در هما های متفداوت م ندا و احسداا خاصدی بدرای
خواننه ایجاد میکرد ،و با تغچچر

دور و دیریو شه شدرایط تداریخی ،قچدام خدوانش

دیگری را پچها کرد است .ایر با نگا هرمنوتچکی بدد قتدچد نگدا کندچم ،هدچی متندی بدهو
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توجد بد موق چت و بافت تاریخی قابدت خدوانش و ف دم نخواهده بدود .انسدا بددعندوا یدک
موجود تاریخی ،هیوار اسچرِ شرایط تاریخی بود و وقایا را بد عنوا امر تاریخی خوانه و
ف م میکنه (ریختدیرا .)184-180 :1378 ،
هر بافت و بستر تاریخی ،یفتیا خاصِ خود را تولچه کرد و بد خوانندهة مدتن کیدک
میکنه تا اه این هاوید بد امرِ واقا اعم اه رویهاد و متن بنگرد .یاهی در دور هدای تداریخی
(موق چت همانی و مکانی) ،یفتیا خاصی با استفاد اه ابزارهدای یفتیدانی و غچریفتیدانی،
برتری یافتد و هژمونی خود را ایجاد مینیایه؛ ی ندی بسدترها ،محیدت رقابدتهدا و مناهعدات
یفتیانی است .یاهی یک یفتیا با یفتیا های دیگر رقابت یا مناهعدد کدرد  ،ن دا را بدد
حاشچد رانه و تثیچریذاری ن ا را بد حهاقت میرسدانه .بدا چدرخش یفتیدانی ،خدوانش نچدز
دچار دیریونی بنچادین شه  ،جای خوانش رسیی و مسدلط پچشدچن را مدییچدرد و خدوانش
جهیهْ واق ی و طبچ دی جلدو داد مدیشدود (یورینسدن و فچلچدس .)72 :1389 ،،بدا مسدامحد
میتوا یفت در شرایط غلبة یفتیانی ،خوانش نوین جایگزین خوانشهای پچشچن میشود.
البتد غلبة یفتیانی با هژمونی خاص و امرِ جایگزینی یفتیا و خوانش ،بدد م ندی بدیاعتبدار
کرد و نابودی کامت و رخت بربستن یفتیا های دیگدر اه جام دد نچسدت؛ بلکدد بدرعک،
م یولً در حاشچة یفتیا برتر ،یفتیا های دیگر نچز با کیچت و کچفچت متفاوت و با شدهت
و ض ف بد حچات خود ادامد میدهه تا در فرصت مناسد خدود را باهنیایانده .اه ایدن رو ،اه
این امر یفتیانی میتوا  ،بد تهاوم یفتیا غچرمسلط در حاشچد یاد کرد .یفتیدا غچرمسدلط
نایزیر اه تهاوم در حاشچد است .منت ی بایه یاد وری کرد تهاوم خوانش /روایدت بدد م ندی
تددهاوم عددچنِ خددوانش /روایددت نچسددت ،بلکددد منظددور تددهاوم چددارچوبهددای بنچددادین در
خوانش/روایت است .رقابت یا مناهعة یفتیانی هیچشد بد غلبدة یفتیدانی نیدیانجامده بلکدد
یاهی رقابت و مناهعد یفتیانی بدد ت دادل در جام دد منجدر مدیشدود .ی ندی هدچی یفتیدانی
توانایی غلبد بر یفتیا دیگر و تولچه هژمونی ندهارد .در چندچن موق چدتهدایی یفتیدا هدای
متفاوت و مت ارض بد تولچه متن و خدوانش متفداوت دامدن مدیهنده .وضد چت دیگدری هدم
میتوا متصور شه اینکد یفتیا ها چد در حالت مناهعد و چد ت دادل و تدهاوم بدیتدثیچر اه
هم نچستنه و بهی ی اسدت رقابت/مناهعدد بدد تدثیچر متقابدت منجدر مدیشدود .البتدد هیدة تدثیچر
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یفتیا ها بد هیهیگر در یک سطح و مچزا نچست بلکد هر یفتیدانی بدا توجدد بدد ابزارهدا و
منطق خود میتوانه در سطحی خاص بر دیگرا تثیچر بگذارد و تثیچر بگچدرد .در ایدن مچدا ،
یفتیا های حاشچدای بچشترین تثیچر را اه هیهیگر میپذیرنه و این تثیچر اه بنچادها تا سدطو
رویچن متفاوت است.
دور تدداریخی پددانزد سددالد اه پچددروهی مشددروطچت تددا کودتددای 1299خ .دور ت ددادل
یفتیانی در عچن رقابت/مناهعد یفتیانی است و با رویکار مه رضاشا بدتهریج یفتیدا
رسییِ مورد حیایت

 ،برتری هژمونی پچها کرد .در این مهت چنهین یفتیا بد مدواهات

هم بدوجود مه و با هیهیگر رقابت/مناهعد کرد و اه این دیالکتچک یفتیانی ،یفتیا هدای
دیگر هاد شه و یفتیا های جهیه خود حامتِ بخشی اه یفتیا پچشچن بود و بخشدی نچدز
بد تناسد موق چت و بستر ،افزود ها و ابتکاراتی داشت.
خوانشهای قیام خیابانی در گفتمانهای پسامشروطه

دورة پسامشروطد بسترِ مناسبی برای رقابت یفتیانی فراهم ساخت ،اما موق چدت بدد یونددای
بود کد هچیکهام اه یفتیا های موجود نتوانستنه در نتچجة رقابت/مناهعد بد یفتیدا مسدلط
تبهیت شونه ،لذا در این وض چت نوعی ت ادل یفتیانی بدوجود مه.
یفتیا های پسامشروطد بد اعتبار نو و خاستگا فکری عبارت بود اه :یفتیا سدلطنت
مطلقد یا استبهادخواهی ،یفتیا مشروطة مشروعد و یفتیا مشروطد .یفتیا های سددیاندة
اصلی در حال رقابت/مناهعد بودنه .برایر رونهِ شتابا جریا تجهد و یسدترش انهیشددهدای
ملددییرایددی در اروپددا ،اه درو یفتیددا مشددروطدخددواهی ،دو خددرد یفتیددا «ملددی
مشروطدخوا » و «ملی ایرا یرا» بدوجود مه کد بدتهریج بد یفتیا های اصدلیِ رقچدد هدم
تبهیت شهنه .منظور اه یفتیا ملی مشروطدخوا یفتیانی است کدد دل در یدرو مشدروطد
سددسرد و انهیشدددهددای ملددییرایددی م تددهل را اه هاویددد مشددروطدخددواهی نگریسددتد و بددچن
هادی خواهی و محدهویت اختچدارات سدلطنت و ن ادهدای مدهنی و سچاسدی مردمدی ت دادل
ظریف برقرار کرد است .ملیِ ایرا یرا یفتیانی است کد دالّ مرکزی

تیامچت ارضی با

صبغة باستانی و سلطنت متیرکدز و قهرتینده ،تقبدچح تجزیددطلبدی و ار داری هبدا فارسدی
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است (بچگهلو ،1380 ،ص

 .)285 -238با یذشت هما و تغچچدر در بسدترِ جام دد ،یفتیدا

دیگر ی نی یفتیا اسالم یرای روحانچتمحور هاویة دیگری نچز برای خوانش قچام خچابدانی
افزود .اغلد روایتهای مربوط بد قچام خچابانی اه این سد یفتیا بد قچام خچابانی توجد کرد
و بها نگریستد و بد تبا

خوانشهای خاص خود را پهیه ورد انده .البتدد در کندار ن دا

یفتیا چپ مارکسچستی هم بود کد در دور پ لوی بد یفتیا م م تبهیت شده امدا مسدئلد
کانونی ن ا در خوانش ،قچام خچابانی نبود و اه این رو ،توجد جهی بها مصدروف نکردنده.
در دهدهای اخچر نچز یفتیا قومیرای ترکی نچز خوانش خود را ارائدد داد اسدت .بدا توجدد
بد تولچه خوانش/روایتهای مت هد اه قچام خچابانی در این مقالد اه پدرداختن بدد سدد یفتیدا
دینی روحانچت محور ،مارکسچستی و هویتیرای ترکدی ذربایجا (یفتیدا قدومیدرا) در
این مقالد اجتناب خواهه شه و هی نچن روایتهدای روهنامددنگاراندد و روایدتهدای ادیباندد
(ش ر) نچز وقت و مجال دیگری میطلبه ،لذا فقط بنا بد ضرورتهای پژوهشی بدهان ا اشدار
خواهه شه .در این مقالد با توجد بد محتوای روایتها ،دو یفتیا ملییرای مشدروطدخدوا
(روایتهای اصچت ،نچیداصچت و غچراصچت) و ملیِ ایرا یرا (روایتهای اصدچت و غچراصدچت)
را تحلچت خواهچم کرد.
1ـ گفتمان ملیِ مشروطهخواه

بچشترین روایت اه نظر کیچدت و کچفچدت مربدوط بدد خدوانشهدای ایدن یفتیدا اسدت کدد

روایددتهددای خددود را در قالددد نظددم و نثددر ،تدداریخنگدداریمحددور ،خدداطر نگدداریمحددور و
روهنامدنگاریمحور ارائد داد است .ف الً در این نوشتار بد دنبال تحلچت تفاوتها و تشاب ات
این سد محور نچستچم بلکدد سد ی بدراین اسدت ضدین برشدیرد دالّ مرکدزی یفتیدا ملدیِ
مشروطدخوا  ،مسئلد اصلیِ خوانش

را نچز روشن کنچم .سس ،روایتهدای بر مده اه دل

این یفتیا و خوانش را شناسایی ،م رفدی و نقده کندچم .هادیخدواهی ،مشدروطدخدواهی،
وطندوستی و تجهد چ ار دالّ مرکزی این یفتیا اسدت کدد روایدتهدای موجدود اه قچدام
خچابانی این چ ار دال را مفصدتبندهی کدرد و در قالدد خوانش/روایدت هیسدو ارائدد داد
است .این یفتیا اه

رو کد بچشتر توسط مورخدا و پژوهشدگرا

ذربایجدانی مطدر و
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پچگچری شه  ،نوعی ذربایجا محوری در این یفتیا برجستد شه است ،اما هچییا رنگ
قومی و هویتجویِ ترکی پچها نکرد است .در این یفتیا  ،انقالب مشروطچت ایدرا دِیدن
بزریی بر ذربایجدا دارد و پچدروهی
مورخا

مدهیو مجاهدهت ذربایجانچدا بدود ،اه ایدن رو

ذربایجا بد مشروطچت نگا ِ مچراث «خودی» دارنه و کوششهای ب دهیِ ت دهادی

اه ف ال ماننه خچابدانی را در ج دت حفدی ایدن مچدراث مدیداننده .البتدد در دهددهدای اخچدر
خوانشددی دیگددری اه قچددام خچابددانی بددا محوریددت ذربایجددا بددا یفتیددا هویددتجددوییِ
ترکی(یفتیا قومیرا) بدوجود مه کدد بدا خدوانش پچشدچن تفداوت اساسدی دارد و مجدال
دیگری مدیطلبده .در کندار خوانش/روایدت ذربایجدا محدور برخدی اه روایدتهدای ملدیِ
مشروطدخوا نچز پهیه مده کدد ایدن روایدتهدا و خدوانشهدا نچدز مکیدت و م یده خدوانش
مشددروطدخددوا ذربایجددا محددور اسددت کددد اه

بددد خوانش/روایددت ملدیِ مشددروطدخددوا

ایرا محور یاد میکندچم .ایدن ندو خوانش/روایدت اه نظدر حجدم و محتدوا قابدت مقایسدد بدا
خوانش ذربایجا محور نچست.
خوانشِ ملدیِ مشدروطدخدوا ذربایجدا محدور اه قچدام خچابدانی را ت دهادی اه ف دال و
م اصرا قچام ماننه احیهکسدروی(در سدد خدوانش مختلدف  1318-1314 ،1304و ،)1323
حا محیهعلی بدادام ی( )1304و کداظمهاد ایرانشد ر( )1304تولچده کدرد انده .ایدن سدد
خوانش/روایت هرکهام بر اب ادی اه قچام توجد کرد کد بقچد بد

توجد نکرد انه.

الف) خوانش/روایت کسروی اه نظر حجم و کیچدت و کچفچدت داد هدا بدا دو روایدت
دیگر تفاوت بنچادین و برتری شکار بهان ا دارد .کسروی روایتهای خود را در قالدد سدد
خددوانش ارائددد داد اسددت .ریشدد و تبددار ذربایجددا محددوری نچددز بددد روایددتهددای کسددروی
برمییردد .بقچد روایتهایی کد ب هاً ذکدر خواهده شده مسدتقچم یدا غچرمسدتقچم تحدت تدثیچر
روایت کسروی قرار یرفتدانده .ایدن سدد روایدتِ کسدروی قچداممحدور ،ذربایجدا محدور و
شخصچتمحور است .تقریباً میتوا یفت کسدروی اصدچتتدرین روایدتهدا را دربدار قچدام
خچابانی تولچه کرد است .با توجد بد اینکد در مقالد دیگر بدد بررسدی و تحلچدت روایدتهدای
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کسروی پرداختد شه (حسنهاد  )1395 ،در اینجا بد سایر خوانش/روایتهدا توجدد خواهده
شه.

ب) خوانش/روایت کتاب شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی بـه قلـ
چند نفر از دوستان و آشنایان او

این کتاب کمحجم اما تثیچریذار بد هیت حسچن کاظمهاد ایرانش ر در برلچن چاپ و منتشر

شه و حاوی چنه روایت با خوانش ملیِ مشروطدخوا بد شر هیر است:
خوانش/روایت حاج محمدعلی بادامچی

بادام ی اه یارا  ،هممسلکا و همسنگرا خچابانی در طول قچام بود و هچییدا اه خچابدانی
جها نشه .موق چدت خداصِ راوی موجدد شده روایدت او اصدچت و شخصدچتمحدور باشده.

هنهیینامة اجتیاعی و سچاسی خچابانی ،کد در روایت بدادام ی مده  ،منبدا و منشدث تیدامی
روایتهای مربدوط بدد هیسدتنامدة سچاسدی خچابدانی شده اسدت .روایدت بدادام ی سراسدر
تیجچهیرایاند و اه سرِ ارادت است کد محورهای هیدر را برجسدتد کدرد اسدت :تحصدچالت
علیی و دینی و جایگا عالیانة خچابانی در جام د ،تجهدخواهی و یاهی بر مسدائت سچاسدی
روه ،ف الچتهای سچاسدی در قالدد حدزب دمدوکرات ،رفتارهدای ضده انگلچسدی ،روسدی و
عثیانی خچابانی ،توجد بد ناکار مهی و خچانت کداریزارا ایدالتیِ منصدوب دولدت مرکدزی
ماننه مکرم الیلک نایدد ایالدت ذربایجدا  ،اصدالحات داخلدی و رفدا اسدتبهاد و اسدت یار
بدددعنددوا کددانو خواسددتة قچامچددا  ،رد هریونددد ت یددت تجزیدددطلبددی اه قچددام ،تنقچدده اه
شخصچتهدای برجسدتة ف دالِ سدرکوبگر قچدام ماننده مشدچرالهولد ،مخبرالسدلطند و تردیده در
هادیخواهی ن ا .هرچنه حجم و داد های روایت بادام ی در مقایسد با روایدت کسدروی
کم است ،اما بد دلچت نزدیکیِ فکری و موق چتی او بد قچام ،خوانشهای ب دهی در چدارچوب
یفتیا ملی مشروطدخوا اه ایشا تثیچر پذیرفتدانه.
خوانش/روایت رضازاده شفق

در قالد دیباچدای بر کتاب شر حال و اقهامات شچخ محیه خچابانی مده اسدت .هرچنده

این روایت مختصر ،کلی و فاقه داد های تاریخی رویهادنگاراند است اما اه این هاویدد م دم
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و تثیچریذار بود کد بر بُ ه انقدالب فکدری و اخالقدی و تجدهدخواهی قچدام خچابدانی تثکچده
دارد .شفق مینویسه« :ملت بیفکر محکوم بد مرگ است .م ارف صحچح تن ا وسچلة تولچده
فکر است .و اه این رو است کد ن ایی کد ند تن ا بدرای القدای انقدالب سچاسدی بلکدد بدرای
تلقچن انقالب فکری در ایرا کار کرد انه بد هیا انهاه کد شیارة ن ا کم است قچیدت و
اهیچت ن ا هیاد است .شچخ محیه خچابانی یکی اه این ا بود و قهرش اه ایدن نقطددنظدر بلنده
است...شچخ برای اصال افکار کوشچه و در
را پوینه(»...ص

را نچز مرد .تجهدخواها نچز بایه هیدا را

 .)22-8روایت شفق بد علت توجد بر اب اد انقالب فکری و اخالقدیْ مدورد

استفادة یسترد در خوانشهای یفتیا ملیِ مشروطدخوا و یفتیا دینیِ روحانچدتمحدور
قرار یرفت.
خوانش /روایت کاظ زاده ایرانشهر

در قالد سر غاه کتاب در چ ار صفحد بچا شه کد ب هها مدورد توجدد جدهی خوانندهیا

روایتهای قچاممحور قرار یرفت .کانو روایت ،تالش برای م رفدی وجدد اصدال یدری و
نجاتبخشی خچابانی و «جها کدرد او اه یاغچدا و عاصدچا بدیسدروپای کدد یداهی برضده
حکومت مرکزی در یوشد و کنار میلکت قچام مدیکدرد انده» اسدت (صد

 .)6-3لهم بدد

توضچح است کد ایرانش ر در دورة رضاشا دچار تحول فکدری شده و هی دو بسدچاری اه
روشنفکرا این دور در یفتیا باسدتا یرایدی مدیانهیشدچه ولدی در ایدن یفتیدا مطلبدی
دربارة قچام خچابانی ارائد نهاد است.
در این کتاب ضیچیدای اه یار قلیی و سدخنرانیهدای خچابدانی ورد شده کدد ب دهها
تقریباً بد سنت رایج روایتهای ملیِ مشروطدخوا و دینیِ قچاممحور تبهیت شه .روایتهدای
کتاب بال ،مرو تهاوم یفتیا مشروطدخواهی است .با اینکد هیة روایدتهدای

توسدط

ذربایجانچا ارائد شه اما موق چت و بسترِ تولچه روایت ی نی برلچن ،کد کدانو ملدییرایدا
مشروطدخوا مثت اصحاب کاو بود ،موجد شه بارِ ملیِ ایرانیمحور

پررنگتر اه بُ ده

ذربایجا محوری باشده .خدوانش بدال در مدوق چتی تولچده شده کدد هندوه در ایدرا تفکدر
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ملییرایی مراحت خام خود را طی میکرد وطنپرستی بچشتر مطر بدود تدا ملدییرایدی بدد
عنوا یک ایهئولوژی تّام و تیام.
روایت فرخی

دیگر خوانش ملیِ مشروطدخوا ایرانیمحورِ اصچت است کد بچشتر م طوف بدد قتدت خچابدانی
است تا همچندها ،ماهچت ،اههاف و رهبری قچام .مقالد در یک بسترِ رقابدت سچاسدی بدا دولدت
مشچرالهولد ،ضین نقه عیلکرد دولت ،سرکوب قچام خچابانی را برنامدای طراحیشه توسط
دولتیردا در پایتخت میدانه و مخبرالسلطند فقط مجری تصیچیات متخذ بود و

یوند

کد مهعی هستنه قتت خچابانی اتفاقی نبود است (روهنامدد طوفدا  ،مقالدد سدردبچر ،شدیار 4
سال 1300خ بد نقت اه مکی ،ص.)60
پ) خوانش/روایتهای نیمهاصیل گفتمان مشروطهخواه

روایتهایی کد اه نظرِ خوانش در چارچوب هیا یفتیا تولچه شه اما اه نظدرِ حجدم داد
در مقایسد با روایتهدای پچشدچن کامدتتدر هسدتنه ولدی اه نظدر اصدالت حدرف جهیدهی بدر

خوانش/روایت پچشچن نچفزود انه .این خوانش/روایدت بچشدتر واکنشدی بدود و در پاسدخ بدد
خددوانش /روایددتهددای یفتیددا هددای رقچددد یددا پاسددخ بددد برخددی شددب ات خددوانشهددای
درو یفتیانی تولچه شه است .هرچنه در تولچه خوانش/روایت دستد دوم نچز پاسدخیدویی
یکی اه انگچز ها بود اما این روایتها قصه اصلی خدود را بدر
روایتها کد بچشتر متکی بر اسناد و مهار

حیدت کدرد انده .در ایدن

و یادداشتهدای ف دال و نداظرا بدود  ،تندو

هیادی دیه میشود.
م مترین ویژیی این دستد اه خوانشها/روایتها تولچه ن ا در بسدترِ یفتیدانی متفداوت
اه یفتیا دستد اول است .ایر روایت دستد اول در یک بسترِ یفتیانی کد ندوعی ت دادل بدر
روابددط بددچن یفتیددا حدداکم بددود تولچدده شدده اسددت ،دسددتد دوم در بسددتر یفتیددانی کددامالً
هژمو شهة ملیِ ایرا یرایِ باستا محور خوانش شده اسدت .بدا رویکار مده رضاشدا و
ترویج یفتیا ملیِ باستا یدرا بدد عندوا یدک ایدهئولوژی متصدلّد ،یفتیدا جهیدهی بدر
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تاریخنگاری حاکم شه کد صاحدنظرا اه
کرد انده(مالئی تدوانی :1385 ،صد

بد عنوا تاریخنگداری رسدیی پ لدوی یداد

 .)27-21در ایدن سدچطرة یفتیدانی کدد یفتیدا ملدیِ

مشروطدخوا بد حاشچد رانه شه  ،خوانش/روایت انجام یرفتد است .خوانشهای جهیه بدر
بنچاد خوانشهای پچشچن نشانگر نوعی تهاوم یفتیانی در حاشچد تاریخنگداری رسدیی اسدت.
خوانش/روایت ملکالشد رای ب دار ،علدی ذری ،علدیاکبدر یدا ( ذری ،ص،)288-273
م نها ناصح ناطق( ذری ،ص )505-496اه روایتهای نچیداصچت است .اطالق نچیداصدچت
بددد ج ددت عددهم ارائدد داد هددای تدداریخی جهیدده و تددهاوم یفتیددا ملدیِ مشددروطدخددوا در
خوانش/روایتهاست.
روایتهای بال اه نظر ساختار ،محتوا و هاوید دیه تفاوتهدای اساسدی بداهم دارنده ،امدا
یفتیا حاکم بر خوانش ،یفتیا ملیِ مشروطدخواهی است .این روایدتهدا مدهعی هسدتنه
کد قچام خچابانی در تهاوم انقالب مشروطد بود و ایشا میخواست را نچیدرفتة سدتارخا و
باقرخا را بد اتیام برسانه .ذربایجا مثموریت اصلیِ نجاتبخشدی و پچشدروی خدود را در
تجهد ،استقالل ،هادی ،و استبهاد و است یارستچزی بار دیگر ظاهر کرد .روایتهای مذکور
برخی قچاممحور و برخی شخصچتمحور یدا ذربایجدا محدور هسدتنه و هاویدد دیهشدا نچدز
برخی م طوف بد حوادث درونی قچام ،برخی ناظر بر قتت خچابانی ،برخی در پاسدخ بدر ات دام
تجزیدددطلبددی و برخددی نچددز نگددا کلددی بددر قچددام سدداما یافتددد اسددت .بددرای تحلچددت دقچددقتددر
خوانش/روایتهای بال بدطور مشرو تر بها ها پرداختد میشود.
خوانش /روایت ملکالشعرای بهار

ب ار سد خوانش متفاوت یکی روهنامدنگاراند (جریه ایرا ) ،دیگری ادیباندد در قالدد شد ر

(دیوا  ،1 ،1374 ،ص

 )343-340و سومی تاریخنگاراندد(احزاب سچاسدی ،1 ،ص-49

 )53اه قچام خچابانی بد دست داد است .وی اه ف ال حزب دموکرات و هممسلک خچابدانی
در ش بد خراسا و ت را بود و هرچنه اه نظر یرایشهدای سچاسدی بدا ویدوقالهولدد بدر سدرِ
قرارداد  1919اختالف داشت اما روایت او در قبدال قچدام هدممسدلکِ سچاسدیاش ،رویکدرد
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تثیچه مچز نهارد .بد نقت کسروی ،ب ار مقالدای در جریه ایرا نوشت و در پایدا مقالدد ایدن
بچت اه ش ر س هی را در نقه قچام خچابانی(با تغچچراتی و تحریفاتی) ورد:
ترسددم نرسددی بددد ک بدددای تبریددزی [ای اعرابددی  /ایددن ر کددد تددو مددیروی بددد قبرسددتا
[ترکستا است (کسروی خچابانی ،ص .)169-168
کسروی در نقه این موضا ب ار او را بد سچالچت رفتاری و یفتاری در قبال خچابانی مدت م
میکنه .متثسفاند نگارنه نتوانست مقالد مورد نظر را در روهنامد ایرا پچدها کنده و براسداا
اصت روایت ،خوانش

را مورد ارهیابی قرار دهه .اه این رو ،بد یدزارش کسدروی بسدنه

یردیه.
ایر نقت قولهای مختلدف موجدود اه ب دار را مدال

قتداوت دربدارة خدوانش او قدرار

دهچم ،بایه بگدویچم ب دار در خدوانش خدود دچدار سدچالچت خوانشدی اسدت :اه تشدکچک در
اههاف و تقبچح قچام علچد ویوقالهولد تا تنقچه اه قچام بدد دلچدت تدهاوم در دولدت مشدچرالهولد،
ب دده بریشددت بددد رویکددرد و موضداِ تثیچدده مچز

بددددلچددت اخددتالفنظددر بددا مشددچرالهولد و

مخبرالسطند در سالهای پسچن را نشا میدهه .این سچالچت خوانشی بدخوبی نشدا مدیدهده
بستر و موق چت خواننه در خوانش متن چقهر تدثیچر یذاراسدت .بدد سدخن دیگدر ،خواننده
بچرو اه یفتیا و بستر و مدوق چتی کدد در

قدرار دارد نیدیتوانده خوانشدی را بدد سداما

برسانه.

محتوای روایت کتاب احزاب سچاسی در ایرا نشا میدهه ب ار علیرغم هممسلکی بدا

خچابانی ،چنها نظر مساعهی نسبت بد قچام نهاشت .او مدینویسده :مشدچرالهولد «بدد م اوندت

دستدای قزاق بر حزب قچامچو تاختدد و کدار خچابدانی را بسداخت و ن دش او را در هیدرهمچن
خاندای اه طرف قزاقا تچربارا شده  ،و یدا بدد قدول مخبرالسدلطند خودکشدی کدرد بچدرو
کشددچهنه» (احددزاب ،1 ،ص .)53احتیددالً تحلچددت کسددروی درسددت اسددت و مخالفددت بددا
مشچرالهولد او را بد هینوایی و نوحدسرایی در قتت خچابانی سوق داد اسدت .ب دار بدا اطدالق
«غائلد ذربایجا » بد قچام خچابانی بد نوعی هینوایی یفتیانی با ایرا یرایا دارد کد ربا قر
ب ه حکومت فرقد دموکرات ذربایجا را در سال  1324خ« .غائلد ذربایجا » نام ن ادنه.
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م مترین روایت تثیچریذار ب ار ،روایت ادیبانة او در ریای قتت خچابانی در  48بچتی است
کددد بددا اسددتقبال یسددتردة خددوانشهددای مشددروطدخددوا ( ذری ،ناهچددهی ذر) و یفتیددا
اسالمیرای روحانچتمحور(حکچیی ،خسروشاهی) مواجد شه است .هرکهام بدا خدوانش و
تفسچر خاص خود بد نقت این روایت پرداختدانه .ریای بلنه «خدو خچابدانی» در چنده محدور
تنظچم شه  :بیسامانی امورات کشور اه سررشتددارا و سلسلدجنبانانی اسدت کدد پهرانشدا
در سلطنت مطلقد با پریشانی ایرا نفا میبردنده ،مقایسدد اقدهامات سدرکوبیرایاندد حسدن
ویوق الهولد با حسن مشچرالهولد و تقبچح عیلکدرد مشدچرالهولد اه بابدت سدرکوب خچابدانی و
سددایر احددرار وطددن ،اطددالق دژخددچم خچابددانی بددد مشددچرالهولد و مخبرالسددلطند ،م یددا ِ
صدداحدخاندددکددش ،بددیخددردا مسددخر کننددهة حریددت و مل بدددبدداهی بل وسدداند هادی،
بهعت یذاری مذبوحاند در میان ت اه بریزاری مراسم ختم خچابانی در ت را  ،بدرمال شده
چ رة ریاکاراند قاتدت هادی در روه مکافدات (دیدوا ملدکالشد رای ب دار ،1 ،ص-340
 .)342این ریا بدچش اه اینکدد دربدار خچابدانی باشده در وطدنپرسدتی و سدچدشناسدی علدت
عقدددمانددهیی و ویرانددی ایددرا و پاسهاشددت هادی و تقبددچح و تنقچدده رفتددارِ ضدده هادی
مشچرالهولد و مخبرالسلطند رقبای سچاسی ب ار است .جالد ایدنکدد هدر سدد بدا یدرایشهدای
دمددوکراتی ،در دو جنددا متفدداوت قددرار داشددتنه .کسددروی در فددراهی انتقددادی اه ایددن
موضایچری سچال ب ار مینویسه« :در

هنگام کد خچابانی در تبریدز کشدتد یردیده کابچندة

مشچرالهولد قوا نزولدی خدود را مدیپچیدود ...بدهخواها و بدهیویا
یردیه بود .یروهی میکوشچهنه کد
را ب ترین دستاویز و
کسا

هرچدد فدراوا تدر

را برانهاهنه .این یرو ریختدشه خدو خچابدانی

مرحوم را بسی بچشتر اه ن د بود میستودنه ...ب ترین نیوندد اه ایدن

قای ملکالش رای نوب ار بود»(کسروی خچابانی ،ص.)169-168

خوانش /روایت علی آذری

روایت ذری اه قچام خچابانی کامتترین و مفصتترین روایتهاست کدد بدا چدارچوبهدای

یفتیانیِ ملیِ مشروطدخوا قچاممحور و ذربایجا محور مورد خوانش/روایدت قدرار یرفتدد
اسددت .خوانش/روایددت ذری در دورا پدد ،اه افددول مددوقتی یفتیددا مل دیِ ایددرا یددرایِ
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باستا محور و او یچری مجهد یفتیدا ملدیِ مشدروطدخدوا در سدال 1328خ .تولچده شده
است .البتد بد نظر میرسه ذری کد اه هوادارا تفکدر تجدهد و مشدروطدخدوا ذربایجدانی
بود تالشهای علیی خود را در ایبات تهاوم انهیشد مشروطدخدواهی پدی یرفتدد اسدت .در
دور ای کد هیگا اه شکست مشروطد سدخن مدییفتنده و کودتدای اسدفنه  1299را نقطدد
تثیچهی بر غلبد هر ومر و شوب بر ویراندهای مشروطدخواهی مدیدانسدتنه ،علدی ذری

کتاب قچام کلنت پسچا و ب ه قچام خچابانی را نگاشت.

روایت ذری اه نظر ساختار تا حهودی تحت تثیچر روایت کسدروی و ایرانشد ر اسدت.

نقط دد غدداهِ هددر دو روایددت بحددر مشددروطد و اشددغال بخشددی اه کشددور توسددط رواهددا و
اولتچیدداتوم روا و اعددهام مجاهددها

ذربایجددانی در سددال 1330ق شددرو مددیشددود .عددهم

پچوستگی متنیِ حاکم بر روایت اول کسروی بدا درجدة بچشدتر بدر روایدت ذری نچدز حداکم
است .هرچنه ذری س ی کرد روایت خود را براساا تکاپوهای سچاسی و نظامی خچابدانی
در تحولت ذربایجا پی بگچرد ،اما چنه عامت بر ساختار روایت تدثیچر منفدی یذاشدتد کدد
یکی ماهچت قچداممحدوری ،ذربایجدا محدوری و شخصدچتمحدوری روایدت اسدت .ذری
نتوانستد ت ادل مناسد بچن این سد متغچر ایجاد نیایه .یداهی اه قچدام خچابدانی بدا عندوا «قچدام
ذربایجا » یاد میکنه(ص .)169مسئلد ب هی توجد ایشا بد موق چت و بستر تحولت ی ندی
ذربایجا و مسئلد اشغال

توسط رواهاسدت .مدثالً پد ،اه بحدر مختصدر اولتچیداتوم،

صورتجلسد فوقال اد مجل ،را با سخنرانی مفصدت خچابدانی در  10صدفحد ورد اسدت؛
سس ،سخنرانی خچابدانی در سدبز مچدها ت درا و ب ده حدهود  50صدفحد صدورت مشدرو
جلسات مجل ،را دقچقاً نقت قول کرد است .دوبار با نگا بریشتی بد یذشتد همچند قرارداد
 1907را اه دور مظفرالهین شا بررسی میکنه .این نگدا هدای بریشدتی در سراسدر کتداب
دیه میشود .بد نظر میرسه دلچت عیهة این نابسامانی سداختاری مدتن ،تدالش ذری بدرای
ارائد روایت مستنه و سنهمحور اه قچام و دور شه اه روایدت حکایدتوار و داسدتانی باشده.
البتد این تالش با توجد بد هما خود تالشی ارهشینه است.

ذری در محتوای خوانش/روایت س ی دارد فاصلد خود را بدا روایدت کسدروی بچشدتر

کنه .او روایت کسروی در تاریخ هچجه سالد ذربایجا را بد دلچت موضا مخالف کسروی
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با قچام و خوانش ضه خچابانی وافی بد مقصدود نهانسدتد و یدا درصدهد پاسدخ بدد او بر مده
است .اه این رو ،روایت ذری تقریباً یک دهدد ب ده اه روایدت کسدروی در درو یفتیدا
ملیِ مشروطدخوا منتشر شه .اه سوی دیگر ،روایدت ذری روایدت مسدتقت اه روایدتهدای
دیگر نچست بلکد اه نظر محتوا کامال وابستد است .بهینم نی کد او اه نظر یرد وری داد ها
و اسناد و روایتهای هیگرا انبانی اه ن است کد یداهی بدهو تحلچدت فقدط ج دت ایبدات
فرضچد خود

را نقت کرد اسدت .اه ایدن منظدر ،کتداب ذری تن دا یدک خوانش/روایدت

نچست بلکد مشتیت بر ت هادی اه روایدتهاسدت کدد در هیدر بحدر خواهده شده .بددعدالو ،
روایت او روایتی اه جن ،روایتهای واکنشی است .او درصهد اسدت ضدین ارائدد روایدت
مقبول خود ،روایتهای مواهیِ مخالف بدا خدوانش خدود را نقده و رد کنده .ذری در نچدت
بهین مقصود روایتهای دیگرِ هیسو و ناهیسو را برای تثیچه روایدت خدود و یدا رد روایدت
دیگر ذکر میکنه(ص 320-313و  288 -273و  500-496و جاهای دیگر).
ذری بددرای برجسددتدکددرد نقددش خچابددانی در قچددام ،اه توضددچح و م رفددی بچشددترِ
شخصچتهای دخچت در قچام (ماننه بادام ی ،نوبری ،تقی رف ت و دیگرا ) و ت چدچن نقدش و
جایگا نا خودداری میکنه و ایر مطلبی هم اه ن ا نگاشتد بنا بدد ضدرورت بدود اسدت.
اما کسروی بد توضچح تفصچلی برخی اه یارا اصلی قچام پرداختد و یا جایگا خچابانی را تا
حه عامت اجرای خواستدهای ن ا تقلچت داد است.
ذری در تکیچت خوانش خود اه قچام خچابانی خالصدای اه هید سدخنرانیهدای روهاندد
را بد قلم خود ورد است .بدد سدخن دیگدر ،او بدد برجسدتدسداهی مدواردی اه سدخنرانیهدا
پرداختد کد با شاخ

های یفتیا ملیِ مشدروطدخدوا ذربایجدا محدور سداهیاری داشدتد

باشه .درکت خوانش/روایت ذری ،روایتدی تیجچهیرایاندد ،تجهدخواهاندد و وطدنپرسدتاند
است .او در روایت خود س ی دارد فاصلة خود را اه یفتیا ملیِ ایرا یدرایِ باسدتا محدور
حفی کنده و درعدچن حدال ،علدیرغدم تثکچده بدر خاسدتگا روحدانی او ،فاصدلة خدود را بدا
شاخ

های یفتیا دینی حفی کرد است .در خوانش او ،خچابانی فرد متجهدی است کدد

برای احچای مشروطد قچام کرد است و هچی داد ای مبنی بر تجزیدطلبی او در دست نچسدت؛
برعک ،سخنرانیهای او نشانگرِ عالقداش بد ایدرا و ایراندی اسدت .بدهینترتچدد ،خچابدانی
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نقددش ذربایجددا را بددار دیگددر در تددالش بددرای هادیخددواهی ،اسددتقالل و رفددا اسددتبهاد و
است یار کد خواستدهای مشرو قچام ستارخا بود ،باهیویی و برجستد کرد است.
خوانش/روایت علیاکبر آگاه

یا اه مجاهها مشروطچت و دموکراتهای قهییی ،ترکیبله و شچراهیمدوطن ،و م لدف

کتابی منظوم با عنوا «مشروطدنامد» است کد روایت خاطر نگاراند خود را بنا بد درخواسدت
ذری در سال 1328خ .بدد قلدم ورد اسدت ( ذری ،ص .)288-273او در هنگدام قچدام در
دستگا عچنالهولدد حداکم ذربایجدا بدود  ،اه ایدن رو ،روایدت او نداظر بدر همدا حتدور
عچنالهولد در ذربایجا است و با خرو حاکم ،راوی نچز اه تبریز بد ت را باهیشتد اسدت.
روایت ،حاوی داد های تداریخی هیدادی اه اردویدا دولتدی و یفتگوهدا و مباحثدات حدچن
مچانجچگریش بچن قچامچا و دولتیهاست .روایت او بد دلچت مثموریدتهدای اداریاش ،دارای
ارهش و اعتبار هیادی است .خوانش او نقطد مقابت خوانش کسروی و حتی ذری و م دهی
داودی( ،1372ص

 )280-273اه عچنالهولد است .یا بد دلچت وابستگی بد دسدتگا عدچن

الهولد اه او شخصچتی م قول و منطقی ارائد داد است .اه لبددلی روایدت چندچن برمدی یده
کد او نوعی قهرتطلبی و هوریویی در مچا طرفهارا خچابانی در مقابدت عدچنالهولدد را بدا
بچا خاطر ای نشا میدهه و

هم تحکّم محیهعلی بادام ی بدد عدچنالهولدد در امتدای

حکم امچرمحتشم بد حکومت ساوجبالغ (م اباد) است کد در روایات دیگر نچز مه اسدت.
اه این واق د ،طرفهارا خچابانی قهرت و اقتهار او را ( ذری ،ص )277-286و یدا نچدز بدد
طورضینی تحکّم یارا خچابانی را خوانش کدرد اسدت .یدا تحدت تدثیچر سدخنرانیهدای

خچابانی قرار یرفتد او را فردی ایرا دوست ،مشروطدخوا و تجهدیرا م رفی میکنده 3و در
روایت منثور و منظوم خود بارها بدد سدخنرانیهدای یثیچریدذار او اشدار کدرد اسدت .او در

قط دددای تیجچدده مچزِ  26بچتددی در کتدداب چدداپنشددهة مشددروطدنامددد ،او را اه نظددر هددوش و

خردمنهی با ابوال الء م ری مقایسد میکنه (بد نقت اه :ذری ،ص.)288

 1متثسفاند کتاب مشروطدنامة او بد دست نچامه و ذری نچز فقط بد ابچات ارسالشه توسط خود نویسنه دسترسی داشدتد
است.
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 -خوانش /روایت ناصح ناطق

م نها ناصح ناطق فرهنه مچرجوادخا ناطق اه رجال صدهر مشدروطچت و م اصدر خچابدانی

بود و بارها خچابانی را در منزل خود در کنار پهر و سایر انقالبچو دیه و صحبتهدایش را
شنچه است .روایت ناطق بچش اه اینکد ناظر بر توصچف و تبچچن قچام باشه م طوف بدد پاسدخ
در قبال ت یتهای مستوفی بد تبریزیا و خچابانی است .او اشار میکنه کد خچابدانی«مدردی
بود وطنپرست و هادیخوا بد م نی کامدت کلیدد ،روحدی پدا
داشت و بد هئچت حاکیة

ولدی عاصدی و سدرکش

روه بدکلی بهبچن بود»« ،شایه در انتخاب را مبداره و ارهیدابی

وسایلی کد در دست داشتد اسدت ،اشدتبا کدرد ،ولدی مسدلیاً درصدهد تجزیدة ذربایجدا و
ترویج هبا ترکی نبود و قچام خچابانی پچشاهنگ ن تتهای تجزیدطلدد نبایده تلقدی شدود».
ناطق در علت تغچچر نام ذربایجدا بدد هادیسدتا  ،اسدتهلل کسدروی و سدایر روایدتهدای
موجود در یفتیا ملی مشروطدخوا را تثیچه میکنه و مینویسه «بدنظر بنده ن دد اه قتدت
مرحوم شچخ خچابانی م متر و قبچحتر بود تبلچغاتی بود کد پ ،اه قتت
و پچشوای

مرحوم بد ضرر قچام

بد را افتاد و منظور اه ایدن تبلچغدات تبرئدد قداتلچن مرحدوم خچابدانی و رف دت و

تخطئد عیال قچام بود .کسانی کد مرحوم خچابانی را کشتنه و کشتة او را بد دست تود ندادا
سسرد بودنه البتد نیدیتوانسدتنه بگوینده کدد چدو مرحدوم خچابدانی مدردی ایدرا دوسدت و
پا ن اد بدود و بدد قصده برکنارسداختن عوامدت اسدتبهاد ،کدد هندوه هدم دسدتگا مشدروطد
میلولچهنه ،قچام کرد است ،موجبات قتت او را فراهم ساختچم .بلکدد مجبدور بودنده اه یدک
طرف بگوینه کد قچام تبریز بد قصه جهایی اه ایرا بود و اه طرف دیگر هالددای اه شدک و
اب ام در پچرامو نحوة مرگ

مرحوم بدوجدود بچاورنده تدا در م درض مالمدت نسدتهدای

ب هی قرار نگچرنه»(مجلة ادبی یغیا سال  ،1344بد نقت اه ذری ،ص

.)500-496

ت) خوانش /روایتهای غیراصیلِ گفتمان ملیِ مشروطهخواه

منظدور اه غچراصدچت روایدتهددایی اسدت کدد مطالدد و داد هددای او اه قچدام خچابدانی تکددرار

داد های دیگرِ یفتیا ملیِ مشروطدخوا است .حتی میکن است راوی ،خچابدانی و قچدام او
را هم در

کرد باشه اما حدرف تداه ای خدوا اه منظدر داد هدا ،خدوا اه منظدر یفتیدانی
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نهاشتد باشه .اینیوند روایتها ،بر بنچاد تحلچت یا داد های جهیهی یذاشتد نشه است .البتد
میکن است در خوانش تبوید و رایش جهیهی داد شود ،اما در ماهچت خدوانش تغچچدری
ایجاد نشه است .این دستد هرچنه هی و دستد دوم در فتای یفتیانیِ ملیِ مشروطدخدوا
بحر میکننه اما یاهی اه داد های روایات رقچد ی نی یفتیا ملیِ باستا یرا مطالبی نقدت
و نقه میکننه؛ ماننه یحچی دولت بادی ( ،5 ،1371ص ،)106-105حسدچن مکدی (،1374
 ،1ص

 ،)71-52یحچی رینپور ( ،2 ،1375ص ،) 210-208عبهالحسچن ناهچدهی ذر

( ،)1348م ددهی بامددهاد ( ،1374مددهخت محیدده خچابددانی ،6 ،ص د

 ،)198-196ابددراهچم

 ،)242-219طباطبددایی مجدده ( ،1390صدد

 .)279 -270بددرای

ناصددحی ( ،1379صدد

جلویچری اه تکرار مطالد اه توضدچح ایدن خوانش/روایدتهدا خدودداری مدیشدود و فقدط
توضچحاتی دربار برخی روایتهایی کد دچار تطور و تغچچر شه انه ،ارائد مییردد.
خوانش عبدالحسین ناهیدی آذر

اه پژوهشگرا و تاریخنویسا محلی است کد موضوعات پژوهشیاش پچرامدو

ذربایجدا

بود و علیرغم فراوانی نوشتدهایش ،ش رت تاریخنگاریش اه مرههدای منطقدد فراتدر نرفتدد
است و میتوا او را پژوهشگر منطقدای دانست .اه قچام خچابانی دو روایت بدا فاصدلد همدانی
حهود بچست سالد ارائد داد است ،اعتبار خوانش/روایتهای او اه این نقطد قابت تثمت اسدت
کد در دو موق چت متفاوت و در دو فتای سچطرة یفتیانی متفاوت انجام شه است .روایت

اول را سال  1348در قالد بخشی اه کتداب دو مبداره ِجندبش مشدروطد و روایدت دوم را بدا

عنوا ن تت هادیستا شچخ محیه خچابانی در سال  1379ارائد داد اسدت .روایدت اول در
دور سچطر یفتیا ملیِ ایرا یرایِ باسدتا محدور و روایدت دوم در دورة سدچطرة یفتیدا

دینی روحانچتمحور خوانش شه است .اما س ی کرد با اتکاء بد بنمایدهدای سوسچالچسدتیِ
کممایة خود ،فاصلداش را با هر دو یفتیا رعایت کنه .او خوانش خود را در یفتیا ملدیِ
مشروطدخوا ذربایجا محور ارائد داد است .در روایت اول ،قچام را «هبا انقالب» م رفدی
کرد و غاه روایت با تحلچت نقش روحانچا در انقالب مشروطچت شرو شه اما علیرغدم
این عنوا  ،کد نویهِ خوانش در درو یفتیا دیندی روحانچدتمحدور را مدیدهده ،فقدط بدد
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هیستنامد خچابانی توجد کرد و در عبارات کلی رویکرد روحانچدا بدد انقدالب را تداب ی اه
موق چت طبقاتی و ب ر منهی اقتصادی نا میدانه (ص .)193هرچنه روایدتهدای ناهچدهی
ذر اه نظرِ داد های تاریخی غچراصچت است اما خدوانش او اه اعتبدار خداص خدود برخدودار
اسددت .اعتبددار خوانش/روایددت اول ،در مقایسددد بددا روایددت علددی ذری در نددو تبویددد و
دستدبنهی است .بد بچا دیگر ،روایت اه اعتبار و انسجام روایی و داستانی برخوردار شده و
یسستهای موجود در روایت ذری در این روایت دیه نیدیشدود .تفداوت دیگدر نچدز در
شخصچتپرداهیهای مردا طرفهار و مخالف ن تت است .هرچنه هر دو( ذری و ناهچهی
ذر) ،در تبچچن و ت چچن جایگا مردا طرفهار قچام طول و تفسچر نییدهنه و تن دا خچابدانی را
بد عنوا «مجاهه» برجستد میکننه اما ناهچهی ذر بسچار پررنگتر و تندهتر اه ذری مدردا
مخالف را مورد نقه و توهچن قرار میدهه .در خدوانش ناهچدهی ذر ،مچانددروی کسدروی و
خویشتنداری ذری در قبال شخصچتهایی ماننه مخبرالسطند و مشچرالهولد و سدایرین کندار
ن اد شه و ن ا بد طور کت افرادی وابستد بد خارجچا م رفی میشود .مشچرالهولد «لچبدرال»
و «من غچرمستقچم عامدت انگلسدتا » ،مخبرالسدطند «شدترکچن» و «یدرگن دادِ مدچشکسدوت»
درن ایت «ماسک اه چ ر برمییچرد و نچروی اهریینی خود را ج ت کوبچه قچامکنندهیا
یسچت میدارد» (ص .)258 -257در خوانش ناهچهی ذر ،مسدئلد تدرور ،ندد ماننده کسدرویْ
متوجد خچابانی میشود (قچام ،ص ،114-112تاریخ هچجه سال ،ص  )692-690و ندد ماننده
ذری بد صورت کلی و مب م بچا مییردد (ص )147بلکد با اسدتناد بدد سدخنرانی خچابدانی،
ترور بد عنوا عامت تولچه شدوب توسدط مخالفدا خچابدانی بدرای «بدهنامنیدود خچابدانی و
نارشچست جلو داد مجاهها تبریز» اعالم میشود (ص  .)228-226تفاوتهدای نگرشدیِ
درو یفتیانی در واق د ترور بدخوبی خود را نشا میدهه.

خوانش/روایت دوم ناهچهی ذر در کتاب ن تت هادیستا شچخ محیه خچابانی اه نظر

بنچادهای فکری تفاوت ماهوی با روایت اول پچها نکرد  ،اما در برخی اه موارد بددخصدوص
در مفصتبنهی یفتیانی متیایت بد یفتیا دینیِ پ ،اه انقدالب اسدالمی دچدار تطدور شده

است .برای نیوند در بحدر خاسدتگا خچابدانی و یدرایشهدای سوسچالچسدتی کدممایدة راوی
ت هیالت و تغچچراتی دیه میشود و بر عناصر دینی و روحدانیبدود خچابدانی توجدد شده و
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مبارهات خچابانی برخالف روایت اول ،کد اه منظر تتاد طبقاتی و سوسچالچستی و مجاهدهت
مشروطدخواهاندد نگریسدتد شده بدود ،اه منظدر اسدت یار و استبهادسدتچزی روحانچدا  ،کدد اه
محورهای کانونی و دال مرکزی یفتیا دینی است ،توجد و برجستد شه اسدت .البتدد بایده
یفت علیرغم نزدیکی بچانیِ برخدی اه دالهدای یفتیدانی خدوانش دوم بدا یفتیدا دیندی،
خوانش ناهچهی وارد یفتیا دینی روحانچتمحور نشه است.
گفتمان ملی ایرانگرا

این یفتیا اه دل یفتیا مشروطدخدواهی بچدرو

مده امدا در دور رضاشدا تحدت تدثیچر

نگرشهای ملییرایاند جهیه وجد ایهئولوژیک پچها کرد و بد ایدهئولوژی رسدیی پ لدوی
تبهیت یردیه کد صورت تکامتیافتدتدر ایدن یفتیدا بدا رویکدرد باسدتا یرایدی در تداریخ
نگاری رسیی تبلور پچها کرد(مالئی توانی ،ص .)64-43هرچنه خوانش /روایتهای اصدچت
مربوط بد خچابانی پدچش اه تکامدت تداریخنگداری رسدیی مطدر شده امدا در ایدن یفتیدا
مفصتبنهی و تثبچت یردیده .کیچدت و کچفچدت خوانش/روایدتهدای یفتیدا ایدرا یدرایِ
باستا محور در مورد قچام خچابانی بسچار کیتر ،اما چالشبرانگچزتدر اه یفتیدا رقچدد اسدت.
هی نا کد پچشتر یفتد شه ،بخش عیه ای اه خوانشهای ملیِ مشدروطدخدوا در پاسدخ بدد
خوانش ایرا یرایی تولچه شه است .دلچت عهم توجد جهی تاریخنگداری رسدیی بدد بحدر
قچامهای پچش اه کودتا ،این است کد ن ا نقطد عزییت نویرایی ایرا را ندد مشدروطد بلکدد
کودتای  1299خ .میداننه .اه این رو ،اغلد تاریخنگداری رسدیی یدا بدد حدوادث بالفصدتِ
کودتا بیتفاوت مانه و نادیه یرفتد و یا در مقهمدد کودتدا قدرار داد و بدد صدورت یدذرا
بها پرداختد است .اه این رو ،نبایده اه یفتیدا ملدیِ ایدرا یدرا توقدا خدوانش جدهی قچدام
خچابانی را داشت ،هیرا رضاشا و روشنفکرا باستا یرا با برجستدکرد نداامنی پچشداکودتا،
مشروعچت حکومت مطلقد را تهوین و توجچد کردنه (هیا جا).
خوانش قچام در یفتیا ملیِ ایرا یرا دارای ویژییهایی است کد

را اه نظر کچفچدت

و ماهچت اه یفتیا رقچد جها میکنه ،این ویژییها عبارتانه اه :اعتقاد بد اینکد در تقابدت
شخصچتها و منافا ملی ،منافا ملی اولویت دارد حتی بد قچیت قربانیکرد شخصدچتهدای
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وجچدالیلد ،اعتقاد بد برنامد اهپچشطراحیشه ولی مکتوم خچابانی بدرای تجزیدة ذربایجدا ،
باور بد قهرتطلبی خچابانی و عهم اطاعت او اه دولدت مرکدزی ،متجاسدر خوانده قچامچدا ،
اعتقاد بد ج تیچری وایرایاندد قچدام ،اعتقداد بدد جدهایی ملدت اه قچامچدا و نهاشدتن پایگدا
مردمی

 ،وابستگی قچام بد عناصر خارجی اه جیلد بلشویکها ،جهاکرد قچام اه همچنددهدا

و بستر و واروند جلو داد

 ،تبلچغ خودکشی خچابدانی ،تبرئدد دولدت مرکدزی و قداتلچن اه

دستداشتن در قتت خچابانی ،اعتقاد بد وابستگی و عالقد مردم ذربایجا بد دولت مرکدزی،
تبلچغ واروند وجود ترکییرایی در ذربایجا و...
منشث و تبارِ اصلیِ خوانشِ این یفتیا را بایه در دو خوانشِ سخنرانیمحدور مشدچرالهولد
در مجل ،،و خوانش خاطر نگاراند مخبرالسدلطند یافدت .روایدات ب دهی بدد تبدا ن دا و در
تفسچر و تثویت و توضچح این دو روایت تولچه شه است .اهاین رو ،ایدن دو خوانش/راویدت
را اصچت و برخی (ماننه روایت مهرا ،مستوفی) را نچیداصچت و برخی دیگر (ماننه خدوانش
تقیهاد  ،نفچسی ،صفائی ،باستانیپاریزی و )...را غچراصچت تلقی میکنچم.
الف ـ خوانش /روایت مشیرالدوله

مشچرالهولد نخستوهیدرِ چنده دورة مشدروطد ،اه خاندهانی صداحدمنصدد و ریشدددار و اه

مورخا بنام یفتیا ملی ایرا یرای باستا محور بدود و تداریخ ماندهیار ایدرا باسدتا در

چنه جله اه یار اوست .هرچنه مشچرالهولد بد عنوا مورخ باستا یرا چنه سال ب ده اه قچدام
خچابانی در دور رضاشا ظ ور کرد ،اما بنمایدهدای ایراندییرایدی در تفکدر مشدچرالهولد اه
دور پچش وجدود داشدتد اسدت و در ایدن دور بدد صدورت مدنظم مطدر یردیده .خدوانش
مشچرالهولد یک سال پ ،اه سرکوب قچام و در پاسخ بدد سدرمقالة نشدریة طوفدا فرخدی بدد
صورت سخنرانی ارائد شه .اما اهیچت این خوانش اه این منظر م م است کد چارچوبهدای

کلی خوانشِ ایرا یرایدی در قبدال قچدام را ترسدچم کدرد و مدورد اسدتفاد بقچدد راویدا قدرار
یرفت .خوانش مشچرالهولد را میتوا خوانش نخستوهیر و فرد دیوانی در نظر یرفت کدد
هدود هالد افتخار مچز اه خچابانی بد طور اخ

و مجاهها مشروطچت بد طور عیدوم مدورد

نظربود .او مییویه :خچابانی«صریحاً بد ما مییفتنه کد مدا والدی نیدیخدواهچم ،مدا اه مرکدز
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میخواهچم کد بد کار ذربایجا دخالت نکننه .ولی هرقهر پول میخدواهچم بههچده .بدهی ی
است کد قایا نیاینهیا تصهیق مینیاینه کد رژیم مشدروطچت ی ندی هیدا رژییدی کدد
مرحوم خچابانی بد قول هواخواهانش اجرای او را اه کابچنة ما میخواست ،هیا رژیم یا بدد
یک هئچت دولتی اجداه مدی دهده کدد اصدت و اسداا لمرکزیدت و تجزیدد ایدرا را قبدول
کنه؟(جی ی اه نیاینهیا د خچر) ما یفتچم ذربایجا جزء لیتجزای ایدرا اسدت» .در ایدن
خوانش/روایت او هریوند برنامد اهپچشطراحدیشده بدرای قتدت خچابدانی ،ادعدایی روهنامدد
طوفا  ،را مردود میدانه .نچات و سابقد و خهمات خچابانی را عیالً کنار یذاشتد و بددعندوا
کاریزار اه منظرِ امرِ سچاسی بد واق د نگا میکنه .بد قدولی ،بدا ایدن عبدارت کدد «بنده را بدا
سابقد مرحوم خچابانی هچی کار نچست .ایشا چد نچتی داشتنه و چد اقدهاماتی قبدت اه تشدکچت
کابچند در ذربایجا کرد انه بد بنه مربوط نچست» ،مال

قتاوت را موق چت ف لدی افدراد

میدانه .شایه این یفتد مشچرالهولد کد با نچات و سابقد خچابانی کار نهارد و مچزا ف دت افدراد
است ابزاری مناسد برای نادیه یرفتن مخالفا و م ترضا ف لی و خادما قبلی باشده .ایدن
اصت را میتوا در چارچوب خوانشهای یفتیا ایرا یراییِ قچام مفصتبنهی کرد.
مشچرالهولد سرکوب قچامهای ملو الطوایفی را عچن مشدروطد تلقدی مدیکنده و دربدار
ذربایجا  ،برخالف ویوقالهولد کد

«عتدو فلدج ایدرا » دانسدتد بدود ،بدا اسدتناد بدد دال

مرکزی یفتیا ایرا یرایی مییویه « :ذربایجانی کد خود را هیچشد دست راست و قدوی
هچکت ایرا دیه  ،ذربایجانی کد عادت کرد هیچشد جویهای خو برای حفدی حدهود و
یغور ایرا  ،برای حفی قومچت و ملچت ایرا جاری کنه بدد ایدن حدرفهدای مش شدا یدول
نییخورد .تاریخ سد هزار سال ایرا  ،ذربایجا را با ایرا چندا میدزو کدرد اسدت کدد
بدهچیوجد قابت تجزید و انفکدا

نچست(احسدنت ،احسدنت) .شدخ

عاقدت و مد لاندهیش

مدددیدانددده کد دد فقدددط سد د ادتینهی ذربایجدددا در پرتدددو اتحددداد و جدددزء ایدددرا بدددود
اسدت»(صددورتمددذاکرات مجلدد ،،مورخددد 14سدنبلد 1300خورشددچهی ،برابددر سددوم محددرم
1340بد نقت اه مکی ،ص .) 71-52او در فراهی دیگر اه سخنرانی خود ،مشروعچت مردمدی
و دلبستگی مردم بد قچام را انکار میکنه و در مقایسد قچام ستارخا و خچابدانی ،ایدن دو را اه
منظر وفاداری مردم ذربایجا اه یک جن ،نییدانه و قتت او را بد نقت اه والی ،خودکشی
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قلیهاد میکنه .اما اه طرف دیگر با یک نگا تقلچتیرایاندد ،اهیچدت قچدام خچابدانی را بدرای
هچئت دولت بیارهش و کماهیچت میدانه .مشچرالهولد اه منظدر دالهدای مرکدزی یفتیدا
ایرا یرایی ،حفی تیامچت ارضی ایرا را م متر اه شخصچتها میدانده و خچابدانی را مدت م
بد «دیکتاتوری» و «تجزیدطلبی» میکنه .البتد دیکتاتوری در خوانش اول کسروی نچز وجدود
دارد ،اما تجزیدطلبی م مترین عامت برای تبلچغات ضه ذربایجدانی و خچابدانی بدود کدد در
خوانش مشچرالهولد مطر و در خوانش هدهایت و مسدتوفی بدد او خدود رسدچه و موجدد
یردیه ت هادی اه ذربایجانچا با خاستگا های اجتیاعی متفاوت بد اعتراض و پاسدخیدویی
برخچزنه .هرچنه روایت مشچرالهولد کوتا هست اما ج تدهنهة سایرِ خوانشهدای یفتیدا
ملیِ ایرا یراست.
ب ـ خوانش /روایت مخبرالسلطنه هدایت

ههایت کاریزار دولدت و حداکم ذربایجدا در چنده نوبدت ،مشدروطدطلدد و اه اعتدای

برجستة حزب دموکرات و وهیر دولت مشچرالهولد است کد خوانش خود را اه قچام خچابدانی

در کتدداب خدداطرات و خطددرات در قالددد خدداطر نگارانددد و در چددارچوب یفتیددا ملددیِ
ایرا یرایی ارائد داد است .حسچن مکی در روایت خود بد روایت دیگری اه ههایت اشدار

میکنه کد در قالد یک جزو در سال  1323اه شخ

هدهایت دریافدت کدرد اسدت .در

این خوانش ،کد یویا پچشتر اه کتداب خداطرات و خطدرات نوشدتد شده  ،محورهدای اصدلیِ

خوانش هر دو روایت یکی است و فقط در امر تجزیدطلبی روایت نخست بیمحابا خچابدانی
را بد تب چت اه باکو مت م میکنه « :ن د بر من م لوم شده تشدکچت حکومدت ذربایجدا در
باکو خچابانی را بد خچال انهاختد بودکد هیا باهی را در تبریز در ورد ...رشت و تبریز یول
تقسچیات قفقاه را خوردنه» (مکی ،ص .)65اما چو روایت رسیی و پذیرفتددشدهة هدهایت

در خاطرات و خطرات مه در این مقالد بها اسدتناد یردیده .احتیدال دارد هدهایت برایدر

یذشت هما در خوانش نخست تجهیهنظر کرد باشه .خوانش ههایت اه این منظدر اصدچت

است کد خود ،ف الِ عرصة قچام بود و بد عنوا والی ذربایجا دسدتور سدرکوب را داد و
بسچاری اه داد های روایتهای دیگر را در قالد نامدها و یزارشهای اداری و سچاسی و یدا
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خاطرات ارائد داد است .مثالً مسئلد طلدِ پول اه دولت و خودکشی خچابانی ،چسداول مندزل
خچابانی توسط مردم ند قزاقها با یزارشهای ایشا وارد خوانشها شه کدد در یفتیدا هدا
بنا بد رویکرد مثبت یا منفیِ

با قچام پذیرفتد یا رد شه است؛ یفتیا ملیِ ایرا یدرا

را

پذیرفتد است.
روایت ههایت خوانش کت قچام نچست بلکد هی و هید خوانشهای یفتیا ایرا یرا،
ناظر بد توجچد سرکوب قچدام و قتدت خچابدانی اسدت .خدوانش او اه همدا انتصداب بدد ایالدت
ذربایجا تا سرکوب قچام را دربر مییچرد .این خوانش/روایدت اه نظدر داد هدای تداریخی
اصچتترین روایت در یفتیا ملی ایرا یرایی است کدد هیدد اصدول یدا دالهدای یفتیدانی
پچشیفتد را داراست .رویکرد ارهشی این یفتیا نسبت بد قزاقهدا بدرخالف یفتیدا ملدی
مشروطدخوا  ،مثبت و شا پرستاند ارهیابی شه است اما روشن نشه چرا پدانزد سدال پدچش
کد قزاقا برای شا پرستی مجل ،را بد توپ بستنه ،ههایت جزء مخالفا قزاقها بود؟ دلچدت
نچز عالو بر سرکوب قچام با کیک قزاقها ،در یفتیا ایرا یرایی روا یافتدد در دور
پ لوی ن فتد است کد قزاقها بد عندوا نداجیِ ایدرا مدهر عیدت کدرد بودنده و اه قزاقدا
وابستة روا چچزی مطر نییشود.
هددهایت نچددز مانندده مشددچرالهولد ،مشددروعچت و مقبولچددت مردمددی قچددام را قبددول نددهارد و
مینویسه« :در ط را تصور میشه این قچام هم مثت قچام اسبق پشتبنه ملی دارد و ایدر مدن
مددیدیددهم کددد صدده نفددر بددرای دفددا حاضددرنه در

اقددهام دسددت نگددا مددیداشددتم ...ایددر

تجزیدطلبیِ میلکت هادیخواهی است بنه هادیخوا نچسدتم .هادیخدواهی مدن هیدچن
قهر بود کد با سیت حکومت ،قزاق را اه استقبال منا کردم» .یا در قسیت دیگر مینویسده:
«وظچفد وطنخواهی و حفی استقالل میلکت بد من اجاه نییداد کدد ذربایجدا را تسدلچم
افکارِ بیبنچا چنه نفر خودخوا بکنم» .حتدی بدا توجدد بدد سدابقد هادیخدواهیاش مدهعی
است «مجاهها ستارخا » پچام دادنه کد حاضرنه قچام را سرکوب کننه اما روشن نیدیکنده
این ا کیها هستنه و چرا اسیی اه ن ا نییبرد؟ در این خوانش قچامهای پچشداکودتای 1299
ماننه پسچا  ،جنگت ،خچابانی ،لری و دیگرا قچامهایی اه جدن ،تجزیددطلباندد و نداامنسداه
تلقی شه است کد در سایرِ خوانشهای یفتیا مزبور تکرار شه است.
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پ ـ خوانش /روایت عبداهلل مستوفی

مستوفی اه کاریزار مچا مرتبة قاجار ،دارای خاستگا دیوانی ،والی چنه مرتبدد ذربایجدا

بدویژ در دور سلطنت رضاشا  ،اه دوستا و وابستگا مخبرالسلطند است .او خوانش ملدی
ایرا یرا را اه مشچرالهولد و ههایت یرفتد اما در تفسدچر ایدن خدوانش یدامی فراتدر ن داد و
ت ریف و تیجچهی کد اه ذربایجا و ذربایجانی در خوانشهای

دو بود بدکلی کندار

ن اد  ،بد بهیویی و توهچن پرداختد است .هرچنه ههایت و کسروی نچز مردم تبریز را بیوفدا
و کوفی صفت م رفدی کدرد انده ،امدا مسدتوفی اهاندت هبدانی را بدر داوریهدای ارهشدیِ دو
خوانش پچشچن افزود است .خوانش مستوفی هرچنه پ ،اه سقوط رضاشدا ارائدد شده امدا
کامالً در سچطر یفتیا ایرا یرایی است کد هبا فارسی بدعنوا یکی اه دالهای مرکدزی
وارد یفتیا شده و هبدا هدای دیگدر ندد تن دا مقبدول نچسدت بلکدد عامدت عقددماندهیی و
بیمنطقی تصور شه است .او در روایت  120خطی خود  7بار بد ذربایجانچا با عناوین «بد
ترکی یفتن خود ادامد دادنه»« ،بر رعونت ترکی خدود افزودنده»« ،سوءاسدتفاد اه سدادیی
ذربایجانی»« ،بیمزیی برخی اه مردم تبریز» و ...توهچن کرد است.
خوانش مستوفی دادة تاریخی جهیدهی اه قچدام ندهارد و بدد لیحدة دفاعچدة مخبرالسدلطند
تبهیت شه و در بسچاری اه موارد مثت تجزیدطلبی ،فقدها پایگدا مردمدی ،بدیوفدایی مدردم
تبریز ،رفتارها و یفتارهای غچرعقالنی خچابانی ،خودکشی و...دقچقاً منطبق با خوانش هدهایت
صورت یرفتد است .نکتدای کد مستوفی در تفسچر تجزیدطلبی خچابدانی پدا اه هدهایت فراتدر
ن اد این است کدد هدهایت خچابدانی را بدا پسدچا و لری و مچرهاکوچدک مقایسدد کدرد و
اههاف هیة این ا را یکی پنهاشتد است .اما مسدتوفی خچابدانی را بدا پچشددوری مقایسدد کدرد
مینویسه« :هزار رحیت بد پچشدوری و دموکراتهای امروهی کد بد نفدا یدا ضدرر تیامچدت
ایرا  ،درهرحال این کار خری را هنوه مرتکد نشه انه» .منظدور تغچچدر ندام ذربایجدا بدد
هادیستا است .مستوفی در دوجا پچشدوری و فرقدد دمدوکرات را بدا قچدام خچابدانی مقایسدد
میکنه .تنهتر شه لحن قتاوت و ارهشداوریها و اهانتهای مستوفی ،عدالو بدر وجدو
شخصچتی ایشا  ،متثیر اه موق چت و بسترِ جام د بود کد جام د ایرانی و بدد تبدا

یفتیدا
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ایرا یرایی را با چالش یفتیانی مواجد میساخت .این نو خدوانشْ واکنشدی بدر تحدولت
جام د و یفتیا رقچد بود.
ت ـ خوانش /روایتهای غیراصیل

در حاشچد خوانشهای مسلط یفتیا ایرا یرا ،چنه خوانش حاشچدای نچز مطدر شده کدد
هیگی ن ا بد تب چت اه دالّ مرکزی یفتیا ایرا یرای باسدتا محدور ی ندی حفدی تیامچدت
ارضی ایرا  ،قچام خچابانی را ارهیابی و او را مت م بد تجزیدطلبی کدرد انده .خدوانش مختصدرِ

سچهحسن مهرا ،سچه حسن تقیهاد  ،س چه نفچسی ،ابراهچم صفایی ،باستانی پداریزی و ...اه
جیلد است .خوانش مهرا اه نچات تجزیدطلباند خچابانی ،تداب ی اه مسدائت سچاسدی بدود
کد در مجل ،روی میداد (ترکیا  ،1 ،ص

273-272؛ ب شتیسرشدت ،ص.)322-319

ب شتیسرشت نچز کد در یفتیا دینی خوانشی اه قچام بدددسدت داد بدا اعتقداد بدد صدهاقت
مهرا و درستی خوانش او ،اب اماتی در قچام خچابدانی مدیبچنده و چندها خدوشبچناندد بدها
نیینگرد (ص

.)323-305

خوانش تقیهاد در چارچوب یفتیا ملیِ ایرا یرای باستا محدور اسدت ،امدا مطلدد
جهیهی نسبت بد بقچة خوانشهدا ندهارد .او نچدز هی دو دیگدر ملدییرایدا  ،خچابدانی ،هدم
مسلک خود ،را مت م بدد تجزیددطلبدی کدرد و هدمهمدانی پچدروهی بلشدویکهدا و پچگچدری
سچاست تجزید ذربایجا توسط دولتیردا شدوروی را مطدر کدرد اسدت و قچدام را علچدد
حکومت مرکزی ت ریف کرد و اه

بد عنوا «فتند» یداد مدیکنده (تقدیهاد  ،1367 ،ص

.)358 -357
خوانشهای س چه نفچسدی در بدچن دو یفتیدا مشدروطدخدوا و ایدرا یرایدی در نوسدا
است .نفچسی اه تاریخنگارا برجستد یفتیا تاریخنگاری رسیی پ لدوی ،اه ایدن هاویدد بدد

تحولت نگریستد اما دچار تناقضیویی شه اسدت .او در مقهمدة کتداب قچدام شدچخ محیده
خچابانی علی ذری ،خچابانی را سدتود و نوشدتد اسدت« :ایدن مدرد در سراسدر هندهیی خدود
بدهچیوجد لود نشه  ،ند تن ا پچوستگی بد سچاست بچگاندای نهاشدتد و جدز عشدق بدد دیدار و
سرهمچن ایرا چچزی محر

و پشتچبا او نبود  ...و بالتر اه هید هچی توقدا مدادی اه ایدرا
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نهاشتد»(علی ذری ،مقهمدد ،ص .)5-6ذری در پانوشدت

اه یفتگدوی تلفندی خدود بدا

نفچسی یاد کرد کد بد این نوسا خوانشی اشار دارد« :یفتم ن د را کدد در مقهمدد کتداب
قچام خچابانی دربار شچخ محیه و کلنت پسدچا نوشدتدایده در کتداب تداریخ ...طدورِ دیگدری
جلو یر ساختدایه و این نوسا اه شیا کد در دلِ روشدنفکرا کشدور جدای ویدژ ای داریده
بسچار مستب ه است .فرمود سوینه میخورم کد در کتاب من دسدت بدرد انده .یفدتم ایدن را

بنویسچه یفت سروصها بلنه میشود»( ذری ،پانوشت ص .)6نفچسی در کتاب تاریخ م اصر

ایرا اه چ ارم اسفنه ما 1299تا بچست و چ ارم ش ریور  ،1320قچام خچابانی را بدد اختصدار

در چارچوب یفتیا ایرا یرا خوانش کرد و مت م بدد تجزیددطلبدی نیدود است(نفچسدی،
ص .)48این یفتگوی کوتا نشا میدهه تغچچر یفتیا چگوندد در خدوانش تدثیچر یذاشدتد
است.
ابراهچم صفایی اه مورخا یفتیا ایرا یرایی و تاریخنگداری رسدیی دور پ لدوی ،در

خوانش خود دچار نوعی نوسا است .او در کتاب رهبرا مشروطد اه یک سو ،حدق حفدی
تیامچت ارضی را بد مشچرالهولد میدهه کد توانستد تیامچت ایرا را حفدی نیایده و اه دیگدر

سو ،قچام خچابانی را اه ات ام تجزیدطلبدی مبدرا دانسدتد و م تقده اسدت او بدرای ذربایجدا اه
دولت حقوق و امتچاهاتی میخواست .او مخبرالسلطند را فردی حچلدیر و قلهرصدفت نامچده

است(ذیت مشچرالهولد،1 ،ص  .)481در جای دیگر ،اه قچام او بدد «فتندد» و «یداغچگری» یداد
کرد کد خواها «ندوعی خودمختداری در امدور داخلدی» بدود کدد ملّچدو مرکدز ،قتدت او را

«پچراهن عثیا » کردنه تا مشچرالهولد و مخبرالسلطند را بهنام کننه (هیا  ،ذیت مخبرالسلطند،

 ،2ص .)442امددا در کتدداب کودتددای 1299و یددار

بدداه هددم در چددارچوب یفتیددا

باستا یرایی و تاریخنگاری رسیی انهیشچه است (ص.)50-48
خوانش دیگر مت لق بد محیهابراهچم باستانی پاریزی (تدالش هادی )275-270 ،مدورخ
نامهار و صاحد سبک م اصر است .او هرچنه اه مورخا تاریخنگاری رسیی پ لوی نبود
اما اه منظر ایرا خواهی و ارادت بد برخی اه شخصدچتهدای تداریخنگدارِ رسدیی و یفتیدا
ایرا یرا اه جیلد مشچرالهولد ،و با استناد بهان ا ،قچام خچابانی را تجزیددطلباندد ارهیدابی کدرد
است .او هی و سایرین م تقه است کد قچدام خچابدانی وقتدی علچدد قدرارداد  1919برپدا شده
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خوب و مفچه بود ،ولی پ ،اه الغای قرارداد مسئلد منتفی اسدت .پد ،اه
مجزا شه

کدد «صدحبت اه

ذربایجا پدچش مده قتدچدای بدود کدد طب داً مدیبایسدت بدد نفدا ایدرا فچصدلد

پذیرد»(تالش هادی ،ص .)270میتوا یفت هرچنه یفتیا ملدییدرای باسدتا محدور اه
نظر داد های تاریخی واق د ،ض چفتر اه یفتیا مشروطدخوا عیت کدرد امدا پرچدالشتدر
برخورد نیود است.
نتیجه

تحلچت خوانش/روایتهای قچام خچابانی نشا میدهده کدد انسدا هیچشدد در بسدتر و شدرایط
تاریخی میانهیشه و عیت میکنه .نکتة دیگر ،اینکد هر دور تاریخی برای خدود یفتیدا
مسلط« ،افق م نایی» خاص و خوانشهای خاص خود را دارد کدد بدا تغچچدر شدرایط و بسدتر،
افددقهددا و خددوانشهددا نچددز دیریددو مددیشددود .پدد ،مددیتددوا شددرایط تدداریخی و برخددورد
ایهئولوژیک با متن را در نو خوانش م یر دانست .مقالد نشا داد چگوند کسروی ،نفچسی،
ناهچهی ذر و دیگرا کد در یفتیا های متفاوت رقچد هم خوانش میکردنه ،تحت تدثیچر
شرایط تاریخی و ایهئولوژیک قرار یرفتدانده .سدوم اینکدد در هدر دور عدالو بدر یفتیدا
مسلط در کانو توجد کانو های قدهرت ،در حاشدچد نچدز یفتیدا  ...بدا شدهت و ضد ف بدد
حچات خود ادامد میدهنه و منشث تولچه روایت و خوانشهای متفاوتی میشونه.
در نتچجة تغچچر موق چت و بافت تاریخی ،خوانش و افدق م ندایی خاصدی اه قچدام خچابدانی
توسط کنشدگرا سچاسدی و ف دال و نداظرا مدهنی و فرهنگدی نچدز ارائدد شده اسدت .ایدن
روایتها،

را اه قچامی برای هادیخواهی و دموکراسی تا هویتجویی و تجزیدطلبی ،اه

ایرا دوستی تا وابستگی بد عوامت بچگاند بد قصه تجزید کشور ،تحلچت کدرد انده .شخصدچت
ارائدددشدده در خوانش/روایددتهددا اه خچابددانی و دوسددتا و یددارانش نچددز متفدداوت بددود و اه
خودخواهی و قهرتطلبدی تدا مدردمدوسدتی و ظلدمسدتچزی و اسدتبهاد و است یارسدتچزی در
نوسا بود.
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منابع و مآخذ


ذری ،علدی ( .)1362قیام شیخ محمد خیابانی .ت درا  :انتشدارات صدفی علچشدا  .چ
چ ارم.

 احیهی ،بابک( .)13725ساختار و تاویل متن .ت را  :نشر مرکز.
 باستانی پاریزی ،محیهابراهچم ( .)1379تالش آزادی .قم :نشرِ خرم.
 بامهاد ،م هی( .)1378شرح حال رجال ایران .ت را  :هوار .چ پنجم.
 بچگهلو ،رضا( .)1380باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران .ت را  :نشر مرکز.
 بنت ،انهرو و نچکولا روبت ( .)1388مقدمه بر ادبیات نقد و نظریه .ترجیدد احیده
تیچمداری .ت را  :پژوهشکه مطال ات فرهنگی و اجتیاعی .چ اول.

 ب ار ملکالش را ،محیهتقی ( .)1379تاریخ احزاب سیاسی ایران .ت درا  :امچرکبچدر.
چ پنجم.

 .)1354( _____ دیوان ملکالشعرای بهار .1 ،ت را  :امچرکبچر .چ سوم.

 ب شتیسرشت ،محسن( .)1380نقش علمـا در سیاسـتااز مشـروطه تـا انقـرا
قاجار) .ت را  :پژوهشکه امام خیچنی و انقالب اسالمی .چ اول.

 پور رین ،یحچی( .)1375از صبا تا نیما .2 .ت را  :هوار.
 ترکیا  ،محیده ( .)1372مدرس در پنج دورۀ مجلس شـورای ملـی .دفتدر نشدر
فرهنگ اسالمی .چ دوم.

 تقیهاد  ،سچهحسدن( .)1367زندگانی طوفانیاخاطرات سیدحسـن تقـیزاده).
ت را  :علیی.

 حسددنهاد  ،اسددیاعچت (« .)1395تحلچلددی بددر روایددتهددای کسددروی اه قچددام شددچخ محیدده
خچابانی» ارائدشه در هیایش قچام خچابانی ،شبستر ،دانشگا هاد اسالمی(چاپنشه ).

 حکچیی ،محیهرضا ( .)1378بیدارگران قبله عال  .ت را  :دفتر نشر فرهنگ اسدالمی.
چ دوم.
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 خسروشاهی ،سچههادی ( .)1390نهضت آزادیستان و شیخ محمد خیابانی .ت درا :
مرکز اسناد انقالب اسالمی .چ اول.
 داودی ،م ددهی ( .)1372عــینالدولــه و رژیـ مشــروطه ،ت ددرا  :شددرکت سد امی
کتابهای جچبی.
 دولت بادی ،یحچی ( .)1371حیات یحیی .4 .ت را  :عطار.
 دوانی ،علی (بیتا) .نهضت روحانیون ایران ،شرکت س امی عام و بنچاد فرهنگی امام
رضا( ).

 ریختدیرا  ،محیهرضدا ( .)1378منطق و مبحـ

علـ هرمنوتیـک .ت درا  :نشدر

کنگر .
 رئچ،نچا ،رحچم و عبهالحسچن ناهچه ( .)1355دو مبارز جنبش مشروطه .ت را  .یدا .
چ دوم.

 شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی به قلـ چنـد نفـر از دوسـتان و
آشنایان او ا .)1304برلچن .چاپ ایرانش ر.

 صفایی ،ابراهچم ( .)1353کودتای  1299و آثار آن .ت را  .چاپ و صحافی شدرکت
افست.

 .)1344( _____ رهبران مشروطه .1 .ت را  :نشر علیی.
 .)1346( _____ رهبران مشروطه .2 .ت را  :نشر علیی.
 طباطبایی مجه ،غالمرضا ( .)1390نامآوران آذربایجان در سدۀ  .14ت را  :انجین
مفاخر فرهنگی.
 کسروی ،احیه ( .)1323زندگانی من از کودکی تا سی سالگی .1 .بیجا .بینا.
 .)1357( _____ تاریخ هیجده ساله آذربایجان .2 .ت را امچرکبچر .چ ن م.
 .)1376( _____ قیام شیخ محمد خیابانی .ویرایش و مقهمد محیهعلی کاتوهیدا ،
ت را  ،نشر مرکز .چ اول.
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 مستوفی ،عبهاهلل ( .)1377شرح زندگانی من .3 .ت را  :هوار.
 مکی ،حسدچن ( .)1374تاریخ بیسـت سـاله ایراناکودتـای  ،1 ،)1299ت درا ،
علیی.
 مالئدی تددوانی ،علچرضددا ( .)1395گفتمــان تــاریخنگــاری رســمی دوره پهلــوی
پیرامون رضاشاه .ت را  :پژوهشگا علوم انسانی و مطال ات فرهنگی .چ اول.

 ناهچهی ذر ،عبهالحسچن ( .)1379جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابـانی .تبریدز.
نشر اختر.

 نفچسی ،سد چه ( .)1354تاریخ معاصر ایران از چهارم اسفند ماه 1299تا بیست و
چهارم شهریور .1320

 یورینسن ،مایا و فچلچس ،لویچز ( .)1389نظریه و روش در تحلیل گفتمان .ترجید
هادی جلچلی .ت را  :نشرنی.
 ههایت ،م هیقلی مخبرالسلطند ( .)1375خاطرات و خطرات .ت را  :هوار.

