پروفسور اوان سیکل

ستارخان در تاریخ هجده ساله آذربایجان
طبیعی است که یک تاریخ نویس ،آگاهانه
یا نه آگاهانه تاریخ را تحت تأثیر دیدگاه
خودش مینویسد .این اصل در تاریخ
مشروطۀ ایران مشهود است .این تاریخ در
سه نسخه نوشته شده .نسخۀ اول در العران
به زبان عربی از سپتامبر  1923تا جوالی
 ،1924دوم در مجلۀ پیمان از ژانویه  1934تا
ژوئن و آخرین بار در  ،1941به نام تاریخ
هیجده سالۀ آذربایجان .به طور کلی میشود
گفت که در اولین نسخه ،کسروی تاکید بر
بعد تراژیک مردم آذرایجان می کند بیشتر
متمایل به بازگو کردن مشقات و بالیائی
که به آذربایجانیان رفته است می باشد .در
نسخه های بعدی قهرمان سازی بر جسته تر
میشود .این روند اثری بر تصویرش از ستار
خان سردار ملی دیده می شود.
برای کسروی در العرفان ،آذربایجان بیش از
آنکه منزلگاه قهرمانان باشد ،آن طوری که
برای وی در نسخه های بعد تاریخ مشروطه
بود ،محل وقوع سخت ترین حوادثی است
که در ایران رخ داده است ،بخصوص در
دو سال آخر جنبش مشروطیت که در آن
دوران آذربایجان تحت فشار شدیدی از
طرف ترکیه از یک سو و روسیه از سوی
دیگر بود 1.کسروی در العرفان سختی هائی
را که مردم متحمل شده بودند را خیلی خشن
تر و دشوار تر تصویر کرده ،و الفاظ تند و
عصبانی تری را در بیان آنها بکاربرده است
تا آنچه که در نسخه ای مؤخر نوشته بود.
مثال خاطره سالهای قحطی و طاعون ،که
هزاران نفر را از بین برد ،و همچنین حمالت
عشایر ،که باعث گریز مردم روستائی شد ،را
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با جزئیات بسیار زنده ای توصیف می کند.
در این نسخه این شجاعت و دلیری قهرمانانه
مردم آذربایجان نبود که باعث پیشگام بودن
آنها در جنبش مشروطیت شود ،بلکه شدت
سختی و مشقتی بود که به آنها وارد آمده
بود 3.البته این به آن معنی نیست که نسخه
العرفان تبریزی ها را منفعل و قربانی شده
توصیف کند ،بلکه کسروی در این نسخه
هم معتقد بود که تبریزی ها مردمی غیور و
دلیرند .او معترف است که شجاعت آنها آن
چنان تحسین بر انگیز بوده که باعث حیرت
تاریخ نویسانی مانند جان ملکم و بسیاری
دیگر که به تاریخ تبریز و آذربایجان پرداخته
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اند گشته بود.
یک چنین تفاوت توصیفی باعث گشته است
که تصویر ستارخان ،فهرمان قیام تبریز ،در
تحلیلی -خبری
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العرفان پیچیده تر از تصویر وی در نسخه
های دیگر مشروطه جلوه کند .در نسخه
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العرفان ستارخان اینچنین معرفی می شود.
ستار خان پسر حاج حسن قره داغی است.
او همراه پدرش به تبریز آمده و آنجا سکنی
می گزیند .در جوانی برای مهارت بسزائی
در سوارکاری و شهامت داشت ،و به عنوان
بزرگترین لوطی شناخته می شد .در آن
دوران او چندین بار علیه دولت دست به
شورش زد و یکبار هم به علت کشتن یک
ژاندارم تحت تعقیب قرار گرفت ،اما موفق به
فرار شد .برای مدتی هم به راهزنی پرداخته
و به کاروانها حمله می کرد .به نقاط مختلف
ایران از جلمله به تهران و خراسان مسافرت
کرده و بعد ها مدتی هم در کربال و نجف
ساکن شد .اما از آن نحوه زندگی دست
کشیده و توبه کرده ،و به خرید و فروش
اسب پرداخت .در این هنگام است که او
مورد احترام مردم قرار می گیرد .وقتی که
مجاهدین در اوایل دوره مشروطیت به پا
بر خاستند او به صفوف ایشان پیوست و
آنان قدرشناسی با سزا به او نشان دادند .به
موقعیت و منزلت وی روز به روز افزوده
می شود تا به مقام رهبری در میان مجاهدین
ارتقاء پیدا می کند .او در امور نظامی بسیار
ورزیده ،و در سوار کاری و استفاده از
اسلحه ماهر بود .نشانۀ صفات شخصی وی
بود که از اعتراف به اشتباهات و گناه های
گذشته وی و معترف بودن به راهکارهای
دوران جوانیش ابایی نداشت .یک روز یکی
از روحانیان انجمن اسالمی (انجمنی که ضد
مشروطه بود) او را مورد شماتت قرار داد.
او در پاسخ گفت« :پوووه ...من یک راهزن
بیسواد بودم و هیچ شرمی هم در کار خود
نمی دیدم .اما وقتی که دانستم که روحانیان
ما در نجف فتوی صادر کرده اند که دفاع
از مشروطه و کمک به «خانه ملت» واجب
است ،آن را بر من فرض دانستم تا به کمک
مشروطه آمده و به حمایت از «خانه ملت»
شتافتم و بر طبق آن فتوی عمل کنم و به
جهاد در راه مشروطه برخیزم.
باوری عجیب به حضرت ابولفضل العباس،
فرزند امام علی (ع) داشت ،که بر او ظاهر
گشته و نیرو بخشیده ،و از وی مراقبت کرده،
و هیچوقت رهایش نخواهد کرد .کسی به
من [کسروی] نقل می کند که او حتی
مدعی بوده که یک بار«مجاهدین من را در
نبرد با کردهای ماکو رها کرده بودند و تنها

من و حضرت عباس بودند که راه دشمان را
بستند ...نقل این چنین فعالیت های ستارخان
تا نسخهای که در پیمان چاپ شده بود هم
ادامه پیدا می کند]...[ 6
ستارخان قهرمان آزادی و یکی از لوطیان
وقت بوده .این مرد در زمان ولیعهدی محمد
علی میرزا نافرمانی نموده و چون دستهای
سرباز بگرفتن او آمده بودند ستار خان جنگ
گریز کرده خود را رها ساخته بود و از آن
پس بیابانگردی و راهزنی مینمود ...تا پس
از چند سالی توبه کرده به شهر باز گشت...
ستار خان از آن هنگام داد و ستد اسب می
کرد...
کسانی در شگفت خواهد شد که من ستارخان
قهرمان شیر دل آزادی را براهزنی می ستایم.
ولی این اقراریست که خود او در گفتار
هایش می نمود .اینان به آیین لوطی گری هر
گناهی که بکنند انکار نمی نمایند و دروغ و
درویی را بدترین گناه می شمارند .البته این
واقعیت کامال درکتاب تاریخ مشروطه ایران
حذف شده است.
این تحول را در توصیف نقش باقرخان
ساالر ملی ،همقطار ستارخان ،مشاهده می
کنیم ،مث ً
ال ،در جریان پائین کشیدن پرچم
های سفید .داستان این چنین است که با
نزدیک شدن سواران قبیله ای رحیم خان،
در اوائل محاصره تبریز ،باقر خان متقاعد
شده بود که می تواند بر افراشتن پرچم
های سفید را ،تحت عنوان اینکه دولت
روس شهر اشغال شده را تحت محافظت
خود دارد ،بپذیرد .ظاهرا ً او این تسلیم شدن
را در مقابل اینکه اشغال شدگان همه تحت
حمایت روسیه بوده و از قلع و قمع و کشته
شدن رهائی یابند پذیرفته بود .اما اگر دقیق
تر نگاه کنیم میبینیم که در نسخه ای که
در پنمان چاپ شده( 7با یک جزئیات قانع
کننده) کسروی می گوید که این ایده بوسیله
کنسول روس و همکاران محلی آنها پیشنهاد
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و تشویق شده بود ،اما در نسخه العرفان
روسها اص ً
ال حضوری در این واقعه ندارند
و همۀ مسولیت برای این تسلیم بر دوش
خود باقر خان می ماند .به روایت نسخۀ
العرفان ،9مردم ...شدیدا ً ترسیده بودند،
بخصوص ثروتمندان .این ترس نه تنها ناشی
از شهرت رحیم خان در خشونت و بیرحمی
بود ،بلکه همان طور که قبال هم به آن اشاره
کرده ایم ،بسیاری از مردم عامی نظر خوبی
به مشروطه نداشتند و از آن به عنوان یک
بدعت شناخته نشده متنفر بودند .بر طبق
فتواهای صادره بوسیله بعضی از اعضای
انجمن اسالمیه ،آنها آزادی خواه و مجاهدین
را مسئول و مقصر برای همه فجایع دانسته،
و آنها را شدیدا ً مورد انتقاد قرار می دادند.
در این میان بعضی از ثروتمندان به باقرخان
رجوع کرده و او را مورد سرزنش قرار داده
که همه این خون ریزی ها و خرابی ها که
در شهر روی داده تقصیر اوست ،و از وی
خواستند که تسلیم شده و خیابانها را باز کند
تا سواران رحیم خان بتواند با صلح وارد

شهر شوند و خون ریزی بپا نکنند .اصرار
مردم باعث شد که نهایت ًا باقرخان متقاعد
گشته و اسحله های چندی از مجاهدین را
گرفته و نزد رحیم خان فرستاده و شهر را
بروی وی گشوده تا آنها وارد شوند .انجمن
اسالمیه و یارانشان جشن گرفتند و پرچم
های سفید بر پا داشتند ،و مجاهدین هم
اسلحه های خود را مخفی ساختند .فقط
ستارخان بود که در امیرخیز سنگر گرفته و با
یک دسته از طرفدارانش مقاومت کرد .وقتی
که ستارخان این خبر [تسلیم باقر خان] را
شنید ،خیلی خشمگین گشت ،و یک روز
همراه همرزمانش سنگر خود را ترک کرده
و وارد شهر شده و پرچمهای سفید را پائین
کشیدند و مردم را نیز برای ضعف و ترسو
بودنشان و تسلیم شدن به قدرت استبداد
مورد سرزنش و مالمت قرار داد .سپس به
محله خیابان به مالقات باقر خان رفت.
در این دیدار ستارخان بشدت به سرزنش
باقرخان پرداخت ،و نهایت ًا او را مجبور
ساخت که از آنچه که رخ داده فاصله بگیرد.
[باقر خان] سپس اعالن کرد که او متاسف
است .از شرمندگی خود از سردار پوزش
خواست .اما از هم جدا نشدند تا اینکه
باقر خان قول داد که برای جنگیدن خود را
آماده سازد .به هر حال ،باقرخان توبه کرد و
از الحام جوان مردانگی ستار خان ،دوباره
مجاهدهای محله اش را به جنگ دشمانان
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مشروطه هدایت میکند.
در نهایت ،به خاطرات قیام تبریز که داستان
پرچم های سفید و به نقش باقرخان در آن
نقل می کنند اشاره میکنم .در خاطرات
محمد تقی جورابچی عین روایتی که
کسروی در العرفان نوشت پدید است .در
بلوای تبریز ،که کسروی در تاریخ نویسی
اش خیلی از این کتاب استفاده کرده ،عین
داستان را نقل کرده که کسروی در نسخۀ
تاریخ هیجده ساله آذربایجان نقل کرد .این
تثبیت تزی را میکند که در تاریخ مشروطۀ
ایران ،تقدیرش به سردار و ساالر برایش
مهمتر از توصیف دقیق و بیطرف سردار و
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رضا همراز

میللی سردار لقبین کسب ائدن بویوک ستارخان

سوندو حاقین چیراغی.
ستارخان گئییب نخودی
گئتدیم سنگرده یوخ ایدی
آچدی قورانین اوخودی
آی ماشالاله قاالج اوغالن
ابوالفضه سراج اوغالن
ستارخان گئییب قره نی
باغالییب بند و بره نی
قویمور کناردان گلنی
بارک الاله قالالج اوغالن
مشروطه یه فراش اوغالن
ستارخان گلیر دبیلن
گوهلل نی آتیر چمیلن
آتینی سورور صفیلن
بارک آلاله قالالج اوغالن
مشروطه یه فراش اوغالن

داها چوخ میللی سردار لقبی ایله تانینان
قاراجاداغلی حاج حسنین اوغلو ستارخان
« 28مهر  11-1245جمادی الثانی 25 = 1284
آبان  28-1293ذیحجه  »1332آذربایجانین
ان فداکار اوغولالریندان بیریسی ایدی کی
بو گونه قدر آذربایجان تاریخینده هامی
اونون آدینا هابئله یاراتدیغی قهرمانلیقالرا
فخر ائتمیشدیر .هامی نین اوزلویونده
ستارخانین آدینین دیری قالماسیندا نئجه
دئییرلر نقشی اولموشدور .عاشیقالرین ،رسام
الرین ،شاعیرلرین ،کاریکاتوریست لرین،
موسیقی چی لرین ،یازیچی الرین ،هیکل
قاییرانالرین ،فرش توخویانالر ،فیلم چکن
لرین ،و نه بیلیم کیم لرین .رحمتلی علی
حاتمی اوزلویونده چوخ دیرلی بیر آتدیم
آتمیشدیر .عاشیق حسین جوان ستارخانین
آدینا بیر داستان باغالدیغینا گوره؛ دئمک
عاشیق الر دا بو گوزل ایشه دوز سالمیشالر.
البته بونو اونوتماماق گرک کی؛ اونالر
میللی قهرمانالریمیزدان دانیشاندا ندرت ایله
ستارخانین آدین اونودارالر .رسامالریمیزدان
بیر نئچه لری ده میللی سرداریمیزین شکلین
اوز فیرچاالری ایله چکمیشلر .اونالردان
رحمتلی اوستاد رسام نخجوانی ،صابر
بقال اصغری ،شکیبا ،رضا صمدی ،مجتبی

نخجوانی ،محمد محمودی و بیر نئچه آیری
الرینین آدین قئید ائتمک اوالر .یادیما گلن
تبریزده هابئله تهراندا سگیز نفر ستارخانین
مجسمه سین دوغروتماغا جان آتمیشالر.
اونالردان اوستاد رضا رضائی نین ایشی
تبریزین یئکه توکانالر مئیدانیندا قویولوب؛
مهرداد عباس زاده نین ایشی مشروطه
پارکیندا ،اوستاد احد حسینین نین ایشی ایسه
تبریزین مشروطه ائوینده ،شهریار و شهروز
ضرابی نین ایش لری تهرانین ستارخان
پارکیندا ،علی اکبر زاده نین ایشلری کیچیک
سایزدا ،هابئله یعقوب و رضا سرابی اقدمین
ایش لری ایسه ایکی بویادا ائولریمیزین بزه
یی اوال بیلمیشلر .ماراقلی دیر کی میللی
سردارین بیر هیکلین ده قادر جعفری آدلی
بیریسی قورقوشومدان توکموش ایدی کی
ایللر قاباق گورمه ینه نایل اوال بیلمیشدیم
 .موسیقی یه گلدیکده ده بیر چوخ بسته
کارالر ستارخانین آدین دیری ساخالماقدا
بیر چوخ زحمت لره قاتالشمیشالر .اوستاد
حسن دمیرچی نین «مشروطه اوپراسی»
اثرینده ستارخان چوخ گوزل قاباریلیب،
تمثیل اولموشدور .یقین کی دونیانین هئچ بیر
نقطه سینده بیر کیمسه یه  184لقب وئریلمه
ییب .بئلنجی بیر لقب لر ائله یالنیز ستارخانا

یاراشان اوال بیلر .بورادان بیر اینجه نقطه نی
ده سئچمک اوالر .اودا بو کی آذربایجاندا
چیرپینان اورک لرین بیر چوخوندا ائله
ستارخانین محبتی وار ایدی هابئله وار کی
بئله آلقیشالنیردی و آلقیشالنیر .ماراقلی دیر
کی بو گونه قدر بیر نئچه شکیل ستارخانا
عاید ارائه اولونموشدور کی اونالر هئچ بیری
ستارخان دئییل لر .بو گوستریر کی سردارین
محبتی خالق آرا نه قدر اوال بیلر کی هارادا
بیر اسکی شکیله راستالشاندا ،بلکه ائله
بودا ستارخان دیر اونو باغیرالرینا باسیرالر.
بونالرال برابر ستارخانا شیفاهی ادبیاتیمیزدا
دا یاخشی بیر یئر آچیلمیشدیر .بیر چوخ
روایت لر ،بایاتی الر ،قوشماالر ،تک بیت لر
و ...بو جومردین آدینا هابئله یادینا دئیلیب،
قوشولموشدور .ستارخان مشروطه چیلرین
بلکه ده گوزلرینین آغی -قاراسی اولدوغو
ایچون دئدییمیز کیمی خالقیمیزدا اونملی
شعرلر قوشموشالر .اوجا و قوجا تبریزین
میللی قهرمانی ظفرلر قازانیب؛ ایستر دیری
لیینده ایستر سه ده شهادته چاتاندان سونرا
بئله آغی الری زمزمه ائتمیشلر.
یاتدی ائلین بایراغی
گئتدی وطن دایاغی
خبر وئرین دونیایا

ستارخانین آتی کهر
اونو مینر سحر سحر
دشمنینه دیسین زهر
ماشا آلاله اوغالن دوغانا
آدینی ستارخان قویانا
ستارخانین بیر چوستی وار
نه آلتی وار نه اوستی وار
باقر خان کیمی دوستوی وار
ماشاآلاله اوغالن دوغانا
آدینی ستارخان قویانا
تبریزده وار انقالب
ممدلی دینمه گئت یات
گئت اوزونه کومک تاپ
یورغانی سازال اورت یات
آل کومک انگیلیزلردن
ممدلی دینمه گئت یات
ایسته قزاق اوروسدان
ممدلی دینمه گئت یات
ممدلی دینمه گئت یات
کنسول گوندر هم سالدات
تبریزی تهرانا سات
ممدلی دینمه گئت یات
آشاغیداکی شعرده میللی سرداریمیز
ستارخانین قوچاغلیغینا اشاره اولونوب.
باخین:
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سال اول
شماره 23
نیمه اول مهر ماه 93
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