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 .1313رضاخان پس از سفر به تركيه و ديدار با آتاتورك ،براي سياست تجدد آمرانه ،انگيزه بيشتري يافت

در تكريم چهلمین سالگرد
شهادت آيتاهلل سيد اسداهلل مدني

بر محمل جهاد مداوم

شاهد توحيدي
شهيد آيتاهلل سيد اسداهلل مدني ،در سال 1293ﻫ ..ش،
در دهخوارقان (آذرشهر فعلي) به دنيا آمد .او در چهار
سالگي مادر و در 16س��الگي ،پدرش را از دست داد و
كودكي سختي را از سر گذراند .در جواني به قم رفت و از
محضر آيات عظام :حجت كوه كمرهاي ،سيدمحمدتقي
خوانساري و مدت چهار سال از دروس فلسفه ،عرفان و
اخالق امام خميني كسب فيض كرد .او پس از مدتي به
نجف اشرف رفت و ضمن تكميل تحصيالت عالي خود،
به دستور آيتاهلل حكيم ،تدريس لمعه ،رسائل ،مكاسب
و كفايه را آغاز كرد و در مدت كوتاهي ،از اساتيد برجسته
حوزه علميه نجف ش��د .وي در نجف از محضر اساتيد
بزرگي چون آيات عظام :س��يد عبدالهادي ش��يرازي،
حكيم و خوئي بهرهها برگرف��ت و از مراجع بزرگ آن
حوزه ،اجازه اجتهاد دريافت كرد .شهيد مدني مبارزات
سياسي و اجتماعي خود را از دوران تحصيل در قم شروع
كرد .رضاخان و عوامل داخلي استعمار تالش ميكردند
زمينه ترويج بهائيت را در ايران فراهم كنند و به همين
دليل س��رمايهداران بهايي در آذربايج��ان و مخصوصاً
تبريز ،اداره نقاط حساس اقتصادي از جمله كارخانههاي
برق را به عهده داشتند .آيتاهلل مدني به زادگاه خود رفت
و در آنجا با روشنگريهاي شجاعانه ،مردم را به تحريم
برق و نيز داد و س��تد با بهاييها تش��ويق كرد .آيتاهلل
مدني با مبارزين آن دوره ،از جمله آيتاهلل كاش��اني و
ب صفوي رابطه نزديك داشت ،تا آنجا كه وقتي
شهيد نوا 
شهيد نوابصفوي ،به انديشه مبارزه با كسروي افتاد،
آيتاهلل مدني كتابهايش را فروخت و پولش را به شهيد
نواب داد تا اسلحه تهيه كند .در سال  42و به دنبال آغاز
نهضت اسالمي ،شهيد آيتاهلل مدني از جمله نخستين
كس��اني بود كه به دعوت امام لبيك گفت و در نجف،
كالسه��اي درس خود را تعطيل و با س��خنرانيهاي
افشاگرانه ،مبارزه خود را با رژيم شاه علني كرد .وي در
نجف سردمدار جريان دفاع از نهضت امام بود.
وي حركت تبليغي خود را از روستاي دره مرادبيك در
همدان ،شروع كرد و با انتقال به شهرهمدان ،بر مبارزات
خود افزود .وي در سال  ،46ممنوعالمنبر شد و با آنكه
بردن نام امام و داش��تن رساله ايش��ان جرم محسوب
ميش��د ،با كمال ش��جاعت در هر مناسبتي مرجعيت
امام را مطرح و به نفع ايش��ان تبليغ ميك��رد .در اواخر

شهيد محراب آيتاهلل سيداسداهلل مدني

تغيير هويت اقوام ايراني
به مدد امريه و چماق!
معصومه محرمي

مقالي كه در پي ميآيد ،بر آن است كه سياست
رضاخان در دوران س�لطنت خوي�ش را از منظر
فرهنگ�ي و در منطقه آذربايجان م�ورد تحليل
ق�رار دهد .آذربايج�ان به دليل س�ابقه طوالني
فرهنگ�ي در دوران مش�روطيت و قب�ل از آن
هميش�ه م�ورد توج�ه حكومتها بوده اس�ت.
به همين دليل اس�ت كه ش�هر تبريز به «ش�هر
اولينها» معروف شده است ،به طوري كه اولين
شهرداري ،مدرسه ،پست ،سالن سينما و تئاتر،
ايستگاه آتش نش�اني و غيره در اين شهر ايجاد
ش�ده اس�ت .اميد آنكه تاريخپژوه�ان معاصر
و عم�وم عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ولآيد.

چند و چون فرهنگپردازي رضاخاني
جامعه س��نتي ايران بع��د از انقالب مش��روطيت،
نيازمند تغيير و تحول مينم��ود و الگوي مدرنيته
اروپاي��ي ،تنها الگوي م��ورد پذيرش كس��اني بود
كه مبل��غ تج��دد در كش��ورمان بودن��د! گفتمان
مدرنيس��م از نوع ايراني و كپيبرداري شده آن در
عصر پهلوي اس��تيال يافت .ويژگيه��اي اصلي اين
گفتمان ،تمركزگرايي ،ناسيوناليسم ،سنتستيزي،
عقلگرايي به معناي مدرنيستي آن و اقتدارطلبي
بود .همين گفتمان سياسي در عصر پهلوي ،با تأكيد
بر ناسيوناليس��م ،تمركز سياس��ي و سكوالريس��م
موجب حذف نهادها و گروههاي س��نتي از صحنه
ايران آن روز ش��د .اساس
سياس��ي -اجتماعي در
ِ
سياس��تهاي فرهنگي دولت در دوره رضا شاه ،بر
س��ه خط مش��ي اصلي يعني تجدد ،مركزگرايي و
مليگرايي استوار بود! الگوي «تجدد آمرانه»  -كه
بنيان حكومت پهلوي ،از لحاظ نظري بر آن استوار
بود -داراي ويژگيهايي ذيل بوده است:
 -۱اصالحات از باال و بدون شركت بدنه اجتماعي ،بر
جامعه تحميل ميشود.
 -۲اين شيوه از تجدد ،اراده و باور نخبگاني است كه
برنامهريز و مجري نوسازي هستند و ميپندارند كه
اراده به تنهايي ،براي دگرگونس��ازي جامعه كافي
جهال»
اس��ت! اينها اغلب توده مردم را «مش��تي
ِ
بيبهره از حقوق تلقي ميكنند كه از مصلحت خود
نا آگاهند و تنها چون ماده خامي هستند كه دستان
تواناي نخبگاني هوش��مند ،ميتواند آن را به شكل
دلخواه خود در آورد! ( )۱حاكمي��ت تمام توان خود
را ب��ه كار ميگرفت كه گفتمان ناسيوناليس��تي بر
ساحت فرهنگ و سياست اين ديار ،حاكم شود .اما
تشكيل چنين هويتي همگون و يكپارچه  -كه خود
را خالص بداند هميشه با خشونت همراه است! اگر
س��عي برنامهريزان فرهنگي بر اين باشد كه هويت
ملي را بدون مشاركت س��نتها ،آداب و زبان ديگر
اقوام پايهريزي كند ،در درازمدت موجب نابودي و
خشونت فرهنگي خواهد شد!
پروژه يكسانسازي فرهنگي
با نگاهي گذرا ب��ه وضعيت فرهنگ��ي و ادبي دوره
مش��روطه ،ميتوان گفت ك��ه ادبي��ات آن دوره از
نظر فكري ،بس��يار متنوع و پويا بوده است! آزادي
مطبوعات ،رش��د چش��مگير انتش��ار روزنامههاي
مختلف را در پي داش��ت .دوره مش��روطه ،دوران
پر باري براي رشد و پيش��رفت زبان تركي نيز بود.
نش��ريات مهمي كه در آن زمان در تبريز منتش��ر
ميش��دند ،عبارت بودند از« :آذربايجان ،آنا ديلي،

وطن ديلي،اي مال عمو و صحبت» كه به زبان آذري
منتشر ميشدند .نشريات «فرياد و فروردين» به دو
زبان «فارسي  -آذري» در اروميه انتشار مييافتند.
از ش��اعران معروف آن عهد ،ميتوان به ميرزا علي
معجز شبستري اشاره كرد كه مهمترين شاعر آذري
نويس دوره مشروطه محسوب ميشد.
پيريزي ناسيوناليس��م غير ديني توس��ط پهلوي
اول ،به حذف واژگان اس�لامي و در نهايت به ايجاد
فرهنگستان در سال ۱۳۱۴منجر شد كه وظيفهاش
وضع لغات تازه مورد احتياج زبان فارسي و تبديل
بعضي لغات بيگانه و عربي به واژههاي فارسي بود.
سياس��ت همگرايي ملي رضا ش��اه ،حتي اس��امي
تركي شهرها و رودهاي آذربايجان را هم تغيير داد!
فرهنگستان طي بخشنامهاي در تاريخ ،۱۳۱4/۴/۲۷
اسامي تركي بعضي از آنها را به فارسي تغيير داد ،به
طور مثال :آجي چاي به تلخ��ه رود ،صائين قلعه به
شاهين دژ ،قرا چمن به سياه چمن و ...و در بخشنامه
ديگر ،فرهنگستان نام تركي بعضي از ايستگاههاي
راه آهن آذربايجان و بندرهاي درياچه رضاييه را نيز
به فارس��ي تغيير داد! از جمله يام به پيام ،هالكو به
()۲
هرزند ،ناهارخوران به نام آوران و...
روشنفكران و فرهنگسازي آمرانه رضاخاني
رضا ش��اه ط��ي  20س��ال حكوم��ت قلدرمآبانه،
خواستههاي روش��نفكراني چون حسن تقيزاده،
محمود افشار ،حس��ين كاظمزاده و ...را جامه عمل
زندهياد جالل آل احمد

سال  ،54ش��هيد مدني ممنوعالخروج ميشود .او براي
ادامه مبارزات ،به گنبدكاووس ميرود و در آنجا با كمك
روحانيون مبارز ،مدرسه علميه منظريه و مسجد جامع
شهر را به پايگاه مبارزاتي تبديل ميكند .رژيم بار ديگر
احساس خطر و او را به بندر كنگان تبعيد ميكند ،اما اين
تبعيد بيش از سه هفته طول نميكشد و به علت بيماري،
در تاريخ  57/5/3به مهاباد فرستاده ميشود .در بين راه
با حس��ن خلق ،اعتماد مأمور را جلب و او ترك خدمت
ميكند و ش��هيد مدني ،به خرمآباد ميرود .آن شهيد
بزرگوار در هر شهري كه اقامت ميكند ،منشأ خدمات
فراوان و بهخصوص روشنگري بسيار ميشود و همه عمر
شريف خود را به مبارزه و خدمت ميگذراند .همزمان با
اوجگيري انقالب اس�لامي ،نقش بيبديل او در همدان
آشكار ميشود .روزي كه لشكر  81زرهي كرمانشاه براي
سركوب مردم به س��مت تهران حركت ميكند ،شهيد
مدني به همراه مردم همدان با دست خالي و كفنپوشان،
در برابر تانكها ميايس��تد و با دادن تعدادي ش��هيد و
مجروح ،جلوي حركت تانكها را ميگيرد.
پس از به ثمر رس��يدن انق�لاب ،اين ي��ار قديمي امام
همچن��ان به تالشهاي خس��تگيناپذير خ��ود ادامه
ميدهد .وي در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي،
از س��وي مردم همدان به نمايندگي انتخاب ميشود،
سپس امام او را با اختيارات تام به امامت جمعه آن شهر
منصوب ميكنند .با شهادت آيتاهلل قاضي ،شهيد مدني
از سوي امام ،به امامت جمعه تبريز منصوب ميشود و
بارها از سوي حزب خلق مس��لمان ،مورد تهديد قرار
ميگيرد و حتي جايگاه نماز جمعهاش به آتش كشيده
ميشود ،اما شهيد مدني پيشاپيش نمازگزاران حركت
و نماز جمعه را برگزار ميكند .او كه در طول سالهاي
قبل از انقالب ،با قدرت تمام در برابر رژيم ستمشاهي
ايستادگي و تبعيدهاي پي در پي را تحملكرد ،پس از
انقالب نيز در برابر مزدوران و جاسوسان امريكا ايستاد
و از حريم اس�لام و قرآن حمايت كرد و لحظهاي امام و
انقالب او را تنها نگذاشت .سرانجام اين مجاهد بزرگ در
 20شهريور  ،1360پس از اتمام خطبههاي نماز جمعه
به دس��ت يكي از منافقين كوردل به ش��هادت رسيد.
يادش گرامي باد.

نظري بر تكاپوي قزاق ،براي فرهنگسازي در خطه آذربايجان

جلال آل احم�د« :در آذربايج�ان ب�ه
دليل تكلم به زبان تركي قب�ل از ورود به
مدرسه ،كودكان ابتدايي هنگام مواجهه
با زبان فارس�ي در يادگيري مشكل پيدا
ك�رده و اي�ن ام�ر باع�ث ت�رك تحصيل
بعضي از آنها ميش�د .آذربايجاني ترك،
عالوه بر مش�كل دسترس�ي نداشتن به
مدرس�ه ،به مدرس�ه هم كه رفت ،نه زبان
معل�م ف�ارس را ميفهمي�د و ن�ه از خط
و ربط كتاب درس�ي س�ر در م�يآورد»...

پوشانيد .هدف بسياري از اين روشنفكران ،احياي
فرهنگ ،زبان و هويت ايراني به مفهوم باستاني آن
بود .محمود افشار از ناسيونالیستهاي مورد اعتماد
رضا ش��اه و س��ردبير مجله «آينده» ب��راي امحاي
اختالفات قومي و رسيدن به وحدت ملي ،پيشنهاد
ميكند« :بايد هزارها كتاب و رس��اله دلنشين كم
بها ،به زبان فارس��ي در تم��ام مملكت ،به خصوص
آذربايجان و خوزس��تان منتش��ر نمود ...منظور از
وحدت ملي ،اين اس��ت كه در تمام مملكت ،زبان
فارس��ي عموميت يابد ،اختالف��ات محلي از حيث
لباس ،اخالق و غيره محو ش��ود ،كرد ،لر ،قشقايي،
عرب ،ت��رك و تركمن و غيره با هم فرقي نداش��ته،
هر يك به لباس��ي ملبس و به زباني متكلم نباشد.
ميتوان بعضي ايالت فارسي زبان را به نواحي بيگانه
زبان فرس��تاد و در آنجا ِدهنش��ين كرد و در عوض،
ايالت بيگانه زبان را به جاي آنها ،به نواحي فارسي
()3
زبان كوچ داد و ساكن نمود!.»...
آيا راه نيل به وحدت ملي ،جابهجايي ايالت است! يا
ارسال كتب فارسي به ميان اقوام بيگانه زبان «ترك و
عرب» ميتواند وحدت و انسجام ملي را ميسر سازد؟
آنان نابودي زبان مادري و انتقال كودكان غير فارسي
زبان را به مناطق فارسي زبان ،به عنوان يك سياست
در پيش گرفتند .آموزش م��دارس به زبانهاي غير
فارسي ،ممنوع اعالم شد! در راستاي همين سياست
در سال  ،۱۳۱۹علي سهيلي وزير كشور طي نامهاي
به نخس��توزير ،پيش��نهاداتي ب��راي تعميم زبان
فارس��ي ،در اس��تانهاي آذربايجان غربي و شرقي
داده است« :ترتيبي داده شود كه كارمندان تمامي
وزارتخانهها ،ادارات دولتي و بنگاهها فارسيزبان بوده
و براي مأمورين نامبرده ،حرف زدن با زبان تركي با
ارباب رجوع ،مطلقاً ممنوع شود.»...
مدارس و زبان آموزش در دوران رضاخان
همانگونه كه پيشتر اش��ارت رفت ،نخس��تين بار
مؤلفههاي علم و فرهنگ ،از قبيل مدرسه مستظرفه،
چاپخانه ،تئاتر و نمايش ،عكاسي ،مدرسه نابينايان
و ترجمه كتب خارجي ،در ش��هر تبريز خودنمايي
كرد! با پيروزي انقالب مشروطه ،عرصه براي تاخت
و تاز ه��واداران نظام آموزش��ي ن��و ،در تبريز بازتر
شد و به تدريج ،تعداد مدرس��ههاي جديد افزايش
يافت .ب��ه گونهاي ك��ه در تبريز و تا س��ال ،۱۳۰۰
حدود  30باب مدرسه ملي بنا شد! هر چه از انقالب
مشروطه ميگذشت ،تعداد مدرسههاي ملي افزايش
مييافت .در هر محله ،جمعي از فرهنگدوستان و
معارفپژوهان هيئتهايي تشكيل دادند كه مدارس
را در برابر فشارهاي خارجي حفظ نمايند .ابوالقاسم
فيوضات نخس��تين كودكس��تان را براي كودكان
در تبريز تأسيس كرده اس��ت .حسن رشديه كه به
پدر آموزش و پرورش نوين ايران معروف ش��ده ،در
پايهگذاري نخس��تين مدرس��ه جديد در اين شهر
پيش��گام بوده است .با اين س��ابقه مؤثر آذربايجان
در فرهنگ و ادب اي��ران ،انتظار ميرف��ت در اين
زمين��ه ،همچنان به رش��د خود ادامه ده��د ،اما به
داليل گوناگ��ون ،ديگر هنر و فرهن��گ آذربايجان
آن پويايي سابق را به همراه نداشت! روزنامه تبريز
اوضاع ،نواقص فرهنگي آذربايجان را چنين گزارش
ميدهد« :بي��كاري گس��ترده اف��راد تحصيلكرده
كه نه در ادارات و ن��ه در تجارتخانهه��ا ،براي آنان
كاري پيدا نميش��ود ...از محصلين آذربايجان هم
براي اعزام به خارجه ،اس��تفاده ش��ود ن��ه فقط از

سياس�ت ناسيوناليس�م ايران�ي،
زمين�ه را ب�راي رش�د فرهن�گ
و زب�ان اق�وام مختل�ف فراه�م
نميس�اخت ،بلك�ه در جان�ب
ضديت با آن حركت ميكرد! حتي
بعضي از تئوريسينهاي حكومت
رضاش�اه ،نابودي يا ادغام آداب و
رسوم اقوام را براي نيل به وحدت
ملي پيش�نهاد ميكردن�د .از اين
روي كليت عناصر جامعه سنتي از
جمله :مذهب ،گرايشات فرهنگي،
گروههاي قومي و م�واردي از اين
قبيل ،به عنوان اغيار حذف شدند!

محصلين مركز ...معلمين آذربايجاني را هم در
اداره معارف استخدام كنند! به وضع نابسامان
مدارس تبريز كه در قطعه كوچكي از شهر جمع
شدهاند ،برسند! مدارس صنعتي و شبانهروزي
احداث شود و معلمين فني ،صنعتي و علمي به
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آذربايجان اعزام شوند.»...
تعليم در مدارس تبريز و آذربايجان ،در سالهاي
قبل از سال  ،۱۳۰۴به زبان مادري و فارسي بود
اما در دوران پهلوي ،ممنوعيت به كارگيري زبان
تركي شروع شد! «ذوقي» رئيس فرهنگي كه بعد
از «محسني» به آذربايجان آمد ،در دبستانها
براي تركي حرف زدن ،صندوق جريمه گذاشت!
در بازخواني اوضاع معارف و مدارس در مدارس
آن دوره ،ميتوان تصويري روشن از آن به دست
آورد .ج�لال آل احم��د درباره ت��رك تحصيل
بعضي از دانشآموزان در آذربايجان ،در كتاب
«در خدم��ت و خيان��ت روش��نفكران» چنين
مينويسد« :در آذربايجان به دليل تكلم به زبان
تركي قبل از ورود به مدرسه ،كودكان ابتدايي
هن��گام مواجهه با زب��ان فارس��ي در يادگيري
مشكل پيدا كرده و اين امر باعث ترك تحصيل
بعضي از دانشآموزان ميشد .آذربايجاني ترك
عالوه بر مشكل دسترس��ي نداشتن به مدرسه،
به مدرس��ه هم كه رفت ،نه زبان معلم فارس را
ميفهميد و نه از خط و ربط كتاب درسي سر در
ميآورد! او كه آب و نان را شش هفت سال تمام
سو و چورك شنيده ،حاال ميبيند توي كتابش
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دو شكل هست با دو كلمه غريبه!.»...
در زمينه زب��ان و ادبيات آذربايج��ان در دوره
پهلوي ،بايد گفت براي اولين بار در تاريخ ايران،
ش��اهد عملي ش��دن سياس��ت و نظام اختناق
فرهنگي بوديم كه به تبعيت از ادبيات سياسي،
ميتوان آن را «شوونيس��م» يا «فارس��يگري
افراطي» ناميد .دوره رضا شاه در زمينه ادبيات،
بر خ�لاف دوره پر جوش و خروش مش��روطه،
مرحله افت و خاموشي بوده است! در اين برهه
زماني ،اغلب شاعران و روشنفكران آذربايجان از
قبيل پروين اعتصامي ،محمدحس��ين شهريار
و اس��ماعيل اميرخيزي ،آثار خود را به فارسي
نوشته اند! در عين حال شعراي تركي همچون
معجز شبستري نيز مخفيانه و به طور غير رسمي
و از زبان حال مردم ،شعر ميسرودند.
روزنامههاي آذربايجان ،در دوره پهلوي
اول
گفتيم كه دوران حاكميت ق��زاق ،يكي از ادوار
خفق��ان سياس��ي و اختن��اق فرهنگ��ي ايران
محس��وب ميش��ود .آمار و ارق��ام مطبوعاتي
موج��ود ،حاك��ي از آن اس��ت ك��ه در م��دت
حاكميت وي ،در كل كشور فعاليت فرهنگي و
روزنامهنگاري چشمگيري وجود نداشته است.
به تبع آن مج�لات و روزنامههاي معدودي هم
كه مجوز انتشار داشتند ،تدريجاً به درج مطالب
سرگرمكننده ،رمانهاي پاورقي گون و مسائل
س��اده اجتماعي روي ميآوردند .در اين دوره
ش��هرباني ،كام ً
ال بر مندرج��ات جرايد نظارت
داش��ت .دخالت ش��هرباني نه فقط نس��بت به
مقاالت سياسي و اخبار داخله و خارجه جرايد
اعمال ميش��د ،بلكه اعالنات روزنامه بايد قبل
از انتشار ،به نظر اداره ش��هرباني ميرسيد! در
هيچ يك از روزنامههاي منتش��ر شده در زمان
رضا ش��اه در آذربايجان ،انتقاد و ايرادي نسبت
به نظام و مقامات بلند پايه مش��اهده نميشود.
آرامش موجود در روزنامهها و جرايد ،حكايت از
سكوت و آرامشي غمناك و گورستاني دارد! اكثر
چاپخانههاي آذربايجان بعد از  ،۱۳۱۴به واسطه
نبودن كار و بيكاري كارگران ،تعطيل يا به تهران
منتقل ميشدند .در اين دوره به دليل ممنوعيت
نويس��ندگي به زب��ان تركي ،به رغم خواس��ت
روزنامه نگاران ،حتي يك روزنامه به زبان تركي
يا به صورت مشترك فارس��ي و تركي ،منتشر
نشصده است! در مدت  20سال (از سال ۱۳۰۰تا
 ،)۱۳۲۰در مجموع  ۱۷روزنامه در آذربايجان
منتشر ميشد كه  ۱۶روزنامه به زبان فارسي و
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فقط يك روزنامه به زبان ارمني ،نشرمييافت.
جرايد و روزنامههاي تبريز كه در دورههاي قبل،
بعد از تهران مقام اول را داشت ،به مقام چهارم
تنزل پيدا كرد و بعد از مشهد ،اصفهان و شيراز
قرار گرفت! آنچه از وضعيت مطبوعات در دوران
خفقان سياسي حكومت رضا ش��اه نمود دارد،
تعري��ف و تمجيد از اقدام��ات وي بود كه اغلب
صفحات روزنامهه��ا را در تيول خود داش��ت!
عمر روزنامهها كوتاه و فاقد مقالههاي سياسي

درباره حقوق مردم ،آزادي و . . .بود .در مجموع
سياس��ت ناسيوناليس��م فرهنگي در راستاي
امحاي حقوق فرهنگي قوميتها ،نهايتاً منجر به
ناديده انگاشتن ظرفيتهاي قومي شد.
فرآيند كشف حجاب در آذربايجان
رض��ا ش��اه روز ۱۱خ��رداد  ،۱۳۱۳وارد تبريز
شد و بعد از بازديد از نمايش��گاههاي كاالهاي
آذربايج��ان ،روز ش��نبه  ۱۲خ��رداد ،۱۳۱۳با
اتومبيل عازم تركيه شد .ش��اه ايران بعد از اين
مسافرت و با الگوگيري از آتاتورك ،ديدگاههاي
نوين��ي در امر ملتس��ازي پيدا ك��رد! يكي از
تحوالت اجتماع��ي در زمينه مس��ائل بانوان،
كشف حجاب بود!
م��ردم آذربايجان كه از زمان ش��اه اس��ماعيل
صفوي ،با مذهب تش��يع عجين شده و در دوره
پهلوي اول نيز يكي از مذهبيترين مردمان ايران
محسوب ميشدند ،نس��بت به كشف حجاب از
زنان ،حساس��يت نش��ان داده و خواستار حفظ
پوشش اسالمي بانوان شدند .در تبريز دو مرجع
تقليد مورد توجه ،يكي «آيتاهلل سيد ابوالحسن
انگجي» و ديگري «آيتاهلل آقا ميرزا صادق آقا
تبريزي» به تغيير حجاب و اجباري شدن كاله
شاپو اعتراض كردند .از تهران دستور تعقيب آنان
داده ميش��ود كه آن دو نفر توقيف و به سمنان
تبعيد گردند! به رغم شدت عمل عوامل مستبد
رضاخاني ،جريان كش��ف حجاب با سختي و به
كندي در آذربايجان پي��ش ميرفت! به طوري
كه اين واقعيت در اس��ناد بر ج��اي مانده از آن
دوره ،منعكس شده است« :در گزارش استاندار
آذربايجان ش��رقي (كاظمي) ،به رياس��ت وزرا
مورخه ۱۹بهمن  ،۱۳۱۶عدم استقبال مردم از
نهضت نسوان آشكار است و بيعالقگي مأمورين
دولتي در تبريز و س��اير نقاط ب��راي حضور در
مجالس و جش��نها همراه همسرانشان ،مورد
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انتقاد استاندار وقت قرار گرفته است.»...
هن�ر تئات�ر در آذربايج�ان در دوران
رضاخان
ب��ا روي كار آم��دن رضا ش��اه وضعي��ت هنر در
آذربايجان در معرض تغيير و تحول قرار گرفت.
هنر تئاتر در سال  ،۱۳۰4 -۱۳۰5با تشكيل گروه
جديدي به نام «آئينه عبرت» ،رونق دوباره گرفت،
ولي به زودي به خاموشي گراييد! در سال ۱۳۰۶
عدهاي از نويسندگان و هنرمندان تبريز «هيئت
نمايش تبري��ز» را به وجود آوردن��د ،اما آنها هم
مثل گروه آئينه عبرت ،دست از فعاليت كشيدند!
ركود فعاليتهاي هن��ري تئاتر تبريز ،از س��ال
 ۱۳۰۶به بعد ،به داليلي چند اتفاق افتاد :از يك
طرف پيدايش سينماهاي ناطق و از سوي ديگر
اجباري بودن اس��تفاده از زبان فارسي در تئاتر و
نمايش بود ك��ه دومي براي هنر پيش��گان ترك
زب��ان ،تقريباً غير ممكن مينمود ،چون ايش��ان
نميتوانستند زبان فارس��ي را بدون لهجه تلفظ
نمايند و نيز فقدان هنرپيش��ه زن را بايد نام برد
كه به اجراي بهينه نمايشنامهها لطمه ميزد! در
مجموع عامل زبان ،اصليترين عامل باز دارندهاي
شد كه سبب ركود شديد هنر تئاتر در آذربايجان
گشت .براي نمونه صمد سردارينيا در نقل قولي
از كتاب حاجيزاده اثر سعيد منيري ،ممنوعيت
اجراي تئاتر به زبان تركي را اينگونه توصيف كرده
است« :ميرزا باقر حاجيزاده ،هنرمند طنزپرداز
و مردمي تئاتر آذربايجان ،نمايشنامهاي به زبان
تركي ميخواستند اجرا كنند كه با ممانعت ميرزا
علي اكبر مالك رئيس پليس سياسي تبريز مواجه
ميشوند .او با حكم و دستور ،به حاجيزاده اعالم
ميكند كه :اگر ميخواهي��د نمايش دهيد ،بايد
به زبان فارس��ي اجرا ش��ود .بدين ترتيب عوامل
نظام خود كلم��ه پهلوي ،تئاتر و نمايش��ي را كه
هنرمندان به زبان ترك��ي آذري اجرا ميكردند،
قدغن و د ِر سالن تئاتر را بستند و مردم در حسرت
()8
ماندند!.»...
و كالم آخر
سياست ناسيوناليسم ايراني ،زمينه را براي رشد
فرهنگ و زبان اقوام مختلف فراهم نميساخت،
بلكه در جان��ب ضديت ب��ا آن حركت ميكرد!
حتي بعضي از تئوريسينهاي حكومت رضاشاه،
نابودي يا ادغام آداب و رس��وم آن اقوام را براي
نيل به وحدت ملي پيش��نهاد ميكردند .از اين
روي كل عناصر جامعه سنتي از جمله :مذهب،
گرايشات فرهنگي ،گروههاي قومي و مواردي از
اين قبيل ،به عنوان اغيار حذف شدند!
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