
  دکتر مجتبی برزویی
الئیسیته حداکثری یکی از شاخص  ترین بنیادهای 
حکومت�ی اس�ت ک�ه ام�روزه از آن ب�ه جمهوری 
آذربایجان تعبیر می شود. وجود این رکن اما مسبوق 
به س�وابقی تاریخی اس�ت، که در مق�ال پی آمده 
از آن س�خن رفته اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را، مفید و مقبول آید. 

   
  جمهوری آذربایجان، معادل سلطنت موروثی!

در آغاز باید اذعان داشت که جمهوری آذربایجان، یکی 
از عقب افتاده  ترین نظام های سیاسی منطقه قفقاز را، 
دارد و ش��اید بتوان آن را با برخی رژیم های واپسگرای 
پادش��اهی و جمهوری عرب مقایسه کرد! این رژیم در 
ظاهر دارای نظ��ام جمهوری پارلمان��ی و چند حزبی 
است که هر از چندگاه در آن انتخاباتی بی رونق، بدون 
حضور راستین مردم و بدون وجود احزاب و تشکل های 
سیاسی حقیقی، انجام می گیرد. در چنین انتخاباتی، 
همواره فردی از خاندان علی اف به ریاس��ت جمهوری 
انتخاب می شود! به عبارت دیگر، به رغم اینکه این رژیم 
هم »جمهوری « است و هم ادعای »دموکراتیک « بودن 
دارد، در عمل نه جمهوری است و نه دمو کراتیک، بلکه 
گونه ای سلطنت موروثی ارتجاعی به شمار می رود. در 
چنین سنت سیاس��ی نوظهوری، مصلحت جویی های 
کوتاه مدت، ج��ای شایسته س��االری و آزموده گرایی 
را گرفته اس��ت! نمونه زنده و ناکارآمد چنین س��نتی، 
دستیابی الهام علی اف به قدرت، از طریق»حزب نوین 
آذربایجان«، در موقعیتی بسیار شگفت آور و استثنایی 
اس��ت زیرا وی هرگز عضو این حزب نبوده و هیچ گونه 

تجربه ای از فعالیت های حزبی نداشته است!
  هراس شدید باکو از حوزه تمدنی ایرانی-شیعی

دیگر مش��خصه پررنگ سیاس��ت داخل��ی جمهوری 
آذربایجان، پافش��اری نظام آن بر س��کوالریزه کردن 
حیات سیاسی- اجتماعی مردم و پیش بردن غربگرایی 
در جامعه اس��ت. رویکرد الئیک دولت باکو، به مسائل 
سیاس��ی و اجتماع��ی و ماهیت الئیس��یته ای که این 
رژیم در پی ترویج و پی ریزی آن اس��ت، از دید نظری 
و عملی، هیچ گونه شباهتی با الئیسیته متداول دیگر 
کش��ورهای جهان ندارد. در دیگر نق��اط جهان مانند 
اروپای غربی، چین یا روس��یه نظام ه��ای الئیک، فارغ 
از دموکراتیک ی��ا غیردموکراتیک بودن ش��ان، الزاماً 
مذهب ستیز نیس��تند. برای نمونه، برخالف جمهوری 
آذربایجان که همت بر ویرانی مس��اجد، جلوگیری از 
برگزاری مراسم عاشورا، یا منع حجاب بانوان گماشته 
است، در روسیه پس از کمونیسم یا در انگلستان و نیز 
در جمهوری خلق چین، همه هم و غم دولت ها صرف 
جلوگیری از اجرای مناسک مذهبی یا ویرانی کلیسا ها 
و پرستش��گاه های بوداییان نمی ش��ود. حتی برخالف 
مش��هور، این دولت های الئی��ک از مذاهب ملی خود، 
برای منافع ملی کشورشان بهره هم می برند و معموالً 
پشتیبان مذهب رسمی خود- دست کم به عنوان بخش 
عمده و پیشانی فرهنگ ملی شان- هستند. برای نمونه، 
شاید یادآوری استدالل معروف دولت های الئیک غربی، 
برای جلوگیری از عضویت کشور ترکیه در اتحادیه اروپا، 
خالی از لطف نباشد. این دولت ها همواره بر فرهنگ و 
تمدن مسیحی- یهودی خود، اصرار می ورزند و از دید 
آنان، پذیرش کشوری مسلمان در جمع جوامع اروپایی 
دارای فرهنگ مس��یحی- یهودی، هرگ��ز پذیرفتنی 
نیس��ت. در چنین موقعیتی، رژیم باک��و به چند دلیل 
عمده، ستیزی س��خت در برابر اسالم شیعی در پیش 

گرفته است:
الف- سیاس��ت دستگاه حاکم در راس��تای تراشیدن 

هویت��ی غیرواقعی با مش��خصه ترک- الئی��ک، برای 
مردم اکث��راً ش��یعه مذهب آن جامعه، بح��ران هویت 
پدید آورده اس��ت. ترک زبانان کشور از مذهب ستیزی 
و غیرترک زبانان از برنامه همسان س��ازی رژیم، نفرت 

دارند. 
ب- تجربه حیات 200 ساله کشور، به عنوان مستعمره 
حوزه تمدن اوراسیایی، که شأن و حیثیت یک کشور 

مستقل را از آن گرفته است. 
پ- پیدایش زائ��ده ای به نام »الئیس��یته آذری « در 
جمه��وری آذربایجان، با خاس��تگاه غیربومی در عصر 

مستعمرگی. 
ت- آسیب پذیری و هراس شدید باکو، از حوزه تمدنی 
ایرانی-ش��یعی و برپای��ی حکومت مذهب��ی مقتدر و 

مستقل ایران، در پایان سده بیستم میالدی
  الئیسیته آذری و پیدایش بحران هویتی!

در این میان، الئیس��یته استعمارس��اخته، بیشترین 
عملک��رد را در پیدایش بحران هویت��ی، در جمهوری 
آذربایجان داش��ته اس��ت. برخالف الئیس��یته غربی، 
که دستاورد تحوالت سیاس��ی- اجتماعی و فرهنگی 
خودجوش و بومی کش��ورهای غربی بوده و پیش��ینه 
فکری و اجتماعی بسیار طوالنی دارد، الئیسیته آذری 
به عنوان ایدئولوژی طبقه حاکم در برابر مردم مذهبی، 
پدیده ای اس��ت که ب��ه روش��نفکران غیرمذهبی آن 
دیار، تعل��ق دارد و قدرت های سیاس��ی بیگانه و مؤثر 
در سرنوش��ت مردم آذربایجان، به آن ش��کل داده اند. 
پیدایش چنین اندیش��ه هایی در میان روشنفکران و 
درس خواندگان ترک زبان اران و شیروان، که روس ها 
آنان را تاتارهای قفقاز می نامیدند، ن��ه تنها به ایران و 
تشیع ربط می یابد، بلکه دقیقاً نتیجه جدایی نهایی این 

نواحی از کشورمان در سال 1828م. است. 
  لندن، متولی ساخت اندیشه پان ترکیسم

سیاست جهانی و سیاست اروپا در سده نوزدهم، بر اثر 
گسترش و بالندگی پان اسالویسم، وضعیت ویژه ای به 
خود گرفت. روسیه تزاری پس از شکست دادن ناپلئون 
و کسب نقش��ی مهم در اروپا با تضعیف دو امپراتوری 
عثمانی و اتریش- مجارستان، به چنان قدرت بزرگی 
تبدیل شده بود که منافع حیاتی انگلستان را در آسیا 
و اروپ��ا تهدید می ک��رد. از این رو، در نیمه دوم س��ده 
نوزدهم میالدی، لندن دست به کار پردازش ایدئولوژی 
پان ترکیسم و تالش برای اتحاد همه ترکان آسیا، جهت 
سد کردن پیشروی روسیه به سوی هند و مدیترانه شد. 
اهمیت وحدت همه ترکان آسیا و ایجاد دیواری ترکی 
به دور روسیه، انگلستان و یهودیان تئوری پرداز همسو 
با سیاست های آن کشور را، که پیشتر پیوسته ترکان 
را تحقیر می کردند، واداش��ت تا ب��رای مردمان ترک، 
فرهنگ و تاریخی نوین و ی��ک ایدئولوژی غرورآفرین، 
تهاجمی و الحاق گرا به نام پان ترکیس��م بس��ازند! در 
راستای این فرهنگ سازی، ناگهان سه تن از یهودیان 
شرق شناس اروپایی، به نام های لئون کوهن فرانسوی، 
آرامینیوس وامب��ری اهل مجارس��تان و آرتور لوملی 
دیوید انگلیس��ی، توجه ویژه ای به ایج��اد ایدئولوژی 
پان ترکیسم نشان دادند. هرچند مجارها، در هراس از 
پان اسالویسم، نخس��تین بار در سال 1829، به قرابت 
خود با ترکان اشاره کرده و دش��ت توران را، زیستگاه 
مشترک ترکان، فین ها، مجارها، پاکوت ها و مغوالن و 
دیگران معرفی کرده بودند اما این کوهن یهودی بود که 
با کتاب معروفش به نام  »مقدمه ای بر تاریخ آسیا«، واژه 
ایرانی »تورانی« را، در یک سرقت علمی آشکار، معادل 
واژه »ترک« قرار داد و ماهیتی کاربردی به آن بخشید. 
کوهن توانست توجه نخستین دس��ته از روشنفکران 
»نوعثمانی« را به اهمیت ترک و ترک بازی جلب کند. 
این نخستین س��نگ بنای ناسیونالیس��م نژادپرست 
ترکی است که توسط یک یهودی فرانسوی، برای ایجاد 
فرهنگ و هویت جدید مردمان ترک زبان آسیا، طراحی 

و در اذهان روشنفکران آن قوم تزریق شد. 
  شرق ش�ناس یهودی-انگلیسی، بانی تئوری 

برتری زبان ترکی نسبت به فارسی و عربی!
همزمان، شرق شناس یهودی-انگلیسی، آرتور لوملی 
دیوید، دس��ت به کار تألیف کتاب دستور زبان ترکی و 
نیز اثری به نام  »بررسی های مقدماتی« زد، که در آن 
برای نخستین بار، از برتری زبان ترکی نسبت به فارسی 
و عربی، س��خن به میان آورده بود. وی ب��ا موذیگری 
طنزآمیزی، ترکان را برتر از بقیه مسلمانان- مشخصاً 
ایرانیان و اعراب- و مردمانی دلیر، بی نقص و پاک معرفی 
کرد! در نقشه ای که لوملی دیوید در کتاب دستور زبان 
ترکی خود تهی��ه کرده بود، گس��تره س��رزمین های 
ترک نشین، از آناتولی تا قفقاز و از آنجا تا آسیای مرکزی، 

به صورت یکپارچه نشان داده  می شد. 
  پان ترکیسم، همزاد صهیونیسم!

پان ترکیسم نیز مانند صهیونیس��م به دلیل خاستگاه 
واحد یهودی، زایش همزمان با صهیونیسم، همراستایی 
با غرب، اسالم ستیزی و اهداف مشترک با صهیونیسم 
)تجزیه جهان ایرانی و عربی( ب��رادر همزاد ایدئولوژی 
صهیونیس��م اس��ت. این ادعا صرفاً گزافه گویی نیست 
و به ای��ن دلیل عنوان می ش��ود که تأثی��ر ویژه عنصر 
یهود در تدوین این ایدئولوژی نژادپرس��تانه، از سطح 
نظریه پردازی ساده امثال کوهن، وامبری و لوملی دیوید 
فراتر می رود و در پهنه عمل هم ترکان دونمه )یهودیان 
مسلمان ش��ده(، همچون انورپاش��ا، بهاءالدین شاکر، 
جمال پاشا، طلعت پاشا )ترکان جوان( و حتی مصطفی 

نظری به تاریخچه ایجاد و تبلیغ پان ترکیسم، در جمهوری آذربایجان

حکومتی با الئیسیته حداکثری
در تقابل با اسالم شیعی!

کمال پاشای دونمه )بعد ها آتاتورک یا پدر ترکان(، 
بیش��ترین تأثیر را در پیاده س��ازی پان ترکیسم، 
تجزیه امپراتوری عثمانی و تش��کیل نخس��تین 

جمهوری الئیک جهان اسالم داشتند. 
  مهاجرت علمای ش�یعه از قلمرو قرارداد 

ترکمانچای به ایران
روس ها بالفاصل��ه پس از ق��رارداد ترکمانچای به 
علت نفرتی که از عملکرد علمای ش��یعه در بروز 
سلس��له دوم جنگ های ایران و روس داشتند، در 
روندی تدریجی، کنترل کامل مدارس دینِی اران و 
شیروان را به دست گرفته بودند. گذشته از مدارس 
و مس��اجد، کنترل اموال و موقوفات و منابع مالی 
علمای شیعه، به طور بی سابقه ای به دست دولت 
تزاری افتاده و در کنار آن، علما از دخالت در محاکم 
عرفی و آموزش کودکان، بازداش��ته ش��ده بودند! 
علما به مثابه روشنفکران سنتی، کسانی بودند که 
بیشتر از هر گروه دیگری، زبان فارسی را در نوشتار 
و آموزش ب��ه کار می بردند و در واق��ع، روس ها با 
تضعیف علما، زبان فارسی را هم نشانه گرفته بودند! 
هجرت خاندان های بزرگ روحانی شیعه، از ایروان، 
باکو، گنجه و لنکران به مادر شهِر شیعه یعنی ایران، 

در این دوران نتیجه این فشار بود. 
در کنار فارس��ی زدایی و تش��یع زدایی، تزار ها به 
تربیت یک قشر درس خوانده مدرن و غیرمذهبی 
نیز اندیشیده بودند. در حقیقت، به همان اندازه که 
دستگاه اداری و پلیس تزاری از رشد مشخصه های 
تمدن ایرانی، فارس��ی گویی، فارسی نویسی و نیز 
فعالیت روحانیت ش��یعه جلوگیری می کرد، نظام 
آموزشی آنان نیز در ابعادی گس��ترده تر، جوانان 
اران و ش��یروان را ب��رای جدایی از هوی��ت ایرانی 
و شیعی ش��ان، آم��وزش م��ی داد! اف��رادی مانند 
آخوندزاده- که رس��ماً کارمند و مزدبگیر روسیه 
بودند- مأمور شدند تا از زبان محاوره ای و عامیانه 
ترک زبانان اران و ش��یروان، مایه ه��ای یک زبان 
استخواندار و دارای ادبیان غنی را بیافرینند. روس ها 
مانند یهودیان و غربیان، دریافته بودند که دو زبان 
اصلی و جاودانی جهان اسالم- فارسی و عربی- که 
بار کالم، فقه، تفاسیر قرآنی، فرهنگنامه ها، ادبیات 
و تاریخ اسالم را به دوش می کشند، بایستی تضعیف 
شوند تا نتوانند در بازتولید احتمالی تمدن اسالمی، 
کوچک ترین تأثیری داشته باشند. در عوض، زبان 
ترکی- که فاقد س��ابقه تأثیرگذاری گس��ترده در 
ساختار تمدن اسالمی بود- می بایست برکشیده 
ش��ود، زیرا این زبان کمترین رابطه را با گذش��ته 
شکوهمند مسلمانان داشت و میراث تمدن باشکوه 
اس��المی تلقی نمی ش��د. از این رو در رستاخیز و 
بازتولید احتمالی تمدن اسالمی، قادر به ابراز وجود 
نبود و در نتیجه، کمترین مخاطره و زیان را برای 

غرب به دنبال داشت. 
  نخس�تین جرقه های گس�ترش و تبلیغ 

پان ترکیسم در قفقاز
در این دوره زمانی اس��ت که نخستین جرقه های 
گس��ترش و تبلیغ پان ترکیسم، در قفقاز زده شده 
بود. دولت روس��یه ب��رای کاس��تن از تأثیر فوری 
ایدئول��وژی تازه، به س��وی نوعی پان ترکیس��م و 
ترک گرایی متعادل گام برداشت و کوشید چیزی 
به نام فرهنگ ترک را، نه به صورت افراطی بلکه به 
صورت مالیم، گسترش دهد. البته روس ها در پس 
تبلیغ این پان ترکیسم مالیم، برای تضعیف فرهنگ 
ایرانی و نابودی نشانه های تمدن ایرانی- اسالمی 
و قطع نفوذ زبان فارس��ی در اران و ش��یروان و نیز 
آسیای مرکزی، همچنان گام برداشتند. در نتیجه 
موقعیت تازه، روس��یه زبان های ترک��ی را در این 
مناطق، تقوی��ت کرد. کمک رس��می آن دولت به 
انتشار روزنامه های ترک زبان و تشویق و بلکه اجبار 
ساکنان این مناطق به اس��تفاده از زبان ترکی، از 

مشخصه های این سیاست تازه بود. 
  شتاب پان ترکیسم پس از انقالب اکتبر

اوضاِع پس از انقالب اکتبر، تشکیل جمهوری های 
قفقاز و تأس��یس  جمهوری الئیک ترکیه، موجب 
شد که به تدریج همه روش��نفکران الئیک اران و 
شیروان، به پان ترکیسم رو بیاورند. این الئیسیته 
منحصر به فرد در دوران 70 ساله سلطه شوروی، 
به خوبی ریشه دار ش��د و با غیبت روحانیان شیعه 
و افول زبان فارس��ی، راه برای روشنفکران شیفته 
پان ترکیسم یهودساخته، کامالً هموار گردید. زمانی 
که در آخرین دهه سده بیستم، اتحاد شوروی از هم 
پاشید، جمهوری تازه اس��تقالل یافته آذربایجان 
چیزی که زیاد داشت، همین روشنفکران بود که از 
سنت و تاریخ خود، اطالعی نداشتند! پایان حضور 
70 ساله کمونیس��م، دوباره این روشنفکران را به 
سوی قبیله اولیه شان یعنی غرب متوجه ساخت. 

تا اینجای مق��ال، غرض این بود که نش��ان دهیم 
الئیسیته آذری و متولیانش، پیشینه ای کهن تر از 
تاریخ و دولت جمهوری آذربایجان دارند و همین 
دو هستند که پس از شوروی، پای غرب و اسرائیل 
را به ارکان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه 
باز کرده اند. دشمنی شدید دولت آذربایجان با ایران 
هم، در درجه نخست در ذهن همین روشنفکران 

شکل می گیرد. 
  الئیسیته، رکن ناسیونالیسم آذربایجانی

امروزه در کنار تعصب افراطی و گرایش بیمارگونه 
به زب��ان ترکی، الئیس��یته یک��ی از دو س��تون 
پان آذریسم )شکل آذری پان ترکیسم(، یا همان 
ناسیونالیسم آذربایجانی را تشکیل می دهد. این 
الئیس��یته به نوبه خود، دولتمردانی سنت ستیز 
را پرورش داده است! س��تیز باکو با مذهب چنان 
است که رژیم از گذش��ته فرهنگی جامعه خود و 
از بازگشت به تاریخ و سنت خویش، سخت هراس 
دارد! پیشینه تاریخی و جغرافیایی این کشور، به 
عنوان سرزمین اران و شیروان و تعلق آنجا به حوزه 
فرهنگی ایران بزرگ و نیز تشیع این مردم با رنگ 
و بوی ایرانی اش، اوضاعی را پدید آورده است که 
هرگونه توجه بی غرضانه به تاریخ و مذهب آن دیار 
و مردمانش، ناگزیر یادآور هویت ایرانی شان خواهد 
بود. از این گذشته، از آنجا که مذهب یک مشخصه 
فرهنگی خنثی نیس��ت و دارای توان نهفته ای در 
بسیج توده ها و جوششی تعهدآفرین در موضوعات 
عدالت اجتماعی و اخالق است، رژیم باکو در برابر 
گسترش باورهای مذهبی به شدت آسیب پذیر به 

نظر می رسد. 
  باور عمومی شیعی، پاشنه آشیل حکومت باکو

از بخت بِد باکو، مذهبی که این همه مش��کالت 
را برای آن رژیم ایجاد کرده، تش��یع است! یعنی 
مذهبی که استثنائاً عالوه بر تبلیغ توحید، اخالق 
و عدالت اجتماعی، دارای متولیانی اس��ت که به 
یاری فتوا، قادر به تأثیرگذاری ش��دید در مسائل 
اجتماعی و سیاس��ی خود هستند. بازهم از بخت 
بِد باکو، همین مذهب و همان صاحبان فتوا، هر 
دو در ایران استقرار دارند و از قضای روزگار هر دو 
در اوج شکوفایی و قدرت هستند. وضعیت، زمانی 
حادتر می شود که بدانیم در روزگار کنونی، اسالم 
ش��یعی نه تنها در ایران بلکه در سراس��ر آسیای 
جنوب غربی نیز به ش��دت سیاس��ی شده است و 
»مادر- شهر « و خاستگاه این اسالم سیاسی، در 
ایران ق��رار دارد. برخورداری ایران از این س��الح 
معنوی، همواره باک��و را از نف��وذ و اقتدار جامعه 
ایران و به تبع آن دولت ایران، بیمناک و مضطرب 
نگاه خواهد داشت. نمودی از این اقتدار معنوی، 
چندی قبل از س��وی علمای ایرانی، در اعتراض 
به رژه همجنس بازان به رخ باکو کش��یده ش��د. 
خش��م علمای ایران، تظاهرات شیعیان در تبریز 
و شعارهای تند بر ضد باکو و تحقیر سیاست های 
آن نظ��ام در بخ��ش ترک زبان ای��ران، جایی که 
دولتم��ردان آن س��وی ارس امید ها ب��ه خطای 
جوانانش دارند، موجب ش��د که باکو سراس��یمه 
و از س��ر انفعال، بخش هایی از برنامه یوروویژن را 
حذف کند! این امر حاکی از کارآیی سالح معنوی 
ایرانیان و آس��یب پذیری باکو در برابر آن اس��ت. 
آنچه باکو را بیشتر رنج می دهد، این است که در 
قفقاز و آسیای جنوب غربی، هر رویدادی می تواند 
به سیاسی تر شدن مذهب- امری که برای آن رژیم 
مانند زهر کشنده اس��ت- بینجامد. مشکل، تنها 
رژه همجنس بازان و دین گریزی در امور اخالقی 
نیس��ت، که اگر بود چاره اش بس��یار آسان یافته  
می شد! در حقیقت، گسترش ارتشا، حیف و میل 
ثروت ملی، تبدیل کشور به جوالنگاه سرویس های 
جاسوسی غرب، پایمال ساختن حقوق ملت ها و 
گروه های زبانی- مذهبی کشور به جز یهودیان، 
منع حجاب بانوان و سرنوشت مسلمانان در جهان، 
همگی پدیده هایی هستند که نه تنها در جمهوری 
آذربایجان بلکه در هر کشور اسالمی دیگر، موجب 

رشد اسالم سیاسی می شوند. 
  ستیزه جویی حاکمان باکو نسبت به تشیع 

به مثابه واکنشی ناگزیر
مطمئن��اً نظ��ام حاکم ب��رای نارضایتی م��ردم از 
سیاست های خود، حد ویژه ای از مخاطره و تهدید 
احساس می کند. به عبارت دیگر تهدیدات داخلی، 
اندازه و برد مش��خصی از دید باک��و دارد اما آنچه 
که می تواند بس��تر داخل��ی را در ایجاد مخاطرات 
بیشتری برای نظام مستعدتر سازد، قدرت معنوی 
تشیع، آن هم از مسیر ایران است. معادله ای که در 

این باره وجود دارد، بسیار ساده است:
ال�ف- 85 درصد م��ردم جمه��وری آذربایجان 

شیعه مذهبند. 
ب- سوءسیاس��ت های داخلی باکو، غربگرایی و 
استعمارپذیری آن نظام، به اضافه دیگر نارسایی ها، 

موجب گرایش مردم به اسالم سیاسی می شود. 
پ- کشور همسایه ایران، مسئول و سکاندار رسمی 

اسال م سیاسی در جهان اسالم است. 
ت- گروه های مذهبی شیعه در آذربایجان، ایران 

را کعبه فرهنگی خود می دانند. 
روشن اس��ت که اگر باکو در سیاس��ت های خود 
بازبین��ی کرده و دس��ت از غربگرایی ب��ردارد و به 
مذهب و س��نت جامعه خود ن��گاه واقع بینانه ای 
داشته باش��د، نتیجه یک چیز بیشتر نخواهد بود: 
قرار گرفتن جمه��وری آذربایجان در زیرمجموعه 
تاریخ و تمدن ایران اسالمی. این وضعیت به منزله 
کابوسی برای رهبران باکو خواهد بود. از این رو، راه 
برون رفت از این تنگنا را در انکار واقعیت ها و حقایق 
تاریخی می بینند. در اینجاست که الئیسیته آذری، 
دیگر قادر نیس��ت تنها جدایی مسالمت  آمیز دین 
از سیاست را دنبال کند و از س��ر ناچاری، نسبت 
به مذهب موضع تهاجمی و س��تیزه جویانه ای در 

پیش می گیرد. 

 روش�ن اس�ت ک�ه اگ�ر باک�و در 
سیاس�ت های خود بازبینی کرده 
و دس�ت از غربگرایی ب�ردارد و به 
مذهب و سنت جامعه خود، نگاهی 
واقع بینانه داش�ته باش�د، نتیجه 
یک چیز بیش�تر نخواهد بود: قرار 
گرفت�ن جمه�وری آذربایجان در 
زیرمجموعه تاری�خ و تمدن ایران 
اس�المی! ای�ن وضعیت ب�ه منزله 
کابوسی، برای رهبران آذربایجان 
اس�ت! هم از این رو، راه برون رفت 
از این تنگن�ا را در انکار واقعیت ها 
و حقای�ق تاریخ�ی می بینن�د!
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به بهانه انتشار یادمان حجت االسالم 
والمسلمین محمد محققی الهیجی

در شناخت 
»سفیر شیعه در غرب«

   محمدرضا کائینی
د  ه ی��ا ند ز

م  س��ال ال حجت ا
لمس��لمین  ا و
حاج ش��یخ محمد 
الهیجی،  محققی 
ب��رای ایرانی��ان و 
ش��یعیان کش��ور 
نی��ز  و  آلم��ان 
پژوهندگان زندگی 
مرجع فقید آیت اهلل 
العظمی حاج آقاحس��ین طباطبای��ی بروجردی، 
نام و چهره ای آشناس��ت. این روحانی زمان آگاه و 
مدبر، فرس��تاده آن مرجع بزرگ به کشور آلمان، 
برای اداره امور شیعیان آن کشور و نیز پایه گذاری 
مسجد و مرکز اس��المی بزرگ این شهر، بود و در 
دوران هشت ساله اقامت در آن منطقه، توفیقاتی 
فراوان ب��ه ک��ف آورد. او تا چندی پ��س از رحلت 
آیت اهلل بروج��ردی نیز در هامب��ورگ ماند و بنای 
مسجد این ش��هر را، تکمیل کرد. پس از بازگشت 
زنده ی��اد محققی به ق��م و به صالحدی��د آیت اهلل 
العظمی سیدمحمدهادی میالنی، شهید آیت اهلل 
دکتر سیدمحمد بهشتی، به عنوان جایگزین وی، 
رهسپار آن منطقه شد. »س��فیر شیعه در غرب«، 
یادمانی برای مرحوم محققی است، که اخیراً و به 
همت مرکز اسناد انقالب اسالمی، راهی بازار نشر 
شده است. ناش��ر در دیباچه خویش بر این کتاب، 

چنین آورده است:
»بسط و گسترش اس��الم در اقصی نقاط عالم، در 
طی قرون متمادی و به تبع آن وجود ش��یعیان و 
پیروان اهل بیت)ع( در کشورهای مختلف جهان، 
از روزگار دور، توج��ه نهاد مرجعی��ت و روحانیت 
را برای حمای��ت و هدایت آنان جلب ک��رده بود، 
لذا اعزام مبلغانی برای آش��نایی بهتر ش��یعیان با 
معارف اهل بی��ت)ع(، اقدامی در این راس��تا بود. 
این موضوع به ویژه در عصر مدرن و جابه جا شدن 
و مهاج��رت برخی ایرانی��ان به غرب، ب��رای کار و 

تحصیل و احیاناً زندگی، مرجعیت ش��یعی ایران 
را بر آن داش��ت، ت��ا مبلغانی را برای رس��یدگی و 
تمش��یت امور مذهبی معتقدان و اداره مس��اجد 
و اماکن مذهبی ش��یعیان، اعزام کنند. در س��ال 
1332، گروهی از ایرانیان مقیم هامبورگ در یک 
گردهمایی، پیشنهاد تأسیس  مس��جدی را برای 
عبادت و برگزاری جلس��ات دینی مس��لمانان، با 
مرحوم آیت اهلل بروجردی مرجع تقلید ش��یعیان، 
مطرح کردند. ایش��ان در نامه ای ضمن موافقت با 
اجرای این طرح، مبلغی را ب��رای انجام دادن این 
کار، کمک کردند. همزمان با ای��ن اقدام، گروهی 
از بازرگان��ان تهران نی��ز، مس��ئولیت جمع آوری 
کمک های مالی برای احداث مسجد هامبورگ را، 
برعهده گرفتند. بدین سان حجت االسالم محمد 
محققی، به عن��وان نماینده آی��ت اهلل بروجردی و 
نخستین امام مسجد هامبورگ، انتخاب شد. پس 
از ورود ایشان به هامبورگ، زمین مسجد که وجه 
آن از سوی یکی از تجار خّیر ایرانی اهدا شده بود، 
خریداری شد. یک شرکت آلمانی به اتفاق مهندس 
حس��ین لرزاده معمار هنرمند ایران��ی، مأموریت 
یافت تا طرح احداث مرکز اس��المی هامبورگ را، 
در کنار دریاچه زیبای آلس��تر در هامبورگ، اجرا 
کند. مجموعه پیش رو، شرح مختصر و مستندی 
از تالش ها و تکاپوهای حجت االس��الم محققی را، 
به دست می دهد و در ضمن آن، به موقعیت کشور 
آلمان و وضعیت ش��یعیان در آنج��ا، روابط آنها با 
سایر مسلمانان آن دیار و نحوه تعامالتشان با دولت 
آلمان، می پردازد. بنایی که حجت االسالم محققی 
پایه گذاری کرد، چندی بعد به دست آیت اهلل شهید 
دکتر بهشتی، به پایگاهی برای وحدت مسلمین، 
محل عبادت و آموزش آنان و فعالیت های انقالبی 
علیه رژیم پهلوی تبدیل ش��د و در انتش��ار افکار 
انقالبی در می��ان ایرانیان، مؤثر بود. مرکز اس��ناد 
انقالب اس��المی در راس��تای معرفی فعالیت ها و 
بزرگداشت خدمات حجت االسالم محققی، اقدام 
به انتش��ار این کتاب کرده اس��ت. در پایان ضمن 
تقدی��ر از گردآورندگان اثر، از هم��کاران پرتالش 
مؤسسه فرهنگی هنری، تقدیر و تشکر می کند«. 
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زمانی که در آخرین دهه س�ده بیس�تم، 
اتحاد ش�وروی از هم پاش�ید، جمهوری 
ت�ازه اس�تقالل یافته آذربایج�ان چیزی 
که زیاد داش�ت، روش�نفکرانی بود که از 
س�نت و تاریخ خود، اطالعی نداش�تند! 
پایان حضور 70 ساله کمونیس�م، دوباره 
ای�ن روش�نفکران را ب�ه س�وی قبیل�ه 
اولیه ش�ان یعن�ی غرب متوجه س�اخت!

ان
یج

ربا
 آذ

ین
ش

ر پی
هو

جم
س 

رئی
ف ، 

ی ا
 عل

در
حی

   


