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دکتر علیاکبر ترابی؛ جامعهشناس برجستهی ایران*
حسن ریاضی(ایلدیریم)

اســتاد دکتــر علیاکبــر ترابــی (حالجا ْوغلــو) زادهی تبریــز (،)۱۳۰۵
دانشآموختــهی دانشــگاه ســوربن فرانســه ،دارای درجــهی دکتــرا
در رشــتهی جامعهشناســی و فلســفهی علــوم ،یکــی از چهرههــای
برجســتهی علمیو از اندیشــمندان بنام ایران هســتند که از نخســتین
دورهی فعالیّــت علمـیو فرهنگــی خــود در دانشــگاه تبریــز (دکتــر
ترابــی در ســال  ۱۳۵۹بازنشســته شــدهاند) تــا بــه امــروز ،پیگیــر
و خســتگیناپذیر در راســتای نهادینــه کــردن دانــش اجتماعــی و
گســترش بینــش علمیجامعــه جانفشــانی میکننــد.
ایشــان ،بــه خاطــر کوشــش و مجاهــدت پیگیــر در آگاهیبخشــی
مــردم و دانشپراکنــی و تأثیرگــذاریاش بــر بخــش گســتردهای از
جریانــات روشــنفکری ،دانشــگاهی و نیروهــای مبــارز و ترقیخــواه
جامعــه؛ در بیــن نخبــگان کشــور ،به متفکــری ژرفبیــن ،آزاداندیش،
مســتقل و مردمگــرا شــهره میباشــند .همچنیــن در بیــن اســاتید
علــوم اجتماعــی بــه خاطــر داشــتن جامعیّــت علمــی ،نوجویــی،
نــوآوری و پیشــگامیدر طــرح مســایل و مباحــث علمیمــورد
نیــاز جامعــه ،از جایــگاه ارجمنــدی برخــوردار هســتند .چنانچــه
دکتــر غالمحســن صدیقــی (بنیانگــذار جامعهشناســی در ایــران) در
نامـهی مــو ّرخ ســوم مهــر مــاه  ۱۳۴۱مینویســند« :دانشــمند عزیــز و
محتــرم :پــس از عــرض ســام و ارادت ،نامـ های که همــکار ارجمند
آقــای دکتــر شــاپور راســخ پــس از مطالعـهی کتــاب ســودمند«مبانی
جامعهشناســی» تألیــف جنابعالــی بــه حقیــر نوشــتهاند ،تقدیــم
مـیدارد و مزیــد توفیــق آن دانشــمند گرامـیرا در خدمــت بــه علــم
خواهــان اســت .ارادتمنــد غالمحســین صدیقــی»
و همچنیــن اســتاد دکتــر امیــر حســین آریانپــور ،هنــگام نــام بــردن
از اســاتید برجســتهی جامعهشناســی ایــران ،از اســتاد ترابــی بــه
عنــوان اســتاد برجســتهی جامعهشناســی ایــران یــاد میکننــد .اغلــب
ش گســترده و عمــق علمیاو
صاحبــان اندیشــه نیــز بــا اذعــان به دانـ 
اســتاد را بــه خاطــر آثــار گرانقــدرش کــه موجــب پویایــی و اعتالی
دانــش اجتماعــی قشــر آگاه جامعــه و همچنیــن شــکلگیری بینــش
جامعهشناســان ه و نگــرش علمیمــردم در دورههــای حســاس
تاریــخ ســرزمینمان شــدهاند ،از ذخایــر گرانقــدر علمیجامعــه
میشــمارند .چنانچــه ســردبیر مجلــه آدینــه مینویســد« :دکتــر
علیاکبــر ترابــی از معــدود جامعهشناســان برجســتهی کشــور
و یکــی از اســتادان بنــام جامعهشناســی ایــران اســت .بســیاری از
جامعهشناســان و اســتادان رشــتههای گوناگــون علــوم انســانی در
ســالهای پربــار تدریــس دکتــر ترابــی از دانــش و درس و محضــر
او بهــره گرفتهانــد و دکتــر تراب ـی ،بــا بیــش از ۱۰کتــاب معتبــر در
متفکرانــی اســت کــه در غنــا بخشــیدن
مباحــث جامعهشناســی ،از
ّ
بــر ّ
تفکــر علمـیدر زمینـهی علــوم اجتماعــی در ایــن آب و خــاک

نقــش کارســاز و بــارآور داشــته اســت»...
بــرای شــناختن جایــگاه و نقــش ســازندهی اســتاد ترابــی در
پایهگــذاری دانــش اجتماعــی مراکــز دانشــگاهی و تأثیــر ایشــان
در شــکلگیری ،رشــد و گســترش اندیشــهی ترقّیخواهانــه
در جامعــهی ایــران ،گزارشــی هــر چنــد گــذرا و طرحگونــه از
تحــوالت اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی دوران زندگــی او ضروری
بــه نظــر میرســد.
دوران کودکــی و نوجوانــی اســتاد ترابــی (تبریــز )۱۳۰۵مصــادف
اســت بــا اوج قــدرت حکومــت خودکامـهی رضــا شــاهی .برهـهای
کــه جنبشهــای متعاقــب مشــروطیت درهــم شکســته و ســکوت
مرگبــار بــر کشــور حاکــم گشــته اســت .تبریــز (شــهر انقــاب) نیــز
در ســکوتی پرمعنــا ،طلیعـهی آفتــاب مــردماش را بــه انتظار نشســته
اســت.
ی اســتاد ،دوران فروریختــن کاخ پــوک و موریانــه
دوران جوانــ 
خــوردهی اســتبداد شــاهی و فــرار خفتبــار دیکتاتــور از کشــور
اســت .بــا تغییــر شــرایط اجتماعــی و افزایــش شــور و شــوق ،و امید
بــه آینــده جامعــه را فــرا میگیــرد و باعث باز شــدن فضای سیاســی،
فرهنگــی و تحــ ّوالت چشــمگیر تاریخــی در کشــور میشــود .در
آذربایجــان نیــز روی کار آمــدن حکومــت م ّلــی -دموکراتیــک منجر
بــه شــکوفایی فرهنــگ مــردم و اصالحــات ضــروری اقتصــادی،
اجتماعــی در ایــن دیــار میشــود -دانشــگاه تبریــز یــادگاری از
اقدامــات مهــم آن دوران اســت -امــا متأســفانه بــا یــورش ارتــش
شاهنشــاهی و کشــتار پیشگامــان جنبــش مردمــی ،خفقــان پلیســی
بــر آذربایجــان حاکــم شــده و تــا نهضــت سراســری مــردم ایــران
بــرای م ّلــی شــدن نفــت میپایــد .متأســفانه نهضــت مردمیم ّلــی
شــدن نفــت نیز بــا کودتــای (آمریکایــی -انگلیســی -دربــار پهلوی)
 ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲شکســت میخــورد و ف ّعــاالن سیاســی و اجتماعــی
در زندانهــا زیــر شــکنجه و یــا در پــای چوبهــای اعــدام جــان
میبازنــد .ایــن شکســت فاجعهبــار موجــب ازهمگســیختگی
وحــدت فکــری و همبســتگی اجتماعــی مــردم میگــردد .و بــه
جــای آنهــا جــ ّو ســوءظن ،پریشــانفکری و بیعملــی اجتماعــی
بــر محیــط روشــنفکری حاکــم میشــود .و کشــور نیــز زیــر ســایهی
ســرنیزهی ارتــش شاهنشــاهی و ســلطهی دربــار و بــا هدایــت
مستشــاران نظامیآمریــکا ،هــر چــه بیشــتر از لحــاظ سیاســی و
اقتصــادی بــه کشــورهای امپریالیســتی وابســته میشــود.
ده ـهی چهــل فــرا میرســد .در ایــن ده ـه ،رژیــم پوشــالی اربــاب
و رعیتــی بــا تلنگــر طــرح مشــهور کنــدی (رئیــس جمهــور وقــت
آمریــکا) در هــم فــرو میریــزد .در اثــر ایــن تغییــرات اجتماعــی
و تحــرک طبقاتــی ،آرایــش نیروهــای اجتماعــی جامعــه دگرگــون
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شــده و الیهبندیهــای جدیــدی در ســاختار اجتماعــی کشــور شــکل
میگیــرد .مالکیــن دیــروزی در هئیــت بورژواهــا و کشــاورزان
فقیــر ده در هئیــت کارگــران فصلــی ظاهــر میشــوند .بــه دنبــال
ایــن دگرگونــی ســاختاری رژیــم پهلــوی بــه رفــرم و مدرنیزاســیون
گســترده در هم ـهی ســطوح جامعــه اجتماعــی دســت میزنــد .در
اثــر مدرنیزاســیون کشــور ،کارگــزاران امپریالســیم در ردههــای باالی
مدیریــت دولتــی قــرار میگیرنــد و بــا حمایــت مالــی آمریــکا
و صنــدوق بیــن الملــی پــول ،اقتصــاد کشــور در بخشــهائی رشــد
نســبی میکنــد و زمینــه را بــرای تســلط روابــط ســرمایه داری بــر
کلیــه ســطوح جامعــه فراهــم میکنــد و در ســایهی ایــن تحــوالت،
ســرمایه داری دولتــی و داللــی رشــد مییابــد  .البتــه افزایــش قیمــت
نفــت نیــز ایــن رشــد را تســریع میکنــد .و بــه دنبــال آن شــعبههای
شــرکتهای چندم ّلیتــی همچــون اختاپــوس بــر بخشهــای
زیــادی از اقتصــاد کشــور تس ـ ّلط مییابــد و بانکهــا بــا ســرمایهء
مالــی امپریالیس ـتها دایــرهی نفــوذ و ســلطهی خــود را گســترش
میدهنــد .بــه دنبــال مدرنیــزه شــدن اقتصــاد کشــور ،توســعهای
هــر چنــد ســطحی در ســطوح مختلــف اجتماعــی و بخشهــای
مختلــف اقتصــادی ،در راســتای منافــع طبقـهی حاکمــه و همســو با
خواســته آمپریالســیم آمریــکا صــورت میگیــرد .در نتیجــه نیــاز بــه
نیرویهــای انســانی ماهــر و تحصیــل کــرده در عرصههــای مختلف
کار اجتماعــی افزایــش مییابــد کــه بخشــی را بــا اســتخدام نیروهای
خارجــی تأمیــن میکننــد و بــه منظــور تربیــت و آمــوزش بخــش
دیگــر نیروهــای مــورد نیــاز آمــوزش همگانــی را توســعه میدهنــد.
بدیــن منظــور در ســطح کشــور عــاوه بــر مــدارس ابتدایــی و
متوســطهی موجــود ،هنرســتانها ،مــدارس عالــی زیــادی احــداث
شــده و همچنیــن دانشــگاههای جدیــد ســاخته میشــود .رشــتههای

جدیــدی در شــاخههای مختلــف علــوم ،خصوصــا” در حوزههــای
علــوم اجتماعــی در دانشــگاهها دایــر میگــردد .سیســتم آموزشــی
دانشــگاهها را نیــز از روی نظامهــای آموزشــی غــرب الگوبــرداری
کــرده و آنهــا را بــه توســط عمــال تربیتیافتــه و دسـتآموز خــود
در دانشــگاهها بــه کار میبندنــد .خصوصــا” در زمینــهی علــوم
اجتماعــی مشــتی تئوریهــای آبکــی بنگاههــای نظریهســازی
آمریــکا تحــت عنوانهــای دهانپرکــن نظریههــا و تئوریهــای
اجتماعــی -سیاســی اشــاعه داده میشــود .هــر چــه پایههــای رژیــم
تحکیــم و تثبیــت میشــود ،فرهنــگ منحــط ســرمایهداری وابســته از
جملــه بیبندوبــاری ،هرزگــی ،مصرفگرایــی و انــواع نحلههــای
منحــط فلســفی غــرب در جامعــه بیشــتر رواج مییابــد .بــه همــراه
رواج فرهنــگ منحــط غربــی در جامعــه ،خفقــان سیاســی و فرهنگی
در جامعــه ،عرصــه را بــر اندیش ـهورزان ،هنرمنــدان و روشــنفکران
آگاه از هــر قشــر و طبقــهای تنگتــر میکنــد و دانشــگاهها بــه
عنــوان مراکــز مهــم علمـیو محــل تجمــع اکثــر نخبــگان فکــری و
نیروهــای جــوان و پرشــور کشــور ،بیشــتر از همــه جا تحــت کنترل
نیروهــای امنیّتــی رژیــم شاهنشــاهی قــرار میگیرنــد.
امــا ایــن تحــ ّوالت اجتماعــی و فرهنگــی ،باعــث شــکلگیری و
رشــد جنبــش ضــد اســتبدادی و ضــد ســلطنتی در میــان نیروهــای
آگاه جامعــه میشــود .در نتیجــه ،روزبــهروز مبــارزه بــا مظاهــر
فرهنگــی و اجتماعــی مدرنیزاســیون رژیــم پهلوی تشــدید میشــود.
ایــن تحــوالت نســلی را در بطــن خــود پــرورش میدهــد کــه یــک
دهــه بعــد رژیــم شاهنشــاهی را بــه زبالــهدان تاریــخ میانــدازد.
در دانشــگاهها اســاتید شــریف و آگاه و دانشــجویان پرشــور و
انقالبــی کــه بیشــتر از طبقــات زحمتکــش و قشــر میانــی جامعــه
برخاســتهاند ،جبهــهی نیرومنــدی در مقابــل جریــان فرهنگــی و
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ســلطهی حکومتــی تشــکیل میدهنــد .اســاتید علــوم اجتماعــی بــا
ترویــج دانــش اجتماعــی بــه جنبــش عدالتخواهانــه و ظلمســتیز،
کمــک فکــری بزرگــی کــرده و باعــث غنــای فرهنــگ مبــارزه بــا
عوامــل وابســتگی سیاســی ،اقتصــادی و عقبماندگــی مــادی و
معنــوی جامعــه میشــوند.
دانشــگاه تبریــز کــه یکــی از کانونهــای مهــم تفکــر و اندیش ـهی
انقالبــی کشــور بــوده و ایــن بــار نیــز بــا داشــتن اســتادان ترقیخــواه
و دانشــجویان اندیشـهورز و انقالبــی یکــی از ســنگر مهــم فکــری و
مبــارزه بــر علیــه رژیم عدالتســتیز و وابســته و ضد مردمیســلظنت
پهلوی میشــود.
اســتاد ترابــی بــا اندیشــهی واال ،بینــش علمــیو شــیوهی بدیــع
تدریــس و منــش و شــخصیت اجتماعــی و مردمـیاش یــار و یــاور
دانشــجویان و عدالتخواهــان شــده و بــا دانشــمندان دروغیــن،
ع ّمــال قــدرت و خرافهپراکنــان دسـتآموز ســرمایه و ع ّمــال دربــار
در میافتــد و بــا بررســی واقعگرایانــهی تحــوالت اجتماعــی و
تحلیــل علمیرویدادهــای جامعــه در تحــول اندیشـهی بخــش قابل
توجهــی از نیروهــای جــوان و پیکارگــر کشــور نقــش مهمیایفــا
ّ
میکننــد.
دکتــر ترابــی همــراه اســاتید بزرگــواری همچــون اســتاد دکتــر
آریانپــور ،اســتاد دکتــر علــی شــریعتی و ...علــم جامعهشناســی را
از محــدودهی بنگاههــای تحقیقاتــی و مباحــث خشــک و ب ـیروح
آکادمیــک و از دســت عــدهای اســتاد وازدهی غــرب و مر ّوجــان
تئوریهــای جامعهشــناختی غیرعلمــیو بیپایــه و خدمتگــزاران
قــدرت رهانیــده و آن را بــه جایــگاه واقعــیاش ،یعنــی جامعــه
بازگردانــده و بــا جنبــش اجتماعــی پیونــد میدهنــد و باعــث
تســریع حــرکات اجتماعــی و ســمتگیری جنبــش مردمیبــر علیــه
حکومــت ضــد مردمیپهلــوی میشــوند.
در ایــن برهــه ،اســتاد ترابــی بــا آن بینــش عمیــق ،واقعبیــن و
آیندهنگرانـهاش ،بــا تشــخیص بــه موقــع ضرورتهــای اجتماعــی و

فرهنگــی جامعــه بــه تألیــف آثــاری دســت میزننــد کــه در بخــش
عمــدهی آنهــا بــه تبییــن و تفســیر مباحــث پایـهای و مبانــی نظری و
اساســی حوزههــا و زمینههــای گوناگــون علــوم اجتماعــی پرداختــه
میشــود .انتشــار عمومیآثــار فــوق نقــش چش ـمگیری در ارتقــای
ی داشــتهاند که
فکــری جوانــان جامعــه و پوینــدگان راه دانــش و ترقّـ 
در اینجــا بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره میشــود:
در حــوزهی فلســفهی علــوم -فلســفهی علــوم یکــی از درسهــای
مهــم دانشــگاههای معتبــر جهــان اســت .وزارت علــوم وقــت
کشــور نیــز بــا دایــر کــردن درس فلســفهی علــوم ،برنامـهی تفصیلی
درس فــوق را مطابــق مباحــث و موضوعــات و فصلبندیهــای
ایــن رشــتهی دانشــگاههای معتبــر جهــان و بــا تأکیــد بیشــتر بــر
علــوم اجتماعــی در برنامــهی خــود منظــور کــرده بــود .اســتاد
ترابــی نیــز در کتــاب مشــهور «فلســفهی علــوم»اش« ،در انتخــاب
ســرفصلها و توضیــح و تفســیر موضوعهــا ،برنامـهی تفصیلــی در
فلســفهی علــوم دانشــگاهها را در نظــر گرفتــه و تــا آنجــا کــه از
حــد و روش علمیبــه دور نیفتــد ،مطابقــت بــه برنامههــای مذکــور
را مهــم شــمرده اســت .بــه ویــژه اصــل مطابقــت را در نــگارش
موضوعهــای «علــم و معرفــت علمــی»« ،انســان و فرهنگ انســانی»،
«تاریــخ»« ،روانشناســی»« ،جامعهشناســی»« ،علــم ریاضــی»« ،علــوم
طبیعــت :علــوم فیزیکــی ،شــیمیایی»« ،علــوم طبیعت :علوم زیســتی»
کــه مهمتریــن و اساســیترین قســمت برنامــهی تفصیلــی درس
فلســفهی علــوم دانشــگاه تهــران و دانشــگاه تبریــز را تشــکیل
میدهــد ،منظــور نمــوده اســت» .
فلســفهی علــوم کــه سیســتمیاز بینــش علمیاســت ،بــه معنــای
شــناخت قوانیــن پدیدههــای طبیعــی ،اجتماعــی و تفکــر اســت .بــه
عبارتــی دیگــر بــه کاربســتن منطــق نوین اســت در شــناخت هســتی
بیکــران ،شناســایی و تعییــن حــدود اســتقالل حوزههــای علــوم
طبیعــی ،اجتماعــی و تفکــر و نیــز شــناخت ویژگیهــا و قوانیــن
پدیدههــای مربــوط بــه علــوم مختلــف و تبییــن متدولــوژی ویــژهی
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آنهــا .بدیــن جهــت م ًولــف دانشــمند در بخشهــای ا ّول کتــاب بــه
اصــول و مبانــی ،روششناســی نویــن و طبقهبنــدی علوم میپــردازد.
حــدود و ثغــور اســتقالل هــر یــک از دانشهــا را مشــخّ ص و
روششناســی علمیهــر کــدام از حوزههــای علــم را تبییــن کــرده
و روش و اســلوبهای تفکــر انســانی را معیّــن میکننــد .در بخــش
د ّوم کتــاب نیــز بــه علــم و معرفــت علمــی ،شناســنایی علمــی ،جبــر
علمــی ،قانــون علیّــت و ...پرداختــه میشــود .بــه واقــع ،اســتاد در
ایــن مباحــث ،اصــول و مبانــی فلســفهی علــوم را بــه زبانــی ســاده
و همهفهــم تفســیر و تبییــن نمودهانــد .ایــن کتــاب نخســتین کتابــی
اســت کــه در ایــن موضــوع ،بــه وســیله یــک اســتاد ایرانــی نوشــته
شــده اســت و سالهاســت کــه در دانشــگاهها تدریــس میشــود،
تاکنــون نیــز آن طــوری کــه مــن ا ّطــاع دارم ،کتابــی در ســطح این اثر
توســط هیــچ اســتاد داخلــی نوشــته نشــده اســت.
و بــه جامعیّــت آن ّ
در قلمــرو مردمشناســی :مردمشناســی یکــی از دروســی اســت کــه
اســتاد ســالها آن را تدریــس کــرده اســت .درسنام ـهی ارزشــمند
تفحــص ایشــان در
«مردمشناســی» محصــول ســالها تحقیــق و ّ
ایــن زمینــه اســت کــه در دو بخــش تدویــن شــده اســت .در بخــش
نخســت ،مردمشناســی و در بخــش دوم ،قومشناســی مــورد بحــث
قــرار میگیــرد .در بخــش اول کتــاب ،علــوم اجتماعــی ،تکامــل
طبیعــی انســان ،دانــش مردمشناســی و جایــگاه آن در بیــن ســایر
مفصــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
علــوم اجتماعــی بــه طــور ّ
ســیر تکوینــی آن بــا دیــد موشــکافانه تحلیــل و تقســیمات دانــش
مردمشناســی و ارتبــاط آن بــا دانشهــای نویــن معیّــن میشــود.
مردمشناســی و متدولــوژی آن و همچنیــن فرهنــگ و ویژگیهای آن
از مباحــث پایـهای کتــاب اســت کــه بــه طــور عمیــق مــورد مطالعــه
قــرار گرفتــهاســت .در دیگــر فصلهــا ،انســانهای ابتدایــی ،اقــوام
ابتدایــی معاصــر بــه طــور مشــروح ،مســتدل و علمیمــورد مطالعــه
قــرار میگیرنــد .در بخــش قومشناســی نیــز ،تاریخچــهی ایــن
علــم ،نیازمندیهــای انســان ،انــواع و ویژگــی نهادهــای اجتماعــی،
مفصــل
فرهنــگ ،خانــواده ،حکومــت در جوامــع ابتدایــی بــه طــور ّ
شــرح داده میشــود.
اســتاد ترابــی ،علــم مردمشناســی را این گونــه تعبیــر و ارزشگذاری
مینماینــد« :از دیــدگاه علمیامــروز مردمشناســی و جامعهشناســی
بــه ترتیــب مقدمــه و متــن یــک موضــوع و یــا دو مرحلــه متوالــی از
تحقیقــی واحــد در زمینـهی حیــات طبیعــی و اجتماعی انســانها در
گذشــته و حالنــد .در واقــع مردمشناســی روشــنگر منشــأ انســان و
ســپس جوامــع انســانی بــه ویــژه در مراحــل نخســتین آن اســت» .
ایــن کتــاب ،اولیــن کتــاب در موضــوع مردمشناســی اســت کــه
توســط یــک اســتاد دانشــگاه تبریــز -دکتــر ترابــی-
در تمــام ایــران ّ
نوشــته شــده اســت .ایــن درسنامــه سالهاســت در دانشــگاهها
تدریــس میشــود .هــم قبــل از انقــاب از ســوی دانشــگاه تهــران
و مؤسس ـهی مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی کتــاب ســودمندی
ارزیابــی شــده و بــه دانشــگاهها جهــت تدریــس ابــاغ گردیــده
بــود؛ هــم بعــد از انقــاب نیــز در شــورای عالــی برنامهریــزی
وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی جمهــوری اســامیایران بــه
عنــوان کتــاب درســی دانشــگاهی در رشــتهی مردمشناســی تعییــن و
جهــت تدریــس بــه دانشــگاهها ابــاغ گردیــدهاســت .

در بــاب تاریــخ ادیــان :تاریــخ ادیــان و مذاهــب یکــی از عرصههایی
تفحــص در آن زمینــه،
اســت کــه اســتاد ترابــی بــا ژرفکاوی و ّ
اثــر کمنظیــری تألیــف کردهانــد« .بــه جــرأت میتــوان گفــت
کــه کتــاب «نظــری بــه تاریــخ ادیــان» دکتــر ترابــی ،بعــد از کتــاب
«ملــل و نحــل» شهرســتانی کــه آخریــن کتــاب مهــم در ایــن زمینــه
بــه ســبک قدیــم هســت ،بــرای نخســتین بــار بــا ســبک و روشــی
جدیــد و از دیــدگاه علمیتألیــف گردیــده اســت».
مؤلــف دانشــمند دربــارهی روش تدویــن و تنظیــم کتاب مینویســند:
«بــرای اینکــه از دشــواری مطالــب و مســایل مذهبــی و فلســفی ادیان
مــورد بحــث کاســته شــود ،هــر بخــش بــه ده فصــل و هــر فصــل
بــه قســمتهایی بخــش گردیــده اســت .بــه عــاوه ،بــرای اینکــه
مقایســه در میــان ادیــان مختلفــی کــه در ایــن کتــاب موضــوع بحــث
قــرار گرفتهانــد ،بــرای خواننــدگان آســان باشــد ،ایــن تقســیمبندی بــا
عناویــن مخصــوص تــا آنجــا که امــکان داشــته ،ادامــه یافته اســت. »...
ایــن کتــاب در دو بخــش تنظیــم یافتــه :در بخــش نخســت بــه
معتقــدات ابتدایــی در اجتماعــات اولیّــه و در بخــش د ّوم بــه ادیــان
بــزرگ در جوامــع مترقّــی پرداختــه شــده اســت.
در زمینــهی جامعهشناســی :یکــی از عرصههــای مهــم دانــش علــوم
اجتماعــی ،جامعهشناســی اســت .اســتاد ترابــی کــه خــود یکــی از
جامعهشناســان پــرآوازهی کشــورمان اســت ،در ایــن زمینــه و در
شــاخهها و شــعبههای مختلــف آن آثــار باارزشــی همچــون:
«مبانــی جامعهشناســی»« ،شــناخت علمیجامعــه»« ،جامعهشناســی
روســتایی»« ،جامعهشناســی تبلیغــات» ،و در مقــوالت ،مفاهیــم
و مباحــث مهــم ایــن علــم بــه ویــژه جامعهشناســی نهادهــا و
ســازمانهایی چــون :خانــواده ،اقتصــاد ،سیاســت و همچنیــن در
موضوعــات مهــم جامعهشناســی ،از جملــه :تغییــرات اجتماعــی،
حــرکات اجتماعــی ،توســعهی پایدار و مــوزون ،دینامیســم اجتماعی
و ...کتابهــا و مقــاالت زیــادی نوشــته اســت .کتاب «جامعهشناســی
و دینامیســم اجتمــاع» اســتاد یکــی از نوشــتههای مشــهور و
پرخواننــدهی ایشــان در دهـهی پنجــاه شمســی اســت .ایــن کتــاب
در واقــع حــاوی چکیــدهی نظــرات اســتاد ترابــی در مــورد مطالعهی
علمیپدیدههــای اجتماعــی اســت .در ایــن اثــر جامعهشناســی بــه
عنــوان تئــوری علمیجامعــه کــه وظیفـهاش کشــف و بیــان قوانیــن
پدیدههــای اجتماعــی اســت ،ارزیابــی و ســپس بــه زبــان ســاده و
موجــز بــه قوانیــن اجتماعــی و طبیعــی پرداختــه و تفاوتهــای هــر
کــدام از آنهــا شــرح داده شــده اســت.
در مبحــث زمینـهی جامعهشناســی ،بــه اجتمــاع ،قوانیــن اجتماعــی
و حــرکات اجتماعــی پرداختــه میشــود .در بــاب شــناخت اجتمــاع،
سیســتم شناســائیهای طبیعــت ،جامعــه و تفکــر بطــور عام بررســی
و زیــر ســاخت جامعــه ،شــعور اجتماعــی و رابطـهی متقابــل آن دو
بــا بیــان علمیتبییــن میشــود .مقولههــای از قبیــل رابطــه فــرد
و اجتمــاع و تأثیــر ســاختار اقتصــادی جامعــه بــر حیــات معنــوی
انســانها و نقــش فــرد در اجتمــاع و بالعکــس بطور فشــرده امــا دقیق
تحلیــل شــده و رابطــه متقابل شــخصیّت و اجتمــاع به طور مســتدل
بــاز نمــوده میشــود .در ایــن بحــث همچنیــن سرچشــمهی عظمت
و قــدرت قهرمانــان نشــان داده میشــود .م ًولــف بــا پرداختــن بــه
مقولــهی بســیار م ّهــم علــم جامعهشناســی یعنــی نقــش انســانها
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بطــور عــام و افــراد فعــال و اندیشــمند بطــور خــاص در تســریع
تحــوالت اجتماعــی از مباحــث قابــل تأمــل ایــن اثــر اســت.
در مــورد نظریــه جامعهشناســی :یکــی از مباحــث مــورد پژوهــش
اســتاد ،موضــوع خاســتگاه نظــری و عملــی جامعهشناســی ایــران
و مکاتــب موجــود جامعهشناســی جهــان معاصــر اســت .در ایــن
زمینــه دو کتــاب ارجمنــد« :مکاتــب جامعهشناســی معاصــر» و
«جامعهشناســی در ایــران امــروز» را میشــود نــام بــرد .در ایــن
کتابهــا ،اســتاد بــا دانــش عمیــق و گســتردهاش بــا تحلیــل انتقــادی
مکاتــب جامعهشناســی معاصــر غربــی همچــون« :رفتارگرایــی»،
«کارکردگرایــی»« ،قدرگرایــی» ،بــا اســتدالل علمــیو تحلیــل
موشــکافانهی ایــن نظریــات ،منشــأ و عمــل کــرد و محدودیــت هــر
یــک از ایــن نظریههــا را نشــان داده و بــرای محققــان جامعهشناســی
نیــز پیِشــنهاد میکننــد کــه بــا زدودن جنبههــای غیــر علمــی،
تاریکاندیشــان ه و ســطحینگرانهی ایــن نظریــات و ارتقــا آنهــا تــا
ســطح تئــوری علمــی ،بــه عنــوان پشــتوانهای محکــم در خدمــت
جامهشناســی عملــی قــراردهنــد .در مــورد جامعهشناســی عملــی
ایــران نیــز -کــه از پشــتوانهی نظــری محکــم بیبهــره بــوده-
ی ایــن
صــاح میداننــد کــه جنبههــای مثبــت و واقعگرانــ ه 
شــیوهها پذیرفتــه شــده و بــا تلفیــق و آمیــزش جنبههــای نظــری
و عملــی دانــش جامعهشناســی ایــران را کارآمــد ســاخته و آن را
در حوزههــای پژوهــش و مطالعــات اجتماعــی بــکار ببندنــد .اســتاد
تنهــا ایــن نــوع جامعهشناســی را بعنــوان شــیوه مطلــوب و کارســاز
بــرای جامعهشناســی ایــران ،قــرار دهنــد.
در عرص ـهی جامعهشناســی ادبیــات :جامعهشناســی ادبیــات یکــی
از شــاخههای نوپــای جامعهشناســی اســت .ایــن رشــته نــه تنهــا
در کشــور مــا ،کــه در جهــان هــم از رشــتههای علمیپیچیــده
و بغرنــج هســت .چــرا کــه ،عــاوه بــر دانــش جامعهشناســی از
محقــق ایــن عرصــه ،در زمینههــای علــوم دیگــر از جملــه :تاریــخ،
فلســفه ،نظری ـهی ادبیــات ،زیباییشناســی ،زبانشناســی صالحیــت
علمیزیــادی طلــب میکنــد .بــه ایــن دلیــل تــا حــاال حتــی در
جهــان عــدهی معــدودی از دانشــمندان از جملــه لــوکاچ ،گلدمــن،
کوهلــر و ...در ایــن عرصــه آثــار ارزشــمندی بــر جــا مانــده .در ایران
نیــز عــدهای انگشتشــماری مثــل زندهیــاد محمــد جعفــر پوینــده
در ایــن زمینــه کار کــرده اســت .فعالیــت ایــن محقــق گرانقــدر
هــم ،بیشــتر در زمینـهی ترجمـهی منابــع خارجــی دســت ا ّول بــوده
تــا نــگارش اثــر تحقیقــی در موضــوع مشــخص جامعهشناســی
ادبیــات کشــورمان .اســتاد دکتــر ترابــی بــاز هــم بــا نوشــتن ســه
کتــاب مج ـ ّزا بــا موضوعهــای متفــاوت و مطــرح کــردن مقــوالت
و مفاهیــم تــازه در جامعهشناســی ادبیــات ،بنــای ایــن دانــش نوپــا
را نیــز در کشــورمان پایهریــزی کــرده و خصوصــا”در ایــن مــورد
متدولــوژی تحقیــق و رویکــرد اســتاد بــه حــوزهی جامعهشناســی
ادبیــات قابــل تأمــل و آموزنــده بــوده و چشــماندازی روشــن در
برابــر محققــان آینــده گشــوده اســت.
دکتــر ترابــی در کتــاب جامعهشناســی و ادبیات (شــعر نو ،هنــری در
پیونــد بــا تکامــل اجتماع) بــا مطرح کــردن نظریههــای تــازه و روش
تحقیقــی نویــن و علمــی ،پیدایــش و تکامــل شــعر نــو و جنبههــای
مختلــف ایــن شــیوهی جدیــد شــعری را از حیــث محتــوا ،فــرم و

شــیوههای بیــان ،موســیقی و صــور خیــال از دیــد جامعهشناســی
پویــا تجزیــه و تحلیــل کــرده و پیونــد گسســتناپذیر دینامیســم
اجتماعــی را بــا دینامیســم ادبــی و چگونگــی تج ّلــی و بازتــاب
مجموع ـهی روابــط اجتماعــی را در آثــار ادبــی و بالعکــس ،تأثیــر
متقابــل آثــار ادبــی را در ســاختار نهادهــای اجتماعــی و اندیش ـهی
انســانها تفســیر و تأویــل نمودهانــد .در کتــاب «جامعهشناســی
ادبیــات فارســی» کــه برگزیــدهای از مباحــث اجتماعــی در ادبیــات
فارســی از فردوســی تــا پرویــن اعتصامــیرا در بــر میگیــرد،
بیشــتر بــه درونمایههــا و مضامیــن و محتــوای آن آثــار پرداختــه و
دیدگاههــای اجتماعــی ،اخالقــی ،تفکــر و بینــش مؤلفــان را در رابطه
بــا مباحــث جامعــه تحلیــل مینمایــد .بــه واقــع در ایــن اثــر بیشــتر
بــه موضــوع «اجتماعیّــات» در آثــار گوینــدگان و نویســندگان مذکور
پرداختــه شــده اســت.
در کتــاب «جامعهشناســی هنــر و ادبیــات و (مثلــث هنــر)» بعــد
از بحــث اجمالــی و مفیــد دربــارهی شــیوهها ،اصــول ،مبانــی و
نظریههــای جامعهشناســی هنــر و ادبیــات ،بــا انتخــاب ســه شــاعر
نامــدار ایــران :فردوســی ،نیمــا و شــهریار و تطبیــق نظریــات فوق بر
آثــار آنهــا و بررســی ویژگیهــای هنــری و مشــخص کــردن زمینــه
خالقیّــت ،موضوعــات و مضامیــن هــر یــک از آثــار این گوینــدگان،
آنهــا را تحلیــل و تفســیر مینماینــد .چکیــدهی نظــرات دکتــر
ترابــی دربــارهی جامعهشناســی ادبیــات را میشــود بــه صــورت
عبارتهــای زیــر خالصــه نمــود:
«جامعهشناســی ادبیــات ،بــه عنــوان دانشــی اجتماعــی ،بــه بررســی
ادبیــات ،ایــن بخــش از شــعور اجتمــاع میپــردازد و بــا روشــی
علمیجوهــر اجتماعــی آثــار ادبــی و مقتضیــات محیــط اجتماعــی،
دربرگیرنــده و پرورنــدهی شــاعر و نویســنده ،جهانبینــی و موضــع
فکــری و فرهنگــی آنــان ،مباحــث و موضوعــات و ســفارشهای
اجتماعــی مــورد توجــه در آثــار ادبــی را مــورد مطالعــه قــرار
میدهــد» .
زبــان و ادبیــات آذربایجــان :زبــان مــادری برای اســتاد ترابــی مقولهی
دیگــری اســت .او در راه ترویــج و گســترش زبــان مــادریاش
ت زیــادی را متحمــل شــده اســت .یکــی از جرمهایــش در
مش ـ ّقا 
هــر دســتگیری و محاکم ـهی زمــان رژیــم شاهنشــاهی عــاوه بــر
دانشپراکنــی ،آگاه کــردن جوانــان و فعالیتهــای اجتماعــی ترویــج
زبــان آذربایجانــی بــوده اســت .هــر زنــدان او تاوانــی بــود کــه بــه
خاطــر دانشدوســتی ،آگاهیبخشــی و عشــق بــه زبــان مــادری
بازپــس مـیداد .اســتاد چــه در فعالیتهــای دانشــگاهی و مطبوعاتی
و چــه در کارزار مبــارزات اجتماعــی و یــا برگــزاری جلســات بحث
و ســخنرانی ،هیــچ وقــت دی ـناش را نســبت بــه شــهر زادگاهــش
تبریــز و مــردم دالور آذربایجــان فرامــوش نکــرده اســت .در ایــن
راســتا هــر عملــی یــا نوشــتهای کــه موجبــات گســترش و غنــای
فرهنــگ مــردم آذربایجــان را فراهــم ســاخته ،عاشــقانه اســتقبال
نمــوده و محققــان جوانــی را کــه در راه اعتــا و گســترش زبــان و
فرهنــگ پربــار آذربایجانــی و پیونــد آن بــه ادبیــات پیشــرو جهــان
تــاش میکردنــد ،تشــویق کــرده و بــرای کتابهایشــان مقدمــه
مینوشــتند ،یــا بــرای چــاپ آثــار اســاتید عرصههــای فرهنگــی،
اجتماعــی و ادبــی جانفشــانیها میکردنــد .نمونــهاش :آثــار
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ا ّولی ـهی دکتــر رحیــم رئیسنیــا :کتابهــای «زمین ـهی اقتصــادی و
اجتماعــی مشــروطیت» و «دو مبــارز مشــروطه» بــا مقدمـهی اســتاد
ترابــی چــاپ شــده و یــا کتــاب «زبــان آذری ادبــی معاصــر» اســتاد
دکتــر محمدتقــی زهتابــی کــه بــا مقدمــه و ویرایــش دکتــر ترابــی
منتشــر شــده اســت...
اگــر مقدمههــا ،نقدهــا ،مصاحبههــا و معرفیهــای ایشــان کــه در
زمینههــای گوناگــون ادبیــات و فرهنــگ آذربایجــان در مطبوعــات
مح ّلــی و یــا سراســری منتشــر شــده گــردآوری شــود ،کتــاب قطــور
توجهــی خواهــد شــد.
و در خــور ّ
دیگــر اثــر ارزنــدهی اســتاد مجموعــه شــعر «ائینالــی ،ائــل دایاغــی،
تبریــز گ ٍونــش یٌــوردو» اســت .ایــن منظومههــا و اشــعار صمیمـیو
پربــار در وصــف تبریــز (شــهر آفتــاب) و آذربایجــان :ســرزمین
صلــح و دوســتی ،مبــارزه و پایمــردی ســروده شــده اســت .ایــن اثر،
عمــق میهندوســتی و عشــق بیآالیــش دکتــر ترابــی را بــه ایــن
دیــار و مردمانــش بــه نمایــش میگــذارد .میشــود گفــت کــه ایــن
کتــاب تاریــخ منظــوم شــهر تبریــز اســت.
در ایــن پیرانهســری بــاز ترابــی ،خســتگیناپذیر و کوشاســت .قلــم
ســاح اوســت کــه شــب و روز از دســتش نمیافتــد.
یکــی از مشــتاقانش مینویســد« :روزی به عنــوان درد دل بــه نگارنده
چنیــن فرمودنــد :بــه علــت نوشــتن زیــاد ،انگشــتانم دیگــر قــادر بــه
گرفتــن مــداد و خــودکار نیســتند ،بــه دکتــر مراجعــه کــردهام .ضمن
نوشــتن نســخه ،ســفارش کردنــد کــه مدّتــی از نوشــتن خــودداری
کنــم .بــه شــوخی جــواب دادم :مقــدار دارو را زیــاد کنیــد ،ایــن کار
(ننوشــتن) را از مــن نخواهیــد!!»
ایــن در واقــع جــز تج ّلــی عشــق بــه اندیش ـهی انسانســاز ،عمــل
آگاهیبخشــی و زندگــی ّ
خلقانــه چیــز دیگــری نیســت .به راســتی
متجســم اســت .ایــن گفتههــا مــرا بــه یــاد
کــه ترابــی خــود عشــق
ّ
اســتاد بهــزادی ،یکــی دیگــر از فرزنــدان پــاکدل ،ســختکوش،
مردمدوســت و عاشــق زبــان و ادبیــات آذربایجــان انداخــت .مــردی
کــه فــروغ چشــمان آبـیاش را بــه تکتــک واژگان زبــان مــادریاش
بخشــیده تــا در پرتــوی آن ،فرزنــدان ســرزمین آفتــاب بــه گنجینـهی
عظیــم فرهنگنامههــای آذربایجانــی ،خصوصــا” بــه «آذربایجــان
دیلینیــن یضاحلــی ل ٍوغتــی( :فرهنــگ تفصیلــی زبــان آذربایجانــی)
کار عظیــم آکادمیعلــوم آذربایجــان شــوروی ،دسترســی یابنــد و
ایــن میــراث بیبدیــل را قــدر بداننــد و همچنــان تابنــاک و پربــار
بــه نسـلهای بعــدی بســپارند .و اســتاد ترابــی بــا آن دیــد ژرفکاو،
پویانگــر و پویاییبی ـناش ایــن اثــر عظیــم و مانــدگار را حادث ـهای
مهــم در ادبیــات و فرهنــگ نیــم قــرن آذربایجــان ارزیابــی کــرده و
مقالـهی مفصلــی دربــارهاش نوشــتهاســت.
دربــارهی اســتاد ترابــی خیلــی چیزهــا میتــوان نوشــت امــا ایــن
کار از تــوان تنهــا یــک نفــر (و آن هــم چــو منــی) ســاخته نیســت.
متخصصیــن علــوم اجتماعــی و دیگــر
شــاگردان او ،جامعهشناســان،
ّ
ّ
صاحبــان قلــم را وظیفــه اســت کــه دربــارهی ایــن افتخــار ملــی
آذربایجــان و ایــران و همچنیــن دیگــر بزرگمــردان اندیشــه و عمــل
کشــورمان بارهــا و بارهــا بنویســند .دوســتان نزدیــک ایــن بــزرگان
بایــد ،دیدههــا و شــنیدههای خــود را از منــش ،ســلوک و ســجایای
ایــن عاشــقان میهــن و مــردم مکتــوب کننــد .مــن ایــن را به دوســت
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مشــترک اســتاد ترابــی و خــود ،آقــای علــی نائلیپــور گفتــم کــه
«بــردار ،دربــارهی زندگانــی اســتاد ترابــی دانســتههایت را مکتــوب
کــن» .حــاال ایــن نوشــته را با ســخن یکــی از شــاگردان اســتاد ترابی،
آقــای روشــن خیــاوی کــه خودشــان مح ّققــی مشــهور هســتند ،بــه
پایــان میبــرم« :اســتاد گرانقــدر دورهی دانشــگاهم ،جنــاب دکتــر
علــی اکبــر ترابــی (حالجا ْوغلــو) ...ایــن اســتاد بزرگوار زندگیشــان
در نــوع خــود شــاهکاری میتوانــد باشــد ،در طــول ســالیان
پرتــاش تعلیــم و تدریــس خــود تأثیــر بســیار ارزنــده و قاطعــی در
تکویــن اندیشــه و جهاننگــری نســلی از جوانــان جامعــه داشــتند.
جامعـهی مــا از خیلــی جهــات مدیــون اســتاد دکتــر ترابــی اســت.
مــن بــه عنــوان یکــی از شــاگردان ایشــان در لحظـ ه لحظـهی زندگی
خــود تأثیــر و حتــی حضــور اســتاد را حــس میکنــم و از ایــن بابت
بــر خــود میبالــم!» .مــن نیــز ایــن احســاس را نســبت بــه اســتاد
ترابــی و دیگــر بــزرگان ســرزمینم در خــود حــس میکنــم و بــرای
اســتاد ترابــی و آن بزرگــواران -مردانــی کــه ســعادت فــردی خــود را
در ســعادت همـهی انســانها میجوینــد -آرزوی ســعادت و طــول
عمــر میکنــم .عمرشــان دراز بــاد!
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 -۹ابراهیم فائقی( ،استاد دکتر علیاکبر ترابی «حالالجا ْوغلو») روزنامهی مهد آزادی ۸ ،آبان۱۳۷۵ ،
 -۱۰روزنامهی عصر آزادی ۲۰ ،دی،۱۳۷۶ ،

 -۱۱روشن خیاوی ،مقدمهی فرهنگ تاریخی -تطبیقی زبانهای اورال -آلتاییک ،انتشارات
بخشایش ،چاپ ا ّول ،اسفند

* :نقــل از فصلنامـهی آذری شــماره  7ســال دوم بهــار  1374ویــژه نامـهی دکتــر علــی اکبــر ترابــی .ابتــدا قرارمــان بــر نشــر مجــدد نبــود .امــا
بعــد از درگذشــت اســتاد ترابــی وتوزیــع وســیع ایــن نوشــته در فضــای مجــازی؛ ایــن مقالــه مورد تــاراج قــرار گرفت.هرکســی خواســت که
اظهــار لطفــی درحــق آن اســتاد بکنــد ،بخشــی ازمقالــه رامصــادره بــه مطلــوب کــرد و عنــان ســخن راند.بــی آنکــه بــه منبــع اشــارهای کــرده
باشــد .درایــن میــان آقایــان بــه اصطــاح اهــل نظــر و عمــل گــوی ســبقت را ازهمــه بردنــد .ایــن نوشــتهی بــی صاحــب حتــی از ناخنــک
انجمــن جامعــه شناســان ایــران هــم بــی نصیــب نمانــدو خوشــا بــه حالــش .مــن ســهم خــود را حاللشــان کــردم .امــا بایــد چــارهای بــه
ایــن بــی اخالقیهــای موجــود ،خصوصـ َا در فضــای مجــازی اندیشــید! شــما چــه فکــر مــی کنیــد؟
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گزارش مراسم گرامیداشت زندهیاد دکتر علیاکبر ترابی
ع .ن .چاپار

دکترعلیاکبــر ،ترابــی متفکــر آزاداندیــش و مردمگــرا و جامعهشــناس برجســته کشــور در آخریــن روز تیرمــاه بــه علــت ســکته قلبــی در
شــهر تبریــز درگذشــت و در «قطعــه هنرمنــدان» «گورســتان وادیرحمــت» ایــن شــهر بــه خــاک ســپرده شــد .وی کــه در هنــگام مــرگ ۹۰
ســال داشــت یکــی از خوشــنامترین و محبوبتریــن اســتادان دانشــگاه تبریــز بــود کــه در شــکلگیری محافــل ترقیخــواه و مبــارز شــهر
تبریــز در دهــه  ۴۰و اوایــل دهــه  ۵۰نقــش موثــری داشــت .دکتــر ترابــی مدافــع و پشــتیبان صدیــق شــکلگیری جریانــات روشــنفکری
در دانشــگاه و محیــط روشــنفکری شــهرتبریزو ازافــراد نزدیــک بــه «محفــل صمــد بهرنگــی -بهــروز دهقانــی» بــود کــه تــا آخــر عمــر نیــز
عدالتطلــب و مــردم دوســت باقــی مانــد .کتابهــای ایشــان همچــون« :جامعـ ه شناســی و دینامیســم اجتمــاع»« ،شــناخت علمیجامعــه» و
«فلســفهی علــوم» از جملــه کتابهایــی بودنــد کــه در تغذیــه فکــری محافــل روشــنفکری دانشــگاهی در ســالهای بعــدی نیــز نقــش مهمــی
ایفــا کردند.
مراســم گرامیداشــت زندهیــاد دکتــر علیاکبــر ترابــی از ســاعت  ۶بعــد از ظهــر یکشــنبه  ۳مــرداد  ۱۳۹۵در تــاالر اجتماعــات مجتمــع
ســینمایی  ۲۲بهمــن (ســینما ناجــی) تبریــز برگــزار شــد .زنــدهیــاد دکتــر ترابــی خــود وصیــت کــرده بودنــد کــه مراســم یادبــود وی فقــط
در یکــی از تاالرهــای عمومیشــهر تبریــز برگــزارشــود.
در ایــن مراســم کــه بیــش از  ۳۰۰نفــر از دوســتان و آشــنایان و شــخصیتهای علم ـیو فرهنگــی آذربایجــان و شــهر تبریــز بــه همــراه
خانــواده دکتــر ترابــی شــرکت داشــتند ،ابتــدا آقــای فیــروز مقــدم مجــری برنامــه ،ضمــن خوشــامدگوئی بــه حضــار و عــرض تســلیت،
خالصـهای از زندگــی و فعالیتهــای آموزشــی ،علمــیو پژوهشــی دکتــر ترابــی را بازگــو کــرد و آنــگاه دکتــر شــکوهی یکــی از اســاتید بنام
و محقــق رشــتهی تاریــخ دانشــگاه آذرآبــادگان تبریــز را بــرای ســخنرانی بــه تریبــون دعــوت کــرد.
دکترســیروس بــرادران شــکوهی درابتــدای صحبتهــای خویــش بــه خاطــرات دوران کودکــی خــود بادکترترابــی پرداخــت وتاکیدکردکــه
«اوازهمــان دوران کودکــی همــه محــات و کوچــه  -پــس کوچههــای تبریزرامیشــاخت؛حتی میدانســت کــه کــدام همســایه درکدامیــن
کوچــه ازداخــل حیــاط خانهشــان مثالچشــمهای روان اســت.دکترترابی ازکودکــی نیــز ،انســانی مشــوق،عالقهمند و مردمــدار بودنــد».
دکتــر شــکوهی اضافــه کردنــد کــه« ،دکتــر ترابــی تنهــا جامعهشــناس نبودنــد .ایشــان در زمینههــای روزنامهنــگاری وســایرحیطههای
اجتماعــی نیــز ،فعــال برجســتهای بودندکــه همــواره در راســتای حــل مشــکالت و موانــع کوشــا بودنــد .فعالیتهــای دکتــر در نوشــتن
وتحلیلگــری محــدود نمیشــد .برجســتگی دکتــر در حــل موانــع و مســائل بــود».
دکتــر شــکوهی درقســمت دیگــری از صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه اختالفــات موجــود مابیــن گــروه جغرافــی و تاریــخ دانشــگاه تبریــز
گفتنــد« :در آن زمــان برخــی از اســاتید تاریــخ  ،تاریــخ را افســانه و داســتان میانگاشــتند. ...حتــی در تهــران نیــز اســاتیدی چــون دکتــر
صدیقــی بــا وجــود فعالیــت وســیع در زمینـهی جامعــه شناســی مثــل دکتــر ترابــی بــه امــورات اجتماعــی نمینگریســتند .تنهــا دکتــر ترابی
بودنــد کــه تاریــخ و جامعــه را در حالتــی داینامیــک تحلیــل میکردنــد .او بــا دسترســی کامــل بــه نوشــتهها  ،مقــاالت و کتابهــای بــروز
آن زمــان در راســتای جامعــه شناســی و تاریــخ ،آنهــا را از منظــر دینامیکــی و تحــرک مــورد واکاوی قــرار میدادند.دکترترابــی کتابهائــی
در رابطــه بــا دینامیســم اجتماعــی ،مــردم شناســی ،جامعهشناســی ادیــان ،فلســفهی علــوم و امثالهــم را در آن زمــان در اختیــار عالقمنــدان
و پژوهنــدگان جــوان قــرار میدادنــد .وقتــی کتــاب دکتــر ترابــی در زمینـ ه جامعــه شناســی ادبیــات در آمــد و محتــوا و مفهــوم اجتماعــی
اشــعار نــو را در آن نشــان داد ،بارهــا و بارهــا شــاهد آن بــودم کــه دانشــجویان بســیاری بــا عالقــه در جســتجوی کتابهــای دکتــر بودنــد.
نقــش دکترترابــی در ایــن رابطــه مخصوصــا در تحلیــل جامعهشــناختی شــعرنو غیــر قابــل انــکار اســت .دکتــر حداقــل ۲۰جلــد کتــاب و
مقالــه در ایــن مــورد بــه رشــتهی تحریــر در آورده اســت».
دکترصنعتجــو یکــی دیگــر از اســاتید جامعهشناســی دانشــگاه تبریــز ســخنران بعــدی گرامیداشــت دکتــر ترابــی بــود .وی ضمــن تســلیت
فقــدان ایــن اســتاد فرهیختــه بــه خانــوادهی ایشــان ،دانشــگاهیان کشــور و بــا اشــاره به ســخنرانی آقــای دکتــر شــکوهی ،گفتند« :مــن بااینکه
شــاگرد رسمیایشــان نبــودهام ،ولــی از ایشــان بســیار آموختـهام .دکتــر ترابــی عاشــق معلمیبودنــد.
تاکنــون خیلیهــا بــرای درس خوانــدن بــه خــارج از کشــور رفتــه انــد ،امــا فقــط رفتنــد و برگشــتند .دکتــر ترابــی هــم خــارج رفتنــد ،امــا
درس خواندنــد».
وی در بخــش دیگــری از ســخنرانی خــود بــه نقــل از دکتــر ســروش گفــت« :دکتــر ســروش میگوید مــن هرچنــد در زمینهی فلســفه علوم
کار کــردهام ،امــا ایــن دکتــر ترابــی اســت که اولیــن بــار در ایــران در زمینهی فلســفهی علــوم کار کردند و ایشــان جزو پیشکســوتانند».
ســومین ســخنران مراســم ،محقــق و مترجــم نامآشــنای کشــور و بویــژه آذربایجــان دکتــر رحیــم رئیسنیــا بودنــد کــه ضمن تســلیت فقدان
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دکتــر ترابــی بــه خانــوادهی ایشــان،گفتند« :مــن جهــت ســخنرانی
نیامــدهام ،امــا خاطــرهای را کــه مربــوط بــه ایشــان نیــز هســت
بــاز میگویــم .وقتــی کتــاب دو مبارزمشروطه(ســتارخان و شــیخ
محمــد خیابانــی) را بــا آقــای ناهیــد در ســال  ۱۳۴۹نوشــتم ،آقــای
دکتــر ترابــی مقدمـهای بــرای آن کتــاب نوشــتند کــه در آن بــه نقش
شــخصیت در تاریــخ پرداختنــد .نوشــتهی دکتــر ترابــی از نظــر علم
جامعــه شناســی تاکنــون نیــز تازگــی خــود را از دســت نداده اســت.
نوشــتههای دکتــر ترابــی بــر جهانبینــی منســجمیاســتوار اســت.
در ســالهای  ۴۰و اوایــل  ۵۰نقــش دکتــر ترابــی در دانشــگاه تبریــز
نقشــی بســیار تاثیرگــذار بــود .او بنیانگــذار جامعهشناســی در تبریــز
بودنــد .فعالیــت و کارهــای دکتــر ترابــی در ســالهای  ۴۰و اوایــل
 ۵۰در کالسهــای جامعــه شناســی ،شــخصیتپروری ایشــان بــود».
دکتــر رحیــم رئیسنیــا بایــادآوری خاطــرهای دیگــر اضافــه
کردنــد«:روزی در چهــارراه منصــور تبریــز ،دانشــجوی جوانــی
جلــوی مــرا گرفــت و بــا هیجــان گفــت ،شــما بایــد افتخــار بکنیــد
کــه در تبریــز اســتادی مثــل ترابــی را داریــد ...مبارزیــن زیــادی
بودهانــد کــه از دکتــر ترابــی متاثــر شــدهاند .مــن یــادم اســت کــه
آن زمــان وقتــی ســاواک مبــارزی را بازجوئــی میکــرد بــا حالتــی
بــه مبارزیــن میگفــت فکــر میکنیــد فقــط شــما جامعهشناســی
و دکتــر ترابــی داریــد .مــا هــم در تشــکیالتمان جامعهشــناس و
دانشــمند داریــم ....و ایــن دقیقــا در آن دورههــا نشــان میدهــد
کــه تاثیــر گــذاری دکتــر علیاکبــر ترابــی در مبارزیــن آن دوره
تاچــه حــد بــوده کــه ســاواک نیــز مجبــور میشــده انعــکاس نشــان
دهــد».
دکتررئیسنیــا درخصــوص مجموعــه اشــعار ترکــی آذربایجانــی
دکتــر ترابــی (ائینالــی ائــل داغــی) نیــز اشــاره کردنــد کــه« :ائینالــی
ائــل داغــی دکتــر ترابــی تحــت تاثیــر حیدربابــای شــهریار اســت،

امــا پیــش از همــه انعــکاس مشــروطهخواهی و تاریــخ تبریــز اســت
در کــوه ائینالــی ائــل داغــی .یــاد و نــام دکتــر ترابــی همیشــه زنــده
اســت و زنــده خواهــد مانــد و مــا انعــکاس زنــده بــودن دکتــر را
همــواره از کــوه ائینالــی خواهیــم شــنید».
آقــای ناصــر داوران از شــخصیتهای نامآشــنای حــوزهی فرهنگــی
آذربایجــان و یکــی از دانشــجویان دکتــر ترابــی در اول انقــاب،
ســحنران بعــدی بودنــد کــه در بخشــی از ســخنان خــود گفتنــد:
«در ســالهای  ۵۹-۵۷دانشــجوی دکتــر ترابــی بــودهام .کالس مــا
خــدود  ۳۰نفــر دانشــجو داشــت ،ولــی وقتــی دکتــر ترابــی بــه
کالس میآمــد تعــداد از  ۹۰ -۸۰نفــر بیشــتر میشــد .دکتــر ترابــی
محبــوب دانشــجویان بــود».
ناصــرداوران در انتهــای صحبتهایــش ،یکــی از اشــعار ترکــی خود را
بــه یــاد اســتادش قرائــت کرد:
«سوالر گلیب کئچیر
اللجاسیناگولومسهییرسن
یاغمورلی گئجهلرین سسسیزلییینده
گؤزلرین ساکیت -ساکیت دولو ر هاوایا
جییهرین دولوب  -بوشالدیقجا
سیلینیرخستهلیکلرین
یولالرین یورغونلوغو جانیندان چیخیر.
هر یئرده،
هرکوچه باشیندا آدین سسلهنیر
اوکسیژن
اوتانیب چکینیر کیمیا کیتابالرینا!...
قوشالر
ایوانیندان چکیلمیر آمما.
ال چک بونجا کؤچریلیکدن.
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دورناالر یازیقدیر آخی...
در ایــن قســمت از مراســم ،یکــی از دوســتان دکتــر ترابــی بــه نــام آقــای علــی دلخواهــی
نیــز شــعری را بــه یــاد دکتــر ترابــی دکلمــه کــرد و بعــد از وی ،هنرمنــد تبریــزی آقــای داود
غفــارزاده قطعــهای تکنــوازی بــا نــی را در دســتگاه مخالــف ســهگاه نواخــت و مــورد
تحســین و تشــویق حاضریــن قــرار گرفــت.
مراســم بــا ســخنرانی مهندس نســیمییکــی از ماهرتریــن تندیس ســازان تبریز ادامــه یافت.
ایشــان گفتند«:مــن بیــش از ســاعاتی چنــد شــاگرد اســتاد دکتــر ترابــی نبــودهام ،امــا ایشــان
بــا همیــن چنــد ســاعت کل زندگــی مــن را معنــا بخشــیدند .و ایــن بــرای تمــام عمــر مــن
کافــی اســت .مــن و تنــی چنــد ازدوســتان تصمیــم گرفتیم تــا تصاویر ســه بعدی از بــزرگان
و مشــاهیر آذربایجــان را بــه تصویــر بکشــیم .دکتــر ترابــی نیــز یکــی از ایــن مشــاهیر بودند.
زمانــی کــه آمــادهی قالبگیــری از چهــرهی اســتاد شــدبم ،ایشــان بــه خانمشــان نگریســتند.
خانمشــان گفتنــد تصــور میکــردی روزی تندیــس تــو را درســت کننــد؟! .در ایــن حیــن
نگاهــی مابیــن اســتاد و خانمشــان رد و بــدل شــد و مــن دیــدم کــه اســتاد ســرش را بــاال
گرفــت و دیــدم کــه قطــرهای اشــک از چشــمش فــرو ریخــت .در همیــن زمــان فرصــت را
غنیمــت شــمردم و قالــب صــورت دکتــر را گرفتــم و ایــن تندیــس محصــول همــان لحظــه
اســت .شــما ایــن تندیــس زا نــگاه کنیــد .دکتــر در ایــن حالــت دور -دورهــا را مینگــرد.
بایــد کــه ایــن دورنگریهــا را آموخــت»...
آقــای مســعود شــریعتی از شــعرای تبریــز نیــز ضمــن تســلیت گوئــی بــه خانــوادهی دکتــر
ترابــی قطعاتــی ازاشعارشــعرای بــزرگ وبنــام ایــران وآذربایجــان رابــه فراخورمراســم
خواندنــد.
قرائــت اشــعار ترکــی خــود دکتــر ترابــی نیــز بــر عهــدهی آقــای حســینزاده یکــی دیگــر از
شــعرای تبریــز بــود کــه صفحاتــی از کتــاب «ائینالــی ائــل داغــی» اســتاد را قرائــت کردنــد.
آقــای کیوانچهــر یکــی دیگــر از دانشــجویان دکتــر ترابــی بودنــد کــه در بخشــی از ســخنان
خــود ضمــن اشــاره بــه شــخصیت دوستداشــتنی اســتاد در بیــن دانشــجویان آن دوره،
گفتنــد« :دکتــر هــزاران حســن داشــتند و مــن نمیدانــم کدامینــش را بایــد بازگفــت .مــن
خاطــرهای از ایشــان را بــرای حضــار تعریــف میکنــم.
دکتــر ترابــی در زمــان حیــات بختیــار واهابــزاده  -شــاعر جمهــوری آذربایجــان  -نامـهای به
ایشــان نوشــت و بــه مــن داد تــا بــه او برســانم .مفهــوم نامــه خطــاب بــه واهابــزاده ایــن بود
کــه دنیــا اینقــدر هــم زشــت و بیوفــا نیســت کــه آن را چنیــن کریــه در اشــعارتان انعــکاس
میدهیــد .مــن نامــه را در ســفری کــه بــه باکــو داشــتم بــه دســت واهابــزاده رســانیدم .نامــه
را بــا اشــتیاق و تاثــر خوانــد و گفــت :بــه دکتــر بگوییــد عزیــز قارداشــیم تــو هــم درســت
میگوئــی؛ مــن هــم؛ شــهریار و خســته قاســیم هــم درســت میگوینــد .دنیــا در دیــدگاه
تــو زیبــا و قشــنگ اســت؛ بــرای مــا هــم ایــن اســت کــه میبینــی...
آخریــن ســخنران مراســم آقــای ســعید جاللــی مدیر انتشــارات ســتوده تبریــز بودند .ایشــان
ضمــن تســلیت گوئــی ازطــرف خــود و اصحــاب فرهنــگ تبریــز ،در رابطــه بــا وضعیــت
و فعالیتهــای نشــر در تبریــز ،آن را در ســه مرحلــه متفــاوت تشــریح کردنــد کــه در
مرحلــه میانــی آن نقــش دکتــر ترابــی را ارزشــمند و تاثیــر گذارتــر توصیــف کردنــد .در
قســمتی دیگــر از ســخنان خــود نیــز بــه بیــان وجــوه اشــتراک بیــن دکتــر محمدحســین
مبین(یکــی دیگــر از شــخصیتهای علمــی و فرهنگــی تبریــز) بــا دکتــر ترابــی پرداختنــد و
گفتنــد کــه «وجــوه اشــتراک ایــن هــردو ،دکتــر بــودن ،شــاعربودن  ،مردمیبــودن و ...بــود».
در خصــوص دکتــر ترابــی اضافــه کردنــد کــه« :دکتــر ترابــی بــه خاطــر تحقیقــات و چندین
جلــد کتــاب نوشــتن دکتــر ترابــی نشــد؛ زمانــی دکتــر ترابــی شــد کــهبــه چهــرهی انســانی
و مردمــی تبدیــل شــد...
درپایــان ایــن مراســم،فرزندبزرگ دکترترابــی خانــم دکترنازیالترابــی بــه نمایندگــی ازطــرف
خانــواده دکترترابی،باقرائــت بیتــی ازسعدی«:ســعدیامردنکونام نمیردهرگز/مرده آن اســت که
نامــش بــه نکوئــی نبرنــد» از همــه حاضریــن در مراســم تشــکر و قدردانــی کردنــد.
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سطرهایی پس از ترابی ما
مفتون امینی

مــا بهایــن اســتاد دانشــور و ادب آشــناکه همیشــه درحــال مطالعــه
و تحقیــق و تألیــف و وتعلــم بــود و پرداحتهــای ادبــیاش
بــه خصــوص در زمینــهی شــعر تــا حــدی بــی ادامــه میمانــد،
مالقاتهــای خصوصــی و محفلــی نداشــتیم .ولــی محــروم از ثمرات
بــاغ افالتون ـیاش نبودیــم بــه خصــوص از وقتــی کــه کتابخان ـهی
نوبــل را تأســیس کردنــد یــا وقتــی کــه ایشــان درتجمعــات تــاالری
بهــار ســال  47دانشــجویان وفرهنگیــان آذربایجــان بــا حضــور
دعــوت شــدگانی چــون ســاعدی و آلاحمــد شــرکت صمیمانـهای
نمودنــد وســخنرانی جامــع وجالبــی کــه ایشــان داشــتند تــا مدتها
الگــوی نگارشهــای اجتماعــی بعضــی از اهالــی فکــر و قلــم در
دیــار ماشــد.
ایــن اســتاد فرزانـهی فقیــد درمســائل اجتماعــی دنبالـهر ِو مکتبــی و
فرقـهای وحزبــی نبودنــد و بهخصــوص در زمینـهی فلسفهشناسـی
علــوم وجامعهشناســیادبیات کــه درعصــر مــا شــعبههایی از
تجلیــات مدرنیســم هســتند و درایــران مــا طــی ســالها تــا اواخــر
قــرن گذشــته ســابقهای حتــی در حــد ترجمه و ســخنرانی نداشــتند
صاحــب نظرهــای شــخصی وایدههــای بدیــع توجیــه شــدهای
گردیدنــد کــه باعــث افتخــار دیارمــا ب ـ ه حســاب آمدنــد چــه در
داخــل وچــه در محافــل و منابــغ علمــی دو ســه کشــوراروپایی
بخصــوص فرانســه کــه ایشــان در آنجــا ســابقهی تکمیــل عالیترین
تحصیــات و تحقیقــات را هــم داشــتند وتألیفــات اســتاد در ایــن
زمینــه سالهاســت کــه مــورد اســتقادهی دانشــگاهها و تأییــد
وتحســین دیگــر دانشــمندان ایــن ســرزمین گردیــده اســت.
اســتاد ترابــی شــحص َا صــرف نظــر از جنبههــای علمــی و ادبــی و
سیاســی دارای اخــاق حســنه وســلوک مدنــی و معنــوی زیبایی هم
بــود و بــا وجــود طرفــداری بیریــا از جنبشهــا و جوش ـشهای
جوانــان معتقــد بودنــد به پــارهای از مالحظــات ســنتی ومصالح ملی
تــا آن حــد کــه نمیشــد ایشــان را محافظـهکار نامیــد هــر چنــد کــه
ممکــن بــود بجــا یــا نابجــا مــورد قبولــی میانخیزنــدگان افراطــی

نداشــته باشــند امــا میــان تقریبـ َا عامـهی اهــل فضیلــت و معرفــت
جامع ـهی مــا شــخصیتی خردگــرا ودر عیــن حــال خیرخــواه بــه
ِ
تعصــب
شــمار میآمدنــد ومیدانســتند کــه دکترترابــی فــارغ از
ریشــه در تاریــخ داشــتهی مــا معتقــد بــه پلورالیســم فرهنگــی و
مبــارزهی قاطــع بــا فســاد عمومــی هســتند چــه در میــان دولتیــان
و چــه درمیــان اقشــار مختلــف ایــن جامعــه وایشــان دغدغــهی
مخصوصــی داشــتند بــه ایــن مــورد کــه از دلهــا ودردهــا چنانچــه
میبایســت پرسیدهنمیشــود وچــون بغضهــا در خاطرهــا
جاکــرد و انبــوه شــده دیــر یــازود باعــث انفجــار خواهــد شــد
وبعلــت عــدم اعتمــاد کافــی میــان پاییــن و بــاال دیگــران بیــش از
خــود مــا از ایــن معرکــه مســتفید خواهنــد شــد .خوشــبختانه من با
بســیاری از نظرهــای ایشــان بــی توافــق نبــودم و غزلــی کــه ذیـ َ
ا
هدیــه بخاطــرهی آن عزیــز شــده گــواه برایــن ادعاســت چنانچــه
میآیــد:
اگـرلر غـزلـی...
بو بس دئییل کی فقط ،خلقین انقالبی اوالیدی
گرهک بو خرج اولونان وار یوخون ،حسابی اوالیدی
نه روزنامه اوخوردوق ،نه ماهـنامه آالردیـق
اگر ،اورهکده قاالن سؤزلرین ،کـتابی اوالیدی
کیمین گوناهی اوالردی ،بئیار -بئکار ،دوال شهره
اگـر ،دیلنچییه پول وئرمهیین ،ثوابی اوالیدی
دوماندا ایت َمزیدیک ،تا یامان دییَک سیز اوچون ،بیز
اگر ،سوروشدوغوموز سؤزلرین جوابی اوالیدی
آالردی تبریزیمیز ،بیلگی یوردوسون ،باشی اوسته
اگـر ،نـمونهسی اوستادلیغا «تـرابـی» اوالیدی
بی َلردی «مفتون»وموز ،هانسیگؤیلایله دئیه شعرین
اگر ،بـو میخانانین جور به جور شرابـی اوالیدی!...
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م یادبود استاد دکتر علیاکبر ترابی در تبریز
گزارش دومین مراس 

در چهلمیــن روز درگذشــت جامعهشــناس برجســته کشــور
اســتاد دکتــر علیاکبــر ترابــی مراســم باشــکوهی بــا شــرکت
شــماری از اســاتید دانشــگاهها ،دوســتان و آشــنایان و خانــواده
محتــرم دکتــر ترابــی در ســالن اجتماعــات ســینما ناجــی تبریــز
برگــزار شــد .در ایــن مراســم کــه اجــرای آن را آقای«علیرضــا
طاهــری» بــر عهــده داشــت جمعــی از اســاتید دانشــگاه ،ادبــا
و شــعرا بــه ایــراد ســخنرانی ،خاطــره گوئــی و شــعرخوانی
پرداختنــد: ..
در ابتــدای مراســم ،مجــری برنامــه ضمــن خوشآمــد گوئــی بــه
شــرکت کننــدگان و تشــکر از حضــور آنــان گفــت:
«مــن خــود را خوشــبخت حــس میکنــم کــه در مجلســی
چنیــن باشــکوه و در حضــور انســانهای واال و بزرگــواری
چــون شماهســتم ....امــروز صحبــت از عالــم ،پژوهشــگر و
جامعهشــناس بــزرگ و برجســته تبریــز خورشــیدین اســت.
پروفســور دکتــر علــی اکبــر ترابــی خودیکــی از خورشــیدهای
تابنــاک تبریزمــان بودنــد»....
وی ســپس اولیــن ســخنران مجلــس ،آقــای «دکتــر حمیــد
ســفیدگر شــهانقی» را جهــت ســخنرانی دعــوت کــرد.
دکتــر حمیــد ســفیدگر شــهانقی کــه مردمشــناس و متخصــص
حــوزه ادبیــات شــفاهی اســت خــود را شــاگردی از شــاگردان
اســتاد معرفــی کــرد و گــف:
«دکترترابــی ازجامعهشناســان مشــهورونامداری بودندکــه درعیــن
حــال بعنــوان شــاعری فهیــم نیزشــناخته شــده بودند...اوانســان
بــزرگ وباشــخصیتی واالبودندکــه نمیشــوددربرابر تواضــع،
جهانبینی،دلســوزی نســبت بــه مــردم وزبــان وادبیــات مل ـیاش
ســرفرود نیــاورد ....درفولکلــور ،ادبیــات شــفاهی و کتبــی مــا
اســاتید جــا و منزلتــی خــاص دارنــد .بــه قــول نیــاکان کســی
کــه بــه اســاتید بــی اعتنائــی کنــدروزیاش راازدســت میدهــد.
بــه قول“عاشــیق علعســگر”:
بیرشاگیرد کی اوستادینا کم باخا
اونون گؤزلرینه قان دامار دامار
دکتــر ترابــی ازجملــهی اســاتیدی بودنــد کــه خــود در ایــن
موضــوع و در شــعری زیبــا بــه زبــان فارســی چنیــن ســرودهاند:
...ز کهسار واالی این سرزمین
بپیچد صدائی به شهر این چنین
یکی ذرهای خاک اگر با من است
همان ذره خود کوه را دامن است
به طوفان و بادی گریزد اگر
شود دور از ذرههای دگر

به پیش من کوه پیراسته
نباشد بجز گرد بر خاسته
بهمراه مردم  ،بدور از هوس
همین است راز بزرگی و بس»
آقــای «بهــرام حقپرســت (ائلچیــن)» از شــعرای توانمنــد
آذربایجــان ایــران ،دومیــن ســخنرانی بــود کــه در رابطــه بــا
خصوصیــات دکتــر ترابــی گفــت:
«دکتــر ترابــی انســانی خنــدهرو و خوشــبین بودنــد و هیــچ
وقــت کســی تــا زمانــی کــه زنــده بــود از او حرکــت و صحبــت
یــاسآور نــه دیــد و نــه شــنید .او همیشــه شــاگردان ،آشــنایان و
عالقهمنــدان بــه خــود را بــه ســرزند ه گــی و خوشــبینی تشــویق
میکــرد».
مجــری برنامــه ضمــن دعــوت ســومین ســخنران آقای«ســید
مســعود پیمان»مدیرمســئول و صاحــب امتیــاز روزنامــهی
مهــدآزادی جهــت ایــراد سخنانشــان ،گفــت« :بــی تردیــد در
پــس توفیقــات هــر مــرد بزرگــی زن بزرگــی نیــز بــوده اســت.
ایــن زن میتوانــد مــادر ،خواهــر و یــا همســر آن مــرد باشــد.
مــن وظیفــهی مقــدم خــود میدانــم کــه بگویــم در پــس
توفیقــات پروفســور دکتــر علــی اکبــر ترابــی نقش همســر ایشــان
و دختــران نازنینشــان انکارناپذیــر اســت .بــی شــک در فــراز
ی مراحــل زندگانــی مرحــوم دکتــر ترابــی
و نشــیب و در تمام ـ 
همــکاری ،همراهــی و همدلــی ایــن عزیــزان اگــر نمیشــد
توفیقــات ایشــان نیــز تــا ایــن حــد برجســته نمینمــود .بــدون
همراهــی خانــواده در مســیر زندگــی و فعالیــت همیشــه ترمــز
وجــود خواهــد داشــت».
آنــگاه سیدمســعود پیمــان ضمــن عــرض تســلیت و سرســامتی
بــه خانــوادهی مرحــوم ترابــی و همـهی حضــار گفــت:
«دکترترابــی شــاعر ،نویســنده ،جامعــه شناســی متفکــر و انســان
بزرگــی بودنــد کــه اینجانــب در هیچیــک از عرصههــا و
خصوصیــات برشــمردهی ایشــان نمیتوانــم صحبتــی داشــته
باشــم .مــن فقــط افتخــار ایــن را داشــتم کــه در حیــات ایشــان
 ۲۵ســال در عرصــهی مطبوعــات همــکاری داشــته باشــم.
روزنامهنــگارییکــی از چهرههــای برجســتهی دیگــر ایشــان
بــود .در دوران همــکاری مــن بــا ایشــان ،ایــن را دانســتم کــه
دکتــر همانگونــه کــه مینوشــتیــا شــعر میســرود ،در زندگــی
واقعــی و عملــی خــود نیــز بــه همیــن ســان بــود .دکتــر ترابــی
مــردی تواضعــکار ،نویســنده و متفکــری واقعگــرا وعملگــرا
بــود».
«دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی» رییــس دانشــگاه تبریــز،
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چهارمیــن ســخنران مراســمیادبــود چهلمیــن روز در گذشــت
پروفســور دکتــر علــی اکبــر ترابــی بودنــد.
ایشان در قسمتهایی از سخنانشان این چنین گفتند:
«مــا شــاگرد اســتاد بودیــم؛ مســتقیم وغیرمســتقم از محضرشــان
تلمــذ کــرده بودیــم .در حضــور اســاتید محتــرم درمقامــینیســتم
کــه درشــان وشــهرت اســتادمرحوم دکترترابــی ســخن بگویــم.
چــرا مــا نمیتوانیــم قــدر بزرگانمــان را در زمــان حیاتشــان درک
کنیــم؟ درک مــن ایــن اســت کــه تفــاوت کشــورهای عقــب مانده
بــا کشــورهای پیشــرفته نیــز شــاید همیــن مســائل اســت کــه از
ســرمایهی انســانی و منابــع قــدرت و ثــروت خــود نمیتواننــد
اســتفاده کننــد .در جائــی میخوانــدم کــه نوشــته بــود تفــاوت
ممالــک فقیــر و غنــی فقــط بخاطــر تاریخشــان نیســت.
مثــا مصــر پانصدهزارســال تاریــخ مکتــوب دارد .اســترالیا،
کانــادا ،نیوزلنــد  ۲۰۰ - ۱۵۰ســال حداکثــر تاریــخ دارد .اینــان
پیشــرفتهاند ،امــا مصــر متاســفانه عقــب مانــده اســت .بخاطــر
جغرافــی هــم نیســت .بعضــی از ممالــک هــم همچــون ژاپــن ۸۰
درصــد خاکشــان کوهســتانی اســت ،امــا دومیــن اقتصــاد مطــرح
و برتــر جهــان اســت .بخاطــر موهبتهــای طبیعــی و منابــع
زیرزمینــی هــم نیســت .مــا کشــورهای خــاور میانــه را از نزدیــک
شــاهدیم .ســوئیس معــادن آنچنانــی نــدارد ،امــا بزرگتریــن
تولیدکننــدهی کاکائــوی جهــان اســت.به عنــوان گاوصنــدوق
دنیــا مشهوراســت .بخاطــر نــژاد ،زبــان و رنــگ پوســت هــم

نیســت .جوانــان مختلــف خودمــان کــه مــا متاســفانه قدرشــان
را بعضــی مواقــع هــم نمیدانیــم وقتــی بــه کشــورهائی کــه مــا از
آنهــا خوشــمان نمیآیــد میرونــد در آنجابهتریــن دانشمندناســا
میشــوند .یکــی بهتریــن جــراح بیمارســتانهای مشــهوردنیا
میشــود .فــرق معاملــه کجاســت؟ آنجاســت کــه اســمش
را گذاشــته انــد فرهنــگ ،دانــش ،ســرمایهی انســانی ،نقــش
انســانهائی کــه وقتــی میرونــد جایشــان بــه ایــن ســادگی پــر
نمیشــود .مــن بــا دیــدهی گریــان و دلــی ســوزان میگویــم
مادرایــن چندســال شــاهد ایــن بودیــم کــه آقــای دکتــر فرزانــه،
دکتــر انتظامــی ،دکترخــوش روان،دکترترابــی وچندتــن دیگــررا
ازدســت دادهایــم کــه جــای آن راهیــچ چیــزی نمــیتوانــد
پرکنــد ......مــن بــه شــوخی و جــدی گفتــهام کــه تبریــز نــه
امامــزاده دارد ،نــه حافظیــه دارد ،نــه ســعدیه دارد .امــا تبریــز
اســطورهی تاریــخ اســت .ایــن اســطوره بــودن بــه برکــت وجــود
همیــن انســانهائی اســت کــه رفتــه انــد  -قریــن رحمــت الهــی
باشــند -اسمشــانیادمــان خواهــد بــود».
در ادامـهی برنامــه قطعـهای در مایـهی همایــون توســط هنرمنــد
نینــواز آقــای «علــییــاری» نواختــه شــد.
ســپس آقــای «کریــم مشــروطه چــی (ســؤنمز)» از شــاعران بنــام
آذزبایجــان ایــران ،قطعــه شــعری را در خصــوص زندهیــاد دکتــر
علــی اکبــر ترابــی قرائــت کــرد کــه چنــد بیتــی از آن در زیــر
آورده میشــود:
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ترابی همیکی از نخبه گان روزگاران بود
به مام میهن از مخلصترین خدمتگذاران بود
در این قحطی وانفسای انسانیت و پاکی
به کام تشنهگان چون ابرنیسان دربهاران بود
برای سنجش اعمال انسان گر عیاری است
ترابی خود میان مردم از کامل عیاران بود
اگر دارائی مانای انسان علم و فضل اوست
به درگاه ترابی”سؤنمز” از خیل نداران بود
«دکتــر غالمحســین فرنــود» از دوســتان نزدیــک و قدیمــی
پروفســور دکترعلــی اکبــر ترابــی از دیگــر ســخنرانان ایــن
مجلــسیادبــود بــود .وی در قســمتی از ســخنان خــود گفــت:
«هــدف و مقصــد از نوشــتن و خوانــدن در نهایــت آن اســت کــه
تــو بایــد دنیــا رایــا بــا کتــاب تغییــر بدهــییــا بــا زندگــی و
مرگــت.
در آن زمانهــای گذشــته دقیقــا یــادم اســت کــه در
محفلــی بــا صمــد بهرنگــی نشســته بودیــم( .جالــب اســت
دیــروز  ۹شــهریورمصادف بــا ســالروز مــرگ صمــد بــود و
امروز۱۰شــهریور ،چهلمیــن روز وفــات دکتــر ترابــی) دکترترابــی
بــه صمــد گفــت آیــا میدانــی تــو هرکجــا کــه حضــور داشــته
باشــی ،آنجــا هــم معلــم دارد هــم مدرســه؟! .آخــر معلــم اگــر
معلــم باشــد احتیاجــی بــه مدرســه نیســت .معلــم هــر کجــا کــه
حضــور داشــته باشــد همانجــا هـم یــک مدرســه اســت .مدرســه
کــه محــدود بــریــک ســاختمان و تزریــقیــک ســری نوشــته
و مطلــب در مغــز دانــش آمــوزان نیســت .اگــر چنیــن باشــد
نتیجــهاش چــه میشــود.
صمــد ســاکت نشســته بــودوهــاچ و واچ نــگاه میکــرد .دکتــر
ترابــی کــه آرام گرفــت ،صمــد گفــت :مــن امــا مثــل شــما قضایــا
را نمیبینــم دکتــر .ترابــی در پاســخ صمــد دوبــاره گفــت :تــو
در قهــوه خانــه هــم نشســته باشــی و مشــغول قلیــان کشــیدن
هــم باشــی ،فــرق نمیکنــد همانجــا بــاز هــم بــرای تــو مدرســه
اســت و دور و بریهــا از تــویــاد میگیرنــد .مــن خــودم گاهــا
در کالسهــای دانشــگاهیام متوجــه میشــوم ناخــودآگاه مثــل
تــو عمــل میکنــم».
دکتر فرنود در بخش دیگری از سحنانش نیز گفت:
«در ســال  ۱۹۵۰ژان پــل ســارتر و دوســتانش از دانشــگاهها
آمدنــد بیــرون .داتشــگاهها را خالــی کردنــد .هرکــه میپرســید
چــرا دانشــگاهها را تــرک میکنیــد؟  -میگفتنــد امــروز دیگــر
دانشــگاه ایــن ســاختمانها نیســتند .دانشــگاه امــروز جامعــه
اســت .تحــرک و دینامیــزم دانشــگاهها امــروز تبلــورش در
جامعــه اســت .پــس اگــر مــا اســتادیم بایــد در جامعــه بتوانیــم
ایــن اســتادی را نشــان دهیــم .مــا جامعــه را دانشــگاهیتر
خواهیــم کــرد .همینطــور هــم شــد .در ســال  ۱۹۶۸حــرکات
دانشــجوئی آغــاز شــد .مــا هــم در ایــران ،بعدهــا جائــی رســیدیم
کــه در جامعـهی مــا نیــز ایــن اتفــاق افتــاد .دکتــر ترابــی دانشــگاه
را از ســاختمان دانشــگاهی کشــید بیــرون .بــرد بــه شــهر ،کوچــه
و خیابــان .خانــهی خــود دکتــر ترابــی هــم دانشــگاه بــود .در
دفتــر روزنامــه هــم کــه میآمــد و مینشســت ،چــه مقالــهای

مینوشــتیــا اصــاح میکــرد ،مــا درکنــارش نشســته بودیــم،
آن موقــع نمیدانســتیم .االن میفهمیــم کــه روزنامــه بــرای
ایشــانیــک دانشــگاه بــود .مــن ایــن تعریــف را نمیدانســتم
،االن امــا بــه ایــن تعریــف رســیدهام»....
ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه مــرگ دکتــر ترابــی گفتنــد« :اگــر
کتابهــا و نوشــتههای دکتــر ترابــی را کنــار هــم دریــک
ردیــف بچینــی میبینــی در طــول زندکـیاش خطــی رســم شــده
کــه از آرمانــی آغازیــده و در نقط ـهی اوج آن تفکــر بــه کمــال
اندیش ـهای انجامیــده اســت .مــرگ دکتــر ترابــی تاســف نــدارد
چــرا کــه او هرچــه خواســته بــود بــه ســرانجامش هــم رســانده
بــود .مــرگ دکتــر ترابــی مــرگ زیبائــی شــناختانهای بــوده اســت.
واقعــا میگویــم مــرگ ترابــی اصــا جــای تاســف نــدارد .اگــر
آنچــه کــه الزم بــود از ترابــی باقــی بمانــد مانــده .مــا بــا آثــارش
او را زندگــی خواهیــم کــرد و بــه افــکارش جامــهی عمــل
خواهیــم پوشــاند».
ســخنران بعدی«دکتــر ســلطانالقرایی»بود کــه ضمــن خوانــش
زیبائــی ازیــک غــزل «مــا محمــد فضولــی» ،شــهرت ،عظمــت
و گهربــاری خــاک تبریــز را از زبــان صائــب تبریــزی چنیــن
توصیــف کــرد:
هیــچ دانــی میــوه راشــیرینی ازتاثیــر چیســت؟/چونکه درزیــر
زمیــن شــکرلبان خوابیــده انــد! ...وی ســپس در رابطــه بــا
زندهیــاد دکتــر ترابــی گفــت«:او شــخصی اســتاد ،ســخن شــناس،
مضمونپــرداز و فرزانــه بــود ».وی ســپس شــعری ازخــود در
مــاده تاریــخ مــرگ دکتــر ترابــی قرائــت کــرد.
ســخنران بعدی«مهنــدسیکتــا»از دوســتان زندهیــاد دکتــر ترابــی
بــود .وی گفــت:
«ســابقهی آشــنائی مــن بادکتربــه ســال۱۳۵۰برمیگردد .آقــای
دکتــر علــی اکبرترابــییــک انســان کامــا مدنــی بــود ...جامعــه
نیــز زمانــی کامــا مدنــی اســت کــه مبتنــی و اســتوار بــر مثلــث
قانــون ،آزادی و ســازمان باشــد».
«خانــم دکتــر نازیــا ترابــی»یکــی از فرزنــدان زندهیــاد دکتــر
ترابــی آخریــن ســخنران ایــن مجلــسیادبــود بــود کــه ضمــن
تشــکر از شــرکت کننــدگان در ایــن مجلــس بدلیــل بزرگداشــت
ی و انســانی زندهیــاد دکترعلــی اکبرترابــی گفــت:
مقــام علم ـ 
(هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدهی عالم دوام ما)
وی ســپس باخوانــدن شــعری از پــدر بــا عنــوان “شــاعر” و بــه
نقــل از کتــاب آمــادهی چــاپ «شــعر زندگــی در پیونــد بــا تکامل
اجتمــاع» اســتاد ،مراســم را بــه پایــان بــرد .الزم بــه توضیــح
اســت کــه اشــعار ایــن کتــاب عمدتــا ریشــه در زندگــی و
تحــوالت اجتماعــی جامعــه دارد:
من شاعرم گواه من این قلب چاک چاک
من عاشقم من «عشقی» در خون تپیدهام
من «فرخی» شهید ره عشق مردمم
ثبت است مهر مردم ما در جریدهام
من آن بهار پرگلم اما چو چشمهای
از سنگ تیره راه گشوده رسیدهام.
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هدیه به روان پاک استاد دکتر علی اکبر ترابی

کریم مشروطهچی (سؤنمز)

		
ترابی هم یکی از نخبگان روزگاران بود
		
قحطی وانفسای انسانیت و پاکی
در این
َ
		
برای سنجش اعمال انسان گر عیاری هست
		
مقامِعلمیاشبگذاردانشگاهیانسنجند
		
اگر گوییم عالَم مردم و عالِم چو آیینه ست
ِ
جواب روشنی در آستین می داشت
به هر پرسش
به هر جا فتنه ای می دید ،چون هر فرد با وجدان
بهجم ِعشاعرانچونمشعلیهموارهنورافشان
		
نه تنها اوستادِ آنچه علم االجتماع اش خواند
		
چنان می بست دست همگنان در حلقۀ رندان
به برگردانم از حیدربابا ِ
		
دست نوازش داشت
		
مثا ِل نسبت اش با من ،همین که روز بارانی
گر ازباب تفنَن نیز شعری ساخت ،نیکو ساخت
به باغ دانش و فضل اش چو من بس میوه چینان داشت

		
به هر دیدارم از تبریز ،چشمم روشن از رویش
		
اگر داراییِ مانای انسان ،علم و فضل اوست

به مامِ میهن از مخلص ترین خدمت گزاران بود
به کام تشنگان چون ابر نیسان در بهاران بود
ترابی خود میان مردم از کامل عیاران بود
برای من ترابی از فحول این دیاران بود
ترابی زبدۀ صافی ترین آیینه داران بود
بدین معنی که او در زمرۀ حکمت مداران بود
به رأس صلح جویان ،دشمن آتش بیاران بود
حضورش در محافل منبع الهام یاران بود
به میدانگاه انواع هنر از شهسواران بود
که گاه ِنکته گویی نخبۀ مضمون شکاران بود
که خود در ساحت نقد ادب از ریزه کاران بود
به باالی س ِر من ،همچو چتری زیر باران بود
به هر مضمون رقم می زد ،یکی از شاهکاران بود
بیانشکلمهکلمهچونهلوبرشاخسارانبود
به هر آشفتگیم از غم ،مرا از غمگساران بود
به درگاه ترابی «سؤنمز» از خیل نداران بود
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سیمای دکتر علی اکبر ترابی در «آدینه»

قاسم ترکان

اشاره
زنــده یــاد دکتــر علــی اکبــر ترابــی در طــول ســالیان پربــار حیــات علمــی خویــش ،در کنــار تالیفــات مانــا ،همــکاری بــا مطبوعــات
را پــاس مــی داشــت .مقــاالت علمــی ارزنــده ای از ایشــان در مجــات و نشــریه هــای متعــدد منتشــر شــده اســت .از آنجملــه ،مجلــه
نگیــن ،فردوســی ،نشــریه دانشــکده ادبیــات تبریــز (دوران قبــل از انقــاب) و مجلــه آدینــه ،مجلــه وارلیــق ،مجلــه اطالعــات علمــی
(ضمیمــه روزنامــه اطالعــات) و آدینــه (ضمیمــه فــروغ آزادی و مهــد آزادی) همشــهری و ...همــواره مــورد عنایــت نظــر ایشــان بــود.
ایــن جامعــه شــناس برجســته ،ادیــب توانایــی بــود کــه بــا دلبســتگی وافــر بــه زادگاه خویــش (تبریــز) بــه زبــان مــادری خویــش از
صمیــم قلــب عشــق مــی ورزیــد و «عینالــی ائــل داغــی» ،از جملــه ســروده هــای جاودانــه ای اســت کــه از آن بزرگمــرد بــه یــادگار
مانــده اســت.
وی علیرغــم تحقیقــات متعــدد خویــش در پهنــه جامعــه شناســی ،بــه جامعــه شناســی ادبیــات بهــای مضاعفــی قایــل بــود .شــاهد ایــن
ادعــا اثــر مانــای ایشــان «جامعــه شناســی و ادبیــات» ویــژه «شــعر نــو هنــری در پیونــد بــا تکامــل اجتمــاع « بــود کــه در ســال 1370
از ســوی انتشــارات نوبــل منتشــر شــد .انتشــاراتی کــه پیشــترها بنیــادش را دکتــر نهــاده بــود« .جامعــه شناســی ادبیــات فارســی» اثــر
متمایــزی اســت کــه مباحــث اجتماعــی در ادبیــات فارســی را از ابتــدا مــد نظــر قــرار داده اســت و «جامعــه شناســی هنــر و ادبیــات»
(مثلــث هنــر) کار ســترگی بــود کــه آن زنــده یــاد بــه انجــام رســاند .امــا ایــن نوشــتار در صــدد بازتــاب بخــش مهمــی از حضــور اســتاد
فقیــد در پهنــه مطبوعــات زادگاه خویــش ،و از آن میــان (آدینــه) اســت.
***
بــی تردیــد بررســی آثــار منتشــر شــده زنــده یــاد دکتــر علــی
اکبــر ترابــی در مطبوعــات بحــث مفصلــی اســت کــه بــه زمــان
بیشــتری نیــاز دارد .از ایــن رو در ایــن مجــال ســعی مــی شــود،
از حضــور پربــار آن زنــده یــاد در «آدینــه فــروغ آزادی» یــاد کــرد.
ایــن حضــور پرثمــر موجــب شــد ،بنیــاد نقــد و بررســی ادبیــات
غنــی آذربایجانــی از منظــر علــم جامعــه شناســی میســر گــردد.
پیــش از طــرح بحــث ،الزم اســت یــاد آور شــوم ،زنــده یــاد
دکتــر ترابــی در شــکوفایی آدینــه فــروغ آزادی کــه به مهــد آزادی
انجامیــد ،نقــش بــارز و پربــاری داشــتند و نگارنــده را از نخســتین
شــماره ایــن ضمیمــه پربــار مســاعدت مــی فرمودنــد .امــا چنــان
کــه عــادت ایشــان بــود ،تامــل داشــتند و از ارایــه مطلــب پرهیــز
مــی کردنــد تــا وزن و بهــای آدینــه را خــوب بســنجند و ســپس
بــا مطالــب پــر بهایشــان آدینــه را بهایــی مضاعــف بخشــند .بــاری
ایــن اتفــاق تحقــق یافــت و یازدهمیــن شــماره آدینــه ویــژه
مطالــب و اشــعار ایشــان شــد .دو مطلــب و دو شــعر ترکــی و
فارســی ،تحــت عناویــن «ترجمــه ای آگاهانــه از یــک شــاهکار
ادبــی» »،آالو» شــعری نــه کیمــی خصوصیــت لــره مالــک دیــر؟»،
«باریشــیق نغمــه ســی» و «شــاعر قــاره ســیاه» را ارزانــی آدینــه
ســاختند.

نخســتین مطلــب حــاوی نگاهــی ژرف بــه «ســام بــر حیــدر
بابــا» ترجمــه زیبــای شــاعر شــهیر اســتاد کریــم مشــروطه چــی
(ســؤنمز) از شــاهکار مانــای شــهریار ملــک ســخن «حیــدر بابایــه
ســام» بــود .ایــن مقالــه ارزشــمند بــه همــراه نقــد و بررســی
شــعر «آالو» شــاعر برجســته آذربایجــان بــه همــراه دو شــعر
(یکــی فارســی و یکــی ترکــی) موضــوع ســرمقاله همــان شــماره
گشــت کــه بنــده طــی ســطوری یــاد آور شــدم؛
« بــا لطــف و نظــر جامعــه شــناس برجســته کشــورمان «دکتــر
علــی اکبــر ترابــی» در یازدهمیــن شــماره آدینــه مجــال مغتنمــی
بــه دســت آمــد ،بــرای نقــد و بررســی ادبیــات معاصــر آذری.
شــایان ذکــر اســت کــه «نقــد و بــر رســی» منــدرج در این شــماره
از دیــدگاه جامعــه شناســی صــورت پذیرفتــه اســت و بــه مثابــه
نخســتین گام در ایــن راســتا مــی باشــد .بــا اینکــه ادبیــات آذری
بــا غنــای درخــور توجــه و پیشــینه درخشــانش ،قبــا نیــز مــورد
مطالعــه و نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت ،لکــن تمــام نقــد
و بررســی هــا از دیــدگاه زیبــا شــناختی و صنایــع ادبــی صــورت
گرفتــه انــد ،تــا جائــی کــه مــی تــوان گفــت؛ هیــچ پژوهشــگری،
ادبیــات آذری ،بــه ویــژه ادبیــات معاصــر آذربایجــان را از دیــدگاه
جامعــه شناســی مــورد تحقیــق و بررســی قــرار نــداده اســت.
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و امــا ویژگــی ایــن شــماره :نخســت آنکــه فــروغ آزادی آهنــگ
آن دارد کــه بنــای نخســتین پایــه هــای نقــد و انتقــاد ادبــی و
اجتماعــی ادبیــات آذری را بــه صورتــی اســتوار بگــذارد .اگــر چه
ســخن از ادبیــات معاصــر آذربایجــان مــی رود ،امــا هرگــز غنــای
ســایر شــاخه هــای فرهنــگ ،بــه ویــژه ادبیــات فولکلوریــک ایــن
خطــه ،بــه بــاد فراموشــی ســپرده نخواهــد شــد.
دوم آنکــه :نقطــه نظــر هــای مطــرح شــده بــه مثابــه خــط مشــی
یــا بــه تعبیــری الگویــی بــرای نقــد اجتماعــی ادبیــات ارائــه
شــده انــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه مقــاالت (نقــد و بررســی)
حاصــل ســال هــا ژرف کاوی از دیــدگاه جامعــه شناســی در
ادبیــات آذری از ســوی «دکتــر علــی اکبــر ترابــی» اســت .چنانچــه
آشــنایان ادبیــات آذری واقفنــد« ،دکتــر علــی اکبــر ترابــی «(حالج
اوغلــو) از دیربــاز بــه وجهــی اساســی بــه ادبیــات آذری پرداختــه
اســت و خــود از شــعرای آذری زبــان ایــن خطــه اســت و بــا
کوشــش هــای دامنــه دار خــود در بــاروری ادبیــات آذری نقــش
ســازنده ای داشــته اســت»...
زنــده یــاد دکتــر ترابــی بررســی ترجمــه «حیدربابایــه ســام» از
ســوی اســتاد ســؤنمز را چنیــن آغــاز مــی کنــد:
«خیــام بخــش عظیمــی از شــهرت و بلنــد آوازگــی خــود در
میــان دوســتان انگلیســی زبــان را بــه ترجمــه زیبــای فیتزجرالــد
مدیــون اســت .فیتــز جرالــد خــود ،مفتــون زیبایــی و رســایی و
پــر محتوایــی رباعیــات خیــام بــود ،ولــی در ترجمــه ایــن اشــعار
بــه زیبایــی ترجمــه خــود بیشــتر اندیشــید تــا بــه وفــاداری کامــل
و تمــام عیــار بــه شــکل و محتــوای رباعیــات .زیــرا بــه خوبــی

مــی دانســت کــه «ترجمــه اگــر زیباســت ،وفــادار نیســت و اگــر
وفــادار باشــد ،زیبــا نیســت».
از ســوی دیگــر انتظــارات برخــی از ادب دوســتان از ترجمــه
تــا آن حــد زیــاد اســت کــه داوریشــان در بــاره ترجمــه ،بــه
طــور کلــی ،بــه ایــن عقیــده فرانســوی نزدیــک مــی شــود کــه
اساســا «کســی کــه ترجمــه مــی کنــد ،خیانــت مــی کنــد» .حــال
بــا ایــن مالحظــات و در چنیــن مقامــی ،بــه ویــژه اگــر در نظــر
بگیریــم کــه مترجمــی مــی خواهــد عظمــت «حیــدر بابــا» را بــه
«صمیمیــت و صداقــت» ترجمــه کنــد ،بــه موقعیــت و دشــواری و
ســختی کارش مــی توانیــم پــی ببریــم».
وی در ادمه می آفزاید:
«بعــاوه ،اگــر اندیشــه هــای عبوســی کــه در بــاره ترجمــه ذکــر
شــد و ســختگیری هــا و تلــخ گویــی هــای ابــراز شــده از ســوی
منتقدیــن را نیــز نادیــده و نشــنیده بگیریــم ،تــازه ترجمــه و کار
و هــدف مترجــم «حیدربابــا» بــه انــدازه ای خطیــر اســت کــه
بــاز هــم پرســش هــای متعــدد دیگــری مطــرح مــی گردنــد :آیــا
ترجمــه شــعر شــهریار بــه زبانــی دیگــر ،آنهــم نه بــه نثــر ،بلکه به
نظــم ،جســارت و تهـ ّور زیــاده از حــد نمــی خواهــد؟ آیــا چنیــن
جســارت و تهـ ّور و بــی پروایــی را جــز از یــک عاشــق شــوریده
ی شــعر شــهریار و از یــک دلباختــه شــعر و ادب و فرهنــگ ایــن
دیــار مــی تــوان ســراغ گرفــت؟ آیــا مترجــم «حیدربابــا» آن چنــان
مترجــم یــا شــاعری اســت کــه تنهــا بــه زیبایــی بســنده کنــد و
امانــت و وفــاداری را بــه چیــزی نشــمرد و بــه مــراد دل خویــش
یــا بــه هــوای نفــس خــود در ایــن میــدان فــراخ بتــازد؟»
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وی در بخــش دیگــری اذعــان مــی دارد»:ســؤنمز» شــاهکار
زیبــای ادبــی ،ایــن عــروس دلربــای کوهســتان را بــه میــان عاشــق
پیشــگان شهرنشــین مــی بــرد و در مجلــس شــعر و ادب پارســی
حاضــر مــی کنــد ،منتهــا نــه در لبــاس اولیــه روســتایی و نــه
بــا آهنــگ و موســیقی محلــی ،بلکــه ،در لبــاس تــازه ای دیگــر
کــه شــاعر بــه ابتــکار خــود ،تــن عــروس دوختــه اســت و بــا
آهنــگ و ضربآهنگــی دیگــر (وزن عروضــی بــه جــای هجایــی)
کــه مترجــم شــاعر در شــعر برگزیــده اســت.
بــا وجــود تغییــر لبــاس و آهنــگ و موســیقی شــعر« ،ســؤنمز»
وفــاداری (امانــت در ترجمــه) را در تمــام احــوال ،بلنــد نظرانــه و
بــا آگاهــی کامــل ،مهــم مــی شــمارد« .ســؤنمز» بــا ترجمــه ایــن
شــاهکار ،عمــا نشــان مــی دهــد کــه نمــی توانــد قبــول کنــد کــه
در تهــران و در شــهرهای دیگــر ،شــعر شناســان صاحــب نظــری
باشــند ولــی نتواننــد زیبایــی ایــن عــروس کوهســتان را کــه از
لــب و دهانــش شــهد و شــکر مــی ریــزد ،آنچنــان کــه ســزاوار
اوســت ،ببیننــد .او نمــی توانــد بپذیــرد کــه آنهمــه پاکــی و صفای
«حیدربابــا» را مــردم شــهر هــای دیگــر ،بــه جهــت آشــنا نبــودن
بــه زبــان حیدربابــا ،نبیننــد و ســرتا پــا شــور و شــوق و مســتی و
شــیدایی نگردنــد».
پیــش تــر از ایــن اشــاره کردیــم کــه ،در همــان شــماره آدینــه
مطلــب دیگــری داشــتیم تحــت عنــوان «آالو» شــعری نــه کیمــی
خصوصیــت لــره مالــک دیــر؟
رو تیتــر ایــن مطلــب ترکــی هــدف نویســنده را مشــخص مــی
کنــد( .زنگیــن ادبیاتیمیــزدا اجتماعــی شــعرین چیچکلنمــه ســی)
(شــعر «آالو» دارای کــدام ویــژه گــی هاســت؟ شــکوفایی شــعر
اجتماعــی در ادبیــات غنــی مــا)
ایــن مقالــه بــه زبــان مــادری زنــده یــاد دکتــر ترابــی ،بیانگــر
تســلط ایشــان بــه ادبیــات ترکــی اســت و بــه جرئــت مــی تــوان
گفــت؛ ایشــان ســنگ بنــای نقــد شــعر و ادبیــات معاصــر ترکــی
را از منظــر علــم جامعــه شناســی بنیــاد گــذارده انــد .هدفــی غایی
کــه در ســرمقاله مربــوط بــه ایــن شــماره ویــژه ،بــدان اشــاره
شــده بــود.
ایــن مطلــب مفصــل در دو شــماره آدینــه ،مسلســل چــاپ و از
اســتقبال شــایانی برخــوردار شــد.
سرآغاز مطلب از اهمیت به سزایی برخوردار است.
«هــر بیــر مدنیتیــن هنرینــی ،ادبیاتــی نــی ،خصوصیلــه شــعرینی و
اؤنونــا برابــر شــاعرلرینی ایکــی حصــه یــه ،ایکــی بؤیوک دســته
یــه بؤلمــک اوالر:
 -1محتوالــی انســانی  -اجتماعــی شــعر ،ائلــه جــه ده ،بؤیــوک
رســالت و آغیــر مســؤلیت داشــییان شــاعر
 -2محتواســیز و یــا ســرای الر بــزه گــی شــعر ،و ائلــه جــه ده اؤز
قئیدینــه قاالن شــاعر»

(هنــر و ادبیــات بــه ویــژه شــعر و همچنیــن شــاعران هــر فرهنگی
را مــی تــوان بــه دو قســمت و دو دســته بــزرگ تقســیم کرد:
 -1شــعر انســانی  -اجتماعــی پــر محتــوا ،همچنــان شــاعری کــه
رســالت و مســؤلیت بزرگــی را بــر دوش مــی کشــد.
 -2شــعر بــی محتــوا و آذیــن ســرای هــا و کاخ هــا و همچنــان
شــاعری کــه در بنــد خویــش مانــده اســت).
زنــده یــاد دکتــر ترابــی بــا اشــاره بــه قدمــت بیــش از یــک هــزاره
ادبیــات پربــار ترکــی بــه نقــد شــعر و ادبیــات پرداختــه و اشــعار
بــی محتــوای غیــر اجتماعــی را زیــر شــاق نقــد بــرده و از شــعر
اجتماعــی و حــاوی آالم و آرزوی خلــق هــا ســخن بــه میــان مــی
کشــد و ســؤاالت مهمــی را مطــرح مــی کنــد و اذهــان عمــوم را
بــه چالــش فــرا مــی خوانــد.
افســوس کــه مطلــب فارســی اســت و قطعــا نمــی تــوان حــاوت
متــن ترکــی را بــه یــاری ترجمــه تقدیــم عزیــزان آشــنا بــه زبــان
شــیرین فارســی و بیگانــه بــا زبــان و ادبیــات غنــی ترکــی کــرد.
در جایی از مطلب مذکور چنین می خوانیم:
«آالو» تکجــه «امیــد شــاعیری» دگیــل ،اؤ بونــدان باشــقا اســتقامت
شــاعیری دیــر .او باشــینی همیشــه اوجــا توتــور ،عؤمــور بؤیــو
چینــار آغاجــی کیمــی هــرزه طوفانــار قارشیســندا ،ســینیب
داغیلســادا ،اگیلمــه ییــب ،اگیلمــه یــه جــه کدیــر.
(«آالو» تنهــا «شــاعر امیــد» نیســت ،او افــزون بــر ایــن شــاعر
ایســتادگی اســت .او همــواره ســر خویــش را بــاال مــی گیــرد ،در
سراســر عمــر خویــش هماننــد چنــار تنــاوری در برابــر طوفــان
هــای هــرزه ،اگــر هــم شکســته و داغــون شــود ،خــم نگشــته و
خمیــده نخواهــد گشــت).
زنــده یــاد دکتــر ترابــی مقالــه وزیــن خــود را بــا شــعری از خــود
بــه پایــان مــی بــرد و مــی نویســد:
«در انتهــای ســخن ،مــن شــعر ذیــل خویــش ،تحــت عنــوان
«شــاعر محتشــم» را بــه «آالو» و شــاعرانی چــون «آالو» تقدیــم
مــی کنــم کــه در آتــش عشــق بــه ایــل و تبــار خویــش ســوخته
انــد و در صــدد تاکیــد دگــر بــاره بــه حقیقتــی هســتم کــه متضمن
عبــارت «شــاعر جاودانــه مــی زیّــد» اســت.
شاعر محتشم
گرچــه «مــرگ حــق اســت»  ،بــاری شــاعر نامیراســت و در دل
هــا مــی زیّــد
بــا مانــدن در کنــار ایــل مانــا مــی گــردد و شــعر خویــش را مــی
ســراید شــاعر
قطعــا بــا اســتناد بــه نظــر ایــن زنــده یــاد در بــاب ترجمــه کــه
پیــش از ایــن در بخــش مربــوط بــه ترجمــه «حیدربابــا ســام»
یــاد آور شــدیم .بضاعــت انــدک مــن در بــاب ترجمــه ابیــات
فــوق از ادای حــق مطلــب بــاز مانــده اســت.
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بعــد از مطلــب «آالو» شــعر بســیار امیــد بخــش و سرشــار از
صلــح و دوســتی دکتــر ترابــی خطــاب بــه شــاعر معــروف مراغــه
ای جنــاب حیــدر عباســی (باریشــماز) را پیــش رو داشــتیم.
شــعری بــا عنــوان «باریشــیق نغمــه ســی» (نغم ـهی آشــتی) کــه
ســؤالی را بدیــن مضمــون مطــرح مــی کنــد:
«باریشــماز شــاعر هاچــان باریشــاجاق؟» (شــاعر آشــتی ناپذیــر
کــی آشــتی خواهــد کــرد؟)
هئچ اوالرمی اود ایله سو قاریشا؟
قونوشا یاخشی یامان؟
نور ایله ظلمت باریشا؟
(آیا می شود آب و آتش با هم عجین شوند؟
نیک و بد مصاحب هم گردند؟
نور و ظلمت با هم آشتی کنند؟)
ایــن شــعر ســراپا آکنــده از حرکــت ،مبــارزه ،زدودن تاریکــی
هــا ،آلودگــی هــا ،دشــمنی هــا و دســت یــازی بــه پیــروزی هــا،
دوســتی هــا و آشــتی هاســت .آمــال «حالــاج اوغلــو» در ایــن
شــعر فرامــوش نشــدنی چنیــن تبلــور مــی یابــد:
« ...نه ظلوم ،نه دؤیوش اؤلسون
آیریلیقالر دگیشیلسین ،گؤروش اؤلسون.
هر سؤال؛ بیر کؤنول آلما ،هر جواب؛ بیر اؤپوش اولسون،
هر بیر انسان بیر «عاشیق» ،هر «عاشیق»
انسان اوالنین فیکرینه قالسین،
		
سازینی قوینونا آلسین،
باریشیق نغمه سی چالسین.
( ...نه ظلمی در میانه باشد نه مبارزه ای
جدایی ها دگرگون گشته و مبدل به دیدارها شوند
هــر ســؤال؛ دلــی بــه دســت آوردن ،و هــر جــواب؛ یــک بوســه
گــردد،
هــر انســانی یــک «عاشــیق» (خنیاگــر) ،هــر «عاشــیق» در قیــد
انســانیت بمانــد
ساز خویش را در آغوش گرفته
نغمه صلح و آشتی بنوازد».
در پایــان ،وی ایــن شــعر را یــک جــواب عاطفــی کوچکــی
میشــمارد و بــه شــاعری کــه در دل خویــش بــا حــق و آفتــاب
عدالــت از در آشــتی بــر آمــده و بنــا بــر ایــن بــا تاریکــی هــا
همــواره در ســتیز مانــده و متخلــص بــه «باریشــماز» (آشــتی
ناپذیــر) اســت ،تقدیــم مــی کنــد .تــا وی را کــه بــه آشــتی ناپذیــر
شــهره گشــته ،بــه شــاعر آشــتی هــا شــهره ســازد.
تــا جائیکــه حافظــه بنــده یــاری مــی کنــد ،عــاوه بــر ایــن
شــعر ،زنــده یــاد «حالــاج اوغلــو» در شــعری پــر بهــا خطــاب
بــه بختیــار وهــاب زاده شــاعر شــهیر جمهــوری آذربایجــان،
شــاعر را از قهــر و ناامیــدی هــا بــاز مــی دارد و پنــدار دیریــن و

بــاوری جــا خــوش کــرده در اذهــان را نســبت بــه دنیــا و حیــات
بشــری منقلــب مــی کنــد و در قبــال شــعر معــروف «یــاالن دونیا»
(دونیــای دروغیــن) بختیــار وهــاب زاده را مخاطــب قــرار داده و
از وی مــی خواهــد؛ «یئنــی دوران یــارات شــاعیر» (دوران نوینــی
خلــق کــن شــاعر) دنیایــی سرشــار از عشــق و صلــح و دوســتی
و حرکــت و نشــاط ...حامــل پیــام زنــده یــاد دکتــر ترابــی بــه
بختیــار وهــاب زاده ،دوســت عزیزمــان جنــاب مهنــدس جعفــر
کیوانچهــر بودنــد کــه خــود ایشــان ایــن واقعــه بــه یــاد ماندنــی را
طــی مطلبــی یــاد آور شــده انــد.
بــاری ،در همیــن شــماره آدینــه بــرای بســط دیــدگاه اجتماعــی
ایشــان ،شــعری پــر صالبــت از ایــن ادیــب جامعــه شــناس
و اســتاد فلســفه را تحــت عنــوان «شــاعر قــا ّره ســیاه» تقدیــم
خواننــدگان عزیــز کــرده بودیــم.
«شــاعر قــا ّره ســیاه» یــک شــعر اجتماعــی جهانشــمول از جملــه
آثــار زنــده یــاد دکتــر ترابــی اســت ،کــه یکبــار دیگــر بــا هــم
مــرور مــی کنیــم:
شاعرم،
شعر من این دانه به خاک،
بذر یک سبز گیاه،
بــا همــه لطــف و صفایــی کــه دروســت ،خــاک تیــره بــه طــراوت
شکند ،
ســر بــرون آرد و شــاداب بــه صبــح ،همــدم شــبنم و همــراز
نســیم
سر بر افرازد و لبخند به خورشید زند.
........
زنــده یــاد دکتــر ترابــی بــا ایــن شــعر سرشــار از حرکــت و
خــروش ،تکلیــف شــعر را از منظــر جامعــه شناســی خویــش
روشــن مــی ســازد.
اشــعاری کــه از ایــن زنــده یــاد بــر جــای مانــده اســت ،اشــعاری
اســت پــر از حرکــت ،امیــد ،آمــال و بیگانــه بــا خمــودی و
درماندگــی .رســالت شــاعری وی در اشــعار مانــای ترکــی خویش
بیــش از پیــش رخ مــی نمایــد .دکتــر ترابــی در اشــعار فارســی
خــود تخلصــی بــه کار نمــی بــرد امــا در اشــعار ترکــی خویــش
تخلــص قابــل تاملــی دارد « .حالــاج اوغلــی» ( حلــاج زاده یــا
پســر حــاج) .ایــن نــام داســتانی دارد حماســی کــه ریشــه در
تاریــخ اجتماعــی مــا دارد .یــاد آور نــام رادمــردی اســت کــه دربار
ولیعهــد قاجــار را بــه ســتوه آورده بــود .عیــاری کــه دســتگیری
از ضعفــا و ســتیز بــا ظالمــان ســیره وی بــه شــمار مــی رفــت.
ایــن رادمــرد جــدّ بزرگــوار زنــده یــاد دکتــر علــی اکبــر ترابــی
بــود .بــی تردیــد چنیــن خلفــی بایســتی تــا قــدر و منزلــت چنــان
ســلفی پــاس داشــته شــود .پــس اگــر شــعر زنــده یــاد دکتــر ترابی
سرشــار از حرکــت ،عشــق ،جنبــش و امیــد و ایســتادگی اســت،
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ایــن ویــژه گــی هــای نــادر ریشــه در روح ســتیزه جــو و سرشــار
از شــور و نشــاط اســاف وی دارد .ناگفتــه نمانــد کــه ویــژه
گــی هــای شــعر ایــن جامعــه شــناس و اســتاد فلســفه ،مــرا یــاد
اندیشــه هــای پــر جــوش و خــروش کســروی مــی انــدازد.
کســروی ظاهــرا بــه شــعر ســتیزی شــهره بــود امــا ،او خــود شــعر
را دوســت مــی داشــت و شــعری بدیــن مایــه هــا را می پســندید،
زیــرا در جایــی کــه بــه نکوهــش شــعر تغزلــی فارســی مــی
پــردازد ،اولگویــی بــرای شــعر ارایــه مــی دهــد .الگــوی کســروی
اشــعار اجتماعــی و خروشــان «میــرزا علــی اکبــر صابــر» خالــق
«هــوپ هــوپ نامــه» بــه زبــان غنــی و پــر تــوان ترکــی اســت و
بــس .بــه زعــم نگارنــده کســروی اگــر زنــده مــی مانــد و اشــعار
دکتــر ترابــی را مــرور مــی کــرد ،بــی تردیــد گمشــده خویــش را
در ایــن ســوی ارس نیــز بــاز مــی یافــت.
آدینــه فــروغ آزادی در  7شــهریور  1371مطلبــی بســیار پربــار
تحــت عنــوان «حماســه ای تاریخــی :قاچــاق نبــی» از دکتــر
ترابــی را در بــر دارد .مطلــب چنیــن آغــاز مــی شــود:
«سرگذشــت قاچــاق نبــی و کار و پیــکار او حماســه ای اســت
تاریخــی.
نبــی ماننــد تمــام گــردان و رادمــردان بــه ویــژه ماننــد تمــام
قهرمانــان ادبیــات شــفاهی مــردم ،و ماننــد تمــام بزرگمــردان
تاریخــی ،نماینــده بخــش عظیمــی از عالیتریــن ســجایای اخالقــی
مــردم عصــر و دیــار خــود و چکیــده فرهنــگ جوانمــردی و در
بــر گیرنــده عناصــر زنــده و پویــای موجــود در اندیشــه و جهــان
بینــی عمــل خــاق مــردم ســرزمین خویــش اســت».

در ایــن مطلــب دکتــر ترابــی بــه تفهیــم واژه «قاچــاق» مــی
پــردازد و ایــن واژه را هــم ردیــف واژه عیــار ذکــر مــی کنــد و
بــه اصطــاح و ســخن معــروف «شــیرآهنکوه» شــاملو اســتناد مــی
ورزد .و تاکیــد مــی کنــد:
« تکــرار کنیــم ،اصطــاح «قاچــاق» (نــه در مفهــوم فــراری یــا
غدغــن کــه معنــی عامیانــه و معمــول آن اســت) بــل در مفهــوم
رادمــرد جانبــازی اســت کــه در ســتم ســتیزی و دادپــروری مرزی
نمــی شناســد ...قاچــاق نبــی برجســته تریــن چهــره ایــن رادمردان
ســتم ســتیز ،پــس از «کــور اوغلــو» در تاریــخ و ادبیــات شــفاهی
مــردم و از قهرمانــان محبــوب «ادبیــات عاشــیقی» اســت»....
وی در ایــن مطلــب شــعری را بــا مخاطــب خویــش در میــان مــی
گــذارد کــه بیشــتر بــه نمایشــنامه ای منظــوم مــی مانــد و در شــش
پــرده حکایتگــر اندیشــه هــای ســتیزنده مبــارزی در بنــد اســت.
وی یکایــک پــرده هــا یــا بــه قــول خویــش بندهــای ایــن منظومه
را شــرح مــی دهــد و در توضیــح بنــد ششــم مــی نویســد:
«در بنــد ششــم خالصــه جهــان بینــی نبــی و آرزوهــا و اهــداف
واالی او و دور نمــای جهانــی بــه دور از تجــاوز و آز و ســتم،
جهانــی کــه نقطــه مقابــل دنیــای فراعنــه و جهــان پــر زرق و بــرق
ولــی بــی روح و بــی ارزش بــی دردان غارتگــر اســت ،پیــش
دیــدگان مــا مجســم مــی گــردد و راز جاودانگــی راد مــردان و
هنرمنــدان ،یــک بــار بــرای همیشــه روشــن و مســلم مــی گــردد».
بیت تخلص این منظومه وار چنین است:
«چوخ گئنیش سؤیله دی فردوسی ،من «حالالج» دا درین
اؤلمه ره م اکمیشم هر یاندا سؤزون دانه لرین».
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(فردوسی بسیار وسیع گفت و من «حلالج» نیز ژرف
نامیــرا خواهــم مانــد زیــرا در هــر ســویی تخــم ســخن را کاشــته
ام).
آدینــه ای کــه بــه مورخــه ی  14شــهریور  1371منتشــر شــد،
مطلبــی منتهــی بــه شــعری شــیوا تحــت عنــوان «تبریــز ،شــهر
آفتــاب» را در بــر داشــت کــه امضــای دکتــر علــی اکبــر ترابــی
(حــاج اوغلــو) بــر پــای آن عنــوان مــی درخشــید.
در ایــن مطلــب دکتــر ترابــی بــه شــرح زادگاه خویــش تبریــز
رشــک انگیــز مــی پــردازد و ســخن خویــش را چنیــن مــی آغازد:
«تبریــز شــهر خاطــره هــا ،شــهر یادگارهــا ،شــهر آفتــاب و بــه
حــق شــهر شــمس تبریــز اســت ،شــهری کــه آفتــاب بامــداد
بهارانــش همــه چیــز و همــه کــس را غرقــه در نــور مــی ســازد؛
شــهری بــا شــبهایی بــا آســمان پــر ســتاره کــه گویــی بــر مخمــل
آبــی ســپهرش گوهرهــای تابنــاک پاشــیده انــد ،آســمان پر ســتاره
ای کــه ،هیــچ بیننــده ی دل آگاهــی خاطــره روحبخــش و شــگفت
انگیــزش را فرامــوش نتوانــد کــرد»...
ایــن شــرح شــیوا از تبریــز مــرد خیــز رشــک انگیــز ،بــاز بــه
شــعری نغــز مــی انجامــد و بخــش اعظمــی از حــق تبریــز کهــن
در ایــن شــعر ادا مــی گــردد.
بیا تا چون پرستوها،
بهاران صبحدم ،سرمست،
تن و جان را به نور آفتاب زرفشان شوییم،
بیا تا چون نسیم بی قرار،
آهسته و آرام،

راز عشق و زیبایی
به گوش سرخ گل های سحر گوییم...
در شــماره بعــدی آدینــه یــک شــعر و و یــک مطلــب منتهــی بــه
شــعر از زنــده یــاد دکتــر ترابــی آذیــن بخــش آدینــه شــد.
عنــوان شــعر «پــوزه خــون آلــود» بــود ،حدیــث درد مــردم مظلــوم
«شــبا» (شــابا) یکــی از ایالــت هــای زییــر در آفریقــا ،کــه دارای
کان هــای سرشــار از اورانیــوم ،مــس و قلــع مــی باشــد و همیــن
کان هــا ،خونخــواران جهــان را حریصانــه روانــه ایــن ایالــت
ســاخته اســت.
آغاز شعر بوی خون می دهد:
«به آفریقا،
به جنگل ها،
به بوی طعمه و خون ،الشه خواران گرد می آیند؛
دریده گله ها از هم،
چه فارغ پوزه زان پس ،بر در و دیوار می سایند.
...................
بــا آنهمــه بیــداد کــه در آفریقــا مــی رود بــاز شــاعر ،دل بــه رهایی
و تابــش آفتــاب در ســتیز بــا تاریکــی هــا مــی ســپارد و شــعر داد
ورزی خــود را چنیــن بــه ســرانجام می رســاند:
«به فردایی که از شهر و دیار ما
جهانخواری ،به رسوایی ،هراسان دور می گردد،
به فردایی که جز روشنگری دیگر نمی زاید،
به فردایی که بار آخرین در خاک افریقا
به پیروزی رسیده شاهد صلح و دگر خواهی
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ز سنگرهای خون برخاسته نزدیک می آید».
شــاعر از دل تاریکــی هــا رو بــه ســوی نــور و رهایــی مــی نهــد
و هرگــز هــراس و نومیــدی را بــه حریــم شــعر خویــش راه نمــی
دهــد .شــعر اجتماعــی و رســالت شــاعر در اشــعاری از چنیــن
دســت رخ مــی نمایــد .از ایــن رو میرایــی در شــعر شــاعر رنــگ
مــی بــازد ،آری رمــز جاودانگــی ایــن اســت.
مطلــب دوم در حیطــه «نگاهــی بــه ادبیــات عاشــیقی» بــر آن
اســت کــه «ســیمای مــادران» را بــه گواهــی از «برگــی از اثــر
جاویــدان دده قورقــود» ترســیم کنــد .زیــرا وی همــواره دل در
گــرو فرهنــگ و ادبیــات ترکــی نهــاده و بــه راز گشــایی از ادبیات
کالســیک ترکــی آذبایجانــی مــی پــردازد .مطلــب چنیــن آغــاز
مــی شــود:
«در دومیــن داســتان کتــاب دده قورقــود (قدیمتریــن منبــع ادبیــات
عاشــیقی) در حملــه ای کــه لشــکریان «ســلطان ک ّفــار» بــه
چادرهــای قــازان (پشــت و پنــاه ایــل و قهرمــان داســتان) مــی
کننــد ،دختــران و عروســان و عــده ای از افــراد ایــل را کــه بــورال
خاتــون (همســر قــازان) نیــز در میــان آنــان اســت بــه اســارت
گرفتــه و بــا خــود مــی برنــد.
 ...در ایــن هنــگام ســلطان ک ّفــار کــه بزمــی برپــا کــرده و بــه
میگســاری نشســته اســت ،بــه اطرافیــان خــود مــی گوید»:هیــچ
مــی دانیــد کــه بــرای تحقیــر کامــل قــازان چــه بایــد کــرد؟ بایــد
بــورال خاتــون را بیاوریــم و مجبــورش کنیــم کــه ســاقی بــزم مــا
باشــد».
بــورال خاتــون و زنــان و دختــران از شــنیدن ایــن ســخنان از
خشــم بــر خــود مــی لرزنــد و»...
بقیه ماجرا را دکتر ترابی به زبان شعر می سراید:
«پس در زندان نگهبان باز کرد
چهره اندیشناک مادران
جمله ستوار و نجیب
بی امان بانگ نگهبان بی شکیب
«بورال خاتون! کیست در بین شما؟
بورال خاتون! بورال خاتون!
نه جز او.
...
مادران این ماده شیران اسیر
جمله گامی پیش تر برداشتند.
خشم و فریاد نگهبان ،داد او ،فریاد او.
بورال خاتون! بورال خاتون!نه جز او
نه زن دیگر ،نه زن های دگر،
بورال خاتون! بورال خاتون!
من پی این یک زنم.

جمله زن ها یک نفس
آن زن منم! »...اندیشــه رادمردانــه جامعــه شــناس ادیــب مــا ،در البالی ســطوری
کــه بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته اســت ،مشــهود اســت .حرکت،
آزادگــی ،مردانگــی ،ترســیم ســیمای زنــان شــیردل جــزء ذات
تراوشــات قلمــی ایــن رادمــرد مهــرورز خصــم ســتیز گشــته
اســت .چگونــه مــی تــوان اقیانوســی از حریــت و جوانمــردی را
در ســبویی بــه ایــن تنگــی جــای داد؟!
من که عجز خویش را فریاد می زنم.
در شــماره بعــدی آدینــه کــه تاریــخ  28شــهریور همــان ســال را
بــر پیشــانی خــود دارد« .پروانــه خیــال» شــاعر آزاده مــا بــه پــرواز
در آمــده اســت :عنــوان شــعر ،متنــی تغزلــی را در ذهــن مخاطــب
تداعــی مــی کنــد .آری تغزلــی اســت امــا ،تغزلــی از نــوع دیگــر.
تغزلــی دور از رخــوت و سرشــار از حرکــت و نشــاط و پویایــی.
«سحرگاهان به تنهایی،
چو بر خیزاب های جویباران چشم می دوزم،
«هماره رفتن» از سیر شتاب آلود هر جاری می آموزم
...
شــاید از معــدود شــعرهای شــاعر باشــد کــه خســته گــی بــه
حریمــش راه مــی یابــد ،بــی آنکــه از حرکــت بــاز مانــد .وی بــر
ایــن بــاور صحــه مــی گــذارد که؛ایســتادن یعنــی عــدم.
حضــور دکتــر ترابــی در آدینــه فــروغ آزادی بــا یــک شــعر فرجام
مــی یابــد .آدینــه  11مهــر مــاه  1371آخریــن شــعر دکتــر ترابــی
را در بــر دارد .عنــوان شــعر؛ در ایــن ســیر شــتابان اســت.
مجال تنگ است و سخن فراخ تر از پندار.
پیــر و مــراد مــا در «آدینــه» بــا ســیمای جامعــه شناســی ادیــب
حضــور مــی یابــد و در کســوت شــاعری نــازک خیــال و بــس
امیــدوار بــه نــور و رهایــی و پویایــی ،صحنــه را تــرک مــی گوید.
آدینــه مــی مانــد بــا اندیشــه ای بالنــده از بزرگمــردی کــه هرگــز
فریــب زرق بــرق هــا و جــاه و مقــام هــا را نخــورد.
وی گــردن فرازانــه بــا پیشــانی فــراخ تــا واپســین حیــات پربــار و
رشــک انگیــزش چگونــه زیســتن را بــرای مــا آموخــت .همچنیــن
چگونه اندیشــیدن را.
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شیرین دیل ،کسگین شعر
دکتر علیاکبر ترابی (حالالج اوغلو)

			
آنامدان یادگار آنجاق گؤزهل شیرین دیلیم واردیر
		
اودور یازماق میزین :سیندان ،قلم :چککیش ،دمیردن :سؤز
سؤزون اعماق قلبیندن کؤز اودالر تک چیخیب پارالر		
			
دمیرلر :بو یانار سؤزلر شکیل تاپدیقدا سووالنمیش
		
اودور میصری قیلینج شعرین ،اونون تک حق سؤزون کسگین
			
ولی بونالر بیزیم ائلده  -عدالت ،حق سئون یئرده-
			
ظولوم ،ظالیم ،عداوت اولمایان سیارهده سؤزسوز-
			
سیالحلی قال قارانلیقدا پاریلدیر گؤزلری قوردون
		
نهدیر “حالالج” سؤزو سازین؟ دئییر “چنلی بئله” بیر باخ
			
امین اول شن صاباح ،ظالیم ،یاوا ،موفته یئین یوخدور

دئییب فرهادسان اوغلوم! شیرین بو دیل -دوداقالردیر
یانار کؤنلون :کوره ،بو وزن شعرین تاپداماقالردیر
اونو سانما کیچیک بیر اود ،یانار داغدیر ،اوجاقالردیر
دؤیوشلرده قیلینجالردیر ،بیچینلرده اوراقالردیر
بو سؤزلر هر ظالیم بیلسین سیالحالردیر ،یاراقالردیر
اوراقالردیر ،چاپاقالردیر ،کولوکلردیر ،ناجاقالردیر
نووه ،بومبا ،فوزه ،خمپاره مصرفسیز چوماقالردیر
قودوز قوردالر -بو ظالیملر -آداملیقدان اوزاقالردیر
قارانلیقالر قووولدوقجا اوفوق آیدین شافاقالردیر
قاالن عشق و محبتدیر ،قوچاقلیقدیر ،قوچاقالردیر.

در این سیر شتابان
دکتر علیاکبر ترابی (حالالج اوغلو)

هم اینک
سخت کوشان
تند تازان
این سواران ره فردا
به چستی خم شده بر یال اسب خویش می تازند؛
اگر چه بازدم مانند دم سنگین و نافرمان و سوزان است.
ولیکن همچنان ،اینان به راه خود
به آهنگی فزاینده ،قوی ،شالق کش ،پی گیر
می رانند
به باال
بر فراز آسمان ها
همنفس با باد و طوفان ها،
گروه ابرها ،این رهگذاران دل آفاق،
هماره دور می گردند گرچه بار سنگینی به بر دارند،
اگرچه زابهای چشمه و دریاچه و دریا
گرانبارند.
همین پروانه ها،
در خط پر پیچ و خم پرواز خود ،هر چند
شکسته جنبشی ،رقصی ،و یا سرگیجه ای دارند.
ولیکن ،در گذر از روی هر برگ و گل و گلبرگ
سرانجام آن سوی گلها ،به آفاق فتاده دور،
سخن از بی قراری باز می گویند و
راه خویش می جویند.

به باال
موج مرغان مهاجر
در خطی زیبا
سبکبال و شتابان دور می گردند؛
در اعماق فضا ،گهگاه با آواز خود ،گویی
ز راه و پیچ و خم ها،
از گذرها ،اوج ها ،از سیرها و از تماشاها
سخنها ،داستانها باز می گویند و
راه خویش می پویند.
هم اینک
این زمین ،این سنگ سرگردان سنگین وزن،
از آن دم کز فالخن جسته و در بی کران پرتاب گردیده،
به سال و مه ،به روز و شب،
به هر لحظه ،به هر آن پیش می تازد،
هماره می شکافد آسمان ها را و هر دم اوج میگیرد.
همانسان
این خیال چابکم ،این مرغ آتش ،شعله ی سرکش،
هماره زندگی می گیرد از سر ،وز دل آتش
سراپا بال می گردد،
ره خود پیش می گیرد؛
در این سیر شتابان ،همنفس ،همگام با هستی
نه از ره باز می ماند ،نه می سوزد ،نه می سازد.
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کارنامۀ درخشان زندگی استاد بهزاد بهزادی یا یک عمر کار و فعالیت آگاهانه و فرهنگساز
دکتر علیاکبر ترابی

«از نگاه دو چشم یک تن کم
وز لحاظ خرد هزاران بیش»
بیــش از ســهربع قــرن تــاش و کوشــش بیوقفــه و خســتگیناپذیر نظــری و علمــی در راه «خدمــت بــه خلــق» و راهگشــاییهای
نوآورانــه در زمینــۀ ادب و فرهنــگ ،ایــن اســت خالصــۀ یــک حیــات پربــار و پویــا و پویایــی بخــش.
بــه دیگــر ســخن ،یــک عمــر خالقیــت فکــری و فرهنگــی ـ تــاش صادقانــه در راه توســعۀ زبــان و فرهنــگ و ادب ـ بنیانگــذاری نهــاد
فرهنگــی ـ اجتماعــی فصلنامــۀ بینالمللــی «آذری» ـ راهنمایــی پدرانــه و فرهنگپرورانــه بــی هیچگونــه تو َقــع پــاداش ـ آمــوزش معنــوی
و روشــنگر ،کــه نســلی برومنــد از ادبدوســتان و دانشــوران تعالیجــو را هماننــد ثمــره و نتیجــه از جــدار بــه دنبــال دانســته و دارد ،ایــن
اســت خالصــه فداکاریهــای رادمــرد فرزانـهای بــه نــام بهــزاد بهــزادی؛ و اســم ،ایــن اســت رمــز مقــام و منزلــت ایــن شــخصیت واالی
فرهنگــی در میــان شــیفتگان زبــان و ادب ،در میــان کوشــندگان عالــم مطبوعــات ،در میــان فعــاالن جامعــۀ وکالــت ،در میــان نــو آوران زمینۀ
مدیریَــت ،در میــان رهــروان چالــک شــاهراه آمــوزش و پــروش.
ـرز ،یــا مدیــری مو َفــق ،یــا روزنامــه نــگاری دانــش گســتر و ادب پــرور باشــد ،کــه
بهــزاد بهــزادی ،بیشــتر و پیشــتر از آنکــه وکیلــی مبـ َ
همیشــه بــود ،یــک اســتاد اســت ،اســتادی در مفهــوم عالــی و اخَ ــص کلمــه ،اســتادی حــق جــو و حقیقت طلــب ،راهنمایــی پاکدل وانســان
اســت ،آمــوزگاری دانشــپرور وترمتخیــواه ،کــه در راه ایــن اســتادی و راهنمایــی ،عمــر و جــان و مــال و جوانــی خــود را بــه هیچ مــی گیرد،
ودر ایــن راه پــر نشــیب و فــراز ،تمــام ســختیها و تلخکامیهــا را بــا شــهامت و شــجاعت کــه خــاص فــداکاران ،از جــان گذشــته و راد مردان
فرزانــه اســت بــه جــان مــی خــرد؛ و در مقابــل اینهمــه جانفشــانی و فــداکاری نــه تنهــا ذرۀ ای خــود را از جامعــه بســتانکاری نمــی دانــد،
بلکــه خویشــتن را بدهــکار جامعــه و مواهــب آن نیــز مــی شــمارد و در درون خویــش ،گویــی تکــرار مــی کنــد:
جان کردمت به هدیه و حسرت ،همی برم زین نقد کم عیار که کردم نثار تو
**
مســلما صاحبنظــران واقــع بیــن خــرده نخواهــد گرفــت کــه امــروز ،در ایــن موقعیــت و مقــام ،بــه جــای اینکــه اشــک حســرت بردیــده
ـرت بــر لــب داریــم ،و یــا بــه جــای بحــث از مــرگ و نابــودی ،از زندگــی و پویایــی و پویایــی بخشــی
داشــته باشــیم ،ظاهــرا ً لبخندمسـ َ
ســخن مــی گوئیــم ،و یــا حداقــل مثـ ً
ا از زبــان اقبــال الهــوری نمــی گوییــم کــه:
ای بسا شاعر که بعداز مرگ زاد چشم خود را بست و چشم ما گشاد
بــه دیگــر ســخن ،خــرده نخواهــد گرفــت کــه در بیــان کارنامــه درخشــان فکــری و فرهنگــی ،علمــی و ادبی اســتاد بهــزادی ،این شــخصیت
گرانقــدر ،از لحــاظ دســتور زبــان ،از «زمــان حــال» اســتفاده شــده یــا مــی شــود ،زیــرا بخوبــی مــی داننــد کــه اســتاد بهــزاد بهزادی ،همیشــه
بــا مــا و در میــان مــا بــوده و اســت؛ و بــا همــان عظمــت روحــی ،بــا همــن ســیمای انســانی خویــش بــه زندگــی فرهنگــی و معنــوی خــود
در میــان مــا ادامــه مــی دهــد.
ایــن گفتــه تاکیــدی اســت بــر ایــن حقیقــت کــه اســتاد بهــزادی زنــده اســت بــا آثــار متعــدد نفیــس و روشــنگرش کــه اینــک پیــش روی
مــا اســت؛ آثــار ار جــداری کــه در خلــق آنهــا از بــذل جــان و جوانــی ،و در راه روشــنگری از شــار نــور چشــمان خــود بــرای روشــنایی
بخشــیدن بــه راه زبــان و ادب ،ذره ای دریــغ ننمــوده و از صــرف اوقــات گرانبهــای خــود در ایــن کار آگاهانــه ولیپــر زحمــت و طاقــت
فرســا آنــی فــرو گــذار نکــرده اســت.
روشــنتر بگوییــم :اســتاد بهــزادی بــا مــا و در میــان مــا اســت بــا کتــاب «فرهنــگ فارســی ـ آذربایجانــی» ،بــا کتــاب «فرهنــگ آذربایجانــی ـ
فارســی»؛ او بــا مــا و در میــان مــا اســت بــا کتــاب «دربــارۀ نــگارش زبــان» و کتــاب ســه جلــد «ایضاحلــی لوغــت» (کــه در تهیــه و تنظیــم
و برگــردان آن از هیچگونــه کار و فــداکاری مـ َادی و معنــوی دریــغ نکــرده اســت)؛ او بــا مــا ودر میــان مــا اســت بــا کتــاب «ده دم قورقــود»
شــاهکار ادبــی و بــا «دســتور زبــان» و بــا آنهمــه مقــاالت و رســاالت ســودمند راهگشــا کــه بــدون اســتثنا هــر یــک بخــش مهمی از ســختار
زبــان و کار کــرد و پیشــرفت و پویــا یــی آن را بــه شــیوایی و رســایی روشــن مــی ســازند.
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«درســنامه» او تداعــی کننــدۀ در ســنامه ای دیگــر در معنــوی عالیتــر و حیــات بخــش تــر اســت :در واقــع اگــر از درســنامه دســتر زبــان ،و از
دیگــر کتابهــا و مقــاالت او کــه جهانــی ارزش دارنــد بگذریــم ،اساسـ ًا زندگــی اســتاد بهــزادی بــه تنهایــی ،درســنامه ای اســت بــس ارجــدا
ـ پــر محتــوا ـ و آموزنــده.
َ
ارجــدار ،از آن لحــاظ کــه در ایــن زندگــی بــا نوجوییهــا و حــق طلبیهــا آغــاز مــی شــود ،و بــا کار خـاق وعلمــی آگاهانــه و آگاهــی بخش
ادامــه مــی یابد؛
پــر محتــوا ،از آن جهــت کــه ســالی و ماهــی و حتــی روز و ســاعتی از عمــر او بــه عبــث هــدر نرفتــه و نمــی رود ،بــدون هــدف و بــدون
کار و پیــکار در راه حــق و حقیقــت (جــز ســالهای زنــدان ١٣٣٦ـ  ١٣٣٤کــه ظاهــرا ً از فعالیــت علمــی بــاز مــی مانــد) ســپری نمــی شــود؛
آموزنــده ،از آن نظــر کــه بــا ارائــه ســر مشــق و الگویــی روشــن و اســتوار از بلنــد نظــری ـ اســقامت و پایــداری ـ نیکــی و پاکــی ـ همــت و
شــجاعت ـ زیســتن بــه خاطــر مــردم ،بــه نســلی جــوان و نســلهای آینــده درس مشــفقانه مــی دهــد ،و به ســهم خــود راه میــان بــه آرمانهای
واالی انســانی را همــوار می ســازد.
**
خالصه کنیم و با طرح پرسش و پاسخی نهایی به این مقاله پایان بخشیم:
راز توفیــق ایــن بزرگمــرد و فرهنــگ و ادب ،و رمــز َ محبوبیــت ایــن اندیشــمند جهــان اندیشــه و عمــل عمــده در میــان کــدام علــل و
عوامــل نهفتــه اســت؟ چــرا او هماننــد پــدری معنــوی در قلــوب و اذهــان انســان دوســتان واقه گــرا و فرهنگپــروران ترقیخــواه جــای دارد؟
بــه طــور خالصــه چــرا اینهمــه عزیــزش مــی دارنــد و تکریمــش مــی کننــد؟ پاســخ ایــن ســئوال دربــارۀ اســتاد بهزادیــی زادۀ آســتارا (ایــن
شــهر فرزانــه پــرور) را از زبــان خالصــه شــیراز بشــنویم:
از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد ،همیشه در دل ماست
آتــش فــروزان و خامــوش نشــدنی عشــق اســتاد بهــزادی بــه مــردم و فرهنــگ و آرمانهــا و االی مردم نه تنهــا سراســر راه حیات و هســتی او
بلکــه شــاهراه فرهنــگ و زبــان و ادب ایــن ســرزمین راغ روشــن نگهداشــته و حیــات جاویــد او را در دل شــیفتگان را و مــردی و فرزانگــی
تامیــن نموده اســت؛ آری
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما.
همین و والسالم
تبریز ـ اسفند ماه ١٣٨٦
دکتر علی ترابی
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سیمای انسانی -هنری ایرانی
دکتر علیاکبر ترابی

هنرمنــد راســتین ،ایــن وجــدان بــیآرام دوران ،خــود شــاخهای
اســت پربــار از فرهنــگ اجتمــاع و هنــرش نیــز عصــارهای اســت
از فرهنــگ و هنــر جهــان پیرامــون او .از ســوی دیگــر هنرمنــدان
برجســته ،اگرچــه زاده و پــرودهی محیــط خــود و وابســته بــه
زمــان و مــکان خویشانــد ،ولــی بــه هنــگام اوجگیــری در فضــای
هنــری و تعالــی بخشــیدن بــه هنــر ،از دایــرهی تنگ محیــط و عصر
فراتــر میرونــد و گذشــته و حــال و زمــان و مــکان را پشــت ســر
میگذارنــد و بــه افقهــای نــو و آینــدهی آرمانــی چشــم میدوزنــد
و ســرانجام بــه ابدیــت میپیوندنــد.
ّ
ایــن گفتــه دربــارهی زندهیــاد مح ّمدرضــا ایرانــی ،نقــاش
چیرهدســت معاصــر ایــران بیشــتر صــادق اســت؛ زیــرا او از ســویی
فرزنــد برومنــد ایــن اجتمــاع ،و هنــرش محصــول فرهنــگ ایــن
ســرزمین بــود و او خــود ایــن میــراث فرهنگــی بــه ویــژه هنــر
پیشکســوتان ن ّقاشــی ایــران ماننــد اســتاد کمالالملــک ،یاســمی،
قندریــز و حیدریــان را تجلیــل مینمــود و از ســوی دیگــر بــا فــرا
رفتــن از مرزهــای زمــان و مــکان ،نوابــغ ن ّقاشــی جهــان مخصوصا”
رامبرانــد ،وانگــوگ ،دالکــروا ،مونــه ،پیســارو ،لوتــرک ،دگا و مانه را
بــه عنــوان ن ّقاشــان برحســتهی تاریــخ فرهنــگ جهانــی ارج مینهاد.
بــا ایــن همــه گفتنــی اســت کــه چــه او هنــر ن ّقاشــی جهــان دیــروز
و امــروز و آثــار ن ّقاشــان شــاخص دنیــای معاصــر را بــه شایســتگی
مــورد ارزیابــی و اســتفاداه قــرار م ـیداد ،ولــی خــود در ســالهای
آخــر عمــر کوتاهــش ،پــس از گــذر و نظــر همــه جانبه به ســبکها
و شــیوههای هنــر ن ّقاشــی ،ســرانجام بــه شــیوهی خــاص خویــش
دســت یافــت و شــخصیت هنــری خــود را بــه عنــوان ن ّقاشــی بــا
احســاس و ماهــر کشــور خــود ســخن بگویــد و آثــار باارزشــی
را تقدیــم هنرمنــدان ،هنردوســتان ،هنرشناســان و عالقمنــدان ترقّــی
فرهنــگ جهانــی نمایــد ،تثبیــت نمــود.
بخــش مه ّمــی از آثــار او کــه تأثیــر ســبکهای مــورد عالق ـهاش،
رئالیســم و امپرسیونســیم ،بــر درخشــندگی و زیبایشــان افــزوده
اســت ،رنــگ و بــوی محیــط طبیعــی و اجتماعــی و ویژگیهــای
ن خــود را بــه صــورت گلهــا و ســبزهها دامــان
ســرزمی 
کوهســتانها و چشــماندازهای روســتا و حیــات و فعالیتهــای
روســتاییان منطقــهی آذربایجــان بــا خــود دارنــد.
ایرانــی حتــی در مــواردی کــه در شــاهراه هنــر پــای جــای پــای
ن ّقــاش بــزرگ جهــان میگــذارد و بــا نــگاه همــه ســونگر،
الهامــات و تأثیراتــی از مشــاهیر هنــر زمانهــا و مکانهــای دور
و نزدیــک میپذیــرد ،بــاز بــه ابــزار شــخصیت هنــری خویــش و
ـاص کار خــود بــه ویــژه در آثــار پایانــی عمــر خویــش
شــیوهی خـ ّ
میاندیشــید؛ در واقــع او بهتریــن راه پیونــد میــان گذشــته و حــال،
س ـنّتنگری و نوگرایــی ،هنــر غــرب و شــرق را برگزیــده اســت؛
و ایــن ،ویژگــی روش ایرانــی اســت کــه در کارهایــش نــه ســبک
ن ّقاشــی سـنّتی را یکســره نفــی کــرده و نــه بــه ســبکهای غربــی به

عنــوان آخریــن الگــو در قلمــرو ن ّقاشــی بهــا داده اســت .روشـنتر
بگوییــم :امتیــاز روش ن ّقاشــی وی در ایــن بــوده و هســت کــه او
از میــراث هنــری گذشــته ،آنچــه را کــه ارزشــمند و پویاییبخــش
یافتــه اســت ،در تابلوهایــش مــورد اســتفاده قــرار داده و از هنــر
امــروز جهانــی نیــر آنچــه را کــه در راه اعتــای هنــرش میتوانســته
نقشــی ســازنده و م ًوثــر داشــته باشــد ،برگزیــده و ارج نهــاده اســت؛
و بدیــن ترتیــب از ســبکهای ن ّقاشــی گذشــته ،عناصــر زنــده و
بالنــده و پویــا را گرفتــه و بــه خدمــت اعتــای ن ّقاشــی هنــر ن ّقاشــی
و نوآفرینــی گمــارده اســت و در ایــن راه نــه تنهــا از جــذب عناصــر
پویــای هنــر ن ّقاشــی غــرب ،لحظـهای غفلــت نورزیــده ،بلکــه آنچه
را در ایــن رهگــذر بــرای تســریع پیشــرفت شــیوهی ن ّقاشــی خــود،
ارجدار و سرنوشتســاز یافتــه ،مــورد اســتفاده قــرار داده اســت.
ایــن «بِهگزینــی» و «تعادلجویــی» و اهمیــت تعلــم و تعمیــم آن تــا
آنجــا در کار و اندیشـهی ایرانــی بــرای خــود میــدان عمــل وســیع
گشــوده و تأثیــر ژرف و دیرپــا نهــاده اســت کــه حتّــی دیدهگاههــای
هنــری هنرآمــوزان جوانــی را کــه وی عاشــق آمــورش ن ّقاشــی بــه
آنــان بــود نیــز ،تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
اینــک بــه کار و خ ّ
القیــت ایــن ن ّقــاش شــوریدهی پــرکار و
ســختکوش کــه همــواره ماننــد چراغــی فــروزان فــراراه
عالقمنــدان گســترش و درک در ایــن دیــار بــود ،چراغــی کــه بــا
فروغــی خیرهکننــده بــه یکبــاره و نابهنــگام خامــوش شــد ،از
نزدیــک نظــری بیفکنیــم و «ســیمای انســانی -هنــری» او را بــا هــم
دقیقتــر و ســیری تحـ ّول تکنیــک ن ّقاشــی و بــه اعتبــاری دگرگونــی
ظاهــری و بیرونــی کار و فعالیــت هنــراش را بــه همــراه تحـ ّوالت
درونــی و فکــری او عمیقتــر مطالعــه نماییــم.
توجــه میکنــد
گفتیــم نخســتین حقیقتــی کــه دربــاهی ایــران جلــب ّ
ایــن اســت کــه او یــک عاشــق شــوریدهی ن ّقاشــی و شــیفتهی هنــر
بــود و اضافــه کنیــم کــه در مــورد شــیفتگی او بــه ن ّقاشــی هــر
چــه گفتــه شــود گــزاف نخواهــد بــود؛ زیــرا ایــن شــوریدگی و
شــیدایی ،اساســا” حــدّ و مــرزی نمیشــناخت و ایرانــی تــا پایــان
عمــر بــه ایــن عشــق و شــیفتگی بــه ن ّقاشــی و اصالــت آن وفــادار
مانــد و مهمتــر از آن ،او کــه زادهی درد و تندیــس رنــج کشــیدگی
بــود ،تمــام رنجهــا و دردهــا و همچنیــن ذوق و شــوق و شــیفتگی
خــود را در قالــب هنــرش ریخــت و سرمشــق ارزنــدهای از عشــق
و شــیفتگی بــه ن ّقاشــی را ارائــه نمــود و در تاریــخ هنــر ایــران ثبــت
کــرد.
ســادگی و بیپیرایگــی و بــه ویــژه پاکــی و وارســتگیاش ســب
میگردیــد هــر کســی از همــان آغــاز آشــنایی بــا او بــه خوبــی
دریابــد کــه بــا شــخصیتی بــارز ،دروننگــر و بلندطبــع و در عیــن
حــال بــا ن ّقاشــی شــیفته و پــر حــرارت کــه چشــم بــه ق ّلههــای
هنــر دوختــه اســت ،ســر و کار دارد .بدیــن ترتیــب ،بــه تدریــج و
بــا گذشــت زمــان کــه میــدان کار و فعالیــت و تجربیــات ایرانــی
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گســتردهتر و اندیشــهها و نظریــات هنــریاش ژرفتــر میشــد،
ارزش و اعتبــار هنــر و آموزشهــای هنــری او نــزد دوســتداران و
شــیفتگانش فزونــی مییافــت .هــر کــس کــه بــا تابلوهایــش آشــنا
میشــد و جزئیــات تــاش و خالقیــت او را تعقیــب مینمــود ،بــه
خوبــی میتوانســت احســاس کنــد کــه او هرگــز نایســتاده و مــدام
در حرکــت و تکاپــوی هنــری اســت.
ایرانــی همچنــان کــه در جوانــی و دورهی تحصیــات دانشــگاهی،
طراحــی گذاشــته بــود ،بــا همــان دیــدهگاه،
اســاس کار خــود را بــر ّ
طراحیهــای مختلفــی را بــا خالقیــت تمــام و ســرعت کار
هــر روز ّ
باورنکردنــی کــه زبانــزد همــه بــود ،میآفریــد و تــا آخــر عمــرش
«طراحــی اســاس ن ّقاشــی اســت» پــای
نیــز بــر ایــن حقیقــت کــه ّ
میفشــرد و تحــت هیــچ شــرایطی از ایــن اصــل رویگــردان نبــود.
طراحیهــای او در محافــل
مطــرح و مــورد بحــث واقعشــدن ّ
هنــری شــهر ،هرگــز او را مغــرور نســاخت و او همــان حرکتهــای
را بــا قلــم مــو روی بــوم ادامــه داد و درســت در همیــن مقطــع
بــود کــه در پرتــوی قــدرت معجزهگــرش ،آناتومیهــا و فرمهــا
دقیقــا” جــای مطلــوب و شایســته خــود را و رنگهــا و نورهــا،
حالتهــای ویــژهی خــود را پیــدا میکردنــد؛ رنگهــای گــرم و
شــاد ولــی جــدا از هــم کــه پهلــوی یکدیگــر قــرار میگرفتنــد و
کافــی بــود تماشــاگر تابلــو را از نزدیــک نــگاه کنــد تــا بــه قلمهــای
تنــد و قــدرت و صــاب شــیوهاش کــه خــود را بــه رخ نگرنــده
متوجــه شــود.
میکشــید،
ّ
نکت ـهای کــه در ایــن میــان بایــد تصریــح کــرد ،ایــن اســت کــه
کار و هنــر ایرانــی بــه مــوازات پویایــی زندگــی اجتمــاع پیوســته
جلــو میرفــت و تحــ ّوالت و دگرگونیهــا بــه خــود میدیــد و
در مجمــوع اســتوارتر و ارزشــمندتر میگردیــد.
ایرانــی پــس از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی در تهــران بــه تبریــز
برمیگــردد .در ایــن مرحلــه از زندگــی عــاوه بــر ایجــاد یــک
تحـ ّول مثبــت در محافــل هنــری شــهر ،فرصــت پیــدا میکنــد تــا
بیشــتر بــا مــردم تمــاس داشــته باشــد و محیطهــای کار و فعالیـت
آنــان از گوشـههای ناشــناختهی تبریــز تــا روســتای دور و نزدیــک،
از زندگــی افــراد ســاده و زحمتکــش شــهری گرفتــه تــا کار و
فعالیــت چوپانهــا و کشــاورزان بــا نــگاه تیزبیــن و نکتهیــاب نظاره
کنــد و ضمــن آشــنایی عمیقتــر بــا زندگــی ،درد و رنجهایشــان،
ســرانجام اندوختههــای احساســی و فکــریاش را بــه صــورت
طراحــی اســتوار و رنگهــای
تابلوهایــی زیبــا و برخــوردار از یــک ّ
قــوی و بــا شــیوهای اســتثنایی ،حیــات جاویــدان میبخشــد.
بازتــاب زندگــی اجتماعــی بــه ویــژه ،تأثیــر حیــات خانوادگــی در
افــکار و آثــار وی تــا آن حــد گســترده و عمیــق اســت کــه بــه
راحتــی میتــوان ایــن تأثیــرات را در آثــار او نشــان داد؛ در ایــن
مــورد کافــی اســت گفتــه شــود کــه معاشــرت او بــا خانوادههــای
پــاک و اصیــل شــهر ،ســرانجام بــه انتخــاب شــریک زندگ ـیاش
میانجامــد و توافــق فکــری و فرهنگــی و عاطفــی و ج ـ ّو حاکــم
بــر زندگــی جدیــدش ،از او ن ّقاشــی پرقدرتتــر میســازد؛ قدرتــی
کــه ایــن بــار خــود را بــه صــورت لطافــت و ظرافــت و مالیمت در
آثــارش نمیــان میدهــد .یــک نــگاه بــه آثــار وی پــس از ازدواجــش
در ســال  ۱۳۵۹بیانگــر واقعیــت فــوق اســت.
از ایــن مرحلــه بــه بعــد اســت کــه مهــر و وفــای خانوادگــی در آثار
او ،خــود را بــه صــورت لطافــت و ظرافــت نشــان میدهــد دیگــر
از آن رنگهــای تیــره و تــار در آثــار او خبــری نیســت و حــرکات
لطیــف قلــم و ظــرف شــده و از تکههــای درشــت و خشــن و تنــد

اثــری دیــده نمیشــود .آثــار ایــن دوره کامــا آثــاری دلپذیرنــد و از
پاکــی و بیآالیشــی حکایــت میکننــد .گویــی مهــر و وفــای ژرف
زندگــی مشــترک بــا همســر ،لطافتــی بیشــتر بــه ارمغــان آوردنــد.
رنگهــا در آثــار ایــن دوره کامــا” زنــده و شــاد و موضوعــات
دلکــش ،و شــیریناند؛ شــاد و شــیرین بــه حــاوت محیــط گــرم
خانــواده .بــا قاطعیــت میتــوان گفــت کــه بخــش بزرگــی از
بهتریــن آثــار وی بازتــاب و آفریــده همیــن دورهی فراموشنشــدنی
خانوادگــی اســت .قــدرت ایرانــی در ایــن دوره بــه منتهــای درجــه
میرســد و ایرانــی خســتگیناپذیر ،حــد و مــرزی در نقاش ـیهای
خــود نمیشناســد و هــر روز بــرای خلق آثــار جدیــد و ویژگیهای
خــاص خــودش بــه جــان میکوشــد .ایــن توجــه و کوشــش دایمی
بــه کیفیــت آثــارش و کاربــرد شــگردهای حرفـهای و ارزنــدهای این
نقاشــی بــه ویــژه تع ّهــدات هنــری خــود را ســنگینتر ســازد .بــا
ایــن همــه او بــا شــور و عشــق وصفناپذیــر ،خســتگیهای
توانفرســا را بــه هیــچ نمیگیــرد .و بــه کار و کوشــش دمافــزون
خــود ادامــه میدهــد .هنــوز تابلویــی تمامنشــده ،دههــا موضــوع
دیگــر در ذهنــش جوانــه میزنــد .در ایــن دوره ،اگرچــه تنگناهــای
اقتصــادی و واقعیتهــای اجتماعــی روز و ســنگینی هزینههــای
زندگــی او را بــه ســوی پذیــرش سفارشــات «نظیرهنــگاری» ســوق
میدهــد ،ولــی او بســیار زود خــود را از چنیــن سفارشــاتی خــاص
کــرده و نقبــی از آن تاریکــی بــه ســوی نــور میزنــد و راه هنــر
خــود را ادامــه میدهــد.
عزیمــت بــه تهــران در ســال  ۱۳۷۲و اقامــت در محیــط جدیــد،
نقطــهی عطفــی در زندگــی وی میگــردد و عقــاب بلندپــرواز
هنــرش در افقهــای تازهتــری اوج میگیــرد و بــا روحیــهای بهتــر
و آرامشــی بیشــتر آثــار بســیار گرانبهایــی را خلــق نمــوده و خــود را
بــرای برپایی نمایشــگاه انفــرادی آثــار خــود در پاییــز  ۱۳۷۳در تهران
آمــاده میســازد؛ نمایشــگاهی کــه هرگــز توســط خــودش برپــا نشــد
و ایــن شــوریده ،ناباورانــه فقــط چنــد هفتــه قبــل از برپایــی آن بــه
ابدیــت پیوســت و جامعـهی هنــری ایــران را داغــدار ســاخت.
و ا ّمــا ســخن آخــر دربــارهی ایرانــی آن کــه او در پرتــوی خدماتــی
کــه در راه اعتــای نفاشــی انجــام داده و بــا پیــروان و نقاشــان
جوانــی کــه پــرورده و تحویــل جامعـهی هنــری ایــران نمــوده و بــا
آثــاری کــه گنجینـهی بــاارزش هنــر ایــران زمیــن را غنــا بخشــیده،
علیرغــم خاموشــی زودرس و نابهنــگام خــود در شــهریور ۱۳۷۳
در آســتانهی  ۴۰ســالگی ،تــازه حیــات جاویــد خــود را در دل
شــیفتگانش از ســر گرفتــه اســت؛ و بیهیــچ گفتگــو نســلهای
هنرشــناس ،رمــز کامیابــی و راز جاودانــی او را در ایــن حقیقــت
خواهــد یافــت کــه ایرانــی به عنــوان نقاشــی توانا ،انســانی پــاکدل،
بزرگمــردی عاشــق بــا عشــق بــه نقاشــی و بــا مهــر بــه خانــواده و
بــا ارجگــذاری بــه پاکــی و صفــا و لطــف و وفــا زندگــی کــرد و بــا
آزادگــی و وارســتگی ،بــا ســرافرازی و بلندآوازگــی عمــری پربــار،
هرچنــد بــه کوتاهــی عمــر گلهــای بهــاری را کــه در خدمــت بــه
تاریــخ هنــر نقاشــی کشــورش بــه ســر آورد ،تــا جایــی کــه امــروز
نیــز آثــار باقیمانــدهاش راهگشــایی ارزشــمند بــرای هنــر نقاشــی
ایــران اســت و تــا روزی کــه از هنــر و عشــق و زیبایــی نشــانی
هســت ،آثــار ایرانــی ،ایــن نقــاش عاشــق ،از هنــر و عشــق و زیبایی
بــا نســلهای هنردوســت داســتانها خواهنــد گفــت .ایرانــی بــا
عشــق زیســت و بــا عشــق زیســتن را بــرای ما به یــادگار گذاشــت.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شده به عشق
ثبت است بر جریدهی عالم دوام ما

| ویژهنامه پروفسور دکتر علیاکبر ترابی | 31

نامهی دستنویس دکتر محمود عنایت به پروفسور دکتر علیاکبر ترابی

پروفسور دکتر علیاکبر ترابی
 2خرداد  30 - 1305تیر 1395

