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اســتاد دکتــر علی اکبــر ترابــی )حالج اْوغلــو( زاده ی تبریــز )۱۳۰۵(، 
ــرا  ــه ی دانشــگاه ســوربن فرانســه، دارای درجــه ی دکت دانش آموخت
در رشــته ی جامعه شناســی و فلســفه ی علــوم، یکــی از چهره هــای 
برجســته ی علمی و از اندیشــمندان بنام ایران هســتند که از نخســتین 
دوره ی فعالیّــت علمــی و فرهنگــی خــود در دانشــگاه تبریــز )دکتــر 
ــر  ــروز، پیگی ــه ام ــا ب ــال ۱۳۵۹ بازنشســته شــده اند( ت ــی در س تراب
ــی و  ــش اجتماع ــردن دان ــه ک ــتای نهادین ــتگی ناپذیر در راس و خس

ــد. ــانی می کنن ــه جان فش ــش علمی جامع ــترش بین گس
ایشــان، بــه خاطــر کوشــش و مجاهــدت پی گیــر در آگاهی بخشــی 
ــر بخــش گســترده ای از  ــی و تأثیرگــذاری اش ب ــردم و دانش پراکن م
جریانــات روشــنفکری، دانشــگاهی و نیروهــای مبــارز و ترقی خــواه 
جامعــه؛ در بیــن نخبــگان کشــور، به متفکــری ژرف بیــن، آزاداندیش، 
ــاتید  ــن اس ــن در بی ــند. همچنی ــهره می باش ــرا ش ــتقل و مردم گ مس
ــی،  ــت علمــی، نوجوی ــه خاطــر داشــتن جامعیّ ــوم اجتماعــی ب عل
ــورد  ــث علمی م ــایل و مباح ــرح مس ــگامی در ط ــوآوری و پیش ن
ــدی برخــوردار هســتند. چنانچــه  ــگاه ارجمن ــه، از جای ــاز جامع نی
دکتــر غالمحســن صدیقــی )بنیانگــذار جامعه شناســی در ایــران( در 
نامــه ی مــوّرخ ســوم مهــر مــاه ۱۳۴۱ می نویســند: »دانشــمند عزیــز و 
محتــرم: پــس از عــرض ســالم و ارادت، نامــه ا ی که همــکار ارجمند 
آقــای دکتــر شــاپور راســخ پــس از مطالعــه ی کتــاب ســودمند  »مبانی 
ــم  ــته اند، تقدی ــر نوش ــه حقی ــی ب ــف جناب عال جامعه شناســی« تألی
مــی دارد و مزیــد توفیــق آن دانشــمند گرامــی را در خدمــت بــه علــم 

خواهــان اســت. ارادتمنــد غالمحســین صدیقــی«
و همچنیــن اســتاد دکتــر امیــر حســین آریان پــور، هنــگام نــام بــردن 
ــه  ــی ب ــتاد تراب ــران، از اس ــی ای ــته ی جامعه شناس ــاتید برجس از اس
عنــوان اســتاد برجســته ی جامعه شناســی ایــران یــاد می کننــد. اغلــب 
صاحبــان اندیشــه نیــز بــا اذعــان به دانــش  گســترده و عمــق علمی او 
اســتاد را بــه خاطــر آثــار گران قــدرش کــه موجــب پویایــی و اعتالی 
دانــش اجتماعــی قشــر آگاه جامعــه و همچنیــن شــکل گیری بینــش 
جامعه شناســانه  و نگــرش علمی مــردم در دوره هــای حســاس 
ــه  ــدر علمی جامع ــر گران ق ــده اند، از ذخای ــرزمینمان ش ــخ س تاری
ــر  ــد: »دکت ــه می نویس ــه آدین ــردبیر مجل ــه س ــمارند. چنانچ می ش
علی اکبــر ترابــی از معــدود جامعه شناســان برجســته ی کشــور 
ــران اســت. بســیاری از  ــام جامعه شناســی ای ــتادان بن و یکــی از اس
ــانی در  ــوم انس ــون عل ــته های گوناگ ــتادان رش ــان و اس جامعه شناس
ســال های پربــار تدریــس دکتــر ترابــی از دانــش و درس و محضــر 
او بهــره گرفته انــد و دکتــر ترابــی ، بــا بیــش از۱۰ کتــاب معتبــر در 
مباحــث جامعه شناســی، از متفکّرانــی اســت کــه در غنــا بخشــیدن 
بــر تفّکــر علمــی در زمینــه ی علــوم اجتماعــی در ایــن آب و خــاک 

 دکتر علی اکبر ترابی؛ جامعه شناس برجسته ی ایران*
 حسن ریاضی)ایلدیریم(

نقــش کارســاز و بــارآور داشــته اســت...«
بــرای شــناختن جایــگاه و نقــش ســازنده ی اســتاد ترابــی در 
ــان  ــر ایش ــگاهی و تأثی ــز دانش ــی مراک ــش اجتماع ــذاری دان پایه گ
ترقّی خواهانــه  اندیشــه ی  در شــکل گیری، رشــد و گســترش 
ــه از  ــذرا و طرح گون ــد گ ــر چن ــی ه ــران، گزارش ــه  ی ای در جامع
تحــوالت اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی دوران زندگــی او ضروری 

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
ــادف  ــز۱۳۰۵( مص ــی )تبری ــتاد تراب ــی اس ــی و نوجوان دوران کودک
اســت بــا اوج قــدرت حکومــت خودکامــه ی رضــا شــاهی. برهــه ای 
کــه جنبش هــای متعاقــب مشــروطیت درهــم شکســته و ســکوت 
مرگبــار بــر کشــور حاکــم گشــته اســت. تبریــز )شــهر انقــالب( نیــز 
در ســکوتی پرمعنــا، طلیعــه ی آفتــاب مــردم اش را بــه انتظار نشســته 

اســت.
دوران جوانــی  اســتاد، دوران فروریختــن کاخ پــوک و موریانــه 
ــور از کشــور  ــار دیکتات ــرار خفت ب ــاهی و ف ــتبداد ش خــورده ی اس
اســت. بــا تغییــر شــرایط اجتماعــی و افزایــش شــور و شــوق، و امید 
بــه آینــده جامعــه را فــرا می گیــرد و باعث باز شــدن فضای سیاســی، 
فرهنگــی و تحــّوالت چشــم گیر تاریخــی در کشــور می شــود. در 
آذربایجــان نیــز روی کار آمــدن حکومــت مّلــی- دموکراتیــک منجر 
ــردم و اصالحــات ضــروری اقتصــادی،  ــگ م ــه شــکوفایی فرهن ب
ــادگاری از  ــز ی ــگاه تبری ــود- دانش ــار می ش ــن دی ــی در ای اجتماع
ــا یــورش ارتــش  ــا متأســفانه ب اقدامــات مهــم آن دوران اســت- ام
شاهنشــاهی و کشــتار پیش گامــان جنبــش مردمــی، خفقــان پلیســی 
بــر آذربایجــان حاکــم شــده و تــا نهضــت سراســری مــردم ایــران 
ــی  ــد. متأســفانه نهضــت مردمی مّل ــی شــدن نفــت می پای ــرای مّل ب
شــدن نفــت نیز بــا کودتــای )آمریکایــی- انگلیســی- دربــار پهلوی( 
۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ شکســت می خــورد و فّعــاالن سیاســی و اجتماعــی 
ــای چوب هــای اعــدام جــان  ــا در پ ــر شــکنجه و ی در زندان هــا زی
می بازنــد. ایــن شکســت فاجعه بــار موجــب ازهم گســیختگی 
ــه  ــردد. و ب ــردم می گ ــی م ــتگی اجتماع ــری و هم بس ــدت فک وح
ــی  ــی اجتماع ــان فکری و بی عمل ــوءظن، پریش ــّو س ــا ج ــای آنه ج
بــر محیــط روشــنفکری حاکــم می شــود. و کشــور نیــز زیــر ســایه ی 
ــت  ــا هدای ــار و ب ــلطه ی درب ــاهی و س ــش شاهنش ــرنیزه ی ارت س
ــی و  ــاظ سیاس ــتر از لح ــه بیش ــر چ ــکا، ه ــاران نظامی آمری مستش

ــه کشــورهای امپریالیســتی وابســته می شــود. اقتصــادی ب
دهــه ی چهــل فــرا می رســد. در ایــن دهــه ، رژیــم پوشــالی اربــاب 
و رعیتــی بــا تلنگــر طــرح مشــهور کنــدی )رئیــس جمهــور وقــت 
ــی  ــرات اجتماع ــن تغیی ــر ای ــزد. در اث ــرو می ری ــم ف ــکا( در ه آمری
و تحــرک طبقاتــی، آرایــش نیروهــای اجتماعــی جامعــه دگرگــون 
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 شــده و الیه بندیهــای جدیــدی در ســاختار اجتماعــی کشــور شــکل 
ــاورزان  ــا و کش ــت بورژواه ــروزی در هئی ــن دی ــرد. مالکی می گی
ــال  ــه دنب ــر می شــوند. ب ــی ظاه ــران فصل ــت کارگ ــر ده در هئی فقی
ایــن دگرگونــی ســاختاری رژیــم پهلــوی بــه رفــرم و مدرنیزاســیون 
گســترده در همــه ی ســطوح جامعــه اجتماعــی دســت می زنــد. در 
اثــر مدرنیزاســیون کشــور، کارگــزاران امپریالســیم در رده هــای باالی 
ــکا  ــی آمری ــت مال ــا حمای ــد و ب ــرار می گیرن ــی ق ــت دولت مدیری
و صنــدوق بیــن الملــی پــول، اقتصــاد کشــور در بخشــهائی رشــد 
نســبی می کنــد و زمینــه را بــرای تســلط روابــط ســرمایه داری بــر 
کلیــه ســطوح جامعــه فراهــم می کنــد و در ســایه ی ایــن تحــوالت، 
ســرمایه داری دولتــی و داللــی رشــد می یابــد . البتــه افزایــش قیمــت 
نفــت نیــز ایــن رشــد را تســریع می کنــد. و بــه دنبــال آن شــعبه های 
شــرکت های چندمّلیتــی همچــون اختاپــوس بــر بخش هــای 
ــا ســرمایهء  ــد و بانک هــا ب زیــادی از اقتصــاد کشــور تســّلط می یاب
ــی امپریالیســت ها دایــره ی نفــوذ و ســلطه ی خــود را گســترش  مال
ــعه ای  ــور، توس ــاد کش ــدن اقتص ــزه ش ــال مدرنی ــه دنب ــد. ب می دهن
ــای  ــی و بخش ه ــف اجتماع ــد ســطحی در ســطوح مختل ــر چن ه
مختلــف اقتصــادی، در راســتای منافــع طبقــه ی حاکمــه و همســو با 
خواســته آمپریالســیم آمریــکا صــورت می گیــرد. در نتیجــه نیــاز بــه 
نیروی هــای انســانی ماهــر و تحصیــل کــرده در عرصه هــای مختلف 
کار اجتماعــی افزایــش می یابــد کــه بخشــی را بــا اســتخدام نیروهای 
خارجــی تأمیــن می کننــد و بــه منظــور تربیــت و آمــوزش بخــش 
دیگــر نیروهــای مــورد نیــاز آمــوزش همگانــی را توســعه می دهنــد. 
ــی و  ــدارس ابتدای ــر م ــالوه ب ــور ع ــطح کش ــور در س ــن منظ بدی
ــادی احــداث  ــی زی متوســطه ی موجــود، هنرســتان ها، مــدارس عال
 شــده و همچنیــن دانشــگاه های جدیــد ســاخته می شــود. رشــته های 

جدیــدی در شــاخه های مختلــف علــوم، خصوصــا” در حوزه هــای 
علــوم اجتماعــی در دانشــگاه ها دایــر می گــردد. سیســتم آموزشــی 
ــرداری  ــز از روی نظام هــای آموزشــی غــرب الگوب دانشــگاه ها را نی
کــرده و آنهــا را بــه توســط عمــال تربیت یافتــه و دســت آموز خــود 
ــوم  ــه ی عل ــا” در زمین ــد. خصوص ــه کار می بندن ــگاه ها ب در دانش
اجتماعــی مشــتی تئوری هــای آبکــی بنگاه هــای نظریه ســازی 
ــای  ــا و تئوری ه ــن نظریه ه ــای دهان پرک ــت عنوان ه ــکا تح آمری
اجتماعــی- سیاســی اشــاعه داده می شــود. هــر چــه پایه هــای رژیــم 
تحکیــم و تثبیــت می شــود، فرهنــگ منحــط ســرمایه داری وابســته از 
ــای  ــواع نحله ه ــی و ان ــی، مصرف گرای ــاری، هرز گ ــه بی بندوب جمل
منحــط فلســفی غــرب در جامعــه بیشــتر رواج می یابــد. بــه همــراه 
رواج فرهنــگ منحــط غربــی در جامعــه، خفقــان سیاســی و فرهنگی 
ــدان و روشــنفکران  ــر اندیشــه ورزان، هنرمن در جامعــه، عرصــه را ب
ــه  ــگاه ها ب ــد و دانش ــر می کن ــه ای تنگ ت ــر و طبق ــر قش آگاه از ه
عنــوان مراکــز مهــم علمــی و محــل تجمــع اکثــر نخبــگان فکــری و 
نیروهــای جــوان و پرشــور کشــور، بیشــتر از همــه جا تحــت کنترل 

نیروهــای امنیّتــی رژیــم شاهنشــاهی قــرار می گیرنــد.
ــکل گیری و  ــث ش ــی، باع ــی و فرهنگ ــّوالت اجتماع ــن تح ــا ای ام
رشــد جنبــش ضــد اســتبدادی و ضــد ســلطنتی در میــان نیروهــای 
ــر  ــا مظاه ــارزه ب ــه روز مب ــه، روزب ــود. در نتیج ــه می ش آگاه جامع
فرهنگــی و اجتماعــی مدرنیزاســیون رژیــم پهلوی تشــدید می شــود. 
ایــن تحــوالت نســلی را در بطــن خــود پــرورش می دهــد کــه یــک 
ــدازد.  ــخ می ان ــه دان تاری ــه زبال ــاهی را ب ــم شاهنش ــد رژی ــه بع ده
در دانشــگاه ها اســاتید شــریف و آگاه و دانشــجویان پرشــور و 
انقالبــی کــه بیشــتر از طبقــات زحمت کــش و قشــر میانــی جامعــه 
ــی و  ــان فرهنگ ــل جری ــدی در مقاب ــه ی نیرومن ــته اند، جبه برخاس
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ســلطه ی حکومتــی تشــکیل می دهنــد. اســاتید علــوم اجتماعــی بــا 
ترویــج دانــش اجتماعــی بــه جنبــش عدالت خواهانــه و ظلم ســتیز،  
ــا  کمــک فکــری بزرگــی کــرده و باعــث غنــای فرهنــگ مبــارزه ب
ــادی و  ــی م ــادی و عقب ماندگ ــی، اقتص ــتگی سیاس ــل وابس عوام

معنــوی جامعــه می شــوند.
ــز کــه یکــی از کانون هــای مهــم تفکــر و اندیشــه ی  دانشــگاه تبری
انقالبــی کشــور بــوده و ایــن بــار نیــز بــا داشــتن اســتادان ترقی خــواه 
و دانشــجویان اندیشــه ورز و انقالبــی یکــی از ســنگر مهــم فکــری و 
مبــارزه بــر علیــه رژیم عدالت ســتیز و وابســته و ضد مردمی ســلظنت 

ــود. پهلوی می ش
ــع  ــیوه ی بدی ــی و ش ــش علم ــه ی واال، بین ــا اندیش ــی ب ــتاد تراب اس
تدریــس و منــش و شــخصیت اجتماعــی و مردمــی اش یــار و یــاور 
ــن،  ــمندان دروغی ــا دانش ــده و ب ــان ش ــجویان و عدالت خواه دانش
عّمــال قــدرت و خرافه پراکنــان دســت آموز ســرمایه و عّمــال دربــار 
ــی و  ــوالت اجتماع ــه ی تح ــی واقع گرایان ــا بررس ــد و ب در می افت
تحلیــل علمی رویدادهــای جامعــه در تحــول اندیشــه ی بخــش قابل 
ــا  ــر کشــور نقــش مهمی ایف ــای جــوان و پیکارگ ــی از نیروه توّجه

می کننــد.
ــر  ــتاد دکت ــون اس ــواری همچ ــاتید بزرگ ــراه اس ــی هم ــر تراب دکت
آریان پــور، اســتاد دکتــر علــی شــریعتی و... علــم جامعه شناســی را 
از محــدوده ی بنگاه هــای تحقیقاتــی و مباحــث خشــک و بــی روح 
ــان  ــرب و مرّوج ــتاد وازده ی غ ــده ای اس ــت ع ــک و از دس آکادمی
ــزاران  ــه و خدمت گ ــی و بی پای ــناختی غیرعلم ــای جامعه ش تئوری ه
ــه  ــی جامع ــی اش، یعن ــگاه واقع ــه جای ــده و آن را ب ــدرت رهانی ق
ــث  ــد و باع ــد می دهن ــی پیون ــش اجتماع ــا جنب ــده و ب بازگردان
تســریع حــرکات اجتماعــی و ســمت گیری جنبــش مردمی بــر علیــه 

ــوند. ــوی می ش ــد مردمی پهل ــت ض حکوم
ــن و  ــق، واقع بی ــش عمی ــا آن بین ــی ب ــتاد تراب ــه، اس ــن بره در ای
آینده نگرانــه اش، بــا تشــخیص بــه موقــع ضرورت هــای اجتماعــی و 

فرهنگــی جامعــه بــه تألیــف آثــاری دســت می زننــد کــه در بخــش 
عمــده ی آنهــا بــه تبییــن و تفســیر مباحــث پایــه ای و مبانــی نظری و 
اساســی حوزه هــا و زمینه هــای گوناگــون علــوم اجتماعــی پرداختــه 
می شــود. انتشــار عمومی آثــار فــوق نقــش چشــم گیری در ارتقــای 
فکــری جوانــان جامعــه و پوینــدگان راه دانــش و ترقـّـی  داشــته اند که 

در اینجــا بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره می شــود:
در حــوزه ی فلســفه ی علــوم- فلســفه ی علــوم یکــی از درس هــای 
ــت  ــوم وق ــت. وزارت عل ــان اس ــر جه ــگاه های معتب ــم دانش مه
کشــور نیــز بــا دایــر کــردن درس فلســفه ی علــوم، برنامــه ی تفصیلی 
ــای  ــات و فصل بندی ه ــث و موضوع ــق مباح ــوق را مطاب درس ف
ــر  ــد بیشــتر ب ــا تأکی ــان و ب ــر جه ــن رشــته ی دانشــگاه های معتب ای
ــتاد  ــود. اس ــرده ب ــور ک ــود منظ ــه ی خ ــی در برنام ــوم اجتماع عل
ــوم«اش، »در انتخــاب  ــاب مشــهور »فلســفه ی عل ــز در کت ــی نی تراب
ســرفصل ها و توضیــح و تفســیر موضوع هــا، برنامــه ی تفصیلــی در 
ــه از  ــا ک ــا آنج ــه و ت ــر گرفت ــوم دانشــگاه ها را در نظ فلســفه ی عل
حــد و روش علمی بــه دور نیفتــد، مطابقــت بــه برنامه هــای مذکــور 
ــگارش  ــت را در ن ــل مطابق ــژه اص ــه وی ــت. ب ــمرده اس ــم ش را مه
موضوع هــای »علــم و معرفــت علمــی«، »انســان و فرهنگ انســانی«، 
»تاریــخ«، »روان شناســی«، »جامعه شناســی«، »علــم ریاضــی«، »علــوم 
طبیعــت: علــوم فیزیکــی، شــیمیایی«، »علــوم طبیعت: علوم زیســتی« 
ــی درس  ــه ی تفصیل ــمت برنام ــی ترین قس ــن و اساس ــه مهم تری ک
ــکیل  ــز را تش ــگاه تبری ــران و دانش ــگاه ته ــوم دانش ــفه ی عل فلس

ــت« . ــوده اس ــور نم ــد، منظ می ده
ــای  ــه معن ــش علمی اســت، ب ــتمی از بین ــه سیس ــوم ک ــفه ی عل فلس
شــناخت قوانیــن پدیده هــای طبیعــی، اجتماعــی و تفکــر اســت. بــه 
عبارتــی دیگــر بــه کاربســتن منطــق نوین اســت در شــناخت هســتی 
ــوم  ــای عل ــتقالل حوزه ه ــدود اس ــن ح ــایی و تعیی ــران، شناس بیک
ــن  ــا و قوانی ــناخت ویژگی ه ــز ش ــر و نی ــی و تفک ــی، اجتماع طبیع
پدیده هــای مربــوط بــه علــوم مختلــف و تبییــن متدولــوژی ویــژه ی 
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آنهــا. بدیــن جهــت مًولــف دانشــمند در بخش هــای اّول کتــاب بــه 
اصــول و مبانــی، روش شناســی نویــن و طبقه بنــدی علوم می پــردازد. 
ــّخص و  ــا را مش ــک از دانش ه ــر ی ــتقالل ه ــور اس ــدود و ثغ ح
ــرده  ــن ک ــم را تبیی ــای عل ــدام از حوزه ه ــر ک روش شناســی علمی ه
و روش و اســلوب های تفکــر انســانی را معیـّـن می کننــد. در بخــش 
دّوم کتــاب نیــز بــه علــم و معرفــت علمــی، شناســنایی علمــی، جبــر 
ــع، اســتاد در  ــه واق ــه می شــود. ب ــت و... پرداخت ــون علیّ علمــی، قان
ایــن مباحــث، اصــول و مبانــی فلســفه ی علــوم را بــه زبانــی ســاده 
و همه فهــم تفســیر و تبییــن نموده انــد. ایــن کتــاب نخســتین کتابــی 
اســت کــه در ایــن موضــوع، بــه وســیله یــک اســتاد ایرانــی نوشــته 
ــود،  ــس می ش ــگاه ها تدری ــه در دانش ــت ک ــت و سال هاس ــده اس ش
تاکنــون نیــز آن طــوری کــه مــن اّطــالع دارم، کتابــی در ســطح این اثر 
و بــه جامعیـّـت آن توّســط هیــچ اســتاد داخلــی نوشــته نشــده اســت.
در قلمــرو مردم شناســی: مردم شناســی یکــی از دروســی اســت کــه 
اســتاد ســال ها آن را تدریــس کــرده اســت. درس نامــه ی ارزشــمند 
ــان در  ــص ایش ــق و تفّح ــال ها تحقی ــول س ــی« محص »مردم شناس
ایــن زمینــه اســت کــه در دو بخــش تدویــن شــده اســت. در بخــش 
نخســت، مردم شناســی و در بخــش دوم، قوم شناســی مــورد بحــث 
ــل  ــی، تکام ــوم اجتماع ــاب، عل ــش اول کت ــرد. در بخ ــرار می گی ق
ــایر  ــن س ــگاه آن در بی ــش مردم شناســی و جای ــی انســان، دان طبیع
ــه و  ــرار گرفت ــه طــور مفّصــل مــورد بررســی ق علــوم اجتماعــی ب
ســیر تکوینــی آن بــا دیــد موشــکافانه تحلیــل و تقســیمات دانــش 
ــود.  ــن می ش ــن معیّ ــای نوی ــا دانش ه ــاط آن ب ــی و ارتب مردم شناس
مردم شناســی و متدولــوژی آن و همچنیــن فرهنــگ و ویژگی های آن 
از مباحــث پایــه ای کتــاب اســت کــه بــه طــور عمیــق مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتــه  اســت. در دیگــر فصل هــا، انســان های ابتدایــی، اقــوام 
ابتدایــی معاصــر بــه طــور مشــروح، مســتدل و علمی مــورد مطالعــه 
ــن  ــه ی ای ــز، تاریخچ ــی نی ــش قوم شناس ــد. در بخ ــرار می گیرن ق
علــم، نیازمندی هــای انســان، انــواع و ویژگــی نهادهــای اجتماعــی، 
فرهنــگ، خانــواده، حکومــت در جوامــع ابتدایــی بــه طــور مفّصــل 

شــرح داده می شــود.
اســتاد ترابــی، علــم مردم شناســی را این گونــه تعبیــر و ارزش گذاری 
ــروز مردم شناســی و جامعه شناســی  ــدگاه علمی ام ــد: »از دی می نماین
بــه ترتیــب مقدمــه و متــن یــک موضــوع و یــا دو مرحلــه متوالــی از 
تحقیقــی واحــد در زمینــه ی حیــات طبیعــی و اجتماعی انســان ها در 
گذشــته و حالنــد. در واقــع مردم شناســی روشــنگر منشــأ انســان و 

ســپس جوامــع انســانی بــه ویــژه در مراحــل نخســتین آن اســت« .
ــه  ــت ک ــی اس ــوع مردم شناس ــاب در موض ــن کت ــاب، اولی ــن کت ای
در تمــام ایــران توّســط یــک اســتاد دانشــگاه تبریــز -دکتــر ترابــی- 
ــگاه ها  ــت در دانش ــه سال هاس ــن درس نام ــت. ای ــده اس ــته ش نوش
تدریــس می شــود. هــم قبــل از انقــالب از ســوی دانشــگاه تهــران 
ــاب ســودمندی  و مؤسســه ی مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی کت
ــده  ــالغ گردی ــس اب ــت تدری ــگاه ها جه ــه دانش ــده و ب ــی ش ارزیاب
ــزی  ــی برنامه ری ــورای عال ــز در ش ــالب نی ــد از انق ــم بع ــود ؛ ه ب
ــه  ــالمی ایران ب ــوری اس ــی جمه ــوزش عال ــگ و آم وزارت فرهن
عنــوان کتــاب درســی دانشــگاهی در رشــته ی مردم شناســی تعییــن و 

ــده  اســت . ــالغ گردی ــه دانشــگاه ها اب ــس ب ــت تدری جه

در بــاب تاریــخ ادیــان: تاریــخ ادیــان و مذاهــب یکــی از عرصه هایی 
ــه،  ــص در آن زمین ــا ژرف کاوی و تفّح ــی ب ــتاد تراب ــه اس ــت ک اس
ــت  ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــد. »ب ــف کرده ان ــری تألی ــر کم  نظی اث
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 

ــده اســت«. ــف گردی ــدگاه علمی تألی ــد و از دی جدی
مؤلــف دانشــمند دربــاره ی روش تدویــن و تنظیــم کتاب می نویســند: 
»بــرای اینکــه از دشــواری مطالــب و مســایل مذهبــی و فلســفی ادیان 
مــورد بحــث کاســته شــود، هــر بخــش بــه ده فصــل و هــر فصــل 
ــرای اینکــه  ــه عــالوه، ب ــده اســت. ب ــه قســمت هایی بخــش گردی ب
مقایســه در میــان ادیــان مختلفــی کــه در ایــن کتــاب موضــوع بحــث 
قــرار گرفته انــد، بــرای خواننــدگان آســان باشــد، ایــن تقســیم بندی بــا 
عناویــن مخصــوص تــا آنجــا که امــکان داشــته، ادامــه یافته اســت...« .
ــه  ــت ب ــش نخس ــه: در بخ ــم یافت ــش تنظی ــاب در دو بخ ــن کت ای
معتقــدات ابتدایــی در اجتماعــات اولیّــه و در بخــش دّوم بــه ادیــان 

ــه شــده اســت. ــی پرداخت ــع مترقّ ــزرگ در جوام ب
در زمینــه  ی جامعه شناســی: یکــی از عرصه هــای مهــم دانــش علــوم 
اجتماعــی، جامعه شناســی اســت. اســتاد ترابــی کــه خــود یکــی از 
ــه و در  ــن زمین ــت، در ای ــورمان اس ــرآوازه ی کش ــان پ جامعه شناس
شــاخه ها و شــعبه های مختلــف آن آثــار باارزشــی همچــون: 
ــه«، »جامعه شناســی  ــناخت علمی جامع ــی جامعه شناســی«، »ش »مبان
روســتایی«، »جامعه شناســی تبلیغــات«، و در مقــوالت، مفاهیــم 
ــا و  ــی نهاده ــژه جامعه شناس ــه وی ــم ب ــن عل ــم ای ــث مه و مباح
ــن در  ــت و همچنی ــاد، سیاس ــواده، اقتص ــون: خان ــازمان هایی چ س
ــی،  ــرات اجتماع ــه: تغیی ــی، از جمل ــم جامعه شناس ــات مه موضوع
حــرکات اجتماعــی، توســعه ی پایدار و مــوزون، دینامیســم اجتماعی 
و... کتاب هــا و مقــاالت زیــادی نوشــته اســت. کتاب »جامعه شناســی 
و دینامیســم اجتمــاع« اســتاد یکــی از نوشــته های مشــهور و 
پرخواننــده ی ایشــان در دهــه ی پنجــاه شمســی اســت. ایــن کتــاب 
در واقــع حــاوی چکیــده ی نظــرات اســتاد ترابــی در مــورد مطالعه ی 
ــه  ــر جامعه شناســی ب علمی پدیده هــای اجتماعــی اســت. در ایــن اث
عنــوان تئــوری علمی جامعــه کــه وظیفــه اش کشــف و بیــان قوانیــن 
ــان ســاده و  ــه زب پدیده هــای اجتماعــی اســت، ارزیابــی و ســپس ب
موجــز بــه قوانیــن اجتماعــی و طبیعــی پرداختــه و تفاوت هــای هــر 

کــدام از آنهــا شــرح داده شــده اســت.
در مبحــث زمینــه ی جامعه شناســی، بــه اجتمــاع، قوانیــن اجتماعــی 
و حــرکات اجتماعــی پرداختــه می شــود. در بــاب شــناخت اجتمــاع، 
سیســتم شناســائی های طبیعــت، جامعــه و تفکــر بطــور عام بررســی 
و زیــر ســاخت جامعــه، شــعور اجتماعــی و رابطــه ی متقابــل آن دو 
ــرد  ــه ف ــل رابط ــای از قبی ــود. مقوله ه ــن می ش ــان علمی تبیی ــا بی ب
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 می شــود. در ایــن بحــث همچنیــن سرچشــمه ی عظمت 
ــه  ــن ب ــا پرداخت ــف ب ــان نشــان داده می شــود. مًول و قــدرت قهرمان
ــانها  ــش انس ــی نق ــی یعن ــم جامعه شناس ــم عل ــیار مّه ــه ی بس مقول
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ــراد فعــال و اندیشــمند بطــور خــاص در تســریع  بطــور عــام و اف
تحــوالت اجتماعــی از مباحــث قابــل تأمــل ایــن اثــر اســت.

در مــورد نظریــه جامعه شناســی: یکــی از مباحــث مــورد پژوهــش 
ــران  ــی جامعه شناســی ای اســتاد، موضــوع خاســتگاه نظــری و عمل
ــن  ــب موجــود جامعه شناســی جهــان معاصــر اســت. در ای و مکات
ــر« و  ــی معاص ــب جامعه شناس ــد: »مکات ــاب ارجمن ــه دو کت زمین
ــن  ــرد. در ای ــام ب ــود ن ــروز« را می ش ــران ام ــی در ای »جامعه شناس
کتاب هــا، اســتاد بــا دانــش عمیــق و گســترده اش بــا تحلیــل انتقــادی 
ــی«،  ــون: »رفتارگرای ــی همچ ــر غرب ــی معاص ــب جامعه شناس مکات
»کارکردگرایــی«، »قدرگرایــی«، بــا اســتدالل علمــی و تحلیــل 
موشــکافانه ی ایــن نظریــات، منشــأ و عمــل کــرد و محدودیــت هــر 
یــک از ایــن نظریه هــا را نشــان داده و بــرای محققــان جامعه شناســی 
ــی،  ــر علم ــای غی ــا زدودن جنبه ه ــه ب ــد ک ــنهاد می کنن ــز پیِش نی
تاریک اندیشــانه  و ســطحی نگرانه ی ایــن نظریــات و ارتقــا آنهــا تــا 
ســطح تئــوری علمــی، بــه عنــوان پشــتوانه ای محکــم در خدمــت 
جامه شناســی عملــی قــرار  دهنــد. در مــورد جامعه شناســی عملــی 
ــوده-  ــره ب ــم بی به ــری محک ــتوانه ی نظ ــه از پش ــز -ک ــران نی ای
صــالح می داننــد کــه جنبه هــای مثبــت و واقع گرانــه ی  ایــن 
ــزش جنبه هــای نظــری  ــق و آمی ــا تلفی ــه شــده و ب شــیوه ها پذیرفت
ــاخته و آن را  ــد س ــران را کارآم ــی ای ــش جامعه شناس ــی دان و عمل
در حوزه هــای پژوهــش و مطالعــات اجتماعــی بــکار ببندنــد. اســتاد 
تنهــا ایــن نــوع جامعه شناســی را بعنــوان شــیوه مطلــوب و کارســاز 

ــد. ــرار دهن ــران، ق ــی ای ــرای جامعه شناس ب
ــات یکــی  ــات: جامعه شناســی ادبی در عرصــه ی جامعه شناســی ادبی
ــا  ــه تنه ــته ن ــن رش ــای جامعه شناســی اســت. ای از شــاخه های نوپ
ــده  ــته های علمی پیچی ــم از رش ــان ه ــه در جه ــا، ک ــور م در کش
ــی از  ــش جامعه شناس ــر دان ــالوه ب ــه، ع ــرا ک ــت. چ ــج هس و بغرن
محقــق ایــن عرصــه، در زمینه هــای علــوم دیگــر از جملــه: تاریــخ، 
فلســفه، نظریــه ی ادبیــات، زیبایی شناســی، زبان شناســی صالحیــت 
ــی در  ــاال حت ــا ح ــل ت ــن دلی ــه ای ــد. ب ــب می کن ــادی طل علمی زی
جهــان عــده ی معــدودی از دانشــمندان از جملــه لــوکاچ، گلدمــن، 
کوهلــر و... در ایــن عرصــه آثــار ارزشــمندی بــر جــا مانــده. در ایران 
نیــز عــده ا ی انگشت شــماری مثــل زنده یــاد محمــد جعفــر پوینــده 
ــدر  ــق گران ق ــن محق ــت ای ــرده اســت. فعالی ــه کار ک ــن زمین در ای
هــم، بیشــتر در زمینــه ی ترجمــه ی منابــع خارجــی دســت اّول بــوده 
ــی  ــخص جامعه شناس ــوع مش ــی در موض ــر تحقیق ــگارش اث ــا ن ت
ــا نوشــتن ســه  ــاز هــم ب ــی ب ــر تراب ــات کشــورمان. اســتاد دکت ادبی
کتــاب مجــّزا بــا موضوع هــای متفــاوت و مطــرح کــردن مقــوالت 
و مفاهیــم تــازه در جامعه شناســی ادبیــات، بنــای ایــن دانــش نوپــا 
ــورد  ــن م ــرده و خصوصــا”در ای ــزی ک ــز در کشــورمان پایه ری را نی
ــه حــوزه ی جامعه شناســی  ــوژی تحقیــق و رویکــرد اســتاد ب متدول
ــن در  ــم اندازی روش ــوده و چش ــده  ب ــل و آموزن ــل تأم ــات قاب ادبی

برابــر محققــان آینــده گشــوده اســت.
دکتــر ترابــی در کتــاب جامعه شناســی و ادبیات )شــعر نو، هنــری در 
پیونــد بــا تکامــل اجتماع( بــا مطرح کــردن نظریه هــای تــازه و روش 
تحقیقــی نویــن و علمــی، پیدایــش و تکامــل شــعر نــو و جنبه هــای 
مختلــف ایــن شــیوه ی جدیــد شــعری را از حیــث محتــوا، فــرم و 

ــد جامعه شناســی  ــال از دی ــان، موســیقی و صــور خی شــیوه  های بی
ــد گسســت ناپذیر دینامیســم  ــرده و پیون ــل ک ــه و تحلی ــا تجزی پوی
ــاب  ــی و بازت ــی تجّل ــی و چگونگ ــم ادب ــا دینامیس ــی را ب اجتماع
ــر  ــی و بالعکــس، تأثی ــار ادب ــط اجتماعــی را در آث مجموعــه ی رواب
متقابــل آثــار ادبــی را در ســاختار نهادهــای اجتماعــی و اندیشــه ی 
ــی  ــاب »جامعه شناس ــد. در کت ــل نموده ان ــیر و تأوی ــان ها تفس انس
ادبیــات فارســی« کــه برگزیــده ای از مباحــث اجتماعــی در ادبیــات 
فارســی از فردوســی تــا پرویــن اعتصامــی را در بــر می گیــرد، 
بیشــتر بــه درون مایه هــا و مضامیــن و محتــوای آن آثــار پرداختــه و 
دیدگاه هــای اجتماعــی، اخالقــی، تفکــر و بینــش مؤلفــان را در رابطه 
بــا مباحــث جامعــه تحلیــل می نمایــد. بــه واقــع در ایــن اثــر بیشــتر 
بــه موضــوع »اجتماعیـّـات « در آثــار گوینــدگان و نویســندگان مذکور 

پرداختــه شــده اســت.
ــد  ــر(« بع ــث هن ــات و )مثل ــر و ادبی ــی هن ــاب »جامعه شناس در کت
ــی و  ــول، مبان ــیوه ها، اص ــاره ی ش ــد درب ــی و مفی ــث اجمال از بح
نظریه هــای جامعه شناســی هنــر و ادبیــات، بــا انتخــاب ســه شــاعر 
نامــدار ایــران: فردوســی، نیمــا و شــهریار و تطبیــق نظریــات فوق بر 
آثــار آنهــا و بررســی ویژگی هــای هنــری و مشــخص کــردن زمینــه 
خالقیـّـت، موضوعــات و مضامیــن هــر یــک از آثــار این گوینــدگان، 
ــر  ــرات دکت ــده ی نظ ــد. چکی ــیر می نماین ــل و تفس ــا را تحلی آنه
ــورت  ــه ص ــود ب ــات را می ش ــی ادبی ــاره ی جامعه شناس ــی درب تراب

ــود: ــه نم ــر خالص ــای زی عبارت ه
»جامعه شناســی ادبیــات، بــه عنــوان دانشــی اجتماعــی، بــه بررســی 
ــی  ــا روش ــردازد و ب ــاع می پ ــعور اجتم ــش از ش ــن بخ ــات، ای ادبی
علمی جوهــر اجتماعــی آثــار ادبــی و مقتضیــات محیــط اجتماعــی، 
دربرگیرنــده  و پرورنــده ی شــاعر و نویســنده، جهان بینــی و موضــع 
ــات و ســفارش های  ــان، مباحــث و موضوع فکــری و فرهنگــی آن
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی را م ــار ادب ــه در آث ــورد توج ــی م اجتماع

. می دهــد« 
زبــان و ادبیــات آذربایجــان: زبــان مــادری برای اســتاد ترابــی مقوله ی 
ــادری اش  ــان م ــترش زب ــج و گس ــت. او در راه تروی ــری اس دیگ
ــادی را متحمــل شــده اســت. یکــی از جرم هایــش در  مشــّقات  زی
هــر دســتگیری و محاکمــه ی زمــان رژیــم شاهنشــاهی عــالوه بــر 
دانش پراکنــی، آگاه کــردن جوانــان و فعالیت هــای اجتماعــی ترویــج 
زبــان آذربایجانــی بــوده اســت. هــر زنــدان او تاوانــی بــود کــه بــه 
ــادری  ــان م ــه زب ــق ب ــی و عش ــتی، آگاهی بخش ــر دانش دوس خاط
بازپــس مــی داد. اســتاد چــه در فعالیت هــای دانشــگاهی و مطبوعاتی 
و چــه در کارزار مبــارزات اجتماعــی و یــا برگــزاری جلســات بحث 
و ســخنرانی، هیــچ وقــت دیــن اش را نســبت بــه شــهر زادگاهــش 
ــن  ــوش نکــرده اســت. در ای ــردم دالور آذربایجــان فرام ــز و م تبری
راســتا هــر عملــی یــا نوشــته ای کــه موجبــات گســترش و غنــای 
ــتقبال  ــقانه اس ــاخته، عاش ــم س ــان را فراه ــردم آذربایج ــگ م فرهن
 نمــوده و محققــان جوانــی را کــه در راه اعتــال و گســترش زبــان و 
فرهنــگ پربــار آذربایجانــی و پیونــد آن بــه ادبیــات پیشــرو جهــان 
ــه  ــان مقدم ــرای کتاب هایش ــرده و ب ــویق ک ــد، تش ــالش می کردن ت
ــای فرهنگــی،  ــاتید عرصه ه ــار اس ــرای چــاپ آث ــا ب ــتند، ی می نوش
اجتماعــی و ادبــی جان فشــانی ها می کردنــد. نمونــه اش: آثــار 
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ــه ی اقتصــادی و  ــا: کتاب هــای »زمین ــم رئیس نی ــر رحی ــه ی دکت اّولی
اجتماعــی مشــروطیت« و »دو مبــارز مشــروطه« بــا مقدمــه ی 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...
ــه در  ــان ک ــای ایش ــا و معرفی ه ــا، مصاحبه ه ــا، نقده ــر مقدمه ه اگ
زمینه هــای گوناگــون ادبیــات و فرهنــگ آذربایجــان در مطبوعــات 
محّلــی و یــا سراســری منتشــر شــده گــردآوری شــود، کتــاب قطــور 

و در خــور توّجهــی خواهــد شــد.
دیگــر اثــر ارزنــده ی اســتاد مجموعــه شــعر »ائینالــی، ائــل دایاغــی، 
تبریــز گٍونــش یـٌـوردو« اســت. ایــن منظومه هــا و اشــعار صمیمــی و 
ــرزمین  ــان: س ــاب( و آذربایج ــهر آفت ــز )ش ــف تبری ــار در وص پرب
صلــح و دوســتی، مبــارزه و پایمــردی ســروده شــده اســت. ایــن اثر، 
ــن  ــه ای ــی را ب ــر تراب ــش دکت ــتی و عشــق بی آالی ــق میهن دوس عم
دیــار و مردمانــش بــه نمایــش می گــذارد. می شــود گفــت کــه ایــن 

کتــاب تاریــخ منظــوم شــهر تبریــز اســت.
در ایــن پیرانه ســری بــاز ترابــی، خســتگی ناپذیر و کوشاســت. قلــم 

ســالح اوســت کــه شــب و روز از دســتش نمی افتــد.
یکــی از مشــتاقانش می نویســد: »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 کــرده ام. ضمن 
نوشــتن نســخه، ســفارش کردنــد کــه مّدتــی از نوشــتن خــودداری 
کنــم. بــه شــوخی جــواب دادم: مقــدار دارو را زیــاد کنیــد، ایــن کار 

)ننوشــتن( را از مــن نخواهیــد!!«
ایــن در واقــع جــز تجّلــی عشــق بــه اندیشــه ی انسان ســاز، عمــل 
آگاهی بخشــی و زندگــی خاّلقانــه چیــز دیگــری نیســت. به راســتی 
کــه ترابــی خــود عشــق متجّســم اســت. ایــن گفته هــا مــرا بــه یــاد 
ــخت کوش،  ــاک دل، س ــدان پ ــر از فرزن ــی دیگ ــزادی، یک ــتاد به اس
مردم دوســت و عاشــق زبــان و ادبیــات آذربایجــان انداخــت. مــردی 
کــه فــروغ چشــمان آبــی اش را بــه تک  تــک واژگان زبــان مــادری اش 
بخشــیده تــا در پرتــوی آن، فرزنــدان ســرزمین آفتــاب بــه گنجینــه ی 
ــان  ــه »آذربایج ــا” ب ــی، خصوص ــای آذربایجان ــم فرهنگ نامه ه عظی
دیلی نیــن یضاحلــی لٍوغتــی: )فرهنــگ تفصیلــی زبــان آذربایجانــی( 
ــد و  ــی یابن ــوروی، دسترس ــان ش ــوم آذربایج ــم آکادمی عل کار عظی
ــار  ــان تابنــاک و پرب ایــن میــراث بی بدیــل را قــدر بداننــد و همچن
بــه نســل های بعــدی بســپارند. و اســتاد ترابــی بــا آن دیــد ژرف کاو، 
ــه ای  پویانگــر و پویایی بیــن اش ایــن اثــر عظیــم و مانــدگار را حادث
مهــم در ادبیــات و فرهنــگ نیــم قــرن آذربایجــان ارزیابــی کــرده و 

مقالــه ی مفصلــی دربــاره اش نوشــته  اســت.
ــن  ــا ای ــوان نوشــت ام ــی چیزهــا می ت ــی خیل ــاره ی اســتاد تراب درب
کار از تــوان تنهــا یــک نفــر )و آن هــم چــو منــی( ســاخته نیســت. 
شــاگردان او، جامعه شناســان، متخّصصیــن علــوم اجتماعــی و دیگــر 
ــی  ــن افتخــار مّل ــاره ی ای ــه درب ــه اســت ک ــم را وظیف ــان قل صاحب
آذربایجــان و ایــران و همچنیــن دیگــر بزرگ مــردان اندیشــه و عمــل 
کشــورمان بارهــا و بارهــا بنویســند. دوســتان نزدیــک ایــن بــزرگان 
بایــد، دیده هــا و شــنیده های خــود را از منــش، ســلوک و ســجایای 
ایــن عاشــقان میهــن و مــردم مکتــوب کننــد. مــن ایــن را به دوســت 
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ــم کــه  ــور گفت ــای علــی نائلی پ ــی و خــود، آق مشــترک اســتاد تراب
»بــردار، دربــاره ی زندگانــی اســتاد ترابــی دانســته هایت را مکتــوب 
کــن«. حــاال ایــن نوشــته را با ســخن یکــی از شــاگردان اســتاد ترابی، 
آقــای روشــن خیــاوی کــه خودشــان محّققــی مشــهور هســتند، بــه 
ــر  ــرم: »اســتاد گران قــدر دوره ی دانشــگاهم، جنــاب دکت ــان می ب پای
علــی اکبــر ترابــی )حالج اْوغلــو(... ایــن اســتاد بزرگوار زندگی شــان 
در نــوع خــود شــاهکاری می توانــد باشــد، در طــول ســالیان 
پرتــالش تعلیــم و تدریــس خــود تأثیــر بســیار ارزنــده و قاطعــی در 
تکویــن اندیشــه و جهان نگــری نســلی از جوانــان جامعــه داشــتند. 
جامعــه ی مــا از خیلــی جهــات مدیــون اســتاد دکتــر ترابــی اســت. 
مــن بــه عنــوان یکــی از شــاگردان ایشــان در لحظــه  لحظــه ی زندگی 
خــود تأثیــر و حتــی حضــور اســتاد را حــس می کنــم و از ایــن بابت 
بــر خــود می  بالــم!«.  مــن نیــز ایــن احســاس را نســبت بــه اســتاد 
ترابــی و دیگــر بــزرگان ســرزمینم در خــود حــس می کنــم و بــرای 
اســتاد ترابــی و آن بزرگــواران- مردانــی کــه ســعادت فــردی خــود را 
در ســعادت همــه ی انســان ها می جوینــد- آرزوی ســعادت و طــول 

ــاد! ــم. عمرشــان دراز ب عمــر می کن

زیرنویس:
۱- مجله ی آدینه: مصاحبه با دکتر امیرحسین آریان پور )قرن آینده عصر فوتونیک(شماره ۷۵ 

تهران نوروز۱۳۷۰،
۲- مجله آدینه شماره ی ۷۱ تهران خرداد ۱۳۷۱،

۳- دکتر علی اکبر ترابی، فلسفه ی علوم، تبریز، انتشارات چهر، چاپ سوم، ۱۳۵۷،
۴- دکتر علی اکبر ترابی، مردم شناسی، چاپ چهارم، انتشارات چهر تبریز، ۱۳۵۷،

۵- مجله ی آدینه، ویژه نامه ی ارتحال دکتر غالمحسین صدیقی، خرداد ۱۳۷۱.
۶- دکتر علی اکبر ترابی، »نظری در تاریخ ادیان«، چاپ ششم، ۱۳۸۲، انتشارات فروزش تبریز.

۷- از پیشگامان دانش جامعه شناسی هنر و ادبیات در ایران استاد دکتر آریان پور می باشند، 
کتاب جامعه شناسی هنر ایشان هنوز هم اثر معتبر و ماندگاری در این زمینه است.

۸- دکتر علی اکبر ترابی، جامعه شناسی ادبیات فارسی، انتشارات فروغ آزادی، تبریز، چاپ اول، ۱۳۷۶
۹- ابراهیم فائقی، )استاد دکتر علی اکبر ترابی »حالالج اْوغلو«( روزنامه ی مهد آزادی، ۸ آبان، ۱۳۷۵

۱۰- روزنامه ی عصر آزادی، ۲۰ دی، ۱۳۷۶،
۱۱- روشن خیاوی، مقدمه ی فرهنگ تاریخی- تطبیقی زبان های اورال- آلتاییک، انتشارات 

بخشایش، چاپ اّول، اسفند

*: نقــل از فصلنامــه ی آذری شــماره ۷ ســال دوم بهــار ۱۳۷۴ ویــژه نامــه ی 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 اشــاره ای کــرده 
باشــد. درایــن میــان آقایــان بــه اصطــالح اهــل نظــر و عمــل گــوی ســبقت را ازهمــه بردنــد. ایــن نوشــته ی بــی صاحــب حتــی از ناخنــک 
انجمــن جامعــه شناســان ایــران هــم بــی نصیــب نمانــدو خوشــا بــه حالــش. مــن ســهم خــود را حالل شــان کــردم. امــا بایــد چــاره ای بــه 

ایــن بــی اخالقی هــای موجــود، خصوصــاَ در فضــای مجــازی اندیشــید! شــما چــه فکــر مــی کنیــد؟
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دکترعلی اکبــر، ترابــی متفکــر آزاداندیــش و مردم گــرا و جامعه شــناس برجســته کشــور در آخریــن روز تیرمــاه بــه علــت ســکته قلبــی در 
شــهر تبریــز درگذشــت و در »قطعــه هنرمنــدان« »گورســتان وادی رحمــت« ایــن شــهر بــه خــاک ســپرده شــد. وی کــه در هنــگام مــرگ ۹۰ 
ســال داشــت یکــی از خوشــنام ترین و محبوب تریــن اســتادان دانشــگاه تبریــز بــود کــه در شــکل گیری محافــل ترقیخــواه و مبــارز شــهر 
تبریــز در دهــه ۴۰ و اوایــل دهــه ۵۰ نقــش موثــری داشــت. دکتــر ترابــی مدافــع و پشــتیبان صدیــق شــکل گیری جریانــات روشــنفکری 
در دانشــگاه و محیــط روشــنفکری شــهرتبریزو ازافــراد نزدیــک بــه »محفــل صمــد بهرنگــی- بهــروز دهقانــی« بــود کــه تــا آخــر عمــر نیــز 
عدالت طلــب و مــردم دوســت باقــی مانــد. کتابهــای ایشــان همچــون: »جامعــه  شناســی و دینامیســم اجتمــاع«، »شــناخت علمی جامعــه«  و 
»فلســفه ی علــوم« از جملــه کتابهایــی بودنــد کــه در تغذیــه فکــری محافــل روشــنفکری دانشــگاهی در ســالهای بعــدی نیــز نقــش مهمــی 

ــا کردند.   ایف
ــاالر اجتماعــات مجتمــع  ــرداد ۱۳۹۵ در ت ــی از ســاعت ۶ بعــد از ظهــر یکشــنبه ۳ م ــر تراب ــر علی اکب ــاد دکت مراســم گرامیداشــت زنده ی
ســینمایی ۲۲ بهمــن )ســینما ناجــی( تبریــز برگــزار شــد. زنــده  یــاد دکتــر ترابــی خــود وصیــت کــرده بودنــد کــه مراســم یادبــود وی فقــط 

در یکــی از تاالرهــای عمومی شــهر تبریــز برگــزار  شــود.
در ایــن مراســم کــه بیــش از ۳۰۰ نفــر از دوســتان و آشــنایان و شــخصیت های علمــی و 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، 
خالصــه ای از زندگــی و فعالیتهــای آموزشــی، علمــی  و پژوهشــی دکتــر ترابــی را بازگــو کــرد و آنــگاه دکتــر شــکوهی یکــی از اســاتید بنام 

و محقــق رشــته ی 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 محــالت و کوچــه - پــس کوچه هــای تبریزرامی شــاخت؛حتی می دانســت کــه کــدام همســایه درکدامیــن 

کوچــه ازداخــل حیــاط خانه شــان مثالچشــمه ای روان اســت.دکترترابی ازکودکــی نیــز، انســانی مشــوق،عالقه مند و مردمــدار بودنــد.«
ــگاری وســایرحیطه های  ــای روزنامه ن ــد. ایشــان در زمینه ه ــا جامعه شــناس نبودن ــی تنه ــر تراب ــه، »دکت ــد ک ــه کردن ــر شــکوهی اضاف دکت
ــر در نوشــتن  ــد. فعالیتهــای دکت ــع کوشــا بودن ــز، فعــال برجســته ای بودندکــه همــواره در راســتای حــل مشــکالت و موان اجتماعــی نی

ــود.« ــائل ب ــع و مس ــل موان ــر در ح ــتگی دکت ــد. برجس ــدود نمی ش ــری مح وتحلیل گ
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 می انگاشــتند... .حتــی در تهــران نیــز اســاتیدی چــون دکتــر 
صدیقــی بــا وجــود فعالیــت وســیع در زمینــه ی جامعــه شناســی مثــل دکتــر ترابــی بــه امــورات اجتماعــی نمی نگریســتند. تنهــا دکتــر ترابی 
بودنــد کــه تاریــخ و جامعــه را در حالتــی داینامیــک تحلیــل می کردنــد. او بــا دسترســی کامــل بــه نوشــته ها ، مقــاالت و کتاب هــای بــروز 
آن زمــان در راســتای جامعــه شناســی و تاریــخ، آنهــا را از منظــر دینامیکــی و تحــرک مــورد واکاوی قــرار می دادند.دکترترابــی کتاب هائــی 
در رابطــه بــا دینامیســم اجتماعــی، مــردم شناســی، جامعه شناســی ادیــان، فلســفه ی علــوم و امثالهــم را در آن زمــان در اختیــار عالقمنــدان 
و پژوهنــدگان جــوان قــرار می دادنــد. وقتــی کتــاب دکتــر ترابــی در زمینــه  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 کتاب هــای دکتــر بودنــد. 
نقــش دکترترابــی در ایــن رابطــه مخصوصــا در تحلیــل جامعه شــناختی شــعرنو غیــر قابــل انــکار اســت. دکتــر حداقــل ۲۰جلــد کتــاب و 

مقالــه در ایــن مــورد بــه رشــته ی تحریــر در آورده اســت.« 
دکترصنعت جــو یکــی دیگــر از اســاتید جامعه شناســی دانشــگاه تبریــز ســخنران بعــدی گرامیداشــت دکتــر ترابــی بــود. وی ضمــن تســلیت 
فقــدان ایــن اســتاد فرهیختــه بــه خانــواده ی ایشــان، دانشــگاهیان کشــور و بــا اشــاره به ســخنرانی آقــای دکتــر شــکوهی، گفتند: »مــن بااینکه 

شــاگرد رسمی ایشــان نبــوده ام، ولــی از ایشــان بســیار آموختــه ام. دکتــر ترابــی عاشــق معلمی بودنــد. 
تاکنــون خیلی هــا 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 می گوید مــن هرچنــد در زمینه ی فلســفه علوم 

کار کــرده ام، امــا ایــن دکتــر ترابــی اســت که اولیــن بــار در ایــران در زمینه ی فلســفه ی علــوم کار کردند و ایشــان جزو پیشکســوتانند.« 
ســومین ســخنران مراســم، محقــق و مترجــم نام آشــنای کشــور و بویــژه آذربایجــان دکتــر رحیــم رئیس نیــا بودنــد کــه ضمن تســلیت فقدان 
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دکتــر ترابــی بــه خانــواده ی ایشــان،گفتند: »مــن جهــت ســخنرانی 
ــت  ــز هس ــان نی ــه ایش ــوط ب ــه مرب ــره ای را ک ــا خاط ــده ام، ام نیام
ــاب دو مبارزمشروطه)ســتارخان و شــیخ  ــی کت ــم. وقت ــاز می گوی ب
محمــد خیابانــی( را بــا آقــای ناهیــد در ســال ۱۳۴۹ نوشــتم، آقــای 
دکتــر ترابــی مقدمــه ای بــرای آن کتــاب نوشــتند کــه در آن بــه نقش 
شــخصیت در تاریــخ پرداختنــد. نوشــته ی دکتــر ترابــی از نظــر علم 
جامعــه شناســی تاکنــون نیــز تازگــی خــود را از دســت نداده اســت. 
نوشــته های دکتــر ترابــی بــر جهان بینــی منســجمی  اســتوار اســت. 
در ســال های ۴۰ و اوایــل ۵۰ نقــش دکتــر ترابــی در دانشــگاه تبریــز 
نقشــی بســیار تاثیرگــذار بــود. او بنیانگــذار جامعه شناســی در تبریــز 
بودنــد. فعالیــت و کارهــای دکتــر ترابــی در ســال های ۴۰ و اوایــل 
۵۰ در کالس هــای جامعــه شناســی، شــخصیت پروری ایشــان بــود.« 
دکتــر رحیــم رئیس نیــا بایــادآوری خاطــره ای دیگــر اضافــه 
ــی  ــجوی جوان ــز، دانش ــور تبری ــارراه منص ــد:»روزی در چه کردن
جلــوی مــرا گرفــت و بــا هیجــان گفــت، شــما بایــد افتخــار بکنیــد 
ــادی  ــن زی ــد... مبارزی ــی را داری ــل تراب ــتادی مث ــز اس ــه در تبری ک
بوده انــد کــه از دکتــر ترابــی متاثــر شــده اند. مــن یــادم اســت کــه 
آن زمــان وقتــی ســاواک مبــارزی را بازجوئــی می کــرد بــا حالتــی 
ــط شــما جامعه شناســی  ــد فق ــن می گفــت فکــر می کنی ــه مبارزی ب
ــناس و  ــکیالتمان جامعه ش ــم در تش ــا ه ــد. م ــی داری ــر تراب و دکت
ــد  ــان می ده ــا نش ــا در آن دوره ه ــن دقیق ــم.... و ای ــمند داری دانش
ــن آن دوره  ــی در مبارزی ــر تراب ــر علی اکب ــذاری دکت ــر گ ــه تاثی ک
تاچــه حــد بــوده کــه ســاواک نیــز مجبــور می شــده انعــکاس نشــان 

دهــد.« 
ــی  ــی آذربایجان ــعار ترک ــه اش ــوص مجموع ــا درخص دکتررئیس نی
دکتــر ترابــی )ائینالــی ائــل داغــی( نیــز اشــاره کردنــد کــه: »ائینالــی 
ائــل داغــی دکتــر ترابــی تحــت تاثیــر حیدربابــای شــهریار اســت، 

امــا پیــش از همــه انعــکاس مشــروطه خواهی 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 شــخصیت های نام آشــنای حــوزه ی فرهنگــی 
ــالب،  ــی در اول انق ــر تراب ــجویان دکت ــی از دانش ــان و یک آذربایج
ــد:  ــد کــه در بخشــی از ســخنان خــود گفتن ســحنران بعــدی بودن
ــا  ــوده ام. کالس م ــی ب ــر تراب »در ســال های ۵۷-۵۹ دانشــجوی دکت
ــه  ــی ب ــر تراب ــی دکت ــی وقت ــت، ول ــجو داش ــر دانش ــدود ۳۰ نف خ
کالس می آمــد تعــداد از ۸۰- ۹۰ نفــر بیشــتر می شــد. دکتــر ترابــی 

محبــوب دانشــجویان بــود.«
ناصــرداوران در انتهــای صحبتهایــش، یکــی از اشــعار ترکــی خود را 

بــه یــاد اســتادش قرائــت کرد: 
 »سوالر گلیب کئچیر 

اللجاسینا گولومسه ییرسن
یاغمورلی گئجه لرین سس سیزلییینده 

گؤزلرین ساکیت- ساکیت دولور  هاوایا 
جییه رین دولوب - بوشالدیقجا 

سیلینیر خسته لیکلرین 
یولالرین یورغونلوغو جانیندان چیخیر. 

هر یئرده، 
هرکوچه باشیندا آدین سسله نیر 

اوکسیژن
اوتانیب چکینیر کیمیا کیتابالرینا!... 

قوشالر
ایوانیندان چکیلمیر آمما. 

ال چک بونجا کؤچری لیکدن. 
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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 
ــورد  ــه گاه نواخــت و م ــف س ــتگاه مخال ــی را در دس ــا ن ــوازی ب ــه ای تک ن ــارزاده قطع غف

تحســین و تشــویق حاضریــن قــرار گرفــت. 
مراســم بــا ســخنرانی مهندس نســیمی  یکــی از ماهرتریــن تندیس ســازان تبریز ادامــه یافت. 
ایشــان گفتند:»مــن بیــش از ســاعاتی چنــد شــاگرد اســتاد دکتــر ترابــی نبــوده ام، 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 آمــاده ی قالب گیــری از چهــره ی اســتاد شــدبم، ایشــان بــه خانمشــان نگریســتند. 
خانمشــان گفتنــد تصــور می کــردی 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 قطــره ای 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 می نگــرد. 

بایــد کــه ایــن دورنگری هــا را آموخــت...«
آقــای مســعود شــریعتی از شــعرای تبریــز نیــز ضمــن تســلیت گوئــی بــه خانــواده ی دکتــر 
ــم  ــه فراخورمراس ــان راب ــران وآذربایج ــام ای ــزرگ وبن ــعرای ب ــی ازاشعارش ــی قطعات تراب

ــد.  خواندن
قرائــت اشــعار ترکــی خــود دکتــر ترابــی نیــز بــر عهــده ی آقــای حســین زاده 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 
ــن دانشــجویان آن دوره،  ــه شــخصیت دوست داشــتنی اســتاد در بی خــود ضمــن اشــاره ب
گفتنــد: »دکتــر هــزاران حســن داشــتند و مــن نمیدانــم کدامینــش را بایــد بازگفــت. مــن 

ــم. ــف می کن ــرای حضــار تعری خاطــره ای از ایشــان را ب
دکتــر ترابــی در زمــان حیــات بختیــار واهابــزاده - شــاعر جمهــوری آذربایجــان - نامــه ای به 
ایشــان نوشــت و بــه مــن داد تــا بــه او برســانم. مفهــوم نامــه خطــاب بــه واهابــزاده ایــن بود 
کــه دنیــا اینقــدر هــم زشــت و بی وفــا نیســت کــه آن را چنیــن کریــه در اشــعارتان انعــکاس 
می دهیــد. 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 
ــا در دیــدگاه  می گوئــی؛ مــن هــم؛ شــهریار و خســته قاســیم هــم درســت می گوینــد. دنی

تــو زیبــا و قشــنگ اســت؛ بــرای مــا هــم ایــن اســت کــه می بینــی... 
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 
ــه در  ــد ک ــریح کردن ــاوت تش ــه متف ــه مرحل ــز، آن را در س ــر در تبری ــای نش و فعالیت ه
ــد. در  ــر توصیــف کردن ــر گذارت ــی را ارزشــمند و تاثی ــر تراب ــی آن نقــش دکت ــه میان مرحل
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 ، مردمی بــودن 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 کــه  بــه چهــره ی 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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مــا به ایــن اســتاد دانشــور و ادب آشــناکه همیشــه درحــال مطالعــه 
و تحقیــق و تألیــف و وتعلــم بــود و پرداحت هــای ادبــی اش 
ــد،  ــه می مان ــی ادام ــا حــدی ب ــعر ت ــه ی ش ــه خصــوص در زمین ب
مالقاتهــای خصوصــی و محفلــی نداشــتیم. ولــی محــروم از ثمرات 
بــاغ افالتونــی اش نبودیــم بــه خصــوص از وقتــی کــه کتابخانــه ی 
نوبــل را تأســیس کردنــد یــا وقتــی کــه ایشــان درتجمعــات تــاالری 
ــور  ــا حض ــان ب ــان آذربایج ــجویان وفرهنگی ــال ۴۷ دانش ــار س به
دعــوت شــدگانی چــون ســاعدی و آل احمــد شــرکت صمیمانــه ای 
نمودنــد وســخنرانی جامــع وجالبــی کــه ایشــان داشــتند تــا مدت ها 
ــی فکــر و قلــم در  الگــوی نگارش هــای اجتماعــی بعضــی از اهال

دیــار ماشــد.
ایــن اســتاد فرزانــه ی فقیــد درمســائل اجتماعــی دنبالــه روِ مکتبــی و 
فرقــه ای وحزبــی نبودنــد و به خصــوص در زمینــه ی فلسفه شناســی  
علــوم وجامعه شناســی ادبیات کــه درعصــر مــا شــعبه هایی از 
تجلیــات مدرنیســم هســتند و درایــران مــا طــی ســالها تــا اواخــر 
قــرن گذشــته ســابقه ای حتــی در حــد ترجمه و ســخنرانی نداشــتند 
ــده ای  ــه ش ــع توجی ــای بدی ــخصی وایده ه ــای ش ــب نظر ه صاح
ــد چــه در  ــه  حســاب آمدن ــد کــه باعــث افتخــار دیارمــا ب گردیدن
ــوراروپایی  ــه کش ــی دو س ــغ علم ــل و مناب ــه در محاف ــل وچ داخ
بخصــوص فرانســه کــه ایشــان در آنجــا ســابقه ی تکمیــل عالی ترین 
تحصیــالت و تحقیقــات را هــم داشــتند وتألیفــات اســتاد در ایــن 
زمینــه سالهاســت کــه مــورد اســتقاده ی دانشــگاه ها و تأییــد 

وتحســین دیگــر دانشــمندان ایــن ســرزمین گردیــده اســت.
اســتاد ترابــی شــحصاَ صــرف نظــر از جنبه هــای علمــی و ادبــی و 
سیاســی دارای اخــالق حســنه وســلوک مدنــی و معنــوی زیبایی هم 
ــا از جنبش هــا و جوشــش های  ــداری بی ری ــا وجــود طرف ــود و ب ب
جوانــان معتقــد بودنــد به پــاره ای از مالحظــات ســنتی ومصالح ملی 
تــا آن حــد کــه نمی شــد ایشــان را محافظــه کار نامیــد هــر چنــد کــه 
ممکــن بــود بجــا یــا نابجــا مــورد قبولــی میان خیزنــدگان افراطــی 

 سطرهایی پس از ترابی ما
 مفتون امینی

نداشــته باشــند امــا میــان تقریبــاَ عامــه ی اهــل فضیلــت و معرفــت 
ــه  ــن حــال خیرخــواه ب ــا شــخصیتی خردگــرا ودر عی جامعــه ی م
ــِب  ــارغ از تعص ــی ف ــه دکترتراب ــتند ک ــد ومی دانس ــمار می آمدن ش
ــه پلورالیســم فرهنگــی و  ــد ب ــا معتق ــخ داشــته ی م ریشــه در تاری
مبــارزه ی قاطــع بــا فســاد عمومــی هســتند چــه در میــان دولتیــان 
ــه ی  ــه وایشــان دغدغ ــن جامع ــف ای ــار مختل ــان اقش ــه درمی و چ
مخصوصــی داشــتند بــه ایــن مــورد کــه از دلهــا ودردهــا چنانچــه 
خاطرهــا  در  بغض هــا  وچــون  پرسیده نمی شــود  می بایســت 
ــد  ــد ش ــار خواه ــث انفج ــازود باع ــر ی ــده دی ــوه ش ــرد و انب جاک
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 ذیــاَل 
هدیــه بخاطــره ی آن عزیــز شــده گــواه برایــن ادعاســت چنانچــه 

می آیــد:

اگـرلر غـزلـی...

بو بس دئییل کی فقط، خلقین انقالبی اوالیدی
گره ک بو خرج اولونان وار یوخون، حسابی اوالیدی

نه روزنامه اوخوردوق، نه ماهـنامه آالردیـق
اگر، اوره کده قاالن سؤزلرین، کـتابی اوالیدی

کیمین گوناهی اوالردی، بئیار- بئکار، دوال شهره
اگـر، دیلنچی یه پول وئرمه یین، ثوابی اوالیدی

دوماندا ایتَمزیدیک، تا یامان دییَک سیز اوچون، بیز
اگر، سوروشدوغوموز سؤزلرین جوابی اوالیدی

آالردی تبریزیمیز، بیلگی یوردوسون، باشی اوسته
اگـر، نـمونه سی اوستادلیغا »تـرابـی« اوالیدی

بیَلردی »مفتون«وموز، هانسی گؤیل ایله دئیه شعرین
اگر، بـو میخانا نین جور به جور شرابـی اوالیدی!...
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در چهلمیــن روز درگذشــت جامعه شــناس برجســته کشــور 
ــرکت  ــا ش ــکوهی ب ــم باش ــی مراس ــر تراب ــر علی اکب ــتاد دکت اس
ــواده  شــماری از اســاتید دانشــگاه ها، دوســتان و آشــنایان و خان
محتــرم دکتــر ترابــی در ســالن اجتماعــات ســینما ناجــی تبریــز 
ــه اجــرای آن را آقای»علیرضــا  ــن مراســم ک ــزار شــد. در ای برگ
ــا  ــاتید دانشــگاه، ادب ــی از اس ــده داشــت جمع ــر عه ــری« ب طاه
ــعرخوانی  ــی و ش ــره گوئ ــخنرانی، خاط ــراد س ــه ای ــعرا ب و ش

ــد.. : پرداختن
در ابتــدای مراســم، مجــری برنامــه ضمــن خوش آمــد گوئــی بــه 

شــرکت کننــدگان و تشــکر از حضــور آنــان گفــت: 
»مــن خــود را خوشــبخت حــس می کنــم کــه در مجلســی 
چنیــن باشــکوه و در حضــور انســانهای واال و بزرگــواری 
ــگر و  ــم، پژوهش ــروز صحبــت از عال ــون شماهســتم.... ام چ
ــت.  ــیدین اس ــز خورش ــته تبری ــزرگ و برجس ــناس ب جامعه ش
ــی خود یکــی از خورشــیدهای  ــر تراب ــی اکب ــر عل پروفســور دکت

ــد....«  ــان بودن ــاک تبریزم تابن
وی ســپس اولیــن ســخنران مجلــس، آقــای »دکتــر حمیــد 

ســفیدگر شــهانقی« را جهــت ســخنرانی دعــوت کــرد. 
ــه مردم شــناس و متخصــص  ــهانقی ک ــد ســفیدگر ش ــر حمی دکت
ــات شــفاهی اســت خــود را شــاگردی از شــاگردان  حــوزه ادبی

اســتاد معرفــی کــرد و گــف: 
»دکترترابــی ازجامعه شناســان مشــهورونامداری بودندکــه درعیــن 
ــم نیزشــناخته شــده بودند...اوانســان  ــوان شــاعری فهی حــال بعن
بــزرگ وباشــخصیتی واالبودندکــه نمی شــوددربرابر تواضــع، 
جهان بینی،دلســوزی نســبت بــه مــردم وزبــان وادبیــات ملــی اش 
ــا  ــی م ــفاهی و کتب ــات ش ــور، ادبی ــاورد.... درفولکل ــرفرود نی س
ــاکان کســی  ــول نی ــه ق ــد. ب ــی خــاص دارن ــاتید جــا و منزلت اس
کــه بــه اســاتید بــی اعتنائــی کنــدروزی اش راازدســت می دهــد.

بــه قول“عاشــیق علعســگر”: 
بیرشاگیرد کی اوستادینا کم باخا 
 اونون گؤزلرینه قان دامار دامار 

ــن  ــود در ای ــه خ ــد ک ــاتیدی بودن ــه ی اس ــی ازجمل ــر تراب دکت
موضــوع و در شــعری زیبــا بــه زبــان فارســی چنیــن ســروده اند: 

 ...ز کهسار واالی این سرزمین 
بپیچد صدائی به شهر این چنین 

یکی ذره ای خاک اگر با من است 
همان ذره خود کوه را دامن است 

به طوفان و بادی گریزد اگر 
شود دور از ذره های دگر 

 گزارش دومین مراسم  یادبود استاد دکتر علی اکبر ترابی در تبریز

به پیش من کوه پیراسته 
نباشد بجز گرد بر خاسته 

بهمراه مردم ، بدور از هوس 
همین است راز بزرگی و بس« 

آقــای »بهــرام حق پرســت )ائلچیــن(« از شــعرای توانمنــد 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــود ک ــخنرانی ب ــن س ــران، دومی ــان ای آذربایج

ــت:  ــی گف ــر تراب ــات دکت خصوصی
ــچ  ــد و هی ــبین بودن ــده رو و خوش ــانی خن ــی انس ــر تراب »دکت
وقــت کســی تــا زمانــی کــه زنــده بــود از او حرکــت و صحبــت 
 یــاس آور نــه دیــد و نــه شــنید. او همیشــه شــاگردان، آشــنایان و 
عالقه منــدان بــه خــود را بــه ســرزنده  گــی و خوشــبینی تشــویق 

می کــرد.« 
ــید  ــخنران آقای»س ــومین س ــوت س ــن دع ــه ضم ــری برنام مج
روزنامــه ی  امتیــاز  صاحــب  و  پیمان«مدیرمســئول  مســعود 
ــد در  ــی تردی ــت: »ب ــان، گف ــراد سخنانش ــت ای ــدآزادی جه مه
پــس توفیقــات هــر مــرد بزرگــی زن بزرگــی نیــز بــوده اســت. 
ــرد باشــد.  ــا همســر آن م ــر و ی ــادر، خواه ــد م ــن زن می توان ای
مــن وظیفــه ی مقــدم خــود می دانــم کــه بگویــم در پــس 
توفیقــات پروفســور دکتــر علــی اکبــر ترابــی نقش همســر ایشــان 
ــراز  ــک در ف ــی ش ــت. ب ــر اس ــان انکارناپذی ــران نازنینش و دخت
ــی  ــر تراب ــی مرحــوم دکت ــی  مراحــل زندگان و نشــیب و در تمام
ــد  ــر نمی ش ــزان اگ ــن عزی ــی ای ــی و همدل ــکاری، همراه هم
ــدون  ــا ایــن حــد برجســته نمی نمــود. ب ــز ت توفیقــات ایشــان نی
ــز  ــت همیشــه ترم ــی و فعالی ــواده در مســیر زندگ همراهــی خان

ــت.«  ــد داش ــود خواه وج
آنــگاه سیدمســعود پیمــان ضمــن عــرض تســلیت و سرســالمتی 

بــه خانــواده ی مرحــوم ترابــی و همــه ی حضــار گفــت: 
»دکترترابــی شــاعر، نویســنده، جامعــه شناســی متفکــر و انســان 
از عرصه هــا و  اینجانــب در هیچیــک  بزرگــی بودنــد کــه 
ــته  ــی داش ــم صحبت ــان نمی توان ــمرده ی ایش ــات برش خصوصی
باشــم. مــن فقــط افتخــار ایــن را داشــتم کــه در حیــات ایشــان 
۲۵ ســال در عرصــه ی مطبوعــات همــکاری داشــته باشــم. 
ــان  ــر ایش ــته ی دیگ ــای برجس ــی از چهره ه ــگاری  یک روزنامه ن
ــه  ــن را دانســتم ک ــا ایشــان، ای ــن ب ــکاری م ــود. در دوران هم ب
دکتــر همانگونــه کــه می نوشــت  یــا شــعر می ســرود، در زندگــی 
واقعــی و عملــی خــود نیــز بــه همیــن ســان بــود. دکتــر ترابــی 
ــرا  ــرا وعمل گ ــری واقع گ ــنده و متفک ــکار، نویس ــردی تواضع م

ــود.«  ب
تبریــز،  دانشــگاه  رییــس  پورمحمــدی«  »دکتــر محمدرضــا 
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ــت  ــن روز در گذش ــود چهلمی ــم  یادب ــخنران مراس ــن س چهارمی
ــد. ــی بودن ــر تراب ــی اکب ــر عل ــور دکت پروفس

ایشان در قسمتهایی از سخنانشان این چنین گفتند: 
 »مــا شــاگرد اســتاد بودیــم؛ مســتقیم وغیرمســتقم از محضرشــان 
تلمــذ کــرده بودیــم. در حضــور اســاتید محتــرم درمقامــی  نیســتم 
ــم.  ــی ســخن بگوی کــه درشــان وشــهرت اســتادمرحوم دکترتراب
چــرا مــا نمی توانیــم 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 
ــد  ــروت خــود نمی توانن ــدرت و ث ــع ق ســرمایه ی انســانی و مناب
ــاوت  ــود تف ــه نوشــته ب ــدم ک ــی می خوان ــد. در جائ اســتفاده کنن
نیســت.  تاریخشــان  فقــط بخاطــر  فقیــر و غنــی  ممالــک 
مثــال مصــر پانصدهزارســال تاریــخ مکتــوب دارد. اســترالیا، 
ــان  ــخ دارد. این ــر تاری ــال حداکث ــد ۱۵۰ - ۲۰۰ س ــادا، نیوزلن کان
ــر  ــده اســت. بخاط ــب مان ــفانه عق ــا مصــر متاس ــرفته اند، ام پیش
جغرافــی هــم نیســت. بعضــی از ممالــک هــم همچــون ژاپــن ۸۰ 
درصــد خاکشــان کوهســتانی اســت، امــا دومیــن اقتصــاد مطــرح 
ــع  ــی و مناب ــای طبیع ــر موهبت ه ــت. بخاط ــان اس ــر جه و برت
زیرزمینــی هــم نیســت. مــا کشــورهای خــاور میانــه را از نزدیــک 
ــن  ــا بزرگتری ــدارد، ام ــی ن ــادن آنچنان ــوئیس مع ــاهدیم. س ش
ــدوق  ــوان گاوصن ــت.به عن ــان اس ــوی جه ــده ی کاکائ تولیدکنن
ــم  ــت ه ــگ پوس ــان و رن ــژاد، زب ــر ن ــت. بخاط ــا مشهوراس دنی

ــا متاســفانه قدرشــان  ــان کــه م ــان مختلــف خودم نیســت. جوان
را بعضــی مواقــع هــم نمی دانیــم وقتــی بــه کشــورهائی کــه مــا از 
ــن دانشمندناســا  ــد در آنجابهتری ــد می رون آنهــا خوشــمان نمی آی
ــهوردنیا  ــتان های مش ــراح بیمارس ــن ج ــی بهتری ــوند . یک می ش
می شــود. فــرق معاملــه کجاســت؟ آنجاســت کــه اســمش 
ــش  ــانی، نق ــرمایه ی انس ــش، س ــگ، دان ــد فرهن ــته ان را گذاش
ــه ایــن ســادگی پــر  انســان هائی کــه وقتــی می رونــد جایشــان ب
ــم  ــوزان می گوی ــی س ــان و دل ــده ی گری ــا دی ــن ب ــود. م نمی ش
مادرایــن چندســال شــاهد ایــن بودیــم کــه آقــای دکتــر فرزانــه، 
ــن دیگــررا  ــی وچندت ــر انتظامــی، دکترخــوش روان،دکترتراب دکت
ــد  ــی  توان ــزی نم ــچ چی ــای آن راهی ــه ج ــم ک ــت داده ای ازدس
ــه  ــز ن ــه تبری ــه ام ک ــدی گفت ــوخی و ج ــه ش ــن ب ــد...... م پرکن
ــز  ــا تبری ــعدیه دارد. ام ــه س ــه دارد، ن ــه حافظی ــزاده دارد، ن امام
اســطوره ی تاریــخ اســت. ایــن اســطوره بــودن بــه برکــت وجــود 
همیــن انســان هائی اســت کــه رفتــه انــد - قریــن رحمــت الهــی 

ــود.«  ــان خواهــد ب باشــند -اسمشــان  یادم
 در ادامــه ی برنامــه قطعــه ای در مایــه ی همایــون توســط هنرمنــد 

نی نــواز آقــای »علــی  یــاری« نواختــه شــد. 
ســپس آقــای »کریــم مشــروطه چــی )ســؤنمز(« از شــاعران بنــام 
آذزبایجــان ایــران، قطعــه شــعری را در خصــوص زنده یــاد دکتــر 
ــر  ــی از آن در زی ــد بیت ــه چن ــرد ک ــت ک ــی قرائ ــر تراب ــی اکب عل

می شــود:  آورده 
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ترابی هم  یکی از نخبه  گان روزگاران بود 
 به مام میهن از مخلص ترین خدمتگذاران بود 

 در این قحطی وانفسای انسانیت و پاکی 
به کام تشنه گان 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 
ــود. وی در قســمتی از ســخنان خــود گفــت:  ــود ب مجلــس  یادب
»هــدف و مقصــد از نوشــتن و خوانــدن در نهایــت آن اســت کــه 
ــا زندگــی و  ــا ب ــر بدهــی  ی ــاب تغیی ــا کت ــا ب ــا را  ی ــد دنی ــو بای ت

مرگــت. 
در  کــه  اســت  دقیقــا  یــادم  گذشــته  زمان هــای  آن  در 
ــت  ــب اس ــم. )جال ــته بودی ــی نشس ــد بهرنگ ــا صم ــی ب محفل
ــود و  ــد ب ــرگ صم ــالروز م ــا س ــهریورمصادف ب ــروز ۹ ش دی
امروز۱۰شــهریور، چهلمیــن روز وفــات دکتــر ترابــی( دکترترابــی 
بــه صمــد گفــت آیــا می دانــی تــو هرکجــا کــه حضــور داشــته 
ــم اگــر  ــم دارد هــم مدرســه؟!. آخــر معل باشــی، آنجــا هــم معل
معلــم باشــد احتیاجــی بــه مدرســه نیســت. معلــم هــر کجــا کــه 
حضــور داشــته باشــد همانجــا هــم  یــک مدرســه اســت. مدرســه 
ــق  یــک ســری نوشــته  ــر  یــک ســاختمان و تزری کــه محــدود ب
ــد  ــن باش ــر چنی ــت. اگ ــوزان نیس ــش آم ــز دان ــب در مغ و مطل

ــود.  ــه می ش ــه اش چ نتیج
ــگاه می کــرد. دکتــر  ــودو  هــاچ و واچ ن صمــد ســاکت نشســته ب
ترابــی کــه آرام گرفــت، صمــد گفــت: مــن امــا مثــل شــما قضایــا 
ــو  ــت: ت ــاره گف ــی در پاســخ صمــد دوب ــر. تراب ــم دکت را نمی بین
ــان کشــیدن  ــم نشســته باشــی و مشــغول قلی ــه ه ــوه خان در قه
هــم باشــی، فــرق نمی کنــد همانجــا بــاز هــم بــرای تــو مدرســه 
اســت و دور و بری هــا از تــو  یــاد می گیرنــد. مــن خــودم گاهــا 
ــل  ــای دانشــگاهی ام متوجــه می شــوم ناخــودآگاه مث در کالس ه

ــم.«  ــل می کن ــو عم ت
دکتر فرنود در بخش دیگری از سحنانش نیز گفت: 

»در ســال ۱۹۵۰ ژان پــل ســارتر و دوســتانش از دانشــگاه ها 
ــید  ــه می پرس ــد. هرک ــی کردن ــرون. داتشــگاه ها را خال ــد بی آمدن
ــر  ــروز دیگ ــد ام ــد؟ - می گفتن ــرک می کنی چــرا دانشــگاه ها را ت
ــه  ــروز جامع ــگاه ام ــتند. دانش ــاختمان ها نیس ــن س ــگاه ای دانش
اســت. تحــرک و دینامیــزم دانشــگاه ها امــروز تبلــورش در 
جامعــه اســت. پــس اگــر مــا اســتادیم بایــد در جامعــه بتوانیــم 
ایــن اســتادی را نشــان دهیــم. مــا جامعــه را دانشــگاهی تر 
ــرکات  ــال ۱۹۶۸ ح ــد. در س ــم ش ــور ه ــرد. همینط ــم ک خواهی
دانشــجوئی آغــاز شــد. مــا هــم در ایــران، بعدهــا جائــی رســیدیم 
کــه در جامعــه ی مــا نیــز ایــن اتفــاق افتــاد. دکتــر ترابــی دانشــگاه 
را از ســاختمان دانشــگاهی کشــید بیــرون. بــرد بــه شــهر، کوچــه 
ــود. در  ــگاه ب ــم دانش ــی ه ــر تراب ــود دکت ــه ی خ ــان. خان و خیاب
ــه ای  ــه مقال ــت، چ ــد و می نشس ــه می آم ــم ک ــه ه ــر روزنام دفت

ــم،  ــارش نشســته بودی ــا درکن ــا اصــالح می کــرد، م می نوشــت  ی
آن موقــع نمی دانســتیم. االن می فهمیــم کــه روزنامــه بــرای 
ــتم  ــف را نمی دانس ــن تعری ــن ای ــود. م ــگاه ب ــک دانش ــان  ی ایش

ــف رســیده ام....«  ــن تعری ــه ای ــا ب ،االن ام
ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه مــرگ دکتــر ترابــی گفتنــد: »اگــر 
کتاب هــا و نوشــته های دکتــر ترابــی را کنــار هــم در  یــک 
ردیــف بچینــی می بینــی در طــول زندکــی اش خطــی رســم شــده 
ــه کمــال  ــده و در نقطــه ی اوج آن تفکــر ب ــی آغازی ــه از آرمان ک
ــدارد  ــی تاســف ن ــر تراب ــده اســت. مــرگ دکت اندیشــه ای انجامی
چــرا کــه او هرچــه خواســته بــود بــه ســرانجامش هــم رســانده 
بــود. مــرگ دکتــر ترابــی مــرگ زیبائــی شــناختانه ای بــوده اســت. 
واقعــا می گویــم مــرگ ترابــی اصــال جــای تاســف نــدارد. اگــر 
آنچــه کــه الزم بــود از ترابــی باقــی بمانــد مانــده. مــا بــا آثــارش 
ــل  ــه ی عم ــکارش جام ــه اف ــرد و ب ــم ک ــی خواهی او را زندگ

ــم پوشــاند.«  خواهی
ــش  ــن خوان ــه ضم ــلطان القرایی«بود ک ــر س ــخنران بعدی»دکت س
زیبائــی از  یــک غــزل »مــال محمــد فضولــی«، شــهرت، عظمــت 
ــن  ــزی چنی ــب تبری ــان صائ ــز را از زب ــاک تبری ــاری خ و گهرب

توصیــف کــرد: 
ــر  ــت؟/چونکه درزی ــر چیس ــیرینی ازتاثی ــوه راش ــی می ــچ دان هی
زمیــن شــکرلبان خوابیــده انــد!... وی ســپس در رابطــه بــا 
زنده یــاد دکتــر ترابــی گفــت:»او شــخصی اســتاد، ســخن شــناس، 
ــود در  ــعری ازخ ــپس ش ــود.« وی س ــه ب ــرداز و فرزان مضمون پ

ــرد. ــت ک ــی قرائ ــر تراب ــرگ دکت ــخ م ــاده تاری م
ســخنران بعدی»مهنــدس  یکتــا«از دوســتان زنده یــاد دکتــر ترابــی 

بــود. وی گفــت:
ــای  ــال۱۳۵۰برمی گردد. آق ــه س ــن بادکترب ــنائی م ــابقه ی آش »س
دکتــر علــی اکبرترابــی  یــک انســان کامــال مدنــی بــود... جامعــه 
نیــز زمانــی کامــال مدنــی اســت کــه مبتنــی و اســتوار بــر مثلــث 

ــون، آزادی و ســازمان باشــد.« قان
ــر  ــاد دکت ــدان زنده ی ــی«  یکــی از فرزن ــال تراب ــر نازی ــم دکت »خان
ــود کــه ضمــن  ــود ب ترابــی آخریــن ســخنران ایــن مجلــس  یادب
تشــکر از شــرکت کننــدگان در ایــن مجلــس بدلیــل بزرگداشــت 

ــی گفــت:  ــی اکبرتراب ــاد دکترعل ــام علمــی  و انســانی زنده ی مق
)هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

 ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما(
وی ســپس باخوانــدن شــعری از پــدر بــا عنــوان “شــاعر” و بــه 
نقــل از کتــاب آمــاده ی چــاپ »شــعر زندگــی در پیونــد بــا تکامل 
ــح  ــه توضی ــرد. الزم ب ــان ب ــه پای ــم را ب ــتاد، مراس ــاع« اس اجتم
ــی و  ــه در زندگ ــا ریش ــاب عمدت ــن کت ــعار ای ــه اش ــت ک اس

ــه دارد: ــی جامع ــوالت اجتماع تح
من شاعرم گواه من این قلب چاک چاک 
 من عاشقم من »عشقی« در خون تپیده ام

من »فرخی« شهید ره عشق مردمم 
 ثبت است مهر مردم ما در جریده ام
من آن بهار پرگلم اما چو چشمه ای 
 از سنگ تیره راه گشوده رسیده ام.
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به مامِ میهن از مخلص ترین خدمت گزاران بود ترابی هم یکی از نخبگان روزگاران بود  
به کام تشنگان چون ابر نیسان در بهاران بود در این قحطَی وانفسای انسانیت و پاکی  

ترابی خود میان مردم از کامل عیاران بود برای سنجش اعمال انسان گر عیاری هست  
برای من ترابی از فحول این دیاران بود مقامِ علمی اش بگذار دانشگاهیان سنجند  
ترابی زبدۀ صافی ترین آیینه داران بود اگر گوییم عالَم مردم و عالِم چو آیینه ست  

بدین معنی که او در زمرۀ حکمت مداران بود به هر پرسش جواِب روشنی در آستین می داشت 
به رأس صلح جویان، دشمن آتش بیاران بود به هر جا فتنه ای می دید، چون هر فرد با وجدان 

حضورش در محافل منبع الهام یاران بود به جمِع شاعران چون مشعلی همواره نورافشان 
به میدانگاه انواع هنر از شهسواران بود نه تنها اوستادِ آنچه علم االجتماع اش خواند  

که گاهِ نکته گویی نخبۀ مضمون شکاران بود چنان می بست دست همگنان در حلقۀ رندان  
که خود در ساحت نقد ادب از ریزه کاران بود به برگردانم از حیدربابا دسِت نوازش داشت  

به باالی سرِ من، همچو چتری زیر باران بود مثاِل نسبت اش با من، همین که روز بارانی  
به هر مضمون رقم می زد، یکی از شاهکاران بود گر ازباب تفنَن نیز شعری ساخت، نیکو ساخت 

بیانش کلمه کلمه چون هلو بر شاخساران بود به باغ دانش و فضل اش چو من بس میوه چینان داشت 
به هر آشفتگیم از غم، مرا از غمگساران بود به هر دیدارم از تبریز، چشمم روشن از رویش  
به درگاه ترابی »سؤنمز« از خیل نداران بود اگر دارایِی مانای انسان، علم و فضل اوست  

 هدیه به روان پاک استاد دکتر علی اکبر ترابی
 کریم مشروطه چی )سؤنمز(
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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 مجــالت و نشــریه هــای متعــدد منتشــر شــده اســت. از آنجملــه، مجلــه 
نگیــن، فردوســی، نشــریه دانشــکده ادبیــات تبریــز )دوران قبــل از انقــالب( 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 ۱۳۷۰ 
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.
***

 سیمای دکتر علی اکبر ترابی در »آدینه«
 قاسم ترکان

ــی  ــر عل ــاد دکت ــده ی ــار منتشــر شــده زن ــد بررســی آث ــی تردی ب
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.
ــاد  ــده ی ــوم، زن ــاد آور ش ــت ی ــث، الزم اس ــرح بح ــش از ط پی
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 
ــژه  ــه وی ــماره آدین ــن ش ــت و یازدهمی ــق یاف ــاق تحق ــن اتف ای
ــی و  ــعر ترک ــب و دو ش ــد. دو مطل ــان ش ــعار ایش ــب و اش مطال
ــه از یــک شــاهکار  ــن »ترجمــه ای آگاهان فارســی، تحــت عناوی
ادبــی« ،«آالو« شــعری نــه کیمــی خصوصیــت لــره مالــک دیــر؟«، 
ــه  ــی آدین ــاره ســیاه« را ارزان »باریشــیق نغمــه ســی« و »شــاعر ق

ســاختند.

ــدر  ــر حی ــالم ب ــه »س ــی ژرف ب ــاوی نگاه ــب ح ــتین مطل نخس
بابــا« ترجمــه زیبــای شــاعر شــهیر اســتاد کریــم مشــروطه چــی 
)ســؤنمز( از شــاهکار مانــای شــهریار ملــک ســخن »حیــدر بابایــه 
ــی  ــد و بررس ــراه نق ــه هم ــمند ب ــه ارزش ــن مقال ــود. ای ــالم« ب س
ــعر  ــراه دو ش ــه هم ــان ب ــته آذربایج ــاعر برجس ــعر »آالو« ش ش
)یکــی فارســی و یکــی ترکــی( موضــوع ســرمقاله همــان شــماره 

ــاد آور شــدم؛  ــده طــی ســطوری ی گشــت کــه بن
ــر  ــناس برجســته کشــورمان »دکت ــه ش ــر جامع ــا لطــف و نظ » ب
علــی اکبــر ترابــی« در یازدهمیــن شــماره آدینــه مجــال مغتنمــی 
ــات معاصــر آذری.  ــی ادبی ــد و بررس ــرای نق ــد، ب ــه دســت آم ب
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، قبــال 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 
ــی و  ــاد ادب ــد و انتق ــای نق ــه ه ــتین پای ــای نخس ــه بن آن دارد ک
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 
ــه  ــات ارائ ــی ادبی ــد اجتماع ــرای نق ــی ب ــری الگوی ــه تعبی ــا ب ی
شــده انــد. الزم بــه توضیــح اســت کــه مقــاالت )نقــد و بررســی( 
ــی در  ــه شناس ــدگاه جامع ــا ژرف کاوی از دی ــال ه ــل س حاص
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 
ــا  ــت و ب ــه اس ــن خط ــان ای ــعرای آذری زب ــود از ش ــت و خ اس
کوشــش هــای دامنــه دار خــود در بــاروری ادبیــات آذری نقــش 

ســازنده ای داشــته اســت...«
زنــده یــاد دکتــر ترابــی بررســی ترجمــه »حیدربابایــه ســالم« از 

ســوی اســتاد ســؤنمز را چنیــن آغــاز مــی کنــد: 
ــود در  ــی خ ــد آوازگ ــهرت و بلن ــی از ش ــش عظیم ــام بخ »خی
میــان دوســتان انگلیســی زبــان را بــه ترجمــه زیبــای فیتزجرالــد 
ــد خــود، مفتــون زیبایــی و رســایی و  مدیــون اســت. فیتــز جرال
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 
ــا نیســت«. ــادار باشــد، زیب وف

ــه  ــتان از ترجم ــی از ادب دوس ــارات برخ ــر انتظ ــوی دیگ از س
ــه  ــه، ب ــاره ترجم ــان در ب ــه داوریش ــت ک ــاد اس ــد زی ــا آن ح ت
ــده فرانســوی نزدیــک مــی شــود کــه  ــن عقی ــه ای طــور کلــی، ب
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: 

»بعــالوه، اگــر اندیشــه هــای عبوســی کــه در بــاره ترجمــه ذکــر 
شــد و ســختگیری هــا و تلــخ گویــی هــای ابــراز شــده از ســوی 
ــازه ترجمــه و کار  ــم، ت ــز نادیــده و نشــنیده بگیری منتقدیــن را نی
ــه  ــت ک ــر اس ــدازه ای خطی ــه ان ــا« ب ــم »حیدرباب ــدف مترج و ه
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 تهــّور زیــاده از حــد نمــی خواهــد؟ آیــا چنیــن 
جســارت و تهــّور 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 
ــه  ــتایی و ن ــه روس ــاس اولی ــه در لب ــا ن ــد، منته ــی کن ــر م حاض
ــازه ای دیگــر  ــاس ت ــا آهنــگ و موســیقی محلــی، بلکــه، در لب ب
ــا  ــه اســت و ب ــن عــروس دوخت ــکار خــود، ت ــه ابت کــه شــاعر ب
آهنــگ و ضربآهنگــی دیگــر )وزن عروضــی بــه جــای هجایــی( 

ــده اســت. کــه مترجــم شــاعر در شــعر برگزی
ــیقی شــعر، »ســؤنمز«  ــگ و موس ــاس و آهن ــر لب ــا وجــود تغیی ب
وفــاداری )امانــت در ترجمــه( را در تمــام احــوال، بلنــد نظرانــه و 
بــا آگاهــی کامــل، مهــم مــی شــمارد. »ســؤنمز« بــا ترجمــه ایــن 
شــاهکار، عمــال نشــان مــی دهــد کــه نمــی توانــد قبــول کنــد کــه 
در تهــران و در شــهرهای دیگــر، شــعر شناســان صاحــب نظــری 
ــه از  ــن عــروس کوهســتان را ک ــی ای ــد زیبای ــی نتوانن باشــند ول
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.«
ــه  ــان شــماره آدین ــه، در هم ــم ک ــاره کردی ــن اش ــر از ای ــش ت پی
مطلــب دیگــری داشــتیم تحــت عنــوان »آالو« شــعری نــه کیمــی 

ــره مالــک دیــر؟  خصوصیــت ل
ــن مطلــب ترکــی هــدف نویســنده را مشــخص مــی  ــر ای رو تیت
کنــد. )زنگیــن ادبیاتیمیــزدا اجتماعــی شــعرین چیچکلنمــه ســی( 
ــژه گــی هاســت؟ شــکوفایی شــعر  )شــعر »آالو« دارای کــدام وی

اجتماعــی در ادبیــات غنــی مــا(
ــر  ــی، بیانگ ــر تراب ــاد دکت ــده ی ــادری زن ــان م ــه زب ــه ب ــن مقال ای
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 
ــاره  ــدان اش ــژه، ب ــماره وی ــن ش ــه ای ــوط ب ــرمقاله مرب ــه در س ک

شــده بــود.
ــه، مسلســل چــاپ و از  ــن مطلــب مفصــل در دو شــماره آدین ای

اســتقبال شــایانی برخــوردار شــد.
سرآغاز مطلب از اهمیت به سزایی برخوردار است.

»هــر بیــر مدنیتیــن هنرینــی، ادبیاتــی نــی، خصوصیلــه شــعرینی و 
اؤنونــال برابــر شــاعرلرینی ایکــی حصــه یــه، ایکــی بؤیوک دســته 

یــه بؤلمــک اوالر:
ــوک  ــه جــه ده، بؤی ــی انســانی - اجتماعــی شــعر، ائل ۱- محتوال

ــر مســؤلیت داشــییان شــاعر رســالت و آغی
۲- محتواســیز و یــا ســرای الر بــزه گــی شــعر، و ائلــه جــه ده اؤز 

ــه قاالن شــاعر« قئیدین

)هنــر و ادبیــات بــه ویــژه شــعر و همچنیــن شــاعران هــر فرهنگی 
را مــی تــوان بــه دو قســمت و دو دســته بــزرگ تقســیم کرد:

۱- شــعر انســانی - اجتماعــی پــر محتــوا، همچنــان شــاعری کــه 
رســالت و مســؤلیت بزرگــی را بــر دوش مــی کشــد.

۲- شــعر 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 شــالق 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 حــالوت 
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 
ــو  ــور، عؤمــور بؤی ــر. او باشــینی همیشــه اوجــا توت شــاعیری دی
ــینیب  ــندا، س ــالر قارشیس ــرزه طوفان ــی ه ــی کیم ــار آغاج چین

داغیلســادا، اگیلمــه ییــب، اگیلمــه یــه جــه کدیــر.
ــاعر  ــن ش ــر ای ــزون ب ــت، او اف ــد« نیس ــاعر امی ــا »ش )»آالو« تنه
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:
ــوان  ــت عن ــش، تح ــل خوی ــعر ذی ــن ش ــخن، م ــای س »در انته
ــم  ــون »آالو« تقدی ــاعرانی چ ــه »آالو« و ش ــم« را ب ــاعر محتش »ش
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

ــاری شــاعر نامیراســت و در دل  ــرگ حــق اســت« ، ب گرچــه »م
هــا مــی زیّــد

بــا مانــدن در کنــار ایــل مانــا مــی گــردد و شــعر خویــش را مــی 
ســراید شــاعر

ــا اســتناد بــه نظــر ایــن زنــده یــاد در بــاب ترجمــه کــه  قطعــا ب
ــا ســالم«  ــه ترجمــه »حیدرباب ــوط ب ــن در بخــش مرب پیــش از ای
ــات  ــه ابی ــاب ترجم ــن در ب ــدک م ــت ان ــدیم. بضاع ــاد آور ش ی

ــده اســت. ــاز مان ــب ب ــوق از ادای حــق مطل ف
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ــار از  ــش و سرش ــد بخ ــیار امی ــعر بس ــب »آالو« ش ــد از مطل بع
صلــح و دوســتی دکتــر ترابــی خطــاب بــه شــاعر معــروف مراغــه 
ــتیم.  ــش رو داش ــماز( را پی ــی )باریش ــدر عباس ــاب حی ای جن
شــعری بــا عنــوان »باریشــیق نغمــه ســی« )نغمــه ی آشــتی( کــه 

ــد:  ــی کن ــن مضمــون مطــرح م ســؤالی را بدی
ــر  »باریشــماز شــاعر هاچــان باریشــاجاق؟« )شــاعر آشــتی ناپذی

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؟(
ــی  ــارزه، زدودن تاریک ــت، مب ــده از حرک ــراپا آکن ــعر س ــن ش ای
هــا، آلودگــی هــا، دشــمنی هــا و دســت یــازی بــه پیــروزی هــا، 
ــن  ــو« در ای ــالج اوغل ــال »حال دوســتی هــا و آشــتی هاســت. آم

ــد: ــی یاب ــور م ــن تبل ــوش نشــدنی چنی شــعر فرام
»... 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،

ــد  ــیق« در قی ــر »عاش ــر(، ه ــیق« )خنیاگ ــک »عاش ــانی ی ــر انس ه
ــد ــانیت بمان انس

 ساز خویش را در آغوش گرفته 
نغمه صلح و آشتی بنوازد.« 

ــی  ــی کوچک ــواب عاطف ــک ج ــعر را ی ــن ش ــان، وی ای در پای
می شــمارد و بــه شــاعری کــه در دل خویــش بــا حــق و آفتــاب 
ــا  ــا تاریکــی ه ــن ب ــر ای ــا ب ــده و بن ــر آم ــت از در آشــتی ب عدال
ــتی  ــماز« )آش ــه »باریش ــص ب ــده و متخل ــتیز مان ــواره در س هم
ناپذیــر( اســت، تقدیــم مــی کنــد. تــا وی را کــه بــه آشــتی ناپذیــر 

ــه شــاعر آشــتی هــا شــهره ســازد.  شــهره گشــته، ب
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد، ع ــی کن ــاری م ــده ی ــه بن ــه حافظ ــا جائیک ت
شــعر، زنــده یــاد »حالــالج اوغلــو« در شــعری پــر بهــا خطــاب 
ــان،  ــوری آذربایج ــهیر جمه ــاعر ش ــاب زاده ش ــار وه ــه بختی ب
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 
ــه  ــی ب ــر تراب ــاد دکت ــده ی ــام زن ــل پی ــت و نشــاط... حام و حرک
ــار وهــاب زاده، دوســت عزیزمــان جنــاب مهنــدس جعفــر  بختی
کیوانچهــر بودنــد کــه خــود ایشــان ایــن واقعــه بــه یــاد ماندنــی را 

طــی مطلبــی یــاد آور شــده انــد.
ــرای بســط دیــدگاه اجتماعــی  ــاری، در همیــن شــماره آدینــه ب ب
ــناس  ــه ش ــب جامع ــن ادی ــت از ای ــر صالب ــعری پ ــان، ش ایش
ــم  ــیاه« تقدی ــاّره س ــاعر ق ــوان »ش ــت عن ــفه را تح ــتاد فلس و اس

ــم. ــرده بودی ــز ک ــدگان عزی خوانن
»شــاعر قــاّره ســیاه« یــک شــعر اجتماعــی جهانشــمول از جملــه 
ــا هــم  ــار دیگــر ب ــی اســت، کــه یکب ــر تراب ــاد دکت ــده ی ــار زن آث

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

ــراز  ــبنم و هم ــدم ش ــح، هم ــه صب ــاداب ب ــرون آرد و ش ــر ب س
ــیم نس

سر بر افرازد و لبخند به خورشید زند.
........ 

ــت و  ــار از حرک ــعر سرش ــن ش ــا ای ــی ب ــر تراب ــاد دکت ــده ی زن
ــش  ــی خوی ــه شناس ــر جامع ــعر را از منظ ــف ش ــروش، تکلی خ

ــازد.  ــی س ــن م روش
اشــعاری کــه از ایــن زنــده یــاد بــر جــای مانــده اســت، اشــعاری 
ــودی و  ــا خم ــه ب ــال و بیگان ــد، آم ــت، امی ــر از حرک ــت پ اس
درماندگــی. رســالت شــاعری وی در اشــعار مانــای ترکــی خویش 
ــی در اشــعار فارســی  ــر تراب ــد. دکت بیــش از پیــش رخ مــی نمای
خــود تخلصــی بــه کار نمــی بــرد امــا در اشــعار ترکــی خویــش 
تخلــص قابــل تاملــی دارد. » حالــالج اوغلــی« ) حلــالج زاده یــا 
ــه ریشــه در  ــتانی دارد حماســی ک ــام داس ــن ن پســر حــالج(. ای
تاریــخ اجتماعــی مــا دارد. یــاد آور نــام رادمــردی اســت کــه دربار 
ولیعهــد قاجــار را بــه ســتوه آورده بــود. عیــاری کــه دســتگیری 
ــه شــمار مــی رفــت.  ــا ظالمــان ســیره وی ب از ضعفــا و ســتیز ب
ــاد دکتــر علــی اکبــر ترابــی  ــده ی ایــن رادمــرد جــّد بزرگــوار زن
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 
ــژه  ــه وی ــد ک ــه نمان ــالف وی دارد. ناگفت ــاط اس ــور و نش از ش
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، 
ــی  ــی م ــی فارس ــعر تغزل ــش ش ــه نکوه ــه ب ــی ک ــرا در جای زی
پــردازد، اولگویــی بــرای شــعر ارایــه مــی دهــد. الگــوی کســروی 
ــق  ــر« خال اشــعار اجتماعــی و خروشــان »میــرزا علــی اکبــر صاب
»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.
ــار  ــیار پرب ــی بس ــهریور ۱۳۷۱ مطلب ــروغ آزادی در ۷ ش ــه ف آدین
ــر  ــی« از دکت ــاق نب ــی: قاچ ــه ای تاریخ ــوان »حماس ــت عن تح

ــود: ــی ش ــاز م ــن آغ ــب چنی ــر دارد. مطل ــی را در ب تراب
ــت  ــه ای اس ــکار او حماس ــی و کار و پی ــاق نب ــت قاچ »سرگذش

تاریخــی.
ــام  ــد تم ــژه مانن ــه وی ــردان ب ــردان و رادم ــام گ ــد تم ــی مانن نب
ــردان  ــام بزرگم ــد تم ــردم، و مانن ــفاهی م ــات ش ــان ادبی قهرمان
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 

ــش اســت.« ــردم ســرزمین خوی ــی عمــل خــالق م بین

ــی  ــاق« م ــم واژه »قاچ ــه تفهی ــی ب ــر تراب ــب دکت ــن مطل در ای
ــد و  ــار ذکــر مــی کن ــن واژه را هــم ردیــف واژه عی ــردازد و ای پ
بــه اصطــالح و ســخن معــروف »شــیرآهنکوه« شــاملو اســتناد مــی 

ــد: ــی کن ــد م ورزد. و تاکی
ــا  ــراری ی ــوم ف ــه در مفه ــاق« )ن ــم، اصطــالح »قاچ ــرار کنی » تک
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 
ــتم،  ــاوز و آز و س ــه دور از تج ــی ب ــای جهان واالی او و دور نم
جهانــی کــه نقطــه مقابــل دنیــای فراعنــه و جهــان پــر زرق و بــرق 
ــش  ــت، پی ــر اس ــی دردان غارتگ ــی ارزش ب ــی روح و ب ــی ب ول
ــردان و  ــردد و راز جاودانگــی راد م ــی گ ــا مجســم م ــدگان م دی
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.(
ــد،  ــر ش ــهریور ۱۳۷۱ منتش ــه ی ۱۴ ش ــه مورخ ــه ب ــه ای ک آدین
ــز، شــهر  ــوان »تبری ــه شــعری شــیوا تحــت عن ــی ب ــی منته مطلب
ــی  ــر تراب ــر علــی اکب ــر داشــت کــه امضــای دکت آفتــاب« را در ب

ــی درخشــید.  ــوان م ــای آن عن ــر پ ــو( ب )حــالج اوغل
ــز  ــش تبری ــرح زادگاه خوی ــه ش ــی ب ــر تراب ــب دکت ــن مطل در ای
رشــک انگیــز مــی پــردازد و ســخن خویــش را چنیــن مــی آغازد:
ــه  ــاب و ب ــا، شــهر آفت ــا، شــهر یادگاره ــز شــهر خاطــره ه »تبری
ــداد  ــاب بام ــه آفت ــهری ک ــت، ش ــز اس ــمس تبری ــهر ش ــق ش ح
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...« 
ــه  ــاز ب ــز، ب ــز رشــک انگی ــرد خی ــز م ــیوا از تبری ــرح ش ــن ش ای
شــعری نغــز مــی انجامــد و بخــش اعظمــی از حــق تبریــز کهــن 

ــن شــعر ادا مــی گــردد. در ای
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 
ــت  ــن ایال ــه ای ــه روان ــان را حریصان ــواران جه ــا، خونخ کان ه

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 
ــن  ــی و رســالت شــاعر در اشــعاری از چنی ــد. شــعر اجتماع ده
دســت رخ مــی نمایــد. از ایــن رو میرایــی در شــعر شــاعر رنــگ 

مــی بــازد، آری رمــز جاودانگــی ایــن اســت.
ــر آن  ــیقی« ب ــات عاش ــه ادبی ــی ب ــه »نگاه ــب دوم در حیط مطل
ــر  ــی از اث ــی از »برگ ــه گواه ــادران« را ب ــیمای م ــه »س ــت ک اس
ــواره دل در  ــرا وی هم ــد. زی ــیم کن ــود« ترس ــدان دده قورق جاوی
گــرو فرهنــگ و ادبیــات ترکــی نهــاده و بــه راز گشــایی از ادبیات 
ــاز  ــن آغ ــب چنی ــردازد. مطل ــی پ ــی م ــی آذبایجان کالســیک ترک

مــی شــود:
»در دومیــن داســتان کتــاب دده قورقــود )قدیمتریــن منبــع ادبیــات 
عاشــیقی( در حملــه ای کــه لشــکریان »ســلطان کّفــار« بــه 
ــی  ــان داســتان( م ــل و قهرم ــاه ای ــازان )پشــت و پن ــای ق چادره
کننــد، دختــران و عروســان و عــده ای از افــراد ایــل را کــه بــورال 
ــه اســارت  ــان اســت ب ــان آن ــز در می ــازان( نی ــون )همســر ق خات

ــا خــود مــی برنــد. گرفتــه و ب
ــه  ــرده و ب ــا ک ــی برپ ــه بزم ــار ک ــلطان کّف ــگام س ــن هن ... در ای
ــان خــود مــی گوید:«هیــچ  ــه اطرافی میگســاری نشســته اســت، ب
مــی دانیــد کــه بــرای تحقیــر کامــل قــازان چــه بایــد کــرد؟ بایــد 
بــورال خاتــون را بیاوریــم و مجبــورش کنیــم کــه ســاقی بــزم مــا 

باشــد.« 
ــخنان از  ــن س ــنیدن ای ــران از ش ــان و دخت ــون و زن ــورال خات ب

ــد و...« ــی لرزن ــود م ــر خ ــم ب خش
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، 
ــزء ذات  ــیردل ج ــان ش ــیمای زن ــیم س ــی، ترس ــی، مردانگ آزادگ
ــته  ــتیز گش ــم س ــرورز خص ــرد مه ــن رادم ــی ای ــات قلم تراوش
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 ۲۸ شــهریور 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
...

ــه  ــی ب ــته گ ــه خس ــد ک ــاعر باش ــعرهای ش ــدود ش ــاید از مع ش
حریمــش راه مــی یابــد، بــی آنکــه از حرکــت بــاز مانــد. وی بــر 

ــاور صحــه مــی گــذارد که؛ایســتادن یعنــی عــدم. ایــن ب
حضــور دکتــر ترابــی در آدینــه فــروغ آزادی بــا یــک شــعر فرجام 
مــی یابــد. آدینــه ۱۱ مهــر مــاه ۱۳۷۱ آخریــن شــعر دکتــر ترابــی 

را در بــر دارد. عنــوان شــعر؛ در ایــن ســیر شــتابان اســت.
مجال تنگ است و سخن فراخ تر از پندار. 

ــا ســیمای جامعــه شناســی ادیــب  ــه« ب ــا در »آدین ــراد م ــر و م پی
ــال و بــس  ــازک خی ــد و در کســوت شــاعری ن حضــور مــی یاب
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 

ــیدن را.  چگونه اندیش
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دئییب فرهادسان اوغلوم! شیرین بو دیل- دوداق الردیر آنامدان یادگار آنجاق گؤزه ل شیرین دیلیم واردیر   
یانار کؤنلون: کوره، بو وزن شعرین تاپداماق الردیر اودور یازماق میزین: سیندان، قلم: چککیش، دمیردن: سؤز  

اونو سانما کیچیک بیر اود، یانار داغ دیر، اوجاق الردیر سؤزون اعماق قلبیندن کؤز اودالر تک چیخیب پارالر  
دؤیوشلرده قیلینج الردیر، بیچین لرده اوراق الردیر دمیرلر: بو یانار سؤزلر شکیل تاپدیقدا سووالنمیش   

بو سؤزلر هر ظالیم بیلسین سیالح الردیر، یاراق الردیر اودور میصری قیلینج شعرین، اونون تک حق سؤزون کسگین  
اوراق الردیر، چاپاق الردیر، کولوک لردیر، ناجاق الردیر ولی بونالر بیزیم ائلده - عدالت، حق سئون یئرده-   

نووه، بومبا، فوزه، خمپاره مصرفسیز چوماق الردیر ظولوم، ظالیم، عداوت اولمایان سیاره ده سؤزسوز-   
قودوز قوردالر- بو ظالیملر- آداملیقدان اوزاق الردیر سیالحلی قال قارانلیقدا پاریلدیر گؤزلری قوردون   

قارانلیقالر قووولدوقجا اوفوق آیدین شافاق الردیر نه دیر “حالالج” سؤزو سازین؟ دئییر “چنلی بئله” بیر باخ  
قاالن عشق و محبت دیر، قوچاق لیق دیر، قوچاق الردیر. امین اول شن صاباح، ظالیم، یاوا، موفته یئین یوخدور   

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.

 شیرین دیل، کسگین شعر
 دکتر علی اکبر ترابی )حالالج اوغلو(

 در این سیر شتابان
 دکتر علی اکبر ترابی )حالالج اوغلو(

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 می گیرد.

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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»از نگاه دو چشم یک تن کم
 وز لحاظ خرد هزاران بیش«

ــایی های  ــق« و راهگش ــه خل ــت ب ــی در راه »خدم ــری و علم ــتگی ناپذیر نظ ــه و خس ــش بی وقف ــالش و کوش ــرن ت ــه ربع ق ــش از س بی
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 تــالش صادقانــه در راه توســعۀ زبــان و فرهنــگ و ادب ـ بنیان گــذاری نهــاد 
فرهنگــی ـ اجتماعــی فصلنامــۀ بین المللــی »آذری« ـ راهنمایــی پدرانــه و فرهنگ پرورانــه بــی هیچ گونــه توَقــع پــاداش ـ آمــوزش معنــوی 
و روشــنگر، کــه نســلی برومنــد از ادب دوســتان و دانشــوران تعالی جــو را هماننــد ثمــره و نتیجــه از جــدار بــه دنبــال دانســته و دارد، ایــن 
اســت خالصــه فداکاری هــای رادمــرد فرزانــه ای 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 

مدیریـَـت، در میــان رهــروان چالــک شــاهراه آمــوزش و پــروش.
بهــزاد بهــزادی، بیشــتر و پیشــتر از آنکــه وکیلــی مبــَرز، یــا مدیــری موَفــق، یــا روزنامــه نــگاری دانــش گســتر و ادب پــرور باشــد، کــه 
همیشــه بــود، یــک اســتاد اســت، اســتادی در مفهــوم عالــی و اَخــص 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 
داشــته باشــیم، ظاهــراً لبخندمســرَت بــر لــب داریــم، و یــا بــه جــای بحــث از مــرگ و نابــودی، از زندگــی و پویایــی و پویایــی بخشــی 

ســخن مــی گوئیــم، و یــا حداقــل مثــاًل 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 فارســیـ  آذربایجانــی«، بــا کتــاب »فرهنــگ آذربایجانــیـ  
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 مــاَدی 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.

 کارنامۀ درخشان زندگی استاد بهزاد بهزادی یا یک عمر کار و فعالیت آگاهانه و فرهنگساز
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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، اساســاً زندگــی اســتاد بهــزادی بــه تنهایــی، درســنامه ای اســت بــس ارجــدا 

ـ پــر محتــواـ  و آموزنــده.
ارجــدار، از آن لحــاظ کــه در ایــن زندگــی بــا نوجوییهــا و حــق طلبیهــا آغــاز مــی شــود، و بــا کار خــاَلق وعلمــی آگاهانــه و آگاهــی بخش 

ــه مــی یابد؛ ادام
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 ۱۳۳۶ـ ۱۳۳۴ کــه ظاهــراً 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 نظــریـ  اســقامت و پایــداریـ  نیکــی و پاکــیـ  همــت و 
شــجاعتـ  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

تبریزـ  اسفند ماه ۱۳۸۶
دکتر علی ترابی
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ــاخه ای  ــود ش ــی آرام دوران، خ ــدان ب ــن وج ــتین، ای ــد راس هنرمن
اســت پربــار از فرهنــگ اجتمــاع و هنــرش نیــز عصــاره ای اســت 
ــدان  ــر جهــان پیرامــون او. از ســوی دیگــر هنرمن از فرهنــگ و هن
ــه  ــته ب ــود و وابس ــط خ ــروده ی محی ــه زاده و پ ــته، اگرچ برجس
زمــان و مــکان خویش انــد، ولــی بــه هنــگام اوج گیــری در فضــای 
هنــری و تعالــی بخشــیدن بــه هنــر، از دایــره ی تنگ محیــط و عصر 
فراتــر می رونــد و گذشــته و حــال و زمــان و مــکان را پشــت ســر 
می گذارنــد و بــه افق هــای نــو و آینــده ی آرمانــی چشــم می دوزنــد 

و ســرانجام بــه ابدیــت می پیوندنــد.
نّقــاش  ایرانــی،  محّمدرضــا  زنده یــاد  دربــاره ی  گفتــه  ایــن 
چیره دســت معاصــر ایــران بیشــتر صــادق اســت؛ زیــرا او از ســویی 
ــن  ــگ ای ــرش محصــول فرهن ــن اجتمــاع، و هن ــد ای ــد برومن فرزن
ــر  ــژه هن ــه وی ــی ب ــراث فرهنگ ــن می ــود و او خــود ای ــرزمین ب س
ــک، یاســمی،  ــد اســتاد کمال المل ــران مانن پیش کســوتان نّقاشــی ای
قندریــز و حیدریــان را تجلیــل می نمــود و از ســوی دیگــر بــا فــرا 
رفتــن از مرزهــای زمــان و مــکان، نوابــغ نّقاشــی جهــان مخصوصا” 
رامبرانــد، وان گــوگ، دالکــروا، مونــه، پیســارو، لوتــرک، دگا و مانه را 
بــه عنــوان نّقاشــان برحســته ی تاریــخ فرهنــگ جهانــی ارج می نهاد.
بــا ایــن همــه گفتنــی اســت کــه چــه او هنــر نّقاشــی جهــان دیــروز 
و امــروز و آثــار نّقاشــان شــاخص دنیــای معاصــر را بــه شایســتگی 
مــورد ارزیابــی و اســتفاداه قــرار مــی داد، ولــی خــود در ســال های 
آخــر عمــر کوتاهــش، پــس از گــذر و نظــر همــه جانبه به ســبک ها 
و شــیوه های هنــر نّقاشــی، ســرانجام بــه شــیوه ی خــاص خویــش 
دســت یافــت و شــخصیت هنــری خــود را بــه عنــوان نّقاشــی بــا 
ــار باارزشــی  ــد و آث ــر کشــور خــود ســخن بگوی احســاس و ماه
را تقدیــم هنرمنــدان، هنردوســتان، هنرشناســان و عالقمنــدان ترقـّـی 

فرهنــگ جهانــی نمایــد، تثبیــت نمــود.
ــه اش،  ــر ســبک های مــورد عالق ــار او کــه تأثی بخــش مهّمــی از آث
ــزوده  ــان اف ــر درخشــندگی و زیبای ش رئالیســم و امپرسیونســیم، ب
ــوی محیــط طبیعــی و اجتماعــی و ویژگی هــای  اســت، رنــگ و ب
دامــان  ســبزه ها  و  گل هــا  بــه صــورت  را  خــود  ســرزمین  
ــای  ــات و فعالیت ه ــتا و حی ــم اندازهای روس ــتان ها و چش کوهس

ــد. ــا خــود دارن ــه ی آذربایجــان ب ــتاییان منطق روس
ــای  ــای جــای پ ــر پ ــواردی کــه در شــاهراه هن ــی در م ــی حت ایران
نّقــاش بــزرگ جهــان می گــذارد و بــا نــگاه همــه ســونگر، 
ــای دور  ــا و مکان ه ــر زمان ه ــاهیر هن ــی از مش ــات و تأثیرات الهام
ــزار شــخصیت هنــری خویــش و  ــه اب ــاز ب و نزدیــک می پذیــرد، ب
شــیوه ی خــاّص کار خــود بــه ویــژه در آثــار پایانــی عمــر خویــش 
می اندیشــید؛ در واقــع او بهتریــن راه پیونــد میــان گذشــته و حــال، 
ســنّت نگری و نوگرایــی، هنــر غــرب و شــرق را برگزیــده اســت؛ 
و ایــن، ویژگــی روش ایرانــی اســت کــه در کارهایــش نــه ســبک 
نّقاشــی ســنّتی را یکســره نفــی کــرده و نــه بــه ســبک های غربــی به 
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عنــوان آخریــن الگــو در قلمــرو نّقاشــی بهــا داده اســت. روشــن تر 
ــوده و هســت کــه او  ــن ب ــاز روش نّقاشــی وی در ای ــم: امتی بگویی
از میــراث هنــری گذشــته، آنچــه را کــه ارزشــمند و پویایی بخــش 
ــر  ــرار داده و از هن ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــت، در تابلوهای ــه اس یافت
امــروز جهانــی نیــر آنچــه را کــه در راه اعتــالی هنــرش می توانســته 
نقشــی ســازنده و مًوثــر داشــته باشــد، برگزیــده و ارج نهــاده اســت؛ 
ــده و  ــته، عناصــر زن ــب از ســبک های نّقاشــی گذش ــن ترتی و بدی
بالنــده و پویــا را گرفتــه و بــه خدمــت اعتــالی نّقاشــی هنــر نّقاشــی 
و نوآفرینــی گمــارده اســت و در ایــن راه نــه تنهــا از جــذب عناصــر 
پویــای هنــر نّقاشــی غــرب، لحظــه ای غفلــت نورزیــده، بلکــه آنچه 
را در ایــن رهگــذر بــرای تســریع پیشــرفت شــیوه ی نّقاشــی خــود، 

ــرار داده اســت. ــه، مــورد اســتفاده ق ارج دار و سرنوشت ســاز یافت
ایــن »بِه گزینــی« و »تعادل جویــی« و اهمیــت تعلــم و تعمیــم آن تــا 
آنجــا در کار و اندیشــه ی ایرانــی بــرای خــود میــدان عمــل وســیع 
گشــوده و تأثیــر ژرف و دیرپــا نهــاده اســت کــه حتـّـی دیده گاه هــای 
هنــری هنرآمــوزان جوانــی را کــه وی عاشــق آمــورش نّقاشــی بــه 

آنــان بــود نیــز، تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
اینــک بــه کار و خاّلقیــت ایــن نّقــاش شــوریده ی پــرکار و 
ســخت کوش کــه همــواره ماننــد چراغــی فــروزان فــراراه 
ــا  عالقمنــدان گســترش و درک در ایــن دیــار بــود، چراغــی کــه ب
ــد، از  ــوش ش ــگام خام ــاره و نابهن ــه یک ب ــده ب ــی خیره کنن فروغ
نزدیــک نظــری بیفکنیــم و »ســیمای انســانی- هنــری« او را بــا هــم 
دقیق تــر و ســیری تحــّول تکنیــک نّقاشــی و بــه اعتبــاری دگرگونــی 
ظاهــری و بیرونــی کار و فعالیــت هنــراش را بــه همــراه تحــّوالت 

ــم. ــه نمایی ــر مطالع ــری او عمیق ت ــی و فک درون
گفتیــم نخســتین حقیقتــی کــه دربــاه ی ایــران جلــب توّجــه می کنــد 
ایــن اســت کــه او یــک عاشــق شــوریده ی نّقاشــی و شــیفته  ی هنــر 
ــر  ــی ه ــه نّقاش ــیفتگی او ب ــورد ش ــه در م ــم ک ــه کنی ــود و اضاف ب
ــن شــوریدگی و  ــرا ای ــود؛ زی ــه شــود گــزاف نخواهــد ب چــه گفت
شــیدایی، اساســا” حــّد و مــرزی نمی شــناخت و ایرانــی تــا پایــان 
عمــر بــه ایــن عشــق و شــیفتگی بــه نّقاشــی و اصالــت آن وفــادار 
مانــد و مهم تــر از آن، او کــه زاده ی درد و تندیــس رنــج کشــیدگی 
بــود، تمــام رنج هــا و دردهــا و همچنیــن ذوق و شــوق و شــیفتگی 
خــود را در قالــب هنــرش ریخــت و سرمشــق ارزنــده ای از عشــق 
و شــیفتگی بــه نّقاشــی را ارائــه نمــود و در تاریــخ هنــر ایــران ثبــت 

کــرد.
ــب  ــتگی اش س ــی و وارس ــژه پاک ــه وی ــی و ب ــادگی و بی پیرایگ س
ــی  ــه خوب ــا او ب ــنایی ب ــاز آش ــان آغ ــر کســی از هم ــد ه می گردی
دریابــد کــه بــا شــخصیتی بــارز، درون نگــر و بلندطبــع و در عیــن 
ــه قّله هــای  ــر حــرارت کــه چشــم ب ــا نّقاشــی شــیفته و پ حــال ب
هنــر دوختــه اســت، ســر و کار دارد. بدیــن ترتیــب، بــه تدریــج و 
ــی  ــات ایران ــدان کار و فعالیــت و تجربی ــا گذشــت زمــان کــه می ب
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ــد،  ــر می ش ــری اش ژرف ت ــات هن ــه ها و نظری ــترده تر و اندیش گس
ــزد دوســتداران و  ــر و آموزش هــای هنــری او ن ــار هن ارزش و اعتب
شــیفتگانش فزونــی می یافــت. هــر کــس کــه بــا تابلو هایــش آشــنا 
می شــد و جزئیــات تــالش و خالقیــت او را تعقیــب می نمــود، بــه 
خوبــی می توانســت احســاس کنــد کــه او هرگــز نایســتاده و مــدام 

در حرکــت و تکاپــوی هنــری اســت.
ایرانــی همچنــان کــه در جوانــی و دوره ی تحصیــالت دانشــگاهی، 
اســاس کار خــود را بــر طّراحــی گذاشــته بــود، بــا همــان دیــده گاه، 
هــر روز طّراحی هــای مختلفــی را بــا خالقیــت تمــام و ســرعت کار 
باورنکردنــی کــه زبانــزد همــه بــود، می آفریــد و تــا آخــر عمــرش 
نیــز بــر ایــن حقیقــت کــه »طّراحــی اســاس نّقاشــی اســت« پــای 
می فشــرد و تحــت هیــچ شــرایطی از ایــن اصــل روی گــردان نبــود.
مطــرح و مــورد بحــث واقع شــدن طّراحی هــای او در محافــل 
هنــری شــهر، هرگــز او را مغــرور نســاخت و او همــان حرکت هــای 
ــع  ــن مقط ــت در همی ــه داد و درس ــوم ادام ــو روی ب ــم م ــا قل را ب
ــا  ــا و فرم ه ــرش، آناتومی ه ــدرت معجزه گ ــوی ق ــه در پرت ــود ک ب
ــا،  ــا و نوره ــود را و رنگ ه ــته خ ــوب و شایس ــای مطل ــا” ج دقیق
ــرم و  ــای گ ــد؛ رنگ ه ــدا می کردن ــود را پی ــژه ی خ ــای وی حالت ه
شــاد ولــی جــدا از هــم کــه پهلــوی یکدیگــر قــرار می گرفتنــد و 
کافــی بــود تماشــاگر تابلــو را از نزدیــک نــگاه کنــد تــا بــه قلم هــای 
ــده  ــه رخ نگرن ــد و قــدرت و صــالب شــیوه اش کــه خــود را ب تن

ــود. ــه ش ــید، متوّج می کش
ــه  ــن اســت ک ــرد، ای ــح ک ــد تصری ــان بای ــن می ــه در ای ــه ای ک نکت
ــه مــوازات پویایــی زندگــی اجتمــاع پیوســته  ــی ب کار و هنــر ایران
ــد و  ــود می دی ــه خ ــا ب ــّوالت و دگرگونی ه ــت و تح ــو می رف جل

ــد. ــمندتر می گردی ــتوارتر و ارزش ــوع اس در مجم
ایرانــی پــس از اتمــام تحصیــالت دانشــگاهی در تهــران بــه تبریــز 
ــک  ــاد ی ــر ایج ــالوه ب ــی ع ــه از زندگ ــن مرحل ــردد. در ای بر می گ
تحــّول مثبــت در محافــل هنــری شــهر، فرصــت پیــدا می کنــد تــا 
بیشــتر بــا مــردم تمــاس داشــته باشــد و محیط هــای کار و فعالیــت  
آنــان از گوشــه های ناشــناخته ی تبریــز تــا روســتای دور و نزدیــک، 
ــا کار و  ــه ت ــهری گرفت ــش ش ــاده و زحمت ک ــراد س ــی اف از زندگ
فعالیــت چوپان هــا و کشــاورزان بــا نــگاه تیزبیــن و نکته یــاب نظاره 
ــا زندگــی، درد و رنج هایشــان،  ــر ب ــد و ضمــن آشــنایی عمیق ت کن
ــورت  ــه ص ــری اش را ب ــی و فک ــای احساس ــرانجام اندوخته ه س
تابلوهایــی زیبــا و برخــوردار از یــک طّراحــی اســتوار و رنگ هــای 

قــوی و بــا شــیوه ای اســتثنایی، حیــات جاویــدان می بخشــد.
 بازتــاب زندگــی اجتماعــی بــه ویــژه، تأثیــر حیــات خانوادگــی در 
ــه  ــه ب ــق اســت ک ــترده و عمی ــد گس ــا آن ح ــار وی ت ــکار و آث اف
ــن  ــان داد؛ در ای ــار او نش ــرات را در آث ــن تأثی ــوان ای ــی می ت راحت
مــورد کافــی اســت گفتــه شــود کــه معاشــرت او بــا خانواده هــای 
ــه انتخــاب شــریک زندگــی اش  ــل شــهر، ســرانجام ب ــاک و اصی پ
می انجامــد و توافــق فکــری و فرهنگــی و عاطفــی و جــّو حاکــم 
بــر زندگــی جدیــدش، از او نّقاشــی پرقدرت تــر می ســازد؛ قدرتــی 
کــه ایــن بــار خــود را بــه صــورت لطافــت و ظرافــت و مالیمت در 
آثــارش نمیــان می دهــد. یــک نــگاه بــه آثــار وی پــس از ازدواجــش 

در ســال ۱۳۵۹ بیانگــر 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 می دهــد دیگــر 
از آن رنگ هــای تیــره و تــار در آثــار او خبــری نیســت و حــرکات 
لطیــف قلــم و ظــرف شــده و از تکه هــای درشــت و خشــن و تنــد 

اثــری دیــده نمی شــود. آثــار ایــن دوره کامــال آثــاری دلپذیرنــد و از 
پاکــی و بی آالیشــی حکایــت می کننــد. گویــی مهــر و وفــای ژرف 
زندگــی مشــترک بــا همســر، لطافتــی بیشــتر بــه ارمغــان آوردنــد. 
ــات  ــاد و موضوع ــده و ش ــال” زن ــن دوره کام ــار ای ــا در آث رنگ ه
ــه حــالوت محیــط گــرم  دلکــش، و شــیرین اند؛ شــاد و شــیرین ب
ــی از  ــش بزرگ ــه بخ ــت ک ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــواده. ب خان
بهتریــن آثــار وی بازتــاب و آفریــده همیــن دوره ی فراموش نشــدنی 
خانوادگــی اســت. قــدرت ایرانــی در ایــن دوره بــه منتهــای درجــه 
ــرزی در نقاشــی های  ــی خســتگی ناپذیر، حــد و م می رســد و ایران
خــود نمی شناســد و هــر روز بــرای خلق آثــار جدیــد و ویژگی های 
خــاص خــودش بــه جــان می کوشــد. ایــن توجــه و کوشــش دایمی 
بــه کیفیــت آثــارش و کاربــرد شــگردهای حرفــه ای و ارزنــده  ای این 
ــا  ــدات هنــری خــود را ســنگین تر ســازد. ب ــژه تعّه ــه وی نقاشــی ب
ــتگی  های  ــر، خس ــق وصف ناپذی ــور و عش ــا ش ــه او ب ــن هم ای
ــزون  ــه کار و کوشــش دم اف ــرد. و ب ــچ نمی گی ــه هی ــا را ب توان فرس
ــا موضــوع  ــی تمام نشــده، ده ه ــوز تابلوی ــد. هن ــه می ده خــود ادام
دیگــر در ذهنــش جوانــه می زنــد. در ایــن دوره، اگرچــه تنگناهــای 
ــای  ــنگینی هزینه ه ــی روز و س ــای اجتماع ــادی و واقعیت ه اقتص
زندگــی او را بــه ســوی پذیــرش سفارشــات »نظیره نــگاری« ســوق 
می دهــد، ولــی او بســیار زود خــود را از چنیــن سفارشــاتی خــالص 
ــر  ــد و راه هن ــور می زن ــه ســوی ن ــی از آن تاریکــی ب ــرده و نقب ک

ــد. ــه می ده ــود را ادام خ
ــد،  ــط جدی ــت در محی ــال ۱۳۷۲ و اقام ــران در س ــه ته ــت ب عزیم
نقطــه ی عطفــی در زندگــی وی می گــردد و عقــاب بلندپــرواز 
ــر  ــه ای بهت ــا روحی ــرد و ب ــری اوج می گی ــای تازه ت ــرش در افق  ه هن
و آرامشــی بیشــتر آثــار بســیار گران بهایــی را خلــق نمــوده و خــود را 
بــرای برپایی نمایشــگاه انفــرادی آثــار خــود در پاییــز ۱۳۷۳ در تهران 
آمــاده می ســازد؛ نمایشــگاهی کــه هرگــز توســط خــودش برپــا نشــد 
و ایــن شــوریده، ناباورانــه فقــط چنــد هفتــه قبــل از برپایــی آن بــه 

ابدیــت پیوســت و جامعــه ی هنــری ایــران را داغــدار ســاخت.
و اّمــا ســخن آخــر دربــاره ی ایرانــی آن کــه او در پرتــوی خدماتــی 
ــان  ــروان و نقاش ــا پی ــام داده و ب ــی انج ــالی نفاش ــه در راه اعت ک
جوانــی کــه پــرورده  و تحویــل جامعــه ی هنــری ایــران نمــوده و بــا 
آثــاری کــه گنجینــه ی بــاارزش هنــر ایــران زمیــن را غنــا بخشــیده، 
علی رغــم خاموشــی زودرس و نابهنــگام خــود در شــهریور ۱۳۷۳ 
ــود را در دل  ــد خ ــات جاوی ــازه حی ــالگی، ت ــتانه ی ۴۰ س در آس
ــل های  ــو نس ــچ گفتگ ــت؛ و بی هی ــه اس ــر گرفت ــیفتگانش از س ش
ــت  ــن حقیق ــی او را در ای ــی و راز جاودان ــز کامیاب ــناس، رم هنرش
خواهــد یافــت کــه ایرانــی به عنــوان نقاشــی توانا، انســانی پــاک دل، 
بزرگ مــردی عاشــق بــا عشــق بــه نقاشــی و بــا مهــر بــه خانــواده و 
بــا ارج گــذاری 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 گل هــای بهــاری را کــه در خدمــت بــه 
تاریــخ هنــر نقاشــی کشــورش بــه ســر آورد، تــا جایــی کــه امــروز 
ــر نقاشــی  ــرای هن ــده اش راه گشــایی ارزشــمند ب ــار باقی مان ــز آث نی
ــی نشــانی  ــر و عشــق و زیبای ــه از هن ــا روزی ک ــران اســت و ت ای
هســت، آثــار ایرانــی، ایــن نقــاش عاشــق، از هنــر و عشــق و زیبایی 
ــا  ــی ب ــت. ایران ــد گف ــتان ها خواهن ــت داس ــل های هنردوس ــا نس ب
عشــق زیســت و بــا عشــق زیســتن را بــرای ما به یــادگار گذاشــت.

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شده به عشق
ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
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