تاریخ

12
یادداشت تاریخی

عید نوروز؛سنتی فراتر از قاره آسیا

رودسری – نوروز یکی از اصیلترین عیدهای
ملی ایرانیان و شاید مهم ترین جشنی است که
همه وابستگان به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی
برگزار میکنند .زیبایی ظاهری و باطنی این
جشن باستانی ،تأیید شارع مقدس اسالم را هم
در پی داشته و حتی اعمال و سفارشهایی برای
روز نخست ایــن عید باستانی ،در کتا بهای
ارجــمــنــدی مانند «مفاتیحالجنان» از ائمه
معصومین(ع) نقل شده که سرآمد آن ها ،دعای
هنگام تحویل سال است .نوروز پیوستگی ویژهای
با فطرت انسانی دارد؛ بهار ،هنگام زایش دوباره
زمین و یادآور خلقت بیبدیل خداوندی است و
سرشت آدمی ،نو شدن ،پاک کردن و آراستگی را
دوست میدارد .به همین دلیل ،اقوام غیرایرانی
هم ،جذب این سنت باستانی شده و آن را گرامی
میداشتهاند .در واقع ،هر قومی که پا به سرزمین
مقدس ایران گذاشت و از آداب و ادب مردمان
آن بهرهمند شد ،نوروز را به عنوان عید و جشنی
انسانی پذیرفت و هر ســال ،در نخستین روز
فروردینماه جاللی ،به پیشواز آن رفت .شاید
از برکات نــوروز ،یکی هم تهیه و تدوین تقویم
ایرانی است که به مدد توانایی و دانش امثال
خیام ،همچنان استواری خود را حفظ کرده و
میکند .امروزه نوروز در تمام کشورهای حوزه
تمدنی ایران بزرگ ،گرامی داشته میشود؛ از
اقصای چین گرفته تا ازبکستان ،تاجیکستان،
قرقیزستان ،ترکمنستان ،افغانستان ،ترکیه،
عراق و حتی فراتر از آن ،در قزاقستان ،نوروز
ط ــرف ــداران خـــودش را دارد و بــه مثابه یک
جشن ملی ،مــورد توجه قــرار میگیرد و این،
از دوراندیشی و بالندگی ذهن و خرد نیاکان
ماست که تالقی فطرت و طبیعت را اینچنین
استادانه یافتهاند .ایرانیان هر جا که رفتند ،این
سنت را با خود بردند و در میان اقــوام مختلف
پراکندند؛ شاید تا به حال نشنیده باشید که نوروز
در آفریقا هم طرفداران و دوستداران خودش را
دارد؛ هنگامی که تاجران مسلمان ایرانی ،از
شهر شیراز ،روانه سواحل شرقی آفریقا شدند و
در زنگبار سکنا گزیدند ،بومیان برگزاری نوروز
را از آن ها آموختند و آن را به عنوان یک سنت
ملی برگزیدند و اینچنین است که حتی امروز،
در شرق آفریقا نوروز را بر مبنای ماههای ایرانی
گرامی میدارند؛ هر چند که دست استعمار،
مردم را از موهبت وفاداری به سنتها و فرهنگ
ملی ،تــا ح ــدودی مــحــروم کــرده اســت .جالب
اینکه گستره برگزاری نوروز ،در آفریقا ،تا کنیا
و چند کشور دیگر نیز وسعت یافته و با فرهنگ
رایج «سواحیلی» در این مناطق درآمیخته است.
شهروندان اهل موزامبیک و کنیا ،نــوروز را با
همه آداب ایرانیاش ،همراه با برخی سنتهای
سواحیلی ،به عنوان یک جشن ملی گرامی
میدارند و این ،به آن معناست که نوروز ایرانی،
مرز نمیشناسد و تا آنجا که انسانی برای زیستن
وجــود داشــتــه بــاشــد ،بــه حیات خــودش ادامــه
خواهد داد؛ نوروز را دیگر باید جشنی جهانی
بدانیم؛ جشنی ایرانی که قلب همه مردم دنیا را
مسخر میکند و به سنتی فراتر از مرزها و قارهها
تبدیل شدهاست.
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پیداوپنهاننهضت ملیشدنصنعت نفت

به جز آیت ا ...کاشانی و دکتر مصدق ،چه کسانی درهموارشدن مسیر این رویداد بزرگ تاریخی نقش داشتند؟
جواد نوائیان رودسری – وقتی سخن از ملی
شدن صنعت نفت به میان میآید ،نگاه عمومی
به سوی افــراد یا جریا نهایی خاص متمرکز
میشود؛ افرادی مانند دکتر محمد مصدق و
آیتا ...سیدابوالقاسم کاشانی و جریانهایی
مانند جبههملی .ایــن تمرکز نگاه ،به هیچ
وجه رویکرد اشتباهی نیست؛ دکتر مصدق
نقشی اساسی در تصویب قانون ملی شدن
صنعت نفت داشت و حتی ،ورود وی به عرصه
اجرایی و پذیرش مقام نخستوزیری ،محملی
برای اجرای این قانون مهم بود .نقش آیتا...
کاشانی در عرصه حمایت همه جانبه و خیزش
ملت برای قطع دست اجانب ،انکار ناشدنی
اســت .بــدون حضور او ،اصــو ًال نهضت شکل
نمیگرفت و اساس ًا عنوان نهضت نهادن بر
وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت ،ناشی
از حضور پررنگ و محوری آیــتا ...کاشانی
در صحنه بود .بدون جانفشانی وی ،مصدق
در تیرماه سال  ،1331قافیه را میباخت و
نهضت به بنبست میرسید و حتی سقوط
میکرد .شجاعت و صراحت آیتا ...کاشانی
در حمایت از نهضت ،مــردم را به خیابا نها
کشاند و استعمارزدایی را بــه یــک مطالبه
عمومی و ملی تبدیل کرد .بنابراین ،درباره
نقش این دو رهبر ملی در شکلگیری و تداوم
نهضت ،هیچ تردیدی نداریم .اما همیشه در
نگاه به وقایع تاریخی ،نقشهایی وجود دارند
که به چشم نمیآیند؛ در واقع ،در کنار پیداهای
یک واقعه ،پنها نهایی هم هست که باید به
آ نها توجه داشت و نقششان را دید .برخی
جانفشانیهایی که به نظر کوچک میرسند،
ممکن است روند یک واقعه را تحت تأثیر قرار
دهند یا حتی آن را به سمت دیگری ببرند.
در این نوشتار مختصر ،میخواهم بیشتر از
پنها نها سخن بگویم؛ پنهان نه در معنای
ناشناخته ،بلکه در کسوت کمتر دیده شده.
▪مذهبیهایی که میداندار بودند

مورخانی که درباره نهضت ملی شدن صنعت
نفت تحقیق میکنند ،عموم ًا بــه فعالیت
مذهبیها ،نگاهی منفعالنه یا خارج از انصاف
دارنــد؛ دلیل این مسئله ،موضوع این نوشته
نیست امــا توجه نــکــردن بــه مقوله فعالیت
نیروهای مذهبی ،باعث میشود نتوانیم به
دالیل انحراف و سپس سقوط آن پی ببریم.
برجستهترین گروه مذهبی فعال در جریان
ملی شدن صنعت نفت« ،فدائیان اسالم» بود.
شهید نواب صفوی به عنوان رهبر این گروه،
مجموعهای از افــراد مؤمن و باانگیزه را گرد
خود جمع کرد؛ افرادی که خود را فدایی اسالم
میدانستند و در این مقوله ،از مرحله حرف
عبور کردهبودند .به رغم انتقاداتی که برخی
مورخان به نحوه عمل گروه فدائیان اسالم وارد
میکنند ،هیچ کس نمیتواند از نقش تعیین

کننده آن ها در جریان تصویب قانون ملی شدن
صنعت نفت ،بگذرد .اعــدام انقالبی رز مآرا
توسط استاد خلیل طهماسبی ،از نیروهای
شناخته شــده فدائیان اســام ،عم ً
ال سدی
اساسی را از مقابل تصویب قانون برداشت؛
حذف مخالف جدی ملی شدن صنعت نفت
کــه بــه عــنــوان نخستوزیر ،از هیچ تــاش و
توهینی بــرای جلوگیری از تصویب قانون
خودداری نمیکرد ،در حد و اندازه هیچکدام
از جریانهای ظاهر ًا ملیگرا و اتوکشیدهای که
مدعیجانفشانیدراینمسیرمیشدند،نبود؛
تنها ایمانی راسخ و از جانگذشتگی مبتنی بر
این ایمان میتوانست گره از مشکالت بگشاید
و فدائیان اســام ،با ایمان مثا لزدنی خود،
این کار مهم را به انجام رساندند .هرچند در
نحوه اعدام رزمآرا و دخالت عواملی بیرون از
دایره فعالیت فدائیان اسالم برای انجام این
اقدام ،بحثهایی وجود دارد اما هیچکدام بر
ارزشهــای این اقدام جسورانه و تأثیرگذار،
خللی وارد نمیکند.
▪ملیهایی که دیده نشدند

چــهــره دکــتــر مــصــدق بــه عــنــوان اصلیترین
صحنهگردان جناح ملی در نهضت ملی شدن
صنعت نفت ،چنان جا افــتــاده اســت که فرد
دیگری را نمیتوان به عنوان صحنهگردان
اصلی این رویداد مهم ،در جناح ملیَ ،ع َلم کرد.
اما نگاهی به تاریخ نشان میدهد که مرحوم
مصدق ،تنها زمانی وارد معرکه شد که تعدادی
از نمایندگان ملیگرای مجلس شورای ملی ،با
حمایت مذهبیها ،نهضت را آغاز کردهبودند؛
زمانی که این افراد ،به منزل دکتر مصدق رفتند
و از او خواستند وارد معرکه شود ،هستههای
اولیه مقاومت در برابر استعمار شکل گرفته
بــود .احمد رضــوی ،نخستین نمایند های بود
که دربــاره قطع دست انگلیس از منابع نفتی
ایران ،در آذرماه سال  ،1327بیش از دو سال

قبل از تصویب قانون ،سخن گفت و حرفهایش
با استقبال عمومی روبــهرو شــد .رضــوی پس
از آخرین نطقش در این بــاره ،هنگام خروج از
مجلس گرفتار ضرب و جرح شدید شد .درست
در همین زمان بود که غالمحسین رحیمیان،
نماینده قــوچــان ،دولــت ساعد را استیضاح
کرد و از ملی کردن صنعت نفت سخن گفت.
استیضاحی که به خواست دکتر مصدق که در
این زمــان خانهنشین بــود ،کنار گذاشته شد.
مدتی بعد از آن ،حسین مکی با ارائه طرح لغو
امتیاز نفتی سال ،1933عم ً
ال به فاز ملی کردن
صنعت نفت ورود کرد .اما نفوذ هژیر ،وزیردربار
انگلوفیل ،مانع از تصویب این قانون شد.
▪یک اقدام بیسابقه

بــا نــزدیــک شــدن روزهــــای پــایــانــی مجلس
پــانــزدهــم ،دولــت ساعد تصمیم بــه تصویب
هرچه سریع تر قرارداد الحاقی گرفت .حرکت
نمایندگان اقلیت با حمایت مردم ،از روز اول
مرداد سال  1328آغاز شد .بقایی ،نماینده
کرمان ،خواستار رد فوریت ماده واحــده شد
امــا کــاری از پیش نبرد .امیرتیمور کاللی،
نماینده مشهد که تازه به اقلیت پیوسته بود ،به
جعل امضای خود پای قرارداد الحاقی شدید ًا
اعتراض کرد و کوشید با کمک حائری زاده،
قانون انتخابات را وارد دستورکار مجلس کند
و عم ً
ال وقت مجلس را بگیرد .با وجــود این،
بسیاری از نمایندگان ،متمایل به تصویب
قــرارداد بودند .سیدحسین مکی ،به استناد
بند «ج» ماده  89آیین نامه نطق های مجلس،
مدت مجاز سخنرانی در رد قرارداد الحاقی را
نامحدود اعالم کرد و نطق های طوالنی او در
مجلس آغاز شد .رئیس مجلس« ،سردار فاخر
حکمت» ،کوشید اقلیت را از ادامــه فعالیت
بازدارد اما نطق های طوالنی مکی ،با حمایت
اقلیت مجلس ،موجب التهاب جو در صحن
علنی شد .در پی این اتفاق ،سخنرانی دکتر

معظمی ،جو را بیش از پیش ملتهب کرد .او
خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس شورای
ملی گفت«:بدبخت ترین ملت ،ملتی است که
اراده خودش را در موقع اظهار نظر از دست
بدهد و بزرگان قوم مثل مرده روی صندلی ها
بنشینند و در مسائل ابتدایی این طور اظهار
نظر کنند .آقای رئیس مجلس شورای ملی!
حق ملت ایران در بین است ».مکی می دانست
که بیشتر نمایندگان ،همسو با دولت ،به دنبال
تصویب قــرارداد الحاقی ،پیش از پایان دوره
مجلس پانزدهم هستند .با توجه به این شرایط،
آخرین نطق مکی ،بعدازظهر روز پنجم مرداد
 1328آغاز شد و تا 30دقیقه بامداد روز ششم
مرداد ادامه یافت .او در خاطرات خود درباره
وقایع آن روز نوشته است«:من و حائری زاده
و دکتر بقایی از ترس این که مبادا عده برای
رأی کافی شود ،برای احتیاط در آخرین وهله،
نقشه خطرناکی پیش خود طرح کردیم [ ...قرار
شد هرگاه] خواستند برای الیحه رأی بگیرند،
حائری زاده در اتاقک جنب پارلمان که تمام
سیم هــای بــرق در آن متمرکز بــود ،به کمک
دستمال و لباس خود سیم ها را از جا َ
بک َند و پاره
ُکند و تمام چراغ های مجلس را خاموش نماید
 ...دکتر بقایی مأمور بود که در پشت گلشاییان،
وزیر دارایی ،بنشیند و به محض تاریک شدن
پارلمان ،پرونده قطوری که در جلوی گلشاییان
بود ،از جایش ربوده و با همان پرونده بر فرق
وزیر دارایــی بکوبد .مأموریت من هم این بود
که فوری از پشت تریبون پایین آمده ،به طرف
ساعد بروم و با چند ُمشت ،مزد خیانت او را در
کنارش بگذارم» .باترفندهایی از این قبیل،
دوره مجلس پانزدهم به پایان رسید و تصویب
قرارداد الحاقی به دوره شانزدهم موکول شد؛
دور های که در آن ،با حمایت ملت ،سرانجام
قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند
سال  ،1329به تصویب رسید و روند تصویب
قرارداد الحاقی ،عم ً
ال با شکست مواجه شد.

مورخان ایرانی

مالهاشم خراسانی
ثقةاالسالم تاریخنگار

برای مردم مشهد نام «مالهاشم» ،یادآور مسجدی
به همین اســم در ابتدای باالخیابان(شیرازی
فعلی) اس ــت .بسیاری از طــاب علوم دینی،
مالهاشم را با آثــار مشهور وی در عرصه اخالق
و حدیث میشناسند .او در نجف و قم از محضر
علمای بنام دوران خود استفاده کرد و از شاگردان
مبر ز آیــتا ...شیخ عبدالکریم حائری بــود و به
ّ
ثقةاالسالمی مشهور شــد .با ایــن حــال ،آ نچه
بسیاری از افـــراد دربـــاره فعالیتهای علمی
و تــکــاپــوهــای نــگــارشــی مــاهــاشــم خــراســانــی
نمیدانند ،توجه ویژه وی به تاریخ و به خصوص
تاریخ خراسان و مشهد است .وی کتاب ارزندهای به
نام «منتخبالتواریخ» دارد که درباره زندگی ائمه
معصومین(ع) به رشته تحریر درآمده و دربرگیرنده
مطالبی گسترده و خواندنی در این عرصه تاریخی
است .مالهاشم در جلد مربوط به زندگانی امام
هشتم(ع) ،شرح مبسوطی دربــاره تاریخ روضه
منوره و نیز وقایع شهر مشهد ارائــه میکند که
بخشی از آن ها ،مشاهدات شخصی خود اوست
و از این بابت ،بسیار ارزشمند محسوب میشود.
مالهاشم در نوروز سال  1292و هنگام به توپ
بستن حرم مطهر رضوی توسط نیروهای روسیه
تزاری ،در مشهد حاضر بود .او مشاهدات خود و
افراد مورد اعتمادش در این زمینه را گردآوری و در
کتاب مندرج کردهاست .بخشی از این اطالعات،
در هیچ منبع تاریخی دیگری یافت نمیشود و از
این نظر« ،منتخب التواریخ» مالهاشم را باید یک
منبع تاریخی منحصر به فرد بدانیم .از ویژگیهای
تاریخنگاری وی ،تحلیلها و نظرات خود اوست
که باعث غنای بیشتر مطلب شده است .گزارش
او درباره تجمع طرفداران استبداد در حرم مطهر
و سنگربندی در آن با ریاست «قــورشآبــادی» و
«طالبالحق یزدی» که در نهایت بهانه را به دست
بیگانگان داد تا حرمت حریم رضوی را بشکنند
و نیز هشدارهای برخی دلسوزان و مطلعان به
میرزاابراهیم رضوی ،رئیس وقت سادات رضوی
مشهد و نادیده گرفتن این هشدارها از سوی وی،
کامل و جامع است و معدود روایتهای ناقص را
تکمیل میکند .حاج مالمحمدهاشم خراسانی،
معروف به ثقةاالسالمی ،روز  28اسفندماه سال
 ،1312در شهر مشهد دار فانی را وداع گفت و در
جوار مضجع شریف امام رضا(ع) آرام گرفت.

