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چکیده
آگاهیهایی که دربارۀ حیات پر هول و حادثۀ ابوالقاسم الهوتی ( 1336 -1264ش) شاعر عار
مشروطه و معاصر در منابع ایرانی انعکاس یافته است ،چنان با ابهام و تناقض آمیخته که بر اساس آنها
دشوار می توان تاویر روشنی از زندگی و سوانح حیات او ترسیم کرد .منابعی که به شرح احوال او
ً
پرداختهاند ،عمدتا پ از قیام بدفرجام و گریز و غیبت او از ایران به تحریر درآمده است؛ ازاینرو از
شائبۀ انواع شایعات و افسانهپردازیها ماون نمانده اند .زندگی پرماجرای او نیز که فاصلۀ الهوت و
ناسوت را شتابان درنوردید و نیمی از آن را در سالهای آشوبناک دورۀ مشروطه و جنگ جهانی اول در
ایران و ترکیه گ رانید و نیمی دیگر را در آنسوی دیوارهای آهنین اتحاد جماهیر شوروی ،زمینههای الزم
را برای قاهپردازی و شایعهسازی دربارۀ او فراهم آورده و دستیابی به اطالعات دقیق را با دشوار ی
مواجه کرده است؛ به همین دلیل نهفقط آنچه گزارشگران احوال الهوتی در زمان حیاتش در خاوص
ً
حوادث زندگی و دیدگاه ایدئولوژیک او نقل کردهاند غالبا از دقت و یا صحت الزم برخوردار نیست،
بلکه پژوهندگان متأخر شرح احوالش نیز در ذکر رخدادهای زندگی او از لغزش و خرا ماون نماندهاند.
در این مقاله میکوشیم با بهرهگیری از اسناد و منابعی که کمتر موردعنایت پژوهندگان زندگی و احوال
الهوتی قرار گرفته است و نیز با تحلیل محتوایی برخی از سرودههای او ،ضمن نقد آگاهیهای مندرد
در منابع ایرانی ،بر پارهای ابهامات و تناقضات موجود پرتو افکنیم و از این رهگ ر تاویر دقیقتری از
برخی جوانب حیات ادبی ،ایدئولوژیک و سیاسی او به دست بدهیم.
کلیدواژهها :الهوتی ،سوانح حیات ،گرایش ایدئولوژیک ،منابع ایرانی ،نقد ،ایران ،شوروی.

 .1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ،ایران.

E-mail: baghersadrinia1398@gmail.com

مقاله پژوهشی

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.
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مقدمه

هرچند از درگ شت ابوالقاسم الهوتی بیش از  64سال نمیگ رد ،برخی از جوانب حیات او همچنان در پردۀ ابهام
مانده و یا در منابع ایرانی بهصورت مغشوش ،ناقص و نارسا گزارش شده است؛ (ازجمله ،نک :بهار169/1 :1371،؛
آرین پور169/2 :1372 ،؛ الهوتی :13۵8 ،مقدمۀ احمد بشیری؛ باستانی پاریزی231 -230 :1391 ،؛ شفیعی کدکنی،

80 :1382؛ صدری نیا189-188 :137۵ ،؛ اصیل .) ۵73 :1393 ،نهتنها امروز بلکه حتی چهلودو سال پیش از این
نیز که بیش از بیستوسه سال از زمان مرگ او سپری نشده بود ،احمد بشیری ،گردآورنده و مقدمه نوی دیوان او ،با
همۀ تکاپوهایش ،در مقدمۀ دیوان الهوتی ،به ناکامی خویش از دستیابی به آگاهیهای خرسندکننده دربارۀ او اینگونه
اعتراف کرده بود« :زندگی او به گونۀ شگفتی تاریک و دور از دسترس است و کمتر کسی را میتوان جست که دربارۀ
او آگاهیهای خرسندکنندهای داشته باشد» ( الهوتی :13۵8،سیوسه ،مقدمۀ دیوان).
فقدان آگاهیهای خرسندکننده در باب زندگی و سیر تحول اندیشه و مشی سیاسی او از چند عامل سرچشمه
میگیرد :نخست آنکه بیش از نیمی از زندگی او در خارد از ایران سپری شده است و  36سال از این مدت را او در
آن سوی دیوارهای آهنین اتحاد جماهیر شوروی گ رانده است که هیچگونه خبر صحیحی از ورای این دیوارها
نمیتوانست به بیرون را ه یابد .دوم اینکه نام او در ایران در دوره حکومت پهلوی ازجملۀ نامهای ممنوع به شمار میآمد
و نهتنها امکان پرداختن دقیق به زندگی و افکار و عقاید او برای پژوهشگران عرصۀ ادبیات و سیاست نبود ،بلکه حتی
بستگان او در ایران نیز از امنیت الزم برای حفظ و نگهداری معدود اسناد و مدارکی که میتوانست گوشههایی از زندگی
او را روشن سازد ،محروم بودند ( همان ،مقدمه ،بیستوشش) .سوم آنکه او خود نیز عامدانه کوششی برای روشن کردن
رخدادهای زندگیش نکرده است ،چهبسا اوضاع رعب آلود شوروی در آن سالها امکان و جسارت این کار را از او
سلب میکرد .بههرروی اگر در این زمینه تالشی هم کرده باشد حاصل آن تاکنون به دست ما نرسیده است .چهارم
آنکه هنوز اسناد موجود دربارۀ او نه در ایران و نه در ترکیه و روسیه و تاجیکستان بهطور کامل منتشر نشده است تا بتوان
بر اساس آنها به بازسازی دقیق سوانح حیات او پرداخت.
این عوامل اندکی بعد از شکست و فرار الهوتی از ایران زمینۀ اظهارنظرها و گزارشهای پنداربافانه و دور از واقعیت
را در مورد او فراهم آورده است .به نظر میرسد جز یک گزارش مغشوش که همزمان با قیام الهوتی از سوی محافل
دیپلماتیک انگلی

تهیهشده و بعدها در سمت دهی به منابع ایرانی تأثیر گ اشته است (برای دیدن متن گزارش ،نک:

میرزا صالح123-122 :1369 ،؛ ق  .بیات )118-117 :1392،دو اثر دیگر نیز در تحری سوانح حیات و گمراه کردن
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پژوهندگان احوال الهوتی از دستیابی به حقیقت ،تأثیر قابلمالحظهای داشته است .این دو اثر عبارتند از کتاب
سیاست دولت شوروی در ایران نوشتۀ محمدعلی منشور گرگانی ،و کتاب مجعول شرح زندگانی من منتسب به
الهوتی که در سرآغاز تشدید جنگ سرد توسط عوامل حکومت ایران به نگارش درآمده و به شرح و بسط همان
تحریفات و پندار بافیها پرداخته است .آنچه را هم که ملکالشعرای بهار در مورد بخشی از حیات او نوشته و سپ
ً
آرین پور همان را عینا در کتاب خود نقل کرده است (نک :بهار169/1 :1371،؛ ق  .آرین پور) 169 /2 :1372 ،
بهجز ایضاح یک نکته دربارۀ پیوستن الهوتی به ژاندارمری ،نتوانسته است ابهامات موجود را روشن سازد.
پرداختن به همۀ جوانب و رخدادهای زندگی الهوتی و بررسی اختالفات منابع در این خاوص ،مجال فراختری
میطلبد؛ ازاینرو در اینجا تنها به بررسی و نقد مندرجات منابع ایرانی دربارۀ مهمترین رخدادهای آن بخش از زندگی
او که در ایران و ترکیه سپری شده است ،میپردازیم و میکوشیم تا برای پرسشهای زیر پاسخ خرسندکنندهای بیابیم.
سؤاالت تحقیق

 -1گزارش احوال الهوتی در منابع ایرانی تا چه میزان قابلاعتماد است؟
 -2کدام منابع منشأ آگاهیهای مغشوش و نادرست در مورد سوانح حیات او بوده است؟
 -3آیا الهوتی ،چنانکه در بیشتر منابع آمده است ،پیش از پناه بردن به شوروی به کمونیسم گرویده بود؟
از پیوستن به ژاندارمری تا گریز از ایران

اطالعات موجود دربارۀ دو دهۀ نخست زندگی الهوتی درعینحال که اندک است ،چندان مورد اختالف نیست ،از
همین رو پرداختن به این دوره از حیات او را الزم نمیدانیم (برای آگاهی بیشتر ،نک :آرین پور169/2 :1372 ،؛ الهوتی،
سیوسه ،سیوچهار؛ صدری نیا.)189-188 :137۵ ،

بیگمان الهوتی پیش از پیوستن به ژاندارمری نام و آوازۀ چندانی نداشت و از این دورۀ حیات وی بهجز یک قایده
که در هفتم صفر سال 1323ق در روزنامۀ تربیت چاپ شده است ( الهوتی ،بیستوچهار و بیستوشش) و نیز یک
غزل مندرد در حبلالمتین کلکته (آرین پور ،همان )168 ،اثر مکتوبی از او و یا دربارۀ او در دست نیست .تنها پ از
پیوستن به ژاندارمری و حوادثی که منجر به متواری شدن او از ایران گردید بهتدریج در برخی اسناد و آثار از او نام برده
شده است.
در این که الهوتی پ از استقرار مشروطه به خدمت ژاندارمری در آمده است ،اختالفنظری میان گزارشگران
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زندگی او نیست ،اما این که او در چه تاریخی به ژاندارمری پیوسته و چه عامل و علتی موجب ترک خدمت و متواری
شدن او از ایران شده است ،اقوال گزارشگران یکسان نیست؛ ازاینرو الزم است بهاجمال به چندوچون این پیوستن و
گسستن پرداخته شود.
اغلب گزارشگران احوال وی به تاریخ دقیق پیوستن او به خدمت ژاندارمری اشاره نکردهاند .در این میان شاید
احمد بشیری ،گردآورندۀ دیوان الهوتی ،تنها کسی باشد که تاریخ پیوستن او را به ژاندارمری سال 1283
خورشیدی 1904/میالدی قید کرده است ( الهوتی ،مقدمه ،هفتادوشش) .بیگمان این تاریخ صحیح نیست؛ زیرا در
ً
ً
این تاریخ اصوال ژاندارمری تأسی نشده بود تا الهوتی به استخدام آن در آمده باشد .ظاهرا بشیری به این نکته توجه
نکرده است که در تاریخ م کور هنوز از مشروطیت نشانی نبود و باید حداقل دو سالی میگ شت تا جنبش شکل
بگیرد و به امضای فرمان مشروطه در سال  128۵بینجامد و چند سال پ ازآن فکر تأسی ژاندارمری به ذهن کسانی
خرور کند و به عمل درآید .قول ملکالشعرای بهار در این مورد مقرون به صحت است که مینویسد« :بعد از افتتاح
مجل دوم و استخدام ژنرال یالمارسن ،خداوند ژاندارمری ایران ،به عشق خدمت به وطن داخل اداره ژاندارمری شد
و تا پایه یاوری ترقی کرد» ( بهار.) 169/1 :1371،
نویسندۀ کتاب قیام الهوتی احتمال داده است که وی پ از استقرار مشروطه و پیش از تأسی ژاندارمری ،به
نظمیه یپرم خان پیوسته باشد که یک واحد ژاندارم داشت .این احتمال را آنچه که وی از سرهنگ احمد اخگر نقل کرده
است مورد تأیید قرار میدهد .احمد اخگر که در سال  1328ق در این واحد ژاندارمری خدمت میکرده ،مدعی است
که چون الهوتی در دستگیری فرد شروری به مأموران کمک کرده بود ،او را با سمت ژاندارم ساده به استخدام در آوردند
و چون فرد فهیم و تحایلکردهای بود ،مورد توجه او قرار گرفت و از ژاندارمی ساده به سمت وکیل اولی و معاونت
رسید (اخگر ،۵6-۵۵ :1366،به نقل از بیات .)17 :1393،بدین ترتیب ،با توجه به آنچه بهار و اخگر نوشتهاند به نظر
میرسد الهوتی پ از تشکیل مجل

دوم در آبان ماه 1288ش و تأسی ژاندارمری در همین سال به خدمت

ژاندارمری پیوسته است.
دربارۀ قرع ارتباق الهوتی با ژاندارمری و نخستین فرارش از ایران نیز اقوال متفاوتی در آثار گزارشگران احوال او
آمده است .بهار بدون اینکه متعرض جزئیات و علت محکومیت او شود ،نوشته است «الهوتی رئی قسمت قم بود
و میانهاش با سوئدیها (فرماندهان ژاندارمری) به هم خورد و غیابی محکوم به اعدام گردید ولی به دست نیامد و به
خاک ترکیه گریخت»(بهار .)170/1،باستانی پاریزی روایت دیگری از این ماجرا به دست داده است .وی با اعتماد به
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گزارش مأموران سفارت انگلی (نک .میرزا صالح ) 123-122 :1369 ،و بدون تأمل در صحتوسقم مندرجات آن
به تکرار و بسط و تفایل آن پرداخته است .به نوشته او الهوتی در سال 1914م1333/ق به اتهام دستبرد زدن به صندوق
ً
دولت ،زندانی شد و پیش از محاکمه در دادگاه نظامی ،از زندان گریخت و در یک مسجد؟ (احتماال حرم حضرت
معاومه) بست نشست و اندکی بعد به کمک دیگران از بست خارد شد و به قفقاز گریخت ( باستانی پاریزی:1391،

.) 231 -230
آنچه استاد باستانی در مورد اتهام دستبرد زدن به صندوق دولت نقل کرده و آن را موجب زندانی شدن الهوتی
دانسته است ،تا آنجا که جستجوی ما نشان میدهد ،در هیچ منبع دیگری جز همان گزارش مغشوش مأموران سفارت
انگلی نیامده است .ایشان نیز مأخ این قول را بهوضوح قید نکردهاند .از اشارات صفحات پیشین کتاب برمیآید که
منقوالت مورد اشاره از همان گزارش گرفته شده است .این گزارش نیز که در گرماگرم حوادث تبریز در1۵بهمن
ً
1300ش 4/.فوریۀ  1922تهیه شده و ظاهرا دو سال بعد انتشار یافته ،از انواع خرا ،اختالق و آشفتگی ماون نبوده
است.

ً
آنچه در این کتاب دربارۀ تحان الهوتی در یک مسجد و بهزعم استاد باستانی احتماال در حرم حضرت معاومه
ً
و گریختن او به قفقاز نقل شده کامال نادرست و محاول در هم آمیختن چند اتفاقی است که در زمان ریاست الهوتی
بر گروهان ژاندارمری قم در آن شهر رخ داده بود .در سرور آینده به این رخدادها اشاره خواهیم کرد .گریختن وی به

قفقاز نیز بهکلی نادرست است .به نظر میرسد نویسنده منبع منقوالت استاد پاریزی ،فرار الهوتی را به نخجوان پ
از شکست کودتای او در بهمن  1300شمسی ،چندین سال جلوتر آورده و به جای استانبول ،قفقاز را ذکر کرده است.
آنچه استاد باستانی در ادامه سخن درباره بازگشت او از قفقاز و خدمت مجدد در ژاندارمری و سپ رفتن به سواستوپول
ً
( ک ا) از منبع پیشین نقل کرده بهکلی مغشوش است .چنانکه اشاره کردیم الهوتی در این مرحله از عمر خود اصوال
به قفقاز نرفته است .عالوه براین پ از بازگشت موقت از استانبول در گرماگرم جنگ جهانی اول نیز هرگز به ژاندارمری
نپیوسته است .عالوه بر این سواسوپول ازجمله شهرهای اوکراین است و الهوتی هرگز در این ایام نه به خاک شوروی
قدم گ اشته بود و نه این شهر را دیده بود .همچنین انتساب او به کمالیون (هواداران کمال آتاتورک) و فعالیت او بهعنوان
یک کمالی ،که در کتاب استاد باستانی آمده است (همان )330،نه مستند به سند و مأخ درخور اعتمادی است و نه
با واقعیتهای زندگی الهوتی سازگاری دارد و در هیچ منبع دیگری نیز جز همان گزارش مغشوش نیامده است.
روایتی را هم که احمد بشیری در مقدمۀ مبسوق خود بر دیوان الهوتی در خاوص قرع رابرۀ او با ژاندارمری به
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دست داده است از نوع و لونی دیگر است .بشیری با پیشفرضهای ذهنی خود و با ادبیات رایج در سالهای نخست
انقالب ،بر آن است که کوششهای آزادیخواهانۀ الهوتی در دوران خدمت در ژاندارمری بر فرماندهان مافوق او که به
تعبیر بشیری «دستنشاندۀ بیگانه بودند» (الهوتی ،هفتادونه) خوش نمیآمد و همواره در صدد بودند تا برای این "افسر
ناآرام" خود چارهای بیندیشند .خبرچینی را بر وی گماشتند تا از رهگ ر گزارشهای او برای وی پروندهسازی کنند.
الهوتی متوجه این دسیسه شد و یکی از خبرچینها را که سید ابوالفضل نام داشت و از زیردستان خود وی بود شناسایی
کرد و در صدد گوشمالی دادن او برآمد .سید ابوالفضل به دستور الهوتی بازداشت و زندانی شد ولی از زندان گریخت
و به رسم روزگار در حرم بست نشست .الهوتی او را از بست بیرون آورد و دوباره زندانی و مدتی بعد تیرباران کرد.
شکستن بست موجب شوراندن عوام توسط روحانیون و دادخواهی از شاه شد و متعاقب آن هیأتی برای بازرسی و
رسیدگی به کار الهوتی راهی قم شد .این هیئت که متشکل از ماژورکنت ،افسر سوئدی ،ماژور حان السلرنه و
افسری به نام سی الله خان بود ،نرسیده به قم از سوی افراد ناشناسی موردحمله قرار گرفت و ماژورکنت و سی الله
خان کشته شدند و حان السلرنه زخمی گردید .این پیشامد به زیان الهوتی تمام شد و او را به اتهام دستور تیراندازی
به هیأت اعزامی دستگیر و زندانی کردند ،ولی او از زندان گریخت و خود را به کرمانشاه رسانید .ازآنجا راهی بغداد
شد و سپ از راه موصل عازم استانبول شد .چون بدین ترتیب او از دسترس خارد شد غیابی محاکمه و به اعدام
محکوم گردید (الهوتی ،هفتاد و نه-هشتاد).
گزارش احمد بشیری در این مورد بهکلی مخدوش و آشفته است و با مندرجات روزنامههای آن ایام و اسناد
قابلاعتمادی که کاوۀ بیات به دست آورده و در کتاب خود از آنها بهره گرفته است سازگاری ندارد (برای آگاهی بیشتر،

نک :بیات .)22-11 :1392،در اینجا با استفاده از اسنادی که ایشان به دست دادهاند ،ذکر چند نکته را در مورد مرالب
نادرست گزارش بشیری الزم میدانیم:
 .1الهوتی نهتنها در اوان خدمت در ژاندارمری مورد سوءظن مسئوالن این تشکیالت نبود ،بلکه مورد تشویق و
قدردانی هم قرار داشت ،چنانکه یک بار به سبب لیاقت و شهامت در سرکوب گروه راهزن حسین زاده ،به
تهران احضار شد و روز شنبه22ذیقعدۀ 1330ق در مراسمی که با حضور افسران سوئدی و ایرانی در پادگان
باغشاه برگزار شد ،کلنل یالمارسن ،سازمان دهندۀ اصلی ژاندارمری ،یک قرعه نشان نظامی به وی اعرا کرد
و ضمن سخنانی گفت :امروز دولت ،سلران الهوتی خان ،رئی گروهان قم را برای لیاقت و جالدت و
فداکاری خود به اعرای مدال طالی نظامی مفتخر میسازد ،اینچنین عریهای را من افتخار بزرگی دانسته و
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باکمال خوشوقتی این نشان را به شما میدهم ،شما نیز باید به این مدال فخر کنید ،چون شما اول شخای
هستید که در ادارۀ ژاندارمری به چنین اجری نائل گشتهاید ( روزنامۀ آفتاب24 ،ذیقعدۀ 1330ق ،به نقل از بیات،
.)18

 .2ماجرای سید ابوالفضل نامی را هم که بشیری نقل کرده ،نخستین بار منشور گرگانی در کتاب خود آورده است
ً
( نک :منشور گرگانی )161 :1326،و بشیری نیز همان را عینا نقل کرده و در منابع دیگر هم با استناد غیرمستقیم
به همان مأخ تکرار شده است ( نک :اصیل .)۵73 :1393،این ماجرا با حادثۀ دستگیری میرزا سید علی،
پسر آقا سید عبدالله از مجتهدان بنام آن دوره درهمآمیخته و شاخ و برگ داده شده است (نک :آفتاب 14 ،ذیقعدۀ

1331ق ،به نقل از بیات )23 ،ماجرای میرزا سید علی که در مربوعات آن ایام هم انعکاس یافته ،با آزادی وی
پایان پ یرفته است.
 .3هر چند در جریان انتخابات مجل سوم در سال ،1332براثر شکایات مردم قم مبنی بر دخالت افراد ماژور
الهوتی هیأتی برای رسیدگی از تهران اعزام شده بود ،اعزام این هیئت ،چنان که کاوه بیات بهوضوح نشان داده
است (بیات )27-24 ،هیچ ربری به ماجرای کشته شدن ماژورکنت ،افسر سوئدی ،ماژور حان السلرنه و
افسری به نام سی الله خان نداشت .اینان عضو آن هیئت نبودند بلکه برای تعقیب و سرکوب راهزنان اعزام
شده بودند که مورد هجوم یاغیان قرار گرفتند و کشته شدند و چون الهوتی در این حادثه دخالتی نداشت مورد
سوءظن هم قرار نگرفت؛ اما سالها بعد ،این ماجرا نخست با مقداری تفاوت در کتاب منشورگرگانی
(ص )161،و سپ با شرح و بسط بیشتری در کتاب مجعول شرح زندگانی من به الهوتی نسبت داده شد و
از طریق این دو کتاب به آثار و منابع دیگر راه یافت.
 .4در اینکه سرانجام الهوتی مورد سوءظن مقامات ژاندارمری قرار گرفت و به همین دلیل نیز متواری شد و از
طریق عراق به استانبول رفت ،جای تردیدی نیست ،اما علت این سوءظن همچنان مبهم و ناشناخته باقی
مانده است .تحقیق کاوۀ بیات هرچند پرتوهای روشنگری به پارهای از حوادث زندگی الهوتی در این سالها
افکنده است ،علت سوءظن فرماندهان سوئدی ژاندارمری نسبت به او همچنان در پردۀ ابهام مانده است.
 .۵براساس شواهد موجود ،دولت ایران هرگز درصدد تعقیب و بازداشت الهوتی نبود بلکه او تنها از سوی
فرماندهان ژاندارمری مورد سوءظن و تحت تعقیب قرار داشت .این نکته از نامهای که امیر مفخم بختیاری،
والی کرمانشاه ،در آغاز جنگ جهانی اول به وزارت داخله فرستاده و در ضمن آن نسبت به ورود الهوتی به
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ایران کسب تکلی کرده است بهوضوح قابل استنباق است .در این نامه پ از اشاره به سوءظن فرماندهان
ژاندارمری نسبت به الهوتی و عزیمت او به سرزمین عثمانی تاریح شده است که او «از خاک عثمانی
مراجعت کرده و به سرپل ذهاب آمده و مقاودش این است مزاحم او نشده و در خاک کرمانشاهان که خانۀ
خودش است اقامت نماید» .پاسخی که وزارت داخله به نامۀ والی کرمانشاه داده است ،نشان میدهد که
هرچند الهوتی از سوی حکومت ایران تحت تعقیب نبوده ،دولت ایران به علت سابقۀ او در ژاندارمری،
محظوراتی برای دادن تأمین به وی داشته است؛ ازاینرو در این پاسخ آمده است «با سابقهای که مشارالیه در
ژاندارمری دارد ،دولت بههیچوجه نمیتواند به او تأمین بدهد و مأذون نیست به ایران بیاید و اال ادارۀ ژاندارمری
به تکلی خود عمل خواهد کرد» (بیات .)30 -29،اینکه وزارت داخله دستور بازداشت او را به والی
ً
کرمانشاه نداده و صرفا به ممانعت از ورود او به ایران تأکید کرده است ،خود میتواند ماید عدم تامیم دولت
ً
نسبت به دستگیری او باشد ،احتماال از همین رو بود که بر اساس شواهد موجود ،سرانجام الهوتی بدون
ممانعت مأموران مرزی ایران وارد کشور شد و در سالهای جنگ جهانی در کرمانشاه و یا میان ایل سنجابی
به سر برد.
الهوتی و مبارزه علیه متفقین و متحدین

آنچه را که احمد بشیری از یادداشتهای احمد الهامی ،یکی از بستگان الهوتی ،دربارۀ مبارزات مسلحانۀ او بعد از
بازگشت از استانبول ،علیه نیروهای روس ،انگلی  ،آلمان و عثمانی و حمالت پیاپی به محل استقرار سپاهیان آنها
ً
نقل کرده است (الهوتی ،هشتادودو -هشتادوچهار) مخدوش و احتماال مبتنی بر شایعات رایج در میان عوام و
بازآفرینی اغراقآمیز آنها با یاری تخیل است؛ زیرا با توجه به واقعیتهای تاریخی آن دوره و همسویی و همکاری
آزادیخواهان ایران با نیروهای آلمان و عثمانی در جریان جنگ جهانی ،نمیتوان پ یرفت الهوتی با همکاری عشایر
منرقه با سپاهیان همۀ این کشورها به جنگ برخاسته باشد .شاید اختالف سران ایل سنجابی با فرماندهان سپاه عثمانی
که در مکاتبات آنان با وزارت داخله و نمایندگان مجل نیز انعکاس یافته (بیات )68-6۵ ،۵1 :1369،و حضور الهوتی
در میان ایل سنجابی در این ایام منشأ این قبیل شایعات بوده باشد .درهرحال بازگشت مجدد الهوتی به استانبول بعد
از اتمام جنگ ،ماید آن است که بخشی از این دعوی در موردحملۀ او و افراد تحت فرمانش «به همۀ پاسگاههای
عثمانیها» و خلع سالح کردن آنها (الهوتی ،هشتادوچهار) جز افسانه بافی بیبنیاد نمیتواند باشد .اگر در این
یادداشتها تنها از مبارزۀ الهوتی با نیروهای روس و انگلی سخن گفته میشد ،میتوانست با توجه به آرایش نیروها
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در جنگ جهانی پ یرفتنی باشد .به هر روی استناد غیر انتقادی احمد بشیری به منابع مخدوش و پارهای از روایتهای
شفاهی موجب شده است تا وی در مقدمۀ مبسوق خود به دیوان الهوتی ،با همۀ کوششهای شایستۀ ارجش ،توفیق
الزم را برای ترسیم سیمای واقعی الهوتی به دست نیاورد.
آغاز و پایان قیام الهوتی

یکی دیگر از موارد اختالف گزارشگران احوال الهوتی ،دربارۀ زمان دقیق قیام بدفرجام او در بهمن 1300ش .است.
احمد بشیری درباره آغاز کودتای الهوتی چنین آورده است :در شب یکم بهمنماه 1300خورشیدی این گروه
(الهوتی و ژاندارمهای تحت فرمان او) پ از دستگیری ماژور محمودخان و سرهنگ شهاب ....شبانه از روستای
تپل در چهارده کیلومتری شرفخانه به سوی تبریز به راه افتاده و سر راه خود همه سیمهای تلگراف و تلفن را بریده با همه
سردی هوا و دشواری راه و برف سنگین ،یکشبه چهارده فرسنگ راه پیموده ،خودشان را به بیرون شهر تبریز رسانده
بودند و بامداد یکم بهمنماه با تیراندازی و هیاهو به شهر تبریز پا نهادند (الهوتی ،نودو یک).
بشیری دربارۀ پایان قیام و فرار الهوتی نیز چنین نوشته است« :چون ماندن آنها (الهوتی و اطرافیانش) در شهر
نیز به دستگیری و کشته یا زندانی شدن همهشان میانجامید ،ناگزیر با گروهی مسلح از راه جلفا به خاک قفقاز پناه
بردند .این پیشامد به روز هشتم بهمنماه  1300خورشیدی روی داد »( همان ،نودوچهار).
منبع آگاهیهای بشیری دربارۀ آغاز و فرجام قیام الهوتی بر ما روشن نیست ،ولی با جرأت میتوان گفت ،هر سه
تاریخ ذکر شده در نوشته او نادرست است .بازداشت ماژورمحمودخان پوالدین و آجودانش و نیز حاکم شرفخانه در
 10بهمن  1300صورت گرفت ،عار همان روز گروهی از سواران ژاندارم مأمور شدند راهی شبستر و صوفیان شوند
و در طول راه خروق تلفن و تلگراف و راهآهن را قرع کنند ( هدایت )331 :137۵،این گروه مأموریت خود را صبح روز
 11بهمن با موفقیت به پایان رساندند .چنان که نویسنده کتاب قیام الهوتی بهدرستی تاریح کرده است (بیات )41،در
فردای روز شورش یعنی در یازدهم بهمنماه بود که مقامات تبریز از وقایع شرفخانه مرلع شدند .محتوای تلگراف
مخبرالسلرنه هدایت ،والی تبریز به تهران در تاریخ 11دلو ( 11بهمن) ( 1300نک ،بیات )42،ماید صحت این قول و
خرا بودن نظر احمد بشیری است .مخبرالسلرنه در آن تلگراف تأکید میکند «از قرار خبری که الساعه رسیده عدهای
ژاندارم که در شرفخانه بوده است گرو (اعتااب) کردهاند و رو به تبریز حرکت میکنند ،مقاود آنها چیست؟ هنوز
کش نشده است »...پاسخی که در شب دوازدهم بهمن ،لیله  12دلو  1300به تلگراف مخبرالسلرنه داده شده است
تأیید دیگری است بر اینکه در یازدهم بهمنماه هنوز نیروهای تحت امر الهوتی به تبریز نرسیده بودند .نیروهای
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الهوتی سحرگاه  12بهمن وارد تبریز شدند ( هدایت .)232 -231 :137۵،گزارشی که رئی تلگرافخانۀ تبریز یک
ساعت مانده به ظهر سوم جمادیاالول ( 12دلو12 /بهمن) به تهران مخابره کرده و از استقرار ژاندارمها در ژاندارمری
تبریز خبر داده است (بیات )44،جای تردیدی در صحت این نظر باقی نمیگ ارد.
برخالف نوشته احمد بشیری ،قیام الهوتی در غروب روز  20بهمن  1300پایان گرفته و او با تعدادی از
همرزمانش شهر را ترک کرده و راهی جلفا شده است ( هدایت )334 ،333 :137۵ ،توجه به مفاد تلگرافی که شب 20
بهمن از تبریز به تهران مخابره شده و در آن تاریح شده است" :االن که  ۵ساعت از لیلۀ  20دلو میگ رد تمام شهر
در تارف قوای نظامی"...است (بیات ،)77،جایی برای گفتگو در این باب باقی نمیگ ارد و برالن قول بشیری را که
 8بهمن را پایان قیام دانسته است به اثبات میرساند.
حسن مقدم و کودتای الهوتی

میدانیم که الهوتی در اواخر دورۀ دوم اقامت خود در استانبول ،و بهطور مشخص از فروردین 1300ش .تا تیرماه
همان سال ،با حمایت خان ملک ساسانی ،سرپرست سفارت ایران ،و با همکاری حسن مقدم که در این زمان از
کارمندان سفارت ایران بود ،مجلۀ پارس را به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر میکرد .پ از اتمام دورۀ مأموریت خان
ملک در تیرماه آن سال مجله تعریل شد و حسن مقدم نیز که سردبیر بخش فرانسۀ مجله بود به تهران بازگشت (ساسانی،

 )210:13۵4و اندکی بعد با نوشتن و به صحنه بردن نمایشنامۀ جعفرخان از فرنگ آمده نام و آوازهای یافت .حدود دو
ماه بعد الهوتی نیز ناگزیر به ایران بازگشت و چنانکه پ از این توضیح خواهیم داد با پادرمیانی مخبر السلرنۀ هدایت،
والی آذربایجان ،برای دومین بار وارد خدمت ژاندارمری شد و چند ماه پ از آن در 12بهمن 1300در رأس نیروهای
شورشی ژاندارم ،تبریز را تارف کرد و چنانکه اشاره کردیم در روز بیستم بهمن یعنی حدود هشت روز بعد ناگزیر از
ترک تبریز و پناه بردن به خاک شوروی شد .مقاود از یادآوری مجدد این وقایع ،اشاره به یک ادعای نامتعارفی مبتنی
بر همراهی حسن مقدم با الهوتی در روزهای تارف تبریز است .این ادعا نیمقرن بعد از شکست قیام الهوتی ،از
سوی دکتر محسن مقدم ،برادر حسن مقدم ،در گفتگو با اسماعیل جمشیدی مررح شده است .او در چند جای این
ً
گفتگو ظاهرا با استناد به دفتر خاطرات برادرش که به گفتۀ وی به زبان فرانسه نوشته شده است ،به همراهی حسن مقدم
با الهوتی اشاره کرده و ازجمله گفته است« :حسن مقدم منتظر خدمت و به تهران احضار میشود و این فرصت خوبی
است که دست در دست الهوتی و همفکران دیگر داده وارد تبریز شوند» (جمشیدی .)63 :1373،وی در جای دیگر
از این گفتگو میگوید« :یقین دارم برادرم در استانبول از برای یک کار انقالبی ،حتی بهصورت قهریه و از راه نظامیگری
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با الهوتی همداستان بود ،اما بهطوریکه خود در یادداشتهایش نوشته در تبریز شاهد وقایعی شد که یکدفعه از او
برید و حاضر نشد حتی بهعنوان مشاور در کنار الهوتی بماند .جریان ازاینقرار بود که الهوتی زیر چتر حمایتی
شورویها قرار داشت ،برادرم به این نوع همکاری اعتقادی نداشت ...به همین دلیل در همان اوایل کار انقالب الهوتی
در تبریز از او جدا شد و خود را به تهران رساند» (همان.)64 :
دربارۀ ادعای حضور حسن مقدم در تبریز و همراهی با قیام الهوتی چند نکته درخور ذکر است:
 -1آنچه از قول محسن مقدم دربارۀ شرکت حسن مقدم در کودتای الهوتی نقل شده است ،با شواهد تاریخی
موجود سازگار به نظر نمیرسد ،با این حال پیش از ترجمه و انتشار دفتر خاطرات حسن مقدم ،اظهارنظر
دقیق دربارۀ چندوچون ارتباق و همکاری احتمالی او با الهوتی امکانپ یر نخواهد بود.
 -2به گمان ما اطالعات محسن مقدم در این زمینه دقیق و قابلاعتماد نیست .از سخن او چنین استنباق میشود
که حسن مقدم با تامیم و طرح مشترک قبلی بهمنظور دست زدن به یک عمل انقالبی ،همراه الهوتی به ایران
ً
برگشته و از زمان ورود به ایران تا روزهای اول قیام الهوتی با وی همراه و همداستان بوده است .حال آنکه اوال
خان ملک ساسانی پسردایی و رئی حسن مقدم در استانبول ،که بهنوعی سمت سرپرستی حسن جوان را
نیز بر عهده داشت ،بهصراحت از بازگشت او به تهران پ از برکناری خود از سفارت استانبول سخن گفته
ً
است (ساسانی .)210 :13۵4،ثانیا در هیچ جا به همراهی او با الهوتی به هنگام بازگشت از استانبول و اقامتش
در آذربایجان و تبریز اشارهای نشده است .عالوه بر این سخنان محسن مقدم نمیتواند توضیح دهد که از اول
آذر 1300که الهوتی بر اساس حکم وزارت جنگ مجددا به استخدام ژاندارمری درآمد و به ژاندارمهای
مستقر در بندر شرفخانه پیوست تا زمان قیام او در یازده بهمن حسن مقدم کجا بود؟ آیا بهتنهایی در تبریز
زندگی میکرد؟ آیا به همراه الهوتی در شرفخانه به سرمی برد؟ سخنان محسن مقدم نمیتواند به هیچیک از
این پرسشها پاسخ دهد.
فرض دیگر آن است که الهوتی پ از تارف تبریز از حسن که در این روزها در تهران اقامت داشت ،دعوت به
پیوستن به قیام خود کرده باشد .این فرض نیز با توجه به کوتاهی ایام حضور الهوتی در تبریز و مشغلهها و درگیریهای
بسیار او بهعنوان فرمانده کودتا ،دشواری و زمان بر بودن عزیمت حسن از تهران به تبریز با توجه به کمبود وسایل
حملونقل و وضعیت راهها در آن روزگار و در فال زمستان پ یرفتنی نخواهد بود .درهرحال با در نظر گرفتن مجموع
قراین و شواهد همراهی حسن مقدم با الهوتی در ماجرای کودتای الهوتی و حضور او در تبریز بعید به نظر میرسد.
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دعوی محسن مقدم دربارۀ همداستانی برادرش با الهوتی برای اقدام به یک عمل انقالبی و قهرآمیز نظامی نیز به دالیلی
که پ ازاین خواهد آمد پ یرفتنی نخواهد بود؛ با این حال داوری نهایی را در این مورد باید به بعد از ترجمه و انتشار
دفتر یادداشتها و خاطرات حسن مقدم موکول کرد.
الهوتی و گرایش به کمونیسم

در اینکه الهوتی پ از پناهنده شدن به شوروی شعر و خالقیت هنری خود را در خدمت حزب کمونیست آن کشور
نهاده و در قامت و هیأت یک مبلغ کمونیسم ،تبلیغ سیاستها و آموزههای لنینیستی و بهو یژه استالینیستی را وجهۀ
همت خود قرار داده است کمترین تردیدی نمیتوان ورزید؛ اما اینکه وی از چه زمانی به کمونیسم گرویده است
میتواند در خور مرالعه و مناقشه باشد .تعیین دقیق این تاریخ از آن رو اهمیت دارد که هم میتواند چند و چون دیدگاه
ایدئولوژیک او را روشن سازد و هم برخی مالحظات غیر ایدئولوژیکی را که بدون توجه به آنها فهم دقایق شعر وی
آسان نخواهد بود.
در برخی از منابع که در آنها به احوال الهوتی پرداخته شده است ،از گرایش او به کمونیسم در سالهای اقامت
در استانبول سخن به میان آمده است .به نظر میرسد نخستین بار این دعوی در کتاب سیاست دولت شوروی در ایران
ً
مررح شده است« :الهوتی مردی بود شاعر و احساساتی و گویا در مدتی که سابقا در خاک عثمانی به سر میبرده
ً
افکار کمونیسم را قبول کرده بنابراین با پادشاه ،روحانیت و سرمایهداری شدیدا مخال بوده» (منشور گرگانی:1326 ،
 ،)161سپ حسین مکی با نقل آن در پاورقی جلد دوم تاریخ بیستساله خود به شیوع آن دامن زده است (مکی،
 ،)1۵ :13۵9سالها بعد همین دعوی در آثار دیگر ازجمله مقدمۀ دیوان الهوتی نیز تکرار شده است (الهوتی،
ً
نودوپنج ،مقدمه احمد بشیری) و دیگران نیز بر اساس این اقوال و برخی مستندات دیگر ازجمله اشعاری که ظاهرا
وی در تبریز سروده و حاوی دیدگاه چپگرایانۀ اوست ،بر این دعوی مهر تأیید نهادهاند (نک .صدرینیا:137۵ ،
.)196-197

بر اساس جستجوی ما هیچ سندی در خاوص گرایش الهوتی به کمونیسم پیش از پناهنده شدن او به اتحاد
جماهیر شوروی ،در دست نیست .مستندات هیچیک از کسانی که در این زمینه اظهارنظر کردهاند موجه و قابلقبول
به نظر نمیرسد .قراین موجود نشان میدهد که الهوتی پ از پناه بردن به شوروی ،بهمنظور جلب حمایت حاکمان
این کشور ،با دستکاری در تاریخ سرودههای پیشین خود و یا افزودن بعضی ابیات به آنها ،در صدد تدارک پیشینه و
وجهۀ کمونیستی برای خود برآمده و از این رهگ ر زمینۀ استنباقهای ناصواب نویسندگان بعدی شرححال خود را
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فراهم آورده است .برای تبیین این دعوی ذکر چند نکته الزم به نظر میرسد:
 -1پیش از پرداختن به چندوچون گرایش فکری الهوتی و درستی و یا نادرستی اعتقاد او به اصول و مبانی کمونیسم
(در این مورد نک :شفیعی کدکنی )44-41 :1399 ،الزم است این نکتۀ غیرمتعارف را در همینجا یادآور شویم
که برخالف پندار رایج ،نباید الهوتی را با همۀ شور انقالبی و وطنخواهی ،از حیث خاوصیات شخایتی
همانند شاعران صریحاللهجه و بیپروایی نظیر میرزادۀ عشقی و فرخی یزدی تلقی کرد که باورها و اندیشههای
خویش را بدون مالحظۀ پسند و عدم پسند اصحاب قدرت در شعر خود بازتاب میدادند .او برخالف
همگنان شاعر خویش ،در طول حیات خود همواره مالحظاتی را در نظر میگرفت و بهگونهای نگاهش
معروف به قدرتهای مستقر روزگار و جلبتوجه حکمرانان و قدرتمندان نسبت به خود بود ،از همان
ً
نخستین قایدۀ برجایمانده از وی که ظاهرا در  17سالگی و در مدح مظفرالدین شاه سروده و در مجلۀ ذکاء
الملک به چاپ رسیده (نک :الهوتی ،بیستوچهار ،بیستوپنج ) تا واپسین اشعارش در ستایش لنین و
استالین ،همواره بهنوعی ستایشگر قدرتمندان و صاحبمنابان عار بوده است .چشم بستن به این ویژگی
شخایتی الهوتی و موقعیت سنجیها ،ستایشگریها و سپاسگوییهای او ،پژوهندۀ شعر و سوانح حیات
او را از فهم دقیق درونمایۀ سرودهها و دقایق احوال شاعر در ادوار مختل زندگی وی ،مانع خواهد آمد.
 -2تأمل در دقایق رخدادهای زندگی و اشعاری که الهوتی در اواخر دوره اقامت خود در استانبول سروده است،
نهتنها گرایش او را به کمونیستم تأیید نمیکند ،بلکه از خالل آنها میتوان بهوضوح تمایالت ناسیونالیستی و
معتقدات م هبی او را در ماههای مقارن با بازگشت دوباره به ایران و استخدام مجدد در ژاندارمری استنباق
کرد .بر اساس اطالعات موثقی که در دست است او در مراسم جشن عید نوروز سال  1300ش در سفارت
ایران در استانبول شرکت کرده و شعر بلندی به همین مناسبت سروده و خوانده است( ،ساسانی،144 :13۵4 ،

 )1۵۵این ترجیعبند که با وص بهار و طبیعت آغاز میشود و با تعابیر شاعرانه از سپری شدن زمستان سیاسی
حاکم بر ایران و فرارسیدن بهار بهمثابه نماد تحول در عرصه طبیعت و اوضاع کشور ادامه مییابد ،با اشاراتی
به گ شته پرشکوه ایران و پریشانی کنون آن ،بهضرورت تجدید دوران شکوهمند گ شته تأکید میکند.
بندهای پایانی شعر به ستایش احمدشاه و خان ملک ساسانی ،مسئول سفارت ایران در استانبول اختااص
مییابد و در خالل آن الهوتی خان ملک را از نسل شاهان پیش از اسالم و فرزند علی (ع) معرفی میکند که
نژادگی را از دو سو به میراث دارد .ابیاتی که در این قسمت از شعر در ستایش امام اول شیعیان سروده است،

158

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شماره نخست (بهار )1401

او را چون شیعهای معتقد فرا مینماید که حتی از تمایالت غالیانه هم در کالم او میتوان نشانی جست .دو
بندی که در این ترجیعبند به ستایش امام اول شیعیان اختااص یافته است نشان از آن دارد که بارقههایی از
تفکر م هبی غالیانه اوان جوانی و دوران سرسپردگی به پارهای از طریقتهای صوفیانه همچنان در هنگام
سرایش این ترجیعبند؛ یعنی در نوروز  1300ش .و چند ماه پیش از بازگشت به ایران و دست زدن به قیام
بدفرجام در او باقی بوده است .در اینجا بیهیچ بحث و تفایلی این دو بند را نقل میکنیم تا بدین نکته تأکید
ورزیم که چند ماه پیش از بازگشت به ایران نهتنها نشانی از گرایش کمونیستی در کالم او دیده نمیشود ،بلکه
حتی معتقدات غالیانۀ شیعی بهوضوح در کالمش بازتاب یافته است .الهوتی در یکی از بندهای ترجیعبند
خود با اشاره به تقارن نوروز با عید غدیر چنین میسراید:

خاصااه امروزکااه گردیااده ماااادف ز قضااا

عیااد نااوروز ابااا جشاان شااه هاار دو ساارا

مظهاار قاادرت حااق ،مظهاار آیااات خاادا

داور سااار و علاااان دادگااار ارض سااااما

علاااات غااااایی ایجاااااد ،علاااای اعااااال

که خدا نیست ولاایکن ز خاادا نیساات جاادا

گاارچااه دارنااد گااروهاای بااه خاادایاایااش اقاارار
انبیاااااا یکساااااره از روز ازل کهتااااار او

اولایااا بانااده ،ماالئااک هامااه فارمااانابار او

آساامان کسااب شاارف کاارده زخاااک در او

پااادشااااهااان چاو غاالمانااد بار قانابار او

قاادر او کاا نشناسااد بااهجز از داور او

ماان بااهغ ای اراز عاالاای و دودۀ نااامآور او

بااه خاادا در دوجااهااان مای نشااااناااساااام دیااار
(ساسانی)1۵4-1۵3 :13۵4،

بندهای دیگر این ترجیعبند نیز هر یک از جهاتی در خور تأمل و بررسی است ،تا آنجا که به بحث ما ارتباق
مییابد دو بند دیگر نیز شایسته اشاره است .در یکی از این بندهای پایانی شاعر پ از مدح علی (ع) به ستایش پادشاه
وقت ایران ،احمدشاه ،میپردازد و نوروز را به وی تبریک میگوید .طرز بیان و تعابیر مدحت آمیز به کار رفته در این
بند ،الهوتی را همسان شاعران مدیحت پرداز اعاار گ شته نشان میدهد:

باد فرخنااده و بااا میمناات ایاان جشاان سااعید

باه مهین وارث شااااهنشاااه ایران جمشاایاد

آنکااه بینناااده گیتااای باااه از او شااااه ندیاااد

آنکااه گااردیااده از او قاااعااده عاادل پاادیااد

آنکاااه باااا دادگاااری ریشاااه بیاااداد بریاااد

همسارش تا که جهان اسات مه اسات و خورشاید
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مااادر دهاار ناازایاایااد پساااار ناایااک شااااعااار
(همان)1۵۵ :

ترجیعبند الهوتی با سه بند در ستایش خان ملک ساسانی ،وزیرمختار ایران در سفارت استانبول پایان میگیرد.
تعابیر به کار رفته در این بندها نیز برای وقوف به تفکر و منش ستایشگرانۀ الهوتی در این ایام در خور بررسی است.
وی ازجمله در این بندها او را از نژاد علی (ع) و دوده ساسانیان ،دشمن اهریمن و بندۀ یزدان معرفی میکند که غیرت
و آیین و داد را از علی به ارث برده است و فر و حشمت را از «مهین دوده بهرام و قباد» .او سرانجام ترجیعبند خود را با
این بیت در مدح خان ملک به پایان میبرد:

یااا رب از حااادثااه دهار گازناادت مارسااااد

کاه ودیعات ز بنیهااشاامی و ساااام سااوار
(همان)1۵۵ :

باری تحلیل محتوایی این ترجیعبند به نیکی نشان میدهد که الهوتی در واپسین ماههای اقامت در استانبول
ً
هیچگونه گرایشی به اندیشه و ایدئولوژی کمونیستی و چپ مارکسیستی نداشته است .اگر در تحلیل این سرودۀ او صرفا
به بندهای پایانی اکتفا نکنیم میتوانیم با تسامح او را همچنان پایبند گفتمان ناسیونالیستی و روشنفکری عار مشروطه
تلقی کنیم ،هرچند بندهایی که از این ترجیعبند قایدهوار نقل کردیم جایگاه او را در مرتبتی فروتر از معتقدان گفتمان
عار مینشاند .با این حال با مقداری چشمپوشی میتوان سروده او را از حیث درونمایه در طراز نوروزینامه عشقی
و یا نوروزیه خود وی تلقی کرد که اولی در سال  1297و دومی در نوروز  1298سروده شده بودند (نک :عشقی:13۵7 ،
ق  ،الهوتی13۵8 ،؛ برای وجوه تمایز و تشابه و ویژگیهای سبکی و محتوایی این دو منظومه ،نک :صدرینیا:1392 ،
 .)109-134در همان منظومه نوروزیه نیز صبغۀ مدحتگری در کالم وی بهمراتب چشمگیرتر از عشقی بود (همان:

 )126-128و این بدان معناست که از سال  1298ش تا زمان سروده شدن ترجیعبند مورد بحث ما ،سویه و صبغۀ
شعر او نهتنها سازگاری با تمایالت و اندیشههای چپگرایانه و مارکسیستی نداشته ،بلکه وی همواره درصدد جلب
عنایت صاحبان قدرت و تبرئۀ خود بوده است.
 -3الهوتی در روز یازدهم مهر  1300ش ،حدود دو ماه و نیم بعد از تعریل مجله پارس ،به همراه امیر حشمت
نیساری از مرز میگ رد و به نزد ماژور حسن خان ملکزاده فرمانده نیروهای دولتی مستقر در ساوجبالغ
(مهاباد) راهنمایی میشود (نک :بیات )34 :1393 ،و مدتی بعد راهی تبریز میشود و با تقدیم شعری به
مخبرالسلرنه هدایت ،والی آذربایجان ،از وی درخواست مساعدت میکند .بنا بهتاریح مخبرالسلرنه،
الهوتی با پادرمیانی و وساطت وی ( هدایت )32۵ :137۵ ،و بر اساس حکم وزارت جنگ از تاریخ غرۀ
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ً
قوس /اول آذر  1300مجددا به خدمت ژاندارمری درمیآید (برای دیدن تاویر حکم او ،نک :الهوتی،
مقدمه دیوان ،هفده) و بهعنوان معاون ماژور محمود خان پوالدین به جبهه خوی عزیمت میکند (بیات،
 )37 :1369تا به همراه نیروهای مستقر در آن منرقه به مقابله با سمیتگو بپردازد.
شعری که الهوتی به مخبرالسلرنه تقدیم داشته (هدایت )32۵ :137۵ ،غزلی است که در دیوان او عنوان «برای
خدمت یار» به آن داده شده است (الهوتی .) 892-891 :13۵8 ،غزل هم حاوی شکوه و شکایت است ،هم طلب و
تقاضا ،درعینحال در آن مدحتگری را با مفاخره درآمیخته ،هم به ستایش مخبرالسلرنه پرداخته ،هم به بیگناهی،
توانمندی و آمادگی خود برای خدمت به وطن تأکید کرده است .در مجموع تقاضانامۀ هوشمندانه و تأثیرگ ار است
که در مخبرالسلرنه نیز که خود دستی در شعر و ادب داشته ،ماثر واقع شده است؛ ازاینرو در کتاب خاطرات و
خطرات خود (هدایت )32۵ :137۵ ،با تعبیری که نشاندهندۀ تردید او در صداقت الهوتی است ،دربارۀ شعر او
اینگونه اظهارنظر کرده است :شعرها بد نیست ،زبان را هر طور بگردانند میگردد.
ادبیات نامهای هم که الهوتی ضمن آن این شعر را به مخبرالسلرنه تقدیم داشته است ،در نوع خود در خور توجه
است .او در آغاز نامه نوشته بود :به نام مقدس بندگان حضرت اشرف ،حقیقت وطنپرستی آقای حاد مخبرالسلرنه
دامت شوکته ،و در پایان از خود بهعنوان غالم خانهزاد منتظر وقت برای عرض حال ،الهوتی ،نام برده بود ( هدایت،
همان؛ الهوتی ،هشتادوهفت -هشتادوهشت) .الزم به ذکر است این «حقیقت وطنپرستی» یعنی مخبرالسلرنه،
همان کسی است که قیام شیخ محمد خیابانی حدود یک سال پیش از نگارش و تقدیم این نامه در زمان والیگری وی
به خون کشیده شده بود و از همین رو نیز او در نزد بسیاری از آزادیخواهان عار بدنام تلقی میشد.
ً
ابیاتی از این غزل الهوتی را در اینجا نقل میکنیم تا مجددا بر این نکته تأکید بورزیم که حدود سه ماه پیش از
اقدام وی به قیام و تارف تبریز نه در غزل و نه در نامۀ الهوتی کمترین نشانی از گرایش او به اندیشههای کمونیستی
نمیتوان مشاهده کرد:
برای خادمات یاار آمادم اینجاا

کنم تا شکوه از بیداد اغیار آمدم اینجا

ساار انادر ک

گسااسااتم از جهاان دل را و باا مهر تو پیوسااتم

نوازش کن مرا ،چون من به زینهار آمدم اینجا

ساتم کرده اسات بر من چرخ دون ای دادگر داور

دهی تا کیفر چرخ ستمکار آمدم اینجا

شاانیادم عزم خونخواهی ز بادخواه وطن داری

کنم تا خون خود در راهت ایثار آمدم اینجا

در این خادمات خررهاا بود در راهم ولیکن من

نترسیدم ز بند و محب

و دار آمدم اینجا

مرا در ساایناه گوهرهااسااات از گنجیناۀ دانش

ترا دیدم به گنج خود خریدار آمدم اینجا
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برای خادمتات پیماان محکم باا خادا بسااتم

بگیر ای نامور دستم که پا دار آمدم اینجا

مارا از ذات تاو ،جاز ذات تاو ناباود تاماناایای

نه از بهر جالل و مناب و کار آمدم اینجا

باه الهاوتای ماحاقاق شاااد کاه اول مارد ایارانای

نه از روی هوا ،باهوش و بیدار آمدم اینجا
(هدایت325 :1375 ،؛ الهوتی)892-891 :1358 ،

هر چند میتوان احتمال داد که این شعر و درخواست مساعدت از مخبرالسلرنه ،تنها نشان دهنده رویۀ کار
الهوتی باشد و او اهداف و آرمانهای دیگری در سر داشته است و بهمنظور زمینهسازی برای تحقق آن اهداف و
آرمانها پنهانکاری پیشه کرده و از چنین راهی درآمده است تا پ از تثبیت موقعیت خود در ایران ،مقدمات تحقق
اهداف بلندمدت انقالبی خود را فراهم آورد؛ اما به جرأت میتوان گفت این حدس و احتمال را هیچ شاهد و قرینهای
ً
تأیید نمیکند .آنچه بعد از چند ماه رخ داد و به قیام بدفرجام و نهایتا به فرار او از ایران انجامید ،حرکتی اتفاقی ،و در
مجموع نسنجیدهای بود که با دلگرمی احتمالی به حمایت بازماندگان جنبش خیابانی و بدون تمهید مقدمات الزم
پیش آمد و از همین رو نیز هشت روز بیشتر دوام نیاورد.
 -4به نظر میرسد آنچه برخی گزارشگران احوال الهوتی را بر آن داشته است تا بر تمایالت کمونیستی او پیش از
ً
ً
ترک ایران و پناهنده شدن به اتحاد جماهیر شوروی تأ کید کنند ،اشعاری باشد که او ظاهرا در تبریز و احیانا
در استانبول سروده است .هر چند در نگاه نخست با بررسی اجمالی محتوای این اشعار میتوان به چنین
استنباق ناصوابی رسید ،به نظر ما با توجه به قراینی که در دست است ،وی در دوره اقامت در سرزمینهای
شوروی ،بر اساس مالحتاندیشی و بهمنظور تثبیت موقعیت خود در نزد و نظر مأموران امنیتی و مقامات
سیاسی و حزبی آن کشور به دستکاری در اشعار خود و یا تغییر تاریخ سرایش آنها پرداخته است تا چنان
نموده شود که وی سالها پیش از پناهنده شدن به شوروی تمایالت چپگرایانه از نوع مارکسیستی داشته
است .بیتردید درونمایۀ عدالتخواهانه و ضد استثماری برخی از سرودههای او پیش از پناهندگی به شوروی،
نمیتواند ماید گرایش مارکسیستی او تلقی شود؛ هرچند به نظر میرسد او سالها بعد در این قبیل سرودههای
خود نظیر شعر «دست رهاییبخش»(الهوتی )630-626 :13۵8 ،دست برده و ابیاتی را بدانها افزوده
ً
است .بهمنظور تبیین دقیقتر این مدعا ذکر نکاتی دربارۀ سه شعری که ظاهرا الهوتی در تبریز سروده و
مستمسک گزارشگران احوال وی در باب گرایش کمونیستی او شده است ،بیفایده نخواهد بود.
ً
ال  :نخستین شعر «طبع آتشبار«نام دارد و بر اساس تاریخ ذیل آن ظاهرا در اکتبر  /1921مهرماه1300ش .در
تبریز سروده شده است .مرلع آن چنین است:
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دال برخیااز و اسااتقبال کاان دلاادار میآیااد

دگاار اندیشااه از اغیااار منمااا یااار میآیااد
(الهوتی)906 ،

محتوای برخی از ابیات این شعر با دیدگاههای سوسیالیستی رایج در آن دوره قابل انرباق به نظر میرسد و نظایر
آنها در ادبیات این عهد و در اشعار کسانی مانند فرخی یزدی بیسابقه نبوده است ( نک :فرخی138 :1369 ،؛ )149؛

ازاینرو سروده شدن آنها در تاریخ یادشده میتواند قابلقبول تلقی شود ،هرچند به نظر میرسد که در میان سرودههای
الهوتی تا این تاریخ چنین مفاهیمی چندان مجال بازتاب نداشته است .آنچه موجب تردید در سروده شدن این شعر
در تاریخ م کور میشود وجود ابیات دیگری در آن است که هم با دیدگاه بازتاب یافته در سرودههای آن ایام او ،و هم
با وضعیتی که وی در آن قرار داشت و در صدد جلب عنایت مخبرالسلرنه نسبت به خود و به دست آوردن شغل و
منابی در ایران بود سازگاری ندارد .بیت زیر از آن جمله است:
به دست شیخ و شه قران و قانون دیدم و گفتم

قاوای ماجاری و احاکاام اساااتاثاماار مایآیاد
(الهوتی)906،

به گمان ما این شعر یا پ از اقامت او در خاک شوروی سروده شده است و یا اگر ابیاتی از آن نیز در تبریز از طبع
الهوتی تراویده باشد پ از پناهنده شدن به شوروی ابیاتی نظیر بیت یادشده را بدان افزوده و تاریخ پیشین را همچنان
حفظ کرده است.
ً
ب :دومین شعری که براساس تاریخ زیر آن ظاهرا در تبریز سروده شده است «دست کارگر» نام دارد (الهوتی،
 )۵7این شعرتاریخ نوامبر  1921را در پای خود دارد .آنچه به شعر صبغۀ چپگرایانه بخشیده است عالوه بر
نام آن ،تأکید بر وحدت و اطاعت تشکیالتی است که در سرودههای شاعران دیگر آن روزگار چندان سابقهای
ندارد .دو بیت آن چنین است:
بااایساااات مااراایااع شااااد بااه تشااااکاایااالت

تااااا وصااااله کنااااد بااااه یکاااادیگر مااااا را

چااون جاامااع شااااویاام هاایااچ بااازویاای

از هاااااام نکنااااااد جاااااادا دگاااااار مااااااا را

الهوتی در نوامبر 1921که برابر با آبان  1300شمسی است ،بهاحتمالقوی در تبریز اقامت داشت و در تبوتاب
به دست آوردن دل مخبرالسلرنه هدایت و در انتظار نتیجه اقدامات او بود .هنوز از تقدیم نامه و شعر خود به حضور
والی آذربایجان در  10صفر  1340مرابق  21مهر  1300ش چندهفتهای نگ شته بود .بعید مینماید که در این روزها
که همۀ هم او به دست آوردن مناب پیشین و یا شغل مناسبی در دستگاه والی بود ،چنین اندیشههایی در سر داشته
باشد و به سرودن چنین شعری بپردازد؛ بهو یژه اینکه چنین مفاهیم و تعبیراتی پیش از این در شعر او مجال ظهور
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نداشته است؛ ازاینرو گمان میکنیم که الهوتی این شعر را پ از ترک ایران و پناهنده شدن به شوروی سروده است.
اینکه شعر تاریخ نوامبر  1921و نام تبریز را در ذیل خود دارد چندان عجیب نیست ،بسیاری از شاعران معاصر بنا به
عللی در تاریخ و یا نام محل خلق و سرایش شعر خود یا هر دو دست بردهاند ،چنانکه فیالمثل احمد شاملو بر اساس
تاریح خود تاریخ شعری را که در سال  1333ش در زندان قار سروده است ،به دلیل در امان ماندن از تیغ سانسور
ده سال عقب برده و محل سرایش آن را زندان متفقین قید کرده است (شاملو ،)107۵ :1380 ،چهبسا همین اشاره و
تحری عامدانه موجب شده است که نویسندگان شرححال شاملو ،دستگیری و زندانی شدن او را توسط متفقین در
شمار رخدادهای زندگی وی قید کنند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد تاریخ مندرد در زیر اشعار الهوتی چندان قابلاعتماد نیست ،تاریخ
پارهای از آنها بهعمد و برخی دیگر به سهو و یا بنا بر مالحظات دیگری تغییر یافته است؛ بهعنوان نمونه در ذیل غزلی
که با نام «درس وفا» در دیوان او به چاپ رسیده است (الهوتی )73-72 :13۵8 ،نوشته شده است :اسالمبول ،اوت
 .1929تردیدی نیست که چنین تاریخی نمیتواند درست باشد ،زیرا که الهوتی در سال  ،1300/ 1921استانبول را
ترک کرده و پ از آن تا پایان زندگی به این شهر بازنگشته است ،بدین ترتیب یا این شعر در آن تاریخ در استانبول
سروده نشده است و یا اینکه الهوتی بعدها در شعر خود اصالحات و تغییراتی را اعمال کرده و ضمن حفظ نام محل
سرایش اولیه ،تاریخ زمان اصالح خود را پای آن نوشته است .آنچه این احتمال را تأیید میکند ،جمله «گپ میان ما
بماند» در ماراع دوم بیت سوم است که تعبیر متداول در تاجیکستان و ماید آن است که الهوتی این غزل را یا در
ً
تاجیکستان سروده و یا اگر سالها پیش مثال در سال  1921در استانبول هم سروده باشد ،در هنگام اقامت در
تاجیکستان در آن دست برده ،ابیاتی را افزوده و تاریخش را تغییر داده است
بتاان ساااازناد حیلاتهاا کاه گردناد آشاااناا باا من

ولی من ( گپ م یان ما ب ما ند) ساااوختم بی تو

در بررسی دقیق دیوان الهوتی نمونههای دیگری نیز میتوان یافت که بهزعم ما در سالهای بعد مورد اصالح و
تغییر قرار گرفته و درونمایه شعر با تاریخ زیر آن و دیدگاه شاعر در زمان یاد شده سازگاری ندارد ،شعر «وطن ویرانه»
(الهوتی ،)126-12۵ :13۵8 ،ابیات پایانی شعر «دست رهاییبخش» «بییار» (همان« ،)903 :میوۀ جهل» ( همان:

« ،)904طبع آتشبار» (همان )906 :از آن جمله است.

ً
د :سرودۀ دیگری که بر اساس مندرجات دیوان ظاهرا در تبریز سروده شده است ،تاریخ ژانویه  1922را در پای
خود دارد و با این بیت آغاز میشود:
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چه خوش آن که بیرق خون به پا ،پی قرع ریشه اغنیا

شود و زند به جهان ندا که گروه کارگر الاال
(الهوتی)78 ،

شعر متضمن دعوت کارگران و زحمتکشان به اتحاد علیه استثمارگران و بر پا کردن انقالب خونین برای رهایی از
سلره شیخ و شاه است .طرح این قبیل مفاهیم در شعر فارسی آن سالها البته بیسابقه نبود و حداقل بارها در شعر
ً
فرخی یزدی و گاهی نیز با تفاوتهایی در سرودههای عشقی و احیانا عارف بازتاب داشته است .با این حال آنچه این
سروده الهوتی را از اشعار مشابه معاصرانش متمایز میکند جهتگیری ضد دینی آن است که دستکم در دو بیت از
آن انعکاس یافته است:
هله خیز و ساز نبرد کن ،تو هر آنچه خدا نکرد کن

بکش وز جامعه طرد کن همه مفتخوار درنده را

به دو دست آبلهدار تو ،که بهجز دو بازوی کار تو

نبود معاون و یار تو نه خدا ،نه شیخ ،نه پادشا
(الهوتی)79 ،

به نظر میرسد داوری نویسنده کتاب سیاست شوروی درباره گرایش کمونیستی الهوتی نیز مبتنی بر همین
سرودههای وی بوده است؛ زیرا در همین سرودهها است که میتوان مخالفت او را با پادشاه ،دین و روحانیت و
سرمایهداری بهوضوح دید .نویسنده کتاب یاد شده نیز همین موارد را مستمسک داوری خود قرار داده است (نک:

منشورگرگانی .) 161 :1326 ،با این حال نکته مهم در مورد این سرودۀ الهوتی آن است که در ژانویه  ،1922الهوتی
ً
اصال نمیتوانست در تبریز حضور داشته باشد ،اگر به فرض این شعر در آخرین روز ژانویه نیز سروده شده باشد ،این
روز با یازدهم بهمن  1300ش ماادف خواهد بود و چنانکه میدانیم ،در این روز الهوتی در شرفخانه بود و با
همفکران خود در ژاندارمری سرگرم رایزنی و طرح و برنامه برای آغاز قیام بود و حداقل یک روز پ از  30ژانویه و در
ً
 12بهمن بود که نیروهای تحت امر الهوتی و احتماال خود وی نیز به تبریز رسیدند.
ً
واپسین نکته در مورد سرایش این اشعار در تبریز ،اینکه ،اصوال در فاصله  12بهمن که نیروهای الهوتی تبریز را
تارف کردند و  20بهمن که آنها پ از جنگوگریز شهر را ترک گفتند ،الهوتی بهعنوان فرمانده قیام یا درگیر جنگ
بود و یا در تالش برای حفظ آرامش شهر و جلوگیری از غارت و ناامنی و یا مشغول م اکره با بزرگان شهر ،بقایای
نهضت خیابانی و مقامات دولتی و مخبرالسلرنه ،درنتیجه در چنین هنگام و هنگامهای او حال و مجالی برای سرودن
شعری ازایندست نمیتوانست داشته باشد و اگر همچنین مجالی در دار و گیر حادثههای آن چند روز به دست
میآورد ،عقل سلیم اقتضای سرودن شعری با چنین محتوایی را در چنین موقعیتی نمیکرد .عالوه بر این در هیچکدام
از بیانیههایی که الهوتی در تبریز صادر کرده است ( نک :الهوتی نودوسه؛ بیات )۵6،۵7 :1369 ،نشانی از تمایالت
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کمونیستی او و تناسبی با درونمایه این اشعار دیده نمیشود و این نیز میتواند قرینۀ دیگری باشد بر اینکه الهوتی در
ً
آن ایام اصوال به چنین موضوعاتی نمیاندیشیده است.
با در نظر داشت آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه دست یافت که الهوتی این قبیل اشعار را یا پ از پناهنده
شدن به خاک شوروی ،متناسب با ایدئولوژی حزب حاکم کمونیست آن سرزمین سروده و یا با دستکاری در زمان و
مکان سرایش ،آنها را عامدانه به قبل از آن تاریخ نسبت داده است و یا اگر آنها را پیشتر نیز سروده باشد ،پ از
اقامت در خاک شوروی به قاد فراهم آوردن پیشینۀ مارکسیستی برای خود ،ابیات تازهای را در خالل آنها گنجانده
است تا از این طریق جایگاه خود را در نزد قدرتمندان جدیدی که به سرزمین آنها پناه برده بود تحکیم ببخشد.
نتیجه

یافتههای مقاله ماید آن است که نهتنها آگاهیهای موجود در منابع ایرانی دربارۀ دورۀ فعالیت الهوتی در ژاندارمری
نیازمند بازکاوی و اصالح است ،بلکه جزئیات رخدادهای قیام بدفرجام او در تبریز هم که در تعدادی از منابع آمده
است مغلوق و غیرقابل اتکاست .عالوه براین ،اظهارنظرهایی هم که در مورد تمایالت ایدئولوژیک او پیش از ترک
ایران صورت گرفته است بر اساس درستی استوار نیست .مقاله کوشیده است تا آنجا که گنجایش آن امکان میداد
ضمن نقد منابع موجود ،پرتوهایی به زوایای مبهم روایتهای مربوق به چند دوره از حیات او بیفکند .مقاله درعینحال
درصدد اثبات این نکته برآمده است که برخالف مندرجات منابع موجود ،هیچ سند و شاهد قابلاعتنایی در مورد
گرایش الهوتی به کمونیسم پیش از پناه بردن به شوروی در دست نیست .در واقع او پ از اقامت در شوروی متناسب
با اقتضای وضعیت و به قاد جلب عنایت حزب حاکم و سران آن ،کوشیده است با دستکاری در ابیات و یا زمان و
مکان سرایش پارهای از اشعارش برای خود پیشینۀ چپ و کمونیستی تدارک ببیند و این خود به استنباقهای نادرست
در مورد گرایش ایدئولوژیک او پیش از ترک ایران دامن زده است.
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