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 چکیده
پرآگاهی حیات  دربارۀ  که  ابوالقاسم    هایی  حادثۀ  و  عار ش(    1336  -1264)  یالهوت هول   شاعر 

ها  اساس آن که بر تناقض آمیختهچنان با ابهام و  ،است افتهیصر در منابع ایرانی انعکاس مشروطه و معا
می منابعی کدشوار  کرد.  ترسیم  او  سوانح حیات  و  زندگی  از  روشنی  تاویر  او    هتوان  احوال  شرح  به 

قیام بد   عمدتاً   ،اندپرداخته از  درآمده  پ   ایران به تحریر  و غیبت او از  و گریز  ازین ا از  است؛فرجام    رو 
انواع شایعات   افسانهشائبۀ  او نیز کهماون نماندهها  پردازیو  و فاصلۀ ال   اند. زندگی پرماجرای  هوت 

  دورۀ مشروطه و جنگ جهانی اول در  آشوبناکهای  سال   و نیمی از آن را در  ناسوت را شتابان درنوردید
های الزم آهنین اتحاد جماهیر شوروی، زمینهدیوارهای  یسوآنایران و ترکیه گ رانید و نیمی دیگر را در 

فراهم آورد پردازی و شایعها برای قاهر او  دربارۀ  ی  دقیق را با دشوار   اطالعات  ابی بهیو دست  هسازی 
خاوص    درزمان حیاتش    دراحوال الهوتی    گزارشگران  آنچه  فقطنه  دلیلهمین    به؛  ه استمواجه کرد 

د  حوادث زندگی ت  و    از دق ت  غالباً   اندکردهنقل    او  ایدئولوژیک  دگاهی و  ، الزم برخوردار نیستیا صح 
 . اندخرا ماون نمانده  و  از لغزشرخدادهای زندگی او    در ذکرنیز  ش  بلکه پژوهندگان متأخر شرح احوال

پژوهندگان زندگی و احوال   تیموردعناو منابعی که کمتر    از اسنادگیری  بهره   کوشیم بامی   در این مقاله
مندرد    یهایآگاه، ضمن نقد  های او همحتوایی برخی از سرود لیبا تحلو نیز    قرار گرفته است  الهوتی

  از  یترقیدقاین رهگ ر تاویر    از   ای ابهامات و تناقضات موجود پرتو افکنیم وپاره ایرانی، بر    در منابع
 او به دست بدهیم. یاسیو س، ایدئولوژیک برخی جوانب حیات ادبی

 . ، شورویمنابع ایرانی، نقد، ایرانگرایش ایدئولوژیک، : الهوتی، سوانح حیات، هادواژهی کل
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 مقدمه

ۀ ابهام  پرد  جوانب حیات او همچنان در  برخی از  ، گ رد سال نمی  64ابوالقاسم الهوتی بیش از درگ شت  هرچند از 
؛  169/ 1: 1371بهار،  : ، نکازجمله)  ؛ نارسا گزارش شده است  ناقص و مغشوش،  صورت به مانده و یا در منابع ایرانی 

پور،     ؛ شفیعی کدکنی، 231  - 230:  1391  پاریزی، استانی  ب   احمد بشیری؛ : مقدمۀ  13۵8  ؛ الهوتی، 169/ 2:  1372آرین 
این   سال پیش از   ودو چهل امروز بلکه حتی  تنها نه . (  ۵73: 1393 صیل، ؛ ا 189- 188: 137۵صدری نیا،  ؛ 80 : 1382

با   مقدمه نوی  دیوان او،  و  گردآورنده  ، ی ر ی احمد بش نشده بود،  ی او سپرمرگ  سال از زمان   وسه ست ی ب نیز که بیش از 
  گونهن ی ا  های خرسندکننده دربارۀ او به آگاهی   ی اب ی از دست ، به ناکامی خویش  دیوان الهوتی  ۀ در مقدم   همۀ تکاپوهایش، 
توان جست که دربارۀ  را می   ی کمتر کس   دسترس است و  دور از   زندگی او به گونۀ شگفتی تاریک و»   :اعتراف کرده بود 

 .، مقدمۀ دیوان( وسه ی س :  13۵8) الهوتی،  « داشته باشد   ی ا خرسندکننده   ی ها ی او آگاه 
چند عامل سرچشمه   مشی سیاسی او از   تحول اندیشه و   سیر   و   باب زندگی   در   خرسندکننده های  فقدان آگاهی 

در  این مدت را او  سال از  36 ایران سپری شده است و   از  در خارد نیمی از زندگی او  بیش از  که آن نخست  : گیرد می 
دیوار   آن  اتحاد های  سوی  که    آهنین  است  گ رانده  از   گونه چ یه جماهیر شوروی  صحیحی  دیوارها    خبر  این  ورای 

آمد های ممنوع به شمار می نام   ۀ ازجمل در دوره حکومت پهلوی    ایران   نام او در  کهاین توانست به بیرون را ه یابد. دوم  نمی 
سیاست نبود، بلکه حتی   ژوهشگران عرصۀ ادبیات و عقاید او برای پ  افکار و  امکان پرداختن دقیق به زندگی و  تنها نه  و 

هایی از زندگی  شه توانست گو مدارکی که می   نگهداری معدود اسناد و  امنیت الزم برای حفظ و   ایران نیز از  بستگان او در 
کردن    کوششی برای روشن عامدانه  او خود نیز    که آن . سوم  (وشش ست ی بهمان، مقدمه،    بودند )   م ، محرواو را روشن سازد 

او  کان و جسارت این کار را از  ام   ها سال آن   شوروی در  اوضاع رعب آلود  بسا چه ، رخدادهای زندگیش نکرده است
ما نرسیده است. چهارم  به دست  تاکنون رده باشد حاصل آن زمینه تالشی هم ک نی در ااگر  ی هررو به  . کرد می  سلب 

کامل منتشر نشده است تا بتوان    طور به   کستان ی تاج   روسیه و   ترکیه و   ر نه د   ایران و   هنوز اسناد موجود دربارۀ او نه در   که آن 
 به بازسازی دقیق سوانح حیات او پرداخت.  ها آن اساس    بر 

از واقعیت   دور   پنداربافانه و   ی ها گزارش   و   اظهارنظرها فرار الهوتی از ایران زمینۀ    شکست و   این عوامل اندکی بعد از 
محافل  ی از سو  ی الهوت همزمان با قیام یک گزارش مغشوش که    رسد جز به نظر می . است او فراهم آورده  در مورد را 

  : نک متن گزارش، برای دیدن است )ه منابع ایرانی تأثیر گ اشته سمت دهی ب   بعدها در  و  شدهه ی ته  دیپلماتیک انگلی  

گمراه کردن    ح حیات و تحری  سوان  در   دیگر نیز  دو اثر  ( 118- 117:  1392؛ ق . بیات، 123- 122:  1369میرزا صالح،  
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از  احوال الهوتی  تأثیر    پژوهندگان  به حقیقت،  از کتاب داشته است.    ی ا مالحظه قابل دستیابی  این دو اثر عبارتند 
به    ی محمدعل نوشتۀ    سیاست دولت شوروی در ایران  منشور گرگانی، و کتاب مجعول شرح زندگانی من منتسب 

به شرح  الهوتی که در سرآغاز تشدید جنگ سرد توسط عوا  به نگارش درآمده و  ایران  همان    و بسط مل حکومت 
 و سپ بخشی از حیات او نوشته    در مورد بهار    یالشعرا ملک ها پرداخته است. آنچه را هم که  بافی   و پندارتحریفات  

(   169/ 2: 1372پور،  نیآر  ؛ ق .169/ 1: 1371بهار،  : )نک خود نقل کرده است در کتاب  ناً ی ع آرین پور همان را 
 ایضاح یک نکته دربارۀ پیوستن الهوتی به ژاندارمری، نتوانسته است ابهامات موجود را روشن سازد.  جز به 

 ی ترفراخ مجال  ،  این خاوص   بررسی اختالفات منابع در   و  الهوتی رخدادهای زندگی    پرداختن به همۀ جوانب و
زندگی  رخدادهای آن بخش از    ن یتر مهم مندرجات منابع ایرانی دربارۀ    و نقد بررسی  به    تنها   نجا ی ادر    رو ن ی ازا  ؛ طلبد می 

 . بیابیم   ی ا خرسندکننده های زیر پاسخ  پرسش   برای کوشیم تا  و می   پردازیم می   ، ترکیه سپری شده است  ایران و   او که در 

 سؤاالت تحقیق

 است؟  اعتماد قابل میزان   تا چه گزارش احوال الهوتی در منابع ایرانی    - 1
 های مغشوش و نادرست در مورد سوانح حیات او بوده است؟آگاهی   منشأ کدام منابع    - 2
 که در بیشتر منابع آمده است، پیش از پناه بردن به شوروی به کمونیسم گرویده بود؟آیا الهوتی، چنان   - 3

تا   وستن ی پ  از   گریز از ایران   به ژاندارمری 

  ، از ندک است، چندان مورد اختالف نیستکه ا  حال ن ی درع نخست زندگی الهوتی  ۀ دو ده اطالعات موجود دربارۀ 
  ؛ الهوتی، 169/ 2: 1372آرین پور،   : برای آگاهی بیشتر، نک )   دانیم را الزم نمی   حیات او  ه ازپرداختن به این دور   همین رو

 (.189- 188:  137۵صدری نیا،    ؛ وچهار ی س،  وسه ی س 

قایده یک    جزبه   وی این دورۀ حیات    از   چندانی نداشت و  ۀو آواز به ژاندارمری نام    وستن ی از پ گمان الهوتی پیش  بی 
و نیز یک  (وشش ست ی ب  و  وچهار ست ی ب  الهوتی،   است ) ق در روزنامۀ تربیت چاپ شده 1323 صفر سال در هفتم که 

  پ  از تنها  نیست.    در دستدربارۀ او    ای و    از اواثر مکتوبی   (168  همان،   آرین پور، کلکته )   ن یالمت حبل غزل مندرد در 
او نام برده    از  و آثار برخی اسناد    در   جیتدر به ایران گردید   حوادثی که منجر به متواری شدن او از   پیوستن به ژاندارمری و 

 شده است.
میان گزارشگران  ی نظراختالف   در آمده است، مشروطه به خدمت ژاندارمری در این که الهوتی پ  از استقرار 
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اما این که او در چه تاریخی به ژاندارمری پیوسته و چه عامل و علتی موجب ترک خدمت و متواری    ، زندگی او نیست 
این پیوستن و   چندوچون به    اجمالبه الزم است    رون ی ازا ؛ اقوال گزارشگران یکسان نیست ، شدن او از ایران شده است 

 گسستن پرداخته شود.
شاید میان  در این  .  اندنکرده اندارمری اشاره  احوال وی به تاریخ دقیق پیوستن او به خدمت ژ اغلب گزارشگران  

بشیری  گردآورندۀ  احمد  به    تنها،  الهوتیدیوان  ،  را  او  پیوستن  تاریخ  که  باشد    1283  سال   ژاندارمری کسی 
زیرا در  ؛ تاریخ صحیح نیست گمان این بی  . (هفتادوشش ) الهوتی، مقدمه،  میالدی قید کرده است  1904خورشیدی/ 
بشیری به این نکته توجه    ظاهراً نشده بود تا الهوتی به استخدام آن در آمده باشد.    اصواًل ژاندارمری تأسی این تاریخ  

گ شت تا جنبش شکل نکرده است که در تاریخ م کور هنوز از مشروطیت نشانی نبود و باید حداقل دو سالی می 
  ژاندارمری به ذهن کسانی   فکر تأسی    ازآن پ  ینجامد و چند سال  ب   128۵فرمان مشروطه در سال    و به امضای بگیرد  

بعد از افتتاح  »   نویسد:بهار در این مورد مقرون به صحت است که می   ی الشعرا ملک . قول  دی درآ به عمل    خرور کند و 
ه وطن داخل اداره ژاندارمری شد دمت ب به عشق خ  ، ژاندارمری ایران   خداوند   مجل  دوم و استخدام ژنرال یالمارسن، 

 .(  169/ 1:  1371) بهار، « کرد تا پایه یاوری ترقی  و  

به  و پیش از تأسی  ژاندارمری، پ  از استقرار مشروطه  احتمال داده است که وی   قیام الهوتی کتاب ۀ نویسند 
کرده  که وی از سرهنگ احمد اخگر نقل    آنچه این احتمال را    . نظمیه یپرم خان پیوسته باشد که یک واحد ژاندارم داشت

مدعی است   ، ه کرد ق در این واحد ژاندارمری خدمت می   1328که در سال    اخگر  دهد. احمدمی قرار    تأییدمورد    است 
، او را با سمت ژاندارم ساده به استخدام در آوردند أموران کمک کرده بودکه چون الهوتی در دستگیری فرد شروری به م 

ولی و معاونت ا ، مورد توجه او قرار گرفت و از ژاندارمی ساده به سمت وکیل بود ی ا کرده ل ی تحا ون فرد فهیم و و چ 
به نظر  اند نوشته اخگر   بهار و  آنچه با توجه به بدین ترتیب،  . (17: 1393نقل از بیات،  به  ، ۵6-۵۵:  1366)اخگر،  رسید 

ماه  می  آبان  تشکیل مجل  دوم در  به خدمت   تأسی  ش و  1288رسد الهوتی پ  از  ژاندارمری در همین سال 
 ژاندارمری پیوسته است.

احوال او  اقوال متفاوتی در آثار گزارشگران نیز از ایران  ش فرارنخستین با ژاندارمری و الهوتی   قرع ارتباق ۀ دربار 
الهوتی رئی  قسمت قم بود  » محکومیت او شود، نوشته است    و علت متعرض جزئیات    که این ر بدون  بها است.    آمده 

محکوم به اعدام گردید ولی به دست نیامد و به   ی اب ی غ به هم خورد و ( فرماندهان ژاندارمری )  ها اش با سوئدی و میانه 
یگری از این ماجرا به دست داده است. وی با اعتماد به  باستانی پاریزی روایت د  . ( 170/ 1بهار، ) « خاک ترکیه گریخت 
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مندرجات آن   وسقم صحت و بدون تأمل در  (  123- 122: 1369نک. میرزا صالح، )   ی انگل گزارش مأموران سفارت 
ق به اتهام دستبرد زدن به صندوق  1333م/ 1914به نوشته او الهوتی در سال  و تفایل آن پرداخته است.    به تکرار و بسط 

حرم حضرت  احتماالً ) ؟ مسجد  یک  از زندان گریخت و در ، پیش از محاکمه در دادگاه نظامی زندانی شد و  ، دولت 
:  1391باستانی پاریزی،  )   خت ی گر ز  نشست و اندکی بعد به کمک دیگران از بست خارد شد و به قفقا   ( بستمعاومه 

230 -  231  ). 
باستانی در مورد اتهام دستبرد زدن به صندوق دولت نقل کرده و آن را موجب زندانی شدن الهوتی استاد    آنچه 

مأموران سفارت در هیچ منبع دیگری جز همان گزارش مغشوش    ، دهد آنجا که جستجوی ما نشان می   تا  دانسته است، 
آید که  رات صفحات پیشین کتاب برمی از اشا   . ندا نکرده قید   وضوح به خ  این قول را  أ نیز م   ایشان   . انگلی  نیامده است

است از همان گزارش گرفته شده  نیز که در  . منقوالت مورد اشاره  بهمن 1۵گرماگرم حوادث تبریز در   این گزارش 
تهیه شده و ظاهرًا دو سال بعد انتشار یافته، از انواع خرا، اختالق و آشفتگی ماون نبوده   1922فوریۀ  4ش./ 1300
 است.

نی احتمااًل در حرم حضرت معاومه استاد باستا   زعم به ن الهوتی در یک مسجد و  تحا    ۀ دربار   این کتاب   در   آنچه 
ول در هم آمیختن چند اتفاقی است که در زمان ریاست الهوتی  نادرست و محا  کامالً گریختن او به قفقاز نقل شده    و 

به  وی  ختن ی گر  کرد. خواهیم اشاره   این رخدادها در سرور آینده به  دارمری قم در آن شهر رخ داده بود. بر گروهان ژان 
به نخجوان پ  رار الهوتی را  ف  ، رسد نویسنده منبع منقوالت استاد پاریزیبه نظر می   .نادرست است  ی کل به قفقاز نیز  

قفقاز را ذکر کرده است. ،  چندین سال جلوتر آورده و به جای استانبول   ، شمسی   1300از شکست کودتای او در بهمن  
د در ژاندارمری و سپ  رفتن به سواستوپول  استاد باستانی در ادامه سخن درباره بازگشت او از قفقاز و خدمت مجد    آنچه 

که اشاره کردیم الهوتی در این مرحله از عمر خود اصواًل . چنان مغشوش است  ی ل ک به از منبع پیشین نقل کرده   ( ک ا   ) 
ل نیز هرگز به ژاندارمری   در گرماگرم عالوه براین پ  از بازگشت موقت از استانبول    .به قفقاز نرفته است  جنگ جهانی او 

در این ایام نه به خاک شوروی    نپیوسته است. عالوه بر این سواسوپول ازجمله شهرهای اوکراین است و الهوتی هرگز
  عنوان به کمال آتاتورک( و فعالیت او    هواداران)   ون ی کمال قدم گ اشته بود و نه این شهر را دیده بود. همچنین انتساب او به  

نه مستند به سند و مأخ  درخور اعتمادی است و نه   ( 330همان، ) کتاب استاد باستانی آمده است  در  که  یک کمالی، 
 زندگی الهوتی سازگاری دارد و در هیچ منبع دیگری نیز جز همان گزارش مغشوش نیامده است.  ی ها ت ی با واقع 

به قرع رابرۀ او با ژاندارمری    در خاوص   دیوان الهوتی مبسوق خود بر    ۀم که احمد بشیری در مقد    را هم  روایتی 
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های نخست ذهنی خود و با ادبیات رایج در سال   ی ها فرض ش ی پ با  بشیری  .  از نوع و لونی دیگر است  داده است ت  دس 
الهوتی در دوران خدمت در ژاندارمری بر فرماندهان مافوق او که به  ۀ  های آزادیخواهان بر آن است که کوشش انقالب،  

 آمد و همواره در صدد بودند تا برای این "افسرخوش نمی   ( هفتادونه   )الهوتی،   ند« بیگانه بود   ۀ نشانددست » تعبیر بشیری 
 .سازی کنندبرای وی پرونده او    های گزارش خبرچینی را بر وی گماشتند تا از رهگ ر    . ای بیندیشندناآرام" خود چاره 

ها را که سید ابوالفضل نام داشت و از زیردستان خود وی بود شناسایی  الهوتی متوجه این دسیسه شد و یکی از خبرچین 
الفضل به دستور الهوتی بازداشت و زندانی شد ولی از زندان گریخت سید ابو   .کرد و در صدد گوشمالی دادن او برآمد 

 دوباره زندانی و مدتی بعد تیرباران کرد. آورد و او را از بست بیرون  الهوتی  و به رسم روزگار در حرم بست نشست. 
سی و  تی برای بازریأ شکستن بست موجب شوراندن عوام توسط روحانیون و دادخواهی از شاه شد و متعاقب آن ه 

و  ماژور حان السلرنه    افسر سوئدی،   ت که متشکل از ماژورکنت، ئاین هی   . رسیدگی به کار الهوتی راهی قم شد
  الله  ی س قرار گرفت و ماژورکنت و   موردحمله نرسیده به قم از سوی افراد ناشناسی  ، خان بود  الله   ی س افسری به نام 

این پیشامد به زیان الهوتی تمام شد و او را به اتهام دستور تیراندازی    . خان کشته شدند و حان السلرنه زخمی گردید
راهی بغداد   ازآنجا  . ولی او از زندان گریخت و خود را به کرمانشاه رسانید زندانی کردند،  دستگیر و ت اعزامی أ به هی 

به اعدام    محاکمه و ی اب ی غ  بدین ترتیب او از دسترس خارد شد ن چو  .  از راه موصل عازم استانبول شد شد و سپ
 .هشتاد( -نه   هفتاد و  )الهوتی،   گردید   محکوم 

و   و آشفته مخدوش    ی کل به در این مورد  احمد بشیری    گزارش  اسناد   ام و ن ای  آ های  روزنامه   با مندرجات   است 
برای آگاهی بیشتر،  )بهره گرفته است سازگاری ندارد    ها آن   خود از  در کتاب   که کاوۀ بیات به دست آورده و   ی اعتماد قابل 

 مرالبرا در مورد  نکته    ذکر چند اند،  اسنادی که ایشان به دست داده   استفاده از با   نجا ی ا  . در (22- 11:  1392بیات،   : نک 
 :دانیم بشیری الزم می   نادرست گزارش

 و  مسئوالن این تشکیالت نبود، بلکه مورد تشویق  مورد سوءظن ژاندارمری  خدمت در  در اوان  ها تن نه الهوتی . 1
به  سرکوب گروه راهزن حسین زاده،   در  و شهامت یک بار به سبب لیاقت   که ان ، چن داشتقدردانی هم قرار 

پادگان    ایرانی در   سوئدی و  ن حضور افسرا   که با ق در مراسمی  1330ذیقعدۀ  22روز شنبه   احضار شد و تهران 
 اعرا کرد یک قرعه نشان نظامی به وی   ، باغشاه برگزار شد، کلنل یالمارسن، سازمان دهندۀ اصلی ژاندارمری 

 و  ت و جالد گروهان قم را برای لیاقت  گفت: امروز دولت، سلران الهوتی خان، رئی   ضمن سخنانی    و 
 افتخار بزرگی دانسته و  ای را منعریه   ن ی چن ن ی اسازد،  اعرای مدال طالی نظامی مفتخر می  فداکاری خود به 
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ل شخای ، چون شما او  دی فخر کن این مدال  ه  دهم، شما نیز باید ب باکمال خوشوقتی این نشان را به شما می 
ق، به نقل از بیات،  1330ذیقعدۀ  24، آفتاب نامۀ  ) روز اید  گشته   نائل ژاندارمری به چنین اجری    ۀ در ادار هستید که  

18.) 

است نقل کرده، نخستین بار منشور گرگانی در کتاب خود آورده    بشیری   که را هم  ماجرای سید ابوالفضل نامی  .  2
منابع دیگر هم با استناد غیرمستقیم   در   نقل کرده و   ناً ی ع نیز همان را    و بشیری (  161:  1326، ی منشور گرگان   : نک   ) 

دستگیری میرزا سید علی،  ۀ با حادث . این ماجرا (۵73: 1393اصیل،  : نک   است ) به همان مأخ  تکرار شده 
ذیقعدۀ    14آفتاب،    : نک است ) و برگ داده شده    و شاخ  خته ی آم درهم پسر آقا سید عبدالله از مجتهدان بنام آن دوره  

ام هم انعکاس یافته، با آز  ی عل  د ی س میرزا   ی ماجرا  ( 23بیات،  ق، به نقل از 1331 دی وی  ا که در مربوعات آن ای 
 پایان پ یرفته است.

، براثر شکایات مردم قم مبنی بر دخالت افراد ماژور  1332در سال هر چند در جریان انتخابات مجل  سوم . 3
نشان داده    وضوح به ان که کاوه بیات  ی برای رسیدگی از تهران اعزام شده بود، اعزام این هیئت، چن ت أ هی الهوتی  
ماژور حان السلرنه و   افسر سوئدی،   ماژورکنت،   هیچ ربری به ماجرای کشته شدن  ( 27- 24بیات،  است )

اینان عضو آن هیئت نبودند بلکه برای تعقیب و سرکوب راهزنان اعزام   . نداشت خان  الله   ی س افسری به نام 
این حادثه دخالتی نداشت مورد   تند و کشته شدند و چون الهوتی در گرف  که مورد هجوم یاغیان قرار  شده بودند 

نگرفت   سوءظن  قرار  تفاوت  اما سال ؛  هم  مقداری  با  نخست  ماجرا  این  بعد،  کتاب ها  منشورگرگانی   در 
به الهوتی نسبت داده شد و  شرح زندگانی من مجعول   در کتاب و بسط بیشتری  با شرح و سپ   ( 161)ص، 

 منابع دیگر راه یافت.  کتاب به آثار و   از طریق این دو 

از  شد و  ی متوار  ز ی ن به همین دلیل  و  قرار گرفتمقامات ژاندارمری  سوءظنسرانجام الهوتی مورد  کهاین  در . 4
ناخته باقی ناش  همچنان مبهم و   سوءظن اما علت این    ه استانبول رفت، جای تردیدی نیست، عراق ب   ق یطر 

ها سال  ن ی در االهوتی    زندگی   از حوادث   ی ا پاره مانده است. تحقیق کاوۀ بیات هرچند پرتوهای روشنگری به  
 ابهام مانده است. ۀ در پرد   همچنان فرماندهان سوئدی ژاندارمری نسبت به او   سوءظن ، علت افکنده است

بازداشت الهوت   ب یهرگز درصدد تعق   رانی براساس شواهد موجود، دولت ا.  ۵ تنها    ی و  او  بلکه   یاز سونبود 
 ، یار ی مفخم بخت   ری که ام   ی ا نکته از نامه   نی ا  قرار داشت.   بی و تحت تعق   سوءظن مورد   ی فرماندهان ژاندارمر

ل به وزارت داخله فرستاده و  ی جنگ جهان  در آغاز کرمانشاه،  ی وال  به  ی نسبت به ورود الهوت  آن  در ضمن او 
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فرماندهان  سوءظن نامه پ  از اشاره به   نی قابل استنباق است. در ا  وضوحبه کرده است     ی کسب تکل   ن را یا 
 یعثمان   از خاک »شده است که او    ح ی تار   ی عثمان   ن ی او به سرزم   مت یو عز   ی نسبت به الهوت   ی ژاندارمر 

 ۀکرمانشاهان که خان   در خاک مزاحم او نشده و    تاس   ن یمراجعت کرده و به سرپل ذهاب آمده و مقاودش ا 
که   دهد ی کرمانشاه داده است، نشان م   ی وال   ۀ که وزارت داخله به نام   ی پاسخ   . « د یخودش است اقامت نما 

 ، ی او در ژاندارمر  ۀ به علت سابق   ران ی نبوده، دولت ا  بی تحت تعق   رانیحکومت ا   ی از سو   یهرچند الهوت 
در   ه ی که مشارال   یا سابقه با » پاسخ آمده است   ن یدر ا   رو ن ی ازا   ؛است   اشتهد   یبه و   ن ی دادن تأم   ی برا   ی محظورات 
 ی ژاندارمر  ۀ اال  ادار   و   د ی ا ی ب   ران یبه ا  ست ی مأذون ن   و   بدهد   ن ی به او تأم   تواند ی نم   وجه چ ی ه به دارد، دولت    ی ژاندارمر 

ا 30  - 29ات، ی )ب   « خود عمل خواهد کرد     یبه تکل  بازداشت او   که ن ی(.  به وال   وزارت داخله دستور   یرا 
دولت   م ی عدم تام   د ی  ما   تواند ی م ، خود  کرده است   د ی تأک  ران یبه ممانعت از ورود او به ا  صرفاً   کرمانشاه نداده و 
بدون   ی رو بود که بر اساس شواهد موجود، سرانجام الهوت   ن ی هم   او باشد، احتمااًل از   ی ری نسبت به دستگ 

 یسنجاب   لی ا  ان ی م   ا ی کرمانشاه و    در   ی هان جنگ ج   ی ها وارد کشور شد و در سال   ران ی ا  ی ممانعت مأموران مرز 
 به سر برد.

 متحدین   مبارزه علیه متفقین و   الهوتی و 

حانۀ او ، در الهوتی  بستگان از احمد الهامی، یکی  ی ها ادداشت ی از  را که احمد بشیری  آنچه  بعد از  بارۀ مبارزات مسل 
ها  و حمالت پیاپی به محل استقرار سپاهیان آن  عثمانی  روس، انگلی ، آلمان و  ای بازگشت از استانبول، علیه نیروه 

و  هشتادوچهار   - هشتادودو   الهوتی، است ) نقل کرده   میان عوام  بر شایعات رایج در  مبتنی  ( مخدوش و احتمااًل 
ل است؛ زیرا با توجه به واقعیت آن   ز ی آم اغراق ینی  بازآفر  های تاریخی آن دوره و همسویی و همکاری  ها با یاری تخی 

توان پ یرفت الهوتی با همکاری عشایر با نیروهای آلمان و عثمانی در جریان جنگ جهانی، نمی  آزادیخواهان ایران 
شاید اختالف سران ایل سنجابی با فرماندهان سپاه عثمانی    ها به جنگ برخاسته باشد. منرقه با سپاهیان همۀ این کشور 

و حضور الهوتی    ( 68-6۵،  ۵1:  1369)بیات، با وزارت داخله و نمایندگان مجل  نیز انعکاس یافته    که در مکاتبات آنان 
ام   ن یدر ا در میان ایل سنجابی   د الهوتی به اس  درهرحال این قبیل شایعات بوده باشد.    منشأای  تانبول بعد بازگشت مجد 

د آن است که بخشی از این دعوی در     ی هاپاسگاه به همۀ  » او و افراد تحت فرمانش    ۀ موردحمل از اتمام جنگ، مای 
بافی بی هشتادوچهار   الهوتی، ها ) و خلع سالح کردن آن   « ها ی عثمان  باشد. اگر در این بنیاد نمی ( جز افسانه  تواند 

ه به آرایش نیروها    توانست ی م شد،  تنها از مبارزۀ الهوتی با نیروهای روس و انگلی  سخن گفته می  ها ادداشت ی  با توج 
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های  از روایت   ی ا پاره استناد غیر انتقادی احمد بشیری به منابع مخدوش و    یهر رو در جنگ جهانی پ یرفتنی باشد. به  
توفیق   های شایستۀ ارجش، ، با همۀ کوشش الهوتی  دیوان مبسوق خود به    ۀ در مقدم شفاهی موجب شده است تا وی  

 الزم را برای ترسیم سیمای واقعی الهوتی به دست نیاورد.

 آغاز و پایان قیام الهوتی 

ش. است. 1300  در بهمن او   بدفرجام یکی دیگر از موارد اختالف گزارشگران احوال الهوتی، دربارۀ زمان دقیق قیام  
بشیری   کودتای ال احمد  آغاز  یکم  هوتی  درباره  شب  در  است:  آورده  گروه  1300  ماه بهمن چنین  این  خورشیدی 

از روستای   شبانه  محمودخان و سرهنگ شهاب....  پ  از دستگیری ماژور تحت فرمان او(  یها ژاندارم )الهوتی و 
را بریده با همه  های تلگراف و تلفن  راه افتاده و سر راه خود همه سیم تپل در چهارده کیلومتری شرفخانه به سوی تبریز به  

را به بیرون شهر تبریز رسانده   خودشان  پیموده،  ه چهارده فرسنگ را  شبه ک ی سردی هوا و دشواری راه و برف سنگین، 
 .(ک ی نودو  با تیراندازی و هیاهو به شهر تبریز پا نهادند )الهوتی،   ماه بهمن بودند و بامداد یکم  

)الهوتی و اطرافیانش( در شهر  ها آن چون ماندن » نوشته است:   چنین پایان قیام و فرار الهوتی نیز  ۀ بشیری دربار 
اه جلفا به خاک قفقاز پناه  ، ناگزیر با گروهی مسلح از رانجامیدمی  شان همه و کشته یا زندانی شدن نیز به دستگیری 

 .(نودوچهار «) همان،    د خورشیدی روی دا   1300  ماه بهمن . این پیشامد به روز هشتم  بردند 
هر سه  گفت،   توان ی م ت  أ ولی با جر   ، جام قیام الهوتی بر ما روشن نیستآغاز و فر   ۀ دربار   بشیری   ی ها ی آگاه منبع  

تاریخ ذکر شده در نوشته او نادرست است. بازداشت ماژورمحمودخان پوالدین و آجودانش و نیز حاکم شرفخانه در  
شدند راهی شبستر و صوفیان شوند  مأمور عار همان روز گروهی از سواران ژاندارم    صورت گرفت،   1300بهمن    10

خود را صبح روز    ت یمأمور این گروه    ( 331:  137۵، هدایت   کنند ) را قرع    آهن راه و در طول راه خروق تلفن و تلگراف و  
در    ( 41بیات،است )  تاریح کرده   ی درست به   قیام الهوتی چنان که نویسنده کتاب بهمن با موفقیت به پایان رساندند.    11

  ف تلگرا  ی محتوا  .بود که مقامات تبریز از وقایع شرفخانه مرلع شدند ماه بهمن شورش یعنی در یازدهم  روز فردای
د صحت این قول و  ی  ا م   (42،ات یب   ک، ن )   1300  بهمن(   11دلو ) 11  خ یدر تار   تهران  به   والی تبریز   هدایت،   مخبرالسلرنه

  ی اعده از قرار خبری که الساعه رسیده  کند » می   تأکید خرا بودن نظر احمد بشیری است. مخبرالسلرنه در آن تلگراف  
هنوز    آنها چیست؟  مقاود  کنند، و رو به تبریز حرکت می  اند ( کرده اعتااب گرو ) ژاندارم که در شرفخانه بوده است 

به تلگراف مخبرالسلرنه داده شده است   1300دلو    12لیله    پاسخی که در شب دوازدهم بهمن، «  کش  نشده است... 
نیروهای    هنوز نیروهای تحت امر الهوتی به تبریز نرسیده بودند.  ماه بهمن در یازدهم    کهاین دیگری است بر    تأیید 
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تبریز یک نۀ گزارشی که رئی  تلگرافخا (. 232 - 231: 137۵هدایت،  شدند ) بهمن وارد تبریز  12وتی سحرگاه اله 
در ژاندارمری   هاژاندارم بهمن( به تهران مخابره کرده و از استقرار 12  دلو/  12)   االولی جماد ساعت مانده به ظهر سوم  

 .گ ارد تردیدی در صحت این نظر باقی نمی  جای   ( 44، بیات تبریز خبر داده است ) 
بشیری   برخالف  احمد  روز    ، نوشته  غروب  در  و    1300بهمن    20قیام الهوتی  گرفته  از   با او  پایان  تعدادی 

  20شب    که   تلگرافی فاد  توجه به م   ( 334،  333:  137۵  هدایت،  است ) همرزمانش شهر را ترک کرده و راهی جلفا شده  
گ رد تمام شهر دلو می   20  ۀساعت از لیل  ۵است: "االن که    و در آن تاریح شده  بهمن از تبریز به تهران مخابره شده

که    را   گ ارد و برالن قول بشیری جایی برای گفتگو در این باب باقی نمی   ، (77، بیات )در تارف قوای نظامی..."است  
 رساند.است به اثبات می   بهمن را پایان قیام دانسته   8

م    الهوتی   ی کودتا   و حسن مقد 

  رماه ی تا ت ش.  1300مشخص از فروردین    طور به ، و  در استانبول دانیم که الهوتی در اواخر دورۀ دوم اقامت خود  می 
م که در این زمان از    ی با همکار همان سال، با حمایت خان ملک ساسانی، سرپرست سفارت ایران، و   حسن مقد 

. پ  از اتمام دورۀ مأموریت خان  کرد ی م کارمندان سفارت ایران بود، مجلۀ پارس را به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر  
م نیز   ه تعریل شد و حسن مقد  ساسانی،  ) که سردبیر بخش فرانسۀ مجله بود به تهران بازگشت  ملک در تیرماه آن سال مجل 

ای یافت. حدود دو  و اندکی بعد با نوشتن و به صحنه بردن نمایشنامۀ جعفرخان از فرنگ آمده نام و آوازه   (210:13۵4
ر السلرنۀ هدایت، مخب   ی ان ی پادرم که پ  از این توضیح خواهیم داد با  ماه بعد الهوتی نیز ناگزیر به ایران بازگشت و چنان 

در رأس نیروهای  1300بهمن  12در    از آن والی آذربایجان، برای دومین بار وارد خدمت ژاندارمری شد و چند ماه پ   
ف کرد و چنان  بهمن یعنی حدود هشت روز بعد ناگزیر از    ستم ی روز ب که اشاره کردیم در شورشی ژاندارم، تبریز را تار 

روی شد. مقاود از یادآوری مجدد این وقایع، اشاره به یک ادعای نامتعارفی مبتنی  ترک تبریز و پناه بردن به خاک شو 
ف تبریز است بر  قیام الهوتی، از   از شکستبعد   قرن م ی ن  . این ادعا همراهی حسن مقدم با الهوتی در روزهای تار 

م، در گفتگو با اسماعیل جمشیدی مررح شده است. ا  م، برادر حسن مقد  و در چند جای این سوی دکتر محسن مقد 
م    دفتر خاطرات گفتگو ظاهرًا با استناد به   برادرش که به گفتۀ وی به زبان فرانسه نوشته شده است، به همراهی حسن مقد 

م  »   : گفته است  ازجملهبا الهوتی اشاره کرده و   این فرصت خوبی    و   شودی م و به تهران احضار    منتظر خدمت حسن مقد 
. وی در جای دیگر (63:  1373)جمشیدی، همفکران دیگر داده وارد تبریز شوند«   است که دست در دست الهوتی و 

گری از راه نظامی   قهریه و   صورت به برای یک کار انقالبی، حتی    استانبول از  یقین دارم برادرم در »   : گوید از این گفتگو می 
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  او   از  دفعه ک ی هایش نوشته در تبریز شاهد وقایعی شد که  داشت یاد   خود در  که ی طور به بود، اما  داستان هم با الهوتی 
و  بماند. جریان    مشاور در   عنوان به حاضر نشد حتی    برید  بود که الهوتی زیر چتر حمایتی    قرار ن ی ازاکنار الهوتی 
همان اوایل کار انقالب الهوتی    به همین دلیل در   این نوع همکاری اعتقادی نداشت... قرار داشت، برادرم به    ها ی شورو 

 .(64  : همان ) را به تهران رساند«    و خود در تبریز از او جدا شد  
 است:  قیام الهوتی چند نکته درخور ذکر   با   ی و همراه   زیدر تبر دربارۀ ادعای حضور حسن مقدم  

م در کودتای الهوتی نقل شده است، با شوا  آنچه  - 1 م دربارۀ شرکت حسن مقد  هد تاریخی از قول محسن مقد 
م،    دفتر خاطرات و انتشار    از ترجمه رسد، با این حال پیش  موجود سازگار به نظر نمی   اظهارنظرحسن مقد 

 نخواهد بود.  ر ی پ امکان ارتباق و همکاری احتمالی او با الهوتی  چندوچون دقیق دربارۀ  
م در این زمینه دقیق و    - 2 شود ز سخن او چنین استنباق می نیست. ا   اعتماد قابل به گمان ما اطالعات محسن مقد 

م با تامیم و طرح مشترک قبلی   دست زدن به یک عمل انقالبی، همراه الهوتی به ایران   منظور به که حسن مقد 
ل قیام الهوتی با وی همراه و   که اواًل بوده است. حال آن   داستان هم برگشته و از زمان ورود به ایران تا روزهای او 

م در استانبول، که  خان ملک ساسانی پسردایی  سمت سرپرستی حسن جوان را   ی نوع به و رئی  حسن مقد 
از بازگشت او به تهران پ  از برکناری خود از سفارت استانبول سخن گفته   صراحت به نیز بر عهده داشت، 

. ثانیًا در هیچ جا به همراهی او با الهوتی به هنگام بازگشت از استانبول و اقامتش (210:  13۵4ساسانی، است ) 
م نمی در آذربایجان و تبریز اشاره  ل ای نشده است. عالوه بر این سخنان محسن مقد  تواند توضیح دهد که از او 

دا به استخدام ژاندارمری درآمد و  1300آذر   های به ژاندارم که الهوتی بر اساس حکم وزارت جنگ مجد 
م کجا بود؟ آیا   در تبریز   یی تنها به مستقر  در بندر شرفخانه پیوست تا زمان قیام او در یازده بهمن حسن مقد 

از  ک ی چ ی ه تواند به سخنان محسن مقدم نمی  ؟ کرد؟ آیا به همراه الهوتی در شرفخانه به سرمی برد زندگی می 
 ها پاسخ دهد.این پرسش 

ف هوتی پ  است که ال آن فرض دیگر   دعوت به   ، در تهران اقامت داشت   در این روزها که    از حسن تبریز   از تار 
های  ها و درگیری در تبریز و مشغله   به کوتاهی ایام حضور الهوتی   با توجه این فرض نیز    . باشدپیوستن به قیام خود کرده  

ان به تبریز با توجه به کمبود وسایل فرمانده کودتا، دشواری و زمان بر بودن عزیمت حسن از تهر  عنوان به بسیار او  
گرفتن مجموع    در نظر با    درهرحال .  نخواهد بود فال زمستان پ یرفتنی    و در در آن روزگار    ها راه و وضعیت    ونقل حمل 

رسد. بعید به نظر می   زیدر تبر قراین و شواهد همراهی حسن مقدم با الهوتی در ماجرای کودتای الهوتی و حضور او  
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برادرش با الهوتی برای اقدام به یک عمل انقالبی و قهرآمیز نظامی نیز به دالیلی    ی داستان هم دربارۀ    دعوی محسن مقدم 
مورد باید به بعد از ترجمه و انتشار   ن یدر ا با این حال داوری نهایی را  ؛ نخواهد بود آمد پ یرفتنی خواهد  ن ی ازاپ  که 

 و خاطرات حسن مقدم موکول کرد.  ها ادداشت ی دفتر 

 الهوتی و گرایش به کمونیسم 

  که الهوتی پ  از پناهنده شدن به شوروی شعر و خالقیت هنری خود را در خدمت حزب کمونیست آن کشور این   در 
غ کمونیسم، تبلیغ سیاست   در قامت نهاده و   جهۀ  استالینیستی را و   ژه ی وبه لنینیستی و    ی ها آموزه ها و  و هیأت یک مبل 

ت خود قرار داده است کمترین تردیدی نمی  ا این هم  چه زمانی به کمونیسم گرویده است   که وی از توان ورزید؛ ام 
تواند چند و چون دیدگاه  که هم می   در خور مرالعه و مناقشه باشد. تعیین دقیق این تاریخ از آن رو اهمیت دارد   تواند ی م 

ها فهم دقایق شعر وی  را که بدون توجه به آن  ی ک یدئولوژ ی ا ر ی غ حظات ایدئولوژیک او را روشن سازد و هم برخی مال 
 آسان نخواهد بود.

های اقامت در سال م  ها به احوال الهوتی پرداخته شده است، از گرایش او به کمونیس برخی از منابع که در آن   در 
در ایران    سیاست دولت شوروی اب  رسد نخستین بار این دعوی در کت در استانبول سخن به میان آمده است. به نظر می 

برده  سر می  ه در خاک عثمانی ب  د شاعر و احساساتی و گویا در مدتی که سابقاً »الهوتی مردی بو مررح شده است: 
:  1326)منشور گرگانی،  مخال  بوده«  داً ی شد داری با پادشاه، روحانیت و سرمایه  ن یبنابرا افکار کمونیسم را قبول کرده 

مکی، است ) به شیوع آن دامن زده  خود    ساله ست ی ب تاریخ  در پاورقی جلد دوم  با نقل آن  مکی  ، سپ  حسین  ( 161
آثار دیگر  سال   ، ( 1۵:  13۵9 )الهوتی، نیز تکرار شده است    دیوان الهوتی  ۀ مقدم   ازجمله ها بعد همین دعوی در 

  ظاهراً اشعاری که  ازجملهمستندات دیگر  ، مقدمه احمد بشیری( و دیگران نیز بر اساس این اقوال و برخی نودوپنج 
بر این دعوی مهر  وا   ۀگرایان چپ   دیدگاه   وی در تبریز سروده و حاوی  :  137۵نیا،  صدری   . )نک اند  نهاده   تأیید ست، 

196-197.) 

ما هیچ سندی در خاوص گرایش الهوتی به کمونیسم پیش از پناهنده شدن او به اتحاد   ی بر اساس جستجو 
ه    اند کرده   اظهارنظرکه در این زمینه    ی از کسان  ک یچ ی ه جماهیر شوروی، در دست نیست. مستندات    قبول و قابل موج 

جلب حمایت حاکمان    منظور ه ب دهد که الهوتی پ  از پناه بردن به شوروی،  رسد. قراین موجود نشان می به نظر نمی 
ها، در صدد تدارک پیشینه و  های پیشین خود و یا افزودن بعضی ابیات به آن این کشور، با دستکاری در تاریخ سروده 

خود را    حال شرح ناصواب نویسندگان بعدی    ی ها استنباق وجهۀ کمونیستی برای خود برآمده و از این رهگ ر زمینۀ  
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 :رسدی م نظر    نکته الزم به   ذکر چند دعوی  ن این  فراهم آورده است. برای تبیی 
 سمی کمون نادرستی اعتقاد او به اصول و مبانی    ا ی و  گرایش فکری الهوتی و درستی    چندوچون پیش از پرداختن به    - 1

 میشو   ادآور ی   جا ن ی در هم را    رمتعارف ی غ الزم است این نکتۀ    ( 44- 41:  1399  شفیعی کدکنی،   : مورد نک   ن ی در ا ) 
حیث خاوصیات شخایتی  انقالبی و وطنخواهی، از   شور نباید الهوتی را با همۀ   پندار رایج،   برخالف که  

های پروایی نظیر میرزادۀ عشقی و فرخی یزدی تلقی کرد که باورها و اندیشه و بی   اللهجه ح ی صر همانند شاعران  
بازتاب می   برخالفدادند. او  خویش را بدون مالحظۀ پسند و عدم پسند اصحاب قدرت در شعر خود 

خود همواره مالحظاتی را   نگاهش   ی ا گونه به و    گرفت ی م   در نظر همگنان شاعر خویش، در طول حیات 
قدرت  به  از   حکمرانان و قدرتمندان   توجه جلب مستقر  روزگار و  های  معروف  بود،  به خود  همان   نسبت 

و در مجلۀ ذکاء    سروده  مدح مظفرالدین شاه   و در   سالگی   17  در   ظاهراً وی که    از   مانده ی برجا نخستین قایدۀ  
لنین و   ش یدر ستا واپسین اشعارش    ( تا   وپنج ست ی ب ،  وچهارست ی ب الهوتی،    : الملک به چاپ رسیده )نک

عار بوده است. چشم بستن به این ویژگی  منابان صاحب ستایشگر قدرتمندان و   ی نوع به استالین، همواره 
های او، پژوهندۀ شعر و سوانح حیات گویی ها و سپاس شگری ، ستای های سنج شخایتی الهوتی و موقعیت 

 ها و دقایق احوال شاعر در ادوار مختل  زندگی وی، مانع خواهد آمد.سروده   یۀ ما درون او را از فهم دقیق  
در استانبول سروده است،   خود تأمل در دقایق رخدادهای زندگی و اشعاری که الهوتی در اواخر دوره اقامت    - 2

تمایالت ناسیونالیستی و   وضوحبه توان  ها می ، بلکه از خالل آن کندگرایش او را به کمونیستم تأیید نمی   تنها نه 
د در ژاندارمری استنباق های مقارن با بازگشت دوباره به ایران و استخدام مجد  م هبی او را در ماه معتقدات 

ش در سفارت   1300عید نوروز سال  جشن  قی که در دست است او در مراسم  کرد. بر اساس اطالعات موث  
  ،144:  13۵4  )ساسانی، ایران در استانبول شرکت کرده و شعر بلندی به همین مناسبت سروده و خوانده است،  

شود و با تعابیر شاعرانه از سپری شدن زمستان سیاسی بند که با وص  بهار و طبیعت آغاز می این ترجیع   ( 1۵۵
یابد، با اشاراتی نماد تحول در عرصه طبیعت و اوضاع کشور ادامه می   مثابهبه حاکم بر ایران و فرارسیدن بهار  

گ   کنون  به  پریشانی  و  ایران  پرشکوه  گ شته    ضرورت به   ، آن شته  دوران شکوهمند  کند. می   تأکید تجدید 
مسئول سفارت ایران در استانبول اختااص   ، خان ملک ساسانیاحمدشاه و    بندهای پایانی شعر به ستایش

کند که را از نسل شاهان پیش از اسالم و فرزند علی )ع( معرفی می   خان ملک د و در خالل آن الهوتی  یاب می 
نژادگی را از دو سو به میراث دارد. ابیاتی که در این قسمت از شعر در ستایش امام اول شیعیان سروده است، 
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. دو توان نشانی جست او می در کالم  هم  تمایالت غالیانه  از  که حتی  د ی نما ی فرا م ای معتقد او را چون شیعه 
هایی از بند به ستایش امام اول شیعیان اختااص یافته است نشان از آن دارد که بارقه بندی که در این ترجیع 

های صوفیانه همچنان در هنگام طریقت   از  ای تفکر م هبی غالیانه اوان جوانی و دوران سرسپردگی به پاره 
ماه پیش از بازگشت به ایران و دست زدن به قیام    و چند .  ش   1300نوروز    یعنی در   ؛ بند سرایش این ترجیع 

 تأکیدکنیم تا بدین نکته  بحث و تفایلی این دو بند را نقل می   چ یه ی ب   نجا ی ادر او باقی بوده است. در  بدفرجام  
 شود، بلکهنمی   نشانی از گرایش کمونیستی در کالم او دیده   تنها نه ورزیم که چند ماه پیش از بازگشت به ایران  

بند ترجیع  های بندیکی از   در است. الهوتی  بازتاب یافته    در کالمش   وضوحبه حتی معتقدات غالیانۀ شیعی  
 :دی سرا ی م   نی چن  ر ی غد  دی با ع به تقارن نوروز  با اشاره  خود  

 خاصااه امروزکااه گردیااده ماااادف ز قضااا
 مظهاار قاادرت حااق، مظهاار آیااات خاادا 
 علاااات غااااایی ایجاااااد، علاااای اعااااال

 

 عیااد نااوروز ابااا جشاان شااه هاار دو ساارا  
 داور سااار  و علاااان دادگااار ارض سااااما
 که خدا نیست ولاایکن ز خاادا نیساات جاادا 

 
 

 

اقاارار خاادایاایااش  بااه  گااروهاای  دارنااد   گاارچااه 
 

 
 

 انبیاااااا یکساااااره از روز ازل کهتااااار او
 آساامان کسااب شاارف کاارده زخاااک در او

 از داور او جزبااهقاادر او کاا  نشناسااد 
 

بانااده،  او  ماالئااک  اولایااا   هامااه فارمااانابار 
قانابار او  اناادغاالمپااادشااااهااان چاو    بار 

نااام  رازیاا غاا بااهماان   دودۀ  و  اوعاالاای   آور 
 
 

 

در   خاادا   دیااار  نشااااناااساااام  یماا   دوجااهااانبااه 
 

 

 ( 1۵4-1۵3: 13۵4)ساسانی،
که به بحث ما ارتباق   آنجا بند نیز هر یک از جهاتی در خور تأمل و بررسی است، تا  بندهای دیگر این ترجیع 

ع( به ستایش پادشاه  )   ی عل یابد دو بند دیگر نیز شایسته اشاره است. در یکی از این بندهای پایانی شاعر پ  از مدح  می 
ابیر مدحت آمیز به کار رفته در این ع طرز بیان و ت  . گوید بریک می تپردازد و نوروز را به وی ، می احمدشاهوقت ایران، 

 دهد:بند، الهوتی را همسان شاعران مدیحت پرداز اعاار گ شته نشان می 
 باد فرخنااده و بااا میمناات ایاان جشاان سااعید

 کااه بینناااده گیتااای باااه از او شااااه ندیااادآن
 

 مشاایادباه مهین وارث شااااهنشاااه ایران ج  
پاادیاادآن عاادل  قاااعااده  او  از  گااردیااده   کااه 

 

 کاااه باااا دادگاااری ریشاااه بیاااداد بریااادآن
 

 همسارش تا که جهان اسات مه اسات و خورشاید 
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شااااعااار  ناایااک  پساااار  ناازایاایااد  دهاار   مااادر 
 

 

 ( 1۵۵: )همان 
. گیرد پایان می  ل ایران در سفارت استانبو  رمختار یوز بند الهوتی با سه بند در ستایش خان ملک ساسانی، ترجیع 

الهوتی در این ایام در خور بررسی است.  و منش ستایشگرانۀ  ر برای وقوف به تفک   ز تعابیر به کار رفته در این بندها نی 
غیرت   که   کندی م یزدان معرفی    ۀ دوده ساسانیان، دشمن اهریمن و بند  و )ع(  در این بندها او را از نژاد علی    ازجمله وی  

بند خود را با  و حشمت را از »مهین دوده بهرام و قباد«. او سرانجام ترجیع   و آیین و داد را از علی به ارث برده است و فر  
 برد:این بیت در مدح خان ملک به پایان می 

مارسااااد  دهار گازناادت  از حااادثااه   یااا رب 
 

 و ساااام سااوار  یهااشاامیبنکاه ودیعات ز   
 (1۵۵  :)همان 

 

های اقامت در استانبول دهد که الهوتی در واپسین ماه بند به نیکی نشان می باری تحلیل محتوایی این ترجیع 
  صرفاً او    اشته است. اگر در تحلیل این سرودۀ ند   مارکسیستی   گرایشی به اندیشه و ایدئولوژی کمونیستی و چپ   گونهچ ی ه 

روشنفکری عار مشروطه    ناسیونالیستی و  او را همچنان پایبند گفتمان   با تسامح  توانیم به بندهای پایانی اکتفا نکنیم می 
وار نقل کردیم جایگاه او را در مرتبتی فروتر از معتقدان گفتمان  بند قایده تلقی کنیم، هرچند بندهایی که از این ترجیع 

عشقی    نامه نوروزی توان سروده او را از حیث درونمایه در طراز  پوشی می ی چشم نشاند. با این حال با مقدار عار می 
  : 13۵7عشقی،    : )نک   سروده شده بودند   1298ی در نوروز  و دوم   1297خود وی تلقی کرد که اولی در سال    نوروزیهو یا  

و ویژگی   ؛ 13۵8ق ، الهوتی،   تشابه  و  تمایز  منظوم برای وجوه  دو  این  :  1392نیا،  صدری   : ه، نک های سبکی و محتوایی 
  : )همانچشمگیرتر از عشقی بود  مراتببه مدحتگری در کالم وی  ۀدر همان منظومه نوروزیه نیز صبغ . (109-134

  ۀو صبغبند مورد بحث ما، سویه ن ترجیع ش تا زمان سروده شد  1298و این بدان معناست که از سال  ( 126-128
، بلکه وی همواره درصدد جلب نداشته  و مارکسیستی   گرایانه های چپ دیشه سازگاری با تمایالت و ان   تنها او نه شعر  

 است.عنایت صاحبان قدرت و تبرئۀ خود بوده  
ش، حدود دو ماه و نیم بعد از تعریل مجله پارس، به همراه امیر حشمت   1300روز یازدهم مهر  الهوتی در    - 3

زاده فرمانده نیروهای دولتی مستقر در ساوجبالغ ملک  رد و به نزد ماژور حسن خان  گ نیساری از مرز می 
شود و با تقدیم شعری به ( و مدتی بعد راهی تبریز می 34: 1393بیات،  :شود )نک )مهاباد( راهنمایی می 

، مخبرالسلرنه  حیتار به بنا    . کندمخبرالسلرنه هدایت، والی آذربایجان، از وی درخواست مساعدت می 
ۀ  ( 32۵ : 137۵هدایت،   )  ی و ساطت و و  ی ان ی پادرم الهوتی با  و بر اساس حکم وزارت جنگ از تاریخ غر 
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ل آذر   الهوتی،   : )برای دیدن تاویر حکم او، نک  د ی آ ی درم   ژاندارمری   خدمت  به   مجدداً   1300قوس/ او 
بیات، کند ) معاون ماژور محمود خان پوالدین به جبهه خوی عزیمت می   عنوان به مقدمه دیوان، هفده( و  

 ( تا به همراه نیروهای مستقر در آن منرقه به مقابله با سمیتگو بپردازد.37:  1369
او عنوان »برای  دیوان است که در    غزلی   ( 32۵  :137۵هدایت،  داشته ) شعری که الهوتی به مخبرالسلرنه تقدیم  

غزل هم حاوی شکوه و شکایت است، هم طلب و    . (   892- 891  : 13۵8  )الهوتی، خدمت یار« به آن داده شده است  
، یگناه ی ب در آن مدحتگری را با مفاخره درآمیخته، هم به ستایش مخبرالسلرنه پرداخته، هم به    حال ن ی درع تقاضا،  

هوشمندانه و تأثیرگ ار است  ۀ کرده است. در مجموع تقاضانام  تأکیدتوانمندی و آمادگی خود برای خدمت به وطن 
و  در کتاب    رو ن یازا   ؛ ماثر واقع شده است داشته،  ادب    و  شعر لرنه نیز که خود دستی در  که در مخبرالس  خاطرات 

او    ۀ دربار الهوتی است،    در صداقت تردید او    ۀ دهندنشان با تعبیری که    ( 32۵  : 137۵  هدایت، )  خود خطرات   شعر 
 .گرددی م نیست، زبان را هر طور بگردانند  کرده است: شعرها بد    اظهارنظر  گونه ن ی ا 

که الهوتی ضمن آن این شعر را به مخبرالسلرنه تقدیم داشته است، در نوع خود در خور توجه   هم   ای نامه ادبیات  
آقای حاد مخبرالسلرنه   ی پرست وطن او در آغاز نامه نوشته بود: به نام مقدس بندگان حضرت اشرف، حقیقت   . است 

هدایت،  زاد منتظر وقت برای عرض حال، الهوتی، نام برده بود ) غالم خانه  عنوان به دامت شوکته، و در پایان از خود 
پرستی« یعنی مخبرالسلرنه، ین »حقیقت وطن (. الزم به ذکر است اهشتادوهشت   - هشتادوهفت  ، الهوتی همان؛  

همان کسی است که قیام شیخ محمد خیابانی حدود یک سال پیش از نگارش و تقدیم این نامه در زمان والیگری وی  
 شد.بدنام تلقی می   عار   خواهان به خون کشیده شده بود و از همین رو نیز او در نزد بسیاری از آزادی 

حدود سه ماه پیش از  بورزیم که  تأکیدبر این نکته  مجدداً کنیم تا نقل می  نجا ی ارا در ابیاتی از این غزل الهوتی  
های کمونیستی  الهوتی کمترین نشانی از گرایش او به اندیشه  ۀ در نام  نهدر غزل و  نه  ف تبریز اقدام وی به قیام و تار  

 :توان مشاهده کرد نمی 
برای خادمات یاار آمادم اینجاا  انادر ک    ساار 

 جهاان دل را و باا مهر تو پیوسااتم گسااسااتم از  
بر من چرخ دون ای دادگر داور   ساتم کرده اسات 
وطن داری  بادخواه  خونخواهی ز  عزم   شاانیادم 
بود در راهم ولیکن من خررهاا   در این خادمات 
از گنجیناۀ دانش  مرا در ساایناه گوهرهااسااات 

اینجا  آمدم  اغیار  بیداد  از  شکوه  تا   کنم 
اینجا آمدم  زینهار  به  من  چون  مرا،  کن   نوازش 
اینجا  آمدم  ستمکار  چرخ  کیفر  تا   دهی 
اینجا  آمدم  ایثار  راهت  در  خود  خون  تا   کنم 
اینجا  آمدم  دار  و  محب   و  بند  ز   نترسیدم 

خود   گنج  به  دیدم  اینجاترا  آمدم   خریدار 
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بسااتم خادا  باا  پیماان محکم  خادمتات   برای 
تاماناایای  ناباود  تاو  ذات  جاز  تاو،  ذات  از   مارا 

ایارانای   باه مارد  اول  کاه  ماحاقاق شاااد   الهاوتای 
 

اینجا  آمدم  دار  پا  که  دستم  نامور  ای   بگیر 
اینجا آمدم  کار  و  مناب  و  جالل  بهر  از   نه 
اینجا  آمدم  بیدار  و  باهوش  هوا،  روی  از   نه 

 (892-891    :1358  ؛ الهوتی، 325  : 1375  )هدایت، 
کار ۀ  ا نشان دهنده رویتوان احتمال داد که این شعر و درخواست مساعدت از مخبرالسلرنه، تنه هر چند می   

سازی برای تحقق آن اهداف و  زمینه   منظور به های دیگری در سر داشته است و  الهوتی باشد و او اهداف و آرمان 
ق  تثبیت موقعیت خود در ایران، مقدمات تحق  پ  از  کاری پیشه کرده و از چنین راهی درآمده است تا پنهان  ها آرمان 

ای  گفت این حدس و احتمال را هیچ شاهد و قرینه   توان ی م جرأت    ه اما ب ؛ انقالبی خود را فراهم آورد   بلندمدت اهداف  
به فرار او از ایران انجامید، حرکتی اتفاقی، و در   بعد از چند ماه رخ داد و به قیام بدفرجام و نهایتاً  آنچه کند. نمی  تأیید 

الزم  بدون تمهید مقدمات و  مایت بازماندگان جنبش خیابانی دلگرمی احتمالی به ح  با  ای بود کهمجموع نسنجیده 
 ت روز بیشتر دوام نیاورد.ش پیش آمد و از همین رو نیز ه

بر تمایالت کمونیستی او پیش از   تا برخی گزارشگران احوال الهوتی را بر آن داشته است   آنچه رسد  به نظر می   - 4
 در تبریز و احیاناً  ظاهراً  کنند، اشعاری باشد که او  کید تأ ترک ایران و پناهنده شدن به اتحاد جماهیر شوروی  

توان به چنین محتوای این اشعار می بررسی اجمالی    با   نخست   در نگاه   در استانبول سروده است. هر چند 
های در دوره اقامت در سرزمین وی ، با توجه به قراینی که در دست استرسید، به نظر ما  ناصوابی  استنباق 
تثبیت موقعیت خود در نزد و نظر مأموران امنیتی و مقامات  منظور به  و  ی ش ی اندمالحت  بر اساس  ، شوروی

تا چنان  ها پرداخته استسرایش آن   خ ی تار  ریی تغ به دستکاری در اشعار خود و یا  آن کشور  سیاسی و حزبی 
داشته   مارکسیستی   از نوع   گرایانهها پیش از پناهنده شدن به شوروی تمایالت چپ سال   وی نموده شود که  

 پناهندگی به شوروی،   او پیش از   یها سروده ضد استثماری برخی از    درونمایۀ عدالتخواهانه و  دی ترد ی ب .  است 
 یها سروده قبیل    ن ی ا  در بعد    ها سال او    رسد ی م به نظر    هرچند   مای د گرایش مارکسیستی او تلقی شود؛   تواند ی نم 

افزوده   ها بدان را    ی ات ی و اب ( دست برده  630- 626  : 13۵8  «)الهوتی، بخش یی رها شعر »دست    ر ی خود نظ 
و سروده    ز ی در تبر سه شعری که ظاهرًا الهوتی    ۀ دربار این مدعا ذکر نکاتی  تر  تبیین دقیق   منظور به است.  

 فایده نخواهد بود.بی گزارشگران احوال وی در باب گرایش کمونیستی او شده است،    مستمسک 
ش. در 1300/ مهرماه 1921نام دارد و بر اساس تاریخ ذیل آن ظاهرًا در اکتبر » شعر »طبع آتشبارال : نخستین  

 تبریز سروده شده است. مرلع آن چنین است:
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 دیاا آ یم اسااتقبال کاان دلاادار  برخیااز و دال
 

 دیاا آ یم دگاار اندیشااه از اغیااار منمااا یااار  
 ( 906  )الهوتی،                                         

 

نظایر   و  رسد دوره قابل انرباق به نظر می   در آن های سوسیالیستی رایج  محتوای برخی از ابیات این شعر با دیدگاه   
  ؛ (149  ؛ 138:  1369فرخی،    : ) نک نبوده است    سابقه ی ب مانند فرخی یزدی    ی اشعار کسان   در   این عهد و  ات ی در ادب   ها آن 
های  در میان سروده   که   رسد ی م تلقی شود، هرچند به نظر    قبول قابل تواند  یادشده می   خ یدر تار ها  سروده شدن آن   رو ن یازا 

سروده شدن این شعر   موجب تردید در  آنچه ته است.  الهوتی تا این تاریخ چنین مفاهیمی چندان مجال بازتاب نداش
  هم  های آن ایام او، و آن است که هم با دیدگاه بازتاب یافته در سروده   ابیات دیگری در   وجود  شود م کور می   خ یدر تار 

لرنه نسبت به خود و به دست آوردن شغل و   با وضعیتی که وی در آن قرار داشت و در صدد جلب عنایت مخبرالس 
 در ایران بود سازگاری ندارد. بیت زیر از آن جمله است:منابی  

 گفتم  قانون دیدم و  شه قران و  به دست شیخ و
 

و  ماجاری  اساااتاثاماار    قاوای   دیاآیمااحاکاام 
 (906الهوتی،)                                                

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.
دارد )الهوتی، »دست کارگر« نام  آن ظاهرًا در تبریز سروده شده است    براساس تاریخ زیر ب: دومین شعری که  

گرایانه بخشیده است عالوه بر چپ ۀ  به شعر صبغ   چه آن .  را در پای خود دارد   1921نوامبر    این شعرتاریخ  ( ۵7
 یا سابقه ار چندان  های شاعران دیگر آن روزگ بر وحدت و اطاعت تشکیالتی است که در سروده   تأکید   ، نام آن 

 ندارد. دو بیت آن چنین است:
تشااااکاایااالت  بااه  شااااد  مااراایااع   بااایساااات 
بااازویاای هاایااچ  شااااویاام  جاامااع   چااون 

 

 تااااا وصااااله کنااااد بااااه یکاااادیگر مااااا را  
 از هاااااام نکنااااااد جاااااادا دگاااااار مااااااا را 

 
 

 وتابتب در تبریز اقامت داشت و در   یقو احتمال به شمسی است،    1300که برابر با آبان  1921الهوتی در نوامبر  
به دست آوردن دل مخبرالسلرنه هدایت و در انتظار نتیجه اقدامات او بود. هنوز از تقدیم نامه و شعر خود به حضور  

  روزها   نی انماید که در  نگ شته بود. بعید می   ی ا ندهفته چ ش    1300مهر    21مرابق    1340صفر    10والی آذربایجان در  
هایی در سر داشته  چنین اندیشه  ، پیشین و یا شغل مناسبی در دستگاه والی بود  ب او به دست آوردن منا  هم   ۀ که هم 

ور  چنین مفاهیم و تعبیراتی پیش از این در شعر او مجال ظه  که این   ژه ی وبه   ؛ باشد و به سرودن چنین شعری بپردازد 
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کنیم که الهوتی این شعر را پ  از ترک ایران و پناهنده شدن به شوروی سروده است. گمان می   رو ن ی ازا ؛ نداشته است 
  بنا بهو نام تبریز را در ذیل خود دارد چندان عجیب نیست، بسیاری از شاعران معاصر    1921شعر تاریخ نوامبر   که این 

المثل احمد شاملو بر اساس فی   که ان اند، چن ر خود یا هر دو دست برده و سرایش شع   عللی در تاریخ و یا نام محل خلق
ش در زندان قار سروده است، به دلیل در امان ماندن از تیغ سانسور    1333تاریح خود تاریخ شعری را که در سال  

ین اشاره و  هم   بسا چه ، (107۵: 1380)شاملو، ده سال عقب برده و محل سرایش آن را زندان متفقین قید کرده است 
، دستگیری و زندانی شدن او را توسط متفقین در  شاملو  حال شرح موجب شده است که نویسندگان   عامدانه  تحری  

 شمار رخدادهای زندگی وی قید کنند.
نیست، تاریخ   اعتماد قابل تاریخ مندرد در زیر اشعار الهوتی چندان    رسد گفته شد به نظر می   آنچه با توجه به  

نمونه در ذیل غزلی    عنوان به   ؛مالحظات دیگری تغییر یافته است   یا بنا بر   برخی دیگر به سهو و   و   عمدبه   ا ه آن ای از  پاره 
نوشته شده است: اسالمبول، اوت  ( 73- 72 : 13۵8 )الهوتی، او به چاپ رسیده است دیوان که با نام »درس وفا« در 

، استانبول را  1300/  1921تواند درست باشد، زیرا که الهوتی در سال . تردیدی نیست که چنین تاریخی نمی 1929
تاریخ در استانبول    در آن ترک کرده و پ  از آن تا پایان زندگی به این شهر بازنگشته است، بدین ترتیب یا این شعر  

الهوتی بعدها در شعر خود اصالحات و تغییراتی را اعمال کرده و ضمن حفظ نام محل   که این سروده نشده است و یا 
کند، جمله »گپ میان ما  می  تأیید این احتمال را   آنچه سرایش اولیه، تاریخ زمان اصالح خود را پای آن نوشته است. 

ن است که الهوتی این غزل را یا در  بماند« در ماراع دوم بیت سوم است که تعبیر متداول در تاجیکستان و ماید آ 
سال  اگر  یا  و  پیش  تاجیکستان سروده  باشد  1921در سال    مثالً ها  سروده  استانبول هم  در  ،  در  اقامت  در هنگام 

 و تاریخش را تغییر داده است  ابیاتی را افزوده  تاجیکستان در آن دست برده، 
 هاا کاه گردناد آشاااناا باا منبتاان ساااازناد حیلات

 

ندگپ ولی من )  ما ما ب یان  توم بی  ساااوختم   ) 
 

های بعد مورد اصالح و ما در سال  زعم به توان یافت که های دیگری نیز می نمونه  دیوان الهوتیدر بررسی دقیق 
قرار گرفته و درونمایه شعر با تاریخ زیر آن و دیدگاه شاعر در زمان یاد شده سازگاری ندارد، شعر »وطن ویرانه«   تغییر 

  : ) همانمیوۀ جهل«  » ، (903 : )همان   « ار ی ی ب »  « بخش یی رها دست  شعر » پایانی    ات ی اب  ، (126- 12۵  : 13۵8  )الهوتی، 

 از آن جمله است.  ( 906  : )همان ، »طبع آتشبار«  ( 904
را در پای    1922در تبریز سروده شده است، تاریخ ژانویه    ظاهراً   دیواندیگری که بر اساس مندرجات  ۀ  سرود د: 

 شود:خود دارد و با این بیت آغاز می 
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 که بیرق خون به پا، پی قرع ریشه اغنیاچه خوش آن
 

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

پا کردن انقالب خونین برای رهایی از  به اتحاد علیه استثمارگران و بر  شعر متضمن دعوت کارگران و زحمتکشان 
سابقه نبود و حداقل بارها در شعر ها البته بی فاهیم در شعر فارسی آن سال م  سلره شیخ و شاه است. طرح این قبیل 

این  آنچه عارف بازتاب داشته است. با این حال    اناً ی اح های عشقی و  هایی در سروده فرخی یزدی و گاهی نیز با تفاوت 
کم در دو بیت از  دست   گیری ضد دینی آن است که کند جهت سروده الهوتی را از اشعار مشابه معاصرانش متمایز می 

 آن انعکاس یافته است:
 خدا نکرد کن   آنچههله خیز و ساز نبرد کن، تو هر  

آبله دو دست  که  به  تو،  تو  جزبهدار  کار  بازوی   دو 
 

در  بکش  مفتخوار  همه  کن  طرد  جامعه  را وز   نده 
تو یار  و  معاون  پادشا  نبود  نه  شیخ،  نه  خدا،   نه 

 ( 79)الهوتی،  
نویسنده کتاب  به نظر می  بر همین   زنی الهوتی  درباره گرایش کمونیستی    سیاست شوروی رسد داوری  مبتنی 

است   وی   ی ها سروده  پادشاه است که می   ها ه زیرا در همین سرود   ؛ بوده  با  و  ، دین  توان مخالفت او را  و روحانیت 
  : )نکمستمسک داوری خود قرار داده است  دید. نویسنده کتاب یاد شده نیز همین موارد را    وضوح به داری  سرمایه 

، الهوتی  1922است که در ژانویه   آن الهوتی  در مورد این سرودۀ مهم نکته . با این حال (  161: 1326 منشورگرگانی، 
فرض این شعر در آخرین روز ژانویه نیز سروده شده باشد، این به  باشد، اگر    حضور داشته توانست در تبریز  نمی   اصالً 

  دانیم، در این روز الهوتی در شرفخانه بود و با می   که ان هد بود و چن اش ماادف خو   1300دهم بهمن  یاز   با   روز 
ژانویه و در    30روز پ  از  یک    و حداقل  ح و برنامه برای آغاز قیام بود ر همفکران خود در ژاندارمری سرگرم رایزنی و ط 

 خود وی نیز به تبریز رسیدند.  احتماالً بهمن بود که نیروهای تحت امر الهوتی و    12
بهمن که نیروهای الهوتی تبریز را   12در فاصله    اصوالً ، کهاین در تبریز،   اشعارواپسین نکته در مورد سرایش این  

ر جنگ ی فرمانده قیام یا درگ   عنوانبه را ترک گفتند، الهوتی   شهر  ز ی وگر جنگ ها پ  از  بهمن که آن   20تارف کردند و  
مشغول م اکره با بزرگان شهر، بقایای    بود و یا در تالش برای حفظ آرامش شهر و جلوگیری از غارت و ناامنی و یا 

سرودن   ای او حال و مجالی برای در چنین هنگام و هنگامه   جه ی درنت   ، نهضت خیابانی و مقامات دولتی و مخبرالسلرنه
اگر  نمی   دست ن یازا شعری   باشد و  دار و گیر حادثه   ن ی چن هم توانست داشته  به دست مجالی در  های آن چند روز 

  کدام چ یدر ه کرد. عالوه بر این  آورد، عقل سلیم اقتضای سرودن شعری با چنین محتوایی را در چنین موقعیتی نمی می 
نشانی از تمایالت  ( ۵6،۵7 : 1369 ؛ بیات، نودوسه الهوتی   : نک  ت ) اس هایی که الهوتی در تبریز صادر کرده از بیانیه 
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الهوتی در    کهاین دیگری باشد بر ۀ  تواند قرین و این نیز می شود  دیده نمی   اشعاربا درونمایه این  کمونیستی او و تناسبی  
 است. اندیشیده به چنین موضوعاتی نمی   اصوالً آن ایام 
به این نتیجه دست یافت که الهوتی این قبیل اشعار را یا پ  از پناهنده  توان ی م گفته شد  آنچه داشت  در نظر با 

دستکاری در زمان و    شدن به خاک شوروی، متناسب با ایدئولوژی حزب حاکم کمونیست آن سرزمین سروده و یا با 
سروده باشد، پ  از    ز ی ن   تر ش ی پ ا را  ه اگر آن   یا   را عامدانه به قبل از آن تاریخ نسبت داده است و ها  آن   ، سرایشمکان  
ها گنجانده  ای را در خالل آن شوروی به قاد فراهم آوردن پیشینۀ مارکسیستی برای خود، ابیات تازه  در خاک اقامت 

 ها پناه برده بود تحکیم ببخشد.قدرتمندان جدیدی که به سرزمین آن   در نزد طریق جایگاه خود را    ن یاز ا است تا 

 نتیجه

ایرانی دربارۀ دورۀ فعالیت الهوتی در ژاندارمری  در منابع موجود  ی ها ی آگاه  تنها نه مقاله ماید آن است که های یافته 
نیازمند بازکاوی و اصالح است، بلکه جزئیات رخدادهای قیام بدفرجام او در تبریز هم که در تعدادی از منابع آمده  

در مورد تمایالت ایدئولوژیک او پیش از ترک  هم که  ییاظهارنظرها اتکاست. عالوه براین،  رقابلیغ است مغلوق و 
  داد ی م ایران صورت گرفته است بر اساس درستی استوار نیست. مقاله کوشیده است تا آنجا که گنجایش آن امکان  

  حالن ی درع حیات او بیفکند. مقاله    مربوق به چند دوره از   ی ها ت یروا ضمن نقد منابع موجود، پرتوهایی به زوایای مبهم  
در مورد    یی اعتناقابل سند و شاهد    چ ی ه درصدد اثبات این نکته برآمده است که برخالف مندرجات منابع موجود،  

شوروی متناسب   نیست. در واقع او پ  از اقامت در  در دستگرایش الهوتی به کمونیسم پیش از پناه بردن به شوروی  
زمان و    ای و اد جلب عنایت حزب حاکم و سران آن، کوشیده است با دستکاری در ابیات  با اقتضای وضعیت و به ق 

های نادرست خود به استنباق  ن یو ا تدارک ببیند   ی ست ی و کمون ای از اشعارش برای خود پیشینۀ چپ  مکان سرایش پاره 
 ایدئولوژیک او پیش از ترک ایران دامن زده است. ش ی مورد گرادر  
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