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* توجه به خوشنویسی و کالم صرفا به این خاطر نبود 
که گفته می شود در اسالم با تصویر مخالفت می شد. بلکه 

به این خاطر بود که باری تعالی با انسان با کلمه ارتباط 
برقرار کرد. لذا اگر مومن با کلمه می تواند با باری تعالی 

ارتباط برقرار بکند، طبیعی است که پرداختن به این کلمه 
و به ویژه پرداختن به کالم اهلل یک امر قدسی خواهد بود، 

یک هنر الهی خواهد بود.

وایت در گزارشــی با تاریخ 10 ژانویه 1919، آشــکار می  کند که انتظار 
نمی  رفته تا پیش از تابستان 1919، غله  ای از بین النهرین به دست آید. وایت 

می  نویسد: 
یک راه آهن یک متری از بغداد تا روز و تونل کوه تابله به پایان رســیده 
است، و بنابراین انتظار می  رود عملیات راه آهن تا تابستان بعد به کرمانشاه برسد. 
بی تردید این کار ادامه خواهد یافت و وسیله گشایش و توسعه غرب و جنوب 
ایران خواهد شــد. همچنین امکان می  دهد تا غله بین النهرین با قیمت های 
  منطقی به کرمانشــاه و همدان آورده شده و باعث جلوگیری از وقوع شرایط 
قحطی هولناک سال گذشته در طول جاده قصرشیرین به قزوین و تهران شود. 

تا آن هنگام قحطی به پایان رسیده بود.
ژنرال ویلیام مارشال، در تشریح »خط ارتباطاتی« در غرب و شمال ایران 

می نویسد: 
سرهنگ کاپرز مسئولیت ساماندهی منابع و تشکیل دپوها در تمام طول 
جاده، نه تنها برای منابع ارزاق بلکه برای سوخت و لوازم یدکی وسایل نقلیه 
که اکنون به کاروانی بی انتها بدل شــده بودند، برعهده گرفت... به گمان من 
کاپرز کار شگفت آوری در سازماندهی منابع انجام داده بود و بخش زیادی از 

این کار با مساعدت سرهنگ مونز صورت گرفته بود. 
مارشــال به هنــگام توضیح دربــاره تغذیه پناهندگان مســیحی که از 

ارومیه گریخته بودند فاش می کند که دپوهای انگلیسی پر بوده  است: 
انبوه بی خانمان ها   و مردم گرســنه می  باید در طول جاده تغذیه می  شدند 
و دپوهای منابع ما که با زحمت بســیار پر شده بود، به سرعت خالی شد. به 
گمان من از دیدگاه انسان دوســتانه، کاری کمتر از آنچه ما کردیم نمی  شــد 
انجام داد، اما زبان من قاصر از بیان هزینه  ای است که این پناهندگان بر دوش 
مالیات دهندگان انگلیسی تحمیل کردند. ما ملتی نوع دوست هستیم و این یکی 

از تاوان هایی بود که می  باید برای شریک کج اندیش مان ایران می  پرداختیم.
خرید ارزاق توسط انگلیس در غرب ایران 

از زبان دنسترویل و داناهو 
دنســترویل مأموریت دارد برای نیروهای انگلیســی که بنا بود به ایران 
بیایند، ارزاق تهیه کند. او درباره »مســئله منابع« و خریدهای غله توســط 

انگلیس، می  نویسد: 
از جمله مطالبی که باید به آن توجه می شد، مسئله منابع بود. نیاز خودمان 
قابل مالحظه بود و ما می  باید برای هر شمار دیگری از نیروها که ممکن بود 
بعداً به این بخش ها   اعزام شــوند، آماده می  بودیم. در میان قحطی هولناکی 
که اکنون در اوج خود قرار داشــت، تهیه منابع از این کشور باعث می  شد که 
ذخیره در دســترس این مردم گرسنه باز هم کاسته شود و من نمی  خواستم 
چنین کنم. اّما به زودی درباره مسئله منابع اطالعات موثق به دستمان رسید 
مبنی بر اینکه غله و علوفه کافی، البته نه به وفور، برای همه وجود دارد و این 
وضعیت فقط به خاطر باال نگه داشتن قیمت ها بود. اما متأسفانه خرید مختصر 
ما باعث شــد که قیمت ها باز هم باالتر روند و بیشــتر شدن هر کمبودی، به 

معنای مرگ افراد بسیاری بود. 
او با اعتراف به خریدهای غله توســط انگلیس در صفحه 62، همان را در 
صفحه 64 انکار می  کند. دنسترویل ضمن انکار خریدهای غله، در همان صفحه 

گزارش روزنامه ستاره ایران از حضور انگلیسی ها در ایران ۲۸ سپتامبر ۱۹۱۷:

هرجاپایانگلیسیهادرمیانباشداوضاعبههممیریزد

دنسترویل در جای دیگری از روایت خود، درباره قیمت هایی که انگلیسی ها 
  برای غله پرداخته  اند، اطالعاتی به دســت می  دهــد. او در نامه  ای با تاریخ 5 

می   1918 از همدان، می  نویسد: 
قحطی در اینجا بســیار بد اســت... ما محصول را 40 تومان پیش خرید 
می  کنیــم و امیدواریم که مقداری هم کمتر بگیریم. مواردی از آدمخواری در 
سطح شهر رخ داده است. هر روز بسیاری می  میرند و برخی در واقع به هنگام 
امدادرسانی مرده اند. اکنون که برف آب شده است و بهار آغاز شده است، مردم 

همچون احشام به چرا در صحرا می  روند. 
بســیاری از این مردم بدبخت به هنگام چرا در صحرا مرده اند. دنسترویل 
در می   1918 از قزوین به همدان ســفر می کند و به تحسین گل های   وحشی 

می  پردازد: 
زیباترین گل ها   در باالی گذرگاه سلطان بالغ، درست در نقطه  ای بودند که 

دست می  دهد. ما اکنون در می  یابیم که چرا قحطی در آذربایجان تا تابستان 
1919، دو ســال بعد از خروج روس ها،   ادامه می  یابد. در 21 می   1918 »یک 
ستون کوچک انگلیسی« همدان را به سوی شمال غرب ایران ترک می  گوید 
و بعد از شــش روز این نیرو در آذربایجان و در ییالق ایل افشار قرار دارد که 
جهان شاه افشار رئیس آن و یا امیرافشار است. امیر از انگلیسی ها   دعوت می  کند 

در اقامتگاه او در روستای کرفس بمانند: 
امیر افشار میزبان تحسین برانگیزی بود، و آذوقه و تدارکات از روستاهای 

بسیاری که در سلطه وی بودند، سرازیر شد. 
داناهو ضمن اشاره به اینکه وی در معامله آدم باثباتی نبوده است، می  افزاید: 
اما به طور کلی، در  گیرودار آن ایام قحطی، او غله کارپردازی ارتش انگلیس 

را، البته با قیمت مناسب، تأمین کرد. 
انگلیس در 31 می   1918 زنجان را تصرف کرده بود. 24000 سکنه شهر 

وحشت کرده بودند: 
ما در یک لحظه پا در رکاب کردیم و با یک فریاد دیوانه وار انگلیسی، که 
مردم خفته در بستر را از جا تکان داد، از پل سنگی روی رودخانه به زنجان 
وارد شدیم... اگر ورود ناگهانی ما مایه شگفتی ترک ها   نشد، اّما سکنه زنجان را 
قطعاً ترساند. دست و پای خود را گم کرده بودند. در بازارها زنان و کودکان از 
دستمان می  گریختند و دکاندارها، دست و پایشان می  لرزیدند و با دستپاچگی 

می  خواستند دکان های   خود را تخته کنند.
او در پایان می  نویسد: »پشت دری ها   را به سرعت انداختند و اهالی به شکرانه 
ورود ما، تمام قیمت های   بازار را بالفاصله و به اتفاق صد در صد افزایش دادند.« 

دلیل این افزایش قیمت ها   با ورود انگلیسی ها   به میانه نشان داده می  شود: 
وقتی هیئت نظامی وگزتف نهایتاً از زنجان به میانه رسید با خرید غله به 
جمــع آوری آذوقه پرداخت و کار تربیت و آموزش غیرنظامی ها   را آغاز کرد... 
تجار و اصناف غله کار همواره در تالش بوده اند   تا با دغلکاری دستی در صندوق 
خزانــه انگلیس فرو برند. بدون هیچ بی انصافی این نکته را باید گفت که این 
شهر به نسبت جمعیت خود و نسبت دیگر شهرها بیشترین درصد ولگردهای 

افسارگسیخته را در تمام ایالت آذربایجان در خود جای داده است. 
انگلیسی ها   در پی ترک مواضع در اثر پیشروی ترک ها   طبق روال آذوقه ای 
را که نمی  توانستند با خود ببرند، معدوم کرده بودند. داناهو در اشاره به ترک 

روستایی که ترک ها   به آن نزدیک بودند، می  نویسد: 
زمانی برای تلف کردن نبود. از این رو، ذخایر مازادمان را نابود کردیم و با 

چهره  ای عبوس در تاریکی شب به راه افتادیم. 
وقتی انگلیسی ها   در آستانه تخلیه میانه هستند، مردم احساس واقعی خود 

را به آنها نشان می  دهند، از جمله مالکان و اعیان: 
به جز یک مورد، همه اعیان محلی- که همیشه دم از مرام دوستی خود 
می  زدند، کســانی که به آنها مبالغ کالنی بابت رشــوه، فرار از مالیات یا بهای 

غله داده بودیم- به دامن دشمن رفتند. 
داناهو، درست پیش از ترک میانه در 8 سپتامبر 1918، گزارش می  کند 

که انگلیسی ها   ذخایر غذایی خود را از میان برده اند: 
همه ذخایر گندم و جویی که در میانه گردآوری شده بود، پیش از تخلیه 
از میان برده شدند و بدون مزاحمتی از سوی ترک ها   و یا متحدان جدیدشان، 
اهالی میانه که هر ســاعت برخصومت خود با انگلیسی های   در حال خروج از 
صحنــه می  افزودند، از رودخانه قرنقو عبور کردند.  یقیناً از میان بردن ذخایر 

غذایی شهر در زمان قحطی، جرم و جنایتی جنگی است.
داناهو وقتی به عنوان افســر سیاســی انگلیس به بیجار کردستان اعزام 
می  شود، گزارش می  کند که حاکم آنجا »اشاره کرده چون منطقه دچار قحطی 
است، او مخالفتی برای همکاری در خرید گندم با پول انگلیسی ها   برای کاستن 
از بدبختی حاکم نخواهد داشت.« و انگلیسی ها   به خرید گندم ادامه می  دهند. 

او در توصیف یکی از مالکان می  نویسد: 
دوست ما یک پولوفیل واقعی بود، که یک اصطالح بدیع ایرانی- یونانی به 
معنای پول دوست است، و او در عین انتظار برای شکست نظامی ما، وجدانش 

از این آزرده نبود که چپ و راست ما را برای معامالت گندم بتیغد.
انگلیســی ها   از آغاز ادعا کرده بودند که نیروهایشان بر ارزاق محلی تکیه 
نداشــته و تمام نیاز خود را به همراه آورده و کمک بسیاری هم برای جبران 

ام. اســنید، میسیونر آمریکایی از کرمانشاه، برای جاده سازی به کار گرفته اند. 
همین کار در مقیاس کوچکتر در شهر کرمانشاه و نیز همدان انجام شده است.

اما حقیقت غیر از این بود. کنســول انگلیس در بوشهر در تلگرامی در 
1915 به حاکم کازرون درباره آنچه در باال گفته شد، چنین می  آورد: 

انگلیس با آلمان در جنگ است و نه با دول اسالمی؛ و این را با واگذاردن 
انبوه غله از ایران و دیگر نقاط به دست ترک ها ثابت کرده است. 

روزنامه ســتاره ایران در شماره 28 ســپتامبر 1917، افشا می  کند که 
انگلیســی ها   از قبل مشــغول خرید غله در جنوب ایــران بوده اند. در این 

روزنامه آمده است: 
مأموران همین انگلیس هر چه ارزاق در نقاط مختلف جنوب به دستشان 
افتاده تا  توانسته اند خریده و انبار کرده اند. هر زمان که پای مأموران انگلیس 

ظالمانه« حکایت از آن دارد که سخن از حجم اندک نبوده است. سایکس در 
ذکر هزینه های   پلیس جنوب، اظهار می  دارد که این نیرو به سه دلیل پرهزینه 
است. نخست دو ستاد این نیرو در عمق خاک و در کرمان و آباده هستند. دوم 
آنکه »آذوقه در محل به خاطر آفت، خشک سالی و هرج و مرج گران  است.« و 
سوم ارزش قران. پیش از جنگ، ارزش قران چهار پنس بود، اّما تا 1917 به 17 
پنس افزایش یافت، »در نتیجه هزینه های   ما به پول هندوستان دو برابر شد.«
سایکس سعی می  کند بروز قحطی را به عشایر منتسب کند که استدالل 

تازه  ای است: 
جان و مال مردم ایران امنیت ندارد و این کشور به فقر و بدبختی کشانده 
شــده است، عشایر پیاپی دســت به حمله می  زنند و این از شمار جمعیت و 
ثروت مردم بســیار کاسته است... از مالکان پول و ارزاق طلب می  شود و اگر 

این باج را ندهند، روستاهایشان غارت می  شود. 
او با متهم کردن عشایر، سپس روس ها   و ترک ها   را مقصر می  داند. بعد از 

انقالب روسیه، روس ها   عقب کشیدند: 
بر اســاس مفاد پیمان برست- لیتوسک که در 3 مارس 1918 به امضاء 
رسید، مقرر شد که قشون روسیه و ترک ها   ایران را تخلیه کنند. در زمستان 
1918-1917، حرکت آغاز شده بود. روس ها، قبل از ترک سنگرها، مهمات و 
تجهیزات خود را به ترک ها   فروختند و سپس به سوی شمال به راه افتادند و 
در راه خود برای تأمین سوخت و غذا، خانه ها   را ویران کردند... غرب و شمال 
غرب ایران، یقیناً هزینه سنگینی برای درماندگی دولت خود پرداختند. کشور 
که از ارزاق و احشام تهی شده بود، شرایط قحطی سراسر آن را در بر گرفت. 
در جریان قحطی، ادعا شد که به خاطر نبود جاده های   کافی امکان حمل 
گندم وجود نداشته است. سایکس افشا می  کند که بیش از یک هزار مایل در 

جنوب ایران وجود داشته است: 
اتومبیل رانــی در ایران به ویژه در آغاز، خطرات بســیاری دارد، اّما ما در 
مجموع بیش از یک هزار مایل راه اصلی گشوده ایم، و هیچ کار ما به این اندازه 
خوشایند کشاورزان و کاروان داران نبود. خان ها   نیز بسیار مشتاق روزی بودند 
که بتوانند ماشین بخرند و به راحتی به امالک خود سرکشی کنند... سواری ها 
  می  توانند به راحتی بر سطح سخت اینجاده ها   حرکت کنند، اما کامیون ها   به 
سرعت از خود رّد گودی به جای می  گذارند. به عبارت بهتر، جاده های   جنوب 
ایران برای آمد و شد شمار مشخصی از وسایل موتوری سبک مناسب  اند، ولی 

برای کامیون های   سنگین مطلوب نیستند.
فرانســیس وایت در گزارش خود از ایران، دید بسیار خوبی از خرید غله 
توســط ارتش انگلیس در ایران به دســت می  دهد. بنا بر گزارش وی، روشن 
است که خرید غله انگلیسی ها   برای ارتش 400000 نفری شان در بین النهرین 
و نیروهای شان در ایران مهم ترین دلیل کمبود غله و قحطی بوده است. وایت 

می  نویسد: 
در اثر احتکار غله به دست تجاری که می  خواهند آن را با سود بسیار به 
انگلیسی ها بفروشند، متأسفانه رنج مردم در بسیاری نقاط شدت یافته است. 
دشمنان انگلیســی ها   حضور آنها را دستمایه قرار داده اند   برای آنکه به مردم 
بگویند علت قیمت باالی غله آن اســت که تمام غله بازار برای تغذیه قشون 
انگلیسی خریده می  شود. خوشبختانه برداشت امسال نه تنها در ایران بلکه در 

الف( تئوری هنری قرآن
دکتر مهدی محمد زاده )رئیس دانشــکده هنرهای اسالمی دانشگاه هنر 
اســالمی تبریز( فراتر از این آثار و نقش های برجسته، معتقد است که اسالم 

تئوری هنری دارد که قرآن آن را به صراحت بیان نموده است:
»برعکس نظریه بســیاری از مستشــرقین که متاسفانه برخی از محققین 
داخلــی هم آن را تکرار کرده و بازگویی می کنند که گویا قرآن تئوری هنری 
و فرهنگی خاصی ارائه نکرده اســت، عالی ترین تئوری هنری قرآن در سوره 
»شــعرا« وجود دارد. نگاه کلی به این ســوره به ما کمک خواهد کرد که به 
طور روشن تر متوجه این تئوری شویم. قرآن بعد از آیات متعددی که در این 
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باوجود اینکه مدت اقامِت وی 
در سوئد، 12 سال عنوان شده، ولی 
وزیر مختار ایران در سوئد، در سال 
1322ش، این مدت را »متجاوز از 

پنج سال« اعالم نموده است : 
»سفارت شاهنشاهی ایران در 
استکهلم تصدیق می نماید که آقای 
سرگرد علی کیا متجاوز از پنج سال 
در ســوئد اقامت داشته و فعاًل به 
هنگام مراجعت به ایران مقداری 
از اثاثیه منزل مســکونی خود را 

همراه دارند.«)13( 
مسیر بازگشــِت سرگرد علی 
کیا از ســوئد به ایــران، به علت 
وقــوع جنگ در منطقــه اروپا، با 
دشــواری های فراوان همراه بود، 
که همراه بودِن همســر و فرزند 
دختــِر وی، که به نظر می رســد 
اولین فرزند او باشد، این دشواری 
را مضاعف می نمــود. یکی از این 
سختی ها، مفقود شدِن 4 عدد از 
چمدان های 12گانه ایشان بود، که 

درباره آن نوشت :
»از قرار تحقیقاتی که نموده ام، 
این چهار چمدان اساساً از سرحد 
تقاضا  آلمان خارج نشده، علیهذا 
می کنم مقــرر فرمایند مراتب به 
مقامات مربوطه سوئیس، که حافظ 
منافع دولت شاهنشاهی در آلمان 
می باشند، اطالع داده شود و تقاضا 
گردد که از طرف مقامات دولتی، 
برای پیــدا کــردن چمدان های 

نامبرده اقدامات به عمل آید.«)14 (
وی در تاریخ 7 آذر ماه ســال 
1322ش از استکهلم حرکت نمود، 
که پــس از 35 روز، در تاریخ 22 
دی ماه به استانبول رسید؛ و این 
درحالی بود که بنا بر محاســبات 
شخصی خود، این مدت را 9 روز 

محاسبه کرده بود.)15( 
وی  متعدد  نامه نگاری هــای 
یافتــِن چمدان های مفقود  برای 
شده، مؤثر واقع نشد؛ تا اینکه در 
فروردین ماه 1323ش در نامه ای 

به ریاست ستاد ارتش، نوشت : 
»امر و مقــرر فرمایند مراتب 
تحت نظر کمیســیونی بررســی 
گردیده و دستور داده شود، دولت 
شاهنشاهی که به بنده امر می کند 
در حین جنگ از آلمان و ســایر 
کشورهای اشــغال شده به وسیله 
دشــمن عبور نمایم و مسئولیت 
جــان و مال بنده را به عهده دارد، 

کیا،  ســرتیپ  خانه نشــینی 
چنــدان طوالنی نبــود و پس از 
سرنگونی دکتر محمد مصدق در 
جریاِن کودتای 28 مرداد ســال 
1332ش، دوبــاره به فعالیت های 
سیاسی بازگشت. در ابتدا، از طرف 
محمدرضا پهلوی مأموریت یافت تا 
از مازندران به مجلس شورای ملی 
فضل اهلل  مخالفت های  ولی  بیاید؛ 
زاهدی کــه همزمان بــا کودتا، 
نخست وزیر شده بود، این فرصت 

را از او گرفت :
»در زمان دکتر مصدق با درجه 
سرتیپی بازنشسته شدم و پس از 
قیام 28 مرداد ماه 32 اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه من را احضار و 
توصیه فرمودند کــه از مازندران 
خود را کاندیدای نمایندگی مجلس 
شورای ملی نموده و فعالیت نمایم. 
حسب االمر شاهنشاه در مازندران 
مشغول به فعالیت انتخاباتی شدم، 
ولی ســپهبد زاهدی نخست وزیر 
وقت، بــه علت کدورتی که با من 
داشــت، با انتخــاب من مخالفت 
کرد و صندوق ســازی شــد و با 
وجود آنکه تمــام اهالی مازندران 
به من و خانواده من کمال محبت 
را داشتند، مرحوم سپهبد زاهدی 
مانع انتخاب من از آن محل گردید 
و لــذا مراتب را به شــرف عرض 
ملوکانه رسانیدم و]فرمودند[ پس 
از نقطه دیگر خود را کاندید کنید 
و به عرض رســیددر نقطه دیگر 
زمینه مساعد کافی ندارم و اجازه 
فرمایید به شغل تجارت خود ادامه 

دهم.«)23(
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خسارت نام  برده را بپردازد.«)16( 
هنــوز چند ماهی از حضور وی 
در ایران سپری نشده بود، که دستور 
مستقیِم محمدرضا پهلوی در مرداد 
ماه ســال 1323ش مبنی بر اینکه 
» یــک طیاره در اختیار]او[ گذارده 
شود.«؛ از جایگاه ویژه ی وی در نزد 
شــاه جوان حکایت می کرد؛)17( که 
نامه ی یمین الملک اسفندیاری در 
همین زمان، در رابطه با انتقال فرزند 
قهرمان کجوری از تیپ مکانیزه به 

کرمانشاه، مؤید این جایگاه است :
»دوست عزیزم! تمنا دارم شرح 
مرقومه مقابل را لطفاً مالحظه فرموده 
توجهی فرمایید که کار آقای رویانیان 
انجــام و مزید تشــکر بنده خواهد 

شد.«)18( 
بــه همین دلیل اســت که وی 
در الیحــه دفاعیه خــود در زمان 
دســتگیری در دولت علی امینی، 

گفته شــود یا به رخ کشیده شود. 
اما در تمام ســال هایی که کشور ما 
وسیله ارتش های بیگانه اشغال شده 
بود و مــن در ایران بودم، بخصوص 
دوران حکومــت قالبــی دموکرات 
آذربایجان و فعالیت متجاسرین در 
صفحات شــمال، یک شــب یا یک 
روز راحتی نداشــتم، صدها بار در 
جنگل ها و کوه ها با خطرات حتمی 

جانی مواجه شده ام.«)19( 
پس از این اقدامات، حاجعلی کیا 
درجه ســرهنگ دومی گرفت و در 
سال 1325ش، استاد تاکتیک نظامی 
دانشگاه جنگ شد)20( و مدتی بعد، 
با درجه سرهنگی، رئیس امور مرزبانی 

گردید.)21( 
مورد  کیا،  ســرهنگ حاجعلی 
توجه سپهبد حاجعلی رزم آرا بود؛ 
که به دلیل همین توجه در ســال 
1327ش، به ریاست شعبه تجسس 

هنراسالمی؛کاشفحقایقآسمانی
خواهد بود! و باالخره پاس کردن دو واحد درســی به همین صورت و با یک 

نمره تقریبا ناپلئونی! 
دکتر کریم میرزایی )اســتاد دانشــگاه هنرهای اســالمی تبریز( درباره 
سیســتم استاد- شاگردی دوران تمدن اســالمی و تفاوت های آن با سیستم 

آموزشی امروز می گوید:
»... آموزش هنرهای اســالمی مبتنی برآموزش اســتاد – شاگردی بوده 
و ایــن خیلی مهم اســت. امروزه وقتی هنر را آموزش می دهند، یک ســری 
واحدهای دانشگاهی تعریف شده اند که به دانشجو یا هنرجو ارائه می شود تا 
آنها را با اســاتید تعیین شده ای بگذراند. او هم این مسیر را طی کرده، نمره 
خــود را می گیرد و مدرک دریافت می کند و کار تمام می شــود. ولی در نوع 
آموزش دوران تمدن اســالمی چنین نبود. دانشــجو در کنار یادگیری یک 
رشته هنری، با آداب و منش استاد نیز آشنا می گردید یعنی با استاد زندگی 
می کرد. فقط طریق علم و هنر را یاد نمی گرفت. چون اســتاد یا هنرمند یک 
انســان ویژه ای بود و این نبوده که استاد فقط دو ساعت یک کالسی برگزار 
کنــد و برود. به همین دلیل اســتادان بزرگ شــاگردان بزرگی را به جامعه 
تحویل دادند. مثال در نگارگری، کمال الدین بهزاد بوده و بعد از آن، ســلطان 
محمد را داریم و بعد از آن صادق بیگ افشــار را داریم و بعد رضا عباســی 
و... یعنی یک سلســله بوجود می آید و قطع نمی شــود. چرا قطع نمی شود؟ 
چون آن آداب و رفتار اســالمی در کنار آموزش هنر به دانشــجو انتقال پیدا 
می کرد. امروزه اســتاد از شاگرد جداست، او را فقط در کالس می بیند. فقط 
یک ســری تئوری ها و کارهایی را یاد می دهد که کامال تخصصی است. فراتر 
از تخصص چیزی منتقل نمی کند. ولی در دوران تمدن اســالمی ، استاد در 
کنار تخصص، آداب و منش زندگی اسالمی را نیز یاد می داد. از همین روی، 

جامعه یک جامعه اسالمی بود...«
ج( هنرمند مسلمان فقط پرده ها را کنار می زند

هنر در نگرش اســالمی )مانند علم که وســیله ای برای شــناخت بهتر و 
عمیق تر ذات حق تعالی است(، راهی برای نمایش جلوه های زیبای خداوندی 
محسوب می شــود. در واقع هنرمند مســلمان با اتکا بر اندیشه ها و الهامات 
الهی، ابعاد مختلف زیبایی الهی را در برابر چشــم مخاطب پدیدار ســاخته و 
افشاء می کند. هنرمند مسلمان منشاء هر زیبایی را ذات حق تعالی دانسته و 
از همین روی خود را عاملی برای هرچه آشــکارتر کردن زیبایی های آن ذات 
برای خود و دیگران تلقی می کند. هنرمند مسلمان برخالف سایر هنرمندان 
هرگز ادعای خلق ندارد بلکه او کشف می کند، پرده ها را کنار می زند و جمال 
هســتی و خلقت را پدیدار و آشکار می ســازد. دکتر ایمان زکریای کرمانی 
)اســتاد دانشــگاه هنر اصفهان( درباره آنچه هنرمند مسلمان انجام می دهد، 
می گوید: »...هنر اسالمی تجلی نور خداوند متعال برروی زمین است. هنرمند 
مســلمان که تربیت یافته تعالیم اســالم و فرهنگ اسالمی است، همواره به 
دنبال آشــکارگری است، آشــکار می کند، پرده زدایی می کند، هرگز ادعای 
خلــق و خالقیت ندارد. او زیبایی هایی که خداوند در عالم هســتی قرار داده 
را بازآفرینی می کند، پرده ها را کنار می زند، زیبایی ها را به مخاطبان نشــان 
می دهد، زیبایی هایی که همه منبعث از زیبایی خداوند است، از کمال زیبایی 

یعنی حضرت باری تعالی نشات گرفته است...«

* اعلیحضرت همایون شاهنشاه من را احضار و توصیه 
فرمودند که از مازندران خود را کاندیدای نمایندگی 

مجلس شورای ملی نموده و فعالیت نمایم. حسب االمر 
شاهنشاه در مازندران مشغول به فعالیت انتخاباتی 
شدم، ولی سپهبد زاهدی نخست وزیر وقت، به علت 

کدورتی که با من داشت، با انتخاب من 
مخالفت کرد و صندوق سازی شد.

* با روی کار آمدِن دولت ملی دکتر محمد مصدق، سلسله گزارش هایی از 
سوءاستفاده های وی در مقامات و جایگاه های مختلف به مجلس شورای ملی و 

نخست وزیری رسیدکه بررسِی آن، منجر به برکناری سرتیپ کیا
 از ریاست مرزبانی گردید. 

* هنرمند مسلمان منشاء هر زیبایی را ذات حق تعالی دانسته و از همین روی خود را عاملی برای هرچه آشکارتر کردن 
زیبایی های آن ذات برای خود و دیگران تلقی می کند. هنرمند مسلمان برخالف سایر هنرمندان هرگز ادعای خلق ندارد 

بلکه او کشف می کند، پرده ها را کنار می زند و جمال هستی و خلقت را پدیدار و آشکار می سازد.

هنر تمدن اسالمی؛ نقش اعتقادات بر پرده زندگی
تبلور تفکرات و باورهای اســالمی و قرآنی در سبک زندگی اسالمی و در 
رفتار و ســکنات مسلمانان، آنچنان عجین و تفکیک ناپذیر بوده و هست که 
به هیچ وجه نمی توان آن را از ســلوک و رفتار تفکیک کرد. این آمیختگی و 
امتزاج در هنرمندان بیشــتر و بیشتر نمود دارد، به طوریکه هنرمند مسلمان 
با همان تعریف قرآنی اش، بدون آنکه متوجه باشــد یا به او بگویند و دستور 
دهنــد، آن تفکرات و ارزش های اســالمی و قرآنی که بــا وجودش آمیخته 
شده را در اثر هنری اش جاری می سازد. دکتر کریم میرزایی )استاد دانشگاه 

هنرهای اسالمی تبریز( این ویژگی را توضیح می دهد:

ســوره مبارک بیان می کند،در آیه هــای پایانی،تئوری هنری خودش را ارائه 
می کندومی فرماید:

شــاعران را گمراهان پیروی می کنند. )اگر شــاعر را متــرادف با هنرمند 
بگیریم یعنی هنرمندان و اهل هنــر و فرهنگ را گمراهان پیروی می کنند( 
مگر ) 3 شرط می گذارد( ااَِل الّذین آمنوا و عملو الّصالحات و َذَکروا اهلل کثیرا. 
یعنی مگر اینکه شــاعر و هنرمند این سه شــرط را انجام دهد. اگر این سه 
شــرط را انجام بدهد یعنی ایمان بیاورد، عمــل صالح انجام دهد و ذکر خدا 
بســیار بکند، شعر و هنرش را اســالم قبول می کند. شعر و هنر او را هنری 

قرآنی می توان تلقی کرد...« 
خوشنویسی ؛ در صدر هنرهای فرهنگ و تمدن اسالمی 

امــا همان تحریف گران و تاریخ پردازان سفارشــی و درباری، همچنان با 
رواج شــایعات و دروغ ها، این شبهه را دامن می زنند که مثال اسالم با تصویر 
و تصویر ســازی و هنرهای تصویری مخالف اســت و از همین روی به جای 
هنرهای تصویری در تمدن اســالمی، هنر خوشنویســی شکل گرفت. دکتر 

مهدی محمد زاده در این باره می گوید:
»... به جای تصویر در تمدن بیزانسی، کلمه، کالم و خوشنویسی در تمدن 

اسالمی شکل گرفت و به اوج رسید...« 
اســتاد حسن چلبی )استاد خوشنویسی در ترکیه( نیز درباره جایگاه هنر 

خوشنویسی در میان هنرهای اسالمی اظهار می دارد:
»... هنر خوشنویســی همواره یکی از هنرهای اصلــی در میان هنرهای 
اسالمی بوده است و از زمان آغاز هنر خوشنویسی تا به امروز نیز این، تغییری 

نکرده است. حتی این هنر بهبود یافته و زیباتر نیز شده است...«

می نویسد :
»من از ســال 1323ش که از 
سفر اروپا مراجعت کردم، تا آنجا که 
مقدور بود، بدون احتیاج مادی، زیر 
بار مسئولیت های خطیر و خدمات 
ســربازی رفتم. ممکن است به من 
بگوینــد تو دنبال عنوان و اســم و 
رســم می رفتــی؛ در صورتی که به 
علت حساسیِت مشاغلم، یک دهم 
از خدمات ارزنده مرا که در راه حفظ 
امنیت کشور انجام می شد، جز رؤساء 
و همکارانم، آن هم هر یک به سهم 
خود، کســی نمی تواند درک کند و 
مصالح کشــور اجــازه نمی دهد که 

نمونه ای از کتابت قرآن کریم، ترکیبی از هنر خوشنویسی و تذهیب

»... این اندیشــه که برآمده از دین اســالم است به طور ناخواسته در هنر 
هنرمند مســلمان، تبلور پیدا می کند. اصال عمدی نیست. در واقع او زندگی 
خودش را در هنرش نقش می زند. همان زندگی که براساس باور و اعتقاداتش 

بوده که از دین اسالم گرفته شده و در هنرش کامال رویت می شود...«
همین سبک زندگی به ساختار و محتوای علوم و فنون و فرهنگ و هنری 
که توسط مســلمانان پدید آمد نیز راه یافت و علم و فرهنگ و هنر اسالمی 
شــکل گرفت که امروزه در مقابل تمدن اومانیســتی و سکوالریستی غرب ، 

برای خود هویت مستقل و ثابت و پایداری دارد.
ب( آموزش هنر اسالمی براساس سیستم استاد- شاگردی

یکی از نقاط برجسته علم آموزی و آموزش علوم و هنرها در دوران تمدن 
اسالمی و در سبک آموزش اسالمی، سیستم موسوم به استاد- شاگردی بود. 
سیســتمی که در واقع شاگرد با اســتاد زندگی می کرد. آنچه درست مغایر 
سیســتم آموزشی تحمیلی غرب به ســرزمین های اسالمی بوده که به ربات 

پروری و جزوه مداری و مدرک گرایی منجر می گردد. 

نقل اســت که فیلسوف و حکیم اســالمی، مالصدرا در اولین کالس خود 
با استادش میرفندرســکی ، ناخودآگاه و به خیال شرکت در کالس وی ، به 
دنبال استاد راهی خرابه ها و بیغوله های جذامیان رانده شده از اجتماع شد و 
نخســتین درس خود را در آنجا از استاد گرفت. از چنان کالس ها و اساتید و 
آموزشــی است که امثال مالصدرا و بیرونی و فارابی و ابن سینا و خیام و ابن 
هیثــم و... و دهها و صدها و هزاران تن دیگــر مانند آنان بیرون می آیند. اما 
آنچه در کالس های سیستم آموزشی امروز حرف اول را می زند، ارائه جزوه ای 
از سوی استاد و حفظ کردن آن و حتی طرح یک سری سؤال از همان جزوه 
اســت که گفته می شود سؤاالت امتحان نیز از همان پرسش های طرح شده، 

رکن دوم ستاد ارتش منصوب شد.)22(
با روی کار آمدِن دولت ملی دکتر 
محمد مصدق، سلسله گزارش هایی 
از سوءاستفاده های وی در مقامات و 
جایگاه های مختلف به مجلس شورای 
ملی و نخست وزیری رسیدکه بررسِی 
آن، منجر به برکناری سرتیپ کیا از 

ریاست مرزبانی گردید. 

ما اجساد هفت نفر از قربانیان فلک زده قحطی را یافتیم. از این دست اجساد 
در فواصل مختلف در طول جاده قزوین و همدان پراکنده بودند.

دولــت ایران تالش کرده بــود تا جلوی خرید آذوقه و ارزاق توســط 
انگلیسی ها   را بگیرد: 

من نه تنها می  خواستم نیازهای خودمان را تأمین کنم، بلکه می  خواستم 
برای نیروهایی که نهایتاً   باید از این جاده عبور می  کردند، ذخیره ســازی را 
آغــاز کنم. ولی اوضاع قحطی، مقاومت مقام های   محلی و صدور دســتور 
دولــت تهران برای جلوگیری از تأمین آذوقه از هر نوع برای انگلیســی ها، 

کارمان را مختل کرد. 
موضوع به تفصیل تشــریح شده است. دنســترویل آشکار می  کند که 

قحطی کرده اند. برای مثال، در بخشــی از اطالعیه سرهنگ کنیون، کنسول 
انگلیس در کرمانشاه، چنین آمده است: 

ارتش منظم بریتانیا به کفایت مجهز بوده و همه ملزومات سفر همچون 
خواربار و غیره را در اختیار دارد و نیاز به کمک کســی ندارد، لکن چنانچه 
ضرورتی برای خرید از ایرانیان باشد، یقیناً بهایی مناسب و عادالنه به مالکان 

پرداخت می  شود. 
همین نکته را فرانسیس وایت در گزارش خود از غرب ایران ذکر می  کند: 
قشون روس و ترک در پیشروی ها   و عقب نشینی های   پیاپی خود در این 
منطقه، همه آذوقه خود را از این کشور تهیه کردند که اکنون تا آخرین قطره 
شیره جانش گرفته شده است. اّما در مقابل، ما انگلیسی ها آذوقه خود را همراه 
آوردیم و به طور بســیار گسترده در کمک رسانی به نیازمند قحطی زده وارد 
شدیم. مقام های   انگلیسی در کرند هشتصد قحطی زده را زیر نظر آقای فرانسیس 

تصویر ال. سی. دنسترویل 
یکی از افسران ارتش اشغالگر 
انگلیس در ایام قحطی بزرگ

تدارکات، می  تواند گزارش کند که ذخایر به رقمی رســیده است که بروز هر 
نوع بحران دیگری را بســیار بعید می  نماید. حتی اگر منابع همواره به آسانی 
در دسترس نباشند، ما می  دانیم که گندم احتکارشده کجاست و نیروها   باید 
فقط بر تســلیم آن به قیمتی مناســب اصرار ورزند. بنابراین به غیر از جیره 
 گوشت خوک و مربا، می  توانیم تغذیه شمار زیادی نیرو را بدون مشکل تضمین

 کنیم. 
دنســترویل در نامــه  ای با تاریخ 5 می  1918، از همــدان، باز از وضعیت 
سخت تأمین آذوقه گفته و رضایت خود را از توانایی تهیه آذوقه بیان می  دارد: 
»علیرغم این اوضاع، آذوقه بسیار خوب تأمین شده ، و من توانسته  ام نیاز یک 
تیپ را از نظر مقدار مورد نیاز نان و گوشت از اینجا تا منجیل تدارک کنم.« 
دنســترویل در 1 ژوئن 1918 ســتاد خود را از قزوین جابه جا کرده بود. او از 
وضعیت منابع در قزوین می  گوید: »قیمت ها   در قزوین همانند همدان است، 

اّما تأمین منابع سخت نبود.« 
اطالعات مربوط به خریدهای غله توسط انگلیس در آذربایجان را داناهو به 

وسط باشد اوضاع به هم می  ریزد. در نقاط مختلف جنوب، پلیس جنوب چنان 
رعبی به دل ها   انداخته    که دیگر کسی اختیار جان و مالش را از خود نمی  داند. 
ســر پرسی ســایکس خود این موضوع را تأیید می  کند. سایکس در ذکر 
اوضاع دو جاده میان کرمان و شیراز و مسیر مستقیم میان سیرجان و نیریز، 
می  نویســد: »در طول اینجاده آذوقه و خواربار کمیاب بود.« در اکتبر 1916، 
وقتی ســایکس تصمیم می  گیرد از اصفهان به شیراز برود، آشکار می  کند که 

در اصفهان گندم نایاب بوده است: 
به لطف مسئولین تلگراف، مشکل چندانی در مورد آذوقه، که برای بخشی 
از راه از اصفهان تأمین شده بود، وجود نداشت؛ اّما کنسول به ما اطالع داد که 
در شیراز کمبود جدی وجود دارد و از این رو ما مقداری گندم با خود بردیم. 
ســایکس در 11 نوامبر 1916 وارد شــیراز می  شــود. در اکتبر 1916 
فرمانفرما به عنوان والی فارس وارد شــیراز شــده بود. سایکس اندکی پیش 
از ورود می  نویســد: »به خاطر کمبود ارزاق، مجبور شدم گندم را از خارج از 
فارس بخرم، تعهد ظالمانه  ای افزون بر دیگر مشکالتم.« روشن است که »تعهد 

بین النهرین نیز که در آن منطقه وسیعی زیر نظر انگلیسی ها   زیر کشت رفته، 
بسیار خوب است. انتظار می  رود که محصول آنجا برای تغذیه تمام نیروهای 
مستقر در بین النهرین کافی باشد-)محرمانه(- که شمار آنها چهارصدهزار نفر 
اســت به اضافه بخش مازادی که برای صادرات اختصاص می  یابد و بخشی از 

آن هم صرف امدادرسانی در غرب ایران خواهد شد. 
بخش بعدی این گزارش بیانگر این واقعیت است که انگلیسی ها   دست کم 

در اواسط آوریل 1918 مشغول خرید حجم زیادی غله بوده اند: 
بهای گندم در کرمانشاه در 15 آوریل، یکصدوبیست تومان )دویست دالر( 
برای هر خروار )650 پوند( بود. در این هنگام سرهنگ کنیون، کنسول انگلیس 
در آنجا با ارسال اطالعیه  ای به بازار اظهار می  دارد که انگلیسی ها   قصد خرید 
گندم در کرمانشاه را ندارند و بلکه برعکس، تمام نیاز قشون خود را از بغداد 
آورده و مقداری هم عالوه بر آن برای توزیع رایگان میان مردم خواهند آورد. 
بهای گندم یک شبه به هشتاد تومان در هر خروار سقوط کرد و از آن زمان 

این کاهش ادامه دارد.

* داناهو افسر انگلیسی تصرف زنجان در ۱۹۱۸ را این گونه شرح می دهد: ما در یک لحظه پا در رکاب کردیم و 
با یک فریاد دیوانه وار انگلیسی، که مردم خفته در بستر را از جا تکان داد، از پل سنگی روی رودخانه به زنجان 
وارد شدیم... اگر ورود ناگهانی ما مایه شگفتی ترک ها   نشد، اّما سکنه زنجان را قطعًا ترساند. دست و پای خود را 

گم کرده بودند. در بازارها زنان و کودکان از دستمان می  گریختند و دکاندارها، دست و پایشان می  لرزیدند.

* روزنامه ستاره ایران ۲۸ سپتامبر ۱۹۱۷: مأموران همین انگلیس هر چه ارزاق در نقاط مختلف جنوب به 
دستشان افتاده تا  توانسته اند خریده و انبار کرده اند. هر زمان که پای مأموران انگلیس وسط باشد اوضاع به 

هم می  ریزد. در نقاط مختلف جنوب، پلیس جنوب چنان رعبی به دل ها   انداخته    که دیگر کسی
 اختیار جان و مالش را از خود نمی  داند. 

انگلیســی ها   مخفیانــه جلوی هر 
تمــاس حکومتی میــان تهران و 
مراکز والیت ها   در غــرب ایران را 
گرفته بودند. دولت ایران دســتور 
داده بود که تمام فروشندگان غله 
و آذوقه به انگلیسی ها   بازداشت شوند. 
این دســتور انجام شد، اّما بالفاصله 
دنسترویل حاکم محلی بینوای ایران 
را تحت فشار می  گذارد تا آنها را آزاد 
کند. تا آوریل 1918، دنســترویل 

می  تواند گزارش کند که؛
اکنون منابع را آسان  تر می  توان 
تهیه کرد و ســروان کمپبل، افسر 

آشکار می  کند که انگلیســی ها   به »قیمت خوب« خرید کرده اند. گزارشی از 
ساثرد تردیدی باقی نمی  گذارد که با وجود این ادعا که نیروهای انگلیسی در 
ایران با ارزاق ارسالی از بین النهرین تغذیه می  شوند، آنها از منابع محلی ایران 

تغذیه می  شدند: 
در ماه های   زمســتان در آن بخش از ایران که خط ارتباطی بغداد- خزر 
عبور می  کند، برف نسبتاً سنگینی می بارد. شماری از معابر کوهستانی از مرز تا 
همدان پیاپی چنان با برف مسدود می  شوند که آمد و شد از آنها بسیار سخت 
می  شود. در پایان زمستان بارش ها   سنگین بود و با آب شدن برف ها   استفاده 
از این راه های   نامناســب سخت شد. این ها   مواردی است که انگلیسی ها   باید 
درباره نگهداری قوای خود در مسیر منتهی به خزر در نظر بگیرند و به خاطر 
این مشــکالت، شمار نیروهایی که می  شد از بغداد تغذیه کرد بسیار محدود 
شــد. در نیمه دوم تابستان تالش بســیار جدی صورت گرفت تا ارزاق برای 
ذخیره در دپوهایی که در نقاط مختلف در طول این مسیر ایجاد شده  اند، به 

داخل حمل شوند. 

تعدادی از افسران انگلیسی حاضر در ایران در زمان قحطی بزرگ

جنجالبرای4عددچمدان
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک -۲

اما دکتر مهدی محمد زاده )رئیس دانشــکده هنرهای اســالمی دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز( توضیح می دهد که گرایش به سمت هنر خوشنویسی در 
اسالم، به دلیل مثال مخالفت اسالم با تصویر و تصویر سازی نبوده است. وی 

علت این رویکرد مهم را اینگونه توضیح می دهد:
»... روی ایــن نکته تاکید می کنم که توجه به خوشنویســی و کالم صرفا 
به این خاطر نبود که گفته می شود در اسالم با تصویر مخالفت می شد. بلکه 
به این خاطر بود که باری تعالی با انســان با کلمه ارتباط برقرار کرد. معجزه 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( کلمه بود. ایشان کالم الهی را برای مومنان 
آورد. لذا اگر مومن با کلمه می تواند با باری تعالی ارتباط برقرار بکند، طبیعی 
است که پرداختن به این کلمه و به ویژه پرداختن به کالم اهلل یک امر قدسی 
خواهد بود، یک هنر الهی خواهد بود. این پرداختن می تواند به صورت کالمی 
یعنی قرائت خود قرآن باشد و می تواند به صورت نوشتاری یعنی خوشنویسی 
کالم اهلل باشــد. لذا خوشنویســی و قرائت قرآن در صدر هنرهای فرهنگ و 

تمدن اسالمی قرار می گیرند...«


