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مطالع��ات اجتماع��ي نش��ان ميدهد ک��ه اصو ً
ال
ه��ر حرک��ت اجتماعي ني��از به پي��شزمينهها و
پش��توانههاي قبلي دارد .آيا قيام رئيسعلي از اين
قاع��ده پيروي ميکند يا بهط��ور ناگهاني پديدار
شده است؟
اش��ارة شما ،اش��ارة درستي اس��ت و ميتواند باب
مناسبي براي بحث ايجاد کند .همانطور که گفتيد،
از نظر فلس��فة انقالب اصوالً جنبشها ب ه طور خود
به خ��ود و ناگهاني اتفاق نميافتد بلکه همواره يک
تم ذهن��ي نزد مردم موجبات ب��روز يک حرکت را
ب��ه وجود م��يآورد .پي��شزمينه قي��ام رئيسعلي
دل��واري در س��ال  1333ه.ق – 1915م نيز به دورة
ن شاه برميگردد .حتي
محمدش��اه و دورة ناصرالدي 
ميتوان جن��گ جهاني اول را نيز زمينهاي براي اين
قي��ام و جنبش بزرگ معرفي کرد .چنان که ميدانيد
هم��واره در خص��وص موضوعات مختل��ف ،اين
تهديد در خصوص ايران وجود داشته است که اگر
چنين شود يا چنان ،بوش��هر ،خارک و خرمشهر را
تصرف خواهيم کرد .در دورة جنگ جهاني اول هم
ک��ه ايران اعالم بيطرفي ميکن��د ب ه دليل مجاورت
عثماني و عراق که تحت اشغال عثماني بوده ،تسلط
بر خليج فارس براي انگليس��يها از اهميت خاص
برخوردار بوده اس��ت .آلمانها ه��م که اين اهميت
را دريافته بودند ،با گس��يل افرادي مانند «سيترمن»
و «واس��موس» براي جلب نظر مردم و تش��ويق و
ياري حرکتهاي ضد انگليسي ،سعي داشتند سدي

انگليسيها طي نامهاي به شيخ حسين
مينويس�ند که ش�ما با ما م�راودة کاال
داش�تهايد ،چرا س�عي داريد رودرروي
ما قرار گيريد؟ ش�يخ حسين در پاسخ
ميگويد تا ديروز ش�ما ش�ما فروشنده
بوديد و ما خريدار ،اما امروز چون ش�ما
اش�غالگر محسوب ميش�ويد ما حامي
وطن و دش�من شما محسوب ميشويم.
شما متجاوز هستيد و بايد از سرزمين ما
خارج شويد.
در برابر رس��يدن انگليس به اهداف��ش ايجاد کنند.
نزديک ش��دن واس��موس به مردم و همراه شدن او
با رئيسعلي دلواري از يک س��و موجب شد برخي
اين ايراد را بگيرند که قيام س��مت و سوي خارجي
گرفته است و از سوي ديگر موجب شد انگليسيها
واسموس را تحت تعقيب قرار دهند.
بنابراي��ن م��ردم بوش��هر بنا به يک پي��شذهنيت
قدرتمند قبلي با قيام رئيسعلي همراه ميش��وند.
حال سؤال اين است که چرا رئيسعلي؟ چه چيز
باعث ميشود گرايش به رئيسعلي دلواري گسترة
وسيعتري داشته باشد؟
ببينيد ،نبايد در تاريخ يک س��ويه پيش رفت .برخي
از خانهاي آ ن منطقه با انگليسيها مراودات تجاري
داشتند .اتفاق ًا س��ندي موجود است که احتماالً بايد

در بنياد ش��هيد بوش��هر نمونة آن حفظ شده باشد.
بنا به اين س��ند ،شيخ حس��ين چاه کوتاهي به قول
امروزيها حق ترانزيت دريافت ميکرد .شيخ حسين
با انگليس��يها مراودة بازرگاني داشته ،اما به محضي
که مسألة اشغال پيش ميآيد تفنگ به دست ميگيرد
و مقابل انگليسيها قد راست ميکند .انگليسيها در
کمال تعجب طي نامهاي به شيخ حسين مينويسند
که ش��ما با ما مراودة کاال داش��تهايد ،کاالي ش��ما و
مالالتجارهت��ان هن��وز در گم��رک بوش��هر موجود
اس��ت ،چرا س��عي داريد رودرروي ما قرار گيريد؟
ش��يخ حسين در پاسخ ميگويد تا ديروز شما طرف
تجاري ما بوديد .شما فروشنده بوديد و ما خريدار،
اما امروز چون ش��ما اشغالگر محسوب ميشويد ما
حامي وطن و دش��من شما محسوب ميشويم .شما
متجاوز هستيد و بايد از سرزمين ما خارج شويد .در
خصوص تنگستانيها هم حرف و حديثهايي بوده
اما ميبينيم در مبارزه چه دالوريهايي از خود نشان
ميدهند .اگر از زاوية درس��ت به تاريخ رجوع شود
خواهيد ديد در اين خطه ،يعني حاشيه خليج فارس
ناني نيست ،زندگي اقتصادي وجود ندارد ،طبيعت با
مردم سر آشتي ندارد ،بارندگي نيست و جنس زمين
آهکي و نمکي است ،بنابراين کشاورزي و باغداري
وجود ندارد .خب ،در اين ش��رايط چه بايد کرد؟ يا
بحث قاچاق رونق ميگيرد يا غارتگري .در حقيقت
ب�� ه دليل عدم توجه دولتهاي مرکزي ،ش��ورشها
جنبه منازعة قدرت به خود ميگرفته اس��ت .شما ب ه

اسطورهايماندگار...

ت و شنود شاهد ياران با استاد غالمحسين نظامي کارشناس تاريخ و رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي بوشهر در
گف 
خصوص ابعاد شخصيتي و رموز موفقيت رئيسعلي دلواري

غالمحسين نظامي از شاگردان شهيد پاکنژاد
است .او دورة ليسانس تاريخ را از مهر  1356در
يزد آغاز ک��رد و در حال حاضر دورة دکتري
اين رش��ته را پشت س��ر ميگذارد .نظامي در
حال حاضر رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي
بوشهر است ،از اين رو در گفتو گو با ايشان
س��عي کرديم ابعاد شخصيتي و رموز موفقيت
رئيسعلي دلواري را با استناد به اسناد و مدارک
و روايات تاريخي مورد بررس��ي و تحليل قرار
دهيم.
نظامي همچنين پايهگذار انجمن ايرانشناس��ان
ج��وان ،با هدف پيوند بچههاي ايراني خارج از
کش��ور با تاريخ ايران است که اين امر ،بيانگر
دغدغة ايشان در امر آموزش و زنده نگاه داشتن
تاريخ ايران اسالمي است.
www.navideshahed.com
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معين التجار بوشهري كه فرمان مشروطيت را به اتفاق در دست گرفتهاند.

خوب��ي ميدانيد که دولت مرک��زي وقت ،نه تنها از
جنبش جنوب حماي��ت نکرد که مخالف هم بود و
آنها را جان��ي و راهزن معرفي ميکرد .رئيسعلي،
ن خان چاهکوتاهي،
خضرخان اهرمي ،شيخ حس��ي 
خالوحسين دشتي و ميرزا محمدخان غضنفرالسلطنة
برازجاني همگي يک جبهة مش��ترک تش��کيل داده
بودند و گاه به اتفاق و بعض ًا مس��تقل عمليات انجام
ميدادند .در حقيقت اين خانها که منتخب حکومت
بودند و حکم سلطنتي هم داشتند گاه شايد نسبت به
مردم بيمهري هم کرده باشند ،اما در دورة مقاومت
رشادتها و جانفش��انيهايي داشتهاند که غيرقابل
انکار است ،به همين دليل نبايد عمل آنها را خرد و
کوچک محاسبه کرد .در اين ميان استثنايي هم مانند
رئيسعلي دلواري وجود دارد که ب ه دليل شخصيت
و صداق��ت مش��هورش ن��ه تنها مردم را در س��طح
وس��يعي جذب ميکند که ماندگاري نام و آوازه او
بيش از هر کس ديگري در دلها باقي ميماند.
هر بار ک��ه در خصوص ويژگيهاي ش��خصيتي
رئيسعلي دلواري صحبت ميشود ،کارشناسان ما
خيلي س��ريع و با اکتفا به حداقلها يا موضوعات
کلي ،بحث را خاتمه ميدهند .من قصد دارم اين بار
پافشاري کنم و سؤال را آنگونه که برخي مطرح
ميکنند در حضور ش��ما به عنوان يک کارشناس
مطرح کنم .در خص��وص رئيسعلي دلواري دو
اگ�ر ش�خصيتي به س�مبل و اس�طوره
تبديل ميش�ود به دليل اين اس�ت که
چنين ويژگيهايي داش�ته .رئيسعلي
دل�واري ه�م دقيق ًا بنا به ش�خصيت به
اثبات رسيدهاش تبديل به يک اسطورة
ماندگار ميشود .ويژگيهايي چون ساده
زيس�تي ،مردمداري ،صداقت و بهطور
کلي مردميبودن از ش�خصيت او نامي
ماندگار ساخته است.

نمونهاي از روزنامه مظفري.

کنگره برگزار ميشود ،يک
سريال پربيننده تحت عنوان
«دليران تنگس��تان» ساخته
ميش��ود و در کتابه��اي
متع��دد ب��ه او و مبارزاتش
پرداخت��ه ميش��ود ،آيا به
راس��تي اين ما نيس��تيم که
از اين ش��خصيت اسطوره
ميسازيم و نام وي را زنده
نگاه ميداريم؟
م��ن گم��ان ميکن��م ه��ر
چن��د ميش��ود در بح��ث،
تاري��خ بنا به نگاه ش��خصي
ي��ا حت��ي گروه��ي خاص،
روي گوش��هاي انگش��ت
گذاش��ت و بزرگنماي��ي
ل
ک��رد ،اما نميتوان س��مب 
س��ازي کرد .اگر شخصيتي
به سمبل و اس��طوره تبديل
ميش��ود به دليل اين است
که چنين ويژگيهايي داشته.
رئيسعلي دلواري هم دقيق ًا
بنا به ش��خصيت ب��ه اثبات
رس��يدهاش تبدي��ل به يک
اس��طورة ماندگار ميش��ود.
ويژگيهاي��ي چ��ون س��اده
زيس��تي ،مردمداري ،صداقت و بهطور کلي مردمي
بودن از ش��خصيت او نامي ماندگار س��اخته است.
مردميب��ودن يکي از ويژگيهاي مهم و مش��ترک
اساطير است و شايد اين ويژگي به خاطر اين است
ک��ه او رئيس ب��ود ،خان بود .او به م��ردم نزديکتر
بود و بين آنه��ا زندگي ميکرد .به عبارتي ميتوان
گفت حداقل نزد مردم سوء سابقهاي نداشت ،چون
سوء س��ابقه در اذهان باقي ميماند .بحثي که مطرح
ميکنيد و اتفاق ًا از اهميت بااليي هم چه در منطقه و
چه خارج از منطقه برخوردار است ،به خودي خود
چنان فراخ است که نميتوان به نمونههاي تاريخي
موجود اش��اره نکرد .در اين راستا من ميخواهم از
ي خان زند نام ببرم .وقتي نام لطفعلي کنار نام
لطفعل 
ي خان و جعفرخ��ان ميآيد به خودي خود يک
زک 
نقطة متضاد نمايان ميش��ود .زکيخان و جعفرخان
برابر با اوج ش��قاوت و بيرحمي هس��تند در حالي
ک��ه از لطفعليخان منش ديگ��ري در اذهان وجود
دارد .به همين دليل وقتي محمدخان قاجار س��رازير
ي خ��ان براي
ميش��ود به س��مت بوش��هر و لطفعل 
مقابله با او کمک ميخواهد ،مردم بوشهر داوطلبانه
ب��ه او کمک ميکنند و با او همراه ميش��وند .ما به
ي خان
واسطة هيچ کنگره و همايشي نميتوانيم زک 
را به عنوان يک اس��طوره مطرح کنيم چون اس��ناد
و م��دارک تاريخي دليل مج��ابکنندهاي براي اين
امر باقي نميگذارند و ذهنيتي که از اين ش��خصيت
وج��ود دارد اين اقدام را بيحاصل ميگذارد .اما در
ت لطفعليخان يا رئيسعلي اين
خصوص ش��خصي 
ي در اذهان ريش��ه دارد و هر گون��ه اقدام ما
ويژگ�� 
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صرف ًا اين ذهنيتها را يادآوري ميکند .در حقيقت
ما صرف ًا يادآور هس��تيم و ب��ه هيچوجه نميتوانيم
بناکنن��دة آنچ��ه وجود ندارد باش��يم .در خصوص
رئيسعل��ي ب��اور من اين اس��ت ک��ه ويژگيهاي
شخصيتي ايش��ان بهگونهاي بود که او را در اذهان
زن��ده باقي نگه بدارد .رئيسعل��ي در هر اقدامي ب ه
طور مستقل پيشرو بود .تفنگ به دست ميگرفت و
پيش ميرفت .به کرس��ي خاني تکيه نکرده بود و از
داخل قلعة خود فرمان حمله صادر نميکرد .مردم به
وضوح ميديدند که هر مشقتي ميکشند رئيسشان
هم ميکش��د .اگر تشنگي ميکش��ند ،اگر بيخوابي
ميکش��ند ،اگر س��ختي دارند براي او هم هس��ت،
بنابراين با ايمان راس��ختري با او همراه ميش��دند.
هم��راه بودن با مردم ،همگام ب��ودن و در کنار آنها
و مانن��د آنها بودن همان ويژگي اس��ت که در کنار
ش��جاعت و دالوري و ايمان راسخ و عشق به وطن
از اين ش��خصيت  -چ��ه در زمان خودش و چه در
زم��ان ما و چه در داخل و چه در خارج -محبوبيت
و احترامي ماندگار به همراه آورده است.
درب��اره موض��ع دولت مرک��زي وق��ت در قبال
رئيسعلي دلواري برايمان توضيح دهيد.
اين بحث تقريب ًا کلي��ت تاريخي ما را دربرميگيرد،
بنابراين بايد بحث را به صورت طولي پيش برد که
اصطالح ًا ب��ه آن ميگويند  .Diagnosticوقتي به
حکومتهاي ايران توجه کنيم خواهيم ديد حداقل
از  1400س��ال پيش ،يعني از دورة اس�لامي ،تمام
پايتخته��اي اي��ران در نيمه ش��مالي کش��ور واقع
شدهاند ،يعني از ش��يراز به باال .تاريخ ما هم اصوالً
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تاريخ شاهنشاهي بوده است .يعني هر جا که شاهها
حضور داش��تند تاريخنگارها هم به فرموده ،تاريخ
نگاري ميکردند در غير اين صورت مکتوبي وجود
ال اگر مردم کرمان از گرسنگي ميمردند
نداش��ته .مث ً
ثبت و ضبط تاريخي نميش��د چون ش��اه در آنجا
حضور نداش��ته ،اما اگر انگشت کوچک شاه بر اثر
حادثهاي نه چندان مهم جراحتي کوچک برميداشت
به فرموده اين اتفاق ثبت ميش��د .به همين دليل ما
در خصوص تاري��خ مردم��ي و اجتماعي ،مکتوب
قابل توجهي در دس��ت نداريم .از سوي ديگر چون
پايتخته��ا در بخشهاي ش��مالي واقع بوده ،ما در
خصوص اين بخشها ،در ضمن رفت و آمد شاهان
در آن نواحي ،اسامي و اتفاقات ثبت شده داريم ،اما
چون در بخش جنوبي ن��ه پايتختي بوده و نه رفت
و آم��دي ،هيچ نام و توصيف ثبت ش��دهاي نداريم.
ب��ه عنوان مثال ،وقتي در دوران ش��اه اس��ماعيل که
تبريز پايتخت بوده فرانس��وا دال ووکر جزيرة هرمز
را تس��خير ميکند ،حکومت مرکزي تا مدتها هيچ
اطالعي کس��ب نميکند .در جنگه��اي عثماني و
غي��ره هم اتفاقات مش��ابهي ميافتد .در مواردي هم
ک��ه از اين ماجراها مطلع ميش��دند ،ق��درت اقدام
نداش��تند .س��ال 1856( 1273م) انگليسيها بوشهر
و خرمش��هر را تص��رف کردند ،چ��ون ايران هرات
را محاص��ره کرده بود .فک��ر ميکنيد واکنش دولت
مرکزي چه بود؟ هيچ .اص ً
ال قدرت نداشتند اقدامي
کنند چون ارتش منسجمي در کار نبود .خب ،وقتي
قدرت آن را ندارند قاعدت ًا بايد دست مردم و کساني
چون رئيسعلي را که جلو نفوذ دش��من ايستادگي
ميکنند ببوس��ند ،اما بنا به اسناد تاريخي ميبينيم که
از ترس خائف شده و اعالم ميکنند اين مردم و اين
ي است
مردان بزرگ مشتي راهزن هستند .اين درحال 

که اين مردم ،همراه ب��ا رئيسعليها ،در ماه مبارک
رمضان ،در گرماي  45درجه و رطوبت وحشتناک،
در س��نگرهاي روباز و مناطق کفي که هيچ پستي و
بلندي براي سنگرس��ازي ندارد ايستادگي ميکردند
و جلو دش��من را ميگرفتند .بنابراين ،اصوالً نه تنها
هيچ کمکي از س��وي دولته��اي مرکزي صورت
نميگرفت که حتي با ايشان مقابله هم ميشد.
نکتة جالب اينجاس��ت که ب��ا وجود بيمهري و
حتي برخ��ورد معکوس دول��ت مرکزي ،خالف
آنچه در برخي قيامها در نقاط ديگر ميبينيم ،در
جنوب هرگز قيامي مردمي به اعالم خودمختاري
منجر نميشود .آيا اين بهدليل رهبري خاص اين
قيامهاست؟ رئيسعلي چه نقشي در جلوگيري از
چنين حرکتهايي داشته است؟
بله ،اين اتفاق در نقاط مختلف به وقوع ميپيوندد اما
در جنوب هرگز چنين اتفاقي نميافتد .شايد يکي از
محکمترين داليل اين امر ،گرايش ش��ديد مردم اين
ن طور گرايشهاي اس��توار
خطه ب��ه مذهب و همي 
مليشان باش��د .توجه کنيد که وقتي آيتاهلل الري
در الر يا آخوند خراساني در نجف و مجتهد اهرمي
يا ش��يخ حسين برازجاني فتوا ميدهند رئيسعلي پا
به مي��دان ميگذارد .يعني در حقيق��ت او به فتواي
جهاد آقايان علما پاس��خ ميدهد .ضمن اينکه چون
رئيس است از نظر ملي بار مسؤوليت را نيز بر دوش
حس ميکند و خود را مس��ؤول حف��ظ جان مردم
ميبيند .اگر چه دولت مرکزي هيچ حمايتي نميکند
اما گرايش مذهبي و حس وطن دوس��تي رئيسعلي
باعث ميش��ود بدون توجه ب��ه اين نکته قيام کند و
از وطن و مردم خود دفاع کند .اتفاق ًا از اين رهگذر
ميتوان دوباره به س��ؤال شما مبني بر داليل گرايش
م��ردم به رئيسعلي و مان��دگاري نام او رجوع کرد
و افزود که مردم به رئيسعلي دلواري
گرايش پيدا ميکردند چون به چش��م
خ��ود ميديدن��د ک��ه او ب��دون هيچ
چشمداشتي کنار آنها و همگام با آنها
از کيا ن و ناموسش��ان دفاع ميکند .به
چشم خود ميديدند که دولت مرکزي
ن��ه تنها آنها را تنها گذاش��ته که حتي
در مقاب��ل قيام آنها ميايس��تد و آنها
را قاچاقچي و شورش��ي ميخواند اما
رئيسعلي ب��ه فرم��ودة علمايي که از
آنها پيروي ميکنند با دشمن رودررو
شده و جانفشاني ميکند .اين هم جزو
ديگر ويژگيه��اي رئيسعلي دلواري
اس��ت و دليلي محکم ب��راي همراهي
مردم ب��ا او و ماندگاري نام و آوازه آن
شهيد بزرگوار!
ش��ما در مرک��ز اس��ناد و کتابخان��ه
ملي بوش��هر به عنوان رئيس فعاليت
ميکنيد حال آنکه ما به لحاظ اسناد
و مدارک تاريخي بسيار فقير هستيم.
حتي به رغم تالشهايي که شده هيچ
عکسي که رس��م ًا اعالم شود متعلق
به رئيسعلي دلواري اس��ت به دست
www.navideshahed.com
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مردميبودن يکي از ويژگيهاي مهم
و مشترک اساطير است و شايد اين
ويژگي به خاطر اين است که او رئيس
ب�ود ،خان نبود .او به مردم نزديکتر
ب�ود و بين آنها زندگ�ي ميکرد .به
عبارت�ي ميتوان گف�ت حداقل نزد
مردم س�وء س�ابقهاي نداشت ،چون
سوء سابقه در اذهان باقي ميماند.
نيامده .ش��ما براي گردآوري اس��ناد مرتبط با اين
قيام چه کردهايد و در خصوص رئيسعلي به چه
موفقيتهايي رسيدهايد؟
هم��انط��ور که گفت��م اس��ناد و م��دارک تاريخي
بخشه��اي جنوبي ايران چندان زياد نيس��ت ضمن
اينکه اين اس��ناد اصوالً به دو بخش اسناد خارجي
و اسناد داخلي تقس��يم ميشود .در خصوص اسناد
خارجي تالشهايي ش��ده و اس��نادي هم به دست
آم��ده که در ط��ول کنگ��رة اول در س��ال  1374و
ن طور کنگرة دوم که اخيرا ً برگزار ش��د اسنادي
همي 
ب��ه چاپ رس��يد که از اي��ن بين ميت��وان به کتاب
آقاي کاوه بيات اش��اره کرد که با همکاري وزارت
ام��ور خارجه گردآوري ش��ده اس��ت .کتاب ديگر،
گزارشهاي س��االنهاي اس��ت که انگليسيها در آن
سالها نوشتهاند و خانم برومند زحمت جمعآوري
و چ��اپ آن را بر عهده داش��تند .آقاي زنگنه هم از
مترجمان بسيار خوب اين خطه محسوب ميشوند
که با مهارت خاص  25کتاب در خصوص بوش��هر
و خليج فارس ترجمه کرده و به چاپ رس��اندهاند.
اين اس��ناد اگر چه به زبان و نگارش بيگانگان است
و از رشادتهاي رئيسعلي و ديگر مبارزان به نيکي
ياد نکردهاند ،اما به لحاظ سنديت بسيار مهم و قابل
رجوع اس��ت .ما نيز از دش��من زخم خورده انتظار
نداش��تيم و نداريم که به نيکي از اسطورههاي ما نام
ببرن��د ،اما در کل تالش ميکنيم تا بتوانيم اس��ناد و
م��دارک مختلف را از منابع مختلف گردآوري کنيم
و در نس��خههاي قابل ارائه به چاپ برسانيم .ب ه هر
حال اين مرکز جوان است .چيزي حدود يک سال و
اندي است که تأسيس شده بنابراين به تدريج سعي
ميکنيم به آنچه شايس��تة تاريخ پرافتخار ما و مردم
افتخارآفرينمان است برسيم  -انشاءاهلل.
در پايان ميخواهم به عنوان يک کارشناس امور
تاريخ��ي و کس��ي که در خص��وص جم ع آوري
و حفظ اس��ناد و م��دارک تاريخي تالش ميکند
و ب��ا خطة جنوب و اتفاقات آن از نزديک آش��نا
است ،شخصيترين و درونيترين حستان را در
خصوص رئيسعلي دلواري جويا شوم.
رئيسعلي دلواري يک ش��خصيت نستوه و مردمي
ب��ود ک��ه در دورهاي از تاريخ اين م��رز و بوم براي
دفاع از وطن و دين خود نهايت فداکاريها را کرد و
موفقيت و نام نيکش به واس��طة صداقت و همراهي
صادقانهاش با م��ردم و البته مرهون دل پرمهرش از
ياد خداوند بود.

