
بیا تا جهان را به بد   نسپریمآنچه به کس نتوان گفت

  چنــدان دور نیســت روزهایــی کــه بــرای ثبــت نان لــواش با 
ارمنســتان، شــاعران اران و شــروان بــا جمهــوری آذربایجــان، 
ــون و ...  ــوگان، سووش ــتان، چ ــه و افغانس ــا ترکی ــا ب موالن
چالش هــای بــا کشــورهای حــوزه تمــدن ایرانــی داشــته ایم. 
ــج نادرســتی های  ایــن چالــش در ســطح کالن ســبب تروی
آشــکار تاریخــی از ســوی دولت هــای نوپدیــد منطقــه بــرای 
ــی شــده و از  ــدن ایران ــراث تم ــی می ــت ایران ــف هوی تضعی
ســوی دیگــر در داخــل ایــران ســبب نوعــی ســرخوردگی و 
جــدا ماندگــی از میــراث تمــدن ایرانــی را ایجــاد مــی نمایــد.

ــوان جســت، چــه  ــی ت ــا راه حــل را در چــه شــیوه ای م ام
راهــی در دســترس اســت و چــه راهــی مســدود؟! در بیــان 
ایــن مســاله بایــد اشــاره کــرد ایــن موضــوع تنهــا منحصر به 
ایــران نیســت همــان گونــه کــه میــراث تاریخــی آلمــان تنها 
در آلمــان نیســت بلکه در آلزاس و استراســبورگ در فرانســه، 
پوزنــان در لهســتان و ... نیــز مراکــزی کــه پویایــی تاریخــی 
تمــدن آلمانــی در برهــه هایــی در آن رخ داده را مــی تــوان 
رهگیــری کــرد، و نیــز میــراث تمــدن روســی تنهــا محصــور 
بــه مرزهــای امروزیــن کنفدراســیون روســیه نیســت و... امــا 

راه حــل چگونــه اســت و جــه بایــد کــرد؟
ــی  ــن پرسشــی مطــرح م ــر در دو ده پیــش چنی شــاید اگ
شــد؛ ممکــن بــود بــه راحتــی بــا توجــه بــه عــدم محدودیت 
تعــداد ثبــت میــراث فرهنگــی در ســازمان فرهنگــی ملــل 
متحــد )یونســکو( و نیــز صــرف نشــدن دالرهــا و دالرهــای 
نفتــی رقبــای چنــد وجهــی ایــران در منطقــه و فرادســت آن 
آماده ســازی پرشــمار پرونده هــا و ارائــه آن بــه مراجــع بیــن 
ــق انحصــاری در نســبت  ــت فائ ــت روای ــز تقوی ــی و نی الملل
ــی را  ــی  حواش ــران کنون ــی و ای ــدن ایران ــراث تم ــن می بی
بــرای مدتــی )هرچنــد محــدود( کنتــرل کــرد لکــن در آن 
صــورت نیــز ایــن راه موقتــی بــود و حفــظ و پاسداشــت آثــار 
ــا و دولت هــای حــوزه  ــی همــکاری ملت ه ــی ب تمــدن ایران
ایــران فرهنگــی  همیشــه دشــوار و در مــوارد بســیاری شــاید 

ناممکــن باشــد.
امــا اینــک بــا محدودیــت امــکان طــرح پروندهــا در یونســکو 
نیــز رواج روایت هــای جهــت دار و بعضــاً خــالف تاریــخ و ضــد 
ایرانــی از برخــی میــراث ایرانی راهبرد درســت در پاسداشــت 
آثــار تمــدن ایرانــی بیــش از هــر چیــز در همــکاری پدرانــه 
ــت  ــرای ثب ــی ب ــدن ایران ــوزه تم ــایر دول ح ــا س ــور ب کش
مشــترک پرونده هــا و نیــز تقویــت روایــت درســت تاریخــی 

ــی از گذشــته دور  ــران فرهنگ ــاکنان ای ــه س ــه در آن هم ک
ــر  ــز در مفتخ ــداری و نی ــت و پاس ــگاه داش ــون در ن ــا کن ت
بــودن و منافــع حاصــل از ایــن میــراث دارای منافع مشــترک 

خواهنــد بــود.
ــه  ــی و ب ــه قانون ــد و البت ــرد کشــورهای نوپدی ــن راهب در ای
رســمیت شــناخته شــده حــوزه تمــدن ایرانــی نــه رقبایــی 
ــه چالش هــای  ــان تــن ب ــا آن ــرای هــر مســاله بایــد ب کــه ب
ــادی و  ــی، اقتص ــرکایی فرهنگ ــه ش ــه داد، بلک ــارزه گون مب
ــک  ــه مال ــه ای ن ــکل منصفان ــه ش ــه ب ــد ک ــی تمدنی ان حت

ــد. ــن میراث ان ــهیم در ای ــه س بلک
ایــن امــر مــی توانــد زمینــه ای ممکــن، در دســترس و در 
ــوزه  ــرای ســوق کشــورهای ح ــه ب ــم هزین ــال ک ــن ح عی
تمــدن ایرانــی بــه ارتباطــات نــو و همگرایــی بیشــتر اســت. 
ــی  ــای فرهنگ ــایر حوزه ه ــد در س ــی توان ــرد م ــن رویک ای
ماننــد آمــوزش، مســائل شــهروندی و ... و نیــز مســائل غیــر 
ــداوم  ــی ت ــادی و سیاس ــائل اقتص ــون مس ــی همچ فرهنگ
یافتــه  و رقابــت در منطقــه از شــکل مخــرب بــه رقابتــی 
ســازنده کــه طرفیــن نــه بــرای قطــع منافــع طــرف مقابــل 
ــد  ــی کنن ــالش م ــات خــود ت ــش انتفاع ــرای افزای ــه ب بلک

مبــدل ســازد.
ــع  در اینجــا ممکــن اســت عــده ای بحــث محدودیــت مناب
حاصــل را مطــرح نماینــد امــا بایــد اذعــان داشــت بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــای عظیــم بکــر در حوزه هــای گوناگــون ایــن 
ــر  ــد ب ــی توان ــا دوره ای دراز م ــوارد ت ــب م ــکاری در اغل هم
اســاس گســترش انتفاعــات و تســهیم آن تــا تصــرف منافــع 

ســایر کشــورهای ایــن حــوزه تمدنــی بنــا شــود.
ظرفیت هــای بــی نظیــری کــه ایــران بــه عنــوان میــراث دار 
حقوقــی، تاریخــی، عرفــی، طبیعــی و اصلــی این تمــدن می 
توانــد ســهمی گســترده در زنده ســازی و بهــره بــرداری از آن 

ــته باشد. داش
اما چالش هایی نیز در این راه در پیش رو خواهد بود :

1- بــه دلیــل نحــوه تاریــخ نــگاری در ســالیان گذشــته و بــه 
ــوار  ــورهای همج ــه کش ــگاه ب ــوی دوم، ن ــژه در دوره پهل وی
ــه  ــورند. نکت ــده از کش ــب ش ــی غص ــورت بخش های ــه ص ب
ــای  ــه ملت ه ــد در نســبت ب ــگاه بای ــن ن ــه ای اینجاســت ک
ــا  ــرادری و احتــرام متقابــل ترجمــه شــود. و ب ــه ب اطــراف ب
توجــه بــه برخــی مســائل و هراس هــای همســایگان نبایــد از 
موضــع بــاال و قیــم مآبانــه صــورت گیــرد، هرچنــد ایــران بــه 
عنــوان مادرشــهر جهــان ایرانــی مــی توانــد نقــش بــرادری 
بزرگتــر و میــراث داری  پــدر را در خانــواده ملل جهــان ایرانی 

بــه انجــام رســاند. 
2- بســترهای اقتصــادی منطقــه تا ظرفیت و جایگاه بایســته 
ــی  ــرکای اصل ــویی ش ــا دار دارد، و از س ــاوت معن ــران تف ای
اقتصــادی کشــورهای همســایه رقبــای فرهنگــی ایــران انــد، 
ــران در بیــن  ــگاه اقتصــادی مشــخص ای ــه جای ــا توجــه ب ب
کشــورهای همســایه ایــن نکتــه نبایــد مغفــول مانــد کــه که 
ــوت داشــتن  ــران و ق ــودن حضــور ای ــگ ب در صــورت کمرن
ارتباطــات اقتصــادی رقبــای فرهنگــی ایــران آن گاه رقابــت 
ــگ  ــرور فرهن ــه م ــود و ب ــد ب ــوار خواه ــز دش ــی نی فرهنگ
ــع را  ــن جوام ــری در ای ــگ ت ــای کمرن ــان مایه ه ــی ج ایران

خواهــد داشــت.
3- نــگاه بــه فرهنــگ ایرانــی بــه عنــوان فرهنگــی یکپارچــه 
ــار پیــش از اســالم  ــری آث ــر رهب ــه تعبی و توحیــدی کــه ب
آن نیــز حاصــل تــالش هنرمنــد موحــد ایرانــی اســت، بایــد 
ــی  ــئوالن فرهنگ ــگاه مس ــژه در ن ــگاه وی ــکا و جای ــورد ات م
کشــور باشــد و بــا برخــی کــج ســلیقگی ها و غــرض 
ورزی هــا زمینــه ضربــه بــه ایــن فرهنــگ در تعامــالت بیــن 
المللــی بــه وجــود نیایــد. درگیری هــای سیاســت داخلــی و 
نیــز اختالفــات فرهنگــی داخلــی بــه هیــچ روی نبایــد بــر 

سیاســت نشــر  فرهنــگ کشــور قــرار گیــرد.
4- زبــان فارســی بــه عنــوان میراثی اســتوار ا فرهنــگ ایرانی 
و یکــی از وجــوه اصلــی آن بایــد مــورد اهتمــام تــام کشــور 
ــژه  ــه وی ــی و ب ــات فارس ــان و ادبی ــتان زب ــد، فرهنگس باش
"بنیــاد ســعدی" بایــد ضمــن نشــر زبــان فارســی خــود را 
همپــای مــوارد مشــابه بیــن المللــی و حتــی برتــر مردمــان 
ــی تبــاران مهاجــر  ــژه ایران ــه وی منطقــه و دوســتداران آن ب
ــان  ــرداری ایش ــره ب ــویه به ــاع دوس ــایگان را از انتف و همس
ــان فارســی از  ــاع زب ــان فارســی و انتف ــم زب ــراث عظی از می
حفــظ و گســترش بقــای خــود بهره منــد ســازند.در ایــن راه 
بورســیه ها و حمایــت از کرســی های دانشــگاهی و عمومــی 

زبــان فارســی حائــز اهمیــت اســت.
ــر  ــر پذی ــا و دگ ــدن دیرپ ــوابق تم ــان تاریخــی س 5- در بی
ایــران زمیــن بــر نــکات مثبــت تاکیــد شــده و نــگاه مخــرب 
و مغشــوش و نــکات نــادر منفــی مــورد تاکیــد افراطــی قــرار 

. د نگیر
ــای  ــژه در زمینه ه ــه وی ــادی ب ــل اقتص ــات متقاب 6- انتفاع
همپوشــان بــا فرهنــگ چــون جهانگــردی، صنابــع دســتی ، 
ســینما، کتــاب و ســایر محصــوالت فرهنگــی مغفــول نمانده 
و بــا تاکیــد بــر آن هــا ضمــن نشــر فرهنــگ بــازی بــرد- بــرد 

بــا ســایر ملــل جهــان ایرانــی صــورت پذیــرد.
ــای  ــات و در بازه ه ــا اقدام ــتاورد متناســب ب ــار دس 7- انتظ
زمانــی تفکیــک شــده کوتــاه مدت،میان مــدت و بلنــد مدت 
ــج خــارق  ــا و ســریع منتظــر نتای ــه شــود و تنه ــی گرفت پ

العــاده نبایــد بــود.
ــر از  ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــور ب ــمی کش ــب رس 8- مذه
جانمایه هــای فرهنمــگ ایرامــی مــی توانــد دســتمایه 
نزدیکــی بــا بخشــی از حاشــیه ی تمدنــی ایــران مــی توانــد  
باشــد. ایــن امــر در بخش هــای غیــر همزبــان نیــز مــی تواند 

ــد. ــران دامــن زن ــدرت ای ــر ق ــه حضــور پ ب
9- زبان هــای محلــی ایرانــی چــون آذری، کــردی، بلوچــی 
و... نیــز مــی توانــد بــه عنــوان مبدایــی بــرای ایــن نزدیکی ها 
مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد. ایــران بایــد در ایــن بخــش 
خــود را بــه عنــوان میــراث دار و متولــی اصلــی ایــن زبان هــا 

قــرار دهــد.
ــگ جــز توســعه فرهنگــی و  ــه فرهن ــم در زمین ــد بدانی بای
ارتبــاط موثــر فرهنگــی راه دیگــری نداریــم، زیــرا اگــر ایــران 
پیشــگیرنده تعامــل برد-بــرد نباشــد فرهنگ هــای مصنوعی، 
غیــر بــارور، پــوچ گرایانــه و... بــازی برد-بــرد را بــه باخــت- 
ــا هــم  ــا همــه ب ــه عبارتــی ی باخــت بــدل خواهنــد کــرد ب

خواهیــم بــرد یــا هیــچ کــس برنــده نخواهــد بــود.

ــراض  ــی انق ــری و حت ــکل گی ــاهد ش ــخ ش ــول تاری در ط
ــم.  ــوده ای ــا ب ــا و زبان ه ــا و فرهنگ ه ــیاری از ملت ه بس
ملت هــا، آداب و ســنن، رســوم عقایــد و باورهایــی کــه بــه 
دلیــل ســوء مدیریــت دولت هــا حتــی از یادهــا رفتــه انــد. از 
اینــرو ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه نقــش 
مفاخــر فرهنگــی در هویــت ملــی و ملــت ســازی چیســت؟ 
ــال  ــای دیجیت ــی شــدن و تســلط دنی ــا در عصــر جهان آی
دولت هــا می تواننــد توســط مفاخــر فرهنگــی بــه حفــظ و 
تقویــت عناصــر فرهنگــی بپردازنــد؟ در ابتــدا بایــد گفت که 
نقــش دولت هــا در فرهنــگ ســازی و مهندســی فرهنگــی و 
حتــی برطــرف ســازی نواقــص و اشــکاالت فرهنگی بســیار 
پررنــگ اســت. بــه طــور مشــخص دولت هــا توســط مفاخــر 
فرهنگــی می تواننــد نوعــی حــس مشــترک، افتخــار ملی و 
فرهنگــی و جمعــی را ایجــاد کــرده و هویــت ســازی کننــد. 
کشــور مــا نیز بــا وجــود داشــتن بســیاری از مفاخر ملــی از 
ســعدی، حافــظ، خیــام و عطــار گرفته تــا ابوریحــان بیرونی 
و نظامــی گنجــوی و.. کــه بخشــی از میراث گرانقدر بشــری 
ــگ در  ــکل گیری فرهن ــر ش ــانی ب ــار درخش ــتند آث هس
ــل شــهرت  ــه  دلی ــان برجــای گذاشــته اند و ب سراســر جه
جهانــی و تأثیــر بســیار آن هــا بــر فرهنــگ  و تمــدن بشــری 
نــه تنهــا مــورد توجه فرهیختــگان و نخبــگان داخلــی بلکه  
بســیاری از کشــورها قــرار گرفتــه انــد. تــا جایــی کــه ایــن 
مفاخــر، توجــه شــاعری ماننــد گوتــه آلمانــی را بــه خــود 
ــر  ــه شــده او بســیار تحــت تاثی ــرده اســت. گفت ــب ک جل
ــوده  ــظ ب ــه خصــوص اشــعار حاف ــان و ادب فارســی و ب زب
ــف،  ــه زبان هــای مختل ــا ب ــا ترجمــه اشــعار موالن اســت. ی
ــه یکــی از مفاخــر ملــی تبدیــل نمــوده اســت.  کــه او را ب

در حقیقــت، گســتردگی دایــره عالقه منــدان و دوســتداران 
ایــن مفاخــر،  بــه قــدری زیــاد اســت کــه نــه تنهــا در تیــراژ 
آثــار و ترجمــه آن ها ، بلکــه در برگزاری مراســم های مرتبط 
در سراســر جهــان می تــوان شــاهد بــود کــه خــود نشــانی 
اســت بــر اهمیــت جهانــی مشــاهیر ایــران  زمیــن. از ایــن رو 
جغرافیــای فرهنگــی ایــران را می تــوان جغرافیایــی جهانــی 
ــای  ــر و رویداد ه ــذاری مفاخ ــهرت و اثرگ ــه ش ــت ک دانس
تاریخــی آن فراتــر از مرز هــای سیاســی رفتــه اســت.  
بنابرایــن شــناخت مفاخــر فرهنگــی تــا جایــی بــر هویــت 
فرهنگــی و اجتماعــی اثــر دارنــد کــه دولت هــا تــالش دارند 
بــا معرفــی مفاخــر، در تعامــالت بینــا فرهنگــی از موقعیــت 
برتــری برخــوردار شــوند. متاســفانه در دوره قاجــار، بــا بــی 
خــردی ســالطین و سیاســت های اســتعماری قدرت هــای 
ــی از  ــای مهم ــی بخش  ه ــه جدائ ــر ب ــه منج ــی، ک خارج

ســرزمین مان گردیــد، بخش هــای مهمــی از ســرزمین 
فرهنگــی ایــران جــدا شــد. امــا بخش هــای جــدا شــده در 
اولیــن گام بــرای اثبــات هویــت فرهنگــی خــود تــالش در 
ارج نهــادن مفاخــر فرهنگــی خــود کردنــد تــا جایــی کــه 
حتــی بــه جعــل مفاخــر فرهنگــی ایــران بــزرگ هــم اقــدام 
نمودنــد. مثــال ازبک هــا رودکــی را ازبــک خواندنــد و تــالش 
بــرای حــذف زبــان و فرهنــگ پارســی کردنــد در حقیقــت، 
آن هــا بــه دنبــال رد پائــی از مفاخــر فرهنگــی بودنــد کــه 
ــی  ــا نوع ــود ت ــران ب ــی ای ــای سیاس ــه جغرافی ــق ب متعل
انســجام فرهنگــی و رفتــاری را در درون مرزهایشــان پدیــد 
آرنــد.  زیــرا الگــو ســازی از مفاخــر نــه تنها در عصــر جهانی 
ــای  ــت از تهدیده ــادر اس ــی ق ــای دیجیتال ــدن و دنی ش
فرهنگــی جلوگیــری کنــد بلکــه فرصت هــای فراوانــی را از 
طریــق رســانه های جمعــی بــرای معرفــی مفاخــر فرهنگی 
پیــش روی خواهــد گــذارد .معرفــی مفاخرملــی، عــالوه بــر 
تقویــت معنــادار هویــت فرهنگــی انــی نــه تنهــا موجــب 
تقویــت ارزشــهای فرهنگــی_ ایرانــی  شــده، بلکــه موجبات 
تقویــت الگوهــای جوانــان در مواجــه بــا جنــگ فرهنگــی و 
جنــگ نــرم می شــود حتــی قــادر اســت بــا افزایــش آگاهی  
قــوم گرایــی و تعصبــات افراطــی را محو کــرده و به مــوازات 
ــای  ــق و دیدگاهه ــف ،عالئ ــرش آراء مخال ــت پذی آن ظرفی
متنــوع و متمایــز را افزایــش دهد حتــی از جعــل و دزدیدن 

مفاخرمــان هــم جلوگیــری کنــد. 
ــاعر،  ــوری، ش ــن ان ــد ب ــن محم ــد الدی ــه اوح ــد ک »گوین
ــری و از  ــم هج ــرن شش ــروف ق ــم مع ــدان و منج ریاضی
ــن ســینا روزی از شــهری می گذشــت. جمعــی  ــروان اب پی
را دیــد کــه بــه گــرد کســی آمــده انــد و آن کــس برایشــان 
ــعرها از  ــن ش ــید ای ــد. از او پرس ــوری را می خوان ــعار ان اش
ــی؟  ــید او را می شناس ــوری. پرس ــت: ان ــت؟ وی گف کیس
جــواب داد مــن انــوری هســتم. انــوری گفت شــعر دزد دیده 
بــودم امــا شــاعر دزد ندیــده بودم!« بنابراین شــاهد هســتیم 
کــه جعــل آثــار و مفاخــر فرهنگی بــه صورت هــای مختلف 
رشــد داشــته اســت. برخی از این مفاخر توســط کشــورهای 
عربــی همســایه و برخــی توســط کشــورهای تازه اســتقالل 
یافتــه آســیای میانــه از فرهنــگ ایرانی جدا دانســته شــده و 
دزدیــده می شــوند حــال نمی اندیشــند ایــن مفاخــر متعلق 
بــه حــوزه ایــران فرهنگــی اســت و بایــد بــا یکدیگــر تعامل 
ــار  ــا برگــزاری یادمان هــا، ســمینارها و نشــر آث داشــته و ب
ایــن مفاخــر بــه حفــظ ایــن نشــانه های هویتــی بپردازنــد 
ــف و  ــوام مختل ــن اق ــی وحــدت فرهنگــی را در بی ــا نوع ت

متکثــر منطقــه توســط مفاخــر ایرانــی پدیــد آرنــد. 
بــا ایــن تعابیــر می تــوان گفــت کــه یکــی از سیاســت ها و 
اولویت هــای دولــت و حکمــران خــوب آن هــم در کشــوری 
ــبات و  ــت مناس ــت تقوی ــاد، می بایس ــی زی ــوع قوم ــا تن ب
اشــتراکات فرهنگــی و مفاخــر ملــی بــوده تــا از ایــن راه بــه 

ــام ورزد.   ــی اهتم هویت ســازی مل

میالد امیدوار

دکتر الهام نوری

احمدرضا حسینی: منصور ثروت دکتراي زبان و ادبیات فارسي از دانشگاه تهران و عضو 
هیأت علمي و دانشیار دانشگاه شهید بهشتي سال 1327 در شهر اردبیل متولد شد. دکتر 
ثروت که مدیر گروه انتشارات فرهنگستان زبان فارسی است در همایش »حکیم نظامی 
گنجوی و هویت ملی« که به مناسبت روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی توسط 

موسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد به سخنرانی پرداخت...

تأثیر اندیشۀ ایرانشهری پس از برآفتادن 
با  می کند.  پیدا  ادامه  نیز  ساسانیان 
بومی  فرمانروایان  عباسیان،  ناتوان شدن 
قلمرو  از  بخشی  پیشتر  که  ناحیه هایی 
ایرانشهر به حساب می آمدند، شروع به از 
از راه  آن خود دانستن و کسب پشتوانه 
مرتبط ساختن گذشتۀ خود به ساسانیان 
از  نامی  ساسانی  تاریخ  در  که  آنانی  یا 
خراسان  در  کردند.  بود  شده  برده  آنها 
نیشابور)نیشاپور،ابرشهر  سلسلۀ طاهریان 
خود  میالدی  نهم  سده  در  ساسانیان( 
رستم  پارسی،  نامدار  پهلوان  نسل  از  را 

دانستند...

ایران نخستین کشور دنیاست
 نقد دکتر منصور ثروت استاد اردبیلی بر ادعاها درباره نظامی گنجویی:

ادعاهای باکو ناشی
  از هویت سازی دروغین است

 زنده یاد رضا سیدحسینی مترجم نامدار اردبیلی:

قدر زبان خودمان را بدانیم

افسر تبریزی که معنی یک وجب 
خاک را به روس ها فهماند

میهن دوستِی تکثرپذیر 
در »موقعیت مهدی«
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5000 تومانشنبه 21 اسفند 1400

همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

آورده اند که وقتی خبر شهادت جوادخان گنجه ای به همسرش 
سروناز خانم رسید او این دو بیت از شاهنامه را خواند و خطاب 
ایران که  اما  به سایر اهل خانه گفت : »جواد خان کشته شد 

نمرده است...

 جوادخان گنجه اي آخرین مرزبان ایراني شهر گنجه:

آخرین مدافع 
قلعه شوشي

صفحه 5 

سیاست استالینی ایران زدایی از نظامی گنجوی:

دهقانفصیحپارسیزاددهقانفصیحپارسیزاد
کاربرد دیپلماسی 

در ثبت آثار تمدن ایرانی

هیـچ و همـه!
نقش مفاخر فرهنگی در هویت ملی

شعر دزد دیده بودیم شاعر دزد نه!
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دکتر فریدون جنیدی
 در گفتگو با وطن یولی: 
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دو

ادامه از همین صفحه در مراسم جایزه حکیم
 نظامی؛ نشان عالی یونسکو 

به شهرام ناظری اعطا شد

Culture
فرهنگ

نشان عالی یونسکو در مراسم جایزه حکیم نظامی با حضور جمعی از چهره های فرهنگی و 
هنری به شهرام ناظری اهدا شد. آئین بزرگداشت حکیم نظامی، عصر دیروز پنجشنبه 91 
اسفند ماه با حضور چهره های فرهنگی و هنری در تاالر وحدت برگزار شد. حجت اهلل ایوبی، 

اصغر دادبه، ژاله آموزگار، میرجالل الدین کزازی به سخنرانی پرداختند. 
در بخشی از این مراسم اصغر دادبه، استاد دانشگاه گفت: ما صبر می کنیم تا وقتی می بینیم 
ممکن است کار از کار بگذرد می دویم. باید موضوع را جدی بگیریم و کتاب های درسی و 

رسانه ها پاسخ دروغ ها را با راستی بدهند.
وی ادامه داد: نظامی، فردوسی دوم است. فردوسی از طریق حماسه هویت ملی را تثبیت کرد 
و او از طریق داستان های غنایی. در همه آثارش همه دنیا تن است و ایران دل. هنر نظامی 
حتی فروترین مضمون را اعتال می دهد. این استاد دانشگاه بیان کرد: ما دو تلقی در تاریخ از 
اسکندر داریم. تلقی واقعی اسکندر ملعون است که بنای هخامنشیان را نابود کرد و می دانیم 

آموزش های ارسطو حرامش باد. تلقی دوم و خطا همان تلقی اسکندرنامه است. نظامی، متشرع 
و همان اندازه ایران دوست و میهن پرست است.

سپس در بخش دیگری از این برنامه جالل الدین کزازی، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه عنوان 
کرد: بزم درباره یکی از فرزندان برومند ایران است. ما بر نظامی ستم روا داشتیم. او که از 
ساالران سخن پارسی است، در ایران ارج نهاده نشده است. همسنگ و هم تراز دیگر بزرگان 
سخن مانند فردوسی و سعدی و حافظ و موالنا نیست. هرچند او بر قلمروی خود یعنی 
بزم نامه سزای برترین است و بر سه تیغ ایستاده است. براساس این گزارش؛ با حضور منوچهر 
شاهسواری و علی نصیریان نشان عالی یونسکو به شهرام ناظری اهدا شد. در ادامه علی 
نصیریان بازیگر سینما و تلویزیون گفت: یونسکو کار ارزشمندی کرده است و بسیار مفتخرم 
که این لوح را به شهرام ناظری که از یگانه ها و سرمایه ها است، تقدیم می کنم. تجلیل خوب 

است اما در این دنیای مغشوش تضادها را چگونه برای خودم حل کنم؟

 سیاست استالینی ایران زدایی از نظامی گنجوی:

 دهقان فصیح پارسی زاد
کارزار نمایاندن نظامی به عنوان شاعر ملی آذربایجان 
انگیزهایی  با  ایدئولوژیک  و  سیاسی  بازنگری  یک 
ملی-فرهنگی که در مورد یکی از شاعرهای کالسیک 
شوروی  در  که  است  گنجوی  نظامی  یعنی  ایرانی 
در اواخر سال 193۰ آغاز شد و هم زمان با جشن 
هشتصدمین سالگرد تولد این شاعر ترتیب داده شد. 
این کارزار با مراسم جشنی در سال 1947 برجسته 
شد ولی اثرات آن تا به امروز ادامه دارد. این ماجرا از 
یک سو برای جامعه چند فرهنگی شوروی و در وهله 
نخست برای فرهنگ جمهوری آذربایجان مفید بود. 
از سوی دیگر پرسش هویت ملی فرهنگی نظامی 
در شوروی و جمهوری آذربایجان امروزی به شدت 

سیاسی شد.
اشعار نظامی دربارٔه ایران

جمهوری آذربایجان در حالی تالش می کند نظامی 
گنجوی را شاعری ترک زبان و شاعر ملی جمهوری 
آذربایجان معرفی کند که خود نظامی در شعرهای 
خود به صریح ترین و روشن ترین شکل تعلق خود به 
ایران را بیان کرده است. نظامی دربارٔه ایران چنین 

می گوید:
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد

دل زتـن به بـــود، یقیـن باشد
زان والیت که مهتران دارند

بهتـــرین جــای بهتـران دارند
یا نظامی در شرف نامه از زبان دارا با اسکندر 

می گوید:
ببین پایگاه مرا تا کجـــاست

بدان پایه باید ز من مایه خواست
مینگیز فتنه میفروز کیــــن

خــرابی میـاور در ایــران زمیـن
تو را ملکی آسوده بی داغ و رنج

مکن ناسپاسی در آن مال وگنج
مشوران به خودکامی ایام را

قلــم درکش اندیشـــه خـام را
ز من آنچه بر نایدت در مخواه

چنـان باش با من که با شاه شاه
به دارا رساند از سکندر جواب

جـــوابی گلوگیر چون زهر ناب
برآشفت از آن طیرگی شاه را

که حجـت قـوی بـود بدخواه را
جهانـــــدار دارا دران داوری

طلب کــرد از ایرانیـــان یاوری
ز چین و ز خوارزم و غزنین و غور

زمیـــن آهنین شد ز نعل ستور
سپاهی بهم کرد چون کوه قاف

همه سنگ فرسای و آهن شکاف
رابطه  در  که  هست  سالیانی  آذربایجان  جمهوری 
غیرعلمی  ادعاهای  گنجوی  نظامی  تحریف  با 
اشعار  آذربایجان  جمهوری  دولت  می کند.  مطرح 
کاشی کاری شده پارسی بر روی بدنٔه مقبره نظامی 
که به پارسی بودند را با اشعار ترکی جایگزین کرد و 
سفیر جمهوری آذربایجان در لندن به معرفی نسخه 
خطی خمسه نظامی گنجوی، به عنوان اثر فرهنگی 

ایرانی، در کتابخانه ملی انگلستان اعتراض کرد.
با وجود اینکه تمامی آثار نظامی گنجوی به فارسی 
است، قوم گرایان پانترکیست دیوان یک شاعر دیگر 
به نام نظامی قونوی )از دوران حکومت عثمانی( را به 

نظامی گنجوی منسوب می کنند.
با اینکه از زندگانی شخصی نظامی اطالعات زیادی 
گنجه  شهر  در  مسلم  آنچه  اما  نیست  دست  در 
می زیست و در همین شهر وفات یافته است. وی 
خیلی زود یتیم شد و از ابتدا توسط دایی مادرش 
بزرگ شد و تحت حمایت وی تحصیل نمود. مادر او 
از اشراف کرد بوده و این بر پایٔه یک بیت از دیباچٔه 
کرد…«(  رئیسٔه  من  مادر  )»گر  مجنون  و  لیلی 
دانسته شده است. خودش نام و نسبش را در ابیاتش 
آورده، که نام خودش الیاس و نام پدرش یوسف بن 

زکی بن مؤید بوده است.
دربارٔه زادگاه پدری او اختالف نظر است. برخی از 
منابع او را از اهالی تفرش یا فراهان و اما مسلم است 
که از طبقه دهقانان ایرانی بوده است. در رابطه با 
پدر او، بهروز ثروتیان این بیت در لیلی و مجنون را 

شاهد می آورد:
»دهقان فصیح پارسی زاد 

از حال عرب چنین کند یاد«
نظامی  پارسی زاد:  فصیح  »دهقان  می نویسد:  و 
گنجه ای/عرب: مجنون و پدر او/ این بیت از اهمیت 
به سزایی از نظر تاریخ تحقیق در زندگی و آثار نظامی 
و موقعیت  اینکه شاعر شغل  آن  و  است  برخوردار 
اجتماعی خود را که »دهقان« بوده است و همچنین 

نژاد او که خود را »پارسی زاده« می نامد، به تصریح 
بیان داشته و هیچ گونه تردیدی در صحت بیت و 
مطلب نیست و با تحقیق دربارٔه دهقانان قرن ششم 
او  نظر  آیا  که  »پارسی«  بررسی  و  آذربایجان  در 
»ایرانی« است یا زبان »پارسی« یا هر دو، گوشه ای 
از حیات و موقعیت اجتماعی شاعر آشکار می گردد.« 
گفتنی است در گذشته ایرانیان هم در سخن دیگر 
معرفی  پارسی  خود  زبان  در  هم  و  ملل  و  اقوام 
می شدند و پارسی به معنای قوم و گروهی از ایرانیان 

نبوده و به همه ایرانیان خطاب می شد.
در  او  خود  صریح  تصریح  به  )یوسف(  نظامی  پدر 
»لیلی و مجنون«، پارسی بوده است، چنان که گوید: 

دهقان فصیح پارســـی زاد 
از حال عرب چنین کند یاد
مالک  و  اصیل  ایرانی  یک  معنی  به  دهقان 
فردوسی  چنان که  کشاورزی ست،  زمین های 

گوید: 
از ایشان هر آن کس که دهگان بُدند

 ز تخم و نــــژاد بزرگان بُدند
این تعبیر دهگان، بعدها از باب اطالق جزء به کّل 
به همٔه ایرانیان اطالق شده است؛ در عین حال، واژٔه 
دهقان به معنی »تاریخ نگار« هم به کار رفته است، 
چنان که تعبیر نظامی که دهقان را به صفت »فصیح« 
متصف می کند، به همین معنی اخیر است و باز در 

همین معنی فردوسی هم گفته است:
ز دهقان کنون بشنو این داستان

 که برخواند از گفته باستــان
 یا: 

سراینده دهقان موبـــد نژاد
 از این داستانم چنین کرد یاد

پس نظامی که خود را »دهقان فصیح پارسی زاد«، 
نژاده و اصیل، هم  ایرانی  باید هم  معرفی می کند، 
تاریخ دان و سخنور و هم صاحب زمین های کشاورزی 
باشد. نقش دهگانان در حفاظت از فرهنگ و تاریخ 
و  نیز در گردآوری خراج  و  ایران در عصر اسالمی 
است.  ذکر  قابل  نیز  مرکزی،  دولت  به  آن  ایصال 
خالصه آن که خاندان نظامی در گنجه یک خاندان 
بوده اند.  مادی  تمّکن  و  فرهنگی  آگاهی  با  دهگان 
یکی از قرائن این سوابق خانوادگی، آشنایی تاریخی 
ما با پدر نظامی »مؤید مطرزی« و عمو یا برادر یا 
پارسی گویان  از  مطرزی  قوامی  نام  به  عموزاده اش 

قصیده و غزل سرای آذربایجان است.
وحید دستگردی می نویسد: »برای اثبات این مطلب 
که آیا زادبوم نظامی همان شهر گنجه است یا آنکه 
با پدر به  در عراق عجم متولد و در زمان کودکی 
گنجه رفته، دلیلی در اشعارش نیست، ولی تقریباً 
تمام تذکره نویسان می نگارند که در گنجه متولد 
شده است، اما عراقی االصل بودن وی مسلم است. 
بدین دلیل که در همه جا عراق را ستایش و همواره 
به دیدار عراق و مسافرت بدین صوب اظهار شوق 

کرده است.
یکی از پژوهشگران جمهوری آذربایجان بیتی را به 
نظامی منسوب کرد که از دید فنی )قافیه( نادرست 
ادبی  ایراد  و  نمی شود  قافیه  ترک  با  )گرگ  است 
دارد( و در هیچ نسخٔه خطی وجود ندارد و خود وی 
نیز بدون ارائه منبع برای سخنش می گوید به یاد 

نمی آورد این بیت را در کدام نسخه دیده است! این 
در حالی است که در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی 
به شمار  همواره گرگ جانوری خونخوار و َددمنش 
آمده است. بیت جعلی مورد نظر )که بدون هیچ بیت 

پیشین و پسین جعل شده است( چنین است:
پدر بر پدر، مر مرا ترک بود

به فرزانگی هر یکی گرگ بود
حیوانی  را  گرگ  راستینش  ابیات  در  نظامی 
نادان و وحشی معرفی می کند و آن را کمتر از 

شیر و روبه می داند:
ز آن بر گرگ روبه راست شاهی 

که روبه دام بیند گــرگ ماهی
یا:

به وقت زندگی رنجور حالیم
که با گرگان وحشی در جوالیم

یا:
پیامت بزرگست و نامت بزرگ

نهفته مکن شیر در چرم گرگ
یا:

روباه ز گرگ بهره زان برد
کیـن رای بزرگ دارد آن خرد

جمهوری آذربایجان با نصب مجسمه او در شهرهای 
مختلف جهان، آن را شاعر آذربایجانی و غیرایرانی 
 Paola( اورساتی  پائوال  پروفسور  کند.  معرفی 
Orsatti(، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه 
ُرم، نصب مجمسه  )Sapienza( شهر  ساپینتزای 
نظامی در رم را یک تحریف تاریخی می داند: »اما 
پرده برداری از مجسمه ای از نظامی گنجوی در شهر 

ُرم با عنوان »شاعر آذربایجانی« باید ما را به خود بیاورد تا در برابر چنین 
تحریف هایی واکنش نشان دهیم«. و همچنین استاد ایوان میخالویچ 
دانشگاه  شرقشناسی  بخش  رئیس  و  پروفسور  استبلین-کامنسکی، 
سن پترزربورگ در رابطه با مجسمه نظامی در یکی از میدانهای آن 
شهر و تحریف تاریخ می گوید: »برای نمونه ادعا آن ها یک مجسمه در 
میدان کمنوستورسک نصب کردند و او را »شاعر بزرگ آذربایجانی« 
نمی کرد.  ترکی صحبت  حتی  گنجوی  نظامی  حالیکه  در  نامیدند. 
آن ها می گویند چون در سرزمین امروزی به نام جمهوری آذربایجان 
زندگی می کرد. اما نظامی تمامی آثارش به پارسی است«. همچنین 
در سال 2۰12 کتابی به نام »دربارٔه سیاسی سازی شاعر ایرانی نظامی 
گنجوی در دوران نوین«، نوشته سیاوش لرنژاد و علی دوست زاده که 
اکتبر 2۰12 )مهرماه 1391( به زبان انگلیسی منتشر شده است به 
بررسی این اقدام ها و تحریف ها و بدخوانی ها و برداشت های اشتباه 
و  دانشمندان شوروی  به دست  نظامی  از سروده های  غرض آلوده  و 
»ناسیونالیست« های جمهوری آذربایجان و پان ترکان می پردازد. این 
اینترنت قرار گرفت. خانم دکتر پائوال  کتاب به طور رایگان در روی 
اورساتی )Paola Orsatti(، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه 
ساپینتزای )Sapienza( شهر ُرم، درباره این کتاب چنین می نویسد: 
»این کتاب فهرست کاملی از تحریف هایی را بررسی می کند که به 
زمینه  امروزه در  و  آورده شدند  به وجود  ناسیونالیستی  منظورهای 
پژوهش های مربوط به شاعر بزرگ ایرانی، نظامی گنجوی، رایج شده اند. 
این تحریف ها از زمانی آغاز شدند که دولت شوروی تصمیم گرفت 
هشتصدمین سالگرد نظامی را جشن بگیرد. نویسندگان این کتاب با 
نگاهی دقیق و انتقادی استدالل هایی را بررسی می کنند که دانشمندان 
شوروی و نیز به تازگی نویسندگان جمهوری آذربایجان درباره نظامی 
مطرح کرده اند تا او را به اصطالح »شاعر آذربایجانی« بخوانند و آثار او 
را جزو به اصطالح »ادبیات آذربایجانی« بدانند. نویسندگان این کتاب 
نادرست بودن این ادعاها را نشان می دهند. گذشته از این بخش های 
انتقادی، کتاب حاضر بخش های سازنده ای هم دارد و آن هم اطالعات 
و آگاهی هایی است که نویسندگان از منبع های دست اول از جمله 
از راه بازخوانی دقیق آثار نظامی و دیگر شاعران هم روزگار او و نیز 
منبع های تاریخی هم روزگار او در پیش چشم ما گذاشته اند. این کتاب 
پژوهشی جالب و با دقت مستندشده در زمینه ادبیات کالسیک فارسی 
است و نیز به پرسش هایی درباره وضعیت تاریخی و قوم نگاری و زبانی 

منطقه اّران و قفقاز پاسخ می دهد«.
در سال 2۰۰7 نوروزعلی محمداف، دانشمند فرهنگی تالش بخاطر 
پشتیبانی از فرهنگ تالشی به زندان روانه شد. یکی از اتهامات دولت 
جمهوری آذربایجان علیه وی این بود که نظامی گنجوی را در یک 
نشریه غیرترک و تالش خوانده بود. در سال 2۰۰9 نوروز علی محمداف 

به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد.
جعل دیوان تُرکی منسوب به نظامی گنجوی

در سال 1381 انتشارات »اندیشه نو« کتابی با عنوان »دیوان نظامي 
گنجوی؛ تورکجه یئنی تاپیالن«)دیوان نویافته ترکی نظامي گنجوی( را 
منتشر کرد. این کتاب که بر روی آن عنوان غیر علمی و ناشیانه »براي 
اولین بار در دنیا« درج شده بود، و مصحح کتاب مدعی شده بود که 
توسط فردي به نام »صدیار وظیفه، ائل اوغلي« اهل جمهوری آذربایجان 
کشف شده بود. مصحح کتاب »محمدزاده صدیق« هیچ دلیلی بر اصالت 
کتاب نداشته است. بلکه مصحح کتاب به ابیاتی از اشعار فارسی نظامی 
گنجوی اشاره کرده و آن را دال بر وجود دیوان اشعار ترکی نظامی 
گنجوی قلمداد نموده ولی به باور پژوهشگران این ابیات هیچ اشاره ای به 

وجود دیوان اشعار ترکی برای نظامی گنجوی ندارند:
غـــزل های نظامـــی را غـــزاالن

زده بــــر زخــم های چنگ ناالن
یا :

روزی به مبــــارکی و شـــــادی 
ابــــــروی هاللــــــی ام گشاده

بـــودم به نشــــاط کیقبــــادی
دیـــــوان نظامــــی ام نهــــاده

پس از انتشار این دیوان که موجب حیرت جامعه ادبی ایران و انتقاد 
از اقدام سئوال  برانگیز وزارت ارشاد، در اعطای مجوز نشر به این قبیل 
آثار، پیش از اثبات درستی یا نادرستی موازین علمی آنها گردید، موج 
اعتراض ها در داخل ایران و حتی انتقاد برخی از پژوهشگران بی طرف 
در جمهوري آذربایجان به راه افتاد. در این ارتباط یحیی شیدا که 
در احیای آثار زبان ترکی آذربایجانی مسبوق به سابقه فراوانی است، 
چاپ و انتشار این کتاب را دستاورد جعل »ائل اوغلو« و »محمدزاده 
صدیق« دانسته و اصل این دیوان را متعلق به یک شاعر تُرک زبان 
موسوم به نظامی قارامانلی از سخن سرایان سده هشتم و اوایل سده 
نهم هجری در آسیای صغیر دانسته است. جالب آنکه ویراستار اثر 
در  شده  چاپ  کتاب  همین  مقدمه  در  صدیق«  »محمدزاده  یعنی 
ایران، نام نظامی قارامانلی را نیز قید کرده و اظهار داشته که بخشی از 
دیوان سروده های نظامی قارامانلی بوده، در حالی که بر روی جلد اثر و 
پیشگفتارِ محمدزاده صدیق، سخن از »دیوان ترکی نظامی گنجه ای« 
این دیوان متعلق به  اند که  رفته است. پژوهشگران تصدیق نموده 
شاعری از قونیه ترکیه امروزی به نام نظامی قارامانلی ملقب به قونوی 
است که در حدود 1435 تا 144۰ میالدی در قونیه به دنیا آمده 
است. وی فرزند واعظی شهیر به نام »مال ولي الدین« بوده است. نظامی 
قونوی در حدود سال 1469 تا 1473 بدرود زندگی گفته و به سه زبان 
فارسي، عربی و ترکی شعر سروده است. ذکر این نکته جالب است 
که بدانیم دیوان ترکی نظامی قونوی در سال 1958 میالدی )1337 
خورشیدی( یعني حدود چهل سال پیش از »دیوان سازی« عناصر 
پانترکیسم، توسط »هانوک ایپکتن« در ترکیه و از سوی انتشارات 
این  خصوص  در  جامعی  معرفی  و  شده  منتشر  استانبول  دانشگاه 
دیوان ترکی در شماره سیزدهم نشریه »ترکیه« این دانشگاه صورت 
گرفته است. همین استاد دانشگاه استانبول، در سال 1974 )1353 
خورشیدی( کتاب دیگری در شرح احوال و آثار نظامی قونوی نوشته 
و در آنکارا منتشر کرده است. وی در این کتاب از وجود شش نسخه 
خطی برای دیوان ترکی نظامی قونوی خبر داده که ششمین نسخه در 
»دارالکتاب قاهره« مصر نگه داری مي شود. این نسخه که ظاهراً همان 
دیوان جعلی نظامی گنجه ای است، در کتاب ساختگي »ائل اوغلو«، 

تحت عنوان »نسخه  خدیویه  مصر« معرفی شده است.
واکنش ایران

رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در واکنش به رفتارهای جمهوری 
آذربایجان نامه ای به دبیرکل یونسکو نوشت و بر متوقف کردن سیاست 
حذف  و  تخریب  جمله  از  آذربایجان  جمهوری  دولت  پارسی زدائی 
کاشی های اشعار فارسی نظامی بر روی مقبره وی تاکید شد و خواستار 
رسیدگی فوری شد. الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
سال 2۰22 را سال نظامی گنجوی نامید و باز هم ایران در واکنش 
همایش های گسترده علمی در دانشگاه ها و سایر اماکن فرهنگی در 
سراسر کشور ترتیب داده تا شخصیت ادبی و علمی این شاعر بزرگ 

ایرانی زبان و ادبیات فارسی بیش از پیش شناخته شود.



ــی اســت در 148 هس »شــاه: تهــران 1298 ـ شــیراز 135۰« رمان
ــاپ  ــمه چ ــر چش ــه نش ــلطانی ک ــه س ــتۀ حنان ــه،  نوش صفح
نخســت آن را در 1399 و چــاپ دوم و ســوم آن در 14۰۰ 

ــرده اســت. منتشــر ک
ــان  ــان رم ــه س ــیوه ای پسامدرنیســتی، ب ــه ش ــتان ب ــن داس ای
ــا انیمیشــن »دایناســور  ــا حت ــد« )1962( ی ــرج بلن »ســاکن ب

 ،)2۰15( خــوب« 
برهــه ای  رویدادهــای 
از تاریــخ ایــران را بــه 
بــه  و  دیگــر  گونــه ای 
نقــل  بدیــل  شــکلی 
روایتــی  و  می کنــد 
مــرگ  از  دیگرگــون 
محمدرضاشــاه پهلــوی 
کــه  می دهــد  ارائــه 
داســتان  ایــن  محــور 
بســترۀ  ایــن  اســت. 
خیالیــن،  تاریخــی 
اســت  پس زمینــه ای 
ــرای شــرح مقطعــی از  ب
ــخصیت اول  ــی ش زندگ
ــوری  ــه حض ــتان ک داس
در ایــن رویــداد تاریخــی 
)کاوه  او  دارد.  خیالیــن 
فیلمبــردار  نمــازی( 
تلویزیــون ملــی در زمان 
جشــن های  برگــزاری 
بنیــاد  ســاله   25۰۰
ایــران در  شاهنشــاهی 
شــیراز، در ســال 135۰ 
ناخواســته  او  اســت. 
حادثــه ای  درگیــر 
تروریســتی و در پــی آن 
ــکاری  ــمکش و فریب کش
قــدرت  محافــل 
ســوی  از  و  می شــود 

دیگــر می خواهــد در مناســبات خانوادگــی و اجتماعــی اش 
ــتقل  ــیری مس ــد و مس ــن برهان ــت های دیری ــود را از پابس خ
ــه کار گرفتــن  ــا ب و باالدســتانه را در پیــش بگیــرد. نویســنده ب
ترکیبــی از شــخصیت های تاریخــی راســتین و خیالیــن در 

داســتان خــود، فضــای گیــرا و باورپذیــری را پدید آورده اســت.
رمــان زبانــی پختــه، ضرباهنگــی تنــد و ســاختاری رویدادمحــور 
دارد و سرنوشــت شــخصیت اصلــی داســتان در پیونــد بــا 
رویدادهــای پرکشــش داســتان رقــم می خــورد. مضمــون 
داســتان، فســادآمیزی و فســادانگیزی قــدرت اســت و اینکــه در 
نبــرد قدرمنــدان بر ســر کســب قــدرت بیشــتر، این مــردم عادی 
ــوند،  ــمکش ها می ش ــن کش ــی ای ــوز و قربان ــه پاس ــتند ک هس
ــا تقــرب  ــژه کســانی ماننــد شــخصیت اول داســتان کــه ب به وی
بــه مراجــع قــدرت می کوشــند هویــت و جایگاهــی بــرای خــود 
دســت وپا کننــد و خألهــا روحــی و اجتماعــی خــود را بیاکننــد. 
راوی داســتان در قالــب گفتــار غیرمســتقیم آزاد گاه افــکاری را از 
دریچــۀ ذهــن شــخصیت 
اصلــی داســتان بازگــو 
ــه  ــا آنچ ــه ب ــد ک می کن
از اندیشــه ها و باورهــای 
ایــن شــخصیت می دانیم، 
ســازگار نیســت و بــه نظر 
دراصــل  کــه  می رســد 
قضاوت هــای  بیانگــر 
راوی انــد.  ایدئولوژیــک 
ــه، شــخصیت  ــرای نمون ب
ــل  ــچ دلی ــتان بی هی داس
خــود  بــا  مقدمــه ای  و 
ــت  ــک مش ــد: »ی می گوی
مثــاًل  کــه  را  احمــق 
بلنــد  تاریــخ  گــور  از 
ریــش  بــا  شــده اند، 
و  هخامنشــی  پشــم  و 
بــزک  قرمســاقی  کاله 
رژۀ  کــه  کرده انــد 
ــن ]25۰۰  ــام جش نافرج
انجــام  بــه  را  ســاله[ 
ــه  ــانند« )ص 98(. ب برس
دالیــل  ســان  همیــن 
دشــنام گویی های مکــرر 
شــخصیت اول داســتان 
ــه  ــان ب ــای رم در جای ج
روزنامه نــگاران، دانســته 
و  انگیزه هــا  و  نیســت 
دالیــل ایــن خصومــت 
ــان نشــده  ــزاری بی ــا بی ی
ــی  ــش تاریخ ــرای آفرین ــنده ب ــالش نویس ــال، ت ــت. درهرح اس
ــرای شــرح سرنوشــت انســان هایی  ــل به عنــوان بســتره ای ب بدی
کــه بــه جبــر یــا اختیــار بــا بزنگاه هــای تاریخــی گــره 

اســت. ســتودنی  خورده انــد، 

چنین است رسم سرای کهن

همزمان با هفته بزرگداشت حکیم نظامی از قدیمی ترین و نفیس ترین نسخ خطی و چاپ سنگی آثار نظامی گنجوی 
در حرم مطهر رضوی با حضور رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی و جمعی از مسئوالن و هنرمندان رونمایی شد. 
در ادامه این مراسم دو نسخه نفیس خمسه نظامی گنجوی موجود در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی رونمایی و معرفی شد.  نسخه خطی خمسه نظامی متعلق به اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم هجری 
یکی از نسخه های معرفی شده در این مراسم بود که در 268 برگ 27 سطری کتابت شده و عناوین نسخه به خط 

 ثلث، جداول به تحریر و زر با 6 سرلوح زیبای پُرکار به زر و الجورد بوده و دو صفحه آغازین این نسخه تمام تذهیب به کار رفته است.
 همچنین دیگر نسخه خطی خمسه نظامی رونمایی شده در این مراسم، دارای چهار منظومه و فاقد »مخزن االسرار« است که در 799 
هجری به خط  نسخ آمیخته به تعلیق از سوی احمد بن محّمد ملّقب به نظام کتابت شده و دارای کتیبه مذّهب و ُمنقش به الجورد و طال 
در ابتدای هر منظومه است. دو نسخه نفیس »اسکندرنامه« کتابت شده به تاریخ 812 هجری با خط نستعلیق 17 سطری و دیگر نسخه  
کتابت شده به سال 852 باخط نستعلیق ممتاز عالءالدین بن غیاث الدین اصفهاني، »اقبال نامه« کتابت شده در قرن نهم هجری قمری، 
مخزن االسرار به خط میرعماد حسنی قزوینی کتابت شده در سال 1۰22 هجری قمری، لیلی و مجنون و خسرو شیرین کتابت شده به 

سال 1۰۰8 هجری قمری از جمله آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه است.

نفیس ترین نسخه خطی 
معرفی و نقد کتاب شاه : خمسه نظامی رونمایی شد

ـ شیراز ۱۳۵۰ تهران ۱۲۹۸ 

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 47  8 صفحه

داریوش احمدی

تأثیر اندیشۀ ایرانشهری پس از برآفتادن ساسانیان نیز ادامه پیدا می کند. 
با ناتوان شدن عباسیان، فرمانروایان بومی ناحیه هایی که پیشتر بخشی 
از قلمرو ایرانشهر به حساب می آمدند، شروع به از آن خود دانستن و 
کسب پشتوانه از راه مرتبط ساختن گذشتۀ خود به ساسانیان یا آنانی که 
در تاریخ ساسانی نامی از آنها برده شده بود کردند. در خراسان سلسلۀ 
طاهریان نیشابور)نیشاپور،ابرشهر ساسانیان( در سدۀ نهم میالدی خود را 
از نسل پهلوان نامدار پارسی، رستم دانستند. سلسلۀ صفاریان سیستان 
که مقر حکمرانی آنها در زرنج بود، مدعی شدند که از نوادگان خسرو دوم 
و به همین واسطه اولین پادشاه ایران زمین یعنی جمشید بودند. در قرن 
نهم، آل بویه که خاستگاه آنها منطقۀ خزر بود، نسب خود را به بهرام گور 
پادشاه ساسانی مرتبط می دانستند. ایشان خالفت عباسی و بغداد را به 
تصرف خود درآورده، رهبری جهان شیعۀ آن زمان را در دست گرفتند. 
در قرن دهم، سامانیان بخارا و بلخ به ترویج زبان پارسی پرداختند و 
ارتشبدان ساسانی هستند. زیاریان که  از  از نسل یکی  ادعا کردند که 
آنها نیز از منطقۀ خزر بودند نسب خویش را به کیخسرو، پادشاه کهن 
ایرانی می رساندند، درحالی که باوندی های تبرستان مدعی بودند که از 
نوادگان یکی دیگر از فرماندهان ساسانی از دورۀ خسرو دوم هستند. حتی 
غزنویان که ترک نژاد بوده و از غزنه تا بُست فرمانروایی می کردند، ادعای 
ازدواج و هم خونی با خانوادۀ یزدگرد سوم، آخرین شاهنشاه ساسانی را 
داشتند. همچنین خوارزمشاهیان در افسانه ای خود را منسوب به سیاوش 
می دانستند. قدرت تاریخ و نفوذ ساسانیان ایرانشهر به گونه ای بود که 
فراتر از زمان ایشان دوام آورد و در دورۀ اسالمی گسترش یافت و بخش 

بزرگی از حافظۀ ملی و سنت رایج مردم شد.
کاشغر  آنان  فرمانروایی  مرکز  که  ترک نژادی  سلسلۀ  قراخانیان  حتی 
ترویج  تا سدۀ سیزدهم  را  فرهنگ ترک  و  زبان  و  بود  در غرب چین 
افراسیاب  یعنی  ایرانی  افسانه های  قهرمان  وارثان  را  خود  می کردند، 
می دانستند. اهمیت موضوع جدا از چگونگی تالش افراد برای منسوب 
به گونه ای در  باید  ایشان  این است که  ایران،  دنیای  با  دانستن خود 
چهارچوب سنتهای ساسانی در))خدای نامه(( و پس از آن))شاهنامه(( 
که به طور اساسی معرف تاریخ گذشتۀ ایرانشهر است به معرفی خود 
می پرداختند. به این ترتیب بود که قراخانیان، ))توران(( اسطوره ای را 
ایرانیان به عنوان بخشی از تاریخ خود آفریده بودند پذیرفتند. از  که 
غرب چین تا میانرودان هرکس که در این منطقه زندگی می کرد، این 

تاریخ را پذیرفته و آداب و سنن خود را با آن وفق داده بود)دریایی و 
رضاخانی،27-28:1399(. 

دودمان بهمنی بین سالهای)1527-1347م(. در ناحیۀ دکن هندوستان 
حسن  یا  کانکوی  حسن  دودمان  این  پایه گذار  می کرد،  فرمانروایی 
کانگو)گنگو( از امیران دودمان تغلقیان در شمال هندوستان بود که با 
جاه طلبی خود به سال748ه./1347م. در دولت آباد اعالم استقالل نمود 
ایران  اسطوره ای  پادشاه  اسفندیار  پسر  بهمن  به  را  و چون نسب خود 
این که  جالب  شد)طباطبا،11:1936(.  نامبردار  بهمن شاه  به  می رساند 
استفاده  نقشمایه ای  از  خویش  بناهای  از  بسیاری  تزئین  در  بهمنیان 
بناهای  از  بسیاری  در  است.  ساسانی  نقشمایه ای  واقع  در  که  کرده اند 
آنان نقشمایه های گچبری شده و مدالی شکل هندسی را می بینیم که 
به راستی نقشمایۀ معروف دورۀ ساسانی است. این نشان به شکل دو بال 
شاخ و برگ دار است که به سمت باال و بیرون باز می شوند و بین بالها 
نیز هالل ماه جای گرفته است و درون این هالل ماه نیز صفحۀ دایره ای 
شکلی به شکل گل روزت است. البته در برخی از نقش ها این صفحۀ 
نمایش  به  برجستگی کوچکی  به شکل  و  دایره ای شکل خالصه شده 
درآمده است و در برخی از نقش ها هم هیچ صفحۀ دایره ای شکلی دیده 
نمی شود. در برخی دیگر هم کلمۀ )اهلل( و یکی دو مورد هم شهادتین 
افزوده شده است. به هر روی وجود این نقشمایه در دورۀ بهمنیان بسیار 
و  بیانگر  است  پرداخته  آن  به  و چنان که مهرداد شکوهی  جالب است 
نمایانگر این است که بهمنیان می خواسته اند نسب خود را به ساسانیان 
Shoko(برسانند و در بسیاری از بناهای خود آن را به نمایش درآورده اند

ohy,1994:65-78(.  انتساب بهمنیان به ساسانیان را هم در این راستا 
می توان جستجو کرد و به کاربردن چنین نقشمایه ای را هم می توان بر 
همین مبنا دانست. ضمن این که ایرانیان بسیاری طی دورۀ فرمانروایی 
بهمنیان به دکن مهاجرت کردند و برخی از آنان مانند محمود گاوان همه 
کارۀ دربار و دستگاه اداری بهمنیان شدند. از نظر مدرک نوشتاری نیز در 
سال 1927م. در نزدیکی آرامگاه خلیل اهلل کرمانی یا شاه خلیل اهلل ولی 
در بیدرکتیبه ای پیدا شد که به خوبی تعلق خاطر بهمنیان را نسبت به 
این موضوع نشان می دهد. سنگ نبشته درسال 1446م/85۰ه. به هنگام 
فرمانروایی سلطان عالءالدین احمد شاه دوم بهمنی)1458-1436م(. و 
به وسیلۀ فردی به نام نصیرخان در راستای انجام کارهای خیریه نبشته 
شده است. سنگ نبشته در موزۀ باستان شناسی دژ بیدر که مقابل کاخ 
رنگین محل است به نمایش درآمده است. نگارنده طی دوبار بازدید خود 
از دژ بیدر و موزۀ باستان شناسی آن موفق به پژوهش و عکسبرداری از 

این سنگ نبشته شد. متن کتیبه چنین است: 
تعالی اهلل)؟( که این بأئین موزون- مرتب شد بوقت سعد و میمون

زهجرت بود هیصد سال و پنج -  نهم تاریخ ماه رب بیچون
بعهد پادشاه بوالمظفر-  عالءالدین شاه ربع مسکون

شهنشه احمد بن شاه احمد- که هست از نسل بهمن و از فریدون
نیایش کرد مجموع ممالک- که قدرش برترست از اوج گردون

نصیر ابن عال حانشه کی دارد- فضایل بیحد و خیرات افزون
خلد  با  بانیش  بقاء  خیرحاری-  این  باد  حق  قول 

.)1947:147,Yazdani(مقرون
البته پادشاهان دورۀ ساسانی به  انتساب خود به شاهان شاهنامه ای و 
خوبی بیانگر اندیشه ایرانشهری است که این بار در جنوب هندوستان و 

در دودمان بهمنیان جلوه گری کرده است.
سرچشمه ها

 دریایی،تورج و رضاخانی،خداداد. 1399.از جیحون تا فرات، ایرانشهر و 
دنیای ساسانی، ترجمۀ مریم بیجوند. تهران: انتشارات مروارید،چاپ سوم.
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جلوه گری اندیشۀ ایرانشهری
 در سنگ نبشتۀ بهمنیان

الهام  دکتر  اثر  معاصر  ایران  اجتماعی  سیاسی  تحوالت  کتاب 
نوری که در قطع وزیری و در 318 صفحه توسط نشر اودیسه 
چاپ شده است هدفش دنبال کردن وقایع تاریخ ایران در دوران 
معاصر است. قطعا تحوالت سال های 132۰ تا 1357 از مهمترین 
و پر حادثه ترین سال های تاریخ ایران است زیرا کشورمان شاهد 
تحوالت عمیقی در حوزه فرهنگ، اجتماع و سیاست بوده. اگر 
مهم ترین عوامل تحوالت این دوران را بخواهیم ریشه یابی کنیم 
باید به چندین بخش تقسیم کنیم. بخش اول  این تحوالت را 
قاجار  دوران  یافتن  پایان  منجربه  که  است  سلسله رخدادهایی 
مشروطه  نهضت  و  تنباکو  تاریخی  قیام  آن  مهمترین  که  شد 
است. بخش بعدی روی کار آمدن رضاشاه که تحوالت بسیاری 
را در این دوران شاهد بودیم. از تاسیس راه آهن سراسری گرفته 
تا کشف حجاب و پیدایش اقتصاد مدرن، اجباری کردن خدمت 
نظام وظیفه و اصالح نظام آموزشی، لغو قرارداد دارسی، ایجاد 
دولت و ارتش مدرن بود که با اشغال نظامی ایران توسط قوای 
نظامی بیگانه در شهریور 132۰ استمرار تغییر و تحوالت صورت 
گرفته در  هاله ای از ابهام فرو رفت و با نقض آشکار حاکمیت 
مشکالت  بروز  به  منجر  سرانجام  کشورمان  ملی  استقالل  و 
از  ای  گسترده  موج  نهایت  در  که  شد  اجتماعی  و  اقتصادی  
رضاشاه  تبعید  و  برکناری  داشت.  همراه  به  را  مردم  نارضایتی 
انتصاب  پدر،  جای  به  شاه  محمدرضا  جانشینی  و  کشور  از 

محمدعلی فروغی به نخست وزیری، اعمال محدودیت نسبت به 
حاکمیت ملی، استقرار دولت  های کم  دوام و بی ثبات و فضای 
باز سیاسی نابسامانی اقتصادی در این بخش بررسی شده است.

 پس از آن، از شهریور 132۰ تا کودتای 28 مرداد 1332 که 
ترین  مهم  به  است  بود سعی شده  مصدق  دکتر  دولت  سقوط 
رخداد های این دوران یعنی دو حادثه مهم بحران آذربایجان و 
بروز  در  نقش شوروی  و  سپس جمهوری خودمختار کردستان 
این حوادث پرداخته شود. در همین سالها بود که محمدرضا شاه 
پهلوی اصالحات خود را در قالب اصول ششگانه انقالب سفید 
انقالب سفید و اصالحات ارضی زمینه ای  تا همین  اعالم کرد 
برای بروز ناخشنودی روستائیان  و مهاجرت روستائیان به حومه 
شهرها و شروعی برای قیام 15 خرداد 1342 و نقطه عطفی برای 

انقالب اسالمی شود. 
در این کتاب تالش شده تا عالوه بر بررسی اسناد تاریخی و وقایع، 
چپ)مارکسیستی-  جریان  مانند  مخالف،  جریان های  و  احزاب 
مذهبی  مخالفان  و  خواه  مشروطه  گرایان  ملی  لنینیستی(، 
گردد.  پرداخته  خاص  و  محدود  دیدگاه  گونه  هر  از  دور  به 
به همه عالقمندان  بودن آن  به دلیل جامع  این کتاب  مطالعه 
و  سیاسی  علوم  انسانی،  علوم  دانشجویان  معاصر،  ایران  تاریخ 
پیشنهاد  می خوانند  را  اسالمی  انقالب  درس  که   دانشجویانی 

می شود.

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران معاصر 
برین گونه سازیم آئین و راه

حمیدرضا سروری

Historyتاریخ



رضا سیدحسینی، مترجم و محقق مشهور معاصر 22 
گذراندن  از  بعد  آمد.  دنیا  به  اردبیل  در  مهر 13۰5 
تحصیالت مقدماتی به مدرسه پست و تلگراف تهران 
رفت و مشغول تحصیل در رشته ارتباطات دور شد. 
سپس برای تکمیل مطالعات خود به پاریس رفت. مدتی 
نیز در دانشگاه U.S.C آمریکا به تحصیل فیلم سازی 

پرداخت.
بعد به ایران بازگشته و به فراگیری عمیق تر زبان فرانسه 
و فارسی نزد استادانی همچون عبداهلل توکل، پژمان 
بختیاری و دکتر ناتل خانلری پرداخت. در ضمن مبانی 
نقد فلسفه هنر و ادبیات نیز در آموزشکده تئاتر تدریس 
می کرد. طی دوره های متمادی سردبیری مجله سخن را 
به عهده داشته  است. همچنین در اداره مخابرات و رادیو 
و تلویزیون هم کار می کرد. او از دوران جوانی به صورت 
جدی به کار ترجمه پرداخت و آثار بزرگی را به فارسی 
برگرداند. مجموعه شش جلدی فرهنگ آثار نیز زیر نظر 
او تدوین شد. رضا سیدحسینی مترجم پیشکسوت در 
سال 138۰ عنوان چهره ماندگار را به خود اختصاص 
داد. در سال 2۰۰2 نشان شوالیه آکادمی فرانسه به 
فرهنگ 11  عرصه  بزرگمرد  این  یافت.  اختصاص  او 

اردیبهشت 1388 چشم بر جهان فروبست.
که  دارد  انصاري  یوسف  با  گفتگویی  سیدحسینی 
اردیبهشت 1389 و در نخستین سالروز درگذشت رضا 
سیدحسینی منتشر شده و با وجود بیان مطالب بسیار 
مهم از دیدگاه های این مترجم بزرگ ایرانی کمتر دیده 
و خوانده شده است. رضا سیدحسینی یکی از مهم ترین 
مترجمان زبان فارسی متولد اردبیل است و همانگونه 
که یوسف انصاری نیز اشاره کرده همین گفتگو نیز به 
پیشنهاد سیدحسینی به ترکی آذربایجانی انجام شده 
و سپس به فارسی ترجمه شده است. سیدحسینی 
در اشاره به شروع کارش در زمینه ادبیات و ترجمه 
به انصاری می گوید: »روس ها تازه آمده بودند ایران. 
اسم جودت منتشر می شد  به  روزنامه ای  اردبیل  در 
به اسم »وطن  باکو چاپ می کردند  و روزنامه ای در 
یولوندا« ـ در راه وطن ـ که دست ما هم می رسید 
بار اول ترجمه  برای  ادبی  از آن یک قطعه ی  و من 
کردم و دادم در »جودت« چاپ کردند. بعدش، خب، 
من دیگر منبعی برای ترجمه نداشتم. ما یک همسایه  
بسیار  آدم  که  داشتیم  دیباج«  »اسماعیل  اسم  به 
فرهیخته ای بود و باستان شناس بود و من با پسرش 
باکو دعوت کرده اند.  به  را  دوست بودم. گفت: پدرم 
گفتم: بگو تو را خدا داستانی مجله ای از آن جا برای من 
بگیرد و بیاورد. پدرش هم یک عده از این مجله ها و 
کتاب ها برایم آورد که با خط »سیریلیک« منتشر شده 
بودند. نشستم خط سیریلیک را یاد گرفتم و اولین 
ترجمه ای که انجام دادم ـ واقعاً جرئت می خواست ـ 
داستان »نغمه ی شاهین« »ماکسیم گورکی« بود که 
در دو سه شماره در روزنامه ی »جودت« چاپ شد. 
اولین ترجمه ام این بود. بعدها هم رفتم با »شبستری« 
آشنا شدم و چند تا هم ترجمه برای او انجام دادم که 
چاپ کرد. بعد هم گفتم اسم یک تعداد کتاب را بدهم 
سفارش بده از ترکیه بیاورند که نوشتم و آورد، که 
شاهکارهای ادبیات جهان بود و ما نداشتیم و آن جا 
ترجمه شده بود. با »]عبداهلل[ توکل« هم منزل بودیم. 
گفتم: بیا توکل این داستان ها را از دو زبان ترجمه 
کنیم، هم ترکی تو بهتر بشود و هم فرانسه من، که 
شش کتاب همین طور ترجمه کرده ایم: »زن بازیچه ی 
چند  و  بالزاک«  طالیی  چشم  »دختر  لوئیس«  پیر 
کتاب دیگر که مهم ترینش »در تنک ژید« بود که 
شاید ما در هر چاپ، ترجمه را دست کاری کردیم تا 
به زبان اصلی »آندره ژید« نزدیک شود که خیلی هم 

خوب درآمد و این کتاْب کتاب مهمی است.«
سیدحسینی زبان مادری ترکی آذربایجانی را از سوی 
طرفداران زبان ترکی استانبولی و ترکی باکویی و البته 
معرفی  آسیب  مورد  فارسی  کلمات  با  کردن  قاطی 
می کند و معتقد است صالح عطایی شاعر و داستان 
نویس اردبیلی تنها کسی است که بدون این سه آسیب 
به ترکی آذربایجانی می نویسد. رضا سیدحسینی و صالح 
عطایی و حتی شخصیت های چون غالمحسین ساعدی 
را باید از دسته ادیبان و شخصیت های فرهنگی و ادبی 
آذربایجانی قلمداد کرد که تحت تاثیر پان ترکیسم قرار 
نگرفته اند و در عین تفاخر به زبان مادری شان و خلق آثاری 
به این زبان ها بیشترین فعالیت ادبی و فرهنگی شان به 
زبان فارسی بوده است آنگونه که حتی رضا سیدحسینی 
که زبان مادری اش نیز ترکی آذربایجانی است درهمین 

گفتگو می گوید: » فرانسه زبان هند و اروپایی است و با 
فارسی تطبیق می کند، ولی ترکی این طور نیست، چون 
ترکی زبان »اورال آلتایی« است و از این خانواده نیست. 
برای همین ترجمه از ترکی مشکل است و تو باید در 
زبان مبدأ از آخر جمله شروع به ترجمه کنی و برسی به 
اول جمله و ترکیب زبان ترکی، با ترکیب زبان فارسی 
بسیار متفاوت است. ترجمه ی فرانسه برای من خیلی 

راحت تر از ترکی است.«
در سال  که  گفتگو  این  ابتدای  در  انصاری  تغیوسف 
1389 منتشر شده نوشته است: »ادبیات ایران یکی 
از تاثیرگذارترین آدم هاش در صد سال گذشته را از 
دست داده بود. کسی که تنها سردبیری مجله ی سخن 
کافی بود تا نامش برای همیشه جاودانه شود، کسی 
که مکتب های ادبی اش کافی بود برای همیشه جاودانه 
شود، کسی که ترجمه هایش از »مالرو« و »ژید« کافی 
ادبیات  از  ترجمه هایش  که  کسی  شود،  جاودانه  بود 
ترکیه کافی بود تا جاودانه شود، کسی که سرپرستی 
ترجمه ی بزرگترین دایرۀ المعارف ادبی جهان کافی بود 
جاودانه شود. و حاال 11اردیبهشت امسال اولین سال روز 

درگذشت زنده یاد استاد رضا سیدحسینی است.  
مادری  زبان  درباره ی  گفتگو  این  پرسش  نخستین 
از سیدحسینی  انصاری  ترک های آذربایجان است. و 
پرسیده شما به عنوان کسی که از زبان ترکی استانبولی 
ترجمه های زیادی کرده اید و زبان مادری خودتان ترکی 
که  کسانی  برای  راهکارهایی  چه  است،  آذربایجانی 
دغدغه ی نوشتن به زبان مادری خودمان دارند پیشنهاد 

می کنید؟
سیدحسینی در پاسخ به این پرسش مهم اظهار داشته 
است: »از سه ناحیه، زبان مادری ما در خطر است. یکی، 
کسانی که می خواهند ما عین ترکیه بنویسیم. بله، ترکیه 
ادبیات پیشرفته ای دارد ولی ما نمی توانیم قاطی آن ها 
بشویم و اگر این اتفاق بیفتد، اصالً حذف خواهیم شد. 
دلیلی هم ندارد. گذشته از آن، یک حادثه  ی عجیب در 
ترکیه اتفاق افتاده است و این زبان تغییر یافته است؛ آن 
هم فقط در سایه ی این الفبا. یعنی زبان نرم شده است 
و مثالً دیگر در زبان ترکیه خ وجود ندارد و یا ا و یا... 
بله این زبان زبان ظریفی است برای خودش، ولی شکل 
خودش را از دست داده است. ما که مثل آن ها صحبت 
نمی کنیم! البته وقتی آن ها سمت ما می آیند زبان  آن ها 
هم تا اندازه ای به زبان ترکی آذربایجانی نزدیک می شود. 

زبان خوبی است، برای خودشان.
دسته ی دوم کسانی هستند که طرفدار زبان آذربایجان 
نزدیک است،  ما  زبان  به  زبان آن ها  شمالی هستند. 
منتهی، تأثیر زبان اروپایی- روسی در زبان آن ها وجود 

دارد.
از همه بدتر، دستگاه رسمی است که ترکی و فارسی را 
قاطی هم می کند و من نمی دانم این کار چه فایده ای 
دارد. یعنی در این سرزمین، این سه دار و دسته، باعث 
شده اند زبان مادری خودمان فراموش شود و این واقعاً 
حیف است. من در این سرزمین ارزشی که برای »صالح 
عطایی« قائل هستم، این است که او قدر زبان خودمان 
را می داند و در زبان خودمان صاحب سبک است و این 
خیلی مهم است. با این که این تجربه خیلی کم اتفاق 

افتاده است. 
صالح رمانی به اسم »نام های من« نوشته است. چند 
وقت پیش در تبریز نشسته بودیم که این کتاب را نگاه 
کردمـ  ترجمه ی این رمان آسان نیستـ  نشستم یک 
فصل از رمان را ترجمه کردم و خیلی هم تمیز درآمد. 
بدبختی این است که من تازگی ها کتاب ها و نوشته هایی 
را که دوروبر میزم می افتند گم می کنم و حوصله هم 
نمی کنم نظمی به آن ها بدهم. دوست دارم این ترجمه 
را پیدا کنم و به عنوان نمونه، حرفی که می زنم آن را ارائه 
بدهم. من به آینده ی صالح خیلی امیدوار هستم. ولی 
متأسفانه یک دست صدا ندارد. باید کسانی مثل صالح 
پیدا بشوند و کم کم در این زبان، ادبیات به وجود بیاید. 
گاهی صالح کلمه ای از زبان مادری خودمان می گوید و 
من که این کلمه را فراموش کرده ام، با شنیدن آن کلمه 
کیف می کنم. نفوذ این سه مورد باعث این مسئله شده 

است که زبان مادری ما فراموش بشود.
تصادفاً غالمحسین ساعدی در آن زمان به من می گفت 
تو خیلی خوب ترکی می نویسی. من با اینکه به طور 
مسلط ترکی استانبولی را بلدم، ولی به زبان خودمان 

هم می نوشتم.
    حاال همین زبانی که من دارم با آن حرف می زنم 
ـ ترکی آذربایجانی ـ به همان ترکی رادیو شبیه است. 
چون عادت کرده ام و از طرف ما هم درست صحبت 
کردن و نوشتن به تمرین اساسی نیاز دارد. آسان نیست 
و زبان را خراب کرده اند و آدم واقعاً تعجب می کند چطور 

صالح عطایی می تواند به این خوبی بنویسد.«
نویسنده متولد سال 1344در  و  صالح عطایی شاعر 
اردبیل، در سال 1376 نخستین مجموعه شعر خود را با 
عنوان »بلکه داها دیَینمه دیم / شاید دیگر نتوانم بگویم« 
ترجمه  شهرام  با  فارسی(   - )ترکی  دوزبانه  به صورت 
شیدایی و چوکا چکاد و مقدمه  زنده یاد رضا سیدحسینی 
منتشر کرد. در سال 1383 نیز مجموعه داستان دوزبانه 
»دون کیشوت و َدلی دومرولون کؤرپؤسؤ/ ُدن  کیشوت 
و پل دومرول دیوانه« و نیز رمان »منیم آد الریم« به زبان 

ترکی  از عطایی روانه بازار نشر شد.

سال 99 نیز نشر »عنوان« در اردبیل دو اثر جدید از 
صالح عطایی، شاعر و نویسنده این دیار را وارد بازار نشر 
کرد؛ »فیقدان آتی« و »کلمه لرین آردیجا«. »فیقدان 
آتی« )اسب فقدان( عالوه بر مجموعه اشعار عطایی، 
مقاله »بو ائکیزلر« )این دو قلوها( را نیز شامل می شود؛ 
اثری درباره شعر نو در زبان ترکی در ایران در 314 
صفحه است. »کلمه لرین آردیجا« )در پی واژه ها( نیز 
در 458  که  است  عطایی  صالح  جدید  رمان  عنوان 

صفحه و قطع پالتویی منتشر شده است. 
صالح عطایی نویسنده و شاعر صاحب سبک اردبیلی 
همه آثار خود را به زبان ترکی آذربایجانی منتشر کرده و 
می کند به عنوان یک روشنفکر مستقل فاصله آشکاری 
را توأمان با جریان قوم گرا و نهادهای حکومتی حفظ 
کرده  اشاره  سیدحسینی  که  همانگونه  است.  کرده 
عطایی ضمن عدم تبعیت از جریان قوم گرا و بیگانه کرا، 
قرار داده  مبنا  را  آذربایجان  ترکی مردم  زبان مادری 
ترکی  نگارش  به  بدون غلط  و  به شیوه ای صحیح  و 
آذرباایجانی می پردازد و کوچکترین گرایش نژادگرایانه 
و  تعصب قومی نیز در آثار خود راه نداده و فارغ از 
و  نویسندگان  میان  در  که  آذربایجانی  ترکی  ادبیات 
شاعران مرتبط با نهادهای رسمی رواج دارد و طبیعتاً با 
جریان قوم گرا دارای مرزبندی نسبی است صالح عطایی 
مستقل  روشنفکری  جریان  شاخص  نماینده  باید  را 
ترکی آذربایجانی در ایران قلمداد کرد؛ حتی می توان 
ادعا کرد امثال صالح عطایی بیش از نویسندگان مرتبط 
با نهادهای رسمی به مرزبندی با قوم گراها متعهد بوده 
و هستند و ضمن عدم تبعیت و عدم پذیرش قواعد 
ادبیات  پرچمدار  قوم گرا  و سیاسی جریان  غیرعلمی 
مستقل از بیگانه در آذربایجان شده اند و این تعهد در 
میان نویسندگان و شاعران نهادهای رسمی نیز کمتر 
بوده و برخی همدلی ها و همراهی ها با جریان قوم گرا را 

در میان این افراد می توان مشاهده کرد.
یوسف انصاری در ادامه با اشاره به تسلط و شناخت 
سیدحسینی از زبان ترکی استانبولی و ادبیات ترکیه 
علت پیشرفت  ترکیه در رمان نسبت به ایران را جویا 
و  دقیق  بسیار  پاسخ سیدحسینی  باز  و  است  شده 
زبان  کهن  ادبیات  از  وی  عمیق  شناخت  براساس 
زیاد  به   اذعان  ضمن  سیدحسینی  است.  فارسی 
ترکیه در رمان اظهار می دارد: »آشنا شدن ما همان 
اوایل با ادبیات غرب، غیر مستقیم، از طریق ترکیه و 
عرب ها بود که اول آن ها ترجمه کردند بعد ما. در هر 
حال ما یک مانع بزرگ داریم که البته بسیار ارزش 
زیادی دارد و آن ادبیات کالسیک مان است. باالخره 
فاصله  و  بودیم  کالسیک مان  ادبیات  به  متکی  ما 
گرفتن از آن و نزدیک شدن به ادبیات مدرنیسم برای 
ما آسان نبود. ترکیه آن قدر ادبیات کالسیک مهمی 
نداشت و برای همین دنبال چیزهای جدید بودند. 
دارد  عظمت  آن قدر  ایران،  کالسیک  ادبیات  واقعاً 
که شاید خیلی ها به آن اکتفا می کنند و این مهم 
است. این است که ما به راحتی نتوانستیم از ادبیات 
کالسیک کنده شویم که به سمت مدرنیسم حرکت 
کنیم. با وجود این به اعتقاد من در داستان کوتاه ما 
بسیار موفق هستیم و داستان نویسان ما خیلی خوب 
داستان کوتاه می نویسند. رمان خیلی کم نوشته شده 
ولی کارهایی دارد انجام می گیرد؛ ولی رمان، تا آن 
اندازه، هنوز رشد نکرده است. تأثیر ادبیات کالسیک 
مثل  شاعری  کردن  پیدا  شد.  منکر  نمی توان  را 
شاملو کار آسانی نیست. یعنی اگر ادبیات کالسیک 

نداشتیم، شاملو را هم نداشتیم.«
رضا سیدحسینی در پاسخ به پرسش دیگری ناخودآگاه 
به پیوند عمیق ترش با زبان فارسی اشاره می کند. او 
در قیاس ترجمه از ترکی استانبولی و فرانسوی اظهار 
می کند: »حقیقت قضیه این است که من اول از زبان 
ترکیه ترجمه می کردم و بعد فرانسه را شروع کردم. آن 
زمان خیال می کردم که ترجمه از ترکی آسان تر است 
و بعدها که فرانسه ام بهتر شد، دیدم ترجمه از ترکی 
خیلی سخت تر است و اصالً آسان نیست. دلیلش هم 
این است که فرانسه زبان هند و اروپایی است و با فارسی 
تطبیق می کند، ولی ترکی این طور نیست، چون ترکی 
زبان »اورال آلتایی« است و از این خانواده نیست. برای 
همین ترجمه از ترکی مشکل است و تو باید در زبان 
مبدأ از آخر جمله شروع به ترجمه کنی و برسی به اول 
جمله و ترکیب زبان ترکی، با ترکیب زبان فارسی بسیار 
متفاوت است. ترجمه ی فرانسه برای من خیلی راحت تر 

از ترکی است.«

زبان ترکی آذربایجانی از ناحیه ترکیه و باکو در خطر است
زنده یاد رضا سیدحسینی مترجم نامدار اردبیلی: قدر زبان خودمان را بدانیم

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 47  8 صفحه

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

اثر گرانسنگ یحیی ذکاء تبریزی؛

واژگان آذری و فارسی زبان 
مردم تبریز

دکتر یحیی ذکاء استاد و پژوهشگر ارزنده می گفت: »تبریز زادگاه من است، 
خانواده ام از بومیان این شهرند، تا آنجا که آگاهی دارم نیاکانم از پانصد سال پیش 
در این شهر زیسته و در خاک آن خفته اند، بخشی از زندگانیم در آن سپری شده 
است. از آغاز سال های جوانی بر آن بوده ام که آنجا را خوب بشناسم و از پیدایش و 
نام و سرگذشت و پیشامدهایش نیک آگاه گردم، در این راه هرچه بیشتر جسته ام، 
بیشتر دلبسته گشته ام«. کتاب »واژگان آذری و فارسی در زبان مردم تبریز«، ثمره 
نیم قرن جوشش و کوشِش ارزشمند »یحیی ذکاء« است،  ثمره ای که اما عمر 
استاد به دنیا نماند تا نسخه چاپ شده آن را ببیند و ورق بزند و لذت ببرد. کتاب او، 
سال گذشته، از پِس نوزده سال از درگذشتش، در اختیار عالقمندان و خوانندگان 
قرار گرفت. ژاله آموزگار که بر روند انتشار کتاب، در غیاب استاد، نظارت داشته است 
در بخشی از مقدمه خود بر کتاب آورده است: »یحیی ذکاء گردآورنده این مجموعه 
واژگان، بازمانده نسلی است که عشق به ایران در خونشان اندر شده بود و با جانشان 
به در می رفت… یحیی ذکاء هم تا آنجا که می توانست در پیشبرد فرهنگ ایرانی 
تالش کرد. او آذربایجانِی میهن دوستی بود که عشق به سرزمین مادری خود را در 
سایه ایران بزرگ جستجو می کرد. او به دلیل آشنایی به زبان ترکی و دلبستگی 
به زبان شیرین فارسی که رمز جاودانگی ایران است به جمع آوری این واژگان 
پرداخت.« ذکاء را بهترین توصیف چنین می توانست باشد. او که نود و هشت 
سال پیش در تبریز زاده شد. جدش از تجار تبریز بود و پدرش، ابتدا کارمند 
راه آهن و بعد، بانک ملی بود. ابتدایی را مدارس رشدیه تبریز و ترغیب تهران، 
متوسطه اول را در دبیرستان های تمدن تهران و پهلوی قزوین و متوسطه دوم را 
در دبیرستان فیروزبهرام گذراند و همین آخری هم بود که زندگی اش را جهتی 
دیگرگون داد و نزد کسانی چون پرویز ناتل خانلری، ذبیح االه صفا، محمدحسین 
مشایخ فریدنی و محمدجواد تربتی دیپلم ادبی را گرفت، در کالسی که ایرج 
افشار و هوشنگ کاوسی هم حضور داشتند. وقتی در سال 1333 از دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، یکی از نخستین دانش آموختگان رشته 
باستان شناسی بود و البته که شاگرد اول شد. دو سال بعد، رسما به استخدام دولت 
درآمد. سال اول، در کنار ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه و محمد مشکوه، کتابدار 
کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود و بعد، به اداره هنرهای زیبای کشور 
رفت که در سال 1343 به وزارت فرهنگ و هنر تغییر نام داد. او تا 5 شهریور 
1357 که رسما بازنشسته شد، به ترتیب، کفالت اداره موزه ها و فرهنگ عامه، 
ریاست موزه هنرهای تزئینی، معاونت اداره کل موزه ها و فرهنگ عامه، ریاست 
موزه مردم شناسی، ریاست انتشارات ادارات کل باستان شناسی  و فرهنگ عامه 
و موزه ها و حفظ بناهای تاریخی، ریاست کتابخانه ملی ایران و مشاورت وزیر 
فرهنگ و هنر را تجربه کرد. او یک کارشناس خبره و زبده آثار هنری بود و آثار 
بسیاری از موزه های ایران ازجمله کاخ گلستان، آبگینه، فرش، رضا عباسی، هنرهای 
تزئینی و نگارستان با همت او گردآوری و کارشناسی شد و حتی در بازیافت یکی 
از ارزنده ترین آثار هنری ایران، یعنی شاهنامه طهماسب، نقشی فراموش نشدنی 
داشت. او در بسیاری از مجامع بین المللی ایران شناسی عضویت و شرکت داشت و 
برای شناساندن تمدن و فرهنگ ایران مسافرت های متعددی به کشورهای مختلف 
جهان کرد و به ایراد سخنرانی هایی در حوزه فرهنگ و هنر ایران پرداخت. او 
در طول حیات خود بیش از چهل  کتاب و حدود صدوچهل مقاله و رساله در 
زمینه های تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران نوشت که از آن میان، »تاریخ عکاسی و 
عکاسان پیشگام در ایراِن« او، در سال 1378، برنده هفدهمین جایزه کتاب سال 
شد، و این جز مدال ها و نشان هایی بود که در زندگی دریافت کرده بود و سبب 
همه شان، شناساندن فرهنگ و هنر ایران بود. او که تا آخرین دم، با وجود کهولت 
و بیماری، خستگی ناپذیر فعالیت می کرد، 28 دی 1379 به دلیل نارسایی کلیه دار 
فانی را وداع گفت، درحالی که برخی آثارش، ازجمله همین کتاب بر زمین مانده 
بود. خود او هم، سه ماه پیش از وفاتش، مقدمه ای بر این کتاب، نوشت و به روشنی 
مقصودی را که در سر می پروراند، آورد: »این کتاب دستاورد نزدیک به پنجاه سال 
کار و کوشش و پژوهش متناوب است که در آن هر واژه ای که به دالیلی آذری 
یا فارسی شناخته شده، به ترتیب الفبایی گردآمده و نخست معنا و سپس مثالی 
آن چنان  که بر زبان هاست نه آن چنان  که نوشته می شود برای آن آورده شده است 
و کوشیده ام اگر مثل، اصطالح، عبارت یا جمله ای در زبان مردم هست که واژه 
مورد نظر در آن به کار رفته است، نقل شود تا بدین سان مثل ها و اصطالح های 
مردم شهر تبریز نیز گرد آید و سودش دوچندان گردد. پس  از آن نمونه ای از 
واژه ها و معناهای آن در فرهنگ های گوناگون به ویژه برهان قاطع و متن های کهن 
و کتاب های مختلف به عنوان گواه یاد شده است. سرانجام از ریشه واژه و پیشینه ی 
آن در زبان های اوستایی و پارسی باستان و پهلوی سخن رفته است. این واژگان 
شامل سه هزارودویست واژه آذری یا فارسی دری است که همگی، هم اکنون در 
زبان مردم اصیل تبریز به کار می رود ولی نمی توانیم بگوییم که همه لغات این زبان 
را گردآوری کرده ایم، چه بسا هزاران واژه دیگر از این گونه در میان اهل حرفه و 
پیشه وران و صنعتگران و کشاورزان هست که نویسنده از آن ها ناآگاه است و چون 
کوشش مستقیم و پرس وجوهای میدانی با برنامه منظم برای گردآوری آن ها انجام 

نگرفته است، واژه های مذکور در این کتاب نیامده است.«
این کتاب را ایران عبدی که زبان شناس و از مدرسان دانشگاه همدان است، زیر 
نظر دکتر آموزگار، به صورتی فصیح فراهم آورده است و بنا بر توافق ذکاء، ابتدا 
قرار بود مرکز نشر دانشگاهی منتشر کند که اجل مهلتش نداد. به نوشته کاظم 
موسوی بجنوردی در آغاز کتاب، او که »نخستین مدیر بخش هنر و معماری 
)1367-1365ش( مرکز ]دایره المعارف بزرگ اسالمی[« بوده، حتی »کار ویرایش 
و آماده سازی آن  را به فاضل محترم و همکار پیشین ]این مرکز[ جناب آقای 
حسین بنی آدم سپرد و ایشان با دلسوزی و دقت نظر و حوصله ویژه خود، توانست 
ویرایش چهار حرف: آ، الف، ب، پ را از نظر دکتر یحیی ذکاء بگذراند، اما در 
پی ضایعه درگذشت استاد ذکاء، متاسفانه کار متوقف شد.« و حاال این مرکز 
انتشار داده است. او برای این کتاب از عبارِت »دیر به دست آمده« استفاده می کند 
و خاطرنشان می سازد: »ناگفته پیداست که انتشار این کتاب نوری بر تاریخ و 
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در خطه آذربایجان خواهد افکند و ارزش های آن در 

پژوهش های زبان شناسی بسی چشمگیر و قابل توجه خواهد بود.«
برای مثال، در اولین صفحه از بخش نخست کتاب، مداخل »آب آمبار«، »آباد«، 
»آبادانلخ«، »آب بَر«، »آبار«، »آّب خوری« و »آب دار« آمده است. از برای نمونه، 
مقابل آب بَر، »بهره و سهم آبی که کشاورز در حوزه قنات و نهر دارد. اصطالح 
مقنی ها و میرآب های تبریز است.« نوشته شده یا توضیح  آبادانلخ را »آبادانی، 

آبادان. »آبادانلخ بابی َدییر«: مناسب زندگی متمدن نیست.« نوشته است.
پایان این معرفی کوتاه، شاید چه خوش باشد، فراز دیگری از مقدمه استاد بر کتاب 
خویش که عجیب دردمندانه و هوشیارانه است: »…از آن جا که متاسفانه، برخی 
از دانشمندان و زبان شناسان به اشتباه زبان مردم آذربایگان اران را در طول تاریخ 
این سرزمین ها همواره ترکی پنداشته اند، از این  رو توجه شایسته به واژگان مردم 
آن نکرده اند و به ناچار از این گنجینه پُربار زبان شناختی، بی بهره و غافل مانده اند؛ 
به ویژه که غرض ورزان و دشمنان فرهنگ و تاریخ ایران نیز از راه های گوناگون، 
خاک در چشم ها پاشیده، کوشیده اند و می کوشند که همه حقایق را وارونه جلوه 
دهد. پس وظیفه هر ایرانی شرافتمند و میهن دوست و خردمند است که در این 
زمینه بکوشد و حقایق تاریخی را روشن سازد و مشت های دانشی استوار بر دهان 

و پوزه یاوه سرایان ترفندباز و کج ندیشان و بدسگاالن بکوبد…«
کتاب »واژگان آذری و فارسی در زبان مردم تبریز« در هزار نسخه ازسوی مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسالمی )مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی( به طبع رسیده 

است.
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شماره نخست فصلنامه »دربند« )زمستان ۰۰41(، با پرونده ویژه در مورد »جهان ایرانی 
از پنجشیر تا شوشی«، که به موضوع افغانستان و قفقاز پرداخته منتشر شد.

نخستین شماره فصلنامه دربند از مقاالتی با عناوین »نگاهی به تاریخ جنگ های روس 
و چرکس در قفقاز شمالی« به قلم دکتر حامد کاظم زاده ایرانشهر دکتری خاورشناسی 
از دانشگاه ورشو و »نگاهی به گزارش ابوزید بلخی از بالد الّران، ارمینیه و آذربایجان« به 
قلم جعفر وثوقی، » قدرت داعش و چشم انداز نقش آن در افغانستان« از فرزاد رمضاني 
بونش، »سیاست قومیت در افغانستان: فهم پشتون ها  و گروه های قومی اقلیت« به قلم 
رهئا آبراهام )پژوهشگر مرکز مطالعات نیروی هوایی در دهلی نو( و ترجمه محمد یاسین، 
»مروری بر تاریخ افغانستان از باستان تاکنون و زمینه های شکل گیری طالبان با عنوان 

افغانیت و جهاد« کاری از »احمدرضا حسینی«  تشکیل شده است.
پایه  بر  عرفانیان«  از »مسعود  پژوهشی  ایراني«  زبان هاي  با  آذربایجان  »پیوند جاینام 

پرداخته  موضوع  این  بررسی  به  آذربایجانی  ترکی  زبان  در  و  اصوات  قانون هماهنگی 
»بررسی  رضوانفر«،  »مرتضی  قلم  به  دربند«  فارسی مسجدجامع  کتیبه های   « است. 
از مجموعه  زنبورک  و »حسن  آناهیتا شاهرخی«،   « از  ها«  نامه  باغ  قره  نسخ خطی 
داستان: همشهری های دماغه ی آبشرون« به قلم ناصر همرنگ سایر مطالب این شماره 
با تمرکز بر حوزه تمدنی  تاریخی  را تشکیل می دهند. »دربند« فصلنامه فرهنگی و 
و فرهنگی ایران است که به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی »داود دشتبانی« منتشر 
می شود. پیش از این دربند به شکل دوماهنامه در سال های 69 و 79 منتشر شده بود و 
دوره جدید مجله دربند با همان سیاق به شکل فصلنامه منتشر خواهد شد. عالقمندان 
 برای دریافت این نشریه می توانند به شماره 1789۰2۰219۰ در واتساپ و یا به صفحه

و  رایگان  پست  هزینه  است  گفتنی  بدهند.  پیام   instagram.com/vatan_yoli
برعهده فصلنامه دربند است.

شماره نخست فصلنامه
 دربند منتشر شد



همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

آورده اند که وقتی خبر شهادت جوادخان گنجه ای به همسرش سروناز خانم رسید 
او این دو بیت از شاهنامه را خواند و خطاب به سایر اهل خانه گفت : »جواد خان 
کشته شد اما ایران که نمرده است! همه جا را سنگر ببندید و آماده باشید تا به 

جوادخان بپیوندیم.«1
این گوشه ای از رشادت های خاندانی است که از دوره صفویه به این سو پشت 
به پشت مرزداران ایرانی قفقاز بودند. اولین از این تبار که خبرش به ما رسیده؛ 
خضر بیگ قاریمیش قاجار است که در حوالی سال 9۰۰ قمری همراه با ایل قاجار 
از شامات به ایران کوچ می کند و به مسلک صفویان می پیوندد و با آنان هم پیمان 
می شود. این خضربیگ صاحب پسری است به نام امت بیگ که در سفر و حضر 
به همراه شاه اسماعیل اول صفوی بود. او کسی بود که به همراه شاه اسماعیل به 
الهیجان گریخت و پس از آن هم در همه سختی ها و بالیا و جنگ ها، پشت به 
پشت و یاریگرش بود.2 به همین جهت شاه اسماعیل او را ملقب به زیاداوغلی کرد.

امت بیگ در اوایل سلطنت شاه طهماسب صفوی به دیار باقی شتافت و فرزندش 
شاهوردی سلطان به جای او عهده دار سمت بیگلربیگی گنجه و قراباغ گشت.  
شاهوردی سلطان در همین دوران از سوی حکومت صفویه مامور به دفع حمالت 
عثمانی ها بود در این زمینه رشادت ها نمود و عالوه بر این در لشکرکشی شاه 

طهماسب به گرجستان، وی را همراهی نمود.3
این گوشه ای از پیشینه حکومت خاندان زیاداوغلی بر گنجه و قراباغ و گرجستان 

و قفقاز است. مناطقی که همواره در کش و 
قوس لشکرکشی های قدرت های منطقه ای 
روزگار گذرانده است. زمانی در دوره شاه 
طهماسب توسط عثمانی ها اشغال شده و 
سالیانی بعد به دست شاه عباس اول به 
ایران بازگشته است. چون حکومت صفویان 
رو به افول نهاده دوباره توسط عثمانی ها 
اشغال شده و  با قدرت گرفتن نادر دوباره 
به دامن ایران بازگشته و البته بازیگر توسعه 
طلب دیگری هم در این دوران پیدا شده و 

بر این نواحی چنگ انداخته به نام روسیه.
همین  از  قاجار  اوغلی  زیاد  جوادخان 
خاندان است. کسی که ما او را بیشتر با نام 

جوادخان گنجه ای می شناسیم.
در تمامی  این جا به جا شدن ها یک چیز 
همواره ثابت می ماند و آن این است که هر 
زمان اداره این مناطق به ایران تعلق داشته، 
خاندان زیاداوغلی حاکم این نواحی بوده اند 
تا زمان نادرشاه که اداره قراباغ از دست این 
خاندان بیرون می آید و به ممالیک سپرده 

می شود.
دو پدیده در مورد دوران حکومت جوادخان 
حائز اهمیت است. یکی وارد شدن قدرت 
نظامی  روس ها به منطقه قفقاز و دیگری به 

سلطنت رسیدن آقا محمد خان قاجار.
تا قبل از به قدرت رسیدن آقامحمدخان، 
میان  درگیری  و  کشمکش  درگیر  ایران 
بدین  و  بود  زند  قدرت طلبان  و  خوانین 
سبب حکومتی مرکزی و قدرتمند وجود 
نداشت که بتواند بر مسایل گرجستان و  
قفقاز نظاره کند و بر آنجا اعمال حاکمیت 

نماید.
دقیقا در همین دوره هراکلیوس )ایراکلی( 
از کاترین دوم،  بود  که حاکم گرجستان 
ملکه روس تقاضای تحت الحمایگی کرد 
و بالطبع کاترین نیز این تقاضا را پذیرفت 
و سالیانه شصت هزار منات روسی مقرری 

برای او تعیین کرد و یکی از سرداران خود به نام ایوان واسیلیویچ گودوویچ را با  
سپاهی کافی به داغستان فرستاد تا تا راه را برای نفوذ روس ها به سرحدات جنوبی 
قفقاز و مرزهای ایران باز کند. 4 گودویچ با هشت هزار سالدات به گرجستان رفت 
و کنت والرین زوبوف با 6۰ هزار سپاهی مامور تصرف دربند شد تا پس از اشغال 

این دو ناحیه متفقاً به مرز های ایران حمله کنند. 
زوبوف که از حمایت نیروهاي تحت فرمان گودوویچ نیز برخوردار بود، توانست 
بر شهرهاي دربند، قسمت هایي از تالش، شاماخي و گنجه دست یابد و پس 
از منهدم کردن مرکز نظامي ایران در نزدیکي رود کورا و گشودن راه ارتباط 
سپاه روس با تفلیس از طریق ساحل غربي دریاي خزر وارد دشت های شیروان 
گشته و از آنجا ]با عبور از ارس[ به جلگه ی مغان برسد ]و آنجا را لشکرگاه 

خود سازد. 5
اخبار این وقایع مدام به آقامحمدخان می رسید. شاه ایران در ابتدای امر از ایجاد 
یک درگیری نظامی  دوری می جست و سعی داشت از طریق نامه نگاری با اراکلی 
او را دعوت به بازگرداندن حاکمیت گرجستان به ایران نماید. اما اراکلی نپذیرفت 

و دست به تدارک سپاه زد.
چون خبر سرکشي ایراکلي و تمهید مقدمات جنگ با سپاه ایران به پادشاه 
قاجار رسید، آقامحمدخان که در درایت نظامي و سرعت عملیات جنگي درمیان 
معاصران خود بي نظیر بود، به سرعت خود را به تفلیس رساند و قبل از آنکه 
مارشال گودوویچ به یاري ایراکلي برسد، سپاهیان گرجي را از جاي کند و بر 

تفلیس دست یافت.
والي تفلیس که در مقابل پیروزي سریع سپاه آقامحمدخان چاره اي جز فرار 
نیافت، پس از مدتي سرگرداني در گرجستان غربي، سرانجام به دربار روسیه 

پناهنده شد و از کاترین یاري خواست. 6
مطابق آنچه که سپهر در ناسخ التواریخ می نویسد جوادخان گنجه ای از جمله 

کسانی بود که در این دوره به اردوی آقامحمدخان پیوستند.7
پس از فتح تفلیس، آقا محمد خان که می دانست روس ها به پشتیبانی اراکلی وارد 

جنگ خواهند شد به او پیشنهاد آتش بس داد اما اراکلی نپدیرفت.
مطابق پیش بینی شاه ایران، روس ها در اواخر 121۰ قمری به قفقاز لشکر 
کشیدند و شهرهای دربند و باکو و شکی را اشغال نمودند و تا قراباغ پیشروی 
کردند. اما در همین زمان کاترین مرد و جانشینش پاول یکم دستور به بازگشت 

نیرو های نظامی  از قفقاز داد.
وقتی خبر مرگ کاترین و تخلیه قفقاز به شاه ایران رسید، آقامحمدخان دوباره به 
گرجستان لشکرکشی کرد تا مناطق از دست رفته را بازپس گیرد. اما در کشاکش 
همین حمله و در روزهای فتح قلعه شوشی در 21 ذیحجه 1212 قمری با توطئه 

صادق خان شقاقی به قتل رسید و بطبع این قتل، سپاه ایران متالشی شد.
 با ترور مرموز آقامحمدخان قاجار در کنار قلعه ی شوشي، اراکلي نیز با کمک 

ـ. ق که زنده بود،  سپاهیان زوبوف به تفلیس بازگشت و تا 24 رجب 1212  ه
تحت حمایت روس ها در تفلیس حکومت کرد. این حکمران کهنسال پس از 52 

سال سلطنت مرد و بعد از او پسرش گرگین خان در تفلیس حاکم شد.
گرگین خان ابتدا روي موافق به دربار ایران نشان داد، اما چون در برابر اوامر و 
مطامع روس ها که با خشونت و تهدید همراه بود، تمکین کرد، برادرش به نام 
الکساندر میرزا )اسکندرمیرزا( در مخالفت با برادر و اعتراض به تسلط روسیه بر 

گرجستان به دربار ایران روي آورد.
راست اینکه گرگین خان موافق الحاق گرجستان به روسیه نبود اما در زندان 
روس ها و در زیر انواع شکنجه هاي توان فرسا در 28 سپتامبر 18۰۰ میالدي 
)ششم مهرماه 1179 خورشیدي( مجبور شد با امضاي سندي از امارت گرجستان 
به سود تزار روسیه چشم پوشي کند. بدین سال پل اول تزار روسیه، عنوان تزار 

گرجستان را نیز به دیگر عنوان های خود افزود.
در شب 22 مارس 18۰1، واقعه شگرفی در دربار روسیه اتفاق افتاد. تزار پل اول با 

توطئه انگلیسی ها و توسط پسرش، الکساندر اول، در خواب خفه شد!
گرگین هم در همان سال مرد و تزار الکساندر اول که سودای تصرف کل قفقاز 
و ادامه سیاست های توسعه طلبانه پتر و کاترین را در سر می پروراند بالفاصله در 
تاریخ 15 سپتامبر 18۰1 میالدی فرمان مشهورش موسوم به »اعالمیه الحاق 

گرجستان به خاک روسیه« را امضا و منتشر کرد.
تزار جدید برای اداره گرجستان و قفقاز به کسی احتیاج داشت که به زبان های 
ارمنی و گرجی تسلط داشته باشد. به همین جهت به سراغ سردار محبوب و مورد 

اعتمادش پاول دیمیتریویچ سیسیانف رفت. 
سیسیانوف از نزدیک و به طور شخصي با تزار الکساندر اول آشنایي داشت و مورد 
اعتماد و وثوق وي بود. در سایه ی همین آشنایي بود که سیسیانوف در هشتم 
نوامبر 18۰2 میالدي به عنوان سرفرمانده قفقاز منصوب شد... وي که تبار گرجي 
داشت، پیش از هر چیز در آرزوي اشغال گنجه بود. فتح گنجه مي توانست 
آذربایجان  دیگر  خانات  اشغال  راهگشاي 
]آران[ باشد...8 و در راستای اجرای همین 
ـ. ق  به  برنامه در رمضان سال 1218 ه
را  در محاصره  آن  و  حمله گنجه کرده 
گرفت. در این محاصره شش گردان سرباز، 
یازده توپ، سه اسکادران و دو گروهان قزاق 
بودند،  سرباز  یکصد  شامل  کدام  هر  که 

شرکت داشتند.9
سیسیانف در ابتدا تصور می کرد که می تواند 
بدون جنگ و از طریق نامه نگاری و تهدید 
و تطمیع جوادخان را به سمت خود جذب 
و شهر گنجه را اشغال کند. اما هرچه کرد 
به همین جهت در  به در بسته خورد و 
رمضان 1218 قمری به سمت شهر یورش 

برد.
جوادخان با مشاهده اوضاع از دربار ایران 
کمک خواست و فتحعلیشاه برای یاری او 
سپاهی روانه کرد که به خاطر سرمای هوا 
و دوری راه نتوانستند به موقع خود را به 
گنجه برسانند. با این همه جوادخان »خود 
با جماعتی که داشت از قلعه بیرون شده 
جنگ بپیوست. نصیب بیگ شمس الدین لو 
و ارامنه گنجه، در میدان جنگ جواد خان را 

گذاشته و به روسیه پیوستند.«10
با مشاهده چنین خیانتی، جواد خان تصمیم 
گرفت به داخل قلعه بازگردد. پس از داخل 
قلعه،  قوای  به داخل  شدن قوای مدافع 
و  مردم  و  بستند  راه آب شهر را  مهاجم، 

مدافعان را به مخاطره انداختند. 
روز  آخرین  تاریک  و  سرد  شب  در 
رمضان، روس ها با شلیک توپ های عظیم 
از جانب دروازه های قراباغ و تفلیس، شهر 
را از طرف غرب و شرق مورد حمله قرار 
داده تا سپیده دم زیر آتش گرفتند و در 
قدمی قلعه   6۰ فطر به  روز عید  بامداد 
پارچه ها  و  نمدها  شهر  مردم  رسیدند. 
بر  و  و آتش می زدند  آغشته  نفت  به  را 
بعدازظهر  کرد.   پیدا  ادامه  تا ظهر  سر روس ها می ریختند. جنگ خونین 
نیروهای ژنرال پورتیناکین در حمایت آتش توپخانه، نردبان ها به دیوار قلعه 
نهادند و سه برج حصار را گرفتند؛ ولی جوادخان و یارانش دشمنان را از این 
برج ها بیرون راندند. در حین جنگ دو برج دیگر به اشغال روس ها درآمد و 
جوادخان هم مجروح شد. حسینقلی آقا پسر جوادخان به امداد پدر آمد ولی 
او فرزندش را به دفاع موضع دیگر فرستاد و خود با شمشیر آخته سرتوپ 
ایستاده تا آخرین قطره خون دلیری و مدافعه کرد و سرانجام جان سپرد و 

فرزندش نیز کشته شد. 11
هنگامی  که خبر کشته شدن جوادخان و حسینقلی آقا به خانه رسید، صدای 
شیون بلند شد، اما سرونازخانم، همسر جوادخان فریاد زد: جوادخان کشته شد؛ 
اما ایران که نمرده است، همه جا را سنگر ببندید و آماده باشید تا به جوادخان 
بپیوندیم. آنگاه گفت شاهنامه را بیاورید تا تفألی بزنیم، امروز روز رزم است و دیوان 
حافظ را جایی نیست. وقتی که کتاب را گشود، با بانگ رسا گفت که گوش کنید 

که چه می گوید:
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

کتاب را بست و گفت: شنیدید، پس عمل کنید.
1 - طالع، هوشنگ، تاریخ تجزیه ایران، دفتر چهارم، انتشارات سمرقند، 

1387، ص 90
: پورصفر، علی، حومت های محلی در قفقاز، تهران،  به  بنگرید   - 2

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1377، ص 147
3- نک : منشی، اسکندربیگ، عالم آرای عباسی، تهران، دنیای کتاب، 

1377، ص 124 و 141 
4 - نک : شمیم، علی اصغر، از نادر تا کودتای رضاخان میرپنج، مدبر، 

1375، ص 273
5- قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، 

بکوشش و با مقدمه غالمحسین زرگری نژاد، تهران، بقعه، 1380، ص 10
6- همان، ص 10

7- لسان الملک سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ ) تاریخ قاجاریه (، 
بکوشش جمشید کیان فر، اسطیر، 1390، ج 1، ص 74

شمس،  ندای  تبریز،  تاریخ،  گذر  در  قراباغ  صمد،  نیا،  سرداری   -8
1384،ص 323

9- همان، ص 324
10- سچهر، همان، ص 124

11 - منصوری، فیروز، مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان، 
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 1379، ص 207

Historyتاریخ

سخن پیش فرهنگیان سخته گوی

ایرانی«  بزرگ  شاعر  نظامی  حکیم  »بزرگداشت  ملی  همایش  فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  همت  به 
روزهای شنبه و یکشنبه، 21 و 22 اسفندماه 14۰۰، هر روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود. 
از  اسفندماه  شنبه 21  روز  که  فرهنگی  رویداد  این  افتتاحیه  در  همایش،  این  دبیرخانه  اعالم  براساس 
ملی  همایش  ستاد  پژوهشی   - علمی  کمیته  رئیس  خورابه  کاوه  شد،  خواهد  آغاز  صبح  ساعت 9:۰۰ 
ترویج  انجمن  رئیس  و  میرباقری فرد  اصغر  علی  سید  ماحوزی،  مهدی  دادبه،  نظامی،  اصغر  حکیم 

کرد. خواهند  سخنرانی  ایرانشناسی  انجمن  رئیس  و  دهقی  جعفر  و  خاتمی  احمد  تمیم داری،  فارسی،احمد  ادب  و   زبان 
در ادامه برنامه روز اول، نخستین پنل از ساعت 14:۰۰ با حضور: مهدی نوریان، مهدی محبتی استاد زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه زنجان، شریف حسین قاسمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی، زینب نوروزی و سیاوش حق جو برگزار می شود.

همچنین در پنل دوم که از ساعت 17:۰۰ آغاز خواهد شد، فرزاد بالو، مجید بهره ور، ابوالکالم سرکار استاد و رئیس سابق گروه زبان 
ادبیات فارسی دانشگاه  داکا  بنگالدش، مریم صالحی  نیا و عباس واعظ زاده سخنرانی خواهند کرد.

همایش ملی »بزرگداشت حکیم
 نظامی شاعر بزرگ ایرانی«

ایران یکی از کهن ترین کشورهای جهان است که قدمتش بیش از 
کم نظیری  نظر کشور  این  از  و  می گذرد  از عمرش  هزار سال  چند 
تعداد  به  برسد  هزار سال  به چند  قدمت شان  است. کشورهایی که 
انگشتان دست نیستند. چنین کشورهایی گنجینۀ عظیم و متنوعی 
از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس اند و هر چه عقب برویم تاریِخ 
شناخته شدۀ جهان، منحصر به تاریخ همین کشورها می شود و حتی 
در موارِد جالب توجهی، بسیاری از ملل جهان، تاریخ و قدمت خود 
فرهنگی همین چند کشور کهن/هزاره ای  میراث  و  تاریخ  از طریق 
می شناسند. مثاًل خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی وزیر معروف 
تا  است.  نوشته  را  مغول ها  تاریخ  جامع التواریخ  در  مغول  ایلخانان 
پیش از این، مغوالن تاریخ مدون نداشته اند. از این رو، جامع التواریخ 
از جهان تسلط  بر بخش وسیعی  برای کشور مغول ها که روزگاری 
پیدا کردند و سلسله هایی که خود را از تبار مغوالن می دانند مانند 
تیموریان و گورکانیان و عثمانیان، فوق العاده مهم است. جامع التواریخ 
از مهم ترین نمونه های میراث مستند در جهان است که توسط یک 
ایرانی به فارسی نوشته شده و تاریخ ایران و جهان است. در چهار 
پنج سال پیش که ما در کمیتۀ ملّی حافظۀ جهانی مقدمات ثبت 
جامع التواریخ در برنامۀ حافظۀ جهانی را فراهم می کردیم سفیر کشور 
مغولستان اشتیاق، عالقه و اصرار کشورش را برای مشارکت در این 
پرونده اعالم کرد و چند بار هم رئیس کمیته مالقات کرد. رویکرد 
ملّی حافظۀ جهانی، مشارکت و همکاری و همگرایی  ما در کمیته 
باید  هم  آنها  زیرا  نشد.  مهیا  مغولستان  با  مشارکت  امکان  اما  بود، 
آرشیوهای شان  و  کتابخانه ها  در  از جامع التواریخ  ارزشمندی  نسخۀ 
یونسکو  به  و  آماده  دونسخه  برای  پرونده ای  بتوانیم  تا  می داشتند 
ممالک  و  مسالک  از  نسخه  دو  ثبِت مشترک  مانند  کنیم.  پیشنهاد 
ایران و آلمان.  ابوابراهیم اصطخری در برنامۀ حافظۀ جهانی توسط 
نسخۀ فارسی در ایران و نسخۀ عربی این کتاب در آلمان نگه داشته 
می شود. خالصه، جامع التواریخ در سال 1396 در یونسکو به عنوان 
حافظه و میراث مستند بشری به ثبت رسید. نسخه ای که ثبت شد 
از حیث کتابت و نقاشی و تذهیب و صحافی و غیرهم بسیار نفیس و 
اعال و ارزشمند است. نسخۀ مذکور در هند و در حکومت کورگانیان 
گلستان  کاخ  گنجینۀ  در  هم  اآلن  و  آمده  ایران  به  و  شده  تولید 

نگهداری می شود. 
با ذکر این مثال می خواستم سهم و جایگاه ایران در تاریخ و فرهنگ 
اهمیت  بر  تأکید  که  می گویم  صراحتاً  وانگهی  بدهم.  نشان  را  جهان 
میراث فرهنگی ایرانیان بدین معنی و مقصود نیست که میراث سایر 
ملل از ارج و اهمیت  کمتری برخوردار است. میراث فرهنگِی هر گروه، 
پاسداری  و  می بایست حفاظت  و  است  ارزشمند  ملّتی  و  قوم، جامعه 
شود و خسارت به هر یک از مصادیق میراث فرهنگی در هر جایی از 
جهان، ضایعۀ جبران ناپذیری بر پیکر فرهنگ همۀ مردم جهان در حال 

و آینده است. موضوع این یادداشت، »زبان فارسی« است. 
فارسی از کهن ترین زبان های زندۀ جهان و به جرأت می توان گفت که 
از بارزترین مصادیق میراث فرهنگی بشری است. هر کس که فارسی 
فارسی  که  بوده  ما  یار  بخت  بداند.  نیک بخت  را  خود  می تواند  بداند 
می دانیم و می توانیم از چشمه سار معرفت سعدی و فردوسی و حافظ و 
مولوی و خیام و نظامی و رودکی و عطار بنوشیم و سیراب شویم. آنها 
هم خوش بخت بوده اند که زبان شان فارسی است. این زبان چه دارد 
که سخنوران فارسی گو به »تیِغ سخنوری« ُملک جهان را گرفته اند؟ و 

به قول شمس تبریزی:
»زباِن فارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی؟

که آن معانی که در پارسی درآمده است در تازی نیامده است«. 
قرار  کهن  جهاِن  غرب  و  شرق  میانۀ  در  که  بوده  چنین  ایران  تقدیر 
بگیرد. به سبب همین موقعیت و زبان فارسی امکان ارتباط گسترده ای 
که  بود  پهناور  چنان  فارسی  زبان  قلمرو  روزگاری  است.  کرده  پیدا 
قایقرانان  هشتم،  قرن  معروف  جهانگرد  مراکشی  ابن بطوطۀ  قول  به 
در  و  می کشیدند  پارو  و  می خواندند  آواز  به  را  سعدی  اشعار  چینی 
از  بگذریم  می نوشت.  شرح  حافظ  دیوان  بر  بوسنیایی  سودی  اروپا 

شاگرد  را  خود  ـ  است  ادب  عالم  مفاخر  از  خود  که  ـ  گوته  که  این 
می نوشتند  فارسی  به  لغت نامه  کریمه،  شبه جزیرۀ  در  می داند.  حافظ 
و در کوچه و بازار زنگبار هم فارسی رواج داشته است. در مصر یکی 
عیان  فارسی  زبان  نشان  و  رد   ساله  هزار  چند  کشورهای  از  دیگر 
یونسکو  جهانِی  حافظۀ  فهرست  در  مستند  میراث  پنج  مصر،  است. 
Per- فارسی« ُمَذهب  و  مصور  »نسخه های  آنها  از  یکی  کرده؛  )ثبت 
)sian Illustrated and Illuminated Manuscripts 

 است. در قاهره گلدستۀ زیبایی موسوم به »مئذنه المملوک الفارسی« 
هست که با کاشی های الجوردی و نقوش اسلیمی آذین شده و بیننده 
را به یاد گلدستۀ مساجد اصفهان می اندازد. اینها تأثیر زبان فارسی و 

فارسی زبانان را نشان می دهد. 
بودند  تُرک تبار  بابِر  ظهیرالدین  فرزندان  که  هند  گورکانیان  دربار  در 
زبان فارسی غوغا به پا کرده بود. فارسی در هند آن قدر رونق گرفته 
بود که اکثر شاعران ایرانی یا به هند رفتند و یا آرزوی رفتن به هند در 
سر داشتند و یا میان ایران و هند در تردد بودند. سخن گفتن دربارۀ 
ایران است.  رواج فارسی در هند مثل سخن گفتن دربارۀ فارسی در 
همین قدر بگویم که همۀ کتیبه های کاخ های و مقابر و مساجد باشکوه 
گورکانیان هند به استثنای آیات قرآنی، همه به فارسی  است. این بیت 

فارسی در هند خیلی به چشم می خورد:
اگر فـــردوس بــر روی زمیـــــن است  

همین است و همین است و همین است
این بیت بر دیوار کاخ های دهلی نقش بسته اما ظاهراً راجع به کشمیر 
گفته شده است. کشمیر از آن جاهایی است که زبان فارسی وفور تام 
داشته و به همین خاطر به ایران کوچک مشهور شده بود. به قول یکی 
از استادان زبان فارسی در هند »جایی که مثل فردوس باشد چطور 

می  تواند از ادب فارسی دور بماند؟«.  
در گذشته، زبان فارسی به هر کجا می خواسته می رفته است. روزگاری 
فارسی در کشورهای شرق آفریقا رواج داشته و در کوچه و بازار زنگبار 
تجارت  و  ستد  و  داد  فارسی  به  ماداکاسگار  در  حتی  و  دارالسالم  و 
می کردند. فارسی توسط بازرگانان شیراز و سیراف و بوشهر و ُکنگ و 
قشم به این نواحی رفته است. آن طور که از دریانوردان قدیمی بندر 
مثل  جاهایی  اقتصاد  قبل،  سال  یکصد  به  نزدیک  تا  شنیده  ام  ُکنگ 
زنگبار و داراسالم به طرز چشمگیری به بازرگانان و دریانوردان کنگی 
کنگی ها  است.  بوده  این جاها  در  تجارت  زبان  فارسی،  و  بوده  متکی 
دریانوردان ماهر و با تجربه ای بودند که به همۀ شهرها و بنادر خیلج 
تجارت  و  داشتند  آمد  و  رفت  هند  اقیانوس  و  عمان،  دریای  فارس، 

می کردند. زبان فارسی هم با آنها به سفر می رفت.
سالجقۀ روم که خود ترک زبان بودند از مهم ترین پاسبانان زبان فارسی 
به شمار می رفتند. شاید آنها خود را وارث و دنبالۀ خسروان ساسانی 
می پنداشتند. از این رو بسیاری از شاهان سلجوقی روم نام شان کیخسرو 
بزرگترین  از  که  عثمانی ها  حکومت  طوالنی  دورۀ  در  بود.  کیقباد  و 
امپراطوری های تاریخ بود و از هند تا شمال آفریقا و شرق اروپا تحت 
سیطره شان بود و سال های طوالنی پشت دروازه های وین خیمه زده 
بودند، زبان فارسی جایگاه اعال و بی بدیلی داشت و فارسی، زبان شعر 
به  عثمانی  سالطین  مقتدرترین  بود.  تذکره نویسی  و  تاریخ  و  ادب  و 
فارسی گویی مباهی و مفتخر بودند. معروف است وقتی سلطان محمد 
دوم، استانبول را فتح کرد و قدم به کاخ امپراطوران بیزانس می گذاشت 

این بیِت منسوب به انوری را به زبان آورد: 
بوم نوبت می زند بر طارم افراسیاب 

پرده داری می کند در قصر قیصر عنکبوت
سلطان سلیم معروف به یاوز )سهمناک( که یکی از مقتدرترین سالطین 
عثمانی بود به زبان فارسی شعر می گفت دو هزار بیت شعر فارسی از 
در  است  معروف  و  داشته  ترکی  شعر  بیت  یک  تنها  و  مانده  باقی  او 
جنگ چالداران به سپاهیانش می گفت »اینجا سرزمین بزرگان است، 
آرام قدم بردارید«. سلطان سلیمان قانونی، جانشین سلطان سلیم که 
او هم از سالطین پر قدرت دنیا بود به فارسی و با تلخص محبی شعر 
می گفت و نزدیک به هفتصد بیت شعر فارسی از او باقی مانده است. 
سلطان احمد که مسجد معروفش در استانبول از شاهکارهای معماری 
سرزمین های اسالمی است، حامی هنر و معماری و فرهنگ و ادب بود و 
شعر می گفت و لقبش »بختی« بود. اغلب تاریخ ها و تذکره ها و اسناد و 
مکاتبات عثمانی ها به فارسی بوده است. سالطین عثمانی در دربارشان 
در  فردوسی  شاهنامۀ  خواندن  عبارتی،  به  داشتند.  »شاهنامه خوان« 
برده  ارث  به  از سالجقه  بود که  دستگاه عثمانی ها یک سنت دیرینه 
بودند. شاهنامه خوان ها در امپراطوری عثمانی ها مقام و منصب داشتند. 
و  سلیمان  سلطان  شاهنامه خوان  969قمری(  )وفات  عجمی  فتح اهلل 
)جانشین  دوم  سلیم  دربار  شاهنامه خوان  شیرازی  منصور  عالءالدین 
سلطان سلیمان( بود و پس از او این منصب به سید لقمان بن سید 
حسین ارموی رسید. سالطین عثمانی که اغلب هنرپرور بودند و کاخ ها 
و مساجد زیبا و باشکوه استانبول هم همین را می گوید آنقدر قدرت 
و ثروت داشتند که بخواهند از زبان دیگری حمایت کنند تا پر و بال 

بگیرد و بشکوفد. اما چنین نشد.
زبان فارسی هم میراث ماست و هم پاسبان میراث ما. شوربختانه این 
روزها به علت های شوم و قبیحی، زبان عزیز فارسی آماج کینه توزی 
حاسدان و بدسگاالن شده است. تندخویی و نامهربانی به هر علت و 
سببی با میراث فردوسی و خیام و نظامی و سعدی و مولوی و حافظ 
روا نیست. دشمنی با فارسی، دشمنی با میراث بشری است و بر شاخ 

نشستن و بن بریدن است.
کارشناس میراث فرهنگی 
مدیر کل سابق دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 47  8 صفحه

محمد دروگر
پژوهشگر تاریخ معاصر

تاملی در جایگاه زبان به عنوان میراث ناملموس فرهنگی

جوادخان گنجه ای آخرین مرزبان ایرانی شهر گنجه

زبان به این لطیفی و خوبی

آخرین مدافع قلعه شوشی

دکتر فرهاد نظری 



احمدرضا حسینی: منصور ثروت دکتراي زبان و ادبیات 
فارسي از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمي و دانشیار 
دانشگاه شهید بهشتي سال 1327 در شهر اردبیل متولد 
شد. دکتر ثروت که مدیر گروه انتشارات فرهنگستان 
زبان فارسی است در همایش »حکیم نظامی گنجوی 
و هویت ملی« که به مناسبت روز بزرگداشت حکیم 
نظامی گنجوی توسط موسسه پژوهشی میراث مکتوب 

برگزار شد به سخنرانی پرداخت. 
دکتر ثروت در این سخنرانی با اشاره به انتشار کتابی 
به نام شاه شاهان سخن در شهر ورشوی لهستان اظهار 
داشت: این کتاب توسط سفارت جمهوری آذربایجان 
به مناسبت هشتصد و هشتادمین سالگرد وفات نظامی 
با پشتیبانی بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترکی و 
آکادمی علمی علوم آذربایجان و کمیته دولتی جمهوری 
آذربایجان منتشر شده است. این کتاب صورت گزیده 
از شعر نظامی در سال 1972 تحت عنوان شعر مردمی 
اتحاد جماهیر شوروی به روسی ترجمه شده بود که 
توسط ژبیگدیو دیمیترووکا مترجم لهستانی دوباره آن 
را منتشر کرده است. نخستین مقدمه آن توسط گونی 
افندیووا و مقدمه دیگری توسط عیسی حبیب بیگلی 

نوشته شده است که بهتر است با ایشان آشنا شویم.
دکتر ثروت در معرفی گونی افندییوا افزود: این خانم 
رئیس بنیاد بین المللی میراث فرهنگ ترکی بود و بعد 
از  و  استانبول  در  آذربایجان  کنسول  سال 2۰۰4  در 
2۰۰9 تا 2۰15 سفیر جمهوری آذربایجان در یونسکو 
بوده است و در عین حال زیر نظر کمیسیون فرهنگی 
و  یونسکو در کنفرانس های متعددی سخنرانی کرده  
دارای جوایز و دیپلم های ملی و بین المللی هم هستند.

دکتر ثروت افزود: عیسی حبیب بیگلو نیز تحصیلکرده 
دانشگاه دولتی نخجوان است که نائیب رئیس آکادمی 
نظامی  ادبی حکیم  انستیتو  رئیس  و  آذربایجان  علوم 
است. 89 جلد کتاب و 1228 مقاله چاپ کرده است 
آتاترک  پژوهشگاه  عضو  و  نخجوان  دانشگاه  رئیس  و 
و نماینده مجلس هستند و 13 دیپلم افتخار از باکو و 
ترکیه دارند. سومین مقدمه نویس پروفسور آنا ناشیلیوسکا 
متولد ورشو و استاد آکادمی علوم لهستان و دبیر انجمن 
قلم لهستان است. این استاد دانشگاه شهید بهشتی در 
ابتدا با اشاره به آثار خانم گونی افندییوا اظهار داشت: 
ایشان نظامی گنجوی را از بزرگان ادبیات آذربایجان، 
ادبیات جهان معرفی می کند.  و در کل  جهان ترک 
وی پس از اشاره به تولد نظامی در گنجه که یکی از 
مراکز مهم فرهنگی سرزمین های سر راه جاده ابریشم 
او کار  از قول شاعر می نویسد:  بوده،  در قرون وسطا 
ثروت  تنها،  نه  اثر  این  ثروت گنجه می نامد،  را  خود 
گنجه، بلکه ثروت کل ترکان و همین طور جهان است 
و ادبیات آذربایجان بخش بزرگی از ادبیات ترکی است 
و نظامی نقش مهمی را در توسعه ادبیات اقوام ترک 
از اوایل قرون وسطی ایفا کرده است. علیشیر نوایی و 
امیرخسرو دهلوی دو شاعر ترک تبار او را می ستایند. 
دکتر ثروت در ادامه با خواندن بخشی از مقدمه عیسی 
می نویسد  بیگلو  حبیب  عیسی  افزود:  بیگلو  حبیب 
»متاسفانه هنوز برخی نظامی را به عنوان یک شاعر 
مربوط  کل  طور  به  یا  زبان  فارسی  تاجیکی  فارسی 
شاعری  نظامی  شک  بی  می دانند.  اسالم  جهان  به 
است  آذربایجان  برجسته  نماینده  و  و  آذربایجانی 
دارد.  ای  ویژه  جایگاه  آذربایجان  مضامین  آثارش  در 
می گویند که نظامی از پیشنهاد شروان شاه اخستان 
برای سرودن لیلی و مجنون افسرده خاطر شد و این 
ترک بودن شاعر یعنی آذربایجان االصل بودن او را تایید 
با درخواست  تنها  نظامی  که  است  می کند. مشخص 
پسرش محمد پیشنهاد شروان شاه اخستان را پذیرفته 
است دانشمندان می گویند در آثاری که سروده پدر و 
مادر خود را ترک دانسته است. پدرش یوسف زکی و 
مادرش رئیسه از اشراف ترک بودند. یوسف زکی درشهر 
گنجه استاد بود. دولتشاه سمرقندی در تذکره معروف 
مورد  در  اطالعاتی  می زیست  زمان  آن  در  که  خود 
دیوانی که نظامی به زبان آذربایجانی سروده است به 
جای گذاشته است اما متاسفانه دیوان مذکور تا زمان 
ما دوام نیاورد. مهمترین شاهد ترک آذربایجانی بودن 
اوست، مقبره شاعر در گنجه است اما صحت مقبره را 

در اوایل قرن نوزدهم ثابت کردند.«

افزود:  ناشیلیوسکا  آنا  مقدمه  خواندن  با  ثروت  دکتر 
وی نخست اشاره به نام و تخلص و تولد و زادگاه عدم 
او می گوید: در عهد  به دربارها دارد.  وابستگی شاعر 
اقلیتی  و  فارس  و  ترک  زندگی  محل  گنجه  نظامی 
ادبی  نظر  از  فارسی  زبان  از  استفاده  و  بود  مسیحی 
توسعه یافته بود. کارهای او از فرهنگ عرب و فارس 
و رگه های پیش از اسالم تاثیر گرفته است. او با الهام 
ادبیات  بزرگ  های  حماسه  از  یکی  یونانی  سنت  از 
فارسی را آفریده است سپس با مضمون اشعار نظامی 
آذربایجان  ملی  شاعر  او  می کند  اشاره  و  می پردازد 
است و در منطقه او را می پرستیدند نظامی بسیاری از 
ملل آن روز را به یکدیگر پیوند می زند و فرهنگ های 

یونانی، ترک، عرب و فارس را در هم ادغام می کند.
دکتر ثروت در اشاره به اهداف این کتاب اظهار داشت: 
هدف نخست این کتاب مصادره نظامی است. آنچه از 
محتوای سه مقدمه به ویژه دو مقدمه نخست می توان 
به  نسبت  حد  از  بیش  تاکید  موضع  کرد،  استنباط 
آذربایجانی و ترک زبان بودن شاعر است و نتیجه بالفاصله 
اما  بدانند.  او را میراث دار زبان و ادب ترکی  می گیرند 
متوجه اند شعری به زبان ترکی ندارد و برای آن دو علت 

می تراشند.
از  بخشی  را  وی  آثار  دارند  سعی  دوم  درجه  در 
گنجینه بشری بشمارند که این مایه افتخار است اما 
نظر دیگری در ذهن آنهاست چنان که خانم افندی 
می گوید تاریخ ثابت کرده آثار وی گنجینه بشری است 
نه تنها ثروت گنجه، بلکه کل ترکان است. او می گوید 
ملی  چارچوب  در  وانتس،  سر  فردوسی،  هومر،  مثل 
نمی گنجد و سپس از تعلق به جهان ترک می گوید. 
مساله مهم در دیدگاه آنان زبان مادری نیست، مشکل 
آن ها در سخن سرایی فارسی نظامی گنجوی است و 
با انتساب پی در پی او به فرهنگ جهانی، غرض دارند 
نوشته  تمام  در  کنند.  توجیه  را  او  فارسی سرایی  که 
خود وقتی از شاعر نام می برند نه اسم ایران می برند 
که  این  می رانند.  زبان  با  را  فارسی  زبان  کلمه  نه  و 
آن ها نظامی را در رده سروانتس و هومر قرار می دهند 
و اشکال هم ندارد، ولی می خواهند بگوید او شاعری 
جهانی است اگر نپذیرفتند آذربایجانی باشد، ایرانی هم 

نیست و مال همه جهان است.
داد:  ادامه  فارسی  ادبیات  و  زبان  اردبیلی  استاد  این 
آنان باید پاسخگو باشند که چرا نظامی آثارش را به 

ترکی ننوشته و به فارسی سروده است؟ آکادمیسین 
حبیب بیگلی از اینکه برخی شاعری فارسی تاجیکی 
می دانند اظهار تاسف می کند و می گوید: باید گفت در 
زمان حیات نظامی فارسی زبان پذیرفته شده عمومی 
در آناتولی و قفقاز و آسیای میانه بوده است و با این 
نقد تاریخی می خواهد نتیجه بگیرد نظامی ناخواسته و 
علی رغم میل باطنی تن به سنت زبانی شاعری داده 
است. این در حالی است که امیر علی شیر نوایی چنین 
اجباری نداشته و هم فارسی سروده و هم ترکی. در 
عصر او هم زبان فارسی زبان مهمی در همین مناطق 
بوده و می نوشته اند و حتی برای ناراحتی و افسردگی 
نظامی دست به یک داستان سرایی می زند و می گوید 
شروانشاه اخستان از او درخواست کرده لیلی و مجنون 
را به فارسی بسراید و از این بابت بسیار ناراحت و افسرده 

بود و پسرش او را مجبور کرد تا فرمان شاه را بپذیرد. 
دکتر ثروت با انتقاد از دیدگاه های ارائه شده در مقدمه 
دو  این  دوی  هر  دارم  تردید  حتی  گفت:  کتاب  این 
حتی  بدانند.  فارسی  بنیاد،  رئیس  و  آکادمیسین 
ایشان  نظر  و  رای  اثبات  در  اعتماد  قابل  مرجع  یک 
نمی بینیم و منطقی هم بر ادعاهای آن ها جاری نیست. 
برای نمونه، خانم افندیوا می گوید گوته شاعر بزرگ 
آلمانی در مجموعه معروف دیوان شرقی غربی خود 
نظامی را یکی از برجسته ترین پدیدآورندگان می داند. 
ولی در اصل سند رجوع کنید، می بینید چنین چیزی 

نیست و از خود گفته اند.
بی  سخنان  نیز  بیگلی  حبیب  آکادمیسین  آقای  اما 
مأخذ عجیب تر از ایشان دارد، ایشان در نقل قولی از 
دولتشاه سمرقندی می گوید؛ دولتشاه گزارش دارد که 
ایشان یک دیوان ترکی هم داشته ولی متاسفانه از بین 
رفته و به دست ما نرسیده است. دولتشاه سمرقندی 
بلکه  نبود،  نظامی  زمان  هم  اصال  او  ادعای  برعکس 
معاصر امیر علی شیر نوایی در قرن نهم است و نظامی 
در قرن ششم بود. به تذکره دولتشاه سمرقندی نیز 

مراجعه کردم و چنین چیزی وجود ندارد.
یا ادعای دیگر اینکه برخی اجداد امیرخسرو دهلوی 
را ترک تبار گفته اند ولی آنچه مسلم است، تبار او از 
هزاره هاست و درباره هزاره ها شک بر این است که 
آیا باالخره از اقوام ترک تبار هستند یا نه. ولی آنچه 
مسلم است امیر خسرو دهلوی در هند به دنیا آمده 
است و پدرش زن هندی گرفته و امیر خسرو حاصل 

این ازدواج است. 
برخی  ایراد  لفاظی  متاسفانه  داد:  ادامه  ثروت  دکتر 
نویسندگان است. اینکه بگوییم، نظامی بزرگترین شاعر 
ندارد. هر  جهان است معنا و مفهوم علمی مشخصی 
اینکه  همچنین  دارد.  را  خود  بزرگ  شعرای  کشوری 
می گویند گنجینه مشترک جهان ترک است، نیازمند 
و  گویش ها  و  زبان ها  ترک ها،  ما  است.  عمیق  بررسی 
لهجه های گوناگونی داریم که شامل گروه های اوغوزی و 
جغتایی و... داریم. نظامی به کدام جهان ترک تعلق دارد؟ 
ثروت افزود: یک نکته عجیب این است که می گویند 
لشگرکشی  نظامی  مانند  جهان  در  هیچکس  که 
اسکندر مقدونی را در این سطح هنری توصیف نکرده، 
مگر اثر دیگری در این زمینه ما داریم که اثر نظامی را 
با آن قیاس کنیم؟ البته از آکادمیسین عیسی بیگلی 
اینکه نام ایشان در فهرست  انتظار بیهوده ای است. 
شخصیت های برتر جهان آمده با یک تحقیق کوچک 
می شود فهمید این موسسه در 196۰ تاسیس شده و 

کارش پول می گرفت و شخصیت می تراشیده است.
در پایان می خواهم بپرسم که مشکل شما یا جمهوری 
آذربایجان در مجموع چیست؟ بله مشکل مشکل شما 
هویت سازی دروغین است. حقیقت این است که در 
ادبیات کالسیک ترکی، آثاری که در رده بزرگان جهان 
مثل فردوسی و دانته و شکسپیر باشد وجود ندارد و 
اگر هست در حد نظامی نیست که جهانی باشد. باید 
متوجه باشند که کشوری که از نظر تاریخی پیش از 
معاهده ترکمانچای و گلستان جزو خاک ایران بوده 
و بعد جدا شده و بعد تحت حاکمیت روسیه تزاری 
درآمده و تبدیل به جمهوری دموکراتیک اقمار شوروی 
شده و با فروپاشی شوروی جمهوری جدیدی تشکیل 
یافته است، اگر بخواهند با این استدالل که چون مدفن 
نظامی در آنجاست او را به عنوان شاعر ملی خودشان 
معرفی کنند، با این نوع کارها ترکیه ارجح است چون 
قبر مولوی در آنجاست. با کندن کتیبه فارسی »ای 
شهسوار ملک هستی« سلطان خرد نظامی گنجوی و 
به قول آقای خلیل یوسفی مدیر مرکزی بنیاد با این 
استدالل که کتیبه های اشعار فارسی نظامی گنجوی 
آذری  زبان  به  ترجمه شده  کتیبه های  تعویض شد 
جای آنها را خواهد گرفت تا بر این نکته تاکید شود 
که نظامی گنجوی نماینده ادبیات جمهوری آذربایجان 

است.

History
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سال چهارم  شماره 47  8 صفحه

ادعاهای باکو ناشی از هویت سازی دروغین است
نقد دکتر منصور ثروت استاد اردبیلی بر ادعاهای جمهوری آذربایجان درباره نظامی گنجوی؛ 

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

نگاهی به کتاب »فرزانه ایران مدار« و یاد بلنِد ایرج افشار

مگر مردی که به بزرگی 
تمام ایران است می میرد؟

18 اسفند سالروز درگذشت ایرج افشار است، بزرگمردی که سهم بسزایی 
و  دارد  ایران  معاصر  تاریخ  کتابشناسی  و  کتابداری  نسخه پژوهی،  در 
بی تردید هرکه بخواهد در این زمینه کاری انجام دهد ناگزیر است تا از 
این آثار بهره جوید و این خود بهترین راه برای زنده نگاه داشتن یاد آن 

دانشمند است.
ایرج افشار ایران شناس، کتاب شناس، مصحح و مجله نگار نامی 16 مهرماه 
سال 13۰4 در تهران متولد شد. او را شاخص ترین کتابدار تاریخ معاصر 
ایران باید نام نهاد که چند سالی هم ریاست کتابخانه دانشگاه تهران را 
عهده دار بود. وی به دعوت دانشگاه هاروارد آمریکا یک سال در آن کشور 
مقیم بود و به کار مرتب کردن کتاب های السنه شرقی آن دانشگاه اشتغال 
به  کتابداری سفرهایی  و  کتاب  به  مربوط  امور  برای  و همچنین  داشت 

کشورهای مختلف داشته است.
در مقدمه این کتاب آمده است: »نوشته های پیش رو در دو بخش )درباره 
افشار و اهداشده به افشار( با این امید گرد آمده که طیفی از مخاطبان 
همسو با اندیشه ها و باورهای افشار آنها را بپسندند و در شناساندن چهره 
روشن تری از وی و انعکاس پسندهای پژوهشی آن شادروان مفید افتد. 
ایرج  مزار  بر  کوهی  شمعک  »یک  عنوان های  با  مطالبی  کتاب  این  در 
افشار« نوشته محمدابراهیم باستانی پاریزی، »ایرج شیرین سخن« نوشته 
افشار«  ایرج  استاد  ایران:  دوست دار  سوِگ  »در  عادل،  حداد  غالمعلی 
نوشته سیدعلی موسوی گرمارودی، »زنده یاد ایرج افشار و کاربرگه نسخه 
خطی« نوشته سیدعبداهلل انوار، »خاطراتی درباره ایرج افشار، ایران شناس 
و کتاب شناس« نوشته استاد سیدهادی خسروشاهی و... آمده است. در 
پژوهش های  با  ویژه ای  ارتباط  که  مقاله هایی  از  بخشی  به  گزارش  این 
تخصصی ایرج افشار داشته پرداخته شده است و به همه مقاله ها اشاره 

نشده است. 
سید علی آل داود، پژوهشگر متون و اسناد و عضو گنجینه پژوهی ایرج 
گوناگون  زمینه های  در  جامع االطراف  دانشمندی  »افشار  گفت:  افشار 
مربوط به شناخت ایران و فرهنگ ایران  زمین بود. او در این مقوله ها و در 
این زمینه ها مطالعات گسترده و دانش بیکران داشت و آثاری بی همتا از 
خود به یادگار گذاشت. کثرت تالیفات و تصحیحات و یافته ها و مقاالت 
او گواه آن است که وی تا چه اندازه به فرهنگ ایران و ملت ایران خدمت 
کرده است. کتاب شناسی ایرانی که ایرج افشار نخستین بار آن را در اوائل 
دهه چهل شمسی تدوین و توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رساند. 
او در دهه های باقی مانده زندگی به تکمیل این اثر نفیس همت گماشت؛ 
یادداشت ها و اوراق متعدد بر آن افزود و منابع فراوان به زبان های گوناگون 
اعم از فارسی و عربی السنه اروپایی برای آن گردآورد، به  گونه ای که حجم 

فعلی آن دو برابر اصل کتاب چاپ شده یا اندکی بیشتر است.
افسوس که مردان بزرگی چون ایرج افشار برای عموم مردم ایران شناخته 
با  شده نیستند؛ هر چند این قصور متوجه یکایک اهل فضلی است که 
آن مرد بزرگ و آثارش آشنایی دارند اما تقصیر بزرگتر متوجه ارگان هایی 
کمتر  بزرگمردان  این  معرفی  به  که  است  ایران  صداوسیمای  چون 
می پردازند. یکی دو سال پیش تلویزیون بی.بی.سی فیلیم در شرح زندگی 
و خدمات علمی همایون صنعتی زاده ساخت که چندبار نمایش داده شد 
و تاثیری شایسته بر روی مردمانی باقی گذاشت که حتی چندان در زمره 
دستگاه های  است  نیم شوند؛ چه خوب  کمال هم شمرده  و  فضل  اهالی 
شایسته  توجهی  مهم  و  ظریف  نکات  این  به  نیز  داخل  جمعی  ارتباط 

مبذول کند.«
میالد عظیمی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در مقاله ای 
با  ایرج افشار  ایرج افشار« نوشته است: »نام  نام »ایرانگردی به شیوه  با 
در  گلگشت  و  ایرانگردی  با  و  ایران شناسی  با  است؛  خورده  پیوند  ایران 
و  کرد  سفر  ایران  در  قرن  نیم  از  بیش  افشار  است.  خورده  پیوند  ایران 
سفرنامه نوشت. خود گفته است که ایرانگردی و گلگشت در وطن، الزمه 
ایران شناسی است. ایران شناس بزرگ، اعتقادی به شناخت ایران صرفا بر 
مبنای آنچه در کتاب ها مکتوب و مدفون است نداشت و ایران شناسی را 
آنگاه زنده و رونده و زاینده و حقیقی می دانست که پژوهشگر با طبیعت 
و خرابه و مردم این سرزمین درآمیزد و این البته از رهگذر »سفر« تحقق 

می یابد.
ایرج افشار ساده و بی پیرایه سفر می کرد. با شناخت و مطالعه سفر می کرد. در 
سفر به دنبال نویافته ها و ناشناخته ها بود؛ بنابراین دل به دریا می زد و به راه های 
دشوار و کم آمد و رفت می افتاد. هدفش از سفر کشف و معرفی زیبایی های طبیعی 
ایران بود. هدفش شناخت و معرفی بناهای سال دیده ای بود که در معرض گزند 
باد و باران زمانه و بنای زمانه، غریب و بی پناه رها شده اند. افشار در سفرهایش 
می خواست تکه ها و لحظه هایی از شیوه دیرینه سال زیستن در این بوم و بر کهن را 
ثبت کند و به آیندگان بسپارد. به چشم دیده بود که ضرورت های زندگی امروزین 

چطور سیالب وار آداب و سنن زندگی بومی مردم را دگرگون کرده و می کند.«
کارنامه آثار ایرج افشار حاصل سال ها تالش و تحقیق ارزشمند اوست و کتاب های 
فراوان و با ارزشی که هر یک از آن ها گنجینه ای برای شناخت پیشینه فرهنگی 
ایران است، ارزش این آثار را دوچندان می کند. این ایران شناس زبده در طول 
زندگی علمی خود آثار گران بهایی در زمینه نسخه پژوهی، کتابداری، کتابشناسی 
و... از خود به یادگار گذاشته است و هرکه بخواهد در این زمینه کاری انجام دهد 
ناگزیر است تا از این آثار بهره جوید و این خود بهترین راه برای زنده نگاه داشتن 

یاد آن بزرگمرد است.

 احمدرضا حسینی

سفرنامه ناصرخسرو بر پایه کهن ترین نسخه موجود در کتابخانه لکهنو به کوشش دکتر محمدرضا 
توکلی صابر در 5۰6صفحه از سوی شرکت انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است. این تصحیح 
سفرنامه بر پایه کهن ترین نسخه سفرنامه در کتابخانه لکهنو است، اما از دو نسخه قدیمی دیگر که 
تاکنون مورد توجه نبوده است نیز استفاده شده است. ترجمه های عربی، فرانسوی و انگلیسی این 
کتاب نیز در تصحیح مورد توجه بوده است. در ابتدای کتاب زندگی نامه ناصرخسرو از زبان خودش، 
با استناد به اشعار و نوشته هایش، آمده است. در پایان کتاب در بخش نام ها و جای ها و واژه نامه 
توضیحاتی ارائه شده است که با پاورقی های کتاب خواندن و فهم سفرنامه را آسان تر می کند. متن 
کتاب حاوی نقشه ها و تصویر شهرها، روستاها، بناها، مسجدها، قلعه ها، دروازه ها، دوالبها، کاریزها، 
پله ها،زیارتگاهها، مزارها، گورستانها، کلیساها، چشمه ها، نیل سنج ها، آبشارها، بازارهایی است که 
ناصرخسرو در باره آنها سخن گفته است. البته چند نسخه ی قدیمیتر از نسخه ی شارل شفر 
وجود دارد. قدیمی ترین نسخه ی سفرنامه در کتابخانه ی ندوه العلماء است، که یک مدرسه ی 

دینی در شهر لکهنو در هندوستان است. محمدرضا توکلي صابری به این مدرسه رفته و یک نسخه 
دیجیتال از کتاب را از آنجا تهیه است. برای تصحیح این سفرنامه از دو نسخه ی قدیمی دیگر که 
تا به حال کسی از آنها استفاده نکرده است نیزاستفاده شده است. یکی از آنها تاریخ سال 2۰11 
هجری قمری مطابق با 1961 میالدی را دارد و 291 سال از نسخه ی شفر قدیمی تر است. این 
نسخه در موزه ی بریتانیا نگهداری می شده است، اما اکنون به کتابخانه ی بریتانیا منتقل شده  و 
نویسنده در این تصحیح سفرنامه از آن استفاده کرده است. این نسخه به خط شکسته ی نستعلیق 
نوشته شده و سطرهای آن در یک مستطیل 11 در 12 سانتیمتر به طور مستقیم و مورب از چپ 
به راست و مورب از راست به چپ نوشته شده است. عناوین و بعضی بخشهای مهم کتاب و نیز 
بعضی نامها و آیات و کلمات عربی با خط سرخ نوشته شده است. در حاشیه ی کتاب بعضی از 
نامها و یا کلمات با مداد به انگلیسی نوشته شده است که نشان می دهد یک فرد آشنا به زبان 

انگلیسی آن را خوانده است.

سفرنامه ناصرخسرو
 بر پایه کهن ترین نسخه 



 درود بر شما استاد؛ شما یکی از نادره 
کاران فرهنگِی بی نیاز از معّرفی هستید 
ولی برای آشنایی خوانندگان کمتر آشنا 

خواهشمندم از خودتان بفرمایید.
  بنده سال 1358 که یک سال بعد از انقالب 
و خیلی هرج و مرج بود، یک شب در خیابان 
با خودم فکر کردم که راه چارۀ دردهای ما 
چه هست، در پایان به اینجا رسیدم که به جز 
فرهنگ هیچ راه درمانی نداریم و همانطور که 
در خیابان راه می رفتم، ایستادم و با خدای 
خودم پیمان بستم که خداوندا؛ تن و جان و 
روان خودم را وقف فرهنگ ایران و فرزندان 
از آن سال  ایران می کنم و خوشبختم که 
برنداشتم،  این  بر خالف  گام  تا کنون یک 
سی  بوده ام،  فرهنگی  کار  مشغول  همیشه 
سال  بر روی ویرایش شاهنامۀ فردوسی کار 
داستان  و  فردوسی  به اندازۀ  درست  کردم؛ 
ایران رو نوشتم که شاید کمتر کسی تا کنون 
فکر می کرد ایران ما چه قدر عظیم بوده است 
و فرهنگ گسترده ای داشته، ولی در کتاب 
داستان ایران اینها معّین می شوند و مشغول 
همین کار هستم، بدون هیاهو و سر و صدا، 
و  ایران  فرهنگ  راه  در  روانم  و  و جان  تن 

فرزندان ایران است.
  پاینده باشید استاد. شوربختانه عّده 
ای بر همین داستان ایران که فرمودید 
به  آریایی ها  کوچ  افسانۀ  و  می تازند 
بر  خودشان  تحمیل  همراه  را  ایران 
مردم بومی که نه نامی و نه نشانی از آنها، 
به  همان  با  فرهنگی  یکسانی های  جز 
نیز  تازگی  به  که  کوچندگانی  اصطالح 
از  دست امده  به  ژنتیکی  بکسانی های 
شناسی،  باستان  ژنتیک  پژوهش های 
یگانگی زده  این  بر  تأیید دیگری  مهر 
تاریخ  تحریف  برای  دستاویزی  است، 
گوناگون  روش های  از  ایران  فرهنگ  و 
که  خوشالحیست  جای  البّته  کرده اند. 
چند سال پیش یکی از دانشی مردان 
بیرون از ایران به نام دکتر آصف ُخلدانی 
و  تاریخ  عنوان  با  ارزشمند  کتابی  در 
شاهنامۀ  و  ایرانیان  باستانی  فرهنگ 
فردوسی، کتاب داستان ایران را زمینه 
تا  دانسته اند  خود  پژوهش های  ساز 
کار ارزشمند دیگری از جنس کارهای 
شما یا زنده یاد دکتر درخشانی و حّتی 
دکتر  یاد  زنده  پاسخ  بوی  و  رنگ  با 
شاپورشهبازی به مرحوم گراردو نیولی 
ایرانیان  هویّت  دیرینگی  دربارۀ  که 
شما  پاسخ  باشد.  دسترس  در  است، 

چیست؟
  خوب همۀ اینها را در داستان ایران مطرح 
کرده ام؛ وقتی که دو بیت هست که می گوید: 

سر سال نو، هرُمِز فرَودین     
بر آسوده از رنج تن، دل ز کین

بزرگان بشادی بیاراستند   
می  و جام و رامشگران خواستند

همین دو بیت کوشش دو سده یا بیشتر را از 
نیاکان ما نشان می دهد که چون جام ساخته 
شد ایرانیان به سفال دست پیدا کردند و پس 
از آن موسیقی پیدا شد، در کتاب های زمینۀ 
ایران  داستان  و  ایرانی  موسیقی  شناخت 
اینها را شرح داده ام. آریایی ها از اّول همین 
جا بوده اند، یعنی نه تنها مرزی که انگلیس 
برای ما درست کرده است؛ در ایران اصلی، 
در تاجیکستان و از سمرقند و بُخارا گرفته 
تا این سو؛ در نیمه های بیشتر کشوری که 
کمی بیش از هفتاد سال از گذاشته شدن نام 
ترکیه بر آن نمی گذرد یا عراق که اصاًل اِیراک 
بوده، ایرانک بوده است، بلوچستان، پاکستان، 
ِکشمیر که مردمش االن آنجا را ایران کوچک 
خطاب می کنند، همه اینها ایران بوده است؛ 
این ایران. آریایی ها در این کشور که سیاست 

انگلیس و روسیه تّکه تّکه شان کرد و به هر 
کدام نامی جداگانه داد از چندین هزار سال 
پیش حضور داشته اند، یعنی اّولین کشوری 
بوده که در جهان ساخته شده و مرز پیدا 
کشور  این  در  اّول  از  ایرانیان  است؛  کرده 
بوده اند، نه مرزی که انگلیس با جدا کردن 
افغانستان و عراق و کردستان و قفقاز ساخت. 
همۀ اینها را جدا کردند و نه تنها جدا کردند، 
بلکه با جعل هویّت کار را به جایی رساندند تا 
بخشی از یکی از أصیل ترین تیره های ایرانی 
که همین آَذربایجانی هستند به ترک بودن 
کاِذبشان افتخار کنند! این رذالت را انگلیس 
کرد ولی ایرانیان از آغاز در این مرز بزرگ 
در  اینها  از  مقدار  داشته اند که یک  حضور 
دفتر اّول داستان ایران امده است و یک مقدار 

هم در دفتر دوم خواهد امد.
  استاد، یک پرسش دربارۀ زرتشت و 
کیخسرو و تاریخ اینها هست که باز هم 
دسته ای بر سدۀ ششم پیش از میالد 
و  می ورزند  اصرار  زرتشت  تاریخ  برای 
می خواهند کیخسرو را برابر با کوروش 

بزرگ بنمایانند که این... .
  ...نه نه، نیست؛ ببین عزیزم، ما چندصد سال 
زیر ِسَتِم انگلیس و روس و استعمارگران شرق 
و غرب بودیم. دو سه سال دیگر تحّمل کنید، 
من همۀ اینها را در دفتر دوم داستان ایران 
آورده ام. نه نه، اینها همه دروغ هستند؛ به 
هیچ وجه اینطور نیستش. وقتی دانشگاه ما رو 
محمدعلی فروغی که یکی از فراماسون های 
بزرگ خاورمیانه و نوکر انگلیس بود درست 
خواست  بُنیاد  بر  چیز  همه  باشد،  کرده 
فراماسونری درس داده می شود. سالهاست با 
این همه استاد و ِشبِه استاد از درخشش های 
ایران در دانشگاه ها صحبت نمی شود، مثاًل 
در دانشکده های پزشکی ما، نمی گویند پور 
سینا بزرگترین پزشک زمان خود بوده است، 
نمی گویند  اصاًل  یا  ندارند.  او کاری  با  اصاًل 
یعنی  هم  جبر  این  بود،  جبر  واضع  خّیام 
ُجبران. ما حاال فکر می کنیم جبر یعنی َجبر 
و زور، نه، جبران بوده؛ آ ایکس 2 به اضافۀ 
ب ایکس 2 مساویست با 3 ایکس، این 3 
آن را ُجبران می کند. بعدها هنگامی که این 
 l( الجبر  کردندش  رفت،  فرانسه  به  دانش 
algèbre ‘( و ما به َجبر ترجمه کردیم و 
نمی گوییم ُجبران. این باید دگرگون بشود 
که در یک شب هم نخواهد شد بلکه کوشش 

فرزندان ایران را نیاز دارد.
 استاد چندیست دربارۀ بودا و پیوندش 
برای  که  افتاده  راه  به  مطالبی  ایران  با 
بودا شاهزاده  عنوان:  از  ایرنا  در  نمونه 
بودای  به  إرجاع  با  است  هخامنشی 
بابلی: تاریخ گم شده و بصیرت کیهانی 
سیذارتاگوتاما به قلم هاروی کرفت بهره 
گرفته شده، ولی در اثری از میالد صفی 
ظهور  حقیقت  و  زرتشت  نام  به  زاده 
بودا از ایران، خواسته شده تا گئومات 
با زرتُشت یکسان شناسانده شود  ُمغ 
در  شیطنت  از  بویی  و  رنگ  البّته  که 
این  دربارۀ  باشد.  می تواند  اخیر  کار 

شخصّیت می فرمایید؟
و  می زیسته  هندوستان  در  ِگئوتَمه    
بوده  جدا  ایران  از  زمان  آن  در  هندوستان 

است.
که  دارد  وجود  کلیپ  یک  استاد    
خاطره ای از درخواست استاد دانشگاه 
ایتالیایی و پاسخ زیبای شما رو نشان 
بازگو  هم  اینجا  می شود  می دهد. 

بفرمایید؟
  پروفسور درمه )جیوانی ماریا درمه، متولد 
فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد   ،1314 سال 
دانشگاه شرق شناسی ناپل و مترجم دیوان 
غزلیات حافظ به زبان ایتالیایی ، شامگاه روز 
ماه 139۰ در سن 86  آذر  چهارشنبه 3۰ 
سالگی دارفانی را وداع گفت.( خودش نزد 
من امد ولی نه اختصاصاً با هدف دیدن من 
داشت  که  کارهایی  سری  یک  برای  بلکه 
دیدن  به  بود، ضمناً  ایران امده  به  ایتالیا  از 
پهلوانی  نامۀ  کتاب  من  گفت:  و  من امد 
شما را خوانده ام، بهترین شیوۀ اموزش زبان 
پهلویست، از شما تقاضا می کنم به دانشگاه 
ناپل تشریف بیاورید. پاسخ دادم که مادرم 
بیاورمشان.  نمی توانم  و  هستند  اینجا 
نیاز  که  دیگر امکاناتی  یا  گفتند: امبوالنس 
باشد فراهم می کنیم و پاسخ دادم: نمی تواند 
چین  است،  ایران  من  مادر  کند،  حرکت 
وقت  آن  و  ببینید  دماوند  روی  را  دامنش 

اشک در چشمان پروفسور درمه جمع شد.
آَذربایجان  فرزندان  برای  اگر  استاد   
دارید  نصیحتی  و  دستور  و  فرمایش 

بفرمایید.
آرزو می کنم  آَذربایجان  فرزندان  برای  من 
که به دنبال گفتارهای بلند خاقانی شروانی 
حرکت کنند. این کتاب را بخوانند و افتخار 
بکنند به آَذربایجانی بود خودشان. این مرد 
ایران چهار یا پنج شاعر  بزرگ که اگر در 
رودکی  و  سعدی  و  فردوسی  مانند  بزرگ 
داشته باشیم بی ُگمان یکی از آن ها خاقانی 
شروانی هست. این مرد بزرگ، ایران پرست، 
ایران نژاد، رفت به ایوان مدائن و اون شعر 
عظیم رو که حتماً خوانده اید: هان ای دل 
عبرت بین از دیده عبر کن هان رو سرود 
دیگر  و  می روم  خراسان  به  من  گفت:  و 
نمی خواهم نزد شروانشاه بروم. اما متأّسفانه 
شروانشاه در ِری کسانی رو داشت و این هم 
ثابت کرده که ِری مرکز ایران بوده ولی نه 
ایران بوده؛ سه  مرکز پادشاهی بلکه مرکز 
بخش خراسان و ُخرَوران و نیمروزان در ِری 
تالقی داشتند و بنابراین مأموران ُخرَورانی 
برود.  خراسان  سوی  به  خاقانی  نگذاشتند 

قصیده های خیلی زیبایی دارد که:
  چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند   

عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند
  نیست بُستان و ُخراسان را چون من مرغی  

مرغم آَوخ سوی بستان شدنم نگذارند
فرزندان  که  می کنم  آرزو  و    امیدوارم 
آَذربایجان همانند خاقانی شروانی این بانگ 
بلند و این ملّیت شکوهمند ایرانی خودشان 

را به جهانیان اعالم بکنند.  

هفت

این کتاب نوشته جمعی از استادان دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه با ترجمه جمعی از مترجمان به سرپرستی 
گودرز رشتیانی و ناهید عبدالتاجدینی است. این اثر به بررسی تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر می پردازد.

دولت روسیه در قرن نهم میالدی تاسیس شد. این کشور پهناور که در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع شده 
است، با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. 
روسیه هفده میلیون و هفتاد و پنج هزار و چهارصد کیلومتر مربع وسعت دارد ولی بسیاری از مناطق آن خالی از 

سکنه است. به دلیل اینکه این کشور در مناطق بسیار سردسیر قرار دارد، شرایط مناسبی برای کشاورزی ندارد. 
پیشینه تاسیس دولت روسیه به قرن نهـم مـیالدی بـاز می گـردد کـه بـا فـراز و فرودهـایی در سـده هـای گذشته، توانسته است 
موقعیتی مهم و تاثیریرگذار در نظام بین الملل به دست آورد. این دولت ابتـدا بـه صـورت یـک دولت-شـهر در کیـف، پایتخـت امـروزی 
اوکـراین کـه بـه روس قـدیمی شـهرت یافته اسـت ، پـا گرفت، و بـا توسـعه قلمـرو خـود بـه ویـژه بـه سـمت شـرق توانسـت در 
فرصـتی نسـبتا اندک به دولتی شناخته شده تبدیل شود.تقدیر این سرزمین همانند سایر کشورهای مشـرق زمـین و ایـران بـه حملـه 

بنیـان بـرافکن مغوالن گـره خـورد.

کتاب تاریخ روسیه توسط 
انتشارات نگارستان اندیشه 
در 900 صفحه منتشر شد
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جعفر وثوقی

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 47  8 صفحه

بیا تا جهان را به بد   نسپریم

متفکران، دانشمندان، شاعران، عارفان، فیلسوفان و شخصیت هایی از این دست، همه 
و همه والدین معنوی مردمی هستند که زمانی هموطنان آنان- با هر زبانی- به شمار 

می رفته اند.
 اگر شخصی، از نوادگان رییس یک قبیله بزرگ باشد و اکنون، پس از استقالل 
یافتن از آن قبیله بزرگ، بخواهد قبیله ای مستقل به نام خود ایجاد کند، ایرادی بر او 
وارد نیست اما آیا درست است که افتخار ها و میراث های معنوی قبیله بزرگ را- که 

همچنان در ابعاد محدودتری وجود دارد- مصادره کرده و به نام خود معرفی نماید؟
 متاسفانه امروزه کشورهایی کوچک در سرتاسر جهان به وجود آمده اند که زمانی، 
بخشی از کشوری بزرگ بودند و بعد ها طی درگیری ها، جنگ ها و معاهده ها از آن 
کشور بزرگ جدا شده و با پیوستن به کشوری دیگر، هر آنچه از تاریخ و فرهنگ و 
ادبیات و فلسفه و اسطوره داشتند،   رها کرده اند و اینک که برای نخستین بار مستقل 

شده اند در پی ساختن هویتی ملی برای خود دست به هر کاری می زنند.
 مثالی در این مورد، کمک شایانی خواهد بود. حافظ، شاعر مشهور ایرانی در قرن 
14 میالدی است. او در شهر شیراز به دنیا آمد و تمام عمر را در شیراز زیست و در 
همین شهر درگذشت و مدفون گشت. اگر- بر فرض محال- زمانی آن ناحیه به عنوان 
کشوری جداگانه از ایران مستقل شود، آیا حق دارد حافظ را شاعری غیرایرانی معرفی 
کند؟ حافظ در یکی از شهرهای ایران با امکاناتی که جو فرهنگی این سرزمین فراهم 

آورده است، رشد کرد و به موفقیت رسید.
در مورد نظامی نیز باید گفت، شکی نیست که او متعلق به شهر گنجه است و در آنجا 
زیسته حتی اگر جای دیگری چشم به گیتی گشوده باشد اما گنجه و دیگر شهرهای 
ماورای رود ارس تا پیش از تاسیس سلسله قاجاریه در قرن 18 میالدی- که طی 
قراردادهایی ننگین با نام های »گلستان« و »ترکمنچای« این شهر ها را به روسیه تزاری 
واگذار کرد- متعلق به ایران بود. هر چند که بعد ها بخشی از زبان و خط نوشتاری مردم 
آن دیار را تغییر دادند اما نمی توان عضوی جدا شده از یک پیکر را با تمام تغییر ها، 

صاحب تمامی داشته های آن پیکر دانست.
نکته مهم اینجا است که مردم آن شهر ها در آن زمان تمایلی به جدایی از ایران 
نداشتند و به واسطه شکست نظامی ایران از روسیه تزاری، تبعیت آن سرزمین 
را پذیرفتند. جالب توجه است که بخش های زیادی از منطقه ماورای رود ارس 
»داغستان« نام داشت که پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی در روسیه به 
ویژه در راستای سیاست های استالین، »آذربایجان« خوانده شد تا بعد ها زمینه ساز 
جدایی آذربایجان اصلی از ایران باشد؛ زیرا یکی از برنامه های وسیع سیاسی- فرهنگی 
شوروی کمونیستی ساختن ملت های جداگانه بود تا بتواند از این طریق مانع اتحاد 
نواحی شمالی ایران و آسیای مرکزی شود و ایاالت این مناطق را در نوعی جدال و 

کشمکش قومی فرو ببرد.
با اعالم مردمان این سرزمین ها به عنوان یک ملت مستقل،   پس در وهله اول 
عالقه به استقالل فرهنگی- زبانی- ادبی را در آن ها دامن زد و برای هر یک از یک 
نماد فرهنگی- ادبی سود برد. در مورد آذربایجان نیز شخص نظامی انتخاب شد تا 
هویت بخش این ملت قلمداد شود اما از آنجا که نظامی، یک ایرانی محسوب می شد، 
الزم بود تا ملیت او با ملیت مردمانی که اینک در آذربایجان ساکن هستند- یعنی 
ترک زبانان- تطبیق یابد؛ در نتیجه فعالیت های فرهنگی و ادبی جهت ترک نشان دادن 
و ترک معرفی کردن نظامی آغاز شد و گسترش یافت. اندک  اندک نیز این امر در 
باور مردم آن خطه رسوخ پیدا کرده و محققان آنجا نیز در پی اثبات این امر برآمدند. 
متاسفانه در این راه، بسیاری از متعصبان فرقه پان ترکیسم با جعل کردن اشعاری با 
مضمون ترک بودن نظامی از زبان او، کوشیدند با دروغ بیش از پیش این عقیده غلط 
را رواج دهند. یکی از ابیاتی که در این فرآیند جعل شد، بیت زیر بود که بسیاری نیز 

بدان استناد می کنند:
پـــدر بر پــــدر مر مـــرا تــــرک بـود

 بـه فـــــرزانگی هـــر یکی گـــــرگ بود
یعنی: »نسل من پدر در پدر ترک بودند و هر کدام از آنان در حکمت و فرزانگی مانند 

گرگ بودند.«
 اما این بیت دو مشکل عمده دارد. اول اینکه در هیچ یک از نسخه های معتبر اشعار 
نظامی و خمسه دیده نشده و دوم اینکه دارای ایراد قافیه ای است که غیرممکن است 
توسط شاعر چیره دست و ماهری چون نظامی به وجود آید. در علم عروض و قافیه، 
حرف ک نمی تواند با حرف گ »حرف َروی« محسوب شود و قافیه غلط می شود. در 

نتیجه ترک و گرگ، قافیه هم نیستند.
 برخی نیز اشعاری به زبان ترکی سروده و به نظامی منتسب کرده اند که دانش 

نسخه شناسی به راحتی خالف این امر و دروغ بودن آن را اثبات می کند.
 هم چنین برخی از متعصبان، ادعا می کنند، دیوانی از نظامی به زبان ترکی پیدا شده 
اما تحقیقات محققان ثابت کرده که این دیوان متعلق به یک شاعر ترک عثمانی به 
نام نظامی قونوی )Nizami Qunavi( در سده 15 است. برای اطالع از این موضوع 

مراجعه شود به:
 See: Tabrizi, Mohammad Ali Karim Zadeh. “The
 (supposed) Turkish Diwan of Nizami Ganjavi!”,
 Iranshenasi, Seventeenth year, Volume 3,
 2005. See also: (Osman G. Oguzdenli, “Nezami
Qunavi” in Encylopedia Iranica)

 همان طور که در اغلب این موارد دیده می شود، مقاالتی از این دست که متاسفانه رو 
به فزونی است، کامال غیرعلمی و نژادپرستانه است که نمونه بارز آن ها، مقاله ای است با 
عنوان: »The Nizami of Azerbaijan and the world« که کامال یک سویه 

و غیرعلمی، بدون ذکر منبع و ماخذ معتبر نگاشته شده است.
 در ضمن یک نکته دیگر هم باقی می ماند. اگر نظامی، ترک تبار است، پس چرا 
بیشترین اشعارش در مورد داستان های عاشقانه ایرانی مانند »خسرو و شیرین« و 
»بهرام گور« )هفت پیکر( است؟ این رویکرد نظامی به داستان های اصیل ایرانی نشان 
می دهد او از فرهنگ ایرانی برخاسته و بالطبع شعرش نیز در خدمت همین فرهنگ 

و اندیشه است.
 موضوعی دیگر که جالب به نظر می آید، مادر نظامی است. خود نظامی در ابتدای 

منظومه »لیلی و مجنون« نام مادرش را »رئیسه« و تبارش را »ُکرد« اعالم می کند.
گـــر مـــــادر من رئیســــه کـــــرد

مــــادرصفتــــانه پیـــــــش من مــــــرد
یعنی: »اگر مادر من که رئیسه نام داشت و ُکرد بود، همانند یک مادر پیش من 

درگدشت...«
و از این بیت مشخص می شود که حداقل مادر نظامی ُکرد بوده و نه تُرک. در مورد 
زادگاه نظامی نیز برخی از روایت ها وجود دارد که مولد او را شهرهای »ری« یا 

»تفرش« می داند که شاید حقیقتی در ورای آن وجود داشته باشد.
در اینجا الزم است که توضیحی درباره ریشه لغوی واژه »آذربایجان« داده شود. 
هنگامی که ایران هخامنشی- که یونانیان پرسپولیس persis می خواندند و به تبع آن 
در زبان انگلیسی پرشیا Persia نامیده می شود- به تصرف اسکندر مقدونی درآمد، 
هویت خود را حفظ کرد و نخستین جای ایران که از سلطه یونانیان خارج شد بخشی 
از ساتراپ ماد بود و به دلیل اینکه یک سردار ایرانی هخامنشی به نام Atpopat که 
نام  به  خطه  این  بود،  کار  این  مسبب  شده  یونانی Atropates ذکر  متون  در 
او Atropatene نام گرفت که در دیگر زبان ها مانند ارمنی Atrpatkan خوانده 
می شد و به مرور زبان در لهجه ها و زبان های گوناگون به »آذربایجان« تغییر یافت.)1(

atr از ātar- زبان اوستایی آمده)2( که در زبان فارسی میانه اشکانی یا پهلوی اشکانی 
یا پارتی)3( و فارسی میانه ساسانی یا پهلوی ساسانی)ādur )4 خوانده می شود. در 

زبان فارسی دری این واژه به صورت āzar استفاده می شود.
 pat نیز از pāy زبان اوستایی و فارسی باستان)5( به معنای »پاییدن« و »نگهبانی 
کردن« آمده است. این ریشه در زبان های فارسی میانه اشکانی و فارسی میانه ساسانی 
به صورت pāy-pādan به معنای »پاییدن« و »نگهبانی کردن« آمده و در زبان 

فارسی دری نیز به صورت pāy-pādan، pāyīdan استفاده می شود.
 بنابراین حتی نام آذربایجان نیز ریشه در زبان های ایرانی دارد و مشخص است که 
حتی از نظر ریشه شناسی زبانی نیز، این سرزمین اصلی ایرانی دارد. بنابراین اشخاص 
برجسته آن به خصوص آنانی که متعلق به گذشته هستند، نباید غیرایرانی قلمداد 

شوند.
 اکنون موضوع را از منظری دیگر بررسی می کنیم. از منظر اشعار خود شاعر. نظامی 
تمام اشعارش را- که علم نسخه شناسی تایید می کند- به زبان فارسی سروده و حتی 
یک بیت به زبانی غیر از ایرانی ندارد. آیا کسی که مثال ترک باشد، نباید چند بیت برای 

دل خود و با زبان مادری اش بسراید؟
 نظامی در اشعاری که انتسابشان به او قطعی است بار ها از ایران نام برده اما اشاره ای 
به آذربایجان نکرده است. نکته جالب اینجا است که نظامی همواره از ایران با احترام 
و عالقه یاد می کند. برای مثال در منظومه »هفت پیکر« یا »هفت گنبد« در بخش 

»دعای پادشاه سعید عالءالدین کرپ ارسالن« می گوید:
همــــه عالم تــــن است و ایـــــران دل

 نیست گــــوینده زیــــن قیـــاس خجل
چــــون که ایــــران دل زمیــــن بـاشد

دل ز تـــــــن به بــــــود، یقیـــن باشـد
یعنی: »تمام جهان مانند یک پیکر و ایران مانند قلب آن است و شاعر از اینکه چنین 
مقایسه ای می کند خجالت زده نیست؛ زیرا همان گونه که قلب از تن اهمیت بیشتری 
دارد، ایران نیز از همه جهان بهتر است.« آیا یک غیرایرانی می تواند در مورد ایران 

این گونه شعر بسراید؟
همچنین او در منظومه »لیلی و مجنون« در بخش »سبب نظم کتاب« می سراید: 

خاصـــــه ملکــــی چــــو شاه شروان
شـــــروان  چــــــه! که شهــــریــار ایــران

یعنی: »به خصوص که فرمانروایی مانند پادشاه شروان- که در آن زمان یکی از ایاالت 
ایران در ناحیه آذربایجان بود- به حدی عظمت دارد که نه در حد پادشاه شروان! بلکه 
در حد پادشاه ایران است.« و در اینجا فرمانروایی بر ایران را در معنای کل از فرمانروایی 

بر شروان در معنای جزء، بر تر می شمارد.
در مورد دیگر، موارد ایرانی بودن نظامی دیگر استادان دانشمند، مقاله ها و کتاب های 

بسیار نوشته اند که نویسنده را از ادامه مطلب معاف می دارد.
پی نوشت ها:

 1. Geschicht Irans und seiner nachbarländer von
 Alexander dem Grossen bis zum Untergang der
Arsaciden von Alfred von Gutschmid.
 2. Altiranisches Worterbuch von  Christian
Bartholomae.
 3. A Word-List of Manichaean Middle Persian and
 Parthian, with a reverse index by Roland Zwanziger
(Acta Iranica 9a) from Mary Boyce.
 4. A concise pahlavi dictionary from David Neil
Mackenzie.
 5. Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon
from Roland G Kent.
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ایران نخستین کشور دنیاست

 دکتر سیدعبدالمجید شریف زاده
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»وطن یولوند  ا« به معنی »د  ر راه وطن« عنوان نشریه ای تبلیغاتی د  ر تبریز بود   که ارتش سرخ اتحاد   
جماهیر شوروی د  ر سال های د  هه 20 با هد  ف ایجاد   زمینه های فرهنگی اشغال د  ائمی آذربایجان 
توسط روس ها منتشر می کرد  . نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه 
تاریخی د  رصد  د   است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نمود  ه و بر پیوستگی های فرهنگی و 

تاریخی این سرزمین تاکید   کند  .

همه عالم تنست و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل

چونکه ایران دل زمین باشد
دل ز تن به بود یقین باشد

زان والیت که مهتران  دارند
بهترین جای بهتران دارند

دل توئی وین مثل حکایت تست

که دل مملکت والیت تست
ای به خضر و سکندری مشهور
مملکت را ز علم و عدل تو نور
ز آهنی گر سکندر آینه ساخت

خضر اگر سوی آب حیوان تاخت

گوهر آینه است سینه تو
آب حیوان در آبگینه تو

هر والیت که چون تو شه  دارد
ایزد از هر بدش نگه دارد

زان سعادت که در سرت دانند

مقبل هفت کشورت خوانند
پنجمین کشور از تو آبادان

وز تو شش کشور دیگر شادان
همه مرزی ز مهربانی تو

به تمنای مرزبانی تو

ایران دل زمین
حکیم نظامی گنجوی

ــر از  ــادی حجازی ف ــی ه ــه نویســندگی و کارگردان ــدی« ب ــت مه ــم خوش ســاخت »موقعی فی
چنــد روز پیــش در ســینماهای کشــور اکــران عمومــی شــده اســت. گویــی دقــت  مســتندنمایانٔه 
ــهٔ حجازی فــر در نوشــتن متــن ترکــی  ــازِی حجازی فــر و نیــز تجرب ــا ب ــان ب فیلم هــای مهدوی
فیلــِم موفــِق »آتابــای« و لطافــت روایــت و قصه گویــی آتابــای در »موقعیــت مهــدی« ترکیــب 

شــده و بــه تکامــل رســیده اســت. حجازی فــر کــه پیــش از ایــن بازیگــر و نویســندهٔ توانایــی 
ظاهــر شــده بــود در اولیــن کارگردانــی اش نیــز کامیــاب شــده اســت. در ایــن فیلــم کــه متمرکز 
بــر رابطــهٔ بــرادران باکــری اســت و بــه حــق فیلــم برگزیــدهٔ جشــنوارهٔ فجــر شــد،  نقــد رادیــکال 
مهــدی باکــری بــه مدیریــت جنــگ و فرماندهِی محســن رضایی که بــه تنهــا مانــدن او در پایان 
فیلــم، نوعــی بی میلــی اش بــه بازگشــت بــه زندگــی، دور انداختــن کارت عضویــت اش در ســپاه و 
شــهادتش می انجامــد بــه تصویر کشــیده شــده اســت. در روایت انتقــادی کارگــردان، فشــار برای 
توبه نامه  گیــری از حمیــد باکــری )توســط امثــال صــادق محصولــی در ارومیــه( بــه خاطر ســابقٔه 
همــکاری  اش بــا چپ هــای مســلمان )علــی بــرادر بــزرگ مهــدی و حمید در ســال 51 بــه خاطر 
عضویــت در ســازمان مجاهدیــن خلــق اعــدام شــد و برادرانــش تحــت تاثیــر او بودند و بــا امتی ها 
هــم ارتبــاط داشــتند(، وضعیــت آشــفتهٔ شــهر ارومیــه کــه پــر از صــف مــردم بــرای کاالهــای 
اساســی و بنــر شــهادت جوانــان شــهر اســت و این کــه کمیتــه  حتــی بــرای خروس بــازی هــم 
شــهروندان را بازداشــت می کنــد نیــز منعکــس شــده اســت. البتــه ایــن مشــکالت در ســطح 
ــم  ــداکاری در فیل ــکان دیگردوســتی و ف ــت و ام ــش مطلوبی ــع نمای ــی مان ســاختار و فرمانده
»موقعیــت مهــدی« نشــده اســت. مهــدی باکــری در ایــن فیلــم سلحشــورِ اخالقــی ای اســت که 
ترجیــح می دهــد وســائل ســنگین خانــه را خــودش بــردارد و نــه کارگرشــان، در خط مقــدم نبرد 
جلوتــر از ســربازهایش حضــور دارد و اجــازه نمی دهــد بیــن جنــازهٔ برادرش حمید و ســایر شــهدا 
تبعیضــی قائــل شــوند و بــرای دفــن بــه پشــت جبهــه برگرداننــد. بــه نظــر می رســد بیشــترین 
توفیــق امســال در رســیدن بــه نوعی ســینمای ملــی را در فیلم »موقعیــت مهدی« شــاهدیم. در 
ایــن فیلــم مهــدی باکــری زبــان میانجی و رســمی و ملِی فارســی بــه صلح در کنــار زبــان  مادری 
غیرفارســِی بخشــی از ایرانیــان می نشــیند. مکالمات لشــکر 31 عاشــورا که لشــکر ترک ها بــوده و 
گفتگوهــای مهــدی بــا بــرادر و همســرش بــه ترکــی و بــا زیرنویس فارســی اســت و مکالمــات با 
 فرماندهــان و ســایر همرزمــان بــه زبان فارســی اســت و ایــن دو به خوبــی در کنار هم نشســته اند.

ــب کارون« را می شناســد،  ــهٔ »ل ــی اســت کــه تران باکــرِی »موقعیــت مهــدی« فرماندهــی مل
بــا همرزمــان و ســربازانش از نقــاط مختلــف ایــران هم رتبــه می شــود، شــوخی هایش 
دلچســب اســت و نقدهایــش بــه فرماندهــی ســپاه و جنــگ هــم از موضعــی ملــی 
اســت. بی دلیــل نیســت کــه طیــف گســترده ای از مخاطبــان،  از لیلــی گلســتان تــا 
پســندیده اند.  را  فیلــم  تکثرپذیــرِ  میهن دوســتِی  اصولگــرا،  و  اصالح طلــب   ناظــران 
ــتان  ــردان داس ــور دارد. کارگ ــف حض ــوی ظری ــه نح ــدی« ب ــت مه ــم در »موقعی ــب ه مذه
ــاس  ــل العب ــین و ابوالفض ــام حس ــهٔ ام ــر رابط ــری را تداعی گ ــد باک ــدی و حمی ــهٔ مه رابط
ــات  ــد شــب عملی ــه می خواه ــر ک ــه ه ــر این ک ــری ب ــدی باک ــد مه ــال تاکی ــرده اســت. مث ک
ــبت  ــش نس ــه یاران ــاب ب ــین خط ــام حس ــه ام ــه ب ــه ای ک ــابه جمل ــردد )مش ــد برگ می توان
ــه  ــدان ب ــهٔ مهــدی در می ــه تکی ــل از شــهادت و این ک ــد قب ــا تشــنگی حمی داده می شــود( ی
حمیــد اســت و نیــز تنهــا شــدن مهــدی بعــد از شــهادت حمیــد در کنــار نوحه هــای ترکــیِ  
اثرگــذاری کــه در موســیقی فیلــم اســتفاده شــده بــه خوبــی از ظرفیــت و قــدرت داســتان و 
فرهنــگ عاشــورا بــرای افزایــش تاثیــر عاطفــی قصه گویــی فیلــم بهــره گرفتــه اســت و بارهــا 
 چشــم تماشــاگر را بارانــی می کنــد. تماشــای ایــن فیلــم تاثیرگــذار در ســینما پیشــنهادکردنی 

است.

به نام بزرگان و آزادگانهمینست رسم و همینست راه

میهن دوستِی تکثرپذیر در »موقعیت مهدی«

آرامگاه نظامی گنجوی

ــرک  ــی دوم و ت ــگ جهان ــان جن ــد از پای بع
خــاک ایــران توســط ارتــش ســرخ شــوروی تا 
ده ســال بعــد کــم و بیــش در مرزهــای ایــران 
و شــوروی بیــن مرزبانــان دو کشــور درگیــری 
رخ مــی داد تــا ســرانجام دو دولــت درگیــر در 
ســال 1332 شمســی تصمیــم می گیرنــد تــا 
بــا تشــکیل کمیســیونی مشــترک بــا تعییــن 
مجــدد مرزهــای بیــن المللــی دو کشــور، بــه 

ــد. ــان دهن ــا پای ــن درگیری ه ای
مهــر ســال 1334  راســتا 6  در همیــن   
شمســی، هیاتــی عالیرتبــه از اتحــاد جماهیــر 
شــوروی بــرای تعییــن حــدود مــرزی بــا ایران 
و تقســیم رودخانــه ارس در شــهر جلفــا حاضر 
ــده  ــل آم ــه عم ــی های ب ــوند، در بررس می ش
ــات مشــترک مشــخص می شــود  توســط هی
رودخانــه ارس در طــی مســیر خــود از غــرب 

ــعبه  ــق دو ش ــی از مناط ــرق در برخ ــه ش ب
می شــود و در نتیجــه جزایــر کوچکــی در 
ــه در  ــده اســت ک ــه وجــود آم ــن مســیر ب ای
حــدود 8۰۰ جزیــره غیــر مســکونی می باشــد 
)بــه زبــان محلــی« شــام »( و مقــرر می شــود 
هــر شــعبه ای از رود کــه عمــق بیشــتری دارد 
نقطــه صفــر مــرزی محســوب شــده و جزیــره 
و شــعبه فرعــی رود بــه کشــور مقابــل برســد.

در ادامــه کار و در 5 کیلومتــری شــهر جلفــا، 
کار هیــات مشــترک در مــورد تعییــن مــرز به 
اختــالف کشــیده می شــود و جزیــره شــماره 
ــات  ــود، هی ــالف می ش ــن اخت ــث ای 13۰ باع
کارشناســان شــوروی بــر ایــن اعتقــاد بودنــد 
کــه قســمت عمیــق رود ارس  نزدیــک خــاک 
ایــران اســت و بنــا بــر توافــق مــرز اینجــا بوده 
و جزیــره 13۰ داخــل خاکــی شــوروی افتــاده 
ــی  ــان تعلــق دارد و کارشناســان ایران ــه آن و ب
کــه عمدتــاً از نظامیــان ایرانــی بودنــد معتقــد 
ــه ســمت خــاک  ــد بخــش عمیــق رود ب بودن
شــوروی اســت و جزیــره 13۰ بــه ایــران تعلق 
دارد و کار ایــن اختــالف حتــی بــه نــزاع لفظی 
هــم کشــیده می شــود کــه بــا بــه رخ کشــیده 
ــا  ــگ ب ــان در جن ــت های ایرانی ــدن شکس ش
ــرارداد ترکمانچــای خــون  ــد ق ــا و عق روس ه

ــه جــوش می آیــد. ســربازان ایرانــی ب
 “امــان اهلل جهانبانــی« رئیــس هیــات ایرانــی 
ــران و  ــای ای ــام »مرزه ــه ن ــاب خــود ب در کت

ــد: ــن می نویس ــوروی« چنی ش
ــم  ــتوان یک ــا س ــن درگیری ه ــان ای »در می
نــوراهلل کثیــری، افســر تبریــزی نقشــه بــردار 
ــای افســران  ــاب گفتار ه ــه ت ــز ک لشــکر تبری
ــت  ــه می دانس ــا اینک ــت و ب ــوروی را نداش ش
ــوار  ــت، س ــق اس ــران عمی ــمت ای آب در س
اســب شــده و بــرای برافراشــتن پرچــم 
ایــران در جزیــره 13۰ شــجاعانه بــه آب هــای 
عمیــق و خروشــان ارس می زنــد ولــی بعــد از 
لحظاتــی اســب و ســوار در مبــارزه بــا جریــان 
عمیــق و قــوی آب ارس زیــر امــواج خروشــان 

ــوند. ــد می ش ناپدی
در میــان بهــت و آشــفتگی حاضریــن از ایــن 

عمــل، ســرباز قــوی هیکلــی بــه نــام »صمــد 
ــرای نجــات دوســت و هــم  ــو« ب محمــد اوغل
و  می زنــد  ارس  آب هــای  بــه  ســنگرش 
ســتوان کثیــری را کــه پایــش در رکاب اســب 
گیــر کــرده بــود ر هــا کــرده و هــر دو بــا شــنا 
ــره 13۰ می رســانند  ــه جزی کــردن خــود را ب
ــر  ــری زی ــه ســتوان کثی ــران را ک و پرچــم ای
لبــاس خــود همــراه بــرده بــود در ایــن جزیره 

ــد«. ــا می کنن ــر پ ب
هیــات روســی کــه تحــت تاثیــر ایــن عمــل 
شــجاعانه و از جــان گذشــتگی ایــن دو قــرار 
ــت  ــد مالکی ــت می کن ــد موافق ــه بودن گرفت
ــش  ــت و ارت ــد، دول ــران برس ــه ای ــره ب جزی
ــره  ــام جزی ــداکاری ن ــن ف ــاس ای ــه پ ــران ب ای
ــر  ــری تغیی ــتوان کثی ــره س ــه جزی 13۰ را ب
ــی  ــن افســر ایران ــام ای ــال ها ن ــد و س می دهن
در بیــن اهالــی منطقــه بــه وطن پرســتی 
مشــهور می شــود ولــی متاســفانه بــا گذشــت 
ــم  ــم ک ــام ک ــن ن ــتان و ای ــن داس ــان ای زم
بــه دســت فراموشــی ســپرده می شــود و 
بــه طوریکــه در حــال حاضــر حتــی جوانــان 
ــن  ــذاری ای ــت نامگ ــم عل ــه ه ــی منطق محل
ــران  ــردم ای ــر م ــد و اکث ــره را نمی دانن جزی
ــالع  ــی اط ــداکاری ب ــرا و ف ــن ماج ــم از ای ه
ــی  ــرف ایران ــا ش ــر ب ــک افس ــه ی ــتند ک هس
ــاره ای از  ــتن پ ــه داش ــرای نگ ــگ ب ــال درن ب
خــاک وطــن در ســرما بــه آب هــای خروشــان 
را  جانــش  می شــود  حاضــر  و   می زنــد 

فدا کند.
ــوروی”  ــران و ش ــای ای ــاب “مرزه ــع: کت منب
و   )1336( جهانبانــی  امان الــه  نوشــته 

پژوهــش محلــی

به نام بزرگان و آزادگان

افسر تبریزی که معنی یک وجب خاک را به روس ها فهماند
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