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 حبيب برجيان
  

 زبانی فارس پژوهش در جوامِع اجنمِنسومين جممِع گزارِش
 ٢٠٠٧ ژوئن ١١–٨تفليس، 

 
 

 ١٣٨٦ خرداد يکِمو هجدهم تا بيستمجعه تا دوشنبهی در روزها
 )ASPS* (زبانی اجنمن پژوهش در جوامع فارسۀ دوساالنسومين جممِع

ی جممع شهرها ميزبانان سابِق. در پايتخت گرجستان برگزار شد
خبالف  . بودند١٣٨٣ و ١٣٨١در ساهلای برتتيب دوشنبه و ايروان 

 و آمريکا برگزار شناسی که در اروپاکنفرانسهای معمول ايران
 نشستهای خود را در زبان، اجنمن پژوهش در جوامع فارسیودشمی

 پژوهندگان آمدورفت کند تا برگزار میيش خوۀ مورد مطالعۀمنطق
کنندگان بتوانند از  و هم شرکتاشدهزينه ب کم آسان وبومی

 ۀشورهای سهيم در حوز يکی از کانزديک ب
 . شنايی هبمرسانندفرهنگ ايران آ

 اجرائی کنفرانس در نيويورک، ۀکميت  
 مقاله را از ميان هشتادبرای جممع امسال 

 . پذيرفتدرخواستهابرابر  تا سهحدود دو
تارها ت گف اول کيفيۀمعيار داوری در درج

کوشش ما بر اين  .و سپس ظرفيت جممع بود
 ۀشدگان منودار همبود که ترکيب دعوت

کشورهايی باشد که چه در منطقه و چه در 
ند در  هرچ،شناسی دارند ايرانغرب سهمی در

 . نسبی بدست نيامداين زمينه جز توفيِق
 زبان ل مقاالت پنج استاِدبرای مثال از کاب

 شده و مقدمات و ادبيات فارسی پذيرفته
 رئيس دانشگاه  خرب آمد کهسفر آا به تفليس فراهم آمده بود

 ۀچکيد .کابل خمالفت کرده و دو استاد ديگر را پيشنهاد منوده
و تفاهم فيمابين جوامع جممعی نبود که   درخوِرمقاالت ايشان

 . ای رانه گرايشهای قبيله کند ترويج می رافرهنگها
 بليط هواپيما، و ۀذ ويزا، هتیاز سوی ديگر مشکالت اخ  

معهذا  .شدگان بودزمان کنفرانس مانع از شرکِت گروهی از دعوت
 سخنران از کشور بيست تن ميهمان و پنجاهشرکت نزديک به 
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، اشتياق )ژاپن(که مائدا تابودند از کيميه مائدا و هيرو
 دانشگاه پنجاب(، سليم مظهر ) هندرِهدانشگاه عليَگ(ی د ظّلامح
اشرف ، علی)لتی تاجيکستاندودانشگاه (، روشن رمحانی ) الهوردر

 ۀسسؤم(حممدرضای سحاب  ،)دانشگاه هتران و فرهنگستان(صادقی 
دانشگاه (اللهی کندر امان ِس،)جغرافيايی و کارتوگرافی سحاب

 اکرب ايرانی ،)ه هتراندانشگا(قی هحممود جعفری ِد ،)شيراز
، گارنيک )هتران(، مهدی فريور ) مکتوبمرکز پژوهشی ميراِث(

سکانيان،  و)وارطان (ردانوا، وُل ويکتوريا آرِک،آساطوريان
جيان، خاچيک رگوسيان، واهه بويالوسيا غازاريان، هامسيک َگ

، والديمير )هلستان(، ماِرک امسورژينسکی )ايروان(يان گروِگ
، )لندن (نين لوئيس، ِج)روسيه(وا کتوريا کريوُکبويکو و وي

 ). بوستون(هابی  ِشاسفنديار-هوشنگ
گرجستان امهيت بسياری برای اين جممع قائل شد و در   

 ۀم افتتاحیاين کيفيت از مهان مراس . گذاشتمتامميزبانی سنِگ
انشگاه دولتی تفليس با  در تاالر اجتماعات د که مجعهبعدازظهِر

خنست  . منودار بود، شدمنعقدد و دانشجويان حضور استاتي
 به زبان  رئيس دانشگاه در سخنرانی کوتاهیآورگی خوبوئگ

 استاد  وی را ِتئا شورغائيا سخناِن مهزمان ومقدم گفتِ خيرگرجی
 اين سطور ۀسپس نگارند . ترمجه کرد روان به فارسِیمهان دانشگاه

 و ی ميزبانایبر گزينش تفليس ۀبعنوان دبير کنفرانس دربار
- فعاليتهای اجنمن پژوهش در جوامع فارسی وجودی و سوابِقعلِت

 فارسی اين سخنرانی ۀمترج(ار رسانيد  حضی را بعرِضگزارشزبان 
ليدزه رئيس آکادمی گامقِرپس از آن تاماز  ).ذيال خواهد آمد

 تفليس  و جايگاِه برای گرجستان جممععلوم گرجستان از امهيِت
 ديواِن از را ان شرق و غرب سخن راند و بيتی مي پلیۀمبنزل
 ی گئورگ،سخنران بعدی . گفتار خود منودميِن گوته تضشرقی غربی
  بعنوان سرميزباِن،شناسیخاور انستيتوی ِرمديکيدزه، ساني

ثير فرهنگ ايران در گرجستان و  گفتاری در باب تأ،کنفرانس
مشيد ِجپس از او  . ايراد کردآن کشورشناسی در موقع ايران
 ه ب غراای خطابه، سفير سابق گرجستان در هتران،گيوناشويلی

مند، سعيد اميرارج  نطق مفصلسراجنام. ايراد کردفارسی فصيح 
 امهيت ادِب«حتت عنوان  ،زبانرئيس اجنمن پژوهش در جوامع فارسی

 گزارشهای  فتح باِب به انگليسی،»سياسی در گسرتش اسالم ايرانی
  .علمی جممع بود

 به افتخار پس از آن ضيافتی از سوی رئيس دانشگاه تفليس
در آجنا منايشگاهی مرکب  . در تاالر باشکوهی برپا شدميهمانان

 به ، اصفهانِن در فريداکن ستباراِن گرجیاز از تصوير و اساليد
 داير ،وليانی که از دانشگاه اصفهان شرکت داشت مِداهتمام سي

در   اسالمی سفارت مجهوری جانب ازآقايان هامشی و چگينی.  بود
  را بی دانشگاهدعوت  ايران حضور هبمرساندند ولی سفيرضيافت
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ان دانشگاهيت ّمه چنين رويداد مهم فرهنگی بهآخر.  پاسخ گذاشت
 ۀاز حمل اعان آن ۀ هزينۀ و عمدشدمی برگزار اياالت متحده
 .ود بدهگردآم مريکا آۀاملنفعمؤسسات عام

 و يکشنبه و نيمی از دوشنبه، جلسات در روزهای شنبه  
سخنرانيها در  .برگزار شدخاورشناسی علمی جممع در انستيتوی 
در هر يک جلسات بيستگانه . داير بوددو تاالر بصورت متوازی 

قراءت  فارسی ياانگليسی بهسه يا چهار نفر گزارش خود را 
موضوع جلسات عبارت بود از زبان فارسی در قفقاز،  .کردند

ور زبان فارسی، آموزش فارسی، زباا و گويشهای ايرانی، دست
شناسی و هويت، های خطی، ادبيات فارسی، خاورشناسی، مردمنسخه

قرون فرهنگ و فولکلور، موسيقی، دين و اساطير، هنر، زنان، 
-وسطی، ايران صفوی، گرجستان و ايران، تفليس و جوامع فارسی

 کامل ۀ برنام. و جتددنگری، تاريخ اجتماعی و سياسی، روشدان
 مقاالت را ۀ خالص†. استندرجم سايت اينرتنتی اجنمن درسخنرانيها 

چاپ ای در ايروان به صفحهدهزصد و شاننيز که در يک جلد 
 .توان يافتکنندگان توزيع شد، در سايت میرسيد و ميان شرکت

ساطوريان که مسؤوليت طبع  دکرت گارنيک آ مساعی ازبا سپاس(
- کمال بهدر حد  کار راروزه سه اندِکدر فرصِت ت و پذيرفرا

 .) اجنام رسانيد
 انستيتوی ا تا از نزديک بی بوددر آن چند روز جمال  

 تا چندی پيش انستيتو . آشنا شومش و کارمندانخاورشناسی
 و بنام است اکنون ادی مستقل ای از آکادمی علوم بود وشعبه

اهتمام  .س نامگذاری شده استشناتِسِرِتلی استاد فقيد عرب. گ
 تاريخ و فرهنگ ايران و زبان و ۀدانشمندان گرجی را در مطالع

 م و انتظار يافتمبراتب بيش از ميزاِنادبيات فارسی 
از  .  با کانوای علمی جهان فزاينده راارتباطشان

 قيقاِت ِبرادزه صاحب حتگريُگلاساتيد ارشد اينجا دکرت 
 ميانه و نوين ايران و خ در تاري و موشکافکنجکاو

فرهنگی گرجستان و ايران و -قفقاز و روابط تاريخی
- نيک که بنگريم خواهيم ديد ايران.ستآسيای مرکزی

گذشت سرشناسان گرجی در حقيقت تاريخ خويش را در 
جويند نه چون خاورشناسان دو کشور می ۀتنيددرهم

. نندکمطالعه می  بيگانه راهای دوردست و کشور کهاروپايی
 سرپرست ، سانيکيدزه)رجج ( گئورگی، تاريخ ديگِرۀپژوهند

 استاد تاريخ خاورميانه در دانشگاه دولتی تفليس ،انستيتو
 . بوده استرکلی و ژاپن استاد مدعونيز هست و در پاريس و ِب

را  مشيد گيوناشويلی دکرت ِج انستيتوۀهای برجست چهره ديگراز
آهن شوروی در ک مهندس راه يۀوی در خانواد. بايد نام برد
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، ِجمشيد ماِرک امسورژينسکی
ظّلیگيوناشويلی، امحد اشتياق

دبيرستان  (سالگی در کاجل آمريکايیهتران زاده شد و تا شانزده
 خاندان ، به وطنمراجعتدر .  حتصيل کرد)الربز آينده

پس .  ساليان دراز در تبعيد بسر بردندهگيوناشويلی مغضوب شد
 استالين که به تفليس بازگشتند مجشيد گيوناشويلی به  مرگاز

 ايرانیو زباای هندۀ شعبيت مدير به مآال يافت وانستيتو راه
 از مجله در ارزنده رساالت ،رسيد

 آزمايشگاهی فنولوژی زبان ۀمطالع
پس از اسرتداد  ، و نوشتفارسی

 يريازده سال سف استقالل کشورش
اين  . بودگرجستان در هتران

حال حادثه و درعينسرگذشت پر
 سيمای جنيب و  توأم باحاصلپر

يرا و ادب و نزاکت فطری صدای گ
از استاد گيوناشويلی شخصيتی 
بتمام معنی حمرتم و هم منحصربفرِد 

  .گرجی و ايرانی ساخته است
 آموزش فارسی در تفليس از

شناسان گرجی عمومًا  ايرانو مطلوبی برخوردار است کيفيت
 دانشجويانفارسی بعضی از . کنندبسهولت به فارسی گفتگو می

 فارسی .ندنمهمانان را در گردشها راهنمايی کبود که ی در حد
. شودفريقا تدريس میعالوه بر دانشگاه در انستيتوی آسيا و ِا

 انستيتوی خاورشناسی مستقر است  خصوصی در ساختمانۀاين مؤسس
 آشنا شدم اقیعر حمصل با دو .گيردو ساالنه پنجاه دانشجو می

 درسی آموزش چندين کتاب.  آموخته بودندنجاايکه فارسی را 
يکی  .گرجی فراهم آمده استآموزان زبانفارسی خمصوص تدريس به 

 مانانا کواچادزه دکرت ۀآوردفراهمست  فارسی قراءتاز آا متون
از مهين باز  .سعادت دريافت يک نسخه از آن نصيب بنده شدکه 

 پژوهشی ستا تفليس  دولتی که استاد دانشگاهبانوی دانشمند
–فارسی از جنس ديالکتاين . منتشر شده استجی الِه گويش از

 پيش به مرکز گرجستان ی گويشوران آن قرنو روان استتاتی َش
ست  که به زبان گرجیی از اين نوعحتقيقات. مهاجرت کردند

 . از گرجستان ناشناخته مانده استبيرون
تدريس ادب و تاريخ ايران  دانشگاه دولتی تفليسدر اما   

 در١٩٣٩  و درشدآغاز  ١٩١٨ سال گاه در دانشمهزمان با تأسيس
  که پس ازیدپارمتان – يافت سازمان کرسی فيلولوژی ايرانی

برغم  و اين کيفيت  کماکان فعال و پوياست هفتاد سالقريب
 تأسيس دانشگاههای  وی در گرجستانعالحتول شتابان نظام آموزِش

تا  کرسیمديريت  .بصرفه استمقرون های حتصيلِیخصوصی و رشته
نزديک سی اويد ُکبيدزه د سپس.  با يوستين آبوالدزه بود١٩٥٣

 رای را ب»تاريخ ادبيات فارسی« مهو. سال کرسی را اداره کرد



 5

 شاهنامه را  گرجِید از رواياِت نوشت و سومين جمّلان خودزبانمه
داستاای شاهنامه از قديم به نثر و نظم در . طبع رسانيدبه

 چندان بوده بومی آن در فرهنگ ۀناين کشور رواج داشته و رخ
و زال و ) طهماسپ(و تاماز ) سهراب(که نامهايی چون زوراب 

.  ستاز اسامی رايج گرجی) کتايون(گيو و گوِدرز و ِکِتوان 
 آلکساندر گواخاريا با مهکارش دپارمتان مهين  ديگِراستاد فقيِد

در سلسله ( را به طبع رسانيد ويس و رامينماگالی تودوآ 
، به مديريِت زنده ياد پرويز شارات بنياد فرهنگ ايرانانت

های  عالوه بر نسخه،در تصحيح انتقادی اين طبع). ناتل خانَلری
 آن  منظومه که با زمان زندگی شاعِر گرجِیۀ از ترجم، فارسیخطی

پس از . اندای ندارد هبره گرفته فاصله گرگانیفخرالدين اسعد
 ،ی زباای ايراناستاد ،ريشويلیز ناخوتسدکرت نيُکُلگواخاريا، 

  در مهو ودار بودعهدهمبدت سه سال رياست کرسی را در دانشگاه 
 گرجستان را در هتران سفارت رايزنی مقام سال اخيرسه  دو

دکرت  ۀ در گردشها از راهنمايی بيدريغ و فروتنان. استداشته
 . برخوردار بوديمناخوتسريشويلی

 و جز وکنفرانس ۀر حاشیگردش در تفليس و پيرامون، د  
 مجعیهجلسات دستروز پنجشنبه قبل از شروع  .بودآن های برنامه

 پايتخِت ) اول و دوم و سومکوِنسهب (تامتسِخ بسویبا اتوبوس 
 غربمشالجانب هب  تفليسساعتِینيم ۀدر فاصلباستانی گرجستان 

  سرباالکورا يا رود ُکری  کوهستانی حماذ پيچاپيچۀجاد. يماندر
-رفت و با عبور از چند پل در ساحل چپ يا راست امتداد میمی

خيزد،  میگرجستانرکزی  کوهستان ماين رودخانه از. يافت
پيمايد تا با ارس يکی شده  َشروان را میۀگرجستان شرقی و جلگ

- خوانده میMtkvari در زبان گرجی  کورارود .به حبر خزر بريزد
ای قفقازی ريشه داشته باشد و دهند در زبا احتمال میکهشود 

 رودخانه اما مصادر کالسيک.  آن باشدۀشدلفظ ُکر يا کورا کوتاه
 اگر اين انتساب درست .دانندمی کورش کبير ر ازونامرا 

  از ناِمدر مآخذ اسالمی) »کور«نه (» ُکر« نظر به ضبط باشد،
 بعنوان  اگر کورشلفظتوان نتيجه گرفت که اوال ، میاين رود

بود و می» ُکر «مهين صورِترسيد به دری می به فارسِیمردانام ن
  نه مضموم بوده استثانيًا تلفظ آن در فارسی باستان با کاِف

» کورش«بازسازی از آنرو الزم است که اشتقاق (.  مصوت بلندبا
 از خط ميخی فارسی باستان بدست واحد دانسته نيست و قراءِت

دکرت صادقی . ن در ميان گذاشتمهاموضوع را با مهرا .)آيدمنی
در فارس و رودهای مهنام  ،قفقاز» ُکر« عالوه بر  شد کهرآوديا

شهِر (= » ُکرَکث«ضبط ) ٢٥،٤١ (حدودالعاملبعدًا در  .خراسان هست
 منابع )شهر کورش (=  مهان کوروپليسظاهرًا –  ديدم همرا) ُکر
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 اين نام اصلشواهد بيشرت به روشن شدن . نهُاسروشانی در نيو
  .کمک خواهد کرد

  درمتسِختا  شهرکبلندی، از باری
 گنبدهای اندازی از با چشم کوراپيچِش

 . منايان شد درختان کبودهخمروطی و
اولين ديدارمان از کليسای جواری بود 

 ۀحدود در لب آنۀکه در بلندترين نقط
. ه ايستاده است مشرف به درپرتگاِه

 سنگ سادگی يکپارچه از  بزرِگيِر داين
 کهنرتين يادگارهای حکاِمو تناسب و است

پس . گذاردمنايش میمعماری قفقاز را به
ای مشع افروختيم و بسوی  زائران دستهرسِمه ، بمتاشااز ساعتی 

از سه کليسای باستانی اين شهر جمال . متسِختا سرازير شديم
) با دو سين ساکن(نام آن سِوتيتسُخِولی . ديدن يکی را داشتيم

 تنوع. ياد ستون حّنانه انداخته مرا ب» ستون زنده«مبعنی 
ی اين بنای سنگی  داخلی و احلاقات تودرتوتزئينات و معماری
  و فرهنگی ترکيبیی پرفراز و نشيب حکايت از تاريخعظيم
 و بر گچهای گوناگون نقاشی يسين موضوع شيوهمشايل قد .دارد
 بر ديواری يک نقاشِی .ستا های فاخر پرده و بر چوبکاریکنده
 ستایگفتند صحنه.  از جانوران گوناگون کشيده شده بودقدمتام

 روح در رستاخيز و مقتبس از اجنيل  دگرديسِیمنادين از توالِی
عربی در جوار  ی با حمکوکاتقربنگ س،در نزديکی حمراب. يوحّناست

ديديم اما هيچيک از مهراهان نتوانست  گرجی و روسی نظايِر
مزار شاهان و سرداران با نشان .  را شناسايی کندش صاحبتهوي

 و احتاد دين و دولت است مشخص – صورت ديگری از صليب –مششير 
 قرن چهارم ببعد  ازرا در تاريخ اين ملت کهنسال مسيحی

گسرتش  روبهزديسنی پيش از آن در گرجستان آيين م.کندتداعی می
 و با گچ سفيد اندوده بعضی از ديوارها خالی از تصوير  .بود
گفتند پس از تصرف قفقاز، کليسای . علت را جويا شديم. بود

 ۀدر دور.  بومی را از کليساها داد آثاِر حمِو روس فرماِنارتدکِس
شروع به احيای شوروی که تعصب مسيحی از ميان برخاست 

. برقرار استان مهچننقاشيها از زير گچ کردند، اهتمامی که 
 یي راهنما متثاهلا دخرت ملی گرجستان،ۀ از موزبعدًا در بازديد

 او سيمای نقاشی از گرجِی که روسها سبِک دادرا نشامن مسيح از
 .ندبود روسی تغيير داده ياق به س، با چشم و ابروی مشکی،را

 کليساها حتت بازسازی بوده است و ،در ساهلای استقالل باری،
-نيرو میرفته  شوروی رفتهۀدين نيز پس از دوران هفتاد سال

 از جلو هر متوجه شدم ميبود  که شهری اتوبوِسسوار. گيرد
 .کشند برخی از سرنشينان بر سينه صليب میمريگذکليسا که می
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 درفشهای  روی ازپرچم گرجستان که بتازگیبر پنج نشان صليب 
  . است بستهنقش وضع شده قرون وسطی

ملی  ۀز يکشنبه از مو روز جلساِت مابيِنیديدار نيمروز  
آنقدر کوتاه بود که فقط فرصت گردش در قسمت گرجستان 
 اين قسمت از موزه .کنندگان جممع داد را به شرکتخاورزمين

از هنر عصر قاجار ای جامع ه جمموعدارای  وعبارت از چند تاالر
 ، قاجار شاهزادگانۀپرتر، بيشرت نقاشی ۀتعداد زيادی پرد .است

  و صنايعل و قبا و ارخالقشا  قلمکار وو قالی و گليم و
 و شده هنرمندانه چيده جادر اين  فلزی و سفاليننفيس

 است که از هُکُشريدز خامن دکرت ايرينا  آن باسرپرستی
روزی ديگر برای ديدن خبش  .بود  کنفرانس کوشایسازماندهان

هنر باستانی گرجستان از يونان .  ملی آمدمۀتاريخ هنر به موز
النی ء َااشيا. گيرد میکليسا ۀصبغ بيزانس ور است و از عهدمايه

 نقاشی نوين . مشال گرجستان نيز در موزه حمفوظ است ازو آسی
گرجستان در جهان جايگاهی برای خود دارد و موسيقی و هنرهای 

 تاريخ شهر تفليس ۀ ديگری که ديدم موزۀ موز.منايشی آن نيز
رت از بود که در يک کاروانسرای قديمی مستقر است و آن عبا

  . ميانیۀدا گشصحنست در چند طبقه در پيرامون هايیغرفه
بابا شب در رستوران علیضيافت رمسی کنفرانس يکشنبه  

که گرجيان بدان  صرف غذا آداب فرصتی بود تا با .برگزار شد
ی چون خاچاپوری فاتخوراکهای لذيذ و خمّل. مشهورند آشنا شويم

  وستا  بسيارذيرايیات پ تعارف.شودرو می ِسپياپی و خينگالی
شود  ديده میکشوردر سياست گاه مرجی که وهرج . واجبشعاتارم
 سر ميز شام روا درو   جايی نداردها زندگی خصوصی گرجيدر

سال و مقام و برحسب سن»تامادا«ساالری موسوم به سفره. نيست
 و او با معاون يا شود تعيين میحسن مديريت و اجتماعی

به  . کنند می امور سفره را ادارهگزيندرمیمعاونانی که ب
 خيزد وهر کس برمی ،اوبا کسب اجازه از فرمان تامادا يا 

 ِتمروآميز در  حمبت شيرين و سخنانیهوای جملسوبفراخور حال
 اين صحبتها که .دارد مهمانان اظهار میخوشقدمِیدوستان و 

 با بانِگ  جملساجناِم تا با فواصلی کوتاهمعموال کوتاه هم نيست 
 اندازی و شراب در خونگرممردم  اينۀآواز.  استمهراه  نوشانوش

ارمغان رونق صنعت توريسم را به ، و ميزبانیخوشگذرانی
 سنگفرش را ۀه است و چند کوچکار و بار رستوراا سّک .آورده

 .اندق کردهر اروپايی ُقسبِکهی بنشيننزديک رودخانه خمصوص کافه
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نگارنده، حممدرضای سحاب،  : نشسته، از راست به چپ
دو ماِرک امسورژينسکی، گريُگل ِبرادزه، مهدی فريور، 

پشت سِر آا اکرب ايرانی؛ در دانشجوی عراقی و 
جعفری حممود مهدی حممدزاده، سيد موليانی، : ايستاده

مشيد گيوناشويلی، شهابی، ِجاسفنديار -دهقی، هوشنگ
اشرف صادقی، سليم مظهر، هلن گيوناشويلی، علی
 خاتون ۀ، افسانکيميه مائداگئورگی سانيکيدزه، 

مزيا  ،اکه مائدتاهيرو، ِتئا شورغائياآبادی،

  مراسم، پس از پايان يافنت جلسات، دوشنبهدر نيمروز  
 پژوهش در  دفاتر اجنمن. اجنمن در تفليس برگزار شدۀگشايش شعب

،  نوهتران، شيراز، دهلی در شهرهایپيشرت زبان جوامع فارسی
  خارِغدوشنبه،
، ايروان، بدخشان
،  هلستانفکراکو

  تاشکند ون،وي
 .داير شده بود

  تفليسۀشعبدفرت 
» راناطاق اي«در 

 ۀواقع در طبق
م ساختمان هفت

انستيتوی 
خاورشناسی 

. استقرار يافت
 حمل  تاالراين

نگاهداری کتاهبای 
طرحی ست و اهدايی

 با زيباساده و 
 های جناغیطاقچه
ميزبانان . دارد

گرجی آخرين 
 بعمل  در اطاق ايران را از مهمانان جممعپذيرايی رمسی

بود با سخنرانی دکرت  اختتاميه لِسجمآخرين برنامه  .آوردند
چون جملس را آشنا و بيريا و  . سانيکيدزه و اين نگارنده

 فارسی را برای بيان ، روز خنست يافتم و اضطرابخالی از رمسيت
از نظر درک مطلب از سوی مستمعان نيز ظاهرًا . سخنامن برگزيدم

 اجرائی در هایهاز زمحاتی که کميت. رد با فارسی بودب
 بويژه ، کشيده بودند صميمانه قدردانی کردمنيويورک و تفليس

 اجرائی تفليس که در چند ماه ۀاز دکرت سانيکيدزه دبير کميت
کننده گذشته به دهها پيام ايميل ما مهواره پاسخهای دلگرم

 ۀ بودج و هرگز نگذاشت دشواريهای ناشی از حمدوديِته بودداد
انس و وقوع کنفر امکانات اندک در تفليس مانع از يااجنمن 

 اين مدير باکفايت و جويِیکمال.  کيفيت آن گرددحتی کاهِش
  .مهکارانش منودار طبع بلند ملت گرجستان است

 )توماس گامکرليدزه (ليدزهگامقِر تاماز روزمهان ظهرازبعد
کنندگان ايرانی را دعوت به صرف قهوه در  از شرکتچندتنی 

اب و دکرت دکرت صادقی و مهندس سح. آکادمی علوم کرده بود
 از عمارت آکادمی.  شرفياب شديم اين سطور ۀشهابی و نگارند

 در و ديوار گواهی  درون که رفتيم عظمتی نداشت ليکنبيرون
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 ۀن نيمَت دومۀ طبقیراسرسدر  .داد بارگاه علم میاصالت اين از
 متثال. آکادميسينهای فقيد را از مفرغ ريخته بودند

م يس اسبق آکادمی و عاِل رئ–م جبا آوردليشويلی را موسِخ
اش در تئوری رسالهرياضيات کاربردی و مکانيک جامدات که 

 اثر تيموِشنکو و تالِی ترمجه شده  نيزبه انگليسی الستيسيتهِا
رئيس کنونی .  شوددر مهين زمينه مشرده می

 شهرت . عاملگير دارداعتبار نيز آکادمی
 مرهون کتاب قطور بيش از مهه ليدزهگامقر

زبان هند و اروپايی و هند و «ِی دو جلد
 است که با مهکاری ايوانف در »اروپاييان

-  بعد بهده سالروسی و زبان ه ب١٩٨٤سال 
لفان اين کتاب به مؤ .منتشر شدانگليسی 

 مادر بازسازی زبان هند و اروپايِی
اند که خاستگاه هند و ای را مطرح ساختهاند و فرضيهپرداخته

  بلکه در آناطولیپنطيک  مشالیستپهایاروپاييان را نه در ا
ناظر بر  ، که لغاتاين فرضيه بر بنا .داند میمرکزی

هند و گيرد،  مادر را شاهد می زباِن طبيعیجغرافيای
 الربز به آسيای مرکزی رفته حبر خزر ۀ رشتاز جنوِباروپاييان 

- مقالهۀترجم.  پراکنده شدنداروپا در ند ودور زد از مشال را
 اولين  کتاب، انتشاِر، در مهان ساِلوضيح اين تئوریدر ت ای

 .  من از انگليسی به فارسی بودۀترجم
 در  طراز اول از جامعرتين علمایليدزهگامقر آکادميسين
عضويت آکادميهای علوم چندين کشور را  ست وعلوم انسانی

  نيزشناسی نظری و ساختاری و آموزشی وزبان در .داراست
-صاحبنظر مشرده می  و قفقازیری و سامی و ِحّتی سوم مرتوکزباای

پرداز تئوری صامتهای حلقی در زبان از مدافعاِن نظريه ،شود
 دست  نيز خاورشناسی و تاريخدرهند و اروپايی مادر است و 

 حمض به کنار، گامقراليدزه مديری مربز نيز هست و علِم .دارد
شناسی دانشگاه تفليس را عالوه بر آکادمی چهل سال گروه زبان

 و سرپرستی انستيتوی خاورشناسی را تا پارسال کردهاداره 
 منونه رياست حمِضتوان از مسؤوليتهای سابق او می. بعهده داشت
» شناسیمسائل زبان «ۀشناسی اروپا، سردبيری جملاجنمن زبان

کالت پارملان گرجستان آکادمی علوم شوروی و سپس روسيه، و و
 بولنتخرين مشاره از  آعارفهمدر پايان اين  .را ذکر کرد

 به دو زبان گرجی و انگليسی به ما ی مقاالتباآکادمی 
  .ميهمانان اهداء شد
رود .  پس از کنفرانس به گردش در شهر گذشتدو روز فراغِت

-  میتفليسای خرم از ميان کورا بسان ماری خزان در کف دره
- ها را از يکنواختی درمیانداز شهر چشم نامهواِرۀگذرد و ن

- های مشِرف بهها و صخرهدر شيِب پوشيده از درخِت تپه. آورد
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. گر استکليسا جلوهبرج و تکقلعه و تکرودخانه تعدادی تک
ست معماری شهر ترکيبی .دوتا نيستهای سياحتی تفليس يکیجاذبه

طرح و های خوشها و پسکوچهاز سبک قفقازی قرون گذشته با کوچه
 شوروی ۀدار از يکسو و شيواغهای باصفا و عمارهتای باالخانهب
بندی  بيستم با ميداای دلگشا و بناهای باشکوه و خيابانۀسد

  شاِدآميزی رنگ.باردسليقه است که از در و ديوار می. صحيح
 و فضای منايندجا خود میی ديواری جابهساختماا و نقاشيها

جمذوب تفليس آنچنان مرا  . استانپيکرتراش منايش هنر ۀ صحنشهر
در راه بازگشت  — مونيخ هنرپروِرشهر   ديدار از کهه بودکرد

 .دآم خالی از لطف بلکه در نظرم عادی — به نيويورک
- که نه مهه — بنفشای و نئوای  مناهای شيشه،از طرف ديگر

 رونق  باگاممه — است سازگار قديمی تفليس جا با بافِت
 فصلی نوين در ۀاينها منايند.  استتزايدبازرگانی رو به 

گرجستان با مهان صراحتی که دو قرن پيش به . ستتاريخ مجهوری
سيادت روسيه گردن اد تا از قيد اسارت قاجار و عثمانی خالص 

صرفنظر از . قدم استشود، اکنون در بريدن از روسيه ثابت
مجهوری مجهوريهای بالتيک که حسابشان جداست، گرجستان يگانه 

شوروی سابق است که توانسته خود را از مدار مسکو بيرون 
-  اين جسارت تاريخی، روسيه به حبراای جتزيهدر تالفِی. بکشد
جنوبی در خاک   ايرستان ُاِستيا يا ايالت اخباز و واليتخواِه

ای اميد توفيق گرجستان در راه ناکوفته. زندگرجستان دامن می
 اروپا و ديگر يافنت ۀشدن در احتادیکه برگزيده يکی پذيرفته 
اين برای نيِل به.  عصر ماستۀشوندجايگاهی در اقتصاد جهانی

گذاران خارجی گشوده روی سرمايهها را بهمقصود، دولت دروازه
غربی و بنگاههای وجوش اقتصادی و فعاليت و حاصل آن جنب

-  صاحب يکی از دو هتل حمل اقامت شرکت. استکشور در آسيايی
 قِلو البته مردی بسيار بدَق (نندگان کنفرانس از ترکيه بودک

 جوان ميخائيل مجهوِرحتی شنيديم رئيس .) و بدحسابو يکدنده
افزار سارکاشويلی عهد کرده ارتش گرجستان را با جنگ

نان با اين مهِع.  روسی جمهز کندۀآمريکايی جبای سالح کهن
در روزهای . دشودگرگونيها زبان انگليسی جايگزين روسی می

 روسی در خياباا ۀ هيچ نوشتآورمياد منی بهديدار از تفليس
 . مه باشديد

به گردش در باغ نباتات در بلنديهای   چهارشنبهبامداد
 باغ، مسجد و محامی با منای ۀ در بيرون درواز.شتگذشهر 

 یهوا  ر خروشان و.ستشده به سبک ايرانی باقیکاشيکاری
اما در .  مشال شهر هتران نيستدربند در ۀ درشباهت بهیب اينجا
طراوت و خرمِی  .شودديده منی  و پريشانیآلودگی شلوغی و اينجا

جويها ردست تفليسی با ان َتطراحباغبانان و طبيعت جانبخش را 
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فرنگيهای زيبا  و داربستها و کالههاها و نردهآبنماو پلها و 
کشورهای آن در اند چندانکه اين باغ با نظاير آراسته

 يادآور اين حقيقت است که  باز وکند برابری میپيشرفته
ای  و اليق آينده جهان سوم نيستاز جنس کشورهایگرجستان 

زمينی ختت  به لِد بريناين ُخ از  دنجایدر گوشه. درخشان است
 سنگی قامت  درشِتتنديسچند  .ای هدايت شديمفراز صخره بر

تان رجال مسلمان تفليس در قرن اينجا گورس .ندافراشته بود
 ميرزا مزاِر سنگبرآيات عربی و ابيات ترکی  .نوزدهم بود

 ی تنديسسکوبر . ستفتحعلی آخوندزاده سوده ولی هنوز خوانا
 يست کهن ی چندده شگفت.  استحک شده به خط التن ترکی شنام
 .ندبرای بازگشايی آمده بوداز باکو  نصب کرده ها راجمسمه

 بر نيمکت مليديم و در خلوت  بيدوشن درختاِنرزير سايه
گورستان رجال مسلمان . آرامگاه به چهچِه مرغان گوش سپرديم

؛ به انداخت گورستان رجال مسلمان هتران به يادمرا تفليس 
در مهان دربنِد  ،وله که به ديدن قربستان ظهيرالدياد روزی

 عجوِزادن اسکناسی در کف  با .مديرفته بومذکور در فوق، 
 .ای داشت فلکزدهوضع .مي دزدانه به درون راه يافتلیمتو

بيم  بود که  شکم داده چنانالشعرای هبارديوار آرامگاه ملک
کجی می دهنعوج در پيرامون وم ساختماای کج.رفتريزش می

 به چنگ  سراجنامشنيدم .بودصاحب بی آخر اين گورستان .دندکر
 خدمت  اسالمیيهنم  سازندگیهدر راتا بسازبفروشها افتاده 

  .منايند
کليسای ، به متاشای ناهار در يک رستوران روسیپس از صرف 

بنيانگذار شهر  ۀجمسم در جوار آن،.  رفتيمتاريخی ِمِتخی
خبود مان را نظر در هيأت سواری تنومند ُگرگاسالیواختانگ 

 مبناسبت ١٩٥٧اين يادبود ده سال پس از جشنهای سال . کشيد
. و پانصدمين سالگرد بنيانگذاری تفليس نصب شدهزار 

 صورِت گرجِی ُگرگسر يا »ُگرگاسالی«
ست و از آنرو به گرگسار فارسی

 داده شده که ُخودی که بر  اولواختانِگ
 گرگ بود  شبيه سِر از جلوگذاشتسر می

-و سربازان ايرانی در نربد هشدار می
 !دور از ُگرگسر، دور از گرگسر: دادند

هم » واختانگ«ا لقب بلکه نام َنتنه 
لوی مبعنی » َتنورک«از : ستايرانی

جنوبی مشالی و  ايرانی ۀکلمات مهريشه از دو هلج. آيدمی» تنُگرگ«
سر تن و گرگ گرگيا لواِناين شاه !  در عنوان پادشاه گرجی

در آن . ستل استقالل گرجستاِن مسيحی در قرن پنجم ميالدیمسب
اولی بر . ان موضوع کشمکش ايران و بيزانس بودروزگار گرجست

 باخرتی ۀ خاوری گرجستان و دومی بر نيمۀنيم) کارِتلی(کارتيل 
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 که شاهدختی ، پسر مهرداد پنجم،واختانگ. آن تسلط داشت
-  روم همايرانی را در نکاح داشت ابتدا با ساسانيان بر ضد
 ايران اهشپيمان بود اما حتميل کيش مزدايی را برنتافت و بر 

پس از . باد غارت دادندلشکريان ساسانی کارتيل را به. شوريد
تبعيدی کوتاه واختانگ با بالش پيمان صلح بست ليکن جانشين 

  کاِر قفقاز را در زردشتی شدِنۀاين يک، قباد اول، که چار
واختانگ از يوستين ياری . ديد، به کارتيل تاخت میشمردم

  را عمرباقِیروايتی ه نرسيد بخواست و چون از بيزانس پاسخی
 منودار  کمابيش سلطنت واختانگوقايع.  بسر بردآوارگیدر 

شايد جای خوشوقتی .  ستسرگذشت گرجستان در سراسر عهد ساسانی
. ما نرسيده استروزگار بهباشد که دقايِق رويدادهای آن

فروشيها و کوچهای نگرانی آجناست که مبادا خونريزيها و برده
 دوران صفوی و قاجار جز تکرار سوانح عهد اشکانی و اجبارِی

گفتنش برای ما ايرانيان خوشايند نيست، اما . ساسانی نباشد
 گرجستان روايِت دفاِع ملتی ُخرد از هستی خويش است در سرگذشت

 از چشم مهسايه بنگريم هرگاه . نيرومند جنوبیۀبرابر مهسای
 .خويشنت را هبرت خواهيم شناخت

در اين سفر . گرجستان ديدنی بسيار دارد ،چکیرغم کوعلی
صفوی  عکوتاه فرصت نبود با برخی از مهسفران در ديدار از قال

 . دريای سياه مهراه باشمۀدر شرق کشور يا بندر باطوم در کران
 نيز ،ستان جنوبی ايِرکرسِی واليتِی ، ديدار از تسخينوالۀبرنام

چيده بودند و برنامه را دوستان آس پيشاپيش . ق نشدحمّق
-يک ۀری در فاصلقرارمان چنين بود که مالقات ما در مشال شهر ُگ

کردم چنين ديداری امکانپذير است  گمان می.  تفليس باشدساعتِی
 آمريکايی خوانده بودم که اخيرًا از  سياح يکۀزيرا در سفرنام

اما در مشورت با .  به تسيخينوال رفته است با تاکسیمهين راه
 گرجستان و  مجهوریست از دريافتم که در مرز سه پدوستان گرجی

.  و مانع عبورند روسيه مستقر فدراسيونسازمان ملل متحد و
- از گره شوروی و  سياستهای قومِیريِگمرده ايرستان جنوبی حبران

نه گرجستان حاضر است وجبی از . است قفقاز  کنونیکورهای
 ستانهوری ايِرخاکش کم شود نه آسهای اينجا آرزوی وحدت با مج

. گذارند را در فدراسيون روسيه فرومی)آالنيا–تياُاِس(
فليس  تستيصال اۀ را وسيلمناقشه که اين مسکوجز سفانه أمت

اده قدم پيش ننه بست گشودن اين بنقرار داده کشور ديگری در
 سياسی ۀ روزی از صحناآشوهبتنها بايد اميد داشت که  .است

 آشتی  صلح وندان گرجی و آس بهگرجستان رخت بربندد و شهرو
 پژوهندگان زباای ايرانی زماندر آن. ديرين خويش بازگردند

  رسيدنبه اميد.  خواهند کردبدون حمذوری از ناحيه بازديد
 با ،زبان اجنمن پژوهش در جوامع فارسیۀ که جممع دوساالنیروز
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فقاز پايتخت َق در والدیستان،شناسان گرج ايرانۀحضور گسرتد
 ‡.هوری ايرستان برگزار شودمج

*     *     * 
 ترمجه از اصِل .آيد نگارنده در ذيل میۀسخنرانی افتتاحی

 قسمت پايانی در .ف صورت گرفته استانگليسی با اندکی تصر
 . آن حذف شدۀهای آيندباب فعاليتهای اجنمن و برنامه

 
 مند،خامنها و آقايان، ميهمانان گرامی، اساتيد ارج

-اجنمن پژوهش در جوامع فارسی« ۀين جممع دوساالنبه سوم
 ۀ اجنمن و کميتۀت مديراز طرف هيأ  ! خوش آمديد(ASPS) »زبان

مهچنين  .کنمر می برای شرکت تشّک مشاۀاجرائی کنفرانس از هم
مراتب سپاس و قدردانی خود را به ميزبانانی 

-  ياری رسانده ما راکه در برگزاری اين جممع
رم، بويژه به اساتيد گرامی دااند ابراز می

ا نرادزه، و ايري ِبگريُگل سانيکيدزه، یگئورگ
 .هُکُشريدز
در سه روز آينده قريب هشتاد پژوهنده از   

های گوناگون که مشتمل  کشور در زمينهچهارده
ه و قار جغرافيايی آسيای غربی و شبهۀبر ن

چنانکه  .دداست، گزارش خواهند آسيای مرکزی
  بنا بود اين سومين کنفرانِسدوًادانيد، بمی

- ت مسائل پيشما در الهور برگزار شود ليکن بعّل
 مالی و تشکيالتی ميزبانی پاکستان منتفی و تفليس ۀشدنبينی 

 . جايگزين گشت
دو دليل عمده برای گزينش شهر زيبای تاريخی و فرهنگی   

 فراوانی حمققان و استادان گرجی که ،خنست .تفليس وجود داشت
اند و های متنوع مطالعات ايرانی به پژوهش سرگرمزمينهدر 

توی خاورشناسی و آکادمی سسات علمی معتربی چون انستيؤوجود م
 اين شهر ۀهای زيبندعلوم و دانشگاه دولتی تفليس و هم موزه

 ميزبانی ديگر برای توجيِه . منايان دارندۀجلوکه در اين رشته 
 . استتاريخ ايرانزمين در  اين کشورۀ، موقع برجستگرجستان

دو نزديک  به استقالل برسد، ١٩٩١پيش از آنکه گرجستان در سال 
 .قرن جزئی از امپراطوری روسيه و سپس احتاد مجاهير شوروی بود

 بنگريم،  عقب دويست سال به١٨٠٠اگر از استيالی روسيه در سال 
 شرقی گرجستان حتت سيادت ۀميخواهيم ديد که در اين مدت، ن

خطاست اگر تصور شود که  .ا دستکم در مدار ايران بودايران ي

                                                 
 فرستادم و از راهنماييهای ام گرجیۀ نويافتاين گزارش را برای دوستانپيشنويس  ‡

 ، وآلکساندر چولوخادزه  آقای،ناتادزهز ناخوتسريشويلی، دکرت ماکا سودمند دکرت نيُکُل
. ايشان سپاسگزارم اعتنایاز. دکرت ِتئا شورغائيا برخوردار شدم  
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 ايران ۀای و دست دوم در ميان ممالک حمروسگرجستان موقعی حاشيه
 خير، گرجستان نفوذی آشکار در دستگاه اداری – احراز می کرد

های  گرجی در طی سده»غالم«هزاران  .و نظامی صفويان داشت
در شهرهای ايران وطن شانزدهم و هفدهم به فالت ايران آمدند، 

 ديوانساالری و های سپاهيگریدهگزيدند و به عاليرتين ر
اگر گرايش اين غالمان به دين اسالم در آغاز از روی . رسيدند

 ۀناپذير از جامعمصلحت بود، با گذشت زمان به جزئی تفکيک
 .ايرانی بدل شدند هرچند هويت گرجی خود را از دست ندادند

 واليان و  ووانيان عاليرتبه اکثر دي هفدهمۀتا پايان سد
 .حکومتداران اياالت کشور از نوادگان مهاجران گرجی بودند

ثر در دفاع از دولت صفوی در ؤگرجيان يگانه نيروی نظامی م
قش گرجيان در تاريخ ن .آيندبرابر مهامجان افغان بشمار می

  .ايران ادامه يافت و بويژه در انقالب مشروطه پررنگ شد
 ۀ جترباين  

مهم تاريخی با 
هر و گرجيان م

نشاا در 
جغرافيا و 
 ۀفرهنگ و خاطر

مجعی ما برجای 
هنوز . اده است

در کوهستان 
 اصفهان غربم

 ۀتعدادی دهکد
زبان مستقر گرجی

 و (است 
پژوهشگری از 
اين ايرانيان 

تبار در گرجی
- ود میميراث معماری خبه  اگر اصفهان .)اين جممع حضور دارد

- وسه پل مشهور به پل اهللا اين آثار سی، از نفيسرتيِنبالد
  پل، از فرماندهان گرجیۀ سازند،ورديخانرديخان است و اهللاِو

خود  شاه عباس اول بود گواينکه ارامنه نيز او را بهسپاه
در اصفهان چندين حمل ديگر بنام رجال خوشنام . دارندمنسوب می

خان خوانده ان و رستمخان و داوودخگرجی وقت مهچون امامقلی
ام که نام حامت بيگ، من خود در خيابانی بزرگ شده .شده است
ن اصفهان، برخی يمهنه.  آن استۀ اصفهان، زيبند گرجِیشهردار

 گرجيان ديگر از نقاط ايران نيز نشان از حضور تاريخِی
-رجی روستا موسوم به ُگچندينمازندران و گيالن دارای  .دندار

تاماز ؛ نگارنده: از راست به چپ.  افتتاحيهۀجلس
گئورگی  ليدزه، رئيس آکادمی علوم گرجستان؛گامقِر

خوبوآ، رئيس دانشگاه تفليس، سعيد اميرارمجند، رئيس 
اجنمن پژوهش در جوامع فارسی زبان؛ ِتئا شورغائيا، 

؛ تفل انشگا تا گا زگئ ک ان
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 از ر نامواين نقاط. نديل و نظاير آنَخه و گرجیحمّلکال و گرجی
جرب به سواحل جنوبی حبر خزر ست که صفويان بهگرجيانی

گويند مادر رضاشاه گرجی بود، بايستی از اينکه می. کوچاندند
از اينها . نشين مازندران بوده باشدهای گرجیمهين دهکده

ار متداول  از نامهای خانوادگی بسي»رجیُگ«گذشته، در ايران 
 »رجيانُگ« با است، چنانکه نام خانوادگی خود من غالبًا

رويهمرفته گرجی و گرجستان در اذهان عموم . شوداشتباه می
 ما کمرت نشانی از بيگانگی دارد و کم نيستند  معاصِرايرانياِن

 . پندارندزبان می که خبطا گرجستان را کشوری فارسییمهوطنان
ع از مهبستگی با گرجستان، کدام برغم خاطراتی چنين مطبو  

تواند از کارهای ناشايست نياکانش در ايرانی فرهيخته می
- تاريخ گرجستان در نيم قبال گرجستان خشنود و سرافراز باشد؟

گيری و ديگر شتار و برده اخير از ويرانگری و ُکۀهزار
هايی که ايرانيان در عهد صفوی و قاجار بر اين ملت تبهکاري

 تاريخ را زشِت اين نيمرِخ . زمخها بر چهره داردروا داشتند،
اين دل خوش کرد که  و بهتوان و نبايد ناديده گرفتالبته منی
 کردار ايرانيان و  روس در گرجستان خطاپوِشۀ آيندبيرمسيهای

 . باشدشانروسفيدی ۀمای
 داد و ستد ميان اين ۀاز سوی ديگر، در باب جوانب سازند

اينکه گروهی بزرگ از گرجيان  .ان استدو فرهنگ گفتنيها فراو
 قهرمانان شاهنامه دارند، پژواکی از رواج ادب  ازکنونی نام

فارسی در گرجستان است و هم اندک نيست عناصر فرهنگ ايرانی 
قرا پس از خاموشی عصر  .که به ادبيات گرجی راه يافته است

به  شاه داويد و ملکه تامار ۀن گرجستان که در دورطالئی متد
کمال رسيده بود، شهر تفليس دگرباره در عهد صفوی و قاجار 
قامت برافراشت و به رفاه و آبادانی رسيد و مهچون يک کانون 

 شد ی مهزيستی اقوام و فرهنگهای گوناگون مدنی شاهِدعياِرمتام
وران و ای پرمجعيت از بازرگانان و پيشهکه از وجود جامعه

 با ،معماری اصيل اين شهر جنيب .ور بودههبر مسلمانهنرمندان 
  متام مناای آينه، گرمابه و کليسا و مسجد فاخرآمه کوشک و

داد و ستدهای  . گرجستان و ايران استاز تعامل فرهنگِی
ه و کليسای منحصر ب  با زبان و خط–فرهنگی ميان ملت گرجستان 

 سوی ديگر، در يکسو و جهان رنگارنگ متدن ايرانی در – خويش
ای گوناگون دارد که در اين کنفرانس موضوع چندين هجلوه

 .  خواهد بودگفتار
ما را برآن داشت تا برگزاری  پرفراز و نشيب ۀاين پيشن  
 در تفليس »زباناجنمن پژوهش در جوامع فارسی« کنفرانس سومين

اين اجنمن  آغازی بر فعاليتهای باشد کهم با گشايش دفرتی توأ
ست در انستيتوی ر اين دفرت تاالریحمل استقرا .استدر گرجستان 

در گرجستان شناسی مجهوری خاورشناسی تفليس که مطالعات ايران
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 از برّک اجنمن م گرجستاِنۀت شعب موّقۀت رئيسيأه. استآن متمرکز 
ويلی، سفير پيشين گرجستان در ايران، وناش مجشيد گيعاليجناب

. زه است سانيکيدیگرئوگرادزه و  ِبگريُگلو اساتيد عاليمقام 
 کنفرانس اِمت خسِنتشريفات افتتاح دفرت در نيمروز دوشنبه ح

 .خواهد بود
 

اجنمن پژوهش در جوامع « ۀ دربار راخواهم نکاتیاينک اجازه می
  .ار برسامن حضعرِضه آن بۀ و تاريخچ»زبانفارسی
مند اميرارج ابتکار دکرت سعيد به١٩٩٦اجنمن در سال اين   

شناس  نيويورک و جامعهونی بروِکاستاد دانشگاه است
اجنمن پژوهش در جوامع  .سيس شدأ خاورميانه تۀبرجست
ای، غير دولتی، غير ت حرفهس تشکيالتیزبانفارسی
 ، خدمت به اهل حتقيقبا هدف و غير انتفاعی سياسی
مندانی که  عالقهۀدانشگاهی خواه مستقل، و کلیخواه 

 کنجکاوی  متدن زبان و ادب فارسی را موضوعۀحوز
  .نداخويش قرار داده

ست که بر زبان و ادب فارسی در شناخت فرهنگیاجنمن کوشش  
  جغرافيايی اين فرهنِگۀدانيم حيطاستوار است و چنانکه می

 سرزمينهای رفتهفراخدامن از مرزهای کنونی ايران بس فراتر 
چندان نوردد که تا زمانی نهدانی را درمیزبان و فارسیفارسی

 از تاريخ ی زاينده و پويا فصل زير پوشش اين فرهنِگ دردور
 که در عنوان انگليسی اجنمن Persianateلفظ  .ندزدمتدن را رقم می

های  ناظر بر جلوهدان وزبان و فارسی فارسیجامِع بينيممی
مهان زبان و ادب  آن نهۀ مطالعکهآفرين مهين فرهنگ است وحدت

شناسی های تاريخ و جامعهلکه رشتهفارسی و زباای مهبسته را ب
ق مهان مشونهاجنمن  .استلکلور و علوم سياسی را نيز شامل و ُف

 متدنی زبان ۀزمين و مهکارانشان در حوز مغربگفتگو ميان حمققاِن
 و افکار مياِن  آرادِل تبا و تسهيِلست بلکه ترغيبو ادب فارسی

 خود  وظايِفرا در صدِر متدنی ۀ اين حوز کشورهای خمتلِف حتقيِقاهِل
 . قرار داده است

گيری اين اجنمن دخالت داشت ای که در شکلمناسبت ويژه 
حاد مجاهير شوروی و گشوده شدن  اّتمهانا احنالل نامنتظِر

دار بود و  ريشه فرهنِگسرزمينهايی بود که در آا فارسی زباِن
ای آسيای  استقالل مجهوريهحرازا . گفتگوای موارد زباِندر پاره

 جرياِنسازی که در مرکزی و قفقاز آغازی بود بر فرآيند ملت
ای های گسيختهآن کشورهای نوبنياد جستجوی رشته

متامی را آغاز کردند که روزگاری آا را با 
چنانکه  .داد متدنی زبان فارسی پيوند میۀحوز
ای بزرگ از اين حوزه  هند پارهۀقاردانيم شبِهمی
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 با انگليسی  که رمسًا نوزدهمۀاوايل سد تا رسی فااست، چه زبان
  . در هند رسيمت داشتجايگزين شد

 تاريخ بشر، بر اين انديشه نگاِهَزدر اين ِباجنمن سيس تأ  
 متدنی ايران نبايد ۀپروری درحوزاستوار بود که حتقيق و معرفت

 تاريخی حمدود باشد بلکه  حقايِقازابتکاِربه بازآفرينی خالی
مطلوب آن است که اين جستجو از ماهيتی دورانديش و  کماِل
 برخوردار بوده در چارچوب متدولوژيک وسيع نگر و آيندهنوجو

عی  مجۀد و به بازسازی حافظ تبادل خالق را دامن زَنتامطرح شود 
اندوزی و دانش.  ياری رسانددان جوامع فارسیۀپاره شدپاره
- نقدر واجب است که يکجوامع اکنون مهااين گسرتی در باب دانش
آن  .ونيم پيش، در زمانی که شوروی منقرض شد، ضرورت داشتدهه

 ۀجويانغ تعليمات آشتیبّل ادب فارسی مۀ باروری که بواسطفرهنِگ
البشر در جناح شرقی ممالک اسالمی شد، اکنون بيش از هر خير

 مذهبی  ملی و خودبينِیفکرِیزمان ديگر در معرض هتديد کوته
ين تاريخ هندوستان گويم که عصر زرن از فرهنگی سخن میم .است

را رقم زد و اکنون، با بيرنگ شدن آن، افراطهای مذهبی در 
 جهل و ۀ معرک صادراتی در پاکستان ميدانداِرِتابيهند و وه

سازی  جهانیۀاز سوی ديگر ما با پديد .ندنفاق در اين دو کشور
، خواهد کاستافرتاقها گونه ت اينروبروئيم که اگرچه از شد

 ۀسازی خود در درازمدت هتديدی تواند بود در تضعيف حافظجهانی
   ... ..ندا جوامع فارسیمجعِی

 
 
 
 
 
 


