فرهنگ مشترك



پرويز ناتلخانلرى

كليد واژهها:
يكى از امورى كه در آن كثرت شرريكنن ملوروو م منيره رمورا م ار رنر
است فرهنگ موى اس ت .فرهنگ هر قوم محصول اوديشه م ذمق م تجربههرنى
رموم افراد آن در گذش ه م حنل مىبنشد .از اينجنست كه هر چه قومرم فرهنگرى
مسيعتر بنشد گرمهى بزرگتر در ايجرند م تكميرآ آن مرىكوشرند م از كوشر
ايشنن و يجهاى رظيمتر م كنمآتر حنصآ مىشود .ال ه در ترقى م تكنمآ فرهنرگ
اقوام ،روامآ بسينر ديگر ويز در كنر است كه در اين گف گو مورد وظر من ويست.
امن مسعت قومرم م كثرت افراد ،گذش ه از آوكه بر شمنره سنزودگنن بنرنى
فرهنگ موى مىافزايد از جن ه اق صند سينسى ويز ،خنصه در قرنهنى اخير ،رنمرآ
بزرگ توسعه م ترقى فرهنگ به شمنر مىآيد.
قومى كه شمنره افراد آن معدمد است اگرر فرهنگرى مسر دآ داشر ه بنشرد
محنل است كه ب واود در فنون مخ وف به اودازه موتهنى بزرگ ترقى كند زير كه
اس لنرت مالى ويز براى اين كنر وخواهد داشت .اگر مىبينيم كه موتهنى زوده م
* .سخن دمره سوم ،شمنره  ،9-8اردي هشت  ،1326صص .524-521
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بيننى امرمز در ترميج م او شنر زبنن م فرهنگ خود مىكوشرند يكرى از رورآ آن
بىترديد توجه به همين وك ه است.
از قديم معرمف بروده اسرت كره از ادبيرنت ورنن در ومرىآيرد امرن امررمز
وويسندگنن اوگويسى زبنن وه همنن ونن خود را از ادبينت حنصرآ مرىكننرد بوكره
اغوب ايشنن ثرمتهنى رظيم از وويسندگى اودمخ هاود م رورت ايرن امرر را جرز
كثرت شمنره مردم اوگويسى زبنن م اوگويسىدان در دوينى امرمز و نيد داوست.
پس در صورتى كه موتهنى ديگر كوش

مىكنند تن زبنن م ادبينت خرود

را وزد اقوام ديگر رماج م او شنر دهند م در اين راه از بذل مرنل مارنيده ودارورد
پيداست اقوامى كه اتحند بوكه محدت وژاد م زبنن م فرهنگ ايشنن بره سروابا م
رمابط قديم تنريخى محكم م ثنبت است در حفظ م تحكيم اين رالقه چه مظيفه
خليرى به رهده دارود.
من مارث فرهنگى هس يم كه از قديمىترين زمننهنى ترنريخى در قسرم ى
بزرگ از آسين او شنر داش ه است .اقوام ايراوى كه اكنرون در چنرد كشرور آسرينيى
پراكندهاود سنزوده م منلك اين فرهنگ مىبنشند .اين اقوام به س ب ك ثرت ررده
م مسعت سرزمين در طى تنريخ اگر چه گنهى حكومت ماحد ينف هاود امرن بيشر ر
زير فرمنن حكومتهنى م عدد به سر مىبرردهاورد .اخ الفرنت جزيرى در زبرنن م
بعارى از آداو ويرز هميشره ميرنن ايشررنن مجرود داشر ه اسرت .امرن م فكررران م
داوشمندان اين اقوام هميشه خود را به فرهنگ ماحد ايراوى منسوو مرىداشر ه م
در خدمت به آن مىكوشيدهاود.
شنرران م وويسندگنوى كه در دربنر يكى از اميران محوى مىزيس ند اگرچه
آن امير بر قسمت كوچكى از اين سرزمين پهننمر حكومت داش ه است ،بنز خرود
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را ايراوى م امير را پندشنه ايران شمرده م از مفنخر جنمعه بزرگى كه خود را راو
آن مىداوس هاود سخن راودهاود.
رمدكى بخنرايى ،ابوجعفر احمد بن محمد صفنرى را «مه آزادگنن م مفخرر
ايران» مىخواود .فرخى سيس نوى سولنن محمود غزووى را كه دامنه حكروم

از

خراسنن تن رى م اصفهنن بيش ر وكشيد همره جرن «خسررم ايرران م مورك ايرران»
خواوده م شند است كه «كشور ايران زمين» از ام رمودى ينف ه است:
شير ور در كشور ايران زمين
از وهي

كرد و واود زينن

هيچ شه را در جهنن آن زهره ويست
كو سخن راود ز ايران بر زبنن
خنقنوى شرماوى بر ميراوههنى مداين ودبه مرىكنرد زيررا كره آن را يندگرنر
وينكنن خود مىشمنرد م وزد ام شرمان م غزوين از اين جهت كه هر دم مابس ه بره
جنمعه فرهنگى ايراوى هس ند يكسنن است:
من شكس ه خنطر از شرماوينن مز لفظ من
خنك شرمان مومينيى بخ

ايران آمده

گرچه شرمان ويست چون غزوين منم غزوين فاآ
از چو من غزوين وگر غزوين به شرمان آمده
جنى آن ويست كه به ذكر شواهد م اسنند براى اث نت اين درروى مسروم م
آشكنر سخن را دراز كنيم .امن وك ه ديگرى كه بنيد گفت اين است كره بزرگرنن م
ومنيندگنن فرهنگ ايراوى اگرچه از وواحى مخ وف اين سرزمين برخنس ه م بيشر ر
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ايشنن به زبنن محوى خود اوس م الفت داش هاود امن همگى زبنن مش ركى را كه در
اين كشور پهننمر رسميت ينف ه بود براى بينن اوديشههن م رواطف خوي

اخ يرنر

كردهاود.
دربنره سخنوران بزرگ مشرق م شمنل شرقى ايران ظن غنلب اين است كه
زبنن محنمره ايشنن بن زبنوى كه در آثنرشنن به كنر رف ه م بره زبرنن درى معررمف
است فرقى فنح

وئنش ه ،بن اين حنل در همنن وواحى ويز برى شرك لهجرههرنى

محوى مخ وفى بوده كه جس هجس ه وشنوى از آوهن منوده است .مثالً در تنريخ بيها
(تأليف در  )563ذكرى از محمد بن سعيد بيهدى رف ه است كه مؤلرف دربرنره ام
مىگويد «ام را شعرى است به زبنن بيهدى» م از اينجن برمىآيد كه زبرنن محرنمره
مردم بيها بن زبنن ادبى فنرسى فرقى داش ه است.
امن سخنوران وواحى ديگر ،از سعدى م حنفظ شيرازى م خواجوى كرمنوى
م امحدى كرمنوى ين اصفهنوى م قلران م همنم ت ريزى م وظنمى م خنقنوى كره در
گنجه م شرمان مىزيس هاود ،م مولوى بوخى كه در قوويه به سر مىبررد همره بره
زبنن ونحيه م ماليت خود م كوم بوده م زبنن فنرسى درى را براى تأليف م تدمين
آثنر ادبى به كنر مىبردهاود.
زبنوى كه در قرن هف م هجرى در كوى م برنزار شريراز ميرنن رمروم رماج
داش ه همنن ويست كه سعدى در گوس نن م بوس نن م آن غزلهنى شيرين به كرنر
برده است .ومووه آن زبنن بي ى است در گوس نن م چند بيرت مصرراد در يكرى از
مومعنت سعدى .حنفظ  ،هزاردس نن فنرس هم در خنوه م بنزار بن همشهرينن خود
به زبنن شيرازى گف گو مىكرده م ح ى «گو نوگ پهووى» را در شريرينى م زي رنيى
چون وغمه بو آ مىشنيده است .امن ام خرود در زبرنن ادبرى اسر ند اسرت م فخرر
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مىكند كه از شعر دلكش

كسى آگنه مىتواود شد كه «سخن گف ن درى» بداورد.

ام ويز يك جن در غزلى مومع ،يندگنرى از اين زبنن به جن گذاش ه اسرت .از زبرنن
مردم ت ريز در قرن هف م م مردم اصرفهن در قررن هشر م ويرز در ديروان همرنم م
امحدى ومووههنيى است.
چرا اين سخنوران آثنر جنميدان خود را به زبنن ررندى م رمزاوره خروي
ونوش هاود؟ آين اج نرى در كنر بوده است؟ مىداويم كره چنرين ويسرت .آيرن برراى
خوشنمد ممدمح به زبنن ام سخن مىسرمدهاود؟ ال ه وه؛ زيرا كه ممدمحنن ايشنن
ين از اميران محوى بوده م به همنن زبنن معمول آن ونحيه آشننيى داشر هاورد م يرن،
اغوب ،فنرسىزبنن و ودهاود .روت اين امر را در جنى ديگر بنيد جست.
مجود لهجههنى مخ وف وزديك به هم از يك زبنن در مينن اقوام هرمورژاد
امرى است كه اخ صنص به اين سرزمين ودارد م در همه جنى دويرن ومووره آن را
مىتوان ينفت .در كشور فراوسه از رمزگنر قديم دم لهجه اصوى مجود داشر ه كره
يكى از آوهن از قرن ينزدهم تفوق ينف ه م زبرنن رسرمى كشرور قررار گرف ره م آن
ديگرى ب ه صورت لهجه محوى هنوز بنقى است م اگر چه آثنر ادبى دارد در مدنبآ
زبنن رسمى فراوسه به حسنو ومىآيد .در اوگوس نن ويز تفنمت لهجههنى شمنلى م
جنوبى مح نج ذكر ويست امن ادبينت م آثنر فكرى م ذمقى مردم آن كشور به يرك
زبنن رسمى مش رك كه زبنن اوگويسى است ووش ه مىشود.
غرض از ذكر اين مثنلهن اين است كه بداويم اين حنل تنهن در كشور مرن ر
وداده است .اقوامى كه قرابت وژادى م زبنوى بن هرم دارورد برراى تفهريم م تفرنهم
مح نج مسيوه مش ركى هس ند م به اين س ب اگر لهجههنى ايشنن بن هم وزديك م
از يك اصآ بنشد به ط ع يكى از آن لهجههن را به روت سينسى ين اقصندى م ين به
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س ب اس عداد خنصى كه در اصآ داش ه رجحنن مىوهند م به رنوان زبنن مش رك
برمىگزينند .به تدريج اين لهجه به روت همين تفوقى كه ينف ره م مسريوه ارت رن
اقوام هموژاد شده است مسعت م قروت مرىينبرد ،از لهجرههرنى ديگرر الفرن م
تع يرات الزم م مننسب را به رنريت مىگيرد ،وويسندگنن م م فكرران بره تردريج
ذمق م اوديشه خود را در تكميآ م تزيين آن صرف مىكنند م آوگنه از آن لهجره،
كه در آغنز بر لهجههنى وزديك خود چندان برترى وداشت ،زبنوى مسيع م فصيح
م كنمآ ايجند مىشود.
اين زبنن ال ه در اصآ به يكى از وواحى آن سرزمين اخ صنص داش ه است
امن پس از آوكه به اين طريا توسعه م كمنل ينفت ديگر بره ونحيره خنصرى تعورا
ودارد بوكه زبنن مش رك همه مردمنن آن سرزمين محسوو مىشود .چننوكه زبرنن
فنرسى درى ظنهراً در آغنز ،زبنن محنمره قسم ى از خراسنن قديم بوده است امرن
پس از آنكه به اين طريرا مسرعت م رسرميت ينف ره م ترن ايرن حرد وسر ت بره
لهجههنى ديگر ايراوى ترقى كرده ديگر آن را به هيچ ونحيه خنصى از اين سرزمين
پهننمر كه مسكن قنمام ايراوى وژاد اسرت م عورا ومرىتروان داوسرت ،بوكره زبرنن
مش رك همه اين اقوام است .پس اگر حنفظ م سعدى به زبنن فنرسى درى ،وه بره
زبنن محوى خود ،شعر سرمدهاود در كنرشنن گمنن اكراه م اج نر و نيرد بررد بوكره
بنيد گفت كه ايشنن ويز منوند همه هموژادان ديگرشنن كه در وواحى مخ ورف ايرن
سرزمين مىزيس هاود دم زبنن داش هاود :يكي زبنن سنده محوي كه در محرنمره بره
كنر مىرف ه م بن زبنن محنمره ودن ديگر اودك اخ الفرى داشر ه م ديگررى زبرنن
فصحيح ادبى كه در مينن همه مردمنن اين سرزمين پهنرنمر مشر رك بروده اسرت.
بديهى است كه در ووش ن همواره اين زبنن دمم را به كنر مرىبرردهاورد زيررا كره
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مىخواس هاود آثنرشنن از حدمد كوچك ماليت بيرمن برمد م در ررصه پهنتررى
رماج م او شنر بينبد.
تن هنگنمى كه محرك مردم اين سرزمين اوديشه م ردآ خرود ايشرنن بروده
حنل چنين بوده است.
امن سينستهنى خنرجى كه از چندى پي

در كشرورهنى مرن وفروذ ينف ره

است يكى از مسنيآ پيشرفت م غو ه خود را ايجند تفرقه م وفنق مينن اقوام ايراوى
ديده م در اين راه كوش هن كرده است يك جن غرمر قوميت را تدويرت كررده م
اس دالل زبن را مسيوه ايجند ين تحكيم اس دالل سينسى وشنن داده م جرنى ديگرر
مردم سنده لوح را براوگيخ ه تن مينن خود م بررادران خروي

اخر الف جزيرى م

وندرست بينبند م خود را به س ب آوكه لهجه محوى ايشنن ريننً همنن زبنن رسرمى
كشور ويست مظووم بپندارود م دودان كينه بر هم بفشنرود.
رج ن! مگر زبنن فصيح م ادبى فنرسى كه در اصرلالح «لفرظ قورم» ونميرده
مىشود ،م اين ونم بردن بجن م سزامار است ،امرمز زبنن كدام ونحيه خنص اسرت
تن وواحى ديگر از آن ارراض كنند م بخواهند لهجه محورى خرود را بره جرنى آن
بنشنوند؟ همه اقوام ايراوى در تشكيآ م تكميرآ زبرنن فنرسرى سرهيم برودهاورد م
مشكآ مىتوان گفت كه سهم كدام ونحيه بزرگتر بوده است ،اكنون اگرر يكرى از
اقوام ايراوى بخواهد از اين زبنن ،كه گنجينه فرهنرگ رظريم م درخشرنن امسرت،
چشم بپوشد م لهجه محوى خود را به جنى آن بنشنود هم به جنمعهاى كره رارو
آن است زينن رسنويده م هم به خود خينوت كرده است ،زيرا كه اگر آن لهجه بره
اودازه زبنن رسمى م ادبى اس غعداد ترقى داش ه بنشد (م اين امرر در همره مروارد
مسوم ويست) قرنهن كوش

م همت الزم است تن به اين حد از مسعت م كمرنل
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برسد م چون اين كوش

بيهوده اوجنم ينفت تنزه زبرنوي خواهرد شرد كره دامنره

او شنر م شمنره م كومنن آن بسينر محدمدتر از زبنن فنرسى است.
هنگنمى كه همه موتهنى جهنن مىكوشند تن بر مسعت ميدان او شنر زبرنن
م فرهنگ خود بيفزايند من چرا بنيد به رمد از يكرديگر جردا شرويم م از زبرنن م
فرهنگ مسيع م درخشنن خود به بهنوههنى وندرست م ونرما دست برداريم؟
اين وك هاى است كه مردم داون م بينن ،اگر از شرنب ه غررض م تعصرببررى
بنشند ،همه در آن م فدند .اين رمزهن ك نبى به ونم «افكنر شرنرر» از آثرنر يكرى از
داوشمندان افغنوس نن به دسم رسيد كه همين معنى را جس هجس ه در صفحنت آن
ديدم .از آن جموه مؤلف داوشمند ك نو ،آقنى صرالحالردين ،در يرك جرن چنرين
مىوويسد:
«ممنلكى كه به اين زبنن (يعنى زبنن فنرسرى يرن دىرى) تكورم مرىكننرد ممنلرك
جداگنوه مىبنشند كه يكى از منبهاالش راكهنيى كه دارود شرعر م ادو اسرت م
و نيد من آن را ويز در فرهنگ اخ الفنتشرنن بيفرزاييم .اگرر هنرد م افغنوسر نن م
فنرس تفنمتى دارود آن تفنمت م اخ الف را و نيرد در اشرعنر سررام ومرود چره
اشعنر تنهن مسيوهاى است كه به آن اش راك دارود .اگر اخ الفرى را مرىخواهنرد
كه بين آوهن بجويند هزاران منشأ ديگر موجود است كه به رديده مرن بنيرد ايرن
اخ الفنت را به ماسله زبنن م شعر م ادو الاقآ تخفيف ومود».

وك ه اى كه در اينجن به تصريح بنيد گفت اين است كه اش راك در فرهنرگ
مس وزم محدت حكومت ويست م و نيرد گمرنن بررد كره در ايرن گف گرو غررض
سينسى وهف ه است .گف يم كه اين سرزمين مسيع اغوب در طى تنريخ زيرر فرمرنن
حكومتهنى م عدد بوده امن هميشه محدت فرهنگى خود را حفرظ كررده اسرت.
مثنل فرهنگ مش رك م حكومت مخ وف را امررمز ويرز در اوگوسر نن م امريكرن م
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فراوسه م بوژيرك م قسرم ى از سرويس مرىتروان ينفرت .گذشر ه از آنكره فكرر
جهنوگشنيى در دوينى امرمز كهنه م بنطآ است ،كشورهنيى كره فرهنرگ مشر رك
ايراوى دارن هيچ يك در مضعى ويس ند كه از يكى براى ديگرى خلرر اسر يال يرن
تجنمزى در مينن بنشد.
م اگر چنين امكنوى در پي
گنجني

بود بنز براى م جنمز وفعى حنصرآ ومرىشرد.

خنك اين كشورهن بسينر بي

ويز در آنهن بي

از شمنره وفوس آوهنست م منرنبع ط يعرى

از اح ينج مردمنن مجود دارد .هيچ يك از آوهن هنوز كنر خود را

خوو وسنخ ه است تن به اصالح كنر ديگران بپردازد بننبر اين فكر تجنمز م تسوط
اگر در دمنم يكى از اين اقوام پيدا شود ويز كودكنوه م ح ى ابوهنوه است .پرس در
تدويت بنينن اين فرهنگ ماحد مش رك ،كه رمزگنرى دراز جهنوى را خيرره كررده
است ،اح منل زينن هيچ ويست م به فنيده رظيم آن يدين هست.
وك ه ديگر آوكه الزمه داش ن فرهنگ مش رك آن ويست كه اقوام م طوايرف
مخ وف را از تكوم به لهجه مندرى خود منع كنيم ين آن لهجههن را خوار بشرمنريم
م ترقى م توسعه آوهن را منوع شويم .اين لهجههن ين زبننهنى فررى هميشه مجرود
داش ه م خواهد بود تن آوكه به تدريج بر اثر رماج زبنن مش رك م فصريح ،كره آن
خود و يجه تعميم آموزش م پرمرش است ،به هم وزديك شرود يعنرى اخ الفرنت
جزيى آوهن از مينن برمد.
جنى تعجب است كه در اين سنلهنى اخير كه در ايجند رمابط فرهنگرى برن
كثر كشورهنى جهنن اقدامنتى شده است هنوز براى ارت ن بن كشورهنى هموژاد م
همزبنن خود قدمى بروداش هايم .به گمنن من از مظنيف خلير مزارت فرهنگ يكى
همين است.
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بنيد كنگرههن از شنرران م وويسرندگنن فنرسرى زبرنن كشرورهنى مخ ورف
تشكيآ شود تن م فكران اين اقوام بن هم آشننيى م ارت ن حنصآ كنند .هيئتهرنى
فرهنگى بنيد از كشورى بره كشرورى برمورد م برن افكرنر م آداو م آثرنر فكررى
يكديگر آشنن شوود.
اوجمنهنى رمابط فرهنگى بنيد تشكيآ شود تن مم ندله ك نو م مل وررنت
را مينن اين كشورهن تسهيآ كند .هر كشرورى بنيرد ومنينرده فرهنگرى بره كشرور
همزبنن خود بفرس د تن ارت ن دابم برقرار شود.
اگر در اين راه كوششى كه شنيس ه است به رمآ آيد يدرين داريرم كره در
ترقى م تكنمآ فرهنگ موتهنى فنرسى زبنن تأثيرى رظيم خواهد داشت م فوايد
بزرگ از آن حنصآ خواهد شد.

