نامههای ایران
|کاوه بیات |

دفتــری بــرای ایــران ،نامههای فارســی بــه والدیمیــر مینورســکی .به
کوشــش گودرز رشــتیانی .تهــران :انتشــارات موقوفــات دکتر محمود
افشار با همکاری انتشارات سخن 791 .۱۳۹8 ،ص 1250000 .ریال.
والدیمیر ِف ِد ُرویچ مینورســکی(۱۹۶۶-۱۸۷۷م) بخش مهمی از زندگانی
خــود را در ارتبــاط بــا ایران ســپری کرد؛ حدود شــانزده  -هفده ســال آن،
از اوایــل قــرن بیســتم تــا پیــش آمــد
انقــاب  ۱۹۱۷روســیه ،در چهارچــوب
مجموعــهای از مناصــب دیپلماتیــک
در ایــران کــه زمینۀاصلــی آشــنایی و
دلبســتگی وی را بــه فرهنــگ ایــران
فراهــم آورد و آنــگاه تــداوم ُپربــار ایــن
آشــنایی و دلبســتگی در خــال یــک
دورۀطوالنــی از تدریس و تتبع در مرا کز
دانشــگاهی و شرقشناســی اروپایــی و
انتشــار مجموعهای از مقــاالت و کتب
گرانبهــا دربارۀتاریــخ و جغرافیــای
تاریخـ�ی ایـ�ران.
آنچه اینک در تکمیل این مقاالت و
ـترس عالقهمندان ایران و
کتب در دسـ ِ
ایرانشناســی قــرار میگیــرد نامههای
فارســی گروهی از ایرانیان به اوست که
به ّ
همت دکتر گودرز رشــتیانی از آرشــیو
مینورســکی در آ کادمــی علــوم ســنت
پترزبورگشناسایی،استخراجومنتشر
شده است.
ا گرچه در ایــن مجموعه از دورۀاول،
یعنی دوران فعالیتهای مینورســکی
در ایــران نیــز نامههایــی چنــد دیــده
میشــود  -نامههــای عالءالســلطنه،
میــرزا جهانگیرخــان یکانلــوی مرندی و محمدحســین خــان مکری (به
ترتیــب در صفحــات ۴۹۱-۴۸۳،۴۱۱و )۵۴۵که همگــی به دورۀحضور او
در کمیسیون مرزی ایران و عثمانی ( )۱۹۱۴-1911برمیگردند -اما بخش
اصلــی ایــن نامهها به جایگاه او در مقام یک شرقشــناس و دورۀبعدی و
اصلی زندگانی او مربوط میشود.
مهمترینبخشاینمکاتباترانامههایمحمدقزوینیو ّ
سیدحسن
تقیزاده به مینورســکی تشــکیل میدهند؛ ۱۲۶نامه از قزوینی در فاصلۀ
دی ۱۳۰۱تا اســفند 1317شمسـ ًـی که قزوینی با شروع جنگ جهانی دوم
بــه ایــران مراجعــت کرد و ظاهــرا باب مکاتبه میــان آن دو قطع شــد و۶۸

نامه از تقیزاده در فاصلۀبهمن  ۱۳۸۸تا مرداد  ،۱۳۴۴یعنی اندک زمانی
پیش از درگذشت مینورسکی در  .۱۳۴۵در کنار عالئق مشترک علمی در
حوزۀ ایرانشناســی ،مهر و محبت و دوستی یکی از ویژگیهای شاخص
این دو بخش است .تقیزاده در آخرین نام ًهاش از یک دوستی و آشنایی
شصتسالهمینویسد(ص )220کهاحتماال سرآغاز آنبهدورانخدمت
مینورســکی در کنســولگری روســیه در تبریز در اوایل دهــۀ  ۱۹۰۰میالدی
برمیگــردد .ایــن انــس و الفــت را در
نامههای محمــد قزوینی نیــز میتوان
دیــد .عالمــه قزوینــی در دوران اقامــت
مینورســکی در پاریــس در دهــۀ ۱۹۲۰
از لحــاظ کاری ازجملــه در کمــک بــه
تصحیح کتاب حــدود العالم در ارتباط
مســتمر بــا او بــود و در مراحــل بعــد نیــز
پس از استقرار مینورســکی در لندن در
مکاتبۀ دائم و دیدارهای گاهبهگاه.
باآنکهمینورسکیبایکنسلبعدی
از پژوهشــگران ایرانــی هماننــد عباس
اقبــال آشــتیانی ،مجتبی مینــوی ...و
معیننیزدر ارتباطومکاتبهبود
محمد ً
اما طبیعتــا این روابط از لحاظ ســوابق
آشناییوعمقدوستیومحبتبهپای
مناسباتپیشگفتهنمیرسد.
نکتــۀ دیگــری کــه در ایــن نامههــا
بــه چشــم میآیــد تــاش بیوقفــۀ
تقــیزاده اســت بــرای فراهــم آوردن
موجبات حمایــت از تالشهای علمی
مینورســکی؛ از واداشــتن مقامــات
فرهنگــی و سیاســی کشــور بــه ارســال
آخرین کتابهایمنتشرشدهدر ایران
برای او گرفته تا تالش برای انتشار آثار او
و دعوت از مینورسکی برای سخنرانی و حضور در ایران به مناسبتهای
مختلف.
گرچهدر یکدورهماننددورۀرضاشاهبهدلیلمحدودیتهایمالییا
ا ً
احتماال کوتاهبودندستامثالتقیزادهازمسندقدرتدرمقاطعیچند
پیشنرفتامادر دورۀبعدی،
اینحمایتوپشتیبانیبهصورتدلخواه ً
یعنیسالهایبعداز شهریور  ۱۳۲۰ومخصوصادر نیمۀدومدهۀ ۱۳۳۰و
بعداز برطرفشدنبحراننفتفرصتوامکاناتبیشتریفراهممیآید
کهبازتابجوانبیازآنرامیتواندراینمکاتباتدید.این گشایشنسبی
اما دیرهنگام  -دیرهنگام به دلیل مقارن شدن آن با دورۀ بازنشستگی و
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کهولت مینورســکی  -در دو حوزه مشهود است :یکی گسترش حوزۀ نشر
در ایرانودیگریتوجهوهمراهیبیشترمقاماتفرهنگیباایرانشناسی
وایرانشناسان.
در توضیــح مورد نخســت میتوان به بخشــی از نامۀ ۲۶خــرداد۱۳۳۶
تقیزادهاشاره کرد کهدر آندر چهارچوبپیشنهادیبرایتجدیدچاپ
ایران،تقیزادهتوضیحمیدهد«از سهچهار سال
مقاالتمینورسکیدر ً
نطــرف و مخصوصا در این دو ســه ســال اخیر طبع و نشــر کتاب در
بــه ای 
طهــران فوقالعــاده وســعت و رواج گرفته و مبالغه نیســت ا گر عرض کنم
نس��بت به دهپانزده س��ال قبل ده مرتبه مضاعف شده و ناشرین زیادند و
کتابفروشان به رغبت حاضرند هر کتابی را چاپ و منتشر کنند حتی در
این باب رقابت و مســابقه نموده و بهقولمعروف باالدســت هم میروند
...وسهمؤسسۀجدا گانههمبرایاین کار هست کهبادادنحقالتألیف
کتاب را گرفته و نشر میکنند؛ یکی بنگاه ترجمه و طبع است که متصدی
آندوستخودماآقاییارشاطراستودیگریمؤسسۀفرانکلیناست که
بیشترترجمههای کتبفرهنگیرا از هرقبیلنشرمیکندودیگردانشگاه
است کهحاضراستبادادنحقالتألیفمعتدلی کتاباهلفضلراچاپ
و منتشر کند» (ص.)194
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در اشارهبهمقولۀدوم،یعنیتوجهوهمراهیبیشترمقاماتفرهنگیبا
ایرانشناسان ،از بخشهای دیگری از ایننامههامیتوان یاد کرد که به
مکاتباتاداریمقاماتوقتدر خصوصارسال کتاببرایمینورسکی،
تجدید چاپ مقاالتی از او در ایران و یا فراهم آوردن موجبات ســفرش به
تهران مربوط میشوند؛ در کنار نامههای ایرج افشار و احسان یارشاطر از
نامههایبدیعالزمانفروزانفر،ذبیحاهّللصفا،علیا کبرسیاسی،مهدی
بیانی و محمدامین ریاحی در این مجموعه نیز میتوان یاد کرد.
در نامههای قزوینــی و تقیزاده در کنار مباحث علمی ،هرازگاه پارهای
از مالحظات شــخصی نیز منعکس است که از لحاظ آشنایی با حال و روز
آن دو بزرگــوار اهمیت دارند ،ازجمله اضطراب و اســتیصال قزوینی از یک
اختــال چنــدروزه در روال کاریاش به دلیل اسبابکشــی« :مثل اینکه
معلقبینالسماءواالرضباشماینروزهازندگیمیکنم»...و«...بعضی
گرفتاریهای بیمعنی از قبیل آنکه عملۀ الکتریسیته و فالن و فالن باید
بیاینددر منزلجدیدوبعضیجزئیاترااصالح کنند(»...صص.)61-60
عالمــه قزوینــی از کنفرانــس و نطــق و تدریس نیــز « ...کــه باعث اتالف
وقت اســت و منافی با گوشــهگیری و اشــتغال به بحث و فحص امر کتاب
»...احتراز داشتوهنگامیکهمینورسکیدر تدوین«دستورالعملبرای

طالبایرانیدر اروپا»پیشنهاد کردهبوداز حضور ووجودوینیزاستفاده
شوداز مینورسکیخواهشا کید کرد«...اسمبندهرا کهبدیهیاستاز راه
لطف و مرحمت در این ورقه مرقوم فرمودهاید قلم بزنید زیرا که این فقره
ّ
به کلیاسبابتلفوقتعظیمبرایبندهخواهدشد،زیراا گریکمیلیون
بــه من بدهند بنده نه وقت و نه حوصلۀ کنفرانس دادن یا نطق کردن یا
تدریــس نمودن بــرای شــا گردها دارم ،وانگهی این نــوع کارها باعث این
زمین
میشود که کارهایبسیار مهمتریمانندطبعجهانگشایوغیره ّ
خواهد ماند .بنده را خداوند برای این کار خلق نکرده است که سر و کله
با مردم بتوانم بزنــم»(ص .)78قزوینی در ادامه و تأ کید مجدد بر این امر
بــه تجربۀ گذرایی در این حوزه اشــاره میکند« :یــاد دارم مرا در طهران در
مدرســۀ افتتاحیه معلم ادبیات فارســی نمودند .بنده روز سـ ّـیم ظهری
استعفا دادم و آمدم منزل و دیگر نرفتم و گفتم ا گر مرا به دار بزنید این کار
کار مننیست کسدیگریرابرایاین کار پیدا کنید(»...صص.)79-78
آنچه در حوزۀ مکاتبات از تقیزاده منتشــر شده است بیشتر نامههای
دیگرانبهاوستو کمترنامههایاوبهدیگران.ازاینرواین۶۸نامهای که
ازتقیزادهدراینمجموعهمنتشرشدهاندمهمهستند.یکیازویژگیهای
مکاتباتتقیزادهاحترازاوهرگونهبحثسیاسیاست؛ا گرچهمینورسکی
در ایندورهنظربهسوابقدیپلماتیکودانشتاریخیوجغرافیاییطرف
مشورتتهراندر پارهایاز مناقشاتمنطقهایچونمباحثمربوطبه
موضوعموصل(صص)47-46؛قضایایبحرینوخلیجفارس(صص،70
 76و )79در بســیاری از امــور فرهنگــی نیز به او مراجعه میشــد  -ازجمله
تدوینیکاطلسفارسی(صص345و-)353امادراینمکاتباتنشانی
از مباحثسیاسینمیبینیموچهبسامطرحنبودنچنینمضامینیدر
حفظ این مراودات و جلوگیری از گسســته شــدن رشتۀ دوستی بیتأثیر
نبــوده اســت .البتــه ایــن احتیــاط و خــودداری شــامل احوال شــخصیه
نمیشــود و پــارهای از نامههای تقیزاده به مینورســکی از لحاظ روشــن
ساختنحالوروزاو،بهویژهمراحلپایانیزندگیاشدرخورتوجههستند.
بخش مهمــی از نامههای قزوینی و پارهای از دیگر دانشــمندان طرف
مکاتبــه را از لحــاظ احاطــه بــه دقایــق و جزئیــات علمی میتــوان مکمل
مجموعۀ گســتردهای از یادداش ـتهای قزوینی دانســت کــه ًپیشتر به
ّ
همتایرجافشار منتشرشدهاندامادر کنار اینموارد کهقاعدتامخاطبی
خــاص و محدود ّخواهند داشـ ًـت از مضامین دیگری نیز ســخن به میان
آمده که جوانبی کلیتر و احیانا مخاطب عامتر دارند ،مواردی چون نظر
مثبتقزوینینسبتبهمجموعۀناسخالتواریخو گردآورندهاش
نهچندان ِ
(صص)58-50ویاانتقادقزوینیازترجمۀفارسیتذکرۀجغرافیایتاریخی
ایرانبارتولدتوسطحمزهسردادور کهبهعقیدۀاویکترجمۀفوقالعاده
خرابومغلوطبود(.)93از دیگرمالحظاتی کهدر یکیاز نامههایقزوینی
افتتاح باب مکاتبه با سـ ّـید
دیده میشــود برحذر داشــتن مینورســکی از
ً
احمد کســروی اســت «چون ممکن اســت استنادا به ســرکار بر طامات و
Bluffهای خود بیفزاید» (ص.)88
در مکاتبات تقیزاده از اینگونه اظهارنظرهای صریح نشــانۀ چندانی
نمیبینیموا گرهمبهتحوالتروزگار وحاالتاشخاصاشارهدارد کوتاهو
تلویحیاست،برایمثالدر اشارهبهدگرگونیهایی ًکهدر آلمانهیتلری
پدیــد آمده بود بدون پرداختن به موجبات امر ،صرفا از کم شــدن تعداد
مستشــرقان و علمای ایرانشــناس در آن ســامان و توجه بیشــتر آنان به
«تاریخقدیمقومژرمنیومللنوردیک»(ص)152مینویسدویادر پاسخ
بهیکیاز نامههایمینورسکیدربارۀبحثکاپوسنامۀفرای،افشا گری
مجعولبودننسخهایاز قابوسنامه که
تندوتیزمجتبیمینویدر باب
ً
ریچاردفرایشناسایی کردهبودتلویحانظرمینورسکیرادربابزیادهروی

مینویتأییدمیکندوازتالشخودبرایجمع کردندامنههایاینجدل
مینویسد(ص.)191البتهدر اینخصوصخودمینوینیزنامۀمهمیبه
مینورسکینوشتهوتوضیحاتیمیدهد(ص.)281
دفتری بــرای ایران فقط به مکاتبات قزوینی و تقیزاده با مینورســکی
محــدود و منحصــر نمیشــود؛او از حــدود  ۶۰ایرانــی دیگر نیــز نامههایی
دریافت کرده بود ازجمله از ایرج افشــار و احسان یارشاطر در چهارچوب
حمایتاز ایرانشناسیوایرانشناسانبه گونهای کهتقیزادهبنیانآن
رانهادونامههایتنیچنداز دانشجویانایرانیمقیمبریتانیامانندجواد
شیخاالســامی که برای شناســایی منابعی پیرامون ریشههای تاریخی
اســتبداد در ایران از استاد راهنمایی میخواهد .نامۀ شیخاالسالمی در
اینخصوص کهباتأ کیدبراینمقدمهآغاز میشود که«...خودشمابهتر
چیزیجزحکومتمسلسلجباران
میدانید کهتاریخ کشورمابدبختانه ً
نبودهوحوادثینظیرمشروطیتتقریباجملۀمعترضهایدر میانسطور
مسلسلاینتاریخهستند»...بامجموعهایازپرسشهایمشخصدر
مبین ّ
بابجوانبمختلفبحثدر تاریخایراندنبالمیشود که ّ
جدیت
ّ
ودقتدکترشیخاالسالمیدربهسامانرساندنرسالۀدکتریدردانشگاه
هایدلبرگآلمانبود(صص.)429-428فخرالدینشادمانوهمسرش
فرنگیس نمازی (شــادمان) نیز از دیگر دوســتان و آشــنایان مینورســکی
هســتند و طرف مکاتبۀ با او .پارهای از مالحظات دکتر شادمان پیرامون
تغییراتفاحشایراندر آنایام«-بعضیخوبوپایدار وبعضیبد»-نیز
در بخشیاز نامههابازتابدارند؛بحثی کهدکترشادماندر کتابتسخیر
تمدن فرنگی به صورت مبســوط بدان پرداخت و نسخهای را نیز تقدیم
مینورسکی داشت (ص.)483
تعــدادی از دیگــر نامههــای ایــن دفتــر را میتــوان از لحــاظ موضوعــی
ً
تقسیمبندی کرد؛ مثال حوزۀ مطالعات کردی با تأ کید بر ادیان و مذاهب
آنحدود کهیکیازنخستینمضامینیبود کهمینورسکیموضوعتحقیق
قرارداد؛ نامههای واصله از رشــید یاســمی ،دکتر سعید خان کردستانی،
کریم ســنجابی ،حســین حزنی مکریانی و محمد مکری را میتوان در آن
چهارچوب قرار داد .یکی از مهمترین اسناد این بخش ،نامۀ دکتر سعید
خان-سعید ّ
مطبب کردستانی-است کهاز شخصیتهایدرخور توجه
و کمتر شناختۀ عصر پهلوی اول است و در کنار پارهای از دیگر ویژگیها،
صاحبنظــر در امور فرق و مذاهــب ایران معاصر (صص .)455-451و به
همین ترتیب مکاتبات او با حوزۀ تبریز در درجۀ اول با عبدالعلی کارنگ،
پژوهشــگر صاحبنــام و ایراندوســت تبریــز ،کــه در کار ترجمــۀ بعضی از
نوشتههایمینورسکی ّ
همتداشت(صص)387-371وآنگاهنامههای
حســین نخجوانی در حوزۀ نسخهشناســی (صص )450-445و نامهای
از علیاصغــر مجتهــدی ،نویســندۀ کتــاب امثــال و حکم در زبــان محلی
آذربایجانی ،در پاسخ به نامهای از مینورسکی (صص.)۵۶۶-۵۶۵
نامههای فارســی به والدیمیر مینورســکی نامههایی مهم و خواندنی
هســتند بــه یــادگار دورهای کــه آدمحســابیهای ایــن مملکــت کــم و
تشــمار نبودند .در ترتیــب و تنظیم و آمادهســازی آنها برای چاپ
انگش 
نیــز دقت بســیار به کار رفته اســت و جز یکی دو مورد کــه در ادامه به آنها
اشــارهای میشــود  -الاقل به نظر نگارنده  -کاستیهایی به نظر نرسید.
یکی از این موارد نام عبدالحسین حمزاوی از کارمندان سفارت ایران در
لندن اســت که در دســتخط تقیزاده «خمراوی» خوانده شــده اســت و
مورددیگرنامسر ُ
دنیسنراس،شرقشناسبریتانیایی،است کهمحمد
قزوینی از او به نام «دنیزن راس» نیز یاد کرده (ص )۱۲۶و در فهرست اعالم
تحت عنوان «رســد نیسن» ثبت شده اســت .البته فیشرآباد نیز سپهبد
قرنی فعلی است (ص.)215
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