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نامه های ایران
|کاوه بیات |

دفتــری بــرای ایــران، نامه های فارســی بــه والدیمیــر مینورســکی. به 
کوشــش  گودرز رشــتیانی. تهــران: انتشــارات موقوفــات دکتر محمود 

افشار با همکاری انتشارات سخن، 1398. 791 ص. 1۲50000 ریال.

والدیمیر ِفِدُرویچ مینورســکی)1۸77-19۶۶م( بخش مهمی از زندگانی 
خــود را در ارتبــاط بــا ایران ســپری کرد؛ حدود شــانزده - هفده ســال آن، 

از اوایــل قــرن بیســتم تــا پیــش آمــد 
انقــالب 1917 روســیه، در چهارچــوب 
مجموعــه ای از مناصــب دیپلماتیــک 
کــه زمینۀاصلــی آشــنایی و  در ایــران 
بــه فرهنــگ ایــران  دلبســتگی وی را 
فراهــم آورد و آنــگاه تــداوم ُپربــار ایــن 
آشــنایی و دلبســتگی در خــالل یــک 
کز  دورۀطوالنــی از تدریس و تتبع در مرا
دانشــگاهی و شرق شناســی اروپایــی و 
انتشــار مجموعه ای از مقــاالت و کتب 
جغرافیــای  و  دربارۀتاریــخ  گران بهــا 

تاریخــی ایــران.
آنچه اینک در تکمیل این مقاالت و 
کتب در دســترِس عالقه مندان ایران و 
ایران شناســی قــرار می گیــرد نامه های 
فارســی گروهی از ایرانیان به اوست که 
به هّمت دکتر گودرز رشــتیانی از آرشــیو 
کادمــی علــوم ســنت  مینورســکی در آ
پترزبورگ شناسایی، استخراج و منتشر 

شده است.
گرچه در ایــن مجموعه از دورۀاول،  ا
یعنی دوران فعالیت های مینورســکی 
در ایــران نیــز نامه هایــی چنــد دیــده 
می شــود - نامه هــای عالءالســلطنه، 

میــرزا جهانگیرخــان یکانلــوی مرندی و محمدحســین خــان مکری )به 
ترتیــب در صفحــات 411، 4۸3-491 و 545( که همگــی به دورۀحضور او 
در کمیسیون مرزی ایران و عثمانی )1911-1914( برمی گردند- اما بخش 
اصلــی ایــن نامه ها به جایگاه او در مقام یک شرق شــناس و دورۀبعدی و 

اصلی زندگانی او مربوط می شود.
مهم ترین بخش این مکاتبات را نامه های محمد قزوینی و سّید حسن 
تقی زاده به مینورســکی تشــکیل می دهند؛ 12۶ نامه از قزوینی در فاصلۀ 
دی 1301 تا اســفند 1317 شمســی که قزوینی با شروع جنگ جهانی دوم 
 باب مکاتبه میــان آن دو قطع شــد و ۶۸ 

ً
بــه ایــران مراجعــت کرد و ظاهــرا

نامه از تقی زاده در فاصلۀبهمن 13۸۸ تا مرداد 1344، یعنی اندک زمانی 
پیش از درگذشت مینورسکی در 1345. در کنار عالئق مشترک علمی در 
حوزۀ ایران شناســی، مهر و محبت و دوستی یکی از ویژگی های شاخص 
این دو بخش است. تقی زاده در آخرین نامه اش از یک دوستی و آشنایی 
شصت ساله می نویسد )ص220( که احتمااًل سرآغاز آن به دوران خدمت 
مینورســکی در کنســولگری روســیه در تبریز در اوایل دهــۀ 1900 میالدی 
را در  الفــت  و  انــس  ایــن  برمی گــردد. 
نامه های محمــد قزوینی نیــز می توان 
دیــد. عالمــه قزوینــی در دوران اقامــت 
مینورســکی در پاریــس در دهــۀ 1920 
کمــک بــه  کاری ازجملــه در  از لحــاظ 
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 گاه به گاه.
با آنکه مینورسکی با یک نسل بعدی 
از پژوهشــگران ایرانــی هماننــد عباس 
اقبــال آشــتیانی، مجتبی مینــوی... و 
محمد معین نیز در ارتباط و مکاتبه بود 
اما طبیعتــًا این روابط از لحاظ ســوابق 
آشنایی و عمق دوستی و محبت به پای 

مناسبات پیش گفته نمی رسد.
کــه در ایــن نامه هــا  نکتــۀ دیگــری 
بی وقفــۀ  تــالش  می آیــد  چشــم  بــه 
آوردن  فراهــم  بــرای  اســت  تقــی زاده 
موجبات حمایــت از تالش های علمی 
مقامــات  واداشــتن  از  مینورســکی؛ 
فرهنگــی و سیاســی کشــور بــه ارســال 
آخرین کتاب های منتشرشده در ایران 
برای او گرفته تا تالش برای انتشار آثار او 
و دعوت از مینورسکی برای سخنرانی و حضور در ایران به مناسبت های 

مختلف.
گرچه در یک دوره مانند دورۀ رضاشاه به دلیل محدودیت های مالی یا  ا
احتمااًل کوتاه بودن دست امثال تقی زاده از مسند قدرت در مقاطعی چند 
این حمایت و پشتیبانی به صورت دلخواه پیش نرفت اما در دورۀ بعدی، 
یعنی سال های بعد از شهریور 1320 و مخصوصًا در نیمۀ دوم دهۀ 1330 و 
بعد از برطرف شدن بحران نفت فرصت و امکانات بیشتری فراهم می آید 
که بازتاب جوانبی از آن را می توان در این مکاتبات دید. این گشایش نسبی 
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 ایران و دیگری توجه و همراهی بیشتر مقامات فرهنگی با ایران شناسی 

و ایران شناسان.
در توضیــح مورد نخســت می توان به بخشــی از نامۀ 2۶ خــرداد 133۶ 
تقی زاده اشاره کرد که در آن در چهارچوب پیشنهادی برای تجدید چاپ 
مقاالت مینورسکی در ایران، تقی زاده توضیح می دهد »از سه  چهار سال 
بــه این طــرف و مخصوصًا در این دو ســه ســال اخیر طبع و نشــر کتاب در 
گر عرض کنم  طهــران فوق العــاده وســعت و رواج گرفته و مبالغه نیســت ا
نســبت به ده پانزده ســال قبل ده مرتبه مضاعف شده و ناشرین زیادند و 
کتاب فروشان به رغبت حاضرند هر کتابی را چاپ و منتشر کنند حتی در 
این باب رقابت و مســابقه نموده و به قول معروف باالدســت هم می روند 
گانه هم برای این کار هست که با دادن حق التألیف  ... و سه مؤسسۀ جدا
کتاب را گرفته و نشر می کنند؛ یکی بنگاه ترجمه و طبع است که متصدی 
آن دوست خود ما آقای یارشاطر است و دیگری مؤسسۀ فرانکلین است که 
بیشتر ترجمه های کتب فرهنگی را  از هر قبیل نشر می کند و دیگر دانشگاه 
است که حاضر است با دادن حق التألیف معتدلی کتاب اهل فضل را چاپ 

و منتشر کند« )ص194(.

در اشاره به مقولۀ دوم، یعنی توجه و همراهی بیشتر مقامات فرهنگی با 
ایران شناسان، از بخش های دیگری از این نامه ها می توان یاد کرد که به 
مکاتبات اداری مقامات وقت در خصوص ارسال کتاب برای مینورسکی، 
تجدید چاپ مقاالتی از او در ایران و یا فراهم آوردن موجبات ســفرش به 
تهران مربوط می شوند؛ در کنار نامه های ایرج افشار و احسان یارشاطر از 
کبر سیاسی، مهدی  نامه های بدیع الزمان فروزانفر، ذبیح اهّلل صفا، علی ا

بیانی و محمدامین ریاحی در این مجموعه نیز می توان یاد کرد.
در نامه های قزوینــی و تقی زاده در کنار مباحث علمی، هرازگاه پاره ای 
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 
اختــالل چنــدروزه در روال کاری اش به دلیل اسباب کشــی: »مثل اینکه 
معلق بین السماء و االرض باشم این روزها زندگی می کنم...« و »...بعضی 
گرفتاری های بی معنی از قبیل آنکه عملۀ الکتریسیته و فالن و فالن باید 
بیایند در منزل جدید و بعضی جزئیات را اصالح کنند...« )صص۶1-۶0(.
 عالمــه قزوینــی از کنفرانــس و نطــق و تدریس نیــز »... کــه باعث اتالف 
وقت اســت و منافی با گوشــه گیری و اشــتغال به بحث و فحص امر کتاب 
...« احتراز داشت و هنگامی که مینورسکی در تدوین »دستورالعمل برای
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طالب ایرانی در اروپا« پیشنهاد کرده بود از حضور و وجود وی نیز استفاده 
کید کرد »...اسم بنده را که بدیهی است از راه  شود از مینورسکی خواهش ا
لطف و مرحمت در این ورقه مرقوم فرموده اید قلم بزنید زیرا که این فقره 
گر یک میلیون  به کّلی اسباب تلف وقت عظیم برای بنده خواهد شد، زیرا ا
بــه من بدهند بنده نه وقت و نه حوصلۀ کنفرانس دادن یا نطق کردن یا 
گردها دارم، وانگهی این نــوع کارها باعث این  تدریــس نمودن بــرای شــا
می شود که کارهای بسیار مهم تری مانند طبع جهانگشای و غیره زمین 
خواهد ماند. بنده را خداوند برای این کار خلق نکرده است که سر و کّله 
کید مجدد بر این امر  با مردم بتوانم بزنــم«)ص7۸(. قزوینی در ادامه و تأ
بــه تجربۀ گذرایی در این حوزه اشــاره می کند: »یــاد دارم مرا در طهران در 
مدرســۀ افتتاحیه معلم ادبیات فارســی نمودند. بنده روز ســّیم ظهری 
گر مرا به دار بزنید این کار  استعفا دادم و آمدم منزل و دیگر نرفتم و گفتم ا
کار من نیست کس دیگری را برای این کار پیدا کنید...« )صص79-7۸(. 
آنچه در حوزۀ مکاتبات از تقی زاده منتشــر شده است بیشتر نامه های 
دیگران به اوست و کمتر نامه های او به دیگران. ازاین رو این ۶۸ نامه ای که 
از تقی  زاده در این مجموعه منتشر شده اند مهم هستند. یکی از ویژگی های 
گرچه مینورسکی  مکاتبات تقی زاده احتراز او هرگونه بحث سیاسی است؛ ا
در این دوره نظر به سوابق دیپلماتیک و دانش تاریخی و جغرافیایی طرف 
مشورت تهران در پاره ای از مناقشات منطقه ای چون مباحث مربوط به 
موضوع موصل )صص4۶-47(؛ قضایای بحرین و خلیج فارس )صص70، 
7۶ و 79( در بســیاری از امــور فرهنگــی نیز به او مراجعه می شــد - ازجمله 
تدوین یک اطلس فارسی )صص345 و 353( - اما در این مکاتبات نشانی 
از مباحث سیاسی نمی بینیم و چه بسا مطرح نبودن چنین مضامینی در 
حفظ این مراودات و جلوگیری از گسســته شــدن رشتۀ دوستی بی تأثیر 
نبــوده اســت. البتــه ایــن احتیــاط و خــودداری شــامل احوال شــخصیه 
نمی شــود و پــاره ای از نامه های تقی زاده به مینورســکی از لحاظ روشــن 
ساختن حال و روز او، به ویژه مراحل پایانی زندگی اش درخور توجه هستند.

بخش مهمــی از نامه های قزوینی و پاره ای از دیگر دانشــمندان طرف 
مکاتبــه را از لحــاظ احاطــه بــه دقایــق و جزئیــات علمی می تــوان مکمل 
مجموعۀ گســترده ای از یادداشــت های قزوینی دانســت کــه پیش تر به 
هّمت ایرج افشار منتشر شده اند اما در کنار این موارد که قاعدتًا مخاطبی 
خــاص و محدود خواهند داشــت از مضامین دیگری نیز ســخن به میان 
آمده که جوانبی کّلی تر و احیانًا مخاطب عام تر دارند، مواردی چون نظر 
نه چندان مثبِت قزوینی نسبت به مجموعۀ ناسخ التواریخ و گردآورنده اش 
)صص50-5۸( و یا انتقاد قزوینی از ترجمۀ فارسی تذکرۀ جغرافیای تاریخی 
ایران بارتولد توسط حمزه سردادور که به عقیدۀ او یک ترجمۀ فوق العاده 
خراب و مغلوط بود )93(. از دیگر مالحظاتی که در یکی از نامه های قزوینی 
دیده می شــود برحذر داشــتن مینورســکی از افتتاح باب مکاتبه با ســّید 
احمد کســروی اســت »چون ممکن اســت استنادًا به ســرکار بر طامات و 

Bluffهای خود بیفزاید« )ص۸۸(. 
در مکاتبات تقی زاده از این گونه اظهارنظرهای صریح نشــانۀ چندانی 
گر هم به تحوالت روزگار و حاالت اشخاص اشاره دارد کوتاه و  نمی بینیم و ا
تلویحی است، برای مثال در اشاره به دگرگونی هایی که در آلمان هیتلری 
پدیــد آمده بود بدون پرداختن به موجبات امر، صرفًا از کم شــدن تعداد 
مستشــرقان و علمای ایران شــناس در آن ســامان و توجه بیشــتر آنان به 
»تاریخ قدیم قوم ژرمنی و ملل نوردیک« )ص152( می نویسد و یا در پاسخ 
گری  به یکی از نامه های مینورسکی دربارۀ بحث کاپوس نامۀ فرای، افشا
تندوتیز مجتبی مینوی در باب مجعول بودن نسخه ای از قابوس نامه که 
ریچارد فرای شناسایی کرده بود تلویحًا نظر مینورسکی را در باب زیاده روی 

مینوی تأیید می کند و از تالش خود برای جمع کردن دامنه های این جدل 
می نویسد )ص191(. البته در این خصوص خود مینوی نیز نامۀ مهمی به 

مینورسکی نوشته و توضیحاتی می دهد )ص2۸1(.
دفتری بــرای ایران فقط به مکاتبات قزوینی و تقی زاده با مینورســکی 
محــدود و منحصــر نمی شــود؛او  از حــدود ۶0 ایرانــی دیگر نیــز نامه هایی 
دریافت کرده بود ازجمله از ایرج افشــار و احسان یارشاطر در چهارچوب 
حمایت از ایران شناسی و ایران شناسان به گونه ای که تقی زاده بنیان آن 
را نهاد و نامه های تنی چند از دانشجویان ایرانی مقیم بریتانیا مانند جواد 
شیخ االســالمی که برای شناســایی منابعی پیرامون ریشه های تاریخی 
اســتبداد در ایران از استاد راهنمایی می خواهد. نامۀ شیخ االسالمی در 
کید بر این مقدمه آغاز می شود که »... خود شما بهتر  این خصوص که با تأ
می دانید که تاریخ کشور ما بدبختانه چیزی جز حکومت مسلسل جباران 
نبوده و حوادثی نظیر مشروطیت تقریبًا جملۀ معترضه ای در میان سطور 
مسلسل این تاریخ هستند...« با مجموعه ای از پرسش های مشخص در 
باب جوانب مختلف بحث در تاریخ ایران دنبال می شود که مبّین جّدیت 
و دّقت دکتر شیخ االسالمی در به سامان رساندن رسالۀ دکتری در دانشگاه 
هایدلبرگ آلمان بود )صص42۸-429(. فخرالدین شادمان و همسرش 
فرنگیس نمازی )شــادمان( نیز از دیگر دوســتان و آشــنایان مینورســکی 
هســتند و طرف مکاتبۀ با او. پاره ای از مالحظات دکتر شادمان پیرامون 
تغییرات فاحش ایران در آن ایام - »بعضی خوب و پایدار و بعضی بد« - نیز 
در بخشی از نامه ها بازتاب دارند؛ بحثی که دکتر شادمان در کتاب تسخیر 
تمدن فرنگی به صورت مبســوط بدان پرداخت و نسخه ای را نیز تقدیم 

مینورسکی داشت )ص4۸3(. 
تعــدادی از دیگــر نامه هــای ایــن دفتــر را می تــوان از لحــاظ موضوعــی 
کید بر ادیان و مذاهب  تقسیم بندی کرد؛ مثاًل حوزۀ مطالعات کردی با تأ
آن حدود که یکی از نخستین مضامینی بود که مینورسکی موضوع تحقیق 
قرارداد؛ نامه های واصله از رشــید یاســمی، دکتر سعید خان کردستانی، 
کریم ســنجابی، حســین حزنی مکریانی و محمد مکری را می توان در آن 
چهارچوب قرار داد. یکی از مهم ترین اسناد این بخش، نامۀ دکتر سعید 
خان - سعید مطّبب کردستانی - است که از شخصیت های درخور توجه 
و کمتر شناختۀ عصر پهلوی اول است و در کنار پاره ای از دیگر ویژگی ها، 
صاحب نظــر در امور فرق و مذاهــب ایران معاصر )صص451-455(. و به 
همین ترتیب مکاتبات او با حوزۀ تبریز در درجۀ اول با عبدالعلی کارنگ، 
پژوهشــگر صاحب نــام و ایران دوســت تبریــز، کــه در کار ترجمــۀ بعضی از 
نوشته های مینورسکی هّمت داشت )صص371-3۸7( و آنگاه نامه های 
حســین نخجوانی در حوزۀ نسخه شناســی )صص445-450( و نامه ای 
از علی اصغــر مجتهــدی، نویســندۀ کتــاب امثــال و حکم در زبــان محلی 

آذربایجانی، در پاسخ به نامه ای از مینورسکی )صص 5۶۶-5۶5(.
نامه های فارســی به والدیمیر مینورســکی نامه هایی مهم و خواندنی 
کــم و  کــه آدم حســابی های ایــن مملکــت  هســتند بــه یــادگار دوره ای 
انگشت شــمار نبودند. در ترتیــب و تنظیم و آماده ســازی آنها برای چاپ 
نیــز دقت بســیار به کار رفته اســت و جز یکی دو مورد کــه در ادامه به آن ها 
اشــاره ای می شــود - الاقل به نظر نگارنده - کاستی هایی به نظر نرسید. 
یکی از این موارد نام عبدالحسین حمزاوی از کارمندان سفارت ایران در 
لندن اســت که در دســتخط تقی زاده »خمراوی« خوانده شــده اســت و 
مورد دیگر نام سر دنیُسن راس، شرق شناس بریتانیایی، است که محمد 
قزوینی از او به نام »دنیزن راس« نیز یاد کرده )ص12۶( و در فهرست اعالم 
تحت عنوان »رســد نیسن« ثبت شده اســت. البته فیشرآباد نیز سپهبد 

قرنی فعلی است )ص215(.




