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  نوري ممدزاده

  استاد زبان فارسي دانشگاه دولتي داغستان

  

  

شناسي در  هاي ايران ريشه. گيري است شناسي در داغستان موضوعي جديد و در حال شكل ايران

سي در داغستان جست و داغستان را بايد در تاريخ روابط فرهنگي و تاريخ زبان و ادب فار

با توجه به اين . شناسي بايد طبق بررسي اين روابط تنظيم گردد هاي توسعة رشتة ايران برنامه

  :موضوع، مقاله به چهار بخش تقسيم شده است

  خصوص تاريخ ادبيات فارسي در داغستان؛ نگاهي به تاريخ روابط فرهنگي، به) ۱

 ي شوروي؛شناسان داغستاني تا زمان فروپاش ايران) ۲

 شناسي در داغستان بعد از فروپاشي شوروي؛ ايران) ۳

 .شناسي در داغستان انداز گسترش ايران چشم) ۴
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  بخش اول

  خصوص تاريخ ادبيات فارسي در داغستان نگاهي به تاريخ روابط فرهنگي، به

زمان داغستان توان از زمان دولت ماد مشاهده كرد، زيرا در آن  روابط داغستان با ايران زمين را مي

شناس معروف روسي، دياكونوف، روابط  آمد و به قول تاريخ شمار مي جزء آلبانياي قفقاز به

توان دربارة روابط   از اين زمان مي۱.شود آلبانياي قفقاز با دولت ماد روابط بسيار نزديكي تصور مي

بين مادها و اقوام يكي از داليل اين است كه . فرهنگي بين مردمان داغستان و ايران صحبت كرد

 الزم به ۲.سواحل شمالي درياي خزر در هزارة اول قبل از ميالد روابط تجاري برقرار بوده است

  .باشند ذكر است روابط تجاري معموالً همراه با روابط فرهنگي مي

پيوستن . شود همه تاريخ زبان و ادبيات فارسي در داغستان از دورة ساساني آغاز مي با اين  

 ولي اولين ۳.صورت گرفت) م. ق۲۷۲-۲۴۱( قفقاز به ايران در زمان حكومت شاپور اول آلبانياي

كند، در  اطالعاتي كه بر روابط اقوام داغستان با ايران زمان دولت ساساني داللت مي

  ۴.خورد ويژه شاپور دوم به چشم مي هاي شاهان سلسلة ساساني و به لشكركشي

ايرانيان شروع به تبليغ و گسترش دين زرتشتي خود براي نفوذ بيشتر در منطقة داغستان   

رسد كه اين مسئله، آغاز پيدايش كتب و هر نوع ديگري از آثار ادبي مذهب  نظر مي  و به۵كردند

  .ها و گسترش زبان پهلوي است كه اين دو امر الزمة تبليغ دين هستند ساساني

  .نها شهر دربند است كه يكي از آ۶ايرانيان در داغستان استحكاماتي را ساختند  

توان به دوران حكومت شاپور مرتبط ساخت ولي حتي اگر ساختن  ساخت اين شهر را مي  

 ۷.باشد هاي وي مي كم ساخت نتيجة كوشش ديوار معروف دربند به عهدة شاپور نبود، دست

ديوار، بعد از ساخت اين . بيشترين نفوذ ايرانيان در اين شهر بود كه نام آن گواه بر اين امر است

 طبق اطالعات اثر معروف در بندنامه، از مناطق داخل ۸.مهاجرت مردم ايران به اين شهر شروع شد

 ۶۰نامه، انوشيروان   و براساس اثر مكتوب آختي۹ايران به دربند سه هزار خانوار منتقل شده بودند

  ۱۰.قل ساختاي در نزديكي روستاي آختي منت  نفر سپاهي به قلعه۳۰۰خانوار از مردم فارس و 

باشند كه  تمامي اين موارد گواه بر پيدايش و گسترش زبان و ادبيات ايران در داغستان مي  

 كتيبة ۲۵قبالً . اند هايي به زبان پهلوي است كه در شهر دربند به جاي مانده نمونة بارز آن كتيبه
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كشف و  ولي براساس ۱۱.اند كوچك به خط پهلوي متصل در باروي شهر دربند معروف بوده

شناسان شش كتيبة جديد به فارسي ميانه  اند، باستان هاي اخير كه در اين شهر صورت گرفته بررسي

تراشان يا كساني  هاي خاص سنگ  تمام اين سي و يك كتيبه شامل نام۱۲.را در آنجا كشف كردند

  .داند و يا اينكه نام و عنوان آمارگر را دربردارن است كه در كشيدن ديوار سهمي داشته

خصوص بعد از آمدن آنان به داغستان  بعد از سقوط دولت ساساني و حملة اعراب، به  

روابط ايران و داغستان كاهش ) ۱۳ ق به دربند آمده بودند۲۲هاي سپاه اعراب در سال  اولين گردان(

  .يافت

بعد از گسترش دين مبين اسالم در داغستان زبان عربي جايگاه اول را احراز نمود و زبان   

 ۱۲ و اوايل قرن ۱۱ولي در اواخر قرن . اصلي تمام مناسبات تجاري، سياسي، فرهنگي و ادبي شد

 ميالدي، زبان فارسي دري در زندگي روزمره، فرهنگ، ادبيات و ۱۶ويژه بعد از قرن  ميالدي، به

  .حتي مكاتبات سياسي و تجاري جايگاه خاصي را به خود اختصاص داد

دليل شرح و يادآوري  ارسي استقبال زيادي شد و اين بههاي ف در داغستان از كتاب  

هاي خطي انستيتوي تاريخ،   و نسخه۱۵هاي كتب مساجد ، مجموعه۱۴هاي شخصي كتابخانه

 ۱۶شناسي و نژادشناسي مركز علوم داغستان وابسته به فرهنگستان علوم فدراسيون روسيه باستان

هاي شعر زيباي حافظ،  هاي آن ديوان عه كتابشد كه در مجمو اي پيدا مي به ندرت كتابخانه. بود

دربارة عشق و عالقة زياد مردم . سعدي، نظامي، فردوسي، جامي، فضولي، مولوي و غيره نباشد

داغستان به شعر فارسي، داستان معروف نظامي گنجوي و فرمانرواي دربند دليل واضحي بر اين 

  .مورد است

كه شعر به او اتحاف نشده  سرار نظامي با وجودياال فرمانرواي دربند بعد از خواندن مخزن  

نام آفاق كارش را تحسين كرد و نظامي چنان مفتون زيبايي  بود با اهداي كنيزي قيچاقي به وي به

 او منظومة خسرو و شيرين را در ۱۷. ق وي را به عقد خويش درآورد۵۶۹آفاق گرديد كه در سال 

  ۱۸.دوران عشق همين زن سرود

مكاتبات . اي شد، زبان فارسي زبان مكاتبات و آموزش گرديد ر باال اشارهطور كه د همين  

بيانگر اين ) م۱۸۰۱ -۱۷۴۴(شخصي و اداري يكي از حكام بزرگ داغستان أمه خان آواري 
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دست ما رسيده   نامه كه به زبان فارسي خطاب به اين خان نگارش شده، به۱۶۰مطلب است، 

دربارة معاف شدن چند منطقه ) م۱۵۷۶ -۱۵۲۴( اول طور فرمان شاه طهماسب  و همين۱۹است

 زبان ۲۰.باشد ها به منظور جذب صوفيان آن ديار مي جنوب داغستان از پرداخت برخي ماليات

  ۲۱.كردند فارسي را در مدارس سنتي و ديني داغستان نيز تدريس مي

ستان نياز به بنابراين مردم داغ. روابط ايران و داغستان و نيز زبان فارسي گسترش يافت  

اولين فرهنگي كه در آن لغات فارسي با . ها از فارسي به زبان خود داشتند المعارفةفرهنگ و داير

   التصاريف للفظ نام آن فصل في جمع اند، فرهنگي به هاي داغستان ارائه شده ترجمه به يكي از زبان

نويس، اديب و مترجم  نگ و مؤلف اين فرهنگ، محمد شفيع دبير قاضي آواري عالم، فره۲۲الواحد

هاي  اين فرهنگ در واقع فرهنگ تركي با ترجمه به زبان. است) م۱۸۱۷ -۱۷۴۲(نامدار داغستان 

 - تركي- فارسي-ق فرهنگ عربي۱۱۹۶وي همچنين در سال . فارسي، عربي و آواري هست

تفاسير ون هاي خود از منابعي همچ  دبير قاضي اآلواري در تأليف فرهنگ۲۳.آواري را تأليف نمود

مجمع  تأليف هندوشاه نخجواني، صحح الفرس تأليف قطران ابومنصور ارموي،  الفرسلغةفي 

محمد شفيع آواري نيز كليله و دمنه .  تأليف محمد سروري كاشاني و غيره استفاده كرده بودالفرس

ا معاني و  و گزيده اشعار گلستان سعدي را ب۲۴را از عربي و اشعار فارسي را به آواري ترجمه كرد

  ۲۵.آموزان تأليف نمود شرح به عربي و فارسي براي دانش

تدريج  به . تمامي اين موارد نشانگر استقبال مردم داغستان از زبان و ادبيات فارسي است  

ها شروع به تأليف و  تأثير فرهنگ، ادبيات و زبان فارسي چندان افزايش يافت كه خود داغستاني

نگارنده معتقد است شعرا، نويسندگان و علمايي . نمودند فارسي مينوشتن آثاري به زبان شيرين 

توان به چهار گروه  كه براي بيان تفكر و عقيدة خود زبان فارسي را انتخاب كرده بودند، را مي

  :تقسيم كرد

فرهيختگان داغستان كه متأسفانه آثار آنها به داليل مختلف تاريخي از بين رفتند و فقط ) ۱  

) م۱۸۵۸ -۱۷۷۱(از جملة آنها، ميرزا علي اآلختي . ها به آنها اشاره شده است هدر كتب و تذكر

 ۲۷، سيد ميرتقي كاشاني كه شاعر ايراني و مؤلف ديوان عندليب۲۶سرود است كه شعر فارسي مي
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الشعاعي كه با زبان فارسي آشنايي كامل داشت و آثار و اشعار زياد خود را به اين  بود، ميرزا بيك

  ۲۸.ه بودزبان نوشت

هاي  هاي مجموعه مؤلفاني كه هيچ اطالعي از زندگي آنها در دست نيست ولي در نسخه) ۲  

هاي مختلف كه در مراكز پژوهشي و غيره  منتخب اشعار فارسي، عربي، تركي و نيز در تذكره

عنوان نمونه غزل  به. ابيات و اشعاري از آنان به زبان فارسي موجود است، كردند نگهداري مي

 دربندلي درلر است كه در انستيتوي نسخ خطي آكادمي علوم جمهوري -عر گمنام داغستانيشا

۲۹.شود آذربايجان نگهداري مي
 

مهاجران ايراني كه به خاطر اوضاع سخت اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران آن زمان به ) ۳  

 هزار اسم از مهاجران ۶۲ تا ۱۵م در قفقاز بين ۱۹۰۵م تا سال ۱۸۹۱از سال . اين منطقه پناه بردند

 از جملة اين بزرگان عبدالرحيم طالبوف بوده كه در اواخر دهة شصت ۳۰.ايراني ثبت شده است

۳۱. ميالدي به داغستان مهاجرت نمود۱۹قرن 
 

شعرا، نويسندگان، علما و روشنفكران داغستان كه شرح حال و نيز آثاري از آنها به زبان ) ۴  

، قمري دربندي و القداري ۳۲توان به ابوسفيان آقايف  جملة آنان مياز. جاي مانده است فارسي به

 .رسد نظر مي اشاره نمود، كه ذكر مختصري از احوال و آثار آنها در اينجا ضروري به

  

  سراي داغستاني شاعر و مرثيه) ق1309 -1235(ميرزا محمدتقي قمري گلزار دربندي 

هاي فارسي و عربي را در زادگاهش  زبانعلوم ديني و . قمري در شهر دربند متولد گرديد

 قمري جواني ۳۳.وي به زبان روسي نيز آشنايي كمي داشت. فراگرفت و بر آنها تسلط كامل يافت

گويد عمر خود را صرف  گذراني و غفلت گذراند، چنانچه خودش مي خود را در عيش و خوش

 وي ۳۴.از به خطاب درآمدوصف خط و خال و ابروي هالل زيبارويان نمود كه يك دفعه عقل ممت

نويسي پرداخت و  خواني و مقتل  و از سي سالگي به روضه۳۵هاي دربند بود ترين كاذب از بزرگ

جز   قمري به۳۶. را به نظم درآورد كه اين كتاب بارها و بارها در تبريز چاپ شدالمصائبكنزكتاب 

افزايد و   ميالمصائبكنزبه  اشعار ديگري هم داشت كه در سن پنجاه سالگي آنها را المصائبكنز

 كه دربردارندة اشعار تركي و فارسي او هست و با تصحيح ۳۷نامد اين اثر را ديوان كامل قمري مي
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 اثر سوم ۳۸.ش به چاپ رسيده است۱۳۷۲ق و در تهران به سال ۱۲۸۵آقابن عابد در باكو به سال 

دست فرزند او تحرير و  ش به است كه بعد از وفاتكنزالمعارفو ناشناختة قمري دربندي ديوان 

 اين اثر ۳۹.شود تكميل شده است و نسخة خطي آن در انستيتوي نسخ خطي باكو نگهداري مي

شعر قمري بيشتر دربردارندة مدح و مرثية اهل .  صفحه شعر فارسي است۱۸۸قمري شامل 

ها در  امهن باشد، ولي شعرهاي عارفانه و ساقي و يارانش مي) ع(خصوص امام حسين  ، به)ع(بيت

قالب شعرهاي وي بيشتر قصيده و غزل است، ولي در شعر فارسي . خورند شعرش به چشم مي

و ياران و اهل بيتش از ) ع(اش در عزاي امام حسين  او در شعر مرثيه. وي هم رباعيات وجود دارد

كه خودش از  چنان(السعداي فضولي يقةعنوان سند تاريخي و از حد الشهداي كاشفي به ضةرو

، منوچهري و محتشم ۴۱ شعر خواجوي كرماني۴۰.بهره جسته است) كرد كتب فضولي پيروي ميم

  .كاشاني بر شعر فارسي قمري تأثير گذاشت

ميرزا محمدتقي قمري گلزار دربندي تنها شاعر ماهر داغستاني است كه هم اشعار زيادي به   

  .جاي مانده است زبان فارسي دارد و هم اطالعاتي هر چند محدود از زندگي وي به

  

  نگار و شاعر داغستاني تاريخ) م1910-1834(ميرزا حسن فرزند عبداهللا القداري 

هاي تركي، فارسي،  او از نوادگان شيخ شاميل بود و زبان. ميرزا حسن در روستاي القدار به دنيا آمد

و ايراني با اكثر روشنفكران داغستاني، آذربايجاني . دانست عربي و روسي را در سطح عالي مي

م به سبب شركت در شورش عليه نظام ۱۸۷۷در . مقيم داغستان دوست بود و با آنها مكاتبه داشت

او آثار زيادي داشت از جمله ديوان الممنون و . تزاري روسيه دستگير، زنداني و سپس تبعيد شد

هاي زيبايي  تعارهها و اس جاي مانده كه داراي كنايه شعرهايي به زبان فارسي از وي به. آثار داغستان

  ۴۲.هستند

  .اندازيم هاي داغستاني نگاهي مي در پايان اين بخش به تعداد كلمات دخيل ايراني در زبان

هاي داغستاني  الذكر، دليلي بر دخول كلمات فارسي ميانه و دري در زبان تمامي موارد فوق  

 ۴۳.اند ه  واژ۵۵۴مي خاص، مثالً كلمات ايراني كه وارد زبان لزگي شدند بدون احتساب اسا. هستند

 بيشتر از همه كلمات ۴۴. واژه هستند۳۵۰اند حدوداً شامل  كلمات ايراني كه وارد زبان الكي شده
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 كمتر از همة ۴۵.شوند  واحد زباني را شامل مي۱۲۰۰ايراني وارد زبان اوديني شدند كه حدود 

 واژة ۱۶۰تند، در زبان آواري حدود هاي ايراني بر زبان آواري تأثير گذاش هاي داغستاني، زبان زبان

  ۴۶.ايراني وجود دارد

شود كه روابط داغستان با ايران و ادبيات  با در نظر داشتن تمامي اين موارد مشخص مي  

اين . هاي عميق تاريخي در داغستان دارد، اما متأسفانه اين امر ناشناخته مانده است فارسي ريشه

  .شناسي بكوشند  پيش در رشتة ايرانها بيش از روابط سبب شد تا داغستاني

  

  بخش دوم

  شناسان داغستاني تا زمان فروپاشي شوروي ايران

اي علمي پژوهشي كه در آنها  تا زمان فروپاشي شوروي در داغستان هيچ مركزي يا مؤسسه

شناسي در  مندان به فراگيري ايران عالقه. شود شدند، مشاهده نمي شناسي تدريس مي هاي ايران رشته

  .غستان ناچار به ترك زادگاه خويش بودنددا

بيك شخصيت  پروفسور كاظم. بيك است اولين و بارزترين نمونه، ميرزا محمدعلي كاظم  

االسالم  بيك شيخ  قاسم پدر كاظم۴۷. ميالدي بود۱۸بزرگ و پيشرو افكار دانشگاهي روسيه در قرن 

 ميرباقرخان، فرماندار رشت، ازدواج  وي در سفر خود به اماكن مقدس اسالم با دختر۴۸.دربند بود

بيك در شهر رشت   ميالدي ميرزا محمدعلي كاظم۱۸۰۲ ژوئن سال ۲۲كرد كه از اين ازدواج در 

وي .  سالگي به همراه مادرش نزد پدر به دربند آمده بود۹بيك در سن   كاظم۴۹.چشم به دنيا گشود

ن پرآوازة آن شهر در رشتة فلسفة تحصيالت مقدماتي را نزد پدرش فراگرفت، و سپس از استادا

هاي آذري، عربي، فارسي و تركي تسلط   او به زبان۵۰.اسالمي، بالغت، منطق و احكام دين شد

بيك پس از  كاظم. سرود  سالگي اشعاري به فارسي در لغو و معما مي۱۸كامل داشت و در 

در آن شهر از .  رفت و تبعيد آن به سيبري در پي وي به آستراخان۱۸۲۰دستگيري پدر در سال 

هاي شرقي را ياد  هاي اروپايي را آموخت و به آنها زبان گرهاي پروتستان اسكاتلندي، زبان آوازه

. بيك وي را به دين خود درآوردند تجربگي كاظم مبلغان با سوء استفاده از جواني و بي. داد

در سال .  عبري آموختهاي انگليسي، فرانسوي، آلماني و تا حدي بيك در آستاراخان زبان كاظم
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ولي طبق دستور . عمل آمد  از وي براي ارتقاء سطح علمي خود در انگلستان دعوت به۱۸۲۴

وي در راه مريض شد و در شهر قازلن او را پياده . فرماندار قفقاز وي را به سيبري تبعيد كردند

 با ۱۸۲۶ اكتبر وي از. بيك در منزل فوكس، پروفسور دانشگاه قزان، سكونت يافت كاظم. كردند

بيك در آغاز  كاظم. كرد پيشنهاد اساتيد دانشگاه قزان بالغت شرق را در اين دانشگاه تدريس مي

داد  دانست و به سرعت اين زبان را آموخت و نه فقط به اين زبان درس مي كار خود روسي نمي

 با موفقيت ۱۸۲۹بلكه شروع به ترجمة گلستان سعدي به زبان روسي نمود كه اين كار را در سال 

 عضو وابستة آكادمي علوم ۱۸۳۵بيك سبب شد تا در سال  تعليمات عميق كاظم. به پايان رساند

.  با دعوت دانشگاه پترزبورگ، قازان را به مقصد پترزبورگ ترك كرد۱۸۴۹در سال . روسيه گردد

ارة تاريخ  عضو انجمن جغرافياي روسيه شد و در همان سال اثر اصولي خود درب۱۸۵۱او در سال 

دربند با عنوان دربندنامه و به زبان فارسي را آمادة چاپ كرد و در حال تأليف دربندنامه از نسخ 

بيك بعد از چاپ  كاظم. خطي و آثار دانشمندان غرب دربارة تاريخ دربند و شروان بهره جست

يدوف، كه به خاطر اين كار برندة جايزة دم اين اثر در غرب و شرق شهرت پيدا كرد، چنان

 ۵۱.معتبرترين جايزة علمي روسيه، مدال طالي ملكة انگليس و نشان شير و خورشيد ايران شد

هاي شرقي   بخش زبان۱۸۵۴در ماه اكتبر سال . بيك شد  بار نصيب كاظم۳جايزة دميدوف بعدها 

وي . عنوان اولين رئيس آن منصوب شد بيك به دانشگاه پترزبورگ به دانشكده تبديل شد و كاظم

شناسي  هاي تازة آموزش شرق نظير بودند و روش هاي جديدي كه در اروپا بي ر دانشكده، رشتهد

بيك چنين  هاي خود دربارة كاظم ميرزا فتحعلي آخوندوف در يكي از نامه. را به اجرا گذاشت

اين شخص را فاضل حقيقي و صاحب ذهن و مستحق . بيك مصدق است اما كاظم«: گويد مي

بيك فرستاده بود تا از  اي از الفباي خود براي كاظم  آخوندوف نسخه۵۲.»ردتوان شم تكريم مي

الدين ميرزاي قاجار يك نسخه از جلد نخست نامة خسروان   جالل۵۳.اي ببرد نظريات وي بهره

شناسي تأليف نمود، در  بيك آثار زيادي در ايران  كاظم۵۴.بيك فرستاد خود را براي كاظم

ها،   باب و بابي۵۵. و اساطير ايراني شاهنامة وي شهرت جهاني يافتپژوهي نيز قلم زد شاهنامه

بيك در  پروفسور كاظم. باشند ادبيات فارسي پيش از اسالم، حماسة ايراني و غيره از آثار وي مي

به خاطر زحمات وي در توسعة خاورشناسي روسيه وي . م در پطرزبورگ از دنيا رفت۱۸۷۰سال 
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شناسان  ها در شوروي ايران در دورة حكومت كمونيست. خوانند را پدر خاورشناسي روسيه مي

اما ما در اين مقاله ... . متعددي از داغستان به شهرت رسيدند، مثل كوردي زاكويف، عثمانوا و 

  .خواهيم به آقاي عثمانوف اشاره كنيم و شرح حال بسيار مختصري دربارة وي بياوريم مي

 ميالدي در پايتخت داغستان در ۱۹۲۴ فورية سال ۶محمد نوري عثمانويچ عثمانوف، در   

 وي دانشگاه دولتي مسكو را به پايان رساند، در سال ۱۹۵۰در سال . شهر ماخاچ كاال به دنيا آمد

 موفق ۱۹۸۱شناسي نهاد و در   دكتراي ادبيات گرفت و از آن زمان گام در راه فراگيري ايران۱۹۵۴

پروفسور عثمانوف در رشتة ادبيات ايران چهار اثر تحقيقي و . دريافت رتبة پروفسوري شدبه 

شوند و موجب  بها به رشتة تحرير درآورد كه در خاورشناسي نوآوري محسوب مي گران

  :اين آثار به شرح زير عبارتند از. هاي مثبتي در اروپا و ايران شدند تقريظ

  . منتشر شد۱۹۵۸ كه در سال شرح حال و تحليل آثار عمرخيام) ۱

 . به چاپ رسيد۱۹۶۰شرح حال و تحليل آثار فردوسي كه در سال ) ۲

 به چاپ رسيد و به ۱۹۷۴ ميالدي كه در سال ۱۰ -۹سبك شعر فارسي تاجيكي در قرن ) ۳

در اين اثر عثمانوف در شعر فارسي سدة چهارم هجري صور خيال . مؤلف شهرت جهاني بخشيد

۵۶.نيز آورده بود
 

پروفسور عثمانوف مدت مديدي در رأس گروه مؤلفان براي تأليف تاريخ ادبيات فارسي، كه ) ۴

دليل وضع نابسامان كشور به پايان  متأسفانه اين كار به. قرار بود چند جلدي باشد، شركت كرد

۵۷.نرسيد
 

شناسي تحت تأثير افكار آكادميك ليخاچف به نظرية  پروفسور عثمانوف در زمينة متن  

وي تصحيح انتقادي شاهنامة . شناسي شرقي توسعه داد و در اين زمينه چند مقاله نوشت نمت

  .فردوسي را نيز آمادة چاپ كرد

 ۵۸.نويسي عثمانوف يك چهارم فرهنگ فارسي روسي را تدوين كرده است در زمينة فرهنگ  

فرهنگ وي همچنين اولين . اين فرهنگ چندين بار در شوروي و ايران به چاپ رسيده بود

  .بسامدي با نام فرهنگ بسامدي منصوري را در زمينة تاريخ خاورشناسي جهان تدوين نمود
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وي سنبادنامه، بختيارنامه، جواهراآلثار، . عثمانوف كارهاي زيادي در مقام مترجم نيز انجام داد  

  .دررالكلم و قرآن كريم را به زبان روسي ترجمه كرد

شناسي در داغستان فعاليت  براي گسترش ايرانعثمانوف با وجود كهولت سن همچنان   

عنوان رئيس كرسي ادبيات ايران و تركيه در دانشگاه دولتي داغستان  وي از امسال به. كند مي

  .انتخاب شد

  

  بخش سوم

  شناسي در داغستان بعد از فروپاشي شوروي ايران

م ۱۹۹۱ه از سال شناسي رشد چشمگيري در داغستان داشته است ك پس از فروپاشي شوروي ايران

شناسي در داغستان  توان گفت در زمان شوروي در زمينة ايران البته نمي. به خوبي ملموس است

م سركار خانم كازلووا در همايشي در ۱۹۸۰عنوان مثال در سال  كه به كاري انجام نشده بود، چنان

حققان داغستاني و هاي م فعاليت. سخنراني كرد» زبان فارسي در داغستان«شهر دوشنبه با مقالة 

  :توان به چند رشته تقسيم كرد كارهاي در دست انجام را مي

توان گفت فقط آقاي افندييف تالش كرده و تا به   در اين زمينه به جرئت مي:شناسي زبان) 1  

هاي ايراني به زبان لزگي را انجام داده و اثر خود را  ترين بررسي كلمات دخيل از زبان امروز جامع

در اين اثر . م به چاپ رسانده است۲۰۰۰ در سال كلمات مأخوذ ايراني در زبان لزگيبا عنوان 

پرارزش در درجة اول عوامل تاريخي كلمات مأخوذ ايراني و جايگاه آن در زبان لزگي را بررسي 

كرده است، سپس به بررسي مسئلة ورود كلمات ايراني به زبان فارسي، گرفتن معني و روش 

نامة كلمات ايراني دخيل در زبان  پردازد و در آخر كتاب، واژه ر زبان مذكور ميكارگيري آنها د به

وي فرهنگ كلمات ايراني در زبان لزگي و فرهنگ كلمات ايراني در زبان آواري . آورد لزگي را مي

 .هاي داغستاني چند مقاله تأليف نمود هاي ايراني به زبان را چاپ كرد و در زمينة تأثير زبان

توان به كتابي تأليف پروفسور حسنوف   در زمينة تاريخ روابط داغستان و ايران مي:ختاري) 2  

مؤلف در اين كتاب كه در واقع مجموعه مقاالتش است و .  اشاره كردداغستان و دنياي ايرانبا نام 
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شود، به بررسي چند مسئله از  ها توسعه مي شناسي دانشگاه هاي تاريخ براي دانشجويان دانشكده

 : بخش تقسيم كرد۴توان به  اين تحقيق را مي. خ روابط مردمان داغستان و ايران پرداخته استتاري

  ؛هاي ايراني قبل از ظهور اسالم وابط داغستانيان با اقوام و دولتر -۱

 شرقي داغستان؛ اي در جنوب  تاريخچة مسكن ناحيه-۲

  تاريخ قوم تات؛-۳

 .د از ظهور اسالمهاي ايران بع  روابط داغستانيان با دولت-۴

 در اين زمينه كارهاي اساسي صورت نگرفته و بيشتر، مقاالت :ادبيات فارسي در داغستان) 3  

كنند، دكتر  كه در اين زمينه كار مي از جمله كساني. اند اي در نشريات مختلف چاپ شده پراكنده

  . هستند۶۰ و خود نگارنده۵۹سركار عليبكوا

خصوص نام  هاي دربند اشاره كرد و به ه بايد به بررسي كتيبهدر اين زمين :شناسي باستان) 4  

پروفسور حاجيف را ذكر كرد كه آثار دربند و نواحي جنوب داغستان را مورد بررسي قرار داده 

 .اي در اين خصوص از وي به چاپ رسيد مقاالت پراكنده. است

م ۱۹۹۶ن از سال  آموزش زبان فارسي در دانشگاه دولتي داغستا:آموزش زبان فارسي) 5  

عنوان درس اختياري براي دانشجويان بخش خاورشناسي دانشكدة تاريخ دانشگاه دولتي  به

م و بعد از تأسيس دانشكدة خاورشناسي دانشگاه مذكور، زبان ۲۰۰۰از سال . داغستان آغاز شد

رك از امسال كرسي مشترك ادبيات ايران و ت. شود عنوان درس اصلي در آن تدريس مي فارسي به

در اين دانشكده افتتاح گرديد و قرار است پس از يك سال براساس برنامة آموزشي، كرسي 

 نفر در اين كرسي مشغول به ۴در حال حاضر . عنوان كرسي مستقلي تأسيس شود ادبيات ايران به

 .تدريس زبان و ادبيات ايران هستند

  

  بخش چهارم

  شناسي در داغستان انداز گسترش ايران چشم

هاي  شناسان داغستان در دوره  تاريخي داغستان با ايران و فعاليت ايران-ي روابط فرهنگيبا بررس

شناسي در داغستان امروز و شروع  هاي پژوهشگران در زمينة ايران مختلف و همچنين آغاز بررسي
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انداز و مشكالت آيندة  توان چشم فعاليت كرسي ادبيات ايران در دانشگاه دولتي داغستان مي

هاي جديد را در اين زمينه  طور اهميت پژوهش شناسي را در داغستان ترسيم كرد و همين ايران

  .مشاهده نمود

  

  اندازها چشم

هاي داغستاني پژوهشگران  هاي ايراني به زبان خصوص تأثير زبان شناسي، به در زمينة زبان) ۱

ين زمينه كارهايي انجام شود در ا كه مشاهده مي چنان. توانند همكاري كنند داغستاني و ايراني مي

توان كارهاي گروهي  در اين زمينه مي. شود شده ولي نياز به بازنگري و گسترش آنها احساس مي

  .با تبادل نظريات متقابل انجام داد

توانند اسناد و منابع تاريخي از جمله  در زمينة تاريخ روابط داغستان و ايران طرفين مي) ۱

طور  همين. له كنند كه نياز به ارائة فهارس آن وجود داردهاي نسخ خطي را با هم مباد عكس

هاي ايراني در داغستان، كه به  توان تحقيقاتي در زمينة رجال داغستاني در ايران و شخصيت مي

 .داليل مختلف از وطن خود كوچيدند، انجام داد

مي در داغستان و هاي عل توانند با انجام مأموريت شناسي متخصصان ايراني مي در زمينة باستان) ۳

 .هاي موجود آشنا شوند شناسي و كتيبه همكاري متخصصان داغستاني با آثار باستان

در زمينة ادبيات فارسي در داغستان محققان بايد جستجوهاي الزم را با هدف پيدايش ) ۴

 .هاي جديد انجام دهند و با كمك طرف ايراني آنها را به چاپ برسانند نسخه

هاي جديدتر و بهتر آموزش زبان  زبان فارسي طرفين بايد براي تدوين روشدر زمينة آموزش ) ۵

در اينجا . هاي پي در پي داشته باشند هاي نزديك و هماهنگي فارسي به توابع داغستان همكاري

شناسي ملل داغستان  توان به تدوين كتب آموزشي و كمك آموزشي با نظر به خصوصيات زبان مي

 .اشاره كرد

توانند دربارة اقوام ايراني داغستان مثل  شناسي متخصصان داغستاني و ايراني مي قومدر زمينة ) ۶

 .قوم تات تحقيق كنند
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توان دربارة علل ورود تشيع به داغستان، مراسم شيعيان داغستان،  شناسي مي در زمينة دين) ۷

ن ايراني طور تأثير سلسلة صوفيان ايران به رشد تصوف در داغستان با همكاري متخصصا همين

 .تحقيق كرد

هاي متقابل بر فرهنگ و  شناسي محققان ايران و داغستان بايد به تأثير ملت در زمينة فرهنگ) ۸

كارگيري آالت موسيقي مشابه  توان به آداب نوروز و به عنوان مثال مي به. آداب يكديگر توجه كنند

 .اشاره كرد

 دانشگاهي طرفين -ادي محافل علميهاي تنگاتنگ و متم تمام اين كارها نيازمند همكاري  

ها و ميزگردهاي علمي برگزار شود تا تبادل اطالعات  در راستاي اين تحقيقات بايد همايش. است

شناسي وابسته به دانشگاه  تر به نتايج مورد نظر بايد مركز ايران براي دستيابي سريع. انجام شود

ا همكاري با مؤسسات مربوط جمهوري اسالمي اندازي و افتتاح شود تا بتواند ب دولتي داغستان راه

. هاي مذكور حمايت كند و تجهيزات الزم را در اختيار آنان بگذارد ايران از تمام تحقيقات در زمينه

  .رسد در ابتدا بايد ميزگردي در ايران در اين زمينه با حضور طرفين تشكيل شود نظر مي به

  

  مشكالت

از نابودي امكانات سطحي براي تدريس زبان فارسي در : مشكالت زيادي در اين راه وجود دارند

هاي مالي از تحقيقات انجام يافته و عدم اطالعات مردم دو كشور از  داغستان تا عدم حمايت

رسد كه با تعامل و همكاري اين مشكالت به مرور زمان حل  نظر مي ولي به. روابط ديرين يكديگر

رود مثل روابط  ر هم در سطح ابتدايي باشد، اميد ميشناسي در داغستان هر چقد ايران. شود مي
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