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چکیده
ابومحمد الیاس بن زكیّ مؤید نظامی گنجوي شاعر داستانسراي پارسیگوي قرن ششم
هجري است كه در بعضی مطالعات اخیر ،اشعاري تركی به او نسبت داده شده است.
در این مقاله كوشیدهایم در درجۀ نخست با استناد به آثاري از نظامی گنجوي كه در
انتسابشان به وي هیچگونه شك و تردیدي وجود ندارد و نسخههاي خطی كهن آنها،
و در درجۀ دوم با استناد به منابعی كه از گذشتۀ دور تا امروز در ارتباط با این موضوع
وجود دارد و نیز پژوهشها و تحلیلهاي منتشرشده در ارتباط با موضوع موردبحث ،به
بررسی زبان نظامی و مردم گنجه در روزگار او بپردازیم .در این پژوهش روشن شد
كه زبان مادري نظامی گویشی ایرانی از گویشهاي مختلف موجود در تاریخ و
جغرافیاي پهناور ایران بوده است كه به این گویش اشعار فراوانی معروف به فهلویات
در البهالي متون و نسخ خطی به دست ما رسیده است .زبان شعري نظامی نیز فارسی
دري بوده است و هیچ نشانۀ قابلاعتنایی از این كه شعري به زبان تركی سروده باشد
در دست نیست و با مستندات بیّن نشان دادیم كه شاعرِ شعرهاي تركی منتسب به نظامی،
شاعري است به نام نظامی قارامانلی كه در قرن نهم هجري میزیسته و به سه زبان
تركی ،فارسی و عربی شعر میسروده است.
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 .1مقدمه
در سال 0030ش انتشارات دانشگاه تهران كتابی منتشر كرد با عنوان دیوان نظامی گنجوي ،تصحیح،
گردآوري و توضیح دكتر برات زنجانی ،استاد دانشگاه تهران .استاد زنجانی در سه صفحهاي كه
ذیل عنوان «سرآغاز» در این كتاب نوشتهاند توضیح دادهاند كه «بسیارند شاعرانی كه بعد از نظامی،
تخلّص "نظامی" گزیدهاند  ...گاهی نیز اشعار بکر و پرمعناي شاعران دیگر به گنجینۀ آثار او پیوسته
است  ...براي نمونه تضمینی از یك غزل حافظ شیرازي را كه در دستنوشت كتابخانۀ خدیویۀ مصر
آمده نقل میكنم.
چونكه دهقان ازل كشت روانها را كشت

چرخهگردان قضا رشتۀ جانها را رشت

خاک من دست ارادت به می ناب سرشت

"عیب رندان مکن اي زاهد پاكیزهسرشت"

"كه گناه دگري بر تو نخواهند نوشت"...
 ...ناگفته نماند كه با بهكار گرفتن نقد ادبی و سخنسنجی میتوان به مقداري از اشعار نظامی در این
نسخۀ خطی دست یافت و به زمان بیشتر احتیاج دارد والسالم».
از این عبارات كه پیش از پیشگفتار كتاب و توضیحات دربارۀ تصحیح و نسخۀ كتابخانۀ

خدیویۀ مصر و  ...آمده پیداست كه استاد این نسخه را بهعنوان نسخهاي از دیوان نظامی گنجوي
بهرسمیت نشناختهاند و كار را نیازمند بحث و بررسی و زمان بیشتر میدانند .ایشان پیشگفتار كتاب
را نیز با عنوان «دیوان منسوب به نظامي گنجوی و نظامي قونیوی (قرامانلي)» آغاز كردهاند.
یعنی این دیوان را متعلّق به نظامی نمیدانند بلکه منسوب به دو نظامی گنجوي و قونیوي میدانند.
در همین صفحه ذیل عنوان «معرفی نسخۀ دیوان نظامي قرامانلي» مرقوم فرمودهاند« :عنوان
صفحۀ اول عبارتِ "دیوان نظامی" دارد .از گنجوی بودن شاعر ذکری نرفته است اما در
فهرست همان كتابخانه نام دیوان چنین ذكر شده" :دیوان نظامی تألیف المولی نظامالدین ابیمحمد
جمالالدین یوسف بن مؤید الگنجوي االویسی المتوفی سنه »".734
وقتی در نسخهاي نام مؤلف ذكر نشده و آثار و نشانههایی تعیینكننده از دیگر آثار مؤلف در
نسخه نیست براي نوشتۀ فهرست نویس كتابخانۀ خدیویۀ مصر كه معلوم نیست میزان دانش او در
حوزۀ زبان و ادبیات فارسی تا چه حد بوده ،چه اعتباري میتوان تصور كرد؟ تا اینجا تمام عبارات
و توضیحات دكتر زنجانی حاكی از این است كه ازنظر ایشان این نسخه از آن نظامی گنجوي نیست
اما در صفحۀ پایانی پیشگفتار نوشتهاند« :قصیدۀ نعت رسول اكرم(ص) ،با قصیدۀ با ردیف نرگس
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را بهاحتمال قوي از نظامی دانستم هرچند در كلمۀ «خان» كه دنبال نام محمد ]ممدوح شاعر[ آمده
بود وسواس داشتم .تا اینكه قاصدي از راه رسید و خواستِ ما را در دامن داشت و از نظامیشناس
دانشمند و فاضل معروف كتابی به نام «دیوان نظامی گنجوي – ینیتاپیالن» تألیف صدیار وظیفه
ائل اوغلو كه از روي دیوان نظامی خدیویۀ مصر فراهم آورده بودند زیارت كردم ... .دالیل و
شواهدي براي قصیدۀ با ردیف نرگس آورده بودند كه وسواس خاطر را از من دور كرد .بدینوسیله
از زحمات و همچنین هدیۀ ایشان سپاسگزارم .دو قصیده و هفت غزل تركی از دیوان خدیویۀ مصر
را در پایان دیوان فارسی نظامی گنجوي آوردهام ».البته استاد دربارۀ دالیل و شواهد آقاي صدیار
وظیفه هیچ توضیحی ندادهاند تا خوانندگان بدانند آن شواهد و دالیل چه بودهاند و چه اعتباري
دارند.
استاد ذیل عنوان «دیوان نظامی گنجوي» (ص )0باز توضیحاتی دربارۀ نسخۀ خدیویه و تصحیح
دیوان آوردهاند« :بعد از آنكه نسخۀ كپی از نسخۀ خطی كتابخانۀ خدیویۀ مصر به دست رسید،
مالحظه شد كه نسخه داراي اشعار تركی و فارسی است و در بعضی از غزلیات نام حافظ و سعدي
و یاقوت خطاط معروف آمده است كه نسبت آنها به نظامی گنجوي برخالف عقل و منطق است و
معلوم شد كه اشعار نظامي قرامانلي با اشعار نظامي گنجوی در این نسخۀ خطي آمیخته
است .از تصمیم اتخاذشده منصرف نشدم و هر سه مأخذ 0را در یكجا آمادۀ چاپ نمودم».
چنانكه پیش از این اشاره شد در آغاز دیوان نظامی چاپ استاد زنجانی سه مقدمۀ كوتاه وجود
دارد كه در آنها از ابتدا در نسخۀ كتابخانۀ خدیویۀ مصر به دیدۀ شك و تردید نگریستهاند و خودشان
شواهدي از خلط شعر دیگران با شعر نظامی ،تضمین شعر حافظ ،شعر سعدي و  ...آوردهاند و در
نسخۀ مذكور سخن گفتهاند و عناوین منسوب و آمیخته را براي آن آوردهاند ولی ناگهان بدون
هیچ توضیح و دلیلی فرمودهاند كه تصمیم گرفتهاند این نسخه را با مقابلۀ تصحیح وحید دستگردي

و نیز تصحیح سعید نفیسی به نام نظامی منتشر كنند و روي جلد كتاب هم عنوان را «دیوان نظامی
گنجوي» قید فرمودهاند.
نسخۀ خدیویۀ مصر را در ایران ظاهراً اول بار سعید نفیسی در مقدمۀ دیوان نظامی معرفی كرده
است« :در چاپ اول فهرست كتابهاي فارسی كتابخانۀ مزبور كه اثر علی افندي حلمی داغستانی
حافظ سابق كتابهاي تركی و فارسی كتابخانۀ خدیویۀ مصریه است و به سال  0011قمري در
مطبعۀ عثمانیه مصر القاهره به طبع رسیده و در صحیفۀ  ... 723در باب دیوان نظامی این چند سطر
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مندرجست :دیوان نظامی – تألیف المولی نظامالدین ابیمحمد جمالالدین یوسف بن مؤید الگنجوي
االویسی متوفی سنۀ  734اوله :یا اشرف البریه یا سید الوري ،الخ بقلم تعلیق – بخط پیر احمد بن
اسکندر تم تحریره فی سنه  340و هو باللغه التركیه!» (نظامی گنجوي)004-001 :0014 ،
اینكه اساساً نظامی گنجوي دیوانی شامل قصیده و غزل و رباعی و  ...داشته یا نه و آثاري كه
تاكنون با عنوان دیوان نظامی منتشر شده تا چه حد اعتبار دارد موضوعی است قابلبحث و بررسی
كه در این مقاله نمیخواهیم به آن بپردازیم .از مطالبی كه از دكتر زنجانی نقل كردیم نیز پیداست
كه آنچه در دیوان نظامی گنجوي چاپ ایشان آمده بیشتر شعر دیگران است تا نظامی .خود ایشان
اذعان داشتهاند كه «بسیارند شاعرانی كه بعد از نظامی تخلص نظامی گزیدهاند» .عالوه بر این،
تخلصهاي «نظام» (ص« ،)00نظام گنجه» (ص )10و «نظام گنجهاي» (ص )70گویاي این است كه
در نسبت این دیوان به نظامی باید تأمل كرد .ما در این مقاله دربارۀ اشعار تركی كه در دیوان یادشده
به نظامی نسبت دادهاند بحث خواهیم كرد.
 .2بحث و تحلیل
 .1 .2اشعار ترکيِ نظامي گنجوی یا نظامي قارامانلي
بنا به تصریح ا .عزمی بیلگین نویسندۀ مدخل نظامی قارامانلی در اسالم انسیکلوپدیسی وي همانند
شاعران دیگر عصر خود از شاعران ایران و در رأس آنها از حافظ شیرازي تأثیر پذیرفته است .وي
ابیاتی از سرودههاي شاعران ایران نظیر سنایی ،امیر معزي ،كمالالدین اصفهانی ،ظهیر فاریابی و
دیگران را به تركی ترجمه كرده و در خالل اشعار خود آورده است .او به نظامی گنجوي نیز توجه
خاصی داشته و پاره اي از ابیات و تعابیر او را به تركی برگردانده است .استفادۀ قارامانلی از تعابیر
نظامی گنجوي برخی از پژوهندگان ازجمله شادروان استاد زنجانی را به استنباط ناروا سوق داده
است و مشابهتهاي موجود میان شعر او و نظامی گنجوي را مؤید صحّت انتساب اشعار تركی نظامی
قارامانلی به نظامی گنجوي تلقی كردهاند .نظامی قارامانلی شاعري اهل قونیه بوده كه حدود -203
 277هجري قمري بهدنیا آمده ،در جوانی براي تحصیل به ایران آمده و سالیانی در ایران بهسر برده
و به سه زبان تركی ،فارسی و عربی شعر میگفته است .دیوان نظامی قارامانلی در مجموعۀ انتشارات
دانشگاه آتاتورک در شهر آنکارا به سال  0347به تصحیح هالوک ایپکتن منتشر شده است.
(" )Islam Ansiklopedisi, "Karamanli Nizamiاین دیوان بر اساس  01نسخۀ خطی
تصحیح شده است كه همۀ نسخهها در كتابخانههاي تركیه موجود بودهاند.
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تضمینی كه دكتر زنجانی از غزل حافظ در نسخۀ خدیویه در مقدمۀ دیوان نظامی گنجوي
آوردهاند در دیوان نظامی قارامانلی چاپ  0347آمده است .اشعار فارسی نظامی قارامانلی در این
چاپ ،در سی صفحۀ آخر كتاب (صفحات  )430 – 410درج شده و تضمین یادشده از غزل حافظ
با شمارۀ  04در صفحات  444تا  443آمده است:

(بیت نخست ،ص)444

(بیت آخر ،ص)443
از ص  000تا  040دیوان نظامی چاپ استاد زنجانی چند شعر (قصیده و غزل) به زبان تركی
آمده كه مصحح محترم مدعی شدهاند از آن نظامی گنجوي است و در پیشگفتار توضیح دادهاند
كه «در اینكه زبان مردم گنجه تركی بوده و نظامی هم اشعار تركی سروده است ،جاي شکی نیست.
دلیل این ادعا آناست كه شاه اخستان در نامهاي كه به نظامی نوشته و از او به نظم آوردن لیلی و
مجنون را خواسته ،تأكید كرده كه به زیور فارسی و عربی سروده و به زبان تركی درنیاورد .خود
نظامی در لیلی و مجنون به این مطلب اشاره كرده و گفته است:
در حال رسید قاصد از راه

وآورد مثال حضرت شاه...

خواهم كه به یاد عشق مجنون

رانی سخنی چو درّ مکنون...

شاه همه نامههاست این حرف

شاید كه در او سخن كنی صرف

در زیور پارسی و تازي

این تازه عروس را طرازي

دانی كه من آن سخنشناسم

كابیات نو از كهن شناسم...

تركانه صفت وفاي ما نیست

تركانه سخن سزاي ما نیست»
(دیوان نظامی ،ص د  -ذ)
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اینكه زبان مردم گنجه و نظامی گنجوي چه بوده بهتفصیل بحث خواهیم كرد .آنچه قطعی
است این است كه تاكنون حتی یك بیت از نظامی به زبان تركی یافته نشده است .ابیاتی هم كه استاد
زنجانی از لیلی و مجنون نقل كردهاند و بر اساس آن حکم كردهاند كه نظامی به زبان تركی میسروده
و این بار به درخواست شاه اخستان از تركی گفتن خودداري كرده و لیلی و مجنون را به پارسی
سروده است با توجه به شواهد و قرائن گوناگون ،انتسابشان صحیح بهنظر نمیرسد .مهمترین عبارتی
كه مورد استناد استاد زنجانی در این ابیات است در بیت آخر آمده:
«تركانه صفت وفاي ما نیست

تركانه سخن سزاي ما نیست»

یعنی شاه اخستان از نظامی تقاضا كرده است كه این بار این منظومه را به تركی نسراید .طبعاً
می توان این معنی را هم از این بیت فهمید كه نظامی پیش از این ،منظومه یا منظومههایی به تركی
سروده بوده است! اینكه چرا از این منظومههاي تركی نظامی حتی یك بیت به زمان ما نرسیده و نیز
هیچكس از زمان نظامی تا كنون از این سرودههاي تركی نظامی ،نشانی نداده است جاي تأمل دارد.
نکتۀ مهم دربارۀ بیت موردنظر این است كه در قدیمترین نسخههاي خطی لیلی و مجنون به این
صورت ضبط نشده است .در تمام نسخههایی كه تا  211هجري قمري كتابت شدهاند حتی در یك
نسخه ضبط «تركانه سخن» را نمیبینیم .بیت یادشده در نسخههاي مورّخ 402ق كتابخانۀ مركزي
دانشگاه تهران410 ،ق كتابخانۀ ملی پاریس417 ،ق كتابخانۀ دولتی برلین414 ،ق كتابخانۀ ملی
پاریس440 ،ق كتابخانۀ آیتاهلل مرعشی444 ،ق كتابخانۀ دانشگاه سنتپترزبورگ431 ،ق
كتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات433 ،ق كتابخانۀ آستان قدس رضوي214 ،ق كتابخانۀ عالمۀ طباطبایی
شیراز به صورتهاي زیر آمده است كه بههیچوجه نظر استاد را تأیید نمیكنند:
تركانهصفت وفآء/وفاء/وفاي ما نیست

تركانهصفت سرآء/سراي ما نیست
( 402مركزي 410 ،پاریس444 ،
سنتپترزبورگ)

تركی صفتی وفاي ما نیست

تركانه صفت سزاي/سراي ما نیست
( 417برلین 440 ،مرعشی)

تركی صفت وفاي ما نیست

تركانه صفت سزاي ما نیست
(414پاریس 431 ،ادبیات 214 ،شیراز)

ترک صفت وفآء ما نیست

تركانه صفت سرآء ما نیست
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( 433آستان قدس)

(نسخۀ  402كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران ،گ047ر)

(نسخۀ  410كتابخانۀ ملی پاریس ،گ 12ر)

(نسخۀ  444كتابخانۀ دانشگاه سنتپترزبورگ ،گ74پ)

(نسخۀ  417كتابخانۀ دولتی برلین ،گ70پ)

(نسخۀ  440كتابخانۀ آیتاهلل مرعشی ،گ074پ)

(نسخۀ  414كتابخانۀ ملی پاریس ،گ34پ)

(نسخۀ  431ادبیات دانشگاه تهران ،گ31ر)

(نسخۀ  214شیراز ،ص  3لیلی و مجنون)
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(نسخۀ  433آستان قدس رضوي ،ص  2لیلی و مجنون)
نسخۀ مورخ  411بادلیان آكسفورد هم این بیت را ندارد .بنابراین عالوه بر اینكه تاكنون شعري
به زبان تركی از نظامی به دست ما نرسیده است چنانكه مالحظه میشود در  01نسخۀ كهن تاریخدار
خمسۀ نظامی كه تا سال  211هجري كتابت شدهاند و طبعاً از اصالت بیشتري نسبت به نسخههاي
متأخر برخوردارند تعبیر «تركانهسخن» و ضبط موردنظر استاد به چشم نمیخورد كه بتوان نظر ایشان
را قابلاعتنا دانست .نیازي نیست توضیح بدهیم كه در میان ضبطهاي مختلف این بیت ،ضبط «سزاي
ما نیست» درست است یعنی صفت بیوفایی تركان ،صفت ما نیست .اگر نظامی ترک بود طبعاً شاه
به او نمیگفت «صفت تركانه سزاي ما نیست» چراكه در اینصورت به مخاطب یعنی نظامی ،توهین
كرده بود .تأملی در ابیات پیش و پس از این بیت نشان میدهد كه موضوع ربطی به زبان نظامی
ندارد:
بنگر كه ز حقّۀ تفکر

در مرسلۀ كه میكشی دُر؟

تركانه صفت وفاي ما نیست

تركانه صفت سزاي ما نیست

آن كز نسب بلند زاید

او را سخن بلند باید
(نسخۀ مورخ  ،402كتابخانۀ مركزي ،گ047ر)

بهنظر میرسد اخستان بن منوچهر به پاداشی اشاره میكند كه محمدبن ایلدگز در برابر سرودن
خسرو و شیرین به نظامی میدهد اما تا زمان قزلارسالن به نظامی نمیرسد .اخستان این بدقولی

تركان را سزاي خود نمیداند و میخواهد بگوید ما پاداش تو را در قبال سرودن لیلی و مجنون
(بهموقع /زود) خواهیم داد.
قصاید و غزلیات تركی چاپ استاد زنجانی نیز همگی از نظامی قارامانلی است كه در نسخۀ
كتابخانۀ خدیویۀ مصر بهچشم میخورد و ایشان بدون دقت و تأمل كافی آنها را با اعتماد به پندار
نادرست فهرستنویس كتابخانۀ مذكور كه آن را به نظامی گنجوي نسبت داده بهعنوان شعر نظامی
گنجوي معرفی كردهاند .اینك بهتفصیل به بررسی این قصاید و غزلیات میپردازیم.
 .0قصیدۀ اول در ص  111دیوان چاپ استاد زنجاني ،دوازده بیت است با مطلع:
یا اشرفالبریه یا سیدالوري

اعلی االله ذاتك قدراً و منزال
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بیت دوم هم عربی است ،بیتهاي سوم تا ششم فارسیاند و بیتهاي هفتم تا دوازدهم تركیاند .بیت
:4
اي شرعله مخلّد و قولیله معتمد

وي اسمله محمّد و وصفیله مصطفی

بیت :04
ذاتك تنزّهیله صفاتك بلنمگه

شأننده اندي سورۀ والنّجم اذا هوي

مقایسۀ این قصیدۀ نسخۀ كتابخانۀ خدیویه با آنچه در دیوان چاپی قارامانلی آمده كه بر اساس
ده نسخۀ موجود در كتابخانههاي تركیه منتشر شده بهوضوح نشاندهندۀ ناقص بودن نسخۀ مصر
است .این قصیدۀ سهزبانه در دیوان نظامی قارامانلی چاپ آنکارا اولین قصیده است كه در صفحات
 40تا  43آمده و  17بیت دارد .در این چاپ بیتهاي عربی و فارسی و نیز عبارات و تركیباتِ عربی
و فارسیِ ابیاتِ تركی ،به خط عربی حروفچینی شدهاند و بیتهاي تركی به خط التین.
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(صفحۀ نخست دیوان نظامی قارامانلی ،ص )40

(برابرِ آخرین بیت چاپ استاد زنجانی)
بیتهاي  77 ،00 ،43و  10هركدام یك مصراع عربی دارند و بیتهاي  77و  71نیز عربیاند.
آخرین بیت قصیده تركی است:

(بیت آخر قصیدۀ نخست ،ص )43
« .2قصیده به زبان ترکي منسوب به نظامي گنجوی» (ص )007
این قصیده استقبالی است از قصیدۀ  27بیتی كمالالدین اصفهانی با مطلع:
«سزد كه تاجور آید به بوستان نرگس

كه هست بر چمن باغ مرزبان نرگس»

كه استاد زنجانی در صفحات  047-044چاپ خود آوردهاند .بیت آخر:
«حسود جاه تو حیران و مستمند و نژند

بر آن مثال كه در فصل مهرگان نرگس»

نخستین بیت قصیدۀ  11بیتی تركی چاپ استاد زنجانی ،دوازدهمین بیت قصیده در دیوان نظامی
قارامانلی است .یعنی از چاپ استاد زنجانی  00بیت نخست ساقط است( .بیت نخست چاپ استاد
زنجانی ،ص:)007
سحرله شعبده علمنده كمالی یوغیسه

بس نه حیلیله آلور آوجنه آذر نرگس

بیت آخر چاپ استاد زنجانی ،ص:004
(ب )11سبزهزار فلك اوستنده اوله خیمهگهك

كاندَه خورشید و قمر دُر گل و اختر نرگس
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(بیت نخست قصیده در دیوان نظامی قارامانلی ،ص)30

(بیت دوازده قصیده در دیوان نظامی قارامانلی ،ص)37

(بیت آخر قصیده در دیوان نظامی قارامانلی ،ص)32

(بیت دیگري كه از چاپ استاد زنجانی ساقط است ،دیوان نظامی قارامانلی ،ص)37
در دو چاپ طبعاً تفاوتهایی در ضبطها و ترتیب ابیات هست كه عالقهمندان با مراجعه به دو
اثر میتوانند بر كم و كیف آن اشراف پیدا كنند.
 .1در ص  111چاپ استاد زنجاني آمده است:
«غزل به زبان ترکي از مجموعۀ دیوان نظامي کتابخانۀ خدیویۀ مصر:
ددک اتمایم ایرق ساكه بیداد

مبارک اولدي اندک اتدک آزاد

(بیت  2و آخر) نظامی آدكی صانوكی ترک ایت

جهان ایچنده سن داخی قو بیر اد»

این غزل هشتمین غزل دیوان نظامی قارامانلی است.

(بیت نخست غزل شماره هشت ،ص)044

(بیت آخر غزل شماره هشت ،ص)044
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بیت پنجم این غزل را «پريلر ییري درلر چشمه اولور /كوزمدن كتمه بردم اي پريزاد» استاد
زنجانی ترجمه كردهاند« :میگویند پریان در چشمهها جاي دارند اي پريزاد از چشمم لحظهاي جدا
مشو» سپس مرقوم فرمودهاند:
«نظامی در خسرو و شیرین گوید:
به دل گفتا گر این ماه آدمی بود

كجا آخر قدمگاهش زمی بود

وگر بود او پري دشوار باشد

پري بر چشمهها بسیار باشد

بکس نتوان نمود این داوري را

كه خسرو دوست میدارد پري را»

به نظر میرسد استاد زنجانی این ابیات را خصوصاً مصراع «پري بر چشمهها بسیار باشد» از خسرو
و شیرین نظامی شاهد آوردهاند تا صحّت انتساب این غزل تركی را به نظامی اثبات بفرمایند كه یعنی
هردو سرودۀ یك شاعر است و ما اكنون میدانیم كه چنین نیست و چنانكه پیش از این اشاره كردیم
نظامی قارامانلی بارها تعابیر شاعران ایرانی و ازجمله نظامی گنجوي را به تركی برگردانده و در خالل
سرودههاي خویش بهكار برده است.
 .4در ص  111دیوان نظامي چاپ استاد زنجاني غزلي هفت بیتي با مطلع زیر
آمده است:
گوزلرم یاشینی گوزلر اول بت سیمینبدن

نیته كم گوگده ثریّا گوزلر آهوي ختن

(بیت آخر) :اول یوزي جنّت نظر اتسه نظامی خاكنه

آچلور قبرینه روزن جنت فردوس دن

این غزل با شمارۀ  21در دیوان نظامی قارامانلی آمده است:

(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)411

(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)411
استاد زنجانی در ذیل این غزل مرقوم فرمودهاند:
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«آهوي ختن :در میان شاعران تنها نظامی این استعاره را از خورشید آورده است:
شباهنگام كاهوي ختنگرد

ز ناف مشك خود خود را رسن كرد

هزار آهوبره لبها پر از شیر

در این سبزه شدند آرامگاهگیر»

]البته در خسرو و شیرین «آرامگه گیر» ضبط شده است و همان درست است( .نظامی گنجوي ،بیتا:
[)737
پیداست كه نظامی قارامانلی با شعر نظامی گنجوي بسیار مأنوس بوده و این استعاره را از او به
وام گرفته است .صِرف وجود یك تعبیر ،تشبیه یا استعارۀ واحد در دو شعر ،دلیلی براي انتساب آنها
به یك شاعر نمیشود.
 .5در همین صفحۀ  111چاپ استاد زنجاني غزلي هفت بیتي به زبان ترکي آمده
است که عیناً در دیوان نظامي قارامانلي با شمارۀ  18در ص  228چاپ ایپکتن
بهچشم ميخورد:
چاپ استاد زنجانی:
(ب « )0اي گوگل فریاد ادب داد اوممه اول بیداد دن

حکمی چون سلطان ادر اصّی ندر فریاددن

(ب  )4اي نظامی ایتلري طالر رقیبی خود نولور

آشنادن خیر گلمز نه اومرسن یاددن»

استاد ذیل این غزل دربارۀ بیت چهارم «هر خم زلفك بنمچون قزدرر آتشده نعل /چون گل
اوزره سنبلك اولور مشوّش باددن» مرقوم فرمودهاند:
«نعل در آتش نهادن :نظامی در مثنويهایش اصطالح «نعل در آتش» را زیاد به كار برده است».
سپس ابیاتی از اقبالنامه ،هفتپیکر ،خسرو و شیرین ،شرفنامه و لیلی و مجنون بهعنوان شاهد
آوردهاند كه در آنها نظامی اصطالح «نعل در آتش» را آورده است .نیازي به توضیح نیست كه
استفاده از تعبیري كه شاعري سرشناس همچون نظامی در شعرش بهكار برده باشد براي دیگر شاعران
پس از او هیچ منعی ندارد و همه میتوانند تعبیر موردنظر را در شعرشان بیاورند .چنانكه مالحظه
میفرمایید این غزل سرودۀ نظامی قارامانلی است:
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(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)413

(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)413
« .6غزل ذیل که بعضي مصارع آن عربي و بعضي فارسي و بعضي ترکي است از
نظامي گنجوی است( ».ص)122
(ب « )0اتمدن سیل فنا عمر دیارینی خراب

خُذ مِنَ العیشِ نصیباَ و من العمر نصاب

(ب  )2محنت هجره نظامی نجه بر ایلیه صبر

سادتی احترق القلب بشوق االصحاب

(ب  )3گنج سوداي تو در كنج دلم معتکف است

مسکن الکنز و مأواهُ خراب و یباب»

استاد زنجانی ذیل این غزل مرقوم فرمودهاند:
«همین غزل سهزبانه (فارسی و عربی و تركی) حافظ را به رشك آورده و غزل دوزبانۀ (فارسی و
عربی) بازتاب آن را میبینیم و از نظامی هم یاد كرده است به نظر نگارنده اگر حافظ به زبان تركی
آشنا بود این غزل را سهزبانه میسرود .این است غزل حافظ:
اتت روائح رند الحمی و زاد غرامی

فداي خاک در دوست باد جان گرامی

 ...چو سلك درّ خوشابست شعر نغز تو حافظ

كه گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی»

این غزل نیز از نظامی قارامانلی است و ربطی به نظامی گنجوي ندارد تا حافظ را به رشك آورد:

(غزل ش ،4دیوان نظامی قارامانلی ،ص)041

(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)040
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اینجا باید تأكید كنیم كه صرف آمدن نام نظامی در غزلی ملمّع از حافظ براي اینكه نتیجه
بگیریم حافظ این غزل را در پاسخ غزلی ملمّع از نظامی گفته است كافی نیست .اخالق علمی ایجاب
میكند با دوري از دخالت دادن احساسات و عواطف در انتساب شعرهایی كه سرایندهشان را
نمیشناسیم به شاعران سرشناس تأمّل ،دقّت و احتیاط بیشتري صورت گیرد .تردیدي نیست كه نظامی
قارامانلی در این غزل به اقتفاي حافظ رفته و تحت تأثیر شعر او این غزل سهزبانه را سروده است.
 .1در ص  121چاپ استاد زنجاني غزلي هشتبیتي آمده است که استاد دربارۀ آن
نوشتهاند« :به نظر ميرسد که نظامي کمالالدین اصفهاني را قبول داشته و
خویش را با او سنجیده است .در این غزل چهار بیت به فارسي و چهار بیت به
ترکي سروده شده است که دو مصراع آن عربي است».
(ب )0نگارینك خیال زلف و خالی

خیالمدن دگل بر لحظه خالی

(ب  )2نظامی بینظام اتدي كالمك

كمال نظم له نظم كمالی

این غزل ،غزل شمارۀ  014در دیوان نظامی قارامانلی است:

(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)444

(دیوان نظامی قارامانلی ،ص)444
اكنون با توجه به آنچه در دیوان نظامی قارامانلی آمده و استقبال دیگرِ او را از كمالالدین
اصفهانی (قصیدۀ نرگس) دیدهایم میدانیم كه وي در سرودن شعر به كمال توجه زیادي داشته است
و نسبت دادن این غزل به نظامی گنجوي نادرست است.
برخالف پندار استاد زنجانی و برخی دیگر كه سرودههاي نظامی قارامانلی و یا احتماالً برخی
شاعران نظامی /نظام نام را به نظامی گنجوي نسبت دادهاند ،بهجرئت میتوان گفت كه تاكنون هیچ
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نمونهاي از شعر تركی از نظامی گنجوي به دست نیامده است .شواهد و قرائن نیز نشان میدهد كه
در قرن ششم و در روزگار حیات نظامی اساساً در شهر گنجه و حوالی آن زبان تركی رایج نیست و
اگر احیاناً كسانی نیز به این زبان سخن میگفتند ،در كتابت و سرودن شعر كسی از آن استفاده
نمیكرد .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت كه نهفقط نظامی بلکه هیچیك از شاعران دیگر این دوره
نظیر ابوالعالء گنجوي ،خاقانی و فلکی شروانی ،شعري به زبان تركی نسرودهاند .بهمنظور تبیین
جوانب این مسئله الزم است دربارۀ زبان مردم گنجه در آن روزگاران و بهتبع آن نظامی گنجوي
اندكی با تفصیل سخن بگوییم.
 .2 .2زبان نظامي و زبان مردم گنجه
نظامی در گنجه یکی از شهرهاي ناحیۀ ارّان به دنیا آمد ،در آنجا زندگی كرد و در همان شهر
درگذشت .زبان مردم ناحیۀ ارّان و ازجمله گنجه در عصر نظامی یکی از زبانهاي ایرانی یعنی زبان
فهلویات بوده است .علیرغم ادعاي استالین كه فارسیسرایی نظامی را ناشی از فشار و اجبار
سیاستمداران عصر نظامی جلوه میداد و اشاره میكرد كه نظامی میتوانست شعرهایش را به تركی
بگوید ،نظامی نه به هیچ درباري وابسته بود كه مجبور به سرودن شعر به زبان فارسی باشد و نه
میتوانست آثارش را به تركی بنویسد .نظامی بارها به فارسیگویی خود و اینكه عشق او را به
سرودن منظومههایش واداشته اشاره كردهاست:
گر این نامه را من به زر گفتمی

به عمري كجا گوهري سفتمی

همانا كه عشقم بر این كار داشت

چو من كمزنان عشق بسیار داشت

()Lornejad & Doostzadeh, 2012: 22-32
فضاي سیاسی اتحاد جماهیر شوروي سایۀ سنگین ایدئولوژي خود را بر سر شرقشناسان نیز
انداخته بود و این وضع اجازه نمیداد كه آنان آزادانه حاصل تحقیقات خویش را بنویسند .برتلس و
ریپکا اظهار كردند دربارۀ خانوادۀ نظامی «ما هیچچیز نمیدانیم» و تنها پذیرفتند كه مادرِ نظامی كُرد
بود چون شاعر خود بهصراحت به این موضوع اشاره كردهاست اما دربارۀ پدر او هیچ اظهارنظري
نکردهاند .برتلس گفته است آنچه با اطمینان دربارۀ پدر او میتوان گفت این است كه در زمان
نوشتن لیلی و مجنون پدر نظامی مرده بود ) .(ibid: 25ریپکا اصل او را از نژاد ترک و یك شهروند
آذربایجانی میخواند كه آذربایجان جدید به این فرزند جهانیاش بسیار افتخار میكند (.)ibid
اظهارنظرهاي بیپایهاي ازایندستكه زاییدۀ فضاي سیاستزدۀ اتحاد جماهیر شوروي سابق است
اعتباري ندارد.
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مادر شاعر بنابر قول خودش رئیسۀ كُرد و بنابراین از اصل ایرانی بوده است .برتلس و ریپکا
میكوشند تا نظامی را یك شاعر آذربایجانی متعلق به ادبیات آذربایجانی معرفی كنند كه منکر خدا
بود و براي بهوجود آوردن یك جامعۀ بیطبقه میكوشید ( Lornejad & Doostzadeh,
 )2012: 27درحالیكه آذربایجان (شمال غربی ایران) در زمان نظامی بهكلی تعریفی دیگر و
اوضاع و شرایطی دیگر داشت و در آن زمان هیچ قومیت آذربایجانی به معنی امروز وجود نداشت
و برخالف نظر ریپکا كه ضمن اعتراف به ایرانی بودن مواد منظومههاي نظامی اظهار میكند
"بهخصوص آنها كه با آذربایجان ارتباط داشتند" ،هیچكدام از این مواد نه با آذربایجان بهمعنی
واقعی كلمه (شمال غربی ایران) و نه با ارّان (جایی كه نظامی از آنجا بود) ارتباطی نداشت و آثاري
مثل خسرو و شیرین ،هفتپیکر ،اسکندرنامه ،لیلی و مجنون در آن زمان بخشی از فرهنگ دنیاي
ایرانی آن زمان بود .ریپکا و بعضی نویسندگان دیگر میكوشند تا زبان پارسی را بهعنوان زبانی مجزا
از زبان محلی این ناحیه تصویر كنند اما استدالل آنها اساسی ندارد ( )ibid : 29و با پیدا شدن
نسخههاي نزههالمجالس و سفینۀ تبریز كه تركیب جمعیت و زبان ناحیه را آشکار میكنند ،دیگر
جاي شکی باقی نمیماند كه شعر فارسی نهفقط در دربارها مثل دربار شروانشاهان بلکه در میان
تودۀ مردم متوسط ناحیۀ ارّان نیز عالوه بر صورت گویشهاي ایرانی بهصورت زبان رسمی دري نیز
معمول بوده است .شاعران نهتنها شروانشاهان را بهزبان فارسی مدح میگفتند؛ زبان دربار
شروانشاهان نیز فارسی بود و آنان در حدود اواسط قرن چهارم هـ و اوایل قرن پنجم هـ خود به زبان
فارسی شعر میگفتند ) (ibid: 34مسعودي ،بیرونی و به تبع آنها مینورسکی و بارتولد گفتهاند كه
شروانشاهان اخالف ساسانیاناند و اصل و نسب آنها به بهرام گور میرسدLornejad & ( .
 )Doostzadeh, 2012: 34گویشهاي ایرانی در ارّان هم مثل نواحی دیگر و مثل نواحی این
سوي ارس (آذربایجان) به نامهاي مختلف محلی كه از آنجا برخاسته بودهاند مانند رازي ،تاتی و
آذري ...رواج داشته است( .شروانی" 42 :0047 ،مقدمۀ مصحح") وجود ابیات باقیمانده از این
گویشها در آثار مختلف ،هم به وجود گویشها داللت دارد و هم فهم آنها بهوسیلۀ كسانی كه
بهزبان دري كتاب نوشتهاند.
شمس قیس رازي كه كتاب المعجم را در نیمۀ اول قرن هفتم تألیف كرده است ،ضمن بحث
از زیادات و تصرّف شاعران ،با آوردن شعري از بهرامی اشاره میكند كه :اصل كلمۀ «قرمز» در آن
شعر نامِ كِرمی است در نواحی ارّان یا آذربیجان (شمس قیس .)433 :0011 ،بهنظر میرسد در آن
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زمان و از نظر او هم این دو نام به دو جاي مختلف اما با زبانی مشترک اطالق میشده است .شمس
قیس در جاي دیگر ضمن بحث دربارۀ وزن هزج مسدس محذوف (مفاعیلن مفاعیلن فعولن  /فاعالن)
كه آن را خوشترین اوزان فهلویات میخواند ،شواهد متعددي براي ملحونات دیگر این وزن
میآورد و میگوید آنها را اورامنان میخوانند .آوردن این شواهد كه به عراق و نیز شهرهاي همدان
و زنگان نسبت داده میشود همه به گویشی غیر از فارسی درياند (همان 017 :و  .)017عالوه بر
این شواهد دیگري نیز در المعجم از فهلویات نقل شده است و دربارۀ فهلویات هم سخن رفته است.
(همان )040 :وي در جایی پس از اشاره به زحافاتی از اوزان فهلویات كه از نظر او ثقیل است
مینویسد« :باعث كلی و داعیۀ اصلی بر نظم این وزن ثقیل و بحر مستحدث در سلك اوزان قدیم و
بحور مشهور آن بود كه كافّۀ اهل عراق را از عالم و عامی و شریف و وضیع به انشاء و انشاد ابیات
فهلوي مشعوف یافتم و به اصغا و استماع ملحونات آن مولع دیدم( » ...همان.)040 :
شمس قیس كه خود در ري به دنیا آمده و رازي است ،در یكجا هم ضمن ایراد گرفتن از وزن
شعر بندار رازي اشاره میكند كه زبان بندار به لغت دري نزدیكتر از فهلوي است (همان:
047ـ )047و این نشان میدهد كه زبان دري هم در كنار فهلویات وجود و رواج داشته است.
شمس قیس در المعجم هفده بیت از فهلویات بهعنوان شاهد مثال آورده است كه پیداست خود
معنی آنها را میفهمیده است .در نسخۀ عکسی سفینۀ تبریز بخشی با عنوان «كتاب مشتمل علی فواید
امالی الحاج بله» آمده است كه نوزده صفحه را در بر میگیرد .تاریخ كتابت این بخش كه درواقع
حکایات و مجالس امینالدین ابوالقاسم حاج بله از دانشمندان معاصر كاتب سفینۀ تبریز است ،سال

 444هجري یعنی در حدود صدوهفده سال پس از مرگ نظامی است .در این بخش از سفینه
امینالدین ابوالقاسم حاج بله غیر از اشعار فارسی و عربی ،اشعاري هم به زبان پهلوي ،یعنی فهلویات
آورده است كه البد گویش محاورهاي و متداول عصر بوده است در ناحیۀ آذربایجان .مجموع این
ابیات حدود چهل بیت است كه بهصورت و تعدادِ دو ،چهار ،پنج ،هشت و حتی ده بیت ،بهتفاریق
در صفحات مختلف ( )700 ،744 ،747 ،747 ،740 ،740 ،741آمده است .حاج بله ضمن بیان
مطالب مختلف مینویسد:
«جمیع بالد عراق عجم را فهلوه میگویند و سخنان ایشان را فهلوي و قبیلهاي بودند در
همدان كه ایشان را اورامنان گفتندي كه همیشه دوبیتی گفتندي .دوبیت فهلوي را
برحسب آن اورامنان میگویند و از سه بیت تا شش بیت شروینان میگویند هم منسوب

مقاله علمی-پژوهشی :زبان نظامي گنجوی  /...پورنامداریان 03
به قومی كه ایشان این نمط گفتهاند و از همدان بوده و هرچه باالي شش بیت است آن
را شبستان گویند جهت آن كه در شب آن خواندندي( ». ...تبریزي)740 :0020 ،
اگر یکی از زبانها یا گویشهاي فهلوي را هم آذري بخوانیم كه در شمال غرب ایران ،یعنی
آذربایجان رواج داشته است ،زبان مردم ارّان هم كه گاهی آن را زبان ارّانی خواندهاند باید زبانی
نزدیك به همان زبان آذري و یکی از گویشهاي فارسی باشد كه گفتیم به صور گوناگون در نواحی
مختلف ایران بعد از اسالم رایج بوده است .ابن حوقل (وفات011 :ق) زبان مردم آذربایجان و بیشتر
مردم ارمن را فارسی و زبان مردم بردعه را كه مركز قدیم ارّان بودهاست ،ارّانی میخواند (ابنحوقل:
 ،073-072ترجمۀ فارسی .)31 :مقدسی (وفات :حدود 420ق) كشور ایران را به هشت اقلیم
تقسیم كرده مینویسد :زبان مردم این هشت اقلیم عجمی است جز آنكه برخی از آنها دري و
برخی منغلقه است و همگی را فارسی نامند (مقدسی )473 :0311 ،و در جاي دیگر میگوید:
«فارسی ایشان قابلفهم است و در پارهاي حرفها به زبان خراسانی نزدیك است» (همان.)042 :
مسعودي نیز در نیمۀ نخست سدۀ چهارم هجري ضمن نام بردن از شهرهاي امت فرس كه ارمنیه و
اران و بیلقان هم در شمار آنهاست ،زبان آنها را زبانی واحد میداند كه ازنظر لغات اندكی فرق
دارند  ...مانند فهلوي ،دري ،آذري و جز آن از زبانهاي فرس (مسعودي.)12-14 :0230 ،
نمونههاي شعري این زبانها كه فهلویات خوانده میشده است عالوه بر المعجم و سفینۀ تبریز در
كتابهاي دیگر نیز پیدا میشود .اینگونه فهلویات در نامههاي عینالقضات همدانی (سیزده بیت)،
تاریخ گزیدۀ مستوفی قزوینی (مستوفی 444-441 ،440-440 ،404 :0017 ،و  )471و
مرصادالعباد نجم رازي (نجم رازي 37 :0011 ،و نیز  )730-731آمده است و این خود نشان

میدهد كه تا قرن هشتم نیز این گویشهاي فارسی رایج و قابلفهم بوده است .كتاب نزههالمجالس
تألیف جمال خلیل شروانی ،سند بسیار مهم و معتبري است كه نشان میدهد در كنار زبانهاي
محاورهاي ارّانی مثل گویشهاي مختلف پهلوي در این سوي ارس یعنی آذربایجان و شمال غربی
ایران ،زبان دري نیز در آنجا رایج و زبان شعر و ادب رسمی بودهاست .در نزههالمجالس 7003
رباعی از حدود سیصد شاعر آمده است كه در  31موضوع است و براي نزهت (= رامش و خوشی
وقت) مجلس شروانشاه در هفده باب تنظیم شده است .بنابر تحقیق مصحح كتاب ،قدیمترین شعر
در این كتاب یك رباعی از فرخی سیستانی (وفات743 :ق) و دو رباعی از عنصري (وفات704 :ق)
است .دو رباعی هم از ابنسینا (وفات742 :ق) و ابوسعید ابوالخیر (وفات771:ق) آمده است.
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گذشته از این چند رباعی ،كه گویندگان آنها از ناحیۀ خراساناند ،بیشتر رباعیها از شاعران شمال
غرب ایران است كه به هر دو سوي ارس تعلق دارند .از گنجه نام  47تن ،از شروان  02تن ،از
هركدام از دو شهر تفلیس و بیلقان  7تن و از باكو و دربند هركدام یك تن نام برده شده است .از
یازده شهر آذربایجان و زنجان هم نام شاعران و شعر آنها آمده است ازجمله از شهرهاي مراغه،
تبریز ،ابهر ،خوي ،زنجان ،اهر ،اردبیل و اشنو و سجاس و خونج و خالط و موصل كه در مجموع
 44رباعی از آنها نقل شده است .از اینها گذشته نام شاعران دیگري آمده كه نسبت آنها به شهري
معلوم نیست و همۀ آنها را باید از همشهریان و همروزگاران مؤلف كتاب (جمالالدین خلیل
شروانی) شناخت (شروانی.)41-04 :0047 ،
عالوه بر رباعیهاي مؤلف كتاب ،در میان سی شاعري كه بیشترین رباعیها از آنها نقل شده
نامهایی از شهر گنجه میبینیم كه عبارتاند از امیرشمسالدین اسعد گنجهاي ،امیرنجیبالدین عمر
گنجهاي ،برهان گنجهاي و شمس الیاس گنجهاي كه از آنها به ترتیب  00 ،41 ،70 ،011رباعی
نقل شده است و در مجموع  47شاعر ازجمله نظامی اهل گنجهاند كه غالباً میباید سنوسالشان از
نظامی بیشتر باشد و همینها طرف انتقاد نظامی باشند .با توجه به اینكه رباعیات این كتاب بیشتر
متعلق به قرن ششم و نیمۀ اول قرن هفتم است ،درمییابیم كه در ناحیۀ ارّان حتی فقط در گنجۀ عصر
نظامی تا چه حد شعر و شاعري به زبان فارسی رواج داشته است كه  021رباعی از مجموع 7003
رباعی نزههالمجالس تنها به چهار شاعر از  47شاعر اهل گنجه اختصاص یافته است و بسیاري دیگر
نیز به نواحی مختلف ارّان .عالوه بر آنچه گفتیم مقاالت بسیاري از محققان ایرانی و غیرایرانی منتشر
شده است كه همگی داللت بر آن دارند كه زبان متداول مردم ناحیۀ آذربایجان و ارّان و كنارههاي
غربی دریاي خزر گویشهایی از زبان فارسی بوده است (← Lornejad & Doostzadeh,
 )2012بنابراین اوالً سخن از ترک بودن و تركی گفتن نظامی منتفی است و نظامی بیتردید
همچنانكه از آثار او پیداست در دامن فرهنگ ایرانیاسالمی پرورش یافته و ثانیاً زبان مادري او
یکی از گویشهاي زبان فارسی بوده و در زبان فارسی دري نیز با مطالعۀ آثار ادبی فارسی تبحر پیدا
كرده است و در كل آثار او هم حتی یك بیت به زبان تركی نیست .او اگر به قومیت یا نژاد دیگري
تعلق داشت باید به آن زبان و دربارۀ عناصري مربوط به فرهنگ آن زبان شعر میگفت ،حال آنكه
تمام آثار او از فرهنگ گستردۀ ایرانزمین منشأ گرفته و به زبان دري منظوم شده است:
نظامی كه نظم دري كار اوست

دري نظم كردن سزاوار اوست

مقاله علمی-پژوهشی :زبان نظامي گنجوی  /...پورنامداریان 40
چنان گوید این نامۀ نغز را

كه روشن كند خواندنش مغز را
( نظامی)77 :0374 ،

از این شعر میتوانیم دریابیم كه نظامی میتوانسته است به گویش رایج آثار خود را نظم كند اما
فارسی دري را برگزیده است كه زبان شعر و ادب بوده كه رباعیسرایان نیز همان را برگزیدهاند.
اینكه بسیاري از سرایندگان رباعیها از اهل حِرَف بودهاند خود دلیلی است كه مخاطبان این شاعران
مردم عادي بودهاند و آنان زبان این شاعران را میفهمیدهاند و زبان فارسی دري و فهم آن هم در
میان مردم عمومیت داشته است .ریاحی مینویسد:
«میبینیم كه در آنجا شغل همۀ شاعران مداحی نبود و بسیاري از شاعران به كار و
پیشهاي سرگرم بودند و به حرفۀ معمولی خود شهرت داشتند چون :جمال سقا ،حسین
سقا ،سعد لحافی (= لحافدوز) ،جمال عصفوري (= گنجشكفروش) ،زكی اكّاف (=
پاالندوز) ،موفق سرّاج ،مجدالدین جاندار (= محافظ و پاسبان) ،شهاب دفترخوان و
كاغذي ،فخر نقّاش ،عزیز كحّال ( »...شروانی.)40 :0047 ،
این اسامی و حرفههاي آنان نشان میدهد كه نهتنها وجود فرهنگهاي مختلف در ناحیۀ ارّان
جاي فرهنگ و زبان ایرانی را در آن زمان یعنی قرنهاي شش و هفت تنگ نکرده بود بلکه نشان
میدهد كه فرهنگ و زبان فارسی در آنجا كامالً رایج بوده است .طبیعی است كه گویش هرجا با
جاي دیگر تفاوتهایی داشته است و این دلیل نمیشود كه مردم سراسر ایران آن زمان با زبان شعر
و ادب بیگانه باشند و آن را درنیابند .این زبان براي ایرانیان نواحی مختلف قابلدرک بوده است و
شاعران به آن زبان شعر میگفتند و ایرانیان میفهمیدند .زبان رباعیات نزههالمجالس با زبان اشعار
رودكی تفاوت چندانی ندارد هرچند گویشهاي آنان و یا زبان محاورهاي كه با آن سخن میگفتند
متفاوت بوده است .زبان درباریان ماوراءالنهر و خراسان همان زبانی بوده است كه رودكی با آن شعر
میسروده است و درباریان سامانی كه از میان مردم برخاسته بودند مثل سایر مردم كامالً آن را
میفهمیدهاند و چنان تأثیري بر آنان داشته است كه وقتی رودكی با آن شعر میگوید ،به قول صاحب
چهارمقاله نصر بن احمد را یكسره از سمرقند به بخارا میكشاند (نظامی عروضی-74 :0017 ،
.)70
ترجمۀ تفسیر طبري یکی از قدیمترین آثار منثور فارسی است و نخستین نگاشته ( 071ـ )017
دربارۀ قرآن به زبان فارسی است .این تفسیر در زمان سامانیان از روي متن عربی ترجمه و تلخیص
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شدهاست .دربارۀ آن در مقدمه آمدهاست« :تفسیر طبري  ...نوشته به زبان تازي و به اسنادهاي دراز
بود و بیاوردند سوي امیر سعید مظفر ابوصالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعیل رحمهاللّه
علیهم اجمعین پس دشوار آمد بر وي خواندن این كتاب و عبارت كردن آن به زبان تازي و چنان
خواست كه مرین را ترجمه كند به زبان پارسی .پس علماي ماوراءالنهر را گرد كرد و این از ایشان
فتوي كرد كه :روا باشد كه ما این كتاب را به زبان پارسی گردانیم؟ گفتند :روا باشد خواندن و
نوشتن قرآن به پارسی مر آن كس را كه او تازي نداند» ( ترجمۀ تفسیر طبري ،ص .)7

اگر دقت كنیم این پارسی كه از آن سخن میرود همان زبان پارسی است كه ترجمۀ تفسیر
طبري با آن نوشته شده است كه هم درباریان سامانی میفهمیدهاند و هم مردمی كه سامانیان از میان
آنان برخاسته بودند و هم ما امروز میفهمیم و هم رودكی با آن براي درباریان سامانی و مردم شعر
میگفت و ما امروز شعرهاي او را میخوانیم و میفهمیم .البته روشن است كه گویش مردم آن عصر
و تغییراتی كه در طول هزار سال در این زبان پدید آمده است نیز وجود داشته است .نویسندگانی
كه به پارسی مینوشتند و شاعرانی كه حتی در قرن چهارم شعر میگفتند مخاطبانشان چه كسانی
بودند؟ این مخاطبان مگر غیر از مردمی بودند كه در كنار گویش زبان محاوره در خالل زندگی
اجتماعیشان زبان پارسی را هم میفهمیدند؟آیا شاعران قرن چهارم و نیز نویسندگان این دوره
مخاطبانشان فقط عدۀ معدودي از باسوادان بودهاند؟ این زبان پارسی جدا از گویشهاي هر ناحیه
میباید قلمروي گسترده در سراسر ایران بزرگ داشته باشد و در هر جا نیز واژگان و احتماالً بعضی
از خصوصیات گویشی خاص آن ناحیه را در خود جاي میداده است .درست مثل امروز كه وقتی
یادداشتهاي صدرالدین عینی را میخوانیم آن را میفهمیم ضمن آنكه یا پر از لغتهاي تازه است
كه معنی آن را با توجه به متن میفهمیم یا لغتهاي آشناست كه معنی دیگري از آن اراده شدهاست.
این زبان همان زبانی است كه قطران تبریزي در قرن پنجم در گنجه و تبریز حاكمان آن نواحی
را با آن زبان مدح میگفته است .طبیعی است این زبان با این گستردگی از شرق تا غرب ،خالی از
بعضی تفاوتهاي لغويِ متأثر از فرهنگ و زبان هر ناحیه نبودهاست .قطران شاعر از ناحیۀ شمال
غربی اگر معنی لغاتی در شعر شاعران خراسان و ماوراءالنهر را از شاعري مثل ناصرخسرو میپرسد،
دلیل نمیشود بر اینكه قطران زبان پارسی دري را نمیدانسته است .ناصرخسرو مینویسد« :و در
تبریز قطراننام شاعري را دیدم ،شعري نیك میگفت ،اما زبان فارسی نیکو نمیدانست .پیش من
آمد .دیوان منجیك و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند .و هر معنی كه او را مشکل بود از من
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بپرسید .با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند» (ناصرخسرو .)3 :0010 ،از سخن
ناصرخسرو میتوان دریافت .0 :قطران زبان فارسی (= فارسی دري) را میداند اما خوب نمیداند.
 .4او دیوان منجیك و دقیقی را میخواند و خود با زبان آنان شعر میگوید .0 .مشکل قطران ندانستن
معنی بعضی لغات است كه در ناحیۀ خراسان رایج بوده است .بنابراین میتوان گفت كه زبان فارسی
دري در این ناحیه رواج داشته است و مردم آن را میفهمیدهاند كه شاعران بسیاري كه هیچ تعلقی
هم به دربار نداشتند با آن رباعی كه شعري مردمی است ،میسرودند و بعضی ازجمله آنان كه نامشان
در سفینۀ بولونیا آمدهاست ،درباریان را با آن زبان مدح میگفتند .خصوصیاتی لغوي و بهندرت
دستوري كه ریاحی بر اساس رباعیات نزههالمجالس دربارۀ زبان ارّانی حدس میزند مانع فهم
رباعیات و تفاوت كلی زبان ناحیۀ شمال غربی و شمال شرقی نمیشود و همانطور كه بعضی لغات
و خصوصیات در زبان شعري شمال شرقی وجود داشته است كه قطران درنمییافته است،
خصوصیاتی نیز در زبان شعري شمال غربی وجود داشته است كه شاعران خراسان نیز احتماالً
درنمییافتهاند و این به آن معنی نیست كه زبان فارسی نوشتاري دو منطقه چنان از هم فرق داشته
باشد كه مانع درک متقابل شود .صاحب احسنالتقاسیم همانطور كه گفتیم میگوید فارسی ایشان
قابلفهم است .سخن مقدسی اشاره بر این دارد كه اوالً زبان فارسی نیز در ناحیۀ ارّان رواج داشته و
ثانیاً تفاوت آن با زبان ناحیۀ خراسان باید همان تفاوتی باشد كه میان زبان پارتی و پهلوي وجود
داشتهاست .دوبلوا به نکتهاي ظریف اشاره میكند و میگوید ناصرخسرو در سخنی كه در ارتباط با
قطران اظهار میكند كلمۀ «فارسی» را بهكار میبرد اما در همان سفرنامه وقتی از ورود به اخالط (از
شهرهاي ارمنستان قدیم كه امروز از شهرهاي تركیه است) یا همان ارمنستان سخن میگوید از سه
زبان تازي و پارسی و ارمنی نام میبرد (ناصرخسرو .)01 :0010 ،با توجه به آنكه ناصرخسرو در
آن زمان در تمام شعرهایش نیز كلمۀ «پارسی» را بهكار میبرد ،كاربرد «فارسی» در ارتباط با قطران
منطقی نمینماید ( .)Lornejad & Doostzadeh, 2012: 150نکتۀ ظریف در اینجاست
كه دیوانهاي شاعران ایرانی شمال شرقی شامل كلماتی از گویشهایی (سغدي و  )...بود كه براي
شاعران پارسی ـ غربی از شمال غربی مثل قطران غیرقابلدرک بود و ناصرخسرو معانی آن كلمات
را به قطران میگفت كه در زبان پارسی كه قطران با آن آشنا بود وجود نداشت .متینی كه مطالعهاي
تفصیلی دربارۀ واژگان لغت فرس اسدي طوسی كرده است (كتابی كه براي شاعران ناآشنا به
خراسانی ـ دري نوشته شده) كلمات لغت فرس را شامل  707كلمۀ پارسی شرقی 000 ،كلمۀ عربی
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یا تركیبات عربی ـ پارسی آمیخته میداند كه در شواهد شعري لغت فرس اسدي آمده است و تنها
 077كلمه را توضیح میدهد و روشن میكند و این گواه بر این حقیقت است كه كلمات دیگر را
(علیرغم اختالف آوایی محلی) پارسیان غربی ارّان و آذربایجان میفهمیدهاند ( .)ibidبه همین
سبب است كه ناصرخسرو در ارتباط با قطران نمیگوید كه قطران پارسی نمیدانست بلکه میگوید:
«قطران زبان فارسی نیکو نمیدانست» یعنی بعضی كلمات را نمیدانست كه به پارسی خراسانی
منحصر بود (مربوط به زبانهاي ایرانی شرقی) و در گویشهاي ایرانی غربی (فهلویات) یافته نمیشد
كه قطران با آنها آشنا باشد .قطران تبریزي میان زبان پارسی ـ كه زبان خود اوست و پارسی ـ دري
كه زبان ناحیۀ خراسان است فرق میگذارد و این فرق میباید به سبب وجود همان لغاتی در پارسی
دري باشد كه او معنی آنها را نمیفهمیده است« :بلبل به سان مطرب بیدل فراز گل  /گه پارسی
نوازد و گاهی زند دري» .زبان پارسی قطران همان زبانی است كه در سفینۀ تبریز زبان تبریز خوانده
میشود كه زبانی از خانوادۀ ایرانی شمال غربی یا چنانكه قطران میگوید ،پارسی بوده است كه
قطران و دیگر شاعران و عارفان و نویسندگان در نوشتههایشان بهكار میبردند .قطران و اسدي طوسی
ـ كه اصلش از طوس بود و به نخجوان گریخت ـ از قدیمترین شاعرانی بودند كه در قفقاز و
آذربایجان زندگی كردند و به زبان دري ـ پارسی شعر گفتند ( .)ibid: 150-151محمدبن بعیث
متوفاي  407هجري ساكن مرند بود و گفتهاند دو قلعه داشت :یكدر و شاهی .قلعۀ شاهی وسط
دریاچه (اورمیه) بود .در سال  407با سپاهیان متوكل خلیفۀ عباسی جنگیده بود و دو نوبت سپاهیان
خلیفه را شکست داده بود تا اینكه شکست خورد و اسیر شد و به بغداد فرستاده شد .طبري آورده
است كه ابنبعیث شاعر و ادیب بود و هنگامی كه متوكل امر به كشتن او كرد در مدح او شعر گفت
و از او درخواست عفو كرد و متوكل از كشتنش صرفنظر كرد .طبري سپس از قول كسی نقل
میكند كه گروهی از شیوخ مراغه شعرهایی به فارسی از ابنبعیث براي من (راوي) خواندند و از
ادب و شجاعت او یاد كردند (طبري ،بیتا 011-017/3 :و  .)040-041مینورسکی و بارتولد
همین حکایت را گواه وجود حمایت از شعر پارسی در شمال غربی ایران در آغاز قرن سوم هجري
دانستهاند ( )Lornejad & Doostzadeh, 2012: 152و نیز ← نخجوانی-004 :0047 ،
 .)002آنچه واضح است این است كه شعر زبان پارسی قبل از اسدي طوسی در این ناحیه رایج
بوده است .قدیمترین گواه موجود ادبیات پارسی جدید مکتوب (نه سنگنوشتههاي پارسی میانه) از
آذربایجان و قفقاز نشان میدهد كه قبل از سلجوقیان ،شعر پارسی ـ دري بهوسیلۀ سلسلههاي كوچك
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مختلف حمایت میشد .قطران تبریزي و اسدي طوسی در دربار این حکمرانان از قبیل شدادیان
گنجه ،روّادیان تبریز و ابودلف نخجوان خدمت كردند كه نشان میدهد دري ـ پارسی در این ناحیه
پیش از سلجوقیان گسترده شده بود .حضور زبان پارسی در ناحیۀ آذربایجان و قفقاز دو گونه بود:
یکی زبانهاي ایرانی جنوب غربی كه خیلی به خراسانی ـ دري (پارسی جدید) نزدیك بودند و دیگر
زبانهاي ایرانی شمال غربی كه در مجموع فهلویات خوانده میشدند .بقایاي این دو زبان هنوز در
تات ـ پارسی قفقاز كه نزدیكترین ارتباط را با پارسی جدید (و زبان ایرانی جنوب غربی) دارند و
نیز به تالشی و كردي یافته میشوند كه ممکن است بهعنوان بخشی از زنجیرۀ فهلویات (زبانهاي
بومی ایرانی شمال غربی) طبقهبندي شوند (.)ibid: 152-153
هیچكدام از سیاحان قرن چهارم هجري مانند ابنحوقل ،اصطخري ،مقدسی ،مسعودي و دیگرانی
كه از آنان سخن رفت ،هیچ یادداشتی دربارۀ صورتی از زبان تركی در آذربایجان یا قفقاز بهجاي
نگذاشتهاند .همانطور كه این سیاحان و نیز مدارک وسیع مکتوب نشان میدهند ،زبانهاي مهم این
ناحیه :آذربایجان ،ارّان ،ارمن ،شروان ،پارسی و دیگر گویشهاي ایرانی /پارسی (مانند تاتی و فهلوي
است كه شامل آذري و احتماالً ارّانی) میشد .دري ـ پارسی را نیز همانطور كه قبالً گفته شد
دربارهاي شدادیان و روّادیان و شروانشاهان حمایت میكردند .این نشان میدهد كه این زبان قبل
از سلجوقیان در این ناحیه تثبیت شده بود و شاعرانی چون قطران و اسدي و احتماالً محمد بن بعیث
به این زبان شعر میگفتند .اسالمی شدن جمعیت نیز به گسترش دري ـ پارسی كمك كرد ،همانطور
كه مراكز شهري ارّان و شروان بهسرعت زبان پارسی را در قرن سوم و چهارم هجري قمري اقتباس
كردند (.)ibid: 153
قزوینی ضمن تعریف از رسالۀ مختصر كسروي آذري یا زبان باستان آذربایگان مینویسد« :در
این اواخر بعضی همسایگان جاهل یا متجاهل ما براي پیشرفت پارهاي اغراض معلومهالحال خود از
جهل عمومی معاصرین استفاده نموده بدون خجالت بدون مزاح ادعا میكنند كه زبان اهالی
آذربایجان از اقدم ازمنۀ تاریخی الی یومنا هذا همواره تركی بوده است! ازین اشخاص مغرض گذشته
بعضی از خود ایرانیان نیز  ...توهم كردهاند كه زبان «آذري» مذكور در كتب مؤلفین عرب شعبهاي
از زبان تركی بوده است  ...غافل از آنكه در آن ازمنه پاي مهاجرت خود ترکها به آذربایجان باز
نشده بوده است یا درست باز نشده بوده است پس چگونه زبان آنها قبل از خودشان ممکن بوده در
آن مملکت شیوع پیدا كند؟» (قزوینی .)021-043 :0010 ،قزوینی سپس نظر مؤلف را به چند
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نکته جلب میكند« :یکی آنكه در كتاب البلدان ابنواضح الیعقوبی (كه در حدود سنۀ  442هجري
تألیف شدهاست) در یك موردي اصطالح «آذري» را بر خود اهالی آذربایجان اطالق كرده است نه
بر زبان ایشان مثل اینكه «آذري» را مؤلف نام تیرهاي یا شعبهاي از عنصر ایرانی میدانسته است و
بنابرین شاید اطالق «آذري» بر زبان از نام خود اهالی مأخوذ بوده و شاید نیز برعکس بوده است»
(همان« .)024 :دیگر آنكه در فتوحالبلدان بالذري در فصل «فتح اذربیجان» (طبع لیدن ص)042

گوید« :فتتبع االشعث بن قیس حاناً حاناً (و الحان الحائر فی كالم اهل اذربیجان) ففتحها» 4و البد
مقصود از «كالم اهل آذربایجان» بدون شك زبان آذري بوده است و چون تألیف فتوحالبلدان در
حدود سنۀ  477هجري است پس این شاید قدیمترین موضعی باشد كه نمونهاي از آذري به دست

میدهد» (همان« .)020-024 :دیگر آنكه مركوارت مستشرق مشهور آلمانی در كتاب ایرانشهر
(كه از تألیفات معروف اوست در خصوص جغرافی قدیم ایران ،اشتباه به مجلۀ ایرانشهر نشود)
ص 040گوید كه اصل زبان حقیقی پهلوي عبارت بوده است از زبان آذربایجان كه زبان كتبی
اشکانیان بوده است و چون مركوارت از فضالي مستشرقین و از موثقین آنهاست و البد بیمأخذ و
بدون دلیل سخن نمیگوید و از آن طرف به شهادت عموم مؤلفین قدما از قبیل ابن المقفع (كتاب
الفهرست ص )00و حمزۀ اصفهانی (معجمالبلدان در «فهلو» ) و خوارزمی در مفاتیحالعلوم (چاپ
لیدن ص )004-001زبان اهل آذربایجان پهلوي بوده است پس از مجموع این شهادات قریب به
یقین بلکه یقین حاصل میشود كه «آذري» یکی از نزدیكترین لهجههاي متکثرۀ زبان فارسی (اگر
نگوییم نزدیكترین همۀ آنها) بوده است نسبت به زبان پهلوي» (همان.)027-020 :
بههرحال همۀ مدارک موجود نشان میدهد كه قبل از نظامی ،در گنجه از بزرگترین شهرهاي
ارّان فرهنگ و زبان فارسی گسترده بوده است و اینكه نظامی موضوع منظومههاي خود را از فرهنگ
ایرانی قبل از اسالم برگزیده است دلیل آشنایی و عالقۀ او به این فرهنگ و زبان پارسی بودهاست.
نام گنجه كه نظامی در آنجا متولد شدهاست ،حاكی از آن است كه گنجه شهري بسیار قدیمی
است و احتماالً پیش از اسالم وجود داشته است .حمداهلل مستوفی سال  173بعد از میالد را سال بناي
گنجه ثبت كرده است درحالیكه مورخی ارمنی ( )Kghankotvatsسال  273بعد از میالد را
سال بناي گنجه میداند اما همانطور كه مینورسکی و باسورث ( )Bosworthاشاره میكنند نام
ایرانی گنزه /گنجه داللت بر آن دارد كه شهر خیلی قدیمتر است و پیش از اسالم وجود داشته است.
نام ارمنی تاریخی گندزک ( )Gandzakكه یك وامواژۀ پارتی است (دقیقاً به زبانهاي پسااسالمی
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فهلویات مربوط میشود) نیز نشان میدهد كه این شهر احتماالً پیش از اسالم وجود داشته است .یك
منبع موجود از عصر نظامی ،تاریخ ارمنیان ( )History of The Armeniansاست كه روحانی
و مورخ ارمنی ( )Kirakos Gandzakets'iنوشته است .او در شهر گنجه متولد شد و نام
خانوادگیاش كلمۀ گندزک ( )Gandzakتلفظ ارمنی نام شهر را منعکس میكند كه تلفظ پارسی
آن گنجه بوده است .وي در اوایل قرن هفتم (یعنی نزدیك به پایان زندگی نظامی) متولد شد و شاهد
ویرانی شهر به دست مغول بود .بنابراین كتاب او منبع بسیار مهمی از زبان یك بومی گنجه دربارۀ
گنجه در عهد نظامی است .این مورخ بهصراحت اعالم میكند این شهر پر از جمعیت پارسیان بود
و شمار اندكی از مسیحیان )Lornejad: 154( .بیان این مورخ ارمنی جاي شك باقی نمیگذارد
كه نظامی در شهري متولد شده كه مردم آن پارسیان و بنابراین فرهنگ و زبان آنان در آنجا رایج
است و او با زبان پارسی یا گویشی از زبان پارسی سخن میگفته است و مانند قطران تبریزي دیوان
شاعران خراسان را براي آشنایی عمیق با زبان خراسانی ـ دري ،همچنانكه در منظومههاي او پیداست
مطالعه میكرده است.
نظامی همانطور كه قبالً اشاره كردیم به كرد بودن مادر خود تصریح میكند اما دربارۀ پدر خود
فقط از او نام میبرد« :یوسف پسر زكی مؤید» .با توجه به اینكه اكثریت جمعیت گنجه پارسیان
بودند احتمال اینكه پدر نظامی ،یوسف ،ایرانی بوده باشد و زبان او زبان رایج در میان پارسیزبانان
آنجا ،بسیار زیاد است .اینكه نظامی از نژاد مادر خود سخن میگوید اما از پدر خود و نژاد و زبان
او چیزي نمیگوید باید بهعلت جمعیت زیاد پارسیان گنجه بوده باشد كه بیان آن را از مقولۀ توضیح
واضحات میدانسته است .جدا از این نکته ،لرنژاد و دوستزاده به دو نکتۀ دیگر دربارۀ پارسیبودن
نظامی اشاره كردهاند كه قابلتوجه است .یکی اینكه نظامی از فرزند خود محمد كه از همسر ترک
قبچاقیاش زاده میشود با صفت «ترکزاد» نام میبرد كه این صفت را در آن عصر به كسی میدادند
كه مادرش ترک و پدرش ایرانی باشد و این به این معنی است كه نظامی خود را ایرانی بهحساب
میآورد و این باید در صورتی باشد كه پدرش ایرانی بوده باشد .نظامی دربارۀ مرگ همسر و دعا
براي پسرش میگوید:
چو تركان گشته سوي كوچ محتاج

به تركی داده رختم را به تاراج

اگر شد تركم از خرگه نهانی

خدایا ترکزادم را تو دانی

در شاهنامه نیز از هرمز پسر انوشیروان كه مادر او ترک و دختر خاقان چین است چندین جا با
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صفت ترکزاد او یاد میشود:
كه این ترکزاده سزاوار نیست

به شاهی كس او را خریدار نیست

كه خاقاننژاد است و بدگوهرست

به باال و دیدار چون مادر است

تو گفتی كه هرمز به شاهی سزاست

كنون زین سزا مر تو را این جزاست

فرود پسر سیاوش كه از مادر ترک و تورانی (دختر پیران سردار افراسیاب) است نیز در شاهنامه
از زبان توس فرمانده سپاه ایران ترکزاد خوانده میشود:
یکی ترکزاده چو زاغ سیاه

برین گونه بگرفت راه سپاه

شواهد دیگري از كتاب مجملالتواریخ والقصص ،نوشتهشده در  741هجري و تاریخ
جهانآرا نیز در تأیید آن معنی آورده میشود .عالوه بر این در تاریخ بلعمی هم صفت ترکزاد مثل
شاهنامه براي هرمز آورده شده است .دلیل دیگر بر نژاد ایرانی نظامی صفتی است كه در منظومۀ
لیلی و مجنون ،خود را به آن وصف میكند:
دهقان فصیح پارسیزاد

از حال عرب چنین كند یاد

هم «دهقان» و هم «پارسیزاد» دلیل بر نژاد ایرانی نظامی است .در بافت هفتپیکر هم
«پارسیزاد» به پارسی یا ایرانی اشاره دارد .پدر بهرام گور ،یزدگرد ،درمیگذرد و بزرگان دربار
دربارۀ صالحیت بهرام گور براي جانشینی پدرش گفت و گو میكنند:
گفت هركس در او نظر نکنیم

وز پدر مردنش خبر نکنیم

كان بیابانی عربپرورد

كار ملك عجم نداند كرد

تازیان را دهد والیت و گنج

پارسیزادگان رسند به رنج

كس نمیخواست كاو شود بر گاه

چون خدا خواست برنهاد كاله

كه در اینجا كلمۀ «پارسیزادگان» بهمعنی پارسیان یا ایرانیان بهكار رفته است .كلمۀ دهقان نیز
اشاره به موقعیت اجتماعیموروثی صاحب این نام در اواخر عصر ساسانی دارد كه كارش ادارۀ امور
محلی و رعایاي تحت اطاعت خودش بود .در متنهاي اولیۀ اسالمی وظیفۀ دهقانها تقریباً همچون
حکمرانان محلی در تحت تسلط عرب بود و این اصطالح گاهی با مرزبان (نگهبان مرز ،حاكم)
مقایسه میشد .دهقانها كه به تاریخ و فرهنگ ایرانِ پیش از اسالم آگاهی عمیق داشتند نقش
فرهنگی مهمی با خدمت به حکمرانان و شاهزادگان بهعنوان دانشمند ایفا میكردند .بنابراین
وابستگیهاي دهقانها با فرهنگ ایران ،این كلمه را مترادف ساخته بود با «نجیبزادۀ ایرانی» در
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تقابل با عرب ،ترک و رومیان .نظامی كلمۀ دهقان را به «پارسیزاد» اضافه میكند زیرا یکی از
مشخصههاي اصلی طبقۀ دهقان سابقۀ ایرانی بودن او بود .به قول منابع از جمله نظامی عروضی ،شاعر
ملی ایران فردوسی نیز دهقان بود ،شاعر دیگري كه اشاره به دهقان بودن خود میكند قطران تبریزي
است كه آگاه به فرهنگ ایران باستان بود .شعر او نیز مانند نظامی پر است از ذكر شخصیتهاي
ایرانی و نقش آنها .موضوعهایی از نوع هفتپیکر ،اسکندرنامه و خسرو و شیرین نشاندهندۀ دانش
نظامی (دهقان) دربارۀ ایران باستان است .مجموعۀ مدارک از مورّخ ایرانی محلی ارّان مسعود بن
نامدار ( )C. 1000نیز بر وجود دهقانها در قفقاز آن زمان داللت دارد ( Lornejad, 2012:
.)180-181
 .1نتیجهگیری
بنابر اسناد و مدارک فارسی و عربی بعضاً با قدمت 0111ساله كه تاكنون بهدست ما رسیده و بنا بر
پژوهش هاي محققان ایرانی و غیرایرانی سدۀ اخیر ،زبان نظامی گنجوي و مردم گنجه در زمان او از
گویشهاي ایرانی بوده است .هیچ اثري تاكنون حتی یك بیت به زبان تركی از نظامی به دست ما
نرسیده است و نسبت دادن شعر تركی به نظامی اساسی ندارد .چنانكه دیدیم شعرهایی كه دكتر
برات زنجانی به نظامی نسبت داده بودند همگی از شاعري به نام نظامی قونیوي /قارامانلی بوده كه
در دیوانش موجود است .این دیوان حدود  71سال پیش در تركیه تصحیح و منتشر شده است.
پي نوشت:
 .0گنجینۀ گنجوي تصــحیح وحید دســتگردي ،احوال و آثار و قصــاید و غزلیات نظامی گنجوي تصــحیح
سعید نفیسی و نسخۀ خدیویۀ مصر.
 .4اشعث بن قیس حان به حان (ظ :خان به خان) جستجو میكرد (حان در زبان اهل آذربایجان به معنی
باغستان است) و آذربایجان را فتح كرد.
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تهران ،امیركبیر.
 .4ابنحوقل النصیبی ،ابوالقاسم ،صورهاالرض ،تحقیق ي .هـ  .كرامرس ،اعاده طبعه مدینه لیدن،0344 ،
فرانکفورت ،معهد تاریخ العلوم العربیه واالسالمیه.0334 ،
 .0رازي ،شمسالدین محمد بن قیس ( ،)0011المعجم فی معاییر اشعارالعجم ،بتصحیح محمد قزوینی و
تصحیح مدرس رضوي ،چ  ،0تهران ،زوار.
 .7تبریزي ،محمد بن مسعود ( )0020سفینۀ تبریز( ،چاپ عکسی) تهران ،مركز نشر دانشگاهی.
 .7شروانی ،جمال خلیل ( )0047نزههالمجالس ،تصحیح و تحقیق محمدامین ریاحی ،چ  ،4تهران،
انتشارات علمی.
 .1طبري ،ابوجعفر محمدبن جریر (بیتا) تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوک ،تحقیق محمد ابوالفضل
ابراهیم ،ط  ،7ج  ،3قاهره ،دارالمعارف.
 .4عینالقضات همدانی ( )0014نامهها ،بهاهتمام علینقی منزوي ،عفیف عسیران4 ،ج ،چ ،4تهران،
منوچهري – زوار.
 .2قزوینی ،محمد ( )0010بیست مقاله ،به تصحیح عباس اقبال و پورداود ،چ  ،4تهران ،دنیاي كتاب.
 .3مستوفی ،حمداهلل ( )0017تاریخ گزیده ،باهتمام عبدالحسین نوائی ،چ ،0تهران ،امیركبیر.
 .01مسعودي ،علی بن الحسین ( )0230التنبیه و االشراف ،تحقیق م .ي .دخویه ،لیدن ،بریل.
 .00مقدسی ،شمسالدین محمد ( )0311احسنالتقاسیم فی معرفۀ االقالیم ،تحقیق ي .دي خویه ،ط ،4لیدن،
بریل.
 .04ناصرخسرو قبادیانی مروزي ( )0010سفرنامه ،به كوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،كتابفروشی زوار.
 .00نجم رازي ( )0011مرصادالعباد ،به اهتمام محمد امین ریاحی ،چ ،0تهران ،علمی و فرهنگی.
 .07نخجوانی ،محمد (« )0047محمدبن البعیث و زبان آذري» ،یادگار ،س ،0ش( 4-1بهمن و اسفند)،
ص.003-004
 .07نظامی عروضی سمرقندي ،احمدبن عمر ( )0017چهارمقاله ،به اهتمام محمد معین ،چ ،2تهران،
امیركبیر.
 .01نظامی گنجوي ( )0014دیوان قصاید و غزلیات ،به كوشش سعید نفیسی ،چ ،7تهران ،انتشارات فروغی.
 .04ـــــــــــــــــــ ( )0311خسرو و شیرین ،به تصحیح ي .ا .برتلس ،فرهنگستان علوم جمهوري شوروي
سوسیالیستی آذربایجان.

مقاله علمی-پژوهشی :زبان نظامي گنجوی  /...پورنامداریان 00
 .02ـــــــــــــــــــ ( )0374شرفنامه ،به تصحیح ي .ا .برتلس ،فرهنگستان علوم جمهوري شوروي
سوسیالیستی آذربایجان.
 .03ــــــــــــــــــــ (402هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران ،ش.7043
 .41ــــــــــــــــــــ (410هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ ملی پاریس ،ش.0204
 .40ــــــــــــــــــــ (417هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ دولتی برلین ،ش.07
 .44ــــــــــــــــــــ (411هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ بادلیان اكسفورد ،ش.447
 .40ــــــــــــــــــــ (414هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ ملی پاریس ،ش.721
 .47ــــــــــــــــــــ (440هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ آیتاهلل مرعشی ،ش .00341
 .47ــــــــــــــــــــ (444هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ دانشگاه سنت پترزبورگ ،ش O354 /
.22100
 .41ــــــــــــــــــــ (431هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران(ادبیات) ،ش.000
 .44ــــــــــــــــــــ (433هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ آستان قدس رضوي ،ش.04147
 .42ــــــــــــــــــــ (214هـ) خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی كتابخانۀ عالمۀ طباطبایی شیراز ،ش.0442
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