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پهناي فرهنگي آیین های ایرانی 
از بغداد تا بخارا

گفت و گو با »سيمون كریستوفورتي«؛ استاد تاریخ ایران
در دانشگاه فوسكاري ونيز در ایتاليا

  گروه نسبتًا بزرگي از ايران شناسان 
ايرانی  گاه شماری  مورد  در  اروپايي 
كار كرده انــد. مثل مري بويس انگليســي. 
تقويم از نظر مذهبي بسيار مهم است چرا كه 
مراسم مذهبي از روي تقويم برگزار مي شده 
است. ايران شناساني كه دوره ساساني را 
مطالعه مي كردند مي خواستند بدانند جشن ها 
در چه زماني برگزار مي شــده تا از روي آن 
تاريخ را استخراج كنند. چون متأسفانه از آن 

دوره سند بسيار كم است

ë  ،آقاي دكتر كریستو فورتي! در ابتدا و براي ورود به بحث
از فضاي خانوادگي تان بگویید. اینكه چه روز و چه سالي و در 

چه شهري به دنیا آمدید؟
)Rovereto( من در روز 23 نوامبر 1967 ميالدي، در شهر روورتو
در ايالت ترنتو )Trento(، يكي از شهر هاي شمال ايتاليا متولد شدم 
و در همان شهر تحصيل كردم و بزرگ شدم. خانواده ساده اي داشتم. 
پدرم بنگاه دار بود و مادرم زني بســيار فعال و عالقه مند به دانش و 
مطالعه بود و خيلي به من كمك كرد وارد عرصه تحقيق شوم. دوره 
دبيرســتان خود را در شهر روورتو به پايان رساندم و سپس در شهر 
ونيز بود كه در رشته زبان و ادبيات فارسي فارغ التحصيل شدم. بعد 
دكتراي خود را در شــهر ناپل در زمينه ايران شناسي زير نظر يكي 
 Gherardo( از ايران شناســان بزرگ ايتاليا به نام جراردو گنولي

Genoli( كه چند سال پيش از دنيا رفت، گرفتم. 
ë  چرا در دانشــگاه رشــته زبان و ادبیات فارسي را براي

تحصیل انتخاب كردید؟
نخســتين چيزي كه من از ايران به خاطر دارم اين است كه در 
زمان نوجواني من، كه 10 يا 11 ســال داشــتم، روزي برنامه اي از 
تلويزيون پخش مي شد كه تظاهرات انقالب ايران را نشان مي داد. اين 
تصاوير مرا به فكر فرو برد و سبب شد من به نقاط ديگري در دنيا پي 
ببرم و بينديشم. تا پيش از آن من هيچ گونه آشنايي با ايران نداشتم 
اما پس از آن روز شــروع به مطالعه درباره ايران يا تالش براي پيدا 
كردن آن روي نقشه كردم. اين اتفاق به صورت اليه پنهاني در ذهن 

من ماند تا زمان انتخاب رشته براي دانشگاه. 
ë  منظور شما این است كه كنجكاوي شما درباره ایران بود

كه باعث شد این رشته را براي تحصیل انتخاب كنید؟
مستقيماً اين طور نبود، من در ابتدا هم زبان عربي را ياد گرفتم و 

سپس دو زبان عربي و فارسي را به طور همزمان خواندم. 
ë از سال هاي دبیرستان؟

در ســال هاي دبيرستان شخصًا و بدون هيچ كمكي دستور زبان 
عربي را خواندم. 

ë  در شهر شما مكاني بود كه كتاب هایي را در این رابطه تهیه
كنید؟

يك كتابفروشــي بود كه از روي فهرســتي كــه در اختيارش 
مي گذاشتم كتاب هاي مورد نياز مرا تهيه مي كرد. 

ë  شما از كجا درباره كتاب هایي كه باید در این رابطه مطالعه
مي كردید اطالعات كسب مي كردید؟

با پرســيدن از  اسالم شناســان بزرگي كه در ايتاليا بودند اين 
اطالعات را به دســت مي آوردم. در كل نيز ايــن كار در ايتاليا، كار 

دشواري نيست. 
ë  از ونیز، شهري كه مدرك لیسانس خود را در آن گرفتید

برایمان بگویید. 
ونيز شهر بسيار زيبايي است كه داخل دريا قرار دارد و در شمال 

شرقي ايتاليا است. 
ë  در ونیز زبان و ادبیات فارســي قســمتي از دپارتمان

ایران شناسي بود؟
تعداد دانشجو هاي اين رشــته به حدي نمي رسد كه دپارتماني 
 Riccardo( تشكيل شــود. من زير نظر اســتاد ريكاردو زيپولي
Zipoli( كه هنوز در دانشگاه ونيز تدريس مي كند مطالعه خود را 
شروع كردم. در آن زمان گروه ما متشكل از 5 نفر بود. من به خاطر 
رابطه نزديكي كه با اســتاد داشتم فوراً وارد مسائل مهم درباره ايران 

شدم. 
ë خط فارسي را در دوره لیسانس آموختید؟

شخصًا قبل از دانشگاه، كمي خط فارسي را آموخته بودم، تا حدي 
كه هر چند به سختي، اما قادر به خواندن بودم. 

ë  كدام منابع یا متون فارســي را بیشتر مطالعه كردید و
بیشتر به آن عالقه مند شدید؟

در زمان تحصيل، زيپولي روي تحقيقي با موضوع واژگان كليدي 
در شــعر فارســي كار مي كرد و براي اين كار نزديك به هزار بيت از 
هر يك از ديوان هاي شــاعران بزرگي چون حافظ و سعدي و موالنا 
و خاقاني و... را استخراج كرده بود. ما نيز در اين طرح با او همكاري 
داشتيم و اين كار براي ما بسيار مفيد بود و من به همين وسيله روش 

تحقيق را ياد گرفتم و منابع زيادي را مطالعه كردم. 
ë متون نثر را هم مطالعه مي كردید؟

بسيار كم. امروزه دانشجويان در ونيز اين متون را مطالعه مي كنند 
اما من مطالعه كمي در اين زمينه داشتم. 

ë  تعداد دانشجویان این رشته در حال حاضر در ونیز چند
نفر است؟

حدوداً 25 نفر. 
ë  .یعني 5 برابر زمان شما شده است

بله. 
ë  این مسأله را ناشي از عالقه  بیشتر دانشجویان به زبان

فارسي مي دانید یا معتقدید این افزایش فقط كّمي است؟
امــروزه در ايتاليا ازدواج هايي از دو مليت مختلف و به تبع آن به 
وجود آمدن فرزنداني به اصطالح دورگه يا دو مليتي زياد شده است، 
بنابراين بسياري از دانشجويان تمايل دارند تا با فرهنگ اصيل پدر يا 

مادر خود آشنا شوند. 
ë  بین این دانشجویان فردي هست كه پدر یا مادر ایراني

داشته باشد؟
بله اتفاقًا يكي از افتخارات من كار كردن با دانشجويي اينچنين 
بوده كه االن در مقطع دكترا در اكسفورد درس مي خواند. نام او مازيار 
غيابي است؛ كاماًل ايراني اســت و در ايران متولد شده است. بعد از 
جدايي پدر و مادرش، مادرش با مردي ايتاليايي ازدواج كرد و به ايتاليا 
آمدند و مازيار در ايتاليا بزرگ شــد. جاي افتخار است كه من به او 

نوشتن و خواندن زبان فارسي را ياد دادم. 
ë  امروز بین دانشجویان ایتالیایي، تمایل به یادگیري زبان

فارسي بیشتر است یا زبان هاي دیگر مثل تركي و عربي و 
عبري؟

در دپارتمان ما زبان هاي مختلفي تدريس مي شود. بيشترين عالقه 
به ترتيب به زبان چيني، ژاپني، عربي، تركي، هندي، عبري، فارسي 

و ارمني است. 
ë  چرا زبان فارسي در این بین جزو آخرین هاست. با اینكه

مثاًل خط و زبان چیني بسیار دشوارتر است. شما آسیب كار 
را در چه مي بینید؟

من فكر مي كنم اين قضيه متأثر از قدرت اقتصادي است. در ايتاليا 
حتي دبيرســتان هايي داريم كه زبان چيني تدريس مي كنند. زبان 
عربي هم به علت نزديكي ايتاليا به كشور هاي عربي و وجود عرب ها 

در ايتاليا طرفداراني دارد. 
ë  .شما براي تحصیل در مقطع دكترا به دانشگاه ناپل رفتید

عنوان پایان نامه دكتراي شما چه بود؟
ايران شناسي. 

ë در چه موضوعي؟
من به مدت 3 سال پژوهشي در رابطه با جشن سده انجام دادم. 
در آن زمان اطالعات در اين باره بسيار كم بود و به غير از مجموعه اي 
به زبان عربي كه سال 1949 ميالدي در ايران انجام شده بود چيزي 
نبود و تاريخ اين جشن در دسترس نبود. كتابي هم چاپ كردم كه 
به عنوان كتاب برتر ايتاليا در سال 2000 برگزيده شد نام كتاب هم 

ميالد نور بود)جشن سده از بغداد تا بخارا در قرون وسطي(. 
ë چه سالي از پایان نامه دكتراي خود دفاع كردید؟

سال 1998. 

جاهايي مثل سومالي و اتيوپي نوروز وجود دارد و در اوايل پاييز است. 
حتي در ســين كيانگ چين هم نوروز وجود دارد. نوروز فقط ايراني 
نيست چرا كه بهار براي همه ، نماد اميد است و همين مسأله است كه 

باعث فراگير شدن نوروز در همه تمدن ها شده است. 
ë  به لحاظ بعد زماني چرا بیش از 3 هزار سال است كه نوروز

گرامي است و مردم به آن عالقه دارند. از نظر شما دلیلش 
چیست؟

اميدي كه در اين جشن هست. سال نو را آغاز مي كنيم و با اميد 
به روزگار بهتري پيش مي رويم و اين مسأله با اينكه مربوط به مذهب 
نيست، مردم ايران آن را دوست دارند. امروزه زرتشتيان ادعا دارند كه 
نوروز ايراني زرتشتي بوده در حالي كه درست نيست و آنها جشن هاي 
خاص ديگري داشته اند. اما در تاريخ تمدن هم آمده است كه گاهي 
جشن ها با مذهب تلفيق مي شوند و منشأ خود را از دست مي دهند. 

ë وشب یلدا؟
شب يلدا هم زمان مهمي در سال براي همه تمدن هاي دنياست 
چــون در آن زمان نور دوباره در حال فزوني گرفتن اســت و روزها 
طوالني تر مي شــود. در اين زمان نور با شــب و تاريكي و سرما وارد 

جنگي مي شود كه پايان آن در نوروز است و نور پيروز مي شود. 
ë  دور هم جمع شدن ها و فال حافظ گرفتن و كارهایي از این

قبیل به چه دلیل است؟
ما هم در اروپا چنين چيزهايي داريم. جشــني هست در شمال 
ايتاليا به اســم حضرت نور )سانتا لوچيا/ Santa Lucia( كه رسوم 
نزديكي به شب يلدا دارد مثل جمع شدن دور هم در شب و روشن 
كردن شــمع و خوردن آجيل که 13 دسامبر برگزار می شود. اين 
جشن مرتبط اســت با حضرت نور كه چون نمي خواست دينش را 
عوض كند كشته شد. اما اين رسم ربطي با مذهب ندارد و در كليسا 
هم رسمي در اين خصوص نداريم. اين مراسم اجتماعي است و به نظر 
من مرتبط است با زماني از سال كه نفوذ شب و تاريكي و سرما بسيار 
زياد است. بخصوص تاريكي كه البته 50 سال پيش اين قضيه بيشتر 
ملموس بود. تاريكي در تمام تمدن هاي دنيا نشانه مرگ است. اين 
قضيه انساني است. وقتي تاريكي زياد باشد انسان از مرگ مي ترسد. 
مردم دور هم جمع مي شوند و شمع روشن مي كنند تا به نور كمك 
كنند و برنده شــوند. اين حسي است كه در همه مردم دنيا هست 
از ژاپن گرفته تا انگلســتان. يلدا نه مذهبي است نه ايراني االصل. از 
ميتراييسم و مهر پرستي آمده است و جالب است كه اهميت زيادي 
هم در ميان ارمني ها دارد و به عيد ميالد حضرت مسيح هم نزديك 
است. در اوايل مسيحيت ميالد در زمان ديگري بود اما جابه جا شد و 
دليلش مي تواند نزديكي به همين شب باشد. همه اينها نشان دهنده 
تمايل به غلبه بر تاريكي و سرماست كه امري است اجتماعي و فرا 

مليتي. 
ë شما در حال حاضر در دانشگاه ونیز چه تدریس مي كنید؟

تاريخ ايران از اوايل خالفت عباسيان تا سلجوقيان. 
ë  »مایلم درباره پژوهش آخرتان درباره »نوروز در ادب عربي

هم توضیح دهید. 
اين پژوهش را سال 2012 با همكاري يكي از دانشجويانم به نام 
ماسيميليانو بوَروني در دانشگاه ونيز و با بودجه 500  هزار يورويي، 
طي دو ســال انجام داده ام كه نتيجــه آن در كتابي با 210 صفحه 
توســط يك ناشر فلورانســي درژانويه 2016 ابتدا در تيراژ محدود 
منتشر و بعد به سبب حفظ محيط زيست، تحت وب ارائه می شود.  
نــام »نوروز« در ادبيات فارســي به روز اول ســال در ايران اطالق 
مي شــود اما ما به دليل كمبود مطالعات در اين حوزه اين طرح را 
تعريف و فهرســتي از منابع ادب عربي درباره نوروز در دوره عباسي 
را در قالب اين پژوهش گردآوري كرده  ايم. گاهشــماري ايراني در 
سال هاي اخير پيشرفت بزرگي داشته است اما ادبيات عربي كهن 
به »نوروز« فقط در چند كتاب و مقاله پرداخته شده است. ما بهتر 
ديديم كه در مرحله نخست تحقيق كه به تكميل و گردآوري منابع 
عربي اختصاص داشت، فهرست كاملي از منابع عربي كه واژه هاي 
»نــوروز«، »نواريز« و ديگر واژه هايي نظير اين را كه در مفهوم خود 
به اين روز اشاره دارند، گردآوري كنيم. اين كار به پژوهشگران ديگر 
ايــن امكان را مي دهد كه بدانند با چه منابعي در اين زمينه روبه رو 
هستند. ما برخي كليد واژه هاي مرتبط را نيز در جدولي آورده ايم تا 
پژوهشگران بتوانند بسرعت، همان چيزي را كه در پي آن هستند، 
بيابند. مثاًل اگر پژوهشگري درباره »فصل بهار در ادبيات عربي دوران 
عباسي« تحقيق مي كند مي تواند هر جايي كه مؤلفان اين عصر به 
فصل بهار اشــاره داشته اند را در كتاب پيدا كند. ما هنوز در ابتداي 
نتيجه گيري اين كار پژوهشي هستيم اما مطمئن هستيم كه نوروز 
اهميت بسياري در دوره عباسي بويژه در بين درباريان داشت و اين 
نكته بسيار مهم است. پژوهشگران معاصري كه درباره نوروز در دوران 
قديم مطالعه مي كنند، فقط به نوروز در دوره ساســاني اشاره دارند. 
من با اين پژوهشگران هم نظر نيستم و فكر مي كنم مؤلفاني كه در 
دوران عباسي مي نوشتند، با آنكه توجه به زمان خودشان داشته اند، 
ديدگاه مورخانه به موضوع و قصد نوشتن تاريخ ساساني را نداشته اند 
بلكه مي خواســتند از خلفاي عباســي به عنوان »ملك عجم« ياد 
كنند و از اين منظر، ما دســتاورد مهمي داشته ايم. اين منابع عربي 
كه جمع آوري كرده ايم به آســاني نشان مي دهد كه در كنار آيين 
درباري آيين مردمي هم درباره نوروز در دوران عباسي وجود داشت. 
آيين هايي كه اكنون ديگر اجرا نمي شود. در شهر هاي بغداد و موصل 
نوروز برپا مي شد و حتي آيين هاي ويژه اي مثل نمايشي تئاترگونه و 
فكاهي درباره نوروز داشتند. اين از نظر تاريخ اجتماعي دوره عباسي 
بسيار مهم است و هنوز تحقيقات اندكي در اين باره صورت گرفته 
است. ما ســعي كرديم فقط تمام منابع ادبي را درباره نوروز كه در 
دوران خالفت عباســي نوشته شده، جست وجو و استفاده كنيم اما 
شايد باز هم منابعي از قلم افتاده باشد. در مجموع از آثار 57 مؤلف 
عربي نويس بهره گرفته ايم. برخي نويســندگان چند اثر داشته اند. 
بنابراين حدوداً 90 جلد كتاب بررسي شده اند. ما فقط منابع فقهي 
را در اين باره كنار گذاشــته ايم. اين پژوهش به زبان انگليســي در 
قالب كتاب منتشــر مي شود تا افراد غير ايتاليايي هم بتوانند از آن 
استفاده كنند. معتقدم كه اين طرح به پيشرفت تحقيقات در زمينه 
گاه شماري كمك كرده است و ما اكنون مي توانيم مطمئن باشيم كه 
نوروز در دوران حكومت خالفت عباسي افزون بر آيين درباري، آيين 

مردمي نيز رواج داشته است. 
ë  ایران شناسي در ایتالیا داراي چه نقاط ضعف و قوتي است

و امروز )دسامبر 2015( چه وضعیتي دارد؟
متأسفانه وضعيت زياد خوبي ندارد. چون چند سال پيش دولت 
ايتاليا به دليل مسأله بودجه، چند مؤسسه را تعطيل كرد كه يكي از 
آنها مؤسسه اي قديمي به نام »مؤسسه ايتاليايي آفريقا و شرق )ايزمئو/ 
ISMEO(« بود كه به وسيله توچي بنا شد و چند سال پيش تعطيل 
شد. و اين براي ايران شناسي خأل بزرگی بود چون در اين مكان بود 

كه چند ايران شناس ايتاليايي رشد كردند و بزرگ شدند. 
ë  پس در حال حاضر ایران شناس هاي ایتالیا پراكنده كار

مي كنند؟
چنــد مركز در ونيز و ُرم و ناپل و بولونيا داريم. در ونيز اســتادم؛ 
ريكاردو زيپولي هســت كــه در زمينه ادبيات فارســي كار كرده و 
همكارش خانم دانيال منگيني )Daniela Meneghini( اســت. 
جز آن، اســتفانو پاّل )Stefano Pella( نيز هســت كه در زمينه 
ارتباط ادبيات ايراني و هندي تحقيق مي كند.  در ُرم، ماريو كازاري 
)Mario Casari( كه هم زبان و ادبيات فارسي و هم زبان و ادبيات 
عربي تدريس مي كند. در ايتاليا چند جا هست كه هركس مي تواند 
به وســيله آن به زبان و ادبيات فارسي و تاريخ ايران نزديك شود اما 

متأسفانه شايد اين مراكز خيلي مهم و قوي نباشند. 

ë استاد راهنماي شما كه بود؟
 .)Gianroberto Scarcia(جيانروبرتو اسكاچيا

ë  بعد از گرفتن مدرك دكترا پژوهش خود را در چه حوزه اي
ادامه دادید؟چون بر اساس اطالعاتي كه من راجع به شما 
به دست آوردم، متوجه شدم كه حوزه تخصص شما درباره 
تقویم شناســي ایرانیان است. چه شــد كه به سراغ این 

موضوع رفتید و حاصل پژوهش هاي شما چه بود؟
با جشن سده صحبتم را در اين باره شروع مي كنم. اين جشن در 
زمان خاصي از سال برگزار مي شده است اما با توجه به متوني كه در 
دسترس من بود مشخص نبود چه موقعي از سال. از همان موقع بود 
كه شــروع به مطالعه در اين مورد كردم. كسي كه مي خواهد شروع 
به مطالعه در اين مورد كند بايد كتاب سيد حسن تقي زاده را بخواند. 
من اين كتاب را به ايتاليايي ترجمه كردم و سال 2010 در ايتاليا به 
چاپ رساندم. اما اين راه همچنان بسيار طوالني است. يعني با همه 
كمك هايي كه كتاب سيد حسن تقي زاده در اين باره مي كند هنوز 
بسياري از مسائل درباره تاريخ گاهشماري ايران حل نشده است. من 
در مورد جابه جا شدن جشن ها مطالعه كردم. ممكن است بدانيد كه 
تقويم شمســي در گذشته تقويم ثابتي نبود و چون تاريخ برگزاري 
جشن ها را از روي تقويم استخراج مي كردند براي من سؤال بود كه 
با وجود ثابت نبودن تقويم چه طور مي توانسته اند تاريخ جشن ها را 

مشخص كنند. 
ë به نتیجه اي هم رسیدید؟

بله. انواع مختلفي از گاهشــماري وجود داشته است. يكي از آنها 
روش كشاورزان بوده كه موقع شــروع كردن فصل بهار بوده است. 
ديگري تقويم شمسي دولت براي گرفتن ماليات بوده است كه براي 
آن از تقويم شمسي يزدگردي استفاده مي كردند تا موقع نوروز را پيدا 
كنند. حتي در اوايل دوره عباسي، نوروز در تابستان بود. به مرور عقب 

افتاد تا در زمان آل زيار به جاي خود يعني اول بهار برگشت. 
ë  ما چه قدر به خیام براي ثابت كردن تقویم و تقارن و تطابق

اول بهار با نوروز مدیون هستیم؟
خيام بعد از اين دوره بود و هفتاد ســال قبل از آن بود كه تقويم 

ثابت شد. چون هر چهار سال، يك روز عقب مي افتاد. 
ë  خیام چه ســاز و كاري را تدوین كرد تا آن را ثابت كند

چون شما هم مي گویید كه تا قبل از آن تقویم چرخشي بوده 
است؟

خيام و گروهي كه او در آن بود روشي را پيدا كردند كه روز تحويل 
سال يا اعتدال ربيعي پيدا شود كه با يك محاسبه نجومي اين روز را 

استخراج كردند. 
ë  آیا مي توانیم بگوییم پیدایش گاهشماري، نخستین بار

میان مردم بین النهرین و مشــرق زمین بوده است؟ یعني 
مردم سومري و بابلي و اكدي؟

بله نخستين نمونه هاي گاهشــماري را در اين مناطق داريم كه 
بسيار هم دقيق بوده است. 

ë  آیا در آن زمان از ساعت هاي خورشیدي یا آفتابي استفاده
مي كردند یا بعداً پدید آمده است؟

اين در تخصص من نيست و محققين ديگري در اين زمينه كار 
كرده اند. 

ë آیا درباره مفهوم خمسه مسترقه تحقیق كرده اید؟
سال شمسي 365 روز است. در تقويم زرتشتي12 ماه داريم كه 
هر كدام 30 روز است كه در مجموع مي شود 360 روز. به اين ترتيب 
5 روز باقي مي ماند كه به آن خمسه مسترقه مي گويند يعني همان 5 
روزي كه در ماه جا ندارد. البته بعد از ورود اسالم به ايران اين 5 روز، 

دانشــمندان ايراني آگاه بود. كسي كه اين كتاب را بخواند اطالعات 
خوبي درباره تمام گاهشماري هاي ايراني مي تواند پيدا كند. چاپ اول 
اين كتاب در سال 1317 بود و چاپ دوم آن توسط ايرج افشار صورت 
گرفت. يكي از اشكاالت اين كتاب يادداشت هايي است كه تقي زاده 
در حاشيه كتاب نوشته و چاپ دوم به همراه اين يادداشت ها بيرون 
آمده كه اين مسأله به نظر من خواندنش را دشوار مي كند. در ترجمه 

ايتاليايي كار، من تمامي اين حاشيه ها را در متن گنجاندم. 
ë شما ایرج افشار را دیده بودید؟

نه. 
ë  پس جالب است بدانید ایشان، در شماره 80 مجله بخارا

)فروردین- اردیبهشت 1390( از كتاب شما تعریف كرده بود 
كه البته این یادداشت، یك ماه پس از مرگ او منتشر شد. 
بجز تقي زاده، فرد دیگري به نام احمد بیرشك نیز در زمینه 

گاهشماري كار كرده است. آیا ایشان را مي شناسید؟
بله مقاله اي از ايشان درباره تقويم هاي محلي خواندم. 

ë  بین ایران شناســان و تقویم شناسان جز شما آیا كسي
هست كه روي تقویم ایراني كار كرده باشد؟

بلــه يكــي از بزرگتريــن و بانفوذترين آنها به نــام گوچميت 
)Gutschmidt( كه فردي آلماني است. او نخستين كسي بود كه 
فرض وجود دوره كبيسه در گاهشماري ايراني و فرض وجود دو نوع 
گاهشماري ايراني در دوره ساسانيان، يكي مذهبي و يكي دولتي را 

مطرح كرد كه ديگران نيز با او موافق بودند. 
ë  از این دست افراد چه كساني بودند كه شما نیز به منابع

آنان مراجعه كردید؟
گروه نســبتًا بزرگي از ايران شناســان اروپايي در اين مورد كار 
كرده اند. مثل مري بويس انگليسي. تقويم از نظر مذهبي بسيار مهم 
اســت چرا كه مراســم مذهبي از روي تقويم برگزار مي شده است. 
ايران شناســاني كه دوره ساساني را مطالعه مي كردند مي خواستند 
بدانند كه جشــن ها در چه زماني برگزار مي شده تا از روي آن تاريخ 
را استخراج كنند. چون متأسفانه از آن دوره سند بسيار كم است. به 
غير از كتيبه ها و ادبيات زرتشتي كه آن هم در زمان عباسي نوشته 
شده است تقريبًا چيزي نداريم براي همين ايران شناسان اروپايي به 
دنبال نتيجه گيري از متون بودند. يكي از ايران شناســان اروپايي به 
نام آنتونيو پانائينو )Antonio Panaino( در دايرئ المعارف ايرانيكا 
مقاله اي درباره تقويم ايراني نوشته است. با همه كارها مسأله كبيسه 
هنوز هســت. فرضي در اوايل دوره عباسي به وجود آمد. محققان و 
دانشمندان علم نجوم اطالع كمي درباره تقويم سنتي ايران داشتند، 
آنها گفتند هر ســال 365 روز و 12 ماه اســت و هر ماه 30 روز كه 
مي شــود 360روز. بنابراين هر 4 سال. نوروز يك روز عقب مي افتد. 
پس چند سال طول مي كشد تا يك ماه كامل شود؟ 120 سال. پس 
از اين نتيجه گرفتند كه هر 120 سال، يك ماه را كبيسه بگذارند. من 

هم همين نظر را دارم. 
ë  در طول سده ها و هزاره ها از قبل دوران هخامنشي ها تا

االن ایراني ها جشن هاي مختلفي مثل نوروز و سده و یلدا و 
مهرگان داشته اند كه از میان اینها نوروز و یلدا دوام بیشتري 
داشــته است. به نظر شــما دلیل این ماندگاري چیست؟ 
بخصوص كه جشن ســده از بغداد تا بخارا برگزار مي شده 
است. چرا گستره فرهنگ ایران تا این حد وسیع بوده است؟

به دليل قوت تمدن ايراني. به يقين نفوذ و گستردگي تمدن ايراني 
در دوره هخامنشي به بيشترين حد خود رسيده بود و به همين دليل 
اين جشن ها تا اين حد فراگير شدند. من تحقيقي درباره تمدن ايران 
و نوروز در آفريقا داشتم و متوجه شدم كه در ساحل شرقي آفريقا و در 

بين ماه هشتم و نهم سال، حساب مي شده اما تا قبل از آن اطالعي 
در دست نيست كه اين 5 روز چه مي شده است. 

ë یعني ما اطالعي از دوره ساسانیان نداریم؟
نه، چون اين مســأله بسيار بزرگ و پيچيده و در واقع بزرگترين 
مسأله گاهشماري است. اينكه كبيسه بود يا نبود و اگر بود چه طور 
كار مي كرد. بعضــي معتقدند در دوره اي 120 ســاله بوده، بعضي 
معتقدند بايد 116 سال بوده باشد و حتي بعضي 125 سال را قبول 
دارند. اما ما مي توانيم به قطع بگوييم در هنگام ورود اسالم به ايران 

بين دو ماه آبان و آذر قرار داشته است. 
ë  پس ما بر حسب صحبت شما نمي دانیم در دوره هخامنشي

در تخت جمشید، نوروز بر چه روال و منوالي برگزار مي شده 
است. 

دقيقًا نمي دانيم و تنها مي توانيم حدس بزنيم. 
ë  از روي كتیبه ها و سنگ نوشته ها هم نمي توانیم چیزي

دریابیم؟آیا معتقدید كه اگر دریابیم همه حدس و گمان است 
و قطعي نیست؟

بر اساس آنها به نوع ديگري از گاهشماري مي رسيم. در دوره اول 
هخامنشي تقويم قمري و شمسي بود كه تحت تأثير تمدن بابلي بود و 
بعد با تقويم هاي مقدوني و يوناني تلفيق شد كه اساسش همان تقويم 
قمري شمسي بود. گاهشماري زرتشتي در دوره ساساني رواج داشته 

است اما ممكن است در دوره داريوش هخامنشي هم بوده باشد. 
ë  در بین متون مورد مطالعه تان، آیــا از »التَّفهیم ِلَوائِل

صناعئ التَّنجیم« ابوریحان بیروني هم استفاده كرده اید؟
بله و البته همه متون عربي. آخرين پژوهشي كه من در دانشگاه 
ونيز با كمك دكترماســيميليانو بوَروني انجام دادم پژوهشي است 
درباره نوروز در متون عربي در دوره عباسي. ما سعي بر تهيه فهرستي 
داشتيم كه به وسيله آن پژوهشگران ايران شناس بتوانند تمام متون 
عربي را كه در آنها حتي يك لغت درباره نوروز آمده شناسايي كنند. 

ë  آیا شما در هنگام مطالعات خود به تأثیر نوروز در متون
نظم و نثر فارسي هم برخورده اید؟

هنوز نه. چرا كه آن زمينه بسيار وسيع است. 
ë آیا عالقه براي تحقیق در این زمینه دارید؟

فعاًل شــروع نكرده ام چون درگير مرحله اول كار فعلي هستم و 
مرحله دوم كه نتيجه گيري است هنوز باقي مانده است. 

ë  چرا كتاب سید حسن تقي زاده درباره گاهشماري تا این
حد مهم است و دلیل اهمیت آن چیست؟

او و همكاراني كه در گروهش كار مي كردند تمامي مســائل در 
اين زمينه را بخوبي فهميده بودند. تقي زاده از تأثير تمدن مصري بر 

ن 
يرا

ی/ ا
جب

رر
امي

س: 
عک

سنش در قیاس با دیگر ایران شناسان جهان و حتي كشور خودش 
ایتالیا، به نسبت كم است. اما او در 48 سالگي، آنگاه كه از فرهنگ 
ایران و زبان فارسي سخن مي گوید، مطالعات عمیقش در این حوزه 
بر هر متخصص عیان و عمق دانش او در این حوزه آشکار می شود. 
كســي كه از نوجواني - بر خالف همسن و ساالن دیگرش - سر در 
كتاب، آن هم نه شعر و رمان، بلكه آثار مرتبط با زبان فارسي و عربي 
 )Simone Cristoforetti( »داشته است. »سیمون كریستوفوِرتي
 كه اكنون در گروه مطالعات آســیا و شــمال آفریقا در دانشگاه
 Università Ca' Foscari( كا-فوســكاري ونیــز در ایتالیــا 
Venezia( درحوزه تاریخ ایران تدریس و تحقیق مي كند، یكي از 

معدود تقویم شناســان اروپایي است كه درباره گاهشماري ایراني 
تحقیق كرده است و حتي »گاهشماري در ایران قدیم« سید حسن 
تقــي زاده را هم به ایتالیایي ترجمه كرده اســت. اقدامي كه ایرج 
افشار؛ ایران شــناس نامي در آخرین سلسله »تازه ها و پاره های 
ایرانشناسی« خود در مجله بخارا كه یك ماه پس از مرگش منتشر 
شد، از آن قدرداني كرد.حاال پس از بررسي نوروز و جشن سده در 
فرهنگ ایراني، او به سراغ بازتاب نوروز در ادب عربي رفته و نتیجه 
كارش، قرار است همین روزها در ایتالیا منتشر شود. او پاییز امسال، 
10 روزي را در ایران ســپري كرد و گفت و گویي كه  مي خوانید، در 

جریان همین سفر صورت گرفت. 

 حميدرضا محمدي

نگاه ایرانی


