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 گزارش کامل

درسی های ایران در منابع تاریخی و کتاب» شناسیکارـ  علمی وبینار

از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با  «گرجستان

ای )کارگروه اوراسیای ایرانی مطالعات منطقهعلمی همکاری انجمن 

برگزار شد. در این نشست آقای دکتر  1399بهمن  21اریخ مرکزی(، در ت

شناسی دانشگاه گرجستان و استاد شرق الکساندر چولوخادزه رئیس بخش

و آقای دکتر حسین احمدی؛  (مطالعات ایران و خاورمیانه)زبان فارسی 

های خود دیدگاهاس ارشد مسائل قفقاز، به طرح استاد دانشگاه و کارشن

 .ندخانم دکتر الهه کوالیی بود نشستاین پرداختند. مدیر 

کارشناسی مرکز  _ نشست علمی چهارمیندر نود و دکتر کوالیی 

 و مهمانان جلسه استادان بهآمدگویی خوش با طالعات اوراسیای مرکزی،م

، ی مرکزیحث بسیار مهم ما در کشورهای حوزه اوراسیا: یکی از بگفتند

در  دانشگاهی،تصویری که در محیط  ،تصویر ایران در این کشورها است

چه به ایران رسمی و غیررسمی ازهای و در نهادها فضای عمومی، رسانه

شود. می عنوان یک هویت تاریخی ارائهعنوان جمهوری اسالمی و چه به

ولی پیوندهای تاریخی و  ،ایران و گرجستان با اینکه مرز مشترکی ندارند

کردهفرهنگی بسیار عمیق و وسیعی را هم در گذشته و هم اکنون تجربه 

کشور است.  ساز توسعه همکاری سازنده بین دواین پیوندها بستر .اند

خود  دیدگاهت کردند که به طرح عودر ادامه از دکتر چولوخادزه دایشان 

 بپردازند.

: منابع گرجی پیرامون تاریخ ایران به چند ندگفتدر ابتدا  دکتر چولوخادزه

پنجم تا اوایل سده هجدهم  شود: متون تاریخی از سدهمی دسته تقسیم

نوزدهم میالدی، اسناد  سدهپنجم تا اواخر  میالدی، متون ادبی از سده

ها نوزدهم میالدی و بخش چهارم کتیبه نهم تا اوایل سده تاریخی از سده
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بر روی کلیساها و  طور عمومیبهمیالدی که  مپنجم تا نوزده سده از

 شدند.می درجها صومعه

نویسان و ملت گرجستان تا قرن بیستم تاریخبرای  :نددر ادامه گفتایشان 

 Sparsetiالح طو فقط اصمعمول نبود اصطالح ایران  از استفاده میالدی

اضافه وارد شده و با  -pārsāفارسی باستان که از ریشه کاربرد داشت 

ترکیب « ایران»عنوان نام جغرافیایی به معنای بهساز گرجی اسم وندهای

ساسانی  است و در دوره «اصفهان»به معنای  Aspaniالح ط. اصاست شده

نام این شهر  دوبارهوارد زبان گرجی شده و  Spahānاز فارسی میانه 

 های در سدهاز فارسی نو  Ispaani // Ispiani آوایی تاریخی به صورت

 užikniاصطالح پنجم و ششم قمری دوباره وارد زبان گرجی شده است. 

 ریشه و مندرج شده است م. 9در متن تاریخی قرن  «هالیبابِ»به معنی 

از فارسی باستان  که شده گرفته Hūža*ه فارسی میان از آناصلی 

*hūziya- «گرفته شده است.« خوزی؛ خوزستان 

در  همایرانی  اصالتبا  : برخی از اسامی جغرافیاییدر ادامه افزودندایشان 

ترین جالبشود. یکی از می دیده روشنیگرجی به تاریخی منابع 

 گرجی نام اصلیدر زبان  Kartli« کارتلی»است؛  Arian-Kartli هااصطالح

در  کهیک اصطالح ویژه است  «کارتلی ـ ریانآ» است،« نگرجستا»کشور 

شود که در می اطالق مناطق تاریخی گرجستان جنوبی به یادشدهع مناب

ان محسوب میامپراتوری هخامنشی 19 و 18های یساتراپعصر باستان 

 ر و التوسپییااردهان، آرتوین، مناطق ) ترکیه و در حال حاضر شمال شدند

نام  «هاها؛ ایرانیییآریا» Āryān هم از فارسی باستان Arianاست.  ()اردو

از دیگر اسامی ایرانی موجود در  سرزمین ایران گرفته شده است.نژاد و 

اسم . 1»: دو معنا دارداشاره کرد که  Armazi توان بهگرجی میمنابع کهن 

در شهر  ایدره . نام2ها قبل از مسیحیت و خدا و بت اصلی گرجی

قبل از مسیحیت از فارسی این واژه   «تا، پایتخت باستانی گرجستانتسخِمِ
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شهر باستانی و مرکز  Xornabuǰiگرفته شده است.  Āhurā Mazdāباستان 

-xwarna*از فارسی باستان در گرجستان شرقی،  Kambečovaniمنطقه 

bāza-  است معنا ین گرفته شده است، بد «دارای بازوی نورانی»به معنی

. در منابع گرجی که «مزدا بازوی فرمانروا را نورانی کرده است اهورا»که 

 Darubandis zγvaقبل از اسالم است به دریای خزر،  مربوط به دوره

اسالمی  شد، ولی در منابع گرجی مربوط به دورهمی گفته «دریای دربند»

، قمری به دریای خزرهجری به خصوص در قرن چهارم و پنجم 

Gurganis zγva «های نامدر منابع گرجی د. شمی گفته« دریای گرگان

، فارسی باستانی، پارتی ، فارسیمادیزبانی های خاص ایرانی از ریشه

امروز  هاآن توجهی ازقابل  شمارشود و می هیافت سیارمیانه و فارسی نو ب

از  ن گرجی قبلی تمام پادشاهاهامد. اسندر زبان گرجی کاربرد دار نیز

آن دوره و دو یا سه مورد وجود داشت که پادشاهان  هاسالم ایرانی بود

ان بعد از اسالم هم پادشاهان اصیل گرجی داشته باشند. در دور هاینام

اسامی قهرمانان شاهنامه را  ستان برای فرزندان خودشان بیشترگرج

 .انتخاب می کردند

 بعمنهیچ در وقت  هیچدر ادامه گفتند: به طور کلی  دکتر چولوخادزه 

ناپذیر ایران جدایی ءعنوان خاک ایران یا جزگرجی گرجستان به تاریخی

سال روابط تاریخی ایران و گرجستان  2500معرفی نشده است. در طول 

یا ها ، گرجستان در بعضی دورهشودتشریح میکه در منابع تاریخی 

ا خودمختار یا مستقل یبود یا وابسته به ایران یا نیمه پادشاهی مستقلی

شد. در می محسوب نظام سیاسی و اقتصادی امپراتوری ایران جزئی از

هم منفی روابط دو کشور تعریف شده  و هم نقاط مثبت ،منابع گرجی

ض یا گاه از دیدگاه نفرت یا تبعیهیچ رویدادهای تاریخی ولی ،است

نمی بازتاب داده اسالم از قبل در دوره ویژهمسائل نژادی و مذهبی به

 ایقبل از اسالم به پدیده شود. در روابط ایران و گرجستان در دوره
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مذهبی وجود های مفهوم جنگ در آن دوره .خوریممی جالب توجه بر

می ساسانی جنگ صورت دوره در نداشت. اگر بین ایران و گرجستان

شد، می شد و سپاه ایران وارد خاک گرجستانمی پیروزگرفت و اگر ایران 

دولت و  وشد می عوض گرجستان افتاد این بود که شاهمی که اتفاقی

مردم  باورهایشهرها و معابد و مذهب و  سپاه ایران کاری با روستاها و

و عالوه بر جان انسان  ویژهبهیان زرتشتی محلی نداشت. زیرا برای ایران

 ،مقدس بود رخت و گیاه، جانوران مختلف و مانند آند ، خاک،آن آب

دوران قبل از  مورداسناد تاریخی در  منابع و قدس بود. درهمه چیز م

توسط سپاه  ویرانگری شهر و روستا و قتل عام مردم اسالم موردی درباره

که کشتار مردم عادی و تخریب و ویرانگری در واقعیت  این .نداریم ایران

، در منابع های سپاه ایران در گرجستان در کار نبوده استپی پیروزی

ورود  بعد از ،اسالمی اما در دوره ،شودمی دیده رجی به روشنیتاریخی گ

، تیمور لنگ و حتی ایلخانی یهامغول ،سلجوقیهای ترک سپس اعراب و

نابودی  ،قتل عام مردم ،و روستاها هاویرانی شهر ها به گرجستان،صفوی

ها متداول شده بود و جنگل ، باغ هادرختان ، قطعکلیساها و مراکز مذهبی

 . مندرج شده است با دقت اسناد تاریخی گرجی منابع و رد که

 در زمینه کنندگاندر پاسخ به پرسش یکی از شرکتخادزه ودکتر چول

 گفتند:ملت ایران و گرجستان  میان هاتفاهمءراهکار عملی برای رفع سو

تفاهمی وجود ندارد و از زمان ءهیچ سوایران و گرجستان میان دو ملت 

ز شوروی بهترین روابط، حسن همجواری و دوستی ا گرجستان استقالل

 گرجستان بارها دست کمک به سمت ایران شته است.وجود دادوجانبه 

لت گرجستان در کمک به معملکرد ایران  ژهطور ویکه بهدراز کرده است 

. روابط توان نام بردمی را 2008 اوت جنگ در  ویژه در حوزه انرژیبه

در طول رد؛ جنبه فرهنگی و هنری آن که جنبه دا ایران و گرجستان دو

بر کشور گرجستان داشته است و جنبه سیاسی آن که  زیادیتاثیر تاریخ 
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رنگ است و است و بسیار در تاریخ کشور کمها و قتل عامها شامل جنگ

و بخشی کوچک از تاریخ طوالنی مشترک و پربار  اهمیت چندانی ندارد

  .گیردایران و گرجستان را دربرمی دو ملت

 که مردمی سخنرانی کردند. ایشان گفتند:حسین احمدی در ادامه دکتر 

 که گیردمی صورت زمانی جعل. کنندنمی سازیتاریخ دارند؛ تاریخ

 فرهنگ، خط، زبان، دارایها گرجی اما باشد، نداشته وجود مستقل هویت

 در گرفته انجامهای یبررس براساس. هستند مشخص تاریخ و مذهب

 تاثیر زیر مطالب از بخشی یک نهم؛ و هشتم و ششم تاریخهای کتاب

 گلستان  عهدنامه که بخشی در نمونه طور به. است شوروی نویسی تاریخ

 شمالی آذربایجان داغستان، گرجستان، کلمه شود،می مطرح ترکمنچای و

 و است شوروی ساخته شمالی بایجانآذر که حالی در کنندمی عنوان را

 به میالدی 1937 /شمسی 1317 سال از آذربایجان جنوبی و شمالی بحث

 .آمد وجود

 برای. است غربی منابع تاثیر زیر گرجستان تاریخی منابع دوم اینکه نکته

 اسالمی انقالب از پس که شودمی  عنوان کتاب از بخشی در نمونه؛

 برای نمونه کرد، هزند را وسطایی قرون قوانین از برخی جدید حکومت

 پوشش که حالی در دزدها، دست بریدن و چادر پوشیدن به زنان اجبار

 و ایران روابط کند؛می مطرح دیگر درجایی. نیست اجباری ایران در چادر

 و است غربی نگاه این. دمنجر ش جنگ به و گذاشت تیرگی به رو عراق

 . است کرده شروع را جنگ طرف کدام گویدنمی

 جمعیت ترکیب دارد، وجود اییهاشتباه نهم تاریخ کتاب در :ندگفت ایشان

ها کرد. است نوشته کرد، %4 عرب، %5 ترک، %25 فارس، %66 را ایران

 این، به توجه با هستند، ساکن استان یک درها عرب و استان پنج در

 خان کریم که گویدمی دیگر جایی در. هستندها عرب از بیشترها کرد
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 شد خبردار خان محمد آقا. نیست درست که ساخت خود مطیع را کشور

 رفت گرجستان به کردند، نشینی عقب اول پل زمان در روس رلشک که

 .نیست درست هم این که

 و وحشی و اشغالگر همچون ضدارزشی واژگان: افزودنددر ادامه  ایشان

تعابیر در  این و کندمی منتقل ناآموزدانش به تنفر احساس متجاوز

 به عثمانی شود،نمی ای درسی تاریخ در گرجستان متوجه روسیهکتابه

 هشتم تاریخ کتاب در. شوندمی برده کار به ایران در مورد تنها و ندرت

 بیش دیپلماسی از اشغالگرها، برابر در اول گئورگی گویدمی دوم؛  فصل

 روسیه با که بود گرجی شاه اولین کاختی یا کرد،می استفاده سالح از

 دعوت قفقاز به کاختی شاه طرف از روسیه. کرد برقرار دیپلماتیک روابط

 منظور اینجا اشغالگر، که شد ارزیابی منفی "اشغالگران" ازسوی که شد

 کار به ضدارزشی واژگان روسیه، و ترکیه استیالی در مورد. است ایران

نیز توجیهی برای استیالی روسیه بر گرجستان در ابتدای قرن  و رودنمی

 تاریخ طول در گرجستان که ایضربه من اعتقاد به. شوددهم مطرح مینوز

 . است بوده بیشتر جهت همه از خورده، روسیه از

 درسی کتب در تضاد و دوگانگیط با ایران وبهای مردر موضوع طرفی از

 با پهلوی محمدرضا نهم؛ تاریخ کتاب در نمونه طور به. دارد وجود

 یافت افزایش تولید و داد نجات ماندگیبعق از را ایران ،سفید انقالب

 اصالحات گوید؛می بعدی پاراگراف در. بودند مخالف شیعهی علما ولی

 وجود غذایی مواد کمبود چون نبود، کشور مشکالت رفع به قادر شاه

می حمله ارضی اصالحات با مخالفت بابت شیعه علمای به کتاب. داشت

 روحانیون نفوذ زیر ایران از بزرگی بخش گویدمی بعد صفحه در و کند

 کتاب در دیگر جایی در. بودند ناراضی ارضی اصالحات نتایج از شیعه،

 تحریکهای تهرانی ف،وگریباید حادثه در: کندمی مطرح هشتم کالس

 روسیه سفارت کارمندان وحشیانه طرز به شیعه روحانیون سوی از شده
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شود که نوان میع دیگر بخشی در و کشتند را فوگریباید جمله، از

گریبایدوف را مقصر اصلی این حادثه اعالم کرد. در  ،نیکالی تزار روسیه

 دارد؟ این صورت حمله وحشیانه و تحریک روحانیون، چه معنایی

 این: گفتند احمدی دکتر سخنان از تشکر با ادامه در چولوخادزه دکتر

 ما قطف را اینها گرجستان درسی کتاب در و است مهم بسیار هاموضوع

این  جریان در گرجستان تاریخ انمتخصص .بینیممی "شناسانایران"

 یکم و بیست قرن اوایل در متاسفانه جدیدهای کتاب. نیستند یاتجزئ

 شناسایران و شناسشرق استادان با مشاوره و مشارکت بدون و تدوین

 انقالب از پس رخدادهای و معاصر ایران موضوع در. است شده نوشته

در  که نداریم منبعی هیچ ما. است درست احمدی دکتر سخنان اسالمی

 را غربی منابع متخصصان؛ بنابراین. باشد اسالمی انقالب تاریخ مورد

 و است متفاوت شرایطها دانشگاه در. کردند برداریکپی و برداشتند

 شناسایران استادان را گرجستان و ایران فرهنگی و تاریخی روابط

 داده روزبه و قابل اتکا اطالعات دانشجویان به ابراینبن. کنندمی تدریس

 . شودمی

نبوده  مذهب و دین برحاکمان ایرانی  تاکید گرجی؛ منابع در: گفتند ایشان

 و مدآ مسلمان قامحمدخانِآ است نشده ذکر منابع در گاههیچ. است

 قامحمدخانآ کسی چه اینکهها گرجی برای. کرد آزار و اذیت را مسیحیان

 بسیار که است مهم کار نتیجه .نیست مهم کرده تحریک حمله به را

 مردم و رفت ایران به اسیر 12000 حدود و شد نابود تفلیس. بود سنگین

 لکه این و داده رخ هم صفویه دوران در موارد این. شدند عام قتل زیادی

 وگرجستان ایران تاریخی روابط کل اگر. است جانبه دو روابط در سیاهی

 گرجستان و ایران روابط تاریخ درصد 90 گفت توانمی کنیم؛ رسیبر را

 و فرهنگی عناصر جذب و هنری و فرهنگی مبادله و میزآ مسالمت روابط
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-حمله سیاههای لکه ،آن درصد ده فقط و است گرجستان ملت در هنری

 . است خونریزی و جنگ ها،

 دولت لانحال ،گرجستان به روسیه امپراتوری ورود شوروی دوره در

 دستگیری و باگراتیونی خاندان و شاهزاده دستگیری و گرجستان محلی

 دوره در. کرد آشکار را کشور دو تاریخ بخشی از گرجستان اعظم اسقف

 به کسی ،بود مسلمان امپراتوری جزء شرقی گرجستان وقتی صفوی،

 و آمدند روس مسیحیان. کردنمی درازی دست یا احترامیبی اعظم اسقف

 را گرجستانهای اسقف همه و اعظم اسقف کردند که کاری اولین

 در. آوردند روس اسقف آنها جای به و کردند تبعید روسیه به و دستگیر

 متفکران میالدی؛ نوزدهم قرنها روزنامه ها،مقاله ادبی، ثارآ از بسیاری

 التماس روسیه از باگراتیونی پادشاهان که خوردندمی افسوس جدید نسل

  و دهند نجات ایران و عثمانی از را نهاآ و بیایند هاروس که کردندمی

 در. نشد برآورد داشت روسیه از گرجستان که حمایتی انتظار گاههیچ

 سال تا 1800 سال از گرجستان در روسیه حضور سال دویست طول

 مردم مراتب به ایران با رابطه سال 2500 به نسبت گرجستان در 1991

 در روسیه امپراتوری حضور و نوزدهم قرن در. اندشده کشته بیشتری

بی و سلطه علیه محلی مردم سال؛ شش یا پنج هر طول در گرجستان

 هزارها دهها شورش دراین .کردندمی شورش مسیحیهای روس رحمی

 که کنممی تاکید و تکرار من. شدند کشته روسیه امپراتوری  توسط نفر

 مردم، دیدگاه هم و گرجی خیتاری منابع در هم گرجستان ملت برای

 در پایان این نشست، دکتر کوالیی .ددار ی وجودمثبت دید ایران به نسبت

وخادزه و دکتر احمدی تقدیر و از حضور و سخنان ارزشمند دکتر چول

 .کردند سپاسگزاری

پایان
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