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 به نام خدا

 

 «خوبان طراز»يار سفر به د

 ي كشور قزاقستانسفرنامه

 

 

دوست دانشورم جناب آقاي دكتر علي محمدي از همدان به من  1386 هاي اسفندماهدر يكي از شب

دند را به من دا «ميانه سرايي در ايران و آسيايفردوسي و حماسه»المللي تلفن زدند و خبر همايش بين

مايلند مرا براي حضور در همايش ياد شده دعوت  در قزاقستان برگزاركنندگان آن همايشو گفتند كه 

تر ا قطعيب گيري شد.كنند. پس از آن نيز چندين بار از طريق تلفن و پست الكترونيكي اين موضوع پي

ي رهاي درباتصميم گرفتم مقاله ي همايش به دستم رسيد،دعوتنامههنگامي كه  شدن موضوع همايش و

 به آن تأكيد كنم زمان برگزاري همايش براي نشناسي متن شاهنامه بنويسم و بر ضرورت پرداختزيبايي

 .بيني شده بودارديبهشت )يادروز فردوسي( پيش 25و  24 ماه مي، برابر با 14و  13

؛ از مي اين كشور اطالعات مختصري داشتخواستم به قزاقستان سفر كنم. دربارهنخستين بار بود كه مي

 جمله آن كه:

قزاقستان از كشورهاي پهناور آسيايي است كه با كشورهاي چين، روسيه، قرقيزستان، ازبكستان و 

به استقالل  1991تركمنستان همسايه است و از سوي غرب به درياي خزر راه دارد. اين كشور در سال 

نابع به دليل داشتن م -ي خودي همسايهرسيده است و در سنجش با ديگر كشورهاي تازه استقالل يافته

كيلومتر مربع( و جميع  000/700/2رود. وسعت زياد )كشوري ثروتمند و غني به شمار مي –گوناگون 

 ميليون نفر( در كنار عوامل ديگر بر استعداد پيشرفت اين كشور افزوده است. 5/16كم )

ن اين كشور بخشيده است. زبا همسايگي قزاقستان با دو كشور بزرگ چين و روسيه، موقعيتي ويژه به

ان تر آن كه زبشود امّا جالبرسمي مردم اين كشور روسي و قزاقي است كه به خط سريليك نوشته مي

روسي، نسبت به زبان قزاقي، در اين كشور رواج و رونق بيشتري دارد و در گذشته اين كشور نسبت به 

 همسايگان ديگر خود، بيشتر مورد توجه روسيه بوده است.
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شهرهاي آلماتا، آستانا، تركستان، طراز، چيكمند و اسكامينوگورسك، از شهرهاي مهم قزاقستانند. اين 

 ي مليبخشي از همان توران قديم است كه در خاطرات گذشته -ي تركستانبويژه منطقه –سرزمين 

 ن رفته است.ي فردوسي بارها به عنوان سرزميني در برابر ايران از آن سخايران، از جمله شاهنامه

ي اما شهر طراز كه از شهرهاي جنوبي قزاقستان و در كنار مرز قرقيزستان واقع است در ادبيات گذشته

ارسي، سرايان پتر از ديگر سخنفارسي، به داشتن زيباروياني دلربا نام برآورده بوده است. رودكي پيش

 ِ طراز سروده است:در پيوند با دلبريِ بتان

 دل به بخارا و بتانِ طراز  دن چه سودروي به محراب نها

 از تو پذيرد نپذيرد نمـاز  ي عاشقــيايزد ما زمزمـــــه

آق »ميالدي پايتخت قزاقستان، شهر آلماتي بود امّا از آن سال پايتخت به شهر  1996پيش از سال 

)آستانه( « تاناآس»به  1998موال در سال ، در هزار كيلومتري شمال آلماتي، منتقل شد. شهر آق«موال

اينده اكنون شهر آستانه با شتابي فزتغيير نام يافت. آستانه در فرهنگ قزاقي به معناي پايتخت است. هم

 در حال پيشرفت است.

* * * 

 

آقاي دكتر وفايي )رئيس شوراي گسترش زبان فارسي( با من  ،كمتر از يك ماه مانده به زمان همايش 

دعوت كردند. به اطالع ايشان رساندم كه پيش از آن نيز از سوي تماس گرفتند و مرا به آن همايش 

 ام.با هماهنگي دكتر محمدي دعوت شده -دبير علمي همايش –آقاي دكتر صفر عبداهلل 

ي بليت، عكس و گذرنامه برايشان ارسال آقاي دكتر وفايي از من خواستند كه براي دريافت ويزا و تهيه

 ي آقاي دكتر وفايي، گذرنامه،نماينده ،صبح 11: 5رديبهشت، ساعت ا 22كنم و باالخره روز يكشنبه 

 ويزا و بليت من و آقاي دكتر مهدي نوريان را آوردند و در فرهنگستان هنر به من تحويل دادند.

مسير پروازي كه انتخاب شده بود )البد به ناگزير( مسيري طوالني و پرپيچ و خم بود:  از تهران به دبي 

با شركت امارات و از دبي به آلماتي و بازگشت آن با شركت آستانه اير. به همين دليل و بازگشت آن 

بويژه صد و شصت و دو هزار و پانصد تومان بالغ شده بود. اين مسير،بهاي بليت به يك ميليون و سي

ود. ده بدارتر شگشتم خندهبراي من كه از شيراز حركت كرده بودم و در نهايت هم بايد به شيراز بازمي

را روي يك خط مستقيم در نظر بگيريم. من بايد « آلماتي ←تهران  ←شيراز  ←دبي»زيرا اگر مسير 

ن رفتم و از دبي با گذشتآمدم و از تهران با گذشتن از فراز آسمان شيراز به دبي مياز شيراز به تهران مي
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ماتي، با گذر از آسمان تهران و شيراز رفتم و در راه بازگشت از آلاز آسمان شيراز و تهران به آلماتي مي

 گشتم.رفتيم و از تهران مجدداً به شيراز بازميرفتم، از دبي با گذر از آسمان شيراز به تهران ميبه دبي مي

صبح با يك  1: 45ارديبهشت بود و من ساعت  22صبح روز دوشنبه  5زمان پرواز تهران به دبي ساعت 

 گاه به قصد فرودگاه امام خميني حركت كردم.سراي دانشتاكسي تلفني از مهمان

به فرودگاه رسيدم و چند دقيقه بعد جناب آقاي دكتر سيدعلي محمد سجادي نيز به  5/2 ساعت 

فرودگاه رسيدند. منتظر مانديم تا يكي ديگر از اعضاي گروه سه نفري ما يعني آقاي دكتر نوريان به ما 

رسيدند. اعضاي  3: 10آمدند، ساعت قيماً به فرودگاه امام ميبپيوندند. دكتر نوريان كه از اصفهان مست

زن فرهنگي ايران در قزاقستان ي علمي همايش يادشده، با همكاري راياين گروه سه نفري را دبيرخانه

شوراي گسترش زبان فارسي براي ايراد سخنراني در مراسم علمي همايش انتخاب كرده بودند و و 

نان بود. پس از انجام تشريفات قانوني و دريافت كارت پرواز به سالن انتظار هاي سفر بر عهده آهزينه

 رفتيم.

صالح را ديدم كه براي شركت در يك كنفرانس علمي عبدالهي و دكتر عمل منيژه ها دكتردر آنجا، خانم

دقيقه  50عازم ازمير تركيه بودند. باالخره هواپيماي ايرباس متعلق به شركت هواپيمايي امارات، پس از 

بيني دقيقه پيش 45. مدت پرواز يك ساعت و تهران را به مقصد دبي ترك كرد 5: 55تأخير، ساعت 

 ساعت به عقبهاي ساعتمان را نيمبه وقت تهران به فرودگاه دبي رسيديم. عقربه 7: 40شده بود. ساعت 

 كشيديم تا به وقت دبي تنظيم شود. 

م به قسمت تحويل بار مراجعه كنيم. اما پليس فرودگاه مانع خواستيها ميبراي تحويل گرفتن چمدان

ي فرودگاه است و شما براي خروج از فرودگاه بايد ويزاي شد و گفت قسمت تحويل بار خارج از محوطه

بيني نشده بود و وسايل ما نيز به دليل ناهماهنگي دو كرديد. اين موضوع قبالً پيشامارات تهيه مي

نشده بود. اما در فرودگاه دبي اين امكان وجود داشت كه از همان جا بدون «نسفرترا»شركت هواپيمايي 

 مساعت طول كشيد تا اين كار انجا 5/1كنيم. حدود « ترانسفر»ها را بگيريم به آلماتي اين كه چمدان

 يتوانيم در آلماتكه هيچ مشكلي وجود ندارد و ما مي بخش ترانسفر به ما اطمينان داد گرفت. كارمند

 ها را تحويل بگيريم.چمدان

به وقت محلي با يك  11: 35گرفتيم و ساعت « ستانهآاير»آلماتي را از شركت  –كارت پرواز مسير دبي 

ستانه، دبي را به مقصد آلماتي ترك كرديم. ساعتمان را آفروند هواپيماي بوئينگ متعلق به شركت اير

. پرواز دبي به آلماتي حدود چهار ساعت و ربع دو ساعت جلو كشيديم، تا به وقت آلماتي تنظيم شود

به وقت محلي به آلماتي رسيديم. پس از انجام تشريفات ورود، براي تحويل  5: 50طول كشيد و ساعت 

تند اما وسايلشان را تحويل گرف يكيمسافران يكي مت تحويل بار فرودگاه رفتيم.ها به قسگرفتن چمدان
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كارمند بخش ترانسفر فرودگاه دبي كار خود را به درستي انجام  شد هاي ما خبري نشد. معلومناز چمدا

 ما در دبي جا مانده است. هاي نداده و چمدان

پس از چند دقيقه سرگرداني باالخره فرم مخصوص اشياي گم شده را تكميل كرديم و به مسؤول آن در 

ش اي نبود، خواهبه اينكه چارهداديم. دكتر نوريان خيلي كسل شده بودند اما با توجه تحويل  فرودگاه

 هاي شهر آلماتي لذت ببرند.ها فكر نكنند و به جاي آن از زيباييكرديم كه ديگر به موضوع چمدان

در سالن انتظار بيروني فرودگاه منتظر ما بودند. سوار  -آقاي فيض علي –زن فرهنگي ي رايراننده

 رهنگ جمهوري اسالمي ايران ترك گفتيم.ي فخانهاتومبيل ايشان شديم و فرودگاه را به قصد 

كه به  -ي آلماتاكرد. واژهنواز شهر آلماتي از همان آغاز ورود ما دلبري و دلربايي ميمناظر زيبا و چشم

ي تركي: آلما )به معني سيب( و آتا )به معني پدر( است و دو واژهگويند مركب از آن آلماتي نيز مي

هاي فراوان سيب است. زاقي به معني سيبستان و محل وجود درختآلماآتا )پدر سيب( در اصطالح ق

ي روزهاي سال در اطراف اين شهر رودهاي پرآبي كه در همهترين شهر قزاقستان است. آلماتا پرجمعيت

بخش كرده است. همچنان كه بسيار ديدني و فرح -بويژه در فصل بهار –جريان دارد، طبيعت آن را 

ور كش ،هاي فراوان، پوشش گياني مناسب و منابع غني زيرزمينيوجود درياچه ميزان باالي بارندگي،

هاي قزاقستان را در ميان كشورهاي آسياي ميانه ممتاز و برجسته كرده است. پس از عبور از برخي خيابان

 جا ساكن شديم.ي فرهنگ جمهوري اسالمي رسيديم و هماننهزيباي شهر، به خا

ن محترم فرهنگي جمهوري اسالمي ايران( و دكتر اسپرهم )استاد اعزامي زآقاي حسن صفرخاني )راي

پرسي و چند دقيقه استراحت، در از دانشگاه عالمه طباطبايي( منتظر ما بودند. پس از ديدار و احوال

 وگو پرداختم.زن فرهنگي با آقاي صفرخاني به گفتهاي رايپيوند با فعاليت

 فت و گوي خود گفتند:هايي از گآقاي  صفرخاني در بخش

 كماكنون كمزن فرهنگي ايران در قزاقستان هستم و همحدود سه سال و دو ماه است كه به عنوان راي

بايد حُسن ختامِ « سراييفردوسي و حماسه»در حال خواندن خداحافظي هستم. همين همايش 

ي ؤثري داشته باشيم كه از جملههاي مايم فعاليتهاي ما در اين جا باشد، در اين مدت سعي كردهفعاليت

است كه به منظور تقويت روابط « تأسيس مركز مطالعات فرهنگي ايران و آسياي مركزي»ها يكي آن

هايي كه صورت گرفته هاي مورد نياز شكل گرفته است. اين مركز با هماهنگيفرهنگي و انجام پژوهش

وثر كه از استادان بسيار فعال و م –ر عبداهلل ي ملي قزاقستان مستقر شده و آقاي دكتر صفدر كتابخانه

 مسؤوليت اين مركز را بر عهده دارند. -هستند
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ها خوشبختانه محقق شده است: از ميان اهدافي كه براي اين مركز در نظر گرفته شده، دو مورد از آن

ي هلل و به زبان روسكه با همت دكتر صفر عبدا« نامهايران»اي است با نام نامهها انتشار فصليكي از آن

شود و تاكنون چهار شماره از اين مجله منتشر شده و جايگاه مناسبي در كشورهاي آسياي منتشر مي

المللي هاي بينميانه پيدا كرده است. يكي ديگر از اهدافي كه بخشي از آن محقق شده، برگزاري همايش

سندگان و پژوهشگران ايران و كشورهاي ها به منظور ايجاد ارتباط ميان نخبگان، نوياست. اين همايش

 شود.آوردهاي علمي برگزار ميآسياي ميانه و انتشار دست

ن المللي برگزار كنيم. نخستيايم پنج همايش بينخوشبختانه با ياري خداي بزرگ تاكنون موفق شده

روسي  بود كه مجموعه مقاالت آن همايش به زبان« تصوف در ايران و آسياي مركزي»ها همايش آن

ميراث مكتوب و نقش كتاب و »ها، همايش منتشر شده است. دومين همايش، از آن سلسله همايش

ار ي ميراث مكتوب برگزبود كه با همكاري مؤسسه« ها در هويت فرهنگي ايران و آسياي مركزيكتابخانه

 شد. مقاالت آن همايش هم در حال چاپ به زبان روسي است. 

ي بوده و ديگر« روابط تاريخي ايران و آسياي مركزي»ار شده، يكي همايش هاي ديگري كه برگزهمايش

بوده كه در سال « زبانروابط تاريخي و فرهنگي ايران و اقوام ترك»و همچنين همايش « موالنا»همايش 

هم كه فردا « سرايي در ايران و آسياي مركزيفردوسي و حماسه»گذشته برگزار شده است. همايش 

رودكي و هزار سال شعر و ادب ». به مناسبت سال رودكي تيرماه امسال هم همايش شودبرگزار مي

 ريزي شده و برگزار خواهد شد.كه برنامه« شناسيفارابي»برگزار خواهد شد و نيز همايش « فارسي

 ههايي بوده كي بعضي از كتابايم ترجمههاي اخير انجام دادههايي كه در سالها، از فعاليتغير از اين

از آقاي دكتر « ايران چه حرفي براي گفتن دارد»شده است؛ از جمله كتاب ها احساس نياز ميبه آن

ندوشن و كتاب خدمات متقابل ايران و اسالم از شهيد مطهري و همچنين مجموعه مقاالتي با اسالمي

 كه در پيوند با فرهنگ و ادب ايران بوده است.« نامهايران»عنوان 

هاي هاي شعر و برگزاري سخنرانيايم كه مرتب برگزار شده است، مثل شبي هم داشتههاي جالببرنامه

 عمومي.

اليت ايم فعهاي قزاقستان انجام دادههاي ديگري كه براي تقويت آموزش زبان فارسي در دانشگاهاز برنامه

كه خوشبختانه هاي ايران در قزاقستان است براي استقرار استاد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه

آيند و نقش بسيار مهمي در آموزش زبان فارسي جا ميچندسالي است كه استادان محترم به نوبت به اين

 بر عهده دارند.
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ي فارسي در زبان قزاقي وجود زبان فارسي در زبان قزاقي نفوذِ آشكار دارد. االن بيش از سه هزار كلمه

اسم  65اكنون بيش از ي روابط فرهنگي است. همينهي روشني از وجود پيشدارد كه اين خود نشانه

 بهرام و ...بهار، گلنار، گلي گل ساخته شده است. مثل گلقزاقي وجود دارد كه از مشتقات واژه

ها گروه و خان، آباي، اوراسيا و طراز زبان فارسي رواج دارد. در برخي از آنهاي فارابي، آباليدر دانشگاه

حتي  –زبان فارسي وجود دارد. مشكل اساسي در اين زمينه ضعف زبان فارسي آموزش  در برخي اتاق

افزايي بويژه در ايران دارند تا زبان هاي دانشاست كه نياز به دوره -در ميان خود استادان زبان فارسي

 فارسي خود را تقويت و تكميل كنند.

ده است، ايجاد المپياد زبان فارسي ايم و خوشبختانه به اجرا درآمگيري كردهي ديگري كه پيبرنامه

گيرد. هدف ما از اين برنامه تشويق و تقويت كساني است. اين برنامه براي نخستين بار است كه انجام مي

 مند فراگيري زبان و ادبيات فارسي هستند. است كه عالقه

بوده و سال دوم تاكنون سه دوره از اين المپيادها برگزار شده است. سال اول مشترك با قرقيزستان 

 ازبكستان اضافه شد سال بعد تاجيكستان و تركمنستان، ازبكستان و ...

ي ها است و پنج نفر برگزيدهي اول در خود دانشگاهشود: مرحلهاين المپيادها در سه مرحله برگزار مي

رگزيدگان ي سوم بپردازند و در مرحلهي بعد با هم در سطح كشور به رقابت ميهر دانشگاه در مرحله

 شوند.ها معرفي و تشويق ميآنكنند و برگزيدگان كشورهاي مختلف با هم رقابت مي

هاي المپياد خارجي شركت كنند و باالخره ايم سال بعد كشورهاي شبه قاره هم در رقابتپيشنهاد كرده

زار رها برگي كشوپيشنهاد اساسي من اين است كه المپياد زبان و ادب فارسي به صورت جهاني در همه

 گردد.

ي دولت ايران حداقل به مدت يك ماه به ايران سفر ي نهايي برگزيده شوند با هزينهكساني كه در مرحله

ازند. پردهاي ايران به تحصيل ميگيرند و در دانشگاهها هم بورس تحصيلي ميكنند و بعضي از آنمي

 بان فارسي در كشورهاي خود داشته باشند.مهمي در آموزش گسترش ز توانند نقشمسلماً اين افراد مي

ايي افزمدت دانشهاي كوتاهايم برگزاري دورهاقدام ديگري كه در پيوند با آموزش زبان فارسي انجام داده

شوند به مدت دو تا سه هفته با در همين كشور است كه با همكاري استاداني كه از ايران عازم مي

 ها هم بسيار مؤثر بوده است. كنيم كه اين دورهرگزار ميها را بزني اين دورهي رايهزينه

افزايي از ديگر هاي پژوهشي و آموزشي دانشورهاعزام دانشجو و استاد زبان فارسي به ايران براي د

 ايم.اقداماتي بوده است كه انجام داده
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ات فارسي هستند ي زبان و ادبينفر دانشجو به صورت رسمي در حال تحصيل در رشته 90تا  80حدود 

 شوند.نفر بالغ مي 150ها اضافه شود به حدود آموزان غيررسمي هم به آنو اگر زبان

ي زبان و ادبيات فارسي، موضوع بازار كار و اشتغال يكي از موانع اصلي در راه تحصيل در رشته

 آموختگان اين رشته در اين كشورهاست.دانش

مندان به زبان وجود دارد اين است كه ما به جاي اين كه عالقهيكي از اشكاالت ديگري كه در اين مورد 

 كنيم.مدت كارشناسي ارشد بورس ميي كوتاهي كارشناسي بورس كنيم در دورهفارسي را از دوره

ما ي وضعيت عمومي و اجتماعي و فرهنگي كشور قزاقستان براي آقاي صفرخاني همچنين درباره

 گنجدين مجال نميدر اتوضيحاتي دادند كه يادكرد 

* * * 

 

دانستم ي قزاقستان به دست آورده بودم ميبا توجه به سخنان آقاي صفرخاني و نيز با اطالعاتي كه درباره

ل هاي تحصيكه در كشور قزاقستان بيش از صد مركز دانشگاهي )دولتي و غيردولتي( وجود دارد و دوره

ي شود، طول دورههاي جهان به سه مقطع تقسيم ميهها مانند بسياري ديگر از دانشگادر اين دانشگاه

ي فوق ليسانس حدود سال، دوره 4ي ليسانس حدود هاي ديگر است. دورهفوق ليسانس بيشتر از دوره

 ي دكتري حدود سه تا چهار سال.سال و دوره 6تا  5

 آبالي خان )در آلماتي(، هاي قزاقستان همچون: دانشگاه فارابي )در آلماتي(، دانشگاهدر برخي از دانشگاه

عرب )در جيمكند( زبان و ادبيات فارسي به عنوان يك  –و دانشگاه آباي )در آلماتي(، دانشگاه قزاق 

ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي رشته داير است و رواج و رونق دارد و در دانشگاه فارابي دوره

آكادمي  شناسينشگاه اوراسيا، )درآستانه( انستيتوي شرقها، از جمله دانيز داير است. در برخي از دانشگاه

ها نيز يا اتاق زبان فارسي داير است يا علوم )در آلماتي( و دانشگاه محمد حيدر )در طراز( و مانند آن

 ي توجه جدي است. ها شايستهمراكزي براي آموزش زبان فارسي وجود دارد. اين ظرفيت

سنگ و افتخارانگيز ايران است. هاي ارزشمند مردم ايران ادبيات گرانترين سرمايهگمان يكي از مهمبي

ها همواره داري همچون فردوسي، خيام، نظامي، مولوي، عطار، سعدي، حافظ و مانند آنهاي نامشخصيت

هاي اند و زمينههمچون سفيران توانمندي فرهنگ مردم ايران را در ديگر مناطق جهان گسترش داده

 اند.ايراني را فراهم آورده شناسايي فرهنگ
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هاي ي مديران اجرايي و فرهنگي كشور توجه شايسته به اين سرمايهترين وظيفهامروزه يكي از بنيادي

ريزي براي تقويت و گسترش زبان فارسي براي انتقال فرهنگ ايراني به ديگر مناطق بها و برنامهگران

 جهان است.

ي آسيا بويژه كشورهاي هاي منطقهگي ميان ملت ايران و ملتوجود پيوندها و مشتركات فراوان فرهن

اران التِ كارگزصاند، اهاي ايراني بودهها در قلمرو دولتهاي گذشته بسياري از آنآسياي ميانه كه در سده

فرهنگي كشور ايران را براي تقويت پيوندها و گسترش زبان و ادب فارسي صدچندان كرده است. 

هاي بزرگ جهاني هاي موجود، بويژه در زماني كه قدرتها و زمينهها، ظرفيتبليتتوجهي به اين قابي

ها در ي آنها و استحالهفرهنگريزي براي بلعيدن خردهناپذيري در حال برنامهاشتهاي سيري

توجهي ناپذيري را در پي خواهد داشت. و اين بيهاي جبرانسارتهاي غالب جهاني هستند، خفرهنگ

 شود.گيري در پيوند با بعضي از كشورها ديده مياي آشكار در برخي از مراكز تصميممتأسفانه به گونه

* * * 

 

آقاي دكتر صفر عبداهلل به اتفاق خانم دكتر مريم جاللي و خانم الگا به ديدن ما آمدند. از  7: 45ساعت 

هاي ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاهديدن آنان بسيار خوشحال شديم. دكتر صفرعبداهلل استاد برجسته

اي دارند. مديريت علمي قزاقستان هستند كه در راه گسترش زبان و ادبيات فارسي سهم بسيار ارزنده

در طول برگزاري ي ايشان بود و بر عهده« سرايي در ايران و آسياي مركزيفردوسي و حماسه»همايش 

 ز فارسيها را ترجمه كردند )از روسي به فارسي و اي سخنرانيهمايش با همت بلند و دقت بسيار همه

 به روسي(.

. پس بود رفتيم هاي تركيهبراي صرف شام به رستوراني كه متعلق به يكي از ترك 8: 30آن شب ساعت 

سرباز( رفتيم تا دقايقي را در آن پارك قدم  28)«پان فيلوا»به پارك  10: 5از صرف شام حدود ساعت 

 بزنيم.

كرد بناي يادبود سربازان شجاع بود كه در نوازي مياي كه در آغاز ورود به پارك، چشمنخستين منظره

باختگان وطني همواره روشن بود مشعل آتشي كه به ياد جان .جان سپرده بودند ،راه دفاع از وطن خود

رگ از سربازي شجاع كه در حال عمليات نظامي بود، بيش از هرچيز توجه اي با شكوه و بزو پيكره

 كرد. بازديدكنندگان را جلب مي

احترام  گفتند مردم آلماتيكردند و ميآقاي صفرخاني بر توجه مردم آلماتي به اين بناي يادبود تأكيد مي

واج سم ازددر زمان برگزاري مرا ،دبودبراي اداي احترام به اين بناي يااز جمله زيادي به اين بنا قائلند و 
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كنند. كليساي جامع مركزي شهر هاي گل نثار اين سربازان دلير ميدستهآيند و خود به اين جا مي

آلماتي هم در همين پارك واقع شده است كه يكي از زيباترين كليساهاي قديمي شهر آلماتي است. 

 گردد.اي جامع برگزار ميهاي مذهبي در همين كليسترين برنامهمعموالً مهم

ي ديدم كه در محوطهها را ميهنگام بازديد از نماي بيروني كليسا، بسياري از مردم آلماتي، بويژه جوان

ي هاي بارز مردم آلماتباز رو به روي كليسا در حال تفريح، بازي، موسيقي و رقص بودند. يكي از ويژگي

هاي زندگي آنان ن درآمد مردم بسيار پايين و هزينه. با آن كه ميزااستشادمانگي و خرسندي آنان 

نوز رسد هي اين وضعيت نابسامان نيست. به نظر ميدهندهالست، امّا ظاهر زندگي آنان نشانبسيار با

ي تأمين همان فرهنگ نظام شوروي سابق در ذهنِ جمعي مردم بازمانده است كه كمتر در انديشه

ل دولتي است كه براي آنان شغ ي نظامِاين وظيفه بر عهده : زيرااشندي خود و فرزندانشان بزندگي آينده

 و مسكن ايجاد كند.

هاي ؤلفهماز امروزه ديگر آن نظام سوسياليستي شوروي در قزاقستان حاكميت سياسي ندارد. امّا بسياري 

 شود.اخالق اجتماعي مردم ديده مي رفرهنگي آن نظام د

اي است كه پيروان اديان و مذاهب گوناگون در آن در كنار هم به ونهشرايط جغرافيايي قزاقستان به گ

كنند. بويژه مذاهب اسالمي، مسيحي و بودايي داراي رونق بيشتري آميز زندگي مياي مسالمتگونه

 هستند.

زدم در اين انديشه بودم كه از نظر سطح زندگي و توقعاتي كه مردم از زندگي دارند در پارك كه قدم مي

مردم ايران و مردم قزاقستان بسيار تفاوت وجود دارد. براي نمونه حقوق يك نفر استاد دانشگاه در  ميان

 هاي زندگي در قزاقستان دست كمكه هزينهقزاقستان تقريباً يك سوم مشابه او در ايران است، در حالي 

 دو سه برابر بيشتر از ايران است. 

ي متري در منطقه 60ي يك آپارتمان معمولي آوردم اجاره بنا بر اطالعاتي كه از چندين منبع به دست

دالر )يعني حدود يك ميليون و دويست هزار تومان( است. و حقوق  1300متوسط شهر آلماتي حدود 

براي نمونه  گونه است.هاي ديگر زندگي نيز تقريباً هميندالر. هزينه 600يك استادِ برجسته حدود 

به اين شرح معادل ريالي آن وجو كردم ها پرسي آندرباره ،ن سفرقيمت متوسط اجناسي كه در زما

تومان،  8000تومان، گوشت  4000تومان، مرغ  1200تومان، شكر  3000تومان، خيار  2500بود: گوجه 

دالر. )واحد پولِ قزاقستان  300تومان و ... و حقوق كارمندان معمولي، از جمله پليس حدود  800بنزين 

 شود(ريال مي 750تقريباً معادل  است كه« تنگه»
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در نظام شوروي سابق صاحب يك واحد  -ي مردم قزاقستانالبته بايد به يادداشت كه تقريباً همه

اند و بعد از فروپاشي شوروي و استقالل قزاقستان، دولت بوده -هرچند كوچك و مختصر -مسكوني

ي اساسي له بخش مهمي از مسألهها كرده است و همين مسأكوشش جدي براي تأمين مسكن جوان

 آنان )يعني مسكن( را برطرف كرده است.

ي نورسلطان نظربايف كه از آغاز استقالل اين كشور، تاكنون در جويانهطلبانه و صلحهاي اصالحسياست

ي هاي گستردهگذاريجايگاه رئيس جمهوري، مديريت كشور قزاقستان را بر عهده دارد، با جذب سرمايه

 هاي مناسبي را براي پيشرفت اين كشور فراهم آورده است.زمينهخارجي 

من در فكر چگونگي زندگي مردم آلماتي  ،ي اين مدتدقيقه در پارك قدم زديم و در همه 45حدود 

هاي راحتي من در چمدان جا مانده بود، ناچار از ي فرهنگ برگشتيم. لباسبه خانه 5/11بودم. ساعت 

 ي را قرض گرفتم و به استراحت پرداختم.هايآقاي صفرخاني لباس

پس از صرف صبحانه آقايان دكتر عبدالنبي ستارزاده و دكتر محمدي از  24/2/87صبح روز سه شنبه 

يم. ر به محل برگزاري همايش رفتاستادان كشور تاجيكستان نيز به ما پيوستند و به همراه دوستان ديگ

هوري اسالمي ايران و با همكاري مركز مطالعات زني فرهنگي سفارت جماين همايش با همت راي

مركز علمي و فرهنگي »ر شناسي قزاقستان دفرهنگي ايران و آسياي مركزي و انسيتو مطالعات شرق

دار و اف از نويسندگان نامگرديد. مختار عيوض، برگزار مي«توله بايوا»واقع در خيابان « افمختار عيوض

اند كه محل زندگي ايشان در حال حاضر به مركزي زاقستان بودهي فرهنگي قهاي بلندپايهشخصيت

اف مديريت دار ايشان آقاي مراد عيوضهاي فرهنگي هنري تبديل شده است و فرزند نامبراي فعاليت

هاي سرشناس فرهنگي و سياسي كشور اف نيز از چهرهاين مركز را بر عهده دارند. آقاي مراد عيوض

 اند و مدتي نيز سفير قزاقستان درخود را در زبان و ادبيات چيني گرفته قزاقستان هستند كه تخصص

 اند.كشور چين بوده

آقاي رامين  –كم ميهمانان همايش گرد آمدند كه در ميان آنها سفير ايران ها كمپيش از آغاز برنامه

دوست در نخوردند. آقاي مهمابه چشم مي -آقاي عزيز آريافر –و سفير افغانستان  -دوستمهمان

 صفرخاني درحسن اف، صفر عبداهلل و ي افتتاحيه شركت كردند و در كنار آقايان: مراد عيوضجلسه

در  -سفير افغانستان-جايگاه هيأت رئيسه نشستند و در جلسات بعد حضور نداشتند. اما آقاي آريافر 

لمي به صورت جدي مباحث ع يهاي علمي همايش در هر دو روز شركت كردند و در همهي جلسههمه

 كردند.مشاركت 

اف آغاز شد. ايشان با با سخنان آقاي مراد عيوض 10: 15ي همايش از ساعت حيهي افتتاجلسه

آمدگويي به مهمانان همايش بر مشتركات فراوان فرهنگي ايران و قزاقستان و ضرورت توجه به خوش
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 ي فردوسي توضيحگي و اجتماعي شاهنامههاي ادبي، فرهني ارزشاين مشتركات تأكيد كردند و درباره

 دادند.

رسيد. ايشان نيز با  -سفير ايران -پرستاف، نوبت به آقاي مهمانهاي آقاي مراد عيوضپس از صحبت

گرايي كشورهاي آسياي ميانه و هماهنگي يادآوري مشتركات فرهنگي ايران و قزاقستان بر ضرورت هم

ت ي چگونگي تقويپرست دربارهرها، تأكيد كردند. آقاي مهمانفرهنگي ايران و افغانستان با اين كشو

اي براي بازسازي هويت مشترك فرهنگي و ايستادگي در برابر تهاجمات فرهنگي هاي منطقههمكاري

هاي بزرگي همچون هاي جهاني توضيح دادند و شخصيتگرايي برخي از قدرتجانبهغرب و سياست يك

وي و بويژه فردوسي را به عنوان بهترين محورهاي وحدت و هماهنگي يسخواجه احمد  فارابي، خيام،

 اين كشورها معرفي كردند.

هاي فرهنگي و ادبي همايش بر ارزش -سفير افغانستان –پرست، آقاي آريافر پس از آقاي مهمان

ز اتأكيد كردند و با برشماري برخي « سرايي در ايران و آسياي ميانهفردوسي و حماسه»المللي بين

هاي مشترك ميان كشورهاي منطقه، از جمله كشورهاي آسياي ميانه، ايران و افغانستان، ضرورت مؤلفه

 اي را يادآوري نمودند.هاي منطقهتقويت همكاري

يز ن -كه بار اصلي همايش از نظر اجرايي بر دوش ايشان بود،  -زن فرهنگي ايرانراي –آقاي صفرخاني 

هاي فرهنگي شاهنامه و تأثير آن در كشورهاي ديگر تأكيد كردند و زشبر ار -همچون سخنرانان ديگر

 و...« سرايي فردوسي و حماسه»المللي ي همايش بينبا يادآوري مشتركات كشورهاي منطقه درباره

 آوردهاي آن توضيح دادند. اهداف و دست

 در پايان جلسه به عنوان دبيرها را ترجمه كردند و خود نيز ي اين سخنرانيآقاي دكتر صفر عبداهلل همه

 ي همايش توضيحاتي دادند.علمي همايش درباره

ي هاي مختلف علمي هر دو روز همايش همهزبان رسمي همايش روسي و فارسي بود. در نشست

ي سخنرانان كشورهاي ديگر به زبان روسي سخنراني سخنرانان ايراني و افغانستاني به زبان فارسي و همه

كنندگان ترجمه كردند. زمان براي شركتها را همي اين سخنرانيدكتر صفر عبداهلل همهكردند و آقاي 

هاي پاياني جلسات، خستگي آقاي صفر عبداهلل باعث شده بود كه چندبار به اشتباه متن در ساعت

 گردانند.به فارسي و روسي را به روسي بر هاي فارسي را دوبارهسخنراني

علمي همايش پس از نيم ساعت پذيرايي  ه پايان رسيد و نخستين نشستب 11نشست افتتاحيه ساعت 

هاي علمي همايش بنده بودم كه سخنراني آغاز شد. نخستين سخنران نشست 5/11و استراحت از ساعت 

ارائه دادم. در اين سخنراني با نگاهي كوتاه « ي فردوسيكاركرد هنري كالم در شاهنامه»خود را با عنوان 
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ن هاي هنري آشناسي شاهنامه و جنبههاي مربوط به زيباييپژوهي، از فقر نوشتهي فردوسيبه كارنامه

شناسي متن شاهنامه توضيح دادم. در اين جلسه هاي ادبي، هنري و زيباييي جنبهانتقاد كردم و درباره

 دند.آقاي دكتر ستارزاده )از تاجيكستان( و خانم ساگنديكوا )از قزاقستان( نيز سخنراني كر

به پايان رسيد و ميهمانان همايش براي صرف ناهار به رستوراني در مركز  5/1نشست اول علمي ساعت 

 شهر آلماتي هدايت شدند. 

ي شنبه نشست دوم علمي همايش آغاز شد و بنده نيز در تركيب هيأت رئيسهعصر روز سه 5/3ساعت 

ز جمله دو نفر از ايران سخنراني كردند: جلسه حضور داشتم. در اين جلسه نيز چند تن از استادان ا

بود و ايشان در « ي نگيرند مردان فروغز كژ»دكتر سيدعلي محمد سجادي  عنوان سخنراني آقاي

هاي معنوي و اجتماعي شاهنامه تأكيد هايي از فردوسي بر ارزشسخنراني خود با استناد به سروده

دانشگاه فردوسي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد ي دكتري ورزيدند، خانم مريم جاللي )دانشجوي دوره

ي چگونگي و شرايط بازنويسي اسالمي واحد پرند( از سخنرانان ديگر اين جلسه بودند كه درباره

ي فردوسي براي كودكان و نوجوانان در ايران صحبت كردند و وضعيت موجود اين موضوع را شاهنامه

 در ايران، بررسي كردند.

ها الگا و جاللي و به پايان رسيد. پس از اتمام جلسات آن روز به اتفاق خانم 5/5ت اين نشست نيز ساع

ها و بازار شهر آلماتي رفتيم و تا ساعت آقايان دكتر نوريان و دكتر سجادي براي گشت و گذار به خيابان

من كه . ها و مراكز خريد و فروش ديدن كرديمها، مغازههاي شهر از برخي فروشگاهشب در خيابان 9

ي سفرها با كنجكاوي بسيار به دنبال بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي همواره در همه

كردم كه از نزديك و بدون فاصله و واسطه از وضعيت مردم هستم. در اين سفر نيز تالش بسيار مي

 عمومي مردم سر درآورم. 

شهروندان آلماتي دريافتم كه: جمعيت زنان در همين مدت كوتاه از طريق مشاهده و نيز گفت و گو با 

ي حت .خورندي مشاغل به فراواني به چشم ميدر قزاقستان بسيار بيشتر از مردان است و زنان در همه

گري، نقاشي ساختمان، كارواش و ... زنان كاري، ريختهدر برخي از مشاغل مردانه از قبيل بنايي، كاشي

هاي بزرگ شهر خانم بارداري را ديدم كه در شرايطي نامساعد بر هحضور جدي دارند. در يكي از فروشگا

 اي بود.مغازه هاي بلندان، در حال تميز كردن شيشهباالي نردب

بازارهاي قزاقستان روزهاي تعطيل باز و به جاي آن در يكي از روزهاي هفته )بويژه دوشنبه( تعطيل 

3حدود  دهندمي هاي مختلف تشكيلاست. مردم كشور قزاقستان را مليت

2

هاي ديگرند مردم از مليت 
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)بيشتر از  هاشود: روسها ديده ميو با نگاهي گذرا به ظاهر مردم آشكارا و به سادگي اين تنوع مليت

 ها و ...ها، ازبكها، ايغورها، تركها، چينيتاجيك ،ديگران(

انند توها وجود ندارد و افراد ميي قانوني، براي ثبت ازدواجدر اين كشور همچون كشورهاي اروپايي ضرورت

 گيرد. همين امر موجببدون ثبت قانوني با هم زندگي كند. ازدواج و طالق به آساني و فراواني صورت مي

 سست شدن كانون خانواده و از هم گسيختن آن شده است.

هاي گوناگون و دزدي نيز به شيوه ترين معضالت اجتماعي قزاقستان استخواري يكي از شايعرشوه

 تر است.ها در ايران بسيار گراني اجناس در مقايسه با قيمت آنجريان دارد. و همه

ي يك روز يكي از اقدامات دولت قزاقستان اين است كه چنانچه يكي از تعطيالت رسمي با فاصله

آن، ه جاي كند و بل را تعطيل ميغيرتعطيل به تعطيالت پايان هفته بپيوندند روز كاري ميان دو تعطي

زمان كند. در نتيجه اگر براي مثال روز پنجشنبه با يكي از تعطيالت رسمي همروز آخر تعطيل را لغو مي

ي كنند و به جاي آن روز يكشنبهتعطيل اعالم مي ،شود، روز جمعه را هم كه در قزاقستان تعطيل نيست

 آن هفته ديگر تعطيل نخواهد بود. 

فرهنگ ايران بازگشتيم و به اتفاق مهمانان  يشب پس از آن كه اندكي خريد كرديم. به خانه 9ساعت 

هاي شهر رفتيم. پس از صرف شام و بيرون ديگر و سفير افغانستان براي صرف شام به يكي از رستوران

ود، بارندگي نب هيچ خبري از . آن روز كامالً آفتاب بود و يمرستوران شاهد بارش شديد باران بود آمدن از

ي فرهنگ به خانه  11: 5هاي شهر را فراگرفته بود. ساعت ي خياباناما ناگهان بارش شديد باران، همه

 برگشتيم و به استراحت پرداختيم. 

ما باالخره از دبي فرستاده شده و در فرودگاه  يهاصبح خبر رسيد كه چمدان 7: 5روز چهارشنبه، ساعت 

 ها به فرودگاه رفتندزني مدارك را از ما گرفتند و براي تحويل گرفتن چمدانايي رآلماتي است. راننده

 ها به دستمان رسيد.صبح آن روز چمدان 9و ساعت 

نيز آن روز صبح با يك روز تأخير به آلماتي  –عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران  –آقاي دكتر ستاري 

 ايش همراه شدند.رسيدند و پس از صرف صبحانه با ديگر ميهمانان هم

 ،بعدازظهر در دو نوبت 1: 5صبح تا  10ي همايش به محل برگزاري رفتيم آن روز از ساعت براي ادامه

شدگان به سخنراني پرداختند كه آقايان دكتر سيد مهدي نوريان، دكتر اسپرهم و دكتر ي دعوتبقيه

ي ردوسي، دكتر ستاري دربارهي حكمت فآقاي دكتر نوريان درباره. ي آنان بودندستاري از جمله

سخنراني كردند. استادان « ديوآز»ي ي ملي ايران و دكتر اسپرهم دربارههاي پديد آمدن حماسهزمينه

 ها بود و بيشتر آنان سخنراني كردند، افراد زير بودند:ي سخنرانيها در برنامهديگر كه نام آنكشورهاي 
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قدر، خانم موالتوا، آقاي كوساينف، آقاي ف، آقاي عوض خانخانم ابوسعيد اوا، آقا شكورف، آقاي مجيدا

 نظر قربان مامدوف، آقاي رهياب و ...كميسيانف، آقاي سن بين، خانم اورمبايوا انيسا، آقاي حق

* * * 

ي شعرخواني و برنامه 6تا  5ي پرسش و پاسخ و از ساعت جلسه 5تا  4عصر روز چهارشنبه از ساعت 

ها مربوط به ماهيت شعر، بويژه در آثاري همچون آثار سعدي از پرسش و پاسخموسيقي بود. در بخشي 

ي فردوسي بود كه من ناچار شدم در پاسخ به اظهارنظر استادان افغانستاني در پيوند با اشعار و شاهنامه

 ها تأكيد كنم.گونه از سرودهتصوير سعدي سخن بگويم و بر ارزش هنري اينبي

نيز از من دعوت شد تا شعر بخوانم. پس از شعرخواني من، تعدادي از دانشجويان  يندر آغاز بخش شعرخوا

هايي از شاهنامه، نظامي، رودكي و اخوان ثالث را به شيريني هاي قزاقستان سرودهزبان فارسي دانشگاه

 و شيوايي قرائت كردند. 

 .ندگان افغاني پايان گرفتاين نشست با اجراي موسيقي دلنشيني از سوي دو نفر از خوانندگان و نواز

پس از پايان برنامه به اتفاق آقايان دكتر سجادي، دكتر نوريان و دكتر سيادي با اتومبيل آقاي شهرام 

 ي مدئو حركت كرديم.فقيه نصيري براي ديدن برخي از مناظر زيباي آلماتي به سمت دره

د به گستر اين خيابان بلنناور و سايهبخش و زيباي دوستيك يا لنين و از ميان درختان تاز خيابان فرح

ي كوه ي مدئو، در دامنهرفتيم و من مسحور اين همه زيبايي و دلربايي بودم. درهي مدئو ميسوي دره

 ترين مناطق طبيعي است.يكي از ديدني« آالتاو»

يمي الدرختان سرسبز و انبوه اين منطقه و پوشش متراكم گياهي، در عصر ارديبهشت آلماتي و نسيم م

 نواخت.انگيخت و روح انسان را ميترين حسِ آدمي را برميوزيد رؤياييكه در آن فضاي جادويي مي

جا بازگشتيم، اما بخشي هاي ديگر، از آني برنامهي مدئو گذرانديم و براي ادامهساعتي را در اطراف دره

اعتي را ديگر از مناطق شهري س ي زيبا جا گذاشته بوديم. براي ديدن برخياز دلمان را در آن منطقه

ه ها پيش به قزاقستان آمدنصيري كه از سالو گذار پرداختيم و آقاي فقيه هاي شهر به گشتدر خيابان

ي شهر آلماتي و وضعيت براي ما درباره -هاي سرشناس قزاقي ازدواج كرده بودبود و با يكي از خانم

 ند.داداجتماعي و فرهنگي مردم قزاقستان توضيح مي

رفتيم و شام را نيز در رستوران آن فروشگاه بزرگ صرف كرديم. « مگا»شب به مركز فروش  10ساعت 

ي فرهنگ بازگشتيم و پس از خداحافظي از دوستان به استراحتگاه رفتيم تا شب به خانه 12ساعت 

 خود را آماده كنيم براي بازگشت به ايران.
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 هواپيماي ايرباس متعلق به شركترودگاه آلماتي رفتيم. ي فرهنگ به فصبح با اتومبيل خانه 4ساعت 

اتي به مسير آلم ر آلماتي را به قصد دبي ترك كرد.( شه8با حدود يك ساعت تأخير )ساعت ايرآستانه 

هواپيماي  5/9چند ساعت بعد هم پرواز دبي به تهران انجام گرفت. ساعت  طي شد. 4: 20دبي در حدود 

ات در فرودگاه امام خميني تهران به زمين نشست و اين سفر نيز به سالمتي ايرباس متعلق به شركت امار

 به پايان رسيد.

 

                                                           
  ام.ي محمدحسين عابديني بهره بردهنوشته« سيماي فرهنگي قزاقستان»براي تكميل برخي از اطالعات از كتاب 


