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  فواد سزگین ای از دخرت نامه

  ١هالل سزگین
  ٢نیا پروانه عروج

ای در  اشاره: در پی فراخوان مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب بــرای تــدوین یادنامــه
یر با عنــوان پــدرم بزرگداشت مرحوم پروفسور  فــواد ســزگین از فواد سزگین، نوشتۀ ز

  خوانید. م. ع. دخترش، هالل سزگین، به این مرکز رسید که ترجمۀ آن را در ادامه می

 تــاریخ  م کــهاینکه دریــاب قدر بدانم و علم تاریخ را در پدرم سهم تا کشید طول زیادی مدت
ً
اصــال

او ایــن  اوست و بــه دلخواه برای ۀزمین علم تاریخ که گفت من به پدرم یکبار. علم چه چیزی است
توانســت پژوهشــهای  می او. به هــم پیونــد دهــد را انسانی علوم و طبیعی دهد که علوم امکان را می

در عــالم  مــن بــرای هــم بپــردازد. بــه هــر حــال، غیره و نجوم و به ریاضیات و داشته باشد تاریخی
: ای بودنــد کــه در آن همــه چیــز وجــود داشــت خالقانــه و خوشــایند ۀمادرم آمیختــ و پدر کودکی

 هــایی کارت بــا چوبی های کابینت بود؛ شده جمع کار اتاق در و نشیمن اتاق که در کتاب های توده
شمســی کــه پــدرم  ۀمنظومــ داشتند. مدل...  پزشکی شیمی، ریاضیات، های جغرافیا، که برچسب

 خورشــید بــه دور زمــین و زمــین بــه دور مــاه بارها و بارها با آن به من نشــان داده بــود کــه چگونــه
 شمسی به این صورت به مــن نشــان داده شــد: ۀمنظوم حرکات آورم که یکبار به یاد می. چرخد می

 مــن چرخیــد و می زمــین در نقش را او دور پدرم نشسته بود، خورشید در نقش صندلی روی مادرم
  گشتم. پدر در نقش ماه می هم به دور

. در هم و بــرهم وجــود داشــت ها کتاب و ها و مداد فیش ها، یادداشت از انبوهی پدرم میز روی
اش وجود داشت به  بود، اما اثبات شد نظمی که در سر او درباره موضوعات کاری زبانزد او نظمی بی

موتزارت را  و هندل باخ، ویژه هب کالسیک، موسیقی او نداشت. میزش ارتباطی روی پراکندگی اشیاء
 از طریق بلندگو در توانستم می من و اتاقم کشیده بود به خود رومیزی ۀرایان از سیمی دوست داشت؛

                                                    
1. Hilal Sezgin, hilalsezgin@aol.com 

  porujnia@gmail.comمدیر گروه عرفان بنیاد دائرةالمعارف اسالمی،  .٢
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صدای  با او به موسیقی گوش بدهم. البته او خوابیدن حین
ای که بــا  ترانه هر و با اپرا داشت؛ ولی دوست را موسیقی

  .بود شد بیگانه موسیقی خوانده می
با  سر به هوا و گیجی بود، به قول معروف پروفسور او

 مــن و مــادرم .کــرد دیگــر ســیر می های قرن روحی که در
  :کــردیم می شوخی او با اغلب در این باره

ً
ســر میــز  مــثال

بــه  بعــد و کردیم، می صحبت چیزی هر مورد عصرانه در
چه چیزی داشتیم  ۀپرسیدیم که دربار از او می ناگهان طور

ثابت کند  تا کرد می تالش سختی به زدیم. پدرم حرف می
 ۀحافظــکــرد  سعی می ها گوش داده است و به صحبت که

و برخی از کلمــاتی را کــه  به کار گیرد را خود مدت کوتاه
 جایی شاید خود، های الی کتاب البه جای دیگری بود. در همیشه افکارش اما شنیده بود به یاد آورد.

  دوازدهم میالدی. یا یازدهم قرن در
 اهل کار و عمل نبود. در نیست درست اما

ً
داشتیم که او در آن مان اتاقی  خانه که فکر کنیم اصال

میــز کــاری  زیرزمین در تعمیر و صحافی می کرد. را دیده آسیب و قدیمی های کتاب از هایی  نسخه
 
ً
 یــاد به و بود، پوشانده چوب با را دیوارها از برخی او برای این کار مجهز شده بود. داشت که کامال

یک شب بعد از شام من و مادرم . شدبازسازی و نو  ما ۀتمام وسایل آشپزخان بار یک چگونه که دارم
 کــه زمــانی شدیم، زده شگفت بعد صبح با شک و تردید، پدرم را با وسایل آشپزخانه ترک کردیم و

  ها صندلی ۀهم
ً
این کارها را انجــام  ای حرفه انگار یک بود، شده روکش خاکستری مخمل با کامال

  .داده بود
 ۀگذاشتند تا همسرانشان به تنهایی هم را که میهم نسلش  مردان از او شیوه و طرز تفکر بسیاری
پخــت و چــای عصــرانه  می بــرنج می چید، را کرد: خودش میز می کارهای خانه را انجام دهند، رد

 ظرفهــای خــودش را بــه کــه داشــت اصــرار بــرود، راه توانست می زمانی هم که تا. کرد درست می
ید ببرد و خودش آنها را آشپزخانه همیشگی و یا عادات مرسوم پدرم، عصــرها ایــن از کارهای . بشو

 زنــان از پاشاها را کــه تصویر پذیرایی کند. او آجیل و کنده پوست های میوه با بود که از من و مادرم
 کارگاهش بودم؛ از استفاده به مجاز کودکی دوران از من ضمن، در. نداشت کشیدند، دوست کار می

 یاد من به پدرم تا چیزهای مختلف را تعمیر کنند، بگیرند یاد باید مانند پسران چون به نظر او دختران
در  کــار بــه مجــاز ســالگی پــنج ســن از یادم هست کــه کنم. و اره استفاده چکش از چگونه که داد

را بــه  کردن شنا سواری و دوچرخه صحافی کتاب، و او. بود تابو برقی مته کارگاهش بودم ولی فقط
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 انجــام را کــاری هــر توانند می پسران مانند عقیده داشتند که دختران من یاد داد. پدر و مادرم هر دو
 یــک پــای پدرم که دارم یاد خوب به نظر انجام کارهای بدنی هم با آنها فرق ندارند؛ از حتی دهند،
  از درخت باال بروم.  تا کرد تشویق مرا ایستاد و بزرگ بلوط

 چهره من کرد آیا همیشه کار میدر حالی که پدرم  پرسند می من از مردم اوقات گاهی
ً
 پدرم اصال

 یکشنبه و جمعه و هفته روزهای ۀداشت، هم کار همیشه خیلی البته درست است که او دیدم؟ می را
  شام هم از بعد و کرد می هم کار

ً
 رفتیم، مــی تعطــیالت بــه مــا داد. وقتــی مــی کــار را ادامــه معموال

 کتابخانــه پرداخت. برای او خیلی به این امور نمیبود؛ او  ما مختص تنها مناظر و ساحل خورشید،
 رفتیم. به آنجا می تابستان هر ما بود، که استانبول ها در از این جاذبه یکی. بیشتری داشتند ۀجاذب ها

 در شــد، می ناپدیــد ســلیمانیه مسجد ۀکتابخان یا کتابهای کاخ توپکاپی و ۀدر مجموع اغلب پدرم
. رفتیم عصرها دنبال پدرم بــه کتابخانــه مــی و گذراندیم می ساحل در را روزها من و مادرم که حالی

 مــردی زیادی از بازی کردن با پدرم و شنا کــردن بــا او در دوران کــودکی دارم. او خاطرات من ولی
او به معنای واقعــی یــک . کرد در ابراز احساساتش تردید نمی بود و داشتنی دوست و مهربان بسیار

 خود ایمان هرگز که متدین مسلمان کریم و خونگرم نسبت به دیگران؛ و یکشرقی بود: با سخاوت و 
  فروخت. داد و با آن بر دیگران فخر نمی معیاری برای رد یا قبول دیگران قرار نمی را

  
 دانستند، می" برجسته دانشمندی" یا" سر به هوا و گیج استاد" را او که دیگرانی، کنم می فکر گاهی

کنند که او در عین حال چه اندازه مهربان و نرم خو بود. او به خوبی از من و از تصور  توانستند نمی
دیدم، تا  تب داشتم یا وقتی کابوسهای بسیار وحشتناک می بودم بیمار کرد. وقتی که مادرم مراقبت می

کــرد و  آمد و مرا بیــدار می حدی مثل معجزه بود که پدرم در این اوقات همیشه حضور داشت و می
برای کمک به نیازمندان و فقیــران  همیشه او..."  رویاست یک فقط این" گفت: داد و می ری میدلدا
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گذشتیم که روی  با ماشین از جلوی مردی می اغلب استانبول، در گذاشت. می پول خرد جیبش در
او را باد  ۀلیر های انداختند. یک بار اسکناس صندلی چرخدار نشسته بود و مردم به سویش پول می

برد، پدرم خیلی ناراحت شد از اینکه هیچ چیز گیر مرد فقیر نیامد. رنج او را در ایــن مــاجرا را مــن 
  کنم. هنوز هم حس می

در زندگی روزنامه نگاری و خصوصی مــن تعیــین کننــده  امروز که حیوانات، به من عشق حتی
 هرگز که گوسفندان از کوچک ای گله از جمله اینکه من از. است به من رسیده پدرم و مادر از است،

توانند خوشبخت باشند و طــوالنی عمــر  ای که می کنم تا به اندازه قرار نیست ذبح شوند مراقبت می
  ام، کودکی دوران در. داشت که خیلی به آنها عالقه داشت سگ و وقتی بچه بود چند گربه کنند. پدرم

 هــای پــا و دســتش پنجه این گربه برای ما روی د،بودن نر سیاهی بود که همسایگان آن را آورده ۀگرب
حیــوان بایــد  ها به نظر همسایه(نه بیرون خانه  بخوابد مبل کنار در ما با داد می چرخید. ترجیح می

. گذرانــد صاحبان اصلی خــود می را نزد شبها او کردیم، اما ما از او مراقبت می). بیرون خانه بماند
گردانــد و بعــد بــه خانــه  های همســایگان می کرد و دور و بر خانــه میبغل را  او پدرم این، بر عالوه

   .فراموش نشدنی و دلپذیر بود این کارش برای کودکان همسایه آورد. می
مانند انسانها احساس دارند؛ زمانی  حیوانات ۀهم که متوجه این نکته کرد مرا که بود گربه همین

خوردیم، موجــوداتی  تا آن زمان گوشتشان را می که گوسفندی و گاوها که شدم متوجه هم رسید که
خــواهم  دیگــر نمی گفــتم کــه مادرم و به پدر روز یک هستند که مثل آن گربه احساس دارند. وقتی

کنم عشق پدر و مادرم به حیوانات بــود کــه چنــین  من فکر می. مخالفتی نشد هیچ بخورم، گوشت
بــه  سال یک طی هم در پدرم و گیاهخوار شد بالفاصله من ای را برای من به وجود آورد. مادر زمینه

 رسمی های دعوت و ها پذیرایی و پژوهشی سفرهای در هرگز او بعد، به آن از. گیاهخواری روی آورد
نگرانش  دوستان مرگش، از قبل های ماه فقط نخورد. های برجسته هم گوشت میزبان میان و حتی در

  کم شده بود. شدت به قدرتش و اشتها زیرا تا گوشت بخورد کنند مجبور را او شدند موفق ترکیه در
من و مــادرم  آن طی که داشتم پدرم سفرهای از زیادی خاطرات میالدی۱۹۸۰ تا ۱۹۷۰ از سال

 حتــی یــا هفتــه گفت سفرش شاید یک رفت، می ایران به خیلی دلمان برای او تنگ شده بود. وقتی
 داد پاسخ او و کشد می طول چقدر بگوید ما به واهدخ نمی چرا پرسیدم او از. بکشد هفته طول شش

فهرست  ۀدستنوشته در مجموع این. کند پیدا را ای دستنوشته تا کشد می طول مدت چه داند نمی که
  و قدیمی ای کتابخانه در ای نشده

ً
 مشابه دالیل به ماه یک مدت دوباره سپس. بود شده فراموش تقریبا

ناآشــنا و  غــذای نداشــت دوســت پــدرم. زیادی شکالت هم آوردبا خود مقدار  و کرد سفر هند به
از نظر او قابل اعتمادتر بــود. وقتــی در  شکالت و نان سیاه، چای رسید می نظر به. بخورد نامأنوس

دبیرســتان  مــن بــه هم که زمانی و خورد، می حلوا و سفید نان اغلب خواند، متوسطه درس می ۀدور
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شــکالت در  تعــدادیوقتی که در ترکیه بــودیم، همیشــه  فرستاد.برایم شکالت  بار چند پدرم رفتم،
  بدهد.کودکان به تا  داشت کیف خود

 او تواناییو سخنرانی به مسکو دعوت شد. برای مطالعه زمانی را هم به یاد دارم که پدرم مدتی  
 
ً
تســلط او بــه چنــدین زبــان وجــود  ۀدربار پدیده ای بود. شایعات بسیاری برای یادگیری زبان واقعا

خیلی به هر حال، او در درک موضوعات بسیار گوناگون، دانم.  داشت. البته من تعداد دقیقش را نمی
با  بسیار متفاوتکه ی کتاب من (ها می توانست به طور مستقیم به پروژهسریع انتقال بود. همزمان 

سی و هر چیز دیگری اطالعات زیــادی بپردازد و همچنین در مورد مسائل سیا) موضوع خودش بود
حتــی  شگفت زده بودیم. او کــهو من در مورد چگونگی خواندن پدرم  رمدر عین حال، مادداشت. 

، در عــین حــال هــیچ موضــوعی را در آن نوشــته  داد را بسیار طول مــیای  نامه یک صفحهخواندن 
هنگــام کــه پــدرم  میری، معتقــدشناسی یــادگ بیشتر در مورد روان شامروز، با دانکرد.  فراموش نمی

 کرد میمرتبط  قبلی خوداطالعات جدید را با دانش خواندن با تأنی مطالب در واقع داشت 
ً
 ؛ احتماال

نبودند بلکه داشت این اطالعات را در کنار هــم ثبــت و اطالعات یا واژگان صرف آنها فقط برایش 
 و فعالیــت همــه ایــن چقــدر کــه دانستم نمی نوشتم، ابتدا در که همانطور زمان، کرد. آن ذخیره می

 دنبــال بــه هــا هفتــه مردم که بود طبیعی نظرم است، در دوران کودکی، به خاص تحقیقاتی سفرهای
شــدت  »مســلمانان« و »غرب« بین درگیری که هنگامی بعد، فقط های خطی قدیمی باشند. نسخه

 خالصه طور به ای هم داشت. سیاسی و آینده نگرانه ۀتحقیقات او جنب گرفت به ذهنم خطور کرد که
 هــای فرهنگــی همچــون یونــان دوره ۀمطالعــ معموال در ما آنچه گویند می پدرم تحقیقات نظرم، به

بینیم، در واقع آنها با هــم پیونــد  غیره جدا از هم می و اروپا، در نوزایی اسالمی، ۀدور علوم باستان،
 به ما آنچه اساس و پایه هم، با ها عرب و ترکان یهودیان، ها، چینی ها، هندی ایرانیان، یونانیان، دارند.
مجدد دانش و معارف فراموش  فقط کشف اروپایی نوزایی شناسیم بسط دادند. می امروز علم عنوان

 پیــام اســالمی هــم بــود. امــا ۀریاضی دور یها مهارت شده یونان نبود، بلکه بسط دانشها و علوم و
ییم :نیست؛ یعنی  رقابت امر این سیاسی  -"است؟ کرده کشف و نژادی بیشتر کدام ملت"اینکه بگو

کنند، جــدا از  های رایج القا می جهان آنگونه که برچسب های فرهنگ. پیام آن همکاری است بلکه
ها و نژادها دانش و معارف را به نحــو مشــترک حفــظ کردنــد و بســط و  این فرهنگ ۀهم نیستند. هم
هایش این پیام را داشت، اما این  با این که پدرم در پژوهش من ظرن به - حال عین در انتقال دادند و

و رفع کنجکاوی خود  به دنبال رفع تشنگی در پژوهشهایش او پیام ماهیت سیاسی و حزبی نداشت.
 فریــدریش کــارل کار وقتی گفت من به بار یک مرگش، پیش از سال به عنوان یک محقق بود. چند

کشف و دریافت حقیقت.  وظیفه و هدف خود را در زندگی یافته است:دید دریافت که  را بروکلمان
که واقعیت چه بوده و نه اینکه به دنبال چیزی باشد که مناســب  دهد توضیح و بداند خواست می او
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زیبایی داشت؛ پیامی کــه رنــگ و بــوی  پیام چنین نیز هایش پژوهش ۀخودش یا دیگران است. نتیج
مثبــت کــار او، عــالوه بــر آن روح حقیقــت جــویی و  ۀو این جنبــآشتی جویی بین فرهنگها داشت 

  اش به دانش بود. عالقه
 اش دروغ هرگز در زنــدگی او که گفتند می پدرش مردم در موردیکبار پدرم برایم تعریف کرد که 

خــوب، او فکــر و گفــت: به من نگاه کــرد یکه خورد و پرسیدم، "و شما؟" او از پدرم . من نگفته بود
کــه انســان در اذعــان بــه  چه زیباست -! گفته باشهیک بار دروغ نکه حتی امیدوار است کند و  می

  ای اصیل زندگی کند.  حقیقت جدیت داشته باشد و به گونه
ش]۱۳۹۷[بهمن ۲۰۱۹ ۀلونبورگ، فوری  
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