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هر مقاله که در ارتباط با موضوع ایران شناســی و اسالم شناسی و روش های تحقیق،  1 .

مکاتب، اهداف و کارنامه آنها باشد، پذیرفته می شود.

معرفی و نقد تازه ترین کتاب ها و مقاله های منترش شده پیرامون اسالم، ایران، انقالب  2 .

اسالمی، مسلامنان و تشیع پذیرفته می شود.

اســناد، نامه ها، تصاویر و دست نوشته های اسالم شناسان و ایران شناسان که تا کنون  3 .

منترش نشده، پذیرفته می شود.

مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله یا گزارش یا خرب بر عهدۀ نویسنده است. 4 .

مقاله، گزارش یا خرب، نباید پیش تر در نرشیات فارسی زبان داخل و خارج از کشور چاپ  5 .

شده باشد. 

 مقاله در محيط  Microsoft Word با قلم Blotus 14. 1 تهيه و به دفرت نرشيه ارســال 

شود.

توضيحات و اصطالحات علمی به ترتيب استفاده در منت در هامن صفحه آورده شود. 2 .

معادل های خارجی در هر صفحه در انتهای هامن صفحه درج شود. 3 .

حجم مقاله از 15. 4 صفحه فراتر نرود. نام و مشخصات نويسنده/ نويسندگان، همراه با 

نشانی پيام نگار و مرتبه علمی در پانوشت ذكر شود.

ارجاعات اسنادی در داخل منت آورده شود و ارجاع به منابع به ترتیب سال نرش و شامره  5 .

صفحه خواهد بود و اطالعات کامل کتابشناختی منابع در پایان مقاله ارائه شود.

هيأت تحريريه نرشيه، در رد يا قبول مقاله ها آزاد است. 1 .

نرشيه، در ويراش، اصالح و هامهنگ سازی اصطالحات آزاد است. 2 .

تنظيم و ترتيب مقاالت تأئيد شده برای چاپ، بنا به نظر هيأت تحريره نرشيه خواهد  3 .

بود.

مقاالتی كه در اولويت چاپ نباشند، مسرت خواهند شد. 4 .

درج مطالب نرشيه با ذكر منبع بالمانع است. 5 .

مسئوليت مطالب نوشته به عهده نويسنده خواهد بود و نرشيه از هرگونه مسئوليتی  6 .

مرباست.

 7 .j-iranislam@nlai.ir لطفاً مقاالت را به نشــانی دفرت فصلنامه و یا به پســت الکرتونیی

ارسال فرمائید.

شرايط پذيرش 
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ایران شناسلی و اسلام شناسی دو هسلتۀ اصلی انعکاس شرق اسلامی در ذهنیت غربی و محصول 
نظام فکری و فرهنگی غرب است. ایران شناسی عاوه برآنکه شعبه ای از دانش شرق شناسی است، 
آینه ای است بر ساخته دیگری تا خود را در آن بنگریم. در این آینه، گوشه هائی از تاریخ، فرهنگ و 
زوایاي زندگي فردی و اجتماعی ما به تصویر کشیده شده است. آئینه ای که ایران شناسان غیر ایرانی 
از ما بر ساخته اند، دو روی دارد: یکی آینه بی زنگار و واقع نما و دیگری آینه زنگار گرفته از مطامع 
سیاسی و دواعی استعماری یا آینه کژنما. آینۀ واقع نمای بی زنگار، محصول کنجکاوی و پویۀ علمی 
ایران شناسان محقق و منصفی است که انصاف علمی را رعایت کرده و کوشیده اند دریافت خود را بی 
غرضانه منتشلر کنند، بر عکس این گروه، گروه هاي دیگري نیز هسلتند که با دانش کم یا شاید پیش 
فرض و اغراض سیاسی، آینه هاي کم و بیش زنگار گرفته ای را به دست ما داده اند. امروزه این آینه ها 

یا برداشت هاي نا همساز از ایران و ایرانی دوشادوش یکدیگر در حرکت اند. 
همین وضع در دنیای اسام شناسان به شیوۀ دیگری بازنموده مي شود. همانند ایران شناسان، این 
گروه نیز تصویرسلازی مي کنند، اما تصویری متفاوت با آن ها، تصویر اسلام، تصویر پیامبر بزرگوار 
اسام و تصویر مسلمانان و فرهنگ و تمدن آنان. تصویری که  اسام شناسان غیر مسلمان از مسلمانی 
ما و اسام عزیز ما و همکیشان ما در امت اسامی مي سازند، گاه واقع نما، گاه تا اندازه اي واقع نما و 
گاه به کلي کژنما و برساخته از قوه واهمه و خیال است یا شاید هم اغراض سیاسي و دیني. بدین سان، 
می توان گفت که ایران شناسلان و اسلام شناسلان خارجی با نوشلته ها و نظرات خود، جلوه و منظر 
دیگری از ایران، اسام و هم کیشان ما را به ما و به دیگران می شناسانند. امروزه، به غیر از عده اي معدود 

سخن مدير مسئول
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ایران شناس یا اسام شناس کژ اندیش، بی دانش یا مغرض، چند هزار اسام شناس، ایران شناس و 
استاد زبان و ادبیات فارسی در حدود هزار مرکز و مؤسسه علمی و دانشگاهی در سراسر جهان بویژه 
در کشلورهای اروپائی، امریکا، کانادا، ژاپن، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به تحقیق، تدریس و 
آموزش در زمینه های گوناگون اسام و ایران می پردازند. این گروه کثیر، همه ساله، چند هزار کتاب 
و مقالۀ علمی و تحقیقی در بارۀ ایران و ایراني و اسلام و مسللمانان نشر می دهند. نوشته های اسام 
شناسان و ایران شناسان خارجی همان آینه یا آینه هائي هستند که ما را به ما و دیگران می شناسانند، 
منتهی از چشلم دیگری. ما نباید از این آینه ها غفلت کنیم. خاصیت آینه در آن نگریسلتن و زشت و 
زیباي خود را دیدن است. از این رو، ما باید از نوشته هاي ایران شناسان و اسام شناسان اطاع داشته 
و از مطالب آن ها برای بهتر شناختن خود استفاده کنیم و اگر احیانًا اطاعات نارسا یا غلطي دربارۀ ما در 

آن ها بود نسبت به زدودن زنگار از رخ آینه یا نوشته های ایران شناسان و اسام شناسان اقدام کنیم. 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسامی ایران به مثابه حافظِ  میراث مکتوب و سرمایه های 
علمی و فرهنگی کشور نمی تواند نسبت به آثار و نوشته های صدها ایران شناس و اسام شناس و مرکز 
و مؤسسه اسام شناسی و ایران پژوهی علمی و آکادمیک در خارج از کشور  بی اعتنا بماند. توجه مرکز 
ایران شناسی و اسام شناسی این سازمان به آثار منتشر شده  در خارج از کشور با دو هدف صورت 
می گیرد. اول، شناسائی و معرفی آثار مکتوبی که درباره ایران و اسام منتشر مي شود و دوم تهیه و در 
دسترس قرار دادن این آثار برای محققان و پژوهشگران عاقمند به موضوع اسام و ایران. با توجه به 

این منظور، اهداف این نشریه چنین است:
-  معرفی آثار علمی و پژوهشی ایران شناسان و اسام شناسان

-  شناسائی مؤسسات و مراکز ایران شناسی و اسام شناسی در جهان و معرفی فعالیت ها و کارنامۀ 
آن ها

-  معرفی ناشران آثار ایران پژوهی و اسام پژوهی در جهان
-  شناساندن ایران شناسان و اسام شناسان برجسته و بررسی و نقد آثارشان

-  تهیه و انتشار اخبارحوزۀ گسترده مطالعات اسامي و ایراني در جهان
-  معرفی پایان نامه های دانشجوئی در رشته های ایران شناسی و اسام شناسی در دانشگاه هاي 

خارج از کشور
-  معرفی و نقد و تحلیل مقاالت و مطالب نشریات اسام شناسی و ایران شناسی 

بدینوسلیله از استادان، پژوهشگران و صاحبنظران آشنا و متخصص در دو حوزۀ ایران شناسی و 
اسلام شناسلی دعوت مي کنیم تا با ارسال مقاالت، نظرات و پیشنهادات ارزنده خود در این زمینه ها، 
شناخت و دانش ما را از این دو مقوله روشني بخشند و در روشن تر کردن وضعیت، کارنامه و تازه ترین 

فعالیت ها و آثار اسام شناسان و ایران شناسان به ما مدد رسانند. 
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 ممکن است دربارۀ مرکز اسالم شناسی و ایران شناسی کتابخانۀ ملی، سابقۀ تشکیل آن و 
دلیل اهمیت آن توضیحاتی بفرمائید؟ 

چنانکه می دانید افتتاح کتابخانۀ ملی در سلال 1316 بوده ولی توجۀ جدی کتابخانه به گردآوری آثار 
و منابع خارجی دربارۀ ایران و ایرانیان در سال 1341 و به همت زنده یاد ایرج افشار آغاز شده است. 
آقای افشار که خود یکی از ایران شناسان بزرگ کشورمان بود، تمام کتاب ها و منابعی را که خارجیان 
راجع به ایران نوشته و منتشر کرده بودند از سایر کتاب هاي کتابخانه جدا و محل جداگانه ای برای آن ها 
تعیین کرده بود. با گردآوری کلیۀ آثار مربوط به ایران در یک جا، اسم اینجا یا این بخش بعدها، به بخش 
ایران شناسی کتابخانۀ ملی مشهور شد. به طور کلی، تا پیش از انقاب اسامی تعداد 14000 جلد کتاب 
در بخش ایران شناسی جمع آوری شده بود و وجود داشت، اما همۀ این کتاب ها مربوط به ایران شناسی 

نبود، شمار قابل توجهی از کتاب ها و نشریات درباره موضوعات اسامی بود.

 ولی ما خوانده ایم و شنیده ایم که شجاع الدین شفا معاون فرهنگی دربار سابق فعالیت های 
مربوط به ایران شناس��ی را پیگیری می کرد و آثار ایران شناس��ی را در کتابخانۀ سلطنتی 

جمع آوری می کرد.
بله، کاما درست است. مشهور است که شجاع الدین شفا فعالیت های مربوط به ایران شناسی و ارتباط 

اسالم شنا�سی و  ایران  شـــــنا�سی
شناخت هویت یا »من ما« در  برابر »من دیگری« است 

گفتگو  با دکتر  اسحاق صالحی رئیس سازمان اسناد  و  کتابخانۀملی جمهوری اسالمی ايران
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با ایران شناسلان خارجی را دنبال می کرد و اجازه نمی داد کسلی در این کار دخالت کند، البته در جمع 
آوری آثار این پیش فرض را هم اعمال می کرد که ایران منهای اسلام باشلد. بنابراین طبیعی است که 
کتاب هاي مربوط به ایران شناسی بیشتر در کتابخانۀ دربار گردآوری شده باشد. اما باید بدانیم که پس 
از پیروزی انقاب اسامی، کتاب ها و منابع کتابخانه سلطنتی به بخش ایران شناسی کتابخانۀ ملی افزوده 
شد. با افزوده شدن کتاب ها و اسناد کتابخانۀ دربار، ارزش و شمار کتاب ها و منابع بخش ایران شناسی 

باال رفت.

 پس از انقالب و در دورۀ جمهوری اس��المی، برنامۀ خاصی برای گس��ترش این بخش و 
تهیۀ کتاب هاي تازۀ ایران شناسی به اجرا درآمده است؟

برای آنکه مستند سخن گفته باشم باید به نظر آشنایان دانشمند و مّطلع کتابخانه مانند آقای کامران فانی و 
خانم پوری سلطانی استناد کنم که می گویند: بخش ایران شناسی تا اواخر دهۀ 1370 بودجۀ مشخصی 
برای خرید کتاب هاي منتشر شده دربارۀ ایران در خارج از کشور نداشت و تنها در اواخر این دهه بود که 
برای نخستین بار شماری از کتاب ها و نشریات مربوط به ایران و اسام از خارج از کشور خریداری شد 
و به بخش ایران شناسی افزوده گشت. بدین ترتیب باید بگویم که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد 
بود که طلسم بی پولی و فقدان ارز بخش ایران شناسی کتابخانه شکست و کتابخانه توانست کتاب ها و 
منابع تازۀ بسیاری، که بیشترشان به زبان انگلیسی بود، با موضوع اسام شناسی و ایران شناسی خریداری 
کند و بر غنای بخش ایران شناسی بیفزاید. در چند سال اخیر مسئوالن کتابخانه به این بخش که اینک 
مرکز ایران شناسی و اسام شناسی نام گرفته؛ توجه بیشتری داشته و با تأمین اعتبار و بودجه الزم منابع و 
کتاب هاي تازه تری نه تنها به انگلیسی که به زبان های آلمانی، فرانسه و چند زبان دیگر فراهم آورده اند.  و 
در کنار آن تأسیس گروه پژوهش ایران شناسی و اسام شناسی در تشکیات سازمان، نشان از عزم جدی 
این نهاد مهم در پرداختن علمی به موضوع فوق است. نظر به اهمیت مرکز ایران شناسی و اسام شناسی 
و فعالیت های آن، از سال گذشته که بنده مسئولیت پیداکرده ام تا به امروز، مسالۀ شناسائی و خرید منابع 
تازه ایران شناسی و اسام شناسی، معرفی مرکز و ذخائر ارزشمند و ذیقیمت آن و فعال کردن بیشتر آن از 
حیث ورود به مباحث پژوهی مّدنظر قرار گرفته است. یکی از این فعالیت ها، انتشار همین مجلۀ تخصصی 

مرکز اسام شناسی و ایران شناسی است که سال ها امکان انتشارآن فراهم نبوده است.  

  ممکن اس��ت بفرمائید بخش ایران شناسي چگونه به مرکز اسالم شناسي و ایران شناسي 
تغییر نام پیدا کرد و در این مرکز چه منابعي و به چه زبان هایي  نگهداري مي شود؟

نلام ایلن بخش پلس از انقاب  تغییر کلرد. دلیل آنهم این بود کله اوالً بخش مهملي از مطالعات ایران 
شناسلي همان اسام شناسي اسلت و به موضوعات دیني مربوط به ایران مانند عرفان اسامي، فلسفه 
اسلامي، تاریخ سلسلله هاي اسامي و زبان هاي اسامي مانند ترکي، اردو و عربي اختصاص داشت. 
همانطور که می دانید ایرانیان در تمام این زمینه ها نقش اساسلی و درجه اولی داشلته اند. حتمًا کتاب 
خدمات متقابل اسلام و ایران شلهید واالمقام مطهری را خوانده اید. در آنجا می بینید که ایرانیان چه 
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آثلار ارزنلده ای پدید آورده و چه خدمات بزرگی به اسلام و مسللمانان کرده انلد. بنابراین می توانیم 
بگوییم بسلیاری از کارهای ایران شناسلی، همان اسام شناسلی است و بالعکس. پس نام مرکز اسام 
شناسلی و ایران شناسلی، کامًا درسلت و با معناسلت. به نظر من دلیل دوم این تغییر نام مي تواند آن 
باشد که پس از انقاب، دوران اسامي تاریخ ایران اهمیت بیشتري پیدا کرد و ایران شناسي خارجیان 
در سلال هاي اولیۀ انقاب اسلامي چندان مورد قبول رهبران کشلور نبود. احتمال می دهم که ماهیت 
دینلي انقلاب دلیلي دیگري برای تغییر نام مرکز بوده باشلد که رنگ خلود را بر این  بخش  که تنها نام 
ایران شناسلي  داشلته، زده و اسام شناسلی هم به آن اضافه شده اسلت. به  هر صورت، امروز این مرکز 
به نام ایران شناسلی و اسلام شناسی است. در اساسنامه سازمان هم صراحتًا تکلیف شده که در حوزۀ 
ایران شناسلی، اسلام شناسی و انقاب اسامی فعالیت داشته باشیم و به مرور زمان  دامنۀ فعالیت هاي 

آن را گسترش  دهیم.

  ش��ما دربارۀ تغییر نام بخش ایران شناسی به مرکزاسالم شناسی و ایران شناسی و دالئل 
این تغییر توضیحات خوبی فرمودید، اما دربارۀ ضرورت توجه س��ازمان اس��ناد و کتابخانه 

ملی به ایران شناسی و اسالم شناسی و تأسیس مرکزی برای آن مطلبی نگفتید؟
به نظرم پاسخ این پرسش بسیار روشن است. ایران یکي از مهمترین و بزرگترین کشورهاي جهان اسام 
اسلت، این کشلور در تکوین و گسترش فرهنگ و تمدن اسامي و معرفي اسام به سایر اقوام و ملل و 
تولید و تکثیر اندیشه هاي فلسفي و عرفاني در جهان اسام بي همتاست. تا قبل از فروپاشی امپراطوری 
عثمانی، ایران و عثمانی نماد و مظهر اسام و مسلمانی بودند. تولیدات فکری ایرانیان در مقایسه با سایر 
اقوام بسیار شگفت انگیز است. در بسیاري از مناطق جهان، رد پا و تأثیر اندیشه و فرهنگ اسامي ایران 
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قابل مشاهده است. بخشي از این تأثیر و نفوذ که اکنون در قالب فرهنگ مادي و تمدن اسامي برخي 
کشلورها و مناطق ظاهر شلده،  به صورت آثار مکتوب، نسخه هاي خطي و کتاب هاي علمي و ادبي و 
تاریخي در این کشورها و مناطق وجود دارد. این آثار جلوه هائی از سرمایه های ملی و مذهبی و فکری 
ماست. ما وظیفه داریم که از وضعیت سرمایه های فکری و معنوی خود در جای جای جهان مخصوصًا 
در کشورهای اسامی و کشورهای واقع در قلمرو زبان، فرهنگ و تمدن ایرانی مانند کشورهای آسیای 
مرکزی و شلبه قارۀ هند که به مدت 800 سلال با زبان فارسلی و فرهنگ ایرانی زندگی کرده اند، مطلع 
گردیم. بنابراین، ضرورت دارد ما از این آثار، انتشار آن ها و محتوای آن ها خبردار شویم. ما نسبت به این 
قسمت از سرمایه های فکری و فرهنگی خود نمی توانیم بی اعتنا باشیم و شاهد نابودی و از بین رفتن 
آن ها باشیم. از طرف دیگر، ما نمی توانیم از نتیجۀ مطالعات و تحقیقات دیگران مخصوصًا نزدیک به ده 
هزار ایران شناس و اسام شناس خارجی دربارۀ فرهنگمان، تاریخمان، زبان و ادبیات فارسیمان و آداب 
و رسوممان غافل باشیم.آگاهی از افکار و نوشته های دیگران دربارۀ ما که امروزه در قالب ایران پژوهی 
و اسام پژوهی نشر می یابد، برای ما ضرورت دارد. این مطالعات و آثار، شناخت ما را از خودمان بهتر 
و بیشتر مي کند. ما را با زوایای دیگری از فرهنگ و تمدن و ادبیات خودمان آشنا می�کند. تأسیس این 
مرکز با هدف شناسائی، گردآوری، معرفی و ساماندهی منابع مربوط به شناخت اسام و ایران در خارج از 
کشور بوده است. گردآوردن همه این منابع در این مرکز، به محققان و پژوهشگران ما این امکان را می دهد 
که از نتیجۀ مطالعات خارجیان دربارۀ خودشلان، کشورشلان و دینشان آگاه گردند. می توانم بگویم که 
مرکز اسام شناسی و ایران شناسی این سازمان بخشی از حافظۀ ملی ماست.این مرکز حاصل تفکرات، 
تأمات و نتایج تحقیقات هزاران انسان متفکر و دانشمند را در موضوعات مربوط به اسام و ایران در 
خود گردآورده و به راحتی در دسترس عاقمندان قرار داده است و باالخره آنکه محققان و دانشجویان 
عزیز ما می توانند از طریق آثار و منابع این مرکز با صدها و هزاران اندیشه و ایدۀ تازۀ درباره سرزمینشان 

و دینشان آشنا گردند و ایران و اسام را بهتر و بیشتر بشناسند.

  ممکن اس��ت به اجمال بفرمائید چه گونه آثاری در این مرکز نگهداری مي ش��ود وآن ها 
بیشتر به چه زبان هائی هستند ؟

تمام  کتاب هاي  این  بخش  به  زبان هایي  غیر از عربي  و فارسلي  اسلت . سفرنامه هاي  سیاحان  خارجي  
کله  بله  ایران  آمده اند از آثار جذاب  این  بخش  اسلت . قدمت  این  سلفرنامه ها گاهي  به  400 سلال  پیش  
مي رسلد. این  مطلب را نیز الزم می دانم بگویم که به  جز کتاب ، نشلریات  و پایان نامه هاي  دانشجویی 
در زمینه هلاي  ایران شناسلي  و اسام شناسلي بله  زبلان هاي  غیرفارسلي  و عربي  در مخلزن  این  مرکز 
نگهداري  مي شلود. این  بخش  یکي  از بزرگ ترین  مجموعه هاي  ایران شناسي  و اسام شناسي  در ایران  

است . زبان�هاي  عمدۀ  این  مجموعه  عبارتست  از: انگلیسي ، فرانسه ، آلماني  و روسي .

   ده سال از ادغام سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي گذشته است، پس از گذشت یک دهه تا چه 
اندازه ادغام واقعي بین این دو نهاد که هدفشان تا حدودي با یکدیگر متفاوت است، محقق شده 
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است؟ برخی شنیده ها خبر از آن می دهد که ادغام کتابخانه و سازمان اسناد با مشکل مواجه 
است. جنابعالي دربارۀ این خبر چه نظری دارید آیا آن را تأئید می کنید؟

چنانکه می دانید کتابخانۀ ملی دو پروژه ادغام داشته، یکی در سال 1378 ادغام سازمان مدارك فرهنگي 
انقاب اسلامي و دیگري در دهه 1380 ادغلام سلازمان اسناد ملي کشور. پس از پیوستگی سازمان 
اسلناد ملي با  کتابخانه مّلي، نام آن به »سلازمان اسناد و کتابخانۀ مّلي جمهوري اسامي« تغییر یافت. 
در بنلد ج ملاده 2 تصویب نامۀ ادغام آمده است کله » وظایف و مأموریت هاي تخصصي سلازملان 
اسنلاد مللي ایلران و کتابخانه مّلي در قالب دو معاونت مستقلل، تحت عنلوان کتابخانه مّلي و اسناد مّلي 
با برنامۀ مستقل در قوانین بودجۀ سنواتي فعالیت خواهند نمود«. این تصویب نامه مقرر کرده که وظایف، 
مأموریت ها و واحدهاي پژوهشي دو نهاد تجمیع شده  باید دارای سازماندهي واحدی باشند و تشکیات 
آن ها حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد. اطاعات 
و مشاهدات من می گوید که اکنون ادغام به خوبی صورت گرفته و تشکیات و ادارات تشکیل گردیده 
و برنامه ریزی هائی برای رفع نواقص و کاسلتن از ادارات و مشلاغل زائد صورت گرفته است. در دهۀ 
گذشته، مدیران و کارکنان زحمتکش دوسازمان ادغام شده کوشیده اند وظایف و رسالت�هاي خود را به 
خوبی انجام دهند و فرایند ادغام را تسریع بخشند. البته باید به تأکید تمام بگویم که اگر احیانًا نارسائی 
جزئی هم باشد، این نارسائی به فعالیت ها، برنامه ها و خدمات ما هیچگونه خدشه و خللی وارد نمي کند. 
در این جا این نکته را هم اضافه کنم که بخش اسناد و کتابخانه، حافظۀ جمعی ما و از افتخارا ت ماست 
و کارکنان آن از حیث تخصص کتابداری و اطاع رسلانی، مرمت و نگهداری در نوع خود در کشلور و 
حتی منطقۀ خاورمیانه بی نظیرند. این مجموعۀ علمی، پژوهشی و اطاع رسانی به جد خواهد کوشید 
تا با ارائۀ بهترین خدمات، رفع کاستی ها و روز آمد کردن ابزارها و روش ها، نقش خویش را در جهت 
ارتقای سطح دانش و بینش مردم، معرفی و حفظ سرمایه های فکری و معنوی کشور و ساختن ایرانی 
دانش محور و  قدرتمند به خوبی ایفا نماید. الزم به یادآوری می دانم که بگویم این مدل در چند کشور 

دیگر هم تجربه شده است.

  در ح��ال حاض��ر، روش های حفظ و نگهداری کتاب ها و اس��ناد ی��ا به طور کلی میراث 
مکتوب به کلی تغییر کرده و روش های س��نتی منس��وخ گردیده و فناوری ها و ابزارهای 
جدید جای روش های گذش��ته را گرفته، آیا س��ازمان ش��ما  توانس��ته از این فناوری ها و 
ابزارهای کارآمد و پیش��رفته استفاده کند یا آنکه هنوز از شیوه های سنتی برای نگهداری 

منابع خود بهره می گیرد؟
شما به خوبی می دانید که  یکی از وظایف اصلی ما در این جا حفظ و نگهداری میراث مستند یا حافظۀ 
تاریخی و فکری و فرهنگی ماسلت که به صورت کتاب، عکس، اسلناد، نسخ های خطی و مانند آن ها 
درآمده است. نظر به اهمیت این منابع ارزشمند، که اُس و اساس و تَعُین بخش هویت ماست، نمی�توانیم 
سلهل انگار باشلیم و از به کارگیری بهترین شیوه ها، ابزارها و فناوری هاِی نوین حفظ و نگهداری این 
گونه منابع بی بدیل غافل باشیم. جواب پرسش شما مثبت است، بله ما از این فناوری ها بهره مند هستیم 
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و از آن ها برای نگهداری منابع تاریخی و فکری مان به خوبی استفاده می کنیم. ضمن آنکه بسیار ساده 
لوحانه می بینیم که از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مخصوص این کار که حاصل کوشش جمعی 
انسان هاسلت دور بمانیم و خود را سرگرم روش های سنتی کنیم که سودمندی کمتری دارند. اگر بحث 
حفظ سنت های ملی و مذهبی در میان است، جای آن اینجا نیست. در اینجا، رسالت ما حفظ و نگهداری 
میراث ماست و در این راه باید بهترین شیوه ها و تازه ترین و کارآمدترین تکنولوژی ها را به کار ببریم، 
همان کاری که دیگران می کنند .استفاده از فن آوری نوین برای سازمان ما فرصتی است که نباید نادیده 

گرفته شود.

  یکی از مسائلی که ما در کتابخانه ها و مراکز نگهداری اسناد کشورهای پیشرفته می�بینیم، 
چگونگی بازسازی، آسیب زدائی و مرمِت منابع، اسناد، نامه های ارزشمند تاریخی و آثار 
هنری است. آن ها به کمک تکنولوژی های جدید، از استهالک و نابودی اسناد، عکس�ها و 
نامه های تاریخی و همچنین کتاب هاي خطی نفیس و بسیار گرانبها جلوگیری می کنند. حال 

پرسش ما از جنابعالی این است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این باره چه مي کند؟
یکی از بخش های سلازمان ما، اداره کل حفاظت و نگهداری اسلناد اسلت. در این بخش، همکاران با 
تجربه و حرفه ای ما از انواع شیوه ها، فناوری ها و مواد الزم برای آسیب زدائی از منابع و اسناد بهره مند 
هسلتند. کارشناسلان ما در زمینه احیاء، مرمت و آسلیب زدائی از منابع و اسناد در سطح استاندارهای 
جهانی اند. ما در خرداد ماه سلال جاري دورۀ آموزشی »آسیب شناسي و مرمت آثار مکتوب« به مدت 
6 روز برای کارشناسان کشور قزاقستان داشتیم. این دوره ها را ما با همکاری کشورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( و شعبۀ جنوب و غرب آسیاي شوراي جهاني آرشیو برگزار کردیم. در این دوره، 
کارشناسان ما عوامل آسیب رسان به اسناد و کتاب و عکس، استانداردهای حفاظت و نگهداری اسناد، 
شیوه های آسیب شناسي بیولوژیک، نمونه برداري و شناسایي آلودگي ها، روش هاي مختلف ضدعفوني 
کردن اسناد و مدارك، تهیه چسب ها و رنگ هاي مورد استفاده در مرمت، انواع روش هاي مرمتي و ده ها 
موضوع دیگر را به کارشناسلان قزاقی آموزش دادند. برگزاری این گونه دوره�ها از طرف ما و اسلتقبال 
سازمان های جهانی و منطقه ای مانند اکو و آرسیکا و شورای جهانی آرشیو از تجارب و دوره های ما 
نشان دهنده توان و تخصص باالی کارشناسان ماست. با این تجربه و با این نیروی ماهر با استاندارهای 
بسیار باال، جای هیچگونه نگرانی برای مرمت و آسیب زدائی از منابع و میراث فرهنگی ما که بخش مهمی 

از سرمایه های اجتماعی ما نیز هست، باقی نمی ماند. 
یکلی از کارهای قابل تقدیر همین بخلش، انجام پروژه هاي مطالعاتی با هدف بهبود تکنیک هاي 
مرمت انواع دسلت نوشلته ها و آثار ُمذهب و نقاشي نه تنها درسطح کشور که در آرشیوهاي معتبر بین 
المللي است. کار دیگر ما در این بخش، انجام و نشر تحقیقات در زمینۀ مرمت اسناد و سایر مواد آرشیوي 
است. هدف ما از این کار، ارتقاء کیفي فعالیت ها و افزایش توانمندي هاي کارشناسان و مرمتگران اسناد 

و کتاب در سطح کشور است. 
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  یک��ی از س��ازمان هائی که در اواخر دهه 1370 وظائ��ف و کارکنانش به کتابخانۀ ملی 
ملحق شدند، س��ازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی بود. وظیفۀ این سازمان، شناسائی، 
گردآوری، نگهداری و معرفی آثار، منابع، اس��ناد و کتاب هاي مربوط به انقالب اس��المی 
بود. سازمان اسناد و کتابخانه ملی در خصوص این وظیفه که در ارتباط با منابع مربوط به 

انقالب اسالمی است، چه کار کرده و چه کار مي کند؟
در پاسخ به این پرسش شما باید متذکر شوم همانطور که قبًا اشاره کردم سازمان ما بر مبنای وظیفه ای 
که در اساسنامه اش آمده، باید در حوزۀ ایران شناسی، اسام شناسی و انقاب اسامی به ارائه خدمات 
اطاع رسانی، آموزش و پژوهش بپردازد. پژوهشکده اسناد ما یکی از وظایفش پژوهش دربارۀ تاریخ 
معاصر ایران و از جمله انقاب اسامی است که در این جهت فعالیت هائی صورت می�دهد. مرکز ایران 
شناسی و اسام شناسی ما هم در همین جهت حرکت مي کند و سعی دارد که خدمات و فعالیت�های خود 
را توسعه دهد. خرید منابع تازۀ ایران شناسی و اسام شناسی از داخل و خارج، ارتباط با کتابخانه�های 
کشلورهای دیگر و برنامه تبادل کتاب و نشلریه بخشی از کارهائی است که در راستای رسالت وظایف 
سازمان ما انجام می گیرد. تاش ما برای انتشار همین مجله هم در جهت توسعه فعالیت های مربوط به 
انقاب اسلامی، ایران شناسلی و اسام شناسی است. مسلئله ای که برای ما کمال اهمیت و اولویت را 

دارد.

  اکنون در بیش��تر سازمان ها و نهادهاي کشور بحث چشم انداز و برنامه هاي دراز مدت 
پنج ساله و ده ساله جریان دارد و بیشتر فعالیت ها و برنامه ها بر اساس اهداف و برنامه هاي 
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چشم انداز سامان دهي مي شود. آیا سازمان چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله و ده ساله اش 
مشخص گردیده؟ اگر چنین برنامه ای هست، هدف این برنامه چه بوده است؟ 

چنانکه می دانید در دنیای امروز همه جا بحث و موضوع برنامه ریزی، راهبرد و چشم انداز درازمدت 
و میان مدت یا به تعبیر رسلاتر آینده نگری مطرح اسلت و  بیشتر دولت ها و سازمان ها و شرکت های 
بزرگ هزینه های هنگفتی صرف آینده پژوهی و آینده نگری و برنامه های راهبردی می کنند . در کشور 
خود ما هم بحث چشلم انداز 1404 مطرح اسلت و سازمان های دولتی و بخش عمومی موظف اند که 
برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سند چشم انداز تاش کنند. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
هم با وظایف و رسالت سنگین خود که نگهداری و معرفی گنجینۀ غنی حافظۀ تاریخی و فکری کشور 
است نمی تواند از مسائل مهمی مانند چشم انداز، راهبرد و تعیین اهداف کان و بلند مدت غافل بماند. 
در جواب پرسش شما باید بگویم که بله. این سازمان  همانند هر سازمان مسئول و رسالت محور دیگر، 
نسلبت به تعیین چشلم انداز، راهبرد و اهداف متعالی خود اقدام کرده است. با این هدف، گروهی مأمور 
انجام برنامه ریزی استراتژیک سازمان شده و آن را به سامان آورده اند. در برنامه راهبردی سازمان، به 
ایجاد گنجینه ای جامع از میراث مستند ایرانی و فرهنگ اسامی و حفظ و نگهداری و دسترس پذیر 
کردن آن ها برای مردمان امروز و نسل های آینده تأکید شده است. در برنامه ریزی راهبردی ما، وظیفه 
سازمان ما ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی بین صاحبان این میراث غنی است. ما باید این میراث را که 
در صفحات کتاب ها و در سطر سطر اسناد و نامه ها و جزوه ها و در الیه الیۀ میکرو فیلمها و بانک�های 
اطاعاتی مندرج و منعکس است، ساماندهی کنیم. بله ما که متولی نگهداری و ساماندهی حافظۀ اداری 
کشور هستیم، چشم انداز روشنی برای کار و اهداف خود در آینده داریم. ما می خواهیم با نگاه تحول�گرا 
از میراث داری صرف به میراث داری و میراث سازی تبدیل شویم و می خواهیم به عنوان حافظه ملی 

نقش "هاب دانش" ملی مستند و مکتوب را نیز ایفا کنیم.

  ممکن است بفرمائید چشم انداز روشن شما برای آینده چیست؟  
چشلم اندازه ما به عنوان سلازمان اسلناد و کتابخانۀ ملی برای آینده این است که بزرگترین، غنی ترین، 
ایمن ترین و در دسترس ترین شبکۀ خدمات اطاع رسانی در منطقۀ خودمان باشیم و بتوانیم گنجینۀ 
غنی و ارزشمند خود را که اینک به صورت مستند در نزد ما محفوظ است، به دیگران بشناسانیم، آن را 
از نابودی و هرگونه استهاك نجات دهیم و امکان دسترسی آسان و راحت را برای همگان فراهم آوریم. 
انشاهلل. الزم به یادآوری است که چشم انداز سازمان به دلیل هماهنگی با چشم انداز 20 ساله کشور، 13 
ساله است و تا سال 1404 باید با آن انطباق یابد و ما باید تاش کنیم با داشتن برنامۀ 3 ساله و دو برنامۀ 

5 ساله در راستای تحقق راهبرد و چشم انداز گام عملی برداریم.
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ایران و ایران شنا�سی؛ از امکان تا امتناع شناخت

چڪیده

گفتگوی دکتر غالمرضا خاکی  بادکتر میرجالل الدین کزازی

هزار بادۀ ناخورده در رِگ تاک ایران
دکتر میر ج��الل الدین ک��زازی، چهره  ماندگار، اس��تاد 
دانشگاه، نویسنده، مترجم و پژوهشگر صاحب نام ایرانی، 
مشهور به بهره گیری از واژه های پارسی سره در نوشته ها 
و گفتار خود است. دکتر کزازی ده ها کتاب و نزدیک به 
سیصد مقالۀ علمی و ادبی و فرهنگی نوشته و چند سالی 
را نیز در اسپانیا به تدریس ایران شناسی و زبان پارسی 
اشتغال داشته است. در گفتگوئی  صمیمانه با آقای دکتر 
کزازی که با حضور آقایان دکتر غالمرضا خاکی، آقای 
جعفری و دو دوست صاحبدل دیگر برگزار شد، پرسش 
هائی از ایشان در بارۀ مفهوم ایران، تعریف ایران شناسی، 
ایران شناسی ایران شناسان خارجی و تفاوت آن با ایران 
شناسی ایرانیان و امکان یا امتناع شناخت ایران پرسیدیم 

که در اینجا با هم حاصل آن را می خوانیم.  
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  آقای دکتر از نظر جنابعالی ایران یعنی چه؟ و آیا ایران، یک مفهوم جغرافیایی اس��ت یا 
فرهنگی؟ یا هر دو؟

 بی گمان یکی از نمودهای ایران، نمود جغرافیایی اسلت. بخشلی از گیتی به نام ایران خوانده مي شود. 
اما شاید کم ترین نمود ایران جغرافیای آن است. این جغرافیا هرگز یکسان نمانده است. گاهی بسیار 
پهناور بوده اسلت. نمونه را ایران هخامنشلی یا ایران ساسلانی. گاهی بسلیار تنگ دامان. اّما من می 
اَنگارم که تنگی و فراخی جغرافیای ایران هر چند مایۀ دریغ و اندوه هر ایرانی است، گزندی بنیادین 
به ایران، ایران راسلتین و ایران بنیادین نزده اسلت. این ایران، ایران فرهنگی است. من خوش می دارم 
ایران فرهنگی را با نامی دیگر بنامم، "ایران َمنشی"  که یک سره با ایران فرهنگی یکسان نیست. هر 
چند سخت با آن در پیوند است. آنچه ایران را می سازد جغرافیا نیست. از نگاهی فراخ می توان گفت 
تاریخ است. دگرگونی هایی که در جغرافیای ایران رخ داده، آسیبی ساختاری به تاریخ ایران نرسانیده 
است. اّما تاریخ ایران هم به تنهایی بسنده نیست. تاریخ هنگامی آن ایران را که گزند ناپذیر است پدید 
می�آورد که به ایران فرهنگی یا ایران َمنشلی دگرگونی یابد. ایرانی که در نِهان و نِهاد هر ایرانی اسلت. 
اگر بخواهم رده بندی کنم آنچه را گفتم چنین خواهد بود: جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و َمنش. یا به عبارت 
دیگر، جغرافیای ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران و َمنش ایرانی. از بُرون به درون. از آشکار به نِهان. 
از گیتی به مینو. گیتی و مینو را من در ناب ترین و نژاده ترین کاربرد و معنای این دو واژه به کار می برم، 

1. چون ممکن است 

برخی واژه های به کار 

رفته دراین مصاحبه برای 

عده ای از خوانندگان 

محرتم تازه یا نا آشنا 

باشد، معادل این واژه ها 

که برابر نهاد مفهوم مورد 

نظر آقای دکرت کزازی 

است، در پاورقی آمده 

است.

مفهوم ایران  و ایران شنا�سی ايرانی و انيرانی1

گفتگوی دکتر غالمرضا خاکی با دکتر میرجالل الدین کزازی
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از تن به جلان و از خودآگاهی به ناخودآگاهی. 
هر پدیدۀ ایران شلناختی یا به سلخن دیگر، هر 
پدیلده ای کله با ایلران در پیوند اسلت، هرچه 
در این دامنه، درونی تر شلده باشلد؛ پایدارتر و 
ماندگارتر و نیرومندتر و کارسلازتر خواهد بود. 

تاریخ از جغرافیا به نیروتر و پایدارتر است، 
چون درونی تر شده است. فرهنگ به همان سان 

در سنجش با تاریخ چنین است. َمنش در سنجش با فرهنگ درونی تر است.

  نمونه ای می توانید بیاورید؟
روزگار ما یکی از روزگارانی است که کوچ،1 یکی از پدیده های برجسته جامعه شناختی شده است. 
ایرانیانی بسیار به کشورهایی دیگر کوچیده اند. ایرانیانی از هر گونه و هر گروه. این کسان از جغرافیای 
ایلران بیلرون رفته اند اّما آیا می توان گفت تاریخ، فرهنگ و َمنش ایرانی را هم در پی این کوچ از این 
جغرافیا فرو نهاده اند. حتّی بسیاری از این ایرانیان کوچنده2  که در سرزمین کوچ می زیَیند، پیوندشان 
با جغرافیای ایران گسیخته است، بیشتر خود را ایرانی می دانند و دستکم می خواهند که ایرانی بمانند. 
کوچ گسسلت بِرونی با جغرافیا، توان های نهفته در این کسلان را ُچنان ایرانی، به پویایی و به کارآیی 

درآورده است.
شلاید منی که در ایران می زیَیم، اگر نام ایران را بشلنوم بی واکنش بمانم. اّما آنکه بیرون از ایران 
است هنگامی که نام ایران را می شنود تواند بود که اشک بریزد. این نام در نِهاد و ناخودآگاهِی او زنگ 
و آهنگی دیگر سلان دارد. گسسلته ِی بِرونی، پیوسته ِی درونی را بیشتر به َکردار و به رفتار در آورده 
اسلت. من که در ایران هسلتم می توانم تاسله3  تاریخ ایران یا فرهنگ باستانی ایران یا َمنش ایرانی را 
آنچنان که می اَنگارم می باید بود، داشته باشم. اّما آن ایرانی کوچنده، تاسه ای دیگر نیز افزون بر این 

دارد، تاسه جغرافیایی را.

  آن ایران ماندگار کجاست؟
آن ایلران مانلدگار، آن ایران پایدار ایرانی اسلت که در نِهاد هر ایرانی اسلت. ایرانی در هرجای جهان 
کله باشلد، همچنان ایرانلی خواهد ماند. این جا پرسشلی پیش می آیلد که این ایرانلی ماندن تا کی 
پایدار خواهد بود؟ آیا تیره هایی که از این ایرانیان کوچنده نخسلتین در سلرزمین کوچ پدید می آیند 
همچنان ایرانی می مانند؟ اگر نمونه را به زبان پارسی سخن نگویند، تا  چه پایه ایرانی خواهند ماند؟ 

این پرسشی است بنیادین. اگر نیاز بود به آن هم خواهیم پرداخت.  1.  مهاجرت

2. مهاجر

 3. نوستالژی
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 نفرمودید که واژه ایران چه معنایی دارد و اولین بار واژه ایران در اسناد کهن در کجا ثبت 
شده؟ گویا در سال 1312 وزارت امورخارجه ایران مقّرر مي کند که کشورهای خارجی به 
جای واژه پرشیا، از نام تاریخی ایران استفاده کنند. در برابر این نظر، گروهی دیگر استدالل 

می کنند که واژه ایران از زمان اشکانیان کاربرد داشته و پیشینه ای بس دراز دارد.
یکی از لغزش های زیانبار که به شناخت نیرانیان از ایران َگَزند رسانید، همین دگرگونی نام است. کسانی 
که نام ایران را دیگر کردند. بدین معنی که ایران را به جای پارسی نشاندند و پیوند تاریخی و فرهنگی 

ایران امروز را با ایران کهن نزد نیرانیان گسیختند. کاری که نه تنها سودی نداشت که زیانبار هم بود. 

  آیا کشوری می تواند دو نام داشته باشد؟  
کم نیستند کشورهایی در جهان که دو نام دارند. هیچ گزندی هم این دو نام از هیچ دید به این کشورها 
نزده اسلت. شلاید انگیزه این دیگر کردن نام، این بوده که می اَنگاشته اند که پارس، نام یکی از بخش 
های ایران است. از دید جغرافیایی این رأی و اندیشه درست است و رواست. اّما از دید زبان شناسی 
نه. هنجاری اسلت در همه زبان های جهان که گاهی دامنۀ معنایی و کاربرِد واژه ای در می ُگسلتََرد یا 
فرو می اَفُشلَرد. این را ادب دانان مجاز می خوانند. من یک نمونه بیاورم برای شلما:  امروز ما از دید 
جغرافیایی ُخرد ترین بخش را ِده می نامیم. واژه ده از واژه هخامنشی » َده یو « به یادگار مانده است. 
درآن زمان این واژه به معنی کشور و سرزمین بود. اّما ما امروز آن بخش ُخرد را نمی توانیم ده بنامیم. 
چون در ایران هخامنشلی، سلرزمین و کشور را به آن نام می نامیده اند. ما امروز بزرگ ترین ِیکان یا 

بخش جغرافیایی را کشور می نامیم. 

  با پوزش، آقای دکتر، کشور یعنی چه؟  
کشور از واژه ای برآمده که به معنی زمین ِکشتَنی بوده است. پاره زمینی که آن را می ِکشته اند، مرزهای 
آن را به گونه ای نشان می داده اند تا هر کشاورزی بداند که زمین او کدام است و تا کجاست. این واژه 
در بُن به معنی نشانه زدن است. با پاره چوبی زمین ِکشتنی را مرز می نهاده و نشانه می زده اند. هنوز در 
گویش های بومِی ایران از آن میان، گویِش کرمانشلاهی واژه ای که با این واژه در پیوند اسلت کاربرد 
دارد ِکر َکشیدن، ِکرانَدن و ِکِر داوود است. شما اگر چوبی را بر زمین بِِکرانید، شیاری پدید خواهد آمد. 
مرزی که زمین ِکشتَنی را نشان می دهد. بر پایۀ آنچه گفته شد اگر پارس نام بخشی از ایران زمین بوده، 
اندك اندك نامی شده برای سراسر ایران شهر. آن هم از این روی که مردمانی از پارس مانند ساسانیان 
پانصد سال نیرومند و بِشکوه بر ایران فرمان رانده اند. به همین خاطر، جهانیان ایران را به نام خاستگاِه 
این تیره از شهریاراِن ایرانی شناختند و نامیدند. از این روی در جهان نیرانی، ایراِن ما پارس نامیده شد. 
در زبان پارسی هم درست داستان همین است. ما زبان ایرانی را امروز زبان پارسی می گوییم. این زبان، 
زباِن مردم پارس که بخشی از ایران است، نیست . این زبان، زباِن خراسانیان بوده اّما چرا ما زبان دری 
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را که زبان بومِی خراسلانیان بوده پارسلی می نامیم؟ چرا اَپاختَر و خاور ایران را به نیمروز آن پیوسته 
ایم؟ پاسخ تنها این است که پارسی در پارسِی دری درست به جای ایرانی نشسته است. هنوز بسیارند 
نیرانیانی که هیچ دریافت روشلنی از ایران ندارند، اّما هنگامی که شلما از پارس سخن می گویید، این 
کشور را می شناسند. چون تا چندی پیش در کتاِب آموختارِی تاریخ، پارس را به دانش آموزان نیرانی 
باخترینه ، فرنگی می آموختند. از این رو، آنان پارس را می شناسلند اّما ایران را نه، چون ایران نامی 

است نو پدید و ناشناخته برای آنان.

  آقای دکتر در منابع تاریخی عصر اشکانی و ساسانی نام ایران وجود داشته و بکار رفته 
است. در تاریخ معاصر ایران و در خاطرات اعتماد السلطنه و خاطرات عباس میرزا ُملک آرا 
برادر ناصرالدین شاه و پسر محّمد شاه نیز از ایران سخن گفته شده و اسم ایران آورده شده. 
در خاطرات عباس میرزاُملک آرا آمده که »رفتم و دیدم که دولت ایران اعتنایی نمي کند، 
رفتم در دربار عثمانی«. اعتماد السلطنه وقتی در مورد باستان شناسِی ایران صحبت مي کند 
از ای��ران ح��رف می زند، پس می توانیم بگویی��م که در زماِن قاجاری��ه واژه ایران به کار 
می رفته. یعنی پیش از زمان رضا ش��اه. پس اینکه می گویند اس��م ایران از زمان رضا شاه 

رواج یافته سخن درستی نیست. 
ناِم ایران آنجا که شما به درستی گفتید از روزگاِر اشکانیان َروایی یافته است. در ایراِن ساسانی هم به 
فراخی به کار می رفته اسلت به ویژه در »آمیق«  و ریخت ایرانشلهر. در زمان پهلوی، از سرزمینی به 
نام اِران ویچ سخن رفته است. ریخِت اوستایی »اِران ویچ«، » َایَرَن َو اَِك «بوده است. پس این نام در 
اوسلتایی هم به کار برده می شده اسلت. اّما نام سرزمینی نِمادین بوده است، سرزمینی که آن را زادگاِه 
)تُخِمه آریایی( می دانسته اند، در روزگاری از تاریخ ایران که ما آن را با نام جمشید می شناسیم. چنانچه 
می دانید باشندگاِن این سرزمین، در پی سرمایی سیاه و استخوان سوز که این سرزمین را در می نََورَد به 
سه کوچ بزرگ دست می یازند، جمشید، شهر یا دژی می سازد که در نوشته های پهلوی » َوِرَجوَکرد« 
نامیده شلده اسلت تا تبار آدمیان، جانداران، گیاهان را از آن سرما پاس بدارد. سپس، زمین را سه بار 
می ُگستََرد که در زبان اسطوره به این معنی است که به سه کوچ بزرگ، ایرانیان یا آریاییان دست می 
یازند به سوی نیمروز، سرزمین های گرم، درود گویان به خورشید. از آن زمان آریاییانی که در » اِران 
ویچ« می زیسلته اند، شلاخه شاخه به سلرزمین های گوناگون راه می جویند. همۀ آن کشورهایی که 
آریایی شمرده می شوند کشورهایی هستند که کوچندگان در آن ها می زیَیند. زبان باستانی خود را که 
گاهی زبان هند و اروپایی نامیده شده بکار می برده اند. این زبان، زبانی است پندارین که هیچ نوشته�ای 
و نشلانه ای از آن در دسلت نیست. این زبان، زبانی است دانشورانه. پس نام ایران نامی است کهن. اّما 
چونان نامی که کشور ایران را بدان نامیده اند، آنچنان که شما گفتید در نوشته ها و سنگ نگاشته�های 

اشکانی هست.
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  به نظر جنابعالی معنی ایران از نظر فیلولوژی چه وضعی دارد؟
واژۀ ایران یا روشلن تر بگویم نام ایران از دو پاره سلاخته شلده اسلت. یکی »آن« که پسلاوند است. 
پسلاوند »جلان«. چونان نمونه ای در نلام توران هم می بینیم. پاره دیگر »ایر« اسلت کله در ایرانِی 
میانه در ریخِت » اِر « به کار می رفته اسلت.  »ایر یا اِر « از همان ریشله ای ا سلت که آریا، آریان، 
آرین و واژه های دیگر از این دسلت برآمده اسلت. پس معنای ایران »سلرزمین آریایی اسلت«. از 
دید اسلطوره شناسی، ایران سرزمین ایرج هم هسلت. می دانید که فَِریدون که چهره ای است نِمادین. 
سله پسلر داشت: سللم و تور و ایرج. او سلرزمین خود را میان این سه پسلر بخش کرد. بخِش بِهین 
را کله ایران اسلت به »پوِر ِکهین« که »ایرج « اسلت داد. بخش های اِپاختریلن و خاورین را به تور، 
و بخلش هلای باختَرینه را به سللم. تورانیلان تبار به تور می رسلانند، ایرانیان به ایلرج و یونانیان و 
رومیلان به سللم.  ایرج هم در ریشله با آریا یکی اسلت. واژه آریلا را به معنی آزاده می دانسلتند. از 
همین روسلت که ایران را سلرزمین آزادگان هم نامیده�اند. برای نمونه تازیان، ایرانیان را آزاِد زادگان 

یا » بَتُن احرار« می خوانده اند. 

  شاهدی از آثار خودمان مثاًل در شاهنامه هم داریم که ایر یا آریا به معنی آزاده باشد؟
نه، این که آشکارا در فرهنگ کهن، آریا یا ایر به معنی آزاده آورده شده باشد تا آنجا که من می دانم چنین 
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نیست. اّما آنچه که گفته شد چون در شاهنامه بارها ایران سرزمین آزادگان خوانده شده، ایرانیان آزاد 
مرد خوانده شده اند. با این همه می توان گفت که معنای ایران در زبان های ایرانی ناشناخته نبوده است. 

هرچند که واژه » ایر یا آریا « در معنی آزاده به کار نمی رفته است. 

  ما وقتی که می خواهیم چیزی را بشناسیم آن را با ضدش می سنجیم و می شناسیم که 
گفته اند: »ُتعَرَف االش��یاِء باضدادها«. آقای دکتر مگر ایران یک واقعیت فیزیکی است که 
می�فرمائید که ایران در برابر نیرانیان است. بنابراین ما یک هویتی، یک بودی، یک توصیفی 
و یک ویژگی از ایران در برابر غیر ایران داریم. یعنی ما هویت ایرانی خود را باید از ضدش 
بشناسیم؟ و سخن دیگر آن که این ویژگی ایران یا هویت ایرانی که در برابر دیگری قرار 

دارد و ما با آن شناخته می شویم چیست؟
این پرسلش بسلیار نغزی است. اّما به آسانی نمی توان به آن پاسخ داد، چون زمینۀ بسیار تو درتوی و 
پیچیده ای دارد. آنچه من می توانم بگویم این است که شاید هیچ ویژگی ای ما در َمنش ایرانی نیابیم 
که تنها ویژۀ ایرانیان باشلد. بدین معنی که دیگران، یا نیرانیان از آن بی بهره باشلند. آنچه منش ها را 
پدید می�آورد، چندِی ویژگی های َمنش هاست نه چونِی آن ها. به سخن دیگر، خوی و خیم یکی از 
ویژگی های درونی و َمنشی در ایران نیرومند تر است، بیشتر کاربرد دارد، و همواره دیده مي شود. این 
ویژگی نزد مردمی دیگر در شمار ویژگی های بنیادین و نَخستین نیست. اّما به راستی من هیچ ویژگی را 
در منش ایرانی نمی شناسم که بر آن انگشت بِنََهم چونان ویژگی ای که یک سره ایرانی است. نمی توان 
همانند آن را نزد دیگران یافت. چگونگی این ساختار هم کما بیش بر ما روشن است، ما چونان انسان 
ویژگی هایی سلاختاری داریم که ما را از جاندارانی که انسلان نیسلتند جدا می دارد. این ویژگی های 
گوهریلن در همله آدمیان دیده مي شلود. مردمانی، پلاره ای از این ویژگی ها را بیلش ورزیده، به کار 
گرفته و گسترده اند، این ویژگی ها، پایه ها و شالوده های منِش آنان را پدید آورده است. بَر بنیاد این 

ویژگی هاست که ما می توانیم از منِش ایرانی سخن بگوییم.

  باالخره آیا ایران و ایرانی یک ویژگی خاص دارد یا ندارد؟
بی گمان داریم. اّما معنای این سلخن آن نیسلت که آنچه این چیسلتِی ویژه تاریخِی نِهادینِ َمنشلی را 
می�سلازد یک سلره از آن ایرانیان اسلت در ژرفاها و در خاسلتگاه ها. آنچه این چیسلتی را آفریده 
اسلت نزد دیگر نیرانیان هم یافتنی اسلت. چیسلتِی ایرانی هنگامی پدید می آید که ایرانیان بر پایه 
فرهنِگ خود پاره ای از این شلالوده ها و خاسلتگاه های نَُخستین را نیرو می دهند، آن ها را می توانم 
گفت ناخواسلته و ناآگاه برمی گزینند. اندازه و شلیوه کاربرد این ویژگی های نِهانی و نِهادین اسلت 

که چیستِی ایرانی را می سازد. 
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  شما فرمودید که ایران در یک طیِف جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و َمنش جای می گیرد. این 
کسی که می خواهد ایران را بشناسد باید کدام یک از این مقوالت چهارگانه را بشناسد، 

همۀ آن ها را یا یک یا چند مقوله برای شناخت ایران کافی است؟
این پرسش راه گشایی است. من نَمونه ای بیاورم برای روشن داشت سخن. شما می اَنگارید که در کوزه 
ای آب است. آنچه در کوزه است، آب است. ما از این کوزه در جام، پیاله و در آوندهای گوناگون آب 
می ریزیم. آب همان است که بود، اّما آن آب آغازین در هر کدام از این آوندها، ریخت و پیکرۀ دیگر 
می یابد. در کاسۀ فراخ فراختر است و در پیاله تنگتر. آن آب خاستگاه و بنیادهای َمنش است که در 
همه آدمیان هست. َهِمگان در آن همبازند با یکدیگر. آن چیستی ویژه تَباری آوندی است که ما آب 
را در آن ریختله ایلم. این آوند چگونه پدید می آید؟ باز می گردیم به آن رده بندی. جغرافیا، تاریخ و 
فرهنگ است که این آوند را می سازند. هر مردمی آوندی دارند که این آوند، بر پایۀ فرهنگ و تاریخ 
و جغرافیای آنان سلاخته شلده است. جغرافیا را در معنا گسترده به کار می بریم. جغرافیای سیاسی و 
جغرافیای طبیعی و همه آن زمینه هایی که  جغرافیا را می سازند. یکی از آن ها آب و هواست یا ویژگی 

های اقلیمی. اگر ما ایرانیان در سرزمینی دیگر می زیستیم خوی و خیم و َمنشی دیگر سان می یافتیم.

  روشن نشد این چهار مقوله که هویت و بنیاد فهم ایران است، کدامشان دلبستگی ایجاد 
می کند؟

همه این ها. 

  همۀ آن ها با هم، یا این که مي ش��ود دو مقوله مانند تاریخ و فرهنگ ایران که دلبس��تگی 
پدید  آورند؟

همه این ها با هم آن آوند را می سلازند. آنچه ما آن را ایران می نامیم آن آوند اسلت. به آسلانی و به 
آشکارگِی نمی توان بهرۀ هر کدام از این آوند سازان را در آن آوند نشان داد. اّما ما می دانیم که همۀ آن ها 
در کارند که آن آوند هویت ایرانی سلاخته شلود و آن آب در آن ریخته آید. آشلکارترین چهرۀ ایران 
جغرافیاست. آن آوند هم به یک حال نمی ماند، چون دائم دگرگون مي شود. آن چیستی و آن هویت 
در درون آن متناسب با آن آوند خودش را باید بازسازی کند. البته چیستی دگرگون نمي شود، زیرا اگر 
چیستی دگرگون شود چیستی نیست. آنچه من می گویم دیدگاه های من است. شما بی گمان آزادید 
که هم رای باشلید یا نباشلید. چیسلتی دگرگونی می پذیرد. اّما این دگرگونی آنچنان نیست که نِمود 
آشکار بیرونی داشته باشد. دگرگونی هست اّما در ژرفاها. به شیوه ای ناخواسته و ناآگاه این دگرگونی 
پدید می آید. به زبان امروزیان اگر بگویم به شیوه ای ناخودآگاهانه، اّما بی گمان رخدادهای بیرونی 
و آزمون�هلای تاریخلی درپیدایی آن دگرگونی کارکرد و بهره دارد. اّما اگر این دگرگونی به خواسلت، 
آگاهانه و بیرونی باشلد به چیسلتی باز نمی گردد. به سلخنی دیگر، ویژگی هایی که این چیسلتی را 
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می�سازد و آن آوند را، ویژگی هایی است که از روِی ها  و از خودآگاهی به ژرفاها به ناخودآگاهی راه 
برده است. یا به سخنی دیگر ویژگی هایی فردی که بخت و توان آن را یافته اند که در تنگناِی فرد نمانند 

و به ویژگِی فراگیر تباری بیانجامند.

  به راستی منش شناساننده ایرانی کدام است؟ 
هر کدام از ما چونان فرد َمنشی داریم که ویژۀ ماست. آن َمنش مرا از  دیگران و از دیگر ایرانیان جدا 
می دارد. ما در این گونه از َمنش ها هم می توانیم رده بندی داشته باشیم. َمنش از خانواده آغاز مي شود، 
می توان از َمنِش خانوادگی سلخن گفت. سلپس به کوی و برزن می رسید و به شهر، به بوم و به کشور. 
در پی آن به تاریخ و به فرهنگ. پس َمنش فردی اگر آنچنان نیرومند شود و ژرفا بیابد که تنگنای فرد 
را از هم بَِدَرد و به قلمروهای باالتر برسد، می تواند به َمنش تباری دگرگون بشود. منش تباری هم آن 
آوند است. این روند هنگامی به ژرف ترین کارکرد خود می رسد که آن آوند را بسازد. اّما شما آن آوند 
را در خود دارید چونان ایرانی، اّما به روشنی نمی دانید که این آوند چگونه پدید آمده است. اگر بدانید 
آن آوند چیستِی ایرانِی شما را می سازد. داستاِن دیگر گشِت1 چندی است به چونی. هفتاد میلیون یا 
صلد و چهل ُکرور ایرانی در ایلراِن امروز می زیَیند. صد و چهل ُکرور َمنش فردی ایرانی. اّما این صد 
و چهل ُکرور ایرانی همه َمنشی فراگیر دارند چونان ایرانی که آنان را از دیگر مردمان جدا مي کند. آن 
منش فراگیر که چیستِی ایرانی را می سازد در تک تک این ایرانیان هست. به همان سان که آن منش 
فردی هر ایرانی را از دیگر ایرانیان جدا می دارد، این منش فراگیر تباری که چیسلتِی ایرانی اسلت که 

تبار ایرانی را از دیگر مردمان جهان جدا می دارد.

  ما اگر بخواهیم ایران را بشناسیم باید کدام چهره یا ویژگی ایران را بشناسیم؟ تاریخ ایران 
را، جغرافیای ایران را، پرنده ها و آب و هوای ایران را، انواع درخت های ایران را، کدام یک 
را؟ اقتصادش را؟ نظام اجتماعی اش را؟ خانواده ایرانی را؟ زندگی ایلی را؟ ... چه چیزی اش 

را باید بشناسیم؟
خوب همۀ این ها را باید بشناسید تا ایران را بتوانید شناخت. اّما این شناخت های گسسته، پراکنده، پاره 
پاره، ایراِن راستین را بر شما آشکار نخواهند داشت. فرآیند این شناخت های پراکنده گونه گون است 

که ایران را به شما می شناسد.

  موضوع این شناخت ها چیست؟ من چه چیزی را باید بشناسم؟ جنگل را؟ پرنده ها را یا 
هّویِت ایرانی را ؟

این پرس و جوی شما بر می گردد به ُپرِسمانی2  که ما امروز با آن روبرو هستیم. آن ُپرسمان این است 
که ایران شناسی چیست؟ ما امروز در یکی از دانشگاه هاي ایران رشته ای داریم به نام ایران شناسی برای 
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دانشجویان ایرانی. این رشته نو پدید است. یک دهه نیست که در برنامه دانشگاهی نهاده شده است. 
اّما بیش از یک سده است که ایران شناسی در کشورهای دیگر پدید آمده است. هردوی این شناخت 
ایرانی و نیرانی را ما ایران شناسی می نامیم، اّما دو دانش، دو دیدگاه، دو قلمرو و دو سویمندی جداگانه. 

حتّی می توانم گفت دیدی ناساز در این دوگونه ایران شناسی نهفته است.
آن ایران شناسی نیرانی می خواهد که به آن شناخِت پاره پاره پراکنده برسد. یکی زبان شناس ایرانی 
است. یکی در هنر ایران می پژوهد. آن سه دیگر تاریخ ایران را می کاود. آن چهارم اقتصاد ایران را، آن 
پنجم جانوران ایران زمین را، آن ششم گیاهان ایرانی را و آن هفتم زمینه ای دیگر را. ایران�شناسی از 

دید نیرانیان جز این نیست. کتاب هایی هم که آن ها نوشته اند بهترین گواه بر همین سخن است. 

  آیا دانشجوی ایرانی هم باید همانند یک ایران شناس خارجی ایران را بشناسد؟
دانشلجوی ایرانلی که ایران شناسلی می آملوزد، نیازی ندارد که ایلران را از این دیلد بنگرد چون در 
دانشلگاه�های ایران رشلته هایی اسلت که هلر کدام از این زمینه هلا را در آن می آموزند. کسلی ادب 
پارسلی را می�آموزد، کسلی هنر پارسلی را می آموزد و کسلی اقتصاد ایران را به همین شلیوه. پس 
دانشلجوی ایرانی که ایران شناسلی می آموزد دانشلی را باید سلرانجام به دسلت بیاورد که چیسلتِی 
ایرانی را آشلکار بدارد. آن آوند را باید بشناسلد و به دیگران بشناسلاند. این کار، کاری اسلت بسیار 

باریک، دشوار، اّما ناگزیر. 

  هویت یکپارچه ای که شما می فرمایید آیا متشکل است از آن چهار مقولۀ جغرافیا، تاریخ، 
فرهنگ و منش؟ 

راست این است که من نمی توانم یکی از ویژگی ها را چونان برترین ویژگی برگزینم. نمی گویم نیست، 
اّما یافتن آن آسلان نیسلت. از برترین ویژگی های چیسلتِی ایرانی که ما آن را در سراسر تاریخ ایران 
می�بینیم و کم یا بیش در تک تک ایرانیان وجود دارد، زیبا پرستی است و هنردوستی. ما در میانه آن 
همه واالیی ها و شایسلتگی هایی که آدمی به آن ها می اندیشلد و در پی دسلت یافتن به آن هاست، 
زیبایی و هنر را گرامی می داریم. این دو گوهر پیش و بیش از همۀ آن واالیی ها و شایستگی ها هستند. 
هم از این روسلت که کسلانی خام، شلتابزده داوری کرده اند که در ایران اندیشه ورزاِن بزرگ و نامدار 
پدید نیامده اند. چگونه می توان پذیرفت در سلرزمینی مانند ایران با آن پیشلینه و فرهنگ درخشان، 
اندیشله�ورز، فرزانه و جهان شلناس پدید نیامده باشد. کسانی که این گونه داوری می کنند، سنجه هاِی 
نیرانی را به کار می گیرند و گمان می برند که اندیشمندی بزرگ و نامدار در ایران کتابی از آن گونه که 
فرزانگان یونانی نوشته اند ننوشته است. کتابی به سامان، مایه ور و برهانی در فُان زمینه از فرزانگی، 
فلسلفه و جهان شناسلی. آن ها نمی دانند که اندیشله ورزی ایرانی، اندیشه ورزی برهنه و خام نیست. 
آن گونه اندیشله ورزی اسلت که با هنر آمیخته اسلت. فرزانگان ایرانی اندیشله های خود را در زبان 
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سرود، َسرداد ، شعر و سخن باز گفته اند. ما هر کدام از شاهکارهاِی ادب پارسی را می نگریم حتّی آن  
شاهکارهایی که داستانی بَزمی را باز می گویند، این همه اندیشه ورزی و کمال هنری ایرانیان است که 

در آن ها می توانیم  به صدها اندیشه ژرف، نکته ناب و شناخت شایان برسیم.

  سؤال دیگر اینکه از نظر شما برترین ویژگی این چیستی چیست؟ ضمنًا ویژگی متمایزکننده 
این هویت از هویت های دیگر سان چیست؟

من می اَنگارم ویژگی  هنر دوستی و زیباپرستی و از دید زیبایی و هنر به زمینه ها و قلمروهای گوناگون 
نگریستن یکی از برترین و بنیادی ترین ویژگی های ِسرشتین و ساختارِی ایرانیان است. 

  آقای دکتر، جنابعالی ایران شناسی ایرانی و ایران شناسی خارجی را در مفهوم و مصداق 
براب��ر گرفتید. ولی پاره ای صاحبنظران باور دارند خارجیانی که در مورد ما کار می کنند 
ایران پژوهند، نه ایران شناس. ما چون تعلق عاطفی داریم به سرزمین ایران، نمی توانیم ایران 
شناس باشیم. ایران شناسی برای ما خودشناسی یا هویت یابی است، برای خارجیان، ایران 
یک موضوع پژوهشی ویک زمینه  مطالعاتی است. آن ها ایران پژوهند نه ایران شناس. شما 

تا چه حد با این سخن موافقید؟
من برعکس، بر آنم که ما ایرانیان از آن روی که ایرانی هسلتیم به آسلانی و روشنی خود را نمی توانیم 
شلناخت. همه سخن من سرانجام به این نکته می رسد که چیسلتی یا هویت که ما را ایرانی گردانیده، 
پدیده ای است که بی آن که ما بخواهیم و بدانیم در ما پدید آمده است. از همین روست که ما نیاز داریم 
به رشلتۀ ایران شناسلی برای دانشجویان ایرانی. آن دانشجوی ایرانی که ایران شناسی می آموزد از آن 
روی به این دانش نیاز دارد که می خواهد آنچه را که ایرانیان خود نمی دانند و نمی شناسند او با رنج و 
تاش و پی گیری و پشلتکار بداند و بشناسد. اگر ما خود خویشتن را می شناختیم نیازی به آموختن 
ایران شناسی نمی داشتیم. کار دانشجوی ایرانِی ایران شناس آن است که تا آنجا که می تواند نهفته های 
ناخودآگاهلی را از تاریکی بیرون بکشلد و به روشلنِی خود آگاهی بیلاورد. و گرنه این تاش بیهوده 

است.

  نمونه ای می توانید بیاورید؟
همۀ ما دسلت داریم. شلما در ِدرازناِی روز چند بار به خواست و آگاهانه، به آن می اندیشید که دست 
دارید؟ هر زمان که کارهای بیرونی شما را به این کار واداَرد. اگر دست شما به درد آمد و با کارد انگشت 
خود را بریدید،  به دسلت خود می اندیشلید. آگاه می شوید از اینکه دست دارید. چرا دست را از یاد 
می�برید؟ چون دست از آِن شماست، بخشی از شماست. به بازار می روید، انگشتَرینی درخشان و گران 
بها می ستانید و بر انگشت می کنید. روزهای نَُخستین، این انگشتری خود را به َچشم شما می کشد. بارها 
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باز می گردید و به آن می نگرید. اّما اندك اندك آن را از یاد می برید. چرا؟ چون آن انگشتری هم اندك 
اندك بخشی از انگشت شما مي شود. این نمونه ای است بسیار ُخرد و نارسا از آنچه می خواهم گفت. 
چون دسلت و انگشلت شما بخشی از چیستِی پیکرینۀ  شمارا می سازد. شما از آن آگاه نیستید، آن را 
نمی شناسید مگر چیزی نگاه شما را و آگاهِی شما را بِدان بکشد. پس ما چگونه می توانیم از چیستی 

فرهنگی و منشی خود آگاه باشیم که صدها بار نهفته تر، ژرف تر، نهادین تر ازآن دام های تن ماست؟ 

  آقای دکتر بحث این بود که ایران شناس��ی خارجی هدفش با ایران شناس��ی ایرانی فرق 
می�کند. ایرانی می خواهد خودش را بشناس��د. فرد ایرانی پیش فرض و دیدگاه نس��بت به 
ایران دارد و نسبت به ایران که موضوع شناخت است بی طرف نیست. ولی یک خارجی که 
می�خواهد ایران را بشناسد مثاًل می خواهد اقتصاد ایران را بشناسد، تاریخ ایران را بشناسد، او 
هیچ تعلق خاطری به موضوع ندارد. مثال عملی سخن، این است که » فوشه کور« در فرانسه 
یا »برت فراگنر« در آلمان یا »یان ریشار« یا »خانم شیمل« همه به نوعی ایران شناس هستند 
و خیلی بر روِی ایران کار کرده اند اّما تعلق خاطری به موضوع مطالعه شان نشان نداده اند. 
پس ایران شناسان خارجی تنها پژوهندۀ موضوع اسالم یا ایران هستند. دلیلش هم این است 
که ایران ش��ناس موضوع را بر اس��اس یک تئوری و یک روش علمی مورد مطالعه قرار 
می دهد، درست مثل اینکه می خواهد یک گوسفند یا یک پرنده را بشناسد، او تاریخ ایران 
را هم نمی تواند بشناسد. برای همین شما ایران شناس هایی را هم می بینید که دزد بوده اند. 
منابع علمی و فرهنگی ما را دزدیدند یا تحریف کردند و برخی هایشان شخصیت های ما را 
نیز بد جلوه دادند. پس این پژوهندگانی که بر روی ایران کار می�کنند با من ایرانی تفاوت 

دارند. نظرتان چیست؟
بی گمان چنین اسلت. اّما سلخن در این اسلت که آیا ایرانی می تواند بی دانش و بی آموختن، خود را 
بشناسد؟ پاسخ من به این پرسش نه است. برای همین هم آن نمونه را برای شما آوردم. ما همه ایرانی 

هستیم اّما تا چه پایۀ خود را چونان ایرانی می شناسیم؟ اندك یا هیچ.
اّما اینکه گفتید کسی از خون ایرانی بوده و ایران شناس شده به شناختی دیگرگون از ایران شناسی 
نیرانی رسلیده اسلت. گفتۀ َمرا اسلتوار می دارد. آن کسی که خون ایرانی داشلته اّما در سرزمین کوچ 
زاده شلده به ایران شناسلی گرایش یافته به گونه ای با آن دانشلجوی ایرانی سنجیدنی است که رشته 
ایران�شناسی را می آموزد اگر او را به خود وا بگذارید ایران را نخواهد شناخت. چرا؟ چون خون ایرانی 
در رگ های او روان است. ما برای آنکه چیزی را بشناسیم ناچاریم که آن را از خود بُِگَسلیم. شما برای 
اینکه چیزی را ببینید باید از آن دور شده باشید. برای اینکه در چیزی بَِپژوهید باید آن چیز را از خود 
جدا بدارید. تا زمانی که آن چیز بخشی از شماست، بخشی از آن شمایی که بر شما پوشیده است، آن را 
نمی توانید شناخت. شما برای اینکه خود را چونان ایرانی بشناسید باید خود را از خویشتن بُِگَسانید.

ی
ريان

و ان
ی  

ران
ی اي

اس
شن

ن  
يرا

و ا
ن 

يرا
م ا

هو
مف



سال اول، شامره اول28  نامه ايران و  اسالم

  پس با سخن شما چون یک فرد خارجی تعلق عاطفی به ایران ندارد ما را بهتر از خودمان 
می شناسد و دانشش از ایران واقع نُماست؟

بله، در آن بخش های گسسته، بیگانه ما را بهتر از خود ما می شناسد . ما آزموده ایم بارها. چنین است. 
نیرانیانی که ایران را به شلیوه ای پاره نگر و کارشناسلانه شلناخته اند در آن زمینۀ شلناخت کامکارتَر 
از ایرانیان بوده اند. اّما شلما وقتی می خواهید چیسلتی ایرانی را بشناسلید، من برآنم که بهتر از آنان 

می�توانید.

  یعنی خانم شیمل از فروزانفر بهتر مولوی را فهمیده است؟
بسلتگی دارد. رده بندی دارد. اگر ما می اَنگاریم، دو تن با توان های یکسلان، یکی ایرانی، یکی نیرانی 
می�خواهند بخشی از ایران را بشناسند من می اَنگارم آن نیرانی بهتر خواهد شناخت. چرا؟ چون نیازی به 
آن ندارد که آن بخش را از خود بگسلد و سپس در آن بنگرد و بپژوهد. این کار در سرشت خود کاری 
است بسیار دشوار. آن نیرانی از پیش به این توانایی رسیده است. اّما یک ایران پژوه می تواند آنچنان 
توانمند باشد که در کار خود کامکارتر از ایران شناس بیگانه شمرده شود. اگر ما آن پایه را بپذیریم آن 
ِمهینه را، آن کبری را سپس به این ِکهینه  می رسیم، به این صغری. سرانجام به این فرآیند و نتیجه. اگر 
شما با آن سخن و با آن دیدگاه دم سازید که آدمی آنچه را که از آن اوست، بخشی از اوست نمی تواند 

شناخت خواه ناخواه آن فرآیند را هم باید بپذیرید. 

  هدف ایران ش��ناس خارجی با هدف من ایرانِی دلبس��ته به این آب و خاک فرق مي کند. 
هدف ایرانی، خود شناس��ی است و ایران شناس خارجی، دیگر شناسی است نه خودشناسی. 
از این رو، محصول این شناخت ها با هم تفاوت دارند. دلیل فرق هم تفاوت هدف هاست. ما 
تعلق عاطفی داریم به این سرزمین و در درون این فضا هستیم ولی او بیرون از این فضاست. 
بنابراین، شناخت ها با هم فرق مي کند. خارجی حداکثر باید بیاید مشاهده مشارکتی داشته 
باش��د که بفهمد فرهنگ ما چیس��ت؟ او کی می تواند مفاهیم و عادات رفتاری ایرانیان را 
درک کند؟ از طرف دیگر، خود ما هم چون تعلق عاطفی و پیش اندیشی به موضوع داریم 
نمی توانیم موضوع را که ایران باشد به خوبی بشناسیم. در شناخت ما هم، انحراف از واقعیت 

هست. نظر شما چیست؟
هدف ما از این ایران شناسلی از درون نگریسلتن و از بیرون نگریسلتن است. مگر مي شود چیزی را 
آنچنان پژوهید که به فَرجامش رسید و گفت: من می شناسمش. حتّی این صندلی را. شما هر چقدر این 
صندلی را بشناسید همچنان صندلی پژوهید. صندلی که باالخره ریختی دارد، پیکری دارد. حاال چه 

برسد به انسان با آن همه پیچیدگی ها و رازها و نهفته هایی که در اوست. 
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فرهنلگ موضوعلی متغیر 
اسلت در طول زملان. فرهنگ 
یلک نلوع ویژگی اسلت برای 
آن چیستی. فرهنگ مساوی با 

تمامی آن چیستی نیست. 
چیسلتی کملا بیلش همان 
منلش اسلت، اّملا ژرف تلر از 
منلش. یعنلی کارکلرد بیرونی 
منش یا همان چیسلتی. اگر هر 
دو را یکلی بدانیلم از دیلد من 
فرهنگ اسلت. کارکلرِد درونی 
فرهنلگ، منلش اسلت. بعضی 
نملود منش یا به سلخنی دیگر 
فرهنگ  منلش،  رفتارشناسلی 
را پدیلد ملی آورد. هنگامی که 

فرهنگ، درونی، نهادینه و ناپیدا شلد، منش اسلت. ما در عین اینکه یک شلباهت فرهنگی همه با هم 
داریم، در عین حال هر کدام یک خصلت جداگانه داریم که چیستی و ماهیت جداگانه ماست.

آن ایلران شناسلی که در مورد جانوران ایلران کار مي کند یا در مورد آب و نفت ایران کار مي کند، 
ایران شناس نیست. این شناخت ایران نیست که کسی جاده های ایران را بشناسد، ایران شناسی چیز 

دیگری است. 
این یک بحث زبانی است. مگر کسی که می گوید من فردوسی شناسم، معنایش این است که همۀ 
آنچه را که در شلاهنامه اسلت می شناسد؟ ما گفتیم شناخت، دست نایافتنی است.  شناخت رده بندی 
دارد. هر کس به اندازۀ توان پژوهشی خودش می تواند به میزانی از شناخت دست یابد. شما می توانید 

ایران پژوه را هم به معنی ایران شناس بگذارید. ایران شناس یا ایران پژوه فرقی با هم ندارند.
شلناخت فرهنگ خیلی عمیق اسلت و خیلی مهم تر از شناخت جغرافیاست. اگر کسی شهرهای 
ایران و جنگل های ایران را می شناسلد، این ایران شلناس نیست. رود کارون  را شناختن، جاده های 
ایران را شلناختن، ایران شناسی نیسلت. اگر اثری را که رود کارون در زندگی مردم خوزستان داشته، 

بشناسیم و این مقدمه ای برای شناخت زندگی مردم ایران شود، این ایران شناسی است. 

  حاال شما یک ایران شناس نام ببرید؟ کسی که از دید شما ایران شناس باشد؟
بِرت فراگنر و ریچارد فرای.
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  یعنی ریچارد فرای همۀ ایران را می شناسد؟
نله. او هلم یک ایران شلناس متخصلص در یک موضوع خاص دربارۀ ایران اسلت. خلوب. این هم 
یلک تخصلص جدا بر رودهای ایران دارد، چه فرقی مي کند شلناخت او هم مثل ریچارد فرای دربارۀ 

موضوعی مرتبط با ایران است.

  آیا ما می توانیم چیستی ایران را نشان بدهیم؟ آقای دکتر شما از زاویۀ پدیدار شناسانه 
مسألۀ جمال دوستِی ایرانیان را در اَشکال هنری به عنوان یک شاخص متمایز ایرانیان مطرح 
کردید. حاال ممکن است که بفرمایید که دستاوردهای ایران شناسی خارجیان چه کمکی به 

ما می تواند بکند در شناخت خودمان؟ 
آنچه من دربارۀ ایران شناسلی گفته ام این اسلت که هم ایران شلناس نیرانی و هم ایران شناس ایرانی 
برمی گردد به شناخت دانشورانه و شناخت آموختاری دانشگاهی. به سخنی دیگر، شناخت روش مند 
از ایران. در دانش های پایۀ این شلیوه، شلیوه ای است بسلیار بُرا، کارساز، یک سره بُرونی. این همان 
روشلی اسلت که در بیشلتر علوم انسلانی به کار می رود، اّما با نرمش. آنچه شما می گویید برمی گردد 
به قلمرویی دیگر از شلناخت که یک سلره بیرون از سخن ماست. آن شناخت دانشگاهی نیست. آن 
شناخِت خانقاهی است. داستانی دارد یک سره دیگر سان. از آن گونه از شناخت ما ناچاریم پایه را بر 
پیوند بنهیم. باید پاس دل بدارید، درون خود را بکاویم. آن شیوۀ دیگر از شناخت را یک سره به کناری 
بگذاریم. آن سان که موالنا می گوید: نخست باید بیهوش بشویم تا به آن هوش یا هوش راستین برسیم. 
آن زمینه ای است که یک سره جداست. آن خاص من نیست. هر چند باور من این است که تنها به آن 
شیوه می توان به شناخت راستین رسید. چون در آن شیوه است که ما به یگانگی آن سه گانه می�رسیم. 

و می توانیم همۀ مرزها را از میان برمی داریم. 

  ممکن است بفرمایید چرا؟
آن سه گانه شناخت، شناسنده و شناخته است. اّما ما هنگامی که می خواهیم به شیوه دانشورانه چیزی 
را بشناسیم به ناچار می باید خود را از آن موضوع شناخت بُگَسلیم. کسی که در دریاست نمی تواند به 
شناخت از دریا برسد، باید از دریا بیرون بیاید دربارۀ دریا بیندیشد، بِدان بِنگرد، تا آن را بشناسد. حتّی 
در ایران شناسی برای ایرانیان، من همچنان برآنم که این شیوه را می باید به کار گرفت، از همین روی 
گفته ام که این کار بسیار باریک و دشوار است زیرا ما به شیوه ای می خواهیم قلمروی را بشناسیم که 
سرشلت این قلمرو این اسلت که از دامنه کارکرد این شیوه می گریزیم. اّما اگر ما می خواهیم چیستی 
ایران را بشناسلیم کاری که ایران شلناس ایرانی می خواهد کرد ناچاریم این شلیوه را به کار بگیریم. 
ما اگر آن شلیوۀ خانقاهی را به کار بگیریم سلرانجام به شلناخت فردی می رسلیم. چون آن شناخت، 
شناختی است پذیرفتنی. یک سرۀ فردی.آنچه شما شناخته اید تنها برای خود شما شناختی است آن را 
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نمی�توانید با دیگران در میان بگذارید به گونه ای که به همان شناخت برسند که شما رسیده اید. آموزه�ها 
و ورزه�هلای  نَهلان ِگرایانۀ درویشلانه، رازدارانه، از دید من یک سلرۀ فردی اسلت. اّما ما می خواهیم 
دانشجویی بپروریم که ایران را می خواهد شناخت به شیوۀ دانشگاهی با برنامه ریزی، با پدید آوردن 

سرچشمه ها و آبشخورهای آموختاری. 

  تنها یک دهه اس��ت که رش��تۀ ایران شناسی در دانشگاه ها شروع شده، قباًل مردم ایران و 
خارجیان، دانشورانه ایران را نمی شناختند؟

نه. ما خود را به درسلت از آن روی که ایرانی هسلتیم، نمی توانیم شلناخت. این را من روشلن کرده ام. 
اّما، می توانیم چیسلتی ایران را هم به این شلیوه بشناسلیم. البته با درنگ بسلیار و دشلواری بسلیار. 
اّملا هر چند دشلوار اسلت و بله درنگ، زمانی بسلیار باید به کار گرفته بشلود. دسلتاورد هم آنچنان 
درخشلان نیسلت که با این تاش پی گیر و زمان دیر باز همخوان باشد، ناچاریم به این کار بپردازیم، 

هر چه اندك، چیستی ایران را بشناسیم به کار ما خواهد آمد. 

  آیا نمونه ای می توانید بیاورید؟
مهرۀ ستایش یا تسبیحی را پیش چشم بیاورید، تسبیحی است هزار دانۀ، هر دانه این تسبیح می تواند 
یکی از زمینه های ایران شناسلی به شلیوۀ نیرانی باشلد. کوه های ایران، رودهای ایلران، گویش ها و 

زبان�های ایران، تاریخ ایران و سایر موضوعات. هزار دانه در این تسبیح است.
تسبیح مانند ایران است که هزار موضوع و هزار چهره دارد. هر کدام از این دانه ها یکی از نمودهای 
ایلران اسلت، اّما آنچه این دانه های پراکنده را تسلبیح کرده، رشلته ای اسلت که ایلن دانه ها را به هم 
می�پیوندد. ایران شناس نیرانی دانه ها را تک تک و پراکنده می شناسد. در جایی که ایران شناس ایرانی 
رشلته را می یابد، آن را می شناسلد و پیوند این دانه ها را با یکدیگر بداند. اگر ما ایران را بدین گونه 
بشناسیم، بی گمان شناختی بنیادین تر از این دانه های پراکنده خواهیم داشت. چون این دانه ها، تا زمانی 
که به رشته کشیده نشده اند، بی ارزش اند. اگر کسی می آید یکی از این دانه ها را می کاود به پاس این 

است که این دانه یکی از آن دانه های این تسبیح است. 

  این فرد که تنها یک چهره یا یک موضوع از ایران را می شناسد، ایران شناس نیست؟ 
این ایران شناس است ولی نیرانی است.

  ایران شناس خارجی برخی از جنبه ها و جلوه های ایران را می شناسد. اّما عیب کار او این 
است که روح حاکم برکلیت ایران را نمی شناسد. آن خارجی هم ممکن است به دلیل اُنسی 
که با فرهنگ ایران می گیرد بتواند ایران را بفهمد و بشناس��د. چرا که او از نزدیک رفته 
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مطالعه کرده، در ایران زندگی کرده، پس تا حدودی با ایران و فرهنگ آن آش��نا شده، پس 
ایران شناس است. می خواهم بگویم اینکه نیرانی مطلقًا نمی تواند ایران را بشناسد درست 

نیست. آیا موافقید؟
 نیرانی می تواند ایران را بشناسد، اّما برای نیرانی شناخت تسبیح ایران صدها بار دشوارتر است. اّما ما 
آن تسبیح را در دست داریم و همواره با این تسبیح در پیوندیم. نه تنها در دست داریم بلکه در درون 
ماست. پس ما زمینۀ آماده تری داریم برای اینکه آن رشته و آن چه را که تسبیح است بشناسیم. شاید 
ما دانه ها را تک تک به درسلتی نشناسلیم. اّما تسبیح را با اینکه هنوز آگاهانه نمی شناسیم، چون در 
درون ماست و با آن زندگی می کنیم، با تاش می توانیم بشناسیم. اّما آن نیرانی که تک تک این دانه ها 
را می باید بشناسد، اگر سرانجام به رشته ای که آن ها را به هم پیوسته برسد، می تواند تسبیح را بشناسد. 
این کار هم راهی بسیار دراز و پرپیچ و خم است. این شناخت آنچنان دشوار است که کمابیش می�توان 
گفت ناشلدنی اسلت. کار برای ایران شلناس ایرانی از آن دید دشوار اسلت که می خواهد آنچه را در 
ساختار و سرشت نِهادینه و ناخودآگاهانه است به شیوه ای خودآگاهانه و دانشورانه بشناسد. چون او 
تسبیح را از آن خود دارد به تسبیح نمی اندیشد. آن ایران شناس نیرانی که از دور به شیوۀ دانشورانه تک 
تک دانه�های تسبیح را می کاود، می پژوهد و می شناسد، به من ایرانی می تواند جلوه ها و جنبه�هایی 
از ایران را بشناسلاند که من نمی توانم آن ها را بشناسلیم. او راه را برای من هموار می دارد که بتوانم به 
آن شناخت فراگیر از تسبیح برسم. پس ما برای اینکه ایران را بشناسیم و آن دانه ها را که تسبیحی را 
می سازند که ایران است ناچاریم به این تاش دست بیازیم. از همین روست که این رشته در دانشگاه 
سلامان داده شلده است. اینکه این رشته، این دانش تا چه پایه کامکار خواهد بود ما را به آن شناخت 
خواهد رسانید، در گرو آینده است. اّما اگر از من بپرسند که ایران شناس ایرانی چه می باید کرد و به 
کجا می باید رسلید تا از ایران شلناس نیرانی بازشناخته بشود، پاسخی که من به این پرسش می دهم 
این اسلت، و البته برآنم که هیچ پاسلخ دیگری هم نمی توان داد. برای آنکه آن ایران شلناس نیرانی آن 
دانه ها را بهتر از ایرانی می�تواند شناخت، چون آن دانه ها را از دور می نگرد. با هر انگیزه ای پاره ای از 
ایران�شناسان می�گویند که گمارده دستگاه های جاسوسی بوده اند. شاید چنین است. اّما، با هر انگیزه ای 
که به ایران�شناسی روی آورده باشند، دستاوردهای پژوهششان به کار ما ایرانیان آمده است و می�آید. 
می�گویند ادواردبراون یکی از همان کسلان و رفتارش مشلکوك بوده است. به هر حال او تاریخ ادب 

ایران را نوشته و ما هنوز هم از آن بهره می بریم. 

  ایرانی، اندیشه اش را در قالب هنر بیان کرده است. مثاًل در شاهنامۀ خردورزی، دادگری 
و دینداری که جوهره فرهنگی ایرانی است، در قالب هنری بیان شده است. ایرانی دین داری 
را در قالِب عرفان و دادگری را در نسبت با ظلم ستیزی قرار داده و آن را به زیباترین وجه 
آراسته است. تا آنجا که می دانیم دادگری، دین داری و خردگرایی جوهره برجسته و متمایز 
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کننده فرهنگ ایران است.آیا شما به غیر از این ویژگی ها، ویژگی های دیگری در فرهنگ 
ایرانیان می بینید که آن ها را از سایر فرهنگ�ها جدا کند؟

بلر این چند ویژگی برجسلته که شلما برشلمردید ویژگی هلای دیگر هم می تلوان افلزود. مهربانی، 
مهملان نوازی و دیگر دوسلتی. اّما سلخن در این اسلت که این کدامین ویژگی اسلت کله ایرانیان در 
آن برجسلته�ترین هسلتند. ما در میان مردمان دیگر هم دادگسلتر، دین دار و خردمند می شناسیم. اّما 
شلاید هیلچ مردمی را در جهلان نتوانیم یافت که به اندازۀ ایرانیان به زیبایی و هنر دل بسلته باشلند. 
از همیلن روسلت ،که آن چند ویژگی  که گفتیلد و اگر ایرانی بخواهد از خلرد، داد، مهر، نیکی، دیگر 
دوسلتی، مهمان نوازی سلخن بگوید، بر این سخن جامه زیبا شلناختی هنری می پوشد. من گفتم ما 
چون انسانیم بر آن ساختارهای بنیادین مانند دیگرانیم. این را هم گفتم که آن چیستی را و چگونگی 
کاربرد این ویژگی های فراگیر سلاختاری را. سلخن در این اسلت که ما ایرانیان بیش از دیگران همه 
چیلز را زیبا شناسلانه می بینیلم. اگر می خواهیم خرد بورزیم، فلسلفه ببافیم و دسلتاوردهای دانش 
خلود را بلا دیگران در میان بگذاریم به شلیوۀ هنری این کار را می کنیلم. حتّی زمانی که می خواهیم 

واژه بسازیم این را در زبانی آهنگین و شعرگونه می گنجانیم.

  آقای دکتر شما با این توضیحاتی که فرمودید ایران شناسی را ناممکن کردید با آن تشبیه 
دانه های تسبیح هزار دانه. هر کسی از یک یا چند زاویه به این دانه ها می نگرد. این می�شود 
هر کسی از ظن خود شد یار من. پس بدین ترتیب کسی که ایران را کامل بشناسد نداریم. 

آیا نظر شما این بود؟
نه تنها نداریم، بلکه هرگز نخواهیم داشت. 

  به قول اقبال الهوری:
هزار باده ناخورده در رِگ تاك است ُگمان َمبر که به پایان رسید کار ُمغان   
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درآمد
در پي نوزایش علمي و فرهنگي اروپا و آزاد شدن اندیشه و افکار و گرایش ها و ابتکارها و برما شدن 
ناتواني اصل سندیت هاي گوناگون )Autorites( و حاکمیت تدریجي خرد و دانش، اندك اندك انسان 
و جامعه انساني و شناخت دقیق تر آن مورد توجه بیشتر قرارگرفت و در »علوم انساني« و »مطالعات 
اجتماعي« تحوالت چشمگیري پدید آمد و در سده هاي بعد دانش هاي جدید از فلسفه )= ام العلوم( 
جدا شدند و پایه و مایه علمي خود را بدست آوردند. در سده هاي پیشین در یونان باستان ریاضیات 
توسط اقلیدس )Euclide( و مکانیک توسط ارشمیدس )Archimede( راه خود را از فلسفه جدا کرده 
بودند، اما در دورۀ جدید ستاره شناسلي توسط کپرنیک )Copernic( و در قرن هفدهم فیزیک توسط 
گالیله )Galilee(، شیمي توسط الوازیه )Lavoisier( و سرانجام در نیمه اول قرن نوزدهم زیست شناسي 
یا علم الحیات )Biologie( توسط دو تن از دانشمندان نامي اروپا به نام هاي بیشا )Bichat( و کلودبرنارد 

)Claud Bernard( از حیطه فلسفه خارج شدند و به وضع مطلوب پیشرفت هایي حاصل کردند.

قرن نوزدهم که براي اروپاییان روزگار چشمگیر تحول و پیشرفت و تکامل بود، در علوم اجتماعي 
)انسلاني و فرهنگي و دیني( نیز نوآوري هایي پدید آمد و سلرانجام در نیمه دّوم همین قرن یکي از 
فاسفه نامدار فرانسه به نام اگوست کنت )Auguste Comte( )1798- 1857( علم جدیدي را به نام 
سوسیولوژي، )Sociologie( از ترکیب دو واژه مشخص و ریشه دار التیني )Societe( به معناي جامعه 

در  مفهوم  ايران پژوهی

دكتر ناصر تكميل همايون1

1. استاد جامعه شناسی 

و تاريخ معارصايران 

)پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی(
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و واژه یونانلي )Logos( بله معناي خرد و شلناخت، پدید آورد که مقصود مطالعه و بررسلي جوامع 
و نهادهلاي آن و امور اجتماعي ایسلتا )اسلتاتیک Statique( و در حال تحلرك و پویا )دینامیک 
Dynamique( است. این دانش که در زبان فارسي توسط استاد روان  شاد دکترغام حسین صدیقي، 

جامعه شناسي نامیده شد بنابر مقتضیات زمان رشد و توسعه یافت و دانش هایي چون انسان شناسي، 
قوم شناسلي، مردم نگاري و دانش هاي وابسلته دیگر )میان دانشلي و چند دانشي( پدید آمدند که بر 
روي هم علوم اجتماعي نامیده شدند و در زمان حاضر از بیست رشته هم تجاوز کرده و هر روز در 
حال گسترش است. ناگفته نماند که در پهنۀ جهاني تمامي این دانش ها برپایه نیازهاي برخاسته از 
انقاب هاي علمي و صنعتي و سیاسلي مغرب  زمین بود که در کشورهاي آسیایي هم اثرات خود را 

باقي مي گذاشت.

)Europeocenterisme( 1- ریشه هاي اروپا محوري
از قدیمي ترین روزگار، یعني از آغاز سلال هاي مسلیحي، واژه »شرق« در برابر واژه »غرب« توسط 
شاعر بلندآوازه التیني ویرژیل )Vergil( )19- 17 م( به کاررفته و در پي آن جغرافي دانان و مورخان 

یوناني )گزنفون، استرابون و...( از آن استفاده کرده اند.
مفهوم شلرق در یک تعریف سلاده »برآمدن آفتاب یا جاي برآمدن آفتاب اسلت« و مفهوم غرب 
»جاي فرود شدن آن است)معین، 1371:439(. این تعاریف، در پیوند با طبیعت و جغرافیا و خورشید 
عالمتاب به تحقیق امري اعتباري و نسلبي اسلت، ایران براي مردم سلواحل دریاي مدیترانه سرزمین 
شلرقي و براي سلاکنان چین و ژاپن سرزمین غربي است و بدین سان در طبیعت مشرق ها و مغرب ها 
وجود دارد )هلل المشارق و المغارب( و تعلق به مناطق شرقي یا غربي امتیازي براي ساکنان آن بوجود 

نمي آورد. 
آنچله بدیهي به نظر مي رسلد مشلخصات قوملي، مذهبي، سیاسلي و اقتصلادي و در کام دیگر 
فرهنگي اسلت که بلا درنظر گرفتن آن هلا مي توان فرهنگ هلا و تمدن هاي انسلاني را مرزبندي کرد 
و حلد و رسلم جواملع بشلري و زندگي مردم و اقلوام روي زمین را ملورد مطالعه قلرار داد که در آن 
صلورت نامگذاري هلا به گونله دیگري خواهد بود. غیر از شلرقي و غربي و حتي گاه قلاره اي، براي 
مثال ایرانیان با مصریان و مردم شلمال افریقا مشلترکات فرهنگي و تمدني بیشلتري دارند تا با مردم 

ژاپن و کره که »هم قاره اي« هم به شمار مي روند.
بدین سان، تقسیم بندي فرهنگي در تاریخ بیشتر اهمیت یافته است تا تقسیم بندي هاي جغرافیایي 
مطلق. یونانیان باستان به تقسیم بندي هاي هلني- ایراني و بربر اعتقاد داشتند که به اندیشه هاي جدید 
اروپایي سلرایت داشلته است. آریایي ها مفهوم ایراني و انیراني را طرح کرده اند بي آنکه به اصل امتیاز 
اعتقاد داشته باشند.  بني اسرائیل در میان اقوام و ملل تاریخي خود را »قوم برگزیده« به شمار آورده اند، 

از این گونه تقسیم بندي هاي در تاریخ زیاد دیده مي شود.
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اگر تقسیم بندي هایي درون گروهي یهودیان )میزراحي، Mizrahi و معربي Marabi( که طي قرون 
وسلطي در رابطه با اعتقادات دیني و کمابیش نژادي در داخل جماعت هاي دیني )و گاه غیریهودي( 
به کار برده اند و هنوز هم زیر عنوان هاي اشلکنازي و سلفرادي گریبانگیرشلان است، نادیده انگاشته 
شلود و نیز تقسلیم بندي هاي جغرافیدانان و مورخان اسلامي که به اعتبار بیان جهات جغرافیایي و 
وسعت سرزمین هاي مسلمان نشین، در رده دیگري قرار گیرد )همانند چند تقسیم بندي دیگر(آشکار 
مي شود، تقسیم بندي هاي اروپایي به دوره هاي جدیدتر سلطه یابي و استعمارطلبي آن ارتباط مي یابد 
و بله زبان پروفسلور فیللوزات )Filliozat( )نایب رئیس کنگره بیسلت و نهم مستشلرقان در پاریس 
 »Conception  Europeocentriste« 1973م/1352ش( »زاییلده تصلور اصالت مرکزیلت اروپلا(

است1. 
ایلن حالت یک بلاره در اروپا پدید نیامد و دفعتًا دانشلمندان چپ گرا و یا لیبلرال به صورت هاي 
گوناگون و با اصطاحات ویژه، ُمبلغ این اندیشه نشدند. در روزگار آنان با پیشرفت هاي علمي و فني 
و مقایسه هاي کوته نظرانه و گاه تمایات دیني ضداسامي )که اکنون بسیاري از مستشرقان شرمنده آن 
حالت ها هسلتند( و نیز ضعف و ناتواني علمي مردم مشلرق زمین و جهل و خرافات حاکم بر جامعه و 
قدرتمندي نظام هاي استبدادي ضد تفکر و اندیشه، شرایط زبوني مردم این سوي جهان را فراهم آورد 
و قدرتمداران آن سوي جهان را گاه برپایه ایدئولوژي و رسالت تاریخي در منزلت  سروري جهان قرن 

نوزدهم قرار داد.

2- مدنیت اروپا و پیشگامي آن
اگوست کنت با تقسیمات سه گانه خود )رباني یا Theologique فلسفي یا Metaphysique علمي یا 
Positif(  عصر علمي و پیشرفته را متعلق به اروپا دانست و همانند بسیاري از متفکران قرن نوزدهم، 

مسیر واحدي براي حرکت تاریخ و تمدن انسان قائل شد و این امر تحولي را در حیات- فردي انسان 
نیز متحقق دانسلت. به مرور جهان شناسلي جدیدي در اروپا پدید آمد که با جهان شناسلي هاي ذهني 
گذشته متفاوت بود و عینیت اجتماعي بر آن حاکمیت داشت و نیرومندي اقتصادي و فني و سیاسي قاره 
یاد شده، در هماهنگي با سلطه گري هاي حکومت ها و توسعه طلبي هاي استعماري، سهولت بررسي هاي 
الزم را به سود نظام هاي جدید غربي فراهم ساخت. در این مسیر علوم و تکنولوژي هاي جدید در دو 

وجه آشکار دروني و بیروني به شرح زیر، مورد توجه قرار گرفتند:

الف- درون قاره اي
علوم ریاضي و طبیعي )فیزیک و پزشلکي(، شلیمي و فنون نویافته و کارسلاز در خدمت جامعه 
اروپایي )و امریکایي( قرار داشلت، و علوم انسلاني و اجتماعي نیز به دو پاره تقسلیم شلدند، پاره اي 
چون فلسفه و روانشناسي تاریخ و جامعه شناسي و اقتصاد و چند دانش دیگر گویي در اروپا پایگاه 

1. روزنامه لوموند، 21 

ژوئيه 1973.
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تحقیق و تتبع یافتند و اندیشله ها و هنرها و تبیین هاي جدید فلسلفي و اجتماعي و تاریخي بدسلت 
آوردند و در تمامي آن ها مشرق زمین یا غایب بود یا در حاشیه  قرار داشت.

ب- برون قاره اي
پارۀ دیگر از علوم چون انسان شناسلي، مردم نگاري و قوم شناسلي و فروع این دانش ها، بیشلتر 
در افریقلا )و نیلز آسلیا( میدان پژوهش پیلدا کردند )معرفت بله احوال غیرخودي هلا( اما نوع دیگر 
مطالعات درباره مشلرق زمین )Orient( آسلیا )و شلمال افریقا( زیلر عنلوان )Orientalisme( توجه 

دانشمندان اروپایي )Occidents( را به خودجلب کرد.

3-اوریانتالیسم اروپایي
مشلرق زمیني که اروپاییان بیش از دو هزار سلال با نام و نشلان آن همراه افسلانه ها و خیالبافي هاي 
گوناگون آشنایي داشتند در سده نوزدهم مفهوم جدید تري پیدا کرد و جهان وتقسیم بندي آن به شرق 
و غرب زنده شد و صبغه جدیدتري یافت و برمبناي اروپا مرکزي دو شهر متروپل اروپایي )پاریس و 

لندن( شرق در سه فاصله قرار گرفت:
 )Near East- Proche Orient( شرق نزدیک

)Middle East- Moyen Orient(     شرق میانه
 )Far East- Extreme Orient(       شرق دور

 بررسي و شناخت تمامي این سرزمین هاي وسیع )تاریخ، فرهنگ، تمدن و...( در زیر مجموعه هایي 
چند که مربوط به منطقه هاي گوناگون مي شود، در حیطه شناخت اروپاییان قرار مي گرفت. اما هیچگاه 
به عنوان اوریانتالوژي )Orientalogie( از آن یاد نشده است. ایرانیان واژه شرق شناسي- خاورشناسي را 
به کار برده اند و شرق شناس و خاورشناس ساخته اند. علماي عرب زبان هم هیچ گاه واژه »علم الشرق« 
به کار نبرده و همواره از واژه استشراق )اوریانتالیسم( و مستشرق )اوریانتالیست( استفاده کرده اند، البته 

گروهي از ایرانیان نیز واژه هاي مستشرق و مستشرقین و مستشرقان را به کار برده اند.
در درون اوریانتالیسلم همان طور که اشلاره شلد، مطالعلات منطقه اي و موضوعلي مختلف وجود 
دارد. فضاي ایران از عنوان هاي چین شناسلي، هندشناسلي، و ایران شناسي و جز این ها یاد کرده اند در 
حالیکه اروپاییان )و به مرور علماي ایاالت متحده( از این واژه ها با بودن»Logie«)= شناسلي( اسلتفاده 
نکرده اند، گاه در آثار آن ها مصرشناسلي )Egyptologie( با بار وسلیع باستان شناسلي و اسام پژوهي 
دیلده شلده که از کانون هاي مشلهور و بسلیار معتبر ایلن نوع تتبعات )شلرق پژوهي( به شلمار رفته 

است.
در آن سلال ها که اندیشله ها و خواسته هاي سیاسلي و اجتماعي گوناگون در اروپا پیدا شده بود 
و مراکز سیاسلي و تصمیم گیریهاي متعدد در ارتباط با آسلیا و افریقا و شلناخت آن پدید آمده بودند 
اندیشله گران بزرگ  اروپا خاصه انجمن هاي علمي و دانشلگاهي و شاخه هاي چندگانه فراماسونري 
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بر آن شلدند که با برگزاري کنگره ها و تجمعات علمي و مشاوره اي، نوعي هم آهنگي میان دانشمندان 
مستشلرق )اوریانتالیسلت( پدید آورند. و همگان از پژوهش هاي یکدیگر اطلاع حاصل کنند و از 
دانشمندان مشرق  زمین هم عنداللزوم برخوردار گردند. از این رو  در سال 1873 میادي )1289ق( 
به ابتکار و ریاست مسیو ژني )M. Genie( یکي از محققان فرهنگ و تمدن چین و بنیانگذار مطالعات 
ژاپني، نخستین کنگره اوریانتالیست ها در پاریس برگزار شد و تا سال 1973 )1352( 29 کنگره در 
شلهرهاي معتبلر جهان برپا گردید که فقط دو کنگره در مشلرق زمین بود یکلي در هند و دیگري در 
الجزایر و هر دو آن ها در زمان هایي بود که این دو کشورها تحت استعمار انگستان و فرانسه بودند. در 
کنگره بیست و نهم که عده اي از دانشمندان ایران هم شرکت داشتند، نام و عنوان مجمع پس از بحث ها 
و گفت وگوها به کنگره علوم انساني آسیایي تغییر داده شد و عده اي که نگارنده هم با آن ها همکاري 
مي کرد، اعتقاد داشتیم عنوان کنگره علوم انساني و اجتماعي در آسیا برازنده تر است که مورد پذیرش 

همگان قرارنگرفت  اما در کنگره هاي بعد مطالعات شمال افریقا هم ضمیمه آن گردید1.
بهرحال اوریانتالیسم با زیرمجموعه هاي خود )هندشناسي، چین شناسي، ایران شناسي و...( از آن 
تاریخ بدین سلو از حالت قرن نوزدهمي و اسلتعماري بیرون آمد و شلکل و سلیماي علمي )انساني و 
اجتماعي( حاصل کرد و بسیاري از علوم و معارف بشر هم چون باستان شناسي و هنر، تتبعات اسامي، 
علوم تاریخي و اجتماعي و جغرافیا و جز این ها، هر یک انجمن ها و کنگره هاي جهاني ویژه اي یافتند 
و با شلرکت دانشلمندان آسیایي و افریقایي و گاه با ارائه مقاالت و نظریات دقیق علمي، موضعگیري 
مستشلرقان قرن گذشته را که بیشلتر بر حرکت جوامع انساني و مسیر واحد تاریخي و اروپا محوري 
مبتني بود، دگرگون ساختند.  در مورد اوریانتالیستها و اروپایي ها و امریکایي هایي که درباره فرهنگ 
مشرق زمین، دیانت اسام، تاریخ و تمدن ایران بررسي هایي کرده و تألیفاتي فراهم آورده اند، سخن هاي 
بسیار گفته شده و مقاالت بسیارتحریر یافته است. گاه بسیاري از فضاي ایراني و حتي محققان مذهبي، 
شلیفته نگارش هاي مستشرقان شلده اند و گاه آن چنان بر آنان تاخته اند که از حد و اندازه بیرون بوده 
است. همه آن ها را جاسوس، فراماسون، دزد عتیقه ها و کتاب هاي گرانب هاي خطي دانسته و نوشته هاي 
آنان را غیرعلمي و انحرافي و مغرضانه قلمداد کرده اند. عده اي گام را فراتر نهاده، اندیشه و تفکرات و 
دریافت هاي غربیان را از مسائل و فرهنگ هاي شرقي، ناتوان تشخیص داده اند، این گروه، مستشرقان 

غربي را کمتر مغرض دانسته اند، بلکه بر عدم قدرت دریافت فرهنگي آنان تردید نشان داده اند.
به هر صورت داوري درباره همۀ مستشلرقان مشلکل اسلت و همه را از یک جنس دانستن خطا 
اسلت و بایلد تحول و دگرگونلي در فعالیت هاي علمي مستشلرقان و اخاق و رفتار محققلان را در 

زمان هاي مختلف مورد بررسي قرار داد.
درگذشلته، بسلیاري از آنان زبان نمي دانسلتند و در علم مورد مطالعه ناوارد بودند و بعضًا تعصب 
دیني و نژادي داشتند. در سده پیش شناخت شرق براي آنان مطالعه در احوال ساکنان سرزمین هایي 
بود که یا از اقوام ابتدایي و وحشلي بودند )آفریقا( یا نیمه متمدن و تکامل نیافته )آسلیا(، اما محققان 

1. برای آگاهی بيشرت 

ر.ک: تكميل هاميون، 

نارص. »روند تاريخی 

پژوهش های ايرانی در 

كنگره های بني املللی 

خاورشناسی« مجموعه 

مقاالت انجمن 

واره بررسی مسائل 

ايران شناسی به كوشش 

علی موسوی گرمارودی، 

تهران، دفرت مطالعات 

سياسی و بني املللی 
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املروزي چنین تصوراتي ندارند. آنان وظیفه خود را مطالعۀ ریشله هاي تمدن انسلان مي دانسلتند اما 
در بررسلي هاي خلود تمدن کهن یونلان و رم را نوع دیگري به شلمار مي آوردنلد، از ادیان و مذاهب 
قدیلم سلخن به میلان مي آوردنلد، اما دیانت یهلود و نصاري براي آنان جلوۀ دیگر داشلت و اسلام 
مقولۀ شرقي دیگري شناخته مي شد و دیگر مذاهب آسیایي هم به سختي مرتبه مطالعاتي عیني پیدا 
مي کردند و باورمندیهاي آسلیایي، متعلق به اقوام عقب مانده و ابتدایي دانسلته مي شد و گاه مطالعات 

غربیان گویي در مسیر متمدن کردن قبایل و طوایف مشرق زمین گام برداشته است!
مطالعات اروپاییان دربار ه مشرق زمین از آن میان ایران با باستان شناسي آغاز شده بود.  از این رو، 
بناها، زیرخاکي ها و روخاکي ها و کتیبه هاي گوناگون به خطوط مختلف باستاني به همت آنان شناخته 
شد و ایرانیان و دیگر دانشمندان شرق از آنان بسیار آموختند، اما دیده شد که به دست پاره اي از آنان 
میراث هاي کهن ایران و دیگر کشورهاي آسیایي به غارت رفت )گاه برخاف قراردادها( و زینت  بخش 

موزه هاي آنان گردید1. 
بررسي درباره اشیاء ملموس باستاني گویي حالتي را پدید آورد که مستشرقان عناصر فرهنگي، 
ادبلي، معنلوي و اعتقادي ملت هاي آسلیایي را هم به صورت »شلیي« مورد بررسلي قلرار دهند و به 
اصطلاح Chosification  فرهنگ هلا و پاره فرهنگ هلا خصللت پاره اي از مستشلرقان گردد. حال 
آنکه مردم صاحب آن فرهنگ ها، یعني ملتهاي آسلیایي )ایران، هند،چین...( در آن فرهنگ ها زندگي 
کرده اند و فرهنگ روان جامعه آنان اسلت و به جامعه آنان حیات مي دهد و هنوز هم زیسلت تاریخي 

خود را مدیون آن مي دانند.
شلیّیت فرهنگي؛ کتاب هاي خطي، اسناد تاریخي، نقاشلي ها و مینیاتورهاي ایراني و انواع دست 
 بافت ها و دست ساخت ها را نیز در برمي گرفت. به زبان دیگر منشورهاي حیات فرهنگي و دیني مردم 
مشلرق زمین که اکنون زینت بخش کتابخانه هاي بزرگ اروپا و امریکا و موزه ها و گنجینه هاي هنري 
آنان است، همه و همه »اشیاء« قابل توجه غربیان به شمار است، بي آنکه تفسیر و تبیین فرهنگي پشتوانه 

آن باشد.
ناگفته نماند که درباره آثار یاد شلده، توسلط پاره اي از مستشلرقان فاضل و گشاده دل، مطالعاتي 
صلورت گرفتله و برخلي از آنلان بلا دقلت و عاقه مندي تملام، به تصحیلح متون عربي و فارسلي 
پرداخته اند، حتي به دانشلمندان شلرقي )و ایراني( شلیوه تصحیح آن ها را یاد داده اند که اسلتاد بزرگ 
ملا عامه محمد قزویني رحمۀ اهلل علیه، ضمن پاره اي نقادي ها بر شرق شناسلي، ازآموزش هاي آنان 
برخوردار بوده است و استادان بزرگوار دیگر نیز بیش و کم در شمار شاگردان مستقیم یا غیرمستقیم 

علماي مغرب زمین بوده اند.
به هر حال این یک واقعیت انکار ناپذیر است که شرق شناسان، ایران شناسان و ایران شناسان  در 
تتبعات اسامي )سني و شیعي( گاه با قصد و نیت تحریف کرده و گاه به دلیل ناتواني هاي علمي و گاه 
با خلوص و کاربرد روش هاي علمي، تألیفات و مصنفات گرانبهایي پدید آورده اند که براي مسلمانان 

1. روان شاد دكرت پرويز 

رجبی، ضمن تجليل از 

فعاليت های مسترشقان 

و باستان شناسان 

غربی، به غارتگری ها و 

اهامل كاريها و آسيب 

زدن های آنان به آثار 

باستان شناسی ايران 

اشاره های ارزنده ای دارد 

ر.ک: ايران شناسی، فرازها 

و فرودها به كوشش دكرت 

كيانوش كيانی هفت 

لنگ - تهران، نرش توس، 
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آموزنده و یاد دهنده روش هاي پژوهشي جدید است. بدین ترتیب مي توان گفت که نه همه مستشرقان 
غربي یکسان بوده اند نه متعلقان به کشورهاي مختلف غربي همانندي داشته اند و نه دانشمندان امروز 
مغرب زمین دنباله رو کامل گذشتگان خود هستند. داریوش آشوري که در این حوزه مطالعات گسترده 
و چندین ساله اي دارد به درستي نقل کرده است: »از زماني که فکر »انحطاط غرب« و چشم انداز زوال 
تمدن غربي در پیش چشم متفکران غربي گشوده شد و ایمان مطلق به آیین »پیشرفت« سست شد، 
شیوۀ نگریستن به فرهنگ هاي شرقي در میان اهل اندیشه غرب کم و بیش از میان رفت و امروز دیگر 
آن ها تمدن غرب و پیش گزارده هاي نظري آن را مطلقي نمي دانند که جهان را باید بدان سنجید«. وي 
در جاي دیگري افزوده است که »ولي در رفتار عامه غربي نسبت به شرقیان این زمینه همچنان خود را 
مي نمایاند«1. دلیل  این امر هم طبیعي است چرا که چندین سده از »شرق کافر« »شرق وحشي یا نیمه 
متمدن« »شرق عقب مانده« سخن گفتن و نوشتن، در توده هاي ناآگاه اثراتي باقي گذاشته که به زودي 

نمي توان آن پلیدي ها را زدود.

4- مطالعات و تتبعات درباره ایران )= ایران پژوهي(
از سلال هاي 1340 خورشیدي اندیشه بررسلي تاریخ و فرهنگ ایران، تشکیل انجمن  ها و برگزاري 
کنگره ها و گرد همایي علمي مورد توجه بیشتر ایران پژوهان و عاقه مندان فرهنگ و تمدن ایران قرار 
گرفت و انصاف بر آن است که در این امر فرهنگي مهم همواره باید افکار و ابتکارهاي روانشاد استاد 

ایرج افشار را بیاد داشت.
با آنکه گردهمایي ها و همایش هاي پراکنده اي چون کنگره هاي خواجه نصیرالدین طوسي،  رودکي 

1. آشوری، داريوش. ما و 

مدرنيت )تهران، مؤسسه 

فرهنگی رصاط 1384( 

ص 79.

2. برای آگاهی كامل 

از آن گرد هامیی های 

سودمند ر.ک: تكميل 

هاميون، نارص. 

كنگره های تحقيقات 

ايرانی )ستوده نامه(، 

تهران، بنياد موقوفات 

دكرت محمود افشار، 

1384، ص 1022- 1005.
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سمرقندي،  ابوریحان بیروني، ابن سینا و یا باستان شناسي و هنر و جز این ها تا آن زمان تشکیل شده 
بود اما یکي از اقدامات مهم و سامانمند و منسجم، برگزاري همایش هاي ساالنه اي بود که با کوشش 
ایرج افشار و عاقه مندي ویژه استادان و فضاي کشور به شیوه بیش و کم خودجوش در دانشگاه هاي 
کشور برگزار مي شد و این سنت پسندیده علمي و ملي از دانشگاه تهران آغاز شد و تا روزهاي انقاب 
هشت کنگره برگزار گردید و دانشمندان ایراني و خارجي در زمینه هاي گوناگون فرهنگ و دیانت و 
تاریخ و جغرافیا و مسلائل مردم شناسي و جامعه شناسي ایران و معرفي آثار هنري و دست نوشته هاي 
کهن فارسي  و عربي و جز این ها مقاله هاي علمي ارائه دادند که همه آن ها به همت گردانندگان کنگره ها 

به چاپ رسیده است. 
روانشلاد ایلرج افشلار در آغاز واژه ایران شناسلي را براي شناسلاندن کنگره ها بلکار مي برد. اما 
بعدهلا واژه هلاي مطالعات یا تحقیقات ایراني بیشلتر مورد توجله قرار گرفت و در همه کشلورهاي 
اروپایلي و امریکایلي هم مستشلرقان جدید و پژوهشلگران تاریلخ و تمدن و فرهنلگ ایراني نوع 
مطالعلات خلود را در عنوان هلاي Iranian Studies یلا Etudes Iraniennes  بیان مي دارند و عنوان 
Iranologie )ایران شناسلي( را کافلي و وافلي تحقیقلات خلود نمي دانند. شلاید به نلدرت در بعضي 

کشلورها و دانشلگاه ها یا مؤسسات علمي از واژه پیشین ایران شناسي  استفاده مي شود. البته گاه واژه 
پارس Persia یا Pers  هم به جاي ایران به کار مي رود که به لحاظ بیان قومیت هاي کهن هخامنشلي 
و ساسلاني و یلا نلام و نشلان زباني کله اکنون در ایلران با آن گفت و گو مي شلود )فارسلي- دري- 
تاجیکي( اشلکالي دیده نمي شلود، اما اگر مطالعات و تحقیقات پارسلي )Persian Studies(، بررسي 
دربلارۀ دیگلر اقلوام و طوایف ایراني را در حاشلیه قرار دهلد و قومیت هاي ایراني کرد، للر، آذري و 
بللوچ، خلوزي و... که همله آن ها هم  آهنگ با مادهلا و پارس هلا و... تمدن باعظمت ایلران را پدید 
آورده اند، در بوتۀ فراموشلي عمدي یا سلهوي قرار گیرند، قطعًا ستم فرهنگي و شیوه نادرست علمي 

است که باید ازآن دوري کرد و روشنگري هاي علمي و واقعي ایران پژوهي را یادآور شد.
این را نیز باید به یاد داشت زماني که از تحقیقات و مطالعات فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران سخن به 
میان مي آید، مقصود ایران »حکومتي«  کنوني نیست، بلکه سخن از ایران فرهنگي است که بخش هایي 
از هند و پاکستان و سراسر افغانستان و آسیاي مرکزي و بخش هایي از چین غربي، قفقاز و آناتولي و 
بخش هاي شرقي سورستان و عراق و خلیج فارس و منطقه هاي دیگري که متأثر از فرهنگ و تمدن 
ایران بوده اند یا در فرهنگ و تمدن ایران، تأثیراتي باقي گذاشته اند، در بر مي گیرد. بنابراین، تحقیقات 
ایراني یا ایران پژوهشي عرصه اي بس گسترده تر از مرزهاي کنوني ایران دارد و تمام سرزمین هائي را 
که نام بردیم، باید در حیطۀ مطالعات ایراني )ایران پژوهي( قرار دهیم و پژوهشگران به دور از تعصب و 
قوم مداري، باید وسعت نظر علمي داشته باشند و در عینیت کامل تحقیقات خود را به سرانجام رسانند.

در سلال هاي اخیر با نیت فرهنگي و عاقه مندي منطقه اي سلمینارهایي تشکیل شده است چون 
کرمان شناسلي، فارس شناسلي، بوشهر شناسلي، قزوین شناسلي و جز این ها.  حتي یکي از دوسلتان 
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فرهنگي نگارنده که کتاب خوبي هم انتشار داده1 روزگاري سخن از ساوجباغ شناسي به میان آورده 
بود. در همین جا باید خاطر نشان کرد که این نوع حرکت هاي به اصطاح علمي با عنوان »شناسي« 
در کشورهاي دیگر دیده نمي شود، اما مطالعات منطقه اي در همه کشورها دیده مي شود. در ایران چون 
بیم سوءاسلتفادهایي دیده مي شود، زیر عنوان ایران شناسلي استان کرمان؛ ایران شناسي استان بوشهر 
و ایران شناسلي استان قزوین، جایگزین عنوان هاي پیشلین گردید که اگر به جاي ایران شناسي، واژه 

درست ایران پژوهي به کار مي رفت، اشکال دیگري وجود نداشت.
روان شاد دکتر پرویز رجبي که از عاقه مندان فرهنگ و تمدن ایران بود  و در این راه کوشش هاي بسیار 
انجام داد در نوشته هاي خود گاه آورده است »ایران شناسي یعني دانش شناخت ایران« )رجبي،1381:69(. 
و نیز در جاي دیگر نوشته است: »ایران شناسي دانشي پر مکتب است و هر مکتب از هوایي ویژه استنشاق 
مي کند« ) رجبي، 1381: 67(. نگارنده این سطور مي داند که در اندیشه آن مرحوم چه تقدسي نسبت به 
ایران و ایران پژوهي وجود داشلته است، اما ایران شناسي )یا ایران پژوهي( را زماني دانش شناخت ایران 
مي دانند که کامًا و به روشني معلوم شود کدام »دیسیپلین« علمي منظور است و نیز به نظر مي رسد مکتب 

محیط بر دانش هاي ایران پژوهي است نه اینکه در یک رشته علمي چندین مکتب وجود داشته باشد.

سخن پایاني
در پي تشلعب علوم در مغرب زمین و تحول در علوم انسلاني و شلرایط جدید اقتصادي و سیاسلي 
اروپلا، دانش هلاي مربوط به جامعه و  چگونگي و چندگانگي و تحلوالت آن جایگاه جدید یافت 
و عللوم اجتماعلي به ویژه جامعه شناسلي و دیگر معارف وابسلته به آن گسلترش پیلدا کردند. در 
مسلیر شناخت جامعه هاي غیراروپایي، دانش هایي چون مردم شناسلي و قوم نگاري )در آفریقا( و 
نیز تتبعات علمي دربارۀ مشلرق زمین و کشورهاي آسلیایي که بي تردید با خواست هاي استعماري 
و سللطه گرایانۀ دولت هاي غربي در پیوند بود، رونق یافتند و در این مسلیرالبته عاقه مندي و ذوق 
و کنجلکاوي و دانش دوسلتي بسلیار از فضاي اروپایلي و امریکایي را که به نام هاي مستشلرق، 

شرق شناس، خاور شناس و جز این ها یاد مي شوند نباید فراموش کرد.
مطالعلات و تحقیقلات دربلارۀ ایران و فرهنلگ و تمدن آن یکي از شلعبه هاي معارف گسلترده 
»اوریانتالیسلم« بود که از باستان شناسي و کتیبه خواني و تحلیل علمي یافته هاي ارزشمند زیرخاکي 
و روخاکي )که بخش هایي ازآن همزمان به غارت رفت( تا مسلائل فرهنگي و تاریخي و جغرافیایي 

و دیني )و جدیداً مذهبي تشیع و ویژگي هاي آن( را در بر مي گرفت.
شلیوۀ مطالعاتلي برخلي از غربیان که برپایه و اصلول علمي مبتني بود، مورد توجله ایرانیان هم 
قرارگرفت و پژوهشلگران را گاه فریفته آثار آنان کرد و ایرانیان گاه ضمن برخورداري هاي علمي از 
دست آوردهاي علمي اروپاییان به نواقص و معایب کارهاي آنان نیز اشاره مي کردند. به مرور و به دلیل 
اجتماعي وروانشناسي، ایرانیان )و شرقیان( در موقعیتي قرار گرفتند که خود »تاریخ و فرهنگ« ایراني 

 1. عسكری، حسني.

 دشتی به وسعت تاريخ،

 با مقدمه دكرت نارص

 تكميل هاميون- دكرت

 يوسف مجيدزاده، تهران،

.نرش شهيد محبی 1386
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)و شرقي( خود را که در آن زندگي مي کردند، بشناسند. داریوش آشوري در این باره نیز درست داوري 
کرده است وقتي که مي گوید:»ما تا زماني که ایراني بودیم، یعني تاریخ، هنر، ادبیات، دین و ارزش ها 
و به طور کلي »زندگي« خاص خود را داشلتیم هرگز نمي پرسیدیم که ایراني بودن چیست. درست از 
زماني که دیگر نتوانستیم به آن معنا »ایراني« باشیم این حکم صادر شد که باید ایراني بود« ) آشوري، 

.)83 :1382
اما چگونگي ایراني بودن گاه متأثر از قضاوت هاي مستشرقان و گاه برپایۀ ناآگاهي پژوهشگران 
ایراني بود، گاهي اوقات هم ایراني بودن ناشي از احساس حقارت ها و عقب ماندگي هائي بود که  ارضاي 
آن در »بزرگ نمایي ها« و »باستان گرایي ها« تجلي مي کرد. این تلقي هاي نارس و خام از ایراني بودن، 
گهگاه حیات فرهنگي مسلتمر و باورمندي هاي جامعه را  مورد تردید قرار مي داد. کوتاه سلخن آنکه 
دینامیسلم تاریخ زمان حاضر، بررسلي هاي علمي درباره مشلرق زمین و ایران را دگرگون کرده است 

بدین گونه: 
الف: یک سو بودن حرکت تمدن انسان در تاریخ و پیشگام بودن اروپاییان تحت لواي پیشرفت و 
تجدد »Erupeo Centrisme« نه تنها به بایگاني تاریخ نگاري قرن هیجدهم و نوزدهم سپرده شده، که 
شرقیان نیز به خود آمده اند و با داشتن آن همه قدمت و یادمان هاي مدني، دیگر خود را رهرو کارواني 
نمي دانند که کاروانسلاالر آن مغرب زمین باشلد و دانسته اند که هر جامعه اي را دفتري و دستکي است 
که گاه پاره اي عناصر آن شلبیه هم هسلتند، اما همانندي ندارند، آنان، مطالعه علمي از درون را آغاز 

کرده اند.
ب: حرکت هلاي مردم آسلیا و افریقا پس از جنگ دوم جهانلي و توجه آن ها در پي نهضت هاي 
ملي و پاره اي کوشلش هاي »یونسلکو« به فرهنگ و دیانت و ارزش هاي گذشته، غربیان را نیز بر آن 
داشته که نگرش خود را نسبت به فرهنگ هاي جهاني، خاصه فرهنگ هاي مشرق زمین، تغییر دهند و 
از روش هاي علمي و عیني به دور از خواسلت هاي اسلتعماري کانون هاي سلطه اروپایي و امریکایي 
رهجویي کنند و نوعي تعدیل در شیوه هاي مشهور به »Chosification«  پدید آورند و مطالعه علمي 

از برون را استمرار دهند.
ج: بي تردید دو شلیوۀ مطالعه علمي و عینلي از درون و از برون، واقعیت هاي فرهنگي و تاریخي 
را بیش از مطالعه یک سویه آشکار ساخته است. این امر در پیوند همکاري هاي دانشمندان ایراني )و 

شرقي( با دانشمندان اروپایي )و امریکایي( به معناي واقعي، تحقق پذیري یافته است. 
د: دانشلمندان ایرانلي و غیر ایراني به این امر توجه دارنلد که مطالعه و تحقیق درباره ایران مبتني 
بر یک »دیسلیپلین« محدود و مشلخص نیسلت و از این رو با افزودن واژه »شناسلي« بر واژه ایران، 
نمي توان علم خاصي را مراد کرد، یا مجموعه معارفي را به وجود آورد. ایران داراي فرهنگ و تاریخ و 
جامعه و اقوام، جغرافیا، اقتصاد، شهر و روستا و ایل، ادیان و مذاهب و فلسفه ها و ملل و نحل و... یعني 
»دیسیپلین« هاي متعدد است و دانش هاي متعددي را هم به خود فرا مي خواند که گاه »میان دانشي« 
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)Interdisciplinaire( و گاه چند دانشلي )Multidisciplinaire( اسلت و به همین دلیل عنوان هایي 

 Iranian Studies( - Etudes( چلون مطالعلات و تحقیقات درباره ایران نزدیکتر بله واقعیت اسلت
Iraniennes(. نگارنده با بهره گیري از واژه گزیني هاي دوسلت فاضل اسلتاد بهاءالدین خرمشاهي، 

عنوان »ایران پژوهي« را صحیح تر تشخیص مي دهد.
ه� :  ایران پژوهي در میداني وسیعتر از »ایران حکومتي« قرار دارد و به زبان عالمان فرهیخته امروز، 
ایران پژوهي مربوط به »ایران فرهنگي« است، کشورهاي همسایه ما که در ایران فرهنگي جاي دارند و 
یا همواره با ایران فرهنگي داد و ستد تمدني و گفت وگوي فرهنگي داشته اند بي تردید در نوعي همکاري 
و هم آهنگي علمي قرار مي گیرند و این امر هم بار سیاسي یک سونگري ایران پژوهان را کم مي کند و 

هم دیدگاه وسیعتري را در ایران پژوهي پدید مي آورد.
و: در ایران پژوهي جدید علمي، که عالمان از برون و از درون به مطالعه و تحقیق و کمال بخشیدن 
به مطالعات یکدیگر مي پردازند و در مسلیر تفحص دور از بي منطقي و تعصب ایران را در جایگاه 
واقعي شلناخت قرار مي دهند. آنان در بطن و متن فرهنگي آن جامعه بزرگ برپایه دین پژوهي هاي 
عیني، منزلت اسام و انواع تأثیرات مادي و معنوي آن را درمي یابند و در روند ایران پژوهي، اسام و 
شناخت آن را از پایه هاي ایران پژوهي فرهنگي تشخیص مي دهند، به همان سان که در اسام پژوهي 
و بررسلي تحلوالت تمدني آن، نقلش ایران و »خدمات« آن را آشلکار مي کننلد.  به همین دلیل در 
ابعاد تاریخي ایران پژوهي علمي گاه »خودویژگي« )Particularite( دیده مي شود )ایران باستان( به 
طوري که گاه با پژوهش هاي اسلامي تاریخي »Universalite«  هماهنگ و همسلو بنظر مي رسد. 
به گونه اي که مطالعه جداگانه هر یک از دیگري، ناممکن مي گردد. به همان سان که ایران پژوهي در 
ایران باستان، به دور از بررسي ادیان و مذاهب ایراني و غیرایراني در آن روزگار امکان پذیر نیست. 
سلخن آخر آنکه با پذیرش استقال ایران پژوهي و اسام پژوهي از یکدیگر، همگامي و هماهنگي 

آن ها نباید از نظر محققان  دور بماند.
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چکیده
این خط جاده ها که به صللحرا نوشته اند
یلاران رفلتله بلا قلللم پلا نلوشلتله انلد

آنچله پیلش رو دارید شلرح دو دیدار نگارنده از شلهر خاموشلان اسلت که در گلذر از تته پایتخت 
باسلتانی اسلتان سلند)1614(، خرابی آن را مشلاهده کلرده و تحقیق و تفحصی دربلاب آن و نواحی 

آن به عمل آورده است.
در باالی شلهر تته در 63 مایلی شلهر کراچی روی تپۀ وسلیعی، ویرانۀ شلهر خاموشلان به نام 
"مکلی"دیده مي شلود که به علت داشلتن قبرستانی تاریخی و باسلتانی، شهرت جهانی دارد و شاید 
بتلوان گفلت که یکلی از بزرگ ترین قبرسلتان های جهان و یادگاری از گذشلتگانی اسلت که برای 

زبان فارسی و فرهنگ ایران زمین در وادی سند تاش می کردند.
در ایلن گورسلتان کله بیش از چهارصد سلال از عملر آن می گذرد حدود دویسلت هلزار مزار 
شلاعر، ادیلب، سلخنور و جمعی از حاکملان و امیران و پادشلاهان و مردمان دیگر وجلود دارد و در 
گلذر زملان، هملواره تّقدس زبان فارسلی در آن حفظ شلده و از لحاظ تاریخ زبان فارسلی و مراتب 

ایران شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
واژه های کلیدی: ایران شناسی، زبان فارسی،گورستان مکلی، تته، شهر خاموشان، مسجد شاهجهانی

خروش شهر خاموشان 
"دیدار  از  تته"یادگاری از  پرشکوه تر ین دوران زبان و ادب ایران

دکتر  قاسم  صافی1

1. دانشيار دانشگاه 

تهران
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گورستان مکلی
 از فراز شهر تته، یادگاری از دوران پرشکوه شبه قارۀ هند و مرکز عمدۀ فعالیت های اجتماعی و سیاسی 
سند در قرون وسطی که امروز از نواحی ایالت ِسند پاکستان به شمار می رود بر تپه ای وسیع، ویرانۀ شهر 
خاموشان به نام »مکلی« دیده می شود که به علت داشتن قبرستان تاریخی و باستانی، شهرت جهانی 
دارد و شلاید بتوان گفت که یکی از بزرگترین قبرسلتان های جهان و یادگاری از گذشتگانی است که 
برای زبان فارسی و فرهنگ ایران زمین در وادی سند تاش می کردند. وجود قبرهای حاکمانی از اقوام 
مغول و ارغون، معماری چارطاقی ایرانی قبرها، عمارات و مقبره های سلنگی و کثرت سنگ نبشته ها 
و کتیبه ها و آثار خطی به فارسی و جز آن، ویژگی هایی بله این قبرستان بخشیده است که بیننده را به 
یاد علظمت و شکوه کهن ایلن شهر می اندازد. وجود نمونه هایی از هنر مرغوب سنگ تراشی، کنده 
کاری، مّزین به نقش های دالویز اسامی مشتمل بر شعر و نثر فارسی به خط زیبای نستعلیق روی مزار 
حاکمان و امیران ، رواج فرهنگ و هنر ایرانی را در ادوار تاریخی سند، به نماش می گذارد و پر شکوه 
ترین دورۀ زبان فارسی و هنر و فنون ایرانی را در جلگۀ سند در معرض مطالعه می نهد و نشان می دهد 
هر کس که در این منطقه وسیع دارای فکر و تّخیل بوده، با زبان فارسی رابطه و به آن عاقه داشته است 
و با وجودی که آرامگاهها و ساختمان های آن عاری از زیبایی و شکوه اصلی خویش گشته اند، اما 

نشانه هایی است از رونق و آبادی و شکوهی که روزگاری این شهر به آن مجهز بوده است.
در دامن گسلتره گورسلتان که به شهر خاموشان شهرت یافته و از عمر آن بیش از چهارصد سال 
گذشلته حدود دویسلت هزار شاعر، ادیب وسلخنور و جمعی از عالمان، حاکمان، امیران، پادشاهان، 
مردمان و تاجران دیگر که به زبان فارسلی سلخن می گفتند و می نوشتند، آرمیده اند و جای جای آن 
وادی که روزگاری قبلۀ علما و مرجع شعرا به شمار می رفت، به صورتی نیمه ویرانه کم و بیش باقی 
مانده است و حسرت درخشش با شکوه از ازمنۀ دیرین زبان و فرهنگ فارسی را در خاطرها تداعی 
مي کند و از آنچه بر آن ها واقع شده، ندا سر می دهد و می خروشد. تاریخ این محل با عنوان"مکلی نامو" 
به همت قانع تتوی و تصحیح وتحشیه پیر سید ُحسام الدین راشدی نوشته شده است. راشدی یادآور 
شلده اسلت که فرهنگ وهنر و ادب و تاریخ پاکستان عمومًا و سرزمین سند خصوصًا، مدت هشتصد 
سال با زبان و ادب فارسی مأنوس بوده و پیشینه و تاریخ آن بر این زبان است و لذا زبان فارسی برای 
ملردم آن منطقله و مناطق همجوار ، ارزش فرهنگی و هنری و ادبلی و تاریخی دارد و باید که به دیده 

احترام نگریسته و آموخته شود.

زدسلت چرخ کلج رفلتلار غلّدار
دال تا چلند از غلم خستله َگردی
به گورسلتان "مکلی" شو  دل زار
 که از دنلیای دون وارسلتله گردی
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در روزگار قدیلم در شلهر تتله که به اردو " تهته" نوشلته مي شلود ، محله ای به نلام " مغلپوره " 
وجود داشلته که گفته مي شلود یادگاری از سللطان جام نظام الدین آخرین تاجدار سلطنت مستقل و 
آزاد سلند اسلت. این محله با هزینه دولت احداث شده بود تا دانشمندانی که از ایران به سند می آمدند 
به محض ورود، وسلایل آسلایش آنان فراهم باشلد. بسلیار بودند از ادیبان وخاندان ها و مشلتاقان 
معلارف پروری هلای دولت های سلند کله از ایران به این دیلار آمدند و با همیاری اهاللی آن، دنیای 
تازه ای از فارسلی و فرهنگ ایرانی به وجود آوردند و سلرزمین وسلیع سند را به محیط افاضل مبدل 
سلاختند و سلر انجام در همین سلرزمین به رحمت حق پیوسلتند و عده ای نیز مدتی در این خّطه، 

رحل اقامت افکندند و استعدادها شکفتند و آثاری گرانمایه آفریدند و یادگاری ها گذاشتند 

و سلر انجلام به وطن خویش بازگشلتند. بلرای آگاهی در ایلن مورد بنگرید به مقاالت الشلعرا، 
تحفۀ الکرام، تکملۀ التکمله و دیگر تذکره�ها.

درتحفۀالکلرام، دربلاره نامگذاری واژه مکلی آورده شلده که درویشلی به منظلور زیارت مکه و 
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منايی از گورستان مكلی

مدینله از ایلن محل می گذشلت. وقتی به این تپه رسلید ناگهان به وجد آمد و گفلت: "هذه مکۀ لی " 
این تپه برای من مکه اسلت. او این جمله را چند بار تکرار کرد و چون کام او تأثیر فراوانی داشلت 

مردم نیز با تخفیف و کثرت گفتار، این ناحیه را مکلی، )مکۀ لی ( نامیدند.
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برخی از محققان، به وجه دیگر نوشته اند و نقل کرده اند که مکلی، نام زنی است که پشت محراب 
مسجد دفن شده است و اسم مسجد نخست به دستور شیخ حماد الدین، مکلی نامیده شده و پس از آن، 

تمام تپه را مکلی نامگذاری کرده اند.
در قبرسلتان مکلی، مزار درویشلی به نام "عبداهلل شلاه اصحابی " را زیارت می کنیم که بارگاهی 
دارد و زیلارت کنندگانلی. وی در دورۀ حکوملت ارغون ها در سلال 928 هجری از گجرات پنجاب 
بله تتله آملد و روی تپه مکللی مخفیانه به عبلادت الهی پرداخت. عبداهلل شلاه در طلول عمر، مجرد 
زندگی کرد و بعد از وفات در همان مکانی که مشلغول عبادت بود به خاك سلپرده شلد. مدتی نشلان 
قبلرش معللوم نبود، تا اینکه شلاه حافظ عبداهلل گجراتلی دو تن از مریدان خود را به نام شلیخ محمد 
یعقلوب و ابلو البلرکات، به تته اعزام کرد. بعد از مدتی آن ها نشلان قبر عبداهلل شلاه را کشلف کردند و 

ساختمانی بر روی آن بنا کر دند.
ساختمان فعلی بر روی مرقد، نشان می دهد که این محل قبل از 1175هجری بنا شده و در سمت 
غربی مرقد نیز مسجدی بنا گردیده که در محراب آن ابیاتی به فارسی با مطلع زیر و به تاریخ هفدهم 

ماه صفر ختم بالخیر و الظفر 1093هجری تحریر شده است.

سرافراز  شد احللمد از مصطفی
بنلا کرد مسجلد بله نلام خلدا

پلس از زیلارت مرقد این عارف بلزرگ و تصویر برداری از تعدادی مقابر و سنگ نوشلته و لوح 
و ماحظله آنچه بر گورسلتان گذشلته که نیلم روزی در گرمای بلاالی 40 درجه به طلول انجامید، 
برای دیدار از مزار عالم و دانشلمند بلند پایه ایران دوسلت سلند مخدوم محمد هاشلم تتوی )متوفی 
1154ق( بله جانب دیگر قبرسلتان روانه شلدم. مؤلف تحفلۀ الکرام )ص567(، در حق او نوشلته که 
وی فرزنلد عبلد الغفور سلندی و یک روسلتایی به تمام بوده اسلت. او شلاگرد ممتاز اسلتاد مخدوم 
ضیاءالدیلن بلود و در علم و دانش از معاصرانش در همه جهات پیشلقدم و معلروف بود که یک صد 
و سلی و هشلت تصنیف به فارسلی و سندی داشلت و با این که با علما و دانشلمندان معروف معاصر 
خلود، اختلاف داشلت لکن امور متعلق به جماعت اهل سلنت را بلی نظر، رتق وفتق ملی کرد و در 
زنده نگاه داشلتن رسلوم فراموش شلده و اسلتحکام مبانی اسام بسلیار می کوشلید و در این زمینه 

کارهای بزرگی انجام داد.
او بله سلبب رویۀ عالمانه و تبلیغات بدون وقفه موفق شلد هلزاران تن را به اسلام آَوَرد. همو با 
پادشلاهان و رجال، روابط خوبی داشلت و با آن ها نامه نگاری می کرد. حاکمان به خواسته های او بها 
می دادند و به تقاضاهای وی بویژه در امور متعلق به نحوۀ تبلیغ و توسلعه دیانت اسلام، راهنمایی و 

دستور صادر می کردند.
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در جوار مزار تتوی، ایران شلناس صاحب نظر، مخدوم پیر حسلام الدین راشدی)متوفی1982(
غنوده اسلت؛  شلخصیتی که در ایجاد روابط ادبی و مکاتبات معنوی و تاریخی با ادیبان و شلاعران و 
دانشمندان ایران، بسیار کوشا بوده و آثار و تألیفات زیادی به فارسی و در جهت احیا و تقویت مبانی 
فرهنگی ایران به یادگار گذاشلته است. راشدی اساسًا از خانواده روحانی و از سادات حجاز است که 
دو قرن پیش رهسپار سند شدند و جمله خاندان او به زبان و ادب فارسی عاقه مند بودند. او یکی از 
آخرین کسانی است که با تسلط در شعر و ادب فارسی و خوش کامی و خدمت به خلق از مصادیق 

عرفا و موارد تحکیم روابط با ملت ایران به شمار می رود.
ازآثار اوسلت: تذکره شعرای کشمیر، مقاالت الشعرا )شلرح حال 791 شاعر فارسی گوی سند(، 

تاریخ مظهر شاهجهانی،  مکلی نامه و دهها کتاب دیگر.
جنب مزار حسلام الدین، قبری تدارك شلده اسلت که نشلان می دهد در انتظار جسدی است که 
آن را بپوشلاند. اهلل محل بیان می کنند  که دانشلمند بلزرگ و صاحب نام جهان و مولوی شلناس و 
اقبال شلناس شلهیر آلمانلی خانم دکتر آنه ماری شلیمل )متوفی 2003 ( که توفیق گفلت و گویی را 
با وی داشلتم وصیت کرده بود که بعد از وفات، جسلدش را کنار قبر راشلدی و مخدوم محمد هاشلم 
تتوی دفن کنند و لکن با به وجود آمدن موانع و مشلکاتی، به وصیت او عمل نشلد. در این محل بود 
که شلیمل، زبان سلندی را در فاصله 49 روز از حسلام الدین راشلدی آموخت تا بدان واسطه بتواند 
اشلعار عارف و عالم نامی و متفکر شلاعر ملی سلند شلاه عبد اللطیف بتایی )بهتایی( متوفی1165ق 
را کله بله زبلان سلندی و متأثر از قلرآن کریم و مثنلوی موالنا جال الدین سلروده بخوانلد و درك 
کنلد. درون مایۀ کام و شلیوه سلخن بتایی به گونه ای اسلت کله هر خواننده ای را به سلوی خویش 
می کشلاند و او را بله تأملل وا ملی دارد. او متأثر از قرآن کریم و مثنوی موالنا جلال الدین بوده و اثر 
عظیمی بر فرهنگ و اخاق مردم عصر خویش و ادوار بعد گذاشلته اسلت و در حوزه اندیشله و قلم 
و جهان بینی خود، بنیانگذار و معرف ایده ها، نظریه ها و دیدگاه های برتر شلناخته شلده اسلت. )نگاه 
شلود به ُسلر حسینی اثری از او به قلم نگارنده، نشلریه دانش، ش86، پاییز1385، ص111(. به قول 

موالنا، این ندارد حد، سوی آغاز رو:
میر غام علی شلیرقانع تتوی، ادیب، شلاعر، مورخ نامور و تذکره نویس و نویسلندۀ تاریخ سند 
بله زبان فارسلی به نلام "تحفۀ الکرام" که بیش از این از او یاد شلد در همین شلهر ادیب پرور تته در 
سلال 1139ق چشلم به جهان گشلود و فرزنلدش مایل تتوی صاحلب "مجمع البُلغلاء"در بر دارندۀ 
تذکرۀ شلاعران فارسلی گوی سلند و مکّمل تذکره والد نیز در همین محل در سلال1181 تولد یافت 
و بسلیاری دیگلر از مفاخلر فرهنگ و ادب و صاحب تألیفات و تصنیفات کله در همین مکان به دنیا 
آمدند. همیلتون جهانگرد انگلیسلی که سی سلال قبل از تولد میر علی شیر قانع از تته دیدار کرده بود 
دربارۀ فعالیت های علمی و فرهنگی این شلهر در سلفرنامه خود می نویسلد: )در این شهر چهار صد 

مرکز آموزشی وجود دارد و هزاران دانش آموز، روز و شب به تحصیل علوم اشتغال دارند(.
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ذکلر احلوال کوتاه تعلداد زیادی از بزرگان و ادیبان فارسلی گوی و فارسلی نویس خفته در این 
سلرزمین، در مقاالت الشعرای میر علی شلیر )متوفی1982ق( وتکمله مخدوم محمد ابراهیم خلیل،  
مرجع اهل علم و ادب وسلوك و طریقت )متوفی1317ق( با تصحیح و تعلیقات و تحشیه استاد پیر 
حسلام الدین راشلدی )متوفی 1982( وتکلمۀ التکمله نویسلنده و ایران شناس نامی دکتر نبی بخش 

خان بلوچ )متوفی2010( آمده است.

آرامگاه يكی از امريان مسلامن در گورستان مكلی

دکتر احمد حسلن دانی از دانشلمندان و شخصیت های بنام پاکسلتان و نمایندۀ یونسکو در این 
کشلور )متوفی1390 ش( که توفیق دیدار او را داشلته ام در دیدار از تته اظهار تأسلف کرده اسلت 
که چرا در کشلورش تاکنون مؤسسله ای برای مطالعه و بررسلی گورسلتان پهناور مکلی، تأسلیس 
نشلده اسلت؛ مرکلزی کله مردملش ادبیات فاخلری را در سلند پدیلد آورده انلد و قرن هلا روابط 
گسلترده اي  در زمینله تجلارت و بازرگانی با ممالک مختلف داشلته اند. او نقل مي کند اسلتاد دکتر 
محمد حسلین مشلایخ فریدنی که در سلال 1338 سلمت رایزنی فرهنگی ایران در کراچی و سپس 
سلفیر کبیر ایران در پاکسلتان را به عهده داشلت و صاحب آثار ارزشلمند تاریخی و فرهنگی است 
)چنلد روز قبلل از وفاتلش 14 آذر 1369 ش در راه سلفر به هند جهت مطالعات جاده ابریشلم که 
در کشلتی بر دریای عمان دچار ایسلت قلبی شلد(. در گذر از تته و در حال نگریسلتن بر گورستان 
مکللی و فکر بکلري که آن لحظله ذهن او را برانگیخلت و روحیه اش را متغیر کلرد خطاب به دانی 
و همسلفرش دکترناصرتکمیلل همایون گفت: مطالعات مکللی را با معاونت دول ایران و پاکسلتان 
تأسلیس کنیلم. نلام آن اداره را  ادارۀ "عللم المزارات" پیشلنهاد کرد. از آن سلبب که مطالعلات ادارۀ 
مذکور به مقابر و مزارات در پاکسلتان محدود نشلود بلکه هدِف مطالعه، به لحاظ گسلتردگی که زبان 
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فارسلی در جهان داشته است، فراگیر و جهانی باشلد)دانش، ش23، پاییز 1369، ص170(. اما اجل 
مهلت نداد و این فرصت را نیافت که در راه پیشنهادش تاش کند.

نمونله هلایلی از هلزاران شللعر و نثر وماده تاریخ بر مزار افراد و مقاملات در گورسلتان مکلی، 
کنده کاری شده است بر سنگ قبلر به خط نستعلیلق

مزار محمد عیسی بن عبدالعلی ترخان ) 973ه� (:

مزارطغرل بیگ)1059ه� (:

مزار مراد نظام الدین:

مزار ناشناس )1045ه� (:

بجستم از خرد، تاریخ او گفت       مپرس از من بپرس از داغ دل ها

مزار امیر شافی ارغون )968ه� (:

افسلوس که  دور کامرانی بگلذشلت
سلرمایه عمر زندگانی رفت ز دسلت
ای آنکله هملللله از قضا بر حلذری
زسوی قلللضا نباشللدت راه گریلز

دوران نشلاط و شلادمانی بلگذشلت
عملر و زندگانلی به نادانی بگذشلت
بشنو ز من این حدیث، گر با خلبری
گلر در حلذری مقیم، ور در سلفلری

آه   کزیلللللن   منللللللزل    دار   الفنا                        
داد   سروشللللللم  خبر  از  سلللال   او                 

کلرد  سلللللفر  طغرل  عاللی    نژاد
بهلره ور  از  رحملللللت  وهاب  باد

از  عمر  هر آنچه حاصلم رفت به خاك 
افسلوس  که نور  دیده ام  گشت  نهان          
ز دسلت  چلرخ  کلج  رفتلار   غلدار   
بله  گورسلتان  "مکلی " شلو دِل  زار                 

فرزنلد  عزیز  قابلم  رفلت  به  خاك
فریاد که  مونِس  دلم   رفت  به  خاك
دال  تلا  چنلد  از  غم  خسلته   گردی
کله  از  دنیلای  دون  وارسلته  گردی

شلمس  مشلرق  سلپهر  مللت و  دیلن                 
در  شلجلاعت  چلو  رسللتم  دوران                 
ناگهللللان آن سللللموم ، از موتلش 
 آتلش  فرقتلش  چلو  شلعله  کشلید از 
سلال تاریلخ  فلوت  او  طاهلر شلمس 

کله  نظیلرش  در  ایلن  زمانله   نبلود
در سلخاوت چلللللو حاتلم محملود
تلن  و  دل  را بله  جلور  غلم  بسلتود
دِل   دوسلللللتلان  بللر آمللد   دود
اوِج   قلمللللر  شللللرف   بنمللللود
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برلوح محمد پسر امیر خان، )1035ه� (:

تمام کتیبه ها و سنگنبشلته ها و لوح مزار ها در این گورسلتان و در بیشلتر مراکز باسلتانی و قدیمی 
اسلتان سلند مشتمل اسلت بر عبارات و اشعار و قطعات شلعر یا نثر مبتنی بر تاریخ بنا و نام بانی و 
بنیانگذار و جملگی شلواهد جامعی اند از گستره زبان فارسی در جمیع جهات زندگی و پهنه وادی 
استان سند بخصوص از قرن هفتم تا یازدهم که به اوج محبوبیت خود می رسد. و پس از آن نیز در 
دوره کلهلوران )1718-1783م( و تالپلوران )1784-1843( دوباره نضج می گیرد و به رفیع ترین 

درجه خود می�رسد.

ریختلی خلون دل از  دیده گریلان  پدر                    
نو بهار آمد و گل ها همه رسلتند ز خاك
جان خود بدهد و جان تو عوض بسلتاند
زیرگل تنگلدل ای غنچه رعنلا، چونی؟ 
سلک جمعیت ما بی تو گسستست ز هم
دوسلتان ذکر حق و فکر ملزار خود کنید
بگذرید از ذکر حسن و خط رخسار بتان

رحم  بر جان پدر  بایدت  ای  جان پدر؟
تو هم از خاك در آی، ای گل خندان پدر
گلر بلود قابلض ارواح بله فرملان پلدر
بی تو، ما غرقه به خونیم، تو بی ما، چونی؟
 ملا که جمعیم  چنینیم، تلو  تنها  چونی؟
عاقبت مرگ است یاران ، فکر کار خود کنید
بعد از این اندیشله لیلل و نهار خود  کنید

درب ورودى شهر خاموشان
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محققان در آثار خود در باب تاریخ سند آورده اند که ورود زبان فارسی در این استان، با ورود 
اسام به این منطقه همزمان بوده و حدود اوایل قرن چهارم به بعد، زبان رسمی دربارها و زبان کتابت 
و زبان علوم و فنون و صنایع و فرهنگ و سیاسلت و دانش های روز شلده بود و زبان فارسلی در 
دوره هایی از ادوار تاریخی این سلرزمین و سلرزمین گسترده شبه قارۀ هند و پاکستان و بنگادش، 
زبان دیوانی و دفاتر گردید و علما و عرفا و دانشمندان نیز برای ترویج و تبلیغ اسام از زبان فارسی 
که زبان آن ها بود اسلتفاده کردند و آن را وسلیله پیام خود سلاختند و اسام را بر بال های این زبان 
رواج دادند. متأسلفانه، با اشلغال سند و اساسًا شبه قاره وسیله انگلیسی ها و تحمیل زبان انگلیسی 
به مردم این مناطق، بتدریج فارسلی از رونق افتاد و ظهور آن همه پشلتوانۀ تاریخی و فرهنگی که 
حکایت از تاریخ و فرهنگ و تمدن این سرزمین دارد متوقف ماند و به اساس یگانگی آنان که زبان 
فارسلی و اسامی بود آسلیب زد. تأسف دیگر آنکه، زمامداران پاکسلتان در آستانۀ استقال برای 
تعیین زبان ملی و رسلمی پاکستان که می توانسلتند ابراز وجود کنند و پیشینۀ خود را اعاده کنند از 
فرصت طایی گزینش زبان فارسی برای این منظور غفلت کردند و نظام وقت حکومتی ایران نیز از 

سر غفلت و نا هوشیاری در اعام همکاری و همبستگی، از کنار این موقعیت استثنایی گذشت.

مسجد شاهجهانی
حال که از تته گفتیم به سزا و بجاست به اثر ماندگار دیگری از زبان و فرهنگ ایران واقع در متن این 
شهر اشاره کنیم و با یکی از مساجد بزرگ و پر شکوه قدیمی آن که مَزین به کتیبه های زیبای فارسی 
است آشنا شویم. ُمراد، مسجد شاهجهانی است که در بدو ورود  به تته، رخ می نماید، مسجدی وسیع 
با زیبایی و شکوه معنوی و هنری خاص چنان که خستگان راه را پناه می دهد و عبادت کنندگان را در 
وقت فریضه پنجگانه، زینت می بخشد و سیاحان و گردشگران را از نعمات و عجایب صنعت و هنر بهره 

مند و متحیر می گرداند و از حسن سلیقه و نیت سازندگان آن، داستان ها می زند.
این مسجد متفاوت است از آن مسجدی که به  نام "دابگردان مسجد" معروف است. مسجد جامع 
دابگردان که به مسلجد شلاهی نیز یاد شده و جایگاه عبادت بزرگان و برجستگان و نیز محل عمدۀ 
تجمع مؤمنان شهر تته بود در میان بازار دابگردان که روزگاری مرکز داد و ستدی پر رونق به شمار 
می رفت واقع بود . مسجد دابگردان با آجر سرخ بر بنیادی سنگی و مّزین به کاشی های رنگارنگ و 
داالن های بزرگ و شبستانی با طاق های کمانی متکی بر ستون های بزرگ و حایل کتیبه های سه 
گانه هشت پر در انتهای جنوبی تته واقع بود و به دست خسرو خان چرکس مدیری مدبر و جوانمرد 
و نکونام از بازماندگان چنگیز خان که در آغاز عمر سند آمد ساخته شد )997 ق/1588/ م( واکنون 
متروك مانده و تنها محراب سنگی آن یکی از نمونه هایی زیبای هنر حجاری و مدخلی از نمودار 
عظمت دیرینش به جای مانده است و چنین می نماید که با ساختن »مسجد بزرگ شاهجهانی« از آن 

زمان، مسجد دابگردان از اهمیت افتاده باشد. 
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مسلجد شاهجهانی به دستور شلاهجهان )متوفی 1663 م( از دودمان گورکانیان هند بنا شده و در 
7-1054 ق/7-1644 م به اتمام رسلیده اسلت. این مسلجد، بهترین نمونه معماری دوره گورکاني و 
عالی ترین معماری ایرانی این شلهر اسلت و علاوه بر نمادی از معماری ایرانلی، در فضای داخلی و 
بیرونی و تزیینات بنا مثل کاشلی کاری، آجر کاری، مقرنس کاری، وجود نقاشلی ایرانی و کتیبه های 

مشتمل بر اشعار فارسی به خط نستعلیق به زیبایی آن نیز می افزاید.
پایه و اسلاس مسلجد، روی تخته هایی از سلنگ قرار گرفته و دیوارها از آجر کشلیده شلده و 
کاشی های الوان و پر نقش زیبا و دیدنی، منظره هنری و دلپذیری به محیط آن بخشیده است. مسجد 
را یک گنبد بزرگ و نود و دو گنبد کوچک و متوسط، پوشش داده است. به گفتۀ نویسنده کتاب " لُب 
تاریخ "، ساخت این مسجد به دستور شاهجهان در سال 1052ق آغاز و در سال 1057 به پایان رسید 
و حدود یک میلیون روپیه هزینه برداشلت. طبق کتیبه مسلجد، سلال ساخت مسجد 1104ق مقارن 
حکومت اورنگ زیب عالمگیر پادشاه گورکانی انجام گرفته است. فضای مسجد به حدی وسیع است 
که پنجاه هزار نفر براحتی در آن جا می گیرند و می توانند مراسم مذهبی خود را در آن برگزار کنند لکن 

امروز این یادگار با ارزش خاندان تیموریان بر بی�وفایی دنیا مرثیه می خواند.
در جنت السلند ص423 ذکر شلده که ِسر باتل فرییر فرماندار سند در دورۀ حکومت انگلیسی ها 
در سلال 1855 بلا هملکاری سلید صابر علی شلاه و میان اهلل بخش شلاکرانی، با کملک مالی مردم، 
سلاختمان مسلجد را بازسازی کرد. بعدها زمان فرماندار دیگر انگلیسلی به نام جیمز در سال 1894 
توسلط رسلول بخش خان، مجدداً مسجد بازسازی شلد. مدت ها بعد سرپرست خیر پورسند فیض 
محملد خلان و فرماندار شلهر و دولت سلند بلا همیاری افلراد خّیر، مبلغ بیسلت هزار روپیله، برای 
ترمیم آن هزینه کردند. گفته مي شلود پس از آن، هیچ کس از این مسلجد آن طوری که می بایسلت 

نگهداری نکرد.

درداخل مسجد شاه جهاني در سال 1068 هجري به خط نستعلیق ابیاتي به زبان فارسي برسنگ 
حک شده که متن آن چنین است:

پادشلاه   زمانله   شلاه   جهلان                         
مرتفلع  جامعلی  کله گنبلد  او                        
خاصله  بهلر  خلدای  ظلّل  خدا                      
فرش  جامع  به  حکم  شاه  جهان                  
رضلوی  انتسلاب   میلر   جال                  
بست  فرشی  که سنگ آن  ز  صفا               
سلال  تعمیلر  آن  دبیلر   خلرد                      

جاملع تتله   دل گشلا پرداخلت
سلایه   بلر  قبّله سلما پرداخلت
خانله  رحملت   خلدا پرداخلت
پرداخلت مصطفلی  آل  زبلده 
 که  وزارت    ازو  صفا   پرداخت
رشک  جام  جهان  نما  پرداخت
فرش   مطبوع  و  دلگشا  پرداخت
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چون  ز صاحب  قران  شلللللاه   جهان
هاتفلم گفللللللت سلال اتماملش                            
ندیده  چشم  فلک مسجدی بدین خوبی                    
بجستم  از خرد وز عقل  سال تعمیرش                

 یافلللت   ترتیب     مسلللللجد      اعلی
گشلت   زیبا    چو    مسلجد    اقصی
 که  آمدند  مایک  برای  دیدن  فیض
بدیده  کرد  اشارت  که هست  معدن  فیض

عمدۀ مطالب این مقاله، شرح مشاهدات و استنباط های نگارنده است.  با وجود آن به لحاظ مطالعات تاریخی، از منابع زیر 
تأثیرگرفته است:

1. خدا دادخان. لُّب تاریخ سند. تصحیح نبی بخش خان بلوچ. حیدرآباد، سندی ادبی بورد ،1959م .
2. شیدایی، رحیمداد خان. جنت السند. کراچی، سندی کا آکادمی، 2000 م.

3. صافی، قاسم. بهارادب؛ تاریخ مختصر زبان و ادبیات فارسی. تهران. دانشگاه تهران1387، ویراست 2 .
4. صافی، قاسم، تاریخ زبان و ادب فارسی در سند و پیوستگی های آن با ایران، تهران، دانشگاه تهران،1387ش.

5. صافی، قاسم، سفرنامه سند، تهران. دانشگاه تهران ،1387ش.
6. غام سرور الهوری، خزینۀ اال صفیا. کانپور، نولکشور، 1914م.

7. قانع تتوی، سید میر علی شیر، تحفۀ الکرام.مرتبه نبی بخش خان بلوچ. ترجمه مخدوم امیر احمد. حیدر آباد،سندی ادبی 
بورد، 1995م.

8. قانع تتوی، سید میر علی شیر. مکلی نامو، تصحیح و حواشی پیر سید حسام الدین راشدی، حیدر آباد، سندی ادبی بورد، 
1997م.

9. نبی بخش خان بلوچ. تکملۀ التکمله. حیدر آباد. سند یو نیورستی،2007م. 
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دانشلمندان ایلران و جهان، بیرونی را دانشلمندی ذوفنلون، ریاضی دان، اختر شلناس، طبیعی دان، 
فیزیک دان، تاریخ نگار، جغرافی دان و دین شناس شناخته اند، اما بُعد علمی دیگر بیرونی که غالبًا 

از نظرها پوشیده مانده، ساحت مردم شناسانۀ این فیلسوف است.
از ویژگی های مهمی که امروزه  برای هر پژوهشگر مردم شناس الزم می دانند، چند زبانه بودن 
و تعصب نورزیدن به قوم و فرهنگ قومی و دینی خود و بی طرف بودن در نقل وقایع و برداشت ها و 
تحلیل هاست. از این رو، مردم شناسان می کوشند تا با آموختن زبان مردم جامعه مورد مطالعه خود 
و پرهیز از قوم مداری و تعصب ورزی، فاصله و احسلاس بیگانگی میان خود و مردم را بر دارند و 
تا می توانند به مردم و فرهنگ و اندیشله آنان نزدیک شلوند و در فضایی آشنا و صمیمی به مفاهیم 
فرهنگی رفتار و اندیشه آنان دست یابند )بلوکباشی، 22(.  بیرونی پژوهشگری بود که ویژگی های 
یک مردم شناس را به کمال داشت و حدود هزار سال پیش با رفتن به میان مردم جامعه و آموختن 

زبان و فرهنگ مردم و انس گرفتن با عقاید و رفتارشان به مطالعه می پرداخت.
بیرونی زبان های فارسی، عربی، عبری و ُسریانی را می دانست و به هنگام اقامت در هند زبان 
سنسلکریت و چنلد زبان محلی دیگر را نیز آموخت. زبان دانِی بیرونلی بر توان او در کار پژوهش 
کتابخانه ای و میدانی افزود و او را در دستیابی به اطاعات درباره قوم ها، آداب و رسوم، اعتقادات، 
ُسلنّت ها و فلسلفه ادیان، به ویژه ادیان و مذاهب هندوان کمک کرد )نوشاهی، 107- 108؛ وامقی، 

 1. عضو شورای عالی 

علمی و مدیر گروه مردم 

شناسی دایرة املعارف 

بزرگ اسالمی و مدیر 

بخش مردم شناسی دفرت 

پژوهش های فرهنگی. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم شناس بيرونی مــ
دکتر  علی   بلوکبا�شی1
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487-486؛ نجفی، 9 (. از این روست که یکی از محققان غربی به رغم گذشت حدود هزار سال از 
زمان زندگی بیرونی، او را به دورۀ ما نزدیک تر می داند، تا به دورانی که بیرونی در آن می زیسلت 

)کارادوو، 75It؛ نیزنک: یوسفی، 13(.
بیرونی از نادر دانشمندانی بود که مانند یک مردم شناس در نگرش و پژوهش در بند اندوخته های 
ذهنی خود نبود و با آزاد اندیشی از پیشداوری و داوری های جانبدارانه دوری می جست و در شرح 
و نقد و تحلیل هایش بینش بی غرضانه علمی داشلت. دورانت، بیرونی را دانشلمند آفاقی َمسلَلک 
معرفلی مي کند که در تحقیقات علملی و نقد روایات و متون، از جمله انجیل، دقیق و دور از تعصب 
و روحیه جانبداری بوده اسلت )153/4(. همو در مقایسله بیرونی با ابن سلینا، او را به برخورداری 
از »امانت شلکاك مآبانه، روح نّقاد، وسلعت نظرو آزاد منشی« می سلتاید )176/4(. یار شاطر در 
مقدمه اش بر سلمپوزیوم بیرونی1 به دو خصلت برجسته بیرونی: کنجکاوی جست و جو گرانه اش 
در پژوهش و کنکاش در منابع گوناگون و روحیه بی طرف و واقع گرا و عدالت جوی او در مطالعه 
نلژاد، زبلان و عقاید دیگران- که او را در میان همتایانش ممتاز کرده بود- اشلاره مي کند ) ص 5(. 
بیرونی برای نشان دادن بی طرفی خود و برکنار نگهداشتن خویش از اتهام به جانبداری از یکی از دو 
مذهب شیعه و سنّی، یک انگشتری دو نگینی از سنگ سپید و سیاه در انگشت می کرد که به ترتیب 
نشلانگر مذهب شیعه و سلنّی بودند ) بیرونی، الجماهر...، 351-352(.  برخی این کار را بازتابی از 
نفرت بیرونی نسلبت به اختاف ها و سلتیزه های فرقه ای، و بعضی دیگر نشلانی از بلند اندیشی و 

.)IV/283 ،دوری گزینی او از تعصب دانسته اند )شابی 63-64؛ ایرانیکا
روِش پژوهشلِی بیرونی بر 3 مقوله کلی نهاده شلده بود: 1. گرد آوری مواد از راه مشاهده عینی 
و سلندی؛ 2. ذکر منابع کتبی و شلفاهی؛ 3. سنجش موضوع ها و بررسی و نقد آن ها )شابی، 114-
128؛ نیلز نلک: اذکایی، ابوریحان بیرونی...، 50(. این ها همان روش ها و اصولی اسلت که امروزه 
در پژوهش های مردم شناسلی دقیقًا رعایت می شوند. »مشلاهده« یکی از اصل های استقرایی در 
پژوهش های میدانی دانشمندان مردم شناس است. بیرونی در دیباچه تحقیق ماللهند –  که در واقع 
درباره جامعه شناسلی و مردم شناسلی هند اسلت –  با نقل این مثل »لیس الخبر کالعیان« ) شنیدن 
کی بود مانند دیدن؟( می نویسد: »مشاهده، ادراك عینی نگرنده از نمود مورد نظر در زمان وجود و 
مکان حصول آن است« )ص 1؛ نیزنک: اذکایی، » بیرونی...«، 20 (. اذکایی به درستی بیان مي کند 
که بیرونی در این تعریف، هر دو گونه مشاهده »منفعل« ) به عبارِت »در زمان وجود« ( و » فّعال« 
)به عبارِت » در مکان حصول« ( را به مراتب جامع تر و مانع تر از دیدگاه و بیان علمای اثباتی روش 

شناس اروپایی بیان کرده است )اذکایی، ابوریحان؛ نیز همو،  » بیرونی...«، همانجاها(.
روش بیرونی در شلناخت و پژوهش ادیان و »پدیده شناسلی دین« و جسلت و جو در یافتن 
اصول و قواعد مشلترك برای شلناخت حیات دینی مردم جهان و کاربرد شلیوه تطبیقی در بررسی 
ک به »اپوخه2 « یا »تعلیق و توقیف تصورات و داوری های شخصی«  رفتارهای دینی مردم و تََمسُّ

1. Bironi Symposium
2. epoche
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بلرای فهلم اغراض و معانی امور دینی، با شلیوه های نهضت پیشلرو غربی در دیلن پژوهی، پدیده 
شناسلی دین و روش نوین و پیشلرفته مردم در پژوهش دین و مذهب سلازگاری دارد )مجتبائی، 

»بیرونی و علم...«، 131؛ همو، »بیرونی و هند«، 264(.
روش شناسی مردم شناختی بیرونی در دین پژوهی را می توان در ساختار کتاب تحقیق ماللهند 
یافت. دیباچه و مقدمۀ این کتاب منحصراً داده های مردم نگارانه دینی را در بر می گیرد. در فصل های 
آغازیلن کتلاب، بیرونی به مباحلث آموزه ای همچون خدا، آفرینش، تناسلخ ارواح، رسلتگاری و 
بت پرستی می پردازد، در صورتی که در فصل های پایانی درباره مجموعه ای از شعایر دینی، آداب 
تشّرف و مراسم تدفین، قربانی های الزامی و قواعد و اصول تغذیه همراه با روزه، زیارت، برگزاری 
جشن ها بحث و گفت و گو مي کند )الرنس، 29(. الرنس معتقد است که بیرونی در این فصل های 
پایانی، نقش یک مردم شناِس پیش مدرن را دارد. همو در تحلیل نهایی از شخصیت علمی بیرونی 

.)IV/286 ،می گوید شایسته است که بیرونی را یک فیلسوف مردم شناس بدانیم ) نک: ایرانیکا
بیرونی همچون علمای دیگر دوران خود، مردم جامعه )امت( را به دو دسته خواص )فرادستان( 
و عوام ) فرودسلتان( تقسلیم می کرد، خواص را صاحب علم و کمال، و عوام را جاهل و اهل تعبّد 
و بت پرسلتی می دانسلت. گرایش خواص را عمومًا به مسلایل عقانی و بحث و جدل در اصول و 
ژرفای قضایا، و گرایش عوام را به محسوسلات می انگاشلت ) بیرونی، تحقیق...،18-19؛ نیزنک: 
اذکایی، ابوریحان، 39؛ شلابی، 91(. بدین سلبب اسلت که بیرونی را دانشمندی نخبه گرا دانسته اند 
که باسلوادی و فرهیختگی را ارزش می نهاد و بی سلوادی را با جهل و حتی ارتداد برابر می گرفت 
)الرنس، 43(.  با این همه، او رفتارها و باورهای سلخیف و خرافی را که در میان دو گروه نخبگان 
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و عاّمه مردم رواج داشت، بی تَعّمق و تحقیق و آزمون نمی پذیرفت.
در بسیاری از مثل های رایج و باورهای مشهور و متداول میان مردم در مورد خواِص برخی از 
سلنگ ها و گوهرها، مانند خاصیت سّمی و کشنده بودن الماس و خاصیت زمّرد در کور کردن افعی 
) بیرونی، الجماهر، 174، 272؛ نیزنک: همایی، مقدمه بر التفهیم، 62-63؛ همو، »افکار...«، 104-
106( و خاصیت »سنگ باران« که زکریا رازی هم خاصیت اثر بخشی آن را پذیرفته بود )بیرونی، 

همان، 357-360(. نمونه هایی از آزمون ها و عملیات تجربی بیرونی است.
بیرونلی در اثبات گرایش عاّمه مردم به محسوسلات، از رفتار پیروان ادیان یهودی، مسلیحی، 
مانلوی و اسلامی به هنگام روبه رو شلدن با شلمایل مقدسلان خود یلاد مي کند. مثًا بوسله زدن 
مسللمانان بلر شلمایل پیامبر اسلام و تصویرهای کعبله، مالیدِن صلورت و گونه ها بر شلمایل و 
زانلو زدن بلر خاك در برابر شلمایل را نمونه می آورد و می نویسلد مردم بلا چنین رفتارهایی می 
پندارنلد کله پیامبر را در پیش رو می بینند و یا گویی که به مناسلک حج و عمره رفته اند )بیرونی، 

تحقیق، 84(.
بیرونلی بنیلان گذار و آغلاز گر مطالعات تطبیقی در زمینۀ دین پژوهی یا مردم شناسلی دین و 
فرهنگ هاست. او در مطالعه تطبیقی ادیان و طبقه بندی مردم جامعه هند، اساس پژوهش را بر مبانِی 
واقعیت های عینی مذهبی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه و آرمان ها و عقاید مردم نهاده 
است که از شکل گیری آغازین بینش مردم شناختی در پژوهش جامعه و دین حکایت دارد. مباحث 
تحقیلق ماللهنلد –  بله ویژه فصل های پایانلی آن –  و اآلثار الباقیه به بررسلی ادیان و رفتارهای 
مذهبی در هند و مقایسه آن ها با مجموعه مشابه یونانی شان و سنجش همه این ادیان با جهان بینی 

مسلمانان اختصاص دارد )ایرانیکا،  همانجا؛  نیزنک: اذکایی، همان، 51(.
 بیرونلی در بلاب نهم تحقیق ماللهنلد، جامعه هندو را جامعه ای طبقاتلی توصیف مي کند که از 
4 طبقه تشلکیل می شلد: طبقه دینی )براهمه یلا براهمن1( در رأس؛ طبقه جنلگاوران و رزمندگان 
)کشتری یا کشتریه2 ( در جایگاه دوم، پس از برهمن ها؛ طبقه پیشه وران )بیشی یا ویشی3 (، فروتر 
از دو طبقه دیگر؛ و سرانجام طبقه ناپاکان که به ناپاکی از پدر )شودر4( و مادر )برهمن( زاده شده اند 
)بیرونلی، تحقیق، 76-77؛ قلس: مجتبائی، »بیرونی و هند«، 258، که طبقه ناپاك را »شلودر« یا 

»َچنداله5 « آورده است(.
در همیلن مبحلث، بیرونی جامعۀ طبقاتی هند را با جامعه ایراِن دورۀ ساسلانی می سلنجد و از 
4 طبقه »اسلاوره و ابناء الملوك« )رهبران و شلاهزادگان(؛ »نُّساك و َسلدنَۀ النیران و ارباب دین« 
)عابدان و آتشلبانان و ارباب دین(؛ »اطبا و منجمان و ارباب علوم«  و »َزّراع و َصنّاع« )برزگران و 
صنعتگران(، به ترتیِب پایگاه اجتماعی نام می برد ) بیرونی، همان، 76؛ نیزنک: سلجادی، 321( و 

ویژگی ها و وظایف هر طبقه را توضیح می دهد.
در ملورد فرآینلد تکامل طبیعی و اجتماعی، بیرونی همچون علمای اجتماعی به اسلتحالۀ همۀ 

1. Brahman
2. Kshatriya
3. Vaisya
4. Sudra
5. Chandala
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پدیده هلا در جهلان از صورتلی به صلورت دیگر در طلول زمان، اعتقاد داشلت ) نلک: الجماهر، 
155(. فاطلوری، )ص 511-523( نگلرش تکامللی او را مبتنلی بلر »اصلل تکاملل تدریجلی 
خاص« دانسلته اسلت که کًا دو نوع تکامل: »شلکفتن آنچه در بذر و نهال اولیه هر موجودی نهفته 
اسلت« و »پیدایلش تدریجی موجودات مرکب از اصل و موجودات بسلیط یلا  کم ترکیب تری بر 
اسلاس اصلول و قوانین طبیعی ویلژه« را در بر می گرفلت. نگرش تکاملی بیرونی از نوع نخسلت 
اسلت. او پیدایش اجتماع را نیز بر اساس »اسلتئناس« )انس جویی( یا به بیانی دیگر »خوپذیری 
انسلانی« اسلتوار می دانسلت و آن را مبتنی بر دو اصل »تجانس« و »تضاد« توجیه می کرد. عامل 
تکاملل تدریجلی در املور طبیعی را »طبیعلت« و در امور انسلانی را »عقل« می انگاشلت )برای 
شلرح تفصیللی نگرش تکاملی بیرونی و آرای دیگران دربلاره این نگرش با نظریه تکاملی علمای 

طبیعی و اجتماعی، نک: فاطوری، همانجا؛ اذکایی، ابوریحان، 207-206-108-104 (.
بیرونی در»تحدید نهایات االماکن« بحثی مردم شلناختی را پیش می کشلد و انسان را به سبب 
نیازهایش ناگریز از پدید آوردن دانش ها و تمایل به شهر نشینی با هم جنسان خود برای تعاون و 
همیاری و روی آوردن به نظام معاوضه می داند و می نویسد مردم بر پایه گوهرها و فلزات پردوام 
کمیاب و گرانبها بهای چیزها را تعیین می کنند  )ص 6(. بیرونی از دو نوع »معامله طبیعی« و »معامله 
وضعی« در نظام معاش مردم سخن می گوید. اصطاح »معاش« را همان طور که اذکایی بیان داشته 
اسلت، بله معنای اصطاح امروزی اقتصاد به کار می برد. منظلور بیرونی از » معامله طبیعی« داد و 
ستد پایاپای مردم بدوی در جریان اقتصاد طبیعی، و از »معامله وضعی« نوعی مبادله کاال – پولی 
)پول = مجموعه فلزات و گوهرهای گران بها( در میان شهرنشینان بود )الجماهر، 81؛ اذکایی، همان، 

.)206-205
در جامعه های کهن و سنتی، کشاورزان برای پیشبرد کارهای زراعی و دامپروری نیاز به شناخت 
دقیق طبیعت پیرامون خود و پدیده های طبیعی مانند ستارگان و باد و باران و هوا داشته اند و دارند. 
از این رو، کشاورزان گنجینه ای از معارف و دانسته های علمی در این زمینه را از راه تجربه نسل ها به 
دست آورده اند. بیرونی در نقدی بر کتاب تفضیل العرب علی العجم تألیف ابن قتیبه دینوری، آگاهی 
اعراب از دانش اختر شناسی و اطاعات نجومی آنان را بیش از دانش برزگران و چوپانان جهان که 
سقفی وپوششی جز آسمان ندارند، نمی داند و می نویسد که دانش عرب ها درباره علم بروج و صور 

کواکب در حد طلوع و غروب آن هاست )اآلثار الباقیه، 299؛ نیزنک: آذرنوش، 176(.
بیرونی شلیفتۀ فرهنگ و آداب و رسلوم و سلنّت های ایرانی، به ویژه فرهنگ مردم زادگاهش، 
خوارزم بود و آن ها را پاس می داشت و ارج می نهاد. با این که هیچ گاه، حتی در واپسین لحظات 
زندگی از آموختن و قلم زدن باز نمی ایسلتاد )نک: یاقوت، 182/17(، ولیکن در دو روز از سلال؛ 
نلوروز و مهلرگان، بلرای ارج نهادن به این روزهای فرخنده ایرانی، دسلت از کار می کشلید و قلم 
بلر زمیلن می نهلاد )هملو، 181/17(. او در اآلثار الباقیه که تحقیقی درباره گاه شلماری و جشلن 
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ها و عیدهای ایرانیان، شلامیان، رومیان، عرب ها، یهودیان، مسلیحیان، صابئیان و زرتشتیان است، 
روزهای جشلن و شلادی و آداب و رفتار مردم را در چنین روزها و نیز سلبب پدید آمدن آن ها را 
شرح و توضیح داده است. وی در فهرست بلندی از جشن های ایرانیان، از »مهرگان« و دعای »هزار 
سال بِْزی« مردم به یکدیگر در آن روز، رسم »آب پاشی« در جشن های نوروز و تیرگان،  »سده« 
و آتش افروزی و آتش بازی در آن، مراسم »کوسه بر نشین«، جشن »مرد گیران«، » ایام العجوز« 
و مانند آن ها سخن می گوید )برای آگاهی از این جشن ها و سبب پدید آمدن آن ها و آداب و رسوم 
مردم در جشن ها و اعیاد ایرانی و اسامی، نک: بیرونی، همان، به ویژه فصل های 9، 10، 11، 12؛ 
نیز درباره روزها، ماه ها و اعیاد مشهور ایرانیان،) همان، 263 به بعد؛ التفهیم، جم، به ویژه صفحات 

.)262 ،257-256 ،254 -251 ،247 ،222
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طرح مسئله
در سال هاي پس از پیروزی انقاب اسامی، توجه به شناخت وضعیت ایران شناسی در کشورهای 
جهلان بویژه آلمان و پیشلینه ، تحوالت تاریخی و آسلیب شناسلی آن مورد توجه پژوهشلگران، 
نویسندگان و برخی سازمان ها و مراکز فرهنگی متولی ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی داخل 
کشور قرار گرفته است. در بین این سازمان ها، بنیاد ایران شناسی، شورای گسترش زبان و ادبیات 
فارسلی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت امور خارجه، 
رایزنی فرهنگی و سلفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرهنگسلتان زبان و ادب فارسلی و 
مرکز نشر دانشگاهی به انحاء مختلف و با درجات متفاوت، ِجد و َجهدی در شناخت وضعیت ایران 
شناسلی یا زبان و ادبیات فارسلی در آلمان داشته اند، اما الزم به تآکید است که سه سازمان یا نهادِ  
شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، رایزنی فرهنگی ایران در برلین )وابسته به سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسلامی( و مرکز نشردانشلگاهی کوشلش آشلکارتری در شلناخت و معرفی موقعیت 
ایران شناسلی و ایران شناسلان در آلمان داشلته اند. اینکه هر کدام از این سلازمان ها و مراکز با چه 
انگیزه و با چه هدفی به ایران شناسی در آلمان توجه نموده و نسبت به شناخت آن اقدام نموده اند، 
موضوعی اسلت که در جای خود باید بدان پرداخت. اگر انگیزه و هدف این سلازمان ها برخاسلته 
از ماموریلت و وظایلف آن ها بوده، انگیزه و هدف پژوهشلگران ایرانی در آلمان و ایران تنها عاقه 

شخصی و کنجکاوی علمی بوده است.

فرا تحــــــلیل مطالعات ایــــران شـــــــــــــنا�سی در آملان

دكتر   ماهوش آموزگار
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در این پژوهش تنها به مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت و جایگاه ایران شناسی 
در آلمان توجه داریم و برآنیم تا روش سازیم که پژوهشگران و سازمان های مسئول فرهنگی کشور 
چه شناخت و چه اطاعاتی از این موضوع در اختیار ما قرار داده و اعتبار علمی نتایج پژوهش های 
آن ها به چه میزان اسلت. شناخت وضعیت کنونی مطالعات ایرانی در آلمان، نقاط قوت و آسیب های 
آن، قدم نخسلت برای مقایسله آن با سلایر حوزه های ایران شناسی در کشورهای فرانسه، انگلستان، 
امریکا و ایتالیا و نیز بهبود و تقویت آن است. بررسی ها نشان می دهد که تا کنون پژوهش هاي زیادی 
به این موضوع اختصاص یافته و هزینه های زیادی صرف این پژوهش ها شده ولی پیشرفت چندانی 
در وضعیت موجود حاصل نشده و چه بسا در پاره ای جنبه ها موقعیت آن حتی ضعیف تر شده یا رو 
به تحلیل نهاده اسلت.  برای آگاهی از وضعیت ایران شناسلی در آلمان با اسلتفاده از روش فرا تحلیل 
کلیه پژوهش های انجام گرفته در سله دهه گذشلته گردآوری، ارزیابی و ترکیب مي شود و از مجموع 
آن ها وضعیت ایران شناسلی در آلمان ترسیم می گردد. برای بررسی پژوهش های انجام شده با روش 
فراتحلیل، پیش از آن الزم است تصویری کلی از موضوع مورد مطالعه، ابعاد و جنبه های گوناگون آن 

داشته باشیم.
ایران شناسی یا مطالعات ایرانی در آلمان پیشینۀ  بلند و پرباری دارد. شاخصۀ بارز ایران شناسی 
قلوم ژرملن، تنلوع موضوعلات و زمینله هلای متنوع آن اسلت کله آن را از ایران شناسلِی روسلی، 
انگلیسلی، امریکائی یا فرانسلوی متمایلز مي کند. زمینه هلای مطالعاتی مورد عاقه ایران شناسلان 
آلمانی عبارتند از: زبان شناسی زبان های ایرانی، فقه اللغه و ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیای ایران، 
ادیان پیش و پس از اسلام در ایران، باستان شناسلی و معماری، هنرهای ایرانی و جامعه شناسلی و 

مردم شناسی مردمان حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی. 
وجه بارز ایران شناسی آلمان وجود کرسی ها و بخش های ایران شناسی و زبان و ادب فارسی 
در دانشلگاه هاي این کشلور است، چنانکه امروزه در چندین دانشلگاه  آلمان، گروه  یا کرسی ایران 
شناسلی یا زبان و ادبیات فارسلی دایر اسلت و هر سال چندین رسلاله کارشناسی ارشد و دکترا در 
زمینه های گوناگون ایران شناسلی به  زبان آلمانی و گاهی اوقات به  زبان انگلیسلی نوشلته مي شود. 
بخش دیگر پیکره ایران شناسلی آلمان، اسلتادان و دانشجویان رشلته های گوناگون ایران شناسی 
است. استادان ایران شناس و پژوهشگران آلمانی با نوشتن کتاب ها و مقاالت علمی در زمینه مسائل 
و موضوعلات گوناگون فرهنگی، سیاسلی، اجتماعی و اقتصادی ایران و دانشلجویان با آموزش و 
تحصیل خود ایران شناسلی را رونق می بخشلند و به اسلتمرار و حیات آن کمک می کنند . در کنار 
مراکز و مؤسسلات دانشلگاهی و حلقه های علملی و فرهنگی، گروهی از روزنامله نگاران آلمانی 
نیز هسلتند که مقاله و تحلیل راجع به ایران می نویسلند و در مطبوعات یا شبکه های تلویزیونی و 
ماهواره ای نشر می دهند. این گروه نیز مستقیم و غیر مستقیم بر ایران شناسی تأثیر می نهند و بر قوت 
آن می افزایند. در کنار دانشلگاه ها، پژوهشلگران و روزنامه نگاران آلمانی، گروهی از ایرانیان مقیم 
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آلمان نیز هستند که در مراکز پژوهشی، دانشگاه ها یا رسانه های آلمان به کار نوشتن و ارائه تحلیل و 
خبر درباره ایران مشغول اند. بدین ترتیب می بینیم که طیفی رنگارنگ از دانشگاهیان، نویسندگان 
و روزنامه نگاران آلمانی و در کنار آن ها گروهی از ایرانیان در زمینه ایران شناسلی در آلمان کوشلا 
هستند و در استمرار و تقویت آن مدخلیت دارند. اینکه کارنامه این گروه ها، افراد، مراکز و مؤسسات 
ایران شناسلی چیسلت و چه نقش و تأثیری در معرفی و شناساندن فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران به 
آلمانلی زبانلان دارند و چه تصویلری از ایران به نمایش می گذارند و مشلکات و تنگناهای آن ها 
چیسلت، موضوعی اسلت که  شلناخت آن برای نهادهای مسلئول در زمینه ایران شناسی خارج از 

کشور ضرورت  دارد. 
فرا تحلیل وضعیت ایران شناسی در آلمان که بر پایه گرداوری، تحلیل و ارزشیابی پژوهش های 
موجلود صلورت ملی بندند، در جهت نفی یلا اثبات افراد یا اطاعات و نوشلته های آن ها نیسلت و 
نمی خواهلد به نقد روشلی یا فقدان  بنیاد تئوریلک آن ها بپردازد. این مطالعه بر آن اسلت تا با تلفیق 
مطالعلات و اطاعلات موجلود در موضوع ایران شناسلی در آلمان، نکات اصللی و نتایج تحقیقات 
انجلام شلده و نظرات کاربردی در آن ها را شناسلائی، اسلتخراج و به صلورت مجموعه ای نظام مند و 
سلامان یافتله عرضه نماید. بهترین روش بلرای این منظور، روش تحقیق فراتحلیل اسلت. در روش 
فراتحلیل، داده ها و نتایج بدسلت  آمده از پژوهش هاي انجام شلده را یکجا گردهم می آورند و آن ها 
را بله عنلوان یلک مجموعه داده تحلیلل می کنند. با گلردآوری و تحلیلل حجم زیلادی از داده های 
همگلون و ناهمگلون، امکان اعتماد به نتایج به طور قابل ماحظه ای بیشلتر می شلود. بدین سلبب، 
یافته های »فراتحلیل« اساسلی تر، سلودمند تر از یافته های مطالعات پژوهشی منفرد است. فراتحلیل 
را می تلوان تحلیلل تحلیل ها یا پژوهش کردن بر روی پژوهش هلاي موجود در یک موضوع خاص 

نیز تعریف کرد. 
هلدف پژوهش حاضلر، فراتحلیلل مطالعات و تحقیقلات انجام شلده در زمینۀ وضعیلت ایران 
شناسلی در آلملان از سلال 1361 تلا 1391 و منظلور از آن، نیل به یافته هاي هماهنگ و منسلجم 
از نتایلج مطالعات انجام شلده و تعیین عوامل تأثیرگذار سیاسلی، فرهنگی و اقتصلادی بر مطالعات 
ایرانی در آلمان و مشلخص کردن متغیرهایی اسلت که بیشلترین تأثیر را بر مطالعات ایرانی در این 
کشلور داشلته اند. جامعه آماري این پژوهش برگرفته از تمام پژوهش هایي اسلت که سلازمان ها و 
مؤسسلات اداری، دانشلگاه ها و مراکز پژوهشلی و پژوهشگران و کارشناسان کشلور و ایرانیان مقیم 
آلمان درباره وضعیت، آسلیب شناسلی و جایگاه ایران شناسی، شرق شناسی و زبان و ادبیات فارسی 

در آن کشور منتشر کرده اند. 

روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفي است و در آن از تکنیک فرا تحلیل استفاده مي شود و داده هاي 
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کیفي به صورت توصیفي طبقه بندي و ارائه می گردد. اصطاح فراتحلیل نخستین بار در سال 1976 
توسط جین گاس  در انجمن پژوهشی آموزشی امریکا به کار رفت. از نظر گاس، هدف روش فرا 
تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است و فرا تحلیل 
روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و 
در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست. آن چه که بر اهمّیت و کاربرد این روش تحقیق 
افزوده، نقش آن در ترکیب و یکپارچه سلازي پژوهش هایي اسلت که به صورت انفرادي و پراکنده 
انجام گرفته اسلت. از نظر روش شلناختي نیز فراتحلیل مي تواند به روشلني نارسایی ها، مشکات 
و نواقص پژوهش ها و مطالعات انجام شلده را نشان دهد:)Standley 1996:90(. فراتحلیل روشي 
است که به کمک آن مي توان تفاوت هاي موجود در تحقیقات انجام شده را استنتاج کرد و در رسیدن 
به نتایج کلي و کاربردي از آن ها  بهره جسلت. در روش فراتحلیل کل یک موضوع به اجزا ُخرد تر 
شکسته مي شود. در نهایت، تحلیل هاي ترکیب شده اطاعاتي را نشان مي دهند که اطاعات اولیه 
نشلان نداده است. به سخن دیگر، ابتدا اطاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب 

مي شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل مي دهند)دالور،1376: 288(.

جامعه آماري 
جامعه آماري این پژوهش شامل 62 کتاب، پایان نامه یا تحقیق دانشجوئی، مقاله و گزارش علمی و 
اداری است که از سال 1361 تا سال 1391 در زمینه ایران شناسی در آلمان نوشته و منتشر شده است. 
پس از بررسی کلیه منابع موجود از میان آن ها تعداد 22 پژوهش را که حداقل شرایط علمی و روش 
شلناختی الزم براي فراتحلیل مانند روایی و پایایی، روش نمونه گیري یا سلوال متناسب با موضوع 
پژوهش داشتند، گزینش و مورد بررسی قرار گرفتند. براي گردآوری این پژوهش ها، به کتابخانه هاي 
وزارت امور خارجه،  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامي، بنیاد ایران شناسي، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، کتابخانه ملي و پایگاه هاي اینترنتي نشریات علمي داحل 
کشور و شبکه اینترنت مراجعه گردید و 62 اثر شامل کتاب، طرح پژوهشي، پایان نامه، مقاله و گزارش 

انتخاب، تهیه و مطالعه گردید. 

مراحل اجراي روش فرا تحلیل
  بلراي اجلراي روش فلرا تحلیل ابتداء حوزه یا یک موضوع پژوهشلی انتخاب مي شلود که نتایج 
پژوهش هاي انجام شلده در آن حوزه یا موضوع ناروشلن، دو پهلو و یا مشلتبه کننده باشد. سپس 

مراحل زیر به ترتیب انجام مي شود. 
1. شناسائي منابع)کتاب، مقاله، طرح پژوهشی، پایان نامه و گزارش( و ارزیابي نتایج آن ها

 در این بخش، پژوهشگر کلیه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر )در این جا وضعیت 
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ایران شناسی در آلمان( را شناسائی و مطالعه مي کند. منابع مورد نظر شامل کتاب هاي تألیف و ترجمه 
شده، مقاالت منتشر شده در نشریات تخصصی و غیر تخصصی، روزنامه ها و خبرنامه ها، پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری و گزارش های علمی و اداری، طرح های پژوهشی و مقاله های منتشر نشده 

مي شود. 

2. ترکیب نتایج پژوهش ها، مقایسه آن ها با یکدیگر و تعیین پایائی منابع 
پس از شناسائی کلیه منابع مورد پژوهش، پژوهشگر باید نسبت به تهیۀ فهرست پژوهش هاي مناسب 
برای فراتحلیل اقدام نماید. سلپس، با توجه به هدف، فرضیه یا پرسلش های پژوهش، مواد الزم را 
از پژوهش های انتخاب شلده اسلتخراج کند. قدم بعدی در این مرحله، مشخص کردن جامعه آماری، 
حجم نمونه، ابراز اندازه گیری مانند پرسشلنامه، مصاحبه، مشاهده و تعیین پایائی و اعتبار اطاعات 
است)شلیخی،1387(. در آخرین مرحله، پژوهشلگر باید نسلبت به  نتیجه گیری ، ارائه راهکارها و 

پیشنهادات و بیان محدودیت های پژوهش های مورد بررسی اقدام کند. 
در این پژوهش، پس از شناسائی کلیه منابع موجود، به کمک دو داور، تمام آثار مورد بررسی قرار 
گرفت و از بین آن ها 22 اثر برای فراتحلیل انتخاب شد. برای اطمینان از پایا بودن منابع شناسائی شده، 

نسبت توافق دو داور در مورد ارزشیابی منابع و کد گزاری محاسبه گردید.

3. ارزیابي نتایح فرا تحلیل 
در ایلن مرحله، پژوهشلگر بایلد ارزیابی تمام مراحل پژوهلش و روش شناسلی را در مورد تمام 
پژوهش هلا انجام دهد و به هر پژوهش وزن مناسلب آن را بدهد. هنلگام وزن دادن به پژوهش ها، 
بلرای اجتنلاب از خطلای داوران، پرسشلنامه تهیله شلده و آن هلا نظرات خلود را دربلاره وجوه 

گوناگون پژوهش ها بر روی طیف لیکرت به مقیاس صفر تا 7 نشان می دهند.
 در زمان بررسی و ارزیابی نتایج فراتحلیل، پژوهشگر تاش نمود تا نسبت به تصحیح پاره ای 
خطاها مانند چگونگی تهیه و تدوین ابزار اندازه گیری، تحلیل داده ها و گردآوری یا ثبت اطاعات 
اقدام کند و خطاها را برطرف کند. نگارنده پس از انجام ارزشیابی کیفیت پژوهش ها توسط دو داور، 

ارزیابی و وزن دهی مجدد پژوهش ها را انجام داد تا از هرگونه خطای احتمالی جلوگیری کند.

ابزار فراتحلیل
ابزار فراتحلیل در این پژوهش، پرسشنامه اي است مشتمل بر هشت مولفه روش شناختي و چهار مولفۀ 
محتوایي. در این پژوهش پس از تلخیص آثار مورد بررسلی در قالب پرسشنامه نسبت به کدگذاري 
و حاشیه نویسي آن ها اقدام و سپس نسبت به ارزیابي و فراتحلیل آثار اقدام گردید. اکنون یافته هاي 

توصیفي در دو بخش ارائه مي شود:
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بررسي روش شناسي
1.معرفي آثار منتشر شده

آثلار ملورد مطالعه مشلتمل بلر 62 اثلر، 8 پژوهلش، 26 مقاله و 6 کتلاب، 14 گلزارش علمی، 5 
پایلان نامله و تحقیق دانشلجویی و 3 گزارش اداری بود. تعداد گزارشلات منتشلر شلده در زمینْه 
موضلوع تحقیلق چندین برابر آثار مورد مطالعه بود که بیشلتر آن ها بازنشلر و رونویسلی مقاالت 
و گزارشلات دیگلران بود و اطاعات تازه ای بله خواننده نمی داد، از این رو، این گونه گزارشلات 
تکلراری و مقلاالت و گزارشلات با کیفیت پایین که حداقل چارچوب یلک مقاله و گزارش علمی 
یلا اداری را نداشلتند، از میدان مطالعه خلارج گردیدند. در ارزیابی مجدد آثار توسلط داوران، 40 
اثلر دیگلر به خاطر تکراری بودن، فاقلد اصول اولیه پژوهش و کپی بلرداری جزئی یا کلی از آثار 

دیگران بود حذف شدند و 22 اثر برای فراتحلیل برگزیده شد.

2. پراکندگی موضوعات مورد مطالعه
بررسلی عناویلن و محتوای آثار منتشلر شلده نشلان دهنلده آن بود کله محققان و نویسلندگان به و 
موضوعلات مختللف عاقله نشلان داده انلد. 8 اثلر )36.1 درصلد( به وضعیلت موجلود و آخرین 
اطاعلات مربلوط به ایران شناسلی پرداختله انلد. در مرتبله دوم، 4 اثر)18.1درصلد( معرفی ایران 
شناسلان و آثارشلان را موضوع تحقیق خود کرده انلد. در رتبه سلوم 3 پژوهش)13.6درصدآثار( به 
مطالعه و بررسلی پیشینه شرق شناسلی و ایران شناسی در آلمان و سله پژوهش دیگر)13.6درصد( 
به معرفی بخش ها و کرسلی های ایران شناسلی در دانشلگاه هاي این کشلور اختصاص یافته اسلت. 
چهلار پژوهلش دیگر تنهلا به یک جنبه خلاص مانند معرفی زندگی، شلخصیت یا آثلار یک ایران 
شلناس ماننلد خانم آنه ماری شلیمل یا بررسلی حوزه ها و موضوعلات مورد عاقه ایران شناسلان 
آلمانلی یا آثار ایران شناسلان آلمانی در کتابخانۀ مجلس شلورای اسلامی توجه کرده اند. بررسلی 
محتلوای کتاب هلا، مقاالت و گزارشلات علمی و اداری نشلان داد که تنها یک کتلاب و یک مقاله به 
تملام موضوعات و جنبه های ایران شناسلی آلمانیها توجه کرده و بله نحو تفصیلی یا جزئی به آن ها 

پرداخته اند. 

3. دوره زمانی آثار منتشر شده
دورۀ زمانی این تحقیق سه دهه،1361 تا1391 تعیین شده و در آن سه دهه با یکدیگر مقایسه می شود. 
ارزیابی پژوهش ها از نظر زمان انجام پژوهش گویای آن بود که بیشتر پژوهش هاي منتشر شده درباره 
وضعیت ایران شناسی آلمان در دهه سوم انقاب انجام گرفته است. علت این توجه در این برهه زمانی 
خاص نیز آن بوده که تعداد فارغ التحصیان ایرانی درآلمان، نویسندگان و پژوهشگران بیشتر شده و 

ارتباط آن ها با مراکز و مؤسسات ایران پژوهی آلمان برقرار گردیده است. مسئله قابل ذکر دیگر در 
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جدول 1  پراکندگی موضوعی آثار منترش شده

این زمینه، رویکرد مثبت نهادهای رسلمی کشلور در دهۀ دوم انقاب نسلبت به جریان ایران شناسی 
خارج از کشلور بوده که تا حدودی زمینه را برای رشلد و احیای آن در دهۀ سلوم پدید آورده اسلت. 
در همین جا توضیح این نکته نیز ضروری اسلت که در دهه نخسلت انقاب، هیچ نهاد رسلمی دولتی 

و هیچ نویسنده ای به مطالعه و شناخت وضعیت ایران شناسی در آلمان رغبت نشان نداده است.

4. گونه شناسی پژوهش های جمعی و انفرادی 
با بررسلی کلیۀ آثار منشلتر شلده پیراملون موضوع پژوهش مشلخص گردید کله حاکمیت روحیۀ 
فردگرایلي در تولیلد آثلار علمي مربوط به شلناخت وضعیت ایران شناسلي در آلمان کاما مشلهود 
اسلت. چرا که 99 درصد آثار تنها توسلط یک نفر نوشلته شلده اسلت. میزان هم پژوهي و همکاری 
علملی گروهلی بیلن دو نفر در ایلن آثار تنهلا 1 درصد بلود. این گونله روحیه فردگرایي در سلایر 
رشلته های علملی نیلز کمابیش سلابقه دارد. در تحقیلق دکتر صدیق سروسلتاني میزان هم نویسلي 
کتلاب در ایلران در سلال 1363 حلدود 8.4 درصلد، در سلال 1373، بله میلران 10.3 درصد و در 
سلال 1379، 15.4 درصد بوده اسلت )صدیق سروسلتاني ،1380: 110(. همین امر نشلانگر روحیه 

فردگرائی و بی رغبتی پژوهشگران ایرانی از همکاری مشترك علمی با دیگران است.

5. روش تحقیق آثار
در بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر مشخص گردید که روش تحقیق به کار رفته در آثار نشر داده 
شلده دربارۀ ایران شناسلي درآلمان، بیشتر نظري، کتابخانه ای و توصیفی بوده ) بیش از 91.5 درصد 
موارد با فراواني 21 اثر(. این وضعیت تنها اختصاص به این موضوع ندارد، در بیشتر آثار منتشر شده در 
حوزه علوم انساني در ایران نیز این روش جاری و متداول است. در مجموع، میزان پژوهش هاي آماري 
در زمینه ایران شناسی در جهان به طور کلی و ایران شناسی در آلمان به طور خاص نادر الوجود بود 

موضوع تحقیق    فراوانی    درصد  ردیف 

36,1 8 وضعیت موجود 1

18,1 4 معرفی ایران شناسان 2

13.6 3 معرفی مراکز ایران شناسی 3

13.6 3 پیشینه ایران شناسی 4

9.1 2 معرفی یک ایران شناسی 5

4.5 1 بررسی حوزه های مطالعاتی 6

4.5 1 کارنامه ایران شناسی 7
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و هیچ پژوهشگری از روش های آماری استنباطی و توصیفی استفاده نکرده بود. مسلم است که فقدان 
آمار و اطاعات به هنگام در این زمینه از اعتبار علمی هر گونه پژوهش می کاهد.

6. میدان مطالعه 
فراتحلیل پژوهش ها نشانگر آن بود که 82 درصد مطالعات به صورت اسنادي، نظري و کتابخانه ای و 
میدان مطالعه آن ها اسناد و مدارك موجود بوده است. همچنین 18 درصد مطالعات میدان مطالعه خود 
را محل پژوهش یعنی کشور آلمان و مراکز و مؤسسات ایران شناسی در آن کشور قرار داده بودند. با 
این که برخی از نویسندگان امکان آن را داشته اند که در محل حضور داشته باشند،اما در قلمرو میداني 
متاسفانه هیچ مطالعه اي از آنان مشاهده نشده است. تنها دو نفر از پژوهشگران با تکیه بر مشاهدات و 
ارتباطات خود و حضور در میدان مطالعه قادر بوده اند، اطاعات درست، ُمتقَّن و مستند به خوانندگان 
خود ارائه دهند. با این همه، پژوهش های این دو پژوهشگر هم در سطح ارائه گزارش یا اخبار وقایع 
و انتشار آثار ایران شناسان باقی مانده و از تجزیه و تحلیل وقایع و استفاده از فرضیه و روش تحقیق 

علمی بر کنار مانده اند.

7. تکنیک هاي جمع آوري اطالعات 
بررسی روش ها و تکنیک هاي منابع مورد بررسی نشان داد که مطالعه و فیش برداري با 86.5 درصد، 
متداول ترین تکنیک جمع آوري اطاعات و در رتبْه دوم اسلتفاده از تکنیک مصاحبه با 9 درصد در 

رتبه دوم قرار داشت. پرسشنامه با 4.5 درصد در رتبه سوم بوده است. 

8. فرضیه و تکنیک های تجزیه و تحلیل 
از 22 پژوهش مورد بررسلی، هیچگونه فرضیه ای مشلاهده نشد. این موضوع نشانگر آن است که یا 
پژوهشگران با روش های تحقیق و اهمیت فرضیه سازی آشنا نبوده یا آنکه تنها خواسته اند گزارشی 
از پیشلینه یلا وضع موجود ارائه نمایند و قصد وارسلی موشلکافانه موضوع را نداشلته انلد. واکاوی 
پژوهش های انجام شلده از منظر تکنیک هاي تجزیه و تحلیل مانند آمار توصیفي، آمار اسلتنباطي و 
تکنیک هاي پیشرفته تر نظیر رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که در هیچ یک از پژوهش ها از این 
تکنیک ها و از مفاهیم و واژه هائی مانند فراوانی، درصد، میانگین، رابطه بین متغیر ها، رابطه سنجی، 
ضرایب همبستگي کندال و پیرسون، آزمون في دو، تجزیه و تحلیل واریانس و تکنیک هاي پیشرفته 
تر رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده نشده است. این مسئله نشان مي دهد که روش هاي تجزیه و تحلیل 

اطاعات در این مطالعات جدی تلقی نشده است.
بررسي محتواي پژوهش های منتشر شده

در بررسي محتوای پژوهش های ایران شناسانه،آگاهی از چهار مقوله 1( اهداف ، 2( مباني نظري، 3(
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نتایج و دستاوردها و 4( پیشنهادات و راهکارها ضروری است. در اینجا پژوهش های مورد بررسی را 
از نظر این چهار مقوله و رویکرد پژوهشگران را نسبت به آن ها را بررسی می کنیم. 

1. تناسب نتایج با اهداف پژوهش
انلدك تأمللی در پژوهش هلای علملی در رشلته هلای گوناگلون عللوم انسلانی و اجتماعلی با 
پژوهش هائی مواجه می شلویم که اهداف بسلیار بلند، کلی و گاهی دقیق دارند، اما پژوهشلگران 
در مقلام عملل دچار محدویت تحقیق شلده و هدف های خود را از یاد می برنلد. بیان اهداف کلِی 
غیرقابل دسلترس و شلعاری موجب ناهمسلازی نتایج با سلایر اجزا تحقیق شلده و اعتبار تحقیق 
را خدشله دار مي کنلد. در مطالعلات مورد بررسلي نیز متاسلفانه در 53 درصد موارد این مشلکل 
وجلود داشلت و نتایج تحقیق در راسلتای اهداف تحقیلق نبود. تنها در 37 درصلد پژوهش ها این 

انطباق و سازگاري وجود داشت.
2. استفاده از تئوری و داشتن مبانی نظری

در روش تحقیق فرا تحلیل آنچه بیش از همه اهمیت دارد، داشتن مبانی نظری و بکارگیری تئوری 
برای تبیین و توضیح پدیده ها و موضوعات مورد مطالعه اسلت. وارسلی و مطالعه پژوهش هاي در 
دسلترس نشلان داد که در هیچ یک از پژوهش ها، تئوری خاصی مورد توجه نبوده و مبانی نظری 

مستحکمی نیز در نظر گرفته نشده است. 

بخش ايران شناسى در دانشگاه برلني

ان
دمل

ر آ
ی د

اس
شن

ران 
ت  ای

عا
طال

ل م
حلی

رات
ف



سال اول، شامره اول76  نامه ايران و  اسالم

3. میزان ارتباط و تناسب راهکارها و پیشنهادات
راه حل ها و پیشلنهادها بخش مهمی از نتایج هر پژوهش علمی و حاوي ایده ها و نکات رهگشلائی 
هستند. راه حل ها یا پیشنهاد های ارائه شده، گاه هدف، گاه سیاست و گاه می توانند یک اقدام اجرایي 
کارساز باشند. در یک پژوهش ضعیف، راهکارها از درون تحقیق و نتایج آن بیرون نمی آیند. همچنین 
تعلداد راهکارها و پیشلنهاد ها زیلاد و رابطه منطقي بین آن ها وجود ندارد. افزون براین، بسلیاري از 

راهکارها و پیشنهادها کلي، مبهم و غیر قابل اجراهستند و ارتباطی نیز با هدف تحقیق ندارند.
فلرا تحلیلل مطالعلات ایران شناسلی در آلملان نشلان داد که تقریبًا بیشلتر پژوهش هلا به آفت 
پیشلنهادات و راهکارهلای کلی، مبهم و ناهمسلاز با هدف و واقعیت گرفتار بلود. چنانکه 30 درصد 
پیشلنهادها و راهکارهلا غیلر مرتبلط بلا هدف تحقیلق بلوده و 12 درصلد مطالعات نیلز راهکار و 

پیشنهادي جهت بهبود وضعیت ارائه نکرد.
بررسلی ها نشلان داد که از مجموع 255 راهکار و پیشنهاد ارائه شلده برای بهبود وضعیت ایران 
شناسلی، رفع مشلکات و موانلع آن، 68 درصد پیشلنهادات، کلي، مبهم و از قابلیلت اجرایي اندکي 
برخلوردار بودند. ضمن آنکه 28 درصد پیشلنهادات و راه حل ها هلم اجرایي و عملیاتي بود. نتیجه 
نهائی پیشنهادات و راهکارهاي ارائه شده در مطالعات مورد بررسي آن بود که مسئوالن متولی سیاست 
گذاری و حمایت از ایران پژوهی خارج از کشور باید توجه بیشتری به مقوله ایران شناسی داشته باشند، 
بورس های تحصیلی را زیاد کنند، ارتباط با ایران شناسان و دانش افزائی آن ها از ایران را جدی بگیرند 

و تهیۀ متون جدید دروس ایران شناسی با همکاری ایران شناسان آلمانی را در دستور کار قرار دهند.

نتیجه گیري
آگاهی از وضعیت ایران شناسی در کشورهای مختلف جهان بویژه کشور آلمان، از جمله موضوعاتی 
اسلت که کنجکاوی و توجه شماری از سلازمان های فرهنگی کشور و پژوهشگران ایرانی داخل و 
خارج از کشلور را برانگیخته اسلت. مسئوالن سازمان های دولتی از َسر ضرورت و در جهت ایفای 
وظایف اداری و آشناشلدن با مسلائل، مشلکات و چگونگی تعامل با مراکز ایران پژوهی و ایران 
شناسلان به شلناخت وضعیت مطالعات ایرانی در آلمان عاقمندند، اما پژوهشگران ایرانی به دلیل 
عاقه یا کنجکاوی به شناخت جریان ایران شناسی در آلمان روی می آورند. در سه دهۀ گذشته، این 
دو گروه در پی شناسایی وضعیت ایران شناسی، تنگناها و نقاط قوت و ضعف آن برآمده و کوشیده 
اند تا تصویری از بود و نمود ایران شناسلی قوم ژرمن را ارائه نمایند. با کوشلش هاِی مؤسسلات و 
مراکلز فرهنگلی و پژوهشلگران داخل و خارج، اکنلون ما با پژوهش هاي متعلدد و متنوعی روبرو 
هسلتیم که داعیۀ شلناخت و معرفی حوزۀ ایران شناسلی آلمان را دارند. اما با بررسی و مقایسۀ این 
پژوهش ها و اطاعات با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که بیشتر پژوهش هاي موجود،  یا ناقص، 
نارسا و ناکافی اند یا آنقدر پراکنده، تکراری و متضاد اند که اطاعات متقن و کاملی از دنیای ایران 
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شناسلی آلمان بدسلت نمی دهند. تنوع  متغیرهای مورد مطالعه، روش های تکراری تحقیق و این 
ویژگی که تنها یک سلوال مشلترك را مورد بررسی  قرار می دهند، اعتتماد به نتایج این مطالعات را  
دشلوارتر مي کند. در این میان، نتایج تحقیقات نهادهای مسلئول فاجعه بارتر اسلت، زیرا اطاعات 
آن ها کپی برداری از حاصل تحقیقات دیگران اسلت وتا آن میزان کلی گوئی، غیر دقیق و پراکنده 
اسلت که نمی توان براسلاس آن ها  تصمیم گیری و سیاسلتگذاري کرد. براي ترسلیم تصویر نسلبتًا 
روشنی از وضعیت ایران شناسی در آلمان و رفع هرگونه ابهام و سردرگمی  به دلیل وجود تحقیقات 
تکراری، ناقص و غیر علمی، ضرورت انجام فراتحلیل تحقیقات  احساس گردید. بکار گیری روش 
فراتحلیل، پژوهشلگران و سازمان های متولی ایران شناسلی را از کارهای تکراری و به هدر رفتن  
منابع انسلانی و مالی رها سلاخته و یک تصویر روشلن از تحقیقات پیشین و وضعیت موجود ارائه 

خواهد نمود.
هدف روش فراتحلیل در اینجا، شلناخت تفاوت پژوهش هاي انجام شده، ارزیابی اعتبار آن ها و 
دسلتیابی به نتایج کلی و کاربردي) دالور، 1380: 23( برای شلناخت بهتر وضعیت ایران شناسلی در 
آلمان بوده اسلت. از میان 22 پژوهش و گزارشلی که حداقل شلرایط الزم براي ورود به فراتحلیل را 
داشلتند، تقریبًاً 73 درصد آن ها در فاصله سلال هاي 1369 تا 1391 انجام شده اند که بیانگر اهمیت 
موضوع براي مسئوالن نهادهای متولی و پژوهشگران  بوده است. همین امر نشان می دهد که در دهۀ 

اول انقاب و تا سال 1369 ایران شناسی چندان جدی تلقی نمی شده است.
از میان 22 پژوهش، 7 سلوال پژوهشلی اسلتخراج شلد که به وضعیت ایران شناسلی در آلمان 
مربوط بودند. سلئواالت بیشتر شلامل این موضوعات بود: چه تعداد مراکز و مؤسسات ایران شناسی 
در آلمان هسلتند، متون درسلی ایران شناسلی کدام اسلت، ایران شناسلان آلمانی چه کسانی هستند، 
مشلکات و نارسلائی هلای مطالعات ایرانی کدام اسلت، ایران چله حمایتی از مراکز ایران شناسلی 

مي کند، چه نشریات ایران شناسی وجود دارد و موضوعات ایران شناسی کدام است؟
نتایِج بخِش دیگری از پژوهش آن بود که از بین 22 پژوهش مورد مطالعه، 8 پژوهش به وضعیت 
کنونی ایران شناسی و تحوالت آن)36.1 درصد(، 3 پژوهش)16.1 درصد( به تاریخچه ایرانشناسی، 
4 پژوهش به ایران شناسلان )18.1 درصد(، 3 پژوهش به گروه ها و دپارتمان های ایران شناسلی در 
دانشلگاه هاي آلمان)16.1 درصد( و 2 پژوهش به معرفی مشلکات و تنگناهای ایران شناسلی)9.1 
درصد( پرداخته اند. نکته حائز اهمیت دیگری که از فراتحلیل به دسلت آمد آن بود که تکنیک مورد 
اسلتفاده در پژوهش ها از پرسشلنامه محقق سلاخته بود و در دو پژوهش از مصاحبه و 2 پژوهش از 

پرسشنامه استفاده شده بود.
پژوهشگر در پایان به پژوهشگران عاقمند به موضوع ایران شناسی در آلمان توصیه مي کند که 
سعی کنند با استفاده از ابزارها و تکنیک های متداول در روش تحقیق و بکارگیری تئوری، به شناخت 
عمیق تری از این پدیده و نقش متغیرهای گوناگون در آن دست یابند.آن ها نباید تنها به ذکر اطاعات 
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کلی و روش های توصیفی و کتابخانه ای بسلنده کنند. شلناخت رابطۀ بین متغیرها یي مانند سیاسلت 
فرهنگی بین المللی دولت ایران، میزان حمایت مالی دولت ایران از مراکز ایران شناسی، نقش ایرانیان 
خارج از کشور، فعالیت و تاش ایران شناسان آلمانی، اعطای بورس تحصیلی و سفر دانشجویان رشتۀ 
ایران شناسلی به ایران و رشلد و افول ایران شناسلی در آلمان؛ از جمله موضوعاتی است که شناخت 
بهتری از وضعیت کنونی و آینده ایران شناسی در آلمان بدست می دهند. مسئلۀ دیگری  که از فراتحلیل 
حاصلل گردید آن بود که شلماری از پژوهشلگران ایرانی اصل امانلت داري را رعایت نکرده و کپی 
برداري  از تحقیقات دیگران بدون ذکر منبع اصلی انجام داده اند. دراین تحقیق، مشاهده شد که تعدادي 
ازآثار منتشر شده، کپی برداري و استنساخ کامل یا ناقص از نوشته های دیگران بوده و تنها عنوان آن 

تغییر کرده است.
نگارنده همچنین به سازمان های مسئول و متولی ایران شناسی و زبان و ادب فارسی اظهار می دارد 
که برای ارتباط، حمایت و همکاری با مراکز و مؤسسات ایران شناسی و ایران شناسان آلمانی، شناخت 
عمیق تر و نزدیک تر از آن ها و تحوالت و فعالیت های مستمر و جاریشان ضروری است و اطاعات 

موجود وضعیت متحول ایران شناسی در آلمان و وجوه و ابعاد گوناگون آن را منعکس نمي کند.
در بررسلی 4 پژوهش که تاریخچه ایران شناسلی در آلمان را  بررسلی کرده بودند، مشلخص 
شلد که آن ها تنها با اسلتفاده از منابع فارسلی زبان پژوهش خود را به پایان رسانده و منابع موجود 
در زبان هلای دیگلر را بله کار نگرفته اند. بررسلی 10 پژوهش و گزارش دیگر نشلانگر آن بود که 
یلک مأملور دولت ایران و چند نویسلندۀ ایرانی مقیم آلمان که مسللط به زبان آلمانی هسلتند و از 
نزدیک با برنامه ها و فعالیت های مراکز ایران شناسلی و ایران شناسلان آشلنا بوده اند، گزارشلات 
دقیلق و روزآملدی از برخی رویدادها، ترجمه ها و پژوهش های ایران شناسلان آلمانی ارائه نموده 
انلد. یکی از کسلانی کله بیش از این افلراد، در معرفی حوزۀ مطالعاتی ایران شناسلی آلمان کوشلا 
بوده و گوشله هائی از فعالیت ها و تحوالت آنرا به ما شناسلانده، روانشلاد ایرج افشلار بود. او که 
با بیشلتر ایران شناسلان از نزدیک آشنائی داشت، در نوشلته های خود آخرین اخبار آن ها را نشر 
می داد. در فقدان مرحوم افشلار، خسلرو ناقد و دکتر سلعید فیروز آبادی از جمله ایرانیان فاضل و 
کوشلائی هسلتند که در دهۀ گذشلته در کار معرفی و شناسلاندن آثار و فعالیت های ایران شناسلان 
آلمانلی و نوشلته ها و ترجمه هلای مربلوط به آثلار تاریخلی و ادبی فارسلی به زبلان آلمانی قدم 
نهاده اند. با نگاشلته های این دو ایرانی مقیم آلمان اینک تقریبًا تمام آثار و فعالیت هاي پژوهشلی، 
ترجمه، برپائی کنفرانس و نشسلت های علمی و به طور کلی حیات و ممات حوزۀ ایران شناسلی 
آلمانی اطاع رسلانی مي شلود و ملا می توانیم از این طریق، تصویری واقعلی از فراز و فرود جهان 

ایران شناسی آلمان در اختیار داشته باشیم. 
نتایج فراتحلیل آشلکار کرد که تاکنون هیچ پژوهش روشمندی درباره وضعیت ایران شناسی در 
سلال هاي پلس از انقاب و عواملل داخلی و خارجی مؤثر بر آن انجام نگردیده اسلت. این پژوهش 
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همچنین این نکته را روشن ساخت که تا کنون حتی یک تحقیق با تکیه بر فرضیۀ مشخص، روش ها 
و ابزارهای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطاعات در زمینۀ مسائل مختلف ایران شناسی در آلمان به 
انجام نرسیده و اطاعات منتشر شده پیرامون تعداد مراکز ایران شناسی، نوع دروس و متون آموزشی و 

بیوگرافی ایران شناسان متکی به شنیده ها و اخبار تارنماهای مؤسسات دانشگاهی آلمان است.
در مقایسله ای که درباره تعداد ایران شناسلان آلمانی معرفی شلده در پژوهش ها صورت گرفت، 
مشخص گردید که اطاعات بسیار پراکنده و گاه متناقض است. در یک پژوهش، تنها به ایران شناسان 
درگذشته و پیشگامان شرق شناسی پرداخته، اما در پژوهش دیگر ایران شناسان کنونی و شماری از 
آثارشان معرفی شده اند. بر عکس این دو پژوهش، پژوهش دیگر تلفیقی از ایران شناسان زنده و مرده 

را تحت عنوان ایران شناسان آلمانی ذکر کرده است.
در بررسی این پرسش که مشکات و محدودیت های وضعیت موجود چیست، مشخص گردید 
که بیشتر پاسخ ها نه بر مبنای پژوهش میدانی و ژرفکاوی مشکات و تجزیه تحلیل عوامل مؤثر و 
بازدارنده که بر پایۀ نظرات شخصی و برداشت های غیرکارشناسی ارائه شده اند. در مقایسۀ پژوهش 
پژوهشگران مقیم آلمان و سایر پژوهشگران مشخص گردید که داده های گروه اول مبتنی بر اطاعات 
تازه، مشاهدات پژوهشگران و منابع تازه منتشر شده است در صورتی که اطاعات گروه دوم، از منابع 
دیگر و حاصل مطالعات کتابخانه ای است. از میان 20 پژوهشی که حداقل شرایط الزم براي فراتحلیل 
را داشتند، تنها 4 اثر توسط نهادهای دولتی مسئول یا کارشناسان آن ها تهیه و منتشر شده بود. همین امر 
بیانگر اهمیت  موضوع براي مسئوالن فرهنگی متولی ایران شناسی و تاش آنان برای شناخت پدیده 

و بهبود وضعیت آن در سال های اخیر است.
از میان 20 پژوهش، 6 سلوال پژوهشلی استخراج شلد که به شناخت عمیق تر وضعیت موجود، 
شناخت عوامل مؤثر بر افول یا بهبودایران شناسی، راه حل ها و پیشنهادات مناسب برای بهبود موقعیت 
کنونی و آگاهی از نسلبت ایران شناسلی آلمانی با سلایر حوزه های ایران شناسی در انگلستان، هلند، 

اتریش، فرانسه، ایتالیا و امریکا مربوط بودند.
 نتایج فراتحلیل نشان داد که40 درصد پژوهشگران تحصیات  کارشناسی، 40 در صد تحصیات 
کارشناسی ارشد و 20درصد تحصیاتی در مقطع دکتری داشته اند. بررسی نوع تحصیات  پژوهشگران 
نیز حکایت از آن داشت که ارتباط وثیقی بین تحصیات  70 درصد از پژوهشگران با موضوع پژوهش  
وجود نداشلته اسلت و باآلخلره آنکه 21 درصد پژوهش ها تکلراری، 8 درصد  پایان نامه یا تکلیف 
دانشلجویی،  12 درصد گزارش یا پژوهش دولتی و اداری و 80 درصد پژوهش های علمی شلخصی 
بوده اند. در مورد ابزار اندازه گیري  بکار رفته در این پژوهش ها باید گفت که تنها در یک پژوهش از 

مصاحبه استفاده شده است.
نتایلج بررسلی سلئوال هاي پژوهش چنین بلود: در رابطه با پاسلخ سلوال اول پژوهلش که در 
شلناخت موضلوع  چه مقوله هلا و متغیرهائی مورد توجه بلوده و چه متغیرهائی نادیده گرفته شلده 
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می توان گفت که پژوهشلگران بیشلتر به معرفی مراکز ایران شناسی و ایران شناسلان و کارنامۀ آن ها 
توجله کلرده اند. در همانحال از تجزیه و تحلیل موقعیت کنونی و ارزیابی متون آموزشلی و وسلایل 
کمک آموزشلی و منابع مورد اسلتفاده اسلتادان و دانشجویان و نیز بررسلی سیاست های دولت های 

ایران و آلمان درباره ایران شناسی غفلت نموده اند.
نتیجه فراتحلیل از بررسلی پرسلش دوم که پژوهشلگران چه سلیمائی از ایران شناسلی آلمان 
ترسلیم کلرده اند آن اسلت  که ایران شناسلی در سلرزمین آلمان قدمتلی دیرینله دارد، در حدود 12 
دانشلگاه کرسلی یا رشلتۀ ایران شناسی دایر اسلت، ایران شناسان برجسته ای در گذشلته و در حال 
حاضلر بله مطالعه، تحقیلق و آموزش ایران شناسلی اهتمام ورزیلده اند، ایرانیان خارج از کشلور به 
بقلا و حیلات آن ملدد می رسلانند و باالخره به دلیل بی توجهلی دولت های ایلران و آلمان وضعیت 

ایرنشناسي رضایت بخش نیست. 
در بررسلی پرسلش سلوم پژوهش، نتایج فراتحلیل گویای آن بود که مهمترین مشلکات و و 
تنگناهای ایران شناسلی از نظر پژوهشلگران عبارت است از: مشلخص نبودن سیاست دولت ایران، 
بی توجهی نهادهای متولی ایران شناسی به مشکات مراکز ایران پژوهشی، فقدان منابع مطالعاتی، عدم 
حمایت مالی دولت ایران، بی اعتنائی دولت آلمان به مراکز ایران شناسی، فقدان استاد متخصص، عدم 
عاقه دانشجویان به رشته ایران شناسی، عدم ارتباط نظاممند ایران شناسان و کرسی های ایرا ن شناسی 
با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی ایران، فقدان نشریه مخصوص ایران شناسی به زبان آلمانی، 

فقدان بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی برای استادان و دانشجویان و مشکل ویزای ایران.

افراسلیابی، هملا)1387(» معرفی اجمالی آثار ایران شناس��ی آلمان موجود در کتابخانه ش��ماره 2 مجلس ش��ورای 
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اخگلری، محملد )1385 ( » شرق شناس��ی در آلم��ان« چش��م ان��داز ارتباطات فرهنگی، ش��ماره 24، خ��رداد و تیر 
 .»1385
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 خسروی، زهره) 1387( »رشته ایران شناسی در آلمان«. تارنمای رادیو صدای آلمان. 
دالور، عللی ) 1385 ( »مبان��ی نظ��ري و عملی پژوهش در علوم انس��ا ن��ی و اجتماعی )ویرایش جدی��د(«. تهران: 
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مقدمه
یکی از دستاوردهای نهضت ادبی اعراب توجه به فرهنگ و ادبیات مشرق زمین بود. این رویکرد که 
برضرورت شناخت و تعامل با زبان و ادب ملتهای شرقی تأکید داشت به ویژه در مصر هواداران بسیاری 
یافت. زبان و ادب فارسی به دلیل پیوندهای گسترده که از دیرباز با زبان و ادبیات عرب داشت، در این 

میان از جایگاه پر اهمیتی برخوردار شد.
شکل گیری مراکز دانشگاهی به ویژه مراکز آموزشی زبان های شرقی و تأسیس رشته زبان و ادب 
فارسلی از یک سلو و آشنائی ادب پژوهان عرب با برخی از آثار ادب فارسی که توسط پژوهشگران 
و ایران شناسلان اروپائی ترجمه شلده بود از سوی دیگر، این رویکرد را تقویت کرد و زمینه شناخت 
عرب ها از فرهنگ، زبان و ادب فارسی را در دوران معاصر فراهم آورد. هر چند زمینه این شناخت از 
سال هاي اولیه سده بیستم آغاز شده و آثاری نیز پدید آمد، اوج این توجه و شناخت در دهه های میانی 
ایلن قلرن بود. حجم، تنوع و کیفیت آثار پدید آمده اعلم از پژوهش، تألیف و ترجمه در حوزه زبان و 
ادبیات فارسی در این دوران چنان بود که می توان از آن به عنوان جنبش ادب فارسی در جهان عرب 
نام برد. گر چه مرکزیت این جنبش در مصر شکل گرفت، دیگر ادب پژوهان عرب اما به زودی با ورود 
به حوزه فارسی پژوهی به خلق آثاری ارزنده همت گماردند که اعجاب و تحسین صاحبان این فرهنگ 
1. پژوهشگر فرهنگی و ادب را برانگیخت و البته در شناساندن ادب فارسی و شاهکارهای آن به عرب ها نقشی بسزا داشت.

جهان عرب

ادب پژوهان عرب و شاهڪارهای ادب فار�سی

سید  محمد  صدر  هاشمی1
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ایلن جسلتار تلاش دارد تا بلا ارائه گزارشلی از اهتملام ادب پژوهان عرب به ترجمه، شلرح و 
معرفی شلاهکارهای زبان و ادب فارسلی در سلده بیسلتم، خواننلده ایرانی را با مهمتریلن آثار پدید 
آملده دربلاره پنج سلتاره درخشلان ادب فارسلی موالنا جال الدیلن بلخی، خواجه شلمس الدین 
حافظ شلیرازی، حکیم ابوالقاسلم فردوسی، شلیخ اجل سلعدی و حکیم عمر خیام آشنا کند و پویه 
و تاش های علمی فارسلي پژوهان عرب پیرامون سلایر آثار گرانسلنگ ادب فارسلی را به فرصتی 

دیگر وامی نهیم.

موالنا جالل الدین بلخی:
مهمتریلن اثلری که تا پیش از سلده بیسلتم در عرصه مولوی پژوهلی در جهان عرب سلراغ داریم، 
کتاب »المنهج القوی لطاب المثنوی« نوشلته یوسلف بن احمد المولوی از بزرگان طریقت مولویه در 
آناتولی اسلت. این کتاب شلرحی اسلت بر مثنوی موالنا به زبان عربی که در 6 مجلد در سلال 1872 
در قاهره نشلر یافته اسلت. نظر به این که کتاب یوسلف بن احمد و برخی آثار پراکنده دیگر عمومًا 
توسلط مشلایخ صوفیه و با هدف تبلیغ طریقت منسلوب به مولوی تألیف و یا ترجمه شده، نتوانسته 

اند توجه و عاقه محافل ادبی جهان عرب را به این شاهکار بلند ادب فارسی برانگیزانند. 
در دهه های میانی سلده بیسلتم و همزمان با رونق و رواج فارسلی پژوهی در بین دانشگاهیان و 
پژوهشگران عرب، اندیشه های عرفانی موالنا و کتاب مثنوی او توجه محافل علمی و ادبی جهان عرب 

بخصوص  پژوهشگران و ادبای مصری را برانگیخت.
از پیشلگامان این حوزه که پیش از دیگران با اندیشله هاي موالنا آشلنا شلد و به شلرح و تبیین 
آثار و او همت گماشت، دکتر عبدالوهاب عّزام بود. وی نتیجه سال ها مطالعه و تأمل خود را پیرامون 
شلخصیت، زندگی و افکار موالنا و اثر جاودانه اش مثنوی در قالب مقاالتی در چندین شلماره مجله 
مصری»الثقافۀ« در سلال 1942 نشلر داد و موالنا و مثنوی معنویش را به جهان عرب نمایاند. وی در 
سال هاي بعد نیز به ترجمه گزیده هائی از مثنوی اهتمام ورزید و با قراردادن مجموعه مقاالت مذکور، 
در مقدمه کتاب تازه اش با عنوان »فصول من المثنوی«، نخستین کتاب مولوی پژوهی جهان عرب را در 
سال 1946 پدیدآورد.این کتاب که اولین کار پژوهشی و  دانشورانه جهان عرب درباره موالنا و اندیشه 

های عرفانی اوست، در آشنائی عرب ها با مثنوی و خالق بزرگ آن، تأثیر بسزائی داشت.
راهلی کله عبدالوهلاب عّزام گشلود، بی رهلرو نماند و پلس از او کسلان دیگری نیز بله میدان 
موللوی پژوهلی و ترجمله افلکار و آثلار موالنلا بله زبلان عربلی برآمدنلد. یکلي از رهلروان این 
مسلیر،عبدالعزیزالجواهری، ادیلب و شلاعر عراقلی بلود. همو که سلالی چنلد را در ایلران گذرانده 
بلود، بله ترجمه کامل منظلوم مثنوی به عربی اهتملام ورزید. ترجمله جواهری در 6 جللد با عنوان 
"جواهراآلثلار فلی ترجمۀ مثنلوی موالنا خداوندگار محملد جال الدین البلخی الرومی" در سلال 
1347/1958 از سلوی انتشلارات دانشلگاه تهران منتشلر شلد. این کتاب از همان آغاز با اسلتقبال 

محافل ادبی جهان عرب روبرو شد.
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ازدیگر رهروان این راه، رهرو برکشیده عّزام و شاگرد خود او بود: دکتر محمد عبد السام کفافی، 
اسلتاد دانشلگاه هاي مصر و دانشگاه عربی بیروت. دکتر عبد السلام کفافی که راه و شیوه استاد خود 
را در مولوی پژوهی ادامه داد، همانند اسلتادش از پیشلگامان مولوی پژوهی در جهان عرب به شمار 
است. او کتاب »مثنوی جال الدین الرومی شاعر الصوفیۀ االکبر« را که شرح و ترجمه دفترهای اول 
و دوم مثنوی است، با مقدمه ای مبسوط در دو جلد در سال های 1966 و 1967 در لبنان منتشر کرد. 
کتاب دیگر او در این زمینه »جال الدین الرومی فی حیاته و شلعره « اسلت که در سلال 1971 در 
بیروت انتشاریافت. کفافی در این اثر ضمن ارائه توضیحات عالمانه ای در باب زندگی و شعر موالنا، 
گزیده هایی از مثنوی، دیوان شمس و فیه مافیه را ترجمه و شرح کرده است. استادان ایران شناسی و 
زبان و ادبیات فارسی در کشورهای عرب، در پاره ای نوشته ها و اظهار نظرهای خود، دو کتاب دکتر 

عبد السام کفافی را در زمره آثار مهم در معرفی ادب عرفانی ایران به اعراب دانسته اند.
دکتر ابراهیم الدسوقی شتا، استاد دانشگاه قاهره و یکی از پرکارترین فارسی پژوهان عرب در دو 
دهه پایانی سده گذشته و پرورش یافته استادان نسل اول این حوزه در مصر بود. او که عاقه و عشقی 
وافر به فرهنگ و ادب فارسی از خود نشان می داد1 .آثارگوناگوني در این عرصه از خود برجاي گزارد 
که از جمله مهمترین آن ها ترجمه دفترهای شش گانه مثنوی بود که در سال 1998 در قاهره منتشر شد. 
کار ارزشلمند دیگر او که نتیجه سلال ها تاش و تتبع مجدانه او بود، ترجمه حدود 600 غزل از دیوان 
شلمس تبریزی به عربی اسلت که پس از مرگش در دو جلد در سلال هاي 2000 و 2001 در قاهره 

انتشار یافت.
دکتر عیسی علی العاکوب استاد دانشگاه حلب سوریه نیز از دیگر پژوهشگران معاصر عرب است 
که از طریق مطالعه آثار اقبال الهوری با موالنا آشنا شده و در دو دهه اخیر در عرصه  فارسی پژوهی و 
معرفی آثار ادبی و عرفانی ایران به زبان عربی، آثار درخوری مشتمل بر پژوهش، تألیف و ترجمه پدید 
آورده است. یکی از کارهای قابل اعتنای او در حوزه مولوی پژوهی، کتاب »جال الدین و التصوف« 
است که برگردان عربی کتاب شرق شناس فرانسوی ایوادی ویترای است که سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی آن را در سال 1378 منتشر کرد. دکتر العاکوب، عاوه بر ترجمه، کار 
تحقیق و مقابله آن را انجام و مقدمه ای نیز  بر آن نگاشلته اسلت. کتاب دیگر او »الشلمس المنتصرۀ« 
ترجمه متن انگلیسی کتاب » شکوه شمس«2 اثر شرق شناس بزرگ آلمانی خانم آنه ماری شیمل به 
زبان عربی اسلت. این کتاب نیز در سلال 1379 از سوی سازمان انتشلارات وزارت ارشاد مجال نشر 
یافت. ترجمه کتاب »فیه ما فیه« نیز از دیگر ترجمه های دکتر العاکوب از آثار موالناست که از روی 
نسخه مصحح استاد فروزانفر به عربی برگردانده شده. این کتاب در سال 2002 در دمشق انتشاریافت. 
»ید العشق« دیگر اثر این فارسی پژوه عرب زبان است که ترجمه گزیده هایی از دیوان شمس تبریزی 
اسلت که در سلال 1381 در دمشق چاپ و منتشر شده اسلت. کار دیگر دکتر العاکوب، ترجمه عربی 
حدود دو هزار » رباعیات موالنا جال الدین الرومی« است  که برای اولین بار در520 صفحه در سال 
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1. نگارنده که در 

آخرین سفرش به ایران 

میزبان او بود، شور و 

عالقه زاید الوصفش را 

به فرهنگ ایران، زبان 

فارسی و ادبیات عرفانی 

ایران مشاهده می کرد. 

خدایش بیامرزاد!

2. The Triumphal 
of sun
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2004 در دمشق منتشر و در سال 1384 برنده کتاب سال جمهوری اسامی ایران شد.
 کار پژوهشی دیگر دکتر العاکوب، ترجمه عربی »رسائل موالنا جال الدین الرومی« است از متن 
فارسی کتاب مکتوبات موالنا جال الدین رومی به تصحیح دکتر توفیق سبحانی.این اثر نیز در سال 

2008 در دمشق انتشار یافت.
افزون براین گروه از مولوی پژوهان که تمرکز کارشان بر روی آثار و اندیشه خداوندگار سخن و 
ُسراینده کتاب همیشه جاوید مثنوی بوده، شمار دیگری از پژوهندگان، استادان و نویسندگان نیز بوده اند 
که به تحقیق، شناخت و معرفی آثار و اندیشه های موالنا پرداخته و آثار زیادی در قالب مقاله پژوهشی 
یا ترجمه گزیده هایی از شعر موالنا در دهه های گذشته نشر داده اند. در اینجا برخی از مهم ترین آثار 

این گروه را معرفی می کنیم:
- گزیده هایی از شعر موالنا در مجموعه »روائع من الشعر الفارسی« ترجمه ادیب و شاعر سوری 

محمد الفراتی که در سال 1963 در دمشق منتشر شد. 
-» مختارات من الشلعر الفارسلی« ترجمه گزیده هایی از شلاعران برجسته ایران زمین از جمله 
موالنا به عربی توسلط دکتر محمد الغنیمی هال، اسلتاد و فارسلی پژوه مصری، در سلال 1965 در 

قاهره انتشار یافت.
- »قصائد مختارۀ من دیوان شمس تبریز لجال الدین الرومی« با ترجمه دکتر محمد السعید جمال 

الدین از دیگر فارسی پژوهان مصری در سال 2005 در قاهره منتشر شد.
- »جال الدین الرومی و کتابه فیه مافیه« که شرح زندگی و اندیشه عرفانی موالنا و معرفی کتاب 
فیه مافیه اوست، توسط دکتر السباعی محمد السباعی پژوهشگر مصری و استاد زبان فارسی دانشگاه 

قاهره تألیف و به زبان عربی انتشار یافته است.

خواجه شمس الدین حافظ شیرازی:
دیوان حافظ شیرازی نیز از جمله شاهکارهای ادب فارسی است که مورد اهتمام ادب پژوهان عرب 

قرار گرفت و در میان اعراب مخاطبان بسیاری یافته است.
از پیشلگامان حافظ شناسلی در جهان عرب، دکتر ابراهیم امین الشلواربی است که در سال هاي 
تحصیلل در اروپلا، از طریق آثار شلرق شناسلان ناملداری چون ادوارد بلراون و تئلودور نولدکه، با 
مطالعات ایران شناسلی آشلنا شلد. او که به ادبیات فارسلی عاقه مند شلده بود، زبان فارسلی را فرا 
گرفت تا بتواند مسلتقیمًا منابع ادب فارسلی را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد. نتیجه سال ها تاش 
علملی او در ایلن حوزه، خلق آثار پژوهشلی، تألیفی و ترجمه بود. »حافظ الشلیرازی شلاعر الغناء 
و الغلزل فلی ایران « که اولین کار پژوهشلی درباره حافظ و شلعرعرفانی او به زبان عربلی در دوران 
معاصر اسلت، رسلاله دکتری الشلواربی بود که در سلال 1944 در قاهره امکان نشلر یافت و در سال 
1989 در بیروت تجدید چاپ شلد. الشلواربی در این اثر پژوهشلی که بازتاب گسلترده ای در مراکز 
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دانشلگاهی و محافلل ادبلی جهان علرب به ویژه 
مصر داشلت، تاش داشته تا سویه های گوناگون 
زندگلی حافظ، اوضاع سیاسلی و اجتماعی زمانه 
او و اندیشله عرفانی و نکته های اساسلی شلعر او 
را  بلا شلیوه ای بدیلع واکاوی کنلد. کار بعلدی او 
که تأثیر بسیاری در شلناخت عرب ها از غزلیات 
حافلظ داشلت، ترجمه منظوم  غزلیلات حافظ به 
زبلان عربی بود کله با عنلوان » اغانی شلیراز، او 
غزلیات حافظ الشلیرازی « در دو جلد و با مقدمه 
طه حسلین ادیب نامدار عرب در سال هاي 1944 
و1945 در قاهره منتشلر شد. الشواربی در ترجمه 
خود که اولین ترجمه عربی از اصل فارسلی دیوان 

حافلظ بلود تاش کرده تا بارزترین مفاهیم و جنبه های زیبائی شلناختی شلعر حافظ را به مخاطبان 
عرب بنمایاند.

از آثار دیگری که درباره حافظ و غزلیات او در قالب مقاله پژوهشلی یا ترجمه گزیده اشلعار در 
مجلات گوناگون عربی چاپ شلده ، می تلوان به ترجمه گزیده هایی از غزلیات حافظ از انگلیسلی 
به عربی توسلط دکتر احمد زکی ابو شلادی اشلاره کرد که در سلال 1931 با عنوان »رباعیات حافظ 
الشلیرازی« در مصر انتشلار یافت. محمد الفراتی شاعر سوری نیز گزیده هائی از غزلیات حافظ را با 
دیگر گزیده های مثنوی موالنا و شعر سعدی تحت عنوان »روائع من الشعر الفارسی« در سال 1963 

در دمشق منتشر کرد.

سعدی شیرازی:
دو اثر ماندگار شیخ اجل سعدی شیرازی همچون دیگر شاهکارهای ادب فارسی تا پیش از سده بیستم 
در جهان عرب چندان شناخته شده نبود. تنها اثر قابل توجهی که پیش از این سده از این شاعر نامدار 
ایرانی به عربی ترجمه شده بود، گلستان بود که توسط جبرائیل بن یوسف در میانه های قرن نوزدهم 
انجام شلده بود. پیشگام سلعدی پژوهی در جهان عرب در سده بیستم، دکتر محمد موسی هنداوی از 
فارسی پژوهان مصری بود که نتیجه سال ها مطالعه و پژوهش او درباره سعدی در سال 1951 با عنوان 
» سعدی الشیرازی شاعر االنسانیۀ « با مقدمه دکتر عبد الوهاب عزام چاپ و منتشر شد. هنداوی در اثر 
خود ضمن پرداختن به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در عصر حافظ، در فصول و ابواب مختلف آن 
به شرح زندگی و معرفی اندیشه و شعر سعدی و نیز تحلیل کتاب بوستان او پرداخته است. او همچنین 
پژوهشی درباره بوستان سعدی انجام داد که در سال 1955 به همراه ترجمه آن در دو جلد در مجموعه 
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» روائع االدب الفارسلی « در قاهره منتشلر شد. ترجمه گلستان سلعدی نیز از دیگر آثار اوست که با 
عنوان »الروضۀ« در همان مجموعه در سال 1956 انتشار یافت. نوشته های هنداوی درباره سعدی و 
ترجمه آثار او به عربی در شناساندن سعدی به عرب ها و جلب توجه آنان به اندیشه های شاعر و حکیم 

بلند آوازه ایران تأثیر بسیاری داشت.
محمد الفراتی شاعر و فارسی پژوه سوری  نیز اهتمام ویژه ای به سعدی و دو اثر ارجمند او داشت. 

ترجمه منظوم کتاب گلستان از جمله آثار مهم او در 
حوزه ادب فارسی بود که با عنوان » روضۀ الورد« 
در سلال 1961 در دمشلق عرضه شد. او در کتاب 
خود سعی کرده تا مضمون و درون مایه گلستان را 
بلدون دخل و تصرف به عربلی برگرداند و ذهن و 
روح خواننده عرب زبان را به دنیای گلستان شیخ 
بله پرواز درآورد. »البسلتان« اثر دیگری از فراتی 
اسلت. این کتاب دو جللدی که ترجمه چهار هزار 
بیت بوسلتان سلعدی و اولین ترجمله منظوم این 
کتاب به زبان عربی اسلت، در سلال هاي 1968 و 
1969 در دمشق منتشر شد. الفراتی، پیش از آن نیز 
گزیده هائی از شعر و ادب فارسی از حکایت های 
اجتماعی سلعدی را بلا عنوان » روائع من الشلعر 

الفارسی « در سال 1963 منتشر کرده بود.
از دیگر پژوهشگران عرب که به سعدی و آثار او توجه نشان داده اند حامد عبد القادر فارسی پژوه 
مصری است که بخش دوم کتاب »القطوف و اللباب « خود را که در سال 1951 در مصر انتشار یافت 

به گزیده هائی از بوستان سعدی اختصاص داده است. 

حکیم خیام نیشابوری:
بی هیچ شک خیام پر آوازه ترین شاعر ایرانی در میان اعراب است. هر چند تا پیش از سده بیستم ادب 
پژوهان عرب توجه چندانی به شعر خیام نداشتند، اما آشنائی با ترجمه های اروپائی رباعیات خیام، 
توجه آنان را به این شاعر نامدار ایرانی جلب کرد، به گونه ای که پس از آن ده ها کتاب و مقاله پژوهشی 
و تألیفی و نیز ترجمه های متعدد در این زمینه در جهان عرب انتشار یافت.1  در خصوص اولین ترجمه 
عربی رباعیات خیام، نظریات گوناگونی وجود دارد. بررسی دکتر یوسف حسین بکار استاد دانشگاه 
یرموك اردن نشان می دهد اولین کسی که تعدادی از رباعیات خیام را از ترجمه انگلیسی به نثر عربی 
ترجمله کلرد، احللمد حافظ عوض مصری بود که در سلال 1901 ترجمه 9 رباعی را از ترجمه فیتز 

1.  از سال هاى نخستین 

سده بیستم تا اواخر آن 

حدود 80 تن از شاعران 

و فارسی پژوهان عرب 

به ترجمه رباعیات و 

پژوهش در درون مایه 

آن پرداختند.
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جرالد1  در قالب مقاله ای با عنوان »شلعراءالفرس، عمر الخیام« نشلر داد.  بدین گونه می توان گفت که 
عرب ها در دوران معاصر از طریق ترجمه انگلیسی فیتز جرالد با خیام و رباعیات او آشنا شدند. پس از 
آن بود که ادب پژوهان عرب یکی پس از دیگری به ترجمه رباعیات خیام از انگلیسی همت گماشتند. 
برخی از آنان نیز به ترجمه غیر مستقیم بسنده نکرده با فراگیری زبان فارسی، خود مستقیم به دنیای 
شعر خیام سفر کردند و از رهگذر این سفر شاعرانه، آثار فراوانی را به محافل ادبی و عاقمندان شعر و 

ادب در جهان عرب هدیه کردند.
ودیع البسلتانی و احمد رامی از جمله پیشلگامان معرفی رباعیات خیام به عرب ها بودند. ترجمه 
منظوم ودیع البستانی، ادیب و شاعر لبنانی  از ترجمه انگلیسی فیتز جرالد، شامل 80 رباعی است که 
در سال 1912 منتشر شد. ترجمه منظوم ودیع البستانی از مهمترین ترجمه های عربی رباعیات خیام به 
لحاظ سبک شعری است. احمد رامی شاعر مصری که تحت تأثیر ترجمه البستانی قرار گرفته و شیفته 
شعر خیام شده بود، با عزمی جزم به فراگیری زبان فارسی همت گماشت و موفق شد 168 رباعی را 
از  فارسی به عربی ترجمه و در سال 1924 در قاهره منتشر کند. ترجمه احمد رامی که اولین ترجمه 

منظوم و مسلتقیم از متن فارسی رباعیات خیام به 
عربی است، بارها تجدید چاپ شد. شعر خیام پس 
از آنکله ام کلثوم خواننده پرطرفلدار عرب برخی 
از ترجمه هلای احمد راملی را بله آواز خواند، در 
میان مردم مصر و جهان عرب از اشلتهار  بیشتری 

برخوردار گشت2.
از دیگر ترجمه هلای معتبر رباعیات خیام  به 
عربی، ترجمه احمد الصافی النجفی )عراقی( است. 
او که از طریق ترجمه ودیع البسلتانی سخت تحت 
تأثیر شلعر خیام  قرار گرفته بود. وی طی سلال ها 
اقامت در تهران، زبان فارسی را به خوبی فرا گرفت 
و مسلتقیمًا به اندیشه های او نزدیک شد و پس از 
سال ها تاش توانست 351 رباعی را ترجمه کند. 

ترجمه منظوم احمد الصافی همراه با اصل فارسی آن با مقدمه ای درباره شعر خیام و فلسفه اش در سال 
1931، در دمشق با عنوان »رباعیات الخیام« مجال نشر یافت. این ترجمه که تا سال 1967 پنج بار 
تجدید چاپ شد، به گواه عامه محّمد قزوینی نزدیکترین ترجمه  شعری در همه زبان ها به اصل فارسی 

آن است3.  
در میلان مترجمان عرب زبان رباعیات خیام، بیشلترین ترجمه ها از آن عبدالحق فاضل)عراقی( 
است. وی که سال ها در تهران مأموریت دیپلماتیک داشت و آشنایی های بیشتری با زبان و ادب فارسی 

1. ادوارد فیترن جرالد 

خاور شناس انگلیسی 

گزیده ای از رباعیات 

خیام را در سال 1859 به 

انگلیسی ترجمه کرد. 

2. امروزه در برخی 

از کشورهای عربی 

نام خیام را می توان 

بر ساختامن های بلند 

مرتبه، خیابان ها، مدارس، 

سینامها، رستوران ها و 

هتل ها مشاهده کرد

3. مقدمه عالمه محمد 

قزوینی بر "رباعیات 

الخیام"
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و ظرایلف آن ها پیدا کرده بود، موفق گردید تعداد381 رباعی را به عربی ترجمه کند. وی ترجمه های 
خود را با عنوان »ثورۀ الخیام« در سال 1951 در قاهره و سپس در 1968 در بیروت منتشر کرد.

پلاره ای از آگاهان ادب فارسلی که دسلتی نیز در ترجمله متون به زبان عربی دارند، در مقایسله 
ترجمه های رباعیات خیام به زبان عربی با یکدیگر بر آن شدند که ترجمه منثور احمد حامد الصراف 
)عراقی( با 200 رباعی )نشر در سال 1961( با عنوان »عمر الخیام« و ترجمه مصطفی وهبی التل شاعر 
و ادیب اردنی که 155 رباعی را از ترکی و فارسی به عربی برگرداند، از جمله ترجمه های خوب، روان 
و تأثیرگذار در جهان عرب بوده اند. مصطفی وهبی التل همچنین تحت تأثیر آرای فلسفی خیام، اشعاری 

به سبک او سرود که آن را به »خیامی المشرب« توصیف کرد. 
ادیلب عراقلی جمیل صدقلی الزهاوی نیز کتلاب »رباعیات الخیلام« را با 130 رباعی در سلال 
1928 در بغداد انتشلار داد. پیش از او، محمد السلباعی از پژوهشلگران مصری 101 رباعی خیام را 
ترجمه و منتشلر کرده بود )سلال 1922(. سلال ها بعد، دو پژوهشگر مصری به ترجمه بخش هایی از 
رباعیات اهتمام ورزیدند. یکی احمد زکی ابوشلادی بود که 108 رباعی از انگلیسلی به عربی ترجمه 
و در بیروت منتشلر کرد )سلال1952( . دیگری، دکتر محمد الغنیمی هال اسلت که 23 رباعی را در 

سال 1965 به عربی برگرداند. 
چنلان که گفتیم آثار مورد اشلاره در این نوشلته دربردارنده تمام کتاب ها، مقاالت، نگاشلته ها و 
ترجمه های عربی رباعیات خیام نیسلت و نوشلته های نویسندگان و ادیبان عرب بیش از آن است که 
در اینجا آمده است. آنچه در اینجا بدان ها اشارت رفته تنها مهمترین و مشهورترین آثار و ترجمه های 
مربوط به حکیم عمر خیام نیشابوری است. حجم و تنوع آثار نوشته شده درباره خیام حکایتگر توجه 
و اهتمام شلاعران و ادب پژوهان عرب به رباعیات خیام نیشلابوری است. مهم آنکه سبک اندیشگی 
خیلام بلر ادبیات معاصر عرب تأثیری عمیق بر جای نهاده و جریانی را پدید آورده که از آن با عنوان 

»پدیده خیامی« نام می برند.   

شاهنامه فردوسی
تا پیش از آغاز سلده بیسلتم، عرب ها آشلنایی چندانی با شلاهنامه حکیم طوس نداشتند. بررسی ها 
گویای آن اسلت که اولین ترجمه عربی شلاهنامه در سلده هفتم هجری توسلط فتح بن علی البنداری 
انجلام گرفته بود. برخی کسلان بلر این عقیده اند که ترجمله البنداری، ترجمه ای ناقلص و جنبه های 
هنری و زیبا شلناختی سخن فردوسلی در آن نمودی نداشت. به همین دلیل این ترجمه در گذر زمان 

به فراموشی سپرده شد و محققان بدان اعتنای درخوری نشان ندادند. 
در دوره معاصر، مهمترین اثر درباره شاهنامه که توجه ادب پژوهان و محافل ادبی را به خود جلب 
کرد، پژوهش موشکافانه دکتر عبدالوهاب عّزام ادیب وفارسی پژوه مصری بر روی ترجمه البنداری1  از 
شاهنامه بود. او که در مطالعات خود بر روی ادبیات شرقی، با شاهنامه فردوسی آشنا شده و با بررسی 

 1. او، ادیب، شاعر، 

فقیه و مورخ و از اهالی 

اصفهان بود. البنداری 

پس از پیوسنت به دربار 

عیسی بن امللک العادل 

ابی بکرابن ایوب حاکم 

ایوبی شام، شاهنامه را 

در سال های 621و620 

هجری به عربی ترجمه و 

به او هدیه کرد.
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کنجکاوانه  چند ترجمه عربی، کاستی های نسخه البنداری را دریافته بود، در تاشی عالمانه به کار تحقیق 
و مقابله نسخه های ترجمه شده با متن فارسی شاهنامه پرداخت و با تکمیل نسخه البنداری وشرح و 
تعلیق بر آن، متن ویرایش شلده را با افزودن مقدمه و مدخلی در هفت فصل در سلال 1932 در قاهره 
منتشر کرد. موضوعات هفت فصل کتاب عبدالوهاب عزام عبارتند از: تعریف حماسه، زندگی فردوسی، 
موضوعات، شخصیت ها و قهرمانان شاهنامه و جایگاه آن نزد ایرانیان. این اثر ارزشمند با مقدمه مفصل 
و عالمانه پدیدآورنده اش که روح شاهنامه و جنبه حماسی آن را حفظ کرده بود، در آشنائی عرب های 
فرهیخته و ادب پژوهان مصری و غیر مصری با اثرماندگار حماسه سراي بزرگ ایراني تأثیر بسزائی 
داشلت؛ چنانکه برخی از پژوهشلگران را به مطالعه و تحقیق متون ادب فارسلی و از جمله شلاهنامه 
فردوسی تشویق و ترغیب کرد. از جمله پژوهشگرانی که در این زمینه آثاری پدید آوردند، دکتر طه 
ندا استاد زبان فارسی دانشگاه اسکندریه مصر بود که مجموعه پژوهش هائی را با عنوان "دراسات فی 
الشلاهنامه" در سلال 1954 منتشر ساخت. دکتر محمد عبدالسام کفافی فارسی پژوه مصری و استاد 
دانشلگاه العربیۀ بیروت نیز داستان هائی از شاهنامه را در کتاب »ادب الفرس و حضارتهم، نصوص و 
مختارات« که در سلال 1968 در بیروت انتشلار یافت، آورده است. دکتر یحیی الخشاب، استاد زبان 
فارسی و رئیس سابق بخش زبان های شرقی دانشگاه قاهره که آثار فراوانی در حوزه فارسی پژوهی 
دارد، نیز مقاله ای عالمانه درباره شاهنامه فردوسی در شماره 7 از مجلد 4 مجله »میراث انسانی« منتشر 
کرد. وی همچنین در کتاب » حکایات فارسیۀ« گزیده هایی از قصه های فارسی از متون کهن از جمله 
شلاهنامه را ترجمه کرده اسلت. دکتر عبدالمجید بدوی از دیگر فارسی پژوهان مصری نیز در اثری  با 
عنوان »جولۀ فی شاهنامه الفردوسی« که در سال 1976 چاپ و انتشار یافت، به نقد و بررسی شاهنامه 

پرداخته است.
جدیدتریلن اثلری که درباره شلاهنامه به زبان عربی منتشلر شلده ، کتاب »االثر االسلامی فی 
الملحملۀ االیرانیۀ« تألیف عبدالحفیظ یعقوب حجاب اسلتاد زبان فارسلی دانشلگاه قاهره اسلت که 
در سلال 2007 در قاهره نشلر یافته اسلت. مؤلف در اثر خود تاش کرده تا ثابت کند که فردوسلی 
شلاهنامه را تحت تأثیر فرهنگ و علوم اسلامی عصر خود که در اوج شلکوفائی بوده، پدید آورده و 
اسلام و مسللمانان را بیش از نژاد ایرانی ستوده اسلت. وی برای اثبات تأثیرپذیری حکیم طوس از 
فرهنگ و منابع اسلامی، به تشابه داستان های پادشاهان و قهرمانان شاهنامه با داستان های پیامبران 

و تشابه داستان سیاوش و سودابه با داستان یوسف و همسر عزیز در قرآن کریم اشاره مي کند.
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در اغللب موارد وقتي سلخن از باسلتان شناسلي به میلان مي آید، بررسلي ها و بحث هلا به طور 
عمده  از معرفي آثار باسلتاني و شلرح تشکیل سلسلله هاي پادشاهی و جنگها تجاوز نمي کند، در 
حالي که باسلتان شناسلي باید به معناي شناخت سلاختار اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصادي 
باشلد. دوران باسلتان ایلران با توجه به نقلش افراد، گروهها و طبقلات اجتماعلي در آن دوران، از 

عوامل مهم و تعیین کننده در ترکیب هویت فردي و اجتماعي ما در دوران کنوني است.
 در اینجا باید به این حقیقت تلخ اعتراف کرد که ما هنوز به درسلتي تاریخ دوران باسلتان ایران، 
عللل بلروز وقایع، سلاختار جامعه و طبقات آن را نمي شناسلیم. هنوز هم ایران شناسلان و باسلتان 
شناسلان جوامع غربي در معرفي این بخش از تاریخ جامعه ایراني نقش اساسلي دارند و صاحبنظران 
ملا در بیشلتر ملوارد، آراء و نظریلات این دو گلروه را تکرار ملي کنند. برای صحت ایلن مدعا، ذیًا 
به پاره اي از این نظرات  اشلاره مي شلود: 1- به نظر باسلتان شناسلان غربی، تاریخ دوران باسلتان، 
از زملان مهاجرت هلا آغاز مي گردد و به سلکونت ها که بسلیار قدیمي تر بودند و سلاختار اجتماعي 
فرهنگي خود را داشلتند ، کمتر توجه مي شلود. 2- هر یک از باستان شناسان غیرایرانی، محلي را به 
عنلوان مبداء و خاسلتگاه اولیه مهاجران بر روي فات ایلران تعیین و معرفي مي نمایند. به نظر آقاي 
گیرشلمن، مبدا مهاجرت اقوام، که ایشلان آنان را  ایرانیان هند و آریاییان مي نامد، از محلي در شمال 
1. استاد اقتصاد اجتامعی دریاي کاسلپین)خزر( آغاز مي گردد. اما ایشلان یادآور نمي شود که آیا خلقت انسان ها در این محل 

دانشگاه اُلدنبورگ آملان

ایران شـــــــــــــــــنا�سی و باستان شـــــــــــنا�سی اجـــــتماعی

پرفسور شاپور رواسانی1
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صلورت گرفتله و یا کجا سلازمان قوملي و قبیله اي یافته و آملاده حرکت شلده اند و یا اینکه چرا 
این اقوام، )گروه هاي انسلاني یا سلازمان اجتماعي( از محلي  دیگر به آن محل خاص )خاسلتگاه 
اولیله ( آملده بودند،  چون در این صورت مي بایسلت خاسلتگاه اولیه قدیمي تري معرفي مي شلد. 
3- با توجه به کشلفیات باسلتان شناسلان، مي توان گفت که تاشلي براي تعیین یک محل خاص، 
بله عنلوان خاسلتگاه اولیه براي همه اقلوام از جمله اقوام ایراني، تاشلي غیر علملي و در حقیقت 

نوعي خیالبافي است.
مسلئله دیگر خطوط مرزي کنوني کشورهاسلت که از شلمال آفریقا تا شلبه قاره هند محصول 
سللطه امپریالیلزم سلرمایه داري بلر این نواحي اسلت. این مرزها بله طور عمده وسلیله دولت هاي 
اسلتعماري )انگلسلتان و فرانسه( و شرکت هاي نفتي پس از پایان جنگ  اول جهاني)1918( ، ترسیم 
و تعیین شلده اند و به وسلیله باستان شناسان به دوران باستان انتقال داده مي شوند و این مرزها، براي 
سلاکنان آن ها هر یک "کشلور مسلتقل" هسلتند. اسلتعمارگران براي اثبات قدمت مرزهاي سیاسي 
کنوني از تبلیغ و تحلیل اسلتفاده مي کردند. در اینجا در باب این دوشلیوه توضیح مختصري مي دهیم. 
بنلا به خواسلت دول اسلتعماري، هویت کاذب سیاسلي که به هیلچ وجه با هویلت تاریخي، قومي و 

دیني آنان مطابقت و سازگاري ندارد، ساخته و با یاري دست نشاندگان محلي تبلیغ مي شود.
هدف اسلتعمارگران این بوده و هسلت که اقوام و خویشلاوند شلرقي با سابقه مشترك فرهنگي، 
اجتماعلي، قوملي و دینلي چند هزارسلاله به عنوان کشلورهاي مسلتقل از یکدیگر، جدا شلده و در 
بسلیاري از ملوارد به صلورت رقیب و یا خصم، به دشلمني با یکدیگر برخیزند تلا منافع امپریالیزم 

سرمایه داري، تامین گردد.
تبلیغ: تبلیغ فرضیه هاي نادرسلت نژاد آریا، سلامی و ترك و تشویق و تبلیغ جنبش پان عربیسم 
و پان ایرانیسلم و پان ترکیسلم که براي ایجاد خصومت و جدا نگاه داشلتن اقوام خویشلاوند شلرق 
از جمله ابزار و اعمال شلناخته شلده  باسلتان شناسانی اسلت که در خدمت امپریالیزم سرمایه داري 
انجام وظیفه کرده و مي کنند. بررسلي هاي علمي ثابت مي کند که فرضیه هاي نژادي کاما  نادرسلت 

اند و در معرفي اقوام و گروه هاي انساني نمي توان اصطاح نژاد را بکار برد.
 وارسی ترجمه هاي پاره اي از باستان شناسان و ایران شناسان در کشورهای میزبان نشان داده که 
در اغلب موارد ، کلمه اي که به تصدیق زبان شناسان خاندان و یا نسل معنی می دهد، به نژاد ، ترجمه 

و به ما ارائه شده است.
تحلیل: ارائه تحلیل هاي نادرسلت دربارۀ راه هاي مهاجرت، "اختراع خط" ، خاسلتگاه تمدن، 
خاسلتگاه تملدن و فرهنگ و کشلف نژادها براسلاس شلکل جمجمله و به کاربلردن اصطاحاتي 
مانند: پیش از تاریخ و آغاز دورۀ نگارش از جمله مواردی اسلت که گروهی از باسلتان شناسلان 
و یلا ایران شناسلان بدان روی آورده اند. افلزون بر این، پنهان کردن مدارك و آثار باسلتاني ایران 
در انبلار موزه هاي کشلورهاي سلرمایه داري اسلتعماري و ارائه ترجمه هاي نادرسلت و ناقص از 
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متون باسلتاني و قاچاق آثار باسلتاني، برخی از شلیوه هایي اسلت که متاسلفانه هنوز هم بر ایران 
شناسی گروهی از ایران پژوهان خارجی و باستان شناسي ایران سایه افکنده است.

آنچه که در بررسلي هاي باسلتان شناسلي به آن توجه نمي شود این اسلت که: باستان شناسي 
خاسلتگاه و پایگاه بررسلي هاي تاریخي و جامعه شناسلي اسلت. همکاري بین باستان شناسان و 
جامعه شناسلان یعنی پایه گذاري باسلتان شناسلي اجتماعلي که البته امروزه یلک ضرورت تلقی 
مي شلود. همکاری باستان شناسلان وجامعه شناسان می تواند سلاختار اجتماعي و طبقاتي جوامع 
باستاني را به ما نشان دهد و شیوه هاي حاکم فرهنگي سیاسي و اقتصادي جوامع باستاني، را بنمایاند 
و خواسلت نیروهاي مختلف اجتماعي و طبقات در این جوامع را روشلن سازد. زیرا تنها با تحلیل 
جامعه شناسلي اشیاء باسلتاني بناها، کتیبه ها، اعم از نوشته ها و تصاویر است که مي توان ارزش و 
محتواي اجتماعي این آثار را تعیین نمود و با بررسي طبقاتي جوامع باستاني، علل بروز وقایع را به 

طور علمي و دقیق توضیح داد.
علدم توجه بله تحلیلل طبقاتي جوامع باسلتاني تاکنلون موجب بلروز اشلتباهات فراواني در 
معرفي سلاختار و بررسلي علل بروز حوادث در جامعه ایران باسلتان شده است. در بررسي مسئله 
باسلتان شناسلي در ایران کنوني، مي توان به حضور سله جریان اجتماعي اشلاره نمود: 1- جریان 
اجتماعي که اصوال بررسلي، شلناخت و معرفي جامعه و به طور کلي تاریخ ایران در دوران باستان 
)پیلش از اسلام( را ضلروری نمي داند و در این ملورد نظري هم ابراز نمي کنلد. 2- یک  جریان 
اجتماعلي کله از افتخلارات نلژاد آریا تنها به " شلاهان و اشلراف" در دوران باسلتان و یلا موبدان 
مباهلات ملي کند و ُمبللغ ناسیونالیسلم نژادي اسلت . 3- جریان اجتماعي سلوم که معتقد اسلت 
نهضت هلاي عداللت خواهانه اعتراض طبقات محروم براي احقاق حقوق انسلاني و جهت اسلتقرار 
عدالت در جامعه کنوني ما بوده و داراي سلابقه و ریشله اي تاریخي اسلت که هم در دوران باستان 
و هم در دوره  اسلامي وجود داشلته اسلت. بر بنیاد سلخنان پیش گفته می توان گفت که بررسلي 
نقش طبقات در وقایع سیاسلي و اجتماعي در جامعه ما از دوران باسلتان تا به امروز یک موضوع 

پژوهش مغفول مانده و بسیار مهم است که باید بیطرفانه آن را کاوید .

 رواساني، شاپور: اتحاد مردم شرق. تهران 1386 انتشارات امیرکبیر
---،---: نادرستي فرضیه هاي نژادي آریا، سامي و ترك. تهران 1387)چ2(انتشارات اطاعات

رواساني، شاپور: نهضت هاي اجتماعي عدالتخواهان در ایران. قسمت اول تهران1390 انتشارات چاپخش
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Parsi, Trita, A Single Roll of Dice: Obama’s Diplomacy with Iran. Yale Univer-
sity Press, 2012, 304 pp.

تریتا پارس��ي،  یک چرخش تاس: دیپلماس��ي اوباما در رابطه با ایران. انتش��ارات دانشگاه ییل ، 
2012، 304 ص.

آیا کوشلش هاي اوباما در قبال ایران با شکسلت مواجه شلده است؟ آیا تأکید دولت بوش بر مداخله 
نظاملي،  امتنلاع از مذاکلره و سلعي در تغییر نظام اسلامي ایران راه حلل بهتري برای مسلئله ایران 
بلود؟ چگونله ایاالت متحده امریکا مي توانلد این وضعیت الیتغیر در تهلران را مدیریت کند؟ این ها 
پرسلش هایی اسلت که تریتا پارسلي در این کتاب کوشلش نموده تا با تجزیه تحلیل هاي روشلن و 
قابل فهم از اقدامات اولیه دولت اوباما نسلبت به ایران آن ها را توضیح دهد و بهترین راه حل را براي 

بهبود روابط دو دولت ایران و امریکا با یکدیگر ارائه دهد.
تریتا پارسلي کارشناس دیپلماسلي خارجي خاورمیانه و مؤسس و رئیس شوراي ملي ایراني- 
امریکایي  با مصاحبه با مقامات رسلمي عالي رتبه امریکا، ایران، اروپا، اسلرائیل، عربسلتان سعودي، 
ترکیه، برزیل و مقامات مذاکره کننده امریکایي و ایراني برآن بوده تا راه حل هایي براي زدودن فضاي 

برای آشنائی خوانندگان  و  پژوهشگران عالقمند  و  نیز مراکز و مؤسسات علمی و پژوه�شی 

کشـــــــــور که در حــــوزه مطالـعات ایرانی فـــــعالیت دارند، در هر شـــــــــماره از مجـــــــله شماری از 

كتاب هاي تازه منتشر شده به زبان های اروپائی و غیر اروپائی را که حاصل تحقیقات و 

تتبعات ایران پژوهان خارجی و ایرانیان خارج از کشور است، معرفی می شود. كتاب های 

معرفی شده در این شماره کتاب هائی است که در دو سال اخیر منتشر شده است. 

ماری  هجران1

1. پژوهشگر و نويسنده
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تیره و تار در روابط دو کشلور ایران و امریکا را فراهم آورد. نویسلنده در این کتاب، داستان مذاکره 
کنندگان ایراني و امریکایي در سلال هاي اولیه ریاسلت جمهوري اوباما را که تا کنون روایت نشده 
توضیح مي دهد و می کوشلد محاسلبات پشلت پرده، حرکت هاي دو ملت و دالئل واقعي بن بست 
کنوني در روابط ایران و امریکا را روشن   سازد. پارسي مدعي است که دولت این کشورها نتوانسته اند 
با بکارگیري دیپلماسي، مشکات في مابین خود را حل و فصل کنند. وی با نقد دیپلماسی امریکا 
در برابر ایران می نوسلید که: دیپلماسلي اوباما تنها با تکیه بر منافع و مدعیات امریکا و بي توجه 
بله نظلرات، منافع و اولویت هاي ایلران حرکت کرده و در نتیجه ناکام مانده اسلت. وي همچنین در 
بخش دیگري از کتاب خود به این مسلاله توجه مي کند که چرا دولت هاي دو کشلور ایران و امریکا 
نتوانسته اند بر مبناي اعتماد متقابل روابط با یکدیگر را بهبود بخشند؟ از نظر پارسي، امریکائیان در 
یک بازي یک طرفه حرکت کرده و راه خود را ادامه داده اند، بنابراین طبیعی است که نتوانسته اند با 
ایرانیان به یک گفتگوی سازنده تن دهند. پارسي همچنین مي نویسد که تداوم، پشتکار و ثبات قدم 
کلیدهایي براي هر مذاکره  موفقي هسلتند، فاکتور هایي که نه ایران و نه ایاالت متحده در طول سله 

دهه گذشته از آن برخوردار نبوده اند.
کتلاب »یلک چرخش تاس: دیپلماسلي اوباما در رابطه با ایران« اثری اسلت مشلتمل بر یک 
مقدمله، دوازده فصلل، بخلش پاورقی ها و فهرسلت اعلام.  موضوعات فصلول دوازده گانه کتاب 
بله ترتیلب عبارتند از: فصل اول: ضرورت صلح؛ فصل دوم: با دوسلتاني شلبیه آن ها؛ فصل سلوم: 
او بلا ماسلت؛ فصلل چهارم: ملرور حوادث؛ فصلل پنجم: برخورد اسلرائیل و اوباما؛ فصل ششلم: 
کاهبرداری؛ فصل هفتم: تحریم دربرابر دیپلماسلی؛ فصل هشلتم: اقدام براي اعتماد سلازي؛ فصل 
نهم: مسلیر دوم؛ فصل دهم: هنر جواب مثبت گرفتن براي یک سلوال؛ فصل یازدهم: به  دام دشلمن 

افتادن؛ فصل دوازدهم: مؤخره؛ آینده نامشخص.

Fadaee, Simin, Social Movements in Iran: Environmentalism and Civil  
Society. Routledge, 2012,176pp.

سیمین فدایي، جنبش هاي اجتماعي در ایران، محیط زیست گرائی و جامعه مدني. از سلسله انتشارات 
ایرانشناسي انتشارات راتلج،2012. 176 ص. 

بلا وجود رشلد قابل توجه جنبش هلاي اجتماعي در سراسلر جهان، تحقیق در ایلن موضوع عمدتًا 
به وسلیله پژوهشلگران غربلي انجام گرفته و بیشلتر تحقیقات حلول حوادث، تجربیلات و فرهنگ 
جواملع غربلي بلوده و پژوهشلگران جهان سلوم و غیلر غربی توجله جدی بله این پدیلده مبذول 
نداشلته اند. کتلاب جنبش هاي اجتماعلي در ایران با نظر بله نقش و تأثیر جنبش هلاي اجتماعي در 
جواملع غیر غربي می کوشلد تلا تأثیر آن ها را برحرکلت هاي اخیر منطقله خاورمیانه و جنبش های 
اجتماعی ایران کنونی نشلان دهد. سیمین فدایي، استاد جامعه شناسی کشورهای آسیائی و آفریقایی 
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دانشلگاه هامبولت برلین، در این کتاب سلعي کرده تا 
مفهلوم واهمیلت ایلن جنبش هلا را در جوامع غربی 
و ایلران بیلان نماید. نویسلنده  در این اثر کوشلیده  
با پیاده سلازي تئوري های حرکلت اجتماعي مدرن 
توریلن (Tourain) و ملوچلي (Meluci) در ملورد 
ایلران ثابت کند که جنبش اصاح طلبي کنوني ایران 
در نلوع خود یگانه اسلت، اما در برخلي از جنبه ها، 
متأثلر از جنبش هلای غربلی و  ادامله دهنلده راه 
جنبش هاي اجتماعي گذشلته ایران است. فدایي در 
کتلاب خود همچنیلن  به نقش زنلان در جنبش هاي 
اجتماعي معاصر تاکید می ورزد و به بررسلي اهمیت 
ایلن جنبش ها در تکوین و گسلترش جامعه مدني و 

تغییرات اجتماعي حاصل از آن مي پردازد.
مؤلف کتاب کوشلیده تا با دید باز و بی طرفانه ای به مسلائل اجتماعی ایران بنگرد و اطاعات و 
تحلیلل های قابل اعتمادی از تغییرات اجتماعي در ایلران معاصر را به خوانندگان کتاب خود عرضه 
نماید. »کتاب جنبش هاي اجتماعي در ایران، محیط زیست گرائی و جامعه مدني«، مشتمل است بریک 
مقدمه، صفحه تقدیر و تشکر، پنج فصل، یک فصل نتیجه گیری و اسنادات و مصاحبه های فراوان و 
نقشه ها و نیز فهرست اصطاحات، تصاویر، بخش یاداشت و پاورقی ها و فهرست اعام مفصل. عناوین 
فصول پنجگانه این کتاب چنین اسلت: چارچوب نظري؛ جنبش هاي اجتماعي بزرگ ایران در قرن 
بیستم؛ گفتمان جامعه مدني به عنوان میدان نبرد براي تغییر اجتماعي؛ از جنبش جامعه مدنی به طرف 

جنبش محیط زسیت و ارتباط مدل تورین و ملوچي درباره ایران.

Axworthy, Michael, A History of Iran: Empire of the Mind. Basic Books, 
2010, 368 pp.

 میکائیل آکس ورتي، تاریخ ایران: امپراطوري خرد. انتشارات بیسیک، 2010، 368 ص.
مایکل آکس ورتي  نویسلنده این کتاب، یکي از  صاحب نظران و متخصصان برجسلته تاریخ ایران 
اسلت. پیش از این کتاب شمشلیر ایران: زندگینامه نادرشاه از او منتشر شده است. کتاب تاریخ ایران: 
امپراطوري خرد او نخستین بار در سال 2008 نشر یافته و به خاطر اطاعات تاریخی مستند و اهمیت  
آن به زبان های آلمانی، چک، ایتالیائی و اسپانیولی  نیز ترجمه شده است. فهرست مطالب کتاب آکس 
ورتي عبارتند از:  منشا زرتشت، هخامنشیان و یوناني ها؛  احیاي ایرانیان: پارتیان و ساسانیان؛  ایران 
و اسلتیاي اعراب، ترك ها و مغول ها؛ پیروزي دوباره ایرانیان مسللمان، تصوف و شلاعران؛  شیعه و 
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صفویه؛  سقوط صفویه، نادر شاه، اوایل دوران قاجاریه؛  بحران سلسله قاجار و انقاب 1950- 1911،  
شروع سلسله پهلوي؛  پهلوي و انقاب سال  1979؛  ایران از پیروزی انقاب اسامي تا احیاي اسام، 

جنگ و مواجهه، از خاتمي تا احمدي نژاد و مخمصه ایراني ها.
آکس ورتي  در کتاب خود با دقت تمام تاریخ غني و آکنده از حوادث و ماجراهای شلگفت آور 
ایرانیان و اقوام گوناگون آن را از زمان هخامنشیان )شش قرن پیش از میاد( تا به امروز به تصویر می 
کشد و از وقایع مهم و سرنوشت سازي که بر حیات سیاسی و اجتماعی ایران تأثیر گذار بوده، اطاعات 
سودمندی ارائه مي دهد. او در این کتاب از  نیروی نظامي،  سیاست، مذهب و فرهنگ ایران و تحوالت 
آن در طول زمان و علل دگرگونی آن ها نکته های تازه به دست می دهد و می کوشد ثابت کند که وضع 
امروزین ایران ادامه فرهنگ و تمدن کهنسلال این کشلور است.  نویسلنده در این اثر تاریخ ایران را با 
نگاهی نو از زمان زرتشت  تا فرمانروایي هاي قدرتمند ایران باستان و پیروزي انقاب اسامي در سال 
1379 و مسائل هسته اي ایران بررسي و تحلیل مي کند. آکس ورتي در کتاب خود سعي کرده توالي و 
پیچیدگي سلسله هاي حاکم بر ایران باستان و تنوع قومي و فرهنگ عصر مدرن این کشور را توضیح 
 دهد و نشان دهد که ایراني ها ملتي خردمند، با فرهنگ و با تمدني کهن در جهان هستند و روشن سازد 
که چرا عده ای این واقعیت ها را نا دیده گرفته اند. وی همچنین در خال نوشته هایش کوشیده است 
تا تاثیر سیاسي ایران را نه تنها بر همسایگانش در خاور میانه که بر کشورهای واقع در قلمرو فرهنگ 

و تمدن ایرانی و حتی سراسر جهان بنمایاند.
ماکلس ورتي، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشلگاه  اگزتر، با ارزیابلي تغییرات و دگرگونی های 
حادث شلده پس از انقاب اسلامي که خود وی در تهران شلاهد آن ها بوده کتاب را به پایان مي برد. 
این نویسلنده انگلیسلی در بخش پایانی کتاب خود برداشلت هایش از مسلائل ایران پس از انقاب 
اسلامی را چنیلن بیان مي کند:  ایران سلرزمین تضاد هاسلت. علیرغم آنکه حکوملت آن جمهوري 
اسلامي اسلت اما فقلط 1/5 درصلد  ایراني ها به نملاز جمعه مي رونلد، روحانیون شلیعه،  فرهنگ 
مذهبي ایران را شلکل مي دهند.  پوشلش زنان ایراني یکي از محدودترین  پوشش ها در جهان اسام 

است و 60 درصد دانشجویان دانشگاه هاي ایران را زنان تشکیل مي دهند. 

Karimi, Pamela, Domesticity and consumer Culture in Iran: Interior Revolu-
tion of the Modern Era. Rutledge: Iranian Studies series, 2012,288pp.

پامال کریم��ی، زندگی خانوادگی و فرهنگ مصرفی در ایران: انقالب داخلی عصر مدرن. انتش��ارات 
راتلج: از سلسله انتشارات کتاب هاي ایران شناسی، 2012، 288ص.

از سلال 1979 که انقاب اسلامی در ایران روي نمود، سیاسلت داخلی و روابط خارجی این کشور 
بلا دقت و ظرافت خاصی تغییر شلکل یافلت، ازاین رو، توجه تمام جهان به ایران و سیاسلت هایش 
معطوف گشلت. البته این تغییرات محدود به مسلائل سیاسلی نمی شلد بلکه تمام جنبه هاي زندگی 
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خصوصی و اجتماعی مردم ایران را در بر مي گرفت.
نویسلنده کتاب، پاما کریمی اسلتادیار رشلته تاریخ هنر دانشگاه ماساچوسلت آمریکا، در این 
اثر کوشلش کرده تا با دیدگاهی جدید زندگی ایرانیان قبل و بعد از انقاب اسلامی را مورد مطالعه 
قراردهلد. وی در ایلن کتلاب به زندگی خانوادگلی و فرهنگ مصرفی ایرانیلان و چند موضوع دیگر 
می پردازد و سلعی مي کند تاریخ ایران را در سلال های پیش و پس از انقاب بررسي نماید. مسائلي 
ماننلد روند مدرنیزه شلدن ایلران، زندگی روزمره ملردم، زندگی خصوصی و زندگلي جمعي ایرانیان 
مطالبلی اسلت که پاما کریمی در این کتاب به آن ها اشلاره دارد. این کتلاب همچنین اثر متقابل بین 
آرمان های بومی، نفوذ خارجی، نقش جنسلیت و سللیقه زنان در مد و معماری داخلی را نیز بررسلي 
مي کنلد و بله جزئیات روش ها و نظرات جدیلد درباره فضای خصوصی و عموملی از منظر طراحی 

شهری و معماری می پردازد. 
پاما کریمی در کتاب خود تغییر شکل فرهنگ خانگی و معماری قرن بیستم و نقش معماران و 
طراحان شهری ایران را از زمان ورود به قرن بیست و یکم مورد مداقه قرار مي دهد و چشم انداز تازه اي 
از انقاب اسامی ، نظرات دانشمندان شیعه، گروه هاي چپ و نخبگان انقابی را که در حیات سیاسی 

ایران مؤثر بوده اند، ارائه می دهد.
فهرست فصول و مطالب این کتاب به ترتیب چنین است : مقدمه، فصل اول: روشنگری دیگران: 
ملل خارجی و اصاح زندگی خانوادگی ایرانی؛  فصل دوم: مدرنیزه شدن بومی: دولت و ملت؛ فصل 
سلوم: جنگ سرد خانواده ها: گسترش سرمایه داری، مصرف گرایی و اهداف کمونیستی خانواده های 
ایرانی؛ فصل چهارم: خانه های مدرن مذهبی: زندگی های خانوادگی سکوالر، مدرنیته مذهبی و نتیجه 

گیری: گفتگوی عمومی و خصوصی.

Pirseyedi, Bobi, Arms Control and Iranian Foreign Policy: Diplomacy of 
Discontent. Routledge:  Routledge Studies in Middle Eastern Politics, 2012, 
304pp.

 بابی پیر سیدی، سیاست خارجی ایران و کنترل تسلیحات: دیپلماسی ناخشنودی: انتشارات راتلج: از 
مجموعه کتاب هاي مطالعات سیاست خاورمیانه راتلج، 2012، 304ص.

نویسلنده این کتاب، بابی پیرسیدی دارنده دکتری از دانشلگاه دارهام انگلستان، در پی روشن سازی 
این مطلب اسلت که تولید سلاح بخش مهمی از سیاسلت خارجی ایران را در سه دهه گذشته شکل 
داده و علیرغم اهمیت این مسلاله تاکنون تحقیقات جدی درباره سیاسلت خارجلی و امنیتی ایران و 
سیاست تولید ساح ایران از سال 1979 تا به امروز صورت نگرفته است. نویسنده در توضیح شیوه 
و ابزار ایرانیان برای پیشبرد اهداف و برنامه های تسلیحاتی خود می نویسد که ایرانیان با تکیه بر ابزار 
دیپلماسی کوشیده اند تا در زمینه های تسلیحات شیمیایی، ساح های بیولوژیکی و  تسلیحات هسته 
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ای به موفقیت هایی دست یابند. 
پیر سلیدی درکتاب خود می نویسلد: از سلال 2003 که دنیا متوجه شلد ایران به طور محرمانه 
توانسلته اسلت به تکنولوژی غنی سلازی اورانیم و جداسازی پلوتونیوم دسلت یابد، موضوع قدرت 
هسلته اي ایلران در اولویت دسلتورکار دیپلماسلی بین المللی قلرار گرفت. در بخلش پایانی کتاب، 
نویسلنده بله زعلم خود اهداف سیاسلت خارجلی ایلران در مورد تسللیحات  را تشلریح مي کند و 
بکار گیری سلناریو ها و روش های مختلف را نمایاگر هوشلمندی ایرانیلان در پیگیری اهداف خود 

در زمینه  تولید ساح های پیشرفته می داند.
کتاب مشتمل است بر نه مقاله یا فصل در سه بخش به ترتیب زیر: 

بخش اول: کنترل متعارف تسلیحات
ایران اسامی و میراث نظامی شاه 1 .

کنترل تسلیحات در جنگ: جنگ ایران- عراق 2 .
. 3 از آتش بس تا شبکه امنیتی جهان

بخش دوم: کنترل تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی 4 .
تهدید شیمیایی عراق 5 .

سیاست شیمیایی ایران پس از جنگ 6 .
. 7 ایران اسامی و تسلیحات بیولوژیکی

بخش سوم: کنترل ساح های هسته ای
شکل گیری روش دیپلماتیک 1 .

از آتش بس تا معاهده ممنوعیت آزمایش هسته ای 2 .
از معاهده ممنوعیت آزمایش هسته ای تا امضای پروتکل فرعی 3 .

Koutlaki, Sofia, Among the Iranians: A Guide to Iran’s Culture and customs. 
Nicholas Brealey Publishing, 2010, 240pp.

س��وفیا کوت الکی،  در میان ایرانیان: راهنماي فرهنگ و س��نت هاي ایراني. انتشارات نیکالس برلي، 
2010، 240ص.

این کتاب  تألیف سلوفیا کوت الکي محقق و نویسلنده  بریتانیایي یوناني تبار اسلت که دکتراي خود 
را از دانشلگاه کاردیف  انگلسلتان دریافت کرده و سلال ها با تدریس در دانشگاه عامه طباطبایي و 
الزهرا از نزدیک با زندگي و حیات فردي و جمعي ایرانیان آشلنا شلده است. او که در بریتانیا زندگي 
مي کنلد، مطالعلات گسلترده اي در ملورد چگونگي کارکلرد فرهنگ ها بر میزان عملکرد شلخصي و 
عملي افراد انجام داده اسلت. نویسلنده در این اثر با نگاهي به عرف، قوانین و اصول پنهان و آشلکار 
در میان ایراني ها، به رفتار مؤدبانه، شلیوه رفتاري و عمل ایرانیان براي به تصویر کشلیدن خودشان 
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و نحلوه معرفي کار هایشلان مي پلردازد. در این اثر 
شلاهد تجزیه تحلیل و ریشله یابي رفتلار، خلق و 
خلو و آداب و سلنت های قدیلم و جدیلد ایراني ها 
هستیم. ناشلر کتاب در معرفی این اثر مي نویسد که 
سلوفیا کلوت الکي در خللق این اثر بیشلتر دیدي 
مردم شناسلانه دارد و اطاعلات آن منبع تحقیقاتي 

خوبي براي مردم شناسان اجتماعي است.
کتلاب دربردارنلده یلک مقدمه و یلازده فصل، 
فهرسلت  راهنماسلت.  فهرسلت  و  اعلام  بخلش 
تفصیلی مطالب یازده فصل این کتاب چنین اسلت: 
فصلل اول: براي رسلیدن به آنجا: یلکُ رز )ایراني( 
با هر اسلم دیگر، کشور و همسلایگانش،  ایران در 

طول هزاران سلال، سیسلتم دولتي، چگونه به آنجا برویم، منظره هاي شلهري، در یک خانه سلنتي 
ایراني، طبقه فوقاني خانه، کوچکترین اطاق، اطاق خصوصي

فص��ل دوم: ارتباطلات و برخورد با دیگران: خشلونت یلک مرد، تعارف ملردي دیگر، محفل 
خانلواده، گلروه و خارج از گروه، غریبه ها و اقوام، جمع گرایي و فرد گرایي ایراني، کمیت و کیفیت 

زندگي در ایران، سلسله مراتب و برابري انسان ها 
فصل س��وم: نزاکت ایراني، نحوه معرفي ایرانیان، ضمائر مؤدبانله و خودماني، برقراري ارتباط، 

تعارف یا تشریفات مؤدبانه، تعارف و امتناع، ایراني ها و خارجي  ها
فصل چهارم: بنام او: مذهب، جشن هاي تقویمي: اسام و شیعه، ده فروع در شیعه، روزه در ماه 
رمضان، حج، زکات، خمس، جهاد، قرآن مقدس، سلایر متون مذهبي، عقاید و اعمال متداول، سلال 

خورشیدي )نوروز(، جشن هاي خصوصي
فص��ل پنجم: جهلان کار و تجارت: پول رایج ایران و ارز، مغازه ها و مشلاغل کوچک، بازاري ها، 
اسلتخدام دولتي و سلن بازنشستگي، سرمایه گذاري خارجي، کسلب و کار، قرار گذاشتن، اولین قرار 
ماقلات و ابعاد فردي آن، سلرگرمي، لباس، ملدارك بازرگاني، مفهوم زمان، ضرب االجل، اسلتفاده 
از مترجلم، مذاکلره: یک مثلال، تصمیم گیري، جنبه هلاي اجتماعي به عنوان روابط تجلاري، پس از 

ماقات، بُعد اخاقي در ماقات ها
فصل ششم: لباس و آرایش: حجاب، چادر و سایر لباس هاي اسامي، لباس معمولي، لباس هاي 

رسمي مردان و زنان، آرایش، لباس عزاداري، گردشگران مرد، زنان
فص��ل هفت��م: ز گهواره تا گلور، آموزش و پرورش و بهداشلت، زبلان فارسلي، ارزش آموختن، 
آموزش هلاي سلنتي، نظام آموزش اجباري، دانشلگاه، آموختلن زبان خارجي، کاس  بزرگسلاالن، 
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دارو هاي سنتي، دارو هاي غربي، برخورد ایراني ها با بیماري، درمان هاي جایگزین، تحقیقات پزشکي
فصل هشتم: ارزش هاي اجتماعي، جشن ها، مراحل مختلف ازدواج، دوران عزاداري و پایان آن

فصل نهم: غذا در فرهنگ ایراني، برنج، شلما آنچه مي خورید هسلتید، نان، چاي، صبحانه، آش، 
نوشیدني ها، دسر ها، دعوت به شام، نشستن و آداب سفره

فصل دهم: گردش در شهر، تعطیات آخر هفته، سفر هاي خارجي، سفر هاي زیارتي
فصل یازدهم: روح ملت: تضاد ها، صفات مثبت، صبر و شکیبایي و حفظ آرامش، میهن پرستي، 
صفات منفي، سلیاه یا سلفید، تعادل جسلم و روح، فقر و ثروت، ظاهر و باطن، صوفیگري و عرفان، 

فرهنگ شهادت، معنویت و اعتقاد به سرنوشت  

Cronin, Stephanie, Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions 
since 1800. Rutledge: Iranian Studies series, 2012, 288pp.

 استفاني کرونین،  رویارویي ایرانیان- روس ها: امپراطوري ها و انقالبات از 1800. انتشارات راتلج: 
ازساسله کتاب هاي مطالعات ایرانی،2012، 288 ص.

مطالب این کتاب چشلم انداز تازه اي به مسلائل سنتي روابط بین المللی کشلور های ایران و روسیه و 
تحوالت روابط بین آن ها را مطرح مي کند و حاصل سخنرانی های کنفرانسی است که تحت همین عنوان 
در ژوئن 2009 در دانشگاه لندن برگزار شده بود. استفاني کرونین پدید آورنده این کتاب، استاد تاریخ 
ایران در بخش مطالعات شرقي دانشگاه آکسفورد است. او صاحب آثار دیگري چون شاهان، سربازان 
و فرودستان )2010 ( و سیاست هاي قبیله اي در ایران )2006 (، ارتش و ظهور دولت پهلوي در ایران 
1910 تا1926 و گردآورنده مقاالت کتاب های  فرودسلتان و اعتراض اجتماعي)2007 ( و اصاح 

طلبان و انقابیون در ایران معاصر)2004( است.
اسلتفاني کرونین دویست سال روابط دو کشلور ایران و روسیه را با جمع آوري اطاعات مستند 
و اسلتفاده از آرشلیو هاي خصوصي، خاطرات ایرانیان و روس ها و آرشیو هاي این دو کشور بررسي 
کلرده اسلت. او همچنین در این اثر پیش زمینله اي در مورد تنش هاي جاري بیلن المللي که این دو 
کشور با آن ها روبرهستند، ارائه مي دهد و به بررسي ابعاد بي شماري از رویارویي هاي ایران و روسیه 
در طلول دورهاي پر آشلوبي که این دو کشلور بلا آن مواجه بوده اند، مي پردازد و مي نویسلد: ایران و 
روسیه با تحوالتي چون تغییر رژیم هایشان از پادشاهي هاي موروثي نوع قرن نوزدهمي و تبدیل شان 

به دولت هاي استبدادي قرن بیستم روبرو بوده اند. 
فهرسلت مطاللب ایلن کتلاب و نام نویسلندگان هلر فصل چنین اسلت: مقدمله: امپراطلوري و 
انقابلات: برخلورد ایلران- روسلیه از 1800؛ فصل اول: افشلین متیلن اصغري: تاثیلر امپراطوري 
روسلیه و اتحلاد جماهیر شلوروي بر سلسلله قاجار و پهلوي: یاداشلتي در مورد اصلاح تاریخي ؛ 
فصلل دوم: مازیلار بهلروز: آغلاز دوران قاجاریله و جنگ هاي روسلیه با ایران؛ فصل سلوم: فیروز 
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عبداالاِوا : ماموریت خسلرو میرزا به سن پترزبورگ 
در 1829؛ فصلل چهلارم: مرتضلي نورایي و ونسلا 
مارتین : روسلیه در ایلران: 1828 تلا 1911؛ فصل 
پنجم: چگونه روسلیه میزبان کارآفریني مانند ملک 
التجار شلد؛ فصل ششم: استفاني کرونین : دگردیسي 
بیابان نشلینان ها، قزاق هلا و انقابیلون: روس ها در 
نیرو هلاي نظاملي ایلران از 1800-1920؛ فصلل 
هفتلم: سلهراب یزدانلي: اجتماعیلون حلزب مردم؛ 
فصل هشلتم: منابع گرجسلتاني در انقاب مشروطه 
ایلران ) 1905-1911 (؛ فصلل نهم: جیمز کارك: 
مشلروطه طلبان و قزاق ها: جنبش مشروطه خواهي 
در ایلران، مداخلله در تبریلز 1907-1911؛ فصل 

دهم: الیور بسلت:  سیاست خارجي ایران" تهدید بلشویک ها" و نبوغ شوروي- ایران پیمان 1921؛ 
فصلل یازدهم: تورج اتابکي: اتحاد جماهیر شلوروي و طبقه کارگر و ایجاد جنلگ داخلي در ایران؛ 
فصل دوازدهم: امیلي جین او دل: برخورد تصویري ایران و روسلیه؛ فصل سلیزدهم: تاثیر شلوروي 
بر تئاتر ایراني: عبدالحسلین نوشلین و حزب توده؛ فصل چهاردهم: موریل اتکین: ایران، روسلیه  و 

تاجیکستان جنگ داخلي ؛ فصل پانزدهم : ایران و روسیه: توافق تاکتیکي.

Hendel, Yoaz & Katz,Yaakov,  Israel vs. Iran: The Shadow war. Potomac 
Books, 2012, 254 pp.

یواز هندل و یاکف کیتز،اس��رائیل در مقابل ایران:جنگ س��ایه ها.انتش��ارات پوتم��اک: 2012، 254 
ص.

یواز هندل، یکي از روزنامه نگاران اسلرائیلي اسلت که چندین سلال در نیروي های نظامي اسلرائیل 
خدمت کرده اسلت. وي مدیر ارتباطات و دیپلماسلي عمومي بنیامین نتانیاهو بوده و به عنوان رئیس 
انستیتوي استراتژي یهودي ها برگزیده شده است. وي به اتفاق یاکوف کیتز روزنامه نگار نشریه اورشلیم 
پسلت تمام مطالب مربوط به مسلائل دفاعي مانند درگیري با فلسطینی ها و رویکرد اسرائیل نسبت 
به تهدید هسلته اي ایران، روابط نیروي دفاعي اسلرائیل با بخش هاي مختلف جامعه اسرائیل به ویژه 
اردوگاه مذهبي – ملي را بررسي مي کند. این دو روزنامه نگار که اطاعات دست اولي از سیاست ها و 
برنامه هاي دولت اسرائیل در برابر ایران دارند، مشترکًا مبادرت به نوشتن کتاب اسرائیل در مقابل ایران: 

جنگ سایه ها کرده اند. 
نویسلندگان این اثر با اشلاره به سلرویس امنیتي اسرائیل و شلهرت آن مي نویسند: تعداد کمي از 
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نیرو هاي مسللح و سلازمان های امنیتی و جاسوسلي در جهان به اندازه نیروهاي نظامي و سرویس 
اطاعاتلي اسلرائیل، "موسلاد"، جلب توجه مي کننلد. پس از جنگ دوم اسلرائیل و لبنان در سلال 
2006، اسلرائیل با پیچیده ترین چالش خود در شلصت سلال اخیر روبروست. این چالش سهمگین 
رویارویي با ایران هسلته اي اسلت، چالشلی که ممکن اسلت به رویاروئی با ایران بینجامد، وضعیتی 
که اسلرائیل خود را برای آن آماده مي کند. کتاب اسلرائیل در مقابل ایران، به راه  کار هایي که اسلرائیل 
بلرای ایلن چالش بایلد در مواجه با ایلران در پیش گیرد، مي  پلردازد. یکي ازایلن راهکارها، حمله 
نظامي اسلت که احتماال تمام منطقه را درگیر مي کند. راهکار دیگر از نظر این دو نویسلنده آن اسلت 
کله اسلرائیل بطور تاکتیکي یک ایران هسلته اي را بپذیلرد. این راه حل ممکن اسلت منجر به تعادل 
جدید قدرت در خاورمیانه شلود. به نظر نویسلندگان این کتاب، در سلال 2011 اسلرائیل به راه حل 

دوم که پذیرش ایران هسته ای بود، نزدیکتر شده بود.
نویسلندگان  این اثر سلعي کرده اند تا چگونگي دسترسي به تأسیسلات دفاعي اسرائیل و پشت 
صحنله مذاکلرات اسلتراتژیک نظاملي و تصمیمات رهبران این کشلور را شلرح دهنلد و به اختصار 
طرح کلي بازسلازي نیرو های اسلرائیل را پس از جنگ بررسي کنند. پدیدآورندگان کتاب همچنین 

کوشیده اند چگونگي تهدید ایران و انواع استراتژي هاي مناسب براي مواجه با آن را شرح دهند.
سلخن نهایي نویسلندگان در این کتاب این است که در اوایل سال 2012 امکان برخورد اسرائیل 
و ایلران بشلدت افزایلش یافته بلود و تحریم هاي شلدیدي از طلرف غرب بر بخش هلاي انرژي و 
بانکلي ایلران اعمال شلد. آمریکا با فرسلتادن وزیلر دفاع و مشلاور امنیت ملي آمریکا به اسلرائیل 
کوشلش کلرد تا دولت اسلرائیل را ترغیب کند که حمله بله ایران را به تعویق بینلدازد، ولي این گروه 
بدون هیچگونه تعهد خاصي از طرف دولت اسلرائیل به آمریکا بازگشلتند. پس از آن بود که مسلاله  
سلایت فوردو در نزدیکي شلهر قم در ایران مطرح شلد، مکاني که دولت ایران سلعي دارد در آنجا به 
غني سلازي اورانیوم با درجه باالتراقدام کند. با توجه به این گونه رفتارها از سلوي ایران، اسلرائیل 

معتقد است که ایران در پي تقویت امکانات خود در جهت غني سازي اورانیوم است . 
کتاب مشتمل است بر یک پیشگفتار، مقدمه، هشت فصل، مؤخره، بخش یاداشت و پاورقی، گزیده 
منابع و ماخذ، فهرست اعام و بیوگرافی نویسندگان. عناوین فصول هشتگانه این کتاب عبارت است از: 
1(بیدار باش؛ 2(فن آوري و آموزش؛3( باغ عملیات؛ 4( جنگ سایه؛ 5( حماس: دیگرارتش ایران؛6( 

جنگ نپتون؛ 7( حمله به ایران و 8( مبارزه نهایي: روز بعد.

Goforth, Sean. The axis of Unity: Venezuela, Iran and the Threat to America. 
Potomac Books Inc, 2011, 234pp.

 س��ین گوفورت، محور وحدت: ونزوئال و ایران؛ تهدیدي براي آمریکا. انتش��ارات پوتوماک، 2011، 
234ص.
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اندیشله کلی حاکم بر این کتاب این اسلت که سیاسلت هاي جهان در دهه گذشلته بر محور قدرت 
نمایي امریکا در خارج از مرزهاي این کشلور و باال رفتن قیمت انرژي جریان داشلته اسلت. باال 
رفتلن درآمد هلاي نفتي دولت هاي ونزوئا، ایران و روسلیه در دهه پیشلین موجب تقویت اقتصاد 
کشلور هاي صادر کننده نفت و مقابله آن ها با نفوذ امریکا نه تنها در امریکاي التین که در سراسلر 

جهان شده است.
سلین گوفورت نویسنده کتاب که ُمدرس سیاسلت هاي جهان و اقتصاد بین المللي در دانشگاه 
کارولیناي جنوبي است، در اثر خود کوشیده تا نقش و سهم هر یک از دو کشور ونزوئا و ایران را در 
محور وحدت بر ضد امریکا نشان دهد و چگونگي و استمرار آن را از سال 2007 تا به امروز بررسي 
و مطالعه کند. وي همچنین به ائتاف موقت روسلیه با این دو کشلور و نیز رفتار حمایتي روسیه از 
ایران در قبال غرب و فروش میلیارد ها دالر ساح هاي پیچیده به کاراکاس و تهران اشاره مي کند. 
نویسلنده مدعي اسلت که پیامد هاي منطقه اي ائتاف بین ایران، ونزوئا و روسلیه بسلیار گسترده 
اسلت و تأثیر در خوري بر وضعیت سیاسلي این کشلور ها به جاي خواهد  گذارد. به زعم نویسنده، 
در پیگیري سیاست نفوذ منطقه اي روسیه ، ایران و ونزوئا در امریکای التین و مقابله با تهدیدات 
آمریکا و متحدانش، ایران و ونزوئا از نیرو هاي مختلفي مانند نیروي مسلح انقابي کلمبیا، حماس 

و حزب اله براي حمله به رقباي کلمبیا و اسرائیلی خود بهره برداري مي کنند.
سلین گوفورت مي نویسلد که بلراي از بین بردن تهدیلدات امریکا برضد ایلران و ونزوئا باید 
یک سیاسلت خارجي انعطاف پذیر داشلت. وي به سیاسلتمداران امریکایی پیشنهاد مي کند که در 
کشلورهائی که رهبرانش به دنبال پشتیباني قوی و همه جانبه امریکا هستند، برنامه هاي بلند مدتي 
براي کاهش نفوذ ونزوئا و ایران درآن کشورها و کشورهای امریکاي التین و خاور میانه تدارك 

دیده شود.
این کتاب شامل ده فصل، مقدمه، نتیجه گیری، فهرست اعام و یاداشت های توضیحی، ارجاعی و 
معادل است. موضوعات ده فصل کتاب چنین است:1( ایران: حوزه نفوذ با وسیله هاي دیگر؛ 2( قلمرو 
هوگلو؛ 3( میلوه زهر آگین؛ 4( ایران در بین امریکائیان نفلوذ مي کند؛ 5( ویروس منصفانه؛ 6( معضل 
الینحل ژئواستراتژیک روسیه؛ 7( یک ویروس تکثیر مي شود؛ 8( بیرون رفتن با چین؛ 9( شکاف در 

ظاهر؛ 10( آلوده کردن. 

Ansari,M. Ali, The politics of Nationalism in modern Iran. Cambridge Univer-
sity Press: Middle East Studies, 2012, 352pp.

علی انصاری، سیاس��ت ملي گرایي در ایران معاصر.انتش��ارات دانشگاه کمبریج، از سلسله کتاب هاي 
مطالعات خاورمیانه، 2012، 352 ص.

علي انصاري، اسلتاد ایرانی تبار رشته تاریخ معاصر خاورمیانه دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند و 
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مؤسس و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی این دانشگاه، همکار مؤسسه چاتم هاوس و عضو شورای عالی 
مؤسسه بریتانیائی مطالعات ایرانی،  در کتاب سیاست ملي گرایي در ایران معاصر که در نوع خود اثري 
بسلیار خواندني، مشلکل و چالش برانگیز است به بیان ایده ملي گرایي در ایران معاصر مي پردازد. او 
در این اثر، تحوالت گسترده اي را که در ایدئولوژي هاي ملي گرایانه، پس از ظهور نهضت روشنگري 
در اروپا رخ نموده بررسي مي کند و چگونگي پذیرش آن از سوي کشوري غیراروپایي مانند ایران را 
تجزیه تحلیل مي کند. موقعیت ایران در قرن بیستم و تجزیه تحلیل رشد و گسترش ایده هاي ملي گرایانه 
و تاثیرشان بر کشور و ارتباط تاریخ  نگاري و توسعه سیاسي در ایران امروز از جمله  مباحث دیگري 
اسلت کله در این کتاب آمده اسلت.  انصاري در بخلش دیگري از کتاب خود با اسلتفاده از خاطرات 
تاریخي سیاسلتمداران ایراني مي کوشلد تا روش هاي گوناگون حکومتگري در ایران را بررسي کند و 

دالئل رویکرد متفاوت حکومتگران به مساله ملیت و ملي گرایي را روشن سازد.

Wright, Robin, The Iran Primer Power, politics and U.S. policy. United States 
Institute of Peace Press, 2010, 300 pp.

رابین رایت، اصول اولیه قدرت برتر ایران، سیاس��ت و دیپلماس��ی ایاالت متحده. انتش��ارات موسسه 
آمریکائي صلح،2010، 300ص.

کتاب » قدرت برتر ایران، سیاست و دیپلماسی امریکا « شامل 50 مقاله است، درباره ایران و ایرانیان 
که به  وسیله  پژوهشگران ایراني و غربي نوشته اند. خانم رابین رایت، گردآورنده مقاالت کتاب، یکی 
از مطلع ترین تحلیل گران، نویسندگان و روزنامه نگاران امریکائی است که پیش از این نیز کتاب ها 
و مقاالت بسیار دیگر درباره ایران و مسائل آن نگاشته است. خانم رایت از مقاله نویسان معتبر ترین 
نشریات امریکائی و انگلیسی مانند روزنامه های واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، ساندی تایمز) 
لندن(، کریسلتین سلاینس مانیتور و مجاتی نظیر  نیویورك تایمز، نیویورکر، آتانتیک، اینترنشنال 
هرالد تریبیون، فارین افیر و فارین پالیسی است. خانم رایت به غیر از نویسندگی و روزنامه نگاری، 
سال ها در دانشگاه هاي ییل، دوك، استنفورد، موسسه امریکائی برای صلح، موسسه بروکینگز، دانشگاه 
کالیفرنیا در سانتاباربارا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به تحقیق و تدریس اشتغال داشته است. اسامی 
برخی از کتاب هاي خانم رایت عبارتند از: خشم مقدس؛ خشم اسام مبارز) 1985(؛ به نام خدا، عصر 
خمینی) 1989(؛ آخرین انقاب بزرگ، آشلوب و تحول در ایران )2000(؛  رؤیاها و سلایه ها، آینده 

خاورمیانه )2008( و مواظب کصبه باش، خشم و شورش  در جهان اسام) 2011(. 
این کتاب خانم رایت، نهاد هاي حاکم، مخالفان، وضعیت نظامي، مسائل اتمي، تحریم هاي بین المللي 
و اقتصاد ایران را مورد بررسي قرار داده است. کتاب همچنین به موضوعاتي مانند دیپلماسي 5 رئیس 
جمهور آمریکا نسبت به ایران و روابط ایران با همسایگانش، چین، روسیه و اتحادیه اروپا مي پردازد. 
زیستنامه کوتاه پنجاه نفر از  نخبگان سیاسي حاکم و غیر حاکم در ایران، هرکدام در حدود سه صفحه، 
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نیلز در این کتاب آورده شلده اسلت. نظلر به اهمیت 
شناخت نظرات این محقق امریکائی و شماری دیگر 
از نویسندگان که دیدگاه های آن ها در بسیاری مواقع، 
دیدگاه ها و نظرات محافل سیاسلی و سیاستگذاران 
امریکائلی را بازتلاب می دهلد، در این جا فهرسلت 
مطاللب این کتاب را می آوریم: فصل اول: سیاسلت 
ایلران؛ رهبلري عالي ایران، شلش رئیلس جمهور، 
پارلمان، قوه قضائیه اسلامي، سیاست و روحانیون، 
ایران و اسلام و ایران و دمکراسلي، ساختار قدرت 
ایران، نخبگان سیاسلي ایران ؛ فصلل دوم:  نیرو هاي 
مخالف؛ جنبش سبز، جنبش زنان، جوانان و ابزار های 
جدید سیاسي؛ فصل سوم: قوه قضائیه ایران؛ نیروهاي 

انقابي، نیروهاي بسیجي، ارتش، اصول نظامي ایران؛ فصل چهارم: موضوع هسته اي؛ برنامه هسته اي 
ایران، سیاست برنامه هاي هسته اي ایران، برنامه موشک هاي بالستیک ایران، ایران و آژانس بین المللی 
انلرژی ؛ فصلل پنجم: اقتصاد ایران؛ اقتصاد انقابي، صنعت نفت و گاز، معملاي یارانه ها، بازار، فصل؛ 
ششلم: تحریم هلا؛ تحریم هاي امریکا، قطعنامه سلازمان ملل، تحریم  هاي ماللي؛ فصل هفتم: ایاالت 
متحده- ایران؛ دولت کارتر، دولت ریگان، دولت بوش، دولت کلینتون، دولت بوش، دولت اوباما؛ فصل 
هشتم: ایران و منطقه، ایران و عراق، ایران و افغانستان، ایران و دولت هاي خلیج فارس، ایران وترکیه، 
ایران و اسرائیل، ایران و فلسطین، ایران و سوریه، ایران و لبنان، ایران و چین، ایران و روسیه، ایران و 
اتحادیه اروپا، متحدان جایگزین؛ فصل نهم: ماحظات سیاسي؛ مطالعه ایران، تعامل با ایران، پیگیري 
دیپلماسي دوم، مهار ایران، انتخاب نظامي؛ فصل دهم: مردم، اماکن و رویداد هاي کلیدي؛ جدول زماني 
رویداد هاي ایران، جدول زماني روابط خارجي ایران، جدول زماني نظامي و امنیتي ایران، جدول زماني 
فعالیت هاي هسته اي ایران، سیاست  هاي هسته اي ایران، جدول زماني تحریم  هاي امریکا، تحریم هاي 
ایاالت متحده، نقض حقوق بشر، جدول زماني قطعنامه سازمان ملل، قیمت نفت و بخش هاي مختلف 

تولید.
 اندك تأملی در محتوی و موضوعات فصول گوناگون این کتاب نشان می دهد که نگاه و رویکرد 
گروهی از تصمیم سازان امریکائی به مسائل و موضوعات مرتبط با ایران چگونه است و آنان از چه زاویه 
ای به ایران و مسائل آن می نگرند. مسئله مهم درباره این کتاب آن است که پنجاه سیاستمدار، استراتژیست، 
استاد برجسته دانشگاه در رشته های مختلف علمی مانند سیاست،  روابط بین الملل، اقتصاد و انرژی و نیز 
تحلیلگران و پژوهشگران مشهورترین و معتبر ترین مؤسسات پژوهشی و آموزشی و سیاستگذاری و 
برنامه ریزی راهبردی امریکا در نگارش آن مشارکت کرده و هر کدام بر مبنای تخصص خویش، مقاله اي 
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نوشته اند. برای آگاهی خوانندگان هوشمند، در اینجا اسامی شماری از نویسندگان مقاالت کتاب را می 
آوریم: جان لیمبرت )اسلتاد امور بین الملل در آکادمي دریایي ایاالت متحده(، اسلتفان هادلی )مشاور 
ارشدامور بین الملل در انستیتو صلح ایاالت متحده امریکا(، سوزان مالونی )عضو ارشد مرکز سیاست 
خاورمیانه موسسه بروکینگز(، مارك کتز)استاد علوم سیاسي دانشگاه ماسون(، دانیل برامبرگ ) استاد 
دانشگاه جرج تاون و مشاور عالي مرکز تجزیه و تحلیل تضاد ها و پیشگیري در موسسه صلح ایاالت 
متحده امریکا (، دیوید آلبرایت )موسلس و رئیس موسسله علوم و امنیت ملي(، شائول بخاش ) استاد 
تاریخ در دانشگاه جرج میسون (، هنری بارکی )استاد روابط بین الملل دردانشگاه(، پاتریک کاوسون 
)معاون تحقیقاتي انستیتو واشنگتن در امورسیاست خاور نزدیک(، مایکل لهي کانل )عضو مرکز تحقیقات 
در یایي و مدیر برنامه هاي ایران شناسلي و افسلر سابق سرویس هاي اطاعاتي ارتش آمریکا (، گري 
سیک ) استاد امور بین الملل دانشگاه کلمبیا(، آندرئا استریکر) تحلیگر تحقیقاتي موسسه علوم و امنیت 
ملي(، داو زاخایم )نایب رئیس موسسه تحقیقات سیاست خارجي و مشاور ارشد مرکز مطالعات بین 
المللي واسلتراتژیک(، راشلل برندنبرگ ) متخصص طرح ها و برنامه هاي خاورمیانه در موسسه صلح 
ایاالت متحده(، مایکل المان ) عضو ارشد موسسه بین المللي مطالعات استراتژیک(، امیل هوکایم )عضو 
ارشد امنیت منطقه اي درموسسه و بین المللي مطالعات استراتژیک(، استیون سایمون )استاد مطالعات 
امنیتي دانشگاه جرج تاون(، بروس ریدل )عضو ارشد مطالعات سیاست خاور میانه مرکز سبن درموسسه 
برکینگز(، جان پارك )پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه شمال شرقي آسیا در موسسه صلح ایاالت متحده( 
و کنت پوالك) مدیر سیاست در خاورمیانه مرکز سبن در موسسه بروکینگز(. ناشر این کتاب در معرفی 
آن چنین آورده است: با وقوع انقاب اسامي ایران در سال 1979، غرب تاش  کرد بفهمد چه عاملي 
جمهوري اسامي را هدایت مي کند و چگونه می توان با آن برخورد کرد. چالش امروز غرب با ایران بر 
سلر برنامه  هسلته اي  این کشور، انتخابات سال  2009 و نقض حقوق  بشر، باردیگر مسئله چگونگی 
برخورد یا تعامل با ایران را پیش آورده است. ازاین رو، تعامل با ایران را نمي توان  نادیده گرفت و برای 
فهم مسلائل این کشلور، باید اطاعات و دانش خود را از ایران افزایش دهیم. کتاب رابین رایت به این 

سئوال که چگونه می توان با ایران تعامل نمود، پاسخ می دهد.
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شلاید کم کسلی در بین اهل علم ایران باشد که نام دکتر عارف نوشاهی، کتاب شناس و نسخه شناس  
پاکستانی را نشنیده باشد و از خدمات علمی و تحقیقات او در راه شناسائی و معرفی میراث مکتوب 
و سلرمایه فرهنگی ایران در شلبه قاره هند و پاکستان آگاه نباشد. ولی از آن جا که در روز چهارشنبه 
21 تیر ماه مجلس بزرگداشلتی به احترام او و به پاس تاش های علمی ارزنده اش و نیز انتشلار تازه 
ترین کتاب او »کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره« بر گزارشد، شاید بی مناسبت نباشد 
به مناسبت حقی که این ایرانشناس و ایران دوست عالیمقدار و با فضیلت به گردن فرهنگ ایران دارد، 
چند کلمه ای به عنوان یادآوری گفته شود. در پی این یادآوری، گزارشی از همایش و مراسم تجلیل از 

دکتر نوشاهی  آورده مي شود.
نخستین دیدار بنده با آقای دکتر نوشاهی در پاکستان بود به سال 1366 یا 1367. شاید دوست 
دیگرم آقای دکتر گوهر نوشاهی، پسر عمومی آقای نوشاهی، از بلند مرتبگان فرهنگستان زبان اردو 
که چند سلالی در مشلهد بوده و از بُن دندان ایران و ایرانی را دوست می دارد، او را به بنده معرفی کرده 
باشد. از همان زمان مراتب دقت، کاردانی، ، آقامنشی، منظم بودن، جدی بودن و از سخن گفتن سرسری 
و بیهلوده برحذر بودن در رفتار و سلیمای او هویلدا بود.  زمانی که برای تکمیل تحصیات دکتری به 
تهران آمد و حشر و نشرش را با فرزانگان، استادان و ناموران زبان و ادب فارسی و نسخه شناسان دیدم، 
باروری و آینده پر ثمر او را حدس می زدم. با این که او تمام توش و توان خود را صرف شناسلائی و 
معرفی نسخه ها و کتاب هاي فارسی در شبه قاره و سایر سرزمین های فارسی زبان می کرد، ولی پاره 

برگزاری همایش »نسخه های خطی و متون چاپی در 
شبه قاره« و پاسداشت دکتر عارف نوشاهی
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ای الکتابان و مدیران نافرهنگ قدرش را نمی دانستند و به کارهای با ارزشش وقعی نمی نهادند. یکی 
دوبار خود بنده، مراتب علمی و  شخصیت گرانقدر او را به برخی مدیران ایرانی در مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان و رایزنی فرهنگی ایران در اسام آباد متذکر شدم. یک بار دو به دو، سفری 
به اصفهان رفتیم، آگاهی، دقت نظر و شیدائی او نسبت به شاهکارهای معماری عصر صفوی و مقام 
شیخ بهائی و عامه مجلسی برایم تحسین برانگیز بود. روز آخری که پس از اخذ دکتری از دانشگاه 
تهران عازم بازگشلت به پاکسلتان بود و اثاث البیت خود را بسلته بود، برای خداحافظی به دیدنش 
رفتم، سهل المؤنه بودن و ساده زیستی او و خانواده اش را دیدم، خانواده ای آرام، متآدب به اخاق 
حسنه و بازنمونی از  عالمان راستین که  خود را وقف علم و آرمان های انسانی کرده اند. پس از آن 
در پاکستان و ایران بارها او را زیارت کردم، هر بار سخن از کارهای علمی در دست انجامی می کرد 
که البته وظیفه ما ایرانیان بود و او یک تنه و بی ادعا بدانها مشغول بود. سفر طوالنی من به انگلستان 
باعث شد تا مدتی از احوال و فعالیت های این انسان با فصیلت و دوست صمیم ایران و ایرانی دور 
بمانم. البته از دوسلت گرامی آقای اکبر ایرانی مي شلنیدم که به کارهای آقای نوشاهی اهتمام دارد و 
همت جزم کرده تا آثار ایشان را به سرانجام فرخنده ای برساند. گذر شتابان روزگار گذشت و آفتاب 
حقیقت برما شد و سرانجام نهادهای فرهنگی مسئول ایرانی مانند وزارت فرهنگ  ارشاد اسامی، 
سلازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی ، کتابخانه مجلس شورای اسامی ، سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی و مزکز پژوهشی میراث مکتوب قدر کارهای ارزنده این درویش خرسند را که خود از سلسله 
جلیله نوشلاهیه است، دانسلته و مراسم تجلیل و پاسداشت او را برگزار کردند. گزارش زیر حاصل 
مشلاهدات و شلنیده های بنده از همایش »نسلخه های خطی و متون چاپی در شبه قاره« و مراسم 

تجلیل از دکتر عارف نوشاهی است.
نخسلتین سلخنران این همایش،آقای اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسلۀ پژوهشی میراث مکتوب 
بلود. وی بلا اشلاره به فعالیت هاي مؤسسله میلراث مکتوب در زمینله احیای متون خطلی و میراث 
مکتلوب کشلور گفلت: به برکت صنعت چاپ در شلبه قاره در 200 سلال پیلش کتاب هاي متعددی 
بله زبلان فارسلی در این منطقه به چاپ رسلید. ما وظیفۀ خود ملی دانیم با احیای این متون به نشلر 
کتابشناسلی فارسلی کملک کنیم تا آثلاری که تا به حلال به چاپ نرسلیده ، به چاپ برسلد. به گفته 
آقای ایرانی، انتشلار کتاب »کتابشناسلی آثار فارسلی چاپ شده در شلبه قاره« به همت دکتر عارف 
نوشلاهی از دیگر اتفاقات مبارك در راسلتای احیای متون فارسلی در شلبه قاره اسلت که هنوز به 
اتمام نرسلیده و پس از خاتمه کار به عنوان مجموعه  ای مسلتقل به چاپ خواهد رسید. به گفته آقای 
ایرانی، اثر آقای دکتر نوشلاهی کلید حل بسلیاری از پرسلش های پژوهشلگران رشته های مختلف 

خواهد شد.
در ادامه، رییس جلسه، دکتر قاسم صافی، استاد دانشگاه و کتابشناس که چند سالی را در پاکستان 
به مشاغل فرهنگی گذرانده و کتاب و مقاالت متعدد درباره پاکستان در این جا و آنجا نشر داده، به سابقه 
هشتصد ساله حضور زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند و پاکستان و فعالیت های علمی آقای نوشاهی 
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پرداخت و گفت: این نسخه شناس و کتابشناس شهیر پاکستانی، سال هاي بسیاری را در خدمت استاد 
احمد منزوی سپری کردند و استاد منزوی همواره درحق ایشان می گفتند که نوشاهی از گوهرهایی است 

که روزی خوب خواهد درخشید. امروز ما می بینیم که پیش بینی استاد منزوی محقق شده است.
سلخنران بعدی همایش دکتر شلریف حسلین قاسلمی، از اسلتادان زبان و ادب فارسی دانشگاه 
دهلی نو از کشلور هندوستان بود. موضوع سلخنرانی او بررسی نقش پروفسور امیرحسن عابدی در 
معرفی و شلناخت زبان فارسلی در هند بود. وی با بیان اینکه پروفسلور عابدی در عرصه شناخت و 
احیای نسلخ خطی فارسلی بی همتا بود، گفت: اسلتاد عابدی 60 سلال از عمر خود را صرف احیای 
متون خطی فارسلی کرد. وی هم پژوهشلگر زبان فارسلی و هم مبلغ اشلتراکات ایرانی ها با هندی ها 

بود. 
موضوع سخنرانی ناتالینا ایوانووا، استاد زبان و ادب فارسی دانشگاه بلغارستان، »فرهنگ میانجی 
در شناخت اروپاییان از ایران« بود. وی در سخنان خود به پیشینه ایران شناسی در اروپا اشاره کرد و 
گفت: دوره تکوین ایران شناسلی سده های شانزدهم و هفدهم است و  تاریخچه ایرانشناسی چه بسا 
پیچیده ترین و پرمایه ترین حیطه علوم انسانی باشد. از نظر ایوانووا، فرهنگ هند از دیرگاه مخزن و 
کارگاه نسخ خطی فارسی شناخته شده و به این اعتبار نمونه نابی از »فرهنگ - میانجی« بر جا گذاشته 
است. جایگاه زبان و ادبیات فارسی و تأثیرگذاری فرهنگ ایرانی بر هند پیشینه ای در خویشاوندی 
کهن میان دوقوم و وطن مشترك هند و اروپایی دارد. در مطالعه ای منظم، نسخ خطی در شبه قاره را 
می توان بر دو گروه تقسیم کرد. دست نوشته های هم راستا با سنت ادبی ایران که به اقتضای فرهنگ هند 

پدید آمده و دست نوشته های اصیل فارسی که به دالیلی تاریخی به هند انتقال یافته اند.
عنوان مقاله دکتر محسلن جعفری مذهب، عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
»چاپخانه خانگی در شبه قاره« بود. وی با اشاره به فعالیت دکتر نوشاهی در تدوین کتاب »کتابشناسی 
آثار فارسلی چاپ شلده در شبه قاره« گفت: کار نوشلاهی کاری مقدماتی و اولیه است. دیگران باید 
براسلاس این فهرست، پژوهش هاي جدید تری را پیشنهاد دهند. به گفته جعفری مذهب؛ در گذشته، 
چاپخانه های دولتی نمایندگانی را برای آموزش به اروپا می فرستادند و همین افراد پس از یادگیری 
کارگاه هایی را برای چاپ در حیاط خانه خود ایجاد می کردند. این گونه بود که سنت چاپخانه خانگی 
در همۀ کشورها پدید آمد و کتاب هاي ارزنده ای به وسیله همین چاپخانه ها نشر یافت. همین چاپخانه 

بودند که قبل از انقاب و  در زمان جنبش مشروطه به چاپ اعامیه و شب نامه ها اقدام می کردند.
کامران فانی، کتابشناس و پژوهشگر برجسته نیز در سخنرانی خود با اشاره به نقش شبه قاره در 
چاپ کتاب های فارسلی چنین گفت: چاپ کتاب های فارسلی سرگذشت عبرت آموزی دارد. اولین 
کتاب فارسلی در سلال 1639 به چاپ رسلید و این در حالی بود که قریب به 40 سال پیش از چاپ 
کتاب در ایران، شبه قاره در این زمینه پیشگام شده بود. در زمان صفویه هیأت هایی به ایران آمدند و 
متوجه اهمیت چاپ شدند؛ ولی با این حال کتابی به زبان فاسی یا عربی در دوره صفویه به چاپ نرسید. 
فانی ادامه داد: در قرن نوزدهم دسلتگاه های چاپ به ایران ورود پیدا کردند و این بار ایرانی ها آن را 
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پذیرفتند. زمانی که ما چاپ کتاب های فارسلی را به شلبه قاره سپردیم، شبه قاره چاپ کتاب ها را به 
نحو احسن انجام داد. تا قبل از اینکه کتاب نسخه های خطی فارسی در شبه قاره چاپ نشود، ما چیزی 
از خدمات ارزنده مردمان شلبه قاره و این مقدار کتاب که در هند و پاکسلتان به چاپ رسیده نداشتیم.  
برای مثال دیوان حافظ نزدیک به 400 بار چاپ شده و هربار که چاپ می شده از نو روی آن کار می 
کردند، بسیاری از این دیوان ها یک عنوان مشترك دارند. کار آقای نوشاهی برای تهیه این کتابشناسی 

افتخاری است برای فرهنگ فارسی زبانان. 
موضوع سلخنرانی نجدت توسون، اسلتاد دانشکده الهیات دانشگاه اسلتانبول، »اهمیت فهرست 
کتاب هلاي چاپی فارسلی در شلبه قاره بلرای قلمرو فارسلی و مطالعات اسلامی و عرفانلی« بود. 
خاصه سلخن او این بود که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 آثار فارسلی بسلیاری در شلبه قاره 
منتشلر شلد. این آثار برای محققان حوزه فرهنگ دینی و تصوف شلبه قاره از اهمیت بسلیار باالیی 
برخوردار اسلت. »کتاب شناسلی آثار فارسی چاپ شده در شلبه قاره« اثر عارف نوشاهی تنها یک 
کتاب شناسلی نیسلت، این کتاب فهرسلتی پر از اطاعات سلودمند و آگاهی  بخش اسلت. این اثر 
شناسلنامه کتابشناسلی بیش از 20 هزار کتاب چاپی اسلت که از سلال 1781 تا 2007 در شبه قاره 

چاپ شده اند. 
دکتر عصمت دّرانی، اسلتادیار گروه فارسلی دانشلگاه اسلامی بهاولپور )پاکسلتان( نیز در این 
نشسلت با اشلاره به خدمات فهرسلت نویسی نسلخه های خطی و چاپی در شلبه قاره گفت: تاش 
دکتلر نوشلاهی تنهلا معطوف ایلن کار نبوده، ایشلان همزمان چند کار بلزرگ دیگر را نیلز هدایت و 
سلامان داده اند. فهرسلت نویسی نسلخه های دانشگاه پنجاب از آن چمله اسلت که بیش از نیم قرن 

است که فهرست نشده و با تکلیف مانده بود. 
استاد اکبر ثبوت، پژوهشگر حوزه نسخه های خطی نیز با اشاره به پیوندهای فرهنگی ایرانیان و 
هندی ها درخصوص»نشر آثار فرهنگی در شبه قاره گفت: پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قاره ابعاد 
فراوانی دارد؛ یک بُعد مهم آن رواج آثار فرهنگی ایران در شلبه قاره در سلطح گسترده است. پیش از 
ورود صنعت چاپ به شبه قاره، این منطقه مهمترین منطقه برای تألیف ایرانیان بود که به صورت نسخه 
خطی صادر می شلد و در هند به بهای گزاف به فروش می رفت. به دلیل نیاز مبرمی که به آثار خطی 
فارسی در هند احساس می شد، اقدامات وسیعی برای تکثیر این منابع در نقاط مختلف شبه قاره انجام 
می گرفت و چون غالب اهالی فرهنگی در آن منطقه، آثار خود را به زبان فارسی می نوشتند این بخش 
از آثار بیش از همه جا در شلبه قاره یافت می شلد و به همین دلیل ده ها هزار منبع خطی در شبه قاره 
فراهم آمد. پس از ورود صنعت چاپ به شبه قاره، اهتمام نشر آثار فارسی در این منطقه بیش از هر نقطۀ 
دیگر، حتی بیش از ایران بود؛ به طوری که در قرن 12 آثار انتشارات منشی نولکُرز در هند از مجموع 

کتاب هاي فارسی که در آن قرن در ایران منتشر شد، بیشتر بود. 
حسلن انوشله، مدیر دانشمند دانشلنامۀ ادب فارسلی، دیگر سلخنران همایش بود . او با بررسی 
پیشلینۀ تدوین کتابشناسلی های چاپی و کار سلترگ دکتر عارف نوشلاهی اظهار داشلت: در طول 
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مدتلی کله مجلدات دانشلنامۀ ادب فارسلی را تدوین می کردیم هم از فضل اسلتاد نوشلاهی و هم از 
فضیلت ایشلان اسلتفاده کردیم. فضیلت ایشلان این بود هر کتابی را ما نیاز داشلتیم به ما می دادند و 

درباره موضوعات مختلف راهنمایی های بسیاری به ما می دادند.
دکتر محمد حسن تسبیحی سخنران دیگر همایش با بیان خاطرات خود از رفتار و کارهای علمی 
دکتر عارف نوشاهی خاطر نشان کرد: فرهنگ اسامی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد: 1 – میراث 
مکتوب، 2 – میراث گفتاری، 3 - میراث باستانی )ساختمانها و پل ها( و 4 – میراث انسانی. موالنا 
میراث ماست. در ازبکستان می گویند شاهنامه به تشویق مردم ما سروده شده و شاهنامه را به عنوان 
جهیزیه به دخترانشان می دهند. آقای نوشاهی میراث ما را درشبه قاره احیا کرد و آن را در دسترس 

همگان قرار داد.
پایلان بخش این همایش، اعطای جوایز و لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشلاد اسلامی، معاونین 
سلازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، سازمان اسلناد و کتابخانه ملی، و نمایندگان فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی و کتابخانه مجلس شورای اسامی به آقای دکتر نوشاهی بود. 

دکترکوتیاس و کشف چند سند جدید تاریخی ایران در اسپانیا
دکتر خوسه فرانسیسکو کوتیاس دانش آموخته رشته اسام شناسی با تخصص ایران از دانشگاه آلیکانته 
اسپانیاسلت. او که سلال ها در این دانشگاه به تدریس دروسی در زمینه فرهنگ و تمدن ایران و اسام 
مشغول است،  تصحیح و چاپ مقتلی شیعی به زبان اسپانیولی و ترجمه و شرح کتاب بوذاسف و بلوهر 
به این زبان و نیز آثار و نگاشته های ارزنده دیگری درباره ایران، تاریخ و تحوالت مسلمانان اسپانیا 
و برخی موضوعات دیگر را در کارنامه علمی خود دارد. افزون براین، دکتر کوتیاس چند سلال اسلت 
که به شناسلائی و معرفی نسلخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ها و مخازن نگهداری اسناد و 
نسخه های خطی اسپانیا اهتمام می ورزد. یکی از نتایج اهتمام او که سه هفته پیش توسط خود ایشان 
اعام شلد این اسلت که در بخش آرشیو کتابخانه شهر وایادولید، که در نوع خود از بزرگترین مخازن 
نسخ خطی جهان و اسپانیا بشمار است، به کشف چند نامه تاریخی بسیار مهم به زبان فارسی از عهد 
صفوی و ایام کریم خان زند نائل آمده اسلت. یکی از این نامه ها از طرف شلاه عباس به شلاه اسپانیا 
نوشته شده.  نامه دیگر که فرمان شاه عباس صفوی است، به خط نستعلیق و در اندازه یک متر در دو 
رنگ قهوه ای و قرمز نگاشته شده است. در میان کشفیات دیگر پروفسور کوتیاس، نامه هایی به زبان 
اسپانیایی نیز هست که یکی از آن ها نامه ای است از فلیپ چهارم، پادشاه اسپانیا، خطاب به کریم خان 
زند. دکتر کوتیاس همچنین اعام کرده اسلت که بنابر اسلنادی که به تازگی به دیدن آن ها نائل شلده، 
گروهی از موریسکوها )مسلمانان اخراجی اسپانیا در سال 1609( به ایران آمده و در منطقه هرمزگان 
اقامت گزیده اند. مقصود دکتر کوتیاس از موریسکوها، آخرین نسل از مسلمانانی است که در جامعه 
اسپانیای به شّدت کاتولیک شده سده های شانزدهم و هفدهم در اندلس می زیستند. موریسکوها از نظر  
فرهنگی و دینی از کاتولیک ها متمایز بودند. پایبندی آن ها به اسام و گفتگو به زبان عربی و استفاده 

بار
اخ



سال اول، شامره اول120  نامه ايران و  اسالم

از غذاهای متناسب با دستورات دینی و حتی نوع پوشش آن ها بر این جدایی تاکید بیشتری می نهاد.  
صدور فرمان اخراج مسلمانان در سال 1018/ 1609 توسط فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا، صادر شده 
بود.  کوتیاس همچنین اعام کرده اسلت که کار فهرسلت نگاری منابع و نسلخه های خطی فارسلی 

کتابخانه های سلطنتی مادرید، اسکوریال و رئال آکادمیا ِد ال ایستوریا را بزودی آغاز خواهدکرد.

انتشارکتابی تازه درباره ایران  در اسپانیا
کتلاب »سلفر به ایران از دوران باسلتان تا امروز« نوشلته آلفلرد کاواناق  متخصلص زبان های هند و 
اروپایی، مترجم و اسلتاد دانشلگاه کومیاس (COMILLAS)  مادرید به زبان اسلپانیولی در اسپانیا 
منتشلر شلد. آلفرد کاواناق که زبان فارسلی را در لنلدن فراگرفته و دوره تکمیلی آملوزش خود را در 
مرکز بین المللی آموزشلی زبان فارسی مؤسسله دهخدا ادامه داده، پیش ازاین نیز کتاب هاي دیگری 

مانند »ایران از درون « و» سفر به ایران « را نشر داده است.
کتلاب »سلفر به ایران از دوران باسلتان تا امروز« به بررسلی سلفرهای جهانگردان و مسلافران 
اروپایلی و غیلر اروپائلی کله از گذشلته هلای دور تا عصر حاضلر به ایلران سلفرکرده و تجارب و 
خاطرات خود را نشلر داده اند، پرداخته اسلت. این کتاب همچون یک راهنمای سلفر، تاریخ، آداب 
ورسلوم، روابط اجتماعی، هنرها، مسلیرهای تاریخی عبور مسلافران و جاده ها، مراسم و سنت های 
مذهبلی و...ایرانیلان را در ادوار مختلف به تصویر کشلیده اسلت. سلخن آخر درباره کتاب »سلفر به 
ایران از دوران باسلتان تا امروز« آقای آلفرد کاواناق آن اسلت که این اثر را انتشلارات »دویاخه«  در 

مادرید در 336 صفحه، به زبان اسپانیولی و به قیمت 15 یورو منتشر کرده است.

پژوهشگران فرانسوی و معرفی ایران و جهان ایرانی با  نقشه !؟ 
با همکاری واحد پژوهش هاي علمی »جهان های ایرانی و هندی«  مرکز پژوهش هاي علمی فرانسه 
(CNRS) ، دانشلگاه سلوربن جدید پاریس، مؤسسله ملی زبان ها و تمدن های شرقی و پژوهشکده 

کاربلردی تحصیات عالی پاریس، »تارنمای ایران کارتو« یا نقشله ایلران با هدف معرفی اطاعات 
تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به ایران و جهان ایرانی به وسیله انواع نقشه ها 
راه اندازی شلده اسلت. مدیر مسلئول این تارنما خانم پروفسور پولت ساموئلیان، استاد زبان شناسی 
دانشلگاه سلوربن جدید  پاریلس 3 و مدیر علمی آن پروفسلور برنارد هلورکاد متخصص تاریخ و 

جغرافیای ایران و ایران شناس برجسته فرانسوی است.
تارنمای ایران کارتو یا نقشله ایران به سله زبان فرانسله، فارسی و انگلیسلی، بیش از 600 نقشه 
و تحلیلل علمی و جمعیت شناسلی در ارتباط بلا تاریخ، فرهنگ، زبان، جمعیت ، آموزش، مسلکن، 
اقتصاد، سیاسلت، محیط زیسلت و شلمار فراوان دیگری از موضوعات مرتبط با ایران را در دسترس 
پژوهشلگران مسلائل ایران و کشلورهای قلمرو فرهنگ و تمدن ایران قرار داده است. کلیه اطاعات 
مربلوط بله ایلران در 11 بخش و در زیر هر بخش دهها موضوع ریز تر ارائه شلده اسلت. 11 بخش 
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اصللی تارنمای نقشله ایران چنین اسلت: بازارکارتلو، اطلس ایلران1377، اطلس کانشلهر تهران، 
اطللس روسلتاهای ایلران، اطلس ایران 1385، جمعیت شناسلی ایران، سیاسلت، اقتصلاد و جامعه 

ایران، تاریخ، زنان و زبان شناسی، مردم شناسی البرز مرکزی و مردم شناسی زاگرس.
در بررسی بخش های مختلف این تارنما مشاهده گردید که اساس اطاعات مندرج در این تارنما 
به زبان فرانسه بوده و محصول مطالعات و پژوهش های ایران شناسان فرانسوی است که پیش از این 
در قالب کتاب و مقاله منتشر شده است. در بیشتر بخش ها اطاعات به زبان فرانسه موجود است، اما 

بخش فارسی هنوز خالی از اطاعات و نقشه های بخش فارسی هنوز ترجمه نشده است. 
مسئله مهم درباره این تارنما که وابسته به چند مرکز معتبر علمی و پژوهشی فرانسه است، مسئله 
اعتبار علمی داده ها و ضریب واقع نمائی اطاعات مربوط به ایران اسلت. از آنجا که این تارنما تمام 
مسائل ریز و درشت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را محور کار خود قرار داده و قصد 
دارد تازه ترین اطاعات را در هر موضوع به نمایش بگذارد، معلوم نیست سیاست گردآوری و تحلیل 
اطاعاتش چگونه است؟ آیا مبنای کارش بر اطاعات رسمی مراکز و سازمان های دولتی ایران است 
یا آنکه تنها اطاعاتی را منعکس مي کند که مورد تأئید پژوهشگران مرکز پژوهش هاي علمی فرانسه 

باشد؟ این ها سئواالتی است که گذر زمان و محتوای مطالب این تارنما به آن پاسخ خواهند داد.  

5. ترجمه »یوسف و زلیخا« عبد الرحمان جامی و »شطحیات بایزید بسطامی« به زبان 
ایتالیایی

علیرغم عزم مقامات دولتی ایتالیائی برای بستن مؤسسه معروف مطالعات آفریقایی و شرقی ) ایزئو( 
و تعطیلی مطالعات ایران شناسلی در این کشلور، ایران شناسلان ایتالیائی همچنان بله کار پژوهش، 
تآلیلف و ترجمه در زمینه فرهنگ، تملدن و موضوعات مرتبط با ایران ادامه می دهند. تازه ترین آثار 
منتشلر شلده ایران شناسلان ایتالیائی در حوزه مطالعات ایرانی ، ترجمه دو کتاب »یوسلف و زلیخا« 

عبد الرحمان جامی و »شطحیات بایزید بسطامی« به زبان ایتالیایی است. 
مثنوی "یوسف و زلیخا" نورالدین عبد الرحمان جامی با مقدمه، حواشی و ترجمه آلسیا دال بیانکو 
(Alessia Dal Bianco ) در 240 صفحه در شهر میان توسط انتشارات آریله (Ariele) منتشر شده 

است. 
مثنوی یوسف و زلیخا از مجموعه »هفت اورنگ« نورالدین عبدارحمن جامی؛ شاعر، موسیقی دان، 
ادیب و صوفی ایرانی در قرن هشتم و نهم هجری است. مترجم کتاب، آلسیا دال بیانکو،  دارای مدرك 
دکتری در رشته تمدن اسامی، تاریخ و واژه شناسی است و حوزه تخصصی وی، ادبیات جهان اسام 

و تعامل فرهنگی ایران و عرب است.
مجموعه شطحیات بایزید بسطامی؛ عارف بزرگ قرن سوم هجری، در کتابی تحت عنوان واژگان 
وجد توسط آنجلو الکووال از متن عربی به زبان ایتالیایی برگردانده شد. آنجلو الکووال، مترجم و شارح 
این کتاب، اسلتاد زبان و ادبیات عرب در دانشلگاه لوسلپیو رم و تخصص او در زمینه تاریخ ادبیات 
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عرفانی اسلامی اسلت. ترجمۀ کتاب شطحیات بایزید بسلطامی همراه با متن عربی آن با پیشگفتار 
پروفسلور بارتولومئو پیرون  و با ترجمه و حواشلی آنجلو الکووال در 357 صفحه از سوی انتشارات 

انجمن ایتالیایی مطالعات فلسفی شهر ناپل به چاپ رسیده است.

انتشار مجموعه فهرستگان نسخه هاي خطي ایران  
مرتضي معصومیان

فهرسلتگان نسلخه هاي خطي ایران )فنخا(، فهرست مشترکي اسلت از تمامي اطاعاتي که از ابتدای 
فهرسلتنگاری در ایران، ازسال 1305 تا نیمۀ اول 1390، در قالب فهرست ها ومجموعه ها، مجات و 
تک نگاري ها منتشلر شلده و یا اطاعاتي از آن ها به دست ما رسیده است. این مجموعه در برگیرنده 
اطاعات نسلخه هاي خطي یا عکسلِی موجود در ایران اسلت و نسلخه هاي خطي دیگر کشورها یا 
نسلخه هاي خارج شلده را در بر نمی گیرد. اطاعات موجود در این مجموعله، از میان بیش از 500 
جلد فهرسلت مفصل یا مختصر اسلتخراج شلده و با سلاماندهي جدیلد و تنظیمي فنلي و علمی، به 
منظور تسلهیل دسلتیابي به اطاعات تدوین شده اسلت. در این مجموعه، بیش از 320/000 عنوان 
نسلخه، ذیل 100/000 عنوان کتاب معرفي شلده اسلت. گرچه تعداد بسلیاري از نسلخه هاي خطي 
موجود درایران همچنان در گمنامي به سلر مي برند و فهرسلت یا اطاعاتي  از آن ها منتشلر نشده، اما 
همین مقدار اطاعات نشلان مي دهد که ایران نسبت به معرفي نسخه هاي خطي بسیار اهتمام ورزیده 
اسلت. فنخا، حاصل تاش گسلترده و افتخارآمیز بیش از یک صد نفر از فهرسلت نگاران ایران طی 

90 سال است که در این مجموعه عرضه شده است.

هدف از تدوین فنخا
حجم انبوه گنجینه مکتوب ایران بستري براي تاش و فعالیت فهرست نگاران ایراني بوده تا به معرفي 
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تاریلخ و تمدن و آثار به جاي مانده از پیشلینیان خود بپردازند؛ 
حجمي عظیلم که پشلتوانه اي هویت بخش براي مللت ایران و 
دستمایه اي وزین براي متن پژوهان، ایران شناسان، اسام شناسان، 
مورخان و پژوهشگران دیگر حوزه هاي اندیشه به شمار می رود. 
)فنخا( یکي از مهم ترین پروژه هاي ملي ل فرهنگي کشورمان در 
حوزه نسخه هاي خطي اسلت. بی تردید این اثر مي تواند نقش 
تأثیرگذاري در گسلترش تحقیق و پژوهش در مراکز حوزوي 
و دانشلگاهي داخل و خارج از کشلور داشته باشد. فنخا آینۀ 
تمام نماي پیشینه غرورآفرین و هویت بخش علمي و فرهنگي 
ملت ایران اسلت. فنخاحاصل کار فهرسلت نگاران 90 سلال 
گذاشلته است، دایره المعارفي از دانش هاي گوناگون مرتبط با 

این گنجینه عظیم بوده که متأسفانه  به دالیل گوناگون مانند عدم رعایت اصول و قواعد یکسان در 
کار و ابداعات سللیقه اي فهرسلت نگاران،  چنان که باید ارزش کار آن ها شناخته نشده و استفاده از 
حاصل تاششان در سطحي نامطلوب و ناقص باقي مانده است. فنخا، در تاش است با گردآوری 
و یکسلان کردن این اطاعات مغشلوش و ناهمگون و یکسان سازی و مستند کردن مداخل اصلي 
و تجمیع اطاعات پراکنده و ایجاد ارتباط میان آن ها، مجموعه اي بسلازد تا ضمن نمایش عظمت 
پیشلینیه علملي و فرهنگي ملت ایران، اطاعات پراکنده را در ملدار تحقیق و پژوهش قرار دهد و 

پشتوانه�اي براي پژوهشگران حوزه�هاي فراهم آورد.
ناگفته نگذاریم که »فنخا« تحریر مفصل مجموعه ای اسلت با نام »فهرسلتواره دستنوشلت هاي 
ایران )دنا(«  که پیش از این و در سلال 1389 از سلوي مؤسسله فرهنگي پژوهشلي الجواد تدوین 
و توسلط کتابخانه و مرکز اسلناد مجلس شلوراي اسلامي ایران در 12 مجلد منتشلر شلده بود. با 
این همه، فنخا دربردارنده اطاعات حدود 25000 عنوان نسلخه اسلت که در دنا معرفي نشلده اند. 
در فنخلا تلاش شلده تا اشلکال ها و اغاطي که احیانًا بله دالیل مختلف به دنلا راه یافته تصحیح 

شود.
روش انجلام کار فهرسلتگان نسلخه های خطلی ایران بدین صورت اسلت کله مداخل اصلي 
و فرعي تعریف و براي یکنواختي و همسانسلازي آن ها چاره اي اندیشلیده شلده اسلت. به همین 
خاطلر، دو مدخلِل » نلام کتلاب و نلام مؤللف« ملورد توجه قلرار گرفتله و با کوششلی طوالنی 
ومداوم تاش شلده تا این دو مدخل، شلکل و شلمایلي مسلتند به خود گیرند. فنخا، فهرسلتگاني 
»اثرمحلور« اسلت و در آن نلام کتلاب به عنلوان سرشناسله انتخاب شلده و از نام مؤللف به عنوان 
شناسلۀ دوم اسلتفاده شلده اسلت. براي ضبط ثابت و مسلتند نام اثلر- با توجه بله ناهمگوني های 
بسلیار در فهارس و منابع- وقت بسلیاري مصروف گردیده تا یک اثر با چندین نام معرفي نشلود 
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و بلا ارجلاع نام هاي دیگر به صلورت الفبایي، راهنمایي های الزم براي یافتلن اطاعات مورد نظر 
فراهم شود. 

اطاعات فنخا به گونه اي انتخاب و کنار هم چیده شلده که مسلتند بوده و داراي مآخذ مشخص 
باشلد؛ ثانیًا، امکان ارزیابي و داوري را براي مراجعه کننده فراهم کند؛ و اطاعات ریز و درشلتي که 
فهرست نگاران فراهم کرده اند- و مي تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد- نادیده گرفته نشود؛ 
و در نحوه و شلیوه اطاعات، یکدسلتي و همگوني رعایت شلود. اگر این قواعلد، در مورد برخي 
اطاعات فنخا رعایت نشلده از آن روسلت که یا  اطاعات کاملي وجود نداشته و گزارش ها ناقص 

بوده یا آنکه اطاعات مشابه اندك بوده است. 
در باب جمع آوري، آماده سلازي، و سلامان دهي این اطاعات باید گفت که بیش از یک دهه 
به طول انجامیده و با همکاري پژوهشلگران مؤسسله فرهنگي لل پژوهشلي الجواد آماده انتشلار 

شده و پیش بیني مي شود که مجموعه آن به حدود چهل جلد برسد. 

نمایه های »فنخا«
ایلن مجموعۀ عظیم داراي 10 نمایه اسلت تا امکان حداکثر اسلتفاده از اطاعات را براي نیازهاي 
متنلوع پژوهشلگران فراهم کنلد. این نمایه ها چندین مجللد از این مجموعه را بله خود اختصاص 
خواهلد داد. نمایه هلاي مورد نظر عبارت اسلت از: نمایله مؤلفان )در دو مجللد(، نمایه موضوعي، 
نمایله کاتبان، نمایه واقفلان، نمایه اهداءکننلدگان، نمایه محل هاي تألیف، نمایله محل هاي کتابت، 

نمایه نسخه هاي به خط مؤلف، نمایه اعام و نمایه اماکن.

چگونگي سفارش و تهیه مجموعه
در حال حاضر، تعداد 5 جلد از دوره 40 جلدي کتاب آماده ارائه به عاقمندان شلده اسلت. محققان و 
پژوهشگران ارجمند، مؤسسات علمي، پژوهشي و دانشگاهي و کتابخانه هاي سراسر کشور که تمایل 
به تهیه این مجموعه دارند می توانند به انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسامي ایران 

مکاتبه و مراجعه کنند. شماره تلفن تماس این انتشارات چنین است: 88941946-81623315  
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در بعد از ظهر یک روز تابستانی که آزار هوای شرجی بیروت با نسیمی از سوی دریا تلطیف می شد، 
در سلاختمان قدیمی مؤسسله آلمانی مطالعات شلرقی بیروت که با درختان کهنسالی احاطه شده با 
اسلتفان لیدر به گفت و گو نشسلتیم. او می گوید هیچ کس نیست که بیروت را دوست نداشته باشد. 
اما نگران جوانان لبنانی است که پس از تحصیات دانشگاهی به خاطر فراهم نبودن فرصت اشتغال، 
تن به مهاجرت می دهند و سالی یک بار همانند هر جهانگرد دیگری یکی دو هفته را در وطن خود 

سپری می کنند.
اتاق استفان پنجره ای رو به باغ شرقی ای دارد که صدای پرندگان لحظه ای در آن قطع نمي شود. 
هنلگام گفلت و گلو، وی برای احضلار واژه های عربی مرتلب رو به باغ می کلرد و گویا در البای 
درختان دنبال واژه های گمشلده می گشلت. بعد از چند سالی اقامت در بیروت، تقریبا به عربی روان 
سخن می گوید و کمتر نیازمند کمک است. عبری و فرانسوی و انگلیسی را هم می داند و فارسی را هم 

روزگاری فرا گرفته بود اما بخش اعظم این آهوی دیریاب دیرگاهی است از یادش گریخته است.
استفان لیدر، بسیار فعال است. چنانکه عاوه بر شعبه بیروت، مدیریت المعهد االلمانی لابحاث 
الشرقیه قاهره را هم بر عهده دارد و وقتش را میان این دو مرکز توزیع کرده است. به لطف این وضعیت، 
استادان مصری را برای سخنرانی در بیروت دعوت مي کند. سال 2010 حسن حنفی را برای سخنرانی 
در بزرگداشت اقبال الهوری به قصر یونسکو کشاند و بیستم تیرماه عماد عبدالغنی را برای سخنرانی 

امكان و امتناع در اسالم شنا�سی و شرق شنا�سی آملانى   
در گفتگو  با پروفسور استفان لیدر 

مدیر مؤسسه شرق شنا�سی آملان در لبنان  ومصر
مجيد  مرادی
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در موضوع شور، شعار و باغت در انقاب مصر به مؤسسه آورد.
اسلتفان لیدر اسلتاد مطالعات عربی اسلامی دانشلگاه مارتین لوتر هاله آلمان است. کتاب ها و 
مقاالت مختلفی از وی در زمینه های ادبیات عرب و سلنت دینی مسلیحی منتشلر شلده است. مهم 
تریلن موضوعات پژوهشلی وی شلکل گیری روایلت گری در تاریلخ به ویژه دوره شلکل گیری 
تاریخ اسلامی، گفتمان و فرهنگ و سیاسلت قدرت دینی در جوامع اسلامی پیشا مدرن و سیمای 
اسلام در مطالعات شلرق شلناختی و ادبی اروپایی است. در اینجا شلما را به گفتگو با استفان لیدر 

دعوت می کنم.

  اگ��ر ممکن اس��ت تاریخچه ای از مؤسس��ه مطالعات ش��رقی آلمان در بی��روت به ما 
بدهید.

المعهلد االلمانلی لابحاث الشلرقیۀ در 1961 به ابتکار گروهی از شلرق شناسلان آلمانی تأسلیس 
شلد و پنجلره ای رو به جهان شلرق گشلود. مي دانیلد که پس ازجنلگ جهانی دوم آلملان در انزوا 
قرارگرفت. این وضعیت بر روی مطالعات شلرقی هم که نیازمند ارتباط مسلتمر با منطقه شلرق بود 
اثلر نهلاد. از این رو، این مؤسسله با هدف ارتباط با همکاران عرب و مسللمانان – پژوهشلگران و 

استادان و نویسندگان مسلمان– و نیز با هدف انتشار کتاب های عربی تأسیس شد.

  آیا هدف از تأسیس این مؤسسه صرفا فرهنگی بود؟
گذشلته از اهلداف فرهنگلی ، اهداف آکادمیک هم داشلت. این انجمن برخی متخصصلان آلمانی را 
به بیروت فرسلتاد تا نیازمندی های مؤسسله را بررسلی کند. این مؤسسله از همان آغاز از سلوی 
مقامات مسلئول لبنانی رسمیت یافت. در سال 1963 مسلئوالن مؤسسه ساختمانی در منطقه زقاق 
الباط بیروت خریدند که تا امروز مرکز فعالیت ماسلت. همچنین کتابخانه ای را تأسلیس کردند که 
حلدود 140 هلزار جللد کتاب دارد که اکثلر آن ها به زبان عربی اسلت. ضمنًا مجموعله ای کامل از 
منابع مطالعات شلرقی به زبان آلمانی  و بسلیاری از منابع انگلیسی و فرانسوی و حدود 300 عنوان 
مجلله دانشلگاهی مربوط به مطالعات شلرقی یا خاورمیانله و خاور نزدیک و مغرب و کشلورهای 

حوزه خلیج فارس در این کتابخانه هست.

  فعالیت های این مؤسسه چه تحوالتی را پیموده است؟
بلا شلروع جنگ داخللی در لبنان ادامه فعالیت مؤسسله دشلوار شلد املا علیرغم خطلرات جانی 
کارکنان ما، فعالیت ما به تعطیلی کشلیده نشلد و تا پایان دهه هشلتاد به فعالیت هایمان ادامه دادیم. 
املا بله سلبب آدم ربایی هلا یی که بلود، برخی از کارکنان مؤسسله به اسلتانبول رفتند و شلعبه ای 
در آنجا بنا کردند که امروزه پس از بیسلت سلال به مؤسسله ای مسلتقل و مشلابه مؤسسله بیروت 
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تبدیل شلده و با نام مؤسسله آلمانی مطالعات شلرقی اسلتانبول فعالیت مي کند. تجربه انشعاب یک 
مؤسسله به دو مؤسسله چیزهلای زیادی به ما آموخت. از جمله این کله اهداف حضور ما در منطقه 
متفاوت شلده و تغییر کرده و به مرور زمان فعالیت های ما هم متحول شلده، به گونه ای که همکاری 
گسلترده ای با دانشلگاه ها و پژوهشلگران برقرار کرده ایم. در حال حاضر، مؤسسه آلمانی مطالعات 
شلرقی از شلکل مرکزی آلمانی برای رصد مطالعات منطقه ای فراتر رفته و در زمینه های گوناگون 
اسلام شناسلی، اقوام و مللل خاورمیانه، زبان های اسلامی و وضعیت فکلری و اجتماعی مردمان 
کشلورهای اسلامی و عربی بله کار پژوهش و آملوزش می پلردازد. زمانی که کارکنلان مهاجر در 
اوایل دهه نود از اسلتانبول به بیروت بازگشلتند با خود تجربه جدیدی را به همراه آوردند. از همان 
زمان سله تحلول عمده در فعالیت های این مؤسسله اتفاق افتاد: نخسلت این که هملکاری با مراکز 
دانشلگاهی کشلور لبنان بیشتر شد. دیگر این که روش مطالعه تغییر کرد و انواع روش ها برای درك 
و فهم جهان اسلام و شلرق به کار گرفته شلد و از متن گرایی ِصرف که تمام فعالیت های مؤسسله بر 
آن متمرکز بود، فراتر رفت و از علوم اجتماعی، علوم سیاسلی، زبان شناسلی برای درك و شلناخت 
تاریخ معاصر کشلورهای خاورمیانه اسلتفاده به عمل آمد. در واقع، مفهوم شلرق شناسلی توانسلت 
از طریلق ترکیلب فنون و علوم متعدد اهمیت خود را بیشلتر نمایان کند. تا پیش از این در مؤسسله 
ما روش تحقیق به صورت مطالعات سلنتی و شلاید بیشلتر کتابخانه ای انجام می شلد، ضمن آنکه 
کارهلا هلم محدود به تحقیقلات آکادمیک صرف بلود و همه تحقیقات هم به ایلن منطقه اختصاص 
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داشلت. اما اینک عرصه فعالیت های پژوهشلی ما از این کشلور فراتر رفته و برخی مناطق دیگر را 
نیز پوشش می دهد.

سلوم ایلن کله فعالیت هلای ملا  تنلوع بیشلتری یافته و بله غیلر از تحقیقلات، همایلش ها و 
سلخنرانی های علمی خوبی را برگزار کرده و مي کنیم. اکنون فعالیت های ما شلامل پژوهش علمی، 
برگزاری همایش ها و سلخنرانی ها ، انتشلارکتاب های پژوهشلی و احیا و نشر نسخ خطی اسامی  

مي شود. افزون بر این همکاری گسترده ای  با مؤسسه  آلمانی مطالعات شرقی قاهره نیز داریم.
این مؤسسله پلی فرهنگی و آکادمیک بین نهادهای فرهنگی و علمی لبنان و برخی کشلورهای 
منطقه و وزارت پژوهش و آموزش آلمان است . این وزارتخانه از فعالیت های ما حمایت مي کند. ما 
به همه حوزه های فرهنگی در جهان عرب توجه داریم. ما نمی توانیم چندین برنامه و پروژه فرهنگی 
را همزمان به پیش ببریم، اما اگر فعالیت های ده سلال اخیر این مؤسسله را در نظر بگیریم می توانیم 
بگوییم که این مؤسسه به بسیاری از موضوعات مهم در جهان اسام و عرب توجه داشته و به نیازهای 
مخاطبان بسلیاری در این منطقه پرداخته اسلت. شلماری از موضوعات  که ما بدانها توجه کرده ایم 
عبارتند از سینمای کشورهای عرب، ادبیات عربی، اندیشه و جریان مدرنیسم در جهان عرب، تاریخ 
و میراث اسامی و مسائل مختلف دیگر. من گمان می برم که میان فرهنگ جدید عربی و اهتمامات 

ما پیوندی مستقیم و محکم برقرار است.

  آیا این مؤسس��ه از همان آغاز به مس��ائل و موضوعات شرق شناسی اهتمام می ورزید 
یا آنکه اهداف دیگری نیز داشت؟

بلله . در آغلاز کار تمام توجه ما معطوف به شلرق شناسلی بود و کارمؤسسله،  دسلتیابی به منابع و 
کتلاب های عربی بود. در دهه شلصت دسلتیابی به کتاب های عربی  دشلوار بلود و ما به دنبال تهیه 
کتاب هلاي عربلی برآمدیلم. امروزه اوضاع دگرگون شلده و دسترسلی به این منابع نیازمند داشلتن 
مؤسسله ای در آلملان یا امریکا و کشلورهای عربی نیسلت. اینک بله لطف ابزارهلای جدید و فن 
آوری هلای پیشلرفته اطاعاتی و ارتباطاتی هر کلس می تواند منابع و کتا ب های ملورد نیازش را  
به راحتی تهیه کند. به همین دالئل، سلمت و سلوی مؤسسه ما و اهداف آن در طول زمان تغییر کرده 
و ما اکنون اهتمام خود را به علوم جدید و مسلائل و مشلکات منطقه معطوف کرده ایم. ما تنها کار 
پژوهشلگرانی را می پسلندیم که از منابلع محلی بهره می گیرند و توان مطالعله، تحلیل و درك این 
منابلع را دارنلد. من تأکید دارم که مهم ترین وظیفه این مؤسسله انجام پژوهش هایی اسلت که از دل 
ایلن منطقله و از واقعیت ها و همکاری های پژوهشلگران محلی بیرون بیاید. دیلدار و گفت وگو با 

پژوهشگران، نویسندگان و متفکران منطقه بخش مهمی از فعالیت های ما را تشکیل می دهد.
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  شما شرق شناسی را چگونه تعریف می کنید؟
شرق شناسی را اصطاحی مربوط به میراث شرق می دانم. شرق شناسی حوزه ای مطالعاتی، گسترده 
و متنوع اسلت که دارای اهداف، روشلها و زمینه هایی متفاوت با مطالعات شرق شناسی امروز است. 
شلرق شناسلی، تاریخی پیچیده، درخشلان و طوالنی دارد که با چند جمله نمی توان آن را توضیح 
داد اما به اختصار می توانیم بگوییم مکتب شلرق شناسلی مدرسله ای است که کوشلیده از راه متون 
و نوشلته�های شلرقیان این منطقه را بفهمد.  شلرق شناسی به نظر من میراث  فرهنگی و فکری شرق 
اسلت که دیگران درباره شلرق کاویده اند و فهمیده اند و ما بدان افتخار می کنیم. ما روش ها و چشم 
اندازهایی که این مکتب فکری تولید کرده دیر زمانی است پشت سر نهاده ایم. شرق شناسی همیشه بر 
فهم متن متمرکز بوده و کوشیده یا مدعی آن بوده که جوامع شرقی و افکار و باورهایشان را از طریق 
متون معتبر شرح می دهد. شرق شناسان با درك اختاف فرهنگ ها و آئین ها در منطقه خاورمیانه و 
با بکارگیری  روش های مختلف پژوهش  و فنون مطالعه ، اطاعات متنوعی از این منطقه و مردمان 
آن و افکار آن ها  کسب و منتشر کرده اند. تکثر و تنوع موضوعات در این منطقه به ما اجازه می دهد 
تا با نگاه تخصصي به موضوعات بنگریم. متخصص دین شناس باید تنها به حیطه تخصصی خودش 
بپردازد. متخصص ادبیات فارسلی یا عربی باید از نگاه ادبی محض یا زبان شناسلی یا فیلولوژی به 
موضوع مورد عاقه یا تخصصش بپردازد. متخصص تاریخ باید دغدغه واقع بینی را همراه داشته و 
از قضاوت های نادرسلت و اظهار نظرها و ارزیابی های شلتابزده اجتناب نماید. این سلخن در باب 
علوم اجتماعی که متکی بر کنش اجتماعی، کنش انسانی و روابط انسان ها با یکدیگر است نیز صادق 
است وعالم علوم اجتماعی نباید با پیش فرض  به مسائل مسلمانان در جهان اسام بنگرد و بدون فهم 
درست فرهنگ و اندیشه دینی مسلمانان، باورها و رفتار دینی مسلمانان را از دریچه فرهنگ غربی 
به تماشا بنشینند. در دنیای امروز، مردم شناسی نیز در حوزه مطالعات خاورمیانه یا خاورنزدیک راه 
یافته و نقش ویژه ای یافته و گروهی از اسلام شناسلان از این منظر به شلناخت و معرفی مسلمانان 
پرداخته اند. هر چند نقش مردم شناسلی در منطقه خاورمیانه یا خاور نزدیک کمتر ا ز سلایر مناطق 
جهان است. ما نادیده نمی گیریم که میراث مردمان خاورمیانه یا میراث اسامی، میراثی پرمایه است 
و در آن هزاران کتاب و اندیشه نفیس و سودمند وجود دارد . این میراث گرانبها که حاصل اندیشه و 
تأمل متفکران شماست، اقتضای مطالعه و اکتشاف این ذخائر و اندیشه ها را دارد و هرگاه ما عبارت 
شلرق شناسلی را به کار می گیریم،  منظورمان علم شناخت این منابع و اندیشه هاست. مقصود ما از 
شرق شناسی، گرایش به مکتب و  روش خاصی از شناخت  شرق نیست. شرق شناسی راستین، کشف 
و درك سلخنان بزرگ و آموزنده این منابع و اندیشله های نهفته در آن هاست. آشکار است که برای 
پی بردن به اندیشه ها و دانش های  نهفته در متون و تاریخ شرق، می بایست با روشی بی طرفانه به 
این منابع و اندیشه ها نزدیک شد. به هر صورت، جریان شرق شناسی، یک جریان فرهنگی و علمی 
قوی بوده و توانسلته اطاعات ارزشلمندی درباره وجوه گوناگون زندگی مسللمانان، تاریخ گذشته 
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آن ها و نسلخه های خطی و سلایر ذخائر فرهنگی آن ها به ما ارائه نماید. درسلت اسلت که خطاها و 
داوری های نادرسلتی از سوی برخی شرق شناساسلان ابراز شده ولی این را نیز باید در نظر بگیریم 
که شلرق شناسلی کارنامه پرباری نیز داشته است  و ما مدیون تاش های شرق شناسان باید باشیم. 
توجه شرق شناسان به میراث شرق، از اهتمام به متون مربوط به میراث مسیحی آغاز شد. این ابتدای 
شرق شناسی بود. شرق شناسان اولیه به دنبال مطالعه کتاب مقدس بودند. از این رو، نیازمند فراگیری 
زبان های عبری، سریانی و عربی شدند. دانستن زبان یونانی به تنهائی کافی نبود. شرق شناس اروپایی 
برای مطالعه کتاب مقدس و احیانًا شناخت فرهنگ و اندیشه شرقی، با فرهنگ های مختلف رویارو 
شده و نسخه های خطی آن ها را به دست آوردند. مسلمًا گردآوری نسخه های خطی و مطالعه شرقیان 
فوایدی برای امپراتوری اروپایی داشلته که برخی از این فواید را امروزه به آسلانی نمی توان فهمید. 
اما کتابخانه های اروپایی در حوزه مطالعات شرقی و بخش نسخه های خطی آن ها، از طریق همین 
تحوالت پایه ریزی شده است. البته باید از علم دوستی طبقه متوسط که محرك مهم برای تولید دانش 

شرق شناسی بوده  نیز نباید غافل شد.

  ش��ما چه تفاوتی میان مطالعات اس��المی غربی ها و مطالعات اس��المی خود مسلمانان 
می بینید؟

تفاوت های زیادی وجود دارد. ما می توانیم مطالعات اسلامی در غرب را در بسلتر، شرایط و محیط  
طبیعی خودش قرار دهیم. در محیط و بستر جریان ها و مکتب های فکری موجود در حوزه تاریخ و 
نقد متون، اندیشه  دینی و علوم دینی یا علوم االدیان. اگر از این جنبه به مطالعات اروپایی در حوزه 
اسامی نظر بیفکنیم می توانیم بگوئیم که این مطالعات » بی طرفانه« است و ربطی به باورهای دینی 
پژوهشگر اروپایی ندارد و رابطه مستقیمی میان مواضع دینی و عقاید پژوهشگر و نتایج کارش نمی 
بینیم. در این جا ممکن است پژوهشگر بر روی موضوعی تحقیق کند و نتایج تحقیقش را انتشار دهد 
که با دیدگاه های رایج مسللمانان در تضاد باشلد. در این صورت ممکن است  برخی از مسلمانان از 
نتایج تحقیق راضی نباشلند به او بگویند که او نظر و رویکرد مثبتی به اسلام نداشلته است. چه بسا 
سلخن مسللمانان درست باشد ولی باید دید که پژوهشلگر تنها با انگیزه علمی و به دور از باورهای 
مذهبی یا تعصب دینی خود به این نتیجه رسیده یا آنکه در نهان یا آشکار به نوعی خصومت یا عناد با 
مسلمانان داشته است. گاه برخی اظهار نظرهای نادرست درباره مسلمانان، نشانه نوعی اسام هراسی 
است، چیزی که  امروزه هست و در گذشته هم وجود داشته است. چنان که در مورد مطالعات یهودیان 
درباره اسام هم این نوع نگاه وجود دارد. به طور مثال، عده ای از مسلمانان نگاه بسیار منفی نسبت به 
گلدزیهر دارند و نوشته های او را مغرضانه تلقی می کنند . بسیاری فکر می کردند او می خواهد برای 
اسلام جایگاهی پایین تر از ادیان دیگر قرار دهد. در حالی که او به عکس از طریق اسلام در پی 
تثبیت پایگاه یهودی دین خودش بود.  البته مسایل بسیار پیچیده تری هم در این زمینه وجود دارد 
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و من نمی خواهم از گلدزیهر دفاع کنم. شاید هم استنباط مسلمانان درست باشد. من تنها می خواهم 
بگویلم که مسلائل علمی در خاء صورت نمی گیرد، موضوع علملی در درون یک فضا یا کانتکس 
بررسی مي شود. مسلمًا روش تحقیق دارد و البته ممکن است باورهای دینی، نژادی و زیربنای فکری 
پژوهشگرهم در آن دخالت کند. من منکر این قضایا نیستم. همه ما تجربه ناگوار مسلمانان از شرق 
شناسی در خدمت استعمار را می دانیم و از آفات و زیان های آن آگاه هستیم. به هر حال پژوهشگر 
اروپایی می کوشد عقاید، هویت دینی و زیر بنای فکری اش، دخالتی در تحقیق و بررسی متون مورد 
مطالعه اش نداشلته باشلد. البته مطلب به همین سادگی هم نیست که بگوئیم مبانی فکری پژوهشگر 
دخالتی در تحقیق و داوري هایش نداشته باشد. پژوهشگرانی که با نظریه های ماتریالیسم تاریخی به 
مسلائل اجتماعی می نگریستند چگونه می توانستند خود را از چنگ این نظریه نجات دهند و بدون 
پیش فرض به مسائل بنگرند. بدین ترتیب، می بینید که این مسئله خطر آفرین است. یکی از خطرها 
این اسلت که از آغاز قرن بیسلتم در آلمان و دیگر کشلورها پدیده ای پیدا شلده به نام تعمیم. یعنی 
این که برخی پدیده های تاریخی یا معاصر را که در طول زمان در جوامع مسللمانان یا در اندیشله 
اسامی ظهور یافته و در یک مکان خاص اتفاق افتاده ، به مسائل مشابه در زمان و مکان دیگر تعمیم 
می دهند. مثا یک حرکت امروز را با حرکت صدر اسام همانند سازی کرده و آن را به صدر اسام 
تعمیم می دهند در صورتی که پدیده کنونی، شرایط و اقتضائاتش بسیار متفاوت با صدر اسام است. 

این تعمیم دادن یکی از ضعف و کاستی های برخی پژوهشگران امروز است. 

  آیا با توجه به مجموعه عواملی که علمای هرمنوتیک در موضوع تفسیر متن برشمرده اند 
ام��کان بی طرفی وج��ود دارد؟ توقعات و پیش فرض ها و انتظارات انس��ان چقدر مجال 

بی طرفی می دهد؟
طبعًا موضع بی طرفی مطلق وجود ندارد. اما عدم ربط میان فهم متن وعقائد میسلر اسلت. البته بهتر 
اسلت به جای بی طرفی بگوییم» روش شلناختی« روشلن و روشلنگر که دائما نیازمند شرح روش 
شناسلانه اسلت و توضیلح اهلداف و پس زمینه ها و بسلترهاي آن الزم اسلت. اما روش شلناختي 
دانشلورانه ممکن اسلت در پاره ای از کارها و برخی زمان ها رعایت نشلود. در همان حال این نیز 
ممکن اسلت که پاره ای پژوهشلگران اروپایلی برخی اجزا و عناصری را بله کار بگیرند که ما را به 
یلاد ایلن بیماری قدیملی بیندازد که عوارض را ذاتیات می پندارند. این مشلکل یک مشلکل کیفی 
اسلت و البتله امری عادی و بشلری اسلت و ربطلی به  نزاع میلان فرهنگ ها نلدارد. در همه جا هم 
امکان وقوع آن متصور اسلت. ما باید مطالعات را و از جمله مطالعه شلرق و مسللمانان را با ذهنی 

آرام و بدون پیشداوری در بستر خودش مطالعه کنیم.
ملا نباید این مسلئله مهلم را از یاد ببریم که مطالعلات دینی در غرب، دین را بله مثابه پدیده ای 
تاریخی می بیند که در زمان و مکانی خاص پدید آمده و با آنچه پیرامونش جریان داشته و در تعامل 
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بوده، از آن تآثیر پذیرفته و بر آن تأثیر نهاده است. این رهیافت حتی در کلیسا و آئین مسیحیت هم 
بوده و بر سر آن هزاران مجادله علمی و کامی و نزاع درگرفته است. مجادله علمی و نزاع میان مفسر 
کاتولیکی که از پنجره تاریخ به متون دینی نگریسته و همکار پژوهشگرش یا استاد مطالعات دینی 
که نتایج برداشت ها و باورهای کامی او را نمی پذیرفته، از دیر زمان وجود داشته، حاال هم هست و 
در آینده هم باز وجود خواهد داشت. با این حال ما عادت کرده ایم که در عین اختاف با هم کیشان 
خود با آن ها همزیستی داشته و زندگی مسالمت آمیزی با آن ها داشته باشیم. این مشکل در کلیسای 
کاتولیک و پروتستان وجود دارد. با این حال باید بگویم که به طور کلی جنبش اصاح دینی از قرن 
شانزدهم راه را برای قبول مطالعات تاریخی مربوط به عصر مقدس گشوده است. از این رو، اختاف 
برداشت درباره متون مقدس و آموزه های دینی مجاز است ولی این به معنای آن نیست که همه مؤمنان 
مسلیحی ابن رهیافت ها را می پذیرند. طبعا چنین رهیافت هایی در حوزه مطالعات قرآن و حدیث 
هم وجود دارد. بنابراین ما نباید نسبت به مطالعاتی که غیر مسلمانان درباره مسائل و مبانی اسامی 
می کنند ، با دیده شک و دشمنی بنگریم. وهمه اسام شناسان یا شرق شناسان با اسام و مسلمانان 
سلتیز و عناد ندارند. آن ها از زاویه دیگری به مسلائل مسلمانان می نگرند، طبیعی است که برداشت 
آن ها با نظرات مسللمانان همسلو نباشد. این ناهمسلوئی و اختاف برداشت، دلیل خصومت نیست. 
آن ها از دنیای دیگری و با روش دیگری به دنیای شرق و مسلمانان می نگرند، دنیایی که با تعصب 

و ستیز همراه نیست. 
اکنلون حوزه هلای تخصصلی در علوم مختللف  چنان توسلعه یافته که یک نفلر نمی تواند همه 
تخصص ها را فرا گیرد. دلیل تشعب شرق شناسی به رشته و حوزه های گوناگون همین تخصص گرایی 
است که دنیای علم امروز را فراگرفته است. تخصص گرایی در روح اروپایی امری طبیعی است، در 
بین اروپائیان سابقه هم دارد، از قرن شانزدهم به این سو وجود داشته ، اندك اندك حاکمیت یافته و 
دانشمندان علوم مختلف درستی آن را پذیرفته اند. از فرط بداهت، نیازمند شرح و توجیه هم نیست. 
املروزه، دو نلگاه تاریخی و فرا تاریخی به متون دینی وجود دارد و طرفداران این دو نگاه هرکدام به 
روش خود به سلراغ متون دینی مانند قرآن و انجیل وشلخصیت های مذهبی مورد احترام می روند، 
یکلی متون را تأویل مي کند و شلخصیت های بلزرگ را در چارچوب زمان و مکان خودش تحلیل 
و ارزیابی مي کند و دیگری شلخصیت ها را در هاله ای قدسلی قرار می دهد و سخن گفتن و نقادی و 
تحلیل رفتار او را کفر تلقی مي کند.  این دو نگاه ربطی به دوستی و دشمنی ندارد، دو رویکرد علمی 

است. اگر این گونه به اختافات علمی دانشمندان بنگریم، سوء تفاهم برطرف مي شود.

  پس از تفکیک میان اسالم شناسی و ایران شناسی و هند شناسی و عرب شناسی از 
شرق شناسی ، وضعیت شرق شناسی چگونه است ؟ آیا هنوز سخن گفتن از شرق شناسی 

همچنان ممکن است؟
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جدا شدن این حوزه های مطالعاتی از شرق شناسی، اقتضای گستردگی علوم و دگرگون شدن زمانه 
اسلت. این جدا شلدن امری طبیعی اسلت و به پویایی فرهنگ و تحوالت اجتماعی دوران اخیر بر 
می گردد. دوران جدید، عصر تخصص گرایی و انشلعاب علوم از یکدیگر اسلت. با جدا شلدن این 
زمینه های مطالعاتی از یکدیگر همه آن ها رشلد قابل توجهی کرده اند. امروزه شلاهد صدها اسلام 
شلناس و ایران شناس هسلتیم. در گذشته تعداد شرق شناسان برجسته زیاد نبود، اما اینک از اسام 
شناسلان نامداری می توانیم نام ببریم که آثار خوبی منتشلر کرده اند. بنابراین می توان گفت که تحول 
و دگرگونلی هم در منابلع مطالعاتی و هم در روش های تحقیق صورت گرفته اسلت. این دگرگونی 
که ریشله در گذشلته و تحوالت فکری، سیاسلی و علمی جهان دارد، از دیر زمان شلاهد دو جریان 
معکوس بوده است ؛ در یک جریان، حرکت به سوی تخصص و در جریان دیگر حرکت به سوی تعدد 
تخصص ها و زمینه های مطالعاتی متفاوت و بررسلی و مطالعه پدیده ها از منظرهای متفاوت و گاه 
متضاد بوده است. اگر در گذشته تنها با یک روش تحقیق و یک منظر به شرق می نگریستند، امروزه 
از منظر جامعه شناسلی، روان شناسلی، اقتصاد سیاسی، جمعیت شناسی و ده ها علم و دیدگاه دیگر 
به شرق و شرقیان و مسلمانان می نگرند. به گمان من به این زودی ها به  فضای تجمع تخصص های 
متنوع در یک شخص بر نخواهیم گشت و عصر عالمان همه فن حریفی که همه زبان ها را بدانند به 
سلر رسلیده است. دیگر عصر انسان های همه چیز دان و دائره المعارف های سیار به سر آمده است. 

در 
ن لی

فا
ست

ور ا
س

وف
  پر

و با
تگ

گف



سال اول، شامره اول136  نامه ايران و  اسالم

دیگر کسی نمی تواند در همه زبان های اسامی و شرقی ورزیدگی داشته باشند. دایره ادبیات هر زبان 
تا بدان حد گسترش یافته که کمتر کسی می تواند ادبیات یک دوره تاریخی خاص را به کمند دانش 

خود درآورد. 

   مهم ترین حوزه های مطالعات شرقی کدام است؟ 
مطالعلات شلرقی دامنه وسلیعی را در بر می گیلرد. اکنون اگر به حلوزه معینی ماننلد تاریخ بنگریم 
متوجه می شلویم که سلرعت تحوالت بسیار شلگرف بوده و تاریخ شلرق به بخش های متفاوت و 
حتی دوره های کاما مشلخص تقسلیم شلده است. از حدود پانزده یا بیست سلال اخیر دیده ایم که 
مطالعات عثمانی در حوزه تاریخ تقریبًا مسلتقل شلده اسلت. این اسلتقال صد البته اسباب و دالئل 
مختلفی دارد. یکی از این دالئل آن اسلت که در اسلتانبول و جاهای دیگر ده ها سلند، نامه و منابع 
معتبر تاریخی به دسلت آمده که مطالعه تاریخ عثمانی را از منظری تازه الزام مي کند. بر مبنای اسلناد 
تازه کشلف شلده و دالیل دیگر، تخصص جدیدی به نام مطالعات عثمانی رخ نموده که پیش از این 
و به این صورت در شلرق شناسلی نبوده است. نمونه دیگر، اینکه بخش تاریخ صدر اسام ازتاریخ 
اسلام دوره میانه جدا شلده و حوزه مطالعاتی خاصی با روش تحقیق ویژه ای پدید آمده که کاما 
بلا تاریلخ دوره میانه متفاوت اسلت. این تغییلر در حوزه های علمی دیگر ماننلد مطالعات قرآنی و 
عرفان اسلامی هم اتفاق افتاده اسلت. در حوزه مطالعات زبان شلناختی، زبان های اسلامی مانند 
فارسلی و ترکلی و لهجله های عربی و تحول این لهجه ها هم در شلاخه های جدید مطالعات شلکل 
گرفته اسلت. امروز مفاهیمی مانند ترك شناسلی، زبان فارسی، لهجه های عربی شمال آفریقا تداول 
عام یافته اسلت.  ادبیات کشلورهای اسلامی مهم مانند ایران و ترکیه و مسائل نثری و شعری آن ها  
هم هر کدام حوزه ای متفاوت در شلرق شناسلی ایجاد کرده اند. مسئله مهمتر، تغییر الگوی تدریس 
اسلت. در الگوی کاسلیکی مطالعات شرقی، اسلتاد؛ تجسم شرق بود و حالتی شلبه نابغگی داشت 
و شلبه قدیس تلقی می شلد. اما اکنون ما بنا به توان دانشلگاه هایمان در برابر شلاخه ها و شلعبه ها 
و تخصلص های مختلف از شلرق شناسلی قرار داریم و دانشلجو تنها تصویری ناقلص و اجمالی از 
شلرق دریافت می کند و بر مبنای تخصص خود، تنها گوشله ای ناقص از شلرق رمزآلود را می بیند 

و می فهمد. حال آنکه شرق هزار جلوه و هزار تصویر دارد.

  مهم ترین تفاوت های شرق شناسی کالسیک و مدرن چیست؟
بله گملان من این مسلئله به توسلعه مطالعلات شلرقی در اروپا و ایجلاد بخش هلای آکادمیک در 
دانشلگاه هاي کشلورهای اروپایی باز می گردد. شلرق شناسلی کاسیک به مسلائل کلی تری می 
پرداخت و موضوعات محدودی را مطالعه می کرد، اما شلرق شناسلی مدرن دایره توجه اش بیشلتر 
شلده و موضوعات گسلترده تری را جستجو مي کند. شرق شناسی کاسلیک از دواعی استعماری و 
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انگیزه های سیاسی خارج نبود، اما  شرق شناسی امروز که بیشترین تمرکزش بر اسام شناسی است، 
از مسلائل سیاسلی و انگیزه های استعماری خود را برکنار می دارد یا حداقل در ظاهر نشان می دهد 
که انگیزه سیاسی ندارد. شرق شناسی کاسیک به مسائل تاریخی، زبان شناسی و گردآوری، مطالعه 
و تصحیح نسخه های خطی  شرق اهمیت می داد اما امروزه اسام شناسان و شرق شناسان به مسائل 
سیاسی و اجتماعی و جنبش های اجتماعی و بنیان های اندیشه و رفتار مسلمانان و اسام سیاسی 
توجه می کنند. شلرق شناسلان آلمانی در گذشلته به دوران های تاریخی بویژه عصر عثمانی از قرن 
هجدهم به بعد عاقه نشان می دادند اما نسل امروز شرق شناس و اسام شناس به روابط اجتماعی، 
نهادهای مسلمانان و نظام سیاسی و حقوقی آن ها روی می آورند. شرق شناس و اسام شناس امروز 
اگر از منظر یک اروپایی به جهان اسام می نگرد،  شرق را و مسلمانان را به عنوان عنصری خاص، 
تنها و بریده از عالم جدید نمی نگرد، او سلعی مي کند به واقعیت زندگی اجتماعی مسللمانان و نحوه 

تلقی آن ها از جهان امروز آگاهی یابد. 

  از حیث روش های تحقیق چه تحولی در شرق شناسی رخ داده است؟
اوال در مطالعات گذشلتگان و شلرق شناسان بزرگ،  روش های تحقیق محدود بود و به مانند امروز 
انواع روش های تحقیق در دسترس نبود و بیشتر مطالعات بر فیلولوژی متمرکز بود. به همین خاطر 
است که تمرکز شرق شناسی آلمان بر فیلولوژی واقع شده است. روش های محققان پیشین در تصحیح 
نسخ خطی البته قابل تحسین و ستایش است، اما همه موضوعات که به خواندن نسخه های خطی ختم 
نمي شود. برعکس گذشته، امروز روش تحقیق اهمیت فراوان یافته و پژوهشگر باید در به کارگیری 
روش تحقیق بسیار دقت نماید. نمی توان یک روش را برای هر موضوعی به کار بست. اهمیت یافتن 
روش شناسی در پژوهش های شرق شناسان و اسام شناسان از دهه پنجاه و شصت به بعد بوده و روز 
به روز این اهمیت و دقت بیشتر شده است. اکنون پژوهشگر شرق شناس یا دانشجوی دکترا به درستی 
و روشنی باید دالئل انتخاب روش تحقیقش را توجیه کند. او نه تنها روش تحقیق که چارچوب نظری 
و نظریه علمی قابل قبولی هم باید برای کارش دست و پا کند. او دیگر نمی تواند به هر مطلب ضعیفی 
استناد کند و نوشته های آن را مبنای قضاوت و نتیجه گیری قرار دهد. شرق شناس و اسام شناس 
امروز به این نکته تفطن پیدا کرده که همیشه نمی توان همه چیز را از یک متن فهمید و به دست آورد. 
او اینک به مدد هرمنوتیک و تأویل و انواع فلسفه های زبانی و تحلیلی و نظریه های علوم انسانی به 

سراغ درك و تفسیر متون می رود. 

 تحول از شرق شناسی قدیم به شرق شناسی جدید که به تعبیر شما از دهه پنجاه تاکنون 
تداوم یافته چه دس��تاوردهای مهمی در پی داش��ته است؟ آن چنانکه گفتید شرق شناسی 
کالس��یک تمرکز بر نس��خه های خطی و تعلیق و تحش��یه بر آن ها و فیلولوژی داش��ته، 
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شرق شناسی جدید به طور روشن به چه مسائلی تکیه مي کند؟ 
توجه به نسلخه های خطی در بین گروهی از شلرق شناسان و اسام شناسان همچنان ادامه دارد ولی 
دایره موضوعات به مسائل دیگری کشیده شده که در گذشته نبود. مثا در گذشته مطالعات شیعی و 
اسلام سیاسی و جنبش های سیاسی و مذهبی در کشلورهای اسامی نبود، اما االن هست و بسیار 
هم با اهمیت تلقی مي شلود. امروزه در مورد مسللمانان و فرق مذهبی آن ها و روابط اسام و غرب و 
زندگی مسلمانان در کشور های غربی هم مطالعه مي شود چیزی که در شرق شناسی کاسیک وجود 
نداشت. در پاسخ به آن بخش از سئوال شما که پرسیدید که با توجه به تحول در روش های تحقیق 
و تغییر موضوعات در شرق شناسی، چه دستاوردهایی حاصل شده است، باید بگویم که موضوعاتی 
مورد مطالعه قرار گرفته که پیش از آن نبوده، روش تحقیق تغییر کرده، مطالعات بین رشته ای ایجاد 
شلده که پیش از آن نبوده و کسلانی پیدا شده اند که صرفا با انگیزه های علمی به این رشته وارد شده 

اند و هیچ انگیزه سیاسی ندارند.

  چنان که گفتید تحوالتی اساسی در روش های مطالعاتی پدید آمده، مهم ترین دستاوردهای 
ناشی از تحول روش های تحقیق چه بوده است؟

برخی از مهمترین دستاوردها را توضیح دادم طبعًا نمی توان از همه دستاورد ها و کتاب ها و مقاله های 
علمی خوب و رهگشلا و فعالیت های همه شلرق شناسلان و اسام شناسلان یاد کرد. اما به اختصار 
می توانم بگویم که در همه گونه ها و شلاخه های  شلرق شناسی تحول رخ داده است. با این حال در 
برخی موارد هم هست که وضع بدتر شده، مثا کسی مانند نیکلسون نیست که 30 سال بر روی مثنوی 
کار کند. یا کمتر کسی مانند خانم شیمل هست که آن همه کار کند و زحمت سفر به کشورهای مختلف 
خاورمیانه را به خود بدهد. امروزه روز کمتر کسی پیدا مي شود که مانند قُدما بر روی متون کار کند، 
امروزي ها صبر و حوصله قُدما را ندارند. دقت و ظرافت و سلخت کوشلی آن ها را هم ندارند. دلیل 
پیدایش این وضعیت تنها متوجه شرق شناسان و اسام شناسان نیست. اوضاع روزگار با گذشته فرق 
کرده است. انسان ها کم توقع تر و کوشا تر بودند. انسان های دیروز با امروز تفاوت داشتند. بنابراین، 
تغییر شرایط و دگرگونی زمانه هم بر شرق شناسی و اسام شناسی تأثیر نهاده است. دنیای امروز با 
دنیای نسلبتا آرام دیروز به کلی متفاوت اسلت، انسان ها هم محصول زمان خوداند و از تأثیر شرایط 

برکنار نیستند.
مسئله دیگری که حائز اهمیت است اینست که امروزه به گمانم بسیاری از مفاهیم در زمینه تاریخ 
و ادبیات و اندیشه های دینی مردمان خاورمیانه عوض شده و همانند گذشته نمی توان هر مفهومی را 
در همه جا به کار برد. مفاهیمی که برای مثال برای صدر اسلام به کار می رود، نمی توان دیگر برای 
مسلمان امروز به کار برد. چرا که آن مفاهیم برای شرایط و نظام اجتماعی و احواالت خاصی به کار 
می رفت. در دنیای اطاعاتی و ارتباطی متحول کنونی، نمی توان گشاده دستانه همان مفاهیم را مثا 
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برای پیام، مهاجرت، کتاب، اقتصاد، جنگ ، دوستی و دشمنی به کار بست. پژوهشگران امروز دیگر 
نگاه شکاکانه و عناد آمیز خود را نمی توانند به گذشته های دور تعمیم دهند و نتایج امروز را به هزار 
سال پیش ارجاع دهند. به هر روی، این تحوالت رخ داده است. طبعًا هر تحول مثبتی در عین حال 
با خسارت هایی هم همراه است. چیزهایی به دست آورده ایم و چیزهایی را از دست داده ایم. پس 
طبعا نمی توانیم بگوییم که ما بهتر از قدما هستیم. ما کودکانی بر روی شانه قدما هستیم. با این که تحول 
و تطور را شلاهد هسلتیم، باید بگوئیم ما مدیون دستاوردهای گذشتگانمان هستیم. آنان راه را به ما 

آموختند و ما می توانیم راه آن ها را روشن تر کنیم.
در حال حاضر، نوشلته ها و آثاری در دسلت اسلت که از تدوین، کتابت، علم و مصاحف دوره 
صدر اسام سخن می گوید، در همان حال نوشته های دیگری هست که تأکید دارد بر تحول تدریجی 
این امور در طول زمان. هر دو دیدگاه در درون شرق شناسی هست. منظور از این تحول تدریجی ، 
بازنگاری متون و تمییز میان روایات موثق و ناموثق است. این نگاه به نقد متون از ناحیه دید تاریخی 
اسلت و موضعی افراطی نیسلت. نگاه گذشتگان به مسائل دینی و تاریخی یک بعدی و بسیار بسیط 
بود، اما محققان امروز به پدیده های تاریخی از منظرهاي متفاوت می نگرند و برای فهم آن روش های 

مختلف را به کار می گیرند.

  مهم ترین ویژگی شرق شناسی آلمانی و کارنامه آن را چه می دانید؟
مکتب شلرق شناسلی آلمانی، تلا همین امروز همچنان بلر تدریس زبان های مختلف شلرقی تأکید 
دارد. در مراکز شلرق شناسلی و اسام شناسی آلمان، دانشلجو ابتدا زبان های فارسی، ترکی وعربی 
را فلرا می گیلرد. پس از آموزش زبان اسلت که  دانشلجو حلوزه تخصصلی اش را انتخاب می کند. 
ویژگی و امتیاز شلرق شناسلی آلمان، وجود کتابخانه های بسلیار بزرگ و غنی اسلت که دسترسی 
به کتاب های کشلورهای شلرقی را تسلهیل مي کند. توجه ویژه به تاریخ اندیشله اسلامی و عربی 
از دیگر ویژگی های مکتب شلرق شناسلی آلمانی است. نشلر متون اسامی در آلمان نتیجه طبیعی 
فراهلم آملدن امکانات چاپ و اهتمام به تاریخ و ادبیات اسلامی در اروپلا در قرن هفدهم بود که با 

گرد آمدن نسخ خطی آغاز شد. 
در آن زمان، نسلخه های خطی اسامی موجود در آلمان، در دانشنامه ای که دوهر بیلو با عنوان 
کتاب شناسی شرقی (Billioteque Oriental) نشر داد، معرفی شده بود. نسخه هاي خطی مربوط به 
عالم شرق در شرایطی به اروپا منتقل شده بود که شرایط و امکان خواندن آن ها فراهم نبود. در اوائل 
قرن بیسلتم، با فراهم آمدن امکانات، انجمن شرق شناسان آلمان به نشر سلسله کتاب هایی با عنوان 
»منشورات اسامی« روی آورد. نخستین کتاب از این سلسله، کتاب »مقاالت االسامیین و اتاف 
المصلین« اثر امام اشلعری بود که در سلال 1928 در استانبول منتشلر گردید. هلموت ریتر در سال 
1927 در نامله ای بله وزیر علوم و فنون و آموزش آلمان، کارل هنبرش بیکر، درباره اهداف انتشلار 
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کتاب های مربوط به شرق و عالم اسامی می نویسد: »کارشناسان از توقف جریان نشر متون تاریخی 
و دینی و ادبی به زبان های شرقی، که در کار فهم شرق اسامی مورد نیاز است، دلخورند. هزینه باالی 
چاپ متون با حروف عربی در آلمان پس از جنگ سبب شده تا بسیاری از ناشران، چاپ مجدد کتاب 
های قدیمی کم اهمیت را بر چاپ کتاب های جدید ترجیح دهند. همین نامه نشان دهنده آن است که 
شرق شناسان آلمانی در سال هاي پس از جنگ جهانی اول به مطالعه و تحقیق در متون شرقی به ویژه 

متون مربوط به اسام و ایران اهمیت داده و نسبت به ادامه آن بسیار کوشیده اند.«

  دوس��ت داش��تیم این گفت و گو را به زبان فارسی با شما انجام می دادیم، شما گویا در 
آلمان این زبان را به خوبی فراگرفته اید؟

بله، با این زبان آشلنا بودم ولی چون به جهان عرب آمدم و با این زبان بیشلتر سلروکار داشتم، زبان 
فارسی را فراموش کردم. ما در آلمان، یک مدرس ایرانی به نام شفیق داشتیم که  به من زبان فارسی 
کاسلیک یاد داد. طبعا می دانید که قواعد زبان فارسلی کم اسلت و یادگیری آن سلریع اسلت، ولی 
خواندنش سلخت اسلت. شما یک عبارت فارسی می بینید که معنایش را در فرهنگ ها و لغتنامه ها 
نمی بینیلد و انسلان نیاز دارد تخیل و ذوق ادبی اش را بله کار گیرد تا بفهمد که آن عبارات چه معنی 
می دهد. تجربه یادگیری زبان عربی و عبری برای من کاما متفاوت از این تجربه و تشویق کننده بود، 
چرا که صعوبت و پیچیدگی زبان فارسلی را نداشلتند. من گلسلتان سعدی و فردوسی و متونی مانند 
سمک عیار و حافظ را خواندم. شما می دانید که حافظ را تقریبا بدون شرح محال است که کسی بفهمد. 
برای همین است که شما شروح زیادی درباره اشعار حافظ دارید زیرا معنای اشعار به راحتی فهمیده 
نمي شلود. طبعا این گونه شلیوه اندیشیدن و این گونه جهان نگری با شیوه همانند آن در جهان عرب 
زبان ، متفاوت است. من ، کتاب قابوس نامه، دیوان نظامی گنجوی و چهار مقاله نظامی عروضی را هم 
خوانده ام. این کتاب ها برای من جذاب و دوست داشتنی بودند. اما اشتغاالت بعدی نگذاشت که بیشتر 

به زبان  یا ادبیات فارسی بپردازم.

ى
اس

شن
الم 

اس



سال اول، شامره اول141  نامه ايران و  اسالم

قبلل از آغلاز مصاحبله و طرح پرسلش های آن نشلریه محترم بهتر اسلت یکی دو نکتله کوچک از 
بلاب توضیحات مقدماتی به عرض برسلانم. یکلی اینکه بنده به هیچ وجه خود را یک کارشلناس یا 
کتاب شلناس تمام عیار حوزه شرق شناسلی یا اسام شناسلی نمی دانلم و داعیه ای هلم در این زمینه 
نلدارم. املا این بضاعت را داشلته ام که قریلب 50-40 کتاب خوب غربلی را در حوزه های مختلف 
فلسلفه، دین پژوهلی، شرق شناسلی وغرب شناسلی ترجمه کلرده و حداقلل 60 مقاله نیلز در همین 

حوزه ها در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات علمی غرب ارائه داده ام.
نکته دیگر اینکه در فاصله 30 سال اخیر این سومین باری است که بنده در همین موضوع مصاحبه 
یا سخنرانی می کنم. بار نخست در خردادماه 1373 در مصاحبه با کیهان فرهنگی تحت عنوان »تلقی 
غربیان از شرق« و بار دوم  در مرداد ماه 1386 در یکی از نشست های مؤسسه اطاعات و تحقیقات 
اسلامی که درباره »شرق شناسلی و اسام شناسلی دوران جدید: آنه ماری شلیمل« سلخنرانی کردم. 
درهرصورت، این را به فال نیک می گیرم و آن را نشانه ای از رشد توجه ایرانیان به غرب شناسی تلقی 
می کنم که به زعم بنده، به دالیل مختلف، از اوجب واجبات است و برخاف سنت شرق شنا سی غربیان 
که عمری چند صد سلاله دارد تا حدود زیادی در بین ما شلرقیان مغفول مانده و همین امر نیز موجب 
درك نادرسلت ما از غرب و در نتیجه به تعبیر دوسلت عزیز جناب دکتر آیت اللهی »غرب زدگی های 

نامتجانس یا غرب گریزی های بی اساس« شده است.

سخنی چنـــد در   روش و كارنامه
شرق شنا�سی  و  اسالم شنا�سی

مصاحبه با  دکتر  عبدالرحیم  گواهی1

1. نويسنده و مرتجم در 

حوزه ادیان، عرفان، فلسفه و 

علوم اجتامعی و مدير مركز 

پژوهش اديان جهان.
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  تعریف شما از اسالم شناسی چیست و چه زمینه ها یا حوزه هایی را در بر می گیرد؟
به نظر بنده اسام شناسلی عبارت اسلت از: هرگونه فعالیت فکری، پژوهشلی و تحقیقاتی در حوزه 
شلناخت و معرفی دین اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی توسط غیرمسلمانان و به ویژه اهل فکر و 
نظر مغرب زمین. بدین ترتیب و با این تعریف، نسبت میان شرق شناسی و اسام شناسی نسبت عام و 
خاص است که یکی به شناخت و معرفی همه ادیان و فرهنگ های شرقی می پردازد و آن دیگری به 

شناخت و معرفی تنها یک دین و فرهنگ شرقی.
اسام شناسی کاری است که در قرون و اعصار گذشته کسانی چون ولتر )اسام ازنظر ولتر، دکتر جواد 
حدیدی، انتشارات جوان، 1351( و لویی ماسینیون و  هانری کربن، هلموت ریتر، جیمز مونتگمری وات 
و گوته )دیوان شلرقی ل غربی( و دهها و صدها اسام شلناس برجسلته دیگر انجام داده اند و در روزگار 
ما نیز برترین چهره  ماندگار آن پروفسلور آنه ماری شلیمل )افسلانه خوان عرفان، به کوشش حسین 
خندق آبادی، انتشلارات مؤسسه توسعه دانش وپژوهش ایران، 1381( درباره آن پژوهش کرده اند. 
این بانوی بزرگواری که به گفته خسرو ناقد، در روزگاری که کم آگاهی و نبود شناخت کافی از فرهنگ 
و تاریخ و تمدن مشرق زمین سبب بروز پیش داوری ها و سوء تفاهمات بسیاری در میان مردمان مغرب 
زمین گردیده بود آثار ارزشمند و شخصیت ممتاز وی در روشنگری افکار عمومی غرب تاحدی مؤثر 

واقع شد.
 

  اسالم پژوهی غیرمسلمانان با اسالم شناسی مسلمانان چه تفاوتی دارد؟ اگر تفاوتی هست 
در چیست؟ در روش است، در محتوا یا نتیجه تحقیق است؟

یکی نگاه از بیرون است و دیگری نگاه از درون؛ یکی بیشتر بی طرفانه و علمی است و دیگری بیشتر 
جانبدارانه و احساسی و عاطفی؛ یکی بیشتر مبتنی بر روش مندی و شیوه های جدید تحقیق و پژوهش 
است و دیگری بیشتر متکی بر آراء و شیوه های سنتی؛ یکی علمی تر، تجربی تر، انتقادی تر، و با دقت و 
برهان و استدالل بیشتری است و دیگری خود را کمتر در معرض نقد و تحلیل و اثبات پذیری علمی 
قرار می دهد؛ یکی بیشتر مستندگوئی مي کند )مثل کتاب هاي محمد در مکه و محمد در مدینه مونتگمری 
وات، امام حسین کورت فریشلر، مثنوی تصحیح نیکلسن، تاریخ ادبیات ادوارد براون، محمد رسول اهلل 
شیمل و کسان دیگر( و دیگری مثل خیلی از کارهایی است که در بسیاری از کشورهای اسامی چاپ 
می شود، اما متأسفانه از دقت علمی باالیی برخوردار نیست و بیشتر جنبۀ پرگویی، تکرار مکررات و 

مبالغه گویی دارد، هرچندکه خوشبختانه این اواخر وضع دارد به تدریج فرق می کند.

  روش های مطالعه اس��الم در بین اسالم شناس��ان کدام است؟ آیا می شود گفت که اسالم شناسان 
یهودی با مسیحی روش هایشان متفاوت است؟

به نظر بنده روش ها بیشتر تابع شناخت علمی زمانه و به خصوص جهان غرب است و از این  رو نباید 
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تفاوت چندانی بین شلیوه ها و روش های مطالعه یهودی و مسلیحی وجود داشلته باشد، چرا که آن ها 
باألخره می خواهند محصول مطالعات خویش را در غرب منتشر کنند و چنانچه از روش ها و شیوه هایی 
غیر متفاوت و به کلی نامتجانسلی استفاده کرده باشند طبیعتًا کاالی )حاصل مطالعه( آن ها در آن دیار 
خریداری نخواهد داشت.  آنچه می تواند متفاوت باشد و نوعًا متفاوت هم هست، اغراض و مقاصد و در 
کنار آن  قالب های ذهنی و پیش فرض های محققین و پژوهشگران مختلف می باشد، مطلبی که نوعًا در 
مورد هر مطالعه و تحقیق و تفسیری مصداق دارد )برای توضیحات بیشتر نگاه کنید به حمید رضا آیت اللهی، 
ماحظلات هرمنوتیکلی در ترجمه متون فلسلفی و دینی، ص2، به نقلل از امیلیو بتی، 1890 تلا 1968، در کتاب 
PP.1962.Betti.42-3؛ در مورد تحقیقات و نوشلتارهای مغرضانه درباره شلرق و اسام نیز نگاه کنید به ادوارد 
سلعید، شرق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1377؛ محاکمه گلدزیهر صهیونیست، 
معلم نویسندگان بیست  وسه سال، استاد محمد غزالی مصری، ترجمه صدر باغی، انتشارات حسینیه ارشاد، 1363؛ 

و سایر کتاب هاي در دسترس(.

  دستاوردها و نتایج مطالعات اسالمی اسالم شناسان و شرق شناسان برای ما مسلمانان چه 
بوده است؟ منابع تازه ای به ما معرفی کرده اند؟ جنبه های ناشناخته ما را به ما شناسانیده اند؟ 
یا آن که روش های دیگری برای ش��ناخت اس��الم و مس��لمانان به ما آموخته اند؟ یا مسائل 

دیگری پیش آورده اند؟
عمده ترین دستاورد عموم اسام شناسان غربی، منهای استثنائاتی که با ذهنیات منفی و پیش داوری های 
مسموم و مخرب سراغ اسام و مسلمین رفته اند، معرفی نسبتًا صحیح و بی طرفانه و منصفانه فرهنگ و 

تمدن اسامی و شرقی به غرب مسیحی بوده است.

ی
اس

شن
الم 

 اس
ی و

اس
شن

ق 
رش

ب 
ر با

د د
چن

ی 
خن

س



سال اول، شامره اول144  نامه ايران و  اسالم

می دانیم که هدف اصلی اسام شناسلان غربی معرفی اسلام به خود مسلمین نیست تا که بپرسیم 
آن ها در این زمینه چه دسلتاوردها و توفیقاتی داشلته اند، اگر ما هم روزی به مطالعه علمی، همه جانبه 
و بی طرفانه فرهنگ و تمدن غربی و مسیحیت غربی بپردازیم مقصود ما این نیست که بخواهیم غرب 
و مغرب زمین را به خود غربی ها بشناسانیم! چون که خود آن ها در این کار از ما استادتر هستند! بلکه 
مقصود و منظور ما این خواهد بود که دین و فرهنگ و تمدن مغرب زمین را بهتر بشناسیم و به هموطنان 

)غیرمسیحی و غیرغربی( خود بهتر بشناسانیم. 
اما اگر بپرسید که این کار برای هر یک از طرفین چه خاصیت یا منفعتی دارد عرض  کنم که همین 
شلناخت و درك و تفاهم و در نتیجه تعامل و تعاون باعث رفع بسلیاری از شلبهات و سوء تفاهمات و 
خصومت ها و کشلمکش های بی جا و در مواردی موجب جلوگیری از بروز جنگ و خونریزی هایی 

می شود که در طول تاریخ فراوان بوده اند. جنگ های مصیبت بار صلیبی تنها یک نمونه از آن ها ست.
نمونه های این قبیل تاش های مفید و مثبت شرق شناسانه و اسام شناسانه فراوانند که از آن جمله 
می توان به کتاب پیوند اسلام و مسلیحیت ریچارد بولیت )ترجمه این قلم، انتشلارات دفتر مطالعات 
سیاسلی و بین المللی وزارت خارجه، 1386( اشلاره کرد که درست بعد از واقعه شوم و ناگوار یازدهم 
سلپتامبر در امریکا نوشلته شده و در آن تاش شلده تا زخم عمیق حاصل از این اقدام تروریستی تا 

حدودی التیام داده شود.
در این زمینه همچنین جا دارد به مجموعه آثار خانم شیمل، قریب یک صد کتاب و پانصد مقاله در 
معرفی اسام و مسلمین و به ویژه عرفان اسامی به غرب مسیحی، اشاره کنیم که اینجانب نیز تعدادی 
از آن ها را به فارسی برگردانده ام )تبیین آیات الهی در اسام، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1376؛ ابعاد 
عرفانی اسام، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1374؛ در آمدی بر اسام، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1375(. 
به تعبیر خسرو ناقد، خانم شیمل در پژوهش هایش کوشیده است تا با شکافتن پوسته های ضخیم و 
درشت قشری گری و سخت کیشی و خرافات و تعصبات بی اساس، به هسته مرکزی اندیشه های ناب 
اسلامی راهی بگشلاید و آن ها را در معرض دید و قضاوت صاحبدالن و صاحبان فکر و اندیشله در 

غرب قرار دهد. 
البته در این میان کتاب هایی هم هستند که از لحاظ شیوۀ نگارش، نحوۀ طبقه بندی و تجزیه و تحلیل 
مطالب و شلیوه اسلتدالل و بررسی سلیر تاریخی موضوع برای خوانندگان اسامی نیز به غایت قابل 
استفاده هستند که ازجمله آن ها بعضی از کتاب هایی است ازقبیل کتاب تحقیقی، آموزنده و سیستماتیک 
ان. کی. اس. لمبتون، دولت و حکومت در اسام: سیری در نظریۀ سیاسی فقهای مسلمان از صدر اسام 
تا اواخر قرن سیزدهم که آقای سیدعباس صالحی و محمد مهدی فقیهی آن را در سال 1374 ترجمه و 

نشر داده اند.

  ازنظر شما، اسالم شناسان چه موضوعاتی را دربارۀ اسالم یا مسلمانان بیشتر پرداخته و 
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چه موضوعاتی را مغفول نهاده اند؟ دلیل توجه بیشتر به برخی از موضوعات و بی اعتنایی به 
موضوعات دیگر چه بوده است؟

اگلر هلم چنین توجه بیشلتر و یا کمتر، یا حلذف و انتخاب هایی وجود داشلته  بنلده در مطالعات و 
مواجهلات خلود به چنین مطلبی کمتر برخلورد کرده ام. اکثلر قریب به اتفاق اسام شناسلانی که بنده 
می شناسلم و با آثار یا شلخص آن ها آشلنایی داشلته و دارم، هر یک برحسلب حلوزه تخصّصی یا 
ملورد عاقه خودشلان، به انلواع و اقسلام مباحث و موضوعات حکومتی، سیاسلی، فقهلی، هنری، 
فرهنگلی، علملی، ادبلی و غیلره اسلامی پرداختله و آثار خوبلی در ایلن زمینه ها از خلود برجای 
گذاشلته اند. هرچندکه بعضی  مواقع، شلاید به دلیل قّلت وجود منابع شلیعی در غرب، تصویری که از 
شلیعه به دسلت داده اند چندان دقیق و دلخواه نبوده اسلت. برای توضیحات بیشتر درباره این موضوع 
می توانیلد نلگاه کنید به کتاب تصویر شلیعه در دائلرۀ  المعارف امریکانا:ترجمه و نقد مقاالت شلیعی 
دائرۀ  المعلارف امریکانلا که زیر نظر دکتر محمود تقی زاده داوری انجام شلده. ضمنلًا دربارۀ تنوع آراء 
و مطالعات اسام شناسلان نیز می توانید نگاه کنید به کتاب تحقیقی سیدحسلین موسلویان که  آراء و 

افکار اسام شناسان معاصر آلمان را به روشنی کشیده است.

  عده ای بر این عقیده اند که گروهی از اسالم شناسان تصویر مّشوه و ناموجهی از اسالم و 
مسلمانان ارائه نموده اند. به نظر شما اگر این نظر درست است این وجوه ناموجه و نادرست 

کدام است و در چه زمینه هایی است؟
البته این درست است که در غرب و به خصوص این اواخر در امریکا، بعضًا تصاویر نادرستی از اسام و 
مسلمین در عرصۀ کتاب و خبر و وسایل ارتباط جمعی ارائه شده است. اما، به زعم حقیر، ارائه کنندگان 
این قبیل تصویر های ناموجه و نادرست بیشتر نه از اسام شناسان واقعی و بلکه ازجمله افراد مغرض 
و معاندی بوده و هستند که گاهی برای رونق دکان زر و زور و تزویر خویش، با به کارگیری طوطی وار 
چند واژه و اصطاح اسلامی، خود را در زمره اسام شناسلان صادق و حقیقی جا زده اند. ازجمله این 
افراد شخص امریکایی بی حیا و ملحدی است که نه تنها از بوستان لطیف ادب و عرفان و ایمان اسامی 
بویی نبرده، بلکه حتی مرزهای ادب و عفت کام و حیا را نیز درنوردیده و با نوشتن کتاب هایی چون 
»چهره بی نقاب اسلام« (Islam Unveiled) و یا »اسلطورۀ تساهل اسامی: نحوۀ برخورد شریعت 
 The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic Law treats non-( »اسلامی با غیرمسللمانان
Muslims انواع و اقسام دروغ ها و نسبت های ناروا و کژفهمی ها و سوءبرداشت ها را به ساحت مقدس 

اسام و مسلمین نسبت داده است. کاری که پیش از وی نیز از افرادی چون گلدزیهر صهیونیست شاهد 
بوده ایم.  

اما آنچه بیشلتر جای تعجب و تأسلف دارد کاری اسلت که متأسلفانه از ناحیه بعضی از خودی ها 
سلر می زند چنانچه، به اعتقاد حقیر، تأثیر مخرب کتاب »آیات شلیطانی« سلمان رشدی به مراتب از 
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قرآن سوزی کشیش )تری جونز( دیوانه و جاه طلب امریکایی بیشتر بوده و هست  و یا ل به مراتب از 
آن بدتر ل کارهای سلراپا دروغ و جعلیات شلجاع الدین شفا، معاون فرهنگی دربار محمدرضا پهلوی 
اسلت . کتاب هاي بی محتوای »توضیح المسائل« و »تولدی دیگر« او نیز از جمله کتاب هایی هستند 
که تصاویر نادرست و غلط از اسام ارائه می دهند. کتاب تولدی دیگر را دوست عزیز ما جناب استاد 
مهدی چهل تنی به نقد کشیده و انواع و اقسام دروغ پردازی های شجاع الدین شفا این پیرمرد لجباز و 

عنود را بازنمایی کرده است .

  چنین به نظر مي رس��د که در نیمه دوم سده بیستم اسالم شناسي به سوي تخصصي  شدن 
بیشتر روي آورده و شیوه هاي پژوهش با گذشته به کلي تغییر کرده و از روش تحقیق کمي 
و کیفي و تئوري هاي علوم اجتماعي و علوم انس��اني در فهم مس��ائل استفاده مي شود. نظر 
جنابعالي دربارۀ تخصصي شدن و پیدایش رشته هاي گوناگون در مطالعات اسالمي چیست؟  
تأثیر استفاده از تئوري ها و روش هاي جدید در پژوهش هاي مربوط به اسالم و مسلمانان را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
تردیدی نیسلت که تخصصی تر شدن اسام شناسلی و پیدایش رشته های گوناگون در حوزه مطالعات 
اسلامی امری است به غایت مبارك و میمون. چنانچه، بحث تخصصی شدن فقه و اجتهاد نیز درست 
نیم قرن پیش  توسط علمای عالیقدر تشیع در کتاب »بحثی درباره مرجعیت و روحانیت« )کتاب برگزیده 

سال 1341 انجمن کتاب و شرکت سهامی انتشار( مطرح شد. 
مسللمًا مباحث متن شناسلی جدید، بحث های هرمنوتیکلی، نقدپذیری، اثبات گرایلی، آزمون و 
خطاپذیلری، تجربه گرایلی، براهین جدید در اثبلات وجود خدا، مباحث جدید روانشناسلی علمی، 
تبارشناسلِی مباحث و موضوعات فکری، اسطوره زدایی و تقدس زدایی تاریخی، علوم جدید ژنتیک 
و تکامل، زبان شناسلی و معناشناسلی جدید، و  دهها موضوع دیگر همه و همه در فهم بهتر، کامل تر، 
علمی تر، و روزآمد تر متون دینی و مباحث فقهی، کامی و سلنتی مؤثر خواهند بود و این دقیقًا همان 
کاری اسلت که بسلیاری از روشنفکران دینی و اسام شناسان جدید، در داخل و خارج از کشور بدان 
پرداخته انلد و بی تردیلد کاری بلس مفید خواهد بود. بنده این روند و رویکلرد را نه تنها در بین تعداد 
زیلادی از اسام شناسلان اروپائی و امریکایی، بلکه حتی در بین اسام شناسلان معاصر ژاپنی که در 
خال متجاوز از 30 سال گذشته از نزدیک با آن ها مأنوس بوده ام مشاهده کرده ام، هرچندکه تفصیل این 

آشنایی و مؤانست باید در جای دیگری بیاید.

  نقش و سهم مسلمانان در گسترش و تقویت اسالم شناسی در غرب در سال هاي پس از 
جنگ جهانی دوم چه بوده است؟

بسیار بسیار کم و مختصر بوده است، به نحوی که درحالی که مغرب زمین قرن هاست از وجود دپارتمان های 
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شرق شناسلی و اسام شناسلی برخوردار است ما هنوز در سرتاسلر شرق و جهان اسام یک مؤسسه 
غرب شناسی معتبر و درست و حسابی نداریم. در سال هاي قبل از انقاب، رژیم گذشته بر پایه مقاصد 
و اهداف تا حدودی شوونیسلتی خود چند کرسی ایران شناسی و زبان فارسی )و نه اسام شناسی( در 
تعدادی از کشور های بزرگ غربی دایر کرده بود. بعد از انقاب هم ما تعدادی رایزن فرهنگی از طرف 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی به خارج گسیل داشته ایم که هنوز خیلی مانده تا آن چنان تعلیم 
ببینند و در کار خود ماهر شوند که پشتوانه ای قوی برای فعالیت هاي اسام شناسی در غرب بوده باشند؛ 
هنوز هم تمام یا اکثریت قریب به اتفاق منابع محدود و معدود اسام شناسی در غرب از مصادر و مراجع 
اهل سنت است و هنوز هم عمده مساجد و مراکز اسامی مغرب زمین با پول و مقاصد خاص وهابی ها 

ساخته و اداره می شود!

   در بین اسالم شناس��ان غیرمسلمان کسانی می شناسید که به اسالم گرایش و باور پیدا 
کرده و مسلمان شده باشند؟

 در گذشلته های دورتر بحث از اسلام آوردن احتمالی علنی یا باطنی کسانی مانند ولتر )اسام از نظر 
ولتر، پیشین( و گوته )خسرو ناقد، در ستایش گفت و گو( مطرح بوده است . بعد از آن نیز افرادی چون 
هانری کربن و روژه گارودی و دیگران. در عصر ما نیز چهره هایی چون حامد الگار، محمد لِِگنهاوزن، 
و در راس همه بانوی بزرگ عرفان خانم پروفسور آنه ماری شیمل که مسلمان از دنیا رفت، هر چند که 

تا پایان عمر این حقیقت را از چشم اغیار و معاندین پوشیده نگه داشت. خدایش بیامرزد.

  نقدهای ما به مطالعات اسالمی غربیان و غیرمسلمانان به چه چیزی برمی گردد؟ به نتایج 
تحقیقاتشان به روش های تحقیقاتشان؟ با تئوری هایی که با آن ها موضوعات مربوط به ما 

را بررسی می کنند؟
هر چند پاسلخ به این پرسلش را تا حدودی  قبا توضیح دادم اما برای توضیحات روشلن تر عرض 
می کنم که انتقادات ما به روش تحقیق و به نتایج تحقیقاتشلان مربوط نمي شلود، بلکه عمدتًا به پیش 
فرض هلای ذهنی آن ها و به قالب های بعضًا نادرسلتی اسلت کله در چارچوب آن قالب ها،  شلرق و 
ادیان شلرقی را بررسلی می کنند. ادوارد سلعید به خوبی این قوالب معیوب و مغشلوش را نشلان داده 
اسلت. ملا بله مبانی نظری آن ها که بیطرفانه نیسلت، انتقلاد داریم. زیلرا نیات و اغراض نادرسلت و 
ناموجهی که بعضی از شرق شناسلان هنگام مطالعه و مواجهه با اسلام و مسلمین در سر دارند، باعث 
مي شلود تصویر نادرسلت و اطاعات غلطی از ما منعکس کنند که با واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد. 
بنابراین طبیعی اسلت که وقتی هر یک از این تحقیقات و یا اظهار نظرها خطا و ناسلره باشلد نتایج 

آن که ارائه تصویر مشوه از ماست ، ناصواب و نادرست از آب در خواهد آمد.
پیش چشمت داشتی شیشه کبود        الجلرم دنیلا کبلودت ملی نملود
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البته این در مورد آن هایی است که با غرض و بددلی به شناخت اسام و میدان اسام شناسی روی 
آورده اند و اال بعضی ها هم بوده و هسلتد که نه از سلر غرض ورزی بلکه به سبب اشتباه فهم و برداشت 
مطالبی گفته اند که صددرصد با واقع منطبق نیست، ازقبیل کسانی که سرمنشاء عرفان و تصوف اسامی 
را بیرون از فرهنگ و تمدن اسامی دانسته اند و یا کسانی که به دلیل عدم ورود به ژرفای روح و فرهنگ 
اسامی اظهار نظرهایی کم عمق و سطحی داشته اند. چنانچه خسرو ناقد نیز روزگار عصر آنه ماری شیمل 
را روزگاری می داند که در آن کم آگاهی و نبود شناخت کافی از فرهنگ و تاریخ و تمدن مشرق زمین 

سبب بروز پیشداوری ها و سوء تفاهم های بسیاری در میان مردمان مغرب زمین شده است. 

  اسالم شناسان کنوني براي شناخت اسالم و مسلمانان از تئوری های جدید روان شناسي، 
جامعه شناسی دین، فلسفه تحلیلي ، فلسفه زبان و مانند این ها و روش ها و تکنیک هاي دقیق 
سنجش باورها، رفتارها ، زبان دین ، کارکرد دین و موضوعات مشابه آن ها  استفاده مي کنند. 
با بکار گیري این علوم و این روش ها که امروزه با فناوري هاي اطالعاتي هم عجین شده 

اند،  آیا مي توان از یک نوع مطالعات اسالمی نوین سخن به میان آورد؟
یقینًا همین طور است. هم اکنون در حوزه ها و در بین روشنفکران دینی و در نهادها و مؤسسات آموزشی 
ل پژوهشلی اسلامی استفاده از این ابزار و شیوه های مطالعاتی جدید به تدریج جای باز کرده و نتایج 
مثبتی هم به بار آورده اسلت. هرچندکه در مورد نحوه و میزان اسلتفاده از آن ها  و یا جایگزینی ابزار و 

شیوه های قدیمی با این روش ها و رویکردهای جدید، هرگز نباید دستخوش هیجان و مبالغه شد. 
به هرحال علم و فناوری بشر همواره رو به گسترش و پیشرفت است و چه چیز بهتر از استفاده از 

علوم و فنون جدید در ارتقای فهم دینی و در نتیجه ترقی و تکامل روحی و معنوی بشر.
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اوج توّجه به شلناخت اسلام و آگاهی علمی و تحقیقی از آن در کشلور آمریکا، براساس مطالعات 
تاریخی، به قرن نوزدهم باز می گردد و به همین سلبب تدریس زبان عربی برای نخسلتین بار در سال 
1841 در دانشلگاه ییل آغاز شلد و دو سلال بعد از آن انجمن شرق شناسی آمریکا تأسیس گردید. 
همچنین در نیمۀ دوم این قرن، برخی شلرق شناسلان امریکائی در کنگره های شلرق شناسی شرکت 
کردند. در اوائل قرن بیسلتم، توجه امریکائیان به سلرزمین های شلرقی بیشتر شلد و چند دپارتمان 
شرق شناسلی در دانشلگاه هاي امریکا راه اندازی شلد و موضوعات هندشناسی، ژاپن شناسِی، چین 
شناسلی و خاورمیانه شناسلی در دسلتور کار آن ها قرار گرفت)Hobert, 2007:14). تا دهۀ 1960، 
شلرق شناسلی در دپارتمان های تمدن ها و زبان های شلرق نزدیک، کانون اصللی مطالعه و تحقیق 
دربلاره اسلام و جواملع اسلامی و مطالعه تاریخ باسلتانی خاور نزدیلک بود. هملراه و همزمان با 
آن هلا، دپارتمان هلای مطالعات خلاور نزدیک در دانشلگاه های هاروارد، ییل، پرینسلتون، کلمبیا، 
شلیکاگو و میشلیگان نیز به تدریس و آموزش موضوعات مرتبط با شلرق و جهان اسلام اشلتغال 

.(Ernest, 2009:15(داشتند
تا اواسلط قرن بیستم، رشتۀ مطالعات اسامی، در محافل آکادمیک امریکا یک زمینۀ مطالعاتی 
مسلتقل نبلود و ُدروس آن در دپارتملان های مطالعات دینی، تمدن ها و زبان های شلرقی یا  خاور 
میانه ارائه می شلد. نخسلتین مؤسسه ای که در امریکای شمالی عنوان یا اصطاح مطالعات اسامی 

اسالم پژوهی در امریکا؛ 
از ساختار  تا  رشد آكادميك

 دکتر  کیومرث  امیری
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را بلکار گرفت، مؤسسلۀ مطالعات اسلامی دانشلگاه مک گیل کانادا بلود که در سلال 1952 پایه 
گلذاری شلد)Adamsz, 2002:27). پیلش از آن، اصطاح یا واژۀ مطالعات اسلامی برای محققان 
امریکائی شلناخته  بلود. در دهۀ 1950، این اصطاح با نوشلته های فون گرونبلام1، در بین محققان 
امریکایلی رواج یافلت. علی رغلم زمینه سلازی فون گرونبام، دو دهه  طول کشلید تلا  اولین مرکز 
مطالعات اسلامی در امریکا به نام »مرکز دانکن باك مکدونالد«2 در محل مدرسلۀ دینی هارتفورد 
تأسلیس شلود. ایلن مرکز کله در سلال 1973 پدید آمد، دانشلگاه نبلود و تحصیلات و تعلیمات 
دانشلگاهی در آن راه نداشلت. تنهلا کار ایلن مرکز، مطالعۀ اسلام  و روابط اسلام و مسلیحیت با 
یکدیگر بود. ده سلال بعد، دانشلگاه ویانوا3، مرکز دیگری با نام » مرکز مطالعات اسلام و عرب« 
پایه گذاری کرد. هنوز ده سلال از تشلکیل مرکز این دانشلگاه نگذشلته بود که در سلال 1992 دو 
مؤسسله تحقیقاتلی و آموزشلی با عناویلن »مؤسسله امریکائی برای امور اسلامی« در دانشلگاه 
امریکائلی و »مؤسسله مطالعات اسلامی و یهلودی« در دانشلگاه ِدنور ایجاد شلدند )1992:304 

 .) Köszegi and Melton.
طلي سلال های بعد و با فروپاشلی اتحاد شلوروی، ظهور طالبلان در افغانسلتان و طرح نظریۀ 
چاللش تمدن هلا در محافل سیاسلی و علمی امریکا و نهایتلًا تأکید هانتینگتون بر چالش اسلام و 
غرب، گرایش امریکائیان به ایجاد مراکز و مؤسسلات مطالعات اسلامی بیشتر شد به طوری که  از 
سلال 1993 تلا 2001  چندین مرکز و مؤسسله دولتی و خصوصی تحت همیلن عنوان پا به عرصه 
وجلود نهادنلد. نمونه هائلی از ایلن مراکز عبارتند از: » مرکز شلناخت مسللمانان و مسلیحیان« در 
دانشلگاه جورج تاون)1993(، »مرکز مطالعات اسامی دانشلگاه یانگز تاون« )1995(،  » مؤسسه 
مطالعلۀ اسلام« در دانشلگاه های دوك، ایموری و کاروالیلن )1997(، » مرکز مطالعات اسلامی 
و خاورمیانله شلاه فهد« در دانشلگاه آرکانلزاس)2000( و » مرکز مطالعات مسللمانان زویمر« در 
دانشلگاه بیلن المللی  کلمبیلا )Kurzman & Ernst.2009:9()2000 (. تأسلیس حداقل پنج مرکز 
یا مؤسسلۀ مطالعات اسلامی در دانشگاه هاي امریکا در سلال های 1993 تا 2001 نشان از توجه 
سیاسلتمداران و پژوهشلگران امریکائی و کشلور عربسلتان سعودی به این رشلتۀ مطالعاتی و رشد 

رویکرد اسام پژوهی آکادمیک در امریکاست. 
روند رو به رشلد ایجاد مراکز و مؤسسلات اسلام پژوهی آکادمیک در امریکا، در سال هاي بعد 
نیز نه تنها متوقف نشلد که تحت تأثیر رخداد 11 سلپتامبر 2001 ، شلتاب گرفت و تعداد بیشلتری 
مرکز و مؤسسله در دانشلگاه ها و مراکز پژوهشلی و بخش غیر دولتی این کشلور راه اندازی شلد. 
بلرای نمونله به این مراکز می توان اشلاره کرد: »مرکز مطالعات خاورمیانه و تمدن های مسللمانان« 
در دانشلگاه  کارولینای  شلمالی )2003(، » مرکز مطالعات خاورمیانه و مطالعات اسلامی آکادمی 
نیلروی دریائلی امریلکا« )2005(، » مرکزمطالعلات اسلامی دوك« ) 2006(، »مرکلز همکاری 
مسلیحیان و مسللمانان برای صلح و عدالت« وابسلته به مدرسلۀ دینی لوتری شلیکاگو ) 2006(، 

1. Von Grunbum
2. Danden Black 
Macdonaled Center
3. Villanova Uni-
versity
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»مرکز مطالعات اسلامی« وابسلته به اتحادیه الهیاتلی تحصیات تکمیللی )2007(، »مرکز روابط 
یهودیان، مسلیحیان و مسللمانان« کالج مری ماك )2008(، » مرکز تعامل مسللمانان و یهودیان« 
دانشلگاه کالیفرنیای جنوبی )2008( و » مرکز مطالعات جهانی اسلامی« در دانشگاه لهی1)2009(.  
شلایان ذکر اسلت که همۀ این مراکلز تنها به مطالعات اسلامی نمی پردازند، برخلی از آن ها عاوه 
بر مطالعات اسلامی، به مطالعۀ پیرامون کشلورهای عربی یا خاورمیانه یا مباحث  گفتگوی ادیان 

نیز توجه می کنند .
چهرۀ واقعی تحوالت مربوط به رشد و توسعۀ اسام و مطالعات اسامی در امریکا در دو دهۀ 
اخیر وقتی بهتر دیده مي شود که از وضعیت و جایگاه اسام و مطالعات اسامی در این کشور در اوائل 
دهه 1990 مطلع شویم. پروفسور ویلیام چیتیک، اسام شناس نام آور امریکائی، در این جا به کمک 
ما آمده و تصویری گویا از جایگاه و اهمیت اسام  و مطالعات اسامی درآن سال ها برای ما ترسیم 

کرده است.  وی در مقدمه کتاب  »The Vision of Islam« خود می نویسد:
در دانشلکده هاي مطالعات ادیان آمریکاي شلمالي، اسام همواره فرودست ترین و مغفول ترین 
دین بود. از هر دانشکده اي که تمایل به تعلیم یهودیت، مسیحیت، هندوئیسم، بودیسم و ادیان چیني 
داشت، کمتر محققی به سراغ مطالعات اسامي می رفت و بدان تمایل نشان می داد. وقتي ما درکالج » 
استوني بروك« در سال 1983 شروع به تدریس مباحث اسامی کردیم، تقریبًا همه متون مربوط به 
اسام، بررسي هاي تاریخي بود که از دوران »پیشا اسامي« آغاز شده و به اسام در دوران معاصر 
ختم مي شد. این متون و کتاب ها فصولي درباره قرآن و مذاهب مختلف اسامي داشتند که عمومًا در 
ظواهر خاصه مي شد. ادعاي عموم محققان اسامی این بود که چیزي در آموزه های اسامي وجود 
ندارد و تنها کار با ارزش مسللمانان، انتقال فلسلفه و علوم از یونان به غرب بوده اسلت! برمبنای این 
رویکرد به تاریخ اسام، پس از قرون وسطي و توسعه صنعتی غرب، تمدن اسامي چیزي براي گفتن 
نداشلت و این تمدن درخشلان تبدیل به اسب بازندۀ میدان تاریخ جهان شلده بود! اسام از ورود به 
شلاهراه علم و توسلعه بازمانده و همچنان به تکرار همان آموزه هاي قدیمي و ساده انگارانه دیني می 
پرداخت. اما این روند، پس از واقعه یازدهم سپتامبر تغییر کرد. دلیل این تغیر رویکرد هم این بود که 
بسلیاري از کالج ها و دانشلگاه ها ل البته به دالیل اشتباه ل مجبور شدند اسام را به عنوان واقعیتی که 
بخش مهمي از جهان ما را شلکل مي دهد؛ به رسلمیت بشناسند. بنابراین ] با تأسیس مراکز مطالعات 
.)Murata  and Chittick. 2011:7(اسامی[ به پرکردن شکاف  در نظام آموزشي شان پرداختند

در تائید سلخنان پروفسلور چیتیک می توان گفت که پس از سلپتامبر 2011، اسلام  به یک 
موضلوع  مهلم  قابل بحث و مناقشله برانگیز تبدیل شلد و عائق زیادی نسلبت به شلناخت آن در 
بین سیاسلتمداران، نهادهای علمی و آموزشلی، رسلانه های جمعی و نخبگان امریکا پدید آمد. به 
همین سلبب، شلماری از نهادهای آموزشی این کشور کوشلیدند  تا به نیاز مخاطبان و عاقمندان به 
Lehigh University .1 شلناخت اسلام به عنوان یک دین، یک قدرت سیاسلی، یا یک مسئله استراتژیک برای منافع ملی 
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امریکا پاسلخ گویند. برگزاری دوره های مقدماتی و پیشلرفته آشلنائی با اسام و تحوالت معاصر 
جهان اسلام در برخی مراکز آموزشلی و دپارتمان های مطالعات دینی امریکا ، نمونه هائی از این 

تاش هاست1.
نظلر به رشلد کمی و کیفی مؤسسلات اسلام پژوهی در دانشلگاه ها و سلازمان هلای دولتی و 
غیر دولتی امریکا در دهۀ گذشلته و تأثیر این مؤسسلات در تصویر سلازی  از اسلام و مسللمانان 
در رسلانه های جمعی و افکار عمومی امریکائیان، الزم اسلت آگاهی درسلتی از این مؤسسلات و 
میدان فعالیت آن ها داشلته باشلیم. چرا که تعداد شلان روز به روز بیشتر شلده و دامنۀ فعالیت آن ها از 
تحقیقلات و آموزش، به عرصه هائی چون سیاسلتگذاری، آینده پژوهی، امنیتی و تصویر سلازی و  

بازنمائی غلط از اسام و مسلمانان نیز کشیده شده است.
برای شلناخت زمینه های فعالیت؛ هدف و موقعیت این مؤسسلات در گسلترۀ اسام شناسلی و 

اسام پژوهی آمریکاییان، می توان آنها را به 9 گروه به شرح زیر تقسیم کرد:
1. مراکز و مؤسسات شرق شناسی

2. مراکز مطالعات منطقه ای
3. انجمن مطالعات خاورمیانۀ شمال آمریکا  ) مسا( 

4. آکادمی آمریکایی مطالعات دینی
5. شورای مراکز تحقیقاتی آمریکا درخارج از کشور

6. دپارتمان های مطالعات دینی در دانشگاه های آمریکا
7.  مراکز غیر دانشگاهی فعال در زمینۀ مطالعات اسامی

8. کمیسیون مبادالت و تحقیقات بین المللی
9.  بنیاد فولبرایت

در اینجلا بله اجملال در بارۀ هر یک از این مؤسسله ها و سلازمان ها و رویکرد و نسلبت آن ها 
با مطالعات اسلامی و بازنمائی تصویر اسلام و مسللمانان در رسلانه ها، افکار عمومی  و محافل 

سیاسی و علمی امریکا اشاره می کنیم. 

1. مراکز و مؤسسات شرق شناسی
در حال حاضر، در بیسلت دانشلگاه قدیمی امریکا ازجمله هاروارد و ییل از این گونه  مؤسسلات 
و مراکز با عناوین دپارتمان های خاور نزدیک یا بخش زبان ها و تمدن های شلرقی دایر اسلت و 
گروهی از اسلتادان زبان های شرقی یا متخصصان باسلتان شناسی و تمدن های کهن شرقی در آنجا 
 American( به تدریس و تحقیق اشلتغال دارند. در حال حاضر، مدارس امریکائی تحقیقات شلرقی
 The Oriental(مؤسسله شلرق شناسلی دانشلگاه شلیکاگو ، )Schools of Oriental Research

 The American( و انجملن شلرق شناسلی امریلکا )Institute of the University of Chicago

1. برای منونه بنگريد 

برنامه های دو دانشگاه 

كاليفرنيای شاملی و دوك در 

برگزاری هفته های  آشنايی با 

اسالم، حقوق برش در اسالم 

و هفته آگاهی اسالمی 

دربخش اخبار تارمنای اين 

دانشگاه
2 The Middle 
East Studies 
Association(MESA)
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Oriental Society( از فعال ترین مؤسسات در عرصۀ مطالعات شرق شناسي هستند.

در مراکز و مؤسسلات شلرق شناسی با شلیوۀ متداول و مرسوم شرق شناسان کاسیک که تکیه 
بر مطالعۀ زبان ها و تمدن های شرقی است، مسائل مربوط به کشورهای شرقی به ویژه خاور نزدیک 
بررسلی و تحقیق مي شلود. نکتۀ مهمتر در باب این مراکز و مؤسسلات  آن است که پیش فرض ها و 
نظریه های شرق شناسان دوران ملکه ویکتوریا در قرن نوزدهم تا حدودی بر تحقیقاتشان و بر نگاه 
آن ها به شلرق و شلرقیان حاکم اسلت. در نظر این گروه، زبان اسلاس و بنیاد فرهنگ است و روح و 
ذهنیت شلرقی، عاطفی و اشلراقی و روح ِ غرب علمی و خرد گراسلت. تلقی اسلتادان این مراکز و 
مؤسسلات از دین همانند یک شلیئ است و قداست را از آن می پیرایند و در بررسی های خود برای 
شناخت دین اسام به متن و شناخت متون دینی مسلمانان مانند قرآن اصالت می دهند) 77 :2009 
.Islam and Bukhari(.  از نظرادوارد سعید، شرق شناسي قرن بیستم به ساده سازي در رهیافت ها 
توجه دارد و از مستغرق شدن هاي محققانه و لغت شناسانۀ قرن نوزدهمي به سمت مدیریت مدرن تر، 
عملگرایانه تر و اجرایي تر در امور شرق شناسي حرکت مي کند و شناخت از زبان ها و فرهنگ هاي 
شرقي، در برابر مدیریت ژئوپلیتیک مستعمرات و قلمروها، نقشي ثانویه پیدا کرده و ایاالت متحده 
با امپریالیسم غالب ژئوپلیتیک و اقتصادي اش، جانشین قدرت هاي استعماري قبلي یعني بریتانیا و 

فرانسه شده است) کونزت، 2004: 9(.

2. مراکز مطالعات منطقه ای 
 یکی دیگر از کانون های آموزشی و تحقیقی در شناخت و معرفی اسام و مسلمانان در امریکا، مراکز 
مطالعات منطقه ای یا مراکز مطالعات خاورمیانه هستند. سابقۀ تأسیس این مراکز به اوائل قرن بیستم 
بر می گردد، زمانی که واژۀ خاورمیانه نخستین بار در سال 1902 توسط مورخ امریکائی آلفرد ماهان1 
بکار رفت و نخستین مرکز مطالعات خاورمیانه شکل گرفت)Kurzman & Ernst.2009:20 (. پس 
از جنگ دوم جهاني، دولت امریکا تعدادی از این مؤسسلات مطالعات منطقه اي را با هدف آموزش 

زبان ها و فرهنگ هاي جوامع غیرامریکایي به آمریکاییان تأسیس کرد.
اطاعات موجود نشان می دهد که در پایان سال 2011، تعداد 22 مرکز مطالعات خاورمیانه در 
دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی این کشور وجود دارد.  بیشتر این مراکز با حمایت مالی انجمن مطالعات 
خاورمیانه شمال امریکا) مسا( یا وزارت آموزش و پرورش دولت امریکا تأسیس شده اند و در آن ها 
مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی کشورهای خاورمیانه تدریس و تحقیق 
مي شود. تمرکز اصلی مراکز مطالعات خاورمیانه به شناخت وضعیت کنونی کشورهای این منطقه است 

و مسائل سیاسی بیش از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت دارد. 
چنانکله پیش از این گفته شلد توجه به مطالعات اسلامی در درون مراکلز مطالعات خاورمیانه 
بلرای اولیلن بلار  به همت فون گرونبلام در مرکزمطالعات خلاور نزدیک دانشلگاه کالیفرنیا در لُس 

1. وی از منظر یک اروپائی 

که به قاره آسیا می نگرد، 

اطراف خلیج فارس را نه 

خاور دور می دید و نه 

خاور نزدیک. از این رو، واژۀ 

Middle East را برای این 

منطقه بکار برد. اعراب آن را 

الرشق االوسط نامیدند و در 

زبان فارسی به »خاورمیانه« 

برگردانده شد.
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آنجللس  چهلره بسلت و ُدروس آن در مراکلز مطالعات خاورمیانه ارائه می شلد. اما از اوسلط دهۀ 
1990، برخی از دانشلگاه ها کوشلیدند تا خارج از مراکز مطالعات خاورمیانۀ خود، رشلته یا برنامۀ 
مطالعات اسلامی مسلتقل  ایجاد کنند. دانشگاه ایالتی اوهایو نخسلتین دانشگاهی بود که در اواسط  
دهلۀ 1990 یلک برنامۀ مطالعات اسلامی  خلارج از مرکز مطالعلات خاورمیانه راه انلدازی کرد. 
پلس از آن، بخش مطالعات خاورمیانه دانشلگاه هاي تگزاس و برکلی نیز برنامۀ مطالعات اسلامی 
خود را آغاز کردند. حوادث 11 سلپتامبر به  این روند شلتاب داد و پنج دانشلگاه معتبر دیگر مانند 
جلورج میسلون )2003(، اسلتنفورد )2003(،  کارولینلای شلمالی )2004(، هلاروارد )2005( و 
میشلیگان)2005( را وادار کلرد تا برنامه یا ایجاد رشلتۀ مطالعات اسلامی را در دسلتور کار خود 
قرار دهند)Hobert. 2005:13(. در همین سلال ها، دو دانشلگاه جورج تاون و نیویورك، نیز عنوان 
مطالعات اسلامی  را  بله دنبالۀ نلام دپارتمان و مرکز مطالعات خاورمیانه خلود افزودند. با این حال 
ُدروس مطالعلات اسلامی نیز در مراکلز مطالعات خاورمیانله تدریس یا تحقیق مي شلود.  در این 
مراکز بورس تحصیلی در رشلتۀ زبان های شلرقی در مقطع لیسلانس و فوق لیسانس به دانشجویان 
داده مي شلود و آن ها را  برای زبان آموزی  به  کشلور های مورد نظر اعزام می کنند. مراکز مطالعات 
خاورمیانه و پژوهشلگران و اسلتادان آن ها ، نقش مهمی در معرفی اسلام و مسللمانان  به رسلانه 
هلا، افلکار عموملی و سیاسلتمداران امریکائی دارنلد. با توجه به  ایلن نقش مهم و تأثیلر گذار، در 
دهۀ گذشلته عده ای از پژوهشلگران و اسلام شناسلان امریکائی و اسلرائیلی مانند برنارد لوئیس، 
مارتین کراملر و فلوأد عجمی به کارکرد و روش های مطالعۀ آن ها ایراد وارد کرده و آن ها را سیاسلی 

نام مرکز به زبان اصلی نام دانشگاه نام مرکز  ردیف 

شیکاگو Center for Middle Eastern Studies مرکز مطالعات خاورمیانه 1

آریزونا Center for Middle Eastern Studies مرکز مطالعات خاورمیانه  2

پنسیلوانیا Middle East Center مرکز خاورمیانه   3

میشیگان
 Center for Middle Eastern and North

African Studies
مرکز مطالعات خاورمیانه ای و 

آفریقائی 
4

کالیفرنیا برکلی Center for Middle Eastern Studies مرکز مطالعات خاورمیانه  5

یوتا Middle East Center مرکز مطالعات خاورمیانه 6

کلمبیا Middle East Institute مؤسسه خاورمیانه 7

هاروارد Center for Middle Eastern Studies مركز مطالعات خاورميانه 8

کالیفرنیا  سانتا باربارا Center for Middle East Studies مرکز مطالعات خاورمیانه  9

کالیفرنیا - ُلس 

آنجلس
Center for Near Eastern Studies مرکز مطالعات خاورمیانه 10

وضعيت مطالعات خاورمیانه در دانشگاه های امریکا در سال 2011  جدول1
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ییل  Council on Middle East Studies شورای مطالعات خاورمیانه  11

دولتی جورجیا Middle East Studies Consortium کنرسسیوم مطالعات خاورمیانه  12

واشنگنت Middle East Center مرکز خاورمیانه  13

تگزاس،آستین Center for Middle Eastern Studies مرکز مطالعات خاورمیانه 14

پرتلند The Middle East Studies Center مرکز مطالعات خاورمیانه 15

ایلینویز
Center for South Asian and Middle 

Eastern Studies

مرکز مطالعات خاورمیانه و 

آسیای جنوبی
16

امریکائی، واشنگنت 

دی سی
Division of Middle East Studies بخش مطالعات خاورمیانه 17

فیالدلفیا The Middle East Forum انجمن خاورمیانه   18

اوهایو Middle East Studies Center مرکز مطالعات خاورمیانه   19

سیاتل واشنگنت Seattle-Middle East Center مرکز مطالعات خاورمیانه 20

جورج واشنگنت The Institute for Middle East Studies مؤسسه مطالعات خاورمیانه 21

جورج تاون Center for Contemporary Arab Studies مركز مطالعات عرب معارص 22

دانسلته انلد. در برابلر آن ها، پژوهشلگران ایلن مراکز و مؤسسلات، آن هلا را طرفداران اسلرائیل و 
مخالفان اسام و مسلمانان و تحریف گران واقعیات و حقایق جهان اسام معرفی کرده اند.

شلماری از دانشلگاه هاي امریکا، وفق نامگلذاری وزارت خارجه امریکا که بلرای خاورمیانه، 
واژه خلاور نزدیلک را بلکار می برنلد، از این واژه اسلتفاده می کنند  و مراکز یا مؤسسلات مطالعات 
خلاور نزدیلک دایلر کرده انلد. ایلن مراکز نیلز همانند مراکلز مطالعلات خاورمیانه، بله آموزش و 
تحقیق پیرامون اسلام، مسللمانان و کشلورهای منطقه خاورمیانه همت می گمارند و با نوشلته ها 

نام مرکز به زبان اصلی نام دانشگاه نام مرکز  ردیف 

کالیفرنیا ُلس آنجلس Center for Near Eastern Studies مرکز مطالعات خاور نزدیک   1

ایندیانا
 Department of Near Eastern Languages

and Cultures
دپارمتان زبان ها و فرهنگ خاور 

نزدیک 
2

واین Near East & Asian Studies
بخش مطالعات آسیائی و خاور 

نزدیک
3

نیویورک Hagop Kevorkian Center مركز هاگوپِ كوركيان 4

ایلی نویز
 Center for South Asian and Middle

Eastern Studies
 مرکز مطالعات خاورمیانه و 

آسیای جنوبی
5

ُکرِنل Department of Near Eastern Studies 6  دپارمتان مطالعات خاور نزدیک  

جان هاپکینز Department of Near Eastern Studies 7 دپارمتان مطالعات خاور نزدیک

جدول 2اسامی مراکز و مؤسسات مطالعات خاورنزدیک در دانشگاه های امریکا
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مینه سوتا
Department of Classical and Near 

Eastern Studies

دپارمتان مطالعات خاور نزدیک 

و کالسیک  
8

پرینستون Department of Near Eastern Studies دپارمتان مطالعات خاور نزدیک   9

بریگ هام یانگ
Department of Asian and Near Eastern 

Languages

دپارمتان زبان های اسیائی و 

خاور نزدیک 
10

و آموزش هلای خلود از مردمان منطقه خاورمیانه  و وضعیت سیاسلی، اجتماعلی و اقتصادی آن ها 
تصویلر دلخلواه  خلود را ارائله می کننلد. جدول 2  اسلامی 10 مراکلز و دپارتمان مطالعلات خاور 
نزدیلک در دانشلگاه هاي امریکا را نشلان می دهد. این جلدول  همچنین گویای آن اسلت که در 2 

مرکز زبان های شرقی تدریس مي شود.

3. انجمن مطالعات خاورمیانه شمال امریکا1 ) مسا(
انجمن مطالعات خاورمیانه، یکی از نهادهای سیاسلتگذار، برنامه ریز و مجری اهداف سیاسلت های 
خاورمیانله ای دوللت امریکاسلت. ایلن انجملن جمعی از پژوهشلگران، اسلتادان و دانشلجویان  و 
عاقه منلدان بله مطالعه و تحقیق در حوزۀ خاورمیانه، شلمال آفریقا و جهان اسلام را گلرد آورده و 
املکان تماس  و ارتباط آنلان با یکدیگر را فراهلم آورده اسلت )Zartman.1975:2(. این انجمن که 
در سلال  1966 تاسلیس شلده، امروزه 2600 عضو رسلمی دارد و با 60 دانشگاه و مؤسسه علمی و 
آموزشلی در امریکا پیوستگی و همکاری علمی و پژوهشلی دارد. انجمن مطالعات خاورمیانه یکی 
از مهمترین سلازمان های منحصر بفرد در موضوع   خاورمیانه شناسلی در جهان اسلت. محل اسلقرار 
این انجمن، دانشلگاه آریزوناسلت و یک هیأت نه نفره آن را اداره می کنند. انجمن در پاییز هر سلال 
یلک کنفرانلس بزرگ پیرامون یک موضوع مهم خاورمیانه برگزار می نماید و در کنار آن، جشلنواره 
فیللم، نمایشلگاه آخریلن کتاب هلا و نرم افزارها  در موضلوع خاورمیانه را نیز تلدارك می بیند و به 
بهتریلن کتاب، مقاله و پایان نامۀ   دانشلجوئی برتر در موضلوع خاورمیانه جایزه  می دهد. انجمن یک 
فصلنامه به نام » نشلریه بیلن المللی مطالعات خاورمیانه« و یک بولتن خبلری تحت عنوان»  بولتن 

.)MESA Report. 2011( انجمن مطالعات خاورمیانه« منتشر مي کند
از دیگلر فعالیت های انجمن، تشلکیل یا حمایت از انجمن و گلروه های تخصصی در زمینه های 
مختلف است. در حال حاضر انجمن ها و گروه هائی  که  تحت هدایت و حمایت انجمن هستند عبارتند 
از: انجمن امریکایی مطالعات ایرانی؛ انجمن مورخان تاریخ هنر اسامی؛ انجمن کتابداران خاورمیانه؛ 
انجمن امریکایی استادان زبان فارسی؛ انجمن امریکایی استادان  زبان عربی؛ انجمن امریکایی اساتید 
زبان ترکی؛ انسلتیتوی امریکایی مطالعات پاکسلتان؛ انجمن امریکایی سکه شناسلی؛ انجمن اقتصاد 

خاورمیانه؛ انجمن مطالعات سوریه و انجمن مطالعات لبنان.
 The Middle .1 سلخن آخلر دربارۀ انجمن آن اسلت کله چون این انجملن در راه اندازی بیشلتر مراکز مطالعات 

East Studies 
Association(MESA)
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خاورمیانه در امریکا و  در برنامه ریزی فعالیت های آن ها  و تعین موضوعات مطالعاتی مربوط به اسام 
و مسلمانان خاورمیانه نقش اصلی را داشته و دارد، بنابراین در رشد و افول  مطالعات اسامی در مراکز 

مطالعات خاورمیانه و در دانشگاه های امریکا تأثیرگذار است. 
نکته جالب توجه درباره رویکرد انجمن به اسام آن است که در دهۀ اول فعالیت انجمن، 1965-
1975، اسام پدیده ای ماقبل مدرن و تاریخی تلقی می شد، اما پیروزی انقاب اسامی این دیدگاه را 
تغیر داد و اسام به عنوان یک نیروی فعال یا قدرت سیاسی پرتوان در نوشته های پژوهشگران انجمن 
ظاهر شلد.  در دهۀ 1990 عاقه به اسلام جایگزین رویکردهای پیشین شد و اسام و مسلمانان در 

.(Kurzman & Ernst 2009:23(.نگاه محققان انجمن، درخشندگی بیشتری یافتند
در سلال های اخیر، برنارد لوئیس، اسلام شناس شلهیر یهودی، جهت گیری های  این انجمن را 
سیاسلی دانسلته و پژوهش هلای آن را در بارۀ تاریخ، سیاسلت، اقتصاد و زبان هلای خاورمیانه غیر 
واقعی و گمراه کننده دانسته و با تأسیس سازمانی رقیب با نام » انجمن مطالعات خاورمیانه و آفریقا« 
سلعی کلرده فعالیت هلای آن را تحت تأثیر قلرار دهلد)Jaschik. 2007:2(. مدیران و پژوهشلگران 
انجملن هم ضمن دفلاع از روش و رویکرد خود، برنارد لوئیس را حامی دولت اسلرائیل، تحریف گر 

.)Berman.2011:2(واقعیت های تاریخی  و مخالف اسام و مسلمانان معرفی کرده اند

4 .آکادمی امریکائی مطالعات دینی1
این مؤسسه بزرگ ترین انجمن دین پژوهان جهان است و 10.000 عضو در سراسر جهان دارد. اعضای 
آکادمی را استادان دانشگاه، دین پژوهان، پژوهشگراِنِ مستقل، روحانیون ادیان مختلف، دانشجویان و 
عاقمندان به مباحث دینی تشلکیل می دهند. آکادمی، کنفرانس های سلالیانه برگزار مي کند و بخش 
مطالعات اسامی، گروه های عرفانی و صوفیانه و مدارس و انجمن های آموزش قرآن در درون خود 
ایجاد کرده و مرتبًا گزارش هائی درباره اسام، مسلمانان و حوادث دنیای اسام  منتشر مي کند2. نسبت 
این آکادمی و اعضای آکادمیک آن با مطالعات اسامی و تصویر اسام و مسلمانان در افکار عمومی 
امریکا آن است که می توانند در تصویر سازی مثبت و منفی و تقویت یا تضعیف مطالعات اسامی مؤثر 

باشند. 

5. شورای مراکز تحقیقاتی امریکا درخارج از کشور3
این شلورا برای محققان عاقمند به  پژوهش در کشلورهای مورد نظر امریکا، بورس های تحقیقاتی 
و آموزشلی و فرصت های مطالعاتی  ارائه مي کند و برای عاقمندان و پژوهشگران، دوره های فشرده 
آموزش زبان های فارسی، عربی، بنگالی، چینی، هندی، کره ای، پنجابی، روسی، ترکی و اردو برگزار 
مي کند. افزون بر این، این شلورا مراکز تحقیقاتی امریکا در کشور های سنگال، تونس، ترکیه، قبرس، 
پاکستان، هند، ایتالیا، اسرائیل، یونان، مصر، یمن، اردن، سریانکا، بنگادش، کامبوج، افغانستان، عراق، 

1. The American 
Academy of Reli-

gion) AAR

2. برای اطالع از فعاليت های 

بخش مطالعات اسالمیِ  

آكادمی و نظرات ارائه شده 

درباره اسالم و مسلامنان 

بنگرید به این مقاله:
 Tazim Kassam,

 (1999) The Study
 of Islam American

 Academy. ISIM
 Newsletter, No1,

.vol2, p, 35

و نیز این صفحه در بخش 

مطالعه اسالم در تارمنای 

آکادمی به این آدرس:
ttp://groups.colgate.

edu/aarislam/re-
sponse.htm

3. The Coun-
cil of American 

Overseas Research 
Centers(CAORC)
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مغولسلتان، مکزیک و فلسطین را تحت نظارت و کنترل خود دارد ) CAORC. 2011:8(. این شورا 
در 12 کشلور اسلامی مؤسسه تحقیقاتی دارد و این مؤسسات نتایج تحقیقات خود پیرامون اسام و 
مسلمانان آن کشور را در اختیار این شورا قرار می دهند. شورا نتیجۀ این تحقیقات و پیشنهادات خود را 
در بارۀ وضعیت اسام و مسلمانان به  وزارت امور خارجه، مشاور امنیت ملی  و سایر مقامات مسئول 
منعکس مي کند. بدین سان، می توان پذیرفت که شورای مراکز تحقیقاتی خارج از کشور امریکا نیز در 
رویکرد و رفتار سیاستمداران و سیاستگذاران امریکائی نسبت به اسام و مطالعات اسامی بی تأثیر 
نیسلت. این شلورا یک مرکز تحقیقاتی مربوط به ایران را نیز دایر کرده، اما چون ایران با امریکا رابطه 

سیاسی ندارد،  این مرکز را در شهر نیویورك راه اندازی کرده است.

6.  دپارتمان های مطالعات دینی در دانشگاه هاي امریکا 
کانون مهم دیگری که در آن مطالعات مربوط به اسام و مسلمانان انجام می گیرد، دپارتمان ها یا بخش های 
مطالعات دینی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی امریکاست. تا دهۀ 1950 تمرکز این نهاد ها بر مطالعه انجیل 
و آئین پروتستان بود. در دهۀ 1960 دامنۀ  مطالعات دینی از آئین پروتستان فراخ تر شد و آئین کاتولیک، 
یهودیت و ادیان شرقی نیز بدان اضافه شد)Kurzman  and Ernst. 2009:15(. نتایج یک تحقیق دربارۀ  
تعداد استادان و ُدروس اسام شناسی در این دپارتمان ها در سال های 1981، 1991 و 2001 نشان داد که 
در هر دهه تعداد استادان دو برابر و وضعیت ُدروس بهتر شده اما با این حال، در سال 2001، استادان و اعضای 
هیأت علمی رشتۀ مطالعات اسامی تنها 10 درصد کل استادان دپارتمان های دین پژوهی را تشکیل می دادند 

 .)Council of Societies for the Study of Religion. 2002: 6-45(
مطالعه و برداشت دو اسام شناس امریکائی کارل ارنست و ریچار کرزمن از تعداد دپارتمان ها و 
بخش های مطالعات دینی در سراسر امریکا آن است که نزدیک به 1400  دپارتمان یا بخش مطالعات 
دینی در دانشگاه ها، کالج ها1 و مدارس این کشور وجود دارد. با این همه، مطالعات اسامی تنها  در 15 

در صد از دپارتمان های مطالعات دینی دانشگاه ها برقرار است.
پس از 11 سلپتامبر، آگهی تقاضا برای اسلتخدام استاد برای ُدروس مربوط به اسام و مسلمانان 
در دپارتملان هلای مطالعات دینی افزایش پیدا کرد. قبل از سلال 2001، تعلداد افراد مورد نیاز برای 
ُدروس مطالعات اسلامی در هر سلال پنج نفر از کل اسلتادان مطالعات دینی بود. اما این تعداد برای 
سلال هلای 2002 تلا 2005 به رقم  22 نفر در سلال و برای سلال های 2006 تلا 2009 به رقم 32 
شلغل در سلال افزایش یافت. هفتاد و پنج درصد این افراد برای تدریس و تحقیق در دپارتمان های 

 .)Safi.2010: 12(مطالعات دینی و بقیه برای فعالیت در کالج های علوم انسانی بخش خصوصی بود
یکی دیگر از نشلانه های توجه جدی تر به موضوعات اسلامی در دپارتمان های مطالعات دینی 
در سال های اخیر، افزایش تعداد موضوعات و مقاالت اسامی در آکادمی امریکائی مطالعات دینی 
اسلت. این آکادمی که سلازمان مللی آکادمیک امریلکا در زمینۀ مطالعات دینی اسلت، در کنفرانس 

1. برای آگاهی تفصیلی از 

اسامی کلیه دپارمتان ها، 

کالج ها و مدارس دینی در 

رسارس امریکا بنگرید به 

بخش امریکای شاملی در 

تارمنای جهان ادیان  به این 

آدرس: 

http://www.religious-
worlds.com

ك
مي

اد
 آك

شد
ا ر

ر ت
ختا

سا
از 

کا؛ 
ری

 ام
در

ی 
وه

 پژ
الم

اس

ى
اس

شن
الم 

اس



سال اول، شامره اول159  نامه ايران و  اسالم

سلال 1973 خلود، تنهلا یک مقاله در بارۀ اسلام منتشلر کرد، اما  اکنلون در کنفرانس سلاالنه اش، 
شلش بخش به مطالعات اسلامی اختصاص می دهد و بیش از صد مقاله در موضوعات اسامی نشر 

 .(Kurzman  and Ernst. 2009:18( می دهد
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که برخی دانشگاه هاي امریکا با شماری از مؤسسات آموزشی و 
تحقیقاتی در کشورهای اسامی همکاری دارند. اما کمترین همکاری بین این دانشگاه ها و مؤسسات 
و سازمان های اسامی در امریکا وجود ندارد. از نظر پروفسور کارل ارنست، دلیل اصلی فقدان رابطه 
و همکاری بین نهادهای مسللمانان امریکا با مراکز علمی و آموزشلی این کشور، بی اعتمادی طرفین 
به یکدیگر و تفاوت روش مطالعه و رویکرد آن ها به اسلام و مسلائل اسلامی است. رویکرد مراکز 
دانشگاهی، تکیه به تئوری های علمی، روش تحقیق و اعتبار روش ها و نتایج تحقیق است، در حالی 
که رویکرد نهادهای آموزشلی و تحقیقی مسللمانان، مذهبی، تبلیغی و به دور از تئوری و روش های 

شناخته شده علمی است.
ویژگی بارز مطالعات دینی در امریکا جنبه توصیفی و تحلیلی آن است و در آن از توجیه و تبلیغ 
دین خاص یا رسلمیت دادن به قرائت خاصی از دین یا دین خاصی را به عنوان تنها دین قابل قبول 
معرفی کردن خبری نیست. خصیصۀ دیگر مطالعات دین پژوهی و مطالعات اسامی در دپارتمان های 
دانشلگاهی امریکا آن اسلت که آموزش دین در دانشگاه ها و کالج ها با آموزش آن در جوامع دینی و 

مذهبی و مراکز دینی مسلمانان متفاوت است. 
جدول 3 موقعیت مطالعات اسلامی در دپارتمان های مطالعات دینی در دانشلگاه های امریکا را 
نشان می دهد. داده های جدول حاکی از آن است که در 25 دانشگاه امریکا، مطالعات اسامی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری در درون دپارتمان  مطالعات دینی دایر است. الزم به ذکر است که در بسیاری 

محل دانشگاه  کارشناسی ارشد دکرتی دپارمتان نام دانشگاه ردیف 

شیکاگو + +
مدرسه الهیات، علوم و هرن و مدرسه 

حقوق 
هاروارد 1

آریزونا + + دپارمتان  دین پرینستون 2

پنسیلوانیا + + دپارمتان مطالعات دینی استنفورد 3

میشیگان + +
کمیته مطالعات دین، کمیته مطالعات 

تاریخی، کمیته دین و علوم انسانی
شیکاگو 4

کالیفرنیا برکلی + + دپارمتان مطالعات دینی کالیفرنیا 5

یوتا + + دپارمتان دین فیالدلفیا 6

کلمبیا + + دپارمتان مطالعات دینی ییل 7

جدول 3وضعیت مطالعات اسالمی در دپارمتان های دینی در دانشگاه های امریکا

1. دربارۀ دپارمتان های دینی 

در دانشگاه های امریکا 

بنگرید به فهرست اعضای 

آکادمی امریکائی دین در 

تارمنای آکادمی در بخش 

منابع .
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هاروارد +
+ ام 

فیل

دپارمتان دین با همکاری کالج بارنارد و 

مدرسه دینی یونیون
کلمبیا 8

کالیفرنیا  سانتا 

باربارا
+ + دپارمتان مطالعات دینی شامل کالفرنیا 9

کالیفرنیا - ُلس 

آنجلس
+ +

دپارمتان مطالعات دینی و گروه مطالعات 

عالی در مطالعات دینی
پنسیلوانیا 10

+ ویرجینیا + دپارمتان مطالعات دینی ویرجینیا 11

تنسی + + دپارمتان تحصیالت عالی دین واندربیلت 12

+ آریزونا + دپارمتان مطالعات دینی آریزونا 13

+ ماساچوست +
بخش مطاعات الهیاتی و دینی  مدرسه 

علوم و فرهنگ
بوستون 14

-  آتالنتا + بخش مطالعات دین ایموری 15

فیالدلفیا + + مطالعات دینی متپل 16

واشنگنت دی سی + + دپارمتان دین جرج واشنگنت 17

میامی + - دپارمتان ادیان تطبیقی میامی 18

+ پروویدنس -
دپارمتان مطالعات دینی  در مدرسه علوم 

و فرهنگ
19 براون 

کالرمونت 

کالیفرنیا
+ + مدرسه دین 20  کالرمونت

مدیسون + + بخش مطالعات الهیات و دین 21  درو

+  دارهام + بخش مطالعات دین دوک 22

+ ایونستون + دپارمتان تاریخ و دین شامل غربی 23

آتالنتا + - دپارمتان دین
 دولتی 

جورجیا
24

آیوا + + دپارمتان مطالعات دین  آیوا 25

دیگر از دپارتمان ها، در درس تاریخ ادیان یا ادیان جهان، ُدروس اسام یا تاریخ اسام نیز تدریس 
می شود.1 

7. مراکز غیر دانشگاهی فعال در زمینه مطالعات اسالمی در مریکا 
افزون بر پنج سلازمان فوق الذکر، سلازمان ها ، شلوراها و مؤسسلات دیگری نیز هستند که در زمینه 
سیاستگذاری، اجرا یا  حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی، اعطای بورس یا پرداخت کمک هزینه 
تحصیلی  به دانشلجویان رشلتۀ مطالعات اسامی یا خاورمیانه و تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی کشورهای اسامی فعالیت دارند. برخی از این مؤسسات و نهادها، دولتی و برخی 
وابسته به بخش خصوصی هستند) ضابط، 1382: 67(. مؤسسه زیتون در کالیفرنیا و دانشگاه کوردوبا 
در ویرجینیا و انجمن اسامی امریکای شمالی )ISNA(1 نمونه هائی از این مؤسسه ها هستند. سازمان 

1. The Islamic 
Society of North 
America
2. International 
Institute for Islamic 
Thought
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دیگری که با مؤسسات آموزش عالی و مراکز دانشگاهی امریکا و کانادا همکاری آموزشی و تحقیقاتی 
دارد، مؤسسه بین المللی اندیشه اسامی )IIIT(2 است. این مؤسسه که به اراده و همت چند تن از استادان 
مسلمان دانشگاه هاي امریکا در سال 1981 در حومه واشنگتن دی سی پایه گذاری شده، با بخش های 
مطالعات دینی و مراکز مطالعات خاورمیانه دانشلگاه هاي مختلف امریکا همکاری دارد. این مؤسسه 
همچنین از فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، انتشاراتی و برگزاری کنفرانس  های علمی در موضوعات 
اسامی با گرایش علوم اجتماعی حمایت می کند.نشریه آکادمیک  مؤسسه به نام نشریه امریکائی علوم 

اجتماعی اسامی از نشریات معتبر علمی در حوزه اسام شناسی آکادمیک در جهان است.
در جدول 4 اسلامی برخی از مهمترین مؤسسلات و محل اسلتقرار آن ها آمده است. بررسی نوع 
فعالیت های این مؤسسات نشان می دهد که طیف گسترده ای از فعالیت های سیاستگذاری، مطالعاتی، 
امنیتی، اعطای بورس و کمک هزینه تحصیلی، آینده پژوهشی و اجرائی در آن ها به انجام می رسد. با 
توجه به نوع فعالیت آن ها می توان گفت که این مؤسسلات نیز در تضعیف یا تقویت اسلام پژوهی و 
تصویرسازی از اسام و مسلمانان  در رسانه ها، افکار عمومی و در محافل سیاسی کارساز توانند بود.

8.کمیسیون مبادالت و تحقیقات بین المللی 
این کمیسلیون  به مسلائل تحقیقاتی و مبادالت علمی و فرهنگی دولت امریکا  با کشلورهای آسیای 

محل   نام مؤسسه به زبان اصلی نام مرکز یا مؤسسه ردیف 

واشنگنت دی سی The Middle East Policy Council شورای سیاستگذاری خاورمیانه 1

واشنگنت
 American Enterprise Institute,

Washington
انستیتو اقدام امریکایی واشنگنت 2

واشنگنت Center for Security Policy مرکز سیاستگذاری امنیتی واشنگنت 3

واشنگنت
 The Project for the New American

Century
پروژه برای قرن جدید امریکایی 4

واشنگنت
 Washington Institute for Near East

Policy
انستیتو واشنگنت برای سیاستگذاری در 

خاور نزدیک
5

واشنگنت
 American Mideast Education and

Training Service Inc
رشکت امریکایی خدمات تربیتی و 

آموزشی خاورمیانه
6

کتابخانه کنگره
 Library of Congress, Rockfeller

Fellowship in Islamic Studies
بورسیه مطالعات اسالمی راکفلر در 

کتابخانه کنگره امریکا
7

کانک تیکت Hartford Seminary حوزۀ دینی هارتفورد 8

بلمونت Institute of Arab Studies مؤسسه مطالعات عرب 9

هایتزویل
Institute of Middle East and North 

African Affairs
مؤسسه  امور خاورمیانه و شامل افریقا  10

جدول 4مراکز غیر دانشگاهی فعال در زمینه مطالعات اسالمی در امریکا) ضابط، 1382:67(

ك
مي

اد
 آك

شد
ا ر

ر ت
ختا

سا
از 

کا؛ 
ری

 ام
در

ی 
وه

 پژ
الم

اس

ى
اس

شن
الم 

اس



سال اول، شامره اول162  نامه ايران و  اسالم

مرکزی و قفقاز می پردازد و نسبت به شناخت اسام و همکاری با نهادها و مؤسسات اسامی در این 
کشورها برنامه ها و فعالیت هائی صورت می دهد.

9. بنیاد فولبرایت  
بنیاد فولبرایت که  با هدف  "تقویت تفاهم دو جانبه "میان امریکایي ها و دیگران تأسیس شد، یکی از 
ابزارهای مؤثر در دیپلماسلی عمومی امریکا در خارج از کشور بوده است. این بنیاد از طریق اعطای 
بورس تحصیلی به دانشجویان یا افراد کشورهای مختلف می کوشد پیوند نزدیک سیاسی یا ارتباط 
دوستانه  بین آن افراد و امریکا ایجاد کند) آشنا، 1388:3(. این بنیاد از طریق اعطای بورس به بسیاری 
از استادان، دانشجویان، روزنامه نگاران، معلمان و پژوهشگران مسلمان در کشورهای اسامی،  درپی 
تغیر ذهنیت و رویکرد آن ها نسلبت به امریکا بوده اسلت.  برنامۀ مبادالت بین المللی آموزشلی  که 
بنیاد فولبرایت دنبال مي کند، در آن جا که به جایگاه و موقعیت مسلمانان در امریکا و تصویرآن ها در 

رسانه های این کشور مربوط مي شود، اثر گذار است . 

دالیل رشد اسالم پژوهی در آمریکا 
در خال سله دهۀ گذشلته، به ویژه از 11 سلپتامبر 2001، عایق علمی در زمینۀ شلناخت اسلام و 
مطالعات اسامی افزایش یافته و بسیاری از آمریکاییان، نفیًا یا اثباتًا، به اسام و موضوعات مرتبط با 
اسام و مسلمانان عاقمند شده اند. اندك تأملی در فضای گفتمان های علمی و دانشگاهی، رسانه ای و 
سیاسی آمریکا در چند سال اخیر نشان می دهد که گرایش به شناخت اسام و مسلمانان در زمینه های 

زیر افزایش یافته است: 
• تعداد پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

• شمار مقاالت علمی با موضوع اسام و مسلمانان در نشریات آکادمیک دانشگاهی
• تقاضا برای استخدام در مشاغل مربوط به اسام و مسلمانان

• تعداد مقاالت مربوط به اسام و مسلمانان در نشریات غیر آکادمیک
• توّجه هالیوود به ساختن فیلم با موضوعات مختلف اسامی

• تقاضا برای استخدام استادان و معلمان اسام شناس در دانشگاه ها، کالج ها و مدارس آمریکا
• تعداد مراکز مطالعات اسامی و خاورمیانه دولتی و غیر دولتی

• انتشار کتاب های بیشتر با موضوعات مرتبط  با اسام و مسلمانان. 
با افزایش مراکز اسلام پژوهی، توّجه به شلناخت بهتر اسلام و مسللمانان و امکان فراهم آمدن 
بلورس دانشلجویی در رشلته های مطالعات اسلامی و خاورمیانه، تعداد دانشلجویان این رشلته به 
 مرورافزایش یافت و به  تبع آن شلمار پایان نامه های دانشلجویی نیز فزونی گرفت. نمودار زیر نشلان 
می دهد که در سلال های 1950 تا 1978، عاقۀ دانشلجویان به رشلته های اسام شناسلی ومطالعات 
خاورمیانله انلدك بلود و در طلول 28 سلال بعد، کمابیش بلدون تغییر باقلی ماند. داده هلای نمودار 
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منودار 1 وضعیت پایان نامه های دانشجويی در دانشگاه های امریکا) 2008-1950(

مزبور نشلانگر آن اسلت که طی سلال های 1978-1981، هم زمان با پیروزی انقاب اسامی، تعداد 
پایان نامه های دانشلجویان، با شلتاب فراوان، افزایش یافت. براساس همین اطاعات، طی سال های 
1981 تا 2001، تعداد دانشلجویان و پایان نامه های آنان، تقریبًا روندی یکسلان داشلته، اما با حادثۀ 
11 سلپتامبر دوباره سلیر صعودی یافته اسلت. شلاخص افزایش پایان نامه های دانشجویی، ماکی 

برای ارزیابی وضعیت رو به رشد توّجه به اسام و مسلمانان در دانشگاه های آمریکاست.
شلاخص دیگری که رشلد توجله و رویکرد علمی به مطالعه اسلام و موضوعلات مرتبط با آن 
را در مجاملع علمی و دانشلگاهی امریکا نشلان می دهد، افزایش تعداد مقاالت علمی منتشلر شلده 
در معتبر ترین نشلریات علمی امریکا در دهه گذشلته اسلت. نتایج تحقیق دو اسلام پژوه برجسلته 
امریکائی، پروفسلور چارلز کرزمن و پروفسلور کارل ارنسلت نشلان می دهد که پلس از حادثه 11 
سلپتامبر، استادان و پژوهشلگران امریکائی در رشته های مختلف دین پژوهی، جامعه شناسی، مردم 
شناسلی، تاریخ، روانشناسلی، علوم سیاسلی، اقتصاد و حتی بهداشت عمومی  به موضوعات اسامی 
بیشلتر توجله نملوده و با نگارش مقاالت علمی سلعی در شلناخت و معرفی اسلام و مسللمانان و 
مسلائل مرتبط با آن ها بوده اند. داده های جدول  5 بیانگر آن اسلت که شلمار مقاالت علمی منتشلر 

شلده در هشلت نشلریه علمی امریکا  پیرامون اسام و مسلمانان  پیش از سلال 2001 ، بسیار کمتر 
از سلال های 2002 تلا 2008  بوده اسلت.  براسلاس همیلن داده ها می توان نتیجله گرفت که  متغیر 
حادثه 11 سلپتامبر در رشلد مطالعات اسلامی درامریکا  بسلیار تأثیر گذار بوده و توانسلته شلمار 

.Charles Kurzman & Carl W. Ernst, Islamic Studies in U.S. Universities, P5 : منبع
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2002-2008 1951-2001 نام نرشیه ردیف 

10.4 4.7 نرشیه امریکائی آکادمی دین 1 1

3.2 0.9 نرشیه جامعه شناختی 2    2

3.8 2.2 نرشیه علوم سیاسی امریکا 3 3

0.6 1.3 نرشیه امریکائی بهداشت عمومی4  4

15.1 4.7 نرشیه مردم شناسی امریکا 5   5

1.3 0.3 نرشیه روانپزشکی امریکا 6 6

8.8 2.2 نرشیه مطالعات تاریخی امریکائی7  7

0.9 0.7 نرشیه اقتصادی امریکا 8 8

مقایسه درصد مقاالت نوشته شده در نرشیات معترب امریکا درباره اسالم و مسلامنان قبل و بعد از یازده سپتامرب 2001 جدول 5

1. Journal of the Ameri-
can Academy of Religion
2. American Sociological 
Review
3. American Political Sci-
ence Review
4. American Journal of 
Public Health
5. American Anthro-
pologist
6. American Psychologist
7. American Historical 
Review
8. American Economic 
Review

قابل توجهی از پژوهشلکران امریکائی را بر انگیزاند تا در هشلت رشلتۀ مهم علمی درباره  اسلام و 
مسلمانان  مطلب نوشته و آن را منتشر کنند.

از دیگر نتایج تحقیق ارنسلت و کرزمن  آن اسلت که متخصصان روان شناسی و بهداشت عمومی 
کمترین مقاله و مردم شناسلان و دین پژوهان بیشلرین مقاله را  در موضوع اسلام و مسللمانان نشر 

داده اند. 
برخی آگاهان مانند پروفسلور پاتریک الون اسلتاد دانشلگاه کالیفرنیای شمالی معتقدند که پس 
از سلپتامبر 2001، رشلتۀ مطالعات اسلامی در مریکا  بی وقفه رشلد کرده و دلیل عمدۀ آن تقاضای 
زیاد برای دوره ها و رشلته های مرتبط با اسلام و مسلمانان بوده است. آن ها می گویند افزایش تعداد 
دانشلجویان در این رشته، به این معناست که شلغل های جدیدی در دانشگاه ها ایجاد خواهد شد، در 
حالی که قبل از سال 2001 هر سال تنها 5 شغل برای ُدروس اسام شناسی در دپارتمان های مطالعات 
دینی وجود داشت، اما در سال 2011 این تعداد به 50 شغل در هر سال رسیده است. این افزایش تعداد 
مشاغل نه تنها در دانشگاهها که در دنیای نشر و ناشران امریکائی نیز اتفاق افتاده است. به طوری که 

بیشتر ناشران حرفه ای در امریکا، کتاب هاي بیشتری در موضوعات اسامی و مسائل مربوط به دنیای 
اسلام و مسلمانان نشر داده اند. در چند سلال اخیر، فهرست انتشارات این دسته از ناشران کتاب هاي 
بیشتری را نشان می دهد. از این زاویه هم اگر بنگریم، مطالعات اسامی به ایجاد اشتغال در صنعت نشر 

امریکا کمک کرده است.
بررسي کتاب هاي منتشر شلده در سایت آمازون پیرامون اسام، مسلمانان و کشورهاي اسامي 
در سلال هاي 2008،2007 و 2009 نشلان داد که انتشلار کتاب با مضامین اسلام و مسلمانان رو به 
رشلد بوده و هر سلال به تعداد آنها اضافه شده است. در همین سال ها تعداد ناشران کتاب هاي اسامي 
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نیز افزایش پیدا کرده چناکه در سال 2009 تعداد 13 ناشر به جمع ناشران قدیمي پیوسته  اند.
شلاخص دیگری که رشلد و توسلعه مطالعات اسلامی را در امریکا نشلان می دهلد، تحوالتی 
اسلت کله در درون آکادملی ادیلان امریکا  رخ داده اسلت. در سلال 1973، چارلز آداملز، بنیان گذار 
بخش مطالعات اسلامي دانشلگاه مک گیل کانادا، در مصاحبه ای گفت که او تنها محققی بوده که در 
کنفرانس آکادمی در همان سلال مقاله ای درباره اسلام ارائه داده و به غیر از او کس دیگری سلخنی 
راجلع به اسلام نگفته اسلت. اما املروز در درون آکادمی ادیان امریکا، گروه هلا و بخش هائی ایجاد 
شلده اند که همه سلاله عاوه بر برگزاری کنفرانس های علمی ساالنه در موضوعات مختلف اسامی، 

مطالعه اسام و عرفان اسامی، مطالعات قرآنی و اسام معاصر را نیز انجام می دهند. 
درباب توجه جدی هالیوود به اسلام و موضوعات مرتبط با مسللمانان نیز می توان گفت که پس 
از 11 سپتامبر، سینماگران امریکائی به تهیه فیلم ها بیشتری با مضامین بعضًا منفی دربارۀ مسلمانان، 
کشلورهای اسلامی یا حوادثی که مسللمانان در آن نقش آفرین بودند، اقدام کرده اند. حاصل توجه 
بیشلتر هالیود در دهۀ گذشته، تولید  فیلم هائی مانند »خروج«، »تصادف«، »سریانا«، »اسامه«، »سه 

پادشاه«، » جنگ دنیاها«، » مونیخ«، » نجات سرباز«  و »زمانی سرباز بودیم« بوده است.

فرجام سخن
بررسي ها نشان داد که در دهه 1960، رویکرد آکادمیک به شناخت کشورهاي خاورمیانه و دین اسام 
توسلع یافت و تدریس اسام و مسائل مسلمانان در محافل آکادمیک اهمیت یافت. پیروزي انقاب 
اسامي در ایران، بر این روند و رویکرد تأثیر نهاد و تحقیقات و آثاري پیرامون انقاب اسامي، اسام 
سیاسلي، بنیاد گرائي اسلامي و تشیع مجال نشلر یافت . از سال 1991 سلاختار و سامانه مطالعات 
اسامي دانشورانه و آکادمیک در امریکا از طرق و به واسطه 9 سازمان، یا نهاد شکل گرفنه شده است. 
در میان این نهادها، سه رویکرد قابل مشاهده است: رویکرد آکادمیک، رویکرد سیاستگذارانه/عمل 
گرایانه و رویکرد سیاسي. چهار نهاد دانشگاه ها، مراکز شرق شناسي، دپارتمان هاي مطالعات دیني و تا 
حدودي انجمن مطالعات خاورمیانۀ شمال آمریکا) مسا( و مراکز مطالعات منطقه ای، رویکردي علمي و 
آکادمیک به مطالعات اسامي دارند. رویکرد سیاستگذارانه/ عمل گرایانه  مبتني بر دیپلماسي عمومي 
از طریق شورای مراکز تحقیقاتی آمریکا درخارج از کشور،  بنیاد فولبرایت، برخي مراکز غیر دانشگاهی 
فعال در زمینۀ مطالعات اسامی و کمیسیون مبادالت و تحقیقات بین المللی چهره مي بندد. در همان 

حال، رویکرد سیاسي کم و بیش بر تمام این نهاد ها حاکم است. 
انتقاداتي که برنارد لوئیس و مارتین کرامر بر روش تحقیق و کارنامه مراکز مطالعات خاورمیانه و 
)مسلا( دارند ریشله در آن دارد که این مراکز مي کوشند تحت تأثیر اندیشه ادوارد سعید از سیاست و 
جهت گیري سیاسي فاصله بگیرند و تحقیقات علمي خود را به دور از دنیاي سیاست به انجام رسانند. 
معني این سلخن آن اسلت که آنان مي کوشلند تا مانع تحمیل  اراده سیاستمداران بر مراکز مطالعاتي و 

دانشگاهي شوند.
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نتیجه این تحقیق نشلان داد که در دو دهه گذشلته به ویژه پس از 11 سپتامبر مطالعات دانشورانه 
پیرامون اسام و مسلمانان رو به رشد نهاده است.

آشلنا، حسلام الدین )1387( »بورس رهبران فولبرایت و نخبگان حاکم در دهه آخر دوران پهلوي«،   فصلنامه علوم 
اجتماعي پاییز و زمستان 1387،ش 42-43 ، 421- 453 ص. 

 روحانی، محمد)1388( »مطالعات اس��الم شناسی و شیعه شناس��ی در دانشگاه هاي ایاالت متحده امریکا«، فصلنامه 
شیعه شناسی، شماره 3 و 4.

دلیا کونزت، دلیا) 1390( » جنگ و ش��رق شناس��ي در فیلم هاي جنگي هالیوود« ترجمۀ ابوالفضل امیرور. اطاعات 
حکمت و معرفت

چیتیک، ویلیام) 1384( مطالعات آکادمیک اسالمي در امریکا، روزنامه اطاعات.
ضابلط ، حیلدر رضلا ) 1382( تاریخ و فرهنگ اسلامی »مطالعات اس��الم در ایاالت متحده امری��کا از جمهوری تا 

امپراتوری«،  فصلنامه مشکوۀ، شماره 78، بهار 1382، 58-77 ص.
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مارتیلن کرامر، اسلام شلناسِ  صاحب نلام و بلند آوازۀ یهودی،  عضو برجسلته و اثرگلذار در میان 
پیروان سلنت فکري برنارد لوئیس اسلت. حلقۀ فکري برنارد لوئیس نقش و سلهمی کارساز و تعیین 
کننده در جهت گیری راهبرد های محافل سیاسلی و سیاسلتمداران امریکایی و اسلرائیلی نسلبت به 
اسلام و مسلائل خاورمیانله داشلته و دارد. بی اعتنائلی به بنیان هلای فکری و عقیدتلی این حلقه و 
ناآگاهلی از موقعیلت ممتلاز و تعیین کننده افراد شلاخص آن ماننلد مارتین کرامر، نادیده انگاشلتن 
واقعیات بنیاد اسلتراتژیک روابط و مناسلبات امریکا و اسرائیل با یکدیگر و سیاست آن ها نسبت به 

جهان اسام و ایران حداقل در سه دهه اخیر است.
مارتین کرامر که در 9 سلپتامبر 1954 در واشلنگتن دي.سي. آمریکا متولد شد، ابتدا تحصیات 
کارشناسلي خود را در دانشلگاه تل آویو)1973-1971( در رشتۀ مطالعات خاورمیانه آغاز و سپس 
در همین رشته آن را در دانشگاه پرینستون به پایان رسانید. کرامر تحصیات خود را در رشتۀ تاریخ 
در حوزۀ مطالعات خاور نزدیک در دانشلگاه کلمبیا ادامه داد و موفق به اخذ درجه کارشناسلي ارشد 
از این دانشلگاه گردید. او در سلال 1982 با راهنمایي برنارد لوئیس و بهره گیري از اندیشه هاي فؤاد 
عجمي، رئیس مؤسسله مطالعات خاورمیانه دانشلگاه جان هاپکینز، از تز دکتري خود در دانشلگاه 
پرینسلتون دفاع کرد. کرامر که 25 سلال در دانشلگاه تل آویو مدیر مرکز موشه دایان برای مطالعات 
خاورمیانه و آفریقا بود، همزمان در دانشلگاه هاي امریکائی براندیس، شلیکاگو، کامل و جرج تاون 

مارتين کرامر  
و  نقد رهیافت های مطالعات خاورمیانه

اسماعیل تقی زاده
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نیلز تدریلس مي کلرد و دو مرتبه به عنلوان عضو مرکز بین المللی ودرو ویلسلون بلرای محققان در 
واشلنگتن دی سلی فعالیت داشلت. یکي از فعالیت هاي درخور اعتناي کرامر جوان، در سال 1984 
، برگزاري نخستین و شاید مهم ترین کنفرانس شیعه شناسی پس از انقاب اسامی در اسرائیل بود. 
وي با دعوت از 300 اسلام شلناس و شلیعه پژوه برجسته از سراسلر دنیا، موقعیت انقاب اسامي 
ایران و تأثیر آن بر شلیعیان  کشلورهاي منطقه خاورمیانه، پاکسلتان، هند و آفریقا، این کنفرانس را 
برگلزار کلرد. البته هیچ گاه کیفیت کار او در جامعه دانشلگاهي و محافل علمي، سیاسلي و نهادهاي 
تصمیم گیر و سیاسلتگذار در داخل ایران با اقبال جدي مواجه نشلد. کرامر که مدتي سردبیر فصلنامه 
خاورمیانله انجملن خاورمیانله بود، در حلال حاضر با مؤسسله مطالعات خاور نزدیک واشلنگتن1  
همکاري دارد و یکي از ارکان فکري در مرکز مطالعاتي شلالم2 در بیت المقدس اسلت. مارتین کرامر 
در زمان همکاري تحقیقاتي با مؤسسلۀ واشنگتن برای سیاست خاورمیانه اي  امریکا، کتابی با عنوان 

برج های عاج بر روی شن: شکست مطالعات خاورمیانه در امریکا نشر داد)سال 2001(. 
بلا توجه به اهمیت محتوای این کتاب در حوزۀ مطالعات اسلام پژوهی و شلناخت کشلورهای 
خاورمیانه و روش های مطالعه پژوهشلگران امریکائی و اسلرائیلی و موقعیت ویژه مارتین کرامر در 
دو مؤسسله مهم استراتژیک امریکائی و اسرائیلی، مؤسسله مطالعات خاور نزدیک و مرکز شالم، در 
این نوشلتار، به سله موضوع می پردازیم، معرفی اجمالی مؤسسله مطالعات خاورنزدیک واشلنگتن 
و نقلش محققلان آن در سیاسلتگذاری و سیاسلت خاورمیانه ای امریکا، مرکز شلالم در اسلرائیل و 

باالخره  اندیشۀ مارتین کرامر. 
حال از مؤسسله مطالعات خاور نزدیک واشلنگتن آغاز می کنیم، مؤسسله ای که مارتین کرامر، 

پاتریک کاوسون3 و دنیس4 راس  از اعضای متنفذ و  مشهور آن هستند.
مؤسسله مطالعلات خلاور نزدیک واشلنگتن در سلال 1985 بنیان نهاده شلد و بنیانگلذاران آن 
هلدف از تأسلیس آن را ارائه تعریفي دقیلق، واقع بینانه و متعادل از منافع مللي آمریکا در خاورمیانه 
و پشلتیباني از سیاسلت هایي عنوان کرده اند که براي حفاظت از این منافع ضروري اسلت.  مدیران 
و اعضلاي ایلن مؤسسله برآنند که قدرت افلکار، ایده ها و دقت علملی پژوهشلگران آن را به برنامه 
ریلزان و سیاسلتگذاران آمریلکا در خاورمیانه اثبات نموده و جای پای محکملی در حلقه های نفوذ 
و قدرت در این کشلور داشلته باشلند. نکته مهمي که در ارتباط با نام این مؤسسله مطرح است آن که 
بنیانگذاران آن در انتخاب واژۀ »خاور نزدیک« در عنوان مؤسسله تعمد داشلته اند و مقصود شلان از 
گزینش این واژه به جاي »خاورمیانه« آن بوده که مي خواسلتند درسلت همان عنواني را براي منطقه 
ملورد مطالعه خود برگزینند کله وزرات امور خارجه آمریکا در تقسلیم بندي هاي خود به این منطقه 
اطاق کرده  اسلت. )کرامر،2001: 6-25(. پژوهشلگران مؤسسله مطالعات خاور نزدیک واشلنگتن 
کله منطقله خاورمیانه را از منظر سیاسلي، امنیتلي و اقتصادي مسلتمراً مورد مطالعه قلرار مي دهند، 
مهارت هاي حرفه اي شلان بر کیفیت عملکردشان تاثیري فزاینده دارد؛ به عنوان نمونه اعضاي علمي 
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این مؤسسله به زبان هاي رسلمي منطقه خاورمیانه تسللط دارنلد، بخشلي از دوران فعالیت خود را 
در منطقله سلپري کلرده و گاه خاستگاهشلان از همان منطقه ای اسلت که هلدف و عائق مطالعاتي 

آن هاست.
در شلرح قلدرت تأثیرگلذاري این مؤسسله بلر تصمیم گیرندگان نهادهلاي سیاسلی، امنیتی و 
اجرایي کشلور امریکا همین بس که فارغ التحصیان و اسلتادان این مؤسسله در بخش هاي مختلف 
سیاسلتگذاري آمریکا همانند شلوراي امنیت ملي، سازمان سلیا، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع 
به ایفاي نقش می پردازند و تولیدات فکري پژوهشلگران آن به وسلیله دیپلمات ها و روزنامه نگاران 
امریکائي در سراسلر دنیا مطالعه مي شلود. اساسلًا تمرکز عمدۀ مؤسسله بر روابط اعراب و اسرائیل و 
مسلائل سیاسلي و امنیتي آن ها و در مجموع سیاسلت خاورمیانه اي آمریکا نهاده شلده است. با این 
همه، پس از حادثه 11 سلپتامبر موضوعاتي چون افراط گرایي اسلامي، تروریسم و گسترش ساح 

هاي دسته جمعي به دستور کار مطالعاتي مؤسسه اضافه گردیده است.
اما مرکز شلالم. این مرکز مطالعاتي که کرامر از اعضاي مؤثر و باسلابقه آن اسلت، در سال 1993 
در بیت المقدس تأسلیس گردید. برنامه هاي علمي این مرکز طیف وسلیعي از حوزه هاي مطالعاتي از 
فلسلفه، نظریه هاي سیاسلي، تاریخ یهود، تورات و تلمود تا مطالعات خاورمیانه، اقتصاد و مطالعات 
اسلتراتژیک را در بر مي گیرد. مرکز انتشلارت شلالم یکي از مراکز معتبر نشلر دانشگاهي در اسرائیل 
اسلت کله به طور ویژه ترجمه آثار فلسلفه غرب به زبان عبلري را انجام مي دهد. این مرکز در سلال 
2009 از شلوراي آملوزش عالي اسلرائیل درخواسلت نمود تا کالجي در زمینله تحصیات عالي در 
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اسلرائیل بوجلود آورد. مارتیلن کرامر، عضو ارشلد مرکز، به عنوان رئیس کالج شلالم برگزیده شلد. 
طبلق برنامه ریلزي هاي صورت گرفته این کالج در پاییز 2013 آغلاز به کار خواهد کرد. از نهادهاي 
زیرمجموعۀ مرکز شلالم، مؤسسله مطالعات اسلتراتژیک آدلسلون است که در سلال 2007 تاسیس 
شلده و هدف آن بررسلی و تبیین مسلائل استراتژیک اسرائیل اسلت و بر چالش هایي تأکید و تمرکز 
دارد کله دامنگیر اسلرائیل و غرب اسلت. ناتان شرانسلکي و دنیلل گوردیس از هملکاران کرامر در 

مرکز شالم هستند.

آثار و اندیشه های مارتین کرامر
آنچه بیش از وابستگي هاي ایدئولوژیک و نهادي، خطوط فکري یک محقق را آشکار مي سازد، اندیشه 
و نظرات مندرج در آثار و تولیداتي است که وي طي سال ها از خود بر جاي گذاشته است. در بررسي 
آثار نویسندگان سنت رایج بر این است که آثار و تألیفات از حیث قالب بیانی به مقاله و کتاب و گزارش 
تقسیم و گزیده اي از مؤثرترین و معتبرترین آن ها بررسي شود. اما قصد ما نه بررسي آثار که کاوش در 
اندیشه هاي کرامر است. بنابراین و با توجه به اینکه حوزۀ مطالعاتي و تحقیقاتي کرامر منطقه خاورمیانه،  
اسلام ومسللمانان است، مي توان ردپاي چند موضوع را به طور اخص در آثار وي دنبال کرد. مسائل 
و موضوعاتي که کرامر تاکنون در مطالعات و تحقیقات خود بر آن ها متمرکز بوده عبارتند از: ارزیابي 
و نقد آثار پژوهشگران امریکائی و غیر امریکائی در بررسي مسائل خاورمیانه؛ اسام گرایي؛ سیاست 
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه؛ تروریسم؛ شیعیان، و مسئله هویت و ناسیونالیسم در خاورمیانه. 
ین مباحث و سایر اندیشه های کرامر در آثار و نوشته های زیر که مهمترین آثار اوست، انعکاس یافته 
اسلت: اسام سیاسی 1980؛ اسام مونتاژ شده1985؛ شیعیان، مقاومت و انقاب 1987؛ نگاه حزب 
اهلل به غرب 1989؛ زندگی خاورمیانه ای1991؛ بیداری عربی و احیاگری اسامی: سیاست ایده ها در 
خاورمیانه 1996؛ اسامگرائی 1997؛ کشف یهودیان از اسام 1999، منافع امریکائی 2006؛ ملت 
و ترور در خاورمیانه 2004؛ سیاسلت وآکادمی: یک رابطه غیر مجاز 2003 و پدرخوانده حزب اهلل 

محمد حسن فضل اهلل 2005. 
بلرای آگاهلی از نظرات و اندیشله های مارتین کراملر، در این جا به بخش هایي از آرا او اشلاره 
می کنیم. کرامر در تعدادي از آثار خود افکار و عقایدي را نقد کرده و به چالش کشیده که بیش از بیست 
سال بر حوزۀ مطالعات خاورمیانه در آمریکا مسلط بوده است. از آثار وي در این زمینه کتاب برج هاي 

عاج بر روي شن است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
- در بحلث اسلام گرایي و تحلوالت آن کراملر دیدگاهلي آمیخته به شلک و تردیلد دارد. وي 
در گزارش هلا و مقاالتي که در این زمینه نگاشلته، مراحل مهم اسلام گرایي دهلۀ 1990 را توصیف 
نموده؛ ماحظات و قیود اسلام گرایان دربرابر دموکراسلي و تکثرگرایي سیاسلي را برجسته کرده و 
آراء محققان درباب  انعطاف پذیري اسلام نسلبت به پدیده های مدرن  را به نقد کشلیده اسلت. وی 
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در برخی نوشلته های خود، اسلام سیاسلی را پدیده ای شکسلت خورده معرفی کرده و آن را دشمن 
دموکراسی تلقي کرده است.

- کراملر سیاسلت هلاي خاورمیانه اي ایاالت متحده را میان ایده آلسلم و رئالیسلم در نوسلان 
مي بیند و اظهار مي دارد که ایاالت متحده در ارائه چارچوبي براي توضیح و تبیین سیاسلت آمریکا 
نسلبت به جهان اسلام، اعراب و مسلمانان ناکام بوده اسلت. از آثار کرامر حول این موضوع، مقاله اي 
اسلت که در کتاب »یادداشت هاي«مؤسسه آسلپن براي رئیس جمهور آمریکا نوشته و در آن تاش 
کلرده تا ویژگي هاي یک سیاسلت روشلن، خاللی از ابهام و منطقلی در برابر مسللمانان و اعراب را 

روشن سازد.
- تعملق در آثلار کراملر در زمینلۀ تروریسلم ایلن نتیجله را در بلر دارد کله وي خاورمیانله را 
خاسلتگاه و مرکز تولید تروریسلم جهاني و منطقه اي مي داند و معتقد اسلت که محققان خاورمیانه از 
مطالعۀ موضوع مهمی چون تروریسلم اجتناب کرده اند. آثار وي در موضوع تروریسلم، چون کتاب 
»اسلام و غرب« نشلان از آن دارد که او با بکارگیری دانشلي فراگیر از تاریخ، فرهنگ و زبان منطقه 

خاورمیانه به موضوع تروریسم پرداخته و کوشیده تا راه حل هایی برای مبارزه با آن ارائه نماید.
- موضلوع دیگلري که توجه کراملر را در منطقه خاورمیانه به خود جلب کرده، شلیعیان اسلت 
و منظلور او از شلیعیان، هال شلیعي اسلت که شلیعیان لبنلان در غلرب خاورمیانه، سراسلر عراق، 
ایلران، خلیلج فارس و عربسلتان سلعودي را در بلر می گیرد. کراملر ضمن بررسلی و مطالعه دالئل 
گسلترش شیعیان و سیاسی شدن آن ها و نقش انقاب اسامی در قدرت گرفتن شیعیان در پاکستان، 
عربسلتان، عراق و لبنان، تاش کرده تا اسلتنباط متفاوت شلیعیان از ایاالت متحده امریکا را از زمان 

جنگ عراق به بعد توضیح دهد. 
-  نوشلته هاي کراملر در بحلث هّویت هلا حاکلي از آن اسلت کله او مدرنیته را عللت وارونگي 
هویت هلا در ایلن منطقله ملي دانلد و بر این عقیده اسلت کله فروپاشلي امپراتوري عثمانلي، ظهور 
ملي گرایلي، احیاي دین باوری و بحران هاي دولت مدرن و خشلونت هلاي فرقه اي و مذهبي،  بحران 
هویلت در منطقله خاورمیانه را تشلدید کرده اسلت. تفصیل دیلدگاه هاي کرامر درایلن موضوع، در 

مقاله اي با عنوان »ناسیونالیسم عرب: هویت نادرست« تشریح شده است. 
پس از حمات مرکبار 11 سپتامبر، سیاستمداران و روزنامه نگاران امریکائی به انگیزه ها و دالئل 
رفتارهای گروه های افراطی مسلمان توجه نمودند و از مؤسسات مطالعات خاورمیانه و محققان آن ها 
خواسلتار تحلیل حادثه و چگونگی مقابله با آن شلدند. یکی از کسانی که به این مسئله توجه نمود و 
سعی کرد دالئل رفتار گروه های تندرو و علل ناآگاهی امریکائیان در شناخت مسلمانان و کشورهای 

خاورمیانه را توضیح دهد، مارتین کرامر است.
اما آنچه در میان آثار کرامر بیش از همه مورد توجه اسلام شناسلان و پژوهشلگران روابط بین 
المللل و مسلائل جهان اسلام و خاومیانه قلرار گرفته، کتاب برج هاي عاج بر روي شلن1  اسلت که 
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در سلال 2001 منتشلر شلد. توجهی کله محافل آکادمیلک به این کتاب کلرده و حماتي کله او در 
کتاب به اندیشله هاي ادوارد سلعید وارد آورده و موضع انتقادي سلختي که نسبت به نتایج و رویکرد 
مطالعلات خاورمیانله در آمریکا اتخاذ نموده، بررسلي تفصیلي کتلاب را در ایلن فرصت ضرورري 
مي نماید. از دیدگاه کرامر در این کتاب دانشلگاهیان آمریکا در دو دهه اخیر در شلناخت، توضیح و 
پیش بینلي حوادث مهم و تأثیرگلذار، گروه های اجتماعی و نقش مذهب، فرهنگ و تاریخ کشلورها 
و مردملان  خاورمیانله شکسلت خورده انلد. کرامر شکسلت های پلی در پی امریکا در کشلورهای 
اسلامی، حمات 11 سلپتامبر و نفلرت از امریکائیان را در برخی کشلورها دالئل شکسلت مراکز 
مطالعات خاورمیانه دانسلته و از وجود بحران در این رشلته مطالعاتي خبر مي دهد. از نظر کرامر، بین 
شلناخت اندیشلمندان و پژوهشلگران امریکایی از وقایع خاورمیانه با واقعیت مسائل و رخداد های 
منطقه شلکافي دائملي وجلود دارد و بارها دانشلگاهیان از برخورد با موضوعات و سلوژه های غیر 
قابل انتظار شلگفت زده شلده  اند.  کرامر با ذکر شلواهد بسلیار اسلتدالل مي کند که شیوۀ مطالعات و 
پارادایم هاي پژوهشلگران امریکایي مراکز و مؤسسات مطالعات خاورمیانه توسط وقایع و رخدادها 
به زیر سلؤال رفته و شکسلت هاي مکرر، اعتبار دانش و تخصص آن ها را مخدوش کرده اسلت. به 
زعم کرامر، علیرغم وجود ده ها دانشگاه و مرکز معتبر پژوهشی و هزاران اثر و متخصص خاورمیانه، 
جلای تعجب و شلگفتی اسلت که فعالیت های پژوهشلی و دانلش های این همه مراکز و پژوهشلگر 
واقع نما نیسلت حتي در پاره ای مواقع و موضوعات سلخت گمراه کننده اسلت. کرامر برای نمونه به 
فعالیت هاي انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکا )MESA( اشلاره مي کند. این مؤسسله پژوهشلی 
که در سلال 1966 تاسلیس شلده، بیش از 2600 عضو دارد، در 125 دانشلگاه و کالج رشلته هایي 
در حلوزه مطالعلات خاورمیانه دایر کرده و همه سلاله کنفرانس هائی با موضوعات مرتبط با مسلائل 
خاورمیانله برگزار مي کند. او می گوید انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکا با وجود تمام امکانات، 
پژوهشلگران و فعالیت هلای خلود، از ارائله تحلیلی درسلت و منطبق بلا واقع از مسلائل فرهنگی، 
سیاسلی و اجتماعی کشلورهای خاورمیانه عاجز است و نتوانسته به سیاسلتمداران و سیاستگذاران 
امریکائلی کمکلی ارائه نمایلد. کرامر وجود بحلران در مطالعلات خاورمیانه را چیلزي وراي آمار و 
ارقلام توصیف مي کند. قصد کرامر از نقد پژوهش هلا و فعالیت های مراکز مطالعات خاورمیانه ای آن 
اسلت که نشلان دهد چرا و چگونه شلاخه اي از دانش که زماني مورد احترام و ارزشلمند بود، چنین 
ناکارآمد و بي اعتبار شلده اسلت. وي فصل نخسلت کتاب خود را به بررسلي دانشگاه ها و مؤسسات 
مطالعاتلي مربوط به خاورمیانله در امریکا و فعالیت های علمی آن ها اختصاص داده اسلت. موضوع 
فصل دوم تأثیر کتاب شرق شناسلي ادوارد سلعید بر سلیر نزولي مطالعات خاورمیانه در آمریکاست. 
در دو فصلل بعلدي کرامر خطاهاي جمعي متخصصان دانشلگاهي در ارزیابي اسلام گرایي و جامعه 
مدنلي را مستندسلازي و تحلیلل مي کند و اسلام گرایي و جامعه مدني در خاورمیانله را دو موضوع 
مهملي مي دانلد که بر رشلته مطالعلات خاورمیانه در دهه 1990 سلایه افکنده بودنلد. موضوع فصل 
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پنجم کتاب بررسلي شلکافي اسلت که از دید کرامر میان دانشگاهیان و سیاسلتمداران آمریکا ایجاد 
شلده و نوعي از خود بیگانگي هر دو طرف را احاطه کرده اسلت. موضوع فصل ششلم کتاب، بررسي 
دالئلل فقلدان اعتماد عمومي بله مطالعات خاورمیانه در آمریکاسلت. مرکز ثقل کتاب فصلي اسلت 
که به علت  ایسلتائي و ناکارآمدي مطالعات خاورمیانه در آمریکا مي پردازد. در این فصل که بسلیار 
جنجال برانگیز شلد و بسلیاری از شلخصیت های علمی و استادان دانشلگاه هاي معتبر امریکا را به 
واکنش واداشلت، کتاب شرق شناسلي ادوارد سلعید1 به باد انتقاد گرفته شده و نوشلته های او یکي از 
مهمترین دالئل رواج روش هاي انحرافي در مطالعات خاورمیانه دانسلته شلده اسلت)کرامر، همان: 

.)28-30
مارتیلن کراملر در گام نخسلت انتقادهلا، بله گفته هاي خلود سلعید در آثارش اسلتناد مي کند و 
مي نویسلد که سلعید تا پیش از جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسلرائیل یک اسلتاد ادبیات انگلیسلي 
بود. پس از آن شلروع به بازتعریف هویتي جدید )فلسلطیني( براي خود کرد. وي به عنوان کسلي که 
خود را مسلتقیمًا در احیاي زندگي و سیاسلت فلسلطینیان دخیل مي دانست، شروع به سفر به منطقه 
و یادگیلري زبلان عربي کلرد و از فضاي به وجود آمده در نشلریات آمریکا بهره گرفت و در مباحث 
مربوط به فلسطین بسیار پرخاشگر ظاهر شد. کرامر معتقد است که سعید در کتاب خود فاصله میان 
تعهدات حرفه اي و سیاسلي خود را حفظ نکرد و شلور و حرارت فلسلطیني و استادي دانشگاه را در 
هم  آمیخت. به نظر کرامر، تاپیش از سلعید واژه شرق شناسلي براي اشلاره به سنت اروپایي مطالعات 
آکادمیک شلرق اشلاره داشلت، اما سلعید معناي جدیدي به آن افزود و آن را به عنوان اصطاحي به 
مثابه یک ایدئولوژي برتري طلب در غرب براي توجیه تسللط بر شلرق به کار      برد. شرق شناسلي از 
نظر سلعید گونه اي تبعیض نژادي نامحسلوس و گمراه کننده اسلت. او قصد داشت حضور فراگیر این 
گفتمان را از زمان هومر تا به امروز نشلان دهد. سلعید براي اثبات مدعاي خود به سلختي کوشلید و 
ادبیات و دانش هاي زیادي را بررسلي و مطالعه کرد. در طي بیسلت سال گذشته گفتمان شرق شناسي 
سلعید توسلط منتقدین بسلیاري مورد نقد قرار گرفته اسلت. کرامر بر این نکته تأکید مي کند که نکته 
مشلترك این نقادي ها این اسلت که سعید تنها از مدارك و شواهدي اسلتفاده کرده که به کار گفتمان 
شرق شناسلي مي آمده و بخشلهاي زیلادي از ادبیات و عللوم را که خاف راي و نظلر او بوده نادیده 

گرفته است. 
مارتیلن کراملر براي تکمیل حمات خود به ادوارد سلعید، به آراء و نظلرات افرادي چون برنارد 
لوئیس، ماکسلیم رودنسلون و آلبرت حوراني به عنوان بزرگان مطالعات خاورمیانه و اسام در سنت 
اروپایلي اشلاره مي کند و بر این باور اسلت که هملۀ آن ها از منظرهاي مختلف به نتیجله واحدي در 
ملورد اندیشله هاي ادوارد سلعید رسلیده اند و رویکلرد او را یک ارزیابي  کاما مخلدوش و معیوب  
از دانلش غرب در مورد اعراب و شلرق اسلامي مي داننلد. کرامر از جمله به دیلدگاه برنارد لوئیس، 
کسلي که سلعید در کتابلش او را مورد نقد و حمله قرار داده، اشلاره مي کند و همراه بلا او بر این نکته 

1. Said,E.(1977) 
Orientalism. 

Londan Penguin 
Books.
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تأکید مي ورزد که سلعید تاریخ دانش را تماما تحریف کرده و مسلئله مهمي مانند شلرق شناسلي و 
تحقیقات غربیان درباره شلرق را به سلطح سوءاستفاده شلخصي و تعصبات سیاسي تقلیل داده است 

)کرامر، همان: 32-40(.
کرامر در ادامه توضیح مي دهد که به رغم اینکه حجم زیادي از کتاب سعید نقد تاریخ روشنگري 
اروپا و نفی نتایج کارهای شرق شناسان بزرگ است، اما با این همه، این کتاب  عمیق ترین تاثیرات را 
بر جامعه علمي آمریکا داشته است. زیرا این کتاب در دهه هاي بعد، تبدیل به مانیفستي براي تبعیض 
مثبت به نفع متخصصان اعراب و مسلمانان شده و موجي از گرایش منفي نسبت به متخصصان آمریکایي 
ایجاد کرده است. از دیدگاه کرامر اگرچه امروز حقایق و نارسائي هاي تحلیل سعید آشکار شده ، اما 
استانداردها، قواعد و انتظارات پیرامون مطالعات خاورمیانه و شرق شناسي با کتاب او طي بیست سال 
گذشلته تغییر یافت و در دو دهۀ گذشلته سیطره خود را بر این حوزه مطالعاتي گستراند. استانداردها، 
قواعد و انتظاراتي که در آکسلفورد، بوسلتون و تمام مراکز مطالعات خاورمیانه مقبول افتاده و محافل 
آکادمیک خود را با معیارهاي آن ها هماهنگ مي کنند همان معیار هائي که  ادوارد سعید بر آن ها شورید 
و بدل منطقي آن ها را نشان داد. از نظر کرامر، پژوهشگران آمریکایي با کپي هاي ناقص خود از کتاب 
ادوارد سعید )شرق شناسي( متعهد شده اند که پاسخ هایي درست و واقعي به سؤاالت جدي و مهم راجع 

به خاورمیانه ارائه نمایند! چیزي که امروزه فرسنگ ها از آن فاصله دارند.

مواضع کرامر و منقدانش
با تولید انبوهي از آثار و اظهارنظرهاي انتقادي نسلبت به پژوهشلگران  امریکائی، کرامر از انتقادات 
هملکاران دانشلگاهی خلود بي نصیب نمانده اسلت. از جمله اسلتفان والت اسلتاد روابلط بین الملل 
دانشلگاه هاروارد طي یادداشلتي انتقادي نسلبت به کرامر از او به عنوان مفسر و شلارح تندرو روابط 
اسلرائیل-آمریکا یاد مي کند که با حمله به رشلته مطالعات خاورمیانه و منتقدین روابط ویژه آمریکا 
و اسلرائیل بله دنبال کسلب شلهرت اسلت. وي معتقد اسلت کله مارتیلن کراملر در پي آن بلوده تا 
کنگلره امریلکا را متقاعد کند کله بودجه اختصاصي براي حمایت از رشلته مطالعلات خاورمیانه در 
دانشلگاه هاي ایلاالت متحلده را محلدود نماید)والت، 28 فوریله 2010 (. والت از وابسلتگي کرامر 
بله تعلدادي از نهادهاي متمایل به راسلت افراطی در ایاالت متحده و اسلرائیل پرده بر ملی دارد و در 
یادداشلت انتقلادي خود به سلخنراني جنجال برانگیز کرامر در کنفرانسلي در اسلرائیل بله نام هرزلیا 
)Herzliya( اشلاره مي کنلد کله کراملر در آن از توقف کمک به مردم غزه سلخن گفته بلود و دلیل او 
بلراي ایلن کار این بلود که این کمک ها منجلر به تولید چیزي مي شلد که او آن را »پسلرهاي جوان 
زائلد« مي نامید؛ جواناني که به زعم کرامر به صف حامیان تروریسلم مي پیوندند. کرامر محاصرۀ غزه 
توسلط اسلرائیل را راه حلي براي جلوگیري از گسلترش تروریسلم مي داند. از دیدگاه والت فحواي 
سلخن کراملر این اسلت که هر چه اسلرائیل و غرب حلقله محاصره غلزه را تنگ تر کننلد، زاد وولد 
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فلسلطینیان کمتر، جمعیت موجود پیرتر و کوچک تر و در نهایت مسلئله تروریسلم حل خواهد شد. 
در همیلن جهت و در انتقادي دیگر یکی دیگر از پژوهشلگران امریکائی به نلام روزنبرگ،  کرامر را 

متهم به دفاع از آدم کشی و نابودی نسل فلسطینیان کرد.
از دیگر انتقادهایي که متوجه کرامر شلده، موضع او در قبال حمله آمریکا به عراق اسلت. این بار 
اسلتفان والت و همکارش جان مرشلایمر بر این عقیده بودند که اسلرائیل در حمله آمریکا به عراق 
نقلش مهملي داشلته و کرامر را از جمله افرادي اسلت که در نقش سلخنگوي مواضع اسلرائیل ظاهر 

شده و از اقدام نظامي آمریکا علیه عراق حمایت نموده است.
یلادآور مي شلود کرامر همراه با نقد شلرق شناسلي سلعید در مسلیر بررسلي بحلران مطالعات 
خاورمیانله چهره هایي چون جان اسلپوزیتو در بخش مطالعات اسلامي دانشلگاه جلورج تاون و 
مراکلز آکادمیلک و دانشلگاهي، بنیادهلا و مراکز مالي حامي آن ها را در شلناخت اسلام و مسلائل 
کشلورهای خاورمیانه ناکام دانسلته و طرح ها و پیشلنهادات آن ها برای سیاسلتگذاران امریکائی را 
عقیم و شکسلت خورده معرفی کرده اسلت. چرا که آن ها را زنداني پارادایم هاي پایا و سنتي گذشته 
ملی دانلد. کرامر بلرای اثبات نظر خود به حمات یازده سلپتامبر 2001 و حوادث پس از آن اشلاره 
مي کنلد و وقلوع این رخدادهلا و بی خبری پژوهشلگران مطالعات خاورمیانه از آن هلا را مؤیدی بر 
نظر خود قلمداد مي کند. سلخن آخر درباره کرامر و دیدگاه او در خصوص درسلت و واقع نما نبودن 
شلناخت مراکز مطالعات خاورمیانه امریکا از اسلام، مسللمانان و مسلائل خاورمیانه، آن اسلت که 
کرامر تنها نقاد وضع موجود نیسلت، راه برونشلو از وضعیت نابسلامان کنونی را نیز پیشلنهاد مي کند. 
پیشلنهاد مشلخص کرامر در این زمینه، تجدید و بازسلازی مباني، روش ها، اهداف و سلاختارهاي 
مطالعاتلي این مراکز اسلت. وی می نویسلد اگر این بازخوانی و بازسلازی صلورت نگیرد، مطالعات 

خاورمیانه صرفا عاقه اي فانتزي در میان تحقیقات دانشگاهي خواهد بود.

Kramer, Martin (2001) Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies 
in America .Policy Papers :Washington Institute for Near East Policy, No. 58.

Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East. 
Transaction Publishers.

Sَaid, Edvard(1977) Orientalism. London: Penguin books. 
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از ورود اسلام بله سلرزمین پهناور چین بیش از سلیزده قرن می گذرد. از هملان اوان تا به امروز، 
مسللمانان چینی، علیرغم دوری از سلرزمین های اسلامی، در کنار سلایر اقلوام و ملت های این 
سلرزمین، به آئین محمدی خویش پایدار مانده و چراغ مسللمانی را روشلن نگه داشته اند. ماتََرك 
مسللمانان روزگار پیشلین، امروز ده قوم مسللمان است، مسللمانانی که در بین 56 قوم کنونی این 
کشلور، برجسلتگی یافته و توجه  پژوهشلگران خارجی را برانگیخته اسلت. براسلاس اطاعات 
ششلمین سرشلماری عموملی چین در سلال 2010، تعداد جمعیت مسللمان چین بیسلت و سله 
میلیون1 نفر بوده و دو قوم هویی و اویغور به ترتیب بیشلترین جمعیت مسللمان چین را تشلکیل 

داده اند. 
یک مسلئله تعجب برانگیز و قابل تأمل که در ارتباط با مسللمانان چین مشلاهده مي شلود و 
کمتر کسلی بدان توجه مي کند این اسلت که جمعیت مسلمان این کشورچندین برابر جمعیت برخی 
کشلورهای اسلامی اسلت  ولی  کسلی آن ها را جزو  جهان اسام به حسلاب نمی آورد. حتی این 
جمعیت گسلترده که عضو امت اسامی و بخشلی از پیکره جهان اسام است، برای بیشتر متفکران 
و رهبران کشلورهای اسامی ناشناخته مانده اسلت. این مطلب وقتی شگفت آورتر است که بدانیم 
برخاف ما، جهان غرب بویژه پژوهشگران آن نه تنها شناخت همه جانبه و کاملی از جامعه مسلمان 
چین و اقوام مختلف العقیده آن دارند که بخش بزرگی از تبلیغات مسیونرهای مذهبی غربی معطوف 

1-  آمار مسلامنان چین 

بر مبنای رسشامری دولت 

این کشور است، چون در 

رسشامری فقط ملیت محاسبه 

می شود، مسلامنان چین این 

برآورد را واقعی منی دانند.  

پژوهشگران غربی و مسلمانان چینی

دكتر  عادل خانی
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به این جمعیت بوده و توانسته گروه هائی از آن ها را به کیش خود درآورند.
بلا توجه به موقعیت ممتاز جهانی چین و نقش تأثیر گذار آن در تحوالت سیاسلی و اقتصادی 
آینده جهان و اهمیت مسللمانان این کشلور برای ما ، شایسلته اسلت  اطاعات خود را از جامعه 
مسللمان چین و نقش آن ها در نظام سیاسلی و اجتماعی این کشلور ارتقا بخشیم. در این راه، آنچه 
مایه تأسلف اسلت این اسلت که برای شناخت مسللمانان چین به ناچار باید دسلت به دامان منابع 
پژوهشلگران غیر چینی و غیر مسللمان  غربی شویم و از عینک آن ها برادران مسلمان چینی خود 
را به تماشلا بنشلینیم. زیرا که مسللمانان و کشورهای اسلامی در میدان شناخت هم کیشان چینی 

خود برنیامده وشناخت و اطاعات قابل قبولی از آن ها در دست ندارند.
تحقیقات موجود پیرامون تاریخ ، فرهنگ و وضعیت کنونی مسللمانان چین نشلان از آن دارد 
که سله دسلته از پژوهشلگران غیر چینی به بررسی و شلناخت مسلمان کشلور چین پرداخته اند. 
این پژوهشلگران عبارتند از: پژوهشگران امریکائی، پژوهشلگران ژاپنی و پژوهشگران اروپایی. 
ویژگی خاص تحقیقات این سله گروه از پژوهشلگران آن اسلت که پژوهش های مردم شناسلانه 
آن ها مبتنی بر تحقیقات میدانی و مشلاهدۀ مشلارکتی در محل مطالعه بوده و توانسلته اند به درون 
زندگی اقوام ده گانه مسللمان وارده شلده و از نزدیک فرهنگ، سلنت ها و آداب و رسلوم، معیشت 
و موقعیلت آن هلا را مطالعه کنند.  با توجه به اینکه بیشلتر تحقیقات میدانلی خارجیان در نیم قرن 
گذشلته اکثلراً بله زبان انگلیسلی بوده و بله عنوان منابلع معتبر علمی دربلار ۀ مسللمانان چین در 
محافلل علملی و دانشلگاهی جهان و حتی خلود چین مورد اسلتفاده قرار می گیرد، الزم اسلت از 
چگونگلی تهیله این آثلار، و موضوعات مندرج در آن ها مطلع شلویم . ادبیات موجود، بخشلی از 
دنیای گسلترده اسلام شناسلی غربي است. گونه ای اسلام شناسلی که بر پایه نیاز میسیونرهای 
مسلیحی و اسلتعمارگران انگلیسی سدۀ نوزدهم شلکل گرفت و با  انگیزه های اقتصادی و  سیاسی 
دوللت چین و پژوهشلگران غربلی در گذر زمان ادامه یافت. بررسلی منابع فارسلی زبلان درباره 
چین و مسللمانان این کشلور آشلکار نمود که پژوهشلگران ایرانی به این بخش از اسلام شناسی 
توجله ننموده و به اهمیت آن در شلناخت مسللمانان چیلن واقف نبوده اند. بلرای معرفی تحقیقات 
اسلام پژوهلان غربلی دربلاره وضعیت اسلام و مسللمانان در چین، ابتلدا به چگونگي آشلنائی 
خارجیان با مسللمانان چین اشلاره می کنیم، سپس اقدامات میسلیونرهای مسیحی و پژوهشگران 
غربلی را بررسلی می کنیلم و از آثار و نگاشلته های آن ها سلخن ملی گوئیم. پلس از آن، به فراز و 
فلرود مطالعات مربوط به اسلام و مسللمانان در چین توجله و آثار برتر محققان غربلی را دراین 
زمینله معرفلی ملی کنیلم. در همین جلا ناگفته نگذاریم کله محققان ژاپنلی و کره ای هم نسلبت به 
شلناخت اسلام و مسللمانان در چین توجه نموده و آثار قابل اعتنائی در این زمینه پدید آورده اند. 
بررسلی شلیوه و کارنامۀ مطالعات ژاپنی ها و کره ای ها دراین زمینه، موضع تحقیق مسلتقلی اسلت 
کله در جلای خلود باید بدان پرداخلت. در اینجا، کانون مطالعه و بررسلی ما فقلط تحقیقات انجام 
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شلده توسلط محققلان اروپائی و امریکائی اسلت. به طور کللی، تحقیقات محققان غربلی در مورد 
مسلمانان چین را از نظر زمانی می توان به چهار دورۀ متمایز تقسیم کرد:

1. نیمۀ دوم قرن نوزدهم
پیش از قرن نوزدهم، آشنایی جهان غرب از جامعه و اقوام مسلمان چین تنها منحصر به اطاعات 
مندرج در سلفرنامه هایی بود که پیش از آن توسلط جهانگردانی مانند مارکوپولو نوشلته شده بود. 
سلفرنامه مارکوپولو را می توان سلرآغاز  آگاهی غربیان از وضعیت مسلمانان چین دانست. بربنیاد 
نوشلته های پژوهشلگران انگلیسلی آشلنا با تاریخ چین، تا عصر انقاب صنعتی نوشته دیگری از 
غربیان در دسترس نیست که در آن به مسلمانان چینی پرداخته شده باشد. با وقوع انقاب صنعتی در 
غرب و نفوذ کشورهای اروپایی در بسیاری از نقاط جهان، دروازه های کشور چین نیز همانند سایر 
کشورهای مشرق زمین بر روی غربیان گشوده شد. در دوران استعمار و رونق گرفتن شرق شناسی، 
تحقیقات میدانی شرق شناسان به سرزمین چین نیز کشیده شد. حاصل این تحقیقات، روشن شدن 
تعلداد اقوام، زبان ها و تنوع فرهنگ های رایج در چین بود. در جریان این تحقیقات، علوم انسلانی 
و علوم اجتماعی نوپدید که حاصل تتبعات و تأمات اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی و سیاسی 
عصر روشنگری بود، برای شناسایی وضعیت فکری، مذهبی و اجتماعی اقوام و مردمان چین بکار 
افتاد. محصول این کارخانه که شلناخت وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت ملل مختلف العقیده 
چین بود، بعدها مورد اسلتفاده اسلتعمارگران قرار گرفت. مطالعه منابع غربی که در قرون هجدهم و 
نوزدهم درباره چین و مردمان آن نوشلته شلده نشلان می دهد که اولین گروه هایی که از کشورهای 
غربی به عنوان محقق به این کشور آمدند و به جمع آوری اطاعات از اقوام مسلمان پرداختند، دو 

گروه بودند: مسیونر های مسیحی و پژوهشگران خادم دولت های استعماری.
در آن روزگار، مسلیونرهای مذهبلی بله دین اسلام و جامعه مسللمان چین بله عنوان رقیب 
دینلی نلگاه ملی کردند و شلناخت آن ها را الزم می دانسلتند. دو نفلر از این افراد کله در کار خود 
بسلیار می کوشلیدند دو میسیونر مذهبی روسی  به نام های »واسلیلی واسیلی اف« 1 و»پاالدی«2  
بودند. این دو میسلیونر نخسلتین اطاعات مسلتند در مورد مسللمانان چین به ویژه قوم "هویی" 
را گلردآوری کردنلد. در هملان سلال ها، فرانسلویان نیلز گاه در رقابلت بلا روسلها و گاه با هدف 
نفلوذ در کشلور چین، نسلبت به شلناخت مسللمانان چیلن توجه ملی نمودند. فرانسلویانی چون 
»ویسلیرس«3  ، »اوللون«4، »دابلری ده سرسلیانت«5  و » کلر دیلر«6  از جمله افلرادی بودند که 
تحقیقات مفصلی در رابطه با مسللمانان چین انجام داده و حاصل کارشلان را نشلر دادند. در سلال 
1895، انتشلارات پاریس کتاب »اصالت مسللمانان چینی« نوشلتۀ گابریل دیویریا را منتشر کرد. 
مسللم است که شلماری از آثار فرانسویان پیش گفته نیز با هدف سللطه و انگیزه مذهبی اصحاب 
میسلیونری نوشته شده و قابل انتشار نبود. این نوشلته ها اغلب برای استفاده دولت های استعمارگر 
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و هیأت هلای مذهبی نوشلته می شلد. نکته ای که در بلارۀ این تحقیقات و آثلاری همانند آن ها که 
در آن زملان نوشلته شلده و تا کنون منتشلر نشلده باید بدانیم آن اسلت که زمان نلگارش این آثار 

همزمان است با تهاجم استعمارگران انگلیسی به چین وکنترل بخش هایی از این کشور.

2. نیمه اول قرن بیستم
منابع تاریخ چین گواهی می دهند که در نیمۀ اول قرن بیستم، تبلیغات دینی »انجمن مسیحی غرب« 
در چین به اوج خود رسید و شعبه این انجمن با نام» انجمن ویژه تبلیغ برای چین«1  دامنه تبلیغاتش 
را به بسلیاری از مناطق مسللمان نشین این کشور گسترش داد. مبلغین مذهبی این انجمن بیشتر از 
انگلستان، امریکا، کانادا، نیوزلند، آلمان، اتریش، سوئد، نروژ، فناند و دانمارك بودند. این انجمن از 
مبلغین خود می خواست خود را با فرهنگ چینیان سازگار نشان دهند تا بتوانند در میان آن ها نفوذ 
کرده و کیششان را تغییر دهند. به همین خاطر، اعضای این انجمن در هرمنطقه یک ایستگاه تبلیغی 
ایجاد می کردند و از آنجا سلایر مناطق را تحت پوشلش قرار می دادند. تا اواخر قرن نوزدهم، این 
انجمن 270 مرکز تبلیغ مسیحیت در خاك چین دایر کرد و با 650 مبلغ تبشیری خود توانست 500 
نفر را به کیش مسیحیت درآورد. بررسی نحوۀ فعالیت و مکان های ایجاد مراکز تبلیغی این انجمن 
نمایانگر آن اسلت که بیشلتر تبلیغات مبلغان مسیحی انجمن بر روی مسلمانان متمرکز بوده و آن ها 
همزمان برای شناخت مسلمانان چینی نیز اقدام می کرده اند. الزم به ذکر است که در بین مبلغان این 
دوره، مبلغان امریکائی و انگلیسلی  بیشلتر از سلایر مبلغان به تحقیقات در پیرامون اسام در چین 
توجه نشان می دادند. به عنوان مثال، مسیسونر انگلیسی »بروم هال مارشال« درسال 1910 کتابی 
تحت عنوان» اسام در چین: یک مشکل مورد غفلت واقع شده« تالیف کرد و انتشارات »درف« در 
انگلیس آن را در سلال 1911 منتشلر کرد. بروم هال که در سال 1891 از »هه نن« و »ان خویی« و 
مسجد آنجا بازدید کرده، خاطرات خود را از پاکیزگی مسجد و تفاوت آن با معابد بودایی بیان کرده 
است. کتاب بروم هال مارشال که یک قرن ازتألیف آن می گذرد، تا به امروز اعتبار خود را حفظ کرده 
و تمام محققان و پژوهشگران تاریخ مسلمانان چین بدان رجوع می کنند . این کتاب در سال 1987 
در انگلستان تجدید چاپ شد و یکی از اعضای آکادمی »نین شیا« چین به نام »تولوشن« آن را در 

سال 1992 به زبان چینی ترجمه و منتشر کرد.

3. از انقالب کمونیستی تا سیاست درهای باز 
بعد از انقاب کمونیسلتی سلال 1949، نفوذ و ورود غربیان به چین محدود شلد و مبلغان مسیحی و 
شرق شناسان خارجی مجبور به ترك خاك این کشور شدند. از آن سال تا سه دهه بعد، درهای چین 
به روی غربیان و پژوهشلگران آن ها بسلته شلد. علیرغم این محدودیت، محققان غربی عاقمند به 
موضوع اسام و مسلمانان در چین از پای ننشستند و همچنان تحقیقات خود را پی گرفتند، اما چون 
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دسترسی به موضوع تحقیق خود نداشتند، به ناچار به بررسی و مطالعه اسناد و مدارك مبلغین مسیحی 
پرداختند. از جمله پژوهشگرانی که در این زمان بر روی اسناد و منابع تحقیق گذشتگان کار می کردند 
»جوزف فلیچر«2  امریکائی، »دونالد دانیل لسیل«3 استرالیائی و »رافائل ایزرائیل «4  بودند. عنوان 
پایان نامۀ دکترای فرد اخیر الذکر، »مسلمانان در چین: تضاد فرهنگی« بود که در سال 1979 از آن 
دفاع کرد. رافائل چند سال بعد به چین رفت و بر مبنای تحقیقات تازه اش، کتابی تحت عنوان »اسام 

در چین«  نوشت و آن را در سال 1994 نشرداد.

4. از سال 1980 تا دهه آخر قرن بیستم 
به اعتقاد بسلیاری از چین پژوهان، دهۀ هشلتاد قرن بیسلتم، دورۀ بازگشت چین به نظام بین المللی 
و دهلۀ 90 آغاز دورۀ جدید تاریخ و جامعه چین اسلت. دهلۀ 1990 بار دیگر فرصت تازه ای برای 
چین شناسان و محققان غربی فراهم آورد تا مطالعات خود را دربارۀ  کشور چین و مسلمانان آن از 

سرگیرند. این دوره سه ویژگی بارز دارد :
1- انجام تحقیقات میدانی 

2- مقایسه وضعیت موجود با تحقیقات میدانی قبل از سال 1949 
3- تألیف و انتشار آثار تحقیقی و علمی  در بارۀ چین

در خصوص تحقیقات میدانی محققان غربی می توان گفت که بعد از اعمال سیاسلت درهای باز 
Deng xiao ping -1اقتصادی »دنگ شیا ئو پینگ«1  در سال 1979، فرصت مغتنمی برای محققان غربی بویژه امریکائی 

منايى از مسجد مسلامن چني
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فراهم گشت تا تحقیقات خود را بر روی مسلمانان چین ادامه دهند. 
از آن جلا کله دامنلۀ مطالعات و کشلفیات پژوهشلگران غربی در بارۀ مسللمانان چین بسلیار 
گسلترده و تنلوع آرا و نظلرات آن ها فوق العاده زیاد اسلت و بررسلی هر کدام از آن ها مسلتلزم نقد 
و ارزیابلی آثلار و افکار پژوهشلگران غربی و طرح و توضیح مباحث تاریخی، فرهنگی و سیاسلی 
مربلوط به چین و مسللمانان این کشلور خواهد شلد، از ورود به این مباحث اجتنلاب نموده و فقط 
بله ذکر عناوین مهمترین کتاب ها و اسلامی مشلهورترین محققان چین شلناس غربلی که به دردهه 
1990 مطالعه و شلناخت مسللمانان چینی اهتمام نموده اند، بسلنده کرده و بررسلی و نقد آن ها را 

به مجال دیگری موکول می کنیم:
1- رافائل ایزرائیلی : مسلمانان چین : مطالعه ای در رویارویی دو فرهنگ1 

2- دروگادنی : مسلمان چینی؛ ناسیونالیسم قومی در جمهوری مردمی2 
3- درو گادنی: هویت قومی درچین؛ ساختن ملیت اقلیت مسلمان 3 

4-  ماریز بوید گیلت: بین مکه و پکن؛ مدرنیزاسلیون و مصرف گرائی در بین مسللمانان چینی 
شهرنشین4

5- ماریا جسچوك : تاریخ زنان مسلمان چین
6- بای بی مو: پیوستگی وگسستگی اقلیت مسلمان چین  

7- میشل دیلن : مسلمان چینی 
در بیلن محققلان غربلی، دو نفر که بیشلترین تأثیلر را در حوزۀ مطالعات مربوط به مسللمانان 
چیلن در محافلل علمی و دانشلگاهی جهان غرب و چین داشلته و دارند، رافائلل ایزرائیلی و درو 
گادنلی هسلتند. آثلار ایلن دو نفر از منابلع اصلی شلناخت تاریلخ و فرهنگ مسللمانان چین به 

شماراند.
بررسلی محتوای آثار پژوهشلگران غربی حول موضوع اسام و مسللمانان چین آشکار نمود 
کله ایلن آثار گوشله هائی از واقعیت هلای موجود را توضیح ملی دهند اما در همانحلال برخی از 
آن هلا از شلائبه هلای غیر علملی برکنار نیسلتند و احتمال آن که اهلداف خاصی را مدنظر داشلته 
انلد، دور از واقعیت نیسلت. تدقیق در نوشلته های هفت اسلام پژوه غربی باال دربارۀ مسللمانان 
چیلن، باورهلای مذهبی و فرهنگ آن ها نشلان داد که آثار برخی از ایشلان بیطرفانه نیسلت و چه 
بسلا اهداف خاصی پشلت سلر این نوشته بوده باشلد. نگارنده پس از مطالعه این آثار به این نتیجه 

رسید که هدف نویسندگان این آثار از تحقیقاتشان این موارد بوده است:
- معرفی وضعیت و تحوالت اجتماعی جمعیت مسلمان چین 

- چین شناسی با رویکرد تشویق ناسیونالیسم قومی 
- تلقین تضادهای قومی بین قوم هان و اقوام مسلمان به ویژه قوم هویی 

- نمایاندن مسلمانان به عنوان یک مشکل همیشگی برای نظام سیاسی چین

1- Muslims in China: 
A Study in Cultural 
Confrontation
2- Muslim Chinese: 
Ethnic Nationalism In 
The People's Republic
3- Ethnic Identity in 
China: The Making 
of A Muslim Minority 
Nationality
4- Between Mecca 
and Beijing: Modern-
ization and Consump-
tion Among Urban 
Chinese Muslims
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- برجسلته نمودن مشلکات مناطق مسللمان نشلین و نسلبت دادن آن به اعتقلادات اقوام به 
ویژه اقوام مسلمان

- بزرگنمائی فرقه های اسامی در بین مسلمانان و معرفی آن ها به عنوان دین اسام 
- تحقیق بیشتر در بارۀ قوم »هویی« و نادیده انگاشتن 9 قوم دیگر

به هرروی، بررسلی اجمالی پژوهش های غربیان آشلکار کرد که شناخت غربیان از مسلمانان 
چیلن بیشلتر و دقیلق تر از آگاهی مسللمانان از آن هاسلت و برای جهان اسلام، مسللمانان چین 
همانند جزیره ای ناشلناخته باقی مانده اند و پژوهشلگران مسللمان چیزی از این جزیره ناشناخته 
نملی دانند و سرگذشلت هیچ یک از جوامع مسللمان در سرتاسلر جهلان، به اندازه  پیشلینۀ جامعه  
مسللمانان چین ناشلناخته و مغفول نیسلت. شلگفت آور تر از این، قّلت تحقیقات چینیان در بارۀ 
مسللمانان کشورشان اسلت و به جای آنکه خود چینیان به شناخت هموطنان خود بپردازند، چشم 

به نتایج تحقیقات بیگانگان دوخته اند و از چشم آن ها به واقعیات جامعه خود نظر می کنند.

پینگ، وانگ جیان )2011( معرفی پژوهش های خارجی در مورد مسلمانان چین. مسلمان شانگهای. 
شن چینگ) 1996( تحقیقات خارجیان در بارۀ مسلمانان چین. پکن.

خانی، عادل) 2011( »غرب در حس��رت تس��لط بر تمدن ش��رق، نقدی بر کتاب درو گالدنی«، مجله قوم هویی، 
دانشگاه یونن، شماره2.

جوان بین، جو)2005( »سنگی در کوه، نقدی بر تحقیقات غربیان درباره مسلمانان چین«، مجله قومیت شمالغرب، 
، شماره 1. 

منابع

ی
چین

ن 
امنا

سل
و م

ی 
رب

ن غ
گرا

ش
وه

پژ



سال اول، شامره اول184  نامه ايران و  اسالم



سال اول، شامره اول185  نامه ايران و  اسالم

درآمد سخن
در سه دهۀ گذشته، کاربرد و تأثیر نشریات اسام شناسی در محافل دانشگاهی جهان، نخبگان جهان 
اسلام و در سال هاي اخیر روزنامه نگاران دنیای پر هیاهوی رسانه و شبکه های ماهواره ای و فضای 
مجازی افزایش یافته و مطالب این نشریات به مثابه حاق واقعیت و داده های مبتنی برروش های تحقیق 
علمی مرجعیت یافته اند. کار این مرجعیت به آنجا کشیده شده که امروزه عده ای برای شناخت اسام و 
مسلمانان به جای آنکه به منابع و نظرات مسلمانان توجه کنند به نوشته های اسام شناسان و نشریات 
اسام شناسلی که بیشلتر در کشورهای غیرمسلمان تهیه مي شلود، مراجعه می کنند. دلیل مراجعه این 
افراد به نشریاتی که غالبا توسط غیر مسلمانان تهیه مي شود آن است که اعتبار علمی این نشریات در 
اذهانشان مقبول افتاده است. مهم این نیست که این گروه چگونه می اندیشند، مهم آن است که نشریات 
اسلام پژوهی علمی در معرفی وجوهی از اسلام )بود شناسی( و مسلمانان؛ بیشتر دیدگاه و برداشت 

پژوهندگان دانشگاهی غیر مسلمان را ترسیم می کند تا مسلمان. 
علیرغم اهمیت و نقش نشلریات آکادمیک اسلامی در تصویر سلازی از اسلام و مسلمانان در 
کشلورهای غربی و تأثیرشلان بر اندیشله و آثار اسلام شناسلان مسلمان در سراسلر جهان، تاکنون 
پژوهلش هدفمند و آگاهی  درسلتی از کمیت و کیفیت این نشلریات و تاثیرشلان بلر مخاطبان آن ها 
بدسلت نیامده اسلت. برای زدودن خاء اطاعاتی موجود و روشلن کردن وضعیت و گسترۀ حضور 

گونه شنا�سی نشریات آکادمیک اسالمی در جهان 
غير مسلمان

فاطمه امیرخانی فراهانی
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و نفوذ این نشلریات، در اینجا کوشلش می شلود تا تصویری نسلبتا جامع از تعداد و گونه های متنوع 
آن ها در کشلورهای غیر مسلمان و مخاطبان و گسترۀ نشلر و توزیع آن ها ارائه گردد. برای نیل بدین 
مقصود، کلیه نشلریات اسلام شناسی مراکز و موسسات اسلام پژوهی، مراکز و مؤسسات مطالعات 
خاورمیانه و بخش های مطالعات دیني دانشگاه های  کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، چین، ژاپن 

و استرالیا مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. 
بررسلی ها نشلان داد کله عمده ترین و منظم ترین نشلریات در امریکا، انگلسلتان، هلنلد، کانادا 
و پلاره ای کشلورهای اروپایلی دیگر مجال نشلر یافتله و از طریق نظام سلامانمند توزیع به بیشلتر 
کشلورهای اسلامی و مراکز مطالعات اسلام پژوهی در سراسلر جهان ارسلال شلده است. علیرغم 
اهمیت مطالب این نشلریات، سلئوال اینجاسلت که چلرا رویکرد حلوزه های علمیله، مراکز متعدد 
آموزشلی و پژوهشلی در کشور و پژوهشگران ما نسبت به این نشلریات تغافل بوده و چرا این گونه 
نشلریات در مراکز پژوهش دینی و دانشلگاه ها و کتابخانه های معتبر داخلی در دسلترس قرار ندارد؟ 
امید اسلت که نوشلتار حاضر روشلنی هائی بر پدیدۀ نشلریات اسلام پژوهی در دنیای غیرمسلمان 

بتاباند و تصویری نسبتًا روشن از آن ها ترسیم نماید. 
موضوع این نوشلته بررسی وضعیت نشریات علمی و آکادمیک اسام پژوهی است که در دنیای 
غیر مسللمان تهیه و منتشلر مي شود. ما در اینجا از نشلریات انجمن ها، احزاب و گروه های اسامی، 
وزارت اوقاف و دانشلکده های الهیات و قرآن کشلورهای اسلامی صرفنظر کرده و تنها به نشلریات 
مراکز و مؤسسات اسام شناسی و دانشکده ها و بخش های شرق شناسی و اسام شناسی دانشگاه هاي 

کشورهای امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، چین، هلند و ژاپن تمرکز می کنیم. 
نشلریات اسلامی تبلیغلی و عامه پسلند و نشلریات علملی و آکادمیکی که خود مسللمانان و 
کشلورهای اسلامی تهیه و نشلر می دهند،  موضوع مقاالت دیگری اسلت که در شلماره های آینده 
به آن خواهیم پرداخت. برای واکاوی چند و چون نشلریات آکادمیک و علمی اسلام شناسلی، الزم 
است بدانیم یک نشریه علمی چیست، چه تعریفی دارد و مخاطبان آن کیستند؟ در این جا از تعریف 

مجله علمی آغاز می کنیم که سنگ بنای این نوشتار است.

یکم: در تعریف مجالت علمی
پیش از واکاوی وضعیت و کمیت و کیفیت نشلریات اسام شناسلی، بایسلته اسلت با انواع و اشکال 
گوناگلون نشلریات آشلنا شلویم چرا که هلر نوع نشلریه، موضوع، مخاطلب و محتلوای خاصی را 
نمایندگی مي کند و هر موضوع باید در شلکل و قالب متناسلب با ذائقه، سطح دانش و درك مخاطب 
منتشلر شلود. برای مثال، نشلریات کمیک یا طنز نمی توانند در هر قالب بیانی نشلر یابند یا نشریات 
خبری یا ورزشلی را نمی توان در فرمت یک نشلریه علمی منتشلر نمود. بنابراین، می توان پذیرفت 
که موضوعات مختلف می توانند در قالب های بیانی متفاوت برای مخاطبان گوناگون منتشلر شلوند. 
برای فهم درسلت این سلخنان، ناچاریم با اصطاحات رایج و شناخته شده که برای نشریات مختلف 
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مانند مجله، روزنامه و خبرنامه در زبان انگلیسی به کار می رود، آشنا شویم. اساسًا در زبان انگلیسی 
واژه های متفاوت برای نشلریات با قالب های متفاوت به کار می رود. یعنی اصطاح و نام نشلریه ای 
کله مخاطلب عام دارد با اصطاح و نام نشلریه ای که مخاطبان آن نخبگان و طبقات فرهیخته جامعه 
هسلتند به کلی متفاوت اسلت. علماي ارتباطات برای تمییز محتوا و مخاطبان یک نشلریه از نشریه 
دیگلر، هلم در روزنامه هلا و هلم در مجات، اصطلاح خاصی را بله کار می گیرند. چنلان که چهار 
واژه متفاوت برای نشلریاتی که درقالب خبرنامه یا روزنامه منتشلر می شلوند بکار می رود. این چهار 
واژۀ متفلاوت عبارتند از: »روزنامه عامه پسلند یلا زرد« ، »روزنامه جدی مخصوص تحصیلکردگان 
و فرادسلتان« ، »خبرنامله«  و »روزنامله اطاع رسلانی عموملی« . همانند روزنامه هلا، مجات نیز 
بلر مبنلای محتوا، نوع مطللب و مخاطبان طبقه بندی شلده و از یکدیگر متمایز می شلوند. گونه های 
متفاوت مجات چنین اسلت: مجات عامه پسلند یا عمومی، مجات علمی یا آکادمیک و مجات 

جنجالی.
 چون بیشلتر نشلریات اسلام شناسلی در قالب مجله و آن هم مجلۀ علمی یا آکادمیک منتشلر 
می شلوند، اینجا از توضیح در خصوص مجات عامه پسند و جنجالی خودداری کرده و کانون توجه 
خلود را تنها به مجات علمی معطوف کرده و گونه های متفاوت، نوع موضوعات و مخاطبان آن ها را 
معرفی می کنیم. پس از آن، به بررسی این موضوع می پردازیم که جهان اسام شناسی غیرمسلمان کدام 
یک از قالب های مجات را برای انتشار نتایج تحقیقات و دریافت های خود از اسام و مسلمانان بکار 

برده است.
چنانکله می دانیلم تمرکز مجات علملی و آکادمیک بر موضوعات و مباحث علمی اسلت. در 
ایلن مجلات می توان انواع دانش هلا و اطاعات عمیق و گسلترده در موضوعلات مختلف علمی 
و پژوهشلی را به دسلت آورد. در نوشلته های این مجلات، به جای عکلس و خبرهای جنجالی؛ 
جلدول، انلواع نمودارها، نتایج تحقیقات، فرمول ها و ارجاعات علمی آورده می شلود. هدف اصلی 
این گونه مجات، نشر تازه ترین ایده ها و نوآوری های علمی و پژوهشی، آموزش و ارائه تازه ترین 
اطاعات و آمار در زمینه های گوناگون اسلت. مخاطبان نشلریات علمی، اسلتادان، دانشلجویان، 
پژوهشلگران، اعضای هیأت های علمی و آموزشلی، فعاالن دنیای رسلانه های مکتوب، شنیداری 
و گفتاری و اشلخاص فرهیخته و تحصیلکردگان هسلتند. نشلریات آکادمیک، منابلع ارزنده برای 
تحقیقلات و محل ظهور و بروز انواع دیدگاه هلا و گفتمان ها درباره موضوعات عمومی و تخصصی 
هسلتند. این نشلریات، اخبلار پیشلرفت های علمی و اندیشله های تلازه را منعکلس می کنند. در 
خصلوص کاربلرد و محتوای نشلریات علمی هم این سلخن را باید گفت کاربرد آن ها، پژوهشلی، 

آموزشی و اطاع رسانی است و محتوای آن ها موضوعات یک یا چند رشته علمی است.

دوم: در بود و نمود نشریات اسالم پژوهی آکادمیک 
حال که با ویژگی مجات علمی، نوع مخاطبان، کاربرد و محتوای آن ها آشلنا شلدیم، ببینیم نشریات 
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دنیای اسلام شناسلی و اسلام پژوهان چه وضعیتی دارند و گسلترۀ نشلر، مخاطبان و موضوعات 
آن ها به چه صورت است؟ 

یکی از پارامترهای مهم در شلناخت مجات اسلام شناسلی در دنیای غیر مسللمان، مخاطبان 
آن هاست. ناگفته آشکار است که مهمترین مخاطب و شاید هم مهمترین تولید کننده محتوای مطالب 
نشلریات اسلام شناسی خود اسام شناسان هسلتند. آن ها از یک طرف نتایج مطالعات و تحقیقات 
خلود را در این نشلریات منتشلر می کنند و از طلرف دیگر خود یکی از خواننلدگان جدی مطالب و 
مباحث آن ها هسلتند. اسلام شناسلان که از درون محافل دانشگاهی و علمی سلر برمی آورند، یا در 
دانشلگاه ها و مراکر پژوهشلی فعالیت می کنند یا آنکه در سلازمان ها و نهادهای دولتی و مؤسسلات 
آموزشلی بخلش عموملی و خصوصی کار می کنند. در هلر دو حال، اقتضای تحصیات، شلغل، نوع 
عائق و زمینه مطالعاتی آن ها را به سلوی فعالیت هاي علمی، پژوهشلی و آموزشلی سلوق می دهد 
و بالضروره حاصل تحقیقات خود را منتشلر می  کنند. بهترین جا برای انتشلارتحقیقات آن ها، همین 
مجات اسلام شناسی اسلت. از این رو، به طور طبیعی آن ها اولین مخاطبان نشریات اسام شناسی 

آکادمیک هستند. 
گرایش و توجه اسلام شناسلان به این گونه نشلریات از دو منظر  قابل بررسی است: اول، اسام 
شناسان می خواهند حاصل مطالعات خود را منتشر می کنند . دوم، برای آگاهی از تازه ترین نظریات 
علمی در خصوص اسام و مسلمانان ناگزیر به مراجعه به این نشریات اند زیرا براین باورند که رویکرد 
آکادمیک بر نوشلته های این نشریات حاکم است و اسام شناسان و مراکز و مؤسسات اسام شناسی، 

اندیشه، آثار و بخشی از فعالیت ها و اقدامات خود را از طریق آن ها بروز می دهند. 
در باب گسلترۀ توزیع و زبان نشلریات اسلام شناسی این سخن گفتنی اسلت که آن ها در اقصی 
نقلاط جهان و به زبان های مختلف انگلیسلی، فرانسله، آلمانی، روسلی، عربی، ماالیلی، اندونزیایی، 
سلینهالی، ژاپنی، چینی و ... نشلر می یابند. نشلریات اسام شناسلی در تازه ترین شلماره های خود، 
مهمتریلن و تازه ترین مطالعات و تحقیقات، سلفرها، سلمینارها و سلخنرانی ها، کتاب ها و مقاله های 
تازه منتشلر شلده اسام شناسلان و مؤسسلات و مراکز اسام شناسلی در سراسلر جهان را معرفی و 
منتشلر می کننلد.  بدیهلی اسلت که همه نشلریات از نظلر علمی، کیفیت محتلوا و نلوع مخاطبان در 
یک سلطح نیسلتند: پاره ای بین المللی، پاره ای منطقه ای و برخی هم محلی و کشلوری اند. نشلریات 

بین المللی غالبا به زبان انگلیسی و گاهي به دو زبان انگلیسی و عربی نشر می یابند. 

سوم: گونه شناسی نشریات اسالم پژوهی آکادمیک 
به طور کلی، نشلریات اسلام شناسلی را بر مبنای موضوعات، مخاطبان و سلازمان یا نهاد منتشلر 

کننده، می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1- نشریات معرفی و نقد کتاب درباره اسام و مسلمانان

2- نشریات تحقیقاتی عمومی مؤسسات پژوهشی و مراکز اسام شناسی آکادمیک
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3- نشلریات تحقیقاتلی تخصصی در حوزه های خاص اسام شناسلی ماننلد مطالعات قرآنی یا 
بانکداری اسامی

4- نشریات آموزشی
5- نشریات وابسته به نهادهای رسمی کشورها

بررسلی ها نشلان می دهد که در حال حاضر حدود 1730 نشلریه )سلالنامه، فصلنامه، ماهنامه، 
گاهنامله، هفتگلی و خبرنامه( از سلوی مراکز اسام شناسلی، مؤسسلات شرق شناسلی، بخش های 
مطالعات خاورمیانه ای و اسلامی دانشگاه های مختلف کشورهای جهان، دانشکده ها و دانشگاه های 
الهیلات، قلرآن و اسلامیات کشلورهای اسلامی، وزارت اوقاف و املور دینی، ادارات مسللمان در 
کشلورهای غیرمسللمان، انجمن هلا و جمعیت هلا و گروه هلا و احزاب اسلامی نشلر می یابلد. این 
نشلریات دیدگاه هلا و آراء گوناگلون فرق، مذاهب و نحله های مختلف فکری مسللمان را به نمایش 
می گذارنلد و از آخریلن تحلوالت و تغییرات و نظرات عالمان مسللمان، بودایی، مسلیحی و یهودی 
وهمچنیلن دولت هلا، گروه ها، سلازمان های جهانی اسلامی، سلازمان های وابسلته به مسللمانان و 
کشلورهای اسلامی درباره اسلام و مسللمانان خبر می دهند. البته نباید فراموش کرد که عمده ترین 
و معتبرترین نشلریات علمی و آکادمیک اسلامی در کشورهای غیرمسللمان و بویژه اروپا و امریکا 
منتشلر مي شلوند و محتوای آن ها با کمی جرح و تعدیل در نشلریات اسلامی کشلورهای مسلمان، 

ترجمه و با استقبال مواجه می شود.
 جدول)1( وضعیت نشلریات اسلام پژوهی آکادمیک در دنیای غیر مسللمان را بر اساس محل 
انتشار و تخصصی بودن و غیرتخصصی بودن نشریه به تصویر می کشد. بر اساس داده های این جدول، 
196 نشریه علمی و آکادمیک با موضوع اسام و مسلمانان در جهان غیر مسلمان نشر داده مي شود. 
این نشریات در دو دسته تخصصی)74 نشریه( و عمومی )122 نشریه( جای می گیرند. داده های جدول 
)1( بیانگر آن است که امریکا با 54 نشریه علمی و انگلیس با 32 نشریه آکادمیک در صدر محل نشر 
نشریات اسام پژوهی قرار دارند. همچنین کشورهای فرانسه با 11 نشریه، کانادا با 8 نشریه و آلمان با 

7 نشریه، مهمترین مراکز تهیه و تولید نشریات اسام پژوهی هستند. 
جدول )2( تصویری کلی از موضوعات عمومی و تخصصی که در نشلریات اسلام پژوهی مجال 
نشلر می یابلد، ارائله می دهد. بر بنیلاد این تصویلر، اقتصاد اسلامی و موضوعات مرتبط بلا آن مانند 
بانکداری و مالیه اسامی در صدر موضوعات تخصصی این نشریات هستند. همین امر گویای سلطه 
اخلاق پروتسلتانتیزم و قدرت نیروهلای اقتصادی و ارزش هلای نظام سلرمایه داری در ذهن و زباِن 
اسلام پژوهاِن غیر مسللمان است. توجه اسام پژوهان جهان غیرمسلمان به موضوعاتی مانند روابط 
اسلام و مسلیحیت ، حقوق اسلامی و مطالعات زنان نشلانگر آن اسلت که تعامل و تقابل  اسلام و 
مسلیحیت و روابط این دو دین و پیروان آن ها با یکدیگر، جنبش فمینیسلم در غرب  و مسئله احکام 

و مقررات حقوقی اسام و حقوق بشر موضوعات مهم تلقی می شوند.
داده هاي جدول 3 نشلان مي دهد که 23 نشلریه آکادمیک در زمینۀ اقتصاد، بانکداري و مالیه اسامي 
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جدول 1 وضعیت نرشیات اسالم پژوهی آکادمیک بر اساس محل انتشار و نوع نرشیه

درصد تخصصی درصد عمومی درصد
تعداد 

نرشیه
نام کشور ردیف 

21/6 16 31/1 38 27/6 54 امریکا 1

14/9 11 17/2 21 16/3 32 انگلستان 2

0/4 3 5/6 8 6/5 11 فرانسه 3

7/2 2 4/0 5 3/6 7 آملان 4

1/3 1 4/0 5 3/0 6 ایتالیا 5

3/1 1 4/2 3   2/0 4 هلند 6

2/7 2 3/2 4 0/3 6 اسپانیا 7

4/0 3 4/0 5 4/0 8 کانادا 8

- 2/4 3 5/1 3 چین 9

1/3 1 2/4 3 2/0 4 هند 10

- - 1/6 2 1/0 2 سنگاپور 11

- - 1/6 2 1/0 2 بلژیک 12

2/7 2 2/4 3 2/5 5 روسیه 13

1/3 1 2/4 3 0/2 4 ژاپن 14

12/2 9 14/0 17 5/24 84 سایر 15

100 74 100 122 100 196 جمع

درصد تعداد نرشیه موضوع نرشیه ردیف 

11/7 23 اقتصاداسالمی، بانکداری  و مالیه اسالمی 1

3/6 7 حقوق اسالمی 2

1/5 3 علوم اجتامعی 3

درجهان منتشر مي شوند. همچنین کشور انگلستان با انتشار 8 نشریه در صدر جدول قرار دارد. اسرائیل 
نیز یک نشریه تخصصي دربارۀ  اقتصاد اسامي و اقتصاد کشورهاي خاورمیانه نشر مي دهد.

   داده های جدول 4 نشان می دهد که دنیای اسام شناسی در کشورهای غیرمسلمان نسبت به اصول و 
مبانی حقوق اسامی بی اعتنا نیست و می خواهد با پژوهش در زمینۀ اصول و مبانی حقوق اسامی در 
متون دینی مسلمانان و اندیشه متفکران مسلمان و مطالعات تطبیقی؛ اصول، مبانی و تفاوت های آن را با 

نظام های حقوقی غرب روشن سازد.
همانگونله کله در جلدول 5 مشلاهده خواهیلم کلرد 8 نشلریه تخصصی در زمینله معرفلی و نقد و 
بررسلی کتاب هاي مرتبط با موضوعات اسلامی، مسللمانان و کشلورهای اسلامی منتشر می شود. 
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جدول 2نرشیات اسالم شناسی بر اساس موضوع نرشیه

نارش نام نرشیه به التین نام نرشیه ردیف 

آکادمی تحقیقات 

و آموزش بانکداری 

اسالمی

 The Journal of Islamic Economics,
Banking and Finance

نرشیه مالیه، بانکداری و اقتصاد اسالمی 1

انتشارات پایونیر 

رسیالنکا
Islamic Finance Today Magazine مجله مالیه اسالمی  امروز 2

موسسه بانکداری 

اسالمی و بیمه لندن
 New Horizon: Islamic Banking and

Insurance
افق جدید: بیمه و بانکداری اسالمی 3

  مرکز مالی بین 

املللی دبی ومزکز 

تجارت آملان 

Business Islamica Magazine مجله بازرگانی اسالمیکا 4

گروه رسانه تجارت 

– لندن
Global Islamic Finance Magazine 5   مجله مالی جهان اسالم

 انتشارات هزاره

 جدید، برایتون

انگلستان

Islamic Banking and Finance 6  مجله مالیه و بانکداری اسالمی

 رشکت مدیریت

تیسینو سوئیس

Shirkah Magazine
The first Swiss Magazine of 

Finance, Econimic and Culture

مجله رشکت

فرهنگ، اقتصاد و مالیه اسالمی
7

1/0 2 نسخه های خطی اسالمی 4

2/6 5 روابط اسالم و مسیحیت 5

1/0 2 فهرست مجالت قرآن پژوهی 6

2/6 5 مطالعات زنان 7

4/1 8 نقد و بررسی کتاب 8

1/5 3 مجالت اسالمی پزشکی 9

61/3 120 موضوعات متفرقه اسالمی 10

1 2 اقليت هاى مسلامن در كشورهاى غري مسلامن 11

7/1 41 تاريخ، مردم شناسى، فرهنگ و سياست در كشورهاى اسالمى 12

1 2 آموزش و تربيت اسالمى 13

100 196 جمع

افزون برنشلریات تخصصی مخصوص کتاب، سلایر نشریات اسلام شناسی عمومی و تخصصی نیز 
صفحات یا بخش معرفی، نقد و بررسی کتاب با موضوعات و مباحث گوناگون اسامی دارند. 

جلدول 6 خبلر از آن می دهلد کله تعامل و رابطه بین اسلام و مسللمانان یکلی از موضوعات مورد 
عاقه و اهتمام اسلام شناسلان یا مراکز مطالعات ادیان کشورهای غربی است. داده های جدول فوق 
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-
Islamic Business and Finance 

Magazine
8  مجله مالیه و بازرگانی اسالمی

 رشکت انتشاراتی

امرالد، انگلستان

International Journal of Islamic 
and Middle Eastern Finance and 

Management

 نرشیه بین املللی مدیریت و مالیه اسالمی

و خاورمیانه
9

  بانک اسالمی بریتانیا
Journal of Islamic Economics, 

Banking and Finance 
نرشیه مالیه، بانکداری و اقتصاد اسالمی 10

رشکن مالی کیو

امریکا American Journal of Islamic Finance 11 مجله امریکایی مالیه اسالمی

-
eJournal in the area of Islamic 

Finance
نرشیه الکرتونیکی در زمینه مالیه اسالمی 12

-
International Journal of Islamic 

Finance
نرشیه بین املللی مالیه اسالمی 13

 موسسه بین املللی

 مالیه و تجارت

 اسالمی، امریکا و

اندونزی

International Journal of Islamic 
Financial Services

نرشیه بین املللی خدمات مالیه اسالمی 14

 مرکز مطالعات دایان،

ارسائیل
Iqtisadi: Middle East Economy اقتصادی: اقتصاد خاورمیانه 15

 موسسه آموزش

بانکداری
Journal of Islamic Economics, 

Banking and Finance
نرشیه مالیه، بانکداری و اقتصاد اسالمی 16

 انجمن خاورمیانه

آمريكا

Middle East Economic Association: 

Newsletters
خربنامه اقتصادی انجمن خاورمیانه 17

سازمان اقتصاد آینده Journal of Islamic Economics نرشیه  اقتصاد اسالمی 18

 بنیاد اسالمی و انجمن

 بین املللی اقتصاد

اسالمی، انگلستان

Review of Islamic Economics مجله بررسی مسائل اقتصاد اسالمی 19

 مرکز بین املللی

 تحقیقات اقتصاد

اسالمی

Journal of Research in Islamic  
Economics

مجله پژوهش در اقتصاد اسالمی 20

-
Journal of Economic Cooperation  

among Islamic Countries
 مجله همکاری های اقتصادی میان کشورهای

اسالمی
21

 دانشکده اقتصاد

هاروانا
Islamic Economic Studies مطالعات اقتصاد اسالمی 22

رشکت هریس
Iqtisad: Journal of Islamic  

Economics
اقتصاد: مجله اقتصاد اسالمی 23

نرشیات تخصصی اقتصاد اسالمی، بانکداری و مالیه اسالمی جدول 3
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عنوان اصلی نرشیه نام نرشیه ردیف 

Islamic and Comparative Law Quarterly فصلنامه حقوق تطبیقی  و حقوق اسالمی 1

Islamic Law and Society جامعه  و حقوق اسالمی 2

Journal of Middle Eastern & Islamic Law نرشیه خاورمیانه و حقوق اسالمی 3

Journal of Islamic Law and Culture مجله فرهنگ  و حقوق  اسالمی 4

Arab Law Quarterly فصلنامه حقوق عرب 5

Islamic Law & Law of the Muslim World 
EJournal

نرشیه الکرتونیکی حقوق جهان اسالم و حقوق 

اسالمی 
6

Muslim World Journal of Human Rights نرشیه حقوق برش جهان اسالم 7

عنوان التین نام نرشیه ردیف 

Mamluk Studies Review نقد و بررسی مطالعات ماملیک 1

Jawhar: Journal of Book  Review جوهر: مجله نقد و بررسی کتاب 2

Muslim World Book Review نرشیه نقد و بررسی کتاب جهان مسلامن 3

Islamic Book Review Index نقد و بررسی كتاب هاي اسالمی 4

Islamic Review نقد و بررسی اسالمی 5

The Light and Islamic Review نرشیه نور و نقد و بررسی اسالمی 6

Annual Review of Islam in South Africa بررسی ساالنه اسالم در آفریقای جنوبی 7

Index Islamicus ايندكس اسالمييكوس 8

از سله مرکز تخصصی فعال در زمینۀ روابط و تعامل اسلام و مسلیحیت نام می برد. در بین نشلریات 
تخصصی مربوط به روابط اسلام و مسلیحیت، نشریه سله زبانه )انگلیس، فرانسه و عربی( مطالعات 
اسلام مسیحیت، وابسته به مؤسسله  مطالعات اسامی و عربی واتیکان از اهمیت بیشتری برخوردار 

جدول 4نرشیات اسالم شناسی تخصصی در زمینه حقوق اسالمی

جدول 5نرشیات تخصصی در زمینه معريف نقد و بررسی کتاب های اسالمی

اسلت. زیرا قدمت آن  از سلایر نشلریات بیشتر بوده  و از سلال 1975 تاکنون علی الدوام منتشر شده 
اسلت. کانون توجه این نشلریه گفتگوی اسام و مسلیحیت بوده و در هر شمارۀ آن آخرین مطالعات 
و تحقیقات و نظرات متفکران مسللمان و مسلیحی نسبت اسام و مسلیحیت و چگونگی همکاری، 
تعامل و گفتگوی دینی بین پیروان این دو دین آسلمانی معرفی می شلود. انتشلار اخبار سلمینارها و 
نشسلت های گفتگوی بین ادیان و نقد و معرفی کتاب هاي تازه در زمینۀ روابط پیروان ادیان و اسلام 

و مسیحیت، از دیگر موضوعاتی است که در این نشریه آورده مي شود.
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عنوان التین نام نرشیه ردیف 

Al-Mushir ال مشیر 1

 Bulletin of the Christian Institute of Islamic
Studies

بولنت موسسه مسیحی مطالعات اسالمی  2

 Bulletin of the Henry Martyn Institute of
Islamic Studies

بولنت مؤسسه مطالعات اسالمی هرنی مارتین 3

Centre for the Study of Islam and Christian 
Muslim Relations

مرکز مطالعات روابط اسالم و  مسیحیت 4

Islamochristiana مطالعات اسالم و مسیحیت  5

نارش عنوان التین نام نرشیه ردیف 

انتشارات دانشگاه ادینبورو                           Journal of Qur'anic Studies نرشیه   مطالعات قرآنی 1

مدرسه مطالعات رشقی و آفریقائی 

دانشگاه لندن
                        Journal of Qur'anic Studies نرشیه   مطالعات  قرآنی 2

نرشیات تخصصی در زمینه روابط اسالم و مسیحیت جدول 6

نرشیات تخصصی در زمینه قرآن پژوهی جدول 7

بررسلی نشلریات اسلام پژوهی آکادمیک نشلان می دهد که اسام پژوهان غیر مسللمان نسبت به 
مطالعلات و عللوم قرآنی توجه دارند و از منظرهای مختلف می کوشلند تا پیلام، موضوعات و تأثیر 
این کتاب آسلمانی را دریابند. با این همه، دو نشلریه اختصاصًا بر موضوعات قرآنی تمرکز می کنند. 
یکی از این نشلریات هر سلال دو شلماره به زبان های عربی و انگلیسلی از سلوی دانشگاه ادینبورو 
انگلسلتان منتشلر می شلود. هدف گردانندگان این نشلریه آن اسلت که بیلن قرآن پژوهلان غربی و 
همتایان مسللمان آن ها در جهان اسلام پیوند برقرار کرده و مباحث مربوط به قرآن را از منظر علمی 
ملورد مطالعله قرار دهند. نشلریه همچنین آخرین اخبار از تحقیقات انجام شلده و در دسلت انجام و 

کنفرانس ها و نشست های علمی در موضوعات متنوع قرآنی را منعکس می نماید. 
نشلریه تخصصی دیگر با موضوعات قرآنی را مرکز اسلام شناسلی مدرسله مطالعات شرقی و 

آفریقائی دانشلگاه لندن، در هر سلال دو شلماره، نشر می دهد. هدف از انتشلار این نشریه تحقیق در 
زمینه اهمیت قرآن در شلناخت اسلام و مطالعات اسلامی اعام شلده و تمرکز آن بیشلتر بر زبان 
شناسلی قرآن، ویژگی های متن قرآن و تأثیر آن بر فرهنگ، ادبیات، معارف اسلامی، حقوق اسامی 
و حیات فردی و جمعی و مسلائل سیاسلی و اجتماعی مسللمانان اسلت. این نشلریه به همت دکتر 
محمد عبدالحلیم، رئیس مرکز اسلام شناسلی دانشلگاه لندن و تنی چند از اسام شناسان مسلمان و 
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غیرمسللمان دانشلگاه لندن مانند نیما برنی، جی .کلیفورد رایت، محمود الدوقیم، فهد الزمی، السلید ام 
بداوی و ماریانا کلر تهیه و منتشر می شود. 

چهارم: بازنمون چند نشریه اسالم پژوهی در جهان غیرمسلمان
مسللم است که اطاع اجمالی و دانسلتن نام نشریات اسام پژوهی آکادمیک، شناخت کافی درباره 
محتلوای مقاالت و نوشلته ها، نویسلندگان، مخاطبلان و تأثیر مطالب آن ها بدسلت نمی دهد، اما با 
ایلن حلال دریچه ای اسلت برای ورود به دنیای هزار توی نشلریات اسلام پژوهلی در جهان غیر 
مسللمان. بلرای بلاز کردن ایلن دریچه و نیز آگاهی بیشلتر از تنلوع موضوعات، نلوع تخصص ها 
و حلوزه هلای فعالیت نشلریات اسلام پژوهی در جهلان، در این بخلش شلماری از مهم ترین و 

معتبرترین آن ها را معرفی می کنیم.

)Journal of Contemporary Islam(  نشریه اسالم معاصر
این نشلریه بر این باور اسلت که تاکنون دیدگاه های تاریخی، سیاسلی و مقایسله ای درباره اسام 

نارش عنوان التین نام نرشیه ردیف 

فصلنامه Hawwa
حوا، نرشیه مطالعات زنان خاور 

میانه و جهان اسالم
1

خربنامه Women Living Under Muslim Law زندگی زنان تحت قوانین اسالمی 2

ماهنامه North American Journal of Muslim Women
نرشیه بانوان مسلامنان امریکای 

شاملی
3

ماهنامه Aziza عزیزه 4

ماهنامه Sisters خواهران 5

عنوان التین نام نرشیه ردیف 

 Journal of the International Society of Islamic Medicine مجله انجمن بین املللی طب اسالمی 1

 Journal of the Islamic Medical Association of North
America

مجله انجمن پزشکی اسالمی امریکای 

شاملی
2

Journal of Muslim Mental Health مجله بهداشت مسلامن روانی 3

جدول 8نرشیات تخصصی در زمینه مطالعات زنان مسلامن

جدول 9نرشیات تخصصی در زمینه پزشکی اسالمی
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نارش عنوان اصلی نرشیه نام نرشیه ردیف 

دانشگاه 

اسالمی رتردام 

هلند

 The Journal of Rotterdam Islamic and Social
Sciences

نرشیه اسالمی و علوم اجتامعی 

رتردام
1

انستیتو بین 

املللی اندیشه 

اسالمی

The American Journal of social sciences
نرشیه امریکایی علوم اجتامعی 

اسالمی
2

دانشگاه بایرو 
 journal of humanities of Faculty Arts and

Islamic studies

نرشیه علوم انسانی

دانشکده هرن و مطالعات 

اسالمی  
3

نارش عنوان اصلی نرشیه نام نرشیه ردیف 

موسسه بریل، هلند Journal of Islamic Manuscripts نرشیه نسخه های خطی اسالمی 1

موزه قوم نگاری و 

مردم شناسی سنت 

پرتز بورگ 

روسیه

  Manuscripta orientalia: international
journal for Oriental manuscript  research

مجله بین املللی برای 

پژوهش هاي نسخ خطی رشقی
2

نرشیات اسالم شناسی در زمینه علوم اجتامعی جدول 10

نرشیات تخصصی در زمینه نسخه های خطی اسالمی جدول 11

و مسللمانان بیشلتر از موضوعات و تحقیقات علمی و اجتماعی مورد توجه بوده اسلت. به همین 
خاطر، این نشلریه کانون توجه خود را تنها به جنبه های مدرن اسلام و زندگی مسللمانان معطوف 
کلرده و از منظلر علملی و جامعه شناسلی به بررسلی و مطالعه وجلوه گوناگون تاریلخ، فرهنگ و 
اندیشله مسلمانان در سلده اخیر می پردازد. یکی از ویژگی های ممتاز نشریه اسام معاصر آن است 
کله ایده هلا و اندیشله های تازه، داده هلای تجربی، تحقیقات میدانلی، دیدگاه های چاللش برانگیز و 

رویکردهای تئوریک و روش شناختی درباره حیات فردی و جمعی مسلمانان را منتشر می کند.

  )Hawwa( حوا، نشریه مطالعات زنان خاور میانه و جهان اسالم
این نشلریه اختصاصًا به جنبه های مختلف و گوناگون زندگی و حیات سیاسلی و اجتماعی و مسائل 
جنسلیتی، رابطه زن و مرد، نحوه تربیت کودکان و مسلائل خانواده در بین  زنان کشورهای خاورمیانه 

و جهان اسام می پردازد. 
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)Global Islamic Finance Magazine( مجله جهانی مالیه اسالمی
این نشلریه ماهانه که در انگلسلتان نشر داده مي شلود، به اخبار و مقاالت علمی مربوط به بانکداری 

و مالیه اسامی در جهان می پردازد.

)Index Islamicus( ایندکس اسالمیکوس
این نشلریه که به معرفی مشلخصات کتاب ها و مقاله های تازه منتشر شده در حوزه اسام و مسلمانان 
و بررسلی آن ها می پردازد، به وسلیله بخش کتابشناسلی اسلامی کتابخانه دانشلگاه کمبریج از سال 
1906 تاکنون به طور پیوسلته و منتشلر شلده اسلت. این مجله که از سلال 1986 تاکنون به صورت 
فصلنامله نشلر می یابد، به وسلیله جی. دی. پیرسلون در سلال 1905 بنیاد گرفلت. در حال حاضر 
نشلریه از سلوی جلی. ورپیر و سلی. اچ بلینی بلا حمایت دانشلگاه کمبریج و با سلامان جدیدی به 
طلور مرتلب و در قطلع رقعلی و حلدود 120 صفحله در ابتلدای هر فصل انتشلار می یابلد. ویژگی 
ممتاز »ایندکس اسلامیکوس« آن اسلت که تمام آثار تازه نشلر یافته در کشلورهای اسلامی را در 
حوزه های گوناگون مطالعات اسلامی مانند تاریخ کشلورهای اسلامی، آموزش و پرورش، مذهب 

و الهیات، تشیع، تسلنن، زبان و ادبیات، روابط اسام 
و مسللمانان با پیروان سلایر ادیان، حقوق، فلسلفه، 
علم، ریاضیات، هنر و معماری از منظر اندیشلمندان 
مسللمان ودهها موضوع دیگر در کشلورهای ایران، 
مصر، مالت، لیبی، مراکش، الجزایر، تونس، سلودان، 
چاد، اردن، فلسلطین، لبنان، سوریه، عراق، عربستان 
سلعودی، یمن، کویلت، بحرین، قطر، املارات عربی 
متحلده، عمان، ترکیه و چند کشلور دیگلر را معرفی 
می کند. این نشلریه اینک در سراسر جهان و با تیراژ 
20 هلزار نسلخه در اختیلار مراکز اسام شناسلی و 
پژوهشگران اسام شلناس قرار می گیرد و آنان را از 
آخرین مطالعات منتشر شلده در کشورهای اسامی 

و از پژوهش هلای تلازه در حلوزه مطالعات مربوط به اسلام، مسللمانان و کشلورهای اسلامی در 
کشلورهای غیراسلامی مطلع می گرداند. امروزه هیأت سردبیری نشلریه در مدرسه مطالعات شرقی 

و آفریقائی دنشگاه لندن مستقر است  و امور مربوط به آن را سامان می دهد.

 )Journal of  Studies in Contemporary Islam( »مجله »مطالعات اسالم معاصر 
ایلن نشلریه به اهتمام اسلام پژوهلان مرکز مطالعات اسلامی دانشلگاه »یانگزتلاون« در اوهایو 
امریکا با عنوان »مطالعاتی در اسلام معاصر« دوبار در سلال )فصل بهار و پاییز( و به سلردبیری 
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مشلترك ممتلاز احملد از دانشلگاه »هامپتون« و مسلتنصر میر از دانشلگاه »یانگزتاون« منتشلر 
می شلود. ایلن مجلله با هلدف شلناخت و درك، تجزیله و تحلیل و نقلد تحّوالت روشلنفکری و 
فلسلفی اسلام در زمان حاضر و تحّوالت اجتماعی ل سیاسلی جوامع اسلامی منتشلر می گردد. 
مجلله دارای ماهیتی بین رشلته ای و بین المللی اسلت و محل بازنمائی نظلرات، گفتمان ها و روابط 
عالمانه بین اسلام پژوهان اسلت و به هیچ وجه، دیدگاه خاصی را ترویج نمی کند. هیأت تحریریه 
مجله متشلّکل از اسلتادان بنام علوم اسامی دانشلگاه های آمریکاسلت که از جمله آن ها می توان 
به جان اسلپوزیتو از دانشلگاه »جرج تاون«، علی مزروعی از دانشلگاه »نیویورك« و عبدالعزیز 

ساشاینا از دانشگاه »ویرجینیا« اشاره کرد. 

 The American Journal of  Islamic Social(نش��ریه امریکایی علوم اجتماعی اس��المی
  )Sciences

از این نشلریه که صبغه علمی و آکادمیک بر آن غالب اسلت در هر سلال، چهار شلماره در اواخر 
هرفصل انتشلار می باید. نشلریه به مؤسسله بین المللی اندیشه اسامی وابسلته است. این مؤسسه 
در سلال 1981 با اهداف ارتقای هویت فرهنگی و بسلط مطالعات معرفت شناسی، جامعه شناسی، 
روان شناسلی، اقتصاد، علوم سیاسلی و روش تحقیق در بین نخبگان و متفکران اسامی موجودیت 
یافت. مؤسسله بین المللی اندیشله اسامی از آغاز تأسلیس تاکنون، کتاب ها و مقاالت و نشریات 
مختلفلی را نشلر داده و سلخنرانی ها و گردهمایی هایلی را نیز برگزار کرده اسلت. این مؤسسله از 
آثار محققان و دانشلگاهیان جهان اسلام و دانشلوران مسلمان در کشلورهای غربی حمایت کرده 
و در انجام پژوهش های مشلترك در حوزه مطالعات اسلامی با دانشلگاه های کمبریج، آکسفورد، 
پنسلیلوانیا، لندن، سوربن و االزهر همکاری کرده است. نشلریه امریکایی علوم اجتماعی اسامی 
در کشلورهای بنگادش، هند، مصر، مالزی، پاکسلتان، قطر، عربسلتان سلعودی، انگلستان، ترکیه، 
نیجریله، اردن و چند شلهر امریلکا مراکز توزیع دارد. مقاالت این نشلریه عمدتلا از چهار دیدگاه 

ریشه می گیرد:
1- دیلدگاه اندیشلمندان نوگلرا که مبانلی نظری اندیشله و فرهنگ غربی را پذیرفتله اند و از 
رهیافلت اندیشله هلای غربی به اسلام می نگرنلد. 2- رهیافلت آکادمیک و علمی اندیشلمندان 
مسللمان و غیر مسللمان درباره اسلام، مسلمانان و کشلورهای اسلامی. 3- نظریه جانبدارانه و 
مبتنلی بر آموزه های درسلت اسلامی. 4- رویکرد مبتنی بر نظریه های عللوم اجتماعی، اقتصادی 

و سیاسی و روش تحقیق در علوم اجتماعی و انسانی.

 )Journal of Contemporary Religion(نشریه ادیان معاصر
از این نشلریه در هر سلال، سله شلماره در ماه های ژانویه، می و اکتبر منتشلر می شلود و هر سله 
شلماره یک جلد را تشلکیل می دهد و در شماره سلوم هر سال فهرسلت مقاله های آن سال آورده 
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می شلود. نشلریه از سلوی مرکز ادیان جدید وابسلته به بخش الهیلات و مطالعات دینی دانشلگاه 
کالج لندن انتشلار می یابد. نخسلتین سلر دبیلر آن، دکتر پیتلر کارك بود. اینک  معاون سلابق او 
خانلم الیزابت آرویک به جای او سلردبیر شلده اسلت. درحلال حاضر، نزدیک بله 40 نفر از دین 
پژوهلان برجسلته جهانی به عنوان اعضای شلورای علمی نشلریه با آن هملکاری می کنند . توجه 
اصللی گردانندگان این نشلریه بر روی بحث و تحلیل جنبش های مذهبلی جدید و جریان معاصر 
دینی متمرکز اسلت. پاره ای از شلماره های نشریه ادیان به اندیشله ها و جریانات اسامی در اروپا 

پرداخته است.

)Journal of Christian and Muslim relations( نشریه روابط اسالم  و مسیحیت
ایلن نشلریه در ژوئلن 1990 بنیاد یافت و در آن دانشلمندان مسللمان، مسلیحی، دین شناسلان، 
دانشلمندان عللوم اجتماعلی، متخصصان آملوزش و پرورش و رهبلران مذهبی مقاالتلی در باب 
اسلام و مسیحیت، دیدگاه اسلام نسبت به مسلیحیت، نظر فرقه های مختلف مسیحی )ارتدکس، 
کاتولیلک، پروتسلتان و ژوزئیت( دربارۀ اسلام و مسللمانان نشلر می یابد. در پلاره ای از مقاالت 
نشلریه برخی اخبلار درباره روابط مسلالمت آمیز مسللمانان و مسلیحیان در کشلورهای مختلف 
آورده شلده و نشلان داده که مسیحیان و مسلمانان خواهان درك درسلتی از یکدیگرند. مجله این 
امکان را برای عده ای فراهم می کند تا سلنت های مذهبی دو دین اسلام و مسلیحیت را از دیدگاه 

تاریخی، ایدئولوژیکی وکامی مورد بحث قرار دهند. 

نشریه بانوان مسلمانان امریکای شمالی
ایلن نشلریه هر سله ملاه یک بار در امریکا منتشلر می شلود و درباره مسلائل سیاسلی، حقوقی و 

اجتماعی زنان مطالبی نشر می دهد.

)The Muslim World Book Review( نشریه نقد و معرفی کتاب جهان اسالم
نشلریه بله صورت فصلنامه از سلوی بنیاد اسلامی در انگلسلتان چاپ می شلود. اهداف نشلریه 
معرفلی کتاب های منتشلر شلده دربلاره اسلام و مسللمانان اسلت و در آن هر کتلاب در 250 تا 
1000 کلمه معرفی می شلود. سلردبیر کنونی نشلریه منزیر احسن است و اشلتراکات ساالنه نشریه 
23 پوند و برای کتابخانه ها و موسسلات فرهنگی و علمی 38 پوند اسلت. گاه نشلریه در هر سال 
2 شلماره نشلر می یابد و در پاره ای مواقع، کتابشناسلی اختصاصی کشلورهای مختلف اسامی را 
معرفلی مي کنلد. برای مثلال، در جلد 1 پاییز و زمسلتان 1981، کتابشناسلی ایلران در 11 صفحه 

منتشر شده است. در هر شماره مجله حدود 50 کتاب معرفی و نقد می شود.
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)Orientalia Suecana(  مجله شرق شناسی سوئد
مجله شرق شناسلی سلوئد به همت اریک گرن پایه گذاری شلده و بیشلتر مقاالت آن حول معارف 

اسامی و تحقیقات ایرانی است. 

 )Folia Orientalia( مجله شرق شناسی لهستان
مجله مطالعات شلرقی لهسلتان از سلوی بخش شرق شناسلی آکادمی علوم لهسلتان در ورشلو به 
چلاپ می رسلد. در این نشلریه مقاالت تحقیقی دربلاره فرهنگ، زبان، مذهب و ادب ملل مشلرق 

زمین به زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی منتشر می شود.

عربیکا 
 این نشلریه که از سلوی موسسه انتشارات بریل منتشر می شلود، از مجات مشهور و ارزشمند در 
حوزه شرق شناسلی اسلت که به نشلر مقاالت علمی و تحقیقی درباره زبان و ادب، تاریخ، مذهب 

و فرهنگ جهان عرب اهتمام دارد و سالی سه شماره از آن منتشر می شود.

نشریه مطالعات عربي و اسالمي
مطالب این نشلریه تحقیقي در زمینۀ تاریخ، زبان، ادبیات و فرهنگ  در کشلورهاي عربي، اسامي 
و خاورمیانله بلوده و خواننلدگان بسلیاري دارد. جلوزف ان.بلل )از دانشلگاه برگن نلروژ( و پتر 
زمانیک )از دانشلگاه چارلز پراگ( این نشلریه  را در سلال 1995 منتشلر کردند. در حال حاضر، 
سلر دبیري نشلریه به عهدۀ آلکس متکالف از استادان دانشگاه لنکسلتر بریتانیاست و از سوي این 

دانشگاه حمایت و منتشر مي گردد.
در اینجلا اسلامي تعداد دیگري از نشلریات مشلهور که در انتشلار مداومت نشلان مي دهند و 

تیراژ نسبتًا باالیي نیز دارند آورده مي شود.

المسلم الصینی
مسلمانان چین مجله ای به نام »المسلم الصینی«، در هر سال چهار شماره، منتشر می کنند.

- نور؛ نشریه مطالعات اسالمی و خاورمیانه ای کالج بوستون امریکا
   Al-Noor: The Boston College Middle Eastern and Islamic Studies Journal 

نشریه الکترونیکی شاین گتسو روابط اسالمی - ژاپنی 
Shingetsu Electronic Journal of Japanese-Islamic Relations

شرقیه؛ نشریه مطالعات اسالمی و خاورمیانه مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقا دانشگاه 
تل آویو

Sharqiyya: Journal of Middle Eastern and Islamic Studies
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- نشریه مطالعات اسالمی و یهودی چند رشته ای
Journal of Islamic and Judaic Multidisciplinary Studies

- نشریه اسالمی چشم اندازی به علم    
Journal of Islamic Perspectives on Science  

- نشریه انجمن خاورشناسی آلمان
The Zeitschriftder Deutsch en morgenlandischen Gesllschaft  

- بولتن مطالعات منطقه ای اسالمی دانشگاه کیوتو، ژاپن   
 Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies

- نشریه پژوهشی مسلمانان بریتانیا
British Muslim Monthly Survey

- جولیات اسالمیه
Annales Islamologiques  

- نشریه اسالمی رنسانس
Renaissance

- نشریه شرق شناسی دانشگاه هلسینکی فنالند  
Studio Orientalia

- نشریه اسالم پژوهی  بلژیک 
Islamica Anliqua

پنجم، در پیدا و پنهان نشریات اسالم پژوهی
همانگونه که ادوارد سلعید در کتاب پوشش خبری 
اسلام در غرب می نویسد تا سلال 1974 اسام به 
نلدرت در فرهنگ یا وسلائل ارتباط جمعی امریکا 
ظاهر می شلد و به ندرت درباره مسللمانان سلخن 
بله میان می آملد )سلعید، 1981: 91(. این مسلئله 
نشلان می دهلد که اسلام و مسللمانان تا آن سلال 
در فضلای آکادمیلک و در محافلل علمی بررسلی 
و مطالعله می شلدند و اسلام شناسلان و نشلریات 
آکادمیلک اسلام پژوهی مسلیری مغایر بلا دنیای 
جنجاللی روزنامه نلگاران می پیمودنلد و محتلوای 
نشلریات آن ها تنهلا در درون حلقه محدود اسلام 
شناسلان محدود می مانلد و کمتر دسلتمایۀ اهداف 
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سیاسلتمداران و روزنامله نلگاران جنجاللی قلرار می گرفلت. البتله حسلاب گروه محدود اسلام 
شناسلان مغلرض و کارگلزاران دولت هلای غربی ماننلد برنارد لوئیس هلا را که با انگیزه سیاسلی 
وارد میدان اسلام پژوهی شلده اند بایداز اسلام شناسلان و نشلریات آن ها که با صبغه علمی نشر 

می یابند، جدا کرد.
با پیروزی انقاب اسلامی، ظهور طالبان در افغانسلتان، تقویت جنبش احیای اسام در برخی 
کشلورهای اسلامی و حادثه 11 سپتامبر، گرایش به شناخت اسلام، نحله های فکری مسلمانان 
و جنبش هلا و گروه هلای اجتماعی در کشلورهای اسلامی فزونی گرفت و ده ها مؤسسله و مرکز 
مطالعات اسامی تاسیس شد. برخاف دهه 1970، در سه دهه اخیر اسام پژوهی دامن گسترشده 
و در تعداد زیادی از دانشلگاه ها و مؤسسلات پژوهشی کشلورهای غربی، بخش مطالعات اسامی 
یا  کرسلی اسلام شناسلی دایر گشلته اسلت. یکی از نتایلج و پیامدهلای این تحلوالت، فراوانی 
نشلریات اسام پژوهی اسلت. امروزه مطالب این نشریات مورد اسلتفاده سیاستمداران و بسیاری 
از روزنامه هلا، مجلات و شلبکه های تلویزیونلی بین المللی قلرار مي گیرد و دیلدگاه های مطرح 
شلده در آن هلا مبنای شلناخت و قضاوت در خصوص اسلام و مسللمانان قرار مي گیلرد. بعاوه، 
مطاللب آن ها چنان برگفتمان های مختلف در محافل روشلنفکری و جوانان تحصیلکرده مسللمان 
تأثیرگلذار شلده کله عده ای نوشلته های این نشلریات را واقعیلت عینی تلقی کلرده و در صحت و 
درسلتی مطالب آن ها تردیدی به خود راه نمی دهند. مسلئله دیگر در ارتباط با محتوای نشلریات 
اسلامی آن اسلت که در درون این نشلریات گفتمان ها یا رویکردهایی نسلبت به اسلام بازنمایی 
مي شلود کله یک سلره به منابلع و تئوری های غربی یلا منابع اهل سلنت و احیانًا منابلع غیر اصیل 
اسلتناد می کننلد. در واقلع، مطاوی نشلریات اسلامی حاصل برداشلت و دریافت اسلام پژوهان 
غیرمسللمان از اسام اسلت. طبیعی است که محصول چنین کارخانه ای معرفی اسام و آموزه های 

آن به صورت مجموعه ای نامنسجم، ناموزون و ناهمساز با حقیقت خواهد بود. 
تحلیلل محتلوای نوشلته ها و مطالب این نشلریات درباره اسلام مشلخص می کند که اسلام 
معرفی شلده در آن ها با اسلامی که دانشمندان مسلمان از اسلام ارائه می دهند، در دو سویه کاما 
متفلاوت از هلم جلای می گیرند. این وضع به خاطر وجود کانون های تفسلیر متفاوتی اسلت که در 
این نشلریه ها حضور دارند. کانون هائی که چپ ترین تا راسلت ترین نیروهای سیاسلی و فکری و 
روشلنفکری را در خود جای داده اسلت. به همین سلبب، اساِم نشریات آکادمیک، یکرنگ نیست 

بلکه طیف رنگارنگی از اسام است که هر کدام از خاستگاه و دیدگاه خاصی ارائه مي شود.
مطالب نشلریات اسلام شناسلی آکنده از اندیشله ها و پرسلش های شلکاکانه درباره اسلام، 
رهبلران مسللمان و آموزه هلای اسلامی اسلت. اسام شناسلان غربی بلر پایه روش هلای علمی؛ 
شلخصیت های مسللمان و بویژه پیامبر بزرگوار اسلام را از دریچه روانشناسلی، نظریه نخبگان و 
نقلش شلخصیت ها در تاریخ بررسلی می کنند و از جنبه هلای وجه الهی آن ها غافل انلد. البته نباید 
منکر این واقعیت نیز بشلویم که مطالعات و نظرات اسلام شناسلان علیرغم پاره ای اشکاالتشان، 
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ارزش تحلیللی و معرفت شلناختی 
بسیار سودمندی دارند. 

در بلاب رویکلرد و سلمت و 
سوی نشلریات اسلام شناسی نیز 
این سلخن گفتنی است که رویکرد 
و جهت گیلری نشلریات اروپایی 
و امریکایلی بلا یکدیگلر متفاوت 
اسلت. در نشلریات اروپایی هنوز 
سلیطرۀ، شلرق شناسلان کاسیک 
و نحلوه نگلرش آن هلا به مسلائل 
اسلام و شلرق حاکلم اسلت. املا 
درنشلریات امریکا، اسام شناسان 
با رویکرد تازه ای به مطالعه اسلام 
ملی پردازند و در آن هلا گرایش و 
عاقله به این زمینله مطالعاتی بارز 
و از سلایۀ منفی انگاره های نژادی 
و استعماری خالي است. نکته قابل 

ذکر دیگر در باب محتوای نشلریات آن اسلت که در مطالب آن ها گه گاه نشلانه هایی از خصومت 
آشلکار و پنهلان بلا اسلام و مسللمانان دیده می شلود و پلاره ای از پژوهشلگران تحت پوشلش 

مطالعات آکادمیک نظرات کینه ورزانه خود را نشر می دهند. 
نکته قابل توجه دیگر در خصوص نشلریات آن اسلت که گروهی از نشریات به مسائل آبژکتیو 
)عینی( و گروهی دیگر بر مسائل سوبژکتیو )ذهنی( تکیه دارند. گروهی که به سوژه ها و موضوعات 
واقعی و پدیده های اجتماعی توجه دارند، به دینداری و رفتار دینی مسللمانان و آداب اجتماعی و 
نهادهلای مذهبی آن ها توجه کرده و کارکرد آن ها را در حیات جمعی و فردی مسللمانان به مطالعه 
می کشلند. به عکس، گروه دیگر به موضوعات تاریخی، زبان های اسلامی، قرآن پژوهی و مبانی 

اندیشه مسلمانان و گفتمان های دینی و فرق مذهبی تمرکز می کنند.
جنبله حائلز اهمیت دیگر در خصوص نشلریات آکادمیک اسلامی آن اسلت که در سله دهه 
اخیرگروهلی از تحصیلکلردگان مسللمان که عمدتلا در دانشلگاه هاي کشلورهای غربی تحصیل 
کرده اند، جای پای محکمی در بین نویسلندگان، منتقدان و گردانندگان این نشریات کسب کرده اند. 
با حضور این دسلته از اسلام شناسلان مسللمان می توان گفت که سله رویکرد در داخل نشریات 
قابل تشلخیص اسلت: رویکرد اول، رویکرد شرق شناسان یا اسلام شناسان بیطرف، رویکرد دوم 
اسام شناسلان مغرض یا کژفهم و رویکرد سلوم اسلام پژوهان مسللمان که به اسام و آموزه های 

منايى از حضور اسالم در بريتانيا
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آن باورمندند. با حضور نسلبتًا فعال گروه سلوم انتظار می رود در دهه های آینده رویکرد نشلریات 
اسلام شناسلی آکادمیک به طرف فهم بهتر و بیطرفانه  از اسلام و مسلمانان کشیده شود. اگر گروه 
اول و دوم کله بله مکتوب کردن میراث دینی مسللمانان از  منظرغربی می کوشلند، گروه مسللمان 
تلا حلدودي از دیدگاه درون دیني به موضوعات و مباحث اسلامی اهتمام ملی ورزد. بدین ترتیب 
خواننده این نشلریات در مطالعه نشلریات اسلام شناسلی به خوبی می تواند سله رویکرد متغایر 
را کله مبتنلی بلر نگاه های متفاوت مسللمانان و غیرمسللمانان اسلت، از یکدیگر تشلخیص دهد. 
تفسلیر این سلخن آن است که تأویل و تفسلیرهای عده ای از اسام شناسان غیرمسلمان در پاره ای 
از ملوارد از نلگاه ایدئولوژیلک آن ها یا منافع و سیاسلت های دولت هایشلان ریشله می گیرد نه از 

تحقیقات و نگاه دانشورانه شان.

احمدوند، عباس)1377(. »گذري بر مطالعات ش��یعي در غرب«، مجله مقاالت و بررسلي ها، دفتر 63، انتشلارات 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران. 
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مقدمه
از زمانلي کله »ریچارد بلل«، از نخسلتیِن شرق شناسلان غربي، به مطالعلات اسلامی روي آورد و 
براهمّیلت زبان عربي در فهم دقیق اسلام و مسللمانان تأکید نمود، 352 سلال مي گلذرد. از روزگار 
بل تا به امروز، جریان اسلام پژوهي غربیان، که زمانی نیز در سلایه سلار شلرق شناسی جای گرفته 
بلود، نله تنها از حرکت بازنایسلتاده کله روز به روز پربارتر و درازدامن ترشلده و با تولیلد هزاران اثر 
در موضوعلاِت گوناگون مربوط به اسلام و مسللمانان، کارنامۀ بلندي از خود ارائه نموده اسلت. در 
گذشلته، شرق شناسلی که ماهیتي نسبتًا سیاسلي و استعماري داشلت، به صورت ضمنی بر مطالعات 
اسلامی تأثیر مي گذاشلت. با تشعب شرق شناسی و جدائی مطالعات اسامی از آن، باز هم این حوزۀ 
مطالعاتی از تآثیر سیاسلت و رفتار برخی کارگزاران سیاسلی دولت ها برکنار نماند. این دخالت ها در 
دو دهۀ گذشلته  با توصیه ها، ارائه پیشلنهادات و حمایت های مالی بلرای انجام پروژه های مطالعاتی 

خاص فزونی گرفته است.
برای آگاهی از علل و عوامل دخالت یا توجه سیاسلتگذاران امریکائی و انگلیسلی در حلقه های 
مطالعات اسلامی در این کشلورها، باید به حوادث و رخدادهای سله دهه گذشلته در جهان اسام و 
روابط اسلام و غرب توجه نمود. از جمله این رخدادها، پیروزی انقاب اسلامی و بازتاب گستردۀ 
آن در بین مسللمانان و شلیعیان سراسلر جهلان و طرح ایدۀ حکومت اسلامی در جهلان مدرن بود. 

رويكرد انگلي�سی به مطالعات اسالمی 
از  2001 تا 2011

جميله  كوكبی
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بر اثر این رخدادها، توجه جامعه شناسلان و سیاسلتمداران بسیاری از کشلورها به مطالعات اسامی 
برانگیخته شلد. اسام شناسلان در کشورهای غربی سرگرم بررسی و شلناخت این پدیده ها بودند که 
ملوج توفندۀ دیگلری چهره نمود. این موج، فروپاشلی اتحاد جماهیر شلوروی، پایان جنگ سلرد، 
اسلتقال کشلورهای مسلمان آسلیای مرکزی و طرح نظریه تقابل تمدن های سلاموئل هانتینگتون و 
ادعلای تقابلل اسلام و غلرب او بلود. در پی ایلن رخدادها، در دهلۀ 1990، مطالعات اسلامی  در 
کشلورهای غربی بویژه امریکا و انگلسلتان به ناچار سلرگرم پاسلخ به پرسلش هایی دربارۀ روابط 
اسلام و غلرب، تفلاوت تمدن اسلامی با تمدن غربلی، بنیادگرائی اسلامی، جهاد اسلامی و ده ها 
موضلوع دیگر بود. هنوز پاسلخ این پرسلش ها به درسلتی روشلن نشلده بلود که اسام شناسلان و 
مطالعلات اسلامی در امریکا و انگلسلتان، بلا موج  دیگری از سلئواالت و توجهات  روبرو شلدند. 
سلئواالت و توجهاتی که پس از حادثه 11 سلپتامبر و بمب گذاري هاي لندن، مادرید و بالی اندونزی 
روی نمود تا بدان اندازه مهم و تعیین کننده بودند که نهاد سیاسلت و سیاسلتمداران در این کشلورها 
به صورت آشلکار در حوزۀ مطالعات اسلامي دخالت کردند. برای نمونه، شلواهد فراوانی در دسلت 
اسلت که از این زمان به بعد، مطالعات اسلامي در سرزمین انگلیسیان یک خصلت سیاسی پیدا کرد 
و سیاسلتمداران انگلیسلي تاش کردند بر جهت گیري و موضوعات این حوزه دانشي تأثیر بگذارند. 
این وضع در دهۀ گذشلته که فضای عمومی در انگلسلتان از سللطه و چیرگی اسلام متأثر گشلته و 
گونه اي اسام هراسلي خفیف پدید آمده، به شدت تشدید شده است. در چنین فضائي، سیاستگذاران 
انگلیسلي از طریق سلفارش طرح هاي تحقیقاتي دربارۀ اسام و مسللمانان1 ، حمایت مالي از برخي 
مراکز اسام شناسلي دانشلگاهي، تغییر متون آموزشلي مدارس و کالج ها، تحمیل موضوعات تحقیق 
خلاص به مراکز مطالعات اسلامي و برحذر داشلتن آن هلا از تحقیق در بارۀ جهاد، اسام هراسلي یا 
اسلام سیاسي؛ کوشلیده اند مطالعات اسامي در نظام دانشگاهي انگلیس و بخش غیر دولتي مرتبط 
با مسللمانان را تحلت کنترل درآورنلد. مطالعۀ آخرین وضعیت مطالعات اسلامي در دانشلگاه ها و 
مراکلز مطالعات خاورمیانه این کشلور نشلان می دهد کله در نظام آموزش عاللي انگلیس، مطالعات 
اسلامی موضوعي فوق اسلتراتژیک تلقی شلده و از سلایر حوزه های دانشلی اهمیت بیشتری یافته 
اسلت)گاردین،12:2010(. نظر به اهمیت این موضوع در رشلد و توسلعه یا آیندۀ مطالعات اسامی 
در کشلور انگلستان، این مقاله، هدف خود را بررسلي وضعیت رشتۀ مطالعات اسامي در دانشگاه ها 
و مراکلز مطالعلات خاورمیانله این کشلور در سلال هلاي 2001 تلا 2011 و تأثیر سیاسلت و نظام 

سیاسي انگلیس بر این رشتۀ علمی قرار داده است. 

پیشینۀ تاریخي مطالعات اسالمي در انگلستان
از نظلر تاریخلي، مطالعلۀ اسلام و جوامع اسلامي به عنوان رشلته اي علملي در بریتانیا ریشله در 
شرق شناسلي دارد، علملي که هلدف خود را مطالعلۀ فرهنگ هلا و زبان هاي جهان اسلام در خاور 

1. در انگلستان، برای 

برنامه ای که هدف آن 

شناخت شیعیان است، 

ششصد هزار پوند هزینه 

می شود) بهوجانی، 

 .)7:1390
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نزدیلک و خلاور دور قلرار داده بود. اولین کرسلي هاي زبان عربي در انگلسلتان در سلال 1632 در 
دانشلگاه کمبریج و در سلال 1634 در دانشلگاه آکسلفورد تأسیس شلدند)حورانی،1991: 13(. در 
قلرن نوزدهلم، افزایلش ارتباط و تملاس با جهان اسلام از طریق مسلافرت و تجلارت، گرایش به 
مطالعات اسلامي را تشلدید کرد. این گرایش در قرن بیستم رشد و توسعه پیدا کرد و مطالعۀ زبان ها 
و فرهنگ هلاي جهلان اسلام به عنصري اساسلي و ضروري براي دیپلماسلي، سیاسلت و توسلعه 
اقتصادي انگلسلتان تبدیل  شلد. در پی این سیاسلت بود که در سلال 1916، مدرسۀ مطالعات شرقي 
و آفریقائلي در دانشلگاه لندن راه اندازي شلد )آکادمی آموزش عالی انگلیس،11:2008(. تأسلیس 
این مدرسله بر اسلاس پیشلنهادي بود که در گزارش ري1  براي آموزش و تربیت کارگزاران دستگاه 
اسلتعماري در کشورهاي اسلامي آمده بود. این گزارش، بر توازن مطالعات علمي مستقل و آموزش 
عملي مأموران انگلیسلي تأکید مي کرد و آموزش و آشلنائي با زبان ها، ادیان، قوانین و اصول اخاقي 
و اجتماعي و تاریخ سلرزمین هاي شلرقي و آفریقائي را ضروري مي شلمرد. در گزارش اسکاربورو2  
در سلال 1947، ضمن تأئید پیشلنهادات گزارش ري، مسلئله تقویت تحقیقات مربوط به اسلام و 
مسللمانان و بکارگیلري آن ها با هلدف جلب همکاري مسللمانان مطرح شلد)حورانی،69:1991(. 
بدیلن سلان، مي تلوان دید که مطالعات اسلامي در انگلسلتان، حداقل در مدرسلۀ مطالعات شلرقی 
و آفریقایلی کله زماني عقلل فعال امپراطوري در شلناخت ملل شلرق بود، هدف کاربردي داشلته و 
از آن براي شلناخت مسللمانان و راه هاي سللطه بر آن ها اسلتفاده مي شلده اسلت. بنابراین، مي توان 
پذیرفت که مطالعات اسلامي در انگلسلتان در قرن نوزدهم و بیستم تحت تأثیر زمینه تاریخي خود 
بلوده و از اقتضائات سیاسلي و اجتماعي عصر خود بي تأثیر نبوده اسلت. اگر ایلن فرض را بپذیریم، 
سلخن ادوارد سلعید و نظریله او در باب ماهیلت قدرت مدارانه شرق شناسلي و نفلي بیطرفي علمي 
شرق شناسلان و اسام شناسان قرون نوزدهم و بیستم، معنا مي یابد. بررسي کارنامۀ مطالعات اسامي 
در نیمۀ دوم قرن بیسلتم نشلان مي دهد که زمینۀ تاریخي و شلرایط سیاسلي برخي کشورهاي غربي 
همچنان در رشلد و توسلعه کمي و کیفي و افول مطالعات اسلامي در این کشلورها مؤثر بوده است. 
نمونه آشلکار تأثیر زمینه تاریخي و شلرایط سیاسلي بر قبض و بسلط مطالعات اسلامي در برخي 
کشلورهاي غربي، مسلئلۀ افزایش تعداد مسللمانان انگلیس و وقوع رخدادهاي 11 سپتامبر امریکا 
و بمب گذاري هلای لنلدن در 7 ژوئیله 2005 اسلت که به تقویت و توسلعه رویکردهاي دانشلگاهي 
و تحقیقاتي به مطالعات اسلامي در امریکا، انگلسلتان، اسپانیا و چند کشلور غربي دیگر منجر شد. 
البته این توسلعه و گسلترش تنها در بُعد کمي بود و با شلیوه هاي گذشته پژوهش هاي شرق شناسان 
و اسلام شناسلان کاسلیک تفاوت دارد. در برخی کشلورها آموزش و تحقیلق در زمینه مطالعات 
اسلامي به عنوان بخشلي از میراث شرق شناسلي ادامه دارد، اما در کنار آن و حتي گسلترده تر از آن، 

Ray Report .1 مطالعۀ اسام و جوامع اسامي به صورت علمي بین رشته اي پدید آمده است. 
2. Scarborough 
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مطالعات اسالمی در دانشگاه هاي بریتانیا
تلا دهله هلای 1960 و 1970، مطالعلات اسلامی در نظام دانشلگاهی انگلیلس در دپارتمان های 
مختلف شرق شناسلی، زبان های شلرقی، مردم شناسلی و دپارتمان هاي دیگر دایر بود. اما در این دو 
دهله تحول دامن گسلتري در دنیاي اسلام پژوهي انگلیس رخ نمود و بر مبنلاي آن مطالعه و تحقیق 
دربلارۀ اسلام در حلوزه و دایلرۀ مطالعات دیني قرار گرفت و اسلام درکنار سلایر ادیلان و گاه در 
مقایسله با آن ها، به یک زمینه جذاب براي دین پژوهان تبدیل شلد. در سلال هاي بعد، عاوه بر این 
رشلته، رشته مطالعات اسامی نیز در برخی دانشگاه ها دایر گشت و استادان و دانشجویان این حوزۀ 
مطالعاتلی در آن مشلغول تحصیل و تدریس شلدند. از دهله 1960 تا به املروز، مطالعات مربوط به 
اسلام و مسللمانان در انگلسلتان، به دو روش کاسلیک، تقلیل گرایانه و تک رشلته اي از یک سو و 
روش ملدرن، چند رشلته اي یا بین رشلته اي از سلوي دیگر انجام مي گیرد. اینک، بلا این دو روش و 
رویکرد متفاوت، اسلام و مسللمانان در دو حوزه یا دو رشلتۀ مطالعاتي مختلف، بررسلي و مطالعه 
مي شلوند. این دو رشلته یکي رشتۀ مطالعات دیني و دیگري رشتۀ اسام پژوهي یا مطالعات اسامي 
اسلت. مطالعات اسلامي در انگلیس بویژه در بخش آموزش عالی که از میراث شرق شناسلي ریشه 
گرفته، به عنوان رشلته اي دانشلگاهي تلقی مي شلود که روش شناسلي، موضوعات اصللي و متون و 
منابلع مطالعاتي خلاص خود را دارد. رشلته مطالعات دیني نیلز مانند هر علم دیگر، مسلائل، روش 
تحقیق، حوزه مطالعاتی و متون مخصوص خود را دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، رشلته  مطالعات 
دینی در برخی از دانشلگاه هاي انگلسلتان هسلت و برخی ُدروس اسام شناسلی در این رشته ارائه 
مي شلود و دانشلجویان رشلته مطالعات اسلامی به جای آنکه در دپارتمان یا رشته مخصوص خود 

ادامه تحصیل دهند، به ناچار در درون رشتۀ مطالعات دینی آموزش خود را به پایان می رسانند.  
بررسي تاریخچه و کارنامه اسام پژوهي انگلیسیان حاکي از آن است که اسام شناسان انگلیسي 
بیشلتر به شلناخت اسلام و مسللمانان خاورمیانه توجه نموده و فراگیري زبان هاي عربي، فارسلي 
و ترکلي و مطالعله متلون اصلي و کلیدي مسللمانان ماننلد قرآن و احادیلث را مهم دانسلته اند. گروه 
دیگلري از اسام شناسلان انگلیسلي بلر خلاف روش و الگلوي اکثریت، بله راه دیگري رفتله و از 
منظر علوم جدید مانند جامعه شناسلی، مردم شناسلي، اقتصاد سیاسلي و انسلان شناسلي به اسام و 
مسللمانان نگریسلته اند. بازنمایي بخش هاي مختلف نظام آموزش عالي انگلسلتان، تنوع رشته ها و 
تفاوت رویکردها در این زمینه ها را به خوبي نشلان مي دهد. اساسلًا در انگلسلتان مراکزي با عنوان 
خاص مطالعات اسلامي بسلیار کم است و تنها در دانشگاه معتبر آکسفورد و مدرسه مطالعات شرقي 
و آفریقائي دانشلگاه لندن بخش مطالعات اسلامي دایر است. در سایر دانشلگاه ها و مراکز آموزشي 
و پژوهشلي، مطالعات اسلامي بیشلتر در بخش  مطالعات خاورمیانه و زبان عربي و بخش  مطالعات 

دیني تدریس و درباره آن پژوهش انجام مي شود. 
به طور کلی در انگلسلتان در 9 دانشلگاه و مرکز مطالعات خاورمیانه، مطالعات اسامی تدریس 
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و تحقیق می شلود. این دانشلگاه ها و مراکز عبارتند از مؤسسله مطالعات اسلامی و عربی دانشلگاه 
اگزتر، مؤسسه مطالعات اسامی و خاورمیانه دانشگاه دورهام، دپارتمان مطالعات خاورمیانه و عربی 
دانشگاه لیدز، دپارتمان مطالعات اسامی و خاورمیانه دانشگاه ادینبورو و دپارتمان مطالعات شرقی 
در دانشگاه هاي آکسفورد و کمبریج. مرکز مطالعات عالی جهان عرب با همکاری دانشگاه هاي دورهام، 
ادینبورو و منچستر)بیشلتر به مطالعه زبان های اسلامی تمرکز دارند( و با سلرمایه گذاری و حمایت 
مالی شلورای تحقیقات علوم انسلانی و هنر، شلورای تحقیقات علوم اجتماعی و اقتصادی و شورای 
سرمایه گذاری اسکاتلند؛ به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری بورس و کمک 

هزینه تحصیلی پرداخت می کند. تمرکز این مرکز بیشتر بر موضوعات مربوط به اسام معاصر است. 
اما ببینیم نسلبت اسام شناسلی با رشتۀ مطالعات دینی چیسلت و در کدام دانشگاه اسام پژوهی 
در حلوزه مطالعلات دینی قرار دارد؟ بررسلی ها نشلان داد که بخش هاي مطالعات دیني شلماری از 
دانشلگاه هاي انگلسلتان، موضوعات و دروس متنوعي دربارۀ اسلام و جوامع اسلامی در سلطوح 
کارشناسلي و کارشناسلي ارشلد ارائه می دهنلد. برای مثلال، در دانشلگاه کاردیف1، دروسلی به نام 
»اسلام در انگلسلتان معاصر«، در دانشلگاه ناتینگهام2، درس »روابط مسلیحیان و مسللمانان«، در 
دانشلگاه لیدز3 موضوع »مسللمانان بریتانیا«، در دانشلگاه ولز و لمپتر4، درس »اسلام امروز« و در 
دانشلگاه اپن5، »اسلام در غرب« تدریس می شلود. یکی دیگر از عجائب کار انگلیسلیان آموزش 
و تدریس مطالعات اسلامی در گروه هاي آموزشلي علوم سیاسلي و زبان  انگلیسی در دانشگاه هاي 

منچستر متروپولیتن6 ، دورهام7 و لیدز است.

وضعیت مطالعات اسالمي در سال های 2002 تا 2006
االویسلي و ناي، در مطالعات خود نشلان داده اند که مطالعات اسلامي و موضوعات مرتبط با آن در 
مؤسسلات آموزش عالي انگلسلتان در سال های 2001 تا 2006 در حال رشد و گسترش بوده است 
)االویسلي و ناي:21،2007(. تازه ترین آمارها نشلان مي دهد که در فاصله زمانی سال هاي 2002 تا 
2006، گرایش به رشتۀ مطالعات اسامي در دانشگاه هاي انگلستان تشدید شده و تعداد دانشجویان 
این رشته 12 درصد افزایش یافته است. در همین دورۀ زمانی،90 درصد دانشجویان رشته مطالعات 
اسلامي در مقطع لیسلانس، سلاکن انگلیس و 10 درصد خارجی بودند. آمار دیگری نشان می دهد 
که 44 درصد دانشلجویان مطالعات اسامی در سال 2007 در مقطع کارشناسي ارشد خارجي بودند 
)آکادمی آموزش عالی، 2009:23(. برخی از پژوهشگران مانند اولیری )2009( معتقدند که باید کاری 
کرد که دانشجویان انگلیسی بیشتری به این رشته جلب شوند. زیرا بی عاقگی دانشجویان انگلیسی به 
مطالعات اسامی باعث کاهش تحصیلکردگان و محققان برجسته انگلیسی در زمینه مطالعات اسامی 
در سال هاي آینده خواهد شد. از نظر اولیری، فقدان اسام شناسان برجسته در زمینه مطالعات اسامي 
موجب بی اعتمادی سیاستگذاران انگلیسی به حوزه های اسام پژوهی و عدم تمایل آن ها به حمایت و 
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سرمایه گذاري در این بخش خواهد شد. 
گلروه دیگلری از مطلعان حوزۀ مطالعات اسلامی در انگلسلتان، تنوع رویکردها در این رشلته  
را نوعي ضعیف شلدن و تکه تکه شلدن آن ارزیابی کرده و مدعی اند که پژوهشلگران و اسلتادان این 
رشلتۀ علمی با تکیه بر نظرات و روش خود و جدا کردن خود از دیگران، تنها به فکر حفظ رشلته و 
کرسلی دانشگاهی خود هسلتند. آن ها با نقد رفتار این دسته از اسام شناسلان، رفتار تک روانه آن ها 

را سد راه پیشرفت مطالعات اسامی می دانند )االویسی و نای، 34:2008(.

مطالعات اسالمی پس از بمب گذاری های لندن )2011-2007(
پس از بمب گذاری های لندن در سلال 2007 و مشلخص شلدن دخالت شماری از جوانان مسلمان 
انگلیسلی در این حوادث، بسلیاری از نهادهای دولتی، رسلانه ها و جامعه شناسلان و روان شناسلان 
انگلیسلی به شناخت بیشلتر آموزه های اسلام و مسلمانان انگلیس عاقمند شلدند. چنانکه پلیس 
انگلسلتان، مؤسسله اسلتراتژیک چاتم هاوس، وزارت کشلور انگلیس و کانال 4 تلویزیون  بی.بی.
سلی و روزنامه هلای معتبلری چون گاردیلن1،  ایندیپندنلت2، آبلزرور3 و عده ای از جامعه شناسلان 
انگلیسلی به بررسلی وضعیت مسلمانان، باورها، شلیوۀ آموزش، مدارس و مساجد آن ها پرداختند و 
آثاری نیز نشلر دادند. در برخی از نوشلته های این گروه ها، عده ای به اسلام شناسِی مراکز مطالعاتی 
و دانشلگاه هاي انگلسلتان تاختنلد و اطاعلات و دانلش آن هلا را بله نقد کشلیدند. در برابلر آن ها، 
در اواخلر سلال 2007، گروهی از  جامعه شناسلان و پژوهشلگران انگلیسلی همزمان بلا تعدادی از 
نماینلدگان مجللس عوام بریتانیلا، به اهمیلت و نقش مؤثر مراکز مطالعات اسلامی دانشلگاهی در 
شناخت مسلمانان و آموزه های اسامی توجه کردند و بر این نکته پای فشردند که مطالعات اسامي 
براي منافع ملي بریتانیا از اهمیت اسلتراتژیک زیادي برخوردار اسلت. بدین گونه، می توان گفت که 
افزایش تعداد مسللمانان در انگلستان، وقایع 11 سپتامبر و بمب گذاري های لندن، به ارتقای جایگاه 
رشلتۀ مطالعات اسلامی و مراکز اسلام پژوهی آکادمیک در بین سیاسلتمداران، اصحاب رسلانه و 
نظام آموزشلی انگلیس کمک کرده اسلت. توجه بیشلتر به این رشتۀ علمی و گرایش سیاستمداران و 
خبرسلازان رسلانه ای انگلیس به آن باعلث آغاز گفتگوهاي علمي در زمینۀ نقلش، ماهیت و کاربرد 
مطالعات اسلامی شد. توجه سیاسلتمداران و گروه های ذی نفوذ به مطالعات اسامی و توقع آن ها از 
این رشلته علمی، انتقاد شلماری از نویسندگان و مسللمانان را برانگیخت. منتقدان با اشاره به نظرات 
ادوارد سلعید، فؤاد عجمی و محمود ایوب در بارۀ سابقۀ نامبارك شرق شناسی، استدالل می کردند که 

مطالعات اسامي باید استقال کامل علمي داشته باشد و از سیاسي کردن بالقوه آن اجتناب گردد.
در این شلرایط، که عده ای از اسام شناسلان به فکر دفاع از اسلتقال علمی و بیطرفی سیاسلی و 
ایدئولوژیلک رشلته خلود و گروه دیگری در صدد حاکمیت عنصر سیاسلی بر ایلن حوزۀ مطالعاتی 
هسلتند، چنلد کشلور عربی حوزه خلیلج فارس و شلهروندان آن ها ماننلد ولید بن طلال و یکی از 
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فرزنلدان آل مکتلوم، پرنسلس صدرالدین آقاخان رهبر فرقه اسلماعیلیه، سللطان برونئی و کسلان 
دیگر به حمایت مالی از مراکز و برنامه های مطالعات اسلام پژوهی در چند دانشلگاه انگلیس مانند 
دانشلگاه هاي کمبریج، آکسفورد، لندن، منچستر، یورك و سنت اندروز اسکاتلند برخاسته و استمرار 
فعالیلت آن هلا را ممکن کرده اند. ورود کشلورها و اشلخاص خلاص با اهداف سیاسلی یا مذهبی به 
میدان مطالعات اسلامی آکادمیک، احتمال هدایت فعالیت هاي علمي از طرف تمایات سیاسلي یا 
مذهبی را افزایش مي دهد. این همان آفتی اسلت که شرق شناسلی هنوز نتوانسلته خود را از اتهام آن 
 برهانلد، هملان اتهاماتی که ادوارد سلعید بلر کاخ بلند شرق شناسلی وارد آورد و بخلش اعظم آن را 

فرو ریخت.

مطالعات اسالمي و سیاستمداران انگلیسی  
مطالعه برنامه ها و فعالیت هاي مراکز مطالعات اسلامی در دهۀ گذشلته بیانگر آن اسلت که از سلال 
2001 تلا 2007، حلوزۀ مطالعلات اسلامی در انگلسلتان تلا حلدودی تحت تأثیر سیاسلت های 
خاورمیانه ای و ماجراجویانه تونی بلر در ارتباط با عراق و افغانسلتان قرار داشلت. انتشار آثار متعدد 
پیرامون مسلائل عراق و افغانستان، طالبان، تسلیحات کشلتار جمعی، ناسیونالیسم در جهان اسام و 
افراط گرائی دینی از سلوی پژوهشلگران انگلیسی در این سال ها، جلوه ای از تأثیر سیاست، شرایط 
و زمینه های تاریخی بر مطالعات اسلامی در کشلور انگلیس است. رابرت گلیف از استادان دانشگاه 
اگزتر در توضیح تأثیر سیاسلت و سیاسلتمداران انگلیسلی بر روند و فعالیت علمی اسام شناسلان 
چنیلن می گوید: محققانی که در کار مطالعه اسلام و مسللمانان هسلتند، بهترین تحقیقلات را انجام 
می دهند. مردم به ما فشلار می آورند تا چیزی راجع به جهاد یا مطلبی در باب تروریسلم بنویسلیم، 
اما واقعیت سیاسلی اجازه چنین کاری را به ما نمی دهد. در صورتی که این موضوعات باید بیطرفانه 
بررسلی و مطالعه شلود. این وضع نشلانگر آن اسلت که مطالعات اسلامی در پاره ای موارد به شدت 
تحت تآثیر سیاست و نظرات سیاستمداران است و آن ها بر اساس منافعشان یک موضوع را تشویق 

و موضوع دیگری را تحریم می کنند)گلیف، 2007(.
در برابلر ایلن گروه، گروه دیگری بر این باور هسلتند که وظیفه مطالعات اسلامي مشلارکت در 
مسلائلي اسلت که اهمیت ملي و استراتژیک دارند. این افراد به توانایي مطالعات اسامي براي مبارزه 
با افراط گرایي، معرفی و تقویت اسلام میانه رو و  »معتدل« در برابر اسلام خشلونت گرا و ضد غربی 

و آموزش رهبران جامعه مسلمان بریتانیا تأکید مي کنند.
علیرغم حضور و تأثیر سیاسلت بر جریان اسلام پژوهی آکادمیک در این سال ها، چندین طرح 
ابتکاري در زمینه مطالعات اسلامي به اجرا درآمده که البته بیشلتر آن ها به مسلائل کلي مسللمانان 
پرداخته  و تأثیر مسلتقیمي بر رشلته هاي علمي مرتبط با مطالعات اسلامي نداشلته  اند. مثًا دانشگاه  
Guildhe .1گیلدهي1 گزارشلي را تحت عنوان »ارتقاي روابط حسلنه در محیط های دانشلگاهي: جرائم ناشلي 
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از تنفلر و علدم تسلامح« بله چاپ 
رسلاند. همچنین در آوریل 2007، 
گلزارش  دولتلی  ادارات  از  یکلی 
دیگلری با عنلوان »جلوگیلري از 
راه  خشلونت آمیز؛  افراط گرایلي 
بله دسلت آوردن قللوب و اذهان« 
منتشلر کلرد. پلس از آن، گلزارش 
برمبنلای  شلد1.  منتشلر  صدیقلي 
صدیقلی،  گلزارش  پیشلنهادات 
دوللت اعام کلرد که یلک میلیون 
پوند براي توسلعه رشلتۀ مطالعات 
اسلامي در بریتانیا سرمایه گذاري 
خواهد کلرد زیرا توسلعه و تقویت 
این رشلتۀ دانشلگاهی را برای بهبود رابطه دولت با مسللمانان و کاهش خشونت مذهبی در انگلیس 

ضروری می داند. 
با تشلدید توجه سیاستمداران به مطالعات اسلامی و اعام آن به عنوان موضوعی استراتژیک و 
بسلیار مهم برای امنیت کشلور، شوراي سلرمایه گذاري آموزش عالي انگلسلتان2 چند طرح با هدف  

حمایت از مطالعات اسامي به مراکز مطالعات منطقه ای و مطالعات فلسفي و دیني سفارش داد.
در سلال 2007، گزارش صدیقي به این مسلأله اشلاره مي کرد که مطالعات اسامي باید مباحث 
عمومي مربوط به مسللمانان در داخل بریتانیا را  نیز بررسلی و مطالعه کند و به موضوعاتي بپردازد 
که به سرنوشلت مسللمانان بریتانیا و مسلمانان سایر کشورها ارتباط دارد و بتواند مشکلی از آن ها را 
حل کند. صدیقي که به شلدت از گسلترش دامنۀ  مطالعات اسلامي دفاع مي کند و آن را در ارتباط 
و پیوند با مسلائل و شلرایط سیاسی کشلور انگلیس قرار می دهد، معتقد است که نظام آموزش عالي 
بریتانیا قادر نیست گوهر و ماهیت اسام را تعلیم دهد. از نظر صدیقی، مطالعات اسامي باید اسام 
را در بسلتر تاریخلی آن بله عنوان یک دین زنده و در ارتباط با پیلروان آن مطالعه کند تا بتواند درك 
درسلتي از اسلام و جوامع اسلامي پیدا کنلد. زیرا مطالعه اسلام بدون مطالعه پیلروان آن ناقص و 

نارساست.
در ضمیمۀ گزارش صدیقي آمده است که مطالعات اسامي در بریتانیا در دو دنیاي موازي با یکدیگر 
چهره می بندد. از یک طرف دانشگاه ها، با تکیه بر روش های تحقیق در علوم انسانی و تئوری های علوم 
بله آملوزش و تحقیق می پردازند. از طرف دیگر، مدارس اسلامي که نظام آملوزش عالي آن ها را به 

رسمیت نمی شناسد، در کار معرفی، تبلیغ و تدریس اسام و آموزه های آن فعالیت می کنند.

1.  این گزارش وضعیت 

مطالعات اسالمی در مرکز 

آموزش عالی و دانشگاه های 

انگلیس را بررسی می كند.
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 مشلاهدات نگارنده و مطالعات او مؤید سلخنان صدیقی اسلت. اندك تأملی در برنامه ها، متون 
درسلی، اسلتادان و کارنامۀ مراکز اسام پژوهشلی آکادمیک دانشلگاهی و مدارس دینی مسللمانان 
نشلان می دهد که بین آن ها فاصله  و گودالی عمیق وجود دارد. در مدارس اسلامي، که بیشلتر متعلق 
به پیروان اهل سلنت اسلت، اسلتادان فرق دیوبندی، بریلوی، قادیانیه، اهل حدیث و وهابی با قرائت 
فرقه گرایانه خود، گونه های تقریبًا متفاوتی از اسلام را معرفی می کنند که با رویکرد نظام آموزشلی 
انگلیس همراه نیسلتند و چه بسلا در جهت مخالف آن حرکت می کنند. البتله نباید منکر این واقعیت 
نیز شلد که بین برخی دانشلگاه ها و مراکز مذهبي مسلمان همکاری هائی وجود دارد؛ براي مثال، کالج 
اسلامي ایلینگ1 در غرب لندن با همکاري کالج برك بک2 دانشلگاه لندن، رشلته هاي کارشناسلي 
ارشلد در مطالعات اسلامي و آموزش مذهبی براي امامان مسلاجد و سایر متخصصان مسلمان دایر 

کرده است و مدرك مطالعات اسامي آن را کالج »برك بک« صادر می کند.

Awaisi, Abd al-Fattah and Malory Nye. Time for Change – Report on the Future of the 
Study of Islam and Muslims in Universities and Colleges in Multiculturalism 
Britain. Dundee: Al-Maktoum Press, 2006.

Geaves, Ron. ‘Britain’. In Islam outside the Arab World. Edited by David Westerlund 
and Ingvar Svanberg, 357-378. Richmond: Curzon Press, 1999.

Gilliat-Ray, Sophie and Fiaz Ahmed. The Training and Development of Muslim Religious 
Professionals in Britain: Summary Report of a Pilot Study Funded by the Lever-
hulme Trust October 2003-March 2004. Cardiff University, 2004. 
http://www.cf.ac.uk/relig/resources/training-development-muslim-summary.pdf. 

Gleave, Robert. ‘Blending Islamic, Middle Eastern and Arabic Studies’. In HEFCE 
Report on the Islamic Studies: Current Status and Future Prospects Seminar, 23
HEFCE, ‘Islamic Studies: Trends and Profiles’, available at 
http://www .hefce.ac .uk/pubs/hefce /2008/08_09/ [accessed 11 March 2008], 7, 12.  

Hourani, Albert. Islam in European Thought. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991.  

منابع

1. Muslim College in 
Ealing

2. Birkbeck

20
11

 تا 
20

01
ز  

ی ا
الم

 اس
ت

عا
طال

ه م
ی ب

س
گلي

د ان
كر

روي



سال اول، شامره اول214  نامه ايران و  اسالم



سال اول، شامره اول215  نامه ايران و  اسالم

درآمد سخن
در بین اصحاب علم و دانشگاهیان، دانشگاه آکسفورد قدیمی ترین مرکز علمی جهان شناخته شده و 
از  اعتبار علمي و جهانی برخوردار است. این دانشگاه، همه ساله در فهرست رتبه بندی دانشگاه های 
برتلر جهان در رقابت با دانشلگاه هاي کمبریج، هاروارد و بوسلتون در مقلام اول یا دوم قرار مي گیرد. 
قرار گرفتن آکسلفورد در چنین مرتبت علمي جهاني، برندي2 اسلت که اعتبار آکسفورد را صد چندان 
کلرده و سیاسلتمداران و صاحبان تمول و تمکن را بر آن مي دارد تلا فرزندان خود را براي تحصیل به 
این دانشلگاه روانه کنند. امروزه صدها نفر از تحصیلکردگان آکسلفورد در بین سیاستمداران، رهبران 
کشورهاي مختلف، برندگان نوبل و شخصیت های علمی مشهور دیده مي شوند. "بچه هاي آکسفورد"، 
اصطاحي که همکاسلان آکسلفوردي به هم مي گویند، از ارزش و پیوند ارگانیک فارغ التحصیان 
آکسلفورد خبر مي دهد. افزون بر این موارد، آکسلفورد مزیت هاي علمي و اجتماعي دیگري نیز دارد 
که براي دانشجو یا استاد آکسفورد مجاالت گرانبهائي پیش مي آورد. این فرصت ها سرمایه اجتماعي 
پر سلودي اسلت که به آساني فراچنگ هر کس در نمي آید. بدین سان، مي توان پذیرفت که آکسفورد 
پرستیژ و اعتباري جهاني دارد و نخبگان و سیاستمداران، کمیته جوایز علمي نوبل و سایر کانون هاي 
قدرت و ثروت بدان اعتنا نشان مي دهند و بدبن باورند که دانشگاه آکسفورد محل مناسبي براي پرورش 

نخبگان بوده و هست. 

مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه 
آکسفورد  و ماوراى آن

طاهر   رحمانى1

1- پژوهشگر و نويسنده

2- واژه برند كاربرد 

اقتصادى دارد و از آن براى 

مناياندن و ناميدن كاالى 

مشهور با ارزش افزوده 

بسيار بكار مى رود. مثاًل 

بنز در ميان ماشني ها يك 

برند معترب است. يا واژه 

سامسونگ يا ال جى 

نيز برند در ميان كاالها 

هستند. با وام گريی از 

اين اصطالح شناخته شده 

مى توان تسامحاً گفت كه 

در بني دانشگاه هاى جهان، 

نام دانشگاه آكسفورد يك 

برند علمى آكادميك معترب 

است.
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از سوي دیگر، آکسفورد محل تردد و حضور صاحبان اندیشه و شخصیت هاي علمي و آکادمیک 
جهاني اسلت. هر اسلتاد برجسته در رشته علمي خود بدان فخر مي فروشلد که مقاله اش در آکسفورد 
خوانده شلده یا در یکي از مجموعه هاي علمي این دانشلگاه مجال نشلر یافته اسلت. از زاویه دیگر 
مي توان گفت که آکسفورد، اعتبار آور است. زیرا جایگاه علمي رفیع آن مورد اتفاق اکثریت اهل علم و 
دانش است. همین ویژگي ها سبب شده که ارتباط و همکاري با این دانشگاه و تحقیقات آن مایه امتیاز 
و افتخار تلقي شود. چنین است که سلسله انتشارات این دانشگاه به مثابه معتبرترین داده هاي علمي بر 
صدر جریان هاي فکري و پویش هاي دانشگاهي و تحقیقاتي جهان قرار می گیرد و کسي را آن جرئت 

و جسارت نباشد که در اعتبار علمي آن ها تردید روا دارد.
دانشلگاه آکسلفورد داراي 38 دانشلکده یلا کالج، شلش کالج خصوصلی دائلم و چندین مرکز 
مطالعاتي مسلتقل یا وابسلته اسلت. در بین این مراکز، مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد  موقعیت 
ویژه اي دارد. این مرکز در سلال 1364/1985 با حمایت مالی سللطان برونئي و پادشلاه عربسلتان 
سلعودی راه انلدازي شلد. پاره اي شلواهد حکایت از آن دارد کله پیروزی انقاب اسلامی ایران در 
تأسلیس و راه اندازی مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد بي تأثیر نبوده است. مهم ترین ویژگی مرکز 
مطالعات اسلامی بر اسلاس سلنت آکسلفورد فعالیت علمي و پژوهشلي اسلت و می نمایانلد که به 
تبلیغات توجهی ندارد. مرکز نقش فعالی در پرورش دانش پژوهان شایسلته برای دانشلگاه آکسفورد 
ایفا می کند و اطاعات و آگاهی ها و آموزش های سلودمندی هم برای داوطلبان و هم برای دانشلگاه 
فراهم می آورد. کسلانی که در دانشلگاه پذیرفته می شوند ممکن اسلت در امور تحقیقاتی مرکز به کار 

گرفته شوند.
در باب هیأت امنای اداره کنندۀ این مرکز توان گفت که هیأتی از نمایندگان دانشلگاه آکسلفورد 
و جمعلی از دانشلمندان و دولتملردان دنیلا بلر فعالیلت این مرکزنظلارت می کنند . نخسلتین رئیس 
و بنیانگلذار مرکز، مرحوم سلید ابوالحسلن علی نلدوی بوده اسلت. مدیر کنونی مرکلز دکتر فرحان 
احملد نظاملی و اعضای هیأت علمی آن که از اسلتادان مبرز دانشلگاه آکسلفورد اند عبارتند از: دکتر 
محمد اکرم، دکتر عفیفی العقیتی، دکتر عدیل مالک، دکتر باسلل مصطفی، اگسلتوس ریچارد نورتون،  

پروفسور فرانسیس رابینسون و پروفسور محمد طالب.

اهداف 
مرکز مطالعات اسامی آکسفورد که از همان آغاز از پشتیبانی و همکاری ولیعهد انگلستان، دانشمندان 
و مؤسسلات معتبلر علملی و اسلام پژوهی برخی کشلورها و نیز پاره ای شلیوخ علرب برخوردار 
گردید، هدف خود را شلناخت اسلام و مسللمانان، میراث فرهنگی تمدن اسلامی و نمایاندن نقش 
اسلام در جوامع معاصر با رویکرد علمی و آکادمیک اعام کرده اسلت. بر اسلاس این هدف، مطالعه 
و شلناخت ابعاد گوناگون دین اسلام، جهان اسلام و مسلمانان اهمیت یافته اسلت. نظر به اهداف از 
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پیش تعیین شلده، مرکز تاکنون پژوهش های گسلترده ای پیرامون موضوعات گوناگونی مانند حقوق 
اسلامی، جنبش های احیاگرانه اسلامی، وضعیت اسام و مسللمانان در خاورمیانه، تاریخ فکری و 
فرهنگی مسلمانان، پیشینۀ اسام در جنوب آسیا، اقتصاد اسامی، بانکداری اسامی، پروژه اسامی 

توسعه روستایی و اسام و محیط زیست را انجام داده است.

برنامه ها و فعالیت های مرکز
مرکز برنامه ها و فعالیت هاي علمی، آموزشلی و پژوهشلی دراز دامنی نه تنها در انگلستان که در سایر 
کشلورها نیز پی افکنده اسلت. این مرکز که خود انگیخته در صدد برآمده تا خواسلت ها و نیازهای 
فرهنگی و علمی جوامع مسلمان در دیگر کشورها را تأمین کند، از شرکت دانشمندان و پژوهشگران 
کشلورهای دیگر در فعالیت هاي فرهنگی خود اسلتقبال کلرده و تأکید ویژه ای بلر ارتباطات علمی 
و پژوهی دانشلجویان و محققان اسلامی در دانشلگاه های کشلورهای مختلف دارد. در جهت تحقق  
این ایده، ارتباطات و مراودات علمی گسلترده ای با مراکز و مؤسسلات اسلام پژوهی در کشورهای 
دیگلر برقلرار کلرده و در برنامله هلا ی علملی وپژوهی خلود  این مراکز ومؤسسلات را مشلارکت 
می دهد. این ارتباطات بین المللی چشلمگیر، فرصتها ومجاالتی برای گروهی ازپژوهشلگران اسام 
شلناس پیش می آورد تا بتوانند از امکانات و فرصت های مطالعاتی مرکز اسلتفاده کنند. بر بنیاد همین 
فرصت هاسلت که شلمار معتنابهی از اسلام پژوهان از کشلورهای بریتانیا، کانادا، مصر، هندوستان، 
نیوزلند، نیجریه، پاکسلتان، روسیه، عربستان سعودی، تاتارسلتان، ایاالت متحده امریکا و ازبکستان 
به این مرکز آمده و از تسلهیات و فرصتهای مطالعاتی آن اسلتفاده کلرده اند. همچنین امروزه صدها 
پژوهشلگر و دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف کشورهای غربی 

از منابع و امکانات آموزشی آن بهره مند اند.
بله طلور کلی، فعالیلت های مرکز در زمینه های علمی و پژوهشلی، آموزشلی، اطاع رسلانی و 
انتشلاراتی اسلت. در ایلن جلا کلیله اقدامات و فعالیلت های مرکلز در قالب 5 سلرفصل معرفی می 
شلود: 1( انجلام پلروژه هاي تحقیقاتي؛ 2( برگزاری کنفرانسلها و نشسلت های علملی؛ 3( برگزاري 
جشلنواره هاي اسلامي ؛ 4( انتشلار نشلریه مطالعات اسلامي و خبرنامه مرکز؛ 5( انتشار تحقیقات 
پژوهشلگران مرکلز در قاللب کتلاب و گزارشلات تحقیقلی. بلا توجه به اهمیلت ایلن فعالیت ها در 
تصویر سلازی از اسلام و مسللمانان و تأثیر آن بر مطالعات اسلام پژوهی در جهان، درباره هر یک 

از این برنامه ها و فعالیت ها توضیح مختصری می آوریم.

1( انجام پروژه هاي تحقیقاتي
مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد در جهت اهلداف خود چندین پروژه تحقیقاتی سلنگین با صدها 
محقق و پژوهشلگر برجسلته را بله اجرا درآورده اسلت. شلماری از تحقیقات تحت اشلراف علمی 
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پروفسلور جان اسپوزیتو سلامان گرفته و برخی از آن ها منتشر نیز  شده است. پروژه های انجام شده 
عبارتند از: دائرۀ المعارف معماری و هنر اسلامی در سله مجلد، دانشلنامه شش جلدی جهان اسام 
معاصر، جهان اسلام: گذشلته و آینده، دیکشلنری اسلام آکسلفورد با 2500 مدخل، تاریخ اسلام 
آکسلفورد، کتلاب آموزش اسلام و کتاب هر کس چه چیزی راجع با اسلام باید بدانلد. مرکز اکنون 

چند پروژه دیگر نیز در دست انجام دارد که در این جا به آن ها اشاره می کنیم:

1. اطلس تاریخ اجتماعی و تحول فکری مسلمانان
این پروژه مطالعاتی که با حمایت مالی سازمان لورهولم (Luverhulme  Trust ) انگلستان، بنیاد 
اندرو ملون (Andrew Melon Foundation) آمریکا و بانک اسامی فیصل در بحرین به سامان می 
رسد، به بررسی تاریخ اجتماعی و تحوالت اندیشگی مسلمانان می پردازد. به خاطر انجام این طرح 
مطالعاتی که بررسی و تحلیل تاریخ فکری و اجتماعی مردمان مسلمان را هدف قرار داده، صدها اسام 
شناسی و پژوهشگر مسلمان و غیر مسلمان از کشورهای مختلف گرد هم آمده اند تا زوایای گوناگون 
حیات فکری و اجتماعی مسلمانان را واکاوی کنند. این پروژه که از سال 1991 شروع شده، قرار است 

در هفت جلد توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شود.
مسلئولیت انجلام تحقیق، تهیه  نقشله ها و آماده سلازي متن براي انتشلار به یک تیلم تحقیق در 
دانشلگاه اکسلفورد واگذار شلده اسلت. گروه تحقیق در دانشگاه آکسلفورد صدها منبع اصلي عربي، 
اردو و فارسلي را بازبیني مي کند و گروه هاي دیگر در دانشلگاه های هاروارد ایاالت متحده امریکا، 
علیگره هند و الهور پاکسلتان منابع را به دقت مورد بررسلي قرار داده، اطاعات الزم را اسلتخراج 
می کنند. نتایج تحقیقات این گروه ها به وسلیله هسلته  اصلي تیم دانشلگاه آکسفورد بررسي و پس از 

کنترل نهائی در رایانه ثبت مي گردد.
تا کنون، نام ، شلغل، زمینه مطالعاتی، آثار، اندیشله ها و شلرح حال بیش از 5000 تن از مشاهیر، 
علما، عرفا، مورخان، هنرمندان و نخبگان کشلورهای آسلیای جنوبی از ظهور اسلام تا اواخر قرن 
بیسلتم گرداوری شلده اسلت. پس از ثبت نتایج تحقیق و اطاعات حاصله از آن در رایانه، محققان 
به بررسلی و تحلیل ویژگی، نحله فکری، شلاگردان و پیروان و تآثیر و نفوذ نخبگان در عصر خود و 

به طور کلی گرایش هاي فکري و اجتماعي یا تاریخ اجتماعی مسلمانان می پردازند.
نخسلتین مرحله از تحقیق، تهیه  یک جلد کتاب دربارۀ تاریخ فکري و اجتماعي جوامع مسلمان 
در آسلیاي جنوبي )هند ، پاکسلتان، بنگادش، نپال و سلري النکا( بوده اسلت. دانشلگاه آکسلفورد 
برای تهیه منابع مطالعاتی این کار، اسلناد، منابع اصلی و نسلخه های خطی بسلیاری را به زبان های 
اسلامی عربی، فارسلی، ترکی و اردو فراهم آورده اسلت. بخش دوم این پژوهش، تهیه یک نقشله 
کامل از سلوانح حیات، سلیر اندیشله و زندگی سلرآمدان جوامع اسلامی در چهارده قرن گذشته به 
صلورت اینفوگرافی اسلت. هلدف از این بخش پژوهش آن اسلت که پژوهشلگران عصر ارتباطات 
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و اینترنت بتوانند با اسلتفاده از رایانه به راحتی اطاعات کاملی از فرهنگ سلازان و اندیشله سلازان 
جهان اسلام را بدسلت آورند و از مسلافرت ها، محل زندگي، تحول فکری و تحصیل آن ها از طریق 
نقشله آگاه شلوند. نتایج تحقیقات مرکز، توسلط انتشارات دانشگاه آکسلفورد شعبه نیویورك منتشر 
می شلود. این شعبه پذیرفته اسلت کلیه پروژه  را به صورت سلسله مجموعه  ای با نقشه ها، تصویرها، 

فهرستها، زندگینامه ها و متون منتشر نماید.

2.تحقیق در مورد مسلمانان در اروپا
اینلک نزدیلک به 53 میلیون مسللمان در کشلورهای اروپائی و 16 میلیون نفر در کشلورهای 
عضو اتحادیه اروپا سلکونت دارند و هر سلال به شلمار آن ها افزوده می شلود. گرایش مسلمانان به 
حفلظ آئین و شلعائر دینی خلود و تنوع قومی، فرهنگلی و زبانی آن ها و تأثیر آن هلا بر جریان های 
سیاسلی و رابطه و ارتباط آن ها با گروه ها و کشلورهای اسلامی؛ مسلئله ای اسلت که توجه مراکز 
پژوهشلی در جهان غرب را برانگیخته اسلت. مرکز مطالعات اسلامی دانشلگاه آکسلفورد با درك 
ضرورت شلناخت دانشلورانه مسللمانان اروپا، طرح پژوهشی بررسلی وضعیت مسلمانان ساکن در 

کشورهای اروپائی را در دستور کار خود قرار داده است. هدف این طرح چنین اعام شده است:
الف( درك بهتر از اندیشله مسللمانان در اروپای غربی، ویژگی ها، مسلائل، نیازها و آرمان های 

آن ها.
ب( بررسلی و شلناخت  دالئل و عوامل رشلد اسلام در غرب، علت جذابیت و پذیرش اسلام 

برای دیگران و مشخص کردن تأثیرات بلندمدت حضور مسلمانان در اروپای غربی.
ج( شناسلائی مشلکات مسللمانان در اروپلا و ارائله راهلکار و پیشلنهاد برای برطلرف کردن 

آن ها.

3.تحقیق در مورد اسالم و اقتصاد جهان
در این پروژه، موضوعاتي مانند اقتصاد اسلامی، رشلد و توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان و 
تأثیر جهانی شدن بر رشد و توسعه جوامع مسلمان و همکاری اقتصادی مسلمانان با یکدیگر مطالعه 
مي شود. سرپرستي علمي این پروژه برعهده پروفسور کیس گریفین )Keith Griffin( استاد اقتصاد 
دانشگاه کالیفرنیاست و یک کمیته بین المللی مشتمل بر تعدادی اسام شناس و متخصان اقتصاد بر آن 

نظارت دارند.

4.پروژه امام بخاری
ایلن پلروژه مربوط به بازسلازی مسلجد املام بخاری در سلمرقند اسلت و هلدف آن کمک به 
فعالیت هاي علمی و آکادمیک در گسلتره جهان اسلام است. اولین مرحله این پروژه در اکتبر 1993 
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بله اتملام رسلید و نتیجله آن در کنفرانس بین المللی زندگلی و عصر امام بخاری ارائله گردید. محل 
برگزاری این کنفرانس سمرقند بود.

5. نگارش تاریخ تطبیقی جهان اسالم
پلروژه تحقیقلی دیگر ایلن مرکز که با همکاری مؤسسله مطبوعاتی مشلهور مک میلان انجام 
می شلود، نلگارش تاریخ جدیلدی از جهان اسلام در دوازده جلد اسلت. هدف اولیله این مجموعه 
تاریخلی، ارائه تاریخ تطبیقی جهان اسلام اسلت. موضوعات این کتلاب دربردارنده همه جنبه های 

فرهنگ و تمدن اسامی از زمان پیامبر اسام)ص( تا زمان حاضر می شود.

 2. برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی
از دیگر فعالیت هاي علمي مرکز، برپائي سلخنرانیهای عمومی، سلمینارها و کنفرانس های علمی در 
زمینه هاي گوناگون اسام و مسلمانان است. گردهمایي های بین المللی، جایگاه مهمی در برنامه های 
ایلن مرکلز دارند . هدف از برگزاری این گردهمایی ها ترویج گفتگو و همکاری میان جهان اسلام و 
جهان غرب اسلت. یکی از این گردهمایي ها، گردهمایی های تحت عنوان دیچلی اسلت که هرساله با 
هدف بهبود روابط کشورهای اسامی و غربی در این مرکز برگزار می شود. عاوه بر این گردهمایي ها، 
میزگردها و کارگروه هایي نیز به طور پیوسلته در این مرکز برگزار می شلود که در آن سیاسلتمداران 
بلندپایه، رهبران اقتصادی و پژوهشلگران برجسلته جهان به بحث درباره مسلائل مهم جهان اسام و 
ارتباط آن با جوامع غربی  می پردازند. کنفرانس های مرکز اسامی آکسفورد که از سال 1994 آغاز و 
به کنفرانس های دیچلی پارك معروف شدند، در حقیقت اقدامی بود به فراخوان چارلز ولیعهد انگلستان 

برای گفتگوی اسام و غرب و تبیین چگونگی همکاری و رابطه آن ها با یکدیگر. 
در این کنفرانس ها هر ساله گروههای مختلف از افراد برجسته با تخصص ها و زمینه های متفاوت 
علمی گردهم می آیند تا موضوعات گوناگون روابط دنیای اسلام و غرب را مورد بررسی قرار دهند. 
موضوع نشست ها و سخنرانی ها پیرامون موضوعاتی مانند روابط اسام با غرب، وضعیت مسلمانان در 
غرب و در انگلستان، قرآن و حدیث، نقش اسام در جوامع  معاصر، مفهوم فرهنگی اداره منابع طبیعی در 
جوامع مسلمان، اسامگرایی در جنوب آسیا و روش کنترل بایای طبیعی در جوامع مسلمان و توسعه 
اجتماعی افریقا بوده است. برای آگاهی خوانندگان با رویکرد مرکز و موضوعات مورد عاقه آن، عنوان 

کنفرانس ها و سمینارهایی  که مرکز برگزار کرده می آوریم:
- اسام و غرب  اکتبر 1994

- جهانی سازی فرهنگ، مشارکت اسام و غرب 1995
- جهان اسلام و انقاب صنعتی سلوم، تأثیلر تحوالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسلی بر فناوری 

اطاعات، سپتامبر 1996
- اسام در غرب سپتامبر 1997
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- اسام و اقتصاد جهانی سپتامبر 1998
- اسلام و غلرب: تصلورات و تصویر ذهنی از غرب و اسلام. وسلایل ارتبلاط جمعی و درك 

متقابل نوامبر 1999
- مسلمانان در غرب بعد ازحادثه 11 سپتامبر 2000

- مسلمانان در جامعه انگلستان، هویت، مشارکت و از بین بردن تبعیض نژادی فوریه 2001
- مقدمه ای بر مطالعه قرآن و حدیث

- تفکر اسامی ، یک سنت زنده
- اسام در جوامع آفریقایی

- اسام و حکومت
- شعر معاصر عربی

- اندلس و انتقال فرهنگ آن
- مسلمانان در اروپای غربی

- مسلمانان در غرب
- اداره زمین و آب در اسام

- جوامع مسلمان و دولت اسامی
به غیر از کنفرانس ها و سخنرانی های علمی، سخنرانی اشخاص مهم و تأثیر گذار یک جنبه دیگر 
از سلخنرانیهای مرکز است. در این گونه سخنرانیها، برای دولتمردان، رهبران کشورها و سیاستمداران 
برجسته و مشهورکه از این مرکز بازدید می کنند، یک سخنرانی ترتیب می دهند. اسامی برخی اشخاص 

مهم و عناوین سخنرانی های آن ها به این شرح است:
ولیعهد انگلستان: اسام و غرب

نلسلون مانلدال رئیس جمهور آفریقلای جنوبی: تولدی دوباره و رنسلانس، به سلمت یک نظم 
جهانی جدید

مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی : اسام مذهب درك نشده 
پروفسورکریس پتن رئیس دانشگاه آکسفورد: اسام و غرب بر سر دو راهی 

شیخ االزهر : گفتگوی بین مذاهب 
سید ابوالحسن علی ندوی : اسام و علم 

امکا آنیوکو، دبیرکل سازمان کشورهای مشترك المنافع: کنترل تکثر در جهان معاصر
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد: گفتگوی تمدنها و نیاز به یک دنیای اخاقی

علی عزت بگوویچ رئیس جمهور سابق بوسنی: بوسنی در گذر تاریخ
پروفسور علی مزروعی : اسام در آفریقا 

شیخ حسینا نخست وزیر بنگادش : بنگادش در هزاره جدید 
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کوایچی روماتسورا، دبیرکل یونسکو : جهانی سازی و تکثر و گوناگونی 
عمر موسی دبیرکل اتحادیه عرب: راه رسیدن به گسترش گفتگو و مذاکرات بین المللی

جک استراو، وزیر امور خارجه انگلستان:  مشارکت با جهان اسام

3.انتشار نشریه مطالعات اسالمی
 از جمله فعالیت هاي انتشاراراتي این مرکز، نشر مجله مطالعات اسامی است. این نشریه آکادمیک 
که در سلال 1990 نخسلتین شلماره خود را منتشلر نمود، در نوع خود از معتبرترین نشریات علمي 
و تحقیقاتي در زمینه مطالعات اسلامي در جهان اسلت. ویژگی این نشلریه که هر شلش ماه یک بار 
توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می شود در آن است که اسام، فرهنگ و تاریخ اسامی را 
موضوع و کانون اصلی تحقیقات دانشگاهی قرار داده و محلی است برای تبادل نظر در مورد مطالعات 
اسامی اسام شناسان و انتشار پژوهشهای جدید مربوط به اسام و مسلمانان در سطح جهان. تمرکز 
اصلي مطالب مندرج در نشریه، بر روي پژوهش هاي انجام شده در سرزمین هاي اسامي، دانشمندان 
مسللمان و اسام شناسلان معتبر جهان است و در آن تازه ترین تحقیقات آن ها در زمینه هاي مختلف 
تاریخ، جغرافي، علوم سیاسي، اقتصاد، مردم شناسي، جامعه شناسي، فلسفه، روابط بین الملل، محیط 

زیست و توسعه از منظر اسام و جوامع اسامی نشر داده می شود.
سردبیرکنوني نشلریه، رئیس مرکز مطالعات اسامی آکسفورد، دکتر فرحان احمد نظامی است و 

اعضاي مشاوران علمي و هیآت تحریریه آن عبارتند از:
-  پروفسور ظفر انصاري از دانشگاه اسامي بین المللي، استانبول / ترکیه

-  پروفسور جان. ال. اسپورتیو از دانشگاه جرج تاون / آمریکا
-  پروفسور یوزو ایتاگاکي از دانشگاه توکیو / ژاپن

-  پروفسور سیدحسین نصر از دانشگاه جرج واشنگتن / آمریکا
-  دکتر یوسف القرضاوي از دانشگاه قطر

 -  پروفسور فرانسیس رابینسون از دانشگاه لندن
-  پروفسور صبرا از دانشگاه هاروارد

 
4. اعطای بورس و کمک هزینه تحصیلی

 از دیگر فعالیت های مرکزمطالعات اسلامی دانشلگاه آکسفورد، اعطای بورس تحصیلی و پرداخت 
کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان است. بررسی ها نشان می دهد که دولت ها و اشخاص سرشناس 
بسلیاری با تأمین هزینه مالی پژوهش ها و بورس ها، امکاناتی را در اختیار این مرکز قرار داده اند تا 
بتواند بورس، فرصت مطالعاتی، انجام پژوهش خاص و اعطای کمک هزینه های تحصیلی در اختیار 
داوطلبان قرار دهد. اسامی شماری از افراد که با پرداخت مبلغی پول به مرکز، بورس ها و فرصت های 
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مطالعاتی ایجاد کرده اند عبارتند از: ولیعهد انگلستان، 
سلطان حسن پادشاه سلابق مراکش، نلسون ماندال، 
سللطان عمان، سللطان بن عبدالعزیز ولیعهد سلابق 

عربستان ، شاهزاده ولید بن طال و...
اختصاص کمک هزینه ها و بورس های تحصیلی 
متعدد به دانشجویان و دانش پژوهان، موجب آن شده 
که بسلیاری از محققان سراسلر دنیا، بله این مرکز و 
مطالعات اسامی عاقه مند شوند. هر بورس تحصیلی، 
همراه دعوتنامه ای، برای افراد شایسلته فرستاده می 
شود. زمان ارسال دعوتنامه ها، برنامه های زمان بندی 
شلده و شرایط اعطای کمک هزینه ها و بورس ها، در 

تابلوی اعانات مرکز نصب شلده و از طریق خبرنامه مرکز  به اطاع عموم می رسلد. بورسلیه ها، به 
دانشمندان، تحقیقات یا موضوعاتی تعلق می گیرند که با هدف مرکز سازگار باشد یا آنکه افراد خاصی 
با پرداخت هزینه آن موافقت کرده باشند. در حال حاضر، کشورها، مؤسسات و اشخاص طرف قرارداد 
مرکز که برای تآمین هزینه های دانشجویان و محققان بورسیه شده همکاری می کنند عبارتند از: کویت، 

قطر، عبدالعزیز المقاومه، محمد بن الدن و بنیاد فورد. 
همچنین مرکز همه ساله، کملک هلزینله هایی با عناوین »کمک هزینه تحصیلی امام بخاری« و 
»کمک هزینه تحصیلی امام ترمذی« به دانشلمندانی از آسیا و افریقا اختصاص می دهد. بورسیه های 
سیف بن محمد آل نهیان و خالد بن ابراهیم از دیگر بورسیه های این مرکز است که به افراد واجد الشرایط 
داده می شلود. بنیاد ملک فیصل عربستان سعودی هم بورسیه ای برای شهروندان بریتانیا که خواهان 
تحصیل در مقطع فوق دکترای در عربسلتان باشلند، در اختیار مرکز نهاده است. از دیگر بورسیه های 
مرکز مطالعات اسامی، بورسیه ولیعهد انگلستان است که به هرگونه تحصیل یا مطالعه در حوزه های 
هنراسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی و مردم شناسلی و جامعه شناسلی جوامع اسامی در دانشگاه 

آکسفورد داده می شود.

5. انتشارات مرکز
مرکز نتایج تحقیقات حود را از طریق انتشلارات دانشلگاه آکسلفورد که چندین شلعبه در کشورهای 

دیگر دارد، منتشر می کند. شماری از منشورات مرکزچنین است:
1.معملاران تملدن اسلامی:  ایلن مجموعله به معرفلی چهره های تأثیرگلذار تاریخ اسلام می 

پردازد.
2. کتلاب تاریلخ جهلان اسلام: در12 جللد کله بله بررسلی و مطالعه تملدن اسلامی از زمان 
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پیامبر)ص( تا به امروز می پردازد.
3.کتاب اسلتادان و دانشمندان مسلمان، مجموعه ای از بیوگرافی شخصیت های برجسته در طول 

تاریخ اسام.
4. : دائرۀ المعارف معماری و هنر اسامی در سه مجلد

5. دانشنامه شش جلدی جهان اسام معاصر
6. جهان اسام: گذشته و آینده، دیکشنری اسام آکسفورد با 2500 مدخل

7. تاریخ اسام آکسفورد
8. کتاب آموزش اسام 

9. کتاب هر کس چه چیزی راجع با اسام باید بداند.

6.برگزاری دوره های آموزشی  
مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد دوره های درسلی کوتاه مدتی با عناوین ذیل در برنامه کاری خود 

گنجانده که شرکت عموم در آن آزاد است:
عربی قرآنی:  در این دوره به دانشلجویان نحوه فهم قرآن آموزش داده می شلود. شرکت کنندگان 

در این دوره رایگان باید اطاعات مقدماتی از الفبای عربی داشته باشند.
فقه و عبادات اسلامی : در این دوره به مسلائل وضو، نماز و آداب دفن مّیت در اسلام پرداخته 

می شود. این دوره رایگان است.
عربی جدید: هدف از برگزاری این دوره که در سله سلطح برگزار می شلود، آموزش زبان عربی 

به دانشجویان است.
آملوزش زبلان اردو:  حضور در این دوره برای نوآموزان و کسلانی که با این زبان کمی آشلنایي 

دارند، آزاد است 
آموزش شلناخت اسلام و مسللمانان: این دوره که برای دانشجویان دانشلگاه آکسفورد طراحی 
شلده، با همکاری دفتر تحصیات تکمیلی دانشلگاه برگزار می شلود و هدف آن، معرفی منابع اولیه و 

تاریخ اسام و آموزش اعتقادات، آداب و معنویات اسام به  دانشجویان است.
به غیر از این دوره ها و کاسلها، مرکز اسلامی آکسلفورد در برنامه ریزی آموزشی و برنامه های 
متنلوع دانشلکده های مختلف دانشلگاه آکسلفورد کله ارتباط با موضوعات اسلامی یا کشلورهای 

اسامی دارند، نیز مشارکت فعالی دارد. 
فعالیت مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد منحصر به محدوده مرکز و دانشلگاه آکسفورد نیست، 
اجرای برنامه مشلترك با کشلورها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی نیز در فعالیت های مرکز 
وجود دارد. از جملۀ این برنامه ها می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدرسان علوم اسامی 
و مدیران مدارس انگلستان و چند کشور اروپائی دیگر اشاره کرد که هدف آن ها بهبود نحوه تدریس 
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علوم اسلامی در مؤسسلات آموزشی اسلت. مرکز همچنین، با همکاری دانشگاه آکسفورد،  سلسله  
درس هایی جهت آشنایي با اسام برای مؤسسات مختلف در انگلستان برگزار می کند.

سلخن آخر در بارۀ مرکز آن اسلت که مرکز مطالعات آکسفورد یک برنامه و راهبرد هدفمند برای 
معرفی اسلام و مسللمانان در جهان تدارك دیده و با حمایت برخی کشورهای عربی، مقامات دولت 
انگلسلتان و مؤسسلات و اشلخاص خاص، تصویری از اسلام و مسللمانان تحت عنوان تحقیقات 
علمی ارائه می دهد. نکته تأسلف بار در این زمینه آن اسلت که دین پژوهان ما در تهیه و انتشلار این 
آثلار هیلچ گونه دخالتی ندارند. با توجه به اعتبار علمی دانشلگاه آکسلفورد و شلخصیت ممتاز عده 
ای از نویسلندگان و سرویراسلتاران مجموعه های آکسفورد، این آثار به مثابه منابع اصلی شناخت و 
معرفی اسلام و مسللمانان در خواهد آمد. حال این پرسلش اساسی مطرح اسلت که جای ما در این 

میان کجاست و این آثار چه تصویری از شیعیان و از اسام و آموزه های آن ارائه می دهند؟

اسلپیک، گراهام) 1372( "معرفی مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد انگلستان". ترجمه حسلین حبیبی آینه پژوهش، 
مرداد و شهریور 1372، شماره 20 ، 56- 57ص.

محسلنی فلرد، فرزانه) 1385( "گزارشلی از مرکز مطالعات اسلامی آکسلفورد". پگاه حلوزه ، 9،  اردیبهشلت 1385، 
شماره 181، 29ص.

 Bloom,J.M , Blair,S.S (2009) The Grove Encyclopedia of Islamic Art and 
Architecture. Oxford University Pres.

 Esposito, J.L (1999) The Oxford History of Islam. Oxford University Press.
 Esposito, J.L (1995)The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.  

Oxford University Pres.
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آن��ا تریاندا فیلیدو) 2010( مس��لمانان در اروپای قرن بیس��ت و یکم؛ چش��م اندازه��ای فرهنگی و 
ساختاری. لندن و نیویورک: انتشارات راتلج،224ص. 

Anna triandafyllidou (2010) Muslims in 21 St Century Europe; Structural 
and Cultural Perspectives. London and New York: Routledge,224p.

 
کتاب مسللمانان در اروپای قرن بیسلت و یکم؛ چشلم اندازهای فرهنگی و سلاختاری، پژوهشلی 
اسلت عالمانه مشلتمل بر 11 مقاله علمی پیرامون وضعیت، مسلائل و مشلکات و چگونگی تعامل 
مسللمانان در هشلت کشور اروپائی) فرانسه، آلمان، یونان، سوئد، هلند، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا( با 

اکثریت جامعه و نحوۀ همگرائی آن ها در جوامع میزبان. 
کتاب در سه بخش و یازده فصل سامان گرفته. عناوین فصول عبارتند از: فصل اول: مسلمانان در 
اروپای قرن بیست و یکم، مسائل مفهومی و تجربی؛ فصل دوم: اسام هراسی یا تبعیض نژادی: مسلمان 
فوبیا؛ فصل سلوم :سیاست های عمومی برای مسلمانان و نهادینه کردن اسام معتدل در اروپا: برخی 
افکار انتقادی؛ فصل چهارم: مسلمانان در آلمان: از کارگران مهمان تا شهروندان؟؛ فصل پنجم: بریتانیا: 
تحوالت تازه در چالش دولت با مسللمانان؛ فصل ششلم: سوئد: همکاری و تضاد؛ فصل هفتم: اسام 
در هلند: اسلام هلندی؛ فصل هشتم: از امپراطوری تا جمهوری: معضل مسلمانان فرانسه؛ فصل نهم: 

گزارش یک کتاب

الهام  بازدار
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مسلمانان در ایتالیا: مدلهای همگرایی و شهروندی جدید؛ فصل دهم: مسلمانان در اسپانیا: گذشته مبهم 
و حال مغربی؛ فصل یازدهم:چالش یونانیان با جمعیت مسلمان مهاجر. 

ویراستار یا گردآورنده مقاالت، خانم آنا تریاندافیلیدو، استاد دانشگاه دموکریتوس تریس یونان 
و عضو ارشلد مؤسسله یونانی الیمپ آتن اسلت. تخصص اصلی نویسلنده، تحقیق و تدریس پدیده 
مهاجرت، ناسیونالیسلم و همگرائی اروپائی اسلت. وی تاکنون چندین کتلاب و مقاله در موضوعات 
مختلف مهاجرت نگاشلته است. از این نویسلنده پیش از این نیز کتابی درباره مسلمانان اروپا منتشر 

شده است با عنوان: چند فرهنگی، مسلمانان و شهروندی: یک دیدگاه اروپائی) 2006(.
سلایر نویسندگان مقاالت این کتاب که همه از استادان صاحب نام دانشگاه هاي اروپائی هستند، 
عبارتند از:والری امیروکس، اسلتاد جامعه شناسی دانشلگاه مونترال کانادا و رئیس کرسی قوم گرائی 
و کثلرت گرائلی مذهبی؛ دبوراك اردنیر، اسلتاد دانشلگاه آنلکارا و قائم مقام دبیلرکل دبیرخانه امور 
اتحادیه اروپا ترکیه؛ دانیل فاس،اسلتاد جامعه شناسلی کالج ترینیتی دوبلین؛ ناصر میر، استاد مدرسه 
علوم سیاسلی و اجتماعی دانشلگاه ساوث همتون انگلسلتان؛ جوناس اُتربک، اسلتاد اسام شناسی 
مرکز مطالعات دینی و الهیات دانشلگاه لوند سلوئد و نویسلنده آثار فراوان درباره مسللمانان سلوئد؛ 
ماریزیا روسلو اسلپنا، استاد و متخصص شرق شناسلی و زبان عربی در دانشگاه اسپینزا ایتالیا؛ سارا 
سیلوسلتری اسلتاد دانشلگاه سلیتی لندن و نویسلنده کتاب هاي زنان مسللمان اروپائی: چالش ها و 
آرمان های بالقوه)2008(؛دین و اسلام در نظام سیاسلی اتحادیه اروپا)2009( و نهادهای اسامی و 
بسلیج سیاسی)2007(؛ تیجل سونیر استاد مردم شناسی و رئیس کرسی اسام در جوامع اروپائی در 
دانشلگاه وی یو آمسلتردام و ریچارد زاپاتا باررو اسلتاد علوم سیاسی دانشگاه پومپیو فابرا بارسلون 

اسپانیا.
خانلم آنلا تریاندافیلیدو در فصل اول کتاب با نگاهی اجمالی به مطالب فصول مختلف، اطاعات 
ارزشلمندی از موقعیت مسللمانان در قاره سلبز و نحوۀ بازنمائی تصویر مسللمانان در رسانه ها، در 
محافل سیاسلی و احزاب و  در مراکز و محافل دانشلگاهی و علمی ارائه می دهد. او همچنین با تأکید 
بر مسیر متفاوت همگرایی مهاجران مسلمان با ساکنان کشورهای اروپائی، به تعامل آن ها با یکدیگر 

می پردازد. 
بوراك اردنیر در مقاله خود با عنوان اسام فوبیا تبعیض نژادي : مسلمانان فوبیا به ورود اسام به 

اروپا در قرن هفتم اشاره مي کند و مي نویسد: 
اسلام از طریق سله ملوج وارد اروپا شلد: آغاز تملدن موروها1  در شلبه جزیره ایبریلا، ورود 
مسللمانان تاتار در شلمال منطقه اسلاو نشلین و امپراطوري عثماني. البته مسللمانان واروپائیان از 
طریق جنگ هاي صلیبي و سیاسلت هاي اسلتعماري اروپاییان با یکدیگر بیشتر آشنا شدند. افزون 
بر این سله موج، در قرن بیسلتم،  موج چهارمی نیز پس از جنگ جهاني دوم صورت بسلت که بر اثر 
آن عده ای از مسللمانان برخي کشلور ها و سلرزمین هاي تحت اسلتعمار به عنوان کارگران میهمان 

1- مورها یا موروها)به 

) Moro اسپانیایی

به مسلامنان اسپانیا 

گفته می شود که نژادی 

عربی، اسپانیایی و 

بربرداشتند.
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وارد اروپلا شلدند. در دهه هلاي بعد نله تنها این گروه از مهاجران به کشلورهای خود بازنگشلتند که 
گلروه هاي دیگري از مسللمانان به خاطر جنک هاي داخلي، اسلتبداد و فقلر اقتصادي  تحت عنوان 

پناهندگان سیاسي و اجتماعي به مهاجران پیشین پیوستند.
اردنیر با توضیح و تحلیل دالئل گسترش شمار جمعیت مهاجران، کارگران و پناهندگان مسلمان در 
جوامع غربي، به واکنش برخي گروه هاي اجتماعي، مردم، سازمان ها و احزاب تندرو و دالئل اعتراض 
آن ها به حضور مسلمانان در جوامع اروپائی اشاره مي کند. از نظر او، پیروزي انقاب اسامي، انتشار 
کتاب سللمان رشلدي در انگلستان، مسئله حجاب زنان در فرانسه، حمات یازده سپتامبر و حمات 
تروریستي در مادرید و لندن، انتشار کاریکاتور دانمارکي و ده ها موضوع دیگر موجب شد تا مسلمانان 
اروپا کانون توجه قرار گیرند و احساسات ضد مسلمانان در برخي کشور هاي اروپایي تشدید گردد. در 
چنین فضایي، شماري از رسانه ها و شبکه هاي ماهواره اي دست به کار خلق تصویري از مسلمانان شدند 

که در آن خشونت گرایي تقدیس مي شد و مسلمانان موجودي خشن و متجاوز معرفي مي شدند. 
بوراك اردنیر در نوشلته اش مي کوشلد ابعلاد گوناگون روابط غامض اقلیت مسللمان و اکثریت 
حاکلم در جواملع اروپایي را در چارچوب دو مفهوم اسلام فوبیا و ترس از مسللمانان بررسلي کند.
بله اعتقاد اردنیر، تصور جوامع میزبان اروپایي از مسللمانان بر ترس و پیشلداوري اسلتوار اسلت و 
ایلن دو عامل نقلش مهمي در نحوۀ تعامل اروپائیان با مسللمانان دارد. وي براي روشلن کردن نقش 
اساسلي عوامل مؤثر در احساسلات ضد اسامي برخي از اروپاییان، به توضیح دو مفهوم اسام فوبیا 
و ترس از مسللمانان) مسللمان فوبیا( مي پردازد و اسلام فوبیا را تبعیض مذهبي برضد مسللمانان و 
سکوالریسم و دین گرایي معاصر را عوامل اثر گذار برپدیدۀ اسام فوبیا معرفی مي کند. اردنیر ترس 
از مسللمانان را  بُعلد اجتماعي ترس از اسلام فوبیا دانسلته و دالیل اجتماعي، فرهنگي و سیاسلي 
آن را توضیلح ملي دهلد. او در پایلان نوشلته اش بله ارتباط محلدود بین اقلیت مسللمان و اکثریت 
جامعه اروپا اشلاره مي کند و آن را نتیجۀ بي خبري از واقعیت و افکار و احساسلات منفي دو طرف 
علیله یکدیگلر مي داند و در تبیین علل اسلام فوبیا و ترس از مسللمانان مي نویسلد که: اروپاییان 
در پذیرفتلن مسللمانان به عنوان عضو پایلدار جامعه خود مشلکل دارند. تصور آن هلا در دهه هاي 
گذشلته این بود که مسللمانان، میهماناني هسلتند که به خانه هایشلان بر مي گردند، اما امروزه آن ها 
را صاحبخانله هایلي ملي بینند که جا را بلر آن ها تنگ کلرده و فرصِت اشلتغال را از چنگ آن ها به 

در آورده اند. 
نویسلنده براي بهبود رابطۀ اقلیت مسللمان با اکثریت غیر مسلمان و رفع کدورت و بد فهمي بین 
دو طلرف، پیشلنهاد مي کند که بین اقلیت مسللمان و اکثریلت؛ ارتباط، تعامل و گفتگلوي رو در رو 
صورت گیرد. چرا که این شلیوه باعث مي شلود تا مسللمانان از حاشلیه نشلیني بدر آیند و اکثریت 
نیلز تصور درسلتی از مسللمانان پیدا کنند، تصلوری که پیشلداوري و ترس بي جاي آن هلا را زائل 

خواهد کرد. 
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سلارا سیلوستري در نوشلته اش با عنوان » سیاست هاي عمومي برای مسلمانان و نهادینه کردن 
اسلام معتدل در اروپا« به مقایسه تطبیقي و ارزیابي سازوکار و منطق بازنمایي مسلمانان در اروپا و 
نحوه حضور آن ها در جوامع اروپایي در دو دهه گذشلته مي پردازد. او ابتدا به اندیشلۀ دو گانه اي که 
پشت تصمیمات سیاسي  دولت هاي اروپایي براي ارتقا و بهبود نهادهاي مسلمانان و وارد کردن آن ها 
در جامعه اروپایي وجود دارد، اشلاره مي کند، سلپس به توضیح و تبیین شیوه هاي عمل دولت هاي 
اروپایي در برابر مسلمانان مي پردازد و مدل ها و گونه هاي مختلف رفتاري دولت ها را بررسي مي کند.  
سیلوستري آنگاه به فرایند نهادینه کردن اسام معتدل و میانه رو در بین مسلمانان در کوتاه مدت و بلند 
مدت توجه مي کند و آیندۀ جمعیت مسلمانان را به تصویر مي کشد و جایگاه آن ها را در دموکراسي هاي 
غربي نشان مي دهد. نویسنده در پایان به بازخواني گفتمان عمومي و رویکرد سیاستگذاری نسبت به 
اسام در اروپا از طریق تغییر روش نگرش به اسام دعوت مي کند و به اروپاییان متذکر مي شود که 

مسلمانان هم افراد برگزیده اي هستند که باید به آن ها احترام گذاشت.
در فصل چهارم با موضوع مسللمانان آلمان، دانیل فارس در ابتداي مقاله خود سلیماي مهاجران 
خارجي به ویژه ترك ها را ترسلیم مي کند و مي نویسلد آلمان پس از فرانسله، بیشلترین مسلمان را 
در خود جاي داده اسلت)3.8 تا 4.3 میلیون(. فارس در ادامه می نویسد: کارگران ترك )2.6میلیون( 
که بیشلتر سلني هسلتند، با تجربه اي از نُرم هاي یک جامعه سلکوالر مانند ترکیه با نظامی سکوالر 
به آلمان آمده اند. ترکان مسللمان در آلمان تنها نیسلتند و مسللماناني از چند کشور اروپایي، آسیایي 
و آفریقایي مانند بوسلني هرزگوین، بلغارسلتان، آلباني ، مراکش، ایران، سوریه، مصر، افغانستان و... 
نیلز در کنلار آن ها جاي دارند. وی سلپس به ترکیب جمعیت مسللمانان آلملان پرداخته، چنین می 
نویسلد: ترکیب مسلمانان آلمان عبارت ا ست ازسلني ها)74 درصد(، علوي ها)13 درصد(، شیعیان 

)7 درصد( و گروه هاي قادیاني ، صفویان و متفرقه)6 درصد(.
طبلق گزارش نویسلنده این مقالله، 98 درصد مسللمانان در بخش غربي آلمان و در شلهر هاي 
برلیلن، هامبلورگ،  ُکلن، فرانکفورت، اشلتوتگارت و دوسلي برگ سلاکن هسلتند. برخاف سلایر 
کشلور هاي اروپایلي کله مهاجران در مناطق شلهري سلکونت مي گزینند، شلمار قابلل توجهي از 

مسلمانان مهاجر در آلمان در مناطق روستایي این کشور اقامت گزیده اند.
بررسلي هاي دانیل فارس گویاي آن اسلت که شلش سلازمان مذهبي پر نفوذ در بین مسلمانان 
آلمان وجود دارد. این سلازمان ها عبارتند از: شوراي مرکزي مسلمانان آلمان، انجمن مراکز فرهنگي 
اسلامي، شوراي اسام براي جمهوري فدرال آلمان، جامعه اسامي ملي کوروش، اتحادیه ترك هاي 

مسلمان براي امور مذهبي و جنبش علوي درآلمان .
به اعتقاد  نویسلنده روابط اقلیت مسللمان با شلهروندان آلماني تابع سیاسلت دولت آلمان است. 
تازمانلي کله دوللت آلمان اکثریلت مهاجلران را کارگران میهمان فلرض مي کند و منتظر اسلت که به 
کشورشلان برگردنلد، رفتلار شلهروندان آلماني با اقلیت مسللمان در حالت شلک و تردید میهمان- 
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میزبان باقي اسلت و روابط روشلني بیلن دو طرف 
شکل نمي گیرد.

فصلل پنجلم بله موضلوع تحلوالت جامعلۀ 
مسللمان در انگلسلتان و روابلط دوللت بریتانیلا 
بلا آن هلا می پلردازد. طلارق ملودود و ناصلر میر 
نویسلندگان این مقاله می کوشلند تلا روابط اقلیت 
مسللمان و دوللت را بلا تکیله بلر مکانیسلم های 
فرهنگی و سلاختاری توضیلح دهند. آن ها توضیح 
چگونکلی تعامل دولت با اقلیت مسللمان را منوط 
بله آگاهلی از خصوصیلات سیاسلی و اجتماعلی 
شلهروندان انگلیسلی و وضعیت فرهنگی و هویتی 
جامعه مسللمان می دانند. نویسندگان در این کتاب 

ملی کوشلند تا رابطۀ مسللمانان و جامعۀ چند فرهنگلی انگلیس و دولت این کشلور را پس از وقوع 
حادثلۀ جلوالی 2007 در بملب گذاری های لنلدن تبیین نمایند. آن ها همچنین تاش مسللمانان و 
دولت انگلیس برای جلوگیری از تروریسلم و خشلونت افراطی در جامعه بررسلی می کنند  و نحوۀ 
مشلارکت سیاسلی، چگونگی اجرای مراسم شلرعی مسللمانان و آموزش های اجتماعی را که مانع 

خشونت یا تروریسم مي شود با ذکر نمونه هایی توضیح می دهند.
جوناس اُتِربک نویسلندۀ فصل ششلم با عنوان سلوئد همکاری و تضاد، مسلائل و چالش های 
مسللمانان سوئد، ترکیب جمعیت، سلازمان های مسلمان در سلوئد، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و 
نحوۀ سلکونت و پراکندگی آن ها و سیاسلت دولت رفاه سوئد نسبت به مسلمانان به عنوان »دیگری«  

در برابر سوئدیان پرداخته است.
موضوع فصل هفتم اسلام در هلند اسلت. نویسندۀ این فصل تیجل سلونیر با بررسی چگونگی 
ورود مسللمانان به هلند و ترکیب و تعداد جمعیت آن ها، به رابطۀ فرهنگ سیاسلی هلند با اسلام و 
سیاسلت مهاجرتی هلند نسبت به مسلمانان و موقعیت سلاختاری، سیاسی، ایدئولوژیکی و ارتباطی 
و رسلانه ای آن ها توجه مي کند و حضور مسللمانان را در این موقعیت ها به تصویر می کشلد. بخش 
پایانی این مقاله به جایگاه مسللمانان در اروپای قرن بیسلت و یکم و تلقی اروپاییان از مسللمانان 

می پردازد.
در فصل هشلتم با عنوان از امپراطوری تا جمهوری: معضل مسللمانان فرانسله، والری انروکس 
نویسلندۀ این فصل به چگونگی حضور اسلام در فرانسه و تعامل جمعیت مسلمان با جامعۀ  فرانسه 
اشلاره مي کند. نویسلنده همچنین مهاجرت های اسلتعماری، گفتملان و برخوردهای فرانسلویان با 

مسلمانان را بررسی مي کند.
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ماریزیلا روسلو اسلپنا در فصلل نهم کتاب به مسللمانان ایتالیا توجله کرده و در سله بخش این 
موضوعلات را بررسلی و مطالعله مي کند: بخش اول، حضور مسللمانان در ایتالیلا، اطاعات آماری 
و تفلاوت های منطقله ای، قومی و زبانی آن هلا با یکدیگر. بخش دوم، چگونگلی ادغام و همگرائی 
مسللمانان در جامعه ایتالیا و روابط بین چند فرهنگی و ادعای هویّت و حقوق شلهروندی و تعهدات 

جامعه.
فصلل دهم کتاب به مسللمانان اسلپانیا؛ گذشلته و حال آن ها اختصلاص دارد. ریچلارد زاپاتا و 
ناینکه دویته با بررسی پدیدۀ اسام فوبیا در اروپا با اشاره به گروهی از مسلمانان اسپانیا، می کوشند 
تا براساس گفتمان بسیار قدیمی ترس از موروها در جامعه اسپانیا، اسام هراسی را پدیده ای جعلی 
و مبتنلی بلر تلرس موهوم از املر غیر واقعی معرفلی کنند. برای توضیح ریشله های تاریخی اسلام 
هراسلی در اسلپانیا و اروپا، نویسلندگان تاریخ اسام در اسلپانیا و هویت ملی اسپانیایی ها در برابر 
موروها را بررسلی و بر مبنای آن، مشلکات عمومی اقلیت های مسللمان جدید)مهاجران مراکشی( 
را توضیلح ملی دهند. به اعتقاد این دو نویسلنده، علیرغم حقوق قانونی و آزادی مذهبی گسلترده ای 
که مسللمانان اسلپانیایی دارند،  مردم اسلپانیا رغبتی به تعامل با مسللمانان در فضای عمومی ندارند 
و نسلبت به وجود اسلام در یک جامعۀ سلکوالر با دین کاتولیک و فرهنگی متفاوت با مسللمانان، 
عاقه ای ندارند. در این فصل همپنین به ویژگی ها، ترکیب جمعیتی مسللمانان اسپانیا، فرایند دولت 
سلازی و ملت سلازی و تحول روابط دولت و دین در این کشلور پرداخته مي شلود و از  نقش عوامل 
سلاختاری در گفتمان های متضاد اقلیت مسلمان و اکثریت کاتولیک و مشکاتی که جامعۀ مسلمان 

در تأسیس مسجد دارد سخن گفته مي شود.
فصلل یازدهلم کتاب که بله چالش های مهاجلران مسللمان در یونان اختصاص یافتله، عوامل 
فرهنگی و سلاختاری تأثیر گذار بر روابط و تعامات اقلیت مسللمان با اکثریت بومی را توضیح داده 
اسلت. نویسلنده برای بیان گفتمان و نوع روابط دو طرف با یکدیگر،ابتدا به ترکیب و اندازه جمعیت 
مسللمان اشلاره مي کند و سپس چالش های پیش روی مسللمانان و دالئل آن ها را تشریح مي کند و 
نتیجه گیری مي کند که: در هجده سلال گذشلته یونان دو اسلتراتژی متفاوت در برابر اقلیت مسللمان 
در پیلش گرفته اسلت که هلدف آن ها همگرایی جامعۀ مسللمان با اکثریت و بهبود روابط نامناسلب 

آن هاست. 
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امــــروزه اســـالم و اســالمــیــان در کــانــون توجه سیاستمداران کــشــورهــا، ملت ها و اسالم 

شناسان و نویسندگان کشورهای مختلف قرار دارند. کمتر روزی است که چندین کتاب 

و مقاله علمی در بارۀ موضوعات مختلف اسالمی مانند فقه، شخصیت پیامبر)ص(، 

حکومت دینی، تشیع، قرآن، جهاد اسالمـی، روابط اسالم و پیروان ادیان دیگر، حجاب 

و زندگی و رفتار و فرهنگ مسلمانان منتشر نشود. مسلم است که ارزش علمی و تحقیقی 

همه نوشته ها با یکدیگر برابر نیست و حجم نوشته های تبلیغی، مغرضانه و غیر علمی 

هــم بسیار زیـــاد اســـت. بدیهی اســـت کــه نوشته های جنجالی و غیر علمی خیلی زود از 

خاطره ها محو می شوند و نوشته های تحقیقی و علمی خوانندگان خود را پیدامی کنند 

. در ایـــن بخش از نــشــریــه، بـــرای آگــاهــی خــوانــنــدگــان ارجــمــنــد در هــر شــمــاره، تــعــدادی از 

كتاب های مهم و قابل اعتنا در موضوع اسالم و مسلمانان که تازه منتشر شده و سخنی 

و حرکتی برانگیخته اند، معرفی می شود. 

Jonathan Lyons (2012)  Islam Through Western Eyes: From the Crusades 
to the War on Terrorism.Columbia University Press, 272p.

جاناتان لیونز )2012(اس��الم در چشم غربیان: از جنگ های صلیبی تا جنگ با تروریسم.انتشارات 
دانشگاه کلمبیاٌ،272ص.

جاناتان لیونز، نویسلندۀ این کتاب، که مدت 20 سلال خبرنگار خبرگزاری رویترز در جهان اسام 
بوده و مکرر به بیشلتر کشلورهای اسامی سلفرکرده و از نزدیک با دنیای ذهنی و باورهای مذهبی 

باقر  مصطفوی
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مسللمانان آشلنا شلده، زندگی حرفه ای خود را صرف بررسلی و تحقیق در بارۀ روابط مسلمانان و 
مسیحیان و دالئل مخالفت یا تخاصم آن ها با یکدیگر کرده است. کتاب اسام از نگاه غربیان تاش 
مي کنلد تا ایلن حقیقت را توضیح دهد که تصویر غربیان از اسلام از زمان جنگ های صلیبی تا به 
امروز همچنان ثابت مانده و تبلیغات جنگی و روانی از زمان نخسلتین جنگ صلیبی مسللمانان با 

اروپائیان تا به امروز پابرجاست.
این کتاب از یک مقدمه، هفت فصل، بخش یادداشت و کتابشناسی تشکیل شده است. عناوین 
فصول هفتگانه کتاب چنین است: فصل اول: جنگ بدون پایان؛ فصل دوم: جعبۀ ابزار میشل فوکو؛ 
فصل سلوم: ایدۀ غربیان راجع به اسلام؛ فصل چهارم: اسام و علم؛ فصل پنجم: اسام و خشونت؛ 

فصل ششم اسام و زنان و فصل هفتم: موضوع چیست؟ 
جاناتان لیونز با تکیه بر منابع تاریخی می نویسلد: علیرغم حضور و دخالت فزایندۀ غرب در 
جوامع اسلامی و درگیری با فرهنگ آن ها از زملان جنگ های صلیبی تا به امروز، ناتوانی غربیان 
برای فهم یا تحلیل درست از جهان اسام را توضیح می دهد. به اعتقاد او، دلیل اصلی ناتوانی غربی ها 
از شلناخت اسلام و مسللمانان، حدس و گمان و کژفهمی های تاریخی و پاره ای ترس و تبلیغات 
روانی امروز رسلانه های گروهی اسلت. از نظر نویسنده،افکار و اصولی که در تاالرهای کلیساهای 
قرون وسطی در رم و در جلسات تصمیم گیری در زمان جنگ های صلیبی اروپا و اطاق های خبر 
فاکس نیوز و سلی.ان ان درباره اسلام و مسلمانان شلکل گرفته، مهمترین مانع در شناخت واقعیت 
اسام و مسلمانان است و تا این افکار، تصورات و پیشداورهای خود ساخته و معیوب تغییر نکند و 
گفتمان های ضد اسامی متوقف نشود، بهبود رابطه و تعامل سازنده مسلمانان با غرب ممکن نخواهد 

بود.

Kadri,  Sadakat (2012) Heaven on Earth: A Journey through Shari'a Law 
from the Deserts of Ancient Arabia to the Streets of the Modern Muslim 
World. Farrar, Straus and Giroux, 384p.

صداقت قادری )2012( بهشت بر روی زمین: سفری با قانون شریعت از بیابان های عربستان قدیم 
به خیابان های جهان مسلمان مدرن. فرار، استراوس و ژیروکس، 384 ص.

صداقلت قلادری )متوللد لنلدن( نویسلنده انگلیسلی ایلن کتلاب، وکیل دادگسلتری، نویسلنده و 
روزنامه نلگار اسلت. وی پیلش از این کتابلی تحت عنوان محاکمله: یک تاریخ از سلقراط تا جی 
سیمپسلون نوشلت و در آن نظام جزائی جوامع غربی را نقد و بررسلی کرد. کتاب بهشلت بر روی 
زمیلن او کله با اسلتقبال بی سلابقه ای در انگلسلتان و امریکا روبرو شلده، با قصد دفلاع از قانون 
مجازات اسلامی نوشلته شده و درآن نویسلنده کوشیده است تا فلسلفه مجازات در اسام و نحوۀ 
رفتلار بلا مجرمان را توضیح دهد. نویسلنده برای تهیله مطالب و نگارش این کتاب به کشلورهای 
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ترکیه، مصر، پاکسلتان، سلوریه و ایران سفر کرده و 
با علما و دانشلمندان فرق مختلف اسامی مصاحبه 
و گفتگلو کلرده و در جلای جای کتاب به سلخنان 
آن ها اسلتناد کرده اسلت. قادری در پاره ای مواضع 
بله صراحلت تملام از اجلرای برخلی مجازات هلا 
انتقلاد کرده و آن ها را با شلرایط امروز اسلامیان و 
افلکار عمومی جهان مناسلب نمی بینلد، بر عکس 
در بسلیاری جاهلا با اسلتدالل بله دفلاع از قانون 
مجلازات اسلامی و اجرای شلریعت برمی خیزد و 

اجرای آن را الزم می بیند.  
این کتاب از یلک مقدمه، دو بخش و 12 فصل 
سلامان گرفتله اسلت. بخلش اول کتاب بلا عنوان 

گذشلته مشلتمل بر هشلت فصل اسلت. عناویلن این فصل هلا چنین اسلت: فصل  اول در سلپیده 
دم قانلون؛ فصلل دوم از وحی تا انقاب؛ فصل سلوم شلکل گیلری مکاتب حقوقلی؛ فصل چهارم 
دسلتور به پیروان؛ فصل پنجم چالش سلنی ها و پاسلخ شلیعیان؛ فصل ششلم  خلفا سلایۀ خدا را 
خلراب کردند، فصل هفتم اختراع مجدد سلنت سللفی گلری و جهاد و فصل هشلتم قانونی که دنیا 
را نابلود کرده اسلت. بخلش دوم کتاب که بله زمان حال می پردازد شلامل 4 فصل اسلت. عناوین 
ایلن فصل ها به ترتیب عبارتنلد از: فصل نهم، ابتکار و نا رضایتی: حقوق اسلامی و چالش تغییر؛ 
فصلل دهلم مجازات و تأسلف، احیای ملدرن قانون کیفری اسلامی؛ فصل یازدهلم هیچ اجباری 
در دین نیسلت، ارتلداد، کفر و مدارا و فصل دوازدهم بهشلت روی زمین اسلت. بخش نهایی کتاب 

شامل توضیحات، کتابشناسی، صفحۀ تقدیر و تشکر و فهرست اعام است.
 

 Nussbaum, Martha Craven (2012) The New Religious Intolerance: Over-
Coming the Politics of Fear in an Anxious Age. Harvard University Press, 
304p.

مارتا نسبام )2012(نارواداری مذهبی جدید: فائق آمدن بر سیاست ترس در عصر نگرانی. انتشارت 
دانشگاه هاروارد،304 ص. 

پروفسلور مارتا نسبام استاد رشلته حقوق و اخاق در دانشگاه شلیکاگو، مدرس فلسفه و حقوق، 
عضوکمیته مطالعات آسلیای جنوبی و عضو شلورای آکادمی امریکائی علوم و هنر؛ تاکنون بیش از 
40 جایزه بین المللی و علمی از دانشگاه ها و مؤسسات بین المللی علمی و پژوهشی دریافت کرده 
اسلت. او با درك درسلت از پدیدۀ اسلام هراسی در غرب، با تسللطی که به فلسفه، حقوق و علوم 
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سیاسی دارد، به بررسی زمینه های فکری، اجتماعی 
و سیاسی اسام هراسی پرداخته و آن را غیر واقعی 
و ساخته و پرداخته سیاستمداران ، احزاب راست  و 
مخالفان اسام  و مسلمانان می داند. خانم پروفسور 
نسبام برای تشریح و تحلیل دالیل نابردباری غربیان 
نسلبت به اسلام و مسللمانان، یک آسیب شناسی 
کامل ازچگونگی تکوین ایدۀ اسام هراسی  وعلت 
اسلتمرار آن پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 انجام 
داده است. وی برای فهم نگرش غربیان و بنیان های 
فکری و فرهنگی آن ها و رابطه آن ها با پدیده اسام 
هراسلی، بخش بلنلدی از کتاب خلود را به توضیح 
لیبرالیسم، آموزش، ادبیات و احساسات منفی و ضد 

اسامی در امریکا و اروپا اختصاص داده است.
نویسلنده در مخالفلت بلا سیاسلت دولت های غربلی در بارۀ مسللمانان با ذکلر نمونه هائی از 
سیاسلت های ضد مسلمانان سه کشلور اروپائی فرانسه، ایتالیا و بلژیک، این سیاست ها را مخالف 
اصول دموکراسلی لیبرال می داند و دولت های این کشلورها را متهم  به تشلدید اسلام هراسلی و 
ایجاد احساسلات تنفرآمیز نسلبت به مسللمانان مي کند. وی قوانین و سیاست های ضد حجاب یا 
برداشلتن روسلری در اماکلن عموملی، ادارات و ملدارس را یکی از عوامل مهم جدائی مسللمانان 
از اکثریلت جامعه، تحقیلر آن ها و اجتناب مسللمانان از همگرائی با جامعه غربلی ارزیابی مي کند 
و خواهان توقف این سیاسلت ها ولغو این گونه قوانین مي شلود. خانم نسلبام دالئل مخالفت خود 
را ایلن گونله توضیح می دهد:این قانون تنها شلامل عده کمی مي شلود و در تقابل با اصل اساسلی 
دموکراسلی های غربی که آزادی مذهب اسلت ، قراردارد. مشلخص اسلت که چنین رفتارهای غیر 
منطقی توسلط مسللمانان تحمل نمي شلود زیرا حجلاب یکی از مهملات آموزه های دینی اسلام 
بلرای زنلان اسلت. از طرف دیگر، چنیلن قوانینی مورد تأئیلد همه افراد جامعه نیسلت چنانکه در 
ایتالیلا برخی زنان غیر مسللمان هم با این قوانین مخالفت نمودند. در کشلورهای هلند، اسلپانیا و 
بلژیلک هلم که پوشلش اسلامی در ادارات دولتی ممنوع اسلت، برخی از زنان غیر مسللمان هم 
بلا آن مخالفلت کردنلد. او در پایان این گونه نتیجله گیری مي کند: اینکه برخی مسللمانان افراطی 
حرکتی خشلن و نامناسلب انجلام می دهند، نمی تلوان حرکت آن ها را منتسلب به تمام مسللمانان 
کرد و ترس از اسلام و اسلامیان را از طریق رسلانه ها رواج داد. اگر با مسللمانان رفتار نامناسب 
صلورت گیلرد و حضورشلان در جوامع غربی تحمل نشلود، آن هلا هم از همگرائی بلا هنجارهای 

متداول جامعه کناره می گیرند.
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 ناسلبام راه فائق آمدن بر نابردباری غربیان نسلبت به مسللمانان را رعایت اصول لیبرالیسلم، 
احترام به آزادی عقیده و مرام مسلمانان و فهم بیشتر مسلمانان و غیر مسلمانان از یکدیگر می داند 
و به آزادی مذهبی برای پیروان تمام ادیان تأکید مي کند و می نویسلد: هر آنچه برای خود دوسلت 
می داریم برای مسللمانان نیز باید دوسلت بداریم. ما باید احساس همدردی را در خود تقویت کنیم 
و بله فکلر ایجلاد رابطه خوب با پیروان سلایر مذاهب برآئیم. باید ترس موهلوم از دیگران را کنار 
بگذاریم و آن ها را همانگونه که هستند بشناسیم نه آنگونه که با پیشداوری و ترس بدان ها می نگریم. 
خاصه سخن نویسنده دراین کتاب آن است که باید بر ترس از تفاوت فرهنگی و مذهبی فائق آمد 
چرا که این ترس ها بنیاد اخاقی و سیاسی لیبرال دموکراسی را تهدید مي کند، باید ریشه تنفر دینی 

را خشکاند  و به سوی درك درست از اسام و مسلمانان قدم برداشت. 
کتاب از یک مقدمه، هفت فصل، بخش یاداشلت و پاورقی و فهرست اعام تشکیل شده است. 
عناوین فصول کتاب بدین قرار اسلت: فصل اول : دین؛ زمانی برای نگرانی و سلوءظن؛ فصل دوم: 
ترس، احسلاس خود شلیفتگی؛ فصل سوم:اصول اولیه، احترام مسلاوی برای آگاهی؛فصل چهارم: 
خار در چشم برادر، بیطرفی و زندگی تجربه شده؛ فصل پنجم: چشمهای درونی، احترام و تصورات 

همدالنه؛ فصل ششم: قضیه پارك 51 و فصل هفتم: فائق آمدن بر سیاست ترس.

Bostom, Andrew G (2012) Sharia versus Freedom: The Legacy of Islamic 
Totalitarianism. Prometheus Books, 600p.

آندرو جی بوس��توم ) 2012( ش��ریعت در برابر آزادی: میراث تمامت گرائی اس��المی. انتش��ارات  
پرومتیوس، 2012،600 ص. 

نویسلنده این کتاب، آندرو جی بوسلتوم، اسلتاد علوم پزشکی دانشلگاه براون در امریکاست. وی 
در دهۀ گذشلته به زعم خود به سللک اسلام شناسلان درآملده و کتاب ها و مقلاالت متعددی در 
زمینله شلریعت اسلامی، دالیل و پیشلینۀ جهاد اسلامی  و افکار و احساسلات ضلد یهودی در 
اسلام نشلر داده اسلت. دو کتاب دیگر او که پیرامون موضلوع این کتاب بلوده عبارتند از: میراث 
جهاد:جنگ مقدس اسلامی و سرنوشلت غیر مسللمانان و میراث ضد یهودی اسلامی : از متون 
مقدس تا تاریخ سللیمان. از آندرو جی بوسلتوم، مقاله های فراوانی نیز در نشلریات داخل و خارج 
امریکا مانند واشلنگتن تایمز، نیشلنال ریو آن الین،1 ریویو پولیتیک فرانسله،2 مجله فرانت پیج3 
و امریکلن تینکلر4 منتشرشلده که در آن هلا به موضوعاتی مانند شلریعت اسلامی، جنگ و صلح 
در اسلام، جهاد اسلامی، رفتار مسللمانان با اسلیران جنگی، نقض حقوق بشر توسط مسلمانان و 

خشونت طلبی مسلمانان پرداخته شده است.
نکته حائز اهمیت درباره این نویسلنده و کتاب او آن اسلت که گروهی از محافظه کاران افراطی 
و طرفداران اسرائیل در امریکا مانند ریچارد روبستین استاد ادیان دانشگاه دولتی فلوریدا، جیولیو 

1- National Review 
Online

2-Revue Politique
3- Front Page 

Magazine
4- American Thinker
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مئوتی روزنامه نگار یهودی، ارك استیلبرك نویسنده 
و روزنامه نگار، روس باور نویسنده کتاب های ضد 
اسلامی »زمانی که اروپلا خوابید: چگونه اسلام 
رادیلکال غلرب را ازدرون تخریلب مي کنلد؟« و 
»تسلیم: راضی کردن اسلام، قربانی کردن آزادی« 
و ده هلا نفر دیگر با برگزاری جلسلات معرفی و نقد 
محتلوای کتاب در رسلانه و شلبکه های تلویزیونی 
و نوشلتن  خبر، مقاله و تحلیل در نشلریات متعدد، 
اعتبار علمی برای نوشته های این نویسنده تراشیده 
و برداشلت های مغرضانه او را از اسلام و شریعت 
اسلامی، به عنلوان واقعیت اسلام معرفی می کنند. 
محتوای گمراه کننده و آکنده از ادعاها و تهمت های 

بی اسلاس به اسلام و مسلمانان در این کتاب باعث شد تا گروهی از مسلمانان و چند اسام شناس 
غیر مسلمان به نقد و رد نویسنده و محتوای کتاب او برخیزند.

بوسلتوم در جای جای کتاب، اسلام را دینلی ماهیتًا توتالیتر و مخاللف آزادی معرفی مي کند 
و اظهلارات ضلد یهودی و حلرکات جهادی گروهی از مسللمانان را ُمَعِرف باورهلای مذهبی همه 
مسللمانان می گیرد ومی کوشلد با آوردن مثال های تاریخی و شلواهدی از رفتار و گفتار مسلمانان 
افراطی، اسلام را دینی خشلن، تبعیض آمیز و غیر روادار نسلبت به سلایر ادیان و تفکرات معرفی 
نماید. سلعی نویسلنده در این کتاب بر آن اسلت که ثابت کند شلریعت اسلامی با مفاهیم پذیرفته 
شلده حقوق بشلردر جهان جدید مخالف و اسلام با صلح و آرامش سرسلتیز دارد و احساسلات 
ضد یهودی و جهاد اسلامی اسلاس تروریسلم بین المللی است و ریشلۀ این تروریسم در اندیشه 
و شلریعت اسلامی اسلت. نویسنده در بخشلی از کتاب خود می نویسد: اسلام ماهیتًا صلح طلب 
نیسلت و از هملان آغاز با سلرکوب و تسللط بر دیگران سلعی کرده جهلان را به زیلر کنترل خود 

درآورد و دیگران را تحقیر کرده است. 
نویسنده برای این که ثابت کند قتل و خشونت در اسام پیشینۀ دیرینه ای دارد، با ظرافت برای 
جلد کتاب از مینیاتوری اسلتفاده کرده اسلت از نسخه خطی ظفرنامۀ شلرف الدین علی یزدی. این 
مینیاتور، تصویر امیر تیمور لنگ و سلربازان او را نشلان می دهد که چند سلربریده در دست دارند. 
این افراد می خواسته اند برجی شبیه مناره مسجد درست کننداما امیرتیمور این کار را مخالف اسام 
دانسته و دستور قتل آن ها را صادر کرده است. وی برای جلد کتاب میراث جهاد اسامی هم از این 
شیوه استفاده کرده و در یک مینیاتور تصویر مجازات غیر مسلمانان را  درحال مجازات نشان داده 

است.
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به مناسلبت در گذشت پروفسلور اُلگ ِگربار، استاد هنرهای اسامی و استاد ممتاز مؤسسه مطالعات 
عالی دانشلگاه هاروارد، مراسلم بزرگداشتی برای او در اواخر تیر ماه امسلال در دانشگاه هاروارد برپا 
شلد. در این مراسم، شلمار درخور توجهی از استادان دانشگاه هاي هاروارد و پرینستون، دانشجویان 
و اسلتادان هنر و اسلام شناسلان نام آور شلرکت کردند. نظر به فعالیت های پژوهشلی دانشلورانه و 
صمیمانله این دوسلت صمیمی اسلامیان و طرفدار پلرو پا قرص هنر، فرهنگ و معماری اسلامی، 
الزم ملی دانیم شلرح مختصلری پیرامون زندگی و آثلار او به میان آوریم تا هم بله او و خدماتش به 
عالم اسلامی ادای احترامی کرده باشلیم و هم خوانندگان عاقمند با گوشله هائی از زندگی و آثارش 

آشنا شده باشند.
اُلگ ِگربار در زمان تحصیل در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه پرینستون به هنر اسامی عاقمند 
شلد. همین عاقه او را به سلوی زبان های شلرقی و معماری و تاریخ هنر کشانید. ِگربار پس از اتمام 
تحصیات به سمت استاد هنرهای اسامی دانشگاه هاروارد برگزیده شد)1969(. وی با مرکز مطالعات 
خاورمیانه دانشلگاه نیز همکاری می کرد. این همکاری بدین دلیل بود که دانش او تنها به معماری و 
هنرهای اسامی منحصر نبود و او در زمینه مسائل مختلف کشورهای خاورمیانه و تاریخ، هنر و فرهنگ 
آن ها نیز دانش فراوانی داشت. ِگربار در راه اندازی و تأسیس برنامه آقاخان برای معماری اسامی در 
دانشلگاه  هاروارد کوشید و به عنوان نخستین پروفسور برنامه آقاخان در زمینه هنر اسامی، به مدت 
ده سلال )1980- 1990( در زمینه هنر اسلامی پژوهش کرد و آثار ارزشلمندی نشر داد. وی سپس 

بزرگداشت پرفسور الگ گربار ، استاد برجسته 
هنرهای اسالمی دانشگاه هاروارد

َ
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به مؤسسله مطالعات عالی دانشگاه پرینستون 
پیوست و تا زمان بازنشستگی در سال 1998 
در آنجلا بله تحقیقاتش در باب هنر اسلامی 
ادامه داد.  اُلگ ِگربار پس از بازنشسلتگی نیز 
نه تنها فعالیت هایش را کاهش نداد که با آهنگ 
و انگیلزۀ بیشلتری تحقیقلات و فعالیت هلای 
دانشورانه اش را گسترش داد. چنانکه  در سال 
2010 ریاسلت جایزه آقاخلان برای معماری 
اسلامی را پذیرفت. گرابلار 20 کتاب و بیش 
از 120 مقالله علملی در موضوعلات مربوط 
به اسلام و مسللمانان و معملاری و هنرهای 
اسامی، نقاشی های فارسی و عربی و تزئینات 
اسامی نوشت. بهترین و معروف ترین آثار این 

هنرشناس اسامی و آشنا با تاریخ و فرهنگ مسلمانان،  کتاب هاي شکل گیری هنر اسامی، تصویر 
مقامات، هنر و معماری اسامی از سال 650 تا 1250 و شکل مقدس: اورشلیم اسامی است.

آخریلن سلخن درباره این اسلتاد برجسلتۀ هنلر و معماری اسلامی در جهلان آن اسلت که او 
نزدیک به 60 سلال از عمر 81 سلاله اش را صرف شلناخت، معرفی، تدریس و زندگی با لطافت ها 
و زیبائی هلای هنلر اسلامی کلرد و در این راه صدها دانشلجوی شایسلته، که اینک خلود در زمرۀ 
هنرشناسلان اسلامی درجه اول اند، تربیت کرد و آثار ارزنده ای پدید آورد. سلرانجام آن همه اراده، 
انگیلزه، زیبائلی دوسلتی و همت بلند آن بود کله  او نیز همانند همه آدمیان سلرانجام در مقابل مرگ 

زانو زد و دعوت حق را لبیک گفت و رخت به سرای باقی کشید. 

انجمن نسلخه های خطی اسامی1)تیما( با هدف نهایی کردن استانداردهای فهرست نویسی، دسترسی 
و سرپرسلتی نسلخ خطی، مرمت و نگهداری و رایانه ای کردن نسلخه های خطی اسلامی در سلال 
2005 در شلهر کمبریج انگلسلتان تشلکیل شده اسلت. این انجمن تا کنون هفت کنفرانس بین المللی 
پیرامون نسلخه های خطی اسامی، چگونگی نگهداری و احیاء آن ها و مرمت و دیجیتالی کردن شان 
در محل دانشلگاه کمبریج برگزار کرده اسلت. موضوعات کنفرانس های اول تا پنجم نسخه های خطی 
چنین بوده اسلت: »نگهداری، فهرسلت بندی، قابلیت دستیابی، قانون کپی رایت و دیجیتالی کردن نسخ 

 برگزاری هشتمين کنفرانس نسخـــــه های خطی 
اسالمی در دانشگاه کمبریج 
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خطی اسلامی«، »تأسلیس انجمن نسخ خطی اسامی«، »شلیوه های جدید و فناوری های محافظت 
و دیجیتالی کردن نسلخ اسلامی«، »نسلخ خطی اسامی در کشلورهای غرب آفریقا«، »دسترسی به 
نسلخ اسلامی و حقوق و قوانین مربوط به آن« و »نسلخ اسلامی در کشلورهای آسلیای مرکزی و 

مجموعه های نسخ خطی اسامی«.
ششمین کنفرانس بین المللی نسخه های خطی اسامی با موضوع »نسخه های خطی آسیای مرکزی 
و مجموعه های خطی« در جوالی 1389/2010 در محل کالج کوئینز1 دانشلگاه کمبریج برگزار شلد. 
در برگزاری این کنفرانس، مرکز مطالعات اسامی و خاورمیانه دانشگاه کمبریج2 و بنیاد اسامیکوس3  
نیز مشلارکت داشتند. شرکت کنندگان  کنفرانس از دانشگاه ها و مراکزمطالعاتی انگلستان و کشورهای 
تاجیکسلتان، ازبکستان، چین، روسیه، ازبکسلتان، فرانسه، ایتالیا، لهسلتان، آمریکا، عربستان، عراق، 
ترکیله، عربسلتان، عراق، ترکیله، ایران، هلنلد، مالزی، مصر، سلوریه و املارات متحده عربلی بودند. 

تنهلا ایرانی شلرکت کننلده از 
ایران در ایلن کنفرانس، آقای 
گودرز رشلتیانی پژوهشلگر 
تاریلخ قفقاز بود کله مقاله ای 
تحت عنلوان » میراث تصوف 
در مرکلز مللی نسلخ خطلی 

گرجستان « ارائه نمود.
موضوع هفتمین کنفرانس 
» نسلخ خطی اسامی جنوب 
و جنوب شرق آسلیا« بود که  

در روزهای 21 تا 23 تیر ماه 1390 در کالج »مگدالین« دانشگاه کمبریج برگزار گردید.
هشلتمین کنفرانس نسلخه های خطی با موضوع علم نسخه های خطی و نسخه های خطی علمی 
در روز هلای 9-11 جلوالی درمحلل کالج کوییز دانشلگاه کمبیریلج برگزار خواهد شلد. کنفرانس 
درچهلار پانل : نسلخه هلای علمی وعلم نسلخه های خطی، مجموعله ها و کاتالوگ هلا، دیجیتالی 
کردن نسلخه های خطی و تحقیقات درباره نسلخه های خطی تشکیل و سلخنرانان در درون هر پانل 
مقالله خلود را ارائله می کننلد. در انتهای برنامه هر پانل، جلسله بحلث و نقد و گفتگو دربلاره مقاله ها 
تشلکیل مي شلود. نکته حائز اهمیت درباره هشتمین کنفرانس نسلخه های خطی، حضور شهیر ترین 
نسلخه شناسلان و پژوهشگران نسلخه های خطی از کشلورهای مختلف اسلت. در این کنفرانس 17 
نسلخه شلناس، مدیر بخش های نسلخه های خطی در کتابخانه ها و دانشلگاه ها و موزه های مشهور 
جهلان حضور دارنلد. نکته قابل تآمل و شلگفت آور درخصوص این کنفرانس غیبلت و عدم حضور 
نسلخه شناسلان ایرانی اسلت. این مسلئله از آن جهت تأسلف بار و قابل تأمل اسلت که پروفسلور 
چارلزملویلل ایران شلناس و شلاهنامه پژوه انگلیسلی گرداننده ایلن کنفرانس اسلت و او به خوبی با 

تصويری  از كنفرانس  نسخ خطی اسالمی
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اسلتادان و دانشلوران نسخه شلناس ایرانی آشناسلت و با نهادهای ایرانی هم ارتباط و همکاری هائی 
دارد. بنابراین، معلوم نیسلت چرا و به چه دلیل نسلخه شناسان ایرانی و نماینده نهادهای ذیربط ایرانی 
در این نشسلت شلرکت ندارند. به هر روی، در اینجا اسلامی سلخنرانان و نسلخه شناسلان مشهور و 
مشلاغلبرخی از آن ها را که در این کنفرانس سخنرانی خواهد داشت، جهت اطاع عاقمندان و نسخه 

شناسان کشورمان می آوریم.
 پروفسلور یاسرسللیمان از مرکز مطالعات اسامی شلاهزاده ولید بن طال در دانشگاه آکسفورد، 
داوید سلول مک الرن، سلمیر احملد، دکترماریا جوزه پاالپز اسلتاد بخش مطالعات عربی دانشلگاه 
بارسللون اسلپانیا، تارومی مورا اسلتاد موسسله مطالعات اسلامی دانشلگاه مک گیل کانادا، حسام 
عابدی از عربسلتان سلعودی، رجبی عبدالزاکر از مالزی، لطف اهلل گاریناز عربسلتان سلعودی، خانم 
کناریکسلاحاکیان از ارمنسلتان، خانم آنی آوتیسلیان از ارمنستان، دکتر ایگناسیو سلانچز از دانشگاه 
کمبیریج، خانم سلاکی پی راکپ از موسسله مطالعات اسامی دانشگاه مک گیل کانادا، جان ایلتس از 
بخش مجموعه اسام کتابخانه کنگره امریکا، موالی محمد از دانشگاه قرآن الجزایر، مانفرد مایر مدیر 
مجموعه کتابخانه نسخه های خطی مانی اتریش، دکتر سید نظام الدین احد از بخش مطالعات اسامی 
و عربی دانشلگاه امریکایی قاهره، دکترالگا یسلتروبوا از کتابخانه ملی روسلیه، دکتر الکسلاندرا ماتیو 
از دانشلگاه مطالعات شلرقی دانشگاه دولتی سلنت پترزبورگ، پروفسلور ابدهام مجید هنش ریئس 
موسسله معماری و اسلامی دانشلگاه امان اردن، آنیتا از انگلسلتان، دکتر پاوال ریکاردی از دانشلگاه 
کمبیریلج، خانم سیمسلن خلان از کتابخانه کنگره امریکا، دکتلر صاح الدین سللیم ارکاران از بخش 
مطالعات اسامی و عربی دانشگاه علم و تکنولوژی خلیج فارس کویت، دکتر سام محمد بارور، خانم 

کاترین بیکه و خانم اوین می کروپ هر دو از کتابخانه دانشگاه میشیگان.

به پاس تاش ها وخدمات ارزندۀ اسلام شلناس نامور پروفسلور محمود ایوب اسلتاد دانشگاه هاي 
تمپل و پنسلیلوانیاي امریکا در دفاع از اسلام و مسللمانان در جامعۀ امریکا، مؤسسلۀ بین المللی 
اندیشله اسلامی1، در 18 جوالی 2012 مجلس بزرگداشلتی برگلزار نملود و در آن جایزۀ بهترین 
محقلق شایسلتۀ سلال 2012 خلود را  به وی اعطلاء کرد. این موسسله که به همت جمعی از اسلام 
شناسلان مسللمان از رشلته های علوم اجتماعی و انسانی از بیست و هشت دانشلگاه امریکا و کانادا 
تأسلیس شلده، همه سلاله اجتماعی علمی با حضور کلیۀ اعضای خود در تابسلتان برگزار مي کند و 
در آن یلک موضوع خاص در ارتباط با اسلام و مسللمانان را به بررسلی و نقد ملی گذارد. موضوع 
جلسلۀ امسلال که با بزرگداشلت محمود ایلوب، همراه بلود، حکومت الهلی در اسلام؛ دیدگاه های 

کاسیک و معاصر بود.

1. The International 
Institute of Islamic 
Thought (IIIT)

بزرگداشت و اعطای جایزه به پروفسور 
محمود ایوب اسالم شناس شهير امریکایی
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الشینگیتی مدیر مؤسسه بین املللی اندیشۀ اسالمی در حال اعطای جایزه به پروفسور ایوب

پروفسلور محمد ایوب که زادۀ جنوب لبنان است، لیسانس خود را از دانشگاه امریکائی بیروت، 
فوق لیسلانس را از دانشلگاه پنسیلوانیا و دکتری را در دانشلگاه هارواد در رشته تاریخ ادیان به پایان 
برد. پروفسلور ایوب از 1988 تا 2008  به مدت سلی سال استاد و مدیر بخش مطالعات اسامی در 
دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه تمپل فیادلفیا و عضو مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا 
بوده اسلت. پروفسور ایوب همچنین در دانشگاه  دولتی سان دیه گو و دانشگاه هاي مک گیل و تورنتو 
کانلادا نیلز تدریس کرده اسلت. او چند سلالی نیز با بنیلاد فولبرایلت در زمینه مبادله اسلتادان برای 
ماللزی همکاری نمود و در سلال 2000 مدیریت پروژه ای تحقیقی با حمایت بنیاد فولبرایت دربارۀ 
روابط اسلام و مسلیحیت در مصر و لبنان را بر عهده داشت. پروفسلور ایوب ، مؤلف آثار فراوان در 
موضوعات مختلف اسلامی بوده اسلت. برخی از مهمتریلن آثار او عبارتند از: قرآن و مفسلران آن، 
مطالعاتی در زمینه اسلام و مسلیحیت) به زبان عربی(، اسام: عقیده و تاریخ اسام. پروفسور ایوب 
از متخصصان توانمند اسلامی درحوزۀ گفتگوی اسلام و مسلیحیت اسلت. وی به دنیای سیاسلت 
نیلز بلی اعتنا  نبلوده و در سلال 1999 در برنامه هلای وزارت امور خارجه امریکا در نقش سلفیر یا 

فرستاده این کشور در کشورهای خاورمیانه عمل کرده است.
در جلسه تابستانی مؤسسه بین المللی اندیشه اسامی و مجلس بزرگداشت پروفسور ایوب، پانزده 

سخنران با ارائۀ مقاله و ذکر فعالیت های علمی و تحقیقی پروفسور محمود ایوب از او تقدیر کردند.
گفتني اسلت که در تاریخ 24آگوسلت 2012 3شلهریور1391 در همایش مکتب تشیع و ایران 
املروز درقرن بیسلت ویکم در نیویورك نیز از خدمات و کوشلش هاي پروفسلور محمود ایوب در 
زمینه رشلد و گسلترش مطالعات شلیعي در دانشلگاه هاي تمپل و هارتفورد تجلیل به عمل آمد و به 

ایشان جوایزي اهدا شد. 

بار
اخ



سال اول، شامره اول248  نامه ايران و  اسالم

موسسلۀ مطالعلات قرآنلی آکسلفورد، در تاریخ 23 
سپتامبر2012/ شلهریور 1391 همایش ببن المللی 
مطالعلات قرآنلی بلا عنلوان قلرآن در جهانلی پر از 
چالش در آکسلفورد برگلزار خواهد کلرد.  محورها 

و موضوعات این کنفرانس چنین است.
- قانلون درقلرآن و رابطه و تعاملل آن با قوانین 

سکوالر و حقوق بین الملل.
- بانکداری اسلامی و بازارهای مالی؛ بنیادهای 

قرآنی بانکداری و بازارهای اسامی
  پاسلخ هلای قرآنلی بله چالش هلای فکری و 
فلسفی مسللمانان و پرسش های آتئیست ها  و سایر 

ایدئولوژی ها 
- بنیلاِد قرآنلی جریان های عرفانلی و روحانی 

در جهان اسام و خارج آن
- توسعۀ پوشش رسانه ای موضوعات قرآنی

- زبان عربی قرآن: آیا زبان عربی توسط رسانه های جدید افول کرده یا ارتقاء یافته؟
- ترجمه های قرآن مجید

- تأثیر قرآن و مطالعات قرآنی بر گفتمان های مذهبی در جهان
- شیوه های تازۀ تفسیر قرآن؛ نکات مثبت و منفی در یک دیدگاه انتقادی

- شفای ذهنی و شفا بخشی آیات قرآن
- ساختار اخاقی قرآن و نقش آن در جوامع مسلمان در ایجاد آرامش

به گزارش دبیرخانۀ همایش تا تاریخ 15 آگوست تعداد 47 مقاله به دبیرخانه رسیده و قرار است 
32 مقالۀ علمی دیگر نیز از اسام شناسان و قرآن پژوهان دریافت شود.  

کنفرانس بین المللی اندیشۀ اسالمی در سال 2012: واقعیت ها و چالش های معاصر
این کنفرانس در تاریخ 11 و 12 سپتامبر 2012 در مالزی برگزار خواهد شد. در برگزاری این کنفرانس 
بسیاری از اسام شناسان برجستۀ پاکستانی، اردنی، رومانیایی، عمانی، انگلیسی و استرالیایی مشارکت 
دارند. از ایران نیز دکتر قاسم نجف پور نوشیروانی در زمره مشاوران علمی کنفرانس تعیین شده است.

برگزاری همايش ببن املللی مطالعات قرآنی
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در سلال 2009، آکادمی آموزش عالی انگلسلتان بر مبنای پیشلنهاد شلورای عالی سلرمایه گذاری 
آموزش عالی انگلسلتان، سلازمانی به نام شلبکۀ مطالعات اسلامی راه اندازی کرده است. این شبکه 
بر آن اسلت تا مطالعات دینی، الهیات، مطالعات مدیریتی، رسلانه، مردم شناسلی، جامعه شناسلی و 
چندین علوم دیگر در ارتباط با اسلام، مطالعات خاورمیانه و آسلیای جنوبی را در محافل علمی و 
دانشلگاهی انگلسلتان سلامان دهد و به گونه ای از آن ها حمایت کند. یکی از برنامه های این شلبکه 
که به فعالیت های علمی و تحقیقاتی دانشلجویان دکترا در رشلتۀ مطالعات اسلامی مربوط می شود، 
دیجیتالی کردن نسلخه های خطی و پایان نامه های دانشلجویی در مطالعات اسلامی اسلت. یکی 
دیگلر از برنامله های این شلبکه برگزاری دوره های آموزشلی مطالعات اسلامی در دانشلگاه های 
انگلسلتان برای اسلتادان و دانشلجویان اسلت. تا کنون این برنامه در هشت دانشلگاه به انجام رسیده 
است. موفقیت این برنامه سبب شده که شبیه چنین شبکه ای توسط مدرسه بین دانشگاهی مطالعات 
اسلامی هلند نیز راه اندازی شلود. شلبکه مطالعات اسلامی دانشلگاه لیدن هلند به منظور آشنایی 
دانشلجویان دکتلرا با تلازه ترین تحوالت جهان اسلام و رویکردهای اسلام شناسلان به مطالعات 
اسلامی در روز 12 سلپتامبر در محل مدرسلۀ بین رشلته ای برای مطالعات اسلامی دورۀ آموزش 
مطالعات اسلامی برگزار کرد. سلخنران اصلی این نشسلت دکتلر نیکل ته بوخوف فانلدرورت بود. 
پس از وی دانشلجویان دکترا در رشلته های اسلام شناسلی خاصه ای از تز و زمینۀ مطالعاتی خود 

را به بحث و مناظره گذاشتند.

برگزاری كارگاه آموزش  مطالعات اسالمی در 
دانشگاه هاى انگلستان  و لیدن هلند

هفتۀ آگاهی اسالمی  در  دانشگاه های دوک 
و  کاليفرنیای شمالی امریکا

بخش مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیای شلمالی در اواخر تابستان2012 هفتۀ آگاهی اسامی 
برگزار می کند. 

هلدف از این جلسلات ارتقای سلطح آگاهی دانشلجویان دربارۀ اسلام و مسللمانان و بحث 
عداللت اجتماعلی در اسلام و زندگلی یلک مسللمان در جامعۀ غربی اعام شلده اسلت. در این 
جلسلات آموزه های اسلام با اندیشله های مارتین لوترکینلگ دربارۀ عداللت اجتماعی و تبعیض 
نژادی مقایسله می شود. پروفسلور صافی استاد متخصص در عرفان اسلامی  دانشگاه کارولینای 
شلمالی در چپل هیل و یکی از اسلتادان این جلسلات در موضوع صلح و عدالت برای دانشجویان 
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پروفسور صافی در کالس هفتۀ آگاهی اسالمی

دکتر محمد جواد مرادي نیا با حکم معاون پژوهشلي سلازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسامي 
ایران به سمت ریاست مرکز پژوهش هاي ایران شناسي و اسام شناسي منصوب شد.

دکتر مرادي نیا که از ابتداي تیرماه سلال جاري فعالیت خود را در مرکز مزبورآغاز کرده، پیش از 
این در سازمان ایرانگردي و جهانگردي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي و موسسه تظیم و نشر آثار 
امام خمیني مسئولیت هاي علمي و فرهنگي برعهده داشته است. وي تألیفات متعددي در حوزه تاریخ 
معاصر ایران دارد. که آثار زیر از آن جمله است: روزنامه خاطرات سیدمحمد کمره اي، کمیته مجازات، 
تاریخ استان مرکزي، خمیني در انقاب، سطراول:تبارشناسي خاندان امام خمیني، چهل و یک مجلس 

و خاطرات آیت اهلل پسندیده.

 انتصاب رئيس جديد مركز پژوهش های 
ايران شنا�سی و اسالم شنا�سی

دانشگاه هاي دوك و کالیفرنیای شمالی د رمدرسۀ الهیات سخنرانی کرد.
از این جلسلات تا کنون چهار جلسله، دوجلسله در دانشلگاه دوك و دوجلسله در دانشلگاه 
کارولیناي شلمالي برگزار شلده اسلت. در برخي ازاین جلسات عاوه بر دانشلجویان، استادان نیز 

حضور پیدا کرده اند.
هدف از برگزاري این جلسلات آن اسلت که دانشلجویان و اسلتادان دو دانشگاه مزبور آگاهي 
و تصویر درسلتي از آموزه هاي اسلام و زندگي و فرهنگ مسللمانان به دور از جنجال و تبلیغات 

نادرست رسانه هاي غربي بدست آورند.
ى

اس
شن

الم 
اس
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برگ اشرتاک نامۀ ایران و اسالم

فصلنامۀ علمی- تحقیقاتی ایران شناسی و اسالم شناسی

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

مشخصات مشرتک

نام:                      نام خانوادگی:

نام سازمان )برای سازمان ها(:

نشانی:

شناسۀ )کد( پستی:                     صندوق پستی:

شامرۀ اشرتاک قبلی: شامرۀ تلفن:                            

رشوع اشرتاک از شامرۀ:

تاریخ درخواست:

رشایط اشرتاک

1- واریز بهای اشرتاک به حساب سیبای شامرۀ 2170409002000 ، نزد بانک ملی ایران شعبۀ كتابخانۀ ملی.

2- تکمیل برگ اشرتاک.

3- ارسال برگ تکمیل شدۀ اشرتاک و اصل فیش بانکی، به نشانی زیر.

4- ارائۀ معرفینامه برای استادان و دانشجویان، به منظور برخورداری از تخفیف.

بهای اشرتاک همراه با هزینۀ پستی

ریال  45000 تکشامره   

ریال  100000                      داخله   

دالر  30 ساالنۀ    خاورمیانه   

دالر  32             اروپا   

دالر  37             آمریکا، کانادا، اسرتالیا و ژاپن 

حق اشرتاک ساالنه برای استادان و دانشجویان با معرفی نامه، 50000 ریال است.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی،بلوار كتابخانۀ ملی،ساختامن كتابخانۀ ملی ،فروشگاه كتاب. 

صندوق پستی 19935-655 شناسۀ )کد( پستی 15486   

تلفاکس: 81623315 -021

 j-iranislam@nlai.ir :پیام نگار
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Book Review
Elham Bazdar
The authors introduces the book of Muslims in 21st Century Europe: Structural and 
Cultural Perspectives (edited by Anna Triandafyllidou) and gives the viewpoints 
of eight contributors about the political, social and cultural status of Muslims in 
Germany, England, France, Greece, Netherlands, Italy, Sweden and Spain.

Oxford Center for Islamic Studies and its Activities
Taher Rahmani
The Oxford Center for Islamic Studies (OCIS) is one of the most important aca-
demic centers in the field of Islamic studies in Western countries. It was estab-
lished in 1984 in the most prestigious university of England with the support of 
some Arabic governments. So far, OCIS has carried out significant studies about 
Islam and Muslims, one of the best instances of which is the Atlas Project con-
cerned with the intellectual roots of Muslim civilization and social movements in 
the Islamic world.

Martin Kramer and the Critique of Traditional Approaches 
to Middle Eastern Studies
Esmaeil Taqizadeh
Martin Kramer is one of the followers of intellectual circle of Bernard Lewis, the 
Jewish scholar on Islam. In this article, Kramer embarks on the critique of meth-
ods in Middle Eastern studies in US universities and centers of Middle Eastern 
studies. He believes that the ideas of American-Palestinian thinker, Edward Said, 
has overshadowed the centers of Middle Eastern studies and that these centers 
have not been able to give an accurate analysis and recognition of the status of 
Middle Eastern countries to American politicians. He is in the opinion that centers 
of Middle Eastern studies have not been successful in analyzing and identifying 
political, intellectual and social conditions of Middle Eastern countries.
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A British Approach to Islamic Studies in 2001 to 2011
Jamileh Kaukabi
Islamic Studies in Britain has found a new approach after the two important events 
of September 11, 2011 and London bombing attacks in July 2007. From 2001 
to 2007, British interest in Islamic studies has grown, but this interest has been 
strengthened due to London events. During the past five years, British govern-
ment has allocated a great budget for research projects on Islam and Muslims and 
in this way has made efforts to influence the area of Islamic studies. For instance, 
we can refer to specifying the orientation of the researches and sometimes recom-
mendation of some subjects such as "moderate Islam" and "the convergence of 
British Muslims with social and political system of the country", etc., and at times 
has prevented writing about certain topics including "Islamic Jihad" and "politi-
cal Islam", etc. This article focuses on the growth of Islamic studies in Britain in 
the past decade as well as the efforts of the British government to influence this 
field.

The Typology of Islamic Academic Journals in non- Muslim 
countries
Fatemeh amirikhani Farahani
At present, more than 1700 Islamic journal are published throughout the world 
out of which 196 journals are recognized as academic that pay attention to vari-
ous issues of Islam and Muslims. These academic journals are divided into two 
groups of specialized and non-specialized. 74 journals deal with different topics of 
Quranic studies, Islamic art, manuscripts, book reviews, Islamic law and Islamic 
finance and economy, etc. Most of Islamic academic journals are published in 
western countries, particularly in USA, Britain and Netherlands.

Chinese Muslims and Western Scholars; from Illusion 
to Reality
Adel vKhani
Western scholars have passed several stages in the recognition of Chinese Mus-
lims. During the first stage, Christian missionaries entered China and tried to con-
vert Muslims to Christianity with a religious and political motivation behind their 
objective. At the second stage, from 1947 to Deng Xiaoping's period, Western 
scholars were not allowed to enter China and as a result they were not able to con-
tinue their studies. However, in the last three decades, after the opening of closed 
doors to Western scholars, they have embarked on an accurate study on Chinese 
Muslims.
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Islamic studies in the United States of America; from 
Structure to َAcademic Growth
kiyomars Amiri
A survey into the process of Islamic Studies in America during the last 3 decades 
shows that after the victory of Iranian Islamic Revolution in 1979, there is observed 
more interest in the study of Islam. However, after September 11, 2011 these inter-
ests have increased and American academic and political institutions have endeav-
ored a great deal to support centers and institutions for Islamic studies. Now, Is-
lamic studies is carried out through The Middle East Studies Association (MESA), 
The American Academy of Religion (AAR) and Council of American Overseas 
Research Centers (CAORC) as well as centers of Middle Eastern studies, depart-
ments of religious studies, institutions of Oriental studies, non-academic centers 
active in Islamic studies and private associations. Indicators such as the increase 
in articles of academic journals, the growth in the number of Islamic centers, the 
increase of student theses, and the increase of books on Islam and Muslims show 
that Islamic studies in America has witnessed a strong and precipitous growth in 
the past decade.

Social Archeology and Iranian Studies
Shapoor Ravasani
In this article, the author deals with the relationship between sociology and arche-
ology and the mistakes of Western scholars in their studies on Oriental countries. 
In this way, the author shows that a great number of researches done by Western 
archeologists on Iran and Oriental countries are not consistent with the facts.

The Scholars of Arab World and Masterpieces of 
Persian Literature
Seyed Mohammad Sadre Hashemi
Arab scholars have been interested in masterpieces of Persian literature such as 
Ferdosi's Shahnameh, Rumi's Masnavi, Hafiz's Divan, Sadi's Golestan and Bustan 
and Khayyam's Rubaiyat (quatrains). They have translated and some parts of these 
works into Arabic language and have published so many works about these mas-
terpieces. In the present paper, the author introduces some translations and writ-
ings of Arab scholars of Iranian studies.

An Interview with Prof. Stephen Leeder on "Possibil-
ity and Abstention in Islamic Studies and Oriental 
Studies"
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Ultra-analysis on Iranian Studies in Germany
Mahvash Amoozgar
By exercising the ultra-analysis methodology and relying upon Iranian research-
ers, the author studies the status of Iranian studies in Germany after the victory of 
Islamic Revolution in Iran. He concludes his article by mentioning that in 2001s, 
Iranian scholars began to write essays on German Iranologists and Iranology cen-
ters in Germany. However in 2011s more Iranian scholars showed their interest in 
the status of Iranian studies in Germany. The author also comes to this conclusion 
that a great part of researches and studies lack academic methods, hypothesis and 
field studies and so far there is not a full research based on a well-defined theory 
and an academic methodology. 

The Glamour of City of the Dead: A Visit to Thatta, a 
Relic of the Most Glorious Period of Iranian language 
and literature
Ghasem Safi
The author, one of the experts on Indian Subcontinent, surveys the status of Per-
sian language and literature in India and Pakistan as well as the 800-year presence 
of Iranian culture in this region. Mentioning the tombs of magistrates, rulers and 
academic and religious figures in the large Makli cemetery near Thatta in Paki-
stani Sindh Province and Persian transcripts on their gravestones, he argues that 
these transcripts are symbols and representations of the most magnificent era of 
Iranian language and literature in the Subcontinent.

Al-Biruni, the Anthropologist
Ali Bolookbashi
Dr. Ali Bolukbashi, one of the well-known anthropologists of Iran, discusses the 
ethnographic thoughts in the works of Abu Rayhan Al-Biruni. In his opinion, most 
of the researchers have worked on Biruni's astronomy, mathematics, physics, his-
toriography, geography and religious studies and have paid less attention to his 
anthropologic ideas and viewpoints. The author touches upon Al-Biruni's use of 
accepted methodologies of anthropology such as participatory observation, cita-
tion of written and oral sources, and evaluation and criticism of related themes. 
Then he mentions some examples of Al-Biruni's anthropologic methodology in 
religious studies. 
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Interview with Dr. Ishaq Salahi, Head of National Library 
and Archives of I.R. of Iran
Researchers of Iran and Islam portray our  individual and social life, history, cul-
ture and religious teachings. Some of these scholars study and research on Islam, 
Iran and Muslims with an academic motivation and some with political and eco-
nomic one. One of the responsibilities of Natinal Library and Archives of the Is-
lamic Republic of Iran is finding, keeping and protecting written heritage of Islam 
and Iran. This organization spots and compiles works on Islam and Iran abroad 
and makes them available for researchers. The present journal aims at introducing 
the works of researchers of Iran and Islam, recogizing and introducing centers of 
Iranian and Islamic studies as well as introducing dissertations on Islam and Iran.

The Colloquy of Dr. Mohammad Reza Khaki with Dr. 
Mir Jalaleddin Kazazi on the concept of Iran, Iranian 
Studies and the difference between foreigners' 
Iranology and Iranians' Iranology

Concerning the meaning of Iranian Studies
Naser Takmil Homauoon
This article focuses on the difference between the two concepts of Iranian studies 
and the study of Iran. At first the author gives a definition of cultural Iran and con-
siders Iranian studies as understanding of Iranian culture. In doing so, the author 
refers to various approaches to understanding of Iran and concludes that cultural 

Iran should be the pivotal point in this field.
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