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مقاالت مرتبط با موضوع ایران شناســی و اسالم شناسی و روش های تحقیق، مکاتب، . ۱
اهداف و کارنامه آنها؛ 

معرفی و نقد تازه ترین کتاب ها و مقاله های منترش شده پیرامون اسالم، ایران، انقالب . ۲
اسالمی، مسلامنان و تشیع؛

اســناد، نامه ها، تصاویر و دست نوشته های اسالم شناسان و ایران شناسان که تا کنون . ۳
منترش نشده باشد.

مقاله و گزارش نباید پیش تر در نرشیات فارسی زبان داخل و خارج از کشور چاپ . ۴
شده باشد. 

 مقاله در محيط  Microsoft Word با قلم Blotus ۱۴ تهيه و به دفرت نرشيه ارســال . ۱
شود.

توضيحات و اصطالحات علمی به ترتيب استفاده در منت در هامن صفحه آورده شود.. ۲
معادل های خارجی در هر صفحه در انتهای هامن صفحه درج شود.. ۳
حجم مقاله از ۱۵ صفحه فراتر نرود. نام و مشخصات نويسنده/ نويسندگان، همراه با . ۴

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 . ۵

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

هيأت تحريريه نرشيه، در رد يا قبول مقاله ها آزاد است.. ۱
نرشيه، در ويراش، اصالح و هامهنگ سازی اصطالحات آزاد است.. ۲
تنظيم و ترتيب مقاالت تأئيد شده برای چاپ، بنا به نظر هيأت تحريره نرشيه خواهد . ۳

بود.
نقل مطالب نرشيه با ذكر منبع بالمانع است.. ۴
مسئوليت مطالب نوشته به عهده نويسنده خواهد بود.. ۵
۶ . j-iranislam@nlai.ir لطفاً مقاالت را به نشــانی دفرت فصلنامه و یا به پســت الکرتونیی

ارسال فرمائید.

شرايط پذيرش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله مقـ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  ضوا
تدوين و نگارش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله مقـ

مالحـــــــــــــــــــــــــــــظات



تا سه دهه پيش، ايران شناس به كسي گفته مي شد كه ايراني نبود و درباره ايران در خارج 
از كشور تحقيق يا تدريس مي كرد. در آن روزگار، با حمايت مستقيم دربار و اقدامات شجاع 
شناسي،  باستان  سوي  به  شناسي  ايران  رويكرد  و  سياست  دربار،  فرهنگي  معاون  شفا،  الدين 
فرهنگ، تمدن و ادبيات دوران باستان و زبان فارسي جهت گيري شده بود. با پيروزي انقالب 
اسالمي، نهادهاي مسئول ايران شناسي از هم گسست و ارتباط ايران شناسان خارجي با نهادهاي 
رسمي دولتي قطع شد. پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي در كشور و تشكيل و تأسيس 
چگونگي  جهان،  در  ايران  تصوير  مسئله  اندك  اندك  فرهنگي،  الملل  بين  ارتباطات  نهادهاي 
معرفي ايران انقالبي، نحوه تعامل و ارتباط با مخاطبان خارجي و انتقال پيام انقالب اسالمي 
به جهانيان در نزد سياستگذاران و مسئوالن كشور اهميت يافت. در اواخر دهه اول انقالب، 
مخاطبان  از  يكي  عنوان  به  كشور،  از  خارج  فارسي  ادبيات  و  زبان  استادان  و  شناسان  ايران 
و آشنايان با ايران و ايرانيان پذيرفته شدند و از پاره اي از آنها براي شركت در برنامه هاي 
فرهنگي و حتي سياسي داخل و خارج از كشور دعوت به عمل آمد. با گذشت زمان و مشخص 
انقالب  و  ايرانيان  زبان  تمدن،  فرهنگ،  و  ايران  معرفي  در  خارجي  شناسان  ايران  نقش  شدن 
اسالمي، چندين نهاد مانند شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، بنياد ايران شناسي، مركز 
بين المللي زبان فارسي و مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي، آموزش براي سياستگذاري،

ر سخن  سردب
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برنامه ريزي و ارتباط با ايران شناسان و استادان زبان و ادبيات فارسي تشكيل گرديد. با 
تأسيس اين سازمان ها و نهادها، تعامل و روابط شمار كثيري از ايران شناسان با نهادهاي رسمي 
و دولتي ايران برقرار گرديد و بسياري از آنها يا به ايران آمدند و يا در برنامه هاي فرهنگي و 
علمي نمايندگي هاي سياسي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور شركت نمودند. 
امروزه، ايران شناسان خارجي يكي از مهم ترين مخاطبان و آشنايان ما در سرتاسر جهان هستند، 

زمينه مطالعاتي و فعاليت آنها، مطالعه، شناخت و معرفي ايران و ايراني است.
ايران شناسان خارجي، تنها در دانشگاه يا محل كار خود در يك مؤسسه علمي، پژوهشي 
يا آموزشي نيستند، آنها در نشريات علمي، در سازمان هاي دولتي كشورهاي محل اقامتشان، در 
كنفرانس هاي بين المللي مربوط به ايران و ايراني و باالخره در تصوير سازي و تصميم گيري 

ديگران در خصوص ايران و ايرانيان؛ حضور، نقش يا مشاركت دارند.
در سه دهه گذشته، عالوه بر متوليان و نهادهاي رسمي دولتي فعال در بخش ايران شناسي، 
متغير ديگري در زمينه ارتباط و تعامل با ايران شناسان خارجي وارد شده كه اهميت و تأثير آن، در 
پاره اي موارد، نه تنها از نهادهاي دولت ايران كمتر نيست كه بسيار بيشتر، موثرتر و كارآمد تر است. 
اكنون اين متغير با درايت، برنامه ريزي و كارداني، در دنياي ايران شناسي رسوخ كرده و با اعطاي 
بورس تحصيلي و مطالعاتي، كمك مالي به بخش هاي ايران شناسي دانشگاه ها، برگزاري كنفرانس 
هاي بين المللي ايران شناسي، انتشار نشريات و كتاب ها و اهداء جايزه هاي متعدد ايران شناسي 
به برترين پايان نامه ها، كتاب ها، مقاله ها، ترجمه ها و نويسندگان در زمينه فرهنگ، تاريخ، تمدن 
ايران و زبان و ادبيات فارسي، به عنوان متولي و حامي اصلي مطالعات ايراني خود را نمايانده است.

 اين متغير، گروهي از ايرانيان خارج از كشوراست، كساني كه داراي تحصيالت دانشگاهي اند، 
در رشته هايي مانند زبان و ادبيات فارسي، تاريخ ايران، فرهنگ و زبان هاي باستاني، روابط بين 
الملل، اقتصاد و سياست تخصص دارند. بخشي از افراد اين گروه، يا خود از تمول و تمكن كافي 
برخوردارند يا  توان آن را دارند كه تمول و تمكن سايرايرانيان خارج نشين را براي پيشبرد اقدامات 
و برنامه هاي فرهنگي و علمي و آموزشي خود بكار آورند. بدين سان، مي توان پذيرفت كه دو 
جريان در ارتباط با ايران شناسي، ايران شناسان و معرفي و تصوير سازي از ايران و ايرانيان در 
خارج از كشور فعال هستند : مسئوالن و متوليان دولتي ايران شناسي در داخل و خارج از كشور 

و اشخاص و نهادهاي علمي و فرهنگي ايرانيان خارج نشين .
 نظر به اهميت متغير ايرانيان خارج از كشور و نقش و حضوركارساز و جدي آنان در پديده 
ايران شناسي، توضيح مختصري درباره ايشان ضروري مي نمايد. حضور شمار قابل توجهى از 
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 ايرانيان تحصيلكرده و استادان رشته هاى زبان و ادبيات فارسى، تاريخ ايران، اقتصاد و نظاير 
آنها در خارج از كشور بويژه در كشورهاي آمريكا، كانادا و اروپا موجب شده تا عده اى از آنان 
يا به سبب تخصص خود يا احساس نياز به فكر معرفي ايران به خارجيان يا آموزش زبان فارسى 

و حفظ فرهنگ و سنت هاى ايرانى در بين فرزندان خود افتاده باشند.
اين گروه به سه دسته تقسيم مى شوند: عده اى با تأسيس و راه اندازى انجمن يا مركز فرهنگى 
و هنرى، يا راه اندازى نشريه يا تشكيل گروه موسيقى يا تئاتر به معرفى فرهنگ و تاريخ و سنت 
هاى ملى ايرانيان برآمده اند. عده اى نيز براى حفظ زبان و فرهنگ و تقويت هويت ايراني خود به 
برگزارى جلسات سخنرانى و دوره هاى آموزشى اقدام كرده اند. عده اى ديگر با اختصاص كمك 
مالي به مراكز ايران شناسي يا اعطاي بورس تحصيلى و شمارى ديگر با ايجاد جايزه به تحقيقات و 

پايان نامه هاى دانشجويى رشته ايران شناسى كوشيده اند به مدد مطالعات ايرانى برآيند.
 بنابراين، اعطاى جايزه، تدوين دانشنامه ايرانيكا، تأسيس انجمن ها و مراكز فرهنگى، هنرى 
و آموزشى، انتشار كتاب و نشريه فارسى، برگزارى كنفرانس هاى بين المللى ايران شناسي، اهداء 
كمك مالى به دانشگاه ها و مراكز ايران شناسى از جمله فعاليت هاى ايرانيان خارج از كشور در 
ارتباط با مقوله ايران شناسى قرار مى گيرد. اندك تأمل پيرامون فعاليت  اين گروه از ايرانيان خارج 
از كشور در زمينه ايران شناسى نشان مى دهد كه اين فعاليت ها تبديل به يك جريان قدرتمند 
شده و توانسته نهادهاى علمى، آموزشى، فرهنگى و سخنگويان خاص خود را داشته باشد. در اين 
جريان، توانمند ترين استادان و متخصصان تاريخ ايران، زبان و ادب فارسى، اقتصاد، سياست، هنر، 

مردم شناسى و ساير زمينه هاى علمى و تحقيقى در باره ايران گرد هم آمده اند.
ويژگى اين گروه آن است كه افراد آن ها در بيشتر مراكز، و مؤسسات ايران شناسى و كرسى 
هاى ايران پژوهى در دانشگاه هاى سرتاسر جهان حضور دارند و ارتباطات عميق و تأثير گذارى 
با مراكز مطالعات ايرانى و استادان و دانشجويان آن ها برقرار كرده اند. برگزارى كنفرانس مطالعات 
ايرانى با حدود 1500 استاد و پژوهشگر و اعطاى نُه جايزه ايران شناسى به برترين ايران شناسان 
و پژوهش هاى ايران شناسانه، نمايانگر نفوذ، تأثير ،توانمندى و حضور گسترده اين جريان است.

مسئله ديگرى كه ربط وثيق با ايران شناسى پيدا كرده و بر آن تأثير نهاده، ازدياد ايرانيان 
تحصيلكرده در رشته هاى مختلف و مرتبط با موضوع ايران شناسى است . در توضيح اين مسئله 
مى توان گفت كه امروزه، نسل ديگرى از ايرانيان نيز پديد آمده اند كه  قدم به قدم پيش آمده و در 
مراكز و مؤسسات ايران شناسى استخدام شده و در آن جا به تدريس و تحقيق پيرامون موضوعات 
مربوط به ايران  و ايرانيان  مشغول اند . اينك، در برخى از مراكز ايران شناسى، آن ها متولى اصلى   
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 ايران شناسى اند . برخى از اين گروه از ايران شناسان ايرانى تبار، نسل دو يا سوم ايرانيان 
مهاجر اند و پيوندشان با سرزمين و مردم ايران كم و كمتر شده است و بيشتر عمر خود را دور از 
وطن گذرانده اند. اين گروه نيز مستقيم و غير مستقيم تنور ايران شناسى را گرم تر كرده و به حفظ 
و تقويت آن يارى مى رسانند. ارتباط برخى از اين افراد ، كه نسبت به نظام و سياست هاى آن 
همدلى نشان نمى دهند، با مراكز و مؤسسات ايران شناسى، سبب ساز سوءتفاهم و بدفهمى برخى 

از ايران شناسان خارجى از مسائل و واقعيت هاى داخل كشور مى شود.
افزون بر اين جريان ها، در دودهه گذشته، انگيزه هاى اقتصادى برخى كشورها مانند كره 
جنوبى، انگلستان، چين و ژاپن نيز به سرشت و سرنوشت ايران شناسى پيوند خورده است، زيرا 
بخش خصوصى و دولتى اين كشورها، با هدف اقتصادى و براى آموزش شمارى از كارمندان يا 
كاركنان خود در ايران به آموزش ايران شناسى و فارسى آموزى روى آورده اند. به يقين اين گونه 
فعاليت ها نيز موجب رونق مطالعات ايرانى و گسترس سواد فارسى آموزى در اين كشورها مى 
شود.  در اين شماره و شماره هاى آينده مى كوشيم تا برخى از جنبه ها و تأثيرات هر يك از اين 

جريان ها  را  در وضعيت و آينده ايران شناسى روشن سازيم.
همانند ايران شناسى، اسالم شناسى نيز تحت تأثير و نفوذ اشخاص و سازمان ها و كشورهاى 
مختلف اسالمى و غير اسالمى است. بررسى و واكاوى اين مسئله نيز يكى از موضوعاتى است كه 

در آينده به آن خواهيم پرداخت. انشاءاهللا.
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•    شما چگونه به مطالعات ايرانى روى آورديد و در چه زمينه اى از ايران شناسى تحقيق 
و تدريس مى كنيد؟

من در دانشگاه شيكاگو درس مى خواندم . اين دانشگاه بخش شرق شناسى و ايران شناسى قوى 
دارد و مكتب باستان شناسى شيكاگو خيلى مشهور است و باستان شناسان آنجا به تاريخ باستانى 
چين و ايران توجه خاصى دارند. از همان جا به شناخت ايران و تاريخ اين كشور عالفه مند شدم . 
رشته تخصصى من تاريخ باستانى چين است اما گوشه چشمى هم به ايران شناسى و شرق شناسى 
داشته ام. در دانشگاه پكن چند ترم درباره تاريخ تمدن ايران و مقايسه آن با تاريخ و تمدن چين 
درس داده ام. در اين سال ها با برخى از ايران شناسان مشهور مانند ريچارد فراى و آنه مارى شيمل 

ارتباط داشته ام  و از طريق آنها به اهميت فرهنگ و تمدن ايران پى برده ام.
 

•    شما كه در زمينه ايران شناسى كار و تدريس كرده ايد ، چرا در محافل و نشريات ايران 
شناسى حضور كمرنگى داريد؟

زمينه تخصص من تاريخ و تمدن باستانى چين است نه شرق شناسى، ايران و ايران شناسى اما به 
مسائل و موضوعات مرتبط با ايران عالقه مندم. 

ایران شناس غربیان  و  واقع نمایی آن 

1 .  استاد مطالعات ايرانى
 دانشگاه هنگ كنگ

در گفتگو  با پروفسور زائو کوافنگ



•    در تدريس ايران شناسى به چه موضوع هايى مى پردازيد و از چه منابعى استفاده 
مى كنيد؟

من معموالَ به زبان انگليسى تدريس مى كنم. البته در چين به زبان چينى درس مى دادم اما در هنگ 
كنگ به زبان انگليسى تدريس مى كنم. منابع مورد استفاده من منابع چينى و آثار ايران شناسان چينى 
و دانشنامه ايرانيكا، كتاب هاى ادوارد براون، ريچارد فراى،  ادموند باسورث است. زيرا منابع ايرانى 

به زبان فارسى است من قادر به استفاده از اين منابع نيستم . 

•   به نظر شما خدمات ايران شناسان چيست ؟ تصوير سازى منفى و بد فهمى هاى آنها از 
ايران و انگيزه هاى استعمارى در شناخت ايران را چگونه توصيف مى كنيد؟   

كارنامه شرق شناسان و ايران شناسان يك سره منفى نيست. در كارنامه آن ها هم نقاط سياه، هم 
نقاط سفيد و هم نقاط خاكسترى وجود دارد. وجه مثبت فعاليت هاى ايران شناسان در بردارنده چهار 
چيز است: كشف مجهوالت در تاريخ ايران باستان، تصحيح بسيارى از نسخه هاى خطى مربوط به 
تاريخ ايران، عرفان اسالمى ايران، معرفى نسخه هاى خطى، فهرست نگارى نسخه هاى خطى، 
معرفى روش تصحيح نسخه هاى خطى، بكارگيرى تئورى هاى علوم اجتماعى و انسانى براى 
شناخت مردم شرق و سرزمين هاى شرقى و باالخره ارائه يك تصويراز ايران و ايرانى، ايران شناسى،

دانشى غير ايرانى است،غير ايرانى آن را پديد آورده است، اين دانش از يك طرف تحت تأثير اهداف 

    ایران شناس

دكتر   زائوكوا فنگ
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ای و انگيزه هاى سياسى است و از طرف ديگر، روش هاى مطالعه آن با روش مطالعه ايرانيان تفاوت 
دارد. البته كنجكاوى و تحرى حقيقت عده اى از ايران شناسان مانند خانم آنه مارى شيمل و هلموت 

ريتر را منكر نمى شوم .

•    آيا تنها انگيزه هاى سياسى و كنجكاوى علمى در تكوين و استمرار ايران شناسى مؤثر 
بوده است؟

خير،  در سه دهه گذشته، كره اى ها، ژاپنى ها و اخيراً چينى ها با  انگيزه هاى اقتصادى به مطالعات 
ايران شناسى، عرب شناسى و يا به عبارت دقيق تر مشترى و مخاطب شناسى روى آورده اند.

•    يعنى به شناخت مردم ايران يا مخاطبان ايرانى پرداخته اند و نسبت به مطالعه تاريخ ايران 
و فرهنگ ايران و سياست و نظام سياسى ايران بى اعتنا بوده اند؟

 به نظر بنده همين طور است. شركت كره اى سامسونگ يا سونى ژاپن عالقه اى به مطالعه و شناخت 
تاريخ ايران ندارد، مسئله او شناخت روحيه، ذائقه و نيازهاى ايرانيان است. اين گونه ايران شناسى 
هدفش اقتصادى است و از اين دانش براى پيشبرد اهداف اقتصادى استفاده مى شود . اسم اين نوع 

ايران شناسى را من ، ايران شناسى كاربردى ميگذارم . 

•  آيـا پژوهشـگران غيـر ايرانـى در شـناخت ايـران پيـش فـرض و برداشـت پيشـينى 
دارنـد يـا آنكـه فـارغ از پيش فرض بـه وادى مطالعـه و شـناخت ايـران گام مى نهند؟
بررسى و مطالعات من نشان ميدهد كه دانش شرق شناسى و ايران شناسى به مثابه شاخه اى از اين 
درخت تنومند، از پيش فرض خالى نبوده و نيست. در توضيح اين مسئله مى توانم بگويم كه نخوت 
و احساس برترى كه اروپاييان در دوره استعمار داشتند مبتنى بر اين پيش فرض بود كه غرب و 
غربى از شرق و شرقى برتر است. اين پيش فرض را در باره ما چينى هم داشتند. ما در داستان 
جنگ ترياك اين پيش فرض را ها ديده ايم. در مطالعات چين شناسى غربيان هم، اين پيش فرض 
ها آشكار است. بنابراين، در پاسخ به پرسش شما بايد گفت كه بسيارى از ايران شناسان غربى 
تعصب نسبت به برترى خودشان دارند و شرقيان را اشخاصى نارسا و ناتوان تلقى مى كنند. با اين 

پيش فرض مى توان نتيجه پژوهش آنها را هم حدس زد. 
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 •    آيا ايران شناس چينى هم پيش فرض دارد؟ 
بله پبش فرض دارد، اما پيش فرضش تفرعنانه و برترى طلبانه نيست. ايران شناس چينى، با

تحقير و تفرعن به تاريخ و نمدن ايران نمى نگرد. چون خود چين داراى يك تمدن بسيار كهن و
بزرگ بوده ، احساس ايرانيان را كه يك پيشينه بلند تاريخى و تمدنى داشته اند، درك مى كنند. 

•    با اين تعريفى كه از رويكرد ايران شناسان غربى و همتايان ژاپنى و كره اى آنها كرديد، 
مى توانيم اين نتيجه گيرى را بكنيم كه سه رويكرد سياسى، اقتصادى و علمى در ايران 

شناسى غير ايرانى وجود دارد؟
 بله، اين سه رويكرد قابل مشاهده است. اما بايد اين نكته را هم از ياد نبرد كه آنچه ايران شناسى را سياسى 
مى كند ، پيشينه و پيوند آن با استعمار است. امروزه استعماِر مستقيم به مانند قرون نوزدهم و بيستم وجود 
ندارد، شرق شناسى آن دوره هم پوست انداخته و تجزيه شده است.  پس مى شود گفت كه رابطه سياست 
با ايران شناسى سست شده و پژوهشگران تحت كنترل نهادهاى دولتى خودشان نيستند. ايران شناسان  
مى توانند فارغ از دغدغه دولت هاى كشورشان پژوهش خود را انجام دهند. در خصوص رويكرد 
اقتصادى در ايران شناسى هم بايد بگويم كه در دنياى امروز اقتصاد عامل تعيين كننده شده است. نقش 
دولت ها كاهش يافته و نقش بخش خصوصى بيشتر شده . گاه يك شركت بخش خصوصى يا يك 
شركت چند مليتى  به اندازه درآمد يك كشور ، توان مالى و درآمد دارد.  همين شركت مى تواند در 
يك كشور قدرت تعيين كننده اى داشته باشد. بسيارى از اين شركت ها به مؤسسات تحقيقاتى و 

مطالعاتى كمك مى كنند، بورسيه مى دهند، پروژه مطالعاتى سفارش مى دهند. 

•    مى توانيد نمونه هايى از اين شركت ها را نام ببريد كه به مؤسسات ايران شناسى كمك 
مى كنند؟

از دوستان ژاپنى شنيده ام كه شركت هاى  توشيبا و فوجى به بنياد ژاپن و اين بنياد به  برخى 
از ايرانيان فرصت مطالعاتى  داده و برخى پروژه هاى تحقيقى درباره ايران را  راه اندازى كرده 
مطالعات مؤسسات  به  هاى  كره  هاى  شركت  كمك  از  هم  او  كه  دارم  اى  كره  دوست  است. 

 خاورميانه و ايران شناسى در كره خبر مى داد . همين نمونه ها نشان مى دهد ايران شناسى با جهت 
گيرى اقتصادى نيز وجود دارد .

   •    اگر به عنوان يك ايران شناس شرقى كه با ايرانيان وجوه مشترك فرهنگى و تاريخى 

    ایران شناس
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دارد از نگاه پاتولوژى و آسيب شناسى به ايران شناسى اروپاييان و امريكاييان بنگريد، چه 
معايب وآسيب هايى درآن مى بينيد؟

نخستين اشكال اين سنخ ايران شناسى ، فرض ها و ريشه هاى آن است كه از دوران استعمار پديد 
آمده و در ذهنيت و نوشته هاى غربيان رسوخ يافته است. دومين اشكال يا آسيب آن، جزيى نگرى، 
قطعه قطعه بودن و موضوعات را مجزا از ساير عوامل و مسائل بررسى كردن است. وقتى بحث 
اقتصاد ايران يا مردم شناسى ايرانيان بحث مى شود، يك موضوع جزيى طرح و بسط داده مى شود. 
اين دانش هاى پراكنده مانند قطعات يك پازل جدا از هم اند  و هيچ تصوير مشخصى  از ايران 
بدست نمى دهند . دانش هاى پراكنده از ايران يا مردم ايران، ايران شناسى نيست . روح  ايران، 
كليت فرهنگ و تمدن و هويت  ملت  ايران را نشان نمى دهد. آسيب سوم در ايران شناسى امروز، 
اتكاى بيشتر آن به منابع غير ايرانى است. شمارى از ايران شناسان كه با زبان فارسى آشنايى ندارد 
، مدعي ايران شناسي اند در حالي كه هيچ فارسي نمي دانند. خود من هم جزء اين افرادم . من كه 
فارسي نمي دانم و ظرافت هاي ادبيات ايران را نمي دانم چگونه مي توانم مدعي شناخت ايران باشم. 

•    امروزه، در بسياري از كشورهاي جهان دپارتمان يا مراكز مطالعه ايران وجود دارد. در 
باره ايران شناسي در كشورهاي ديگرمانند امريكا يا كشورهاي اروپايي اروپا چه اطالعي 

داريد؟
بله درست است. ايران شناسي  در سال هاي اخير رشد كرده، اما خيلي سطحي است و عمق چنداني 
ندارد. سروصدايي كه در مطبوعات و شبكه هاي تلويزيوني اروپا و امريكا در باره ايران است، اين 
ايران شناسي نيست. چند روزنامه نگار يا خبرنگار جنجالي از راه دور در باره ايران اظهار نظر مي 
كند، اين ايران شناسي نيست. ايران شناس بايد سرزمين ايران ، مردم آن و تحوالت تاريخي در 
ايران را بشناسد. فرهنگ ايران و ويژگي هاي آن را بشناسد . آئين و زبان ايراني را به خوبى بداند 

و پيچيدگى آن را بشناسد  . 

•    به نظر شما ايران شناسى چه قلمروها و حوزه هاى مطالعاتى را در بر مى گيرد و اساسا 
نقطة كانونى ايران شناسى چه مى تواند باشد؟

پاسخ اين پرسش چند پيش فرض الزم دارد، پيش فرض اول آن است كه بپذيريم ايران شناسى 
يك علم است. چنانكه مى دانيد هر علم به پيشينه تاريخى، اصول و مبانى معرفتى، قوانين و 
روش تحقيق مشخصى دارد. خودتان بهتر مى دانيد ايران شناسى در دامان شرق شناسى رشد 
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و نمو كرد و از همان آغاز از انگيزه و اهداف سياسى خالى نبود. در ضمن، پديد آورندگان آن 
غير ايرانيان بوده و خود ايرانيان در بسط و گسترش مطالعات ايرانى شايد حداقل سى درصد 
مشاركت داشته اند. مسئله بعد، مسئله تئورى ها و قوانين يك علم است. ايران شناسى كدام قوانين 
را دارد؟ نكته ديگرى كه بسيار حائز اهميت است مبانى معرفتى اين علم است. اين مبانى كدام 
است؟ بنابراين، مى بينيم تا پاسخ به اين پرسش ها داده نشود نمى توانيم بگوييم كه ايران شناسى 
يك علم است. به نظر من بهترين تعريف براى ايران شناسى، زمينه يا قلمرو مطالعاتى است. 

•    اما بسيارى از ايران شناساسان معتقدند كه ايران شناسى يك علم است و ويژگى هاى 
يك علم را كه مطالعات منظم و علمى درباره يك موضوع خاص را داراست. در اينجا آن 

موضوع خاص، فرهنگ، تمدن، تاريخ و مردم ايران است.
درست است با اين سخن شما باز به يك زمينه مطالعاتى اشاره ميكنيد نه يك علم . علم بايد شرايط 

مشخصى داشته باشد.

•  حال كه به نظر شما، ايران شناسى يك زمينه مطالعاتى است، اين زمينه يا قلمرو مطالعاتى 
تنها به همين چهار موضوع تمدن، فرهنگ، مردم و تاريخ ايران تمركز مى كند يا اينكه 

موضوعات ديگرى را نيز در مطالعه مى گيرد .
خير؛ برخى زمينه ها و موضوعات ديگر مانند زبان و ادبيات فارسى، اقتصاد ايران، باستان شناسى 
ايران، انواع هنرهاى ايرانى مانند سينما، تئاتر، فرش و حتى انرژى و اكوسيستم را در برمى گيرد. 
به نظر من هر آنچه به دو موضوع سرزمين ايران و مردمان آن ارتباط مى يابد، در قلمرو مطالعات 

ايرانى قرار مى گيرد

•     به نظر جنابعالى سخن گفتن از مكتب هاى ايران شناسى درست است و اگر پاسخ شما 
مثبت است چه رويكردها و مكتب هاى ايران شناسى وجود دارد، ويژگى هاى اين مكتب ها

كدام است؟
بله، مى توان از ديدگاه هاى مختلف به دو موضوع ايران و ايرانيان نگريست. اين نگرش ها كه 
با اهداف، انگيزه ها و روش هاى متفاوتى به ايران و ايرانيان مى نگرند، حاصلشان و توليداتشان 
با يكديگر متفاوت است. مثال روشن شرق شناسى يا ايران شناسى روسى است. روس ها از 
دريچه تئورى هاى ماركسيسم و تحليل طبقاتى جوامع به ايران و ايرانيان نگريستند. به خاطر 
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همين آنها به نقش جنبش هاى اجتماعى و عدالت خواهانه توجه بيشترى كرده اند، اما آلمان 
ها از دريچه زبان شناسى و باستان شناسى موضوعات مربوط به ايران را پى گرفته اند. به يقين، 
انگليسى ها و فرانسوى ها با انگيزه ها و روش هاى ديگرى به مطالعه درباره ايران پرداخته 
اند. پس اگر بگوييم رويكرد ها، روش ها و برداشت هاى متفاوت از يكديگر درباره ايرانيان و 
موضوعات مرتبط با آنان وجود دارد، سخنى نادرست و ناروايى نگفته ايم. حاال شما اسم اين 
برداشت هاى متفاوت را مكتب ايران شناسى مى گذاريد. بنده تا حدودى با اين نظر موافقم.

•    در سير تحولى ايران شناسى از آغاز تا كنون چه دگرگونى ها و تحوالتى رخ داده است؟
ابتدا تلقى نسبت به  ايران بسيار كلى و پراكنده بود و در درون  شرق شناسى جاى داشت. در سال 
هاى پس از جنگ جهانى دوم، اندك اندك ايران شناسى از ساير حوزه هاى هندو شناسى، چين 
شناسى و اسالم شناسى فاصله گرفت و به يك زمينه مطالعاتى مشخص تبديل شد. در اين دوره 
برخى از ايران شناسان بيشتر به شناسايى نسخه هاى خطى و تصحيح آنها اقدام مى كردند. برخى 
ديگر به تاريخ ايران باستان، خواندن كتيبه هاى تخت جمشيد، نقش رستم و زرتشت تمركز داشتند. 
اين همان چيزى بود كه رژيم گذشته ايران مى خواست اما مطالعات من نشان مى دهد كه ايران 
شناسان به مسائل تاريخ معاصر ايران، هنر سينما و اقتصاد ايران و حضور اسالم در ايران معاصر 
مى پردازند. از نظر من ايران شناسى تحت تأثير پيشرفت هاى علمى، روش هاى تحقيق جديد و 

تحوالت سياسى داخل ايران قرار دارد . 

•   به نظر شما جهانى شدن و اهميت روز افزون نقش اقتصاد در جهان جديد تأثيرى در 
ايران شناسى داشته است؟

بله، مسلمَا چون االن رقابت هاى اقتصادى و سلطه بر بازارهاى جهانى يكى از راهبرد هاى مهم هر 
كشور است. پيش از اين توضيح دادم كه برخى از شركت هاى بزرگ جهانى مانندآديداس، پپسى، 
سونى و سامسونگ براى بازاريابى و فروش كاالهايشان با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى معتبر، پروژه 
هاى مطالعاتى راجع به مردمان كشورهاى مختلف  انجام مى دهند. قطعَا برخى از اين شركت ها و 

دولت هايشان براى ايران شناسى اهميت قائلند.

•    در پايان  مى خواستيم نظر شما را در مورد داليل گرايش و عالقه برخى از ايران شناسان 
يا شايد هم همه آن ها را به ايران بدانيم . چه چيزى در ايران يا تاريخ آن يا فرهنگ آن است 
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كه عده اى از پژوهشگران راعالقمند مى كند تا عمر خود را صرف مطالعه ايران كنند ؟
به نظر من در شاهكار هاى ادب فارسى و در برحى كتاب هاى ديگر تصورات روشنى  از فلسفه زندگى و شيوه 
زندگى انسانى و راه هاى رسيدن به حقيقت وجود دارد  . همين عوامل براى عالقمند كردن انسان  به فرهنگ

 ايران كافيست .
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  پروفسور یاکو همن آنتیال١

 يونانيان باستان همواره از اين كه دشمن شرق نشينشان، ايران يا پارس، چگونه بر فرهنگ غرب 
تأثير نهاده، تغافل مى ورزيدند. اما امروزه ما مى دانيم كه ايران يا كشور ُگل و بلبل در تعديل و 
پيراستن داستان هايمان، در دريافت هاى دينى مان، در مراقبت از بيماران مان و حتى در زبان 

فنالندى مان بى تأثير نبوده است.
فنالنديان امروز از طريق دنياى رسانه،آنچه درباره ايران مى شنوند،  بيشتر منفى و ناخوشايند 
است. در دهه هاى 1970 و 1980 رسانه هاى گروهى به بررسى و تحليل انقالب ايران كه 
منجر به تبعيد شاه، كه منفور شده بود و تشكيل حكومت بنياد گراى اسالمى تحت رهبرى 
آيت اهللا خمينى پرداختند. در دهـه 1980 جنگ ايران و عراق چهره نمود و تصوير ايران 
به   و  بينند  مى  را  ديگرى  ايران  ها  فنالندى  اخير،  هاى  سال  در  درآمد.  نمايش  به  ديگرى 
اين نكته مى انديشند كه هدف  ايران از غنى سازى اورانيوم، توان افزايى نيروگاه هاست يا 
ساختن بمب اتمى؟  اگر شناخت ما از ايران تنها به ايران امروز منتهى شود، برداشتمان از 
ريشه هاى خودمان ناقص مى ماند. ما براى شناخت ريشه و فرهنگ خودمان ناچاريم فرهنگ 
ادوار گذشته ايران را نيز به خوبى بشناسيم. چرا كه فرهنگ كهنسال و قديمى ايران در طول چند 

ر  ذهن  و   زبـان ایرانیان در  جهان  در  تـأث
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1 . استاد مطالعات 
اسالمى و زبان عربى 

دانشگاه هلسينكى، 
فنالند 



هزار سال نه تنها بر فرهنگ اروپا  كه بر  فرهنگ فنالند نيز رغم اين تأثير، نقش خاورميانه و ايران 
در سرنوشت و سرشت فرهنگ و تاريخ ما،  از نظرها دور مانده است، دليل مغفول نهادن نقش 
فرهنگ ايران آن است كه تاريخ نگاران غربى منشاء فرهنگ ما را از يونان باستان دانسته و بر آن 
بودند كه اين فرهنگ از راه روم به اروپاى قرون وسطى و سپس اروپاى مدرن راه يافته و در بستر 

زمان بسط و پيشرفت داشته است. 
    اين تصوير كه اروپا مركز جهان است، 500 سال قبل از ميالد مسيح شكل گرفته است. در آن 
زمان، يونانيان در جنگ هايشان با پارسيان ( ايرانيان ) ، دشمن خود را بربر و وحشى خطاب مى 
كردند. در صورتى كه پيش از اين يونانيان از اين مسئله آگاهى داشتند كه مردمان كرانه هاى درياى 
مديترانه فرهنگ و بافت يك دستى دارند، اما مصر، بين النهرين و كمى پس از آن ايران، تمدن هاى 

نو آورى داشتند و فرهنگ  و تمدن آنها بر سرزمين هاى اطرافشان تابان بودند. 
    ايران از لحاظ زبانى با اروپا ارتباط تنگاتنگى داشته است. با اين كه زبان امروز ايران فارسى است 
و آن را با الفباى عربى مى نويسند، اما الفباى نگارش دليلى بر خويشاوندى بين دو زبان نيست. زبان 

فارسى بطور واضح و روشن يك زبان هند و اروپايى است. 
    براى درك نزديكى زبان فارسى با زبان هاى اروپايى كافى است به كلماتى كه خويشاوندان 
نزديك را مى رسانند، توجه كنيم:  (1) پدر در زبان فارسى و معادل هاى آن در زبان هاى اروپايى 
 Moderو Mother ،  Mutter (2) مادر فارسى و معادل هاى آن Farو Ather، Vater
و (3) دختر فارسى و معادل هاى آن Tochter ، Daughter وDotter. همانند زبان هاى 
اروپايى، در زبان فنالندى نيز واژگان بسيارى هستند كه به ما اين نكته را يادآور مى شوند كه ايرانيان 
و اقوام مجار -  فنالندى در مناطق نزديك به هم سكونت داشته و از يكديگر تأثير پذيرفته اند . 
ذكر چند مثال در اين زمينه وافى به مقصود است. در زبان فنالندى واژة  Sata به معنى همان صد 
 Varja ، Vad فارسى است. در زبان فنالندى به چماق، گرز مى گويند. در زبان اوستا چماق را

و Ra مى خواندند. 
    زبان فنالندى شكل اوليه اين كلمه را به جاى زبان اوستا، از فارسى امروزه اخذ كرده است 
كه آنرا گرز مى نامند. اما وقتى يك فنالندى چكش بدست مى گيرد، از ابزارى استفاده مى 
كند كه نام آن را از اوستا، زبان باستانى ايرانيان برگرفته است. وجود واژگان اوستا در زبان 
فنالندى بيانگر برترى تكنولوژى باستانى ايرانيان و تأثير فرهنگ و زبان ايرانيان بر مردمان 
بخشى از اروپاستكلمه فنالندى Orja (برده)  نيز از ارتباط باستانى ملت ما با ايرانيان سخن 
مى گويد. اين كلمه از زبان هاى هند و ايرانى وام گرفته شده است.  براى ايرانيان اين كلمه به 
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معناى ( مرد ) بكار مى رفته و از آن براى اشاره به افراد در اجتماع و فعاليت هاى اجتماعى 
استفاده مى كردند. 

ااما در زبان هاى مجاور فرهنگ مجارى - فنالندى،  اين كلمه براى ناميدن كسانى بكار مى رفته كه 
از قوم ديگرى گروگان گرفته شده، خريدارى شده يا به اسارت درآمده بوده بكار مى رفته است .

    با ظهور جريان نژاد شناسى نازيست ها در دهه1920، صحبت درباره ريشه آريايى ها و ملت 
هايى كه تحت سيطره آريايى ها بودند، شروع شد. در آن زمان واژه ( برده ) به زبان فنالندى نيز 
راه يافت و  در شكل متفاوتى با معنى پيشين خود بكار رفت. تا آن زمان، آريايى ها برده (مرد يا 

انسان) يا نماد انسان بودند.
 اما براى نژاد شناسان نازيست، هندى ها و ايرانى ها، ملل برگزيده نبودند، آن ها فقط شاخه 
اى از ژرمن ها يا آريايى ها بودند.  بُود و نام امروز ايران نيز از همين واژه مى آيد. در فارسى 
باستان، ريشه اين واژه در حالت اضافه نام حكومت آريايى ها، Eran و Ahr بوده است به 

. Airya namمعنى سرزمين آريايى ها يا

مفاهيم و اسطوره هاى ايرانى در اديان ابراهيمى
مقايسه زبان ها ما را به روزگار كهن و ارتباطات باستانى مى كشاند. اما دقيق تر از مسئله زبان، 
سند هاى مكتوب است كه  تأثيرات فرهنگى و وام گرفتن ملت ها و كشورها از يكديگر را آشكار
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 مى سازند. زرتشت، دين باستانى ايرانيان حدود 1000 الى 700 سال قبل از ميالد مسيح ظهور كرد 
و بر ديگر اديان تأثير گذارد. زمانى كه پادشاهان بزرگ  ايران، در 500 سال پيش از ميالد مسيح بر 
بخش بزرگى از جهان متمدن تسلط يافتند، آناطولى يا تركيه كنوني، يونان، بين النهرين( عراق امروز)، 

هر چند كوتاه مدت و مصر تحت كنترل و نظامات اداري هخامنشيان بودند. 
    افزون بر نفوذ سياسي و حضور نظامي، اساطير و افسانه هاى ايرانيان باستان نيز به درون حلقه 
هاي علمي، مراكز علم آموزي، فرهنگ و دانش ملت هاى گوناگون رخنه كرد و مورد توجه قرار 
گرفت. از ميان اعتقادات و اسطوره هاي ايرانيان عهد باستان، بيش از هر چيز ديگر، مفاهيم همزادى 
و دو واحدى( ثنويت) دين زرتشت يا تضاد بين دو نيروي خير و شر اهميت يافت و با اقبال مواجه 
گشت. موجود نيك يا اهورا مزدا آفريننده هستى است و مظهر نيكي. موجود بدكار، اهريمن يا 

«آنگرا ماينو» تالش بسيار مي كند تا هستى نيك را از بنياد برافكند. 
    همه موجودات شرير يا  بدها مانند مارهاى سمى، حشرات مزاحم و ساير حيوانات نا مطلوب 
آفريده اهريمن يا نيروى شريراند. تاريخ جهان، آوردگاه نبرد و ستيز بين نيكى و بدى است. پايان 
تخاصم و  تخالف دو نيروي چالش گر به غلبه و پيروزى نيكى و شكست و نابودى بدى منجر 
خواهد شد. ما در برابر جنگ و گريز اين دو نيروي پرتوان قرار گرفته ايم. زمانى كه نيكى و 
بدى همسان ظهور مى يابند و در هم ادغام مي شوند، نيكى همانا نور و دانش است و بدى جهل

 و تاريكى مطلق.
    يهوديان با بنياد انديشه زرتشتيان و ثنويت اهورامزدا و اهريمن در زمان آشنا شدند هخامنشيان و 
يهوه1، خداي يهوديان، در كنار خود رقيبى بدكار پيدا كرد به نام شيطان. در كتاب جاب، شيطان در 

دو نقش هم صحبت و مخالف خداوند ظاهر مي شود.
آشكار است كه ريشه اين گونه ذهنيت هاى انسانى كه از تضاد نيكى و بدى ناخرسند و رنجورند 
به منطقه بين النهرين باز مى گردد، منطقه اي كه نوشته هاى ميخى در آنجا پيدا شده است. با 
ورود انديشه ثنويت به آئين يهود،  مفاهيم نور و ظلمت  و شيطان به منزله سمبل تاريكى به دين 
مسيحيت راه يافت و ميراث فرهنگى جهان غرب شد. امروزه به روشني مى بينيم كه كاربرد مفهوم 
( محور شرارت )  بر ضد جهان اسالم در ادبيات سياسى امريكا از همزاد بودن نيروهاي بدي و خوبي 
در تصويرشان از جهان ريشه مي گيرد. به بيان روشن تر، زماني كه سخن از محور شرارت براي

كشوري به ميان مي آيد، بايد بدانيم كه سرچشمه و منشأ دوگانه انگاري همزاد هاي نيكي و بدي و 
تقابل آنها با يكديگر كه در زبان غربيان جاري مي شود، از ايرانيان وام گرفته شده است.

    برداشت جهان غرب از دنياى پس از مرگ نيز از ايران  ريشه مى گيرد. در300 يا 400 سال 
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1 . نام اختصاصي خداوند 
در زبان عبري.  نامي كه 
بر اساس تورات خداوند در 
ميقات موسي خود را بدان 
 5410 نام  اين  خواند.  نام 
بار در عهد عتيق يا تورات 

آمده است. 



پيش از ميالد مسيح، فيلسوف يونانى، افالطون در اثر خود ( جمهوريت )  نام  شخصيت اصلى 
كتاب خود را آر ( آريا ) مى گذارد. داستان افالطون بر بنياد اسطوره ايرانى سامان گرفته است. در 
اين اسطوره، مردى پارسا دنياى پس از مرگ را مى بيند و به او اجازه باز گشت به دنيا را مى دهند. 
اين انگاره را در ادبيات باستانى بين النهرين نيز مى توان يافت: گيلگامه شخصيت داستانى است كه 
دوستش انكيدو مى ميرد و از جهان مردگان باز مى گردد و از عالم اسفل مى گويد. با مقايسه داستان 
و شخصيت كتاب افالطون با داستان و شخصيت كتاب آردا ويراژ يا آردا ويراف1 ايرانيان شباهت  
اين دو كتاب مشخص مى شود. با توجه به تقدم كتاب ايرانيان، مسلم است كه افالطون، فيلسوف 
بزرگ يونان، آن را از اين كتاب وام گرفته است. در كتاب اَرداويراف نامه2، شخصيت اصلى آردا 
ويراژ در خواب به جهان ديگر مى رود و همراه يك فرشته راهنما به تماشاى گناهكاران و مجازات 
آنها مى پردازد. وى پس از بيدارى، مشاهداتش را براى زندگان باز مى گويد. اين داستان از ايران به 
يونان و روم سفر مى كند و بعدها داستانى مشابه را از پيامبر بزرگ اسالم مى شنويم كه جزو ميراث 
گرانسنگ دانش اعراب شده است. چند صد سال بعد، اين داستان ايرانى، عصاره كار ادبى شاعر 
ايتاليايى دانته مى شود كه در كمدى الهى مشهورش، شخصيت اصلى را به تصوير سازى جهنم مى 
برد و از نگاه او سرنوشت اهل بهشت و برزخ به تصوير كشيده مى شود. بدين گونه مى توان از تأثير 
ايران بر واژه نامه هاى دينى سخن گفت و براى آن شواهدى متقن ذكر كرد. كلمه بهشت يا پاراتيس 
همان پارس است كه در ريشه در زبان اوستا دارد. واژه   Daeza pariبه معناى باغ اطراف كاخ 
آمده است. اين مكان مورد استفاده پادشاهان به هنگام شكار يا تفريح بوده است. كلمه مجلل براى 

اين باغ در زبان عبرى به معناى باغ آسمانى، پاراديس يا پاردس Pardes تغيير كرد.  
    عقايد و مفاهيم دينى عهد باستان ايران نه تنها از راه يهوديان و مسيحيان كه از راه امپراطورى روم 

بويژه از طريق سربازان رومى به همراه مكتب ميترا به غرب آمد و در همانجا ماندگار شد .
    مكتب ميترا با دين مسيح رقابت داشت و سر انجام بازنده اين مسابقه شد. با اين همه، تا مرز و 
بوم آلمان امروزى گسترش داشت. با اين حال، مكتب ميترا كامال گم نشد و جاى پاى آن از جمله 
در مراسم كريسمس و مژده هاى نيك مسيحيان همچنان ديده مى شود. در برخي پژ وهش 
ها و باورهاي طرفداران ميترائيسم آمده است كه ميترا در غارى متولد شد و مسيحيت از 
اين فكر مدل سازى كرد.  بنابر داستان هاى عهد عتيق در مسيحيت، عيسى در غارى بدنيا 
آمد. بعد ها مترادف غار، اصطبلى تاريك اقتباس شد و در كتاب هاي دينى مسيحيت ثبت 
گشت. جام مقدس كه در آئين مسيحيت كاربرد فراوان دارد، نيز از ايرانيان ريشه مى يابد. 
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بزرگ   روحانيون   از  ويراف   آردا   .  1
برخى  كه    است   دوره   ساساني  
باد  آذر  را   او  پژوهشگران  از 
كتاب   در  اند.  دانسته  مهراسپندان  
او  رفتن   معراج   از  ويرافنامه   ارداي  
كتاب   محتواي   است .  رفته   سخن  
 ( ارداويرافنامه    ) نامه   ويراف   آرداي  
خردمند  ويراف   ارتاژ  رفتن   داستان  
مينو(بهشت )  به   عادل   و  مقدس  
و  بهشتيان   با  مالقات   و  دوزخ   و 

دوزخيان  و ساكنان برزخ  است.
اعتقادات  كتاب،  اين  .مضمون   2
عامه ايرانيان پيش از اسالم در باره 

آخرت است.



جام مقدس يك افسانه ايرانى است.
    داستان جام جمشيد در پس اين افسانه قرار دارد. داستان جام جمشيد جم از ايران باستان به ايران 
اسالمى رسيد، از آنجا  وارد اسطوره هاى ديني ايرانيان شد و در قرون وسطي دروازه هاي اروپا را 

گشود و به ذهن و زبان  اروپاييان راه يافت.
    تصور امروزى كه ما مسيحيان از جام مقدس در ذهن داريم، كاسه يا قدحى است كه خون عيسى 
مسيح از زخم پهلوى او به آن ريخته شده بود. افسانه باستانى ايرانى مى گويد كه شاه جمشيد جامى 
سحر آميز را بدست داشت كه در آن همه ملك و قلمرو حكومت خود را مى ديد. تعبير اين جام 

جادويى ( جام جم ) امروز سمبل تلويزيون ايران است.
    اگر باورها و اسطوره هاي ايرانيان در اديان يهودي و مسيحي در عهد باستان تأثير مي نهاده، در 
قرون وسطى نيز همين باورها و اسطوره ها بر اعراب و فرهنگ آنان كه در بالين فرهنگ ديني دامن 
گستر شده بود، نيز اثر گذار شده بود. در توضيح اين مسئله مي توان گفت كه در ميانه سده 600 
ميالدى تاريخ باستاني ايران از دور زمان كنار رفت، سپاه اعراب بر  سرزمين ايران حاكم گشت 
و ايران عهد ساساني بخشى از قلمرو اسالمى  عربى شد. علي رغم تسلط اعراب، ذائقه قدرتمند 
فرهنگ ايراني بكار افتاد و اندك اندك باور و اسطوره هاي ايراني در فرهنگ قوم غالب راه يافت و 

پس از مدتي نقش تعيين كننده اى پيدا كرد. 
    بسيارى از دانشمندان ايرانى آثار خود را به زبان عربى نوشتند، حتي دستور زبان عربي را هم 
خود تدوين كردند. در گذر زمان، زبان ايرانيان و فرهنگ ايشان به عنوان زبان و فرهنگ ديني برخي 
سرزمين هاي شرق اسالمي پذيرفته شد. زمانى كه اروپا در فاصله مان قرون وسطي تا رنسانس به 
انحطاط در افتاد، فرهنگ عرب و اسالمى در مسير بالندگي، شكوفايي و گسترش بود، فرهنگي كه 

آكنده از عناصر فرهنگ ايرانى بود.

تأثير ايرانيان بر علوم پزشكى و شيوه مداوى بيماران در اروپا
يكي از مشاهير دوران قرون وسطي اسالمي، فيلسوف و پزشك شهير ايرانى ابن سيناست 
كه در اروپا وى را با نام آوسينا مى شناسند. اروپاييان، مهم ترين آثار ابن سينا را به التين 
ترجمه كرده اند. كتاب علم پزشكى و درمان وى بنام قانون تا قرن شانزدهم در اروپا مورد 
استفاده بود. بدليل ناآشنايي اروپاييان با ايرانيان و فرهنگ ايراني و اين كه ابن سينا كتاب 
هاي خود را به زبان عربى نوشته بود، تصور مي كردند او عرب است نه ايراني. امروزه اين 
نكته آشكار شده است كه در قرون وسطي بيمارستان هاى جهان غرب و بويژه اروپا تحت 

    ایران شناس

24



تأثير شفاخانه ها و روش هاي درماني خاورميانه و ايرانيان بوده است.
    در اروپا بيماران را بطور سنتى در منزل نگهدارى مى كردند و نيازمندان و تنگدستان از 
هر گونه درمان محروم بودند. در ايران تحقيقات علوم پزشكى و درمانى را با خدمات خيريه 
درمان بيماران تركيب كرده بودند. اولين بيمارستان هاى خاورميانه در ُجندى شاپور ايران 

تأسيس شدند.
بسيارى از ايرانيان با سرمايه خود بيمارستان داير مي كردند و با وصيتنامه خود هزينه درمان فقرا و 
تهيدستان را تأمين مي كردند. عرب ها اين ايده ايرانيان را به عاريه گرفتند و اروپاييان را نيز با آن 

آشنا كردند. 
اروپاييان زماني با نظام درماني و بيمارستان هاى اعراب آشنا شدند كه پزشكى و خدمات درمانى 

در خاورميانه بى همتا بود. 
امروزه اين سخن بديهي است كه نخستين بيمارستان هاى اروپا، نمونه برداري از مدل هاى خاور 

ميانه بود و در آنها با علوم و متد پزشكى اعراب يا ايرانيان بيماران را درمان مى كردند.  

جلوه هاى فرهنگ و زبان ايرانى در شمال هند و آسياى ميانه
تاثير دين،  فرهنگ و زبان ايرانيان تنها به غرب و غربيان محدود نمانده، در آسياى ميانه و شمال 
هندوستان نيز تأثير پر رنگي داشته است. زبان فارسى در حكم يكى از مهم ترين زبان هاى منطقه تا 
قرن نوزدهم نيز برقرار بوده و گويشوران بسياري داشته و اكنون نيز دارد. زبان تركى و زبان اردو،  كه 
زبان مسلمانان شبه قاره هند و پاكستان است، تجليگاه و محل بروز باور و احساسات ايرانيان است. 
اين دو زبان مملو از اسطوره ها و باورهاي ايرانيان هستند. همين امر نشان مي دهد كه فرهنگ دو 

منطقه آسياي ميانه و شبه قاره تحت تأثيرآئين ها و فرهنگ ايرانيان بوده است. 
كه   ها  حرم  رؤياهاى  و  ها  داستان  كه  است  آن  ايرانيان  فرهنگ  تأثير  پيرامون  در  آخر  سخن 
هنرمندان اروپايى را شيفته خود كرده، از حرم هاى عثمانيان الهام گرفته و آنها هم آن را از ايرانيان

به عاريت گرفته اند . 

ايران الهام بخش گوته و پوچينى !
با پايان يافتن قرون وسطى و برآمدن دوران جديد، شرايط به گونه اى تغيير كرد كه فرهنگ غرب در 

سرزمين هاى اطراف درياى مديترانه رسوخ يافت و به عنوان فرهنگى غالب سربرآورد . 
    با اين وجود، از تأثير فرهنگ ايران كاسته نشد و همچنان اين فرهنگ به رسوخ و تراوش خود 
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ادامه مى داد، اما اين بار به شيوه و روشى متفاوت از گذشته. در اين زمان، ادبيات ايران با قدرت 
تازه ترى بر دوران جديد تاثير مى نهاد. در سده هفدهم، سعدى (متوفى 1292)، شاعر اخالقيات در 
اوج شهرت و محبوبيت بود چرا كه گلستان اش به اغلب زبان هاى اروپاى متمدن ترجمه شده بود.

    نويسنده فرانسوى ژان دو ال فونتن از حكايات او در داستان هاى خود استفاده مى كرد. بعالوه، 
گلستان سعدى درآثار نويسندگان فرانسوى قرن هجدهم مانند دنيس ديدرو و ولتر بازنموده مى شد. 
در قرن نوزدهم نيز ستاره ادبيات آلمان ( يوهان ولفگان فون گوته )  بهره مند از خرمن گلستان شده 
بود. ناگفته نگذاريم كه در قرن هفدهم، اثر كالسيك ادبيات مشرق زمين يا كتاب ( هزار و يكشب ) 

نيز آوازه اى داشت و اروپاييان با آن آشنا بودند .
    اين كتاب مجموعه اى از داستان هاى عربى است اما اغلب داستان هايش از ايران به دنياى عرب 
زبان وارد شده است. سرچشمه و ريشه بخشى از اين داستان ها به سرزمين هاى دورتر مانند هند 

مى رسد.  
    همراه با حكايات سعدى و داستان هاى «هزار و يك شب» تصويرى از ايران در ميان اروپاييان 
نموده شد كه بارقه اى تابناك از داستان ها را به چشم مى كشيد. فيلسوف فرانسوى منتسكيو، در 
قرن هفدهم، در  كتاب (نامه هاى ايرانى اش) با چشم هاى ايرانيان، تابناكى اين داستان ها را به 

تصوير كشيد.
    در قرن نوزدهم، همانند منتسكيو، آهنگساز ايتاليايى، جاكومو پوچينى، اپراى (توراندوت) را از 
اشعار نظامى گنجوى (متوفى 1209) الهام گرفت. بدين سان، نام اين اپرا برگرفته از ايران است و از 

نظامى گنجوى كه  در داستان خود، دختر تورانى را توراندخت ناميده است.
    الزم به تأكيد است كه در قرن هجدهم، اروپاييان ادبيات ايران را جدى تر از پيش پذيرا 
شدند. چنانكه گوته آلمانى با الهام از حافظ  اثر ادبى آلمان را خلق كرد. اثر گوته كه در 
زمان خود مثل يك شاهكار به اشتهار رسيد با نام ديوان شرقى- غربى، كه به حافظ شيرازى 
هم تقديم شده بود، بر زمينه هاى بسيارى از فرهنگ مردم آلمان تأثير نهاد. همگام با گوته، 
شاعر انگليسى، ادوارد فيتزجرالد، ترجمه اى از انديشه هاى شاعر قرن دهم ميالدى، عمر 
خيام را انتشار داد كه موفقيت جهانى به دنبال  داشت. تأثير ادبيات ايران بر اديبان و برخى 
آثار ادبى اروپا از قرن نوزدهم به بعد متوقف شد. دليل اين ايستايى، تضعيف و  انزواى ايران 

و كناره گيرى ايرانيان از مبادالت علمى و جريان دانش و پيشرفت بود.
    براي شناخت ايران و فرهنگ آن، بايد به ايران از وراى پوسته حكومت ها و اشخاص  
نگريست. چنين نگرشي است كه مي تواند ايران راز آلود و پرتأثير را آن گونه كه هست به ما 
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بنماياند. ايران حرف هاي بسيار براى گفتن دارد. ايران هنوزهم كشور ُگل و بلبل و شاعران 
و  فيلسوفان بزرگ است. صنعت فيلم سازى ايران موفق است و فيلم هايي با كيفيت باال مى 
سازد، شعر ايرانى هنوز توجه ها را به خود جلب مي كند. ما نبايد ارتباط چند هزار ساله 

خود را با ايران به خاطر سياست هاي امروز قطع كنيم.





ر صفی  پور ی اک  ع

طرح مسئله
در جهان به هم پيوسته امروز و در عصر انفجار اطالعات، جهانى شدن و فضاى مجازى، كشورها و 
ملت ها، فرهنگ ها و ُخرده فرهنگ ها به دنبال نماياندن قدرت انديشگى، توان و درخشندگى فرهنگى 
و پيشينه تاريخى خود هستند و مى كوشند گفتمان مورد نظر خود در زمينه هاى سياسى، فرهنگى و 
اجتماعى را ماندگار كرده  و گفتمان هاى رقيب را از صحنه خارج كنند. دنياى امروز، صحنه  تعامل، رقابت 
و تقابل گفتمان ها در عرصه سياست، روابط بين الملل، فرهنگ و ساير عرصه هاى حيات جمعى است.

در هر يك از اين حوزه ها، گفتمانى مى تواند در رقابت پيروز شده و موقعيت هژمونيك خود را 
حفظ كند كه بتواند در برابر پادگفتمان هاى رقيب حيات گفتمانى خود را تثبيت كند. 

    در اين ميان، ايرانيان نيز در تمام عرصه هاى سياسى، فرهنگى، دينى، اخالقى  بويژه روابط و 
فرهنگ بين الملل، حقوق بين الملل، سبك زندگى، شيوه حكومتدارى و بسيارى زمينه هاى ديگر 
گفتمان خاص خود را ارائه داده اند. با بررسى گفتمان هاى جارى در بين ايرانيان مى توان پى برد 
كه پايه و اساس تمام گفتمان ها بر سه گفتمان زير بنايى ديگر استوار است، گفتمان هايى كه ريشه 
در تعريف، تصور و دريافت ايرانيان از سرزمين، فرهنگ و گذشته تاريخى شان دارد، براين مبنا

ی گفتمان های ایران سرزمی و ایران تاری
در ایران امروز

1

1 . دانشجوى دكتراى تاريخ 
ايران دوره اسالمى، 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
علوم و تحقيقات تهران
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تا تعريف و تصور دقيقى از اين سه گفتمان نداشته باشيم، نمى توانيم گفتمان هاى مختلف ايرانيان را 
در زمينه سياست، فرهنگ، جهان اسالم، مديريت جهان، بيدارى اسالمى، روابط بين الملل و ده ها 
مقوله ديگر بشناسيم و درك كنيم. براى  فهم مدعاى ايرانيان و شناخت دال هاى مركزى هريك از 
گفتمان هاى فوق الذكر، بيش از هر چيز ديگر  الزم است  نظرگاه يا گفتمان ايرانيان در خصوص

ايران روشن گردد.
    براى  شناخت گفتمان هاى ايرانيان پيرامون ايران بايد به فضاى فكرى، سياسى و فرهنگى ايران 
امروز نزديك شد. در اين تصورات، ايران يك امپراطورى فرهنگى، قلب تپنده حوزه فرهنگ و 
تمدن ايرانى، ام الُقرى جهان اسالم، قدرت نيرومند منطقه اى، الگوى انقالب هاى مردمى، نمونه مردم 
ساالرى دينى، قادر به مديريت جهان و كانون فروزان بيدارى اسالمى است. گويندگان و طرفداران 
اين سخنان، هنگام طرح مدعا يا گفتمان خود، در تصورات و ذهنيت خويش تعريفى از ايران را در 
نظر مى گيرند. و بر بنياد آن تعريف، گفتمان خود را صورت بندى كرده و به دنبال هژمونى شدن آن 
مى روند . نظر اين افراد درباره ايران كه در اين جا از آن به عنوان گفتمان نام مى بريم، از يك سلسله 

نشانه ها و مؤلفه ها يا دال هاى فرعى تشكيل مى شود. 
    تحليل محتواى نظرات و بيانات اين افراد و بسيارى از ايرانيان و خارجيان نشان مى دهد كه  
تصورات و دريافت هاى  آنها از واژه ايران يكسان نيست، چنانكه گاه مقصود گوينده از ايران، 
سرزمين يا مرزهاى سياسى ايران است، در حالى كه استنباط شنونده فرهنگ ايرانى، حادثه اى 
تاريخى يا آئين و مرام ايرانيان است. دليل اينگونه درك، آن است كه زبان گويندگان و شنوندگان در 
چارچوب قالب هاى گوناگون ساخت يابى شده و آن دو در زندگى و هنگام مشاركت در قلمروهاى 

مختلف حيات اجتماعى از قالب ها و خوشه هاى زبانى مختلفى استفاده كرده اند. 
       اكنون به بررسى اين مسئله مى پردازيم كه در تصور و دريافت ايرانيان و خارجيان از مفهوم ايران، چند 
قالب زبانى و گفتمانى حول  اين مفهوم رايج است و اين قوالب گفتمانى از چه موقعيتى برخوردارند؟ چرا يك

مفهوم تداوم دارد ولى در حاشيه است ولى يكى ديگر حضور ذهنى و اجتماعى عميق تر و روشن ترى 
دارد؟  نگارنده در اين نوشتار قصد دارد از منظر نظريه گفتمان دست به كوششى هر چند اوليه براي 

بررسى تصورات و برداشت هاى متفاوت از مفاهيم مرتبط با ايران بزند.
بويژه  ايرانيان  غير  و  ايرانيان  عمومى  فرهنگ  ارتباطى  و  رفتارى  گفتارى،  فضاى  به  اگر     

سياستمداران، روزنامه نگاران و ايران شناسان توجه كنيم مى توانيم حداقل سه گفتمان اصلى :
1) گفتمان ايران سرزمينى يا سرزمين ايران  2) گفتمان ايران فرهنگى و  3) گفتمان ايران تاريخى را
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از يكديگر تشخيص دهيم. اين گفتمان ها با سه حيطه معنائى متفاوت مى توانند در ذهن و زبان 
گوينده يا شنونده به اشكال مختلف ظاهر شوند.

شناخت اين گفتمان ها، نقاط كانونى، دال هايشان و نقش و سهم آنها در تكوين گفتمان هاى مختلف 
در ايران امروز و افزون بر همه اين ها، آگاهى از نسبت اين گفتمان ها با يكديگر و تأثيرشان 
دربازتوليد هرگفتمان؛ از موضوعات مهمى است كه تاكنون مغفول مانده است. هدف اين ُجستار تنها 
بررسى و شناخت دو گفتمان ايران تاريخى و ايران سرزمينى و واكاوى نسبت و تأثير و تأثر آنها 

بر يكديگر است. 
    مطالعه و بازخوانى گفتمان ايران فرهنگى و ارتباط و نسبت آن با گفتمان هاى سرزمينى و 
تاريخى و نيز نقش و كاركرد آشكار و پنهان آن در تكوين، بازتوليد و تعيين دال مركزى گفتمان هاى 
سياسى، فرهنگى، حقوقى و اقتصادى ايران ؛ موضوع درخور ديگرى است كه بايد بدان پرداخته 
شود. اينك به بررسى موضوع اين مقاله كه گفتمان هاى ايران سرزمينى و ايران تاريخى و نسبت و 
رابطه آنها با يكديگر است، مى پردازيم. براى فهم دقيق معنى گفتمان در نوشتار و نيز تمايز مفهومى 
دال هاى مركزى دو گفتمان ايران سرزمينى و تاريخى، نخست گفتمان و ويژگى هاى آن را تعريف 

مى كنيم.
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گفتمان  و ويژگى آن
براي اينكه خواننده از همان آغاز تصوير درستى از وجوه گوناگون موضوع مورد بحث، تفاوت 
گفتمان ها و پيامدهاى آن ها داشته باشد. نخست از تعريف گفتمان شروع مى كنيم. اگر فرد و يا 
گروهى در فاصله زمانى مشخص، به طور پراكنده، سخنانى را ابراز دارند كه بتوان از آن ها برداشت 
خاصى كرد و آن شخص يا گروه را با توجه به اين سخنان از سخنان مشابه جدا كرد و مورد اشاره 

قرار داد، مى گويند ( گفتمان ) خاصى بر آنان حاكم است . 
    شايد بتوان گفتمان را در قالبى بسيار خالصه و ساده چنين تعريف كرد: شناخت رابطه گزاره 
ها با يكديگر و نگريستن به كل آن چيزي كه نتيجه اين روابط است ( ميلز، 1382: ص23 ).

در بحث گفتمان و تحليل گفتمان رويكردهاي متفاوتى ارائه شده است. يكي از رويكردها كه 
مقبوليت بيشترى يافته، رويكرد ارنستو الكال و شانتال موفه است.

  در اين رويكرد مى توانيم به كمك تعدادى اصطالح و مفاهيم كليدي كليت انديشه را در قالب يك گفتمان 
توضيح دهيم. اصطالحات و كلمات كليدى كه الكال و موفه به كار برده اند عبارتند از: مفصل بندي، 
دال مركزي، دال هاى شناور، هژمونى، لحظه، غيريت و حوزه گفتمانگى. نظر به اهميت اين مفاهيم در 
توضيح گفتمان هاى  ايران سرزمينى و تاريخى الزم است توضيح مختصرى درباره آنها آورده شود. 

مورد اول مفصل بندي يك گفتمان است. 
     هر گفتماني مجموعه اي از دال ها يا نشانه هايي است كه به صورت موقت كنار هم جمع شده 

اند تا يك نظام معنايي را با يكديگر بسازند. به اين حالت مفصل بندي مي گويند.
      مفصل بندي  عملي است كه بين عناصر پراكنده در درون يك گفتمان رابطه برقرار مى كند و هويت و 
معناي عناصر پراكنده آن گفتمان را اصالح يا تعديل مى كند. مفصل بندي چگونگي پيوند دال ها يا مفاهيم به

يكديگر را بيان مي كند. در هر مفصل بندي يك كانون  به نام ( دال مركزي )يا ( دال برتر) داريم. دال 
مركزي ، مانند يك ميدان مغناطيسي مفاهيم و دال هاي مختلف داخل يك گفتمان را به خود جذب 
كرده و به آنها معنا و هويت  تازه اى مي بخشد. از نظر الكال و موفه،  مفاهيم يا دال هاى فرعى 
بي معنا هستند و هر معنايي براي آنها امكان پذير است. آنها اين مفاهيم يا نشانه هاى سرگردان و 
شناور را عناصر  نام گذارى كرده اند. عناصر كه در  حوزه گفتمانگي ( فضاى بين گفتمان ها ) به 
سر مي برند، معنا و هويت گفتماني ندارند و گفتمان هاي رقيب مي كوشند بر آن ها تسلط يابند و 
معنا و هويت دلخواه خود را بر آنها بپوشانند. زمانى كه اين نشانه ها يا مفاهيم از حوزه گفتمانگي و 
شناوري بيرون آمدند و در درون  يك گفتمان جاى گرفتند به آنها مفاهيم هويت و معنا يافته يا  لحظه
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گفته مى شود. حال ببينيم حوزه گفتمانگي  چيست؟ ، گفتمانگي به فضايى گفته مى شود كه در آن 
دال ها يا مفاهيم شناور، آزاد و بيرون از هر منظومه گفتماني قرار دارند. دو اصطالح ديگرى كه در 
بحث گفتمان مطرح مى شود، غيريت  و هژمونى است. غيريت نقش اساسي در هويت بخشي به يك 
گفتمان دارد و به رابطه يك پديده با پديده هاي ديگر اشاره دارد.  غيريت همچنين باعث انسجام يك 
گفتمان و مانع عينيت و تثبيت گفتمان هاى رقيب مي شود. و در اين ميان به تثبيت و استقرار نظام 
معنايى يك گفتمان، هژمونى  گفته مى شود. هژموني يك گفتمان دو شرط دارد: يك داشتن گفتمان 

رقيب و متخاصم و ديگرى  بي ثباتي مرزهايش با ساير گفتمان ها. 
    با آگاهى از تعريف گفتمان، ويژگى ها و سازوكار آن، اينك  به سراغ منظومه فكرى و رويكرد 
ايرانيان مى رويم و به بررسى اين مسئله مى پردازيم كه زمانى كه ايرانيان به مفهوم يا تصورى از ايران 

مى انديشند، يا به آن اشاره مى كنند، چه چيزى در ذهن آنها تشكيل مى گيرد؟
    سرزمين ايران، تاريخ ايران يا فرهنگ و تمدن ايران؟ اندك تأمل درباره اين پرسش به ما

 مى فهماند كه ايرانيان در مكان ها، زمان ها و در موقعيت هاى متفاوت، پاسخ هاى متفاوتى به اين 
پرسش مى دهند. در زمان جنگ و تهديدات دشمن ، منظور آنها از ايران، سرزمين و جغرافياى 
ايران است نه تاريخ يا فرهنگ ايران. در زمان  جشن و شادى، تفاخر و دفاع از موجوديت و 
هويت خود، منظورشان از ايران، فرهنگ و تاريخ چند هزار ساله  است نه خاك و خطه ايران. از 
آن جا كه ايرانيان  در زمان هاى مشخص، به طور پراكنده، سخنانى را درباره سرزمين خود ابراز 
مى دارند پس مى توان اين گونه برداشت كرد كه مقصودشان و تصور شان از ايران همان سرزمين 
ايران است نه فرهنگ و تاريخ، ما با توجه به تعريف «گفتمان» مى توانيم برداشت آنها را از سخنان 
مشابه جدا كنيم و مورد اشاره قرار دهيم  و بگوئيم «گفتمان» خاصى بر آنان حاكم است. در 
اين جا به اين گفتمان كه ما آن را به گفتمان ايران سرزمينى نام گذارى مى كنيم، توجه مى كنيم.

 ايران سرزمينى 
گفتمان ايران سرزمينى حول دال مركزي سرزمين يا خاك ايران و با شبكه واژگانى يا نشانه هايى 
همانند مرزهاى سياسى، وطن و ميهن، وطن پرستى، دفاع ازميهن، نقشه ايران، شهادت، رزمندگان
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4 .  براى آگاهى بيشتر و دقيق تر از نظريه گفتمان الكال و موفه  و مفاهيم و اصطالحات  آن به زبان فارسى بنگريد به: محمد ساالر كسرايى و على 
پوزش شيرازى« نظريه گفتمان الكال و موفه؛ ابزارى كارآمد در فهم و تبيين پديده هاى سياسى» ، فصلنامه سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم 

سياسى، دوره 39، شماره 3، پائيز 1388، صص360 - 339.
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 اسالم، جبهه حق در برابر باطل، شهيدان، آزادگان و مشابه آن مفصل بندى شده است. در اين مفهوم، 
ايران به معنى سرزمين آريائى، اُم القراى جهان اسالم، محل تجلى حق، سرزمين رزمندگان مسلمان، 

ايران دوستى، خطه آزادگان، قرارگاه اسالم ناب محمدى و مأمن انقالب اسالمى است. 
     برخى دال هاى اين گفتمان كه پس از فروپاشى گفتمان سلطنت و ملى گرايى باستانى به حوزه 
گفتمانگى راه يافته و شناور و سرگردان بودند ، در اين گفتمان مجدداً هويت يابى و  بازتوليد شدند. 
يكى از نشانه هاى شناور، ( ايران سرزمين شاهان ) بود. اين دال زمانى كه به قلمرو گفتمان ايران 
سرزمينى وارد شد، هويت و معناى تازه اى يافت و به وقفه يا دال جديدى در ارتباط و همساز با 

ساير دال ها در اين گفتمان تبديل شد. 
    از فحواى دال جديد  مى توان پى برد كه آنچه سرزمين كنونى ايران ناميده مى شود بازمانده اى 
است از امپراطورى ايران در عهد باستان كه دامنه فرمانروائى آن تا آغاز قرن نوزدهم در زير تيغ 
آخرين كشور گشاى ايرانى آقامحمد خان قاجار، پهنه بسيارى از سرزمين ها را شامل مى شد  و 
تمامى قفقاز و بخش عمده خراسان بزرگ، آسياى مركزى و افغانستان را در بر مى گرفت. يك 
معنى نهفته در اين گفتمان اين است كه امپراطورى آسيائى ايران  در زير فشار دو امپراطورى اروپائى 
روس و بريتانيا بخش بزرگى از خاك خود را فرونهاده و به  مرزهاى ايران كنونى رضايت داده است. 
    معنى ديگرى كه از گفتمان ايران همان جغرافيا يا سرزمين است استنباط مى شود آن است كه 
امروزه، بقاياى آن امپراطورى نيرومند و پهناور در مساحت 1,648000 كيلومتر مربع، موجوديت 
ايران را تداعى مى كند، موجوديتى كه در كتاب هاى جغرافيائى، نقشه ها و سخنان ايرانيان و 
خارجيان، مصداقش مكانى است بين خليج فارس و درياى مازندران و كشورهاى همسايه اش 
عراق، تركيه، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان و پاكستان  هستند. اين گفتمان  كه زمين 
و خاك ايران نقطه كانونى يا عنصر اصلى آن است، تحت مفهوم جديد وطن در دوره ناصرى و در 
جريان نهضت مشروطه خواهى، در نتيجه آشنائى با مظاهر فرهنگ و مدنيت غرب  به عنوان يك 

عنصر فرهنگى به فرهنگ ايران راه يافت  ( آجودانى،219:1376).
    بعدها، اين مفهوم  در يكى از سه شعار رژيم پهلوى : خدا، شاه، ميهن، بروز و نمود يافت و مام 
ميهن نام گرفت. همان وطنى كه ملك الشعراي  بهار در وصف  آن سروده  است :                                                     
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مـــن            وطن   اى   ، مهين  ايران  خطه  وتناى  جـــان  عجين  تو  مـهر  به  گشته  اى 
مندور از تو گل و الله و سرو و سنمم نيست سمن  و  سرو  و  والله  گـل  باغ  اى 



         
    با امعان نظر به مطلبي كه بيان شد، مى توان نتيجه گرفت كه اين گفتمان در گذشته بخصوص در 
مواقع خطر، احتمال تجزيه يا حمله دشمن، همانگونه كه بهار سروده است، از حاشيه به در آمده و 
از موضع پادگفتمانى به وضعيت هژمون يا گفتمان مسلط برگشته و توانسته با معنا دهى به دال هاى 
خود، حيات گفتمانى خود را از سر گيرد. گفتمان ايران سرزمينى يا ايران همان خاك ايران است،  
در سال هاى دهه 1340 و 1350 جاى خود را به گفتمان ايران شاهنشاهى يا ايران همان نظام 

شاهنشاهى است، داد . 
    اما پس از دو دهه حاشيه نشينى، مجدداً در سال هاى پس از انقالب  با تجاوز عراق به ايران، 
ادعاى امارات بر جزاير سه گانه ايرانى در خليج فارس و تهديدات اسرائيل و امريكا براى حمله 
به ايران، از موضع حاشيه نشينى خارج گرديد و با جذب نشانه هاى شناور در حوزه گفتمانگى، 
معنا دهى تازه به دال هاى فرعى خود داد و به موقعيت هژمونيك رسيد. بدين گونه، اين گفتمان در 
ذهن و زبان ايرانيان جارى و در نگاه آنها به سرزمينشان و در احساس و رفتارشان نسبت به اين 

سرزمين بروز پيدا كرد. 
     به عبارت ديگر، در اثر رخداد هاى جنگ تحميلى و تهديدات مكرر دشمنان، فضاى معنائى اين 
مفهوم از ايران در ذهن و زبان ايرانيان روشن تر و ژرف تر از معناى گذشته از سرزمين شان شده است. 
معنى اين سخن در فضاى گفتمانى چنين است: تصور و دريافت ايرانيان از سرزمين ايران ( عنصر زبانى

در بافت متن ) در بافت موقعيتى  فرهنگى، سياسى و اجتماعى سال هاى جنگ در دهه اول انقالب و 
سال هاى بعد تحت تأثير تهديدات دشمنان و آشنايى بيشتر با سرزمين مادرى و اهميت حفظ و دفاع 
از آن، موجب شد تا گفتمان ايران همان سرزمين است، بتواند دال هاى شناور در حوزه گفتنمانگى 
و برخى از نشانه هاى گفتمان هاى تاريخ و فرهنگ ايران را در حوزه گفتمانى خود وارد و هويت 
سازى كند.  اين گفتمان در سه دهه گذشته، براى مانايى خود در عرصه تحوالت و منازعات معنايى 
مرتبًا خود را بازتعريف و بازتوليد كرده و با جذب دال هاى تازه كوشيده معناى مورد نظرخود را 

تثبيت كند و دو گفتمان رقيب ( ايران فرهنگى و ايران تاريخى) را به حاشيه براند. 
     طرد گفتمان هاى ايران تاريخى  و فرهنگى، نقش مؤثرى در تثبيت و سلطه هژمونيك اين گفتمان 
داشته است. عامل ديگرى كه موجب تقويت اين گفتمان شده آن است كه ايرانيان تصوير روشن تر 
و عميق ترى از سرزمين خود پيدا كرده و حجم اطالعات و گزارش درباره سرزمين ايران، دفاع از

1

1 . محمد تقى بهار (ملك الشعرا )، 
ديوان اشعار، جلد 1، چاپ چهارم، 
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من وطن  مـن،  وطن  دريـغا  و  دردا 
    

بـرگ بى  گشتى  چنان  كه  دريغا  و  ا  مندرد  كفن  ندارى  خويش  بافتـه  كـز 
بسيار           محنت  با  گويم  همى  امروز   و   



آن و ترفندها و تهديدات دشمنان در انواع رسانه هاى مكتوب و شنيدارى و ديدارى فزونى گرفته 
است. به بيان واضح تر، برخى دال هاى فرعى اين گفتمان مانند وطن دوستى، دفع تجاوز دشمن، 
دفاع از سرزمين، حمله دشمن، تهديدات خارجى، شهادت در راه ميهن، جبهه حق، رزمندگان اسالم، 
فرهنگ جبهه، خانواده شهدا و امثال آنها با تكرار در رسانه ها و در سخنان مسئوالن مرتب بازتوليد 

شده و به منزلت هژمونيك گفتمان و بقاى آن يارى رسانيده اند.
    عامل مهم ديگرى ( بافت موقعيتى ) كه به  استمرار و حيات گفتمان ايران سرزمينى مدد رسانيده، 
غيريت سازى و معنا دهى مستمر حامالن گفتمان به نشانه هاى آن بوده است. اين معنا دهى به خاطر 
آشنائى بيشتر مردم با سرزمين و كشورشان از طريق گسترش شبكه راه سازى، افزايش  حجم جاده 
ها، وفور وسائل نقليه، تسهيل رفت و آمد و افزايش سفر به مناطق مختلف و تكرار نشانه هاى اين 

گفتمان در اطراف آنها بوده است. 
    از اين جهات مى توان گفت كه  ايرانيان  در مقايسه  با گذشته آگاهى بيشتر و عميق ترى از سرزمين 
خود كسب كرده و آگاهيشان را به صورت هاى وطن دوستى، دفاع از ميهن و عالئق عاطفى به مفهوم 
ايران سرزمينى نشان داده اند. احساسات مردم هنگام  خواندن سرود ( اى ايران اى مرز پر گهر) و 
سرود جمهورى اسالمى در مناسبت هاى رسمى  و  در مواقع گوناگون شاهدى بر اين مدعاست. 
حاصل و نتيجه سخن در بحث گفتمان ايران سرزمينى اين است كه رابطه ايرانيان با اين مفهوم از 
ايران كه به خاك ايران و مرزهاى سياسى آن نظر دارد، رابطه اى آگاهانه و مبتنى بر شناخت است 

و مفهوم آن، ياد آور زيستگاه ايرانيان و نياكان آنهاست. 
     اين مفهوم تداعى كننده نقشه يك گربه نشسته است، نقشه اى كه هر ايرانى با آن  آشناست، نقشه 
اى كه شمال سرسبز و جنوب نفت خيز و خليج فارس اش را در ذهن هر ايرانى تداعى مى كند و 
هزاران خاطره را به او باز مى نماياند. برخالف بسيارى از كشورها كه نام و قدمت شان به پنج دهه 
نمى رسد، نام و سرزمين ايران قدمتى چند هزارساله دارد و تصوير ايرانيان از اين سرزمين، تصويرى 
است فراخ از سرزمين هاى عصر امپراطورى هاى گذشته تا سرزمين محدود به مرزهاى سياسى 
امروز. « تصويرى كه دست كم در تاريخ ايران در هزار سال پيش در يك متن معتبر ادبى و حماسى 
يعنى شاهنامه فردوسى به روشن ترين جلوه ها خود را بازنموده است » ( آجودانى،1376:212).   
مباد تن  يك  زنده  بر  و  بوم  بدين  مباد                 من  تن  نباشد  ايران  چو 

آنچه در خصوص اين مفهوم از ايران بايد دانسته شود آن است كه  تمام ايرانيان خاك ايران زمين را از دل 
و جان دوست دارند، با نام و ياد آن خرسند و شادكام مى شوند، از تعلق به آن احساس غرور و سربلندى

1. Context of situation

1

ایران شناس

36



 مى كنند، دشمن اش را دشمن خود مى شناسند، خوارداشت آن را  بر نمى تابند و باالخره آنكه 
در عالقه به آن و در ديرينگى، خوبى و سرسبزى و عظمت آن؛ قصه ها، كتاب ها، شعرها و افسانه 
ها نوشته و مى نويسند. احساس و عالقه اى كه ايرانيان به اين مفهوم و مصداق نشان مى دهند 
اختصاص به ايرانيان دارد، نمى توان آن را از خارجيان طلب كرد.  چرا كه دريافت يك غير ايرانى 

از اين مفهوم از ايران، برداشتى خنثى و خالى از عاطفه است و نمى تواند ژرفائى داشته باشد.
چنانكه پيش از اين گفتيم دال مركزى يا هسته اصلى تمام گفتمان هايى كه در سال هاى پس از 
انقالب  چهره نموده از سه گفتمان مربوط به  سرزمين، تاريخ و فرهنگ ايران ريشه گرفته است. 
براى مشخص كردن نقش گفتمان ايران سرزمينى و نشانه هايش در اين گفتمان ها ، به چند ويژگى 

و برخى  معناها كه ايرانيان از مفهوم ايران به معنى سرزمين ايران در ذهن دارند، اشاره مى كنيم.  
1. سرزمين ايران، پايگاه شيعه، انقالب اسالمى و ثقل و كانون فرهنگى منطقه است. 

2.  مرزهاى كنونى بخشى از قلمرو سرزمين امپراطورى هاى هخامنشى، ساسانى، غزنوى، سلجوقى 
و صفوى بوده  است.

3. ايران امروز، از ديرباز سرزمين اقوام ايرانى و محل سكونت آنها بوده است.
4. سرزمين ايران بسيار دامن گستر و فراخ بوده اما  قلمرو آن محدود به مرزهاى سياسى كنونى 

شده است. 
5.  سرزمين ايران در تداوم تاريخى خود به قبض و بسط دچار شده اما  از هم گسسته نشده است.  

6. ايرانيان وطن دوست اند و تا پاى جان ( شهادت) از سرزمين خود دفاع مى كنند.
7. سرزمين ايران موقعيتى ژئو استراتژيك دارد.

اين برداشت ها از سرزمين ايران در تكوين و استمرار  گفتمان هاى سياسى و فرهنگى  ايران امروز 
بى تأثير نبوده است.

  
گفتمان ايران تاريخى

ايـــران تاريخى گونه اى تصور و برداشـــت از ايران اســـت كه در بيـــن ايرانيان، خارجيان 
آشـــنا با ايران، ايران شناســـان و اسالم شناســـان غير ايرانى رواج و اشـــتهار دارد. كسانى 
كه از منظر تاريـــخ به ايران مى نگرنـــد، رخدادهاى مهم چند هزارســـاله امپراطورى هاى 
قدرتمند ايرانى عصر باســـتان درســـرزمين هاى پهناور آن روزگار تا حوادث و اتفاقات در 
درون مرزهاى سياســـى كنونى ايران را در نظر مى آورند. امـــروزه،  كاربرد و معروفيت اين 

1. براى نمونه بنگريد به : 
جالل خالقى مطلق ، " ايران

 در دوران باستان " و "ايران در 
دوران اسالمى"

 ايران شناسى ، سال چهارم ، 
 ش ، تابستان  1371 ؛ 

چنگيز پهلوان ، پنج گفتگو، 
آلمان، 2002، نشر فراز
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1. البته تعاريف ديگرى نيز از تاريخ وجود دارد. براى اطالع بيشتر از تعاريف مختلف تاريخ و نظرات صاحبنظران ايرانى در اين باره تعريف تاريخ بنگريد 
به : محمد على عليپور، كندوكاوي ديگر در تعريف علم تاريخ، علي رضا مالئي تواني،كندوكاوي در تعريف علم تاريخ و نقد يك نگاه و حسن حضرتى، 

تامالتى در چند مفهوم بنيادين دانش تاريخ .

 1
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مفهـــوم از ايران  در نزد بســـيارى از ايرانيان و  اكثريت خارجيان به  اندازه ايران ســـرزمينى 
نيســـت و رســـانه ها و مطبوعات  نيز به همه ابعـــاد و اليه هاى تو به تـــو و ژرف آن نمى 
پردازند و آن را به ميزان ايران ســـرزمينى نمى شناســـند. با اندك تســـامح مى توان گفت 
كه پژوهشـــگران و تحصيلكردگان رشـــته هاى تاريخ، تمدن، ادبيات و هنر ايران و جهان يا 
ديپلمـــات هايى كه در ايران خدمـــت كرده و يا خارجيانى كه در ارتباط مســـتقيم با مردمان 
ايـــران بوده اند اليـــه ها يا بخش هايى از درخـــت تنومند ايران تاريخى  را شـــناخته اند. 
  زمانى كه از ايران تاريخى سخن مى گوئيم، سخن را به «علم تاريخ» مى كشانيم، علمى كه 
« معرفت به حوادث مهم گذشته انساني است») حضرتى، 44:1390). اگر اين تعريف از «علم 
تاريخ» را بپذيريم مى توانيم بگوييم  كه در ( علم تاريخ ) يا برداشت از حيات انسانى و اجتماعى 
در گذشته  بايد چهار متغير : انسان، معرفت، حوادث مهم  و گذشته  در نظر گرفته شود. براى 
روشن تر شدن موضوع  و نقش اين چهار متغير در هر گونه معرفت تاريخى، توضيح مختصرى 
الزم است. در باب متغير انسان مى توان گفت كه انسان موضوع ( علم تاريخ ) است، اگر انسان 
نباشد، تاريخ پديد نمى آيد. تمام رخدادهاى تاريخى مربوط به  انسان و رفتار اوست و تاريخ 
گزارشگر و راوى رفتار انسان ها و نتايج آنهاست. در خصوص نقش متغير معرفت در مباحث 
تاريخى، پژوهندگان تاريخ مى گويند كه ( علم تاريخ ) موضوع، روش و هدف مشخص دارد، علمى 
ناسنجيده، غير روشمند و مبتنى بر حدس و گمان نيست و اتقان و دقت در آن رعايت مى شود. از 
نظر ايشان،  معرفت تاريخى، معرفتى آزموده، سنجيده و مبتنى بر شواهد و عينيت تاريخى است.  
اما متغيرگذشته؛ بديهى است كه درعلم تاريخ تنها از حوادث و اتفاقاتى سخن به ميان مى آيد كه 
در گذشته صورت بسته باشد. يك حادثه بايد در گذشته اتفاق افتاده باشد تا بتواند در قلمرو علم 
تاريخ گنجانده شود. چهارمين متغير در بحث هاى تاريخى، داللت بر حوادث مهم دارد. اساسًا در 
علم تاريخ به حوادث مهم تاريخى توجه مى شود نه حوادث جزئى و بى اهميت. با توجه به متغير

 ( گذشته )، تاريخ را بدين گونه نيز مى توان تعريف كرد: ثبت وقايع مهم و تأثير گذار توسط مورخان 
( حضرتى،47:1390). 

پرپيداست كه نقل هر حادثه تاريخى ولو از سوى مورخى بزرگ و نام آشنا نمى تواند اعتماد خواننده  



را به صدق و عينيت تاريخى آن حادثه برانگيزد. در اين جاست كه مسائلى مانند روش نگاه به 
رخدادهاى تاريخى، شواهد تاريخى، روش هاى نقلى و روايى در معرفت تاريخى و صدق تاريخى  
مطرح مى شود. نظر به اهميت اين مفاهيم در فهم مباحث مربوط به گفتمان ايران تاريخى، بى 

مناسبت نيست به اجمال درباره هريك از مقوله ها اشاره اى داشته باشيم. 
    مسئله اول چگونگى و نوع نگاه به تاريخ  و رخدادهاى تاريخ ايران است، موضوعى كه در بحث 
معرفت تاريخى، با عنوان ( نگرش در تاريخ ) از آن نام برده مى شود. در اين جا اين بحث مطرح 
مى شود كه نگاه و نگرش به تاريخ نبايد شخصى و مبتنى بر برداشت هاى فردى يا تنها پيرامون 
مسائل خصوصى يا زندگى شخصى يك يا چند نفر باشد، بلكه اين نگرش  بايد عمومى و در 
دايره اى وسيع تر و مبتنى بر دقت، صحت، صدق تاريخى و واقع نمايى باشد . در مسئله بكارگيرى 
روش هاى نقلى و روايى در معرفت تاريخى اين سخن گفتنى است كه گفتمان ايران تاريخى به 
عنوان يك معرفت تاريخى در صورتبندى نقطه كانونى،دال ها وشبكه هاى واژگانى خود از طريق

دو روش نقلى و روايى و على و تبيينى نقش بندى مى شود. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه كسى 
كه به بر آمدن دولت صفوى يا انقالب مشروطيت مى انديشد و آن را تصور مى كند، مى تواند تنها 
به شكل بر آمدن آن ها بينديشد يا آن كه به داليل و علت آن نيز توجه كند . در اين حالت از دو 

روش تاريخى نقلى و على براى فهم واقعيت تاريخى استفاده كرده است . 
 در باب صدق تاريخى در مسئله معرفت تاريخى پيرامون ايران مى توان به اين نكته اشاره كرد كه  
اين معرفت محصول فرايند شناخت رخدادهاى مربوط به مردمان ايرانى در سرزمين ايران است. اين 
معرفت بر اساس صدق تاريخى و با تكيه بر شواهد و قرائن متقن و بررسى و نقادى مورخان ايرانى 

و غير ايرانى فراهم  آمده است .
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1.  براى آگاهى از انواع نگرش ها به مسائل تاريخى بنگريد به : غالمرضا جاللى، سه نگرش به تاريخ، درتارنماى ايشان به اين نشانى
 aspx.3-http://oryad.blogfa.com/cat و براى شقوق مختلف نگرش به تاريخ در نزد مورخان مسلمان به مقاله خواندنى سيد ابوالفضل رضوى 
تحت عنوان « بينش و نگرش در تاريخ نگاري اسالمى؛مطالعه موردى تاريخ نگاري ابن مطهر مقدسي، در مجله قبسات، سال يازدهم، زمستان 1386 

،صص 24 - 5 .
2 . امروزه، مسئله صدق تاريخى توسط طرفدارن پسامدرن و پساساختارگرايى به چالش كشيده شده و مفاهيم موضوع تاريخى، بافت، حادثه، زمان و 
مكان دستخوش نسبى گرايى شده است و از يك رخداد تاريخى با قطعيت نمى توان سخن گفت. براى تفصيل اين ديدگاه ر.ك: عارف ديرليك، "فرا 
تاريخ ؛ گذري بر فلسفه پسامدرن تاريخ از ديدگاه هايدن وايت" ترجمه پريسا صادقيه، روزنامه ايران، شماره    4147، 27 / 1 1 / 87 ، ص  0 1. براى 
اطالع تفصيلى و تخصصى از مسئله صدق ر.ك : برايان كار، مسئله صدق، ترجمه همايون همتى، قبسات، شماره 12، 1389/ 2 / 11 ،صص 54-153.
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از اين رو، به ميزان زيادى واقع نما و نقش تخيل، گزافه گويى و داستانسرايى در آن كاسته شده 
است. مسلم است كه  درك امروزه از ايران تاريخى، واقعيت رخدادهاى گذشته نيست، دريافت غير 
مستقيم آن رخدادهاست. اگر ايران تاريخى را به خوبى بشناسيم و با تأمل صفحات آن را ورق بزنيم، 
علل فروكاهيدن سرزمين هاى پهناور عصر امپراطورى هاى بزرگ هخامنشى، غزنوى، سلجوقى و 
صفوى  به مرزهاى سياسى امروز ايران را درخواهيم يافت. مطالعه تحوالت تاريخى در ايران زمين 
به ما ياد آور مى شود كه اين سرزمين در بلنداى تاريخ خود و در گذر زمان و برآمدن و فروافتادن 
سلسله ها و هجوم بيگانگان از فراسوى مرزها، هيچگاه  دست نخورده و بى تغيير نمانده و همواره 
در قبض و بسط بوده است. گويى ايران جغرافيايى يا سرزمين ايران يك شط در حال حركت

 از حوادث بيشمار طبيعى و غير طبيعى بوده كه در درازناى زمان گاه سرعت حركت خود را كند 
كرده و گاه توفنده و پرحرارت به راه خود ادامه داده است.

 

اينك  يافتيم،  وقوف  آن  هاى  ويژگى  و  تاريخى  معرفت  و  تاريخ  علم  از  تعريفي  به  كه  حال 
وقت آن است كه ببينيم مفهوم يا گفتمان ايران تاريخى كه معرفت تاريخى درباره ايران است، 
نقطه كانونى يا دال برتر آن كدام است؟ چه مؤلفه ها و ويژگى هايى دارد و در برابر مفاهيم و 
گفتمان هاى ايران سرزمينى و ايران فرهنگى چه موقعيتى دارد؟ و چه تأثيرى بر شكل دهى و 
است؟ داشته  كشور  داخل  فرهنگى   و  سياسى  هاى  زمينه  در  جارى  هاى  گفتمان  استمرار 

       معرفت تاريخى پيرامون ايران نوعى گفتمان است؛ چرا كه گفتمان ابزار معنادارى براى تعامل 
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و ارتباط انسان ها با يكديگر است. زبان و زمان دو عامل اصلى در شناخت گفتمان هستند. گذشته 
ايران و مردمان ايرانى هسته اصلى ايران تاريخى به منزله گفتمان را تشكيل مى دهد و پنجره شناخت 
اين گفتمان زبان و زمان كاربرد واژه ها و مفاهيم در اين گفتمان است. حال  با روش تحليل گفتمانى، 
نگاهى به گفتمان ايران تاريخى مى اندازيم. گفتمانى كه  از مجموعه اى از دال ها تشكيل شده كه 
همه آنها  در زير سايه يك دال برتر به نام ( حوادث مهم درتاريخ ايران ) به خود معنا بخشى كرده 
و هويت يابى خود را از طريق اين دال برتر يا مركزى انجام داده است. دال برتر ( رخدادهاى مهم 
گذشته ايران ) كه تمام دال هاى فرعى و شناور به آن ارجاع مى دهند، هژمونى خود را به تمام حوزه 
هاى گفتمان ايران تاريخى انتقال داده و تالش مى كند كل گفتمان را به حالت هژمونيك در آورد. در 
اين حالت، گفتمان ايران تاريخى يا مفهوم ايران مساوى است با گذشته تاريخى  مردمان ايران.  اين 
تلقى و تصور از ايران، در زمان بحران با در دسترس قرار دادن خود، با هويت يابى تازه و با بازتوليد 
و اعتبار زدايى از  گفتمان هاى ديگرى كه داللت بر معنى ايران مى كنند، حيات موقت مى يابد.

   چون مفهوم اساسى در نظريه گفتمان، دال برتر يا مركزى است، اينك از اين زاويه به تبيين گفتمان 
ايران تاريخى مى پردازيم. در دال مركزى اين گفتمان حوادث مهم مثبت و منفي در تاريخ ايران 
در قبل و پس از اسالم بوده است. از جمله دال هاى فرعى اين گفتمان مي توان به آثار باستانى، 
آثار تاريخى دوران اسالمى، رخدادهاى مذهبى در تاريخ ايران، روحانيون برجسته، شخصيت هاى 
تاريخى مسلمان و انقالبى، جنبش هاى عدالتخواهانه، پيروزى هاى نظامى، انقالب مشروطيت، 
انقالب اسالمى، 15 خرداد 1342، رژيم سلطنتى، امام خمينى، كريم خان زند، اميركبير، قائم مقام 
فراهانى، سلسله هاى پادشاهى، حوزه فرهنگ و تمدن ايران، اسالم در ايران و نظاير آنها اشاره كرد. 
اين گفتمان با مفصل بندى نشانه هاى متفاوت ملى، مذهبى، مدرن و سياسى، تصويرى از هويت 
تاريخى ايرانيان ارائه داده كه رويكرد غالب آن مذهبى با جهت گيرى عدالتخواهانه و مبارزه جويانه 

است. 
    همان گونه كه مى دانيم، بازتوليد مهم ترين عنصر در استمرار يك گفتمان است. گفتمان ايران 
تاريخى نيز براى آنكه بتواند به حيا ت خود ادامه دهد، در سده گذشته مرتب بازتوليد شده است. 
چرا كه همواره در معرض پادگفتمان هاى ديگر بوده و ناچار شده نشانه هاى خود را باز يابى و معنا 
دهى كند و از فروپاشى بگريزد. در دسترس بودن عامل تعيين كننده ديگر در تداوم گفتمان ايران 
تاريخى بوده است. چون اين گفتمان از طريق نهادهاى مختلف جامعه در دسترس قرار داشته و 
متناسب با نظام انديشگى و هويت كنشگران و حامالن اين گفتمان بوده ، قادر شده حيات خود را 
استمرار بخشد. عاملي كه به حيات ومانايى گفتمان ايران تاريخى با دال برتر حوادث دوران اسالمى
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ايران كمك كرده، پاسخگوى نياز كنشگران بودن، قابل اعتماد بودن و كارآمد بودن آن بوده است. اين 
گفتمان توانسته توانمندى خود را براى تأمين اين سه خواست كنشگران  نشان دهد. رازموفقيت اين 
گفتمان به ويژه در سه دهه گذشته عالوه بر بازتوليد، كارآمدى و معتبر بردن، غيريت سازى  و  اعتبار 
زدايى از گفتمان هاى ديگر بوده است. غيريت سازى يعنى اينكه توانسته قلمرو معنايى خودش را 
روشن كند و نسبت خود را با ساير گفتمان ها و خرده گفتمان ها مشخص نمايد. افزون بر اين، طى 
اين مدت، توانسته به كارآمدى، اعتبار، استمرار و بازتوليد گفتمان ايران  سرزمينى نيز مدد رساند. 

كاركرد ديگرى كه گفتمان ايران تاريخى از خود نشان داده، غيرت سازى است. 
     آنكه از فراسوى مرزها و سرزمين هاى ديگر بر آنها تحميل شده است. بررسى منابع تاريخى 
بيانگر آن است كه هيچگونه كتيبه يا سنگ نوشته اى كه  بدايت و آغاز حضور مردمانى بر سرزمين 
ايران را بيان كرده باشد، برجاى نمانده و تنها منبع قابل اعتنا در اين زمينه، كتاب اوستا ست.

    تعمق در عناصر و نشانه هاى گفتمان ايران تاريخى( ايران همان تاريخ ايران است )  نشان 
مى دهد كه ايرانيان به عظمت، اقتدار، پيشينه تاريخى درخشان، موفقيت هاى بيشمار، امپراطورى 
هاى بزرگ، پيروزهاى هاى تاريخى ،شخصيت هاى نيرومند تاريخى، حضور با انگيزه و اشتياق 
در پذيرش اسالم و گسترش تمدن اسالمى و تشيع  و شمارى شايستگى ديگر خود باورمندند. و 
گذشته خود را آنچنان خوب، قابل دفاع و مطلوب مى بينند كه در زمان مناسب و الزم  آن را به 
عنوان هويت، موجوديت، نماد خود يا به تعبيرى ديگر ( ايران ) همانند سازى مى كنند. در اين زمان، 
تصورى كه آنها از ايران دارند يا منظورى كه از بيان واژه ايران دارند، همان تاريخ يا پيشينه اى است 
كه در ذهن آنها به صورت يك گفتمان مفصل بندى شده است. اين تصور تاريخمدار ايرانيان از خود 
و شايستگى هايشان، در گفتمان هاى سياسى و مذهبى و فرهنگى در ايران امروز كه اغلب داعيه 

جهانى و فرامرزى دارند ، به خوبى نمايان است.
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ر  ثبوت١  استاد اک

در باب تعصب عربى خلفاى اموى و عّمال آنان و ستمگرى هايشان به ويژه نسبت به ايرانيان، 
سخن بسيار گفته اند. با اين همه، در دوران اقتدار ايشان ( از 41- تا 132 ه.) ايرانيان، به دليل 
استعدادها و ظرفيت بااليى كه دارا بودند و به دليل تحوالتى كه پس از ورود اسالم به ايران روى 
داد، در صحنه هاى گوناگون حضورى بس چشمگير و فعال داشتند؛ نقش هايى مؤثر ايفا نمودند؛ 
و حتّى به گواهى خاورشناس محقق ادوارد براون انگليسى: فاصله بين فتح ايران به دست اعراب 
در سده 7 م. و تشكيل نخستين سلسله هاى مستقل يا نيم مستقل ايرانى در سده 9 م. ( كه حدود 
نيمى از آن را امويان بر مسند خالفت بودند ) از بسيارى جهات جالب تر از ديگر ادوار و عديم 
النظير است و از نظر علمى و معنوى، بارورترين كليّه ازمنه تاريخ ايران است1 . نگارنده  اين 
سطور كتابى مفصل در دست تأليف دارد كه در آن، نقش هايى را كه ايرانيان در عصر امويان در 

عرصه هاى مختلف برعهده داشتند، به بررسى مى نهد .
در اينجا يك فصل از آن كتاب را، كه به نقش آنان در صحنه قضا مى پردازد به نظر محققان

   

 ایرانیان و منصب قضا درعصر امویان 
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1 .عضو هيأت علمى بنياد 
دايرة الممعارف اسالمى
2 . تاريخ ادبيات ايران، 
براون، ترجمه ج الف، 

صص 302 و 312



 مى رساند. منصب قضا از برترين مناصبى بود كه فقيهان آرزوى دستيابى به آن را داشتند. با اين 
همه، بسيارى از ايرانيان را مى شناسيم كه از سوى خلفا و حّكام عصر اموى براى تصدى اين منصب 

برگزيده شدند؛ برخى پذيرفتند و برخى نه . اينك  گزارشى در اين باره :

ُعَبيد بن ُحَنين ( متوفى 105هـ  ) 
اصل او ازعين التَمر بود  يكى از شهرهاى بِهُقباِد اعلى، و بهقباد ( فارسى ميانه: ويه َكوات ) بخشى 
حكومتى مشتمل بر سه استان بود كه قباد اول شاه ساسانى ( پدر خسرونوشيروان ) در اوايل سده 
6 م. در كنار شاخه بابلى رود فرات ايجاد كرد. بهقباد در بخش سفالى به اردشير ( بَُهَرسير ) واقع 
بود؛ و نام ساسانى آن بر روى مهرهاى اواخر عهد ساسانى ديده شده؛ و اثر ُمهرى از موبد بابل نيز 
به دست آمده است. مركز بهقباد احتماالً بابل بوده است. بهقباد بعدها به بهقباد اعلى و اوسط و سفلى 
تقسيم شد. درهم هاى بهقباد اوسط و اسفل پس از سال 90 ه. ضرب شده است. شهر عين التمر 
در بهقباد اعلى، در روزگار خالفت ابوبكر به دست مسلمانان فتح شد و كسانى از مردم آنجا اسير 
شدند از جمله عبيد بن حنين كه مولى و وابسته زنى عرب به نام لُبابـة بنت ابى لبابه، و به روايتى 
مولى و وابسته خاندان زيد بن َخّطاب، و خود از معاريف طبقه تابعين و واسطه اى براى انتقال علم و 
حديث بود. وى در كوفه اقامت گزيد و زنى عرب از بنى بغيض بن عامر را به همسرى برگزيد. اّما 
ُمصَعب بن ُزبَير، امير عراق، اين كار را بر او عيب شمرد و وى را تعقيب و خانه اش را ويران كرد. 
او متوارى شد و به عبداهللا برادر مصعب كه ادعاى خالفت داشت پيوست. پس عبداهللا در نامه اى به 
مصعب، دستور داد خانه عبيد را بسازد و او را با همسر عربش به حال خود رها كند. وى در مّكه 

 مقّدس ترين شهرهاى مسلمانان به كار قضا مى پرداخت1

حسن بصرى ( متوفى 110هـ )
پدر وى فيروز پس از اسارت در جنگ هاى اُبلَّه ( بندر بزرگ ايران در پيوندگاه رود بَهمنشير - 
اروند رود امروز  و خليج فارس ) نامش به يَسار تبديل شد. خود او كه از موالى و وابستگان انصار 
بود، در علم و عرفان به جايگاهى بس واال دست يافت و با وجود اصرار حكمرانان به وى كه منصب 
قضا را بپذيرد، او تنها در مواردى كه براى خود آزادى عمل مى ديد - از جمله يك بار به درخواست 
خليفه صالح عمربن عبدالعزيز  منصب قضا را در ايالت بزرگ بصره عهده دار شد؛ و به دليل همان 

1. اخبار القضاة، ج 1،ص 263؛ دانشنامة جهان اسالم، ج 4، صص 3- 832؛ دائرة المعارف االسالمية، ج 4، ص 269؛ معجم البلدان، ج 1، ص611؛ 
المسالك و الممالك، صص8،10. 
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آمد.   شمار  به  بصره  نظير  بى  قاضى  چهار  از  يكى  پرداخت،  مى  قضا  كار  به  كه  مّدتى 
 يك بار نيز به دستور يزيد بن ُمَهلَّب  حاكم مقتدر و ايرانى تبار عراق و خراسان و مدّعى خالفت  باالجبار 
به منصب قضا منصوب شد و به محض خروج   يزيد از بصره، كار قضا را رها كرد؛ و بار ديگر كه عدّى 
بن اَرطاة - حاكم بصره  وى را بر مسند قضا نشاند، گريخت و متوارى شد و در نامه اى به عدّى 

درخواست كرد كه وى را از تصّدى اين وظيفه معاف دارند.
 حسن بصرى، از اين كه در برابر اشتغال به قضا اجرتى بگيرد ابا داشت؛ يك بار كه حاكم مبلغى 
براى او فرستاد، آن را رد كرد؛ و چون حاكم مبلغى بر آن بيفزود و دوباره براى وى فرستاد، او باز 
آن را پس داد و گفت: آن مبلغ را از اين جهت كه اندك بشمارم رد نكردم؛ بلكه من مزد گرفتن در 

برابر كار قضا را ناخوش مى دارم. اين هم نمونه اى از داورى هاى او:
دو مرد به نزد وى آمدند و يكى اقرار كرد كه به ديگرى بدهكار است. طلبكار به حسن گفت: حكم 
بازداشت او را بده. حسن در پاسخ وى گفت: آيا اين مرد مالى دارد كه از او بگيريم و طلب تو را 
بدهيم؟ آيا چيزى دارد كه بفروشيم و از بهاى آن، بدهى اش به تو را ادا كنيم؟ طلبكار گفت: نه. حسن 
گفت: من چنين كسى را حبس نمى كنم كه خود و نانخورانش به رنج و زحمت افتند. و اين سخن 
موافق است با آنچه در متون فقهى شيعه مى خوانيم: كسى كه تنگدستى او آشكار است، روا نيست ( 

به خاطر وامى كه نمى تواند بدهد ) به زندانش بياندازند.  زيرا در قرآن آمده است:
اگر مديون تنگ دست باشد، بايد به او مهلت داد تا توانگر شود. و اگر مالى دارد كه آشكار است، 
قاضى به او دستور مى دهد كه آن را تسليم كند؛ و اگر نپذيرد، قاضى مخيّر است كه يا اموال مديون 

را بفروشد و بدهى او را بدهد، يا او را به زندان افَكنَد تا مديون خود بدهى اش را بدهد.
   يادآورى: در ميان نوادگان حسن نيز جعفر بن عيسى را مى شناسيم كه در عصر حاكميت مّعدليان  
روشنفكران اهل سنت  منصب قضاوت داشت. همچنين ابن ابى ُدواد كه در عصر مذكور قاضى 

القضات بود، از مذهب بصريان پيروى مى كرد كه بزرگ ترين پيشواى آن، حسن بصرى بود1. 

محمد ابن سيرين ( متوفى 110 هـ  )
پدرش سيرين از اهالى َجرَجرايا، شهرى در مشرق دجله، واقع در كوره بازيجان خسرو محل 
سكونت اشراف ايرانى بود و ديگ هاى مسى مى ساخت. به عين التَمر- شهرى در بهقباد اعلى كه 
قبًال درباره آن توضيحاتى داديم - كوچ كرد. در روزگار خالفت ابوبكر، در جنگى كه ميان مسلمانان

1. تاريخ فرهنگ ايران، ج 4، ص 26؛ حسن بصرى، صص 61- 160، 172-3 
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با مردم آن شهر درگرفت، كسانى از آن مردم اسير شدند- از جمله سيرين ( شيرين؟ ) پدر و به قولى 
مادر ابن سيرين- به روايتى نيز وى در جنگى كه در ناحيه ميسان- شهركى متصل به دستمسان 
يا دشت مشا در خوزستان كنونى- روى داد به اسارت درآمد. او وابسته و موالى اَنَس بن مالك 
صحابى بود. ابن سيرين به مشاغل گوناگونى همچون پارچه فروشى و بازرگانى روى آورد؛ و با اين 
كه برده زاده و گوشش هم سنگين بود، زنى از نژاد عرب را به همسرى گرفت . وى در دانش هاى 
متداول به جايگاهى بس واال دست يافت؛ و در جرگه علماى نامور درآمد؛ و با اين كه گفته مى شد 
در بصره، هيچ كس در كار قضا بصيرتر از او نيست، از پذيرفتن منصب قضا سرباز زد و براى اين كه 

مجبور به اين كار نشود، يك بار به شام و بار ديگر به يَماَمه گريخت1 . 
اگر مديون تنگ دست باشد، بايد به او مهلت داد تا توانگر شود. و اگر مالى دارد كه آشكار است، 
قاضى به او دستور مى دهد كه آن را تسليم كند؛ و اگر نپذيرد، قاضى مخيّر است كه يا اموال مديون 

را بفروشد و بدهى او را بدهد، يا او را به زندان افَكنَد تا مديون خود بدهى اش را بدهد.
   يادآورى: در ميان نوادگان حسن نيز جعفر بن عيسى را مى شناسيم كه در عصر حاكميت مّعدليان  
روشنفكران اهل سنت  منصب قضاوت داشت. همچنين ابن ابى ُدواد كه در عصر مذكور قاضى 

القضات بود، از مذهب بصريان پيروى مى كرد كه بزرگ ترين پيشواى آن، حسن بصرى بود2. 

محمد ابن سيرين ( متوفى 110هـ )
پدرش سيرين از اهالى َجرَجرايا، شهرى در مشرق دجله، واقع در كوره بازيجان خسرو محل 
سكونت اشراف ايرانى بود و ديگ هاى مسى مى ساخت. به عين التَمر- شهرى در بهقباد اعلى كه 
قبًال درباره آن توضيحاتى داديم - كوچ كرد. در روزگار خالفت ابوبكر، در جنگى كه ميان مسلمانان 
با مردم آن شهر درگرفت، كسانى از آن مردم اسير شدند- از جمله سيرين ( شيرين؟ ) پدر و به قولى 
مادر ابن سيرين- به روايتى نيز وى در جنگى كه در ناحيه ميسان- شهركى متصل به دستمسان 
يا دشت مشا در خوزستان كنونى- روى داد به اسارت درآمد. او وابسته و موالى اَنَس بن مالك 
صحابى بود. ابن سيرين به مشاغل گوناگونى همچون پارچه فروشى و بازرگانى روى آورد؛ و با اين

كه برده زاده و گوشش هم سنگين بود، زنى از نژاد عرب را به همسرى گرفت . وى در دانش هاى 
متداول به جايگاهى بس واال دست يافت؛ و در جرگه علماى نامور درآمد؛ و با اين كه گفته مى شد

1. دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج 3 صص 5-734؛ االعالم، ج 6، ص 154؛ حسن بصرى، ص 2؛ دانشنامة جهان اسالم، ج 10، صص 176-7 
2. تاريخ فرهنگ ايران، ج 4، ص 26؛ حسن بصرى، صص 61- 160، 172-3 
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در بصره، هيچ كس در كار قضا بصيرتر از او نيست، از پذيرفتن منصب قضا سرباز زد و براى اين كه 
مجبور به اين كار نشود، يك بار به شام و بار ديگر به يَماَمه گريخت1  . 

اصحاب خواستند جمع و جور بنشينند تا جايى براى نشستن او باز شود. ولى مكحول به آنان گفت:  
در جايتان باشيد. بگذاريد هر كجا جائى يافت بنشيند . 

عمر بن ُهبَيَره حاكم عراق و خراسان از مكحول خواست منصب قضا را عهده دار شود؛ ولى او گفت: 
دوست ندارم قاضى باشم هر چند ستون هايى از طال به من دهند. و بار ديگر گفت: اگر  گردنم را 

بزنند دوست تر دارم تا بر مسند قضا تكيه زنم 2 .

ميمون بن مهران ( متوفى 117 هـ )
از بردگان آزاد شده و از نام پدرش برمى آيد كه تبار ايرانى داشته است. از محدثان و فقيهان بزرگ 
بود و در منطقه جزيره ( واقع در شمال سوريه فعلى ) ِسمِت پيشوايى و امامت داشت. خليفه عمر بن 
عبدالعزيز منصب قضاى آن سرزمين را به او تفويض نمود و به او گفت: اگر نامه اى از من به دستت 
رسيد كه دستورى ناحق در آن بود، آن را به زمين افكن. ميمون پس از چندى كه به كار قضا اشتغال 

داشت نامه اى به خليفه نوشت و درخواست كرد 
وى را از ادامه اين خدمت معاف دارند زيرا تاب و تحمل آن را ندارد. خليفه در پاسخ او نوشت: بر 
مسند قضا، هر جا حكم  روشن بود داورى كن؛ و اگر امر بر تو مشتبه شد، آن را به من حوالت نماى. 
زيرا اگر هركس كارى را كه برايش سنگين است رها كند، امر دين و دنيا بر پايه اى استوار نخواهد 
ماند3.  ميمون پس از روزگار عمربن عبدالعزيز نيز مرجعيت داشت؛ و خليفه ِهشام او را براى مناظره 

باَغيالن دمشقى و مجاب كردن وى برگزيد.

َجهم بن َصفوان ( متوفى 128 هـ  )
در سال 116 هجرى . در روزگار خليفه هشام بن عبدالملك، مردى به نام حارث بن ُسريج تَميمى، 
از ساكنان خراسان، بر امير آن ايالت شوريد و جامه سياه پوشيد و حكومت امويان را معزول

1. دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج 3 صص 5-734؛ االعالم، ج 6، ص 154؛ حسن بصرى، ص 2؛ دانشنامة جهان اسالم، ج 10، صص 176-7 
2.اخبار القضاة، ج 1، ص 24؛ االعالم، ج 7، ص 284؛ حسن بصرى، ص 328؛ سير اعالم الُنَبالء، ج 5، صص 64-155؛ البداية و النهاية، ج 9، ص317؛ 

وفيات االعيان، ج 5، صص 280-81. 
3.البداية و النهاية، ج 9،صص 209، 7-326، 329، 367؛ االعالم، ج 7، ص 362  
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و نامشروع شمرد و مردم را به پيروى از كتاب خدا و سنّت رسول (ص) و خليفه اى كه به آن راضى 
باشند دعوت كرد و وعده داد كه اگر به قدرت رسد، قوانين عادالنه اسالم به سود اهل ذّمه را به مورد 

اجرا بگذارد و برخالف آنچه معمول بود، از مسلمانان ِجزيَه نگيرد. 
    وى به فارياب و از آنجا به بلخ رفت؛ و حاكم آن شهر با او جنگيد و حارث وى را شكست داد 
و به بلخ درآمد. سپس بر جوزجان و طالقان و مرورود و بخش بزرگى از خراسان تسلط يافت، و 
كار او باال گرفت و بسيارى از خراسانيان- از ايرانياِن نومسلمان و اهل ذّمه  به او پيوستند؛ چندانكه 
گويند سپاه او به شصت هزار تن رسيد . اّما سرانجام شكست خورد و متوارى شد؛ و پس از شورشى 
ديگر، در سال 128 ه. به قتل رسيد؛ و البته جنبِش ناموفِق او، راه را براى قيام ابومسلم خراسانى و 

مخالفان امويان هموار كرد. 
     كاتب و دبير و وزير حارث، و كسى كه در سپاه عظيم او به كار قضا مى پرداخت، جهم بن صفوان 
بود - مردى از موالى و از مردم خراسان كه مذهب َجهميّه به وى منسوب است و در جاى ديگر 
به تفصيل از او سخن خواهيم گفت؛ و اكنون به اين نكته بسنده مى كنيم كه پس از آخرين شكست 
حارث، جهم بن صفوان اسير شد و درهمان سال به دستور نصر بن سيّار امير خراسان، كشته شد1 . 

يحيى بن َيعَمر مروزى ( متوفى 129هـ )
در اهواز متولد شد و در فارس پرورش يافت . اصًال از موالى و از شاگردان ابواالسود ُدَولى صحابى 
نامى امام على (ع) بود. از ابوذر و عّمار ياسر و جز آن دو روايت مى كرد و در طبقه تابعين، از 
قاريان و محدثان و فقيهان و نحويان و لغويان و مفسراِن قرآن به شمار مى آمد. از جمله كسانى كه 
احاديث را از او فرا گرفتند و خود در دانش دين به شهرت رسيدند : عطاى خراسانى، عبداهللا بن 

بَُريدة مروزى و برادر وى سليمان. 
    در سال 83 هجرى. در سفر يزيد بن مهّلب به خراسان، يحيى در مصاحبت وى بود و يزيد 
منصب قضا را به او تفويض نمود. قُتَيبَة بن مسّلم- سردار مقتدر امويان و حاكم خراسان از جانب 
ايشان - نيز يحيى را به قضاى مرو منصوب نمود. برخى نيز گويند قضاى همه خراسان با او بود. و 
يك بار حّجاج وى را به قضاى شهر خود گمارد. او بيشتر شهرهاى خراسان- نيشابور، هرات، مرِو 
شاهجان ( بزرگ ترين شهر خراسان و مركز آن در اعصار پيشين ) را ديد؛ و در همه جا به كار قضا 

پرداخت. به هر شهرى وارد مى شد، منصب قضا را به او تفويض مى نمودند. 

1.  االعالم، ج 2، صص 141، 154؛ فجر االسالم، قتِل حارث، صص 286؛ جنبش هاى دينى ايرانى، صص 58-9. 
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نايبانى هم داشت و در بازار و در ميان راه و در حالى كه سوار بر مركب بود به قضاوت مى پرداخت 
و در خراسان درگذشت. برخى بر آنند كه وقتى در شهر بصره به كار قضا مى پرداخت درگذشت1 . 

محمد بن ثابت انصارى مروزى ( متوفى 147 هـ  )
از فقيهان طبقه تابعين در خراسان. احاديث وى مورد توّجه بود و عبداهللا بن مبارك مروزى و ديگران 

از او روايت مى كردند. او در مرو- از شهرهاى خراسان- به قضا اشتغال داشت2  

امام اعظم ابوحنيفه (80-150 هـ  )
از بازماندگان ايرانيان مقيم يمن (ابناء) بوده؛ و برخى از علماى سنّى وى را از نوادگان نوشيروان 
شهريار ساسانى و برخى او را از نبيرگان كنارنگ برادر نوشيروان مى دانند. درباره جايگاه دينى 
وى در جاى ديگر سخن خواهيم  گفت و اكنون به اين گوشه از سرگذشت وى اكتفا مى كنيم 
كه به دليل مقام بلند علمى و دينى او، ابن هبيره كارگزار امويان در عراق، از وى خواست كه 
منصب قضا يا سرپرستى بيت المال را بپذيرد؛ و هيچ فرمانى جز بر دست وى صادر نشود. 
ولى او قبول نكرد و با آنكه براى اجبار او به قبول، روزهاى متوالى او را در زندان نگاه داشتند و 
شكنجه دادند، تن به قبول نداد. در عصر عباسى نيز خليفه منصور مى خواست او را مجبور كند 
منصب قضاى مركز خالفت و قاضى اول ( قاضى القضاة ) و سرپرستى ديوان مظالم، يا راهنمايى 

قضات و پاسخگويى به مشكالت آنان را عهده دار شود .
براى اجبار نيز او را حبس و شكنجه كردند؛ اّما نتيجه اى نداشت و موفق به جلب همكارى او نشدند. 
وى در جواب خليفه منصور كه به او دستور داد منصب قضا را بپذيرد، اين بهانه را آورد كه اوًال 
قاضى بايد عرب باشد. ثانيًا رأى من با رأى تو مخالف است. خليفه به وى پاسخ داد: ما بايد آنچه 
را در اين آيه از كتاب خداست بگيريم: به راستى گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. 
« يعنى الزم نيست قاضى عرب باشد » مخالفت رأى تو با رأى من نيز « مهم نيست چون » رأى 

با رأى مخالف است3.  

1. الدراسات الدينيه، صص 5-43،3-112؛ االعالم، ج 8، ص 177؛ البداية و النهاية، ج 9، ص 133؛ معجم البلدان، ج 5، ص 132؛ مناقب ابى حنيفة، 
موفق بن احمد، ج 1، ص 12؛ الوافى بالوفيات، ج 28، صص355-7. 

2. اسماعيل بن َحّماد نوادة ابوحنيفه نيز قاضى بصره بود. الدراسات الدينية، صص 97، 113 
3. اخبار القضاة، ج 1، ص 26؛ مفاخر القضاء االسالمى، صص 11-210؛ ابوحنيفه، صص 3-32،39،45،8-47؛ تذكرة علماى هند، ص  96؛ تاريخ 

اجتماعى ايران، ج 2، ص 203؛ سير اعالم الُنَبالء؛ ج 6، ص 403 



حسين بن واقد مروزى ( متوفى 157 هـ  يا پس از آن )
مولى و وابسته عبداهللا بن عامر و از فقيهان طبقه تابعين در خراسان بود. از عبداهللا بن بريدة مروزى 
و ايّوب سختيانى ( سجستانى؟ ) و يزيد بن ابى سعيد مروزى- كه سومى را ابومسلم به جرم حق 
گوئى كشت- روايت مى كرد. احاديث وى را نيكو مى شمردند و اعمش دماوندى- كه از او بزرگ 
تر بود- و زيد بن حباب خراسانى و عبداهللا بن مبارك مروزى از او روايت مى كردند. در مرو از 

شهرهاى خراسان منصب قضا داشت.
    لَيِث بن َسعِد اصفهانى ( 94-175 هجرى ) بيش از نيمى از عمر دراز او در عهد امويان گذشت. 
اصفهانى و به قولى خراسانى و مولى و وابسته قيس بن رفاعه و او مولى و وابسته عبدالرحمن بن 
خالد فهمى بود. در سفر حج در نزد نافع ديلمى كسب علم كرد و دانش هاى مصريان و حجازيان و 
عراقيان را فرا گرفت. در علوم قرآنى، حديث، فقه، نحو و ادبيات عرب به مقامى واال رسيد چنانكه 
مى گفتند اگر مالك بن انس- يكى از چهار امام اهل سنت- در نزد ليث باشد، زبانش الل است و 
ليث او را در حراج مى فروشد! تصانيف بسيار بر جاى نهاد، ولى اصحاب او در حفظ و عرضه مكتب 

وى اهتمام ننمودند و مكتب او- با وجود امتيازاتش بر ديگر مكتب ها -  پايدار نماند.
    با آن كه از موالى بود، جايگاه اجتماعى و ثروت كم نظيرى داشت. شيخ و بزرگ و اماِم سرزمين 
پهناور مصر و رئيس و فرمانروا و عالم برتِر آن ديار به شمار مى آمد؛ و حتى نايب خليفه منصور در 
مصر و قاضى آن ُملك در تحت فرمان او بودند؛ و از هريك از آن دو، اگر كارى مى ديد كه خوش 
نمى داشت، با خليفه مكاتبه مى كرد و خليفه وى را بركنار مى نمود. خليفه منصور از او خواست 
كه منصب نايب خليفه  فرمانرواى كل را در مصر بر عهده گيرد و او نپذيرفت. در پاره اى گزارش 
ها مى خوانيم قضاى مصر با او بود. و اين يا مربوط به مرحله اى از جوانى يا ميانسالى اوست يا به 
اعتبار آن كه قاضى مصر تحت فرمان او بوده است.  درآمد ساليانه او به 80000 دينار طال و درآمد 
ساليانه مستغالت او به 20000 دينار طال مى رسيد. با اين همه، هيچگاه زكاتى به او تعلق نگرفت. 
زيرا هرچه به دست مى آورد مى بخشيد. هر سال 100 دينار طال براى امام مالك هديه مى فرستاد؛ 
و يك بار كه مالك به او نوشت من مقروضم، 500 دينار طال برايش فرستاد؛ بار ديگر هم 1000 

دينار طال براى او فرستاد و 1000 دينار طال به منصور بن عّمار واعظ داد. 
    يك بار امام مالك يك طبق خرما براى او فرستاد و او آن طبق را پر از زر كرد و به وى بازگردانيد. 
براى اصحاب خود فالوذج ( پالوده، نوعى شيرينى ايرانى ) تهيه مى كرد و در آن دينارهاى طال مى 
ريخت تا هركس  بيشتر بخورد، دينارهاى بيشترى نصيبش شود. در يكى از سفرهايش، يك كشتى 
وسائل آشپزخانه اش را حمل مى كرد؛ و در كشتى دوم خانواده اش سوار بودند و در كشتى سوم
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 مهمانانش جاى داشتند.  يك بار بهاى جامه و انگشتر و َمركِب شخصى او را حساب كردند ما بين 
هيجده تا بيست هزار درهم نقره بود.

هر روز چهار نشست داشت. يك نشست با حاكم براى حل مشكالت حكومت، نشست دوم با 
اصحاب حديث ( براى تعليم احاديث به آنان )، نشست سوم براى پاسخگويى به كسانى كه پرسش 
هايى داشتند و نشست چهارم براى برآوردن نيازهاى مردم. هركس با درخواستى بزرگ يا كوچك 
به سراغ او مى آمد حاجت روا بود. در زمستان ها با غذايى ساخته از عسل و روغن از مردم پذيرايى 

مى كرد؛ و در تابستان ها با غذايى ساخته از بادام و شكر.
چون درگذشت، ازدحام مردم براى تشييع او و حزن و اندوه و گريه آنان در سوگ وى بى نظير 
بود. گويى همه صاحب عزا بودند. آرامگاه او در مصر زيارتگاه شد و يكى از علماى بزرگ اهل 
سنت- ابن حجر عقالنى- كتابى موسوم به الرحمة الغيثية فى ترجمة الليثية در سيرت او نگاشت1 . 

محمد بن زيد عبدى مروزى 
از فقيهان طبقه تابعين در خراسان كه به احاديث او نيز اعتماد داشتند و كسانى همچون اعمش 

دماوندى و محمد بن عون خراسانى از او روايت مى كردند. وى در مرو قاضى بود. 

عبد المؤمن بن خالد عبدى مروزى
از فقيهان طبقه تابعين در خراسان. از حسن بصرى و يحيى بن عقيل مروزى و ديگران روايت مى 
كرد. احاديث او مورد توجه بود و زيد بن حباب خراسانى و فضل بن موسى مروزى و محمد بن 
فضل بخارى و نَُعيُم بن َحّماد ( همگى از محدثان خراسان ) از او روايت مى كردند. وى در شهر مرو 

به قضا اشتغال داشت و از فقيهان طبقة تابعين در خراسان در مرو قاضى بود.  
    يعقوب بن قَعقاع اَزدى مروزى از فقيهان طبقه تابعين در خراسان. از حسن بصرى و ربيع بن انس 
مروزى روايت مى كرد و عبداهللا بن مبارك مروزى و ُسفيان ثُورى مروزى از او روايت مى كردند. 

در مرو قاضى بود.   
 

1. تذكرة الّحفاظ، ج 1، 
صص 6-224؛ وفيات 
االعيان، ج  4، صص 

32-127؛ االعالم، ج 5، 
ص 248

2. الدراسات الدينية،
 صص 95،113 

3 . الدراسات الدينية،
صص 114
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  فاطمه امیرخانی فراهانی١

اعطاي جايزه به پژوهشگران و نويسندگان كتاب، مقاله و پايان نامه دانشجويي برتر، به صورت 
كنوني، از پديده و دستاوردهاي علمى و فرهنگى جهان جديد است و قدمتش به بيش از يك قرن 

نمي رسد.
    اين پديده نخست در كشورهاي اروپايي و امريكا شكل گرفت و به تدريج در كشورهاي مختلف 
جهان رواج يافت. هدف از اعطاي اين گونه جوايز، تشويق و بزرگداشت عالمان، نويسندگان برتر 
و ترغيب ديگران به كوشش در اين راه و نيز ايجاد ذوق و گرايش و عادت به مطالعه و تحقيق بوده 

است.
    اين جوايز از سوى نهادهاي مختلف علمي و فرهنگي و گاه توسط اشخاص حقيقى و حقوقى به 
آثار نوشتارى ترجمه، تصحيح و پايان نامه هاي دانشجويي اهدا مى شود. از جمله جوايز مشهور 
و معتبر جهانى در زمينه كتاب مى توان به جوايز نوبل، مارگارت مان، اندرسن، جايزه ملى كتاب،  

بوكر و ... اشاره كرد . 
1. نويسنده و پژوهشگر     درباره پيشينه اعطاى جوايز كتاب در بين ايرانيان، بايد به جوايز بهترين كتاب ساِل مجله



جايزه  ،(1337 (تأسيس  كتاب  انجمن  برگزيده  هاى  كتاب  جايزه   ،(1332 (تأسيس  سخن 
كاروان كتاب (تأسيس 1338) و جايزه كتاب يونسكو (تأسيس 1345) اشاره كرد . اين گونه جوايز 
و مشابه آن مانند كتاب سال سلطنتي، در سال هاي دهه 1330پايه گذارى شد و از سال 1332 
به فرمان پهلوى دوم و با ادعاى ( تشويق خادمان دانش و فرهنگ ايران ) رواج يافت. با پيروزي 
انقالب اسالمي و مهاجرت بيشتر سياستگذاران و دست اندركاران اين گونه از جوايز علمي و ادبي 

به خارج از كشور، پديده جايزه كتاب از صحنه علمى و فرهنگى كنار رفت .  
    اما با استقرار نهادهاي فرهنگي تأسيسي جمهورى اسالمى ايران، به مرور مسأله جايزه كتاب به 
نويسندگان و نوشته هاي برتر به نوعى ديگر مطرح گرديد. اين جايزه با عنوان ( جايزه كتاب سال 
جمهورى اسالمى ايران ) از سال 1362 با هدف « ارتقاء فرهنگ جامعه اسالمى، حفظ استقالل و 
هويت فرهنگى و حمايت و تشويق مؤلفان، مترجمان و مصححان كشور » تأسيس شده و تاكنون 

ادامه يافته است.
      همزمان با اين حركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تحول در داخل كشور، در سوى ديگر 
گروهي از استادان صاحب نام ايراني كه به خارج از كشور مهاجرت كردند، در كشورهاى مختلف انجمن 
ها و مراكز فرهنگي براي مطالعه و تحقيق درباره فرهنگ و تاريخ ايران راه اندازي كردند، كه يا با انگيزه 
مقابله با اين اقدام يا با هدف تقويت مطالعات ايران شناسي در خارج از كشور يا با انگيزه هاي ديگر 
دست به ايجاد جايزه  ايران شناسي زدند. نخستين جايزه ايران شناسي در سال 1984، تقريبًا همزمان 
با راه اندازى جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي  ايران، از سوي بنياد مطالعات ايران  براي برترين

پايان نامه دكتراى ايران شناسى اعالم شد.
ايران  تحقيقاتي  و  دانشگاهي  مراكز  و  ايراني  هاي  انجمن  و  نهادها  برخي  آن  از،  پس      
فكر  به  نيز  هستند  تأثيرگذار  آنها  در  ايرانيان  كه  اروپايي  كشورهاي  و  آمريكا  در  شناسي 
تاريخ   و  فرهنگ  زمينه  در  برتر  هاي  ترجمه  و  ها  نامه  پايان  ها،  كتاب  به  جايزه  اعطاي 
انجمن  و  مراكز  اين  بر  عالوه  گذشته،  دهه  دو  در   . افتادند  فارسي  ادبيات  و  زبان  و  ايران 
ها، برخي از ايرانيان متمول نيز شخصًا وارد ميدان شده و جايزه اي به نام خود يا يكي از 
بستگان و دوستان يا يك نويسنده ايراني يا خارجي ايران دوست راه اندازى كردند . حال، 
نظر به اهميت اين جوايز در پيشبرد و ارتقا سطح علمي مطالعات ايراني و نيز جهت دهي به 
مطالعات ايراني در داخل و خارج از كشور و نيز تقويت برخي گرايش ها و موضوعات در 
زمينه ايران شناسي و مغفول نهادن برخي زمينه ها و موضوعات ديگر، الزم است با برنامه 
و جريان اعطاى اين جوايز، كميته هاي اعطاي جوايز، شخصيت هاي ايراني و غير ايراني 

1

1. با توجه به وابستگى اين 
انجمن به اشرف پهلوى نمى 
توان گفت كه اين اقدام انگيزه 
سياسى نداشته است. از نوع 
انتخاب موضوعات آثار و برندگان 
اين جايزه مى توان به برخى 
انگيزه هاى غير علمى در بين 
گردانندگان اين انجمن و كميته 
اعطاى جايزه پى برد.
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كارنامه از  بخشي  واقع  در  كه  برگزيده،  هاي  نامه  پايان  و  ها  كتاب  و  آن  كار  اندر  دست 
 ايران شناسي است، آشنا شويم.

ويژگى جايزه هاى ايران شناسى    
جايزه ايران شناسى امتياز و افتخارى است كه برخى مراكز دانشگاهى و  بنياد ها و  انجمن هاى 
علمى و فرهنگى ايرانيان خارج از كشور يا اشخاص حقيقى ايرانى مقيم خارج به كتاب ها يا پايان 
نامه هاى برتر در موضوعات مختلف ايران شناسى مى دهند. برخى از  اين جايزه ها ساليانه و برخى 
دو يا سه ساالنه هستند. معموالً اين جوايز طى مراسمى رسمى در محل يكى از مراكز ايران شناسى 
در دانشگاه هاى اروپا، امريكا يا كانادا و با حضور  شمار كثيرى از ايران شناسان خارجى، استادان 
ايرانى اين دانشگاه ها و ايرانيان ديگر به برگزيدگان اعطا مى شود. برگزيدگان اين جوايز از ميان 
ايران شناسان برجسته خارجى، پژوهشگران عالقمند به مسائل ايران و دانشجويان مقاطع دكترى در 
دانشگاه ها انتخاب مى شوند . جوايز ايران شناسى با اهداى نقدى، لوح تقدير، گردن آويز يا اعطاى 
بورس همراه است. در اين جا به گونه هاى متفاوت اين جوايز، اشخاص و نهادهاى برگزار كننده، 
مقدار جايزه، موضوعات مورد توجه براى اعطاى جايزه و شخصيت هاى مشهور و معتبر و مؤثر 

برگزاركننده، اشاره مى كنيم.

گونه شناسى جايزه هاى ايران شناسى
جايزه هايى كه اكنون در خارج از كشور در زمينه ايران شناسى اعطا مى شود عبارتند از : 

جايزه سعيدى سيرجانى
انجمن  سوى  از  ايرانى،  نويسنده    ( سيرجانى  سعيد   ) نام  به   1375 سال  از  جايزه  اين 
تاريخ  و  فرهنگ  درباره  شده  منتشر  كتاب  بهترين  به  سال  هر  ايرانى1،  مطالعات  بين المللى 
ايران و زبان و ادب فارسى اهداء مى گردد. مبلغ اين جايزه سه هزار دالر است و هدف آن 
شده  ياد  انجمن  توسط  كه  آثارى  است.  شده  اعالم  ايران شناسى  مطالعات  سطح  ارتقاء 
انتخاب مى شوند، از ميان مطالعات انجام شده يا تأليفاتى كه به زبان فارسى، انگليسى يا به 
جايزه اين  در  داستان  و  شعر  مانند  ادبى  آثار  مى شوند.  برگزيده  اروپايى،  زبان هاى  از  يكى 

مطالعات  انجمن   » نام  تحت  جهان  در  ايرانى  مطالعات  ارتقا  و  تقويت  هدف  با   1967 سال  در  ايرانى،  مطالعات  المللى  بين  انجمن   .1
ايرانى » پا به عرصه فعاليت نهاد. اين انجمن يكى از مؤسسات وابسته به « انجمن بين الملى مطالعات خاورميانه » « مسا » است. يك شورا و يك هيأت 
اجرايى، اداره امور انجمن را بر عهده دارند . انجمن يك نشريه آكادميك و علمى به نام « مطالعات ايرانى » به زبان انگليسى به سردبيرى دكتر محمد 

على همايون كاتوزيان منتشر مى كند .
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 شركت داده نمى شوند. انجمن بين المللى مطالعات ايرانى، هر دو سال يك بار همايشى برگزار مى 
كند كه درآن پژوهشگران ايرانى و خارجى به عرضه حاصل مطالعات خود در زمينه ايران شناسى 

مى پردازند. 
جايزه اين انجمن در زمان همايش به پژوهشگر برگزيده اهدا مى شود. تاكنون جايزه انجمن بين 

المللى مطالعات ايرانى يا جايزه « سعيدى سيرجانى » به نويسندگان زير داده شده است:  
- دكتر جالل خالقى مطلق « استاد دانشگاه هامبورگ در آلمان » براى پژوهش هاى ماندگار و 

ويرايش و تهيه متن  شاهنامه فردوسى. 
- دكتر بدرالزمان قريب « استاد دانشگاه تهران » به پاس تأليف كتاب فرهنگ زبان سعدى.

- دكتر ماريا سوتلنى « استاد دانشكاه تورنتو در كانادا » براى تأليف كتابى درباره تاريخ فرهنگى 
ايران در قرون وسطى با عنوان « دنيا يك باغ است ».

- پروفسور رودى متى « استاد دانشگاه دالور در آمريكا » براى تأليف كتابى درباره تاريخ اجتماعى 
ايران با عنوان « سير لذت جويى در ايران ميان سال هاى 1500 تا 1900 » .

جايزه موفقيت مادام العمر 
    در سال 2006، پروفسور ژانت آفارى دو نوع جايزه ساالنه به نام جايزه موفقيت مادام العمر  براى بهترين 
ايران شناس در ايران و خارج از ايران راه اندازى كرد. از اين ميان، يك جايزه به ايران شناس برجسته 
مقيم ايران و ديگرى به ايران شناس شايسته و تأثيرگذار در خارج از كشور اهدا مى شود . تاكنون اين 
جايزه به : ايرج افشار در داخل كشور و دكتر احسان يارشاطر در خارج از كشور (2006) ؛ دكتر 
ژاله آموزگار در داخل و دكتر ريچارد فراى در خارج از كشور(2010) و دكتر محمد حسن گنجى 
در داخل و دكتر ژيلبرت الزار در خارج از كشور (2012) اعطا شده است. اين برنامه از سوى 
« انجمن بين المللى مطالعات ايرانى » سامان يافته و دبيرخانه و كميته برگزاركننده آن هم در اين 

انجمن مستقر است.

جايزه كتاب   احسان يارشاطر 
اين جايزه با هدف ارتقاء مطالعات ايرانى، پيرامون تمدن و فرهنگ باستانى ايران و به نام دكتر 
يارشاطر استاد ايرانى تبار دانشگاه نيويورك از سوى انجمن بين المللى مطالعات ايرانى به نويسندگان 
بهترين كتاب درباره تاريخ، فرهنگ و ادبيات دوره باستانى ايران  اعطا مى شود. تا به حال، اين جايزه 
به والديمير ويل شيتز براى كتاب « سنگ نوشته هاى سغدى آسياى مركزى » و رحيم شايگان براى

2

2. The Lifetime   
Achievement 
Award

1. ژانت آفارى، پژوهشگر 
و استاد تاريخ در دانشگاه 
كاليفرنيا در سانتا باربارا  
است.
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نگارش كتاب « اشكانيان و ساسانيان؛ ايدئولوژى سياسى  در ايران اواخر عهد عتيق و پس از عصر 
يونانيان » اعطا شده است.  

جايزه  بنياد مصدق
بنياد مصدق كه در سال 2002 در كاروژ ژنو با هدف دستيابى به شناختى عميق از ايران از طريق 
شناخت فرهنگ، تاريخ، اديان و موقعيت جغرافيايى سياسى ايران راه اندازى شده، اين جايزه  را 
هر دو سال يك بار به منظور تشويق پژوهشگران،  گزارشگران و خبرنگارانى كه در زمينه مطالعه، 

شناخت و معرفى فرهنگ و تاريخ  و مسائل ايران تالش مى كنند،  اهداء مى كند. 
     اين جايزه به تناوب، يك سال به نوشته تحقيقى محققان ايران شناس و سال ديگر با عنوان « 
جايزه خبرنگارى » به خبرنگار يا گزارشگرى كه توانسته باشد مسائل ايران را خوب و مناسب 
پوشش داده باشد، اعطا مى شود. اين جايزه تاكنون چهار بار به دارندگان شرايط و برگزيدگان داده 

شده است. 
     بنياد مصدق در ژنو نيز جايزه خود را به كتاب  در پى مردم ساالرى، كشاكش صد ساله با 
خودكامگى در ايران اثر فخرالدين عظيمى اهدا كرده است. اين كتاب در پايان سال 2008 توسط 

انتشارات دانشگاه هاروارد به زبان انگليسى منتشر شد.
     فخرالدين عظيمى، استاد تاريخ دانشگاه كانتيكات در آمريكاست. همچنين اين جايزه به پروفسور 
مارك گازيُورسكى و مالُكلم بِر براى كتابشان ( محمد مصدق و كودتاى 1953 در ايران ) 2004 
؛ دكتر ژرالدين ُرِمُرل؛ سرژ ميشل « خبرنگار »؛ پروفسور فلورانس ِهلو بِليه ( استاد تاريخ و عضو 
گروه تحقيقاتى مركز تحقيقات علمى فرانسه به نام « جهان هاى ايرانى و هندى » براى كتابش « 

فرانسهـ  ايران، چهارصد سال گفتگو » 2009 اعطا شده است .

جايزه  لطيفه يارشاطر 
اين جايزه از سوى بنياد ميراث ايران در لندن، به منظور بزرگداشت نام خانم « لطيفه يارشاطر»

 و گراميداشت تالش هايش در زمينه بهبود وضعيت حقوق زنان، شكل گرفت. 
     هدف اين جايزه تشويق پژوهشگران به مطالعه پيرامون مطالعات ايرانى است. با كميته برگزاركننده 
اين جايزه شامل: مهناز افخمى، شهال حائرى، آذر نفيسى، حورا ياورى، نسرين رحيميه، محمد توكلى 
ترقى و معصومه فرهاد هستند. دريافت كنندگان اين جايزه: فرزانه ميالنى از دانشگاه ويرجينيا براى 
كتاب « حرف نه شمشير: زنان نويسنده ايرانى و آزادى حركت» ؛ كامران تلطف از دانشگاه آريزونا 
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براى كتاب « مدرنيته، جنسيت و ايدئولوژى در ايران:زندگى و ميراث يك زن هنرمند مشهور »
 و خانم سيمين بهبهانى شاعره پرآوازه ايران. مراسم اعطاى اين جايزه توسط انجمن بين المللى 

مطالعات ايرانى صورت مى گيرد.

جايزه  لويس روتس  
     خانم لويس روتس ،  در اواخر دهه 1960، به مدت پنج سال مدير انجمن ايران و امريكا در تهران 
بود. اين جايزه به آثار ادبى ترجمه شده از فارسى به انگليسى، تعلق مى گيرد. اعطاى اين جايزه به 
ياد خانم روتس كه عالقه مند  به فرهنگ و ادبيات ايران بود ، برگزار مى شود . او در آن سال ها 

يكى از مشوقان و بنيانگذاران مؤسسه آمريكايى  مطالعات ايرانى  بود   .
    پس از مرگ نابهنگام او در سال 1986، مؤسسه اى به نام ( موقوفات روتس ) راه اندارى شد. 
از سال 1999، موقوفات روتس در زمينه فعاليت هاى فرهنگى بين المللى فعال شد . يكى از اين 
فعاليت ها، اختصاص بودجه اى براى راه اندازى جايزه اى براى ترجمه بهترين آثار ادبى ايران از 
زبان هاى فارسى و تاجيكى به زبان انگليسى است . تاكنون نُه دوره از اين جايزه برگزار شده و به 

افراد زير اهدا شده است : 
ديك ديويس، ترجمه « ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانى» (2009) 

 شعله و لپه، ترجمه « گناه : اشعار فروغ فرخزاد » (2008) 
محمد قانون پرور، ترجمه « باغ شاهرخ مسكوب » (2008)

 فرزانه ميالنى و كاوه صفا، ترجمه « يك فنجان گناه» : گزيده اشعارسيمين بهبهانى (2006)
جاويد مجددى، ترجمه  «  دفتر اول مثنوى موالنا »  (2005) 
جولى ميثمى، ترجمه «  هفت پيكر نظامى گنجوى» (2004) 

 جان پرى و راكل لهر، ترجمه « شن هاى جيحون : خاطرات بچگى صدرالدين عينى » (2003)
جروم كلينتون، ترجمه « در چنگال اژدها : داستان رستم و اسفنديار فردوسى»     (2002)

افخم دربندى و ديك ديويس، ترجمه « منطق الطير عطار» (2001) 
ديك ديويس، ترجمه« دائى جان ناپلئون ايرج پزشكزاد » (2000) 

گفتنى است كه اين كتاب ها را دانشگاه هاى تگزاس، سيراكيوز،  آكسفورد  و انتشارات ميج ، مزدا 
پنگوئن و هامون ورث منتشر كرده اند.،  

1

2

      ایـــــــــران   شـــــــــــــــــــــــــــــناس

60

45
2. American 
Institute of Iranian 
Studies

1. Lois Roth Prize

5. Harmondsworth

3. Mage Publishers
4. Penguin



جايزه  رحيم ايروانى  
اين جايزه براى بهترين پايان نامه در زمينه تاريخ و فرهنگ ايران، به همت زينت ايروانى به ياد 
همسرش رحيم ايروانى در سال 2012 ايجاد گرديد. برنده اين جايزه عالوه بر دريافت مبلغ نقدى، 

مى تواند پايان نامه اش را  نيز توسط انتشارات آى بى توريس لندن به چاپ برساند.
نخستين جايزه رحيم ايروانى، در چارچوب پايان نامه دانشگاهى در نهمين كنفرانس بين المللى 
مطالعات ايرانى در سال 2012 در استانبول تركيه، به خانم مرجولين وان زوتفن  از مدرسه مطالعات 
خاورميانه دانشگاه ليدن هلند براى موضوع « فرامرز، قهرمان سيستان: حلقه قهرمانى فارسى و متون 

و سنت هاى فرامرزنامه » اعطا گرديد.
 كميته داوران و دبيرخانه برگزاركننده جايزه در درون انجمن بين المللى مطالعات ايرانى جاى دارد 

و جايزه توسط آنها به برگزيدگان داده مى شود.

جايزه بيتا دريابارى
در سال 1388، خانم بيتا دريابارى با پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار دالر به مركز ايران 
شناسى دانشگاه استنفورد، برنامه يا موقوفات خود را براى حمايت از ادبيات و شعر فارسى در اين 
دانشگاه شمال كاليفرنيا راه اندازى كرده است. بر اين اساس، مركز ايران شناسى هر سال برگزارى 
كنفرانس، نشست و سخنرانى هاى علمى پيرامون ادبيات و زبان و ادب فارسى و تدريس دروس  
ايران شناسى برگزار خواهد كرد. در اين برنامه، هر سال  يك استاد برجسته ايرانى براى تدريس 
درس ادبيات ايران به عنوان استاد مدعو دعوت مى شود. يكى ديگر از فعاليت هاى مربوط به 
موقوفات خانم دريابارى، اعطاى جايزه اى به نام ايشان براى تقويت و گسترش فرهنگ و ادبيات 
ايران و پشتيبانى و حمايت از مطالعات ايران شناسى در مركز ايران شناسى دانشگاه استنفورد است. 
اين جايز طى مراسمى در محل اين دانشگاه با حضور خانم دريابارى به برندگان اعطا مى شود. اين 
جايزه تاكنون به سيمين بهبهانى، نويسنده و غزل سراى معاصر ايرانى؛ بهرام بيضايى به عنوان پيشگام 
و سرآمد موج نو در تئاتر و سينماى ايران و محمدرضا شجريان استاد موسيقى ايرانى اعطا شده 

است.

1

2 . بيتا دريابارى، همسر سابق اميد كردستانى، يكى از مديران ارشد شركت گوگل، فارع التحصيل رشته مديريت  ارتباطات است. وى كه در رشته  
تكنولوژهاى اطالعاتى و ارتباطاتى موفقيت هايى كسب كرده، در چند سال گذشته به كارهاى خيريه گرايش پيدا كرده  و از توجه به ايران و ايرانيان نيز 

غافل نبوده ، چنانكه با اعطاى كمك مالى به يارى زلزله زدگان ايران شتافته، 
1.Mar jo l i jn 

van Zutphen
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جايزه بنياد مطالعات ايران  
بنياد مطالعات ايران  از سال 1984 تا به امروز همه ساله به نويسنده برترين پايان نامه دكترا در 
رشته مطالعات ايران شناسى جايزه اى نقدى اعطا كرده است. اين جايزه به رساله اى تعلق مى گيرد

كه از ويژگى علمى و پژوهشى ممتازي برخوردار باشد و در آن قدرت ابتكار، تازگى رهيافت به 
موضوع، روشنى مطالب، بنيان نظرى دقيق، بهره ورى هوشمندانه و متناسب از منابع دست اول و 

پژوهش هاى ميدانى رعايت شده باشد.
برندگان جايزه برترين پايان نامه دكتراى ايران شناسى بدين قرار است:

-  سوزانا اولزوسكا، 2010: دانشكده مردم شناسى، كالج ولفسون، دانشگاه آكسفورد: شعر و متن 
اجتماعي آن در بين مهاجران افغاني در ايران.

-  فرانچسكا ليونى، 2009: دانشكده هنر و باستان شناسى، دانشگاه پرينستون: انتقام اهريمن: 
تصاوير ديو در شاهنامه.

-  شاهرخ رزمجو، 2008: دانشكده بركبك، دانشگاه لندن:  اعمال آئيني در پرسپوليس.
 -  آليسا گابى، 2007: دانشكده علوم انسانى، دانشگاه شيكاگو: زبان مدارا: امير خسرو و تحول 

فرهنگ هند و ايراني.
-  سارا باون ساوانت، 2006: مركز مطالعات اديان، دانشگاه هاروارد:  جايگاه ما در ديرينه شناسي 

و قوميت گذشته ما در اسالم.
-  داگمار ا. ريدل، 2005 : دانشكده زبان ها و فرهنگ هاى خاور نزديك، دانشگاه اينديانا: جايگاه 
اطالعات تاريخى در نوشته هاى الهياتى قرون وسطى خاورميانه؛ جستجويى براى معرفت اسالمى. 
-  سيروس شايق ، 2004:  مدرسه عالى هنرها و علوم، دانشگاه كلمبيا : علوم ، طبابت و طبقات 

اجتماعى در فرايند شكل گيرى ايران شبه استعمارى از 1900 به 1940. 
-  دبورا گربر تور، 2003: بخش مطالعات خاورميانه، دانشگاه هاروارد: ازجنگجويان مقدس تا نظم 

عياران: عياران در شرق جهان اسالم،1055-800.
-   محمد نادر نصيرى مقدم، 2002: دانشكده تاريخ، دانشگاه سوربن (پاريس 3):  هيأت باستان 

شناسى فرانسه و پرسشى در باره ايران باستان.  

1 . با حمايت اشرف پهلوى، بنياد مطالعات ايران در  سال 1360به صورت يك نهاد پژوهشي غيرانتفاعي در شهر واشنگتن تًاسيس شد. مهم ترين هدف 
اين بنياد، پژوهش در زمينه تاريخ و تمدن ايران و تالش براي زنده نگاه داشتن زبان فارسي، هويت ايراني و فرهنگ ايران باستان در ميان ايرانيان 
مهاجر بوده است . در سال هاى اخير ، پژوهش در باره اوضاع اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعة معاصر ايران نيز به فهرست هدف ها و برنامه هاى 

بنياد افزوده شده است.
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-  شفيق نزارعلى ويرانى، 2001: دانشكده زبان ها و تمدن هاى خاور نزديك، دانشگاه هاروارد: 
طالبان اتحاد: اسماعيليه از   مغول تا آستانه انقالب صفويه. 

-  كريستف ورنر، 2000: دانشگاه اتو- فريدريش:  يك شهر ايراني در تحول: تاريخ اجتماعي و 
اقتصادي نخبگان تبريز. 

-  نگار متحده، 1999: دانشگاه مينه سوتا: نمايش غيرقابل نمايش؛ تصاوير تاريخي اصالح از 
قاجاريه تا جمهوري اسالمي ايران.

-  شهزاد بشير، 1998: دانشگاه ييل: بين عرفان و هزاره گرايي: زندگي و انديشه محمد نوربخش.
-  نادر سهرابى، 1997: دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه شيكاگو: مشروطه خواهى، انقالب و 

دولت: انقالب تركان جوان 1908 و انقالب 1906 با مقايسه انقالب روسيه 1905
-  داويد ج. راكسبرگ، 1996: دانشگاه پنسيلوانيا: آلبوم، كلكسيون و هنر در دوره تيموريان و 

صفويان 1565-1427. 
-  فرانكلين د. لوئيس، 1995: دانشكده زبان ها و تمدن هاى خاور نزديك، دانشگاه شيكاگو: 

خواندن، نوشتن و سرائيدن: سنائي غزنوي و ريشه غزل فارسي.
-  ليال ديبا، 1994: دانشگاه نيويورك: آثار عصر صفوى و رابطه آن با  نقاشى ايرانى.

-  جمشيد چاكسى، 1992: .دانشگاه هاروارد: مسلمانان و زردشتيان در قرون وسطي ايران و 
آسياي غربي: تحول فرهنگي و تاريخ مذهبي 

-  ژانت آفارى، 1991: دانشكده تاريخ و مطالعات خاورميانه، دانشگاه ميشيگان: دموكراسي مردمي 
و دموكراسي اجتماعي در انقالب مشروطيت. 

-  مهرزاد بروجردى، 1990: دانشكده علوم ادارى، دانشگاه آمريكن: شرق شناسي معكوس: 
روشنفكران ايراني و غرب، 1960- 1990.

-  جينى ديويس-كيمبال، 1989: دانشكده مطالعات خاور نزديك، دانشگاه كاليفرنيا: قلمرو در هنر 
هخامنشي

-  عبّاس عليزاده، 1988: دانشكده زبان ها و تمدن هاى خاور نزديك، دانشگاه شيكاگو :  هنر 
شبانى متحرك و تحول جوامع ناهمگون در ارتقاعات كوهستانى ايران .
-   الموث دگنر، 1987: دانشكده مطالعات شرقى: پسوندهاى ختنى . 

-   يگانه شايگان ،  1986:  دانشكده زبان ها و تمدن هاى خاور نزديك، دانشگاه هاروارد : زمان 
در نزد ابن سينا 
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-   آن بتريج،  1985: دانشكده مردم شناسى، دانشگاه شيكاگو : زيارت : زائران زيارتگاه هاي 
شيراز

-   فرح گيالنشاه، 1984:  دانشكده جامعه شناسى، دانشگاه مينه سوتا : شهرهاي شبيه هم ايران

سخنى در باب جوايز ايران شناسى و ماوراى آن
تآمل در جوايز ايران شناسى نشان مى دهد كه شمارى از استادان ايرانى در رشته هاى زبان و ادب 
فارسى، تاريخ ايران و روابط بين الملل، هنرهاى ايرانى و مسائل زنان و نيز پاره اى از وابستگان 
فرهنگى نظام ستم شاهى پيشين دست اندركار و بنيان گذاران جوايز ايران شناسى اند. بيشتر اين 
افراد در آمريكا سكونت دارند و يك جريان فكرى و فرهنگى طرفدار فرهنگ و تاريخ ايران باستان، 
زبان و ادبيات فارسى( با تكيه بر ادب عرفان ايرانى و نه اسالمى ) را تشكيل مى دهند. برخى از افراد 
اين جريان در برخى نهادهاى وابستگان رژيم پيشين مانند بنياد مطالعات ايران و يا نهادهاى ايرانيان 
سكوالر و يهودى مانند بنياد ميراث ايران در لندن جاى گرفته اند. برخى ديگر در انجمن بين المللى 
مطالعات ايرانى وابسته به مؤسسه مطالعات خاورميانه در آمريكا نفوذ كرده و از طريق اين انجمن 

فعاليت هاى علمى و فرهنگى و چه بسا سياسى خود را پى مى گيرند.
    ارزيابى جوايز ايران شناسى، كارگزاران، داوران و نوع موضوعات انتخاب شده نوعى گرايش 
فكرى خاص را نشان مى دهد. اين گرايش رويكردى باستان گرايانه، ضد دوران اسالمى يا حداقل 

بى تفاوت نسبت به آن دارد.
    اكنون مراسم اعطاى اى جوايز به صورت يكى از كانون هاى ايران شناسى با رويكردى خاص 
درآمده است. در اين مراسم هيچ يك از شخصيت هاى وابسته يا نزديك به جمهورى اسالمى ايران 

حضور نمى يابند، يا دعوت نمى شوند.
نكته مهم در باب اين جوايز تأثير آن بر جهت گيرى جريان ايران شناسى در خارج از كشور است. 
گردانندگان اين جوايز از اين طريق بر شخصيت هاى ايران شناس خارجى، دانشجويان رشته ايران 
شناسى و مراكز و دپارتمان هاى نفوذ پيدا كرده و آنها را در جهت رويكرد خود و تقويت آن سوق 

مى دهند، امرى كه با سياست هاى كشور در زمينه ايران شناسى همساز نيست.     
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زمان برگزاریسال تأسيسنام برگزار کنندهموضوع جايزهنام جايزهرديف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

موفقيت 

مادام العمر

ايران شناس برتر 

در ايران و خارج

 از ايران

انجمن بين المللی 

مطالعات ايرانی

انجمن بين المللی 

مطالعات ايرانی

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

کتاب  

احسان يارشاطر

بهترين کتاب درباره تاريخ، 

فرهنگ و ادبيات باستانی 

ايران

دو ساالنه بنياد مصدق

بهترين نوشته تحقيقی 

ايران شناسی و بهترين 

خبرنگار برای انعکاس 

اخبار ايران 

لطيفه يارشاطر

جايزه 

لويس روتس

رحيم ايروانی

بيتا درياباری

بنياد مطالعات 

سعيد سيرجانی

بهترين کتاب 

درباره فرهنگ، 

تاريخ ايران و زبان 

و ادب فارسی

انجمن بين المللی 

مطالعات ايرانی

برترين پايان نامه 

دکترا در رشته

مطالعات ايران شناسی 

به اساتيد ادبيات و هنر 

در زمينه ايران شناسی

بهترين پايان نامه 

در زمينه تاريخ 

و فرهنگ ايران

ترجمه بهترين آثار ادبی 

ايران از

 زبان های فارسی و 

تاجيکی به زبان انگليسی

مؤسسه  

موقوفات لوتس

مرکز ايران شناسی 

دانشگاه استنفورد

بنياد مطالعات ايران

انجمن بين المللی

 مطالعات ايرانی

بنياد مصدق در ژنو

بهترين پژوهش درباره 

زنان در جوامع 

فارسی زبان 

بنياد ميراث

 ايران در لندن

2006

2002

2012

1999

2012

1388

1996

1984

-http://radiozamaneh.com/culture/goonagoon/2012/08/05/17854
-www.mossadegh.com/site/.../fa/laureat-mossadegh
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-www.fis-iran.org/fa/irannameh
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ر محمد مهدی احمدی١ دک

مأموريت كارى فرصتى فراهم كرد تا در اواسط مهرماه سال جارى به كشور لهستان سفر كنم. هدف 
اين سفر آشنايى و آگاهى از وضعيت ايران شناسى و كرسى هاى مطالعات ايرانى و زبان فارسى در 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشى لهستان و بررسى مشكالت  و آسيب شناسى فعاليت آن ها بود. در اين 
گزارش با استفاده از منابع موجود در داخل كشور، آگاهى و تصويرى از وضعيت ايران شناسى در 
لهستان داشته باشم تا هم ضريب واقع نمايى و واقع بينى پژوهشگران ايرانى و هم مراكز مسئول را 

محكى زده و هم بدون مطالعه و آمادگى سفر نكرده باشم. 
    پس از بازگشت از سفر هم تصميم گرفتم گزارشى از اين سفر كوتاه و مطالعات و مشاهدات و 
دريافت هاى خودم را از وضعيت مطالعات ايرانى در لهستان و نيز  پيشينه و تحوالت ايران شناسى و 
دپارتمان ها و دانشجويان رشته ايران شناسى را نوشته و به ديد عالقمندان و مسئوالن ايران شناسى 

داخل و خارج از كشور برسانم كه اينك اين دريافت ها و مشاهدات من پيش روى شماست.

ایران شناس در لهستان، گزارش یک سفر 
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1 . استاد دانشگاه و مدير 
كل مركز توسعه همكارى 
هاى علمى  و دانشگاهى 

سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمى 



پيشينه ايران شناسى در لهستان
مطالعات و مشاهدات گوياى آن است كه مطالعات ايرانى و آشنايى با زبان فارسى و فرهنگ ايرانى 
در لهستان سابقه اى طوالنى، حداقل پنج سده، دارد.از نظر منابع تاريخى، سابقه رابطه بين ايران و 
لهستان به قرون چهاردهم و پانزدهم، بر مى گردد، اما اين روابط در چارچوب روابط دولت عثمانى 
با  ايران قرار مى گرفت و امپراطورى عثمانى واسطه انتقال فرهنگ و زبان ايرانى به لهستان بود ( 
متى و كتى،247:1371 ) . اما روابط مستقيم و بى واسطه ايران و لهستان از دوران صفويه آغاز شد، 
زمانى كه در سال 1474 فرستاده ونيز، امپورواز كونتارينى، نامه شاه ايران را مبنى بر پيشنهاد اتحاد 
دولت هاى ايران و پولونى ( لهستان ) برضد سلطان محمود دوم امپراطور عثمانى به پادشاه پولونى 

تسليم كرد. 
    در زمان سلطنت سيكسموند اول ( 1506- 1548 ) بار ديگر فرستاده ايران با پادشاه پولونى 

ديدار و پيشنهاد اتحاد فى مابين دو كشور را مطرح كرد .
      برخى منابع گوياى آن است كه از قرن پانزدهم، مقامى به نام مترجم السنه شرقى در دربار لهستان 
وجود داشت. در ميان مترجمان سلطنتى كسانى كه فارسى را به خوبى بدانند و بخوانند معدود بود. 
ترجمه هاى به جا مانده از آن روزگار گواه بر نقص آشنايى مترجمان آن زمان با زبان فارسى است. 
     همين ترجمه ها و وجود مترجم السنه شرقى در دربار شاهان پولونى نشانگر آن است كه دولت 
هاى آن زمان ايران و پولونى با هم در ارتباط بودند. در ديدارهايم با استادان ايران شناس لهستانى 
پى بردم كه برخى اسناد ايرانى مربوط به عهد صفوى كه در بايگانى هاى لهستان مضبوط است، 

مؤيد اين ادعا تواند بود.  
در قرن هفدهم، لهستان همسايه امپراطورى عثمانى و از بزرگ ترين كشورهاى اروپايى بود. در اثر 
اين مجاورت، مردمان لهستان مستقيمًا با فرهنگ ايرانى و زبان فارسي آشنا شده و آن را به ديگران 
انتقال دادند؛ در قرن هفدهم كه هنوز دانش شرق شناسى و ايران شناسى در كمون بود، فرهنگ سه 

زبانه فارسي، عربي و تركيه در لهستان تهيه و منتشر شد. 
    برخى شرق شناسان و ايران شناسان لهستانى بر اين باورند كه ايران شناسي درلهستان با 
رنگ مذهبي شروع شد و لهستان به عنوان كشوري مسيحي در ميان همسايگان مسلمان و دنياى 
مسيحيت، نقش سازنده اى در معرفى ايران و ايرانيان به مسيحيان اروپايى داشت. پايه گذار ايران 
شناسي در لهستان يك ارمني، به نام آنتوان دوفالندر، بود كه در دوران صفويه كه مبلغان مسيحي به 

ايران مى آمدند، وارد ايران شد. 
منابع تاريخى موجود گزارش درستى از روابط دو كشور در قرون هفدهم و هجدهم ارائه نمى دهد؛ 
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اما برخى شواهد و پاره اى نوشته ها و اسناد كتابخانه ملى و بخش اسناد كشور لهستان نشان مى دهد 
كه ارتباطاتى بين مردمان دو كشور وجود داشته و برخى لهستانى ها به ايران آمده اند. 

     در اواسط قرن هفدهم يك فرانسوى به نام ف.دومسنين، پيشنهاد تأسيس مدرسه السنه شرقى 
را در ورشو داد . طرح چنين ايده اى در آن روزگار، از ارتباط دربار لهستان با دربارها و مردمان 
كشورهاى شرقى و نياز آن ها به دانستن زبان هاى عربى، فارسى و تركى خبر مى دهد. اما اين ايده 
تا اواخر قرن هجدهم كه مدرسه السنه شرقى در شهر كراكف راه اندازى شد، به فراموشى سپرده شد .  
به يقين در اين مدرسه، زبان فارسى تدريس مى شده، زيرا در قرن نوزدهم تنها در دانشگاه كراكف، 

كرسى مطالعات شرقى و آموزش زبان هاى شرقى مانند زبان فارسى داير بود. 
در قرن هجدهم، كشور لهستان موجوديت و استقالل خود را از دست داد، اما پس از پايان جنگ 
جهانى اول، دوباره به عنوان كشورى مستقل بر صفحه روزگار ظاهر و دانشگاه هاى آن احيا و راه 

اندازى شد. 
     در سال هاى 1919 تا 1939، توجه لهستانى ها به مطالعات شرقى، از جمله زبان و ادبيات 
فارسى و فرهنگ ايرانى جلب شد. در اين دوره زمانى در سه دانشگاه كراكف در سال 1919، ورشو 

1932 و لوو 1924 بخش مطالعات شرقى ايجاد گرديد.
     با حمله آلمان ها به لهستان، بار ديگر اين كشور استقالل خود را از دست داد و متعاقب آن بخش 
مطالعات شرقى و كرسى ايران شناسى هم به محاق تعطيل گرفتار آمدند. پس از فروكش كردن نايره 
جنگ جهانى دوم و بيرون راندن آلمان ها از كشور، بازسازى را آغاز و همزمان با بازسازى خرابى 
ها، مراكز علمى و دانشگاهى آن به تدريج فعاليت خود را آغاز كردند. بخش مطالعات شرقى و 
كرسى ايران شناسى هم جانى دوباره گرفته و كارشان را شروع كردند. در همين زمان بود كه بخش 

مطالعات ايرانى در بخش شرق شناسى فعاليت خود را آغاز كرد. 
    در سال هاى دهشت بار جنگ جهانى، حادثه اى رخ داد كه بعد ها بر سرنوشت ايران شناسى در لهستان 
تأثير بسزايى داشته و به تقويت و پيشرفت آن كمك بسيار كرد. در جريان اين حادثه و اشغال لهستان توسط 
نيروهاى آلمان در سال 1942، بيش از صد هزار لهستانى از طريق خاك شوروى به ايران آمدند و در آن جا 

اقامت گزيدند. 
    دانشمندان لهستانى اين جماعت، در تهران انجمنى به نام ( انجمن لهستانى مطالعات ايرانى )  

تأسيس كردند و به مطالعه تاريخ ايران، عادات و رسوم و زندگانى مردم ايران پرداختند. 
     در بين مؤسسان اين انجمن، استادان دانشگاه هاى ( لوو ) و ( ويلنا )  هم بودند. هدف كارگزاران 
و فعاالن انجمن اين بود كه لهستانى ها را با فرهنگ و مردم ايران و ايرانيان را با لهستانى ها آشنا
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كند . انجمن نشريه اى به نام ( مطالعات ايرانى )  منتشر مى كرد. در اين نشريه، مقاالتى پيرامون 
تاريخ، هنر، ادبيات، سياست، اقتصاد و قوانين ايران منتشر مى شد . حضور لهستانى ها در ايران و 
انتشار نشريه ( مطالعات ايرانى ) در سال هاى بعد، بر شكل گيرى بخش هاى ايران شناسى و زبان و 
ادبيات فارسى در دانشگاه هاى  لهستان تأثير نهاد .  در سال  هاى پس از جنگ، برخى از اعضاى 
انجمن لهستانى مطالعات ايرانى كه در ايران با زبان فارسى و فرهنگ ايران آشنايى پيدا كرده بودند 

به تدريس در دانشگاه هاى كراكف و ورشو روى آوردند.
     مهم ترين اين افراد، ماخالسكى بود كه در كراكف اقامت داشت. اوخود را يكسره وقف آموزش 
و پژوهش زبان فارسى و فرهنگ ايران كرد. با كوشش هاى ُمجدانه او، بخش مطالعات ايرانى از 
بخش مطالعات شرقى جدا و مستقل گرديد.  رويكرد ايران شناسانه ماخالسكى و گرايش به سنت 

زبان شناسى هند و ايرانى دانشگاه كراكف در پيدايش بخش مطالعات ايرانى سهم اساسى داشت. 
     وى در سال هاى بعد مقاالت و چندين كتاب درباره ادبيات كالسيك و ادبيات معاصر فارسى 
منتشر كرد. در دهه 1950، ايران شناسان لهستانى با شوق و اشتياق به تحقيق درباره شاهنامه حكيم 

طوس پرداختند.
     نخستين تحقيق لهستانى ها پيرامون شاهنامه، كتاب ( مطالعاتى در شاهنامه )  از كوالسكى است 

كه در سال هاى 1952-53 منتشر شد.  
     در سال هاى ميانى جنگ سرد و دهه 1960، روابط سياسى و فرهنگى ايران و لهستان چندان 
گرم و دوستانه نبود، اما با وجود اين، بخش هاى ايران شناسى و آموزش زبان و ادبيات فارسى 
در دانشگاه هاى ورشو و كراكف همچنان فعال و استادان و دانشجويان به كار تحصيل و تدريس 

اشتغال داشتند.
      در دهه 1970 روابط ايران با كشور لهستان، دوستانه و نسبتًا گرم بود و شمارى از دانشجويان و 
استادان لهستانى توانستند به ايران آمده و مدتى را در دانشگاه هاى ايرانى مشغول تحصيل يا تحقيق 

شوند.
     در سال هاى پس از انقالب، روابط دو كشور ايران و لهستان همواره خوب بوده و استادان ايران 
شناس و مدرسان زبان و ادب فارسى لهستانى در كنگره ها و برخى برنامه هاى آموزشى مربوط به 

زبان و ادب فارسى و ايران شناسى در داخل كشور حضور يافته اند.
      در مدت اقامتم در لهستان فرصت آن را يافتم تا از بخش ايران شناسى سه دانشگاه مهم اين 
كشور : ورشو، كراكف و پزنان و استادان و دانشجويان ديدارى داشته باشم. در ديدار با استادان و 
دانشجويان، درباره مسائل و مشكالت بخش هاى ايران شناسى، منابع درسى، نحوه گزينش دانشجو 
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و چگونگى همكارى و تعامل سازمان هاى دولتى مسئول ايران شناسى و زبان و ادب فارسى بحث 
و گفتگو كردم. حاصل مطالعات، مشاهدات و گفتگو پيرامون وضعيت ايران شناسى در دانشگاه هاى 

كراكف، ورشو و پزنان به قرار زير است :

بخش ايران شناسى دانشگاه كراكوف
روز هشتم مهر ماه، همراه با كارشناس فرهنگي سفارت آقاى محمدي به دانشگاه كراكف رفتم. در آنجا 
با خانم گوركا، رييس دانشكده زبان شناسي دانشگاه كراكف و خانم گراسنوسكا، رييس بخش ايران 
شناسي، ديدار و گفتگوى نسبتًا مفصلى درباره وضعيت بخش مطالعات ايرانى دانشگاه، نحوه گرينش 
دانشجو، تعداد دانشجويان، ارتباط نهادهاى علمى و فرهنگى كشور با دانشگاه كراكف و تشكيل اتاق

 ايران صورت گرفت. 
     سپس به ديدار دكتر ليندبر معاون دانشگاه كراكف شتافتم. در ادامه اين ديدار در جمع دانشجويان 
ايران شناسى حاضر شده و سخنرانى كردم. برخى از دانشجويان به سختى قادر به تكلم به زبان 
فارسى بودند .  بيشتر آن ها عالقمند به سفر به ايران بودند و استادان ايران شناس لهستانى  با دقت و 

عالقه مندى و كنجكاوى تمام، فعاليت هاى فرهنگى و ادبى مربوط به ايران را دنبال مى كنند.
    نظر به جايگاه ممتاز بخش ايران شناسى دانشگاه كراكف در بين ايران شناسان  اروپايى و لهستانى 
و نيز سابقه طوالنى آن در زمينه مطالعه و معرفى ايران و زبان و ادبيات فارسى، شايسته است در 

اين باره اطالعاتى ارائه نماييم . 
     دانشگاه كراكوف از نظر قدمت، يكى از قديميترين و در رديف سومين دانشگاه اروپاست كه در 
قرون وسطى تأسيس شده است. سابقه ايجاد دانشكده زبان شناسى دانشگاه كراكف به سال 1364 
ميالدى بر مى گردد. در آن سال، كراكف، پايتخت لهستان بود. با اين كه در سال 1611، ورشو به 
عنوان پايتخت، جاى كراكف را گرفت، اما اين دانشگاه و دانشكده هاى آن همچنان اهميت و اقتدار 
خود را حفظ كردند. دانشكده زبان شناسى كراكف مشتمل بر هفت بخش است كه به آموزش و 
پژوهش زبان هاى لهستانى، شرقى ( عربى، فارسى، تركى و ژاپنى )، اسالوى شرقى ( زبان هاى 
روسى و اوكراينى )، اسالوى( صربى، كرواتى، چكى، اسالوى و بلغارى)، ژرمنى( سوئدى و آلمانى 
)، رومنى( اسپانيولى، ايتاليايى و رومانيايى ) و انگليسى مى پردازند. چنانكه اشاره شد، رئيس كنونى 

دانشكده زبان شناسى، خانم گوركا و رئيس بخش ايران شناسى دانشكده خانم گراسنوسكاست. 
    در ديدار با خانم گوركا، او عالقمندى خود را به فرهنگ و تمدن ايران ابراز و از سفر خود به 
ايران و تالشش در جهت تأسيس رشته ايران شناسى و زبان و ادبيات فارسى و گسترش خبر داد 
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وى تعداد دانشجويان لهستانى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى را  شصت نفر اعالم 
كرد.

      در زمينه فعاليت دانشگاه كراكوف بايد گفت كه در اين دانشگاه پژوهش پيرامون زبان و ادبيات 
فارسى در اولويت است و تدريس زبان فارسى در مقايسه با دانشگاه ورشو كمتر است و اهميتى 
كه در دانشگاه ورشو به فارسى آموزى داده مى شود، در اين جا نيست. بنابراين، بين ايران شناسى 
دانشگاه ورشو با ايران شناسى دانشگاه كراكوف يك فرق اساسى وجود دارد؛ توجه دانشگاه كراكوف 
به امر پژوهش است و به تدريس و آموزش زبان فارسى عالقه كمترى دارد، در حالى كه دانشگاه 
ورشو به آموزش فارسى آموزان و تقويت فارسى دانى دانشجويان و استادان اهتمام بيشترى مى 
ورزد. به عبارت ديگر، دانشگاه كراكوف به جاى برنامه هاى آموزشى و تربيتى دانشجويان، به برنامه 

هاى علمى و پروژه هاى تحقيقاتى، زبان شناسى و دستور زبان فارسى اهتمام مى ورزد. 
     با اين همه، در دانشگاه كراكف، در زمينه تدريس فارسى سه نفر فعاليت دارند: خانم روان بخش 

( همسر ايران شناس درگذشته، مارك اسموژينسكى )، خانم ( رناتا ) و آقاى ( بلوم ُهف ). 
از زمينه هاى ديگر فعاليت علمىـ  پژوهشى دانشگاه كراكوف، تاريخ ادبيات است. در اين دانشگاه 
در زمينه ادبيات ايران بيشتر از زاويه مردم شناسى يا ادبيات فولكلوريك مطالعه مى شود. در اينجا 
بايد از خانم دكتر ( كرسنوولسكا ) نام برد كه كتاب بسيار جالب توجه و خواندنى درباره آيين هاى 

زبان شناسانه  ايرانى قبال از اسالم تأليف كرده اند.
    امروزه، درحوزه تحقيقات دستور زبان و زبان شناسانه چهار نفر در بخش ايران شناسى كراكف 
كار ميكنند: خانم پروفسور( پپستروشينسكا ) ، بيشتر به مسايل زبان و فرهنگ افغانستان يا  بخش 
شرقى دنياى فرهنگ ايرانى مى پردازد؛ پرفسور ( پيسوويچ ) در زمينه تاريخ زبان و دستور زبان 
فارسى فعاليت دارد ؛ خانم ( منكارسكا ) و خانم ( مچوشك ) هم در حوزه دستور زبان فارسى 

كار مى كنند. 
در كرسى ايران شناسى دانشگاه كراكوف هر سال آزمون ورودى پذيرش دانشجو انجام مى شود و 
گروه هم فعال است .  هرسال حدود نوزده نفر از ديپلمه هاى لهستانى در گروه پذيرش مى شوند. 
در بخش ايران شناسى دانشگاه كراكف، دو رشته تخصصى وجود دارد: ادبيات و زبان شناسى. 
تحقيقاتى كه در حوزه زبان شناسى ايرانى انجام مى شود، بيشتر در زمينه  زبان و ادبيات پهلوى است. 
اسطوره شناسى و فردوسى پژوهى هم عالقه مندانى دارد .  اين كه اين دانشگاه هر سال حدود نوزده 
دانشجوى ايران شناسى مى پذيرد، نشانگر عالقه جوانان لهستانى به فرهنگ و زبان ايران است. به 
نظر دكتر مارك اسموژينسكى، ايران شناِس ايران دوست لهستانى كه سه سال پيش درگذشت، دليل
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گرايش جوانان لهستانى به ايران شناسى، تبليغاتى است كه در اروپا بر ضد ايران مى شود و 
همين عامل توجه جوانان را برانگيخته كه خودشان بررسى كنند كه ايران چگونه كشورى است

( اسموژينسكى، 1389).

بخش ايران شناسى دانشكده شرق شناسى دانشگاه ورشو
در روز 12 مهر به دانشگاه ورشو و به مالقات استادان و دانشجويان بخش ايران شناسى رفتم. پيش 
از بازديد از دانشگاه، با خانم دكتر شيركوفسكا رئيس دانشكده شرق شناسى دانشگاه ورشو، خانم 
دكتر سودوركوسكا رئيس بخش ايران شناسى و دكتر زابور كوفسكا سرپرست دانشجويان ايران 

شناسى ديدار كردم. 
    خانم شيركوفسكا رئيس دانشكده شرق شناسى با استقبال از سفرم و عالقمندى مقامات فرهنگى 
ايران به تقويت بخش ايران شناسى گفت كه گرايش و رشته تخصصى اش ايران شناسى است و به 
فرهنگ ايران عالقه دارد و در اين دانشكده  30  كرسى زبان هاى مختلف داير است كه يكى از آن 
ها كرسى ايران شناسى و زبان و  ادبيات فارسى است . خانم دكتر سودوركوسكا رئيس بخش ايران 

شناسى نيز اظهار داشت : در فرهنگ ايرانيان صلح طلبي، محبت و انسانيت نهفته است . 
هر انسان منصفى به فرهنگ و ادبيات ايران عالقه دارد. وي گفت  كه چند بار به ايران سفر كرده 
و عظمت  فرهنگ، هنر و ادبيات  ايران او را مجذوب خود كرده است. او در شرح وضعيت بخش 
ايران شناسى دانشگاه ورشو يادآور شد: در اين دانشكده فقط به آموزش زبان فارسي اكتفا نمى 
شود؛ تاريخ ايران، ادبيات و هنر ايران نيز تدريس مى شود. به گفته رئيس دانشكده شرق شناسى، 
حدود هزار دانشجو در آنجا به تحصيل مشغول اند كه چهل و پنج نفرشان دانشجويان رشته ايران 

شناسى در مقاطع مختلف هستند. 
    خانم دكتر شير كوفسكا در خصوص دروس و ساعات تدريس و چگونگى پذيرش دانشجو 
اظهار داشت: در هر هفته دوازده ساعت، زبان فارسي، تاريخ ايران، تاريخ معاصر ايران، اديان ايرانى 

و هنر مسلمانان تدريس مى شود.
 در دانشكده زبان شناسى دانشگاه ورشو هر دو سال يك بار امتحانات گروهى پذيرش دانشجويان 

ايران شناسى و زبان فارسى برگزار مى شود.
وى در پايان بر اين نكته تأكيد كرد كه دانشكده شرق شناسى ورشو با اين كه از تعداد دانشجويان 

آن در چند سال اخير كم شده، اما 20 دانشجوى دكترى پذيرش مى كند.
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دانشگاه ورشو
پس از ديدار و گفتگو با رئيس دانشكده شرق شناسى، رئيس بخش ايران شناسى و سرپرست 
دانشجويان ايران شناسى، به ديدار دكتر نووك معاون بين الملل و خانم دكتر هاپياور معاون دانشجويى 

دانشگاه ورشو رفتم.
    در اين ديدار درباره پيشينه آموزش زبان فارسى در دانشگاه ورشو بحث شد و روشن گرديد كه 
ايران شناسى در دانشگاه ورشو ابتدا در بخش مطالعات تركى و زبان فارسى يك درس اختيارى 
و فرعى بوده و مطالعات ايرانى در دانشگاه ورشو به تاريخ ادبيات ايران و تاريخ سياسى ايران در 

قرون ميانى گرايش داشته است.
كالس  افتتاحيه  در  شركت  و  شناسى  ايران  بخش  از  بازديد  دانشگاه،  از  ديدارم  بخش  آخرين 
دانشجويان ايران شناسي بود. در اين كالس كه مشتمل بر 30 دانشجو پسر و دختر بود ابتدا ضمن 
تشكر از آنان كه رشته انتخابي خود را  در حوزه ايران شناسي در نظر گرفته اند تأكيد كردم كه براى 
تكميل تحقيقات در حوزه ايران شناسي، بايد ايران را از سه منظر مورد مطالعه قراردهند : تمدن 
ايران در دوران باستان، تمدن ايران بعد از ظهور اسالم و تمدن نوين اسالمي ايراني كه در ايران 
امروز شكل گرفته است. در پايان به پرسش هاي دانشجويان پيرامون  ايران امروز پاسخ دادم. 
از جمله مشكالتى كه دانشجويان اين دانشگاه به آن تأكيد مى كردند، فقدان سرفصل درس هاي

 ايران شناسى و منابع مورد نياز دانشجويان بود.

 

نمایی از دانشگاه ورشو
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دانشكده زبان شناسى دانشگاه آدام ميتسكويچ پزنان
در سومين روز اقامت در ورشو، عازم ديدار از بخش فارسى دانشكده زبان شناسى    دانشگاه پزنان 
شدم. در بدو ورود مورد استقبال دكتر ويتكوش معاون بين الملل دانشگاه و خانم حميرا مرادى استاد 

زبان و ادبيات فارسى دانشگاه قرار گرفتم.
    دكتر ويژچون، رئيس دانشكده زبان شناسى، هم در اين نشست حاضر شد؛ همكارى و مساعدت 

مسئولين دانشگاه در زمينه آموزش زبان فارسى و فرهنگ ايران موضوع سخن من بود.
    آنگاه معاون بين الملل توضيحاتى در باره دانشگاه داد كه خالصه آن چنين بود: دانشگاه آدام 
ميتسكويچ در سال 1919 در شهر پزنان آغاز به كار كرد . اين دانشگاه هر سال حداقل حدود پنجاه 
هزار دانشجو در رشته هاى مختلف مى پذيرد. در سال 1973 رشته زبان شناسى در دانشكده زبان 
هاى خارجى شروع به كار كرد. از سال 2003 زبان فارسى نيز در كنار ساير زبان هاى خارجى 
راه اندازى شد و خانم حميرا مرادى تدريس اين درس را بر عهده گرفت. وى از آن تاريخ تا كنون 

به تدريس خود ادامه داده است. 
     در گفتگو با خانم مرادى اطالعات بيشترى از وضعيت و تعداد دانشجويان، منابع مطالعاتى و متون 
درسى ايران شناسى به دست آوردم. پاره اى از مهم ترين نكاتى كه ايشان مطرح كردند، چنين بود: 
     در دو دهه گذشته وضعيت ايران شناسى و آموزش زبان فارسى بهبود يافته و عالقه مندان بيشترى 
پيدا كرده است . روابط و تعامالت اقتصادى بين ايران و لهستان در بهبود وضعيت كنونى بى تأثير نبوده 
است . در اين دانشگاه بيشترين تأكيد بر زبان شناسى زبان فارسى است تا ادبيات فارسى. فارسى 
آموزان اين دانشگاه بايد ابتدا زبان را بر پايه اصول و قواعد زبان شناسى بياموزند، آنگاه به مطالعه 
فرهنگ و تاريخ ايران بپردازند. طول مدت تحصيل در رشته ايران شناسى يا به تعبير آن ها زبان 
شناسى پنج سال است. تاكنون سه گروه از دانشجويان به مدرك كارشناسى ارشد نائل شده اند. گروه 
چهارم نيز در سال تحصيلى 2012-2013 پذيرفته شده اند. در حال حاضر، دو دانشجو در مقطع

 دكترى مشغول تحصيل اند.  دانشجويان لهستانى به فراگيرى زبان فارسى بسيار عالقمند هستند و از 
اينكه فرصت فراگيرى زبان برايشان در ايران ايجاد شود، بسيار خوشحال و تشويق مى شوند  . بيشتر 
آن ها تمايل دارند پس از اتمام تحصيل، در زمينه ايران و زبان فارسى كار كنند . يكى از دانشجويان در 
مؤسسه لخ والسا در زمينه معرفى ايران فعاليت مى كند. كتابخانه تنها دويست جلد كتاب سودمند براى 
دانشجويان دارد. منابع آموزشى كافى نيست، آزمايشگاه زبان فارسى داير نيست و منابع شنيدارى 
كافى نيز وجود ندارد. در بخش فارسى دانشگاه پزنان، همه ساله، روزى را به نام روز ايران تعيين 

كرده ايم و در آن دانشجويان رشته هاى مختلف و سفير ايران و مسئوالن دانشگاه شركت مى كنند.

فر
 س
ک
ش ی

زار
 - گ
ان
ست

ر له
 د

ناس
 ش
ران

ای

75



سخن آخر
كشور پهناور لهستان داراى چندين دانشگاه معتبر با استاندارهاى جهانى است كه از ميان آن ها  
دانشگاه هاى ورشو و كراكف ازجمله بهترين دانشگاه هاي اروپا هستند. دانشگاه هاي كشور لهستان 
در زمينه پزشكي و اقتصاد در اروپا مشهوراند و آموزش و زبان تدريس آن ها زبان لهستاني و 

انگليسي است.
 امروز در لهستان سه بخش ايران شناسى وجود دارد كه يكى در دانشگاه ورشو، مدرك كارشناسى 
ارشد مى دهد، ديگرى در دانشگاه كراكوف كه مدرك دكترى مى دهد و سومى در دانشگاه پزنان كه 

مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى در آن داير است.
 به  جز دانشگاه ها و بخش هاى ايران شناسى، يك جريان خودجوش نيز وجود دارد كه عالقه مندان 

ايرانى در آن فعال اند و زبان فارسى و فرهنگ و تاريخ و تمدن ايران را مطالعه و معرفى مى كنند.
   با اين كه پيشينه شرق شناسى، ايران شناسى و مطالعات اسالمى در دانشگاه كراكف بيش از 
دانشگاه ورشوست، اما در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم از اهميت دانشگاه كراكف كاسته شد 
و دانشگاه ورشو، اعتبار و گسترش بيشترى يافت. به رغم اهميت و اعتبار دانشگاه ورشو، بخش 
شرق شناسى دانشگاه كراكف همچنان منزلت و اعتبار جهانى پيشين خود را حفظ كرده و بخش هاى 
ايران شناسى، ترك شناسى، عرب شناسى، هند شناسى، ژاپن شناسى و بخش منابع شرقى و سكه 
شناسى آن داير و چندين هزار دانشجو و استاد در آن به تحقيق و تدريس و آموزش اشتغال دارند. 
با اينكه بخش زبان فارسى دانشگاه پزنان سابقه اش به يك دهه هم نمى رسد، اما خوش درخشيده 

و توانسته موقعيت مستحكمى براى خود به وجود آورد.
با بررسى سوابق، وضع موجود و گفتگو با چندتن از استادان و دانشجويان لهستانى، به نظر مى رسد 
مشكالت و موانع موجود فراراه گسترش و ارتقاء وضعيت ايران شناسى و زبان فارسى در موارد 

زير است :
1.حقوق كم استادان و مدرسان بخش ايران شناسى دانشگاه ها

2. فقدان متون آموزشى و كمك آموزشى براى مقاطع مختلف تحصيلى بويژه در حوزه ايران امروز
3.كمبود منابع مطالعاتى در زمينه فرهنگ، تاريخ، تمدن و هنر هاى ايران

4. بى عالقگى دانشجويان لهستانى به رشته ايران شناسى به دليل روشن نبودن آينده شغلى فارغ 
التحصيالن

5. عدم اعطاى بورس تحصيلى در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى
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6 . فقدان رايانه و نرم افزار هاى فارسى زبان براى نوشتن  و آموزش استادان و دانشجويان
7 . موانع و مشكالت سفر به ايران و مشكل بودن اخذ ويزا
8 . فقدان ارتباط بين ايران شناسان لهستانى با همتايان ايرانى

9 . فراهم نبودن امكانات براى انتشار آثار ايران شناسان لهستانى 
اين نوشتار كوششى است تا گوشه هايى از دنياى مطالعات ايرانى و وضعيت زبان و ادب فارسى و 
مشكالت آن ها را در سرزمين لهستان نمايانده و در بين پژوهشگران انگيزه مطالعه بيشتر و در ميان 

مسئوالن ذيربط همت بلند و عزم جدى براى زدودن مشكالت و بهبود وضع موجود ايجاد كند.

گزيده منابع

- اسموژينسكى، مارك (1377) ( ايران شناسى در كراكوف ) ، دومين رهآورد، وزرات فرهنگ و  ارشاد اسالمى، دبيرخانه 
- شوراى گسترش زيان و ادبيات فارسى، دومين مجمع بينالمللى استادان زبان فارسى، صص 117ـ116.
- اميرى، كيومرث( 1376) زبان فارسى در جهان: لهستان، تهران: شوراى گسترش زبان و ادبيات فارسى.

- بيانى، خانبابا( 1356)« روابط سياسى و ديپلماسى ايران و پولونى؛ لهستان»، بررسى هاى تاريخى، ش3ف س9، ص 
.7-16

- متى،رودى و نيكى كدى(1371)، ايران شناسى در اروپا و ژاپن، ترجمه مرتضى اسعدى، تهران: انتشارات بين المللى الهدى.
- يزدان پرست الريجانى ، محمد حميد (1384)، نامه ايران: مجموعه مقاله ها، سروده ها و مطالب ايران شناسى، جلد اول، 

تهران: انتشارات اطالعات.
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حجت هللا جودكي١

علل و عوامل تكوين و استمرار ايران شناسى در مصر 
على رغم همجوارى و همسايگى، ايران شناسي در كشورهاي عربي- اسالمي پديده نويني است كه 
عمر كوتاه آن به يك سده هم نمى رسد. البته در سده هاى پيشين در كشورهاي عربي اسالمي در 
خصوص تاريخ و ادبيات ايران كتاب هائي منتشر مى گرديد كه با توجه به رويكرد ايران شناسي 
موجود در كشورهاي غربي و تبديل شدن آن به يك رشته مشخص دانشگاهي، نمي توان آن تالش 
ها را ايران شناسي ناميد. كتاب هاي ياد شده تك نگاري هائي بودند كه در مورد يك موضوع از 

ايران نگاشته مى شد و بيانگر تسلسل شناخت در خصوص ايران و ابعاد گوناگون آن نبود. 
در دوران خديوي ها و بعد از آشنائي مصري ها با فرهنگ و تمدن غرب و فراگيري دانش هاي 
غربي و آمدن صنعت چاپ به مصر، بحث ايران شناسي به صورت ابتدائي در اين كشور رايج 
شد. شايد نخستين جرقه هاي علم نوين ايران شناسى در مصر را  ايرانيان به وجود آورده باشند .
بوالق چاپخانه  در  فارسي  ادبي  آثار  چاپ  فارسي،  زبان  به  مجله  و  روزنامه  تعدادي  انتشار 

درآمدی بر ایران شناس در مصر
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1. پژوهشگر تاريخ و رايزن 
فرهنگى سابق ايران در قاهره



مصر1، حضور سيد جمال الدين اسدآبادي در قاهره2 ، انقالب مشروطيت ايران3 ، برقرارى روابط 
ديپلماتيك ميان ايران و مصر4، ازدواج محمد رضا پهلوي و فوزيه5، تأسيس دار التقريب مذاهب 
اسالمي به زعامت شيخ محمد تقي قمي در قاهره6، نهضت ملي شدن نفت ايران به رهبري دكتر محمد 
مصدق7، پي ريزي رشته زبانهاي شرقي در دانشگاه هاي مصر، برقراري روابط سياسى ايران و مصر 
در سال پايانى حيات جمال عبدالناصر، روابط صميمانه انوار سادات با شاه سابق8، سرنگونى شاه 
ايران9و پيروزى انقالب اسالمى، مخالفت ايران با پيمان كمپ ديويد و جدا شدن مصر از بقيه اعراب، 

1. مطبعه بوالق مصر بين سال هاى 1235 تا 1237 قمرى در زمان خديوى ها داير گرديد. اين مطبعه عالوه بر كتاب هاى عربى و تركى عثمانى، كتاب 
هاى فارسى را نيز چاپ مى كرد . كتاب هاى گلستان سعدى، پندنامه عطار نيشابورى، ديوان حافظ و .. 

نخستين بار در اين چاپخانه چاپ شدند . نخستين كتاب فارسى چاپى بوالق ، مفاتيح الدريه فى اثبات القوانين الدريه است كه در 1242 ق در مصر چاپ 
گرديد. براى تفصيل بيشتر بنگريد به: محمد حسن رجبى، مرورى كوتاه بر تاريخ كتاب در ايران از آغاز تاكنون، قابل دسترسى در  تارنماى پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش. 
2. با حضور سيد جمال الدين اسد آبادى در قاهره، بسيارى از انديشمندان دور او گرد آمدند. در پى اين حضور و با توجه به خاستگاه ايرانى سيد جمال، 
توجه مصرى ها به ايران و ايرانى جلب گرديد. در آن زمان اقليت ايرانى مقيم مصر نسبتًا نيرومند بودند و تا اندازه اى هم قدرت اقتصادى داشتند. تاجرانى 
از خراسان، يزد، كازرون، اصفهان و كاشان در آن كشور حضور داشتند. يكى از ايشان كاظم اصفهانى جد خانم صافى ناز كاظم (از اسالم گرايان مصرى) 
است كه خط زيبائى داشت و تابلوهاى زيبائى از او به يادگار مانده است. وى دوست نزديك سيد جمال بود. سال 1384 مجله نصف الدنيا در قاهره ويژه 

نامه اى در مورد وى منتشر كرد. 
3. مصرى ها در خصوص انقالب مشروطيت ايران كتاب هاى خوبى تاليف كرده اند. 

4. سال 1300 خورشيدى روابط ديپلماتيك ميان دو كشور پادشاهى ايران و مصر برقرار گرديد. 
5 . ازدواج محمد رضا پهلوى و فوزيه باعث نزديكى دو خانواده سلطنتى ايران و مصر گرديد. يكى از پيامدهاى اين ازدواج، تاسيس كرسى زبان و ادبيات 
فارسى در مصر به دستور ملك فاروق بود. دكتر قاسم غنى، سفير ايران در مصر در دهه 1320، در كتاب خاطرات سفارت مصر خود اطالعاتى در باره اين 

كرسى و استادان و دانشجويانش ارائه مى دهد. 
6 . دار التقريب مذاهب اسالمى توسط شيخ محمد تقى قمى با همكارى برخى از انديشمندان مصرى تاسيس شد. اين مركز در طول حيات پر بار خود 

مجله بين المللى رساله االسالم را منتشر مى كرد كه مجموعا 60 جلد از آن انتشار يافت. 
7 . دكتر محمد مصدق و نهضت ملى كردن نفت ايران الگوى مصرى ها در مواجه با استعمار شد. مصدق در دوران زمامدارى خود در راه بازگشت از 
سازمان ملل به مصر رفت و ضمن سخنرانى در دانشگاه قاهره از سوى طه حسين وزير معارف كشور مصر دكتراى افتخارى دريافت كرد. وى در اين سفر 
با رهبران دار التقريب مالقات كرد. گزارش اين مالقات در مجله رساله االسالم منتشر گرديده است. براى اطالع بيشتر رجوع كنيد به: مجله تاريخ معاصر 

ايران، س1، ج4، زمستان سال 1376، صص 357- 359. 
8 . زمان سادات ماه عسل روابط ايران و مصر بود. در اين دوران ايران شناسى در مصر رونق گرفت و كتاب هاى مهمى در اين خصوص نگاشته شد. كه 
از جمله آنها مى توان به كتاب ارزشمند "جوانب من الصالت الثقافيه بين ايران و مصر" اشاره كرد كه حاوى مقاالت بسيار خوبى  است و توسط دكتر 
نورالدين آل على جمع آورى و توسط رايزنى فرهنگى ايران در قاهره در سال 1978 ميالدى منتشر شده است. همچنين رفت و آمد اساتيد ميان دو كشور 
بر غناى آن افزود. رجوع كنيد به: فياض، على اكبر/ شعر پارسى و تمدن اسالمى در ايران/ سخنرانى هاى دكتر سيد على اكبر فياض در مصر/ پارسي 
كرده محمد حسين ساكت/ مشهد/ كتابفروشى باستان/ 1356. همچنين مقاله "ديدارى از قاهره " نوشته دكتر سيد جعفر شهيدى، مندرج در كتاب " از 
ديروز تا امروز ". ايشان در سال 1350 و اندكى بعد از برقرارى روابط سياسى ميان ايران و مصر در دوران سادات به مصر رفته است. در اكتبر سال 1976 

دكتر نور الدين آل علي به عنوان نخستين رايزن فرهنگى ايران به قاهره رفت و نخستين رايزنى فرهنگى را تاسيس كرد. 
9 . شاه وانور سادات رئيس جمهور دوست نزديك يكديگر بودند. حضور شاه در قاهره در اثناء انقالب و بعد از آن و سرانجام مدفون شدن وى در مسجد 
الرفاعى و برگزارى مراسم ساليانه توسط همسر او در قاهره تحت پوشش نيروهاى امنيتى مصرى و استفاده رسانه اى از فرح ديبا بيوه شاه و.. بخشى از 
مسائلى است كه با ايران شناسى در مصر پيوند خورده است. نخستين بار مجله نصف الدنيا طى مصاحبه مفصلى خاطرات فرح ديبا را چاپ و سپس كتاب 

مصور آن را منتشر كرد. همه ساله به مناسبت درگذشت شاه رسانه هاى مصرى به اين مسئله توجه ويژه اى نشان مى دهند . 
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ساله  هشت  تحميلي  جنگ  سياسي1و  تشيع  گرفتن  ننگين،رونق  پيمان  اين  با  امام  مخالفت  و 
عراق بر ضد ايران2  عوامل و نقطه عطف هائى هستند كه به رواج و رونق ايران شناسي در 
فرصتي  به  نياز  شده  ياد  مقوالت  و  عوامل  از  كدام  هر  سهم  ارزيابي   . اند  رسانيده  مدد  مصر 
ديگر دارد، اما در اين نكته شكي نيست كه همه اين موارد اين موارد موجب شده تا نياز به 
شناخت ايران و تأسيس مراكز ايران شناسي براى اين منظور با اهميت تلقى شود. علي رغم 
اينكه ايران و مصر بيش از50 سال ( در زمان زمامدارى ناصر و سال هاى پس از انقالب ) 
روابط سياسي با يكديگر نداشته اند، اما اين مسئله تأثيري بر وضعيت ايران شناسي در مصر
نگذاشته است. جالب اينكه ايران شناسي در دوره اخير، يعني دوران قطع روابط سياسى ايران و مصر، 

بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران، پايه گذاري شده و گسترش يافته است.
     چنانكه ديديم ده ها عامل سياسى ، اجتماعى و فرهنگى در تكوين، گسترش و استمرار
علت حكم  در  عوامل،  اين  از  برخى  اند.  بوده  مؤثر  مصر  در  شناسى  ايران  جريان 

ُمِعدات.  و  مقبيه  علل  مثابه  به  ديگر  برخى  و  اوليه  هاى  هسته  تقويت  و  پيدايش  براى  عامه 

1 . بعد از  پيروزى انقالب اسالمى در ايران، شناخت تشيع سياسى و مخالفت با آن در دستور كار مخالفان، بويژه سلفى هاى تند رو  و   وهابيون قرار 
گرفت. آنان هر جا فرصت يافتند بر تشيع و ايران تاختند. درمصر هم كتاب هاى فراوانى عليه تشيع و ايران انتشار يافت كه بيشتر آنها در خارج از مصر 

نگاشته، اما در مصر چاپ مى شد. اين مجموعه فهرست طوالنى دارد كه در اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست .
2 .  اين جنگ تاثير عميقى بر نگرش اعراب نسبت به ايران بر جاى گذاشت. مصرى ها در اين خصوص كتاب هاى فراوانى له و عليه ايران نوشتند . 
حتى در مورد ادبيات جنگ در ايران هم مصرى ها كارهاى خوبى كردند كه از ميان آنها رساله دكتراى آقاى احمد احمد حسين عطيه، تحت عنوان روايه 

الحرب فى ايران بين عامى 1980-1990قابل توجه است .
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در استمرار و حفظ موقعيت ايران شناسى و زبان و ادب فارسى كارساز بوده اند  .  حفظ موقعيت 
كرسى هاى زبان و ادب فارسى در دانشگاه هاى مصر و ادامه فعاليت ايران شناسى برخى مراكز 
و مؤسسات در قالب پژوهش و انتشار كتاب، مقاله و گزارشات ادارى در باره تاريخ، فرهنگ و 
سياست ايران، نشانگر غلبه عنصر فرهنگى بر سياسى در جامعه دانشگاهى و مراكز و مؤسسات 
پژوهشى اين كشور است. براى آگاهى از نقش و سهم پاره اى مؤسسات ، نهادهاى فرهنگى و 
شخصيت هاى علمى و فرهنگى و رسانه اى در تكوين، استمرار و گسترش ايران شناسى و فرهنگ 
و  زبان فارسى در مصر، در اين جا به چهار عنصر نشريات فارسى چاپ مصر، دارالكتب مصريه ، 

استادان ايران شناسى و زبان و ادبيات فارسى و روزنامه نگاران مصرى اشاره مى كنيم.  

1.   جرايد فارسي زبان در مصر
از آنجا كه نشريات فارسى زبان چاپ مصر يكى از عوامل تأثير گذار در تكوين هسته هاى اوليه 
ايران شناسى و آشنائى مصريان با ايران و ايرانيان بوده اند، الزم است در باب اين نشريات كه 
روزگارى نه چندان دور پرچمداران معرفى ايران در سرزمين باستانى فراعنه بودند، اندكى تأمل 

مى كنيم.  
يكى از جلوه ها و مظاهر ايران شناسى در مصر و گرايش مصريان به شناخت ايران، انتشار نشريات 
فارسى بوده است . بررسى پيشينه مطبوعات فارسى زبان نشان مى دهد كه اهتمام آنها به نشر 

روزنامه فارسى و آگاهى از وضعيت ايران حداقل سابقه اى 120 ساله دارد.
نظر به اهميت اين نشريات در ايجاد هسته هاى ايران شناسى، معرفى فرهنگ و زبان فارسى و رشد 

و تقويت مطالعات ايران پژوهى در مصر، به برخى از مهم ترين آنها اشاره مى كنيم:

نشريه حكمت
حكمت از سال 1310 در قطع روزنامه اي منتشر مي شد. با توجه به همزمانى انقالب مشروطه با 
زمان و انتشار اين روزنامه، حكمت به طور پيوسته به اخبار اين انقالب در مراكز مهمى چون تهران، 
آذربايجان و ... مى پرداخت و در اين خصوص اخبار منظمى از وقايع مرتبط با اين انقالب و نيز 
جلسات مجلس شوراى ملى ارائه مى داد. اين نشريه همچنين با رويكردى دقيق و موشكافانه به 
چاپ و انتشار قانون اساسى مشروطيت، نظامنامه داخلى مجلس و قوانينى نظير قانون مطبوعات، 
به فارسى  زبان  به  و  قاهره  شهر  در  حكمت  روزنامه  ورزيد.  مى  مبادرت   ... و  ها  وزارتخانه 
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مدير مسئولى مهدى خان زعيم الدوله با چاپ سربى انتشار مى يافت. اولين شماره اين نشريه در 
سال 1310 منتشر شد. حكمت كه روزنامه اى مفيد و خواندنى بود و حدود بيست سال در خارج 
از ايران منتشر مى شد، اولين روزنامه فارسى زبان در قاهره بود. مدير مسئول روزنامه حكمت زعيم 
الدوله بالغ بر هشتاد سال عمر كرد. از اين هشتاد سال قريب به شصت سال را در مصر به سر برد، 

يك سوم از اين عمر صرف چاپ و انتشار روزنامه حكمت شد1 .

روزنامه ثريا 
ثريا از سال 1898/ 1316 در قاهره و سپس در تهران و بعد از پيروزي انقالب مشروطه در كاشان 
منتشر مى شد. اولين شماره آن روز شنبه 14 جمادي االخر سال 1316 هجري قمري / 29 اكتبر 
1898 با مديريت ميرزا علي محمد خان كاشاني به زبان فارسي در مصر منتشر و به صورت هفته اي 
يك بار روزهاي شنبه طبع و روزهاي يكشنبه توزيع مي شد. اين روزنامه در هر شماره خط مشي 
خود را چنين مى نوشت :  ثريا روزنامه اي است كه از هر گونه وقايع پولتيكي و سياسي و علمي و 
فنون و صنايع و ادبيات و تجارت و غيره بحث مي كند و نيز مقاالتي كه نافع به حال دولت و ملت 

باشد به كمال ممنوعيت طبع و نشرمي نمايد.

روزنامه پرورش 
پرورش از سال 1901/ 1318 در قاهره در قطع روزنامه اي منتشر مي شد.  آن گونه كه از بيوگرافي 
( ميرزا علي محمد خان كاشاني ) دانسته مي شود، وي پس از كناره گيري اجباري از روزنامه ثريا 
بسيار دل آزرده و افسرده خاطر گرديد و قصد مهاجرت از مصر نمود ولي با تشويق شماري از 
روشنفكران تهران و تبريز و رجال سياسي ايراني كه در عثماني و اروپا بودند، مصمم شد روزنامه 
پرورش را راه  اندازي كند كه يكي از جرايد پر مطلب و داراي ادبيات فاخر زبان فارسي بود. شماره 
اول روزنامه پرورش در تاريخ روز جمعه دهم ماه صفر سال 1318 هجري قمري در 16 صفحه به 

قطع وزيري در قاهره منتشر شد و توسط پست توزيع گرديد.
در صفحه اول روزنامه زير نام روزنامه نوشته شده بود: ( اين روزنامه آزاد و هفته اي يك روز ، روز 
جمعه طبع مي شود ) بعدها جمعه تبديل به دوشنبه شد. اين روزنامه تاثير زيادي در بيداري مردم و 

نخبگان ايراني و زمينه سازي انقالب مشروطه داشته است. 

1. به نقل از مقاله روزنامه حكمت؛ نشريه اى ضد استعمارى، نوشته سميه سادات هاشمى، سايت مركز اسناد انقالب اسالمى 
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 چهره نما
 چهارمين روزنامه فارسى مصر، چهره نما بود. اين روزنامه در ماه محرم سال 1322 هجري قمري/ 15 
آوريل 1904 در 16 صفحه به قطع وزيري و با حروف سربي در اسكندريه مصر منتشر شد. در زير 
عنوان ( چهره نما ) نوشته مى شد: « روزنامه مصور و آزاد و بدون القاب » و نيز مى نوشت : موقتاً ماهي 
دوبار بعد هفتگي . حوزه انتشار آن نيز ايران، عثماني، هندوستان ، قفقازيه ، تركستان ، اروپا و چين بود.

روزنامه چهره نما در روز 20 رجب سال 323 هجري قمري در اسكندريه در حال نشر بود كه  
چاپخانه دچار حريق شد و نشريه مجال نشر نيافت و انتشارش متوقف گرديد.

بنيانگذار و مدير روزنامه ميرزا عبدالمحمد ايراني ملقب به مؤدب السلطان از مردم اصفهان بود. اين 
روزنامه به مدت سي و دو سال در مصر منتشر مي شد و پس از درگذشت مؤدب السلطان توسط 

فرزندش( آقاي مؤدب زاده ايراني ) ادامه انتشار پيدا كرد و تقريبًا به همه نقاط ايران مي رسيد1. 

روزنامه كمال
كمال، ابتداء توسط ميرزا حسين طبيب زاده معروف به كمال در تبريز منتشر مى شد. طبيب زاده مدير مدرسه 
كمال در تبريز بود و اسم اين روزنامه را نيز كمال گذاشت. از اين جريده جمعاً 29 شماره تا 21 شوال 
1318 هجري قمري در تبريز منتشر شد كه با خط نستعليق و در قطع كوچك خشتي در 8 صفحه در 
روزهاي جمعه منتشر مي شد. ميرزا حسين طبيب زاده بعد از سخت گيري هايي كه در تبريز ديد و مدرسه اش 
بسته شد به مصر مهاجرت كرد و در سال 1323 هجري اقدام به انتشار مجدد روزنامه كمال در قاهره كرد. 

مجله رستاخيز
رستاخيز، به مديريت و صاحب امتيازي عبداهللا رازي در سال 1302 به صورت ماهيانه و به زبان 
فارسي در قاهره آغاز بكار كرد و به مدت سه سال در 18 شماره غير مرتب منتشر شد. در اين 
جريده گرايش خاص و تندي راجع به احياي مفاهيم و آيين زردشتي مشاهده مي شد. در شماره اول 
و سوم آن راجع به هدف مجله آمده بود كه هدف ما زنده بودن تاريخ و ادبيات ايران و دانستن عادات 
و آداب ايرانيان از زمان قديم الي كنون است . با اين حال رستاخيز به عنوان مجله اي، علمي، ادبي، 
اقتصادي و فلسفي معرفي شد. مدير اين مجله گرايش هوادارانه ويژه اي به رضاخان پهلوي هم داشت 
چنان كه بعدها پس از تعطيلي مجله هاي رستاخيز و سودمند، مجله ( عصر پهلوي ) را منتشر ساخت.

1 .  به نقل از مطبوعات فارسى در مصر، ابوالفضل شكورى، فصلنامه ياد، بهار 1386. 
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مجله سودمند 
آخرين نشريه فارسى زبان مصر مجله سودمند بود. پس از تعطيل شدن مجله رستاخيز، عبداهللا رازي در 
سال 1305 ش به جاي رستاخيز در 56 صفحه به قطع خشتي مجله سودمند را منتشر كرد. اين مجله 
در قاهره با كاغذ بسيار خوب و با چاپ اعلي منتشر مى شد. سردبير مجله در همان شماره اول قول داده 
بود به هيچ وجه مطالب سياسي و مذهبي درج نخواهد گرديد . و اظهار اميدواري كرده بود كه در ايران 
در  ميان جوانان جدي و با ذوق به خوبي رواج گيرد و به مانعي برنخورد . از اين مجله 24 شماره منتشر 
شد كه 18 شماره آن در مصر و 6 شماره آن در تهران بود. محل نشر مجله از آذرماه 1309 از قاهره به 

تهران منتقل گرديد1. 

2. دار الكتب المصريه
مصريان تنها به انتشاز نشريه فارسى و معرفى و آموزش زبان، تاريخ  و فرهنگ ايرانيان اهتمام 
نورزيده اند، ايشان در حفظ و معرفى ميراث مكتوب ايرانيان و نسخه هاى خطى فارسى نيز جدى 
بليغ از خود نشان داده اند. يكى از مؤسساتى كه در كار شناسائى، گردآورى، نگهدارى و معرفى 
نسخه هاى خطى فارسى فعاليت كرده و به شناساندن سرمايه فرهنگى، ادبى و هنرى ايرانيان به 
پژوهشگران عرب و غير عرب اقدام نموده، ( دار الكتب و الوثائق القوميه ) يا ( دار الكتب المصريه 
)سابق است. اين مركز در استمرار و تقويت ايران شناسى و انتشار آثار فارسى در مصر نيز بسيار 

مؤثر بوده است. در اينجا به اختصار چند سطرى درباره  اين مؤسسه مى آوريم.
دار الكتب المصريه، نخستين كتابخانه ملى در جهان عرب به شمار مى رود كه در سال 1870 به 
پيشنهاد على پاشا مبارك و به دستور اسماعيل، خديو مصر و با عنوان الكتبخانه الخديويه المصريه 
تشكيل شد. اين كتابخانه به مرور زمان گسترش و اسم آن تغيير يافت، تعدادى از كتابخانه هاى ديگر 

در آن ادغام گرديد و سرانجام( دار الكتب و الوثائق القوميه ) نام گرفت.
 اين كتابخانه در برگيرنده نسخه هاى خطى عربى، تركى، فارسى و.. است. فهرست نسخه هاى خطى 
فارسى اين كتابخانه در دو مجلد منتشر گرديده كه نخستين جلد آن در سال 1888 و جلد دوم در 

سال 1939 بوده است. البته اين دو مجلد در برگيرنده همه نسخ خطى فارسى كتابخانه نيست.

1 .  براى اطالع بيشتر در مورد مطبوعات فارسى ايرانى در مصر، رجوع شود به: تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران، ادوارد برون،  ترجمه محمد عباسى، كانون 
معرفت، بى تا، تهران و  تاريخ جرايد و مجالت ايران،  محمد صدر هاشمى، انتشارات كمال، اصفهان، 1328. 
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از اين رو، بار ديگر فهرست جامع نسخ خطى اين كتابخانه تا پايان سال 1963 توسط دكتر السيد 
نصراهللا مبشر الطرازى، استاد برجسته زبان و ادبيات شرقى ( عربى، تركى و فارسى ) تهيه و منتشر 
گرديد. جلد نخست اين فهرست از الف تا حرف شين در برگيرنده 1589 عنوان نسخه خطى است 

كه به شيوه علمى معرفى شده اند1. 
مبشر الطرازى فهرست توصيفى نسخ خطى فارسى مصور در دار الكتب مصر را نيز به شكل زيبائى 
تهيه كرده كه حاوى 71 نسخه خطى مصور به همراه نمونه هائى از نقاشى مينياتورهاى آنهاست كه 
بر اساس زمان تأليف مرتب گرديده و مراحل و مكاتب هنر مينياتور ايرانى را به خوبى تبيين كرده 

است2. 
   تا بدين جا با دو كانون مؤثر در تكوين، استمرار، معرفى و تقويت ايران شناسى و زبان و ادب 
فارسى در مصر آشنا شديم، اينك وقت آن است كه به نقش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى اين 
كشور با زبان و ادب فارسى و ايران شناسى و فعاليت آنها در اين زمينه ها اشاره اى داشته باشيم. 
چرا كه امروزه اين نهادها بازار پر رونقى دارند و دانشجويان و استادان بسيارى در آنجا به تدريس، 

پژوهش و آموزش فرهنگ و تمدن و زبان و ادب ايرانى اشتغال دارند. 

3.  دانشگاه ها و مراكز ايران شناسى
اول  فواد  دانشگاه  در   1938 سال  در  مصر  فارسي  ادبيات  و  زبان  آموزش  رشته  نخستين 
( قاهره فعلي ) و به دستور ملك فاروق تأسيس گرديد. از همان زمان تا به امروز، استادان زبان و 
ادبيات فارسى تكيه گاه، مروجان و حاميان اصلى ايران شناسى در مصر بوده اند. در آن روزگار، 
هنوز ادبيات تابعى از متغير سياست نبود و اديبان نقش وافرى در ارتباط ميان ملل بازى مى كردند. 
در واقع ، ايشان اصالحگر روابطى بودند كه سياست و سياستمداران آن را خراب مى كردند. جالب 
اينكه اكثر ايران شناسان و استادان زبان و ادب فارسى مصرى آن زمان در ايران تحصيالت تكميلى 
شان را به پايان رسانده و از مراكز فرهنگى ايران جوايز و نشان هاى فراوانى اخذ كرده بودند. ايشان 

پس از بازگشت به مصر آثار فاخرزبان و ادبيات فارسى را به عربى برگرداندند. 
به همت استادان زبان و ادب فارسى و ايران شناسى، امروزه در بيشتر دانشگاه هاي مصر رشته

 ( دراسات الشرقيه ) يا مطالعات شرقى وجود دارد. دروس ايران شناسى و زبان و ادب فارسى در داخل 

1. فهرس المخطوطات الفارسيه، القسم االول (ا- ش)، مبشر الطرازى، نصراهللا، مطبعه دار الكتب، 1966، قاهره. 
2. الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسّيه المزّينه بالصور و المحفوظه بدار الكتب، مبشر الطرازى، نصراهللا، مطبعه دار الكتب، 1968. 
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رشته مطالعات شرقى جاى گرفته است. دانشجويان اين رشته در سال نخست دروس عمومي 
مي خوانند و از سال دوم به مطالعه در يكي از زبان هاي عبري، عربي، فارسي، اردو، آرامي، 
سرياني، چيني، ژاپني و .. پرداخته و در سال چهارم با مدرك كارشناسي فارغ التحصيل مي شوند 
. در دوره كار شناسي ارشد، دانشجويان دروس تخصصي همان زبان را فرا مي گيرند و به عنوان 
پايان نامه موظف هستند كتابي را از زبان مورد نظر ترجمه كرده و درباره آن تحقيق كنند. مهم ترين 
دانشگاه هاي مصر كه در آنها دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي به تحصيل مشغول هستند، 
عبارتند از: دانشگاه عين شمس، دانشگاه قاهره، دانشگاه االزهر ( در اين دانشگاه دو رشته زبان و 
ادبيات فارسي يكي مخصوص خانم ها و ديگري مختص به آقايان وجود دارد )، دانشگاه حلوان، 
دانشگاه اسكندريه، دانشگاه جنوب الوادي يكي در قنا و ديگري در سوهاج، دانشگاه طنطا، دانشگاه 
زقازيق. اكنون در بسياري از دانشگاه هاي مصر مقطع دكتراي زبان و ادبيات فارسي داير است و 
اساتيد بزرگي مشغول تعليم و تربيت دانشجويان زبان فارسي هستند كه از ميان آنها بايد به شخصيت 
هاي زير اشاره كرد: نورالدين عبدالمنعم، يحيي داود عباس، خانم عفاف زيدان (دانشگاه االزهر)، 
سعيد جمال الدين، بديع جمعه، سعيد عبد المومن، خانم شيرين عبدالنعيم، خانم مني احمد حامد، 
احمد الخولي ( دانشگاه عين شمس )، سميره عاشور ( دانشگاه اسكندريه)، السباعي محمد السباعي، 

عبدالعزيز بقوش ( دانشگاه قاهره ) و..    
افزون بر استادان فوق، گروه ديگرى از استادان و پژوهشگران ايران شناس مصرى نيز بوده اند 
كه در سال هاى گذشته از مددرسانان و تقويت كنندگان حوزهاى مطالعاتى و آموزشى مربوط به 
ايران بوده اند. اين گروه گرچه به سراى باقى شتافته اند، اما كوشش ها و نوشته هايشان همچنان در 
تقويت، شكوفايى و رشد مطالعات ايرانى در جهان عرب مؤثر است. با توجه به اهميت اين گروه در 
اينجا به برخى از برجسته ترين آنان اشاره مى كنيم، تاهم يادى و هم سپاسى از تالش هاى صميمانه 
شان كرده باشيم. زيرا آنان بودند كه با اقدامات و پويه هاى علمى و ادبى خود چراغ فرهنگ و زبان 
فارسى را در ميان اعراب پرفروع تر كردند و عرب ها را با شاهكارها و آثار ارزنده ادب فارسى و 

تاريخ و فرهنگ ايران آشنا كردند. 
-   يحيى خشاب. در كارنامه او تحقيق در مورد اصطالحات مفاتيح العلوم خوارزمى، ترجمه 
سفرنامه ناصر خسرو، تاريخ بيهقى، بيان االديان كه اصل آنرا ابو المعالى محمد الحسينى العلوى در 
سال 485 در غزنه تأليف كرده، وجود دارد. وى تاريخ بيهقى را با همكارى صادق نشات به عربى 

ترجمه كرد.
-   عبدالوهاب عزام. وى در سال 1962 شاهنامه فردوسى را كه توسط فتح بن على البندارى ترجمه
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 شده بود تصحيح و با افزودن برخى اضافات در دو جلد چاپ و منتشركرد1 .
-   ابراهيم محمد امين الشواربى. وى ترجمه ديوان حافظ شيراز را تحت عنوان اغانى شيراز به انجام 

رساند، ترجمه تاريخ ادبيات در ايران ادوارد برون از 
ديگر آثار اوست2 

-   محمد عبدالسالم كفافى. وى جلد اول و دوم مثنوى موالنا جالل الدين رومى را به عربى ترجمه 
و شرح كرد3 .

-   عبدالنعيم محمد حسنين . وى در سال 1954 كتاب نظامى الگنجوى شاعر الفضيلة ، عصره و 
بيئته و شعره را منتشر كرد4 .

 اين كتاب رساله دكتراى او به راهنمائى دكتر ابراهيم امين الشواربى بود . برخى ديگر از آثار وى 
عبارتند از : آموزگار فارسى، با همكارى صادق نشات و فواد الصياد، جمال الدين االيرانى المشهور 
باالفغانى با همكارى صادق نشات، قصه ليلى و المجنون، مخزن االسرار، تاريخ دولت سلجوقى تا 

سقوط بغداد،  فرهنگ فارسى و عربى ، دراسات فى نثر الفارسى و تطوره و..
 -   حسين مجيب المصرى (1926 -  2004 ) . وى به هشت زبان زنده دنيا تكلم مى كرد و به زبان 
هاى فارسى، عربى، تركى و اردو شعر مى سرود. ديوان شعر فارسى او از غناى باالئى برخوردار 

است . المصرى 78 كتاب و رساله، تاليف و ترجمه كرده است.
- سعاد [اسعاد] عبدالهادى قنديل. وى متخصص در عرفان و تصوف ايران است. 

- محمد موسى هنداوى. وى در سال 1951 كتاب سعدى شيرازى شاعر االنسانية، عصره، حياته، 
ديوانه البوستان را با مقدمه دكتر عبدالوهاب عزام منتشر كرد5 . 

وى در آن زمان استاد زبان فارسى دانشكده دار العلوم دانشگاه فواد اول بود. برخى ديگر از آثار وى 
عبارتند از : تاريخ االدب الفارسى، المعجم فى اللغة الفارسية، 

1. الشاهنامة، عزام، عبدالوهاب، دار الكتب المصرية، 1962.   
2. اين كتاب توسط انتشارات فرهنگسرا يساولى افست و چاپ شده است. 

3. ترجمه بخش هاى ديگر اين كتاب توسط مرحوم ابراهيم الدسوقى الشتا تكميل و توسط انتشارات وزارت فرهنگ مصر چاپ گرديد. 
4. نظامى الگنجوى، عبدالنعيم، محمد حسنين، مكتبة الخانجى، 1954 
5 . سعدى الشيرازى، هنداوى، محمد موسى، مكتبة الخانجى، 1951.
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ترجمه البدائع سعدى الشيرازى مع النص و ترجمة القصة يوسف و زليخا1. 
- طه ندا. مشهورترين كتاب وى االدب المقارن نام دارد كه دو بار به زبان فارسى توسط هادى 

نظرى منظم و خانم زهرا خسروى ترجمه شده است.
-   احمد محمود الساداتى. عنوان رساله دكترى وي ظهير الدين محمد بابر موسس الدولة المغولية 
في الهندوستان (888- 937 هجري/ 1487- 1530 به راهنمائي  يحيي عبده الخشاب است كه 

در سال 1954 از آن دفاع كرده است.
-   محمد غنيمى هالل. وى از برجستگان حوزه ادبيات تطبيقى و استاد زبان فارسى بود.

-  فواد المعطى صياد. از آثار او: المغول فى التاريخ ، راحة الصدور و آية السرور فى تاريخ آل 
سلجوق ، اين كتاب را وى و ابراهيم امين الشواربى و عبدالنعيم محمد حسنين به عربى ترجمه 
كردند ، جامع التواريخ رشيد الدين فضل اهللا همدانى با همكارى صادق نشات و ابراهيم امين 
الشواربى ترجمه شد . عنوان رساله دكتراي وي « رشيد الدين فضل اهللا مورخ المغول » به راهنمائي 

يحيي عبده الخشاب است كه در سال 1955 از آن دفاع كرده است .
-   امين عبدالمجيد بدوى . رساله دكتراى وى تحقيق در مورد كتاب قابوسنامه و استاد راهنماى 
او دكتر محمد معين2بود  . وى با همكارى صادق نشات ، كتاب قابوس نامه را به عربى ترجمه كرد 

. مهمترين اثر عبدالمجيد بدوى القصه فى االدب الفارسى نام دارد .
-   احمد رامى ( 1892-  1981) . برجسته ترين اثر او ترجمه رباعيات خيام به عربى است كه 

با آواز اُم كلثوم خواننده مشهور مصر خوانده شده است  .
 -   عبدالسالم عبدالعزير فهمي. عنوان رساله دكتراي وي ناقالن و مترجمان از پهلوي به عربي با 

راهنمائي محمد مقدم نام دارد كه در سال 1964 در دانشگاه تهران از آن دفاع كرده است.
-   ابراهيم الدسوقى يوسف شتا، از نويسندگان چپ اسالمى و استاد زبان و ادبيات فارسى 
در مصر. عنوان رساله وي حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة لسنائي الغزنوي به راهنمائي محمد 

2. اين كتاب در ايران چاپ و منتشر شده است.

1. بوســـتان و گلســـتان توســـط مرحوم محمد فراتى (ســـورى) نيز ترجمه شـــده اســـت. البته برخى ديگر هم كتاب هاى ســـعدى را به عربى ترجمه 
كـــرده اند . اخيراً به همت احمد حســـين بكر، اســـتاد زبان و ادبيات فارســـى دانشـــگاه قاهره ترجمه كتاب گلســـتان ســـعدى تحـــت عنوان روضة 
الورد چاپ و منتشـــر شـــده اســـت. اين كتاب در حقيقت نخســـتين ترجمه از كتاب گلســـتان سعدى توســـط جبرائيل بن يوســـف معروف به مخلع 
ســـورى مقيم قاهره بوده كه در ســـال 1846 در دوران محمد على پاشـــا ترجمه و چاپ شـــد. در ســـال 1921 اين ترجمه بار ديگر بـــه همت ابراهيم 
مصطفى تاج الكتبى منتشـــر گرديد. اخيراً كتاب ياد شـــده توســـط احمد حســـين بكـــر تصحيح علمى و با پانويس هاى ســـودمندى از ســـوى مركز 

جامعة القاهرة للغات و الترجمة چاپ شـــده اســـت.
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عبدالسالم كفافي است كه در سال 1972 از آن دفاع كرده است. وى جلد دوم مثنوى را به عربى 
ترجمه كرده است. 

يكى از مراكز دانشگاهى كه اهتمامى ويژه به شناخت و معرفى فرهنگ، تاريخ و مسايل مختلف 
ايران دارد ، مركز الدراسات الشرقية وابسته به دانشگاه قاهره است. نظر به اهميت اين مركز، توضيح 

مختصرى درباره فعاليت ونشريه اش الزم است.

مركز الدراسات الشرقية
اين مركز وابسته به دانشگاه قاهره است و از ميان عالقه مندان به زبان هاي شرقي ( مصري و غير 
مصري ) به صورت خصوصي دانشجو مي پذيرد . در اين مركز كتابخانه مجهزي براي مطالعه زبان 

هاي شرقي وجود دارد . بخش فارسي اين مركز از غناي قابل توجهي برخوردار است . 
مركز الدراسات الشرقية نيم ساالنه اي تحت عنوان قضايا ايرانية منتشر مي كند و در هر شماره از 
آن يك موضوع مرتبط با ايران را مورد بررسى قرار مي دهد. اعضاي مركز را اساتيد دانشگاه هاي 
مصر تشكيل مي دهند كه ساعات غير موظف خود را در آنجا به تحقيق و تدريس سپري مي كنند.

4. روزنامه نگاران مصرى و ايران شناسى
افزون بر دانشگاهيان، روزنامه نگاران مصرى نيز به ايران و شناخت فرهنگ، تمدن، سياست 
و مسائل مختلف مرتبط با ايران و ايرانيان توجه نشان مى دهند و شمارى از روزنامه نگاران 
ايرانيان و  ايران  درباره  جاندارى  هاى  مقاله  ديگران  و  هيكل  حسنين  مثل  مصرى  برجسته 

 مى نويسند.   مطبوعات و رسانه هاي تصويري اين كشور تقريبًا با نگاهى مثبت مسائل مربوط به 
ايران را دنبال مي كنند. به جرات مي توان گفت كه در مقام مقايسه، حجم مطالعات ما در خصوص 
مصر و حجم مطالعات مصري ها در مورد ايران نسبت يك به بيست را دارد !؟ ما هنوز وارد مرحله 
مصر شناسي نشده ايم، شايد هنوز به اين شناخت احساس نياز نكرده ايم!  يكى از نشرياتى كه در 
حوزه ايران شناسى جاى مى گيرد و نوشته هاى آن در بين اصحاب رسانه و سياستمداران دنياى 

عرب خوانندگانى دارد، نشريه مختارات ايرانيه است. 

مجله مختارات ايرانية
مختارات ايرانيه ماهنامه اي عربي است كه از اگوست سال  2000  منتشر مي شود. اين نخستين 
نشريه فرهنگي عربي است كه تالش دارد با نگرش علمي، تصويرى بيطرفانه و كامل از جامعه و
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حكومت در ايران ارائه دهد. مختارات ايرانيه چهار بخش اساسي را دربر مى گيرد. بخش نخست 
آن ويژه اقدامات داخلي دولت ايران در زمينه هاي مختلف سياسي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي است. بخش دوم ويژه روابط منطقه اي ايران و مناسبات ايران با نيروهاي منطقه اي 
بويژه كشورهاى خليج   فارس، عربي و خاورميانه و كشورهاي درياي مازندران و آسياي ميانه و 

جنوب آسياست . 
بخش سوم ويژه روابط بين المللي ايران با سازمان هاي بين المللي است . اما بخش چهارم نگاه 
عربي نام دارد و ديدگاه، تحليل ها و نقطه نظرات اعراب در خصوص رخدادها و تحوالت ايران 
را بررسى مى كند. اين نشريه، براي پر كردن شكاف برداشت و فهم عرب ها با ايرانيان و نزديك 

كردن ديدگاه و معرفى آنها به يكديگر مى كوشد1 .
    دكتر محمد سعيد ادريس استاد رشته علوم سياسى از ابتدا تا كنون سردبيرى اين مجله را بر 
عهده دارد. وى متخصص در امور ايران است و بارها به ايران سفر كرده و يكى از كسانى است كه 
همواره كانال هاى ماهواره اى عربى زبان با او در مورد مسائل ايران گفتگو مى كنند . وى همچنين 
راهنمائى تعدادى از رساله هاى دانشگاهى مصر در خصوص ايران را بر عهده داشته است. آقاى 

ادريس اكنون نماينده مجلس مصر است. 

فرجام سخن
عمر مطالعات ايراني در مصر به شيوه علمي حدود نيم قرن است، اما دامنه آن بسيار گسترده 
ادبيات  و  زبان  كرسي   20 از  بيش  داراي  اكنون  كشور  اين  هاي  دانشگاه  است.  فراگير  و 
فارسى هستند و بيش از 250 استاد زبان و ادبيات فارسي در اين رشته مشغول تدريس اند .

 ساالنه تعداد قابل توجهي از آثار ايراني توسط مصري ها به زبان عربي ترجمه مي شود كه به 
دليل مشكالت اقتصادي فقط بخش ناچيزي از آن انتشار مي يابد. البته اُمهات كتاب هاى ادبي و 
تاريخي فارسي توسط مصري ها به زبان عربي ترجمه و چاپ شده است. مطالعات ايران شناسي 

در مصر منحصر به رشته زبان و ادبيات فارسي نيست. 
رشته هاي علوم سياسي، فلسفه، الهيات، تاريخ، باستان شناسي و.. نيز در اين مطالعات سهيم 
هستند. همچنين در موسسه االهرام از سال 2000 واحد مطالعات ايراني تاسيس گرديده و بسياري 
از انديشمندان مصري و اساتيد دانشگاه هاي اين كشور در اين مؤسسه به صورت وابسته و پيوسته 
مشغول به كار هستند و به طور منظم ماهنامه مختارات ايرانيه را چاپ و منتشر مي كنند. اين مركز 
تاكنون همايش هائي را هم در قالب گفتگوي ادواري ميان ايران و مصر برگزار كرده و حاصل آن

1. اين تعريفى است كه 
مسئوالن مجله 
مختارات ايرانيه

از آن ارائه داده اند. 
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را هم منتشر كرده است ( متاسفانه طرف ايراني اين گفتگو تا كنون به تعهد خود عمل نكرده و  
چيزي را به چاپ نرسانده است )1 .

البته گروه هاي كوچكتر مطالعاتي در مصر نيز وجود دارند كه در خصوص مطالعات ايراني فعال 
هستند و حاصل كار خود را به صورت سالنامه2 يا فصلنامه3 منتشر مي كنند كه از اهميت به سزائي 

برخوردار هستند.  
بيش از نيم قرن قطع روابط سياسي ميان دو كشور، تاثيرات متفاوتي بر جاي گذاشته است. مصري 
ها با حوصله و برنامه ريزي در سطح دولتي و خصوصي  مطالعات ايران شناسي را به شكل علمي 
و گسترده دنبال مي كنند و جهان عرب از اين مطالعات بهره مند مي شود4. در مقابل بخش هاي 
دولتي و خصوصي ايران هنوز به ضرورت مصر شناسي نرسيده اند ! از اين رو ، تا كنون كاري 

جدي و عميق درخصوص مصر در كشور ما منتشر نشده است.
نگارنده بر اين باور است كه دانشگاه هاي مصر تا كنون بيش از 1000 رساله در مورد ايران

    ایران شناس

1. مركز كفتگوى تمدن ها به رياســـت آقاي ســـيد محمـــد خاتمى در ســـال 1387 دور جديدى از گفتگو با انديشـــمندان مصرى را آغـــاز كرد و قرار 
شـــد كه اين گفتگوها به شـــكل ادوارى در ايـــران و قاهره ادامه پيدا كند. كتاب گفتگو توســـط طرف ايراني چاپ نشـــد و گفتگوها هـــم ادامه نيافت!

2. سالنامه گزارش استراتژيك ايران، به كوشش دكتر مدحت حماد. اين گروه تا كنون 6 سالنامه را منتشر كرده است.
3. دكتر مصطفى اللباد اســـتاد علوم سياســـي و تحليلگر مســـائل ايران، فصلنامه اى تحت عنوان “شـــرق نامه دارد كه  در خصوص كشـــورهاى ايران، 

مصر و تركيـــه تحليل هاي جامعـــى ارائه مى دهد. 
4. دوستان مصرى در سال 1385 مى گفتند كه هر ماه 2500 نسخه از مجله مختارات ايرانيه در كشور بحرين به فروش مى رسد.
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1 . بـــراى اطـــالع بيشـــتر رجوع شـــود بـــه: مجله چشـــم انـــداز، شـــماره 29، مقالـــه پژوهش هـــاى ايرانـــى در دانشـــگاه هـــاي مصر، 
حجت اهللا جودكى.
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نوشته اند . در فهرست اوليه اي كه تحت عنوان پژوهش هاي ايراني در دانشگاه هاي مصر منتشر 
شد ، اينجانب عناوين 400 رساله كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه هاي مصر را معرفي كرد1.





ر  زهرا  سبحانی دک

چكيده
اين گزارش مختصر  مرور و تأملى  بر وضعيت مطالعات ايراني و آموزش زبان فارسي در كشور 
كره جنوبي است . در اين گزارش، كارنامه ايران شناسان كره اى و نقش بخش خصوصى و شركت 

هاى كره اى در تقويت و پايدارى مطالعات ايرانى نمايانده مى شود. 

واژه هاي كليدي :
مطالعات ايراني ، ايران شناسي ، زبان فارسي

پيشينه مطالعات ايراني  در كره جنوبي
خارجي  مطالعات  دانشگاه  در  سال 1353/1975  در  جنوبي  كره  كشور  در  ايراني  مطالعات 
هانكوك2در شهر سئول، پايتخت اين كشور، چهره بست . اين دانشگاه از زمان تأسيس در سال 
فعاليت براي  اي  كره  هاي  ديپلمات  سازي  آماده  و  آموزش  در  اي  عمده  نقش   1333/1954

مطالعات ايرانی در كره جنوبی

1

2. Hankuk University

of Foreign Studies

1. نويسنده و پژوهشگر
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در عرصه بين الملل ايفا كرده است. در حال حاضر، در اين دانشگاه 45 زبان خارجي تدريس  
مي شود1 . دانشجويان زبان هاي خارجي اين دانشگاه موظف اند يك ترم از هشت ترم تحصيلي 
خود را در كشوري كه زبان آن را  مي آموزند، بگذرانند. دانشجويان زبان فارسي دانشگاه نيز از اين 
قانون مستثني نيستند و براي باالبردن مهارت هاي زباني خود به ايران اعزام مى شوند. شايان ذكر 
است كه پذيرش دانشجو در اين دانشگاه و برنامه هاي حمايتي اش با همكاري وزارت امورخارجه 
و سفارت خانه هاي كشور  كره در سراسر جهان سامان مي گيرد2 . بخش زبان فارسي دانشگاه 
هانكوك از آغاز فعاليت خود تا به امروز، هر سال 30 دانشجوي زبان فارسي پذيرفته است 
( اين تعداد متناسب بارقم جمعيت گويشور هر زبان محاسبه مي شود ). با وجود اين، تعداد فارغ 
التحصيالن زبان فارسي بسيار كمتر از اين رقم بوده است (صفار مقدم ، 1376 ). شايد يكي از داليل 
ريزش دانشجويان و بي عالقگي آنها به پايان تحصيالت، فقدان فرصت شغلى براي ايشان باشد . 
بخش زبان فارسي دانشگاه هانكوك از ابتداي فعاليت خود تا به امروز، بدون حمايت و وابستگي 
به مراكز حمايتگر دولتي ايران(مركز گسترش زبان فارسي در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، 
بنياد ايران شناسي و شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي ) منابع و متون درسي خود را تأمين 
كرده و برنامه هاي خود را پيش برده است. استادان و مدرسان زبان فارسي دانشگاه هانكوك در 
ابتدا دو تن بودند كه زبان فارسي را از طريق تالش فردي و انجام سفر كوتاه مدت به ايران فرا 
گرفته بودند. درنتيجه عدم تسلط اين استادان به زبان فارسي و در اختيار نداشتن منابع علمي و 
معتبر آموزشي، دروس مربوط به زبان فارسي، تاريخ، فرهنگ، دين، اقتصاد و سياست  در ايران 
به زبان كره اي تدريس مي شد . درسال  1389 /  1368  دكتر تقي پور نامداريان به دعوت 
دانشگاه هانكوك و با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي تدريس زبان و ادبيات فارسي 
به استخدام اين دانشگاه درآمد. تا پيش از شروع به كار دكتر پور نامداريان در بخش زبان هاي 
خارجي دانشگاه، استادان و مدرسان پاره وقت به كار فارسي آموزي و گاهي تدريس دروس 
مطالعات ايراني اشتغال داشتند. پس از استقرار استاد ايراني در بخش زبان هاي خارجي، مقدمات 
ايجاد يك كتابخانه فارسي در دانشگاه فراهم گشت و زمينه هاي همكاري اين بخش با نهادهاي 
مسئول در زمينه ايران شناسي و زبان و ادبيات فارسي در داخل كشور و اعطاي بورسيه و پذيرش 
دانشجويان كره اي براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاه هاي ايران فراهم آمد. اقامت 
و تدريس اين استاد ايراني در  دانشگاه هانكوك سه سال ادامه يافت ( پورنامداريان ، 1376 ).

    در سال1992 / 1371، به دنبال ابراز عالقه فزاينده پاره اي از مسئوالن كره اي به تحوالت 
سياسي و اقتصادي ايران ( مركز مطالعات فرهنگي ايران ) در اين دانشگاه راه انداز ي شد. در همين

    ایران شناس
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1. برخى از زبان هاى مهم  كه در 
اين دانشگاه تدريس
مى شود  عبارتند از :  انگليسى، 
فرانسوى ، آلمانى ، ايتاليايى، 
روسى، تركى، عربى،  چينى، ژاپنى، 
اردو، مجارى ، تايلندى، صربى، 

اسپانيايى، پرتغالى، لهستانى و ... 
2. براى اطالع بيشتر  در اين باره 
بنگريد به تارنماى دانشگاه به اين 

 www.hufs.ac.kr : نشانى



سال ،  دانشگاه هانكوك موافقتنامه اي براي گسترش همكاري هاي فرهنگي و علمي و ايجاد 
فرصت هاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت هاي علمي كره با دانشگاه تهران امضا كرد. در سال2010 
/1390 نيز درجريان سفر رئيس دانشگاه تهران به كره جنوبي و بازديد از دانشگاه هاي اين كشور، 
تفاهم نامه اي براي تقويت زبان فارسي در دانشگاه هانكوك ميان دانشگاه تهران و دانشگاه هانكوك 

به امضا رسيد1. 
    از زمان بنياد گرفتن بخش زبان فارسي در سال1353/1975 و مركز مطالعات  فرهنگي ايران 
در سال 1371/1992 تاكنون بيش از 700 دانشجوي كره اي در رشته زبان فارسي و مطالعات 
ايراني از دانشگاه هانكوك فارغ التحصيل شده اند. برخي از فارغ التحصيالن با حمايت مالي 
دولت و وزارت امورخارجه كره جنوبي و شركت هاي تجاري و بازرگاني كره اي تحصيالت 
خود را در مقاطع باالتر تحصيلي اين دانشگاه و در رشته هاي مطالعات خاورميانه ، ادبيات 
ايران، تاريخ ايران، فرهنگ و سياست ايران ادامه داده و در پست هاي مهم و حساس دولتي و 
دانشگاهي كشور كره جنوبي مشغول به كار شده اند.  امروزه، به رغم گشايش بخش آموزش زبان 
فارسي در ساير دانشگاه هاي كره جنوبي، به دليل قدمت و تأثير گذاري دانش آموختگان دانشگاه 
هانكوكدر رشد و رونق مطالعات ايراني و فارسي آموزي و ارتقاء روابط اقتصادي و فرهنگي ايران 
و كره، بيشتر كره اي هاي آشنا با ايران، بخش زبان فارسي دانشگاه هانكوك را« كعبه مطالعات 

ايراني » در كره مي نامند ( 2011 ).
تا بدين جا با پيشينه و فعاليت هاي ثمربخش بخش زبان فارسي دانشگاه هانكوك و نقش آن در 
رشد و رواج مطالعات ايراني و زبان فارسي در كره جنوبي آشنا شديم. اينك وقت آن است كه با 
گوشه اي از فرآورده يا فارغ التحصيالن آن كه اينك استادان نامبردار ايران شناس يا مدرسان توانمند 

زبان و ادب فارسي در اين كشور اند نيز آشنا گرديم.
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1. خبرگزارى مهر 90/8/7.

وک
انک
ه ه
گا
ش
 دان
ی از

مای
ن

97



دال سيونگ يو (1965)1
دال سيونگ يو در  منطقه چونچون كوانگ دو كره جنوبي  متولد شد. پس از اتمام تحصيالت 
مقدماتي به دليل عالقه فراوان به مطالعات منطقه اي، به ويژه منطقه خاور ميانه، به تحصيل در رشته 
كارشناسي زبان وادبيات فارسي در دانشگاه هانكوك پرداخت و در  سال 1371/1992 موفق به  
اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي  و مطالعات منطقه اي شد . وي در سال  1372 
/1993 براي ادامه تحصيل عازم ايران شدو تحصيالت خود را در دانشكده حقوق و علوم سياسي 
دانشگاه تهران ادامه داد. دال سيونگ يو در طول چهار سال اقامت خود در ايران و تحصيل در مقطع 
دكتري رشته علوم سياسي، عالوه بر اخذ مدرك دكتري، به زبان و ادبيات فارسي نيز تسلط يافت. 
دال سيونگ يو هم اكنون پژوهشگر ارشد مطالعات ايران در بخش بررسي و تحقيقات دانشگاه 
هانكوك مي باشد. انتشارات خانه سبز در سال 1381 رساله دكتري آقاي دال سيونگ يو را با 
عنوان «فرهنگ سياسي و توسعه سياسي ، مطالعه تطبيقي ايران و كره جنوبي » به زبان فارسي چاپ  
و منتشر كرده است. نسخه انگليسي اين كتاب نيز در همان سال ( 2002 /  1381 ) توسط يك 

ناشر انگليسي به چاپ رسيد2.   

    ایران شناس

نمايى از دانشگاه هانكوك
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بيونگ- اوك ، چانگ1  
بيونگ اوك چانگ در مقطع كارشناسي رشته مطالعات ايراني دانشگاه هانكوك تحصيل كرد و درجه 
دكتري خود را در رشته روابط بين الملل از همان دانشگاه اخذ كرد. او هم اكنون رييس انجمن كره 
اي مطالعات خاورميانه، مدير گروه مطالعات ايراني و مدير موسسه مطالعات خاورميانه در دانشگاه 
مطالعات خارجي هانكوك است. بيونگ اوك چانگ عضو كميته مشاوران ضد ترور در اداره پليس 
شهر سئول و عضو كميته پيشنهاد دهندگان جايزه صلح سئوالست. پژوهش هاي وي عمدتا درباره 

سياست ايران و مطالعات خاورميانه است . 

كيم يانگ يان2  
خانم كيم يانگ يان استاد رسمي گروه آموزش زبان فارسي در دانشگاه هانكوك هستند. ايشان 
پيش از اين رياست گروه زبان فارسي دانشگاه را عهده دار بودند. عنوان رساله دكتري نامبرده در 
موضوع ادبيات تطبيقي ( مقايسه داستان هاي كهن ايراني و كره اي ) بوده است. خانم كيم يانگ 
يان تاكنون دو مجموعه از داستان هاي ايراني را به زبان كره اي برگردانده است. اولين مجموعه 
 ( برگزيده اي از قصه هاي كهن ايراني ) به قلم سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي است . اين مجموعه 
تاكنون شش بار تجديد چاپ شده است. دومين مجموعه ( برگزيده اي از آثار جالل آل احمد ) 
است. در اين مجموعه بخش هايي از كتاب ( غرب زدگي ) ، ( نفرين زمين ) و داستان هاي شوهر 
آمريكايي، دهن كجي، خواهرم و عنكبوت به كره اي ترجمه شده است (پورنامداريان، 1376).

گيو ساب شين3  
پروفسور گيو ساب شين استاد زبان فارسي دردانشگاه هانكوك و يون سي است. نامبرده به زبان 
و ادبيات فارسي تسلط كامل دارد و مجموعه كاملي را درباره فرهنگ ايران در سه جلد به چاپ 
رسانده است. وي در سال 1381/2002  تعدادي از آثار صادق هدايت را به زبان كره اي ترجمه 
و در دوجلد منتشر كرد. در جلد اول برگردان داستان هاي ( سه قطره خون ) ، ( گرداب ) ،

( داش آكل ) ، ( آينه شكسته ) ، ( شب هاي ورامين ) ، ( سگ ولگرد ) ، ( سايه مغول ) و ( زنده به 
گور ) و در جلد دوم داستان هاي (طلب آمرزش) ، ( الله ) ، ( صورتك ها ) ، ( چنگال ) ، ( مردي 

كه نفسش را كشت ) ، ( محلل ) و ( گجسته دژ )  به كره اي در ج شده است.
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1. Byung-Ock Chang

2. Kim Yung Yan 
3. www.iranica.org. 



كيم نه ته 
كيم نه ته استاد پاره وقت بخش فارسي است . وي تحصيالت خود را در رشته  زبان و ادبيات 
فارسي تا مقطع كارشناسي ارشد در كشور پاكستان به اتمام رسانده است . كيم نه ته گلستان سعدي 

را از متن انگليسي آن به كره اي ترجمه كرده است .

دكتر كيم جانگ وي 
 كيم جانگ وي در آلمان در رشته مطالعات اسالمي تحصيل كرده است. عنوان رساله دكتري 
ايشان «چين در آثار فارسي و عربي پيش از مغول » نام دارد كه به زبان آلماني نوشته شده است. 

خانم مون اون يانگ 
خانم مون به دليل شغل پدرش(كارمند شركت آسياموتورز كره در ايران) سال ها ساكن ايران بوده و 
تحصيالت ابتدايي و راهنمايي و بخشي از دوران دبيرستان را در ايران گذرانده است. به همين دليل، 

مي توان او را از بهترين فارسي دانان كره دانست.

كارنامه ايران شناسي  در جمهورى كره 
با اين كه پيشينه ايران شناسى در كشور كره چندان زياد نيست، با وجود اين وجود در اين مدت 
كوتاه شمارى از آثار نويسندگان شهير ايرانى به زبان كره اى ترجمه شده است. در كنار آن، تعداد 
قابل توجهى استاد زبان و ادبيات فارسى و ايران شناسى نربيت شده است. امروز به همت و كوشش 

اين گروه از استادان، تعدادى از دانشجويان كره به زبان فارسى و فرهنگ ايرانى آشنايى يافته اند. 
در باب فعاليت و كارنامه ايران شناسان كره اى مى توان گفت كه آنها عالوه بر آموزش فارسى 
آموزان و دانشجويان رشته ايران شناسى، كتاب هايي نيز از زبان فارسي به كره اي ترجمه كرده اند.

عالوه بر آثاري كه در بخش معرفي ايران شناسان كره اي ذكر كرديم، مي توان موارد زير را نيز به 
كارنامه ايران شناسان كره اى افزود.

الف) در زمينه ادبيات كالسيك ايران 
فارسي دانان كره اي تاكنون آثار برجسته ايراني چون گلستان سعدي، گزيده غزليات حافظ، داستان 
هاي هزار و يك  شب، داستان هاي كليله و دمنه و گزيده داستان هاي فريد الدين عطار را به كره 

اي برگردانده اند.
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ب) ادبيات معاصر ايران 
در زمينه ادبيات معاصر ايران نيز  استادان زبان فارسي كشور كره آثار قابل توجهي را  از نويسندگان 
معاصر ايراني از نظم و نثر به زبان كره اي ترجمه كرده اند. از مهم ترين اين كتاب ها مي توان به 
مجموعه داستان هاي صادق هدايت (داش آكل، گرداب، آينه شكسته، سگ ولگردو...)، برگزيده 
داستان هاي جالل آل احمد ( غرب زدگي، نفرين زمين و...) و مجموعه اشعار فروغ فرخزاد اشاره 
كرد. عالوه بر اين، كتاب ( بامداد خمار ) رمان پرفروش و پرمخاطب فارسي، نوشته خانم فتانه حاج 

سيد جوادي، نيز از جمله داستان هاي ايراني است كه به كره اي ترجمه شده است.

ج ) ادبيات كودك و نوجوان
در گستره ادبيات كودك و نوجوان عالوه بر آثار فراواني از نويسندگان ايراني كه پيشتر به آن اشاره 
شد ( برگزيده داستان هاي «قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب »، ترجمه دكتر كيم جانگ وي 
(پورنامداريان، 1376 )  و برگزيدهاي از قصه هاي كهن ايراني ، تاليف سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي 
، ترجمه خانم كيم يانگ يان ) چهار كتاب از رضا يوسفي ، نويسنده كودك و نوجوان، نيز به همت 
نشرشباويز دركره منتشر شده است. اين كتاب ها ( درخت آسوريگ ) ، ( مثل هزار ستاره ) ، ( من 
و ماهي ) و ( من و ماه و ستاره ) نام دارند و پيش از اين به زبان هاي ايتاليايي و ارمني نيز ترجمه 
شده اند . همچنين، داستان  كتاب هاي ( تاپ، تاپ، تاپ ) نوشته فاطمه مشهدي رستم، ( جشن 
جنگل ) اثر كرم قاسم پور ، ( يك انتخاب ) نوشته فريده خلعتبري ، ( خورشيد خانم آفتاب كن ) 
و ( خرگوش و رودخانه ) اثر جعفر ابراهيمي نصر و ( آهنگ هاي بزبزي )  نوشته كامبيز كاكاوند

با همكاري انتشارات شباويز و يك ناشر كره اي به انيميشن تبديل شد و در تلويزيون آموزشي كره  
به نمايش درآمد. 

د) ادبيات دفاع مقدس
  كتاب هاي مربوط به دوران دفاع مقدس نيز از توجه ايران شناسان و فارسي دانان  كره اي بي نصيب نمانده 
است. كتاب ( دا ) در زمره آثار مهم دفاع مقدس است كه به تازگي در كره ترجمه و منتشر شده است.

ه) مطالعات اسالمي 
 در حوزه مطالعات اسالمي نيز عالوه بر ترجمه آثاري از عالمه طباطبايي از فارسي به كره اي، برخي 
از آثار اسالم شناسان مطرح جهان نيز به كره اي ترجمه شده است. دكتر كيم جانگ وي تاريخ فلسفه 
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 اسالمي، نوشته هانري كربن و دولت و حكومت در اسالم ، نوشته خانم لمبتون ، را به كره اي برگردانده اند.

پژوهش هاي ايرانيان درباره كره
آنچه در مورد كره جنوبي بيش از همه توجه پژوهشگران ايراني را به خود جلب نموده است  
برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي و سياست ها و راهكارهاي مديريتي و بازاريابي آن كشور 
در سال هاي اخير بوده است . در نتيجه آثار پژوهشي ايرانيان درباره كره جنوبي عمدتا در باره 
برنامه ها و راهكارهاي توسعه اقتصادي، رشد صنايع ، شيوه هاي مديريت و بازاريابي موفق 
محصوالت كره اي در جهان است. نبود پيشينه روابط و پيوندهاي تاريخي و عدم وجود مشتركات 
و روابط فرهنگي نزديك را مي توان از داليل عدم توجه پژوهشگران ايراني به مسائل فرهنگي كره  
دانست. از ميان كتاب هايي كه درباره كره جنوبي در ايران منتشر شده عالوه بر ( كتاب سبز كره

 جنوبي ) كه در سال 1376 توسط دفترمطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه نشر يافته 
، و ( كتاب آبي كره جنوبي ) دفتر مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت بازرگاني  مي توان به 
كتاب ( آشنايي با كره جنوبي ) اشاره كرد كه در سال 1390 به همت محمود رضا برازش توسط 
نشر ( آفتاب هشتم ) به چاپ رسيده است ، مركزامور مشاركت زنان رياست جمهوري نيز در سال 
1377 جلد چهارم از سلسله مجلدات خود با عنوان ( سيماى زن در جهان ) را به بررسي اوضاع 
و شرايط زنان در كره جنوبي اختصاص داد. در سال هاي اخير تني چند از پژوهشگران ايراني نيز 
آثاري را از كره اي به فارسي برگردانده يا درباره آن كشور مطلبي  نگاشته اند در سال 1389 خانم 
فريده مهدوي دامغاني، مترجم صاحب نام ايراني ، به دعوت وزارت فرهنگ كره و در چارچوب 
برنامه ( بياييد از كره ديدن كنيد )به اين كشور سفر كرد. حاصل اين سفر ترجمه دو مجموعه شعر 
از.  دو تن از شاعران كره اي است . اولين مجموعه  ( ترانه اي عاشقانه براي سخت كوشان صادق1)   
نوشته (شين كيونگ نيم3) است . كتاب ديگر( گل ها دلتنگ ستارگانند2 ) نام دارد و آن را  ( اسه 

يونگ ) تدوين كرده است .
     خانم پونه ندايي نيز تجربيات خود را از نه سفرش به كره جنوبي با عنوان ( سرزمين ققنوس ) 
به چاپ رسانده و در آن تصويري از ويژگي هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و مكان هاي تاريخي 
و فرهنگي مهم كره جنوبي در اختيار خوانندگان خود قرار داده است. او همچنين مجموعه داستان 
هايي را نيز از كره اي به فارسي ترجمه كرده است  كه ( چانگ هيويي ) ، داستان هايي از فداكاري،  

صداقت ، احترام و نيك خواهي در تاريخ و فرهنگ مردم كره  نام دارد.
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 3. خبرگزارى مهر
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سخن پاياني و نكاتي درباره روابط فرهنگي دوكشور
از آغاز تأسيس بخش آموزش زبان فارسي در دانشگاه هانكوك، ترجمه آثار فارسي به كره اي در 
مقايسه با ترجمه آثار كره اي به فارسي كارنامه نسبتا موفق تري داشته است. اهميت اين تالش ها  
هنگامي بيشتر مشخص مي شود كه دريابيم كرسي زبان فارسي در دانشگاه هاي كره تا سال هاي

اخير به طور مستقل و بدون ارتباط با بخش هاي دولتي حمايتگر توسعه آموزش زبان فارسي در 
ج. ا. ايران فعاليت كرده است.  

  اين بخش از حمايت دولت و شركت هاي تجاري ، توليدي و بازرگاني كره اي برخوردار مي شوند 
كه  مايل به توسعه روابط و دستيابي به بازار هاي ايران براي فروش محصوالت خود هستند. مي 
توان گفت راه اندازي بخش زبان فارسي و به دنبال آن مطالعات ايراني در كره با انگيزه گسترش بازار 
و افزايش فروش محصوالت كره در ايران است. در حال حاضر ايران يكي از بزرگ ترين بازارهاي 
مصرف كاالهاي كره اي در منطقه خاور ميانه است. فروش محصوالت شركت ال جي در ايران از 

ران و ریئس دانشگاه کره جنوبی و موافقت نامه قرار داد همکاری  رییس دانشگاه 



تمام كشورهاي خاورميانه بيشتر است. كره اي ها به جمعيت جوان و روبه رشد ايران به مثابه بازاري 
بالقوه بزرگي مي نگرند كه قادر است فروش محصوالت آنان را در سال هاي آتي تضمين نمايد. 
به همين دليل ،آنان به دقت تحوالت و رويدادهاي جمعيتي ،داخلي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي 
ايران را زير نظر دارند و تحوالت يكي از  بزرگ ترين شركاي تجاري خود را  در منطقه خاور ميانه 
دنبال مي كنند.يادگيري زبان فارسي نيز از جمله اقداماتي است كه در همين راستا براي شناخت فرهنگ 
، ادبيات، روحيات و رفتارهاي مصرفي ايرانيان و در نهايت تاثير گذاري بر اذهان آنان انجام مي شود.       
     شايان  ذكر است كه اولين موافقتنامه فرهنگي ميان ايران و كره جنوبي در سال 1974 /1353 
امضا شد. اين موافقتنامه هنوز مبناي تبادالت فرهنگي دو كشور است. با وجود اين،  روابط دو 
كشور ايران و كره جنوبي به رغم چالش هاي سياسي و اقتصادي ناشي از تحريم ايران، در بخش 
فرهنگي پيشرفت چشمگيري داشته است . در ماه مه سال 2009 معاون وزير فرهنگ كره، آقاي 
ژائه مين شين و سفير كره جنوبي در تهران، آقاي كيم يانگ موك، در مراسم ( شب در خشان كره 
)   در تهران شركت كردند. اين مراسم، اولين مراسم رسمي  فرهنگي كره در تهران بود. در اين شب 
فرهنگي، اركستر فولكلوريك و همچنين اركستر سنتي كره به اجراي برنامه پراختند و جاذبه هاي 
گردشگري كره معرفي شد. .شركت هاي توليدي و صنعتي كره نيز محصوالت متنوع خود را به 
نمايش گذاشتند. عالوه بر اين، خوراك و پوشاك سنتي  كره اي نيز در اين شب به مدعوين معرفي 
شد. در اين مراسم براي كمك به موسسه خيريه محك نيزبرنامه هاي متنوعي تدارك ديده شده 
بود. در پايان اين مراسم، شركت هاي كره اي  ايراني به برخي از نيكوكاران جوايزي را اهدا كردند. 
در اكتبر همان سال نيز جشنواره فيلم پوسان در كره جنوبي ميزبان دو فيلم ساز ايراني، به نام هاي 
پيمان حقاني و محمود كالري ، بود.اين فيلم سازان ايراني ، ضمن نمايش فيلم هاي خود در كاركاه 

آموزشي فيلم سازان آسيايي نيز شركت كردند.
آخرين سخن در اين مقال، تحويل آخرين محموله از منابع كتابخانه اي كره اي به كتابخانه ملي ايران 
(شامل منابع غير كتابي ، لوح فشرده چند رسانه اي ، پوسترو نقشه ) و ايجاد  اتاق كره در محل 
تاالرهاي مطالعه كتابخانه مل است. در آماده سازي اين اتاق يكي از شركت هاي بزرگ كره اي 
همكاري موثري داشته است. اين شركت برخي از جديد ترين فن آوري هاي مورد نياز كتابخانه ملي 
را به صورت رايگان در اختيار كتابخانه قرارداده است. رايزني فرهنگي كره در ايران در محموله هاي  
اهدايي پيشين خود به كتابخانه ملي ايران بيش از سه هزار جلد كتاب به زبان هاي فارسي ، كره اي و 
انگليسي به كتابخانه و مركز اسنادملي كشورمان اهداكرده است. ارزش اين كتاب ها بيش از 600 ميليون 

ريال بوده است.
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گزيده منابع :

عمده اطالعات ارايه شده دراين مقاله حاصل جست و جو و پايش اخبار و رويدادهاي مربوط به دوكشوراست، با وجود 
اين، از منابع زير نيز بهره برداري شده است:

1-  دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه . كره جنوبي .تهران:وزارت امورخارجه، 1376.
2-  دال سيونگ يو . فرهنگ سياسي و توسعه سياسي،مطالعه تطبيقي ايران و كره جنوبي .تهران : انتشارات خانه سبز، 

.1381
3-  پورنامداريان ، تقي ، « كره جنوبي و زبان فارسي» ، فرهنگ، شماره 14. 1376

4-  صفار مقدم ، احمد ، «دانشگاه هنكوگ ، پايگاه زبان فارسي در كره» ، نامه پارسي ، سال دوم ، شماره دوم، 1376

 
5-Chang, Byung – Ock. “Iranian Studies In Korea” Iranian Studies conference , USA ,2011           
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ويلم فلور (2011) خليج فارس: بندر عباس مدخل تجارى طبيعى در جنوب شرقى ايران. واشنگتن: 
انتشارات ميج.

 Willem Floor (2011) The Persian Gulf: Bandar Abbas, The Natural
Trade Gateway of Southeast  Iran. Washington, DC:Mage Publishers

ويلم فلور يكى از ايران شناسان پرمايه و پركارى است كه در زمينه هاى مختلف تاريخ ايران آثار 
خواندنى و ارزنده اى را پديد آورده است. فلور( متولد 1942 اوترخت هلند) در رشته اقتصاد 
گرايش مسايل اقتصادى جهان سوم تحصيل كرده است. موضوع رساله دكترى او اصناف ايران در 
دوره قاجار است كه در دانشگاه ليدن گذرانده است (1971). او كه به چندين زبان: التين، انگليسى، 
فرانسوى، آلمانى، فارسى، عربى، روسى، پرتغالى، اسپانيايى و ايتاليايى تسلط دارد ، از آنها در تحقيق 

و نگارش آثار گوناگونش بهره مند مى شود.
      هر چند زمينه ابتدايى مطالعاتش دوره قاجار بود اما از سال 1974 به تحقيق پيرامون صفويه، 
افشاريه و زنديه همت گماشت و نوشته هاى ابتكارى و رهگشايى در موضوعات مربوط به دوران 
اين سلسله ها نشر داد. به خاطر همين نوشته هاست كه امروزه او را متخصص درسه زمينه فوق 

گزارش یک کتاب
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مى دانند. ويلم فلور در سال 1983 به دعوت بانك جهانى به اياالت متحده امريكا رفت و مسئوليت 
امور انرژى اين بانك را بر عهده گرفت و تا سال 2003 در همين سمت باقى ماند.

وى كه هم اكنون در امريكاست، ساالنه چندين كتاب و مقاله درباره ايران و مسايل آن منتشر مى 
كند. برخى از مهم ترين آثار اين نويسنده و  ايران شناس پرتوان عبارتند از:

1- جستارهايى از تاريخ اجتماعى ايران در عصر قاجار
2- اشرف افغان در تختگاه اصفهان به روايت شاهدان هلندى

3- حكومت نادرشاه به روايت منابع هلندى
4- هلنديان در جزيره خارك در عصر كريمخان زند

5- نظام قضايى عصر صفويه
6- نقاشى و نقاشان عصر قاجار

7- ديوان و قشون در عصر صفويه
8-  خليج فارس: تاريخ سياسى و اقتصادى پنج شهر بندرى 

9.خليج فارس: صعود و سقوط بندر لنگه، مركز توزيع ساحل عربى1930-1750
     ويليام فلور در چند سال اخير توجه عمده خود را بر شهرها و بنادر جنوبى ايران معطوف داشته 
و آثار مهم و پرارزشى چون برازجان، بوشهر و بندر لنگه نوشته است. كتاب « بندر عباس : مدخل 
تجارى طبيعى در جنوب شرقى ايران » جديدترين اثر فلور در زمينه شهرهاى ساحلى ايران است . 
 اين اثر را بايد ادامه كتاب « تاريخ سياسى و اقتصادى پنج شهر بندرى » دانست كه به بررسى 
پيشينه پنج بندر مهم تجارى خليج فارس و درياى عمان در دوره صفويه مى پردازد. موضوع اصلى 
كتاب تازه فلور، شرح تحوالت سياسى، اقتصادى و اجتماعى بندر عباس از روى كار آمدن قاجاريه 
تا پايان روزگار آنهاست. البته در پاره اى مواقع به مسائل مرتبط با آن دوره و ارتباط آن با عصر 

پهلوى اول و دوم نيز اشاراتى دارد.  
كتاب بندر عباس در پنج فصل همراه با مقدمه و نتيجه گيرى سامان گرفته است: در فصل اول منطقه 
و شهر بندر عباس از نظر جغرافيايى و انسانى مورد بررسى قرار گرفته و در آن به موضوعاتى چون 
جمعيت، ميدان هاى شهر(ص18)، لباس ها( ص19)، مذاهب، ساختار ادارى شهر، نحوه تهيه آب، 
بهداشت عمومى، آموزش و زندگى مردم(49)پرداخته است. فصل دوم به اوضاع سياسى بندر عباس 

و تحوالت آن در عهد صفويان مى پردازد  .
     مهم ترين مسأله اين فصل ، اجاره بندر عباس به امامان مسقط است. امامان مسقط مدعى بودند
كه اجاره آنها شامل ماليات و نظارت سياسى است، اما فلور با بررسى اسناد و يادداشت هاى موجود
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نشان مى دهد كه آنها در ابتدا تنها ماليات بندر عباس را به اجاره گرفته بودند(49).

     بعدها كه ايران در مرزهاى شمالى مورد تهديد قرار گرفت و تمام توجه خود را بدان سو 
معطوف كرد، از نظارت دقيق بر مناطق جنوبى غافل ماند . در اين زمان، امام مسقط از اين تغافل 
استفاده كرده، ادعاى تسلط سياسى بر اين منطقه را نمود و به ايجاد پادگان و قلعه در نقاط گوناگون 
بندرعباس مبادرت ورزيد (صص65- 69). نكته جالب در اين مورد آن است كه در اين مرحله دولت 
بريتانيا از ادعاهاى امام مسقط حمايت مى كرد. هنگامى كه ايران به حضور نظامى بريتانيا در بندر 
باسعيدو، در منتهى اليه غربى جزيره قشم، اعتراض نمود، دولت بريتانيا مدعى گرديد كه آن منطقه 
تحت حوزه نفوذ امام مسقط است و دولت بريتانيا با اجازه او دست به ايجاد تأسيسات نظامى زده 
است و اعتراض ايران وارد نيست ( ص 70 ) . در ادامه نويسنده به موضوع كشمكش ايران و مسقط 
در مسأله اجارة بندر عباس و درگيرى هاى نظامى دو طرف و نقش بريتانيا در آن اشاره مى كند و 
گوشه هائى از نيرنگ بازى انگليسيان و دست نشاندگان آنها را برمال مى سازد(ص84). هرچند فلور 
به طور مجزا و جداگانه به نقش بريتانيا در اختالفات ايران و مسقط اشاره نمى كند؛ اما از البالى 
مطالب نوشته هاى او مى توان سياست هاى آن دولت را به دو دوره قبل و بعد از جنگ هرات تقسيم 
كرد: قبل از جنگ، از ادعاى مسقط بر مالكيت بر سواحل و جزاير ايران در خليج فارس حمايت
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و در مورد ايجاد تأسيسات نظامى در باسعيدو به قرار داد بريتانيا با مسقط استناد مى كرد. حتى در 
هنگام ايجاد دفاتر تلگرافخانه در جنوب ايران و اتصال شبكه هاى سيم تلگراف به اروپا به جاى 
آنكه با ايران وارد گفتگو شود، با دولت مسقط به مذاكره پرداخت . در دوره  بعد از جنگ هرات و 
جدايى هرات از ايران، بريتانيا كه از نفوذ روز افزون روسيه در ايران مى ترسيد و نگران از دست دادن 
نفوذ و منافع خود بود، گاه سياست بى طرفى و گاه طرفدارى از ايران را پيشيه مى كرد . اما با اين 
همه، پس از درگيرى ايران با مسقط على رغم درخواست هاى مكرر امام مسقط، هيچ گونه حمايت 
نظامى از او به عمل نياورد. حتى تا حدودى مى توان گفت سياست دولت بريتانيا در اين مرحله 
تضعيف حكومت عمان بود. بخش دوم اين فصل به اداره بندر عباس تحت حاكميت ايران مى پردازد 
. در اين بخش به آشفتگى سياسى عصر مشروطيت مى پردازد و  تغيير پياپى حكام و حمالت بلوچ 

ها و بهارلوها و تأثير آنها در ايجاد ناامنى و زندگى اجتماعى را بررسى مى كند. 
  فصل سوم به تجارت در بندر عباس اختصاص دارد كه شامل دو بخش است: بندر و تأسيسات 
و رشد و گسترش تجارت در بندر عباس. در بخش اول، وضعيت بندر، امكانات و تأسيسات آن 
بررسى مى شود. اين تأسيسات شامل لنگرگاه،  اسكله، حمال باشى، چگونگى ترخيص كاال، 
تجارت محلى، سيستم راه، جابجايى و انتقال كاال بود. در بخش دوم، نويسنده به چگونگى و داليل 
رشد و گسترش تجارت در بندر عباس مى پردازد و نشان مى دهد كه چگونه اين بندر به يك بندر 

مهم ترانزيتى تبديل گرديده است.
 از ديگر مباحث اين بخش مى توان به واردات، صادرات ، حضور و نقش بانك در تجارت بندر 

عباس و فروشگاه ها اشاره كرد.
    فصل چهارم به ايجاد مؤسسات دولت مركزى، تحوالت ادارى و تغييراتى كه در ساخت ادارى 

دولت مركزى ايران در دوره قاجاريه پديدآمده و تمركزگرايى در بندر عباس اختصاص دارد.
 ايجاد مؤسسات نوظهور و تغيير ساخت ادارى در اياالت و واليات اثرات درخور اعتنايى برجاى 
نهاد و توانست اقشار جديدى را به صحنه اجتماع و نظام ادارى درآورد. در دوره صفويه حاكم و 
شاه بندر دو نماينده عمده دولت مركزى در بندرعباس بودند. در زمان قاجاران تغييراتى در نهادهاى 
حكومتى در بندرعباس رخ نمود. بيشتر اين تغييرات متأثر از روابط ايران با جهان خارج بود. در اين 
دوره، حاكم باالترين مقام سياسى شهر بود . در كنار او رئيس گمرك قرار داشت كه همان منصب شاه 
بندر پيشين بود، اما با دامنه اختيارات محدودتر. براى سهولت در ارتباط با خارجيان منصب جديد 
كارگزارى بوجود آمد كه تابعى از وزارت امور خارجه بود. در كنار رئيس گمرك ، سازمان مالى 
قرار داشت كه از حاكم و رئيس گمرك مستقل عمل مى كرد. فلور در توضيح نحوه امنيت بندرعباس
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 در آن روزگار مى نويسد :  ( پليس براى ايجاد امنيت در شهر ايجاد گرديد و پاسدارى از مرزهاى 
كشور جزء وظايف ارتشيان تعيين گرديد. اما به جاى مقابله با خارجيان متجاوز، ارتش براى 
سركوبى اشرار و قبايل غارتگر مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن، همين ارتش در بسيارى از موارد 
از انجام وظايف خود ناتوان بود ). بخش ديگرى از فصل چهارم به موضوع چگونگى راه اندازى 
ادارات تلگراف و پست در بندر عباس و نحوه ارتباط با داخل و خارج از كشور اختصاص دارد. 
بخش پايانى اين فصل به حضور نمايندگان بريتانيا و روس و نقش آنها در تحوالت شهر مى پردازد.    
    فصل پنجم كتاب فلور تاريخ شهر و ناحيه ميناب از سال 1500 تا 1940 را بررسى و به تفصيل 
تمام تحوالت تاريخى منطقه را واكاوى مى كند. دليل اين كه فلور ميناب را ضميمه و آن را بخشى 
از اين كتاب قرار داده آن است كه تاريخ اين شهر در بسيارى از موارد ناشناخته باقى مانده است در 
حاليكه اين شهر در تاريخ و تحوالت بندر عباس نقش بسزايى ايفا كرده است. موضوعات اصلى 
فصل پنجم شامل توصيفى از منطقه ( ص 217 ) ، شهر، تاريخ، اداره و تحوالت سياسى ميناب 
( ص 288) است . فلور در اين بخش بر اين مسأله تأكيد دارد كه على رغم اهميت نقش  بندر 
عباس در تاريخ ِ ميناب، مناطق داخلى شهر چون رودان، روبار و بشاگرد تأثير بس مهم ترى در 

اين شهر بر جاى نهاده اند.
 ويژگى ممتاز كتاب فلور آن است كه با در اختيار داشتن منابع متنوع و گوناگون، به زبان هاى مختلف، 
توانسته اثرى پديد آورد كه دسترسى به بسيارى از آن منابع در ايران ممكن نيست. بخش زيادى از 
منابع كتاب بويژه در حوزه اجتماعى گزارش هاى نماينده مقيم بريتانيا در بندر عباس است كه تمامى 
حوادث و رويدادهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى بندر عباس را ثبت كرده است. البته همين مسأله 
حكِم ( چشم اسفنديار )  براى كتاب فلور را دارد. استفاده زياد و اعتماد مطلق به اين گزارش ها در 
بسيارى از مواقع سبب شده تا فلور تحت تاثير قرار گرفته و به ناقل و بازگوكننده ديدگاه هاى نماينده  
بريتانيا در بندر عباس تبديل شود .  اين موضوع به ويژه در تحليل وقايع دوران جنبش مشروطيت 
بيشتر مشاهده مى شود و كسانى كه مخالف منافع بريتانيا بودند افرادى سست و مستبد كه تنها در پى 
منافع شخصى خود هستند تصوير مى شود. در اين مورد مخصوصَا تصويرى كه از سيد عبدالحسين 
الرى ارائه مى شود قابل توجه است (صص 106-109) . او حتى تحت تأثير همين گزارش 
ها، ميانه چندان خوبى با سديدالسلطنه پيدا نمى كند و  به كرات اقدامات او را نكوهش مى كند.  
 به غير از گزارش هاى نماينده بريتانيا در بندر عباس، گزارش هاى سياحانى كه از اين شهر ديدن 
كرده اند نيز بخش قابل توجهى از منابع فلور را تشكيل مى دهد. از ميان منابع ايرانى، كتاب سديد 

السلطنه در صدر منابع فلور قرار دارد.
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 اين كتاب حاوى اطالعات خواندنى و دقيقى درباره اقتصاد و جامعه بندر عباس آن روزگار است. 
كتاب هاى حبيبى- وثوقى و سفرنامه محمد ابراهيم كازرونى از ديگر منابع مهم فارسى هستند كه 
اوضاع بندر عباس را در آن دوره به روشنى مى كشند. نكته اى كه نبايد به راحتى از كنار آن گذشت 
اين است كه فلور تسلط كافى به زبان فارسى نداشته، همين مسأله موجب شده تا در بسيارى از 
موارد دچار سوء فهم گردد. اين موضوع به ويژه نسبت به آثار سديدالسلطنه نمود بيشترى دارد. در 
اينجا تنها به مقايسه نمونه اى از آنچه فلور نوشته با آن گونه كه سديدالسلطنه به نگارش در آورده، 

اكتفا مى كنيم:
فلور: در سال 1910، چهار كاروانسرا وجود داشت. يكى در شرق شهر، معروف به كاروانسراى 
كارگزارى بود كه مخصوص جلودار قافله و مسافران بود. اين كاروانسرا بوسيله مدحت الوزاره ساخته 
شده بود. ديگر كاروانسراى دو طبقة شيخ در ميان شهر بود. از طبقه زيرين كاروانسرا به عنوان انبار استفاده 
مى شد و طبقه فوقانى مخصوص اقامت مسافران بود. در هر دو كاروانسرا مسافر اجاره بها پرداخت 
مى كرد. سومين كاروانسرا، متعلق به الرى ها در بازار بود كه تجار انبارها و حجره هايى در آن 
داشتند .  در سال 1919 نايب الحكومه، شجاع نظام، دو كاروانسراى بزرگتر نزديك به كاروانسراى 
مدحت الوزاره، يعنى در غرب شهر ساخت. هندوها كاروانسراى متعلق به خودشان داشتند كه يكى 
از چهار كاروانسرا بود. در قسمت شمال غربى شهر، هشت تجارت خانه هندوها مستقر بود. يك 

ساختمان براى نگهدارى معبدشان ساخته بودند ( ص 117 ) .
سديدالسلطنه : غير از كاروانسراى هندوها سه كاروانسرا در بندرعباس موجود است، يكى از طرف 
مشرق و در نهايت شهر واقع و معروف است به كاروانسراى كارگزارى و مخصوص قافله دار و 
جلودار و مسافر، بنا شده سال هزار و سيصد و بيست و يك، ميرزا عبداهللا خان مدحت الوزاره آن 
را بنا نمود .  ديگرى كاروانسراى شيخ و آن در وسط شهر واقع و دو طبقه است و طبقه تحتانيه انبار 
مال التجاره و طبقه فوقانى مخصوص مسافر است و مسافر در هر دو كاروانسرا وجه اجاره خواهد 
پرداخت، سيم كاروانسراى الريهاست و در بازار واقع، تجار انبار و حجره در آن دارند. در سال هزار 
و سيصد و سى وهشت حاجعلى كرم خان شجاع نظام، نايب الحكومه عباسى دو كاروانسراى رفيع 
البنا قريب كاروانسراى مدحت الوزاره، يعنى در مغرب آن بنا نموده اند، ماده تاريخ آن را نگارنده 

گفته است: آن بنا آباد شد از اعتماد و از شجاع.
طايفه هنود يك كاروانسرا در شمال مغرب بازار دارند و هشت تجارتخانه هندو در آن كاروانسرا 

ساكن و آن كاروانسرا دو طبقه است و دو اطاق در آن كاروانسرا براى بتخانه خود وقف كرده اند. 
در پايان باز هم بر اين نكته تأكيد مى كنيم كه به رغم تمام كاستى هاى اين كتاب، با توجه به اين كه
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نويسنده به اسناد و كتاب هايى دسترسى داشته كه در ايران دست نيافتنى است، اين اثر مى تواند تا 
حدودى چهره بندر عباس را در دوره قاجاريه ترسيم كند به ويژه در خصوص مسايل اجتماعى كه 

در نوشته هاى ايرانى كمتر بدان پرداخته شده است.

ب
کتا

ک 
ش ی

زار
گ

113

1. محمد على سديدالسلطنه 
كبابى،بندر عباس و خليج فارس، 

تصحيح احمد اقتدارى، 
تهران : دنياى كتاب، چاپ دوم، 

1363 ص 160
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بازار ايران  شناسى در دانشگاه ها، مراكز علمى و آموزشى  و مؤسسات انتشاراتى اروپا و امريكا 
، كم فروغ نيست. در هر ماه  از سال و در هر زمان ممكن مى توان كتاب ها و مقاالت خواندنى و 
ارزشمند در ميان آثار تازه منتشر شده  ايران شناسان خارجى و ايرانيان دانشمند و آكادميك  پيدا 
كرد و خواند.  با توجه به تنوع مباحث و موضوعات ايران شناسى و شمار قابل توجه پژوهندگان 
ايران شناس و ايرانيان تحصيلكرده و صاحب تخصص ، در هر مراجعه به دنياى ايران شناسى ، مى 
توان چند كتاب در موضوع دلخواه خود يافت. در اين شماره از فصلنامه، شش كتاب معرفى مى 
شود. دو كتاب در حوزه آموزش زبان و ادبيات فارسى، يك كتاب پيرامون سينماى ايران بعد از 
انقالب اسالمى، يك كتاب با موضوع حافظ  و عشق در شعر كالسيك فارسي، يك كتاب  در 
موضوع نقش  تاريخ، دين و ادبيات در هويت فرهنگي ايران و يك كتاب به بررسي تحوالت و 
تغييرات اجتماعي در ايران از بعد بين المللي و جايگاه پديده مدرنيسم در اين تغييرات و تحوالت  

مى پردازد.

ماری  هجران١
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1. پژوهشگر



حافظ غزل سراي بزرگ ايراني همچنان مورد تحسين و تحقيق پژوهشگران و ايران شناسان جهان 
است. تازه ترين اثر در باره خواجه شيراز، كتاب ( حافظ و مكتب  عشق در شعر كالسيك فارسي 
) از پروفصور لئونارد لويزون است. وى اسالم شناس، موالناپژوه و پژوهشگر ادبيات فارسى  است . 
لئونارد لويزون عضو بنياد ميراث ايران لندن و استاد ادبيات كالسيك فارسى در دپارتمان مطالعات 
اسالمى و عربى دانشگاه اكستر انگلستان و سردبير مجله موالنا ريويو است. وى كه متخصص ادبيات 
عرفانى و زبان فارسى است ، در سال 1988 درجه دكترى خود را در رشته ادبيات فارسى و با 
تصحيح انتقادى ديوان شاعر و عارف سده هشتم، شمس الدين محمد تبريزى از  مدرسه مطالعات 

شرقى و آفريقايى دانشگاه لندن اخذ كرد.
   نويسنده در اين اثر به اتفاق شمارى ديگر از استادان ايرانى و خارجى به بحث در باره تئوري هاي 
مربوط به زيبايي و فلسفه عرفاني غزل هاي عاشقانه كالسيك ايراني كه توسط حافظ سروده شده
( در كنار شاعران بزرگ ايراني ديگر چون موالنا و سعدي ) مي پردازد و حافظ و غزلياتش را از
دريچه نظريه هاي عاشقانه بررسي مى كند. ساير نويسندگانى كه در اين كتاب مقاله نوشته اند عبارتند

از: حسين الهي قمشه اي، علي اصغر سيد قراب، پيتر آيوري، كارل ارنست، جيمز موريس، ليلى انوار، 
مايكل بارى، شارل هنرى دو فوشه كور، فرانكلين لوئيس  و پروين لولويى.

برخي ديگر از نوشته هاى پروفسور لئونارد لويزون مشتمل بر اين آثار است: مروري بر موالنا رومي 
در 3 جلد؛ بنيان هاي مقدس قضاوت در اسالم: تعليمات علي بن ابي طالب ( ع ) ؛ ضربه زدن مالئكه 
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 • Lewisohn, Leonard (2010) 

Hafiz and  the religion of love in 

classical Persian  poetry, I.B.Tauris 

(International Library of Iranian 

Studies) 432pp

•  لئونارد لويزيون (2010 ) حافظ و 
مكتب  عشق در شعر كالسيك فارسى، 
انتشارات آى بى توريس (كتابخانه بين 

المللى مطالعات ايرانى ) ، 432 ص



بر در ميخانه: سي شعر حافظ؛ عطار و آداب صوفي هاي ايراني: هنر پرواز روحاني؛ ميراث صوفيسم 
ميراث صوفي هاي دوران وسطي (1500-1150) و  فراسوى ايمان و كفر شيخ محمود شبسترى.
 عناوين فصول مختلف اين كتاب چنين است: پيشگفتار؛ حافظ شيراز؛ حافظ در بستر تاريخي-
اجتماعي قرون وسطى ايرانى؛ حافظ و مكتب عشق؛ حافظ و سنت عرفاني؛حافظ و مذهب عشق 
در اشعار كالسيك فارسى؛ تصوير رومانتيك حافظ و زبان عشق. بخش پايانى كتاب شامل كتاب 

شناسى و فهرست اعالم است.

نويسنده اين كتاب، فرشته داوران، در دانشگاه بركلي و چندين كالج ديگر به تدريس زبان و ادبيات 
فارسي اشتغال دارد و تا كنون سه اثر كالسيك ادبي انگليسي را به فارسي ترجمه كرده است.

نويسنده كتاب در اين اثر به بررسي تاريخ ايران از عصر باستان تا به دوران انقالب اسالمي پرداخته 
است. خانم داوران تغييراتي كه در طول زمان در افكار مذهبي ايرانيان رخ داده و جنبه هاي اصلي 
فرهنگ و هويت ايراني را كه از دوران باستان تا به زمان حال  ادامه داشته بررسي كرده و نقش  
تاريخ دين و ادبيات را در هويت فرهنگي ايراني و رابطه آن با پديده هاي اخير فرهنگي و سياسي 
تاريخ ايران را شرح داده است.  وى در نوشته هاى خويش، توجه ويژه اى به مذاهب ايراني پيش 

از اسالم و نفوذشان بر احكام مسلمانان در ايران داشته است.
اين كتاب شامل يك مقدمه و 6  بخش بدين شرح است : 1. ايرانيان باستان 2. ايرانيان دوران قرون 
وسطى 3. اديان ايراني 4. ادبيات دوران مياني ايران: اندرز نامه 5. تداوم هويت ايرانيان در عصر
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• Fereshteh Davaran (2010) Continu-

ity in Iranian Identity, Resilience of a

Cultural Heritage, Routledge, 276pp 

•   فرشته داوران(2010) استمرار هويت 
در ايران، شناسايي ميراث فرهنگي، راتلج 
(سلسله انتشارات ايران شناسي) ،276 ص.



سالمي 6. ادبيات ايراني دوران اسالمي : ادب و نتيجه گيري . در اين كتاب نويسنده به سه حوزه 
دين، ادبيات و فرهنگ در ايران مي پردازد و پيوستگي اين سه حوزه در دو نوع ادبي يعني 
اندرز هاى پيش از اسالم و ادب پس از اسالم را بررسى مى كند و نشان مي دهد كه چگونه متون 
مذهبي بر ادبيات تاثير گذار بوده و اندرزها چه نقش مثبتى ايفا كرده اند . فرشته داوران از ميان اسناد 
و مدارك تاريخي، به ويژه مدارك مذهبي قبل از اسالم، مطالب اخالقي ادبي كه داللت بر هويت 
ايراني پس از اسالم را دارد، روشن مي سازد . در اين پژوهش، اصول اخالقى كه خود را در باورها، 
ايمان و رفتارها نشان مى دهد با توجه به اندرزها و ادب مورد بررسى قرار گرفته و نشان داده مى 
شود كه اين عبارات اخالقى به جاى آن كه در فرهنگ جامعه پديدار شوند، به صورت گرايش هاى 

نهفته فرهنگى باقى مانده اند.
 نويسنده در بخش دوره اسالمي اين كتاب، به پيوستگي تاريخى و فكرى ايرانيان و نفوذ ميراث ايراني بر 
تمدن اسالمي مي پردازد و با ذكر منابع تاريخى نشان مى دهد كه با وجود حمله اعراب به ايران و گرايش 
ايرانيان به اسالم، عناصر فرهنگى ايران دوران باستان از بين نرفته و همچنان خود را بازتوليد كرده است.

اين اثر كه هويت ايرانى قبل و بعد از اسالم را به هم پيوند مى دهد، منبع بسيار مفيدى درباره تاريخ 
و فرهنگ ايران است .

• Matin,Kamran (2013) Rethinking Iran, Relations, Modernity, Revolution. 
Routledge:Iranian Studies series, 240pp

•  كامران متين(2013)، باز شناسى ايران، روابط، مدرنيته، انقالب. انتشارات راتلج : از 
سلسله كتاب هاي مطالعات ايراني، 240ص.

كامران متين نويسنده كتاب، كارشناس ارشد در رشته روش هاي تحقيقات اجتماعي و دكتري در
رشته روابط بين الملل است. وي استاد روابط بين الملل و عضو كميته مديريت مركز تئوري بين 
المللي است. نويسنده در اين كتاب به بررسي واقعيت تغييرات اجتماعي در ايران از طريق تركيب

جديدي از شناخت نظري روابط بين الملل و جامعه شناسي تاريخي مي پردازد. بحثي كه در اين 
كتاب شاهد آن خواهيم بود، تغييرات اجتماعي در ايران از بعد بين المللي و جايگاه پديده مدرنيسم 
در اين تغييرات است.  عناوين فصل هايي كه كامران متين دراين اثر به آنها خواهد پرداخت  عبارتند 
از : حذف اجتناب پذير: بعد بين المللي تغييرات اجتماعي؛ عشاير و كشاورزان: جغرافياي سياسي، 
ادغام شكل گيري دولت و شيعه در ايران قبل از دوران مدرن ؛ جهش مردم ساالرانه: انقالب 

مشروطه به عنوان انقالبي توسعه نيافته1911-1906 4- راه حلي ملي گرايانه در دو حركت: 
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اصالحات رضا شاه، اعتراض مصدق،1953-1921 ؛ پيدايش موضوع شهروندي: انقالب اجتماعي 
از سطح باال، انقالب سياسي از سطح پائين، 1979-1953 ؛ روزآمدكردن ديروز ابدي: روابط بين 
المللي ايران انقالبي و نتيجه گيري: به سوي يك  ماديگرايي بين المللي. كامران متين در اين كتاب 
مى كوشد اين نظر را اثبات كند كه زمينه هاي به وجود آمده براي توسعه در ايران از پيوند اشكال 
مدرن و سنتي با يكديگر بوده و تنش و عدم ثبات ذاتي اين پيوند هاست كه مشخصات مدرنيته 
ايراني را شكل داده است. اين پيوندها موجب پويايي اجتماعي سياسي و پديد آمدن انقالب اسالمي 
در 1979 و ظهور اسالم سياسي گرديده است. برخى ديگر از نوشته هاى كامران متين چنين است: 
روابط بين المللي خاورميانه مدرن؛ انقالب ماندگار: نتايج و چشم انداز؛ 100 سال در باره هوگو 

راديك و بيل دان و از توسعه متفاوت تا تلفيق توسعه.

 دومينيك پرويز بروكشا، نويسنده كتاب، استاد ادبيات تطبيقى و ادبيات فارسي در دانشگاه استنفورد 
امريكاست. وى پيش از اين، در دانشگاه هاى آكسفورد ( 2002-2005) ، منچستر( 2005-

2007) و مك گيل كانادا ( 2005-2007) به تدريس زبان و ادبيات كالسيك و معاصر فارسى 
اشتغال داشت. وى عضو هيأت اجرائى انجمن بين المللى مطالعات ايرانى و معاون سردبير نشريه 

مطالعات ايرانى نيز هست. 
مطالب كتاب فارسى رسانه اى در پانزده فصل تهيه شده كه عبارت است از: 1.عمومي 2. سياست و

حكومت 3. الكترونيك 4. تعارض و امنيت 5. حقوق و نظم6. حقوق بشر 7. اقتصاد 8. تجارت و 
صنعت 9. علم و تكنولوژي 10. انرژي 11. تكنولوژي 12. انرژي 13. محيط زيست 14.توسعه و
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كمك رساني 15. فرهنگ و ورزش. در اين فصول، دومينيك بروكشا كوشيده تا مفاهيم و تحوالت
گوناگون معاني زبان فارسي را در گستره رسانه هاي مختلف جستجو كرده و به بررسي و شرح آنها 
بپردازد.  يكي خصوصيت ويژه اين كتاب، كاربرد هاي روز زبان فارسي با توجه به ريشه شناسي 
اصطالحات و مفاهيم است. دومينيك پرويز بروكشا بحث در اين زمينه را كه اصطالحات زبان 
فارسي در محيط رسانه اي به سرعت در حال تغيير و تحول است، مستلزم نگارش اثري ديگرى 
دانسته است. چرا كه در جهان امروز، رسانه تنها به راديو، تلويزيون و آثار مكتوب محدود نمى 
شود و رسانه هاي الكترونيك نيز در شمار رسانه محسوب اند. بنابراين، لزوم پرداختن به زبان 
فارسي در اين حوزه از اهميت خاصي برخوردار است.  ناشر اين كتاب در ارزش و اهميت كتاب 
فارسي  رسانه اي چنين نوشته است: زبان فارسي اي كه در رسانه ها به كار مي رود، زبانى تازه است 
و اصطالحاتي كه هر صنف و گروه به  كار مي برند،  مخصوص به خود آنهاست. اينگونه اصطالحات 
و عبارات آنها را قادر مي سازد تا بتوانند افكار جديدشان را در عرصه  هاي گوناگون بيان كنند. 
نويسنده در اين كتاب كوشيده تا معاني و اصطالحات مهم رسانه اي زبان فارسي را در قالب نوشتار 
با يك فهرست راهنماي انگليسي- فارسي و يك سي دي با قابليت جستجوي متن با فايل هاي 

صوتي انگليسي با تلفظ صحيح لغات فارسي، ارائه نمايد. 

از آغاز قرن بيستم تا انقالب اسالمى 1979 و سى سال پس از آن، سينماى ايران تحت تأثير محيط 
اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ايران  قرار داشته است. در تمام اين سال ها، سينماى ايران، فاقد يك 
سينماى ملى بوده است. اما به جاى آن فيلمفارسى، فيلم هاى كمدى، موجى از فيلم هاى كودكان، 

فيلم هاى مذهبى، سينماى زنان و فيلم هاى خانوادگى داشته است. 

• Kalami, Proshot (2013) Iran's Reel 

Specter: The Cinematic Story of a Nation

Seagull Books, 254pp

شبح  حلقه   (2013 كالمى(  پروشات    •
ايران: داستان سينمايى يك ملت، انتشارات 

سى گل،254ص.
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نويسنده در اين كتاب مى كوشد تا جنبه هاى پيچيده جريان زيبائى شناسى و فكرى ايده ها و انديشه 
هايى كه سينماى ايران را تحت تأثير خود قرار مى دهد، توضيح دهد. با تشريح و روشن كردن اين 
جريان، پروشات كالمى، بر آن است تا تاريخ ايران پس از انقالب اسالمى و نفوذ ميراث اسالمى  

ايرانى و  تأثير آن ها را بر سينماى ايران نشان دهد. كالمى در جاى جاى كتاب خود سعى
مى كند تا خوانندگان خارجى كتاب خود را با روابط و ارتباط سينماى ايران با سينماى جهان و 
بازار جهانى فيلم  و نيز بستر اجتماعى و فرهنگى كه فيلم هاى فارسى در آن تهيه مى شوند، آشنا 

كند. گفتنى است كه اين كتاب در خرداد ماه 1392 منتشر خواهد شد.

لغات مورد نياز مخاطبان در سطح ميانى، تمرين هاى درسى و يك سلسله مثال ها و تمرينات عملى 
ارائه شده است. مواد آموزشى اين كتاب ، با تكيه بر تجربه هاى  آموزشى دو استاد ايرانى زبان و 
ادبيات فارسى دانشگاه استنفورد امريكا و دانشگاه مك گيل كانادا و با تلفيق روش هاى پذيرفته شده 
آموزش زبان به خارجيان و ابتكارات و ديدگاه هاى جديد در آموزش زبان به خارجيان و ابتكارات 
و ديدگاه هاى جديد در آموزش زبان تدوين و تأليف شده است.   مخاطبان اين كتاب، دانشجويان 
انگليسى زبان در دانشگاه هاى خارج از كشور هستند. ضميمه اين كتاب، سى دى آموزشى و 

تمرينات درسى به زبان فارسى است كه توسط افراد فارسى زبان ضبط شده است.
    نويسندگان كتاب، پونه شعبانى جديدى و دومينيك پرويز بروكشا كه هر دو سال ها استاد و 
پژوهشگر زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه هاى امريكا و كاندا بوده اند، با تكيه بر دانش زبان 
شناسى و تجارب آموزشى خود كوشيده اند اين كتاب را به عنوان منبع درسى براى  دانشجويانى كه 

به سطح مقدماتى فارسى آموزى آمده اند، فراهم آورند.  

•  Brookshaw, Dominic Parviz & Pouneh 

Shabani Jadidi (2012) The Routledge In-

termediate Persian Course : Farsi Shirin 

Ast , Book Two  (Teachers Book , Taylor 

& Franci), 240pp.

پرويز  دومينيك  و  جديدى  شعبانى  پونه     •
سطح  براى  فارسى  آموزشى  بروكشا(2012) 
راتلج،  انتشارت  است،  شيرين  فارسى  متوسط، 

240ص.









 همزمان با پنجاهمين سالگرد آغاز نهضت امام خمينى (ره)، نخستين نشست از مجموعه نشست 
هاى پنجاهمين سال شروع نهضت امام خمينى (ره)، شنبه 29 مهرماه به همت مركز پژوهش هاى 

ايران شناسى و اسالم شناسى سازمان اسناد و كتابخانه ملى برگزار شد.
در نخستين جلسه، پس از ارائه گزارش آقاى دكترمحمد جواد مرادى نيا، آقاى دكتر اسحق صالحى 
و پس از ايشان آقاى دكتر محمد حسن رجبى مورخ و محقق تاريخ معاصر ايران، به ترتيب 
سخنرانى كردند. آقاى دكتر مرادى نيا در بخشى از سخنان خود گفت: در اين نشست ها كه با هدف 
بازخوانى و باز انديشى تاريخ انقالب اسالمى در هر ماه برگزار مى شود، حوادث و رخدادهايى 
كه به تقابل روحانيت و سلطنت در آغاز دهه چهل شمسى انجاميد، بررسى مى شود. وى همچنين 
خاطر نشان كرد : اقدام دولت اسداهللا علم براى اصالح قانون انجمن هاى ايالتى و واليتى، مخالفت 
روحانيت با اين مصوبه و عقب نشينى دولت، انقالب سفيد، داليل مخالفت علماء با آن و نقش 
قدرت هاى خارجى در سياست گذارى هاى رژيم پهلوى از جمله موضوعاتى است كه در اين

 نشست ها به بحث و بررسى گذاشته مى شوند.

ن سال آغاز سلسله نشست های پنجاهم
ی  ضت امام خمی در  کتابخانۀ م  
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دكتر اسحق صالحى رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى نيز در نخستين نشست پنجاهمين سال 
شروع نهضت امام خمينى (ره) گفت: باهماهنگى مجمع هماهنگى مراكز تاريخ پژوهى و بانك 
هاى اسنادى ( مهتاب ) در سال 92 همايش بين المللى پنجاهيمن سالگرد قيام 15 خرداد برگزار 

مى شود .

   وى برگزارى چنين نشست هاى تخصصى را به صورت يك حركت عميق براى واكاوى 
نحوه رهبرى دينى و سياسى حضرت امام خمينى (ره) بسيار مفيد ارزيابى كرد و ادامه داد: 
حوادث تاريخى را اگر به صورت مجرد نگاه كنيم، به خطا رفته ايم، چرا كه يك عكس العمل 
و قيام اگر به صورت مجزا نگريسته شود، مايه انحراف است. به طور مثال در علوم فقه، 
فقهاى ما وقتى مى خواهند حديث و يا آيه اى را تفسير كنند، به شأن نزول آيه قرآن، مصداق 

و فلسفه شأن نزول توجه مى كنند و در نهايت به جمع بندى  نهايى مى پردازند. 
   دكتر صالحى در بخش ديگرى از سخنانش گفت : امام خمينى (ره) در دوران 15 سال تبعيد، 
به تدوين مبانى حكومت اسالمى و اصول واليت فقيه پرداختند و به عنوان ايدئولوگ انقالب ظاهر 
شدند، همان مبانى را از سال 56 تا 57 فرماندهى كردند و از سال 57 تا 67 هم به عنوان معمار 
انقالب بودند و سه مرحله ايدئولوگ، فرماندهى و معمارى را با هم به اجرا درآوردند، در صورتى كه 

در بسيارى از انقالب ها هر فردى يك مرحله را هدايت مى كند. 
     خالصه سخنان دكتر رجبى در اين جلسه چنين بود: بعد از رضا شاه، روحانيون و علما فرصت دوباره 
اى براى حضور در سياست پيدا كردند كه در اين ميان نقش حضرت امام خمينى (ره) پررنگ تر از بقيه 
مراجع بود. وى با اشاره به حضور استعمارگران آمريكايى بعد از جنگ جهانى به عنوان فاتحان جنگ در 
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ايران اظهار داشت: دكترين آمريكا در قبال نفوذ كمونيسم در كشورهاى وابسته و توسعه نيافته، 
ايجاد ديكتاتورى هاى نظامى و جلوگيرى از كمونيسم بود و به همين دليل اصالحات از باال را در 
كشورهايى كه احتمال انقالب و تشكيل نهضت هاى آزادى بخش در آن ها وجود داشت، شروع 

كرد.

دكتر رجبى دولت آمريكا را مسبب برقرارى دموكراسى پارلمانى و اصالحات توسط دولت امينى 
بيان كرد و ادامه داد: اصالحات ارضى با توجه به انقالب هاى چين در اولويت برنامه هاى دكتر 

امينى بود.
   وى تصويب اليحه انجمن هاى ايالتى و واليتى را راهى براى نفوذ بهائيت به قدرت و سياست 
كشور توصيف كرد و افزود : حذف سوگند به قرآن كريم و دادن حق رأى به زنان از جمله مواردى 

بود كه طى آن نفوذ بيش از پيش بهائيت در قدرت و دوستى ايران با اسرائيل را تقويت مى كرد .
اين مورخ تاريخ معاصر ايران، تشخيص حضرت امام خمينى (ره) را در خطر نفوذ بهائيت از طريق 
اين اليحه بسيار هوشمندانه دانست و ادامه داد: لغو اين اليحه نه تنها پاتكى به رژيم بود، بلكه موضع 

ايشان در روحانيت را نشان داد و موجب پرچمدارى حضرت امام در حركت هاى بعدى شد.
وى هم چنين از كتاب نهضت روحانيون ايران به عنوان بى نظيرترين وقايع نگارى ها در دوران 
وقايع تصويب و لغو قانون انجمن هاى ايالتى و واليتى، نام برد كه مجموعه اى از اسناد، اعالميه ها 

و بيانيه ها مربوط به آن دوران است.
دومين نشست از سلسله نشست هاي پنجاهمين سال شروع نهضت امام خميني ( ره ) با موضوع  
مواضع سياسى مراجع تقليد در آغاز نهضت امام خمينى(ره)  در روز سه شنبه ( 16 آبان ماه ) با 
حضور حجت االسالم سيد مهدى طباطبايى به عنوان سخنران، پژوهش گران انقالب اسالمى و
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جمعى از مسئوالن كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران در مركز همايش هاى اين كتابخانه برگزار شد.

دكتر محمدجواد مرادى نيا، رئيس مركز ايران شناسى و اسالم شناسى در آغاز به معرفى حجت االسالم 
سيدمهدى طباطبايى پرداخت و گفت : ايشان از شش دهه قبل پا به عرصه سياست گذاشت و 
چندين بار طعم تلخ شكنجه را در زندان هاى قصر، اوين و كميته مشترك ضد خرابكارى چشيد وى 
در سال هاي پيش از انقالب رابط ميان مراجع قم و مشهد بود . دكتر مرادى نيا افزود :  موضوع 
بررسى مواضع سياسى مراجع تقليد در سال هاى آغازين انقالب اسالمى ايران از اهميت وااليى 
برخوردار است. زيرا مرجعيت شيعه نقش مهمى در اين انقالب ايفا كرد و دين اسالم را از كنج 
مساجد به جامعه كشاند . صدور بيانيه مراجع در جنگ هاى ايران و روس، ايران و انگليس، 
نهضت ملى شدن صنعت نفت و انقالب اسالمى ايران نمونه هايي از فعاليت ها و نقش مهم آن ها در

تاريخ ايران است . 
   وى ادامه داد : امام خمينى (ره) سكان دار نهضتى بود كه با تعامل مثال  زدنى مردم ايران توانست 
در مقابل حكومت پهلوى بايستد. در اين ميان مراجع تقليد قم، تهران و مشهد با هم متحد شدند، اما 

گاه به دليل اختالف ساليق حركت  آن ها كند  شد. 
   سپس حجت االسالم سيدمهدى طباطبايى به تفاوت ميان مجتهد، مدرس و مرجع تقليد در 
حوزه هاى علميه پرداخت و نكته قابل توجه تاريخى در اين نشست را تحليل مواضع مجتهدان

و فعاليت آن ها در طول تاريخ عنوان كرد. وى با اشاره به اين كه مجتهدان هر مطلبى را كه مضر 
تشخيص مى دادند با آن مقابله مى كردند و خود را رابط، ضابط و حافظ دين مى دانستند، گفت : 
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از راست به چپ: دكتر مرادى نيا، حجت االسالم سيدمهدى طباطبايى و حجت االسالم خسروشاهى



 فعاليت مجتهدان به دوره كوتاهى باز نمى گردد و آن ها در طول تاريخ اقدامات مهمى انجام داده اند. 
    حجت االسالم طباطبايي در ادامه به ايام تدريس و كالس هاي درس امام خميني ( ره ) به عنوان 
يكى از علماى حوزه علميه اشاره كرد و سپس درباره مجتهدان آن دوره اظهار كرد : آيت اهللا كاشانى 
يكى از مجتهدان بزرگ بود . در آن دوره دو مسأله اهميت زيادى داشت ؛ يكى تعداد افراد مقلد يك 

مجتهد و  ديگر كتاب هايى كه از او منتشر مى شد .
    حجت االسالم طباطبايي كه آن سال ها در مشهد ميزبان علما بوده، گفت: علما در زمان پهلوى اول 
و در شهريور سال 1320 منزوى شده بودند اما در سال 1340 دوباره پا به عرصه سياست و جامعه 
گذاشتند. وقتى مرحوم امام خمينى(ره) از بقيه علما جلو افتادند و اعالميه هاى بيشترى منتشر كردند، 
حركت علماى ديگر نسبت به امام(ره) نرم تر بود. در يكى از جلسات خصوصى در منزل آيت اهللا 
ميالنى، آيت اهللا شريعتمدارى گفت، من نظرم اين نيست كه حكومت عوض شود، بلكه نظرم اصالح 
است، مخالفت من با كمونيست است. ولى امام خمينى(ره) كلماتى را كه در اعالميه هاى خود به كار 

مى بردند فساد كل حكومت را مدنظر داشتند. 
    حجت االسالم طباطبايي در ادامه به برترى امام خمينى(ره) در ميان مراجع به دليل داشتن جرأت، 
توجه و بينش اشاره كرد و گفت : پس از قيام 15 خرداد امام ( ره ) به عنوان يك رهبر در جامعه 
مطرح شد. با موضع گيرى امام ( ره ) نسبت به حكومت پهلوى، زمينه حركت امام(ره) نزد همه علما 

روشن بود و تمامى آن ها حركت امام ( ره ) را تحسين مى كردند.

برگزارى چند سخنرانى درباره ايران شناسى در خارج از كشور
به دليل شمار روز افزون مركز ايران شناسى در اطراف و اكناف عالم ، در هر ماه و گاه در هر هفته 
چندين سمينار، نشست علمى ، جلسه و سخن رانى پيرامون موضوعات مختلف مربوط به سياست، 
فرهنگ، تاريخ ،اقتصاد در ايران و زبان و ادبيات فارسى برگزار مى شود به چند نمونه از اين جلسات 

اشاره مى كنيم :
1- سخنرانى سونيل شاما : غزل در فرهنگ ادبى هند و ايرانى

خانم شاما در تاريخ سه شنبه 29 نوامبر 2012 در بخش ايران شناسى دانشگاه   استنفورد به بررسى وضعيت 
فرهنگ ادبى هند و ايران در دوره سلطه استعمارگران انگليسى در شبه قاره هند خواهد پرداخت. برخى 
از موضوعات ديگر در اين سخنرانى عبارتند از :  چگونگى افول زبان فارسى در شبه قاره هند و پاكستان، 
برآمدن زبان انگليسى توسط انگليسى ها،  نقش ميرزا اسدااله خان غالب در استمرار زبان فارسى، 
حفظ و جايگاه زبان فارسى در بين مسلمانان هند درآن روزگار و نيز مقايسه موقعيت زبان فارسى
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در برابر زبان هاى سانسكريت و زبان عربى. 
 2- سخنرانى محسن يلفانى : تئاتر ايرانى در بين ايرانيان مهاجر؛ چشم انداز يك نمايشنامه نويس 

گذشته نگر.
اين سخنرانى به موضوع نمايشنامه نويسى در بين ايرانيان خارج از كشور و برنامه هاى تئاتر و 
مسائل آنها مى پردازد. محسن يلفانى يكى از نمايشنامه نويسان ايرانى است  كه در پاريس زندگى 

مى كند. محل اين سخنرانى  دانشگاه سوربن بود.
3- اعطاى پنجمين جايزه ساليانه بيتا دريابارى براى ادبيات فارسى 

برنامه  مراسم اعطاى پنجمين جايزه ساليانه بيتا دريابارى براى ايران شناسى در روز  29 نوامبر 2012  برابر 
با  9 آذر 1391 در دانشگاه استنفورد برگزار خواهد شد. بنابر اعالم مركز ايران شناسى اين دانشگاه، جايزه 
سال 2012  به هوشنگ سيهون آرشيتكت شهير ايرانى براى نقش ارزنده او در شهر سازى مدرن ايران 

از جنبه زيبايى شناسى اهدا خواهد شد.
4- اليور بست: واكنش ايران به جنگ جهانى اول 1914-1921 

سخنران: استاد بخش تاريخ و زبان فارسى دانشگاه منچستر انگلستان است. وى از سال 2011 تا 
2008  رئيس دپارتمان مطالعات خاور ميانه اين دانشگاه بود. در سال تحصيلى 2012- 2011، 
اليوربست استاد ميزبان در بخش مطالعلت ايرانى دانشگاه ييل آمريكا بوده است. عالئق مطالعاتى 
دكتر بست عبارتست از: تاريخ سياسى ايران معاصر ، تاريخ نگارى، سياست و حافظه فرهنگى

در ايران . برنامه سخنرانى دكتر بست كه در چارچوب برنامه حميد و كريستينا مقدم براى تقويت 
مطالعات ايرانى است، در روز سه شنبه 15 نوامبر 2012  برابر با 25 آبان در دانشگاه استنفورد بود . 

رونمايى كتاب گنجينه نسخ خطى شرقى در ازبكستان
مراسم رونمايى از كتاب گنجينه نسخ خطى شرقى  به سه زبان ازبكى، روسى و انگليسى با حضور 
معاون فرهنگستان علوم و رئيس پژوهشگاه شرق شناسى ابوريحان بيرونى ازبكستان، شرق شناسان 
ازبك و سفيران و نمايندگان فرهنگى كشورهاى جمهورى اسالمى ايران، عربستان، عمان، كويت 
و مصر و مقامات ازبكستان در روز جمعه مورخ 19/ 08/ 1391 برگزارگرديد . در اين مراسم 
فيلمى از گنجينه نسخه هاى خطى پژوهشگاه و مراحل مختلف اجراى اين پروژه تحقيقاتى ابوريحان 
ببيرونى و بخش فرهنگى سفارت عربستان منتشر شده است. كتاب گنجينه" نسخ خطى شرقى" در 

نمايش درآمد. اين كتاب با همكارى نمايندگى يونسكو درتاشكند، پژوهشگاه شرق شناسى 
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شده و همراه با نوشته هاى هر فصل ونمونه هايى از تزئينات، تصاوير، سبك خوشنويسى و نقاشى
مينياتور مربوطه درج شده است. نوع صحافى و كاغذ نسخ خطى و نحوه مرمت و حفاظت از نسخه 
هاى خطى از ديگر اطالعاتى است كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است. گنجينه نسخ خطى 
پژوهشگاه شرق شناسى ابوريحان بيرونى وابسته به فرهنگستان علوم جمهورى ازبكستان كه در 
سال 1980 تاسيس شد، از لحاظ تعداد آثار و ارزش علمى و ادبى آنها يكى از بزرگترين مراكز آثار 
نسخ خطى در منطقه آسياى مركزى و يكى از مهم ترين و معتبرترين مراكز آثار ميراث مكتوب در 
جهان به شمار است. اين مؤسسه تا سال 1950 به نام " مؤسسه مطالعات و تحقيقات نسخ خطى 
شرق" ناميده مى شد ولى در آن سال به پژوهشگاه شرق شناسى تغير نام داد. در سال 1957 به 
مناسبت هزارمين سالگرد تولد ابوريحان بيرونى، نام مؤسسه به "پژوهشگاه شرق شناسى ابوريحان 
بيرونى" برگردانده شد . اين مؤسسه علمى و پژوهشى نقش بسيار مهمى در مطالعات شرق شناسى 
در كشورهاى مشترك المنافع بويژه آسياى مركزى دارد. الزم به ذكر است كه به همت مسئوالن 
فرهنگى ايران، بخش ايران شناسي در پژوهشگاه شرق شناسى ابوريحان بيروني شهر تاشكند 

ازبكستان درسال 1387 تأسيس شده است.

آموزش زبان فارسى براى نوآموزان در سوئد  
 اشك داهلن بى شك يكى از تاثيرگذارترين پژوهشگران و زبان شناسان ايرانى تبار است كه در 
معرفى فرهنگ، تاريخ و مهم تر از همه، زبان فارسى در سوئد قدم هاى بلندى برداشته است. كتاب  
دستور زبان فارسى او كتاب مرجع در اين رشته در كشورهاى اسكانديناوى است.داهلن همچنين 
اشعار موالنا جالل الدين و حافظ، چهارمقاله نظامى عروضى و فخرالدين عراقى را به زبان سوئدى 
ترجمه كرده و در رشته هاى زبان فارسى، عرفان و فلسفه در دانشگاه هاى سوئد و نروژ پژوهش و 
تدريس مى كند. اين كتاب برآيندى از دست نوشته ها و موضوعات درسى است كه دكتر اشكداهلن 
براى تدريس كالس هاى آموزش زبان فارسى در دانشگاه اوپساال و دانشگاه استكهلم تهيه كرده 
است . كتاب راهنماى ساده اى است براى يادگيرى زبان فارسى در موقعيت هاى واقعى و امروزى .
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اشاره  :  محمد صادق امی

در صبح  يك روز پاييزى، همراه با سردبير محترم نشريه براى انجام مصاحبه و گفت و گو با دكتر 
محمد لگنهاوسن به مؤسسه پژوهشى و آموزشى امام خمينى در قم رفتم.  ايشان با روي گشاده ما 
را پذيرا شد و با متانت و آرامش گفت و شنيد. موضوع بحث، وضعيت و جايگاه مطالعات اسالمى 
در غرب بود. در البالى بحث به نكات بديع و تازه اى درباره اسالم شناسى در غرب اشاره شد. 
فارسى ساده اما روان اين استاد فلسفه، باعث نشد كه پرسش كننده نتواند به زبان فارسى با او 
به چالش بنشيند و پاسخ پرسش خود را دريافت نكند، چرا كه اين سادگى به همراه خود روشنى 
و گويايى مطالب را داشت و جدى ترين پرسش هاى علمى در اين  گفتگو امكان طرح و بحث 

داشت.
     دكتر لگنهاوسن در سنت فلسفى آمريكا تحصيل كرده و در نظريه پردازى از سنت حاكم بر 
نظام دانشگاهى آمريكا پيروى مى كند. در طول گفتگو خود نيز به اين موضوع اشاره كرد. آشنايى 
لگنهاوسن با فلسفه كالسيك اسالمى و نظر معاصرين و گفت و گوهاى مداوم او با آيت اهللا 
محمد تقى مصباح يزدى باعث شده كه او در فلسفه اسالمي تبحري درخور تحسين داشته باشد. 
در خالل گفتگو، دغدغه ها و پيشنهاد هاى او براى تحول در نظام فلسفه اسالمى و معرفى آن به 
جهانيان  قابل توجه بود. هر چند او يك مسلمان شيعه است و با سبك ايرانى زندگى مى كند، اما 

اوسن  ر محمد  لگ در گفتگو با دک

روش و منش اسالم شناس در نظام آکادمیک غربی
 و نظام اندیشگی مسلمانان
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در انديشه و نظر تابع ديدگاه علمى خود است و مى خواهد به دين پژوهان ايرانى كمك كند تا 
با روش هاى متداول در دانشگاه هاى غربى آشنا شده و راهى براى معرفىانديشه خود به وراي 

مرزهاي سياسي كنوني پيدا كنند.
از نكات ديگر در گفت و گو اين بود كه هر جا موضوع گفتار، اسالم شناسى بود و مصاحبه شونده 
با يك نظر تخصصى درباره آن روبرو مى شد، با صراحت اعالم مى داشت كه اسالم شناس نيست و 
اهل فلسفه است، فقط با آن دسته از مطالب اسالمى كه با موضوعات فلسفى قرابت دارند آشناست 
و بيهوده خود را وارد مباحث اسالم شناسى تخصصى نمى كرد .  دكتر محمد لگنهاوسن متولد 
آمريكاست. او در سال 1983 مدرك دكترى خود را در رشته فلسفه از دانشگاه هوستون گرفت 
و در همان سال به استخدام اين دانشگاه درآمد و تا سال 1989 به تدريس دروس منطق، فلسفه، 
زيبايى شناسى، فلسفه علم، علم اخالق، فلسفه دين و متافيزيك پرداخت. لگنهاوسن كه در يك 
خانواده كاتوليك پرورش يافته بود، به واسطه آشنايى با مسلمانان و تحقيق درباره اسالم به آيين 
اسالم و تشيع تشرف يافت و به اظهار خود تحت تأثير نهج البالغه و شخصيت اميرالمومنين به مكتب 
اهل بيت گرويد. وى پس از تغير كيش و آئين  به دعوت انجمن حكمت و فلسفه به ايران آمد  و در 
اين موسسه به تحقيق و مطالعه پرداخت و با فلسفه اسالمى آشنايى يافت. دكتر  لگنهاوسن هم اكنون 
در مؤسسه امام خمينى در قم به تدرس و تحقيق اشتغال دارد.اين استاد فلسفه در هشتمين همايش 

چهره هاى ماندگار ايران به عنوان يك چهره ماندگار معرفى شد .
***

              •              مطالعات ما و منابع موجود نشان مى دهد كه روش و نگاه ما با نگاه غربيان متفاوت است 
 مبناى ما روش هاى تحقيق و مطالعه در اصول و فقه به گونه ديگرى است؛ اما در غرب 
اسالم را با تئورى هاى علوم انسانى مطالعه مى كنند. نگاه آنها پوزيتيويستى و به نوعى 
بى طرف و با هدف شناسايى است.  اما، ما با پيش فرض ها سروكار داريم. در غرب، 
مطالعه اسالم از موضوع مطالعه مسلمانان تفكيك مى شود. روش هاى جامعه شناسى، 
باستان شناسى بكار گرفته مى شود. اسالم شناسى و شناخت كشور هاى اسالمى هر يك 
به طور جداگانه موضوع تحقيق قرار مى گيرند. از نگاهى ديگر مى توان سه نوع از اسالم 
را تصوير كرد: 1- اسالم مبتنى بر قرآن كريم و نهج البالغه، 2- اسالم برساخته از انديشه 
متفكران مسلمان.3- اسالم منتج از رفتار هاى دينى و كاركرد هاى عملى مسلمانان. حال با 

اين توضيح، مطالعات اسالمى چيست و چه قلمروهايى را شامل مى شود؟
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به نظرم يكى از تفاوت هاى اصلى در تحقيق و مطالعه درباره اسالم در ايران و خارج از ايران، توجه 
به تاريخ و مطالعه تاريخ به ويژه تاريخ اسالم است. يعنى مطالعه و تحقيق در حوزه هاى مختلف با 
تأكيد بر ديدگاه تاريخى. اسالم پژوهى يا اسالم شناسى غربيان مبتنى بر تاريخ  و نگاه تاريخى به 
مسائل است. زمانى هم كه به فرهنگ و زندگى مردم مسلمان مى پردازند، باز هم از دريچه تاريخ 
به مسائل مسلمانان مى نگرند. اما برخالف غرب، در ايران به تاريخ و علم تاريخ توجه كمترى  مى 
شود. در اين مورد مثالى بزنم. رشته من فلسفه است؛ وقتى با نظر ابن سينا درباره علم حضورى 
و علم حصولى روبرو مى شوم، مى خواهم بدانم كه ريشه اين تفاوت در كجاست و از كجا اين 
تفاوت حاصل شده؟آيا يك انديشه افالطونى است يا برآمده از انديشه فارابى است؟ براى پيدا 
كردن جواب، بايد به دنبال شناخت جريان تاريخى باشيم كه چرا اين تفاوت حاصل شده است.

    •    فرموديد دو روش متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات اسالمى وجود دارد. روش 
مسلمانان و روش غير مسلمانان. پس محصول اين روش ها هم بايد با يكديگر تفاوت 
داشته باشند. استنباط من از سخنان شما اين است كه رويكرد ما به موضوع در ايران  
تبليغى و تبشرى يا به قول فرنگى ها، propagation  و preaching است؛ اين رويكرد 

در غرب چگونه است؟
آري چنين است. چند سال پيش در كنفرانسي با موضوع گفتگوى اديان با چند تن از مسيحيان 
ديالوگ هايي در ايران داشتيم. دانشمندان مسيحى نظرشان اين بود كه تمام مقاالت طرف ايرانى 
به غير از يك مقاله در باره تاريخ مذهب شان، حالت تبليغى داشت. به عنوان مثال، در باره واژه
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شهيد بحث به ميان آمد. چون يك محقق غربي آن را از ديد تاريخي بررسي مي كرد، به دنبال 
خواستگاه فكري و مفهومي اين موضوع از نظر تاريخي بود و مى خواست روشن كند كه مفهوم 
شهيد چگونه پديد آمد و چه تحولي پيدا كرد و ويژگي ها و مشخصه هاي آن چيست. اما دوستان 
محقق ايراني در اين باره به طور حماسي و آرماني و با انديشه احياگري ديني در باره خون شهيد 
سخن گفتند . البته مسيحيان هم به شهادت و شهيد اعتقاد دارند، اما روش مطالعه شان مانند محققان 
ايراني نيست. چه بسا مسيحياني كه در منازل خود كتاب هاي شهداي خود را نگه داري مي كنند

.
   •  تفاوت در كجاست؟ در نوع نگاه است يا نوع روش بررسى موضوع؟ آيا براي پاسخ 

به حقيقت است؟
هر كس به دنبال حقيقت خودش است. حقيقت در ظاهر كار يك محقق جلوه نمى كند و چه بسا گفته 
نمي شود. يكي از دوستان مسيحي پروتستان كه رساله دكتري او در زمينه اسالم شناسي و پايان نامه 
او شرح حال ائمه دوازده گانه شيعه و كتاب االرشاد شيخ مفيد و كتب اربعه بود، با تحقيق و نگارش 
در اين موضوع، عاشق اهل بيت شد. او يك مسيحي است و كار علمى و تاريخي مي كند و درباره 
عوامل و جريان ها، اتفاقات و اثرات اجتماعي آن در ميان شيعيان  كاوش مي كند، ولى در مسير تحقيق  
به حقيقت مى رسد و عالقمند و دوستدار امامان شيعه مي شود. چه كسي مي گويد كه يك مسيحي 
مسيحيان براي  و  است  مسلمانان  براي  فقط  ائمه  آيا  شود،  ائمه  عاشق  تواند  نمي 

نيست!؟ مى بينيد كه اين فرد از راه تبليغ و دفاع از كيان دين عاشق اهل بيت نشده بلكه با تحقيق و 
كنكاش علمى بيطرفانه به اين مرحله رسيده است.

   •   پس تفاوت در روش است. مسلمان ايرانى هدفش از تحقيق و شناخت، تبليغ و دفاع 
از دين است ولى محقق غربى هدفش شناخت و رسيدن به حقيقت است. ماركس مي گويد 
فلسفه براي تغيير جهان است نه توصيف آن. معنى ضمنى اين سخن آن است كه علم بايد به 
كار گرفته شود. مسلمانان هم دانش خود را براي تغيير بكار مى گيرند. اما انديشمند غرب 
تنها دغدغه شناخت دارد. در بيشتر كارهاى پژوهشى در غرب، از تئوري  استفاده مي شود؛ 
اما ما در مطالعات اسالمي خود از تئوري استفاده نمي كنيم. ما بيشتر به توصيف و تأييد 

مي پردازيم، نظر شما در اين باره چيست؟
كساني كه درباره فلسفه اسالمي تحقيق مي كنند، اغلب صدرايي هستند.آيا روش صدرايي يك  

تئوري نيست؟ پس تئوري چيست؟ 
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   •   نه تئوري نيست، مباحث فلسفي از نوع وجود ذهني، ادراكات اعتبارى و ادراكات 
حقيقى است، حركت جوهرى و قوه و فعل است. تئوري قانون است، مثل تئوري هاى علوم 

اجتماعي. 
آيا جامعه شناسي الزامًا تئوري دارد؟ تئوري فلسفي نداريم؟ طلبه اي كه كانت را از ديدگاه مكتب 
صدرايي مي شناسد، آيا از زاويه تئوري به مسئله نگاه نمي كند؟ من مى گويم فلسفه اسالمى هم 
تئوري خودش را دارد. فلسفه صدرايي يك تئوري است و مى توان با آن به فلسفه هاي ديگر 

نگريست.

    •   در غرب، در باب قرآن با روش زبان شناسي تحقيق مي كنند، مثًال به الفاظ آن از 
منظر علم زبان شناسى يا فلسفه تحليلى نگاه مي كنند،  اما ما قرآن را تفسير مي كنيم.

 در بحث الفاِظ قرآن، محققان مسلمان بحث هاي مفصلي دارند. چيزي كه تئوري ها در غرب 
دارند با ايران متفاوت است، ولي تئوري در آثار اسالمى هم  هست. به عنوان مثال، در باب نظريه 
داللت در علم اصول؛ اصولين مي توانند روي اين موضوع تحقيق  و تئوري هايي را استخراج كنند. 
تئوري هايي مانند پديدارشناسي، فلسفه تحليلي، فلسفه زبان و نظاير آنها همه از آثار خود استخراج 
شده اند. چرا در ايران بعضي ها فكر مي كنند كه فلسفه اسالمي وقتش تمام شده و حرف جديدي 
ندارد؟ به نظر من اين سخن درست نيست و بايد تئوري هايي را از آثار فلسفه اسالمى استخراج 
كنيم. متأسفانه در ايران به جاى استخراج تئورى فقط آثار فيلسوفان بزرگ مسلمان مثل مالصدرا 
را  تلخيص كردند. همين.در ايران ابتدا مى گوييم كه اسالم حق مطلق و درست است، سپس درباره 
آن تحقيق مى كنيم و در صدد دفاع از انديشه اسالمى خودمان بر مى آييم. در حقيقت، ما نسبت 
به موضوع تحقيق خود پيش فرض داريم، در حالى كه محققان غربى نسبت به موضوع تحقيق 
و پاسخ به پرسش، بى طرف و خنثى هستند. موج ديگر اسالم شناسى با آثار هانرى كربن پديد 
آمد. مى دانيم كه كربن بيشتر به عرفان عالقه داشت و از زاويه عرفان به فلسفه اسالمى نگاه مى 
نگريست، نه منطق، جامعه شناسى يا فلسفه سياسى. كربن هر جا كه موضوع با خرد و جاودانگى 
ارتباط پيدا مى كرد،آن را برجسته مى كرد. عالقه فطرى انسان به عرفان و مطالب زيبا باعث شد 
كه شمارى از محققان غربى به آثار كربن عالقه  مند شوند و در باره آن ها تحقيق كنند. آيا براى 
دفاع از دين بود؟آيا ابن سينا مى خواست از دين دفاع كند يا از فلسفه يونان؟ آيا بر آن بود كه 
فلسفه و منطق يونانى را لباس اسالمى بپوشاند كه از اين طريق از دين دفاع كند؟ به هر حال، اين 
پرسش وجود دارد كه اين تحوالت در عالم انديشه و در بين متفكران مسلمان چه بود و براى  
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چه بود؟ ترجمه هايى كه از زبان يونانى و ُسريانى به عربى انجام شد و موج فكرى در جهان اسالم 
ايجاد كرد، براى چه بود؟ 

اين پرسش ها همچنان تا دوره صفويه ادامه دارد، اما شكل آن تغير مى كند. در اين زمان اين پرسش 
ها مطرح مى شود كه ميرداماد و فيلسوفان آن دوره چه انگيزه اى داشتند؟ چگونه به فلسفه اسالمى 

نگاه مى كردند و به دنبال چه بودند؟

   •   پس معتقديد كه روش تحقيق، تدريس و آموزش ما مسلمانان با محققان غربي تفاوت 
دارد؟

  آري، فرق بسياري وجود دارد. محققان غربى از منظر دين شناسي يا مثالً فلسفه دين يا كالم جديد به مطالعه اديان 
و مذاهب مختلف از جمله اسالم مي پردازند. آن ها براى اثبات حقانيت يك دين خاص يا دفاع از آن تحقيق

 نمى كنند. تالش آن ها براى شناخت درست يك دين و مدعاى آن است. در دو دهه اخير در قم 
يا تهران هم مؤسسه هايي مانند مؤسسه شيعه شناسي تاسيس شده اند كه با ديدگاه و روش جامعه 
شناختي در زمينه مسائل و موضوعات اسالمي   تحقيق مى كنند، اين روش جديد بسيار مؤثر و 
پرفايده است. كار هايي كه دانشگاه اديان قم انجام مي دهد و از زاويه ديگري به موضوعات نگاه مي 
كند، كار تازه اى است كه  البته در حوزه علميه قم بدون واكنش نيست، زيرا برخي به اين نوع روش 

مطالعه عادت ندارند و آن را خالف سنت رايج مي دانند.

   •   شما گفتيد كه دو روش نگاه به مسائل و موضوعات وجود دارد: يكي روش غربي كه 
به دنبال سابقه تاريخي يك موضوع و روشن كردن آن مى رود و ديگرى روش مسلمانان 

و ايرانى هاست كه حقيقت را نزد خود مي دانند و به دنبال تهيه پاسخ براي آن هستند.
درباره اينكه اصل و ريشه تفاوت روش و نگاه هاى غربيان و مسلمانان نسبت به موضوعات دينى 
در كجاست و چگونه به آن نگاه مي كنند، بايد گفت كه متفكر غربي در پي شناخت زمينه هاى بناى 
يك انديشه و جريان و سمت و سوي تاريخي است كه  به  حركت در سير انديشه منجر مي شود. 

   •   سه نوع اسالم شناسي وجود دارد.اسالم شناسي مسلمانان و اسالم شناسي غيرمسلمانان.
اسالم شناسي مسلمانان به دو نوع سنتي و نوين تقسيم بندي مي شود. به نظر شما تفاوت 
اين اسالم ها يا برداشت از اسالم ها در چيست؟ در روش است، در منابع مورد استفاده است 

يا  در نوع  نگاه و تئوري يا تئورى هايى است كه به كار مى برند؟
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 تفاوت ها را در همين مطالبى كه گفتيد مي توانيم بيابيم.

   •   روش سنتي چگونه است؟ آيا در اين روش مبنا  فقط  فقه  و اصول است؟
 نه فقط فقه و اصول. در بحث كالم اسالمى هزاران مطلب مطرح مي شود، نقاط ضعف كتاب هاي مشهور 
كالمى شناسايي و نقد مى شوند. هدف از اين نقد و نقادى ها، كشف حقيقت دين است. روش سنتي 
تكراري نيست، تحول پذير است و مرتب تغيير مي كند . اين روش بايد پاسخ پرسش روشنفكران را و 
باشد  قادر  بايد  دين،  از  دفاع  براي  سنتى  روش  بدهد.  را  ديني  و  فكري  شبهات  پاسخ 
روشنفكري را به چالش بكشد و پرسش هاي آن را پاسخ دهد. اين روش بايد اسالم شناسى 
در غرب را نيز بررسى و مطالعه كند و براى پرسش ها و شبهات آن نيز جواب منطقى ارائه 
دهد. البته روش سنتى، روشى تبليغى است و هدف آن دفاع از ديدگاه ما در باره دين است، 
اما اين روش كافى نيست و تكرار و تلخيص منابع گذشتگان پاسخگوى نيازها و پرسش 
هاى چالش برانگيز امروز نيست. بايد به چالش هاى فكرى جديد پاسخ هاى امروزين داده 
شود، چالش هايى كه حداقل از طرف دو گروه به دينداران وارد مى شود: يكى روشنفكران خودمان 
و ديگر غربى ها. اين چالش ها و پرسش هاى مردافكن به تدريج بروز خواهند كرد.در غرب اصال 
به نظر روشنفكران آنجا توجه ندارند، مگر اينكه بخواهند از لحاظ جامعه شناسى به موضوعات 
بنگرند اما در ايران به دنبال يافتن پيام هاى اسالمى و فرهنگى هستند و غربى ها چنين نيستند. برخى 
از روشنفكران دينى ايرانى مى گويند كه پيام اسالم در سنت حوزوى گم شده و ما روشنفكران مى 
توانيم پيام اسالم را به درستى بفهميم. آن ها مدعى شناخت  گوهر دين و پيام اسالم اند. اين يك 
چالش بزرگ است و باعث شده كه حوزه، روشنفكران را طرد و به ناآگاهى متهم كند. نزاع فكرى 
بين سنتى ها و نوانديشان دينى اگر با احترام متقابل همراه باشد و طرفين به هم اهانت نكنند براى هر 

دو طرف سودمند خواهد بود ؛ اما متاسفانه چنين نيست.
    در ايران روشنفكران سعى دارند كالم جديد غربى را فرابگيرند و با آن بر ضد سنت خودشان 
استفاده كنند، البته از كار هاى حوزوى هم استفاده مى كنند. يكى از خصلت هاى روشنفكر 
ايرانى اين است كه با كار و انديشه غربى ها مى خواهد حرف تازه اى در برابر حوزه و حوزوى 
بياورد. در مقابل او، گاه يك فرد حوزوى مى خواهد با نگاه به غرب و با استفاده از تئورى ها و
روش هاى غربى از دين خود دفاع كند. در اين ميان، تحوالتى رخ مى دهد، ديدگاه هاى افراطى 
و  سوء تفاهم بين طرفين مجال بروز پيدا مى كند. حالت دفاعى حوزه از دين، اين انگيزه را به
محقق حوزوى مى دهد كه براى دفاع از دين، انديشه ديگران را مطالعه كند و با استدالل قوى تر با
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مخالفان و پرسشگران مواجه شود، همين گرايش به تدريج بخشى از حوزويان را با روش تاريخى 
و موضوعات ديگر آشنا مى كند. به همين دليل است كه در دو دهه گذشته، برخى مؤسسات علمى 
در قم ايجاد شده اند كه بر اساس متدولوژى و روش شناسى علوم انسانى براى دفاع از دين تحقيق 

مى كنند.

   •    دفاع از دين با معرفى دين تفاوت دارد.
معرفى به كى؟ مخاطب كيست؟ هدف از تبليغ اسالمى، معرفى اسالم است به ديگران. آثار چاپ 
شده در حوزه علميه قم و حتى مطالبى كه به زبان انگليسى ترجمه يا نوشته مى شود، در نشريات 
خارجى و مجالت غربى منتشر  نمى شود. محصوالت و توليدات فكرى و علمى حوزه در مجالتى 
چاپ مى شود كه خوانندگان آن مسلمانان هستند. برخى از مخاطبان نوشته هاى حوزه، شيعيان 
هستند، آن ها هم كمابيش ما را و افكار ما را مى شناسند. بنابراين، محصوالت ما در گستره وسيعى 
پخش نمى شوند. فيلسوفان غربى، فلسفه اسالمى را نمى خوانند و عالقه اى هم به آن ندارند، آن 
ها از منظر تاريخ و جامعه شناسى به فلسفه اسالمى مى نگرند. يك متخصص كانت و هگل اصال به 

دنبال اين نيست كه بداند ما چه جوابى براى افكار  اين دو متفكر داريم.
    امروزه، فعاليت بسيارى از مؤسسات تبليغى اسالمى در خارج از كشور از حد عبادات و امور 
شرعى و ازدواج  و نياز هاى دينى فراتر نمى رود.آن ها هيچ  برنامه اى در معرفى اسالم ندارند؛ 

فقط كار تبليغى مى كنند.

   •   تحقيقات اسالم شناسى در آمريكا كه در دانشگاه ها، كليساها يا مراكز دين شناسى 
و اسالم شناسى منتشر مى شود، در تيراژ سه يا چهار هزار نسخه است كه مخاطبان خاص 
و محدودى را پوشش مى دهد، اما در روزنامه نيويورك تايمز مقاله اى در باره اسالم در 
تيراژ پانصد هزار نسخه چاپ مى شود و به همه جاى دنيا مى رسد. شبكه هاى ماهواره اى 
بى بى سى و سى ان ان مطالبى از يك روزنامه نگار درباره اسالم منتشر مى كنند كه تأثير 

و بُرد آن از كتاب هاى صد اسالم شناس دانشگاهى بيشتر است.
 به نظر مى رسد كه اسالم شناسى سطحى نگرانه و ژورناليستى روزنامه نگاران جاى
 اسالم شناسى آكادميك را گرفته است. حال جاى اين پرسش است كه نقش اسالم شناسى 

كالسيك چيست؟ و چه نقشى در تصوير سازى اسالم دارد؟ 
 اسالم شناسى كالسيك به دنبال تصوير سازى نيست و تأثير تبليغى هم ندارد.
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   •   چرا ندارد؟ روزنامه نگارى كه درباره اسالم مى نويسد از مطالب و نوشته هاى يك 
اسالم شناس آكادميك  بهره مى برد.

كسانى كه در نيويورك تايمز درباره تاريخ اسالم مى نويسند، اين ها آثارعلمى ويليام چيتيك را نمى 
خوانند.آن ها بيشتر در حوزه مطالعات منطقه اى اگاهى دارند و بيشتر هم مطالب سياسى و جامعه 

شناسى مى نويسند و با كارهاى فكرى مربوط به اسالم سروكار ندارند.

   •   البته مى بينيم كه آن ها در باره موضوعات اساسى اسالمى مانند حجاب، حدود، ديات 
و حقوق بشر اسالمى و نظاير آن مى نويسند.

آرى، در باب حجاب مى نويسند، اما به نظر علماى اسالمى توجه نمى كنند و نگاهشان به مسائل 
در حد رساله هاى عمليه است. حتى متخصصان غربى كه به صورت آكادميك به اسالم مى نگرند، 
متخصصان فقه و اصول ندارند و اگر دارند انگشت شمار اند.اين ها وقتى درباره حجاب مى نويسند 

چون دانش دينى ندارند، ناچارند از ديد اجتماعى به آن توجه كنند.

   •   البته در پاره اى نشريات خارجى گاه از بعضى جنبه ها و مسائل اسالم  و بعضى دوره 
هاى تاريخى مسلمانان و نقش تحول برانگيز انديشه اسالمى در ايران، تركيه و حتى تأثير 

علوم مسلمانان بر علوم غربى سخن مى گويند و مطالب خوبى هم نشر مى دهند.
البته آن ها نگاه تاريخى دارند، به تاريخ اسالم هم توجه دارند، اما بسيار سطحى هستند. روزنامه 
نگاران بيسواد نيستند، اما آكادميك هم نيستند و با شيوه آكادميك فاصله دارند. مى دانيد كه امروزه 
تيراژ  كتاب هاى فلسفى منتشر شده در اروپا بسيار پايين است و در  پانصد جلد متوقف مانده است، 

از اين نظر شرايط در ايران بهتر است.

   •   يعنى مردم سطحى شده و تفكر عميق ندارند، حتى در اروپا.
بله، متخصصان و تحصيلكردگان رشته هاى غير علوم انسانى در اروپا توجهى به مطالعه كتاب 
فلسفى ندارند، اما در ايران چنين نيست. چه بسيار متخصصان در رشته هاى علوم پزشكى و علوم 
پايه هستند كه مطالعه فلسفى دارند و پيگير تحوالت و تازه هاى فكرى و فلسفى در كشور هاى 

ديگراند.اين از خصلت هاى ايرانى هاست و در اروپا چنين نيست.



   •   به هر حال، نوشته هاى اسالم شناسان غربى در معرفى اسالم به غربيان تأثيرى دارد 
يا خير؟ اگر دارد تأثيرش كجاست؟

بى تأثير نيست. نوشته هاى اسالم شناسان غير مسلمان در دانشگاه هاى كشورهاى اسالمى و غير 
اسالمى خوانده مى شود و حتى در ديدگاه ما كه ساكن قم هستيم، تأثير دارد. مردم قم كتاب آلفرد 
مادلونگ را بيشتر خوانده اند تا مردم برلين؟ چرا؟ چون در ايران نوعى احساس مسئوليت دينى 
وجود دارد و اين احساس مسئوليت برخى از ايرانيان را به سمت مطالعه مى كشاند، كه البته اين 

خوب است و براى دفاع از دين ايجاد عالقه مى كند.
   •   مى دانيم كه مطالعات اسالمى در غرب يكسان نيست. در آمريكا، اروپا، اسراييل و 
حتى فعاليت هايى كه موسسه اسماعيليه در لندن و آمريكا انجام مى شود، تفاوت هايى با 

هم دارند. تاثير اين ها در جهان اسالم چيست؟
 مؤسسه آقاخان در آمريكا و انگليس كار هايى با كيفيت خوب انجام داده اند. دانشگاه مك گيل 
هم خوب كار كرده؛ شاگردان كارل ارنست موفق بوده اند. كتاب او درباره پيامبر اسالم ترجمه شده 
و قابل توجه است و در ايران هم جايزه كتاب سال را دريافت كرده است.  من اين كتاب را تدريس 

كرده ام. كتاب خوبى است اما قدرى اشكال دارد.

   •   به نظر مى رسد كه مطالعات اسالمى در آمريكا در دپارتمان هاى اديان انجام مى 
گيرد. با اين حال، توجه به مطالعه اسالم بيشتر شده است. آمار و اطالعات نشان مى دهد 
كه بعد از يازده سپتامبر مطالعه درباره اسالم زيادتر شده و آمريكاييان و اروپاييان به دنبال 
شناخت بيشتر اسالم و ماهيت آن هستند. آيا چنين است؟  به نظر مى رسد هم تعدادمراكز 

آكادميك اسالم پژوهى و هم تعداد مقاالت آكادميك درباره اسالم بيشتر شده است. 
درست است، اما اغلب اين فعاليت ها در حوزه علوم سياسى و شاخه هاى ديگر علوم انسانى است؛ 
در فلسفه و كالم اسالمى رونق چندانى ندارد. غرب درصدد شناخت اسالم در قالب ديانت است، 
لذا وجه تاريخى اسالم براى آن مهم است نه اسالم به عنوان راه هدايت و سعادت الهى. هدف آنها 
فقط شناخت است و  اينكه ديندارى يك مسلمان چگونه است و مسلمانان چگونه به دين خود نگاه 

مى كنند. براى آن ها حقيقت اسالم مهم نيست .
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   •   مطالعات اسالمى در غرب، اسالم را به طور كامل نمى شناسد، آن ها گوشه اى از 
اسالم را مى شناسند.

 كم و بيش كسانى هستند كه به طور عميق كار مى كنند، اما پراكنده اند. مثًال ويليام چيتيك در 
شناخت عرفان ابن عربى در نوع خود بى نظير است. كارهاى وزينى هم انجام داده است، ولى او 
تنهاست و در دانشكده ادبيات تطبيقى كار مى كند نه در يك دپارتمان ويژه مطالعات اسالمى. دكتر 
حسين نصر هم همين طور. او هم دانشكده اسالم شناسى ندارد، او فقط يك استاد است و نمى تواند 
دپارتمان اسالم شناسى تأسيس كند. اگر تأثيرى دارد به خاطر مقاالت، سخنرانى ها و حضور گاه به 
گاه او در رسانه هاست. ديگرانى كه در زمينه اسالم و مسلمانان جلب توجه مى كنند و بودجه مى 

گيرند، در بخش مطالعات خاورميانه  كار مى كنند.

   •   بنابراين، مطالعات اسالمى اكنون عملگرا شده و در خدمت منافع سياسى و اقتصادى 
قرارگرفته است.

 بله، غربى ها براى اهداف سياسى و اقتصادى خود هزينه مى كنند. در غرب بايد ديد هزينه اسالم 
شناسى از كجا مى آيد؟ دانشگاه هاى آمريكا تحت فشارند و نمى توانند در اين رشته هزينه كنند.

   •   ولى استاد و محقق استخدام مى كنند.
درست است، اما نه اشخاصى مانند چيتيك و Deborah  black . در آنجا درباره مشكالت كشور 
هاى اسالمى، مخالفت با حجاب و مسائلى از اين قبيل تحقيقات خوبى مى شود، چون با اين مسائل 
كار دارند اما اينكه ميرداماد چه گفت و رشد كالم اسالمى در دوره كالسيك چگونه بوده، نه . آنها

عالقه اى به اين موضوعات ندارند . 

   •   مطالعات اسالمى فعلى با مطالعات اسالمى دهه 1950 و قبل از جنگ جهانى چه 
تفاوت هايى دارد؟ كسانى مانند حامد پورگشتال، كنت ول اسميت، مونتگرى وات، هانرى 
كربن، گلدزيهر و ديگران كارهاى مهمى كرده اند . اسالم پژوهان آن زمان بسيار عميق 
بودند، اما االن اين گونه نيست .آن ها كم تر تحت تأثير سياست بودند اما االن دخالت نهاد 

سياست در نهاد علم بيشتر شده. اين نظر را درست مى دانيد؟
اينكه گفته شد مطالعات اسالمى كم مخاطب است، اين بستگى دارد. اگر كسى در دانشگاه درباره 
اسالم  در رشته مطالعات كاركردى تحقيق كند البته داراى مخاطب است Deborah  black كارهاى  



بسيار عالى اى درباره فارابى و ابن سينا انجام داده ولى چندان مشهور نيست،چون كاركردى نيست 
و به درد جامعه آمريكا نمى خورد، مگر براى عده اى خاص و محدود  و آن هم در حوزه عقائد 
دوره قرون وسطى كه تعدادى از كاتوليك ها و چند گروه  مختلف كه مى خواستند با ابن سينا آشنا 
شوند . اما در عين حال كار اين محقق عالى و جدى است. همان طور كه گفتم،  چون غرب براى 
انگيزه هاى سياسى خود هزينه مى كند، در اين ميان ما بايد با افراد عالقمند سروكار پيدا مى كنيم كه 

كار هاى عميق و اساسى انجام مى دهند. 

   •   با اين سخن، شما همه اسالم شناس هاى غربى را مغرض مى دانيد، چون تحت كنترل 
سياست هستند.

البته به طور غير مستقيم. نمى گويم كه كسى به آن ها دستور مى دهد كه چگونه وارد شوند ولى 
هزينه اى كه سياستمداران مى كنند براى اين است كه پروژه اى را به انجام برسانند.

   •   مثال در انگلستان چهار صد هزار پوند به چند محقق مى دهند تا تصوير اسالم را در 
كتاب هاى درسى در يك پروژه تحقيقى در مدت 18 ماهه بررسى كنند .

 من براى شما مثال جالب ترى مى آورم . 25 سال پيش، زمانى كه من در مؤسسه حكمت و فلسفه 
مشغول مطالعه بودم، يكى از اساتيد دپارتمان دين شناسى در دانشگاه وايس، يك ميليون دالر گرفت 
تا به تبت برود و متنى از يكى از بودايى هاى تبتى را با كمك يك تبتى به انگليسى ترجمه كند.آيا 
اين كار هدف سياسى يا اقتصادى داشت؛ البته آن ها به عنوان يك كار كليدى اين پروژه را انجام مى 

دادند، يعنى كليدى براى كار دين شناسان.

   •   اگر بخواهيم كارنامه مثبتى را براى اسالم شناسى در غرب در نظر بگيريم روى چه 
زمينه اى بايد اشاره كنيم؟

 اينكه آن ها به دنبال نسخه هاى خطى هستند و روى آن ها كار تاريخى انجام مى دهند. اين 
كار بسيار سودمند است. در اين كار گاهى اوقات از ايرانى جلوتر اند. بررسى صحت و  سقم 
و اعتبار تاريخى بعضى نسخه ها و بررسى جريان هاى اجتماعى و سياسى مسلمانان از ديگر 
ايرانى  محققان  اما  كند.  مى  كمك  موضوعات  بررسى  به  كه  است  غربى  محققان  بارز  ويژگى 
چندان با پيشينه و سوابق موضوعات كارى ندارد، او مى خواهد مستقيم به اصل موضوع بپردازد. 
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در يكى از كالس هايم در دانشگاه قم، درسى داشتم به نام برهان وجود خدا از نويسنده اى به 
نام آنسان  anssane . در اين كتاب من طبق روال نويسنده آن مجبور بودم مسائل سياسى زمان 
نويسنده را مطرح كنم تا زمينه هاى طرح موضوع و هدف نويسنده از اين بحث روشن شود، 
خصوصًا ارتباط نويسنده با پاپ و پادشاه و راهبه هاى زمان خودش. دانشجويان از ورود من 
به  اين مسائل تعجب مى كردند و مى پرسيدند كه چرا در كالس اثبات وجود خدا بايد بحث از 
مسائلى به ميان بيايد كه ارتباطى با موضوع ندارد، در حالى اين ها مقدمه اى بود تا بحث اصلى را 
خوب درك كنند. ما نمى توانيم متن را خوب بفهميم مگر اينكه مقدمات مربوط به متن را بدانيم. 
اينكه  چه متنى را بايد مورد مطالعه قرار دهيم، خود نياز به مقدمات مربوط به مؤلف و شرح 
زمان او دارد. من در موضوعات فلسفى از نظرات آيه اهللا مصباح بسيار استفاده مى كنم و در 
گفتگوهاى فلسفى ام با ايشان اغلب نكات تاريخى را مى گويم  و ايشان هم در مقابل نگاه فلسفه 
اسالمى را به مسائل مطرح مى كنند كه براى من جالب است. ايشان مى گويد كه روش تاريخى 

غربى ها ارزشمند است و ما با اين شيوه بهتر به درك مفاهيم خواهيم رسيد.
   •   شما در آمريكا تحصيل كرده ايد كه به زمينه هاى تاريخى در فهم مسائل اسالمى 
توجه مى كنند. در آلمان مطالعات اسالمى بر مبناى زبان شناسى است. كسى مانند اُلگ 
گروبار از منظر  هنر اسالمى وارد مسائل اسالمى شده است. پطروشفسكى از منظر ديگر 
و نيكلسون از دريچه عرفان و مثنوى به اسالم مى نگرند. ايزوتسو برروى زبان قرآن كار 
مى كند و ديگرا ن به موضوعات ديگر. حال اين نوع اسالم شناسى با رويكرد تاريخى و 

كاركردى در برخى كشورها يكسان نخواهد بود. نظر شما چيست؟
من نظر چندانى در اين خصوص ندارم، زيرا من اسالم شناس نيستم، من اهل فلسفه ام و مطالعات 

اسالم شناسى جدى ندارم. من چيزهايى در باره اسالم خوانده ام كه با فلسفه ارتباط دارد.

   •   پس اسالم شناس كيست؟
اسالم شناس كسى است كه درس آن را خوانده باشد، مثل حوزويان و در ميان اساتيد فلسفه دانشگاه 
مانند دكتر اعوانى و دكتر دينانى. من اسالم شناسى را خيلى كلى تصور مى كنم. براى من روش ها 

خيلى مهم نيستند. من تفاوت اسالم شناس و اسالم پژوه را خيلى درك نمى كنم.

   •   به نظر مى رسد كه اسالم شناس كسى است كه بر روى موضوعات خاص مطالعه كند. مثًال 
يك محقق كه در زمينه تاريخ شهر مكه و مدينه تحقيق مى كند، اسالم شناس نيست. چرا كه 



مالك در اسالم شناسى صرف جغرافياى محيط اسالم نيست. حال، به نظرشما آيا طالب قم
اسالم شناس هستند؟

آرى. بعضى شان خوبند.

   •   غربى ها در بعضى زمينه هاى اسالم شناسى كار نكرده اند، چرا؟ آيا نتوانسته اند  يا 
نخواسته اند . آن ها روى چه موضوعاتى تحقيق نكرده اند؟

 غربى ها روى اصول فقه خيلى كم كار كرده اند، تحقيق در علم اصول بسيار مهم است، آن ها با تاريخ 
اين علم، تحوالت، سير پيشرفت، ديدگاه ها و مكاتب اين علم آشنا نيستند. اما در فقه قدرى بيشتر 
تحقيق كرده اند. در علم كالم وقرآن و حديث اهل سنت بيش از هر موضوعى ديگر تحقيق كرده اند. در 
فلسفه كه رشته و كار من است هنوز بسيارى از آثار فلسفه اسالمى به زبان انگليسى و زبان هاى ديگر 
ترجمه نشده اند . همه آثار ابن سينا با آن همه شهرتش ترجمه نشده است. به نظر مى رسد اسالم شناسان 
غربى در زمينه عرفان خوب كار كرده اند كه نمونه هاى آن مانند نيكلسون ، شيمل،ريگلز، چيتيك 
و جيمزموريس است. به طور كلى پيشرفت در كار علمى در فلسفه اسالمى بسيار كم است . گاهى

 حركت هايى صورت مى گيرد اما به جلو نمى رود.

   •   در جامعه شناسى كشورهاى اسالمى محققان زيادى در غرب داريم و مقاالت زيادى 
در مجالت آكادميك منتشر مى شوند. 130 نشريه آكادميك اسالم شناسى وجود دارد .  
اين نشريات تحليل هاى خوبى درباره  قرآن، حديث، منطق و تيپولوژى شخصيت اسالمى 
انجام مى شود. در رسانه هاى ارتباط جمعى غربى نزديك به چند صد نفردرباره اسالم 
مى نويسند. در سايت آمازون در هر سال نزديك به هزاركتاب آكادميك درباره اسالم 
منتشر مى شود. به نظر من اسالم شناسى غربى با گرايش آلمانى، آمريكايى و ژاپنى در 
اسالم شناسى در ايران تاثير دارد؛ ما بايد تئورى ها و موضوعات هر كدام از اين گرايش 

ها را فرا بگيريم.
آنچه كه از وضع موجود و پايان نامه هاى دانشجويان مى بينم نشان مى دهد كه تحقيقات غربيان در 
مطالعات مسلمانان اثر دارد هم از وجوه مثبت و هم از جهت منفى. طالب ايرانى دنبال پاسخ هستند، 
لذا  آثار چاپ شده در آمريكا آن ها را كنجكاو مى كند كه يا وارد نقد و رد مى شوند و يا نقاط  مثبت 
آن را هم مى گيرند.اين تحقيقات گاهى يك طلبه را شگفت زده مى كند و آن ها را به عكس العمل
وا مى دارد، گاهى هم بعضى ها را شيفته مى كند. بديهى است كه غربى ها به مسائل  ما  توجه نكرده
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اند. مثال در زمينه قرآن يا نكات ظريف كه علماى تفسير ما گفته اند توجه نكرده اند. براى همين 
است كه ما اشكاالتى داريم؛ نه فقط قم پرسش دارد، بلكه جاهاى ديگر هم پرسش دارد . من قبال 
كاتوليك بودم. فلسفه رسمى در دانشگاه هاى كاتوليكى، فلسفه نوتوميستى است و اين خط فلسفى 
كليسا است.  در اين زمينه كاتوليك هاى جديد به دنبال اين هستند كه از نظرات جديد استفاده كنند. 
اينكه آيا مى توانند از نظر ويتگنشتاين استفاده كنند و به عنوان نظريه نوتوميستى عرضه كنند يا نه.  

طبيعى است بحث هاى جديدى پيش مى آيد ، شيبه اين روند كه در حوزه علميه قم هست.

   •   در تفاوت اسالم شناسى غرب و اسالم شناسى ايرانى بحث شد. پرسش اين است كه آيا 
ارباب كليسا، كشيش ها و كاتوليك ها و پروتستان ها و يهوديان درباره اسالم تحقيق مى كنند يا 
نه؟  اطالعاتى در اين زمينه وجود دارد؟ تفاوت ميان اسالم شناسان فرقه هاى گوناگون مسيحى

 با يكديگر در چيست؟
با آشنايى اى كه با بعضى كارهاى كاتوليك ها دارم، به نظرم آن ها بيشتر توجه كرده اند. در كنفرانسى 
كه چندى پيش با بنديكت ها داشتيم، اين بحث به ميان آمد كه چه نوع گفت و گوهايى مى تواند 
بين مسلمانان و بنديكنت ها وجود داشته باشد و چه نوع گفت و گوهايى بايد جدى گرفته شود و 
محور كار قرار بگيرد. آن ها گفتند كه رسالت راهب ها تا كنون جدى گرفته نشد، در حالى كه پاپ 
اعالميه هايى مبنى بر جدى گرفتن آن صادر كرده است، اينكه چرا مثال صومعه ها كارهاى مختلف 
مثل كارهاى توريستى مى كنند . تاكيد بر نقاط مشترك اسالم و مسيحيت و نوع نگاه مسيحيت به 
اسالم از نكات ديگر است.گاهى عالقه ها شخصى پيش مى آيد و همه اش از روى معرفت علمى 
نيست، آن ها در اسالم چيزى مى بينند كه  فكر مى كنند حقيقت در اسالم هم هست، در عين حال 
كه به دين خود اعتقاد دارند. همانطور كه قبال هم گفتم چه بسا مسيحيانى كه در ابتدا عالقه اى به 
اسالم نداشتند و در الهيات خودشان غور و تحقيق مى كردند، اما وقتى وارد تحقيق در اسالم شدند، 

دچار تغيير و تحول درونى نسبت به اسالم شدند.

   •   شما در دو سنت رشد كرده ايد . يكى در سنت مسيحى و ديگر در سنت اسالمى. يعنى دو 
زبان داريد: زبان درونى و زبان بيرونى؛ يعنى زبانى كه با فرهنگ مسيحيت  كاتوليك و هنجار 
هاى آن آشناست و آن را حس مى كند و اسالم كه براى شما اكتسابى است. بنابراين دوگونه 
برداشت داريد. مسلمانى شما عقالنى است، يعنى چون مسلمان شديد االن عقالنى مى بينيد. 

يعنى دو گونه اسالم را در خود داريد؛ عاطفى و عقالنى. اما براى ما مسلمانان عاطفى است.



 هميشه مرز بين اين دو  روشن نيست.آشنايى من با اسالم با هدف جست و جوى حقيقت و از اين 
مسائل نبود. من در دانشگاه حرف هاى جالب توجهى از چند دانشجوى ايرانى شنيدم و تنها براى 
اين بود كه شناخت پيدا كنم، به تدريج در من عالقه پيدا شد؛ مانند همان راهب ها كه گفتم كه مى 
خواهند حقيقت را در دين شما هم ببينند . اما مى دانيد كه آن ها به دين خود بسيار پايبندند. وقتى كه 
نوجوان بودم، دين مسيحى را ترك كردم، كليسا نمى رفتم و از محيط آن جدا شدم و آن را خرافات 
مى دانستم. در وجودم خالء بود و نياز به هدايت داشتم كه در پيرامون من نبود . كنجكاوى من سبب 
شد كه به مسلمانان عالقمند شوم و به تدريج در من تحول درونى پيدا شود كه چيز ديگرى بود. تنها 

كنجكاوى علمى نبود .

   •   آيا عمل مسلمان ها شما را جذب كرد يا آموزه هاى قرآن و نهج البالغه، يا عرفان 
اسالمى و يا اينكه رفتار خوبى از يك مسلمانى ديديد و جذب شديد؟

تركيبى از چند عامل مرا جذب كرد، تنها يك عامل درميان نبود. البته رفتار خوب هم از مسلمانان ديدم. اما 
شخصيت امام خمينى براى من جالب بود. انديشه مبارزه اى كه  امام در مقابل ظلم و ستم عنوان مى كرد، اين بعد از 
ديدگاه هاى او در من خيلى اثر داشت. از طرفى موضع گيرى سياسى من باعث ترك دين كاتوليك 
شد. من مخالف جنگ آمريكا در ويتنام بودم، در حاليكه كليسا با آن محافظه كارانه برخورد مى 
كرد. لحن آشكار و به دور از ابهام امام خمينى و روحيه مقاومت او مرا به خود جذب كرد. در آن 
وقت با ترجمه جلد اول تفسير الميزان به انگليسى روبرو شدم و عمق و خوبى مطالب آن را ديدم 
و به تدريج به سمت نهج البالغه رفتم و شخصيت امير المومنين برايم جالب بود. بعد آثار صوفى ها 
را خواندم و مطالب شان را در يافتم . كمى هم حافظ و مولوى و سعدى را خواندم. خالصه اينكه 
مجموعه جنبه هاى عقالنى،عاطفى و اخالقى ذهن مرا درگير كرد تا باالخره مسلمان شدم. پس تنها 

گرايش به شخصيت خاص سياسى و يا عرفانى مرا به خود جلب نكرد.
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رویکرد مسیحیت به اسالم و اسالم شناس

ی١ ر محمد مسجد جام در گفتگو   با  حجت االسالم دک

آشنايى ژرف و گسترده از انديشه و تحوالت احتماعى و سياسى فرق مختلف اسالمى و آگاهى 
عميق از دنياى مسيحيت، واتيكان و فرق گوناگون مسيحى در سراسر جهان كه از طريق  مطالعه 
متأمالنه، شركت در سمينارهاى متعدد و گفتكوى اديان در ايران و بسيارى كشورهاى ديگر و حضور 
در واتيكان به عنوان سفير جمهورى اسالمى ايران فراهم آمده، نيمرخى از برخى ويژگى هاى حجت 
االسالم  دكتر محمد مسجد جامعى است. با توجه به اين ويژگى ها و فطانت و تيزبينى شان در بحث 
انديشه دينى معاصر، گفتگوى زير را با ايشان درباره رويكرد دنياى مسيحيت و دستگاه پاپى نسبت 

به اسالم و اسالم شناسى انجام داده ايم .

  •  اين پرسش براى ما مطرح است كه اسالم شناسان مسيحى يا كليساى واتيكان و سازمان 
جهانى كليساها اسالم را چگونه مى بينند؟ از چه منظرى به اسالم مى نگرند؟ آيا بى طرفانه 
به ما نگاه مى كنند يا از چارچوب ايدئولوژيك خود به ما مى نگرند؟آيا مى خواهند اسالم 
را بيطرفانه بشناسند؟ اساسًا چطور اسالم را مى ببنند؟ فرق مختلف مسيحى چه ديدگاهى 

نسبت به اسالم ومسلمانان دارند؟
1.  سفير اسبق ج .ا.ا  در واتيكان و 
مراكش و مدير كل فرهنگى وزارت 

امور خارجه  



الزم است مقدمه اى را توضيح دهم. آن مقدمه اين است كه در حال حاضر (2012) ما در شرايطى 
زندگى مى كنيم كه زمينه هاى تاريخى و فكرى خاصى دارد و تا آن زمينه ها را نشناسيم نمى 
توانيم به درك درستى از اين شرايط برسيم. در حال حاضر، آنچه در صحنه عمل دارد اتفاق مى 
افتد و كنش و واكنش را پديد مى آورد با آنچه در گذشته وجود داشته، بسيار متفاوت است. براى 
فهم اين مطلب بايد ابتدا دو موضوع را روشن كنيم، سپس به  مقدمه بر گرديم. موضوع اول تكثرى 
است كه هم در گذشته و هم در زمان حاضر در مسيحيت وجود داشته و دارد. معنى اين سخن اين 
است كه تكثر الزمه مسيحيت بوده و به تبع اين تكثر، چشم انداز و تصورات متفاوتى از مسلمانان 
دارند. موضوع دوم، تكثر و تنوعى است كه از نظر فكرى و رفتارى در بين مردمان مسلمان، البته نه 
همه مسلمانان بلكه نخبگان آن ها وجود دارد. بنابراين، اگر مسيحيان تلقى هاى متفاوتى درباره ما 
داشته باشند چندان عجيب نيست. زيرا هم در بين ما تنوع و تكثر است و هم در ميان آن ها. از اين 
رو، تصورى كه دنياى مسيحيت در باب اسالم و مسلمانان دارد، تصور واحدى نيست. شايد مثًال 
30-40 سال قبل، ما و مسيحيان، تصور كمابيش واحد و مشتركى از يكديگر داشتيم. اما آن دوران 
گذشته و اينك تصورات ما و بويژه نخبگان ما از يكديگر دستخوش تغيير شده و انواع تعبيرات و 

تلقيات از اسالم و مسلمانان در دنياى مسيحيت و بالعكس رواج يافته است.

   •   ممكن است بفرمائيد چگونه تصور ساده و يكدست ما از مسيحيان و تلقى مشترك و 
همگانى آن ها از ما دگرگون شد و به تنوع و تكثر تبديل شده است؟ 
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اگر سير تحولى را كه مسيحيان در نگاهشان نسبت به اسالم و مسلمانان از قرون وسطى تا به امروز 
داشته اند، بررسى كنيم مى بينيم كه اين تغيير و تحول در طول زمان و به داليل مختلف صورت 
گرفته و از مراحل و دوران هاى مختلفى گذر كرده است. اين تغيير تلقى مختص به مسيحيان 
نيست. در دنياى اسالم و در بين مسلمانان نسبت به مسيحيان و پيروان ساير اديان هم رخ نموده 
است. پس هم افكار و نوع نگاه ما و هم برداشت و رويكرد مسيحيان در تحول و دگرگونى بوده 
است. در اين سير تحولى، تكثر ديدگاه و تنوع برداشت جاى يكسان انگارى و تك بينى گذشته 
را گرفته است. اگر مى خواهيم  تصورات و تلقيات مسيحيان را نسبت به خودمان و آئين مان 
بدانيم بايد بدين نكته توجه كنيم كه درك امروزه آن ها از ما متأثر از شرايطى است كه در گذشته 
وجود داشته. گذشته اى كه سير تحولى داشته و در دامن خود انواع برداشت ها و تصورات را 
پرورانده است. بنابراين، اين پرسش كه نوع نگاه مسيحيان به ما چگونه است، خودش پرسش 
متكثرى است. از درون اين پرسش مى توان صدها پرسش بيرون كشيد. مثًال مقصود ما كدام 
بخش يا كدام فرقه مسيحى است؟ تلقى نخبگان و عالمان دينى مورد نظر است يا مردمان عادى 
كوچه و خيابان؟ مقصود ما چگونگى تلقى مسيحيان درباره اسالم است يا نگاه و رفتار آن ها 
نسبت به مسلمان ها؟ برداشت آنها نسبت به مسلمانان كدام دوره يا كدام منطقه مورد نظرماست؟

 
    •    درباره اين تصور يكسان و واحد كه مسلمانان و مسيحيان در گذشته از يكديگر داشتند و 

داليل آن، توضيحى بفرمائيد ؟
اين وضع نه تنها در ايران كه در ساير سرزمين هاى اسالمى هم كم و بيش وجود داشته است. 
وقتى در گذشته مى گفتند مسيحى. غالبًا تصور واحدى از مفهوم مسيحيت و فرد مسيحى در ذهن 
داشتند. ولى اين تصور دقيق نيست. به اين معنى كه تنوع و تكثرى كه مسيحيان در درون خودشان 
دارند، مشاهده نمى شود. چنانكه در ايران ما، در 30-40 سال گذشته وقتى مى گفتند مسيحى، 
تلقى شان يك فرد ارمنى بود. اما در مراكش وقتى كه مى گفتند مسيحى، تلقى شان يك فرد غربى 
بود. در بين ترك ها هم تصور شخص از يك فرد مسيحى درست مثل ايران بود و تنها  يك تصور

واحد از فرد مسيحى داشتند. دليل اين يكسان انگاري هم اين بود كه مسيحيان ِساير فرقه هاي 
مسيحيت را نديده بودند. اطالعات زيادي مثًال در خصوص پروتستان ها نداشتند. از كليساهاي 
ارتدوكس شوروي يا كليساهاي شرقي و تفاوت ارامنه  با آشوري ها اطالع نداشتند. به همين خاطر 
با ساده انديشي، يك ارمني يا آشوري ايراني را نماد كل مسيحيت يا مسيحيان جهان مي گرفتند. اما به 
مدد رسانه ها و گسترش ارتباطات و ازدياد رفت و آمد به كشورهاي ديگر اندك اندك آشكار شد كه
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دنياي مسيحيت از چه تكثر و تنوع حيرت انگيزي برخوردار است. اين وضع به عينه در دنياي مسيحيت 
نسبت به مسلمانان رخ داده است. بسياري از مسيحيان هم تمام مسلمانان را با يك عينك و يك نگاه

 مي نگريستند. از نظر آن ها دنياي اسالم يكپارچه بود. سال ها بايد مي گذشت تا اين نگاه نيز به 
مدد ابزارهاي ارتباطي و اطالع رساني عصر جديد دگرگون شود

.
   •   نظر جنابعالي در مورد تنوع و تكثر داخلى مسيحيت كه براى ما كمتر شناخته شده چيست؟ 

اين تكثرها كدام است و در چه حوزه جغرافيايى حضور پيدا كرده است؟
آن مقدارى كه به مسلمانان مربوط است تقسيم بندى هاى درون مسيحيت بيشتر از آن چيزى است 
كه ما تصور مى كنيم. اين تقسيم بندى، كليساهاى مسيحى را در چهار دسته از يكديگر متمايز مى 
كند: كليساهاى شرقى، كليساهاى ارتدوكس، كليساهاى كاتوليك و كليساهاى پروتستان. كليساهاى 
شرقى تحت تابعيت كليساهاى كاتوليك و پروتستان نيستند. اين دسته كليسا ها كه به كليساهاى 
شرقى مشهوراند و در خاورميانه ايجاد شده اند، كليساهاى سنتى هستند. نام برخى از اين كليساها 
چنين است: كليساى ارمنى گريگورى، كليساى قبطى و كليساى آشورى. همه اين كليساها غير 
كاتوليك اند. هر كدام از اين كليساها از قديم االيام، از زمان حواريون عيسي مسيح، در اين منطقه 
بوده اند. كليساى انطاكيه، كليساى اسكندريه و كليساى اتيوپى از قديم االيام در اين منطقه بوده اند 
و هويتشان، يك هويت منطقه اى، عربى يا آسياى صغير است. هر كدام از اين كليساها، شرايط 
خاص خودشان را دارند. هر كدام يك نوع تصور و تلقى از ما و از اسالم دارند. بدين ترتيب، مى 
توان پذيرفت كه وفق شرايط مكانى و موقعيت جغرافيايى، هر كليسا تلقى خاص خود را از اسالم 
و مسلمانان دارد. كليسايى كه در منطقه تُرك نشسين قرار گرفته با كليساى منطقه عرب نشين يا 
فارس نشين تفاوت فراوان دارد. به تبع اين تفاوت، برداشت و فهم هر كليسا با ديگر يكسان نيست.

    گروه ديگرى از كليساها هستند كه در ارتباط با كليسا هاى ارتدوكس قرار مى گيرند. مقصود 
ما از كليساهاى ارتدوكس در اينجا، آن دسته كليساهايي است كه در قسطنطنيه قديم و ُرم شرقى 
سابق يا امپراطورى بيزانس قرار داشتند و از تأثير حكومت ها و دولت ها بركنار نبودند. از مهم ترين 
كليساهاى اين دسته مى توان به كليساهاى روسيه، بلغارستان، رومانى، صربستان و آتن اشاره كرد. 
در باب كليساهاى پروتستان هم مى توانيم بگوئيم كه به لحاظ داخلى بسيار متنوع و متكثراند. 
در اروپا مهمترين كليساهاى اين فرقه، كليساى لوترى، كليساى متوديست، كليساى پرزبتلين 
را  خودشان  خاص  تصورات  كليساها  اين  پيروان  هستند.  انگلستان  انگليكن  كليساى  و  ها 
از مسلمانان دارند. در اين ميان نوع ديگرى از پروتستان هاى امريكايى هستند كه با كليساى

اسالم شناس

156



پروتستان اروپايى سخت فاصله دارند. يك شاخه از اين گروه كه به نام پروتستان هاى نزديك به 
نئوكان ها هستد. اينان به افكار نو محافظه كاران نزديك هستند و تمايالت شديد بيشترى دارند. اين 
گروه به ويژه درآمريكاى التين فعال هستند. اين گروه چند سال نيست كه به صحنه آمده و تأثير 

مهمى از طريق رسانه هاى امريكايى بر ذهنيت مخاطبان خود داشته است.

   •    آيا كليساى كاتوليك هم متكثر است يا تحت كنترل و نظارت واتيكان گونه اى وحدت نظر 
و رويه در آن ها وجود دارد؟

بخش ديگرى از دنياى مسيحيت، كليساى كاتوليك است با مركزيت ُرم و دربار واتيكان و رهبرى 
پاپ اعظم. كليساى كاتوليك با اين كه يك مركزيت بسيار مقتدر دارد اما تلقى اصحاب و پيروان 
آن در مورد مسائل مختلف دينى، سياسى و اجتماعى يكسان نيست. طبيعتًا تلقى تمام كليساهاى 
كاتوليك هم نسبت به اسالم و مسلمانان هم يكدست و يك شكل و هماهنگ نيست. چنانكه كليساى 
كاتوليك اسپانيا با كليساى برزيل يا كليساى فيليپين تلقى يكسان با يكديگر از اسالم و مسلمانان 
ندارند. درست است كه يك نوع وحدتى در بين كليساهاى كاتوليك از نظر مديريت، رهبرى و نظام 
ادارى وجود دارد، ولى عناصر ديگرى مانند موقعيت جغرافيايى، حوزه فرهنگى و تاريخى يا موضع 
سياسى دولت ها در برابر مسلمانان، مستقيم يا غيرمستقيم، بر تلقى و موضع كليساى كاتوليك يك 
كشور تأثيرگذار است. بسيار اتفاق افتاده است كه موضع گيرى يك كليساى كاتوليك در آرژانتين 
يا فيليپين با موضع گيرى واتيكان در مورد موضوعى در ارتباط با اسالم يا مسلمانان تفاوت داشته 
است. اين تفاوت ريشه در موقعيت سياسى، فرهنگى و تاريخى پيروان كليساى كاتوليك آن كشور 
خاص دارد. اين تفاوت اين نكته را مى فهماند كه كليساى كاتوليك در درون خود بسيار متكثر و 
متنوع است و تلقى يا گفتمان هاى مختلفى از اسالم و مسلمانان در آن صورت بندى شده است. 
اين وضعيت در مورد كليساى ارتدوكس و پروتستان نيز صادق است. كليساى ارتدوكس روسيه به 
دليل نزديكى اش با نظام سياسى موجود، مواضع و تصوراتش از اسالم و مسلمانان تا حد زيادى 
نزديك به مواضع سياسى دولت روسيه است. در همان حال، كليساى ارتدوكس يونان وضعيت بسيار 

متفاوتى با كليساى روسيه و موضع گيرى هايش دارد. 

    •   آيا در واتيكان و دستگاه پاپي در مورد اسالم كتاب يا مقاله اى تهيه و چاپ مى شود؟ 
عرفان  و  اسالم  درباره  اوقات  گاهى  كه  دارد  وجود  انتشاراتى  مؤسسه  يك  واتيكان  در  بله، 
آثارى نشر مى دهد، اما تمركز كلى اين مؤسسه بر روى موضوعات و كتاب هاى مربوط به
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مسيحيت است. مهم نيست كه در واتيكان كتابى يا مقاله اى درباره اسالم منتشر شود. كليساى 
است.  جهان  سراسر  كاتوليك،  كليساى  فعاليت  گستره  نيست.  واتيكان  در  تنها  كه  كاتوليك 
اگر در واتيكان، فعاليت اسالم پژوهى وجود ندارد يا ضعيف است، در برخى مراكز وابسته به 
و پژوهش  و  مطالعه  جهان،  سراسر  در  پراكنده  كاتوليكى  هاى  دانشگاه  ويژه  به  و  واتيكان 

و اجتماعى يكسان نيست. طبيعتًا تلقى تمام كليساهاى كاتوليك هم نسبت به اسالم و مسلمانان هم 
يكدست و يك شكل و هماهنگ نيست. چنانكه كليساى كاتوليك اسپانيا با كليساى برزيل يا كليساى 
فيليپين تلقى يكسان با يكديگر از اسالم و مسلمانان ندارند. درست است كه يك نوع وحدتى در 
بين كليساهاى كاتوليك از نظر مديريت، رهبرى و نظام ادارى وجود دارد، ولى عناصر ديگرى مانند 
موقعيت جغرافيايى، حوزه فرهنگى و تاريخى يا موضع سياسى دولت ها در برابر مسلمانان، مستقيم 
يا غيرمستقيم، بر تلقى و موضع كليساى كاتوليك يك كشور تأثيرگذار است. بسيار اتفاق افتاده 
است كه موضع گيرى يك كليساى كاتوليك در آرژانتين يا فيليپين با موضع گيرى واتيكان در مورد 
موضوعى در ارتباط با اسالم يا مسلمانان تفاوت داشته است. اين تفاوت ريشه در موقعيت سياسى، 
فرهنگى و تاريخى پيروان كليساى كاتوليك آن كشور خاص دارد. اين تفاوت اين نكته را مى فهماند 
كه كليساى كاتوليك در درون خود بسيار متكثر و متنوع است و تلقى يا گفتمان هاى مختلفى از اسالم 
و مسلمانان در آن صورت بندى شده است. اين وضعيت در مورد كليساى ارتدوكس و پروتستان 
نيز صادق است. كليساى ارتدوكس روسيه به دليل نزديكى اش با نظام سياسى موجود، مواضع و 
تصوراتش از اسالم و مسلمانان تا حد زيادى نزديك به مواضع سياسى دولت روسيه است. در همان 
حال، كليساى ارتدوكس يونان وضعيت بسيار متفاوتى با كليساى روسيه و موضع گيرى هايش دارد.

    •   آيا در واتيكان و دستگاه پاپي در مورد اسالم كتاب يا مقاله اى تهيه و چاپ مى شود؟
بله، در واتيكان يك مؤسسه انتشاراتى وجود دارد كه گاهى اوقات درباره اسالم و عرفان آثارى نشر 
مى دهد، اما تمركز كلى اين مؤسسه بر روى موضوعات و كتاب هاى مربوط به مسيحيت است. مهم 
نيست كه در واتيكان كتابى يا مقاله اى درباره اسالم منتشر شود. كليساى كاتوليك كه تنها در واتيكان 
نيست. گستره فعاليت كليساى كاتوليك، سراسر جهان است. اگر در واتيكان، فعاليت اسالم پژوهى 
وجود ندارد يا ضعيف است، در برخى مراكز وابسته به واتيكان و به ويژه دانشگاه هاى كاتوليكى 
پراكنده در سراسر جهان، مطالعه و پژوهش و سه گروه با توجه زمينه اجتماعى و دالئل خاص خود 
هر كدام تلقى ويژه خود را از اسالم و مسلمانان دارند  پيروان آئين مسيحت و گروه سوم دانشمندان   
و پژوهشگران مسيحى مستقل از كليساست. اين. اين كه بخواهيم بگوئيم دنياى مسيحيت در مورد
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اسالم يا مسلمانان چگونه مى انديشد، اين يك بحث دراز دامن و بسيار گسترده است. ضمن آنكه 
براى پاسخ به اين سئوال بايد  ريشه هاى تاريخى اين دو دين و نوع تلقى و رفتار پيروان آنها نسبت 
به يكديگر را بشناسيم. زيرا سوابق اين دو دين در دو قرن اوليه اسالمى نقش اساسى در شكل دهى 
به تلقى مسيحيان بويژه مسيحيان خاورميانه اى از ما داشته است. ضمن اين كه اين تلقى تأثير زيادى 
بر نگاه مسيحيان خارج از منطقه خاورميانه نسبت به  اسالم و مسلمانان نداشته است. اما اين كه اين 

تلقى چگونه شكل گرفته، موضوع ديگرى است كه در جاى خود بايد به آن پرداخته شود. 
    هنگامى كه از رويكرد مسيحيان و مسلمانان نسبت به يكديگر سخن مى رانيم نبايد از نقش 
عوامل غير دينى در تكوين اين رويكردها غفلت نماييم. چرا كه اين عوامل نقش پر رنگ ترى از 
عوامل دينى داشته و دارند. چنانكه پيش از اين مشخص كرديم، در جهان مسيحيت، چهار كليساى 
بزرگ يعنى كليساهاى شرقى، كليساهاى پروتستان، كليساهاى ارتدوكس و كليساهاى كاتوليك 
وجود دارند. تلقى اين چهار كليساى بزرگ از يكديگر تا مدت ها تحت تأثير اين مسئله بود كه 
كليساى رقيبش در كدام سرزمين يا قلمرو جغرافيايى و سياسى قرار دارد. براى نمونه در طول جنگ 
هاى صليبى، اين كليسا ها مى خواستند بدانند كه فالن كليسا چه موضعى در برابر مسلمانان داشته 
است؟ در جنگ هاى صليبى، مسيحيان تنها با مسلمانان در جنگ و ستيز نبودند. آن ها با مسيحيان 
كليساهاى شرقى در منطقه مسلمان نشين نيز مخالف بودند و در كشتن آن ها نيز كوچكترين رحمى 
روا نمى داشتند. در آن سال ها، مسيحيان پيرو كليساى شرقى براى حفظ جان و مال خود به 
مسلمانان پناهنده مى شدند. كليساى كاتوليك در معارضه با اسالميان در سرزمين هاى اسالمى، هر 
كسى را كه در قلمرو سياسى  جغرافيايى مسلمانان ساكن بود، دشمن مى پنداشت و با او همان معامله 
اى را مى كرد كه با  مسلمانان مى كرد. چنان كه مى دانيد در جنگ هاى صليبى بارها مسيحيان در 

فلسطين و مناطق شرقى مورد قتل و غارت صليبيون قرار گرفتند.

   •    بر پايه سخن جنابعالى، آيا تنوع نگاه و اختالف رويكرد در داخل كليساهاى جهان باعث شده 
كه دنياى مسيحيت از اسالم و مسلمانان يك برداشت واحد و مشخص نداشته باشد؟  

با اين تنوع و تكثرى كه در دنياى مسيحيت ديديم به راحتى نمى توانيم از تلقى دنياى مسيحيت از 
اسالم يا مسلمانان سخن بگوييم. چرا كه دنياى مسيحيت، هماهنگ، يكدست و يك صدا نيست. 
باييد ببنيم كدام فرقه يا كدام كليسا يا كدام دسته از كشيشان يا دانشمندان مسيحى درباره اسالم و 
مسلمانان مطلبى گفته يا نوشته اند. پيش از فروپاشى شوروى سابق تلقى بيشتر كليساها نسبت 
به اسالم و مسلمانان متفاوت و مرزدار بود و تمايز ديدگاه هايشان به راحتى ميسر بود. اما پس



از فروپاشى بلوك شرق و قدرت يافتن رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى، تصورات فرق مختلف
كليسايى بويژه كليساهاى اروپايى از اسالم و مسلمانان يك دست شده و كشيش، پژوهشگر و 
مسيحيان عادى به تلقى تقريبًا يكسانى از اسالم و مسلمانان رسيده اند. امروزه به داليل مختلف، 
دنياى مسيحيت يك تلقى يكسان و تقريبًا همانند از اسالم دارد مگر آن كه دليل خاصى مانند 
وضعيت روسيه وجود داشته باشد كه متفاوت از ساير كليساها فكر كند. عليرغم اين همانندى و 
يكسان انگارى نسبت به اسالم و مسلمانان كسانى هم هستند كه با اين تلقى عام هماهنگ و همراه 
نيستند. مثال بارز گروه اخير، پروتستان هاى ضد صهيونيست آمريكايى و برخى گروه وابسته به 

كليساى كاتوليك اند.

   •    لطفًا به طور مختصر توضيح دهيد خود واتيكان نسبت به اسالم چه برداشت و شناختى دارد؟ 
و چه فعاليت هايى دارد؟ واتيكان درباره اسالم چه مى گويد؟ نسبت به اسالم چه واكنش هايى 

دارد؟
در واتيكان يك موسسه اى است به نام PISAI، اين مؤسسه كه عنوان كاملش مؤسسه مطالعات 
اسالمى و عربى است، تنها مؤسسه اى است كه كمابيش با واتيكان مرتبط است و در آن مطالعات 
اسالمى و عربى انجام مى شود. اين مؤسسه، فصلنامه اى هم منتشر مى كند. فعاليت اين مؤسسه 
عمدتًا آموزشى است اما پژوهش هايى نيز انجام مى دهد. تا آن جا كه اطالع دارم قبًال مطالعات 
شيعه شناسى نداشت اما چند سالى است كه به مطالعات شيعه پژوهى تمايل نشان داده و پژوهش 
هايى را هم در دستور كار گذاشته است. مؤسسه مثل دانشگاه ها، آموزش و تدريس اسالم را براى

دانشجويان در برنامه هاى خود قرار داده است. تنها مؤسسه آموزشى و تحقيقاتى اسالم شناسى وابسته به 
واتيكان همين مؤسسه است و گمان نمى كنم در جاى ديگرى در واتيكان مطالعات اسالمى انجام بگيرد. 
     امروزه كمتر عالم، محقق و روشنفكرى پيدا مى كنيد كه بگويد من كاتوليك هستم. اصًال مسئله 
دين و موقعيت واتيكان آن گونه كه ما تصور مى كنيم نيست. آن كسانى كه درباره اسالم و حتى 
خود مسيحيت كار مى كنند در چارچوب ديدگاه رسمى واتيكان از اسالم و مسلمانان كار نمى 
كنند. اكنون جامعه غربى جامعه اى كامًال باز است و در آن پژوهش دانشگاهى درباره اسالم و

مسلمانان تحت تأثير واتيكان و آموزه هاى آن نيست. محققان يا استادان مسيحى يا كاتوليك 
ها كه در مؤسسات آموزشى و پژوهشى كاتوليك ها درس خوانده يا درس مى خوانند چه بسا 
همانند واتيكان نينديشند و چه بسا نتيجه تحقيقشان خوشايند كليسا نباشد. اين خانم اشميت كه
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بر روى عالمه حلى تحقيق كرده از لحاظ ارتباطش با جامعه علمى با يك مؤلف مستقل تفاوتى
 ندارد. او به ضوابط و شرايط خاص علمى پايبند است. منظور من اين است كه پژوهشگران امروز 
از چارچوب دين خود خارج شده سعى مى كنند تحقيقشان مدلل و مبتنى بر روش هاى علمى 
باشد. امروزه برخى از پژوهشگران و متخصصان به مسائل مربوط به ژئوپلتيك اسالم توجه مى 
كنند و آينده اسالم و مسائل ژئواستراتژيك مرتبط با آن را مى كاوند. خيلى از كسانى كه اين مطالب 
را مى نويسند اسالم شناس هم نيستند، آن ها ژئو استراتژيك هستند، كسانى كه آينده پژوهند يا با 
هدف سياستگذارى و آينده نگرى موضوعى را پژوهش مى كنند. اين گروه نوشته هايشان تأثيرگذار 
است و نوشته يك نفر از آن ها مى تواند سياست كشور را نسبت به مسلمانان دگرگون سازد. 
نمونه بارز اين گروه افراد، برنارد لوئيس است. او هم اسالم شناس است و هم ژئواستراتژيست.

    •   در نشريات اسالم پژوهى و اخبار مراكز مطالعات اسالمى كشورهاى غربى، ژاپنى و چينى 
مى بينيم كه مرتب كنفرانس و سمينار درباره اسالم و مسلمانان برگزار مى شود. آيا برگزارى 
اين سمينارها و انتشار مقاالت در نشريات در موضوع مسلمانان دليلى بر رشد و شكوفايى اسالم 

شناسى نيست؟ 
اين ها چيزى را ثابت نمى كند. بيشتر اين كنفرانس ها يا جنبه كاربردى دارند يا تبليغى هستند. 
امروزه، كاالى اسالم شناسى در همه جا بازار پرخريدارى ندارد، مگر آن كه ِگره اى از كار ناگشوده 
كشورى، شركت يا مؤسسه اى تجارى بگشايد. اين روزها، كنفرانس ها اسالم شناسى كه هدف آن 

علمى صرف يا انكشاف حقيقت باشد، كمتر مشاهده مى شود.

   •    شما فرموديد اسالم شناسى مبتنى بر اهداف پژوهشى و علمى نيست، بلكه كاربردى و در 
پاره اى مواقع امنيتى شده است. آيا جهت گيرى كاربردى يا امنيتى دليل كاهش انگيزه هاى علمى 

و پژوهشى است؟
به نظر من بله. انگيزه هاى علمى و پژوهشى در  بسيارى جوامع خيلى كم شده است. ما اگر فهرست 
اسالم شناسان را در دهه 1950 مشاهده كنيم، مى بينيم كه فهرست بلندبااليى است و چندين اسالم 
شناس نام آور و محقق حرفه اى وجود دارد. هر يك از اين اسالم شناسان حداقل 10 تا 15 
كتاب و مقاالت واقعًا علمى و ارزشمند نشر داده اند. كتاب هائى كه حاصل 20 يا 30 سال تحقيق 
علمى مستمر شان بوده است. اما امروز چه؟ امروز نظير اسالم شناسان نيمه اول قرن بيستم چند نفر 
داريم؟ معروف ترينشان چه كسانى هستند؟ كسانى مثل هلموت ريتر، مثل مونتگمرى وات، كسى



مثل شيمل كه زبان هاى اسالمى را به خوبى مى دانست چند نفر سراغ داريم؟ االن چند اثر ارزنده و 
ماندگار مانند كارهاى گيب يا نيكلسون، فون گرونباوم و بروكلمان سراغ داريم؟ امثال برنارد لوئيس 

ها هم كه كمى توانمندند انگيزه سياسى  بيشتر از رسالت علمى برايشان اهميت يافته است.

   •    اسالم شناسى در امريكا و اروپا رو به رشد است و همه ساله چند صد كتاب درباره اسالم 
و مسلمانان در اين كشورها منتشر مى شود، نظر شما در اين خصوص چيست؟

اين كتاب ها بيشتر مطالعات خاورميانه است تا اسالم شناسى. بيشتر مربوط به مسائل كشورهاى 
اسالمى بويژه كشورهاى خاورميانه است تا فرهنگ اسالمى يا فلسفه يا اخالق اسالمى. هم اكنون 
دانشجويان عالقه مند به زبان عربى از نسل هاى دوم و سوم مهاجران مسلمان در جوامع غربى يا 

دوستان آن ها بسيار زياد شده اند.
همزمان با بروز اين عالئق، برخى كشورهاى ثروتمند عرب براى باالبردن پرستيژ خود در بين 
سياستمداران و رسانه هاى غربى با پرداخت پول به برخى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى و آموزشى 
غربى، به تقويت بخش هاى زبان عربى و مطالعات خاورميانه كمك مى كنند. دادن بورس هاى 
تحصيلى به زبان آموزان و فراهم كردن امكانات شغلى براى فارغ التحصيالن زبان عربى در 

كشورهايشان يكى از داليل گسترش زبان عربى در كشورهاى غربى است. 
به همين علت است كه در برخى مراكز آموزشى و دانشگاهى برخى كشورهاى اروپايى و بويژه 
آمريكا، رشته عربى بيش از بسيارى از رشته هاى ديگر جاذبه دارد. بخش هاى امنيتى، اطالعاتى، 
نظامى و وزارت امور خارجه در آمريكا به فارغ التحصيالن زبان هاى شرقى نيازمندند. افزايش 
دانشجويان زبان عربى كه با هدف پيوستن به اين سازمان ها به اين رشته روى آورده اند، دليل رشد 

و گسترش اسالم شناسى نيست.

    •   آيا واتيكان سياست گذارى خاصى درباره اسالم دارد؟
خالصه سخن من اين است كه يك سياست گذارى كالن در خصوص اسالم شناسى در واتيكان 
وجود ندارد. آن تصورى كه در خيال ما هست كه يك مجموعه متخصص و اسالم پژوه در واتيكان 
نشسته اند و درباره اسالم تحقيق مى كنند چنين چيزى وجود ندارد. بخش مهمى از كتاب هاى 
مربوط به ايران را خود من به كتابخانه واتيكان هديه كرده ام. مضافا اين كه آن ها اگر بخواهند كار 

بزرگى درباره اسالم انجام دهند بودجه كافى در اختيار ندارند.
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   •   درباره روش مطالعه و شيوه هاى تحقيق اسالم شناسان غربى چه نظرى داريد؟ آيااعتقادات 
كاتوليكى، پروتستانى يا غير مذهبى بودن، تأثيرى در نتايج تحقيقات اسالم شناسان غير مسلمان 

دارد؟
 نبايد اين گونه سخن گفت. ما نمى توانيم بگوئيم اسالم شناسان كاتوليك واتيكانى داريم، اسالم 
شناسان پروتستان داريم، اسالم شناس غربى مثًال آلمانى داريم. اين گونه سخن گفتن بهره اى از 
واقعيت ندارد. همه اين افراد از يك روش يا يك متد تحقيق استفاده مى كنند. كسانى كه شرق 
شناس يا اسالم شناس هستند، تابع يك روش خاص تحقيقاتى و يك روش خاص استنتاجى

هستند. آن ها دراين چارچوب عمل مى كنند. روش تحقيقشان ربطى به ديندارى و بى دينى ندارد. 
هم ديندار و هم بى دين از روشى مشابه براى پژوهش يا بررسى و شناخت مسئله خود استفاده مى 
كنند. البته در اين جا يك استثنا وجود دارد. آن استثا هم اين است كه شرق شناسان يا اسالم شناسان 
روسى يا كشورهاى كمونيستى سابق، بر اساس ايدئولوژى خاص ماترياليسم تاريخى و طبقه بندى 
تاريخ به مراحل پنجگانه، به مسائل مى نگريستند. در واقع، واقعيت را بر مبناى ايدئولوژى خودشان 
تفسير مى كردند. اگر اين گروه را كنار بگذاريم، مى توانيم بگوئيم كه تقريبًا تمام اسالم شناسان چه 
غربى و چه غير غربى در تحقيقاتشان از يك  متد و يك روش استفاده مى كنند و كاتوليك بودن و 

اروتدوكس بودن آن ها تأثيرى در نتيجه تحقيقشان ندارد.
.

   •    در سال هاى اخير پديده اى تحت نام «اسالم فوبيا» يا «مسلمان فوبيا» در كشورهاى غربى 
مخصوصًا در آمريكا و چند كشور بزرگ اروپايى مطرح مى شود. ريشه اين پديده در نوشته 
هاى اسالم شناسان غير مسلمان است يا رسانه هاى همگانى كه امروزه در شكل دهى به افكار 

عمومى مؤثراند؟ 
متأسفانه، گروه هايى از مسلمانان طورى رفتار كرده اند كه مردم از اسالم مى ترسند و مى خواهند 
از اسالم كناره بگيرند. اين اسالم هراسى تنها در كشورهاى غربى نيست، دامنه اش  به كشورهاى  
كره و ژاپن تا شيلى و آرژانتين در آمريكاى التين هم كشيده شده است. مردم حتى از اسالم سعودى 
هم مى ترسند. رفتار اسالم گراهاى افراطى در افغانستان و تانزانيا و اندونزى مايه نگرانى غربيان 
از مسلمانان شده است. حوادث 11 سپتامبر  و بمب گذارى هاى لندن، ترس آن ها را تشديد كرد. 
البته رسانه ها هم به اين توهم دامن زدند و ميزان ترس را باال بردند. بدين ترتيب، پديده ترس غير 
مسلمانان از مسلمانان شكل گرفته و رسانه ها آن را در افكار عمومى غربيان به شكل يك واقعيت 
اجتماعى درآورده اند. به نظر بنده، ريشه اين پديده در رفتار نامناسب و خشونت بار عده اى از 
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 مسلمانان بوده است نه در نوشته هاى اسالم شناسان. مسلمًا رسانه ها هم به آن  زده اند.  

   •   به نظر شما، در برابر نوشته هاى مغرضانه اسالم شناسان يا مخالفان فكرى خود چه واكنشى 
بايد نشان بدهيم؟

اگر امروز مى خواهيم با مخالفان دينى و عقيدتى خود مبارزه كنيم نمى توانيم به راحتى بگوييم او 
كافر است. با زدن و كشتن چيزى ُدرست نمى شود و تأثير بسيار منفى دارد. اسالمى هم كه مدعى 
هستيم مى شناسيم معلوم نيست كه آن را خوب و درست شناخته باشيم. االن بين علماى ما چالش 
هاى فكرى عميق در جريان است، در جهان اسالم هم نحله ها و گفتمان هاى مختلفى هستند كه 
مدعى حقيقت اسالم اند. دفاع از دين به همين سادگى ممكن نيست. امروزه، نوع دفاع از دين و 
تبليغ آن تفاوت پيداكرده، نوع دفاع ما هم بايد تغيير كند. ِصرف اين كه يك اسالم شناس يا يك 
مخالف فكرى ما هر چه گفت، ما بايد رد كنيم صحيح نيست. حقيقت اجتماعى، سياسى و فرهنگى و 
ژئوپولتيك و استراتژيك هم در دفاع ما تأثير دارد. طرف دعوا يا مخالف فكرى و عقيدتى با آيه و 
حديث آوردن ديگر قانع نمى شود . او به وضعيت مسلمانان، رفتار آن ها و اسالم در عمل هم توجه 

دارد و آنها را هم در قضاوت خود لحاظ مى كند.
 اساسًا شكل دنيا عوض شده، مسائل كشورها، اديان و ملت ها از بيخ و بُن تفاوت كرده، مردم آگاه 
تر از قبل شده اند. از نظر سياسى هم دنيا به كلى تغيير كرده. در دنياى اسالم هر روزه مسائل و 
حوادث ناخوشايندى اتفاق مى افتد. سر بريدن طالبان، تخريب مجسمه هاى بودا، انفجارهاى مختلف 
مثال در پاكستان، عراق و افغانستان و خشونت هاى گروه هاى افراطى در ساير نقاط جهان اسالم 
تا بدان اندازه مشمئز كننده است كه خيلى از كانال هاى تلويزيونى آن ها را نشان نمى دهند.  با اين 
وضع، دفاع كردن از دين، بسيار سخت است. چون آن رفتار هاى خشونت بار هم به نام دين اسالم 
معرفى مى شود. اينها اتفاقات ناخوشايند جهان اسالم است؟ اگر اين مسائل را خودمان هم ببينيم، 

مشمئز مى شويم. 
مثال انفجارى كه در افغانستان انجام شده، سر يك نفر آن جا افتاده، پاى يك نفر ديگر جاى 
ديگر. اين حركات به نام اسالم يا دفاع از اسالم انجام مى شود. از نظر ديگرانى كه اين حوادث را

 مى بينند، آن ها را غير انسانى و غير منطقى مى بيند. بنابراين، تصوير، وضعيت و تلقى منفى از 
مسلمانان در بسيارى از كشورها وجود دارد. من شنيده ام كه در برخى كشورها، صاحب خانه 

منزلش را به مسلمان اجاره نمى دهد، چون تصورش اين است كه ممكن است
بخواهد انفجارى انجام دهد يا خشونتى راه بيندازد. از ديد من واقعيت اين است كه دوست نداريم
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بشنويم يا دوست داريم يك جور ديگر بشنويم. اين ها واقعيت هايى است كه وجود دارد و ما بايد 
براى آن ها چاره اى جدى بينديشم. 

ريشه هاى اين قضيه كه چرا اسالم خشونت گرا بوجود آمده، خودش يك بحث جامع و ريشه 
دار است كه در كشورهاى اسالمى در صد ساله اخير پيدا شده است. با تشديد خشونت گرايى در 
افعانستان، عراق و چند كشور افريقايى مسلمان، مسأله اسالم گرايى خشونت بار مطرح شده و 
غربيان و اسالم شماسان در باره آن شروع به كار كرده اند. بله، امروزه تصوير اسالم خشونت طلب 
بر اسالم رحمانى، اسالم صلح و آرامش و مهربانى در بسيارى از كشورهاى اسالمى پيشى گرفته 
است. در اين شرايط، بهترين دفاع از اسالم، محكوم كردن خشونت گروه هاى افراطى مسلمان است. 

   •   در پايان اين گفتگو تقاضامنديم نظرتان را درباره گرايش به اسالم شناسى و مطالعات اسالمى 
در برخى از كشورها كه امروزه جنبه كاربردى دارد، بفرماييد. مى دانيد كه ژاپنى ها براى فروش 
كاالهايشان و يا كره جنوبى براى تصرف بازار كشورهاى اسالمى برخى پروژه هاى مطالعاتى 
درباره اسالم يا مسلمانان به اجرا در مى آورند. هدف اين پژوهش ها شناخت علمى نيست، شناخت 

براى گسترش بازار مصرف و فروش كاالست. 
بله، كامًال درست است. ژاپنى ها، كره اى ها يا حتى چينى ها، شكل برنامه ريزيشان و نيازهايشان و منطق 
كارهايشان با همه فرق مى كند. اسالم شناسى در چين رشد كرده است. در ژاپن هم كوشش هاى جدى 
صورت گرفته است. البته چنانكه قبًال گفتم اسالم شناسى به معنى قرن نوزدهم و بيستم ضعيف شده است.





ر سیدعبدالقيوم سجادی١ دک

گفتمان اسالم سياسى چگونه مفصل بندى و بازنمايى مى شود؟ آيا گفتمان واحد است يا چندگانه؟ 
تنوع، پراكندگى و سياليت آن را چگونه و بر محوريت كدام دال مركزى مى توان انسجام بخشيد؟ 
هويت اسالم سياسى چگونه صورتبندى مى شود و دال هاى شناور آن ذيل كدام دال مركزى معنى 
مى يابد؟ پرسش از چيستى اسالم سياسى مقدم بر سئوال از چرايى آن است .  تبيين چرايى اسالم 
سياسى مقدم بر كشف و توضيح عناصر سازنده هويت اسالم سياسى است. هژمونى گفتمان جهانى 
شدن نقطه عزيمت تحليل ما جهت فهم و تبين منازعه و چالش هويتى ميان دو گفتمان جهانى شدن 
و اسالم سياسى است. گفتمان جهانى شدن به عنوان ديگر و غير اسالم سياسى، سازنده هويت 
وخود اسالم سياسى است. در واپسين صفحات اين نوشتار تالش بر آن است تا تأثيرات اين 
برون سازنده در صورتبندى اسالم سياسى و مفصل بندى دال ها و نشانه هاى آن در وضعيت جديد

(جهانى شدن) به بحث گذاشته شود . اّما پرسش از چيستى و چرايى اسالم سياسى و سئوال از علل 
صورى آن متقدم بر مباحث بعدى است . 

    اسالم سياسى چيست؟ آيا على رغم تنوع و تعدد قرائت ها و تفسيرهاى كه از اسالم سياسى

گفتمان اسالم سياس و پادگفتمان های آن
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1. استاد دانشگاه كابل و نماينده 
پارلمان افغانستان



وجود دارد مى توان براى تعريف هويت اسالم سياسى يك دال مركزى و انسجام بخش به نشانه ها
و دال هاى شناور را جستجو كرد؟ دال مركزى اسالم سياسى چيست؟ به گفته بابى سعيد اسالم 
گرايان كسانى هستند كه براى تفكر درباره سرنوشت سياسى خويش از تعابير اسالمى استفاده 
مى كنند و آينده خود را در اسالم مى بينند (بابى سعيد، 1379 :29). مقصود سعيد از دال اسالم 
گرايى همان اسالم سياسى است كه در ادبيات مستشرقان و انديشمندان مسلمان با مفاهيمى 
چون بنيادگرايى اسالمى، بيدارى اسالمى، راديكاليسم اسالمى و اسالم گرايى همراه است .  اّما 
اسالم سياسى نشانه اى است كه على رغم وجود تشابه با مفاهيم ياد شده، از آنان متمايز است. 
مفهوم بنيادگرايى تنها شامل بخشى از آن چيزى است كه در اينجا به عنوان اسالم سياسى ياد 
مسيحيان  اعتراضى  حركت  از  مأخوذ  و  دارد  غربى  ريشه  كه  اسالمى  بنيادگرايى  مى شود. 
سياسى اسالم  مفهومى  و  معنى  گوياى   ( ترهار،28:2003  گرى   ) است  غرب  در  پروتستان 

چارچوب  در  و  سنتى  زبان  با  دينى  سنت  از  دفاع  تعريف  ساده ترين  در  بنيادگرايى   . نيست   
گفتمان سنتى است. اين مفهوم براى اشاره به دال اسالم سياسى نارسا و غير وافى است، زيرا 
مفصل بندى  و  دال ها  و  نشانه ها  صورتبندى  در  اسالم  مرجعيت  بر  سياسى   اسالم  گفتمان 
عناصر تأكيد دارد، حتى اگر اين مرجعيت در چارچوب مفاهيم و عناصر مدرن صورت گيرد. 
دال راديكاليسم نيز براى اشاره به اسالم سياسى غير گوياست، زيرا راديكاليسم ناظر به نوعى 
عمل گرايى است و عمدتًا وصف ُكنش و رفتار سياسى است، هرچند در برخى موارد نظريه و 
انديشه را نيز مورد توجه قرار مى دهد. عنوان اسالم گرايى يا اسالميست ها ( اوليويه روآ، 1383 
) هرچند در مضمون قريب با آن چيزى است كه در اينجا با عنوان اسالم سياسى ياد مى شود، اّما 
صرفًا بر بُعد سلبى هويت اسالمى در جوامع مسلمانان تأكيد دارد . اسالم گرايى صرفًا از طريق 
فرايند غيريت سازى غرب براى جريانات فكرى و سياسى جوامع معنا مى يابد. در اين معنى 
اسالم گرايى چيزى بيش از شرق شناسى وارونه نيست كه در اثر آن اسالم در حد يك برچسب و 
مذهبى  صرفًا  دايره  از  را  آن  و  دارد  تأكيد  مورد  سياسى  منظر  از  را  اسالم  كه  است  گفتمانى 
خارج مى سازد. در درون اين گفتمان كالن با خرده گفتمان هاى متعددى روبرو هستيم كه در 
مى شود  بندى  دسته  غيره  و  راديكال  كارى،  محافظه  گرايى،  سنت  مختلف؛  طبقه بندى هاى 
(عمادالدين باقى، 1383) اّما تا آنجا كه از اين خرده گفتمان ها با عنوان گفتمان اسالم سياسى 
آموزه هاى  و  تعاليم  به  سياسى  رويكرد  و  سياست  حوزه  در  اسالم  جهت گيرى  مى شود،  ياد 
اسالمى وجه مشترك اين خرده گفتمان ها است كه زير چتر گفتمان بزرگ اسالم سياسى گردهم 
است. اهميت  حايز  حاضر  بحث  در  نيز  سياسى  اسالم  چرايى  از  پرسش  نشينند.  مى 
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تبيين عوامل شكل گيرى گفتمان اسالم سياسى و بررسى فرايند تحول آن يكى از محورهاى در 
خور توّجه است كه برخى از پژوهشگران به آن همت گمارده اند. اگر دال اسالم سياسى را از نظر 
زمانى مشتمل بر جريان اسالم گرايى، اعم از مشرب اصالحى و انقالبى، بدانيم در اين حالت مى توان 
ريشه ها و عوامل شكل گيرى اسالم سياسى را در بستر تاريخى به بحث گذاشت. نخستين رويارويى 
انديشه گران مسلمان با غرب شاهد ظهور گفتمان اسالم گرايى است كه از آن با تعابير متفاوت ياد 
مى شود و با دال هاى مختلف بدان اشاره مى شود. چارچوب هاى تئوريك مختلف جهت تبيين عوامل 
ظهور اسالم گرايى ( گفتمان اسالم سياسى ) بكار برده شده است . در اين ميان مى توان به كار هراير 

دكمجيان، اوليويه روآ، هشام شرابى، كاستلز و بابى سعيد اشاره كرد .
روى  پيش  بحران هاى  با  را  اسالمى  جوامع  در  اسالم گرايى  گفتمان  شكل گيرى  دكمجيان      
جامعه اسالمى توضيح مى دهد ( دكمجيان، 31:1377 ). در اين ديدگاه، كشاكش اصلى ميان 
دين و دولت معلول انزوا و در خود فرورفتگى تحميل شده بر مسيحيت در جوامع غربى است

( دكمجيان،1377: 23) . دكمجيان با آن كه به تحليل و تبيين عوامل و ريشه هاى ظهور گفتمان 
اسالم گرايى مى پردازد، اّما به حوزه تعامل اين گفتمان با گفتمان هاى غربى وارد نمى شود. در سوى 
ديگر و از منظرى متفاوت، بررسى اوليويه روآ است كه تجربه اسالم سياسى را در چارچوب نظريه 
مدرنيزاسيون به بحث مى گذارد. در تحليل روآ، ظهور اسالم گرايى در خاورميانه محصول بحران 
دولت ها در اثر ازدياد جمعيت، روند رو به افزايش شهرنشينى و عوامل ديگر است. ناراضيان تحصيل 
كرده در واكنش به اين بحران با ايدئولوژيك كردن اسالم شرايط ايده انقالب و زمينه ايجاد دولت 
مقتدر مركزى را مطرح مى كنند (روآ: 59:1378). به نظر روآ، اسالم گرايان سياسى در يافتن بديل
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مناسب براى تجدد غربى با استناد به شريعت اسالمى ناكام مى مانند و ناخواسته سكوالريزاسيون 
و غير مذهبى سازى جامعه را در پيش مى گيرند، زيرا مسير آنان بر سياست مطلق مى انجامد ( 

روآ،1378: 112 ) . روآ در اينجا فرضيه شكست اسالم سياسى را مطرح مى كند.
     هشام شرابى با تمركز بر پديده بنيادگرايى در جهان عرب، اين پديده را در چارچوب پدرساالرى 
جديد توضيح مى دهد. به نظر وى پدرساالرى جهان عرب از نوع جديدى است كه تركيبى از 
پدرساالرى سنتى و نوسازى وابسته است ( شرابى، 28:1380 ) . در تحليل شرابى،  ظهور بنيادگرايى 

اسالمى نتيجه تحوالت اجتماعى جامعه پدرساالر جديد است.
   بررسى ريشه ها و عوامل ظهور اسالم گرايى از منظر جنبش هاى جديد اجتماعى نيز در كار 

مانوئيل كاستلز و با الهام از آلن تورن صورت مى گيرد.
    در تحليل جنبش اجتماعى جديد بر سه اصل؛ هويت، نهضت و دشمن نهضت تأكيد مى شود. 
كاستلز تالش مى كند در اين چارچوب ظهور جريانات معترض در جامعه شبكه اى يا جهانى شده را 
براساس تقابل هويت توضيح دهد. در تلقى كاستلز سه صورتبندى از هويت مطرح مى گردد؛ هويت 
مشروعيت، هويت مقاومت و هويت برنامه؛ هويت مشروعيت بخش در صدد تثبيت وضع موجود 
و هژمونيك ساختن آن است. و هويت مقاومت در برابر هويت مسلط به مقاومت مى پردازد. هويت 
برنامه دار فراتر از مقاومت در پى تشكيل و صورتبندى هويت جديد و بديل بر مى آيد (كاستلز، 

  . (24 :1382
     بابى سعيد ضمن نقد روش شرق شناسى ادوارد سعيد، مطالعه گفتمان اسالم سياسى و تعامل آن 
با غرب را در چارچوب نظريه گفتمانى الكال و موفه دنبال مى كند. به نظر سعيد،  اسالم سياسى در 

تخاصم با مدرنيسم غربى ناگزير از گزينش و انتخاب است.  
در چنين حالتى نزاع ميان گفتمان هاى رقيب در مى گيرد.  فقدان قانون عام و دايمى، نبود هويت 
ذاتى و ثابت و بيش تعين بودگى دايمى هويت، در نظريه الكالو و موفه، نزاع دايمى ميان گفتمان ها 
را مطرح مى  كند و اين به معناى امكانى بودن گفتمان هاست. بيان ديگر اين حالت بلوكه شدن 
هويت است كه از ديگر منابع منازعه و خصومت است. بلوكه شدن هويت بيانگر وضعيت ناكامى 
گفتمان در تثبيت و حفظ هويت جمعى است. به گفته هوارث رسالت تحليل گر در نظريه گفتمان 
صرفًا توصيف فرايند هويت سازى؛ غيريت سازى و مفصل بندى گفتمانى نيست، بلكه وظيفه او بيان 
شرايط و شيوه هايى است كه به بلوكه شدن هويت مى انجامد ( هوارث،1367: 162 ) . در بحث ما 
گفتمان جهانى شدن با خصلت تسّرى برون مرزى هويت هاى ملى را با وضعيت بيش تعين شدگى 
روبرو مى كند. انسان مسلمان جهان سومى در وضعيت ها و موقعيت هاى متضادى قرار مى گيرد و
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مجبور به گزينش و انتخاب مى شود. نزاع و خصومت ميان گفتمان جهانى شدن و اسالم سياسى 
بر سر بازنمايى هويت انسان مسلمان و معنادهى به نشانه ها و دال هايى است كه در صورتبندى و 
مفصل بندى اين هويت بكار گرفته مى شود، يا از طريق فرايند طرد و نفى در حوزه گفتمانگونگى 
جاى داده مى شود. اگر در نظريه گفتمان الكالو و موفه، بازنمايى هويت و معنادهى نشانه ها و 
دال هاى تهى كانون منازعه ميان گفتمان هاى رقيب محسوب مى شود و اگر سوژه در وضعيت ناشى 
از جهانى شدن دچار از جاكندگى و واماندگى مى گردد و با شرايط بيش تعين شدگى هويت روبرو 
است، فزايند هويت سازى در شرايط محتمل و امكانى دشواره دو گفتمان مورد بحث خواهد بود. 
با الهام از الكال و موفه مى توان گفت كه هويت سازى در چنين وضعيتى با فرايند كاهش احتماالت 
از طريق طرد و حذف برخى احتماالت انجام خواهد يافت زيرا تشكيل هويت معنى با كاهش 
احتماالت صورت مى گيرد كه براساس آن برخى احتماالت مناسب و احتماالت ديگر ناديده گرفته 

مى شود ( يورگنسن، فليسپس،44). 
     بازنمايى هويت مدرن در جهان اسالم در چهره گفتمان كماليسم ظهور يافت، كماليسم متأثر از 
مدرنيسم غربى، تلقى و تفسير سياسى از اسالم را سركوب نموده و به حاشيه مى راند. اّما به گفته 
سعيد گفتمان اسالم سياسى بدليل برخوردارى  از اعتبار و قابليت دسترسى توانست مجدداً خود 
را مسلط سازد، زيرا ديگر بديل هاى اسالم سياسى نظير جريانات سوسياليستى و ليبراليستى فاقد 
ويژگى  بودند. به نظر مى رسد از ميان رهيافت هاى ياد شده، رهيافت گفتمانى ظرفيت و توانمندى 
مناسبى را جهت توصيف و تبيين اسالم گرايى در اختيار محقق مى گذارد. نظريه گفتمانى الكال و 
موفه اسالم گرايى را به عنوان يك گفتمان در همنشينى و تعارض با گفتمان غرب مطرح مى كند. 
در اين تلقى آنچه با عنوان اسالم گرايى مطرح مى شود، فرايند هويت سازى است كه جامعه اسالمى 
در مواجه با ديگران مرزهاى آن را ترسيم مى كنند. بويژه در چارچوب جهانى شدن و شرايط جديد 
جهانى كه مرزهاى خود و ديگر خاكسترى و غير شفاف گرديده و تضاد جهان براساس گفتمان 
شرق و غرب فروريخته، نظريه گفتمان پيش از ديگر رهيافت ها كمك مى كند تا عوامل و ريشه هاى 
ظهور اسالم سياسى را درك كنيم. از سوى ديگر در اين نظريه، تنوع و تكثر درونى اسالم سياسى 
با ارجاع به يك دال مركزى مشترك به وحدت مى رسد. نكته سوم آنكه نظريه گفتمان،  ثبات و 
تغيير در ماهيت گفتمان اسالم سياسى را مورد توجه قرار مى دهد و ما را قادر مى سازد تا پويايى و 
تحول گفتمان اسالم سياسى و فرايند تحول آن را توضيح دهيم. صورتبندى گفتمان اسالم سياسى نه 
مترادف با بنياد گرايى است و نه برابر با سنّت گرايى بلكه هر دو مفهوم وانموده هايى از هژمونىغرب 
است كه در ميان مسلمانان بازتاب هاى نظرى، قرائت ها و گفتمان هاى گوناگونى را سبب شده است.



بنابراين، دال اسالم سياسى در مفصل بندى هايى متفاوت معنى و مصداق مى يابد.  دال اسالم 
سياسى به عقيده و آموزه اى ارجاع مى كند كه اسالم را به عنوان يك كليت اعتقادى مشتمل 
بر مسايل مهمى درباره نحوه مديريت سياسى و اجتماعى جوامع اسالمى در جهان معاصر 
تلقى مى كند، از اين رو، بازخوانى و بازنمايى مجدد دال ها و نشانه ها را بر محوريت كلمه 
نهايى اسالم مطرح مى نمايد. گفتمان اسالم سياسى حاوى خرده گفتمان هاى متفاوتى است 
كه على رغم اختالف نظر در مورد معانى و مداليل نشانه ها، با ارجاع به دال مركزى اسالم 
به تثبيت موقت دال هاى شناور مى انجامد. در چارچوب تحليل گفتمانى، اسالم سياسى امر 
بر ساخته گفتمانى است كه صرفًا در جغرافياى مشترك اسالم و سياست معنا مى يابد. فرض 
ديگر آن است كه اسالم و سياست داراى رابطه ذاتى است و اسالم معناى حقيقى خارج از 
شالوده بندى سياسى ندارد (تاجيك، 1381). تحليل گفتمانى اسالم سياسى، هويت گفتمان 
اسالم سياسى را با لحاظ كردن غير و ديگرى خارجى و برون از خود كه سازنده اين گفتمان 
است، تعريف مى كند. اسالم سياسى درتعبير الكان ريشه در نوعى درك فقدان دارد؛ فقدان نظم 
و نظام سياسى - اجتماعى كارآمد. فهم اين فقدان بازتابى از نوعى شناخت و آگاهى نسبت 
به خود (جهان اسالم) و ديگر (غرب) بود. تقريبًا يك قرن قبل از آنچه به عصر نهضت در 
جهان اسالم مشهور شد ( اواخر قرن 19 تا 1950) وضعيت بحران دنياى اسالم توسط نخبگان 
مسلمان درك گرديد. در اين زمان نشانه هاى انحطاط آنچنان مشهور بود كه ناديده انگاشتن 
آن ناممكن گرديد . تمدن اسالمى با هژمون شدن تمدن غربى دچار اضطراب و از جاكند گى 
شد . هويت سنتى جهان اسالم با ناآرامى و بى قرارى مواجه گشت. بر مبناى درك اين وضعيت 
روشنفكران مسلمان در پى آن برآمدند تا خود را از تحت سلطه نيروى هژمون و گفتمان 
برتر و هويت شكن رهايى بخشد. به گفته گراهام فولر شكست ايدئولوژى هاى مختلف در 
جهان اسالم و جهان سوم، اسالم سياسى را به عنوان تنها بديل ممكن و واقعى مطرح ساخت. 
بنابراين اسالم سياسى از درون شرايط اجتماعى / سياسى جهان اسالم به مثابه پاسخ ممكن به 
مسايل و پرسش هاى اين جوامع مطرح گرديد ( فولر،2003 :16) . اين امر بدين معنى نيست 
كه دال اسالم فاقد معنا و مفهوم است، بلكه دال اسالم از استغناى معنايى برخوردار است و 
اين معانى در مفصل بندى هاى مختلف بازنمايى مى شود. خرده گفتمان هاى اسالم سياسى با 
استناد به نشانه ( اسالم ) به وحدت و كليت مى رسد كه از آن با نام اسالم سياسى ياد مى شود. 
تنوع جنبش هاى اسالم گرا موجب گرديد كه برخى از نويسندگان، طرح اسالم سياسى را 
برداشت هاى و  تفاسير  سياسى  اسالم  گفتمان  درون  در  زيرا  خوانند،  منسجم  غير  و  نارسا 
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چندگانگى  اين  اسالمى  مطالعات  بازبينى  در  عرب  نويسنده  الزين  حميد  دارد.  وجود  متفاوتى 
در گفتمان اسالم سياسى را بازنمايى مى كند ( سعيد، 44 ). اّما به گفته بابى سعيد و با الهام از مفهوم 
واژگان رورتى مى توان كلمه اسالم را در حد واژگان نهايى نشاند و در اين حالت اسالم به تاميت و 
وحدت مى رسد و نقطه مركزى پيوند دهنده جهان اسالم و امت اسالمى است. اين درست است كه 
اسالم در صورتبندى هاى متفاوت قرار مى گيرد اّما اين امر الزامًا به اين معنى نيست كه اسالم از كليت 
و تاميت برخوردار نيست، زيرا اسالم در طرح بندى هاى متفاوت، ويژگى هاى خاص خود را حفظ 
مى كند. به نطر بابى سعيد اين تاميت از طريق حمل نشانه هايى از طرح بندى پيشين صورت مى گيرد 
و معنا و مفهوم اسالم را مى توان در تضادهاى موجود ميان باز تفسيرهاى گذشته و حال جستجو كرد. 
در پس اين اعمال تفسيرى متعدد، نشانه  هايى از آغاز و صدر اسالم وجود دارد. اين حركت بنيادين 
را مى توان بازگشت به ريشه ها ناميد. اين بازگشت به معناى كشف و احياى معناى اصيل اسالم است.  
نقاط پوشش دهنده حوزه گفتمانيت الكان، مفاهيم و نشانه هاى شناور را به تثبيت موقت مى رساند و 
دال برتر حالت معما گونه و پيچيده اى دارد كه بر يك حوزه گفتمانى كلى داللت مى كند. در ضمن، دال 
برتر ويژگى عام پيدا مى كند و به محل تالقى دال هاى شناور تبديل مى شود و اين دال تاميت و كليت 
گفتمان را حفظ نموده و به آن وحدت و انسجام مى بخشد. دال اسالم در گفتمان اسالم سياسى در 
جايگاه واژگان نهايى مى نشيند و براى اكثر مسلمانان نماد خوبى هاست. بنابراين اسالم گراى طرحى 
است كه مى خواهد اسالم را از نقطه مركزى درون گفتمان هاى اجتماعات مسلمين به دال برتر تبديل 
كند. در حالي كه از نظر مخالفان، اسالم نمى تواند دال برتر باشد و زندگى سياسى و اجتماعى جوامع 
اسالمى را صورتبندى كند. كانون منازعه گفتمان اسالم سياسى و جهانى شدن در همين جاست. با 
اين فرض اگر اسالم در گفتمان هاى متنوع مفصل بندى  شود، آيا مى توان آن را هنوز اسالم خواند 
يا خير؟ اين تنوع موجب مى شود كه آل الزين به اين فرض كشانده شود كه چيزى از قبيل اسالم 
وجود ندارد آنچه وجود دارد اسالم ) است (بابى سعيد، 44). اگر چنين است اين پرسش بطور جّدى 
مطرح مى شود كه چه عواملى سبب اتحاد و تداوم هويت يك حوزه ايدئولوژيكى معين، فراتر از همه

تنوعات موجود مى شود؟ به بيان ديگر چه عواملى موجب مفصل بندى خرده گفتمان هاى متنوع 
اسالم سياسى، پيرامون يك حوزه ايدئولوژيى و يا دينى معين مى شود؟ نشانه يا دال اسالم، مدلول 
واحد و تثبيت شده اى ندارد؛ به گونه اى كه خارج از متن ( text )  فاقد معنا و مضمون مشخصى 
است، زيرا طبق نشانه شناسى روالند بارتز هر نشانه اى خصيصه  اى مبهم دارد و ممكن است به 
چندين معنا داللت كند. تعدد و تنوع معانى نشانه ها حاكى از آن است كه يك دال مدلول واحدى 
ندارد، بلكه بسته به بافت و موقعيت مى تواند به مجموعه اى از مدلول ها اطالق شود (تاجيك؛ 1383)



و خارج از متن به معناى خاصى داللت ندارد. بنابراين، گفتمان اسالم سياسى واكنش روساختى 
به بحران ساختى جهان اسالم بود؛ اين واكنش با شكست گفتمان هاى رقيب كماليسم، ناسيوناليسم، 
سوسياليسم و ديگر ايسم ها صدرنشين شد. به گفته محمدرضا تاجيك، گفتمان اسالم سياسى قرائت 
شالوده شكنانه و واسازانه از اسالم را جايگزين تفسير ذات گرايانه از اسالم نمود. ديگر ويژگى هاى 
اين گفتمان عبارتند از: باور به اسالم به عنوان يك دال برتر و نقطه گره اى و كانونى در قلمرو عرضه 
مسايل و مباحث اجتماعى و سياسى، بكارگيرى كلمات رقيق براى توضيح و تفسير كلمات غليظ، 
انديشيدن به كلمه نهايى بومى/  اسالمى براى بيان اميدها و آمال ها، بودن ها و شدن ها، حال و آينده 
و تعريف و باز تعريف خويش، تقرير ديگر از خود و ديگر، سامان دادن و مفصل بندى گفتمانى 
مدرن خارج از مدار و حريم مدرنيته غربيان، گزينش وانتخاب از گفتمان غرب (در پاره اى از 
گرايشات)، خارج كردن گفتمان مدرنيته از حصار غرب مركزى و باز تعريف آن مانند يك متن با 
چند مؤلف (تاجيك، 1383). از نظر الكالو، سياست عملى، آزاد سازى توانايى هايى است كه از 
طريق تأسيس هويت ها و روابط اجتماعى كامًال عينى سركوب شده اند، (الكال،1990: 33). بنابراين 
اسالم سياسى بيش از هر امرى به فرايند آزاد سازى از سلطه هژمونيك غرب بر جهان اسالم ارجاع 
داده مى شود. اسالم سياسى در مركز سياست مدرن و نوسازى اجتماعى قرار ندارد، بلكه پاسخى 
است به پرسش هاى جديد و برآمده از درون فرايند مدرن سازى؛ فرايندى كه با تحول زندگى 
روزمره جوامع، توسعه شهرنشينى و گسترش آموزه هاى مدرنيزم، به شالوده شكنى باورهاى سنتى 
و هويت گفتمان دينى مى انجامد. فولر، هرچند از منظر متفاوت از نظريه گفتمان، سازندگى غير 
اسالم سياسى (غرب) را در شكل گيرى آن بيش از شرايط اجتماعى جهان سوم مورد تأكيد قرار 
مى دهد. به عقيده وى تحوالت عميق ناشى از فرايند مدرنيزاسيون غربى به تخريب ارزش هاى سنتى 
و بى قرارى هاى اجتماعى در جهان اسالم انجاميده است. اسالم سياسى پاسخى است در مواجه با 
اين شالوده شكنى، كه از يكسو به بازنمايى مجدد هويت خود بر محور بازگشت به اسالم آغازين 
مى پردازد واز جانب ديگر واسازى گفتمان غربى را در هويت سازى مجدد غرب مورد تأكيد قرار 
مى دهد (فولر،xii  : 2003). هرچند فولر شرايط اجتماعى، سياسى و ژئوپلتيك جهان اسالم را 
نيز از نظر دور نمى دارد، اّما هژمونى گفتمان غرب و بى قرارى هويت اسالمى ناشى از آن را، بيش 
از ديگر عوامل برجسته مى كند. به عقيده وى اسالميزم (كه وى آنرا مترادف با اسالم سياسى بكار 
مى برد) پاسخ جهان اسالم به دشواره هاى هويتى و بحران هاى اجتماعى است كه از طريق پناه

بردن به اسالم و بازگشت به پيشينه درخشان تمدن اسالمى، به هويت يابى جديدى مى پردازد. 
بنابه تحليل فولر، اسالم سياسى گفتمان واحد،  يكدست،  ابدى و قطعى نيست. هرچند در گفتمان
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مسلط سياست جهانى، اسالم سياسى به سادگى در كنار مفاهيمى چون بنيادگرايى، تروريسم و
خشونت طلبى مى نشيند، اّما بنا به تحليل گفتمان بين اسالم سياسى و تروريسم يا بنيادگرايى هيچ 
رابطه ضرورى و گريز ناپذيرى وجود ندارد. در تلقى فولر نيز برداشت و تفسير واحد و كلى از 
اسالم سياسى وجود ندارد. اسالم سياسى با برداشت ها و تفاسير متلون و گوناگونى همراه است. 
اين برداشت ها طيف هاى مختلفى از اسالم راديكال تا ميانه رو و از اسالم اقتدارگرا تا دمكرات، 
اسالم سنّتى تا مدرن را در بر مى گيرد (فولر، xii : 2003). هويت گفتمان اسالم سياسى با ديگر 
خارجى (غرب) بر ساخته مى شود. در اين فرايند، اسالم سياسى براى هويت سازى خود غير 
را مرزهاى هويتى خويش قرار مى دهد. غرب، گفتمان اسالم سياسى را برابر با بنيادگرايى با 
خصيصه هاى تصّلب گرايى، خشونت گرايى، عقل ستيزى و قانون شكنى بازنمايى مى كند. اين تصوير 
سازى در هويت يابى گفتمان اسالم سياسى بازتاب مى يابد، زيرا زمانى كه بازنمايى اسالم سياسى 
با نشانه ها و دال هاى آزار دهنده صورت مى گيرد، گفتمان اسالم سياسى در سيماى ترسناك و آزار 
دهنده با عنوان "هراس بنيادين" وانموده مى شود. دال بنيادگرايى در متن گفتمان غربى، اشاره به 
دشمن و خصم ارزش هاى فرهنگى و سياسى غرب دارد كه بگفته آنتونى برجس پس از انقالب 
اسالمى ايران با ظهور آيت اهللاَّ ها مطرح شد.  بنيادگرايى و اسالم سياسى فاقد رابطه ذاتى، پايدار و 
ضرورى است. بنيادگرايى يكى از پاسخ هاى ممكن و طبيعى مسلمانان در قبال بحران هاى عظيم 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى است. به نظر" النعيمى" بنيادگرايى يك جنبش اجتماعى است كه در 
بخشى از جوامع اسالمى برساخته مى شود و مّدعى نمايندگى انحصارى، تماميت خواه و انقياد طلب 
در فرايند هويت سازى اسالمى است. به نظر وى مترادف قرار دادن بنيادگرايى با اسالم سياسى 
و برجسته سازى آن در درون گفتمان اسالم گرايى خطرناك و مبالغه آميز است. با بهره آزادانه از 
مفروض محتمل بودن گفتمان ها در آموزه الكال و موفه مى توان پذيرفت كه اگر هيچ امر طبيعى و 
اجتناب ناپذير ميان قدرت و مقاومت هاى مختلف در برابر آن وجود ندارد، ضرورى است تا داليل 
ظهور، دگرگونى و تحول ساخت هاى قدرت و صورتبندى هاى مقاومت را با توّجه به موارد و 
شرايط خاص توضيح دهيم. سلطه هژمونيك، خود مقاومت ساز است و به كانون هاى مقاومت 
هويت مى بخشد (الكالو و موفه، 251:1989). بنابراين تالش پروژه هژمونيك جهت مفصل بندى 
نشانه هاى چون دموكراسى، صلح جهانى، عدالت و حقوق بشر با چالش هايى ناشى از غيريت سازى 
روبرو است . گفتمان هژمونى تالش مى كند تا اين غريبت ها را از طريق طبيعى سازى و عادى سازى
مفصل بندى خود در خارج از مرزهاى هويتى خويش بكشاند و مرزهاى هويتى خويش را متمايز 
سازد. برجسته سازى دال هاى بنيادگرايى، تروريسم و غيرعقالنى بودن ( استناد به عمليات انتحارى
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يا شهادت طلبانه) ضديت با دمكراسى سازى از سوى گفتمان هژمون به منظور در حاشيه راندن 
گفتمان "غير" ( اسالم سياسى ) كه نقش كانون مقاومت در برابر گفتمان مسلط را دارد، صورت 
مى گيرد. به گفته "مارى اسميت" استراتژى سياسى سازى هژمونى روى بازنمايى سياسى متمركز 
است و منطق هم ارزى و تمايز خود را با توجه به شرايط، به گونه اى تاكتيكى سامان مى بخشد. 
زيرا گفتمان، حوزه نظرى سازنده پديده هاى سياسى و اجتماعى است، (مارتين اسميت؛ :8991) 
و براى تثبيت سيادت و برترى خود نيازمند مفصل بندى مفاهيم و نشانه ها در زنجيره اى هم ارزى 
و تمايز است. زنجيره هم عرض نشانه هايى است كه در هويت سازى گفتمان بكار گرفته مى شود 
و زنجيره تمايز نيز معانى و مداليل نشانه ها در گفتمان غير است كه در ضديت با گفتمان هژمون 
قرار دارد. اين غير سازنده گفتمان مسلط است. گفتمان مسلط غربى (ليبراليسم) از يكسو دال هاى 
سياست بين الملل نظير؛ دمكراسى سازى، اقتصاد جهانى، حقوق بشر، آزادى و صلح جهانى را در 
زنجيره هم عرضى گفتمان خود اخذ مى كند و با آن به هويت سازى دست مى يازد، اّما از جانب 
ديگر دال هاى متضاد و يا معانى غير را در زنجيره تمايز قرار مى دهد و به گفتمان رقيب (اسالم 
سياسى) هويت مى بخشد. در اين راستا از دال هاى چون بنيادگرايى، تروريسم، ضديت با حقوق 
بشر، استبداد و خودكامگى (دولت سركش)زنجيره تمايز و سازنده گفتمان رقيب را صورتبندى 
مى كند. مفصل بندى اسالم سياسى گفتمان اسالم سياسى صورتبندى خاصى از جامعه و سياست را 
بر محوريت دال مركزى اسالم مطرح مى كند. در اين گفتمان دال ها و نشانه ها با بازگشت به اسالم و

ارزش هاى اسالمى مفهوم سازى مى شود. اسالم كه به هدايت كل جامعه و استعالء بخشيدن به 
ارزش هايش گرايش دارد، به جستجوى پاسخى به مسايل جديد بر مى آيد. ضديت با مدرنيته غربى 

غير سازنده اين گفتمان تلقى مى شود (موريس باربيه،   238:1383). 
     ناكارآمدى گفتمان هاى رقيب در سامان بخشيدن به بحران هاى جهان اسالم، ناكارآمدى و ضعف 
دولت هاى اسالمى در تحليل ظهور گفتمان اسالم سياسى در جهان اسالم قرار دارد. مفصل بندى 
اسالم سياسى از رهگذر غيريت سازى و ديگر بيرونى انجام مى پذيرد زيرا هويت گفتمان اسالم 
سياسى با چالش جّدى گفتمان هژمونى غرب روبروست و همواره خطر مقهور شدن در برابر غرب 
را پيش رو دارد (غليون، 1379: 116). جهانى شدن به مثابه گفتمان مسلط، سياست هويت ويژه گرا 
را تعميم مى بخشد و ذهنيت تاريخى و اجتماعى جوامع اسالمى را به اضطراب مى كشاند. دوگانه 
انديشگى ذهنيت اسالمى در تعريف از خود و ديگرى، هويت اسالمى را دچار از جاكندگى مى سازد. 
گفتمان اسالم سياسى عمدتًا در پى باز تعريف هويت اسالمى و صورتبندى جديدى است كه در 

فرايند آن دال ها و نشانه هاى مدرن با ارجاع به واژه نهايى اسالم معنا داده مى شود. 
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سلطه گفتمان جهانى شدن؛ دوگانگى جديد / قديم، سنت / تجدد، اصول گرايى / عصرى، دينى / 
سكوالر را وارد انديشه اسالمى نموده و از اين طريق، گفتمان اسالم گرايى را در حاشيه مى راند. به 
گفته برهان غليون ذهنيت دوگانه انديش عرب كه ناشى از ورود دال ها و نشانه هاى معنا يافته در 
گفتمان غربى است، بحران انديشگى و هويتى در جهان عرب را ايجاد كرد(غليون، ، 152:1379) . 
ستيزه ميان دو گفتمان اسالم گرايى و غربى بر سر هويت سازى و صورتبندى مفاهيم در مركز نزاع 
دو گفتمان رقيب قرار دارد و هدف از آن تعيين جايگاه و نقش اسالم گرايى در تحوالت جهانى و 
سياست بين المللى است.  گفتمان جهانى شدن با ارجاع به جهانى بودگى گفتمان غربى ( نئوليبراليسم 
) تالش مى كند تا گفتمان رقيب ( اسالم سياسى) را در حاشيه رانده و به نشانه ها و دال هاى شناور 
رايج در حيات سياسى و اجتماعى جوامع اسالمى معنا بخشد. در مفصل بندى اسالم سياسى اين 
غير سازنده نقش مهمى دارد و براى يافتن دال هاى اصلى گفتمان جهانى شدن به ما كمك مى كند تا 
گفتمان اسالم سياسى را صورتبندى نماييم. كار بابى سعيد، على رغم بداعت و تازه گى از اين جهت 
ناتمام و ناقص است، زيرا سعيد تمام تالش خود را صرف نوع و ماهيت تحليل گفتمانى اسالم گرايى 
مى كند بى آنكه به توضيح مبسوط اين گفتمان بپردازد. بنابراين در كار سعيد نيز مفصل بندى گفتمان 
اسالم سياسى به چشم نمى خورد (بابى سعيد، 1382). در هر دو حوزه سياست داخلى و بين الملل 
دال هاى دمكراسى، حقوق بشر، آزادى، سكوالريزم، امنيت، تروريزم، دفاع و توسعه بيشترين كاربرد 
را دارد. بنابراين دال هاى مزبور در حوزه منازعه گفتمانى جهت معنادهى و تزريق معانى خاص قرار 
دارد. گفتمان جهانى شدن دال هاى مزبور را بر محوريت جهانى بودگى نئوليبراليسم بعنوان الگوى عام 
مفصل بندى مى كند. از سوى ديگر گفتمان اسالم سياسى بعنوان گفتمان ضد هژمون به مفصل بندى 
تازه اى از نشانه هاى مذكور با ارجاع به كلمه نهايى اسالم مى پردازد. هر دو گفتمان تالش مى كنند تا 
دال هاى سياست مفصل بندى نموده و بازنمايى جديدى را از جهان سياست ارايه دهند. از زماني كه 
مسأله ما و مدرنيته مطرح گشت، بحث از هويت شرقى - اسالمى در مقابل غيريت غربى - اروپايى 

در دستور كار روشنفكران مسلمان قرار گرفت. 
  موضع دوگانه روشنفكران مسلمان در چالش و منازعه گفتمانى جديد از يكسو حكايت از 
پذيرش سلطه هژمونيك گفتمان غربى دارد كه براساس آن وانموده هاى جديدى در مفصل بندى 
گفتمان شرقى - اسالمى وارد مى گردد، زيرا ماهيت گفتمان غربى، جهان شمول تلقى مى شود و از 
زمان ظهور مدرنيته، اين تمدن ديگر در حيطه غرب محدود نيست. تمدن غربى به بركت نهادهاى 
اجتماعى - سياسى خود ميراث كل بشريت شد، و همه ما على رغم خاستگاه و هويت فرهنگى مان 

غربى هستيم، زيرا تجسم حقوق بنيادين بشر هستيم كه از دستاوردهاى روشنفگرى است.  
 



ما به هويت خود بايد هويت ديگرى را بيفزايم؛ هويتى كه ما را مستقل از نژاد، دين و تعلقات 
فرهنگى مان به ديگر انسان هاى جهان پيوند مى دهد (داريوش شايگان، 1380:73).

   از منظر متفاوت، مدرنيته غربى را مى توان در گفتمان خارج از مدرنيته دنبال كرد، همچنان كه 
سنت و دين را مى توان چنين ديد. در دوگانه سازى سنّت - مدرن دين يا لزومًا بايد همه اجزايش 
با مدرنيته منطبق و در واقع در آن منحل شود يا در برابر آن قرار گيرد و از تاريخ امروز حذف 
شود. اّما در تقسيم بندى سه گانه جايگاهى براى مناسبات ديالكتيكى ميان دين (اسالم) و مدرنيته 
در نظر گرفته مى شود. مدرنيته قّله حيات بشرى در نظر نمى آيد و كاستى ها و بحران هاى آن نمايان 
مى شود و دين امكان پيدا مى كند تا در مسير انتقادى مدرنيته خود را بازسازى كند (پدرام، 1383: 
47 ). اين بازسازى از طريق مفصل بندى جديد و به منظور بازنمايى پديده ها صورت مى گيرد. 
مفصل بندى گفتمان اسالم سياسى راه سومى را در ميان دو طيف شرق شناسى سعيد و شرق شناسى 
وارونه ايجاد مى كند. در گفتمان اسالم سياسى نه سنّت و مدرنيته كل هاى متناقض اند، آنگونه كه در 
نظريه شرق شناسى سعيد وانموده مى شود و نه سنّت مانع نوسازى تلقى مى شود، آنچنان كه در نظريه 
مدرنيزاسيون غربى بازنمايى مى شود، بلكه تعامل يا تقابل همزمان و همنشينى سنت و مدرنيته در 
درون گفتمان اسالم سياسى وانموده هايى است كه در زنجيره اى از منطق تمايز و تفاوت با غير 
و خارج از خود بر ساخته مى شود. اسالم سياسى به منزله بلوك ضد هژمون نيازمند بازنمايى و 
صورتبندى جديدى از هويت خويش است. درست است كه اسالم نظام جهان شمولى است، اّما 
معناى جهانى شمولى آن اين نيست كه گمراهى و افسار گسيختگى هاى مادى گرايى جديد را بپذيرد، 
بلكه ابتدا بايد تمايز و برجستگى خود را در قلمرو خويش به نمايش بگذارد تا همه عظمت و برترى 
اين الگو را مشاهده كند و با مشاهده آن بر بندگى ماديت تحميل شده بر خويش شورش كنند و در 
نتيجه الگوى اسالم، آنان را بين دو بال آسيايى و آفريقايى اش كه  امروز خسته از فشار چالش هاى 

سرمايه دارى و سوسياليسم اند در برگيرد (رضوان السيد، 1383 : 23). 
   در مفصل بندى گفتمان اسالم سياسى، اسالم دال مركزى است كه نشانه ها و دال هاى شناور 
سياست جهانى را معنا مى بخشد و به بازسازى نظم جديدى از زنجيره تمايز و تفاوت با گفتمان 
غربى مى پردازد. منازعه اصلى دو گفتمان اسالم سياسى و جهانى شدن بر سر معنادهى به دال هاى

دمكراسى، حقوق بشر، حقوق شهروندى، آزادى و دولت مدرن است. در حاليكه جهانى شدن 
دال هاى مزبور را بر محوريت دال مركزى نئوليبراليسم بازنمايى مى كند و تلقى اسالمى از نشانه هاى

ياد شده را به باد انتقاد گرفته و در حاشيه مى راند، گفتمان اسالم سياسى به منظور مقاومت و بازنمايى 
دال ها بر محوريت دال مركزى اسالم رو مى آورد. در فرايند مفصل بندى گفتمانى، گفتمان هاى رقيب
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 در يك رابطه ديالكتيكى تعريف و ساخت هويت گفتمانى خود را با غيريت سازى و نفى غير دنبال 
مى كند. گفتمان جهانى شدن، سياست، فرهنگ و اقتصاد را بر محوريت نئوليبراليسم صورتبندى 
مى كند و به طرد و بازنمايى خارج از آن روى مى آورد. ناموجه جلوه دادن گفتمان رقيب و معانى 
نشانه ها در صورتبندى مفاهيم، از طريق نقد و طرد و عمل برجسته سازى ضعف و كاستى ها و در 

حاشيه راندن قوت ها صورت مى گيرد. 
    معنادهى به دال اسالم سياسى در گفتمان جهانى شدن بين نشانه اسالم سياسى و تروريسم، اسالم 
سياسى و بنيادگرايى منفى، رابطه اجتناب ناپذير و ضرورى ايجاد مى كند. همچنانكه گفتمان جهانى 
شدن با قرار دادن دال هاى حقوق بشر، دمكراسى، حقوق شهروندى، اقتصاد آزاد، ليبراليسم فرهنگى 
و پلوراليسم اعتقادى در مفصل بندى خود به بازنمايى جديدى از جهان سياست و عصر جديد 
مى پردازد و از طريق بازنمايى اين نشانه ها بعنوان دال هاى ثابت، فراگير و جهانى جامه اى هژمونيك 
بر تن نموده و گفتمان مقاومت رقيب را (اسالم سياسى) نيز ايجاد مى كند. طرد و نفى معانى ياد شده 
از نشانه هاى مزبور در گفتمان اسالم سياسى، آنرا در حد خصم و دشمن خطرناك استعالء مى بخشد. 
از سوى ديگر همچنانكه در اهميت غيريت سازى براى گفتمان ياد آورى شد گفتمان غير و رقيب 

حامل ناكامى ها و كاستى هاى گفتمان مسلط مى باشد.
    گفتمان جهانى شدن از طريق نفى اعتبار و كارآمدى گفتمان اسالم سياسى و غير قابل اعتبار جلوه 
دادن آن به تثبيت مى رسد و براى استمرار قدرت هژمونيك خود با برجسته ساختن نارسايى هاى 
گفتمان اسالم سياسى از تبديل شدن آن بعنوان يك گفتمان جايگزين و ارايه كننده صورتبندى جديد 

از جهان و سياست بين الملل، مخالفت مى نمايد.
    در گفتمان اسالم سياسى، همانند گفتمان جهانى شدن از يكسو از طريق معنادهى به نشانه ها و 
دال هاى سياست بين الملل بر محوريت اسالم به بازنمايى و بر ساختن هويت خويش مى پردازد و 
از سوى ديگر با برجسته ساختن ضعف ها و كاستى هاى گفتمان مسلط، اعتبار و دردسترس بودن 
آنرا به چالش مى گيرد. صورتبندى گفتمان اسالم سياسى همانند ديگر گفتمان ها از درون رابطه 
ديالكتيكى اثبات و نفى (خود و ديگرى) وانموده مى شود. رضوان السيد صورتبندى گفتمان اسالم 
سياسى بر مبناى غيريت سازى تمدن غربى را در سه برش تاريخى و از سه منظر متفاوت توضيح 
مى دهد (رضوان السيد،1383: 25). به گفته وى طى يك قرن گذشته، گفتمان اسالمى در سه مرحله 
با چالش هاى تازه رويا رو شده است؛ مرحله نخست دوران رواج انديشه هاى نوسازى اسالم و 
مشاركت مجدد آن در تمدن معاصر بود كه، داراى نقاط منفى زيادى بود، اّما همه اش مردود نبود و 
در بسيارى از محورهاى اساسى با اسالم سازگار بود و گفتمان اسالمى مى توانست نقاط سازنده



و مثبت آنرا در پيكره بندى گفتمانى خويش اخذ كند. مرحله دوم مرحله انتقادى و بنيان كن بود، 
گفتمان اسالمى به شالوده شكنى تمدن غربى و در نهايت براندازى آن بر مى آيد. در اين مرحله 
اسالم راه حل نهايى است و براى تمامى پرسش ها و نيازهاى بشر پاسخ ها و الگوهاى روشن و 
بى بديلى عرضه مى كند. اسالم، دمكراسى يا سوسياليسم نيست، اّما الگوى يگانه اى را در باب 
اجتماع و سياست به جهان عرضه مى كند كه فراتر از شرور تمدن معاصر است(رضوان السيد، 
1383: 25) . مرحله سوم كه به نظر رضوان سيد هنوز هم شاهد توليدات فرهنگى آن هستيم،  
دو وجه متمايز عمده دارد: يكى سياسى شدن بيشتر اسالم و دوم اسالم از حالت ايدئولوژى 
مبارزه به ايدئولوژى براى رسيدن به قدرت تبديل شد. تحليل گفتمانى گزارش رضوان السيد به 
صورتبندى هايى متفاوت از گفتمان اسالم سياسى مى انجامد. حداقل از منظر غيريت سازى گفتمان 
اسالم سياسى وانمودهايى است كه در اشكال و پيكره بندى متفاوتى بازنمايى گرديده است. آنچه 
نويسنده بعنوان مرحله سوم صورتبندى گفتمان اسالم سياسى ياد مى كند بيش از ديگر مراحل 
با تحليل گفتمانى اسالم سياسى همسويى دارد. زيرا براساس نظريه گفتمان الكال و موفه، امرى 
خارج از گفتمان قابل فهم نيست (وجود ندارد).  كليه امور گفتمانى امر سياسى است، زيرا اولويت 
سياست مى گويد تعيين سياسى بودن يا نبودن امور خود امر سياسى است و در حوزه سياست قرار 
دارد. بنابراين اسالم عمدتًا سياسى است. از جانب ديگر ايدئولوژى نيز ابزارى است براى تسلط 
و هژمونيك شدن يك گفتمان و ايدئولوژى اسالمى نيز از اين ماهيت عارى نيست.  اّما برخالف 
رضوان السيد نمى توان گفت تنها مرحله سوم ماهيت فراگير و انقالبى دارد، بلكه در چارچوب 
نظريه گفتمانى، كليه مراحل ياد شده با نوعى عصيان و مقاومت در برابر گفتمان مسلط همراه است 
و ماهيتًا در پى شالوده شكنى و ساختار شكنى گفتمان مسلط مى باشد. اّما تفاوت ها به بازنمايى و 
صورتبندى هاى گفتمانى اسالم سياسى ارجاع داده مى شود.  گفتمان اسالم سياسى از جنبه اثباتى 
دال هاى دمكراسى، حقوق بشر، آزادى، ارزش هاى فرهنگى، پلوراليسم سياسى و عمل اقتصادى 
را بر محوريت دال مركزى اسالم معنا مى بخشد و به بازنمايى امر سياسى مى پردازد. سويه سلبى 
گفتمان اسالم سياسى بى اعتبار جلوه دادن گفتمان نئوليبراليسم و جهانى شدن است. در اين سويه، 
اسالم سياسى بر بى اعتبارى و در دسترس نبودن گفتمان جهانى شدن بعنوان يك گفتمان مسلط 
فراگيرى و جهانى تأكيد مى كند.  در مفصل بندى گفتمان جهانى شدن نيز دو سويه اى اثباتى و سلبى 
سازنده و اساسى است. از بُعد اثباتى، گفتمان جهانى شدن بر صورتبندى امرى سياسى بر مبناى 
گفتمان جهانى شدن و بر محوريت دال مركزى نئوليبراليسم تأكيد دارد و تالش مى كند تا بازنمايى 
امر سياسى و اجتماعى و سياست جهانى را بر اين محور مفصل بندى و بازنمايى كند. از جنبه سلبى،ِ  
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ناموجه جلوه دادن بازنمايى گفتمان اسالم سياسى و برجسته سازى ضعف ها و نارسايى هاى آنرا  
دنبال مى كند. صورتبندى گفتمان اسالم سياسى همواره با نفى غير (غرب) صورت مى گيرد آنگونه 
كه سيد جمال؛ نخستين انديشمند بازسازى گفتمان اسالمى،اسالم را بعنوان تجسم همه جوامع 
اسالمى در برابر ديگر بودگى غرب بعنوان يك كل بازنمايى مى كند و در عين حال كه رابطه اى 
آشتى ناپذير ميان اسالم و غرب برقرار مى سازد، آنها را بعنوان دو مفهوم مرتبط با يكديگر بررسى 
مى كند( اسميت1995، پدرام،1383: 52) . از اين منظر و با استناد به آموزه غيريت سازى در نظريه 
گفتمان - غير سازنده گفتمان خودى و از اجزاى بيرونى آن محسوب مى شود. غير اسالم سياسى 
در صورتبندى هاى متفاوتى جلوه مى كند و بنابراين بازنمايى اسالم سياسى و صورتبندى اين گفتمان 
را نيز تحت تأثير مى گذارد. نشانه ها و دال هايى كه در صورتبندى گفتمان غير بكار گرفته مى شود 
ناگزير بخش سازنده اى از گفتمان اسالم سياسى نيز تلقى مى شود. از جانب ديگر گفتمان مسلط با 
استناد به دال مركزى خود نشانه ها و مفاهيم را معنا مى بخشد و بنابراين نشانه هاى گفتمان مسلط 
بخش مهم و سازنده اى گفتمان اسالم سياسى است به گونه اى كه بعد از جنگ جهانى دوم ، دولت ها، 
نظام ها و نهادهاى ما را شكل داد و تالش براى هم ساز نشان دادن اسالم با تمدن غربى در همه 

امور فزونى گرفت. 
      مقايسه هايى ميان نظام خالفت و پادشاهى مشروطه انجام شد و تفاوتى ميان اين دو احساس 
نشد(رضوان السيد، 1379: 19). از اين به بعد و تحت تأثير گفتمان مسلط نشانه هاى دمكراسى، حقوق 
بين الملل، نوسازى، عصرى سازى و دعوت (گفتگو) وارد صورتبندى گفتمان اسالم سياسى گرديد. 
اگر گفتمان اسالم سياسى را يك گفتمان بزرگ و كالن در نظر بگيريم با خرده گفتمان هاى متفاوتى 
همراه است به گونه اى كه با اسالم هاى سياسى روبرو خواهيم بود. اّما چنانكه گفتمان ليبراليسم و 
ماركسيسم نيز با قرائت هاى مختلف و خرده گفتمان هاى درونى همراه هستند و هنوز مى توان از 
گفتمان ليبراليسم و ماركسيسم صحبت كرد، در مورد اسالم نيز مى توان گفتمان هاى خرد و متعدد 
داخلى را با استناد به كلمه نهايى (اسالم) و يا نقاط گره اى الكان باهم مرتبط ساخت و بر محور دال 
مركزى اسالم به انسجام رساند. گفتمان كالن اسالم سياسى با معنادهى نشانه ها بر محور دال مركزى 
اسالم به مفصل بندى و پيكره بندى گفتمانى خود مى پردازد. در اين مفصل بندى نشانه هايى استخدام 
مى شود كه از يكسو گفتمان مسلط آن را وارد صورتبندى حيات سياسى و نظام بين المللى مى سازد 
و از سوى ديگر اين نشانه ها تحت پوشش نقاط گيره اى و با ارجاع به دال هاى نسبتًا ثابت در گفتمان 
اسالم سياسى معنا مى يابند. گفتمان كالن اسالم سياسى از نظر تاريخى صورتبندى هاىمختلفى 
غربى،  گفتمان  با  مقايسه  در   . است  داشته  قرار  بازنمايى  مورد  همواره  و  گرفته  بخود  را 



دال هاى امت، حاكميت الهى، عدالت، شورا، مسئوليت، جهاد يا دعوت در مفصل بندى آن بكار گرفته 
شده است. اّما هژمونى گفتمان مسلط غربى موجب گرديده كه اين نشانه ها در سيماى مفاهيم جديد 
بازنمايى گردد. دال امت اسالمى به نفى دولت قومى ملى مدرن مى پردازد و از طريق بازنمايى و 
برجسته سازى كاستى هاى آن تالش مى كند تا مفهوم دولت مدرن را به حاشيه براند. همچنانكه 
دولت ملى نيز در حاشيه راندن و بى اعتبار جلوه دادن دال امت را دنبال مى كند. در واقع، گفتمان 
اسالم سياسى از طريق ايجاد ارتباط ميان نشانه   "حاكميت الهى" عدالت و مسئوليت انسانى بخود 
هويت مى بخشد، زيرا هويت يك گفتمان از طريق رابطه اى كه ميان عناصر گوناگون به وجود 
مى آيد شكل مى گيرد (تاجيك، 1383: 46). مفهوم امت در گفتمان اسالم سياسى در مركز تعامل 
و روابط اسالم گرايان با بيگانگان قرار دارد. نخستين تعريف هويت اسالمى بر مبناى دوگانگى 
دار االسالم و دار الكفر صورت مى گيرد و مرز خود و ديگرى در گفتمان اسالمى داراى ماهيت 
فرهنگى و ارزشى است كه براساس آن كليه جوامع اسالمى با قطع نظر از مرزهاى مكانى و 
نژادى در تمدن بزرگ اسالمى گرد هم مى آيند و نظام اعتقادى كالن و فرانژادى امت را مى سازند.  
البته صورتبندى مفهوم امت در گفتمان اسالمى به معناى وحدت كامل و انسجام درونى امت نيست، 
زيرا در درون مرزهاى امت تنوع و تكثر فرهنگى، تاريخى و زمانى، با ارجاع به كلمه نهايى 
اسالم، مورد پذيرش واقع مى شود. منظور از وجود كثرت در اسالم ، تنوع آن دسته از محيط هاى 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى است كه اسالم در چارچوب آنها يك نظام عقيدتى پديد مى آورد. 
اين تنوع و گوناگونى تا اندازه اى در نظام فقهى مسلمانان كه بين تكاليف و حقوق مذهبى آنان 
مى باشد، وجود دارد (جف هنس،1381 : 138). نخستين رويارويى تمدن اسالم و غرب پس از 
جنگ هاى صليبى حكايت از نفوذ دال هاى غربى در درون گفتمان اسالمى داشت. بتدريج ظهور 
مدرنيته در غرب مفاهيم و نشانه هاى ليبراليسم را وارد حوزه سياست و اجتماع مسلمين كرد. 
شكل گيرى دولت ملى با ترويج ناسيوناليسم و گسترش الگوهاى قومى روبرو بود كه مفهوم امت 
را در مفصل بندى گفتمان اسالمى به حاشيه مى راند. به تدريج با مسلط شدن گفتمان غربى مفهوم 
امت اسالمى در حاشيه قرار گرفت، زيرا دولت هاى ملى و سكوالر، سياست و حكومت در بالد 
اسالمى را تحت كنترل در آوردند. اّما ناكامى الگوهاى ناسيوناليسم، ماركسيسم و سكوالريسم بار 
ديگر گفتمان اسالمى را از حاشيه به متن كشيد به گونه اى كه به عقيده الرنس پاپ سال ها پيش

در دنياى عرب ملى گرايى سكوالر، ايدئولوژى برتر بود و تروريست ها از آن به عنوان پوششى 
براى اقدامات خود استفاده مى كردند، اكنون ايدئولوژى اسالمى اصولگرا، آن پوشش را فراهم مى كند 
(جرجيس، 1383: 97). هرچند گفتمان جهانى شدن با به چالش كشاندن دولت ملى و فرسايش
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حاكميت ملى همسويى بيشترى با دال امت دارد، اّما به دليل آنكه مفهوم امت عمدتًا داراى بن مايه 
فرهنگى است تحت تأثير سياست فرهنگى گفتمان مسلط قرار گرفته و به استحاله ماهيت و محتوا 
تهديد مى شود. حاكميت الهى در گفتمان اسالم گرايى نشانه مهم و سازنده است زيرا گفتمان اسالم 
سياسى با اعتقاد به حاكميت الهى به صورتبندى ويژه اى از حيات اجتماعى و روابط قدرت مى رسد. 
براساس نظريه استخالف، خالفت انسان در زمين نمادى از حاكميت الهى است. دال حاكميت الهى 
در حوزه سياست به سياست دينى مى انجامد. سياست دينى (اسالمى) مديريت و هدايت جامعه با 
استناد به آموزه هاى اسالمى است. گفتمان اسالم سياسى با ارجاع به مفهوم جامعيت شريعت اسالم 
چنين استنادى را ممكن مى داند و با بازگشت به الگوى ايده ال دولت مدرنيته و تاريخ شكوفايى 
تمدن اسالمى بر كارآمدى آن استدالل مى نمايد. هرچند چنين استنادى به نظر برخى انديشمندان 
مسلمان ناتمام خوانده مى شود (جابر العلوانى، 1377). نزاع گفتمانى بين اسالم سياسى و جهانى 
شدن بر سر ماهيت سياست و حكومت از اين منظر مهم و سازنده است. گفتمان جهانى شدن با 
ارجاع به آموزه هاى نئوليبراليسم سياست سكوالر را در مفصل بندى خود اخذ مى كند و از اين طريق 
به بازنمايى جهان سياست مى پردازد، گفتمان اسالم سياسى دال سياست را با ارجاع به مفهوم مركزى 
اسالم معنا مى بخشد و به طرد سياست سكوالر روى مى آورد. گفتمان اسالم سياسى بر توأم بودن 
سياست و شريعت يا دين و دولت تأكيد مى كند. اسالم برخالف مسيحيت در عين آنكه رستگارى 
معنوى انسان را غايت تعاليم خود قرار داده، از رفاه مادى او غافل نمانده است. فقهاى اسالمى 
براساس دستورات قرآن و احاديث نبوى قواعد مفصلى درباره زندگى اجتماعى به دست داده اند. 
به پيروزى از همين خصوصيت در اسالم اصول دين و معانى سياست با يكديگر در آميخته و كل 
واحد و تجزيه ناپذيرى را پديد آورده اند (عنايت، 1378 : 102). بر اين اساس صورتبندى حيات 
سياسى انسان نمى تواند فارغ از مفهوم مركزى اسالم صورت گيرد. بقول عنايت حتى انديشمندانى 
كه در صدد اخذ مفاهيم جديد سياسى در مفصل بندى سياست اسالمى بودند ناگزير از استناد به 
اسالم بوده اند تا آنها را موجه جلوه دهد(عنايت، 1378: 108).  در مقابل، گفتمان جهانى شدن غرب 
اسالميزه نمودن سياست و حيات اجتماعى توسط اسالم گرايان را مهم ترين مانع بر سر راه توسعه 
و نوسازى در بالد اسالمى عنوان مى كند و بدين ترتيب از سويى بار ناكارآمدى شيوه نوسازى و 
توسعه غربى در جوامع اسالمى را به دوش انديشه اسالم گراى و گفتمان اسالم سياسى مى اندازد و از 
جانب ديگر فقدان ظرفيت و توانمندى برنامه هاى اسالم گرايى و در دسترس نبودن آنرا مورد تأكيد 
قرار مى دهد (جابر العلوانى،1377  : 21-24) . عدالت از ديگر نشانگان گفتمان اسالم سياسى است 
كه در صورتبندى آن بكار مى رود. مفهوم عدالت در حوزه سياست و اجتماع با استناد به آموزه عدل

 آن
ای
ن ه

ما
فت
دگ
و پا

 
یاس
 س
الم

س
ن ا
ما
فت
گ

183



در انديشه كالمى و فلسفى انديشمندان مسلمان مطرح مى گردد. هرچند مناقشات درونى فِرق  
اسالمى در معنا و مبناى عدل عمدتًا ناظر به ابعاد و سويه هاى غير دنيوى و ناظر به رابطه خالق و 
مخلوق مطرح گرديده، اّما به تدريج و تحت شرايط زمانى و ساختار سياسى حاكم بر جوامع اسالمى 
در حوزه رابطه حاكم و مردم نيز كشيده شد. مفهوم عدالت در گفتمان اسالمى مفهوم سازنده و مهمى 
است كه در حوزه سياست و اجتماع نيز با پيامدهاى مهمى همراه است. به گونه اى كه برخى از 
انديشمندان مسلمان دال آزادى انتخاب و رفتار را با استناد به مفهوم عدل در گفتمان اسالمى توضيح 
مى دهد (عتوم،1381: 54 ) . گفتمان اسالم سياسى با كار بست نشانه عدالت در پيكره  بندى خود 
به بازنمايى كاستى ها و نقايص گفتمان جهانى شدن مى پردازد كه نتوانسته اين مفهوم را مورد توجه 
قرار دهد. در گفتمان جهانى شدن ،عدالت از دلنگرانى هاى بشر محسوب نمى شود و در صورتبندى 
آن جايگاهى ندارد، بلكه بجاى آن دال آزادى و رقابت مى نشيند زيرا نظام سرمايه دارى بر مبناى 

رقابت آزاد استوار است و عدالت از طريق رقابت آزاد تأمين مى گردد.
نشانه عدالت الگوى اقتصاد اسالمى را از اقتصاد آزاد و ليبرال متمايز مى كند. در گفتمان اسالمى كاستى ها 
و نقاط ضعف گفتمانى نئوليبرال در حوزه اقتصاد به طور جدى دنبال مى شود. الگوى اقتصاد اسالمى 
رعايت عدالت در توزيع امكانات و فرصت هاى اقتصادى را مورد تأكيد دارد و بى توجهى و عدم 
اهتمام به آن در الگوى اقتصاد آزاد به نقد كشيده مى شود. الگوى مصرف در اقتصاد اسالمى با تأكيد بر 
ممنوع بودن اسراف و زياده روى در مصرف را در گفتمان نئوليبرال به عنوان نارسايى برجسته مى كند. 
رفاه زدگى و تجمل گراى اقتصاد دنياگرا و غير دينى در الگوى اقتصاد اسالمى مورد نفى قرار مى گيرد. 
بنابراين گفتمان اسالم سياسى از سويى اقتصاد اسالمى را در پيكره بندى گفتمانى خود وارد مى كند و از 
جنبه ديگر به نفى الگوى ليبرال مى پردازد. هرچند روآ (روآ، 1382) اقتصاد اسالمى را عمدتًا ناظر به 
نفى اقتصاد ماركسيسم تحليل مى كند، اّما به نظر مى رسد حداقل پس از فروپاشى بلوك سوسياليستى 
اقتصاد ماركسيستى غير سازنده اى گفتمان اسالم سياسى در حوزه اقتصاد تلقى نمى گردد. به عقيده 
گفتمان  صورتبندى  در  گرايان  اسالم  دارد،  ايدئولوژيك  غير  ماهيت  ليبرال  اقتصاد  چون  روا، 
اقتصادى شان توجهى به آن ننموده اند، اّما بر عكس ماهيت ايدئولوژيك اقتصاد ماركسيستى موجب 
گرديده كه اسالم گرايى اقتصاد سوسياليستى را بعنوان رقيب و غير سازنده اى خويش تلقى نمايند 
(روآ، 1382 : 146). روشن نيست كه چگونه اقتصاد سوسياليستى ماهيت ايدئولوژيك دارد اّما 
اقتصاد كاپتاليستى فاقد رويه  ايدئولوژيك است. حداقل از منظر گفتمانى و با استناد به نگرش چپ، 
سرمايه دارى خود داراى ماهيت ايدئولوژيك بوده و از دمكراسى ليبرال جهت هژمونيك شدن بهره
مى جويد . مالكيت خصوصى در چارچوب اصل عدالت و رفاه عمومى مورد توجه قرار مى گيرد.
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انباشت ثروت از طريق احتكار، ربا و انحصار اقتصادى ممنوع اعالم مى شود: زكات و ماليات 
اسالمى به دولت كمك مى كند تا از تقسيم بندى جامعه به طبقات ثروتمند و فقير جلوگيرى نمايد. 
در گفتمان اسالمى تالش مى شود الگوى خاصى از اقتصاد اسالمى صورتبندى شود؛ الگويى كه 
عدالت در آن جايگاه مهم و سازنده دارد. به لحاظ نظرى اين تالش با استناد به جامعيت شريعت 
اسالم و رويكرد دو سويه آن به دين و دنيا صورت مى گيرد. از مفاهيمى چون ربا، احتكار و انحصار 
به عنوان روش هاى مذموم و ممنوع انباشت سرمايه ياد مى شود. الگوى توليد، توزيع و مصرف در 
چارچوب شريعت و با در نظر داشت نفع و ضرر عمومى مورد توجه است. بنابراين اقتصاد اسالمى 
از ديگر نشانگانى است كه با ارجاع به مفهوم عدالت و با استناد به دال مركزى اسالم، در صورتبندى 
گفتمان اسالم سياسى جايى مى گيرد. هرچند الگوى اقتصاد اسالمى همچنان با ابهامات جدى روبرو 
است، اّما برجسته سازى دال حق و حقوق شهروندى نيز در حوزه گفتمانگونگى بين دو گفتمان 
جهانى شدن در اسالم سياسى قرار دارد. گفتمان جهانى شدن حق فرد و حقوق شهروندى را بر 
مبناى اومانيسم و انسان محورى بر تكليف گرايى مقدم مى دارد. در پيكره بندى اين گفتمان آنچه 
اصالت نسبى دارد فرد، شهروند و حقوق شهروندى است. چنين نگرشى كه بر بنيان انسان شناسى 
ليبراليسم شكل مى گيرد، مفاهيمى چون حقوق زنان، حقوق شهروندى و حقوق بشرى را در حد 
نشانگان اصلى و سازنده گفتمان جهانى شدن ارتقاء مى بخشد. در مقابل گفتمان اسالم سياسى 
متافيزيكى  امر  اصالت  چارچوب  در  را  فردى  و  شهروندى  حقوق  اومانيستى،  رويكرد  نفى  با 
استوار  مبنا  اين  بر  كه  بنايى  مى دهد.  قرار  توجه  مورد  خداوند  محوريت  يعنى  غيرمادى؛  و 
و  حق  ميان  سويه اى  دو  رابطه  و  دهد  مي  قرار  تكليف  و  حق  بين  در  را  انسان  مى گردد 
تكليف ايجاد مى گردد. چنين تلقى و برداشتى از زندگى اجتماعى انسان به تقدم منافع جمعى

واقعى  متمدن  فرد  يك  كه  معتقدند  اينان  زيرا  مى انجامد   ( شخص   ) فردى  منافع  بر   ( امت   )
كرده محو  اجتماعى  وظايف  قبال  در  را  خود  خصوصى  منافع  كه   است  اجتماعى  فرد  يك 

 است . ( بازرگان، 1342 :154) . گفتمان اسالم سياسى در چارچوب نظريه خالفت انسان مسئوليت 
اجتماعى انسان را مورد توجه قرار مى دهد و حقوق سياسى و شهروندى را ذيل مفهوم مسئوليت 
اجتماعى انسان قرار مى دهد. در حالى كه گفتمان اسالمى بر مفهوم تكليف تأكيد نموده و دال تكليف 
گرايى را در صورتبندى خود بكار مى گيرد، در گفتمان رقيب نشانه حق جايگزين مى شود و بجاى 
تكليف مى نشيند. مفهوم دعوت از ديگر نشانه هايى است كه به گفتمان اسالمى هويت مى بخشد. 
دعوت بيانگر اهتمام اسالم گرايى به بسط و گسترش ارزش ها و باورهاى اسالمى است كه عمدتًا از 
طريق گفتگوى سازنده و با شيوه استداللى و اقناعى دنبال مى شود. گفتمان رقيب به منظور برجسته



ساختن نگرانى و چهره ترسناك گفتمان اسالم سياسى دال دعوت را با جهت گيرى خصمانه و 
خشونت بار گره مى زند و گفتمان اسالم سياسى را همراه جنگ و تعارض دايمى با ديگر گفتمان ها 

بازنمايى مى كند.
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اشاره 
ويلفرد کنت ول اسميت  ( 2000-1916 ) از اسالم شناسان برجسته معاصر است. وی ابتدا در دانشگاه کمبريج در انگليس و  سپس در دانشگاه 

پرينستون امريکا رساله دکتراي خود را زير نظر پروفسور هاميلتون گيب   گذراند و در سال 1948 در رشته زبان ها و ادبّيات شرقي فارغ التحصيل 

شد. ويلفرد اسميت چند سال در الهور پاکستان اقامت گزيد و در آنجا به تدريس مشغول شد. آنگاه به کمک « بنياد راکفلر » به بخشي از سرزمين 
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ی کنت ول اسمیت/ سید محمد باقر ابط

تا اينجا درباره موقعيت و جايگاه دين اسالم سخن گفتيم و بررسى و بحث پيرامون تعريف و مفهوم  
اسالم را به بعد موكول كرديم چرا كه اين موضوع از غموض و پيچيدگى خاصى برخوردار است و 
بايد آن را با تأمل و دقت بيشترى در مطالعه گرفت. به طور كلى، اسالم از پاره اى جهات با ساير 
اديان و عقايد دينى تفاوت و ناهمسازى هايى دارد و از پاره اى جهات با آنها اشتراك، مشابهت 
و همسازى دارد. براى شناخت اسالم بايد وجوه اشتراك و افتراق و تفاوت آن را با ساير اديان 
باز شناخت. در باب وجوه اختالف ( اسالم ) با ساير اديان و سنت هاى دينى مى توان گفت كه 
در مقايسه با ساير آئين ها و سنت هاى دينى، براى اين دين نامگذارى خاصى وجود دارد و واژه 
( اسالم ) در ( قرآن ) ، كتاب دينى مسلمانان،  چندين بار ذكر شده است. مسلمانان نيز با تكيه بر 
آموزه قرآنى، بر استفاده از نام ( اسالم ) يا اين اصطالح براى ناميدن و معرفى نظام دينى خود تأكيد 

مى ورزند.
همان گونه كه در پاره اى موارد اشاره كرديم، نام گذارى ( اسالم ) غير از آن نام گذارى است كه 
پيروان و باورمندان ساير اديان و آئين ها براى دين و آئين خود برساخته اند. زيرا اين نام گذارى 
را نه خود مسلمانان ساخته اند و نه  بيگانگان، اين نام را خداوند بكار برده و مسلمانان از كتاب 
مقدس خود آن را برگرفته اند. بنابراين، پيروان اسالم يا مسلمانان چنين نامى را از خداوند فراگرفتند، 
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بكاربردند و پيام ها و آموزه هاى آن را به عالقمندان و مشتاقان آموزش و تعليم دادند. مسلمانان با 
شور و ِجد و جهد تمام اهتمام مى ورزيدند تا به پيروان ساير اديان گوشزد كنند كه نام هاى برساخته 
آنها مانند پيروان محمد ( Muhmmadanism )  را براى دين ايشان بكار نبرند و فقط به نامى 
بسنده كنند كه مسلمانان بر دين خود مى نهند، نه نامى كه خود ساخته اند. مسلمانان همواره براى 
دين خود از نام « اسالم » استفاده مى كنند و بدان تأكيد  مى ورزند و از بكار بردنش نه تنها عار 
ندارند كه بدان فخرمى فروشند. مسلمانان نه فقط بر اين نام ُمهر تأئيد مى زنند كه معتقدند كه خود 
خداوند هم  اين نام را در قران آورده و بدان تأكيد نموده است. چنانكه در قرآن آمده است: " اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا"، ( امروز دين شما راكامل كردم 
و براى شما اسالم را پسنديدم )، مائده آيه 3 و :" ان الدين عنداهللا االسالم"، ( همانا كه دين در نزد 

خدا ، اسالم است ) آل عمران آيه 18.
   اين گونه آيات كه بعدها با دقت بيشترى مورد بررسى قرار مى گيرد، همواره مبنايى درست براى 
تأكيد بسيارى از مسلمانان بر اطالق نام « اسالم » بر اعتقادات و سنت هاى دينى آنها بوده است. 
آمدن نام «  اسالم » در قرآن از طرف خداوند و تأئيد آن از سوى خود خداوند به اين نامگذارى، 
مبناى اعتقادى مى داد و مسلمانان با قاطعيت و اعتماد به نفس بيشترى آن را به عنوان نماد مبانى 
اعتقادى و عنصر مهم هويتى خود به زبان مى آوردند. نكته دومى كه درباب اين نامگذارى بايست 
بدان توجه نمود و نياز به ايضاح بيشتر آيات پيش گفته دارد اين است كه  به هنگام ظهور اسالم و 
اندكى پيش از آن،  در زبان عربى تعبير و مفهوى وجود دارد كه خيلى نزديك  است با معادل آن 
در زبان عربى كه از نظر داللت مفهومى حاوى دين مشخصى است و در فرهنگنامه هاى كالسيك 
اين مفهوم را ديندارى و معادل ورع و پارسايى معنى كرده اند. فرهنگ واژه اى كه به هيچ وجه بار
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معناى اجتماعى ندارد و نمى توان آن را به صيغه جمع درآورد. هر چند دين در اين زمينه يك نوع 
نظام و روش عقيدتى خاص و محدود را شامل مى شود، عقيده اى كه مجزايى از روش ديگرى 

است. حتى  مى توان گفت كه دين در اين مفهوم به نحوى داللت معناى جمع را  واجد است.
     به هر روى، واژه دين به صورت جمع در قرآن نيامده، اما در سنت دينى مسلمانان و زبان آنها 
بسيار جارى شده است. البته بايد اين مطلب را در نظر گرفت كه كلمه « دين » در مفهوم نظام يافته 
آن مى تواند به عنوان يك آرمان و عقيده بكار گرفته شود و به رفتار عينى و عمل خارجى نيز 
اطالق گردد. در اين صورت، دين مى تواند به اعتقاد فردى و جمعى درست يا غلط حمل شود. 
ضمن آنكه ممكن است هر دو جنبه را با يكديگر در برداشته باشد و بدانها داللت نمايد. از مسلمانان 
صدر اسالم حديثى نقل شده كه مؤيد اين معناست كه دين اعتقادى درست است و در آن خطا راه 
ندارد.  در اين حديث آمده است كه « دين محمد خير االديان» . معنى اين حديث آن است كه دين 
اسالم حق است و خطايى در آن نيست. خود من نيز پيش از اين به چنين نكته اى به ويژه در باره 

صدر اسالم اشاره داشته ام. 
     در زبان التين چنانكه پيش از اين مالحظه كرديم، اديان در قالب جمع رواج يافته است نه مفرد، 
و به انجام مراسم و اجراى شعائر آئينى اطالق مى شده است. هر چند بار معنى جمع معموالً به 
پرستش خداى خاص مربوط مى شود. در گذشته، نويسندگان مسيحى لفظ جمع را براى دين همان 
گونه استمال مى كردند كه امروزه در قالب مفرد و در ارتباط با عقيده كفر و مراسم دينى بكار مى 
برند. همانند مسيحيان، در جهان رومى يونانى نيز گاهى لفظ دين را مفرد و گاهى به صورت جمع 
براى نشان دادن مراسم آئينى مسيحيت يا پرستش به كار مى بردند. در همين جا بايد بگويم كه در 
هيچ جا به نوشته اى از مسيحيان در يك دوره خاص برخورد نكرده ام كه از واژه «  اديان » به 
صيغه جمع براى اشاره به نظام دين جمعى، اعم از خودى يا بيگانه، استفاده كرده باشند. مسيحيت به 
عنوان يكى از اديان جهانى، از اين حيث مفهوم دين را به صيغه مفرد براى دين خود بكار مى گيرد 
و بر آن تأكيد مى كند. هيچ يك از آباء نخستين كليسا، تا آن جا كه من دست يافته ام، نتوانسته اند 
از نظر مفهوم سازى و تعريف دين جايگاهى درخور در تاريخ انديشه دينى پيدا كنند. مسلم است كه 
پرداختن بيشتر به اين موضوع و معلوم كردن تعريف دين، به  روشن شدن مجموعه اى از عوامل و 
پديده هاى ديگر نيازمند است، يكى از اين عوامل خود متضمن مقايسه اديان با يكديگر و تشخيص 
مشابهت هاى آن ها با يكديگر است . در اين ميان، ممكن است يك عقيده دينى خود را به عنوان 
بهترين دين معرفى كند، چنانكه مدعايى كه از قرآن به زبان عربى خوانديم و خود را برترين و 

كامل ترين دين مى خواند، ناظر به همين مطلب بود.
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به  قرآن  لسان  در  دين  كه  مدعا  اين  و  دين  معنى  لغوى  بررسى  به  گرديم  برمى  مجدداً  اكنون 
لفظ مفرد آمده است. الزم به توضيح است كه دين امرى كلى است و واجد دو تعريف و دو 
متقى  انسان  آن  كه  است  فردى  يافته  تعميم  ديانت  مبين  دين  مفهوم  يك  است.  بنيادى  مفهوم 
و پارساست . تعريف و مهفوم دوم از دين تعميم و توسع دين يا اديان به شكل نظام يافته و
سامان مند ( سيستماتيك ) است به صورت متنوع كه با ديدگاه آرمانى و عقيدتى و ساختارهاى 
جمعى و گروهى ارتباط دارد. از اين رو، مسلمانان در جهان با توجه به اين تعريف به نحو آشكار و 
صريح نسبت به مبانى و محتواى دين خود آگاهانه خود را ملزم مى دانند كه ديگران را به دين خود 
دعوت و تشويق كنند ، دينى كه از طرف خداوند نازل شده و نامش به تأكيد تمام اسالم است و خود

خداوند اين اسم را براى دينش نهاده است. بنابراين، بايد متذكر شد كه اداى تكاليف و اجراى احكام 
و قوانين اسالمى از سوى مسلمانان بيانگر اين واقعيت است كه مى توان واژه نظام و سيستم را براى 
اسالم به كار برد. چنانكه اين واژه را رهبران دينى در  جهان عرب پذيرفته و بكار گرفته اند. اين واژه 

در زبان اردو نيز به معناى نظام بكار رفته است، معنايى كه بسيار رايج است.

 انتخاب و پذيرش نام اسالم در بين غربيان
       مسئله انتخاب و پذيرش نام اسالم در بين غربيان، كه بر دين مسلمانان اطالق مى شود و معرف 
باورهاى مذهبى آنها باشد فرايندى است كه همچنان ادامه دارد. گرچه  رواج اين نام اخيرا شروع 
شده است. بررسى هايى گذشته پيرامون نحوه برخورد و آشنايى غربيان با اسالم و تعريف آن نشان 
داد كه غربيان پذيرفتند كه اسالم به عنوان يك دين دربردارنده مجموعه اى از عناصر بهم پيوسته 
است  و چارچوب يك نظام اعتقادى با بار معنايى خاص و مشخص را دارا و از انسجام درونى 
برخوردار است. البته تعبير نظام اعتقادى در آغاز با مقاومت هايى روبرو شد كه البته به سرعت فرو 
نشست. اما اينك اين تعبير پذيرقته شده و مقاومتى در برابر آن مشاهده نمى شود. ساير پيروان اديان 
در سرزمين هاى هند و چين به همين گونه نسبت به سنت هاى دينى خود آگاهى و بيدارى يافته اند 
كه علت آن را بايد در آشنايى و كشف غربى ها در خصوص اين سنت ها در دوران جديد دانست، 
در صورتى كه آگاهى و آشنايى غربى ها از اسالم و مسلمانان پيشينه بلند ترى دارد. در همين جا 
بايد به اين نكته اذعان كرد كه هر چند امروزه در سرتاسر اروپا اسالم به عنوان يك دين شناخته 
مى شود، كه البته درست هم هست، و مفاهيم و مقاصد آن براى بسيارى روشن شده و غربيان به 
وجود جامعه اسالمى در اطراف خود معترفند  اما اين شناخت هنوز هم اجمالى و ناروشن است و تا  
حدودى مبانى و مقاصد آن مبهم و تعريف نشده باقى مانده است. البته اين را نيز نيايد منكر شد كه
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عده اى هم هستند كه نه تنها با اسالم كه با طريقه ها و نحوه هاى مختلف اسالمى هم آشنايى دارند . 
اما در قرون وسطى، تصور عمومى از اسالم به اين جريان تلخ و ناروا بازمى گشت كه مسلمانان را 
مردمى به نام (ساراسن ها ) مى ناميدند. جالب آنجاست كه پس از رنسانس و پيدايش نهضت اصالح 
دينى كه تعبير دينى براى اهداف نهضت اصالح گرى رواج يافت، باز هم عده اى مسلمانان يا به تعبير 
آن ها ( ساراسن ها ) را مردمانى تبهكار معرفى مى كردند . اين رويه امروز هم وجود دارد و برخى 

افراد با توهين و تمسخر مسلمانان را تُرك و تازى خطاب مى كنند.
   اين گروه، اگر هم خيلى بيطرفانه و بى تفاوت بخواهند مسلمانان را مورد اشاره قرار دهنده 
از واژه عام و كلى ( پيروان دين محمد ) استفاده مى كنند. در عصر روشنگرى نيز وضع به 
همين منوال بود و مسلمانان را با اين گونه واژگان نام گذارى مى كردند. چنانكه پيش از گفتيم، 
دو اصطالح و تعبير پيروان محمد ( Mahumetism ) در سال 1597 و دين محمديان درسال 
1613درباره مسلمانان بكار رفت . اگر مقايسه اى پيرامون اين اسامى صورت گيرد، معلوم 
خواهد شد كه نام ها به شكل تحريف و تحقير آميزى درآمده بود و از آنها و القاب اهانت آميز 
براى هر نوع عقيده شرقى و بويژه دين اسالم استفاده مى شد. اين مطلب را هم بايد خاطر نشان 
كنم كه واژه و عنوان ( اسالم ) نخستين بار و با هدفى خاص در سال 1612 در زبان انگليسى 
به كار رفت. علت آن هم اين بود كه مى خواستند بين كاتوليك و غير كاتوليك تمايز و تفاوت 
را نشان دهند. ضمن آنكه يكى از  مقاصد بكار برندگان اين واژه، اين بود كه مسلمانان را 
مشخص كنند. اين وضع همچنان ادامه يافت تا قرن نوزدهم كه به مسلمانان خطاب هاى نامفهوم 
و نامأنوسى نسبت مى دادند، برخى از مفاهيم مانند تو مسلمان هستى، بود. اسامى متنوع ديگرى 
دراين زمان  براى اشاره به مسلمانان بكار مى رفت كه مشهورترين آن،  پيروان محمد يا احيانًا 

در برخى مواقع مسلمان بود.
   درقرن هجدهم، اصطالحات اسالم و اسالم گرايى كاربرد پيداكرد، واژه هايى كه هنوز هم در 
فرانسه جديد رواج دارد. پس از اين خواهيم شناخت كه اين تعبير و اصطالح هم به نوبه خود اعتبار 
و رواج يافت و همين امر باعث شد كه ما غربى ها آگاهى و شناخت بيشترى از دين اسالم پيدا 
كنيم. درقرن نوزدهم تا آستانه قرن بيستم، واژه اسالم در زبان انگليسى عموميت يافت. اما با وجود 
اين، خوش بينانه ترين تعريف بازهم واژه پيروان محمد بود. اين واژه بعد ها مدخل موضوع اسالم 
براى فهرست بندى كتابخانه ها شد. چنانكه كليه مقاالت دايره المعارف ها و اسامى تمام كتاب ها با 
اين سر عنوان موضوعى نوشته شد . در زمان حاضر و بطور عمده پس ازجنگ جهانى دوم، تعريفى 
كه در اروپا و امريكا از اسالم يا بود. اين واژه بعد ها مدخل موضوع اسالم براى فهرست بندى
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كتابخانه ها شد. چنانكه كليه مقاالت دايره المعارف ها و اسامى تمام كتاب ها با اين سر عنوان  
موضوعى نوشته شد . در زمان حاضر و بطور عمده پس ازجنگ جهانى دوم، تعريفى كه در اروپا و 
امريكا از اسالم يا دين مسلمانان رايج گرديد، اسالم بود. در ضمن، نبايد از خاطر بُرد كه  رواج اين 
تعبير و نام گذارى با تأكيد و اصرار خود مسلمانان بوجود آمد. البته كوشش غربيانى كه در جوامع

اسالمى حضور يافته بودند و از مسلمانان آشنايى بيشترى داشتند، در رواج اين نام بى تأثير نبود. 
اگر اين مدعا را جدى بگيريم و بپذيريم، نمى توانيم در نام گذارى و رواج واژه اسالم، سهم و نقش 

مستشرقان را ناديده انگاريم. 
    اساس و پايه بحث حول اين موضوع بود كه اسالم نام و تعبير درست و دقيقى است كه خود 
مسلمانان براى اشاره به دين خود، به كار برده و رواج داده اند. شيوه مطلوب و پايبندى به واقعيت در 
درست ناميدن يك پديده يا موضوع ايجاب مى كند كه بيگانگان نيز نام و تعبير اسالم را براى دين 
مسلمانان بكار برند. خود من نيز در ارائه تعريف از عقيده و سنت اسالمى اين ايده پيشنهادى را دارم 
كه با توجه به ويژگى هاى منحصربه فرد آئين اسالم ازحيث موضوع شناسى بايد در ناميدن و معرفى 
آن از واژة اسالم استفاده كنيم. در اينجا اگر براى تمام استدالل ها اعتبارى منظور شود، محتمل است 
كه فردى بپندارد اين پيشنهاد بى اهميت است. آنگاه ما نيز خواستار پاسخ به اين پرسش هستيم كه 
چرا و به چه علت در تعريف اسالم بايد استثنا قائل شويم، چرا جامعه اسالمى كه ويژگى هاى يك 
جامعة دينى را دارد از ديگر جوامع دينى متفاوت شمرده مى شود. به باور من،  توجه به اين موضوع 
بسيار حائز اهميت است. به طور كلى،  پيشنهاد من واجد دو نكته اساس است و ضرورت دارد 

درباره اين نكات تأمل صورت گيرد.
   اساسًا در يك بررسى مقايسه اى درباره تاريخ انسان دينى بايد گفت كه نخست بايد اصل موضوع 
را شناخت و به عناصر و ويژگى هاى تشكيل دهنده سنت هاى متنوع دينى واقف شد و تصديق كرد 
كه ميان سنت هاى دينى تفاوت هايى وجود دارد. البته اين ويژگى ها و تفاوت ها نه تنها در جزئيات 

كه در كليات و بن مايه اصلى اديان و سنت هاى دينى قابل مشاهده است. 
   ضمن اين كه هر يك از اديان وسنت هاى دينى در نوع خود جنبه اختصاصى و انحصارى 
دارند. به عبارت ديگر، هردينى موقعيت خاص و استثنايى ويژه خود را داراست و در همان 
حال، عناصر بنيادين و اصلى ساير اديان را نيز به صورت مشترك دارد. معنى اين سخن آن 
ويژة  اختصاصى  جنبه  يك  و  اديان  ساير  با  مشترك  عمومى  جنبه  يك  دينى  هر  كه  است 
خود را دارد. مسيحيان كه با شورو شعف وافر و با خلوص نيت بر آموزه هاى عقيدتى خود
تأكيد و اهتمام مى ورزند از خود مى پرسند آيا تنها مسيحيت است كه وضعيت انحصارى و
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ا استثنايى دارد ؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه هر سنت دينى ضمن آنكه ويژگى هاى انحصارى 
خود را دارد َدرهمان حال از آموزش و روش منحصر خود نيز خالى نيست.  بررسى آموزه هاى 
اسالم اين واقعيت را ، به طور منطقى، ثابت مى كند كه  دين اسالم، هم عناصر و خصيصه هاى يك 
سنت كامل دينى را واجد است و هم در مبانى و اصول عقيدتى خود  اختصاصات  خاص خود را 
داراست. به خاطر همين است كه يك هماهنگى در نظام آئينى اسالم برقرار است. پس هر نظام آئينى 
مانند اسالم نظامى است كه مى توان آن را از جنبه جامعه شناختى، قانون مندى، سازماندهى اجتماعى 
و معرفتى  بررسى و واكاوى كرد. ضمن آن كه مى توان از اين جنبه ها نيز اسالم را با ساير اديان 
مقايسه كرد و تفاوت ها و تمايزات اسالم با ساير اديان را مشخص كرد. در اين مقايسه نيز نبايد از 
ورزيد. غفلت  اسالمى  شريعت  در  رايج  مفاهيم  و  اسالمى  نظام  عقيدتى  مبانى  و  ها  معيار 

توضيحات
1. ما  در بررسى هاى خود درباره اديان مختلف متذكر شديم كه دين هندو توسط مسلمانان هند، نام 
گذارى شد، دين شينتو در ژاپن نيز توسط چينى ها معرفى و تعريف شد. نام مسيحيت نيز از طريق

امپراطورى روم اعالم و معرفى گرديد. همچنين، آئين ها و سنت هاى دينى  زمانى كه به اروپا راه 
يافتند، توسط اروپاييان نام گذارى شدند و  در آن جا رواج يافتند. بدين سان، مبنا و روش چنين 
بوده كه اديان و سنت هاى دينى، نه توسط  پيروان خود آن اديان كه توسط ديگران نامگذارى شده 
و با كاربرد فراوان رواج يافته اند. چنانكه در تاريخ مسيحيت، نام و عنوان نهضت پرهيزگاران و فرقه 
متديست ها را  نخستين بار افراد خارج از اين گروه  و با لحن تمسخرآميز بكار بردند. همين نوع 
نامگذارى در باره جمعيت كويكرها « Quaker »  اعمال شده است، در حالى كه طرفدارنشان آنها را 
« انجمن دوستان » مى ناميدند. در بين مسلمانان هم اين گونه نامگذارى معمول بوده است، چنانكه « 
وهابيت » اصطالح يا اسمى است كه در قرن هجدهم به گروهى از مسلمانان كه در عربستان بودند، 
اطالق گرديد. اما بر خالف اين نامگذارى كه امروز هم رواج دارد، پيروان اين فرقه خود را توحيد 
گرا يا موحدين مى خوانند. فرقه معتزله نيز خود را اهل توحيد و عدل مى دانند، اما ديگران آنها را 

بدين نام مى خوانند و مى شناسند. بنابراين، پديدآمدن اين نام ها و فرقه ها تصادفى نيست.
 همين كه دين يا آئينى پديدآمد، پس از گذشت زمان و طى تحوالتى، رهبران و طرفداران آن 
عقيده،  به تبليغ و ترويج اعتقاد دينى خود مى پردازند. به طور كلى، قاعده و روش كاربرد و رواج 
اسامى جمعيت هاى وابسته به اديان، فرقه ها و مذاهب، بستگى به چگونگى نام گذارى آنها دارد، و 
نام و تعريف، معرف و بيانگر عقيده و مرام  گروهى از انسانهاست. افراد هر گروه يا فرقه كه مبلغ و
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مروج آن گروه يا فرقه هستند، به زبان و تعبيراتى سخن مى گويند كه براى افراد خارج از آن گروه 
يا فرقه، نامفهوم و نامأنوس است. 

2. در قرآن، عبارت « الدين كله » دين به معناى عام چهار مرتبه ذكر شده است.سوره 8 آيه 39، 
سوره 9 آيه 33، سوره 48 آيه 28 و سوره 61 آيه 9.  در كتاب « بحوث محمديه لدراسه التاريخ 
االديان » اثر محمد عبداهللا دراز، چاپ قاهره، 1952، دين را در شكل مفرد مورد بررسى قرار داده 

است.
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١ جمیله کوک

درآمد سخن
    در دهه هاي اخير، دامنه تحقيق درباره اسالم و مسلمانان در فنالند بسيار گسترش يافته و شناخت 
اسالم وارد بسيارى از رشته هايي شده كه پيش از اين به مطالعات ديني بى اعتنا بودند. گرايش و 
افزايش عالقه به مطالعه پيرامون اسالم بخشي از تحول بزرگتري است كه در دهه هاي اخير در 
تحقيقات ديني خارج از حوزه سنتي الهيات و اديان تطبيقي پيش آمده است. در دو دهه گذشته، از 
بين تمام اديان جهان، اسالم بيش از هر دين ديگري، توجه دانشگاهيان و محققان فنالندى را به خود 
جلب كرده است. يكى از داليل اين رويكرد آن است كه امروزه، اسالم در سياست جهاني حضور 
پررنگ ترى از ساير اديان دارد. به همين دليل، اشخاص، دانشگاه ها، سازمان ها و مراكز علمي و 
تحقيقاتي در كشورهاى غربى تمايل پيدا كرده اند مبالغ قابل توجهى از منابع مالى خود را به تحقيق 
درباره نقش اسالم در دنياي معاصر اختصاص دهند. يكي از پيامد ها و نتايج مثبت اين وضعيت

گسترش و افزايش دامنه مطالعات اسالمي در رشته هاي مختلف دانشگاهي در فنالند است. اين 
مقاله به بررسي وضعيت مطالعاتي مي پردازد كه متخصصان مطالعات تطبيقي اديان، مردم شناسان، 
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پژوهشگران علوم اجتماعي و اسالم شناسان در فنالند، پيرامون اسالم و مسلمانان از قرن نوزدهم تا 
به امروز انجام داده و منتشر كرده اند.

پيشگامان اسالم شناسى در فنالند
مطالعات  پيشگامان  از  تن  گرنكويست3سه  هيلما  وسترمارك2و  ادوارد  والين1،  اوگست  جرج 
اسالمي در فنالند هستند كه بيش از يك قرن پيش به آفريقاي شمالي و خاورميانه سفر كردند 
تا با مطالعه وضعيت فكرى، اجتماعى و دينى كشورهاي عربي، دانش و آگاهى خود را ارتقا 
خاصى  درخشندگى  والين (1852-1811)  اوگست  جرج  چهره  نفر،  سه  اين  بين  در  بخشند. 
دارد. چرا كه او يكي از مشهورترين نويسندگان و مطلعان آشنا با كشورهاي عربي در تاريخ 
كشور فنالند است و نخستين فنالندى است كه نوشته هايى در موضوع اسالم و مسلمانان نوشته 
است. اوگست والين در دهه 1840 سه سفر به كشورهاي عربي انجام داد و حاصل مشاهدات و 
تأمالت خود را درباره عرب هاي باديه نشين نگاشت و منتشر كرد، ليكن چون كتاب ها و نوشته 
هاى او به زبان سوئدي نوشته شده بود، پژوهشگران و گويشوران ساير زبان ها نتوانستند به 
نوشته ها و نتايج تتبعات و مشاهدات او دسترسى پيدا كنند. از منظر روش هاى مردم شناسى، 
والين نمونه مردم شناس و كاشفي بود كه با حضور در ميدان مطالعه، مشاهده مشاركتى مستقيم و 
زيست با مردمان مورد تحقيقش، تحقيقات خود را پى مى گرفت. جرج اوگست والين زماني كه در 
سرزمين ها و كشورهاى عربى خاورميانه سفر مي كرد، لباس  عربي به تن و خود را فردي مسلمان 
معرفي مى كرد. وي از زندگي دربين مردم عادي لذت مي برد و در نامه هايش عالقه وافر خود به 
عرب هاى باديه نشين  را متذكر مى شد. در عين حال، وي يكي از منتقدان اسالم و آئين مسلمانى 
سالطين عثمانى بود و آن را دليل عقب ماندگي و وانهادگى مردمان و كشورهاي عرب مسلمان 
مي دانست. وي با تكيه بر اين تفكر كه اروپاييان از نظر هوش و ذكاوت از تمام مردمان سرزمين 
هاى ديگر برترند، برخي اوقات در معرفى و پرورش تصويري منفي از برخي عرب ها، ترك ها و 
ايرانيانى كه مالقات كرده بود، از راه انصاف خارج مى شد و به تقبيح و تمسخر رفتار مسلمانان مى 
پرداخت. البته تمام نوشته هاي او يكدست نيست و در بسياري جاها به خردمندي، مهمان نوازي 
و رعايت آداب شريعت در بين مسلمانان نيز اشاره و اسالم را ديني انساني و مطابق با نيازهاي 
واقعي بشر معرفي مي كند (اوهرنبرگ 1987، 32-43؛ 1995، 39-43). آگاهى از نوشته هاي

جرج اوگست والين براى پژوهشگران مطالعات اسالمى و بويژه پژوهشگران عالقمند به وضعيت 
مطالعات اسالمى در فنالند و تحوالت و كارنامه آن ضرورى است. زيرا تصويري كه بيشتر افراد
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تحصيلكرده در فنالند از شرق و اسالم و مسلمانان دارند، تقريبًا همان تصوير ساده، كج و معوجى 
است كه جرج اوگست والين از محيط عقب افتاده آن روزگار مسلمانان برساخته و معرفي  كرده است.

    در آغاز قرن بيستم، توجه گروهى از فنالندي ها به ملت هاي عرب معطوف گشت كه در نتيجه 
آن، رشته مردم شناسي اجتماعي توسط ادوارد وسترمارك و هيلما گرنكويست راه اندازى شد. اين 
دو پژوهشگر، پژوهش هاي ميداني فوق العاده و مهمى در مناطق مختلف مديترانه انجام دادند: 
وسترمارك درمراكش و گرنكويست در فلسطين. به احتمال زياد، وسترمارك در سطح بين المللي 
شناخته شده ترين يا يكي از مشهورترين، محققان فنالندي است  ( آالردت1،  1984: 5 ) . البته سفر 
به خارج از فنالند و كشف و شناخت فرهنگ هاي ناشناخته در محافل علمي فنالند تنها به مردان 
اختصاص ندارد. در دهه 1920، خانم هيلما گرنكسويت براي مطالعه و جمع آوري مطلب براي تز 
دكتري خود در موضوع زنان در كتاب هاى عهد عتيق به اورشليم رفت. وي در طول اقامت خود 
در فلسطين در روستاي كوچك آرتاس زندگي كرد و در آنجا با افراد بومي زندگى و ارتباط برقرار 
كرد. آشنايى او با مسلمانان و روش زندگي ايشان به عالقمندى اش به اختالط و مطالعه بيشتر آئين  

و انديشه مذهبى مسلمانان انجاميد (وير، 1972: 234؛ ريسانن،1977: 39). 
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پژوهشگران فنالندى و گرايش به مطالعه اسالم و مسلمانان
اكنون بيش از 150 سال از سفرهاي جرج آوگست والين به كشورهاي عربي مي گذرد. ولي كمتر 
كسي در بين فنالندي ها مشاهده شده كه اراده، همت و تسلط او به زبان عربي و عالقه به اسالم را 
از خود بروز داده باشد. در مجموع، رشد و گسترش مطالعات عربي و اسالمي در فنالند به ميزان 
بسيار زيادي به عاليق فردي استادان و پژوهشگران بستگي داشته است. امروزه، مطالعات عربي در 
دانشگاه هلسينكي بسيار خوب پايه ريزي شده و تحقيق درباره زبان و ادبيات عرب در فنالند در 

حال شكوفايي و رو به رشد است.
    البته بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت كه استادان و محققان معاصر فنالندي در جهاني 
زندگي مي كنند كه از نظر فرهنگي و اجتماعي با فضاي جوامع در قرن نوزدهم بسيار متفاوت 
بودند،  ايشان  دربار  مفتيان  و  عثماني  سالطين  اسالم،  نمايندگان  روزگار،  آن  در  اگر  است. 
امروزه، اسالم؛ سخنگويان و نمايندگان متعددي پيدا كرده و هر كدام با شيوه و پيام ويژه اي به 
ميدان آمده اند. در اين روزگار، اسالم و مسلمانان در جهان سياست و در روابط بين الملل و 
در هماوردي با ساير اديان و آئين هاي سياسي و فكري و اجتماعي حضوري جدي دارند. به

چنين فضايي بر  مطالعات اسالمي در فنالند بي تأثير نبوده و نيست. نمونه بارز آن، تشويق و ترغيبي 
است كه در دانشگاه ها و  مراكز علمي و تحقيقاتي فنالند از دانشگاهيان و پژوهشگران مي شود تا 
درباره مسائل و پديده هاي مربوط به اسالم و مسلمانان تحقيق كنند. هدف از اين كار آن است كه 
سياستمداران، تصميم سازان و  فنالنديان بتوانند درك درستي از اسالم و مسلمانان به دست آورند. 
بنابراين، مطالعات و تحقيقات اسالمي در فنالند، پاسخي است به نياز روزافزون نخبگان فكري، نظام 
سياسي و بخش هاي مختلف جامعه به اطالعات موثق و بي طرفانه درباره اسالم و مسلمانان. نتيجه 
احساس نياز به شناخت از اسالم و مسلمانان، توليد ادبيات علمي و دانشگاهي متعددي است كه 
پژوهشگران فنالندي در موضوع اسالم يا مسلمانان نشر داده اند. نمود اين توجه و احساس نياز را 
مي توان در سطح اروپا و در فنالند در افزايش توجه به اسالم و مسلمانان و مسائل مرتبط با آنها  
مشاهده كرد (مالسو، 1993: 29).    با اين حال، محققان برجسته اي چون ماكسيم رودنسون1  ترديد  
دارند كه آيا خلق ادبيات جديد و تحقيق درباره اسالم مي تواند درك و برداشت ما از جهان اسالم 
را نيز عميق تر سازد؟ معني اين سخن آن است كه رشد و افزايش قارچ گونه آثار مربوط به اسالم 

Maxime Rodinson .1. ماكسيم رودنسون، زبانشناس، مورخ، جامعه شناس دين و يكى از مهم ترين متخصصان اسالم و جهان عرب. "محمد" عنواِن 
كتابى است كه وى در سال 1961 در خصوِص زندگِى پيامبِر اسالم انتشار داد و امروزه يكى از مراجِع اصلِى تحقيقات اروپاييان است . كتاب ديگر او تحت 

عنوان " اسالم و سرمايه دارى " در سال 1966 منتشر شد . او در سال 2044 زندگى را بدرود گفت .  
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و مسلمانان به افزايش و تعميق آگاهي اروپاييان از اسالم و پيروان آن نمي انجامد. چرا كه تا آنها 
از آموزه هاي قرآني و مباني انديشه مسلمانان كه در قرآن توضيح داده شده، اطالع درست و دست 
اولي نداشته باشند، نمي توانند پيام اسالم، شيوه تفكر و مباني رفتار مسلمانان را درك كنند. به عبارت
چيز هر  از  قبل  بايد  بشناسند،  را  مسلمانان  يا  اسالم  خواهند  مي  كه  كساني  تر،  روشن   

قرآن را بشناسند. در اين جاست كه فرق يك محقق يا اسالم پژوه واقعي با مدعيان شناخت اسالم و 
مسلمانان آشكار مي شود. اگر اين فرض را بپذيريم كه يكي از اساسي ترين اهداف و اولويت هاي يك 
محقق اسالم شناس، فهم و درك عميق پيام و آموزه هاي قرآن است، آنگاه مي توانيم به بررسي اين 
موضوع بپردازيم كه آيا اسالم شناسان فنالندي به اين موضوع توجه نموده و قرآن را فهميده اند، 
اگر قرآن را خوانده اند، به چه زباني بوده است؟ عربي، انگليسي يا فنالندي؟ در اين جاست كه 
مسئله درك قرآن براي فهم عميق تر اسالم، به طور جدي براي اسالم شناسان فنالندي مطرح مي 
شود. مطالعات و منابع موجود نشان مي دهد كه پس از تشخيص اين مسأله، اهميت ترجمه قرآن 
به زبان فنالندي در بين اسالم شناسان كشور فنالند مطرح شده است. چنانكه در سال 1942، اولين 
ترجمه قرآن به زبان فنالندي را آشن بور1، يك مسلمان تاتار ترك انجام داد. با روشن شدن برخي 
نارسايي هاي اين ترجمه، در سال 1957، جوسي آرو2، آرماس سالونن3 و نات تالكويست4 براي 
اولين بار قرآن را از زبان عربى به فنالندي ترجمه كردند. با پيشرفت علم زبان شناسي و انتشار 
ترجمه هاي متعدد از قرآن به ساير زبان هاي اروپايي، اشكاالت ترجمه هاي موجود به زبان 
فنالندي آشكار شد. اين بار، پروفسور جاكو هامين آنتيال كه به زبان عربي مسلط است، وارد
ميدان عمل شد و ترجمه ديگري از قرآن را در سال 1995 ارائه كرد. پس از اتمام ترجمه، وي 
متوجه شد كه ترجمه قرآن به تنهايي نمي تواند در شناساندن اسالم به اروپاييان مؤثر باشد؛ بنابراين، 
عالوه بر ترجمه قرآن، تصميم گرفت كتابي تحت عنوان مقدمه اي بر قرآن منتشر كند. هدف او از 
انتشار اين كتاب آن بود كه خوانندگان فنالندي، به راحتي، با زبان اين كتاب آسماني، آموزه هاي 
اصلي آن و مسائل و موضوعات مختلفي كه در اين كتاب مطرح است، آشنا شوند. عالوه بر اين 
دو اثر ارزشمند، هامين آنتيال يك كتاب آموزش دانشگاهي نيز درباره تحوالت انديشگي و گفتمان 
هاي مختلف اسالم از گذشته تا دوره معاصر نوشت. هدف وي از تأليف اين اثر، نماياندن تنوع 
و تكثر انديشه اسالمي در قالب دو مكتب فكري تسنن و تشيع با تأكيد بر تنوع فرقه هاي شيعي 
بود. وي با نگاشتن اين كتاب  قصد داشت خال و كمبود منابع متقن و مستند به زبان فنالندي 
پيرامون تفاوت دو مكتب تشيع و تسنن و پيروان آنها را مرتفع سازد و با تكيه بر منابع دست 
اول اين دو گفتمان، نگاه و نگرش تازه تر و كامل تري از باورها، اعتقادات ديني و سنت هاي 
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متفاوت مذهبي شان ارائه دهد. منظور هامين آنتيال از تأكيد بيشتر بر اقليت هاى دينى مانند شيعيان 
و فرق مختلف آن و قرار دادن آنها در برابر و در مقايسه با اكثريت، مشخص كردن تعريف اسالم

( اصيل ) يا به تعبير ما اسالم ناب  بوده است (هامين آنتيال، 1997).
     محققان فنالندى عالوه بر ترجمه قرآن و پژوهش هاي قرآني به مطالعه احاديث اسالمى به 
ويژه در زمينه طب اسالمى، صوفيه و عارفان مسلمان نيز پرداخته اند. هالنبرگ1 و پرهو2 در زمينه 
صوفيگرى مجموعه اى از زندگى نامه و آراى اعاظم  صوفيه را كه از قرن هفتم تا سيزدهم هجري 
فعاليت داشته اند، منتشر كرده اند. آنان در اثر خود، با تأكيد بر رياضت و شهادت، سنت عرفان اسالمى 
را شرح و توصيف بليغي كرده اند و نمونه هايى از عناصر عرفانى زندگى پيامبر اسالم را به تصوير 
كشيده اند. سيلويا آكار3 در همين زمينه به تحقيق درباره احاديث و سنن حضرت محمد پرداخته و 
در تز دكترى خود مفهوم انتخاب در صحيح البخارى را مورد بررسى قرار داده است. دسته  بندى هاى 
مذهبي در اسالم كه از روزگار گذشته در بين مسلمانان رايج بوده و گاه به مخاصمات مذهبي فرق 
مختلف اسالمي كشيده شده، در اثرى به نام ( شجره نامه فاطمه ) تأليف كاج اورنبرگ4 تشريح 
شده است. وى در مقدمه اين كتاب بر تأثير سياسى و اجتماعى مباحث دينى و مذهبي بر شيعيان 
تأكيد مى كند و مي نويسد كه شيعيان بحث درباره گذشته تاريخ اسالم را  بسيار مهم تلقي كرده و از 

آن تئوري و روشى براى بحث درباره سياست ها و رفتارهاي امروزشان  بيرون مي كشند. 
پس از برآمدن طالبان، وقوع حوادث 11 سپتامبر و رشد اسالم گرايي در اروپا، توجه پژوهشگران 
فنالندي نيز به مطالعه اسالم بيشتر شد و آثار ديگري با رويكرد بازخواني و بازانديشي اسالم 
و مسلمانان مجال نشر يافت. نمونه بارز اين رويكرد، اثر بسيار خواندنى هيكى پالوا 5و يرملى 
پرهو6 در معرفى وضعيت فرهنگ اسالمى در بين مسلمانان است. اين كتاب دربرگيرنده طيف 
وسيعى از موضوعات شامل زندگى روزمره مسلمانان، زبان عربى، ادبيات و موسيقى، تاريخ اسالم و 
جنبش هاى احياگرانه جديد، اسالم در آفريقا و آسيا و نيز هنر و معمارى در فرهنگ عربى- اسالمى 
است. نظر به اهميت اين كتاب، تا كنون چندين جلسه نقد و بررسي براي آن ترتيب داده شده است. 
نكته ضعف اساسي اين كتاب آن است كه تأكيد آن تنها بر تاريخ اسالم در مناطق عربى- اسالمى 
است و ساير سرزمين هاي مهم اسالمي مانند ايران را مغفول گذارده است. در حالي كه هر گونه 
گفتگو درباره فرهنگ اسالمي بدون اشاره به فرهنگ غني اسالمي ايرانيان، بحثي ناتمام و نارساست.

عالوه بر مطالعات و تحقيقات پيش گفته، در دهه گذشته، اسالم در محيط هاي دانشگاهي و حلقه هاي 
انديشه و دنياي رسانه فنالند نيز با اهميت شمرده شده و نوشته هاي بسيار در موضوعات متنوع تاريخي، 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي مربوط به اسالم نوشته و منتشر شده است. مهم ترين اين نوشته ها، متعلق به 
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يكي از استادان دانشگاه هلسينكى است به نام هيكى رايسانن. پروفسور رايسانن1  در دهه 1970 
درباره الهيات قرآنى كتابى نوشت و اسالم را با مسحيت مقايسه كرد. وي در دهه 1980، بار ديگر 
كتابى نوشت براي مخاطبان عام و در آن، اسالم و مسيحيت را به زبان ساده با يكديگر مقايسه و 
وجوه اشتراك و افتراق آنها را روشن كرد. از نظر رايسانن، با مقايسه اين دو دين آسماني، بهتر مي 
توان آنها را شناخت. او بر اين نكته تأكيد مي ورزيد كه اسالم بايد به صورت يك آينه براى درك 
و شناخت بهتر مسيحيت مورد استفاده قرار گيرد. كار پروفسور رايسانن به همين جا ختم نشد. يك 
دهه پس از آن، او بار ديگر  مجموعه اي از سخنرانى هاى خود را درباره تعامل بين اسالم و مسيحت 
منتشر ساخت. هدف وى از اين كار آن بود تا به مسيحيان و بويژه محققان و متكلمان انجيلي 

روش هايى براي گفتگوي بين االدياني و مبارزه با جهان بينى هاي مشركانه بياموزاند. 

مسلمانان فنالند و مسئله آموزش و مديريت اسالم
سياست مهاجر پذيرى روادارانه فنالند در سه دهه گذشته موجب افزايش تعداد مهاجران مسلمان 
در اين كشور شده است. در آغاز دهه 1990 جمعيت مسلمانان فنالند حدود 1000 نفر بود؛ ولى

امروزه اين تعداد به مرز حدود 60000 نفر رسيده است. در آغاز دهه 1990 تنها يك انجمن يا 
جامعه اسالمى از نظر رسمى به ثبت رسيده بود؛ ولى امروزه تعداد انجمن ها و مراكز مسلمانان به 
20 عدد رسيده است. البته نبايد از خاطر برد كه پيش از دهه 1990، اسالم در فنالند ناشناخته نبود، 
زيرا بيش از يك قرن است كه جامعه كوچك مسلمان تُرك هاى تاتار در اين كشور سكونت دارد 
و گاهى اوقات برخى اخبار از آنها در رسانه ها و فضاى عمومى منتشر مى شود. آنچه كه جديد و 
نوظهور است، ديدپذيرى يا حضور آشكار تر اسالم و مسلمانان است كه با رشد تعداد مسلمانان از 
كشورهاى خاورميانه، شمال آفريقا و آسيا بسيار افزايش يافته است. على رغم جمعيت كم مسلمانان 

فنالند، آنان از نظر قومى و مذهبى بسيار متنوع هستند(ساكاراناهو، 2006).
    با افزايش تعداد مهاجران، مطالعه و تحقيق درباره مسلمانان فنالند نيز رشد كرده است به طورى كه 
در دهه گذشته حداقل 21 كتاب تحقيقى به زبان فنالندى پيرامون اسالم، تاريخ و فرهنگ مسلمانان، 
زندگى و شيوه زيست مسلمانى، اقليت هاى مسلمان در اروپا و مسلمانان ساير كشورهاى اسالمى 
نوشته شده و به بازار آمده است. اين پژوهش ها به تاتارهاى ترك ساكن اين كشور و مهاجران 
سومالى تبار توجه بيشترى داشته است. عالوه بر گروه هاى قومى، يكى ديگر از موضوعات مورد 
توجه در مطالعات اسالمى جديد در فنالند، كه از دهه 1990 آغاز شده، بررسى وضعيت مساجد و 

 Heikki Raisanen .3انجمن هاى اسالمى در اين كشور است . 



    پوشش خبرى اسالم در رسانه هاى فنالند از موضوعات رو به رشد ديگرى است كه بى ارتباط 
با  مطالعات اسالمى نيست. اما اين پوشش خبرى يكسره بر مدار واقعيت و واقع نمايى نمى چرخد 
چرا كه رسانه ها بيشتر به اخبار درگيرى مسلمانان با يكديگر، حوادث خشونت آميز در جهان اسالم 
مى پردازند و تمايل دارند تصويرى منفى از اسالم و مسلمانان ارائه دهند. هر از گاهى نيز خبرهايى 
از زندگى روزمره مسلمانان در رسانه ها ديده مى شود كه مى توان آن را  نوعى ژورناليسم واقع نما 

در نظر گرفت. 
    در سال هاى اخير، يكى از موضوعات بسيار قابل توجه و مسئله ساز  در اروپا و از جمله فنالند، 
آموزش اسالم در مدارس بوده است. فنالند در اين مسأله، از ساير كشورهاى اروپايى پشتاز بوده 
است. چنانكه در آغاز دهه 1990، بخش تاريخ دين در دانشگاه ابو آكادمى1  به پروژه اى درباره

اسالم در كتاب هاى درسى در سطح اروپا ملحق شد. در مجموع، بيست كشور اروپايى در اين 
پروژه شركت كردند. گزارش بخش فنالند پيشتر از ساير كشورهاى اروپايى در سال 1993 تحت 
عنوان آموزش اسالم در فنالند به چاپ رسيد. از همان سال تا به امروز، آموزش اسالم در مدارس 
فنالند بسيار اهميت تلقى مى شود، زيرا مسئوالن و سياستگذاران اين كشور پى برده اند كه اين 
كشور به سرعت در حال تبديل شدن به كشورى چندفرهنگى است. الزمه چند فرهنگى بودن، 
رعايت و توجه به نياز ها و ويژگى هاى متفاوت گروه هاى نامتجانس فرهنگى است. از اين رو، 
يكى از مسائلى كه در زمينه آموزش اسالم در فنالند مورد بررسى قرار گرفت و در نزد مقامات اين 
كشور پذيرفته شد، تربيت معلم براى آموزش دينى گروه هاى مختلف فرهنگى بود. چنين رشته اى 
در سال 2007 در دانشگاه هلسينكى آغاز بكار كرد، اما طرح آموزش و تربيت معلمان به سرعت 
پيش نرفت زيرا متقاضيان بايد تسلط كامل به زبان فنالندى داشته باشند و مهاجران خارجى بويژه 

مسلمانان در اين مورد مشكل دارند.
     موضوع آموزش اسالم به دانش آموزان محدود نمى شود، اين موضوع يكى از مهم ترين مسائل 
در قلمرو مديريت يا كنترل اسالم در اروپاست. موضوع مديريت و آموزش اسالم تا بدان ميزان مورد 
تأكيد مقامات فنالند بوده كه در بين عناوين پروژه فرهنگستان فنالند با عنوان «مديريت اسالم فراملى 
در فنالند، ايرلند و كانادا» در سال 2010 در دانشگاه هلسينكى قرار داده شد. پروژه ( مديريت اسالم 
فراملى ) به بررسى وضعيت و تركيب مسلمانان در جوامع غربى چندفرهنگى، چالش هاى منبعث 
از حضور اسالم و مسلمانان براى اين جوامع و سياست هاى دولت هاى كشورهاى غربى براى 

رويارويى با اين چالش ها مى پردازد.
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زمينه ها و رويكرد مطالعات اسالمى جديد
حقيقات جديد در مردم شناسى، مطالعه اديان و علوم اجتماعى، افق تحقيق پژوهشگران فنالندى 
ادامه  مى تواند  تحقيقات  اين  است.  كرده  گسترده تر  را  جهان  مختلف  مناطق  مسلمانان  درباره 
فعاليت هاى جامعه شناختى و مردم شناختى دو پيشگام مطالعات اسالمي در فنالند، ادوارد وسترمارك 
و هيلما گرنكسويت، باشد، البته آنها مسائل سياسى و ايدئولوژيك را در نظر نمى گرفتند و مى 
كوشيدند تا به دور از ديدگاه ايدئولوژيك خود، مسلمانان و شيوه زندگى ايشان را بشناسند. اما 
جامعه شناسان و اسالم شناسان امروز فنالند، اسالم را يك نظام عقيدتى تلقى مى كنند و عالوه بر 
بررسى و مداقه در آن، بر عوامل فرهنگى، اجتماعى و سياسى مؤثر بر زندگى روزمره مسلمانان 
نيز تأكيد مى كند. بنابراين، مطالعات اسالمى جديد تنها به تحقيق درباره اسالم نمى پردازد، بلكه 
وضعيت و شرايط فكرى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى  مسلمانان در مناطق مختلف جهان را 
نيز مد نظرقرار مى دهد. در واقع، گستره و قلمرو مطالعات و تحقيقات  اسالم شناسى امروز، از 
قرآن و حديث به كليه متون دينى و غير دينى كه مسلمانان در زمان ها و مكان هاى مختلف نوشته 
اند، كشيده شده و اسالم شناسان از اين آثار براى شناخت اسالم و مسلمانان استفاده مى كنند.

      اسالم سياسى موضوعى است كه دو اسالم شناس ديگر فنالندى به نام هاى آينى لينجاكومپو1 و 
گوبارا سيد حسن2 در پژوهش هاى خود در زمينه نظام و سياست بين الملل مورد توجه قرار داده اند. 
لينجاكومپو به كاوش و بررسى نقش و جايگاه اسالم سياسى در سه مطالعه موردى با موضوعات : 
همكارى بين اروپا و مديترانه، اخوان المسلمين در مصر و اسالم در اينترنت مى پردازد. كامًال روشن 
است كه با تنوع در موضوعات مربوط به مسلمانان، روش هاى تحقيق متفاوتى مورد استفاده قرار 
مى گيرد. پژوهش هاى لينجاكومپو كه با رويكردها و شيوه هاى متفاوتى انجام گرفته، در از بين بردن 
تصوير يكنواخت از اسالم در غرب موفق شده و نشان داده كه اسالم چگونه در زمان ها و مكان هاى 
مختلف به صورت هاى متنوع ظاهر شده است. گوبارا حسن نيز كه با روشى مشابه به مطالعه اسالم 
سياسى و رفتار مسلمانان در فضاى پس از 11 سپتامبر پرداخته، نشان مى دهد كه « اسالم راديكال 
» پديده اى مجزا و يكنواخت نيست، بلكه اين پديده مشتمل بر جنبش ها، سازمان ها و گروه هاى 
مختلفى است كه هر كدام برداشت خاصى از قرآن و سنت پيامبر دارند و رويكرد اجتماعى، سياسى، 
اقتصادى و اخالقى مشخصى را در سطح بين المللى و محلى دنبال مى كنند. به غير از نوشته هاى 
لينجاكومپو، چندين تحقيق و اثر ديگر درباره اسالم سياسى و نسبت آن با مسئله تروريسم در 
فنالند منتشر گرديده است. تمام اين تحقيقات با تأكيد بر تعاريف و ديدگاه هاى  متفاوت از اسالم 
و مرز مشخص بين دين، فرهنگ و سياست نوشته شده است. مقصود آن است كه بيشتر نويسندگان 

1. Aini Linjakumpu 
2. Gubara Said Hassan 



فنالندى با تكيه بر جدايى ساحت دين از ساير پديده هاى اجتماعى مانند فرهنگ و سياست كوشيده 
اند داليل طرفداران اسالم سياسى را كه به همذات پندارى دو نهاد دين و سياست معتقدند، روشن 

سازند.
    تحقيقات انجام شده در فنالند در زمينه اسالم و مسلمانان عالوه بر سياست در جهان اسالم و 
اسالم سياسى و تأثيرات آن، مسئله جنسيت در كشورهاى مختلفى چون تركيه، يمن و مراكش را 
نيز بررسى و مطالعه كرده است. براى مثال، چند پژوهشگر و اسالم شناس فنالندى در تركيه با زنان 
با عقايد متفاوتى چون سكوالريسم، فمينيسم و اسالم گرايى مصاحبه و با مطالعه و مقايسه نظرات 
ايشان، وضعيت و جايگاه زنان را در  يك محيط اسالمى آزاد روشن كرده اند. پژوهشگران فنالندى 
آنگاه به سراغ زنان مسلمان يمنى رفته و رابطه بين زنان و مردان و تحوالت اساسى سياسى و مذهبى 
در يمن در سال هاى اخير را مطالعه و بررسى كرده اند. افزون بر اين، گروهى ديگر از پژوهشگران 
فنالندى به مسئله زنان و جنسيت در مراكش توجه كرده و مسئله قاچاق زنان از مراكش به اسپانيا 
را مطالعه كرده اند. محققان فنالندى جوامع آسيايى را نيز فراموش نكرده و درباره برخى كشورهاى 
مسلمان آسيايى  نيز مطالعات زيادى انجام داده اند. يكى از اين تحقيقات، نوشته دكتر سپو سيرجانن1 
است كه به وضعيت فرهنگ و باورهاى ذهبى مسلمانان پاكستان پرداخته است. نورا اهلبرگ2 ، 
ديگر اسالم پژوهان فنالندى، در سال 1990، كتابى درباره هويت دينى مسلمانان پاكستانى مهاجر 

در نروژ منتشر ساخت.
     چنانكه گفتيم، مطالعات اسالمى در فنالند بيشتر به عاليق شخصى دانشگاهيان و محققان اسالم 
پژوه بستگى دارد. در كنار اين گروه از محققان دانشگاهى عالقه مند به اسالم و اسالم پژوهى، 
« مؤسسه پژوهشى صلح تامپر3 » در دانشگاه تامپركه توسط پارلمان فنالند در سال 1969 تأسيس 
شد، نقش فعالى در تحقيقات مربوط به برخى كشورهاى اسالمى داشته است. از سال 1996 تا 
2001 اين مؤسسه در برنامه تحقيقاتى «( بنياد علوم اروپا4 )تحت عنوان ( فرد و جامعه در جهان 

اسالم در حوزه مديترانه »  شركت كرد. 
    يكى ديگر از مراكز فعال در فنالند در زمينه مطالعه و تحقيق پيرامون اسالم و مسلمانان، فرهنگستان 
فنالند است كه از سال 2007 تا 2010 يك برنامه تحقيقاتى به رياست جوئنسو5 تحت عنوان

اسالم  عصر  در  دينى  هنجارمندى  در  بحث انگيز  زمينه هاى   : خوب  مسلمان  يك  «تربيت 
جهانى» 6 را آغاز كرد؛ اين پروژه به بررسى وضعيت اسالم در كشورهاى مراكش، مصر، يمن، اردن و

 اندونزى مى پرداخت.
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    با توجه به مباحث و مطالب پيش گفته، مى توانيم بگوئيم كه تحت تأثير حضور مهاجران 
مسلمان در فنالند، توجه به اسالم و مطالعات اسالمى در فنالند در دهه 1990 شكل گرفته و در 
گذر زمان و به دليل حوادث متعدد در جهان اسالم و رفتار خشونت بار گروهى از مسلمانان در 
كشورهاى غربى، رشد و نمو يافته است. اينك، پس از سه دهه، چندين طرح تحقيقاتى در موضوع 
اسالم، مسلمانان يا اقليت هاى مسلمان در كشورهاى اروپايى با حمايت نهادهاى دولتى به اتمام 
رسيده و آثار متنوع و متعددى پيرامون اسالم و مسلمانان توسط اسالم شناسان يا پژوهشگران 
گسترش  و  رشد  داليل  از  يكى  زياد،  احتمال  به  است.  شده  منتشر  فنالندى  زبان  به  فنالندى 
مطالعات اسالمى در فنالند از دهه 1990 به اين سو، شناخته شدن اسالم و اهميت و تأثير آن 
در جهان سياست و افكار عمومى و سياستمداران اروپايى بوده است. دليل ديگر، نياز به مطالعه 
و شناخت اسالم به عنوان عامل تأثير گذار دينى، فرهنگى و سياسى در جوامع معاصر اسالمى 
و غير اسالمى است. دليل سوم براى رشد و گسترش مطالعات اسالمى در فنالند، نياز به مطالعه 
مسلمانان فنالند و مهاجران تازه وارد به اين كشور است. همين داليل موجب شده، برخى مؤسسات 
تحقيقاتى، اشخاص و شمارى از پژوهشگران دانشگاه هلسينكى و حتى نسل دوم مسلمانان مهاجر 
يا ترك هاى تاتار به ميدان مطالعات اسالمى وارد شده و با نگارش اثرى يا شركت در يك 
پروژه تحقيقاتى درباره اسالم يا مسلمانان، به رشد و فربهى اسالم پژوهى آكادميك مدد رسانند. 
با مقايسه نوشته هاى جرج اوگست والين و اكتشافات وسترمارك و گرنكسويت از اسالم و جوامع 
اسالمى با دانش معاصر در حوزه مطالعات اسالمى در فنالند خواهيم فهميد اسالم شناسان فنالندى 

گام هاى بسيار بلندى به سوى درك علمى و بيطرفانه اسالم و شناخت مسلمانان برداشته اند.  
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 الهام بازدار١

مقدمه و طرح مسئله
در سه دهه گذشته، افزون بر اسالم شناسان و اسالم پژوهان دانشگاهى و متخصص در حوزه 
هاى گوناگون مطالعات اسالمى، گروهى از اسالم شناسان جديد از البالى صفحات نشريات و 
از درون شبكه هاى هاى تلويزيونى و تارنماهاى خبرى سربرآورده اند. اگر شرق شناسان و 
اسالم شناسان پُر مايه در دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات اسالم شناسى در يكى از حوزه هاى 
كشورهاى  و  اسالم  تاريخ  عربى،  ادبيات  و  زبان  پژوهى،  قرآن  مانند  اسالمى  مطالعات  متنوع 
خطى  هاى  نسخه  تصحيح  اسالمى،  فلسفه  و  عرفان  اسالمى،  هاى  زبان  اللغه  فقه  اسالمى، 
اسالمى، فرهنگ و هنرهاى اسالمى و نظاير آن  ها تخصص و آشنايى عميق دارند، گروهى از 
روزنامه نگاران، گزارشگران خبرى و بعضى اشخاص كه مدتى در يكى از كشورهاى اسالمى 
اقامت داشته يا چند نوشته درباره اسالم خوانده اند، مدعى شناخت و معرفى اسالم و مسلمانان 
هستند. اين گروه كه هيچگونه تحصيالت مشخص و منظمى پيرامون اسالم و مسلمانان ندارند، 
بى باكانه به خود اجازه مى دهند پيرامون موضوعاتى مانند قرآن،  زندگى و شخصيت پيامبر مكرم

ی در اسالم شناس ژورنالیس در غرب تأم
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اسالم ،   فرهنگ و حقوق اسالمى، حجاب و شهادت يا موضوعات مشابه آن ها سخن گفته و مقاله 
و گزارش خبرى تهيه كنند.

     به دليل اطالعات سطحى و غيرتخصصى، سبك نوشتار و محل ظهور و بروز اين گونه افراد 
كه در رسانه ها حضور دارند، ما در اين جا، نوشته هاى آن ها را « اسالم شناسى ژورناليستى» و 
خود آنها را مسامحتًا «اسالم شناسان رسانه اى يا روزنامه نگاران اسالم شناس » نام مى نهيم. دليل 
اين نام گذارى آن است كه آن ها از يك طرف با اسالم و مسلمانان تا حدودى آشنايى دارند و از 
طرف ديگر نظرات و نوشته هاى خود را نه در محافل آكادميك و نشريات علمى و تخصصى اسالم 
شناسى كه از طريق دنياى رسانه يا نشريات معتبر منطقه اى، بين المللى و شبكه هاى تلويزيونى 
نشر مى دهند. تفاوت اسالم شناسان متخصص و دانشگاهى با اسالم شناسان روزنامه نگار در اين 
است كه گروه اول نوشته اى خود را در قالب كتاب و مقاله در مراكز دانشگاهى، نشريات آكادميك 
و تحقيقى و سمينارهاى علمى منتشر مى كند و مخاطبانش استادان، دانشجويان و اصحاب انديشه و 
قلم اند، اما گروه دوم نوشته اش را كه گزارش، تحليل يا مقاله اى نه چندان علمى است در نشريات 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى يا شبكه هاى تلويزيونى در قالب مصاحبه، خبر يا تحليل به مخاطبان 
عام ارائه مى كند. مسلم است كه گروه دوم يا اسالم شناسان روزنامه نگار به دليل ارتباط با افكار

عمومى و در اختيار داشتن رسانه پرمخاطب، تأثير بيشترى بر ذهنيت، نوع قضاوت و برداشت مخاطبان 
خود از يك موضوع دارند . در صورتى كه يك اسالم شناس متخصص و استاد دانشگاه از اين فرصت 
ها بى بهره است و مخاطبانش بسيار محدودند و به افكار عمومى نيز دسترسى ندارد. به رغم اين 
تفاوت ها، اشتراكاتى نيز بين اين دو گروه از اسالم شناسان وجود دارد. على رغم اهميت اين دسته 
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از روزنامه نگاران و خبرنگاران و نقش مؤثر آن ها در بازنمايى  و تصويرسازى از اسالم و مسلمانان 
در مطبوعات و شبكه هاى تلويزيونى منطقه اى و بين المللى، توجه جدى به اين موضوع نشده است.

هدف اين ُجستار، توضيح و تبيين موضوع ژورناليست هاى اسالم شناس و نقش آن ها در بازنمايى 
و تصويرسازى از اسالم و مسلمانان در رسانه هاى معتبر بين المللى است. براى ژرفكاوى و فهم 

عميق تر اشتراكات و تفاوت ها، الزم است برخى مفاهيم را روشن كنيم. 
  در تعريف ژورناليست اسالم شناس و اسالم شناسى ژورناليستى براى فهم درست معنى « 
ژورناليست هاى اسالم شناس »، پيش از هر چيز الزم است با معنى «ژورناليسم» و « اسالم 
شناسى ژورناليستى» آشنا شويم. اساسًا «ژورناليسم» معنى ديگر روزنامه نگارى است. ادبيات يا 
موضوع ژورناليستى، ادبيات يا موضوعى است كه از سبك روزنامه براى نوشتن پيروى مى كند. اما، 
نتيجه و محصول آن ضرورتًا روزنامه نيست. البته مى توان  موضوعات جدى و دقيق علمى و دينى 
را نيز به سبك ژورناليستى نوشت. در تعريف يك « ژورناليست اسالم شناس » مى توان چنين 
گفت: روزنامه نگار، گزارشگر خبرى، تحليلگر يا اشخاصى كه مدتى در يكى از كشورهاى اسالمى 
اقامت داشته يا بدان جاها سفر كرده و با اسالم و مسلمانان آشنائى بيشترى دارند، «اسالم شناس 
رسانه اى» يا « ژورناليست اسالم شناس » است. در تعريف « اسالم شناسى ژورناليستى» نيز مى 
توان گفت كه موضوعات مرتبط با اسالم و مسلمانان كه به سبك روزنامه اى و براى پخش يا درج 
در رسانه ها نوشته مى شود و در آن دقت علمى، روش تحقيق و اسنادات و ارجاعات رعايت نمى 

شود، در قلمرو «اسالم شناسى ژورناليستى» قرار مى گيرد. 

ويژگى هاى ژورناليست هاى اسالم شناس 
  نخستين ويژگى مهم ژورناليست هاى اسالم شناس، دانش سطحى، غير تخصصى و ژورناليستى و عمر 
كوتاه نوشته هاى آن هاست. برخالف آن ها، نوشته هاى اسالم شناسان آكادميك، علمى و تحقيقى، عميق، 
استداللى و ماندگارتر است. دومين ويژگى ژورناليست هاى اسالم شناس، بازى با عواطف و احساسات 
مخاطبان است. آن ها با تحريك عواطف و احساسات مخاطبان، بخشى از واقعيت هاى مربوط به آموزه 
هاى اسالمى و مسلمانان را چنان برجسته كرده و بزرگ جلوه مى دهند، كه گويى همه واقعيت است. 
    ويژگى سوم ژورناليست هاى اسالم شناس، خصلت افشاگرى است. يك اسالم شناس روزنامه 
نگار در همه حال و در هر مسئله و رخداد مربوط به اسالم و مسلمانان مى خواهد ناگفته ها و 
مشكالت و ناديده ها را برمال سازد. عيب جوئى، پرده درى، پى بردن به اليه هاى پنهان رهبران
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مسلمان و رخدادها، ابزار كار ژورناليست اسالم شناس است. اين طرز تلقى و شيوه عمل؛ تأمل، 
دقت علمى، احتياط كالمى و واقع بينى را ناديده گرفته و در تشريح حوادث جهان اسالم و معرفى 

شخصيت هاى مسلمان، مرز ادب و انصاف را زير پا مى گذارد.
چهارمين ويژگى يك ژورناليست اسالم شناس، خالصه گويى و خالصه نويسى است. «خالصه 
نويسى» يكى از ويژگى هاى جدايى ناپذير حرفه روزنامه نگارى است. مخاطبان رسانه در عصرى 
كه همه چيز با سرعت سنجيده مى شود، فرصت و مجال كافى براى خواندن مطالب طوالنى ندارند. 
ژورناليست هاى اسالم شناس، وفق اقتضائات شغل و فعاليت رسانه اى خود، عمداً يا سهواً موضوع 
يا مطلبى را به طور خالصه نوشته و منتشر مى كنند. به يقين چنين نوشته ايى كه با آگاهى اندك، 
نگاه انتقادى و افشاگرايانه و در فرصت محدود نوشته مى شود، نه تنها اسالم شناسى نيست كه دقيقًا 

ضد شناخت واقعيت اسالم و مسلمانان است.
 پنجمين خصيصه اسالم شناس رسانه اى، دسترسى آسان به رسانه ها و افكار عمومى است. 
ششمين ويژگى ژورناليست هاى اسالم شناس كه به آن ها اجازه دستيابى به اخبار و اطالعات 
نانوشته و ناگفته مى دهد، دسترسى آن ها به سياستمداران و سياستگذاران و ميدان وقوع حوادث در 
سرزمين هاى ديگر است. اين افراد در قالب روزنامه نگار و گزارشگر خبرى به راحتى مى توانند 
به سرزمين هاى اسالمى سفر كنند و با بسيارى از افراد مصاحبه كنند، كارى كه براى اسالم شناسان 

دانشگاهى به راحتى ميسر نيست. 
   هفتمين و هشتمين ويژگى هاى ژورناليست هاى اسالم شناس، به ترتيب آشنائى با زبان نماد و 

بازنمايى و سرعت انتقال نوشته و خبر آنهاست.
   حال كه با مهم ترين ويژگى هاى ژورناليست هاى اسالم شناس آشنا شديم، اينك با توجه به ميزان 
معلومات، اقتضاى شغل و حرفه، نوع ارتباط و چگونگى آشنايى با اسالم و مسلمانان مى توانيم آن 

ها را در يك تقسيم بندى منطقى به دو دسته متمايز از يكديگر تقسيم كنيم:
1. روزنامه نگاران و خبرنگاران با سابقه و كمى آگاه به انديشه و آموزه هاى اسالمى و تا حدودى 

متخصص در مسائل كشورهاى اسالمى بويژه خاورميانه،
2. ديپلمات ها و مأموران سابق برخى دولت ها كه در كشورهاى اسالمى اقامت داشته اند .

نكته اى كه در خصوص اين دو دسته از اسالم شناسان جديد حائز اهميت است اين كه آنها 
درتصوير سازى  و جهت دهى به افكار عمومى جهانيان درباره اسالم، مسلمانان و وضعيت و 
موقعيت كشورهاى اسالمى بسيار موثراند. در توضيح تأثير و نفوذ اين گروه از اسالم شناسان 
اوقات در صدر اخبار نشريات، شبكه هاى ماهواره اى و تلكس هاى خبرگزارى هاى بين المللى
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نوين بايد متذكر شد كه مفهوم و مصداقى كه از اسالم، مسلمان و مسائل آن ها ارائه مى كنند، بيشتر
قرار مى گيرد. همين كه حادثه و تحولى در داخل يكى از كشورهاى اسالمى رخ مى نمايد، قلم ها 
و دستان اين گروه به كار مى افتد و با تكيه بر حافظه، اطالعات ناقص و حتى تحريف شدة خود 
و شايد تماس و كسب اطالع از چند آشنا با مسائل اسالمى يا جهان اسالم، ديدگاه خود را در 
قالب مقاله، تحليل و توضيح و تبيين حادثه و مسئله  نشر مى دهند. سرعت انتشار نظرات و تحليل 
هاى روزنامه نگاران و ديپلمات هاى سابق آشنا با مسائل اسالمى و مسلمانان و همزمانى نوشته 
ايشان با وقوع حادثه مربوط به مسلمانان، باعث مى شود كه نقش اينان بسيار بيشتر و مؤثرتر از

اسالم شناسان دانشور در دانشگاه ها و مؤسسات اسالم شناسى در جهان باشد.
    در دنياى امروز، نوشته هاى ژورناليستى اين دو گروه، تأثيرشان گاه بسيار بيشتر از صدها اثر 
علمى و تحقيقى اسالم شناسى دانشورانه است، زيرا مخاطبان اين نوشته ها، عامه مردم هستند و 
سبك آن ها بگونه اى است كه كار خواندن و فهميدن را براى خواننده عادى آسان مى كنند. نظرات 
و تحليل هاى ژورناليست هاى اسالم شناس چون از تكنيك هايى مانند تصوير، صفحه آرايى زيبا، 
گرافيك، صدا، موسيقى و ساير جلوه هاى زيبايى شناسانه استفاده مى كنند، قدرت تأثير گذاريشان 

در برخى زمينه ها صد برابر بيشتر از نوشته هاى علمى و تحقيقى است . 

روش شناسي ژورناليست هاي اسالم شناس
با واكاوى روش كار، منبع دانش، چگونگى ارتباط و آشنايى ژورناليست هاى اسالم شناس با اسالم 
و مسلمانان، با برخى از ويژگى ها، ميزان دانش و تأثير نوشته هايشان آشنا شديم، اينك آن ها را 
به مصاف شرق شناسان و اسالم شناسان حرفه اى و متخصص مى آوريم تا با مقايسه منابع مورد 
استفاده، روش تحقيق و شيوه عمل آن ها، برخى ويژگى هاى ديگر از آن ها را بر آفتاب افكنيم. 
نخست به تفاوت روش شناختى ژورناليست ها با شرق شناسان و اسالم شناسان  مى پردازيم. 
شرق شناسان برآن بودند كه دين را بايد از طريق مطالعه كتاب هاى مقدس و از نصوص مورد 
تأئيد عالمان آن دين شناخت. شمارى از شرق شناسان، كه به اهميت شناخت كتاب مقدس 
مسلمانان و نصوص دينى آن ها در فهم دين اسالم باور داشتند، به  تصحيح و توضيح برخى 
متون اسالمى همت گماشتند  بهترين متن هاى مربوط به عرفان اسالمى، ادبيات عرب و اسالمى، 
توسط شرق شناسان مسلط به فقه القه تصحيح شده است. دو ويژگى منفى بسيارى از شرق 
شناسان، غلبه انگيزه سياسى و نژاد پرستى است كه در نوشته ها و رفتار آن ها ديده شده است. 
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بسيارى از روزنامه نگاران اسالم شناس، در دو ويژگى منفى: غلبه انگيزه سياسى و نژاد پرستى 
نگاران،  روزنامه  گروه  اين  از  بسيارى  هاى  نوشته  بررسى  در  اند.  مشترك  شناسان  شرق  با 
كرد. احساس  را   محورى»   «غرب  يا  مجورى»   «اروپا  و  پرسى  نژاد  هاى  رگه  توان  مى 

    اسالم شناسان، كه در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى حضور دارند، به چند دسته تقسيم مى شوند: 
اسالم شناسان با روش كالسيك، اسالم شناسان مدرن مسلح به روش و تئورى هاى جديد علمى 
و اسالم شناسان مسلمان سنتى. روش تحقيق و رويكرد گروه اول، همان روش و منش شرق 
شناسان است. اما اسالم شناسان جديد با تكيه بر روش هاى تحقيق در علوم انسانى و  از  دريجه 
تئورى هاى جامعه شناسى، روان شناسى و زبان شناسى و  مانند آنها در پى شناخت و معرفي 
اسالم و مسلمانان هستند. اين عده كمتر به كتاب ها و منابع اصلى اسالم و مسلمانان مراجعه 
مي كنند، اما بيشتر به دين و مظاهر ديني كه  در جوامع مسلمان جارى است و در بين مردم 
متداول است توجه مى كنند. از اين منظر، آن ها با انواع گرايش ها، مسلك ها و رويكردهاى 
به  مسلمانان  و  اسالم  از  خود  هاي  معرفي  در  و  شوند  مى  مواجه  مسلمانان  بين  در  دينى 
اجتباب سطحي  سخن  و  گرايي  تقليل  از  و  كنند  مي  اشاره  اسالمي  مختلف  فرق  بين  تفاوت 

اثبات  را  خود  مدعاي  كوشند  مي  علمي  هاي  روش  و  زبان  با  عده  اين  كنند.  مي 
دارد.  فاصله  منطقي  غير  سخنان  و   عاطفي  كلمات  از  ها  آن  زبان  رو،  اين  از  كنند. 
يك ويژگي مشترك ژورناليست هاي اسالم شناس با اسالم شناس آكادميك جديد آن است 
كه آن ها هم به مظاهر و نمادهاي ديني و رفتارهاي مسلمانان توجه مي كنند و كمتر به منابع 
اصيل اسالمي رجوع مي كنند. نكته مهم در باب ارتباط اين دو گروه با يكديگر آن است كه 
مقاالت و سخنان اسالم شناسان جديد يكي از منابع اصلي، نوشته ها و سخنان ژورناليست هاست.

با  گروه  اين  چون  كه  گفت  توان  مي  نيز  سنتى  مسلمان  شناسان  اسالم  باب  در 
زبان هاي اسالمي عربي، فارسي يا تركي آشنا هستد و منابع اصلي اسالم، تحوالت و جريانات 
داخل مسلمانان و شاكله هاي فكري مسلمانان را به خوبي مي شناسند، تصوير روشن تر و 
واقع بينانه تري از اسالم و مسلمانان ارائه مي كنند.اين گروه اغلب به نقد، واكاوي و پاسخگوئي 
پردازند.  مي  شناس  اسالم  هاي  ژرورناليست  ادعاهاي  و  ها  نوشته  كژفهمي  و  كژخواني  به  
وجه مشترك اين گروه با ژورناليست ها در بار عاطفي زبان و كلمات آن هاست. اگر آن ها 
با قصد القاي خبر، تهييج مخاطبان و يا انگيزه سياسي، بر بار عاطفي واژگان سوار مي شوند، 
اسالم شناسان   سنتي با انگيزه دفاع از واقعيت و ساحت دين ، كالم عاطفي را بكار مي گيرند .
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 زبان و بازنمايى در اسالم شناسي ژورناليستي
استفاده  مخاطبان  با  ارتباط  براى  زبان  از  رسانه  جنجالي  و  پرهياهو  دنياى  در 
فضاى معنايى خاص  و  زبان رسانه واژگان  زبان علمى تفاوت دارد.  با  زبان رسانه  مى شود. 
خود را دارد. اين زبان در فضاى رسانه پديد مى آيد و معنا مى يابد. در دنياى رسانه، واژگان 
و فضاى معنايى واژگان در تحول دائم است. چه بسا واژه اى در يك زمان به معنايى مثبت 
بكار رود و در زمانى ديگر برعكس آن. در بسيارى از رسانه ها در تبليغات سياسى و ديني 
از بار عاطفى كلمات براى فريبكارى استفاده مى شود. چنانكه آمريكاييان دخالت خود را در 
ويتنام، عراق و افغانستان و بسيارى از نقاط ديگر جهان، دفاع از آزادى و دمكراسى مى نامند( 
بيچرانلو،1391:76). به كارگيرى فريبكارانه زبان منحصر به بار عاطفى كلمات نيست. بسيارى 
از روزنامه نگاران از زبان براى منحرف كردن يا شكل دادن به افكار عمومى استفاده مى كنند. 
    زبان اسالم شناسي ژورناليستي چون تابع انگيزه، ميزان دانش روزنامه نگار يا اشخاص مدعي شناخت 
اسالم و مسلمانان و اقتضاي رسانه است، با زبان علمي اسالم شناسان و  شرق شناسان سخت فاصله 
دارد. اگر يك اسالم شناس يا شرق شناس نژاد پرست و سياست پيشه، عناد يا انگيزه هاي سياسي 
و ديني خود را در البالي مدعيات و واژگان علمي پنهان مي كند، ژورناليست مدعي اسالم شناسي 
با استفاده از بارعاطفي كلمات، تصوير و فضا سازي رسانه اي، نظر غير دانشورانه خود را به مثابه 
واقعيت اسالم يا برداشت واقع نما از يك رخداد مربوط به مسلمانان به افكار عمومي منتقل مي كند. 
 خالصه سخن ما پيرامون اسالم شناسى ژورناليستى و ژورناليست هاي فعال در اين زمينه آن 
است كه گونه اي دانش يا اطالعات ناقص درباره اسالم و مسلمانان در رسانه ها منتشر مي شود 
كه با دانش اسالم شناسي آكادميك متفاوت ولي تأثير آن از تحقيقات علمي دانشوران اسالم 
شناس بيشتر است و مي تواند به عنوان واقعيات مسلم اسالم و مسلمانان در اذهان نخبگان، 
سياستمداران و مردمان كشورهاى مختلف نشانده شود و بر مبناي آن تصميماتي گرفته شود 
كه به ضرر اسالم و اسالميان باشد. مسئله مهم در بازنمايي واقعيت اسالم و مسلمانان توسط رسانه 
ها اينجاست كه رسانه هاي غير مسلمانان هيچگاه ابزار خنثي و يك ميانجي بي طرف در ارائه 
تصوير مسلمانان و دين و آئينشان نيستند. رسانه متكي به زبان و معناست و زبان و معنا نيز در 
چارچوب گفتمان همواره متكي بر قدرت است. لذا بازنمايي حوادث توسط رسانه ها، جداي از 
بحث اخالقي و غيراخالقي بودن آن، سوگيري ايدئولوژيك دارد و در راستاي تضعيف يا تثبيت 
قدرت و گفتمان ويژه اي گام برمي دارد (هال و جالي، 2007: 32). بر ايـن اساس، درك ما از



بازنمايي اسالم يا مسائل جهان اسالم در رسانه هاي غربي، ادراكي است كه توسط رسانه ها ساخته 
و ايجاد شده و وابستگي اين درك به قدرت و گفتمان ويژه اي است كه رسانه ها در خدمت آن قرار 

گرفته اند، گفتمان و قدرتي كه صد البته متعلق به دنياي اسالم و مسلمانان نيست. 
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باقر مصطفوی

    جريان پر پويه  و دامن گستر اسالم شناسى، همواره در توليد و تكثير و خالقيت است.  هر هفته، 
چند كتاب و مقاله تازه به زبان هاى مختلف منتشر مى كند. برخى از اين آثار، در زمرة كتاب هاى 
هاى شاخص علمى و تحقيقى و برخى ديگر فاقد اعتبار علمى اند. كتاب هاى علمى، بازتاب دهنده 
سخن و نگاهى تازه به يك موضوع از موضوعات متنوع اسالم و جهان اسالم اند. ضرورت آشنايى 
با اين گونه كتاب ها براى محققان اسالم پژوه و مراكز و مؤسسات علمى و پژوهشى كشور چيزى 
نيست كه نياز به تأكيد داشته باشد. براى آشنائى خوانندگان ارجمند، حوزه هاى علميه و مراكز و 
مؤسسات اسالم پژوهى و علمى كشور، در  اين شماره شمارى ديگر از كتاب هاى تازه منتشر شده 

به زبان هاى اروپائى را معرفى مى كنيم :

ی کتاب معر

• Birken, Andreas (2011) Atlas of Islam 1800-2000, Brill  Publication,132 pp., 70 
full-color maps.

رنگى. تمام  عكس   70 132ص،  بريل،  انتشارات  ليدن،   ،1800-2000 اسالم  اطلس   (2010) بركن  آندراس    •
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اين اطلس دربرگيرنده موضوعات مختلف در تاريخ اسالم  به مدت دويست سال است ( 1800-
2000). كتاب اطلس اسالم، در هشتاد و پنج نقشه ، نتايج چند تحقيق پيرامون جمعيت، تاريخ، 
دين و اقتصاد در جهان اسالم را ارائه داده است. در بخشى از كتاب، استعمار و جنبش هاى ضد 
استعمارى  بويژه اشغال كشورهاى آسياى مركزى توسط امپراطورى روسيه را بررسى مى شود. 
عراق و جنگ خليج فارس، افغانستان، منازعات خاورميانه و درگيرى فلسطينينان با اسرائيل و 
مسئله مديريت آب در اين منطقه، از ديگر مباحث مطرح شده در اين كتاب است. كتاب اطلس 
اسالم، يك كتاب سودمند و يك ابزار گرانبها براى آموزش تاريخ معاصر كشورهاى اسالمى است. 
دكتر آندراس بركن فارغ التحصل رشته هاى موسيقى، علوم سياسى و مطالعات اسالمى است.  او 
عضو سابق مؤسسه اطلس شرق نزديك توبينگن است. او در چند سال گذشته چندين كتاب و مقاله 

درباره كشورهاى خاورميانه نشر داده است.

 

موضوع اين كتاب پاسخ به اين چهار پرسش اساسى است: 1) اسالم گرايى، ايده آل سياسى ملت هاى 
ستمديده است يا منبعى براى تروريسم؟ 2) اسالم گرايى حامل مدرنيته است يا ضد مدرنيته؟ 3) آيا 

اسالم گرايى حامل جنگ تمدن هاست؟ 4) جايگاه زنان، جنس و جنسيت در اسالم  كجاست؟  
برنارد  كپل،  ژيل  بورگا،  فرانسوا  شناس:  اسالم  چهار  آراى  كتاب  آغازين  فصل  در  نويسنده  
لوئيس و اوليويه روآ  را  درباره ماهيت اسالم گرايى بررسى مى كند. وى در باره نظرات فرانسوا 
بورگا (Francios Burgat ) متخصص علوم سياسى  مى نويسد:  او اسالم گرايى را نوعى 
موضع گيرى دوباره جنوب در برابر شمال و در ادامه فرايند استعمارزدايى از كشورهاى تحت
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اسالم  شفيق(2011)   شهال    •   
سياسى، جنس و جنسيت در پرتو 
دانشگاه  انتشارات  ايران،  تجربه 

پاريس.



سلطه مى داند. اسالم گرايان از نظر وى در نبردى مشروع عليه غرب در جستجوى نوعى مدرنيته
بومى هستند. به اعتقاد خانم شفيق، ژيل كپل (Gilles Kepel) اسالم شناس فرانسوى معتقد است 
كه  اسالم راديكال، ريشه در جريان سلفى دارد و نوعى واكنش دينى به مدرنيته است كه محدود 
به جهان اسالم نمى شود و خويشاوندان مسيحى و يهودى نيز دارد. زوال اسالم راديكال از نظر كپل 
موجب پيدايش جهادگرايى ست كه جنبشى سرتاپا خشن است و هدفى جز جنگ با غرب ندارد. 
نويسنده در بخش ديگرى از كتاب  خود به  نظرات اوليويه روآ (Olivier Roy) اسالم شناس 
ديگر فرانسوى مى پردازد و مى نويسد: او اسالم گرايى كالسيك را از « نوبنيادگرايى » جدا مى كند. 
از نظر روا، هدف اولى اگر جنگى ضد استعمارى و برقرارى دولت اسالمى بوده است، دومى در 
پى برقرارى « اسالم جهانى» است. اين جنبشى است كه مى خواهد تمام كنش هاى بشرى را با 
هنجار هاى اسالمى تطبيق دهد. روآ عامالن اصلى سكوالريسم را نه مسلمانان الئيك كه جنبش 

نوبنيادگرايى مى داند.
از نظر روآ،  نوبنيادگرايى در تحليل نهايى اراده و گرايشى است براى مدرن كردن جامعه اسالمى بر 
طبق موازين اسالمى. نويسنده كتاب اسالم سياسى، در پايان اين بخش به ديدگاه هاى برنارد لوئيس 
(Bernard Lewis) تاريخ دان و اسالم شناس بريتانيايى-آمريكايى مى پردازد و مى نويسد: 
لوئيس بر جنبه هاى تاريخى بنيادگرايى اسالمى تاكيد مى كند و ريشه اين جنبش را به تاريخ رابطه 
پرتنش و خشن جهان اسالم و غربـ  مسحيت برمى گرداند. براى لوئيس بنيادگرايى در واكنش به 
شكست مدرنيزاسيون در كشورهاى اسالمى و آشفتگى اجتماعى و اقتصادى در اين كشورها پديد 
آمده است. به اعتقاد نويسنده، با همه اختالفاتى كه ميان اين چهار نظريه وجود دارد، روآ و بورگا 
اسالم گرايى را پديده اى مدرن مى دانند كه در جستجوى برپايى مدرنيته اى بومى است و كپل و لوئيس 

آن را واكنشى دينى و يا متاثر از تاريخ مى دانند.  
 شهال شفيق پس از روايت اين چهار نظريه، هسته اصلى دغدغه خود را مطرح مى كند و مى نويسد: 
در همه بحث هاى مربوط به اسالم گرايى مسئله جنس و جنسيت يا به كنارى گذاشته مى شود يا 
همچون مسئله اى دست دوم در نظر گرفته مى شود. هدف كتاب بازسازى پرسش از اسالم گرايى در 
پرتو مسئله جنس و جنسيت است. او در ادامه همين بحث به سراغ فاطمه مرنيسى جامعه شناس 
مراكشى و از منتقدان اسالم سياسى مى رود. نويسنده كتاب كه از داعيه داران  جنبش فمنيسم است، 
در برخى مواضع از جاده انصاف خارج مى شود و به وضعيت زنان در ايران مى تازد و مخالفت 

خود را با شمارى از قوانين مربوط به زنان نشان مى دهد.
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وى در اين كتاب، ثابت مى كند كه انديشه وهابيت در دوران استعمار اروپاييان به اين دو كشور راه 
يافت و به سبب رقابت هاى شديد محلى بين رهبران گروه هاى مذهبى، اسالم سلفى گسترش يافت. 
عثمان كوبو معتقد است كه جنبش هاى محلى در گذر زمان طرفدار جريان وهابيت شدند. اين كتاب 

توسط انتشارات بريل هلند منتشر شده است
عثمان كوكو، استاد رشته تاريخ در دانشگاه ايالتى اوهايوست.  زمينه و عالئق مطالعاتى او بيشتر بر دو 
موضوع تاريخ اجتماعى و مذهبى غرب آفريقاو تاريخ اجتماعى مهاجران غرب آفريقا به امريكاست. 
كتاب مشتمل است از يك پيشگفتار،صفحه تقدير، نقشه، مقدمه، چهار بخش، فهرست منابع، 
ضمائم و فهرست اعالم. در مقدمه كتاب، قلمرو مطالعه، متدولوژى و مباحثى مانند صورتبندى 
گفتمان مدرنيسم در قرن بيستم در غرب آفريقا، راديكاليسم و همزيستى در سنت غرب افريقا 
در زمينه احياگرى و اصالحات، احمد عبدالحليم ابن تيميه، محمد عبدالكريم المقيلى التلمسى، 
حاج سليم سوارى، عثمان دان فوديو و حاج عمر تال الفوطى آمده است. در بخش اول، كه به 
تاريخ اختصاص دارد، اين موضوعات مطرح شده است:اسالم قبل از ورود استعمار، اسالم در

بوركينافاسو قبل از سلطه اروپاييان، اسالم تحت سلطه انگليسيان و فرانسويان، مهدى گرايى و 
گفتمان تحجر در غرب افريقاى استعمار زده،استمار و توسعه مدارس، سياست فرانسه در باره اسالم 
در بوركينافاسو، رويكرد انگليسيان استمارگر درباره مسلمانان و آموزش اسالمى در غنا، شيخ ابوبكر 
سوادوگو و سياست هاى فرانسوى براى مسلمانان بوركينافاسو و تركيب مسلمانانآنها وجود دارد. 
در ساير بخش هاى كتاب، چگونگى ورود انديشه وهابيت و نحوه تبليغ آنها، شيوه هاى متفاوت

سلطه استعمارگران انگليسى و فرانسوى و واكنش رهبران مسلمان به سلطه گران خارجى در 
كشورهاى غنا و بوركينا فاسو شرح داده شده است. 
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مورد بررسى قرار مى دهد. 



عبداهللا آيماز يك متخصص نامدار اسالمى ترك تبار است كه به   زبان آلمانى تسلط دارد. وى در 
اين كتاب به پرسش هايى درباره عقايد اسالمى پاسخ مى دهد؛ پرسش هايى كه در خالل سال ها، 
پى در پى تكرار شده اند. پاسخ هاى وى براى خوانندگان كتابش، ايمان اسالمى و عمل به دين را، 
كه در آلمان بسيار ورد زبانهاست اما شناخت اندكى نسبت به آن وجود دارد، به روشنى توصيف 
مى كند. وى در اين كتاب مى كوشد تا شبهات مطرح شده پيرامون اخالق اسالمى، حجاب، پيامبر 
اسالم ، قرآن و حديث، رفتار با شهروندان غير مسلمان را توضيح دهد. براى مشخص كردن هويت 
و باورهاى مذهبى خود، از روسرى هاى رنگى،  لباس هاى مشكى يا اشكال مختلف مد اسالمى 
استفاده مى كنند. چرا لباس اين اندازه براى مسلمانان مهم شده است؟ چرا لباس مسلمانان مورد 
توجه رسانه ها و افكار عمومى بسيايرى از كشورهاى غربى شده است؟ اين كتاب براى پاسخ 
بدين پرسش ها و نقد تصوير سازى منفى رسانه هاى غربى از پوشش مسلمانان بويژه زنان نگاشته 
شده است. اثر حاضر كه بر مبناى روش تحقيقات مردم شناسى نوشته شده، كتابى ااسى و مردم 

شناسى و ُمد.

• Aymaz,Abddullah( 2012) Verschiedene 

Aspekte des Islamischen Glaubens, 

Funtineh,81pp.

•  عبداهللا آيماز) 2012 جنبه هاى گوناگون  عقيده ى اسالمى؛ 
پرسش و پاسخ، برلين: انتشارات فُنتِنه، 81ص.
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مؤسسه دانشگاهى "جهان ايرانى و هندى" با همكارى مركز ملى پژوهش هاى علمى فرانسه 
(CNRS )، دانشگاه سوربن جديد، موسسه دانشگاهى اينالكو (انستيتو ملى زبان ها وتمدن هاى 
شرقى) ، مدرسه عملى مطالعات عالى (EPHE)، بنياد ميراث ايرانى نيويورك و كالج فرانسه، 
كنفرانسى تحت عنوان ابعاد فرهنگى و اجتماعى " نهاد وقف در جهان ايرانى" در محل كلژدو 
فرانس كه از معتبرترين مؤسسات علمى وپژوهشى فرانسه محسوب مى شود، برگزاركرد. برنامه 
هاى اين كنفرانس از روز 19 الى 23 نوامبر برابر با  29آبان الى 3 آذر 1391 ادامه داشت و 
در هر روز، موضوع خاصى در رابطه با نهاد وقف از جمله " نهاد وقف در ايران"،"نهضت هاى 
معنوى و بنيادهاى پرهيزگارانه"، "شهر نور: مشهد و بنياد هاى نورانى آن"، "پيراهن افتخار اعطا 
شده توسط امام رضا(ع)" و همچنين "بنياد وقف در دوران پهلوى" مورد بحث وبررسى قرار 
گرفت.  دبير اين كنفرانس، آقاى "كريستوف ورنر" استاد مطالعات ايرانى دانشگاه "ماربورگ" آلمان 
بود كه  در سال هاى متمادى تدريس مطالعات اسالمى و ايرانى را در دانشگاه فرايبورگ آلمان

بر عهده داشت.

برگزاری کنفرانس" ابعاد فرهنگی و
ی وقف در جهان ایرانی"  اجتما
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دانشنامه حديث نبوي در پايگاه اينترنتي « اسالم وب» قطر
جامع ترين و تازه ترين  دانشنامه در زمينه احاديث شريف و سيره نبوي پيامبر عظيم الشأن 
اسالم (ص) با نام « جوامع الكلم » در پايگاه اّطالع رساني « اسالم  وب» قطر در دسترس 

عالقمندان قرار گرفت.
اين دانشنامه، در بردارنده1400 منبع در زمينه احاديث منقول از پيامبر است كه 543 منبع آن 
هنوزوارسي و تحقيق نشده است. در اين دانشنامه، زندگينامه و سرگذشت حدود 70 هزار 
راوي حديث تهيه و معرفي شده است. آغاز كاراين دانشنامه از سال 1988 بوده و در تهيه 
آن، بيش از 350 متخّصص و پژوهشگر در زمينه علوم حديث، علم رجال و درايه همكاري 

كرده اند.

 برگزارى كارگاه اموزشى « مسلمانان امريكا و انتخابات 2012: بررسى 
عوامل داخلى و بين المللى » 

در اين كارگاه آموزشى كه در تاريخ دوشنبه 22 اكتبر برابر با اول آبان  1391 در محل 
دانشگاه پرينستون برپا گرديد، خانم آمنى جمال  استاد علوم سياسى دانشگاه پرينستون به 
موضوع تحوالت و جنبش هاى سياسى در جهان عرب و نيز موقعيت مسلمانان در امريكا 
و نقش آنها در انتخابات اين كشور  پرداخت.  سخنان خانم جمال نتيجه  تازه ترين تحقيق 
او در موضوع مسلمانان و امريكائيان عرب تبار بود.  از اين نويسنده تاكنون چهار كتاب در 

موضوعات مختلف اسالم و جنبش هاى سياسى جهان عرب منتشر شده است. 

سمينار "فرهنگ عاشورا : دين ، آگاهى بخشى و ايثار" در فيليپين
سمينار " فرهنگ عاشورا؛ دين ، آگاهى بخشى و ايثار "   در دانشگاه يوپى فيليپين برگزار 
شد. اين سمينار با همكارى مركز مطالعات اسالمى دانشگاه يوپى و انجمن اماميه و با حضور 
سفير جمهورى اسالمى ايران ، رئيس مركز مطالعات اسالمى دانشگاه يوپى ، رئيس انجمن 
اماميه ، اعضا ء انجمن زنان براى تغيير ، مدير منطقه اى اتحاديه مبتكران مذهبى و برخى 
ديگر از عالقه مندان و اساتيد برگزار شد. در ابتداي اين سمينار پروفسور جولكيپ لى وادى 
رئيس مركز مطالعات اسالمى در سخناني گفت: عاشورا و فداكارى امام حسين (ع ) تاريخ 
بشريت را  آبيارى كرد و شهادت امام حسين (ع) يك فداكارى عظيم بود كه سنت را به ويژه 
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در ميان تشيع زنده كرد.
   دكتر ماپاندى دستيار وزير انرژى و مترجم قرآن هم طى سخنانى با اشاره به زندگى و 
اقدامات امام حسين (ع)  تاكيد كرد : جهان همچون شخصيت امام حسين (ع) را به خود 
نديده و نخواهد ديد كه حركتى بزرگ و بى نظير را رقم زد. خانم دكتر پوتره آمپوان استاد 
دانشگاه و از فعاالن فرهنگى هم در سخنراني اش گفت : روز دهم محرم در ميان اديان 
مختلف داراى جايگاه ويژه اى است و در ميان شيغيان نيز به عنوان سميل مبارزه با بى عدالتى 

شناخته مى شود كه فرزند رسول خدا به درجه رفيع شهادت رسيد.
   خانم زينب حاوير از اعضا انجمن زنان براى تغيير هم طى سخنانى گفت : امام حسين (ع) 
در كربال با شمشير ، نيزه و شن هاى گرم روبرو شد و اگر جان ديگرى داشت باز هم در 
كربال تقديم مى كرد اما در برابر ظلم و پليدى ها ايستادگى نمود و امروز هم وظيفه همه انسان 

هاى آزاده است كه در برابر يزيديان زمان ايستادگى نمايند و يا جسينى باشند و يا زينبى
    دكتر تجر رياست مجمع اهل بيت (ع) هم در سخنانى به اهميت جايگاه شهيد در قرآن و 
نقش حماسه حسينى پرداخت و برخى از ديدگاه ها و مشاهير جهان را در درس آموزى از 

اين شخصيت بزرگ برشمرد. 

اعطاي جايزه كليست آلمان به اسالم شناس ايراني
« نويد كرمانى » نويسنده، شرق شناس و اسالم شناس ايرانى تبار ساكن آلمان،  «جايزه ادبي 
كَليست»  را از آن خود كرد.  «كرمانى»، اين جايزه را كه با 20 هزار يورو همراه است، بخاطر 
اثر ادبى اش و به پيشنهاد نُربرت المرت  ، رييس پارلمان فدرال آلمان دريافت كرد. اين جايزه 
از سوى «انجمن َهينريش فُن كَليست» (Heinrich-Von-Kleist Gesellschaft) در 
محل « تئاتر شيف باوئر دام» به «كرمانى» اعطاء شد. نويد كرمانى در سال 1967 از 
والدينى ايرانى در شهر « زيگن »  آلمان به دنيا آمد و در سال گذشته با ُرمان با شكوه 
خويش تحت عنوان: « نام تو»  توجهات را به خود جلب كرد و جايزه كَليست را به همين 
لحاظ به خود اختصاص داد. پائيز امسال از او كتاب هاى «درباره تصادف»  و « آلمان را 
فراموش كنيد! سخنى ميهن پرستانه» منتشر شدند. گفتني است كه جايزه كَليست از سوى 
«گروه ناشران ُهلتس برينك»، دولت فدرال و نيز دولت ايالت برلين و براندنبورگ اعطاء
مى گردد. برخي از نوشته هاي آقاي كرماني كه به زبان فارسي ترجمه و منتشر شده اند
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عبارتند   از: آيا نمى انديشيد؟ (مفهوم عقل در قرآن)، ترجمه پذيرى قرآن: معانى و ساختارهاى 
ادبى،آ ن سوى واژه/ درباره ترجمه پذيرى قرآن و تأثير زيبا شناختى قرآن بر مسلمانان در 

آئينه تاريخ صدر اسالم.
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has been able to present itself as the dominant discourse.

Islam as a Distinct Religion
•    Seyed Mohammad Bagher Abtahi
The prominent expert on religions and the Islamologist, Wilfred Cantwell Smith, 
considers the definition of religion as their most important characteristic. He 
writes that the name of Islam has been used by God and Muslims. The name 
of Islam has not a long history in Europe and Europeans when calling Muslims 
used Muhammaden. Before that they called Muslims "Saracens" which was an 
obscene and improper word. However, today, the name of Islam is accepted and 
Muslims are called by this word and their religion is called Islam. Therefore, the 
naming of Islam is different from other religions.

Islamic Studies in Finland
•    Jamileh Kokabi
Islamic studies in Finland dates back to mid-nineteenth century. George August 
Wallin was the first scholar who wrote about Islam and Muslims. In the twen-
tieth century, some Finnish researchers on Islam started studying the history of 
Islam and the difference between views of Shites and Sunnis and thus created 
valuable works. During the past three decades, due to events in Afghanistan and 
Iraq as well as 11/9 September 2001, Islamic studies expanded rapidly. As a re-
sult, the domain of educational and research activities on Islam and Muslims has 
also increased in Helsinki University.

A Reflection on Journalistic Islamic Studies in the 
West
•    Elham Bazdar
In this article, the author distinguishes three different Islamolgist: classic, mod-
ern and professional journalists who are familiar with Islamic subjects and 
publish their views on Islam in the media, the press and television and satel-
lite networks. The author calls television journalists and reporters on Islam and 
Muslims as "journalistic islamologist" and their writings as "journalistic Islamic 
studies".
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versities of this country including Ain Shams, Cairo and Al-Azhar. In addition to 
universities, several institutions such as Al-Ahram are also studying on Iranian 
politics, economy and anthropology as well as other subjects related to Iran.

Iranian Studies in South Korea
•    Zahra Sobhani
Iranian studies has not a long record in South Korea; however, during past three 
decades it has expanded to a great extent. The first chair of Persian language was 
established in 1975 in Hankuk University; from then till today, many iranolo-
gists have graduated from this university. The major feature of Iranian studies
in South Korea is the presence and support of private companies in teaching 
Iranian studies and conducting researches on Iran.

•    Interview with Dr. Mohammad Legenhausen
The main subject of this interview is different approaches and methods among 
western experts and researchers on Islam. It is emphasized that the western-
ers, according to their own academic method, study the historical background 
of any topic and make a survey on their evolution. Their purpose is understand-
ing one phenomenon; however, Iranians and Muslims, in their studies, seek to 
defend and propagate their religion and opinions. They try to prove their views 

•    Interview with Dr. Masjid-Jame'i
Islamic studies in Vatican and its efforts to get a better recognition of Islam and 
Muslims form the main topic of this interview. The perception of Muslims by 
Christian sects and the change in Muslims' view toward Christians are other
subjects dealt with in interview with Dr. Masjid-Jame'i through traditional meth-
ods, while islamologists seek to explore historical facts

The Discource of Political Islam and its Rivel Dis-
cources
•    Abdol Alqayoom Sajadi
In the modern globalized world, various discourses challenge each other. The 
two new significant discourses are Islam and the globalization of modernity era. 
Now, Islamic discourse has been divided into several sub-discourses such as po-
litical Islam, conservative Islam, modern Islam and radical Islam. Among these, 
the discourse of political Islam has more ability to challenge rival discourses and 
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Iranians and the judgeship during the Umavid's Era
•    Akbar Soboot
Although Umavid caliphs were strict towards Iranians, during their authority (41-
132 AH). Iranians thanks to their high talents and capacities had a significant and 
active presence and played effective roles in different parts of the society. One of 
the responsibilities taken by Iranians actively during the Umavid Era was judge-
ship.

Awards of Iranian Studies in the World
•    Fatemeh Amir Khani Farahani  
During the past three decades, Iranian studies have witnessed an enormous expansion and 
growth. Three significant factors which have contributed to this remarkable growth are: a 
group of educated Iranians and Iranian professors within Diaspora; economic motivation of 
some foreign countries; and the increase in the number of foreign Iranologists. In addition, 
some academic, educational and cultural centers and associations of Iranians living abroad
have started to initiate some award for Iranian studies in order to preserve and strengthen 
Persian culture and language as well as to expand Iranian studies. These awards are allocat
ed to the most notable book, student thesis and journalists who introduce Iran in the most 
proper way.

Iranian Studies in Poland
•    Mehdi Ahmadi
Iranian studies has a very old history in Poland which began during the Safavid period. In 
Qajar and Pahlavi eras, Iranian studies was in progress and Polish iranologists conducted
well-based studies on Iranian history, culture, languages and customs. At present, Iranian
studies is taught in three universities of Krakow, Warsaw and Poznan Among these, univer
sity of Krakow has longer record in Iranian studies than Warsaw. There are books, manu-
scripts and historical letters and documents in Persian language in libraries of  Poland. Some 
of these works clearly show past historical relations of Iran and Poland.

Iranian Studies in Egypt
•    Hojatollah Joodaki
Iranian studies in Egypt dates back to 150 years ago. Before Constitutional Rev-
olution in Iran, several Persian newspapers were printed in Egypt. During the 
same years, Dar-al-Kotob printing house published several books on Iran. To-
day, Persian language and literature and Iranian studies is taught in many uni
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•    interview with Professor Zao Hour kofeng 
Professor Zao Houa kofeng, in his interview points to the difference between 
Chinese and Western Iranian Studies. According to kofeng, Western Iranologists 
look at Iran according to their presupposition and prejudice about Iran. He 
considers that the reason for foreign iranologists' tendency toward studying 
Iran is Iran's masterpieces of Persian literature, the philosophy of life and the 
methods of truth-seeking in Iranian culture and literature.

The Influence of Iranian Mentality and Language in 
the World
•    Jaakko Hameen Anttila
This article deals with the impact of Iranian language, culture, sciences and 
customs on Indian Subcontinent, Central Asia and Europe. Mentioning some 
examples of foreign words – Finnish in particular – the author strives to 
illustrate cultural and scientific interactions and intercourse of Iran and Finland

The Discourses of Territorial Iran and Historical Iran in 
Today's Iran
•    Ali Akbar Safi Pour
There are three approaches or discourses on Iran among Iranian and foreign 
scholars and researchers. Each approach or discourse gives a certain definition 
of Iran. When mentioning Iran, some mean Iran as a territory and its political 
borders; others, when talking about Iran, mean history of Iran and pay attention 
to its history, old age, Islamic era and contemporary history; and finally another 
group considers Iranian culture as the most important feature for understanding 
Iran. Discourses on Iran form the basis and foundation of all political, intellectual, 
social and economic discourses after Islamic Revolution.
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