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منترش نشده باشد.

مقاله و گزارش نباید پیش تر در نرشیات فارسی زبان داخل و خارج از کشور چاپ . ۴
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 مقاله در محيط  Microsoft Word با قلم Blotus ۱۴ تهيه و به دفرت نرشيه ارســال . ۱
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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
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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 تحريريه 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.
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در  آنها  تصوير  بازنمايى  و  مسلمانان  و  اسالم  شناخت  و  مطالعه  سوم،  هزار  طليعة  در 
رسانه هاى جمعى و هماوردى و تقابل گفتمانى انديشه و فرهنگ اسالمى با گفتمانى هاى 
رقيب، يكى از مباحث و موضوعات مورد توجه بسيارى از پژوهشگران و پژوهندگان 
جامعه شناس، استادان علم ارتباطات و اسالم پژوهان مسلمان و غير مسلمان است. توجه 
جدى تر به اسالم و مسلمانان با پيروزى انقالب اسالمى و طرح انديشه اسالم سياسى و 
انتشار نظرات ادوارد سعيد متفكر امريكايى فلسطينى تبار در كتاب شرق شناسى و تقابل 
انديشگى شمارى از اسالم شناسان و متخصصان مسايل خاورميانه با ديدگاه هاى او آغاز 
و با  ارائه نظرية تقابل و تضاد تمدن هاى ساموئل هانتينگتون و حوادث 11 سپتامبر 2011 
به اوج خود رسيد. نتيجة هماوردى گفتمان هاى مسلط پيرامون تاريخ، فرهنگ و انديشه 
اسالمى و مسلمانان در بين متفكران و نويسندگان غربى و پادگفتمان هاى آنها در بين 
نويسندگان مسلمان و مخالفان آنها، پديد آمدن حجم قابل توجهى از نوشته هاى علمى، 
جدلى و انتقادى بوده است. در پيدايش و گسترش اين نوشته ها، بسيارى از دولت ها، 
مؤسسات و مراكز علمى و آموزشى، نشريات، رسانه ها و اشخاص مسلمان وغير مسلمان 

مؤثر بوده اند. 
عرصه  وارد  خاص  هدفى  يا  ضرورت  برحسب  اشخاص  و  نهادها  دولت ها،  اين 
مطالعات اسالمى شده و با تأسيس مراكز مطالعات اسالمى، اختصاص منابع مالى، اعطاى 
اسالم  جريان  تقويت  به  مطالعاتى  پروژه هاى  انجام  يا  و  تحصيلى  يا  تحقيقاتى  بورس 
پژوهى مدد رسانيده اند. كشورهاى فعال و مؤثر در زمينه مطالعات اسالمى را مى توان به 

سخن  رسدبیر
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دو گروه كشورهاى اسالمى و غير اسالمى تقسيم كرد. كشورهاى اسالمى كه در ميدان 
مطالعات اسالمى در كشورهاى غير مسلمان وارد شده و با تأسيس و حمايت از مؤسسات 
و مراكز اسالمى در اين كشورها نقش تقويت كننده و پيش برنده اسالم پژوهى آكادميك 
را داشته اند عبارتند از: برونئى، عربستان سعودى، كويت، امارات متحده عربى، مصر، 
مالزى، اندونزى و ليبى. برخى از كشورهاى غير مسلمان كه با هدف شناخت، كنترل يا 
مقابله با  اسالم و مسلمانان به ايجاد مراكز و مؤسسات اسالم شناسى آكادميك اقدام كرده 
و با اختصاص بودجه به پروژه هاى تحقيقاتى و برگزارى كنفرانس هاى علمى پيرامون 
اسالم و مسلمانان، مستقيم و غير مستقيم، به رشد و گسترش مطالعات اسالمى كمك 
كرده اند عبارتند از: آمريكا، آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند، استراليا، ژاپن و كره جنوبى. 
اينكه اين دسته از كشورهاى اسالمى و غير اسالمى با چه هدف و انگيزه اى به مطالعات 
اسالمى توجه كرده و چه نوع حمايت يا مشاركتى در ايجاد مؤسسات تحقيقاتى، تشكيل 
و  آنها  هزينه هاى  تأمين  و  غربى  كشورهاى  دانشگاه هاى  در  پژوهى  اسالم  كرسى هاى 
و  آثار  ابعاد،  تمام  كه  است  موضوعى  دارند،  تحصيلى  و  تحقيقاتى  بورس هاى  اعطاى 

پيامدهاى آن روشن نشده و الزم است در جاى خود به آن پرداخته شود. 
مسئله ديگرى كه در ارتباط با مراكز و مؤسسات اسالم پژوهى در كشورهاى غربى 
شايسته توجه و تأمل است، تحقيقات، كنفرانس ها، نشريات و آثار و نوشته هاى آنهاست. 
امروزه دهها نشريه اسالم پژوهى آكادميك و حداقل بيست ناشر معتبر بين المللى مانند 
نتايج  ييل5،  و  هاروارد4  آكسفورد3،  كمبريج2،  هاى  دانشگاه  انتشارات   ، بريل1  انتشارات 
تحقيقات و آثار تهيه شده در اين مراكز و مؤسسات را منتشر مى كنند. در كنار اين دسته 
ناشران حرفه اى، دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتى و ناشران ديگرى نيز هستند به كار نشر 
و توزيع آثار اسالم شناسان غير مسلمان و مسلمان اقدام مى كنند. به طور كلى، نوشته هاى 
اسالم پژوهى را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: نوشته هاى متفكران و اسالم شناسان 
آكادميك غيرمسلمان، نوشته هاى متفكران و نويسندگان مسلمان و مطالب روزنامه نگاران 

و گزارشگران خبرى. 
نوشته هاى متفكران و اسالم شناسان آكادميك غيرمسلمان بر دو دسته اند: نوشته ها و 
يافته هاى علمى و نوشته هاى كژ انديشانه و تا حدودى مغرضانه. نوشته هاى دسته اول 
حاصل و نتايج بررسى ها و كنجكاوى هاى علمى روشمندانه اسالم شناسان هستند. برخى 
و  مسلمانان  اصلى  منابع  با  شناس  اسالم  پژوهندگان  ناآگاهى  دليل  به  نوشته ها،  اين  از 
ندانستن زبان هاى اسالمى و يا پيش فرض داشتن، از اعتبار و اهميت كمترى برخوردارند، 
اما  پاره اى از نوشته ها نيز هستند كه از دقت علمى بااليى برخوردارند و اسالم شناس 
آشنا به زبان هاى اسالمى و موضوع مورد مطالعه توانسته به منابع اصيل اسالمى دسترسى 

1. Brill publication
2.Cambridge University Press
3. Oxford University Press
4. Harvard University Press
5. Yale University Press
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داشته و تحقيق ارزنده اى ارائه كند. اين گونه آثار حاوى ديدگاه و نكات تازه اى هستند 
و اعتبار و ارزش علمى دارند. واقعيت اين است كه ديدگاه ها و نوشته هاى اين گروه از 
اسالم شناسان كه با تكيه برتئورى هاى رايج در علوم اجتماعى و انسانى و روش هاى 
بين  معتبر  پژوهشى  علمى  نشريه هاى  در  يا  مى آيند،  در  نگارش  به  پژوهى  دين  نوين 
المللى و يا در قالب كتاب از سوى ناشران معتبر دانشگاهى وغيردانشگاهى در كشورهاى 
غربى مجال نشر مى يابند و شمار درخور توجهى از پژوهشگران، محققان و دانشجويان 
در سراسر جهان نوشته هاى آنها را به مثابه داده علمى و نتيجه تحقيق عالمانه مى پذيرند و 
به آنها رجوع كرده و ارجاع مى دهند. همين نوشته ها مايه تفسير و تحليل روزنامه نگاران 
و تصويرسازان در شبكه هاى ماهواره اى و نشريات و تلقى و تصميم سازى سياستمداران 

در باره  اسالم و مسلمانان مى شوند.  
در باب نوشته هاى كژانديشانه و مغرضانه اسالم پژوهان غير مسلمان به همين نكته 
مى توان بسنده كرد كه نوشته هاى اين گروه اگر چه در لواى تحقيق علمى چهره مى بندد 
اما سايه انگيزه هاى سياسى، مذهبى يا بدخواهانه از فحواى سخن، نوع نتيجه گيرى و 
منابع مورد استناد آن ها قابل مشاهده است. اين قبيل نوشته ها كه از آن ها به ادبيات جدلى 
اسالم شناسى تعبير مى كنيم، در كار تصوير سازى و بازنمايى تصوير اسالم و مسلمانان 
در رسانه ها و شبكه هاى ماهواره اى بكار مى رود. روزنامه نگاران و خبرسازان حرفه اى  
مشتريان صف اول اين نوشته ها هستند و از آن ها براى نوشتن خبر يا تحليل سياسى 
خود براى توصيف دنياى ذهنى، رفتار مسلمانان و باورهاى دينى ايشان استفاده مى كنند.

و اما اسالم شناسان مسلمان امروزه، بخش عمده اى از تتبعات و تحقيقات در حوزه 
مطالعات اسالمى در جهان غير مسلمان حاصل كوشش هاى علمى اسالم شناسان مسلمانى 
است كه در نظام آموزشى غربى تحصيل كرده و در دامان روش و سنت آموزشى اسالم 
شناسى آكادميك غيرمسلمان پرورش يافته و باليده اند. تفاوت نوشته هاى اسالم شناسان 
مسلمان با غير مسلمان در رويكرد جانبدارانه و آشنايى ريشه دار آنها با انديشه، تاريخ 
كه  امورى  است،  مطالعاتى  اصيل  منابع  به  آن ها  آسان  دسترسى  و  مسلمانان  فرهنگ  و 
به راحتى براى اسالم شناسان غيرمسلمان فراهم نمى شود. اينك بخش قابل توجهى از 
كارنامه مطالعات اسالمى نوشته هاى اسالم شناسان مسلمان است كه در كنار نوشته هاى 

اسالم شناسان مشهور و ناموار و گاه در هماوردهاى با آنها منتشر مى شود.
 با توجه به حضور مؤثر علمى و آكادميك اسالم شناسان1، مسلمان و غير مسلمان، 
در مراكز و مؤسسات دانشگاهى و تحقيقاتى جهان و حتى كشورهاى اسالمى و نقش 
و  نخبگان  تلقى  و  افكار  به  جهت دهى  و  مسلمانان  و  اسالم  از   تصويرسازى  در  آنها 
گروه هاى مرجع در جوامع مختلف؛ شايسته است از ميزان، موضوعات، نتايج، كيفيت 

1.  مقصود از اسالم شناس 
در اين جا كسى است كه  با  
تكيه بر نظريه هاى علمى و 
با بكارگيرى روش تحقيق به 
مطالعه و بررسى  موضوعى 
مسلمانان   يا  اسالم  پيرامون 

مى پردازد.
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و تأثيرات پژوهش هاى آنها آگاهى داشته باشيم. چرا كه بسيارى از اين آثار درباره ما و 
در ارتباط با دين، مذهب، فرهنگ و تمدن ما و ساير مسلمانان است و نمى توانيم نسبت 
به آنها بى تفاوت باشيم. بنابراين، بر محققان و مراكز و مؤسسات آموزشى و پژوهشى و 
بويژه حوزه هاى علميه و عالمان دينى فرض است كه از طريق شناسايى و مطالعه آثار 
و نوشته هاى اسالم شناسان در وراى مرزهاى سياسى، اطالعات و دانسته هاى خود را 
از وضعيت كنونى مطالعات اسالمى در كشورهاى ديگر و گفتمان ها و پادگفتمان هاى 
مطرح در آن ارتقاء بخشند. پژوهشگران و عالمان دينى ما الزم است بدانند كه حاصل 
كوشش هاى علمى و پژوهشى اسالم شناسان ساكن امريكا و چهار كشور اروپائى انگليس، 
كشور  از  بسيارى  در  مسلمان  شناسان  اسالم  از  گذشته   دهه  در  هلند  و  فرانسه  آلمان، 
اسالمى بيشتر است و آنها از نظر عرصه ها و موضوعات نوپديد، كارهاى تازه، نكته ها 
و پرسش هاى جديد، كشف نسخه هاى خطى مهجور مانده، معرفى برخى متفكران و 
شخصيت هاى مسلمان از دريچه و زاويه ديگر و گشودن گره هاى ناگشوده علمى، فكرى 
و روشى پيشى گرفته و نتيجه تتبعات آنها بازتاب گسترده اى در بين طبقات تحصيلكرده 

ما و ساير كشورهاى اسالمى داشته است.







11

 اشك دالن (برجسته نيا) پژوهشگر فرهنگستان سوئد در استكهلم است. او بيش از ده سال به 
تدريس زبان و ادبيات فارسى، تاريخ و تاريخ اديان ايرانى در دانشگاه هاى اپساال، استكهلم و اسلو 
مشغول بوده است. اشك دالن بنيانگذار و رئيس انجمن ايران شناسى اسكانديناوى است و ادبيات 
فارسى و دين هاى ايرانى جزو زمينه هاى پژوهشى اوست. آخرين آثار او «دستور زبان فارسى» 
(2010) و «فارسى براى نوآموزان» (2012) است. او همچنان چندين اثر ادبى فارسى از جمله چهار 
مقاله نظامى عروضى، لمعات فخرالدين عراقى و اشعار حافظ و مولوى را به سوئدى برگردانده است.
مصاحبه حاضر با دكتر دالن كه در نوشته هاى ايرانيان به غلط داهلن معرفى مى شود، به مدد 
دنياى مجازى و از طريق پست الكترونيكى انجام شده است نكته قابل اشاره درباره اين مصاحبه 
آن است زمانيكه با آقاى دكتر دالن براى انجام مصاحبه تماس گرفته شد، ايشان با صميميت و 
روى خوش تقاضاى ما را پذيرفتند و با تعيين زمان مشخص پاسخ پرسش هاى ما را ارائه كردند. از 
اين بابت از جناب دكتر دالن كه وقت گرانبهاى خود را به اين كار اختصاص دادند، تشكر مى كنيم. 

 تعريف شما از ايران شناسى چيست و چه زمينه ها يا حوزه هايى را در برمى گيرد؟
 ايران شناسي يك زمينه گسترده ميان رشته اى است كه به مفهوم عمومى آن شامل مطالعات زبان، 
تاريخ، اديان و فرنگ اقوام ايرانى است. اين زمينه پژوهشى از لحاظ جغرافيايى به مرز و بوم كشور 
ايران امروزى محدود نمى شود بلكه ايران بزرگ يا ايران زمين تاريخى را دربر مى گيرد، يعنى تمام 
مناطق جغرافيايى كه ميراث ايرانى دارد ـ از بوسنى در باختر گرفته تا بنگال در خاور ـ و عالوه بر 

تعريف ايران شناسي، قلمروهاى آن و ايران شناسي در 
كشورهاى اسكانديناوى

     گفتگو با دكتر اشك دالن رئيس انجمن ايران شناسى اسكانديناوى و استاد ايران شناسي
      دانشگاه استكهلم
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آن حدود پنج ميليون ايرانيان خارج از كشور. ايران 
شناسى در اروپا از آغاز يعنى از قرن نوزدهم ميالدى 
زبان  و  اروپايى  و  هند  تطبيقى  شناسى  زبان  با 
شناسى تاريخى به طور عام ارتباط نزديكى داشت و 
در واقع به دنبال كوشش هايى كه در راستاى تفسير 
باستان  پارسى  نوشته هاى  سنگ  و  اوستا  تحليل  و 
به عمل آمد، پديدار شد. كشور آلمان در آن زمان 
سال  شناسى  ايران  كرسى  نخستين  و  بود  پيشگام 
شد.  تأسيس  آلمان  گوتينگن1  دانشگاه  در   1903
ايران شناسان به زبان شناسى تاريخى و مطالعات 
تاريخى متون مى پرداختند و مى كوشيدند تا تاريخ، 
و  زبان  طريق  از  را  ايرانى  اقوام  اديان  و  فرهنگ 
متون آن ها بشناسند. به داليل تاريخى علوم زبان شناسى و ادبيات امروز هنوز پايه هاى اصلى اين 
زمينه ميان رشته اى را تشكيل مى دهد. ايران شناسان قرن بيستم مطالعات مهمى درباره تاريخ 
ايران باستان و تاريخ اديان ايرانى، به ويژه دين مزدايسنا، انجام دادند و آثار ارزنده اى در مطالعه 
نسخه هاى خطى و زبان شناسى تاريخى با توجه به جنبه هاى ادبى، تاريخى و زبان شناختى آن، 
منتشر كردند. رژيم سابق ايران هم پشتيبانى چشمگيرى از ايران شناسى مى كرد كه از جمله در 
همايش هاى رم و تخت جمشيد 1971 و در سلسله كتاب هاى معتبر «اكتا ايرانيكا»2 قابل مشاهده 
است. ايران شناسى در سى سال اخير حضور چشمگيرى در غرب داشته است. نخستين انجمن 
ايران شناسى اروپايى در سال 1983 در شهر رم تأسيس شد و دو سال پس از آن جلد اول دانشنامه 

«ايرانيكا»3 زير نظارت احسان يارشاطر منتشر شد.  
                   

 ايران شناسى خارجيان با ايران شناسى ايرانيان چه تفاوتى دارد؟ اگر تفاوتى هست در 
چيست؟ در روش است؟ در محتوى يا نتيجه تحقيق است؟

ايران شناسى هم در اروپا و هم در ايران از آغاز مبتنى بر زبان شناسى و به ويژه زبان شناسى 
تاريخى يا فيلولوژى بوده است. به اين دو همچنين مى توان باستان شناسى را كه اهميت بسيارى 
در درك تكامل تاريخى تمدن پيشامدرن داشت، اضافه كرد. به عنوان مثال، كاوش هاى پيشگامانه 
باستان شناسى ارنست هرتسفلد4 در تخت جمشيد زمينه ساز درك ما از شرايط ادارى، اقتصادى و 
اجتماعى سرزمين هخامنشى گرديد. يا ريچارد هالوك5 از دانشگاه شيكاگو با انتشار مطالعات خود 
در سال 1969 درباره خط ميخى الواح گلى كه در گوشه شمال غربى تخت جمشيد كشف شده 
بود، موجب رنسانسى در مطالعات ايران شناسى و به ويژه دوره هخامنشى شد. و اين رنسانس هنوز 

1.Georg-August-Uni-
versität Göttingen
2.Acta Iranica: Encyclo-
pédie permanente des 
études iraniennes
3. Encyclopaedia Iranica
4. Ernst Herzfeld (1879-
1948)
5. Richard Hallock 
(1906-1980)

دكتر اشك دالن
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به  پيشين  تاريخى  هاى  پژوهش  درحاليكه  دارد.  ادامه 
مراجع يونانى درباره ايران باستان وابسته بود، دستيابى 
به اين يافته هاى كهن و رمزگشايى از خط آن، جهان 
نويى براى پژوهش باز نموده و ديگر به منابع يونانى 
كه در بسيار موارد به دولت و تمدن ايران دشمنى مى 
طور  به  ما  هخامنشى  اجداد  نيستيم.  وابسته  ورزيدند 

مستقيم دارند با ما حرف مى زنند!
پيشرفت  در  بيشتر  ايران  داخل  در  شناسان  ايران 
سهم  ايرانى  هاى  زبان  ادبيات  علم  و  شناسى  زبان 
محمد  و  دهخدا  اكبر  على  چون  دانشمندانى  داشتند. 
معين خدمات ارزشمندى در زمينه زبان شناسى و انتشار 

لغت نامه و فرهنگ نويسى ارائه داده اند. پرويز ناتل خانلرى، ذبيح اهللا صفا و احمد تفضلى آثار مهمى 
درباره تاريخ زبان و ادبيات فارسى نوشتند و بزرگانى ديگر مانند ايرج افشار به علم كتاب شناسى از 
جمله كتاب شناسى فردوسى و شاهنامه و فهرست نويسى نسخه هاى خطى فارسى در نقاط مختلف 
جهان خدمت كردند. تفاوت عمده بين پژوهش ادبى در ايران و اروپا يا آمريكا اين است كه علم 
ادبيات در ايران كم و بيش به نسخه هاى خطى و مطالعات توصيفى زبان شناختى تاريخى محدود 
بوده و كمتر به مباحث نظريه و تطبيقى پرداخته است. نوشته هاى عبدالحسين زرين كوب و محمد 

رضا شفيعى كدكنى در زمينه نقد ادبى نمونه هاى استثنايى است.
ايران شناسى به خاطر روند مسلط در علوم انسانى در دهه هاى اخير تا حد بسيارى متاثر از 
تاكيد  فرهنگ  اجتماعى  هاى  پايه  بر  كه  اجتماعى  علوم  با  تعامل  در  كه  است  نويى  هاى  نظريه 
دارد، پديد آمده است. ايران شناسى امروز اين كثرت نظريه ها در زبان شناسى، نقد متون و انسان 
شناسى را در آغوش خود گرفته و فراتر از حوزه پيشين خود گسترش پيدا كرده است. اين واقعيت 
به خصوص در علم تاريخ اديان قابل مشاهده است كه عالوه بر زبان شناسى تاريخى، علم كالم 
و پديده شناسى؛ به جنبه هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى باورها و رسم و رسوم هاى مذهبى 
دين  در  پرستش  عنوان «آيين  با  خود  كتاب  در  استاوسبرگ  ميكائل  نمونه  براى  پردازد.  مى  نيز 
مزدايسنا»1 مسائل گوناگونى مانند نظريه ها، متون آيين پرستش، جنسيت و حرفه موبدان را در 

چهارچوب زمينه هاى اجتماعى و محلى بررسى مى كند. 
       

چه  است؟  بوده  چه  ما  براى  خارجيان  شناسى  ايران  مطالعات  مثبت  نتايج  و  دستاوردها   
منابع تازه اى به ما معرفى كرده اند؟ چه جنبه هاى ناشناخته اى ما را به ما شناسانيده اند يا 

آنكه روش هاى ديگرى براى شناخت ايران و فرهنگ و تاريخ آن به ما آموخته اند؟
1.Michael Stausberg 
(ed.), Zoroastrian Ritu-
als in Context, 2004.
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هاى  زمينه  در  بزرگى  خدمات  آمريكايى،  و  اروپايى  دانشمندان  ويژه  به  و  خارجى  شناسان  ايران 
گوناگون از زبان شناسى تاريخى تطبيقى گرفته تا روش شناسى و به ويژه روش نقد تاريخى كه 
ايرانى  اقوام  اجتماعى  وضيعت  و  ايرانى  فرهنگ  تاريخى  تكامل  سير  از  ما  فهم  در  اساسى  نقش 
دارد، ارائه داده اند. تا زمان معاصر يعنى دورة مدرن، دانش ما ايرانيان از اجداد باستانى به اساطير و 
داستان هاى نقلى، كتبى و شفاهى، كه متاثر از فرهنگ سامى و خيلى وقت ها با آن آميخته بوده 
محدود بود. براى نمونه آتشكده آذرگشنسب و معبد آناهيتا كه در باالى كوه اسنوند واقع هستند با 
سليمان پادشاه قوم يهود پيوند داده شد و تخت سليمان نام گرفت. نمونه هاى فراوان از روند سامى 
شدن ميراث فرهنگى ايران وجود دارد. زمانى كه گئورگ فريدريش گروتفند1 و هنرى راولينسون2 
رمز سنگ نبشته هاى ايالمى و پارسى باستان را گشودند، ما ايرانيان براى نخستين بار توانستيم 
فرهنگ ملى خود را كشف كنيم و درك جديدى از تاريخ باستانى مان به دست بياوريم. ابراهيم 
پورداود،كه سال 1937 نخستين كرسى استادى زبان و فرهنگ ايران باستان در دانشگاه تهران را 
به دست آورد يكى از برجسته ترين دانشمندان ايرانى بود كه تحت تاثير ايران شناسانى اروپايى قرار 
گرفت. پارسيان هند هم نگهدارنده كهن ترين نوشتار و سروده هاى ايرانى، يعنى اوستا و ادبيات 
زبان پهلوى بودند و آن ها نيز در احياى فرهنگ ملى در ايران قرن بيستم نقش داشتند. صادق 
هدايت از روشنفكران و نويسندگان ايرانى بود كه روانه بمبئى(مومباى) شد تا زبان اجداد خود را 

بياموزد و مطالعات زبان شناسى او منجر به ترجمه چند آثار پهلوى گرديد. 
پژوهش ايران شناسان اروپايى در زمينه نسخه هاى خطى و زبان شناسى تاريخى نيز زمينه 
ساز روش هاى انتقادى تحقيق و ويرايش آثار ادبى شد. نقد متون از طريق تحليل تطبيقى نسخه 
هاى موجود و بازسازى متون اصلى پايه تمام پژوهش ادبى است و اهميت آن را نمى شود دست 
كم گرفت. در اين باره مى توان به ويرايش هاى انتقادى رينولد نيكلسون3 از آثار عرفانى فارسى 
مانند مثنوى معنوى و كشف المحجوب يا ادوارد براون4 از آثار ادبى و تاريخى مانند تذكرة الشعراى 
دولتشاهى و تاريخ طبرستان اشاره كرد. كار بازسازى متون اصلى يك فرايند مداوم است و تا به 
امروز ادامه داشته است. در سال 1977 نسخه اى خطى از شاهنامه فردوسى در شهر فلورانس ايتاليا 
كشف شد كه در كتابخانه ملى آن شهر نگهدارى مى شود. اين كهن ترين نسخه خطى موجود از 
اين حماسه ايرانى است و خوشبختانه جالل خالقى مطلق در ويرايش انتقادى خود از شاهنامه كه بين 

سال هاى 1988- 2008 در هشت جلد منتشر شد به اين نسخه دسترسى داشت.                 

 عده اى بر اين عقيده اند كه گروهى از ايران شناسان تصوير نادرست و ناموجهى از ايران 
و ايرانيان ارائه نموده اند، به نظر شما اگر اين نظر درست است، اين وجوه ناموجه و نادرست 

كدام است و در چه زمينه هايى است؟
و  دارند  غيرعلمى  اهدافى  يا  نقشه  كه  هستند  و  بوده  افرادى  شناسان  شرق  ميان  در  بى شك 

1.Georg Friedrich 
Grotefend (1775-1853)
2.Henry Rawlinson 
(1810-1895)
3.Reynold Alleyne 
Nicholson (1868-1945)
4. Edward Granvile 
Browne (1862-1926)
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1. Ilya Pavlovich 
Petrushevsky (1898-
1977)
2. Falsifiability or 
refutability
3. Gertrude Bell 
(1868-1926)
4. Ann Lambton 
(1912-2008)
5. John Limbert

تحريف  را  حادثه  يا  پديده  يك  واقعيت  مى كوشيدند  يا 
پژوهشى  از  دولت ها  كه  افتاده  اتفاق  هم  اين  كنند. 
همساز  و  سازگار  حاكم  ايدئولوژى  با  كه  كنند  پشتيبانى 
را  پژوهش هايى  چنين  مستقيم  طور  به  حتى  يا  است 
مسائل  اين  از  مصون  هم  شناسى  ايران  كنند.  سفارش 
نبوده و نيست. چنانكه شاهد بوديم كه تاريخ ايران توسط 
مورخان در اتحاد جماهير شوروى بر اساس فلسفه تاريخى 
ماركسيستى تحليل و عرضه مى شد. دسته اى از مورخان 
ايرانى نيز تحت تاثير آثار تاريخ نويسان شوروى مانند ايليا 
پطروشفسكى1 بودند. البته به نظر من خدمات اين نوع آثار 
نبايد  است  استوار  ماركسيسم  ايدئولوژى  بر  كه  را  علمى 
ناديده گرفت يا از كنار آن ها به سادگى رد شد. بر عكس مى توان از لحاظ معرفت شناختى از آن 
ها استفاده كرد تا جنبه هاى ناشناخته احتمالى از تاريخ و درك خود ما از آن ها روشن شود. نتيجه 
اين كار اين است كه برداشت ما نسبت به موضوع گسترده تر و پيچيده تر مى شود. هر پژوهشى 
بر پيش فهم ها و شرايط خاصى استوار است. وقتى كه يك پژوهش تاريخى را در مقابل پيش فهم 
ها و انگاشته هاى نويسنده آن قرار دهيم، برداشتى گسترده تر از پديده يا حادثه مورد نظر بدست 

مى آيد، حتى اگر روش استنتاج و نتيجه آن پژوهش نادرست باشد.
شرق  اصلى  هدف  كه  است  باور  اين  بر  دارند  شناسان  شرق  به  نسبت  اى  عده  كه  انتقادى 
شناسى تسلط و ترويج و دفاع از منافع سياسى و اقتصادى خاصى بوده است. در اين باره بايد به 
نكته پيشين برگردم. تاريخ نشان داده كه فرضيه هايى كه بر اساس پيش فهم هاى ايدئولوژى 
خاصى پديد آمده اند در يك بحث آزاد علمى ابطال پذير2 و قابل آزمون هستند. به بيان ديگر بحث 
علمى درباره يك فرضيه يا ايده تنها وقتى ممكن است كه تمام معرفت علمى را ابطال پذير بدانيم. 
اين كه برخى ايران شناسان ديدگاه خاص سياسى داشته اند يا حتى از لحاظ شغلى ماموريت هاى 
سياسى داشته اند خود به خود باعث نمى شود كه مطالعات آنها هدف يا منافع سياسى خاصى داشته 
باشد. در ميان ايران شناسان برجسته اروپايى و آمريكايى نمونه هاى بسيارى داريم. ادوارد براون، 
خواهان  مشروطه  با  سخت  و  بود  مشروطه  انقالب  درگير  ايران»،  ادبيات  كتاب «تاريخ  نويسنده 
همدردى و از آن ها حمايت مى كرد. يا گرترود بل3 كه شايد لطيف ترين ترجمه هاى ديوان حافظ 
را به انگليسى ارائه كرد، مأمور سياسى انگلستان در خاورميانه بود و نقشى كليدى در «كشورسازى» 
دولت نو بنياد عراق داشت. خانم آن لمبتون4 نويسنده آثار مرجع متعدد درباره تكامل اجتماعى ايران 
در قرون ميانه، نيز مشاور سياسى انگلستان و از دشمنان سرسخت فرايند ملى شدن صنعت نفت 
در ايران بود. جان ليمبرت،5 نويسنده يكى ممتازترين مطالعات موجود درباره شيراز قرن چهاردهم 
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ميالدى، دستيار معاون وزير خارجه آمريكا و مسئول ميز ايران در اين وزارتخانه است. 
به نظر بنده ايران شناسى نسبتاً از پژوهش ايدئولويك كه اهداف و منافع سياسى خاصى را دنبال 
مى كند، عارى بوده است. حضور چشمگير دياسپوراى ايرانى در اروپا و آمريكا همزمان با فرايند جهانى 
شدن دانش در دهه هاى اخير هم شرايط و محتوى عملى ايران شناسى را دگرگون كرده است. بسيارى 
از برجسته ترين ايران شناسان امروز در غرب، ايرانى االصل هستند و برخى از آنها تحصيل كرده ايران 
هستند، از جمله محسن آشتيانى، فخرالدين عظيمى، تورج دريايى و امثال آن ها. وجود ايران شناسان 
ايرانى و خارجى در خارج از كشور به پيچيده كردن تصوير ايران و نماياندن اين مطلب كه فرهنگ و 
تمدن ايران پديده ثابت و يكدستى نيست بلكه تجلى هاى گوناگون و گاه متضادى دارد، كمك كرده 
است. به نظر من كثرت نظريه ها، فرضيه ها و روش هاى علمى فرصت مهمى است تا ايران شناسى به 
وظيفه خود كه ارائه تصوير عينى و پيچيده اى از تاريخ، فرهنگ و جامعه ايران است، جامه عمل بپوشاند.  

 وضيعت كنونى ايران شناسى در حوزه كشورهاى اسكانديناوى چطور است؟ و چه چالش 
هايى در پيش دارد؟

پژوهش ايران شناسى در كشورهاى اسكانديناوى به عنوان يك زمينه مستقل علمى از اوايل قرن 
بيستم وجود داشته و مانند جاهاى ديگر اروپا از دل رشته هاى زبان شناسى تاريخى و تطبيقى بيرون 
آمده است. نمايندگان برجسته ايران شناسى در سوئد مانند هنريك ساموئل نيبرگ1 و گئو ويدنگرن2 
به تاريخ دين هاى ايرانى در دوران باستان پرداخته در حاليكه ايران شناسان دانماركى، از جمله آرتور 
كريستن سن3 و جس آسموسن4، بيشتر تاريخ ادبيات و تاريخ سياسى ايران تمركز كردند. گئورگ 
مرگنشيرنه،5 ايران شناس نروژى، آثار مهمى درباره زبان هاى ايرانى شرقى نوشت و دانشجوى او 
پردس اكتر شاروو،6 استاد مطالعات ايران شناسى دانشگاه هاروارد، از برجسته ترين ايران شناسان 
امروز است. گمان مى كنم كه نزد ايرانيان، كريستن سن نامدارترين ايران شناس اسكانديناوى به 
شمار آيد چون او بارها به ايران مسافرت كرده و در همايش هاى علمى در اين كشور حضور يافته 
و تعداد بسيارى از كتاب هاى او مانند «ايران در زمان ساسانيان»7 نيز به فارسى ترجمه شده است. 
او خاطرات خود از سفرهايش به ايران را تحت نام «ايران قديم و ايران جديد» در دو جلد منتشر 
كرده است. شاخه ادبيات در ايران شناسى اسكانديناوى توسط افرادى مانند بو اتاس، اشك دالن، 
كالوس پدرسن، داريوش كارگر و آندرس ويدمارك8 ادامه يافته است و به دوره ها و سبك هاى 
گوناگون ادبى مى پردازد. بزرگترين مركزهاى ايران شناسى امروز در دانشگاه هاى كپنهاگ دانمارك 
و اپساالى سوئد قرار دارند. پژوهش ها در كپنهاگ بر ادبيات معاصر فارسى و تاريخ و جامعه ايران 
معاصر متمركز است در حاليكه مركز ايران شناسى اپساال زير نظارت كارينا جهانى9 به زبان شناسى 

اختصاص يافته و پژوهش در علم تاريخ و تاريخ ادبيات و هنرهاى ايرانى نيز انجام مى دهد.     
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 لطفاً درباره انجمن ايران شناسى اسكانديناوى كه گويا خود شما مدير آن هستيد، توضيح 
دهيد.

ايران شناسان اسكانديناوى از سال 2010 در شبكه اى به نام انجمن ايران شناسى اسكانديناوى1 
همپيوند هستند. اين انجمن در سال 2012 نخستين همايش خود را در دانشگاه اسلو نروژ  برگزار كرد 
كه نزديك به بيست سخنران و بيش از دويست شركت كننده از كشورهاى اسكانديناوى و جهان را 
گردهم آورد. همايش بعدى قرار است در سال 2015 در دانشگاه اپساال برگزار شود. عالوه بر اين، دو 
سال پيش نيز دو كنفرانس بين المللى با محتواى ايران شناسى در دانشگاه اپساال برگزار شد، يكى در 
زمينه زبان شناسى ايرانى و ديگرى با محوريت شاهنامه و فردوسى. در دهه اخير تعداد دانشجويان 
زبان و ادبيات فارسى در حوزه اسكانديناوى بسيار افزايش پيدا كرده و آشنايى عموم مردم اسكانديناوى 
با فرهنگ و تمدن ايران هم افزون شده است. اين واقعيت در تعداد ترجمه هاى ادبى، سمينار و 
نشست هاى علمى و نمايشگاه هاى ايران شناسى قابل مشاهده است. تأسيس نشريه اى علمى با 

كميته بين المللى از سردبيران نيز در فهرست برنامه هاى آينده انجمن ايران شناسى اسكانديناوى است. 
به گمان من آينده ايران شناسى در حوزه اسكانديناوى اميدبخش است ولى اين كه اين زمينه 
ميان رشته اى بتواند رشدى شايسته و زايا داشته باشد و نتيجه علمى خود را به مردم اين كشورها 
برساند، به كوشش و موفقيت خود ايران شناسان و امكانات آن ها ارتباط دارد. پيوند ايران شناسان 
كشورهاى اسكانديناوى با نهادها و دانشمندان داخل ايران نيز نقشى كليدى دارد زيرا تبادل نظر 
و دسترسى استادان و دانشجويان به مراكز پژوهشى، كتابخانه ها و بايگانى هاى اسناد در ايران از 
اهميتى اساسى براى رشد اين رشته برخوردار مى باشد. اين نكته را از تجربه و مشاهدات شخصى 
خودم مى گويم زيرا سفرهاى آموزشى و پژوهشى براى من نقش و اهميت بسيارى، نه تنها در 
آموختن زبان فارسى بلكه در آشنا شدن با فرهنگ اجتماعى و ادبى ايران، داشته و دارد.           

1. Scandinavian Soci-
ety for Iranian Studies
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شاركوزى،  ميكلوش  دكتر   .1
مجـارستان،  اهـل  ايران شنـاس 
ايران شناسى  فارغ التحصيل رشته 
دانشگاه  انسانى  علوم  دانشكده 
موضوع  است.  بوداپست  دولتى 
طبرستان  تاريخ  او  دكترى  رساله 

پيش از دوره ايلخانان است. 
وى در حال حاضر استاديار رشته 
انسانى  علوم  دانشكده  تاريخ 
دانشگاه پروتستان بوداپست به نام 

"گاشپار كارولى" است.

الكساندر (شاندور) كيگل و ايران شناسى در مجارستان

   دكتر ميكلوش شاركوزي1

مقدمه
الكساندر (شاندور) كيگل يكى از ناشناخته ترين ايران شناسان دنياست. يكى از داليل ناشناخته 
ماندن او آن بود كه پس از مرگش به مدت 50 سال كرسى شرق شناسى دانشگاه بوداپست و 
دروس زبان و اديبات فارسى به محاق تعطيل گرفتار آمد و كسى نبود كه جاى خالى او را ُپر و 
فعاليت هايش را دنبال كند. همين دليل كافى بود كه اسم، خاطره و پويه هاى علمى و آموزشى 
و  آثار  ارزش  از  مجارى  و  خارجى  شناسان  شرق  و  همكاران  و  شود  سپرده  فراموشى  به  كيگل 
محقق  اين  بمانند.  غافل  كوش  سخت  و  ادعا  بى  شناس  شرق  و  شناسى  ايران  اين  فعاليت هاى 
گمنام مجار در نيمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم در مجارستان زندگى مى كرد.  با ارزيابى 
فعاليت هاى علمى و ارزش و سطح باالى علمى آثار برجاى مانده از كيگل، مى توان او را يكى از 

پيشگامان و مهم ترين شرق شناسان كشور مجارستان به شمار آورد.
آشنايى با زندگى، فعاليت هاى علمى و آموزشى و آثار اين ايران شناس گمنام مجارى و بنيان 
گذار ايران شناسى در كشور مجارستان، چگونگى و داليل تكوين هسته ايران شناسى و داليل 
وجود نسخه هاى خطى فارسى در اين كشور را روشن مى سازد. اين قلم اميدوار است كه در آينده 
نزديك بتواند چند مقاله مجارى زبان كيگل دربارة ايران را به فارسى، زبانى كه همواره مورد عالقه 
شاندور كيگل بود، برگرداند تا هم برداشت و تلقى او را از فرهنگ و ادبيات فارسى بنماياند و هم 

چگونگى تشكيل هسته اوليه ايران شناسى در كشور مجارستان را به روشنى بكشد.
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وضعيت مجارستان در نيمه دوم قرن نوزدهم
مجارستان كشورى است قديمى با ملت، آداب و سنن بسيار ريشه دار. اين كشور از قرن پانزدهم 
تا اواخر جنگ جهانى اول كشورى غير مستقل بود. سلطة طوالنى چند قرنه عثمانيان و اتريشيان 
بر اين سرزمين موجب شد كه اين كشور كهنسال كه در تاريخ خود كشور بسيار تأثيرگذارى بوده، 
كامال دست نشانده حكومت هاى خارجى شود. با آنكه مجارستان پس از150 سال استيالى عثمانى 
باالخره از يوغ عثمانيان رهايى يافت، اما ديرى نپاييد كه دوباره تحت سلطه امپراطورى هابسبورگ 
(اتريشيان) درآمد. دوره حكومت اتريشى ها پس از شكست عثمانى ها تا فروپاشى دولت دو جانبه 
طول  به  سال  دويست  از  بيش   1918 سال  در  اول  جهانى  جنگ  اواخر  در  مجارستان  اتريش- 
انجاميد. مجارها پس از چند قيام و انقالب ناموفق عليه اتريشيان در سال هاى1711و 1848 با 
فرانس ژوزف اول، امپراتور اتريشى در سال 1867 پيمان بسته و موافقت كردند كه مجارها از حقوق 

مساوى با اتريشى ها برخوردار گشته و تا حدى استقالل و يك نوع خود مختارى داشته باشند. 
با وجود آن كه سيطره خارجيان و مسايل گوناگون سياسى و اجتماعى به مجارستان صدمه 
زيادى وارد كرد، با اين همه، اقتصاد و فرهنگ كشور در دوره اتريش- مجارستان تقويت و شكوفا 
شناسى  تاريخ  تحقيقات  و  شناسى  باستان  به  توان  مى  را  زمانى  دوره  اين  در  علوم  جمله  از  شد. 
بيدارى  دوره  در  دانست.  پيش،  سال  هزار  مجارستان،  به  مسيحيت  نفوذ  از  قبل  قديم  مجارهاى 
مجارها بعد از سال 1867، به علت ريشه آسيايى مجارها و گسترش پژوهش هاى تاريخى مى 
توان يك گرايش به سنن و مبانى تمدن هاى آسيايى در مراكز فرهنگى مجارستان مشاهده كرد.  
اولين رشته شرق شناسى مجارستان كه در آن زبان هاى شرقى (فارسى، تركى عثمانى، عربى، 
عبرى و هندى) تدريس مى شد، در سال1867 به همت ”ارمينيوس وامبرى“ در دانشكده علوم 
انسانى دانشگاه بوداپست تشكيل گرديد. مؤسس اين رشته وامبرى شايد معروف ترين شرق شناس 
و محقق مجارى كشور ما بود. فعاليت وى در عرصه شرق شناسى نه تنها در مجارستان كه در كل 
اروپا شهرت يافت. وامبرى به رغم عدم دريافت ديپلم دبيرستان، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا و 
فقر ايام كودكى، بنيانگذار شرق شناسى مجارستان شد. با آنكه وى در تمام زندگى نسبتأ لنگ بود، 
با نوآورى هاى علمى و خاطرات سفرها و سرگذشت هاى خود در ايران، تركيه و آسياى مركزى 
توانست عنوان  بنيانگذار و تأثيرگذارترين شرق شناس مجارستان در قرن نوزدهم را از آِن خود كند. 
البته بايد خاطر نشان سازيم كه از جمله عوامل توسعه شرق شناسى در كشور مجارستان عالوه 
بر عالقه عمومى، سنن قديمى و تأثير اساطير كهنه كوچ نشينى قبايل مجار در هزار و صد سال 
پيش نيز بوده است. بايد به ياد داشت از آن اقوامى (هونها، آوارها، پچنگها، كومانها، ياسها) كه 
از طرف شرق (آسيا، دشت قپچاق، روسيه و اوكراين) وارد قلمرو «كارپات» شدند، تنها مجارها 
توانستند هويت و زبانشان را در اروپاى مركزى حفظ كنند. به غير از مجارها هيچ قوم شرقى كوچ 
نشين نتوانست در برابر هجوم حكومت هاى آلمانى و بيزانسى بايستد، از اين رو نهايتًا پراكنده و 
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منقرض شدند. معلوم است كه منابع و مورخين ايرانى، تركى و عربى اطالعات بسيار ارزشمند و 
اكثراً دقيقى درباره تاريخ و فرهنگ مجار داشتند. بر بنياد همين اطالعات بود كه ريشه و اصليت 
مجارها همواره مورد توجه شرق شناسان مجار قرار مى گرفت. به اين دليل پژوهشگران و استادان 

شرق شناس مجار زبان هاى شرقى (فارسى، تركى و عربى) را با اهميت مى شمردند. 

شاندور كيگل و تكوين ايران شناسى در مجارستان 
بنيانگذار تدريس زبان و ادب فارسى در مجارستان ارمينيوس وامبرى بود. وى تقريبًا يك سال را 
در ايران گذرانيد و مدتى هم مترجم ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار شد. وامبرى بيش از 
سى سال استاد زبان و ادبيات فارسى بود. وقتى كه ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه با مقامات 
كشور مجارستان در شهر بوداپست مالقات كردند، وامبرى نقش مترجم را ايفا مى كرد. البته از ياد 
نبريم كه هر چند وامبرى فارسى را نيك آموخته بود، اما گرايشش بيشتر به زبان ها و لهجه هاى 
تركى بود. بنابراين، اكثر شاگردان وامبرى، كه نسل دوم شرق شناسان مجارستان بودند، بيشتر 
متخصصين زبان هاى تركى هستند. چنانكه "ايگناتس كونوش" و "جوال نيمت" معروف ترين ترك 
شناسان مجارستان در نيمه اول قرن بيستم، وارثان و جانشينان وامبرى در رشته شرق شناسى 
دانشگاه بوداپست، هر دو همانند استاد خود متخصص زبان و ادبيات تركى بودند. تنها يك نفر از 
شاگردان وامبرى به نام شاندور كيگل بود كه كامًال متمايل به ايران شناسى شد و در تمام زندگى 

به تحقيق و آموزش مباحث و موضوعات ايران شناسى مشغول شد1. 
شاندور كيگل در سال 1862 در يك روستاى قديمى در اطراف شهر بوداپست به دنيا آمد. وى 
اصالت اشرافى داشت و اقوام او از تبار و ريشه اتريشى بودند. اجداد خانواده كيگل احتماًال پس از 
فروپاشى حكومت عثمانى سيصد سال پيش در مجارستان مستقر شده اما موقعى كه كيگل متولد 
شد، خانواده او كامًال مجار زبان شده و زبان آلمانى را از دست داده بودند. بر اساس آمار آرشيو استان 
"پشت" و آرشيو ملى مجارستان، خانواده كيگل بسيار توانا و ثروتمند بود و عالوه برزمين هاى وسيع 

كشاورزى، اسب، شيالت، و بركه هم داشتند.2 
هيچ يك از نياكان كيگل گرايشى به شرق شناسى نداشتند. والدين او خود را در زمرة نجيب 
زادگان به شمار مى آوردند. شاندور كيگل يك خواهر بزرگ و يك برادر كوچكتر داشت. اين سه 
برادر و خواهر از كودكى فوق العاده با استعداد بودند و عالقه زيادى به علم آموزى داشتند. كيگل با 
آنكه هيچ تحصيالتى نداشت به هشت زبان خارجى مسلط شد، برادر كوچكترش يانوش كيگل نيز 

فارغ التحصيل رشته حقوق شد.3 
دليل عالقه كيگل به موضوعات شرق شناسى نامعلوم است. شايد نوشته ها و سفرنامه هاى 
ايرانى و آسياى مركزى آرمينيوس وامبرى تأثيرگذار و الهام بخش به كيگل در دوران نوجوانى بوده 
باشد. كيگل پس از اخذ ديپلم در سال 1885 به رشته زبان هاى شرقى دانشگاه بوداپست رفت. در 

 

1. ميكلوش شاركوزى: يك شاگرد 
وامبرى/ زندگى و آثار شاندور كيگل 
مقاالت  مجموعه   ،1920  1862
وامبرى،  المللى  بين  دوم  كنفرانس 
اسلوواكى2005؛  ستردا:  دونايسكا 
اطالع  براى  نيز  و  صص120  163 
بيشتر پيرامون زندگى و فعاليت هاى 
علمى كيگل بنگريد به اين منبع به 

زبان مجارى: 
Miklos Sarkozy: Egy Vam-
bery tanitvany –Kegl Sandor 
elete es munkassaga (1862-
1920).

2.  در مورد اصالت فاميل كيگل نگاه 
كنيد به: 

 Ivan Nagy: Magyarorszag
 csaladai czimerekkel es
 nemzedekrendi tablakkal,
 .Budapest 1859. 160-161

ايوان ناجى: آرم ها و شجرات 
خانواده هاى اشراف زادگان 

مجارستان، بوداپست 1859؛160-
161 براى آگاهى از تمول و 

زمين هاى خاندان كيگل مطالعه اين 
منبع سودمند است:

Magyarorszag foldbirtoko-
 sai es foldberloi, szerk. A
 Magyar Kiralyi Statisztikai
.Hivatal, Budapest, 1925. 243

كشور  مزارع  مستاجران  و  صاحبان 
مجارستان؛ دفتر دولتى آمار سلطنت 

مجارستان؛ بوداپست 1925 .
3. Gaal L: Kegl Sandor 1862-
1920.) كيگل  شاندرو  گال   (Bu-
dapesti Szemle 564 (1924) 
37-44.
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دانشگاه، كيگل به ياد گرفتن زبان هاى شرقى مشغول گشت. وى زبان و ادبيات فارسى و تركى 
عثمانى را از آرمينيوس وامبرى و زبان و ادبيات عرب را از ايگناتس گلدزيهر معروف ترين عرب 
شناس و اسالم شناس اروپاى نيمه دوم قرن نوزدهم آموخت. كيگل بعد از اتمام فوق ليسانس در 
اندك مدتى درسش را در دانشگاه كمبريج انگليس و پس از آن در دانشگاه وين ادامه داد. پس از 
اتمام تحصيالت و فعاليت هاى علمى خارج از مجارستان كيگل به بوداپست بازگشت و مشغول 
"حيات  عنوان  با  بود  عربى  متني  تحليل  كيگل  تز  موضوع  شد.  خود  دكتراى  نامه  پايان  تكميل 
الحيوان". اين متن در مصر در قرن هفتم توسط كمال الدين دميرى تأليف شده بود. به نظر مى آيد 
كه كيگل پس از دفاع از پايان نامه دكتراى خود، بيشتر به ادبيات عربى قرون وسطى تمايل داشته 
است. اما يك مسافرت غير منتظره به ايران و اخذ بورس تحصيلى يك فرصت استثنايى براى 
كيگل فراهم آورد تا گرايش و عالقه خود را از تحقيقات عرب شناسى به ايران شناسى معطوف كند. 
در سال 1269/1889 كيگل با دريافت بورس دولت اتريش- مجارستان و با پشتيبانى وامبرى به 
كشور ايران سفر كرد. مسير كيگل به ايران بسيار جالب و  هيجان آور بود. كيگل در ابتداى سفر از 
بوداپست تا استانبول با قطارى كه تازه افتتاح شده بود، سفر كرد. وى در شهر استانبول، پايتخت حكومت 
عثمانى، با وامبرى مالقات كرد. وامبرى درآن موقع مترجم هيئتى از  اساتيد اتريشى - مجارستانى بود و 
در شهر استانبول اقامت داشت. كيگل از استانبول تا شهر باتومى، در مرز حكومت عثمانى و امپراطورى 
تزارى با كشتى، سفر كرد. سپس دوباره سوار قطار شد و از باتومى گرجستان تا شهر باكوى جمهوري 
آذربايجان كنونى گذر كرد. كيگل در سال 1299 ه. ق. از شهر باكو با كشتى روسى به بندر انزلى رسيد. 
اين سفر دريايى بسيار مشكل و پر مخاطره بود. كيگل از بندر انزلى در استان گيالن و از مسيرى كه 

روس ها ميان رشت و قزوين ساخته بودند به شهر قزوين و نهايتاً به تهران رسيد.1

حضور كيگل در فرهنگستان علوم مجارستان
كيگل در سال 1900 به خاطر مقاالت متعدد و پشتيبانى وامبرى، كانديداى عضويت فرهنگستان 
علوم مجارستان شد. اگرچه عضويت كيگل درآن سال و سال هاى پس از آن از طرف فرهنگستان 
تأييد نگرديد، اما سرانجام در سال 1906 در نتيجه حمايت وامبرى و گلدزيهر و ساير اساتيد شرق 
شناسى، به عضويت رسمى فرهنگستان درآمد.2 از فعاليت هاى كيگل در فرهنگستان مجارستان 
مى توان به چند مورد اشاره نمود. وى چندين سخنرانى درباره تحقيقات خود و فرهنگ و ادبيات 
فارسى و زبان و ادبيات فارسى در كشور هند ايراد كرد. اين موضوعات پس از  سال 1906 مهمترين 

عالئق علمى كيگل به شمار مى رفت.3 
نسخ  نويسى  فهرست  شد،  پذيرفته  فرهنگستان  رسمى  عضويت  به  كيگل  كه  سال1906  در 
خطى كتابخانه شرق شناسى فرهنگستان را بر عهده گرفت. اين فهرست دربرگيرندة همه متون 
قديمى فارسى، عربى، تركى، اردو، هندى و زبان هاى آسياى مركزى است كه قبل از سا ل 1906 

1. براى آگاهى از چگونگى سفر 
كيگل به ايران ر.ك:  سفر من به 

كشورايران 
Sandor Kegl: Utazasom 
Perzsiaba, Vasarnapi Ujsag 
(1890) 36.184. 

   Akademiai Ertesito .٢
p,205 .1906 خبرنامه 

فرهنگستان درباره اعضاى نوين 
فرهنگستان مجارستان.

3.  براى آشنايى با عالئق 
گوناگون علمى و فرهنگى كيگل 
بنگريد به  فهرست آثار كيگل در 

آخر اين مقاله.



23

Akademiai Er- .١
tesito 1909, 233 ، خبرنامه 
فرهنگستان،كيگل: فهرست 

نسخ خطى كتابخانه شرق 
شناسى را تهيه كرده است.
 Akademiai Ertesito .2

465 .1914 خبرنامه فرهنگستان 
درباره اعضاى جديد فرهنگستان 

مجارستان.
 Akademiai Ertesito  .3

276 .1919 خبرنامه فرهنگستان 
درباره اعضاى جديد فرهنگستان 

مجارستان.
4. در آرشيو اسناد فرهنگستان 

مجارستان 25 تا عكس از خانواده 
كيگل باقى مانده است؛ اكثر اين 

عكس ها تصوير خود كيگل 
را نشان مى دهد. با نگاه به اين 
عكس ها نمى توان پى برد كه 

كيگل چه مشكالت بهداشتى يا 
بيمارى در آخر عمرش داشته است. 
(شماره عكس هاى خانواده كيگل 
 MTAKK. Ms.  در آرشيو اسناد

.5075/106-122

در اين كتابخانه نگهدارى شده بود1. فهرست نسخ خطى كتابخانه شرق شناسى كه به نام «فهرست 
كيگل» مشهور شده، تا به امروز اهميت خود را حفظ كرده و همچنان مورد استفاده است. بعد از 
درگذشت كيگل، به اين فهرست، كلكسيون خصوصى وى و صدها متن كمياب و ارزشمند مجموعه 
هاى چند شرق شناس ديگر اضافه شد. حدود چهل سال پيش بر مبناى فهرست كيگل، فهرست 

كامل نسخ خطى شرقى در فرهنگستان علوم مجارستان تهيه و ارائه گرديد. 
كيگل در سال 1914، اوايل جنگ جهاني اول، به عضويت هيأت علمى "اروپاى جنوبى" نيز 
پذيرفته شد.2 كار و وظيفه اين هيأت، تحليل مشكالت تاريخى اروپاى جنوبى به ويژه شبه جزيره" 
بالكان" بود كه تازه از يوغ حكومت عثمانى رها شده بود. در سال 1919، بعد از جنگ جهانى اول، 
مجله فرهنگستان، كيگل را به عنوان يكى از افتخارات شرق شناسى، متخصص شهير مجارستانى 

و سندشناس ايرانى معرفى كرد.3 
كيگل شخصيت و زندگى دو جانبه اى داشت. با وجود آن كه در استخدام دانشگاه بوداپست 
بود و به تدريس زبان و ادبيات فارسى اشتغال داشت، همزمان عضو رسمى فرهنگستان بود و در 
آنجا نيز با جديت بسيار كار مى كرد. اين استاد سرشناس ايران شناسى كه صاحب امالك اطراف 
كيلومتر  سى  خود  درشكه  با  بار  چندين  هفته  هر  داشت،  زادگى  نجيب  اصالت  و  بود  بوداپست 
مسافت را طى مى كرد و به بوداپست مى آمد و پس از اتمام كارش به به روستاى خود ”اپوركا- 
پوستاسنتكيراى“ باز مى گشت. كيگل در روستاى ”اپوركا- پوستاسنتكيراى“ كاخى داشت كه به 
خاندان كيگل تعلق داشت و با برادر و خواهر خود تا آخر عمر زندگى كرد. كيگل در همين كاخ در 
روز 28 دسامبر سال 1920به علت سكته قلبى غير منتظره در آنجا درگذشت. كيگل سه روز بعد در 

روستاى «پِِرگ»، نزديك كاخ، دفن گرديد. 
قابل توجه است كه كيگل و خواهر و برادرش هيچكدام تن به ازدواج ندادند و خاندان كيگل 
با پيشينة تاريخى و اشرافيتش بدون وارث ماند و در سال 1925 با مرگ آخرين عضو خانواده، كاخ 

و مزارع آنها به تملك دولت در آمد.4

نوشته هاى كيگل
بررسى فهرست و عناوين نوشته هاى كيگل گوياى آن است كه گسترة پژوهش هاى او، على رغم 
دوره  ادبيات  و  فارسى  كالسيك  ادبيات  و  بوده  مشخص  نسبتًا  اى  حوزه  موضوعاتش،  پراكندگى 
قاجاريه بيش از هر چيز ديگر نظرش را جلب كرده بود. نوشته هاى كيگل به سه زبان مجارى، 

انگيسى و آلمانى نوشته شده است.
مقاالت متعدد و مختلف كيگل به چهار گروه تقسيم  مى شود:

گروه اول به پژوهش هاى مربوط به ادبيات كالسيك فارسى تعلق دارد. از جمله مقاالت علمى 
اين گروه، مقاله مختصر ولى بسيار مهم به زبان انگيسى است كه كيگل در سال1900 در مجله 
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JRAS منتشر كرده است. موضوع اين مقاله، كشف چند بيت ناشناخته از مولوى در يك نسخه 

خطى ديوان شمس تبريزى است كه كيگل احتماًال در ايران خريدارى كرده بود. به نظر مى رسد 
كه كيگل چند بيت منحصر به فرد را كه تا آن زمان كسى در ديوان شمس نديده بود، كشف كرده 
بود. عنوان اين مقاله «شعري از ديوان شمس تبريزى» بود. يكى ديگر از مقاالت اين گروه كه 
به زبان مجارى نوشته شده بود، به معرفى سنايى به عنوان يكى از اولين نمايندگان عرفان ايراني 
اختصاص داشت. در اين مقاله كيگل شاهكار سنايى كتاب حديقة الحقيقة و طريقة الشريعة را 
تحليل و شمارى از ابيات آن را  به زبان مجارى ترجمه مى كند. محتواى اين مقاله و شيوه تحليل 
كيگل نشان مى دهد كه وى فارسى كالسيك را نيك آموخته بود و در ترجمه سعى مى كرده معانى  

اصطالحات عرفانى سنايى را درست فهميده و آنها را به زبان مجارى برگرداند. 
به  كه  مجارستان  فرهنگستان  رسمى  عضويت  مراسم  در  كيگل  بيانات  و  كالم  فحواى  از 
موضوع ارتباط احتمالى رباعيات مولوى با رباعيات عطار و سنايى پرداخته بود، چنين به نظر مى رسد 

كه او از اشعار عرفانى موالنا متأثر بوده است. 
كيگل قبل از جنگ جهاني اول شروع به نوشتن مقاله پيرامون ادبيات فارسى در خارج از ايران 
به ويژه در قلمرو كشور هند و حكومت عثمانى كرد. يكى ازنوشته هاى در خور اعتناى كيگل در 
مورد ادبيات فارسى در هندوستان، مقاله او درباره امير خسرو دهلوى بود كه در سال 1911 به چاپ 
رسيد. كيگل همچنين چند مقاله دربارة ادبيات فارسى در قلمرو امپراطورى عثمانى نگاشت. يكى 
از اين مقاالت با عنوان «اشعار فارسى سلطان سليم اول عثمانى» در كتابى به مناسبت شصتمين 

سالروز تولد گلدزيهر در سال 1910 منتشر شد. 
وى همچنين پس بازگشت از ايران چندين مقاله درباره ادبيات فارسى در دور ه قاجاريه نوشت. 
به نظر پاره اى محققان، الهام بخش اين دسته از آثار كيگل، نسخه خطى بوده است كه او در تهران 
در مدت شش ماه اقامتش خريدارى كرده بود. نكته جالب درباره سبك كار كيگل آن بوده كه او 
بيشتر نوشته هاى خود را پس از انتشار به زبان  مجارى سريعًا به آلمانى ترجمه مى كرده است. با 
اين همه، نگاشته هاى او درباره ادبيات عصر قاجاريه مهمترين و جدى ترين آثار او شناخته شده 
است. كيگل به مدت شش سال (1892- 1898 ) شش مقاله درباره شعراى دوره قاجاريه نوشت 
كه اكثر آنها براى محققين غربى اواخر قرن نوزدهم كامًال ناشناخته بودند. تمركز كيگل بر ادبيات 
عصر قاجاران و عالقه او به اشعار شاعران كالسيك ايران و نوآورى هاى او در زمينه ايران شناسى 
تا بدان جا اهميت و اعتبار يافت كه وامبرى از او تقدير كرد. وامبرى در يكى از نامه هاى خود كه به 
هيأت شرق شناسى فرهنگستان علوم مجارستان درباره كوشش كيگل در يافتن منابع جديد مربوط 

به ايران و معرفى شاعران ناشناخته ايرانى چنين نوشت:
"دوست عزيز، بنده كار دكتر كيگل را براى سخنرانى در حضور اعضاى هيأت شرق شناسى 
فرهنگستان با كمال ميل پيشنهاد مى كنم، آقاى كيگل به مدت چهار سال شاگرد خودم بود و به 
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او زبان هاى شرقى تدريس مى كردم. دكتر كيگل تازه از كشور فارس (ايران) بازگشته و پس از 
مراجعتش اين مقاله (مورد نظر هيات شرق شناسى) را به صورت كامًال علمى نوشته به طوريكه اين 
نوشته بدون دست خوردگى قابل انتشار است. اين جانب معتقدم كسى از محققين اروپايى همانند 
كيگل نيست، چون منابعى كه مورد توجه و دسترسى دكتر كيگل بوده هيچ يك از متخصصين 

اروپايى تا كنون به آنها دسترسى نداشته اند." 
پنج مقاله كيگل پيرامون ادبيات فارسى يا شاعران پارسى گوى هند و عثمانى در مجله شرق 
شناسىWZKM به چاپ رسيد. خالصه تحقيقات كيگل در زمينه ادبيات دوره قاجاريه در مجله 
به  بيشتر  تحقيقات  اين  نشريافت،  مجال  سال 1893  در   ZDMG آلمان  شناسى  مشرق  مؤسسه 
معرفى سوانح زندگى، انديشه و سبك شعر شاعران اواخر دوره قاجاريه اختصاص داشت. كيگل در 
نخستين مقاله از اين مجموعه كه به شيبانى (يك شاعر بدبين ايرانى) مى پردازد، عالوه بر نكات 
علمى دربارة انديشة شاعر، شمارى از اشعار او را نيز به آلمانى ترجمه مى كند. مقاله دوم او درباره 
شايق (شاعر زندگى رندى در فارس) است. تا آن روزگار كسى شايق را نمى شناخت و اين كيگل 
بود كه آخرين وارث شاعران رند مسلك قرون وسطى را شناساند. در مقاله سوم كه به آلمانى نوشته 
شده، كيگل اشعار رضاقلى خان هدايت را معرفى كرده است. به غير از اين مقاله كيگل، تاكنون هيچ 
نوشته جدى درباره شعر اين دولتمرد و سياستمدار بانفوذ ايرانى عصر قاجاران به زبان هاى اروپايى 
مشاهده نشده است. در نوشته ديگرى از كيگل كه مفصل ترين كار علمى او نيز هست، ادبيات 
فارسى دوره قاجاريه از فتحعلى شاه تا به قدرت رسيدن مظفر الدين شاه معرفى شده است. در اين 
نوشته، اطالعات كاملى از  نظم و نثر و چگونگى پيدايش نمايشنامه نويسى  به زبان فارسى ارائه 
شده است. كيگل اولين محقق مجار و اروپايى بود كه چند فصل از نمايشنامه هاى آخوندزاده را به 
زبان مجارى ترجمه كرد و درباره تأثير اين دراماتيست آذربايجانى بر ادبيات نمايشى ايران نوشت. 
در همين نوشته، كيگل خالصه اى از زندگينامه شاعران دربار قاجار را ارائه و چند بيت از كتاب 
يا اشعار آنها را به مجارى ترجمه مى كند. در توضيح چگونگى كار كيگل در معرفى دوره قاجاريه 
بايد گفت كه او بخشى از كتاب پريشان قاآنى، زندگينامه و اشعار يغما، شعرگمنام زبيده خانم و 
طاوس خانم همسران فتح على شاه قاجار و زندگينامه خانواده وصال و پسران او را آورده است. وى 
همچنين توضيحات مبسوط و مفصلى به ادبيات زنانه و زنان شاعره، مسايل اجتماعى، رقابت ها، 
تفرقه ها، شورش ها و فتنه هاى جارى بين زنان و درباريان سالطين قاجار ارائه داده است. بخش 

ديگرى از نوشته هاى او  مربوط به فعاليت ها و نوشته هاى علمى دوره قاجاريه است.
سومين گروه از نوشته هاى كيگل به ايران شناسى اختصاص دارد. در بين اين گروه از نوشته 
انسانى  علوم  مجله  در   1899 سال  در  كه  ايران"  عادى  مردم  ”سرود  عنوان  با  مقاله  يك  ها، 
كيفيت  و  ارزش  به  نظر  دارد.  بيشترى  اهميت  يافت،  نشر  مجار  زبان  به  مجارستان  فرهنگستان 
علمى اين نوشته مى توان گفت كه اين مقاله بهترين نوشته كيگل در زمينه ايران شناسى است. 
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موضوع اين مقاله تحليل مجموعه سرودهاى ملى مردم ايران بود كه كيگل در زمان اقامت خود 
در تهران گرد آورده بود. برخى از اين سرود ها در مقاله ژوكوفسكى در سال 1888 چاپ شده بود؛ 
ولى تمام اين سرود ها براى اولين بار منتشر مى گرديد. كيگل در اين مقاله مى نويسد: " كه اين 
سرودها از لحاظ وزن شعر، عروض و معماى شاعرانه اى كه در بطن خود نهفته دارند، فوق العاده 
متنوع و متعدد هستند. بعضى از سرود ها با اينكه خيلى ساده هستند اما چند سرود شباهت زياد به 
مثنوى موالنا و اشعار حافظ دارند". كيگل عالوه بر معرفى سرود ها براى خوانندگان مجار زبان، 
آن ها را به صورت كامل تحليل مى كند. وى سرود هايى را كه در خيابان ها و كوچه هاى تهران 
شنيده، يادداشت و هر شعر و سرود را در پانوشت هاى مقاله به زبان مجارى آوانويسى كرده است. 
بر اساس اين آوانوشت هاى مجارى، شكل اصلى اين سرود ها كامًال نوسازى شده است. كيگل 
در مورد روابط شعر كالسيك و شعر عاميانه معاصر (شعر اواخر قرن نوزدهم) به نكته اى اشاره 
مى كند كه از ديدگاه جامعه شناسى زبان قابل توجه است. وى مى نويسد: "شعر جامى و سعدى را 
همة چوپانان ايرانى مى فهمند و با خود زمزمه مى كنند". از اين نكته روشن مى شود كه كيگل 
سرود هاى مردم عادى را تحت تأثير اشعار شاعران بزرگ سبك كالسيك مى داند. بايد خاطرنشان 
كرد كه مقاله "سرود مردم عادى ايران" كيگل با اينكه اولين و قديمى ترين مجموعه سرود هاى 
مردم عادى ايران است، تاكنون به زبان فارسى ترجمه نشده است. ضمن آنكه منابع مورد استفاده 
كيگل و آن نسخه خطى كه در آن اين سرود ها را يادداشت كرده براى محققان ناشناخته مانده  
است. اميد است كه اين نوشته ارزشمند كيگل هر چه زودتر به زبان فارسى ترجمه و در دسترس 

پژوهشگران مردم شناس و متخصصان ادبيات فولكلوريك ايران قرار گيرد. 
گروه چهارم نوشته هاى كيگل به آثار او در دايرة المعارف هاى مجارستان و مطالب و موضوعات 
گوناگون شرق شناسى، اديان، مردم شناسى، طنز و مطايبه اختصاص دارد. كيگل در اين گروه از 
نوشته ها به دين بوديسم، ادبيات سانسكريت، آموزش و پرورش در كشورهاى مسلمان و وضعيت 
زنان در جوامع شرقى نيز پرداخته است. بخشى از مقاالت احتماًال تحت تأثير خواهر كيگل كه 

عاشق ادبيات شرقى بود پيرامون ادبيات انگليسى و فرانسوى نوشته شده است.

كتابخانه كيگل
چنان كه گفته شد، كيگل تا آخر عمر در همان كاخ قديمى، ميراث خانوادگى اش بود در نزديكى 
بوداپست، اقامت كرد. تنها سرگرمى كيگل عالوه بر تحقيقات علمى، گردآورى كتاب هاى شرق 
خريد  صرف  را  خود  هاى  مزرعه  درآمد  تمام  وى  بود.  كمياب  و  قديمى  خطى  نسخ  و  شناسى 
نسخه هاى خطى فارسى، عربى و تركى مى كرد و هيچ مشكل سياسى، اقتصادى و فاميلى نمى 
توانست مانع عالئق او در گردآورى نسخه هاى خطى و مطالعات علمى شرق شناسى اش باشد. 
خوشبختانه كتابخانه بزرگ و ارزشمند كيگل بعد از درگذشت وى  كامًال سالم و همچنان محفوظ 
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مانده است. اين كتابخانه چهار سال پس از درگذشت كيگل به درخواست برادرش (يانوش كيگل) 
به بوداپست انتقال يافت. جوال نيمت، ُترك شناس مشهور مجارستان و استاد رشته شرق شناسى 
از طرف فرهنگستان مسئول انتقال كتابخانه به فرهنگستان علوم مجارستان شد. جوال نيمت در 
گزارش خود به فرهنگستان درباره كتاب هاى كيگل چنين نوشت "درباره كتابخانه دكتر كيگل 
وامبرى  كتابخانه  از  كيگل  دكتر  خطى  نسخه هاى  و  ها  كتاب  ارزشمند  مجموعه  كه  بگويم  بايد 
كيگل  كتابخانه  خطى  نسخ  اكثر  است".  تر  ومتنوع  ارزشمندتر  گلدزيهر  كتاب هاى  مجموعه  و 
شناسى  شرق  غنى  مجموعه  كه  مى شود  باعث  اين   نمى شود،  پيدا  ما  عمومى  كتابخانه هاى  در 
فرهنگستان مجارستان با اين كتاب ها بسيار غنى تر و متنوع تر شود."1 با بررسى فهرست كتاب ها 
و  نسخه هاى خطى فارسى، عربى، تركى و اردوى كيگل مى توان گفت كتابخانه او در آن زمان 
نه تنها در مجارستان كه در اروپاى مركزى بى نظير بود و بديلى براى آن وجود نداشت. كتابخانه 
كيگل داراى 11000 جلد كتاب، نسخه خطى و انواع مجالت بود2. در ميان اين كتاب ها و نسخ 
خطى مى توان به 59 جلد نسخه خطى فارسى اشاره كرد. با توجه به آن در حال حاضر تعداد كل 
گفت  توان  مى  باشد،  مى  نسخه  فرهنگستان 120  شناسى  شرق  كتابخانه  در  خطى  هاى  نسخه 
كه تقريبًا نيمى از اين آثار خطى توسط كيگل خريده شده بود. اكنون قديمى ترين متن كالسيك 
فارسى كه در كتابخانه شرق شناسى فرهنگستان مجارستان يافت مى شود از مجموعه كتاب هاى 
كيگل است. اين نسخه ارزشمند كتاب كليله و دمنه است كه قدمتش به سال 1319م. به دوره 

ايلخانان و زمان حكومت سلطان ابوسعيد  بر مى گردد.3
در پايان اين نوشتار به فهرست نوشته ها و آثار منتشر شده كيگل اشاره مي كنم.

فهرست آثار علمى و فرهنگى كيگل 
الف: مقاالت انگليسى و آلمانى

Seibni, ein Moderner Persischer Dichter des Pessimismus, WZKM 6 (1892) 

157-165

شيبانى، يك شاعر  بدبين فارسى معاصر 
Zur Geschichte der Persischen Literatur des 19. Jahrhunderts, ZDMG 47 

(1893) 130-142.

نكته ها در ادبيات فارسى قرن نوزدهم
Sajek, der Satyriker des Vagabundenlebens in Irân, WZKM 7 (1893), 338-344.

شايق هجو نويس، زندگى رندى در ايران
Muhamed Hibelrudî’s Gami’ ul-tamtil. Die Erste Neupersische  Sprichwörters-

ammlung, ZDMG 48 (1894) 692-698.

دبير  به  نيمت  جوال  گزارش   .1
در  مجارستان  علوم  فرهنگستان 
باره كتابخانه كيگل در آرشيو اسناد 

 MTAKفرهنگستان به شماره
2. از جمله اين 11000جلد، 3012 
شرقى  هاى  زبان  به  كتاب  جلد 
باقى  كتابچه  يا  دفترچه   2699 و 
فهرست  متاسفانه  است.  مانده 
دقيق  اين كتاب ها در حال حاضر 
است  اين  آن  علت  و  ندارد.  وجود 
انتقال  از  پس  كيگل  كتابخانه  كه 
هاى  بخش  بين  بوداپست  به 
شناسى  شرق  كتابخانه  مختلف 
تقسيم شد. در سال 1927 خبرنامه 
فرهنگستان مجارستان عالم كرد 
 ،1926 دسامبر   31 روز  تا  كه 
موضوعات  با  جلدكتاب   4466
كيگل  به  متعلق  شناسى  شرق 

فهرست گرديده است.
 Akademiai Ertesito 1927.

21. (خبرنامه فرهنگستان)   
شماره   Mtakk ral 1431/1924
هيأت  به  كيگل  برادر  نامه 
اسناد  آرشيو  در  فرهنگستان 

.RAL 1046/1025 فرهنگستان
3.  E. Apor: Kegl’s Bequest 
and the Persian Mansucripts 
in the Oriental Collection, 
E. Apor (ed.) Jubilee Vol-
ume of the Oriental Collec-
tion 1951-1976. Budapest 
1978. 35-4.       

نسخ  و  كيگل  ميراث  آپور:   اى.   
شناسى شرق  كتابخانه  در  خطى 
 E.Apor: Kegl Sandor es az

 ,Akademia konyvtara
آى. آپور: شاندور كيگل و كتابخانه 

فرهنگستان 
 Fekete G. (ed.) Oroksegunk,
 elo multunk, gyujtemenyek a
Magyar Tudomanyos Aka-
Buda-  demia konyvtaraban
 .pest 2001. 270-290
مجموعه  ما؛  زنده  سابقه  ما؛  ميراث 
كتابخانه فرهنگستان علوم مجارستان.
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جامع التمثيل محمد هبله رودى، اولين مجموعه ضرب المثل هاى فارسى
Die Memoiren eines Prinzen von Persien, WZKM 9 (1895) 254-267. 

خاطرات يك شاهزاده ايرانى
.Rizâ Qulî Xân als Dichter, WZKM 11 (1897) 63-125

شعر رضاقلى خان هدايت
Visâl und seine Söhne, eine Dichterfamilie des Modernen Persiens, WZKM 12 

(1898) 113-126.

وصال و پسرانش، يك خانواده از شاعران ايران معاصر
A Poem from the Dîvân of Shams-i Tabrîz, JRAS (1900)147-150.

يك شعر از كليات ديوان شمس تبريزى
θaclabiyeh (Ein Türkisches Lehrgedicht aus Persien), Keleti Szemle 6 (1905) 

363-370.

ثعلبيه: يك شعر ايرانى به زبان تركى
Hali, ein Dichter des Indischen Islam, Vossische Zeitung 1911?.

حالى شاعر اسالمى هند

ب: زبان مجارى
Teherani Emlékek, Magyar Salon 7. Aprilis (1890) 438-442.

خاطرات تهرانى
Orvosok, Mollak és Dervisek Perzsiaban, Magyar Salon 7. Augusztus (1890) 

543-547.

پزشكان، ماليان و درويشان در ايران
Egy Perzsa Kiraly Hareme, Budapesti Szemle 173 (1891) 378-392.

حرم يك پادشاه ايرانى
Politikai Iranyelvek Keleten Nyolczszaz evvel Ezelott, Budapesti Szemle 188 

(1892) 298-307

ايده هاى سياسى در مشرق هشت صد سال پيش
Tanulmanyok az Ujabbkori Perzsa Irodalom Tortenetebol, Ertekezesek a Mag-

yar Tudomanyos Akademia Nyelv- es Szeptudomanyi osztalya Korebol, Budapest 

10 (1892) 577-762.

مقاالت تاريخ ادبيات معاصر فارسى 
Kelet Szoczialistai, Magyar Szalon 10. Október (1893) 118-126.
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سوسياليست هاى مشرق
Amanat es a Hindusztani Drama, Egyetemes Philologiai Kozlony 18 (1894) 

38-42. 

امانت و نمايشنامه هندوستانى
Naszreddin Sah uti Naploja 1889-ből, Budapesti Szemle 217 (1895) 117-135. 

سياحت نامه ناصر الدين شاه در سال 1889
A Buddhismus, Budapesti Szemle, 242 (1896) 314-318.

دين بوديسم 
A Perzsa Nepdal, Ertekezesek a Magyar Tudomanyos Akademia Nyelv- es 

Szeptudomanyi Osztalya Korebol Budapest 17/3 (1899) 112-155.

سرود توده فارسى
Anszari, a Heratioreg, Egyetemes Philologiai Kozlony, Budapest 24 (1900) 

103-105.

انصارى، پير هرات
Szenaji és a Perzsaa kolteszet, Ertekezesek a Magyar Tudomanyos Akademia 

Nyelv- es Szeptudomanyi Osztalya Korebol, Budapest 18/9 (1904) 491-663.

سنائى و شعر عرفانى فارسى
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1. عضو هيأت علمي گروه 
تاريخ دانشگاه تبريز و 

پژوهشگر مطالعات تركيه

ُبود و ُنمود زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه هاى تركيه و 
چالش هاي آن

  دكتررضا دهقاني1

چكيده
پس از تأسيس نظام جمهوري در تركيه (1922)، تدريس زبان و ادبيات فارسي از برنامة آموزش 
متوسطه نظام آموزشى اين كشور حذف، اما در دانشگاه ها همچنان تداوم يافت و به اهتمام اديبان 
و فضاليي چون معلم رفعت، احمدآتش، شمس الدين گون التاي، عدنان صادق ارزي، علي نهاد 
تارالن و عبدالباقي گلپينارلي شعلة زبان و ادب فارسي در آن ديار فروزان و پر فروغ باقى ماند. هم 
اكنون زبان و ادبيات فارسي در چندين دانشگاه  تركيه (آنكارا، استانبول، ارزروم، قونيه و كريك تپه) 
تدريس مي شود و هر سال چند صد دانشجو در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 
دانش آموخته مي شوند. همزمان، زبان فارسي به عنوان واحد درسي در رشته هاي الهيات و زبان 

شناسي، تاريخ و ادبيات تركي نيز مورد اقبال و توجة دانشجويان عالقمند است.
آنچه در اين نوشتار به آن مى پردازم عالوه بر معرفى مهم ترين مراكز آموزشى و پژوهشى زبان و 
ادبيات فارسى، چالش ها و آسيب هايي است كه مانع از آموزش مطلوب و استاندارد زبان و ادبيات 

فارسي به فارسي آموزان ترك مي شود. 
واژگان كليدي: زبان فارسي، تركيه، آموزش، چالش ها و راهكارها  

مقدمه
مهم ترين عامل ايجاد علقة فرهنگي بين انسان ها زبان است، زبان وسيلة اصلي ارتباط است و در 
كنار مؤلفه هايي چون دين، عرف و عادت نقش اساسي در تكوين همبستگي اجتماعي دارد. فارسي 
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كه محمل فرهنگ و تمدن ايراني است به سبب غناء و توانايي ويژه اش به مرور در فرهنگ و زبان 
ساير ملت ها از جمله تركان نفوذ كرده است. تركان برحسب موقعيت جغرافيايي، مناسبت هاي 
با  گسسته اى  نا  و  پيوسته  روابط  اجتماعي،  عوامل  و  شرايط  و  فرهنگي  همسازي هاي  تاريخي، 
ايرانيان داشته اند. آنچه مسلم است اين كه نفوذ واقعي فرهنگ ايران در آسياي صغير كمي پيشتر 
از استقرار حكومت سلجوقيان چهره بست و به تدريج بر فرهنگ غالب در دربار روم چيرگى يافت.
بنا به نوشته ابن بي بي در كتاب االوامر العالئيه في االمور العالئيه، در دورة سلجوقيان، فارسي هم 
زبان رسمي و مكاتبه بود و هم زبان اُنس و الفت و تكلم مردمان عادي، وزيران و سالطين ترك زبان با 
يكديگر بود و بيشتر آنان فرزندان خود را به فراگيري اين زبان تشويق مى كردند (ابن بي بي، 1350: 236). 
سنت فارسى دانى و فارسى آموزى در دوران حاكميت عثماني همچنان ادامه يافت و آموزش 
فارسي از دروس اصلى مدارس عثماني بود. با فروپاشي دولت عثماني و استقرار نظام جمهوري 
در تركيه كه راه و رسم غربيان را براي اصالحات در پيش گرفت، زبان فارسي از نظام آموزشي 
مدارس حذف و آموزش آن به دانشگاه ها منحصر و محدود ماند. از آن زمان تا به امروز، آموزش 
زبان فارسي در كرسي هاي زبان فارسي برخي دانشگاه هاي تركيه على الدوام ادامه يافته است. 
سئوال اصلى در اين پژوهش اين است كه وضعيت آموزش زبان و ادب فارسي در دانشگاه هاي 
تركيه چگونه است و  با چه مشكالت و چالش هايي روبرو است و راه برونشو از اين مشكالت و 
چالش ها چيست؟ نا گفته آشكار است كه چالش هاي موجود در امر آموزش زبان فارسي در مراكز 
علمي و آموزشى تركيه آميزه اي از مسائل و مؤلفه هاى فرهنگي، آموزشي و سياسي ـ اقتصادي 

است كه در فرآيند آموزش با شدت و ضعف بروز مي يابند. 

آموزش زبان فارسي در دورة عثماني
با استقرار دولت عثماني در آناتولي و بخش هاي وسيعي از آسيا، اروپا و شمال آفريقا، زبان فارسي همپا با 
َتَوسع و گسترش نفوذ اين دولت رواج يافت. اين دوران همزمان است با تكوين و رشد زبان تركي، زبان 
رسمي دولت عثماني. با توجه به سطح نازل ادبيات و زبان تركى در آن روزگار، سالطين و مردمان ترك 
زبان، فارسي را به عنوان زبان فاخِر علم و ادب بكار مى بردند. نگاشته هاى مورخان و اديبان اين دوره كه 
تماماً به زبان فارسى نوشته شده و در كتابخانه هاى اين كشور در دسترس قرار دارد، مؤيد اين ادعاست. 
افزون بر آن، در آن سال ها آثار ستارگان بلند ادب فارسى مانند عطار، موالنا، سعدي، حافظ، جامي و بسيار 
كسان ديگر بخشى از انديشه، فرهنگ و ادب تركي بود و دانشمندان ترك بر اين متون شروح، حواشي و 
تعليقات بسيار مى نوشتند. علت اصلي اين پذيرِش صميمانه اين بود كه تركان بدون هيچ شائبه اي بزرگان 
ادب فارسي را در دايرة بزرگ فرهنگ اسالمي خود و بخشي از سرماية فرهنگى خود مي دانستند. از اين رو، 
اين آثار و انديشه هاى مندرج در آنها را به عنوان آثار مشترك اسالمي در مدارس عثماني تدريس مي كردند 

(اروس، دريا، آينده زبان و ادب فارسي در تركيه، 1390/1/6).
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انديشوران ترك، فارسي را وسيلة ايجاد الفت وافزايش همبستگي ها مى ديدند و هرگز نمي انديشيدند 
كه اين زبان در پي سلطة سياسي يا تحميل فرهنگي قدم برمى دارد. اغلب سالطين عثماني همان 
گونه كه فرزندان خود را به فراگيري زبان فارسي تشويق مي كردند، از اعزاز فارسي نويسان نيز دريغ 
سليمان  سلطان  و  سليم  سلطان  بايزيد،  سلطان  محمد،  سلطان  چون  آنان  از  بعضي  نمي ورزيدند. 

عالقه مند به شعر فارسي بوده و اشعاري به زبان فارسي سروده اند (رياحي ،1369: 89 ).  
در كنار سالطين و درباريان، توجه و عالقة سخنوران ترك به فارسي نيز بر رونق اين زبان درميان 
تركان مى افزود. اين دو گروه، از راه هاي مختلف به ترويج زبان وادبيات فارسي مدد مى رساندند؛ 
بعضي چون فضولي  ردپاي سخنوران نامي فارسي گوي را تعقيب كرده؛ برخي چون نوائي به استقبال 
شاعران بزرگ ايراني مي رفتند و در اقتفاي آنان شعر مي ساختند. عده اي هم چون سروري، سودي، 
المعي و شمعي در وادي شرح نويسي قدم مي گذاشتند. عده اي چون شعوري، شاهدي و حليمي نيز 

به تدوين فرهنگ هاي دوزبانه همت مى گماشتند (م ف ت اح ، وهاب ولي، 1374: 328). 
در نيمة اول قرن نوزدهم( 1902 تا 1949) مجالت و روزنامه هاي فارسي بسياري در استانبول 
چاپ و به ايران فرستاده مي شد. اين نشريات تأثير بسزايي در تحول انديشه و تحول نثر فارسي بر 
جاي گذاشتند. برخى از نشريات تأثير گذار آن روزگار، روزنامه اختر، خاور، شمس و مجالت حوار، 
معلومات، پارسي، الدستور، جهان اسالم، شيدا و اخوت بودند. انتشار اين تعداد روزنامه و مجله در 
استانبول نشان از آشنايي و عالقة ترك ها به زبان وادبيات فارسي بوده است. اين ادبيات يا به تعبير 
ديگر ادبيات كالسيك ترك كه در دورة عثماني به اوج خود رسيد، مهم ترين وجه مشترك دو ملت 
ايران و ترك است كه تحت نفوذ شديد ادبيات فارسي شكل گرفته وتا نيمه دوم قرن نوزدهم  آثار 

گرانسنگي پديد آورده است ( گ ول پ ي ن ارل ى ، 1347: 28).  
آموزش زبان و ادبيات فارسى با تشكيل مكاتب رشديه در زمان دولت عثمانى در مكتبخانه ها به 
صورت رسمى شروع شد. سپس در زمان تنظيمات1 و عصر مشروطيت با حضور دانشمندان و اديبان 
مهاجر ايرانى  در استانبول در نظام تعليم و تربيت عثماني وارد شد و در مدارس در برنامه هاى آموزشى 
مدارس  رشديه (دبستان)، اعداديه (متوسطه)، دارالفنون و دارالمعلمين(عالى) گنجانده شد. در همين 
زمان بود كه به همت ميرزا حبيب اصفهانى اولين كتاب دستور زبان فارسى بنام «دستور سخن» در 
استانبول چاپ شد و دانش آموزان عالوه بر يادگيرى مكالمه زبان فارسى با دستور زبان فارسي نيز 

آشنا شدند (رئيس نيا ،1385 :499). 
با ورود جريان هاي ادبي و سياسي مغرب زمين به قلمرو عثماني از قرن هجدهم و بويژه قرن 
نوزدهم و تأسيس نهادهاي مدرن آموزشى، زبان هاي فارسي و عربي اندك اندك رونق و اعتبار 
گذشتة خود را وا نهادند و زبان هاي فرانسوي و آلماني جاى آنها را گرفتند. در حالى كه زبان فارسي 
تدريس  نيز  عثماني  علمي»  و «جمعيت  دانش»  مانند «انجمن  عثماني  مآب  فرنگي  مدارس  در 
مي شد، اما زبان و ادبيات تركي به مرور از مضامين مشترك دور و به ادبيات غرب نزديك شد. از 

1. جنبش اصالحات در 
حكومت عثمانى ازسال  1255 

تا چند دهه پس از آن.
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قرن نوزدهم به بعد، گروهي از اديبان و زبان شناسان ترك براى تصفية تركي از كلمات عربي و 
فارسي، حركت جديدي آغاز كردند. اين گروه معتقد بودند كه زبان تركي را بايد از تأثير عربي و 
فارسي وارهانيد. اين حركت، نقطة عطفي در تحول زبان تركي بود و راه را براي پاكسازي كلمات 

 .(143: 1995 , ÖKSÜZ) عربي و فارسي به ويژه در دورة جمهوري هموار كرد

آموزش زبان فارسي در عصر جمهوري
كشور  زيربنايي  و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  سياسي،  ساخت  در  تركيه  جمهوري  تأسيس  با 
دگرگوني هايي عظيم و ريشه اى پديد آمد. يكي از اين تحوالت بنيادين و كارساز، تالش براى ساده 

و سره كردن زبان تركي و پيراستن آن از واژگان فارسى و عربى بود. 
آتاتورك، باني جمهوري تركيه، معقتد بود كه ترك ها با تدريس علوم ديني و عربي و فارسي 
نمي توانند در ميان ملل پيشرفته جايگاه ممتازى كسب كنند. از اين رو، بر آن شد تا زبان تركي را از 
سيطرة زبان هاي خارجي، به خصوص عربي و فارسي برهاند. او بر اين باور بود زباني كه مخلوطي 
ناهماهنگ از سه زبان تركي، عربي و فارسي است و نام تركي عثماني را يدك مى كشد، ميدان 
را براي تحول و پيشرفت زبان تركي تنگ كرده و فهم آن نه تنها براي مردم عادي، كه براي 
روشنفكران و دانشجويان هم مشكل شده است. زيرا مجبوراند دستور سه زبان متفاوت از هم را ياد 

بگيرند و اين كار چندان آسان نيست. 
آتاتورك گذشته از فراهم كردن زمينة مناسب براي گسترش زبان تركي، حروف التين را نيز 
جايگزين الفباي عربي كرد. با اين كه در تركيه و ساير مناطق جهان اسالم عده اي با فكر او مخالفت 
كردند، اما وي از اين اقدام منصرف نشد و در سال 1928 توانست الفبا را تغيير دهد. پس از اين كار، 
تدريس زبان هاي عربي و فارسي از درس هاي مدارس حذف شد. درسال هاى بعد در دانشگاه  هاي 
زبان هاي چيني، هندي، اردو و اروپايي تدريس مى شد و كرسي هايي براي آموزش  نوپاي تركيه، 
زبان هاي عربي و فارسي نيز داير گشت. از آن زمان به بعد زبان هاى فارسى و عربى تنها در سطح 
دانشگاه تدريس مي شد. امروزه، در چهار دانشگاه استانبول، آنكارا، ارزروم و قونيه كرسي هاي زبان و 
ادب فارسي در سطوح ليسانس، فوق ليسانس و دكترا بر قرار است. در ضمن زبان ادبيات فارسي در 
كرسي هاي زبان و ادبيات ترك، تاريخ، فلسفه در دانشكده هاي الهيات به عنوان درس اختياري ارائه 
مي شود. در هشتاد سال گذشته، هزاران دانشجو در دانشگاه هاى تركيه در رشتة زبان و ادبيات فارسى 

فارغ التحصيل شده اند و بسياري از آنها همچنان با زبان و فرهنگ ايران سروكار دارند. 
با توجه به اهميت رشتة زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي استانبول و آنكارا و نقش آنها 
در معرفى زبان، ادبيات، فرهنگ و تاريخ ايران به مردم ترك زبان، در اينجا وضعيت آموزش ادبيات 

فارسي، فرهنگ و تاريخ ايران در اين دو دانشگاه مي پردازيم:
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كرسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استانبول 
چنانكه گفتيم، پس از تأسيس جمهوري تركيه آموزش زبان فارسي از مدارس ابتدايي و متوسطه برچيده شد 
و آموزش آن به دانشگاه ها منحصر و محدود گرديد. معتبرترين دانشگاه آن سال ها كه ميراث عصر عثماني 

هم تلقى مي شد، دانشگاه (دارالفنون) استانبول بود كه زبان فارسي در آن تدريس مي شد.
اما راه اندازى كرسي مستقل زبان و ادبيات فارسي به سال هاي جنگ جهاني دوم برمي گردد. 
در اثناي جنگ و در پي فشارهاي دولت نازي بر دانشمندان و هنرمندان، شماري از شرق شناسان 
آلماني از كشور گريخته و به تركيه پناهنده شدند. از جمله معروف ترين اين افراد، هلموت ريتر 
شرق شناس و دانشمند آلماني بود كه پس از پناهندگي به تركيه در سال 1938 به اتفاق پرفسور 
احمد آتش، انستيتوي شرق شناسي وابسته به دانشگاه استانبول(دارالفنون) را  بوجود آورد. در اين 

مؤسسة آموزشى و علمى، دروس زبان و ادبيات فارسي و عربي تدريس مي شد.
در سال هاى دهة1940 و 1950، گروه زبان و ادبيات فارسي منحصر به آموزش زبان و ادبيات 
فارسي نبود، تحقيق، بررسي وگردآوري اطالعات مربوط به ادبيات كالسيك و معاصر ايران و تاريخ 
و فرهنگ ترك در منابع فارسي را نيز در بر مى گرفت. فارغ التحصيالن گروه زبان و ادبيات فارسي 
پس ازگذراندن مراحل آموزشي و پژوهشي عنوان«زبان شناس در رشته زبان و ادبيات فارسي» را 
كسب مي كردند. در زمان حضور هلموت ريتر تحقيقات بسيار ارزشمندي در زمينة نسخه هاي خطي 
انجام  بيلگن  اورهان  و  يازيجي  تحسين  آتش،  احمد  شاگردانش همچون  و  او  فارسي توسط خود 
عطار  افكار  و  اشعار  موضوع  در  كه  ريتر  هلموت  جان»  تأليف   گرانسنگ «درياي  كتاب  گرفت. 
نيشابورى است، از جمله كارهاى آن دوره است. شاگردان ريتر با تبليغ اين كتاب و با آموزش و 
تدريس زبان و فرهنگ ايران، به معرفى انديشه، ادبيات و فرهنگ ايران در سرزمين تركان همت 
گماشتند. اين كتاب بارها در ايران  تجديد چاپ و منتشر شده است. شاگردان نامي  هلموت ريتر، 
احمدآتش و تحسين يازيجي، دكتر ناجي تكماك و دكتر اروهان بيلگين (كه مدارك تحصيلى خود را 
از ايران گرفته بودند)، محمدكانار و دكتر ميالني(تنها استاد ايراني مقيم تركيه) با كوشش خود كرسي 
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استانبول را رونق بخشيده و دانشجويانى در رشتة ايران شناسى و زبان 
و ادب فارسى تربيت كردند. برخى از اين شاگردان اينك در زمرة ايران شناسان نامور ترك بشمارند.

پس از پيروزي انقالب اسالمي مالحظات سياسي و ديدگاه منفى مسئولين سازمان آموزش 
عالى تركيه نسبت به روابط علمى و آموزشى با ج.ا.ايران و عدم تأييد مدارك فارغ التحصيالن 
ترك از دانشگاه هاى ايران و عدم تبادل استادان و دانشجويان زبان و ادبيات فارسي، كرسي زبان 
و ادبيات فارسي دانشگاه استانبول با ركود شديد مواجه گرديد. افزون بر اين، اين سازمان به مرور 
اقدام به حذف واحدهاى درسى زبان فارسى در رشته هاى الهيات، تاريخ، زبان و ادبيات تركى نه 
تنها در دانشگاه ها كه در مدارس امام خطيب1 نيز كرد. در چند سال اخير با عنايت به توسعه و 
گسترش روابط دو كشور ج.ا.ايران و تركيه، توجه به آموزش و فراگيرى زبان و ادبيات فارسى روند 

مذهبى  هاى  مدرسه  اين   .1
فشار  اثر  بر   1949 سال  از 
تركيه،   جامعه  عمومى  افكار 
با هدف تربيت ائمه و خطباى 
دينى به نام مدرسه هاى امام 

خطيب تأسيس شدند.
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رو به رشدى داشته و با حمايت هاى نهادهاى مسئول ايرانى، كرسي زبان و ادبيات فارسي رونق 
گرفته و تعداد دانشجويان در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس فزونى گرفته است .  

 كرسي   زبان   و  ادبيات  فارسي  در  سال هاي 2000 تا 2009 در دانشگاه استانبول
در سال هاى 2000 تا 2002 به سبب نظام كنكور تركيه و بى انگيزگى شركت كنندگان در كنكور 
براى انتخاب رشتة زبان و ادبيات فارسى، اين رشته رونق پيشين خود را فرو نهاده بود. به همين دليل 
در سال هاى 2004، 2005 و 2006  به دليل افت محسوس دانشجويان جديد، تعداد فارغ التحصيالن 
به همان نسبت كاهش داشت. البته اين را بايد متذكر شد از سال 2003 با توجه به بهبود و گسترش 
روابط همه جانبه بين دو كشور و تغيير نظام آزمون كنكور تركيه، انگيزه براى ادامه تحصيل در رشته 

زبان و ادبيات فارسى بيشتر شده و دانشجويان به اين رشته عالقه نشان مى دهند. 

جدول: دانشجويان وارد شده به رشته زبان و ادبيات فارسي (2000 تا 2009)
سالورودي ها  فارغ التحصيالن 

  __ 12000
3142001
2542002
6342003
8402004
8372005
17412006
35402007
19502008

در سال 2011، عالوه بر پذيرش 50 دانشجوي روزانه، 30 دانشجوى شبانه نيز در مقطع ليسانس 
و 8 دانشجو در مقطع فوق ليسانس پذيرش شد. در حال حاضر، بيش از 150 دانشجو در مقطع ليسانس 
و 8 دانشجو در مقطع فوق ليسانس و يك دانشجو در مقطع دكتري در كرسي زبان و ادبيات فارسي 
مشغول تحصيل اند. اعضاي هيأت علمي اين گروه عبارتند از: پروفسور دكتر مصطفي چيچكلر رئيس 

گروه زبان و ادبيات فارسي، دكتر گوزل يوز، دكتر محمد آتاالي و خانم دكتر گوللر نوح اوغلو. 

كرسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آنكارا
دانشگاه آنكارا كه به دستور مستقيم آتاتورك در سال 1935 احداث شد، ازجمله دانشگاه هايى است 
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كه در دانشكدة زبان, تاريخ و جغرافياي آن زبان و ادبيات فارسي تدريس مى شود. اين گروه كه 
از همان آغاز تاكنون بى وقفه فعاليتش را ادامه داده، صدها استاد فاضل تربيت كرده و هر سال 
به آموزش تعداد زيادي دانشجو توفيق يافته و  آثار فراوانى در فرهنگ، ادبيات و تاريخ ايران منتشر 
كرده است. استادان و برخى دانشجويان اين گروه در «نشريه زبان هاي شرقي» گروه زبان ها و 

ادبيات شرقي دانشگاه آنكارا، مقاالت متعددي پيرامون زبان و ادبيات فارسي نشر داده اند.
گروه زبان و ادبيات فارسي در حال حاضر با 2 استاد،3 دانشيار و4 مربي برنامه هاي آموزشي 
خود را در سه مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا به اجرا در مى آورد. تعداد دانشجويان اين 
گروه در سال تحصيلي 2010ـ 2009، تعداد61 نفر بود كه از ميان آنان 56 نفر در دورة ليسانس، 
2 نفر در دورة فوق ليسانس و 3 نفر در دورة دكتري ادامة تحصيل دادند. 20 نفر دانشجو نيز در 

سال 2011-2010  پذيرفته شده است.
در باب دروس آموزشى گروه زبان و ادبيات فارسى مى توان گفت كه دانشجويان دورة ليسانس 
در دو سال اول با مطالبي چون تاريخ، جغرافياي ايران، زبان ها، اديان، ادبيات ايران پيش از اسالم 
و دستور زبان فارسي آشنا مي شوند. در دو سال اخير، ادبيات ايران مربوط به دوره هاي مختلف 
و آثار شاعران و نويسندگان معروف ايرانى تدريس مي شود. عناوين دروس دورة كارشناسي به 
اين شرح است: دستور زبان فارسي، قرائت، امالء و ترجمه، ترجمه از تركي به فارسي و مكالمه، 
تاريخ ادبيات ايران، متون آسان فارسي، متون تاريخي و كالسيك فارسي، بررسي متون فارسي، 
متون مدرن فارسي، متون كالسيك فارسي و شرح متون، اطالعات ادبي و انشاء. دانشجويان دورة 
ليسانس بايد ظرف چهار سال 128 واحد درسي دربارة وجوه و ابعاد گوناگون زبان و ادبيات فارسي 
بگذرانند. دانشجويان ساير رشته ها نظير زبان و ادبيات تركي، تاريخ، فلسفه و تاريخ هنر نيز زبان 

فارسي را به عنوان واحد اختياري انتخاب مي كنند.
درس هاي دوره هاي فوق ليسانس و دكترى بيشتر به متون سنگين تر و موضوعات تخصصى 
تر گرايش دارد و در آن روش هاي ترجمه، نقد و تحليل آثار نويسندگان و شاعران فارسي زبان 
در قرن بيستم، اسلوب و نثر فارسي، شركت در سمينار و نوشتن رساله وجود دارد. در اين مقاطع 
دانشجويان از يك طرف به بررسي آثار نويسندگان شاخص و برجستة زبان و ادب فارسي مى پردازند 
و از ديگر سو به تحقيق درخصوص نسخه هاي خطي كه مستقيماً با زبان، ادبيات، تاريخ و فرهنگ 

ترك ارتباط دارند، اهتمام مى ورزند.
در خصوص فرصت هاى شغلى فارغ التحصيالن زبان و ادب فارسى نيز اين سخن گفتنى است 
كه فارغ التحصيالن رشتة زبان و ادبيات فارسي، عالوه بر كادر آموزشي دانشگاه ها، در وزارت امور 

خارجه، وزارت كشور و وزارت فرهنگ تركيه استخدام مي شوند.
حال ببينيم دانشجويان رشتـة زبان و ادبيات فارسى چه منابعى در اختيار دارند و دانشگاه آنكارا 
چه ميزان كتاب دارد؟ كتابخانة دانشكده زبان، تاريخ و جغرافياى دانشگاه آنكارا حدود 2000 جلد 
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كتاب فارسي دارد كه بيشتر آنها از طريق اهداء گرد آمده اند. اغلب اين كتاب ها مرجع هستند و 
كتاب هاى تازه منتشر شده در ايران كمتر در بين آنها مشاهده مى شود. اين كتابخانه حدود 4000 

نسخه خطي فارسي نيز دارد كه تعدادي از آنها در زمرة  آثار نادر اند. 
اعضاي گروه زبان و ادبيات فارسي:

در حال حاضراعضاي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آنكارا عبارتند از: پروفسور مرسل 
اوزترك رئيس گروه و استاد زبان و ادبيات فارسى، دكتر عبدالسالم بيلگن، دكتر حجابى كيرالنقيچ، 

دكتر دريا ارس و سعادت كوجا ترك.

چالش هاي آموزش زبان فارسي 
نظر به اين  كه بخش مهمي از فرهنگ و تاريخ مردمان ُترك در البالي كتاب هاى فارسي نهفته و به قيد 
كتابت درآمده، پژوهشگران ُترك براي آشنايي با منابع ادبيات، تاريخ و فرهنگ خود ناگزير از مراجعه به اين 
كتاب ها هستند. به همين جهت دانشوران و پژوهشگران ترك زبان ترجيح مي دهند كه با آموختن زبان 
فارسي و نه از راه ترجمه، از اين منابع مستقيماً بهره مند شوند. فايدة ديگر فارسى آموزى ترك ها آن است 
كه واژه ها و تعابير بسياري كه از زبان فارسى وارد زبان تركى شده، به آموختن زبان تركى كمك مي كند و 

پژوهشگران ترك از اين راه با بخش مهمي از واژگان و تعبيرات زبان تركى نيز آشنا مى شوند. 
عرصة  ويژه  به  و  مختلف  هاي  عرصه  در  تركيه  و  ايران  روابط  به  آموزى  فارسى  ديگر  فايدة 
اقتصادي بر مى گردد. پر پيداست كه تركان آشنا به زبان فارسى سريع تر و آسان تر امكان پيدا كردن 
شغل در زمينه هاى اقتصادى را خواهند داشت. به داليل مذكور در سال هاي اخير تقاضا و عالقه براي 
فرا گيري زبان فارسي در ميان گروه هاي مختلف جامعه تركيه مخصوصاً دانشجويان و عالقه مندان 
به فرهنگ و تمدن ايراني افزايش يافته است. على رغم چنين زمينة مساعد و عالقه مندي وافر براي 
آموختن زبان فارسي، وضعيت زبان فارسي در مراكز علمي و آموزشى تركيه مطلوب نيست و موانع و 
مشكالتي بر آن سايه افكنده اند. براى پاسخ گويى به عالقه و اشتياق فارسى آموزان شايسته است 

موانع و چالش هاي آموزش زبان فارسي در تركيه شناسايى و براى آنها چاره انديشى شود.

چالش ها و مشكالت
1. در تدريس زبان فارسي به جاي منابع واحد و استاندارد از منابع متنوع  استفاده مى شود و عده اي 
از استادان بنا به سليقه شخصي از كتاب هاي استادان ضرغاميان، احمد صفار مقدم، حسن 

انورى و يداهللا ثمره و براي قرائت متون از روزنامه هاى فارسى زبان استفاده مي كنند.
2. بهره گيري ناكافى شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان و فضاى مجازي در آموزش زبان فارسى؛
3. كمبود امكانات سمعي ـ بصري در كرسي هاي آموزش زبان فارسي و تأكيد بر شيوه هاي قديمي 

آموزش زبان
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4. كاستي هاي مجموعة «فارسي بياموزيم» در برابر  نيازهاي روز افزون فارسي آموزان
5. فقدان رسم الخط متحد الشكل و ساده و گاه ناسازگار با محيط هاي رايانه. چنين مشكلي موجب 
مى شود فارسي آموزان زبان فارسي را به خط التين بنويسند، چرا كه نگارش به خط فارسي 

در نظر آنان دشوار است. 
از  بسياري  كه  درحالى  فارسي.  ادبيات  و  زبان  التحصيالن  فارغ  براي  معلوم  نا  شغلي  آينده   .6
دانشجويان ترك به خاطر فعاليت گسترده شركت هاي چيني و كره اي انگيزة بيشتري براى 
فراگيري زبان هاي اين كشورها دارند و مى پندارند كه با يادگيرى اين زبان ها امكان پيدا 
تركيه  و  ايران  اقتصادى  مناسبات  و  روابط  اندازه  هر  يافت.  خواهند  را  مناسب  كردن شغل 
گسترش يابد به همان ميزان انگيزه فارسى آموزان براى يادگيرى اين زبان بيشتر خواهد شد. 
7. يكي از بزرگترين آفات آموزش زبان فارسي، نفوذ خرده فرهنگ گفتاري در فرآيند آموزش زبان 
است. اين مسأله دربارة دانشجوياني كه براي استفاده از بورس زبان فارسي يا دوره دانش افزايي 
به ايران مي آيند، بيشتر موضوعيت دارد. اين خرده فرهنگ گفتاري كه عمدتاً در بين جوانان 
رواج دارد به واسطة قدرت تأثير گذاري رسانه هاي ديداري و شنيداري در بسياري موارد گسست 
با ترك زبانان را بيشتر كرده است، اصطالحات و عبارت فاقد ريشه زباني و آميختگي با پاره اي 
واژگان بيگانه از جمله ويژگي هاي اين خرده فرهنگ گويشي است كه زبان فارسي را نارسا و 
آشفته مي كند(رضايي،1376: 34-35). اين مشكل زماني دو چندان مي شود كه دانشجويان 
خارجي كه براي فراگيري فارسي به ايران مي آيند بيش از هر چيز تحت تأثير اين خرده فرهنگ 
كه  است  زباني  آموزند  مي  محاورة  در  آنچه  كه  چرا  شوند.  مي  سردگمي  دچار  و  گرفته  قرار 

فرسنگ ها با فارسي سخنوران و اديبان عاليقدر ايران زمين تفاوت دارد. 
8. فقدان يك نظام ارزشيابي مستمر و دقيق در فرآيند آموزش  و سنجش مهارت هاي چهارگانه زبان 

آموزان 
9. بى تجربه بودن شمارى از استادان زبان فارسي در تدريس زبان به خارجيان.  

10. مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي كه در ايران برگزار مي شود و هدفش تبادل اطالعات 
و تجربه بين استادان زبان فارسي با يكديگر است به خاطر سطح نازل برخي مقاالت و تكراري بودن 
آنها و عدم ارايه گزارشي نقادانه از عملكرد كرسي هاي زبان فارسي در خارج از كشور چندان كارآمد 

و مؤثر نيست.
11. متون و دروس زبان فارسي در مراكز مورد استفادة ايران شناسى و زبان و ادبيات فارسى  فاقد 
جامعيت است و تكية آن ها عمدتًا بر ادبيات كالسيك ايران است و كمتر به ادبيات معاصر به 

ويژه ادبيات داستاني و نثر معاصر پرداخته مي شود.
12. اجرايي نشدن كامل موافقتنامه هاى فرهنگي مانند مادة سوم موافقتنامة فرهنگي بين ايران و 

تركيه كه در سال 1337 در تهران امضاء شده است.
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13. فقر منابع كتابخانه اي مانند لغت نامه ها و آثار شاعران و بزرگان ادب فارسي. اين كمبودها 
در كرسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قونيه و كرسي هاي نوبنياد در دانشگاه هاى ديگر 

بيشتر مشهود است. 

فرجام سخن
زبان فارسي در بلنداى تاريخ پرنشيب و فراز ايران  زمين نقش تعيين كننده اى در زبان و فرهنگ 
ملت هاي حوزة جهان ايرانى داشته است. اين زبان عاملي پايدار در پيوند و يگانگي ايرانيان و ابزاري 
ارزشمند براى تعامل فرهنگي ايرانيان با ملت ها و كشورها بوده است. زبان فارسي از زمان ورود 
تركان به آناطولي مورد توجه قرار گرفت و زبان رسمي دستگاه سالجقة روم شد. در دورة عثمانيان 
نيز زبان و ادبيات فارسي صدر نشين بود و جايگاه شايسته اي داشت و سالطين عثماني آن را عزيز 
مي داشتند. در سراسر عصر عثماني، زبان فارسي در مدارس مختلف تدريس مي شد و همچون 
زبان دوم جهان اسالم و زبان شعر و معنويت چه در بين بخش هاى وسيعى از مردمان و چه در 
بين اصحاب دانش و درباريان پر طرفدار بود. با تأسيس وزارت معارف عثماني و ترويج نظام تعليم 
و تربيت به سياق اروپايي، تدريس زبان فارسي در تمام سطوح آموزشي از رشديه گرفته تا دارالفنون 
برقرار بود. با استقرار نظام جمهوري در تركيه تدريس زبان فارسي از برنامه آموزشي مدارس حذف 
و به دانشگاه ها انتقال يافت. و اين زبان به عنوان يكى از زبان هاي شرقي در دانشگاه هاي تركيه 

تدريس مي گرديد و تا به امروز همچنان ادامه يافته است.
در سال هاى اخير تدريس زبان فارسي فراز و فرود بسيار داشته است. دگرگوني هاي برق آساي 
اقتصادي و فرهنگي سراسر جهان كه با تعبير جهاني شدن از آن ياد مي شود بيش از هرچيز به 
تهديد ميراث هاي مشترك ملل دامن زده است. زبان فارسي به عنوان ميراث مشترك ملل حوزه 
بالكان، شبه قاره هند، پاكستان و آسياى مركزى و بسيارى نقاط ديگر مورد تهديد قرار گرفته است. 
چرا كه اين زبان با فرآيندهاي عميق اقتصادي و فرهنگي پيوند خورده و آموزش و انتشار آن با 
حضور در بازارهاي اقتصادي كشورها در هم تنيده شده است.  بنابراين، هرگونه كوتاهي در آسيب 
شناسي آموزش زبان فارسي در تركيه باعث مي شود زبان هايي مانند چيني، كره اي و ژاپني عرصه 

را بر زبان فارسي و بالندگي آن در كشور تركيه تنگ گردانند. 
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1. اين متن ترجمه اى است از 
مقاله اى با همين عنوان كه در 
منبع ذيل قابل دسترسى است:

Brian Spooner and Wil-
liam L Hanaway, Siyaq: 
Numerical Notation and 
Numeracy in the Persian-
ate World,in “Oxford 
handbook of the History 
of Mathematics” , edited 
by Eleanor Robson &Jac-
queline Stedall., New 
York, Oxford University 
Press Inc.,First published 
2009, Chapter 5.2,pp.429-
447.

2. دانشجوى دوره دكترى تاريخ 
ايران اسالمى دانشگاه اصفهان.

3. دانشجوى دوره دكترى تاريخ 
ايران اسالمى دانشگاه اصفهان

4.اگرچه مؤلفان نظام كنونى سياق 
اما  داند  مى  اعراب  به  مربوط  را 
ريشه اصلى آن را متعلق به ايران 
دانسته و معتقد اند حتى در دوران 
اسالمى بيش از هرجاى ديگر در 
داشته  رواج  ايران  تمدنى  حوزه 

است. م

سياق:  نظام نشانگذارى عددى و محاسبه در دنياى ايرانى

   بريان اسپونر و ويليام هانوى1 / سلمان قاسميان2 و عليرضا نيك نژاد3

سياق نوعى نظام عددى است كه نوع امروزى آن در دوران نخستين خالفت اسالمى و به شكل 
دقيق تر در عصر خلفاى بنى اميه در دمشق و در فاصله سال هاى 656 و 751 ميالدى رواج يافت.4 
اين نظام در سراسر مناطق ايرانى تا دوران جديد رواج داشت . پايه اين نظام عددى در شكل شماره 
1و 3 نمايش داده شده است. اين نظام بر اساس نگارش كلمات عربى به جاى استفاده از اعداد 
طرح ريزى شده است. قديمى ترين موارد بر جاى مانده از كاربرد سياق مربوط به محاسبات عددى 
دوران خليفه مقتدر عباسى در بغداد و در حدود سال هاى 918-919 ميالدى است(كرمر،1887). تا 
آن تاريخ، هر حرف به صورت شكسته و مقصور نوشته مى شد. به تدريج خواندن به سبك سياق 
تحول يافت تا جايى كه براى كسانى كه با آن آشنايى نداشتند، دشوار شد. اين دشوارى چه براى 
ايرانيان باسواد و كسانى كه در زمينه ادبيات عرب تخصص داشتند و چه براى كسانى كه بى سواد 
تلقى مى شدند مشهود بود. چراكه به طور كلى نظامى بود كه براى كاربردهاى ويژه تخصصى شده 
بود. سياق به عنوان يك نظام جديد شمارش و محاسبه چون بر اساس اعداد اعشارى پايه ريزى 
شده است، اهميت چندانى در پيشبرد علم رياضيات ندارد، چرا كه تنها خصوصيت آن از نظر اين 
علم اين است كه براى هر عددى يك حرف مشخص دارد. با اين وجود سياق به عنوان يك روش 
محاسباتى مزايا و معايب خاص خود را دارد كه نقش تاريخى آن را در سده هاى نهم تا بيستم 

نمايان مى كند.
سياق وظيفه اصلى ثبت مقادير، اندازه ها و هر چيزى را كه با اندازه گيرى  و شمارش سروكار 
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شكل شماره 1: حروف سياق براى واحد هاى دهگان، آنچنان كه در  حوزه تمدنى ايران مركزى نشان 
مى دهد كه چگونه حروف براى شمارش ها تدريجٌا از شكل رايج خود افتاد(كاظم زاده، 1915).
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شكل شماره2: سياق براى اعداد صدگان و هزارگان كه در دوره ميانه تاريخ ايران رواج داشت و نشان مى دهد 
كه چگونه اعداد سياق با افزايش شمارگان تغيير شكل مى دهند (كاظم زاده، 1915).



46

شكل شماره 3: زيرنويس حروف سياق براى اعداد بزرگتر آنچنان كه در ايران سده هاى ميانه استفاده مى شد، 
نشان مى دهد كه چگونه كلمات به جاى اعداد تدريجًا از شكل افتاد (كاظم زاده، 1915).
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دارد بر عهده داشت. از اين رو، نقش هاى متفاوتى را عهده دار بود كه در اشكال خاص و متفاوت 
در اسناد سراسر منطقه اى كه از لحاظ فرهنگ و تمدن به دنياى ايرانى شهرت دارد، رواج داشت.1 
بدين خاطر، از اصطالح ايرانى سياق در مناطق شمال و شرق قلمرو جهان اسالم نيز استفاده مى 
رايج  ادبى  زبان  مشخص،  دينى  متون  استثناى  به  فارسى،  زبان  چراكه  (هاجسون، 1974).  شود 
ميان اقوام مختلف اين حوزه طى هزار سال گذشته بوده است. از ابتدا فارسى زبان نخبگان دربارى 
هخامنشيان (330-559.ق.م) بود. زبانى كه در ابتدا در شكل خط ميخى به صورت مكتوب درآمد و 
براى دوره هاى بعد در قالب الفباى آرامى تجلى يافت. بعدها به دنبال تهاجم اعراب و تصرف غرب 
ايران و بخش هايى از ايران در آسياى مركزى از سوى اعراب، زبان و كتابت فارسى براى نخستين 
بار پس از سلطه اعراب به شكل و شمايل خطوط عربى خود را در دربار سامانيان و در منطقه اى 

كه امروزه ازبكستان ناميده مى شود، نشان داد.
طى اين مدت، در سراسر منطقه وسيعى كه امروزه شامل آسياى مركزى، افغانستان و ايران مى 
شود اين خط و زبان به شكل جديد رسميت يافت و گسترش پيدا كرد. در سدة سيزدهم، در زمان 
حكومت مغوالن، اين زبان بيش از پيش در مسير راه هاى تجارى منتهى به چين مركزى توسعه 
پيدا كرد. عثمانى ها هم وابسته به اين زبان بودند و آن را از طريق آناتولى در اروپاى شرقى و بالكان 
رواج دادند. سرانجام در سدة شانزدهم، در زمان حاكميت گوركانيان هند، زبان فارسى زبان اصلى 
ادارى و ادبى مناطقى از جنوب آسيا شد. در اين مناطق وسيع متأثر از مدنيت و فرهنگ ايرانى؛ 
زبان فارسى، نماد سواد و فرهنگ در جامعه بود و  ميزان آگاهى و دانش فرد را نشان مى داد. از 
طرف ديگر، زبان فارسى مبناى تمامى فعل وانفعاالتى شد كه بر سواد، در معنى دانش مديريت و 
حسابدارى استوار بود و تا مدت ها و بر اساس يك سنت باستانى زبان شفاهى و ارتباطى مردمى با 
زمينه هاى فرهنگى متفاوت گرديد. هرچند بعد ها به داليل مشخص در برخى مناطق جاى خود 

را به زبان هاى درجه پايين تر داد.
اگر چه زبان فارسى براى پيشرفت و توسعه نواحى وسيع پيرامون ايران، در آغاز سده چهاردهم، 
مسير روشنى را ترسيم مى كرد و در مناطق وسيعى از حوزه تمدنى ايران طى سده هاى نهم تا 
پانزدهم و بيستم همچنان زبان اصلى ارتباطات كتبى و لسانى باقى ماند، اما در مقابل زبان هاى 
ديگرى كه در آن نواحى به صورت محلى مورد استفاده بود، تداوم نيافت و به جاى آن براى مثال 
همچون  تر  رايج  زبان  از  استفاده  كه  معنى  اين  به  شد.  فارسى  جايگزين  انگليسى  زبان  هند  در 
رو  اين  از  گرفت.  مى  صورت  تجارى  حتى  و  ادبى  ادارى،  ارتباطات  سهولت  براى  بيشتر  فارسى 
فارسى  زبان  جايگزين  را  انگليسى  زبان  سال 1837  در  هند،  بر  تسلط  با  انگليسى  استعمارگران 
كردند. در حالى كه در سال 1837 زبان اردو(يكى از شاخه هاى زبان هند و ايرانى) همچنان در 
برخى مراكز دولتى مانند دادگاه ها استفاده مى شد. در نتيجه اين تحول، سياق به عنوان يك روش 
محاسباتى جايگاهى در ميان اسناد حكومتى نداشت و كنار گذاشته شد. اما در زمينه هاى ديگرى 

واژه  ترين  معمول  سياق   .1
رايج براى اين نظام است كه 
مى  تلفظ  كشيده  سيالب  با 
اين  ديگر  هاى  معادل  شود. 
سياق  خط  از:  عبارتند  واژه 
خط   ،  khatt-e siyāq
 ،khatt-e raqamرقم
 khatt-e دينارى  خط 
رقوم  حساب   ،dināri
hesāb-e roqum ، خط 
 khatt-e roqumi رقوم 
 hesāb-eدينارى حساب  و 
التين  منابع  در   .  dinār
كارگيرى  به  از  اجتناب  براى 
معادل هاى اين واژه در زبان 
تمدن  حوزه  مختلف  هاى 
اسالمى از واژه رايج در حوزه 
ميانه  منطقه  يا  ايران  تمدنى 
درياى سياه تا آسياى مركزى 
منظور  به  شود.  مى  استفاده 
ناشى  سردرگمى  از  اجتناب 
كاربردهاى  يا  تقسيمات  از 
متفاوت سياق به اعداد سياق 
در  رايج  اصطالح  از  بيشتر 
مى  استفاده  فارسى  زبان 
مختلف  هاى  نام  براى  كنيم. 
به  مربوط  اصطالح  يك 
سياق بيشتر از واژه ايرانى آن 

استفاده كرديم.
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نظير زمين هاى كشاورزى و ملكى و ساير محاسبات مربوط به تملك تا مدت ها رايج بود.
اندكى پس از آنكه سياق در نخستين سازمان ديوانساالرى عرب در دمشق و بغداد به كار گرفته 
شد، مراكز سياسى جديد در شرق كه ايران ناميده مى شد و سرزمين كنونى ايران، جمهورى هاى 
آسياى مركزى و افغانستان را شامل مى شد، شروع به اصالح و بهبود روش هاى محاسباتى ديوانى 
خود و انواع متون و اسناد قديمى دوران ساسانيان كردند. آنان همچنين براى تسهيل ديوانساالرى 
خود به ايرانيان متوسل شدند. با اين حال آنان به سيستم نگارش عددى ساسانيان بازنگشتند. از اين 
رو، عجيب  مى نمايد كه سياق به عنوان سبك محاسباتى در مناطق ايرانى يعنى منطقه وسيعى 
كه در باال توضيح داده شد، بيشتر از مناطق تحت نفوذ فرهنگ عربى همچون سوريه، عربستان و 
مصر به طور گسترده به كار گرفته شد و اين استفاده گسترده تا قرن بيستم همچنان ادامه پيدا كرد.

ماندگارى و دوام روش محاسباتى سياق در سراسر جهان ايرانى براى مدت زمانى طوالنى بدون 
در نظر گرفتن ساير احتماالت و بدون در نظر گرفتن تغييرات روى داده در سرزمين هاى مجاور ايران 

نيازمند توضيحات مفصل است كه در حد ممكن در پايان اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت.

محاسبه به روش ايرانى
سياق يكى از اجزاء مكمل حسابدارى ايرانيان بوده و كاركردهاى مختلف اين روش محاسباتى به 
صورت خصوصى و مستقل از روش هاى ديگر آموزش داده مى شده است. براى مدت طوالنى 
در ناحيه وسيعى از حوزه تمدنى ايران از بوسنى هرزگوين بالكان و آناتولى تا چين و هند (يعنى در 
ايران كنونى و مناطق داراى زبان مشتق از فارسى) شمارش اعداد اگر چه به روش سياق صورت 
مى گرفت اما به گونه اى متفاوت از يكديگر بود. براى هدف هاى متفاوت استفاده كنندگان از سياق 
سبك خاص خود را به كار مى بردند. تنها دو هدف عمده شمارش و تعيين مقادير در سراسر اين 
ناحيه وسيع به يك شكل كاربرد داشت ولى به گونه اى متفاوت نوشته مى شده است. در برخى 
مناطق جمع و تفريق اعداد مستلزم نگارش آن نبود. از اين رو، ما هر يك از اين وظايف كالن 
سياق را به منظور روشن ساختن ماهيت و كاركرد آن به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى دهيم.

اول: محاسبات عادى كه تقريبًا در تمام متون نوشتارى به صورت يكسان مشاهده نشده است، 
يعنى اين روش جنبه نوشتارى كمترى داشت و بيشتر با استفاده از ابزار شمارشگرى مختلف مانند 
چرتكه كه به اشكال گوناگون طرح ريزى مى شدند انجام مى گرفت. اين روش در نمودارها و 
جدول هايى روى يك سطح تخت يا به روش محاسبه جدول گونه كه حاكى از اعداد اعشارى بود 
صورت مى گرفت. در متون اسالمى موجود، تا پيش از به كارگيرى روش هاى محاسباتى جديد 
عربى و هندى، هيچ نشانه اى از وجود روش نگارش عددى يافت نشده است. (سى اف نتز،11؛ 
2002) به عالوه برخى از رايج ترين اشكال بازى هاى ايرانى از قبيل تخته نرد، تنها به محاسبات 
رياضى وابسته نيست بلكه تا حد زيادى به مهارت و خالقيت ذهنى و قدرت جابجايى و مانور فرد 
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استفاده كننده بستگى دارد. استفاده ماهرانه از حسابگر كه به عنوان ابزار محاسباتى تخت يا چرتكه 
است، نيز اهميت داشت.

اين روش نسبتًا غير علمى حساب، نيازهاى اكثريت بى سواد را برطرف مى كرد و حساب آنان 
را از اقليت باسواد جدا مى كرد. وضعيتى كه احتماال در بيشتر سرزمين هاى متمدن ايرانى تا دوره 
هاى اخير يكسان بوده است. اما اين تقسيم ممكن است در دوران حكومت هاى ايرانى عميق تر 

و حتى از لحاظ تاريخى با اهميت تر بوده است.
دوم: شمارش و جدول سازى است كه مورد استفاده ايرانيان يا كاربران اعداد اصلى و ترتيبى 
محلى بود. اين روش كه در شكل هاى شفاهى و مكتوب براى شمارش استفاده مى شد، بعد ها 

براى اعداد هندى نيز استفاده شد.
سوم: نظام قديم يادداشت عددى است. اين نظام كه از الفباى سامى به جاى مانده، مربوط 
يونانى  و  آرامى  الفبايى  حروف  شكل  كه  همانگونه  است.  اسالمى  و  عربى  سواد  الفبايى  نظام  به 
حامل ارزش هاى عددى يكسانى است، حروف عربى نيز چنين وضعى دارد. در الفباى زبان عربى 
اين نظام به ابجد معروف است كه براى شمارش اعداد چند رقمى هاى پيچيده به ويژه شمارش 
صفحات كتاب استفاده مى شد. اين روش در برخى شرايط ادامه پيدا كرد و هنوز در بخش مقدمه 
چون  مواردى  در  همچنين  رود.  مى  بكار  نيز  تاريخنگارى  براى  و  دارد  كاربرد  چاپى  هاى  كتاب 
شمارش صفحات و كلماتى كه گوياى معنى تواريخ خاص و سال هاى مهم هستند، امكان استفاده 
دارند. نظام ابجد اگرچه به خوبى از عهده ايفاى نقش در نظام اعداد برآمد اما براى اعداد بزرگ به 

گونه اى دست و پاگير بوده و ناكارآمدى خود را نشان داده است. 
چهارم: شكل عربى آنچه در غرب به اعداد عربى مشهور است، مدت ها پس از پذيرش سياق 
از سرزمين هند به جهان اسالم راه پيدا كرد. اين اعداد قبال توسط خوارزمى در اوايل قرن نهم 
ميالدى در بغداد مورد استفاده قرار گرفته بود. اما به جز در مواردى كه در قالب حروف ابجد بكار 
رفت، به شكل نظام عددى وسيع با كاربرد عمومى رواج نيافت، حتى اعراب پس از اين نيز سياق را 
جايگزين نظام حروف الفبايى نكردند و تنها از آن براى سندسازى و جعل سند استفاده مى كردند. 
است  نقاط  به  آن  وابستگى  شده،  عنوان  هنديان  عددى  نظام  پذيرش  تعويق  به  براى  كه  دليلى 
(باقرى،1998،301، به نقل از مازندرانى، 1952 :24). عدد صفر هنوز هندى و نشانگر فقدان عدد و در شمارش 

عدد به طور كامل رايج نشده بود. با توجه به اين زمينه ما اكنون مى توانيم، بر روى سياق تمركز كنيم. 
بعد  دوران  در  حتى  اعراب  سواد  نداشت.  چندانى  اهميت  فاتح  اعراِب  ميان  در  دانش  و  سواد 
و  كمتر  بسيار  شدند،  جانشينشان  كه  ساسانى  شاهنشاهى  در  حاكم  و  دانشمند  طبقات  به  نسبت 
زمانى كه اعراب به علم آموزى روى آوردند دانش آنان بازهم سطحى مى نمود. جامعه ساسانيان و 
دبيران حرفه اى يك طبقه ممتاز بودند. اين وضعيت به ديوان هاى اسالمى كه نويسندگان حرفه 
اى يا منشى داشتند منتقل شد. در نخستين دوره توسعه ديوانساالرى اسالمى، منشيان از ميان 
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ديوانساالرانى بودند كه در دنياى تحت حاكميت ساسانيان رشد يافته بودند و اداره آسياى غربى 
را از اوايل سده سوم بر عهده داشتند. احتماًال آنان از يك سابقه طوالنى بهره مى بردند. به همين 

دليل از خدمت گرفتن ُعمال قبلى در دوران صدر اسالم اجتناب مى كردند.
روند عربى سازى دستگاه حاكمه شايد يك سياست مشخص و برنامه ريزى شده از سوى خلفا 
بود. گفته مى شود سياست عربى سازى خليفه اموى-عبدالملك در سال 706 ميالدى به راه افتاد 
(هينتز،1950،3). استفاده از عربى در كليه مكاتبات ادارى به سرعت گسترش يافت. اين وضع شايد 
به كمك و يا همراهى غير عرب ها بويژه نخبگان ديوانساالر ايرانى صورت گرفت. كاتبان غير 
عرب اغلب به اسالم تغيير دين مى دادند و تكاليف مذهبى را بجاى مى آوردند. آنان ادبيات عرب 
و گونه جديد ادبى را كه به زبان قرآن بود، ترويج مى دادند. هرچند تجربه نظام ادارى سامانيان در 
برخى نقاط نفوذ و اهميت خود را حفظ كرد، اما در سده هشتم ميالدى بود كه نگارش عددى به 
عربى گراييد. چون بيشتر فعاليت هاى ديوانى به زبان عربى بود، تعجبى ندارد كه ثبت شماره ها و 

اعداد نيز به صورت عربى درآمده باشد.
آغاز رواج سياق، روند ورود اعداد هندى را تسريع كرد و آن را به جلو انداخت. فضاى عرب 
بعدى  هاى  دوره  در  سياق  عمومى  پذيرش  مانع  مى يافت،  عموميت  تدريج  به  كه  رايج  گرايى 
هاى  سده  در  قومى  گرايانه  عرب  مالحظات  چنين  تاثيرگذارى  و  قدرت  ميزان  تعيين  البته  شد. 
نخستين دشوار است. با اين وجود، شواهدى در دست است كه تغييرات ناشى از تعصب اسالمى 
حكومت هاى جديد به ويژه منشيان غير عرب را كه به دين اسالم درآمده بودند، نشان مى دهد. 
در ايجاد اين تعصب دينى، حاكمان جديد كه رويكرد قومى سياسى داشتند و از سواد و فرهنگ نيز 

بى بهره بودند كمتر از اشراف و اعيان كه دغدغه دينى نداشتند، نقش داشتند.
سياق با بهره گيرى از نظام هاى رايج آن زمان انعطاف پذيرى بيشترى مى يافت. به ويژه كه به 
آسانى قابليت كوچك سازى اعداد بزرگ را داشت و با آن ها سازگار بود. ضمن آنكه منشيان از آن 
استفاده مى كردند. اما اعداد هندى بيشتر توسط دانشمندان در رياضيات و علوم ديگر بكار مى رفت. 
اين كه سياق چه در منشاء و ريشه شناسى به چه طريق مورد استفاده قرارگرفت در ابهام قرار 
دارد. فرهنگ واژگان عربى، سياق را وارد سوق (بازار) كرد، بدون آنكه ارتباطى براى آن ذكر كند. 
بعد ها سياق را مستعربين آوردند كه بيانگر روش آن ها در طرفدارى از عربى سازى بود. اما ممكن 
است نوعى جعل واقعيت باشد كه بعدها در سده 13 هجرى، رواج يافت (باقرى، 1998:299، به 
نقل از ابن طقطقى). يك دانشمند ايرانى سياق را واژه اى ايرانى مى داند و ريشه آن را  به دوران 

قبل از اسالم باز مى گرداند و استدالل مى آورد كه واژه به معنى شماره است (راهنما، 1995).

اشكال رسمى سياق
عربى سازى نحوه نگارش و يادداشت ها به صورت عددى كه به سياق شهرت يافت، به آسانى، با 
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نوشتن اسامى به شكل عدد عربى آغاز به كار كرد. ممكن است اين شيوه از سبك هاى شناخته شده 
ديگر زبانى الگوبردارى شده باشد. براى مثال يك روش كپى بردارى از سبك هاى رايج در يونان 
باستان، قبل از پذيرش نظام عددى اكروفونيك در سده هفتم قبل از ميالد متداول شد. اما اينكه با 
يك برنامه ريزى قبلى متداول شد يا روندى غير ارادى داشت كه با رواج سبك نگارش حرفه اى 
اقبال يافت، هيچ مدرك كتبى وجود ندارد. در آن روزگار، اسامى عددى به سرعت اختصارى شده و 

پس از آن، بومى سازى و تغيير شكل داده شدند و تمام يونانيان از آنها استفاده كردند. 
يونانيان شكلى از يادداشت عددى به وجود آورده بودند كه خط شكسته بى نظيرى بود. انتقال 
از كلمات خوانا و معنا دارى كه براى فرد آشنا به الفباى عربى و باسواد قابل فهم بود، به نسل 
جديدكه به سياق شهرت يافت براى هر باسوادى بسيار دشوار و سخت بود و تنها براى كسانى كه 
آن را به دقت فرا مى گرفتد قابل استفاده بود. تنها يك نكته قابل توجه بود و آن ماهيت بى نظير 
الفباى عربى بود كه در جامعه فرهنگى و ادب دوست جهان اسالم آن زمان شكل گرفته بود. روند 
رو به رشد توجه به سياق در ميان اديبان بدون شك به واسطه تجربه فراوان و فعاليت هاى با دوام 

حرفه منشى گرى بوده است.
با وجود مفروضات موجود و شناخت ما از نحوة خواندن متون الفبايى، باز هم متن را نه به شكل 
حروف به هم چسبيده كه مانند لغات معنادار مي خوانيم. اما وقتى با اعداد كار مى كنيم شمارگان و 
تركيبات آن را به صورت مشابه در ذهن مجسم مى كنيم. اگر اين وضع براى ما درست باشد، در 

مورد سياق نيز همانند حروف چاپى التين كه مجزا نوشته مى شود، صادق است.
هزوارش  كه  خود  رايج  نظام  به  ايرانيان  اموى،  دوره  در  ديوانساالرى  عربى سازى   از  قبل 
مي خواندند، خو گرفته بودند. پيش از ورود اسالم، نگارش زبان فارسى با استفاده از الفباى آرامى 
صورت مى گرفت و بسيارى از واژه هاى فارسى را با معادل آرامى آن مى نوشتند ولي آن ها را به لفظ 
فارسى مى خواندند. ايرانيان در رمزگشايى از متون، واژه هاى آرامى- فارسى را به طريق خاصى 
مى خواندند. بنابراين، آن ها بيش از اعراب و ديگران با نظام سياق آشنايى داشتند. در واقع، آنها 
به يك زبان ساده ديگر مي نوشتند ولي همزمان آن نوشته را به زبان خود مي خواندند. با مقايسه 
نگارش سياق به زبان عربى با ديگر زبان ها پي مي بريم كه سياق تنها يك خط ساده يا شكسته 
نيست. عربى در مقايسه با خط الفباى التين قابليت هاى بهترى دارد و اگرچه عربي مثل خط 
التين الفبايى است اما نه با حرف مجزا كه با واژه هاى كشيده و سرهم نوشته مى شود. هر واژه 
سرهم و كشيده از طريق يك سلسله حروف به هم چسبيده، متن نوشته را ممكن مى سازد. شمار 
حروف يكپارچه و سرهم بر اساس ماهيت خاص حروف و جايگاه آن در واژه و نظمى كه حروف را  
در كنارهم قرار مى دهد متفاوت است. در گروهى از واژگان، حروف بر اساس شكل خود قرار مى 
گيرند. استقالل يا چسبان بودن هر حرف به شكلى متفاوت به تقدم و تأخر حروف در هر واژه ارتباط 
دارد. به اين معنى كه هر حرف با توجه به شكل خاصش در گروه مجزايى قرار دارد و اينكه قبل از 
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يك حرف چسبان (مثل:ب، م، ت..) يا مستقل (د، ر، آ، و..) قرار گيرد، ويژگى متفاوتي خواهد داشت.  
بدين ترتيب، با بررسى مجموعه اى از متون خطى متوجه مى شويم كه هر يك از اين خطوط 
به سبك خاص نوشته شده اند. به طور كلى مى توان چهار شكل از الفباى مختلف و در مواردى 
اشكال مجزا از يكديگر را شناسايى كرد. در مقايسه با دستنوشته ها و متون خطى موجود در دنياى 
غرب، سبك خط ها در متون نوشتاري جهان اسالم از تنوع بيشترى برخوردار است و گونه هاي 

متفاوت مخف، كشيده، فشرده يا متراكم را شامل مى شود.
زمانى كه سياق متداول شد، خطوط نگارش عربى درگذر زمان اشكال متفاوتى داشت و هريك 
از اين سبك ها در نحوه نگارش سياق تأثيرگذار شد. بنابراين، زمانى كه اعداد را به شكل سياق 
به سواد عربى ضميمه كردند، بر تمام اشكال حياط اجتماعى جامعه فرهيخته اسالمى تأثير نهاد 
و اين تأثير تا دوره جديد و عصر مدرنيسم كه به واسطه تغييرات اجتماعى سبك نگارش جديد 
متداول شد، ادامه يافت. عدم توجه عمومى به چاپ متون به سبك سياق در ايران و بى توجهى 
به ديگر سبك هاى چاپ نتيجه ظهور جامعه مدرن بود، جامعه اى كه سياق را يك روش سنتى و 

غير متداول تلقى مى كرد.
در جوامع اسالمى و ايرانى، ديوانساالران يك جامعه كوچك نخبه و ماهر را تشكيل مى دادند 
و براى جلوگيرى از نابودى مهارت هايشان نيازمند به كارگيرى نيروى جديدى بودند، اين تجديد 
نيرو يك سنت مهم بود. منافع ديوانساالران در حفظ و احتماًال در تغيير مهره ها و روش ها نهفته 
بود. ارزش فرهنگى زبان مكتوب عربى كه معموًال ناشى از اهميت قرآن به عنوان زبان مكتوب 
خداوند بود، از جهتى با احساس ممنوعيت دسترسى همگانى به زبان عربى و اجتناب از كاربرد غير 
دينى آن همراه بود. اين احساس در ميان ايرانيان اينگونه بيان مى شد كه در امور غير دينى بايد 

از زبان خودشان استفاده كنند.
ميانه،  سده  اواخر  اسالمى  مهم  امپراطورى  سه  اختالفات  و  سياق  سبك  مشكالت  على رغم 
اداره  و  اقتصادى  امور  براى  سياق  از  امپراطورى  سه  هر  هند،  گوركانيان  و  صفويان  عثمانى، 
سرزمين هاى خود بهره مى گرفتند. اين وضع تا اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ادامه يافت. 
و  ايران  اقتصادى  و  مالى  هاى  سازمان  دفترداران  براى  هم  و  محاسبات  براى  هم  سياق  سبك 
عثمانى و حكومت گوركانى و نيز حاكمان ازبك آسياى مركزى كاربرد داشت. بازرگانان، زمينداران، 
تا  هشتم  سده  از  نيز  مناطق  اين  خصوصى  بخش  افراد  و  سازمان ها  ساير  و  آبيارى  سازمان هاى 
بيستم ميالدى از سياق استفاده مى كردند. همچنين سياق در برخى مدارس ايران جزو بخشى از 
يك برنامه آموزشى حد اقل تا دهه 1930 و در هند و پاكستان تا مدتى پس از اين تاريخ تدريس 
مى شد. در تركيه عثمانى نيز تا 1928 و  پيدايش عصر مدرنيسم و غرب گرايى كاربرد داشت. در 
ايران، اندك زمانى پس از تركيه سياق از برنامه آموزشى مدارس حذف شد. اما در مناطق غير 

شهرى ايران و جنوب آسيا تا نيمه دوم سده بيست همچنان رواج داشت.
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سبك هاى  ساير  به  نسبت  مزيت هايى  اما  مى شد،  تلقى  اهميت  كم  سياق  اينكه  على رغم 
محاسبه عددى داشت. اگرچه تاريخ توسعه آن به شكل تحول از خط شكسته به يك خط غير 
قابل فهم نمود يافته است، اين نوع حساب تنها به صورت رمز گونه خوانده مى شود و تا جايى 
رمز گونه است كه با هيچ نوع خط نگارشى قابل مقايسه نباشد. اين خط از راست به چپ نوشته 
مى شود و بر تقسيم اعداد به دهگان، صدگان و هزارگان و غيره بناشده است. شكل اصلى اين 
سبك همان تركيب رمزهاست كه نماد اعداد هستند و برخى مواقع با ايجاد تغيير در آن ها با هم 
تركيب مى شوند. برخى مواقع در زير و يا بر روى عددى ديگر و يا در سمت چپ آن ها قرار مى 

گيرند (شكل شماره5 و6).
به جز ارقامى كه قبل از دهگان مى آيند، بزرگترين ارقام اعشارى در ابتدا نوشته و تنها پس از 
كامل شدن عدد خوانده مى شوند. از اين رو،  بارمعنايى هرعدد در اين سبك شمارش بسته به اعداد 

ديگرى است كه همراه آن ذكر مى شوند.
اين مشخصه زبان فارسى است كه اعداد به شكل شمار سنج ذكر و در بيان شفاهى و نگارش 
خوانده مى شود. اما شمارگان سياق همواره نمايانگر مقدار هستند نه اينكه صرفًا شكل اختصارى 
ارتباط  مركزى  نقطه  و  اصلى  مركز  مثابه  به  امروز  ايران  در  كه  سياق  نمودارهاى  باشند.  چيزى 

شبكه اى جوامع اسالمى رواج داشت با دو هدف اصلى مورد استفاده قرار مى گرفت:
1: ثبت مقادير نقدى و محاسبه مقادير آن 2: ثبت مقدار كاال و محاسبه ميزان و وزن آن 

واحد اندازه گيرى پول، دينار بود و وقتى شمار آن افزايش مى يافت به صورت زير ثبت مى شد،1.هر 50 
دينار يك شاهى؛ 2. هر 200 دينار برابر با يك عباسى؛ 3.هر هزار دينار مساوى يك قران؛ 4. هر ده هزار 
دينار برابر يك تومان. از عدد 1 تا 999 به دينار خوانده مى شد. در حالى كه از 10,000 به باال، تمام اعداد 
به تومان محاسبه مى شود. استفاده مستقيم از تمام پول هاى رايج براى محاسبه سياق نشان مى دهد كه 
سياق ارتباط تنگاتنگى با شمارش و محاسبه سكه ها داشته است. اما در مقابل براى محاسبه اوزان و مقادير 

كاال ها و اجناس يك نوع سياق به شكل نسبتاً متفاوتى در نظر گرفته مى شد.
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شكل شماره 5: سندى از سياق مربوط به شمال هند كه نمونه هايى از تركيب يكان و دهگان را نشان مى 
(Stewart, 1825: 25)دهد

برخى مواقع اوزان و مقادير با يك عالمت مشخص بيانگر يك من(واحد وزن كه ميزان آن در 
هر شهر متفاوت بود) يا خروار بود و به صورت سياق ثبت مى شد. براى مثال يك خروار مساوى 

با 10 من تبريز يا 5 من دربارى بود. اوزان باالى 99 من تبريز در سياق با خروار ثبت مى شد.
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(Öztürk, 1996: 66)شكل شماره 6 : نمونه اى از انواع سياق در اسناد دوران ميانه و اواخر عصر عثمانى

سياق براى ثبت مقادير ديگر كه بيشتر از دينار و َمنْ بود، مثل مثقال(معادل3,64گرم) مساحت هاى 
زمين و موارد مشابه نيز كاربرد داشت. اگرچه به نسبت تعداد افراد با سواد، شمار اندكى قادر به استفاده 
آسان از سياق بودند، اما براى ثبت امور مربوط به زمين و امالك، حسابرسى امور بازرگانى و مسائل 

كامًال خصوصى و پنهانى، جايزه، رشوه يا مبلغ پرداختى يا دريافتى از سياق استفاده مى كردند.
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در سالنامه هاى برجاى مانده از قرون ميانه كه از سياق براى ثبت اعداد استفاده مى كردند، نُه 
دسته براى تعيين رقم هاى اعشارى بكار مى رفت. اين دسته ها جدول زير مشخص شده است.

صدهزارده هزارهزارگانصدگاندهگانشماره
100000 تومان10000تومان1000 دينار100 دينار10 دينار1دينار
200000 تومان20000 تومان2000 دينار200 دينار20 دينار2 دينار
300000 تومان30000 تومان3000 دينار300 دينار 30 دينار3 دينار

400000 تومان40000 تومان4000 دينار400 دينار40 دينار4 دينار

500000 تومان50000 تومان5000 دينار500 دينار50 دينار5 دينار
600000 تومان60000 تومان6000 دينار600 دينار60 دينار6 دينار
700000 تومان70000 تومان7000 دينار700 دينار70 دينار7 دينار

800000 تومان80000 تومان8000 دينار800 دينار80 دينار8 دينار
900000 تومان90000 تومان9000 دينار900 دينار90 دينار9 دينار

در اسناد مربوط به اواخر حكومت عثمانى، ثبت كسر ها و اعداد اعشارى با استفاده از سياق 
صورت مى گرفت (شكل شماره:1،3،5 و6) بيان كننده نمودارهاى عملى سياق بود. اين موارد با 

كلمات عربى براى تعيين اعداد و نشان مى دهد.1 

جامعه شناسى سياق
رده بندى رسمى سياق به عنوان يك نظام ضعيف كه از كلمات براى تعيين اعداد استفاده مى كند، 
اهميت تاريخى سياق را با ابهام مواجه كرده است. سئوال اين است كه چه چيزى موجب تمايز 
در  برده  بكار  و  كرده  ابداع   را  سياق  كه  جامعه اى  اهميت  و  شده  رايج  نظام هاى  ديگر  از  سياق 

چيست؟
مسيرى كه منجر به ارائه اين نظام شد و شرايط استفاده از آن كه به مدت 12 قرن تداوم يافت، 
هر دو به يك سلسله عوامل خاص در سازماندهى جامعه اسالمى بستگى داشته است. اين وضع 
با آنچه در جهان مسيحيت، هند، جهان بودايى و كنفسيوسى و جوامع شرق و غرب ايران تفاوت 
زيادى داشته است. سياق به جاى آنكه مورد استفاده تجار و دانشمندانى باشد كه مستقيماً منافعشان 
با اعداد و كميت ها تامين مى شد، مهارت هاى تخصصى نويسندگان كم اهميتى بود كه از ميان 
اقوام غيرعرب برخواسته بودند. درواقع، خط و زبان ملتى ديگر در خدمت حاكميت اعراب بدوى بود. 
اعرابى كه تا آن زمان از نعمت سواد و ادبيات بى بهره بودند و از همه جهت وامدار ايران بودند. با اين 

اقسام  از  ديگرى  نمونه   .1
 Oz در  مى توان  را  محلى 
مشاهده   Turk,1996, p.66
نمونه  بررسى  براى  كرد. 
هاى مختلف سياق در اسناد 
عثمانى مربوط به دوره ميانه 
مجمع  ر.ك:  نيز  جديد  و 
الدين،  بديع  ميرزا  االرقام، 

1981:117 و همچنين:
Haydar Abad and Suth-
ern India / Bukhara in 
Central Asia, Weber, 
2007, p.251, Kashmir, 
Shkeb,no ate,182.
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همه، به كارگيرى سياق در جوامع مترقى و كوچك شهرى و مراكز حكومتى و تجارى بزرگ بهتر 
عمل كرد و كاربرد وسيع ترى يافت. چرا كه اين نظام تمامى جنبه هاى نويسندگى را ترقى بخشيد. 
در همان حال در مقابل كسانى كه در خارج از اين جوامع بسته و كوچك خواهان مداخله و اختالل 
در امور آن جامعه بودند يك سد حائل بود. آن ها با همين سياست به خطوط زيبا و خوشنويسى روى 

آوردند و مردم شهر آنگونه كه باب طبع شان بود آن ها را از سياق دور نگاه داشتند. 
جوامع مترقى كوچك در هر شهر با بكارگيرى سياق با جوامع با سواد مشابه در شهرهاى ديگر 
و تحت حاكميت دولت هاى ديگر ارتباط داشتند. از اين رو، سياق كفايت تبديل شدن به يك معيار 
استاندارد براى عملكرد هر يك از اين گروه ها را در خود داشت. با اين وجود، نتوانست مانع از 
برخى تمايالت محلى براى تغيير شكل سياق و تفاوت هاى ظاهرى در آن باشد. اين تغيير شكل 
بعدها در نظام هاى سياق رايج در قلمرو عثمانى، پادشاهى صفويان و امپراطورى گوركانيان هند 
نمايان شد. سياق به داليل مشابه، كمتر در خارج از جوامع نخبه كوچك و خصوصى و يا خارج از 

سازمان هاى مربوط به امالك و تجارت حكومت ها شناخته شد.
سياق در ديگر نمونه هاى نگارش در ميان افرادى كه در خارج از گروه هاى تخصصى و محدود عمل 
مى كردند، وارد نشد. چرا كه آن ها نيازى به شناخت سياق نداشتند. در جوامع كوچك، افراد در دوران 
شاگردى سياق را فرا مى گرفتند و هنگامى كه به كارى مشغول مى شدند، آن را در عمل بكار مى بردند. 
آموزش سياق نه به عنوان بخشى از آموزش هاى عمومى و همگانى بلكه يك نوع مهارت اختصاصى 
تلقى مى شد. محققين غربى كمتر به ماهيت سياق توجه داشته اند. تنها كسانى كه در زمينه هاى خاص 

مانند اقتصاد، تاريخ، يا ديپلماسى تحقيق مى كنند نيم نگاهى به ماهيت سياق داشته اند.
به طور كلى، تاريخ علم و ادبيات در سرزمين هاى تحت سيطره تمدن بزرگ ايران با نوعى 
ابهام همراه است. از يك طرف اغلب مردم سواد دينى داشتند و قادر به خواندن متون دينى عربى 
مانند قرآن بودند (اگرچه اكثريت  آن ها معناى متون عربى را نمى دانستند) و اين ميزان از توان 
عمومى براى خواندن متون بسيار وسيع تر از سطح سواد جوامع متمدن ديگر تا دوره رواج آموزش 
عمومى در عصر جديد بود. از طرف ديگر فرهنگ فراگيرى سواد كاربردى (سواد اقتصادى و تجارى 
و ..) تنها محدود به گروه كوچكى از نخبگان بود. قابليت خواندن و نوشتن سياق حتى از اين هم 
محدود تر بوده است. از اين رو، بايد پرسيد كه چرا تحوالت تاريخى مربوط به اعداد و ارقام در 
جوامع متمدن ايرانى بسيار متفاوت تر از جاهاى ديگر بود؟ چرا جامعه ايرانى پس از تسلط اعراب 
شخصيت هايى همچون خوارزمى را پرورش داد كه در اعداد و ارقام به نقاط ديگر جهان (اعداد 
هندى) تكيه مى كند و به صورت موقت آن را جايگزين سياق ايرانى مى كند؟ و سياق پس از رواج 

در جوامع عربى بارديگر در ايران رواج پيدا كرد؟
ما اكنون در جامعه اى زندگى مى كنيم كه متكى به نظام اعداد و ارقام جهانى است و كسانى 
هستند كه با اين روش همراه نشده اند. متداول شدن روش جديد محاسبه عددى در دنياى رومى 
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و محاسبات آن در حدود 300 سال قبل صورت گرفت كه از جهان هند و عربى به غرب وارد شد. 
در دو سده اخير روش جديد محاسبه اعداد در سراسر جهان متمدن و در زبان هاى مختلف رواج 
يافت. اين سبك جديد زمينه را براى توسعه يك فرهنگ اقتصادى گسترده تر فراهم كرد و پديده 
مدرنيسم، تكنولوژى و نظام ادارى نوين را تحت تأثير خود قرار داد. بدين تريب كاربرد چرتكه نوع 
خاصى از فرهنگ شد. اما اين روش محاسباتى كه برخالف سياق نوشتارى نبود و از قابليت هاى 
سندى سياق برخوردار نبود چراكه چرتكه يك روش محاسباتى عينى بود و نمى توانست در قالب 

يك سند نوشتارى ارائه شود. به اين دليل نمى توانست به عنوان مبناى محاسبه بكار رود. 
چرا جوامع ايرانى به ارتقاي نظام محاسباتى سياق نپرداختند و از روند روبه رشد حسابدارى در دنياى 
مدرن عقب ماندند؟ جالب است بگوييم كه نادرشاه افشار فرمانرواى سدة هجدهم ايران دستور داد كتابت 
در درون حكومتش به سبك نگارش فارسى صورت گيرد و كاربرد سياق را منع كرد (محمدكاظم وزيرمرو، 
نامه االمراى نادرى، به نقل از فلور،1998:95). اما پس از مرگ او در سال 1747 ديوانساالران بار ديگر به 
سياق روى آوردند و به مدت يك قرن و نيم ديگر آن را به كارگرفتند. در پاسخ به اين پرسش كه چرا چنين 
شد بايد گفت كه رمز اين مساله در نحوه سازماندهى جامعه ايرانى نهفته است. اين نحوه سازمان دهى 
مبتنى بر شريعت اسالم و قوانين شرعى بود كه نوعى شرايط و قرارداد اجتماعى خاص و ويژه است. قانون 
از يك سلسله اصول اسالمى نشأت مى گيرد كه مستقل از حكومت عمل مى كند و بالتغيير است. قانون 
از سوى گروهى از صاحبنظران و علماى نخبه، كه وجود و كيان آن ها مستقل از نظارت دستگاه حاكمه 
شكل مى گرفت، مورد بحث و تغيير بود و در جامعه اعمال مى شود. از آغاز سده نهم خليفه، در مقايسه با هر 
امپراطور ديگر، داراى قدرت و نفوذ نبود و از سال 1256 تا 1871 هيچ خليفه اى كه مظهر نوعى مركزيت 

قدرت باشد، وجود نداشت.
تمركزگرايى سياسى كه به شكل حكومت هاى محلى ضعيف نمايان شد، نظام اقتصاد تجارى 
مراكز جمعيتى دور از هم را از مراكش تا چين به هم پيوند مى زد. مردم سرزمين هايى با اين وسعت 
و عظمت به دليل نبود حكومت هاى مقتدر، وجود جامعه باز  قرون ميانه را تجربه مى كردند. وجود 
سرزمين هاى دور دست و بسيار وسيع، پيشرفت و ترقى تجارت ايران را به احتمال زياد ُكند مى كرد. 
عدم رشد سياق ممكن است نتيجه وسعت زياد سرزمين و نياز ُمبرم تجار به سفرهاى طوالنى در چنين 
منطقه وسيعى بوده باشد. از اين رو، جوامع ايرانى به دليل پراكندگى و فشار متعدد سياسى تغييرات 
اجتماعى را تجربه نكردند و به راحتى نتوانستند سوادى كه نهايتاً غرب را به مدرنيته رساند، فرا گيرند.

سواد در جامعه ايران تا حد زيادى در دسترس همگان نبود و سواد حسابگرى نيز تا اين زمان در 
تعاريف مربوط به سواد عمومى جايگاه خاصى نداشت. اين نوع دسترسى به سياق بايك واقعيت ديگر 
نيز محدود مى شد. در حالى كه در لواى نويسندگى، سبك هاى خوش نويسى متعددى رواج داشت و 
لزوم آگاهى از اشكال مختلف هنر خوشنويسى اسالمى احساس مى شد، براى سياق به عنوان يك جنبه 
مهم از سواد كاربردى هيچ سبك خوشنويسى رايج نشد. به عالوه، عملكرد وسايل غير كتبى همچون 
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چرتكه و پذيرش عمومى آن باعث كاهش توجه نسبت به توسعه سواد حسابگرى مكتوب شد.
و  گونه  ميراث  اجتماعى  موقعيت  كه  شدند  مى  ترغيب  نويسندگان  احوال  و  اوضاع  اين  در 
نگه  خود  انحصار  در  امكان  حد  در  و  كنند  حفظ  اطالعات  دامنه  افزايش  طريق  از  را  خود  منافع 
دارند، در ضمن مرزهاى ميراث خود را از هجوم نظام ها و مهارت هاى جديدى كه ممكن بود 
ميراثشان را به خظر اندازد در امان نگه دارند. بنابراين، حفظ موقعيت اجتماعى و امتيازات زمينه 
حفظ و تداوم سياق را فراهم و جريان فراگيرى علم حسابدارى به سبك مدرن را ُكند مى كرد. تا 
اواخر سده نوزدهم، زمانى كه نويسندگان در برابر جريان امپرياليسم توان مقاومت خود را از دست 
دادند، هيچ چيزى نتوانست مانع از اخالل حافظان سياق در جريان فراگير نظام جديد حسابدارى 
جديد شود(Netz,2002:15). نتز در بحث راجع به ارتباط سواد محاسباتى و دستگاه حاكمه يونان 
باستان اين مطلب را به درستى بيان كرده است. ما نيز مى توانيم چنين ارتباط پيچيده اى را ميان 
سطح سواد حسابگرى و تاريخ سياسى جهان ايرانى به روشنى  در نظر بگيريم.1 به خصوص اينكه 
تحوالت سياسى ايران همواره بدون توجه به اهميت شهروندان روى داده و هيچ گاه آنان به عنوان 
شهروند جدى تلقى نكرده اند. در  حالى كه پيشرفت اقتصادى از طريق مهم شمردن شهروندان و 

ارزش گذارى توليدات و دسترنج همان شهروندان پديد مى آيد.

نتيجه:
حسابدارى به نوعى باعث تسهيل و افزايش آگاهى گروهى مى شود. اگر افراد بتوانند اعداد بزرگ 
را محاسبه كنند، مى توانند يك اجتماع بزرگ را سازماندهى و مديريت و در كنار آن يك امپراطورى 
و يك اقتصاد بزرگ را اداره كرده و در نهايت به يك حكومت قدرتمند دست يابند. تا زمانى كه 
كه امپرياليسم سايه خود را بر جهان ايرانى گسترش نداده بود، هيچ فشارى براى تغيير ماهيت 
اقتصاد سياسى جهان ايرانى وجود نداشت. زمانى كه به عنوان واكنش در برابر امپرياليسم نوين، 
محدوديت هاى اجتماعى از سر راه سواد عمومى برداشته شد، جريانى كه در اواخر سده نوزدهم آغاز 
شد، محدوديت هاى حساب سياق كه قرن ها به داليل اقتصادى و ادارى ادامه داشت، نتوانست 
تداوم يابد. به هر حال، اسناد مكتوب بر جاى مانده از سياق مى تواند تا مدت ها به عنوان يك 
منبع مطالعاتى ارزشمند و مهم براى مورخان تلقى شود. در اين برهه زمانى، بدون شك، مطالعه 
كاربردى اعداد و كميت ها در جامعه ايرانى آگاهى ما را نسبت به ويژگى ها و شرايط اجتماعى علم 

حساب باال مى برد.

منابع:
مهمترين و غنى  ترين مرجع براى شناسايى منابع بيشتر كتاب «فروغستان» اثر محمد على فروغى 

اصفهانى است.2

1. نظر مؤلف در اينجا  متوجه 
سبك  به  ديوانساالرى  وجود 
خاندان هاى  وجود  و  ايرانى 
دستگاه  در  ايرانى  خصوصاً 
حكومت هايى است كه پس از 
اسالم در   حوزه تمدن و فرهنگ 
آسياى  تا  مديترانه  از  ايران 

مركزى حكمرانى كرده اند.م 
اطاله  از  جلوگيرى  براى   .2
توضيحات  از  بخشى  كالم 
مربوط به منابع حذف شد و اگر 
چه بسيارى از منابع ذكر شده 
در فهرست منابع فارسى است 
در  اصلى  شكل  همان  به  اما 
متن انگليسى ذكر شد و برخى 
از منابع بى نام و نشان حذف 
آن  اصل  بررسى  براى  گرديد. 
به فهرست منابع مقاله در متن 

اصلى رجوع شود.م
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مراكز و مؤسسات ايران شناسي در فدراسيون روسيه

     سعيد شيرى

مكتب شرق شناسى و به تبع آن ايران شناسى و اسالم شناسى روسيه سرگذشت پرنشيب و فرازى 
شرق شناسى   مكتب  با  هماوردى  در  روسيه  شناسى  شرق  تزارى  روسيه  دوران  در  است.  داشته 
بريتانياى كبير تالش هاى گسترده اى براى شناخت شرق و شرقيان صورت داد و كارنامه پربارى 
پديد آورد. تالش براي شناخت و معرفي ايران در روسيه در نيمه اول قرن نوزدهم آغاز گشت. 
فعال شدن سياست امپراطوري روسيه در ايران در قرن نوزدهم و انتشار نوشته هاي ديپلمات ها، 
كارمندان نظامي  و بازرگانان روس در آن روزگار موجبات تكوين و تشكيل ايران شناسي دانشورانه 
را فراهم آورد. توصيفات علمي سفرنامه هاي ن.و. هانيكوا، ن. زارودني و كارهاي ارزشمند بارتولد، 
ميلر، زالمان و ژوكفسكي به پيشرفت ايران شناسي كمك كرد و نهادهاي خاصي براي مطالعه و 

شناخت فرهنگ، تاريخ و مسائل ايران پديد آمد. 
با برآمدن نظام سوسياليستى، شرق شناسى روسيه با تكيه بر انديشه ماركسيسم و ماترياليسم 
تاريخى به سمت ديگرى حركت كرد و بر پايه آموزه هاى ماركسيسم ادبيات ديگرى را به عنوان 
شرق شناسى ارائه كه در آن بر جنبش هاى اجتماعى تأكيد مى كرد. در دوره اتحاد شوروي سابق، 
ايران شناسي با تحقيقات دانشمندان ماركسيست كه در وهله اول تاريخ معاصر را بررسي مي كردند، 
با  و  آمدند  پديد  ديگر  شهر  چند  و  لنينگراد  مسكو،  در  برجسته اي  شناسان  ايران  و  يافت  فربهي 
تحقيقات خود سنت ايران شناسي روس مبتني بر انديشه هاي ماترياليسم تاريخي و تحليل طبقاتي 
تاريخ را بوجود آوردند. ايران شناسان ماركسيست در سال هاي 1919- 1990 آثار و نوشته هاي بسيار 
پيرامون تاريخ باستاني ايران، تاريخ قرون وسطي و تاريخ جديد، سياست روسيه تزاري و شوروي در 
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ايران تأليف و منتشر كردند. رويكرد و جهت گيري اين نوشته ها بيشتر معطوف به تاريخ و مسايل 
اجتماعي- اقتصادي ايران در قرن بيستم، روابط ايران و شوروي، تاريخ نهضت هاي آزاديخواهانه 
با  ايران  نزديك  روابط  سابق،  شوروي  دورة  در  بود.  ايران  در  امپرياليست  دولت هاي  سياست  و 
كشورهاي غربي، روابط دو كشور ايران و روسيه، كنجكاوي هاي علمي، اهداف فرهنگي، اجتماعي، 
فرهنگي،  سياسي،  گوناگون  زمينه هاي  شناخت  ضرورت  استعماري  مطامع  و  اقتصادي  سياسي، 
توجيه  شوروي  جماهير  اتحاد  تصميم گيرندگان  و  سياستمداران  براي  را  ايران  نظامي  و  اقتصادي 
مي كرد. يكي از لوازم اين توجه و نياز به شناخت جنبه هاي گوناگون كشور و مردم ايران، تأسيس 
مؤسسه ها و مراكز گوناگون ايران شناسي و تربيت ايران شناسان در رشته هاي گوناگون تاريخ ايران، 
زبان شناسي زبان هاي ايراني، اقتصاد و سياست داخلي و خارجي ايران و ادبيات و فرهنگ ايران بوده 
است. با فروپاشي شوروي سابق در سال 1991 فعاليت هاي مراكز و مؤسسات ايران شناسي كمى 
ُكند شد و حتى در يك مقطعى، خصوصًا در مورد مراكز و مؤسسه هاي شرق شناسى، به  فراموشى 
سپرده شد. اما اين روند ديري نپائيد و در سال هاي بعد دوباره شرق شناسي و ايران شناسي فعال 
شد. مخصوصًا با رويكردهايى كه والديمير پوتين دارد و به دنبال احياى قدرت شوروى سابق در 
شكل روسيه  جديد است، ايران شناسي هم تجديد حيات تازه اي پيدا كرده است. در دو دهه گذشته، 
مراكز و مؤسسات ايران شناسي در روسيه به قرار دوره شوروى سابق حركت نمى كنند و اندك 
اندك روش هاى پژوهشى و آموزشى پيشين را فرو نهادند و كوشيدند فارغ از ايدئولوژى به مطالعه، 
سياسى،  نظام  و  دين  ادبيات،  تاريخ،  فرهنگ،  به  مربوط  موضوعات  و  مباحث  آموزش  و  بررسى 

اقتصادى و اجتماعى ايران بپردازند. 
نظر به اهميت مراكز و مؤسسات ايران شناسى روسيه در شناخت و معرفى ايران و نيز تأثير 

 نمايى از دانشگاه سنت پترزبورگ
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آنها در سنت ايران شناسى در كشورهاى مشترك المنافع الزم است با اين مراكز و مؤسسات آشنا 
شويم. آنچه در پي مي آيد، اشاره اي مختصر بر مهم ترين  مراكز و مؤسسات فعال در زمينه ايران 

شناسي و آموزش زبان و ادبيات فارسي در پهنه فدراسيون روسيه است.

مؤسسه كشورهاي آسيا و آفريقا:
مؤسسه زبان هاي شرقي در سال 1956 در دانشگاه مسكو تأسيس شد  و پس از مدتى نام او به مؤسسه 
آسيا و آفريقا تغيير يافت. با تشكيل اين مؤسسه، گروه هاي زبان و ادب فارسي و تركي از دانشكده زبان و  
ادبيات جدا و به اين مؤسسه منتقل شدند. در سال 1972 مؤسسه تجديد ساختار يافت و هدف آن بسط و 
گسترش پيدا كرد و فارغ التحصيالن آن هم  در زمينه زبان هاي كمياب و هم در رشته هاي تاريخ، زبان 
شناسى، ادبيات، سياست و اقتصاد كشورهاي آسيا و آفريقا آموزش مى ديدند. آموزش ها و كالس ها در سه 

بخش  تاريخ، زبان و ادبيات و مسائل اقتصادي و اجتماعي برگزار مى شد.
برنامه هاي آموزشي مصوب (1994)مؤسسه آسيا و آفريقا براى مقطع كارشناسى چهارسال و 
موضوعات و دروس آن عبارتند از: منطقه شناسي  با تخصص در يكي از رشته هاي شرق شناسى، 
مقطع  التحصيالن  فارغ  آفريقايى.  و  آسيايى  كشورهاى  اقتصاد  و  شرقى  ادبيات  و  زبان  تاريخ، 
كارشناسى عالقمند به ادامه تحصيل مي توانند با گذراندن دو سال تحصيلى به اخذ كارشناسى ارشد 
نائل آيند. دانشجويان مؤسسه آسيا و آفريقا در زمان تحصيل حداقل با دو زبان شرقي و يكي از 

 نمايى از دانشگاه مسكو
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زبان غربي مانند انگليسي، آلماني و فرانسوي آشنا مي شوند.  در بخش تاريخ، مسائل و موضوعات 
آفريقايى  كشورهاى  و  چين  جنوبي،  آسياي  كشورهاي  ميانه،  و  نزديك  خاور  كشورهاي  تاريخى 
تدريس مى شود. فارغ التحصيالن بخش تاريخ مؤسسه آسيا و آفريقا عالوه بر دروس تخصصى، 

دروس عمومى مانند تاريخ روسيه، باستان شناسي و نژاد شناسي را نيز فرا مى گيرند. 
بخش زبان و ادبيات مؤسسه آسيا و آفريقا  در بردارنده دپارتمان هاى: فيلولوژي يا واژه شناسى 
كره اى،  شرقي،  جنوب  آسياي  كشورهاي  زبان هاى  هندي،  تركي،  فارسى،  عرب،  ادبيات  و  زبان 
مغولستانى، چيني، ژاپني، زبان هاي اروپاي غربي و آفريقا شناسي است. دانشجويان بخش زبان 
و ادبيات، دوره هاي مشترك ادبيات، زبان شناسي عمومي و تاريخ ادبيات را فرا مي گيرند. آن ها 
همچنين دروس تخصصى آواشناسي نظري، دستور زبان، لغت و لهجه شناسي و تاريخ زبان هاي 

شرقي، ادبيات، تاريخ، جغرافيا و نظام سياسى كشور يا منطقه مورد مطالعه را نيز مي آموزند. 

كرسي ايران شناسي 
همزمان با راه اندازى مؤسسه زبان هاي شرقي در سال 1956 پروفسور «ويرا راستارگويوا » به 
پروفسور  به  سال 1960  در  منصب  اين  شد.  انتخاب  فارسي  ادبيات  و  زبان  كرسى  رئيس  عنوان 
«پيسيكوف» تفويض شد. پس از وى به ترتيب پروفسور «ليبدف» و پروفسور «والديمير ايوانف» 
عهده دار اين سمت بودند. در اين كرسي دانشمندان سرشناسى مانند؛ آووچينيكف( زبان شناس)، 
تدريس  به  شناس)  (افغان  ليبدوف  و  شناس)  (زبان  شارووا  شناس)،  (ادبيات  وليفكووسكايا  نيكيتا 
و پژوهش اشتغال داشتند. در كرسي ايران شناسى، زبان هاي فارسي، فارسى دري، پشتو(از سال 
كرسي  اين  در  زير  استادان  امروزه  شود.  مي  تدريس  سال 1960)  (از  تاجيكي  و  كردي   ،(1969
فعاليت دارند: پروفسور ايوانف استاد زبان و ادبيات فارسي؛ پروفسور آستروفسكي استاد زبان دري؛  
پروفسور ميكروف استاد زبان فارسي؛ دكتر ريسنر استاد زبان و ادبيات فارسي؛ خانم زاوزيرسكايا 

استاد زبان دري؛ خانم ساروكينا استاد زبان و ادبيات فارسي و خانم آرداشنكووا استاد ادبيات. 

دانشگاه دولتي علوم انساني روسيه 
دانشگاه دولتي علوم انساني روسيه در سال 1991 پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى تأسيس شد. اين 
دانشگاه مشتمل بر هفت دانشكده است. در دانشكده زبان شناسي اين دانشگاه كرسي زبان هاي شرقي داير 
است. در اين كرسى ساالنه 50 دانشجو ( 25 نفر در بخش زبان هاي شرقي و 25 نفر در بخش زبانهاي 
غربي) پذيرفته مي شوند. در بخش زبان هاي شرقي، دانشجويان  مى توانند از ميان شش زبان (عربي، 
هندي، فارسي، دري، ژاپني، تركي و كره اي) يكى از زبان ها را به عنوان زبان تخصصى انتخاب كنند. به 
دانشجويان زبان و ادبيات  فارسي، عالوه بر آموزش زبان فارسي، زبان هاي عربي، فرانسه، يونانى باستان 
و نيز زبان هاى اوستا و پهلوي نيز آموزش داده مي شود. بخش ايران شناسي، استاد رسمي ندارد و استادان 
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آن از ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى جذب مى شوند. امروزه استادان ايران شناس و زبان 
و ادبيات فارسى زير با بخش ايران شناسى دانشگاه دولتي علوم انساني روسيه  همكارى مي كنند. والديمير 
ايوانف (از مؤسسه آسيا و آفريقا ) استاد زبان معاصر فارسي؛ ناتاليا چاليسووا (از مؤسسه شرق شناسي) استاد 
فرهنگ شناسي ايران؛ سوفيا وينوگردووا (از مؤسسه زبان شناسي) استاد زبان اوستا و فارسي باستان و  

وياچسالو موشكالو استاد زبان فارسي. 

شعبه ادبيات ملل آسيا 
در اين شعبه، يك گروه ايران شناس تحت رياست پروفسور كميساروف، رئيس شعبه، به آموزش و 
تحقيق پيرامون ادبيات كالسيك و معاصر ايران مشغول اند. اين گروه پژوهشى بنيادي  با عنوان 
«تاريخ ادبيات فارسي» انجام داده است. استادان زبان و ادبيات فارسى و ايران شناس در اين بخش 
سه نفر هستند كه اسامى آنها چنين است: پريگارينا استاد ادبيات فارسي و زبان هاى آسياي جنوبي، 

جهانگير دري  استاد متون نظم فارسى و نيكواليوسكايا استاد و پژوهشگر ادبيات معاصر ايران. 

ب خش ايران شناسي مؤسسه زبان شناسي آكادمي علوم فدراسيون روسيه 
مؤسسه زبان شناسي مهم ترين مركز زبان شناسي فدراسيون روسيه است كه در آن تحقيقات علمي 
درباره زبان هاي رايج و ُپر گويشور دنيا انجام مي گيرد. تعداد پژوهشگران و محققان  اين بخش 
بين 180 تا 200 نفر است. در مؤسسه زبان شناسي آكادمي علوم فدراسيون روسيه، بخش زبان هاي 
آلماني، رومانيايى، فنالندي، قفقازي، ايراني، هندي، آفريقايي، خاور دور و زبان شناسي اجتماعي 
داير است. بخش ايران شناسي يا زبان هاي ايراني در سال 1952 تأسيس شد و نخستين رئيس آن 

پروفسور راستورگويوا بود. در حال حاضر دكتر ايفموف مدير اين بخش است. 
استادان  تربيت  در  روسيه  فدراسيون  علوم  آكادمي  شناسي  زبان  مؤسسه  ايران شناسي  بخش 
معروف  شناسان  ايران  از  است. برخي  داده  انجام  اي  ارزنده  خدمات  شناس  ايران  و پژوهشگران 

جمهوري هاي آسياي ميانه و قفقاز از فارغ التحصيالن اين بخش هستند. 
ايفموف،  والنتين  دكتر  از؛  عبارتند  شناسي  زبان  مؤسسه  شناسي  ايران  بخش  كنونى  استادان 
پروفسور جايي ايدلمن، خانم تاتيانا پالخالينا و آقاي محمد عيسي يف. شمارى از پژوهشگران رشته 
ايران شناسى نيز اين اشخاص هستند: خانم ها آزا كريمووا، يلينا مولچانووا، صوفيا وينگردووا، ليلي 

دادخدايوا، آال لوشكووا و وياچسالوا موشكلو. 
محققان و پژوهشگران بخش ايرا ن شناسي تمام زبان هاي ايراني و برخى لهجه هاى فارسى 
هاى  لهجه  و  ها  زبان  رسانده اند.  چاپ  به  نيز  را  اعتنايى  درخور  آثار  و  كرده  بررسي  و  مطالعه  را 
مورد مطالعه در بخش ايران شناسى شامل فارسي معاصر، فارسي باستاني و ميانه (پهلوي)، فارسي 
تاجيكي، دري، كردي، تاتي، تالشي، گيلكي، مازندراني، لري، بختياري، سمناني، گويش هاي استان 
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اخير،  سال هاي  در  است.  بوده  پراچي  و  آموري  آسي،  افغاني،  زبان  پاميري،  هاي  زبان  فارس، 
پژوهشگران بخش ايران شناسى دو كتاب ارزنده « بنياد زبان هاي ايراني» در شش جلد و «آموزش 
محققان  آثار  از  برخي  آنكه  ضمن  رسانده اند.  چاپ  به  جلد   2 در  ايراني»  زبان هاي  مقايسه اي 

ايران شناس اين بخش به زبان هاي اروپايي، تاجيكي و فارسي نيز ترجمه شده اند. 

مؤ سسه نظامي زبان هاي خارجي 
هدف مؤسسه نظامي زبان هاي خارجي، تربيت مترجمين زبان هاي خارجي براي نيروهاي نظامي روسيه 
است. به فارغ التحصيالن اين مؤسسه، درجه افسري اعطا مي شود. در اين مؤسسه، كرسي زبان هاي شرقي 
از جمله فارسى وجود دارد. در زمان شوروي سابق، ساالنه 10 تا 20 دانشجو در گروه فارسي پذيرفته مي شد. 
با فروپاشي اتحاد شوروي و كاهش نيروهاي نظامي، تعداد دانشجويان بخش فارسي به مراتب كاهش يافته 
است. در حال حاضر در بخش زبان هاي شرقي مؤسسه نظامي زبان هاي خارجي، سه استاد زبان فارسي 
حضور دارند. پر سابقه ترين استاد زبان فارسي مؤسسه، دكتر واسكانيان است، وى از سال 1988 تا كنون 
استاد بخش زبان هاي شرقي بوده و كتاب «فرهنگ ها و خودآموزي هاي محاوره اي دو زباني» ، فارسي به 

روسي و روسي به فارسي را تأليف كرده است. 

آ كادمي سازمان فدرال ضدجاسوسي 
در اين مؤسسه كرسي زبان هاي كشورهاي خاورميانه داير است و زبان هاي عربي، فارسي و تركي 
تدريس مي شود. آكادمى هر ساله پنج تا شش دانشجو در رشته زبان و ادبيات فارسي مى پذيرد. 
دوره آموزشى آكادمى پنج ساله بوده و در اين مدت در هر هفته دوازده ساعت زبان فارسي تدريس 
مى شود. در حال حاضر، شش استاد زبان و ادب فارسى به تدريس در اين آكادمى اشتغال دارند. 

اسامى برخى از استادان چنين است : مارينا متخصص ادبيات فارسي؛ ويال فرولوا و گالينا گوليوا. 
مؤ سسات ايران شناسي در جمهوري هاي خود مختار: 

الف) جمهوري خود مختار داغستان 
بخش شرق شناسي دانشگاه دولتي داغستان 

دانشگاه دولتي داغستان در سال 1932 پاگرفت. تدريس زبان فارسي در اين دانشگاه در سال 
اين  شناسي  شرق  بخش  رئيس  است.  داشته  ادامه  امروز  به  تا  و  شد  آغاز  تاريخ  گروه  در   1995

دانشگاه دكتر حسين تيكايو استاد ادبيات عرب است. 
ب) جمهوري خود مختار باشقيرستان 

بخش زبان شناسي و روزنامه نگاري دانشگاه دولتي باشقيرستان 
دانشگاه دولتي باشقيرستان در سال 1957 تأسيس گرديد ولى آموزش زبان فارسي از سال 
1993 آغاز شده است. استاد زبان و ادبيات فارسي و رئيس بخش فارسى دكتر سيسانبايف متخصص 
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ادبيات شرق است. در سال 1998، اتاق زبان فارسي در بخش زبان شناسي داير گرديده اما استاد، 
وسايل كمك آموزشى و امكانات كافى ندارد. 
پ) جمهوري خودمختار آستياي شمالي 

بخش زبان هاي شرقي دانشكده روابط بين المللي دانشگاه دولتي آستياي شمالي (دانشگاه 
ك.ل.خيتالگودوا) 

اين دانشگاه در سال 1972 افتتاح شد ولى بخش زبان هاي شرقي آن در سال 1994 تأسيس 
گرديد. زبان فارسي در بخش زبان هاي شرقي به عنوان زبان فرعي تدريس مى شود. استادان كنونى 

زبان فارسي اين بخش دو نفر اند: سلطان يك ميخاييلويچ قرايف و البروس باتيربكويچ ساتسايف.
دانشگاه دولتي علوم انساني تاتارستان 

زبان  كالس  و  فيلولوژي  بخش  سال  همان  از  و  شد  تأسيس   1992 سال  در  دانشگاه  اين 
فارسي آغاز به كار كرد. اتاق فرهنگ ايران نيز از مارس 1999 در اين دانشگاه داير شده است.  
استادان كنونى زبان و ادبيات فارسى اين دانشگاه عبارتند از؛آلبرت اخمت زيانويچ بورخانف استاد 
تاريخ ايران، فريده شاوكاتونا آكولوا استاد زبان شناسى و زبان و تاريخ ادبيات ايران و ميرسيوف 

عبدااليويچ شفييف استاد زبان و ادبيات فارسي معاصر.
مؤسسات ايران شناسي در سن پترزبورگ: 

الف) كرسي زبان شناسي و ادبيات ايران دانشكده شرق شناسي دانشگاه سنت پترزبورگ : 
در  شرقي  هاي  زبان  تدريس  است.  روسيه  شناسي  شرق  مركز  ترين  بزرگ  پترزبورگ  سنت 
دانشكده شرق شناسي دانشگاه سنت پترزبورگ از سال 1804 آغاز شد. بخش زبان عربي و فارسي 
در دانشگاه سن پترزبورگ اولين بار در سال 1818 افتتاح شد. با تأسيس دانشكده شرق شناسي در 
سال 1855 كالس هاي زبان پشتو، ادبيات فارسي، زبان اوستا و فارسي باستان گشايش يافتند. 
بخش ادبيات ايران در سال 1916 تأسيس گرديد. در سال هاى 1876 تا 1916، زاليمان، ايران 
شناس معروف زبان پهلوي، اوستا و مباني زبان هاي ايراني را در اين دانشكده تدريس مي كرد. 
از سال 1886 پروفسور ژوكوفسكي، بزرگ ترين متخصص روسي اسالم در ايران، زبان فارسي 

معاصر، ادبيات و گويش هاي فارسي را تدريس مى كرد. 
پروفسور فريمان، ايران شناس برجسته روسيه، اولين رئيس كرسي زبان شناسي و ادبيات ايران  
در سال هاي 1944-1950 بود. در سال هاى 1981-1950  در سال هاي 1917 تا 1941 و بعداً 
ايران شناس معروف پروفسور بولدريف و در سال هاى 1981-1991 پروفسور بوگوليوبدوف رئيس 
اين كرسي بودند. رئيس كنوني كرسي ايران شناسي، پروفسور ايوان استبلين كامنسكي است. در سال 
هاى گذشته، ايران شناسان نام آورى مانند رومانوويچ، برتلس، زاروبين و بوگوليوبدوف به عنوان استاد 

يا رئيس كرسي ايران شناسي در دانشكده شرق شناسي دانشگاه سنت پترزبورگ  فعاليت كرده اند.
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مؤ سسه دولتي روابط بين المللي مسكو 
اين  در  است.  روسيه  خارجه  امور  وزارت  به  وابسته  يافته  گشايش  دهه1960  در  كه  مؤسسه  اين 
مؤسسه، رشته هاي ديپلماسي، حقوق و اقتصاد بين الملل و 47 زبان خارجي از جمله فارسى آموزش 
داده مى شود. نكته در خور اعتنا در باب اين مؤسسه آن است كه هر سال در هر سه رشته ديپلماسي، 
حقوق و اقتصاد بين الملل سه يا چهار دانشجو براى تخصص ايران شناسى پذيرفته مي شوند و همه 
دانشجويان عالوه بر رشته منتخب خود، زبان فارسي را  نيز آموزش مى بينند. استادان ايران شناس 

در دو كرسي زبان هاي خاورميانه و شرق شناسي (تاريخ، اقتصاد و حقوق) حضور دارند. 
زبان فارسي در اين مؤسسه توسط «گئورگي ونيامينويچ آرسانيس» و «يلنا لوونا گالدكوا » 
تدريس مي شود. دركرسي شرق شناسي نيز  دكتر «دراييلوفسكي» تاريخ و سياست خارجي ايران 

را تدريس مي كند. 

گر وه ايران شناسي بخش خاورميانه و نزديك : 
اكثر ايران شناسان مؤسسه شرق شناسي سن پترزبورگ در گروه ايران شناسي و  شمارى ديگر در 
گروه هاى مختلف بخش هاى خاورميانه و خاوردور مؤسسه شرق شناسي كار مي كنند. گروه ايران 
شناسي در سال هاي گوناگون تحت رياست ايران شناسان معروفى مانند زاخوديرن تسيبولسكي، 
كوزنيتسوف، آراباجان و تسوكانوف بوده است. در سال هاي دهه شصت و هفتاد در بخش خاورميانه 
حضور  پتروشكي  و  داندامايوف  پيگوليوسكايا،  دياكونف،  سترويف،  چون  نامدارى  شناسان  ايران 

داشتند و درباره تاريخ ايران تحقيق مي كردند.
امروزه، در گروه ايران شناسي چندين استاد و پژوهشگر به آموزش و پژوهش پيرامون فرهنگ، 
زمينه  و  اسامى  دارند.  اشتغال  ايران  خارجى  و  سياست داخلى  و  اقتصاد  ايرانى،  هاى  زبان  تاريخ، 
تخصصى آن ها چنين است: دكتر آراباجان محقق اقتصاد و تاريخ ايران، دكتر شمس الدين بديع 
تبريزي متخصص اقتصاد و سياست داخلي ايران، دكتر علي يف پژوهشگر تاريخ معاصر و سياست 
داخلي ايران، دكتر كالشتورينا فرهنگ شناس، كوالگينا محقق سياست داخلي ايران در قرن هاي 
هجدهم و نوزدهم ، محمدووا پژوهشگر اقتصاد ايران، اورولوف محقق سياست خارجي و فدورووا 

پژوهشگر مناسبات ايران و آمريكا. 

ش عبه مؤسسه شرق شناسى آكادمي علوم روسيه در شهر سن پترزبورگ: 
در سال 1818 موزه آثار خطي شرقي در شهر سن پترزبورگ تأسيس گرديد. با بسط و گسترش اين 
موزه در سال 1930 مؤسسه شرق شناسي آكادمي علوم اتحاد شوروي پديد آمد. چند سال پس از 
جنگ جهانى دوم اين مؤسسه از سن پترزبورگ به شهر مسكو انتقال داده شد و فقط يك شعبه از 
آن در اين شهر به نام شعبه نسخه هاى شرقي باقي ماند. بعد از گذشت دو سال، شعبه نسخه هاى 
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شرقي، مجدداً به مؤسسه شرق شناسي شعبه سن پترزبورگ تغيير نام يافت كه وابسته به مؤسسه 
شرق شناسي مسكوست. 

اين مؤسسه به آموزش ميراث ادبي و فرهنگي ايران توجه نشان مي دهد. در حال حاضر در شعبه 
خاورميانه مؤسسه شرق شناسي سن پترزبورگ، يازده كارمند ايران پژوه و افغان شناس حضور دارند.

در اين مؤسسه بخش زبان، تاريخ و ادبيات كرد، باستان شناسى ايران، دستنويس هاي فارسي 
و تاجيكي مطالعه و تحقيق مى شود. آرشيو نسخه هاى خطى مؤسسه داراي پنج هزار نسخه خطى 

فارسي است. 

مؤ سسه زبان شناسي وابسته به آكادمي علوم روسيه در شهر سن پترزبورگ
پس از فروپاشى شوروى، گروه ويژه « زبان هاي هند و ايراني» در بخش مطالعات تطبيقى زبان هاي 
هند و اروپايي در مؤسسه زبان شناسى آكادمي علوم روسيه در شهر سن پترزبورگ ايجاد شد. اين 
گروه در دو دهه گذشته آثار علمي متعددى درباره تاريخ و وضعيت كنوني زبان هاي مختلف هند 
و ايرانى منتشر كرده است. در اين سال ها ايران شناسان معروفى نظير پروفسور زاروبين بنيان گذار 
آموزش علمي زبان هاي كوچك و بي خط و دكتر سوكولوف بنيان گذار آموزش علمي صداها در 
زبان هاي ايراني در اين گروه به تحقيق پرداخته اند. در زمان شوروي سابق، مؤسسه زبان شناسي 
سنت پترزبورگ سهم ارزنده اي در تربيت ايران شناسان روس داشت. در حال حاضر در اين مؤسسه، 
گروه ويژه ايران شناسي وجود ندارد و ايران شناسانى مانند پروفسور گرونبرگ، پروفسور هرتسينبرگ، 

دكتر ايوبي و دكتر سميرنوا در شعبات مختلف مؤسسه به پژوهش اشتغال دارند. 
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بازنمايى ايران و ايرانيان در تصاوير برندن استانتون

   احمدعلى اميرى

هنگامى كه سخن از ايران، مردم ايران و شناخت و معرفى ايران و ايرانى مى شود، ذهن ها و فكرها 
به سوى ايران شناسان، پژوهشگران و مردم شناسان نشانه مى رود. به انديشه كمتر كسى خطور 
مى كند كه يك عكاس هم مى تواند ايران شناس و ايرانى شناس باشد و بتواند همانند ايران 
شناسان حرفه اى و آكادميك، ايران و ايرانى را بشناسد و بشناساند. امروزه، همه چيز دگرگون شده 
و هر چيزى تقريبًا ممكن شده است. به جاى ايران شناسان نستوه و مايه ورى چون ادموند باسورث، 
آنه مارى شيمل، ريچارد فراى و آرتور پوپ كه عمر خود را صرف شناخت تاريخ، فرهنگ يا هنر 
ايران مى كردند، ديپلمات ها، روزنامه نگاران يا توريست هايى پيدا شده و مى شوند كه با سفرى 
چند ماه يا چند روزه به ايران به خود جرئت مى دهند كه در باره ايران و ايرانيان مقاله يا كتاب 
نوشته يا اظهار نظر كنند. در دو دهه گذشته، پديده يا گروه ديگرى در كنار اين گروه ها سربرآورده 
اند كه به جاى كتاب و مقاله نويسى يا اظهارنظر كارشناسى، با دوربين عكاسى به سراغ ايران و 
ايرانيان آمده و با عكس هاى خود به معرفى ايران و فرهنگ و زندگى فردى و اجتماعى ايرانيان 
پرداخته اند. نخستين كسى كه به صورت جدى به معرفى ايران از طريق تصوير اقدام كرده و بر 
ديگران حق تقدم دارد، ريكاردو زيپولى، ايران شناس نام آور ايتاليايى است. عكاس ديگرى كه در 
دو ماه گذشته به ايران آمده و با انتشار تصاوير خود از دريچه دوربين عكاسى به ايران و ايرانيان 
نگريسته و تصاوير متفاوتى از مردم و سرزمين ايران به نمايش گذاشته، «برندن استانتون» است.

 تصاويرى كه عكاسانى امثال زيپولى و استانتون از ايران و ايرانيان گرفته و به نمايش گذارده اند، 
گوشه هايى از واقعيت هاى مردمان اين سرزمين و زيستگاه آنهاست، واقعيتى كه به جاى صفحات 
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عكاسى  دوربين  بر  مجالت  و  ها  كتاب  كاغذ 
ها  آدم  رفتار  حوادث،  بازنمايى  اند.  گرفته  جاى 
يا به طور كلى سوژه ها از طريق دريچه دوربين 
ارتباطات  عصر  هاى  پديده  از  نصوير،  و  عكاسى 
و  اى  حرفه  عكاسان  آن   در  كه  عصرى  است. 
و  جوش  به  را  جهانى  تصوير  يك  با  كارآزموده 
خروش درمى آورند و موضوعى را به عرصه افكار 
حرفه  عكاسان  كه  عصرى  كشانند.  مى  عمومى 
اى مى توانند با يك تصوير، جهانى از اطالعات، 
توليد  شناخت  يا  آگاهى  عالقه،  نفرت،  احساس، 

كنند، كارى كه گاه از صد كتاب بر نمى آيد.   
خالق،  شهرِى  عكاِس  يك  استانتون»،  «برندن 
سه  دو  كه  است،  نيويورك  اهِل  معروِف  و  جوان 
شيكاگو  در  را  شغلش   كه  اين  از  بعد  پيش  سال 
و  برود  نيويورك  به  گرفت  تصميم  داد،  دست  از 
از آدم ها در فضاهاى عمومِى شهر مانند خيابان، 
پارك، مترو، رستوران و جاهاى ديگر عكس بگيرد. 
هدِف اول  برندن اين بود كه نقشه  نيويورك را با 
تصاوير آدم ها از محله هاى مختلف شهر بازسازى 
كند. اما كم كم با اتفاق هايى كه حيِن عكاسى با 
آنها مواجه شد و گفت وگو هايى كه بين خودش و 
سوژه ها رد و بدل  شد، تصميم گرفت هدِف اول 
را كنار بگذارد و  با روش جديدى كارش را ادامه 
دهد. برندن در دو سال از  بيشتر از پنج هزار نفر در 
گرفته و  فضاهاى عمومى شهر نيويورك عكس   
به جز توضيح هاى كوتاه اما خواندنى كه زير اكثر 
كوتاه  داستاِن  پنجاه  به  نزديك  آورده،  عكس ها 
است.  نوشته  هايش  عكس  داخل  آدم هاى  از 
محبوبيت برندن طى اين دو سال به جايى رسيد 
بيست  و  سيصد  از  بيشتر  روز  ده  در  توانست  كه 
حوادث  آسيب ديدگان  به  كمك  براى  دالر  هزار 

برندن استانتون

يك زن ايراني در نگاه استانتون

هنر فرش ايراني از دوربين عكاس نيويوركي
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طبيعى نيويورك جمع آورى كند. امروزه، اسِم صفحه  فيس بوك و توئيتر و وبالگ برندن چند صد 
پروژه  تازه ترين  در  او  است.  نيويوركى»  وى«آدم هاى  وبالگ  عنوان  دارد.  بازديد  كننده  نفر  هزار 
خود با عنوان «آدم هاى نيويوركى در ايران» اين بار نقشه شهرهاى تهران و شيراز را با آدم هايش 
ترسيم كرد و با گفت وگوهايى كه ميان او و سوژه هايش در ايران ردوبدل شد فضاها را بازسازى 
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بازنمايى  مشاهده  براى   .1
نگاه  در  ايرانيان  مختلف  طبقات 
بنگريد  استانتون  برندن  دوربين 
ايران  در  نيويوركى  آدم هاى  به 
 Humans of new York”  
اين  به  او  تارنماى  در   “in Iran

آدرس:
www.humansofnewyork.com 

كرده است.  اين عكاس مشهور كه در اواخر آذرماه سال 1391 به ايران آمد و تا دوم ديماه در ايران 
بود، فارغ از حاشيه ها به عكاسى از شهروندان ايرانى پرداخته است. كشور ايران از نگاه وى بسيار 
ديدنى است و توضيحات مختصر وى پاى هر عكس، ارتباط گيرى با سوژه ها را براى مخاطب 
ملموس تر مى كند. برندن از خانواده مهاجر افغانستانى كه در شيراز زندگى مى كنند عكاسى كرده 
و با شاگرد قالى فروشى در بازار، بشقابى را كه تنها پلو بوده براى ناهار شريك شده است. او سراغ 
قالى هاى رنگارنگى رفته كه در كوچه و بازار به چشمش خورده اند و بعد هم راهى موزه فرش شده 
است؛ بعد از استقبال كاربران از انتشار عكس هاى برندن استانتون از مردم كوچه و خيابان تهران 
، نوبت به ديگر شهرها رسيد؛ اصفهان، ابيانه، سپيدان و شهر شيراز.  برندن استانتون در كوچه و 
خيابان شهر شيراز نيز پرسه  زده و از مردم در حافظيه، شاه چراغ، باغ ارم و آرامگاه سعدى عكس 
 گرفته است. مجله هاى روى كيوسك هاى مطبوعاتى هم از چشم دوربين او پنهان نمانده اند. برندن 
با مردم شوخى مى كند و شوخى هايش را در عكس هايش نشان مى دهد. درباره پسربچه اى كه در 

آغوش مادرش حين خريد خوابيده نوشته است: «خب مردها هيچ وقت خريد دوست ندارند»1.



در گذر زماندر گذر زمان



اشپولر، برتولد (1990-1911)1
بزرگ  شناسان  ايران  و  شناسان  شرق  از   اشپولر  برتولد 
فرهنگ  و  تاريخ  شناسى،  مغول  در  متخصص  و  آلمانى 
وى  بود.  ايران  اسالمى  دوران  تاريخ  و  شرق  اسالمى 
و  مونيخ  هايدلبرگ،  هاى  دانشگاه  در  را  خود  تحصيالت 
پايان  به  اسالمى  شناسى  زبان  و  تاريخ  رشته  در  برسالو 
آمد.  نائل  دكترى  اخذ  به  گوتينگن  دانشگاه  از  و  رسانيد 
اشپولر به پانزده زبان قديم و جديد مسلّط  بود و با لهجه 
در  ها  سال  وى  زد.  مى  حرف  خوبى  به  مصرى  عربى 
برسالو  و  هامبورگ  و  مونيخ  هايدلبرگ،  هاى  دانشگاه 
مؤسسه  1935با  و   1934 هاى  سال  در  و  كرد  تدريس 

اسالمى  مطالعات  استاد  عنوان  به  او  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  داشت.  همكارى  سيلزى  تاريخ 
جانشين كارل هاينريش بكر در مؤسسه تاريخ و فرهنگ خاورنزديك در دانشگاه هامبورگ شد. 
افتخارى  دكتراى  درجه  (بردو)  دانشگاه  و  الهى  علوم  در  افتخارى  دكتراى  درجه  (برن)  دانشگاه 
ادبيات به وى اعطا كردند. اشپولر در سال هاى 1956و 1955 استاد مدعو در دانشگاه هاي آنكارا 
نويسندگان  از  و  هامبورگ  دانشگاه  اسالمي  مطالعات  انجمن  مدير  سال 1958  از  و  استانبول  و 
مجله«اسالم» بود. در تظاهرات دانشجويى سال 1967 او را به عضويت در گروه اس آ و حزب نازى 
متهم كردند و او در پاسخ دانشجويان معترض را شايسته «اردوگاه مرگ» دانست و به همين دليل 

مدتى از كار رسمى خود بركنار شد.
پاره اى از مهمترين آثار برتولد اشپولر:

ديپلماسى اروپايى در قسطنطنيه تا قرارداد صلح بلگراد1739- 
مردم و سرزمين ها بين ولگا و اورال- 
اردوى زرين: مغول ها در روسيه از 1223 تا 1502- 
تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، دو جلدى- 
تاريخ مغول در ايران: سياست، حكومت و فرهنگ دوره ايلخانان- 
مغوالن در تاريخ- 
آسياي ميانه (مجموعه مقاالت تاريخي)- 
تاريخ نگاري در ايران- 
جهان اسالم: دوران خالفت- 
 سلسله هاي متقارن در ايران: طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان و ...- 
تركان در ايران- 

1. Bertold Spuler
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سهم آلمان در ايران شناسى1

     پروفسور برتولد اشپولر

دو فرهنگ از سه فرهنگ بزرگ و مهمى كه خاور نزديك اسالمى را تحت نفوذ خود قرار داده اند 
داراى تماس مستقيم  با اروپا بوده اند. توسعه سريع قدرت اعراب در اثر ظهور پيغمبر اسالم قبل از 
هر چيز اقوام روس را در مناطق جنوبى  اروپا طعمه خويش قرار داد. جنگ هاى صليبى نيز به عنوان 
مهم ترين عكس العمل غرب (عكس العملى كه در نهايت از نظر سياسى بى نتيجه ماند). بطور 
عمده از طرف ملت هاى روس، فرانسوى و از نظر مسلمان ها، اسپانيايى ها برپا و هدايت گرديد. 
پس از جنگ هاى صليبى، با ايجاد يك امپراطورى بزرگ اسالمى، ترك هاى عثمانى از استانبول 
گذر كرده و به دروازه هاى وين رسيدند و با ملل اروپاى جنوب غربى تا همسايگى آلمان پيش 
رفتند. بدين ترتيب، غربيان براى مدت طوالنى  از نظر سياسى و نظامى دشمن و رقيب سرسختى 

براى عثمانى ها شدند.
نتيجه تماس ملل غرب با اعراب و ترك ها اين بود كه مسلمانان و مذهب آن ها با دقت 
بيشترى مورد كاوش و تحقيق قرار گرفت. تماس و برخورد فكرى اروپائيان با دنيائى كه تا آن 
زمان برايشان بيگانه بود، آن ها را در شناسائى موقعيت  خويش يارى كرد. بايد گفت كه مخاصمات 
و جنگ هاى صليبى پس از پايان جنگ و حتى سال ها پس از آن در طرز قضاوت اروپائيان نسبت 
به ترك ها و اعراب بى تاثير نبود. در ارتباط با آلمان مى توان گفت كه در حين جنگ هاى صليبى، 
ملت آلمان از شناسائى  دشمنان خود غافل نماند و با شناخت مسلمانان و بويژه ترك ها و اعراب، 
پايه هاى تفاهم و دوستى دو جانبه بعدى را فراهم آورد. با اين همه، روابط اروپائيان و خصوصًا 

در  بار  نخستين  مقاله  اين   .1
مجله  در   1346 ماه  فروردين 
كاوه (مونيخ)، شماره 7، صص 
به  نظر  شد.  منتشر   205-16
نويسنده  و  نوشته  اين  اهميت 
و  ويرايش  با  اينك  آن،  نامدار 
اضافات جديد و معرفى كوتاهى 
از اين ايران شناس بلند آوازه و 

آثارش باز نشر مى شود.
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دقيقًا  ايران  يعنى  ميانه  خاور  بزرگ  ملت  سومين  با  ها  آلمانى 
غير از روابط آن ها با ترك ها و اعراب است. روابط آلمانى ها 
با ايرانيان همواره از تحوالت و چالش هاى سياسى بركنار بوده 
مركز  اسالمى  دوره  در  كه  هستند  ملتى  تنها  ها  ايرانى  است. 
ثقل يك امپراطورى بزرگ نبودند، حتى در دوران هاى تاريخى 
كه ايران مناطق و سرزمين هاى وسيعى مانند بين النهرين و 
قسمت هائى از قفقاز را با ساكنان عرب و ترك آن ها تحت 
تحت  را  عوامل  ساير  ايرانى  عوامل  همواره  داشت،  خود  نفوذ 

الشعاع خود قرار مى داد.
وفادار  آن ها  به  و  كردند  مى  افتخار  خود  هنر  و  شعر  به  ايرانيان  كه  بود  شرايط  اين  تحت 
مى ماندند و تحت تأثير عوامل ديگرى قرار نمى گرفتند.  ايرانيان به علت اين فطانت سياسى، تنها 
ملت مسلمان خاور نزديك بودند كه با اروپائيان  و بخصوص آلمان ها ارتباط دوستانه  برقرار كرده 

و نگذاشتند كه خصومت و اختالف روابطشان را تيره كند.
هنگامى كه، كمى پس از ترك ها، ايران مسلمان مورد توجه آلمانى ها قرار گرفت، موقعيت 
سياسى و نظامى اين كشور ارزش و اهميت چندانى نداشت كه توجه آن ها را به سوى خود جلب 
كند. آنچه كه اروپاييان و بويژه آلمانى ها را متوجه ايران كرد، آثار گرانسنگ در ادبيات  و هنر ايران 
بود كه  هسته مركزى و اساسى تمدن اين كشور بود، آثارى  كه بيش از نيروى نظامى در حفظ و 
ترقى جايگاه و موقعيت ايران در دنياى اسالمى تأثير داشته است. اگر اعراب و ترك ها متصرفات 
خود را با شمشير تسخير مى كردند، ايرانيان با داشتن قدرت نظامى، كه اغلب در اختيار داشتند، 

هميشه در قامت يك نيروى قدرتمند فرهنگى در بين ممالك اسالمى ظاهر مى شدند. 
ايران با سالح صلح آميز فكر و تمدن، موقعيت اعراب را با ميراث فرهنگى باستانى خود ارتقاء 
داد و فرهنگ آن ها را غنى تر ساخت و حكومت خلفاى عباسى را رهبرى كرد. همچنانكه مدت 
زيادى از تسخير ايران توسط تركان سلجوقى نگذشته بود كه سالطين ترك خود را گرفتار و بنده 

فرهنگ ايران يافته و خود به صورت نيرومندترين حامى و حافظ فرهنگ ايرانى درآمدند.
در قرن شانزدهم آتش جنگ بين ايران و تركان عثمانى به شدت شعله ور بود، عليرغم مخاصمه 
خونبار دو طرف، سلطان سليم اول(1520-1512) امپراطور ترك اشعار خود را جز به زبان پارسى 
نمى سرود و تاريخ  نويسان ترك گزارش غلبه تركان بر ايرانيان را به زبان فارسى مى نوشتند. 
البته بايد اين را نيز دانست كه تنها ترك ها نبودند كه تا قرون اخير شاگردان ساعى  فرهنگ ايران 
اسالمى بودند، همسايگان ديگر ايران مانند تركان آسياى مركزى(خصوصًا ازبك ها) در شمال و 
مسلمانان  هند در جنوب شرقى نيز از فرهنگ ايران خوشه هاى فراوان برگرفتند. همسايگان ايران 
در هنر، شعر، تاريخ نويسى و نثر نه  تنها از مكاتب هنرى و ادبى ايران پيروى مى كردند كه در اين 



83

زمينه ها از زبان هاى فارسى، اردو و ازبك نيز استفاده مى كردند. 
بنابراين، جاى تعجب نيست كه اروپا نيز با احترام در برابر عظمت 
آلمانى  ايران شناس  اولين  آورد.  فرود  تعظيم   سر  ايرانيان  فكرى 
آدام اولئاريوس1(1600-1671) در قرن  هفدهم نه  تنها در كتاب 
خود به نام سفرهاى شرقى (كه سه بار تجديد چاپ شده) زندگى 
ايرانى را تشريح كرده  كه خود را موظف دانسته كه در كتاب (گلزار 
ارائه  غرب  جهان  به  را  سعدى  گلستان  از  ترجمه اى  خود  ايرانى) 
نمايد و اولين قدم را در راه شناساندن ادبيات ايران به هموطنان 
آلمانى زبانش بردارد. با اين همه، اولئاريوس را هنوز نمى توان يك 

ايران شناس واقعى به شمار آورد اما كتاب انگلبرت كمپفر2 (1951-1716) با عنوان «خاطرات سفر 
شرق»(1712) كه به زبان التين نوشته شده و ايران و ايرانيان را به خوبى معرفى كرده بايد يك 
تحقيق علمى محسوب داشت. همين كتاب بيست سال پيش توسط والتر هينتس3 به آلمانى تحت 
عنوان «در دربار شاهنشاهان ايران»(چاپ اليپزيگ 1940) ترجمه و منتشر گرديد. اين اثر از مهم 

ترين  منابع تحقيق ايران در باره حكومت سلسله صفوى است.
البته آثار متعدد ديگرى نيز توسط سياحان آلمانى، كه برخى از آن ها مدتى طوالنى نيز در ايران 
زندگى كرده اند، نوشته شده كه از نظر ارزش علمى به پاى كتاب كمپفر نمى رسد. عليرغم ارزش 
نازل علمى اين آثار، پاره اى اطالعات مندرج در آن ها براى شناسائى كشور ايران اهميت غير قابل 
انكارى دارند. ذكر نام  اين آثار از حوصله اين مختصر بيرون است. البته نبايد تصور كرد كه كشور 
ايران تنها از نظر موقعيت استثنائيش در دوره صفوى مورد توجه غرب و بخصوص آلمان ها بوده 
است. از سال 1902 هنگامى كه ژرژ فريدريش  گروتفند4 (1775-1853) در گوتينگن زمينه خواندن 
خطوط ميخى را فرام آورد، رفته رفته پرده از حقايق هخامنشيان، تنها حكومت جهانگشاى ايران در 
دوران قبل از اسالم، برداشته شد. پيش از آن، تاريخ ايران به صورت يك جانبه و ناعادالنه توسط 
يونانيان نوشته شده بود. با شروع  كوشش هاى شرق شناسان و ايران شناسان بسيارى از كشورها كه 
محققان آلمانى بين آن ها مقام شامخى دارند، صداى داريوش از دل  سنگ ها و از وراى قرن ها به 

گوش دنياى امروز و آيندگان رسيد و مقاصد و اقدامات اين شهريار بزرگ آشكار گشت.
تحقيقات خارجيان درباره ايران منحصر به دوره هخامنشيان نيست. آشنائى با پارسيان هند، 
اين محافظان باوفاى فرهنگ  فراموش شده ايران قبل از اسالم، موجب شد تا به كمك كتاب ها، 
مجدداً  بود  شده  پاك  ايرانيان  ذهن  از  تقريبًا  كه  پيشينيان  ميراث  دوره  اين  هاى  نوشته  و  اسناد 
زنده  شود. همچنين تعداد زيادى از زبان ها و مذاهب ايرانى نيز بر ما آشكار گرديد و اطالعات 
امروزى ما از دوره اشكانيان و ساسانيان  برپايه هاى محكمى قرار گرفت. چند سال پيش، كريستيان 
بارتولومه5(1855-1925) در كتاب خود به نام «لغتنامه پارسى قديم» (چاپ استراسبورگ1904) ) 
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مجموعه اى از اطالعات درباره دوره هاى تحول زبان فارسى را با چنان دقت جمع آورى كرد كه تا 
به امروز همچنان يكى از مراجع اصلى ايران شناسى شناخته مى شود. پس از او، فريدريش كارل 
آندره آس1 (1846-1930) اسناد و مدارك متعددى مربوط به زبان فارسى قرون ميانه را كشف و 
جمع آورى كرد كه با وجود انتقاداتى كه در جزئيات بر آن وارد شده، همان اسناد و مدارك پايه هاى 
تحقيقات بعدى را بنيان نهاد. با تكيه بر همين منابع بود كه ادوارد مير2(1855-1930) و هانس 
را  مذهب  تاريخ  به  مربوط  مسائل  و  فرهنگى  رابطه هاى  توانستد  شدر3 (1957-1896)  هينريش 
توضيح دهند كه تا آن زمان كسى اطالعى از آنها نداشت. افزون بر اين، در زمينه اعتقادات مذهبى 
ايرانيان و اسالم نيز با روش هاى جديد مطالعات و تحقيقاتى  صورت گرفته است. در اينجا شايسته 
است كه از تئودور نولدكه4 (1836-1930) نام  ببريم كه بيش از هشتاد سال قبل براى اولين بار 
راه تفسير اخبار و احاديث صدر اسالم به زبان عربى را نشان داد5. به غير از اين، نولدكه به كمك 
پيرامون  آلمانى  غير  مستشرقين  ساير  هميارى  با  و  آلمانى  موهل7   پوليوس  و  فولرس6  كارل  آثار 
تحقيقاتى  فردوسى  شاهنامه  يعنى  ايران  ازلى  بزرگ  حماسه  محتواى  و  اهميت  ايجاد،  چگونگى 

انجام داده است.
در اينجا شايسته است كه يادى نيز از دانشمند آلمانى فريتس ولف8(متوفى 1943) بكنيم كه  
پس از دانشمندان فوق الذكر عمر خود را وقف تحقيق در شاهنامه كرد و تفسير و حواشى بر آن 
نوشت و نشر داد (برلين 1936). وى در زمان حكومت ناسيونال سوسياليست آلمان نازى به وضع 

فجيعى كشته شد. 
به هر صورت، تاريخ ادبيات ايران در دوره اسالمى(تنها توسط دانشمندان آلمانى) به طور كامل 
بررسى و شناسانده نشده و مطالعه و تحقيق درباره ادبيات  جديد ايران از قرن دهم ميالدى به بعد 
به همت يوهان ولفگانگ فن گوته انجام گرفته است. درهرحال، اين حافظ شاعر ايرانى بود، نه 
تازى و نه ترك، كه زيبائى و مقام شعر شرقى را به گونه اى پديد آورد و ارائه نمود كه گوته مؤلف 
ديوان غربى و شرقى را به بحث و تحقيق خالقانه در زندگى، اشعار و افكار اين بزرگترين غزلسراى 
ايران  تشويق و ترغيب كرد. گوته با معرفى حافظ نه  تنها براى او در ادبيات جهانى مقامى بس 
ارجمند باز كرد كه براى معرفى، تفسير و بيان آثار ادبى ايرانيان به غربيان چشم انداز تازه اى به 
روى گنجينه هاى ادبى اين ملت بزرگ گشود و آن ها را با دنيايى از زيبايى و انديشه هاى ناب آشنا 
كرد. البته پيش از گوته، آلمانى ها از طريق يوزف فريهر فن هامر پور گشتال(1774-91856) با 
پاره اى انديشه هاى بزرگان ادب فارسى مانند حافظ آشنا شده بودند. با تفسير هامر پور گشتال از 
حافظ(ديوان حافظ، توبينگن، 1812)، كه مورد استفاده گوته نيز واقع شده بود، در قرون نوزدهم و 
بيستم يك سلسله شرح ها و ترجمه هاى شعر فارسى به آلمانى  منتشر شد كه ما را با ادبيات فارسى 
تا بدان اندازه آشنا ساخت كه نظير آن در كشورهاى اسالمى سابقه نداشت. پژوهشگران آلمانى از 
آن پس نسبت به وظيفه اى كه گوته براى ايشان تعيين كرده و ايشان را به مطالعه و شناخت بزرگان 

1. F.K.Andreas
2.  Eduard Meyer
3.  H.H.Schaeder
4. Theodor No?ldeke

در  اعراب  و  پارسيان  تاريخ   .5
متن  از  ترجمه   ساسانيان،  زمان 

عربى طبرى، ليدن، 1879.
6.  K.Vullers
7.  Julius Mohl
8. Fritz Wolf
9. J.F.VOn Hammer 
Purgstall



85

ادب فارسى رهنمون شده بود، وفادار ماندند. آنچه را كه  دانشمندان بزرگى مانند فردريش روكرت 
1908-) هورن3  پاپاول  و  شاك2(1894-1815  فن   گراف  فريدريش  آدولف  و   (1866-1788)1

1863) و فريدريش روزن4 (1856-1935) و يا از ميان معاصرين  دانشمندان بزرگى مانند هلموت 
ريتر5 براى معرفى، تجليل و واكاوى ادبيات فارسى انجام داده اند هرگز فراموش نخواهد شد و براى 

ايرانيان نيز خالى از اهميت و فايده نيست.
شناخت  و  تحقيق  به  آلمانى  دانشمندان  از  اى  عده  فارسى،  ادب  درباره  تحقيق  موازات  به 
مذهب شيعه دوازده امامى كه مذهب رسمى ايرانيان است، پرداخته اند. از ميان آن ها، رودولف  
«ادبيات  و   (1936 (اليپزيگ  اثناعشرى»  «شيعه  كتاب  دو  با   (  1877  1960-) هان6  شتروت 
هنر  تاريخ  و  شناسى  باستان  از  مى توان  همچنين  دارد.  بيشترى  اشتهار  شيعه»(اليپزيگ 1936) 
زواياى  از  ها  آن  خيره كننده  هاى  جنبه  و  وسعت  درباره  آلمانى   دانشمندان  كه  برد  نام  نيز  ايران 
مختلف مطالعه كرده اند. در اين مورد بايد از فريدريش ساره7 (1865-1945) و ارنست هرتس 
فلد8 (1879-1948) نام ببرم كه به علت اشتهار فراوان و شمار زياد آثارشان مى توان از برشمردن 
يكايك آثارشان صرفنظر كرد. با اين كه ميل  ندارم از زندگان نام ببرم ولى از يادآورى نام ارنست 

كوهنل9 نمى توانم خوددارى كنم.
در رشته هاى زبان و ادبيات فارسى، مذهب،  نبايد تصور كرد كه ايران شناسى آلمان منحصراً 
تاريخ و هنر ايرانيان محدود ماند. دانشمندان آلمانى تنها به گذشته ايران(هرچقدر هم زنده باشد) 
و آثار كالسيك ايران اكتفا نمى كردند، به مسائل و موضوعات جديد مربوط به ايران و توسعه و 

آبادانى آن نيز توجه مى كردند و تحقيقات انجام مى دادند.
تحقيقات   و  زمين شناسى  زمينه  در  ديگر  كارهاى  موازات  به  آلمانى  دانشمندان  كه  آنچه 
جغرافيائى، كه براى توسعه و پيشرفت اقتصادى ايران مهم شمرده مى شود، انجام داده اند به خوبى 
در كتاب بسيار آموزنده اى كه آلفونس گابريل10 به نام  «تحقيقات درباره ايران» (چاپ  وين 1952) 
منتشر كرده و مقاله اى11 كه ولفگانگ لنتز 12 نوشته، منعكس شده است. در اين كتاب به اكتشاف 
معادن و آب هاى زيرزمينى، كمك هاى پزشكى، تجهيز كشور با مدارس  حرفه اى و مؤسسات 
آموزشى مشابه و آموزش جوانان ايرانى در آلمان و كمك مالى براى توسعه كشاورزى و صنعتى 
پرداخته شده است. البته در بيشتر اين مسايل و موضوعاتى كه در كتاب آمده، دانشمندان آلمانى 
به ميزان قابل مالحظه  اى سهيم بوده اند. به اين ترتيب نبايد روابط اقتصادى بين دو كشور ايران 
و آلمان را تنها يك مبادله  اقتصادى در نظر گرفت. بلكه بايد عالقه و احساس مشترك محققين و 
دانشمندان آلمانى را كه در كليه رشته ها نسبت به ملتى كه با آن از سال هاى طوالنى عالئق دو 

جانبه داشته اند، نيز در نظر گرفت. 
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محقق  و  نويسنده  فرد  به  منحصر  كتاب  «ايران، دروغ»1 
و  ايران  به  نسبت  جديدى  ديدگاه  لنو،  ژيل  فرانسوى، 
اتفاق  به  قريب  اكثريت  كه  انگيزى  بر  بحث  موضوعات 
مى دهند،  رواج  ايران  درباره  غربى  متفكران  و  رسانه ها 
ارائه مى دهد. ژيل لنو در اين اثر، فارغ از هرگونه تعصب و 
پيشداورى، واقعيت ايران و مسائل آن را آنگونه كه با تحقيق 
و تفكر شخصى طى چندين سال تالش شناخته به هموطنان 
فرانسه زبان خود مى شناساند. وى با حركت بر خالف جريان 
فكرى جامعه خويش، تالش مى كند تا دروغ هاى رسانه هاى 

غربى در مورد ايران را افشا كند.
ژيل لنو «ايران، دروغ» را زمانى نوشته كه رسانه هاى 
داشته  معطوف  ايران  در  سياست  به  ويژه اى  توجه  غربى 

و با استفاده از كليشه هاى از پيش ساخته اين كشور را آن گونه كه با سياست هاى سران غرب 
سازگار است، معرفى مى كنند. در حقيقت، اين كتاب واكنشى است نسبت به كليشه هاى دروغين 

رسانه هاى غربى درباره ايران.
ژيل لنو در مقدمه كتابش مى نويسد: «اين كتاب در شرايط اضطرارى نوشته شده؛ چند دقيقه قبل 
از اينكه اتفاق جبران ناپذيرى رخ دهد. در زمانى كه دنياى ما با سرعت تمام به سوى پرتگاه پوچى  

گزارش يك كتاب

 سياوش اسعداخترى
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سرازير شده، آنجا كه بدى خود را به جاى خوبى جا زده و جامه خود را برتن خوبى كرده است. من 
جرأت مى كنم و صدايى آهسته درجهت مخالف برمى آورم. به اميد موفقيت خطر مى كنم. در دادگاه 
اين جهان با ارزش هاى وارونه اش كه از «محور شرارت» دفاع و «محور خير» را متهم مى كند، از 

محور خير پشتيبانى مى كنم».
ژيل لنو، در 2 فوريه 1949 در رنس فرانسه متولد شد. شغل وى طراحى و ايجاد فضاى سبز 
به شكل باغ و پارك است. وى يك نهاد براى كمك غذايى به محرومين و تقويت اخالقيات در 
جامعه فرانسه تأسيس كرده است. ژيل لنو به ايران، پاكستان و هند سفر كرده و تحقيقاتى درباره 
انجام  پايبندند،  گذشته  سنت هاى  به  كه  مناطقى  در  آنها  پايدارى  اروپايى و  هندى-  افسانه هاى 
داده است. او درباره فرهنگ و اسطوره هاى ايرانى و هندى كتاب نوشته و كنفرانس هايى برگزار 
كرده است. آثارى كه تاكنون از ژيل لنو منتشر شده عبارتند از:  ”مادر آب“ (1986)، ”در كشور 
نگهبانان قله ها“ (2001)، ”سى پرنده در مقابل خورشيد“ (2005)، ”ريشه: سفرى به سوى بى 
نهايت“ (2009) و ”ايران، دروغ“ (2010). شناخت محتواى برخى از آثار ژيل لنو امكان آشنايى 

بيشتر با شخصيت او را فراهم مى آورد.
”سى پرنده در مقابل خورشيد“ مجموعه سفرنامه هايى است كه به وصف ايران مى پردازد و 
هر فصل با بخشى از اشعار حافظ آغاز مى شود. ايران، هند، مالزى، مراكش و پاكستان نمونه هايى 
از كشورهاى مقصد در اين سفر سى ساله هستند. اين نويسنده به شيوه اى تازه كه در نوشته هاى 
كمتر گردشگرى بازتاب يافته، به شناختى عميق از اين كشور ها رسيده است. ژيل لنو در اين كتاب 
در قالب داستان، تجربه منحصر به فرد خود از برخورد با انسان ها، كشورها و تمدن ها در زمينه و 
بطن اجتماعى آن ها در اختيار خواننده مى گذارد و اثرى خواندنى و پر كشش خلق مى كند. نگاه 
ساده، بى آاليش و دقيقى كه اين كتاب نسبت به حقيقت موجودات و جهان ارائه مى دهد، از نقاط 

قوت اين اثر است.
”ريشه: سفرى به سوى بى نهايت“ گزارش سفرى است به ايران امروز در جستجوى اصل و 
مبدأ. اين كتاب شرح برخوردهاى غير منتظره با يك خاخام مرموز؛ پيامبران تورات و يك مرزبان 

كهنسال است بر فراز كوهى كه روزى پرستشگاه ميترا بوده است.
آخرين كتاب ژيل لنو، با عنوان «ايران، دروغ» واكنشى است نسبت به دروغ پراكنى رسانه هاى 
غربى درباره ايران  بخصوص بعد از انتخابات رياست جمهورى سال1388. لنو در ابتداى اين كتاب 
با اشاره به تعداد زيادى اسم ايرانى، از آن ها به عنوان دوستانى كه به او در نوشتن كتاب كمك 
كرده اند، تشكر مى كند. اين كتاب كه در هفت فصل سامان يافته، از ستايش فرهنگ و تمدن 
غنى و اصيل ايرانى در دوره هخامنشى آغاز و به بحثى در باب آينده اين سرزمين ختم مى شود. 
در كتاب «ايران، دروغ»، نويسنده كليشه هاى غربى درباره ايران را زير سوال مى برد و نادرستى 
آن ها را با ذكر نمونه هايى از مشاهدات شخصى خود برمال مى كند. سرفصل هاى اين كتاب چنين 
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است: ايران باستان، ايران احمدى نژاد، حقيقت ايران، انرژى هسته اى، ايران در جهان، انتخابات 
رياست جمهورى و آينده ايران. در اين جا در باب هر يك از فصول شرح مختصرى آورده مى شود.
فصل اول با عنوان ”ايران باستان“ به اصالت فرهنگ ايرانى و قدمت تاريخى آن در مقايسه با 
غربيان مى پردازد و فرهنگ شرقى را برتر از فرهنگ غرب معرفى مى كند. وى هدف از اين فصل 
را چنين بيان مى كند: «دروغ ها از بس تكرار شده اند، در ژرفاى ذهنيت نا آگاه مردم جا خوش 
كرده اند و جاى واقعيت را گرفته اند. تصوير منفى كه در غرب  به ايران نسبت داده شده، نمونه اى 
از اين نوع دروغ هاست. اين دروغ ها  نه تنها بعد از تحوالت سياسى اين كشور ... كه از زمان ايران 
باستان نيز درباره ايران و در نوشته هاى يونانيان وجود داشته است». اولين دروغ غربى ها كه ژيل 
لنو در اين فصل به آن را چالش مى كشد چنين معرفى شده است: « ايران باستان يك امپراتورى 
وحشى بود...». وى با بيان گوشه هايى از واقعيت هاى تاريخى و فرهنگ ايران، به نقض اين دروغ 

و تصور نادرست غربيان از فرهنگ باستانى ايران پرداخته است.
فصل دوم كتاب اين چنين آغاز مى شود: «ما در دسامبر 2009 هستيم، 6 ماه پس از انتخاباتى 
كه كل جهان را به هياهو درانداخت». فصل ”ايران احمدى نژاد“، اشاره اى به آخرين انتخابات 
رويدادهاى  ديگر  كنار  در  را  جريان  اين  آن،  بهتر  درك  براى  و  دارد  ايران  در  جمهورى  رياست 
بين المللى آن زمان بررسى مى كند. ژيل لنو به وقايع مهم آن زمان در دنيا مانند قتل عام مردم 
غزه، انتخابات الجزاير، تونس و آمريكا اشاره مى كند و با انتقاد شديد از رسانه هاى غربى، نحوه 
انعكاس اين وقايع و وقايع ايران را محكوم مى كند. وى مى نويسد كه چرا كه رسانه هاى غربى 
از تقلب در انتخابات ترديد برانگيز كشورهاى حامى غرب هيچ سخنى به ميان نمى آورند و از قتل 
عام هاى فلسطينيان به راحتى مى گذرند. اما با ايران به گونه اى متفاوت برخورد مى كنند، ادامه 
فصل دوم به معرفى مختصر زندگى محمود احمدى نژاد و شواهدى از عملكردهاى وى در 4 سال 
گذشته مى پردازد. ژيل لنو پس از توضيح عملكرد رئيس جمهور در داخل كشور، در فصل سوم به 
توصيف جنبه هاى مختلف اجتماع ايرانى مى پردازد تا خواننده فرانسوى را با واقعيت هاى جامعه 
ايران آشنا كند. او بدين منظور ساختار نظام سياسى ايران را توضيح مى دهد و آنچه را كه متفكران 
غربى دخالت روحانيت در سياست كشور تلقى مى كنند، به عدم قدرت درك آن ها نسبت مى دهد. 
به گفته لنو، بايد ايران را با پيچيدگى ها و تجربه قدرت و حكومت چند هزار ساله اش شناخت تا 
بتوان ظرافت و قدرت آن را درك كرد. مسئله آموزش و پرورش دومين موضوعى است كه در اين 
فصل بررسى مى شود. افزايش چشمگير جمعيت با سواد ايران پس از انقالب اسالمى و كيفيت 
آموزش، فزونى  بودجه آموزش و پرورش از بودجه ارتش و 66 درصد دانشجويان دختر، از مباحثى 
است كه در اين بخش بدان پرداخته مى شود. نويسنده با تحقير شمارى از رسانه هاى غربى و 
نماياندن تصوير منفى كه آن ها از اقتصاد ايران ارائه مى دهند، مى نويسد: مسافرى كه براى اولين 
بار  به اين كشور سفر مى كند و با شهرهاى مدرن مواجه مى شود، از دروغ هايى كه رسانه هاى 
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غربى درباره ايران منتشر مى كند، حيران مى شود.  در ادامه اين فصل جنبه هاى گوناگون زندگى 
اجتماعى ايرانيان بررسى و با جامعه غربى و نگاه غالب غربيان درباره ايران مقايسه مى شود. لنو 
يافته ها و مشاهدات خود را با انتظار و زمينه ذهنى بسيارى از غربيان ناسازگار مى بيند و مقصر 
اصلى اين ناسازگارى را رسانه هاى غربى مى داند. براى مثال وى به فاصله موقعيت اجتماعى 
زنان در ايران و تصور غربيان از آن اشاره مى كند و مى نويسد:“فقط حضور چند ساعته در يك 
شهر ايرانى كافى است تا نظر ديرباورترين آدم ها را درباره زنان ايرانى عوض كند، زنانى كه تنها 
رانندگى مى كنند، يا با دوستان خود به رستوران مى روند، زوج هاى جوان دانشجو كه دست در 
دست هم دارند...و بر خالف تصورعامه زنان بدون تبعيض به بازار كار و انواع مشاغل دسترسى 
دارند. در صورتيكه ذهنيت بسيارى غربيان اين است كه زن ايرانى خانه نشين و غير مستقل است“ 
. ژيل لنو در اين فصل عالوه بر بيان نقاط قوت و دفاع از ايران، ضعف ها و مشكالت را نيز بدون 
بزرگ نمايى بيان مى كند. به گفته او اگرچه يارانه هاى دولتى به رفاه مردم كمك كرده، اما باعث 
ترويج فرهنگ اسراف در بين ايرانيان شده است. ژيل لنو همچنين به كليشه هايى كه دررسانه هاى 
فرانسه در مورد ايران وجود دارد اشاره كرده و آن ها را غير واقعى و تا حدودى اغراق آميز دانسته 
است. وى براى مثال در اين باره به آمارهاى غير واقعى كه رسانه هاى غربى درباره ايران و مصرف 

مواد مخدر ارائه مى كنند، استناد مى كند و اين آمارها را نادرست مى شمارد. 
نويسنده در فصل چهارم پس از ارائه كلياتى پيرامون شرايط زندگى در ايران، برنامه هسته اى 
ايران را كه يكى از بحث هاى پر سر و صدا در غرب است، مورد بررسى قرار مى دهد. در اين فصل 
ابتدا هدف برنامه هسته اى ايران طبق گفته مقامات ايرانى و اين سوال مطرح مى شود كه چرا 
كشورى كه توليد كننده نفت و گازطبيعى است به انرژى هسته اى روى آورده است؟ در پاسخ به 
اين سؤال، ژيل لنو به رشد جمعيت و اقتصاد قدرتمند ايران و نياز روز افزون اين كشور به انرژى 
اشاره مى كند. از نظر لنو، فروش منابع فسيلى راه عمده كسب درآمد كشور است؛ افزايش نياز به 
انرژى و افزايش مصرف داخلى آن شرايط را به گونه اى عوض كرده كه در آينده ايران ناچار به 
وارد كردن انرژى خواهد شد. لنو چنين نتيجه گيرى كرده است كه ايران انتخاب ديگرى ندارد. 
پس بايد منابع ديگر انرژى براى خود فراهم كند، چرا كه اقتصاد كشور به اين منابع وابسته است. 
نويسنده در ادامه اين مباحث، فرضيه استفاده نظامى از انرژى هسته اى ايران را پيش مى كشد 
و براى بررسى احتمال اين فرضيه اين چنين مى نويسد: ايران يك قدرت اقتصادى است و در 
اين سخن ترديدى نيست. اين موقعيت اين حق را به ايران مى دهد كه براى حفظ و تقويت اين 
موقعيت در آينده كوشا باشد. مشكل از همين جا آغاز مى شود. چرا كه قدرت هاى ديگر منطقه اى 
در پى پديد آوردن و تقويت چنين جايگاهى در منطقه هستند ولى ايران را از اين كار باز مى دارند.
فصل پنجم كتاب به موضوع ايران در دنيا اختصاص دارد. در آغاز اين فصل به دو مورد جنجال 
دنيا  در  اى  گسترده  اى  رسانه  بازتاب  كه  شود  مى  اشاره  نژاد  احمدى  محمود  سخنان  از  برانگيز 
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داشت: تهديد دولت اسرائيل و نفى هولوكاست. ژيل لنو براى شرح ماجرا هر دو جمله رئيس جمهور 
ايران را در درون متن كامل سخنان او جاى داده و موقعيت زمانى سخنان ايشان را شرح نموده تا 
معناى مورد نظر از سخنان ايشان را به درستى توضيح دهد. در توضيح موقعيت زمانى اين سخنان، 
ژيل لنو تهديد هاى اسرائيل و آمريكا عليه ايران را ياد آور مى شود و سخنان رئيس جمهور ايران 
را پاسخى به اين تهديدها مى داند. البته ژيل لنو ديدگاه روشنى در تأييد يا رد اين سخنان ندارد اما 
بر اين نكته تاكيد مى ورزد كه رسانه هاى غربى با استناد به بخش كوتاهى از سخنانى از كل متن 
و عدم اعالم تهديدهاى آمريكا و اسرائيل بر ضد ايران، مفهوم سخن را تغيير داده اند. لنو سپس 
با بررسى روابط ايران با ساير كشورهاى جهان مى نويسد كه اين كشور  به غير از آمريكا، اروپاى 
غربى و اسرائيل، با ساير كشورهاى دنيا روابط خوبى دارد و كشورهاى قدرتمندى چون روسيه، 

چين، هند و تركيه از حاميان ايران هستند.
فصل ششم نگاهى به جريانات آخرين انتخابات رياست جمهورى در ايران دارد و از پيشداورى 
رسانه هاى غربى كه پيشاپيش اعالم كرده بودند كه آقاى احمدى نژاد دوباره انتخاب نخواهد شد 
سخن به ميان مى آورد. ژيل لنو بر اين عقيده است كه محمود احمدى نژاد با عملكردهايش براى 
بهبود شرايط طبقات محروم و روستاهاى دورافتاده، كه پيش از آن ناديده گرفته شده بودند، حمايت 

اين گروه ها را جلب كرد و توانست آراى آن ها را بدست آورد. 
فصل آخر كتاب «ايران، دروغ» با نگاهى به آينده ايران، به بررسى چند فرضيه و احتمال درباره 
وضعيت ايران در آينده مى پردازد. نويسنده با برشمردن پاره اى ويژگى هاى اين كشور مانند حس 
وطن دوستى ايرانيان، انتخاب رويكرد توسعه اقتصادى، غنى بودن منابع مواد اوليه و جمعيت جوان 

تحصيل كرده از آينده اى روشن براى ايران سخن مى گويد.
ژيل لنو ايران را كشورى صلح طلب مى خواند و بر اين باور است كه خطرى از جانب ايران 
وجود ندارد. چرا كه عليرغم فرصت هايى كه براى اين كشور فراهم شده، تالشى براى توسعه 
مرزهايش نكرده و برنامه هسته اى اش نيز ساخت بمب نيست. سپس لنو ريشه رفتار ضد ايرانى 
غربيان را واكاوى مى كند و قدمت اين رفتار را به زمان هخامنشى برمى گرداند. لنو مى نويسد 
كه تفكر ايرانى عميق و پيچيده است و غرب نمى تواند اين پيچيدگى را درك كند؛ آينده ايران نيز 
از همين طرز فكر متفاوت پيروى خواهد كرد. ايران مدرن و پيشرفته امروز و آينده به ارزش هاى 
اصيل خود پايبند مى ماند. دنياى عرفان و معنويت در قلب فرهنگ ايران است و در آينده نيز خواهد 

بود و غرب به چنين فرهنگ و معنويتى دسترسى ندارد.
لنو به حضور دين در زندگى ايرانيان اشاره مى كند و مى پرسد: آيا دين كليد حقيقى آينده ايران 
است يا مانعى است در راه پيشرفت كشور؟ غرب دين اسالم و بويژه اسالم شيعى را شيطانى قلمداد 

مى كند. اما در غرب كسى حقيقتًا اسالم، شيعه و شيعيان را نمى شناسد. 
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1. پژوهشگر و عضو هيأت علمى 
سازمان اسناد و كتابخانه ملى 

ايران

بايسته هاي پژوهش هاي ايران شناسي و اسالم شناسي

  دكترمحسن جعفري مذهب2

هر پژوهشگرى در خالل جستجوها و تحقيقاتش به موادى دست مى يابد كه شايد هرگز منتشر نشود، 
زيرا حجم و اندازه اطالعات يا مطالبش براى نگاشتن يك مقاله يا كتاب كافى نيست و آن ها را به 
صورت يادداشت ثبت و ضبط مى كند و معلوم  نيست اين يادداشت ها پس از درگذشت محقق چه 
مى شود و چگونه مورد استفاده قرار مى گيرد. كم اند پژوهشگرانى كه يادداشت هاى خود را به مركزى 
معتبر بسپارند و اندك اند انديشمندانى كه يادداشت هايشان  به همت شاگردان وفادارشان منتشر  شود. 
از اين رو پيشنهاد مى شود گزارش مختصرى از وجود اين گونه يادداشت ها، مراكز نگاه  دارنده و افراد 
مطلع از كم  و كيف اسناد، و فهرست مجمل اسناد در آن نشريه منتشر گردد تا به نوعى  مالكيت معنوى 
پژوهشگران بر آثارشان حفظ و محترم شمرده شود. حتى مى توان از پژوهشگران خواست  پيش از 

خاتمه عمر درازشان، خود گزارشى از اين يادداشت ها تهيه كنند.
گاه مى شود براثر تجربه اى يا تأملى، طرحى به ذهن پژوهشگر مى رسد كه بنا به داليلى خود از 
اجراى  آن ناتوان است. مثال توان علمى يا تخصص الزم يا توان مالى يا وقت كافى  يا دسترسى به 
منابع آن را ندارد؛ بدين خاطر بهتر است طرح را در جايى مطرح كند تا كسانى كه آن توانايى ها را 
دارند و مانعى بر سر راهشان نيست طرح  را به اجرا درآورند. چه طرح هايى كه به دليل عدم ارائه، 
در ذهن يا يادداشت هاى طراح مانده و پس از او يا با خود به گور رفته يا به دست ديگران به دور 
ريخته شده يا نفر ديگرى آن طرح ها را به نام خود مطرح كرده  است. چه بسيار پژوهش هاى مهمى 
كه جرقه آن با استفاده از يادداشت هاى بزرگان تهيه شده و جرقه تحقيق را در ذهن پژوهشگر 
نخستين زده و از طريق اين اوراق، يادداشت ها و حواشى كتاب يا مقاله ارزشمندى نوشته شده است.  
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گاه مي شود طرحي در فرم پژوهشي (پروپوزال) نوشته شده و به سازماني يا نهادي دانشگاهي 
يا پژوهشي داده مي شود تا در شوراي پژوهشى آن نهاد مطرح و داوري و تصويب و تأمين بودجه 
و اجرا شود. اما بداليل شخصي يا اداري يا بدليل قرار نداشتن استاد فالن و معاون و مشاور خاص 
در ميان نام مجريان و مشاوران طرح، پروپوزال اعالن وصول يا داوري نمي شود، يا آنكه پژوهش 
پيشنهادى در شوراي پژوهشى مطرح يا تصويب نمي شود. گاهى اوقات طرح پژوهشى تصويب 
مي شود اما سازمان يا نهاد خاص بودجه اى براى اين  تحقيق ندارد. در اين گونه مواقع طراح نه 
تنها اين طرح را به فراموشى مى سپارد كه طرح نويسي و انديشه پردازي را نيز از ياد مى برد البته 

اگر اين گونه طرح ها بعدها بنام ديگران (كه مقبولترند) منتشر و اجرا نگردد.
پيشنهاد مى شود از اين پس صفحاتي از نشريه نامه ايران و اسالم به انتشار ايده ها و طرح 
كه  كسانى  پيشنهادات  و  نظرات  و  پژوهشگران  و  محققان  شناسي  اسالم  و  شناسي  ايران  هاي 
موضوع يا طرح پژوهشى را دارند ولى توان اجراى آن را ندارند، اختصاص يابد. حتي با ذكر احتياط 
مي توان پيشنهاد كرد نامه ايران و اسالم پيوستي ماهانه بنام ”بايسته هاي ايران شناسي و اسالم 

شناسي“ منتشر كند. 
فايده ديگر اين اعالم موضوع آن است كه به مصداق «الفضل للمتقدم»، بدين وسيله نام طراح 
اصلى ايده يا موضوع در جايى ثبت  مى شود و سابقه اى از آن به جاى مى ماند. هرچند اين نيز خالى 
از سوء استفاده نيست و بعيد نيست سودجويان  طرح بخواهند با ثبت آن از خود رفع اتهامى كنند، 
اما در هرصورت ثبت همين گونه طرح ها از سويى به سود جامعه علمى و از سوى ديگر بازشدن 

مچ برخى از فرصت طلبان خواهد شد.
شايد اين سئوال به ميان آيد كه اين پيشنهاد چه جايي در اين نشريه دارد و چرا به سازمان 
ديگري ارائه نشده است. طرح اين پيشنهاد در اين نشريه علت هاي ديگري دارد. در سال هاى 
پيش چند طرح را در دايره هايى محدود مطرح كردم كه هيچ كدام به عمل در نيامد و همه آن 
طرح ها سوخته شد. اينك تأسف مى خورم كه چرا آن طرح ها را منتشر نكردم تا صاحب همتى 
يافته شود و برخى از آن ها را به اجرا درآورد. يكي دوبار هم طرح خود را مختصر و مفصل منتشر 

كردم1 تا صاحب همتي آن را اجرا كند كه البته سرانجامى نيافت.
چرا ايده ها و طرح هاى پژوهشى خود را منتشر نمى كنيم؟

1 : مى ترسيم كسى آن ها را جدى نگيرد؟
2 : مى ترسيم كسى آن را بپسندد و خود تحقيق را انجام دهد، اما براى اجراى آن از ما يارى 

نخواهد و ما را دعوت نكند؟
3 : مى ترسيم كسى آن را بپسندد و بگذارد ما اجرا كنيم اما در زمان اجرا، فالن رئيس اداره يا  
معاون پژوهشى يا ناظر طرح با نابلدى يا كارشكنى هاى خود مانع اجراى درست تحقيق شوند 

و كار ِگل نصيب محقق و مجرى طرح شود؟

سال   30 بررسى  1."ضرورت 
ايران"،  در  آرشيوى  پژوهش 
و  فروردين  ميراث،  گزارش 

ارديبهشت 1387 و
"طرحى درباره يك سفرنامه" 
 18 ش  نويسندگى،  و  انشا 

فروردين 91.
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4 : مى ترسيم كسى ايده يا موضوع تحقيق ما را بپسندد و بى اعتنا به ما طرح را به اجرا درآورد.
5 : مى ترسيم ......

از چه مى ترسيم؟ اگر بترسيم و افكار و ايده هاى خود را منتشر نكنيم، آيا مى توانيم آنها را 
با خود بگور ببريم؟ بنظر مى رسد مرده شوران بهشت زهرا اجازة بردن هيچ چيز به ما نمى دهند. 
طرح هاى زيادى به ذهنمان مى رسد كه به داليل زيادى توان اجراى آن را نداريم. برخى طرح ها 
هم تاريخ مصرف دارند. اگر ما اجرا نكنيم يا نگذاريم ديگران به اجرا درآورند ، حتى به گور معنوى 

هم نمى توانيم ببريم. بياييم ايده ها و طرح هايمان را منتشر كنيم. 2
انتشار دو طرح توسط دكتر حسن حبيبى ”طراحى مقدماتى براى ايران شناسى نظام يافته“3 و 
”طرح تدوين اطلس تاريخى زبان و ادب فارسى“4 نشان مى دهد حتى كسانى چون دكتر حبيبى 
كه از دور و نزديك دستى بر آتش اجراى طرح هاى ملى دارند، حتى طرحى را كه شايد سازمان 
متبوع ايشان ارجح در اجراى آن است در مجلة نهاد ديگرى منتشر مى كند، مبادا ديگران از آن 

محروم بمانند. او در مقدمه طرح دوم مى نويسد:
”البته اين آرزوست كه اگر بر جوانان عيب نباشد براى من رنجور كه نيرو و رمق جوانى را ندارم 

چه بسا خيال محال باشد. اما چه مى توان كرده، بقول مسرور،
اى آرزو هنوز جوانى                 من پير گشتم و تو همانى

بى گمان تهيه چنين اطلسى به همكارى گروهى از پژوهشگران كارآزموده پا به ركاب و جوان نياز 
دارد كه ...             

و البته كسانى چون ايشان كه تجربه عمر خود را به بهاى رايگان در اختيار ديگران گذارد، 
نادراند. 

بار  پيشتر دو  اين پيشنهاد   .1
هم  ديگر  هاي  صورت  به  و 
مطرح شد: «بايسته ها»  نامه 
 - پاييز   ،2 شمارة  بهارستان، 

زمستان 1379
و  بدزديد  را  ما  طرح  «لطفأ 
ميراث،  گزارش  كنيد»،  اجرا 
فروردين و ارديبهشت 1387. 
ادب  و  زبان  فرهنگستان   .2

فارسى 1389
پاييز  فرهنگستان  نامه   .3

1390
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معرفى كتاب

مارى هجران
بررسى آثار منتشر شده در حوزه ايران شناسى و مسائل مربوط به ايران نشانگر آن است كه شمار 
قابل توجهى از ايرانيان تحصيلكرده و فرهيخته در خارج از كشور در زمينه تاريخ، فرهنگ، هنر، 
ادبيات، اقتصاد و سياست داخلى و خارجى ايران تحقيق مى كنند. آثار اين عده از هموطنان ايرانى 
باعث رشد و ارتقاء مطالعات ايرانى و تقويت جايگاه زبان و ادبيات فارسى در خارج از كشور و در بين 
ايرانيان خارج نشين خواهد شد. در اين شماره از مجله، شش كتاب معرفى مى شود. سه كتاب به 
دو ايرانى مقيم خارج از كشور تعلق دارد، از اين كتاب ها، دو كتاب ابتكارى، بسيار متفاوت و درخور 
اعتنا به معصومه رايس با عناوين: ايران در دوران قرون وسطى( براى گروه سنى نوجوان و جوان) 
و ايران: 5000 سال لباس، جواهرات و لوازم آرايش و يك كتاب بسيار ارزنده به دكتر  محمود اميد 
ساالر به نام: حماسه ايران و امپراطورى آمريكا اختصاص دارد. ساير كتاب هاى معرفى شده عبارتند 
از: بيمارستان ها در ايران و هندوستان، 1500-1950 اثر فابريزيو، اسپتزيالى؛ شهر دانش ايران در 
قرن بيستم؛ شيراز، تاريخ و شعر نوشته سترگ مانوكيان و موسيقي ايراني و سرگرمي هاي مردمى؛ 

از مطربي تا موسيقي از گاي بري لي و ساسان فاطمي. 

Manoukian, Setrag(2011) City of Knowledg in Twentieth Century Iran Shiraz, His-

tory and Poetry, Routledge, 260pp.

سترگ مانوكيان (2011) شهر علم و دانش ايران در قرن بيستم؛ شيراز،  تاريخ و شعر، راتلج (از 
سلسله مطالعات ايراني) 260 ص.
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ايتاليايي،  شناس  مردم  مانوكيان  سترگ  كتاب،  نويسنده 
مطالعات  انستيتو  استاديار  و  ايران  معاصر  تاريخ  در  متخصص 

اسالمي و بخش مردم شناسي دانشگاه مك گيل كاناداست. 
ايران  فرهنگي  تاريخ  معرفي  به  كتاب  اين  در  مانوكيان 
معاصر و شيراز مي پردازد، شهري كه به شعر و شاعري و سنت 
تاريخ،  تنگاتنگ  روابط  اثر   اين  در  او  است.  مشهور  هايش 
كه  او  تحليل هاي  تجزيه  مي كند.  بررسي  را  سياست  و  شعر 
چرا و چگونه شيراز به عنوان پايتخت فرهنگي شناخته شده و 
چگونه ايراني ها از مفهوم فرهنگ براي تفكر در باره خودشان، 
گذشته شان و روابط شان با ديگر نقاط جهان استفاده مى كنند، 

از بخش هاى خواندنى اين كتاب است. نويسنده در باره تاريخ شيراز و چگونگى تأسيس آن چنين 
آورده است: محل اوليه، اين شهر در محل قلعه ابونصر بوده است. شهر شيراز پيش از اسالم قلعه اى 
بوده كه قدمت آن به دوران ساسانى و پيش تر بازمى گردد. اين شهر در دوران بنى اميه به محل فعلى 
منتقل شد و به بهاى اضمحالل استخر  -پايتخت قديمى استان فارس- رونق گرفت. شيراز در 
دوران صفاريان، بوييان و زنديه، پايتخت ايران بوده است. وى در توصيف اين شهر نيز چنين نوشته 
است: شيراز به شهر شعر بيشتر به دليل دو شاعر نام آور اين خطه يعني حافظ و سعدي مشهور شده 
است. شيراز همچنين به شهر باغ و گل و بلبل نيز شهرت دارد. البته گفتني است كه باغ در فرهنگ 
ايرانيان داراي جايگاه ويژه اي بوده و اين شهر از قديم به داشتن باغ هاي بسيار زيبا و مردم مهربان 
اشتهار داشته و مشهور ترين باغات شيراز باغ ارم، باغ دلگشا، باغ عفيف و باغ جهان نما بوده است. 
كتاب داراي يك مقدمه، شش فصل و نتيجه گيري است: عناوين فصول كتاب چنين است: 
فصل اول: خطه شيراز؛ فصل دوم: زمان، فضا و فرهنگ؛ فصل سوم: ويرايش فرهنگ؛ فصل چهارم: 
نگارش تاريخ شيراز؛ فصل پنجم: تنش در شهر علم و دانش؛ فصل ششم: تاريخ و شعر و نتيجه گيري. 
در اين كتاب نويسنده كوشيده با بكارگيرى روش هاى مردم شناسى و تئوري هاى اين علم، 
تجزيه و تحليل هاي گوناگوني از آداب و سنن ايرانيان ارائه دهد. او توضيح مي دهد كه چگونه 
تاريخ و شعر دو مقوله مؤثر براي بحث درباره حال، آينده و گذشته شهر ها هستند و سؤاالت علمي 

براي درك ابعاد سياسي زندگي در ايران امروز حياتي  است.
آن،  تاثير  و  دين  قدرت،   .1 : از  عبارتند  شده  منتشر  نويسنده  اين  از  تاكنون  كه  ديگري  آثار 
عرف اجتماعي و مبارزه براي تفوق در قرن بيستم شيراز 2. فرهنگ، قدرت و شعر در شيراز 3. قوم 
نگاري: متن تصورات خيالي اشيا ( به زبان ايتاليايي) 4. مالحظات غير معمول: مقدمه اي بر مكتب 
استعماري، رفتار شناسي ( به زبان ايتاليايي) 5. عبور از ميان كد ها: رفتار شناسي خاورميانه و خاور 
ميانه شناسي در ايتاليا( به زبان ايتاليايي)6. عصيان يك قلب بيچاره: صد غزل از سعدي شيراز ي.
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  Omidsalar Mahmoud (2012) Iran’s Epic and   

Americas Empire, Afshar publication, 254pp

امپراطورى  و  ايران  حماسه  ساالر(2012)  اميد  محمود 
آمريكا، انتشارات افشار، 254 ص.

برجسته  از  يكى  كتاب،  اين  نويسنده  ساالر،  اميد  محمود 
اين  به  و  است  جهان  شناس  شاهنامه  و  فردوسى  افراد  ترين 
اثر جاويدان تسلط كامل دارد. وى تحصيالت خود را در رشته 
و  رسانده  اتمام  به  آمريكا  بركلى  دانشگاه  در  فارسى  ادبيات 
ايران  فولكلوريك  ادبيات  موضوع  در  بسيارى  مقاالت  داراى 

است. وى همچنين شش جلد از شاهنامه فردوسى را زير نظر دكتر خالقى مطلق و احسان يارشاطر 
ويرايش و تصحيح كرده است. دكتر محمود اميد ساالر از سال 1990 با بخش ويراستارى دانشنامه 
ايرانيكا همكارى دارد و از سال 2006 عضو شوراى عالى دائرة المعارف بزرگ اسالمى در تهران 

بوده است. 
اميد ساالر در اين كتاب به بررسى اجمالى تاريخ ايران از آغاز قرن هفتم پيش از ميالد تا زمان 
فردوسى يعنى قرن يازدهم ميالدى پرداخته است. اين كتاب شامل تاريخ، شعر و زندگينامه نويسنده 
آن نيز هست. حماسه ايران و امپراطورى آمريكا، بيانيه سياسى و دليرانه اى است كه توسط اين 

استاد محقق ادبى نوشته شده است. 
پروفسور هاگوپ كوكيان( Hagop Kevorkian ) متخصص رشته ايران شناسى و ادبيات 

تطبيقى دانشگاه كلمبيا در نيويورك در باره اين اثر مى نويسد:
اميد ساالر متخصص مطالعات شاهنامه، در اين اثر كوشيده است روايتى شخصى درباره جوهر 
و مفهوم بزرگترين اثر ادبى جهان فارسى زبانان را تهيه و ارائه نمايد. وى همچنين سعى نموده 
حوزه ستيزه جويى تاريخ پيش از دوران مدرن و زندگى نويسنده حماسه يعنى ابوالقاسم فردوسى 
را  بيان دارد. شاهنامه كتاب حماسى ملى ايران است، اين اثر خالصه اى از اسطوره هاى ايرانى، 
تمركز  ندارد،  اروپايى  هند-  حماسى  آثار  ديگر  به  شباهتى  و  است  زمين  ايران  تاريخ  و  افسانه ها 
فردوسى در اين اثر بر روى ايران است كه هم موضوع آن و هم قهرمانان آن مورد ستايش قرار 
به  است  امروزى  زنده  زبان  به  شاهنامه  اروپايى،  و  هند  كالسيك  آثار  ساير  خالف  بر  گرفته اند. 

طوريكه براى فارسى زبانان ايران، افغانستان و آسياى مركزى قابل فهم است. 
كتاب حماسه ايران و امپراطورى آمريكا اثرى است مشتمل بر پيشگفتار، يادداشتى در مورد 
متن و ترجمه، مقدمه و نُه فصل. عناوين اين فصول عبارتند از: تاريخ به عنوان تخيل؛ فصل دوم: 
اسكندر: از حمله تا ادغام، الف) مردمى جديد در سرزمينى كهن ب) جذب و شكوه، مقاله اى درباره 



102

عشق و جنگ، ج) اسكندر در اشعار حماسى ايران، د) سلوكيان و هياهو براى يونانى شدن؛ فصل 
سوم: قدرت پارتيان و توانگرى ساسانيان الف، سواد ساسانيان؛ فصل چهارم: زبان، تهاجم، هويت، 
الف) نژاد، هويت و قصه اى به عنوان تاريخ، ب) ورود به بحران، ج) جنگ، مقاومت و همكارى، 
تهاجم  و  فارسى  زبان  ساده:  نمايشى  در  شدن  پنهان  پنجم:  فصل  فرهنگى؛  موزون  حركات  د) 
اعراب، الف) فارسى و عربى: كشمكش يا عمل متقابل؟ ب) زبان و بوروكراسى، ج) پدر يا فرزند؛ 
فصل ششم: فردوسى در واقع و تخيل، الف) فردوسى: سؤاالتى كه اغلب پرسيده مى شوند، ب) 
آيا فردوسى يك زرتشتى بود؟ ج) آيا فردوسى شاهنامه را نوشته است؟ د) آيا شاهنامه پاسخى ملى 
گرايانه به تهاجم اعراب بود؟ ه) آيا فردوسى محمود را مالقات كرد؟ و) آيا دختر فردوسى هديه 
پادشاه را رد كرد؟ ز) آيا محمود ترك بود و شاهنامه به او توهين كرد؟ ح) آيا محمود از فردوسى 
به دليل مذهب متنفر بود؟ و) آيا فردوسى از به كاربرى لغات عربى امتناع كرد؟ فصل ششم: اثرى 
تا  كشى  برادر  از  قهرمانان،  دوران  ب)  بودند،  اژدها  و  غول  آغاز  در  الف،  هويت:  از  اثرى  هنرى، 
مشروعيت: داستان پيشرفت، د) قتل اكوان(Akvan)، پايان دوران افراسياب، ه) از جا بجا كردن 
تا عقيم سازى؛ فصل هفتم: شخصت هاى كتاب، الف) شاهنامه و ملى گرايى ايرانى، ب) روى پرچم 
چيست؟ ج) كشور به عنوان خانه ملى، د) هرچيزى براى هر كسى، ه) عشق اژدها، و) هزينه هاى 
در  ب)  بخش،  ثمر  اتحادى  اسالم،  و  ايران  الف،  اى  قهوه  مرد  مسئوليت  هشتم:  فصل  خيانت؛ 

جستجوى خلوص، كتابنامه و فهرست.

 Spezialey Fabrizio (2012) Hospitals in Iran and

 India, 1500- 1950s. Brill Academic Pub, Iranian

.studies, 244pp

فابريزيو، اسپتزيالى (2012) بيمارستان ها در ايران و هندوستان، 
1500-1950  (از سلسله مطالعات ايرانى)، انتشارات آكادميك 

بريل، 244 ص.

كتاب بيمارستان ها در ايران و هند تحقيقى درخور توجه درباره تاريخ و نقش بيمارستان ها در 
جهان هندى – ايرانى در اوايل دوران مدرن است. اين اثر ديدگاه متفاوتى پيرامون بيمارستان هاى 
ايران و هندوستان پس از قرون وسطى را ارائه مى دهد. در اين دوره زمانى، بهره گيرى از طب و 
داروهاى سنتى ابوعلى سينا و استفاده از داروهاى غربى به صورت همزمان رواج داشته است. در عصر 
صفويه – گوركانيان هند، بيمارستان ها به روش درمانى بوعلى سينا بيماران را مداوا مى كردند. اما در 
دوران قاجاران ايران و حكمرانى بريتانيايى ها در هند،  بيمارستان هاى ايران و هند اندك اندك از روش 

هاى سنتى فاصله گرفته و خود مرجعى مهم براى گسترش طب غربى شدند. 
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محتواى اين كتاب، چشم اندازى جديد بر تاريخ دارو، پزشكى و مؤسسات پزشكى در ايران 
و هند است. تصويرى كه در اين كتاب از روش هاى مدرن و سنتى مداواى بيماران و داورهاى 
آن ها ارائه مى شود، نشان مى دهد كه اين روش ها و داروها داراى دو جنبه متفاوت و متضاد با 
يكديگرند و شفاخانه ها يا بيمارستان ها و داروهاى مورد استفاده آن ها كه با روش درمانى بوعلى 
ورود  با  بودند.  مسلمان  دانشمندان  توانايى  و  دانش  سمبل  مى كردند،  معالجه  را  بيماران  سينا 
انگليسيان به شبه قاره و سيطره آن ها بر اين سرزمين پهناور، مؤسسات و روش هاى درمانى 
غربى  هاى  دارو  و  ها  روش  و  شد  رانده  حاشيه  به  ها  بريتانيايى  توسط  اندك  اندك  مسلمانان 

جايگزين آن ها شدند.
تصاوير،  فهرست  شامل:  دهه 1950  تا  از 1500  هندوستان  و  ايران  در  ها  بيمارستان  كتاب 
بخش مقدمه، چهار فصل، فهرست لغات، چكيده ها و نمايه است. نام نويسنده و عناوين فصول 
كتاب چنين است: ويلم فلور؛ فصل اول: بيمارستان ها در دوران صفويه و قاجار: تحقيقى پيرامون 
تعداد بيمارستان ها، رشد و اهميت آن ها؛ كريستيانا بس توس1؛ فصل دوم: با يكديگر و جدا از 
هم: بيمارستان هاى كاتوليك در جمع گوا (Goa )؛  كلوديا پركل2؛ فصل سوم: شفاى بيماران و 
شاهزادگان: حكيم ها و دكتر ها در بوپال (Bhopal)؛  آنا ونزن3 ؛ فصل چهارم: همدرد، چگونه 

درد را به روش مسلمانان شريك شويم . 
اين اثر تحقيقاتى است كه چهار نفر از نويسندگان و محققان ايران شناس و هند شناس انجام 
داده اند. در اين جا به اجمال شرح مختصرى از رشته و فعاليت هاى نويسندگان اين كتاب مى آوريم: 
دكتر ويلم فلور متخصص در رشته توسعه اقتصادى ايران و اسالم شناسى از دانشگاه اولترخت 
هلند است. وى دكترى خود را در سال 1971 از دانشگاه ليدن هلند دريافت كرده و از سال 1983 

به عنوان متخصص انرژى در استخدام بانك جهانى بوده است.
كريستينا بس توس فارغ التحصيل رشته مردم شناسى از دانشگاه ليسبون و آثار وى بيشتر 
در زمينه جامعه، علم و قدرت، مردم شناسى، تاريخ و مطالعات علمى است. وى در دانشگاه هاى 

پرتغال، برزيل و اياالت متحده فعاليت داشته است. 
دكتر كلوديا پركل متخصص در رشته هاى شرق شناسى، اسالم شناسى، مطالعات بين فرهنگى 

و دارو هاى سنتى اسالمى در هند است.
دكتر آنا ونزن داراى درجه دكترى در رشته مطالعات خاور نزديك از دانشگاه نيويورك است. 
مطالعات وى بر تاريخ و ادبيات دوران قاجار و روابط ايران و غرب متمركز بوده و در سال هاى اخير 

به تدريس فرهنگ اسالمى در دانشگاه  4IULMايتاليا اشتغال داشته است.
1. Cristiana Bastos
2. Claudia Preckel 
3. Anna Vanzan 
4.Libera Università di 
Lingue e Comunicazione
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Breyley, Gay & Fatemi, Sasan (2014) Iranian Music 

and Popular Entertainment: From Motrebi To Los-

anjelesi and Beyond, London: Routledge, 224 pp.

گاي بري لي و ساسان فاطمي (2014) موسيقي ايراني و سرگرمي هاي 
مردمى؛ از مطربي تا موسيقي لوس آنجلسي و آن سوتر، لندن: 

انتشارات راتلج،224ص. 
 

ساسان فاطمي استاد يار دانشگاه تهران و گاي بري لي فوق 
اين  نويسندگان  استراليا  دانشگاه  كنسرواتوار  مدرسه  دكتراي 
 ... كتاب هستند كه با همكاري يكديگر كتاب موسيقي ايراني 

را كه همان موسيقي عامه پسند ايراني  از قرن بيستم تا كنون است، نوشته اند. اين اثر به  بررسي 
نقش موسيقي كوچه بازارى در جامعه و فرهنگ ايراني و روند رو به پيشرفت آن مي پردازد. كتاب 
شامل يك مقدمه و 7 بخش به اين شرح است: توليد: مطرب و روحوضي؛ گردن كلفت ها و ساير 
مطربي  اجتماعات  تدريجي  تكامل  كافه اي؛  موسيقي  و  مطربي  مجموعه هاي  مطربي؛  اجتماعات 
از دهه 1950؛ تكامل تدريجي موسيقي عامه پسند ايراني  قبل از انقالب اسالمي: پاپ، بيت و 
راك؛ پس از انقالب اسالمي: عامل لوس آنجلس ؛ ساخت ايران: موسيقي عامه پسند جديد و 

نتيجه گيري.

Price Massume(2012) Medieval Iran, culture of Iran Youth Series, 2012,72pp.

معصومه پرايس(2012) ايران در دوران قرون وسطى، سلسله انتشارات فرهنگ ايران براى جوانان، 
آناهيتا، 72 ص.

اين  كتاب كه در كانادا منتشر شده به ايران در دوران قرون وسطى و بررسى زندگى ايرانيان 
پس از حمله اعراب مسلمان به اين سرزمين در قرن هفتم و تغيير چشمگير مذهبى و چگونگى حفظ  
هويت ايرانيان و سلطه و نفوذ فرهنگى و زبانى آن ها  بر سرزمين هاى شرقى مى پردازد. نويسنده 
براى تبيين ديدگاه خود درباره اين مسائل، محدوده زمانى قرن هفتم ميالدى (از حمله اعراب به 

ايران) تا تأسيس سلسله قاجار در سال1794 را مورد بررسى قرار مى دهد. 
اين اثر اولين كتابى است كه درباره وضعيت ايران در قرون وسطى به صورت مصور براى 
مذهبى  و  فرهنگى  زندگى  تغييرات  كتاب،  اين  در  است.  شده  منتشر  باال  به  سال   8 كودكان 
ايرانيان و ظهور سلسله هاى مستقل ايرانى و غلبه آن ها بر دستگاه خالفت در قرن دهم، ورود 
تركان به ايران در قرن دهم، پيروزى ايرانيان بر مغول ها و ظهور تيمور لنگ و نيز روش زندگى 
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اين كتاب،  از ديگر مطالب  ايران بررسى گرديده است.  و وضعيت هنرى چند دوره مهم تاريخ 
تهاجم تركمن ها، حكومت صفويه و چگونگى استقرار آن ها و رنسانس جديد در هنر و معمارى 
ايرانى است. كتاب با غلبه نادر شاه افشار بر هند و سلسله زنديه و با اطالعاتى درباره مصنوعات 
قرن  در  مردم  روزانه  زندگى  در  كه  ابزارى  و  ها  فرش  سراميك  جواهرات،  مانند  ايرانى  ديدنى 
دوازدهم ميالدى به كار مى رفته به پايان مى رسد. با اينكه مطالب و نوشته هاى گوناگون اين 
و  مفيد  اطالعات  كوتاه،  هاى  نوشته  همين  همه،  اين  با  اما  است  مختصر  و  موجز  بسيار  كتاب 
آموزنده اى از جنبه هاى مختلف تاريخ، فرهنگ، آداب و رسوم و هنر ايرانى، همراه با تصاوير 
مسائل  و  تاريخى  تحوالت  با  را  او  و  دهد  مى  ارائه  جوان  و  نوجوان  خوانندگان   به  زيبا،  بسيار 

فرهنگى و هنرى ايران آشنا مى كند.
اين كتاب با واژه نامه، فهرست، جدول زمانى و تاريخ هنرى ايران و 145 تصوير از آثار موجود 

در موزه هاى ايران، اروپا و آمريكا منتشر شده است.
كتاب ايران در دوران قرون وسطى با استقبال كتابخانه هاى مدارس در اياالت متحده آمريكا و استراليا 
مواجه گرديده و به عنوان اثرى برجسته توسط ريك استيو در شبكه تلويزيونى پى. بى. سى معرفى شده 

است. اين كتاب همچنين برنده مدال برنز كتاب هاى كودكان مون بيم در سال 2009 شده است.

Price Massoume   & Waibel Zohreh 

(2012) Iran: 5000 years of clothing, 

Jewelry and Cosmetics,  Anahita pro-

duction, 212pp.

ايران:   (2012) ويبل  زهره  و  پرايس  معصومه 
آرايش،  لوازم  و  جواهرات  لباس،  سال   5000

آناهيتا، 212 ص.

معصومه پرايس تحصيالت خود را در رشته مردم شناسى در ايران و انگلستان به پايان رسانده و 
سال ها درباره فرهنگ ايران مطالعه و تحقيق و چندين كتاب و مقاالت منتشر كرده  است. در سال 2005 
، اثرى از وى تحت عنوان «مردم متفاوت ايران» توسط انتشارات اى.بى. سى به چاپ رسيد. اين اثر در 

سال 2007 در فصلنامه مطالعات خاور ميانه به عنوان «كتابى كه بايد خوانده شود» معرفى گرديد. 
اين كتاب تحقيقى است درباره تاريخ و تحوالت  پوشش، زينت آالت و لوازم آرايشى در ايران. 
مطالب اين كتاب با تصاويرى زيبا با كيفيتى عالى از بسيارى از گنجينه هاى تاريخى ايران كه در 
موزه هاى جهان نگاهدارى مى شوند، تزئين گرديده است. در اين اثر،  تاريخ اجتماعى انواع لباس ها، 
زينت آالت و ساير تزئينات و لوازمى كه در ايران براى به كار مى رفته بررسى شده و از تأثير و 
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جايگاه لباس، زينت آالت و لوام آرايش در ميان طبقات اجتماعى، 
مراسم مذهبى و اهميت آن ها براى زنان و مردان سخن به ميان 
و  فهرست  نامه،  واژه  تصوير،  داراى 293  كتاب  اين  است.  آمده 

كتابنامه است.
مصومه پرايس آثارى ديگر درباره جنبه هاى متفاوت فرهنگ 
و  زنان  رفتار،  مانند:  آثار  اين  از  برخى  است.  داده  نشر  ايرانيان 

مردان و والدين وارتباط بچه ها با يكديگر.
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جايزه پژوهشگر نمونه اكو به مدير دانشنامه ادب فارسى

استاد حسن انوشه، مدير و سرويراستار نامور دانشنامه ادب فارسى و مترجم تواناى «تاريخ ايران» 
كمبريج و نويسنده ده ها مقاله و نزديك به صد مدخل در دانشنامه هاى گوناگون، نامى آشنا در 
حوزه ايرانشناسى و فرهنگ و ادب ايرانى است. استاد انوشه كه همانند كيميا شناسان وقت از ُحب 
خمول برخوردار است و در گوشه اى دنج به كار مطالعه و تحقيق پيرامون زبان و ادب فارسى و 
فرهنگ گرانسنگ ايرانى اشتغال دارد، كارنامة پر بارى از كتاب، مقاله، ترجمه، تصحيح و باالخره 
و  اعجاب  مايه  است  اثرى  مجلد،  نُه  در  او  فارسى  ادب  سترگ  دانشنامه  دارد.  نويسى  دانشنامه 
تحسين ايران دوستان، ايرانشناسان و آشنايان با تاريخ، ادبيات، فرهنگ ايران و جهان ايرانى است. 
در تجليل و تبجيل اين دانشنامه، نام آوران سخن و استادان سخن سنج داخلى و خارجى بسيار گفته 
و نوشته و بر همت بلند استاد انوشه آفرين ها نثار كرده اند. چند ماه قبل، نوبت به سياستمداران 
و كارگزاران فرهنگى كشورهاى عضو اكو رسيد تا آنها نيز به دانشنامه ادب فارسى و استاد حسن 

انوشه با اعطاى جايزه پژوهشگر نمونه اكو اداى احترام كنند. 
در اينجا، گزارش چگونگى برگزيده شدن و اعطاى جايزه و سفر به جمهورى آذربايجان را از 

زبان استاد انوشه مى خوانيم.
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گزارشى از يك مراسم فرهنگى و سياسى

كمابيش يك سال  و نيم پيش دكتر حجت اهللا ايوبي  و دكتر سيد مصطفي ابطحي، رئيس و معاون 
مؤسسة فرهنگي اكو به بنده خبردادند كه در سال 2012 نشستي از سران كشورهاي هموند اكو 
در باكو برگزار مي شود و درآن جا از پژوهشگران برگزيدة اين كشورها تقدير مي كنند. در پي آن 
فرمودند كه به دليل اهميت دانشنامه ادب فارسي شما در معرفى و شناساندن حوزه فرهنگ و تمدن 
ايرانى به جهانيان و نماياندن سرچشمه هاى سرمايه هاى فرهنگى، ادبى و اجتماعى كشورهاى 
واقع در قلمرو جهان ايرانى به آنها، اين اثر قابل تقدير و بنده را شايسته دريافت جايزه پژوهشگر 
نمونه اكو دانسته اند. شش ماهي گذشت تا آن كه آقاي حيدري از وزارت امورخارجه تلفني با من 
تا  بفرستم  ايشان  براي  را  فرهنگي ام  و  علمي  كارنامة  از  خالصه اي  كه  خواست  و  گرفت  تماس 
براي نظرخواهي و گرفتن موافقت اعضاي هموند اكو بفرستند. در شهريور 1391، آقاي حيدري به 
من اطالع دادند كه كشورهاي دهگانة هموند اكو پيشنهاد مؤسسه فرهنگي اكو را تصويب كرده 
آذربايجان  به جمهوري  كه  شده ام و الزم است  پذيرفته  اكو  برگزيده  عنوان پژوهشگر  به  بنده  و 
كه اجالس سران اكو در آن جا تشكيل مي شود، سفر كنم.      مقدمات سفر به همت بخش اقتصادي 
مهمانسراي  در  استراحت  شبي  از  پس  رفتيم.  باكو  به  همسرم  و  من  و  شد  فراهم  اكو  سازمان 
رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در باكو، در بامداد روز بعد به همراه راهنمايي از سفارت، 
به هتل هيلتون راهنمايي شدم و از آن جا به اتفاق چند همراه ايراني كه هر يك به مناسبتي در 
پرنده اي  همانند   كه  ساختمان  اين  شدم.  همايش  ساختمان  رهسپار  داشتند  شركت  اجالس  اين 
دريايي با بال هاي گشوده است در نزديكي درياي مازندران/گيالن/گرگان/آبسكون/كاسپين(والبته 
برپايي  قصد  به  ظاهراً  كه  است  پهناوري  بناي  همايش  ساختمان  است.  شده  برافراشته  خزر)  نه 
اجالس هاي بين المللي ساخته شده است. پس از درآمدن به درون ساختمان، ما برگزيدگان را كه 
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هشت تن از ده كشور از كشورهاي هموند اكو بوديم، 
به جايي جداگانه در همان ساختمان راهنمايي كردند 
و دولتمردان به كار خود سرگرم شدند. گفت وگوهاي 
اهل سياست تا دو بعدازظهر به درازا كشيد و نوبت 
به تقدير از پژوهشگران رسيد. رؤساي جمهوري هاي 
نخست وزير،  و  پاكستان  و  تركيه  آذربايجان،  ايران، 
كشورها  برخي  مجلس  رئيس  يا  نخست وزير  معاون 
جلسة  در  قرقيزستان  و  ازبكستان  قزاقستان،  مانند 
ساعتي،  نيم  گذشت  از  پس  آمدند.  حاضر  بزرگداشت 
ما هشت تن را كه قرار بود از رئيس اجالس اكو، آقاي 
الهام علي يف، رئيس جمهوري آذربايجان، لوح افتخار 
و سند تقدير دريافت كنيم آماده كردند كه به ترتيب 

حروف الفباي نام كشورها در صندلي كنار هم بنشينيم تا ناممان را بخوانند و براي گرفتن جوايزمان 
به جايگاه برويم.در جايگاه تنها دو تن ايستاده بودند كه با برگزيدگان دست مي دادند و عكس و فيلم 
مي گرفتند، يكي آقاي علي يف و ديگري دبيركل اكو. من نفر سوم بودم و پيش از من دو تن ديگر 
كه از آذربايجان و افغانستان بودند پيش رفتند و تقديرنامه و لوحشان را گرفتند. آقاي علي يف پس 
از دادن لوح و تقديرنامه دست بر شانة برگزيدة كشورها مي گذاشت و به تركي با آن ها احوال پرسي 
و آرزوي توفيق  مي كرد و آن ها نيز از ايشان سپاس گزاري مي كردند. در بازگشت از جايگاه يكي 
از كاركنان وزارت امور خارجه يا نهاد رياست جمهوري اسالمي ايران مرا به سوي جايگاهي كه 
رئيس جمهوري و وزير خارجة جمهوري اسالمي ايران نشسته بودند هدايت و آقايان دكتر محمود 
احمدي نژاد و دكتر علي اكبر صالحي به احترام من از جايشان برخاستند و با گفتن تبريك به من 
دست دادند و با من روبوسي كردند. پس از پايان اجالس، كلية شركت كنندگان اجالس را به ناهار 
بردند و در رستوراني در نزديكي دريا كه بيست كيلومتري با سالن اجالس فاصله داشت به صرف 

ناهار پرداختند.
براي  فرصتي  پي  در  كه  همسرم  و  من  اما  رسيد،  پايان  به  شنبه  سه  روز  در  مراسم  اين  همة 
استراحت بوديم و مهمانسراي بي مشتري رايزني فرهنگي را جايي مناسب يافتيم دو روز ديگر در 
باكو مانديم و به لطف آقاي نوري (رايزن فرهنگي)  از پاره اي جاهاي ديدني باكو ديدن كرديم. يكي از 
ديدني ترين جاهاي باكو، گورستان بزرگان جمهوري آذربايجان است كه جايي تماشايي است و اصٌال 
به گورستان نمي ماند. در اين گورستان پيكرة هر يك از مردگان را برحسب پيشه اي كه داشته و هنري 
كه مي ورزيده بر باالى سر آرامگاهش برپا كرده اند و بيننده از روي سيما و حالِت سر و دست پيكره 
در مي بايد آن  كه زير پايش آرميده چه هنري يا پيشه اي داشته است؛ مثْال رشيد بهبودوف دارد آوازي 
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مي خواند و يا صمد ورغون شعري مي نويسد و اميروف البد شور معروفش را مي سازد. در اين گورستان 
كم نبودند ايرانياني كه در پي رسيدن به آب به سراب استالين رسيده بودند، مانند سيدجعفر پيشه وري و 
غالم يحيي دانشيان، كه روزگاري مي خواستند بخشي از كشور ما را باج سبيل استالين كنند، اما اكنون 
چنان در گورستان به خواب رفته اند كه توكاهاي سياه و قهوه اي بر روي سنگ گورشان با آرامش راه 

مي رفتند و از كسي كه در زير پايشان آرميده بود هيچ هراسي نداشتند.
باكو همچنان شهري است دو چهره؛ يك چهره اي كه به تازگي از آن ساخته اند و ظاهري 
آراسته و زيبا دارد و چهره اي كه پنهان است و بايد رفت و ديد، كوچه هايي تنگ تر از كوچه هاي 
آشتي كنان و خانه هاي چندان فرسوده و درهم  فشرده كه نمي توان باور كرد كه كسي بتواند در 
آن ها زندگي كند. اما تا بخواهي امنيت و آرامش دارند و اين آرامش و امنيت را به روشني مي توان 
هم  كنار  از  آرامش  و  اطمينان  با  همه  و  نيست  كسي  معترض  كسي  ديد.  مردم  چهره هاي  در 
مي گذرند و كنجكاو رفتار و كردار يكديگر نيستند. مردم آذربايجان اين رفتار ميان خود را با حيوانات 
احتياط  رعايت  نمي شدي  نزديك  آن ها  به  خيلي  تا  حيوانات  اين  از  پاره اي  كه  چنان  داشتند،  نيز 
نمي كردند. به هر تقدير، من جاهاي ديگر جمهوري آذربايجان را نديدم، اما اگر مشت باكو نمونه اي 
از خروار سراسر كشور باشد، بايد گفت كه سخن سولژنيتسين كه كمونيست هاي روسيه به مراتب 
تبهكارتر از روس هاي تزاري بودند و به مردم خود و همة جهانيان دروغ مي گفتند هيچ گزافه نيست.

من در آخرين روزي كه در باكو بودم به نمايندگي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در جمهوري 
فرهنگي  حضور  ما  كه  ديدم  آن جا  در  كردم.  ديدن  آن  نشريات  و  ها  كتاب  از  و  رفتم  آذربايجان 
بسيار بي رونقي در آن جا داريم. يك نمونه بگويم و بگذريم. ما به جاي اين كه كتاب هاي فارسي 
گنجينه هاي جمهوري آذربايجان را به چاپ برسانيم و به آن ها بگوييم كه روزگاري در سرزميني 
كه شما زندگي مي كنيد از نظامي و فلكي و بدر و مجير و خاقاني و عباس قلي با كيخانوف و حاتم 
اردوبادي و مالپناه واقف آثارشان را به فارسي مي نوشتند، سروده هاي فارسي فضولي بغدادي را 
به تركي ترجمه مي كنيم و يا كتاب هايي در آن جا به چاپ برسانيم كه هيچ كمكي به پيوندهاي 
فرهنگي ميان ما و آن ها نمي كنند و به يادشان نمي آورند كه روزگاري دراز ما و آن ها سرگذشت 
مشترك داشتيم و غفلت ما از حوادثي كه در جهان مي گذشت ماية جدايي ميان ما شد. ديگر در 
جمهوري آذربايجان كسي به ياد نمي آورد كه دو برادر باكويي به نام هاي حسن خان و حسين خان 
بودند كه سيسيانوف را در پاي ديوارهاي باكو از پاي در آوردند و قنات آب سردار تهران را اين دو 
برادر كندند و يكي از مواد قرارداد گلستان اخراج آن ها از ناحية قفقاز بوده است، چون مي خواستند 
كه از ميهن خود در برابر دراز دستي روس هاي تزاري دفاع كنند. ما به آن ها نگفتيم كه يحيي 
خلوتي كه گور گنبددارش كه در ميانة مجموعة كاخ هاي شروان شاهان نهاده است همة آثارش 
را به فارسي نوشته و با تخلص خلوتي به فارسي شعر مي گفته. شروان شاهان نام هاي فريدون و 

منوچهر و اخستان داشتند و به جاي ما يونسكو به بازسازي آثارشان كمك مي كند. 
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1. Jean Perrot

مسافران ديار خاموشان

جهان مطالعات ايرانى در دو سه ماه گذشته، سه تن از صميمى ترين و شاخص ترين چهره هاى 
خود را از دست داد و آنها را به سراى جاودان بدرقه كرد. اين سه تن، يكى باستان شناس (ژان پرو 
از فرانسه)، يكى فرهنگنامه نويس و مؤلف بيش از 150 اثر علمى (يورى روبينچيك از روسيه) و 
ديگرى  استاد برجسته و پيشكسوت زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه پكن (ِزن يان ِشن از چين) 
بود. براى اداى احترام به كوشش هاى علمى و فرهنگى صادقانه اين دوستان و عالقمندان فرهنگ 
ايران، دراينجا نگاهى داريم به زندگى و فعاليت هاى علمى، تحقيقى و آموزشى اين رهروان سفر 
بى بازگشت. تا هم از زحمات و همراهى هاى ايشان در شناخت و معرفى فرهنگ ايران تشكر كرده 

و هم ياد آنها را گرامى داشته باشيم. 

ژان پرو1، باستان شناس ِ ايران دوست (2012-1920) 
ژان ژوزف فرانسوا پرو تحصيالتش را در زمينة باستان شناسى سوريه در مدرسة لوور پاريس آغاز 
كرد. وى در سال 1945 براى ادامة مطالعاتش وارد مدرسه فرانسوى باستان شناسى در اورشليم 
شد سپس در محوطه هاى متعددى در شرق مديترانه، آسياى صغير و ايران كاوش كرد. در سال 
هيأت  سرپرستى  و  شد  برگزيده  او  جانشينى  به  پرو  گيرشمن،  رومن  بازنشستگى  از  پس   ،1345
باستان شناسى فرانسه در ايران را بر عهده گرفت. كاوش هاى شوش تا انقالب اسالمى ادامه يافت 
و پس از آن متوقف شد. شوش، از مهم ترين محوطه هايى بود كه ژان پرو به مدت يازده سال در 
آن ها كاوش و موزه  كنونى شوش را راه اندازى كرد. مشهورترين يافتة كاوش او در شوش، مجسمه 

سنگى ناقص داريوش بود كه اكنون در موزه ملى ايران نگهدارى مى شود. 
ملى  مركز  ارشد  پژوهشگر  جديد)،  (سوربن  پاريس3  دانشگاه  در  استادى  درجه  بر  عالوه  او 
را  باستان شناسى  كه  است  افرادى  از  يكى  پرو  ژان  بود.  نيز   (CNRS) فرانسه  علمى  تحقيقات 
به صورت علمى در شوش انجام داد و توانست نقشه  كاخ داريوش را نيز به دست آورد، با توجه به 
كارهاى عظيمى كه انجام داد، بايد گفت كه او خدمت زيادى به ايران كرده است. به گفته فرشاد 
اكتسابى، كارگردان مستند «سووز»: ژان پرو عالوه بر نقشه  كاخ داريوش، مجسمه  داريوش را هم 
پيدا كرد. او با اين كه 10 سال در ايران به كاوش باستان شناسى پرداخت، تنها كسى بود كه چيزى 
در  فرانسوى  باستان شناسان  اقامتگاه  محل  كه  را  ساختمانى  پرو  نبرد.  با خود  فرانسه  به  ايران  از 
شوش بود، تخليه و آن را به موزه تبديل كرد و با آثارى كه كشف كرده بود، موزه  كنونى شوش را 
راه اندازى كرد كه تعداد بازديدكنندگان آن در همان زمان از تعداد بازديدكنندگان موزه  ملى ايران 
بيشتر بود. وى افزود: توصيفى كه پرو از ايران داشت، اين بود كه ايران سرزمين نور و روشنايى 
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است و آبى آسمان ايران هرگز از ذهنم بيرون 
نشان  ايران  به  را  او  زيباى  نگاه  اين،  نمى رود. 

مى دهد». 
جديد  كتاب  يك  نگارش  مشغول  وى 
درباره  ايران بود كه اجل به او مهلت نداد. اين ها 
نشان دهنده  عالقه  او به اين كشور بود؛ به طورى 
كه تا آخرين لحظات عمر خود از نوشتن درباره  
ايران دست نكشيد. در سال 1990، جشن نامه اى 
به مناسبت هفتادسالگى او زير نظر فرانسوا واال 
به  آن  آغازين  مقاالت  از  يكى  كه  يافت  انتشار 
قلم دكتر فيروز باقرزاده، «ژان پرو، دوست ايران» 
 Le) نام داشت. تازه ترين اثر پرو، كتاب كاخ داريوش در شوش (Jean Perrot, ami de l’Iran)
palais de Darius à Susa) است كه در سال 2010 انتشار يافت. ژان پرو در سن 92 سالگى، 

در واپسين روزهاى سال 2012 (روز كريسمس) درگذشت. يادش گرامى!

يورى روبينچيك ايران شناس بزرگ (2012-1923)
يورى روبينچيك روز دهم نوامبر سال 1923 در خانواده اى تحصيل كرده در مسكو چشم به جهان گشود. 
وى تحصيالت ابتدايى را با درجه ممتاز به پايان رسانده و مدال طالى موفقيت در تحصيل را دريافت كرد. 
چند روز پس از پايان تحصيالت ابتدايى، جنگ جهانى آغاز شد. يورى جوان همراه با همكالسان عازم 
جبهه مسكو شد تا در گروهان زرهى به ميهن خدمت كند. اما در ماه آگوست   همان سال، يورى هفده ساله، 
به ارتش فراخوانده شد. گروهانى كه وى در آن حضور داشت، طى ماه هاى اكتبر و نوامبر سال 1941 در 

خطرناك ترين خط جبهه ميان دو شهر در حومه مسكو از خودگذشتگى به خرج داد.

يورى روبينچيك
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پس از شكست آلمان ها در حومه مسكو، اوايل سال  1942، يورى روبينچيك وارد دانشكده افسرى 
چينى،  تركى،  شرقى  زبان هاى  ميان  از  بايد  وى  گرديد.  شرقى  زبان هاى  گرايش  با  سرخ  ارتش 
هندى و فارسى يكى را انتخاب مى كرد. زمانى كه دليل انتخاب را از وى سوال كردم، نگاهش را به 
روبرو خيره كرد و گفت: «يك حس درونى به من تاكيد مى كرد كه بايد زبان فارسى بخوانم. ايران 
براى من هميشه جالب توجه بوده است. هميشه نيروى مرا به سوى تاريخ و فرهنگ اين كشور 

مى كشاند. پس زبان فارسى را انتخاب كردم».
پس از دريافت مدرك، دوره كوتاهى را براى تدريس پشت سر گذاشت و در   همان دانشكده دعوت 
به كار شد. سال 1953، از رساله علمى خود تحت عنوان «جمالت مركب در زبان فارسى امروز» 
دفاع كرد. رساله وى در سال 1959 مورد ارزيابى مجدد قرار گرفته و براى چاپ و آموزش توصيه شد. 
دومين كتاب يورى روبينچيك «زبان فارسى معاصر» (1960) نام داشت. اولين سفر وى به 
ايران در سال 1955 به عنوان مترجم و محقق صورت گرفت. اما بهترين و پرثمر ترين سفر براى 
وى در سال 1960 و از طرف سازمان يونسكو به ايران بود. وى در اين سفر، مدت چهار ماه فرصت 
داشت تا از تمام نقاط ايران ديدن كند. روبينچيك بهترين خاطرات خود را در اين سفر، ديدار با 
دكتر محمد معين، پرويز ناتل خانلرى، شجاع الدين شفاء و ساير  دانشمندان زبان فارسى مى داند. 
در اين چهار ماه، وى مأموريت داشت كه همراه با بزرگان ادب فارسى به تدوين فرهنگ لغت دو 

جلدى فارسى – روسى بپردازد. 
روبينچيك پس از آن، امكان حضور در ايران را براى شركت در كنفرانس هاى مختلف علمى 
پيدا كرد. آخرين بار در سال 2002 به ايران سفر كرد. كالس هاى درس روبينچيك و كارگاه هاى 
زبان فارسى وى در ذهن دانش آموختگان اهل باكو، تاشكند، دوشنبه و سمرقند كه محل برگزارى 

دايمى كارگاه ها و كنفرانس هاى زبان شناسى زبان فارسى بود، باقى مانده است.

كتاب فرهنگ فارسى روسيه روبينچيك
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از  اعم  علمى  اثر   150 از  بيش  مؤلف  روبينچيك 
تدريس  روش  درباره  توصيه هايى  و  مقاله  كتاب، 
است. اما وى در ميان تمام آثار خود از هفت اثر به 

شكل ويژه ياد مى كرد كه عبارتند از: 
1 . «دوره مقدماتى آموزش زبان روسى» (1951) 
واسكانيان  آوانسيان  گرانت  با  مشترك  كار 

استاد زبان فارسى ؛ 
2.كتاب «جمالت مركب در زبان فارسى معاصر» 

(1959)؛ 
3. كتاب «زبان فارسى معاصر» (1960). اين اثر 

در سال 1971 با اندك تغييرات و با اضافات به زبان انگليسى منتشر شد؛ 
4. فرهنگ لغت دو جلدى فارسى – روسى (1970). اين فرهنگ سه مرتبه در روسيه و به دفعات 
در ايران تجديد چاپ شده است. يورى روبينچيك سرپرست گروه مؤلفين و نويسنده بخش 

دستور زبان در جمالت بود. 
5. كتاب «اصول اصطالحات زبان فارسى» (1981). در اين اثر توجه خاص به تغييرات در واژگان 
زبان فارسى پس از انقالب اسالمى ايران و نفوذ زبان عربى و زبان هاى غربى به اين زبان شده 

است. اين اثر ارزشمند رساله دوره فوق دكترى يورى روبينچيك بود؛ 
6. «كتاب واژه شناسى زبان فارسى» (1991) در خصوص نظريه و تدوين فرهنگ لغت زبان فارسى؛ 
مؤسسه  اثر  بهترين  جايزه  نامزد  اثر  اين   (2001) معاصر»  ادبى  فارسى  زبان  «دستور  كتاب   .7

خاور شناسى سال 2001 شد. 
در سال 2010 ، كتاب اصطالحات زبان فارسى كه حاصل عمرى تالش و پژوهش وى در 
روسيه و ايران بود، نامزد جايزه فارابى شد. وى سال هاى آخر زندگى را به خاطر ضعف جسمانى در 
آسايشگاه دولتى نخبگان به سر مى برد، اما از مطالعه و گفتگو در حوزه زبان فارسى غافل نمى شد. 
يورى روبينچيك در يكى از روزهاى ماه دسامبر سال 2012 براى هميشه چشم از جهان فرو 

بست. وى به مقصد رسيد، به مأمنى كه روحش مى تواند دمى بياسايد.
 فرزانه شفيعى

دريغا كه استاد رفت...
با كمال تأسف و تأثر با خبر شديم پروفسور ِزن يان ِشن استاد برجسته و پيشكسوت زبان و 
ادبيات فارسى دانشگاه پكن، پس از سال ها تالش و ارايه خدمات علمى و آموزشى شايان تقدير 
به زبان و ادبيات فارسى، و پس از تحمل حدود ده سال بيمارى طاقت فرسا، در 29 ديماه سال 
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سال   45 از  بيش  گرانقدر،  استاد  اين  گفت.  حيات  بدرود  شانگهاى  شهر  زادگاهش  در  و  جاري 
آموزشى،  متون  تدوين  و  تهيه  تدريس،  طريق  از  چشمداشتى،  هرگونه  بدون  و  تمام  اخالص  با 
نگارش مقاالت و تأليف و ترجمه آثار گرانسنگى همچون «فرهنگ لغت فارسى به چينى و چينى 
به فارسى»، به فرهنگ و تمدن ايرانى و زبان و ادبيات فارسى در كشور چين خدمت كرد. وى 
شخصيتى اخالقى، آرام و كوشا و در عين حال داراى چهرهاى هميشه خندان و خوشرو بود و 
در زمينه معرفى فرهنگ ايرانى فردى خستگى ناپذير با روحيه اى سرشار از مهربانى و صداقت 
به شمار مى رفت. به شايستگي مي توان اين مرحوم را در كنار اساتيدي هم چون پروفسور جان 
هونيِن و پروفسور يه يي ليانگ از استوانه هاي پايدار زبان و ادبيات فارسي در چين بر شمرد. در 
ايام  حضورم در پكن(سالهاي 1379 تا 1383) افتخار آشنايي با اين استاد فرهيخته و گرانقدر 

را پيدا كردم.
استاد ِزن يان ِشن، در سال 1935، در شهر شانگهاى ديده به جهان گشود و در همان شهر 
تحصيالت ابتدايى و متوسطه را به پايان رساند. او در سال1953 براى تحصيل در رشته زبان و 
اخذ  به  موفق  سال1957  در  و  شد  پكن  دانشگاه  خارجى  زبان هاى  انستيتو  وارد  انگليسى  ادبيات 
مدرك كارشناسى در اين رشته گرديد. با توجه به نياز كشور چين و بخش تازه تأسيس زبان فارسى 
دانشگاه پكن به كارشناسان متخصص اين رشته، به دليل قطع رابطه سياسى ميان ايران و چين در 
آن سال ها، وى به همراه پروفسور يه يى ليانگ ديگر استاد بخش فارسى دانشگاه پكن، به منظور 
فراگيرى زبان و ادبيات فارسى به افغانستان اعزام و در دانشكده زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
كابل به تحصيل پرداخت. او در اين مدت زبان فارسى را به خوبى فرا گرفت و بدون لهجه به زبان 

شيرين فارسى صحبت مى كرد. 
ِزن يان ِشن، در سال 1961 بالفاصله پس از فارغ التحصيلى در اين رشته به چين بازگشت و 
به عنوان استاد در بخش فارسى دانشگاه پكن به تدريس پرداخت. در سال هاى بعد، وى افزون بر 

تدريس، به مدت چند سال نيز رياست اين بخش را برعهده داشت.
فارسى،  ادبيات  و  زبان  پيرامون  مقاله  ده ها  ترجمه  و  تأليف  بر  افزون  يان ِشن،  ِزن  پروفسور 
با  كه  داشت  عهده  بر  را  چينى  به  فارسى  و  فارسى  به  چينى  جلدى  دو  فرهنگ  سرويراستارى 
مشاركت استادان دانشگاه پكن و دانشگاه تهران- استادان مرحوم دكتر جواد شريعت، مرحوم دكتر 
سيد جعفر شهيدى و استاد دكتر غالمرضا ستوده و همكارى رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى 
ايران در چين تأليف و از سوى دانشگاه پكن منتشر شد. اين اثر ارزنده در سال 1377 به عنوان اثر 
برگزيده ششمين دوره جايزه جهانى كتاب سال ايران انتخاب و جايزه بهترين اثر خارجى در زمينه 

زبان و ادبيات فارسى را به خود اختصاص داد.
او همچنين، در سال1379 به خاطر خدماتش نسبت به گسترش زبان و ادبيات فارسى و معرفى 
فرهنگ و تمدن ايرانى به عالقمندان چينى، همراه با برخى ديگر از اساتيد زبان فارسى دانشگاه 
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پكن، موفق به دريافت لوح تقدير از رييس جمهورى 
وزير  از  تقدير  1383لوح  سال  در  و  ايران  اسالمى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و در همان سال مفتخر به 
دريافت نشان افتخار هفتاد سالگى تأسيس دانشگاه 
تهران گرديد. افزون بر تأليف چند كتاب و جزوه درسى 
آموزش زبان فارسى، از ديگر آثار ارزشمند او مى توان 
به كتاب ماندگار «ضرب المثل هاى فارسى به چينى و 
اصطالحات چينى به فارسى» اشاره كرد كه در سال 

1380در پكن منتشر شد.

فهرست برخي از آثار ِزن يان ِشن
تدوين مجموعه كتابهاي درسي براي دانشجويان • 

دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد بخش فارسي 
دانشگاه پكن؛ 

سرويراستاري و تدوين لغتنامه بزرگ چيني به فارسي با همكاري جمعي از استادان دانشگاه هاي • 
پكن و تهران؛

 سرويراستاري و تدوين لغتنامه بزرگ فارسي به چيني با همكاري جمعي از اساتيد دانشگاه هاي • 
پكن و تهران؛

تدوين كتاب آموزشي مكالمه به زبان فارسي؛ • 
نگارش مقاله زبان فارسي براي دايرة المعارف چين (1988)؛• 
زمين •  مشرق  فرهنگ  مجله  در  شده  منتشر  آن»  تكامل  و  فارسي  زبان  مقاله«منشأ  تأليف 

(1982)؛
زبان فارسي در چين (1985)؛• 
شناخت حافظ از ديدگاه يك فرد چيني (1992)؛ • 
 ترجمه تاريخ ادبيات ايران؛• 
ترجمه قسمتي از تاريخ مغول ار جامع التواريخ اثر رشيدالدين فضل اهللا؛ • 
تأليف كتاب ماندگار«ضرب المثل هاي فارسي به چيني و اصطالحات چيني به فارسي» به • 

سه زبان؛
مرحوم پروفسور ِزن يان ِشن، بارها براى شركت در سمينارهاى مختلف و  چهارمين مجمع 
بين المللى استادان زبان و ادبيات فارسى به جمهورى اسالمى ايران سفر كرد و با ارائه دو مقاله 
فرهنگ  و «تأثير  المثل ها»  ضرب  كاربرد  در  ايران  و  چين  فرهنگى  مغايرت هاى  و  «مشابهت ها 

ِزن يان ِشن
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استاد  اين  گذشت  در  نمود.  شركت  علمى  نشست هاى  اين  در  چينى»  فرهنگ  بر  ايرانى  تمدن  و 
فرهيخته را به خانواده آن مرحوم، همكاران و شاگردان ايشان در دانشگاه پكن و تمام دوستداران و 

آشنايان وي تسليت مي گويم. روحش شاد و روانش جاودان.
على محمد سابقى

مراسم يادبود پروفسور زن يان شن در بخش فارسى دانشگاه شانگهاى
مراسم يادبود پروفسور زن يان شن استاد برجسته زبان و ادبيات فارسى در چين با حضور خانواده، 
آشنايان، شاگردان و اساتيد كرسى زبان فارسى دانشگاه هاى شانگهاى و چين برگزار گرديد. در 
ابتداى اين مراسم دكتر شى گوآن رئيس بخش زبان فارسى دانشگاه پكن به نمايندگى از دانشگاه 
پكن مطالبى را در خصوص شخصيت ايشان بيان داشت. در ادامه آقاى مهرداد رخشنده وابسته 
وي،  آشنايان  و  دوستداران  شاگردان،  خانواده،  به  تسليت  ضمن  شانگهاى  در  ج.ا.ايران  فرهنگى 
خالصه اى از خدمات و سوابق درخشان و شايان تقدير ايشان را بيان داشت. سخنران بعدى اين 

مراسم پسر پروفسور زن يان شن و آقاى سبحانى سركنسول ايران در شانگهاى بود. 

اعطاى پنجمين جايزه ايران شناسى ”بيتا دريابارى“ به هوشنگ سيحون
پنجمين جايزه  ايران شناسى ”بيتا دريابارى براى ادبيات و آزادى“  در تاريخ نهم آذرماه در دانشگاه 
استنفورد آمريكا با حضور برخى ايرانيان به هوشنگ سيحون هنرمند ايرانى اهداء شد. اين جايزه  

مراسم يادبود پروفسور ِزن يان ِشن
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كه ارزش آن ده هزار دالر است، در سال هاى قبل به سيمين بهبهانى، محمدرضا شجريان و بهرام 
بيضايى تعلق گرفته است.  «جايزه ادبى ”بيتا دريابارى“ هر سال به فردى كه در يكى از زمينه هاى 
ادبى يا هنرى كارى شايسته و ماندگارى انجام داده باشد تعلق مى گيرد. اين جايزه با همكارى 
بخش مطالعات ايرانى دانشگاه استنفورد آمريكا و كمك هاى خانم بيتا دريابارى بنيان نهاده شده 

است. بيتا دريابارى، مبلغ دو و نيم ميليون دالر به اين دانشگاه كمك كرده است. 
”هوشنگ سيحون“ نقاش، استاد معمارى و رئيس سابق دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران 
است. او در سال 1299 در تهران در خانواده اى آشنا با موسيقى به دنيا آمد. پدربزرگ او ميرزا عبداهللا 
فراهانى از پيشگامان موسيقى سنتى و معروف به پدر موسيقى سنتى ايران بود. او پس از پايان تحصيل 
معمارى در دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، به دعوت آندره گدار (رئيس اداره باستان شناسى 
وقت ايران) براى ادامه تحصيل راهى پاريس شد و در دانشسراى عالى هنرهاى زيباى پاريس به 
تكميل دانش معمارى پرداخت.  وى در طول فعاليت خود عضو شوراى ملى باستان شناسى، شوراى 
عالى شهرسازى، شوراى مركزى بسيارى از دانشگاه هاى ايران و كميته بين المللى ايكوموس (وابسته 
به يونسكو) بود و به مدت 15 سال مسئوليت مرمت بناهاى تاريخى ايران را برعهده داشت. از  طراحى 
هاى  ساخته شده توسط هوشنگ سيحون  مى توان به آرامگاه بزرگانى چون خيام، كمال الملك، 
بوعلى سينا، نادرشاه افشار، كلنل محمدتقى خان پسيان و ده ها مقبره و آرامگاه ديگر و نيز طراحى 
بناى ”موزه توس“ 1347 و ساختمان بانك سپه در ميدان توپخانه تهران اشاره كرد. سيحون در كنار 
معمارى، به نقاشى از مناظر و روستاهاى ايران نيز مى پرداخت و نمايشگاه هايى از آثار خود را در ايران 

يادبود پروفسور ِزن يان ِشن در دانشگاه شانگهاى
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و در خارج از ايران برپا مى كرد.  دانشگاه هاى هاروارد، واشنگتن و بركلى مجموعه اى از نقاشى هاى 
سيحون را گرداورى كرده و از آن ها نگهدارى مى كنند.

برگزارى مسابقه ترجمه ادبى از فارسى به انگليسى  در 
گروه مطالعات ايرانى دانشگاه كمبريج

و  قصه  و  معاصر  فارسى  اشعار  ترجمه  مسابقه  نخستين  كمبريج  دانشگاه  ايرانى  مطالعات  گروه 
درام هاى فارسى از زبان فارسى به انگليسى را از نوزدهم دسامبر 2012 تا 31 جوالى 2013 برگزار 
مى كند. شركت كنندگان اين مسابقه بايد دانشجويان انگليسى و اروپايى در دانشگاه هاى انگلستان 
يا يكى ار كشورهاى اروپايى باشند. افراد عالقمند بايد بايد تا تاريخ 30 آوريل 2013 اثر ترجمه 
شده منتشر نشده خود را به آدرس گروه مطالعات ايرانى ارسال دارند. زمان اعالم نتايج مسابقه و 
برندگان نهايى 30 جوالى خواهد بود. مبلغ جايزه براى بهترين ترجمه 200 پوند، براى دومين اثر 
منتخب 100 پوند و براى سومين برگزيده 50 پوند تعيين شده است. آثار برگزيده در اين مسابقه، 
در تارنماى دانشگاه كمبريج يا انتشارات آن نشر  خواهد يافت. شركت كنندگان در اين مسابقه 
ادبى، بايد اصل متن فارسى اشعار يا قصه و درام، 15 صفحه از  متن  ترجمه شده به زبان انگليسى 

و مبلغ هفت پوند هزينه شركت در مسابقه را به دانشگاه كمبريج ارسال دارند.

هوشنگ سيحون
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نمايشگاه كلكسيون كتاب هاى شرقى كتابخانه هاى دانشگاه كلمبيا
1936-1886

كتاب هاى  كتابخانه  سوى  از  نمايشگاه  اين 
كلمبيا  دانشگاه  خطى  نسخه هاى  و  ناياب 
ويليامز  و  گوديل1  ريچارد  افتخار  و   احترام  به 
با  برابر  دسامبر 2012    19 تاريخ  از  جكسون2  
1391 تا 29 مارس 2013 در محل اين كتابخانه 
نسخه  انواع  نمايشگاه  اين  در  شود.  مى  برگزار 
منحصربفرد  كتاب هاى  و  اسناد  خطى،  هاى 
خطى  نسخه هاى  و  ناياب  كتاب هاى  كتابخانه 
شخصى  خطى  مجموعه هاى  و  كلمبيا  دانشگاه 
مجموعه داران به نمايش گذارده مى شود. در كنار 
اين نمايشگاه، بخش خريد و فروش كتاب ها و 
از  داران  مجموعه  و  است  داير  نيز  خطى  اسناد 
شهرهاى مختلف امريكا در آن شركت مى كنند.

برگزارى كنفرانس بين المللى مطالعات ايرانى در لهستان

كنفرانس بين المللى مطالعات ايرانى: قدرت هويت؛ جهان ايرانى از منظر تحقيق، توسط دپارتمان 
آوريل  شانزدهم  و  پانزدهم  روزهاى  در  ورشو  دانشگاه  شرقى  مطالعات  دانشكده  ايرانى  مطالعات 
2013/ در محل اين دانشگاه برگزار خواهد شد. موضوع اين كنفرانس، جهان ايرانى يا سرزمين 
هاى واقع در قلمرو حوزه فرهنگ و تمدن ايرانى تعيين شده است. برگزاركنندگان كنفرانس در 
توجيه علت انتخاب اين موضوع اعالم كرده اند كه: «ايران در گذشته يك كشور فرهنگى درخشان 
و يك تمدن بزرگ بوده و در آينده نيز يك فرهنگ و تمدن با عظمت را نمايندگى خواهد كرد. با 
توجه به استمرار هويت ايرانى در ايران و تداوم حضور زبان و ادبيات فارسى يا عناصرى از فرهنگ  
ايرانى در كشورهاى واقع در حوزه تمدن و فرهنگ جهان ايرانى، شايسته است اين استمرار و حضور 

و نفوذ از جنبه ها و منظرهاى مختلف مورد بررسى علمى قرار گيرد». 
هدف كنفرانس قدرت هويت؛ جهان ايرانى از منظر تحقيق چنين اعالم شده است: بررسى 
عناصر و مؤلفه هاى مهم در ميراث فكرى و معنوى ايران و پيام آن براى جهانيان با تأكيد بر 
هويت. مباحث مورد بحث در اين كنفرانس مشتمل بر اين موضوعات است: زبان و ادبيات فارسى، 
در  معاصر  مسائل  و  جامعه  شفاهى،  ميراث  شناسى،  مردم  شناسى،  باستان  زيبا،  هنرهاى  فلسفه، 

1. Richard Gottheil
2. Williams Jackson
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دارند.  نفوذ  يا  حضور  آنجا  در  ايرانى  تمدن  و  فرهنگ  و  فارسى  ادبيات  و  زبان  كه  كشورهايى 
سيلويا  دكتر  ميچاالك1،  ميروسالو  دكتر  هستند:  افراد  اين  كنفرانس  برگزاركننده  علمى  هيأت 

سرديكوسكا2،دكتر مگدالِنا زابوروسكا3 و پروفسور جوالنتا سيراكوسكا ديندو4.

دانشگاه ورشو

زبان اين كنفرانس انگليسى است و امكان ترجمه سخنان شركت كندگان به زبان هاى ديگر 
وجود ندارد. هزينه ثبت نام و حضور در اين كنفرانس 120 يورو و اقامت ميهمانان در خوابگاه هاى 

دانشجويى براى هر شب بين 35 تا 45 يورو تعيين شده است.

كارگاه آموزشي ايران شناسي در هند

در روز دوازدهم دي ماه سال جاري كارگاه آموزشي معرفي و شناخت ايران در دانشگاه اهللا آباد 
تاريخ  دانشجويان  از  نفر  دوازده  گرديد،  برپا  ساعت  چهار  مدت  به  كه  كارگاه  اين  در  شد.  برگزار 
خاورميانه و كشورهاي آسياي جنوبي و رشته زبان و ادبيات فارسي شركت كردند. در اين نشست 
پروفسور اكرام اهللا با بررسي تاريخ زبان و ادب فارسي در شبه قاره و ارتباط شاهانه عادل شاهي و 
قطب شاهي با دربار ايرانيان و نيز نقش انگليسي ها در نزول و افول زبان و ادبيات فارسي و آثار 
خطي فارسي در كتابخانه هاي شبه قاره هند و پاكستان سخن گفت. وي در پايان به جايگاه زبان 
فارسي در شناخت سرمايه هاي فرهنگي كشورهاي قلمرو فرهنگ و تمدن ايراني اشاره نمود و 
آشنايي با زبان و ادب فارسي را براي دانشجويان رشته هاي تاريخ و فرهنگ شبه قاره ضروري 

دانست.   

1. Miroslaw Mi-
chalak
2. Sylwia Sur-
dykowska
3. Magdalena Za-
borowska
4. Jolanta Sierakows-
ka-Dyndo
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به ياد دكتر حبيبى رئيس بنياد ايران شناسى 

از حوادث اسف بار زمستان امسال سفر بى بازگشت دكتر 
مجمع  عضو  و  شناسى  ايران  بنياد  رئيس  حبيبى  حسن 
تشخيص مصلحت بود. دكتر حبيبى وزير علوم و آموزش 
عالى، وزير دادگسترى، معاون اول  رئيس جمهور واز جمله 
پيش نويس  ايران،  انقالب  از  پس  كه  بود  حقوق  دانانى 
قانون اساسى جمهورى اسالمى را تهيه كرد. وى سال ها 
نيز عضو ديوان داورى الهه و رئيس فرهنگستان زبان 

و ادب فارسى و مدير گروه واژه گزينى فرهنگستان زبان و ادب فارسى بود.. دكتر حسن حبيبى 
دولتمردى صاحب نظر، دانشمندى مايه ور و داراى استعداد فوق العاده اى در عرصه سازمان دهى 
نهادهاى علمى- پژوهشى بود. بنياد تفكر آن مرحوم نه فقط معطوف به خدمت فداكارانه و ارتقاع 
سطح علمى- پژوهشى در داخل ايران بود، كه بر جلب و جذب ايران شناسان و استادان ادب و زبان 
فارسى خارج از كشور نيز بود. رساترين توصيف از مرحوم دكتر حبيبى و ويژگى هاى شخصيتى 
وى نگاشته اى است از دكتر احمد جاللى. در اينجا گوشه اى از اين گزارش را با هم مى خوانيم.

خدمت.  براى  ماندنى  ياد  به  انگيزه اى  و  داشت  فرهنگ  از  ستودنى  سرمايه اى  كه  دولتمردى 
مسلمانى اش بى رنگ و ريا، و امضاء پاى دل نوشته هايش «بنده  خدا». در هواى مسلمانى مشتاقانه 
نفس مى كشيد. به ايران عشق بل غيرت و تعصب مى ورزيد؛ دلبسته  دلپذيرى هاى فرهنگ و ادب 
خدمت  و  خيرخواهى  راِه  انتخاِب  در  داشت،  آشنائى  جامعه  و  تاريخ  با  چون  و  بود.  بوم  كهن  اين 
خبير بود و در فهم و دفع آفات آن بصير. شخصيتش افراط را پس مى زد. اهل تعادل بود بل نماد 
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هم  و  است  بى روز  شِب  چون  روشنفكرمآبانه  بافى هاى  منفى  و  نوميدى  هم  كه  مى دانست  آن. 
بلندپروازى هاى خيالبافانه بال و پر سوز. چشمه هاى پر آب در اين سو را به بهانه  خشكسالى در 
آن سو ناديده نمى گرفت. واقع بين بود، يعنى كه از هيچ چاهى بيش از آنكه آب دارد نمى توان 
كشيد. نمى توان دلو را دريد كه چرا ُپر برنمى گردد؛ بل مى بايد كاريزگران را گردآورد، به آن ها دست 
مريزاد گفت، و به اليروبى مسير كاريزهاى كهن كوير فرستاد هرچند كم آب يا حتى خشك شده 
باشند. همين ها بود كه او توانست از حواشى فرصت كش و مردافكِن دولتمردى، تا آنجا كه مى شد، 
بگريزد و در خدمت درآويزد. پشتوانه ى او در اين آويز و گريز، پرهيز بود. پرهيزى مردى بود حبيبى.  
درگذشت اين خدمتگزار صميم و خليق ايران و ايران شناسى به خانواده محترم آن مرحوم، ايران 

شناسان و ايران دوستان تسليت مى گوييم.           

گزارش سومين نشست پنجاهمين سال نهضت امام خميني

موضوع سومين نشست از سلسله سخنرانى هاى پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني «انقالب 
سفيد و پيامدهاي  آن» و سخنرانش دكتر جواد منصوري بود. در اين نشست كه با حضور شمارى از 
پژوهشگران و نويسندگان حوزه تاريخ و انقالب اسالمى پژوهى در محل سازمان اسناد و كتابخانه ملى 
برگزار شد. ابتدا دكتر محمد جواد مرادى نيا رئيس مركز ايران شناسى و اسالم شناسى كتابخانه ملى در 
باب اهداف اين جلسات و مباحث مطرح شده در جلسات گذشته و نيز چالش هايى كه در سال 1341 
بين روحانيت و سلطنت اتفاق افتاد، توضيحاتى ارائه نمود. سپس دكتر جواد منصوري، معاون سابق 
وزير امور خارجه و معاون پژوهشي مركز اسناد انقالب اسالمي در سخنان خود به تفصيل به نقش 
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رژيم  تشويق  در  آمريكائيان 
اصالحات  ايجاد  به  سلطنتى 
و  ارضى  اصالحات  و  اجتماعى 
اقدامات دولت اسداهللا علم براى 
انجمن هاي  اليحه  و  تصويب 
از  و  پرداخت  واليتي  و  ايالتي 
اقدامات روحانيون و امام خمينى 
در مقابله با تصويب اين اليحه 

و كاپيتاالسيون سخن به ميان آورد. وى در بخشى از سخنان خود گفت: در سال 1339 در آمريكا، 
انتخاباتي براي رياست جمهوري انجام گرفت و با پيروزى كندى بعضي سياست هاي جديد اعالم شد 

كه تازگى داشت، يكى از اين سياست ها اجراى اصالحات اجتماعى و ارضى بود.

گزارش چهارمين نشست پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني

پس از برگزارى سه نشست از مجموعه نشست هاى «پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خمينى(س)» 
كه با استقبال پژوهشگران مواجه شد، چهارمين نشست در روز سه شنبه 19 دى ماه در كتابخانه 
ملى برگزار  شد.  اين نشست در ادامه نشست پيشين با موضوع «بررسى علل مخالفت روحانيون با 
انقالب سفيد» با سخنرانى جواد منصورى برگزار گرديد و در آن ريشه هاى شكل گيرى قيام امام 
خمينى، شرايط كشور، دخالت و نفوذ آمريكاييان و علل مخالفت روحانيون با سياست هاى رژيم  از 
نظر تاريخى و تحليلى بررسى گرديد.  گفتنى است كه اين سلسله نشست ها با هدف روشن شدن 
ابعاد خيزش مردمى به رهبرى امام خمينى كه منتج به انقالب اسالمى سال 1357 شد، به همت 

مركز پژوهش هاى اسالم شناسى و ايران شناسى سازمان اسناد و كتابخانه ملى برگزار مى شود. 
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اشاره
اگرچه يحيى بنو با تأثير از رنه گنون به اسالم گرايش پيدا كرده و تغيير دين داده و به اسالم شيعى 
گرويده، اما بايد او را از نسل هانرى كربن ها به شمار آورد. او با بكارگيرى روش هرمنوتيك در 
فهم و بيان گزاره هاى دينى و متون اصلى عرفانى و فلسفه اسالمى يافته هايى را ارائه مى دهد كه 
كمتر در روش محققان ايرانى ديده مى شود. روش يا سنت فلسفى عرفان شيعى ايرانى، يك متفكر 
مسلمان برخاسته از نظام آكادميك فرانسه را دچار اين دغدغه مى كند كه ميان سنت اسالمى 
شيعى و آن نظام فكرى نسبتى برقرار كند. يحيى علوى (بنو) از آن دسته از متفكرانى است كه 
رويكرد هرمنوتيك در نظرها و نوشته هايش، غالب و اظهار نظرهاى او از منظر برون دينى تحت 
تأثير همين رويكرد است. به همين دليل او در مبنا و روش انديشه به هانرى كربن نزديك است 

تا ماسينيون و ديگران.
امتياز ويژة يحيى بنو بر بسيارى از متفكران ديگر هم عصر خود، متن شناسى اوست. او در متن 
شناسى بر روى متون اوليه و اصلى شيعى تاكيد مى كند و به اين نكته اذعان دارد كه مالك و معيار 
داورى و شناخت حقيقت، فهم درست متون اصلى شيعى است و تأكيد مى ورزد كه اسالم پژوهان 
غربى به دليل غور نكردن در متون اصلى شيعه نتوانسته اند در مسير تحقيق درست قرار گيرند. در 
اين جا گفتگويى داريم با اين اسالم شناس فرانسوى تبار در باره خودش، فعاليت و پويه هاى فكرى 

و علميش و نيز روش هاى اسالم شناسى و اسالم شناسان در فرانسه.
محمدصادق اميني

اسالم پژوهي فرانسويان؛ از هانري كربن تا شيعه شناسان جديد
در گفتگو با دكتر (كريستين بونو) يحيى علوى



130

تحصيلى،  رشته  تحصيل،  محل  از  و  فرمائيد  معرفي  را  خودتان  نخست  است  ممكن  اگر   
حوزه مطالعاتي و اساتيد خود براى خوانندگان ما سخن بگوئيد.

من در ايران مشهور به يحيي علوي هستم، اما نام فرانسوي من  كريستين بنو است. چون پدرم در 
آلمان اشتغال به كار داشت، در آنجا به دنيا آمدم، شش سال در آلمان و چهار سال در الجزاير بودم، 
در ده سالگي به فرانسه آمدم. در دوره ديپلم به تحقيق و مطالعه در باره اديان جهان عالقه پيدا 
كردم. اين زماني بود كه بايد انتخاب رشته تحصيلي مى كردم و در انتخاب موضوع ترديد داشتم. 

بعد از اينكه مسلمان شدم رشته تحصيلى ام را انتخاب كردم.

 سير مطالعاتي و تحصيالت آكادميك شما چگونه بود؟ 
فراگيري زبان عربي را از تونس آغاز كردم، بعد در جنوب فرانسه در دانشگاه مارسي (اكساپرووانس) 
به  ورود  براي  زبان آموزي  مركز  كه  [اينالكو]،  شرقي  زبان هاي  مؤسسه  در  پاريس،  در  سپس  و 
فعاليت  هاي دولتي و بين المللي است، دوره فوق ديپلم را گذراندم. پس از آن به دانشگاه سوربن 
جديد وارد شدم تا در رشته زبان، ادب و تمدن عرب و اسالم شناسي به تحصيل بپردازم. چنانكه 
مى دانيد در فرانسه دروس اسالم شناسي در رشته اي به نام زبان، ادب و تاريخ عربي ارائه مى شود 
و دانشجويان رشته اسالم شناسي بايد زبان و ادبيات و فرهنگ عربى را فراگيرند، در حالي كه در 
كه  بگويم  نيز  را  اين  آموخت.  را  تركي  و  فارسي  عربي،  زبان هاي  بايد  اسالم شناسي  براي  آلمان 
ايران شناساني كه بخواهند در زمينه ايران  باستان يا ايران معاصر تحقيق  كنند، زمانى كه بخواهند 
در يكى از موضوعات دوره باستانى يا دوره اسالمى ايران تحقيق كنند بايد اين موضوعات را در 
ذيل رشته زبان و ادب عربي جستجو كنند نه در رشته ايران شناسى يا اسالم شناسى. در ضمن، 
مطالعات شيعه شناسي هم در چارچوب برنامه آموزشى ايران شناسي جاى مى گيرد و شيعه شناسي 

به صورت يك رشته مستقل در فرانسه وجود ندارد. 
   من در دوره فوق ليسانس وارد رشته اسالم شناسي شدم. مقصود من از رشته اسالم شناسى همان رشته  
زبان، ادب و تاريخ عربي است كه اسالم شناسى هم در  ذيل آن قرار دارد. دوره دكتري را زير نظر پروفسور 
دانيل ژيماره كه متخصص در علوم اسالمي است گذراندم. ژيماره كسي است كه تفسير عبدالجبار معتزلي 
را احياء كرده، تفسيري كه منقوالت آن از تفسير ابوجعفر طوسي و كتاب اشعري [مؤسس اشاعره] اخذ 
شده است. قرار بود تز دكتري من درباره شيخ احمد تيجاني مراكشي مؤسس طريقت تيجانيه، كه شيعه 
مستقلي است، باشد. او با تيجاني تونسي معروف نسبتي ندارد. تشيع شيخ احمد تيجاني و اعتقاد او به 
توسل به ائمه دوازده گانه در نوشته هاى او آشكار است. در حالي كه براي دوره دكتري آماده مي شدم، 
دوست لبناني من كه كتاب هاي عربي مورد نياز دانشگاه سوربن را تهيه مي كرد، دو كتاب از كتاب هاي 
امام خميني را برايم فرستاد. آن روزها فكر مي كردم كه امام خميني تنها يك مرد سياسي است و تصويري 

كه از او در ذهن داشتم شبيه تصورى بود كه از رهبران اخوان المسلمين مصر داشتم.
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 آن دو كتاب امام خميني كدام ها بودند؟
آن دو كتاب، يكي شرح دعاي سحر و ديگرى مصباح الهداية الي الخالفة و الوالية بود كه هر دو 
به زبان عربي است. ابتدا فكر مى كردم «مصباح الهدايه» يك كتاب سياسي است اما وقتي آن را 
تورق كردم ديدم بيشتر مباحث آن مربوط به آرا و نظرات  مالصدرا و ابن عربي است. بيشتر كه اين 
كتاب را مطالعه كردم متعجب شدم كه چگونه كسي در سن 27 سالگي كه سن جوانى، يادگيرى و 
تلمذ است با چنين مهارتي در عرفان و فلسفه وارد شده و موضوعات بسيار سنگين عرفانى كه بايد 
در نوشته هاى شارحين درجه اول انديشه هاى ابن عربي مثل قيصرى و ُجندي آمده باشد، شرح 
و توضيح داده است. كتاب شرح دعاي سحر را هم با كتاب شرح دعاي سحر آيت اهللا ابوالحسن 
رفيعي قزويني كه در همان وقت نوشته شده بود، مقايسه كردم و ديدم كه كتاب آيت اهللا رفيعي 
از نظر فلسفي قوي است اما پرواز روحاني و بهجت معنوى كتاب امام خميني را ندارد. به هر حال، 
بنده «مصباح الهدايه» را كه بعدها به تفصيل با مقدمه و شرح استاد سيد جالل الدين آشتياني منتشر 

شده بود كتاب شگفت و مهمي يافتم. 

 آيا شما قبًال در زمينه آثار و آراء ابن عربي مطالعه و تحقيق كرده بوديد؟ 
بله، در زمينه مكتب ابن عربي و تصوف تحقيق كرده  بودم، براي همين بود كه به آراء و انديشه امام 
خميني نزديك شدم و با چهره عرفاني ايشان آشنا شدم و دريافتم كه معرفي چهره سياسي ايشان 
تحريف واقعيت است و بايد روزي كتابي بنويسم و واقعيت را بگويم، آن هم در سال 1985 كه در 
حال بررسي مكتب ابن عربي و شيخ تيجاني براي تز دكتري بودم كه به سمت آراء امام خميني 
تمايل پيدا كردم. پس از آن موضوع «الهيات در آثار فلسفي و عرفاني امام خميني» را به عنوان 

رساله دكترى خود انتخاب كردم. 

 اگر ممكن است بفرمائيد چگونه به اسالم گرويديد و چه چيزى در اين دين بود كه مجذوب 
آن شديد،  جذبى اى روحانى يا به قول عرفا واقعه اى بود يا كسى شما را متحول كرد؟

كه  چيزى  ولى  آوردم  روى  مسيحيت  به  ابتدا  بودم؛  امرمعنوى  جست وجوى  در  همواره  نوجوانى  از 
مرا راضى كند، نيافتم؛ وجود تناقض ميان محتواى  انجيل و رفتار مردم مسيحى خصوصاً كليساى 
كاتوليك، مرا از اين دين دور  كرد. مدتى هم هيپى شدم. در سن 20 سالگى با كتاب هاى يك فيلسوف 
فرانسوى به نام «رنه گنون» كه در زمره اولين فرانسوى هاى مسلمان بود، آشنا شدم. گنون حدود 20 
جلد كتاب در مباحث متافيزيك، توحيد، نقد تمدن مدرن و معنويات دروغين نگاشته است. كتاب هاى 
گنون كه مبتنى بر بيان سير عرفان عقالنى بود چنان در من اثر گذاشت كه ناگزير از پذيرش اسالم 
شده و از آن استقبال كردم. در همين زمان با آثار هانرى كربن فيلسوف بزرگ فرانسوى و شخصيت 
و كتاب «احمد حمپاته با» استاد طريقه  تيجانيه مأنوس شدم. با تأثيرى كه اين شخص و كتاب هايش 
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برمن گذاشت، مذهب شيعه را در سن 22 سالگى با آگاهى انتخاب كردم. با عالقه اى كه در من نسبت 
به اسالم پيدا شد، در رشته  زبان و ادبيات عرب و اسالم شناسى مشغول به تحصيل شدم. تا اين زمان 
هرگز نام امام خمينى (ره) را نشنيده بودم. با خواندن دو كتاب امام خمينى چنان شيفته او شدم كه 
براى زدودن حجاب از چهره  ايشان تصميم گرفتم تز دكتراى خود را در زمينه  آثار فلسفى و عرفانى 

ايشان قرار دهم تا شايد بتوانم حقى كه ايشان بر گردنم داشت، ادا كنم. 

 چگونه به ايران آمديد و چه موضوعى را براى رساله دكتري انتخاب كرديد؟
بعد از اينكه عنوان رساله دكترى را در دانشگاه سوربن به تصويب رسانيدم، به اين فكر افتادم كه 
براى تحقيق بيشتر و آشنايى عميق تر با انديشه هاى امام خمينى به تهران بروم. از طريق مركز 
ايران شناسي فرانسه در تهران به ايران آمدم. اين مركز پيشنهاد مرا براي نوشتن تز دكتري در آراء امام 
خميني پذيرفته بود. اما با من شرط كرده بودند كه موانع و مشكالت بودن در ايران و درس خواندن 
را خودم بپذيرم. من شرايط را  قبول كردم، آن ها هم پذيرفتند كه مرا حمايت كنند. مركز ايران شناسي 
فرانسه در تهران به من گفت كه چون ما نمي توانيم از نظر محتوايي شما را راهنمايي كنيم شما بايد در 
ايران استادي را پيدا كنيد و با او كار كنيد. در همان وقت مهمان كنفرانس انديشه اسالمي در تهران 
بودم و مقاله اي به زبان عربي درباره عرفان امام خميني ارائه كرده بودم. درآن زمان نمي دانستم كه 
آقاي سيد جالل الدين آشتياني و عالمه طباطبايي كه استادان هانري كربن بودند در قيد حيات هستند. 
ابتدا نزد آيت اهللا جوادي آملي رفتم براي شاگردي و راهنمايي رساله، اما ايشان آقاي سيد جالل الدين 
آشتياني را معرفي كردند و يادم هست كه در وصف او گفتند: هو عالم، سيد جليل، عالم معلم. به دنبال 
سخنان آيت اهللا جوادى آملى، به نزد آقاي سيد جالل الدين آشتياني رفتم، موضوع پايان نامه و تلمذ 
در پيش ايشان را گفتم و قبول كردند. به پيشنهاد ايشان ابتدا دو ماه حضورشان بودم و تلمذ كردم، 
سپس ماندنم طوالنى شد و به هفت سال كشيد. سال 1990 بود كه تلمذ را شروع كردم. ابتدا كتاب 

مظاهر اللهيه مالصدرا را در نزد ايشان خواندم.

 وضعيت شما در دانشگاه سوربن به كجا انجاميد؟ گويا بورسيه اى هم براى اين تحقيق 
از دانشگاه گرفته بوديد؟ 

بله بورسيه داشتم. اساتيد سوربن بورسيه من را تصويب كرده بودند اما با حق وتوي وزارت خارجه 
فرانسه بورسيه لغو شد. من كه به ايران آمده و مقدمات كار را فراهم كرده بودم نمى توانستم تحقيق 
را رها كنم. بنابراين به ناچار از دانشگاه سوربن مرخصي بدون حقوق گرفتم. عليرغم اين مشكل، به 
مشهد به حضور آقاي آشتياني رسيدم. وي دو كالس عرفان و فلسفه داشت كه يكي شرح جامي بر 
اللمعات فخرالدين عراقي بود. 7 سال در درس آقاي آشتياني حاضر بودم و ايشان روش مباحثه را براي 
من توصيه و تأكيد مي كردند و شيوه دانشگاهي را توصيه نمي كردند. ايشان مطالعه عرفان و فلسفه را با 
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هم تأكيد مي كردند و مي گفتند كساني كه فلسفه مي خوانند، اگر فلسفه مالصدرا را نخوانند نمي توانند 
به دقائق عرفان برسند و موشكافانه انديشه هاى عرفانى را بررسي كنند. با توصيه ايشان، شرح منظومه 

حاج مالهادى سبزوارى و اسفارا مالصدرا را نزد يكي از شاگردانشان خواندم.

رساله  چاپ  و  بورسيه  با  ها  فرانسوى  چرا  و  بود  چه  شما  دكتري  رساله  موضوع  نگفتيد   
دكترى شما مخالفت كردند؟

عنوان رساله من «الهيات در آثار فلسفي و عرفاني امام خميني» بود و هيأت داوري دانشگاه سوربن 
بهترين امتياز را به من دادند و تأكيد كردند كه رساله بايد در دانشگاه چاپ شود، اما وزارت امور 
خارجه فرانسه، كه در آن روزها با ايران مشكل سياسى داشت، با حق وتويي كه در اين زمينه دارد 
با چاپ آن مخالفت كرد. البته بعدها، اين رساله  به همت همان ناشر لبناني كه مرا با آثار  امام 

خميني آشنا كرده بود، به چاپ رسيد.

 ترجمه قرآن كريم را از چه زماني و چگونه آغاز كرديد؟ و آشنايي و همكاري شما با دكتر 
جواد حديدي از كجا آغاز شد؟

پس از پايان كار رساله دكترى، در مشهد ماندگار شدم و ترجمه قرآن را شروع كردم. ترجمه قرآن 
به پيشنهاد و اصرار دكتر حديدي بود و اين كار را با هم شروع كرديم. شرط من در اين همكاري، 
ترجمه همراه با تحقيق بود، چرا كه با وجود 29 ترجمه از قرآن به زبان فرانسه، پيشرفتي در ترجمه 
حاصل نشده بود و همچنان اين كتاب مقدس به خوبى فهميده نمى شد. از اين رو، بين خود قرار 
گذاشتيم كه تمام مراحل يك ترجمه كامل و درست را رعايت  كنيم و نظرات تمام لغت شناسان و 
مفسران قرآن را در باره الفاظ قرآن و تركيب واژگان قرآنى را ببينيم و معاني مختلف را بررسي و با 
دليل بيان كنيم. هدف ما آن بود كه اهل نظر نخواهند دوباره كار را از آغاز شروع كنند. مالحظات 
علمي ما در ترجمه آن بود كه براساس لغت شناسي و تئولوژي معني  واژگان قرآنى همان معني 

باديه نشيني باشد كه يك متخصص ادبيات عرب مي فهمد.

 در برخى از سخنان شما مى بينم كه مى گوييد كار شما در مورد قرآن تحقيق بوده است 
نه ترجمه. مقصود شما از اين تعبير چيست؟

گاهي مي بينيم كه يك مترجم چند ترجمه را بررسي مي كند و با تغيير واژگان يا تركيب چند ترجمه، 
متن جديدي ارائه مي دهد. اين ترجمه قرآن نيست چون با تحقيق تازه محقق همراه نيست. من براي 
آنكه از ترجمه هاي قبلي متأثر نشوم، هيچكدام از ترجمه هاى قرآن به زبان فرانسه را نديدم تا مبادا 
واژه اي در ذهنم جاى بگيرد. بنابراين، بدون داشتن موضع قبلي و بدون مراجعه به ترجمه هاى موجود، 
درك خودم را از آيات مى نوشتم، آنگاه آقاي دكتر حديدي نوشته بنده را با ترجمه هاي فرانسه ديگر 



134

مقايسه مي كرد، پس از آن مباحثاتي بين من و ايشان صورت مى گرفت كه از درون آن ترجمه جديد 
قرآن به زبان فرانسه بيرون مى آمد. به اين ترتيب بر مبناي تحقيق در تفاسير و كتاب هاى لغت و 
حديث و سرانجام ترجمه هاي فارسى ترجمه را انجام داديم. اگر نسخه چاپ شده را ببينيد به صورت 
ستوني تنظيم شده چرا كه ترجمه ها لفظ به لفظ نيستند و اصل متن عربى و معادل آن به زبان فرانسه 
روبروي هم قرار گرفته اند. بدين گونه ما مطمئن هستيم كه حتي يك حرف هم مغفول نمانده است، 
بدين معنا كه هر كلمه اي معادلي دارد. اگر احتماًال كلمه اى حذف شده باشد، حتماً دليلي بر حذف آن 
وجود داشته است. چنين كاري تازه و شبيه آن در هيچ زبان ديگري انجام نشده است. البته اين ترجمه 
تا اواسط سوره آل عمران پيش رفته و متوقف شده است؛ منتظرم شرايطي مهيا شود تا آن را ادامه 
دهم. البته اين كار نياز به صرف وقت بسيار و رجوع به منابع و تفاسير گوناگون دارد و صد البته همت 

و كمك مسئوالن اين گونه فعاليت هاى علمى و فرهنگى را نيز مي طلبد.

فرانسه  در  اسالمى  مطالعات  و  شناسى  اسالم  موضوع  به  را  بحث  باشيد  موافق  اگر   
برگردانيم. از مطالعات اسالمى در فرانسه براى ما بگوييد؟ 

مكتب اسالم شناسى فرانسه برگرفته از سنت و نظام فكرى فرانسوى هاست و در چارچوب و قلمرو  
شرق شناسي جاى مى گيرد، اسالم شناسي يكي از شعبات يا بخش هاي شرق شناسي است، علمى كه 
بدون موضوع است، چون شرق موضوعيت ندارد و پديده اي به نام شرق داريم كه محل تأمل است.

 اما سرزمين هاي شرقى، مردم شرقي و تاريخ  شرق مى توانند موضوع علم شرق شناسى 
باشند.

ادوارد سعيد در كتاب معروف شرق شناسي اش به خوبى اين موضوع را توضيح داده است و ثابت 
كرده كه شرق شناسى علم بال موضوع است. «ژرژ قرم» از مسيحيان لبناني كه وزير اقتصاد هم 
بوده كتابي نوشته به نام «شرق و غرب يك شكاف تخيلي» يعني شرق و غرب وجود ندارد. وى 
مدعى شده كه غرب از ابتدا متدين بوده و حركت هايي مانند اسالم گرايي و هندوئيزم تحت تأثير 
غرب بوده است. چرا كه باورهاى مذهبى و كليسا هميشه و در همه جاى غرب وجود داشته است.
به جاى شرق شناسى بهتر است بگوييم فرهنگ شناسي ملت ها. در اين صورت؛ مثًال دوره هاي 
يك  نتيجه  كه  محدوده اي  كنيم؛  مطالعه  توانيم  مى  شرق  عنوان  به  را  ايران  تاريخى  مختلف 
ايدئولوژي است. به عنوان يك موضوع مثًال انسان سياهپوست داريم اما سياهپوست شناسي نداريم 

و نمي توانيم داشته باشيم، سياهپوستي از عوارض است ذاتي نيست.

 پس از نظر جنابعالى  شرق شناسي علم بدون موضوع است؟
بله. امروزه شرق شناسى رو به افول است و اگر در جايى مؤسساتى به نام شرق شناسى وجود  دارد 
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سير نزولى پيدا كرده اند. در گذشته شرق شناسى با قوت و قدرت و اقتدار در انگستان، روسيه، 
فرانسه و آلمان وجود داشت اما االن متخصص شرق شناسي نداريم. امروزه با موضوعات سر و كار 
داريم. مثًال همين كه مي گوييم علم اقتصاد يا زبان شناسي يا تاريخ و روان شناسي، پژوهشگران در 
چارچوب اين موضوعات بر روى جنبه هاى مختلف جوامع شرقى مطالعه مى كنند. مثال در مورد 
اقتصاد ايران يا روان شناسى روحانيت در ايران يا زبان شناسى در قرآن تحقيق مى كنند. پس 
اسالم شناساِن امروز در چارچوب يك موضوع و محدوده مطالعه مى كنند. در داخل يك رشته 
در  شرقى  جوامع  موضوعات  روى  بر  بايد  باشد  هم  اگر  شناسى  شرق  كنند.  مى  پژوهش  علمى 

چارچوب يكى از رشته هاى علمى مطالعه كند.

 تأثير انديشه هاى عصر روشنگري بر شرق شناسى را چگونه ديده ايد؟
يكى از مدعاهاى شرق شناسي كه بر مبناي دين غربي است اين است كه به نور عقل رسيده و بر 
ظلمات شرقي تابيده است. اين نقطه نظر بر شرق شناسي و اسالم شناسي فرانسوي چيره دارد كه 
البته با شرق شناسي انگليسي يا آلماني و حتي انديشه هاى عصر روشنگري در اين كشورها تفاوت 
و  دين  مي خواست  و  نبود  دين  ضد  كانت  بود.  دين  با  همراه  انگليسي  و  آلماني  روشنگري  دارد. 
عقالنيت را نجات دهد، ولي عقل  گرايي عصر روشنگري فرانسه كامًال ضد دين بود. اگر خدا باوراني 
مانند ولتر و روسو مي گفتند خدا هست، اما باز وحي و نبوت و روحانيت را منكر مى شدند. پس 
دين ستيزي كه در عقل روشنگري فرانسوي هست بر كل شرق شناسي و به ويژه اسالم شناسي 

نيز سيطره داشته و دارد.

در  ماسينيون  لويي  جايگاه  داريد،  آشنايى  فرانسويان  شناسى  اسالم  پيشينة  با  كه  شما   
سنت اسالم پژوهى فرانسوى و روش فكري او را چگونه مى بينيد؟

ماسينيون آدم عجيبي است، او توبه مذهبي داشته و عميقًا هم مذهبي شده؛ يك مسيحي مذهبى 
با تئوري خاص خودش. از نظر ماسينيون، محمد (ص) مانند ابراهيم و موسي پيامبر و قرآن سخن 
قوم  تا  آمدند  بني اسرائيل  پيامبران  همه  كه  بود  اين  ماسينيون  سخن  است.  بوده  او  به  خداوند 
بني اسرائيل را براي پذيرش آئين عيسي و محمد آماده كنند. پيامبر اسالم، به غير از بني اسرائيل، 
براي تمام بشر فرستاده شده بود و عيسي پيامبر نيست و پسر خداست. بنابر اين او با ديگر پيامبران 
تفاوت ذاتي دارد. قرآن و پيامبر براي آماده كردن اهل دنياست تا مردم را از بت پرستي و ظلمت 

نجات دهند و به تدريج براي پذيرش عيسي به عنوان پسرخدا مهيا كنند.
ماسينيون در ابتدا جاسوس ارتش فرانسه بوده و همراه با «لورنس» ( طراح قيام اعراب بر ضد 
حكومت عثماني) وارد دمشق شده و در بغداد بيمار بوده. او در خاطراتش نقل كرده كه در حال 
بيمارى و مرگ بوده كه شيخي از خانواده آلوسي در يك  حالت روحانى  باالى سر او سوره ياسين 
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شخصيت  بعدها  كه  شده  باعث  اش  بهبودى  و  ميهمان نوازي  اين  كند.  پيدا  شفا  تا  مي خوانده  را 
خاص حضرت فاطمه زهرا(ع) مورد توجه او قرار گيرد و پيرامون اين شخصيت  بزرگ تحقيقاتي 
انجام دهد. نوشته هاي او مانند شعر است و در آن شيفتگي و عالقه و عبارات عجيب و قابل تأمل 
مشاهده مى شود. واقعيت اين است كه  در نوشته هاى ماسينيون احساس و عالقه به شيعيان و چند 
شخصيت شيعى ديده مى شود. از نظر بنده ماسينيون نه در تصوف و نه در مباحث شيعه شناسي، 
كار بزرگ و عميقى در مقايسه با ديگران نكرده است. كار بزرگ او ريشه يابي اصطالحات صوفيه 
و تحقيقاتش درباره حالج است كه برگرفته از قرآن و روايات و متون اصلي مسلمانان و ديگران 
فلسفه  به  كه  داده  نشان  و  آورده  را  مدارك  نيست،  كوچكي  كار  حالج   درباره  او  تحقيقات  است. 
نظري و استداللي عالقه اي ندارد. كربن به ماسينيون ايراد مي گيرد كه اين همه در باره تصوف و 

اصطالحات  كار مى كند چرا با شيخ اكبر محى الدين يا ابن عربي معروف خوب نيست.

كربن  هانري  از  قبل  و  نيست  بيشتر  سال  فرانسه 50  در  شيعه شناسي  قدمت  كه  گفتيد   
مطالعات و اثرى جدى درباره شيعه يا شيعيان وجود نداشته است؟

زمان كربن و حتى پيش از او اسالم شناسي وجود داشته اما موضوع شيعه شناسي نبوده و محققان 
بوده  خالفت  دنبال  به  كه  دانستند  مى  سياسي  جنبش  يك  را  شيعه  فرانسوى،  شناسان  اسالم  و 
است. قبل از كربن دو نوع بحث يا رويكرد درباره شيعيان مطرح بوده است. يك ديدگاه به رويكرد 
معترضانه شيعيان و مبارزات آنها براي تصاحب خالفت توجه نموده و جنبش هاي اعتراضى شيعى 
براى  تالش  را   مبارزات  اين  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  الزكيه»  النفس  «محمد  جنبش  مانند 
تمركز  شيعيان  اجتماعي  جايگاه  و  موقعيت  به  ديگر،  ديدگاه  است.  كرده  تفسير  خالفت  كسب 
داشته و با تحقيقات اجتماعي در مناطق شيعه نشين تحت استعمار سعى كرده وضعيت و جايگاه 
سازد.  روشن  مناطق  ساير  شيعيان  و  سوريه  علوي هاي  لبنان،  در  امامي  دوازده  شيعيان  اجتماعي 
بيشتر پژوهشگران فرانسوى به رويكرد دوم تمايل داشته و با روش هاى جامعه شناسانه به بررسي 
نظام اجتماعي، قانون اساسي و وضعيت شيعيان و علويان در كشورهاى لبنان و سوريه  پرداخته اند. 
پر پيداست كه اين گونه تحقيقات با هدف  كاربردى و براى استفاده  در دوائر استعمارى فرانسه 
و مديريت اداري و سياسي اين كشورها بوده است. البته بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه تحقيقات 
فرانسوى ها درباره علويان بسيار ضعيف و غير قابل استفاده است و اقوال و نوشته هاى مستشرقان 
فرانسوى قابل اعتماد نيست. به هر حال، قبل از هانرى ُكربن كسى  درباره ابعاد اعتقادي و فلسفي 
شيعه كارى نكرده بود و زمينه اي هم نبود كه كسى به دنبال مطالعه و تحقيق در اين موضوع 
برود. در اين ميان بايد به آثار كنت گوبينو هم اشاره كنيم. او كه مدتى در ايران بوده و مالقاتي 
هم با حاج مالهادي سبزواري داشته و توانايى و استعداد فوق العاده اي در درك محيط و ديگران 
داشته، اطالعات پراكنده اى درباره شيعيان نوشته. اما نوشته هاى او خالي از ايراد نيست، با اينكه  
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نوشته هايش پيرامون فلسفه ها و اديان در آسياي ميانه و ايران قابل تأمل و بي نظير است ولى چون 
او در اين ها رشته تخصص نداشته و تنها يك ديپلمات بوده و شرح مشاهدات و برداشت هاى غير 

دانشورانه اش را نوشته، نمى توان اعتبار علمى ويژه اى براى نوشته هاى او قائل شد. 

 به غير از امير معزي چه كساني در فرانسه درباره شيعه مطالعه و تحقيق مي كنند؟
در حال حاضر، امير معزي و كريستين ژامبه در اين حوزه فعال و صاحب نظراند، امير معزي كه به 
عربي هم مسلط است، بسيار هوشمندانه عمل مي كند. كريستين ژامبه بيشتر به بُعد فلسفي فرهنگ 
و انديشه شيعى توجه دارد. به نظر من اين دو نفر به جاى شيعيان حرف مى زنند و  نظرات خود را 
به منزله ديدگاه شيعيان معرفى مى كنند، در صورتى كه هانري كربن معتقد بود كه وقتي از شيعيان 
سخن مي گويم نبايد به جاي آنها حرف بزنيم و نظرات ايشان را تحريف كنيم. هانري كربن در سن 
بلوغ فكري، با مطالعه فلسفه اسالمى و آراء مالصدرا وارد شيعه شناسي شده و در اثر ارتباط و تماس با 
افرادي مانند عالمه طباطبايي و دكتر سيد حسين نصر توانسته سؤاالت خود را مطرح و پاسخ كافي را 
دريافت كند. شناخت و دريافت هانرى كربن از شيعه و انديشه شيعى تا حدودى واقع نماست چرا كه 
او به سراغ سرچشمه ها رفته و توانسته با يكى از چهره هاى شاخص شيعى مانند عالمه طباطبايى به 
گفنتگو بنشيند. امير معزي و كريستين ژامبه، بر خالف كربن، چنين موقعيتى نداشته اند. با اين حال، 

هم  معزي و هم كريستين ژامبه مطالبي در مخالفت با انديشه هاى كربن مطرح مي كنند.

 تفاوت آراء كربن با اميري معزي و كريستين ژامبه در چيست؟
كربن در كتاب اسالم ايراني، شيعه 12 امامي را مطرح مي كند و به ابعاد فلسفي و عرفاني آن اشاره 
دارد. او به ساير نحله هاي شيعه اشاره اي نمي كند و دقيقًا مشخص مي كند كه كدام فرقه شيعي را 
معرفي مي كند؛ او سخنان عرفا و حكماي شيعه را همانگونه كه هست منتقل مي كند. اما نظرات 
امير معزي من عندى و نظرات خود اوست و همه چيز را فداي عرفان خود ساخته اش كرده است. 

 ديدگاه  محمد علي امير معزي چيست و چه ويژگي هايي دارد؟
تئوري امير معزي بدنبال تعليمات اصيل ائمه است يعني عرفان غير عقل گرا، چيزي كه اآلن در 
فرقه هاي غالة به جا مانده و در مكتب بغداد (شيخ طوسي و شيخ مفيد) تحت تأثير انديشه معتزلي 
بوده و يك انحراف عقل گرا در تشيع است، تشيعي كه نتيجه  مكتب بغداد است. چنين تشيعي اصيل 
نيست، يك تشيع معتزلي شده است و تشيع اصيل همان عرفان غيرعقل گراست. بنابراين در روايات 
هرجا عقل آمده بايد جور ديگر تعبير شود؛ مثًال عقل قدسي نه عقل استداللي كه اگر چنين باشد 
خطابات عمومي قرآن كريم مورد سوال خواهد بود. در حالي كه خطاب قرآن كريم ناس است؛ يا 

ايها الناس. لذا عقل استداللي مورد تشكيك است.
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در ديدگاه امير معزي، بين معجزات و كرامات ائمه و سحر و جادو فرقي نيست و اهل بيت هم 
سوار بر ابر مي شدند، چرا كه ابوبكر گفت: انا اخبرتك من سحر بني هاشم. اين نظرات بنياد گفتمان 
امير معزي در مبحث شيعه شناسي در فرانسه است. او كسى است كه چهار بار به اورشليم سفر و 
كتابش را با همكارى دانشگاه اورشليم منتشركرده است. آقاي مدرسي در آمريكا ديدگاه هاي او را 
نقد كرده است، اما او در فرانسه حرف اول را در باره تشيع مي زند. امير معزي معتقد است كه  به 
روايت اصول كافي يك سوم قرآن دست ماست  و باقيمانده آن  از مكتب بغداد ناشى شده است.

كريستين ژامبه هم دانش الزم را در فلسفه اسالمي ندارد، او متخصص فلسفه غرب است و آشنايي 
او با فلسفه اسالمي در اين حد است كه اصطالح صغري و كبري منطقي را به استدالل مختصر 
و استدالل مفصل ترجمه كند. او رساله الحشر مالصدرا را ترجمه كرده كه در آن چندين اشتباه 
فاحش وجود دارد. البته كربن هم بى اشتباه نيست؛ مثًال عرفاي بزرگ و حكماي متأخر را كه قائل 
به وحدت وجود و كثرت موجودند و وحدت وجود و موجود را رد مي كنند، برعكس مطرح كرده 
است. كريستين ژامبه به من گفت كه چرا بر كربن ايراد وارد مي كنيد در حالي كه در اينجا وجود به 
معني موجود است. در جوابش گفتم در عربي موجود هيچ گاه به معني وجود نيست و اساتيد فن هم 

مي گويند وحدة الوجود و الموجود في عين كثرتهما و وحدة الوجود و كثرة الموجود را رد مي كنند.

 درباره  اسالم شناسي در فرانسه چه نظرى داريد؟
در همان مركزي كه هانري كربن در آن فعاليت داشته، يعني مركز تحقيقات عالي تطبيقي همه  اديان 
اعم از اسالم و مسيحيت و يهود و ادياني كه داراي گرايش فلسفي هستند مانند دين هاي هندي، تبتي 
و حتي فلسفه ماني تدريس مي شود. اولين بار كرسي فلسفه  اسالمي توسط هانري كرين گشايش يافت. 
اما شما كه بحث از اسالم شناسى و اسالم شناس مى كنيد، من ناچارم به نكته اى تأكيد كنم. اين 
تأكيد اين است كه زمانى كه سخن از اسالم شناسى به ميان مى آريم نخست بايد منظور و حدود 
موضوع مورد مطالعه را مشخص كنيم. آيا منظور و موضوع مورد مطالعه متون اسالمي، انديشه، تاريخ 
و فرهنگ اسالمى است يا رفتار و مناسك مسلمانان؟ اگر مثًال درباره تاريخ مسلمانان در اندونزي يا 
آفريقا مطالعه مى كنيم ما موضوع مطالعه را مشخص كرده ايم. اما اگر بخواهيم راجع به خود اسالم 
تحقيق كنيم، حدود موضوع ما تا به كجاست چرا كه اسالم  ابعاد متعدد دارد، ابعادى مانند هنر، فلسفه، 
كتاب مقدس، احاديث، شخصيت پيامبر و ده ها موضوع ديگر. امروزه كمتر كسى پيدا مى كنيم كه 
در تمام اين مقوالت صاحبنظر باشد. يك فرد مى تواند متخصص حداكثر در دو يا سه موضوع باشد 
مثًال متخصص جنبش هاي اسالمي در علم سياست يا  متخصص علم فقه. پيش از جنگ جهاني 
دوم، بسيارى از شرق شناسان به موضوعات مختلف توجه مى كردند. اين وضع در دوره استعمار رواج 
بيشترى داشت. پس از جنگ اين شيوه دايرة المعارفى در شرق شناسي از بين رفت و به جاي آن 

متخصصان علوم انساني كه هر يك  در رشته اى خاص تخصص داشتند پيدا شدند. 
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 شنيده ايم كه كرسي فقه در مركز تحقيقات عالي تطبيقي وجود دارد.
در اين مركز كه هانري كربن فعاليت داشته، فقه به طور تخصصي تدريس نمي شود، تاريخ فقه يا 
فلسفه فقه تدريس مى شود؛ استدالل فقهي مانند آنچه در حوزه هاى علميه مسلمانان صورت مى 
گيرد، در آن جا وجود ندارد. در يك معناي كلي در اين مركز علم فقه يعني تاريخ فقه و اسالم شناسي 
 E مرادف است با تاريخ اسالم، افكار اسالمي و هنرهاي اسالمي. در زبان فرانسه اگر اسالم را با
بزرگ يا e كوچك بنويسم معني متفاوت مي شود. E بزرگ يعني با دين كار ندارد و منظور كشورهاي 

اسالمى و جهان اسالم است اما با e كوچك يعني دين اسالم؛ در مسيحيت هم چنين است. 
اين را نيز بايد بگويم كه در دانشگاه سوربُن مركز يا بخشي هست كه اديان و آئين هايى مانند 
قرار  مطالعه  مورد  شان  كالمى  يا  عقلي  گرايش  و  رويكرد  با  با  را  بوديسم  و  يهوديت  مسيحيت، 
مي دهد. اما در مورد اسالم با اين كه سه كرسي وجود دارد اما رويكرد غالب بيشتر به سوى علوم 
نقلى و مباحث فقهى و تصوف اسالمي است. اگر مباحثى مربوط به تشيع هم مطرح مى شود، 

معموال تلقى محمد علي امير معزي است . 

 شما خود را اسالم شناس مي دانيد؟
آن كس كه سرگذشت اسالم و مسلمانان را در نقاط مختلف جهان مطالعه مي كند اسالم شناس 
نيست؛ اسالم شناس كسي است كه در يك موضوع خاص تخصص داشته باشد. بر گرديم به همان 
بحث قبلي كه مى گفتم اسالم شناس وجود ندارد، ولي من مي توانم معرفي كنم. من در بعضي از 
متون اسالمي كار كرده ام اما در فقه تسلط ندارم اگر هم داشتم باز هم نمي توانم ادعا كنم. ما در 
علم تاريخ عقب هستيم، خصوصًا در باستان شناسي كه يافته هايش در 50 سال گذشته تمام تاريخ 
را زير و رو كرده است. تاريخ فرانسه همه بر مبناي نقل قديم از كتاب ژوليوس سزار فاتح بود. 
تاريخ ايران بر اساس خاطرات اسكندر نوشته شده بود. بر اساس داده هاى جديد باستان شناسان 

تغيير كرده است. در اينجا بايد به باستان شناسي اهميت داده شود. 

 تعريف شما از اسالم شناس چيست؟
اسالم شناس يك اصطالح اشتباه برانگيز است، معموًال اسالم شناس كسي است كه در متون اسالم 
متخصص است؛ به اين معني حتي يك اسالم شناس در فرانسه نداريم. من به عنوان يك مسلمان 
تا آنجا كه با متون اسالمي سر و كار دارم حرف مي زنم؛ در فرانسه كسي نيست كه حتي يك كتاب 
روايي را باز كرده باشد، البه درباره تاريخ قرآن تحقيق مي كنند اما كسي را به عنوان اسالم شناس 

معرفي نمي كنند.
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 ژيل كپل مدعى است كه اسالم شناس است.
او مي گويد كه متخصص علم سياست در جنبش هاي 
مسلمانان  روايات  و  اصلي  منابع  با  و  اسالم گراست 
سر و كاري ندارد. او جنبش هاي اسالم گرا را تحليل 
و معرفي كرده است. در روش امثال ژيل كپل اصوًال 
حقيقت و شناخت حقيقت مد نظر نيست و دنبال آن 
هم نيستند. در مطالعات اجتماعي كسى به دنبال آن 
اصل  با  فرانسه  كمونيست  حزب  آيا  مثًال  كه  نيست 
شناسان  اسالم  نه.  يا  دارد  همخواني  ماركس  ايده 

فرانسوى در مطالعات اسالمي خود بدنبال شناخت حقيقت اسالم نيستند و اصًال پرسش  حقيقت 
اسالم براى آن ها بى معناست. از نظر آن ها اسالم واقعي وجود ندارد، آنچه وجود دارد سخن و رفتار 
مسلمانان است كه به عنوان يك پديده انساني به آن نگاه  مي شود و كسي دنبال اين نيست كه آيا 
سخن و عمل مسلمانان با متون اسالمي مطابقت دارد يا نه. بنابراين اسالم شناسان دنبال حق و 
حقيقت نيستند، برعكس چيزى كه ما مسلمانان هميشه به دنبال آن هستيم. اگر آن ها به معتزله 
و اشاعره مي پردازند براي شناخت تأثير آن ها بر جريان هاى  فكري و اجتماعى است، كارى با 

اينكه كدام انديشه حق است ندارند.

 طرح مركز مطالعات اسالمي كه دولت فرانسه دنبال مى كرد، چه بود و چه هدفى داشت؟
در دوره ناپلئون فقط در آلزاس [شرق فرانسه] قانون ويژه اي وضع كرده اند مبني بر اين كه كشيشان 
دولتي  عمومي  مدارس  در  تا  شوند  دولت  بگير  حقوق  و  شوند  حمايت  دولت  طرف  از  خاخام ها  و 
تدريس مسائل ديني انجام دهند. طبق اين قانون، دروس كاتوليك و پروتستان ممنوع است چون 
در دانشگاه هاي غيردولتي الهيات كاتوليك و پروتستان تدريس مي شود. دولت فرانسه با همكاري 
مسلمانان به اين فكر افتادند كه نهادهايى براى تدريس و تحقيق پيرامون الهيات مسلمانان تأسيس 
خود  شوند،  وارد  مصر  و  مراكش  و  عربستان  و  تركيه  از  مساجد  ائمه  كه  اين  جاي  به  يعني  كنند، 
مسلمانان در فرانسه مربيان و ائمه مساجدشان را تربيت كنند. دولت فرانسه مى خواست اسالم هدايت 
شده و كنترل شده اى بوجود آورد. اين روش تنها در آلزاس محقق مي شود و در ساير جاها ممنوع 

است. 
كشورهايي مثل ايران و عربستان اگر بخواهند هزينه كنند مي توانند براي خود مركز اسالم شناسي تأسيس 
كنند. اين خالء وجود دارد كه در فرانسه جايي نيست كه مسلمانان را يكجا جمع كند، شيعيان و ساير 
شاخه هاي اهل سنت به دنبال تدريس الهيات خود هستند و جايي مي خواهند، ولي به دليل اختالفات 

مذهبي و فقهي تا كنون يك محل خاص متعلق به تمام مسلمانان درست نشده است.
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 آيا در فرانسه مسيحيان درباره اسالم تحقيق مى كنند؟
خير، آنها با فلسفه آشنا نيستند اما با تصوف آشنايي دارند و درباره  آن تحقيق مي كنند. البته برخى افراد مانند 
لوي گارده و شمارى از كشيشان مسيحى از آراء ابن رشد شناخت كافي داشتند. اما مي دانيد كه فلسفه با آرا 
و نظرات  ابن رشد پايان نمي يافت و پس از او نيز فلسفه در ايران رشد و فربهى يافته است، در حالي كه در 
جهان تسنن، فلسفه با ابن رشد متوقف شده است. امروزه يك جريان ضد هانري كربن در فرانسه پيدا شده 
كه با تلقى پديدار شناسانه و فلسفى امثال كربن از دين مخالف است. جرياني كه نه فقط در فرانسه كه در 
آمريكا نيز طرفدارانى پيدا كرده است. به عنوان مثال  نحله هايي مانند «واسر اشتروم» كه آثاري مانند كتاب 
«دين بعد از دين» تحت نام پديدار شناسي در مراكز علمي منتشر كرده اند و مي خواهند يك نوع روحيه  
ديني را بر ضد نوع ديگرى از گرايش ديني تقويت كنند. كربن بر اين اعتقاد بود كه تحقيقات تاريخى و 
نگاه تاريخى در باب اديان به تنهايى كافي نيست و بايد از منظر ديگرى نيز در اديان نگريست. اما محققان 
امروزه بر اين نظرند كه بايد به نگاه تاريخ گرايانه بازگرديم. البته ناگفته نگذاريم كه رويكرد كربن هنوز هم 
در فرانسه مدافعيني مانند پيرلوري دارد. حتى در ميان اصحاب تألهه نيز طرفدارانى دارد. در اين رابطه به 
موضوعى اشاره كنم. به دنبال سخنراني معروف پاپ كه گفته بود: مسيحيت پيوند وثيقي با آتن و اورشليم 
دارد. معنى اين سخن آن است كه مسيحيت  ضمن آنكه بر وحى ابتنا دارد در همان حال دينى عقل گرا نيز 
هست. مسيحيان بر اين باورند كه اسالم براي عقل جايگاهي قائل نيست، در حالي كه واقعيت خالف اين 

امر است و در قرآن و احاديث تأكيد زيادى بر عقل شده است.

 تحقيقاتي كه درباره اسالم در فرانسه منتشر شده دو گونه اند: تحقيقاتي كه مسلمانان انجام داده 
و تحقيقاتي كه غيرمسلمانان نشر داده اند. به نظر جنابعالى تفاوت اين دو گونه تحقيقات در چيست؟

مسلم است كه تحقيقات مسلمانان، جانبدارانه، همدالنه، تاريخى، بومى (از ديدگاه مسلمانان يك فرهنگى يا 
نحله مذهبى) و بيشتر مبتنى بر روش هاى تحقيق سنتى است و هدف غايى آن دفاع و تقويت دين و طرد 
شبهات و نفى اديان رقيب است. اما تحقيقات غيرمسلمانان بر پايه روش هاى پژوهشى و تحقيقى مدرن و 
نيز تحقيقات ميدانى و تبيين يك موضوع علمى و نه دفاع يا طرد رقيب و پاسخگويى به يك شبهه صورت 
گرفته است. در توضيح اين دو روش، مى توانم اين مثال را بزنم، مى خواهيم ابن عربي را بشناسيم. يك 
بار از اين منظر كه مطالب اسالمي و درست در انديشه هاى او كدام است و كدام مطلب او مطابق  با قرآن 
است به تحقيق پرداخته مى شود و يك بار فقط مى خواهند بينند كه او چه مي گويد. در صورت دوم محقق 
مي تواند مسلمان باشد يا غيرمسلمان. اما در صورت اول، محقق مسلمان دغدغه ديگرى دارد. البته  در ميان 
اسالم شناسان غيرمسلمان كسانى مانند هانرى كربن و آنه مارى شيمل هم هستند كه نگاه همدالنه به 

اسالم و مسلمانان دارند و مطالب حقه را مطرح مي كنند.

 از نظر جنابعالى نگاه برون ديني به دين و استفاده از جامعه شناسى دين، فلسفه تحليلى و 
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نظاير آنها براى فهم و تحليل  گزاره ها و مفاهيم دينى چيست و فايده آنها را در چه مى بينيد؟
و  جامعه شناسي  تحليل هاي  و  شناسانه  جمعيت  تاريخي،  تحقيقات  همه  مثل  تحقيقات  نوع  اين 
تاريخي ارتباطي به ايمان ديني پيدا نمي كند و فرد از طريق آنها ديندار نمى شود. با چنين روش هايي 
نياز به داشتن عقيده خاصي نيست، همه علوم  انساني و علوم پايه داراي تئوري هستند كه برون 
ما فراهم  براى  تازه اى  فهم  و  مي آيند  كار  به  اسالم  تاريخ  حوادث  شناخت  در  آنها  هستند.  ديني 
مى آورند. براى شناخت معنى و پيام قرآن و روايات كاربردى ندارند. يك محقق به ميزان شناخت اش 
از متون مي تواند تحقيقاتش را كامل تر و عميق تر كند و از احتماالت قويتر در بررسي هايش استفاده 
كند. اين غير از دين شناسي است كه كربن ارائه كرده، او دين را پديده اي مي داند كه محل وجودش 
دل مؤمن است و قرآن پديده اي است براي مؤمن. چون آن را مي خواند يك پديده است و گرنه به 

خودي خود يك متن عربي است و اين پديده ديني چون در دل مؤمن است، فايده دارد. 

 درباره كارهاي گلدزيهر اشاره اي داشتيد؟
بله، رويكرد او و شبهات او در باره قرآن و موضوعات ديگر اسالمى مايه تعجب است و نگراني. 
اما ما بايد براي ايرادات و شبهاتش پاسخ داشته باشيم. اين كه بگوييم اين بحث ها در تورات هم 

هست، اين پاسخ قانع كننده اي نيست. 

 روش اسالم شناسي در ايران و تفاوت آن با اسالم شناسي غيرمسلمانان را چگونه مي بينيد؟
چنين به نظر مى رسد تفاوت اسالم شناسى ما با غيرمسلمانان در آن است كه ما به دنبال اثبات 
خود و ابطال و طرد و رد اديان ديگر هستيم. و نيز با پيش فرض حق بودن دين خود وارد تحقيق 
مى شويم. اما غيرمسلمانان به دنبال شناخت و تعميق دانش خود از برخى از موضوعات پيرامون 
يكى از ابعاد يا موضوعات انديشه، تاريخ و فرهنگ اسالمى هستند. در ضمن آنها از پيش فرض 
حق بودن و طرد و رد ساير اديان براى اثبات نظر خود دورى مى جويند. نگاه آنها در تحقيق از 
كانال روش تحقيق و تئورى علمى گذر مى كند. بنابراين، مى بينيم كه مسلمانان و غير مسلمانان 
از  و  دارند  موضوعات  درك  و  مطالعه  براى  را  خود  خاص  پيش فرض هاى  و  ها  روش  كدام  هر 
منظرگاه يا به بيان تئوريك از نظريه مختار خويش استفاده مى كنند. مثًال ماكسيم رودنسون با يك 
پيش نظريه يا ديدگاه به مسائل اسالمى مى نگرد. او را بايد يك ماركسيست منصف دانست كه با 
ديدگاه ماركسيستي وقتي كه در فهم موضوعى دچار ابهام مى شود و از درك آن عاجز مى ماند آن 
موضوع را نفى نمى كند يا شبهه اى بر آن وارد نمى كند مثال زمانى كه او از درك شخصيت پيامبر 
اسالم عاجز مى ماند مى گويد من از درك شخصيت و زندگى و افكار پيامبر اسالم درمانده ام و اين 

شخصيت براى من مشكل ايجاد  كرده است.
در برابر اين روش، كسانى هستند كه با نگاه منفى يا پيشداورى هاى نابجا به موضوعات و شخصيت هاى 
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اسالمى مى نگرند. از نظر من، هيچ محققى بدون پيش فرض وارد موضوعى نمي شود مگر اين كه از 
حداقل سواد و برداشت مقدماتى از آن مسئله برخوردار باشد. اين مطلب زمانى كه پاى متون و درك آنها 
پيش مى آيد، غامض تر مى شود چرا كه پژوهشگر هنگام مراجعه به متون حتماً انگيزه و هدف خاصى دارد. 
او بى هدف و انگيزه و بدون برداشت اوليه به طرف موضوعى كشيده نمى شود. يكي از اساتيد آفريقايي ام 
به نام احمد حمپاته  با اهل كشور مالي مي گفت ما بايد هميشه در ذهن خود كنجكاو باشيم و به دنبال آن 
باشيم كه ببينيم اذهان ديگر چگونه مى انديشند تا در آراء خود تجديدنظر كنيم. اين كه فقط حول انديشه 

خودمان بچرخيم هيچگاه پيشرفت نخواهيم كرد. 
دكتر يحيي بونو در نظر استاد سيدجالل الدين آشتياني
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 علم جديد مبتني بر دو چيز است: تئوري و روش و شما هم از پيش فرض ها سخن گفته ايد؟ 
شما كه روش علمى در سنت حوزوي ما و علوم معمول در آن جا را ديده ايد، روش هاى علمى 

در حوزه را در مقايسه با غرب و به طور خاص فرانسه چگونه مى بينيد؟
متأسفانه حوزه هاى علميه از نظر بكارگيرى تئوري و روش، در جاهايى كه الزم است، دچار توقف 
شده اند و كمتر حاضرند از روش هاى سنتى علم آموزى خود خارج شوند، اگر به همين روند ادامه 
دهند سرنوشت واتيكان را خواهند شد. عليرغم اين اشكال بايد گفت كه امتياز حوزه ها فراوان است 
و مردم به فتاوي مراجع  و علماى دينى گوش مي دهند؛ اما در جهان مسيحيت، به سخن پاپ در 
باره مسائل حالل و حرام توجه نمى شود و افراد زيادى به آن اعتنا نشان نمى دهند، زيرا سخن 
پاپ را از روي كارشناسي و سخن علمى نمي دانند و مي گويند پاپ فقط بايد درباره خدا حرف بزند 
نه درباره شراب، همجنس بازى يا گاندوم. نگرش  مردم در غرب به اين صورت است. در غرب، 
عصر استدالل است و هر چه جلوتر مي رود پرسش ها و چالش ها بيشتر مي شود. امروزه بيشتر مردم 
سواد دارند و منابع مطالعاتي و اطالعات سودمند و مضر و سخنان غير منطقى را مي شناسند. امروزه 

سخن گويندگان مذهبي عين قرآن تلقي نمي شود. 
درست است كه مي گوييم كليساي قرون وسطي با علم مخالفت كرد و شكست خورد، اما اينك 
بزرگترين مركز علمي دنيا وابسته به واتيكان است و پژوهشگران آن جايزه هاي نوبل را به خاطر 
آراء جديدشان برده اند. اين نشان مى دهد كه كليسا هم تحول پيدا كرده و اقتضائات عصر علم و 

استداالل و تكنولوزى را درك كرده است.

 شما كه واتيكان را ديده ايد و سنت گرايي حوزوي و غربي را هم از نزديك شاهد بوده ايد، 
در باب توجه به سنت چه نظرى داريد؟

از نظر من سنت وجود ندارد، سنت زماني است كه مدرنيته نبوده، سنتي يعني چيزي كه خود به خود 
تكراري نيست و چون تغييرات اندك است احساس نمي شود؛ جامعه زمان عالمه مجلسي با جامعه 
شيخ طوسي تفاوت اندكي دارد و مي توانيم جهان هر دو را در يك جهان ببينيم. اما امروز جوامع بسيار 
با هم متفاوت اند. البته سنت گرا داريم و سنت گراست كه انتخاب مي كند اما انسان سنتي انتخاب 
ندارد، چون چيزي را نمي شناسد كه انتخاب كند. يهويان و مسيحيان سنتي هم اين گونه هستند. لذا 
سنت گرايي در قرن بيست و بيستم يك معني پيدا كرد. چون انتخاب گذشته هم، خود يك انتخاب 
است. امروزه كسي حرفي از برده داري نمي زند، در فقه اسالم هم سنگسار اجرا نمي شود. يادم مي آيد كه 

امام خميني در ارتباط با سنگسار گفته  بود هر چه كه موجب وهن اسالم است، انجام ندهيد.
به نظرم مى آيد كه سنت گرايي در برخى موارد آينده اي نخواهد داشت. سنت گرايي واتيكان هم با 
بحران مخاطب مواجه شده است و هر روز مقلدان آن كم مي شود. احتمال مى دهم كه حوزه قم 
و نجف هم اگر روش برخورد و نوع نگاهشان را به جهان و انسان تغير ندهند با بحران مخاطب 
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مواجه خواهند شد. امروزه واتيكان تغيير در خورتوجهى داشته است، به علم كالم جديد اهميت مي  
دهد. بهترين نشريات را در علوم پايه و تجربي دارد، در حالي كه نويسندگانش كشيش هستند، اما 

تحقيقات بكري انجام مي دهند. 

 به تحقيقات آلفرد مادلونگ اشاره كرديد، سخن شما ناتمام ماند.
اموي و  تاريخ خالفت  متخصص در  تاريخ اسالم تحقيق كرده و  از  بخشي  درباره  بله، مادلونگ 

عباسي است؛ او در باره تاريخ اسالم از صدر اسالم تا دوره عباسي از صاحبنظران برجسته است.
شهادت نامه استاد سيدجالل الدين آشتياني درباره دكتر يحيي بونو
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 ترجمه آثار اسالمي به زبان فرانسه در ايران چه وضعيتي دارد؟
تعدادي از كتاب هاي آقاي مطهري در پاسخ به شبهات جامعه مبتال به ماركسيست بوده؛ كتاب هاي 
اساسي مثل شرح الهيات شفا طرفدار چندانى ندارد و براى محيط هاى علمى غربى چندان مقبول 
نيست و فهميده هم نمى شود. االن ما نبايد حرف هاي آقاي مطهري را تكرار كنيم. ما نياز به اين داريم 
كه روشي را براى بيان مسائل اسالمى به كار ببريم كه استادان و دانشجويان در دانشگاه هاى فرانسه 
آن روش را بشناسند. ما بايد ببينيم پرسش و درد ديگران چيست و به همه گرايش ها و دريافت ها 
احترام بگذاريم. به جاي تفسير  و توجيه، پاسخ منطقى ارائه كند. به هر روي، در معرفي اسالم بايد 
زبان شعار را از زبان تحقيق و تحليل جدا كنيم. ما كمتر در نشريات علمي روز جهاني حضور داريم. 
تحليل  هاي قوي ما جايى در نشريات علمى باز نكرده است. ما با جهان فلسفه ارتباط زيادي نداريم. 
الزم است بدانيم سال هايي كه متافيزيك در بورس نبود، در پاريس كرسي متافيزيك تأسيس شد. 
امروزه نوآوري مسلمانان كم است، در منطق و الهيات كمبود داريم. آثار شهيد صدر را دربست و بدون 
ويرايش نمي توان ترجمه كرد، اگر چه ايشان نوآوري هايي در منطق و اصول داشته و روش استقرار را 
به محيط حوزه آورده، كه در نوع خود بسيار مهم بوده، اما اكنون مباحث جديد ترى مطرح شده است.

براي ترجمه متون اسالمي بايد با اديان جهاني و با نحله هاي ديني فكري قديم و جديد و تفاوت ها 
آشنا شد. در مطالعات فلسفي بايد حدود را مشخص كنيم. دقت كنيم كه در فلسفه مقايسه اي بين 
فيلسوفان غربي و اسالمي بايد معلوم شود كه درباره كدام مكتب فلسفي و فيلسوف تحقيق مي كنيم 

چون هر كدام ديدگاه هاي متفاوتي دارند.
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مجامع  در  ومذاهب  اديان  به  مربوط   هاى  پژوهش  در  رايج  هاى  شيوه  و  متد  اخير،  سدة  دو  در 
علمى غرب موفقيت هاى فراوانى داشته است. امروزه مطالعات شرق شناسان و پژوهشگران حوزه 
اديان و ِفَرق در محافل آكادميك غربى در زمينه مطالعه در محتوى و مفاهيم آموزه هاى دينى و 
اعتقادى اديان و آيين هاى مختلف و تاريخ شكل گيرى دين و مذهب و جريان هاى فكرى در 
درون ادياِن از جهاتى پيشتاز و دقيق تر از بسيارى از آثار و پژوهش هاى پيروان و طرفداران اديان 
و آئين هاست. يكى از داليل اين پيشتازى و دقت، بكار گيرى متدولوژى يا انواع روش هاى تحقيق 
در علوم انسانى است. نظر به تأخر بسيارى از پژوهشگران مسلمان و بويژه عالمان دينى در استفاده 
از اين روش ها در مطالعات و تحقيقات خود، شايسته است با معرفى و نماياندن متدولوژى هاى مورد 
استفاده شمارى چند از اسالم شناسان شهير غربى در مطالعه اسالم و مسلمانان، نسبت به زدودن 
اين تأخر همت گماريم و به موفقيت پژوهشگران وعالمان راستين در شناخت و معرفى اسالم به 

جهانيان مدد رسانيم.                
امروزه،  شرق شناسان و اسالم شناسان با استفاده از انواع  متدولوژى ها به بررسى و واكاوى اديان 
مذهب  و  شناسى  اسالم  براى  كه  متنوعى  هاى  متدولوژى  مطالعه  پردازند.  مى  شرقى  مذاهب  و 
شناسى در محافل علمى غرب بكار مى رود، صد البته كار آسانى نيست، زيرا شيوه هاى متفاوتى 
در شناخت اديان و بويژه اسالم و مذاهب آن در جريان است. شايان ذكر است كه هر يك از اين 

متدولوژى ها نسبت به ديگرى داراى نكات متمايزى است كه گاه حكم مكمل يكديگر را دارند. 
   نظر به اهميت شيوة پژوهش و متدولوژى در پژوهش هاى اسالم شناسان فرانسوى، در اين 

تأملى در متدولوژى و اسالم پژوهشى پروفسور پير لورى
استاد دانشگاه سوربن فرانسه

 حجة االسالم و المسلمين دكتر سعيد جازارى
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پژوهش برآنيم تا به متدولوژى هاى آنها و بويژه يكى از متداول ترين آنها براى مطالعه و شناخت 
مربوط  موضوعات  شناخت  براى  فرانسوى  شناسان  اسالم  اساسًا  كنيم.  توجه  مسلمانان  و  اسالم 
مذهبى،   و  دينى  منابع  و  متون  بررسى  مى كنند:  استفاده  متدولوژى  سه  از  مسلمانان  و  اسالم  به 
مطالعات ميدانى و مطالعات توصيفى- ميدانى. هدف اين جستار  بررسى متدولوژى يا شيوه توصيفى 
و ميدانى است كه در پژوهش هاى اسالم شناس و شيعه پژوه فرانسوى به نام پروفسور پير لورى 
مورد استفاده قرار گرفته است. در اينجا نخست به اجمال اين اسالم شناس را معرفى كرده، سپس 
روش و متدولوژى او را مى نمايانيم. در بخش پايانى اين نوشتار به آثار و يكى از كتاب هاى او با 

عنوان علم حروف در اسالم اشاره مى كنيم. 
  پروفسور پير لورى متولد پاريس(1952) درسال 1970 تحصيالت متوسطه خود را در بروكسل، 
پايتخت بلژيك، به پايان رساند. وى در سال 1973 از بخش روابط بين الملل انستيتوى مطالعات 
سياسى پاريس، در سال 1975 از دانشگاه سوربن (پاريس3)، ليسانس در رشته ادبيات و زبان عربى 
و در سال 1977 مدرك اگرگاسيون خود را در همان رشته به دست آورد.  پير لورى در سال 1981 
مدرك دكترى در رشته مطالعات تمدن عربى از دانشگاه سوربن و در سال 1990 دكترى دولتى خود 
را در همان رشته كسب كرد. وى نخستين پژوهش علمى مهم خود را با موضوع عرفان اسالمى 
در سال 1977 تحت اشراف پروفسور روژر آرناردز1 در دانشگاه سوربن با موفقيت به پايان رساند. 
وى در سال 1978 به كمك پروفسور هانرى كربن، بورس پژوهشى از انجمن فلسفه ايران گرفت 
و به دريافت دكترى ديگرى در رشته تمدن اسالمى در سال 1981 نائل آمد. پير لورى مدتى نيز 
در مؤسسه پژوهش و تحقيقات عرب در دمشق به تحقيق مشغول بود. وى در سال 1990 پايان 
نامه دكترى خود را با عنوان درون گرايى (عرفان وتصوف) اسالمى به پايان برد و از سال 1981 به 
عنوان استاد دانشگاه بوردو فرانسه به تدريس پرداخت. در سال 1991 رتبه استادى دانشگاه سوربن 
و مدرسه پژوهش هاى عالى در بخش علوم اديان به او تعلق يافت. پير لورى از آن زمان تاكنون، در 
زمينه اسالم شناسى و مذاهب آن در مدرسه پژوهش هاى عالى سوربن به تحقيق و تدريس اشتغال 
دارد. پروفسور پير لورى استاد و پژوهشگر دپارتمان مطالعات عرب دوره قرون وسطى و معاصر2 و 
عضو مؤسسه فرانسوى خاور ميانه و عضو كميته بررسى تاريخ اديان و مذاهب3 و مشاور و هيأت 
علمى مجله پژوهشى تاريخ تصوف وعرفان4 نيز هست. او همچنين عضو تحريريه  نشريه آسيايى و 
مطالعات اسالمى5  و بولتن ساليانه اسالم شناسى 6 بوده و در كنار آن دبيرى انجمن دوستان هانرى 
واستال كربن7 را نيز عهده دار است. وى عالوه بر مقاالت علمى فراوانى كه در مجالت علمى و 
پژوهشى مشهور ارايه كرد، در دايرة المعارف اسالم8 نيز مقاالت با اهميتى نگاشته است. پروفسور 

پير لورى در سال 1383 موفق به دريافت جايزه كتاب سال در جمهورى اسالمى ايران گرديد.
در ميان شاگردان متعدد هانرى كربن، شيعه شناس شهير فرانسوى و استاد كرسى اسالم شناسى 
و بنيانگذار كرسى ويژه شيعه شناسى در دانشگاه سوربن، تنها بايد پير لورى را جانشين شايسته   
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فكرى او در دانشگاه هاى فرانسه به شمار آورد. چرا كه او در عرصه هاى فراوانى در حوزه مطالعاتى 
خويش احياء كننده مكتب نظرى و ابداعى استاد خود بوده است.                                               

لورى شيوه خاصى در بررسى مذاهب و مكاتب فكرى اسالم دارد، به همين دليل ضرورت دارد با 
متدولوژى و شيوه مطالعه و بررسى او در تحقيقاتش آشنا شويم. مقصود ما از بررسى متدولوژى پير 
لورى عبارت است از بررسى اصول و قواعد حاكم به فرآيند و مراحل تحقيق و پژوهش او به طور 

عام و شيوه مطالعاتى او به شكل خاص.                                                                 
پروفسور پير لورى پس از طرح سوال كه غالبًا به صورت عنوان بحث مطرح مى كند، به اختصار به 
ذكر پيشينه تاريخى و فلسفه موضوع مى پردازد، در مرحله بعد به توصيف و بررسى اسناد و مدارك 
مربوط به موضوع تحقيق توجه مى كند. پس از آن با ذكر نظرات متفاوت و گاه همسو سعى بر آن 
دارد تا خواننده و پژوهشگر را وادار به استنباط نتيجه كند.                                                                                         

روش شناسى پير لورى بيشتر عهده دار تبيين اصول و قواعد مربوط به شناخت جنبه هاى درونى و 
باطنى اسالم در قلمرو معرفت و باطن گرايى است. از اين جهت مقوله عرفان، تصوف، رموز اعداد 
و حروف و اسماء در آثار اسالمى نظر او را بيشتر از هر چيز به خود جلب كرده است.                     

شيوه وى در بررسى مبانى و ابعاد اسالم و برخى مذاهب آن بيشتر به صورت پژوهش و بررسى 
موضوعات خاص در قرآن و  متون دينى (منابع حديثى)است. وى در انتها رويكرد اسالم به آن 
موضوع را روشن مى كند. به عنوان نمونه وى در سال 2011 موضوع سمينارش را در سوربن در 
حوزه اسالم شناسى به بررسى موضوع  «حيوان، مالئكه و جن  در متون دينى و قرآن» اختصاص 
داده بود و در سخنانش پس از مطالعه تطبيقى بحث با آنچه در آيين مسيحيت آمده به استنتاج 

موضوع مورد نظر پرداخت.                      
وى در بحث خويش نخست به بررسى تاريخچه جايگاه حيوان در عصر جاهليت پرداخت، آنگاه 
حكايت قربانى اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم و حضور گوسفند براى جلوگيرى از قربانى شدن 
او را تشريح كرد. سپس با بررسى موضوع نقش قربانى كردن حيوان و سنت ذبح در عرب جاهلى 
قبل از والدت عبداهللا پدر رسول گرامى اسالم و داستان قرعه مشهور عبدالمطلب در حفظ عبداهللا 
از قربانى شدن اشاره كرد و با مقدمه اى تحليلى امضاء سنت قربانى و اهداف آن را در جامعه عرب 
بعد از اسالم بيان و استدالل كرد كه يكى از اهداف رسم قربانى كردن در اسالم، حفظ نفس و 
انجام تعهد در برابر خداست.                                                                                     

پروفسور پير لورى در پژوهش هاى خود به آثار علماى مسلمان متقدم و بعضًا متأخرين در كنار 
نظر مستشرقان توجه كرده ولى مبنا و مأخذ خودش را همواره متون اسالمى و آراء مسلمانان قرار 
 داده است. وى سپس به بررسى آيه به آيه آيات قرآنى مى پردازد و پس از ذكر هر آيه ابتدا آراى 
طبرى مفسر مشهور را ذكر كرده، سپس به بيان نظر فخر رازى و پرسش ها و پاسخ هاى او اشاره 
مى كند. وى نظر قرطبى را نيز از ياد نمى برد. آنگاه توجه خود را به آراء مفسران عارف مسلك 
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و صوفيان مشهور معطوف مى كند و در اين راستا به نظرات ابوالقاسم قشيرى، عبدالرزاق كاشانى 
و رشيدالدين ميبدى بيش از ديگران اهميت مى دهد. البته وى در سمينارهاى خود به آراء عالمه 

طباطبايى و ديگر مفسران شيعى نيز اشاره و استناد مى كند. 
باشد  دينى  مهم  غير  مباحث  از  موضوعى  ظاهر  در  است  ممكن  كه  هايش  بحث  خالل  در  او    
به بررسى سلسله مسايلى مى پردازد كه كمتر مورد توجه انديشمندان مسلمان قرار گرفته است. 
قصص االنبياء و احاديث وارده به عنوان شآن نزول آيه از ديگر منابع بررسى و تحقيقات اوست. 
همين متدولوژى در بررسى موضوع پژوهشى مانند "خواب در اسالم"  نيز بكار گرفته شده است.                                                                                                        
هاى  نوشته  پايه  بر  اسالمى،  مطالعات  در  لورى  پير  متدولوژى  و  تحقيق  روش  از  آگاهى  براى 

خودش، به پاره اى از مهم ترين مؤلفه هاى مورد نظر او در پژوهش اشاره مى كنيم:
نخست: وى در بررسى مذاهب از طريق روش موضوعى عمل مى كند. بدين معنى كه نخست 
يكى از موضوعات مورد مالحظه مانند تصوف در يك مذهب را انتخاب كرده به بررسى متون كهن 
و مرتبط با آن مى پردازد. در كنار اين بررسى، مطالعه تطبيقى آن موضوع را در ميان آراء و نظرات 
انديشمندان آن مذهب دنبال مى كند.                                                                                               

دوم: وى برداشت و ديدگاه شخصى خود را در تحقيقاتش به گونه اى نامحسوس دخالت مى دهد. 
پير لورى را بايد وفادارترين شاگرد مكتب هانرى كربن به شمار آورد زيرا همانند كربن به دنبال 
عقيده خويش و در پى اثبات آن البه الى آثار و منابع اسالمى را مى كاود و داليل و قرائنى براى 
اثبات سخن خويش پيدا مى كند. به واقع وى تا به موضوعى معتقد نباشد، آن را به منصه تحقيق 
نمى رساند و در تحليل و تنسيق حدود و ثغور آن بحث نمى كند. اين همان شيوه اى است كه 

كربن در آثارش به دنبال اثبات گمشده اش بود. 
سوم: توجه به جنبه هاى درونى و باطن گرايانه اسالم و مذاهب آن مهم ترين شاخصه پژوهش 
هاى پير لورى است. از اين منظر، مى توان وى را در شمار محققان درون گرا (ازوتريست) به 
شمار آورد كه به دنبال گمشده خويش در اليه هاى مستور منابع كهن (و بعضًا نوين) اسالم پرسه 
مى زنند. بررسى عناوين و محتواى پژوهش ها و آثار علمى پروفسور پير لورى بيانگر اين رويكرد 
خاص اوست كه او را از ديگر همكارانش در دانشگاه سوربن ممتاز كرده است. حتى در بررسى و 
تحليل موضوعات قرآنى وى نيز روش درون گرائى آشكار است. توجه به مضامين باطنى و مستور 
در آيات قرآن سر فصل پژوهش هاى اوست. به همين جهت مهم ترين آثار او در تبيين نكات 
عرفانى و باطنى قرآن است.                                                                                       

چهارم: غلبه مطالعات تطبيقى بر آثار و نوشته ها، يكى ديگر از جنبه هاى روش پژوهشى پروفسور 
لورى است. او معموًال در آثار خويش سعى در بررسى تطبيقى يك موضوع در ميان آراء و نظرات 
دانشمندان مذاهب اسالمى اهل سنت و تشيع دارد و در تفاسير و برداشت هاى خود از انديشه و 
روش  عالمه طباطبايى پيروى مى كند. چنانكه در تحليل موضوعات مرتبط با قرآن، ابتدا به شرح 
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و بسط معنى و مفهوم ظاهرى آيات مورد نظر اقدام مى كند، سپس به تفاسير روايى از تفسير طبرى 
و برخى افراد ديگر اشاره مى نمايد. آنگاه به تفسير عرفانى همچون "كشف االسرار " پرداخته، 
جنبه هاى عرفانى آيات مورد بحث را مطابق آراء عرفا مسلمان و آموزه هاى قرآنى تشريح مى كند. 
پنجم: توجه ويژه به آراء و نوشته هاى دانشمندان مسلمان در علوم خاص و غير متداول امروز مانند 
جفر، علم حروف و اعداد از ديگر ابعاد متدولوژى آقاى لورى است. اين جنبه، يكى از مهم ترين و 
درخور اعتنا ترين امتياز پژوهش هاى پير لورى است كه در آن دقت و تمركز در علوم غريبه و علوم و 
فنون اسرار آميز دانشمندان متقدم مسلمان آشكار است. او بيش از ديگر مستشرقان و نظريه پردازان 
مغرب زمين، سعى در كشف اسرار و نكته هاى پنهان مطالعات و آثار دانشمندان خبره در سيميا و كيميا 
كرده است. مطالعه در علوم جفر، علم حروف و اعداد و آثار جابر بن حيان (100-194 ق) و محمد 
زكرياى رازى (251-313 ق) بخش عمده اى از پژوه هاى علمى پروفسور لورى را شامل مى شود.                                                                                                            
ششم: توجه دقيق و اعتقاد به تقدم علمى مذهب و مكتب تشيع بر ساير مذاهب اسالمى، وجه 
ديگرى از شيوه پژوهشى پير لورى است. اگرچه پير لورى آشكارا و با صراحت به اين نظر و عقيده 
تصريح نمى كند، اما در آثار خود به وضوح نشان مى دهد كه مذهب و مكتب تشيع در بسيارى از 
علوم و فنون تجربى و نظرى پيشگام و متقدم بوده است. به واقع در منظر و انديشه او، مكتب شيعى 
نسبت به ديگر مذاهب اسالمى بيشتر به توسعه علمى و ابعاد حقيقى اسالم پرداخته و از اين لحاظ 
در بسيارى از جنبه هاى درونى خود به اديان بزرگ آسمانى همچون مسيحيت و يهوديت نزديكتر 
بوده است. صرف نظر از صحت و سقم نظرات و آراء او در اين عرصه و نيز تعريف و تبيين اش از 
تشيع دوازده امامى، واقع گرايى و بى غرضى وى در پژوهش هايش امرى محتوم و قطعى است1. 

هفتم: بى توجهى به تاريخ  
ندارد. وى  مورخين توجهى  نظرات  نقطه  تاريخ و  به  استاد خود هانرى كربن،  از  متأثر  لورى  پير 
تفسير متون دينى را به استناد مبانى و آراء مورخين پذيرا نيست. استاد او هانرى كربن كه مبدع 
سبك خاصى در تحقيق و پژوهش بود، روش نسبتًا جديدى در مطالعات در نظر مى گرفت كه 
بيش از اينكه به شخصيت و مؤلف اثر توجه كند، بيشتر بر متن و انديشه هاي موجود در آن اثر 

التفات و توجه داشت.        
كربن در شيوه مطالعاتى خود از روش پديدارشناسي بهره مى برد، همان شيوه اى  كه كم و زياد 
در آثار پير لورى مشاهده مى شود. روش پديدارشناسي كربن با توجه به موضوع مطالعه او، حكمت 
ايرانى و آراء شخصيت هاى ِحكمى ايران، موجب گرديد تا كربن روش مطالعه خود را پديدارشناسي 
انتخاب كند. با توجه به اينكه بيشتر موضوعات مورد بررسي كربن به ويژه عرفان و تصوف، به گونه 
اى مرتبط با عالم مثال نيز بود. به همين دليل، او روش تحقيق خود را متناسب با چنين موضوعي 
بر  مبتنى  تحقيقى   – پژوهشى  شيوه  را  او  تحقيق  روش  مى توان  رو  همين  از  بود.  كرده  انتخاب 

پديدارشناسى مثالى- عرفانى ناميد.                                                    

كه  اينجانب  بر  حداقل   .1
سال ها از نزديك سير مطالعات 
كرده  رصد  را  او  تحقيقات  و 
جريان  در  ايشان  كنار  در  و 
قرار  تحقيقات  اين  از  برخى 
نشان  خاطر  بايد  ام،  داشته 
كنم كه نگاه او در ميان ديگر 
غرب  شناس  شيعه  اساتيد 
مضامين  و  تشيع  به  نسبت 
آن، نگاهى متضمن امتياز و 
مبتنى بر متونى استوار و خرد 
او  آثار  در  هرچند  گراست. 
اهل  مآخذ  و  منابع  به  بيشتر 

سنت رجوع شده است.
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پير لورى نيز متأثر از اين سبك و سياق خاص و با اعتقاد ضمنى به مبانى پديدارشناسانه كربن، 
سعى در تفسير متون دينى و مذهبى دارد. او تنها با معرفى كوتاه و مجملى از مؤلف و پديدآورنده 
اثر به بررسى دقيق و پديدارى متن و موضوعات آن اقدام مى كند. چنانكه گفتيم، در اثر او جايى 

براى مقوالت تاريخى وجود ندارد.                                              
روشي كه كربن به كار مي گيرد، به شدت در مقابل تاريخ  گرايي مي ايستد. از نظر كربن تاريخ  گرايي 
به ويژه در خوانش متون مقدس و عرفاني ره به حقيقت نمى برد. مهم ترين تفاوت پديدارشناسانه 
و سبك پژوهشى پير لورى و هنرى كربن، در نوع تلقى و نگاه آن دو به تشيع و اسالم است. اگر 
چه اين دو نفر به جنبه هاى معنوى و باطنى تشيع و اسالم نظر دارند، اما رويكرد كربن بيشتر به 
اسالم و تشيع ايرانى است تا حقيقت اسالم و تشيع. حال آنكه پير لورى سعى در ارائه تصويرى 
كلى و عمومى از حقيقت تشيع دارد و به جنبه ايرانيت آن التفات نمى كند.                                                               
البته نمى توان منكر اين مسئله شد كه دليل توجه او به تشيع، پس از تأثير او از حوزه درسى و 
تحقيقى استادش هانرى كربن، در مدت حضورش در ايران بوده است. بديهى است كه خاطرات 
علمى و مشاهدات عينى او از ايران و حضورش در يك جامعه كامًال شيعى، مسلمًا در توجه او به 
حقيقت تشيع تاثير فراوان داشته و دارد. با اين همه، لورى در نوشته هايش كمتر به تشيع ايرانيان 
مى پردازد، در حاليكه كربن و برخى ديگر از شرق شناسان توجه خاصى به تشيع ايرانى نشان مى 
دهند. البته شايد بخشى از اين بى توجهى يا عدم تصريح او به تشيع ايرانيان به جهات سياسى 
دوران  پيروزى انقالب اسالمى بوده باشد. زيرا وى كمى پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران 
از اين كشور خارج شد. البته او در سال هاى بعد سفرهايى به ايران كرد و حتى برنده كتاب سال 
ايران نيز شد. شايد تنش هاى سياسى بين دو دولت ايران و فرانسه و تأثير اين تنش ها در جهت 
گيرى پژوهش هاى فرامرزى و ماموريت هاى علمى او پس از بازگشت از ايران در ديگر كشورهاى 
عربى منطقه، فضا و مجال واسعى براى مطالعات ويژه و اختصاصى پيرامون تشيع ايرانى براى او 
فراهم نكرده است. به هر روى، مطالعات و تحقيقات او بر آثار دانشمندان ايرانى و اسالم شناسان 
فرانسوى بى تأثير نبوده و وى همواره در شمار محققين عالقمند و متمايل به فرهنگ ايران و 

مشرب فكرى دانشمندان شيعه جاى داشته است.                           
براى آنكه ببينيم پير لورى چگونه متدولوژى و شيوه پژوهش خود را در كار تحقيق بكار مى گيرد، در 
اينجا مرورى كوتاه داريم بر شيوه پژوهش او در كتاب «علم حروف در اسالم». اين كتاب يكى از آثار 
قابل توجه و منحصر به فرد پير لورى و حاصل مطالعات و تحقيقات عميق او در دانش حروف و يا 
علم جفر در اسالم است كه امروزه محققين و پژوهشگران در جوامع اسالمى به آن توجه نمى كنند.

كتاب "علم حروف در اسالم " كه نخستين بار در سال 2004 توسط انتشارات دروى در پاريس 
منتشر شد، نتيجه سمينارهاى متعدد و ساالنه پير لورى بوده كه برخى از بخش هاى آن به صورت 
مقاله،  قبل از انتشار كتاب به چاپ رسيده بود.                                                                        
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اين كتاب داراى مقدمه اى نسبتًا طوالنى و شامل شش بخش است:
بخش نخست: فرشتگان و كلمات در روحانيت اسالمى(معنويت)، در انتقال فرهنگى و  روحانى

بخش دوم: دانش حروف در سرزمين اسالم
بخش سوم: براى ديدن صداى، فلسفه زبان نزد اخوان الصفا و فلسفه اعداد نزد اخوان الصفا                                                                                                        

بخش چهارم: ابوعلى سينا و تصوف(در رابطه با رساله نوروزيه)
بخش پنجم: معجزه حروف در شمس المعارف ال بونى

بخش ششم: جسم به كالم مبدل مى شود و تجسم حروف و زبان نزدابن عربى براى ديدن صداى خدا
لورى در مقدمه اين كتاب به بيان مقدمات و كلياتى در خصوص شناخت اديان و مذاهب و اهميت 
حروف و جايگاه آن در انتقال مفاهيم خاص در اسالم مى پردازد. وى در بخشى از مقدمه چنين 
آورده است: مطالعه و بررسى هر دين به سخن گفتن، شنيدن، خواندن، يا به طور خالصه؛ بازيافت 
معانى آن دين باز مى گردد. زبان، براى گويش بهترين و بدترين سخنان، نخستين ابزار ماست. 
پير لورى در بخش پايانى مقدمه به ديدگاه وحدت بخش خويش اشاره مى كند. به نظر او، تفاوت 
بارزى ميان اديان بزرگ آسمانى در اصل عقيده به وحدانيت و توحيد نيست و تمامى اديان براى 

سعادت بشر تالش دارند.                                                
وى همچنين به بيان ريشه زبان عربى؛ كه همان زبان عبريست اشاره كرده و برخى نقاط مشترك 
ميان تورات، انجيل عبرى و ادبيات قرآنى را مختصراً توضيح مى دهد. از تركيبات ادبى جمالت، 
توجه مؤلف به ارتباط ضمنى ميان علم حروف يا جفر، كاباال1 و رموز حرفى و عددى كتاب هاى 

مقدس يهود، مسيحيت و اسالم استنباط مى گردد. 
و  روحانى  مفاهيم  انتقال  در  كلمات  و  فرشتگان  نقش  بررسى  به  كتاب  نخست  بخش  در  لورى 
عرفانى مى پردازد. اولين حكايتى كه در آنجا آورده ماجراى حضور جبرئيل در برابر پيامبر گرامى 
اسالم در غار حراست كه از او مى خواهد آياتى از قرآن را بخواند. پير لورى آن حكايت را چنان از 
زبان پيامبر (ص) بازگو مى كند كه گويى خود حاضر و ناظر آن لحظات و دقايق روحانى بوده است. 
وى پس از بيان مقدمه اى به نقش با اهميت فرشتگان در ارتباط انسان و خدا در قرآن اشاره مى 
كند و مى نويسد كه در پس آن ارتباط؛ اسرار شگرفى نهفته است.                                                                

وى مى كوشد تا نقش فرشتگان را واسطه انتقال حروف، كلمات و عبارات ميان خدا و انسان نشان دهد 
و نتايج بررسى نسبتًا دقيق خود در آيات قرآنى را ارائه دهد. او آنگاه به معرفى "جّن" مى پردازد و به 
تفاوت جن با فرشتگان اشاره مى كند و ادعا مى كند كه جن بر خالف مالئكه قادر به نافرمانى پروردگار 
خويش نيز هست.                                                                                                                                             

در بخش ديگرى از اين فصل به نقش جهانى فرشتگان و موضوع اختر شناسى (و علم رمل) و علم 
جفر (علم حروف در اسالم) مى پردازد. لورى اختر شناسى (يا رمل) را نخستين محل برخورد علم 

انتظام عالم و جهان فرشتگان بر مى شمارد. 

1.كاباال يا كباال يا قباال (به عبرى: 
ַקבָָּלה) به معناى «دريافت كردن» 
است.  رسيده»  «رسم  معنى  به  و 
از  رمزگونه اى  تفسير  كاباال 
است.  عبرى  مقدس  كتاب هاى 
تصوف  بر  كه  است  نامى  كاباال 
تلفظ  و  مى شود  اطالق  يهودى 
به  است  عبرى  قّبااله  اروپايى 
معنى قديمى و كهن. اين واژه به 
زبانان  فارسى  بين  در  قباله  معنى 
بيشتر  است.  بوده  رايج  عرب ها  و 
كاباال  آئين  به  ارتدوكس  يهوديان 
اعتقاد  به  دارند.  اعتقاد  (كاباليسم) 
و  فهميدن  كاباال،  آئين  هواداران 
كاباال،  درآئين  مخفى  رموز  درك 
صورت  به  انسان  تا  مى شود  باعث 
و  شود  نزديكتر  خدا  به  روحانى  
رموز  از  وااليى  قدرت  بشريت، 
ديگر  براى  كه  را  خدا  مخفى 
ببرد.  پى  پوشيده است،  انسانها 
تاريخچه اصطالح نام «كاباليسم» 
به درستى مشخص نيست و مورد 
ابن  سليمان  برخى  است.  اختالف 
جبرئيل (1058 - 1021م) و برخى 
سيزدهم  قرن  اسپانيولى  كاباليست 
اولين  را  آشر  بن  بهيا  شمارى  و 
مخفى  آئين  كه  مى دانند  كسانى 
«كاباال»  را  عتيق  عهد  سرى  و 
ناميدند. البته برخى مدارك و منابع 
دوم  قرن  به  متعلق  قديمى  بسيار 
«كاباال»  واژه  كه  دارد  وجود  نيز 
بكار  عتيق  عهد  آئين  براى  را 
نبرده اند. با اين وجود، هم اكنون 
كننده  وصف  «كاباال»  اصطالح 
تمرين آئين و دانش محرمانه يهود 
كاباليستى  منابع  مهمترين  است. 
پايه  و  فقرات  ستون  عنوان  به  كه 
درآمدند،  كاباال»  «آئين  اصلى 
كتاب هاى  مجموعه  شامل 
روشنايى»)  («كتاب  بهير  عبرى 
«كاخ ها»)  معناى  (به  هيچالوت  و 
ميالدى  اول  قرن  به  كه  مى شوند 
سيزدهم  قرن  در  بازمى گردند. 
نوشته  نيز  زوهر  كتاب  ميالدى 
شد كه تفكر و اصول كنونى «آئين 
براى  است.  آن  از  منبعث  كاباال» 
تفصيل بيشتر بنگريد به منبع زير:                                                            
 Wolfson, E.R. Venturing
Beyond: Law and Moral-
ity in Kabbalistic Mysti-
 cism, Oxford University
                                                                                                    Press, 2006
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در بخش علم حروف نيز آن را كاباالى دانشمندان مسلمان مى داند كه در دريافت مبانى باطنى 
و مخفى متون دينى و ارتباطات معرفتى كمكشان مى كند. اهميت استفاده از اين علم در تصوف 
و مكتب ابن عربى از ديگر نكات مورد تأمل او در اينجاست. لورى در مقدمه فصل دوم به معرفى 
است.  پرداخته  گرفته  بنيان  شيمى  و  كيميا  علم  با  موازى  كه  حروف،  عملى  علم  سيميا"،  "علم 
مرورى به تاريخ علم حروف در دوران قرون وسطى بخش ديگرى از اين فصل است.               

برخى  كه  تشيعى  البته  شود،  مى  پرداخته  تشيع  مذهب  در  حروف  علم  بررسى  به  سوم  فصل  در 
جريانات تصوف را در دل خود جاى داده است. در اين فصل فلسفه زبان در نزد اخوان الصفا و 

چگونگى استفاده از دانش زبان و فلسفه اعداد نزد اخوان الصفا نيز مورد بررسى قرار مى گيرد. 
فصل چهارم كتاب با معرفى كتاب "رساله نوروزيه ابوعلى سينا" آغاز مى شود. اين كتاب كه نام 
اصلى او "الرساله النوروزيه فى معانى الحروفيه الهجائيه" است، در واقع جزوه كوچكى است كه 
ابوعلى سينا در تفسير حروف مقطعه قرآن نگاشته است. در اين فصل مطالبى در تفسير حروف 
مقطعه و كاربرد آن ها در قرآن و نيز  نظريات ابوعلى سينا در موضوع علم حروف آمده است. بحث 
محاسبات عددى آيات قرآن با توجه به عدد حروف (اعداد جفرى كبير و اوسط و عدد ابجدى آن ها) 

از ديگر مطالب اين قسمت است.                                                                         
كه  است  جفر  علم  و  سيميا  دانش  به  شيعه  دانشمندان  توجه  فصل،  اين  نكته  مهم ترين  شايد 
مطابق نظر مؤلف گوياى اهميت خاص اين علوم در مكتب تشيع است. در فصل پنجم مؤلف به 
به  ملقب  بونى،  ُقَرشى  ابوالعباس احمدبن على بن يوسف  اثر  المعارف،  شمس  كتاب  تفصيلى  معرفى 
محيى الدين، تقى الدين و شرف الدين پرداخته است. بونى در آثار خود به موضوعاتى چون فضايل 
حروف الفبا، بسمله، اسماء الهى، برخى آيات و سور قرآن و ادعيه و نيز ِحرز، طلسمات، جداول وفقى 
و جادويى كه به نظر وى موجب تصرف در طبيعت و كائنات است، توجهى ويژه داشته است. بونى 
همچون بيشتر معتقدان به علوم غريبه براى درمان بيمارى هايى چون قولنج، وبا، ذات الجنب، 
چشم درد، صرع و نيز آسان زايى، شيوه هاى غريب ياد كرده است.                                                 

فصل ششم اين كتاب به بررسى آراء و نظرات ابن عربى اختصاص يافته و در آن به تفصيل مطالبى 
پيرامون تبدل جسم به كالم، سمبوليسم حروف و زبان در نزد ابن عربى، ريشه حروف  و اعداد و 

انسان واسطه  شرح داده شده است. 
كتاب علم حروف در اسالم از آن جهت مورد توجه و حائز اهميت است كه در البه الى مطالب آن 
سعى گرديده تعريفى عرفانى و باطن گرايانه از تشيع ارائه شود و اين مذهب دربين ديگر مذاهب 
اسالمى، پيشرو و مقدم در نهضت معرفتى، عرفانى و تفاسير درونى و باطن گرايانه در متون اسالمى 

معرفى شود. 
اگر چه روش مؤلف در اين پژوهش، كتابخانه اى و توصيفى است، اما گويا در مواردى؛ ناچار به 
بررسى ميدانى موضوع در سوريه، ايران و برخى كشورهاى ديگر شده است. به هرحال، موضوع 
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«علم حروف در اسالم» يكى از موضوعات مورد توجه عده اى از دانشمندان مسلمان و طرفداران 
باطن گرايى دينى بوده است. با اين كه در سده هاى اخير اين موضوع در بين  دانشمندان شيعه، 
مهجورمانده، اما از ديد شرق شناسان مغفول نمانده و برخى از جنبه هاى آن را بررسى و تحقيق 

كرده و آثار درخور توجهى نيز نشرداده اند.

نظر به اهميت روش و متدولوژى و نيز تحقيقات پروفسور پير لورى در حوزه مطالعات اسالم و شيعه 
پژوهشى در محافل آكادميك فرانسه، در اينجا عناوين آثار منتشر شده او را مى آوريم.

 - تاويالت القرآن از ديدگاه عبدالرزاق كاشانى1. اين كتاب نخستين بار در سال 1980 در پاريس 
منتشر شد، سپس در سال 2001 به زبان تركى بازگردانده شد. بعدها در سال  1383 توسط زينب 

پودينه آقايى به زبان فارسى ترجمه گرديد.                                         
- ترجمه ده رساله از جابر بن حيان كه در سال 1983 در پاريس به چاپ رسيد.

- تصحيح چهارده رساله مستقل جابربن حيان در كيميا (شيمى) كه در سال 1988 توسط انتشارات 
مركز مطالعات عربى فرانسه به چاپ رسيد.                                                                     

- كيميا وعرفان در اسالم2 (بررسى آراء ونظرات جابر بن حيان).  زينب پودينه آقايى اين كتاب را 
در سال  1388 به زبان فارسى ترجمه كرد.

- خواب وتفسير آن در اسالم3 كه ابتدا به صورت سمينار ارائه گرديد و بعدها به صورت مقاالت 
در پاريس به چاپ رسيد.                                                                  

- علم حروف در اسالم4 كه ابتدا به صورت مقاالتى در سال 1997 در دفتر شماره يازده از ُجنگ 
دانشگاه سن ژان اورشليم منتشر گرديد. سپس در سال 2004 توسط انتشارات ِدورى پاريس به 

چاپ رسيد
  - تاريخ هرمسيه و صوفيه در اسالم ،.1988 

- جادو و دين در آثار محى الدين بونى، به صورت سلسله مقاالتى در سال 1986 منتشر گرديد.
- به سوى دل سنگ، در جستجوى كيمياى عرب، منتشرشده در دانشگاه اورشليم، 1987

- درباره مفهوم خدا در دين اعراب پيش از اسالم، نشر دفتر مطالعات عربى، 1988
- ممنوعيت تمثال و تصوير سازى در اسالم، 1989

- حركت و رقص در عرفان اسالمى، 1995
- اماكن مقدسه حجاز و فلسطين در اماكن اسالمى

1. Les commentaires 
ésotériques du Coran 
selon ‘Abd al-Razzâq 
al-Qâshânî, Paris, Les 
Deux Océans, 1980, 
réédition revue et 
augmentée en 1991, 
123 pages. (ISBN 
2361120070 et 978-
2361120078) Traduc-
tion en turc par Sadık 
Kılıc, Kaşânî’ye Göre 
Kur’an’ın Tasavvufi 
Tefsiri, Istanbul, Insan 
yayınları, 2001. Tra-
duction en persan par 
Zaynab Poudineh Aqaï, 
Ta’wîlât al-Qur’ân 
az dîdgâh-e ‘Abd 
al-Razzâq-e Kâshânî, 
Téhéran, Enteshârât-e 
Hekmat, 2004.
2. Alchimie et mystique 
en terre d’Islam, La-
grasse, Verdier, Collec-
tion « Islam spirituel », 
1989. Réédité aux édi-
tions Gallimard, folio/
essais, 2003, 246 pages. 
(ISBN 2070427196 et 
978-2070427192) Tra-
duction en espagnol par 
Gracia Lopez Anguita, 
Alquimia y mística en 
el Islam, Madrid, Man-
dala Ediciones, 2005.
3. Le rêve et ses 
interprétations en Islam, 
Paris, Albin Michel, 
collection Science 
des religions, 2003, 
320 pages. (ISBN 
2226142320 et 978-
2226142320) Traduc-
tion en arabe Ta‘bîr 
al-ru’yâ fî al-Islâm, 
par Dalyâ al-Tûkhî, 
Le Caire, al-Hay’a 
al-Misryya al-‘Âmma 
li-al-Kitâb, 2007.
4. La science des lettres 
en Islam, Paris, Dervy, 
Esprit de Lettre, 2004, 
146 pages. (ISBN 
2844543219 et 978-
2844543219) Traduc-
tion en Arabe par Dâliâ 
al-Tûkhî, ‘Ilm al-hurûf 
fî al-Islâm, Le Caire, 
Al-hay’a al-Misriyya 
al-‘âmma li-al-kitâb, 
2006.
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مقدمه
دين اسالم يكى از اديان الهى بزرگ جهان و يكى از سه دين مهم و تاثيرگذار در سرزمين پهناور 
چين است. برپاية اسناد تاريخى موجود، دين اسالم در دوران حكومت سلسله تانگ در سال 651 
ميالدى به اين سرزمين وارد شد. با اين كه از زمان ورود آئين محمدى به اين سرزمين بيش از 
سيزده قرن مى گذرد و مسلمانان در برخى زمان ها، جايگاه برجسته و شايسته اى در جامعه چين 
داشته اند ولى آشنايى جامعه چين با دين اسالم در قرون چهاردهم و پانزدهم چهره بسته است. 
فقط در اين روزگار بوده كه كتاب ها و نوشته هايى در باره دين اسالم به زبان چينى و براى چينيان 
نگاشته شد و مجال نشر يافت. در اين ُجستار به بررسى كارنامه اسالم پژوهى در چين در تاريخ 

معاصر اين كشور خواهيم پرداخت. 

اسالم در چين 
شناخت و فهم كارنامه اسالم پژوهى در چين بدون توجه به پيشينه و وضعيت اسالم و مسلمانان 
در چين نارسا و ناممكن است، از اين رو، نخست اشاره اى اجمالى خواهيم داشت به چگونگى ورود 
اسالم به سرزمين چين و موقعيت  آنان در دوره سلسله هاي پنجگانه حاكم بر اين سرزمين. نخست 

از پديدار شدن اسالم از طريق زمين و دريا در سرزمين خاقانان آغاز مي كنيم. 
چوانجو،  از  دريايى  مسير  از  و  مركزى  آسياى  طريق  از  و  خشكى  راه  از  چين  سرزمين  به  اسالم 
گوانجو و هانجو وارد شده است. اين مسيرها و راه ها در تاريخ به «جاده ابريشم» معروف شده است، 

 اسالم پژوهى چينى؛ از سلسله هاى پنجگانه تا هزاره سوم

 دكتر عادل خانى1

1. دكترى مردم شناسى، 
دانشگاه پكن
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مسيرهاى دريايى با گذشتن از خليج فارس و كشورهاى همجوار آن آغاز و پس از گذشتن از خليج 
مانار و بنگال و تنگه ماالگا و درياى چين جنوبى به شهرهاى بندرى گوانجو (كانتون)، چوانجو 
(زيتون)، هانجو و يانگ جو رسيده است. مسيرهاى زمينى آن نيز با گذشتن از ايران، افغانستان، 
آسياى مركزى (سمرقند و بخارا) و با عبور از حاشيه بيابان «تاكالماكان» از شهرهاى ختم، كاشغر 
و تورفان به چين وارد و در شهر چانگ ان (شى ان امروزى) پايان يافته. نويسنده كتاب «اسالم و 
فرهنگ» مى نويسد: اسالم براى اولين بار در نيمه قرن هفتم از طريق شهرهاى بندرى «گوانجو» و 
«چوانجو» در ساحل جنوب شرقى و بعداً از طريق زمينى از آسياى مركزى به چين وارد شده است1.
در گسترش اسالم در چين، راه ابريشم دريايى بر راه ابريشم زمينى ارجحيت داشته و آثار تاريخى 
باقيمانده از راه دريا بيشتر مربوط به دوره هاى تانگ و سونگ بوده. ميراث فرهنگى اسالمى موجود 

در موزه چوانجو، موزه گوانجو، مسجد گوانجو و مسجد اصحاب چوانجو مؤيد اين مدعا ست.
ميالدى)،  تانگ2 (907-618  نام  به  پادشاهى  سلسله  پنج  چين  سرزمين  در  اسالم  ورود  زمان  از 
و   (1644 – مينگ5 (1368  ميالدى)،   1368 – يوان4 (1206  ميالدى)،  سونگ3 (960- 1279 
چينگ6 (1616 – 1911) سال 1911 بر چين حكومت كرده اند، در دوره هر يك از اين سلسله ها، 
مسلمانان وضعيت و جايگاه متفاوتى را در جامعه چين تجربه كرده و در نهايت به عنوان بخشى 
از اقوام چين به رسميت شناخته شده اند. در حال حاضر در سرزمين چين 56 اقليت قومى در كنار 

يكديگر زندگى مى كنند، از اين ميان ده قوم جامعه مسلمان چينيان تشكيل مى دهند. 
بزرگترين گروه متشكل در جامعه اسالمى چين در دوره سلسله تانگ تشكيل شد، پس از آن در 
دوره سلسله سونگ اين گروه از اهميت و جايگاه ممتازى برخوردار شد. مسلمانان در دوره تانگ و 

سونگ عمدتًا شامل دو گروه بودند:
الف: نمايندگان و هيأت هاى رسمى كه از طرف حكومت هاى اسالمى به چين اعزام مى شدند.

ب: بازرگانانى كه از مناطق مختلف جهان سالم براى داد و ستد به اين سرزمين مى آمدند.
از ويژگى هاى مهم مسلمانان در دوره هاى تانگ و سونگ ايجاد سكونتگاه ها و اجتماعات جدا از 
چينيان بود. اين روش از سلسله تانگ آغاز و در دوره سونگ به اوج رسيد. در اين مناطق، مسلمانان 
ايرانى، عرب و مليت هاى ديگر نيز به دليل وجود اشتراكات دينى و فرهنگى و انگيزه ها و مزاياى 
ابن  سفرنامه  بود.  حاكم  بينشان  خاصى  همبستگى  و  مى كردند  زندگى  چينيان  كنار  در  اقتصادى 

بطوطه و يادداشت هاى آن در چين مؤيد اين مدعاست. 
در دوره هاى تانگ و سونگ مسلمانان چين تحت تأثير فرهنگ ايرانى و عربى بودند چون كه در 
اين دوره ها شمارى از اعراب و ايرانيان مسلمان از طريق جاده ابريشم دريايى و زمينى به چين وارد 
شدند. با آغاز حكومت سلسله يوان، همزمان با حكومت ايلخانان در ايران و مهاجرت گسترده تجار 
و انديشمندان مسلمان به چين، كه به تشويق و ترغيب حكام مغولى چين انجام مى شد، مسلمانان 
چين موقعيت و جايگاه بهترى در سرزمين چين پيدا كرده و تحوالت عديده اى را از سر گذراندند. 

1.杨怀中、余振贵，伊
斯兰与中国文化》，宁
夏人民出版社，1995年
版，第52页。
2. 唐Tang
3. 宋Song
4. 元 yuan
5. 明Ming
6. 清Qing
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يكى از مهم ترين اين تحوالت، بومى شدن مسلمانان در چين بود. در توضيح چگونگى پذيرفته 
شدن مسلمانان در جامعه چين  و بومى شدن ايشان بايد گفت كه مسلمانان تا زمان سلسله يوان در 
اين سرزمين همانند ساير خارجيان به صورت ميهمان بودند و هرگز به عنوان بخشى از جامعه چين 
محسوب نمى شدند و آن ها نيز تعلق خاطرى به اين سرزمين نشان نمى دادند. ولى از زمان سلسله 
يوان، مسلمانان به صورت يك اقليت قومى در چين پذيرفته شدند و توانستند در نظام اجتماعى 
اين سرزمين جايگاه ممتازى بدست آوردند. به طوريكه در تقسيم بندى اقشار اجتماعى جامعه چين، 
مسلمانان به ويژه قوم هويى به عنوان قشر «سى مو»1 رسميت يافتند. اين قوم، جايگاه برترى 
نسبت به قوم «هان جين» پيدا كردند. گفتنى است كه در دورة سلسله يوان، جامعه چين را به چهار 
قشر يا گروه اجتماعى تقسيم كرده بودند كه عبارت بودند از: طبقه قوم مغول كه طبقه اشرافى و 
حاكم بر جامعه چين و تعدادشان از نظر كميت از همه اقليت ها كمتر بود. طبقه دوم «سى مو» 
بود كه از اقوام مسلمان از نژادهاى مختلف تشكيل مى شد. طبقه سوم متعلق به قوم هان و طبقه 

چهارم متشكل از ساير اقوام بود2.
از زمان سلسله يوان در چين، فرهنگ مسلمانان تحت تأثير فرهنگ ايرانى اسالمى قرار گرفت 
چرا كه اين سلسله را دوران مديريت ايرانيان بر چين ناميده اند، ايرانيان دانشمندى كه در اين دوره 
توسط مغوالن به چين آورده شدند، از ميانشان كسانى مانند سيداجل عمرشمس الدين و از نوادگان 
وى شخصى مثل جنگ خه پديد آمدند. بعد از سلسله يوان، دوران حكومت سلسله مينگ آغاز 
گرديد. در ابتداى حكومت اين سلسله، مسلمانان به موقعيت برترى دست يافتند ولى اين موقعيت 
استمرار نيافت و مسلمانان به غضب حاكمان گرفتار آمدند. پس از مدتى حكمرانان سلسله مينگ به 
توانايى و قابليت مسلمانان در زمينه هاى مختلف احساس نياز كردند و جنگ خه را كه از مسلمانان 
نامدار عصر خود بود براى گسترش روابط با كشورهاى ديگر به سرزمين هاى دور و نزديك اعزام 
كردند. پس از اين بود كه مسلمانان براى مدت كوتاهى با آرامش و مسالمت در كنار چينيان زندگى 
كردند. در اين زمان بود كه نهضت ترجمه علوم اسالمى به زبان چينى و نظام آموزش دينى نوين 
در سرزمين چين توسط مسلمانان چينى شكل گرفت. پس از سلسله مينگ، يكى از اقوام مهاجم 
شمال چين به نام منچوها  كنترل سرزمين چين را به دست گرفت. از اين زمان تقابل مسلمانان 
و حاكمان چينى چهره نمود. به همين دليل، اين دوره را دوره رويارويى و تقابل حاكميت چين با 
مسلمانان دانسته اند. با اين همه، يكى از مهم ترين اقدامات در دوران حكومت سلسله مينگ، 
گسترش مبادالت دريايى چين با دنياى خارج و شركت مسلمانان در اين مبادالت است. در همين 
دوره است كه نظام آموزش دينى مسلمانان توسط «خو دنگ جو3» و شكل گيرى نهضت ترجمه 
متون دينى به زبان چينى يا در حقيقت اسالم پژوهى و تحقيق و پژوهش چينيان در باره اسالم 

شروع شده است.

1.《元西域人华化
考》，陈垣，上海古
籍出版社，2000.12
2.《元西域人华化
考》，陈垣，上海古
籍出版社，2000.12，
第4页。
3. 胡登州Hu Deng 
Zhou
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ويژگى هاى بارز اسالم پژوهى در اين دوره عبارتند از : 
تحقيقات گسترده در زمينه هاى مختلف علوم اسالمى مانند: خداشناسى، سنت اسالمى، تاريخ . 1

اسالم، منطق، فلسفه، نجوم، پزشكى اسالمى و... 
پيدايش گروهى از دانشمندان و محققان مسلمان در سرزمين چين كه به شگل گيرى نهضت . 2

ترجمه متون اسالمى به زبان چينى مدد رسانيدند. شمارى از مهم ترين و شاخص ترين اين 
افراد عبارتند از: وانگ داى يو(1570- 1658)، جانگ جونگ (1548 - 1670)، ووجون چى 
(1598 - 1698)، ما جو (1640 - 1711)، ليو جى (1660 - 1730)، ما خو چو ( 1794 - 

1874) و ما ليان يوان (1846 - 1903).  
انتشار كتاب هايى مانند شرح عقايد اسالم، دانش هاى اسالم، فلسفه و عقايد، ستون دين، . 3

مهمات المسلمين ، سيره نبوى و ... 
ترجمه بخشى از قرآن كريم  به زبان چينى؛. 4

الزم به ذكر است كه در اين دوره مذاهب گوناگون اسالمى و فرقه هاى تصوف مانند نقشبنديه، 
قادريه، كبرويه و جهريه در اين سرزمين ظاهر شدند و  فرهنگ اسالمى با فرهنگ سنتى چينيان 

در هم آميخت.

دوره حاكميت سلسله گومينگ1 (ملى گرايان) 1911- 1949 
نظام  تأسيس  و  چينگ  سلسلة  سلطنتى  نظام  فروپاشى  با  سال 1911  از  چين،  معاصر  تاريخ  در 
جمهورى چين توسط دكتر سون يات سن2، پژوهش و تحقيق پيرامون اسالم و اقوام مسلمان در 
چين دچار تحول گرديد و رعايت شيوه هاى علمى جديد اهميت يافت. در اين دروه اگرچه شمار 
اسالم پژوهان و محققان اسالم شناس نسبت به دوره هاى پيش و پس از آن از نظر تعداد چندان 
زياد نبود ولى آثار و تأليفات ايشان كه با تكيه بر منابع تاريخى دست اول نوشته شده، از نظر علمى 
بسيار ارزشمند و پرمايه مى نمود.  برخى از اين اسالم پژوهان عبارتنداز: باى شواى، وانگ جينگ 

جاى، جائو جن وو، دينگ جنگ شى و ما اى يو. 
در خالل سال هاى 1911- 1949، ترجمه قرآن كريم ادامه پيدا كرد و تمام اين كتاب آسمانى 
به زبان چينى ترجمه گرديد. مترجمان قرآن، دو نفر از روحانيون برجسته چينى به نام  هاى يانگ 
جونگ مينگ و وانگ جينگ جاى بودند. در همين زمان، پژوهش هاى گسترده اى نيز در زمينه 
تاريخ اسالم در چين به ويژه قوم مسلمان هويى به انجام رسيد و آثار ارزشمندى مانند "فرايند 
بومى شدن مسلمانان در چين" و "بررسى تاريخى ورود و گسترش اسالم در چين" نگاشتة چن 
يوان، "تاريخ اسالم در چين" و "تاريخ قوم مسلمان هويى" اثر باى شواى منتشر شدند.  امروزه، 
محسوب  چين  مسلمانان  تحقيقى  منابع  شمار  در  را  آثار  اين  چين،  مسلمانان  تاريخ  پژوهشگران 

مى دارند.

1. 国民Guo 
min（1911-1949）

2. سون يات سن، پدر 
چين مدرن، سياستمدار 
و رهبرانقالبى چين در 

براندازى دودمان چينگ در 
انقالب 1911.
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دوره چين نوين و انقالب كمونيستى - از 1949 تاكنون
از زمان پيروزى انقالب كمونيستى سال 1949، سرزمين چين دو دوره 30 ساله متفاوت را گذرانده 
است: دوره شكل گيرى چين جديد تا انقالب فرهنگى و دوره پس از انقالب فرهنگى و اتخاذ 
سياست هاى درهاى باز تا به امروز. در دوره سى سال نخست، چين جديد تأسيس شد و نظام 
و  اسالم  شكوفايى  دوران  فرهنگى،  انقالب  از  پيش  گشت.  حاكم  كشور  سراسر  بر  كمونيستى 
در  قومى  اقليت  شش  و  پنجاه  از  يكى  عنوان  به  هويى  قوم  سال 1956  در  بود،  چين  مسلمانان 
سرزمين چين به رسميت شناخته شد. پيش از آن، در سال 1953 انجمن اسالمى چين ايجاد شده 
بود. به رسميت شناخته شدن قوم مسلمان و تشكيل انجمن اسالمى به عنوان نماينده مسلمانان 
چين، موفقيت و دستاورد بزرگى براى مسلمانان و اسالم در چين بود. البته اين وضع ديرى نپائيد 
و با برآمدن شيپور انقالب فرهنگى، به مدت ده سال، بسيارى از آثار مكتوب تاريخى و ميراث 
فرهنگى مسلمانان از بين رفت و ركود و ايستايى جامعه و فرهنگ كشور به جامعه مسلمان نيز 
سرايت كرد و مسلمانان در خود فرو رفتند و امكان هر گونه پژوهش و اجتماع و ظهور و بروز از 

آنان سلب گرديد.  
اقتصادى،  باز  درهاى  سياست  اتخاذ  و  فرهنگى  انقالب  پايان  از  پس  يعنى  دوم  سال  سى 
دوران شكوفايى و موفقيت پژوهش هاى اسالم شناسى و اقوام مسلمان چين است. در اين زمان، 
پژوهش هاى متعددى در باره قرآن، آموزه هاى قرآنى، دين اسالم، تاريخ اسالم، مذاهب اسالمى، 
فلسفه، فرهنگ و هنر اسالمى و مسلمانان صورت گرفت. به همين علت اين دوره را، دوره پويايى 
و شكوفايى مطالعات اسالمى و آموزش دين اسالم در چين دانسته اند. از ديگر ويژگى هاى اين 
دوره، آشنا شدن مسلمانان و پژوهشگران چينى با آثار و تأليفات اسالم شناسان مسلمانان و غير 
مسلمان پيرامون اسالم، اقوام مسلمان و كشورهاى اسالمى است، چيزى كه پيش از آن وجود 
نداشت. دستاورد ديگر، ترجمه و تفسير قرآن كريم به زبان چينى، تركى اويغورى و قزاقى و چاپ و 

نشر دايرة المعارف بزرگ اسالمى چين در سال 1994 توسط انتشارت سيچوان است.
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قرآن به زبان چينى

مراكز علمى و تحقيقى اسالم پژوهى در چين
در كشور پهناور چين، سازمان ها، مؤسسات و دانشگاه هاى متعددى به اسالم شناسى يا موضوعات 
مربوط به اسالم، مسلمانان و كشورهاى اسالمى توجه نشان مى دهند. در اينجا به معرفى شمارى 

از مهم ترين اين مؤسسات و مراكز آموزشى و پژوهشى اشاره مى كنيم.

آكادمى علوم اجتماعى چين
اين آكادمى به عنوان به عنوان بزرگترين مركز علمى و پژوهشى چين از سال 1977 فعاليت خود 
را شروع كرده است. آكادمى با مراكز علمى، تحقيقاتى و دانشگاهى بسيارى از كشورها همكارى 
دارد و در داخل چين نيز در همه استان ها شعبه داير كرده و در زمينه هاى مختلف فكرى، فرهنگى، 
نظام  نياز  مورد  مسائل  بررسى  كه  گفت  بتوان  شايد  مى دهد.  انجام  تحقيق  سياسى  و  اجتماعى 
نهاده  آن  پژوهشگران  و  آكادمى  اين  برعهدة  چين  جامعه  علمى  تغذيه  و  چين  ادارى  و  سياسى 
شده است. آكادمى در درون خود گروه هاى پژوهشى متعدد و متفاوتى مانند گروه مطالعه اسالم و 
مسلمانان و كشورهاى اسالمى، گروه مطالعه ايران و گروه مطالعه هند و ده ها گروه ديگر  تشكيل 
داده است.  وظيفه اين گروه ها، مطالعه، شناخت و معرفى موضوعات، كشورها يا مسائل مورد نياز 

سياستگذاران و مقامات باالى كشور تعيين شده است. 
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دانشگاه  مركزى اقليت هاى چين
در ميان دانشگاه هاى چين چند دانشگاه به لحاظ وظايفى كه براى آنان تعيين شده، حوزه فعاليت 
مركزى  دانشگاه  ها،  دانشگاه  اين  از  يكى  دارند.  مسلمان  اقوام  و  اسالم  با  مستقيمى  ارتباط  آنها 
اقليت هاى چين1 است. اين دانشگاه كه رشته هايى در ارتباط با اقليت هاى قومى چين داير كرده، 
دانشجويانى از اقليت هاى مختلف چين مى پذيرد. با توجه به اينكه از بين 56 اقليت قومى چين، 
تعداد ده اقليت به اقوام مسلمانان تعلق دارد، بنابراين، بيشتر دانشجويان  اين دانشگاه را دانشجويان 

اقوام مسلمان تشكيل مى دهد.
افزون بر اين، در راستاى اهداف و سياست هاى كلى دولت چين، دانشگاه هاى بزرگى مانند پكن، 
چينخوا، شانگهاى و ... نير فعاليت هاى آموزشى،علمى و پژوهشى در ارتباط با اسالم و كشورهاى 

اسالمى انجام مى دهند.

پژوهشگران چينى حوزة مطالعات  اسالمى
محققان چيني كه در حوزه مطالعات اسالمى آثار و تحقيقاتى دارند به دو گروه تقسيم مى شوند: 

1. پژوهشگراني كه مسلمان نيستند ولى در مراكز اسالم پژوهي يا بخش مطالعات اسالمي دانشگاه 
فكرى  زيربناى  با  هستند: 1.  ويژگى  چند  داراى  گروه  اين  هستند.  تحقيق  و  تدريس  مشغول  ها 
و ايدئولوژيكى ماركسيستي به بررسى اسالم، تاريخ اسالم و ملل مسلمان مي پردازند. 2. منابع 
مطالعاتى مورد استفاده اين گروه عمدتا منابع غربى (بيشتر زبان انگليسى) است. 3. با روش مطالعه 
جوامع  در  آن  كاركردهاى  و  اسالم  دين  بررسى  به  مسلمان  كشورهاى  و  اقوام  وضعيت  ميداني 
اسالمى مى پردازند. 4. به جاى مطالعه و تحقيق پيرامون دين اسالم به مطالعه و ژرفكاوي مذاهب 
اسالمى پرداخته اند. 5. تعداد اين گروه از پژوهشگران بسيار زياد است و دولت چين از آنها حمايت 

مي كند و نظرات و پيشنهادات شان را پذيرا مي شود. 
2. پژوهشگران و محققانى كه خود مسلمان هستند. ويژگى هاى اين گروه عبارت است از: 1. اكثراً 
اين  از  بسياري  دارند.  سكونت  چين  شمالغرب  مانند  نشين  مسلمان  مناطق  ويژه  به  ها  استان  در 
افراد در آكادمى علوم اجتماعى نينگ شيا- مؤسسه مطالعات قوم هويى مشغول پژوهش هستند. 
2. بيشتر اين اشخاص با زبان عربي، تاريخ اسالم و آموزه هاي معنوى و اجتماعى آئين محمدي 
آشنايى دارند، همين آشنايي موجب شده براي مطالعات و تحقيقات خود از منابع دست اول و اصيل 
اسالمى استفاده كنند. 3. تمركز پژوهش ها و آثار منتشر شده اين گروه بيشتر دربارة اقوام مسلمان 

چين است.

مجالت علمى و پژوهشى با موضوع اسالم و مسلمانان
 مجالت علمى و پژوهشى كه به موضوعات مربوط به اسالم و مسلمانان مي پردازد و نوشته هاي 

1. 中央民族大学Minzu 
university of china: 
http://www.muc.edu.cn/
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پژوهشگران چيني را منتشر مي كنند، به دو دسته تقسيم مي شوند: نشريات علمي و پژوهي و 
آكادميك و نشريه هاي اجتماعي و غير پژوهشي. نشريات علمي و پژوهشي كه داراى امتياز علمى 
و پژوهشى بين المللى1 هستند، توسط سازمان ها و مراكز علمى و دانشگاهى چين منتشر مى شوند. 
در اين جا ابتدا مهم ترين نشريات علمي و پژوهشي و در ادامه مشهور ترين و مهم ترين نشريات 

غير آكادميك را معرفي مي كنيم.
1. نشريات علمي و پژوهشي  

- مطالعات اديان چين وابسته به سازمان اديان چين
نخستين شماره اين مجله  در سال 1995 منتشر شد.  تا سال 2000 مجله هر دوماه يك بار منتشر 

مى شد ولى از سال 2003 مجله به صورت ماهنامه مجال نشر مى يابد2.
- "فرهنگ اديان جهان" وابسته به آكادمى علوم اجتماعى چين

موضوع اين نشريه كه در سال شش شماره انتشار مى يابد، اديان جهان و فرهنگ هاي مختلف 
است. در اين نشريه مقاالتي نيز درباره اسالم و مسلمانان نشر مي يابد.3

- مطالعه اديان جهان وابسته به آكادمى علوم اجتماعى چين
اين مجله بيش از 30 سال قدمت دارد و مطالب مربوط به اديان جهان را نشر مي دهد. از سال 

2010 هر سال شش شماره از اين نشريه منتشر مى شود4.
- مجله مطالعات دينى وابسته به دانشگاه سيچوان

اين مجله را استادان دين شناس دانشكده مطالعات دينى دانشگاه سيچوان در سال 1982 بنيان 
نهادند و از سال 2008  رتبه علمى آن را به علمى پژوهشى ارتقا دادند5.

- مطالعات غرب آسيا و آفريقا وابسته به آكادمى علوم اجتماعى چين
اين فصلنامه كه نخستين شماره اش در سال 2008 منتشر شد، هر دو ماه يكبار منتشر مى شود.6

- مسلمان چين، وابسته به انجمن اسالمى چين
تنها نشريه علمى و پژوهشى كه در چين، هر دوماه يكبار، براى همه اقوام مسلمان چين به دو زبان 
چينى و تركى اويغورى انتشار مى يابد، اين مجله در سال 1957 تاسيس و در سال 1960متوقف 

شد. پس از پايان انقالب بزرگ فرهنگى از سال 1981 دوباره منتشر شد7. 
- مطالعات قوم هويى وابسته به آكادمى علوم اجتماعى نينگ شيا

اين فصلنامه علمى و پژوهشى وابسته به مؤسسه قوم هويى آكادمى علوم اجتماعى نينگ شياست 
و از آن هر سال چهار شماره منتشر مى شود. اين مجله به صورت تخصصى به موضوعات مربوط 

به  قوم مسلمان هويى مي پردازد و در محافل علمى چين از  اعتبار برخوردار است8.
- مطالعات جهان عرب وابسته به دانشگاه زبان هاى خارجى شانگهاى

اين مجله كه در سال 1978 آغاز به كار كرده، از سال 2006 به «مطالعات جهان عرب» تغيير نام 
داده است. نشريه موضوعات مرتبط با بيست كشور جهان عرب را كه توسط پژوهشگران چيني 

1. ISSN: international 
standard serial number
2.Website: http://www.
chinareligion.cn/
3. Website: http://zjwh.
qikan.com/
4. Website: http://zjyj.
qikan.com/
5. http://www.taoism.cc
6. http://qk.cass.cn/xyfz
7. http://www.chinaislam.
net.cn/
8. http://www.nxass.com/
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نوشته شده نشر مي دهد.1
- مطالعات قومى شمالغرب وابسته به دانشگاه مطالعات قومى شمالغرب النجو

 اين مجله كه در سال 1986 داير شد، موضوعات مربوط به اقوام شمالغرب چين را نشر مي دهد. 
مجله مطالعات قومى شمالغرب كه يكى از معروف ترين مجالت علمى پژوهشى در حوزه مطالعات 

قومى چين است، هر سال چهار شماره منتشر مى شود2
- مطالعات قوم هويى وابسته به دانشگاه يونن

2. نشريات غير علمي و پژوهشي
و  علمى  امتياز  كه  هستند  نيز  هايى  فصلنامه  و  مجالت  تحقيقاتى،  و  علمى  نشريات  بر  افزون 
و  اسالم  زمينه  در  مسلمانان  به  وابسته  مؤسسات  و  مراكز  يا  ها  دانشگاه  در  اما  ندارند  پژوهشى 

مسلمانان مطالبى نشر مى دهند. در اين جا به برخى از مهم ترين اين نشريات اشاره مى كنيم:
- نشريه مسلمانان گانسو وابسته به انجمن اسالمى گانسو

-  مجله مطالعه فرهنگ اسالمى وابسته به انجمن اسالمى شانشى
- نشريه مسلمانان شانگهاى وابسته به انجمن اسالمى شانگهاى
- مجله مسلمانان جى نن وابسته به انجمن اسالمى شاندونگ

- مجله مسلمانان هويى و اويغور هونان وابسته به انجمن اسالمى هونان
- نشريه مطالعات فرهنگ اسالمى وابسته به انجمن اسالمى هه نن

افزون بر اين نشريات، صدها مجله و روزنامه نيز در مناطق مختلف مسلمان نشين به زبان چينى 
براى مسلمانان منتشر مى شود.

بازنموني از مطالعات اسالمي چينيان در سه دهه اخير
در جامعه چين به ويژه در ميان اقوام مسلمان چين كتاب هاى دينى مورد استفاده بسيار متنوع 
هستند. اين آثار به چهار دسته تقسيم مى شوند: 1. سيزده جلد كتاب3 كه منابع درسى در نظام 
آموزش دينى مسلمانان چين است.  اين كتاب ها به سه زبان عربى، فارسى و چينى نوشته شده  و 
در بين گويشوران مسلمان ِ ترك به زبان تركى است. 2. كتاب هاى ادعيه و قرآن كه در مساجد 
به عنوان كتاب هاى دينى در دسترس مردم قرار دارد. البته تعداد اين گونه كتاب ها زياد نيست. 
3. كتاب ها و مجالتى كه براى آشنايى مردم  با دين اسالم تهيه شده و در مساجد و محله هاى 
اسالمى شهرهاى مختلف چين توزيع مى گردد. 4. كتاب ها و آثار علمى كه در مراكز علمى و 
دانشگاهى چين به عنوان منابع تحقيقى، درسى و مطالعاتى مربوط به اسالم و مسلمانان معرفى 
مى شوند. از آن جا كه نوع نگاه و محتواى كتاب هاى دسته چهارم، بر بنياد فكرى و جهت گيرى 
مطالعاتى و تحقيقاتى استادان و دانشجويان چينى تأثير گذار است، شايسته است با كميت و كيفيت 

1. http://albs.qikan.com/
2. http://albs.qikan.com/

منابع  كه  كتاب  سيزده  اين   .1
مسلمانان  دينى  آموزش  نظام 
اساس  از:  عبارتند  هستند 
العلوم، المصباح، لمعات، بيانى، 
الشرح،  وقايع  عقائدالنفس، 
اشرح،  المعات  مرصاد،  خطبه، 
قرآن.  و  گلستان  منهاج،  هواء 
شش جلد از آنها به زبان فارسى 
مناطق  برخى  در  البته  است. 
كتاب هاى ديگرى مثل تفسير 

حسينى هم خوانده مى شوند.
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حدود  كه  مى دهد  نشان  بررسى ها  شويم.  آشنا  آنها  موضوعات  و  ناشران  نويسندگان،  و  آثار  اين 
300 كتاب توسط پژوهشگران و اسالم پژوهان چينى به زبان چينى نوشته شده است. بخشى از 

مهم ترين اين آثار عبارتنداز:
- «دايرة المعارف بزرگ مسلمانان چين»، انتشارات سيچوان، 1994. اين كتاب مشتمل بر 3360 

مدخل بوده و با همكارى هشتاد پژوهشگر چينى مسلمان و غيرمسلمان تأليف شده است.
- واژه نامه دين، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان، انتشارت شانگهاى،1981.

-  فرهنگ واژه نامه اسالم، آكادمى علوم اجتماعى چين، موسسه مطالعات اديان، به سرپرستى جين 
يى جيو، انتشارات شانگهاى، 1997ميالدى.

-  سه اديان بزرگ جهانى در چين، آكادمى علوم اجتماعى چين مؤسسه مطالعات اديان، انتشارات 
آكادمى علوم اجتماعى چين، 1985.

-  گاهشمارى وقايع بزرگ اسالمى در چين (651-1949) ، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه 
مطالعات اديان، انتشارات آكادمى علوم اجتماعى چين، 1991.

-  خالصه تاريخ اسالم، ترجمه آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان، انتشارات 
آكادمى علوم اجتماعى چين، 1981.

-  تاريخ اسالم، جين يى جيو و  وانگ خواى دى،  آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات 
اديان، انتشارات آكادمى علوم اجتماعى چين، 1981.

-  جنبه هاى فرهنگ اسالمى، انتشارت چى لو، 1991.
-  يك صد سوال تاريخ اسالم، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان، انتشارات 

امروز چين، 1989.
-  سياست مدرن و تاريخ اسالم، ليو چينگ هوا، انتشارت آكادمى علوم اجتماعى چين، 2000.

-  آموزه هاى اسالم، فنگ جين يوان و وانگ جون داى، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه 
مطالعات اديان،  انتشارات جهان معاصر، 2000.

-  تاريخ اسالم در چين، لى شين هوا، چين هويى يين، فنگ جين يوان و شا چيو جن، آكادمى علوم 
اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان، انتشارات آكادمى علوم اجتماعى، 1998.

-  پيامبر اسالم، جوو شيه باو، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان،  انتشارات 
آكادمى علوم اجتماعى، 1998.

-  اسالم در چين، شا چيو جن و جوو شيه باو، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان، 
، انتشارات خوا ون، 2002.

آكادمى علوم  انتشارات  تى چنگ،  يانگ  سكوالريسم،  خاورميانه: مذهب و  مسائل  در  -  كاوش 
اجتماعى.

- دانش هاى اوليه اسالم در چين، چين هويى يين، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات 
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اديان، انتشارات فرهنگ اديان، 1999.
- اسالم گرايان مدرن، چن شى هو، انتشارات اقتصاد، 1998.

- اسالم و فرايند مدرنيته در خاورميانه، پانگ شو جى، انتشارت دانشگاه شمالغرب، 1997.
- عقل و ايمان، ليو اى هونگ، انتشارات شن يانگ، 1997.

علوم  آكادمى  انتشارات  اديان،  مطالعات  مؤسسه  چين،  اجتماعى  علوم  آكادمى  تشيع،  مذهب   -
اجتماعى چين، 1983.

- مسلمان ايرانى (مذهب تشيع): سنت و مدرنيته، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات 
اديان، انتشارات آكادمى علوم اجتماعى چين، 1982.

- سرنوشت تاريخى تصوف، آكادمى علوم اجتماعى چين، مؤسسه مطالعات اديان، 1982.
- اسالم در آسياى مركزى چگونه تحكيم يافته است؟ دانشگاه پكن دانشكده آسيا و افريقا، 1993.
خلق  انتشارات  اديان،  مطالعات  مؤسسه  چين،  اجتماعى  علوم  آكادمى  اسالم،  اجمالى  بررسى   -

چينگ هاى، 1987.
- اسالم در چين،  دانشكده اقوام گانسو، انتشارات خلق نينگ شيا، 1982.

اجتماعى  علوم  آكادمى  يوان،   جين  فنگ  چين(1949-1911)،  در  اسالم  تاريخ  تاريخى  اسناد   -
چين، مؤسسه مطالعات اديان، انتشارات خلق نينگ شيا (دوجلد)، 1985.

- مشاهير قوم هويى، باى شو اى و يانگ هواى جونگ، انتشارات خلق نينگ شيا، چاپ پنجم، 
.2000

پژوهشگران و محققان مسلمان چينى در صد سال اخير1 
مالحظاتمليتتولد و فوتنام و نام خانوادگىرديف

مترجم قرآنهويى1906-1978مما جيان1
مترجم قرآن هويى1879-1948موانگ جينگ جاى2
اسالم پژوههويى1874-1965مدا پو شنگ3
مترجم قرآنهويى1888-1943مها دى چنگ4
قرآن پژوههويى1895-1992مما سونگ تينگ5
مسلط به دو زبان عربى و فارسىهويى1888-1955مهو سونگ شان6
اسالم پژوههويى1900-1961مما اى يو7
اسالم پژوههويى1908-1978مجين جى تانگ8
اسالم پژوههويى1902-1985مپانگ شى چيان9
اسالم پژوههويى1910-1985مفو تونگ شيان10
از مشاهير در زمينه تاريخ اسالمهويى1909-2000مباى شو اى11
اسالم پژوههويى1911-1989منا شون12

1. براى مطالعه و آشنايى بيشتر 
با مشاهير و انديشمندان مسلمان 
چينى به كتاب هاي زير مراجعه 

شود: 
白寿彝主编，《回族人
物志》，宁夏人民出版
社，2000年版。
《中国大百科全书》（宗
教），中国大百科全书出版

社，1988年，上海。
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اسالم پژوههويى1910- نا جونگ13
اسالم پژوههويى1929-ما تونگ14
اسالم پژوههويى1934-يانگ هواى جونگ15
اسالم پژوههويى1946-يو جن گويى16
اسالم پژوههويى1926-ميان وى لين17
اسالم پژوههويى1936-يانگ چى چن18
اسالم پژوههويى1941-وو جيان وى19
اسالم پژوههويى1926-فنگ جنگ ليه20
اسالم پژوههويى1939-يانگ كى لى21
مترجم قرآنهويى1930لين سونگ22
اسالم پژوههويى1938-ما چى چنگ23
اسالم پژوههويى1944-فنگ جين يوان24
اسالم پژوههويى1936-لى هوا يينگ25
اسالم پژوههان1938-لى شين هوا26
اسالم پژوههان1940-چين هويى بين27
اسالم پژوههان1939-وو يون گويى28
اسالم پژوههان1945-جوو شيه باو29
اسالم پژوههان1933-جين يى جيو30
اسالم پژوههويى1951-مى شو جيانگ31
اسالم پژوههويى1936-وو اى يه32
مترجم قرآنهويى1964-باى جى سوء33
مترجم نهج البالغههويى1936-جانگ جى هوا34

  
نتيجه گيرى

حتى  كشورها  ديگر  با  مقايسه  در  چين  در  پژوهى  اسالم  كارنامه  كه  است  آن  گوياي  بررسي ها 
درخشانى  و  پربار  كارنامه  و  بوده  چشمگير  بسيار  اخير،  دهه  سه  در  به ويژه  اسالمى،  كشورهاى 
داشته است. اين كارنامه حاصل دو گروه از اسالم پژوهان چيني بوده است: اسالم پژوهان غير 
مسلمان و مسلمان. گروه اول به علت ناآشنايي به زبان عربي، منابع مطالعاتي غير معتبر و غلبه 
رويكرد ماركسيستي بر انديشه و روش تحقيقشان، بر شناخت وضعيت اقوام مسلمان چيني و جوامع 
اسالمي در سرزمين هاي ديگر تمركز كرده و بر مطالعات موردي و ميداني تأكيد مي ورزند. اين 
گروه بر آن است كه از طريق مطالعه و شناخت جوامع مسلمان به شناخت اسالم و آموزه هاي 
آن دست يابد. برخالف اين گروه، اسالم پژوهان ديگر به زبان عربي آشنايي دارند، به منابع اصيل 
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و دست اول و دست دوم اسالمي دسترسي دارند و در مطالعات خود تابع جزم انديشي ايدئولوژي 
ماركسيسم نيستند. سخن آخر آن كه در سه دهه گذشته، اين دو گروه از اسالم پژوهان چيني آثار 
ارزشمندي درباره وضعيت اسالم و مسلمانان  در چين و در شماري از كشورهاي ديگر خاورميانه 
و آسياي جنوب شرقي پديد آورده اند، البته تمام اين آثار به زبان چيني است. در كنار اين آثار، 
صدها اثر ديگر هست كه در دنياي اسالم پژوهي چيني جاي مي گيرند اما به زبان هايي مانند 
تركى اويغورى، قزاقى، مغولى، تاجيكى و تبتى نوشته شده اند. به دليل غيرقابل دسترس بودن اين 
نوشته ها و ناآشنايي پژوهشگران با اين زبان ها، تاكنون يك پژوهش روشمند درباره اين آثار و 

نويسندگان آنها انجام نشده است.
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چكيده
در سالهاى اخير، پايگاه هاى اينترنتى متعددى با موضوع نسخ خطى اسالمى راه اندازى شده اند كه 
طيف متنوعى از خدمات كتابخانه اى را به كاربران خود ارائه مى دهند. اين خدمات كه عمدتًا با 
تمركز بر دسترسى كاربر به نسخة ديجيتال نسخة خطى و يا اطالعات نسخه شناختى و كتابشناختى 
آن سامان داده شده اند، بيشتر ساختار بانك هاى اطالعاتى را دارند و روند بازيابى اطالعات در آنها 
بيش از هر چيز، وابسته به موتورهاى جستجوى اين پايگاه هاى اطالع رسانى است. در حقيقت، 
با  است.  جستجو  موتورهاى  همين  موردنظر  كتابخانه اى  مادة  يافتن  براى  كاربر  ابزار  اصلى ترين 
وجود اين، اغلب الگوريتم هاى جستجوى به كاررفته در اين موتورها با الگوى رسم الخط زبان هاى 
اروپايى سازگارى دارند و در نگارش اين الگوريتم ها، به رسم الخط عربى-  فارسى كه رسم الخط 
اصلى مجموعة فرهنگى تمدن اسالمى است، توجه چندانى نشده است. همين امر و نيز مشكالت 
فنى- ساختارى موجب مى شود تا كاربر براى بازيابى مواد آرشيوى موردنظر خود در پايگاه هاى 
نسخ خطى اسالمى با دشوارى هاى متعددى روبه رو شود. در مقالة حاضر  تالش بر آن است تا 
دشوارى هاى ياد شده را بررسى و پيشنهاداتى براى به روز رسانى موتورهاى جستجوى اين قبيل 

پايگاه هاى اينترنتى ارائه شود.
جستجو،  الگوريتم  جستجو،  موتور  اينترنتى،  پايگاه  اسالمى،  خطى  نسخة  كليدى:  واژگان 

(Transliteration) رسم الخط عربى-  فارسى، نويسه گردانى

چالش هاي موجود در موتورهاي جستجوي پايگاه هاي آن الين 
نسخه هاي خطي اسالمي

 على مشهدى رفيع – محمد محمدى نيا
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مقدمه
در سال هاى اخير، روند ديجيتال سازى در بسيارى از مجموعه هاى آرشيوى نسخ خطى اسالمى 
در سراسر جهان، شتاب چشمگيرى گرفته است و اغلب اين مجموعه ها برنامه هاى متعددى براى 
راه اندازى پايگاه هاى اطالع رسانى ديجيتال تحت شبكة جهانى اينترنت به اجرا گذاشته اند1. به عنوان 
اقدام  خود  خطى  نسخ  ديجيتال سازى  به  خاورميانه  خطى  نسخ  بزرگ  مجموعه هاى  اغلب  نمونه 
كرده اند و ارائة خدمات مرتبط با نسخه هاى ديجيتال مواد كتابخانه اى رفته رفته به شيوة معمول 
اين مجموعه ها تبديل شده است. در حقيقت، روند ديجيتال سازى به حدى شتاب گرفته است كه 

هم اكنون پروژه هايى مانند كتابخانة ديجيتال جهانى در دست اجراست.2 
يكى از نتايج ملموس پيشرفت روزافزون پروژه هاى ديجيتال سازى، راه اندازى پايگاه هاى اطالع رسانى 
ساختار  با  اغلب  خدمات،  نوع  و  غالب  فرم،  گوناگونى  از  فارغ  كه  است  نسخ خطى  مجموعه هاى 
بانك هاى اطالعاتى يا كتابخانه هاى ديجيتال سامان داده شده اند. اين پايگاه هاى اطالع رسانى ما 
به ازاء   هاى مجازى مجموعه هاى آرشيوى نسخ خطى هستند كه اغلب سرويس قابل جستجوى 
فهرست مجموعه را شامل مى شوند و گاهى امكان دسترسى مستقيم به نمونة ديجيتال نسخة خطى 
را نيز براى كاربر فراهم مى كنند. مثًال از هشت مجموعة بزرگ نسخ خطى ايران (كتابخانه ملى 
ايران، كتابخانة آستان قدس رضوى، كتابخانة آيت اهللا مرعشى، كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، 
كتابخانة مجلس شوراى اسالمى، كتابخانة كاخ گلستان، كتابخانة ملك و كتابخانة وزيرى يزد)، 
هفت مجموعه، در تار نماى اينترنتى خود، بانك اطالعاتى مجزايى براى نسخ خطى منتشر كرده اند 

كه خدمات متنوعى در اختيار كاربران خود قرار مى دهد.  
در اين بانك هاى اطالعاتى، كاربران مى توانند مادة آرشيوى (در اينجا، نسخة خطى) موردنظر خود 

را به سه شيوه جستجو كنند:
بازيابى از طريق درختوارة موضوعى • 
بازيابى از طريق ترتيب الفبايى• 
بازيابى از طريق موتور جستجوى بانك• 

براى مجموعه هايى كه تعداد كمى عنوان را در خود جاى داده اند و اين عناوين نيز تنوع موضوعى 
چندانى ندارند، استفاده از شيوه هاى درختوارة موضوعى و ترتيب الفبايى، منطقى به نظر مى رسد. اما براى 
مجموعه هايى كه هم از نظر تعداد عنوان و هم از نظر تنوع موضوعى، گستردگى قابل مالحظه اى دارند، 
بازيابى نسخة خطى به دو شيوة مذكور اگر نه غيرممكن، ولى بسيار دشوار است. در واقع، براى استفاده از 
درختواره بايد پيش از هر چيز، تصور دقيقى از تقسيم بندى موضوعى فهرستنگار مجموعه داشته باشيم و يا 
براى استفاده از نظم الفبايى بايد عنوان مورد نظر خود را به صورت دقيق و كامل از پيش بدانيم. در حقيقت 

بدون اين دو شرط، موفقيت كاربر بيش از هر چيز، به شانس او وابسته خواهد بود. 
بانك هاى  در  بازيابى  ابزارهاى  اصلى ترين  از  يكى  را  جستجو  موتورهاى  مى توان  اوصاف  اين  با 

1. Yin-Leng Theng & 
Schubert Foo (2005) Design 
and Usability of Digital 
Library: Case studies in the 
Asia Pacific, Information 
Science Publishing (an 
imprint of Idea Group Inc.), 
p. 32.
2. Ibid, p, 34.
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اطالعاتى و به تبع آن پايگاه هاى اطالع رسانى نسخ خطى دانست و ميزان موفقيت  كاربر در دستيابى 
با  آنها  ساختار  تناسب  و  موتورها  اين  جستجوى  الگوريتم  به  عمدتًا  نيز  نظر  مورد  اطالعات  به 

داده هاى بانك بستگى خواهد داشت. 

روش شناسى
براى ارزيابى موتورهاى جستجوى پايگاه هاى اينترنتى نسخ خطى اسالمى، نخست فهرستى از اين 
پايگاه ها تهيه شد. در بررسى اوليه، پايگاه هاى فاقد خدمات جستجو از ليست خارج و پايگاه هاى 
باقيمانده از نظر ساختار، رسم الخط، حوزة زبانى، نوع خدمات و سطح دسترسى كاربران طبقه بندى 
شدند. نتايج حاصل از اين بررسى اوليه 23 پايگاه اينترنتى مشخص كرد و موتورهاى جستجوى 
قرار  فرايند جستجو و دامنة خدماتى كه در اختيار كاربر  رفته در آنها برمبناى شيوة انجام  به كار 

مى گيرد، دسته بندى و هر موتور جستجو با سرويس هاى جستجوى همسنگ خود مقايسه شد. 
اين پايگاه ها عبارتند از: آرشيو ديجيتال كتابخانة ملى آلمان1، پايگاه نسخ خطى اسالمى دانشگاه 
اليپزيگ2، پايگاه منابع خطى شرقى دانشگاه آلبرت لودويگ فرايبورگ 3، آرشيو ديجيتال گاليكا4، 
كتابخانة ملى فرانسه5 ، كتابخانة ديجيتال كمبريج6 ، پروژه شاهنامه7 ، پروژه فهرست8 (فهرست 
كتابخانة  شرقى  خطى  مجموعه هاى  انگلستان)،  هاى  كتابخانة  اسالمى  خطى  نسخ  مشترك 
ديجيتال  كتابخانة  ملك،  موزه  ديجيتال  كتابخانة  ايران،  ملى  كتابخانة  ديجيتال  پايگاه  بادليان9، 
خطى  نسخ  اطالعات  پايگاه  مرعشى،  كتابخانة  اسالمى،  شوراى  مجلس  كتابخانة  و  اسناد  مركز 
خطى  نسخ  پايگاه  اتريش11،  ملى  كتابخانة  هانا  فهرست  مك گيل10،  دانشگاه  كتابخانة  آقابزرگ، 
وزارت فرهنگ و گردشگرى تركيه12، كتابخانة ديجيتال هتى تراست13، كتابخانة ديجيتال دانشگاه 
ميشيگان14، پروژه فهرستنگارى برخط كتابخانة دانشگاه ميشيگان، كتابخانة ديجيتال نسخ خطى 

اسالمى پرينستون15، نسخ خطى عربى برخط مجموعه ولكام16 و كتابخانة اسكندريه مصر.17
خطى  نسخ  نسخه شناسى  اقمارى  موضوعات  با  مرتبط  كليدواژه هاى  از  فهرستى  بعدى  گام  در 
اسالمى تهيه شد و اين كليدواژه ها در تمام موتورهاى جستجوى پايگاه هاى يادشده مورد جستجو 
قرار گرفت. در اين مرحله از پژوهش، نگارنده تالش كرده است تا با تحليل آمارى متغيرهاى كمى 
حاصل از اين جستجو ها، مانند تعداد دفعات موفقيت در يافتن ماده آرشيوى مورد نظر كاربر و يا 
مقايسة طول رشتة كاراكتر مورد نياز براى يافتن يك مادة آرشيوى واحد، در كنار تحليل محتواى 

روند هر جستجو، ايرادات و دشوارى هاى روند بازيابى را در اين پايگاه ها شناسايى كند. 

3. ساختار پايگاه هاى اطالع رسانى نسخ خطى
دسته بزرگى از پايگاه هاى اينترنتى نسخ خطى اسالمى و موضوعات اقمارى آن صفحات اينترنتى 
آرشيوى  مجموعه هاى  اسالمى  خطى  نسخ  بخش هاى  معرفى  به  تنها  كه  هستند  ساده اى  نسبتًا 

1. Deutsche digitale 
Bibliothek
2. Islamic Manuscripts at 
the Leipzig university
3. Albert Ludwigs 
Universitaet Freiburg 
- Oriental Manuscript 
Resource (OMAR)
4. Gallica bibliotheque 
numerique
5. National library of 
France
6. Cambridge Digital 
Library
7. Shahname Project
8. Fihrist - Islamic 
Manuscripts Catalogue 
Online
9. Oxford Digital Library 
- Features of the Bodleian 
Oriental Manuscript 
Collections
10. McGill library
11. Austrian National 
library - HANNA Katalog
12. Republic of Turkey, 
Ministry of Culture and 
Tourism
13. Hathi Trust digital 
library
14. Library of university 
of Michigan
15. Princeton Digital 
Library of Islamic 
Manuscripts
16. Wellcome Arabic 
Manuscripts Online
17. Bibliotheca 
Alexandrina
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مى پردازند. در اين صفحات ساده عمدتًا توضيحات كوتاهى دربارة هستة مركزى مجموعه، نحوة 
گردآورى نسخه ها، سابقة فهرستنگارى مجموعه و فهرستنگاران آن، شيوه هاى مرمت نسخه ها و 
روند حفاظت و نگهدارى مجموعه ارائه مى شود و به جز چند نمونة سادة تصويرى يا امكان بازديد 
مجازى از چند نسخة مصور و يا نفيس مجموعه، سرويس ديگرى به كاربر ارائه نمى شود. اين دسته 
از پايگاه ها به  سبب معرفى مجموعه هاى نسخ خطى اسالمى كتابخانه ها و آرشيو ها اهميت شايان 
توجهى دارند، اما به دليل عدم ارائه خدمات كتابخانه اى، به عنوان پايگاه هاى اينترنتى صرفًا اطالع 
رسان شناخته شده و موتورهاى جستجو كاربرى چندانى در آنها نخواهند داشت. در حقيقت در اين 
پايگاه ها، بانك اطالعاتى وجود ندارد كه موتور جستجوى ويژه اى براى آن پيش بينى شده باشد و 
براى جستجو در اين صفحات ساده، مى توان از خدمات جستجوى محتواى سايت و يا موتورهاى 

جستجوى عمومى مانند Ask ،Google و Bing استفاده كرد.
اما ضرورت استفاده از يك موتور جستجو زمانى احساس خواهد شد كه به همين صفحات ساده، 
يك بانك اطالعاتى افزوده شود. اگر به همين صفحات ساده، بانك هاى اطالعاتى از قبيل نسخة 
ديجيتال فهرست مجموعه و يا نمايه اى موضوعى افزوده شود، به ناچار بايد سازوكارى در اختيار 
كاربر قرار گيرد تا بتواند اطالعات مورد نظر خود را بازيابى كند. از اين ديدگاه مى توان داده هاى 

بانك هاى اطالعاتى نسخ خطى اسالمى را به سه گروه اصلى تقسيم كرد:
ركورد هاى فهرست مجموعه• 
شكل ديجيتال سازى شدة نسخه هاى مجموعه• 
كليدواژه ها• 

در واقع بانك هاى داده پايگاه هاى نسخ خطى اسالمى با تركيبى از اين سه نوع داده پر خواهد شد. 
گاهى اين بانك ها ساختار ساده اى از ركوردهاى متنى حاوى كليدواژه هايى شبيه به كليدواژه هاى 
يك نماية موضوعى هستند و گاهى ركوردهاى مفصلى حاوى شناسه هاى فهرست اصلى مجموعه 
اينترنتى  پايگاه هاى  مى توان  جهت  همين  به  مى شوند.  شامل  را  آرشيوى  مادة  ديجيتال  نسخة  و 

مرتبط با نسخ خطى را از نظر نوع بانك اطالعاتى آنها در دو گروه بزرگ دسته بندى كرد:
فهرست هاى برخط (آنالين) كه عمدتًا به نام OPAC 1 شناخته مى شوند و كاربر مى تواند • 

از طريق آنها به اطالعات كتابشناختى نسخة مورد نظر خود دست يابد.
كتابخانه هاى ديجيتال كه امكان استفاده از شكل ديجيتال نسخة مورد نظر را به كاربر مى دهند.• 

باال در نمونة مورد بررسى اين پژوهش، از تعداد 23 پايگاه اينترنتى نسخ خطى اسالمى، 10 پايگاه 
از نوع فهرست هاى برخط و 13 پايگاه از نوع كتابخانه هاى ديجيتال بودند كه مى تواند نشان دهندة 
تمايل مجموعه داران به انتشار الكترونيكى شكل ديجيتال سازى شدة نسخ خطى باشد. از طرفى در 
ميان پايگاه هاى بررسى شده، 13 پايگاه صرفًا به ارائة خدمات نسخ خطى اسالمى مى پردازند و ساير 
پايگاه ها در كنار ارائة خدمات ديجيتال مرتبط با ساير مواد آرشيوى، از قبيل مطبوعات، كتابهاى  1. Online Public 

Access Catalogue
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چاپى و نقشه ها خدماتى نيز در رابطه با نسخ خطى اسالمى و موضوعات اقمارى آن ارائه مى كنند. 
اين موضوع نشان مى دهد كه اهميت نسخ خطى اسالمى در مجموعه هاى آرشيوى به حدى است 
كه عالوه بر پايگاه هاى مختص اين مواد آرشيوى، پايگاه هاى عمومى نيز در كنار خدمات عمومى، 

به ارائة خدمات مرتبط با نسخ خطى اسالمى مى پردازند.

4. كاربرد موتورهاى جستجو در پايگاه هاى اينترنتى نسخ خطى
موتورهاى جستجو يكى از اصلى ترين ابزارهاى بازيابى در پايگاه هاى نسخ خطى هستند و شايد 
بتوان كيفيت خدماتى را كه پايگاه ارائه مى كند، براساس كيفيت خدمات موتورهاى جستجو تفسير 
كرد. در حقيقت موفقيت در جستجو و بازيابى بهتر اطالعات ارتباطى مستقيم با رضايت كاربر از كل 
پايگاه اينترنتى دارد. ساير عناصر تشكيل دهندة پايگاه اينترنتى، از جمله گراف كلى سايت، چيدمان 
گوناگون،  اپليكشن هاى  از  استفاده  زمان  در  كاربر  راحتى  به  توجه  و  گرافيك  طراحى  صفحات، 
نيز در ميزان رضايت كاربر از سايت اينترنتى نقشى تعيين كننده دارند، اما تأكيد مقالة حاضر بر 
اهميت موتورهاى جستجو از اين نكته ناشى مى شود كه هدف اصلى كاربر از مراجعه به يك پايگاه 

اينترنتى، يافتن اطالعاتى دربارة مادة آرشيوى موردنظرش است.

4. 1. مزايا
سرعت و سهولت دسترسى دو عامل تعيين كنندة در روند بازيابى اطالعات در يك پايگاه داده به 
شمار مى آيند1. به بيان ديگر در اين ارزيابى، فارغ از نوع اطالعاتى كه جستجو مى كنيم، در پى 

يافتن پاسخى براى دو پرسش زير هستيم:
در چه مدت زمانى مى توان به اطالعات مورد نظر دست يافت؟• 
آيا ابزار بازيابى كاربر را مستقيمًا به اطالعات موردنظرش راهنمايى مى كند و يا پس از استفاده • 

از آن مجدداً كاربر ملزم به وجين كردن نتايج خواهد بود؟
بازيابى  ديگر  شيوة  دو  به  نسبت  را  جستجو  موتورهاى  بتوان  شايد  شاخص  دو  اين  به  توجه  با 
(درختوارة موضوعى و نظم الفبايى)  ارحج دانست. زيرا از يك سو، بكارگيرى دو شيوة مذكور آشكارا 
زمان بر خواهد بود و از سوى ديگر كاربر پيش از اقدام به استفاده از درخت موضوعى و نظم الفبايى، 
بايد تصور دقيقى از تقسيم بندى موضوعى مورد نظر طراح پايگاه و يا عنوان اصلى مادة آرشيوى 
مورد نظر خود داشته باشد. اما يك موتور جستجو مى تواند در كسرى از ثانيه، اطالعات مورد نظر را 
بيابد و با ورود يك كليدواژه موثر، امكان دسترسى بى واسطة كاربر به اطالعات مادة آرشيوى وجود 
دارد. در حقيقت به شرط استفاده از فناورى متناسب با حجم اطالعات پايگاه، يك موتور جستجو 

بهترين ابزار بازيابى اطالعات خواهد بود.

1. Amit Singhal (2001) 
Modern Information 
Retrieval: A Brief 
Overview, Bulletin of the 
IEEE Computer Society 
Technical Committee on 
Data Engineering 24 (4): 
35–43.
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4. 2. معايب
 معايب موتورهاى جستجوى پايگاه هاى اينترنتى نسخ خطى اسالمى را مى توان در دو گروه كلى 

دسته بندى كرد:
معايب ناشى از خصوصيات فنى و ساختارى موتور جستجو• 
معايب ناشى از عدم تطابق موتور جستجو با فهرست هاى نسخ خطى اسالمى• 

در حقيقت، برخى از اين معايب ناشى از ويژگى هاى فنى و ساختارى موتورهاى جستجو و برخى 
خطى  نسخ  اينترنتى  پايگاه هاى  با  جستجو  موتورهاى  موجود  انواع  تناسب  عدم  از  ناشى  ديگر 

اسالمى است. 
بيشتر معايبى كه در دستة اول جاى مى گيرند، به ساختار الگوريتم جستجوى بكار رفته در برنامه نويسى 
موتور جستجو باز مى گردد. اغلب الگوريتم هاى بكار رفته در اين موتورها به شكلى ساده طراحى 
شده اند و صرفًا از تكنيك مقايسة داده ورودى كاربر با داده هاى موجود در بانك بهره مى برند. اگر 
چه اين تكنيك جان ماية اصلى الگوريتم را تشكيل مى دهد بدون در نظر گرفتن ساير پيشامدها 
و شيوه هاى متفاوت نحوة ورود اطالعات توسط كاربر، بازده چندانى نخواهد داشت و شايان ذكر 
است كه موفقيت اغلب موتورهاى جستجوى عمومى از قبيل Ask ،Google و Yahoo به توجهى 

كه نسبت به اين موارد نشان مى دهند، بستگى دارد.

4. 2. 1. معايب فنى- ساختارى
روبه رو  آن  با  پايگاه هاى نسخ خطى  با موتورهاى جستجوى  مواجهه  كاربر در  كه  مشكلى  اولين 
مى شود، اين است كه او بايد داده هاى موردنظر خود را با دقت و به درستى وارد كند. در حقيقت 
كاربر حق هيچ گونه اشتباهى ندارد و خطاى او در ورود اطالعات، الجرم به خطا در بازيابى منجر 
مى شود. به عنوان نمونه اگر كاربر امالى دقيق عبارت مورد نظر خود را نداند و يا تصادفًا در نوشتن 

ترتيب حروف يك عبارت اشتباه كند، در بازيابى اطالعات موفق نخواهد بود. 
پيشنهاد  گرفته اند،  نظر  در  مشكل  اين  رفع  براى  عمومى  جستجوى  موتورهاى  كه  راه حلى 
صحيح ترين عبارت نزديك به عبارت ورودى توسط كاربر است. در اين موتورها، بانك اطالعاتى 
حاوى كليدواژه هاى پركاربرد وجود دارد و اطالعات ورودى كاربر در گام اول، با عناصر موجود در 
اين بانك مقايسه و در صورت فقدان و يا اندك بودن نتايج جستجو، نزديك ترين عبارت شبيه به 
عبارت ورودى كاربر براى جستجوى مجدد به او پيشنهاد مى شود. مثًال اگر كاربرى به دنبال يافتن 
نسخه هاى موجود از شاهنامة فردوسى در يك پايگاه باشد و سهواً عبارت «شاهنامه» را به صورت 
«شانهامه» وارد كند، در صورت وجود بانك كليدواژه، موتور جستجو مى تواند در حين جستجو براى 

«شانهامه»، جستجو با عبارت «شاهنامه» را نيز به او پيشنهاد دهد. 
لحاظ نكردن اين نكته در الگوريتم جستجو گاهى مشكالتى جدى در روند بازيابى به وجود مى آورد 
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از  يكى  مى دهد.  كاهش  چشمگير  شكلى  به  خود  نظر  مورد  مادة  بازيابى  براى  را  كاربر  شانس  و 
ايرادات معمول ناشى از اين نقيصه، وجود شيوه هاى متفاوت امالى يك كلمة واحد است. به عنوان 
 Shahnameh نمونه كليدواژة «شاهنامه» در اغلب بانك هاى اطالعاتى انگليسى زبان به صورت
و در پايگاه هاى آلمانى زبان بيشتر به صورت Schahname آوانگارى شده است. روشن است كه 
در نبود سرويس پيشنهاد دهندة كليدواژه و تصحيح جستجو، مشكالت عديده اى براى كاربر هنگام 

استفادة توأمان از پايگاه هاى انگليسى و آلمانى به وجود خواهد آمد. 
با توجه به آنچه گفته شد، آزمونى براى سنجش ميزان موفقيت كاربر در بازيابى نسخة خطى با كليدواژة 
عناوين  در  واژة «شرح»  توجه  قابل  فراوانى  به  توجه  با  آن  در  كه  شد  طراحى  اماليى  غلط  حاوى 
نسخه هاى خطى اسالمى، اين كليدواژه يك بار به صورت درهم ريختة «رشح» و يك بار به صورت 

نادرست «شره» در تمام پايگاه هاى نمونه، جستجو و داده هاى آمارى به دست آمده از آن بررسى شد. 

نمودار يك:  احتمال موفقيت كاربر با ورود كليدواژة حاوى غلط اماليى

نتايج حاصل از اين آزمون (نمودار يك) نشان مى دهد كه فرآيند بازيابى، در صورت ورود كليدواژة 
درهم ريخته در موتورهاى جستجوى پايگاه هاى بررسى شده، فقط در 13 درصد موارد، موفق خواهد 
بود و اگر كليدواژة وارد شده حاوى حروف نادرست باشد، تنها در 9 درصد موارد، بازيابى موفق خواهد 
بود. در حقيقت در هر دو مورد، احتمال موفقيت در بازيابى نسخة خطى مورد نظر كاربر بسيار ناچيز 

خواهد بود.

4. 2. 2.  معايب ناشى از تطابق نداشتن الگوريتم جستجو با فهرست هاى نسخ 
خطى اسالمى

موتورهاى جستجوى پايگاه هاى اينترنتى نسخ خطى يا از فهرست مجموعه به عنوان بانك اطالعاتى 
استفاده مى كنند و يا با بانكى سروكار دارند كه از فهرست مجموعه اقتباس شده است. در حقيقت 
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هرچه فهرست شناسه ها متنوع تر و حاوى اطالعات بيشترى باشد، كليدواژه هاى بيشترى در بانك 
ذخيره و بازيابى به كمك موتور جستجو ساده تر و آسان تر خواهد شد. 

با وجود اين، در اختيار داشتن فهرستى توصيفى تنها شرط الزم براى بازيابى ساده تر نخواهد بود و 
بايد الگوريتم به كاررفته در برنامة موتور جستجو با برخى از ويژگى هاى بانك اطالعاتى اقتباس شده 
از روى فهرست توصيفى، مانند زبان، رسم الخط و اعداد تخمينى از قبيل تاريخ كتابت، مطابقت 
داشته باشد. در غير اين صورت، بسيارى از اطالعات هيچ گاه در نتايج جستجو آشكار نخواهند شد. 
توجه  عدم  اسالمى،  خطى  نسخ  پايگاه هاى  فعلى  جستجوى  موتورهاى  معايب  مهمترين  از  يكى 
براى  عمومًا  الگوريتم ها  اين  آنهاست.  الگوريتم  تنظيم  در  فارسى  عربى-  رسم الخطى  نكات  به 
رسم الخط التين و خانوادة زبانى آن طراحى شده اند و به كارگيرى آنها براى پايگاه هاى نسخ خطى 
اسالمى كه بخش قابل توجهى از اطالعات آن با رسم الخط عربى- فارسى نوشته مى شود، مستلزم 
بازنگرى در اين الگوريتم هاست. تعداد حروف اين رسم الخط به مراتب بيش از حروف التين است 
و به سبب متصل نويسى، بسيارى از اين حروف بر حسب قرار گرفتن در ابتدا، ميانه و انتهاى واژه، 
به اشكالى متفاوت ظاهر مى شوند. افزون بر اين، نشانه هاى غير حرفى از قبيل همزه، مد و تنوين 
در  عمدتًا  و  هستند  آوايى  زنجيرة  يك  يا  و  آوا  يك  نمايندة  كه  دارد  رسم الخط وجود  اين  در  نيز 

مكان هايى خارج از رشتة كاراكتر اصلى كلمه نوشته مى شوند.1
اين تفاوت ها موجب مى شود تا موتور جستجويى كه بر پاية رسم الخط التين ايجاد شده است، قادر 
به تشخيص و بازيابى برخى از كليدواژه هاى عربى- فارسى نباشد. به همين جهت آزمونى براى 
سنجش ميزان تطبيق موتورهاى جستجوى پايگاهاى اينترنتى مورد بررسى، آزمونى طراحى و سه 
كليدواژه «القرآن»، «قرآن» و «قران» در تمامى پايگاه ها جستجو شد و نتايج حاصل از اين آزمون 

به صورت آمارى مورد تحليل و بررسى قرار گرفت (نمودار دو). 

نمودار دو: احتمال موفقيت كاربر با ورود كليدواژة حاوى ويژگى هاى رسم الخط عربى- فارسى

1. Abolfazl AleAhmad 
& Others (2008) 
Experiments with 
English-Persian Text 
Retrieval, Proceeding 
of the 2nd ACM 
workshop on Improving 
Non English Web 
Searching, p.77.
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بررسى  نمونة  اينترنتى  پايگاه هاى  از  درصد  در 78  كه  مى دهد  نشان  آزمون  اين  از  حاصل  نتايج 
شده، الگوريتم جستجو با رسم الخط عربى- فارسى تطبيق داده نشده است و اين در حالى است 
كه محتواى چند شناسة اصلى فهرست هاى نسخ خطى از قبيل عنوان اثر، نام مؤلف، نام كاتب 
و محل كتابت واژه هايى عربى- فارسى خواهند بود كه بسيارى از آنها حاوى نكات رسم الخطى 

پيچيده اى هستند. 
مشكالت ناشى از ويژگى هاى رسم الخطى زمانى دو چندان مى شود كه عناوين و اسامى عربى- 
و  روش ها  وجود  ديگر،  عبارت  به  باشند.  شده  نويسه گردانى  ديگرى  زبان  رسم الخط  به  فارسى 
و  نام ها  در  موجود  نگارشى  تفاوت هاى  كه  مى شود  موجب  نويسه گردانى  متفاوت  استانداردهاى 
چشمگير  به شكلى  بازيابى  در  كاربر  موفقيت  شانس  و  شود  برابر  چندين  فارسى  عربى-  عناوين 
كاهش يابد. مثًال در نمونة بررسى شده، از ميان 23 پايگاه موجود، تمامى عناوين و اسامى عربى- 
فارسى موجود در 9 پايگاه با رسم الخط التين نويسه گردانى شده اند و كاربر چاره اى ندارد جز آنكه 
كليدواژة مورد نظر خود را با اين رسم الخط بازنويسى و در بانك جستجو كند. اين مسئله مى تواند 
كاربر را از جستجو به وسيلة كليدواژه منصرف كند و به استفاده از ساير الگوهاى بازيابى ازجمله 
استفاده از ترتيب الفبايى و درختوارة موضوعى سوق دهد كه مطمئنًا فرايندى وقت گير و فاقد دقت 

الزم خواهد بود.

نتيجه گيرى
نسخ  بازيابى  اولية  ملزومات  با  جستجو  الگوريتم هاى  مطابقت  عدم  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
خطى اسالمى و بى توجهى به ويژگى هاى حوزة جغرافيايى و فرهنگى اين دسته از مواد آرشيوى 
را مى توان يكى از اصلى ترين ايرادات وارد بر خدمات جستجو در پايگاه هاى نسخ خطى دانست. 
به طورى كه نتايج حاصل از آزمون هاى انجام شده نشان مى دهد شانس موفقيت كاربر در بازيابى 

نسخه هاى خطى موردنظرش بسيار ناچيز و در غالب موارد كمتر از 0,2 است.
مبناى  بر  غالبًا  اسالمى  خطى  نسخ  پايگاه هاى  در  جستجوى موجود  موتورهاى  بهتر،  به عبارت    
جستجو در متون نوشته شده با رسم الخط التين تنظيم شده اند و متصل نويسى و برخى تفاوت هاى 
نگارشى موجب مى شود تا توانايى الزم را براى جستجوى موثر كليدواژه هاى عربى- فارسى نداشته 
يا  و  داد  تطبيق  موجود  كليدواژه هاى  با  را  موجود  جستجوى  الگوريتم هاى  بايد  نتيجه  در  باشند. 
براى اين پايگاه ها، الگوريتم هايى جديد طراحى كرد تا شانس كاربر را در بازيابى نسخه هاى خطى 
مجموعه هاى  فهرستنگاران  كتابداران،  مساعى  اشتراك  مستلزم  مهم  اين  دهد.  افزايش  اسالمى 

نسخ خطى اسالمى و تكنيسين هاى فناورى اطالعات خواهد بود.
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مقدمه 
نوشتار حاضر نگاهى دارد به وضعيت مطالعات اسالمي در نظام آموزش عالي استراليا در دهه گذشته. 
پيرامون اسالم و جوامع  تدريس  مطالعه، تحقيق و  اين بررسي،  اسالمي» در  از «مطالعات  منظور 
مسلمان در زمينه هاى ديني،  تاريخي، زبان و ادبيات، سياست، انسان شناسي و جامعه شناسي در مراكز 
آموزش عالى و دانشگاه هاست. در مطالعه و واكاوى وضعيت مطالعات اسالمي در استراليا، به روند رشد 
مطالعات اسالمي، واكنش دولت اين كشور به موضوع اسالم، مسلمانان و مطالعات اسالمى، سرمايه 
گذاري دولت، بخش خصوصى يا جمعيت هاى مسلمان ساكن استراليا و تعامل مراكز و مؤسسات 

آموزش عالي با  جوامع و سازمان هاي مسلمان اشاره خواهيم كرد. 
  براى ژرفكاوى وضعيت مطالعات اسالمي در نظام آموزش عالي استراليا و مسائل مرتبط با آن، الزم 

است اشاره اى مختصر به پيشينه، موقعيت و جمعيت مسلمان اين كشور داشته باشيم. 
در باب پيشينه ورود اسالم به استراليا مى توان گفت كه در قرن هيجدهم عده اى از مسلمانان 
از  گروه  دومين  معرفى كردند.  آنجا  در  را  مسلمانى  آئين  و  نهادند  بزرگ  قاره  اين  به  پا  اندونزيايى 
مسلمانان در سال 1860 (توسط انگليسى ها) به اين قاره وارد شدند. انگليسى ها هنگام ورود به اين 
منطقه براى شناسايى راه ها و كشف طال در صحراهاى استراليا، مجبور به استفاده از ساربانان افغان 
بودند و براى نخستين بار 12 ساربان و 120 شتر از افغانستان وارد اين كشور كردند. افغان هاى مسلمان 
براى انجام فرايض دينى خود، مكان هاى عبادى در مناطق مختلف از جمله در ميان صحراها بنا كردند 
كه آثار برخى از آنها تاكنون باقى است. با سفر تعداد زيادى از مسلمانان مالزيايى در قرن نوزدهم، ُكلنى 

اسالم شناسى و اسالم شناسان در استراليا 

  دكتر زهرا سبحانى1

جنوب  آسياى  پژوهشگر   .1
شرقى و اقيانوسيه
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هاى مسلمان نشين پديد آمدند و مسلمانان جلوه بارزترى پيدا كردند. پس از جنگ جهانى اول، جمعى 
از مردمان مسلمان يوگسالوى و بعداز جنگ جهانى دوم عده اى از كشورهاى عرب زبان و شبه قاره 

هند و پاكستان به استراليا وارد شدند و شمار مسلمانان را افزايش دادند. 
   امروزه، اسالم پس از مسيحيت ، بى دينى و بودئيسم، چهارمين دين بزرگ در استرالياست. براساس 
نخستين سرشمارى سال 1911، تعداد 3908 مسلمان در استراليا زندگى مى كردند. در دهه هاى 
1950 و 1960 پس از حذف محدوديت مقررات مهاجرت، استراليايي ها شاهد ورود مهاجران پاكستاني 

و ترك به اين كشور و رشد جمعيت مسلمان و گسترش ُكلنى هاى مسلمان نشين شدند. 
در سال 1981، دولت استراليا تعداد مسلمانان را حدود 77 هزار نفراعالم كرد. براساس آمار سال 1996، 
جمعيت مسلمانان استراليا بالغ بر 280/000 نفر اعالم شد. مسلمانان و مراكز و جمعيت هاى آنها، با رد 

اين آمار، تعداد واقعى جمعيت مسلمان را حدود هفتصد هزار نفر اعالم كرده اند.
هم اكنون مسلمانان استراليا به ترتيب ميزان جمعيت در شهرهاى ؛ سيدنى(53/2 درصد)، ملبورن( 34/7 
درصد)، پرت، بريزبين، آداليد، كانبرا، تاسمانى و داروين  سكنى گزيده اند. محله هايى نظير «الكمبا» در 
سيدنى و منطقه «برونزويك» در ملبورن بيشترين تعداد مسلمانان را در خود جاى داده اند. گزارش مركز 
آمار استراليا حاكى از آن است كه 47 درصد كل جمعيت شهر سيدني را مسلمانان تشكيل مي دهند و 38 

درصد مسلمانان متولد استراليا، 9 درصد متولد لبنان و 7 درصد متولد تركيه هستند. 1

 مسلمانان استراليا؛ مسئله تشكيالت و نهادهاى دينى
زمينه هاى تأسيس و با افزايش شمار مسلمانان در استراليا، تعداد مساجد2، مدارس و مراكز فرهنگى 
و آموزشى مسلمانان فزونى گرفت و نهادهاى  دينى و فرهنگى و آموزشى متعددى در شهرهاى 
مسلمان نشين استراليا شكل گرفتند. در ميان اين نهادها، مراكز اسالمى از اهميت درخورى برخوردار 
شدند چرا كه محل اجتماع و آموزش دينى و مذهبى بود. اين مراكز در كنار مساجد و خانقاه ها، در 
فرآيند بومى كردن اسالم در بين مردمان استراليايى نقش بسزايى داشتند. با افزايش تعداد نهادها و 
سازمان و تشكيالت مذهبى  مراكز اسالمى، «فدراسيون شوراهاى اسالمى»3 به عنوان مهمترين 
مسلمانان استراليا شكل گرفت. فدراسيون نمادى از امت اسالمى در ميان جامعه مسلمانان استرالياست 
و مانند چترى تمام مراكز اسالمى و مساجد را پوشش مى دهد. «فدراسيون شوراهاى اسالمى» 
كه نماينده جامعه مسلمان شناخته مى شود، با نمايندگان دولت استراليا مانند وزير مهاجرت و امور 
فرهنگى تماس مستقيم دارد. نقش فدراسيون، هماهنگ كننده انجمن ها و شوراهاى اسالمى در 
سراسر استرالياست، ولى نظارت مستقيمى بر مساجد و انجمن هاى اسالمى ندارد، اما به مناسبت 
كند. مى  تعيين  آنان  براب  سياسى  موضوعات  در  واحدى  مشى  خط  و  گيرى  جهت  مختلف  هاى 
«فدراسيون شوراهاى اسالمى» يك هيأت علماى مسلمان دارد كه بر ذبح شرعى گوشت در سراسر 

استراليا نظارت دارد و به برخى مساجد و امامان آنها كمك مالى مى كند. 

1. .Australian Bureau of 
Statistics, 2010 at: http://
www.abs.gov.au/ 
دانشگاه  استاد  بوما  گرى  دكتر   .2
ملبورن در كتاب «مساجد و اسكان 
مسلمانان در استراليا» تعداد مساجد 
هفت  و  پنجاه  سال 19949  در  را 
نخستين  كه  است  دانسته  مسجد 
آن در  شهر آداليد در سال 1889 
ساخته  افغانى  ساربان  يك  توسط 
شد. در سال 1891 دومين مسجد 
در منطقه بروكن هيل نيوثاوت ولز 
بنا شد. اولين مسجد شهر سيدنى 
منطقه  در   1960 دهه  اواخر  در 

«ردفرن» احداث شد.
3. Federation of Iislamicia-
lan Fede Councils Australia  
و  انجمن   75 از  بيش  فدراسيون 
سراسر  در  اسالمى  شوراى  مركز 
استراليا را  تحت پوشش خود دارد. 
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دولت استراليا رويكرد و موضع بى طرفانه اى به مسلمانان و باورهاى اعتقادى آنها دارد و براى ايجاد 
مراكز و انجمن هاى اسالمى كمك هايى در اختيار آنها قرار مى دهد و حق برپايى مراسم دينى و 

فعاليت هاى  فرهنگى آنها را تضمين كرده است.

مطالعات اسالمي در استراليا
در استراليا مدرسه علوم دينى وجود ندارد و عالقمندان به فراگيرى اين علوم به كشورهاى اسالمى 
مصر، تركيه، ايران و لبنان سفر مى كنند. با اين همه، آموزش دينى براى دانش آموزان در مدارس 
اسالمى كه نسبتًا كم هستند و زير نظر مساجد و انجمن هاى اسالمى اداره مى شوند، صورت 
مى گيرد. در مدارس اسالمى، عالوه بر دروس مصوب دولت استراليا كه دانش آموزان مكلف به 
تدريس  مسلمان  آموزگاران  توسط  اسالمى  هاى  آموزه  به  مربوط  دروس  هستند،  آنها  يادگيرى 

مى شود.
  با افزايش شمار تحصيلكردگان مسلمان در دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات پژوهشى استراليا، تشديد 
موج اسالم هراسى پس از فروپاشى اردوگاه شرق و تصوير سازى و بازنمايى اسالم و مسلمانان در 
رسانه ها متعاقب حوادث 11 سپتامبر 2001، در برخى از دانشگاه هاى استراليا تشكيل گروه يا مركز 

مطالعات اسالمى و مطالعه و پژوهش پيرامون اسالم و مسلمانان در دستور كار قرار گرفت. 
 يكى از پيشگامان مطالعات اسالمى در استراليا، دكتر گرى بوما استاد جامعه شناسى اديان دانشگاه ملبورن 
است كه چندين تأليف در موضوعات مربوط به مسلمانان اين كشور منتشر كرده است. مهم ترين اثر 
تحقيقى دكتر بوما با عنوان «مساجد و استقرار مسلمانان» است كه با روش مطالعه ميدانى در دو شهر 
ملبورن و سيدنى انجام گرفته است. دومين فرد شاخصى كه با روش علمى به مطالعه مسلمانان استراليا 
 پرداخته، خانم «حنيفه دين» است. وى در كتاب «كاروانسرا، سفرى در ميان مسلمانان استراليا» 

مشاهدات خود را از اعمال مذهبى و ديدگاه هاى مسلمان توصيف مى كند.  
به  استراليا  دالر  ميليون  چهار  مبلغ  استراليا»  پژوهش  «شوراي   2004 تا   1998 هاي  سال  در 
پژوهش هاي اسالمي اختصاص داد. اين بودجه، عالقه و گرايش به مطالعات اسالمي را تشديد 
كرد. با وجود اين بودجه، در سال 2002 تنها به يك پژوهش مرتبط با موضوعات اسالمي بودجه 
اختصاص يافت، در حالي كه در سال 2004 شش طرح پژوهشي با موضوع اسالم بودجه دريافت 
كرد. البته بايد اين را نيز گفت كه بيشتر اين پژوهش ها پيرامون اسالم و مسلمانان در اندونزي  
مسلمان  جوامع  و  اسالمي  مطالعات  رشته  به  استراليا  دولت  پژوهشي  بورسيه  آنكه  ضمن   بود. 

همچنان برقرار است. 
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جدول شماره يك : اطالعات مربوط به پروژه هاي دردست اجرا مربوط به مطالعات اسالمي در 
دانشگاه هاي استراليا1

در مقاطع كارشناسي ارشدو دكتريدرمقطع كارشناسيپروژه هاي مطالعاتي

1-مطالعات اسالمي

1-مطالعات ديني
2728الهيات

1-مطالعات خاور ميانه
-3مطالعات عربي

   مهم ترين بخش هاي دولتي اثرگذار بر سياست هاي مربوط به مطالعات اسالمي در استراليا، دو 
اداره آموزش علوم و پرورش (با نام جديد بخش آموزش، استخدام و ارتباطات محيط كاري) 2و اداره 
مهاجرت و شهروندي3 بوده اند. ورود اداره مهاجرت به موضوع مطالعات اسالمي، نتيجه اهداف و 

سياست هاي اين اداره در ارتباط با جامعه چند فرهنگي استرالياست . 
    در سال 1990 انجمن مطالعات خاورميانه استراليا و انجمن مطالعات آسيا در استراليا، با همكاري يكديگر، 
فعاليت هايى را براى انجام تحقيقات پيرامون موضوعات اسالمى را پى افكندند. انجمن مطالعات آسيايي 
همچنان فعاليت هاى مستقل خود را ادامه داد اما انجمن مطالعات خاورميانه در سال 2000 منحل شد. با 
استمرار روند رشد مطالعات اسالمي در استراليا، دپارتمان اسالم شوراي پژوهش استراليا، شبكه پژوهش 
آينده اسالم و اقيانوسه را در سال 2004 ايجاد كرد.4 اين شبكه مجازى وسيله اي است براي همكاري بين 
رشته اي پژوهشگران استراليايي كه در زمينه اسالم و جوامع مسلمان در آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه، جنوب 
و جنوب شرقي آسيا و استراليا فعاليت مي كنند. در اين شبكه اينترنتي اطالعات مربوط به پژوهشگران و 

دانشجويان دوره هاى دكتري مطالعات اسالمي از سراسر استراليا گرد آوري شده است. 
 اساساً مطالعات اسالمي رشته اي  جديد و رو به رشد در دانشگاه هاي استرالياست.  مطالعات اسالمي 
علمي بين رشته اي است و طيف وسيعي از موضوعات مانند معماري، تجارت، اقتصاد، مطالعات ديني، 
بهداشت، تاريخ، زبان عربى، حقوق، ادبيات، فلسفه، علوم سياسي و روابط بين الملل را در بر مي گيرد. 
اين مطالعات، بررسي ميداني و موردي پيرامون اسالم و مسلمانان در اين كشور، اندونزى و جنوب 
شرقى آسياست. در دهه گذشته، پژوهشگران  مطالعات اسالمي در دانشگاه هاي استراليا به مسلمانان 
منطقه خاورميانه نيز توجه نشان داده اند. با وجود اين، موضوع و محور اصلي مطالعات اسالمي در 
استراليا، مسلمانان منطقه شرق و جنوب شرقي آسيا بوده و گروه هاي مسلمان مهاجر در استراليا از 

اهميت كمترى برخوردار بوده اند.5
  در چند سال گذشته، توجه و عالقه فزاينده اي به بررسي نقش و تأثير مطالعات اسالمي در جامعه چند 

1.  International Ap-
proaches to Islamic Stud-
ies in Higher Education , 
Subject Centre for Philo-
sophical and Religious 
Studies, June 2008.         
2. Department of Educa-
tion, Science and Train-
ing, http//www.dewr.
gov.au,
3. Department of Immi-
gration and Citizenship, 
http://www.immi.gov.au/
4. Suez to suva, ARC 
Asia Pacific Futures 
Research Network, http://
www.sueztosuva.org.au\
islam\

5.  براي اطالعات بيشتر 
در باره مطالعات اسالمي در 

استراليا بنگريد به :
S.Akbarzadeh et 
al.,Australian-Based 
Studies on Islam and 
Muslim Societies, 
Monash University(2004) 
http:\\www.arts.monash.
deu.au/politics/research/
arc-network-islam-
report1.pdf.
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فرهنگي استراليا و سهم آن در تربيت و پرورش امام و رهبران ديني مسلمانان و آموزش و تحقيقات 
مؤسسات آموزش عالي به وجود آمده است. اين عالقه و توجه در توليد كتاب و مقاله و گزارشات 
علمى متعدد درباره اسالم و مسلمانان در استراليا قابل مشاهده است. البته نبايد از ياد برد كه بيشتر 
اين مطالعات و تحقيقات توسط شوراي پژوهش استراليا مديريت و هدايت مى شود و بخش آموزش 

، علوم و پرورش دانشگاه استراليا آن ها را سامان مى دهد.
   نتايج يك گزارش حاكى از آن است كه بخش آموزش عالي استراليا مشغول انجام پژوهش هايي 
در موضوعات مختلف مربوط به مطالعات اسالمي است.1 يكى از نتايج اين پژوهش ها، ايجاد چندين 

پست مرتبط با مطالعات اسالمي در برخى دانشگاه هاست. برخي از اين پست ها به قرار زيراند:
ايجاد كرسي روابط اسالم و مسيحيت كاتوليك در دانشگاه كاتوليك استراليايي2 ، ايجاد پست استاد 
تاريخ اسالم در دانشگاه موناش، ايجاد كرسي مطالعات اسالمي در دانشگاه سيدني غربي و ايجاد پست 

استاد مطالعات اسالمى در دانشگاه ملبورن.
نتيجه اين گزارش همچنين روشن كرد كه ميزان استقبال و ثبت نام متقاضيان و عالقمندان به 

تحصيل در رشته مطالعات اسالمي همگام با افزايش امكانات اين رشته نبوده است3.
   بر اساس گزارش وزارت آموزش عالى، از سال 2006 شماري از دانشگاه هاي استراليا با دانشگاه 
ها و مؤسسات پژوهشي كشورهاي ديگر ارتباط علمي دارند. به عنوان مثال دانشگاه ملبورن با بيشتر 
دانشگاه هاى كشورهاي مسلمان مانند مالزي،  بنگالدش و پاكستان و همچنين بخش هاي اسالم 
زمينه  در  علمى  همكارى  و  ارتباط  آمريكا  و  انگلستان  هلند،  كشورهاي  هاي  دانشگاه  در  شناسي 
مطالعات اسالمى دارد.4 چندين دانشگاه استراليا نيز با گروه هاي مسلمان استراليايي و با مؤسسات 

دينى آن ها ارتباط علمى و آموزشى برقرار گرده اند. 

مطالعات اسالمى در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشى استراليا 
 امروزه، در چندين دانشگاه استراليا كرسى يا مركز تخصصى مطالعات اسالمي يا مطالعات خاورميانه 
و آسيا داير است كه به امر آموزش و پژوهش در موضوعات مختلف مربوط به اسالم و مسلمانان 

مي پردازند. اين مراكز يا مؤسسات عبارتند از:
مركز عالي مطالعات اسالمي - 

ايجاد مركز عالي مطالعات اسالمي در استراليا حاصل همكاري 
دانشگاه ملبورن، دانشگاه گريفيت و دانشگاه سيدني غربي است 
. اين مركز براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي جوامع مسلمان 
ساكن استراليا، آموزگاران، دانش آموزان و دانشجويان و ديگر 
گروه هاي حرفه اي عالقمند به اسالم و فرهنگ اسالمي ايجاد 
شده است. در اين مركز و دانشگاه هاي مؤسس آن، دوره هاي 

1.  Annual Report 
2010, Australia Higher 
Education 
2. Gulen 
movement,http://
en.fgulen.com/ Depart-
ment, pp23.
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مطالعات اسالمي در مقاطع كارشناسي و باالتر برگزار مي 
شود. افزون بر اين، اين مركز دوره هاي آموزشي درك 
اسالم و جوامع مسلمان، مقدمه قرآن شناسى، اسالم 
در جنوب شرقي آسيا، اسالم در جهان مدرن، اسالم 
و رسانه، بانكداري اسالمي، حقوق و قوانين اسالمي در 
دنياي جديدد، جامعه شناسي دين، سنت هاي اخالقي در 
اسالم، امپراطوري هاي بزرگ در تمدن اسالمي،  اسالم 
و غرب و اسالم و شكل گيري اروپا را برنامه ريزى كرده 

و به صورت آنالين به عالقمندان ارايه مي كند.
و  ارشد  كارشناسي  هاي  دوره  در  اسالمي  مطالعات 
دكتري با رويكرد بين رشته اي و موضوعات حقوق 
و قوانين اسالمي، الهيات، سياست، آموزش و رسانه 
تدريس و تحقيق مى شود. رئيس مركز عالي مطالعات 

اسالمي را دكتر عبداهللا سعيد بر عهده دارد. وي كه متولد كشور مالديو است، دروه كارشناسي خود را 
در رشته مطالعات عربي و اسالمي در عربستان سعودي به اتمام رسانده است. عبداهللا سعيد كارشناسي 
ارشد خود را در رشته زبانشناسي كاربردي و دكتري را در رشته مطالعات اسالمي از دانشگاه ملبورن 
به پايان رسانده است. وي از سال 1993 تا به امروز، استاد بخش زبان هاي آسيايي و انسان شناسي 
دانشگاه ملبورن بوده است. دكتر عبداهللا سعيد هم اكنون به تدريس زبان عربي و مطالعات اسالمي 
در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول است. مركز ملي عالي مطالعات اسالمي برنامه هاي 
توسعه تخصصي نيز برگزار مي كند كه در آن دوره هاي كوتاه مدت را با همكاري كميته هاي مشورتي 
ملي برگزار مي كند. اين دوره ها براي برطرف كردن نيازهاي محلي، دولتي و تجارى و سازمان هاي 

خصوصي و دولتي طراحي و اجرا مي شوند. 
 انتشارات اين مركز، نتيجه پروژه هاي مطالعاتى و پژوهشي استادان اسالم شناس اين مركز است. هدف 
مركز از اين آثار، ارتقاء سطح دانش و آگاهى استادان و دانشجويان و اصحاب قلم و رسانه هاى استراليااعالم 
شده است. موضوعات پژوهشي اين مركز طيف وسيعي از موضوعات گوناگون مربوط به اسالم و مسلمانان 

بويژه مسلمانان استراليا را در بر مى گيرد.
مدير انتشارات مركز مطالعات عالي اسالمي، يك ايرانى است به نام پروفسور شهرام اكبرزاده. وى كه 
در سال 2008 به دانشگاه ملبورن پيوسته، داراي مدرك كارشناسي ارشد مطالعات روسيه و اروپاي 
شرقي از دانشگاه بيرمنگهام انگلستان و مدرك دكتري از دانشگاه التوربه1استرالياست. زمينه مطالعاتى 

پروفسور اكبرزاده، مسائل سياسي آسياي ميانه، اسالم و مسلمانان استراليا و خاورميانه است. 
برخى از آثار منتشر شده مركز مطالعات عالي اسالمي: 1.  LaTorbe University
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1. مفهوم تروريسم: بررسي فلسفي، محمد كمال، مؤسسه مطالعات آسيا ، دانشگاه ملبورن، 2008.
2. اهميت آيه هاي قرآن در ادبيات علي احمد بختيار، دكتر حزيم اقبال حسيم، ملبورن، دانشگاه 

ملبورن، 2009.
3. روابط اعراب و آمريكا در عصر گسترش دمكراسي،  بنيامين مك كويين، ملبورن،  دانشگاه ملبورن 2008.

مركز حقوق و جامعه اسالمي در دانشگاه ملبورن1؛ - 
دانشگاه «ملبورن» از سال 1961 برنامه «مطالعات اسالمى» را آغاز كرده و شمارى از دانشجويان 

رشته مطالعات اسالمى در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.
دانشكده مطالعات عرب و اسالم دانشگاه سيدني- 

 با همكاري گروهاي مسلمان، مركز صوفي گري استراليا2 ، بنياد روابط بين فرهنگي، مسجد گالي پولي 3، 
دانشگاه اديت كاوان4 و كالج اسالمي استراليا، دانشكده مطالعات عرب و اسالم دانشگاه سيدني داير شده است.

دپارتمان مطالعات اسالمى و خاور ميانه دانشگاه ويكتوريا- 
در دانشگاه ويكتوريا، با همكاري فدراسيون شوراهاي اسالمي،  دپارتمان مطالعات اسالمى و خاور ميانه 
ايجاد شده است. در اين دپارتمان، رشته هاي تاريخ اسالم، اقتصاد، ماليه اسالمي  و زبان  عربي  براي 

دانشجويان مسلمان برقرار است.
در -  اندونزي  مطالعات  استراليايي  كنسرسيوم  اسالمي،  هاي  دولت  و  جامعه  مركز 

دانشگاه مرداك؛5 
مركز مطالعات اسالمى و زبان و ادبيات عرب در دانشگاه ملي استراليا؛6- 

مركز مطالعات اسالمى و عربى ( خاورميانه و آسياى مركزى) بخشى از دانشكده هنر و علوم اجتماعى 
دانشگاه ملى استراليا ست. مركز مطالعات اسالمى و عربى، يك مركز تحقيقاتى و آموزشى چندرشته اى 
است و با بخش آسيا و اقيانوسيه دانشگاه ملى استراليا و دپارتمان هاى ساير دانشگاه ها در ارتباط  است 

و با آنها همكارى و برنامه ها مشترك آموزشى و تحقيقاتى دارد.
  برنامه ها و فعاليت هاى اين مركز از سوى هيأت مشورتى 16 نفره و يك گروه از مشاوران بين المللى 
متشكل از علماى برجسته زبان عربى، اسالم شناس، مطالعات خاورميانه و آسياى مركزى هدايت 
مى شود. در همان حال، دانشگاه ملى استراليا از فعاليت ها و برنامه هاى آموزشى و مطالعاتى مركز 

حمايت مى كند بتواند دامنه فعاليت هاى خود را گسترش دهد.
و  خاورميانه  كشورهاى  سياسى  موضوعات  باره  در  خود  پژوهش  و  آموزش  بخش  دو  با  مركز  اين 
آسياى مركزى و تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات آنها با كشورهاى ديگر فعاليت مى كند. اين مركز 
همچنين در رابطه با اديان بويژه اسالم و زبان هاى عربى و فارسى از سال 2003 و اخيراً زبان تركى 

برنامه هاى آموزشى و مطالعاتى دارد.
فعاليت هاى اين مركز در مقطع كارشناسى ارشد و دكترا به امور مطالعاتى و پژوهشى و در مقطع 

كارشناسى به آموزش اختصاص دارد.
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تركيه،  آفريقا،ايران،  شمال  كشورهاى  و  عرب  جهان  از:  عبارتند  مركز  اين  مطالعاتى  هاى  زمينه 
قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و پاكستان.

و باآلخره آنكه مركز با همتايان خود در جهان اسالم، امريكاى شمالى و اروپا ارتباطات گسترده اى 
برقرار كرده  و رئيس كنونى آن پروفسور امين صيقل است كه در شهريور ماه امسال به ايران آمد و از 
مراكز علمى و پژوهشى كشور بازديد و  با برخى آنها موافقتنامه همكارى علمى و آموزشى امضاء كرد.

مركز شهروندي و حقوق بشر در دانشگاه ديكين؛1 - 
واحد پژوهش هاي اسالمي در دانشگاه گريفيت؛ - 

عالوه بر اين مراكز و مؤسسات دانشگاهى، دانشگاه استرالياي غربي و دانشگاه ويكتوريا نيز دوره ها 
و برنامه هاي تربيت معلم ويژه مسلمانان برگزار مي كنند. در اين دوره ها، معلمان براي ايفاي نقش 
هاي چند فرهنگي و تدريس در مدارس اسالمي و مدارس عمومي مسلمانان آموزش داده مى شوند. 
سخن آخر درباره مراكز و مؤسسات اسالم شناسى آكادميك استراليا آن است كه برخي از اين مراكز 
و دپارتمان ها، دوره هاي آموزش دانشگاهي و دوره دكتري پژوهشي درباره اسالم يا مسلمانان را 

طراحي و اجرا مي كنند. 2

اسالم شناسان استراليايى
حال كه با وضعيت مطالعات اسالمى و مراكز، مؤسسات و دانشگاه هاى داراى كرسى يا دپارتمان 
مطالعات اسالمى دارند آشنا شديم، الزم است با اسالم پژوهان يا به عبارت ديگر گردانندگان و استادان 
اين مراكز و مؤسسات نيز آشنا شويم، چرا كه بى شناخت آنها، تصوير كاملى از دنياى مطالعات اسالمى 

در استراليا نخواهيم داشت.
به طوركلى، اسالم شناسان استراليايى به سه دسته تقسيم مى شوند: اسالم شناسان غير مسلمان، اسالم 
شناسان مسلمان و اسالم شناسن مدعو كه از كشورهاى ديگر به اين كشور رفته و مدتى در بخش هاى 
اسالم شناسى يا مطالعات منطقه اى مربوط به كشورهاى اسالمى تحقيق يا تدريس مى كنند. در سال 
هاى اخير، دانشگاه هاي استراليا استاداني را به همكاري دعوت مى كنند كه رويكردي سنتي به مطالعات 
اسالمي دارند. بدين ترتيب مى توان گفت كه دو رويكرد بر حوزه مطالعات اسالمى در دانشگاه ها و مراكز 

پژوهشى و آموزشى استراليا حاكم است: رويكرد سنتى و رويكرد علمى و آكادميك. 
در اين ميان، تعدادى از پژوهشگران استراليايى هستند كه در حوزه مطالعات اسالمي در سياستگذاري 
هاي خارجي و ملي دولت استراليا در قبال مسلمانان و كشورهاي اسالمي كمك مي كنند. گزارش 
منتشر شده درسال 2004 با عنوان «دين ، تنوع فرهنگي و حفاظت از استراليا » 3 و پژوهش «اسالم 
در دانشگاه استراليا» نمونه هايي از همكاري علمي اسالم پژوهان استراليايى با مؤسسه استراليايي  
اندونزيايي و شوراي روابط اعراب و استراليا و بخش روابط خارجي و تجارت در زمينه سياستگذاري 

خارجي و رويكرد استراليا در قبال اسالم و مسلمانان است.
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و  بيشترين  استراليا،  ملّى  دانشگاه  و  ملبورن  دانشگاه  دو  گسترده  هاى  فعاليت  و  امكانات  به  نظر 
متخصص ترين اسالم شناسان استراليايى در اين دو دانشگاه تمركز يافته اند. در اين جا به عنوان نمونه 

به معرفى چند تن از ايشان پرداخته و براى بقيه تنها به ذكر اسامى آنها بسنده مى كنيم.

دكتر حزيم اقبال حسيم 
دكتر حزيم اقبال حسيم، پژوهشگر مركز حقوق آسيايي در دانشكده 
حقوق ملبورن است.او كه تحصيالت خود را در رشته مطالعات اسالمي 
در دانشگاه ملبورن به پايان رسانده، دروس قرآن و حديث، حقوق و 
آموزش اسالمي را در مقاطع كارشناسي و كارشناسى ارشد تدريس 
مى كند. پژوهش هاي دكتر حزيم اقبال حسيم بر موضوعات تاريخ، 
نظريه ها و روش هاي آموزش اسالمي، تاريخ اسالم در منطقه شرق 
آسيا، تفسير قرآن و حديث متمركز است. وي به زبان هاي مالي و 
انگليسي تسلط دارد.او كه اندونزيايي تبار است، عربي را نيز تكلم 

مي كند و قادر به خواندن متون فرانسه نيز مي باشد.

پروفسور رياض حسن
پژوهشگر شوراي تخصصي استراليا و استاد افتخاري دانشكده 
جامعه شناسي دانشگاه فيلندرز در آداليد در استرالياي جنوبي 
است. او پژوهش هاي متعددي در موضوعات: جامعه شناسي 
مسكن، جامعه شناسي خودكشي، فرهنگ سازماني و جوامع 
با  اي  ساله  ده  پژوهش  او  است.  رسانده  انجام  به  مسلمان 
در  مسلمانان»  هاى  آگاهى  هاى  گونه  و  «اصول  موضوع 
چندين كشور مسلمان را به اتمام رسانده است. بخشى از يافته 

هاي اين پژوهش در دو كتاب « خطوط ايمان، درك مسلمانان از اسالم و جامعه» در سال 2003 
توسط دانشگاه آكسفورد و كتاب «درون ذهن مسلمانان» در سال 2008 توسط دانشگاه ملبورن منتشر 
شد. كتاب «اوضاع اجتماعي و اقتصادي مسلمانان استراليا؛ برخورداري اجتماعي» از ديگر نوشته هاى 
هاى مهم و خواندنى پروفسور رياض حسن است كه در سال 2009 توسط دانشگاه فيلندرز1 و مركز 

مطالعات عالي اسالمي منتشر شده است.

دكتر محمد ابراهيم
Flinders University .1او پژوهشگر و استاد مطالعات اسالمى مركز ملي مطالعات عالي اسالمي در دانشگاه ملبورن است. دكتر 
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محمد ابراهيم در بيست سال گذشته  به فعاليت هاي پژوهشي 
در سازمان هاي الكام گينه نو ، شركت تفت كويت و كالج عالي 
تكنولوژي امارات متحده عربي تدريس كرده است . وي همچنين 
در دانشگاه هاى موناش و ديكين نيز تدريس مى كند. آخرين سخن 

درباره دكتر محمد ابراهيم آن است كه وى سوماليايي تبار است.

دكتر پتا استفنسن1
 متخصص مطالعات فرهنگي و پژوهشگر چالش هاي فرهنگي 

بوميان و جوامع مهاجر رنگين پوست ساكن استرالياست. يكى از كتاب هاى او با عنوان «مسلمانان 
بومي استراليا» در سال 2010 منتشر شده است. او در اين كتاب به به پيشينه طوالني اسالم در ميان 
ساكنان استراليا و وضعيت كنونى مسلمانان اين كشور پرداخته است. كتاب ديگر او «رشد خانگي 

اسالم: نقش جوانان مسلمان استراليايي در تحوالت فرهنگي داخلي و بين المللي» است.

پروفسور اسكات پوينتينگ2
اسالم  مطالعات  مركز  در  مدعو  استاد  پوينتنگ،  اسكات 
استاد  اين  از  پيش  وي  كوئينزلند.  دانشگاه  استاد  و  اعراب  و 
جامعه شناسي دانشگاه متروپليتن منچستر بود. برخي از آثار و 
تاليفات او:لبناني بودن در استراليا، هويت، نژادپرستي و قلمرو 
ساير  شمردن  مجرم  حاشيه،  در  الدن  بن   ،(2010 نژادي( 
اعراب(2004)، ضد تروريسم و خشونت سياسي دولتي(2012)، 
اسالم هراسي جهاني مسلمانان و رنج هاي اخالقي آنان در 

غرب ( 2012)،تروريسم دولتي معاصر؛ تئوري و عمل(2012).

دكتر محمد كمال 
دكتر محمد كمال،  استاد مطالعات اسالمي در مؤسسه مطالعات 
آسيا دانشگاه ملبورن است. او تأليفات متعدد در باره اسالم  و 
شناسي  اسطوره  او:  آثار  از  برخي  است.  نگاشته  غربي  فلسفه 
هگل (1989)، به سوي انسان شناسي هگل(1992) و فلسفه 
برتر مالصدرا(2006). دكتر محمد كمال هم اكنون درباره فلسفه 

تطبيقي مال صدراو هستي شناسي هايدگر پژوهش مي كند. 
دو  در  شناس  اسالم  استادان  ذكر  به  قسمت  اين  پايان  در  1. Peta  Stephenson

2. Scott Poynting 
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دانشگاه ملبورن و دانشگاه ملّى استراليا مى پردازيم. استادات اسالم شناس دانشگاه ملبورن: دكتر 
عبداّهللا سعيد، دكتر عبدالصمد عبداّهللا، دكتر عارف بوديمان،  دكتر مرل ريكلفز، دكتر چارلز كوپل، دكتر 
ريچارد پنل، دكتر تيموتى ليندزى و دكتر مايال استيونس . استادان دانشگاه ملّى استراليا نيز عبارتند 
از: پرفسور امين سايكال، دكتر كيريل نورژانوف، دكتر نجمه هاجر، دكتر جفرى جوكز ، پرفسور بارى 

هوكر، دكتر ويليام ماالى و  دكتر كيوين ويندل.
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بسيار جلوتر از مرگ هاينريش آلبرت شولتنس (1793-1749) يوهان ياكوب رايسكه جوان نخبه 
توانست در زبان شناسى عربى به مقام شامخى برسد و نخستين عربى شناس مشهور آلمان شود. 
زمانى كه رايسكه به عنوان يك عربى دان در اوج موفقيت بود، وضعيت مطالعات و تحقيقات مربوط 
به زبان عربى سير نزولى داشت. سرگذشت يوهان ياكوب رايسكه، داستان جلوه و اهميت زبان عربى 
و مطالعات اسالمى در سال هاى ميانى قرن هجدهم در آلمان است. او كه فرزند يك دباغ بود، در 
روز 25 دسامبر 1716 در شهر زوربيگ1 به دنيا آمد و در سال هاى 1728-1732 در خانه يتيمان شهر 
هاله2 دوران تحصيل مقدماتى را گذراند. يوهان ياكوب به خاطر عالقه زايد الوصفى كه به آموختن 
زبان عربى داشت، در سال 1733 بدون كمك كسى و تنها با  تكيه بر استعداد و اراده خود در دانشگاه 
اليپزيك به يادگيرى زبان عربى پرداخت. رايسكه به سرعت مشكالت مربوط به دستور زبان عربى را 
مرتفع ساخت و صرف و نحو عربى را به خوبى فرا گرفت. با وجود آنكه بيشتر از 200 تالر3 (واحد پول) 
از خانواده اش نمى گرفت، محروميت ها را تحمل كرد و توانست بيشتر كتاب هاى عربى آن زمان در 
آلمان را تهيه كند. وى در سال 1735 كتاب «عجائب المقدور فى وقايع تيمور » عربشاه را كه متن 
آن به سجع بود و خواندن آن بسيار مشكل بود، توانست بخواند. با مشاهده تحريف مطالب اين كتاب 
توسط ژوليوس4، تصميم گرفت(زمستان1735) به شهر ِدِرسدن برود و از زبيش5 مدير كتابخانه اين 
شهر تقاضا كند دو نسخه خطى از اين كتاب را از كتابخانه ملى پاريس برايش تهيه كند. رايسكه اين 
دو كتاب را بدست آورد و از آنها نسخه اى تهيه كرد. او سپس تمام كتاب هاى عربى را كه تا سال 
1736 چاپ شده بود، بررسى و مالحظه كرد. او در كتابخانه اليپزيك به نسخه خطى «رساله هرمس6 

يوهان ياكوب رايسكه1؛  از ادبيات عرب تا اسالم شناسى

 ترجمه و اقتباس: شهرام تقى زاده انصارى

1. Hohann Jakub Reiske
2. Zorbig
3. Halle
4. Taller
5. Goliuss
6. Seebisch
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كه در نكوهش نفس1 » بود، برخورد و آن را به التين ترجمه كرد. فاليشر در سال 1870 در مورد اين 
ترجمه گفت: « هيچ جوان 20 ساله اى با بهترين آموزش و مفيدترين ابزار نمى تواند چنين ترجمه اى 
ارايه دهد ». او آرزو كرد كه  بتواند اشتباهات رايسكه را تصحيح كند تا اثر بهترى به بازار عرضه كند. 
رايسكه پس از آشنايى با آثار عربى موجود در آلمان به تحقيق در نسخه هاى عربى پرداخت. در همين 
سال 1870، نويسنده مشهور كتاب «كتاب شناسى عبرى»، يوهان كريستف وولف2 (1683-1739) 
از گنجينه كتاب هايش كتاب « مقامات حريرى » را به او به امانت داد. رايسكه در سال 1737، مقاله 
26 كتاب حريرى را از متن عربى به التين ترجمه و منتشر كرد و درباره آن نوشت: « اين كارم براى 
من تجربه دانش آموختن بود ». وولف همين كه جديت و كوشايى رايسكه و عالقه اش به زبان و 
آثار مسلمانان را ديد، نسخه هاى ديگرى از آثار خطى ارزنده اش در اختيار او قرار داد. هر چه رايسكه 
بيشتر به تحقيق مى پرداخت، اشتياق او به زبان عربى و لطايف زبانيش ببيشتر مى شد. هنگامى 
كه شنيد كتابخانه ليدن هلند نسخه هاى خطى عربى بسيارى در خود جاى داده، با وجود مشكالت 
فراوان تصميم گرفت به هلند برود و مطالعاتش را در زمينه آثار عربى تكميل كند. رايسكه سفر خود 
را در ماه مى 1738 آغاز كرد، وى ابتدا به هامبورگ رفت تا از يوهان كريستف وولف، كه با زبان و 
ادبيات عرب و نوشته هاى مسلمانان آشنايى داشت، كمك بگيرد. وولف او را صميمانه پذيرفت و او 
را با ريماروس3 آشنا كرد و توصيه اى براى او به دواُرويل4 زبان شناس كالسيك (يونانى و التينى) 
در آمستردام نوشت تا رايسكه را به عنوان دستيار خود با حقوق مكفى استخدام كند. اما رايسكه اين 
پيشنهاد را مانع تحقيقات خود دانست و آن را نپذيرفت. با وجود اين، دواُرويل به او محبت كرد، تصحيح 
كتابش را به او سپرد و ترجمه بعضى از متون التين را به او محول كرد تا هزينه اقامتش در هلند را 
تأمين كند. رايسكه در روز ششم ژوئن سال 1738 به ليدن رفت و با شولتنس مالقات كرد تا به كمك 
او بورس تحصيلى بگيرد، ولى در انجام خواسته اش ناكام ماند. ناكامى ديگر او در آن روزها آن بود 
كه به خاطر نداشتن پول اجازه استفاده از كتابخانه را نداشت. در اين شرايط، يوهان لوساك ِ ناشر، با 
توصيه شولتنس او را از بى پولى نجات داد و كار نمونه خوانى و تصحح كارهاى چاپى را به او سپرد تا 
هزينه مسكن و غذاى او تأمين شود. او همزمان با كارش در مؤسسه انتشاراتى، زبان يونانى و مكالمه 
زبان التين را به دانشجويان هلندى تدريس مى كرد. رايسكه در پائيز همان سال با يارى شولتنس 
به نسخه هاى خطى دانشگاه ليدن دسترسى پيدا كرد و به آرزوى خود رسيد. با تشويق شولتنس، 
نظر او به اشعار عربى جلب شد و توانست در سال 1739 اشعارى از جرير و «الميه العرب» شنفرى 
و ديوان طهمان و در سال هاى بعد نسخه هايى از «الحماسه» بُحُترى را كپى بردارى كند. با اين  
همه، عالقه  ويژه اى به «المعلقات» پيدا كرده بود. رايسكه به نسخه هاى خطى مجموعه «وارنر»5 
در ليدن كه در آن شرح و تفسير تبريزى و ابى جعفر النحاس بود، دست پيدا كرد. او آنگاه به تحقيق 
مفصلى درباره «معلقه طرفه بن العبد» پرداخت و آن را در سال 1742 با عنوان «معلقه طرفه» با شرح 
نحاس بر اساس نسخه هاى خطى عربى ليدن همراه با ترجمه و شرح به زبان التين منتشر كرد. او 
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در تعليقات و شرح خود به سير افكار شاعر و مقايسه معلقه طرفه با ساير معلقات و ديوان هذلى و ابى 
تمام و بحترى و شعر متنّبى و ابوالعال ُمَعّرى پرداخت. رايسكه در اين مقايسه ها نشان داد كه آگاهى 
اش به اشعار عربى زياد است . او كتاب «معلقه طرفه بن العبد» را بر اساس دو  نسخه خطى موجود، 
كه آنها را در مقدمه معرفى مى كند، تصحيح كرد و مطالبى در شرح معلقات و نام هاى گوناگون آن 
و مختصرى از محتواى هر كدام از معلقات و زندگى شاعران آن را در اين كتاب آورده است. در پايان 
مقدمه، زندگى « طرفه بن العبد» و جدولى از انساب كه رابطه نََسبى طرفه با بقيه شعراى جاهليت در 
شمال عربستان را نشان مى دهد، آمده است. تصحيح و شرح معلقه طرفه، موفقيت بزرگ و تازه اى 

در حوزه تحقيقات زبان و ادبيات عرب در نيمه دوم قرن هجدهم بود. 
   زمانى كه آوازه كارهاى رايسكه در ميان استادان دانشگاه ليدن  پخش شد، بخش نسخه هاى خطى 
كتابخانه دانشگاه ليدن از او خواست تا فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه را تهيه كند. اين موقعيت، 
فرصت دلخواه او را  فراهم آورد تا از نسخه هاى خطى مهم استفاده كرده و از نسخه هاى «المعارف» 
ابن قتيبه، تاريخ ابى الفدا، «البلدان» ابى الفدا، تاريخ حمزه اصفهانى، منتخبى از «عيون االنباء فى 

طبقات االطباء» ابن ابى اصيبعه و چند نسخه ديگر رونويسى كند. 
  هنگامى كه او مشغول به پايان رساندن رساله اش براى دكتراى ادبيات بود، استادش شولتنس 
كوشش كرد كه او را از تحقيق در ادبيات عرب منصرف كند، زيرا او مى خواست پسرش يوهان ياكوب 
را براى استادى كرسى زبان عربى در دانشگاه ليدن معرفى كند. از اين رو، به رايسكه گفت كه بهتر 
است به تحصيل در رشته پزشكى بپردازد. رايسكه مجبور شد از دكتراى خود در رشته زبان و ادبيات 
عرب صرفنظر كند و به تحصيل در رشته پزشكى مشغول شود. او با وجود مشكالت بسيار توانست در 
ماه مى 1746 با نوشتن رساله اى در مورد مشاهدات پزشكى اعراب به اخذ دكتراى پزشكى نايل آيد. 
او در دهم ماه ژوئن سال 1746 عزم وطن كرد و به اليپزيك بازگشت. اما چون نتوانست به 
طبابت بپردازد، دوباره به سراغ كارهاى نمونه خوانى كتاب، ترجمه به زبان التين و تدريس خصوصى 
روى آورد. البته در كنار اين كارها تحقيقات عربى خود را ادامه مى داد. در آگوست 1947 مقدمه كتاب 
«تقويم التواريخ» حاج خليفه را كه شامل مقدمه اى درباره تاريخ اسالم و بيان حوادث از آغاز خلقت 
تا سال 1058 هجرى و مهم ترين حوادث اين سال هاست، ترجمه كرد. او در مقدمه كتاب، عنوان 
«شرقى» را كه آن را دقيق نمى دانست حذف كرد و به جاى آن «محمدى» يا «اسالمى» را قرار داد، 
چرا كه كتاب فقط درباره تاريخ مسلمانان در شرق نبود، مسلمانان غرب و اروپا را هم در بر مى گيرد. 
اين كتاب شامل سه بخش است : 1. ملل و سلسله هايى كه در تاريخ اسالم درباره آنها صحبت مى 
شود؛ 2. كشورهايى كه حوادث تاريخى اسالم در آن روى داده است و 3. منابع مورد استفاده مورخين.
در بخش اول كتاب « تقويم التواريخ» (صص 221-218) نژادهاى مهم ذيل : اعراب، ايرانيان، 
ترك ها، تركمن ها، مغول ها، تاتارها و بربرها معرفى شده و شرح كلى سلسله هاى مربوطه ارائه شده 
است. در ضميمه بخش اول موقعيت، وسعت و جايگاه سلسله ها از اسپانيا تا آسياى مركزى شرح داده 
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شده است. بخش دوم (صص 227-221) به اسامى كشورهاى اسالمى و شهرهاى مهم آنها، درياها، 
رودخانه ها و كوه ها پرداخته و جغرافياى تاريخى برخى از مناطق را شرح داده است. بخش سوم 
(صص 238-227) به منابع مورد استفاده و نقد كتابشناسى مى پردازد. در اين بخش، ابتدا كتاب هاى 
نادر و كمياب هربلوت1 مانند كتاب المكن و الفرقانى (ابن عربشاه) معرفى مى شوند. سپس قسمتى از 
كتاب جفرافى الفدا كه آثار سياحان و تاريخ اروپا شرح داده مى شود، در ادامه  منابع دست نوشته هاي 
ابوالفدا ، ابن شحنه، حمزه، معرف ابن قطيبه، اشتقاق ابن دوريد  و همچنين رساله ابن زيدون، فرهنگ 
نورى و مجموعه نفيس ضرب المثل هاى ميدانى آورده شده است. در پايان اين بخش، يك معرفي 
از فهرست نسخه هاى خطى شرقى ليدن و اشاره اي مختصر به مجموعه نسخه هاى كتابخانه هاي 
دانشگاه هاي آكسفورد ، پاريس و فلورانس آمده است. رايسكه در اين كتاب، به تحسين و تمجيد از 
تاريخ اسالم مي پردازد و به داليل گوناگون مطالعه آن را به همه توصيه مى كند. توضيحات، توصيه ها 
و تحسين هاي رايسكه درباره  اسالم براي  پژوهشگران و استادان دانشگاه ها نوشته نشده بلكه به 
زبان مردم عادي و براى آنها نگاشته شده است. رايسكه در نوشته هاي خود استدالل كرده كه همان 
گونه كه علم باستان شناسي و شناخت تاريخ باستاني جهان از نظر تاريخ جهان بسيار با اهميت است، 
مطالعه، تحقيق و شناخت تاريخ اسالم هم كه جزيى از تاريخ جهان است، بسيار مهم و الزم است. 
رايسكه توجه خاصى به روابط جهان اسالم و غرب داشته و تاريخ اين روابط را  از  زمان كارل كبير 
و امپراطوري بيزانس و نرمان ها و جنگ هاي صليبي2 بررسي كرده است. وي در بخش ديگري از 
نوشته هايش به اين نكته اشاره مى كند كه مورخان غربى نمي توانند از تاريخ  و ادبيات شرق بهره 
مندي هاي فراواني داشته باشند چرا كه تاريخ شرق از نظر انديشه و محتوي عقب تر از غرب نبوده 
است. رايسكه بر اين عقيده بود كه ظهور پيامبر اسالم محمد (ص) و پيروزى دين او يكى از حوادث 
بزرگ تاريخ است كه نمى توان با كمك عقل انسانى آن را درك كرد، رايسكه تدبير نيروى قادر متعال 
را در پيروزى پيامبر مؤثر مى داند و پيروزى امويان در امر خالفت و رنج هاى وارد شده بر شيعيان را 
به تقدير و امر الهى نسبت مى دهد. رايسكه با نظر به تحقيقات و اسناد تاريخى كه مطالعه كرده اعتقاد 
پيدا كرده كه على (ع) بعد از پيامبر اسالم (ص) براى خالفت شايسته تر و محقق تر از ديگران بوده 
است. وى در نوشته هايش آورده است كه: على (ع) حدود 24 سال از حقش محروم ماند. او بهترين 
خليفه جهان اسالم، شجاع و عادل بود، ولى به علت بدشانسى و اقدامات عايشه موفق نشد به خالفت 
برسد. مبارزه على (ع) با معاويه نمونه اى از پيروزى فريبكارى بر قدرت و شر بر حق است. رايسكه در 
جاى ديگرى على (ع) را با ماركس و اورليوس امپراطور فيلسوف روم مقايسه كرده است. او كوشش 
كرده با قرينه سازى ميان اشخاص و حوادث تاريخى اسالم و اروپا نشان دهد كه حوادث اتفاق افتاده 

در شرق اسالمى با حوادث رخ داده در اروپا با يكديگر شباهت دارند. 
 رايسكه با ارايه رساله اى به دربار درسدن3 عنوان استادى دريافت كرد و مقرر شد ساليانه 100 
تالر مقررى دريافت كند. به دليل سعايت بدخواهان و بخاطر اينكه از نظر روحانيون مسيحى، يك آزاد 

1.  Warner
2. Herblot
3. Kreuzfahrer
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فكر1 و اسالم را ستايش كرده بود و با دروغگويى و تهمت هاى دينى آنان نسبت به پيامبر اسالم و 
اسالم روى موافقت نشان نداده بود، در سال 1755 مفرريش قطع شد. رايسكه تنها به ستايش  پيامبر 
مكرم اسالم و على(ع) بسنده نمى كرد، او به كسانى كه پيامبر را كاذب و فريبكار معرفى مى كردند 
مى تاخت و آنان را به غرض و بى سوادى متهم مى كرد. رايسكه عقيده داشت كه نبايد تاريخ جهان 
را به دو بخش مقدس و دنيوى2 تقسيم كرد. او عقيده اش را آزادانه، با صراحت و بدون ترس بيان مى 
كرد و به عواقب و پيامدهاى آن بى توجه بود. همين رويه باعث گرفتارى اش شد و روحانيون مسيحى 
را بر ضد خودش برانگيخت. مخالفت با او تا به آن جا باال گرفت كه حتى حامى و استاد سابقش 
شولتنس نيز از او كناره گرفت و بر ضد او اقداماتى انجام داد. در آن احوال، شولتنس چاپ جديدى 
از كتاب ارپنيوس3 در موضوع دستور زبان عربى منتشر ساخت و گزيده هايى از «الحماسه» را به آن 
افزود. او در مقدمه كتاب، نظرات و ادعاهاى شارحان تورات يهود و جانشينان مسيحى آنان را كه زبان 
عبرى را زبان مقدسى مى دانستند، رد كرد. شولتنس همچنين ترجمه اى از سفر «امثال» منسوب به 
حضرت سليمان را همراه با شرحى زبانشناسانه منتشر كرد. رايسكه اين دو كتاب را نقد كرد. نقد اول او 
در سپتامبر 1748 و نقد دوم در ژانويه 1749 در مجله « نووا آرتا ارويتوريم»4 به چاپ رسيد. شولتنس 
كه از اين نقادى ها به شدت ناراحت شده بود، نه تنها به نقدش پاسخ داد كه برخى ضعف ها و مسايل 
شخصى او را نيز مطرح كرد. تأثير زيانبار نقدها و انتقادات شولتنس تا بدان حد كوبنده و مؤثر بود كه 
تا سال ها هيچ دانشگاهى از او براى تدريس دعوت نكرد.حتى ارنستى5 استاد زبان شناسى كالسيك 

نيز كه به او عالقمند بود نتوانست گره فروبسته او را بگشايد. 
دوستان ديگر رايسكه كه درجه و منزلت علمى او را مى دانستند، به تكاپو افتادند تا موقعيت دانشگاهى 
و استخدام او را درست كنند. پوپوويچ6 استاد دانشگاه وين نزد شواختهايم7، سفير اتريش در استانبول، 
رفت تا او را  استخدام كنند، چون رايسكه پيرو مذهب پروتستان بود و كارمندان سفارت الزاماً بايد 
كاتوليك مى بودند، رايسكه نتوانست شغلى به دست آورد. بعد از آنكه اوضاع پولى رايسكه، پس از قطع 
مقررى دولت در سال 1755 در درسدن، بهم ريخت، سرانجام در سال 1756 ناچار شد به همشاگردى 
قديم خود يوهان ديويد ميخائيليس8 (1791 – 1717) استاد دانشگاه گوتينگن نامه اى بنويسد و از 
او درخواست كمك كند. رايسكه توقع داشت ميخائيليس كارى كند تا دانشگاه گوتينگن او را به كار 

دعوت كند تا تحقيقاتش را در باره اسالم و ادبيات عرب ادامه دهد.
اما ميخائيليس كه رايسكه را رقيبى توانمند مى ديد، انگيزه اى براى اين كار نداشت و كوچكترين 
قدمى براى او برنداشت، حتى با او دشمنى كرد و توسط يكى از افراد مورد اعتمادش، نامه اى به 
مونشهاوزن9 وزير آموزش دانشگاهى نوشت و در آن اتهامات و انتقاداتى بر ضد رايسكه مطرح كرد. 
بدين گونه اميد رايسكه براى حضور در دانشگاه گوتينگن و استادى در يكى از دانشگاه هاى آلمان 

نقش بر آب شد و او به ناچار به مديريت مدرسه « نيكوالى»10 راضى شد.
  وقتى كه ريشتر11 مشاور دربار و مدير موزه سكه شهر درسدن، شناسائى و معرفى سكه هاى 
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Michaelis
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جهان اسالم را به رايسكه سپرد، توجه وزير كنت واكربارت1 به او جلب شد و به او قول داد كه فشار 
و اعتراض روحانيون مسيحى عليه حضور او در مدرسه نيكوالى را خنثى كند. وزير با اقدام خود، نظر 
و رفتار روحانيون مسيحى را نسبت به رايسكه تغيير داد. رايسكه با پذيرفتن مديريت اين دبيرستان، 
وضع مالى اش را پس از سال ها مشقت و نادارى بهبود بخشيد و توانست با آرامش به تحقيقات خود 

در باره اسالم و زبان و ادبيات عرب و زبان و فرهنگ يونانى ادامه دهد.
در سال 1754 ،رايسكه جلد اول ترجمه التينى « تقويم ابوالفدا» را تمام و با سرمايه خودش منتشر 
كرد. اما چون حتى نتوانست 30 نسخه از آن را بفروشد، مجبور شد انتشار كتاب را متوقف كند و به 
چاپ كتاب هاى كوچكتر بپردازد. وى در سال 1755 «نامه ابن زيدون به ابن عبدوس» را به عربى و 
التين به چاپ رساند، سال بعد نيز «الميه العجم» طغرايى را نشر داد. زمانى كه رايسكه در دبيرستان 
نيكوالى شروع به كار كرد، يكى از دوستانش با سرودن شعرى به زبان التين به او تبريك گفت و 
در آن از ياكوب اشتاب2 و باكولوس3 نام برد. رايسكه با نوشتن يك نامه از او تشكر كرد و در نامه 
مجموعه هفت ضرب المثل مربوط به عصا را شرح داد. او يك بار ديگر در سال 1765 با انتشار نمونه 
هايى از شعر عربى(با ترجمه آلمانى و تعليقات، اليپزيك 1365) و بعضى از غزليات عشقى متنبى و دو 
مرثيه4 كامل براى او، حضور و فعاليت هاى علمى و ادبى خود را نماياند. او اين مجموعه شعر عربى را 
به همسرش ارنستين كريستين5 هديه كرد. رايسكه در نحقيقاتش به مسايل كم اهميت نمى پرداخت 
و بيشتر به دنبال معرفى اشعار شاعرانى بود كه براى اروپائيان ناشناخته بود. وى اشعار شاعران را از 

نظر زيبايى شناسى مورد بررسى قرار مى داد.
رايسكه در روز 14 آگوست 1774 در برابر بيمارى سل تاب نياورد و فوت كرد. همسرش نمى 
خواست ماترك شوهرش به دست ارنستى6 بيافتد، به همين دليل مقاالت و نوشته هاى رايسكه را به 
لسينگ7 شاعر بزرگ آلمانى، كه رايسكه او را تكريم مى كرد و بزرگ مى داشت، تحويل داد. لسينگ 
مدتى از نوشته هاى او مواظبت كرد و پس از مدتى آنها را به فون زوهم8 يكى از مسئولين كاخ 
سلطنتى دانمارك سپرد تا آنها را به كتابخانه سلطنتى تحويل دهد. پس از مرگ رايسكه، همسرش 
زندگينامه  خودنوشت او را كه سخت برايش تكان دهنده بود و در آن اختالفاتش را با همسرش توصيح 
داده بود، منتشر كرد. او همچنين تحقيقات رايسكه را كه در آن پيشنهادهايى پيرامون اصالحات در 
متن « سفر ايوب» و «امثال» سليمان بود به همراه سخنرانى هاى او در سال 1748 منتشر كرد. با 
تالش هاى همسر رايسكه، شخصيت و جايگاه علمى او در زمينه تحقيقات اسالمى و ادبيات عرب 
بيشتر شناخته شد. افزون بر همسر او، تنى چند از دوستان و شاگردان رايسكه نيز پا به ميدان نهادند و 
شمارى از تحقيقات او را نشر دادند. چنانكه گرونر در سال 1776 دوباره رساله دكتراى او را و ايشهورن9 
مجموعه نامه هاى رايسكه به ريشتر مشاور دربار دانمارك و ناظر موزه سكه هاى درسدن را تحت 

عنوان «نامه هايى درباره سكه هاى عربى» در سال 1781 منتشر كردند. 
  رايسكه در حالى زبان شناسى عربى را به عالى ترين شكل خود به عنوان يك علم مستقل مطرح 
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كرد كه هيچكس مانند او نتوانست قانونمندى و استقالل اين زبان را بشناسد و بشناساند، هيچكس  
همانند او آگاهانه با جريان زبان شناسى آن روزگار به مخالفت برنخاست، چرا كه در آن زمان، زبان 
عربى ابزارى براى استفاده از لغات بود و براى پيدا كردن معنى يك واژه عبرى ابتدا ريشه عربى آن 
را جستجو و از ميان معانى متعدد آن واژه عربى، معنى مناسب تر را انتخاب مى كردند. او بر خالف 
جريان رايج، وقت خود را منحصراً صرف زبان عربى كرد و از مطالعه اصطالحات خويشاوند خود را كنار 
كشيد. رايسكه مى دانست كه كار طوالنى صبورانه بر روى آثار نويسندگان عرب مى تواند معلومات او 
در زبان عربى را تعميق بخشد. وى عقيده داشت كه ادبيات مسيحى از هر حيث از ادبيات مسلمانان 
عقب تر است. او همواره در جستجوى گنجينه ادبيات اسالمى بود و تالش مى كرد انديشه مسلمانان 
را بفهمد. تحصيل زبان عربى براى او هدف نبود، در نظر او اين زبان دريچه ورودى بود براى تحقيقات 
او در زمينه تاريخ اسالم. رايسكه كه به اهميت نقش اسالم در تاريخ مغرب زمين آگاه شده بود، متون 
عربى را به قصد زبان شناسى نمى خواند تا معنى مورد نظر نويسنده را دريابد، او به عنوان يك مورخ 
مى خواست سهم و نقش تاريخ اسالم را در تاريخ جهان نشان داده و آن را تشريح و تفسير كند. 
رايسكه مصمم شده بود تا تاريخ اسالم را از منظر نويسندگان عرب زبان بفهمد و بنويسد. به خاطر 
زحمات و مرارت هايى كه رايسكه در پويه و تالشش در زمينه ادبيات عرب و تاريخ اسالم كشيده، 
عده اى از شرق شناسان و آشنايان با تاريخ مطالعات اسالمى و ادبيات عربى در آلمان و دانمارك، او 
«شهيد1 ادبيات عرب » ناميده اند. با اينكه رايسكه يكى از بزرگ ترين عربى دانان عصر خود بود و 
صميمانه و مجدانه مى خواست خانه يا مركزى براى تحقيقات ادبيات عرب و اسالم شناسى در آلمان 
احداث كندف ولى متأسفانه در زمان حيات خود ناشناخته ماند و هيچ يك از همعصران او اين دانشمند 
نابغه و قدر و منزلت علمى او را نشناختند. اما زمانى نگذشت كه در قرن نوزدهم و در شهر اليپزيك 
كه رايسكه در آن بسيار مرارت ها و سختى ها كشيد، مدرسه اى براى مطالعات زبان و ادبيات عرب 
افتتاح شد كه در آن نام رايسكه در رديف دانشمندان طراز اول قرار گرفت و آثار، نظرات زبان شناسى 

و ميراث علمى و ادبى او مورد مطالعه قرار گرفت.

منبع:
Fück, Johann, Die Aَrabischen Studien in Europa, Otto.H: Leipzig, 1955.

1. Eichhorn
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در اين شماره نشريه، پنج كتاب تازه منتشر شده در موضوع اسالم و مسلمانان معرفى مى شود: 
هراسى،  اسالم  مسحيت،  و  اسالم  تعامل  و  روابط  از:  عبارتند  ترتيب  به  كتاب ها  اين  موضوع 
پيشدااورى و غرض ورزى غربيان نسبت به اسالم و مسلمانان، فهرست نُسخ آلمانى زباِن قرآن و 

راهنماي قانون شريعت و ايدئولوژي اسالمي در اروپاي غربي.  

Siddiqui, Mona (2012) The Routledge 

Reader in Christian-Muslim Relations, 

London: Routledge, 384pp. 

و  اسالم  روابط   ويژه  كتاب   (2012 صديقى(  مونا 
مسحيت، لندن: انتشارات راتلج،  384ص.

 
بين  اديان  گفتگوى  به  عالقه  گذشته،  دهه  دو  در 
و  جلسات  و  يافته  افزايش  مسيحيان  و  مسلمانان 
غربى  و  اسالمى  كشورهاى  در  متعدد  سمينارهاى 
مسيحى  مختلف  فرق  و  مسلمان  دانشمندان  بين 
برگزار شده است. در اين كتاب، مباحث و شيوه هاى 
مختلفى كه مسلمانان و مسيحيان در  جلسات خود 

معرفى كتاب

شيما طاهري
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مد نظر  دارند، بحث و بررسى شده اند. اين كتاب دربردارنده ديدگاه هاى علمى دو طرف مسلمان 
و مسيحى  در باب روابط اين دو دين با يكديگر است.

عناوين برخى فصول اين كتاب چنين است: مقدمه سرويراستار، جان دمشق، مخالفت اسماعيليه  
آلبرت ديويس و پيم والكنبرگ؛ تصوير اسالمى پائول مقدس جبرئيل در انجيل برنابا؛ گزيده عقايد  
مسلمانان اوليه عليه مسيحيت؛ برخورد قرن نوزدهمى با قرآن با نيكالس رسچر؛  اطالعات لوتر و 
نگرش او نسبت به آدم در اسالم؛ گزيده اى از نوشته هاى ساموئل زويمر در باره اسالم؛ به سوى 
مسيحيت شناسى اسالمى : مرگ مسيح، توهم يا واقعيت؛ گزيده اى از پيام مسيحى در يك محيط 
غير مسيحى؛ ديالوگ بين تمام اديان؛ در جستجوى پيامبر تاريخى، برخى نظرات در همسايگى و 

برادرى عاشقانه در سنت اسالمى.
مونا صديقى، سرويراستار اين كتاب، پيش از اين نيز كتاب هاى ارزنده اى پيرامون مسادل مختلف 
اسالمى نكاشته است. برخى از اين كتاب ها عبارتند از: مسلمان خوب: انديشه هايى  در باره الهيات 
و حقوق اسالمى؛ اسالم؛ چگونه قرآن بخوانيم؛ مسيحيان، مسلمانان و يهوديان؛ شريعت به عنوان 
يك گفتمان: سنت حقوقى . برخورد با اروپا ؛ مسيح در بين اديان جهان: متفكران برجسته از پنج 

دين و تصاوير مسيح: قديمى و جديد.

 Sheehi,Stephen (2011)Islamophobia:The Ideological Campaign Against Muslims, 

Clarity Press, 272pp.

كلريتى،  انتشارات  مسلمانان،  ضد  بر  ايدئولوژيكى  مبارزه  هراسى:  اسالم   (2011) استفان  شيهى، 
272ص. 

استفان شيهى، در اين كتاب از منظر جديدى به اسالم هراسى مى نگرد. او در كتاب توضيح مى 
دهد كه چگونه آمريكا به ايجاد وحشت روانى از اسالم و مسلمانان دست زده تا بتواند جنگ هاى 
ضد مسلمانان خود را توجيه كند و رفتارهاى ضد مسلمانان را براى آمريكاييان اجتناب ناپذير و 
ضرورى جلوه دهد. كتاب «اسالم هراسى: مبارزه ايدئولوژيكى بر ضد مسلمانان» به بررسى جريان 
هاى «اسالم هراسى» از زمان فروپاشى شوروى تا پايان جنگ سرد و سپس در زمان جرج بوش و 
باراك اوباما مى پردازد. استفان شيهى براى روشن كردن ادعا و موضوع مورد بررسى خود مدارك 
زيادى را مورد مطالعه قرار داده است. وى اسناد و مدارك پرشمارى پيرامون عمليات طوفان صحرا 
در سال 1990، سياست هاى تبعيض گرايانه غرب نسبت به مسلمانان و رفتارهاى پليس با قربانيان 
مسلمان در ماجراى برج هاى دوقلو بررسى كرده است.  نكته برجسته ديگر در اين كتاب، بررسى 
اسالم هراسى در بيانات، نوشته ها و رفتارهاى برخى افراد سياستمدار و مؤثر در تصميم گيرى در 
كشورهاى غربى است. چند نمونه از اين افراد مشهور كه  مورد توجه و تأمل نويسنده بوده اند، 
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عبارتند از: برنارد لوئيس، فريد زكريا، ايان هرسى على و جرج دبليو بوش. كتاب شيهى در زمينه 
اسالم هراسى،  كتاب كامل و مستندى است و به كسانى كه براى نخستين بار با پديده اسالم 

هراسى و مسلمان هراسى  آشنا مى شوند، اطالعات كامل و جامعى ارائه مى كند.
              

اين كتاب در هفت فصل، بخش نتيجه گيرى، فهرست منابع و فهرست اعالم سامان يافته است. 
عناوين فصول هفتگانه كتاب چنين است: فصل اول: شبكه سياست خارجى نخبگان؛ فصل دوم: 
روزنامه نگاران، آكادميسين ها و آگاهان بومى: محاصره ذهن اعراب؛  فصل سوم: آگاهان بومى: 
زنان و بهانه اخالقى براى سلطه غربى؛ فصل چهارم: آموزش و فعاليت در عرصه قدرت؛ فصل 

پنجم: زندگى در حالت ترس؛ فصل ششم: اسالم هراسى در دوره اوباما و سخن نهايى.
دانشگاه  در  عربى  برنامه  مدير  و  عربى  زبان  و  فرهنگ  دانشيار  شيهى،  استفان  كتاب،  نويسنده 

كاروليناى جنوبى است. او ميراث فرهنگى-هنرى عربى 
اسالمى درس مى دهد. زمينه مطالعات و تحقيقات وى 
منظر  از  عرب  جهان  در  سياسى   اقتصاد  و  جامعه  هنر، 
مدرنيته است. او نويسنده كتاب بنياد هويت جديد عرب و 
مقاالت متعدد درباره اسالم، جنبش هاى اسالمى واسالم 

هراسى نيز بوده است. 

   Malik, Maleiha (2012) Anti-Muslim Prejudice;

Past and Present, London :Routledge,232pp.

مليحه مالك( 2012) پيشداورى ضد مسلمان: گذشته و 
حال، لندن: انتشارات راتلج، 232ص.

استفان شيهي
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يك  حال:  و  گذشته  درغرب،  مسلمانان  ضد  است:يپيشداورى  چنين  كتاب  اين  فصول  عناوين  
مطار؛  نبيل  از  روادارى  تا  پيشداورى  از  معاصر:  دوره  اوايل  در  مسلمانان  و  ها  بريتانيايى  مقدمه؛ 
گرايش ضد تركان و  مسلمانان بالكان ازاسلوبودان دراكوايك؛آيا ديوارها مى توانند بشنوند؟ از جيل 
انديجار؛ سربازان صليبى بر روى بدن زنان توشته سونيا فرناندز؛ حجاب زنان در فرانسه و يونيفورم 
هاى ارتش در اسرائيل: مطالعه تطبيقى شهروندى به عنوان ماسك از لئورا بيلسكى؛  بسيج سياسى 
برصد اسالم اروپاى غربى معاصر از هانس گئورك بتس و سوسى مرت؛ طرد نژاد پرستى در پرسش 
انتخابات  كن:گزارش  تيراندازى  آنها  از  بسيارى  طرف  به  مودود؛  طارق  و  مير  ناصر  از  مسلمانان 
مسلمانان در روزنامه هاى انگلستان از جان ريچاردسون؛ مسلمانان در سلسله مراتب قومى نژادى 
در انگلستان و فرانسه در كجا قرار دارند؟ شواهدى از تحقيق فضاى عمومى 1988-2008 نوشته 
دربين  مدنى  حقوق  هاى  فعاليت  گيرى  شكل  امريكا:  در  هراسى  اسالم  با  مقابله  و  بليچ  اريك 

امريكائيان خاورميانه اى تبار از اريك الو.
 اين كتاب به پيشداورى هاى رايج در بين غير مسلمانان نسبت به مسلمانان مى پردازد و نشان مى 
دهد كه از قرن يازدهم تا به امروز اين گونه پيشداورى ها وجود داشته است. در بخشى از كتاب 
به نقش اين پيشداورى ها در ايجاد يا تقويت ساير اشكال پيشداورى مانند نژاد پرستى، يهودى 
ستيزى و چگونه پيشداورى نهادينه شده، پرداخته است. نويسنده در تحليل پيشداورى از زواياى 
مختلف سياسى، جامعه شناسى، فلسفه، تاريخ، روابط بين المل، حقوق، مطالعات فرهنگى و ادبيات 
تطبيقى به موضوع مى نگرد. مليحه مالك به مسائل امروز و موضوعاتى مانند حجاب زنان و اسالم 
هراسى نيز اشاره مى كند. مليحه مالك، نويسنده اين كتاب، استاد حقوق در مدرسه حقوق كينگز 

كالج دانشگاه لندن است.

Fischm, Michael (2013) Umm al-Kitab, Ver-

zeichnis Deutschsprachiger Koran-Ausgaben, 

Berlin: Verlag Hans Schiler,120 pp.

مايكل فيش(2013) اُم الكتاب، فهرست نُسخ آلمانى زباِن 
قرآن، برلين: انتشارات هانس شيلر، 120ص.

اين اثر كه تا يك ماه ديگر به بازار عرضه مى شود شامل 
فهرستى از مهم ترين ترجمه هاى قرآن از قرون وسطى 

تا به امروز است. هر يك از آثار مندرج در اين فهرست شامل مشخصاِت نشر، نام مترجم، موقعيت 
تاريخى، زمان ترجمه و انگيزه مترجم مى شود. نگاهى به گستره پذيرش  قرآن و مناسبات ميان 
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مسيحيت و اسالم، نه فقط در آلمان كه در كل اروپا، از ديگر ويژگى هاى اين كتاب است. اين 
كتاب به زبان آلمانى است.

Suleyman Schwartz, Stephen and Irfan Al-

Alawi (2013) A Guide to Shariah Law and 

Islamist Ideology in Western Europe (2007- 

2013), Centre For Islamic Pluralism, 288 pp.

العلوى(2013) عرفان  و  شوارتس  سليمان  استفان 
اروپاى  در  اسالمى  ايدئولوژى  و  شريعت  قانون  راهنماى 
غربى(2007-2013)، مركز تكثرگرايى اسالمى، 288ص.

نويسندگان كتاب در اثر خود كوشيده اند تصويرى مثبت 
و معقول از شريعت اسالمى و مسائل چالش برانگيز ان مانند حجاب و جهاد دينى و جايگاه زن 
در آموزه هاى مسلمانان ارائه دهند. خالصه ديذگاه آنها چنين است: برخى از قوانين شريعت براى 
مسلمانان شخصى هستند و قابل اعتراض نمى توانند باشند. قواعد مربوط به غذاى حالل و نوع 
پوشش در قوانين اساسى و مدنى بيشتر كشورهاى اروپايى به عنوان حقوق خصوصى افراد پذيرفته 
شده اند. برخى از قوانين شريعت مانند مهمان نوازى از بيگانگان، وفاى به عهد به ارتقاى روحى و 
معنوى مسلمانان اشاره دارد و هدف از اجراى آنها تعالى اخالقى پيروان دين اسالم است. برخالف 
مسلمانان، شهروندان غربى برخى قوانين مانند چند همسرى، قتل به خاطر دفاع از ناموس، جهاد 

بر ضد كافران و ازداج اجبارى را بر نمى تابند و آنها را مخالف فرهنگ خود مى دانند.
 نوشته هاى اين كتاب توسط چند نويسنده برجسته مسلمان ساكن اروپا كه ديدگاهى روشن و 
مترقى از مسائل جهان جديد دارند، نوشته شده است. آنها ضمن حفظ دين و آئين خود، به هنجارها 

و قوانين جوامع اروپايى احترام مى گذارند.
از نظر نويسندگان كتاب، حاميان و طرفداران تندرو پياده كردن احكام شريعت ناقضان هنجارهاى 
حقوقى و قانونى جوامع غربى اند و همين تلقى و رفتار موجب مى شود كه شهروندان كشورهاى 
اروپايى مسلمانان را هنجار شكن و دشمنان خود تلقى كنند. نويسندگان اين كتاب كوشيده اند 
مسائل مربوط به شريعت اسالمى و چگونگى تحقق آن در جوامع اروپايى را از منظر افراد غير 
غير  شهروندان  ابهامات  و  شبهات  به  شريعت  از  دفاع  ضمن  و  دهند  قرار  بررسى  مورد  مسلمان 

مسلمان اروپايى پاسخ دهند.
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در دنياي كنفرانس ها و نشست هاي علمي

دومين كنفرانس جهانى فرهنگ اسالمى و عربى در آمريكاى التين
فرهنگ  تأثير   جهانى  كنفرانس  دومين  آبان 1391،  نوامبر 2012/ 22-21  روزهاى 12-14  در 
اسالمى و عربى در آمريكاى التين و درياى كارائيب توسط مركز اسالمى  شيلى، دفتر فرهنگى و 

تبليغات اسالمى آرژانتين با همكارى وزارت اوقاف كويت در شهر  سانتياگو برگزار شد.
در اين كنفرانس شمارى از اعضاى هيأت هاى علمى و اسالم شناسان مراكز و مؤسسات اسالمى 
آمريكاى التين و درياى كارائيب و نيز شمارى ازاسالم شناسان اسپانيا، تركيه، كويت و اتحاديه  مراكز 

و مؤسسات اسالمى برزيل شركت نمودند.
در مراسم افتتاحيه كه در هتل اينتركنتينانتال سانتياگو برپا گرديد، «كالوديو رادونيش خيمينيس» 
رئيس بخش روابط سياسى رئيس جمهور شيلى، قائم مقام وزارت اوقاف كويت دكتر مطلق القراوي 
و نمايندگان سياسى كشورهاى اسالمى در شيلى و مديران و كارگزاران مراكز و مؤسسات آمريكاى 
التين و درياى كارائيب حضور داشتند. مشاور سياسى رئيس جمهور شيلى به حضور مسلمانان و اعراب 
در آمريكاى التين و نقش آن ها در اين قاره و تأثير سياسى، فرهنگى و اقتصادى مسلمانان و نيز 
ضرورت تعميق و گسترش ارتباط بين كشورهاى اسالمى و آمريكاى التين پرداخت و از برگزارى 
جشن ها و جشنواره هاى فرهنگ اسالمى استقبال نمود. وى همچنين از توزيع كتاب هاى اسالمى به 
زبان اسپانيولى كه دفتر تبليغات اسالمى با همكارى وزارت اوقاف كويت انجام مى دهد، تمجيد كرد.

قائم مقام وزير اوقاف كويت در سخنان خود به نقش اسالم در تمدن سازى و ضرورت ارتباطات 
فرهنگى و تمدتى بين مسلمانان و كشورهاى آمريكاى التين اشاره كرد و از آمادگى دولت كويت 

براى كمك به نهضت فرهنگى مسلمانان در منطقه كه دور از مهبط وحي هستند اعالم كرد.
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مهندس محمد يوسف هاجر رئيس دفتر فرهنگى و تبليغاتى آرژانتين و دبير كنفرانس نيز در 
سخنانى به موقعيت مسلمانان در آمريكاى التين پرداخت و به مشكالت و دورى آن ها از امت 

اسالمى و پراكندگى آن ها در نقاط مختلف قاره آمريكا اشاره نمود. 
در اين كنفرانس برخى سخنرانان به موضوع اسالم معاصر، حقيقت قانون اسالم، نقش دولت ها 
در گسترش فرهنگ جديد و ميزان آزادى افراد، حضور كشورهاى عربى و اسالمى در آمريكاى 
التين و درياى كارائيب و اندلس و تأثير فرهنگى مسلمانان در اين منطقه جغرافيايى، جايگاه زن 

در شريعت اسالمى و علم اخالق در اسالم پرداختند.
برخى از توصيه هايى كه شركت كنندگان كنفرانس بر آن ها تأكيد ورزيدند عبارت بودند از: 
ايجاد مركز مطالعات و تحقيقات پيرامون تمدن اسالمى در آمريكاى التين، حمايت از گسترش 
مسالمت آميز  زندگى  و  گفتگو  التين،  آمريكاى  دولت هاى  و  اسالم  جهان  بين  فرهنگى  روابط 
بين اديان و ملل مختلف، دعوت مسلمانان به برقرارى رابطه خوب و حسنه با مردم اين قاره و 
حكومت هايشان، مقابله با نظريه تضاد تمدن ها و برگزارى كنفرانس هاى مشابه در ساير كشورهاى 
اين منطقه كنفرانس با تأكيد بر ايجاد صندوق همكارى با دولت كويت براى حمايت از طرح هاى 

فرهنگى كه موجب تقويت مسلمانان و تمدن اسالمى شود، خاتمه يافت.

همايش بين المللى تصاوير كليشه اي رسانه هاي غربي درباره اسالم

در روزهاى 29 آذر تا اول دي ماه1391، همايش بين المللى تصاوير كليشه اي رسانه هاي غربي درباره 
اسالم به همت سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسالمي(آيسسكو) و با مشاركت وزارت اوقاف و 
امور اسالمي كويت، اتحاديه راديوهاي اسالمي و مؤسسه علوم انساني و اسالمي «بوعلي سينا» در 
شهر «ليل» فرانسه برگزار شد. برگزاري اين همايش با هدف مقابله با تصويرسازى منفى و هجوم 
بسيارى از رسانه  هاي غربي به مقدسات اسالمي و مسلمانان و مبارزه با موج گسترده اسالم هراسي 
در جوامع غيراسالمي برگزار شد. در اين كنفرانس، كارشناسان مسلمان و اروپايي از كشورهاى 
و  انديشه  و  بيان  موضوع «آزادي  با  بخش  دو  در  كنفرانس  برنامه هاى  داشتند.  شركت  مختلف 
كليشه هاي رسانه اي» و «لزوم آموزش روزنامه نگاران و اصحاب رسانه در زمينه احترام به عقايد و 
باورهاي پيروان اديان مختلف» تنظيم شده بود و سخنرانان مختلف در موضوعاتى مانند تصاوير 
كليشه  اي و كج فهمي هاي رسانه هاي غربي از اسالم، اسالم هراسى و داليل سياسى و اجتماعى 
آن، اخبار رسانه ها از منظر اخالق حرفه اى، نحوه مقابله با فعاليت هاي ضداسالمي در روزنامه ها، 

مجالت و رسانه هاي ديداري و شنيداري مقاالت خود را ارائه نمودند. 
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چند همايش اسالمى تركيه در سال 2013

مارس 2013،  ماه  سوم  تا  اسالمي،  اول  اقتصاد  تفكرات  و  مفاهيم  بازنگري  بين المللي  كارگاه   _
استانبول، تركيه 

_ كنفرانس بين المللي گردشگرى ديني و تساهل،  نهم تا دوازدهم ماه مي 2013، قونيه، تركيه
_ چهارمين همايش جهاني بازاريابي اسالمي، 20 تا 21 ماه مي 2013، استانبول، تركيه

وزارت كشور آلمان و برگزارى كنفرانس جوان اسالم

«بنياد ِمركاُتر»1 و «دانشگاه هومبلدت برلين»2 براى 40 جوان در آلمان اين امكان را فراهم مى كنند 
كه در «كنفرانس جوان اسالم»3 كه در بهار سال 2013 برگزار مى شود، شركت كنند. جوانان در 
چهارچوب برنامه «كارگاه آينده» در روزهاى 16 و 17 فوريه 2013 در «دانشگاه هومبلدت برلين» 
و از 8 تا 10 مارس در محل وزارت كشور آلمان طرحى را ارائه خواهند كرد. اين طرح در برابر وزير 
كشور آلمان و ديگر شركت كنندگان در كنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت. شركت كنندگان در 
اين كنفرانس درباره چگونگى ادامه گفتمان ميان دولت و مسلمانان در آينده گفتگو خواهند كرد. 
آن ها پيشنهادهاى خود را در اين كنفرانس به اطالع وزير كشور آلمان مى رسانند. هزينه اجراى 
اين پروژه براى چهار سال آينده، به مبلغ دو ميليون يورو از سوى «بنياد مركاُتر» پرداخت مى شود. 
«كنفرانس جوان اسالم» متشكل از 40 جوان 17 تا 25 ساله از سراسر آلمان، به بحث و گفتگو 
براى يافتن پاسخى براى اين پرسش برخواهد آمد كه گفتگوهاى مربوط به اسالم و مسلمانان در 
آينده در زمينه هاى اجتماعى و سياسى با چه ساز و كارهايى بايد به انجام برسند. «كنفرانس جوان 
اسالم» اين امكان را براى جوانان مسلمان و غيرمسلمان آلمانى فراهم مى سازد كه درباره نقش 

اسالم و مسلمانان در آلمان به تبادل نظر و ارائه راه كار بپردازند.
به عبارت ديگر، در كنار محافل موجود براى گفتگو، از سال 2013 تا 2016، مذاكرات جديدى در زمينه 
همگرايى در سطح آلمان به انجام خواهد رسيد. تمام 16 ايالت آلمان مى توانند براى برگزارى و اجراى 
«كنفرانس جوان اسالم» داوطلب شوند، اما از ميان آن ها چهار ايالت از سوى «بنياد مركاُتر» و «دانشگاه 

هومبلدت برلين»، با همكارى مقامات مربوطه دولتى، براى اجراى اين برنامه در نظر گرفته خواهند شد. 

تازه هاى كتاب به زبان آلمانى 

دعوت به اسالم؛ مقايسه اى ميان كتاب مقدس و قرآن از نگاه يك مسلمان، پروفسور دكتر مظفر آنداچ.

1. Die Stiftung Mercator
2. Die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin
3. Die Junge Islam Kon-
ferenz
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اين كتاب در قطع جيبى در 284 صفحه، به زبان آلمانى 
از سوى انتشاراتى «و اوند ت» در دسترس عالقمندان قرار 

گرفت.
آيات  مقايسه اى  بررسى  به  اثر  اين  در  آنداچ  پروفسور 
قرآن كريم و كتاب مقدس مسيحيان مى پردازد و با تكيه بر 
آيات موجود در اناجيل اربعه درباره بشارت به ظهور منجى از 
زبان حضرت عيسى (ع)، به بحث درباره شرايط نجات دهنده 
و تطابق اين شرايط با شخص نبى اكرم (ص) مى پردازد و 
در نهايت، مؤمناِن به حضرت عيسى (ع) را به پيروى از گفتار 

ايشان در تبعيت از حضرت محمد (ص) دعوت مى كند

اسالم، آخرين دين ُمنزل الهى، دكتر مورات كايا
ترجمه  آلماني  زبان  اركان» به  «راضيه  توسط  كتاب  اين 
 152 در  و  كرده  ويراستارى  را  ونتسل» آن  «عبدالحافظ  و 
صفحه از سوى «انتشارات اِركام» منتشر گرديده است. ناشر 
اين كتاب درباره محتواي آن چنين  نوشته است: اين كتاب 
براى كسانى كه به تازگى با اسالم آشنا شده اند مناسب است 
بردارى  بهره  مورد  مستند  مرجع  يك  عنوان  به  تواند  مى  و 
قرار گيرد. اين اثر با توضيح درباره روابط ميان انسان، كائنات 
و خالق هستى، همچنين توصيف اهميت دين براى بشريت، 
آغاز مى شود و سپس به شرح اركان تشكيل دهنده اسالم 
مى پردازد. عالوه بر موارد فوق، يك سلسله از موضوعات 
ديگر نيز در اين كتاب مورد بحث واقع شده اند كه عبارتند 
اسالم،  در  زيست  محيط  معناى  اسالمى،  عقايد  اصول  از: 
زندگانى  و  كريم  قرآن  اسالم،  در  محرمات  از  برخى  شرح 

پيامبر (ص).

اسالم،  در  شخصيت  تربيت  و  نيكو  رفتار  ادب، 
موسي كاظم گولجور

ناشر اين كتاب در معرفي آن آورده است:«شخصيت خوب و 
رفتار پسنديده يك انسان در اسالم تحت عنوان ادب توصيف 
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مى شود. ادب يك عنصر ماهوى از اخالق اسالمى است كه ريشه در قرآن و سنت پيامبر اكرم 
(ص) دارد. سنت و ادب، مؤدب بودن و شرافتمند زيستن، اخالق نيكو را پاس داشتن و تربيت و 
آموزش صحيح  را مراعات كردن، جنبه هاى گوناگون ادب اسالمي است. موسى كاظم گولجور 
(Musa Kazim Gülcür) نويسنده اين كتاب، از دانشكده الهيات «دانشگاه سلجوق» در قونيه فارغ 
التحصيل شده و به عنوان استاديار زمينه تعليم و تربيت دينى در دانشكده الهياِت دانشگاه استانبول 
مشغول به كار شده است. وى پيش از اين نيز آثار ديگرى را درباره تربيت و پرورش شخصيت از 

نظر اسالم به چاپ رسانده است.

Josef Kuschel, Karl (2011)  Streit um Abraham; 

was Juden, Christen und Muslime trennt uns was 

sie eint, Patmos Verlag, 334pp.

آنچه  ابراهيم:  درباره  منازعه  كارل(2011)  كوشل،  يوزف 
يهودى ها، مسيحيان و مسلمانان را از يكديگر جدا مى سازد 
و آنچه آنها را به هم پيوند مى دهد،انتشارات پاتُمس،334ص.

ناشر اين كتاب در معرفى اين كتاب چنين نگاشته است:
پروفسور كارل يوزف كوشل با آگاهى عميق از اشتراكات و افتراقات سه دين ابراهيمى ِاسالم، 
پاره اى  و  كرده  نزديك  يكديگر  به  را  اديان  اين  پيروان  و  رهبران  كوشيده  يهوديت  و  مسيحيت 
سوءتفاهم هاى موجود بين آن ها را برطرف كند. پيام اصلى كتاب اين است: دِر خانه ابراهيم بر 
روى تمام انسان ها باز است. اين كالم «كارل يوزف كوشل» با نابردبارى و سرسختى موجود در 
ميان پيروان سه دين بزرگ جهانى مقابله مى كند. در خاور ميانه يهوديان و مسلمانان با يكديگر 
مى جنگند، در بوسنى هرزوگوين، مسيحيان و مسلمانان به جان هم افتاده اند، در ايرلند مسيحيان 
با مسيحيان درگيرند. باورهاى دينى دين بجاى آنكه پايه گذار صلح باشد، گاه نقش جنگ افروز را 
پيدا كرده است. نگاه به پدر مشترك اين سه دين ابراهيمى از بين برنده بسيارى از بدفهمى ها و 
منازعات است و نشان مى دهد كه اين سه دين كه كتاب آسمانى دارند، چندان با يكديگر متفاوت 
نيستند. بدين ترتيب، ابراهيم مى تواند به عنوان شخصيت راهبردى براى وحدت مطرح شود و 

يهودى ها، مسيحيان و مسلمانان را به يكديگر نزديك سازد.
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انتشار تقويم اسالمى " قلب ما مكه" در آلمان

انتشارات «م-هاديتك»  تقويم اسالمى سال جديد ميالدى را با عنوان «قلب ما مكه» در آلمان 
چاپ و منتشر كرد. ناشر اين تقويم درباره آن آورده است: «اين سالنامه، سال خورشيدى گريگوريانى 
(مسيحى) را با سال قمرى اسالمى هماهنگ مى سازد. در آن تالش شده تا تعطيالت كشورهاى 
آلمانى زبان با تعطيالت و مراسمى كه براى مسلمانان مهم هستند، در كنار يكديگر در يك تقويم 
گردآورده شوند. اطالعات اين تقويم از «دايره المعارف اسالم»  اقتباس شده است. تقويم اسالمى 

سال 2013 به قيمت 8 يورو در دسترس عالقمندان قرار دارد.
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برگ اشرتاک نامۀ ایران و اسالم
فصلنامۀ علمی- تحقیقاتی ایران شناسی و اسالم شناسی

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

مشخصات مشرتک
نام:                      نام خانوادگی:

نام سازمان (برای سازمان ها):
نشانی:

شناسۀ (کد) پستی:                     صندوق پستی:
شامرۀ اشرتاک قبلی: شامرۀ تلفن:                            

رشوع اشرتاک از شامرۀ:
تاریخ درخواست:

رشایط اشرتاک
۱- واریز بهای اشرتاک به حساب سیبای شامرۀ ۲۱۷۰۴۰۹۰۰۲۰۰۰ ، نزد بانک ملی ایران شعبۀ كتابخانۀ ملی.

۲- تکمیل برگ اشرتاک.
۳- ارسال برگ تکمیل شدۀ اشرتاک و اصل فیش بانکی، به نشانی زیر.

۴- ارائۀ معرفینامه برای استادان و دانشجویان، به منظور برخورداری از تخفیف.

بهای اشرتاک همراه با هزینۀ پستی
ریال  ۴۵۰۰۰ تکشامره   
ریال  ۱۸۰۰۰۰                      داخله   
دالر  ۳۰ ساالنۀ    خاورمیانه   
دالر  ۳۲             اروپا   
دالر  ۳۷             آمریکا، کانادا، اسرتالیا و ژاپن 

حق اشرتاک ساالنه برای استادان و دانشجویان با معرفی نامه، ۵۰۰۰۰ ریال است.
نشانی: تهران، بزرگراه حقانی،بلوار كتابخانۀ ملی،ساختامن كتابخانۀ ملی ،فروشگاه كتاب. 

صندوق پستی ۱۹۹۳۵-۶۵۵ شناسۀ (کد) پستی ۱۵۴۸۶   
تلفاکس: ۸۱۶۲۳۳۱۵ -۰۲۱

 j-iranislam@nlai.ir :پیام نگار

مشخصات مشرتک

رشایط اشرتاک
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The Challenges of Search Engines of Online Sites for Islamic 
Manuscripts

  Ali Mashhadi Rafi - Mohammad Mohammadinia
During the recent years, numerous websites have been established for 
Islamic manuscripts which render a diverse range of library services to their 
users. These services which are mainly organized by focusing on users’ 
access to digital edition of manuscript and/or bibliographic information, 
have the structure of data banks and the process of information retrieval 
is more dependent on the search engines of these websites. The present 
article is an effort to investigate the mentioned problems and to offer some 
suggestions for updating the search engines of these websites.

From Arab Literature to Islamic Studies; Johann Jakob Reiske
 Shahram Taghizadeh Ansari

Reiske is one of the pioneers of studying and teaching Arab language and 
literature as well as Islamic studies in Germany and Denmark. He investigated 
Arabic manuscripts, history of Islam and the lives of Prophet Muhammad 
and Ali (SA) with an unspeakable interest and became famous as the martyr 
of Arabic literature. Living in the mid 18th century, Reiske raised some issues 
to prove the caliphate of Imam Ali. He also compared the personality of 
Prophet Mohammad with some historical figures such as Marx.

Islamic Studies and Islamologists in Australia
 Zahra Sobhani

In this article, the author examines the background of Islam in Australia, 
the status of Muslims, Australian government attitude toward Islam and 
Muslims and finally Australian Islamologists and the status of Islamic 
Studies in universities and research centers in Australia. The author 
focuses on the introduction of centers and departments of Islamic studies 
in universities and the role of Australian government and Muslim groups 
in supporting and cooperating with them.
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into French by Muslims, he believes that these kinds of translations would 
prevent misunderstanding of Islam and Muslims by the French people.

A Reflection on the Methodology and Islamic Studies of Pierre Laurie 
 Saeed Jazari

This article deals with the methodology of Islamic studies in universities 
and research centers on Islam in western countries, particularly in France, 
as well as one of well-known French scholars, Pierre Laurie. By explaining 
the principles of this Islamologist’s thoughts, the author investigates 
Laurie’s method of studying and his look to subjects on Islam and Muslims. 
According to the author, Pierre Laurie examines Islam by relying on ideas 
and methodology of Henry Corbin and by applying historical, field and 
phenomenological studies. 

The Islamic Studies in China: From Five Ruling Dynsties to Modern Era 
  Adel Khani

In this article, the author investigates the background of Islamic studies in 
the contemporary history of China and points to how Islam entered this 
country and to its status during the quintuple dynasties of China. In this 
regard, he talks about the period of Tang and Song dynasties when Chinese 
Muslims where under the influence of Iranian and Arab culture. He also 
gives a description of the features of Muslims during the rule of these 
dynasties.
The author also gives a detailed description of the conditions of academic 
and research centers of Islamic studies as well as several organizations, 
institutions and universities in China which are engaged in Islamic studies 
or subjects related to Islam, Muslims and Islamic countries. The final 
section of the article is dedicated to introducing academic and social 
journals on Islamic studies as well as the names of well-known Chinese 
islamologists during the recent hundred years.
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of Iran and Iranians, we immediately think of Iranologists, researchers and 
anthropologists. But today, there are photographers who have shown Iran 
and Iranians through the pictures they have taken of various parades of 
cities and different social classes. One of these photographers is Brandon 
Stanton, a well-known photographer from New York. In his trip to Iran, he 
has taken various photos from Tehran, Shiraz and several other cities and 
has presented them in his website.

The Contribution of Germany to Iranian Studies
 Bertold Spuler

Bertold Spuler is one of the prominent orientalists and Iranologists of 
Germany who is specialized in Mongolian studies, Islamic history and 
culture of the East and the history of the Islamic period. In this article, he 
investigated the contribution of German Iranologists to and their role in 
the study, recognition and introduction of Iranian history and culture. He 
also examines the impact of Iranian culture on the culture and language of 
its neighboring and even farther countries. In his opinion, Iran by using 
the peaceful method of intellect and civilization promoted the status of 
Arabs through its ancient cultural heritage and hence enriched the culture 
of Arabs further and led the ruling of Abbasid Caliphs.

The Method and Islamic Studies in Frances; From Henry Corban to 
shie’te New Scholars

 An Interview with Prof, Yahya Alavi
Prof. Yahya Alavi gives a detailed description about the methods of education 
and research in Islamic and western traditions as well as the kind of subjects 
and methodologies they apply. He also talks about the viewpoints of French 
scholars on Islam, in particular Henry Corbin. In Bonaud’s opinion, most 
French Islamologists rely on historical and second-hand resources and 
are not familiar with original and first-hand Islamic sources and Persian, 
Arabic and Turkish language. Having reviewed the translations of Quran 
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literature in the universities of Turkey as well as the teaching methods, 
textbooks, professors and their problems. At the end of the article, some 
recommendations and solutions are offered to solve these problems and to 
strengthen the status of Persian language and literature in the universities 
of Ankara and Istanbul.

Siagh: Numerical Marking and Computing in Iran
 Brian Spooner and William Hanaway

Siagh is a kind of numerical system, the today form of which was firstly 
promoted during Islamic Caliphate, particularly in the era of Umayyad 
Caliphs in Damascus in 656-751 A.D. The authors of this article have 
investigated the role of Iranians in the expansion of this writing style in 
Iran and countries inside the realm of Iran’s culture and civilization in 
Central Asia, India, Pakistan and Turkey.

Centers for Iranian Studies in Russian Federation 
 Saeed Shiri

The school of oriental studies and therefore Iranian studies has witnessed 
many upheavals in Russia. The Russian school of Iranian studies has passed 
three historical periods: the empire era and the confrontation of this country 
with Britain; the era of communists; and the era after the collapse of former 
Soviet Union. In the first era, some centers were established for the study 
of the Orient with a political objective. During the Soviet Union, Oriental 
and Iranian studies were carried out on the basis of Marxist ideas. After the 
formation of Russian Federation, these centers took a new approach. The 
background and developments of the most significant centers for Iranian 
studies in the Russian Federation are represented in this article.

The Representation of Iran and Iranians through the Brandon Stanton’s Camera
 Ahmad Ali Amiri

When faced with discussions about Iran, Iranian people and the introduction 
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An Interview with Dr. Ashk Dahlén, President of Scandinavian 
Society for Iranian Studies: “Definition and Scope of Iranian Studies 
in Scandinavian Countries”

Alexander (Sándor) Kégl and Iranian Studies in Hungary 
 Miklós Sárközi 

Dr. Miklós Sárközi, Hungarian Iranologist, describes the history of Iranian 
studies and its development in Hungary as well as the tireless efforts of Alexander 
(Sándor) Kégl. Kégl can be accounted as one of the pioneers of Oriental studies 
in Hungary. He taught Persian language and literature in Oriental Chair of 
Budapest University for more than 50 years. Of course, the founder of teaching 
Persian language and literature in Hungary was Arminius Wambri who stayed 
almost one year in Iran and for a while worked as an interpreter for Nasereddin 
Shah and Mozafareddin Shah. Wambri was the teacher of Persian language 
and literature for more than 30 years. Kégl’s academic endeavors was mainly 
focused on classical Persian and Qajarid’s literature.

Persian Language and Literature in the Universities of Turkey; from 
Challenges to Educational Tactics 

 Reza Dehqani
This article deals with the status of teaching Persian language and 

Abstracts
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