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سخن  رسدبیر

در                        مسلمان  غير  و  مسلمان  هاى  دولت  برخى  اقدامات  و  نقش  از  نشريه،  پيشين  شماره  در 
سازى  تصوير  در  آنها  تأثير  و  غربى  كشورهاى  در  اسالمى  مطالعات  مؤسسات  و  مراكز  حمايت 
از اسالم و مسلمانان و غفلت نويسندگان و پژوهشگران مسلمان نسبت به اين فعاليت ها سخن 
گفتيم. در اين شماره به فعاليت ها و حمايت هاى برخى اشخاص از مراكز و مؤسسات مطالعات 

اسالمى مى پردازيم و پيامدها و تأثيرات اين حمايت ها و هدايت ها را واكاوى مى كنيم.
بررسى وضعيت مطالعات اسالمى در دانشگاه هاى كشورهاى انگليس، امريكا، فرانسه، بلژيك، 
سوئيس و هلند نشان داد كه شمارى از ثروتمندان مسلمان بويژه اعراب و پاكستانى و مالزيايى 
به ميدان تقويت و حمايت از مراكز اسالم شناسى آكادميك برآمده و با حمايت هاى مالى خود 
به حفظ برخى از اين مراكز و گسترش و تقويت فعاليت هاى علمى و آموزشى برخى ديگر نائل 
مؤسسه  تأسيس  به  كه  است  كسى  نخستين  اسماعيليه،  فرقه  رهبر  آقاخان،  صدرالدين  آمده اند. 
از  شمارى  به  و  نموده  اقدام  ديگر  كشور  چند  در  آن  شعبات  و  انگلستان  در  اسالمى  مطالعات 
دپارتمان هاى اسالم شناسى در دانشگاه هاى غربى كمك مالى كرده است. شيخ زكى يمانى وزير 
و  اسالمى  مطالعات  وادى  به  كه  است  كسانى  نخستين  زمره  در  سعودى  عربستان  نفت  سابق 
گردآورى نسخه هاى خطى اسالمى و حمايت از برخى مراكز اسالمى برآمد. افراد ديگرى نظير 
عبدالعزيز سعود البابطين، وليد بن طالل، بى نظير بوتو و بانك اسالمى انگليس نيز در كار حمايت 



6

از مراكز مطالعات اسالمى در كشورهاى غربى فعال اند و از برنامه ها و فعاليت هاى آمووزشى و 
تحقيقاتى آنها حمايت مى كنند. پر پيداست كه نوع كمك ها و مراكز مورد حمايت و چگونگى 
اين حمايت ها و تأثير آنها در جهت گيرى مؤسسات و مراكز  بستگى به اهداف يا اغراض شخصى  
كمك كنندگان دارد و حاميان همه به يك گونه رفتار و حمايت نمى كنند. يكى مانند وليد بن 
طالل به هر مركزى كه كمك مى كند، اسم خود را هم بر ابتداى نام مؤسسه يا مركز مطالعات 
اسالمى مى آورد. اينكه اشخاصى مانند زكى يمانى يا وليد بن طالل چرا و با چه انگيزه و هدفى 
به فكر تقويت اسالم شناسى آكادميك در كشورهاى غربى افتاده اند، مسئله اى است كه در جاى 
خود بايد بيطرفانه مورد بررسى قرار داد. اما آنچه در باره فعاليت هاى اشخاص در زمينه حمايت از 
مراكز مطالعات اسالمى مى توان گفت آن است كه  اين فعاليت ها موجب رونق اين مراكز شده و 

آثار علمى پيرامون اسالم و مسلمانان  بر پايه روش هاى تحقيق علمى  فراهم خواهد آمد. 
مسلم است كه ناخرسندى ما از ورود و نقش اين افراد در كنترل مراكز اسالمى در دانشگاه 
هاى معتبر جهان، كوچكترين تغييرى در اهداف و فعاليت هاى اين افراد و مؤسسات تحت حمايت 
آنها پديد نخواهد آورد. اين مراكز همچنان به فعاليت خود در زمينه شناخت و معرفى اسالم ادامه 
مى دهند و اسالم شناسان حرفه اى دنيا را به كنفرانس هاى بين المللى خود مى كشانند. اگر 
بودجه سازمان مسئول فعاليت هاى فرهنگى ما در خارج از كشور در سال 1391 مبلغ 110 ميليارد 
تومان معادل 37 ميليون دالر است، وليد بن طالل در همين سال مبلغ 50 ميليون دالر به مراكز 
مطالعات اسالمى وابسته به خود پرداخت كرده است. ناگفته آشكار است كه همين مراكز در آينده 
نزديك برخى از اسالم شناسان برجسته ما را هم به سوى خود جذب خواند كرد، همان كارى كه 
مؤسسه الفرقان با نسخه شناسان مشهور و صاحب نظر ايرانى مانند مرحوم ايرج افشار كرد و آنها را 
به عنوان مشاور علمى و حضور در كنفرانس ها و تشكيل اتحاديه نسخه شناسان جهان جذب كرد. 
البته فعاليت و رويكرد وليد بن طالل با زكى يمانى بسيار متفاوت است. زكى يمانى تنها در يك 
رشته يعنى شناسايى، گردآورى و احياى نسخه هاى خطى  عمل مى كند، اما وليد بن طالل در 
زمينه گفتگوى اديان، شناخت و معرفى اسالم و مسلمانان در انگليس، شناخت و معرفى فرهنگ، 
نظام ارزشى و نظام سياسى امريكا به جهان عرب و  شناساندن اسالم به سياستگذاران، رسانه ها 
و افكار عمومى غرب كوشش دارد. در كنار اين افراد، امروزه در بسيارى از دانشگاه هاى غربى 
كسان ديگرى هستند كه با اعطاى بورس تحصيلى و پرداخت كمك هزينه آموزشى و تحصيلى،  
به تربيت اسالم شناسان آينده مدد مى رسانند. مو ابراهيم در انگلستان يكى از اين افراد است كه 
تالش خود را به تربيت نسل هاى آينده در افريقا و كشورهاى اسالمى آن جا معطوف كرده است.
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با اطمينان مى توان گفت كه نه سياستگذاران و نه حوزه هاى علميه و نه پژوهشگران مطالعات 
اسالمى ما از همه ابعاد و زواياى فعاليت هايى كه دولت ها و اشخاص مختلف در ارتباط با مراكز 
مطالعات اسالمى و شناخت و معرفى اسالم و مسلمانان در كشورهاى غربى انجام مى دهند، اطالع 
دقيق و روشنى ندارند. وجود افراد ناكارآمد و بى اطالع از واقعيات علمى و فرهنگى و ارتباطى در 
مانند  زبان هاى خارجى  به  ميان فرهنگى و ناآگاهى  محيط  فعاليت در  جهان امروز و پيچيدگى 
انگليسى و فرانسه باعث شده كه حوزه هاى علميه و استادان دانشگاه در رشته هاى فرهنگ و 
تمدن اسالمى و حتى دانشكده هاى الهيات و معارف اسالمى كه درس اسالم شناسى در غرب را 
نيز دارند،  اطالع روزآمد و درستى از كاركرد و تأثير مراكز مطالعات اسالمى نداشته باشند و از آثار 

منتشر شده اين مراكز و اخبار علمى آنها بى خبر باشند. 
از آن جا كه اخبار و مسائل اسالم و مسلمانان در صدر اخبار مطبوعات و شبكه هاى ماهواره اى 
و فضاى مجازى است و نويسندگان و خبرنگاران و سياستمداران بسيارى در كشورهاى غربى به 
وادى اسالم شناسى قدم نهاده و در هر هفته صدها كتاب و مقاله درباره اسالم و مسلمانان نشر 
مى دهند، ما نبايد به اين نوشته ها و مراكز و اشخاص توليد كننده اين آثار بى اعتنا بمانيم. ضمن 
آنكه اسالم شناسى تنها به يك حوزه مطالعاتى در بين استادان و دانشجويان و پژوهشگران در 
دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى محدود نمانده، به عرصه مراكز سياستگذارى و دنياى رسانه و حتى 
مراكز امنيتى نيز دامن گستر شده است. وظيفه ما و بويژه عالمان وارسته و اسالم شناس ماست 
كه از كميت و كيفيت و گفتمان ها و مباحث مطرح شده در مراكز مطالعات اسالمى غربى اطالع 
داشته باشند. زيرا اين مباحث است كه تصوير ما را از طريق صفحات تلويزيون و مانيتور كامپيوتر 

به دنيا نشان مى دهد. 
برما فرض است كه همواره از آخرين فعاليت هاى علمى و آموزشى و تحقيقاتى مراكز اسالم 
شناسى آكادميك در دانشگاه هاى كشورهاى ديگر آشنا شويم. شناخت آنها از اسالم و مسلمانان، 
آئينه اى است كه  افكار و رفتار ما را بازتاب مى دهد. ما به اين آئينه هم براى تبليغ تشيع و معارف 
بلند آن و هم براى آگاهى از فعاليت هاى دوستان، رقبا و حتى مخالفان عقيدتى خود نيازمنديم. 
در دنياى امروز ساده انديشى، تنبلى و عالم به زمان خود نبودن، مجازات سختى در پى دارد. بيائيد 
آگاهى هايمان را از دنياى مطالعات اسالمى در جهان افزايش دهيم و واقعيات اين دنياى پر رمز و 
راز را به عالمان دينى و استادان رشته هاى اسالم شناسى در داخل كشور بشناسانيم. اين گوى و 

اين ميدان: ارادتى بنما تا سعادتى ببرى.
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    گفتگو با دكتر محسن حيدرنيا رئيس بنياد بين المللى ايران شناسى مسكو

جايگاه و اهميت ايران در نزد روس ها بر كسى پوشيده نيست. تأسيس و فعاليت مراكز شرق شناسى و 
ايران شناسى از دو قرن گذشته تا كنون در روسيه ناشى از همين اهميت است. از اين رو شناخت اين 
سنت دويست ساله امرى ضرورى است. در اين ميان بنياد بين المللى ايران شناسى مسكو كه در سال 
2008 به ثبت رسيده و دو سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده ، تمام كوشش خود را در جهت 
تعامل با اين سنت و همكارى در جهت فعاليت هاى ايران شناسى در روسيه مصروف داشته است. 
اين مركز سعى دارد گام نوينى در جهت ايران شناسى بردارد. در سفرى كه به مسكو داشتم با دكتر 
محسن حيدرنيا، رئيس بنياد بين المللى ايران شناسى، درباره وضعيت اين بنياد و فعاليت ها و اهداف آن 

به گفت و گو نشستم. آنچه در پى مى آيد متن گفت و گوى على اصغر محمدخانى با دكتر حيدرنياست. 

• به عنوان پرسش نخست درباره بنياد ايران شناسى در مسكو توضيح دهيد؟ 
 بنياد بين المللى ايران شناسى مسكو يك بنياد غير تجارى است كه در 18 ژانويه 2008 به ثبت 
وزارت دادگسترى فدراسيون روسيه رسيد. بنيانگذاران اوليه بنياد عبارت بودند از استادان يژوف، 
روبينچيك، واسكانيان، پريگارينا، كامنسكى و مهدى ايمانى پور. هدف اصلى تأسيس بنياد، بررسى 
و حمايت از ايران شناسى روسيه، ايجاد ارتباط علمى بين دانشگاه ها و مراكز علمى دو كشور روسيه 
و ايران حول تحقيقات ايران شناسى و ارائه شناخت درست از فرهنگ و تمدن غنى ايران بود كه 

مكتب ايران شناسى روسيه و ويژگى هاى آن، نسخه هاى خطى 
فارسى، قلمرو و موضوعات مطالعات ايرانى در روسيه؛ 
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در   نهايت به ارتقاء روابط دوستانه دو كشور و دو ملت كمك مى كند. از سال 2011 فعاليت هاى 
علمى و فرهنگى بنياد به صورت جدى آغاز گرديد. در اين سال بنده و دكتر ابوذر ابراهيمى رايزن 
فرهنگى ايران در روسيه نيز به اعضاى اصلى بنياد اضافه شديم و با توافق رسمى اعضا اينجانب 

براى مدت سه سال به عنوان مدير اين بنياد برگزيده شدم. 

• موضوع ها و حوزه هايى كه درباره ايران شناسى كار مى كنيد چه موضوعات و مسائلى است؟ 
من بر اين باورم كه ايران شناسى در روسيه مانند ايران شناسى در ديگر نقاط اروپا داراى سنتى ديرپا 
و ارزنده است. سنتى كه به داليل مختلف از جمله بسته بودن نظام شوروى سابق هنوز به خوبى 
به ايران و جهان معرفى نشده است. ظرفيت هاى بر آمده از اين سنت دويست ساله مبناى محكمى 
است كه ما بتوانيم تعريفى منطقى از بنيادايران شناسى داشته باشيم. به ديگر سخن، فعاليت ها و 
اهداف اين بنياد بايد متناظر باشد بر ميراث موجود برجاى مانده از اين سنت. اگر بخواهيم اهداف 
و فعاليت هاى بنياد را بشناسيم ناگزيز بايد سنت ايران شناسى در روسيه و ميراث  برجاى مانده از 
آن را بشناسيم. به قطعيت مى توان گفت كه سه ميراث برجاى مانده از سنت ايران شناسى روسيه 

عبارتند از: 
-  نسخ خطى فارسى. در حدود ده هزار نسخه و اسناد آرشيوى و صد ها هزار سند در باره ايران كه 

هنوز يك آمار دقيق از آن ها و محل هاى نگهدارى شان ارائه نشده است. 
- تحقيقات ايران شناسان روس. اين آثار كه توسط 500 ايران شناس بزرگ و كوچك و مشهور و 

نامشهور تاليف شده اند. تعدادشان بيش از 12 هزار كتاب و مقاله مهم است. 
- ده ها ايران شناس موجود. اين گروه كه ادامه دهندگان راه و سنت ايران شناسان گذشته روس 
هستند، به مطالعه و تحقيق پيرامون فرهنگ و تمدن ايران از ديرباز تا كنون مشغول هستند. 
پرواضح است كه اين ميراث هاى گرانبها كه هر كدام به مثابه گنجى عظيم در برابر ماست به 
راحتى بدست نيامده اند و در يك سنت دويست ساله عملى سرشار از فعاليت آكادميك، فراهم آمده، 
باليده، فربه شده و به شكل موجود سربرآورده است. سنتى كه اطمينان دارم ابعاد ناشناخته اش از 

بخش هاى شناخته شده اش بيشتر است. 
اگر بخواهم توجيهى از فلسفه وجودى بنياد بين المللى ايران شناسى داشته باشم بى ترديد بر 
همين سه اصل تاكيد مى كنم. يعنى بنياد بايد در هر سه حوزه فوق به رسالت خود عمل كند تا 
به تدريج ماهيت ايران شناسى روسيه و عرض و طول و عمق آن معرفى شود. بدين سان، ضمن 
قدردانى از اين سنت ارزشمند بتوانيم چارچوب هاى درست و منطقى براى تعامل با ايران شناسان 
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روس داشته باشيم و بر همين اساس بتوانيم ارتباطات 
روس  ايران شناسان  با  ايران  دانشمندان  بين  علمى 

برقرار كنيم. 

• ضمن اشاره به اهميت اين ميراث ها دليل مغفول 
ماندن آن ها را در چه مى بينيد؟ 

مكتوب  اسناد  و  دستنوشته ها  اهميت  و  ارزش  امروز 
از  بسيارى  باز  دير  از  نيست.  پوشيده  بركسى  تاريخى 

محققان ميراث مكتوب دوست داشتند بدانند در روسيه 
چه نسخه هاى خطى فارسى يا عربى و تركى وجود دارد. اهميت اين نسخه ها وقتى آشكار مى شود 
كه براى تصحيح متون كهن نياز به نسخه بدل هاى متفاوت داريم تا بتوانيم اثرى تاريخى را بهتر 
و متقن تر و پاكيزه تر به طبع برسانيم و اثرى را احياء كنيم. وقتى بر محققان ايرانى و ديگر محققان 
كامال روشن نيست كه نسخه هاى روسيه چه تعداد هستند و به چه موضوعاتى پرداخته اند و اعتبار 
تاريخى آنها در چه حدى است، اين ناآگاهى مثل اين است كه اين گنج بزرگ همچنان ناگشوده 
مانده است. از نظر اسناد آرشيوى حدود يك ميليون سند موجود در روسيه در باره ايران، ارزش 
فوق العاده اى در بازخوانى تاريخ معاصر ما دارد. بررسى اين اسناد مى تواند گوشه هايى از ابعاد تاريك 
تاريخ معاصر ايران را روشن و پاره اى زواياى پنهان را آشكار كند. اسناد برخى موضوعات مانند 
مهاجرت و اسكان ايرانى تبار ها به مناطق دربند و داغستان در قفقاز شمالى و آستاراخان، وقايع 
آذربايجان و جريان پيشه ورى، مالقات احمد قوام با استالين، بهائيت، حزب توده، نهضت سردار 

جنگل و... هنوز مورد بررسى دقيق قرار نگرفته است. 
به  نسبت  ما  آگاهى  كه  بگويم  بايد  هم  سال  دويست  اين  در  روس ها  تحقيقات  مورد  در  اما 
مثل دياكونوف،  بزرگ روس  ايران شناسان  از  آثارى  ما جز  است.  بسيار محدود  عظيم  حجم  اين 
ژوكوفسكى، بارتولد و برتلس و معدودى ديگر كه آثارشان در ايران ترجمه و معرفى شده ، از ديگر 
از  بسيارى  ضمنًا  اطالعيم.  كم  بسيار  دستكم  يا  و  نداريم  خبرى  روس  ايران شناسان  بيشمار  آثار 
آثار و افراد ايران شناس را نيز از روى فهرست هاى ايران شناسان مى شناسيم كه چون تمركز بر 

ايران شناسى روسيه ندارند فاقد اطالعات كافى هستند و نمى توانند ارضاء كننده باشند. 
همچنين آگاهى  ما از ميزان توانمندى و اثرگذارى بسيارى از ايران شناسان كنونى روس نيز بسيار 
كم و در برخى از موارد غير قابل اعتماد است. در اين دو سال اخير كه با بسيارى از ايران شناسان روس 

دكتر محسن حيدرنيا
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ارتباط داشته ام شخصيت واالى علمى و ميزان باالى ايران دوستى بسيارى از ايران شناس روس بر 
من روشن شده است. يكى از رسالت هاى مهم ما اين است كه اين بزرگان را بشناسيم. امروز مى توانم 
استاد واسكانيان، فرهنگ نگار، آكادميسين كامنسكى زبان شناس، پروفسور پريگاريناى حافظ شناس، 
پروفسور ادلمان زبان شناس و بسيارى از ديگران را از در زمره بقية الماضيين ايران شناسان بزرگ روس 
بدانم. ما هر سال شاهديم كه معمرين ايران شناس مانند روبينچيك و بوگالوبوف و اكيموشكين از ميان 
ما رخت سفر به ابديت برمى بندند. از سوى ديگر مى بينيم كه هر سال ايران شناسان جوان وارد اين 
حلقه مى شوند و سنت ايران شناسى روسى با فراز و نشيب، همچنان به پيش مى رود. اينك ما هستيم 

كه بايد نحوه  تعامل منطقى و سامانمند و تأثير گذار خود را با اين جريان تنظيم كنيم. 
آگاهى از اين عرصه ها نه تنها ميدان عريضى از تعامالت علمى را بين محققان دو كشور و 
محققان منطقه و جهان با سوژه هاى ايران شناسى مى گشايد، كه به نوع تفكر ما در باره روسيه و 
سنت شرق شناسى پر سابقه  آن سامانى منطقى داده و ما را به قضاوتى بالنسبه درست و مطابق با 
واقع از اين جريان نزديك مى كند. معرفى بايسته  اين مسائل مى تواند قدردانى ما را از زحمات آن 
دسته از ايران شناسان كه عمرى را در راه شناخت ايران صرف كرده و سهمى در معرفى فرهنگ و 

تمدن ما در روسيه و جهان داشته اند، نشان دهد. 
اينك اجازه دهيد در باره بخش دوم اين سؤال كه چرا تا كنون آثار ايران شناسان روس معرفى 

نشده  و چه موانعى بر سر اين وجود داشته است، توضيحاتى بدهم. 
اوًال نمى توان گفت كه تا كنون هيچ كارى نشده و هيچ معرفى اى از اين كارها صورت نگرفته 
است. بلكه تعبير بهتر و مقرون به صواب  تر اين است كه بگوييم ابعاد مختلف جريان ايران شناسى 
پنجاه  در  روس  ايران شناسى  بزرگان  آثار  ترجمه   البته  است.  نشده  معرفى  كامل  و  درست  روسى 
سال  اخير و كتاب هاى عمومى خاور شناسى در ايران و كشورهاى ديگر به چاپ رسيده و ترجمه 
شده است. اسنادى كه گهگاه وزارت خارجه طرفين طبع كرده اند، ابعادى از اين جريان را معرفى  
كرده اند. امروز جامعه علمى ايران به خوبى سهم و قدر تحقيقات ايران شناسان روس را درك كرده 

و مشتاقانه به دنبال بسط آگاهى خود در باره آنهاست. 
البته بايد درك كنيم و بپذيريم كه با يك جريان بزرگى سروكار داريم كه باب آن تازه گشوده شده 

است و سال ها كار علمى الزم است تا بتوان همه ابعاد ميراث سنت ايران شناسى روس را شناخت.
به نظر من شايد يكى از اساسى ترين موانع شناخت ايرانى ها و ديگر جهانيان از سنت ايران شناسى 
روسى، بسته و امنيتى بودن فضاى ايدئولوژيك نظام شوروى تا سال 1991 بوده است. اين فضا به 
صورت قهرى آثار محدود كننده خود را بر شناخت خارجيان و بويژه ايرانيان از پژوهش هاى ايران 
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شناسان روس تحميل كرده است. حضور كشور ما در سال هاى قبل از انقالب در بلوك غرب نيز به 
اين محدوديت دامن مى زد. براى نمونه اشاره كنم به مينورسكى كه به جهت مهاجرت به فرانسه، 
تا چه حد مغضوب جامعه خود بود و حتى پس از فروپاشى شوروى آثار اين غضب و تنفر نسبت به 
او به چشم مى خورد. اين بدان معناست كه ايران شناسان و شرق شناسان روس به ناچار بايد  در يك 
چهار چوب  خاصى كار مى كردند و تعاملشان با ديگر مكتب ها و جريان هاى  ايران شناسى خيلى 
اين  شود.  معرفى  كمتر  ايشان  شايسته  علمى  كارهاى  كه  مى شد  باعث  تضييقات  اين  بود.  دشوار 
فضاى خشك ايدئولوژيك و محصور يك اثر روانى در خارج از شوروى و روسيه داشت كه ديگران به 
خطا فكر مى كردند با عده اى مزدور و جاسوس سرو كار دارند! شائبه اى كه در مورد ديگر سنت هاى 
ايران شناسى غربى هم  گاه از سوى برخى افراد كه به عمق تحقيقات ارزنده  شرق شناسان برجسته و 
اصيل و عالم نرسيده اند مطرح مى شود و به قضاوت هايى نسنجيده مى انجامد. البته هرگز نمى شود 
منافع ملى كشورهاى غربى در ايجاد سنت شرق شناسى را انكار كرد. آنچه مهم است استحاله و 
دگرديسى علمى اى است كه با خوابيدن موج استعمار گرى اروپا در جريان شرق شناسى رخ نمود. در اثر 
اين دگرديسى، تحقيقات هدفدار كه در بادى امر در برخى موارد سمت و سويى خاص داشت تبديل 
به جريانى علمى براى تحقيقات در موضوعات شرقى شد كه دو مضمون بزرگ و بى كرانه آن ايران 
و اسالم بود. خيلى از آگاهى هاى مفيدى كه در باره ايران و اسالم در اروپا و جهان امروز به چشم 

دانشگاه مسكو
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مى خورد، از همين رويكرد علمى و كشف حقيقت نشأت گرفته است. 
 مانع ديگر؛ دشوارى زبان روسى و كم بودن روسى دان قوى و ماهر در ايران بوده است. بيشتر 
كارهاى علمى كه روس ها در موضوع ايران شناسى انجام داده اند، به زبان روسى است و چون مترجم 
توانمند روسى نبوده است، اين آثار به دست فارسى زبانان نرسيده است. از طرف ديگر، در جامعه ما 
قبل و بعد از انقالب اسالمى اقبال چندانى به اين زبان نبوده است. اما در سال هاى اخير توجه زيادى 
به اين زبان شده و دانشكده  يا گروه زبان روسى در ايران داير شده و دانشجويان ايرانى در روسيه اين 
زبان را فرا مى گيرند. اينك اين دو گروه، بسيارى از تنگناهاى موجود زبان روسى را در ايران حل كرده 

و راهى براى دسترسى به گنجينه هاى ارزشمند ايران شناسى روس باز گشوده اند. 

ايران  به  ايران شناسى روسيه  معرفى سنت  براى  تالش هايى  چه  ايران شناسى  • در بنياد 
داشته ايد؟ 

 ما فعاليت هايمان را در زمينه نسخ خطى شروع كرديم. دليلش اين بود كه روس ها در دوره تزارها 
و در دوره كمونيست ها بر آسياى مركزى تسلط داشتند. در اين مدت چندين جمهورى  در اختيار 
روس ها بود و انبوهى از نسخ خطى فارسى و عربى و تركى كه در طول تاريخ در شهرهاى ايرانى 
نشين و مسلمان نشين پديد آمده بود، در دسترس محققان شرق شناس، اسالم شناس و ايران شناس 

روس قرار گرفت. 
 در سفرى كه در سال 2011 به سن پطرزبورگ داشتم با رئيس انستيتوى شرق شناسى سركار خانم 
پاپوا ديدار و نظر ايشان را براى همكارى در اين زمينه جلب كردم. در اين انستيتو بهترين و بزرگ ترين 
گنجينه گرانبهاى نسخ خطى فارسى گردآورى شده است. خانم پاپوا گفت كه در اين مجموعه بيش از 
سه هزار نسخه خطى فارسى وجود دارد كه تا كنون حدود يك سوم آن ها به صورت توصيفى توسط 
ايران شناسان نسخه شناس در يك كاتالوگ نُه جلدى ارائه شده است. آنان از نسخ خطى فارسى اين 
انستيتو تنها توانسته بودند هزار نسخه را در مدت چهل سال به صورت توصيفى معرفى كنند كه انصافًا 
يك معرفى توصيفى بسيار روشمند است. تهيه اين كار بزرگ چهل سال طول كشيده است. ما اين 
كاتالوگ نُه جلدى را با يك تيم از دانشجويان ايرانى دوره دكترى كه در روسيه هستند تلخيص و ترجمه 
كرديم. دو تن از كار شناسان كتابخانه آيت اهللا مرعشى نجفى به نام هاى حسين متقى و على صدرايى نيا 
به مسكو آمدند تا تكميل اين كار را با همكارى چهارجانبه بنياد ايران شناسى و انستيتوى شرق شناسى 

سن پترزبورگ و رايزنى فرهنگى و كتابخانه مرعشى نجفى سامان دهند 
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• موضوع نسخه هاى خطى بيشتر در باره چه موضوعاتى است و ايران شناسان روس به چه 
حوزه هايى عالقمند بوده اند كه چنين نسخه هايى را جمع آورى كرده اند؟ 

ايران شناسان روس از ابتدا عرصه هاى زيادى براى ايران شناسى تعريف كرده اند كه تقريبًا شامل 
همه ابعاد ايران شناسى مى شود و در آن زبان شناسى، باستان شناسى، تاريخ، هنر، ادبيات، اقتصاد، 
در  ايشان  سهم  البته  است.  مشاهده  قابل  داشته اند،  نياز  كه  ديگر  موضوعات  بسيار  و  سياست 
از  ها  روس  را  زبان شناسى  به  توجه  سنت  است.  موضوعات  ساير  از  تر  قوى  بسيار  زبان شناسى 
ايران شناسى آلمان اقتباس كرده اند. اجازه دهيد يك معرفى  اجمالى از اين هزار نسخه خطى  بدهم: 
فهرست مخطوطات تاجيكى فارسى انستيتوى شرق شناسى آكادمى علوم اتحاد جماهير شوروى 
سابق، يك كاتالوگ توصيفى روسى است كه توسط چند نسخه شناس و ايران شناس معروف در 
يك پروسه طوالنى در نيمه دوم قرن بيستم تهيه و به تدريج چاپ شده است. اين مجموعه شامل 
هزار نسخه است كه در حدود 350 عنوان را در بر مى گيرد. اگر چه برخى عناوين تك نسخه اند اما 

غالبًا هر عنوان از چند نسخه تشكيل شده كه در برخى موارد  گاه تا 15 نسخه را دربر مى گيرد. 
 جلدهاى يك تا سه كه توسط ميكلوخا ماكاليا بررسى و توصيف شده شامل 905 نسخه خطى 
است كه 190 عنوان را در بر مى گيرد. از اين ميان 31 عنوان به مسالك و ممالك  و 59 عنوان 
يافته  اختصاص  محلى  و  دودمانى  عمومى،  تواريخ  به  عنوان  و 100  احوال  تراجم  و  تذكره ها  به 
است. اين سه جلد در سال هاى 1955 و 1961 و 1975 در مسكو به چاپ رسيده اند. ايران شناس  
ميكلوخا، از بنيانگذران اين طرح عظيم بوده و شيوه  كارش مبناى كار فهرست نويسان جلد هاى 

ديگر اين مجموعه بوده است. 
لغت  كتب  و  معاجم  و  فرهنگ ها  به  كه  شده  تهيه  بايفسكى  توسط  پنجم  و  چهارم  جلدهاى   
اختصاص يافته و در سال هاى 1962 و 1968 در مسكو به چاپ رسيده اند. جلد ششم توسط تومانويچ 
در سال 1981 چاپ شده و به مجموعه هاى خطى كه در بردارنده حكايات مشهور بوده  اختصاص 
يافته است. جلدهاى هفتم و هشتم به دواوين و آثار ادبى برجسته اعم از نثر و نظم تعلق دارد كه به 
ترتيب توسط واروژيكينا و نيازوف در سال هاى 1980 و 1979 در مسكو چاپ شده اند. جلد دهم نيز 
در سال 1993 توسط اكيموشكين به چاپ رسيده كه حاوى حدود 150 نسخه مجموعه هاى شعرى و 
منتخبات ادبى است. الزم به ذكر است كه تقديم و تأخر سنوات چاپ با شماره جلد ها همخوانى كامل 
ندارد زيرا برخى از ايران شناسان كه مشغول جلد هاى متقدم بوده اند زود تر كار خود را تمام كرده  يا 
حجم كارشان كمتر بوده است. چنانكه جلد نهم هنوز چاپ نشده است، در حاليكه جلد دهم چاپ شده 
است. به هر روى، اين مجلدات نُه گانه در يك پروسه زمانى چهل ساله و به تدريج و جداگانه چاپ 
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شده اند. اميدواريم نه تنها جلد نهم به چاپ برسد، كه فهرست هايى از ديگر نسخه هايى كه تاكنون 
فهرست نشده اند نيز تهيه و منتشر شوند. چنين به نظر مى رسد كه در روسيه حدود ده هزار نسخه 
خطى فارسى وجود داشته باشد، ولى هنوز كار جدى فهرست نويسى، مانند اين مجموعه نه جلدى، 
صورت نگرفته است. چون تهيه فهارس تفصيلى و توصيفى اين نسخه ها مستلزم وقت و هزينه بسيار 

است، مشاركت ايرانى ها مى تواند به اين كار مدد رساند.

• از ميان نسخه هاى خطى به آثار مربوط به فلسفه اسالمى برخورد كرده ايد؟ 
نه! همانطور كه بيان شد نسخه هاى توصيف شده در اين كاتالوگ ربطى به موضوع فلسفه نداشت. 
اما در ميان نسخ خطى ديگر فارسى كه هنوز فهرست نشده  اين احتمال كه كتابى در باره فلسفه 
باشد، زياد است. ضمن آنكه چون بيشتر متون فلسفى به زبان عربى است، طبيعتًا بايد نسخه هاى 

زيادى در موضوع فلسفه وجود داشته باشد. 

• آيا شما به تحقيقات ايران شناسان روس دسترسى داريد؟ 
همانطور كه گفتم دومين ميراثى كه از سنت ايران شناسى روسى به جاى مانده، تحقيقاتى است 
كه در اين دويست سال روس ها در باره ايران  انجام داده اند. بررسى ما نشان مى دهد كه 500 
ايران شناس، حدود دوازده هزار اثر از خود به جاى گذارده اند. اين تحقيقات بر روى تاريخ، ادبيات، 

جلسه ايرانشناسان روس
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ايران شناسان  براى  است.  گرفته  صورت  فلسفى  پزشكى،  كهن  متون  و  ايرانى  هنر  زبان شناسى، 
روسى، تحقيقات زبان شناسى ايرانى بسيار مهم بوده است. تحقيقات پيرامون زبان هاى شرقى ايرانى 
كه روس ها با مطالعه ميدانى انجام داده اند، به ايرانيان معرفى نشده است. انستيتوى زبان شناسى 
آكادمى علوم روسيه در مسكو از سال 1950 تا كنون تحقيقات ارزشمند زبان شناسى انجام داده  كه 
در يك مجموعه هفت جلدى چاپ شده است. اين اثر در ايران ترجمه نشده است. مسلمًا از اين 

دست آثار ارزشمند ترجمه و منتشر نشده بسيار است. 

• ارتباط شما با ايران شناسان كنونى روسيه چگونه است؟ 
 به باور من، سومين ميراث ايران شناسى كه واجد اهميت است، ايرانشناسانى هستند كه در دنباله 
كار ايران شناسان گذشته برآمده اند. مى توان گفت كه نسل هاى طوالنى ايران شناسى فعال بوده و 
االن هم به نسل جديد رسيده است. ما اكنون با حدود 150 نفر از ايران شناسان در ارتباط هستيم. 
تحقيقات برخى از ايران شناسان به ايران معاصر معطوف است و در درون انستيتوهاى شرق شناسى 
صورت مى گيرد. در برخى از انستيتو ها يك گروه درباره زبان شناسى زبان هاى ايرانى و لهجه هاى 
رو به نابودى در ايران كار مى كنند. اين گروه ها با اين كار ارزيابى هاى تازه اى  درمورد وضعيت 
زبان هاى كهنه و موجود ايران انجام مى دهند. يكى از حلقه هاى مهم در اين موضوع بى ترديد حلقه 
زبان شناسى آكادمى علوم روسيه در مسكوست كه مدير آن دكتر مالچانواست. در سن پطرزبورگ، 
ايران انجام داده است. ياد آور مى شوم كه  زبان هاى باستانى  باره  مطالعات زيادى در  كامنسكى 
به  بيشتر  مى شد)  ناميده  لنينگراد  كمونيستى،  دوره  در  (كه  پطرزبورگ  سن  ايران شناسان  حلقه  
مباحث فرهنگى و تاريخى، ادبيات كالسيك ايران، نسخه شناسى، زبان شناسى، باستان شناسى و 

تاريخ ايران توجه دارند. 
سنتى  صورت  به  پطرزبورگ  سن  ايران شناسان  كه  گرفتند  تصميم  روس ها   1950 سال  از 
به ايران قديم و ايران شناسان مسكو به مسائل ايران جديد تمركز داشته باشند. امروز هم حلقه  
ايران شناسان مسكو كه در انستيتوى شرق شناسى كار مى كنند عمدتًا به ايران معاصر توجه دارند. 
رئيس بخش ايران اين مجموعه خانم دكتر ممتوا از كسانى است كه در اقتصاد ايران امروز تبحر 
و  سياسى  تحوالت  آخرين  باره  در  تحليلى  و  علمى  نشست هاى  كه  است  حلقه  همين  در  دارد. 
اجتماعى و اقتصادى ايران برگزار مى شود. ما امروز مى بينيم توجه به ايران معاصر و رصد تحوالت 

روز در مسكو بيشتر سن پترزبورگ و قازان و آستاراخان و اوفاست. 
 ما در مهرماه سال 1390 موفق شديم همه ايران شناسان سراسر روسيه را در اولين كنفرانس 
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ايران شناسان در مسكو جمع كنيم. در اين كنفرانس هشت گروه علمى تشكيل شد. اسامى گروه ها 
و رؤساى آنها چنين است: گروه ايران معاصر به رياست  دكتر ممتوا، گروه زبان شناسى به رياست 
دكتر ايوانف، گروه زبان و ادب فارسى به رياست دكتر گالدكوا، گروه تاريخ به رياست دكتر باشارين، 
گروه فلسفه و انديشه هاى مذهبى و عرفانى به رياست دكتر سالمت شايوا، گروه نسخ خطى و اسناد 
آرشيوى فارسى به رياست دكتر زايتسف، گروه هنر به رياست دكتر سازونوا و گروه ادبيات كالسيك 
و معاصر به رياست دكتر چاليسوا. از آن پس ما با اين گروه ها سروكار داريم و سعى مى كنيم اين 
در  ما  كنند.  برقرار  علمى  پيوند  سنخ خود  و تحقيقاتى هم  دانشگاهى  مراكز  و  گروه ها  با  گروه ها 
سايتى كه براى بنياد بين المللى ايران شناسى طراحى كرده ايم به لحاظ محتوايى همين هشت گروه 
را مبنا قرار داده ايم تا ايران شناسان بتوانند به صورت موضوعى با يگديگر تعاطى علمى داشته باشند 
و از آخرين يافته هاى همكاران خود با خبر شوند. براين باورم كه اين سايت تا يكسال ديگر تبديل 
به يك مرجع معتبر براى اطالع از ايران شناسى روسيه خواهد شد، موضوعى كه امروز در ايران 
نياز بسيار زيادى به آن دارند. متقابًال مى توانيم از طريق اين سايت ارتباط علمى بين ايران شناسان 
روس با دانشمندان ايران و جهان كه در موضوعات ايران شناسى كار مى كنند ايجاد كنيم آدرس 

 www. ifismoscow. com :سايت بنياد ايران شناسى چنين است

• مكتب ايران شناسى روس  چه ويژگى هايى دارد؟ 
قدمت، تنوع موضوعى، انبوهى مستندات خطى و آرشيوى، دقت علمى، روشمند و نظاممند بودن 
تحقيقات و ايدئولوژيك بودن در دوره شوروى را مى توان از ويژگى هاى اين مكتب به حساب آورد. 
البته اين مكتب از اوايل قرن نوزدهم و مشخصًا بين سالهاى 1808 تا 1818، به ترتيب در شهرهاى 
قازان و سن پطرزبورگ و مسكو شكل مى گيرد و به صورت بخشى از مطالعات شرق شناسى يا به 

تعبيرى مطالعات ملل آسيايى حركت و مسير خود را آغاز مى كند.  
 اگرچه فضل تقدم با قازان (مركز تاتارستان) است و امروز مسكو پيشتاز در تحقيقات نوين 
ايران شناسى است اما بايد گفت كه اجلّه و اقطاب شناخته شده ايران شناسى مكتب روسيه مانند 
الكساندر،  برتلس،  بارتولد،  مى كلوخاميكالى،  رونفلد،  ژوكوفسكى،  دياكونوف،  فريمان،  زالمان، 
ايوانف، دياكونف، بولديرف و بوگولوبوف و اكيموشكين از شهر سن پطرزبورگ برخاسته اند. جالب 
اينكه هنوز هم بيشتر ايران شناسان در همين ساختمان هاى دويست ساله اقامت دارند. وقتى در 
راهروهاى كهنه انستيتوهاى شرق شناسى با اين قدمت راه مى رويد، حسى غريبى توأم با تأمل و 
سرشار از رمز و راز را در خود مى يابيد كه چه دوران هايى بر آن رفته است و انسان هاى بزرگى از 
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اين معبرهاى تنگ راه هايى به جهان شرق گشوده اند. 
 تأكيد كنم كه هر كدام از مكتب هاى ايران شناسى، مشتركات و افتراقاتى با يكديگر دارند. 
چند ويژگى خاص تحقيقات ايران شناسى روس هاست. يكى از اين ويژگى ها، اهميت بسيار به 
گذشته  سال  كه  پطربورگ  سن  دولتى  دانشگاه  شرق شناسى  انستيتو  در  مثال  است.  زبان شناسى 
بازديدى از آنجا داشتم، حدود 60 زبان مختلف تحقيق و تدريس مى شد. شايد دليل اين توجه 
آن باشد كه اولين محققان ايران شناس روس تحت تأثير شرق شناسى آلمان ها بودند. ويژگى ديگر 
ايران شناسى روسى آن است كه به دليل دسترسى روس ها به سرزمين ها و ممالك ديگر، توانسته 
اند به منابع بسيارى دسترسى داشته باشند. فلسفه  توجه به آرشيوهاى اسناد و مخازن نسخ خطى 
از ضرورت نگهدارى اين منابع ناشى شده است. به همين خاطر، شما از حيث منابع يك نوع غنا 
و اعتبار در تحقيقات ايران شناسان روس مشاهده مى كنيد. ويژگى منحصر به فرد ديگر مكتب 
ايران شناسى روسى كه در مكاتب ديگر نيست، نگرش خاص ايدئولوژيك است. اين ويژگى در 
محور  اقتصاد  رويكردهاى  با  روسى  شناسان  ايران  اجتماعى  و  تاريخى  تحليل هاى  دادن  سوق 
كمونيستى تا حدودى حريت علمى شرق شناسان و ايران شناسان را جريحه دار كرده است. اگر يك 
ايران شناس مى خواست بدون توجه به ايدئولوژى ماركسيسم و به طور آزاد به تحقيقات بپردازد و 
از فضاى ايدئولوژيك كمونيستى دور باشد مجبور مى شد جالى وطن كند. نمونه آن مينورسكى 

است كه نتوانست در روسيه بماند و مجبور شد به پاريس برود. 

• حاصل تحقيقات ايران شناسان روس را در چه چيزى مى بينيد؟ تحليل شما چيست؟ 
دويست سال الينقطع در زمينه ايران شناسى كار شده است. اين همه ميراث هاى برجاى مانده كه 
به آن ها اشاره كردم، خروجى اين سنت ايران شناسى است. اما اگر منظورتان اين است كه چه 
هدفى را دنبال  كرده اند بايد بگويم كه همه انگيزهاى جريان بزرگ شرق شناسى در اينجا به چشم 
قرن  محتاج به جهان شناسى است. در  مى خورد. شايد درك اين نكته ساده باشد كه جهانگيرى 
نوزدهم كه ولع غرب براى جهان گيرى زياد بود، تب جهان شناسى باال گرفت و چون حركت غرب 
متوجه شرق بود نام اين جهان شناسى به خاور شناسى تنزل يافت. اما اين يك جريان ساده نيست 
كه بتوانيم در فضايى بدبينانه از آن سخن بگوييم. زيرا اكنون ميراث حاصل از ايران شناسى ميراثى 
ارزشمند تلقى مى شود و با امعان نظر به چرخش مسير شرق شناسى از جريانى سياسى به جريانى 
علمى چه آثار تحقيقاتى علمى نابى از اين جريان بيرون آمده است. فى المثل اشاره مى كنم به 
خوانش كتيبه هاى باستانى توسط آلمان ها كه به واكاوى و احياى تاريخ باستان ايران انجاميد و يا 
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تحقيقات دامنه دار ايران شناسان و اسالم شناسان كه به معرفى ابعاد اين دو فرهنگ بزرگ در جهان 
انجاميد. بديهى است كه نمى توان از برخى تحقيقات جهت دار و غرض آلود و يا خام و نسنجيده 

پاره اى از شرق شناسان و ايران شناسان غافل شد. 

• وضعيت كنونى ايران شناسى در روسيه چگونه است؟ 
مطالعات  شنيده ام  روس  ايران شناسان  از  كه  اينطور  دادم.  توضيح  را  سؤال  اين  از  بخشى  پاسخ 
شرق شناسى امروزه به شدت و وسعت دوره  شوروى سابق دنبال نمى شود. اما با وجود اين همه 
هستند  فعال  همچنان  ايران شناسى  بخش هاى  و  شرق شناسى  انستيتوى هاى  و  تحقيقاتى  مراكز 
براى  تنها   نه  جريان  اين  با  ما  همكارى  و  ما  حضور  دارند.  حمايت  و  توجه  به  نياز  البته  صد  و 
برجسته  دانشمندان  و  ايران  علمى  مراكز  تحقيقات  غناى  موجب  كه  است  سودمند  ايران شناسان 
ايرانى در حوزه هاى مختلف ايران شناسى نيز مى شود. در اين جريان دويست ساله بزرگانى پديد 
آمده و كارهاى ماندگارى با موضوع فرهنگ و تمدن ايرانى انجام داده اند كه به وسعت دانش بشرى 
كمك كرده است. اين جريان همچنان ادامه خواهد يافت، زيرا ابعاد و ژرفاى فرهنگ و تمدن ايران 
در حدى است كه مى تواند خوراك تحقيقى ايران شناسان را تا سال هاى سال تأمين كند. شايد 
نسل هاى نخستين ايران شناس در جهان نمى دانستند با چه پديده  ذواالضالع و متكثر و جذابى 
مواجه اند، شايد فكر مى كردند با تتبعات خود، حامل آگاهى هايى باشند كه به درد سياستمدارنشان 
بخورد. اما هر چه كه پيش تر رفتند نگرشان تغييركرد و خود را در برابر فرهنگ و تمدنى بزرگ 

يافتند و عاشقانه در راه شناخت و معرفى اش زحمت كشيدند. 
 امروز وقتى مى بينم كه ايران شناسان جوان در كنار استادان پر تجربه مى بالند و دانشجويان 
زبان فارسى با چه شور و اشتياقى نسبت به فرهنگ ايران و زبان و ادب فارسى كار مى كنند بسيار 

خرسند مى شوم.
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      دكتر على بلوكباشى1

  سهم انسان شناسان خارجى در ايران شناسى*

بررسى تاريخى
تاورنيه3  باتيست  ژان  و   (1671-1603) اولئاريوس2  آدام  مانند  اروپايى  سياحان  مسافرت  گزارش 
شيوة  و  ايرانى  فرهنگ  ممتاز  هاى  ويژگى  دربارة  شاردن4 (1713-1643)  ژان  و    (1689-1605)

زندگى ايرانيان در قرن هفدهم، از اولين موضوعاتى بود كه توجه اروپائيان را به اين سرزمين جذب كرد. 
در آغاز قرن نوزدهم، ايران در كانون توجه و عالقة دو حكومت قدرتمند فرانسه و انگلستان 
هاى  فعاليت  لحاظ  به  قدرت  دو  اين  بين  رقابت  عرصة  ايران  سبب،  همين  به  بود.  گرفته  قرار 
نظامى، اقتصادى و سياسى شان در منطقه شده بود. در اين زمان بود كه ِسرجان ملكم5 (1769-
1833)، شرق شناس و نمايندة حكومت بريتانيا و كمپانى هند شرقى، به ايران آمد. وى در سال 
1815 نخستين كتاب جامع و مشهور را به نام خطوطى كلى از ايران 6  منتشر كرد. جيمز موريه7 
(1780- 1849)، سياح و مأمور بريتانيايى و يكى از اعضاى هيأت اعزامى  انگلستان نيز به رياست 
سر هارفورد جونز8 به ايران آمد. چند سال بعد كه منشى  ِسر گوراوزلى9، سفير بريتانيا در تهران 
شده بود، سه كتاب نوشت كه دو تا از آنها سفرنامه بود. از ميان اين كتاب ها، سرگذشت حاجى 
باباى اصفهانى (1824) نزد خوانندگان اروپائى معروف و مشهور شد. دو كتاب ديگر موريه، گزارش 
جيمز  و 1816-1810.  هاى 1809-1808  سال  در  ديگر  كشورهاى  و  ايران  به  اوست  سفرهاى 
زندگى  ويژگى هاى  و  ايرانيان  سنتى  زندگى  از  تصويرى  اصفهانى  باباى  حاجى  كتاب  در  موريه 

2. Adam Olearius
3. Jean Baptist Tavernier
4. Jean Cardin
5. Sir John Malcolm
6. Sketches of Persia
7. James Morier
8. Harford Jones
9.Gore Ouseley

1. مردم شناس و مدير گروه 
مردم شناسى مركز دائرة 
المعارف بزرگ اسالمى

* اين مقاله برگردان مقاله اى 
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 «The Contribution of 
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نوشتة على بلوكباشى كه 
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«چشم اندازهاى انسان شناسى 

ايران در هزارة نوين و پس 
از آن» در دانشگاه گوته در 

فرانكفورت آلمان در 30 
سپتامبر تا 2 اكتبر 2004 ارائه 
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 Conceptualizing در كتاب
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 Past and Persent

Perspectives ويراستة 
شهناز نجم آبادى از سوى 

نشر Berghahm Books در 
نيويورك و آكسفور چاپ و 

منتشر شد. 
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فرهنگى و اجتماعى آنها ارائه مى دهد.1 از آن زمان تاكنون، عالقه و تمايل براى آگاهى از سرزمين 
ايران و مردم آن در بين برخى دانشمندان شكل گرفت و موجب شد كه آنها براى مطالعه دربارة 
زبان ها، اديان، تاريخ، باستان شناسى، ادبيات و هنرهاى يك جامعه متفاوت با جامعه خودشان به 
ايران سفر كنند. بعدها در اوايل دهه 1920، واژة ايران شناسى2 براى رشته يا شاخه اى از مطالعات 

شرقى كه بر مطالعات  نظام مند علمى  دربارة ايران تمركز داشت، به كار رفت. 
مطالعات مردم شناسى كه انسان شناسان خارجى در ايران انجام مى دادند، شاخة مهمى از مطالعات 
ايرانى بود كه مدتى مغفول مانده بود و حتى برخى از پژوهشگران از آن بيزارى مى جستند.3  به 
بارث»6   و «فردريك  فيلبرگ»5  فيلد»4، «كارل  بويژه «هنرى  و  خارجى  انسان شناسان  روى،  هر 
بودند كه بى شك از پيشگامان ايران شناسى در مطالعة فرهنگ جوامع ايرانى بشمار مى آمدند. 
در ميان نخستين مردم شناسان خارجى كه به ايران آمدند، كسانى بودند كه مدت ها پيش از آن 
كه انسان شناسى شهرتى براى خود در ايران به دست آورد و همچنين قبل از آن كه اولين گروه 
دانشجويان ايرانى تحصيل كردة رشته انسان شناسى شروع به تحقيقات انسان شناسانه در جامعه 

خود بكنند مطالعات ميدانى در ايران انجام مى دادند.
جهان  در  اجتماعى  علوم  چارچوب  در  شده  علمى تثيبت  رشته  يك  انسان شناسى  كه  زمانى 
غرب شناخته شد، انسان شناسان اروپايى و امريكاى شمالى مطالعه دربارة «فرهنگ هاى ديگر» 
در جوامع غير غربى به ويژه افريقا، استراليا، آسيا و قاره امريكا را آغاز كردند. در نيمة اول قرن 
تحقيقات  دادن  انجام  براى  آنها  مسافرت  و  معطوف  ايران  به  غربى  انسان شناسان  توجه  بيستم، 
تفصيلى  اطالعات  آوردن  فراهم   .(1382 (بلوكباشى،  شد  شروع  ايران  در  نگارى  مردم  ميدانى 
و  كوچندگان  از  برخى  مذهبى  اعمال  و  اعتقادى  نظام هاى  فرهنگى،   - اجتماعى  ساختار  دربارة 
ايالت يكجانشين و مردم روستايى حاصل تحقيقات ميدانى  انسان شناسان غربى بود. اين نخستين 
بارى بود كه انسان شناسان خارجى گذشتة جوامع كوچندة بى سواد را كه هيچ گونه تاريخ مكتوبى 
نداشتند، بازسازى مى كردند و يك تصوير واقعى از زندگى اقتصادى و اجتماعى عشاير رمه گردان 

و كشاورزان را در ايران ارائه مى نمودند.
اعزامى  يك هيأت  متحده،  اياالت  از  جسمانى  انسان شناس  يك  فيلد،  هنرى  سال 1934   در 
 انسان شناسى از موزة تاريخ طبيعى فيلد در شيكاگو را براى انجام دادن يك تحقيق ميدانى گسترده 
در سراسر ايران رهبرى كرد. مطالعات او كه با عنوان سهمى  در انسان شناسى ايران در سال 1939 
جسمانى  ويژگى هاى  به  مربوط  انسان  بدن  اندازه گيرى  بر  مبتنى  اطالعاتى  است،  شده  منتشر 
ساكنان ايران مى باشد. فيلد همچنين در كتابش اطالعات ارزشمندى دربارة سازمان هاى اجتماعى، 

1. گفته شده است كه سرگذشت 
بين  در  اصفهانى  باباى  حاج 
متخصصان شرق شناسى «كتابى 
دربارة ايران» تلقى مى شده است 

بنگريد به مقدمة استوارت در : 
.(Morier, 1947: vii)

2. Iranology
3. تا سال 1970، جلسات علمى اى 
كه شرق شناسان ايرانى و خارجى 
در ايران و خارج از ايران در حوزة 
مى كردند،  برگزار  ايرانى  مطالعات 
تاريخ،  شناسى،  باستان  بر  عمدتآ 
زبان ها، مذهب، ادبيات و موضوعات 
مشابه آنها تمركز داشت. مطالعات و 
تحقيقات فلكلورى و مردم شناسى 
گردان،  رمه  عشاير  جوامع  دربارة 
توسط  ايران  شهرى  و  روستائى 
محققان ايرانى و خارجى ناشناخته 
بود و پاره اى از زمينة علمى مطالعات 
در  تنها  نمى شد.  شمرده  ايرانى 
بود  ش.   1349 / سپتامبر 1970م 
كه مطالعات مردم شناسى و فرهنگ 
عامه به عنوان رشته هايى علمى در 
نخستين  هاى  بخش  از  يكى 
در  كه  ايرانى  تحقيقات  كنگرة 
دانشگاه تهران برگزار شد، گنجانده 
ترين  مهم  شاهد  پس  آن  از  شد. 
موفقيت ها در گنجاندن مردم شناسى 
و فلكلور شناسى در همايش هاى 

علمى ايرانيان بوده ايم.
4. Henry Field
5. Carl Feilberg
6. Fredrik Barth
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فرهنگى، اقتصادى و مذهبى عشاير، گروه هاى قبايلى و يكجانشين جوامع روستائى در ايران ارائه 
داده است.

در سال 1935، كارل فيلبرگ، يك مردم نگار دانماركى، يك كار ميدانى پنج ماهه را در ميان 
ايل «پاپى»، يكى از ايالت لر شبان در ناحية باال ِگريوه در جنوب لرستان انجام داد. نتايج تحقيق 
تحقيق  شد.  منتشر   (1952) پاپى2  ايل  و   (1944) 1 سياه  چادر  عناوين  با  كتاب  دو  در  او  ميدانى 
فيلبرگ به تاريخ كوچندگان عشاير لُر و جنبه هايى ويژه از زندگى اجتماعى - فرهنگى و اقتصادى 
آنها، مربوط مى شود. فيلبرگ در كتاب چادر سياه نيز تحليلى از ساخت و توزيع چادر سياه (سكونتگاه 

عشاير لر) ارائه مى دهد. 
  فردريك بارث، انسان شناس نروژى كه در انگلستان تحصيل كرده و به انگليسى مى نويسد، 
يك شخصيت برجسته در ميان انسان شناسان نظريه پرداز عملى است (kuper, 1975: 229). او نخستين 
انسان شناسى بود كه تحقيقى ميدانى در ميان جمعيت عشاير كوچندة ايرانى در سال 1958 انجام 
داد. بارث يك فردگراى روش شناس و يك محقق مطالعات ميدانى فعال بود كه براى مطالعات 
ساختارى اش در بارة عشاير رمه گردان استان فارس ايران مشهور است. امروزه كتاب تحقيقى 
مشهور او كوچندگان جنوب ايران: ايل باصرى از اتحادية خمسه (1961) يكى از منابع كالسيك 
در انسان شناسى است . از آن پس، جوامع ايرانى بدون تاريخ مكتوب، بويژه گروهاى عشاير شبان 
ايرانى توجه مردم نگاران خارجى و دانشجويان انسان شناسى را به خود جذب كرد و آنها را براى 

تحقيق به سوى ايران كشانيد (بلوكباشى، 1382: 8).
در حالى كه قرن هجدهم دورة تحقيق پيرامون زبان هاى ايرانى و اعتقادات و اعمال مذهبى 
قرن  نيمة دوم  ايران بود،  ادبيات  مطالعات  باستان شناسى و  دورة پژوهش هاى  قرن نوزدهم  و 
بيستم قطعًا دورة پژوهش هاى مردم شناسانه در جوامع گوناگون ايرانى بوده است. در اين دوره 
دانشگاه هاى  از  انسان شناسى  رشتة  ارشد  دانشجويان  و  خارجى  انسان شناسان  از  بزرگى  شمار 
سراسر دنيا از ايران ديدن  كردند. برخى از آنها سال ها در ايران ماندند و زندگى كردند و براى 
چندين سال بر روى گروهاى مختلف مردمان روستائى و ايلى مطالعات ميدانى كردند و براى 
خود  مطالعة  مورد  مردم  محلى  زبان هاى  آنها،  فرهنگى  اجتماعى -  رفتارهاى  و  ساختارها  فهم 

را نيز فراگرفتند.
   در اينجا مايلم پاره اى از نظرات خود راجع به مطالعات فولكلور، جنبه اى مهم از فعاليت هاى 
ايران شناسى و انسان شناسى ايران ارائه نمايم، هرچند كه اين رشته مطالعات مستقل از ايران شناسى 
و انسان شناسى انجام مى پذيرد. در ايران نيز همانند ساير كشورهاى جهان، توافقى در بين دانشمندان 

1. La Tente Noir
2. Les Papis
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دربارة تعريف فلكلور و قلمرو موضوعات آن وجود ندارد. برخى از دانشمندان امريكائى مانند ويليام 
آر. باسكام،1 فلكلور را بخش جدايى ناپذير انسان شناسى مى دانند.2 اما فلكلورشناسان ايرانى عمومًا 
بين دو رشتة مطالعاتى مردم شناسى و فلكلورشناسى تمايزى قائل نيستند. يك نگاه اجمالى به 
مجموعه اى از موضوعات گردآورى شدة فلكلور شناسان ايرانى اين واقعيت را نشان مى دهد. برخى 
دانشمندان هم بين رشتة مردم شناسى و فلكلورشناسى تفاوت قائل اند و فلكلور را يك رشتة مستقل 
علمى مى دانند.3 افزون بر اين، تا آنجا كه مى دانم، انسان شناسان و فلكلوريست ها تعاريف متفاوتى 
استاندارد  فرهنگ  كتاب  در  فلكلور  از  تعريف  بيست  از  بيش  مثال،  براى  دارند.  فلكلور  مفهوم  از 
فلكلور و اسطوره شناسى آمده است (بنگريد به:Leach and Fried, 1972:398-403). ويليام آر. 
باسكام تعريف دقيقى از واژه فلكلور از ديدگاه انسان شناسى ارائه مى دهد و آن را «هنر شفاهى» 
تعريف مى كند و مى نويسد كه «در كاربرد انسان شناسانه، اصطالح فلكلور به معناى اسطوره، افسانه، 
داستان هاى عامه، ضرب المثل ها، لُغزها، شعر و انواع مختلفى از اشكال ديگر بيان هنرى است 
براى  را  زير  معناى  هرسكوويتس4  جى  ملويل   .(ibid :398) آنهاست»  واسطة  گفتارى  كالم  كه 
اصطالح فلكلور ارائه داده است: «مطالعة كنجكاوى هاى فرهنگى كه تصور مى شود بازمانده اى 
است از يك دورة قبل تر در تاريخ اقوام باسواد متمدن. از اين رو، فلكلور بيش از همه به مطالعة 

   . (ibid: 400) ادبيات نانوشتة گروه هايى، داراى خط و بدون خط، اشاره دارد
بنابر برداشت نگارنده، فلكلور يعنى توليد فرهنگى مشترك مردم بى سوادى كه به صورت 
شفاهى در بين آنها از يك گروه به گروه ديگر و از يك نسل به نسل ديگر، در جوامع سنتى 
عامه،  ادبيات  اشكال  همه  مردمى  شامل  شفاهِى  توليدات  اين  مى شود.  منتقل  پيشرفته،  و 
هنرهاى عامه، علوم عامه، آداب و رسوم، بازى ها، باورهاى مذهبى عامه و موارد مشابه آنها 
كتابش  در  را  آن  لوفلر  آر.  كه  مذهبى  باورهاى  مانند  فلكلورى  موضوعات  گونه  اين  مى شود. 
نسل  به  نسلى  از  و  ديگر   گروه  به  از گروهى  انتقال  است «در  كرده  عمل توصيف  در  اسالم 
طرد  و  جايگرين  نظر،  تجديد  پيوسته  شواهد،  قبول  و  رد  صورت  در  افراد  ميان  در  و  ديگر 
شده اند» (Loeffler, 1988:266-67). بنابر اين ديدگاه انسان شناسى از فلكلور به عنوان يك 
سنت زنده و پويا و نه فقط مجموعه اى از متون فرهنگى، نقش بسزائى در درك فلكلور در 

ايران داشته است. 

تحقيقات كنونى انسان شناسان خارجى
شمار زيادى از انسان شناسان خارجى هستند كه رساله هاى دكترى و بخش بزرگى از آثارشان بر 

1. William R. Bascom
و  فلكلور  باسكام،  به:  بنگريد   .2

انسان شناسى (1965).
3. بنگريد به تعاريف «فلكلور» كه 
متخصصان پيشگام فلكلوريست و 
در  مردم شناس  فلكلوريست هاى 

كتاب ليج و فريد ارائه كرده اند.
4. Melville J. Herlskovits
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بنياد مواد مردم نگارانة گردآورى شده از تحقيقات ميدانى در ايران نهاده شده است.1 بى ترديد، 
اين گروه از انسان شناسان با انتشار نتايج تحقيقات ميدانى شان، فصل تازه و درخشانى در حوزة 
مطالعات ايران شناسى گشوده اند و يك مكتب انسان شناسانه در درون سنت مطالعات ايرانى پديد 
آورده اند. افزون براين، آنها يك زمينة جديد و مهم در عرصة مطالعات مردم شناسى به دانشمندان 
سراسر دنيا معرفى كرده و چشم انداز تازه اى نيز در درك و فهم جهانى  از فرهنگ هاى ايرانى 

فراهم آورده اند.
از  خاصى  مناطق  بر  را  خود  تحقيقات  عمدتًاً  خارجى  انسان شناسان  كه  است  توجه  شايان 
روستائى،  جوامع  زمينة  در  كه  افراد  اين  از  كدام  هر  كرده اند.  متمركز  ايران  فرهنگى  جغرافياى 
گروه هاى عشايرى كوچنده و يكجانشين خاصى كه در ميان آنها كار ميدانى كرده اند، در داخل و 
خارج از ايران متخصص آن حوزه شناخته مى شوند. براى مثال، انسان شناسانى كه در زير نامشان 
ذكر مى شود به خاطر تحقيقات ميدانى شان دربارة گروهاى قومى خاص در ايران شهرت يافته اند: 
آر. اچ لوفلر2 و اريكا فريدل3 به سبب تحقيقاتشان در ميان مردم يكجانشين ايل بوير احمد، در 
دهكده سى سخت در استان كهكيلويه و بوير احمدى در جنوب ايران، از سال 1965؛ ريچارد تاپر4  
به واسطة تحقيق در شاهسون ها كه در مرز آذربايجان زندگى مى كنند، از اوايل دهه 1960؛ لويس 
 ،(Beck,1991 به   بنگريد  نمونه  (براى  قشقايى  ايالت  اتحادية  ميان  در  تحقيق  اساس  بر  بك5 
عشاير كوچندة شبان پيشين استان فارس در جنوب ايران، از سال 1969؛ ژان پير ديگار6 و جنه آر. 
گارث ويت7 با پژوهش در ميان اقوام كوچندة اتحادية ايالت بختيارى (بلوكباشى: 1382:8-12)؛ 
فليپ سالزمن8 و برايان اسپونر9  به سبب كار انسان شناسى بر روى مردمان بلوچ؛ ويليام آيرونز10 
با تحقيق دربارة تركمن ها و كريستين برومبرژه11 با تحقيق در استان گيالن، يكى از استان هاى 

شمالى در ايران. 
هركدام از اين انسان شناسان تعدادى كتاب يا مقاله بر پايه مطالعات ژرفكاوانه و نظام مند 
اهميت  انسان شناسان  از  عده  اين  آثار  كرده اند.  منتشر  خويش  تحقيقى  حوزة  پيرامون  علمى  
در  كه  مردمانى  زندگى  از  جهانيان  فهم  ارتقاء  به  و  كرده  كسب  ايرانى  مطالعات  در  زيادى 
ايران زندگى مى كنند كمك كرده است. عالوه براين، آنان اطالعات دقيق و ارزشمندى دربارة 
ايران  روستايى  و  ايلى  جوامع  اقتصادى  و  مذهبى  سياسى،  فرهنگى،  اجتماعى،  سازمان هاى 

كرده اند. گردآورى 
 اين نكته نيز الزم به ذكر است كه انسان شناسان خارجى متخصص در مسائل ايران از طريق  
انتشار آثارشان تأثير كم و بيش چشمگيرى بر مردم نگاران و فلكلوريست هاى ايرانى داشته اند 

گونه  اين  هاى  نمونه  از  تعدادى   .1
در  ترك  اقوام  از:  عبارتند  مطالعات 
پى.  نوشتة   ،(1960) ايران  جنوب 
اوبرلينگ؛ رهبرى مذهبى و سياسى در 
بلوچستان ايران(1967) از بى. اسپونر؛ 
سازمان  بررسى  يموت:  تركمن هاى 
اجتماعى در ميان جمعيت ترك زبان 
دبليو.  نوشته  مركزى (1975)،  آسياى 
جى. آيرونز؛ خان هاى بختيارى: تفرقة 
قبيله اى در ايران 1915-1880(1969)، 
اثر جى. آر. گارث ويت؛ شاهسون هاى 
تحول  بارة  در  تحقيقى  آذربايجان: 
سياسى و اقتصادى در جامعة قبيله اى 
خاورميانه (1971)، نوشتة ريچارد تاپر؛ 
در  عشاير  نجباى  اجتماعى  سازمان 
جنوب ايران: كشكولى كوچك قشقائى، 
(1974)، نوشتة آير. اى. سالزر؛ آقا، شيخ 
و دولت: دربارة سازمان هاى سياسى و 
اجتماعى كردستان (1974)، نوشتة ام. 
ام. فان. بروينسن؛ «سكنا گزينى ،تغيير 
و سازگارى درميان عشاير ُكردشولى در 
نوشتة   ،(1981) ايران»  غربى  جنوب 
جى. سوى؛ زيارت: زيارت مقابر شيراز 
(1985)، نوشتة آ. بتريج؛ سازمان مكانى 
اسكان  روستائى در خار و توران، ايران: 
مطالعات موردى قوم- باستان شناسى» 
(1988)، نوشتة ال. هورن؛ زنان ده كوِه: 
زندگى در يك دهكده ايرانى (1989)، 

نوشتة اى. فريدل و نمونه هاى ديگر.
2. R.H.Loeffler
3. Erika Friedl
4.R Tapper 
5. Lois Beck
6. Jean Pierre Digard
7. Gene R. Garthwaite
8. Philip Salzman
9. Brian Spooner 
10.William Irons
11.Christian Bromberger
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و تجربيات به دست آورده از روش هاى نظام مند در كار ميدانى مردم نگارانه را به آنها منتقل 
كرده اند. آنان همچنين به رويكرد و روش شناسى غربيان در رشتة انسان شناسى و پر بار كردن اين 
شاخه از دانش تا حد قابل مالحظه اى كمك كرده اند، ضمن آنكه تأثير درخور توجهى به طور كلى 
بر دريافت هاى پژوهشگران مردم نگار ايرانى در تحقيقات ميدانى در ايران داشته اند. براى مثال، 
پژوهشگران مركز مردم شناسى ايران كه با انسان شناسان خارجى در هنگام انجام دادن پژوهش 
ميدانى در ايران همكارى داشتند، تجريبات و روش هاى انسان شناسى آنها را در تحقيقات ميدانى 

و مطالعات موضوعى اخذ كرده اند.1

همكارى ميان انسان شناسان خارجى و ايرانى
بر  آنها  تأثير  كردن  روشن  و  ايرانى  پژوهشگران  با  خارجى  نگاران  مردم  همكارى  توضيح  براى 
پژوهشگران ايرانى، الزم است مثالى بزنم. قبل از پيروزى انقالب اسالمى، يكى از فعاليت هاى 
مركز مردم شناسى، همكارى با پژوهشگران خارجى بويژه مردم نگارانى بود كه پژوهش هاى ميدانى 
در ايران انجام مى دادند. همچنين حمايت از آنان در طرح هاى تحقيقاتى در زمينه هاى مختلف 
انسان شناسى، فرهنگ عامه و مطالعات اجتماعى - تاريخى در جوامع قبائلى، روستائى و شهرى 
بود.2 انسان شناسان را در سفرهاى تحقيقى بيشتر پژوهشگران ايرانى كه همه تحصيالت دانشگاهى 
و عمدتًا در رشته هاى علوم انسانى داشتند و در استخدام مركز مردم شناسى ايران بودند، همراه 
مى شدند. اين مركز بر آن بود كه با همراه كردن كاركنان پژوهشگر خود با مردم نگاران خارجى، 
كارشناسان خود را با اطالعات علمى در رشتة انسان شناسى مجهز كند. البته پژوهشگران ايرانى 
نيز خدمات ارزشمندى در ترجمه به مردم نگاران خارجى كه به زبان هاى ديگرى تكلم مى كردند 
و با زبان مردمى  كه در ميان آنها كار مى كردند آشنايى نداشتند، ارائه مى دادند. همچنين به آنها 
در برقرارى ارتباط با مردمان محلى و به وضوح فهميدن ويژگى هاى فرهنگى ايشان و دريافت 
اطالعات صحيح از مطلعين بومى كمك مى كردند. در همين حال، انسان شناسان خارجى، همراهان 
علمى تحصيالت  دوره هاى  در  را  آن  كه  انسان شناسى  تحقيق  روش  و  دانش  با  را  خود  ايرانى 
انسان شناسى كسب كرده بودند، آشنا مى كردند و تجربيات خود را در انسان شناسى و قابليت ها در 

جمع آورى مواد در ميدان تحقيق را  به پژوهشگران ايرانى انتقال مى دادند.
چند سال بعد اين مركز، چهارده تن از اعضاى هيأت علمى خود را به منظور كسب آموزش هاى 
مانند  اجتماعى  علوم  ديگر  رشته هاى  و  فرهنگى  و  اجتماعى  انسان شناسى  رشتة  در  آكادميك 
اجتماعى،  روانشناسى  نگارى،  جمعيت  انسانى،  شناسى  بوم  زبانشناسى،  روستائى،  شناسى  جامعه 

با  كه  پژوهشگرانى  ميان  در   .1
همكارى  خارجى  انسان شناسان 
داشته اند و رويكردشان در تحقيقات 
متأثر از تجربه آنها بوده است، مى توان 
از اصغر كريمى كه با ژان پير ديگاره و 
اصغر عسگرى خانقاه  كه با كريستين 

برومبرژه كار كرده اند، نام برد.
2. براى مثال، از سال 1973 تا 1977 
خارجى  محقق  شصت  مجموع  در 
ازكشورهاى مختلف در مناطق مختلف 
ايران پژوهش ميدانى انجام داده اند.  
نوزده نفر از اين افراد از پژوهشگران 
امريكايى بودند:َ شارلوت فار، جوديث 
اِستار،  جون  بيَمن،  ويليام  ُگلدستين، 
ِكرونين،  كانسَتنس  بِستور،  جين 
كارول  پِيج،  اِلِن  مارى  ِرُِكرد،  توماس 
ِشريل،  سارا  استيلو،  دونالد  َهملين، 
نيكى آر. كدى، مارك هولند، جفرى 
َهَمدا، مارگرت كاُتن، دوگالس مارتين، 
آن مارى فيورتا، لويس بِك و ويليام 
آيرونز. سيزده نفر هم از ژاپن به ايران 
آمدند كه مى توان آنها را به دو گروه 
مديريت  به  گروه  يك  كرد:  تقسيم 
آكيرا فوجى  و گروه ديگر به هدايت  
فرانسوى  گروه  سكى.  فوسا  يوشى 
نيز متشكل از هفت مردم نگار  بود: 
ژان پير ديگار، كريستين برومبرژه، آنى 
ُتوال، ترزا باتِستى، هلن ِدسمت، لُرن 
النژ و پاتريس فونتين. شش پژوهشگر 
هم از انگلستان آمده بودند: پيتر آندروز، 
سوزان  رايس،  رابرت  برادشاو،  ديويد 
فرانسس  و  جرمى سويفت  راس، 
آكسفورد. يك گروه متشكل از شش 
نفر مردم نگار هم به سرپرستى شهناز 
راضيه نجم آبادى از سويس آمده بود. 
اُورا شوارتس نيز سرپرستى يك گروه 
چهارنفره از پژوهشگران اسرائيل را بر 
عهده داشت. دو پژوهشگر به نام هاى 
اِريكا ِفريدل و رينهولد لُفلر، هر دو مقيم 
امريكا نيز از اتريش به ايران آمدند. از 
هر يك از اين كشورها نيز يك مردم 
نگار به شرح زير به ايران آمدند: جنيو 
ليندستروم  آندريس  كانادا؛  از  ترنر 
اين  از  آلمان.  از  لوفت  پل  سوئد؛  از 
شصت مردم نگار و ساير پژوهشگران 
بيست و چهار تن زن بودند (بنگريد به: 
مردم شناسى و فرهنگ عامه ايران ، 
 ، (3) :1356 ،118 - 117 ،(2) :1354

.(110 - 108
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فلكلورشناسى و فرهنگ مادى به دانشگاه ها و مؤسسات علمى كشورهاى انگلستان، فرانسه، ايتاليا 
و امريكا اعزام كرد. فهرست نام اين افراد در گزارش فعاليت هاى مركز مردم شناسى ايران از پاييز 

1354 تا 1356 شمسى آمده است (طيباتى، 1356: 114-113).
پس از آن كه افراد اعزامى مركز تحصيالت خود را تمام كردند و به ايران بازگشتند، برخى از آنان 
دوباره پژوهش هاى انسان شناسى را در مركز مردم شناسى آغاز كردند، و برخى ديگر به دانشگاه تهران 
پيوستند و عضو دانشكدة علوم اجتماعى شدند. نويسندة اين مقاله يكى از اين افراد بود كه از مؤسسة 
انسان شناسى اجتماعى در دانشگاه آكسفورد انگلستان فارغ التحصيل شد. بعد از بازگشت به وطن، نگارنده 
مجدداً به هيأت علمى  مركز مردم شناسى پيوست و پس از باز نشستگى از مركز در سال 1359، به 
عنوان عضو هيأت علمى  به دو سازمان غير دولتى، دفتر پژوهش هاى فرهنگى و مركز دائرةالمعارف 
بزرگ اسالمى ملحق شد و تاكنون سرپرستى بخش هاى مردم شناسى اين دو مركز علمى را بر عهده 
دارد. امروز با افتخار مى توانيم ادعا كنيم كه گروهى از انسان شناسان ايرانى آموزش ديده در مقام استادى 
در هيأت هاى علمى دانشگاه هاى مختلف ايران و همچون دانشمندانى فّعال در گروه هاى پژوهشى 

بخش هاى انسان شناسى در سازمان هاى دولتى و غيردولتى ايران مشغول به كار اند.
را  خود  تحقيقات  ميدان  و  قلمرو  ايرانى  انسان شناسان  اكثر  خارجى،  انسان شناسان  برخالف   
محدود يا متمركز به مناطق جغرافيايى مشخص يا گروهاى ايلى - قومى خاصى نكرده اند، بلكه 
معموًال به مطالعة موضوعات متنوع و گسترده پرداخته اند. رويكرد انسان شناسان ايرانى اساسًا به 
مطالعه و پژوهش در موضوعات متنوع و پراكندة انسان شناسى و فرهنگ عامه بوده است1 و فقط 
تعداد معدودى از انسان شناسان ايرانى پژوهش هاى خود را به منطقه يا گروه خاصى در جوامع 
روستائى و ايلى متمركز كرده اند. براى نمونه تا آنجا كه اطالع دارم در ميان انسان شناسان ايرانى، 
اسكندر امان اللهى بهاروند است كه تحقيق انسان شناسى او عمومًا دربارة لرهاى استان لرستان به 

ويژه ايل شبان گرد پيشين بهاروند، كه خود او هم از آن برخاسته، تمركز يافته است.2 
بايد اشاره كرد كه قبل و بعد از اينكه انسان شناسان ايرانى آموزش ديده مطالعات مردم نگارانة خود را در 
ايران آغاز بكنند، تحقيقات مردم  نگارى و فرهنگ عامه را گروه بزرگى تحصيل كرده هاى غير انسان شناس 
در رشته هاى مختلف مانند جغرافيا و ادبيات انجام مى دادند. بيشتر آنان به مراكز دولتى و غير دولتى وابسته 

بودند و تا  اندازه اى هم در پيشرفت مطالعات انسان شناسى در ايران نقش مهمى ايفا كرده اند.3

نتيجه گيرى: موانع توسعة انسان شناسى در ايران
الزم به ذكر است كه نتايج تحقيقات ميدانى انسان شناسان ايرانى و خارجى و نيز فلكلور شناسان هر 

و  نگارنده  شخص  مثًال   .1
ديدة  دوره  تمامى  پژوهشگران 
مردم  مركز  به  كه  انسان شناسى 
دربارة  بودند  وابسته  ايران  شناسى 
موضوعات بسيار گوناگون پژوهش 

كرده اند.
بهاروند(/1975  اللهى  امان   .2

    .(1985 /1362/
و  فرهنگى  پژوهشگران   .3
اجتماعى بسيار فعالى از حوزه هاى 
مردم شناسى  رشتة  از  علمى جدا 
مردم  مطالعات  كه  هستند  و  بوده 
نگارى و فرهنگ عامة گسترده اى 
و  ايرانى  هاى  فرهنگ  دربارة 
انجام  ايران  اقوام  روزمره  زندگى 
مى توان  آنها  ميان  در  داده اند. 
مانند  اى  برجسته  هاى  چهره  به 
ادبيات)،  حوزة  (از  احمد  آل  جالل 
جامعه  حوزة  (از  پوركريم  هوشنگ 
صفى  جواد  روستائى)،  شناسى 
مرتضى  جغرافيا)،  حوزة  (از  نژاد 
جامعه شناسى)،  حوزة  (از  فرهادى 
تاريخ)،  حوزة  پناهى(از  محمداحمد 
فرهنگ  حوزة  (از  وكيليان  احمد 
محمد  باستانى)،  هاى  وزبان 
زبان هاى  حوزة  (از  ميرشكرايى 
(از  شهبازى  عبداهللا  و  باستانى) 

حوزة تاريخ) اشاره نمود.
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دو سهم بزرگى در شناساندن هويت فرهنگى و اجتماعى ايرانيان و طيفى از گروهاى قومى عشايرى 
و اجتماعات روستائى در ايران داشته اند. آنان همچنين يك تاريخ اجتماعى مكتوب مهم براى هر 

يك از اين جوامع سنتى كه تاكنون فاقد تاريخ مضبوط بودند، ارائه كرده اند.
 نكته اى را كه مايلم در نتيجه گيرى خود مورد توجه قرار دهم اين است كه در ايران به داليل 
مختلف رشتة علمى انسان شناسى، به اندازة ساير رشته هاى علوم اجتماعى مانند زبان شناسى، 
جامعه شناسى و روانشناسى اجتماعى توسعه نيافته است. به نظر مى رسد شمارى عوامل براى عقب 
افتادگى نسبى انسان شناسى در ايران و در حاشيه قرار گرفتن مطالعات انسان شناختى وجود داشته 
است. نخستين و مهم ترين عامل، همانطور كه الكساندر اروين به آن اشاره مى كند، اين است كه 
«گاهى اوقات انسان شناسى يك رشتة بى سامان به نظر مى رسد، زيرا كه مرز و حدود موضوعى آن 
مشخص نيست ... موضوعى كه همواره در مورد انسان شناسى مورد توجه بوده، اين است كه اين 
رشته از دانش صرفًا نمى تواند موضوعى برج عاجى1 و {به دور از واقعيت} باشد. انسان شناسى با 

. (Ervin, 2000:128) «مردمان واقعى در كشورهاى واقعى سرو كار دارد
مسئله ديگر، عموميت يافتن يا رواج تحقيقات مردم نگارانه و فلكلورى افرادى است كه عمدتًا 
در انسان شناسى و فلكلور تحصيل نكرده و در اين حوزه آموزش نيافته اند و از اين رو، صالحيت 
كافى براى انجام چنين تحقيقات مردم نگارانه را ندارند، اگر چه به اين نوع مطالعات عالقه نشان 
مى دهند. با وجود اين، اين افراد شركت كنندة بدون تحصيالت انسان شناسى در توليد دانش مردم 
نگارى  مردم  تحقيقات  دادن  انجام  در  را  خود  است  ممكن  كارشان  در  خطا  احساس  بى  نگارى 
صاحب صالحيت هم بدانند. از اين رو، اينان در اجراى پژوهش هاى مردم نگارانة سنتى به شيوة 

خاص خود و انتشار نتايج مطالعاتشان فّعال نيز هستند.
سومين مسئله اى كه با آن مواجه هستيم، تنوع نظرات و ديدگاه هايى است كه از فقدان يك 
زبان آكادميك مشترك يا روش نظام مند يكسان در ميان اعضاى سازمان هاى دولتى و غير دولتى 
فعال در مطالعات و تحقيقات انسان شناسى در ايران همراه با  عدم همكارى ميان اين سازمان ها 

و دپارتمان هاى انسان شناسى دانشگاه هاى ايران برمى خيزد.
از زمانى كه انسان شناسى جايگاه علمى خود را كم و بيش در دانشگاه ها تثبيت كرده و به يك 
پيش،  دهه  چند  تا  نمى گذرد.  زيادى  زمان  است،  درآمده  ايران  دانشگاه هاى  علمى در  معتبر  رشته 
مردم شناسى يك رشته علمى شناخته نمى شد و رشته اى از مطالعات آداب و رسوم، عادات سنتى 
و اخالقيات بشمار مى آمد. چنان كه بعضى از مقامات رسمى دولت اسالمى، سياستمداران و حتى 
دانشگاهيان نظرى بدبينانه به مطالعات انسان شناسى داشتند و به ديد نوعى تابو به آن مى نگريستند  1. Ivory Tower
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كه برخى از مردم شناسان خارجى را جاسوس مى پنداشتند. اين كسان تالش داشتند تا اين رشته را از 
فضاى دانشگاه دور نگه دارند و محيط اجتماعى دانشجوئى را از تأثيرات احتماًال مخرب نظريه هاى 

انسان شناسى و آموزش هاى آن پااليش كنند (بلوكباشى، 1377: 12-11).  
آن،  موضوعات  قلمرو  و  انسان شناسى  تعريف  كردن  مشخص  مانند  هايى  تالش  على رغم    
تحقيقات  سودمندى  دادن  نشان  دانشگاهى،  مشخص  رشتة  يك  عنوان  به  انسان شناسى  تثبيت 
ميدانى مردم نگارى براى شناخت جامعه و فرهنگ ايران، و سرانجام استفاده از نتايج مطالعات 
مردم شناسى براى توسعة اقتصادى و اجتماعى ايران در دهه هاى گذشته، هنوز اهميت اين رشته 
براى مردم جامعه روشن نشده و قلمرو موضوعات انسان شناسى، آن چنانكه بايد، شناخته نشده 
است. بنابراين، هنوز جايگاه رشتة انسان شناسى و روش هاى پژوهش هاى ميدانى مردم نگارانه 
وضعيت ثابت و پايدارى در ايران پيدا نكرده است. از اين رو، مشكل است كه يك تصوير روشن و 

خوب از چشم انداز انسان شناسى در آينده پيش بينى كرد.
 در پايان مى خواهم يادآورى كنم كه در كشور ما انسان شناسى هنوز در ابتداى راه است و 
متأسفانه هنوز يك نظريه پرداز برجسته در ميان نسل كنونى انسان شناسان ايرانى فارغ التحصيل 
از مكاتب انسان شناسى در سراسر دنيا برنخاسته است. به نظر من، انسان شناسى ايران به متفكران 
بزرگ فّعالى نياز دارد تا گروه هاى انسان شناس ايرانى را دور هم گرد آورند و آنها را براى تشكيل 
بنابراين،  كنند.  ايران رهبرى  انسان شناسى در  متخصصين پژوهش هاى  از  منسجم  يك ائتالف 
معتقدم كه الزم است يك همكارى علمى بين تمام مراكز انسان شناسى و مردم شناسى كه مسئول 
و  ايرانى  مردم شناسان  بين  دائم  رابطة  و  شود  ايجاد  هستند،  ايران  در  انسان شناسى  هاى  فعاليت 
خارجى هايى كه در مطالعات انسان شناسى ايران تخصص دارند، به منظور فراهم آوردن همكارى 

عملى تازه در توسعة مطالعات ايرانى از منظر انسان شناسى بنياد نهاده شود.
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ايران شناسي قبل و بعد از انقالب اسالمى1

 پروفسور برت فراگنر2

منظور از موضوع ايران شناسي در 30 سال گذشته اين است كه در اثر پيروزى انقالب اسالمي در 
ايران، در سراسر جهان، وضع ايران شناسي دگرگون شد و يك سلسله تغييرات مستقيم و غير مستقيم 
پيدا كرد. براى آنكه بدانيم ايران شناسى متعاقب تشكيل جمهورى اسالمى چه مقدار و چگونه تغيير 
كرد، پيش از آن الزم است بدانيم وضعيت و موضوعات اساسى ايران شناسى در سال هاى قبل از 
انقالب چگونه بود. بررسى من گوياى آن است كه ايران شناسي قبل از انقالب طوري بود كه در 
چندين رشته و شاخه گوناگون متمركز بود، يكي از رشته ها و زير بخش هاى ايران شناسى كه بسيار 
مهم هم شمرده مى شد، زبان شناسي بود. در اين رشته، تحقيقات ايران شناسان در زمينه زبان هاي 
فارسي ايران باستان و روند تحول اين زبان ها و خانواده آنها بود. طرفداران زبان شناسي عالقمند بودند 
كه تحقيقاتي درباره فارسي باستان و پيش از آن يعنى زبان اوستايي و ارتباط زبان اوستايي با زبان هاي 
باستاني هند انجام دهند. بعد هم اندك اندك تحقيقات زبان شناسان به طرف زبان فارسي ميانه و 

زبان هاي پارت و به خصوص زبان سغدي گرايش پيدا كرد. 
مى توانيم بگوئيم زبان شناسانى كه روى زبان هاى ايرانى مطالعه و تحقيق مى كردند، يك ساختار 
و يك شبكه علمي براي خودشان به وجود آورده و با يكديگر ارتباط داشتند. برخى از آنان با كساني 
كه در زبان فارسي جديد و ادبيات فارسى تخصص گرفته و در آن زمينه ها تحقيق مى كردند نيز ارتباط 
و همكارى داشتند و برخى ديگر از آنها دورى مى گزيدند. گروهى كه با پژوهشگران زبان و ادبيات 

1. متن حاضر تحرير سخنان 
پروفسور فراگنر در سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى است. 
در اين نشست علمى ابتدا 
دكتر محمدجواد مرادى نيا 
رئيس پژوهشكده و مركز 

اسالم شناسى و ايران شناسى 
به معرفى سخنران پرداخت و 
كوشش هاى صميمانه او را در 

گسترش و تقويت ايران شناسى 
در آلمان و ساير كشورهاى 

اروپايى ستود.
2. رئيس انستيتو شرق شناسى 

هامرپورگشتال، اتريش
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فارسى كه در عمل محقق مسائل ايران خوانده مى شدند، در ارتباط بودند، گونه اى همبستگى با آنها 
داشتند. زبان شناسان با باستان شناساني كه در باره ايران به كاوش هاى باستان شناسانه مى پرداختند 
نيز در ارتباط بودند. به دليل ارتباط و همكارى باستان شناسان با زبان شناسان، زبان شناسى تاريخي 
پديد آمد. دليل پيدايش اين رشته يا زمينه مطالعاتى، آن بود كه آنها بيشتر به تاريخ زبان و تحول 
زبان فارسى از عهد باستان تا روزگار معاصر از منظر تاريخ مى نگريستند و به ساختار زبان به آن 

ترتيبي كه وجود دارد، توجهى نداشتند.
تاريخي  وجه  به  اول  دسته  مى شدند:  تقسيم  دسته  دو  به  آلماني  ايران شناسان  بدين ترتيب، 
زبان هاى ايرانى توجه مى كردند و دسته دوم لينگويست ها يا زبان شناسان بودند كه با زبان هاى 
ايرانى به مثابه يك پديده خاص برخورد مى كردند. البته ناگفته نگذاريم كه لينگويست ها بيشتر 
به اوضاع زباني معاصر و زبان واقعي و زنده توجه مي كردند نه زبان هاى باستانى. نظر به تفاوت 
زمينه مطالعاتى، مى توانيم بگوئيم كه دو دسته افراد بر روى زبان هاى ايرانى كار مى كردند. ما هر 
دو دسته را مى توانيم ايران شناس بدانيم چرا كه پيرامون زبان هاى ايرانى، قديم و جديد، تحقيق و 
تدريس مى كردند. افزون بر اين گونه ايران شناسان، در سال هاى قبل از پيروزى انقالب اسالمى، ما 
گونه هاى ديگرى از ايران شناسان غير ايرانى پيدا مي كنيم كه در سراسر جهان در داخل رشته هايي 
مانند شرق شناسي بطور كلي يا در بعضي كشورها مخصوصًا آلمان تحت عنوان اسالم شناسي كار 
مى كنند كه موضوع مورد عالقه و تحصيالتشان در باره اديان يا فرهنگ ايران است. حتي زماني كه 

پروفسور برت فراگنر و دكتر صالحى رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى
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در سال هاى پيش از 1970 در اتريش تحصيل مى كردم وضع اين گونه بود كه با آن كه من بيشتر 
بر روي منابع و متون فارسي و زبان فارسي تمركز داشتم، اما موضوع مطالعه و تحقيقم در چارچوب 
رشته ايران شناسي قرار نداشت و رسمًا نمى توانستم موضوع خود را تحت عنوان ايران شناسى به 
پايان برم. جالب اينجاست كه در مدرك دكتراى من، اسالم شناسي و تحقيقات تركي نوشته اند. 
دليل اين گونه نامگذارى براى مطالعات مربوط به ايران هم آن بوده كه در آن زمان و در نتيجه 
يك سنت قديمي در خاورشناسي اتريش در تاريخشان بيشتر با عمال امپراطوري عثمانى سر و كار 
داشتند و زبان تركي عثماني براى اتريشى ها زبان مهمى بود. پس زبان فارسي برايشان اهميت 
چندانى نداشته و آن را به عنوان يكي از فروع تحقيقات تركي و اسالم شناسي تلقى مي كردند. اين 
وضع چندان غيرعادي نبود زيرا كه در آن زمان دانشگاه ها و مؤسسات ايران شناسي خارج از آن 
معنايي كه اشاره كردم، وجود نداشت. من يادم هست كه استاد مهمي در زمينه ايران شناسي كه 
مقيم هامبورگ بود به نام امريك كه در زمينه زبان هاي سغدى و ُختني و آن طرف ها تحقيقات 
مهمي هم كرده بود، به من مي گفت شما كه درباره موضوعاتى مانند همدان و زبان فارسي كار 
مي كنيد اين موضوعات را ما به عنوان ايران شناسي قبول نداريم. اين ايران شناسي نيست به خاطر 
اينكه ايران شناسي روند تاريخي مربوط به زبان و فيلولوژي زبان هاي قديم ايران است. چنانكه 
مى دانيد در سراسر جهان تعداد افرادي كه در اين جريان بوده و دربارة زبان و فيلولوژي زبان هاي 
قديم ايران اطالعات علمى و تخصصى داشته باشند، بسيار محدود بود. از محدوديت و شمار كم 
متخصصان معلوم مي شود كه اين افراد تقريبًا در سراسر جهان به صورت يك شبكه يا خانواده وجود 
داشتند كه مانند هر شبكه يا خانواده اي نه تنها هماهنگ بودند بلكه گاهى با يكديگر تضاد و بحث 
و حتي گاهي دشمني نيز داشتند. با اين همه، آنها در بين خودشان يك بافت و جريان بسيار زنده 
ايجاد كرده بودند. گمان مي كنم بيجا نباشد كه در اين جا به اين موضوع كه خيلى هم جدي است، 
اشاره كنم. اين موضوع اين است كه پيش از انقالب اسالمي در ايران، اولياي ايران آن زمان يك 
عالقه خاص بر اساس احساسات [شاهانه] و خصوصًا بر اساس يك ايدئولوژي سياست آميز به زبان 
و فيلولوژي زبان هاي قديم ايران نشان مى دادند و توجه ويژه اى به اين فرع و رشته ايران شناسي 
فيلولوژي  و  زبان  شناخت  و  مطالعه  ايران شناسي  ايران،  دولت  اولياى  نظر  در  مى داشتند.  مبذول 
دگرگونى  و  حاكم  سياسى  نحبگان  تغيير  اسالمي،  انقالب  پيروزى  با  بود.  ايران  قديم  زبان هاي 
در  فيلولوژيست  ايران شناسان  گونه  اين  موقعيت  و  مقام  مرتبه  يك  تازه،  نظام  فرهنگى  سياست 
مجامع دانشگاهي اروپايي، امريكايي و سراسر جهان با ترديد و ابهام روبرو گشت. اين دسته از 
دانشگاهي  بافت  و  چارچوب  در  كه  شدند  متوجه  اسالمى  انقالب  از  بعد  سال  چند  ايران شناسان 
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كشورهاي غربي و بيشتر از كشورهاي غربي تا اندازه اي در قلمرو شوروي سابق، مسئله موضوع، 
قلمرو و زمينه هاى مطالعاتى در ايران شناسى مورد بحث قرار گرفته و عده بسيار زيادى از آنها به 
اين نتيجه رسيده اند كه رشته ايران شناسى با بحران مواجه شده و نياز به بازشناسى و بازتعريف 
موضوع دارد. ما ايران شناسان خارجى كه با شمارى از استادان ايرانى داخل ايران ارتباط و همكاري 
داشتيم و مى توانستيم به راحتى و بدون هيچ دغدغه اى به ايران رفت و آمد كنيم، با همكاران رشته 
خود و سازمان ها و مقامات دولتى در داخل ايران ارتباطمان به كلى قطع شد و آرامش و آسايشي 

كه در انجام تحقيقات در ايران داشتيم، از بين رفت.
مقامات  و  سازمان ها  و  ايران  با  ارتباطى  هيچگونه  ما  انقالب  از  بعد  آغازين  سال هاى  در 
رسمى ايرانى نداشتيم، در حالى كه در مجامع دانشگاهى كشورهاى خودمان، صاحب كرسى و 
كالس و پروژه هاى تحقيقاتى درباره ايران و فرهنگ آن بوديم. ادامه اين وضع ممكن نبود تا 
آنكه در سال 1983 يا 4 سال بعد از انقالب، طى يك يا دو سال مباحثه و بحث و تبادل افكار در 
چندين مركز ايران شناسي در چند كشور  اروپايي، عده اى از ايران شناسان تصميم گرفتند كه در 
شهر ُرم يك انجمن ايران شناسي اروپايي تأسيس كنند و به وضعيت ايران شناسى سرو سامانى 
و  شده  متحد  يكديگر  با  كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  انجمن  اين  عضو  ايران شناسان  بدهند. 
نيازها و دغدغه هاى خود را با صداي بلندتر در مجامع علمى و دانشگاهى اروپا به صورت رسمي 
نظرات  ايران شناسان  از  عده اى  اروپايي»،  ايران شناسي  «انجمن  تشكيل  با  همزمان  كنند.  ابراز 
تازه اى در مفهوم، موضوع و محتواي ايران شناسي پيش آوردند و خواهان بازخوانى اين مسائل 
شدند. نظرات و پيشنهادات اين عده با استقبال مواجه شد و طرفدارانى پيدا كرد. اين ديدگاه ها 
به  ايران شناسان  ديدگاه،  اين  اساس  بر  يافت.  عموميت  ايران شناسان  بين  در  بعد  سال هاى  در 
بايد  كنند  حفظ  اروپا  در  علمي  سطوح  در  را  ايران شناسي  مي خواهند  اگر  كه  رسيدند  نتيجه  اين 
آن را از لحاظ موضوع و محتوياتش تغيير دهند. ايران شناسان اروپايى متوجه شدند كه اين نوع 
ايران شناسى ارزشش كمتر شناخته شده، از اين رو الزم بود كه ساير ايران شناسان را با آن آشنا 
سازند. ابتكار ايران شناسان اروپايى در بازخوانى و تغيير جهت و موضوع ايران شناسى اندك اندك 
باعث جلب توجه ايران شناسان غير اروپايى نيز شد. من در جريان تأسيس انجمن ايران شناسان 
يكى از افراد مؤثر بودم. افرادى در آنجا با يكديگر جمع شديم، اروپايى و تقريبًا هم سن بنده بودند 
كه  بوديم  گفته  ايران شناس  همكاران  ساير  به  ما  است.  سال  حدود 70  آنها  بيشتر  سن  االن  و 
موضوع ايران شناسي، تحت تأثير انقالب اسالمى، تغيير كرده و موضوعات ديگرى اهميت يافته 
كه نمى شود آنها را ناديده گرفت. ما اعتقاد داشتيم كه ايران شناسى با همان روش و رويكرد سنتى 
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سابق نمى تواند ادامه داشته باشد زيرا شرايط فرهنگى، اجتماعى و سياسى ايران و جهان ايرانى 
تغيير كرده است. البته ما منكر و مخالف ايران شناسى به مفهوم سنتى در اروپا نبوديم، بلكه آن را 
كافى و پيش برنده نمى دانستيم چرا كه بسيارى از موضوعات و جنبه هاى جامعه، تاريخ و فرهنگ 
ايران را ناديده گرفته مى شد. ايران شناسى به مفهوم سنتى آن حذف كردنى نيست زيرا تاريخ علم 
ايران شناسى است و بايد زنده بماند و اهميت آن حفظ شود. منتهى ما نبايد تنها در گذشته بمانيم، 
ايران شناسي تنها گذشته ندارد، آينده اي هم بايد داشته باشد. ما بايد بيشتر پافشاري و اصرار كنيم 
چرا كه امروزه ايران شناسان كساني هستند كه با ايران كنونى كه زنده و در حركت و تغيير است، 
سروكار دارد. اين ايران شناس، با فرهنگ امروز ايران بايد سر و كار داشته باشد. بر مبناى مسائلى 
اساس  بر  كه  آمد  بوجود  جلسه  در  حاضر  اروپا  ايران شناسان  بين  توافقى  يك  دادم،  توضيح  كه 
آن، دو رشته يا سنت گوناگون ايران شناسي يعنى ايران شناسى سنتى با تأكيد بر زبان شناسى و 
باستان شناسى و ايران شناسى نوين با توجه بر مسائل كنونى جامعه و فرهنگ ايران در هم ادغام 
و دامنه موضوعات ايران شناسى بسيار گسترده تر شد. از آن زمان به بعد حداقل در سطح نظري، 
معتقد  نظر  بدين  و  رسيدند  ايران شناسي  موضوع  از  مشترك  فهم  يك  به  اروپايي  ايران شناسان 
شدند كه ايران شناسي را مجموع يا اتحادي از اين دو رشته بدانند. آنها بر اين نكته تأكيد مي كردند 
كه پژوهشگر ايران شناس در فرايند ايران شناسي خود به محض اينكه به مطالب  اسالم شناسي 
برسد، خودش را  اسالم شناس نداند و بداند كه آن فرهنگ اسالمي كه به ايران ارتباط دارد، در 
چارچوب ايران شناسي است و مي تواند اين فرهنگ را به عنوان ايران شناسي مدنظر قرار دهد. با 
اين رويكرد، مطالب ديگري كه از يك جنبه در قلمرو اسالم شناسي قرار دارند و از طرف ديگر در 
حوزه ايران شناسي جاي مي گيرند، بابد در چارچوب  ايران شناسي مطالعه شوند زيرا  موضوعاتي 
هستند كه در سرزمين ايران و در بين ايرانيان رخ نموده است. از اين منظر اگر به تاريخ ايران 
بنگريم،  اين تاريخ، هم يكي از روندهاي تاريخ جهان اسالم است و هم تاريخ سرزمين ايران. 
مي توان آن را هم در اسالم شناسي تحت عنوان تاريخ تمدن اسالمي يا تاريخ جهان اسالم مطالعه 
كرد و هم در ايران شناسي تحت عنوان تاريخ ايران. در اينجا مي بينيم كه ايران شناسي مي تواند 
در  دارد  وظيفه  هم  شناسي  اسالم  آن،  كنار  در  دهد.  پوشش  را  ايران  اسالمي  موضوعات  قلمرو 
رشته خودش به اموري كه بستگي به فرهنگ ايراني داشته باشد، وارد شود. تحول ديگرى كه 
ايران شناسان اروپايى ايجاد كردند آن بود كه ادبيات فارسي را به صورت مستقل مطالعه كنند نه 
به مثابه شاخه اى از ادبيات تطبيقي بين زبان هاى عربي، تركي و فارسي. در صورتى كه از قرن 

نوزدهم تا آن زمان، ادبيات فارسى در درون رشته و موضوع ادبيات تطبيقى جاى گرفته بود.
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دهه هاي  در  يعنى  اسالمى  انقالب  از  پيش  ايران شناسى  وضعيت  تشريح  به  بر  گرديم  اكنون 
1960 و 1970 و مقايسه آن با دهه اول انقالب اسالمى تا عصر حاضر. چنانكه پيش از اين گفتيم، 
تحت تأثير انقالب ايران، ايران شناسى به مسير ديگرى افتاد. در داخل ايران، نهادها و شخصيت هاى 
رسمى به ايران شناسان بى اعتنا شدند و به فعاليت هاى آنها با شك و ترديد نگريستند. در خارج 
از كشور نيز ايران شناسان از حمايت هاى دولت ايران يا دولت ها و سازمان ها و مؤسسات علمى و 
ادارى خودشان بى بهره ماندند. اما با اجتماع ايران شناسان اروپا در سال 1983، وضع به كلى تغيير 
ايران شناسي به شكل ديگري درآمد. گونه جديد ايران شناسى البته از  زمان به بعد  كرد و از آن 
تأثير تحوالت سياسي و اجتماعي و فرهنگي در دولت جمهوري اسالمي ايران بركنار نبود. مدعاى 
من در اينجا اين است كه ايران شناسى را نمى توانيم به عنوان يك پديده جداگانه  از دولت يا نظام 
سياسى ايران در نظر بگيريم چرا كه اين دو پديده با هم ربط وثيق دارند و هر تحول و دگرگونى 
در سياست و جهت گيرى دولت ايران بر ايران شناسى تأثيرگذار بوده است. اين طرز تلقى از تأثير و 
تأثر دولت ايران و ايران شناسى بر يكديگر در سال هاي بعد در اروپا مورد توافق ايران شناسان قرار 

گرفت و در سطح نظري بيشتر خاورشناسان آن را پذيرفتند. 
  اينكه مى گويم رويكرد و موضوع ايران شناسى تغيير كرد، صد البته به راحتى ممكن نبود و در 
سطح دانشگاهي بويژه در سطح اداري مشكالت و موانعى بود. اين موانع و مشكالت به امور مالي، 
بودجه و ساختار داخلي دانشگاه ها برمى گشت كه در آنجا كرسي ها و بخش ها و مؤسسات سنتي 
ايران شناسى وجود داشتند كه به آساني آماده نبودند كه خودشان را به داليل گوناگون تغيير دهند. 
يكي از داليل اليتغير بودن رويكرد و فعاليت برخى مؤسسات اين بود افرادي در آنجا بودند كه به 
آساني نمي خواستند محيط مألوف خود را تغيير دهند و عده ديگرى نمى خواستند جايي براي يك 
رشته جديد مانند ايران شناسي باز كنند. اين گونه مخالفت ها در آن زمان بود و االن هم هست. 
بدين ترتيب مى توانيم بگوئيم كه از آن زمان تا به امروز، در سطح دانشگاهي مشكالت مربوط به 

بودجه و امور مالي همچنان پابرجا و بر پاره اى موارد حتى سخت  تر هم شده است.
با اين مقدمات مى شود چنين استنباط كرد كه برداشت نظري پيرامون تعريف و قلمرو موضوعى 
ايران شناسى كمتر به عمل نزديك شده و مقاومت و مخالفت با آن هنوز هم ادامه دارد. ولي اگر 
ايران شناسي  مخصوص  كرسي هاي  و  مؤسسه  و  شورا  چندين  آنجا  در  بگيريم،  نظر  در  را  آلمان 
جديد  و  قديم  تلفيق  صورت  به  ايران شناسي  و  كردند  پيدا  دانشجو  هم  اندازه اي  تا  و  آمدند  پديد 
مشاهده  مي توانيم  را  پديده  اين  نظير  تقريبًا  هم  فرانسه  در  يافت.  رسميت  كردم،  تعريف  من  كه 
كنيم، در اتريش و در انگلستان هم در زمينه ايران شناسي در دانشگاه هاى كمبريج، آكسفورد و 
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مى دهند.  ادامه  خود  كار  به  تلفيقى  روش  همان  با  كه  داريم  ايران شناسى  خاص  مراكز  منچستر 
مركز ايران شناسى جديدى كه در انگلستان از همه موفق تر شده، مركزى است در دانشگاه سنت 
ايران شناسي  مؤسسه  است.  بااليي  سطح  در  و  زياد  بسيار  توفيقاتش   مركز  اين  اسكاتلند.  اندروز 
كه در دانشگاه منچستر وجود دارد، جايگزين مركز ايران شناسي است كه سابقًا در دانشگاه تهران 
مؤسسه  داير كردند.  منچستر مركزى  آن در  به جاى  را تعطيل كردند و  آن  انگليسى ها  كه  بوده 
مطالعات ايرانى كه در شهر لندن است از قديم االيام بوده و موقعيت خودش را همچنان حفظ كرده 
است. رشته  هاي گوناگون در اين مؤسسه از ساير جاها متفاوت است. وضع ايران شناسى در ايتاليا 
هم به همان صورت ساير كشورهاى اروپايى است. ايران شناسان ايتاليايى اتفاقًا از روند نظري و 
مركز  يك  بگوييم  مي توانيم  چنانكه  كردند.  استفاده  بسيار  ايران شناسى  قلمرو  و  موضوعى  توسع 
ايران شناسي به همين روش و رويكرد دوگانه اي كه عرض كردم در شهرهاى رم و ناپل و بلونيا، 
ونيز و همچنين در شهر كوچك دانشگاهي كم شناخته شده بنام ويترهوب ايجاد كردند. اينها مراكز 
محكمي هستند كه وجود دارند و دانشجو هم تا اندازه اي پيدا مي كنند. اين روندي كه سعي كردم 
به شما معرفي كنم، در سراسر اروپا جارى است و ايران شناسى از حالت خمود اوايل انقالب به در 
آمده است. آنچه من  صحبت كردم تنها در مورد اروپاي غربي است و مسئله ايران شناسى در اروپاي 

شرقي نياز به زمان موسع ديگرى دارد.
در سال 1985 كه به برلن منتقل شدم و كرسي ايران شناسي دانشگاه آزاد برلن به دستم سپرده 
شد، هدفم آن بود كه در مؤسسه ايران شناسي اين دانشگاه كه پيشينه خوبى هم داشت، همين 
آنها  سابقه  با  ايران شناسان  زيرا  نشدم  موفق  ولى  كنم  عملي  و  پياده  كردم  تعريف  كه  را  تحولي 
برخالف برنامه اي كه برايشان تعريف كردم مي خواستند همان تحقيقات سنتي زبان شناسي را ادامه 
دهند. آنها مي خواستند مطالعات ايران شناسى مربوط به زبان و ادبيات فارسي و شناخت ايران معاصر 
و ايران دوره اسالمي به صورت فرعي و حاشيه اى، همانگونه كه از قديم االيام رايج بود، دنبال كنند. 
در حالى كه هدف من اين بود كه دانشجويان را وارد قسمت زنده تر ايران شناسي و شناخت مسائل 
تازه و فرهنگ مردم و مباحث زنده تر بكنم. چرا؟ دليلم اين بود كه دانشجويان بايد با زبان، فرهنگ 
اجتماعي و جامعه اي كه درباره آن تحقيق و تحصيل مي كنند، آشنايي داشته باشند. در سال هاى 
جنگ ايران و عراق، فرصت و امكان كمترى بود كه خارجيان و به خصوص دانشجويان خارجي 
را به ايران بياوريم تا در دانشگاه هاى ايران يك دوره تحصيلي يا يك سال تحصيلي را بگذرانند. 
دانشجويانى كه با شور و شوق به رشته ايران شناسى مى آمدند وقتى متوجه مى شدند كه نمى توانند 
به ايران بروند و معلومات و زبان خود را تقويت كنند، دلسرد مى شدند. بعضى از آنها رفتند دنبال 
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تحقيقات عربي و تركي كه در چارچوب شرق شناسي اين زبان ها آموزش داده مى شد.
اين مشكالت توسط برخى از ايران شناسان كه به ايران رفت و آمد داشتند يا با مقامات ايرانى 
ارتباط داشتند، مطرح مى شد. اين مسائل بعدها در قسمت فرهنگي وزارت امور خارجه ايران بين 
ايران شناسى  دانشجويان  و  ايران شناسان  مشكالت  و  موضوعات  از  آنها  و  گرديد  طرح  مسئوالن 
آگاه شدند. خوب به خاطر دارم حدود سال هاي 1990 و1991 بحث هاي گوناگوني در مورد اين 
كه چكار بايد كرد و بحران ايران شناسى چگونه بايد حل شود، مطرح شد. ما در آلمان توانستيم 
مركزي در دانشگاهى كوچك به نام بامبرگ راه اندازى كنيم و امكاناتى فراهم كنيم تا دانشجويان 
ايران شناسي در آلمان تحصيل كنند و بتوانند حداقل براي شش ماه به ايران بيايند. ايرانى ها از اين 
طرح ما استقبال كردند و از جاهاي ديگر هم آمدند و يك برنامه دو طرفه ايجاد شد مابين ايران و 
آلمان كه تا همين امسال هم ادامه يافته است. من به اين مسئله در آلمان اشاره مى كنم بدين علت 
كه در ساير گروه ها همكاران ايران شناس ما در دانشگاه هاي فرانسه  و انگلستان شكايت مي كردند 
و حتي حسادت مي كردند و مي گفتند كه شما چكار كرديد كه توانستيد دانشجو به ايران بفرستيد؟ 
باالخره يك شبكه گسترده تري ايجاد شد كه با هم ارتباط داشتند و به تدريج وسيع تر شد. بدين 
گونه از مشكل خاصي كه در ارتباط با ايران در آن زمان داشتيم، تقريبًا در آمديم. در همان مركز 
ايران شناسي شهر بامبرگ تقريبًا تحت نظارت من حدود 23 تا 25 نفر در زمينه ايران شناسي دكترا 
گرفتند. بعضي وقت ها كه به داليل سياسي اعزام دانشجويان به ايران قطع مي شود، خارج از اراده 
و كارهاي ماست و بايد واقعيت اين گونه مسائل را قبول كنيم. من هنوز فكر مي كنم يكى از وظايف 
ايران شناسان اين است كه براى ارتقا كيفيت دانِش دانشجويان خودشان و آتيه رشته خودشان بايد 
بكوشند و امكاناتشان را بيشتر كنند و در برنامه تحصيل ايران شناسي تماسي با ايران داشته باشند 

زيرا اين كشور پايگاه زبان فارسى و فرهنگ ايران است.
من خودم به بعضي از دانشجويان گفته ام كه فقط يك چيز از شما مي خواهم و آن اين است كه 
زبان فارسى را خوب ياد بگيريد و بتوانيد به آن تكلم كنيد. اگر فوق ليسانس يا دكترى ايران شناسى 
گرفتيد ولى قادر به صحبت به زبان فارسى نباشيد، ايرانيان شما را مسخره مى كنند. ايران شناس 
مراكز  اگر  كند.  صحبت  فارسى  زبان  به  كه  كند  ايجاد  خودش  براي  را  قابليت  اين  بايد  امروزى 
ايران شناسي در دانشگاه ها تعطيل شود، يك ضايعه مهم است به سبب اينكه نه تنها يك مركز 
تعطيل مي شود بلكه يك كتابخانه ايران شناسى و منابع مورد نياز دانشجويان و پژوهشگران نيز 
بسته مى شود. 10 سال پيش در كشور خودم (اتريش) تالش كرديم در دانشگاه رشته ايران شناسي 
تأسيس كنيم، هر چه زحمت كشيديم و سعي كرديم و برنامه ريزي كرديم، موفق نشديم. آنچه آنجا 
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اتفاق افتاد اين بود كه آكادمي ها تصميم گرفتند يك مؤسسه پژوهشي ايران شناسي بوجود بياورند 
كه در آنجا 6 پژوهشگر مرتب بتوانند كار كنند، از اين شش نفر، 2 يا 3 نفرشان عضو دائمي بودند 

و بقيه بعد از يك دوره شش ساله مي توانستند جابجا شوند.
در دانشگاه هاي اتريش ايران شناس تربيت نمي شود، بنابراين فارغ التحصيل ايران شناسي ندارند. 
در مؤسسه ايران شناسى اتريش كه وابسته به آكادمى علوم است، زماني بود كه تنها اتريشي ها در 
آنجا بودند. در آنجا من بودم و يك نفر از همكاران عزيزم كه مانند من چند سال پيش بازنشسته 

شده بود به نام دكتر نصرت اله رستگار كه تابعيت اتريشى دارد.
بدين ترتيب مي بينيم كه تحول و برنامه ريزي كه براى ايران شناسى در اروپا در سال هاي 1980 
و مخصوصًا 1983 به بعد انجام گرفت، بسيار سازنده و مؤثر بود و موجب تقويت ايران شناسى شد.
اشاره اى هم به ايران شناسى در اروپاي شرقي داشته باشيم. چنانكه مى دانيد تا پيش از فروپاشى 
شوروى، ايران شناسى در اروپاي شرقي تحت  تأثير سنت آكادميك دانشگاهي شوروي بود و روش ها و 
حوزه هاى مطالعاتى شوروى ها در كشورهاى شرق اروپا پياده شده بود. اين وضع تا سال 1990 ادامه 
داشت. دربارة نقش و رويكرد خاورشناسان شوروى و اروپاى شرقى ذكر اين نكته الزم است كه آنها به 
همان روش سنتى عمل مى كردند و از ايران شناسان اروپاي غربي هم سنتي تر بودند. زيرا در شوروي، 
خاورشناسي در رشته فيلولوژي تمركز داشت و به زبان و متن و انتخاب متن محدود بود. چنانكه ميان 
خاورشناسان، تاريخ دان كمتر بود و كسانى كه به ادبيات مى پرداختند نيز به اندازه كافي نبود. اساسًا 
برنامه اي كه شوروى براى ايران شناسان داشت عام بود و آنها متون و متون تاريخي و متون مربوط 
به تاريخ معاصر را براى تاريخ شناسان روس ترجمه مى كردند. در مورد ادبيات هم تا اندازه اي وضع به 
همين ترتيب بود. البته ادبيات را نمى توان از زبان متون جدا كرد. با اين حال، بسياري از پژوهش هاي 
ادبي در شوروي بود كه تنها به زبان روسي و براى آكادميسين هاى روسى نوشته مى شد. عده اى 
ديگر از خاورشناسان و ايران شناسان روسى بودن كه روى ترجمه هاي روسي متون و آثارى كه درباره 
آنها نوشته شده تمركز مى كردند. بدين گونه، ايران شناسان روس و اروپاى شرقى در همان چارچوب 
زبان شناسي، لهجه شناسي و شناخت و تجزيه و تحليل زبان هاي كمياب ايراني غيرفارسي فعاليت 
مى كردند. روس ها در افغانستان بخصوص در منطقه پامير روى زبان [آسي يا آسيب] خوب كار نكردند.

همانطور كه مي دانيد روس ها پرده آهنينى به دور خود كشيده و نمى گذاشتند از خارج كسى وارد 
شود، آنها حتي ايراني ها را هم به راحتى نمى پذيرفتند. اين رويه هر چند كمتر، ولى كماكان ادامه دارد. 
االن هم اين رويه در بعضي از كشورهاي شوروي سابق مانند ازبكستان متداول است. ازبكستان از 
جهتي خيلي مهم است زيرا در تاشكند يك كتابخانه و يك مجموعه عظيم نسخ خطي وجود دارد 
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است.  مقايسه  غيرقابل  و  ندارد  همتا  پطرزبورگ،  سن  استثناي  به  شايد  سابق  شوروي  در خود  كه 
نسخه هاي خطي اين كتابخانه براي ايرانيان بسيار مهم است زيرا  بخشى از سرمايه فرهنگى و ميراث 
مكتوب آنهاست. همچنين در ازبكستان مؤسسه اي وجود دارد به نام ابوريحان بيروني كه به تحقيقات 
فيلولوژيك يعني زبان و متن مى پردازد. بخش هاي ادبيات و تاريخ جدا از اين مؤسسه است. در واقع، 
اين مؤسسه هنوز به روش هاى سنتى گذشته پايبند است و از هرگونه تحول خود را بركنار داشته است.
اما در باره امريكا و سنت شرق شناسى و ايران شناسى اش. رشته شرق شناسي به آن صورتي كه 
در اروپاي غربي و اروپاي شرقي وجود داشت، در امريكا وجود نداشته است. تنها قبل از جنگ جهاني 
دوم بود كه رشته شرق شناسي (Oriental Studies) در امريكا بيشتر حول مضامين شرق باستان 
(ايران باستان و بين النهرين، عراق، سوريه و مصر) ايجاد شد. اين رشته با باستان شناسي آميخته بود.

 ايران شناسي آن گونه كه مد نظر ماست در امريكا و درون مراكز مطالعات خاورميانه چهره بست و 
رشد كرد. از مفهوم مطالعات خاورميانه متوجه مي شويم كه اين مفهوم به سياست جهاني از لحاظ نظري 
ارتباط دارد. بهتر است بگوييم مطالعات خاورميانه به جغرافياي جهان سياسي ارتباط دارد و سياستمداران و 
مخصوصاً متخصصين علوم سياسي به اين فكر رسيدند كه جهان را بايد به مناطق گوناگون تقسيم كرد 
و مورد مطالعه قرار داد. به غير از امريكا، اين تفكر بعد از جنگ جهاني اول در انگلستان و تا اندازه اي در 
آلمان رواج يافت. اين نظر بعدها رو به خاموشى نهاد ولى عبارت خاورميانه و مراكز مطالعات خاورميانه در 
اروپا و امريكا همچنان پايدار ماند. اگر مكان ايران در داخل اين مفهوم از خاورميانه وجود دارد، به خاطر 
دوره جنگ سرد است كه ايران در آن دوره زمانى در اردوگاه غرب بود و چون ايران در گوشه  خاورميانه 
قرار دارد از يك طرف با شوروي سابق هم مرز بوده و از طرف ديگر به افغانستان كه جزء خاورميانه نبوده. 
بنابراين، ايران يك جايي بوده كه ساير كشورهاي خاورميانه از آن جدا بودند ولى با آنها ارتباط وثيق داشته 
است. خالصه آن كه تحقيقات ايران شناسي ابتدا در درون مراكز مطالعات خاورميانه در گوشه اي بوده اما 
به تدريج وضع دگرگون شد و با افزايش شمار ايرانيان تحصيلكرده در امريكا، ايران شناسى قوت و قدرت 
گرفت. امروزه اساتيدي كه در مراكز مطالعات خاورميانه و ايران شناسى نام ايراني دارند، كم نيستند، در 
برخى دانشگاه ها تقريباً 50 درصد استادان و پژوهشگران مطالعات خاورميانه و ايران شناسى، ايرانى هستند. 
اين يك پديده تازه و جالب است كه ايرانيان به رشته ايران شناسي به عنوان يك رشته پژوهش در مورد 
خودشان وارد شده اند. اين يك خاصيت امريكايي است كه در جاهاي ديگر كمتر وجود پيدا كرده است. 
ُحسن ديگر اين پديده آن است كه ايرانى ها به اوضاع معاصر ايران عالقمند هستند يا تاريخ معاصر  ايران، 
موضوعاتى كه مورد عالقه امريكايي هاست. اين هم روند خاصي است در پديده ايران شناسى. در اينجا 
يك نكته ناخوشايند در باره ايران شناسى در اروپا مى گويم. اين نكته اين است كه اگر نگاه كنيم به اوضاع 
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دانشگاهي امروز اروپا و آن را با سال هاي قبل از 1990 مقايسه كنيم، مى بينيم با جريان خاصي روبرو 
هستيم و نظام دانشگاهى امروز آميخته با امور سياسي عجين شده است. چرا؟ چون اتحاديه اروپايي بوجود 
آمد و به محض اينكه اين اتحاديه پا گرفت، نظام دانشگاهى كشورهاى عضو به سوى يكسان سازى 
حركت كرد. بنا براين، سيستم دانشگاهي در كشورهاي اروپا در 20 سال اخير خصوصاً 10 سال گذشته 
كامًال دگرگون شده، يعني آن نظامى كه ما در آن به ايران شناسى مى پرداختيم و زندگي مي كرديم ديگر 
وجود ندارد. دانشگاه همان دانشگاه است، اساتيد و افراد همان هستند، ولى فضا تغيير كرده است. من 
هروقت به آنجا مي روم متوجه مي شوم كه سيستم تدريس، برنامه ريزي و طرح ريزي دانشگاه كامًال با آن 
زمان يعني 10 سال پيش متفاوت شده به طورى كه مي توان گفت آن سيستم آلماني سابق كه آنجا بود 
ديگر وجود ندارد. ايران شناسي و ساير رشته هاي كوچك و محدود در اين سيستم تازه كه حاال در سراسر 
اروپا پياده شده موقعيت چندان مناسبي ندارند چرا كه اين سيستم برنامه ريزي اش بر هدف اقتصادي بنا 
شده و تفكر اقتصادي وارد علوم طبيعي و انساني شده و آنها را از داخل تغيير داده است. امروزه مسئله تعداد 
دانشجويان مسئله مهمى است و به محض اينكه نسبت دانشجويان به يك استاد به حد قابل قبولي نرسد 

ممكن است كرسى آن استاد يا شغل اش حذف شود، موضوعى كه بسيار پيش آمده است. 
ما مي دانيم كه در برلين در دانشگاه آزاد برلين، كرسي و مؤسسه ايران شناسي كه تا به حال 
وجود داشته، هنوز هم وجود دارد، اما استمرار فعاليت آنها در آينده با ترديد روبروست. ضمنًا استاد 

پروفسور برت فراگنر
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كرسي ايران شناسى يعنى خانم پروفسور مارسوخ سال آينده بازنشسته خواهد شد و پس از ايشان 
كسى نيست كه بتواند بجاى او بيايد. معني  اين سخن اين است كه مؤسسه ايران شناسى را تعطيل 
خواهند كرد و استادان و امكانات اين مؤسسه را كه در خدمت ايران شناسى بوده اند تغيير داده و به 
مراكز گوناگون ديگر مثًال مركز آسياشناسي كه درصدد راه اندازى آن هستند، انتقال خواهند داد. 
بدين ترتيب مشخص است كه آينده  ايران شناسى مشخص نيست و مشكالتى براى ايران شناسان 

و دوستداران ايران در آلمان پيش خواهد آمد. 
اروپاي  خصوصًا  غربى  كشورهاى  در  ايران  خارج  در  ايران شناسي  تحول  روند  از  جا  اين  تا 
شرقي و غربي و امريكا صحبت كردم و از وضعيت ايران شناسى در آسياي جنوب شرقي اجتناب 
كردم. مطالعه وضعيت ايران شناسى در كشورهاى مختلف، اين واقعيت را آشكار مى كند كه در اين 
كشورها يك سرى بحران هايى بوجود آمد و هر يك از اين بحران ها نيز مجاالت و امكانات و گاه 
موانع و مشكالتى را پيش  آوردند كه بر وضع و سرنوشت ايران شناسى تأثير گذاشتند. ما براي آينده 
نمي توانيم تعيين كنيم كه چه حادثه يا بحرانى پيش مى آيد و آيا اين حادثه يا بحران نتيجه اش در 
درازمدت براى ايران شناسى مثبت و سازنده است يا منفى و مشكل زاست. به هر حال، اين مسئله 
قابل پيش بينى نيست. منتهى تا به امروز ايران شناسى در آلمان و اتريش و در برخى جاهاى ديگر 
همواره با بحران و مشكل مواجه بوده است. ايران شناس ها هم با اين گونه مشكالت و بحران ها 
آشنا هستند و با جديت تمام در زدودن مشكالت و بحران ها مى كوشند و مأيوس نمى شوند. من 
در اينجا بيشتر درباره پيشامد هاي دانشگاهي و اداري و سياسي صحبت كردم و مجال پرداختن به 
محتوي و انواع تحقيقات و پژوهش هاى ايران شناسان نداشتم. البته مى دانيد كه نوشته هاى بسيارى 
سياسى  و  ادارى  موانع  ولى  پرداخته  ايران شناسى  جهت گيرى  و  محتوا  به  كه  است  دسترس  در 

مؤسسات ايران شناسى و تنگناهاى ادارى ايران شناسان را مغفول نهاده اند. 
من سعى كردم پاره اى موانع و تنگناهاى ناگفته را توضيح دهم و تصوير روشن ترى از وضعيت 
ايران شناسى در خارج از كشور ترسيم كنم. چرا كه شماها بيشتر با چگونگى تحقيق و محتواى 
خبردار  ايران شناسان  ما  اجتماعي  و  اداري  مالي،  مشكالت  از  كمتر  و  هستيد  آشنا  ايران شناسى 
و  مطالب  با  تضاد  روبروست،  آن  با  غربي  اروپاي  در  ايران شناسى  كه  ديگرى  مسئله  شده ايد. 
نوشته هاى وسايل ارتباط جمعى است كه على الدوام درباره ايران مى نويسند. اين نوشته ها و سخنان 
با نتايج تحقيقات ايران شناسى همخوانى ندارد و در آنها استدالل و دقت علمى وجود ندارد. من 
فرصت و مجال توضيح اين مسئله را نيز پيدا نكردم. در صورتى كه گمان مي كنم اين موضوع بسيار 

مهم و حساس است، هم براي شما ايرانيان و هم براي ما ايران شناسان.
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 دكتر احمد تميم داري1

سرزمين ايران چون در خاورميانه قرار دارد، از قديم االيام پل ارتباطى وسيعى بوده و سرنوشت 
ميان  فردوسى  شاهنامه  كه  چنان  آن  است.  زده  رقم  را  غرب  و  شرق  و  جنوب  و  شمال  ارتباط 
همه اقوام ايرانى و غير ايرانى فارسى زبان پيوند ايجاد كرده است. خود سرزمين ايران هم از 
نقش  گوركانيان،  عهد  قاره  شبه  و  اروپا  قاره  با  ارتباط  در  سياسى  و  فرهنگى  جغرافياى  لحاظ 
اساسى داشته است. نقش زبان و فرهنگ ايران در شبه قاره هند در قرون وسطي اسالمي و در 
عهد امپراطوران گوركاني در اين ميان چشمگير تراست. گستره و نفوذ زبان فارسي و فرهنگ 
ايراني در شبه قاره عهد گوركانيان و شرق اسالمي تا بدانجا بود كه انگليسيان و كمپاني هند 
شرقي كه بر شبه قاره هند سيطره يافتند نتوانستند با آن مخالفت كنند و خود به آموزش زبان 
فارسي پرداختند. به رغم تأخّر زماني ورود بريتانيايي ها به هند، انگلستان موفق گرديد به سلطه  
اقتصادي فرانسويان در هند پايان دهد. بريتانيايي ها پس از بازپس گيري قدرت از فرانسويان و 
امپراتوري شكست خورده گوركاني، دريافتند كه موفقّيت شان در هندوستان به استفاده از زبان 
فارسي و درك فرهنگ اسالمي بستگي تمام دارد؛ زبان و فرهنگي كه پايه حكومت گوركاني 
بر آن نهاده شده بود. بديهي است كه برنامه اى فشرده و مدّون براي مطالعه زبان ها و تمّدن 
هند الزم بود. اين برنامه در سال هاي پاياني قرن هجدهم آغاز گرديد و تا سه دهه اّول قرن 

رويكرد انگليسيان به ميراث ادبي ايران در 
قرون هجدهم و نوزدهم

1. استاد دانشگاه عالمه طباطبايى
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فارسي  ادبيات  و  زبان  رشد  كه  نمود  ثابت  شرقي  هند  كمپاني  فعالّيت هاي  يافت.  ادامه  نوزدهم 
در  نهرو  لعل  جواهر  است.  مرتبط  هندوستان  سياست  با  مستقيم  طور  به  انگليسي ها  ميان  در 
شرقي  هند  كمپاني  طريق  از  مختلف  انگلستان  نوع  دو  كه  مي دارد  اظهار  هند»  كتاب «كشف 
فرهيخته، و انگلستانى  نوشتار  با گفتار و  ميلتون  به هندوستان وارد شد: «انگلستان شكسپير و 
با مجموعه قوانين جزا، رفتار وحشيانه و تعّدي فئوداليسم». گذشته از  مايه بالغي سخن فوق، 
هاستينگز،  وارن  زمان  در  هندوستان  در  را  بريتانيا  حكومت  دوگانه  شخصّيت  قول،  نقل  اين 
چنين  مي  دهد.  نشان   1786 سال  تا   1773 سال  از  كمپاني  در  بريتانيا  دولت  سياسي  نماينده 
بود كه كانون مطالعات شرق شناسي از قاره اروپا به انگلستان و پايگاه هاي اين كشور در هند 
منتقل گرديد و شرق شناسي بريتانيا در چارچوبي دوگانه در سرزمين بريتانيا و در كشور پهناور 
«هند بريتانيا»1 شكل گرفت. موفقّيت اين امر بيش از هر چيز مديون تالش ِسر ويليام جونز2، 
خاورشناس برجسته دوران خود بود. او و همكارانش متون ادبي و كتب آموزشي را براي فراگيري 
زبان فارسي و فرهنگ مرتبط با اين زبان، در اختيار كاركنان كمپاني هند شرقي قرار مى دادند. 
عالوه بر آن قريحه ادبي جونز نيز وي را قادر مى ساخت تا مفاهيمي از شعر فارسي را به كساني 

آموزش دهد كه در سايه آن، فعالّيت هاي كمپاني اهميت ملّي كسب مي كرد.
شرق شناس انگليسي، توماس گري (Thomas Gray) تغيير جهت نگرش بريتانيا را به شرق، 
به دليل عاليق بازرگاني و مطالعات زباني، در مطالعات شرق شناسي خود به خوبي نشان داده است. 
گري در حدود سال1755 سلسله مقاالتي درباره هند و ايران نوشت كه از دانش هاي موجود به 
زبان هاي باستاني و نوين در اروپا بهره مي گرفت. اين مقاله ها، سرانجام در سال 1814 با ويرايش 

توماس ماتياس (Thomas Mathias) به چاپ رسيد. 

خدمات ويليام جونز به زبان و ادبيات فارسى
وي  گري،  همانند  داشت7.  شغلي «گري»  دوران  به  بسياري  شباهت  جونز»  كاري «ويليام  دوره  
نيز ابتدا دانشجوي ادبيات كالسيك بود. زماني كه عالقه جونز از يوناني و التين به زبان هاى 
مناسبي   پاسخ  با  اگر  و  بود  غيرحرفه اي  سطح  در  هنوز  وي  كار  گرديد،  معطوف  فارسي  و  عربي 
رو به رو نمي شد، دلبستگي اش سركوب مي شد. اّولين اثر جونز در سن 23 سالگي به دستور 
پادشاه دانمارك، ترجمه اى بود از فارسي به فرانسه به نام «تاريخ نادرشاه». موضوع اين كتاب 
براي جونز چندان جذاب نبود و او نياز به تشويق و حمايت داشت و از كوتاهي هموطنان خود در 
حمايت از فقه اللغة آزرده خاطر بود. در همين زمان رساله اي در باب شعر مشرق زمين، به فرانسه 

به  سال 1947  تا  سال 1857  از   .1
سرزمين هاى تحت استعمار انگليس 
در هندوستان ، هند بريتانيا مى گفتند.

شناس ،  ايران   شناس ،  شرق   .2
زبان شناس ، اديب  و حقوق دان  انگليسى  
و يكى  از مهم ترين  پيشگامان  مطالعات  
شرقى  در اروپا و ملقب  به  جونز ايرانى . 
وي تحصيالت عالي خود را در دانشگاه 
به  عالقه  اثر  بر  و  كرد  طي  آكسفورد 
زبان هاي شرقي، زبان فارسي و عربي 
را فرا گرفت. در بيست و پنج سالگي 
در خواندن و نوشتن و تكلم به فارسي 
مهارت يافت و در همين سن زبان هاي 
يوناني و التيني را هم فرا گرفت . جونز 
در سال 1770 به تحصيل علم حقوق 
و مطالعه قوانين حقوقي يونان و روم 
پرداخت و قانون داني ماهر و حقوق داني 
برجسته گرديد و پس از آن زبان هاي 
چيني، سانسكريت، آلماني، اسپانيايي، 
فراگرفت.  هم   را  ايتاليايي  و  پرتقالي 
وي با همراهي چند نفر از خاورشناسان 
انگليسي انجمن آسيايي بنگال را كه 
يكي از بزرگترين انجمن هاي علمي و 

ادبي جهان است، بنيان نهاد. 
جونز كه شاعري خوش ذوق بود، سيزده 
غزل حافظ را به فرانسوي و انگليسي 
مثنوي  از  ابياتي  ترجمه  كرد.  ترجمه  
مولوي به شعر انگليسي، ترجمه ابياتي 
و  انگليسي  شعر  به  نظامي  خمسه  از 
التيني  به  فردوسي  از  اشعاري  ترجمه 
از ديگر تاليفات  اوست . ترجمه «تاريخ 
نادرشاه افشار» در سال 1766 با نگارش 
منشي  استرآبادي،  خان  مهدي  ميرزا 
به  جونز  توسط  نادرشاه،  مخصوص 
براى  يافت .  جهاني  شهرت  فرانسوي 
آربرى ،  جان   آرتور  ر.ك:  بيشتر  اطالع 
 ،4 سال   نو،  روزگار  ايرانى »،  «جونز 
باليوزى ،  موقر  حسن   (1944)؛   1 ش  
ش  2  سال  24،  يغما،  ايرانى »،  «جونز 
بدوى ،  عبدالرحمان   ارديبهشت  1350؛ 
1984؛  بيروت   المستشرقين،  موسوعه 
محمد رضوى ، سر ويليام  جونز، تهران  
1336  ؛ ابوالقاسم  طاهرى ، سير فرهنگ  
ايران  در بريتانيا، يا تاريخ  دويست  ساله 

مطالعات  ايرانى ، تهران  1352  ؛
Garland Hampton Cannon, 
The Life and Mind of 
Oriental Jones: Sir William 
Jones, the Father of Modern 
Linguistics, Cambridge 1990. 
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رويزكي  بارون  لهستان،  سفير  با  كه  اين  از  پس  اّما  بود،  سازگار  وي  ادبي  عالقه  با  كه  نگاشت 
(Baron Revizcky) مالقات كرد و با او درباره شعراي ايراني گفت وگو كرد، عالقه بي اندازه اش 

به اين موضوع آشكار شد. 
در سال هاي بعد، با وجود اين كه مطالعات ادبي و واژه شناختي براي اعضاي كمپاني هند 
شرقي بسيار مفيد بود، امّا اين فعاليّت  ها حاصل عالقه  عميق جونز بود. كتاب «دستور زبان فارسي» 
معتبر  منبع  مي  كردند،  استفاده  آن  از  نيز  نوزدهم  قرن  در  انگليسي  دانشجويان  كه   (1771) او 
اطالعاتي درباره  شعر فارسي بود و مشتمل بود بر نقل  قول  ها و ترجمه  هايي از اشعار سعدي، حافظ، 
فردوسي و جامي. كار ديگر جونز «تفسير آزاد از اشعار عاشقانه  شرقي» نام داشت كه در آن از اثر 
رودكي استفاده كرد و مباحثي درباره  اشعار عاشقانه، حماسي و ترجمه  اي مطوّل از شاهنامه  فردوسي 
به زبان التين بر آن افزوده بود. اثر ديگر وي برگردان سروده  هايي از زبان هاي آسيايي، نشان 

مي  داد كه باستان  گرايي و فقه اللغة مي توانند بر غناي ادبيات بيفزايند. 
از آن جا كه از اين گونه كارهاي بزرگ و موثّر چندان حمايت  نمى نشد، عالقه  جونز به فارسي 
سير نزولي يافت. بيم آن مي  رفت كه وى رشته حقوق را بر مطالعات زبانى ترجيح دهد، آن چنان كه 
در نامه اي به ادوارد گيبون1  (Edward Gibbon)( 1737-1794)نوشته بود: كتاب هاي پارسي خود را 
 (Pitt’s India Act) در اعماق دريا هاي ژرف فراموشي مدفون مى سازد2. در اين زمان اليحه پيت
تصويب شد و به جونز، منصبى در دادگاه عالي هند واگذار گرديد. پس از آن وي توانست كوشش ادبي 

خود را با وظيفه  گسترده تر دادگستري ميان هنديان مرتبط سازد.
 با اين همه، او زمان فراغت خود را بيشتر به پژوهش ميان مردم هندوستان اختصاص مي  داد 
تا به زبان و ادبيات فارسي. با وجود اين  جونز  طرح  خيالي يك تراژدي را برپايه  داستان رستم و 
سهراب شاهنامه به سال 1786 ارايه نمود و ساختار غزل فارسي را در غزلي از جامي به طور كامل 
توصيف كرد. جونز در سال 1788 متن فارسي اشعار هاتف، «ليلي و مجنون» را با مقدمه اى به 
زبان انگليسي منتشر كرد. وي «فهرستي از ارزشمندترين كتاب  ها به زبان  فارسي» و «مقاله  اي 
در باب شعر صوفيانه  ايراني و هندي» نيز به كتاب خود افزود. برداشت آزاد جونز از «غزلي پارسي 
از حافظ» نمونه  ترجمه از زبان هاي آسيايي است كه دست كم دو نسل پس از او از آن پيروي 
مى كردند. ترجمه  جونز از يك رباعي فارسي، به عنوان نمونه  اي از شعر خود او در  مقام شاعر در 

«كتاب آكسفورد، اشعار قرن هجدهم» آمده است: 
«بر زانوهاي پدر، نوزاد برهنه اي بود كه مي گريست، در حالي كه اطرافيان او شاد مي خنديدند. 
ديگران  كه  حالي  در  زني  لبخند  آرام  ابدي،  خواب  به  رفتن  فرو  هنگام  به  كه  كن  زندگي  چنان 

1.تاريخ نگار انگليسى و نماينده 
پارلمان بريتانيا و نويسنده كتاب 
امپراطورى  سقوط  و  انحطاط 

روم .
2. Monthly Review, 
XLVI (Jan. 1772), 371.
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مي گريند»1.
از  بيت  سه  بود.  جامي  از  غزلي  اقتباس  فارسي،  آثار  از  جونز  ترجمه هاي  موّفق ترين  از  يكي 
غزل مذكور كافي است تا مهارت جونز را در حفظ ويژگي ايهام بيت نشان دهد. رديف تكرارى ـ 
او مي آورد ـ (he brings) در دو مصراع نخست و در مصراع هاي دوم جفت هاي متوالي و قافيه، 

همه به تخلّص شاعر كه در بيت پاياني گنجانيده شده اند اشاره دارد: 
نسيم پگاهان چه لطيف مي وزد !

خبر شيرين خوشبختي مرا مي آورد؛ 
خبري كه گل سرخ از آن بزودي آگاه خواهد شد.  

او پرنده خوش نواي شب را مي آورد. 
به زودي هزار روح پراكنده، 

شيفتگان او، از ميان آسمان ها بدو راه مي يابند.  
 او، از اين كه در هر قلبي 

شعله هاي سوزان زبانه مي كشد، خبر مي آورد. 
غريبه اي است آواره در شهر تو،

جامي اندوهگين، كه هيچ راهي نمي يابد. 
تا اين كه نام و آوارگي اش را 

به ديدار چشم تيزبين تو آورد.66 
تغيير شكل كامل يك شعر به اقتباس منظوم «سرود فارسي» اثر معروف جونز وجود دارد كه 
براساس يك هشتم غزل حافظ  سروده شده است. متن اصلي شامل نُه بيت است كه جونز هر 
يك را به قطعه اى شش بندى افزايش داده است. در اين جا تنها ذكر نخستين و آخرين ابيات و 

بندهاي مشابهشان كافي است: 
اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را                 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را 
غزل گفتي  و  ُدر ُسفتي  بيا و خوش بخوان حافظ            كه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا را 

***
«بانوي زيبا، اگر ديده مرا بنوازي و بگذاري اين دست ها به گردنت آويزند 

آن گونه گلگون و دست نيلوفري 
به شاعِر تو، بيش از طالي ارزشمند بخارا 
و تمام گوهرهاي سمرقند شادي مي دهد.

1. Arberry, British 
Contributions, pp. 11-18.
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اي ترانه ساده من، جسورانه به پيش رو 
كه واژه هايت بي تكلف روان مي شوند؛ 

همچون مرواريد هاي شرقي كه با بي نظمي به رشته درآمده اند؛
دوشيزگان مي گويند بيان تو شيرين است، 

اما بايد بدانند آن حوري كه اين نوا براي او سروده مي شود شيرين تر است.» 
هر  زيرا  بسرايد،  انگليسي  شعري  حافظ  غزل  روي  از  كه  بود  افتخار  باعث  جونز  براي  البّته 
ترجمه اي از يك شعر، خود شعر محسوب نمي شود. البّته اين كار براي او امري ُپر زحمت بود. صرف 
نظر از آزادي هايي كه جونز براي خود قايل شده، نسبت دادن جنس مونث به ترك شيرازي در 
شعر اصلي توجيه پذير نيست؛ زيرا ضمير فارسي براي هر دو جنس يكسان است. در چنين مواردي 
شخص بايد با رجوع به شواهد خارجي، جنسيت فرد را دريابد؛ معموًال تمايل اكثريت به قبول جنس 
مذكر است. اّما با توّجه به مشكالت مّهم تر ترجمه، ابتدا بايد دفاعيات جونز را از زبان خودش شنيد:

«اگر خوانندگان، دشواري گنجاندن شمار فراواني از اسامي شرقي را در  بند هاي شعري ما 
در نظر بگيرند، بي ترديد از وزن غريب آن چشم پوشي خواهند كرد. من تا حّد امكان كوشيده ام 
ترجمه زودياب و آساني از متن اصلي ارايه دهم  و تا حّد امكان از آهنگ و تكيه وزن فارسي تقليد 

كرده ام.....». 
انتخاب  ُحسن  و  اصلي  شعر  استعاري  زبان  و  اصطالحات  در  تغيير  درباره  بينيم  مى  چنانكه   
لغت انتقادي نكته اى بيان نشده است؛ چنين آزادي هايي در ترجمه آن دوران رايج و بديهي بود. 
جونز در جاي ديگر مجبور شد بابت تمثيل هاي شعر پارسي «ليلي و مجنون» عذرخواهي  نمايد؛ 

تمثيل هايي كه پيش از اين تصحيح كرده بود و قصد داشت  آن ها را به انگليسي برگرداند:   
گرچه  دهم،  مى  ترجيح  باشد  نشده  تحريف  كه  مّقفايى  ابيات  به  را  شده  تعديل  نثر  من   ...»
مترجم مجاز نيست حّتي تمثيل يا ايده اي به متن اصلي اضافه كند، اّما بايستي استعاره هايي را كه 
نمي تواند به زبان انگليسي برگرداند، حذف نمايد؛ زيرا شعر با همه زيبايي هايش داراي استعاره هايي 
است كه همچون خال هاي سياه بر چهره گل هاي زيبا مي نشيند، اّما شمارشان اندك و در عين 
حال خوشايند هستند مانند استعاره هاي شعر «ونوس و آدونيس»؛ نبايستي در مقايسه با شاعر 

جاويدان مان، شكسپير، نسبت به شاعر ايراني اغماض كمتري نشان دهيم». 
   جونز در ترجمه نثر، آشكارا از عصر خود فراتر رفته است، اّما از لحاظ واژگان شعري هنوز 
تابع سليقه زمانه خويش بوده است. گنجاندن واژگان شرقي به واقع مسأله بود و علّت اصلي اختالف 
نظر ميان زيبايي شناسان قديم و جديد محسوب مي شد. البّته برخي از اين محّققان از اين مسأله 
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به راحتي گذشته اند. نخستين مصحح فردوسي اميدوار بود كه خوانندگان انگليسي، شاهنامه را 
دوست بدارند زيرا «با وجود نقص هاي ذوق ايراني»، شاهنامه داراي سبك ساده، خرد سليم و 
نويسد: «ويژگي  مي  شاهنامه  مترجمان  نخستين  از  يكي  ترتيب  همين  به  بود.  متعالي  مضاميني 
كلي شعر فارسي، زياده روي در استفاده از صنايع ادبي و سبك مّزين است، اّما زبان فردوسي به 
ميزان  فراواني از قدرت و وقار شعر غربي بر خوردار است»1. به هر حال پرسش اصلي اين بود كه 

با تمثيل هاي دور از ذهن كه در شعر فارسي وجود دارند، چه بايد كرد؟

كمپانى هند شرقى و زبان فارسى 
با تثييت موقعيت كمپانى هند شرقى در سراسر شبه قاره، مديران و كارگزاران آن به فكر يادگيرى 
و آموزش زبان فارسى و پيشبرد اهداف خود از طريق همسازى با فرهنگ و زبان هاى رايج هنديان 
برآمدند. بريتانيايى ها با اتّكا به منابع خود، مدارسي براى آموزش زبان فارسى در انگلستان و هندوستان 
برپا كردند. در سال 1806 در هرتفورد (Hertford) و سپس در فورت ويليام (Fort William) مدارسي 
براي مطالعه زبان هاي آسيايي تأسيس شد. همچنين كتاب هاي ويژه اي براي داوطلبان آموزش 
زبان هاي قابل استفاده در هند، به ويژه فارسي تأليف گرديد. يكي از اين كتاب ها، اثري است با 
عنوان«منشي فارسي» اثر فرانسيس گالدوين كه عنوان آن بيانگر هدف كاربردي آن است. اين 
كتاب حاوي خالصه اي از دستور زبان در قالب گلچيني از داستان هاي فارسي2، همراه با توصيفات 
زبان شناختي و اطالعات مفيدي درباره صورت هاي خطاب و ساير مباحث رايج در هندوستان آن 
زمان بود. ِسر ويليام اوزلي كه به منظور كسب مقامي در هندوستان به فراگيري زبان فارسي در ليدن 
پرداخته بود، دو كتاب مشابه در انگلستان به نام هاي«مترجم فارسي» و «گزيده هايي از فارسي» به 
چاپ رساند. هنگامي كه كسب اين مقام ميّسر نشد، وي خود را وقف مطالعات شرق شناسي كرد. اثر 
ديگر وي به نام «مجموعه هاي شرقي»، تالشى بود در جهت رقابت با كتاب «تحقيقات آسيايي» كه 

انجمن آسيايي سلطنتي بنگال آن را منتشر كرده بود3.
بين  در  فارسي  ادبيات  به  توجهات  نخستين  درباره   4(Arthur J. Arberry)جي.آربري آرتور 

انگليسي ها چنين گفته است:
« ...كاركنان بريتانيايي كمپاني، ابتدا با زبان فارسي، براي پيشبرد موفقّيت آميز امور تجاري شركت 
آشنا شدند و پس از مّدتي به شايستگي هاي آن زبان در انتقال ادبياتي غني و با ارزش  پي بردند.5» 
دكتر جان نات (John Nott)  (1825-1751) مترجم برخي از غزل هاي حافظ در سال 1787 
نوشته است كه: پيروزي بريتانيا در هندوستان «از پيچش پيچك هاي دانش به دور شمشير خويش 

1. Atkinson. Soohrab , 
Preface.
2. The Persian Interpreter 
in Three Parts (Newcastle: 
Hodgson, 1792).
3. William Ouseley, DNB, 
XIV, 1257.
4. British Contributions, 
p.11
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عار داشت.. درست است كه زبان فارسي در هارتفورد و كالج فورت ويليام مطالعه مي شد، اّما ترديد 
وجود دارد كه در جّو سياسي حاكم بر استفاده از زبان ها در هندوستان،  مطالعه بي طرفانه ادبيات 
ممكن بوده باشد؛ زيرا در امپراتوري جديد به شاعران فارسي گوى با ديدي سودجويانه و تجاري 
نگريسته مى شد. چنانكه ساموئل جانسون (Samuel Johnson) قانون گذار ادبي اين دوره، در سال 

1774، به وارن هاستينگز (Warren Hastings) در هندوستان چنين نوشت: 
«اميدوارم هر آن كس كه مي كوشد با معرفي زبان فارسي معلومات كشور خويش را افزايش 
دهد، سّنت ها و تاريخ مشرق زمين را به خوبي مطالعه كند، شگفتي عمارت هاي باستاني و آثار 
به جاي مانده از شهرهاي ويران را بررسي نمايد؛ تا در بازگشت به وطن، ما را از هنرها و فنون 

انسان هايي آگاه كند كه تاكنون آثار اندكي از آنان به ما رسيده است».1

مطالعات ادبي ساموئل روسو 
در بين آثار آموزشي زباني، مطالعات ادبي محض و ترجمه، مرز مشخصي وجود نداشت. شاهد اين 
درسال   (John Richardson) ريچاردسون جان  كه  است  حافظ  غزل  انگليسي 15  ترجمه  مّدعا 
1774 ارايه كرد و پيش از آن بارون روسكي اين اشعار را به التين برگردانده بود. اين كتاب، فروش 
نسخه اي  روسو،  ژاك  ژان  اقوام  از   ،(Samue Rousseau) روسو  ساموئل  و  داشت  چشمگيري 
جديدتر و خالصه تر را در سال 1802 ارايه نمود. روسو به منظور هم پايي با كتاب «دستور فارسي» 
جونز، مطالب توضيحي مّهمي را از خود، به اين كتاب افزود. وي در تبليغ كتاب خود نوشت كه 
پيش از انتشار اين كتاب، «مطالعه زبان فارسي از اهمّيت چنداني برخوردار نبود و پس از انتشار 
آن، زبان فارسي، در نظر اشراف زادگان بخش نظامي يا غير نظامي كمپاني معّظم هند شرقي در 

هندوستان، برجستگي يافت2.»
روسو فهرستي از واژگان فارسي ـ انگليسي را به جاي فرهنگ گرانقيمت ريچاردسون منتشر 
كرد.3. او همچنين گلچيني از ادب فارسي را به عنوان اثر تكميلي كتاب «دستور» جونز منتشر 
ساخت. اين كتاب ادبي مفيد حاوي بخش هايي از متون و ترجمه هايي از فردوسي، حافظ، سعدي، 
موالناي رومي و جامي بود. البته بيشتر اين ترجمه ها  برگردان خود روسو نبودند. روسو پنج كاربرد 

مختلف براي كتاب خود و مطالعه زبان فارسي قايل بود: 
1. اين كتاب مي تواند مفاهيم غلط تاريخ باستان را تصحيح كند. 

امور  انجام  براي  كتاب  اين  مطالعه  نيستند،  اعتماد  قابل  بومي  مترجمان  كه  اين  دليل  به   .2
كمپاني هند شرقي ضروري است. 

1. Boswell, Life, II, 281.
2 Baron K.E. Pevizcky’s 
Specimen Poeseos Persicae, 
sive odae sexdecim of 
Persian Poetry or Odes 
of Hafiz (London: editor, 
1802).
3. Samuel Rousseau, 
Vocabulary for the Use 
of Students in Persian 
Language (n.p., n.d.)
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3. اين كتاب، راهيابي كاركنان كمپاني را به بهترين محافل هندوستان تضمين مي كند. 
4. كتاب به بازرگاني در هند غربي، بسيار كمك مي كند.  

5. اين كتاب براي فرماندهان نظامي نيروي هاي بومي مفيد است.
كمبود  از  خود  كتاب  در  روسو  است.  نيامده  ميان  به  ذكري  كتاب،  ادبي  ارزش  از  جا  اين  در 
محّققان و كتب ادبي فارسي اظهار تأسف مي كند. او مي انديشيد كه غارت كتابخانه تيپو سلطان 
مي تواند كمبود كتب ادبي فارسي را تا حّدي جبران كند1 و همين طور هم شد؛ زيرا جان هيندلي

(John Hindley) با استفاده از كتاب هاى كتابخانه تيپو سلطان، در سال 1809 شرح حالي از 
زندگي عّطار را به كتاب او در باب اخالقّيات ضميمه كرد. كتابي را كه استيوارت (Stewart) استاد 

شرق شناسي كالج هرتفورد تنظيم كرده بود.2

عالقه انگليسيان به آثار سعدى
عالقه و دلبستگي به كتاب هاي تعليمي همچون آثار سعدي و عّطار، به ويژه گلستان سعدي نشان 
دهنده اين واقعّيت است كه بريتانيايي ها مي دانستند وضعيت فكري هندوستان دوران گوركانيان، 
به بهترين نحو در كتاب سعدى توضيح داده شده است؛ بنابراين روان شناسي افرادي كه اكنون با 
ايشان سر و كار داشتند، به راحتي مّيسر بود. در آن روزگار، گلستان به عنوان يك كتاب آموزشي 
جهاني در كشور هاي اسالمي شناخته شده بود. يك سال پس از انتشار اين متن فارسي، در سال 
انگليسيان  نوزدهم،  قرن  در  نمود.  ارايه  را  آن  از  انگليسي  ترجمه  دو  گالدوين،  فرانسيس   1806
ديگرى ترجمه تازه اي، بنا به مقتضّيات زمان خود، از گلستان ارايه كردند. گلستان سعدي تركيب 
حيرت انگيزي از واقع گرايي ماكياولي و آرمان گرايي تعالي گرايان بود كه فرهنگ ايراني هنديان 
را غني مى ساخت. همان طور كه مترجم ديگري به نام دمولين (Dumoulin) اشاره كرده است، 
گلستان، حاوي دانشي است كه آموختن آن «براي اداي وظايف نسبت به مردم و اجراي عدالت 
در حكومت و دولت ضروري است».3 دمولين در ترجمه خود از ُمنشي عربي دان كمك گرفت. بر 
حسب همين ضرورت، ام . جي. روالندسون (M.J.Rowlandson) در سال 1828 كتاب «تحليل 
نقل قول هاي عربي در گلستان» را منتشر كرد. انتشار چنين كتاب هايي از سوي انگليسي ها و 

هنديان ثروتمند حمايت مي شد. 
  كتاب جانسون با عنوان «راسالس» (Rasselas) شاهزاده حبشي، يكي از بهترين داستان هاي 

ساختگي و شبه شرقي آن قرن به شمار مي آيد. در اين اثر، در باب وظيفه شاعر آمده است : 
«...بايسته است دگرگوني هاي ذهن بشري را دنبال كند، آن ها كه از عرف هاي گوناگون و 

1. Samuel Rousseau, 
The Flowers of Persian 
Literature Containing 
Extracts from the Most 
Celebrated Authors in 
Prose and Verse, with a 
Translation into English, 
Being a Companion to Sir 
William Jones’s  Persian 
Grammar, to Which is 
Prefixed an Essay on the 
Language and Literature of 
Persia (London,  1801).
2. John H. Hindley, 
Pendeh-i-Attar (London: 
Black, Parry and Kings-
bury, 1809)
3. The Goolistan of the  
Celebrated Musleh – ud – 
deen of Sheeraz surnamed 
Sheikh Sadi, tr. James 
Dumoulin (Calcutta, 1807).
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تأثيرات عارضي و غيرمترقبه اقليمي و از رسوم هر كشور ناشي مي گردد ... او بايد خود را از تعصبات 
زمانه و كشور خود برهاند. با اين حال، كار شاعر هنوز به پايان نرسيده است؛ او مي بايد زبان ها و 
دانش هاي بسياري بداند؛ سبك شاعر، آينه انديشه او و برخوردار از ارزش فكري اوست. به اين 
ترتيب انتظار مي رود كه سبك شاعر او را با ممارست پيوسته، با هر گونه ظرافت سخن و لطف 

موسيقايي مأنوس سازد»1.
از لحاظ طرز تفكر قرن هجدهمى، اين نكته بديهي بود كه كتب شرقي بايستي بتوانند به يك 
شاهزاده، وظايفش را گوشزد كند، همچنين به وطن پرست، عشق حقيقي به وطن، به درباري، 
بيزاري از فساد و به مسيحي، بيهودگي دنيا را بياموزد. بدون ترديد در زمان انقالب هاي آمريكا و 
فرانسه، انديشه آزادي خواهانه سعدي، حاوي پيامي براي اروپا بود. ِسر ويليام جونز به بخش هايي 
از بوستان اشاره دارد كه در دوره پيشين در اروپا توقيف شده بود. اين ابيات «با پرتو خيره كننده اش، 

نور آزادي و خرد را در همه جا  مي تابانيد».
«آن سيوارد» (Ann Seward) در سال 1799، اين اشعار را به صورتي غزل گونه به نظم 
كشيد. اين اشعار نه تنها شاه جورج سوم، بلكه سلسله حاكم در آن سوي رودخانه را نيز مورد خطاب 

قرار مى داد:
فرزندم، بي ياور و بي نوا را پاس بدار؛ 

و در زنجيرهاي رخوت خويش به خواب مرو، 
هنگامي كه شادماني حسي تو را چنان جذب مي كند، 

كه مي گويي؛ «بيش از اين نمي خواهم»
عاقالن، بر خواب َسُبك شبان رقت مي برند،

هنگامي كه گرگ درنده از حصار پريده و در ميان رمه رسيده است 
فرزندم! تباه ساز! قوانيني كه نادرست را بر پا مي دارد.

آسايش همگان، نخست دل مشغولي رزمجوي پيروز است ؛
ازيرا بر جبين سلطنت، نخست مردم [ همچون گل] حلقه مي زنند.

ايشان ريشه اند و شاه درخت.
او در هوا شاخه هايش را با شكوه فراوان مي گسترد!

اما بدان اي جوان پر شور ! كه 
درختان، تنها از ريشه، قّوت و دوام مي گيرند.

بايد گفت كه اين قطعه يادآور شعر سعدى در بوستان است:
1. Rasselas, ed. A.L.Burtt 
(n.p., n.d.) p. 210.
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به هرمز چنيــن گفـت نوشيــروان شنيـدم كــه در وقت نــزع روان  
نه دربند آســـايش خويـش بــاش كـه خاطــر نگهدار درويش بـاش  
چو آسايش خويش جــويى و بـس نيـاســايد اندر ديـــار تـــو كس  
شبــان خفته و گرگ در گوسپنــد نيايـــد به نزديـــك دانا پســند  
كه شــاه از رعيــت بود تاجـــدار برو پــاس درويش محتــــاج دار  
درخت اى پسر باشد از بيخ سخـت رعيت چو بيخند و سلطان درخـت  
وگر مى  كُنى مى  َكنـى بيخ خويـش مكــن تا توانى دل خلــق ريـش   
كه دلتنــگ بينى رعيــت ز شــاه  فراخى در آن مرز و  كشور نخـواه  
از آن كو نتــرسـد ز داور بتـــرس ز مستكبــران دلـــاور بتــــرس   
كه دارد دل اهـــل كشــور خراب دگر كشـور آباد بينــد به خــواب   
رسد پيش بين اين سخن را به غور خــرابى و بدنامــى آيـد ز جـــور  
كه مر سلطنـت را پناهنـد و پشـت رعيـت نشــايد به بيــداد كشـت  
كه مزدور خوشدل كند كـار بيــش مراعات دهقان كن از بهرخويــش  
كزو نيكــويى ديده باشـى بســى1 مروت نبــاشد بــدى بــا كســى   

البّته همه آمادگي نداشتند تا چنين درس هايي را از سعدي بياموزند. درباره نخستين گزيده 
از گلستان به انگليسي در سال 1774 چنين داوري شده است: «كتابي چندان برجسته نيست…. 
عدالت و انسانّيتي را به شاهزادگان آموزش مي دهد كه هيچ گاه در مشرق زمين محّقق نخواهد 
گشت».44 چنين سخنانى در آن روزگار گوياى آن است كه نه تنها تعصبات فرهنگي، كه تعصبات 
ملّي و مذهبي  نيز وجود داشته است: «برخي از نويسندگان فرانسه با اعتقاد به اين كه تافته اي 
جدا بافته هستند و برخي به قصد تحقير مسيحّيت، عربان و تعاليم اسالمي را در تقابل با مردم 

اروپا  معرفي كردند2 ».
 شايد محتواي ادبيات آسيايي براي ديگر خوانندگان بي عالقه اروپايى، قابل قبول بود؛ ولي 
شكل آن را نمى پذيرفتند. ادوارد گيبون (Edward Gibbon) متخّصص در تاريخ انقراض جهان 
باستان پس از نفوذ مسيحّيت، به شّدت به فقدان نزاكت و نيز بي توّجهي آشكار به فرم و فقدان 
آداب مرسوم سخن در ادبيات مشرق زمين، اعتراض كرده بود: «تعليمات ما در مكاتب يونان و 
روم، معياري از ذوق منحصر به فرد را در اذهان ما تثبيت كرده است. قصد ندارم كه ادبيات و عقايد 
ملّت هايي را محكوم كنم كه به زبان آنان آگاهي ندارم. با اين وجود مي دانم كه ادبيات كالسيك، 
حاوي تعليمات فراواني است و باور دارم شرقيان مي بايد چيزهاي بسياري از آن فراگيرند؛ از جمله 

1.  بوستان سعدى، تصحيح 
غالمحسين يوسفى،انتشارات 

خوارزمى، تهران 1368، ص 18.
2. Critical Review, V 
(1799), 121.
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وقار و سنگيني در سبك، تناسب دلپذير در هنر، ساختارهايي از زيبايي صوري و انتزاعي، توصيف 
دقيق شخصّيت ها و عواطف، شيوه بالغت در استدالل و روايت، اساس حماسه سرايي و خلق 

نمايش نامه هاي منظوم»1. 

انگليسيان و شاهنامه
اتمام  از  پس  اّما  گرفت؛  انجام  سال 1811  به  كلكته،  در  فردوسي  شاهنامه  از  اي  نسخه  انتشار 
نخستين جلد از اين مجموعه هشت جلدي، كار انتشار كتاب به دليل موجود نبودن سرمايه كافي 
متوّقف شد.2 ترجمه شاهنامه نيز كه در سال 1788 در انگلستان آغاز شده بود، به دليل مشكالت 
 (Oud) «مالي ناتمام ماند.3 دو دهه بعد، سرانجام متن كامل اين حماسه با حمايت  سلطان«اَِوده
و به كمك بسياري از محققان بومي منتشر شد.4 دكتر جيمز آتكينسون (James Atkinson)، از 
كالج فورت ويليام در كلكته نيز به سال 1814 ترجمه  خود را از رستم و سهراب منتشر ساخت. اّما 
دكتر آتكينسون تنها در سال 1832 توانست خالصه اي از تمام شاهنامه را با حمايت مالي بخش 

ترجمه هاي شرقي منتشر سازد5.
را  شاهنامه  از  برگزيده  بخش هايي  سال 1815  در  كه   (Stephen Weston) وستون  استفان 
باشد.   «(Cowper)كوپر و  پوپ  سبك  واسط  كه «حّد  مي داد  ترجيح  را  متني  بود،  كرده  بررسي 
وستون معتقد بود كه ترجمه چامپيون،«خواننده انگليسي را رها مي سازد... در حالي كه هنوز وجود 
قدرت هاي متعالي را در شاعر ايراني، باور نكرده است». وستون اعتقاد داشت كه بهتر است شعر 
فردوسي را به جاي مقايسه با ايلياد، با شعري هم پايه آن در ادبيات آسيايي، همچون حماسه هندي 
«رامايانا» سنجيد. جيمز اتكينسون(James Atkinson) سنجش شاهنامه با اشعار شواليگري اروپا را 
پيشنهاد داد، زيرا باور داشت اين اشعار، اقتباسي از رمان هاي عاشقانه فارسي (Romances) هستند 

كه مراكشي ها به اروپا وارد كرده اند. 
ِسر ويليام جونز در باره فردوسي و حافظ اظهار مي دارد كه فردوسي «هومر ايران» و حافظ 
«آناكرئون ايران» هستند. ِسر ويليام اوزلى (Sir William Ouseley) يكي از جانشينان جونز در 
آن دوره، بيش از ديگران اين دو شاعر را تحسين نمود و چنين نوشت: «هومر و آناكرئون كه در 
نوع خود بي نظيرند، بي شك از خلق اشعار حماسي چون فردوسي و غزلّيات غنايي حافظ احساس 
دو  هر  بودند.  كننده  محدود  هم  و  ستايشگر  هم  حال  درعين  تعاريف،  اين  اّما  مي كردند».   غرور 
شاعر مي بايست تا يك قرن ديگر نيز براي كسب هويت واقعي خود مبارزه مي كردند. در دوره 
كنوني فردوسي مي بايست خود را از قيد پوپ، مترجم آثار هومر برهاند و حافظ نيز مي بايست 

1. History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire, 
ed. William Smith (London, 
1881), VI, 403, note.
2. Shah-Namu, Being a 
Series of Heroic Piems on the 
Ancient History of Persia, ed. 
M. Lumsden (Calcutta, 1811). 
3.  Joseph Champion, tr. The 
Poems of Ferdosi (London: 

Cadell and Debrett, 1788)
4. مشخصات كتاب شناسى اين اثر 

چنين است: 
Shah-Namu, ed. Turner Macan, 
4 vols. (Calcutta, 1829) 

5.  مشخصات كتاب شناسى اين اثر 
چنين است:

Soohrab,  A Poem Freely 
Translated from the Original 
Persian of Firdousee 
((Calcutta, 1814; reprint. 
Delmar, N.Y.: Scholars’ 
Facsimiles & Reprints, 1972) 
and Shah Nameh (London: 
Oriental Translation Fund, 
1832)
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مقداري از بار عبارات شعري قرن هجدهم را 
كه مترجمان آثارش به او تحميل كرده بودند 

از دوش خود بردارد. 
البّته نسبت دادن فردوسي به هومر، امري 
طبيعي بود. ادبيات حماسي در جهان محدود 
و  فردوسي  آثار  تنها  ميان،  اين  در  و  است 
مقايسه  قابل  هومر  آثار  با   (Vergil) ويرژيل 
اند و ماهابهاراتاي هندي، حماسه اي عاميانه 
محسوب مي شود. درك جونز از نزديكي ميان 
تمايل  كالسيك،  زبان هاي  و  فارسي  زبان 
را  باستاني  قلمرو  دو  اين  دوباره  همبستگي 

افزايش داد؛ دو قلمروي كه زماني مركز صحنه تاريخ را تصرف كرده بودند. 
ارتباط فردوسي با هومر، در قرن هجدهم، به معناي ارتباط با الكساندر پوپ نيز بود. بنابراين 
جاي تعّجب نيست كه  ترجمه جوزف چامپيون (Joseph Champion) يكي از نخستين ترجمه هاي 
انگليسي از فردوسي، فراتر از تقليد تمسّخر آميزي از«هومر نئوكالسيك» پوپ نبود. چامپيون در 

تقديم نامه منظومش، به فردوسي استناد كرده،  مي گويد: 
«جاي خوشحالي است اگر شعر تقليدي سبب شود 

كه شعر فردوسي در ادبيات انگليسي زنده بماند...
به بال هاي ناتوانم از اريكه قدرتت نيرو بخش! 

تا اعمال خارق العاده ات را در سرزميني يخي تاب آورم، 
تا تو را در جهاني كه نامت را مي شناسد، راهبر باشم 
گرچه اين جهان هنوز از آوازه بلند تو بي خبر است. 

آيا هكتور يا آشيل در جنگ مي خروشند؟ 
رستم با قدرت فرا بشري[ با هر دو] برابري مي كند.»

تأثير حاكم بر اشعار چامپيون، نه از فردوسي و هومر، بلكه از جانب پوپ بود و اين در نوشته 
ديگر او مشهود است.   

ويليام جونز
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مدال هاي فارسي دربار دهلي1

 دكتر محسن جعفرى مذهب2

داورى بيشتر ايرانيان و فارسى زبانان از رواج زبان فارسى در شبه قارة هند و علت ركود رواج آن، 
سياست استعمارى كمپانى هند شرقى انگلستان در ابتدا و دولت نايب السلطنه هند و دولت بريتانياى 
كبير در نهايت است. تحليل علل رواج زبان فارسى در شبه قارة هند، همانقدر سهل گيرانه است كه 
تحليل علل ركود و ضعف آن. سياست هاى استعمارى و فرهنگى انگليسيان در هندوستان، سهمى 
مهم و تسهيل كننده داشت، اما علت اصلى نبود. در اينجا قصد بررسى و تحليل آن علل را نداريم و 
تنها مدارك و شواهدى و از نگاهى سكه شناختى و برعكس پيشداورى بيشتر ايرانيان ارائه خواهيم 
داد كه اتفاقأ در تحليل نهايى بكار آيد. بررسى موضوع از منظرى ديگر به روشن تر شدن بيشتر 

موضوع يارى خواهد كرد.
 /  1649  – اول (1625  چارلز  زمان  در  هندوستان  در  انگليسي  ضربي  هاي  سكه  نخستين 
ابتدا  بود3.  نوشته  فاقد  كه  شد  ضرب  قمري  سال  1643 / 1052  در  و  قمري)    1059 -1034
سكه هايى براى كمپانى و با عاليم انگليسى و سپس سكه هاى بومى ضرب شد. پادشاه جيمز دوم 
(حكومت 1686 – 1701/ 1096 – 1113 قمري) در 12 آوريل 1686 طى فرمانى اجازه ضرب 
سكه بومى، به شكل و عيار محلى را صادر كرد. در حدود سال 1688 – 1689 سكه اى بنام جيمز 

دوم و با عبارات فارسى ضرب شد:

1. اين يادداشت بخشي از كتاب 
گسترش  شناختي  سكه  "تاريخ 
هند"  اقيانوس  در  فارسي  زبان 

است.
هيأت  عضو  تاريخ،  دكتر   .2
علمي سازمان اسناد و كتابخانه 

ملي ايران
انگليسي   سكه هاي  درباره   .3

در هند بنگريد به اين تارنما:
http://baldwin.co.uk/coins 
-of-india
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سكه اى نيز به فارسى پيدا شده كه به چارلز دوم (حكومت 1660 – 1685/ 1070 – 1096 
قمري) برادر بزرگتر جيمز دوم منسوب است كه پيش از او حكومت مى كرد و اين عجيب مى نمايد. 

ضرابخانه َمدرس سكه هايي براي مغوالن هند نيز ضرب مي كرد كه طبيعتأ مانند سكه هاي 
ديگر هند به زبان فارسي ضرب مي گرديد. سكه هاي ماشيني نيز داراي زبان هاي متفاوت از جمله 
فارسي بود. بر سكه هاي مسي عبارت: "اين دو و نيم كاس است"،  "اين پنج كاس است"، "اين 

ده كاس است"، "اين بيست كاس است" و "اين چهل كاس است" درج شده بود. 
زماني كه در 1105 هجري/ 1693 – 1694 و در پنجمين سال سلطنت ويليام سوم (حكومت 
بر انگلستان از 1689 تا 1702)، كمپاني هند شرقي در بمبئي و براي يادبود ملكه مري (مرگ در 
1694) سكه اي به سبك هنديان ضرب كرد نام ويليام و ملكه مري را بر آن ضرب كرد، كه البته 

مورد پذيرش اورنگ زيب نبود:
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پس از شكست ارتش كمپانى هند شرقى در شورش سربازان هندى كه شورشيان، بهادرشاه 
دوم (آخرين حاكم گوركاني در هند) را به عنوان "پادشاه هند" در دهلي به تخت نشاندند و شكست 
از  را  هند  مستقيم  كنترل  بريتانيا  دولت   ،1858 سال  در  هند  حكومت  قانون  تصويب  و  شورش 
حكومت كمپاني هند شرقي بدست گرفت و پس از انحالل آن در اول ژانويه 1874، تصميم گرفت 
هند را نه مستعمره بلكه جزئي از خاك بريتانياى كبير منظور دارد. طبق قانون "عناوين سلطنت" 
1876 (Royal Titles Act) در اول مي 1876، ملكه ويكتوريا عنوان امپراتور هند را نيز صاحب 
شد و در ظاهر و به رسم گوركانيان هند، قوريلتايى از شاهان، نواب، راجه ها و بزرگان محلي هند، 
اما بنام فارسى "دربار"1 تشكيل داد و در اول ژانويه 1877 دربار هند، تاج شاهى هند را به ملكه 
ويكتوريا (كه حتي به همين خاطر هم از انگلستان به هند نيامد و بجاي او ارل ليتون نايب السلطنه 

هند بر تخت نشسته بود)2 تقديم كرد. 
لقب امپراتور هند (Empress of India) از 1 مي1876 توسط ملكه ويكتوريا بر سكه هايش 
استفاده و از سال 1877 توسط دربار دهلي به عنوان "قيصر هند" به رسميت شناخته شد. در همان 
سال مدال قيصر هند توسط دربار دهلي ضرب شد كه عنوان فارسي قيصر هند فراتر از عناوين 

انگليسي و هندي مشاهده مى شد.

دولت بريتانيا سه بار دربار دهلي را (كه به نوعي پارلمان محلى سران هند بود) تشكيل داد كه 
دربار اول ملكه ويكتوريا را به عنوان امپراتور هند (قيصر هند) معرفي كرد. 

دربار دوم در سال 1903 تشكيل و سلطنت ادوارد هفتم بر هند را به رسميت شناخت و باز هم 
مدالي به افتخار او ضرب شد3:

1. با تلفظ هندي شبيه ُدربار كه ادبيات 
نوشته   durbar صورت  به  انگليسي 
گونه  اين  يادبود  كتيبه هاي  بر  مي شد. 

نوشته شده: 
Caronation Durbar DVRBAR

2.  ملكه تنها پيامى فرستاد كه در آن 
آمده بود:

"ما اعتماد داريم كه نشست حاضر مي 
تواند پلي به سوي اتحاد و پيوند روابط 
از  كه  باشد؛  اتباعمان  و  ما  بين  نزديك 
باالترين تا فرودست ترين، همه احساس 
كنند كه تحت حكومت ما، اصول بزرگ 
آزادى، برابرى، و عدالت به آن ها داده 
افزون،  پيشرفت  بيشتر،  شادى  و  شده؛ 
هميشگي  اهداف  رشد،  به  رو  رفاه 

امپراتورى ماست. "
 1903 تا  هفتم  ادوارد  كه  آنجا  از   .3
سكه  بر  بيايد،  هند  به  بود  نتوانسته 
سال شاه شدن او (1901) ثبت شد در 
صورتي كه مدال در سال 1903 ضرب 

شد و در طرف عكس او آشكار است.



60

بفضل مالك ُملك
ادوارد سابع
قيصر هند

1901

دربار سوم در سال 1911 تشكيل و سلطنت جورج پنجم را به رسميت شناخت. 

سلطنت  به  مناسبت  به  شمسى،  قمرى/1290   1329/ سال 1911  در  كه  يادبودى  مدال  در 
نشستن جورج پنجم پسر ادوارد هفتم، به نام و از سوى دربار هند (ولى توسط دولت انگليسى نايب 

السلطنه در كلكته) ضرب شد آمده بود:

EDWARD VII

DELHI DARBAR

1903
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دربار جورج پنجم، قيصر هند، پادشاه و مالك ديار انگليز
دهلي سنه 1911

كه ترجمه متنى به زبان التين بود كه بر گرد سكه هاى بريتانيايى مى آمد:

GEORGIVS V, D.G., BRITT. OMN. REX, F.D. IND.;IMP;

كه معنى آن چنين بود:
جورجيوس پنجم، به خواست خدا، پادشاه ممالك بريتانيا، مدافع ايمان، امپراتور هند

در مدال مورد بحث، چند نكته نو ديده مى شود:
1: نام جورج با تلفظ كامالً هندى به صورت جارج آورده شده بود.

2: نام قيصر هند پيش از پادشاه بريتانيا به كار رفته كه دليل آن ضرب مدال ياد بود در هند و از سوى 
دربار هند است. در اين حالت، جورج ابتدا قيصر هند است و سپس شاه و مالك ديار انگلستان.
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3: بريتانيا نيز به صورت "انگليز" [انگلستان] آمده كه تلفظ تركي عثماني بود. 
4: پادشاه بجاى REX و مالك به جاى IMPERATOR و هردو براى بريتانيا (انگليز) بكار رفته، در 
حاليكه طبق عادت جاريه بايد پادشاه براى بريتانيا و امپراتور براى بريتانيا و هند بكار مى رفت.
5: برخالف سكه هاى انگليسى، صفات: به خواست خدا .D.G و مدافع ايمان .F.D ترجمه و بر مدال 

ثبت نشد. زيرا مخالف عقايد هنديان بود.
آرزوي جورج ششم براي تشكيل دربار چهارم و به رسميت شناخته شدن به عنوان امپراتور 
هند در سال 1936، به دليل مخالفت كنگره هند1 (كه خود را در برابر دربار هند، نماينده ملت هند 

مى دانست) هرگز برآورده نشد.
از  فارسى  زبان  شدن  گذاشته  كنار  عامل  را  بريتانيا  هند  دولت  كه  كسانى  تصور  برخالف 
ديوان هند و حكومت هاى دست نشانده در هند مى دانند، اين مدال هاي يادبود نشان مى دهد 
كه دست كم تا سال 1911 هنوز زبان فارسى زبانى فاخر2 براى متن مهمى چون مدال يادبود به 
دهلي  دربار  متحد  زبان  و  قاره  شبه  زبان  ترين  شده  شناخته  و  بريتانيا  جديد  پادشاه  تخت نشينى 

(پارلمان حاكمان محلي هند)  بوده است. 
قيصر هند3 عنوان مدالي بود كه از 1900 تا 1947 براي خدمات كشوري اعطا مي شد.

 

دولت  اگر  كه  آنكه  جالب   .1
استعمارگر انگلستان، مجمع سراسرى 
هندوستان  بزرگان  و  حاكمان 
نه  (و  "دربار"  فارسى)  (به  را 
به عبارت تركى – مغولى زبان اردو 
"قوريلتاى") ناميد، استقالل طلبان 
فارسى  شايد  (و  انگليسى  ضد 
(به  را   آن  هندوستان،  دوست) 

انگليسى) "كنگره"  ناميدند!!
2. همچون زبان التين كه هنوز 
و  شعار  كوتاه،  متون  براى  هم 

كلمات قصار بكار مى رود.
بود  هم  اي  پروانه  نام  البته   .3
كه   Teinopalpus Imperialis

در شبه قاره يافت مي شد.
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غالمرضا اميرخاني 1

مقدمه
و  ايران شناسي  حوزه  در  جدي  تحقيقات  بيستم  قرن  ابتداي  از  كه  اروپايي  كشورهاي  بين  در 
و  فرانسه  انگلستان،  آلمان،  چون  پرسابقه اي  كشورهاي  بر  عالوه  داده اند،  انجام  اسالم شناسي 
جايگاه  شد،  تقسيم  اسلواكي  و  چك  جمهوري  دو  به  قرن  همين  پايان  در  كه  چكسلواكي  هلند؛ 
ويژه و مهمي دارد. اين جايگاه عالوه بر مؤسسات و نشريات معتبرى مانند مؤسسه خاورشناسى 
فرهنگستان علوم چكسلواكى و نشرياتى چون Novy Orient و Novy  Orient Bimonthly و 
براى  كه  بوده  نامداري  شرق شناسان  و  شناسان  ايران  فعاليت هاى  مرهون   Archiv Orientalni

فارسى زبانان نام يان ريپكا و تحقيقات عالمانه اش در حوزه ادبيات فارسى آشناتر از ديگران است. 
در بين ساير نام ها هم افرادى نظير اوتاكار كليما2و يرژى بچكا3 كه هر دو از جمله شاگردان ريپكا 
بودند، چراغ ايران شناسى و تحقيقات زبان فارسى را در اين كشور اروپاى مركزى روشن نگاه داشتند4. 
هر چند كه متأسفانه به داليل متعددى، سوى اين چراغ بسان برخى ديگر از كشورهاى اروپايى كم 
شده و نگرانى هايى را از بابت تداوم تحقيقات جدى در اين حوزه پديد آورده است. نوشتار حاضر بررسي 
زندگي و كارنامه علمي فليكس تائور، ايران شناس و نسخه شناس مشهور كشور چكسلواكي است كه 

سهم بسزايي در شناسايي نسخه هاي خطي فارسي موجود در استانبول داشته است.

فليكس تائور، ايران شناس چك

سازمان  علمي  هيئت  عضو   .1
ايران   ملي  كتابخانه  و  اسناد 

amirkhani@nlai.ir
 -  1908)  Otakar Klima  .2
برجسته  شناس  ايران   (1989
باره  در  او  تحقيقات  كه  چك 
ايران  هاى  زبان  و  ادبيات 
باستان و همچنين آيين مزدك، 
است.  عالمانه  و  ارزشمند  بسيار 
پس از درگذشت كليما ، مرحوم 
مطلبى  عباديان  محمود  دكتر 
چيستا  نشريه  در  وى  به  راجع 

(مهر 1368) منتشر كرد.
  -1915)  Jiri Bechka  .3
و  ادبيات  متخصص   (2004
زبان فارسى كه مطالعات دامنه 
دارى در باره فرهنگ و ادبيات 
كشور  در  خصوصا  تاجيكى 

افغانستان انجام داد.
از  ديگر  هاى  نام   برخى   .4
مرحوم  را  چك  شناسان  شرق 
سوم  شماره  در  افشار  ايرج 
نشريه بخارا (آذر و دى 1373 ، 
كرده  ذكر    (236  –  234 ص 

است.
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زندگينامه
فليكس تائور1 ايران شناس و شرق شناس اهل چكسلواكي در سال 1893 به دنيا آمد. وى در سال 
1917 موفق به اخذ درجه دكترى از دانشگاه پراگ شد. موضوع رساله او «بررسى زندگى و اشعار 
وليد بن يزيد بن عبدالملك»، خليفه اموى (حكومت: 125 – 126 ق.) بود كه به سرودن شعر هم 
شهرت داشت. سه سال بعد وى اولين كتاب خود را منتشر ساخت كه ترجمه اى بود از داستان 
عالء الدين و چراغ جادو كه در شهر كالدنو2ى چكسلواكى به چاپ رسيد3. در سال 1921 موفق 
شد براى  نخستين بار از آرشيوها و كتابخانه هاى غنى استانبول بازديد كند. وى در طول دهه 
بيست ميالدى به تناوب به استانبول سفر كرد و متوجه شد كه مجموعه هاى دستنويس فارسى، 
عربى و تركى موجود در آن شهر قابليت كار فراوانى دارد. تسلط به هر سه زبان فوق موجب شد تا 
در طول ساليان بعد، تائور به تصحيح و ترجمه آثار مهمى از فرهنگ و تمدن اسالمى همت گمارد. 
اولين كار جدى او در حوزه زبان فارسى كه در سال 1924 منتشر شد، تصحيح و ترجمه رساله اى 
بود با عنوان تاريخ لشگركشى سلطان سليم اول به بلگراد در سال 1521  كه به صورت متنى دو زبانه 

به فارسى و فرانسه انتشار يافت. عنوان بخش فارسى اين اثر داستان سفر بلغراد نام دارد.4 
عمده شهرت تائور در كشور زادگاهش به سبب ترجمه اى است از اثر مشهور ادبيات عرب، 
يعنى داستان هاى هزار و يكشب. وى از سال 1925 به ترجمه هزار و يك شب به زبان چك 
پرداخت و با وجود آن كه چند جلد آن را منتشر ساخت ولى ترجمه متن كامل آن سال ها بعد و در 

دهه 1960 روانه بازار شد.
فليكس تائور در سال 1929 در دانشگاه چارلز5 پراگ، كه  قديمى ترين دانشگاه در منطقه 
اروپاي مركزي به شمار مى رود، به عنوان عضو هيئت علمى استخدام و در پايان جنگ جهانى دوم، 

به مقام استاد كرسى تاريخ كشورهاى اسالمى در همين دانشگاه منصوب شد.
در همين سال ها وى در كنار ديگر تاريخ نگاران مطرح كشورش دست به تاليف مجموعه 
كتاب هايى با عنوان تاريخ بشر زد كه فصل هاى مربوط به تاريخ پيدايش اسالم و تاريخ جهان 
عرب و آسيا در قرون وسطى را خود نگاشت.  همچنين وى در طرح تدوين تاريخ ادبيات ايران به 
سرپرستى استادش يان ريپكا شركت داشت. اين كتاب مرجع و ارزشمند كه مى توان آن را آئينه اى 
از فعاليت هاى ايران شناسان چك دانست، در سال 1968 پس از تجديد نظر در ويرايش هاى قبلى 
(1955 و 1961 ) دوباره منتشر شد. فليكس تائور در اين اثر ارزشمند، عهده دار تأليف فصلى در باب 
ادبيات علمى زبان فارسى بود كه مطالعه آن، حكايت از تسلط مثال زدنى او بر تاريخ ادبيات و متون 
زبان فارسى دارد.6 فليكس تائور پس از نزديك به نيم قرن تالش و تحقيق در حوزه هاى مختلف 

1. Felix Tauer
است  شهرى  نام   Kladno  .2
در 25 كيلومترى شمال شرقى 

پراگ
3.  http://cs.wikipedia.
org/wiki/Felix_Tauer
در  اثر  اين  از  اى  نسخه   .4
اسالم  و  شناسى  ايران  بخش 
ايران  ملى  كتابخانه  شناسى 

نگهدارى مى شود.
5.  Charles University,  
Prague
6. اين فصل در صفحات 729 
تا 834 كتاب زير قرار دارد:  يان 
ادبيات  تاريخ  ديگران.  و  ريپكا 
سرى.  ابوالقاسم  ترجمه  ايران. 

تهران: سخن ، 1382، ج 2 .
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ادبيات و تاريخ كشورهاى اسالمى و خصوصا زبان و ادب 
فارسى در سال 1965 بازنشسته شد. وى پس از بازنشستگى 
چندان كار زيادى انجام نداد و تنها به ارائه برخى مقاالت در 
همايش ها پرداخت و نهايتا در سال 1981 در شهر پراگ 

به ديار باقى شتافت.

فليكس تائور و حافظ ابرو
اقامت چند ساله تائور در استانبول سبب شد وي با فرصت 
كافي به بررسي نسخه هاي خطي موجود در كتابخانه هاي 
هاي  نسخه  از  وي  فهرست  گمارد.  همت  شهر  آن  غني 

خطي تاريخي به زبان فارسي كه با دقتي قابل تحسين تهيه شد، انگيزه و زمينه اي براي تحقيقات 
آتي تائور در حوزه متون تاريخي زبان فارسي و خصوصا آثار مورخ نامي ايران در قرن نهم هجري، 

شهاب الدين عبداهللا بن لطف اهللا مشهور به حافظ ابرو (درگذشت 833 ق.) گشت. 
تائور نتيجه تحقيقات و فهرست نگاري خود از دستنويس هاي فارسي موجود در آن جا را در 
قالب پنج مقاله در شماره هاي مختلف نشريه «Archiv Orientální» كه در پراگ منتشر مي شد، 
تاريخي  فارسي  خطي  نسخه هاي  «فهرست  عنوان  با  كه  مقاالت  مجموعه  اين  رساند.  چاپ  به 
نسخه   555 مجموعا  يافت،  انتشار   1932 و   1931 هاي  سال  در  استانبول»1  هاي  كتابخانه  در 
براي  معتبر  و  مهم  مأخذي  عنوان  به  گذشته،  ساليان  طول  در  كه  مي گرفت  بر  در  را  دستنويس 

محققان نسخه هاي خطي محسوب مي شده است.2
تائور پس از تدوين فهرست خود، متوجه شد كه  نسخه هاي متعدد و ارزشمندي از آثار تاريخي 
حافظ ابرو در كتابخانه هاي استانبول وجود دارد كه مي توان همين نكته را مشوقي اساسي در 

شكل گيري حوزه كاري و مطالعاتي او براي مراحل بعدي زندگي علمي اش محسوب كرد. 
شرق شناس چك  به فراست دريافته بود كه آثار حافظ ابرو از دو جنبه بسيار حائز اهميت 
بوده و نيازمند شناخت و معرفي دقيق است، نخست آن كه حافظ ابرو روايت گر بخش هاي مهمي 
از تاريخ قرون هشتم و نهم هجري قمري است كه فقر منابع تاريخي در آنها كامال آشكار است 
و در برخي موارد نظير تاريخ قيام سربداران، تاريخ سال هاي پاياني حكومت ايلخاني و به طور 
كل ميانه قرن هشتم، نگاشته هاي وي تقريبًا متوني منحصر به فرد به شمار مي آيد. هر چند كه 
حافظ ابرو خود شخصًا اين رويدادها و مقاطع از تاريخ ايران را درك نكرده بود، ولي با توجه به 

1. “Les Manuscrits Persans 
historiques des bibliotheques 
de Stamboul”

2. مرحوم ايرج افشار از آنجا كه  
گزيده گوي بود، ترجمه خالصه 
گونه اي از كار تائور را در شماره 
بهارستان  نامه  نشريه   نخست 
(بهار و تابستان 1379) با عنوان 
در  تاريخ  فارسي  نسخه   555"
كتابخانه هاي استانبول" منتشر 
كرد. وي معتقد بود كار تائور از 
مراجع اساسي در حوزه فهرست 
فارسي  تاريخى  متون  نگاري 
ذيل  در  وي  آيد.  مي  شمار  به 
مؤلف،  عنوان،  تنها  مدخل،  هر 
كتابت  تاريخ  نگهداري،  محل 
و كاتب نسخه را آورده و مابقي 
كرده  حذف  را  تائور  توضيحات 

است.

فليكس تائور
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دسترسي وي به برخي منابع مكتوب نظير تاريخ سربداران، كه امروز از بين رفته است و نقل قولش 
از برخي شاهدان وقايع، اهميت كارهاي او دوچندان مي شود. عالوه بر اين، حافظ ابرو در برخي 
لشكركشي هاي تيمور همراه او بود و پاره اي از حوادث را كه شخصا  نظاره گر بوده، روايت كرده 
است. براي مثال بايد به توصيف او از مشاهداتش در اطراف اصفهان اشاره كرد كه پديده كله منار 
را كه از جمله ابتكارات وحشيانه تيمور در برخورد با مخالفانش در پي شورش مردم اصفهان بود، 
توضيح مي دهد1. از اينها مهم تر بايد گفت كه حافظ ابرو مورخ رسمي دربار شاهرخ تيموري بود و 
كامل ترين و دقيق ترين رويدادنگاري را از نيمه نخست حكومت شاهرخ، كه دوره اي 23 ساله را 

در بر مي گيرد، ثبت و ضبط كرده است. 2 
جنبه ديگرى كه در مورد آثار حافظ ابرو از ديد تائور پوشيده نماند، آن بود كه بر خالف تأليفات 
عبدالرزاق  ال بحرين  مجمع  و  ال سعدين  مطلع  نظير  نهم  قرن  نويسندگان   و  مورخان  برجسته 
سمرقندي، روضه الصفاي ميرخواند، تذكره الشعراي دولتشاه سمرقندي و حبيب السير خواندمير؛ 

كار قابل توجهى در خصوص تصحيح آثار وي صورت نگرفته بود. 
تنها ترجمه انگليسى بخش كوچكى از زبدة التواريخ كه اختصاص به شرح مسافرت سفيران 
دربار شاهرخ به چين دارد و به قلم غياث الدين نقاش است، در سال 1934 در الهور به چاپ رسيده 
بود3. البته اين بدان معنا نيست كه آثار وى ناشناخته بود، چرا كه در بين اروپائيان، بارتولد تحقيقات 
بسيار دقيقى را روى آثار حافظ ابرو انجام داده و ضمن تأليف شرح حال و معرفى آثار وى، در نوشته 

هاى خود از جمله كتاب مهم تركستان نامه بهره فراوانى از كارهاى مورخ تيمورى برده بود.

آثار تائور در باره حافظ ابرو
 Vorbericht über die Edition des Zafarnāma” فليكس تائور در نخستين گام مقاله اى با عنوان
  von Nizām Šāmī und der wichtigsten Teile der Geschichtswerke hāfiz-i Abrū’s,”

در نشريه Archiv Orientální منتشر كرد. اين مقاله كه به زبان آلمانى و در شماره چهارم سال 
1932 نشريه به چاپ رسيد، گزارشى مقدماتى است از دو متن مهم قرن نهم هجرى كه به شرح 
زندگى و فتوحات امير تيمور پرداخته است. يعنى ظفرنامه نظام الدين شامى و مجموعه تاريخى حافظ 
ابرو. وى در انتهاى همين مقاله ابراز اميدوارى كرده كه دو متن فوق را در آينده تصحيح و منتشر كند.

دو سال بعد وى به بررسى ذيل ظفرنامه شامى از حافظ ابرو پرداخت و با توجه به حجم نسبتًا 
اندك آن، متن تصحيح شده را در شماره ششم سال 1934 نشريه Archiv Orientální در اختيار 

عالقه مندان قرار داد.

مقدمه،  التواريخ.  زبده   .1
تصحيح و تعليقات سيد كمال 
تهران:  سيدجوادي.  حاج 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ 

1380 ، ج 2 ، ص 667 .
ق.   807 سال  از  شاهرخ   .2
حافظ  كرد.  حكومت   850 تا 
ابتدا  از  ظاهرا  كه  هم  ابرو 
هرچند   ، بود  او  خدمت  در 
درگذشت،  ق.   833 سال  در 
ولي در آثار خود تا سال 830 
ق. را روايت كرده است كه بر 
اين اساس، 23 سال از دوره 
شامل  را  شاهرخ   زمامداري 

مي شود.
3. مشخصات اين اثر به شرح 
چاپى  تجديد  البته  است.  زير 
در    1970 سال  در  آن  از 

نيويورك صورت گرفت:
A Persian Embassy 
to China, Being an 
Extract from Zubdatu’t 
Tawarikh of Hafiz Abru. 
Translated by Maitra, 
Lahore, 1934.
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جامه  خود  طرح  به   1937 سال  در  وى 
اى  عالمانه  و  دقيق  تصحيح  و  پوشاند  عمل 
سلسله  در  را  شامى  الدين  نظام  ظفرنامه  از 
چاپ  به  چكسلواكى  علوم  آكادمى  انتشارات 
كه  بود  سبب  آن  به  كار  اين  اهميت  رساند. 
ظفرنامه شامى در زمان حيات تيمور و به دستور 
خود او نگاشته شده بود و از اين حيث بر ساير 
يزدى  على  الدين  شرف  ظفرنامه  جمله  از  آثار 
برترى داشت. ذيل حافظ ابرو هم به دليل آن 
كه مكمل كتاب شامى بود و وقايع پس از سال 
806 ق. و حوادث مربوط به درگذشت تيمور را 
شامل مى شد، از اهميت بسزايى برخوردار بود1.

اين اثر در دو مجلد منتشر شد كه جلد نخست 
متن كامل ظفرنامه و جلد دوم همان ذيل حافظ 

ابرو بود به همراه يادداشت هاى توضيحى تائور؛ كه البته مابين اين دو جلد، بيست سال فاصله افتاد 
و جلد دوم در سال 1957 منتشر شد.

از آن جا كه مرحوم خانبابا بيانى (1288 – 1377)  در سال 1317 ش. مطابق با 1938 م. 
تصحيحى از اثر مهم حافظ ابرو با عنوان ذيل جامع التواريخ رشيدى را به چاپ رسانده بود، فليكس 
تائور در فاصله بين سال هاى 1952 تا 1955 بررسى موشكافانه اى روى اين تصحيح انجام داد 
و نقطه نظرات خود راجع به آن را در همان نشريه Archiv Orientální در 4 شماره منتشر كرد. 
خانبابا بيانى سال ها بعد و در مقدمه چاپ جديد ذيل جامع التواريخ به كار ارزشمند تائور اشاره و 

اذعان كرد كه نقطه نظرات و ايرادهاى تائور بر تصحيح او وارد و پذيرفتنى است2.
تحقيقات ايران شناس چك در باره حافظ ابرو و آثار تاريخى اش كماكان ادامه يافت. وى ابتدا 
در مقاله مبسوطى به تجزيه و تحليل موضوعات بخش نخست زبده التواريخ حافظ ابرو پرداخت كه 
شامل رويدادهاى پس از زوال ايلخانان تا مرگ تيمور مى شد (736 – 807 ق.). اين مقاله كه در 
نشريه Charisteria Orientalia و در سال 1956 به چاپ رسيد، زمينه ساز كتاب مستقل بعدى 
او شد كه در سال هاى پايانى همين دهه آن را منتشر ساخت. وى در اثر جديد خود،  اقدام به 
تصحيح و انتشار 5 رساله مستقل و كوتاه از حافظ ابرو كرد كه روايت گر حوادث قرن هشتم بود. 

مرحوم  بعد  ها  سال   .1
بهمن كريمى  ذيل ظفرنامه 
را در تهران بر مبناى همان 
منتشر  استانبول  نسخه 

ساخت.
التواريخ  جامع  ذيل   .2
رشيدي . به تصحيح خانبابا 
آثار  انجمن  تهران:  بياني. 

ملي ، 1350 ، ص. 3 .
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اين كتاب كه با عنوان پنج رساله تاريخى 
در باره حوادث دوران امير تيمور گوركان و 
فرهنگستان  انتشارات  جزو   1959 سال  در 
علوم چكسلواكى به چاپ رسيد (تصوير 3)، 
آرخيو  نشريه  پنج  شماره  ضميمه  اصل  در 
اورينتالني به شمار مي رفت. اين پنج متن 
مستقل در عين كوتاهى، بسيار حائز اهميت 
فرد  به  منحصر  خود  موضوع  در  عموما  و 
ها  رساله  اين  عناوين  شود.  مى  محسوب 

عبارت است از:
كاون  سوداي  بن  طغاتيمور  پادشاهي   –  1

بن بابا كاون
2 – پادشاهي امير ولي بن شيخ علي هندو
3 – تاريخ امراي سربداريه و عاقبت ايشان
4 – تاريخ امير ارغونشاه و عاقبت حال او

5 – تاريخ انتهاي احوال ملوك كرت
كار تائور در كتاب اخير، نمونه اي از دقت نظر و وسواس علمي در تصحيح يك متن تاريخي است 
كه با استفاده از نسخه هاي موجود و مقايسه دقيق با نسخه بدل ها و همچنين استخراج نمايه هاي متعدد 

، بر كارايي آن افزوده است 1 
تائور در اين كتاب مقدمه اى به زبان فرانسه در مورد آثار حافظ ابرو دارد كه چند سال پيش توسط 
مرحوم عبدالحميد روح بخشان به فارسى ترجمه و در مقدمه كتاب تاريخ آل كرت حافظ ابرو به چاپ رسيد.2
واپسين كار مستقل تائور در مورد حافظ ابرو، مطلبى است در مجموعه مقاالتى كه به پاس 
بزرگداشت هفتادو پنجمين زادروز هانرى ماسه، مستشرق معروف فرانسوى (1886 – 1969)، در 
تهران و در سال 1342 توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيد. عنوان مقاله او، "تاريخ نگارى 
حافظ ابرو" بود كه تصحيح و بازنويسي بخشي از مقدمه ربع اول مجمع التواريخ حافظ ابرو است 

كه به علم تاريخ و موضوع و غايت آن اختصاص دارد.
فليكس تائور هيچگاه به ايران سفر نكرد و اصوًال محققي كم سفر بود و بيشتر فعاليت خود را 
بر مجموعه كتابخانه هاي استانبول متمركز ساخت. خود او نيز در مقدمه پنج رساله تاريخي اشاره 

 22 مورخ  نامه  در  ريپكا  يان   .1
ژوئيه 1960 به ايرج افشار ضمن 
اشاره به همين كتاب   ، از تمايل 
آثار  با  كتابش  مبادله  به  تائور 
دكتر  كه  كرده  ياد  افشار  ايرج 
ابوالقاسم سرى در ابتداى ترجمه 
خود از تاريخ ادبيات ايران ريپكا ؛ 
كرده  منتشر  را  نامه  اين  تصوير 

است (تصوير 4).
با  كرت  سالطين  تاريخ   .2
در  محدث  ميرهاشم  تصحيح 
ميراث  نشر  توسط   1389 سال 

مكتوب به چاپ رسيده است.
ص  كرت،  سالطين  تاريخ   .3

بيست و هشت.

نمونه اى از كتاب پنج رساله تاريخى
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كرده كه تالش هاي فراوانش براي دسترسي به ميكروفيلم دو نسخه از آثار حافظ ابرو در كتابخانه 
ملك تهران ثمري نداشته است1. شايد مسافرت وي به ايران و ديدن برخي از دستنويس هاي 
آثار حافظ ابرو، در تكميل پژوهش هايش راجع به اين مورخ و  جغرافيدان نامي قرن نهم هجري 

مي توانست مؤثر باشد.

سياهه آثار منتشر شده فليكس تائور 
 Historie de la campagne du Sultan Suleyman Ier contra Belgrade en 1521 

Praha: Nakladatelství Řivnáč pro FF UK. 1924 . عنوان فارسى : داستان سفر بلغراد
 Vorbericht über die Edition des Zafarnāma von Nizām Šāmī und der wichtigsten 

Teile der Geschichtswerke Hāfiz-i Abrū’s, Archiv Orientální 4, pp. 250-56. 

1932

 “Continuation du Zafarnāma de Nizāmuddin Šāmī par Hāfiz-i Abrū. Editée 

d’après les manuscrits de Stamboul,” Archiv Orientální 6, pp. 429-65. 1934

 Historie des conquêtes de Temerlan intitulée Zafarnâma, avec des additions 

empruntées au Zubdatu-t-tawārīh-i Bāysunġurī de Hāfiz-i Abrū Tome I: Texte 

Persan du Zafarnama. Praha: Orientální ústav 1937 . عنوان فارسى : ظفرنامه شامى
 „Islám a jeho rozpětí do konce doby umajjovské“ in: ŠUSTA, Josef . Dějiny 

lidstva III. Základy středověku. Praha: Melantrich. 1937 

 Dějiny a kultura islámu od poloviny VIII. století do počátku XIII. století 

in: PAULOVÁ, Milada; ŠUSTA, Josef; TAUER, Felix. Dějiny lidstva IV. 

Středověk vrcholný a stárnoucí. Část první. Praha: Melantrich. 1942 

 “Le Zail-i Ğāmi‘u-t-Tawārih-i Rašidi de Hāfiz-i Abru et son édition par K. 

Bayani,” Archiv Orientální 20, 1952, pp. 39-52; 21, 1953, pp. 206-17; 22, 

1954, pp. 88-98, 531-43; and 23, 1955, pp. 99-108. 

 “Analyse des matières de la première moitié du Zubdatu-t-tawārīh de Hāfiz-i 

Abrū., Charisteria Orientalia, Prague,  pp. 345-73. 1956

 Historie des conquêtes de Temerlan intitulée Zafarnâma, avec des additions 

empruntées au Zubdatu-t-tawārīh-i Bāysunġurī de Hāfiz-i Abrū, Tome II. 
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Introduction commentaire index. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1957 

 “Beiträge zur Kenntnis der Geschichtswerke Hāfiz-i Abrūs,” Bibliotheca 

Orientalis, 15, pp. 146-48. 1958

 Cinq opuscules de Hāfiz-i Abrū concernanat l‘historie do l‘Iran au temps de 

Tamerlan Praha 1959 . عنوان فارسى : پنج رساله تاريخى در باره حوادث دوران امير تيمور گوركان
 „Novoperská učená literatura od jejích začátků do konce XVIII“. století in: J. 

Rypka . Dějiny perské a tádžické literatury Praha: ČSAV. 1956 (druhé vydání 

1963)

 Hafiz Abru sur l‘historiographie“.  Melanges d‘orientalisme offerts a Henri 

Masse, ... a l‘occasion de son 75 eme anniversaire. Teheran :  Pulications de 

l‘universite de Teheran, p.p. 10 – 25 . 1963

 Tausendundeine Nacht im Weltschrifttum als Gegenstand der Lektüre und 

Forschung. Insel-almanach auf das Jahr 1968. Frankfurt am Main. 1968 

 Persian Learned Literature from the Beginnings to the End of the 18th Century“, 

in: J. Rypka . History of Iranian Literature Praha. ČSAV. 1968 

 Svět islámu: Jeho dějiny a kultura Praha: Vyšehrad. 1984
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 زبان جانمايه فرهنگ است، زبان، بودن يك ملت و شدن يك ملت است. مرگ ملت ها نه ازفساد 
وكساد اجتماعي، اقتصادي ونظامي كه از زوال زبان ملى آغاز مي گردد. ازين روست كه در راستاي 
پاسداري از زبان هاي مادري، نظريه پردازان ديدگاه هاى مشخصى ارائه كرده اند و سازمان علمى، 
آموزشى و تربيتى ملل متحد(يونسكو) يكي از وظايف خود را حفظ زبان هاي مادري مليت ها عنوان 
كرده است. روزي در جهان بنام روز زبان تجليل مي گردد و هدف آن اين است كه كشور ها و مليت 

متوجه زبان هاي مادري خود گردند و در پاسداري از آنها زمينه مهيا كنند.
به  عشق  و  زندگي  به  عشق  مادر،  به  عشق  محبوب،  به  عشق  مانند  مادري،  زبان  به  عشق 
محبت  و  عاليق  اند،  گرانبار  هاي  فرهنگ  و  علم  محمل  كه  زبان هايى  اين،  از  گذشته  خداست. 
خردمندانه ملت را نيز به خويش جذب مي كنند. زبان فارسي – دري يا تاجيكى اگر براي عده اى 
بنام زبان مادري ارجمند است در منطقه به حيث زبان فرهنگ، زبان علم و پيوند ملي و در جهان 
اسالم به عنوان زبان دوم اسالم مطرح است. از اين روست كه گويندگان اين زبان در كشور هاي 
مختلف عشق و عاليق خود را صميمانه ابراز داشته واين زبان را ستوده اند. زبان فارسي تنها براي 

گويندگان آن، كه حتي براي خارجيان فارسي دان، شيرين و انساني بوده است.
مي گويند ادوارد براون نويسنده و محقق انگليسي كه تاريخ ادبيات ايران را  نوشته است و به 
زبان فارسي تسلط كامل داشت، وقتي با مستشرقي مواجه مي شد كه فارسي مي دانست، مي گفت: 

شكوه زبان فارسى در سروده هاى سرايشگران افغانى و تاجيك

 دكترشمس الحق آريانفر1

سمنگان  دانشگاه  1. استاد 
افغانستان
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بيائيد فارسي گپ بزنيم كه انساني تر است.
در اين جا چند نمونه از سروده هاي شاعران را در افغانستان و تاجيكستان كه در عشق و محبت 

زبان فارسي سروده شده است، مى آوريم:

  عبدالقهار عاصي1(افغانستان) 
پارسي

گل نيست، ماه نيست، دل ماست پارسي          غوغــايي كــه ترنم درياست پارسـي
از آفتاب، معجــــزه بـردوش مي كشـد          رو بر مراد و روي به فـرداست پارسـي
از شــام تا به كـــاشغر از سيند تا خجن         آيينــة دار عالـــم بــاالست پـارسـي 
تــاريخ را و وثيقــة سبـــز شكـــوه را          خـــون من و كالم مطالست پارسـي
روح بــزرگ و طبــــل خراسانيان پاك          چتـــر شرف چراغ مسيحاست پارسي
تصـــوير را و مغـــازله را و تــــرانه را          جغرافيــــــاي معنوي ماست پارسي 
ســـرسخت در حماسه و هموار درسرود          پيــدا بود ازين، كه چه زيباست پارسي
بـــانگ سپيده، عرصة بيداربـــاش مرد          پيغمبـــر هنـــر، سخن راست پارسي 
دنيــا بگو مبـــاش، بــزرگي بگو بــرو          مارا فضيلتي است كه ما راست پارسي

حيدري وجودي2
 زباني كه بوي جان است

تـوآنـي كه از جان و دل كاستـي                  زبـــاني به زيبــايــي آراستــي
زباني كه از بــرگ گل تازه تـــر                  ز آواي بلبـــل پــر آوازه تـــــر
زبــاني كه از رنگ گل هــاي آن                  رســـد در مشـام بشر بوى جان
زبانــي پر از دانـش و آگهـــــي                 كــزو گشت فرهنگ مردم قـوي
زباني كه روشنتر از گوهـــر است                 زباني كه اين سان پيـام آور است
ز دل هـــا همه كينه بيرون كنيد                 به مهر اندرين كشور افسون كنيد
بكوشيـــد خوبي بكـــار آوريــد                  چــو ديديد سرمـــــا بهار آوريد
كالم تو جان است و جانت جهان                  جهـــان ترا شد سخن جــاودان
هــزار آفـــرين بر روان تـــوباد                  بــه جــــان تو و بر زبان تو باد.

1. عبدالقهار عاصى (1373-1335) 
از شاعران نسل نوى افغانستان در 
دهه  1360و اوايل دهه  1370بود.

عاصى شاعرى بود نوگرا و كليشه 
نيز  كهن  هاى  قالب  در  كه  شكن 

شعر مى سرود.
2. غالم حيدر متخلص به حيدرى 
از  دريكى   1318 درسال  وجودى 
ديده  پنجشير  واليت  هاى  دهكده 
وى  كرد.  آشنا  هستى  ديدار  به 
هاى  كتاب  و  كريم  قرآن  آموزش 
گلستان و بوستان شيخ اجل سعدى 
ساير  و  حافظ  ديوان  شيرازى، 
آموزگاران  از  را  فارسى  كتاب هاى 
حيدري  فراگرفت.  روزگار  همان 
وجودي  سال ها  در انجمنى به نام 
فعاليت  افغانستان  شعراى  انجمن 
حال  كارمند  همان  در  و  كرد 
بود.  افغانستان  عمومى  كتابخانه 
اين شاعر افغانى، اشعار فراوانى در 

مضامين مختلف سروده است.
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عليشاه حكيمي هريواني
پارسي

 سرو هميشه سبز دل آراست پارســي        بــاغ هزار فصــل تمنــاست پارســي
عشــق است ريشة وي و آزادگي ثمر        يعنــي ســرود بلبل شيــداست پارسي
جـــان هنر، روان ادب، همنواي علم         حسن لطيفه ها و مـثل هاست پارســي
نــازك تر از شميم گل و تيز تر ز تيغ        تنهــا زبان معجــزه آســـاست پارسي
اين قند را كه تحفه به بنگاله برده اند        در چيـن و شـــام انجمن آراست پارسي
گاهي به هند و گاه به بغداد جلوه كرد        امروزه نقــل محفل دنيــــاست پارسي
شير وشكر به گرد كالمش نمي رسد         آغشتــه با گالب اوستــاست پـــارسي
آيينه دار چشمــة جــوشان معــرفت        زاينــده رود، عــــاشق درياست پارسي
گفتــا دري دگر بود و پــــارسي دگر        گــويم كه اين مغالطه بيجاست پارسي
دنيا بگــو مباش، بـــــزرگي بگو برو       ماراهمين بس است كه از ماست پارسي
اين تــاج افتخار خـــراسانيان ماست        بــرســر گذاشتيــم كه زيباست پارسي

 
افسر رهبين1
چرا فارسي؟

شهد شنيدن بود، قند صدا فارســــي        بوي شكر مي دهد، از سر و پا فارســي
آي و بيافشان سخن از لــب ُدر َدري        وه كه نشنيد چه خوش در دل ما فارسي
واژه به واژه ُدر است، پوره زگوهر پر است        هــــم به نوا فارسي، هم به سرا فارسي
آيينـه رودكي، زيب و فـــر فـــرخي        نــزد خداوندگار، نـــاي و نـــوا فارسي
بستر شهنامه است، لنگرگهنامـه است        شورش و هنگامه است، نام خدا فارسـي
باده شيرازي است، آتش سربازي است        انـــدوه رند خـــدا، گم شده با فارسي
بر در اردبيهشت، دلبــر نـــوروزي ام        بــا سبد هفت سين ،سفره گشا فـارسي
هر چه كه پارينه اي، ناب و نگارينه اي       از طــي باران و بــاد، چهره نما فارسي
برزده از بام بلخ، سرزده تا شام گنــگ       دامنه گستــرده اي، درهمه جــا فارسي
پيرهن ننگ من، كاكل فرهنگ مــن        خــانه خورشيـــد را، آب وهوا فــارسي
تيـــغ تبــار مني آگه بكـــار منــي        دشمــن دانش چغيد دري چرا فـــارسي
بس كه برآمد بلنــد؛ هيچ نيايد به بند        هــر چه فرنكي كني، جسته رها فارسي

نويسنده  شاعر،  رهبين،  1. افسر 
است.  افغانى  تواناى  محقق  و 
وى كه به سال 1337 در استان 
افغانستان  پروان  واليت  بگرام 
 1352 سال  از  آمده،  دنيا  به 
مجموعه  چند  و  سروده  شعر 
كرده  منتشر  را  خود  اشعار  از 
فرهنگى  رايزن  وى  است. 
بود.  هند  در  افغانستان  سفارت 
فرهنگ  مديركل  اكنون  رهبين 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در 

كشور افغانستان است.
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افسر رهبين
زبان گم كرده

 هر كه دارد در جهان گم كرده يـــي             در زمين و در زمان گم كرده يــــي
اين نشان گم كرده يي و ديگـــــري             خويشتن را بي نشان گم كرده يــي
 اين يكي بخت جوان گم كرده است              ديگري گنج روان گم كـــرده است

اين يكي گرنيم نان گم كــرده است              ديگري نيم جهان گم كـــرده است 
 اين يكى جان و جگر گم كرده است              آن يكي شور و شرر گم كرده است
ان يكي گم كرده گـــر مال پــــدر             ديگري پند پـــــدر گم كرده است
 گر يكي بام و دري گم كــرده است             ديگــري نام و فري گم كرده است
آن زبـان همدلـــي گم كــرده است             ايــــن زبان مادري گم كرده است
 از تمـــام اين  و آن گم كـــردگان             زشــت روتر نيست در روي جهـان 
زان كه گم كــرده زبان مــــــادري            حـــرف گويد باتو با چندين زبــان
 بــاك ني، گر داوري گم كرده است             يــا اميـــد سروري گم كرده است
زهر بـــادا شير مـــادر بركســـــي             كـــــو زبان مادري گم كرده است
 آن يكــي قدر سخن گم كــرده يي             ديگـــري باغ و چمن گم كرده يي
از زبان مادري گـــم كــرده ليـــك             مــي رسد روزي وطن گم كرده يي

  

اليق شير علي1
 مرا توزنده خواهي داشت

 اال شعرعجم فردا مرا تو زنده خواهى داشــت      اال شور دل دنيا مرا تو زنده خواهي داشت 
 به زير سنگ هاي ثابت و سيار گردون هـــا       اال البرز پابرجا مرا تو زنده خواهي داشــت
بسا شعــــر تر دنيــــا بود انـــدر لب دريـا       اال شعر تر دريا مرا تو زنده خواهي داشـت
اگر لك لك دل پاكيم يك يك در دل خاكيــم     اال فرش زعرش اوال مرا تو زنده خواهي داشت
سخن پيدا و ناپيداي هر خلق سخن ساز است      اال پيدا و ناپيدا مرا تو زنده خواهي داشــت
اال ديوان حافظ حافظــم باشي ز هر مرگــي         اال ديوان موالنا مرا تو زنده خواهي داشت

  

پر  شاعر  شيرعلى،  اليق  استاد   .1
توان  مى  را  تاجيك  معاصر  آوازه 
نئوكالسيك  شعر  پيشگامان  از 
از  يكى  و  تاجيكستان  ادبيات  در 
سرآمداِن شعر فارسى در قرن اخير 
افتاده  جدا  ملت  سه  وحدت  ناميد. 
و  تاجيكستان  ايران،  يكديگر  از 
افغانستان دستمايه سروده هاى او 
فهم  عام  اليق،  اشعار  است.  بوده 
شعر  بر  او  تأثير  پسندند.  خاص  و 
تاجيكستان،  ى  گذشته  دهه  چهار 
غير قابل انكار است. هنوز هم شب 
نشينى هاى  « اليق خوانى»  از پر 
رونق ترين جلسات در تاجيكستان 
هاى  تصنيف  و  ها  ترانه  و  است 
اليق در هنگامه هاى عشق و ظلم 
ستيزى و وحدت، پرزمزمه ترين اند. 
وطن، هموطنان و همزبانان، جايگاه 
اليق  شعر  و  انديشه  در  اى  ويژه 

دارند. 
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مومن قناعت
نسيم فارسي

 
از خليــج فــارس مي آيد نسيــم فارســي      ابر از شيراز مي آيد چو سيـم فارســي
ُدر از اين دريا نمي جويم چو دور افتاده است       از تگ دريــا ته چشم يتيم فارســي
مي رسد از كشتي بشكسته شعر بي شكست       شعر هم بشكست با پند قديـم فارسي
شيخ راسرمست ديدم يك شبي از بوي نفت     رفت با عطر كفن، عطر و شميم فارسي

 مومن قناعت
زبان مادري

 
قند جويي ، پند جويي، اي جناب    

هرچه مي جويي بجو
بي كران بحريست ، گوهر بي حساب

هرچه مي جويي ، بجو
فارسي گويي ، دري گويي ورا

هرچه مي گويي، بگو
لفظ شعر  و دلبري گويي ورا

هرچه مي گويي ، بگو
بهر من تنها زبان مادري است

همچو شير مادر است
بهر او تشبيه ديگر نيست، نيست

چون كه مهر مادر است
زين سبب چون شوخي هاي دلبرم

دوست مي دارم ورا !
چون نوازش هاي گرم مادرم

دوست مي دارم ورا !
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 كريم رحيم  تاجيك
 لفظ شيرين دري

 
اي زبــان بلعمــي و رودكـــي                 مهــر تو پرورده ام از كــودكـــي 
شاهنامه با تو آب و رنگ يافـت                  در جهان، خلقم ز تو فرهنگ يافت
ابـن سينــا در بخــاراي كهـن                  كاشت در مرز «شفا» تخم سخـن
با همين امالء نظامــي زاده بود                  برتو اي لفــظ دري دل داده بــود
كلك پرشور كمال انـــدر خجند                 با تـو انشــا كـــرد اشعــار بلنــد
مثل سعدي، جامي شيرين كالم                  ُدر معنـــي سفـت بــا عـزم تمام
هي چه آهنگ گوارا مي دهــي                  انجمــن را زيب و آرامــي دهــي
سبــز بــادا تا ابــد دامـــان تو                 اي مبــارك بــاد ايــن دوران تو
تا به جان باشد رمق يا كه نفس                  مــا براي رونقت كوشيــم و بـس
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نقش  خاندان رازي در تاريخ نگارى اندلس

 سيدمحمود سادات1
 دكتر اصغر منتظر القائم2

چكيده
تاريخ نگاري اندلس درقرن چهارم قمري مديون خاندان رازي است . اين خاندان هر چند خاستگاه 
ايراني داشتند ولي پرورش يافته محيط اندلس به شمار مي آمدند. محمد، احمد و عيسي - جد، 
و  مورخ  رازي  موسي  بن  محمد  بن  احمد  بودند.  اندلس  نگاران  محلي  جزء  هرسه  پسر -  و  پدر 
جغرافيانويس اندلس بود. به جهت كوشش هاي اساسي احمد رازي  بود كه علم تاريخ در اندلس 
صورت بندي شد و ديگر مورخان قرون بعد اندلس تحت تأثير آموزه هاي خاندان رازي بويژه احمد 
ايشان و تاثيرگذاري آنان بر محلي نگاري  بودند. اين نوشته به دنبال معرفي اين خاندان و آثار 
اندلس است. در اين پژوهش سعي شده از منابع اصلي تاريخ نگاري اندلس استفاده گردد و هر جا 

در منابع با خبري ترديد آميز مواجه شديم خبر با منابع ديگر سنجيده شده است . 
كليد واژه ها : تاريخ نگاري / اندلس / رازي، احمد بن محمد 273-344ق / رازي ، محمدبن 

موسي ؟- 275ق / رازي، عيسي بن احمد / قرطبه / جغرافيا 

شروع تاريخ نگاري محلي مديون فتوح نگاري است و اين خاص شرق يا غرب جهان اسالم هم 
نيست. داليل نگارش تاريخ محلي عبارت است از: 1. حب الوطن، 2. علم الحديث كه كم كم از 
نقل احاديث محدثين يك شهر به بحثي درباره آن شهر و ويژگي هاي جغرافيايي، طبيعي، اقتصادي، 

1. دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه 
اصفهان 

دانشگاه  تاريخ  گروه  دانشيار   .2
اصفهان
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اجتماعي، فرهنگي و حكام شهر پرداخته و سپس محدثين آن شهر نامبرده مي شد و بدين سان 
فرهنگنامه هاي ديني شكل گرفت. 3. شرايط حاكميتي و اقتضائات مالي جديد و تعيين چگونگي 
فتح شهر – مفتوح العنوه يا مفتوح با صلح - روي ميزان خراج و نوع دريافت آن تأثير داشته است. 
بدين لحاظ اداره مناطق مفتوحه وابسته به اطالعاتي بود كه از نگارش كتاب هاي فتوح و تاريخ 
محلي بدست آمده يا اطالعات پراكنده اي بود كه بعدها كتاب هاى تاريخ محلي را ساخت. وجود 
مناسبات اجتماعي، جنگ ها و ايام العرب در بين قبايل هم از زمينه هاي ايجاد تاريخ هاي محلي 
است و اين امر باعث شد كه تاريخ نگاري محلي در بادي امر با اسلوبي تازه و به صورت نظم و 

نثر نزد اعراب و خصوصًا در مراكز قبيله اي تأثير خود را به جاي گذارد (الدوري، 1960: 17-12).
دين اسالم و فضاي ايجاد شده احساس جهان وطني مسلمانان را در جاي جاي دنياي اسالم 
به همراه داشت. بدنبال اين احساس مهاجرت هاي گوناگون صورت گرفت، لذا محلي نگاران ديگر 
لزومًا اهل آن محل نبوده اند. افرادي از شرق عالم اسالم بويژه ايران به غرب اسالمي مهاجرت 
كردند و در مغرب و اندلس ساكن شدند و كمك فراواني به تمدن اسالم در حوزه هاي گوناگون 
درغرب اسالمي كردند. در بررسي اين سير تكيه تنها به مهاجرين ايراني اندلس نبايد باشد و عناصر 

فرهنگي ايران كه به مغرب اسالمي رسيده اند هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
كه «رايي»  ماالگا  شهر  قديمي  نام  كه  نمايند  اثبات  دارند  تالش  مورخين  و  محققين  برخي 
خوانده مي شد، همان شهر «ري» ايران است و مي گويند كه اين شهر توسط ايرانياني كه به اين 
محل آمدند بنا گرديد. نام رايي از كلمه التين REGIO مشتق شده است. افزون بر اين نسبت 
«ري» و رازي و رايي به عنوان صفت براي ماالگا استفاده شده است. به عنوان مثال انجير مشهور 

ماالگا در ميان اعراب به «طين رايي» شهرت دارد (چالمتا، 1382:80).
ابن ابي ربيع (متوفي 646م.) در كتاب برنامج خود فهرستي از استادان خود و كتاب هايي را كه 
آموزش ديده يا آموزش داده، ارائه كرده است. اين كتاب منبع مفيدي براي شناخت فعاليت هاي 
فرهنگي در اندلس محسوب مي شود. در اين اثر 40 كتاب با موضوع قرائت، حديث، فقه، نحو، 
كالم و ادبيات ذكر شده است. با بررسي كتاب و شناسايي مؤلفان آن مي توان درخصوص ميزان 
نفوذ فرهنگي ايران در اندلس به نتايج عمده اي دست يافت (موسوي آل طعمه،1368: 653-652).
در كتاب برنامج به نام كتاب هايي مثل الكتاب از ابو بشار سيباويه، االيضاح از ابن عبدالغفار 
فارسي، الجمل في النحو از عبدالرحمن ابن اسحق الزجاجي برمي خوريم كه مؤلفان آن شرقي و 

عمدتًا ايراني هستند.
در دوره سلجوقيان و اتابكان آل زنگي، عمادالدين كاتب اصفهاني (متوفي 1201/597م.) دو 
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اثر مهم در تاريخ شام به روزگار زنگيان و ايوبيان نوشت. البرق الشامي و الفتح القسي في الفتح 
القدسي هر دو از منابع گرانبهاي يكي از مهم ترين ادوار تاريخ مصر و شام ولي با نثري مصنوع و 
منشيانه است (سجادي، 1385، ج 14: 315). دولت آل رستم هم در مغرب اسالمي در قرن سوم 

و چهارم قمري ايراني بودند.
اعضاي  است.  رازي  ايراني االصل  خاندان  مديون  بي ترديد  اندلس  جغرافي نگاري  و  تاريخ  اما 
اين  تاريخ  و  اسالمي  فتح  درباره  متعددي  كتاب هاي  اندلس،  مورخان  كهن ترين  از  رازي  خاندان 
سرزمين و احوال فرمانروايان و ديوان ساالري آن تا سدة چهارم قمري پديد آوردند (بالنثيا، 1955: 

.(198-196

محمد بن موسي رازي
ص 11؛  ج 3،  (المقري، 1968،  الرازي  الكناني  بن  لقيط  بن  جناد  بن  بشير  بن  موسي  محمدبن 
سال  در  وي  مي رساند.  ايران  در  ري  شهر  به  نسبت   (235  -234،  4 ج  تاريخ،  بدون  الحموي، 
.(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1136) 250ق./864م. براي تجارت به غرناطه آمد
محمد، تاجري بود كه در سير و سفر از مشرق در سال 250ق./864م. به اندلس آمد. وي با خود 
كاالهايي آورده بود كه در آن وقت در اندلس موجود نبود و باعث تعجب اميرمحمد بن عبدالرحمن 

(238-273ق./ 852-886م.) گرديد (محمود اسماعيل، 1980 : 297).
محمد در سفر به اندلس نامه اي از ابراهيم بن احمد از اميران اغالبه براي محمد بن عبدالرحمن 
آورد. رازي از طرف ابن عبدالرحمن مأموريت يافت نزد ابن اغلب برود. محمد داراي مرتبه بااليي 
در ادب عرب و هوش سرشاري بود؛ به اين دليل محمد بن عبدالرحمن امير اموي، وي را به چند 
 First Encyclopeadia of) بود  آن ها  از  يكي  اغالبه  نزد  مأموريت  كه  فرستاد  سياسي  مأموريت 

.(Islam, vol VI, p 1136

ابن عبدالرحمن گرديد. وي  دربار  مرتبه دوم وارد  سال 271ق./884م. براي  رازي در  محمد 
تحفه اي با خود آورده بود كه شك امير را برانگيخت و آن كنيزي عالم، شاعر و آوازه خوان بود. امير 
ترسيد كه اين زن جاسوس باشد و همين امر باعث شد كه محمد، دربار او را ترك گويد و به تجارت 
در منطقه سجلماسه بپردازد. وي در سال 273ق./ 886م. براي بار سوم به درخواست امير منذر كه 

به تازگي جانشين محمد بن عبدالرحمن شده بود به اندلس آمد و در آنجا ساكن شد.
اقامت وي دو سال بيش تر دوام نياورد و با فوت امير منذر در سال 275ق./ 888م. به قصد شرق 
از اندلس خارج شد. وي در وسط راه در شهر البيره بيمار شد و در آن  جا درگذشت. برخي منابع، 
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.(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1136)تاريخ فوت او را ربيع الثاني 273م. ذكر كردند
محمد رازي صاحب كتابي بوده است در تاريخ به نام كتاب الرايات در مورد فتح اندلس بوسيله 
موسي بن نصير و چگونگي اداره نواحي مفتوحه اين سرزمين به وسيله امراي مسلمان. (نفح الطيب، 

1988، ج 3: 11؛ محمود اسماعيل، 1980: 297).
وجه تسميه اين كتاب اشاره به پرچم هاي سپاه اسالم دارد كه در آن نبرد از آن استفاده شده 
است. ابوبكر محمد بن عيسي بن مزيد در سال 471ق./1078م. در ايام حكومت الرضي بن محمد 
در يكي از كتابخانه هاي اشبيليه نسخه اي از كتاب الرايات تأليف محمد بن موسي الرازي را ديده 
است. اين اثر گرانقدر از ميان رفته ولي مانند ساير آثار خاندان رازي گزارش هايي از آن را مي توان 
در منابع ديگر سراغ گرفت. محمد بن عبدالوهاب الغساني در سال 1103ق./1691م. در مأموريتش 
به اسپانيا بخش هايي از كتاب را ديده و در اثر خود به نام رحله الوزير في افتكاك االسير آن را نقل 

كرده است (الغساني: 103-99).
در رساله اي هم كه ابن قوطيه به نام تاريخ افتتاح االندلس نوشته و در مادريد به كوشش خوليان 
 First Encyclopeadia) .رايبيرا در سال 1926م. چاپ شده، بخش هايي از كتاب الرايات آمده است

.(of Islam, vol VI, p 1136

و   (Levi Prevencal) پرووينسال  لوي  مانند  مورخاني  باز  پيش گفته،  گزارش هاي  وجود  با 
گارسياگومس (Garsia Gomez) معتقدند محمد رازي تاجر و سفير بود اما مورخ نبود و دليلشان هم 

.(Sanchez, 1961, pp 18-20) عدم اشاره فرزند و نوه او به كتاب الرايات است
البته ممكن است احمد بن محمد و پسرش عيسي از كتاب پدر و جدشان استفاده كرده باشند. 
اما چون قرابت خانوادگي داشته اند، اشاره اي به وي نكرده اند. اما چون آثار اين دو نفر اخير هم از 

ميان رفته، قضاوت در اين باره كمي مشكل است.

احمد بن محمد بن موسي
احمد بن محمد بن موسي مشهور به التاريخي در 10 ذي حجه 274ق./ 26 آوريل 888م. در البيره 

.(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137)به دنيا آمد
باتوجه به سال وفات پدرش (ربيع الثاني 273)، وي هنگام مرگ پدر بايستي نزديك به دو سال 
سن داشته باشد. وي از كودكي به تاريخ و ادبيات عالقمند بود. (ابن حيان، 1393ق.، ص 269) 
و نزد احمد بن خالد (متوفي 933/322) و قاسم بن اصبح (متوفي 340ق./951م.) كه دو نفر از 

محدثان بزرگ قرطبه بودند به شاگردي پرداخت (ابن الفرضي، 1966، القسم االول : 31).
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آموزش نزد اين دو تن باعث شد كه احمد در نگارش تاريخ، با وسواس سلسله راويان خود 
پدر  مقام  به  كه  دهد  نشان  خود  از  جامعيتي  رويدادها  بيان  در  و  نمايد  ذكر  محدثان  همانند  را 
تاريخ نگاري اندلس دست يابد و لقب التاريخي بگيرد (بالنثيا، 1955 : 197؛ ابن الفرضي، 1966، 

القسم االول: 42).

شيوه تاريخ نگاري احمد بن محمد رازي
اهميت  به  مانده،  جاي  به  آن ها  در  رازي  احمد  كتاب هاي  از  گزارش هايي  كه  منابعي  مطالعه  با 
اطالعات رازي و جامعيت او در نگارش تاريخ و جغرافياي اندلس مي رسيم. وي در بيان فتح اندلس 
از روايت هاي شرقي هم استفاده كرده و اين روايات حاصل مشاهدات از جنگ برگشتگان است كه 
در كتاب هايي مانند فتوح واقدي آمده است. بررسي كتاب البيان المغرب بخش هايي از آثار مفقوده 
الواقدي»  عن  الرازي  عبارت هاي «قال  به  فتوحات  بخش  در  است.  منعكس  آن  در  رازي  احمد 
(ابن عذاري، 1986، ج 2:6) «قال الرازي: وحدث الواقدي عن ...» (ابن عذاري، 1986، ج 2: 13) 

برمي خوريم كه نشان مي دهد رازي مطالبي را به نقل از واقدي آورده است.
ديگر منبعي كه رازي پيش از آنكه از مطالب استنادي آن بهره مند شود متأثر از شيوه نگارش 
مورخ  آن شده است، ترجمه كتابي است به نام Historiea Adversus Paganos اثر هروشيش 
اسپانيائي قرن 4 و 5م. رازي تحت تأثير اين كتاب در ابتدا به جغرافياي ناحيه اي كه مي خواهد تاريخ 
آن را بنويسد، مي پردازد و سپس تاريخ آن منطقه را ذكر مي كند (مونس، 1986: 54- 55) اين شيوه 

توسط رازي تكميل شد و مورخان بعدي اندلس از آن پيروي كردند. 
آنان در ابتدا به شرح جغرافياي طبيعي و انساني محل پرداخته و سپس تاريخ آن را ذكر مي كردند 

(براي نمونه ر.ك: ابن حيان، 1979 : 16، 24، 54، 69، 82، 101، 112، 159، 362 و 410).

آثار احمد بن محمد رازي
1- مسالك االندلس و مراسيها و امهات اعيان مدنها و االجنادها السته

هروشيش  از  تأسي  به  واقع  در  ولي  است  ايبريا  جزيره  شبه  جغرافياي  حال  شرح  كتاب  اين 
مقدمه اي است جغرافيايي براي كتاب پنج جلدي مفصل خود بنام اخبار ملوك االندلس1 و خدمتهم 

و غزواتهم و نكباتهم.
خوشبختانه بخش هايي از دو كتاب مسالك االندلس و اخبار ملوك االندلس باقي مانده است اما 
نه به زبان عربي. بلكه ترجمه اسپانيايي از آنها برجاي مانده كه پاسكال گايانگوس در سال 1852م. 

1. براي اطالع بيشتر، ر.ك:
P.Gayangos, 1852 
“Memoria Sober la 
Autenticidad de la Cronica 
Denominada del Moro 
Rases” In Memories de 
la Real Academia de la 
Historia, Madrid, VIII.
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قسمت هايي از آن را تحت عنوان Cronica del Moro Rasis ترجمه و به وسيله رامون منندز پيدال 
.(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137) منتشر شده است (R.Menendez pidal)

جغرافياي  اول  قسمت  است؛  قسمت   3 شامل  رازي  احمد  االندلس  مسالك  كتاب 
پرتغال  پادشاه  دنيس  فرمان  به  پرز  گيل  توسط  كتاب  از  قسمت  اين  است.  اندلس  توصيفي 
اعتقاد  پژوهشگران  از  برخي  البته  شده.  برگردانده  پرتغالي  به  عربي  از  (1279-1325م.) 
است داده  انجام  را  كار  اين  محمد  المعلم  و  نداده  انجام  پرز  گيل  را  ترجمه  اين  كه  دارند 

.(Bolgues, 1972, p 64; First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137)
قسمت دوم اين كتاب كه شايد به نام اين كتاب باشد و در واقع اثر رازي نيست، توسط گيل 
پرز مترجم كتاب افزوده شده و موضوع آن تاريخ عمومي اسپانيا از زمان اشبان بن ياخت تا دوران 
دون رودريگو است. اين كتاب توسط ساويدرا (Saavedra) شرق شناس اسپانيايي در سال 1892 به 

اسپانيايي ترجمه و چاپ شده است.1
برخي از پژوهشگران در انتساب قسمت سوم كتاب مسالك االندلس به احمد رازي به دليل 
وجود اشتباهات فاحش در آن ترديد كرده اند (طه، 1987 : 107). زيرا نقل قول هايي كه از رازي 
در آثار ديگري از جمله در البيان المغرب وجود دارد، خالي از اين اشتباهات فاحش است و اطالعات 
بسيار دقيقي از فتح اندلس ارائه مي دهد. اين قسمت شامل تاريخ اندلس از زمان فتح آن تا روزگار 

رازي است.
كتاب مسالك االندلس رازي را مي توان در رديف كتب تاريخ محلي قرار داد، زيرا اطالعاتي از 
يك منطقه جغرافيايي خاص ارائه مي دهد بويژه گزارش هاي او درباره شهرهاي اندلس و راه ها و 

بنادر و محل استقرار سپاه 6 گانه آن درخور توجه است (ابن حزم، 1981، ج 2 184:).
2- في صفه قرطبه و خططها و منازل اعيانها

رازي اين كتاب را بر اساس و به تقليد تاريخ بغداد نوشته است. اين كتاب جزو تك نگاري هاي 
رازي و موضوع آن خط نويسي قرطبه و نواحي اطراف آن است. جامعيت آثار رازي اطالعات خوبي 
را در مورد تاريخ محلي قرطبه ارائه داده است. گزارش هاي او در مورد سنگفرش كردن خيابان هاي 
قرطبه و پروژه مسجد جامع قرطبه جالب توجه است. براي آشنا شدن به جامعيت گزارش هاي او، 
گزارش مسجد جامع قرطبه را كه العذاري در البيان المغرب به نقل از رازي آورده، در اينجا ذكر 

مي كنيم:

***

اين  كتابشناختي  اطالعات   .1
ترجمه عبارت است از:

D.E.Soavedra, Estudio 
(1892) Sobre la Invasion 
de los Arabes en Espana, 
Madrid, A Pendice 
(Frogmentos indeditos de la 
cronica Ilumada del Moro 
Rasis, pp 145-154.
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ذكر مسجد قرطبه االعظم
ذكر الرازي عن الفقيه محمد بن عيسي انه قال: لما افتتح المسلمون االندلس. استدلوا بما فعل ابو 
عبيده و خالد (رضي اهللا عنهما) عن راي امير المومنين عمر بن الخطاب (رضه) من مشاطره الروم 
في كنائسهم مثل كنيسه دمشق و غيرها مما اخذوه صلحًا. فشاطر المسلمون اعاجم قرطبه في 
كنيستهم العظمي التي كانت بداخلها، وابتني المسلمون في ذلك الشطر مسجداً جامعًا. و بقي الشطر 
الثاني بايدي الروم، و هدمت عليهم سائر الكنائس. فلما كثر المسلمون باالندلس، و عمرت قرطبه 
ونزلها امراء العرب بجيوشهم. ضاق عنهم ذلك المسجد، وجعلوا يعلقون منه سقائف؛ فنال الناس 
من الضيق مشقه عظيمه. فلما دخل عبد الرحمن بن معاويه االندلس، وسكن قرطبه، نظر في امر 
الجامع، و توسيعه، و اتقان بنائه؛ فاحضر اعاجم قرطبه، وسالهم بيع ما بقي بايديهم من الكنيسه 

المذكوره...
رازي از محمد بن عيسي فقيه نقل مي كند كه گفت: هنگامي كه مسلمانان اندلس را فتح 
از  مسيحيان  و  مسلمانان  مشترك  استفاده  مورد  در  خطاب  عمربن  از  خالد  و  عبيده  ابو  كردند 
كليساهاي آنان مثل كليساي دمشق و غير آن كه به صلح فتح شده بود كسب تكليف كردند. پس 
مسلمانان بخشي از كليساي بزرگ قرطبه را به بزرگان قرطبه كه در آن جمع شده بودند اختصاص 
دادند و در قسمت ديگر آن مسجد جامع خود را بنا گذاشتند و بقيه قسمت دوم در دست رومي ها 
باقي ماند و ساير كليساها را از بين بردند. هنگامي كه تعداد مسلمانان در اندلس زياد شد و قرطبه 
را كامل تصرف كردند و اميران عرب با لشكريانشان درآن  فرود آمدند، آن مسجد براي آنان تنگ 
بود و مردم دچار تنگي جا  و  مشقت بزرگي شدند . هنگامي كه عبدالرحمن بن معاويه وارد اندلس 
شد و در قرطبه ساكن شد به مسجد جامع و توسعه آن همت گماشت. پس بزرگان قرطبه را جمع 

كرد و درخواست كرد از آنها تا بقيه كليساي آنها را بخرد (العذاري،1986،ج231-2:229).
***

كتاب صفه قرطبه رازي را گاهي به مسامحه صفه االندلس هم ناميده اند. به جز بخش هايي 
از كتاب هاي رازي كه به پرتغالي يا اسپانيولي ترجمه شده، ذكر اينكه گزارش هايي رازي در ديگر 
كتاب ها مربوط به كدام كتاب وي است، مشكل مي نمايد. لذا تحليل آثار رازي بايستي به صورت 

كلي بيان شود كه در ادامه بدان پرداخته مي شود.
لويس ليندلي سينترا در سال 1952 نسخه اي عربي را كه احتمال مي رود كتاب صفه االندلس 
بوده باشد منتشر ساخت و در سال بعد لويي پروونسال اين نسخه را به فرانسه ترجمه و در مجله 
اندلس چاپ كرد(Provencal, 1953, pp 51-108). در اين متن به توصيف اقليم اندلس و شرح 
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حال محصوالت آن پرداخته و برتري هاي آن را نسبت به ديگر مناطق جهان برشمرده است.
3- االستيعاب في انساب مشاهير اهل االندلس

رازي اين كتاب را در 5 مجلد و با موضوع شرح حال مشاهير اندلس نوشته بوده است. دقت اين 
كتاب به گونه اي بود كه مورخان بعدي بدان اعتماد كرده اند (اسماعيل، :2001 41).

اين كتاب هم مانند ديگر كتاب هاي رازي از ميان رفته است ولي به احتمال بسيار يكي از منابع اصلي 
.(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137) نگارش كتاب جمهره االنساب ابن حزم بوده است
خود  كتاب هاي  در  انساب  و  رجال  كتب  نويسندگان  و  مورخان  را  كتاب  اين  از  بخش هايي 
آورده اند، مانند ابن حيان در المقتبس (ابن حيان، 1965، صص 25، 28، 38، 39، 162، 164، 245، 

248 و 250) و ابن خطيب در االحاطه في اخبار غرناطه (طه، :1987 98).
4- اعيان الموالي

اين كتاب هم از ميان رفته و موضوع آن ريشه شناسي نژادي اعرابي است كه در اسپانيا ساكن 
شناخت  و  انساب  بحث  در  و   .(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137)بودند شده 

خاندان ها و قبايل كه از مباحث مهم تاريخ محلي است مي توانسته يكي از منابع مهم بوده باشد.

اهميت احمد رازي در محلي نگاري اندلس
رازي در تاريخ نگاري اندلس به لحاظ جامعيت آثار و تنوع موضوع آن ها و نيز دقت بي نظير وي 
در نقل اخبار به التاريخي شهرت يافت. رازي در بيان حوادث و وقايع بسيار دقت مي كرد و سعي 
مي كرد كه روز و ماه و سال يك حادثه را به دقت ثبت نمايد كه نمونه اي از آن جنگ بين طارق 
بن زياد و رودريگ است كه رازي تاريخ آن را روز يكشنبه 28 رمضان سال 92ق. برابر با 19 ژوئيه 

س711م. و مدت اين جنگ را نيز 8 روز ذكر كرده است (المقري، 1968، ج 1 : 259).
نقل  را  خبري  كسي  هر  از  وي  كه  بود  اين  حوادث  نقل  در  رازي  دقت نظر  داليل  از  يكي 
نمي كرده و سعي داشته راويانش ثقه باشند. رازي يكي از بزرگاني را كه اخباري در مورد محمد بن 
عبدالرحمن از او نقل كرده، چنين توصيف مي كند: «او پيرمرد، راستگو و آگاه و مطلع بر حوادث و 

اخبار بني اميه است.» (ابن حيان، 1393ق277:).
كتاب هاي رازي در اثر حوادثي كه در اندلس بوجود آمد، از ميان رفت. ولي اعتبار آثار وي باعث شد 
كه نويسندگان بعدي گزارش هاي وي را در كتاب هاي خود بياورند. حتي در برخي موارد گزارش هاي 

او را از يك واقعه بر گزارش طبري برتري داده اند و آن را برگزيده اند (العذاري، 1986، ج :2 16).
يكي از داليل نابودي كتاب هاي رازي، كتاب سوزي كاردينال خيمنت در سال 950ق./1499م. 
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بود كه دستور داد كتاب هاي عربي مسلمانان اندلس را جمع آوري و در ميدان هاي شهر به آتش 
بكشند. اين عمل از روي تعصب باعث شد كه هزاران نسخه خطي كه برخي تعداد آن را تا يك 

ميليون و پنج هزار كتاب تخمين مي زنند، از ميان برود(طه، 1988:18).
اين كتاب سوزي در حالي رخ مي دهد كه رازي در گزارش خود از ايجاد مسجد جامع قرطبه 
آورده كه اين محل كليسايي مركزي مسيحيان بود و مسلمانان نيمي از آن را مسجد كردند و به 
مسيحيان اجازه دادند در نيمه ديگر به عبادت بپردازند. عبدالرحمن بن معاويه در سال 169 درصدد 
توسعه مسجد برآمد، كليساي آن ها را با توافق خريد و اجازه داد در جاي ديگري كليسا بسازند 

(العذاري، 1986، ج :2 229).
گزارش هاي فراواني از كتاب هاي محمد، احمد و عيسي رازي در المقتبس ابن حيان آمده است. 
هرگاه ابن حيان اشاره مي كند «قال الرازي» (ابن حيان، 1393ق: 25) منظور محمد رازي است و 
هرگاه اشاره مي كند «قال احمد بن محمد الرازي» (ابن حيان، 1393ق: 139) منظور احمد رازي 

است و در مورد عيسي هم با صراحت از او نام مي برد(ابن حيان، 1393ق176:).
فتح االسالم،  كتاب هاي  نوشتن  در  ناشناس  نويسندگان  وسيله  به  رازي  اندلس  ملوك  اخبار 
اخبار مجموعه و ذكر بالد اندلس قرار گرفته و نيز كتاب هاي احمد رازي از منابع اصلي مورخان و 
جغرافي داناني نظير ابن حيان، ابن االبار، ابن االثير، ابن عذاري، الحميري در روض المعطار في خبر 
االقطار و ابن خطيب، ياقوت و المقري بوده است (Sznchez, 1961, pp 10-11). برخي مورخان 

كمتر و برخي ديگر بيشتر از آثار او بهره برده اند.
توصيف اسپانيا به وسيله رازي علي رغم همه تفاوت هايي كه در ترجمه آثار او بوجود آمد و 
صورت ديگري از گزارش هايي را كه مدنظر او نبود، ارائه داد. اما با اين وجود منبع اصلي براي 
جغرافيا، سياست و زندگي اجتماعي مسلمانان اسپانيا در زمان حكومت عبدالرحمن سوم است. در 
مورد گزارش هاي رازي از شهرهاي مختلف اندلس شامل آب و هوا، توصيفات شخصي از هر كدام 
از مناطق ارائه داده كه اين توصيفات به وسيله ياقوت به نقل از منابع اسپانيايي در معجم البلدان 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
بررسي آن بخش از كتاب هاي رازي كه به اسپانيايي باقي مانده و معجم البلدان ارتباط نزديكي 
بين دو اثر را نشان مي دهد، هر دو اثر وضعيت اداري شهرها را در دولت اموي اسپانيا در قرن 10 
ميالدي در 41 شهر نشان مي دهد كه اين 41 شهر عبارتند از: كوردووا (قرطبه)، كابرا، الويرا (البيره)، 
راسپول،  شانتاباريا،  مديانسيل،  باروشا،  كالتيونو،  ساراگوسا،  تورتوسا،  والنسيا،  (تدمر)،  تودمير  جين، 
سانتاريم،  اوسونوبا،  بجا،  باداجوز،  مريدا،  فيريش،  البلوط،  فحص  اورتو،  تولدوا،  گودالجارا،  زوريتا، 
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تصوير يك صفحه از نسخه خطي كتاب مسالك االندلس و اخبار ملوك االندلس 
از ترجمه كتاب احمد رازي به زبان اسپانيولي

Text 1 of 2: ff. 3r-34v
 Author: Ahmad ibn Muhammad Rasis
Title:  Crónica del moro Rasis 
Explicit:  . . . a pobres commo a Ricos. dios le de buen paraiso.
Language(s): Spanish
Notes: Dedication, prologue to work, ff. 1r-2v.
Status of Text: Edges of beginning folios torn with consequent loss of text.
View All Images for This Text (2)
• f. 1r. Initial, ownership note. thumb |  small |  medium |  large 
• ff. 12v-13r. Hierarchy of initials; display script; guide-letters faintly visible; 

annotations in a later hand. thumb |  small |  medium |  large 
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كومبرا، اكسيتانيا، ليسبون، نيبال، سويل، كارمونا، مورون، سيدونا (شادونا)، آلگسيرا، ريدو، سي جا، 
تاكودونا، تاراگونا، لريدات، باربيانيا، هوسكاو تودال.

درگذشت  955م.  نوامبر  اول   /344 سال  رجب   12 روز  در  سرانجام  رازي  احمد 
(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137). اما راه او را در نگارش تاريخ اندلس پسرش 

عيسي بن احمد الرازي ادامه داد.

عيسي بن احمد رازي
عيسي بن احمد رازي غير از تكميل كردن كتاب اخبار ملوك االندلس پدرش به نگارش تاريخ امويان از 
زمان هاي قبل تا روزگار خود با استفاده از منابعي كه در دسترس پدرش احمد نبود ،پرداخت. اطالعات 
ما در مورد زندگي عيسي بن احمد كم است زيرا بيوگرافي نويسان اسپانيايي از او كمتر اطالعي مي دهند
(First Encyclopeadia of Islam, vol VI, p 1137). فقط ابن حيان، ابن سعد و ابن االبار به او 

اشاراتي دارند.
عيسي بن احمد رازي دو كتاب داشته، يكي بنام كتاب الحجاب للخلفا باالندلس و دومي كتاب 
الوزراء و الوزاره في االندلس كه هيچكدام باقي نمانده است و همانند پدر و جدش، بايستي ردپاي 

كتابش را در آثار ديگران جست.
منابعي را عيسي بن احمد بدان دسترسي داشته و در نگارش كتاب هايش از آن ها سود جسته 
اندلس  امويان  از  صادره  رسمي  نوشته هاي  و  نامه ها  به  خود  كتاب هاي  نگارش  در  عيسي  است. 
دسترسي داشته است. اين روايات در كتاب ابن حيان باقي مانده است (ابن حيان، 1979: 306-
307، 413 و 415). عيسي از كتاب پدر خود در نگارش دو كتابش سود فراوان برده است بويژه از 

كتاب اخبار ملوك االندلس پدرش.
از جمله كساني كه عيسي از كتاب هاي او در نگارش كتابش سود جسته است، محمد بن موسي 
بن هاشم القرطبي معروف به افشتين (متوفي 307ق./919م.) است (ابن حزم، 1981، ج 2: 284).

روش تاريخ نگاري عيسي، روش سال نگاري است و وقايع هر سال را ذيل همان سال و براساس 
سنوات هجري قمري نوشته است (ابن حيان، 1393ق:320، 329، 341، 346، 360، 379 و 393).

البته اين احتمال هست كه وي روش پدرش را ادامه داده باشد زيرا احتماًال احمد هم روش 
در نگارش تاريخ داشته است. زيرا گزارش هاي رازي در البيان المغرب براساس سنوات است و 
العذاري، در ذيل هر سالي گزارشي از رازي دارد (العذاري، 1986، ج 2:40، 46-41، 97، 104، 

.(147 ،105
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دقت نظر عيسي رازي در گزارش هاي تاريخي خود ياريگر پژوهشگر تاريخ در نگارش تاريخ 
مورد  يك  در  و  دارد  جالبي  گزارش هاي  اجتماعي  مسائل  زمينه  در  عيسي  است.  اندلس  محلي 
گزارشي از يك كودك كه رشد غيرطبيعي داشته و او را براي درمان به قرطبه آورده بودند، ارائه 
مي دهد: «پس به حال كودك توجه كردند و در مورد تولد وي و رشد او دقت شد و ريشه  نژادي 

وي تا پدر و اجدادش بررسي شد.» (ابن حيان، 1965:62- 63).
احتماًال عيسي در بررسي اين كودك كتاب ژنولوژي پدرش بنام اعيان الموالي را دسترس داشته 

است كه سريعًا پدر و اجداد كودك را شناسايي كرده است.
عيسي در كتاب الحجاب للخلفاء باالندلس فقط به شرح حال پرده داري نپرداخته، بلكه به مسائل 
اجتماعي و مناسبات و خصومت هاي داخلي دربار اموي هم پرداخته است. بيشتر گزارش هايي كه 
در كتاب هاي بعدي به ما رسيده به نقل از اين كتاب است و از كتاب الوزراء و الوزاره في االندلس 

كمتر گزارشي رسيده است.
ابن حيان از كساني است كه كتاب الحجاب عيسي را در نگارش كتابش همواره پيش چشم 
داشته است و حتي در يك مورد ذكر كرده «حيان بن خلف بن حيان مولف اين تاريخ مي گويد: 
اين جا، جائي است كه تاريخ عيسي بن رازي تمام مي شود.» (ابن حيان، 1965: 95- 96) و وي 

دقيقًا ذكر كرده كه اثر خود را براساس كار عيسي پايه گذاري كرده است.

نتيجه
نگارش تاريخ و جغرافياي اندلس مديون خاندان ايراني االصل رازي است. احمد بن محمد رازي و 
پدر و پسرش پايه گذار تاريخ نگاري اندلس هستند. در اين ميان بويژه احمد نقش كليدي داشته به 
ساني كه شيوه اي كه او در نگارش تاريخ اندلس بنيان گذاشت كه درهم تنيدن تاريخ و جغرافيا بود، 

بعدها از سوي محلي نگاران اندلس مورد تقليد قرار گرفت.
عيسي رازي در مورد پدرش و اهميت كار او تأكيد مي كند كه پدرش اخبار تاريخي كه تا آن زمان 
به صورت شفاهي بود به صورت سيستماتيك درآورد و اين گزارش ها و اخبار را با ذكر تاريخ طبقه بندي 
كرده و در گزارش روايات حادثه ها به تدوين يك شيوه مشخص و هماهنگ همت گماشت و با اين 
آثار تاريخ نگاري اندلس شكل گرفت و روش مند گرديد. بدين لحاظ است كه به او لقب التاريخي و پدر 
تاريخ نويسي اندلس داده اند و براي كتاب هايي كه پس از خاندان رازي هم در تاريخ اندلس نوشته شده 
نشان مي دهد كه روش درهم يافته تاريخ و جغرافيانگاري احمد رازي به وسيله ديگران استفاده شده 

است.براي جمع آوري كتابهاي خاندان رازي دو فعاليت زير پيشنهاد مي گردد:
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1-جمع آوري نقل قول هايي از رازي در متون سده هاي چهارم به بعد.
2-ترجمه آن بخش از كتب اين خاندان كه قبل از نابودي آنها به زبان هاي اسپانيولي و پرتغالي 

برگردان شده است.
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چگونگى نام ايران رسميت يافت؟

 سعيد نفيسى

تا اوايل قرن بيستم، مردم جهان كشور ما را با عنوان رسمى «پارس يا پرشين» مى شناختند، اما 
در دوران سلطنت پهلوى اول كه بحث بازگشت به ايران باستان و تأكيد بر ايران پيش از اسالم 
قوت گرفته بود، حلقه اى از روشنفكران باستان گرا مانند سعيد نفيسى، محمد على فروغى و سيد 
حسن تقى زاده در حكومت پهلوى اول با حمايت مستقيم رضاشاه گردهم آمدند. سعيد نفيسى  به 
رضاشاه پيشنهاد كرد نام كشور به «ايران» تغير يابد. اين پيشنهاد در آذر ماه 1313 رنگ واقعيت به 
خود گرفت. متنى كه از نظر مى گذرانيد، مقاله اى از سعيد نفيسى است در روزنامه اطالعات كه در 
تاريخ اول دى ماه 1313 بعد از رسمى شدن عنوان «ايران»انتشار يافت و در آن، داليل و توجيه 
تاريخى و فرهنگى اين انتخاب را با مردم در ميان گذاشته است. نظر به اهميت تاريخى اين مقاله 
و سهم آن در رويكرد ايران شناسان به مقوله ايران شناسى، شايسته است مقاله را با هم بخوانيم:

***
«كسانيكه روزنامه هاى هفته گذشته را خوانده اند شايد خبر بسيار مهمى را كه انتشار يافته بود 
با كمال سادگى برگزار كرده باشند، خبر اين بود كه دولت ما به تمام دول بيگانه اخطار كرده است 

كه از اين پس در زبان هاى اروپايى نام مملكت ما را بايد «ايران» بنويسند.
  در ميان اروپائيان كلمه ايران تنها اصطالح جغرافيائى شده بود و در كتاب هاى جغرافيا دشت 



94

وسيعى را كه شامل ايران و افغانستان و بلوچستان امروز باشد، فالت ايران مى ناميدند و مملكت ما 
را به زبان فرانسه «پرس» و به انگليسى «پرشيا» و به آلمانى «پرزين» و به ايتاليايى «پرسيا» و 
به روسى «پرسى» مى گفتند و در ساير زبان هاى اروپايى كلماتى نظير اين چهار كلمه معمول بود.

سبب اين بود هنگامى كه دولت هخامنشى را در سال 550 پيش از ميالد يعنى در 2484 سال 
پيش كوروش بزرگ پادشاه هخامنش تشكيل داد و تمام جهان متمدن را در زير رايت خود گرد 
آورد، چون پدران وى پيش از آن پادشاهان ديارى بودند كه آن را «پارسا» يا «پارسوا» مى گفتند 
و شامل فارس و خوزستان امروز بود؛ مورخين يونانى كشور هخامنشيان را نيز بنا بر همان سابقه 
كه پادشاهان پارسى بودند، «پرسيس» خواندند و سپس اين كلمه از راه زبان التين در زبان هاى 
اروپايى به «پرسى» يا «پرسيا» و اشكال مختلف آن در آمد و صفتى كه از آن مشتق شد در فرانسه 
روسى  در  و  ايتاليائى «پرسيانا»  در  و  آلمان «پرزيش»  در  و  انگليسى «پرشين»  در  و  «پرسان» 
«پرسيدسكى» شد و در زبان فرانسه «پرس» را براى ايران قديم پيش از اسالم (مربوط به دوره 

هخامنشى و ساسانى) و «پرسان» را براى ايران بعد از اسالم معمول كردند.
علوم  تمام  براى  را  ايران  كلمه  كه  شده  معمول  مستشرقين  مخصوصا  و  علما  ميان  در  تنها 
و  فرانسه «ايرانين»  در  آن  از  و  بردند  كار  به  ها  نژاد  و  ها  مملكت  جديد  و  قديم  تمدن هاى  و 
در انگليسى «ايرانيان» و در آلمانى «ايرانيش» صفت اشتقاق كردند و اين كلمه را شامل تمام 
تمدن هاى ايران جغرافيائى امروز و افغانستان و بلوچستان و تركستان (تاجيكستان و ازبكستان و 
تركمنستان امروز) و قفقاز و كردستان و ارمنستان و گرجستان و شمال غربى هندوستان دانستند 
و به عبارت آخرى، يك نام عام براى تمام ممالك ايرانى نشين و يك نام خاص براى كشورى كه 
سرحدات آن در نتيجه تجاوزهاى دول بيگانه از شمال و مشرق و مغرب در نيمه اول قرن نوزدهم 

ميالدى تعيين شده بود وضع كردند.
اما كلمه ايرانى يكى از قديم ترين الفاظى است كه نژاد آريا با خود به دايره تمدن آورده است. 
اين شعبه از نژاد سفيد كه سازنده تمدن بشرى بوده و علماى اروپا آن را به اسم هند و اروپايى يا 
نژاد هندو و ژرمنى يا هند و ايرانى يا هند و آريائى خوانده اند، از نخستين روزى كه در جهان نامى 
از خود گذاشته است خود را به اسم آريا ناميده و اين كلمه در زبان هاى اروپائى «آرين» به حال 

صفتى يعنى منسوب به آريا و آرى متداول شده است.
اين نژاد از يك سو از سواحل رود سند و از سوى ديگر تا سواحل درياى مغرب را فرا گرفته 
يعنى تمام ساكنين مغرب و شمال غربى هندوستان و افغانستان و تركستان و ايران و قسمتى از 
بين النهرين و قفقاز و روسيه و تمام اروپا و آسياى صغير و فلسطين و سوريه و تمام آمريكاى شمالى 
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يكديگر  با  آن  مختلف  ملل  هاى  زبان  تمامًا  است.  ساخته  خود  قلمرو  زمان  مرور  به  را  جنوبى  و 
روابط و مناسبات گوناگون دارد. تمام مظاهر فكر و تمدن آن با يكديگر مربوط است. داستان ها 
و معتقدات آن همواره با يكديگر پيوستگى داشته و همواره كره زمين مظهر خير و شر آن بوده 
است. در اوستا كه قديم ترين آثار كتبى اين نژادست، ناحيه اى كه نخستين مهد زندگى و نخستين 
مسكن اين نژاد بوده است به اسم «ايران وئجه» ناميده شده يعنى سرزمين آرياها و نيز در اوستا 
كلمه «ابريا» براى همين نژاد ذكر شده است. همواره پدران ما به آرائى بودن مى باليده اند چنان 
كه داريوش بزرگ در كتيبه نقش رستم خود را پارسى پسر پارسى و آرائى (هريا) از تخمه آريائى 

مى شمارد و بدان فخر مى كند.
كه  نيست  معلوم  آورده  در  خود  رايت  زير  در  را  ايران  تمام  هخامنشى  سلسله  كه  زمانى  در 
مجموعه اين ممالك را چه مى ناميده اند زيرا كه در كتيبه هاى هخامنشى تنها نام اياالت و نواحى 
مختلف قلمرو هخامنشى برده شده و نام مجموع اين ممالك را ذكر نكرده اند. قطعًا مى بايست 
در همان زمان هم نام مجموع اين ممالك لفظى مشتق از آريائى باشد، زيرا كه تمام ساكنين اين 
نواحى خود را آريائى مى ناميده اند و لفظ آريا در اسامى نجباى اين ممالك بسيار ديده شده است. 
قديمى ترين سند كتبى كه در جهان موجود است و ضبط قديم كلمه ايران در آن مى توان يافت، 
گفته آرا نوستن جغرافيادان معروف يونانى است كه در قرن سوم پيش از ميالد مى زيسته و كتاب 
وى از ميان رفته ولى استرابون جغرافيادان مشهور يونانى از آن نقل كرده و وى آن را « آريانا» 

ضبط كرده. از اين قرار الاقل در دو هزار و دويست سال پيش اين كلمه معمول بوده است. 
بنابراين قديمى ترين نام مملكت ما همين كلمه ايران بوده يعنى نخست نام ايريا كه نام نژاد 
بوده است نام مملكت را آبريان ساخته اند و سپس به مرور زمان ابريان، آيران شده و در زمان 
ساسانيان ايران، ايران ( به كسر اول و سكون دوم ) بدل شده است و در ضمن اران (به كسر 
اول) نيز مى گفته اند. چنانكه پادشاهان ساسانى در سكه و كتيبه ها نام خود را پادشاه ايران و اران 
مى نوشته اند و از زمان شاپور اول ساسانى در سكه ها لفظ انيران هم ديده مى شود زيرا كه الف 
مفتوح در زبان پهلوى عالمت نفى و تجزيه بود و انيران يعنى بجز ايران و خارج از ايران، و مراد از 

آن ممالك ديگر بوه است كه ساسانيان گرفته بودند.
در همين دوره ساسانى لفظ ايرانشهر يعنى شهر ايران (ديار و كشور ايران) نيز معمول بوده است 
و عراق را كه در ميان مملكت بدين اسم برده به اسم «دل ايرانشهر» مى ناميدند.كلمه ايرانشهر 
را فردوسى و شعراى ديگر قرن پنجم و ششم ايران نيز به كار برده اند. پس مراد از ايرانشهر تمام 
مملكت ساسانيان بوده است، چنان كه تا زمان حمداهللا مستوفى قزوينى مؤلف نزهت القلوب كه 
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در اواسط قرن هشتم هجرى بوده يعنى تا چهارصد سال پيش همين نكته رواج داشته است و وى 
حدود ايران را چنين معلوم مى كند: از مشرق رود سند و كابل و ماوراء النهر و خوارزم، از مغرب 
اران (ماوراء قفقاز) تا قلمرو روم و سوريه، از شمال ارمنستان و روسيه و دشت قپچاق و دربند، و از 

جنوب صحراى نجد بر سر راه مكه و خليج فارس.
اما كلمه ايران كه اينك در ميان ما و اروپائيان معمول است و لفظ جديد همان كلمه اى است 
كه در زمان ساسانيان معمول بوده و در دوره بعد از اسالم همواره متداول بوده است و فردوسى 
ايران و ايرانشهر و ايران زمين را همواره استعمال كرده و حتى شعراى غزنوى نيز ايرانشهر و ايران 

را در اشعار خود آورده و پادشاهان اين سلسله را خسروان اين ديار دانسته اند.
پس از اينكه اروپائيان مملكت ما را در عرف زبان خود پرس يا نظائر آن مى ناميدند و اين 
عادت مورخين يونانى و رومى را رها نمى كردند، چه از نظر علمى و چه از نظر اصطالحى به هيچ 
وجه منطق نداشت، زيرا كه هرگز اسم اين مملكت در هيچ زمان پراس يا كلمه اى نظير آن نبوده 

و همواره پارس يا پرس نام يكى از اياالت آن بوده است كه ما اينك فارس تلفظ مى كنيم.
حق همين بود كه ما از تمام دول اروپا خواستار شويم كه اين اصطالح غلط را ترك كنند و 
مملكت ما را همچنان كه ما خود همواره ناميده ايم، ايران و منسوب آن را ايرانى بنامند. شكر خداى 
را كه اين اقدام مهم در اين دوران فرخنده به عمل آمد و اين ديارى كه نخستين وطن نژاد آراى 
بوده است به همان نام تاريخى و باستانى خود خوانده خواهد شد. اينك در پايان اين كار مهمى كه 
به صرفه تاريخ ايران صورت گرفته است، جاى آن دارد كه ما نيز اصطالح باستانى زمان ساسانى و 
ادباى ايران را زنده كنيم و مملكت ايران را هم پس از اين ايرانشهر بنويسم و بگوئيم؛ زيرا گذشته 
از آن كه يادگار حشمت و شكوه ساسانيان را زنده كرده ايم و ديار اردشير بابكان و انوشيروان را به 
همان نامى كه ايشان خود مى خوانده اند ناميده ايم، كلمه بسيط را به جاى دو لفظ مركب به كار 
برده ايم و اميدوارم كه اين پيشنهاد در همان پيشگاهى كه پاسبان تمام بزرگى هاى گذشته و آينده 

ايران است، پسنديده و پذيرفته آيد».
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اشاره:
نشريه در نظر دارد براى گشودن گفتمان نقدانه پيرامون موضوعات گونه گون ايران شناسي، با 
هدف توسعه خودباورى معقول؛ ديدگاه ها  و موردكاوى هايى را نشر دهد. باشد كه زمينه تعاطي و 

تبادل افكار فراهم شود و واقعيت ها بهتر كندوكاو شوند.
يك مورد( case)، يك مقاله علمى - پژوهشى يا مرورى نيست بلكه متنى گزارشى در باره يك 
موضوع است كه موردكاوان را برمى انگيزد تا در آن ژرف انديشي و كندكاو كنند و به پرسش هاى 
آن پاسخ گويند. ساختار نگارشى و محتوايى موردكاوي متفاوت است و عبوسى نوشته هاي رسمى 
را ندارد و لحن آن كمى صميمانه تر است. در اين شماره، نخستين موردكاوى به خامه برادر دانشور 
جناب دكتر غالمرضا خاكى، استاد رشته مديريت، پيرامون موقعيت و كاركرد سنت هاي فرهنگي و 
ديني در ايران امروز نگاشته شده است.  اميد است ساير استادان و نويسندگان محترم به اين ميدان 
وارد شده و با ارسال يادداشت يا موردكاوي خود در باره مقوالت و مباحث مربوط به ايران شناسي، 

ما را در ادامه اين مسير ياري رسانند.  
سردبير                                                      

 

 

موردكاوى
سنت هاى ايرانى در هجوم تندبادها

 دكتر غالمرضا خاكى
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مقدمه
در اين آستانه عيد، چه گرفته و دمغم. به قول موالنا از «محبوسان غم» شده ام، آن هم درست در 

روزهايى كه جناب حافظ مى گويد:
نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشى         كه بسى ُگل بدمد باز و تو در ِگل باشى

گاهى آدمى تا هشيار مى شود وارد جدالى روان سوز شده است. جدال هايى كه سرانجام آن 
چيزى جز دلخورى نيست. در سال هاى اخير كه تخصيص هدفمند «انرژى روانى» دغدغه اصلى ام 
زمان روانى (درونى) و فيزيكى (بيرونى) هشيارم تا  شده است براى كنترل ولخرجى در مصرف 
با هيچ كس وارد جدال نشوم. پس از سال ها ،به اين تجربه رسيده ام در اكثر گفتگوها افراد به 
قول نيچه: چونان پلنگى، آماده جهيدنند. معموال آدمى  در اين جدال ها، كارش به واكنش عاطفى 
و خراشيدن «صورت احساس» ديگرى مى انجامد. حاصل بسيارى از اين بحث هاى جدالى حتى 
سخن  چه  كه  براستى  نمى پذيريم.  را  يكديگر  انديشه  زمينه اى  چه  در  بفهميم   كه  نيست  اين 
رهايى بخشى است اين كالم پيامبر كه فرمودند: خدا رحمت كند آن كس را، كه ترك جدال مى كند 

هر چند حق با اوست... 

سبزه سبز كردن
عصر چهارشنبه بود. هراسان و نگران در ترافيك گير كرده بودم و به كار كسانى فكر مى كردم  
كه براى يك ثانيه جلو افتادن قصد جان آدمى مى كنند. چه عجيب است مهم شدن ثانيه ها، براى 
كسانى كه كل عمرشان بر باد است. خدا خدا مى كردم كه اين نگهبانان پست مدرنيستِ  سنت هاى 

آبا و اجدادى، نارنجگى توى خيابان نياندازند...
در همين فكرها بودم كه مادرم زنگ زد و پرسيد: امسال، سبزه سبز كرده اى؟ 

گفتم: نه، با هيجان گفت:چرا؟
بى حوصله گفتم:خودت كه مى دانى من به اين چيزها اعتقادى ندارم. چه خبره كه اين همه 

گندم و جو و عدس را با ارز وارد كنيم و در سيزده بدر دور بياندازيم.
سكوت مادرم باعث شد تا به سخن سپهرى، «اسير گرمى گفتار» شوم و ادامه دهم :

آه، مادر از خاك  سنت اجدادى من، هيچ سبزه اى براى بشريت نُرست در سمومى كه باغ را 
به تاراج مى برد...

مادرم با عصبانيت تلفنش را قطع كرد،  بعد از قطع تماس، احساس كردم چه سخن افراطى 
گفتم و دل پيرزن را شكستم. به خودم گفتم چرا اذيت مى كنى وقتى افتخار مى كنى كه همزبان 
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موالنا و حافظ و سعدى و نظامى... هستى؟! آنانى كه براى انسان بدون زمان و مكان سخنانى  
هميشگى دارند. سخنانى كه آيينه اى هستند براى جمال نمايى خداوند يگانه.

آغاز يك چالش
به خانه كه آمدم روى تلفن، شماره دوستى را ديدم. فورى با او تماس گرفتم. اين دوست بنا به 
سابقه اىكه از او داشتم هميشه در ايام نوروز دلش گرفته است. دلش از تعطيلى شهر مى گيرد. نه 
به سفرى مى رود و نه به ديد و بازديد اين و آن، بناچار زمانش زياد مى شود، زيرا مانند روزهاى 
ديگر نمى تواند لحظه هايش را با ديدار دوستان و اين طرف و آن طرف رفتن ُپركند و بقول خودش: 

زندگى مى ماند روى دستش.
به او زنگ زدم. پس از رد و بدل تبريكات پيشاپيش، پرسيدم: امسال چونى؟... 

گفت: بهتر از سال هاى پيش.
گفتم: چطور شده كه بهترى؟

باورهاى  كه  دوستانى  با  نشر  و  حشر  در  او  گذشت  كه  سالى  در  كه  آمد  يادم  كرد.  سكوت   
باستان گرايانه دارند گردنبند فروهرى به گردن آويخت و پذيرفت كه در جهان باستان، تنها سرزمين 
ايران، اهورايى بوده است و ما ايرانيان چه ها كه نبوده ايم. يك نوستالژى (تاسه) توهمى كه اين 
روزها مبتاليان به آن كم نيستند و هر سخن خوب بزرگان عالم را به كوروش كبير و زرتشت نسبت 

مى دهند و فكر مى كنند جهان بيابان برهوت بوده است... 
او به جاى پاسخ، از من پرسيد: شما چطوريد؟

گفتم: برعكس شما، من هرسال كه پيش مى رود از فرا رسيدن ايام عيد، بيشتر دچار هراس 
مى شوم. هراس از درهم شكسته شدن چرخ لنگ زندگى مردم مملكت با اين اسراف تورم زايى 

كه مى كنند...
او گفت و من گفتم تا اينكه قرار شد تا ساعتى ديگر به خانه ما بيايد...

ديدار با دوست
چهارشنبه سورى بود. روى لب تاب مشغول بررسى آمارهاى بهره ورى كشور بودم كه دوستم از راه 
رسيد. صداى آژير از خيابان به گوش مى رسيد و بوى دود مى آمد. پس از احوالپرسى غرولندكنان 
به آن دوست كه به ديدار من آمده بود با لحنى حاكى از طعنه گفتم: بفرما، صفا كن،ِكى جواب اين 

همه خسارت هاى مالى، جانى و روانى را مى دهد جناب باستان گرا با اين سنت هايتان؟ 



100

از  يك  هيچ  چرا  هستى  شناسى»  كتاب «ايران  نوشتن  حال  در  كه  تو  گفت:  آرامش  با  او   
سنت هاى ايرانى را پاس نمى دارى؟! اميدوارم امسال ديگر در افكارت تجديد نظر كنى. 

جوابى ندادم. اما او سؤالش را تكرار كرد و مرا مجبور كرد تا بى حوصله بگويم:
«مگه هركسى در باره هرچيزى كه مى نويسد يا حرف مى زند بايد به آن باور داشته باشد؟! من 

هم مثل يكى از علماى اخالق هستم كه بقول خواجه شيراز«خود توبه كمتر مى كنند».
تا گفت چشممان روشن، از قول كرگگور گفتم: «آنچه به آن باور داريم بسيار كم اهميت تر 

است از آن كه چگونه به آن باور داريم»
صداى انفجار مهيبى از كوچه به گوش آمد، بى اختيار برآشفتم و به منفجر كنندگان ناسزا 
گفتم. حرف هاى گزنده ام باعث شد تا او بگويد: «سنت فرهنگيه ديگه، چرا ناراحت مى شوى؟!...»

به سرعت پرسيدم: چى سنته؟
 گفت: همين چهارشنبه سورى ديگه.

گفتم: به به! ديگه چه چيزى سنت مليه؟ زباله ريختن توى خيابان ها؟! لرزاندن قلب پيرزن ها 
و پيرمردها؟

او با متانت گفت: شب يلدا، چيدن ِ هفت سين، سيزده بدر...
به هيجان آمدم و گفتم: اگر ايرانى بودن به همين چند چيز در شكل امروزى آن است من يكى 
كه دوست ندارم ايرانى باشم. با تعجب گفت: از شما اين حرفها بعيده، نه به آن «آيين جوانمردى 

ايرانى» نوشتنت و نه به اين حرفها، چرا دوست ندارى ايرانى باشى؟
نام  به  آنچه  باورمن  «به  گفتم:  او  به  مي كردم  دعوت  ميوه  خوردن  به  را  او  كه  حالى  در 
«سنت هاى ايرانى» در ميان ما در حال اجراست جملگى ضد توسعه اند و اشكال بدلى و رسوباتى از 

فرهنگ شادى ساز ايران كهن اند كه كاركردهاى مثبتشان را از دست داده اند...»
با حيرت پرسيد:چرا ضد توسعه اند؟

توضيح دادم كه: اسطوره سازى نياكان ما براى رسم ها، نياز زمانه در چارچوب عقالنيت آنها 
همين  مثال  دارند  ويژه اى  داستان  سنت ها،  و  رسم ها  اين  از  كدام  هر  دليل  همين  به  است،  بوده 

تعطيالت... حرفم را قطع كرد: كه چى؟
به نظرت در ايران قديم اين تعطيالت چند روز بوده كه امروز، ايرانى ها از اوايل اسفند فتيله 
كارها را پايين مى كشند و تا ارديبهشت مملكت را تعطيل و نيمه تعطيل مى كنند؟ بهره ورى ملى ما 

خيلى شاهكاره كه به خودمان چنين جايزه هايى هم مى دهيم؟
 پرسيد: يعنى تعطيل نبوده؟
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گفتم: در جهان قديم مردم هماهنگ با نظم طبيعت در خواب زمستانى بودند. بهار كه مى شد 
جشن مى گرفتند. جشن دوباره براى فرصت كار و جوشش زندگى يافتن و مجال كوشش پيدا كردن 

و به صحرا و دشت در آمدن و زيستن شادمانه را در همنوايى با مرغان شاخسار آغازيدن...
گفتم و گفت، اما متأسفانه گفتگو در مسير تفاهم پيش نرفت. برايش از انتظار تورمى و تورم 
انتظارى و تأثير آن بر اقتصاد ملى صحبت كردم و كاركردهاى سنت و نياز به روى آورى نقادانه به 
آن را پيش كشيدم. اما او يكسره مى گفت: مردم شادى را دوست دارند، ما همواره در جهان منادى 

صلح و عدالت بوده ايم. منشور كوروش را ببين...
بحثمان باال گرفته بود، جمله ها نيمه تمام رها مى شدند. سرانجام گفتم :

اول، از قبايل لخت آفريقايى هم بپرسى گذشته خود را پر افتخار مى دانند. در ضمن اگر همين 
تاريخ مبهم ايران را هم بكاوى مى بينى كه پيشينيان ما هم كم به ديگران ظلم و جور نكرده اند. 
اين جماعت ريسمان به گردن در كتيبه بيستون همه شيطان بوده اند كه داريوش آنها را اسير كرده 
است؟ ملت هاى اينها در جريان اسير شدن چه بر سرشان آمده است؟...تو بگو ما چه كار به كار 
يونان داشتيم؟ چند دفعه به همين هند بيچاره حمله كرديم؟ سلطان محمود با آن ايازش چكار به 

كار بتخانه سومنات داشت كه دين محمدى را بگستراند؟
گفت: تو منكر تمام افتخارات ايرانى.

گفتم كى گفته؟! من مى گويم به تاريخ انسانى نگاه كنيم و نگوييم هرچه ايرانى كرده همه 
حق و درسته. براى ما بايد حق انسان مهم باشه كه مخلوق خداست، در ضمن سنت يك واقعيت 
يكپارچه، همگن و منسجم نيست كه ما مجبور باشيم كه همه آن را بپذيريم يا آن را دركل رد كنيم، 
سنت يك دستاورد بشرى پويا در روند تاريخ است كه نقش و كاركرد عناصر و عوامل آن در طول 
زمان متغير است. بى ترديد در جامعه كشاورزى گذشته زمان اهميتى مثل امروز نداشت و چيزى 
به نام سرعت و اقتصاد مجازى معنا نداشت و پاىبندى به بسيارى از سنت ها، كاركرد فزاينده 
و شادى افزا داشت. حاال بگو كجاى آنچه هموطنان ما امروز انجام مى دهند نامش سنت گرايى 
راستين است؟ ما زير لواى نام  سنت هرچه دلمان مى خواهد مى كنيم، در همين روز طبيعت ببين 
بر سر طبيعت چه مى آوريم. كى گفته ايرانى ها سيزده را نحس مى دانستند؟ آيا اين نحسى عدد 

سيزده به داستان افزودن سيزدهمين نفر به حواريون عيسى مسيح برنمى گرده؟!
 گفت: مثال مردم چكار مى كنند كه تو به آنها نقد دارى؟

گفتم: فراموش نكن كه من به نقش هويت ساز سنت باور دارم، اما در چهارشنبه سورى  امروز 
ما به نام سنت، به جاى پريدن از روى بوته خار، بمب منفجر مى كنند و برچسب جمشيد جم را بر 
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آن مى زنند. آخر اين چه فرهنگى است كه ما داريم كه سه برابر مردم تركيه و چند برابر مردم چين 
سوخت مصرف مى كنيم، و مردم  ما در ايام نوروز شمال كشور را به زباله دان تبديل مى كنند كه 
نيم قرن ديگر ظرف هاى پالستيك اش مى ماند؟! من قبول ندارم كه حضرات هزاران تن ميوه را 
از نقاط مختلف جهان با پول ارز كه حاصل فروش ثروت متعلق به نسل هاى آينده است، به كشور 
وارد و بعد مصاحبه كنند كه مردم خيالتان راحت باشه ميوه شب عيد كافى است و گزارش عملكرد 

بدهند. بنزين بدهيم مردم بچرخند و آمار حوادث ما ركورد جهانى بشكند..
وسط حرفم پريد و گفت: توى ماه رمضان پس چرا مصرف اينقدر باالست؟

احساس كردم كه فكر مى كند من از منظر تعصب دينى نقد مى كنم، گفتم: آفرين، مساله همين 
جاست. مشكل ما نوع نگرش و رفتار ضد توسعه انسان ايرانى است در هر فرصت، خواه سنت دينى 

،خواه باستانى.
دوباره پريد وسط بحث و گفت: مگر شادى بده؟خواه در رمضان، خواه در بهاران.

از اظهار نظرش تعجب كردم، گفتم: آخه مرد حسابى، در عيد باستان شما كجا آناناس، موز و 
كيوى بود كه حاال اگر اينها را نخريم سنت گرايى ما ناقص خواهد بود؟! مثال همين ماهى قرمز 
بيچاره، در كجاى سر سفره حضرات هخامنشى در تخت جمشيد بوده است؟ همين ماهى كوچك 

زيبا، اما خطرناكى كه مى گويند در عهد قاجار از چين به كشور وارد كرده اند... 
با لحنى آكنده از تمسخرگفت: سخت مى گيرى آقاى دكتر.

با جديت گفتم: قضيه سخت گيرى نيست، روى آورى نقادانه به كاركرد سنت است. يك عده 
سال تحويل را مى برند به قبرستان، عده اى ديگر هم كراوات مى زنند و مى گويند ما نگهبانان سنت 
ايرانى هستيم. يكى نيست بگويد اين مراسم شب آخر سال كجايش با اعتقادات اسالمى سازگار 
است؟ مراسمى كه بر پايه باور بازگشت ارواح به زمين است. مگر نه اين است كه در روزگاران 
كهن بر بام ها آتش روشن مى كردند تا روح ها در آمدن به زمين راه خانه خود را گم نكنند. اشتباه 
نكنى من مخالف بر سر مزار رفتن نيستم و درست برعكس به نقش هشيار ساز مرگ براى اصالح 
رفتار هم معتقدم. صحبت ما بر سر رفتار در ايام نوروز است. حاال تو بگو كه آيا اين كارها اسمش 
سنت گرايى است يا فرصتى براى تنبلى بيشتر؟ آن هم ملتى كه دانستن ميزان بهره ورى ملى اش، 

جاى...
جمله ام را كامل نكردم و كالم را چرخاندم كه: اين سنت هاي بدى كه تا امروزحفظ كرديم به 
اين شيوه پاس داشتن هراس انگيز است. آمارهاى وزرات بهداشت مى گويد مردم با خريد بى رويه 

شيرينى براى اين مراسم، زهر تلخ مى خرند و خودشان نمى دانند... 
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اجازه نداد جمله ام تمام شود و با پوزخندى گفت: گرانى ربطى به اين سنت ها ندارد، مشكل 
سياستگذارى اقتصادى است. در پيش از انقالب چطور عيد گرفتن به گرانى نمى انجاميد؟ شما با 

نفى سنت ها به كجا مى خواهى برسى؟...
موضوع  از  خارج  بحث هاى  شما  مى كنم  تحليلى  را  موضوع  من  هرچه  من  بابا،  اى  گفتم: 
مى كنى. سخن بر سر اين است آنچه اكثر هموطنان به نام برپاداشت سنت مى كنند، بدنام كردن 
مدرنيسم  در  كه  است  گرايى  كهنه  است.  عمر  و  اقتصاد  و  طبيعت  تخريب  در  ايرانى  فرهنگ 
بدقواره اى در دويست سال اخير به آن مبتال شده ايم. بحث سياستگذارى اقتصادى كه جاى خود 
دارد كه حرف حقى است. مساله من، بازى نادرست سنت سازى در ميان سياستگذارى غلط است. 
بازيى كه مصيبت ما را صد چندان مى كند و سرنوشت آيندگان را خراب مى كند. مساله من هشيارى 

مردم در فهم رفتن به ناكجا آباد است...
صداى انفجارها شديد شده بود. نمى دانم چه شد كه يكباره با عصبانيت گفتم : چرا بايد يكباره 
مساله ايران بشود: ميوه شب عيد؟! چرا از مهر ماه به مردم وعده مى دهند: ايرانيان دل نگران نباشيد 
ميوه شب عيد تامين است؟ آن هم چه ميوه هايى؟ اتوكشيده با ارز نفت خداداد. امسال كه افزون 
بر اين «پسته و آجيل» هم به مسايل استرتژيك ما تبديل شد. من سنتى را كه باعث شود در شب 
يلدا مسير تهران به كرج شش ساعت طول بكشد و هر ايرانى بنا به آمارها، هزينه سرانه يلدايى اش 
سى و پنج هزار تومان بشود از بيخ و بن قبول ندارم. من به عنوان يك معلم بهره ورى قبول ندارم 

مردم دالر ريال شده را پول يارانه بگيرند و صرف خريد آجيل كنند.
گفت: تو مثل اينكه حسابى منكر همه چيزى؟

 گفتم:اينطورى نيست كه تو مى گويى، من نقاد خيلى چيزها هستم.
گفت: پس چطوريه؟

 گفتم:مگه من گذشته پرستم، من فرزند زمانه خودمم. من هويت ملى ام را دوست دارم و به 
آن هم افتخار مى كنم اما آن را مقدس نمى كنم و با رفتار بدم به نام سنت گرايى، فرصت هاى نسل 

بعد را نابود نمى كنم. اصال مى دانى چيه؟
 شانه هايش را باال انداخت و گفت : چيه؟

گفتم: من آنچه را گفتم رفتار ايرانى اصيل با فرهنگ مسلمانى نمى دانم. از مسلمانى بگذريم 
كجاى فرهنگ پيش از اسالم ما اين بريز بپاش ها را تأييد مى كند؟

گفت: شما كه حسابى بدبينى. به نظرت بايد چه كار كنيم ؟
گفتم: نمى دانم اما بحث بدبينى نيست. در همان شب يلدا كاش آمارى داشتيم كه چند نفر 
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ايرانىكه پول يارانه را خرج سور و سات كردند توانستند غزلى از حافظ را درست بخوانند؟ زبانمان 
كه ستون خيمه فرهنگ است روز به روز نحيف تر مى شود بعد شما مى خواهى با اين ترق و تورق 
مرگ زا، فرهنگ ايرانى را حفظ كنى؟! آيا كسى به فكر آن هست كه بر سر كرسى هاى رشته زبان 

و ادبيات فارسى در دانشگاه هاى جهان چه آمده است؟
مدام به صفحه موبايل نگاه مى كرد، بى تاب شده بود. از فرصت استفاده كردم و گفتم: يكى 
ديگه از مصيبت هاى ما شده است اين پيامك هاى تكرارى، كه در ايام سوگوارى و شادمانى ارسال 
مى شود تا تكليفى را انجام داده باشند. به فون بوك مى روند و حرف هاى تكرارى كه پنجاه نفر قبل 

و بعد آنها فرستاده اند ارسال مى كنند... 
به نظر مى رسيد حسابى كالفه شده است. درحالى كه بى تابانه در طول اتاق گام مى زد گفت: 

با اين حرف هاى تو، بايد از ايرانى بودن عذر خواهى كنيم، پس كى جشن بگيريم؟
گفتم: هر روز.

 گفت: مگر مى شه؟
گفتم: اگر در همه جشن هاي ايران باستان كند وكاو كنيم، مناسبت آنها به لحظه اى از طبيعت 
بر مى گردد كه در آن كارى انجام شده، يا آغازى براى ورود به مرحله اى از ايام يا پايان فصلى از 
تالش است. ما اين همه تعطيالت را براى چى داريم؟ مگر ما چه مى كنيم كه اين همه خسته ايم 
و به تعطيلى نياز داريم؟ اين همه تعطيلى به نام عزادارى يك جور انحراف از باورهاى دينى ماست 
و چه كسى مى تواند در تاريخ نشان دهد پيامبراسالم سالگرد شهداى احد را در خانه مى نشست، 
مجلس ترحيم مى گرفت و هيچ كارى نمى كرد؟ به همين آيه نمازجمعه فكركن: يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
الِة ِمْن َيْوِم الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلى ِذْكِر اهللاِّ َو َذُروا الَْبْيَع ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن 1. إِذا نُوِدَى لِلصَّ

تا حاال فكر كردى اين كلمه بيع يعنى چه در روزجمعه؟
به جاى پاسخ به سوالم گفت: خوب، يك سال كار كرديم، بايد خستگى در كنيم!

لب تاب را رو به او گرفتم به او گفتم: بيا ببين، يعنى مى فرمايى ملت هاي ديگه كه تعطيالتشان 
كمه، به اندازه ما كار نمى كنند؟! در ضمن با كدام معيار نتيجه كار يك ملت مشخص مى شه؟ مگه 

با همين بهره ورى ملى نيست؟!
جوابى نداد و من ادامه دادم شاخص كاركردن در جهان قديم خرمن غله بود و ميوه. اكنون 
مجموعه اى از شاخص هاى اقتصاد كالن است. اقتصاد شبكه اى و مجازى و در آمد حاصل از 
نرم افزار و توليد دانش. كه تازه ما منكر سنجيده شدن اقتصادمان با آنيم و مدعى هستيم كه اين 
شاخص هاى ساخته و پرداخته بانك جهانى است، تا اوضاع كشورهاى امثال ما را خراب نشان دهد. 

ايمان  كه  كسانى  اى   .1
نماز  براى  چون  آورده ايد 
جمعه ندا درداده شد به سوى 
ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد 
اين  بدانيد  اگر  واگذاريد  را 
(سوره  است  بهتر  شما  براى 

جمعه/9).
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وسط حرف آمد و گفت: تو جشن تولد را هم قبول ندارى؟
 گفتم:چرا ندارم صبح ها وقتى خورشيد، در مى آيد متولد بشويم تا هيجان را پرواز دهيم.

گفت: يعنى چه؟
 گفتم: كودكانند كه بايد جشن تولد خود را، فقط در روزى خاص بدانند و از موالنا خواندم :
سالى دو عيد كردن كار عوام باشد          ما صوفيان جان را هر دم دو عيد بايد

حيران نگاهم مى كرد. شتابزده گفت اين يكى را ديگه قبول ندارم. 
گفتم: شوخى مى كنم مى فهمم كه تا تجربه مرگ و زندگى در هر «دم» و «بازدم»، چقدر راه 
است. چه فاصله اى است تا صوفى صفا شدن و شادمانى كردن از توان فرو بردن «دم» و مجال 
بر آوردن «بازدم». تا فهم اينكه در جارى جريان چنين آگاهى به اينجا برسيم كه من هرروز و 
هر لحظه از رحم مادر جهان، از باطن نوشونده و به ظاهر كهن، زاييده مى شوم. اين همان نظريه 

خلق جديده. 
 مشتاقانه پرسيد چه مى گويد؟ خواندم :

هر زمــان نــو مى شــود دنيــا و مـــا          بـى خبـر از نـو شـدن انـدر بقـا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتى است          مصطفى فرمود دنيا ساعتى است
اى بــرادر عقـل يكــدم بــا خـــود آر           دم به دم در تو خزانست و بهـار

«مديريت  كتاب  توى  عالم  اين  در  زايى  حيرت  و  پيچيدگى  باره  در  دارم  اميد  گفتم:خيلى 
سيستم هاى پيچيده» مطالبى بنويسم. چه حرف هايى دارند موالنا و حافظ... اين نماد افتخار هر 

ايرانى...
 توى اين حرف ها بوديم كه براى دوستم پيامكى آمد. در حال خواندن ابروانش در هم فرو 
رفت و يكباره كالمش دگرگون شد و گفت: اگر ما اين تبريكمان را از شما پس بگيريم راضى 
مى شوى؟! حاال نو بهار است در آن كوش كه خوش دل باشى، تا كى مى خواهى آب در جام فلسفه 
بنوشى؟ تو همه چيز را يا تأويل مديريت مى كنى يا عرفانى- فلسفى. بابا سنت سنته، چون و چرا 

نداره. چون تو مال اين آب و خاكى بايد اين سنت ها را رعايت كنى. 
گفتم: معلوم مى شه دم گرم ما در آهن سرد شما اثرى نداره، عجب، سنت هاى ايرانى همين 

بريز و بپاش هاست؟
احساس كردم حرفهايم مايه سوءتفاهم شده است، با عجله گفتم: نه منظورم از اين حرف ها 
اين نبود كه شما اينجورى نتيجه گيرى كنى. من مى گويم شادى با رويكرد بهرورانه. شادى پايدار.

در همان حال دم در ايستاد و گفت: از حرف هاى شما، غير آنچه گفتى حاصل نمى شود.
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دستش را گرفتم و گفتم: من معلم بهره ورى ام و بر اين اعتقادم كه اساس بهره ورى يك كشور 
به نگرش مردم جامعه بر مى گردد، كه ريشه در آبشخور فرهنگ آن دارد، من هم مى دانم كه يكى 
برخالف  اسطوره ها  اين  اسطوره هاست.  دارد  باستانى  آيين هاى  كه  فرهنگى  هر  اصلى  اجزاى  از 
تصور ما، فراتر از اين نمادهاى ظاهرى، خالى از راز و رمز و معنا نيستند. كندوكاو در آنها بسيار پيام 
آور است. ما بايدعناصر مثبت فرهنگمان را بازيابى كنيم. مگه چينى ها و ژاپنى ها فرهنگ  كهن 

ندارند؟...
دستگيره در را چرخاند. گفتم اميدوارم برداشت نادرست نكنى، آنچه من گفتم مخالفت با اين 
پوسته هاى ظاهرى غير اصيلى است كه كاركرد انسجام بخش فرهنگى و شادى آور پايدار خود را 
از دست داده اند. من نگران آنم كه چرا امروز ايران با آن پشتوانه فرهنگى قوى، از كشورهاى سرآمد 
در بهره ورى نيست؟ چرا كاالى ايران در بازارهاى جهانى خودنمايى نمى كند و بازار ما جلوه گاه 
انواع كاالهاى خارجى است و دنبال جنس ُترك مى گرديم و نبرد ايرانيان و تورانيان مى خوانيم؟ 
چرا فرهنگ ما عرصه تاخت و تاز نمادهاى بى شمار نيرانى (خارجى) است و صدها چراى ديگر...

پرسش :
1) در موافقت و مخالفت آنچه در مورد باال آمده است بينديشيد.

2) كاركرد و نقش آيين هاى سنتى ايرانى را به تفكيك در توسعه، تجزيه و تحليل كنيد.
3) نقش احساسات ناسيوناليستى را در هنگامه جهانى شدن، نقد و بررسى كنيد.
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 دكتر لقمان بايمتاُف1

درست گفته اند كه حكومت عقل، خطاهاى حس را آشكار مى سازد و دانش حيات بخش دلهاست. 
و  دانشمندان  طرف  از  علمى  وزن  با  و  خوب  كتاب هاى  اخير  سال هاى  در  كه  نمود  بايد  شُكر 

صاحب نظران منتشر مى شوند كه حتمًا سزاوار ارزش و اعتبار وااليى خواهند شد. 
كتاب محّقق شناخته  ايران، دكتر محّمدرضا ناجى كه تحت عنوان «فرهنگ و تمّدن اسالمى 
پژوهشى  علمى-  تحقيقات  ارزشمندترين  زمره   از  رسيد،  چاپ  به  تهران  در  سامانيان»  قلمرو  در 

سال هاى اخير در ايران است. 
جاى سپاس گزارى است كه با حمايت و كمك رايزنى فرهنگى ايران در تاجيكستان، اين اثر 
به خط سريليكى- تاجيكى به چاپ رسيد. برگردان اين كتاب به سريليكى- تاجيكى با پيشنهاد 
اين جانب صورت گرفت. اين كتاب كه در نوع خود جامع ترين تاريخ دولت سامانيان است، شامل 

نه فصل است:
عنوان  به  مى توان  را  آن  مطالب  است.  سامانيان  امارت  سياسى  تاريخ  بحث  در  اول:  فصل 
يك رساله  مختصر در رابطه با تاريخ سياسى و نظامى سامانيان مطرح كرد. در اين فصل، مؤلّف 
موضوعات ذيل را مورد بررسى قرار داده  است: اصل و نسب سامانيان، خاستگاه امراى سامانى، 

روابط آنان با خاندان هاى طاهريان، صفاريان، خلفاى عّباسى و ... 
تاريخ سياسى دولت سامانيان بر پايه  اطالعات منابع فراوان تاريخى استوار است و بحث ساختار 

               تاريخ جامع سامانيان

1.  استاد تاريخ دانشگاه 
تاجيكستان.
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امارت سامانى و شكل گرفتن دولت ملى را مى توان دستاوردهاى مؤلّف در تفسير وقايع سياسى 
دولت سامانيان برشمرد. بحث دين و دولت نيز از بحث هايى است كه مؤلّف در ارتباط با وضع سياسى 
بيان كرده است. از اين نظر، وى توّجه ويژه اى بر ماهّيت سياست دينى- مذهبى امير اسماعيل 
سامانى دارد و از نظر او اين امير پايه گذار اصلى سياست دينى و مذهبى امارت سامانيان است؛ البته 
تحقيق اين موضوع در تاريخ نگارى دولت سامانيان نو نيست و هميشه مورد توجه پژوهشگران قرار 
داشته؛ اما آن چه مؤلّف در اين بخش نشان داده اين است كه توانسته روابط دين و دولت و مردم 
را در مراحل مختلف تاريخى- سياسى امارت بهتر و بر اساس اطالعات و داده هاى منابع دست اّول 

بازگو نمايد. مؤلّف، ضمن تحليل اين موضوع مى گويد:
«به دليل تبعيت و فرمانبردارى سامانيان سنى مذهب از خالفت عّباسى بغداد، طبقه  روحانيان 
و علماى دين در ماوراءالنهر و خراسان همه وقت از امراى سامانى پشتيبانى مى كردند. سامانيان 
سلطه  سياسى خود را از طريق منابر مساجد جامع كه تريبون رسمى براى اعالن مواضع دولت 
به  كه  بود  سامانيان  مذهبى  و  سياسى  برنامه   عملكرد  اصلى  مكانيزم  امر  اين  گستردند»،  بود، 
ضمن  وى  داشت.  تفاوت  صفاريان  و  طاهريان  سلسله هاى  سياسى  برنامه هاى  عملكرد  با  كلى 
اين گونه  زمان،  آن  در  را  روحانى  طبقات  موضعگيرى  روحانيت،  و  دولت  متقابل  ارتباط  تحليل 

ارزيابى مى كند:
«به هنگام بروز حوادثى مانند جنگ، خطبا مردم را در مساجد بسيج مى كردند و به يارى دولت 
فرا مى خواندند. در چنين شرايطى، اعالن ديدگاه هاى متفاوت با موضع رسمى، از سوى برخى از 
فقهاى صاحب  نفوذ مى توانست جريان امور را به طرز خطرناكى بر ضّد دولت تغيير دهد. نظير اين 
امر در اواخر روزگار سامانيان به هنگام تهاجم قراخانيان رخ داد و به سقوط دولت بخارا انجاميد». 
اين گفته ها، اگر چه ماهيتاً تكرار ديدگاه هاى برخى از مستشرقين است، ولى بسيار به موقع بيان 
شده است. پوشيده نيست كه سياست دينى و مذهبى امراى سامانى بر پايه  عدالت و احترام به 
زمان  در  رفته،  هم  مى كند: «روى  معنى  گونه  اين  را  آن  مؤلّف  و  بود  يافته  بنا  مردم،  اعتقادات 
سامانيان، عاّمه  مردم خراسان و ماوراءالّنهر به حكومت وفادار بودند. حكومتى كه در نظر مردم و 
علماى آن ديار و هم در تحليل مورخان و نويسندگان خارج از آن سامان، حامى اسالم و مملكت، 
دادگر و دين پرور و مشوق علم و پناه دانشمندان به شمار مى آمد و توانسته بود زمينه آسايش و 
رفاه عمومى را فراهم و امنيت را برقرار كند، طبعًا چنان شكوه و ابهت و محبوبيتى به هم مى آورد 

كه مى توانست  آرا و افكار ملت را به سوى خود جلب و دوام و ديرپايى خويش را تضمين كند».
در اين بخش، مسئله روابط سامانيان با خالفت بغداد نيز بسيار خوب مطرح شده است. مؤلف 
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درست مى گويد كه: «سامانيان ضمن اين كه مثل طاهريان تحت تبعيت و فرمان روحانى خليفه  
بغداد بودند، پيوسته خود را مطيع و مجرى اوامر عباسيان مى شمردند و نيز سلطة روحانى خليفه را 
عامل مشروعيت خود مى دانستند و به عنوان فرمانروايان ايرانى، نام مولى اميرالمؤمنين را به منزله  

نشان افتخار آميزى كه گوياى پيوند واليى(محبت) ايشان با خالفت بود، برگزيدند». 
مؤلّف، وضع كلى روابط سامانيان را با خالفت نسبت به طاهريان و صفاريان بهتر و موفق  تر 
دانسته و تأكيد مى نمايد كه اين روابط «همچون گذشته بر پايه  موّدت بود و سامانيان همچنان در 

سركوب كردن دشمنان خلفا مى كوشيدند و از تأييد دولت بغداد برخوردار بودند».
تحليل و بررسى تاريخ سياسى امارت سامانى؛ به عنوان مثال، سياست هاى امراى اين خاندان، از 
قبيل: اسماعيل سامانى (حكمرانى: 279-295 ق. / 892-908 م. )؛ احمد بن اسماعيل (حكمرانى: 
295-301 ق. / 908-914 م. )، نصر بن احمد بن اسماعيل (حكمرانى: 301-331 ق. / 914-
942 م. )، نوح بن نصر بن احمد (حكمرانى: 331-343 ق. / 942-954 م. )، عبدالملك بن نوح 
م.)،  ق. / 997-977  منصور ( 387-366  بن  نوح   ،( م.  ق. / 961-954  (حكمرانى: 350-343 
منصور بن نوح (حكمرانى: 387-389 ق. / 997-999 م.)، عبدالملك بن نوح(389 ق. / 999 م. )، 
اسماعيل منتصر (حكمرانى: 390-395 ق. / 1000- 1005 م.) با جزئيات و به تفصيل انجام شده و 
اغلب مطالب زيادى از منابع دست اول هم افزوده كه در ديگر آثار تحقيقى نمى توان به دست آورد. 
در اين بخش، مؤلف سعى كرده است مهم ترين روندهاى سياسى و پيامدهاى سياست هر يك 
از امرا و وزراى سامانى را بازگو نمايد. در بعضى موارد، صاحب كتاب، ديد جالب علمى را نيز مطرح 

كرده است، چنانكه در رابطه با يكى از عوامل سقوط دولت سامانيان اين گونه مى نويسد:
«شروع امارت نوح را بايد ابتداى دوره انحطاط دولت سامانيان دانست؛ چه، او كه از طغيان 
اهل تسنن و تركان متعّصب بر ضد پدرش در وحشت بود، پس از رسيدن به اميرى، براى جلب 
رضاى ايشان، زمام امور كشور را به فقيه پرهيزگار، اما بى بهره از سياست، يعنى ابوالفضل محمد 
بن محمد بن احمد سلمى ملقب به حاكم جليل سپرد. از طرف ديگر، لشكريان كه بر اثر به غارت 
رفتن خزانه در ايام شورش برادران نصر و مقارن مرگ او، مّدتى مقّررى خود را دريافت نكرده بودند، 
بناى شكايت و مخالفت گذاشتند و در جنگ با تركان و دفع انقالب هايى كه در خوارزم (سال هاى 332 

ق. / 943 م - 340 ق. / 951 م. ) و خراسان رخ داد، حسن  خدمت و وفادارى به خرج ندادند».
فصل دوم كتاب شامل بحث جغرافياى سياسى قلمرو سامانيان است؛ در اين بخش موضوعاتي 
و  رى  طبرستان،  و  گرگان  خراسان،  و  ماوراءالنهر  تاريخى  جغرافياى  بخارا،  شهر  توصيف  نظير: 
جوزجان ، چغانيان، ختن، خوارزم، غرجستان، سيستان، بُست و غزنه، كرمان و غيره مطرح گرديده 
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است. مؤلف در اين بخش فقط به بيان مسائل مربوط به جغرافياى سياسى و روابط امارت سامانيان 
با شهرها و واليات امير نشين قلمرو سامانيان محدود نشده است؛ بلكه توانسته اطالعات فراوانى 
درباره  توانايى اقتصادى و فرهنگى واليات مزبور را نيز ارائه نمايد. اين بخش از كتاب، در واقع، 
نوشتار مفيدى است در تاريخ سياسى هر يك از واليات و مناطق امير نشين دولت سامانيان و روابط 
آنان با سامانيان. از نظر منابع شناسى و روش تحليل و تجزيه اهميت اين بخش كم تر از فصل هاى 
ديگر كتاب نيست. زمينه  منابع تاريخى اين بخش نيز خيلى گسترده است. آشكار است كه در زمينه  
هر يك از موضوعات اين بخش از كتاب، تحقيقات و پژوهش هاى قابل توجهى استفاده شده است. 
امّا مؤلف كتاب با استفاده از اطالعات منابع و مآخذ توانسته است ويژگي هاى سياست امراى محلى 
را نسبت به سامانيان به گونه  اى كه الزم است، نشان دهد و گاهى از انتقاد و تحليل موشكافانه 
هم خوددارى نكرده است؛ چنانكه از اين نظر، بحث تاريخچه روابط چغانيان، آل زيار و آل بويه با 

سامانيان  قابل ذكر است.
ساسانى  دولت  ادارى  دستگاه  بالواسطه   ميراث  سامانى  ديوان ساالرى  كه  است  آشكار  اكنون 
نبوده؛ بلكه  آميزه  جالبى از الگوى ساسانى، ساختار ادارى محلى آسياى ميانه  و عربى- اسالمى 
بوده است؛ زيرا ماوراءالنّهر- مركز قلمرو سامانيان، از بخش هاى مهم امپراتورى ساسانى نبوده است. 
اتّفاقًا، فصل سّوم كتاب اختصاص به بحث تشكيالت ادارى دولت و سيستم ديوان سامانيان دارد. 
بارتولد،  والديميروويچ  واسيلى  مانند  زيادى  پژوهشگران  موضوع  اين  دربارة  كه  نيست  پوشيده 
ريچارد نلسون فراى و عبداهللا ميربابايف تحقيقات مفيد و ارزنده اى عرضه كرده اند. اّما تحقيق آقاى 
محمّدرضا ناجى را در اين زمينه، بدون شك مى توان مفصل ترين و شايد جامع  ترين تأليف در 
برابر تأليفات مستشرقان و مورخان معاصر برشمرد. از نظر تحليل و تجزيه  اطالعات منابع تاريخى، 
تشريح و توضيحات مؤلف درباره  ديوان ها (ديوان وزير يا ديوان صدر، ديوان وزير، ديوان مستوفى، 
ديوان عميدالملك، ديوان صاحب شرطه، ديوان بريد، ديوان شرف، ديوان ممالكه ى خاص، ديوان 
محتسب، ديوان اوقاف و ديوان قضا، و ...)، بسيار عالمانه انجام شده است. از اين نظر، به احتمال 
قوى، توصيف دربار را در هيچ يك از تحقيقات انجام شده، به اين تفصيالت نمى توان پيدا كرد. 
تحقيق و بررسى محمدرضا ناجى در اين زمينه مى تواند بهترين الگو براى انجام چنين پژوهش هايي 
وزير،  الحجاب)،  حاجب  الكبيره،  (الحاجبه  بزرگ  حاجب  چون:  هايى  مسئوليت  و  وظايف  باشد. 
بر   ،... شرابى و  يا  شرابدار  امير حرس،  دربار)، «جامه دار»،  (وكيل  در  يا «وكيل»، وكيل  «امين» 
اساس اّطالعات فراوان منابع دست اول تاريخى توصيف شده اند. اّطالعات مفيدى كه درباره  بيش 
از 30 تن از وزراى امراى سامانى و حاكمان محلى در اين بخش ارائه شده است اهميت و اعتبار 
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علمى اين بخش از اثر را دوچندان كرده است. بايد ذكر نمود كه بسيارى از اطالعاتى كه در رابطه 
با زندگى، سياست وزرا و عمّال ديوان هاى عصر سامانى ارائه شده ، براى نخستين بار در حوزه  علم 

تاريخ نگارى وارد شده اند كه مسلّمًا از توانايى واالى علمى مؤلف و زبان دانى او گواهى مى دهد.
توصيف و تشريح ديوان خراج، تحقيق جداگانه اى است درباره  نحوه  عملكرد اين ديوان. ضمن 
قبيل:  (از  تخصصى  اصطالحات  زيادى  تعداد  مؤلف  ديوان،  اين  عملكرد  نحوه   بررسى  و  تحليل 
استيفاء، استخراج يا جبايت، بندار، خزانه دار، عّمال خراج، خازن، ارتفاعات، تسويغ، حطيطه، تريكه، 
اوارج، عريضه،دفتر ياداشت روزانه (روزنا مج)، كهبد (جهبذ، «ختمه»، براءه، جزيه، راهدار، برگ عبور 
(جواز)- بردگان، عوارض، خمس، غنايم، مال المصالحه (يا وصله يا مواقفات)، ضبط، مصادره، اتاوه، 
رشوه، مواجب، اقطاع، طعمه، ايغار، تلجئه، غشر و غيره.) را معنى كرده كه اغلب آنان براى نخستين 

بار مورد توّجه قرار گرفته اند.
توصيف ديوان قضا نيز از مهم ترين بخش هاى اين فصل است. مؤلف در اين بخش از تحقيق 
قلمرو  سراسر  در  ديوان  اين  با  كه  عمالى  و  مظالم  والى  مزكى،  قاضى،  تن  چهل  حدود  خويش 
سامانيان سر و كار داشتند، معرفى نموده و گاهى اطالعات بكر را براى پژوهشگران و عالقه مندان 
ارائه كرده است. تحقيق و بررسى او در اين زمينه نه تنها براى تاريخ نگاران، بلكه براى متخصصان 
علم حقوق شناسى بسيار مفيد است. ديوان هاى حسبه اوقاف، سپاه و  اصطالحات مربوط به آنان نيز 

به خوبى تشريح شده اند.
بايد در نظر داشت كه ديوان ساالرى سامانيان اساسًا در محدوده ماوراءالنهر و خراسان كارگر بود. 
در برابر اين، حكام محلى هر كدام سازمان هاى ادارى و تشكيالت خاص تقريبًا نيمه مستقلّى داشتند. 
سمت سپهساالرى از اين نظر، نمونه  شاخص نظام ديوان ساالرى سامانيان محسوب مى شود. اين 
عملكرد  نحوه   مورد  در  سياست شناسى  و  تاريخى  تحليل  يك  ناجى،  محّمدرضا  تحقيق  از  بخش 
سپهساالران و امراى تابع سامانيان است. در اين بخش ساختار و سازمان سپاه سامانيان عالمانه 
مورد بررسى قرار گرفته اند كه نظيرش در تأليفات انجام شده  معاصر كم تر است. از اين نظر، تشريح 
علمى اصطالحاتى مانند: منصورى و ملكى، «كتايب»، «ابناء» يا «ابناء الدوله» و يا «ابناء موالى»، 
«غلمان سديديه، حصاريه يا حضريه، اسواران (سواره نظام)،مطّوعه، مرتزقه، «مسوده»، « مبيضه» 
و غيره  بسيار مفيد به نظر مى رسند. توصيف روش هاى رزم چون: كراديس، ركن هاى قلب و ميمنه 
و ميسره، مقّدمه ، ساقه در عقب، ميمنه و ميسره در طرفين مقّدمه و قلب، محاصره و ... ؛ همچنين 
اسامى جنگ افزارها (از قبيل: منجنيق، عّراده، نّفاطه، شمشير، نيزه، حربه، زوبين، زانه يا مزراق 
سپر،  دبابيس)،  (جمع:  دبّوس  يا  دبوس  وخى، «رامى»،  تير  كمان،  و  تير  مزاريق)،  زانات،  (جمع: 
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جوشن، خود يا كاله خود، ترك يا تريكه (جمع: ترائك) يا بيضه (جمع: بيض) و يا مغفره، برگستوان 
و بازوبند و زره نيز سزاوار توجه است.

توصيف بخشى كه «مرزبانى و جهاد» نام دارد، يك تحقيق تام درباره  سياست بيرونى امارت 
سامانيان مى باشد. در اين بخش از تحقيق، مؤلّف مهم ترين اصول برخورد سامانيان را با جهان 
تركان بيابان گرد و مسائل مربوط به مرزهاى شمال شرقى قلمرو سامانيان مورد بررسى و تحليل قرار 
داده است. مناطق مرزى دولت سامانيان از قبيل: تركستان، فرغانه، استروشنه، خجند، اسپيجاب، 
اوش، خوارزم، فراوه و ... از مهم ترين بخش هاى تمدن اسالمى محسوب مى شدند و ضمن تأكيد 
بر اين واقعيت، مؤلّف سعى كرده تا راه  هاى گسترش اسالم را در مناطق دوردست تركستان شرقى 
(سين كيانگ چين) نشان دهد. از اين نظر، توصيف جهاد و غزوات مسلمين بر واليات كفرنشين 

تركان قابل توجه است. وى از جمله مى نويسد:
«مسلمانان همچنان، كه در دفع تجاوز دشمن به جد مى كوشيدند، جهاد را نيز وظيفه  شرعى 
مى دانستند و با انگيزه هاى مقدس، مانند مبارزه با كفر و شرك و ظلم بدان مهم بر مى خواستند. 
برخى نيز هر جا كه غزا در راه دين جريان داشت و اميد كسب غنايمى مى رفت، با غازيان همراه 
مى شدند. در ميان مردم خراسان و ماوراءالّنهر اشتياق به جهاد موج مى زد و دسته هاى رزم آور شكل 
گرفتند كه با عنوان  هاى افتخار آميز، همچون رباطى و غازى و مطوعه شناخته مى شدند. اينان خود 
را وقف جهاد كرده و داوطلبانه به جنگ و غزو با كافران و مراقبت از مرزها مى پرداختند؛ بى آن كه 

نامشان در ديوان سپاه ثبت شود و در زمره  حقوق بگيران درآيند».
نوشته هاى فوق را مى توان يك نوع اهداف و برنامه  سياست امراى سامانى نسبت به مسائل 
مرزهاى شمال شرقى قلمرو خويش ناميد. اين نوع اهداف و برنامه ها با احداث و ساختن رباط  ها، 
پاسگاه ها و حتّى شهرك هاى مسلمان نشين در سراسر قلمرو سامانيان عملى مى شدند. سامانيان در 
احداث رباط  ها براى طبقات ثروتمند و امراى محلى الگو بودند. محمدرضا ناجى جايگاه و سهم 
مبلغان مسلمان، از جمله اهل تصّوف و شيوخ اسالمى را در اسالمى كردن جوامع تركان كاشغر و 

بالساغون مخصوص ذكر كرده است.
بررسى ديوان  هاى ديگر مانند: «ديوان آب» و «ديوان كستبزود» و تشريح علمى اصطالحات 
فراوان تخصّصى مربوط به اين ديوان  ها (از قبيل: ميراب يا ميرود (امير الماء)، الحمايه يا والى معونه، 
رئيس شرطه، سرفه، درقات و مزرقات، بوجور، بخسى، دوالب، داليه ،غرب، آبگيرها (غيل)، و غيره، 
نيز با اصول كامًال علمى انجام شده و اين بخش از تحقيق براى پژوهش و بررسى مسائل مناسبات 

ارضى نيز بسيار مفيد است.
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فصل چهارم كتاب با عنوان «وضع اجتماعى» را مى توان به عنوان تحقيق تاريخچه  مسائل 
ملّى و اجتماعى عصر سامانى معرفى كرد. اتّفاقًا، اين بخش از تحقيق، فقط بيان مسائل اجتماعى 
نيست؛ بلكه نگاهى گذرا از ديد مردم شناسى تاريخى و جامعه شناسى معاصر نسبت به مناسبات 
اجتماعى عصر سامانى است. در اين فصل مؤلّف سعى كرده جايگاه خاندان  ها و طبقات قديم ايرانى 
(از قبيل: دهقانان، كدخدايان، آزادگان و غيره) را در ساختار اجتماعى و مناسبات اجتماعى دولت 
سامانى بر اساس مدارك و اّطالعات تاريخى نشان دهد و از اين نظر، مطالب مفيد تاريخى براى 
توصيف  سپس،  نمايد.  ارائه  ماوراءالنهر  روستاهاى  و  شهرها  جامعه  مناسبات  بر  انداختن  روشنى 
طرز  جايگاه،  و  گرفته  قرار  مؤلّف  توجه  مورد  سامانيان  قلمرو  قومى  و  ملى  تركيب  از  مختصرى 
زندگى، راه هاى ورود آنان و مواضع سكونت اقوام غير ايرانى از زاويه ى علم مردم شناسى تاريخى 
بررسى شده  است. از اين نظر، مشاهدات مؤلف در مورد شهرها و روستاهاى ماوراءالّنهر (سمرقند، 

بخارا، خوارزم و ...) قابل ذكر است.
از نظر علم مردم شناسى و فرهنگ شناسى تاريخى، بحث آداب و آيين  هاى مردمان ماوراءالنهر 
و خراسان نيز مفيد به نظر مى رسد. البته كه در اين زمينه، تحقيقات دامنه دار در دست هست؛ ولى 
و  آداب  مشتَرك  ميراث  پيوند  و  منشأ  بر  علمى  مجدد  تأكيد  داده،  انجام  كتاب  مؤلف  كه  چه  آن 
آيين هاى مردمان ايرانى است كه به تدريج در جامعه  اسالمى به وجود خود ادامه  داده است. نگارنده  

كتاب، جايگاه و اهميت پديده هاى فرهنگى و مردمى را اين گونه توصيف مى نمايد:
«عالوه بر شمار جشن هاى اسالمى كه در سراسر جهان اسالم با شور و دلبستگى بزرگ داشته 
مى شد، در ايران، به ويژه در قلمرو سامانيان، آداب و آيين هاى ديرين ايرانى در دربار و هم در ميان 
عامّه  مردم بدون وقفه معمول بود كه برخى از آن ها به عنوان سنّت هاى كهن تا به امروز برپاست». 
بازي هايى  و  سورى  چهارشنبه  سده،  مهرگان،  نوروز،  قبيل:  (از  مردمى  باستانى  جشن هاى  توصيف 
چون: چوگان، شطرنج، شكار، اسب دوانى و تيراندازى؛ ويژگي هاى اخالقى شهرها: مثل سخاوت مندى، 
مهمان  نوازى، كمك برنيازمندان، تجمالت طبقات واالى جمعيت، آداب ازدواج، رسوم دفن و .)  

براى درك ماهيّت مناسبات اجتماعى عصر سامانى، بدون شك، الزم به نظر مى  رسد.
توصيف سّنت خوراك و انواع آن در عصر سامانى ، از نظر علم مردم شناسى بسيار جالب است 
و در تاريخنامه هاى كلى سامانيان كه تا كنون به چاپ رسيده اند، در اين مورد مطالبى بر پايه منابع 
دست اول و معتَمَد ارائه نشده است. مؤلّف، در اين بخش از تحقيقش حدود پنجاه نوع خوراكى  
و  جسم  سالمت  كننده   تأمين  ماوراءالّنهر  و  خراسان  روستاهاى  و  شهرها  كه «در  خوردني هايى  و 
جان آدميان بوده» را توضيح داده است و بعيد نيست، جامع ترين نگارش در اين زمينه باشد. اتّفاقًا 
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بسيارى از اسامى خوراكي ها و خوردني هايى كه در اين كتاب ذكر شده اند، امروزه در ميان تاجيكان 
رايج است؛ نظير: نان جوين، نان كشمش، نان زغاره، نان ُتُنك، هريسه، حليم، شيربرنج، جّذابه، 

ماهي بريان، كباب و ... .
موضوع مربوط به پوشيدنى  هاى عصر سامانى نيز در همين سطح، ولى به گونه  مختصر مطرح 
شده است. گفتنى است كه پوشاك  هاى خاص اقوام مختلف (سغديان، تركان، خوارزميان، خراسانيان و 

...) و حتّى لباس  هاى خاص طبقات مختلف اجتماعى در اين بخش به خوبى مطرح شده اند.
وضع اقتصادى و مسائل مربوط به آن در فصل پنجم كتاب مورد بررسى قرار گرفته است. 
مهم ترين مسئله از اين نظر، وضع تجارت عصر سامانى مى باشد. مؤلّف ابتدا تأكيد بر آن دارد كه 
«حيات اقتصادى و مادى ثروت و مكنت (قدرت) در روزگار سامانيان عمدتًا بر پايه  تجارت قرار 
داشته و شكوفايى كشاورزى و صنعت و معدن نيز در گرو بازرگانى بوده است». وى درست مى گويد 
كه دولت سامانى همه  جانبه از تجارت حمايت مى كرد و در آن روزگار زمينه هاى مساعد براى اين 
شغل فراهم بود و طبقات مختلف جامعه، حّتى علما به كار تجارت مى پرداختند. در اين بخش از 
تحقيق، وضع بازرگانان، انواع مختلف كاالهاى صادراتى و وارداتى، شهرها ى مراكز تجارى، بازارها 
و انواع مختلف آن ها، راه  هاى تجارتى و تأمين جاده ها و ... مثل بخش هاى ديگر بر پايه  اطالعات 

درجه اول ارائه شده اند.
تجارت  نظر،  اين  از  دارد.  خارجى  بازرگانى  مسائل  به  اختصاص  بخش  اين  بحث  مهم ترين 
سامانيان با سرزمين  هاى چين و ماچين، تركستان، هند و سند، نواحى ديلمان و طبرستان و شهرهاى 
ساحلى خزر، مانند آبسكون و سارى و آمل و شهرهاى خراسان و جبال و ... مطرح شده است. روابط 
تجارى با كشورهاى اروپاى شرقى و غربى (بلغار، روسيه، سرزمين هاى ساحل بالتيك، كشورهاى 
اسكانديناوى، لهستان، آلمان، مجارستان و ... .) بر اساس مدارك تاريخى (سكّه ها و بازيافت  هاى 
باستان شناسى) و اطالعات نوين علمى، با تأكيد بر جايگاه جاده هاى تجارى بين المللى (آبى و خاكى) 
نشان داده شده اند. مؤلّف سعى كرده است كه نقش تجار خوارزمى و روسى را در رشد مناسبات 
تجارتى ممالك شرق و غرب بر اساس مدارك تاريخى و اطالعات منابع تاريخى- جغرافيايى نشان 
دهد. موضوع تجارت برده نيز مورد توّجه ويژه  مؤلّف قرار گرفته و اين نوع تجارت را در آن روزگار 
«علم دشوارى» خوانده است. تجارت برده در عصر سامانى به اوج خود رسيده و ُپردرآمدترين شغل 
محسوب مى شده است. در اين بخش، مؤلّف، عمده  ترين موضع صادرات بردگان (تركستان، قفقاز، 
ماوراى قفقاز، سقالب، روس، غور و ...)، مهم ترين بازارهاى برده فروشى دنياى اسالم، راه  هاى انتقال 

آنان به بازارها؛ انواع مختلف بردگان و ... را مورد بحث خويش قرار داده است.
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مسائل كشاورزى و مناسبات اراضى نيز به گونه  كارشناسانه مورد بررسى قرار گرفته اند. در اين 
بخش، مؤلف انواع زراعت و راه هاى مختلف آبيارى، سازمان هاى مربوط به آب و آبيارى، ويژگي هاى 
كشاورزى مناطق مختلف قلمرو سامانيان را مطرح كرده است. موضوع دامپرورى (چاروادارى)، و 

معادن عصر سامانى نيز مورد توجه ويژه  مؤلّف قرار گرفته است.
در اين فصل همچنين بحث بازار و مراكز تجارت داخلى و انواع مختلف بازارها، شرايط و رسوم 
تجارت، كاروانسراها و مسافرخانه ها، فروشگاه ها و دكان ها، ويژگي هاى مناسبات پولى، انواع پول و 

مسكوكات، مهم ترين ضّرابخانه ها و ... بررسى شده است.
مطرح  جا  اين  در  مؤلّف  كه  بحثى  نخستين  دارد.  نام  هنر»  و  «معمارى  كتاب  ششم  فصل 
مى كند، بحث شهرسازى عصر سامانى است. در اين بخش، طرح و ساختار شهرهاى عصر سامانى، 
بخش هاى اصلى شهرها (كهن دز، شهرستان، ربض، باروها، ديوارها، مسجد جامع، مصّال يا نمازگاه، 
رباط  ها)، ويژگي هاى نظام آبيارى و انشعاب هاى فاضالبى، حمام ها، پول ها و ... بر پايه  اطالعات منابع 

تاريخى به خوبى مطرح شده اند. 
كتاب  هاى  بخش  خواندنى  ترين  از  سامانيان،  دولت  قلب  عنوان  به  بخارا  شهر  وصف  بخش 
مى تواند باشد؛ چرا كه برخى از اطّالعات و توصيفاتى كه مؤلّف در رابطه با ويژگي هاى شهر بخارا 
ارائه كرده است، در بسيارى از تأليفات دوران اخير به چشم نمى خورند چنانكه، تحليل و بررسى 
موضوعاتى از قبيل:  آلودگى شهر بخارا، تنگى و كثيفى آن و امثال اين گونه اّطالعات، در نوع 
خود بكر است. بررسى و توصيف مساجد عصر سامانى در مهم ترين شهرهاى ماوراءالّنهر و خراسان 
(مانند: بخارا، پيكند، سمرقند، نيشابور، بلخ و ...)؛ همچنين توصيف مشهدها، آرامگاه  ها (بخصوص 
آرامگاه هاى امراى سامانى و مقابر افراد معروف آن روزگار)، مصالح ساختمانى، تزيينات و آرايش 
بناها (از قبيل: آجركارى، گچ  بُرى، كنده كارى، نّقاشى و ...) بر اساس جديدترين دستاوردهاى علمى 
مطرح شده اند. از اين نظر، بايد به تحقيقات متخّصصان شوروى اشاره نمود كه مؤلّف از اّطالعات 

آثار مزبور به خوبى استفاده كرده است. 
مؤلّف در اين بخش از تحقيق خويش بر توصيف هنرهاى دستى و صنايع از قبيل: سفالگرى 
(ويژگى  هاى آن در سراسر دولت سامانيان)، فلزكارى و آثار بر جاى  مانده  آن، شيشه گرى، نّساجى، 
تنديس  گرى، كاغذسازى، خوشنويسى و ... توجه ويژه اى داده و سعى كرده است بر اساس جديدترين 
اطالعات علمى، با تأكيد و اشاره  بر اصلى  ترين مراكز هنرى قلمرو سامانيان، قبل از همه، شهرهاى 
ماوراءالّنهر و خراسان ماهيت موضوع را بازگو نمايد. اين بخش از تحقيق مؤلّف، از نظر تاريخ اقتصاد 

و كشاورزى نيز داراى اهميت فراوانى است.
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موضوعات مربوط به اديان و فرقه هاى دينى عصر سامانى در فصل هفتم كتاب مورد بررسى 
قرار گرفته اند. از نظر مؤلّف «سامانيان از نيك  رفتارترين شاهان بودند كه ضمن دادگرى و ديندارى 
و دانش دوستى، عقيده داشتند كه علم جز در سايه  آزادى مباحثه و آسان گرفتن و مدارا كردن، 
اسالم  از  پيش  اديان  توصيف  به  اختصاص  فصل  اين  نخست  بخش  نمى كند.»  رشد  و  پيشرفت 
و بقاياى آنها دارد. اديان و اعتقادات مذهبى چون: بودايى، زردشتى، يهوديت، مسيحيت (شامل 
فرقه هاى نسطورى و ملكايى)، مرقيونيه و ديصانيه، مانويت، به  آفريديان، مسلميه (ابو مسلميه) و 
خرّم دينان، سپيدجامگان (مقنعيان) و ... به خوبى توصيف شده اند. بخش ديگر اين فصل، معّرفى 
فرقه هاى اسالمى است. توضيحات نويسنده در خصوص مذاهبى چون: شيعه (اماميه)، اسماعيليه، 
كّراميه، خوارج، جهمّيه و كياليه بسيار خوب انجام شده است. در اين بخش، ضمن ذكر تاريخچه  
گسترش اعتقادات مذاهب پيش گفته در سراسر قلمرو سامانيان، مؤلّف سعى كرده است ماهّيت 
دينى و اجتماعى هر يك از فرقه هاى دينى را تحليل و بررسى نمايد. مطالبى كه نويسنده كتاب 
در رابطه با فرقه ها و كيش  هاى دينى- مذهبى و مهم ترين نمايندگان آنان ارائه كرده است، جهت 
معرّفى فرَق اديان عصر سامانى مفيد به نظر مى رسد. شايد اصلى  ترين ضعف اين فصل در آن باشد 
كه بخشى به معّرفى فَرق و مذاهب سّنى اختصاص داده نشده است. معلوم است، بسيارى از مذاهب 
سّنى، بخصوص حنفى در قلمرو سامانيان از جايگاه وااليى برخوردار بوده و وضع دينى- مذهبى 
قلمرو سامانيان را، بدون بررسى و تحقيق جايگاه مذاهب سّنى، نمى توان تصّور كرد. اين هم در 
حالى است كه كتاب در نوع خود از جامع ترين تاريخ هاى عصر سامانى مى تواند باشد، ولى باعث 

تأّسف است كه مورد فوق از نظر مؤلّف دور افتاده است.
فصل هشتم كتاب بر مسائل آموزش و نهادهاى آموزشى عصر سامانى اختصاص يافته است. 
مطالب اين بخش، مفيدترين قسمت  هاى كتاب است و بعيد نيست، براى نخستين بار بر تأليفات 
و  آموزش  نهادهاى  و  كانون  ها  اصلى  ترين  توانسته  مؤلّف  باشد.  شده  وارد  سامانيان  تاريخ  كلّى 
پرورش عصر سامانيان را به گونه  مفصّل و با ريزه  كارى  هايش بررسى كند. موضوعاتى چون: مكتب 
بان و وظايف و مقام اجتماعى آنان،  و آموزش ابتدايى، نحوه و روش  هاى تعليم خّط، مربّيان و مؤِدّ
آداب و رسوم تعليم و تعلّم، برنامه هاى آموزشى، جايگاه و منزلت استادان و دانشمندان، زنان عالم، 
روش  هاى آموزش (از قبيل: امالء و استمالء ، بحث و مناظره) و ... كامًال تخّصصى و در سطح بسيار 
مطلوب بررسى شده اند. در اين بخش اّطالعات مفيدى درباره  احوال و فعاليت بيش از چهل تن از 
بان و استادان نهادهاى آموزشى عصر سامانى آورده شده است كه غالبًا براى نخستين  معلّمان، مؤدِّ
بار در اين كتاب مطرح شده اند. بحث رحله نيز از بحث  هاى بسيار جالب و غير قابل اغماضى است 
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كه مؤلّف اثر مطرح كرده است. البتّه، اين موضوع در تحقيقات و پژوهش  هاى مربوط به افراد و 
اشخاص دانشمند كه بيشتر عمرشان در سفرهاى علمى گذشته، مورد توجه قرار گرفته است؛ اّما به 
صورتى كه يك موضوع جداگانه باشد، در تأليفات كلى تاريخ آموزش و پرورش مطرح نشده بود. 
در اين بخش، بار ديگر توانايى و ريزه  كارى  هاى مؤلف كتاب مورد نظر به وضوح آشكار شده است. 
ديگر، از بحث  هايى كه مؤلّف از عهده  حل آن به خوبى برآمده، بررسى نقش مساجد جامع، 
مواضع  و  كتابخانه ها  خانقاه  ها، صّفه ها،  رباط  ها،  علما،  خانه   كاروانسراها،  دكان  ها،  تيم  ها،  بازارها، 
ديگر اجتماعى به عنوان نهادها و كانون  هاى آموزش و پرورش و مراكز نشر دانش عصر سامانى 
است. اين بخش از تحقيق مثل بخش  هاى ديگر اين فصل داراى اّطالعات مفيد براى متخّصصين 
مالى  وضع  خويش،  بحث  ضمن  مؤلّف،  است.  آموزشى  نهادهاى  و  آموزش  تاريخ  كارشناسان  و 
استادان و شاگردان را نيز مورد بررسى و پژوهش عالمانه خود قرار داده است. در اين بخش راه  ها 
و منبع درآمد استادان، شغل اصلى آنان و نيز سياست و برخورد دولتمردان در رابطه با اين مسئله 

بسيار خوب و جالب نشان داده شده اند.
يكى از ارزشمندترين بخش  هاى اين فصل از كتاب، بحث مدارس عهد سامانى است كه با 
كمال دقت مطرح شده است. مدرسه  اسالمى مهم ترين كانون فرهنگ اسالمى است و بدون تعيين 

جايگاه تاريخى اين مركز معرفت اسالمى، درك ديروز و امروز تمّدن اسالمى غير ممكن است.
براى اين كه بفهميم اين بخش از كتاب ايشان تا چه حد مهم و ارزنده است، يادآورى نتايج 
تحقيقات مستشرقين و مورّخين شوروى سابق و اسالم  شناسان معاصر در اين زمينه، الزم به نظر 
مى رسد. چون سخن در رابطه با تشّكل و جايگاه مدرسه  اسالمى مى رود، بايد بدانيم كه در زمان 
زندگى پيامبر اسالم (ص)، عمده  ترين وظايف مدارس را مساجد انجام مى دادند و اين موضوع براى 
علماى دين و اسالم  شناسان به گونه اى واضح است كه نياز به تشريح ندارد. مهم ترين نكته اى كه 
در اين زمينه بايد ذكر شود اين است كه خاستگاه همه گونه تغييرات و تحّوالت نوين در دنياى 
جديد  ايرانى  مردمان  خّطه   يعنى  بود،  عباسيان  خالفت  شرقى  مناطق  همانا  روزگار،  آن  اسالمى 
االسالم؛ صحيح  تر بگوييم، سرزمين خراسان بزرگ گهواره  بزرگترين تبادالت اجتماعى و فرهنگى 
دنياى اسالم شد. كاتاليزور اين همه تحوالت و تبدالت، با جرأت مى توان گفت: دولت  هاى جديد 
محلى، علماى دين و مدارس اسالمى بودند. آن چه، اين گروه از اجتماع جهت تبليغ و تشويق تفّكر 
اسالمى انجام دادند، تأسيس كانون جديد دانش، يعنى مدرسه بود كه بر تجربيات نياكان برپا شد.

تحقيقات و بررسى  هاى دانشمندان شوروى و نيز نتايج كاوش  هاى باستان شناسى در رابطه با 
تاريخ معمارى ماوراءالّنهر ( قرون 8-9 م) نشان مى دهند كه تقريبًا تمامى عناصر مربوط به مدرسه  
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اسالمى (از قبيل: ساختار كلّى، صحن مدرسه، دهليزها، اتاق  هاى جداگانه، تعيين جاى محراب و ...) 
ُملَهم و متاثر  از اصول معمارى محلي و تجربات پارتيان اشكانيان، ساسانيان و سغديان بوده است.
در  را  اسالمى  مدرسه  خاستگاه  كه  است  محّققى  نخستين  بارتولد  والديميروويچ  واسيلى 
بارتولد  ديدگاه  اين  ديگر،  محّققين  است.  دانسته  ماوراءالّنهر  در  بخصوص  عباسيان،  قلمرو  شرق 
را با جديدترين اطّالعات علمى تقويت و جانبدارى كرده اند. معروف  ترين شرق شناسان و مورخان 
جان  عبداهللا  و.ل.وارانينا،  اف  پوالت   اوكتم  سريدني،  ا.  و.  ماّسون،  ا.  م.  قبيل  از  سابق،  شوروى 

ميربابايف و بسيارى ديگر از اين زمره اند.
در برابر اين، ديدگاه ديگرى هست كه طبق آن خاستگاه مدرسه  اسالمى را، فقط نتيجه  سياست 
ويژه  سلجوقيان ترك و بخصوص طرح وزير مشهور آنان،  خواجه  نظام الملك مى دانند. ريچارد فراى 

طرفدار اين ديدگاه است.
امّا آن چه كه نويسنده كتاب در اين زمينه انجام داده، با كمال اطمينان مى توان گفت: جديدترين 
دستاورد در تاريخ تحقيق و بررسى تاريخ شكل گيرى و تكامل مدارس اسالمى است. اكنون، بعد 
از آشنايى با تحقيقات و بررسى  هاى علمى دكتر ناجى، جاى ترديد نمى  ماند كه بگوييم طرح و 
ساختار مدارس اسالمى در عصر سامانيان كامًال و با تمامى ابعادش پايه ريزى شدند. از نوشته هاى 
مؤلّف كتاب آشكار است كه نخستين مدارس اسالمى در شهرهاى ماوراءالنهر و خراسان، از قبيل: 
بخارا و سمرقند، نيشابور و مرو، غزنه و بوز جان، بُست و مرورود، آمل و... تأسيس شدند. ايشان 
در اين بخش از كتاب خويش بيش از 20 مدرسه  عصر سامانى و نيز بيش از 100 تن از معلمين، 
مربّيان، مدرسين و مسئولين ديگر مدارس را در سراسر قلمرو دولت سامانيان معّرفى كرده است. 
كمك  و  حمايت  با  سامانى  عصر  خراسان  و  ماوراءالّنهر  مدارس  كه  مى گويد  درست  كتاب  مؤلف 
دولت تأسيس مى يافتند و منبع اصلى درآمد مدّرسان و علماى مدارس همانا اوقاف بوده است. و 
نيز تدريس و تحكيم علوم اسالمى از مهم ترين اهداف مدارس زمان سامانى بودند و مدارس اين 
عصر، به گفته  اين محّقق، اختصاص به يكى از علوم داشت. اهميت تحقيق دكتر ناجى در بررسى 
اين  مدارس  ويژگى  هاى  تعيين  و  سامانى  عصر  خراسان  و  ماوراءالنّهر  مدارس  شكل گيرى  تاريخ 

دوران قابل مشاهده است.
فصل نهم مربوط به تاريخ علوم و دانش عصر سامانى است. اين بخش از كتاب را مى توان 
عصر  علوم  ويژگى  هاى  و  كلى  روند  كرده  است  سعى  مؤلّف  ناميد.  سامانى  عصر  علوم  تاريخچه  
سامانى را در جهان آن روزگار نشان دهد. بحث مؤلّف از مسئله  طبقه بندى علوم آغاز شده و با 
توصيف ادبيات به اتمام رسيده است. مهم ترين نكته اى كه در رابطه با اين بخش از كتاب بايد ذكر 
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گردد، اين است كه تقسيم  بندى مطالب و طبقه بندى علوم، خيلى نزديك به ديدگاه معمول عصر 
سامانى صورت پذيرفته است. از اين نظر، كافى است نگاهى بر تقسيم  بندى علم تاريخ انداخته 
شده  ذكر  علوم  نمايندگان  برجسته ترين  و  آثار  مهم ترين  موضوع،  هر  بررسى  فصل  اين  در  شود. 
و تا جايى كه امكان بوده، سهم هر يكى از دانشمندان در ترويج دانش و معرفت تعيين گرديده 
است. از نظر علمِ تاريخ علوم، بررسى موضوعات ذيل: نظرات و ديدگاه  هاى دانشمندان اسالمى 
عصر سامانى در مسئله  طبقه بندى علوم، تفسير علوم شرعى: قرائت، تفسير، حديث، فقه (شامل دو 
بخش: فقه شيعه و سّنى و نيز انشعابات فقه سّنى شامل: فقه حنفى، فقه مالكى، فقه شافعى، فقه 
ظاهرى)، كالم، اخالق، وعظ و ارشاد بسيار مفيد و جالب توّجه است. موضوعاتى چون: عرفان و 
تصوّف عصر سامانى، طريقت  هاى صوفّيه (حكيمّيه، سّياريه، حمدونّيه يا قّصاريه، مالمتيه و...) نيز 
در سطح واالى كارشناسى انجام شده و از جهت محتوا بى ترديد، كم تر از تأليفات متخصصان اين 
بخش نيستند. مسائل علوم عقلى (فلسفه، رياضيات و نجوم)، طب و دارو شناسى، سياست، جغرافيا، 
تواريخ نامه ها  انواع  و  تاريخ  موسيقى،  علوى،  آثار  جانور شناسى،  (ژمالوژى)،  گوهرشناسى  كيميا، 
(تاريخ عمومى، سيره ى پيامبر اسالم (ص) و اهل بيت (ع)، زندگانى صحابه و خلفا، تواريخ مربوط 
به خراسان (فتوح بزرگان و فرمانروايان، تواريخ محلّى)، همچنين ادبيات (شامل دو بخش: زبان و 
ادب فارسى و زبان و ادب عربى)، انواع شعر (غنايى، روايى، حماسى ) «شاهنامه» هاى منثور، نثر و 
انواع آن، لغت و لغت نويسى، ويژگي هاى شعر عربى عصر سامانى، نثر عربى و طبقه ى دبيران و غيره  
نيز با درك مسئوليت مورد توجّه ويژه ى مؤلّف قرار گرفته اند. البتّه، بايد پذيرفت كه جمع  بندى و 
توصيف تمامى علوم رايج در قلمرو سامانيان در چنين نوشتار ى غير ممكن است. اّما مؤلّف كتاب 
مورد نظر با تمام توانش كوشيده است تا مهم ترين مسائل و مباحث علمى آن روزگار را مطرح 
نمايد. اگر موضوعات و جزئيات مسائل اين بخش از كتاب از ديد و توانايى متخّصصين درجة اول 
هر علم انتقاد نشود، مى توانيم بگوييم كه در كل مطالب اين بخش نيز از جهت قابلّيت اّطالع رسانى 
و راهنمايى براى موّرخان و دانشجويان رشته هاى مختلف علوم انسانى و عقلى مفيد و مى تواند 

پاسخگوى نيازهاى اّوليه باشد.
اين همه از محاسن كتاب گفتيم، ذكر نكاتى چند از ضعف كتاب خالى از فايده نخواهد بود:

نخست، اين كه در اين كتاب مطالب ريز و جزئيات بيشتر و بهتر از مطالب فلسفه تاريخ ارائه 
شده است. مؤلّف در مطرح كردن موضوعات تاريخى، غالبًا پابند و يا گاهى اسير اّطالعات منابع 

دست اول است، تا تشريح و توصيف علمى قضيه ها.
دوم، اين كه مطالب تكرارى در كتاب فراوان مشاهده مى شود (براى مثال: برخورد خاندان  هاى 
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حاكم چغانيان، آل زيار، علويان و ... با امراى سامانى در چندين بخش (در تاريخ سياسى سامانيان، 
جغرافياى سياسى قلمرو سامانيان، سيستم ديوان ساالرى و ...) تكرار شده  است.

مسلّمًا  و  شده  نوشته  ايران  اسالمى  جمهورى  در  تحقيق  اين  كه  داشت  نظر  در  بايد  سوم، 
مؤلّف در نظر اول سعى كرده است تا نوشته هايش پاسخگوى نيازهاى معنوى، علمى، سياسى و 
ايدئولوژيك ملت معاصر ايران باشد. به اين خاطر است كه در سر تا سر اين اثر سخن با تأكيد بر 
جايگاه و سهم ايرانيان در تاريخ و تمدن عصر سامانيان مى رود. از نظر مؤلّف، خاندان سامانى قبل 
از آن كه سغدى يا تاجيكى باشند، ايرانى هستند و تاريخ امارت سامانيان مهم ترين مرحلة تاريخ ملل 
ايران است و اين ديدگاه تا حدى احساساتى ارائه شده كه در نتيجه، جايگاه مردمان محلى اين يا آن 
ملت كه در بطن و سَرگه اين تاريخ افتخارمند قرار دارند، به كلّى ناديده گرفته شده است؛ به گونه  اى 
كه  در اين اثر بسيار بزرگ  و كامًال تخّصصى حّتى يك بار هم از تاجيكان و سهم آنان در تاريخ 
شكل گيرى دولت سامانيان صحبت به ميان نيامده است. اين در حالى است كه، چه از نظر تاريخ و 
چه از نظر زبان و فرهنگ، هوّيت تاجيكان را بدون تاريخ سامانيان نمى شود تصّور كرد و هم اكنون 
آشكار است كه جان و روح دولت سامانيان، همانا وجود مردم فارسى  گوى ماوراءالّنهر بوده است كه 
بعدها در ميان اقوام با نام تاجيكان مشهور شده اند. البته، اين طرز خاص نگرش محققان ايرانى در 
ايران نسبت به تاريخ ملّى چيز بسيار عادى است. البته ما هنوز در دفتر اوليم و ارائه هر نوع حقيقت  
يك  جانبه، حتى اگر از زبان علم هم به حضور دانشمندان و نخبگان دانش ارائه گردد، نتيجتًا به 
نفع ملت حقيقت  جوى ايران نخواهد بود؛ چرا كه زاويه  ها، پاره هاى حقيقت و واقعيت  هاى آشكار 
و نهان تاريخ بودند و هستند كه هيچ كدام از ايدئولوژى  ها و هيچ كدام از منش أهاى خاص علمى 
و دولتى نمى توانند آنها را از خاطرة ملت كوچك  شده تاريخ كه ايجادگر اين همه تحوالت عظيم 
و ناقل اصلى اطالعات زمان هستند، پاك سازد. اگر مؤلّف كتاب اين قضية حساس را به نحوى و 
از راه علم و بدون  تعصب با تأكيد يا با اشاره  كوتاهى بر جايگاه واقعى تاجيكان در تاريخ سامانيان 
بازگو مى كرد، بدون شك، ارزش علمى آن براى اهل علم و ادب به مراتب واالتر جلوه گر مى شد. 
اما چيزى كه مهم تر و ارزنده تر از علم زمان در اختيار آدميان است، همانا خرد است كه با واسطة آن 
هر كس مى تواند از خارستان نادانى به گلشن آگاهى وارد بشود و خردمند در همه جا توانگر است.
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سليمان اليك ( 2011) روابط ايران و تركيه، 1979- 2011 
دولت هاى  در  امنيت  و  دين  سياست،  پويايى  سازى  (مفهوم 
جهان  انتشارات  سلسله  از  راتلج،  انتشارات  متوسط).  قدرت 

اسالم و خاورميانه مدرن دانشگاه دارهام، 272ص. 
ايران و تركيه دو كشور قدرتمند خاورميانه هستند و روابط آنها با يكديگر براى منطقه و ساير 
انرژى،  اقتصادى،  روابط  گون  گونه  ابعاد  كتاب  اين  است.  برخوردار  اهميت  از  جهان  كشورهاى 
سياسى و امنييتى  دو كشور را از سال 1979 تا به امروز به تصوير كشيده و تحليلى از تأثير تحوالت 
اجتماعى، سياسى و مذهبى بر روابط دو جانبه انها ارائه نموده است. نويسنده سرشت روابط دو كشور 
را در چارچوب و متن تئورى روابط قدرت هاى ميانه بررسى كرده است. وى همچنين بحران هاى 
سياسى را كه در طول سه دهه گذشته در روابط دو كشور چهره نموده، توضيح داده است. نويسنده 
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همچنين روابط امنيتى دو كشور در چارچوب مسائل خاورميانه، جنگ كردها با دولت تركيه، جنگ 
ايرانيان با كردها و تأثيرشان بر سياست هاى منطقه اى كاويده است. نويسنده به اختالف دو كشور 

پيرامون تحوالت سوريه نيز پرداخته و ديدگاه ها و منافع دو كشور را بررسى كرده است.
كتاب در هشت فصل و يك مقدمه سامان يافته است. عناوين فصول هشتگانه كتاب چنين 
است: فصل اول، ريشه هاى روابط ايران و تركيه ، يك رويكرد جايگزين به سياست كشورهاى 
قدرت متوسط؛ فصل دوم: مبارزه دو حريف، بحران ديپلماتيك تركيه و ايران؛ فصل سوم: شبح 
ترور در روابط ايران و تركيه؛ فصل چهارم: روابط امنيتى بعد از جنگ سرد، احيا جنگ كردها با 
تركيه و الگوهاى امنيت در خاورميانه؛ فصل پنجم: روابط امنيتى ايران وتركيه  پس از جنگ سرد، 
از منازعه قومى مذهبى تا نظام امنيتى جديد در آسياى مركزى و قفقاز؛ فصل ششم: روابط انرژى 
ايران و تركيه پس از جنگ سرد در درياى سياه و همسايگان درياى خزر: پيامدها براى امنيت 
انرژى اروپايى؛  فصل هفتم:  آسيب شناسى روابط اقتصادى ايران و تركيه از سال 1979؛ فصل 

هشتم: توانايى هاى دولت هاى قدرت متوسط: مفصل بندى چارچوب تئوريك. 
اين كتاب، نخستين كتاب روشمند و آكادميك  در باره روابط دو كشور ايران و تركيه در سه 
دهه گذشته است. نويسنده در جاى جاى كتاب كوشيده است تا با با بكار گيرى مدل همگرايى 
تجربى وضعيت تاريخنگارى سياسى دو منطقه مهم خاورميانه و آسياى مركزى و دو كشور قدرتمند 

و ذى نفوذ در اين دو منطقه مهم را به روشنى بكشد. 
سليمان اليك در فصل اول كتاب خود به توصيف سرشت روابط دو كشور و نظريه دولت هاى 
قدرت متوسط پرداخته است. او نه تنها بنياد روابط دو كشور كه ديدگاه جايگزين در باره روابط 
كشورهاى قدرت متوسط  در خاورميانه را نيز ارائه داده است. مدل كلى مورد نظر نويسنده به او 
اجازه داده تا نظريه استمرار و تغيير در سياستگذارى خارجى كه در سنت طوالنى سياست دو كشور 

بكار رفته، مورد بررسى قرار دهد. 
فصل دوم به چهار بحران ديپلماتيك مهم در روابط دو كشور از آغاز قرن بيستم تا به امروز 
اختصاص يافته و در آن به مسائلى مانند نظام شاهنشاهى يا جمهورى، ناسيوناليسم اكراد، تفاوت 
ايدئولوژيك، مذهبى بودن و سكوالريسم پرداخته است. تفاوت نظر در باره مسئله فلسطين و حجاب 
به بحران در روابط دو كشور در سال هاى 1989 و 1997 انجاميد. با اين همه، دو كشور در دهه 
پايانى قرن بيستم به اين بحران پايان دادند و تصميم گرفتند در مسائل داخلى يكديگر دخالت نكنند.

نويسنده در فصل سوم به نفوذ تروريسم در روابط دو كشور توجه نموده و از استراتژى سياست 
ضد انقالبى  يا ضد تروريسم تركيه سخن به ميان مى آورد. اين استراتژى راهى است براى كنترل 



127

و دستكارى افكار عمومى از طريق ترس، تبليغات سياسى، اطالعات غلط، جنگ روانى و اعمال ضد 
تروريستى است. سليمان اليك در بخش پايانى اين فصل به مسئله حزب اهللا تركيه اشاره مى كند 

و فعاليت هاى مذهبى آن را عامل ايجاد كننده بحران در روابط ايران و تركيه  معرفى مى نمايد.
كردها  با  تركيه  جنك  چارچوب  و  بافت  در  كشور  دو  امنيتى  روابط  موضوع  چهارم  فصل  در 
بررسى شده است. نقش تركيه در اعطاى پايگاه انجرليك به آمريكائيان و نقش منفى ايران در 
از  تحليل  و  تفصيلى  بررسى  يك  همچنين  نويسنده  است.  نويسنده  محورى  بحث  منطقه  توازن 
سازوكارهاى امنيتى در روابط امنيتى دوكشور ارائه داده و دو موضوع مرزها و كميسيون عالى امنيتى 
دو كشور را بررسى كرده است. كميسيون سه جانبه سوريه، ايران و تركيه و مسلئه ناسيوناليسم 

كردها  و نقش هر كشور در ثبات كشور ديگر از ديگر موضوعات اين فصل است.
موضوع فصل پنجم، روابط امنيتى ايران و تركيه در آسياى مركزى و قفقاز است. نويسنده در 
اين فصل استدالل مى كند كه اين منطقه كه از قرن هجدهم  تحت تسلط روس ها بوده، منطقه 
امنيتى مهم  براى دو كشور بوده است. موفقيت روس ها در جنگ جهانى اول موجب اضمحالل 
اقوام ترك ساكن در آسياى مركزى در خاك روسيه در نيمه دوم قرن بيستم تا پايان جنگ سرد 
شد. با فروپاشى شوروى سابق در سال 1991 و پايان سلطه هژمونيك اين كشور بر اقوام ترك تبار، 
كشورهاى ترك زبان به سوى تركيه تمايل پيدا كردند. اين كشورها كه بى ثبات، فقير و ضعيف 
بودند، به منازعه با يكديگر پرداختند و هر كدام به گونه اى ناسيوناليسم پناه بردند. نويسنده بر اين 
باور است كه دو كشور به دنبال سلطه هژمونيك بر كشورهاى اين منطقه بوده و هستند و تأثير 

مسائل كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز بر روابط دو كشور بسيار مهم است.
سليمان اليك موضوع فصل ششم را به مسئله انرژى در درياى خزر و درياى سياه و كشورهاى 
ساحلى اين درياها اختصاص داده است و در آن اين موضوعات را به تفصيل شرح داده است: در 
دوران شوروى نفت و گاز اين منطقه غير قابل استفاده بود و كشورها ى اين منطقه عقب مانده 
بودند، شركت هاى خارجى ميلياردها دالر در اين منطقه سرمايه گذارى كرده اند و با يكديگر رقابت 

شديد دارند و سياست ايجاد خط لوله گاز و نفت. 
در فصل هفتم كتاب، نويسنده به موانع روابط دو كشور در زمينه هاى تجارت، سياست و امنيت 
مى پردازد و مى نويسد: بسيارى افراد و سياستمداران در كشورهاى غربى از رشد تجارت و سياست 
همجوارى بين دو كشور ناخشنودند. حجم مبادالت دو كشور در سال 2000 مبلغ اميليون دالر اما 
در سال 2008 به سطح 10 ميليارد دالر افزايش يافته است. در همان حال نياز تركيه به انرژى 

بيشتر شده و اين كشور از برنامه هسته اى ايران و حمايت كرده است.
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نويسنده كتاب، سليمان اليك، استاد مدعو در مؤسسه انرژى و مدرسه دولتى امور بين الملل 
دانشگاه دارهام انگلستان است.

نويسنده در فصل هشتم بر آن است تا به مخاطبان عامه پسند و طرفداران نظريه روابط 
بين الملل از منظر تئوريك پاسخ گويد و براى سخنان خود مبناى نظرى قابل قبولى ارائه دهد.

William R. Polk (2011) Understanding 

Iran: Everything You Need to Know, 

from Persia to the Islamic Republic, 

from Cyrus to Ahmadinejad. Palgrave 
Macmillan, 272p.

ويليام پولك (2011) فهم ايران: هر چيزى كه الزم است 
شما درباره ايران از فارس تا جمهورى اسالمى و از كوروش تا 

احمدى نژاد بدانيد. انتشارات مك ميالن، 272 ص.

مطالعات  مركز  مؤسس  و  خارجى  سياست  زبده  مشاور  و  نويسنده   (-1929) پولك  ويليام 
خاورميانه دانشگاه شيكاگوست. وى سال ها رئيس مؤسسه امور بين الملل ادالى استيونسون بود. 
شد  دعوت  سفيد  كاخ  به  صلح  پيشنويس  نوشتن  براى  اسرائيل  و  اعراب  جنگ 1967  از  پس  او 
فارغ التحصيل  كه  برگزيده شد. ويليام پولك  امريكا  شوراى امنيت ملى  مشاور دبير  عنوان  به  و 
دنشگاه هاروارد است و ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آكسفورد گرفته، در دانشگاه هاى 
مكزيك، شيلى ، بغداد و امريكايى قاهره  نيز تحصيل كرده است. وى در دانشگاه هاروارد در سال 
هاى 1955 تا 1961 تاريخ و سياست خاورميانه را فرا گرفت. و از طرف جان اف كندى به سمت به 
عنوان رئيس دپارتمان شوراى برنامه ريزى براى كشورهاى خاورميانه و شمال افريقا منصوب شد.
وى مى نويسد كه ايران، تاريخ  و سياست هايش در غرب به خوبى فهميده نشده است. ايرانيان 
از وابستگى برخى از سياستمداران ايرانى به روسيه، امريكا و انگليس و سلطه خارجيان  ناراحت 
هستند. براى شناخت و درك رفتار ايرانيان بايد تاريخ، سنت هاى مذهبى و تحوالت سياسى  اين 
كشور را شناخت. كتاب تا حدودى از يك نوشته آكادميك فاصله مى گيرد و برداشت هاى شخصى 
و تجارب او را نمايان مى سازد. نويسنده در اين كتاب مى كوشد نشان دهد كه ايران به تدريج به 

كشور و فرهنگ مسلط منطقه خاورميانه تبديل شده است. 
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كتاب شامل يك تقديرنامه، مقدمه، شش فصل، بخش آخر، بخش ياداشت و پاورقى و فهرست 
اعالم است. عناوين فصول ششگانه كتاب عبارتند از: فصل اول: يك ايرانى بشويد؛ فصل دوم:ايرانى 
بودن؛ فصل سوم: شاه، علما و قدرت هاى غربى؛ فصل چهارم: ار انقالب سياسى از طريق انقالب 

اجتماعى تا انقالب  مخملى؛ فصل پنجم: رژيم انقالبى؛ فصل ششم: امريكا و ايران امروز.

Michael Axworthy(2013) Revolutionary 

Iran: A History of the Islamic Republic. 

Allen Lane, 528pp.
جمهورى  تاريخ  انقالبى،  ايران   (2013 آكسورتى(  مايكل 

اسالمى. انتشارات آلن لين، 528ص.

انديشه  امپراطورى  ايران:  شمشير  كتاب هاى  نويسنده 
يكى از كارشناسان و آگاهان مسائل ايران است. او در خالل 
سال هاى 1998 تا 2000 رئيس بخش ايران در وزارت امور 

خارجه بريتانيا بود. او از سال 2008 تا كنون استاد و مدير مركز مطالعات ايرانى و فارسى در دانشگاه 
ساير  و  امورحارجه  وزارت  طريق  از  را  ايران  مسائل  و  تحوالت  عالقه  با  كه  او  است.  بوده  اگزتر 
منابع دنبال مى كند، بيشتر به مسائل تاريخى توجه دارد.  وى در تشريح علت نگارش اين كتاب و 
عالقه اش به مسائل ايران نوشته است كه مسائل سياسى را ابتدا تحليل مى كردم  ولى ديدگاهى 
ضد تئورى داشتم. چرا كه تئورى ها مختص جوامع غربى بودند و با شرايط ايران انطباق نداشت، 
گاه تئورى ها برخالف واقعيت بودند و تنها يك نظريه بودند نه نمادى از واقعيت. مايكل آكسورتى 
در سال هاى قبل از انقالب، در سال هاى 1352 تا 1356 نُه بار به ايران آمد. در آن سال ها، پدرش 

در ايران كارمند بانگ ايران و انگليس بود. وى تمام تابستان 1356 را در تهران گذراند.
مطالب كتاب مايكل آكسورتى كه بر بنياد اسناد آرشيوى وزارت امورخارجه انگليس، فراهم 
آمده اطالعات خوبى در باره تاريخ معاصر ايران ارائه داده است. كتاب با توضيح و تبيين دالئل 
پيروزى انقالب و سرنگونى رژيم شاه، افزايش قيمت نفت، طرح هاى بلندپروازانه شاه و چگونگى 
احياى امپراطورى هخامنشى از طريق برگزارى جشن هاى 2500 سالگى شاهنشاهى در ايران آغاز 
مى شود. در ادامه به تظاهرات عظيم مردم و سرنگونى رژيم اشاره مى كند. در ادامه موضوعاتى 
و  خمينى  اهللا  آيت  متحد  روحانيون  دستان  در  قدرت  تحكيم  اسالمى،  جمهورى  تأسيس  مانند 
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تشكيل حكومت دينى، استمرار جمهورى اسالمى عليرغم مشكالت، بحران گروگانگيرى ديپلمات 
هاى امريكايى، حمله عراق به ايران، منازعه تندروان و محافظه كاران در درون حكومت، بررسى 
دوران سازندگى اقتصادى، توسعه سياسى در دوران اصالحات و ظهور توده گرايى مذهبى در دوره 
احمدى نژاد، سالح هاى مورد استفاده در جنگ ايران و عراق و تاكتيك هاى جنگى دو طرف مى 
پردازد. كتاب با بن بست روابط ايران و امريكا و موضع امريكا درباره پروژه هسته اى ايران و مواضع 

امريكا در باره حمله اسرائيل به ايران به پايان مى رسد.
او از سياست تحريم ايران و همراهى انگليس با امريكا در اين زمينه انتقاد مى كند. وى مى نويسد كه 
هدف تحريم ها كشاندن ايران به پاى ميز مذاكرات نيست بلكه براى تغيير رژيم ايران است. وى همچنين 
از سياست هاى  جورج بوش و تونى بلر در انتقاد از ايران براى دخالت در عراق و افغانستان انتقاد مى كند 

و مى نويسد كه ايران در اين دو كشور با سياست هاى امريكا و انگليس همراه بوده است.
آكسورتى مى كوشد شاه را مستقل از كشورهاى انگليس و امريكا معرفى كند، وى را شريك 

و نه وابسته مى داند. 

Peter Oborne & David Morrisom (2013) 

A Dangerous Delusion: Why the West 
is Wrong about Nuclear Iran. Elliot & 

Thompson,112pp.

پيتر اوبرن و ديويد موريسون(2013)  يك توهم خطرناك: 
چرا غرب در باره ايران هسته اى اشتباه مى كند. انتشارات اليوت 

و تامسون، 112ص.

نويسندگان كتاب، پاره اى گزافه گويى ها و اظهارات غلط  و نادرست رسانه ها و سياستمداران 
غربى را به باد استهزا گرفته و تصوير مشوه كنونى آنها از ايران را غير واقعى و برخورد با ايران را نه 
تنها اشتباه و غير ضرورى كه بسيار خطرناك دانسته اند. اختالف ايران و غرب را نمى توان درك كرد 
مگر آنكه منافع اقتصادى و دخالت سياسى عربيان در امور داخلى ايران را به خوبى شناخت. غربيان در 
نيمه اول قرن بيستم نفت ايران را غارت كردند و سهم نازلى به ايرانيان اختصاص دادند، در كودتاى 
28 مرداد 1332 مشاركت داشتند و دولت دكتر مصدق را سرنگون كردند. با پيروزى انقالب اسالمى، 
ايرانيان استقالل خود را بازيافتند اما غربيان اين استقالل را برنتافتند و جنگى را به ايران تحميل كردند. 
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نويسندگان بر اين باورند كه عليرغم دشمنى و خطابه هاى سياسى دو طرف عليه يكديگر، افراطيان 
دو طرف در زمان هاى متعدد با هم مذاكره كرده اند. چنانكه هالرى مونا، عضو سابق شوراى امنيت ملى 
امريكا و مشاور كانديزا رايس، گفته است كه در اوائل سال 2001، يك سلسله مذاكرات و مالقات بدون 

قيد و شرط بين آنها با ديپلمات هاى ايرانى در مقر سازمان ملل در نيويورك انجام گرديد. 
با  القاعده  رهبران  سركوب  طالبان و  افغانستان، براى سرنگونى  ايران در  يك گزارش،  طبق 

غربيان كه در پوشش اتحاد مبارزه با تروريسم به افغانستان آمده بودند، همكارى نمود.
نويسندگان يك چارچوب حقوقى در زمينه پيمان خلع سالح عمومى، براى مذاكره بين ايران 
و غرب ارائه مى دهند و مى نويسند: ايران در سال 1968 يكى از اصلى ترين اعضا پيمان بود و به 
اين پيمان پيوسته است و حق فعاليت هاى هسته اى ندارد. بر اساس مفاد پيمان، تمام كشورها ى 
غير هسته اى حق استفاده صلح آميز از اورانيوم غنى شده را دارند. امريكا و كشورهاى عضو اتحاديه 

اروپا در خلوت و جلوت و در زمان هاى مختلف به اين حق ايران اشاره كرده اند.
نويسندگان سال 2002 را نقطه عطف مهم در بن بست برنامه هاى هسته اى ايران مى دانند 
و مى گويند: آن سال، مجاهدين خلق اسرار برنامه غنى سازى اورانيوم ايران در نظنز را افشا كردند. 
از همان زمان تا به امروز، اسرائيل و امريكا مدعى شده اند كه ايران برنامه توليد سالح اتمى دارد. 
تأكيد  نويسندگان  خواند.  فرامى  صداقت  و  بيطرفى  به  را  غربيان  خطرناك،  توهم  يك  كتاب 
مى كنند كه ايران، برخالف اسرائيل، در دويست سال گذشته به هيچ كشورى حمله نكرده و هيچ 

كشورى را تحت سلطه خود درنياورده ست.
نويسندگان كتاب هر دو به كار روزنامه نگارى اشتغال دارند. پيتر اوبرن مفسر و تحليلگر برجسته سياسى 

روزنامه معرف ديلى تلگراف انگلستان  و  ديويد موريسون، از روزنامه نگاران صاحب آوازه انگليس است.

Brookshaw, Dominic Parviz(2012) Ruse and 

Wit: The Humorous in Arabic, Persian, and 

Turkish Narrative. Boston: Ilex Foundation, pp.

روايات هاى  در  طنز  شاو(2012)  بوروك  پرويز  دومينيك 
T w.فارسى، عربى و تركى. بوستون: انتشارات بنياد الكس

و  مطبوعاتى  طنزهاى  به  كتاب  اين  مختلف  فصول 
داستان هاى خنده دار عاميانه اختصاص دارد، طنزهايى كه در 
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هزار سال نوشته هاى طنز آلود و شوخناك در جهان اسالم از 
تركيه  و  فارسى  مدرن  عصر  و  كالسيك  عربى  وسطى  قرون 
استمرار  طنزها  اين  در  مهم  نكته  است.  شده  نوشته  عثمانى 
آن ها در زبان هاى مختلف و دوره هاى نا همگون و هم اينكه 
از يك منطقه جغرافيايى ديگر مهاجرت كرده اند. بررسى اين 
نوشته ها نشان مى دهد كه در مجموع شوخ طبعى در سه زبان 
روايى فارسى، عربى و تركى يك پديده فرهنگى است. در اين 
تاريخى خود و  كتاب پديده طنز و شوخ طبعى در چهارچوب 

ذائقه مخاطبانش و نيز توليد كنندگان طنزهاى عاميانه تشريح 
شده است. اين مجموعه مقاالت، دانش خواننده را از ادبيات كالسيك و مدرن ارتقا مى بخشد و 
اهميت سرگرمى نوشته ها در طول تاريخ را نشان مى دهد. اين مقاالت دانشورانه كه از منظر مطالعه 
تطبيقى در حوزه تاريخى اجتماعى و ادبيات تطبيقى نگاشته شده، جلوه هاى متعدد طنز در اشكال 
جوك، داستان هاى خنده دار، هزل در نوشته هاى مذهبى و فرهنگى آورده شده است. نويسنده كتاب، 

دومينيك پرويز بوروك شاو، استاد ادبيات تطبيقى و زبان و ادب فارسى از دانشگاه استنفورد است.
اين كتاب شامل يك مقدمه و هشت فصل است. مقدمه نوشته دومينيك پرويز بوروك شاو است. 
عناوين و اسامى نويسندگان فصول هشتگانه كتاب چنين است: فصل اول: طنز و ساير حكايات عاميانه 
در ادبيات كالسيك عربى نوشته گرت يان وان گلدر؛ فصل دوم: طنز فارسى در متن اجتماعى بين المللى 
از الريش مارزولف؛ فصل سوم: آيا راجع به مردى از قزوين شنيده ايد؟ طنز منطقه اى در آثار عبيد زاكانى 
نگاشته دومينيك پرويز بوروك شاو؛ فصل چهارم: قصه هاى بدوى در نوشته هاى مذهبى؛ مثال هايى 
از ادبيات فارسى قرون ميانه از الگا داويدسون؛ فصل پنجم: شخصيت هاى بازيگر در نوشته هاى چينى 
و فارسى نوشته پاول اسپرچ من؛ فصل ششم: طنز در مطبوعات دوران مشروعيت ايران: مجله استبداد 
1908-1907، نوشته اى از على قيصرى؛ فصل هفتم: طنز : افسانه صادق هدايت در خلق پديده بين 
فرهنگى از مارتاسيمى چيوا؛ فصل هشتم: عثمانى Ottoman Karagöz و تئاتر سايه يونانى تغييرات 

ارتباطى و تفاوت ها در بافت اجتماعى قومى و چند قومى از آنا استاو راكو پلو.

دومينيك پرويز بوروك شاو
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به مناسبت گراميداشت مقام علمى ايران شناس برجسته و استاد زبان و ادبيات 
فارسى دكتر اسماعيل حاكمى

ايران شناسان خارجى كه در ايران تحصيل كرده يا در 
همايش هاى مربوط به ايران شناسى و زبان و ادبيات 
فارسى در ايران شركت نموده اند، باشخصيت علمى، 
دانش مقرون به عمل، چهره آرام، ادب و متانت ذاتى 
استاد دكتر اسماعيل حاكمى آشنايند. در طول ساليان 
از  خارج  در  تدريس  استاد،  محضر  در  شاگردى  دراز  
كشور و ارتباط با استادان زبان فارسى و ايران شناسى، 
استادان خارجى بسيارى را ديده ام كه به خدمت استاد 

و  معلم  روز  مناسبت  به  گفته اند.  سخن  ايشان  نفس  ادب  و  درس  ادب  از  شيفتگى  با  و  رسيده 
گراميداشت مقام استاد دكتر اسماعيل حاكمى، ايران شناس برجسته و استاد زبان و ادبيات فارسى 

دانشگاه تهران، ابيات زير را سروده و آن را به محضر ايشان تقديم مى كنم.

سروده دكتر عباس كى منش

استاد دكتر اسماعيل حاكمى
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شيوة پيغمبري
    بــــاشـد استـــاداِن دانـــشمنــد راصـد درود و صـد درود از ســوي مــــا 
    بـــود خـــالي از هنــــرور روزگــارگـر نبــودي جــوشـش آمـــوزگــــار
     بـــوسعيد و پــــورسينا پــــــرورداوســت تــا مـــرداِن دانـــا پــــرورد
    در جـــهان يك مـــرد دانشــور نبودزحمــت آمــــوزگاران گـــــر نبـــود
    تا كــند روشــن ســــراي ايـن و آن شمع سان يك عمر مي سوزد به جـــان
    آدمــي در جهــل مــاندي تـــا ابــدگــــر نبــود آمـــوزگار بــا خــــــرد
    دست پــروردش هرآن دانشــور استچون به بحر علـــم گـوهر پرور اســـت
    صــد چو بوريحان و سعدي كار اوستمـــرد حق پــــروردة افـــــكار اوست
    رهنمـــاي كــودك است آمــــوزگاردر همه عصـر و زمـــان در هر ديــــار
    ابــن رشـــد و بوشكــوري هـم نبودگـــر معلّــم انـــدرين عــالم نبــــود
    شيـــوة او شيــوة پيغمبـــري اسـتچـــون معلّــم را مــقــام رهبري است
    كي قدم در راه عـــّزت مي گذاشــتدانـش آموز ار مـــعلّــم را نـــداشــت 
    يك دوبيتي خـــوش تر از ُدر گفته انداهل معنـي وه چه خوش ُدر سفتــــه اند
    هيچ آهـن خـــنجر تــــيـزي نشد»«هيـچ كس از پيش خود چــيزى نشــد
    تــــا كه شاگـرد شكرريـــزي نشد»«هيـچ حـــلوايي نشــد استـــادكــــار

چامة مشكان كم از اوصـاف اوست
وصف ايشان فارغ از اين گفتگوست

رونمايى كتاب دكتر رمان زيبرتس شرق شناس آلمانى با عنوان 
«قيمت ها، دستمزدها و استانداردهاي زندگى در دوران صفويه»

در تاريخ 22 مي 2013 برابر با ارديبهشت 1392 طي مراسمي در محل انستيتو ايرانشناسي اتريش، 
كتاب «قيمت ها، دستمزدها و استانداردهاي زندگى در دوران صفويه» نوشته دكتر رمان زيبرتس 

شرق شناس آلمانى كه توسط آكادمى علوم اتريش منتشر شده ، رونمايى شد.
اين كتاب، دومين كتاب آقاى دكتر رمان زيبرتس درباره ايران است كه انتشارات آكادمى علوم 
اتريش آن را منتشر كرده است. كتاب اول او تحت عنوان «تمبرهاى ايران، ابزارى براى تبليغات 
سياسى» در سال 2005 در 274 صفحه چاپ و منتشر شد. دومين كتاب وي بخشى از پژوهش ها 
و دست نوشته هاى آقاى «ويلى برانت گلى نس» هلندى است كه وضعيت جامعه و دولت هاى 
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ايران را در سال هاي 1722- 1629  مورد بررسي و 
در  نس»  گلى  برانت  است. «ويلى  داده  قرار  كنكاش 
سال هاى 1643-1641 و 1647– 1645 در خدمت 
كمپانى هلندى بنام هندشرقى در اصفهان و بندرعباس 

مشغول به خدمت بوده است.
مهم  دوره هاى  از  يكى   (  1501-1722) صفويه  دوره 
ديگر  به  نسبت  و  است  ايران  تاريخ  ساز  سرنوشت  و 
خارجي  محققان  توجه  مورد  بيشتر  تاريخى،  دوره هاى 
و تجزيه و تحليل آنها قرار گرفته است. نويسنده كتاب 
«قيمت ها، دستمزدها و استانداردهاي زندگى در دوران 
دولت  اقتصادي  و  سياسى  تاريخ  به  بيشتر  صفويه» 

صفوى تمركز و از غور و تأمل در تاريخ اجتماعى آن  روزگار غفلت كرده است. آقاى ويلى برانت گويا 
حسابدار كمپانى هلندى هندشرقى در اصفهان و بندرعباس بوده است. نوشته هاي او در اين كتاب 
گوياي آن است كه يك نگاه عميق به وضعيت زندگي اقتصادي و مشاغل افراد عادى در روستاها 
و شهرها داشته است. دست نوشته هاى باقيمانده از ويلى برانت كه به زبان هلندى است و توسط 
نويسنده به زبان آلمانى ترجمه شده،  در آرشيو ملى هلند نگهداري مي شود. در اين صورت حساب ها، 
دستمزدهاى بناها، كارگر بنايى، نجار، نقاش، تعميركار و همچنين قيمت كاالها و خوراكى ها و حتى 
مشروبات الكلى كه از شيراز به اصفهان فرستاده مى شده، ديده مي شود. در بخش ديگري از كتاب به 
تفصيل از قيمت ابريشم صادراتى ايران به اروپا و تخم بذر كه به هند و آسياى شرقى صادر مى شد 
و هزينه يك كاروان كه از اصفهان به بندرعباس و بالعكس در رفت و آمد بود، سخن به ميان آمده 
و عنوان شده كه ارزش پول نقره در مناطق مختلف ايران متفاوت بوده است. در اين بخش از حقوق 
كارمندان دربار و هزينه هايى كه براى مراسم جشن صرف مي شده نيز گزارش هاي دقيقي داده 
شده است. قيمت هدايايى كه شركت هاى خارجى به پادشاه ايران در مراسم مختلف مى داده اند در 
صورت حساب هايي كه در اين كتاب چاپ شده، آمده است. اين كتاب به زبان آلمانى در 143 صفحه 

در 5 مارس 2013 به بازار عرضه شده است.
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هفتمين دوره جايزه «كتاب مطالعات ايرانى» هوشنگ پورشريعتى 

اين جايزه كه از طرف خانواده هوشنگ پورشريعتى(1934-2004) روزنامه نگار و نويسنده باسابقه 
ايرانى به نام او نامگذارى شده، در سال 2005 با هدف اعطاى جايزه به آثار برجسته درباره مطالعات 
ايرانى پديد آمد. كتاب هايى مى توانند به مرحله داورى در اين جايزه برسند كه محققانه و غير 
جامعه،  از  مردم  آگاهى  و  دانش  ارتقا  هدفش  و  ايران  پيرامون  آنها  موضوعات  و  باشند  داستانى 
ايرانى  مطالعات  كتاب  جايزه  است.  حال  زمان  تا  زمان  ترين  قديمى  از  ايران  تاريخ  و  فرهنگ 
هوشنگ پورشريعتى به موضوعات فلسفه، ادبيات، مطالعات اجتماعى، هنر و علم در ايران نيز بى 
اعتنا نيست و برترين نوشته در اين زمينه ها را مورد توجه قرار مى دهد. كتاب هايى كه قبًال منتشر 
و تجديد چاپ شده، مجموعه سخنرانى هاى كنفرانس ها، كتاب شناسى ها، فرهنگنامه ها و كتاب 
هاى درسى امكان شركت در مرحله داورى را در اين جايزه ندارند. كتاب هايى كه  در دوره زمانى  
اول مى 2012 تا 31 مارس 2013 منتشر شده اند مى توانند در  هفتمين دوره اين جايزه شركت 
كنند. كتاب هايى كه از زبان هاى ديگر در موضوعات مرتبط با ايران و ايرانيان به زبان انگليسى 
نوشته مى شوند نيز در مسابقه اين جايزه پذيرفته مى شوند. برنده جايزه كتاب مطالعات ايرانى 
هوشنگ پورشريعتى مبلغ 2000 دالر و گواهى دريافت جايزه را دريافت مى كند. برندگان جايزه 
مطالعات  انجمن  ساليانه  نشست  هفتمين  و  چهل  در  پورشريعتى  هوشنگ  ايرانى  مطالعات  كتاب 
خاورميانه (مسا ) درنيو اورلئان در روزهاى 10 تا 13 اكتبر 2013 چايزه خود را دريافت خواهند كرد.
دين  مطالعات  دپارتمان  استاد  بشير  شهزاد  دكتر  از:  عبارتند  جايزه  اين  برگزاركنندگان  و  مجريان 
دانشگاه استنفورد، دكتر فيروزكاشانى ثابت استاد مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه پنسيلوانيا و دكتر 

مارگرت ميلز استاد ممتاز دانشگاه دولتى اوهايو.
هوشنگ پورشريعتى فعاليت هاى روزنامه نگاريش را در اواسط قرن بيستم آغاز كرد.  او در 20 
سالگى با كار در روزنامه اطالعات وارد دنياى روزنامه نگارى شد. پس از آن در روزنامه آيندگان، 
راديو - تلويزيون ملى ايران و خبرگزارى پارس مسئوليت هايى گرفت.  پورشريعتى  در اوائل دهه  
1340 يكى از بنيانگذاران سنديكاى روزنامه نگاران و نويسندگان ايران بود. او هيچ گاه از نوشتن 
دست برنداشت و هنگامي كه درگذشت، صفحات آخرين كتابي را مي نگاشت كه به بررسي نقش 
ارتباط جمعي در وقايع منجر به انقالب اسالمي ايران اختصاص داشت. دو سه سال آخر عمر نيز 
خاطرات خود را بطور مرتب در هفته نامه نيمروز چاپ لندن مى نوشت اما اين نوشتن همزمان با 
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در  پارس  خبرگزارى  مديرعامل  آخرين  پورشريعتى،  هوشنگ  شد.  قطع  اش  بيمارى  شدن  آشكار 
در  نيوجرسى  ايالت  در  سرطان  بيمارى  اثر  در  سن 70سالگى  در  اسالمى،  انقالب  از  قبل  دوران 

آمريكا درگذشت.1  
براى آگاهى خوانندگان عزيز در اين جا  اسامى برندگان شش دوره از اين جايزه را كه در سال 
هاى 2007 تا 2012  و عناوين كتاب هاى مستحق جايزه و نيز كتاب هاى قابل تقدير آورده مى شود. 
 برنده جايزه سال 2012،  پروفسور حميد نفيسى، استاد راديو و تلويزيون  و ارتباطات دانشگاه 

نورس وسترن امريكا
برنده جايزه سال 2011،  دكتر صبوح اصالنيان دانشگاه كاليفرنيا لس آنجلس: شبكه جهانى 

تجارى بازرگانان ارمنى از جلفاى جديد،
قرن  حاشيه  در  امپراطورى  و  قبايل  پوومونا:  كالج  از  كاظمى  آرش  سال 2010،  جايزه  برنده 

نوزدهم ايران
جايزه قابل تقدير: ريچارد بولت استاد دانشگاه كلمبيا: پنبه، آب و هوا و شتر در اوائل ايران 

اسالمى 
كالين ميتچل استاد دانشگاه دالهوسايد: عمل سياسى در ايران عصر صفوى: قدرت، مذهب  و خطابه 
برنده جايزه سال 2009، سوسن بابايى پژوهشگر منطقه اى مصر و سوريه  در  بنياد فولبرايت: 

اصفهان و كاخ هايش: تشيع و معمارى  در اوائل ايران مدرن
برنده جايزه سال 2008، ماريا سابتنى(Maria E. Subtelny) استاد دانشگاه تورنتو: تيموريه در 

تحول: سياست تركى ايرانى و جريان فرهنگ سازى در ايران قرون وسطى 
جايزه قابل تقدير: شفيق ويرانى استاد دانشگاه تورنتو: اسماعيليه در قرون ميانه : تاريخ بقا، 

پژوهشى در رستگارى
برنده جايزه سال 2007، بتريس مانتس استاد دانشگاه توفتس2: قدرت، سياست و مذهب در 

عصر تيموريان ايران 
جايزه قابل تقدير: ونسا مارتين استاد دانشگاه لندن: پيمان در دوره  قاجاريه: چانه زنى، اعتراض 

و دولت در ايران قرن نوزدهم
1. http://iranpresshistory.
blogspot.com/2010/04/
blog-post_5997.html 

و  زندگى  از  بيشتر  اطالع  براى 
فعاليت هاى هوشنگ پورشريعتى  

بنگريد به اين منبع:
يك  گزارش  سامان،  تارنماى 
زندگى ايده آل، 12 ارديبهشت 1390.
2. Tufts University
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گزارش دو نشست ايران شناسى
اشاره

گزارش زير نگاشته آقاى محمد حسين احمدي، دوست صاحبدل و  رايزن فرهنگى سابق كشورمان 
در آفريقاى جنوبى و معاون مركز توسعه همكارى هاى علمى و دانشگاهى است كه از راه لطف 
براى درج در نشريه و اطالع خوانندگان عزيز از دو واقعه فرهنگى در زمينه ايران شناسى(رونمايي 
از كتاب «ماديان هزار دادستان (هزار راي حقوقي)» ترجمه و پژوهش از زبان پهلوي و سخنرانى 
پروفسور برت فراگنر  با موضوع ايران شناسي در جهان دانش) فرستاده است. الزم به ذكر است كه 
يكى از وظايف مركز همكارى هاى علمى و دانشگاهى، ارتباط با ايران شناسان خارجى و اعطاى 
بورس و فرصت مطالعاتى به آنهاست و  جناب احمدى با توجه به مسئوليتش در دو نشست علمى 
در ارتباط با ايران شناسى در محل كتابخانه و موزه مجلس شوراى اسالمى حضور يافته و ماحصل 

ديده ها و شنيده هايش را به قلم آورده است.  سردبير

1. نشست اول: رونمايي از كتاب «ماديان هزار دادستان (هزار راي حقوقي)» ترجمه 
و پژوهش از زبان پهلوي توسط دكتر سعيد عريان

در ابتداى جلسه رونمايى، دكتر محمد رجبي رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي 
اسالمي به معرفى كتاب و نويسنده آن، دكتر سعيد عريان، پرداخت و گفت: كار اصلي ايشان موضوع 
جغرافياست و آواهاي جغرافيايي ايران را نوشته اند، كارى كه در سازمان ملل نيز به تصويب رسيده 
شخصي  ايشان  هستند.  عريان  دكتر  آقاي  همكاران  از  صادقي  دكتر  و  آموزگار  دكتر  خانم  است. 
پرتالش و با تحقيقات عميق و مترجمي توانا در رشته زبان و ادبيات پيش از اسالم (پهلوي) هستند. 
كتاب «ماديان هزار دادستان» يكي از كتاب هاي ايشان است. اين كتاب نه تنها دوران ساساني كه 
ماقبل آن را نيز بررسى كرده و پيشرفت هاي حقوقي و مديريتي ايرانيان را نمايانده است. اين كتاب 
كه از زبان پهلوي ترجمه شده، عالوه بر توضيحات سودمند، منابع غني براي قرائت متون پهلوي، 
حواشي و پاورقي بسيار دارد و قوانين ايران پيش از اسالم با قوانين اسالمي را مقايسه كرده است. 
دكتر رجبى در ادامه افزود: آقاي دكتر سعيد عريان عضو هيأت علمي دانشگاه و دكتري فرهنگ 
و زبان هاي باستاني از دانشگاه تهران و مسلط به زبان هاي عبري، سامي و ايالمي است. برخى 
از مشاغل قبلى و كنونى ايشان عبارتند از طراح اطلس ملي زبان شناختي ايران، معاون پژوهشي 
بخش  رئيس  فرهنگي،  ميراث  سازمان  پژوهشي  معاون  ايران،  اسالمي  جمهوري  ملي  كتابخانه 
ايران شناسي كتابخانه ملي، پژوهشگر واژه نامه پهلوي مازند، مترجم كتاب فارسي باستان و استاد 
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متون پهلوي در دانشگاه هاي عالمه طباطبايي و الزهرا.
خالصه سخنان آقاي دكتر سعيد عريان:

زمانى كه راجع به ايران شناسي سخن مى گوئيم بايد حد و تعريف ايران شناسي را بدانيم و 
توجه كنيم كه هر علمي بايد قلمرو و تعريف خود را داشته باشد تا با ساير رشته هاى علمى اشتباه و 
خلط نشود. يك معنى ايران شناسي، ايران قبل از اسالم است. بر بنياد اين معنى، در ايران شناسي 
بويژه قبل از اسالم يك مجموعه كاملي وجود دارد كه عناصر آن بهم مرتبط هستند. تقويم، تاريخ، 
فلسفه، سياست، اخالق، قضا و اقتصاد از يكديگر قابل تفكيك نيستند. تفاوت ايران شناسى با يونان 
شناسي آن است كه در ايران شناسي موضوعات از همديگر مجزا هستند و ايران شناس كسي است 

كه در معارف ايران قبل از اسالم تخصص دارد.
در آلمان در سال 1415 رشته ايرانشناسي و كرسي زبان فارسي داير شده  است. آلمان ها در 
سال 1717 «زند اوستا» را ترجمه كردند.  آنها با اين انگيزه كه علم قدرت مي آورد، اين كارها را 
مى كردند، متاسفانه ما هنوز يك مركز سكه شناسي نداريم در حاليكه در آلمان، با ده عدد سكه 

مركز سكه شناسي داير مي كنند. 
اسناد دوران هخامنشي به سه زبان نوشته شده است: فارسي باستان كه بيشتر تاريخ است.، 
ايالمي (الواح پرسپوليس) كه ويژگي هاي اداري و مالي و حقوق كارفرما و كارگر را پوشش مي 

دهد و زبان آرامى كه آيين هاي ديني به اين زبان نوشته مي شد.
غربي ها در مورد اوستا بسيار كار كرده اند اما در ايران فقط استاد پور داوود بوده است. 

موجود  اول  دست  سند  و  ندارد  وجود  معتبري  مستندات  ساساني  دوره  تا  هخامنشي  دوره  از 
نيست. كتاب هزار دادستان اولين كتابى است كه فقط به حقوق در ايران باستان مي پردازد. البته 
در بخش هايي به حقوق جزا نيز توجه دارد ليكن بيشتر مطالب كتاب مربوط به حقوق مدني است.

تنيده بودن علوم به هم و مرتبط و پيوسته بودن علوم در زمان پهلوي به گونه اي است كه 
بسياري تصور كنند ايرانيان بدون عقبه هستند. جان مايه حقوق در ايران منبعث از عرف نيست 
بلكه برخواسته از شرع است كه در اين كتاب نمونه هاى بسيارى از آن آورده شده است. در دوران 
ساساني عالوه بر مباني شرع به موضوعات حقوقي (حقوق مدني) مانند تعاريف اختصاصي براي 

وكال، زندانيان ، فرجام خواهي و امثال آنها برمى خوريم.
كتاب «ماديان هزار دادستان» بسيارمنظم، منسجم و قابل دسته بندي به بخش هاي مختلف 
است برخالف قانون نامه حمورابي، اين كتاب مجموعه قوانين نيست بلكه راي، فتوي و مجموعه 
اي از رويه هاست كه در دادگاه ها بكار مى رفته. مؤلف كتاب يكي از رجال ديني عهد ساساني است 



142

بنام «فرخ مرد مهرامان». در مورد زمان نگارش اين كتاب اتفاق نظري نيست اما مكان نگارش 
كتاب سرزمين فارس است. عده اى حدس مي زنند كه كتاب مربوط به زمان خسرو دوم بوده و 

عده اى ديگر آن را به قرن نهم ميالدي يا دوم هجري منسوب مي دانند.
اين كتاب تنها منبع مهم از كليد واژه هاي عهد باستان و شرق است. از اين كتاب اصطالحنامه 
خوب و حقوقي ايران قبل از اسالم مي توانيم تنظيم كنيم. زبان حقوقي در اين كتاب فراوان است 
و تا كنون بر روي آن كار نشده است. در اين كتاب، نام قضات، بنيادهاي خيريه، آتشكده ها، منابع 
جغرافيايي تاريخي و شرح وظايف قضات آورده شده است. در كتاب آمده كه: قاضي حق ندارد 
وقتي ُمهر مي سازد اسم خود را بر روي مهر بنويسد، او تنها بايد بنويسد وكيل الرعايا. در پايان 
سخن دكتر سعيد عريان با اين جمله: (اعوذ باهللا من علم ال ينفع) سخنان خود را خاتمه بخشيد و 

به پرسش هاى حاضران پاسخ گفت.

2. سخنرانى پروفسور برت فراگنر با عنوان «ايران شناسي در جهان دانش»
در آغاز اين نشست، دكتر رجبي رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي به 
معرفى پروفسور برت فراگنر پرداخت و گفت: ايشان سال ها رئيس مؤسسه ايران شناسي در آكادمي 
علوم اتريش، و استاد و رئيس بخش ايران شناسى دانشگاه هاى برلين و بامبرگ آلمان بوده اند. 
مطالعات شرق شناسي ايشان در دو حوزه مطالعات ميداني و كتابخانه اي است. آقاي فراگنر در سال 
1941 در وين متولد شده اند، در سال 1960 در رشته اسالم شناسى، ادبيات عرب و زبان شناسى، 
تحصيل كردند. ايرج افشار، دكتر محجوب، دكتر جعفر شهيدي و دكتر منوچهر ستوده اساتيدشان 
بوده اند. در سال 1970 از دانشگاه وين با دفاع از رساله دكترى با موضوع "تاريخ شهر همدان 
نويسي  "خاطرات  رساله  با  سال 1977  در  شدند.  التحصيل  فارغ  اسالم"  نخست   سال  در 600 
ايرانيان" به كسب كرسي استادي نائل شدند. در سال هاى 9-1985 استاد زبان فارسي دانشگاه 
برلين، 2012- 2003 رئيس مؤسسه ايران شناسي در آكادمي علوم اتريش و اينك رئيس مؤسسه 

شرق شناسى هامر پور گشتال هستند. 
حضور  در  شرفيابي  دليل  به  مى كنم  خوشحالي  اظهار  فراگنر:  برت  پروفسور  سخنان  خالصه 
فضال و ايرانيان عزيز. مطالعات من نشان مى دهد كه مفهوم ايران شناسي در اروپاي قرن وسطى 
اختراع شده است و دليل آن هم اين بوده كه در غرب داليل گوناگوني براي شناخت جهان داشتند 
و جهان را موضوعي ناشناخته مي دانستند و مى خواستند كشورهاى ديگر را شناسايي كنند و اقوام، 
عشاير و فرهنگ هاي ديگر را مطالعه كنند. در اوايل قرن نوزدهم، تفكر پژوهندگان غربى بيشتر 
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معطوف به دنياي غرب بود و خودشان را برتر از مردمان سرزمين هاى ديگر مي دانستند. در آن 
زمان، از نظر تفكر سياسي، اقتصادي و فرهنگي اروپائيان عالقه داشتند موقعيت برتر را براي خود 
حفظ كنند. آنها (غربي ها) تالش مى كردند از زاويه زبان شناسي ايران را بشناسند و تالش داشتند 
رابطه خانوادگي زبان هاى ايرانى را بررسي و گروهي از زبان ها را در يك خانواده ترسيم كنند. بعد 
از خواندن خط ميخي ايران باستان، خيال مي كردند زبان هند و اروپايي پيشينه اي بس قديمي 
دارد كه بعداً متوجه شدند زبان اوستايي پيشينه قديمي تري دارد و نتيجه گرفتند كه مادر همه اين 
زبان ها، سانسكريت است. انگليسي ها و فرانسوي ها به دليل مخالفت با آلماني ها نسبت به زبان 

هند و اروپايي بى اعتنا بودند.
ايران شناسي در قالب مطالعه و شناخت زبان هاى هند و اروپايي آغاز شد، زيرا اين زبان ها، 
هم خانواده زبان هاى ايرانى بودند. عده اي اعتقاد داشتند از ميان زبان ها تنها زباني كه آثارش 

باقي است همان زبان فارسي است.
در اواخر قرن 18 و ابتداي قرن 19، شرق شناسي و اسالم شناسي را علم ديني و دين شناسي 
مي دانستند و برايشان آشنايى با زبان عربي مهم بود، به دليل اهميت دين اسالم، شمارى از شرق شناسان 
اعتقاد داشتند كه شرق شناسي بايد بر پايه زبان عربي باشد و زبان فارسي و تركي زبان هاى فرعى 
هستند. انگليسي ها از زبان فارسى براي آموزش كاركنان خود در هند استفاده مى كردند اما فرانسوي 
ها به زبان عربي و زبان هاي كهن ايراني توجه داشتند. انگليسيان به زبان اردو نيز عالقه داشتند و 
عربي را هم مهم مى شمردند و اظهار مي داشتند از صبح تا شام با زبان عربي كار مي كنيم ليكن از 

زبان فارسي به هنگام خواب و براي قرائت اشعار فارسي استفاده مي كنيم.
 فردوسي سعى كرد تا بفهماند كه زبان فارسي تنها و فارغ از زبان عربي نيز مي تواند وجود و 
كاركرد داشته باشد. عده اي معتقدند كه زبان فارسي به تنهايي قادر است جهان كنوني را درنورديده 
و با ارزش ها و انديشه هاى ناب خود، جهان انسانى را توضيح دهد. ظرف 40 سال گذشته، ايران 
شناسي روز به روز تقويت شده و مسائل سياسي، اعتقادي و جامعه شناسي مربوط به ايران به آن 
افزوده شده و قلمرو مطالعه و تحقيق ايران شناسان از زبان شناسى و باستان شناسى به موضوعاتى 
مانند رسانه، هنر، سينما، تغييرات اجتماعى و مردم شناسى ايران كشيده شده است. ايران شناسي 
امروز، فرهنگ هاي فارسي زبانان و گروه هاى اجتماعى و تاريخ دوران اسالمى را نيز به مطالعه در 
مى گيرد. در سال هاى اخير، ايران شناسى تحقيق در زمينه دولت و انقالب اسالمى و روحانيان را 

نيز مد نظر قرار داده است.
34 سال پس از انقالب اسالمي ايران و تأسيس جمهورى اسالمى و تأثيرات انقالب بر فرهنگ مردم 
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و ايجاد نهادهاى جديد مسئله اى است كه ايران شناسان بايد به آنها توجه كنند. بايد اذعان داشت كه 
امروزه ايران شناسي بدون مطالعه اسالم نمي تواند وجود داشته باشد چرا كه اسالم و فرهنگ اسالمى، 
عنصر و اصول اساسى انقالب و نظام جمهورى اسالمى است. اما در آمريكا ايران شناسي را فقط علم 
شناخت ايران مي دانند و اسالم را در آن دخالت نمى دهند. در آمريكا ايران شناسان با زبان علمي 
(انگليسي) و با زبان تخصصي (فارسي) به ايران معاصر و با چاشني جامعه شناسي، سياست و اقتصاد مي 
نگرند. با توجه به تحوالت و رخدادهاى مربوط به جهانى شدن اقتصاد و فرهنگ و پيدايش فناورى هاى 
نوين اطالعاتى و ارتباطى، نمي توانم پيش بيني درستى از آينده ايران شناسي داشته باشم ولي مي توانم 

آرزوهاى خوبى براي پيشرفت و پيشبرد اهداف ايران شناسي داشته باشم.
در اين نشست جمعي از عالقمندان به موضوع ايران شناسي شركت داشتند كه در جمع آنان 
دكتر حداد عادل نماينده مجلس شوراي اسالمي، آقاي شيخ االسالم مشاور بين الملل رئيس مجلس 
شوراي اسالمي، آقاي دكتر صالحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دكتر فدايي رئيس گروه 

كتابداري دانشگاه تهران و جمعي ديگر از شخصيت هاي فرهنگي و علمي حضور داشتند.
محمدحسين احمدى

برگزاري جشن دهمين سالگرد تاسيس انستيتو ايران شناسى اتريش

به مناسبت دهمين سالگرد تاسيس انستيتو ايرانشناسى وابسته به آكادمي علوم اتريش، مراسم 
جشنى از سوي اين انستيتو در تاريخ21  فروردين ماه در شهر وين پايتخت اين كشور برگزار شد. 
در اين مراسم، شـمار زيـادي از شخصيت هاي علمي، فرهنگي، سياسي و دانشگاهي اتريش و 
عالقمندان به تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران حضور داشتند. از طرف ايران عالوه بر عليرضا ملكيان 
رايزن فرهنگى، دكتر سلطانيه سفير و نماينده دائم ايران نزد دفتر ملل متحد در وين و تعدادي 
بنيانگذار  فراگنر"  برت  پروفسـور"  فرهنگى،  و  علمى  جشن  اين  در  داشتـند.  حضور  ايرانيان  از 
انستيتو ايرانشناسي و رئيس كنونى انستيتو شرق شناسى هامرپورگشتال، دكتر" فلورين شوارتز" 
رئيس انستيتو ايران شناسي، دكتر" آرنولد سوپان" معاون آكادمى علوم اتريش و  "كارل هاينس 
توشترله" وزير علوم و تحقيقات اتريش درباره فرهنگ، تاريخ و تمدن ايران سخنراني كردند. ديگر 
سخنران اين مراسم،  هوشنگ شهابى، استاد تاريخ و روابط بين الملل در دانشگاه بوستون آمريكا 

بود كه پيرامون روند تاريخى "نام و نام خانوادگى در ايران از گذشته تا به حال" سخنرانى كرد.
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"سوپان" معاون آكادمي علوم اتريش راجع به تاريخچه شكل گيرى انستيتو ايران شناسي گفت: 
نخستين رئيس آكادمى علوم اتريش، يك شرق شناس معروف به نام "يوزف فن هامرپورگشتال" 
بود كه با ترجمه ادبيات كالسيـك فارسى به زبان آلمانى شهرتى كسب كرد. وي افزود: ايران 
و  كرد  پيدا  ثابتى  پاى  جاى  اتريش  علوم  آكادمى  در   1969 سال  در  بار  نخستين  براى  شناسى 
تحقيقات جدى در زمينه زبان هاى ايرانى، باستان شناسى و فرهنگ ايران آغاز شد. در آن زمان 
كميسيـونى بوجود آمد كه يـكي از كارهايش تحقيقات درباره نام هاى ايرانى بود كه سرپرستى آن 
را زبان شناس معروف پروفسور" ماى هوفر" بر عهده داشت. پس از او افرادى همچون پروفسور 
پروفسور  از   2002 نوامبر  در  باالخره  تا  كردند  دنبال  را  او  كار  آيشنر"  پروفسور"  و  "شيندلر" 
"فراگنر" كه در دانشگاه بامـبرگ آلـمان كار مى كرد، دعوت به عمل آمد تا به اتريش بيايد و 
مديريت انستيتو ايران شناسى را برعهده گيرد. در اين تاريخ براى اولين بار بود كه انستيتو ايران 
شناسى با يك برنامه منسجم و هدفمند بنياد نهاده شد. از سال 2010 به بعد، دكتر "شوارتز" رسمًا 

مديريت اين انستيتو را برعهده گرفته است.
معاون آكادمي علوم اتريش گفت: ايران شناسى پلى است ميان آسيا و اروپا كه به پژوهش 
"،سفير  باوم  بوكس  دكتر"  قول  به  و  پردازد  مى  مختلف  جوامع  در  ها  انسان  همزيستى  درباره 

جمهورى اتريش در ايران،"ايران شناسى يك پل فرهنگى بين اتريش و ايران" است.
"توشترله "، وزير علوم و تحقيقات اتريش نيز در بخشى از سخنان خود  اظهار داشت: واحد علوم 
انسانى آكادمى علوم اتريش كه بخشى از آن انستيتو ايران شناسى است، جلوه ديگرى از آكادمى علوم 
را به ما نشان مى دهد و تعداد كتاب هايى كه در اين ده سال توسط اين انستيتو منتشر شده ، حاكى 
از اهميت ايران شناسى و توانمندى فعاليت هاى اين انستيتوست. وي افزود: اهميت ديگر اين انستيتو 
از اين جهت است كه حوزه تحقيقاتى آن نه تنها ايران كنوني بلكه تمام كشورهايى است كه در قديم 
تحت سيطره و قلمرو ايران بوده اند و فرهنگ آنها تحت تاثير فرهنگ ايرانى قرارداشته است و فهم 

اين مسئله براى روابط فرهنگى و سياسى ميان كشور اتريش و ايران بسيار  مهم است. 
" فراگنر"، بنيانگذار انستيتو ايران شناسي و رئيس كنونى انستيتوى شرق شناسى هامرپورگشتال 
نيز گفت: من خوشحالم كه انستيتو ايران شناسي راه خود را پيدا كرده و باعث افتخار است كه 
اين مؤسسه در مقياسه با تحقيقات ساير مراكز ايران شناسى، حرف اول را در اروپا مى زند. اين 
انستيتو راه طوالنى را پيموده تا به وضعيت امروز رسيده اسـت و بـزرگانى همچون "ماى هوفور"،" 
شيندلر" و "آشينر" در اين مهم سهم بزرگى داشته اند. انستيتو ايران شناسى، زبان، تاريخ و علوم 
فرهنگى كشور ايران را از آغاز تا عصر حاضر مورد پژوهش قرار مى دهد و تنها مركز علمى و 
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دانشگاهى در اتريش است كه مركز ثقل پژوهش هاى آن بر فرهنگ ايران بنا نهاده شده است.   
فراگنر افزود : نقش علمى اين انستيتو در پژوهش و تحقيقات درباره ايران در سطح جهان، كليدى 
افتخار  بنده  كه  سالى  چند  طول  در  كه  دارد  افتخار  همچنين  انستيتو  اين  است.  بفرد  منحصر  و 
خدمت در آن را داشتم سمپوزيوم هايى را برپا كند از جمله: همايش "راه ابريشم دريايى از خليج 
فارس تا درياى زرد" در سال 2004، همايش" آداب و تشريفات ديپلماتيك در اروپا و خاورميانه در 
عصر معاصر" در سال 2005، همايش" 800 ساله امپراتورى مغول ها" در سال 2006، ششمين 
كنفرانس بين المللى ايران شناسى در اتريش در سال   2007، كارگاه و دوره آموزشي نسخه شناسى 
در سال 2008 و همايش "اسالم در چين و اصول تاريخى آن" درسال 2009. وي در پايان از 
افراد به خاطر حضورشان در مراسم جشن دهمين سالگرد تاسيس انستيتو ايران شناسي تشكر كرد.
" فلورين شوارتز"، رئيس كنونى انستيتو ايران شناسى گفت: فعاليت هاى انستيتو ايران شناسى 

را مى توان به سه گروه تقسيم كرد:
1- مطالعه تغيير فرهنگى در ايران و جوامعى كه فرهنگ ايران بر آن ها حاكم بوده است.

 2- تحقيقات درباره ايران شناسان اتريشى و آثار آن ها
3- پژوهش پيرامون علوم زبان ايرانى و علم اللغات ايرانى

وى ادامه داد كه: اگر بخواهيم موضوعات باال را به صورت ريزترى بيان كنم بايد به بخش هاى 
زير اشاره كنم: روابط ايران و اتريش و ايران و اروپا در زمينه ادبيات، هنر، علوم، سياست، نظاميگرى 
و علوم سياسى در عصر جديد (قرن 16 تا جنگ جهانى اول)، تجدد و تجددگرايى در تاريخ ادبيات 
ايران، كتابنامه هاى ايرانى، زبان شعر هندى ايرانى، فرهنگ هندى ايرانى در زمان گوركانيان، هنر 
ايرانى در اتريش و جنوب اروپا و فرهنگ كتاب ايرانى. " شوارتز" در پايان سخنان خود افزود: از 
سال 2003 تا كنون از سوي انستيتو ايران شناسي 35 عنوان كتاب منتشر و از سال 2006 تاكنون 

فقط 11 عنوان درباره كتابنامه ايرانى چاپ شده است. 
پايان بخش جشن دهمين سالگرد تاسيس انستيتو ايران شناسى اتريش، اجراى موسيقي سنتى 

ايرانى در دو نوبت توسط دو تن از هنرمندان ايراني مقيم اتريش بود.

انتشار بيست و چهارمين شماره نشريه بهارستان در بوسنى و هرزگوين

بيست و چهارمين شماره مجله علمى و فرهنگى بهارستان در بوسنى منتشر شد. اين نشريه در 
229 صفحه با 13  مقاله در حوزه هاى مختلف فرهنگى، ادبى و قرآنى به خوانندگان عرضه گرديده 
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است. چكيده مقاالت به زبان هاى انگليسى و فارسى در پايان مقاالت آورده شده است . در اين 
جا، عنوان و چكيده مهم ترين مقاالت اين نشريه كه در قلمرو ايران شناسى جاى مى گيرند، آورده 

شده است.
واژه هاى قديمى و نوواژه- خصائص سبكى بلبلستان فوزى موستارى/ دكتر جنيتا خاوريچ، 

استاد زبان فارسى دانشگاه سارايوو
در اين مقاله كلمات مهجور و قديمى و نوواژه ها به عنوان ويژگى هاى اصلى كتاب بلبلستان 
فوزى موستارى معرفى شده است. با تحليل لغوى بلبلستان، اين نتيجه حاصل شده كه اين اثر 
داراى كلمات، عبارات و سازه هاى قديمى اى است كه قبل از تأليف بلبلستان، مورد استعمال قرار 
مى گرفتند. كلمات قديمى در بلبلستان به كلمات زبان پارسى باستان و پهلوى از يك سو و به 
افعال، اسم ها و ساير واژه ها، عبارات و سازه هاى قديمى تقسيم شدند. يكى از ويژگى هاى سبكى 
اين اثر كلمات جديد و به اصطالح نوواژه هايى است كه فوزى موستارى با هدف بر آورده سازى 
نيازهاى لغوى خويش با رعايت قواعد زبان فارسى، ابداع كرده است. با توجه به اينكه زبان فارسى 
زبان مادرى فوزى نبوده، وى در مواردى دست به ساخت واژه هاى جديد زده كه با كمبود كلمات 
براى ارائه افكار خاص مواجه گرديده است. فوزى در چنين مواردى از امكانات پنهان زبان فارسى 

سود جسته و كلمات جديدى تركيب و ابداع كرده است.
واژه هاى فارسى در گويش گورانى / الوير موسيچ، استاد زبان فارسى، بوسنى و هرزگوين 

و موالييم كچكا، كارشناس ارشد زبان و ادبيات بوسنى، كوزوو
موضوع اين مقاله حضور كلمات فارسى در گويش گورانى بوشنياك هاى منطقة گوراست كه 
در كوهستان شرعا در مرز صربستان، مقدونيه و كوزوو قرار دارد. حضور كلمات شرقى و از جمله 
فارسى در زبان هاى اين منطقه پديدة لغوى انكار ناپذيرى است كه بايد مورد پژوهش و تحليل 
علمى قرار گيرد و به عنوان بخش قابل توجه زبان هاى منطقه اى به رسميت شناخته شود. مؤلفين 
اين مقاله، پس از مقدمه اى در باره گويش گورانى، تاريخ و نسبت زبانى آن با زبان بوسنيايى، به 
تشريح حضور كلمات فارسى در اين گويش مى پردازند و در پايان مقاله تعدادى از اين كلمات را، 

به همراه شرح معنى آن در ميان گورانى ها مى آورند. 
آزمون آتش در شاهنامه و رامايَن/ سيد عزيز مهدى / هندوستان، دكتراى زبان و ادبيات فارسى

مقالة حاضر براى معرفى و بيان مشتركات اسطورة آزمون آتش در دو فرهنگ هندى و ايرانى 
و به خصوص در شاهنامة فردوسى و حماسة «راماين» نوشته شده و كوشيده تا نمونه هاى موجود 
و  آميزى  راز  كه  است  معتقد  نويسنده  بنماياند.  را  آن  اشتراكات  و  كرده  معرفى  را  حماسه  دو  در 
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شكوهمندى ذات آتش سبب شده كه آزمون آتش در ميان ملت هاى گوناگون رواج پيدا كند. در 
فرهنگ هندى و اسطورة آفرينش هند، آتش يكى از چهار عنصر اصلى است كه انسان از آن به 

وجود آمده و از آن براى اثبات پاكى و شناختن حق و باطل استفاده مى شده است.
 ابن المقفع ايرانى، اولين مترجم برجسته  در ميان عرب ها/ دكتر محمد كيتسو، استاد 

دانشكدة علوم اسالمى دانشگاه سارايوو 
   در تماس  ميان جوامع مختلف، مترجمين نقش ارزشمند و برجسته اى دارند و با فعاليت هاى 
خويش، تبادل فرهنگى  و توسعه ادبى  را تسهيل مى كنند. مترجم موّفق بايد تسلط كاملى بر هر دو 
زبان داشته و با تمام خصائص هر دو فرهنگ آشنايى كافى داشته باشد. عالوه بر اين، در نوشتن 
نيز داراى تبحر باشد. ابن المقفع ايرانى  تمام اين خصائص را دارا بوده و اثر ماندگارى همچون كليله 

و دمنه را به زبان عربى  فصيح ترجمه كرده است. 
محمد نعيم فراشرى، آخرين نويسندة پارسى نويس آلبانى/ دكتر عبداهللا رجبى، پريشتينا 

(كوزوو)
   ادبيات فارسى توانسته است پيام هاى  ملت حكمت دوست ايران را به اقصى نقاط جهان 
برساند و هستة موضوعات انسان دوستى ، صلح جويى، فتّوت و عشق را در ادبيات ملت هاى مختلف 
بكارد و رشد دهد. كشور آلبانى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و در طول قرن هاى گذشته تحت 
تاثير زبان و ادبيات فارسى قرار گرفته است به طورى كه امروزه حضور كلمات فارسى در زبان 
آلبانيايى، در اشعار فارسى شاعران اين كشور و نيز در كتاب هاى فارسى كه نويسندگان آلبانيايى 
نگاشته اند، شاهد هستيم. در قرن گذشته، شمارى از آلبانيايى ها در زمينة معرفى  و گسترش زبان 
و ادبيات فارسى در سرزمين آلبانى فعال بوده اند، اما در ميان آنان برادران فراشرى، سامى و نعيم، 
نقش برجسته اى ايفا نموده و از خود آثار مختلفى  به زبان فارسى بر جاى گذشته اند. نويسنده اين 

مقاله سعى نموده آثار فارسى محمد نعيم فراشرى را با نگاه انتقادى معرفى  كند.
اقبال در بوسنى: اقبال به عنوان يك متفكر انتقادى/  نواد كهتران، استاد فلسفه دانشگاه 

سارايوو
مؤلف اين مقاله اقبال الهورى را به عنوان يك متفكر انتقادى به خوانندگان معرفى مى كند 
و ضمن معرفى و تحليل افكار بنيادين اقبال، منابع الكترونيكى كتاب اقبال شناسى را معرفى مى 
كند. ارزش فلسفه و افكار اقبال، به ويژه مفاهيم فلسفى خودى و بى خودى اين فيلسوف اسالمى، 

از موضوعات ديگر اين مقاله است. 
اهميت و ارزش كتاب هاى چاپ سنگى فارسى كتابخانة ملى و كتابخانة علمى مركزى 
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جمهورى قزاقستان/ غاليه قمبربكاوا، پژوهشگر انستيتوى شرق شناسى جمهورى قزاقستان
كتابخانه هاى بزرگ جمهورى قزاقستان داراى بخش هاى نسخ خطى، كتاب هاى كمياب 

خطى  نسخ  هاى  بخش  در  فارسى  سنگى  چاپ  هاى  كتاب  اند.  سنگى  چاپ  كتاب هاى  و 
ملى  كتابخانة  كمياب  هاى  كتاب  و  خطى  نسخ  بخش  در  مثال،  عنوان  به  شوند.  مى  نگهدارى 
جمهورى قزاقستان 247 و در كتابخانة علمى مركزى 350 كتاب چاپ سنگى فارسى نگهدارى مى 
شود. موضوعات كتاب هاى چاپ سنگى فارسى كه در اين كتابخانه ها نگهدارى مى شوند، متنوع 
است. سال گذشته كتاب هاى چاپ سنگى فارسى كتابخانة ملى، فهرست شده و امسال فهرست 
نويسى كتاب هاى چاپ سنگى فارسى كتابخانة علمى مركزى در حال اجراست . در اين مقاله 

به موضوع، اهميت و ارزش كتاب هاى چاپ سنگى فارسى اين دو كتابخانه پرداخته شده است.
چالش ها و مشكالت در فهم زبان تصّوف/ اكرم توتساكويچ، دانشگاه سارايوو

تصّوف جريان باطنى اسالم است كه داراى نظام نظرى و عملى و متدولوژى منحصر به فردى 
در سير و رشد معنوى است. براى تبّيين حقايق تصّوف و تربّيت سالكان، زبان خاص، اصطالحات 
و كالم ويژه اى ايجاد گرديده كه بر اساس آن يك ادبيات غنى در زبان هاى مختلف و در ميان 
بسيارى از ملت هاى مسلمان به وجود آمده است. اين مقاله به مشكالت موجود در فهم و درك 
زبان پيچيدة تصّوف و عرفان اشاره مى كند و منشأ و اليه هاى متعدد معنايى  آن را، با تكيه بر 
ميراث ادبى و به ويژه شعر عرفانى، مورد تحليل علمى قرار مى دهد. همچنين، اين مقاله نشان 
مى دهد كه زبان صوفيان انعكاس عقايد عرفانى است و درك و فهم اين زبان آشنايى كاملى را با 

اين عقايد مى طلبد.  
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مطالعات اسالمى و روش هاى ميان رشته اى، هنر اسالمى پژوهى 
در ايران و اروپا و تأثير فرهنگ و هنر ايرانى بر فرهنگ وهنر اروپايى

* اگر ممكن است ابتدا خودتان را معرفى كنيد، كجا درس خوانده ايد، چگونه با مطالعات 
زمينه  عنوان  به  را  ايرانى  و  اسالمى  هنر  چگونه  و  شديد  آشنا  اسالمى  هنرهاى  و  اسالمى 

مطالعاتى و تخصص خود انتخاب كرديد؟
من در مؤسسه هنرهاى زيبا در شهر ژنو سوئيس در رشته ويدئو و سپس در دانشگاه سوربن فرانسه 
فارغ  ژنو  دانشگاه  از  و  بود  هنر  تاريخ  رشته  در  من  دكترى  كردم.  تحصيل  اديان  علوم  رشته  در 
التحصيل شدم. درس اديان را در مدرسه تحقيقات عالى پاريس، جايى كه پروفسور هانرى كربن 
تدريس مى كرد، خوانده ام. چون رويكرد من بيشتر عملى بود تا نظرى، از اين رو اگر تاريخ اديان 
خواندم براى اين بود كه در فهم هنرهاى باستانى و قديم مورد نياز بود. از ابتداى تحصيل كه به 
رشته سينما وارد شدم، به هنر چينى، هنر قرون وسطى و بيزانس و سرانجام به نقاشى ايرانى و 
هنرهاى اسالمى عالقمند شدم. من با رويكرد درونى يا پديار شناسانه به مطالعه هنر پرداختم. در 

اين ميان به معنويت نهفته در نقاشى چينى و ايرانى در قرون وسطى شيفته شدم.

* در سير درونى خود چگونه به نقاشى ايرانى توجه كرديد؟ چه چيزى شما را جدب كرد؟ 
معنا، محتوى يا سبك آن؟

چنانكه گفتم من با رويكرد پديدارشناسى به مطالعه و تحقيق در زمينه هنر و زيبايى درعالم ايرانى 

در گفتگو با دكتر پاتريك رينگن برگ1 

1. استاد دانشگاه لوزان 
سوئيس و پژوهشگر هنر 

اسالمى
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روش  طبق  رهيافت.  يك  هم  و  بود  روش  يك  هم  من  براى  پديدارشناسى  پرداختم.  اسالمى  و 
پديدارشناسى سعى كرده ام از هرگونه قضاوت و ارزش گذارى نابچا پرهيز كنم و پديده هاى هنرى  
ايرانى و اسالمى را واكاوى و درونكاوى كنم. در مطالعه هنر معموًال از  دو روش پديدارشناسي 
و تاريخ نگري استفاده مى شود و من پديدار شناسي را برگزيدم زيرا مى خواستم به ژرفا و درون 

پديده هنرى مثل نقاشى ايرانى برسم و ماهيت و چيستى آن را بشناسم.
از نظر بصرى و مصور سازى متون خاص و رابطه اى كه بين متن و تصوير وجود دارد و نيز 
بافت فلسفى و عرفانى كه نقاشى هاى ايرانى در خود دارند من جذب و شيفته شدم. هر محقق 
و  مطالعه  با  شود.  مى  شيفته  بنگرد،  ايرانى  هنرى  نقاشى  به  منظر  اين  از  كه  ديگرى  معناگراى 
مشاهده انواع نقاشى هاى ايرانى دريافتم كه اين هنر جايگاه ويژه اى در اسالم دارد و شايد تنها در 

ايران و در متون عرفانى بوده كه تكامل و گسترش يافته است.

* به نظر شما اسالم شناسى علم است يا يك زمينه مطالعاتى، اگر علم است، موضوع اين 
علم چيست؟

اسالم  شناسى يك زمينه مطالعاتى گسترده است و در خود غموض و پيچيدگى هاى فراوانى دارد، چنانكه 
در آن بايد به متدولوژى، مكتب هاى مختلف اسالم شناسى، منابع تحقيق، سياست ها و استراتژى هاى 
مؤسسات و مراكز اسالم شناسى غربى، اسالم شناسى مسلمانان و تفاوت روش و محتواى آن با اسالم 
شناسى غير مسلمانان توجه نمود. ضمن آنكه خودِ  موضوع اسالم شناسى عرصه عريضى را در بر مى گيرد 
كه يك طرف آن دين اسالم و مذاهب و فرقه هاى گوناگون قرار دارد و در طرف ديگر آن كشورهاى 
اسالمى و مسلمانان. افزون بر اين، در موضوع دين اسالم، شخصيت پيامبر اسالم و صحابه و تاريخ اسالم  
و فرهنگ و تمدن اسالمى هم  هست كه بايد مطالعه شود. علوم گوناگون مرتبط با دين اسالم  مانند علوم 
قرآنى، حديث، فقه، اصول، رجال، درايه، تفسير، عرفان و فلسفه اسالمى هم در دايره اسالم شناسى جاى 
مى گيرند، بنابراين، مى توان گفت كه اسالم شناسى يك زمينه مطالعاتى يا علمى بسيار گسترده است و 

به راحتى نمى توان در باره همه جوانب و تأثير آن سخن گفت.

* امروزه عده اى از پژوهشگران معتقدند كه موضوعات و پديده هاى اجتماعى، ابعاد و وجوه 
متفاوت دارند و نمى توان پيچيدگى آنها را در يك رشته علمى و تنها با يك روش تحقيق 
مطالعات  حوزه  در  دينى  و  اجتماعى  موضوعات  عميق  شناخت  و  فهم  براى  آنها  شناخت، 

اسالمى به مطالعات بين رشته اى تأكيد مى ورزند، نظر شما در اين موضوع چيست؟



155

هم  ديگر  كشورهاى  به  و  انست  غرب   انسانى  علوم  نتايج  از  اسالمى  مطالعات  يا  شناسى  اسالم  
راه يافته است. اين علم سعى در كاوش، توصيف و درك پيچيدگى  هاى دين اسالم و فرهنگ و 
تمدن  هاى اسالمى و زندگى و حيات سياسى و اجتماعى مسلمانان ايرانى دارد. ما در يك دنياى 
جهانى شده زندگى مى  كنيم، اما چارچوب هاى فكرى و معرفت  شناسى هاى ما براى چالش  هاى 
حد  از  بيش  اغلب  ما  مطالعاتى  حوزه  هاى  محدودند.  بسيار  موجود  متنوع  ديدگاه هاى  و  جديد 
دانشگاهى  رشته  هر  كه  حالى  در  هستيم.  اى  رشته   ميان  مطالعات  نيازمند  ما  شده  اند.  تخصصى 
و  علمى  هاى  رشته  ساير  به  اعتنا  بى  تواند  نمى  ولى  بماند  باقى  خود  مرزهاى  چارچوب  در  بايد 
دستاوردهاى آنها به راه خود ادامه دهد. مطالعات اسالمى هم مانند هر رشته علمى ديگر بايد براى 
مطالعه موضوعات خود از مطالعات ميان رشته  اى استفاده كند زيرا كه پديده هاى دينى و شناخت 
جوامع مسلمان در محدوده يك علم قرار نمى گيرد و در آن ها ده ها عامل سياسى، اجتماعى، 
فكرى و تاريخى مدخليت دارند. بنابراين به نظر من بديهى است كه علوم متفاوتى در اين جا الزم 

است كه همه جوانب و زواياى يك موضوع را بررسى كند.
 

* تعريف يا برداشت شما از هنر اسالمى و ويژگى هاى آن چيست؟
هنر اسالمى آن گونه هنرى است كه تجلى معنويت و تعهد انسان باشد و در خدمت تعالى انديشه 
و عمل انسان قرار گرفته و موجب كژانديشى و انحراف در فكر و عمل او نشود. به نظر من هنر 

دكتر پاتريك رينگن برگ
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اسالمى از چند ويژگى برخوردار است، ويژگى هايى كه منحصر و مختص به هنر اسالمى است و آن 
را از هنرهاى ديگر مانند هنر غربى يا هنر هندوان يا هنر چينى متمايز مى سازد. در اين جا به اندكى 
تفصيل چند ويژگى هنر اسالمى را بيان مى كنم: اول، مهم ترين ويژگى هنر اسالمى، انسجام، وحدت  
و جنبه هاى  رمزى  و روحانى  آن است. در همه  جلوه هاى  هنر اسالمى ، حركت  درونى  اشيا به  سوى  باال 
و حقيقتى  وراى  اين  جهان  است  و تمام  مراتب  وجود در عالم  هستى  به  نحوى  به  پروردگار يكتا مربوط  
مى شوند. دوم، هنر اسالمى ، ريشه در آموزه هاى وحيانى دارد. اين هنر به تقدس نزديك مى شود و در 
آن صفا و پاكى جلوه مى نمايد. سوم، هنر اسالمى ، سرشار از رمز و تمثيل است، رمز و تمثيل هايى كه 

حقايق عالم غيب و ملكوت را نمايندگى مى كنند. چنانكه قرآن پر از رمز و تمثيل است.

* در مجامع دانشگاهى اروپا آثار بسيارى درباره هنر اسالمى و ايرانى منتشر شده، آيا با اين 
آثار آشنا هستيد؟ اگر آشنا هستيد، ويژگى اين آثار چيست و به چه جنبه اى از هنر اسالمى 

پرداخته اند؟
بله درست است، بنده بيشتر اين آثار را ديده يا خوانده ام. هنرپژوهان اروپايى آثار متعددى در قالب 
كتاب و مقاله در موضوع هنر اسالمى و ايرانى نشر داده اند، اما تعداد آنها زياد نيست و بيشتر آنها 
كتاب هاى تاريخى اند تا تحليلى، در بين آنها چند اثر هم به مباحث زيبايى شناسى هنر اسالمى 
پرداخته اند. مبحث «رمزپردازى در هنر اسالمى» كه از مباحث بسيار مهم در تحليل هنر اسالمى 
است، جز دو كتاب، اثر ديگرى منتشر نشده است. چند عنوان كتاب هم درباره «نشانه شناسى هنر 
اسالمى» منتشر شده است، به طوركلى، تقريبا 90 يا 95 درصد كتاب هاى منتشر شده در اروپا 

درباره هنر اسالمى، در حوزه «تاريخ هنر اسالمى» و «باستان شناسى» است. 

* نويسندگان و اصحاب هنر ايرانى، كتاب ها و مقاله هاى  زيادى در موضوع هنر اسالمى و 
هنرهاى ايرانى منتشر كرده ، آيا با اين منابع نيز آشنايى داريد، اساساً نظر شما درباره نوشته 

ها و آثار ايرانيان در موضوع هنر چيست؟
تا حدودى با كارهاى ايرانى ها درباره هنر آشنا هستم، اين كارها كه بيشتر در موضوعات زيبايى شناسى 
و فلسفه هنر اسالمى و معرفى هنرهاى ايرانى و تاريخ هنر است، بسيار پراكنده است و اگر كسى 
شود.  نمى  مشاهده  خوبى  كتاب  كند،  كسب  ايرانى  هنر  يا  اسالمى  هنر  از  كاملى  آگاهى  بخواهد 
پژوهشگر ناچار است ده ها كتاب و نوشته را بخواند. من كتاب هاى نفيس زيادى در بازار كتاب ايران 
ديده ام كه بيشتر عكس اند و تفسير و نوشتارهايى در زير عكس ها آورده اند. بيشتز اين نوشته ها، اشتباه 
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و ضعيف است. نبايد به اين كتاب ها اجازه انتشار داد چرا كه باعث گمراهى مخاطب مى شود. نكته 
ديگر در باره نوشته هاى ايرانيان در باره هنر آن است كه بيشتر اين آثار از روش تاريخى و كتابخانه 
اى استفاده كرده و تكرارى اند. سخن تازه در اين نوشته ها بسيار كم است. امروزه با بكارگيرى روش 
پديدارشناسى، به شناخت و چيستى هنر مى پردازند. پژوهشگران ايرانى چون با روش هاى تحقيق 
جديد و تئورى هاى  فلسفى در زمينه هنر آشنايى ندارند، نتوانسته اند نوشته درخورى پديدآورند. 
ايرانى ها بايد با يك ديد انتقادى و يك روش مناسب  انواع هنرهاى خود را بررسى و تفسير كنند،  

نبايد مباحث زيبايى شناسى هنر اسالمى فقط از جانب غربى ها مطرح شود. 
اميدوارم نويسندگان و ناشران ايرانى كه عالقه بسيارى به انتشار كتاب هاى نفيس و عكس دار 
دارند، به سراغ كارهاى تحليلى و علمى بروند. با يك سرزدن به جلوى دانشگاه تهران، مى توان 
چند صد كتاب نفيس در باره آثار هنرى مساجد اصفهان، مسجد شيخ لطف اهللا، تحت جمشيد، گنبد 
سلطانيه و  آرامگاه هاى سعدى و حافظ پيداكرد، اما كتاب هاى تحليلى و آكادميك كه با تكيه بر 

روش علمى نوشته باشد، كمتر يافت مى شود.

* اثر و بازتاب فرهنگ و ارزش هاى اجتماعى بر كار هنرمند در زمان هاى مختلف متفاوت 
است. اين تفاوت ها هنرهاى متفاوتى را پديد مى آورند، نظر شما در باره هنر ايرانى در ادوار 

مختلف چيست؟

پاتريك رينگن برگ و همسر ايرانيش
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ترديدى نيست كه در ادوار مختلف، هنرهاى متفاوتى ارائه مى شوند و زمان، محيط اجتماعى، فرهنگ 
و باورهاى جامعه بر انديشه هنرمندان و آثار هنرى اثر گذارند. با اين همه، گونه اى تداوم در هنر يك 
قوم يا جامعه وجود دارد كه در طول زمان به جريان خود ادامه مى دهد. براى همين است كه هنر 
ايرانى با هنر بيزانس، هندى و آسياى جنوب شرقى متفاوت است. اين تفاوت ها در دوره هاى مختلف 
هم قابل مشاهده است. در هنرغربى هم چنين است. در هنر قبل از اسالم هم بويژه در شمايل پردازى 
و تصوير گرى كه ايده هاى مختلفى را در يكديگر آميخته كرده و سنتزى از آنها بوجود آورده، بوده 
است. در دوره اسالمى، بسيارى از مضامين و موضوعات از دوره ساسانى به ارث برده شد و در نتيجه 
آن بخشى از زيبايى شناسى هاى ايرانيان ادامه يافت. البته اين مسئله به قدرت زيبا سازى ايرانى هم 
برمى گردد. ايرانيان مانند مردم ايتاليا از قدرت زيبا سازى برخوردارند. به خاظر اين قدرت زيبا سازى و 
ذوق باالى زيبايى شناسانه است كه ايرانيان از ايده هاى ديگران الهام گرفته و آثار مقبول جهانيان پديد 
آورده اند. خالصه سخن من در باره ذوق هنرى ايرانى اين است كه خالقيت، قدرت ابداع ، همسازى 

رنگ ها با طبيعت  و آثار ناب هنرى پديدآوردن از ويژگى هاى ايرانى است.

* شما كه در يك فضاى غير دينى و غير اسالمى پرورش يافته ايد و با هنرهاى غربى و كاركردشان 
از نزديك آشنا هستيد، كاركرد و تأثير هنر ايرانى را گونه ارزيابى مى كنيد؟

قدرت و قابليت هنر ايرانى در فرم، صورت، نماد و سبك، وحدتى را مى آفريند كه مى تواند در 
سطوح مختلف تأويل و تفسير شود. اين وحدت در فرهنگ و جامعه و در گستره اى وسيع تر به 
وحدت كيهانى و در پايان به وحدت توحيدى مى رسد و فضايى ايجاد مى كند كه در بينش عرفانى 
و در آثار ادبى برجسته مى توان آنها را جستجود كرد. انواع هنر هاى ايرانى موجب تلذذ حواس هم 
مى شوند، فرش و نقاشى مينياتور گاه آنچنان هوش ربا و حيرت آور است كه انسان را مدهوش 
مى كند. موسيقى ايرانى آنچنان خوش آهنگ است كه انسان را ناخودآگاه به رقص و ترنم مى 
كشاند و لذتى بس مسرور كننده در شنونده توليد مى كند. هنر ايرانى اگر به اوج برسد، وحدت در 
فكر ايجاد مى كند و خيال انديشى و پريشان خيالى را درمان مى كند. اگر بخواهيم هنر ايرانى را با 

امپرسيونيسم مقايسه كنيم مى بينيم كه امپرسيونيسم چنين خاصيتى ندارد. 

* شما در تحقيقات خود به كدام بخش يا كدام يك از هنرهاى اسالمى توجه داشته ايد؟
بنده  بيشتر در زمينه معمارى اسالمى، نقاشى و هنرهاى تزئينى در جهان اسالم تحقيق و تدريس كرده 
ام. البته رويكرد من در اين مطالعات و تحقيقات بيشتر فلسفى، مردم شناسى، تحليلى و سنت گرايانه بوده 
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است. و سعى كردم از باستان شناسى فاصله بگيرم. آنچه در زمينه هنر اسالمى در مقايسه با هنر مسيحى 
براى من قابل توجه بود اين بود كه  ارتباط بين دين مسيحيت و جامعه مسيحى در هنر مسيحى آسان 
است ولى در هنر اسالمى موضوع گسترده تر مى شود و ارتباط بين دين اسالم و رفتار مسلمانان و هنر 

اسالمى پيچيده تر مى شود. در اين جاست كه ما با يك رويكرد چند رشته اى مواجه هستيم.

* شما قبل از اين كه به ايران بيائيد تلقى خاصى از هنرهاى ايرانى داشتيد، اينك كه چند بار به 
ايران سفر كرده و با هنرهاى ايرانى در كوچه و بازار آشنايى نزديك ترى يافته ايد، چه تغييرى 

در تلقى و رويكرد شما به هنرهاى ايرانى پديد آمده است؟
قبل از اين كه به ايران بيايم، نقاشى دوره ايلخانى و صفوى توجه مرا جلب كرد و به مطالعه آنها 
پرداختم. در اين رابطه به كشورهاى اسالمى سفر كردم و با مشاهده آثار هنرى به اين نتيجه رسيدم 
كه چيزى درباره هنر اسالمى نمى دانم. اما مشاهدات و بررسى ها ومطالعات بيشتر من اين امكان 

را براى من پيش آورد كه به يك نوع متدولوژى دست يابم.

* با توجه به نوع كارتان و مطالعات تان، شما خود را چه مى ناميد؟ هنرشناس، اسالم شناس 
يا ايران شناس يا هيچكدام؟

رشته تحصيلى من اسالم شناسى نبود. اما در باره تاريخ و فلسفه هنرهاى اسالمى و ايرانى مطالعه 
و تحقيق كرده ام. زمينه مطالعاتى من از نظر تحصصى تاريخ و فلسفه هنر است . به همين خاطر 
به سوى هنر اسالمى كشيده شدم. من نه اسالم شناسم و نه ايران شناس. من  پژوهشگرهنرهاى 
اسالمى و ايرانى هستم. شايد رشته تخصصى ام در چارچوب اسالم شناسى و يكى از موضوعات 
آن باشد. با توجه به عالقه ام به هنرهاى اسالمى ايرانى، شايد من را به عنوان كسى كه نسبت به 
هنرهاى ايرانى بخصوص معمارى و نقاشى و تزئينات هنرى اطالعى دارد، به شمار آورد. از نظر 
من اسالم شناسى كسى است كه با حداقل دو زبان اسالمى فارسى و عربى آشنايى حرفه اى و 
تخصصى داشته باشد و با متون اصلى اسالمى، تاريخ اسالم و تحوالت جوامع مسلمان آشنا باشد. 

كتاب مقدس مسلمانان را نيز خوانده باشد. 

* چه كسانى در كشورهاى غربى بويژه كشورهاى اروپايى در باره هنرهاى اسالمى تحقيق 
كرده اند؟

از نسل قديم هانرى كربن و اُلك گربار هستند. خانم آنه مارى شيمل هم پيرامون خوش نويسى 
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اسالمى تحقيقاتى كرده است. سامر عكاش هم معمارى را از نظر ابن عربى كاركرده است. اين 
را بايد درنظر داشت كه ما در دوران مدرن و پست مدرن هستيم. در اين دوران ها، بسيارى از 

موضوعات درهم آميخته شده اند و چهره هاى شاخص كمتر ديده مى شوند.

* خود شما در زمينه هنر اسالمى چه كارى در دست انجام داريد؟ كارهاى منتشر شده شما 
كدام است؟

درحال حاضر درباره آرايه هاى هنرهاى اسالمى تحقيق مى كنم و پس از تكميل آن را در فرانسه 
منتشر مى كنم. در اين كتاب، انواع تزئين ها يا آرايه ها را معرفى كرده و تحوالت آنها را در طول 
زمان نشان خواهم داد. كتابى هم درباره سيماى فرهنگى مشهد و حرم حضرت على ابن موسى 
الرضا (ع)  به زبان فرانسوى در دست نوشتن دارم. سفرهايى به مشهد كرده و در آن جا تحقيق 

و عكاسى انجام داده ام. حاصل اين سفرها و مطالعات را  در تهران و لندن منتشر خواهم كرد .

* برخى از اسالم شناسان يا ايران شناسان خارجى مانند اُلك گربار، هانرى كربن و خانم 
شيمل و بسيار كسان ديگر به يك يا چند زمينه از هنرهاى اسالمى يا ايرانى عالقمند شده 
اند و عمر خود را صرف مطالعه و تحقيق بر روى آنها كرده اند، به نظر شما راز اين عالقمندى 

در چيست و چرا اين گونه افراد به سوى اين هنرها جذب مى شوند؟
پيش از اين به اين موضوع اشاره كردم. دليل اين گرايش ها و عالقمندى ها به هنرهاى اسالمى يا ايرانى 
گاه به روحيه، گرايش و زمينه هاى فكرى و روحى و معنوى فرد بستگى دارد.  خانم شيمل از طريق 
هنركالمى به زيبايى هاى هنر اسالمى ايران پى برد. وى در زمانى كه در اردوگاه اسيران جنگى بود، به 
چند صفحه از مثنوى موالنا دست يافت. خوش آهنگى و مباحث آن چند صفحه به حدى در او تأثير نهاد 
كه پس از آزادى به مطالعه آثار موالنا و هنر خوش نويسى پرداخت. به نظر من گرايش باطنى و آموزه 
هاى آدمى نقش زيادى در اين عالقمندى ها داشته است. شناخت من از هنرهاى ايران يا اسالم از راه 
مطالعه آثار هانرى كربن و از راه فلسفه و عرفان بود. دنياى فلسفه و عرفان آن چيزى است كه  يك 
اروپايى را به خود جذب مى كند. دنيايى عجيب و دور از ذهن  و از طرف ديگر بسيار نزديك. گمان مى 

برم كه براى اروپايى ها دنياى ترك و عرب دور تر و غريب تر است از دنياى ايرانى و عرفانى. 

* نگاهى كه از بيرون جهان اسالم به هنر اسالمى نگريسته مى شود، با نگاهى كه مسلمانان 
به هنر اسالمى دارند بسيار متفاوت است. به نظر جنابعالى اين تفاوت از كجا ريشه مى گيرد؟ 
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در نوع يا روش نگاه است يا در تئورى ؟ تأثير اين دو نوع نگاه را در شناخت هنر اسالمى 
چگونه مى بينيد؟

براى اينكه شناخت و دريافت عميقى از يكدگر داشته باشيم، الزم است از هم فاصله داشته باشيم. 
اين فاصله به ما اجازه مى دهد كه با ديد انتقادى به موضع بنگريم، تحليل كنيم و در عين حال 
در درون مسئله يا پديده باشيم. اگر تنها از درون به هنر خودتان بنگريد اشكاالت و ضعف آن را 
نمى بينيد. براى شناخت كاملى از هنر اسالمى يا ايرانى بايد از دو روش بهره مند شد تا تمام زوايا 

و وجوه آن شناخته شود.  همانى كه موالناى شما مى گويد: 
عالَمش چندان بود كش بينش است          چشم چندين بحر هم چندينش است

به گمان من پژوهشگران در آينده به دو روش درونى و بيرونى روى مى آورند و مى كوشند 
به  همزمان  است،  شناس  اسالم  يك  كه  اريكزفوا  مانند  كسى  يابند.  دست  معتبرترى  نتايج  به 
رويكرد صوفيانه گرايش يا عالقه دارد، درست تر و بهتر از امثال بنده كه تنها نگاه آكادميك به 
موضوع دارم، مى تواند هنر هاى اسالمى را بشناسد. يا كس ديگرى مانند ژان دورينگ كه يك 
قوم شناس و موسيقى دان است و موسيقى ايرانى را مى نوازد، بهتر و دقيقتر مى توان هنر موسيقى 
ايرانى را بشناسد و توضيح دهد. البته از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه يك مطالعه آكادميك 
هيچگاه بى طرف و خنثى نيست و رنگ افكار، باورها و عالئق پژوهشگر را بر خود دارد. چرا كه 
زمينه تربيتى، نوع مطالعه  و فرهنگ پژوهشگر بر نگاه پژوهشگر حاكم است. اين مسئله در تمام 

فرهنگ ها وجود دارد. مختص به شماى ايرانى و من اروپايى نيست. 
ابتدا از منظر پديدار شناسى به سراغ هنر رفتم، پس از مدتى فهميدم مردم شناسى نيز الزم 
است. دير زمانى نگذشت كه دريافتم جامعه شناسى و فلسفه نيز براى تحليل و توضيح يك اثر 
هنرى الزم هستند. مسئله مهمتر از همه اين علوم و روش ها، رويكرد معنوى به هنر است. اگر 
كسى اين رويكرد لطيف را نداشته باشد، نمى تواند هنر را بفهمد. معنويت چيزى است كه همه 
عوامل را به هم پيوند مى دهد، پيوندى كه معنويت ايجاد مى كند، از منطق و عقل و علم ساخته 

نيست. آرى، شناخت هنر از طريق شهود كارساز است. 

* تأثير فرهنگ و هنر اسالمى را بر هنر غربى چه بوده؟ آيا تأثيرى داشته است؟
اين موضوع بسيار پر حاشيه است و بايد در باره آن از زواياى مختلف سخن گفت. ضمن آنكه هنر 
غربى مختص به يك كشور خاص نيست. در دوره رمانتيسم، نظريه هايى بود كه مى گفت معمارى 
ساسانى بر معمارى گوتيك تأثير نهاده است. اين نظريه امروزه ديگر اعتبارى ندارد. كارهايى كه در 
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قرن نوزدهم در نقاشى غربى از مضامين فرش هاى ايرانى الهام گرفته كم نيست. اما تأثير فرهنگى 
بيش از تأثير هنرى بوده است. در هنرهاى كالمى مثل شعر كسانى مانند گوته در آلمان، سعدى 
لوكارنو در فرانسه تحت تأثير شاعران بزرگ فارسى بوده اند. پژوهشگران ايرانى و فرانسوى در 
باره تأثير ادبيات ايران بر ادبيات فرانسه بسيار نوشته اند. دكتر جواد حديدى يكى از اين افراد است. 
دانته نويسنده كتاب كمدى الهى از نظريات اسالمى در نوشته هايش استفاده كرده، چنانكه بوكاج 

چيزهايى گرفته است. با گذشت زمان، اين تأثير از راه ترجمه فزونى گرفته است.
هنرمندان  به  است.  زيبايى  از  مشحون  هنر  مى دهد،  نشان  هنرمندان  آثار  در  را  خود  خداوند 

حرفه اى گونه اى اشراق يا باطن عالم را روشن تر ديدن مشاهده مى شود.

فكر  اين  به  شد  چه طور  رضا توضيحى داريد؟  امام  حرم  هنرهاى  مطالعه  پروژه  باره  * در 
افتاديد؟

اين پروژه را يك سال و نيم است كه شروع كرده و اينك  به مراحل پايانى آن رسيده ام. در اين 
كتاب، تمام هنرهايى را كه در حرم امام رضا بكار رفته نشان داده و معرفى كرده ام. در اين كار، 
هنر كاشى كارى و آرايه ها و تزئينات را از زمان كهن تا دوره جمهورى اسالمى با ذكر و نماياندن 
نمونه هايى معرفى كرده ام. سبب اين كار عالقه اى بود كه به  امام رضا پيداكردم، فكر مى كنم 

اين كار تا به حال نه در ايران و در اروپا انجام نگرفته است. 

* اولين اثر هنرى كه در حرم بكار رفته مال چه دوره اى است؟
كاشى كارى در دوره سلجوقى اولين هنرى است كه در حرم بكار رفته است. 

* نكته جالب توجه در معمارى حرم  امام رضا براى شما چه بود ؟
براى من اين نكته جلب توجه كرد كه هنر اسالمى و ايرانى در طول زمان استمرار داشته و تكامل 
پيدا كرده است. بافت حرم سنتز جالبى است از فرهنگ و هنر قديم و جديد. كارهايى كه در دهه 
1980 و بعد از انقالب اسالمى در حرم انجام شده كارهاى بديعى است كه نشانگر يك قدرت 
هنرى و هويت زيبايى شناختى هنرمندان ايرانى است كه در ادامه گذشته تارخى خودشان است. آن 
گونه زيبايى كه بازتاب معنوى آن مورد نظر قرار مى گيرد. كار ديگر من در باره حرم، مطالعه زمان 
و مكان است. اينكه چه كارهايى در قرن نوزدهم انجام داده اند و چه كارهايى امروزه انجام داده و 

مى دهند و اينكه اين كارها تحت تأثير چه  فضاى فكرى و روحى و مذهبى است. 
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هنرى،  فاخر  آثار  آوردن  پديد  در  هنرمند  هنر  و  ذهن  بر  آنها  تأثير  و  زمان  و  مكان  روح   *
مقوالت  اين  بتاره  در  شما  نظر  كنند،  مى  اعتننا  بدان  هنر  پژوهشگران  كه  است  مسئله اى 

چيست؟
زيبايى و رازى كه هنر با خود دارد آن را از ساير پديده هاى بشرى متمايز مى كند. اين راز اين 
است كه هنر فضايى را خلق مى كند و ارزش و جلوه اى به آن مكان مى دهد كه رابطه زمين با 
آسمان را بسيار نزديك مرتسم مى كند، هنر نشانه اى بر جاى مى گذارد و ارتباطى ايجاد مى كند 

كه پايدار است. 

* از آن جا كه شما در نظر و عمل به معمارى، موسيقى و نقاشى عالقه داريد، معنا در هنرهاى 
نقاشى و موسيقى و معمارى چگونه است و تأثير آن بر انسان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

رويكرد تحليل معنا براى هنرهاى اسالمى يا ايرانى، به ويژه در هنر معمارى فرش و صنايع دستى 
بر  است  مشتمل  كه  كنند  تحليل  نظرى  دستگاه  يك  قالب  در  را  طرح ها  و  نقوش  كه  است  اين 
اسطوره شناسى يا دين شناسى. خوب مسلم است كه نقوش و طرح ها در چارچوب اساطير يا اديان 
ايرانى معنا مى يابند. در اين جا پژوهشگر با تصاويرى مواجه است كه رمزگشايى آنها در ارجاع به 

مفاهيم موجود در متون اسطوره اى و دينى صورت مى گيرد.
يك رويكرد ديگر آن است كه پژوهشگر نقوش و طرح هاى هنرى را نشانه هاى نمادين جهان 
رويكرد  دو  هر  مى كند.  تفسير  آنها  به  منتسب  جهانى  معانى  حسب  بر  را  آنها  و  مى داند  شمولى 

مى توانند بخشى از معنا را بازيابى كنند.
اساسًا هنر به طور كامل توسط دستگاه واژگان نمى تواند بيان شود. هنر با بيان زبانى متفاوت 
توضيحات  حجم.  زبان  و  صدا  زبان  حركت،  زبان  تصوير،  زبان  دارد:  را  خود  خاص  زبان  و  است 
واژگانى نمى توانند قلمرو تصوير، حركت، صدا و حجم را توضيح دهند. بدين سان، معناى كامل آثار 

هنرى در واژگان نمى توانند بيان شوند.

* در بيان اهل هنر اين قول جارى است كه هنر اصيل، آرامش بخش و استعال دهنده است 
و انسان را به پاكى مى كشاند. هدف هنر ارائه زيبايى و تعالى روح است. نظر شما در اين 

باره چيست؟
اين سخن شما در مورد آثارى مثل مسجد شيخ لطف اهللا يا تاج محل يا هنر كالمى حافظ و موالنا 
درست است، اما به هنرى با درجات نازلى از زيبايى و نفاست نمى توان گفت كه تعالى بخش روح 
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و مايه كمال انسان است. زيرا همه هنرمندان پاك و دانا نيستند تا آثار هنريشان جلوه اى از روح 
مزكى آنها باشد. هنرمندانى بوده و هستند كه استعداد هنريشان را به جهت هاى ناصواب كشانده 
اند. هنرمندى كه درونى پاك و روح و رفتارى وارسته دارد اثرى خلق مى كند كه حواس انسان را 
به خرمى مى برد و دل او را آكنده از آرامش و صفا  مى گرداند. هنرمند بايد دلش و انديشه اش و 
ناخودآگاهش آنچنان پاك و بى آاليش باشد تا بتواند اثر هنرى خوب و ماندگار توليد كند. االن در 
اروپا نظرياتى ارائه مى شود كه بهترين نقاشان اروپا قديس نبوده و خطاهايى داشته اند. حقيقت اين 

است كه هنر چيزى است بين زيبايى الهى، كالم الهى و تعادل و پيچيدكى روان انسان.

* با تشكر از زمان و فرصتى كه در اختيار ما نهاديد. 
من هم متشكرم كه مجالى فراهم آورديد تا نظرات خودم را بيان كنم و با منظر ديگرى از هنر 

اسالمى و ايرانى آشنا شوم.
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مقدمه
امروزه در دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات اسالم پژوهى غربيان، روش هاى متفاوتى براى مطالعه و 
بررسى مباحث و موضوعات مرتبط با اسالم و مسلمانان بكار گرفته مى شود. برخى اسالم پژوهان 
با روش هاى مردم شناسانه، برخى ديگر با روش هاى پديدارشناسانه قدم به وادى اسالم شناسى، 
شيعه پژوهى و فرق گونه گون اسالمى پا مى نهند. عده اى ديگر در ُكنج كتابخانه ها و در البالى 
اوارق كتاب ها، صحف و اسناد به دنبال شناخت موضوع مورد نظر و كشف حقايق اند. گروه ديگر پا 
به ميدان عمل نهاده، بار سفر برمى بندند و براى شناخت پديده منظور نظر به كشور يا شهرخاص 
سفر مى كنند تا موضوع را در پهنه و عينيت جامعه و در بين افراد به مشاهده بنشينند. گونه گونى 
شيوه ها و تكنيك هاى مطالعه يا متدولوژى هاى تحقيق يكى از جلوه هاى شاخه شاخه شدن علوم 
و افزايش روش هاى مطالعه و شناخت براى پى بردن به ماهيت و ابعاد پيچيده پديدهاى اجتماعى 
و دينى است.  بديهى است كه هر متدولوژى و روش مطالعاتى، اختصاصات و امتيازاتى دارد كه 
آن را از ساير روش ها متمايز مى سازد، ضمن آنكه معايب و اشكاالتى نيز دارد كه آن را در شناخت 
تمام ابعاد و جوانب يك موضوع ناكام مى نمايد. نظر به نياز پژوهشگران مسلمان بويژه پژوهشگران 
و عالمان حوزى به آشنايى با روش هاى مطالعاتى غربيان در شناخت اسالم و مسلمانان، اين نوشتار 
مى كوشد روشنى هايى بر متدولوژى يا روش تحقيق اسالم پژوهان فرانسوى در دانشگاه سوربُن 

 حجه االسالم و المسلمين دكترسعيد جازارى

روش تحقيق اسالم شناسان فرانسوى در دانشگاه سوربن

..
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فرانسه بتاباند و اين روش ها را معرفى كند. شناخت روش مطالعاتى اين گروه از اسالم پژوهان 
غربى عالوه بر گشودن دريچه و باب تازه اى براى فهم بهتر ديدگاه و روش هاى مطالعاتى آنها در 
حوزه علوم اديان، مطالعات اسالمى و دين پژوهى، مى تواند زواياى تازه اى از مباحث و موضوعات 
دين و اسالم پژوهى براى عالمان دينى و انديشوران كشورمان فراهم آورد. در اين ُجستار نخست 
تصويرى از كانون و بنياد اصلى  مطالعات اسالمى و شيعى پژوهى  در كشور فرانسه يعنى دانشگاه 
اين  پژوهان  اسالم  بين  در  متداول  تحقيق  روش هاى  يا  متدولوژى  سپس  نموده،  ارائه  سوربُن 

دانشگاه را معرفى مى كنيم.                      

دانشگاه سوربُن
دانشگاه سوربُن يكى از مهم ترين و قديمى ترين دانشگاه هاى اروپاست. محل استقرار اين دانشگاه  
در شهر پاريس است. دانشگاه سوربُن نام مركز علمى ـ آموزشى است كه رابرت د سوربن1 دانشمند 
قرن سيزدهم آن را بنيان نهاد. اين دانشگاه پيش از اين،  يك مجموعه  واحد در مركز پاريس بود، 
اما به مرور زمان و با گسترش واحدهاى آن، به چند دانشگاه مختلف تقسيم شد. بخش مهمى از 
آموزش عالى فرانسه در زمينه هاى ادبيات، زبان شناسى، علوم اجتماعى و فلسفه در دانشگاه هاى 
سوربن قديم و جديد، پژوهش يا آموزش داده مى شود. امروزه، بسيارى از دانشگاه هاى پاريس 
دولتى   دانشگاه  چهار  چنانكه  مى نامند.  سوربُن  از  شعبه اى  را  خود  و  مى شوند  ناميده  «سوربُن» 
پاريس 2 (پانتئون سوربن)،  پاريس 3 (سوربن جديد)،   پاريس (پاريس سوربن)  و  پاريس (پاريس 

دكارت) در بناى تاريخى سوربن قرار دارند و سوربُن  نام گرفته اند.    
مركز تحقيقات هاى عالى (سوربُن) به عنوان يكى از مؤسسات وابسته به دانشگاه سوربُن از 
مهم ترين مراكز آموزشى و پژوهشى در جهان به شمار مى رود. اين مؤسسه آموزشى و پژوهشى 
كه با استقالل كامل فعاليت هاى خود را پى مى گيرد، از جمله مركز مهم تعامالت علمى دانشمندان 
فرانسوى با يكديگر و با خارجيان در دو سده اخير بوده است. اين مراكز مهم علمى در 31 ژوييه 1868 
توسط ويكتور دوروى وزير دولت ناپلئون سوم در شهر پاريس تأسيس گرديد. هدف از تأسيس مركز 
تحقيقات عالى، به فعليت درآوردن و تحقق عملى تحقيقات و پژوهش هاى انجام شده در سوربُن 
اعالم شده بود، اما به مرور زمان اين مركز به شكل يك مجموعه آموزشى و پژوهشى مستقل درآمد 

و دانشمندان و پژوهشگران بزرگى در آن به تحقيق و آموزش اشتغال يافتند.
اين مركز در بدو تأسيس چهار بخش يا دپارتمان علمى – پژوهشى داشت كه عبارت بودند 
از: دپارتمان رياضيات، دپارتمان فيزيك و شيمى، دپارتمان علوم طبيعى و فيزيولوژى و دپارتمان 

1. Robert de Sorbon, né le 
9 octobre 1201 à Sorbon, 
près de Rethel, et mort le 
15 août 1274 à Paris, est 
un théologien français
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تاريخ و فلسفه. بعدها در سال هاى 1869 و 1886 به ترتيب دپارتمان هاى اقتصاد وعلوم دين و 
اديان نيز به چهار دپارتمان قبلى اضافه شدند. امروزه دپارتمان علوم دين و اديان يكى از مهم ترين 
از  نامى  صاحب  و  بزرگ  استادان  گذشته  دوسده  در  و  است  فرانسه  در  دينى  مراكز پژوهش هاى 
كشورهاى اياالت متحده امريكا، انگلستان، آلمان، ايتاليا و سويس به  اين مركز آمده و در آنجا 
به تحصيل، تدريس و تحقيق اشتغال داشته اند كه از ميان آنها مى توان به اين افراد اشاره نمود: 
اميل بنونيست (1975-1928)، فرناند برودل (1953-1938)، كلود برنارد، مارسلين برتلوت، مايكل 
برال (1913-1893)، پل بروسا، ژان باپتيست، هانرى كربن (1977-1938)، ژرژ دومسيل (-1933

1967)، لوسين فبور (1947-1943)، اتين گيلسون (1941-1930)، مارسل گرانت (1930-1939)، 
ژوزف هالوى (1916-1887)، الكساندر كوژف (1939-1933)، الكساندر كويره (1931-1961)، 
كميل ارنست البروس (1952-1936)، كلود لويستروس (1967-1950)، سيلون لوى، الفرد لوآزى، 
آگوست لونيون (1911-1887)،  گستون مست برو (1943-1987)، مارسل موس (1930-1938)،   
گابريل مونود (1911-1887)، گاستون پاريس (1904-1887)، لويس راندوين، ژان روش (-1959
1992)، اميل روكس،  فرديناند دو سوسور، هنرى والون،  ويليام هنرى وادينگتون و...                                                       
در حال حاضر، مركز تحقيقات هاى عالى (سوربُن) داراى سه بخش يا دپارتمان و سه مؤسسه 
فعال است. اين دپارتمان ها عبارتند از: علوم زيستى و زمين، علوم تاريخ، فلسفه و علوم دين. سه 
و  بيولوژى  علوم  مؤسسه  اديان،  علوم  اروپايى  مؤسسه  از:  عبارتند  عالى  تحقيقات  مركز  مؤسسه 

دانشگاه سوربن
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اكولوژى و مؤسسه علوم اجتماعى.  
برگزارى . 1 با  كه  است  پژوهشگرانى  و  اساتيد  با  دانشگاه  برخالف  سه گانه  مؤسسه هاى  اداره 

سمينارهاى هفتگى به ارائه آراء و نظرات علمى خويش مى پردازند و حضورشان در سمينارها 
اجراى  براى  عالى  تحقيقات  مركز  است.  آزاد  مركز  غيرعضو  و  عضو  علمى  اعضاى  براى 
طرح هاى پژوهشى و تحقيقاتى خود با دانشگاه ها و مجامع مهم علمى كشورهاى ديگر مانند 
دانشگاه هاى آكسفورد در انگليس، لوزان در سوئيس، بركلى، واشنگتن، هاروارد و كاليفرنيا در 
آمريكا و بسيارى از دانشگاه ها و مؤسسات آسيايى و اروپايى همكارى علمى و تحقيقاتى دارد.
به طور كلى، مطالعات، تحقيقات و برنامه هاى آموزشى در حوزه اديان در نُه موضوع به انجام 
و  اروپا  امريكا،  درآفريقا،  آنها  پيروان  و  اديان  نژادشناسى  از:  عبارتند  موضوعات  اين  مى رسند، 
اقيانوسيه، اديان آسيايى، تعدد خدايان در دوران قديم وباستان، يهوديت، مسيحيت و مذاهب آن، 
اسالم  و مذاهب آن، الئيسيته و دين در دوران معاصر، اديان  باطن گرا، شناخت و روش شناسى 

اديان.
بايد اين نكته را نيز به ياد داشت كه در بخش اسالم شناسى، گروهى نيز به مطالعات و تحقيقات 
شيعى اهتمام مى ورزند، گروهى كه آغازگر آن پروفسور هانرى كربن بوده است.  پروفسور هانرى 
كربن از جمله استادان و پژوهشگران اين مركز بود كه وفق اهداف و برنامه هاى پژوهشى آن در 
سال هاى دهه 1350 به ايران آمد. او با برگزارى سمينارهاى مختلف و تشكيل جلسات متعدد با 
انديشمندان ايرانى مانند عالمه فقيد سيد محمد حسين طباطبايى و استاد سيد جالل الدين آشتيانى  
و برخى افراد ديگر، تبادل انديشه و پژوهش هاى متقابل آن مركز با جريان هاى فلسفى و كالمى 
آن روز ايران را ممكن ساخت. نتيجه سفرهاى كربن به ايران و برنامه هاى مبادله انديشه و پژوهش 
اين مركز با انديشوران ايرانى، آثار و پژوهش هاى ارزشمندى است كه به زبان فرانسه پيرامون  

تشيع  ايرانى منتشر شده است.
در مركز تحقيقات عالى فقط دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترى داير است و تعيين صالحيت 
داوطلبان تحصيل در آن برعهده كميسيونى متشكل از دانشمندان متخصص در رشته مورد عالقه 
داوطلبان است. البته پذيرش داوطلبان در اين مركز مانند اخذ پذيرش در ساير دانشگاه ها چندان 
آسان نيست و بسيار دشوار و شرايط و ضوابط سختى دارد. عالوه بر دشوارى پذيرش، انجام مطالعه 
و تحقيق پيرامون موضوع پايان نامه يا رساله دانشجويان يا موضوع مورد عالقه پژوهشگران زمان 
زيادى مى طلبد كه در مقطع دكترى اين دوره  بين چهار تا شش سال طول مى كشد.                                                                                                           
مركز تحقيقات عالى، افزون بر دانشجويان فرانسوى، همه ساله تعدادى بورس تحصيلى در 
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اختيار شمارى از پژوهشگران، دانشجويان مقطع دكترى و فوق دكترى از كشورهاى مختلف قرار 
مى دهد و هزينه هاى سنگين تحصيل و پژوهش آنها را پرداخت مى كند.                                                                                                     
اهميت و توجه خاص مركز تحقيقات عالى به علوم اديان و فرق مختلف آنها تا به آن درجه 
است كه دو مركز مهم خود را به اين گونه مطالعات و تحقيقات اختصاص داده و بخش هاى خاصى 
را براى بررسى و تحقيقات كتابخانه اى و ميدانى در حوزه اديان و مذاهب مختلف پديد آورده است. 
نمونه اى از اين گونه مطالعات و تحقيقات در مباحث مربوط به شيعه و شيعيان بوده كه در بخش 
مطالعات شيعى اين مركز چهره بسته  و انجام شده است. برخى از تحقيقات عبارتند از:                                                                         

تصحيح و بررسى متون حديثى شيعى در سده هاى نخست هجرى ( آثار امير معزى، پير لورى - 
و  هانرى كربن)؛

بررسى فرق و گرايش هاى مختلف شيعى مانند اسماعيليه، زيديه، شيخيه و...(آثار اميرمعزى - 
و دنيس هرمن) ؛             

مكاتب فكرى شيعه معاصر(آثار رالف استلى، كريستين بنو و پير لورى)   - 
مطالعات مربوط به عرفان و تصوف (هانرى كوربن و پير لورى)؛- 
مطالعات قرآنى ( بررسى تفاسير شيعه و موضوعات قرآنى مانند نظريه تحريف قرآن، حدوث و - 

قدم، بررسى آثار مفسران شيعى، بررسى روايات اصول كافى، بررسى برخى موضوعات كالمى 
و تاريخى در تفاسير شيعى)؛ 

اساسًا مطالعات در حوزه شيعه شناسى در فرانسه از همان بدو تأسيس غالبًا به بررسى منابع و 
متون كهن شيعى و درون گرايى آن گرايش داشت و بر بنياد نظرات، روش و نظريه هاى تحليلى 
به  پژوهشى،  روش  يا  جريان  دو  كربن،  درگذشت  با  يافت.  استمرار  و  گرفت  شكل  كربن  هانرى 

مطالعات شيعه شناسى تداوم بخشيد:                                   
1ـ جريان يا رويكرد فكرى اول كه جنبه باطن گرايى تشيع را از آموزه هاى هانرى كربن پذيرفت، 
اما برخالف روش و مشى او، اهميت مطالعات تاريخى را ناديده گرفت و به انجام تحقيقات 
راهبردى با همان رويكرد گرايش پيدا كرد. افرادى مانند محمد على اميرمعزى كه سال ها در 
مكتب كربن تلمذ كرده بود، به عنوان سردمدار اين جريان، معتقد است كه تشيع تنها به درون 
و باطن گرايى توجه دارد و جنبه هاى ظاهرى دين از اهميت چندانى برخوردار نيست. به عقيده 
اميرمعزى، آنچه امروز شيعه نام گرفته با شيعه سده هاى نخستين اسالم تفاوت بنيادين دارد. 
از نظر او، ديدگاه پديدارشناسانه هانرى كربن نمى تواند راهگشاى مطالعات شيعه شناسى باشد 
يا حداقل با مبناى فكرى او كامال در تضاد است. اين جريان يا رويكرد فكرى باب مطالعات 
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تحقيقات  موجبات  و  گشوده  عالى  تحقيقات  مركز  و  سوربُن  دانشگاه  در  تازه اى  تحقيقات  و 
گسترده اى پيرامون مذاهب باطن گرا و عرفانى را فراهم آورده است. مطالعه در باره موضوعاتى 
مانند شيخيه، اسماعيليه، مهدويت، متون كهن مربوط به امامت و واليت امامان شيعه، تاويالت 
قرآنى و تفاسير شيعى كهن همه و همه به دليل نفوذ اين جريان فكرى در سوربُن است.                                                                         
2ـ جريان يا رويكرد فكرى دوم كه به مكتب هانرى كربن وفادار مانده، به انجام پژوهش در حوزه 
مطالعات تحليلى و پديدارشناسانه در عرصه اسالم شناسى و تشيع تأكيد مى ورزد. شايد بتوان 
پروفسور پيرلورى را وفادارترين چهره كنونى سوربُن به اين جريان و مكتب و انديشه هاى 

فكرى هانرى كربن به شمار آورد.  
ميدانى-  مطالعات  روش  گذشته،  سال هاى  در  مطالعه،  روش  يا  جريان  دو  اين  بر  افزون 
كتابخانه اى نيز براى درك و شناخت تشيع به كار گرفته شده و آثار تحقيقى و دانشورانه اى نيز بر 
پايه اين روش انجام گرفته و منتشر شده است. سردمدار و فرد شاخص اين جريان، صبرينا مرون 
است كه با تكيه بر همين روش  آثار ارزنده تحقيقى  پيرامون  جريان هاى شيعى در دوران معاصر 

پديد آورده است.
و  مطالعه  روش هاى  و  جريان ها  با  مسلمان  پژوهشگران  و  متفكران  آگاهى  ضرورت  به  نظر 
تحقيق دانشورانه درباره اسالم و تشيع در دانشگاه سوربُن و بويژه مركز تحقيقات عالى وابسته به 
آن، در اين جا  رويكردهاى فكرى و روش هاى مطالعه اسالم و تشيع را در دانشگاه سوربُن و مركز 

تحقيقات عالى توضيح مى دهيم.

روش تحقيق اسالم شناسان فرانسوى
به طور كلى، اسالم شناسان فرانسوى دانشگاه سوربُن و مركز تحقيقات عالى وابسته به آن، براى 
مطالعه و شناخت اسالم و تشيع و مسائل و موضوعات مختلف كالمى، فلسفى، اجتماعى و دينى  
مرتبط با آنها از سه روش تحقيق استفاده مى كنند، اين سه روش عبارتند از: بررسى و واكاوى متون 

و منابع دين و مذهب ، مطالعه ميدانى و توصيفى و مطالعه موردى و ميدانى.  

1. روش مطالعات متون كهن دينى                                                     
اسالم شناسى يا اسالم پژوهشى از طريق مطالعه و بررسى متون و منابع دينى و مذهبى كهن و 
اوليه اسالم شيوه غالب و رايج در برخى از دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات پژوهشى غربى است. در 
اين روش، محققان و پژوهشگران بيشتر به مفاد و محتواى اصلى و اوليه دين اسالم و مذاهب آن 
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توجه دارند و در كار خود به مطالعه متون قديمى و اوليه، مطالعه تطبيقى كليات و اصول اعتقادى 
دين اسالم و مذاهب گوناگون آن با ساير اديان و مذاهب و مجموعه باورهاى نخستين در صدر 
اسالم و قرون اوليه اسالمى مى پردازند. دراين شيوه، پژوهشگر و محقق با بررسى متون قديمى و 
اوليه يك مذهب مانند تشيع اين امكان را مى يابد كه از مقايسه ميان آموزه هاى قديم و اصيل آن، 
با آنچه امروز در آن مذهب مشاهده مى كند؛ از فرايند رشد، گسترش و تشعب و اختالفات درون 
آن مذهب مطلع گردد. به بيان ديگر، يكى از بهترين ابزار شناخت علل، عوامل و شرايط به وجود 
آمدن مكاتب، نحله ها و مذاهب گوناگون در دل دين اسالم، بررسى متون دينى و مذهبى اوليه 
است كه در سال هاى آغازين اين دين پديد آمده بود.                                                        

در اين شيوه، سعى محقق برآن است كه با مطالعه منابع و آثار تدوين شده در صدر اسالم و 
سده هاى نخستين آن، با فضاى تاريخى و شرايط فكرى و اجتماعى و اقتصادى آن دوره آشنا شود 
و با بررسى نقش اين عوامل به چگونگى رشد و توسعه متون دينى و تشّعب و تّفرق مذاهب، مفاد 
فرامين و آموزه هاى دينى و احكام مذهبى دست يابد.                                                                                             

اين روش همان موضوع اسباب نزول يا شأن نزول است كه در مراكز علمى و حوزوى ما در 
مباحث  مربوط به علوم حديثى و قرآنى و تفسير متداول است. اين نوع مطالعات كه در حوزه هاى 
مذهبى ما از گذشته تا به امروز جريان داشته برآن است كه مبانى قانون گذارى دينى و علل صدور 
بسيارى از احكام و فتاوى فقها و دانشمندان مسلمان را به دست آورد. در اين روش، براى يك 
پژوهشگر دينى، صدور هر فتوا يا حكمى غالبا با منشاء قداستى و آسمانى همراه است و يك فتوا 
نتيجه يك يا مجموعه اى از روايات است كه به وحى و عصمت گويندگان آن مربوط مى شود. 
در چنين حالتى، پژوهشگر مى داند كه عوامل سياسى، اجتماعى و حتى حوادث گوناگون نمى توانند 
تأثيرى در وضع حكم داشته باشند، اگر چه ممكن است پاره اى از اين عوامل در فرايند صدورآن 
حكم يا فتوا مؤثر باشند. با اين رويكرد، از نظر غالب محققان متدين، تأليف كتاب «كمال الدين و 
تمام النعمه» شيخ صدوق (زاده 306 قم و درگذشته 381 شهر رى) نتيجه الطاف خاصه امام عصر 
است. بنابراين، در آثار كتاب شناسان، روات و رجال شناسان مذهبى، كمتر به عوامل اجتماعى و 
سياسى دوران شيخ صدوق و تأثير آنها در نگارش آن گونه آثار توجه شده است. در حالى كه براى 
محقق غير مسلمان (كه نگاهى خارج از حوزه مقدسات و تعبيرات لطيف مذهبى دارد) نگارش چنان 
اثرى ناشى از جريانات مربوط به يك حكومت شيعى (آل بويه) و تدبيرات كلى و غالبًا سياسى 
آن دوره است كه به توليد آثارى همچون كتاب" الغيبه " نعمانى (قرن چهارم) و " كمال الدين ” 

صدوق و امثال آن گرديده است1.     

1. براى آشنايى با اين آراء و نظرات 
امير  پروفسور  آثار  به  شود  رجوع 
همچنين  و  ريچارد  يان  و  معزى 

مقاالت اتان كلبرگ. 
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  اين نقطه افتراق و اختالف ديدگاه شرق شناسان و اسالم شناسان غير مسلمان با پژوهشگران 
مسلمان  موجب گرديده كه پژوهشگر مسلمان، با مبانى نظرى و نكات تازه اى در شناخت عوامل و علل 
رشد و گسترش مفاهيم دينى، تشعب جريان هاى فكرى و چگونگى صدور احكام و فتاوى متفاوت در 
قرون اوليه اسالمى آشنا گردد، آشنايى كه او را در مقام استنباط و اجتهادى متمايز از گذشته قرار مى دهد.   
زمانى كه استعمارگران غربى در برخى از كشورها پديدار شدند و بر سرزمين هايشان تسلط 
يافتند، گروهى از پژوهندگان و سياستمداران آنها به گردآورى و مطالعه نسخه هاى خطى و آثار 
ارزنده ايشان دست يازيدند. بدين طريق، انديشه و روش مطالعه در متون مذهبى نخستين و اصيل 
شرقيان قوت يافت و پژوهش هاى توصيفى و كتابخانه اى متون قديم به عنوان تنها روش شناخت 

شرق و شرقيان رواج بيشترى يافت.                                  

2.  روش مطالعات ميدانى 
در اين روش، پژوهشگر به مطالعه و بررسى يك موضوع دينى يا مذهبى و اصول و مبانى نظرى 
جنبه هاى  و  ابعاد  بررسى  براى  وى  مى پردازد.  خاص  مذهبى  يا  دينى  جامعه  يك  درون  در  آنها 
مختلف موضوع مورد تحقيق، به جامعه مذهبى مورد نظر وارد مى شود، با پيروان دين يا مذهب 
مشاهده  روش  با  مى كند،  مصاحبه  آنها  با  مى سنجد،  را  آنها  گفتار  و  رفتار  مى كند،  گفتگو  خاص 
مشاركتى در كنار آنها  زندگى مى كند و همانند عضوى از جامعه به درون مراسم و مناسك شان قدم 
مى گذارد. پس از انجام اين كارها، نتيجه مطالعات، مشاهدات، بررسى ها و دريافت هاى پژوهشگر 

به عنوان يك پژوهش علمى در اختيار جامعه علمى قرار مى گيرد.  
اين شيوه از جهت دقت و توجه به جزييات يك موضوع دينى و جريان شناسى دينى و مذهبى 
بسيار كارساز و رهگشاست، اما محدوديت هاى فراوانى دارد. يكى از معايب اين روش آن است 
كه نتايج آن زياد قابل تعميم نيست و تنها براى زمان كوتاهى قابل قبول است. چرا كه پديده هاى 
دينى مانند هر پديده اجتماعى، ثابت و اليتغير نيستند و دائمًا در معرض تحول و دگرگونى هستند و 
عوامل داخلى و خارجى بر آنها تأثير گذارند. ذكر يك مثال اين موضوع را روشن مى كند. سنت هاى 
عزادارى در بين شيعيان لبنان در سال هاى پيش از انقالب اسالمى با امروز بسيار متفاوت است. اگر 
پژوهشگرى سى سال پيش در باره اين موضوع تحقيق كرده باشد، آيا امروز مى توان نتيجه مطالعه 
ميدانى او را به وضعيت امروز انطباق داد؟ آيا تحقيق امروز او در باره چگونگى عزادارى ايام عاشورا 
قابل تعميم براى شيعيان پاكستان يا ايران هست؟ مسلم است كه نمى توان اين تحقيق را نه به 
گذشته و نه به آينده و نه به شيعيان ايران و پاكستان تعميم داد. زيرا كه شرايط اجتماعى و سياسى 
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و فكرى و فرهنگى شيعيان اين كشورها با شيعيان لبنانى بسيار متفاوت است. بدين سان، مى توان 
پذيرفت كه روش مطالعه ميدانى در مطالعات اسالم پژوهى، عليرغم مزاياى فراوانى كه دارد، معايب 
و اشكاالتى دارد و نمى تواند تمام موضوعات دينى و مفاهيم و مقوله هاى آنها را بشناسد. نتيجه اين 
سخن آن است كه مطالعات ميدانى كه توسط عده اى از اسالم پژوهان فرانسوى براى مطالعه و 
شناخت اسالم و مسلمانان بكار مى رود، به تنهايى نمى تواند تمام ابعاد يك موضوع دينى يا اسالمى 
را بنماياند. به كارگيرى اين روش چه بسا به تقليل گرايى و يك بعدى نگريستن پژوهشگر بينجامد 
و سمت و سوى تحقيق او را به انحراف بكشاند. اينك اسالم پژوهى و شيعه شناسى با تكيه و تأكيد 
بر روش تحقيقات ميدانى مورد توجه برخى از اساتيد و پژوهشگران مطالعات خاورميانه و اسالم 
پژوهان مؤسسه ها و مراكز پژوهشى در دانشگاه هاى سوربن فرانسه، آكسفورد و كمبريج انگلستان، 

مگ گيل كانادا و هاروارد و ييل و جان هاپكينز امريكاست.
صبرينا مرون، از اسالم پژوهان فرانسوى، از جمله كسانى است كه در فرانسه با روش تحقيقات 
ميدانى به مطالعه تشيع روى آورده و آثارى نيز در اين زمينه نشر داده است. وى براى انجام يك 
تحقيق مدت ها در بين شيعيان يك منطقه در لبنان به اين كشور رفته، در بين شيعيان آنجا زندگى 
كرده، از نزديك رفتار دينى و سلوك مذهبى و انديشه هاى مذهبى ايشان را به نظاره نشسته و 
نتايج تحقيقات خود را نشر داده است. البته نبايد ناگفته گذاشت كه آثار و نوشته هاى اخير او نشان 
از تغيير گرايش و روش او دارد و او عالوه بر مطالعات ميدانى از مطالعات كتابخانه اى  و توصيفى 

نيز غافل نبوده است.
  تغيير روش يا به بيان رساتر تكميل روش تحقيق توسط صبرينا مرون و شمارى ديگر از دين 
پژوهان و اسالم پژوهان فرانسوى گوياى آن است كه اين عده با آگاهى و تفطن به محدوديت ها 
و معايب اين روش، كوشيده اند اين روش را با مطالعات تاريخى پيوند زده و با تلفيق مطالعات 
ميدانى با مطالعات توصيفى، نواقص و معايب را برطرف كنند. طرفداران اين روش معتقدند كه 
مطالعات ميدانى درباره اسالم و مسلمانان تنها به موضوعات  محدود، امروزى و جزيى مى پردازد و 
پژوهشگر بدون آگاهى از فرايند رشد و گسترش اسالم و مذاهب آن و چگونگى تحقق آموزه هاى 
دينى در جوامع مختلف اسالمى و شرايط خاص هر جامعه اسالمى، نمى تواند تمام ابعاد و زواياى 
يك موضوع  مربوط به آنها را بشناسد و بفهمد. از اين رو، آنها در مطالعات خود از روش مطالعات 

توصيفى- ميدانى  استفاده مى كنند. 
مطالعاتى  شيوه  نخستين  هاى  نسخه  و  متون  مطالعه  روش  كه  داشت  نظر  در  بايد  البته 
شرق شناسان در مطالعه و تحقيق درباره آثار دينى و مذهبى جوامع و مردمان مشرق زمين بوده 
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است. پس از حضور برخى شرق شناسان، سياستمداران  و سياحان غربى به بالد شرقى و برخورد 
مستقيم  آنان با جوامع مذهبى، انديشه نگارش مشاهدات و شنيده ها  باال گرفت و نخستين گام ها 
مطالعات  كه  برآنند  نويسندگان  از  برخى  گرديد.  تقويت  زمان  گذر  با  و  آغاز  ميدانى  مطالعات  در 
ميدانى پيرامون مطالعه شرق و شرقيان زمانى به صورت جدى آغاز شد كه پاره اى سفرنامه ها و 
نوشته هاى سياحان غربى و مشاهدات ايشان درباره شرقيان و مذاهب آنها در غرب منتشر شد و 

خوانندگانى پيدا كرد.
ذكر اين نكته الزم است كه روش مطالعه ميدانى تنها در ميان غربيان جارى نبوده بلكه در بين 
مسلمانان نيز در سده هاى ميانى اسالمى رواج داشته است. چنانكه افرادى چون ابى الفتح محمد 
بن عبدالكريم بن ابى بكر احمد الشافعى الشهرستانى (479 ـ 548)صاحب كتاب ارزشمند ”الملل 
والنحل“، بخش قابل توجهى از كتاب خود را به مشاهدات و يافته هاى عينى يا مطالعات ميدانى 
خود اختصاص داده است.  كتاب"تحقيق ماللهند" اثر ابوريحان بيرونى (352-427) نمونه ديگرى 

از مطالعات ميدانى در بين دانشمندان مسلمان است.   

3. روش مطالعات توصيفى- ميدانى  
در اين روش، پژوهشگر از دو شيوه نخست استفاده كرده، به بررسى ابعاد و وجوه گوناگون رفتار و 
وضعيت مسلمانان و اسالم و مذاهب آن مى پردازد. امروزه رايج ترين روش مطالعه و تحقيق در بين 
شرق شناسان و اسالم شناسان فرانسوى همين روش است. به طور مثال، چنانكه اگر پژوهشگرى 
بخواهد درباره موضوع مرجعيت شيعه تحقيق كند، نخست مبانى تقليد و اجتهاد در ميان متون قديم 
مذهبى (فقهى) را بررسى، سپس به منظور آگاهى از چگونگى تكوين و شكل گيرى انديشه و سازمان 

مرجعيت و تحوالت تاريخى آن، مفهوم و نهادهاى وابسته به آن را مطالعه مى كند.
پس از تكميل مطالعات تاريخى و كتابخانه اى و روشن شدن مفاهيم و سير تحولى موضوع مورد 
تحقيق، مثًال همان موضع مرجعيت، پژوهشگر به سراغ مطالعه ميدانى در ميان جوامع مختلف شيعى 
لبنان، عراق يا ايران مى رود و داده ها و يافته هاى نظرى خود را با چگونگى تحقق اين انديشه و 
نهاد در بين شيعيان و كاركرد آن به مقايسه مى گذارد. با مقايسه و بررسى نتايج مطالعات نظرى با 
پژوهش ميدانى و واكاوى كاركرد مفهوم و نهاد مرجعيت در گذشته و حال؛ موضوع تحقيق، تحوالت 

آن در طول زمان، كاركرد آن در جوامع مختلف و تأثير و نقش آن در بين شيعيان روشن مى شود.
نكته ناگفته و مهم در پشت اين روش آن است كه اديان و مذاهب، ابعاد و جنبه هاى گوناگون 
فكرى، كالمى، دينى، اجتماعى، تاريخى و سياسى دارند و عرصه و دايره هر موضوع و مسئله دينى 
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آنچنان فراح و گسترده است كه نمى توان تنها با يك روش مثًال با روش مطالعات كتابخانه اى يا 
تاريخى همه آن جنبه ها و عرصه ها را شناخت. به عنوان نمونه، بررسى سنت هاى مذهبى شيعيان 
هند و تحقيق ميدانى در ميان اهالى مناطق شيعى هند، بدون آگاهى از چگونگى راه يابى انديشه 
شيعى به اين سرزمين، سير تاريخى مهاجرت شيعيان به هند، سازمان مذهبى و فقهى ايشان، نقش، 
ميزان نفوذ و تأثير عالمان و بزرگان دينى و مذهبى در بين شيعيان، ارتباط اقليت شيعى با اكثريت 
اهل سنت و قدرت هاى محلى و ارتباط آنان با ديگر جوامع مهم شيعى در ايران و عراق، نه ممكن 
و نه ميسر است. اين گونه پژوهش ها كه در دايرة مطالعات دينى جاى مى گيرند، با صدها  موضوع، 
پرسش و اّما و اگرهاى علمى و نظرى  و عملى همراه هستند، چگونه مى توان اين گونه موضوعات 
گسترده را تنها از يك زاويه و با تكيه بر يك روش تحقيق به مطالعه درگرفت و تمام زوايا و خفايا، 

كاركرد و تحوالت تاريخى و نيز تأثير و تأثر آن را روشن كرد.  
از ميان پژوهشگرانى كه در فرانسه و دانشگاه سوربُن شيوه مطالعات و پژوهش هاى خود را 
بر اين روش استوار كرده اند مى توان از پروفسور محمدعلى امير معزى نام برد كه در پيروى از 
مكتب استادش هانرى كربن، تحقيق و شناخت تشيع و فرهنگ و آموزه هاى آن را زمينه و موضوع 
مطالعات خويش قرار داده است. البته اين سخن به آن معنى نيست كه وى به مكتب هانرى كربن 
كامًال وفادار مانده، بلكه بر عكس از معدود شاگردان كربن است كه بر خالف جهت فكرى و روش 

استاد خود قدم نهاده است.
يكى از اشكاالت اساسى اين روش آن است كه گاه پژوهشگرى كه به دنبال بررسى و فهم يك متن 
قديمى از اسالم (يا تشيع) است، نوع نگاه و زاويه ديد مؤلف و پديدآورنده اثر را نمايانگر ديدگاه اسالم يا 

تشيع تلقى مى كند و براى نا آشنايان با اسالم و تشيع ذهنيتى متفاوت از واقع  را ارائه مى نمايد.
شناسى  اسالم  هاى  پژوهش  در  كربن  هانرى  پروفسور  را  مطالعاتى  شيوه  اين  بار  نخستين 
نخستين  كه  كربن  هانرى  گرفت.  كار  به  آن  عالى  تحقيقات  مركز  و  سوربن  دانشگاه  در  خويش 
پژوهشگر راستين شيعى پژوهى و ايجادكننده كرسى شيعه شناسى در دانشگاه هاى غرب بويژه 
فرانسه بود، پس از غور و ژرفكاوى منابع و متون عرفانى و تصوف دوران صفويه، اندك اندك به 
بررسى و مطالعه متون اصلى شيعى روى آورد. وى در سال هاى آخر عمرش به پژوهش درباره 
محتواى كتاب «اصول كافى» و برخى آثار مكتوب عهد حكومت آل بويه پرداخت كه ناقوس مرگ 
به سراغش آمد و كارش نيمه تمام رها شد. بعد از وى امير معزى مسير و كارش را ادامه داد و به 
بررسى و تحقيق پيرامون متون ارزشمند شيعى مانند «اصول كافى» و كتاب هاى «الغيبه» و «ال

قرائات»پرداخت.                                                                              
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اسالم اين گونه يهوديت را نجات داد1 

 ديويد جى . واسرشتاين2 

اسالم يهوديت را نجات داد. شايد اين سخن، ادعاى چندان مطلوب و خوشايندى به ويژه درجهان امروز 
به نظر نرسد. اما اين ادعا يك حقيقت تاريخى غيرقابل انكاراست. بر اين مدعا دواستدالل وجود دارد:

يكم، درسال 570 قبل ازهجرت، زمانى كه حضرت محمد (ص) متولد شد، يهوديان و يهوديت 
درحال انقراض و اضمحالل بودند. 

دوم، اسالم با ظهورش و با ارائه يك بافت موقعيتى جديد نه تنها يهوديت و يهوديان را از 
اضمحالل و نابودى نجات داد، كه باعث رونق فرهنگى و پيشرفت بعدى نه تنها يهوديت  كه 

مسيحيت نيز از قرون وسطى به عصر جديد گرديد .
يهوديت درحالى وارد قرون وسطى شد كه اوضاع چندان مناسبى نداشت. البته درباره آغاز و پايان 
قرون وسطى بين محققان اختالف است. براى مثال برخى آغاز آنرا زمان به رسميت يافتن مسيحيت 

در امپراطورى روم يعنى قرن چهارم ميالدى و برخى ديگر زمان آنرا پايان قرن پنجم مى دانند.
تا قرن چهارم، مسيحيت به دين رسمى و غالب در امپراطورى روم تبديل گرديد. يكى از داليل 
موفقيت مسيحيت در اين زمان سركوب اديان رقيب مانند يهوديت بود. مسيحيان با استفاده از زور 
و رعب و وحشت يهوديان را به تغيير كيش و مذهب به مسيحيت وادار مى كردند. بيشتر شواهد 
موجود در امپراطورى روم درباره موقعيت يهوديان در آن روزگار، گوياى روند تغيير مذهب يهوديان 

به مسيحيت است.

برگردان  حاضر  نوشتار   .1
واسرشتاين  ديويد  سخنرانى 
دانشگاه  يهود  مطالعات  استاد 
 Vanderbilt بيلت  وندر 
تنسى  ايالت  در   university
مى    24 درتاريخ  كه  امريكاست 
مطالعات  مدرسه  در   2012
شرقى و آفريقايى دانشگاه لندن 
كه  مقاله  اين  است.  كرده  ايراد 
يهودى  پژوه  دين  يك  ديدگاه 
مسلمانان  رويكرد  درباره  را 
نسبت به يهوديان در سده هاى 
كشيده،  تصوير  به  گوناگون 
شايسته تأمل و امعان نظر است.
2. David J.Wasserstein
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قرون  بين  مسيحيت  به  يهود  كيش  تغيير  طريق  از  يهوديان  شمار  گسترده  و  دائمى  كاهش 
چهارم الى هفتم ميالدى ( قبل از ظهور اسالم) به طرز بى وقفه و تدريجى باعث پراكندگى و از 
سراسر  در  يهوديان  فرهنگى  و  مذهبى  زندگى  و  اقتصادى  اجتماعى،  حقوقى،  موقعيت  رفتن  بين 
وظايف  انجام  منع  مانند  مقررات  و  قوانين  سلسله  يك  يب  تصو  و  وضع  گرديد.  روم  امپراطورى 
دينيشان و خارج كردن آنها از جوامع همنوعان و هم كيشانشان باعث شد تا يهوديان از كليه حقوق 

شهروندى خود محروم گردند.
اين وضعيت تا قرن ها و حتى تا زمان چالش هاى نظامى و سياسى امپراطورى روم با ايران نيز 
ادامه يافت. يهوديان به عنوان يك بخش بسيار كوچك در دنياى مسيحيت قاعدتاً تحت تأثير مسايل 
سياسى عمده آن زمان قرار نمى گرفتند. اما تخاصم دو امپراطورى بر وضعيت يهوديان تأثير مى نهاد 
چرا كه امپراطورى ايران در آن زمان بسيار گسترده بود و دامنه قلمرو آن بابل (عراق امروزى) را نيز 
كه در آن روزگار محل تمركز بيشترين يهوديان جهان بود، دربرمى گرفت. يهوديانى كه در بابل و 
مناطق اطراف آن تحت حكومت و امپراطورى ايران مى زيستند وضعيت نسبتاً مناسبى داشتند. بابل 
نه تنها به مهم ترين محل زندگى كه بزرگترين مركز انديشگى يهوديان شده بود. به استثناى كتاب 
انجيل؛ تلمود، مهم ترين كتاب فرهنگى يهود با بيش از 3 هزار سال قدمت در بابل خلق گرديد. بعدها 
مبارزه بين امپراطورى ايران و بيزانس (امپراطورى روم شرقى) باال گرفت و بطور فزاينده اى جدايى 

بين يهوديان تحت سلطه حكومت مسيحى بيزانس و يهوديان تحت فرمانروايى ايرانيان بيشتر شد.
خاطر  به  بودند،  گرفته  قرار  مسيحى  حكومت هاى  سلطه  تحت  كه  يهوديانى  اين،  بر  عالوه 
فشارهاى رهبران و پيروان اين دين بر ساير اديان و به ويژه يهوديت، همه دانش هاى مربوط به 
زبان و فرهنگ خاص خود و از جمله زبان عبرى و آرامى را از دست داده و مجبور به استفاده از 
زبان هاى التين، يونانى  يا زبان هاى غيريهودى محلى ديگر شدند. اين وضع به نوبه خود موجب 
شد كه يهوديان از دستيابى و دسترسى به آثار مهم و اصلى ادبى و فرهنگى خود ازجمله تورات، 
ميشناها، شعر، تفسير كتاب مقدس يهود وحتى مناجات هاى يهود محروم شوند. از دست دادن 
نيروى وحدت بخش  زبان و ادبيات مرتبط با آن، گام هاى نخستين براى از خود بيگانگى و زوال 
و  زندگى  كه  محلى  بابل،  با  تماس  برقرارى  و  ارتباط  شرايطى،   چنين  در  بود.  يهوديان  فرهنگ 
اين  بود.  بسيارحائزاهميت  يهوديان  براى  بود،  رونق  درحال  و  داشت  جريان  درآن  يهود  فرهنگ 
ارتباط و تماس در نتيجه درگيرى هاى دو امپراطورى قطع شده بود. برخالف ايران، زندگى يهوديان 
در جهان مسيحيت، دراواخر دوران باستان، از آنچه سه الى چهارقرن قبل بر سر آنها آمده بود، بهتر 
نشده كه حتى بدتر نيز شده بود. اگر اسالم نيامده بود، جنگ با ايران بازهم ادامه مى يافت و جدايى 
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بين يهوديان ساكن در مناطق مسيحى نشين اروپا و يهوديان ساكن بابل در بين النحرين بيش از 
پيش افزايش مى يافت و يهوديان در سرزمين هاى غربى و در بسيارى ديگر از مناطق جهان نابود 

و ناپديد مى شدند. و يهوديان ساكن شرق نيز تنها در قامت يك فرقه ظاهر مى شدند.
نجات  را  يهوديت  توانست  و  شد  يهود  قوم  اضمحالل  و  تحوالت  اين  مانع  اسالم  ظهور  اما 
داد. چرا كه فتوحات اسالم در قرن هفتم اوضاع جهان را به كلى تغيير داد و به مصيبت و از هم 

پاشيدگى گسترده و دائمى قوم يهود پايان بخشيد.
در ظرف كمتر از يك قرن بعد از رحلت حضرت محمد(ص) در سال 632 ميالدى، ارتش اسالم 
توانست تقريبًا تمامى سرزمين هايى را كه يهوديان در آنجا مستقر بودند، از اسپانيا تا سراسر شرق 
و شمال آفريقا و خاورميانه و حتى دورترين نقاط مرزهاى شرقى ايران و فراتر از آن را فتح كند. در 
نتيجه اين فتوحات، تقريبًا تمام يهوديان جهان تحت اداره و حمايت حكومت مسلمانان درآمدند.  

اين موقعيت آغاز تولد و احياى مجدد قوم يهود بود. 
در واقع ظهور اسالم نه تنها بخت و اقبال يهوديان را تغيير داد، بلكه به واسطه آزاديهايى كه 
به آنها داد، زندگى آنها را دركليه زمينه ها و عرصه اعم از قوانين و مقررات، جمعيتى، اجتماعى، 

مذهبى، سياسى، جغرافيايى، اقتصادى، زبان و فرهنگ و ادبيات شكوفا نمود.
اولين ارمغان اسالم براى يهوديت بهبود اوضاع سياسى آنها بود. فضاى سياسى و زندگى يهوديان 
تقريبا درهمه پهنه هاى جهان كه يهود قبل از ظهور اسالم زير سلطه مسيحيت بود به فضاى سياسى 
همانند آنچه يهوديان در بابل، كوردوبا (قرطبه) و بصره داشتند و حتى به بهتر از آن تبديل شد. و مرزهاى 
قديمى كه مركز حياتى يهويان در بابل با حوضه مديترانه را از هم جدا كرده بود براى هميشه از بين رفت.
تغييرات سياسى، همراه با برخوردارى از آزاديهاى مدنى، زبان، مذهب، فرهنگ و..... جامعه و 
قوم يهودى را كه قبل از ظهور اسالم در حال نابودى، انقراض و تبديل شدن به يك فرقه بود را 

به شهروندان درجه دوم دردوران حكومت و سلطه اسالم ارتقاء داد. 
اشتباه نشود. شهروند درجه دوم بودن به مراتب بسيار حائز اهميت از هيچ نبودن، به حساب 
نيامدن و فاقد هرگونه حقوق انسانى و برخوردارى قوانين شهروندى بودن بهتر است. براى اكثريت 
يهوديان كه روزى ابراز هويت يهوديشان يك آرزو يا رويا بود، ارتقاء هويت يهوديشان آرزو و رويا 
بود، ارتقاع به شهروند درجه دومى و در عين حال برخوردار بودن از كليه آزاديهاى مدنى ، زبان،....... 

و حقوق شهروندى هر چند درجه دوم آن پيشرفت عمده و گام بزرگى بود.
به منظور درك بيشتر اهميت ارتقاء يهوديان به شهروند درجه دوم تحت حكومت اسالمى الزم 
است يادآور شوم، مدت كوتاهى قبل از فتح اسپانيا توسط مسلمانان در سال 711، در اسپانيا فرزندان 
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يهود را از آنها مى گرفتند و به اجبار آنها را عوض مى كردند و والدين آنها را به بردگى مى گماشتند.
در جوامع اسالمى درحال توسعه در دوره كالسيك و قرون وسطى، يهوديان در مقابل تعهدات 
و  مدنى  و  انسانى  حقوق  كليه  از  برخوردارى  بر  عالوه  اسالمى  حكومت  قبال  در  شده  تعريف 

آزادى هاى مذهبى، اجتماعى، فرهنگ، زبان و .... ازحمايت هاى قانونى برخوردار بودند.
برخورردار  آن  از  مسلمان ها  آنچه  و سخاوتمندى  به گستردگى  شايد  حمايت ها  و  اين حقوق 
بودند، نبود ليكن آنچه نبايد فراموش شود اينست كه در چند قرن اول، حتى خود مسلمانها نيز در 

اقليت بودند و تفاوت هاى موجود در حقوق شهروندى عمًال چندان بزرگ و فاحش نبود.
نيز  اقتصادى  و  اجتماعى  برابرى هاى  از  حقوقى  نزديك  تقريبًا  برابرى هاى  كنار  در  يهوديان 
برخوردار بودند. براى مثال آنها براى زندگى كردن مجبور به انتخاب محل خاصى براى زندگى 
نبودند و آزاد بودند هر كجا را كه دوست دارند براى محل سكونتشان انتخاب كنند، ضمنًا به لحاظ 

فعاليت هاى اقتصادى هيچ محدوديتى متوجه آنها نبود.
جوامع اسالمى در اين دوران جوامع متعالى و باز بودند. و يهوديان هيچگونه محدوديتى در ارتباط 
با انجام فرايض دينى و مذهبى شان نداشتند و از آزادى كامل مذهبى برخوردار بودند. ممكن است 
در تئورى يهوديان در اين دوران چندان تمايلى به ساخت كنيسه هاى جديد در سطح گسترده نكرده 
باشند. و يا بطور عمومى چندان بصورت حرفه اى به اعمال مذهبى خود نپرداخته باشند. اما واقعاً با 

هيچ محدوديت قابل مالحظه اى در ارتباط با انجام فرايض دينى و مذهبى شان مواجه نبودند.
يعنى  رسمى  نمايندگان  طريق  از  داخلى،  قانونى  استقالل  از  برخوردارى  ضمن  يهوديان 
آن  ارتباطات  و  تماس ها  اين  است  ممكن  بودند.  تماس  در  دولت  رسمى  مقامات  با  رهبرانشان 
طورى كه بايد نبود، ولى حداقل تحت يك قاعده كلى و گسترده وجود داشت. و حداقل به هنگام 
بروز مسئله اى، از شانس ابراز نظرات و مشكالت شهروندى خود با مقامات رسمى برخوردار بودند.

ارمغان  اما  نداشت،  استمرار  اسالمى  جديد  امپراطورى  سياسى  يكپارچگى  و  وحدت  كه  اين  با 
جهانى آن يعنى تمدن اسالمى در سرزمين هاى بسيارى دامن گستر شد. اين تمدن شبيه تمدن كهن 
مسيحيت بود منتهى با اين تفاوت كه يهوديان در همه جاى آن از وضعيت و حقوق مدنى مشابه 
مسلمانان برخوردار بودند. يهوديان به راحتى و بدون هيچ محدوديتى مى توانستند به هركجا كه مى 
خواهند رفت و آمد كنند، با ديگران ارتباط داشته باشند و روابطشان را بدون هرگونه محدوديتى حفظ 
كنند و بدون هرگونه مانع يا محدوديتى به حفظ و تقويت هويت يهودى خويش بپردازند. از قرن نهم 
به بعد، گسترش تجارت آزاد در بين يهوديان ساكن اسپانيا كه تحت حكومت اسالمى اندولس و قرناطه 

بودند، باعث گرديد كه يهوديان نيز همانند مسلمان ها بتوانند با هندى ها روابط و ارتباط برقرار كنند.
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پيشرفت ها و موفقيت هاى يهوديان نتيجه توسعه گسترده و استمرار پيشرفت در جهان اسالم 
بود. بسيارى از مردمان كه تحت حكومت اسالمى بسر مى برند زبان عربى را به عنوان زبان  رايج 
تجارى و فرهنگى و ارتباطى فرامى گرفتند. به همبن دليل، زبان عربى به تدريج به صورت زبان 
اصلى بخش وسيعى از جهان آن روزگار درآمد. در همان حال، تقريبًا به استثناى زبان هاى يونانى، 
ُسريانى، آرامى، قطبى و التين، ساير زبان ها از بين رفتند و زبان عربى جايگزين آنها گرديد. با 
رشد و نضج زبان عربى در بيشتر سرزمين هاى اسالمى، زبان فارسى نيز از اهميت افتاد. بعدها 
زبان فارسى تا حدودى در شرق اسالمى بويژه شبه قاره هند و آناطولى رواج يافت و دربارها از آن 

حمايت كردند ولى  همچنان تحت تأثير زبان عربى بود.
يهوديان خيلى سريع زبان عربى را آموختند. در اوايل قرن دهم و فقط 300 سال بعد از فتوحات 
مسلمانان، ساعاديا گائون1  انجيل  را به زبان عربى ترجمه كرد. ترجمه كتاب مقدس كارى عظيم 
و دشوار بود و اگر مسلمانان به آن احساس نياز نمى كردند، اين ترجمه به انجام نمى رسيد. تا 
حدود سال 900،  يهوديان بيشتر زبان ها را وانهاده و به  زبان عربى روى آورده و بر آن تمركز 
كردند. حاصل توجه و تمركز بر زبان عربى، تماس و ارتباط مستقيم يهوديان با تحوالت گسترده تر 
فرهنگى بود. نتيجه اين ارتباط،  ايجاد ثنويت فرهنگى،  در قرن دهم،  در بين يهوديان شد. در واقع، 
يهوديان متوطن در سرزمين هاى اسالمى يك فرهنگ كامًال جديد پيدا كردند كه از نظر زبان، 
اشكال فرهنگى، تاثيرگذارى و نحوه بكارگيرى با فرهنگ قبل از اسالم آنها متفاوت بود. يهوديان 
با اين فرهنگ جديد به جاى آنكه نگران دينشان باشند، درست مانند همسايگان مسلمانشان تا حد 
زيادى اعتقادات دينى را با عرفيات اجتماعى مخلوط كردند. اين رويكرد جديد  به طرز بى سابقه اى 
با باورها و فرهنگ  گذشته  و نيز اعتقادات و فرهنگ قرون وسطى مسيحى در اروپا درتضاد بود.

هاى  نوشته  از  بخشى  اسالمى   هاى  سرزمين  ساكن  يهوديان  مسلمان،  همسايگان  همانند 
خود را به زبان عربى مى نوشتند اما در همان حال  بخشى ديگر از نوشته هايشان به زبان عبرى 
نگاشته مى شد. استفاده از زبان عربى باعث نزديكى آنها  به عرب ها مى شد. اما بكارگيرى زبان 
عبرى به دورى مسلمانان و يهوديان از يكديگر مى انجاميد. با اين همه،  مطالبى كه يهوديان 
درآن روزگارمى  نوشتند و ادبياتى كه بكار مى بردند عمدتًا تازه بود.  در آن زمان، زبان عبرى به 
منزله زبان ادبيات مترقى قوم يهود به موازات استفاده گسترده از زبان عربى براى اهداف مشابه 
احياء گرديد و  استفاده از زبان عبرى در همه اشكال شعر و نثر و آثار هنرى يهوديان عرب رواج 

يافت. نا گفته نگذاريم كه پاره اى از آثار منثور و منظوم يهوديان ازكيفيت بااليى برخوردار بودند.
Sa’adya Gaon .1بخش عمده اشعار عبرى در اين دوره بعد از ترجمه انجيل شروع گرديد. ساعاد گائون، سليمان 
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ابن جبرائيل، ابن عزرا (موسى وابراهيم)، ابن ميمون، يهودا هاليوى، يهودا ال هريزى، ساموئيل ها 
و  ادبى  گران  تالش  شمار  در  هستند،  شده  شناخته  كامًال  امروز  كه  كسان  ديگر  بسيارى  و  ناجد 

فرهنگى يهوديان بوده اند.
سخنران درادامه سخن خود به چگونگى رسيدن يهوديان به دستاوردها وپيشرفت هاى فرهنگى 
و همزيستى با  مسلمانها در اسپانيا پرداخت و گفت كه در كنار موجى از دستاوردهاى فرهنگى  اين 

دوران، دوران طاليى دستاوردهاى واقعى قوم يهود بوده است. 
پيشرفت هاى  موازات  به  كه  اين بود  رخ نمود  اسپانيا  در  مسلمانان  دوران حكومت  در  آنچه 
فرهنگى مسلمان ها، موجى از پيشرفت هاى فرهنگى در بين يهوديان نيز چهره نمود. در قرون 
ميانى اسالم، هر گونه پيشرفت در زمينه علمى و فرهنگى در بين مسلمانان به عنوان يك الگوى 
برتر بر يهوديان در سرزمين هاى عربى در بغداد بين قرن نهم تا دوازدهم، در شمال آفريقا بين 
قرون نهم تا يازدهم، در قاهره بين قرون دهم تا دوازدهم و در ساير جاها تأثير نهاده بود. طلوع 
يهوديان  فرهنگى  مراكز  خيز  و  افت  ديگر  عبارت  به  يا  فرهنگى  و  فكرى  هاى  جريان  غروب  و 

انعكاسى از افت و خيز مراكز فرهنگى مسلمانان درآن زمان است.
پديد آمدن اين وضعيت نه محصول حمايت يك گروه ويژه روشنفكر ليبرال توسط حاكمان مسلمان، 
بلكه نتيجه يك وضعيت خاص و يك سلسله دگرگونى هاى عميق اجتماعى، فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، 
زبانى و سياسى در جهان اسالم بود كه توانست يهوديان ساكن سرزمين هاى اسالمى را به آفرينش 

فرهنگى متأثر از فرهنگ غنى و تمدن شكوفاى اسالم در زمان خود تشويق كند.
تأثير  از  ناشى  و  مديون  وسطى  قرون  در  يهوديان  فرهنگى  پيشرفت هاى  اعظم  بخش 
پيشرفت هاى فرهنگى و تا اندازه اى سياسى اسالم و مسلمانان بود. وقتى فرهنگ مسلمانان رونق 
يافت، به تبع آن، فرهنگ يهوديان نيز رونق و رواج بيشترى پيدا كرد و زمانى كه فرهنگ مسلمانان 

رونق خود را فرو نهاد، به تبع آن فرهنگ يهوديان نيز از رونق افتاد.
سرمايه فرهنگى يهوديان كه در سايه پيشرفت هاى علمى و فرهنگى مسلمانان پديد آمده بود، 
در دوران هاى بعدى باعث آفرينش، بذرافشانى و رشد بيشتر فرهنگ يهوديان در ساير جاها مانند 

اسپانيا و سرزمين هاى مسيحى نشين گرديد.
بدين سان، جهان اسالم نه تنها منبع الهام بخش براى احياى فرهنگى قوم يهود بود، كه بر 
مسيحيان و  اروپاى مسيحى نيز تأثير گذارد و يكى از عوامل عمده توسعه مسيحيت دراروپا نيز شد. 
اهميت تأثير اسالم بر دو دين يهوديت و مسيحيت  تا بدان حد مؤثر و سازنده بوده كه كسى نمى 

تواند به سادگى ازآن صرف نظر كند.
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آموزش اسالم و مطالعات اسالمى در چين

 دكتر جكى  آرميجو حسين1/ على محمد سابقى

درآمد سخن 
در سه دهه گذشته، براى تأمين نيازهاى دينى جمعيت 23 ميليونى مسلمانان چين، فرصت هاى 
آموزش اسالمى در محدوده وسيعى افزايش يافته است. افزون بر دانشجويانى كه در مدارس وابسته 
به مساجد، كالج هاى اسالمى دولتى و مدارس دينى مستقل غير دولتى داخل چين به تحصيل علوم 
دينى مى پردازند، تعداد قابل توجهى از جوانان مسلمان چينى براى ادامه تحصيل در دانشگاه هاى 

مصر، سوريه، عربستان سعودى، پاكستان، ايران و مالزى به خارج از كشور سفر مى كنند. 
در دوران توسعه سريع اقتصادى، گسترش ناآرامى هاى اجتماعى، افزايش اختالف طبقاتى و 
كاهش حمايت اجتماعى دولت از مردم، تعداد چينيهايى كه در پى دستيابى به يك ايدئولوژى كه 
بتواند در حل مشكالت به آنها كمك كند، افزايش يافته است. در حالى كه برخى افراد به دنبال 
به  ديگر  برخى  اند،  دولت  حمايت  مورد  ايدئولوژى  جاى  به  اى  تازه  ايدئولوژى  كردن  جايگزين 
سمت ايدئولوژى اسالمى گرايش پيدا كرده اند، ايدئولوژى و اعتقادى كه طى 1300 سال گذشته 
آزار  و  محدوديت  سخت  دوران هاى  درون  از  و  داده  ادامه  خود  حيات  به  چين  جامعه  در  توانسته 
و اذيت به سالمت عبور كند. فائق آمدن بر مشكالت نشانگر توانمندى اسالم در ادامه حيات و 
مواجهه با فرهنگ و تمدن كنفوسيوسى است كه به داشتن قدرت باالى جذب و همسان سازى 
ديگر فرهنگ ها و جوامع معروف است. اينك، دين اسالم در چين، به بخشى مهمى از تاريخ اسالم 

حسين  آرميجو  َجكى  دكتر   .1
 (Jackie Armijo Husain)
استاد  آمريكايى،  شناس  چين 
امارات  در  زايد  شيخ  دانشگاه 
متحده عربى است. عنوان پايان 
عمر  اجل  او «سيد  دكترى  نامه 
ايرانى  استاندار  الدين  شمس 
كه  بوده  چين»  در  مغول  عصر 
آن  از  چين  يونَن  دانشگاه  در 
به  را   آن  بعداً  و  كرده  دفاع 
صورت كتابى منتشر كرده است. 
زبان  به  كه  آرميجو  َجكى  دكتر 
چينى آشنا است، سالها در چين 
اين  مسلمانان  و  اسالم  پيرامون 
كشور تحقيق و مقاالت متعددى 
در اين زمينه منتشر كرده است.
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و مسلمانان و تاريخ كشور چين تبديل گشته و از موضوعات درخور اعتناى مطالعات تاريخ اسالم 
و چين شده است.

در سى سال گذشته در مساجد سرتاسر چين(به جز سين كيانگ1)، كالس هاى آموزش قرآن 
و عقايد اسالمى و زبان عربى، براى گروه هاى مختلف سنى مسلمانان داير شده است. از دانش 
آموزان پيش دبستانى تا زنان و مردان بازنشسته باالى هشتاد سال كه مصمم به فراگيرى قرآن 
و يادگيرى مسايل اعتقادى خود هستند، در اين كالس ها شركت مى كنند. افزون بر كالج هاى 
اسالمى ِ دولتى، مردم نيز مدارس علوم دينى مستقل داير كرده اند1. بر مبناى آمار دولت چين، در 
اين كشور حدود 35 هزار مسجد وجود دارد و بيش از 45 هزار روحانى و معلم دينى و 24 هزار 
دانشجو و طلبه علوم دينى به فراگيرى علوم اسالمى اشتغال دارند2. در سالهاى اخير، تعداد طالب 
علوم دينى كه براى تحصيل به خارج از كشور مى روند، افزايش يافته است. آنها در وهله اول 
بيشتر به كشورهاى مصر، عربستان سعودى، سوريه، ايران، پاكستان و مالزى و در وهله دوم به 
كشورهاى تركيه، سودان، ليبى و كويت3 مى روند. باتوجه به فارغ التحصيل شدن شمارى از طلبه 
ها و بازگشت شان به كشور، تعداد اساتيد مجرب و ماهر براى تأسيس و راه اندازى مدارس دينى 

در مناطق بدون مدرسه و مركز آموزش دينى  فراهم شده است.
اين مقاله به بررسى و مطالعه چهار مؤلفه پيرامون آموزش اسالمى در چين مى پردازد، اين 

چهار مؤلفه عبارتند از:
1. نقش دولت چين در حمايت از كالجهاى دولتى آموزش اسالمى؛

2, بازسازى مساجد و نقش مساجد به عنوان مركز فعاليت مذهبى  مسلمانان؛
3. نقش زنان مسلمان در توسعه و گسترش آموزش اسالمى؛

4. افزايش تعداد جوانان مسلمان عالقمند به ادامه تحصيل در رشته مطالعات اسالمى در خارج از 
كشور.

مدعاى اين مقاله آن است كه احياى آموزش اسالمى در چين، به گسترش تندروى در ميان 
مسلمانان چين دامن نزده، بلكه اين فرصت را براى مسلمانان به وجود آورده كه پس از حمالت 
سازمان يافته دولت چين به اسالم در دوران انقالب فرهنگى(1976-1966)، به بازسازى اعتقادات 
دينى، هويت فرهنگى و نهادهاى آموزش مذهبى خود بپردازند. افزون براين، اين امكان را براى 
روستاهاى   مشكالت  و  چالشها  با  كه  آورده  وجود  به  افتاده  دور  مناطق  و  روستاها  در  مسلمانان 

همجوار و مسلمانان مناطق دور دست چين و ساير كشورهاى جهان آشنا شوند. 

1.  با اين كه منطقه سين كيانگ به 
صورت رسمى منطقه خودمختار اويغور 
نشين اعالم شده است، ولى شديدترين 
صورت  منطقه  اين  در  مذهبى  كنترل 
فعاليتهاى  تمام  چين  دولت  ميگيرد. 
فعاليتهاى  را  منطقه  اين  در  اسالمى 
جدايى طلبانه دانسته و قوانين سختى را 
به مورد اجرا گذاشته كه طبق آن اغلب 
فعاليتهاى اسالمى و آموزشى مسلمانان 
ممنوع شده است. پس از حادثه يازدهم 
سرپوش  براى  چين،  دولت  سپتامبر، 
كننده  سركوب  اقدامات  بر  گذاشتن 
خود عليه اويغورها در اين منطقه، خيلى 
زود در اردوى«مبارزه با تروريسم» قرار 
گرفت و در سين كيانگ هزاران نفر را 
بدون هيچگونه محاكمه علنى و قانونى 
به زندان انداخت. حاكمان چين، براى 
اين  در  خود  خشن  سياستهاى  توجيه 
منطقه، داليل زيادى مطرح مى كنند. 
بازرسان  و  الملل  بين  عفو  سازمانهاى 
حقوق بشر، گزارشهاى مفصلى در باره 
سياستهاى سركوبگرانه چين در سين 
كيانگ منتشر كرده اند. سازمان ديده 
بان حقوق بشر در سال 2005 گزارشى 
عنوان«طوفان  تحت  منطقه  اين  از 
در  اويغورها  مذهبى  سركوب  ويرانگر: 
سين كيانگ» (جلد 17 شماره 2 سال 
گزارش،  اين  در  كرد.  منتشر   (2005
شواهد و مدارك مستدلى در خصوص 
ميزان و چگونگى ايجاد محدوديت و 
فرايض  علنى  انجام  از  دولت  ممانعت 
مذهبى و تخريب روشمند توان والدين 
در انتقال مسايل اعتقادى به فرزندان 

خود، ارايه شده است.
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پيشينه:  
جمعيت مسلمانان چين با احتياط 23 ميليون نفر برآورد مى شود. اگرچه حضور آنان در سرتاسر اين 
كشور گسترده است، ولى در استان هاى شمالغربى سينكيانگ1، َگنسو2 و نينگشيا3 تجمع بيشترى 
دارند، تعداد قابل توجهى از مسلمانان در مناطق مختلف استان هاى يونَن4 در جنوب غربى و ِخهَنن5 
اقليت  ده  چين،  رسمى  نژادى  و  قومى  اقليت  از 55  دارند.  حضور  كشور  اين  مركزى  مناطق  در 
مسلمان است4. اقليت هاى خوى6 و اويغور بزرگترين گروه از مسلمانان را تشكيل مى دهند، قزاقها، 
دونگ شيانگ ها7، قرقيز، ساالر، تاجيك، ازبك، بائوآن8، و تاتارها در مرتبه بعدى قرار دارند. غير از 
نژاد خويى كه در سراسر چين پخش هستند، بقيه نژادها در شمال غرب چين سكونت داشته و اغلب 

از نظر زبانى به شاخه هايى از زبان تركى وابسته بوده و فرهنگ خاص خود را دارند.
نژاد خويى بزرگ ترين و از نظر جغرافيايى پراكنده ترين گروه مسلمان در چين به شمار است. 
اين گروه از نظر زبانى و فرهنگى بيشترين جذب و همسانى با نژاد اكثريتى كه آنها را در بر گرفته، 
تجربه كرده است. اگرچه اغلب جمعيت مسلمانِ  نژاد خويى در ميان چينى هاى نژاد« َخن9 »زندگى 
كرده و زبان چينى زبان مادرى شان محسوب و به آداب و رسوم فرهنگ نژاد َخن عمل مى كنند، 
اما گروه ديگرى از ايشان كه در ميان ساير اقليت هاى نژادى چون تبتيها، َديها10، و بَيها11 زندگى 

مى كنند، زبان و فرهنگ و برخى آداب و رسوم همين اقليتها را برگزيده اند. 
خويى ها بدون توجه به اينكه در كجاى چين زندگى مى كنند، اغلب از نسل و بازماندگان مهاجران 
آسياى غربى: ايران و آسياى مركزى هستند كه در اوايل دوران سلسله تانگ(907-618 ميالدى) به 
اين سرزمين مهاجرت كرده و در آنجا اقامت گزيده اند. در واقع، مسلمانان از همان ابتداى ظهور اسالم 
در اين كشور حضور داشتند چرا كه تجار ايرانى و عرب قرنها پيش از اسالم به اين كشور در رفت 
و آمد بودند. يكى از مشهورترين احاديث پيامبر اسالم كه مى فرمايد: «دانش را بجوييد ولو در چين 
باشد» بيانگر اهميت آموختن دانش توسط مسلمانان و شناخت و آشنايى مسلمانان نسبت به اهميت 

علوم چينى، عليرغم فاصله آن سرزمين با مناطق مسلمان نشين بوده است.
در دوران حاكميت سلسله يوان(1368-1274م) به داليل مختلف، جمعيت زيادى از مسلمانان 
ايرانى و آسياى مركزى در چين ساكن شدند. مغولها، صدها هزار مسلمان را از مناطق غرب و مركز 
آسيا به اجبار يا به عنوان كارگزار به چين منتقل كردند تا در مديريت امپراتورى به سرعت در حال 
گسترش مغوالن به آنها كمك كنند. مغولها، افزون بر صنعتگران، هنرمندان، معماران، مهندسان، 
پزشكان و منجمان، تعداد زيادى از ديوان ساالران، دبيران، مربيان و مقامات رسمى را نيز از اين 
مناطق به منظور گماردن در پست هاى مختلف در چين، به اين كشور كوچ دادند. اين افراد با 

1. Xinjiang.
2. Gansu.
3. Ningxia.
4. Yunnan.
5. He Nan.
6. Hui.
7. Dong xiang.
8. Bao An.
9. Han.
10. Dai.
11. Bai.
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زنان محلى ازدواج كرده و از اين طريق و در طول قرن ها، اعتقادات دينى و آداب و رسوم فرهنگى 
سرزمين مادرى خود را در چين، از نسلى به نسل ديگر منتقل كردند. پس از سقوط سلسله يوان، 
سلسله مينگ(1644-1368) حكومت چين را در اختيار گرفت و مجدداً نژاد َخن بر سرزمين چين 
حاكميت يافت. در اين دوران، اگرچه به تمام خارجيها كه در دوران يوان به چين آمده بودند اجازه 
اقامت داده شد، ولى خشم عمومى از نفوذ اجنبى ها در چين موجب شد كه يك سلسله قوانين به 
تصويب رسيد كه براساس آن ها تمام خارجى ها، بايد بخشى از آداب و رسوم و فرهنگ چينى از 
جمله پوشش، گفتگو به زبان چينى و انتخاب اسامى چينى را مى پذيرفتند5. در دوران سلسله چينگ 
(1911-1644) مسلمانان تا بدان حد تحليل رفتند كه شبيه ساير چينى هاى غيرمسلمان شدند و 
از مسلمانيشان چيزى باقى نماند، البته گروهى از آنان نيز بودند كه برضد فساد و ستم حكومتهاى 

محلى و مركزى چين قيام كردند6. 
گروهى  فرهنگى  و  اجتماعى  حيات  مجدد  احياى  به  سال 1911  در  چينگ  سلسله  فروپاشى 
از مسلمانان در مناطق مختلف چين مدد رسانيد به نحوى كه اقدام به تأسيس مدارس دينى و 
آموزشى خود كردند7. اين تالش ها تا آغاز هرج و مرج و جنگ داخلى و مبارزه عليه اشغالگران 
ژاپنى ادامه يافت. در اين دورانِ  نا آرام، حزب كمونيست چين از مسلمانان شمال غربى درخواست 
كمك و همكارى كرد و در مقابل قول داد تا آزاديهاى مذهبى و تا حدودى خود مختارى آنها را 
تضمين كند. اين خوش بينى چندان دوام نداشت و پس از چندى اين قول و قرارها زير پا گذاشته 

شد و تعداد زيادى از رهبران و فرهيختگان مسلمانان توسط كمونيستها دستگير و زندانى شدند. 
در خالل انقالب فرهنگى(1976-1966) وضعيت مسلمانان تا حد قابل مالحظهاى به وخامت 
مراسم  برگزارى  و  دينى  آموزش  جماعت،  نماز  برگزارى  مانند  مذهبى  فعاليت  هرگونه  و  گراييد 
مذهبى ممنوع و حتى به زبان آوردن كلمات و واژههاى اسالمى مانند السالم عليكم و الحمدهللا 
جرم بود. رهبران مسلمانان مورد اذيت و آزار قرار گرفته، زندانى شده و حتى شمارى از آنها به 
قتل رسيدند. ساير اديان و رهبران دينى نيز وضعيت مشابهى داشتند. اگرچه انقالب فرهنگى در 
سال1976 متوقف شد، اما تنها در اوايل دهه 1980 بود كه مسلمانان توانستند كنترل مساجد خود 
را به دست آورند. در دوران انقالب فرهنگى، به غير از برخى مساجد پكن كه براى انجام نماز جمعه 
ديپلمات هاى مسلمان مورد استفاده قرار مى گرفتند، بقيه مساجد در سرتاسر چين توسط مقامات 
محلى تغيير كاربرى داده شده بود و براى كارهايى استفاده مى شد كه مغاير با شئون مسجد بود 
و موجب جريحه دار شدن احساسات مسلمانان و شكستن حرمت اين اماكن مقدس مى شد. يكى 
مساجد  فرهنگى،  انقالب  از  پس  بود.  خوك  پرورش  براى  مساجد  از  استفاده  ها،  كاربرى  اين  از 
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بازسازى و تعمير شدند و به صورت مركز اجتماع و آموزش دينى مسلمانان درآمدند. در دوره انقالب 
فرهنگى، مسلمانان چين، افزون بر مقاومت در برابر آشفتگيها و حمالت هدفدارى كه عليه آنان 

صورت مى گرفت، مخفيانه به برگزارى كالسهاى غير رسمى آموزش اسالمى اقدام مى كردند.
 

آموزش اسالمى مورد حمايت دولت
پس از انقالب فرهنگى، دولت چين متوجه آثار سوء تالش هاى نظاممند فشار و تخريب بر ضد 
مذهب شده بود، از اين رو در ارتباط با اسالم، تالش كرد تا با تأسيس كالج هاى اسالمى از آموزش 
رسمى اسالمى و تربيت ائمه جمعه و جماعات حمايت و برخى از فشارها و خسارتها را جبران كند. 
در اجراى اين سياست، ده كالج اسالمى در شهرهاى چين راه اندازى شد8. در تمام اين كالج ها 
افزون بر برنامه ها و دروس آموزشى چهار ساله عربى، قرآن، حديث، حقوق و احكام اسالمى، زبان 
و تاريخ چين نيز آموزش داده مى شود. همچنين، دوره هاى كوتاه مدت و فشرده آموزش سه ماهه 
براى ائمه جمعه و جماعات برگزار مى شود. در ابتدا تمامى هزينه هاى اين كالج ها را دولت تأمين 
مى كرد و به طبه ها مبلغى به عنوان شهريه پرداخت مى گرديد. دولت با اينگونه اقدامات و احداث 
مدارس علوم اسالمى، هم بخشى از تخريب هاى وارده به آموزش هاى اسالمى را جبران و هم 
جريان احياى اسالم در چين و انجام مطالعات اسالمى در اين كشور را تقويت كرد. اگرچه بيشتر 
مسلمانان اين اقدامات دولت را مى ستودند، ولى افرادى اين نگرانى را دارند كه مدارس و كالج ها 
از استقالل كامل برخوردار نباشند، زيرا دولت از اين طريق استادان  و متون درسى مورد نظر خود، 
كنترل الزم را بر آموزش دينى مسلمانان اعمال مى كند. عليرغم اين مسايل، تعداد زيادى از اساتيد 
برجسته در اين كالج ها تدريس مى كنند و هر سال شمار زيادى از جوانان مسلمان اين مدارس را 
براى آموزش دينى انتخاب مى كنند. در دهه گذشته، تعدادى از فارغ التحصيالن كالج اسالمى پكن 
براى نخستين بار جهت ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام شدند كه در نوع خود كم سابقه بود.
تعدادى از اين دانشجويان پس از تحصيل علوم اسالمى به كشور باز گشته و به عنوان استاد در 
كالج هاى اسالمى به تدريس مشغول شدند. تحصيل در مدارس اسالمى دولتى رايگان بوده و براى 
خانواده هاى فقير مسلمان مناطق محروم جايگزين خوبى براى مدارس پر هزينه هستند. در برخى 
از اين كالج ها عالوه بر دروس دينى، كالس هاى آموزش زبان انگليسى و كامپيوتر نيز داير است.

مراكز آموزش اسالمى غير دولتى
با ايجاد ترديد در جامعه مسلمان نسبت به مدارس اسالمى وابسته به دولت، در اوايل دهه1980، 
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مسلمانان اقدام به تأسيس مدارس اسالمى غير دولتى كردند. يكى از مشهورترين اين مدارس، 
زاييده  كه  مدرسه،  اين  شد.  احداث  يونَن  استان  غرب  دالى1در  شهرستان  اطراف  در  روستايى  در 
فكر چندين معلم و استاد بازنشسته علوم اسالمى از نژاد خويى بود، در سال 1991 راه اندازى شد 
و طلبه هاى آن از مناطق سين كيانگ در شمالغرب تا جزيره َخيَنن2 در جنوبى ترين ساحل چين 
برگزيده مى شوند. اين مدرسه كوچك، توانسته از سراسر كشور طلبه جذب كرده و چون يك شبكه 

ارتباطى، جوامع مختلف مسلمان چين را به هم پيوند دهد. 
با اين كه در شهر كونمينگ يك كالج اسالمى معتبر دولتى وجود داشت، ولى اساتيد و مقامات 
محلى قانع نشدند اجازه تأسيس يك مدرسه اسالمى غير دولتى را صادر كنند. برنامه هاى درسى 
برنامه هاى  و  چينى  و  عربى  انگليسى،  هاى  زبان  آموزش  شامل  دالى  شهر  مدرسه  در  شده  ارايه 
درسى سنتى مدارس اسالمى و كامپيوتر است. نخستين گروه از فارغ التحصيالن اين مدرسه براى 
ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام يا به عنوان استاد در همان مدرسه يا ساير مدارس اسالمى 
به كار گرفته شدند. رئيس مدرسه براى اعزام اين اساتيد شخصًا به روستاهاى مختلف مسافرت 
كرده تا ضمن شناسايى مناطقى كه نياز به استاد دارند، استادها را بر اساس شرايط هر منطقه و نياز 
آنها انتخاب و اعزام كند. در سرتاسر چين ده ها نمونه از اين نوع مدارس اسالمى وجود دارد كه 
در دهه 1990 راه اندازى شده اند. اطالعات موجود نشان مى دهد كه دولت ديگر اجازه راه اندازى 
اينگونه مدارس جديد را نميدهد. بيشتر اين مدارس مردانه اند و در كنار آنها تعدادى مدارس ويژه 

زنان نيز داير هستند. 
يكى از نقش هاى مهم اينگونه مدارس، جذب طلبه از مناطق دور دست چين است. دو مدرسه 
علوم اسالمى در مغولستان داخلى و ِخهَنن طلبه هايى را از مناطق مختلف سين كيانگ، شانگ هاى 
و گويجو ثبت نام مى كنند. طالب اين مدارس، اطالعات مربوط به جامعه خود را به ساير طلبه ها 
منتقل مى كنند. طلبه ها پس از فارغ التحصيل شدن و بازگشت به محل زندگى خود، اطالعات و 
تجارب خود از وضعيت مسلمانان در مناطق ديگر را به جامعه خويش انتقال مى دهند، بدين ترتيب 
ارتباط جوامع مختلف مسلمان كه در دهه هاى گذشته به خاطر پراكندگى و سختگيرى هاى دولتى 

از هم گسسته شده بود، مجددا بر قرار و همبستگى و اخوت اسالمى بار ديگر احيا شده است.

آموزش در مساجد و ويژگى هاى آن
از گذشته هاى دور آموزش اسالمى يكى از روشهاى متداول آموزش در شهرهاى بزرگ و روستاهاى 
كوچك مناطق مختلف چين( غير از سين كيانگ) بوده است. اين نوع آموزش براى تمام گروه هاى 

1. Dali.
2. Hai nan.
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سنى اعم از كودكان و بزرگساالن داير است، كالس كودكان در ساعات تعطيلى مدارس دولتى، 
صبح زود، عصرها يا در تعطيالت تابستان داير مى شود. متون آموزشى مدارس رسمى از سوى 
دولت كنترل مى شود. با اين كه در برخى مناطق داراى اكثريت مسلمان تعدادى از دروس مقطع 
ابتدايى به زبان مادرى  تدريس مى شود، ولى مسلمانان حق ندارند تاريخ، فرهنگ و آموزههاى 

دينى خود را در اين مدارس تدريس كنند.
كالسهاى آموزش در مساجد از نظر تعداد دانش آموزان، وضعيت و كيفيت تدريس و مواد آموزشى 
با هم متفاوت اند. برخى داراى ساختمان هاى چند طبقه مجهز به وسايل كمك آموزشى، آزمايشگاه و 
كامپيوتر هستند اما برخى ديگر تنها صاحب يك تخته سياه كوچك برروى ديوار در حال تخريب مسجد 
است. اندازه و كيفيت تجهيزات كالس ها بيانگر وضعيت اقتصادى روستا و ميزان تعهد روستائيان به 
اسالم و اهميت آموزش اسالمى است. كيفيت آموزش در كالسها نيز بستگى به توانايى مردم در به 
كار گيرى مربى و معلم دينى دارد. چنانكه برخى معلمان فارغ التحصيل خارج از كشور بوده و به سه 

زبان چينى، عربى و زبان مادرى مسلط و از اطالعات اسالمى كافى برخوردار اند. 
  دانش آموزانى كه در مساجد آموزش مى بينند از نظر سنى با هم تفاوت دارند. كالس هاى 
صبح براى افراد مسن و بازنشسته و كالس هاى عصر و اوايل شب براى كسانى كه روزها به كار 
اشتغال دارند. در شهرها، در روزهاى آخر هفته كالس هاى آموزش زبان عربى و مسايل اسالمى 
براى عالقمندان داير مى شود. در تعدادى از مساجد حتى كالس هاى پيش دبستانى براى كودكان 
3 تا 6 سال برگزار مى شود. كالس هاى پيش دبستانى در شهرهاى بزرگ كه پس از ثبت نام در 
مدارس دولتى تعداد دانش آموزان آن كاهش مى يابد، از اهميت زيادى برخوردار است. تأثير اينگونه 
آشنايى كودكان با آداب و رسوم و اعتقادات مسلمانان درخور توجه است. مشاهده  كالس ها در 
شور و شوق نسل جديد براى فراگيرى مسايل اسالمى و تسهيالت فراهم شده براى آنان، براى 
پدران و مادرانى كه در گذشته زندگى پرمشقتى داشتند و با محروميت هاى زيادى رو به رو بودند، 
بسيار لذت بخش است. به همين دليل، مسلمانان براى توسعه مدارس دينى و مساجد و برگزارى 
كالس آماده هر نوع كمك و مساعدت مالى هستند. برخى از والدين با هدف اشتغال و كاريابى، 
فرزندان خود را به اين كالسها مى فرستند، اما تعداد بيشترى تنها به خاطر تربيت اخالقى فرزندان 
خود و آشنايى بيشتر آنان با آموزه هاى دينى و فرهنگ اسالمى آنها را به اين كالس ها مى فرستند.

مسلمانان چينى و مطالعات اسالمى در خارج از كشور
در اوايل دهه 1990، مسلمانان چينى اجازه يافتند فرزندان خود را براى تحصيل علوم اسالمى به خارج 
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از كشور بفرستند. نخستين گروه از دانشجويان به كشورهاى مصر، سوريه و پاكستان رفتند. دولت 
عربستان سعودى بورس تحصيلى در اختيار  اين گروه قرار داد، بورسى كه براى استفاده از آن داوطلبان 
ملزم به شركت در آزمون تعيين سطح زبان عربى خود بودند. پس از چند سال ايران هم اقدام به 
اعطاى بورس تحصيلى كرد. در حال حاضر، كشورهاى مالزى و تركيه نيز به ُجرگه كشورهاى پذيرنده 
جوانان مسلمان چينى وارد شده اند. دانشجويان چينى كه در سوريه تحصيل كردهاند، از روند تحصيل 
خود در اين كشور راضى و از كيفيت آموزش، گشاده دستى مردم، پايين بودن هزينه اقامت و مساعدت 
مردم سوريه رضايت دارند. به همين دليل خيلى از جوانان مسلمان چينى پس از پايان آموزش در اين 

كشور اقامت گزيده و تعدادى از آنها با زنان سورى ازدواج كرده اند.
برخوردار  توجهى  درخور  تسهيالت  از  مى كنند،  تحصيل  سعودى  عربستان  در  كه  طلبه هايى 
مى شوند. آنها افزون بر دريافت تمام هزينه هاى تحصيلى، شهريه ماهانه و بليط رفت و برگشت 
دانشگاه هاى  از  كه  هايى  طلبه  اغلب  مى كنند.  دريافت  را هم  خانواده  با  ديدار  به چين و  ساليانه 
سعودى فارغ التحصيل شده اند، از كيفيت تحصيلى و آموزش خود در اين كشور راضى هستند. با 
وجود اشتهار سعودى به ترويج اسالم محافظه كارانه و متعصبانه (مشهور به وهابى و سلفى) اغلب 
مدينه  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  از  يكى  ندارند.  تفكرى  طرز  چنين  كشور،  اين  التحصيالن  فارغ 
مى گويد: اين دانشگاه بهترين مركز آموزش اسالمى در ميان تمام كشورهاست چرا كه افزون بر 
تدريس عقايد و معرفى مذاهب چهارگانه اهل سنت، منايع ديگرى جهت آشنايى با ساير فرق و 
مذاهب اسالمى نيز در اختيار دانشجو قرار مى دهد. وى عالوه بر يادگيرى اختالف عقايد شيعه و 
سنى، با شخصيت هاى مهم و مصلحان جهان اسالم در قرن بيستم نيز آشنايى پيدا مى كند. در اين 
ميان، برخى از فارغ التحصيالن دانشگاه هاى عربستان سعودى ديدگاه هاى خشك و متعصبانه و نا 

سازگار با آداب و رسوم و عقايد مسلمانان چين را با خود همراه مى برند. 
با اينكه اسالم در چين در طول قرون و اعصار رشد كرده و اصول اساسى آن همانند ساير مناطق 
جهان اسالم بدون تغيير باقى مانده، ولى برخى تفاوت ها با اسالم رايج در ساير كشورها پيدا است. 
چنانكه تا همين اواخر، اغلب مساجد چين به سبك معمارى معابد بودايى ساخته مى شد. شمارى از 
دانشجويان مسلمان پس از بازگشت از عربستان حركت هايى را آغاز كرده و كوشيدند تا مساجد را 
به«سبك مساجد خاورميانه» تغيير دهند. در نتيجه فعاليت اين افراد، صدها مسجد قديمى به سبك 
گذشته تخريب و به جاى آنها مساجد «با اصالت اسالمى» ساخته شده است. يكى ديگر از موارد 
اختالف اسالم چينى با اسالم ساير كشورها مربوط به اوقات اقامه نماز است. در برخى از مناطق چين 
اوقات نماز در طول سال بدون تغيير و ثابت است و كوتاه و بلندى روز در آن تأثيرى ندارد. اگرچه اين 
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اختالفات كوچك است ولى در سالهاى اخير به شكاف در جامعه مسلمانان انجاميده است. امروزه، در 
استان يونَن در مساجدى كه توسط امامان فارغ التحصيل عربستان اداره مى شود، نمازهاى پنجگانه 

در پنج نوبت برگزار مى شود، موضوعى كه برخى از مسلمانان را نگران كرده است. 
   طلبه هاى چينى كه در ايران تحصيل كرده اند با اينكه تحصيالت و آموزشهايشان نسبت 
به ساير كشورها با سختى بيشنرى همراه بوده، ولى از اين كشور ابراز رضايت مى كنند، طلبه هاى 
چينى در ايران در كنار زبان عربى، زبان فارسى و در كنار اعتقادات شيعه، اعتقادات ِفرق چهارگانه 

اهل سنت: حنفى9، حنبلى، مالكى و شافعى را نيز مى آموزند. 
 از ديگر كشورهاى مورد توجه دانشجويان علوم اسالمى پاكستان است. با اينكه آمريكا دولت 
پاكستان را به شدت تحت فشار قرار داده تا مدارس اسالمى را تعطيل يا حداقل ورود دانشجويان 
خارجى را ممنوع كند، تعدادى از طلبه هاى چينى به اين كشور رفته و تحصيالت خود را انجام داده 
اند. افزون بر تأكيد بر كيفيت باالى آموزش اسالمى در پاكستان، طلبه هاى چينى اظهار مى دارند 
كه پاكستان يكى از سهلترين كشورها براى زندگى است. هزينه اقامت بسيار مناسب است و در 
تعطيالت تابستان امكان رفت و برگشت به چين از راه زمينى وجود دارد و الزم نيست هزينه زيادى 
براى سفر هوايى پرداخت كنند. با اينكه در پاكستان تعدادى زيادى مدارس اسالمى بنيادگرا وجود 
دارد، ولى اغلب مدارس دينى در كنار دوره هاى آموزشى كوتاه مدت01، دروس معمول اسالمى را 

ارايه مى كنند. و هيچ يك از طلبه هاى چينى  در پاكستان افكار بنيادگرايانه پيدا نكرده اند.
بيشتر طلبه هاى چينى بين چهار تا پنج سال در خارج درس مى خوانند، برخى به ادامه تحصيل 
در مقاطع باالتر روى مى آورند و بعضى ديگر هم در همان كشور اقامت مى گيرند. بيشتر فارغ 
التحصيالن تمايل به بازگشت به چين دارند و شمارى چند هم در كوتاه مدت قصد بازگشت ندارند. 
يكى از طلبه هاى چينى به همراه همسرش يك رستوران كوچك در قاهره در نزديكى دانشگاه 
االزهر راه انداخته است. در دمشق نيز تعدادى از طلبه هاى چينى يك كافى نت در حوالى دانشگاه 
دمشق راه انداخته اند كه دانشجويان خارجى را به خود جذب كرده است. برخى نيز به تدريس هنر 
و طب سنتى چينى مى پردازند. گروهى نيز به عنوان مترجم به استخدام شركتها و تجار چينى كه 
با اين كشورها مبادالت اقتصادى دارند در آمده اند. يا استقرار طلبه هاى مسلمان چينى در اين 

كشورها، دوستان و آشنايان آنها نيز به آنها ملحق مى شوند.
مى شوند،  التحصيل  فارغ  اسالمى  كشورهاى  دينى  مدارس  و  دانشگاهها  از  كه  هايى  طلبه 
اطالعات كاملى در خصوص وضعيت ساير مسلمانان و چالش هايى كه با آن در جهان مواجه اند  به 
دست مى آورند و اين اطالعات را به چين و مسلمانان چينى منتقل مى كنند. اگرچه اغلب اين افراد 
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اميدوارند به محض بازگشت در شهر و يا روستاى خود منصب امامت جماعت يا رهبرى مسلمانان 
منطقه را به دست آورند، ولى رهبران مذهبى محلى تالش مى كنند  پيش از انتصاب آنها به امامت 
جمعه يا تدريس در مدارس دينى با مسايل و مشكالت جامعه مسلمانان چين نيز آشناتر شوند و 

سپس مسئوليت بر عهده بگيرند.

مساجد و امامان جماعت زن و آموزش اسالم 
فعاليت زنان در زمينه احياى آموزش اسالمى در چين قابل توجه است. زنان پا به پاى مردان در 
مدارس اسالمى دولتى و غير دولتى حضور فعال داشته و براى ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر 
مى كنند. برخالف مردها، زنان بالفاصله پس از پايان تحصيالت به عنوان معلم مشغول تدريس 
مى شوند و براى تأسيس مدارس اسالمى ويژه بانوان در مناطق محروم و روستاهاى دور افتاده 

تالش مى كنند. 
زنان در پاسخ به اين پرسش كه چزا براى توسعه آموزش اسالمى خود را به زحمت انداخته 
و تالش مى كنيد؟ پاسخ مى دهند كه« آموزش يك مرد تربيت يك فرد است؛ در حالى كه تعليم 
يك زن فرهيختن يك ملت است». زنان معلم، با اقامت در روستا هاى كوچك دور افتاده مسلمان 
نشين، مى كوشند سطح آموزش زنان مسلمان را باال ببرند. آموزش زنان تأثير فوق العادهاى در 
شرايط  بهبود  و  مسلمانان  بعدى  نسلهاى  و  فرزندان  و  زنان  اجتماعى  وضعيت  خانواده،  بهداشت 

اجتماعى كشور چين دارد. 
يكى ديگر از نقشهاى مهمى كه زنان فارغ التحصيل مدارس اسالمى دولتى و غير دولتى دارند، 
استان هاى  در  زنان  مسجد  امامت  و  زنان  مساجد  پديده  است.  زنان  مساجد  جماعت  امام  مسئله 
اين  مى شود1.  مشاهده  شانسى  و  ِخهبِى،  اَنخويى،  َشندونگ،  نَن،  ِخه  مانند  چين  مركزى  مناطق 
مشهور  دانشمندان  از  يكى  ابوالفضل،  خالد  است.  ناشناخته  اسالمى  كشورهاى  اغلب  در  سنت 
حقوق اسالمى و استاد حقوق اسالمى در دانشگاه UCLA، معتقد است كه سنت امامان جماعت 
به دليل حاكميت  تدريج  به  كه  است  اسالمى  اوليه  دوران  از  باقيمانده  رويه هاى  از  در چين،  زن 
پدرساالرانه اعراب و فرهنگ هايى كه اسالم پس از گسترش با آنها مواجه شد، از ميان رفت2. 
براساس پژوهشهاى خانم اليزابت آلِس محقق فرانسوى، پديده امام جماعت زنان در چين، پس 
از فارغ التحصيلى دختران از مدارس مناطقى كه مسجد زنان در آنها فعال هستند و بازگشت آنها 
به محل سكونت خود، كم كم در ساير مناطق نيز گسترش يافته است11. امامان جماعت زن براى 
ادامه تحصيل يا براى تأسيس مدارس جديد، به سرتاسر چين مسافرت كرده و از اين طريق اين 

1.  براى بررسى نقش مساجد زنان 
مساجد  تاريخ   : به  بنگريد  چين  در 
به  چين   اسالمى  جامعه  در  زنان 
قلم خانمها ماريا جاشوك و شوِوى 

جونگوين.
مى  ادامه  در  ابوالفضل  پروفسور   .2
گوشه  در  كه  است  اميدوار  گويد: 
بزرگ  سنت  اسالم،  جهان  كنار  و 
احيا  ديگر  بار  تيز  زنان  قضاوت 
(Lousia Lim)ليم لوسيا  شود. 
منزوى  راههاى  چين  (مسلمانان 
شده را بازسازى مى كنند، اخبار بى 

بى سى، 15 سپتامبر 2004.
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سنت را به ديگر مناطق انتقال مى دهند. براساس گزارش منتشرشده در مطبوعات چين، هم اكنون 
در استانهاى نينگشيا و َگنسو كه شهرت خاصى در سنتى بودن دارند، نيز امامان جماعت زن به 

فعاليت مشغول هستند1. 
ممكن است پديده مساجد زنان و امام جماعت زن در چين استثنا باشد، ولى اين پديده بازتابى 
از حركتى است كه در سرتاسر جهان اسالم درحال تحقق است. با ابراز نارضايتى از تفسير غلط از 
قرآن توسط برخى مردان، زنان نيز اقدام به سازماندهى كالسهاى آموزش قرآن كرده تا فراگيرى 

و مطالعه اين كتاب آسمانى را زير نظر اساتيد و معلمان مذهبى زن انجام دهند2. 

مطالعات اسالمى خارج از كشور و مسئله هويت دينى مسلمانان
مدارس اسالمى، افزون بر ترويج معارف دينى، نقش مهمى در تقويت شبكه هاى اطالع رسانى بين 
جوامع اسالمى داخل و خارج چين ايفا و هويت دينى را تقويت مى كنند. اگر كسى به مناطق كامال 
محروم و دور افتاده چين سفر كند مشاهده مى كند كه روستائيان مسلمان نه تنها از اوضاع مسلمانان 
منطقه خود و ساير مناطق چين مطلع اند كه از آخرين اخبار جهان اسالم و مسلمانان ساير كشورها 
نيز باخبرند. اين شبكه اطالع رسانى در گذشته هاى دور نيز كه تجار مسلمان در سراسر چين رفت و 
آمد داشتند و راه هاى تجارى تحت سيطره آنها بود، برقرار بود. مسلمانانى كه براى ادامه تحصيل به 

داخل و خارج از كشور مسافرت مى كنند، يك منبع پايدار تبادل اطالعات هستند، 
يكى از نشانه هاى افزايش خودآگاهى و هويت دينى در بين مسلمانان چينى، تفاوت هويت 
نژادى و هويت دينى است. در گذشته، اگر كسى از هويت فردى مسلمان سئوال مى كرد و مى پرسيد 
كه تو از نژاد خويى هستى؟ كلمه خويى اشاره به هويت قومى فرد داشت كه با هويت دينى او تلفيق 
شده بود، ولى امروزه مسلمانان چينى به عمد و با نيت خاص، بين نژاد خويى و مسلمان بودن تفاوت 
قايل مى شوند. چنانكه در پاسخ به اين پرسش كه آيا از نژاد خويى هستى؟ يا ميگويند:« بله، از نژاد 

خويى و مسلمان هستم» يا آنكه ميگويد: «خويى هستم ولى مسلمان نيستم».
شمار زيادى از اساتيدى كه از خارج فارغ التحصيل شده اند معتقدند كه ديگر نيازى به خارج 
رفتن نيست، چرا كه در چين مدارس دينى زيادى هست كه در مقايسه با مدارس خارج از كشور از 

كيفيت بااليى برخوردارند و طلبه ها و ائمه جماعات مى توانند در همانجا تربيت شوند. 
چنانكه گفتيم معمارى مساجد چين، تلفيق معمارى معابد چينى با معمارى اسالمى بود و اين 
تلفيق در نزد عده اى انحراف از اسالم تلقى مى شد و برخى از مسلمانان چينى در مقابل اين اتهامات 
خود را آسيب پذير مى پنداشتند و براى دفاع از هويت و باور دينى خويش  به تخريب مساجد سنتى 

امامان  اول  نسل  «پيدايش   .1
چين»،  غرب  در  زن  جماعت 
اوت   24 خوا،  شين  خبرگزارى 

.2003
2. اين جنبش به شدت اثر گذار 
است، چون به زنان مسلمان در 
كه  ميدهد  اجازه  جهان  سراسر 
بين حقوق و وظايف زن و مرد  
كه از طرف خداوند تعيين شده 
و قوانينى كه براساس فرهنگ 
سنتى  فرهنگى  هاى  شيوه  و 
با  مباين  و  است  مبتنى  محلى 
قوانين الهى است، ولى اغلب از 
قوانين  عنوان  به  مردان  سوى 
اسالمى قلمداد شده، فرق قايل 

شوند.
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كه فوق العاده ظريف و زيبا بودند پرداخته و به جاى آن مساجد با معمارى كامال عربى احداث 
مى كردند. به نظر مى رسد اخيرا اين نوع فعاليتها متوقف شده است و اگر برخى از مساجد سنتى 
به بازسازى و تعمير نياز داشته باشند، تالش مى شود تا حد امكان معمارى اصلى، نما و تزيينات 

پيشين حفظ شود.
در پايان، اشاره به اين موضوع الزم است كه يكى از عوامل تأثيرگذار بر مسلمانان چين، ادامه 
روند تحصيل داوطلبان علوم اسالمى در خارج از كشور است. با توسعه فزاينده روابط اقتصادى با 
كشورهاى خاورميانه، به ويژه كشورهاى توليد كننده نفت در خليج فارس، چين تالش مى كند تا 
به قرار دادهاى بلند مدت انرژى با كشورهاى خاورميانه دست يابد. شركتهاى چينى موفق به عقد 
قرار دادهايى براى اجراى برخى از پروژههاى بزرگ در منطقه شده اند1. با گسترش و تنوع روابط 
تجارى ميان چين و كشورهاى منطقه نفت خيز خاورميانه، فراگيرى زبان عربى براى دانشجويان و 
طلبه هاى مسلمان چينى ارزش بيشترى پيدا كرده و انگيزه آنها را دو چندان كرده تا مهارت زبانى 

خود را بهبود بخشند.

پى نوشت ها
1. در كشور چين نظام آموزش اجبارى 9 ساله اجرا مى شود و شمار كسانى كه پس از طى آموزش 
در  بخواهند  كه  دانشجويانى  مى يابد.  كاهش  شدت  به  بدهند  تحصيل  ادامه  ساله   9 اجبارى 
مدارس اسالمى تحصيل كنند، بايستى دوره 9 ساله را گذرانده باشند. براساس آمار منتشرشده 
به  مشغول  مدارس اسالمى  آموز در  سال 2000، حداكثر 23 هزار دانش  از سوى دولت، در 
تحصيل بودند. اين آمار در تاريخ 31 مارس 2001، در روزنامه خلق چين تحت عنوان«جوانان 

مسلمان مشتاق آموزش عربى در چين» منتشر گرديد.
2. «ارتباط پايدار اسالم با چين». روزنامه مردم(آنالين انگليسى) 30 مارس 2001.

3. اگرچه آمار رسمى در اين زمينه وجود ندارد، ولى برآورد مى شود كه در حال حاضر، بين 1500 
تا 2000 نفر طلبه و دانشجوى مسلمان از چين در كشورهاى مصر، سوريه، پاكستان، ايران، 
عربستان سعودى، تركيه و مالزى به تحصيالت دينى اشتغال دارند. دانشگاه االزهر مصر با 
جذب بيش از 300 دانشجوى چينى بيشترين تعداد را پذيرفته است. اغلب دانشجويان با هزينه 
خانوادههاى خود تحصيل مى كنند، ولى تعدادى نيز از دانشگاه محل تحصيل خود مبلغى به 

عنوان كمك هزينه تحصيلى دريافت مى كنند. 
4. براساس سرشمارى سال2010، جمعيت نژاد خوى 9/2ميليون نفر، اويغورها 8/6 ميليون نفر، 

1. جان آيريش، داوطلبان منچورى، 
خالصه مقاالت اقتصادى خاورميانه، 
دسامبر   17  ،51 شماره   ،48 سال 
2004. طبق اين قرار دادها هزاران 
خليج  منطقه  در  را  چينى  كارگر 
فارس به كار گرفته شده اند. تنها در 
امارات متحده عربى هزاران كارگر 
چينى براى كار در شغل هايى چون 
انتخاب  فروشندگى  و  دارى  دفتر 

شده اند.
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قزاقها 1/3ميليون نفر، دونگ شيان 400 هزار نفر، قرقيزها 171هزار نفر، ساالر 90 هزار نفر، 
تاجيك 45هزار نفر، بائو آن 13هزار نفر، ازبكها 16 هزار نفر و تاتارها 5 هزار نفر برآورد شده 

است.
فرهنگى  عرصه هاى  در  مسلمان  هاى  خانواده  از  زيادى  تعداد  مينگ،  سلسله  دوران  اواخر  در   .5
و حكومتى چين نفوذ يافتند و برخى نيز در حلقه نخبگان تجارى درآمدند. در آغاز حاكميت 
سلسله چينگ(1644-1911)، گروهى از انديشمندان مسلمان كه در زمينه فرهنگ كالسيك 
نام  به  بعدها  كه  دادند  تشكيل  علمى  گروه  يك  بودند،  كرده  تحصيل  اسالمى  علوم  و  چين 
نخستين گروه مسلمانى كه به زبان چينى كتاب نوشتند، مشهور شدند. اين گروه از عقايد و 
تفكر نئوكنفوسيوسيها براى تشريح و تفسير اصول اعتقادات اسالمى استفاده مى كردند. تو ِوى 
مينگ(Tu Wei Ming) در اين زمينه مى گويد:«آنان چنان شيفته محيط جهان كنفوسيوسى 
شده بودند كه  فرهنگ كنفوسيوسى را به مثابه فرهنگ خودى پذيرفتند. اين پذيرش زمينه اى 

براى رشد جامعه مسلمانان فراهم آورد». 
اين  گرديده  تالش  شده،  نوشته  چين  در  مسلمانان  شورشهاى  پيرامون  كه  كتاب  جلد  دو  در   .6
 (David Atwill)قيام ها و علل آنها بررسى شود. اين كتابها عبارتند از: كتاب ديويد آتويل
تحت عنوان«سلطنت چينى: اسالم، قوميت و شورش پانتاى در جنوب غربى چين» و كتاب 
كيم هودونگ(Kim Ho-Dong) تحت عنوان: «جنگ مقدس در چين: شورش مسلمانان و 
حكومت در مركز چين، 1864-1877. يكى از اين شورشها در استان يونَن و در واكنش به 
بد رفتارى و فساد دولت محلى عليه مسلمانان آغاز شد كه طى آن مسلمانان رهبرى شورش 
عمومى اقوام مختلف منطقه را بر ضد مقامات دولت محلى بر عهده گرفته و يك دولت شبه 
خود،  اثر  در  آتويل  ديويد  داشت.  ادامه  سال  حدود 20  براى  كه  آوردند  وجود  به  را  مستقلى 
از  شورش  آغاز  از  پيش  آنان  درخواستهاى  و  شد  مسلمانان  شورش  به  منجر  كه  رويدادهايى 
دولت مركزى را به صورت مستند آورده است. كيم هودونگ نيز در كتاب خود از منابع زيادى 
براى توضيح شورشى كه به رهبرى يعقوب بيك در سين كيانگ پا گرفت استفاده كرده است.

به  بايد  گرفته،  صورت  اسالمى  آموزش  براى  معاصر  دوران  در  كه  تالشهايى  بررسى  براى   .7
كتاب«برادران و رفقا، بنيادگرايان اسالمى و كمونيستها براى انتقال علوم اسالمى به چين متحد 
 (Stephan Dudoignon)شده اند» به قلم ليال شريف ِچپى و بخشى از كتاب استفان دو دويگنون
تحت عنوان: «جوامع ديندار در برابر دولتهاى بى دين؟ انتقال آموزش اسالمى در روسيه، آسياى 

مركزى و چين در قرن بيستم مراجعه كرد. 
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8. اين كالج هاى اسالمى و مدارس دينى در شهرهاى پكن، كونمينگ، شى اَن، ِشنيانگ، لَنجو، 
اينچوان، ارومچى و ِجنگجو تأسيس شده اند. كالج كونمينگ مسئول تربيت نيروهاى مسلمان 
براى مسلمانان استانهاى يونَن، سيچوان، و گويجو است. مدرسه علميه پكن در سال1955 راه 
اندازى و زير نظر انجمن اسالمى سراسر چين اداره مى شود. اين انجمن بخشى از سازمان امور 

اديان دولت چين است كه مسئوليت نظارت بر فعاليت همه مذاهب را بر عهده دارد.
9. اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان چينى سنى مذهب و پيرو مذهب حنفى هستند.

10. براى آشنايى با سوء برداشتهاى موجود پيرامون نقش مدارس دينى مراجعه شود به كتاب «درون 
.(William Dalrymple) به قلم ويليام دالريم پل  (Inside The Madrasas) «مدارس

11. Elizabeth Alles «زنان مسلمان چين: از خودمختارى تا وابستگى» ،(Chinese Muslim Women: 

From Autonomy to Dependence. Chapter in Stephane Dudoignon(ed.) Devout 

Societies vs. Impious States? Transmitting Islamic Learning in Russia, Central 

Asia, and China, Through the Twentieth Century. Berlin: Klaus Schwarz Ver-

lag, 2004.   
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مقدمه 
در دهه گذشته شاهزاده وليد بن طالل، برادر زاده ملك عبداهللا پادشاه عربستان سعودى، كه در كار 
تجارت و فعاليت هاى اقتصادى در سطح منطقه و كشورهاى مختلف ديگر است، رو به فعاليت هاى 
خيريه و حمايت و كمك به مراكز مطالعات اسالمى در معتبرترين و مشهور ترين دانشگاه هاى 
امريكا، انگلستان و دانشگاه هاى امريكايى قاهره و بيروت و مركز هنرهاى اسالمى موزه لورور 
فعاليت هاى  اداره  و  مهار  هوشمندانه،  اقدامات  و  ريزى  برنامه  سياستگذارى،  با  و  آورده  فرانسه 
اين  كه  دهد  مى  آن  از  خبر  ها  بررسى  است.  گرفته  دست  به  را  مراكز  اين  آموزشى  و  پژوهشى 
فعاليت ها بر بنياد راهبرد و سياستگذارى مشخصى صورت مى بندد و با روند موجود پيش بينى 
مى شود كه در دهه آينده كنترل و هدايت بسيارى از مراكز و مؤسسات اسالم شناسى آكادميك  در 
جهان غرب به دست وليد بن طالل قرار گيرد. نظر به اهميت اقدامات اين شخص و تأثير فعاليت ها 
سياستگذاران،  است  الزم  او،  خاص  تلقى  نوع  و  مسلمانان  و  اسالم  معرفى  در  او  برنامه هاى  و 
پژوهشگران، اسالم پژوهان و نيز مديران و علماى حوزه هاى علميه، با نحوه اقدام و كمك وليد 
بن طالل به مراكز اسالم پژوهى معتبرترين دانشگاه هاى جهان و تأثير اقدامات او در جهت گيرى 

مطالعات اسالمى به سوى گفتمانى خاص و به حاشيه راندن ساير گفتمان ها آشنا شوند.

هژمونى امپراطورى وليد بن طالل در مراكز اسالم شناسى در 
آمريكا و انگليس

 كيومرث اميرى1

1. پژوهشگر
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نظر به اينكه مبتكر و سلسله جنبان اين طرح ها و برنامه ها، وليد بن طالل است، الزم است 
ابتدا، به اجمال با پيشينه خانوادگى، شخصيت، افكار، نوع و حوزه فعاليت اقتصادى، موقعيت سياسى 
و اجتماعى او در جهان عرب و كشورهاى غربى و برنامه هاى خيريه او آشنا شويم. با آشنايى با 
شخصيت، افكار، رفتار و اقدامات او مى توان درك روشن تر و بهترى از كوشش ها و برنامه هاى 
او در ارتباط با مطالعات و تحقيقات آكادميك مربوط به اسالم و مسلمانان و نيز كمك به مسلمانان 
برخى كشورها پيدا كرد. پرپيداست كه هدف اصلى اين نوشتار، بررسى و واكاوى چگونگى حضور 
وليد بن طالل و دالئل و انگيزه هاى او در دنياى اسالم پژوهى آكادميك در جهان و آگاهى از 
نوع برنامه ها و تأثير آنها بر مطالعات اسالمى از يك سو و غلبه انگيزه هاى غير علمى بر اين حوزه 

از دانش است. 

وليد بن طالل كيست؟ 
شاهزاده وليد بن طالل آل سعود، عضو خاندان سلطنتى عربستان سعودى، متولد سال 1955 رياض، 
پدرش طالل بن عبدالعزيز آل سعود بنيانگذار پادشاهى عربستان و مادرش  مونا الصلح دختر رياض 
الصلح اولين نخست وزير و رهبر استقالل لبنان است. تحصيالت او ليسانس بازرگانى ادارى از 
كالج منلو در كاليفرنيا و فوق ليسانس افتخارى در رشتةعلوم اجتماعى از دانشگاه سيراكيوس بوده 
است. وليد بن طالل ادامه تحصيل نداده و با همان مدرك ليسانس به دنياى كار و تجارت وارد 
شده و توانسته موفقيت هاى شگفت آورى كسب كند.1 با ورود به كارهاى خيريه و عام المنفعه 
و آموزشى در كشورهاى مختلف، وليد بن طالل در سال هاى بعد توانسته فقدان تحصيالت خود 
را با اخذ انواع دكترهاى افتخارى رنگارنگ از دانشگاه هاى كشورهاى مختلف، جبران كند. براى 
آگاهى خوانندگان محترم از دايره نفوذ و ارتباطات اين بازرگان اهل عربستان سعودى و شمار درخور 
اعتناى دكتراهاى افتخارى اعطا شده به او تنها به ذكر رشته و موضوع دكترى افتخارى و محل 

اعطاى آنها اشاره مى كنيم:  
دكتراى افتخارى علوم انسانى از دانشگاهNew Haven  سال 1992

دكترا از دانشگاه آمريكائى بيروت در لبنان در سال 1999   
دكترا در رشتة حقوق از دانشگاه سيراكيوس امريكا در سال1999 

دكتر در رشتة حقوق از  دانشگاه اگزتر انگلستان سال 2002
دكتراى  حقوق از دانشگاه آمريكائى قاهره در سال 2002

دكترا علوم انسانى از دانشگاه االقصى در غزه در سال 2004

1. براى آگاهى بيشتر از جزئيات 
و  چگونگى  و  تحصيل  زندگى، 
اقتصادى  هاى  فعاليت  به  ررود 
در  چشمگير  هاى  موفقيت  و 
اين زمينه، منبع زير  اطالعات 

دقيقى ارائه مى دهد:
http://encyclopedia.jrank.
org/articles/pages/5512/
Al-Sa-ud-Al-Walid-Bin-
Talal-1955.html
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دكترا علوم انسانى از دانشگاه مطالعات توسعه در غنا در سال 2004
دكترا از دانشگاه اسالمى اوگاندا در سال 2005

دكترا از دانشگاه هفتم نوامبر كارتاژ تونس در سال 2007
دكتراى بازرگانى ادارى از دانشگاه بين المللى اسالمى مالزى در سال 2007

دكتراى حقوق از مركز بين المللى آموزش در امور ماليه اسالمى در مالزى در سال 2007
دكتراى بازرگانى ادارى  از مدرسه بين المللى مطالعات آموزش عالى در فيليپين در سال 2008

دكترا در رشته علوم تجارى و بازرگانى از دانشگاه سنت جان نيويورك در سال  2008
دكتراى علوم مديريت از دانشگاه براوى جاوا در اندونزى در سال 2008

 دكترا از دانشگاه Thracian   بلغارستان در سال 2009 
دكترا از دانشگاه آنتا ناناريو ماداگاسكار در سال 2009

دكترا از دانشگاه بانگوئى از جمهورى آفريقاى مركزى در سال 2009
دكترا از دانشگاه ادينبورو اسكاتلند در سال 2010

دكترا از مدرسه علوم و تكنولوژى سارايوو در بوسنى و هرزوگوين در سال 2004

وليد بن طالل در حال دريافت دكترى افتخارى از دانشگاه اندونزى 
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پس از موفقيت هاى خيره كننده در زمينه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و ارتباطى، جهت 
گيرى و رويكرد وليد بن طالل به طرف مسائل انسان دوستانه و آموزشى كشيده شده و بخشى 
از اوقات خود را به اين مسائل اختصاص مى دهد. تأسيس بنياد خيريه بين المللى وليد بن طالل 
و گسترش دامنه فعاليت هاى آن در زمينه هاى مختلف در بسيارى از كشورهاى جهان، نشان 
دهنده رويكرد و جهت گيرى او به طرف مسائل مهمى مانند كاهش فقر، حمايت از آسيب ديدگان 
اجتماعى، توانمند سازى زنان و كودكان در كشورهاى فقير، حفظ محيط زيست، كارآفرينى و ايجاد 
مشاغل كوچك و سرانجام دفاع از فرهنگ، هنر و تمدن اسالمى و معرفى آنها در جوامع غربى از 
طريق حمايت يا راه اندازى مراكز مطالعات اسالمى و گفتگوى اسالم و مسيحيت در دانشگاه هاى 

غربى است1. 
سفر به بيش از 150 كشور جهان و مالقات با بيش از 250 رهبر، رئيس دولت، سياستمدار و 
سياستگذار برجسته و مديران و مالكان شركت هاى بزرگ بين المللى به وى اين امكان را داده 
كه با مهم ترين مسائل جهان و مشكالت كشورهاى فقير آشنايى داشته باشد. وليد بن طالل بر 
اين باور است كه وظيفه اش به عنوان يك مسلمان متعهد آن است كه از نفوذش و ارتباطاتش 
براى ارتقاء درك و فهم بهتر صلح و آرامش بين مردم و بهبود وضععيت زندگى و رفاه نيازمندان 
بدون توجه به نژاد، مليت و باورهاى دينى شان بكوشد.2 وى كه خود را دانشجوى هميشگى اسالم 
مى داند و افتخار مى كند كه به آموزه هاى دينى عمل مى كند، زمانى را صرف خواندن قرآن مى 

مديران  ادعاى  مبناى  بر    .1
شركت المملكه، وليد بن طالل 
 2,4 مبلغ  گذشته  سال  سى  در 
ميليارد دالر به فعاليت هاى عام 
در 60  دوستانه  انسان  و  المنفع 
داده  اختصاص  جهان  است. براى اين مدعا بنگريد به: كشور 
http://www.kingdom.com.
sa/hrh-prince-alwaleed-

bin-talal
2. Newyork times, 5 
november 2009, p. 12.

وليد بن طالل در زير آرم و برند صدها شركت متعلق به او
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كند. او كه خود را يك فرد مذهبى ميانه رو با نگاه ليبرالى به جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى اسالم 
معاصر معرفى مى كند، معتقد است كه آموزه هاى قرآن به صلح و روادارى تأكيد مى ورزد و تمام 
اديان معتبر هستند و بايد آنها را محترم شمرد. وى از معرفى نادرست اسالم و رفتارهاى خشونت 
بار و افراطى گروه هايى از مسلمانان ناخرسند است1 و به  گفتگوى جدى بين اسالم و پيروان ساير 
اديان و فرهنگ ها عالقه دارد و اين گفتگوها را براى كاهش اختالفات و تنش هاى بين جوامع 

مختلف ضرورى مى داند. 
همانند شاهان و شاهزادگان سعودى، وليد بن طالل مجالس عمومى در ديوانيه خود در رياض 
يا در مناطق مختلف عربستان برگزار مى كند و به حل مسائل و مشكالت مراجعان مى پردازد، با 
تكيه بر شاهزادگى خود، در مراسم تاجگذارى و ازدواج پادشاهان و شاهزادگان كشورهاى مختلف 
شركت مى كند، با رهبران و مقامات سطح باالى كشورها و مالكان و مديران شركت هاى بزرگ 
اقتصادى و رسانه اى ارتباط دوستانه برقرار مى كند و در فعاليت هاى انسان دوستانه و عام المنفعه 

در  كشورهاى زيادى مشاركت مى كند. 
برخى سخنان و اظهار نظر هاى او در موضوعاتى مانند حمايت از حق رانندگى زنان در عربستان 
سعودى، انتقاد از نبود برنامه ريزى صحيح در عربستان2، انتقاد از وضعيت نابسامان اجتماعى در 
عربستان3 ، دفاع از حقوق شهروندى شيعيان عربستان سعودى، انتقاد از وضعيت اقتصادى عربستان 
و فقر گسترده مردم4 نشانگر آن است كه از طرز حكومت سنتى رهبران عربستان ناراضى است و 
به افكار و شيوه هاى ليبرالى و مدرن عالقه دارد. دفاع از حقوق زنان، بى حجابى همسر و دختران 
در  اقامت  امريكايى،  رپ  خواننده  جكسون  مايكل  با  ارتباط  عربستانى،  زنان  رايج  سنت  برخالف 
منازل بسيار لوكس و ماشين ها، كشتى ها و هواپيماهاى ساخته شده از طال و برخى ديگر رفتارهاى 

او بيانگر روحيه آزاد انديش و غير سنتى و تا حدودى غير مذهبى اوست5.
وي در سال 2008 به فكر ساختن بلندترين برج دنيا، برج الميل، به ارتفاع حدود 1609 متر 
در عربستان افتاد و با عقد قرارداد با پيمانكاران به مبلغ 1,4 ميليارد دالر، ساخت آن را آغاز كرده 
است. ساخت اين برج منحصر بفرد، سفارش و خريد هواپيماى اختصاصى با صندلى ها و لوازم 
طال، كشتى و ماشين هاى بسيار گران قيمت، نوع ارتباط با رهبران كشورها و صاحبان شركت ها 
و مؤسسات بزرگ جهانى، گونه اى خود شيفتگى و قدرت طلبى را در افكار و روحيه وليد بن طالل 
نشان مى دهد. بر خالف اين روحيه، وى با نيازمندان و فرودستان به نرمى رفتار مى كند. آخرين 
سخن در باره اين شاهزاده كارآفرين و سرمايه گذار آن است كه با وجود اين كه برادر زاده پادشاه 
عربستان است، اما از مركز قدرت سياسى در عربستان سعودى فاصله گرفته و به جاى آن يك 

1.  درباب شخصيت و افكار وليد به 
طالل بنگريد به :

 http://www.kingdom.com.sa/
 hrh-prince-alwaleed-bin-talal

http:// :و نيز اين منبع
middleeast.about.com/od/

saudiarabia/a/Alwaleed-Bin-
Talal.htm

2.  تارنماى شفقنا، 22 ارديبهشت 
.1394

3.  خبرگزارى مهر، 11 اريبهشت 
1392 به نقل از روزنامه القدس 

العربى.
4.  شيعه آن الين، 17 فروردين 

1392 به نقل از پايگاه خبرى ميدل 
ايست.

6.  براى  شناخت  بيشتر روحيه ،  
طرز زندگى و عالئق وليد بن طالل 

بنگريد به اين منابع:
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شركت بين المللى بزرگ به نام «كينگدام هولدينگ كمپانى» تأسيس كرده و از طريق آن همانند 
يك امپراطور مالى و رسانه اى، اهداف خود را پى مى گيرد.

 
امپراطورى مالى شركت سرمايه گذارى سلطنتى1 

شركت سرمايه گذارى سلطنتى، يكى از بزرگترين و گسترده ترين شركت هاى سرمايه گذارى 
خصوصى در جهان است كه در عربستان سعودى، خاورميانه و كشورهاى ديگر به فعاليت هاى 
اقتصادى و خدماتى مشغول است. اين شركت به ويژه در بخش سرمايه گذارى و فعاليت هاى 
هتلدارى بسيار فعال است و بيشتر سرمايه اش را در اين زمينه ها بكار انداخته است. براى آگاهى 
از گستره فعاليت هاى اقتصادى، فرهنگى، رسانه اى و ارتباطى وليد بن طالل در اينجا به برخى 
درصد  سى  خريد  مى كنيم:  اشاره  كرده  گذارى  سرمايه  آنها  در  كه  او  عالقه  مورد  هاى  حوزه  از 
سهام بانك بازرگانى سعودى، مالكيت فروشگاه هاى پاندا با شصت رستوران در عربستان سعودى، 
تجارى  گذارى  سرمايه  شركت  التصنيع،  سعودى  سهام  بورس  شركت  سرمايه  اكثريت  مالكيت 
العزيزيه، سرمايه گذارى در شركت ساكس و مالك ده ها آپارتمان و مغازه هاى ُمد لباس گران 
قيمت در خيابان پنجم نيويورك، خريد  پنجاه درصد سهام گروه هتل هاى زنجيره اى فرمومنت، 
خريد بيست و چهار درصد سهام مركز تفريحى ديسنى لند پاريس، خريد بيست و دو درصد سهام 
هتل  سهام  درصد  پنجاه  سرمايه گذارى  فصل،  چهار  كانادائى  لوكس  زنجيره اى  هتل هاى  گروه 
شركت  در  سرمايه گذارى  اُپل،  كامپيوترى  شركت  سهام   صد  در  پنج  خريد  نيويورك،  پالزاى 
سرمايه گذارى و توسعه فلسطين، خريد بيست و هفت در صد سهام مراكز تفريحى و هتل هاى 
موون پيك در چند كشور، سرمايه گذارى در شركت موتوروال در زمينه ارتباطات بى سيم، قطعات و 
خدمات سيستم هاى الكترونيكى، مالكيت هشتاد درصد سهام شبكه ماهواره اى ال بى سى لبنان، 
مشاركت در مالكيت هتل بزرگ مونت كارلو در موناكو، خريد سهام شركت پپسى، سرمايه گذارى 
در شركت والت ديسنى2، مالكيت بيست و نُه در صد از سهام گروه بازاريابى و تحقيقات سعودى 
و  الرجل  مجله  المجله،  مجله الحيات،  عرب،  اخبار  اقتصاديه،  االوسط،  الشرق  روزنامه هاى  مالك 
كامپيوترى  بزرگ  شركت  دومين  كامپك  كامپيوترى  شركت  در  گذارى  سرمايه  سيداتى،  مجله 
جهان، مالكيت شركت رسانه هاى تصويرى روتنا، مالكيت شبكه ماهوارى العربيه3 و ده ها شركت 
و مؤسسه ديگر. وليد بن طالل همچنين با خريد بخشي از سهام پايگاه اجتماعي تويتر و دو غول 
داده  گسترش  جهاني  رسانه هاي  بخش  در  را  خود  حضور    A.O.L و كورپوريشن  نيوز  رسانه اى 

است4. 

1. Kingdom Holding 
Company
2.  شركت والت ديسنى در 
حوزة شبكه هاى رسانه اى، 
تفريحات،  و  سرگرمى 
پارك ها،  و  تفريحى  مراكز 
و  فرهنگي  كاالهاي 

اينترنت فعاليت مى كند.
4. براى آگاهى از كليه فعاليت هاى 
سرمايه گذارى  اقتصادى، 
رسانه هاى  و  شركت ها  و 
طالل  به  توليد  به  وابسته 
بنگريد به تارنماى شركت 

المملكه به اين آدرس
http://www.kingdom.
com.sa/hrh-prince-

alwaleed-bin-talal
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بنياد خيريه جهانى وليد بن طالل
اين بنياد كه در سال 2008  با شعار «تعهد بدون مرز» تأسيس شده،  خدمات انسان دوستانه و عام 
المنفعه در چهار زمينه مختلف ارائه مى دهد: كمك به فهم فرهنگ ها و اديان جهان از يكديگر، 
تالش در جهت توسعه جوامع توسعه نيافته، مداواى بيمارى ها و توانمند كردن زنان كودكان. بنياد 
براى كاهش فقر، برنامه هايى در زمينه راه اندازى و تكميل طرح هاى ابتكارى كارآفرينى، فعاليت 
هاى بهداشتى، ابتكارات مديريتى و آموزشى، اقدام براى حل مسائل زنان و كودكان و حمايت و 
كمك فورى به حادثه ديدگان از حوادث و بالياى طبيعى مانند سيل وزلزله اقداماتى انجام داده و 
مى دهد1. با هدف انجام گفتگوى بين دينى و بين فرهنگى، معرفى جنبه هاى درخشان فرهنگ، 
هنر و تمدن اسالمى و حفظ و معرفى نسخه هاى خطى اسالمى، بنياد مراكز تحقيقاتى و آموزشى 
مطالعات اسالمى در مشهورترين و معتبر ترين دانشگاه هاى امريكا، انگلستان و جهان عرب ايجاد 
كرده است، كمك در زمينه حفظ ميراث فرهنگى و هنرى اسالم در سراسر جهان با شيوه هاى 
خالقانه و معرفى ارزش هاى اعتدالگرايانه اسالمى از طريق «شبكه ماهواره اى الرساله» از ديگر 
اسالم  برنامه هاى  و  اقدامات  بررسى  است.  بوده  طالل  بن  وليد  جهانى  خيريه  بنياد  فعاليت هاى 
خواهى وليد بن طالل از طريق تأسيس و حمايت از مراكز مطالعات اسالمى آكادميك در جهان 
غرب و كشورهاى لبنان و مصر گوياى آن است كه وى در عرصه عمل، دو راهبرد را برگزيده و 
براى  هر يك از اين راهبردها، سياست ها، برنامه ها و فعاليت هايى را برنامه ريزى كرده و به اجرا 

درآورده است: راهبرد آموزشى و راهبرد رسانه اى

راهبرد آموزشى 
وليد بن طالل بر مبناى يك راهبرد آموزشى مشخص، به سرمايه گذارى بلند مدت براى تربيت، 
آموزش و جذب نخبگان، اسالم پژوهان و دانشجويان رشته مطالعات اسالمى در راستاى منافع 
خويش پرداخته است. اين راهبرد در زمينه اعطاى بورس تحصيلى به دانشجويان مقاطع دكترى 
متخصصان  آموزش  اسالمى،  مطالعات  پژوهشگران  به  مطالعاتى  فرصت  ارائه  دكترى،  فوق  و 
نسخه هاى خطى اسالمى و كاركنان بخش هاى هنر اسالمى در موزه هاست. وفق اين راهبرد، 
مراكز وابسته به وليد بن طالل تالش مى كنند هنر، فرهنگ، تاريخ و تمدن اسالمى را از طريق 
برگزارى سخنرانى ها و كنفرانس هاى علمى و شبكه هاى ماهواره اى و برگزارى جشنواره ها و 
نمايش آثار هنرى به سياستگذاران، نخبگان و افكار عمومى كشورهاى غربى معرفى كند. بنابراين 
مى توان گفت كه مخاطبان مراكز وابسته به وليد بن طالل ، مخاطبان غربى اند. نكته قابل توجه 
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در اينجا آن است كه  سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان طرح معرفى فرهنگ و تمدن و تاريخ 
اسالمى نيز بيشتر غربيان يا افراد غير مسلمان ساكن در كشورهاى غربى اند و عجيب آنكه هيج 
اسالم  حضور  عدم  است.  نشده  گرفته  بكار  مؤسسات  و  مراكز  اين  در  عربستانى  شناس  اسالم 
يا  آنهاست  هاى  انديشه  با  طالل  بن  وليد  مخالفت  نمايانگر  وهابيت  آئين  پيرو  سعودى  شناسان 
آنكه او مى داند كه انديشه وهابيت نمى تواند به عنوان نماينده تمام اسالم نمايانده شود. وليد بن 
طالل با مطرح كردن بازنمايى و بازخوانى درست و بى طرفانه اسالم و مسلمانان در ذهن و زبان 
سياستگذاران، اصحاب رسانه، پژوهشگران اسالم پژوه و افكارعمومى غربيان، مى خواهد گفتمان و 
قرائت تازه اى از اسالم و مسلمانان كه همراه و همساز با مبانى انديشگى غربيان است، ارائه دهد. 
هدف او در اين جا، معنا دهى و الهام بخشى به كنش هاى فردى و جمعى غربيان است. ايجاد 
حساسيت به مسائل خاص درباره اسالم و مسلمانان و بازخوانى و تعريف مفاهيم گذشته و موجود و 

تبديل آنها به كانون توجه غربيان پديده اى نرم افزارى است كه او به دنبال آن است.

راهبرد رسانه اى
وليد بن طالل به درستى دريافته است كه امروزه رسانه ها، بازيگران و سازندگان افكار عمومى 
بسيار مهمى هستند كه نمى توان آنها را ناديده گرفت و از تأثيرشان غافل ماند. برخى سخنان و 
اقدامات هدفمند او در تصاحب يا مشاركت در مالكيت شمارى از مهمترين و مؤثرين رسانه هاى 
بين المللى بيانگر آن است كه به خوبى فهميده است كه در دنياى امروز، رسانه هاى مكتوب و 

وليد بن طالل در ميان مديران مراكز مطالعات اسالمى وابسته به او
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غيرمكتوب مى توانند دولت ها، نهادهاى جامعه مدنى و افكار عمومى را به پذيرش موضوعى و 
تغيير ديدگاهى وادارند. اندك توجهى به شركت ها و رسانه هايى كه وليد بن طالل در آنها سرمايه 
گذارى كرده1 نشان مى دهد كه او به گفتمان سازى، بازنمايى اشخاص و موضوعات مربوط به 

اسالم و مسلمانان و اقناع مخاطبان غربى توجه داشته است. 

حمايت از مراكز مطالعات اسالمى
كمك مالى به مراكز و مؤسسات اسالم شناسى در دانشگاه هاى معتبر جهان، حمايت مالى از بخش 
هاى مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمى در موزه هاى مشهور جهان، اعطاى بورس تحصيلى و 
فرهنگ  و  تمدن  تاريخ،  به  مربوط  موضوعات  در  پژوهشگران  و  دانشجويان  به  مطالعاتى  فرصت 
اسالمى، حمايت از گردآورى، تصحيح و نگهدارى از نسخه هاى خطى اسالمى،  برگزاى همايش 
هاى بين المللى در موضوعات مختلف اسالمى و كمك به اقليت هاى مسلمان در كشورهاى غير 
مسلمان مهمترين اقدامات وليد بن طالل در ارتباط با اسالم و مسلمانان است. وليد بن طالل در 
مصاحبه اى با نشريه فرانسوى «پوون دوو»، هدف خود را از كمك به مراكز دانشگاهى و هنرى 

غربى، نشان دادن فرهنگ و تمدن اسالمي به جهان اعالم كرده است2.
هاى  خبرنامه  و  طالل  بن  وليد  خيريه  بنياد  تارنماى  در  شده  منتشر  گزارشات  اساس  بر 
دانشگاه هاى هاروارد، كمبريج، ادينبورو، جورج تاون و دانشگاه هاى امريكايى قاهره و بيروت، وليد 
بن طالل با كمك هاى مالى سخاوتمندانه اش مراكز مطالعات اسالمى در دانشگاه هاى غربى و 
مراكز مطالعات امريكا در دانشگاه هاى امريكايى قاهره و بيروت راه اندازى كرده است. پس از 
گسترش  فعاليت هاى او، در سال 2009 وليد بن طالل شبكه ارتباطى بين اين دانشگاه ها را برقرار 

  

و  ها  شركت  اين  از  برخى   .1
اجتماعى  شبكه  مانند:  ها  رسانه 
اپل،  كورپوريشن،  نيوز  تويتر، 
گروه سعودى پژوهش و بازاريابى 
و  عربى  روزنامه هاى  مالك 
مانند  عرب  جهان  انگليسى  زبان 
االقتصاديه،  االوسط،  الشرق 
سّيدتى  المجله،  هي،  نيوز،  عرب 
و  تبليغاتى  شركت  الّرجل،  و 
شركت  «الخليجيه»،  مطبوعاتى 
چاپ و انتشارات»المدينه»، گروه 
روتانا يكى از بزرگ ترين شركت 
هاى رسانه اى در زمينه موسيقى 

و سرگرمى در جهان عرب و...
 8 پارسيك،  خبرى  تارنماى   .2

ژوئن 2102

نخستين جلسه رؤساى مراكز مطالعات اسالمى با وليد بن طالل
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كرد و در نخستين جلسه مديران اين مراكز دانشگاهى در لندن، برنامه ها و فعاليت هاى آنها را 
سامان دهى كرد. دومين نشست رؤساى مراكز اسالمى و دانشگاهى وابسته به او در سال 2010 

در بيروت تشكيل گرديد. 
در اينجا به ارتباطات و چگونگى حمايت وليد بن طالل به چندين مركز مطالعات اسالمى و مراكز 

مطالعات امريكا در دانشگاه هاى قاهره و بيروت و نيز مركز هنرهاى اسالمى موزه لوور مى پردازيم.

مركز مطالعات اسالمى وليد بن طالل در دانشگاه كمبريج
اين مركز در سال 2008 با حمايت مالى وليد بن طالل، جانشين مركز مطالعات اسالمى و خاورميانه 
دانشگاه كمبريج كه در سال1960 توسط پروفسور آرتور آربرى تأسيس شده بود، گرديد. هدف اين 
مركز، گسترش و ارتقا درك و فهم بى طرفانه و سازنده از نقش اسالم و مسلمانان در بين سياستگذاران، 
پژوهشگران، استادان، رسانه ها و افكار عمومى در انگلستان و اروپاست. اين هدف از طريق آموزش 
عمومى و تحقيقات علمى سطح باال پيرامون اسالم و مسلمانان پيگيرى مى شود. مركز با همكارى 
مراكز مطالعات اسالمى در دانشگاه هاى معتبر جهان مى كوشد با انجام برنامه هاى تحقيقاتى و برگزارى 

كنفرانس ها و سخنرانى هاى عمومى، تصويرى خوب از اسالم در رسانه هاى غربى ارائه نمايد.
رئيس مركز مطالعات اسالمى وليد بن طالل در دانشگاه كمبريج، پروفسور ياسر سليمان است. 
وى رئيس جايزه بين المللى داستان عربى (Arabic Booker)، عضو بنياد خيريه اعراب و بريتانيا، 

نشست هماهنگى مديران مراكز مطالعات اسالمى و مطالعات امريكا وابسته به وليد بن طالل
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عضو هيأت امنا بنياد بانيپال براى ادبيات عرب و عضو هيأت امناى مركز مطالعات خليج فارس 
دانشگاه كمبريج، عضو شوراى علمى مؤسسه نسخه هاى خطى اسالمى و چندين سازمان علمى و 
فرهنگى ديگر است. زمينه مطالعاتى پروفسور ياسر سليمان، سياست فرهنگى در خاورميانه با تكيه 
بر هويت، مهاجران عرب، مدرنيسم، ادبيات معاصر عرب، تئورى صرف و نحو زبان عربى و سنت 

فكرى اعراب قبل از دوره جديد است.
ساير مسئوالن و استادان مركز عبارتند از: هريت هاين (Harriet Hine) هماهنگ كننده پروژه ها 
و كمك ها، دكتر پائول آندرسون(Paul Anderson )  معاون مركز و استاد دپارتمان مطالعات خاورميانه 

دانشگاه كمبريج و فيليپ روشورث(Philip Rushworth)  دستيار مدير مركز.  

برنامه مطالعات  اسالمى وليد بن طالل دردانشگاه هاروارد
وليد بن طالل در سال 2000 مبلغ بيست ميليون دالر براى ايجاد برنامه مطالعات  اسالمى به 
دانشگاه هاروارد امريكا كمك كرد1. وليد بن طالل در باره اين اقدام خود گفت: «من از اينكه اين 
اميدوارم  و  خرسندم  دادم،  قرار  هاروارد  دانشگاه  اختيار  در  اسالمي  مطالعات  تقويت  براي  را  مبلغ 
اين برنامه به دانشجويان و پژوهشگران كمك كند تا نقش و اهميت گذشته و كنوني اسالم را به 
طور كامل درك كنند. ايجاد پل تـــفاهم ميان شرق و غرب امر مهمي براي تحقق صلح وتسامح 
مطالعات  براي  جديدي  برنامه  طالل  بن  وليد  كمك  با  هاروارد،  دانشگاه  گزارش  طبق  است». 
اسالمي به اجرا درآمده و تعداد دانشكده هاي مرتبط به اين گونه مطالعات افزايش يافته و از فارغ 
التحصيالن آن ها براي تهيه برنامه هاي رايانه اي متون كم ياب اسالمي مربوط به « طرح ميراث 

اسالمي» استفاده مي شود. 
پروژه ميراث اسالمى (IHP) دانشگاه هاروارد، شامل فهرست نويسى، حفظ و مرمت، ديجيتال 
سازى صدها نسخه خطى اسالمى، نقشه ها و متون منتشر شده در كتابخانه مشهور دانشگاه هاروارد 
و موزه هاى تحت پوشش اين دانشگاه است كه در آغاز با كمك مالى بنياد ويليام و فلورا هيولت 
در سال 2002 آعاز گرديد و بعدها با حمايت هاى سخاوتمندانه شاهزاده وليد بن طالل ادامه يافت.

پروژه ميراث اسالمى، برنامه  مجموعه باز دانشگاه هاروارد است كه در آن، روند ديجيتال سازى 
بيش از 280 نسخه خطى، 275 متون چاپى و 50 نقشه در بيش از 156000 صفحه پيش برده 
شده است. فهرست حاضر شامل آثارى از قرون 10 تا 20 ميالدى از مناطق گوناگون جهان اسالم، 
به زبان هاى مختلف اسالمى و در موضوعات متون دينى و تفاسير، عرفان، تاريخ، جغرافيا، حقوق 
(فقه) و علوم (نجوم، طالع بينى، رياضيات، پزشكى)، شعر و ادب، فصاحت و بالغت، منطق و فلسفه، 

1. Harvard Magazine, 
March-April 2006. 
access at: http://
harvardmagazine.
com/2006/03/a-saudi-
princes-controve.html

در  متقى  حسين  آقاى    .2
سازى  ديجيتال  مقاله «پروژه 
دانشگاه  در  خطى  نسخ 
اطالعات   ،«(IHP) هاروارد 
و  پروژه   اين  درباره  بيشترى 
است.  آورده  آن  مختلف  ابعاد 

آدرس اين مقاله چنين است:
موزه  و  كتابخانه  تارنماى 
 21 اسالمى،  شوراى  مجلس 

آبان 1390.
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خطاطى، فرهنگ و دستور زبان و شرح حال (تراجم) و مانند آنها ارائه گرديده است.1
و  هندوها  روابط  استاد  آسانى  على  پروفسور  طالل،  بن  وليد  اسالمى  مطالعات  برنامه  مدير 
برنامه  مدير  همچنين  وى  است.  هاروارد  دانشگاه  در  اسالمى  مذاهب  و  ها  فرهنگ  و  مسلمانان 

دانشجويان دكترى دانشگاه هاروارد در رشيه فرهنگ هندو و اسالمى است.2 
اعضاى كميه هماهنگى و سامان دهى فعاليت هاى برنامه مطالعات اسالمى وليد بن طالل 
انذيشه  در دانشگاه هاروارد عبارتند از: پروفسور على آسانى، پرفسور مليكا زگال استاد زندگى و 
دكتر  هاروارد3،  دانشگاه  در  خاورميانه  هاى  فرهنگ  و  ها  فرهنگ  دپارتمان  در  معاصر  اسالمى 
تمدن ها  دپارتمان  در  اسالمى  انديشه  تاريخ  استاد   (Khaled El-Rouayheb) الروايهب  خالد 
مدير   (Guru Necipoğlu) نوسيپوگلو5  گلرو  پروفسور  هاروارد4،  دانشگاه  خاورميانه  زبان هاى  و 
روك  جى  ديويد  پروفسور  سال 19930،  از  هاروارد  دانشگاه  در  خان  آقا  اسالمى  معمارى  برنامه 
سبورو (David J. Roxburgh) استاد تاريخ هنر اسالمى انشگاه هاروارد، پروفسور بابر جوهانسن 
(Baber Johansen) استاد مطالعات دين اسالم در مدرسه الهيات دانشگاه هاروارد، پروفسور روى 
متحده استاد دپارتمان تاريخ اسالم و مدير مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد6 ، ويليام گرنارا 
(William Granara) مدير برنامه زبان عربى و استاد اين زبان در دانشگاه هاروارد و آلن هيل 
(Allan Hill) مديراداره آموزش دپارتمان جمعيت و بهداشت جهانى و مدير كميته فوق ليسانس 

دانشگاه هاروارد.

زمينه  از  بيشتر  اطالع  براى   .1
هاى  فعاليت  مطالعاتى،  هاى 
منتشر  هاى  نوشته  و  علمى 
بنگريد  آسانى  پروفسور  شده 
 http://news.harvard.: به 
edu/gazette/story/2010/02/
و    /interpreter-of-cultures
http://alumni. منبع:  اين  نيز 

همچنين  و   harvard.edu/haa
http://www.muslimpiety.

org/live/content/ali-asani
او،  مطالعاتى  هاى  1.زمينه 
عربى،  هاى  دولت  روابط  تغيير 
هاى  جنبش  و  دينى  نهادهاى 
گذشته  سال  پنجاه  در  اسالمى 

است.
3. براى آگاهى بيشتر از 

مطالعات و آثار دكتر دكتر خالد 
http:// :الروايهب بنگريد به

www.nelc.fas.harvard.edu
مطالعات  كميته  عضو  وى   .4
هاروارد،  دانشگاه  خاورميانه 
امريكا،  فلسفه  انجمن  عضو 
و  علوم  امريكايى  آكادمى  عضو 
هنر و سردبير نشريه « مقرنس» 
معمارى  و  هنرهاى  موضوع  با 

اسالمى نير هست.

پروفسور على آسانى مدير برنامه مطالعات  اسالمى دانشگاه هاروارد
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در  مسيحيت  اسالم-  تفاهم  مركز 
دانشگاه جورج تاون 

و  همكارى  با   1993 سال  در  مركز  اين 
توافق بنياد روابط اسالم و مسيحيت ژنو و 
دانشگاه جورج تاون با هدف تقويت روابط 
با  اسالمى  كشورهاى  و  مسلمان  ملت هاى 
غربيان و نيز مسلمانان و مسيحيان تأسيس 
مبلغ   2005 سال  در  طالل  بن  وليد  شد. 
گسترش  و  تقويت  براى  دالر  ميليون   20
فعاليت هاى مركز تفاهم اسالم- مسيحيت 
به اين دانشگاه كمك كرد و نام خود را در 

ابتداى نام مركز گذاشت. اين كمك از نظر حجم 
آن در تاريخ اين دانشگاه در مقام دوم قرار دارد. 

در  پيشگام  مراكز  از  يكي  تاون  جورج  دانشگاه  در  مسيحي  اسالم-  تفاهم  مركز  مطالعات  بخش 
مطالعات و پژوهش هاي ديني به ويژه در زمينه مطالعات اسالم و مسيحيت در جهان است. 

جان اسپوزيتو، اسالم شهير امريكايى، رياست اين مركز را بر عهده دارد.  استادان و پژوهشگران 
شاغل در مركز تفاهم اسالم- مسيحيت وليد بن طالل در دانشگاه جورج تاون عبارتند از: دكتر 
جاناتان اى سى براون معاون مركز و استاد مطالعات اسالمى و روابط اسالم و مسيحيت دانشگاه 
سونوبل  اميره  دكتر  و  اسالم  تاريخ  استاد   (John O. Voll) ُول  او  جان  پروفسور  تاون،   جورج 

(Amira Sonbol) متخصص تاريخ معاصر مصر، تاريخ اسالم و حقوق، زنان، جنسيت و اسالم.

مركز مطالعه اسالم در جهان معاصر وليد بن طالل در دانشگاه ادينبورو انگلستان
اين مركز در سال 2010 با اعطاى كمك بنياد خيريه وليد بن طالل پا گرفت. دف وليد بن طالل و 
دانشگاه ادينبورو از راه اندازى اين مركز تحقيقاتى، به اجرا درآوردن طرح هاى پژوهشى با هدف معرفى 
تاريخ اسالم است و اينكه چگونه تاريخ اسالم و مسلمانان در دنياى مدرن توجيه و تفسير مى شود. به 
گفته پروفسور كارول هيلن برند، رييس مؤسسه مطالعات اسالمى و خاورميانه در دانشگاه ادينبورو: 
دانشگاه ادينبورو تاريخ گذشته و معاصر اسالم و مسلمانان را به طور كامل بررسى مى كند و به اين 
مسئله مى پردازد كه چگونه اسالم معاصر و اسالم صدر اسالم يكديگر را تقويت و تكميل مى كنند.

پروفسور جان اسپوزيتو مدير مركز تفاهم اسالم- 
مسيحيت دانشگاه جورج تاون

1.  او در سال هاى 2006 تا 
مطالعات  برنامه  مدير   2010
در  طالل  بن  وليد  اسالمى 

دانشگاه هاروارد بود.
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 اين مركز فعاليت هاى خود را با هدف بهبود فهم اسالم لز طريق آموزش حول شش محور 
سامان داده است:

و . 1 عمومى  افكار  سياستگذاران  بين  در  بريتانيا  در  مسلمانان  و  اسالمى  تمدن  دانش  بهبود 
كردن  وارد  و  گسترده  آموزشى  هاى  برنامه  طريق  از  سنى«  هاى  گروه  تمام  در  دانشجويان 

مطالعه تمدن اسالمى در برنامه هاى مدارس انگلستان
ادتقا روادارى و فهم متقاب گفتگوى بين فرهنگى بين اسالم و غرب از طريق ساختن همكارى . 2

بين مؤسسات در جهان اسالم و مساجد و مدارس دينى در انگلستان
پرورش كنجاوى فكرى و فراهم كردن آموزش پيشرفته بين جوانان مهاجر در انگلستان. 3
ايجاد مدلى از شبكه همكارى با مسلمانان و ساير دانشگاه هاى سراسر جهان در داخل كشورهاى عربى . 4

و خارج از آن به منظور فراهم آوردن فرضت هاى تازه براى انتقال دانش و انجام همكارى تحقيقات.
راه اندازى يك پايه مستحكم و دراز مدت براى  پژوهشگران مسلمان در سطح جهان در مقاطع . 5

ئكترى و فوق دكترى با اعطاى بورس ها و فرصت هاى مطالعاتى براى تربيت نسل هاى 
آكادميك  آينده در بخش خصوصى و بخش عمومى

استفاده از منابع غنى در انگلستان براى تخصص در باره اسالم در جهان جديد بر مبناى ادغام . 6
مطالعه تمدن اسالمى و مسائل مربوط به اسالم در بريتانياى جديد.

برخى از فعاليت هاى اين مركز از اين قرار است:  برگزارى سخنرانى ها و سمينارهاى علمى 
در موضوعات مختلف اسالمى1، برگزارى نمايشگاه خوش نويسى، برگزارى سمينارهاى گفتگوى 
بين دينى با همكارى مقامات محلى و مسئوالن آموزش و پرورش اسكاتلند، اجراى برنامه روزهاى 
مدرسه با هدف آموزش تمدن اسالمى به دانش آموزان، تعامل با جامعه مسلمان اسكاتلند و بحث 

پيرامون روابط جهان اسالم و غرب.

مركز مطالعات و تحقيقات امريكا در دانشگاه آمريكايى بيروت
برنامه پشتيبانى و ايجاد مراكز دانشگاهى با هدف معرفى فرهنگ و تمدن اسالمى و فهم بهتر 
قاهره چهره بست و سپس  آمريكايى بيروت و  دانشگاه هاى  از يكديگر، ابتدا در  اسالم و غرب 
از  حمايت  امريكا،  تحقيقات  و  مطالعات  مركز  هدف  شد.  كشيده  انگليس  و  امريكا  كشورهاى  به 
فعاليت هاى تحقيقاتى و تبادل انديشه بين پژوهشگران ميان رشته اى، معلمان و دانشجويان در 
كشورهاى خاورميانه عالقمند به فهم عميق تر نهادها و اقدامات امريكا در زمينه هاى سياسى، 
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگ و تحوالت آنهاست. فعاليت ها و برنامه مركز حول سه محور آموزش، 

دكتر  سخنرانى هاى  مانند   .1
هنرهاى  موزه  مدير  وبر،  استفان 
موزه ها  نقش  برلين:  اسالمى 
اسالمى،   هنر هاى  معرفى  در 
پروفسور پيتر پورمن استاد دانشگاه 
منچستر: سهم اسالم در تئورى 
يوكا  دكتر  و  عمل   و  پزشكى 
كادوى: سنت فرش هاى اسالمى 
در محيط هاى چادرهاى بدوب و 
و   مسلمانان  كنفرانس   برگزارى 

مشاركت سياسى در بريتانيا.
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تحقيق و كمك و پشتيبانى علمى و فرهنگى است.1
رئيس اين مركز، دكتر آلكس لوبين و معاون آن خانم نانسى بتكجى سانيوراست.2

مركز مطالعات و تحقيقات امريكا در دانشگاه آمريكايى قاهره
آموزش  را  خود  هدف  شده،  تأسيس  طالل  بن  وليد  مالى  كمك  با  سال 2003  در  كه  مركز  اين 
مطالعات امريكا: زندگى فكرى، فرهنگى و سياسى امريكائيان در مقطع كارشناسى و بهبود روابط 
غرب با جهان عرب اعالم كرده است. دانشجويان اين رشته تاريخ، فرهنگ ، ادبيات و تحوالت 
كنونى امريكائيان را از ديدگاه ميان رشته اى مطالعه مى كنند. مدير مركز خانم دكتر مگدا شاهين، 

و معاون آن دكتر ايرا دوركين است.3 

گالرى هنرهاي اسالمي موزه «لوور» پاريس
گالري  هنر هاي اسالمي موزه لوور كه توسط «ماريو بليني» و «رودي ريكيوتي»، دو معمار برجسته 
ايتاليايي طراحي شده ، در فضايي به مساحت 3 هزار مترمكعب ساخته شده  است. افزوده شدن اين 
گالري  به موزه لوور بزرگترين تغييري است كه پس از ساخت هرم شيشه اي در سال 1989 در اين 
موزه صورت گرفته است. اين گالري در غرفه شيشه اي معاصر موزه  لوور واقع  شده و با پوششي 
از فوالد طاليي رنگ با طرح رنگين  كماني مسقف شده  است. طراحي داخلي منحصر به فرد اين 
گالري بزرگ توسط «رنو پيرار»، طراح فرانسوي به بينندگان امكان آن را مي دهد كه آثار هنري 
اسالمي را در فضاهاي تاريخي و جغرافيايي متعلق به آن اثر مشاهده كنند. در اين گالري  وسعت 
فرهنگي جهان اسالم از اسپانيا تا هندوستان در فاصله قرون 17 تا 19 به نمايش گذاشته مي شود. 
كشورهاي كويت، عمان، آذربايجان و برخي شخصيت ها مانند شاهزاده وليد بن طالل در ساختن 
اين بخش از آثار اسالمي به موزه لوور كمك مالي كرده اند. وليد بن طالل 17 ميليون يورو به اين 
بخش موزه كه تاكنون حدود صدميليون يورو هزينه داشته، كمك كرده است.  وى در گفتگويى با 
نشريه فرانسوى «پوون دوو» هدف خود را از اين كمك چنين اعالم كرد: « هدف سرمايه گذاري 
من در فرانسه و در موزه لوور اين است كه فرهنگ و هنر درخشان اسالمي از زمان پيامبر بزرگ 
اسالم(ص) تا به امروز به نمايش گذاشته شود. اين برنامه با موافقت ژاك شيراك رييس جمهور و 
وزارت فرهنگ و هنر فرانسه انجام گرفته و ساليانه 6 ميليون توريستي كه از موزه لوور پاريس ديدن 

مي كنند، هنرهاي زيبا و فراموش نشدني تمدن اسالمي را نيز مشاهده خواهند كرد». 

اين  بيشتر  شناخت  براى   .1
مركز بنگريد به تارنماى دانشگاه 
و  بيروت  آمريكايى  دانشگاه 
خيريه  المللى  بين  بنياد  تارنماى 

وليد بن طالل:
http://www.
alwaleedfoundations.org/
global/?project=/american-
university-in-cairoو / 
http://dar.aucegypt.edu/
handle/10526/2588و نيز  
http://www.aub.edu.lb/fas/
casar/FacultyStaff/Pages/
index.aspx

اعضاى  ساير  شناخت  براى   .2
مركز  همكاران  و  علمى  هيأت 

بنگريد به اين آدرس: 
http://www.aub.edu.lb/fas/
casar/FacultyStaff/Pages/
index.aspx

3. براى آگاهى بيشتر در باره اين 
افراد و ساير اعضاى هيأت علمى 
مركز بنگريد به تارنماى دانشگاه 

امريكايى قاهره :
 http://www.aucegypt.
edu/GAPP/casar/facstaff/
Pages/default.aspx



212

فرجام سخن
براى بررسى و ارزيابى فعاليت هاى عام المنفعه و برنامه هاى هاى علمى و آموزشى وليد بن طالل 
در ارتباط با مراكز و مؤسسات اسالم شناسى بايد اطالعات كاملى از تمام برنامه ها و فعاليت هاى 
او بدست آورد و بيطرفانه همه جوانب، پيامد ها و تأثيرات آن را روشن ساخت. چنانكه پيش از اين 
گفته شد، راهبرد وليد بن طالل، كنترل و هدايت مطالعات اسالمى در كشورهاى غربى، حضور 
مؤثر در جريان گفتگوى بين اديان، تربيت نخبگان مسلمان در مراكز دانشگاهى كشورهاى غربى، 
و  غربى  جوامع  در  اسالم  از  كارانه  محافظه  تصويرى  معرفى  انگليس،  مسلمانان  موقعيت  تقويت 
افكار  و  سياستگذاران  نخبگان،  به  اسالمى  تمدن  و  هنر  فرهنگ،  درخشان  هاى  جنبه  نماياندن 
عمومى غرب است. البته او نسبت به اقليت هاى مسلمان در كشورهاى غير مسلمان هم غافل 
نيست و در باالترين سطح با مقامات پاره اى كشورها وارد گفتگو شده و به حل مسائل آنها كمك 
مى كند. پيگيرى اين راهبرد و برنامه ها در آينده، وليد بن طالل را در موقعيتى مى نشاند كه كنترل 
و هدايت جريان اسالم پژوهى آكادميك در غرب و گفتگوى بين اديان و معرفى و بازنمايى اسالم 
با رويكرد محافظه كارانه را به دست گيرد. مسلمًا اين وضعيت با ديپلماسى فرهنگى و سياست 
فرهنگى بين المللى ما همساز نيست و هرگونه ارتباط و نفوذ ما را بر جريان اسالم پژوهى و مراكز 
و مؤسسات مطالعات اسالمى تحت تأثير قرار خواهد داد. ضمن آنكه پيامد و گستره فعاليت وليد 
به طالل ها به همين حد محدود نمى ماند و دامنه آن بسى بيشتر از امروز خواهد شد و مراكز و 
مؤسسات اسالم شناسى ديگرى را نيز تحت حمايت و كنترل خود درخواهد آورد. پيش بينى مى 
شود در دو دهه آينده بازنمايى و تصويرسازى هايى كه مؤسسات و رسانه هاى وليد بن طالل از 
اسالم و مسلمانان ارائه مى دهند، جهت گيرى محتواى مطالعات اسالمى درجهان و تلقى افكار 
عمومى و سياستگذاران غربى از اسالم و مسلمانان را تحت تأثير قرار خواهد داد. آخرين سخن در 
خصوص فعاليت هاى وليد بن طالل آن است كه راهبرد او در محيط دانشگاهى و رسانه اى و با 
ادعاى معرفى فرهنگ، هنر و تمدن اسالمى و دفاع از حيثيت مسلمانان پيگيرى مى شود و چون 
پشتوانه آكادميك دارد، بدون هيچگونه مانعى با نخبگان جهان اسالم و رهبران گروه هاى مسلمان 

ارتباط داشته و در بين آنها نفوذ مى كند. 
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مطالعات اسالمي يا مطالعة اسالم1

اين مقاله به بحث در بارة مسائل مفهومى، نظرى و عملي آموزش مطالعات اسالمي در نظام آموزش 
عالى انگلستان مي پردازد. مشكل اصلي آموزش مطالعات اسالمي از نظر نويسنده، ابهامي است 
كه دانشجويان رشته مطالعات اسالمى در تعريف و روش شناسي با آن روبرو هستند. اين مسئله 
زمانى اهميت بيشترى مى يابد كه مطالعات اسالمي در محيط دانشگاهي نمي تواند پيوستگي كه 
اسالم ميان معنويات و ماديات برقرار مي كند، از يكديگر تميز دهد. اين پژوهش به بررسي نظرات 
مخالفان موضوع و روش شناسي مطالعات اسالمى نيز مي پردازد و در مورد اينكه چگونه مطالعات 

اسالمي در غرب بويژه انگلستان مؤثر واقع شود راهكارهايي ارائه مي دهد. 
در ضميمه آموزش عالي روزنامه تايمز به اين نكته اشاره شده كه دولتمردان انگليسي  اخيراً 
از اينكه گروه ها و مراكز مطالعات اسالمي در دانشگاه هاى انگلستان سبب تشديد افراط گرايي 
دانشجويان شوند، به وحشت افتاده و خودسانسوري در اين رشته دانشگاهى را تشديد كرده و همين 
مسئله تهديد عليه انگلستان را افزايش داده است( ضميمه تايمز، 2007: 12).  اين گونه نگرانى ها 
زمينه هاى الزم را براى برپايي كنفرانسي با موضوع «آموزش مطالعات اسالمي در نظام آموزش 
عالى انگليس» در 4 دسامبر 2007 در ادينبورو فراهم آورد. در اين كنفرانس،  شمارى از استادان و 
پژوهشگران  برجسته مطالعات اسالمى و برخى رشته هاى ديگر حضور پيداكردند و گزارشى تحت 

عنوان « اسالم در محيط دانشگاه» منتشر شد (سليمان و شهاده، 2007 ). 

 ماويل ايزي دين/ فتانه تركاشوند 

1. اين مقاله ترجمه و اقتباسي 
است از اين مقاله: 

Islamic Studies or the Study 
of Islam?:From Parker 
to Rammell, Mawil Izzi 
Dien, Journal of Beliefs & 
Values: Studies in Religion 
& Education, 05 Dec 2007.
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آموزش  كيفيت  كه  داشت  اظهار  كنفرانس  اين  در  انگليس  عالي  آموزش  وزير  رمل   «بيل 
مطالعات اسالمي در دانشگاه هاى انگلستان بايد اصالح شود. وي ادعا كرد كه دانشجويان انگليسى 
وقتي با آموزه هاي اسالمي كه آشكارا از تروريسم چشم پوشي كرده و ايده هايي همسو با تروريسم 
را ارائه مي دهند، دچار سوء تعبير و سوء برداشت مي شوند. آقاي رمل به آقاي عطاءاهللا صديقي1، 
رييس بنياد اسالمي وابسته به مركز آموزشي مارك فيلد توصيه كرد كه « كيفيت اطالعات اسالمي 
دانشجويان  را اصالح كند» (تايمز 2007 : 4). با همين هدف، وزارت آموزش عالي انگلستان در 20 
فوريه 2007 در مركز مطالعات اسالمى دانشگاه آكسفورد كنفرانس ديگرى براى  بررسى وضعيت 
و جهت گيرى مطالعات اسالمى در دانشگاه هاى انگليس برگزار كرد. نتايج اين كنفرانس با برخى 
از مفاد گزارش پاركر كه در سال 1986 با همين هدف منتشر شده بود، همراهى نداشت و تصوير 

مثبت ترى از مطالعات اسالمى ارائه مي داد.

گزارش پاركر 
و  آسيايي  كشورهاي  در  انگليس  تجاري  و  ديپلماسي  نيازهاي  ارزيابى  هدف  با  كه  گزارش  اين 
آفريقايي و بررسى مطالعات منطقه اي و رشته زبان عربى در اين كشورها تهيه شده بود، بعدها مورد 
توجه پژوهشگران و اسالم شناسان چينى، ژاپنى و عرب قرار گرفت و به سه زبان عربي، چيني و 
ژاپني ترجمه و منتشر شد. اين گزارش از اين جهت حائز اهميت است كه به آن جنبه هايي از زبان 
عربي تأكيد دارد كه در تجارت و ديپلماسي بريتانيا مؤثر و قابل استفاده است. در اين گزارش آمده 
است كه تعريف و موضوع زبان عربي بسيار ساده است و اين زبان مى تواند به دو صورت آموزش 
داده شود: آموزش هاى نظرى و دانشورانه و آموزش عملى براى عربى آموزان در ارتباطات تجارى 
و سياسى. استادان زبان عربى هم براي تدريس و بيان محتواي دروس زبان و ادبيات عرب نياز 
به تالش پيچيده اي ندارند. اگر هدفشان، فقط آموزش هاى نظرى باشد، با تكيه بر نظريه ها در 
نقد ادبى و اگر هدفشان آموزش عملى زبان عربى بوده باشد، با تمركز بر مكالمه اصول اين زبان 
را آموزش مى دهند. برعكس زبان عربى، مطالعات اسالمى نه تعريف و حدود مشخصى دارد و 
نمى توان از آن مثًال براى ارتباطات تجارى و سياسى بهره مند شد. آموزش عملى اين رشته از علم 

هم بى معناست چرا كه نمى توان آن را براى كاربردى اقتصادى بكار گرفت.
گزارش پاركر  در بيان اينكه چه نوع دستورالعمل هايي براي آموزش زبان عربى الزم است، 
تأكيد  آكادميك  هاي  مهارت  بر  عمدتًا  گذشته  از  بريتانيا  هاي  است: «دانشگاه  آورده  گونه  اين 
داشتند تا مهارت هاي عملي. دوره هاى آموزش زبان عربى به شدت فشرده هستند و نمي توانند 

1. صديقي در مقاله اى به بررسي 
موضوعات  و  برنامه ها  تفاوت 
مطالعات  رشته  در  آموزشى 
اسالمى در دانشگاه هاى انگلستان 
پرداخته  اسالمى  كشورهاى  و 
است. اين مقاله در زمان انتشار 
قرار  توجه  مورد  بسيار   (1986)

گرفت .
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دانشجويان نخبه را در مقطع كارشناسي جذب كنند» (لتهم، 1986:7؛ پاركر،1986:15). 
قسمتي از گزارش پاركر كه به تعريف مطالعات منطقه اي مي پردازد، مبهم و نامفهوم است. 
باره  در  دهد  مي  اجازه  دانشگاهيان  به  كه  است  عاقالنه  و  آگاهانه  رويكردي  مسئله  اين  البته 
تعريف  فقدان  كنند.  عمل  خودشان  شيوه  به  بريتانياست  فرهنگ  و  جامعه  به  مربوط  چه  آن  هر 
مطالعات منطقه اي در اين گزارش سبب شد تا عاليق و رويكردهاي متفاوتي معطوف به اين مسئله 
شود كه اسالم منبع اصلي فرهنگ عربي و شرقى است. به اعتقاد من اجتناب از تعريف يا ذكر 
مطالعات اسالمي در گزارش پاركر بسيار زيركانه بود. دقيقًا به همين دليل است كه اساتيد خبره 
و پروفسورهاي دانشگاه ادينبورو موافق به ارائه يك تعريف گسترده يا محدود از حوزه مطالعات 

اسالمي نيستند (سليمان و شهاده، 2007 :5). 

گزارش ادينبورو و تعريف مطالعات اسالمي 
در تعريف مطالعات اسالمي دو رويكرد موجود است: يكي رويكرد تعريف گسترده و ديگرى رويكرد 

تعريف محدود. 
طرفداران رويكرد اول معتقدند كه مطالعه روشنفكري مذهبي و سنت مذهبى مسلمانان بايد 
هسته اصلي مطالعات اسالمي قرار گيرد و گسترش دامنه اين مطالعات ممكن است به كيفيت آن 
آسيب برساند. عالوه بر اين، مطالعات اسالمي متمايز از رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي 
است و اگر قرار است مطالعه ميان رشته اي اسالم و آموزش اسالمي مبناي اين 2 رشته قرار بگيرد، 
و  اجتماعي  علوم  شناسي،  انسان  بين  و  شوند  رقيق تر  كمي  اجتماعي  علوم  و  انساني  علوم  بايد 
مطالعات اسالمي نيز تمايز قائل شد همانگونه كه بين آن ها و ساير رشته ها مانند مطالعه مسيحيت 

بايد فرق گذاشت ( تز ، 2007 ). 
معناي رويكرد وسيع تر مطالعات اسالمي بر اين پيش فرض استوار است كه اسالم بايد در 
و   ( شهاده، 2007: 6  و  (سليمان  شود  بررسي  مدرن  اسالم  انگيز  حيرت  تكامل  گفتماني  فضاي 
اين موضوع روشن شود كه كدام متون مسير صحيح زندگي و تجربيات صحيح دينى را به مردم 
مي آموزند. محدود كردن رشته مطالعات اسالمي به مطالعه متوني مشخص، تأثير ناصوابى بر برخى 
گروها داشته و چهره حقيقت را پيچيده تر كرده است. امروزه، اسالم بايد به دو شكل متون سنتي و 
يك حقيقت اجتماعي زنده آموزش داده شود. مطالعات اسالمي بايد هسته تعريف شده اي از متون 
و علوم كالسيك اسالمي داشته باشد، اطراف اين هسته نيز مي تواند حوزه هاي ديگرى مانند علوم 

اجتماعي و انسان شناسي را دربرگيرد ( سليمان و شهاده ، 2007 :7) .
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در باره ابعاد و پيامدهاى اين دو رويكرد پرسش هاى فراوانى مطرح است. شايد مرتبط ترين 
پرسش اين است كه آيا مطالعات اسالمي را بايد از جنبه نياز هاي تجاري و ديپلماتيك خودمان 

بررسي كنيم يا فراتر رفته و تمام جنبه هاي آن را مطالعه كنيم.
اينك اسالم به يك پديده جهاني تبديل شده و بر بريتانيا و شهروندان مسلمانش تأثير مستقيم 
دارد. حال اين پرسش پيش مي آيد كه وظيفه دانشگاه فراهم كردن نياز هاي جامعه انگليس يا 
حداقل مسلمانان اين كشور براي درك بهتر دينشان در يك فضاي گفتماني چندفرهنگي و هويت 
محلي منسجم است و اگر دانشگاه نتواند اين فضا را پديد آورد، دروازه هاي گسترده اى بر روي 
افراط گرايي گشوده مي شود. مطالعات اسالمي يك حوزه بحث برانگيز است چون خود اسالم به 

تنهايي بحث برانگيز است (سليمان و شهاده، 2007: 7). 
موضوع مهم ديگر در نظام آموزش عالى انگليس، سرمايه گذارى در مطالعات اسالمى است. در 
حال حاضر، سرمايه گذارى و كمك مالى به مطالعات اسالمى در انگلستان به دو صورت زير است:

 1. سرمايه گذارى خارجى: اين گونه كمك ها از طريق برخى كشورهاى عربى خليج فارس و 
اشخاص مسلمان انجام مى گيرد.

و  انگلستان  خصوصى  بخش  هاى  ساززمان  و  دولتى  نهادهاى  برخى  داخلى:  گذارى  سرمايه   .2
اشخاص مسلمان تأمين مى شود.

3. سرمايه گذارى داخلى و خارجى: در اين روش، گاه اشخاص يا كشورهاى خارجى در راه اندازى 
مركز يا مؤسسه مطالعات اسالمى اقدام كرده اند، اما پس از مدتى سازمان هاى دولتى انگليس 

يا اشخاص خير در اين كشور به حمايت از  اين مركز يا مؤسسه اقدام نموده اند.
يا اشحاص  سازمان هاى دولتى انگليس، كشورهاى خارجى  اقدامات  در تحليل انگيزه ها و 
كنندگان  تأمين  براى  كه  شود  مى  موضوعاتى  انواع  شامل  اسالمى  مطالعات  كه:  گفت  مى توان 
بودجه يا ارائه كنندگان حمايت مالى اهميت دارد (سليمان و شهاده، 2007: 19). عالوه بر اين، 
هنوز مطالعات اسالمى به شهريه هاى دانشجويان بستگى دارد. اين مورد واقعيتى شناخته شده 
است كه شهريه دانشجويان فوق ليسانس و دكتري خارجى درآمد قابل توجه بيشتر دانشگاه هايى 
است كه رشته هاى مطالعات اسالمى و خاورميانه شناسى را آموزش مى دهند. همه آنچه كه اين 
دانشگاه ها نياز دارند، سرمايه گذارى در يك يا دو سخنراني در اين رشته است كه منتج به كسب 
درآمدى قابل توجه مى شود. بى ترديد، اين موضوع حداقل در زمان انتخاب موضوع تحقيق براى 
دانشجويان رشته مطالعات اسالمى  تأثير گذار است. به نظر من، ترديد اندكى در مورد شيوه هاى 
انگليسى و غربى روش تحقيق در باره اسالم و مسلمانان در بين دانشجويان كشورهاى بيگانه وجود 
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دارد و آنها روش دانشگاه هاى انگليسى را مغرضانه نمى دانند.
با توجه به وضع كنونى محيط آموزش عالى انگليس، به نظر مى رسد كه بيشتر دانشگاه ها 
از يك روش يا تعريف خاص از مطالعات اسالمى پيروى نمى كنند، هيچ دستورالعمل يكپارچه اي 
هم براى متون و موضوعات درسى وجود ندارد، هر ُمدرس و استاد اسالم شناس يا اسالم پژوه به 
انتخاب خود، نزديكترين موضوع به رشته تخصصى خود را انتخاب و آن را تدريس يا تحقيق مى 
كند. با توجه به تفاوت تخصص استادان، موضوعات بسيار متفاوتى مانند حقوق اسالمى، الهيات، 
متون اسالمى، تاريخ و زبان عربى، جنبش ها و فرقه هاى اسالمى، قرآن پژوهى و ده ها موضوع 
ديگر به عنوان مطالعات اسالمى ارائه مى شوند. ضمن آنكه هر كس هم مى تواند تعريف ويژه خود 
را از مطالعات اسالمى و روش تحقيق و تدريس آن داشته باشد. در اين ميان، عده اى از استادان 
و پژوهشگران هم هستند كه در رشته اى غير مرتبط با اسالم و مسلمانان تخصص دارند ولى به 
دين و دين پژوهى و اسالم و مسلمانان عالقمند شده اند و احساس مى كنند شرايط كافى و الزم 
براى آموزش يا تحقيق در حوزه تخصصى خود در موضوعات اسالم يا مسلمانان را دارا مى باشند. 
بنابراين مى توان گفت كه مطالعات اسالمى در انگلستان دايره بسيار گسترده اى يافته و نه تنها 
متخصصان حرفه اى و توانمند اسالم پژوه بلكه استادان و پژوهشگران ساير رشته هاى علمى، 

بدون تخصص و پيشينه اسالم شناسى، نيز در آن فعاليت دارند.
به نظر من، اين وضعيت بيشتر به خاطر اين واقعيت است كه در بين اسالم شناسان غربى 
هيچگونه موافقتى نسبت به اهداف و تعريف مطالعات اسالمى صورت نگرفته است. اگر اين عدم 
كه  اسالمى»  «مطالعات  جاى  به  اسالم»  «مطالعه  مانند  ربطى  بى  عنوان  باشد،  تعمدى  توافق 

مفهومى نسبتًا روشن و  مشخص دارد، مناسب تر خواهد بود.
با  گسترده  طور  به  كه  مى شد  داده  آموزش  هايى  بخش  در  اسالمى  مطالعات  گذشته،  در 
سرزمين ها و موضوعات مربوط به خاورميانه و كشورهاى شرقى سر و كار داشتند. آگاهى و ارتباط 
و  علمى  اصطالحات  تعريف  و  موضوع  پيداكردن  مشكل  كشورها،  اين  با  دانشجويان  و  استادان 
فنى را برطرف مى كرد، اما با اين همه، در دوره پسا استعمارگري، اسالم را يكى از عوامل اصلى 

همبستگى اجتماعى و يك طرف گفتگوى بين االديانى در نظر مى گرفتند. 

مطالعات اسالمى و روش بررسى آن 
 به نظر مى رسد موضوع اصلى كه تعريف و مفهوم مطالعات اسالمى را تحت تأثير قرار مى دهد، 
در  اسالم  مطالعه  موضوع  بر  مستقيمًا  مسئله  اين  است.  آن  آموزش  نحوه  و  اسالم  مطالعه  روش 
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محيط دانشگاهى انگلستان كه از روش غربى متابعت مى كند، تأثير گذاشته است، واقعيتى كه بر 
خالف مطالعه اسالم در محيطى است كه مذهب طرد و نفى نمى شود.

دانشجويان دوره ليسانس كه موضوعات مختلفى درباره اسالم از طريق شيوه آموزشى نظام 
تحصيالت عالى بريتانيا كه اساسًا بر مبناى عينيت و جامعيت است، فرا مى گيرند، با نگرشى مواجه 
در  است.  اسالم  به  نسبت  غرب  علمى  نگرش  مبناى  بر  اش  اسالمى  مطالعات  شيوه  كه  هستند 
اين روش ها، بررسى علمى عقايد مسلمانان يا سياست رهبران مسلمان در چارچوب علوم معاصر 
اجتماعى و انسان شناسى صورت مى گيرد، علومى كه بسيارى از مسلمانان بنياد آنها را ضد دينى 

مى دانند.
در نظام آموزشى بريتانيا، اغلب دانشجويان مسلمان با وضعى روبرو مى شوند كه آگاهى اوليه 
البته  گيرد.  مى  قرار  انتقاد  مورد  شان  دين  تاريخى  سابقه  و  شان  شخصى  ايمان  به  نسبت  شان 
اين وضع در مقاطع فوق ليسانس و دكتري پيچيده تر مى شود و مخالفت در برابر دين و ايمان 
دانشجوى مسلمان مايه نگرانى دانشجوي معتقد نمى شود. در اين جاست كه يكى از موضوعات 
مورد توجه دانشجويان، مطالعه انتقادى و تصحيح نسخه هاي خطي عربى است و دانشجويان از 
مسائل مناقشه برانگيز دورى مى كنند. البته تصحيح  انتقادى يك متن دينى يا نسخه خطي هم با 
روش تحقيق پذيرفته شده صورت مي گيرد و اين گونه تحقيقات كمتر از موضوعات حساس ديني 
و آرمانى مسلمانان توليد حساسيت مي كند. مى توانم بگويم كه رساله هاى زيادى را كه با روش 
تفكر انتقادي  به تصحيح و نقد نسخه هاي خطي  اسالمي پرداخته اند، بررسي كرده ام،  در آنها 
مشاهده كردم كه دانشجويان در انتهاي تحقيقشان نوشته اند  كه تحقيق با روش تفكر انتقادي 

نگاشته شده و هيچ تضادي با ايمان و دينشان ندارد . 
 

انتقادات علمى مسلمانان درباره  روش مطالعه غربى
در بخش بعدى مقاله سعى خواهم كرد تا نمونه هايى از تلقي علمى و نقد افراطي و معتدل شماري 
درك  نحوه  براى  هايى  توصيه  و  را توضيح دهم  غربى  تحقيق  روش  از  مسلمان  پژوهشگران  از 

مطالعات اسالمى ارائه نمايم.
عرفان عبدالحميد در رابطه با بررسى ريشه هاى غربى دانش و يادگيرى آن معتقد است كه 
شيوه فكرى غربى درباره يادگيرى بر اساس مخالفت و تضاد با ديدگاه مخالف است. در صورتي 
كه در بين مسلمانان، يادگيري  بر مبناى نظريه تلفيقي از تضادهاست. اين نظر بر مبناى آيه143 
سوره بقره است كه به جامعه مسلمين خطاب مى كند و هدفش صلح دادن بين مخالفين به منظور 
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رسيدن به هماهنگى اجتماعى است (عبدالحميد، 1996: 20). فلسفه غربى ريشه در فرهنگ رومى 
يونانى دارد و بر بنياد انديشه فيلسوفان عهد باستان يونان، دين واقعى مسحيت شرقي كه روح و 

جسم را ممزوج و درهم تنيده تلقى مى كند، تحريف كرده است (همان، 22).
پژوهشگر اسالم شناس مسلمان ديگري كه در ارتباط با رويكرد غربى نسبت به دانش اظهار 
نظر كرده، پروفسور فروغى است. خالصه نظر وي چنين است: در قرن گذشته، علوم اجتماعى 
جايگاه درخور و مستقلى در دانشگاه ها و مراكز پژوهشى پيدا كرده است، خالقيت و موفقيت اين 
به  شكاكانه  شناسي  روش  گيرى  شكل  كه  زماني  گردد؛  برمي  گذشته  قرن  دو  از  بيش  به  علوم 
تالش هاى انقالب فرانسه براى شورش در برابر نظارت كليسا باز مى گردد. پيروزى روش شناسي 
شكاكانه با اقتدار سبب شد تا تمام شيوه هاي روش شناسي جايگزين كنار گذاشته شوند و روش 
شناسي علوم طبيعى كه مبتني بر  مشاهده و درك محسوسات بود، بر صدر بنشيند (فروغى، 1995: 
9-8).  يكى از نتايج اصلى روش شناسي شك گرايي اين است كه همه جهان موضوعى براى 
تفسير است و اكتشاف به هر دليل كه منجر به وقوع پديده اى شود، شيوه اى تفسيرى در نظر 

گرفته مى شود (فروغى، 1995: 8-9).
پروفسور ديويس يكى از بنيانگذاران مطالعات اسالمى در دانشگاه ويلز انگلستان، چند مؤلفه و 
ويژگي براي مطاالت اسالمي در غرب برشمرده است. شناخت مولفه ها و ويژگي هاي زير براي 
فهم دو تعريف متفاوت مطالعات اسالمى و مطالعه اسالم و درك آن ها در جوامع غربي مفيد است : 
-  درست مثل دين مسيحيت، درك اسالم از زندگى تركيبى از دو عنصر مادي و معنوي است . 

-  درك اسالم از رفتار بشري با قوانين و اصولي كه در تفسير پديده هاي طبيعي بكار گرفته مي 
شود، ممكن نيست. 

-  امروزه، دانشمندان غربى براي مطالعات اسالمى خود، نياز به روش شناسي تحقيقات اسالمى 
دارند. در اين شيوه، تعريف و تفسير  ابعاد معنوي و علمي اسالم و مسلمانان به شكل همزمان 

صورت مي گيرد.
- اسالم واقعيت را نه تنها به عنوان يك مفهوم انتزاعي كه يك واقعيت عيني در زندگي روزمره 

درنطر مي گيرد. 
-  اسالم يك دين بزرگ جهاني است و بايد در بخش مطالعات الهيات و اديان دانشگاه ها مطالعه 
شود. اگر آموزش و مطالعه اسالم در بخش هاى مطالعات خاورميانه انجام شود، ممكن است 

اين دين بُعد مذهبي خود را از دست دهد  و به يك موضوع بي روح تبديل گردد. 
- دانشگاه هاى انگلستان بايد درست مانند دين مسيحيت،  اسالم را هم از نظر اين كه يك واقعيت 
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عينى است و هم از نظر اين كه يك امر قدسي و الهي است، بررسي و مطالعه كنند.  
- سياستمداران بريتانيايى از جنبه مذهبي دين اسالم غافل گشته و فقط جنبه سياسي آن را در 
نظر مي گيرند. آنها از اين مسئله غافل اند كه يك بمب گذار انتحاري از روي اعتقادات ديني 
و اينكه عملش خواست و اراده خداست عمل مي كند. براي اصالح چنين تلقي و پديده اي 
ضرورت دارد كه مسلمانان از روح واقعي اسالم كه صلح و دوستي تمام انسان هاست، آگاه 
شوند. اين بيداري و آگاهى تنها با آموزش صحيح اسالم از طريق مسلمانان و ابالغ آن به 

جوانان مسلمان بدست مي آيد. 
- مفهوم مطالعات اسالمى در غرب، دامنه و اهداف متضادى با مفهوم مشابه آن در جهان اسالم 
دارد. اصطالح مطالعات اسالمى در بين مسلمانان، موضوع و محتوايش، بررسى و مطالعه متون 
علم  فقه،  قرآني،  علوم  پيامبر،  سنت  و  قرآن  به  مربوط  موضوعات  و  تعاريف  و  اسالم  اصلي 
حديث، حقوق اسالمي و زبان عربي است. در صورتى كه موضوعات غالب «مطالعات اسالمى» 
يا اسالم پژوهى در غرب، مردم شناسى جوامع مسلمان، فرق و مذاب اسالمى، تاريخ اسالم، 
تصحيح نسخه هاى خطى مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمى، سنت هاى علمى و جريانات و 
جنبش هاى سياسى جهان اسالم، شرح حال و انديشه رهبران دينى و متفكران مسلمان است.

رويكرد اسالم راديكال به روش شناسي غربي 
براى معرفي اين رويكرد، به يكى از انتقاد هاى طرفداران اسالم راديكال از روش تحقيق غربى مى 
پردازم. انتخاب نقل   قول زير را از صفحه تارنماى «گروه اهل حديث» به اين دليل انتخاب كرده ام 
كه در آن مكرر به ديدگاه اسالم درباره روش شناسي غربي پرداخته است. من فقط در زبان نوشتار 
كمى تغييرات ايجاد كرده ام تا مقصود نويسنده روشن تر جلوه نمايد. عنوان مقاله اين است كه از 

كجا مطالعات اسالمى در غرب آغاز شد؟
نويسنده از  دانشجوياني كه در دانشگاه هاى غربى مطالعه و تحقيق مي كنند مي پرسد آيا به 
اصولى كه در معارف اسالمى آمده، پايبند هستند ؟ شايد در جواب اين پرسش عده اي بگويند كه 
قصد تضعيف اسالم را ندارند. درست است كه آنان مخالف اسالم نيستند و قصد تحقير يا تضعيف 
آن را ندارند، ولي بايد از آنها اين پرسش را كرد كه شما از چه روشي براي فهم و تفسير متون 
اسالمي استفاده مي كنيد و چه كسانى  به شما آموزش مي دهند؟ اگر از متدولوژى و روش هاى 
تحقيق غربى استفاده مي كنيد ضرورتًا از منظر هايدگر و نقد ادبي نيچه و روش گفتمان ميشل 
فوكو در فهم و تفسير اسالم بهره مى گيريد. اگر از منظر زبان شناسي به اسالم مى نگريد بايد بر 
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انسان شناسي و نقد ادبي تكيه كنيد و از چشم و نظريه  لوي استراوس، اسالم و مسلمانان را تماشا 
كنيد. حاال يك پرسش ديگر پيش مى آيد. زمانى كه شما از اين روش هاي تحقيق و از چشم اين 
گونه متفكران غير مسلمان به قرآن و سنت مي نگريد، حاصل اين نگاه و روش چيست؟ آيا قرآن 
و سنت را فقط به ديد متون تاريخي مي نگريد يا ديني زنده و الهي. يك فرد مسلمان اگر قرآن را 
يك متن تاريخي ببيند و براي آن خاصيتي امروزه قائل نباشد،  از دين اسالم خارج شده است. اين 
گونه مسائل مشكالت اساسي مطالعات اسالمي در غرب است. مشكل ديگر زمانى پيش مي آيد كه 
بخواهند با تكيه بر روش نظريه پردازان غربى مانند ميشل فوكو، لويى استراوس و گئورك زيمل،  
قرآن و سنت اسالمى و اسماء و صفات خداوند يا احكام و شريعت الهي را بشناسند يا به ديگران 
بشناسانند. ممكن است اين شيوه براى پژوهش غربيان در زمينه مطالعات اسالمي سودمند باشد اما ما 

مسلمانيم و متعهد به دين و ايمانمان و اين گونه برخورد با آنها را نمي پسنديم(محمدطاهر، 2006).

روش نقد از طريق دين
ملكاوي معتقد است هويت اسالم معاصر از جنبه فردي و گروهي ضعف هاي روان شناختي و 
عقالني دارد كه توانايي انجام هرگونه عمل و كنشي را از آن مي گيرد. الزم به ذكر است كه هر 
دو جنبه فردي و گروهي تحت تأثير روش تركيب تئوري و عمل قرار مى گيرند( ملكاوي، 2002: 
31 ). به عقيده ملكاوى، عالئم و نشانه هاى خطاى روش شناختى در جوامع اسالمى در نكات زير 

خالصه شده است:
- درك غلط از حقيقت و نحوه رويارويي با آن كه نتيجه غفلت از حقيقت محض و توسل به اهداف 
معنوي است. در واقع، برنامه كاربردي خاصي براي اجرايي كردن اصول و آموزه هاى دين در 
زندگي روزمره وجود نداشته باشد. نمونه بارز اين مسئله زمانى است  كه آرمان هاى تاريخى 
دين اسالم تبديل به يك شكل از فرار از واقعيات اجتماعى مى شود و اين فرار براى توجيه 

شكست هاست. 
- خطا در درك رابطه بين علت و تأثير آن به ويژه در بدفهمى از آموزه تكيه و توكل بر خدا و آن 

را به معناى ابطال نقش علت در خلقت و پيامدهاى آن تلقى كردن.
- درست نفهميدن نظر اسالم در باره جهان و موجودات آن (ملكاوى، 31-2002:36) .

ممكن است اين نكته را نيز اضافه كرد كه اسالم در مورد مسائل به دو نوع رويكرد توجه دارد: 
يك رويكرد مربوط به پرسش هايي مانند سرنوشت، زندگي، مرگ و حقيقت است كه عقل انسان 
قادر به پاسخگويي در باره آن ها نيست، رويكرد دوم به واقعيات و حقايق تجربي زندگي اشاره دارد. 
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رويكرد عذرخواهانه اسالم به روش تحقيق
رويكرد ديگر به روش تحقيق در مطالعات اسالمى، رويكرد عذرخواهانه است. دكتر العمري معتقد 
است كه دانش  مدرن بر پايه دنياي فيزيكي و اهداف مادي استوار است و اسالم به دنبال محدود 
كردن  تفكر ات انسان نيست و مانعي براي علوم و دانش مستقل نمي باشد. از نظر او، اسالم به 
عنوان يك دين، به واقعيت توجه دارد و در برابر حقايق علمي مقاومتي از خود نشان نمي دهد. اين 
آن عاملي است كه محرك بهبود روش شناسي تجربى در محيط اسالمى گرديده است. معني اين 
سخن آن است مسلمانان نيز در طول تاريخ بلند خود به علوم تجربي بي اعتنا نبوده و در پاره اي 
مواقع حتي از غربيان پيشي گرفته اند. رويكرد جديدي كه اسالم در قبال دانش اتخاذ كرده اين 

است كه منبع علم و دانش به درك مادى انسان محدود نيست (العمري ،  1987: 110).
چنين سخنانى كه توسط مسلمانان بيان مى شود، منجر به طرح اين پرسش مي شود كه آيا 
مي توان اسالم را به عنوان يك نظريه مبتنى بر روش علمى معرفى نمود. در حال حاضر، عده اى 
هم مى كوشند ضعف و زوال و تحجر اسالم و مسلمانان را نشان دهند، ممكن است در پرتو اين 
مسائل، اين پرسش مطرح شود كه آيا اسالم يك روش زندگى شكست خورده در جامعه معاصر 
است؟ اگر كسانى آگاهانه يا ناخودآگاه بدين پرسش جواب مثبت بدهند، مسلمانان بايد يك خط 
مشي جديد در پيش گيرند كه در راستاي تفكرات جوامع مدرن باشد. كسانى كه در غرب زندگى 
مى كنند نياز به يك اسالم خانگي دارند كه مبتنى بر ارزش هاى اصلى و غنى اسالمى و دانش 

بشري باشد، اين اسالم و اين تلقى از اسالم به مواد زير نياز دارد:
1.عامل انسانى. به تعداد كافى به كسانى كه بتوانند پيام دين اسالم را به درستى انتقال دهند، نياز 
است. اسالم براى دستيابى به اهداف خود، به عقل و تحصيلكردگانى كه علم دين را خوب مى 
دانند تكيه مى كند، در حالى كه امروزه منافع مادى و بورس تحصيلى باعت گرايش عده اى 

به مطالعات اسالمى و شناخت دين اسالم مى شود.
2. مفهوم روشن از اسالم به عنوان يك دين آسمانى، دينى كه در مسائل فرهنگى انعطاف پذير است.

 پژوهشگران مسلمان و غير مسلمان هنگام مواحهه با قرآن گاه دو رويه متضاد و دو برداشت 
كامًال مخالف از خود بروز مى دهند؛ فرد مسلمان از اين منظر كه قرآن كالم خداوند و مصون از 
هر خطا و تحريف است، به مطالعه و وارسى آن اهتمام مى ورزد و مى كوشد ژرفاى كالم وحى را 
بفهمد، اما پژوهشگر غربى غير مسلمان از ابتدا اين كتاب مقدس را به پيامبر اسالم منتسب مى 
كند و آن را كالم الهى در نظر نمى گيرد. اين نظر در بسيارى از نوشته هاى شرق شناسان و اسالم 

شناسان غير مسلمان آمده است.
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از اسالم هراسى سياسى تا اسالم هراسى آكادميك

مقدمه
فلسفه و اساس اسالم هراسى در غرب را بايد در نگرش غربى ها به كليه موضوعات و پديده هاى 
بيماران  ويژه  به  و  بيماران  شهرها  مردم  باستان،  يونان  در  زمانى  كرد.  جستجو  بيگانه  و  خارجى 
جزامى را از جامعه جدا كرده و خارج از شهر در محل خاصى در انزواى كامل نگهدارى مى كردند 
و آنها را به چشم خارجى ها يا بيگانگانى مى ديدند كه خطرى براى آرامش، امنيت و سالمت شهر 
محسوب مى شدند. از اين رو بايد به شدت از خود در برابر آنها دفاع مى كردند. كم كم اين مسأله 
به ابزار تعريف هويت «ما» در برابر بيگانگان يا «ديگران» تبديل شد، اما در اين تعريف، طرفين از 
جايگاه يكسان يا مشابهى برخوردار نبودند. از يك سو مردمانى متمدن، خوب و پاك وجود داشتند 
كه در جايگاه قدرت مسلط بايد گروه هاى به حاشيه رانده شده، مريض، اهريمنى، خشونت طلب، 
غارتگر و وحشى مانند بيماران جزامى را در آن سوي اين جبهه بندي سركوب كرده و در صورت 
امكان از بين مى بردند. با گذشت زمان، تعريف هويت «خود» از طريق نفى «ديگرى» در ادبيات 
و انديشه غربى ريشه دواند به طورى كه بعدها در تقابل غرب با بربرها، غرب با شرق، غرب ليبرال 
با شرق كمونيست، غرب با اسالم و ... نيز نمود يافت. تئودور كلمبوس و تانوس ورميس1 از اساتيد 
علوم سياسي دانشگاه آتن در يونان در مقاله اي تحت عنوان «در جستجوي بربرهاي جديد» به 
شعر  در  كوافي2  كنستانتين  مي كنند:  اشاره  گونه  اين  ديگري  نفي  طريق  از  غرب  سازي  هويت 

 دكتر ابراهيم رسولى

1.Theodore A. Couloumbis 
and Thanaos Veremis, “In 
Search of New Barbarians”, 
Mediterranean Quarterly, 
Vol. 5, Number 1, (win-
ter1994), pp.36-44.
2. Constantine Covafy
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مشهور خود، اوضاع امپراتوري در حال انقراض روم باستان را به نظم درآورده است (هانتينگتون، 
 .(227 :1382

خط سير اين نوع از هويت سازي و نگرش غربي به ديگران را مي توان به آساني در دوره هاي 
بعد و حتي پس از آن در طول جنگ سرد دنبال كرد. كلمبوس و وريس در ادامه اشاره مي كنند در 
دوران بعد از جنگ سرد، خود (غرب) را در وضعيتي آشفته، حيرت زده و سردرگم مي بينيم؛ شبيه 
وضعيتي كه مردم روم در سال هاي افول اقتدار كشورشان تجربه كردند، در چنين وضعيتي است كه 
گويا ساموئل هانتينگتون استاد دانشگاه هاروارد، به نجات ما شتافته و مقاله بحث انگيز خود را با 

عنوان «برخورد تمدنها» منتشر ساخته و به طور ضمني طرح هابز را توصيه مي كند: 
«اگر بربرها وجود خارجي ندارند، بايد در پي خلق آنها باشيم جهان در مفاهيم متضاد، بهتر 
درك مي شود. همسازي طبيعي، توهم خطرناكي است. بي شك خأل قدرت (مانند وضعيتي كه پس 
از جنگ سرد پيش آمده است) توسط كساني پر خواهد شد كه از اراده، ابزار، سرعت عمل و رهبري 

مناسبي برخوردارند» (هانتينگتون، 1382: 228). 
اگر ديدگاه هاي هانتينگتون نسخه قرن بيستمي از غيريت سازي غرب است، همين رويكرد را 
در نوع قرن بيست و يكمي آن مي توان در سخنان جرج بوش رئيس جمهور سابق اياالت  متحده 
مشاهده كرد. سخنان بوش را مى توان عصاره و نتيجه قرن ها هويت سازى غرب از طريق نفى 

ديگران دانست كه بالفاصله پس از حوادث يازده سپتامبر 2001 خطاب به مردم جهان گفت:
 «ما خوب هستيم. ما مترقى هستيم. ما شجاع هستيم. ما زيرك هستيم. ما نيرومند هستيم. ما 
ثروتمند هستيم. اما آنها اين چنين نيستند. آنها ترسو هستند. آنها ضعيف هستند. آنها فقير هستند. 
آنها كمتر زيرك هستند. آنها به جاى اينكه به دنبال پيشرفت باشند و براى بهتر شدن و دستيابى به 
آزادى و رفاه تالش كنند، به ما حسادت مى ورزند. آنها به ما حسادت مى كنند و در نهايت به ابراز 

.(10 :2009 ,Atilla) «تنفر از ما روي آورده اند
همين طرز نگرش و تعريف «خود» و «ديگرى» در طول قرن هاى متمادى باعث شده غرب در 
برخورد با ديگران موضع تهاجمى گرفته، مدارا را كنار گذاشته و به تعصب، تنفر و تبعيض روى بياورد. 
از اين رو مى توان گفت تعصب و نابردبارى همواره يكى از نگرش هاى اصلى جوامع غربى بوده است. 
اگر نخواهيم به درازاى تاريخ و به ريشه هاى اين پديده باز بگرديم، ديدگاه هاى ولتر درباره تعصب و 
تساهل در غرب (به ويژه از نوع مذهبى آن) مى تواند ما را در تبيين اين وضعيت در غرب حتى در عصر 
حاضر كمك كند. مبارزه ولتر در راه تساهل، برخاسته از رويدادهاى قضايى سال هاى 1770-1760 
است كه در جريان آن چندين تن از انديشمندان پروتستان فرانسوى1  مجازات شدند. ولتر در كتاب 

افرادى  سرنوشت  به  مى توان   .1
رويداد  و  سيسرون  كاالس،  مانند 

شواليه دوالبار اشاره كرد.
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رساله اى در باب تساهل، شديداً به انتقاد از كليساى كاتوليك پرداخته و آن را آزمند قدرت جهان 
مادى و سازنده دين پژوهى بيهوده اى مى داند كه نتيجه آن در جمله اى تند و كوتاه بيان شده است: 

مسيحيت، تاريخ «شانزده قرن بربريت» است (سادا ـ ژاندرون، 1378: 118). 
همان طور كه جوهره تعصب، نگرش «ما در برابر ديگران» است، جوهره تساهل رويكرد «ما 
در كنار ديگران در چارچوبى پذيرفته شده» است كه در دوران باستان در غرب اثري از آن نبود و در 
سراسر دوران قرون وسطي كه كليسا حكمراني مي كرد، مجالي براي مداوا و تساهل باقي نگذاشته 
بود. از اين رو تاكيد افرادى مانند ولتر بر دوره اى خاص از تاريخ غرب يعنى دوره تسلط كليسا به 
اين دليل است كه اين دوره اوج تعصب غرب به هر موضوع غيرخودى بوده است. با توجه به اين 
وضعيت و ظهور دين قدرتمند اسالم، درحال گسترش و جوان كه مى رفت سرتاسر غرب را بپيمايد، 
از نظر غربي ها و مسيحيان به عنوان بيگانه اى تلقى مي شد كه نه تنها بايد از آن هراس داشت بلكه 
بايد با تمام ابزارها از پيشرفت آن جلوگيرى نموده و در صورت امكان آن را نابود ساخت. اربابان 
كليسا به ويژه كليساى كاتوليك اولين زمزمه هاى دشمنى با اسالم را رواج داده و چنين در ذهن 
مردم القا كردند كه هر آييني غير از مسيحيت، خطرناك است و همين طرز نگرش باعث پا گرفتن 
نخستين گرايش هاى اسالم هراسى و اسالم ستيزى حتى در ميان عامه مردم در غرب در آغازين 
سده هاي ظهور اسالم شد. سنت ديرينه بيگانه هراسى، تعصب و نابردباري در فرهنگ و ادبيات و 

سياست غرب، اين بار اسالم را مورد هدف قرار داده بود.
فرح شايك1 از پژوهشگران حوزه مطالعات اسالمى و روابط اسالم و غرب در مقاله اى تحت 
عنوان «اسالم هراسى در نهادهاى آموزشى بريتانيا» به مسأله اسالم هراسى پرداخته و درصدد 
يافتن ريشه هاى تاريخى اين پديده است. وى با اشاره به برخوردهاى تاريخى غرب و جهان اسالم 
از جمله جنگ هاى صليبى بر سر مسائل سرزمينى، معتقد است مسيحيت ممكن است به اسالم 
به چشم يك دشمن جدى و بزرگ بنگرد كه قصد دارد سلطه جهانى دين مسيح را از آن گرفته 
و احتماال خود جايگزين آن شود. بنابراين، همين نگرش در «انسان غربى» امروز نسبت به رفتار 
و انديشه هاى مسلمانان كنونى نيز وجود دارد. آنچه بنيان تفسير افرادى مانند شايك را تشكيل 
مى دهد، برخوردهاى ارزشى اسالم و غرب است زيرا در تفسير وى و افرادى مانند هاك2 و هاج3  
از پژوهشگران فليفه و تمدن غرب، جهان بينى غربى بر اساس «فلسفه سكوالريسم، ماترياليسم و 
علم گرايى» است. اين در حالى است كه به عقيده ايشان، اسالمـ  همانطور كه دانشگاهيان مسلمان 
به تصوير مى كشند ـ جايگاه خاصى براى جامعه، خانواده و حاكميت خداوند و التزام همگانى به 
فرمانبردارى از خداوند در نظر مى گيرد. از نظر هاج، دين اسالم برعكس ساير اديان و مذاهب رايج 

1. Farah Shaik
2.  Haque
3.  Hodge
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در غرب، حاوى برخى از دستورات مستقيم و مقدس است كه بايد در روندهاى حقوقى و اجتماعى 
ظاهر شود. منتقدان اسالم مى گويند اين سيستم ارزشى متنازع و ساير سيستم هاى قانونى، هنگامى 
كه در جامعه در كنار همديگر قرار مى گيرند دچار مشكل شده و با هم تناقض دارند. حتى از نظر 
در   2001 سپتامبر  يازده  مانند  حوادثى  اجتماعى،  مطالعات  پژوهشگر  آلن1  كريس  مانند  افرادى 
اياالت  متحده يا هفتم جوالى 2005 در بريتانيا به دليل اولويت دادن به امنيت ملى در برابر حقوق 

  .(5-4 :2006 ,Shaik) فردى، قابل توجيه است
ضرورى  رو  آن  از  نابردباري  و  تعصب  بيگانه ستيزي،  و  بيگانه هراسي  مانند  مفاهيمي  بررسي 
ادبيات  مي دهد.  تشكيل  را  اسالم هراسي  انديشه اى  و  رفتارى  بنيان هاى  مفاهيم  اين  كه  است 
بيگانه هراسي غرب در قرون پيش از ميالد با فراز و نشيب هايي همچنان تكرار و تشديد مي شود، به 
طوري كه عبارات «ما در برابر ديگران» يا «كسي كه با ما نيست، عليه ماست»، نخستين شعارهاي 

غربي ها به ويژه اياالت متحده آمريكا در نخستين سال هاي قرن بيست ويكم بود.

مفهوم اسالم هراسى و اسالم ستيزى
اكنون به بحث اصلى خود در مورد مفهوم پديده اسالم هراسى، تاريخچه و همچنين مصاديق آن 
پرداخته و براى درك بهتر و جامع تر اين پديده رويكرد، افراد و نهادهاى مختلف در اين زمينه به 
تفصيل مورد بررسى قرار مى گيرد. اصطالح «اسالم هراسى» يا «اسالم فوبيا2» از دو بخش «اسالم» 
و «فوبيا» (هراس) تشكيل شده كه اساسا ابداعى جديد در زبان انگليسى است و تاريخچه كاربرد 
آن به ميانه هاى دهه 1990 باز مى گردد. بر خالف جديد بودن اصطالح اسالم فوبيا، «فوبيا» هاى 
ديگرى نيز در غرب وجود داشته و اساس اصطالح اسالم هراسى نيز بر آنها استوار است. «فوبيا» 
كه ريشه آن «فوبوس3» است، واژه اى يونانى به معنى «هراس، بيم و وحشت» است. غربى ها 
قرن هاست در ادبيات خود از اصطالح بيگانه هراسى يا بيگانه ستيزى4 به معنى ترس از خارجى ها 
و وحشت از بيگانگان استفاده كرده و با افزودن پسوند فوبيا به موضوعاتى كه از آن متنّفر هستند، 

 .(Salam.co.uk) آن را در اين دسته بندى قرار مى دهند
قبل از اينكه به سراغ واژه فوبيا (هراس) رفته و نقش آن در تركيب با واژه اسالم مورد سنجش 
قرار گيرد، به تعريف «اسالم» مى پردازيم. پرفسور مهدى مظفرى رييس «مركز مطالعات اسالم و 
راديكاليسم» در دانشگاه آرهوس5 دانمارك در نشست شوراى اروپا در كپنهاگ در سپتامبر 2009 
به تعريف خود از اصطالحات اسالم، اسالم گرايى و اسالم هراسى پرداخت. وى معتقد است در مورد 

اسالم تعاريف متعددى وجود دارد كه به سه دسته از آنها اشاره مى كند:

1.  Chris Allen
2. Islamophobia
3.  phobos
4.  Xenophobia
5.  Aarhus
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ديدگاه نخست مى گويد آنچه مسلمانان بر سر آن توافق دارند اين است كه اسالم يك دين 
ابراهيمى است. دين يكتاپرستى ـ مانند يهوديت ـ و جهانشمول ـ مانند مسيحيت ـ و آخرين دين 
راستين است. هر كسى با گفتن شهادتين (اقرارنامه) مبنى بر اينكه «خدا فقط يكى است، محمد 
(ص) پيامبر خداست و روز قيامت و آخرت وجود دارد»1، مى تواند مسلمان شود. ساير تكاليف دينى 
مانند نمازهاى روزانه، روزه در ماه رمضان، حج، دادن صدقه و حتى جهاد در درجه دوم قرار دارند. 
ديدگاه دوم نيز معتقد است اسالم تركيبى از سه عنصر اساسى يعنى كتاب مقدس، چهارده 
قرن تاريخ طوالنى و باالخره حدود يك ميليارد و دويست ميليون نفر مسلمان است. كتاب مقدس 
يا قرآن، مهمترين ركن اسالم بوده و در واقع نوعى كارت هويت براى اين دين است. در كنار 
قرآن، چهارده قرن تاريخ وجود دارد كه در آن مسلمانان به ايجاد خالفت، امپراتورى ها، سلطنت ها 
و امارت ها پرداختند. مسلمانان همچنين تحت حكومت عباسيان و به ويژه در اندلس تمدن هاى 
عظيمى به وجود آوردند. در دوره هاى تاريخى، مسلمانان به فرقه هاى مختلفى مانند سنى، شيعه، 
خوارج و ... تقسيم شده و همچنين مذاهبى مانند حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى و ... نيز به وجود آمد. 
در جهان امروز مسلمانان از بالى گرفته تا مالى را در بر مى-گيرند كه متشكل از نژادها، فرهنگ ها 

و  سنت هاى مختلف هستند.
ديدگاه سوم اسالم را شامل سه سطح مى داند: نخست عقايد (اعتقادات)، دوم روابط اجتماعى 
(معامالت) و سوم قانون (شريعت). تا جايى كه اسالم به سطح نخست يعنى عقايد دينى و برخى 
از اصول دينى مانند نماز، روزه، صدقه و ... محدود باشد، هيچ تعارضى بين پيروان اسالم و حتى 
غير پيروان اروپايى و غربي وجود ندارد. در سطح دوم و درباره روابط اجتماعى، مسأله فرق مى كند 
و به تعريف ما از روابط اجتماعى بر مى گردد. در اين سطح نيز تا جايى كه به روابط تجارى و 
اقتصادى محدود باشد، چالشى بين مسلمانان وجود ندارد اما هنگامى كه به سطح روابط زناشويى 
مانند ازدواج، چند همسرى و امثال آن گسترش يابد، مشكالت و مسائل جدى پديدار مى شود. با 
اين وجود، جدى ترين مسائل در سطح سوم ظاهر مى شود كه در آن قانون يا شريعت در برگيرنده 
مجازات هاى جسمى و لزوم داشتن قانون اسالمى براى حكومت حاضر است. اين همان چيزى 

.(Mozaffari, 2009: 1-3) است كه اسالم گرايان به دنبال دستيابى به آن هستند
اكنون كه بخش اول اين تركيب ابداعى يعنى اسالم تعريف شد به سراغ بخش دوم آن يعنى 
معنى  به  يونانى «فوبوس»  واژه  از  گرفته  بر  آمد، «فوبيا»  پيش تر  كه  همان طور  مى رويم.  فوبيا 
«هراس، بيم و وحشت» است. از نظر هاك، فوبيا به معنى «ترس بدون اساس و غيرمنطقى» است. 
بنابراين اسالم هراسى به معنى «ترس بدون اساس از اسالم و پيروان اين دين است». در قياس با 

عبارات  اين  عربى  معادل   .1
اشهدو  است:  صورت  بدين 
ان  اشهدو  اهللا،  اال  اله  ال  ان 

محمدا رسول اهللا
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اين اصطالح، مى توان به همان اصطالح بيگانه ستيزى اشاره كرد كه بنياد رانيميد1 به آن پرداخته 
و به معنى «تحقير كردن يا دوست نداشتن تمام آن چيزهايى است كه بيگانه محسوب مى شود»، 
مى داند. در اين مفهوم، ترس از اسالم و پيروان آن مى تواند در نتيجه دانش محدود درباره مذهب، 
ديده  مسلمانان  روزانه  رفتارهاى  در  كه  باشد  آن  عملى  و  عقيدتى  بنيادهاى  و  اسالمى  فرهنگ 
مى شود. اگر چه با توجه به پديده اسالم هراسى در جامعه امروز بايد اذعان داشت فقدان دانش 
.(Shaik, 2006: 3-4) درباره اسالم با تحريف دانش و اطالعات در اين زمينه گره خورده است

عمر آتيال پژوهشگر مسائل اسالمى نيز با اشاره به واژه فوبيا در اصطالح اسالم فوبيا، معتقد 
است: فوبيا (هراس) ممكن است به عنوان ترس نامعقول و بى معنى تعريف شود. در واقعيت نيز 
چنين ترس هايى ميان تهى بوده و واقعًا بر اساس تهديدات واقعى نيست. هيچ چيزى براى توجيه 
آن وجود ندارد اما افراد ممكن است هنوز از چيزى بترسند كه ممكن است يك شى، يك موجود 

.(Atilla, 2009: 10) زنده، و حتى يك حادثه باشد
وى در ادامه مى آورد كه مقاصد و اهداف كسانى كه اسالم را به عنوان دليل هراس معرفى 
مى كنند، متفاوت است. مفهوم هراس از اسالم براى اولين بار توسط برنارد لوييس2 شرق شناس 
مشهور در دهه 1990 صورت بندى شد. اين كار حتى قبل از انتشار نظريه «برخورد تمدن هاي» 
ساموئل هانتينگتون بود. هانتينگتون مى گويد تمدن غربى بر پايه ميراث گركوـ رومن و يهودى- 
از  برخى  مقابل  در  يابد،  دست  پيشرفتى  چنين  به  توانسته  دليل  اين  به  و  بوده  استوار  مسيحى 
ملت ها به ويژه مسلمانان خاورميانه به اين پيشرفت حسادت مى ورزند زيرا نتوانسته اند به چنين 
پيشرفت هايى دست يابند. هانتينگتون همچنين معتقد است مسلمانان تهديدى براى ميراث غربى 
محسوب مى شوند، به همان نسبت تهديدى از ناحيه جهان اسالم متوجه غرب است كه بايد جدى 

.(Atilla, 2009: 10) «گرفته شود
كريس آلن كه ده ها كتاب و مقاله درباره اسالم و اسالم هراسى در غرب نگاشته، طى يك 
بررسى تاريخى به نحوه ظهور اصطالح اسالم هراسى در ادبيات غربى و به ويژه اروپا مى پردازد. او 
در اين باره مى نويسد: به نظر مى رسد كلمه اسالم فوبيا (اسالم هراسى) در قياس با كلمه زنوفوبيا 
(بيگانه هراسى) ابداع شده اما دقيقًا مشخص نيست اين ابداع چه زمانى، كجا و توسط چه كسى 
صورت گرفته است. كلمه فرانسوى «اسالموفوباى»3 در سال 1920 در متون چاپى ثبت شده و 
يكبار ديگر نيز در دهه 1970 ديده مى شود اما در هر دو مورد، اين كلمه بيشتر از آنكه به عنوان 
پديده اى عليه مسلمانان مطرح باشد به مشاجرات و تفاوت ها در درون اسالم اشاره دارد. به طور 
مشخص تر، اين اصطالح به عدم پذيرش جنبه هايى از سنت توسط افرادى بود كه مسلمان به دنيا 

1.  Runnymede Trust
2.  Bernard Lewis
3.  Islamophobie
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آمده بودند؛ به ويژه در اواخر دهه 1970 و توسط فمنيست ها و ليبرال هايى كه از تصويب روش هاى 
زندگى سنتى ـ متعاقب انقالب ايران ـ «احساس ترس» مى كردند. امكان دارد كسى كه براى 
اولين بار آن را در زبان انگليسى بكار برده، از زبان فرانسوى كه قبال وجود داشته ترجمه كرده و 
صرفا براى توصيف و بيان نگرش ها و اقدامات دشمنانه از جانب غيرمسلمانان عليه مسلمانان بكار 
گرفته باشد. شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد سازمان هاى مسلمانان بريتانيا، اين كلمه را به 
اظهارات آشكار «ضد مسلمانان» و «ضد اسالم» معنى كرده باشند. با اين وجود به نظر مى رسد 

.(Allen, 2007: 148)«اصالح انگليسى اسالم فوبيا ابداعى جديد است
آلن در مورد كاربرد اصطالح اسالم هراسى در اشكال مختلف در متون نوشتارى درباره اسالم، 
مي نويسد: با توجه به اولين استفاده از آن در متون چاپى معاصر، مناظره هايى در اين باره وجود 
دارد كه احتماًال در شماره دسامبر 1991 نشريه آمريكايى اينسايت1 يا در يك مطلب معرفى كتاب 
توسط طارق مودود در روزنامه ايندپندنت2 در همين بازه زمانى استفاده شده است. اگرچه مودود دو 
بار از اين اصطالح استفاده كرده، اما در هيچ كدام از اين موارد هيچ اشاره اي نكرده كه اين واژه به 
توضيح و تعريف نياز دارد و يا حتى اينكه، اين كلمه اى است كه خود وى ابداع كرده است. همچنين 
واضح است اين اصطالح در كتاب مورد بررسى وى تحت عنوان «توهين به مقدسات و مدنيت: 
رويكردهاى مسلمانان درباره امور اشعار شيطانى» نيامده است. اصطالح اسالم هراسى يكبار ديگر 
بدون هيچ توضيح و تفسيرى در گزارش «كميسيون بنياد رانيميد درباره آنتى سميتيسم» در سال 
1993 تكرار شد كه سه سال بعد منجر به تاسيس «كميسيون مسلمانان بريتانيا و اسالم هراسى» 
شد. در حالى كه اين كميسيون بين سال هاى 1997 تا 2004 گزارش ها و جزوات متعددى درباره 
اسالم هراسى منتشر كرد، گزارش سال 1997 تحت عنوان «اسالم هراسى: چالشى براى همه ما» 
بسيار تاثيرگذار بود. اين گزارش به تعريف و مفهوم سازى اسالم هراسى كمك كرده و حتى برخى 

.(Allen, 2007: 148-149) «از مصاديق نيز براى آن مشخص كرد
همان طور كه در گزارش بنياد رانيميد آمده است، اسالم هراسى به معنى «يك راه ميانبر براى 
اشاره به وحشت و ترس از اسالم و در مقياس گسترده تر ترس يا تنفر از تمام مسلمانان يا غالب 

.(Runnymede Trust, 1997)«آنهاست
«اسالم هراسى»  اصطالح  ظهور  درباره  نيز  اسالم هراسى  حوزه  پژوهشگران  از  برت3  يحيى 
 1991 سال  حدود  به  انگليسى  زبان  در  جديد  واژه اى  عنوان  به  اسالم هراسى  ظهور  مى نويسد: 
عنوان «بازخوانى  تحت  سعيد  ادوارد  مقاله  در  مى توان  را  آن  اوليه  پاهاى  رد  اگرچه  مى گردد،  بر 
با  همزمان  ظهور  اين  ديد.  فرانسه  در  بيستم  قرن  اوايل  حتي  و   1985 سال  در  شرق شناسى» 

1.  Insight
2.  The Independent 
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دوره فعال شدن اقليت هاى مسلمان به لحاظ 
سياسى در اروپا، در ميانه رقابت-هاى مذهبى 
ـ سياسى در جهان اسالم و پايان جنگ سرد 
به  سال 1997  در  رانيميد  بنياد  گزارش  بود... 
و  كرد  كمك  اصطالح  اين  شدن  بين المللى 
با قرار گرفتن در بطن كنفرانس سازمان ملل 
در دوربان در سال 2001 و سمينار بعدى آن 
به  كرد.  پيدا  خاصى  معنى  دسامبر 2004،  در 
در  گوگل  اينترنتى  مرورگر  امروزه  كه  طورى 
جستجوى خود در اينترنت بيش از 600 هزار 
از  بيش  و  كرده  بازيابى  اسالم هراسى  مدخل 

 .(Birt, 2009) «4800 استناد پژوهشى به اين اصطالح وجود دارد
ژانويه 2008   16 در  كه  هراسي»  اسالم  درباره  مقاله «نكاتي  در  تر  مشخص  طور  به  برت 
با  دقيق تر  طور  به  كرده  منتشر  بزرگ»  شيكاگوي  اسالمي  سازمان هاي  سايت «شوراي  وب  در 
نوشته هاي آلن درباره استفاده از اصطالح اسالم هراسي در زبان انگليسي براي اولين بار در نشريه 
آمريكايي اينسايت در 4 فوريه 1991 در صفحه 37 اين نشريه موافق است. وي همچنين اولين 
نمونه از استفاده نشريات بريتانيايي از اصطالح اسالم-هراسي را مربوط به يك نقد كتاب در تاريخ 
16 دسامبر 1991 در نشريه ايندپندنت توسط طارق مودود ذكر مي كند كه در اثري تحت عنوان 
«بريتانيايي بودن آسان نيست: رنگ، فرهنگ و شهروندي» در سال 1992 دوباره مورد تأكيد قرار 

.(Birt, 2008) گرفت
با تمام اين تفاسير واژه جديد «اسالم هراسى» به طور رسمى و براى اولين بار در سال 1996 
اين  آن،  از  پس  سال  يك  شد.  گرفته  بكار  هراسى»  اسالم  و  اروپا  مسلمانان  «كميسيون  توسط 
كميسيون گزارش بنياد رانيميد تحت عنوان «اسالم هراسى: چالشى براى همه ما» را منتشر كرد و در 
آن اصطالح اسالم هراسى را به معنى «تبعيض عليه مسلمانان» نهادينه كرد، اگرچه خود اين كلمه 
به لحاظ ادبى به معنى «ترس بى اساس از اسالم» است. از زمانى كه دبيركل سازمان ملل در دسامبر 
2004 كنفرانسى تحت عنوان «مبارزه با اسالم هراسى» ترتيب داد و شوراى اروپا نيز در نشست مى 
2005 اسالم هراسى، را محكوم كرد، اصطالح اسالم هراسى به درجه اى از مقبوليت زبان شناسانه و 

.(The OIC Observatory on Islamophobia, 2007: 1) سياسى دست يافت
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منحصر كردن اسالم هراسى در يك معنى بسيار دشوار است. اسالم هراسى به عنوان يك 
نوواژه جدال برانگيز به معنى پديده تبعيض عليه مسلمانان يا بى اعتبار سازى آنان است كه خود را 
در شكل نگرش هاى منفى عمومى، خشونت، اذيت و آزار، تبعيض و كليشه سازى (به ويژه بدگويى 
و ناسزا در رسانه ها) نشان مى دهد. اسالم هراسى همچنين به عنوان تفاسير و تعابير كليشه اى و 
نامحترمانه در نتيجه گسترش تنفر و تبعيض عليه اسالم و مسلمانان قابل توضيح است. همان طور 
كه واژه فوبيا در فرهنگ لغات به معنى «ترس يا تنفر شديد: يك ترس يا تنفر غيرعقالنى و بسيار 
شديد از يك چيز» است، بنابراين اسالم هراسى مى تواند به معنى ترس يا تنفر شديد و غيرمنطقى 
از دين اسالم و پيروان آن از طرف غير مسلمانان باشد كه در نتيجه كليشه سازى، تبعيض، تعصب 
و توهين به وجود آمده و غالبًا با اقدامات تنفر و تبعيض عليه پيروان دين اسالم همراه است. اين 
بيگانه  و  نژادپرستى  نگرش هاى  با  موارد  برخى  در  اگرچه  است،  پايه  دين  خشم  يك  ذاتًا  پديده 

.(The OIC Observatory on Islamophobia, 2007: 1-2) ستيزى نيز همراه مى شود
همان طور كه گفتيم نخستين گزارش مدون و رسمى درباره اسالم هراسى در بريتانيا تحت 
عنوان «اسالم هراسى: چالشى براى همه ما» در سال 1997 منتشر شد، نتيجه پژوهش هاي گروه 
مشاورين فكرى رانيميد در اين زمينه بود كه توسط جك استراو وزير وقت انگليس نيز در مجلس 
عوام ارائه شد. اين گزارش در تعريف خود از اسالم هراسى، هشت ويژگى بدين شرح نام مى برد:

«اسالم هراسى يك شاخه شناخته شده از انواع نژاد پرستى است كه گمان مى كند:
اسالم، يك كل غير قابل انعطاف و كامال ايستا است،  -1

اسالم، منطقى ناسازگار با ديگر مذاهب و فرهنگ ها داشته و هرگز از آنها تاثير پذير نيست،  -2
اسالم، دينى كهنه، نامعقول، مروج توّحش و تبعيض جنسيتى و مادون دنياى غرب است،  -3

اسالم، خشونت گرا، متجاوز، تهديد گر و حامى تروريسم و در تقابل كامل با تمدن و دنياى   -4
متمدن است،

اسالم يك ايدئولوژى سياسى است كه جهت مقاصد سياسى و نظامى به كار مى رود،  -5
اسالم به انتقادات غرب بى توجه است،  -6

دشمنى نهفته در اسالم سبب تجويز رفتارهاى تبعيض آميز توسط مسلمانان و نهايتا جداسازى   -7
آنان از ساير جوامع مى شود.

.(Runnymede Trust, 1997) «اعمال خشونت بر ضد مسلمانان، طبيعى، منطقى و مجاز است  -8
دكتر زكى بداوى از اسالم شناسان برجسته بريتانيا و همكارانش در مورد انتشار اين گزارش معتقدند 
كه اين موفقيت بزرگى است كه اسالم هراسى مانند نژاد پرستى مطرود شناخته مى شود (عاصمى، 1387). 
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كميسيون حقوق بشر اسالمى نيز درباره گزارش بنياد رانيميد در زمينه اسالم هراسى، ديدگاه 
خود را به صورت زير بيان كرده است: اين گزارش در ذات خود بدون كاستى و نقصان نيست. به 
ويژه اينكه گزارش مذكور اذعان دارد كه مسلمانان به عنوان يك ابزار محافظت از خود بايد رفتار 
خود را نسبت به جامعه يهودى به دليل حوادث خاورميانه اصالح كنند. همچنين پيشنهاد مى كند 
كه مسلمانان بايد هر اقدامى را كه احساسات يهوديان در خاورميانه را جريحه دار مى كند، بدون 
توجه به درستى يا نادرستى آنها محكوم كنند. همين بنياد رانيميد در سال 1993 يك گزارش ديگر 
در باره يهود ستيزى منتشر كرد اما در آن چنين توصيه هايى به يهوديان نشده بود. در كنار آن 
مشكالت فرا روى مسلمانان در غرب كه بنياد رانيميد به آن اشاره كرده بود كامال درست و واقعى 

.(Islamophobia watch, 2010) بودند
بنياد رانيمد عالوه بر ذكر تعريف اسالم هراسى و اشاره به برخى از مصاديق آن، در بخش 

ديگرى از گزارش خود به مظاهر اسالم هراسى در حوزه هاى مختلف اشاره مى كند:
1. حوزه استثنا گرايى (شامل استثنا گرايى در دولت و سياست، استخدام، و مديريت و مسئوليت پذيرى)
2. حوزه تبعيض (شامل روندهاى شغلى و شرايط قانونى در خدمات اجتماعى در زمينه هاى آموزش 

و بهداشت)
3. تعصب و پيشداورى (در رسانه ها و در گفتگو هاى روزانه)

لفظى)  هاى  رفتارى  بد  و  اموال،  تخريب  جسمى،  حمالت  و  تجاوز  اشكال  (در  خشونت   .4
.(Runnymede Trust, 1997)

تعريف بنياد رانيميد از اسالم هراسى و ارائه برخى مصاديق از سوى اين بنياد، پايه مباحث 
اسالم هراسى در غرب را تشكيل داد. اگر چه بعدها منتقدان زيادى به مطالب و كلى گويى هاى 
اين گزارش و حتى جهت دار بودن آن انتقاداتى ايراد داشتند اما مى توان گفت كه تمامى تفاسير و 
تعابير بعدى در مورد پديده اسالم هراسى به نوعى از اين گزارش تاثير پذيرفته اند. نكته ديگر اينكه 
از زمان انتشار گزارش رانيميد در سال 1997 تا سال 2001 توجه چندانى به موضوع اسالم هراسى 
صورت نگرفت اما حوادث يازده سپتامبر به يكباره همه چيز را تغيير داد. در مدت بسيار كوتاهى 
پس از اين حوادث، افراد، نهادها و سازمانهاى مختلف مطالب متعددى درباره افزايش اسالم هراسى 
و انواع جديد اسالم هراسى در غرب منتشر كردند و بسيارى از آنها اقدام به تعريف و باز تعريف 
مفهوم اسالم هراسى كردند و بر دامنه مصاديق آن افزودند. كشورهاى اسالمى نيز با شدت بسيار 
بيشترى به اين موضوع توجه نمودند و طى مدت كوتاهى كنفرانسهاى متعددى در اين زمينه برگزار 

كردند و به روشن شدن مفهوم و مصاديق اسالم هراسى كمك كردند.
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اما دكتر عبدالجليل ساجد يكى از اعضاى بنياد رانيميد كه در انتشار گزارش سال 1997 اين 
بنياد سهيم بود، تعريف خود از اسالم هراسى را به شكل زير ارائه مى دهد: «دشمنى نسبت به 
اسالم و مسلمانان، وجهى از جوامع اروپايى از قرن هشتم ميالدى به بعد بوده است. اين دشمنى در 
اشكال متفاوت و در زمانهاى مختلف بوده و عملكردهاى متفاوتى هم داشته است. به عنوان مثال 
دشمنى در اسپانيا در قرن پانزده ميالدى با دشمنى اظهار شده در دوره جنگ هاى صليبى متفاوت 
است، همچنين با دشمنى در دوره امپراتورى عثمانى و در عصر امپراتورى ها و استعمار نيز تفاوت 
هايى دارد. شايد بهتر باشد در مورد «اسالم هراسى هاى» مختلف صحبت كنيم تا در مورد يك 
پديده خاص. هر نسخه خاصى از اسالم هراسى در عين حال كه داراى شباهت هايى با انواع ديگر 

.(Islamophobia watch, 2010)«آن است، داراى ويژگيهاى خاص خود نيز هست
پس از بنياد رانيميد و گزارش بنيادين آن در باره اسالم  هراسى، مى توان به گزارش شوراى 
حقوق بشر سازمان ملل اشاره كرد كه بيان مى دارد اسالم هراسى يك پديده در حال گسترش 
است و در نتيجه حوادث يازده سپتامبر 2001 به موضوعى نگران كننده تبديل شده است. آقاى 
دودو داين1 كارشناس حوزه «اشكال جديد نژاد پرستى، تبعيض نژادى، بيگانه هراسى و نا بردبارى 
هاى مرتبط در شوراى حقوق بشر سازمان ملل» در تعريف خود از اسالم هراسى چنين مى آورد: 
«اسالم هراسى به معنى دشمنى و ترس بى اساس از اسالم و در نتيجه آن ترس و يا تنفر نسبت 
Doudou Diene .1به تمام مسلمانان و يا اكثريت آنان است. اسالم هراسى همچنين به معنى پيامدهاى عملى اين 
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دشمنى در قالب تبعيض، تعصب و رفتار نابرابر با مسلمانانى است كه به عنوان قربانى اين رفتارها 
از  حوزه هاى سياسى و اجتماعى منزوى مى شوند. اين اصطالح در واقع واكنشى به واقعيت هاى 
است»  كرده  ظهور  بيشتر  اخير  سالهاى  در  كه  است  مسلمانان  عليه  تبعيض  افزايش  يعنى  جديد 

.(The OIC Observatory on Islamophobia, 2007: 2)

نخستين گزارش ساالنه «ديدبان سازمان كنفرانس اسالمى در مورد اسالم هراسى» در سال 
2007، تحت عنوان «نخستين گزارش ساالنه درباره اسالم هراسى؛ 2007» ديدگاههاى خود در 
مورد اسالم هراسى را بر مبناى ديدگاههاى شوراى حقوق بشر سازمان ملل، به صورت زير بيان 

مى كند:
«1. اسالم هراسى يك پديده در حال رشد و مايه نگرانى است؛

2. در بيان اسالم هراسى مسلمانان به عنوان مخالف ارزشهاى غربى ديده شده و به عنوان تهديدى 
براى ارزشهاى ملى و انسجام اجتماعى به تصوير كشيده مى شوند.

3. اسالم هراسى يك جو اغراق آميز از سوءظن گسترده و سيستماتيك عليه مسلمانان به وجود 
آورده كه به همه نوع تبعيض و نابردبارى شامل پرخاشگرى لفظى، كليشه سازى، خشونت 

فيزيكى، رفتارهاى نژاد پرستانه و غيره منتهى مى شود.
4. اسالم هراسى مى تواند به دور بدطينتى از محروميت و افراطى گرى ختم شود.

و  سياسى  احزاب  افزايش  و  مسلمانان  عليه  دشمنى  و  سياسى  مداراى  زمينه هاى  افزايش   .5
جنبش هاى اجتماعى كه به طور مشخصى اسالم هراس بوده و از سياستهاى نژاد پرستانه و 

بيگانه هراسى استفاده مى كنند.
6. لفاظى هاى ضد مهاجرت كه در اظهارات سياسى و تفاسير اجتماعى شامل افتراى آشكار به 
اسالم، بزرگ جلوه دادن هويت ملى، امنيت ملى و مبارزه عليه تروريسم كه به تبعيض عليه 

مسلمانان انجاميده است.
7. گروه هاى اقليت كه از اسالم براى توجيه تاكتيك هاى تروريستى در رسيدن به اهداف مورد نظر 

خود استفاده مى كنند.
8. پيامدهاى مستقيم ايدئولوژى «برخورد تمدن ها»: ارائه چهره اى بى رحمانه از اسالم و تصوير 
كردن آن به عنوان مخالف ارزشهاى غربى، كه در نهايت به عنوان مخالفت با تمدن غربى در 

نظر گرفته مى شود.
9. نمودهاى اسالم هراسى: اذيت و آزاد مسلمانان در فرودگاه ها، حمالت لفظى و جسمى، بى احترامى 
به آداب و رسوم مسلمانان مانند اقدامات عليه پوشيدن حجاب توسط زنان مسلمان، افزايش دشمنى 
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نسبت به نشانه هاى مذهبى مسلمانان و در 
نهايت حمالت خشونت آميز عليه مساجد.

در  هراسى  اسالم  شكل  ترين  شناخته   .10
زمينه امنيت و سياستهاى ضد تروريستى 
قوانينى  كشورها  از  برخى  مى دهد:  روى 
نژاد  رفتارهاى  به  كه  اند  كرده  تصويب 
مسلمانان  عليه  مذهبى  ضد  و  پرستانه 

دامن مى زند.
11. اسالم هراسى همچنين مى تواند ريشه در 
مسلمانان  از  رفتارهاى برخى  و  ها  نگرش 
 The OIC Observatory) «داشته باشد

.(on Islamophobia, 2007: 2-3

يك  عنوان  به  اوغلو  احسان  الدين  اكمل 
چهره شناخته شده اسالمى و بين المللى و همچنين رييس سازمان همكارى هاى اسالمى، به تبعيت 
از ديدگاه هاى غالب در اين سازمان، پديده اسالم هراسى در غرب را يك واقعيت مى داند كه به شكل 
خشونت، تعصب و تبعيض عليه مسلمانان و همچنين ارائه تصويرى خشن و غير واقعى از اسالم نمود 
پيدا كرده است. وى در نشست مجمع عمومى سازمان ملل در سال 2005 بيان داشت: «من تاكيد 
مي كنم كه مقابله با اسالم و مسلمانان به شكل تهمت و افترا هنوز ادامه داشته و حتى گسترش پيدا 
كرده است؛ پديده در حال گسترش اسالم هراسى و اسالم ستيزى بهترين نمونه براى اين روند و 
گرايش است. حقوق بشرى مسلمانان به ويژه در كشورهاى داراى سابقه طوالنى دمكراسى، موضوع 
خشونت قرار گرفته است. بدتر اينكه قانون نانوشته در غرب اين است كه تمام مسلمانان مقصر و متهم 

.(Ihsanoglu, 2005: 1)«هستند، مگر اينكه ثابت كنند كه بيگناه هستند
سازمان ملل متحد به عنوان فراگيرترين نهاد بين المللى، بسيار ديرتر از آنچه انتظار مى رفت 
توانست ديدگاه هاى خود را نسبت به اسالم هراسى ابراز كند؛ در واقع پس از تالش و اصرار كشورهاى 
اسالمى بود كه سازمان ملل پذيرفت در كنار اصطالحاتى مانند «آنتى سميتيسم»، و «آنتى روما»، واژه 
«اسالم فوبيا» را نيز به عنوان «شكلى از تبعيض و تعصب» قبول كند. تنها چند روز قبل از حوادث 
بيگانه  نژادى،  تبعيض  پرستى،  نژاد  عليه  جهانى  در «كنفرانس  متحد  ملل  سازمان  سپتامبر،  يازده 
هراسى و ساير نابردبارى هاى مرتبط با آنها» كه 31 آگوست الى 8 سپتامبر 2001 در شهر دوربان 
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كشور آفريقاى جنوبى برگزار شد، به طور رسمى اسالم هراسى را به عنوان يك پديده «تبعيض آميز و 
.(Shaik, 2006: 7) متعّصبانه» در كنار اصطالحاتى مانند آنتى سميتيسم اعالم كرد

يكبار ديگر در هفتم دسامبر 2004، اعضاي سازمان ملل يك سمينار به بررسى مساله اسالم 
هراسى پرداختند و تاكيد آنها بر «اهميت مدارا، فهم و آموزش در مبارزه با اسالم هراسى» بود. در اين 
كنفرانس تحت عنوان «مبارزه با اسالم هراسى: آموزش مدارا و درك ديگران»، دبير كل سازمان ملل 
به طور رسمى وجود مساله اسالم هراسى در غرب و شدت گرفتن آن پس از حوادث يازده سپتامبر را 
پذيرفته و ديدگاههاى خود و سازمان ملل را در اين زمينه مطرح مى سازد. كوفى عنان در آغاز سخنان 
خود در اين سمينار گفت: «رويدادهاى تاريخى و به ويژه حوادثى كه در سالهاى اخير روى داده است، 
باعث شده است تا بسيارى از مسلمانان احساس آزرده شدن و درك نشدن بكنند و نگران از بين رفتن 

 .(U.N. HR/4801, 2004)«حقوق و حتى امنيت فيزيكى خود باشند
در كنار تفاسير و تعابير رسمي از اصطالح اسالم هراسي كه توسط نهادهاي مهم ملي بين المللي 
مانند بنياد رانيميد، كميسيون حقوق بشر اسالمي، سازمان كنفرانس اسالمي و سازمان ملل صورت 
گرفته، پژوهشگران متعددي نيز به ويژه در اروپا و آمريكا به مباحث علمي و تاريخي اين پديده 
پرداخته اند. پژوهشگران نيز همانند ساير صاحبنظران و نهادهاي مختلف بر سر يك تعريف واحد از 
اسالم هراسي توافق ندارند اما به طور كلي، اين پديده را به معني تبعيض، تعصب و نابردباري عليه 
مسلمانان مي دانند. اگرچه بايد گفت كه اسالم هراسي يك بحث ايدئولوژيكي، مذهبي، فرهنگي 
و سياسي است و پژوهشگران مختلف هر كدام از يكي از اين دريچه ها به موضوع نگريسته اند. 

همانطور كه در بحث مربوط به تعريف اسالم به نوشته هاى پرفسور مظفرى اشاره كرديم در 
ادامه نيز به بيان تعاريف وى در باره اسالم هراسى مى پردازيم كه مى تواند به روشن شدن مفهوم 

اسالم هراسى كمك كند. او تعريف خود از اين پديده را اينچنين ارائه مى دهد:
«اسالم هراسى يك پديده كامال مبهم و دو پهلو است. برخى از دانشگاهيان، سياستمداران و 
متفكران در اروپا، اسالم هراسى را به عنوان شكل جديدى از نژاد پرستى تعريف مى كنند. همچنين 
برخى از افراد وجود دارند كه وجود اسالم هراسى را انكار مى كنند. با توجه به تبعيض عليه مهاجران 
مسلمان در كشورهاى غربى، ما بدون وارد شدن به جزييات و حواشى بيشتر، مى توانيم بگوييم كه 
تبعيض عليه مسلمانان يك واقعيت است. البته دو مساله در اينجا مطرح است: اول اينكه آيا تبعيض 
فقط عليه مهاجران مسلمان صورت مى گيرد يا ساير گروهها مانند زنان، همجنس گراها، افراد زيانبار 
و... نيز از وضعيت مشابهى برخوردارند؟ دوم اينكه آيا تبعيض در غرب به پس از حوادث يازده سپتامبر 
مى تواند  همچنين  مباحث  اين  ندارد.  مكان  و  زمان  كه  است  پديده هاى  اينكه  يا  مى شود  محدود 
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شامل جنگهاى افغانستان و عراق نيز بشود زيرا شكى وجود ندارد كه اين دو جنگ باعث تحريك 
تنفر و عصبانيت در بين مسلمانان شده است. اگرچه مى توان گفت كه حمله به عراق و افغانستان به 
عنوان واكنشى به حمالت يازده سپتامبر بوده اما بايد توجه داشت كه اسالم هراسى پس از بحران 
كاريكاتورهاى دانمارك عليه پيامبر اسالم شديدتر شده است. برخى از افراد به مقايسه آنتى سميتيسم 
(يهود ستيزى) با اسالم هراسى دست مى زنند اما بايد توجه داشت كه آنتى سميتيسم در آلمان تحت 
حكومت ديكتاتورى هيلتر اتفاق افتاد در حالى اسالم هراسى در يك جهان غرب دمكراتيك، آزاد و 

.(Mozaffari, 2009:3-5)«معتقد به رعايت حقوق بشر صورت مى گيرد
دكتر سيد حسين نصر استاد مطالعات اسالمى دانشگاه جرج واشنگتن در آمريكا نيز از ديگر 
افرادى است كه نگران پديده اسالم هراسى در غرب است و ديدگاه هاى خود در اين باره را در 
سمينار سازمان ملل در باره مبارزه با اسالم هراسى در سال 2004 به روشنى بيان كرده است. او 
معتقد است كه خيلى آسان است كه يك فرد، تعصب و عدم مدارا را ياد بگيرد و مدارا را فراموش 
زمينه  كند اما در عين حال به سختى مى تواند تعصب و نا بردبارى را فراموش كند. در همين 
اسالم هراسى از يك جهت يك پديده نو و از جهت ديگر يك پديده سابقه دار است. او در مورد 
وجود كلمه هراس مى گويد، چرا هراس در حالى كه جهان غير اسالمى امروزه اينچنين از جهات 
به  و  است  تاريخى  ترس  ريشه  بنابراين  است؟  قدرتمند  ها  جنبه  ديگر  و  مالى  نظامى  اقتصادى، 
زمانى بر مى گردد كه اسالم طى يك قرن سرزمين هاى زيادى از فرانسه گرفته تا چين را تحت 
تسلط خود درآورد و در آن زمان بود كه هراس غرب مسيحى از اسالم از جهات سياسى و مذهبى 
بود. اما چرا اكنون هراس از اسالم وجود دارد؟ يكى از داليل، عدم درك و فهم اين مساله است 
كه اسالم مى خواهد خودش باشد و سعى دارد بر تمام كوته كارى هاى خود در دوران استعمارى و 
پسا استعمارى فائق آيد. اين واكنش يك تمدن است كه نمى-خواهد از بين برود بلكه مى خواهد 
براى خودش حقيقى و جاودان باقى بماند. مسلمانان نمى خواهند ستيزه جو باشند بلكه آنها مى 
خواهند خودشان باشند، اگرچه در برخى از جنبه ها به تعصب گراييده است. تناقض جايى است كه 
عده زيادى از افرادى كه از اسالم مى ترسند، اطالعات ناچيزى در باره اسالم دارند. در غرب نياز 

شديدى به غيريت سازى و «ديگرى» به عنوان دشمن احساس مى شود.
دكتر نصر در ادامه مى افزايد كه تصورات معينى درباره اسالم هراسى وجود دارد كه همگى آنها 
اشتباه هستند. نخست اينكه اسالم يك كل يكپارچه و غير منعطف است. در اين جا يك بى توجهى 
عمدى به مكاتب متنوع انديشه اسالمى صورت گرفته است؛ مكاتبى كه توسط رسانه هاى غربى، 
www.salam.co.uk .1حاشيه اى خوانده مى شوند. تصور بعدى اين است كه اسالم مى خواهد بر جهان غرب فرمانروايى 
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كند. جهان اسالم در ذات خود ضد غربى نيست. طبق برخى از نظر سنجى ها حدود 70 درصد از 
مسلمانان دوست دارند در غرب تحصيل كنند. در واقع، اسالم ساير اديان را قبول دارد. كشورهاى 
اسالمى در طول قرون متمادى پناهگاه يهوديان فرارى از اسپانيا و مسيحيان تحت تعقيب بوده 

است. همچنين الزم است بدانيم كه اسالم ضد مدرنيته و دمكراسى نيست.
پايان سخن دكتر نصر اين است كه اسالم هراسى خود را در اشكال مختلفى در غرب نشان 
مى دهد. براى مبارزه با اسالم هراسى نبايد تنها به نقش افراط گرايان در اسالم اشاره كرد بلكه 
بايد به افراط گرايان يهودى و مسيحى نيز توجه داشت. نقش رسانه ها در گسترش يا كنترل اسالم 
هراسى بسيار حياتى است. نقش آموزش نيز نبايد ناديده گرفته شود. از نظر او سه گروه هستند كه 
مى توانند براى غلبه بر اسالم هراسى تالش كنند: غربيان غرض دار كه مى دانند تنفر، تنفر مى 
آورد؛ اساتيد منصف غربى كه صدايشان بايد شنيده شود؛ و سرانجام خود مسلمانان كه بايد تالش 

.(U.N. HR/4801, 2004) كنند كه شكاف موجود بين خود و غرب را پر كنند
سايت سالم1 نيز به ارائه تعريف و تفاسير و ديدگاه هاى خود در مورد پديده اسالم هراسى پرداخته 
و در مقاله اى تحت عنوان «اسالم هراسى» به قلم المكتبى در اين باره مى نويسد: اصطالح اسالم 
هراسى يك ابداع كامال جديد است كه به نيمه دهه 1990 بر مى گردد... تنها استفاده از اين واژه به 
هشدار سازمان هاى اسالمى درباره تبعيض عليه مسلمانان در غرب بر مى گردد. با اين وجود نگرشهاى 
منفى عليه اسالم در غرب، داراى يك تاريخ طوالنى است. رسانه هاى عمومى، فرهنگ عمومى و 
نيروهاى پيشگام در جهان سياست، همگى غالبا دشمن اسالم بوده و در ارائه تصاويرى از اسالم، 
دشمنانه برخورد كرده اند. شواهد اين امر فراوان هستند و مى توان در رسانه هاى بريتانيا نمونه هاى 
متعددى از آن را يافت. حتى در اين مورد تجربه هاى روزانه هر فرد مسلمان خود بازگو كننده اوضاع 
است. گزارش بنياد رانيميد به بسيارى از مصاديق اسالم هراسى پرداخته و اين گام مهمى در فهم 
پديده اسالم هراسى است. اين گزارش بايد به عنوان يك الگو براى ساير كشورهاى اروپايى و آمريكا 
تبديل شود تا آنها نيز گزارشهايى از وضعيت مسلمانان و پديده اسالم هراسى در كشور خود منتشر 
كنند. اگرچه اين گزارش نيز به بهتر شدن اوضاع كمك چندانى نكرد اما در هر صورت تصوير ارائه 

.(AL – Maktabi, 2010) «شده از مسلمانان و اسالم را در برخى از رسانه ها دچار تغيير ساخت
يحيي بيرت در مقاله «نكاتي درباره اسالم هراسي» در مورد مفهوم اسالم هراسي مي نويسد 
كه اسالم هراسي شكل نويني از نژادپرستي فرهنگي بوده و صرفًا به تداوم مضمون هاي مكرر 
اسالم  بازگشت  از  ترس  معني  به  خاص  طور  به  هراسي  اسالم  نمي شود.  محدود  شناسانه  شرق 

.(Birt, 2008) سياسي است 1.  Homophobia
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با توجه به تعاريف فوق و ديدگاههاى مختلف پيرامون پديده اسالم هراسى و همچنين بررسى 
تاريخى و ريشه شناسانه اين اصطالح، هنوز هم اجماع مشخصى در باره يك تعريف يكدست و گويا 
در باره اين پديده وجود ندارد. از مهمترين داليل آن مى توان به جديد بودن اين اصطالح اشاره كرد. 
دليل ديگر را مى توان نبود يك منبع رسمى براى ارائه يك تعريف جامع و مانع از اصطالح اسالم 
هراسى  اسالم  پديده  تبيين  در  مصداق  و  مفهوم  بين  همخوانى  عدم  همچنين  كرد.  ذكر  هراسى 
از جانب پژوهشگران و نهادهاى مختلف بين المللى اسالمى و غربى، يكى از بزرگترين چالشهاى 
فرا روى تعريف اين مفهوم است. به اعتقاد برخى از پژوهشگران، مشكالت تعريفى مفهوم اسالم 

هراسى بسيار زياد هستند و هنوز تعريف مفهوم اسالم هراسى به خوبى صورت نگرفته است. 
يحيى بيرت در مقاله خود تحت عنوان «تعريف اسالم هراسى حال حاضر» معتقد است كه 
هنوز على رغم انتشار اصطالح اسالم هراسى در همه جا، و انتشار مقاالت و كتب متعدد در اين 
زمينه، بررسى آنها نشان مى دهد كه اسالم هراسى يا تبعيض ضد مسلمانان به عنوان اصطالحاتى 
پيچيده و نامفهوم باقى مانده اند. او در ادامه مى نويسد: «همچنين مشكل ريشه شناسى يا انشقاق 
لغوى وجود دارد. برخى از مردم اين اصطالح را به صورت «اسالم» بعالوه «فوبيا» مى دانند و 
اصطالح را به صورت جمع بخش هاى آن يعنى «اسالم فوبيا» تعريف مى كنند... در حالى كه بايد 
چيزى فراتر از تركيب ساده اين دو باشد. در واقع اسالم هراسى از اصطالحاتى مانند بيگانه هراسى 
و انسان هراسى نشات مى گيرد كه هيچكدام از آنها تا اين اندازه و در حد يك ترس يا هراس 
مضيق تعريف نشده اند. عالوه بر اين با توجه به گزارش بنياد رانيميد در سال هاى 1997 و 2004 
مى توان به خوبى به اين نكته پى برد كه غالب كسانى كه در حوزه اسالم هراسى پژوهش كرده 
اند در بريتانيا بوده اند و بنابراين ادبيات اسالم هراسى و تعاريف و تفاسير آن غالبا رنگ و لعاب 

.(Birt, 2009)«انگليسى دارد
باز هم نگاه ديگرى به عدم هماهنگى بين مفهوم و مصداق در تبيين بررسى پديده اسالم 
بر  هراسى  اسالم  اصطالح  تركيب  به  هماهنگى  عدم  اين  از  بزرگى  بخش  مى اندازيم.  هراسى 
هم  با  را  كلمه  دو  اين  كه  هنگامى  است.  شده  تشكيل  فوبيا  و  اسالم  كلمه  دو  از  كه  مى گردد 
تركيب كرده و معناى جديدى براى آن در فرهنگ لغات انگليسى جستجو مى كنيم، در مى يابيم 
كه مصاديق مورد نظر ما در زمينه اسالم هراسى در اين تعريف نمى گنجد و از اين رو است كه 
برخى از پژوهشگران، اصطالح اسالم هراسى را اصوال يك انحراف در تعريف و تفسير رفتارها و 
ديدگاههاى ضد اسالمى در غرب مى دانند. از آنجايى كه يك مفهوم كلى براى مصاديق زيادى 
در نظر گرفته شده است لذا كارايى خود را از دست مى دهد. چنانچه حتى بنياد رانيميد نيز در ارائه 
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مظاهر اسالم هراسى  در گزارش خود مجبور است به جنبه هاى ذهنى و عملى پديده اسالم هراسى 
به طور همزمان اشاره كند. در اين گزارش از مظاهر اسالم هراسى به حوزه استثنا گرايى (شامل 
استثناگرايى در دولت و سياست، استخدام، و مديريت و مسئوليت پذيرى)، حوزه تبعيض (شامل 
روندهاى شغلى و شرايط قانونى در خدمات اجتماعى در زمينه هاى آموزش و بهداشت) و خشونت 
(در اشكال تجاوز و حمالت جسمى، تخريب اموال، و بد رفتارى هاى لفظى) در بخش عملى، و 
تعصب و پيشداورى (در رسانه ها و در گفتگو هاى روزانه) در بخش ذهنى اين پديده اشاره مى كند 

.(Runnymede Trust, 1997)

به  فارسى مى توان بهتر  زبان  زبان انگليسى، در  برعكس تعريف اصطالح اسالم هراسى در 
تعريف اين مفهوم پرداخت به طورى كه بازگو كننده ماهيت اصلى آن بوده و انتظار پژوهشگران 
امر  اين  اما  سازد.  برآورده  را  ـ  مسلمانان  و  اسالم  شامل  ـ  مفهوم  اين  هدف  جوامع  همچنين  و 
مستلزم اين است كه ما تمايزى بين اسالم هراسى و اسالم ستيزى قائل باشيم. در واقع با توجه 
به بررسى هاى تاريخى و پژوهشهاى صورت گرفته در باره پديده اسالم هراسى مى توان به اين 
نتيجه رسيد كه «اسالم هراسى يك وضعيت ذهنى است كه در آن يك نوع ترس غير واقعى و 
غير منطقى از اسالم و مسلمانان بر ذهن فرد تحميل مى شود و هدف كارگزاران گسترش اسالم 
هراسى، همسويى ذهن افراد آن جامعهـ  در اينجا منظور جامعه غربى استـ  با سياستها و رفتارهاى 
مورد نظر خود در قبال اسالم و مسلمانان است.» پس در واقع ما در اينجا بيشتر از اينكه بر تعريف 
اسالم هراسى تاكيد كنيم، بر گسترش اين پديده ذهنى از طرف كارگزاران اسالم هراسى تاكيد 
داريم. زيرا اسالم هراسى در يك بستر تاريخى قابل تعريف و تفسير است نه صرفًا با توجه به برسى 

شواهد و اسناد دو دهه اخير. 
در واقع ما اگر بخواهيم تفسير مفهوم اسالم هراسى بر اساس نگرش هاى مربوط به دو دهه 
اخير و از زمان پيدايش اين اصطالح را بپذيريم، پس تكليف قرن ها تعصب و پيشداورى غرب 
عليه اسالم و مسلمانان ـ از كليساى كاتوليك گرفته تا دول استعمارى ـ چه مى شود؟ در واقع 
آنچه كه مقامات، نخبگان، رسانه ها و تا حدودي پژوهشگران كشورهاي اسالمي و مسلمان به آن 
توجه كرده اند، اسالم ستيزي موجود در رفتار و سياست هاي غربي هاست و بررسي گسترش ايده 
هراس از اسالم يا همان اسالم هراسي تا حدي فراموش شده است. اگرچه نمي توان تمايز بين اين 
دو مفهوم قائل شد و اصوًال چنين عملي ضرورت ندارد اما پرداختن به مصاديق اسالم ستيزي در 

غرب نبايد ما را از پرداختن به مباحث تفكري و انديشه اي اسالم هراسي غافل كند.
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رويكرد اسالم شناسان معاصر آلمانى به اسالم و مسلمانان 
و معرفى دو كتاب اسالم شيعى و زندگانى محمد (ص)

 شهرام تقى زاده انصارى 

مقدمه 
در قرن يازدهم ميالدي شناخت اسالم و ترجمه قرآن در اروپا شروع شد. با اينكه ارباب كليسا در ابتدا 
به اسالم و قرآن نگرشى بغض آلود و منفي داشتند ولي با گذشت زمان و آشنايي بيشتر شرق شناسان 
با اسالم، ديدگاه هاي صحيح تري به وجود آمد و بخصوص از رنسانس به بعد چهره معقول تري از 
اسالم و پيامبر آن ارايه شد. باالخره در قرن نوزدهم با وجود دانشمنداني مانند كاراليل، پورگشتال، 
اشپرنگر و بعد در قرن بيستم با فرمان پاپ پل دوم در سال 1964 مبني بر به رسميت شناختن دين 
اسالم و افتتاح دپارتمان اديان غير مسيحي و افكار جديد دانشمنداني مثل هانس كونگ، آنه ماري 
شيمل، فان اس، الريش رود ولف Ulrich Rudolf و مراد هوفمان ديدگاه هاي مثبتي در باره اسالم 
مطرح شد. افراد اين گروه كوشش كردند تا دين اسالم را با رويكردى مثبت شناخته و ضمن اصالح 
پيش داورى ها و اشتباهات گذشته درباره اسالم، چهره واقعى آن را براى جهان بخصوص براى آلمانى 
زبانان روشن سازند تا نتيجتاً بتوان اوًال راه حلى براى نزاع ميان اديان و ايجاد صلح جهانى جستجو 
كرد، ثانياً با نظر به موقعيت مسلمانان و مشكالت آن ها در آلمان بتوان آن ها را در زندگى مسالمت 
آميز با مسيحيان شركت داد. حادثه يازدهم سپنامبر 2001، موجب گرديد اسالم پژوهان آلمانى شناخت 
پديده اسالم گرائى و ماهيت دين اسالم را  جدى تر دنبال كنند و به شناسايى اشتراكات اسالم 
بخصوص با مسيحيت بپردازند. به عقيده خانم شيمل، نبايد كوشش شرق شناسان و اسالم شناسان 
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صادق را ناديده بگيريم و تنها به پيشداوري هاي غلط و مغرضانه چند نفر درباره اسالم تمركز كنيم. 
زيرا ويژگي هاي شرق شناسي و اسالم شناسى در آلمان، نداشتن هچگونه مستعمره در خاور ميانه و 
مطالعه و تحقيق در موضوع هاي مختلف فرهنگى، مذهبى و اجتماعى اين منطقه و ارايه آن به مردم 
بوده است. اسالم شناسان آلمانى كه نامشان را برديم، عقيده دارند كه كشورهاى اسالمى همسايه 
اروپا هستند و تأثير مستقيمى در ارتباطات با اروپا بخصوص آلمان دارند. بدين دليل بايد دين اسالم و 

فرهنگ آن به درستى مطالعه شود.
چنين  مسلمانان  و  اسالم  پيرامون  را  آلمانى  شناسان  اسالم  ديدگاه  توان  مى  كلى،  طور  به 

صورت بندى كرد:
1- هانس كونگ فيلسوف متأله آلمانى كه حدود چهل سال در راه تقريب مذاهب جهان قدم بر مي 
دارد، نقادانه به مطالعه و بررسي مذاهب ديگر پرداخته است. او عقيده دارد كه براي رسيدن به 
صلح جهاني، ابتدا بايد ميان اديان بزرگ جهان، صلح برقرار شود. او با مطالعه تاريخ و عقايد 
اسالم، سعي دارد پيشداوري هاي غلط و اشتباهات گذشتگان نسبت به اسالم و پيامبر آن را 
تصحيح كرده و با توجه به گذشته تاريخي اسالم، محتواي اسالم را در حال و وضعيت آينده آن 
را ترسيم كند. او گفتگوي ميان اديان را از مهم ترين كارها دانسته و در سمينارهاو كنگره هاي 
گفتگوى اسالم و مسيحيت شركت مي كند. هانس كونگ در ايران نيز در سمينار گفتگوى 

اسالم و مسيحيت  شركت كرده است.
- دانشمندان اسالم شناس ديگرى مثل بسام طيبى سعى كرده اند در تأليفات خود به حقوق بشر در 
اسالم و اختالفات و اشتراكات آن باحقوق بشر مغرب زمين به پردازند و رابطه آن را با شريعت 
اسالم بررسى كنند. از آن جا كه غربيان با حقوق بشر اسالمى آشنا نيستند و به نقض حقوق بشر 
در كشورهاى اسالمى اعتراض مى كنند، بسام طيبى در صدد معرفى اصول و مبانى حقوق بشر 
اسالمى در جوامع مسلمان برآمده است. برخى از كتاب هاى او با موضوع حقوق بشر اسالمى 
عبارتند از: دولت هاى ملى و حقوقى بشر، ورود مدرنيسم به جهان اسالم، حكومت هاى ملى 

اسالمى و حقوق بشر، اصول حقوق بشر و مسأله وحى و اختالف ميان تئورى و عمل.
 Ursula Spuller و ارزوال اشپولر اشتگه من Peter Heine 3- دانشمندان ديگرى مثل پترهانيه
Stegemann سعى كرده اند به تحقيق پيرامون مسلمانان در جامعه آلمان بپردازند و با نظر 

به مشكالت مسلمانان با مسيحيان و مشكالت اجتماعى و فرهنگ دينى شان راه حل هايى 
ارائه دهند. اين گروه از اسالم شناسان، مسائل زير را مورد بررسى قرارداده اند: شناخت و درك 
اسالم گرائى در آلمان، تأثير اصول گرايان و مخالفان دموكراسى در آلمان، رويكرد مسلمانان 
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هاى  سازمان  با  كليسا  ارتباط  آلمان،  اساسى  قانون  با  اسالم  دين  شريعت  رابطه  آزادى،  به 
اسالمى، اهميت اسالم گرائى در آلمان، خواست مسلمانان در مورد حق تابعيت و احترام به دين 
اسالم، رابطه اصول گرايان با اهداف سياسى، اختالف اصول گرايان اسالمى با ساير گروه هاى 

اسالمى، داليل تشكيل گروه هاى افراطى مسلمان و اختالف دستورات مذهبى و اخالق.
براى آگاهى بيشتر از زمينه هاى مطالعاتى، مواضع و جهت گيرى فكرى اسالم شناسان آلمانى 
در اين جا به دو كتاب اسالم شيعى تاليف هاينس هالم و زندگانى محمد (ص) اثر فرانتس بوهل   

مى پردازيم. 

كتاب اسالم شيعى (Der schiitische Islam) تأليف هاينس هالم
1 -Heinz Halm زندگينامه هاينس هالم

وى كه متولد 1942 در شهر آندر ناخ آلمان است، پس از تحصيل در دانشگاه «بن» به مطالعه 
تاريخ و اسالم شناسى پرداخت. هالم پس از اخذ دكتراى فلسفه اسالمى در سال 1969 به عنوان 
استاد اين رشته در دانشگاه توبينگن انتخاب شد. محور مطالعات و تحقيقات او  تاريخ اسالم در 
خاور نزديك، شيعه و فرقه اسماعيليه است. او درباره شيعه تحقيقات زيادى انجام داده است، به 
طورى كه مى توان گفت وى در اين مورد در آلمان منحصر به فرد است. شيعه افراطى و علويان، 
حكومت (امام) مهدى و به قدرت رسيدن فاطميان، تاريخ اسالم، شيعه، تصوف اسالمى و طريقت 

صوفيان ايرانى از جمله تاليفات اين اسالم شناس آلمانى است.

مرورى بر محتواى كتاب - 2
كتاب اسالم شيعى، در سه فصل سامان يافته است. عناوين اين فصول عبارتند از: دوازده امام ، 
اسالم و علماو شيعه انقالبى. در اين سه فصل درباره پيدايش مذهب شيعه، شناخت اصول و عقايد 
آن، سياست و فلسفه عزادارى و نيز شيعه انقالبى سخن گفته مى شود. از ديگر موضوعات خواندنى 

اين كتاب، مسئله رابطه دين و سياست در مذهب شيعه است كه براى غربيان بسيار مهم است. 
 هالم در بخشى از كتاب مى نويسد: قبل از انقالب اسالمى در غرب به ندرت سخن از شيعه به 
ميان مى آمد (به جز نزد متخصصين) چرا كه تعداد شيعيان در غرب و در آلمان بسيار كم و منابع 
شيعى نيز اندك و گاه غير قابل دسترس بود. حوادث سياسى ايران و عراق در سه دهه  گذشته 

باعث عالقه مندى غربيان به مطالعه اسالم  وبه خصوص مذهب شيعه شد. 
از نظر نويسنده، كلمه «شيعه» به معنى «حزب» است و شيعيان امام على(ع) همان پيروان او 
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هستند. وى بيان مى كند كه شيعه از محافل عربى كوفه سرچشمه گرفته و نمى توان آنرا تجلى 
روحيه ايرانى دانست يا آنرا انتقام ايران گرايى- آريايى از اسالم و اعراب تلقى كرد.

وى معتقد است كه ما هنوز تصوير كاملى از مذهب شيعه در غرب نداريم و بر اساس عقايد و 
روايات شيعيان، امام على (ع) به دستور پيامبر اسالم به عنوان جانشين انتخاب شد، چون اوًال پيامبر 
اسالم او را به خوبى مى شناخت و ثانيًا امام على اولين كسى بود كه به اسالم گراييد، در حقيقت 
شيعيان با نظر به داستان غدير خم ،امام على و يازده فرزند ديگر خود  او را رهبران خود مى دانند. 
وى در ادامه مى گويد: مذهب شيعه كوشش كرده تا نمونه اى براى عدالت خواهى و رفع جور 

و ستم را ارائه دهد تا روزى امام دوازدهم شيعيان ظهور كرده و جهان را پر از عدل و داد كند.
نويسنده با بررسى و تحليل هاى خود بيان مى كند كه زمانى كه توابين (گروهى كه در شهر 
امام  شكست  در  خود  همدستى  جبران  براى  خواستند  مى  و  كردند  ريزى  پايه  را  جنبشى  كوفه 
حسين(ع) توبه كنند و شمشير به دست گيرند) از خود گذشته كه در سال 65 هجرى قمرى از 
صحراى كربال عبور مى كردند، يك روز و يك شب بر مزار حسين بن على(ع) توقف كردند و پس 

از عزادارى و اظهار پشيمانى از او تقاضاى بخشش كردند.
اعتراف به گناه توابين و عزادارى براى امام حسين(ع)، سرمنشا عزادارى شيعيان براى حسين 
بن على(ع) است. نويسنده درباره زندگى امام حسين(ع) و حادثه كربال مى نويسد : بعد از كناره 
گيرى امام حسن(ع) از خالفت، شهرهاى نظامى بصره و كوفه توسط فرماندارانى اداره مى شدند 

كه از شهر دمشق آمده بودند. 
در اين هنگام امام حسين(ع) براى اجتناب از بيعت با يزيد به سوى مكه عزيمت كرد و از آنجا 
تماس هاى مخفى با مخالفين بنى اميه در كوفه گرفت و در سال 60 قمرى به دعوت آنان به سوى 
عراق شتافت و با اعضاء خانواده و حاميان خود از مكه در امتداد راه زيارتى حج به حركت درآمد و 
مستقيمًا به عراق رفت. سربازان يزيد راه را بر او بستند و او ناچار شد به سمت شمال حركت كند. 
عده اى از كوفيان به گروه كوچك حسين بن على (ع) پيوستند و از طرف ديگر نيروهاى حكومتى 

آنها را تعقيب مى كردند.
وقتى امام حسين(ع) فرمان امير كوفه را اطاعت نكرد و از بيعت با يزيد كناره گرفت و پس از 
آنكه نيروهاى حكومتى راه رسيدن افراد او به رودخانه و تامين آب آشاميدنى مورد نيازشان را بستند، 
در روز دهم ماه محرم سال 61 هجرى قمرى در صحراى كربال جنگى در گرفت و تمام حاميان 

او كه بسيار قليل بودند (حدود 72 نفر) به شهادت رسيدند.
 از آن تاريخ واقعه عاشورا يعنى روز دهم ماه محرم، يكى از مهمترين روزهاى مذهبى براى 
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شيعيان به شمار مى آيد و آنها در اين روز و به طور كلى در دهه اول ماه محرم براى او عزادارى 
مى كنند و سينه و زنجير مى زنند واز قيام او براى خود الگو بر مى دارند. مرقد امام حسين (ع)

امروزه يكى از مهمترين زيارت گاه هاى شيعيان شناخته مى شود.

دوازده امام :- 1
در اين بخش كوشش شده است تا زندگى و چگونگى روى كار آمدن امامان شيعه و فلسفه و هدف 
آنها شرح داده شود ، چون امروزه در اروپا درباره گرايش مذهب شيعه به سياست و مسائل اجتماعى 
سخنان متفاوتى  از ديدگاه هاى مختلف ارائه مى شود. موضوعات مورد بحث در اين فصل عبارتند 
از : تعريف شيعه، امام على(ع)، داستان غدير خم، منشا شيعه، امام حسن (ع) و امام حسين(ع)، 
چگونگى پيدايش حادثه كربال و هدف امام حسين (ع) از قيام خود عليه حكومت و باالخره قيام 

امام مهدى(ع).

اسالم و علما:- 2
در اين فصل ابتدا اساس فكر شيعه كه قرآن و سنت نبوى و گفتار دوازده امام و عقل و اجماع است، 
شرح داده شده و سپس به كتب اربعه فقهى شيعه پرداخته شده است. نويسنده تأكيد مى كند كه 
يكى از ويژگى هاى فقه شيعى آن است كه بر خالف فقه اهل سنت، «عقل» را به عنوان ابزارى 
براى بكارگيرى فقه در نظر مى گيرد. زيرا شيعيان معتقدند كه طبق آيات قرآنى خداوند به انسان 
عقل عنايت كرده تا بتواند با كمك آن بسيارى از مسائل را حل كند. از نظر علماء شيعه «عقل و 
وحى» كامال باهم هماهنگى دارند. مسئله ديگر «اجتهاد» است، عالمان شيعه بر اين عقيده هستند 
كه چون فقط «چهارده معصوم» وجود دارند و بعد از غيبت امام مهدى مسلمانان احتياج به حل 
مسائل شرعى خود دارند، لذا باب اجتهاد را باز كرده اند تا مجتهد(فقيه) وقت بتواند مسائل شرعى 

و فقهى جديد را پاسخ گويد.

شيعه انقالبى:- 3
در اين بخش ابتدا به اختالف شيعه با تجدد طلبى غربى پرداخته مى شود و سپس ايده ئولوژى 
انقالبى شيعه مورد توجه قرار مى گيرد. يكى از نكات مهم اين بحش آن است كه علماء شيعه در 
قرون 13 و 14 قمرى با سياست رابطه چندانى نداشتند و در شرايط حساس اجتماعى و سياسى 
فقط انتقاداتى پيرامون وضعيت جامعه و نحوه حكومتدارى حاكمان مطرح مى كردند. در دهه هاى 
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اخير آيت اهللا خمينى مسائل سياسى را جدى گرفت و راه كارهاى جديدى براى اداره جامعه ارائه 
داد و توانست با استعانت از ايدئولوژى شيعه و مردم مسلمان، حكومت شاهنشاهى 2500 ساله را 
برانداخته و حكومت سياسى مطلوب خود را جايگزين آن كند. آيت اهللا خمينى براى تشكيل دولت 
اسالمى بعد از انقالب اسالمى تعيين خط مشى كرد و با آراء مردم جمهورى اسالمى را استوار و 

قانون اساسى را تدوين كرد كه منشا  آن قرآن و عقائد شيعى است.
از آنجا كه مؤلف اين كتاب فردى مسيحى است و منابع دست اول شيعه را در اختيار نداشته 

است، به طور طبيعى بعضى از مسائل  مذهب شيعه را به طور صحيح نفهميده است. 

كتاب « زندگانى محمد (ص) اثر فرانتس بوهل     
فرانتس يوهان بوهل1، (1932-1850)، متولد در كپنهاگ، بعد از تحصيل در رشته شرق شناسى در 
دانشگاه كپنهاگ و مطالعه و تحقيق در زبان شناسى و متون قديمى كتب مقدس، در دانشكده هاى 
الهيات دانشگاه هاى كپنهاگ ( 1890-1878) و اليپزيك ( 1892- 1890) به عنوان يك استاد 
با تجربه به جانشينى فرانتس دليچ2 برگزيده شد و به تدريس پرداخت و كتاب هاى ارزشمندى در 
مورد قانون تورات و لغتنامه مربوط به آن نوشت و به جانشينى ِمِرن3 براى تدريس در رشته زبان 
شناسى سامى در دانشگاه كپنهاگ برگزيده شد. او زبان عربى را نزد ِمِرن و فاليشر4 آموخت و پس 

از نوشتن تز دكترايش به تحقيق در باره تاريخ اسالم پرداخت . 
در آن زمان كه آراء و افكار المنس،5 مارگوليوت6 و گريم7 اين بود كه پيامبر اسالم (ص) فردى 
سياستمدار و قانون دان و قهرمان بود، بوهل با تحقيقات دامنه دار و وسيع خود، افكار و آراء آنها را 
مورد انتقاد قرار داد و با تكيه بر شواهد و روايات تاريخى بر اين عقيده پايدار ماند كه دين اسالم، 
مأخوذ از اديان وحيانى قبلى ( مثل مسيحيت و  يهوديت ) است. مخالفان عقيده او را به باد انتقاد 
گرفتند و فقط اعتراف كردند كه منابع دست اول و اطالعات خوبى  پيرامون اعمال، رفتار و عقايد 

.(Fuck،1355: 305)پيامبر اسالم (ص) ارائه نموده است
كتاب شامل نه فصل و 380 صفحه به شرح زير سامان گرفته است: 

1.تاريخ دوره جاهليت 2. روابط انسانى در زمان ظهور اسالم 3. محمد (ص) در مكه 4. تأثير 
پيامبر (ص) در مدينه تا جنگ بدر 5. از جنگ بدر تا جنگ اُحد 6. رشد قدرت [ حضرت ] محمد 
(ص) تا فتح مكه 7. از  فتح مكه تا مرگ پيامبر (ص) 8. خصوصيات شخصى پيامبر (ص) 9. منابع 

سيره محمد (ص) و اسالم . 
بوهل بعد از مرورى در زندگى پيامبر اسالم (ص) از تولد تا مرگ، نُه موضوع فوق الذكر را شرح 

1. Johann Frantz Buhl
2. Frantz Delizscke
3. Mehren
4. Fleischer
5. Lammenz
6. Margolioth
7.Grimm
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داده و نكات مهمى را مورد توجه قرار مى دهد. وى در بخشى از كتاب چنين آورده است: 
مردم عصر جاهليت فقط در مورد جنگ و خونريزى و برترى قوميت سخن مى گفتند و شعر 
مى سرائيدند. در چنين دوره اى، پيامبر اسالم (ص) با جهل و بت پرستى جنگيد و در آن زمان كه 
دختران را زنده به گور مى كردند، به آنها حيثيت دوباره و حقوق اعطا كرد و تبعيض نژادى را ممنوع 

 .(Buhle ، 198:1950) ساخت و مردم را به برابرى و مساوات دعوت كرد
او در چهل سالگى در غار حرا هنگام مراقبه با خود آگاهى اى كه داشت به طور ناگهانى داراى 
چنان نيروئى شد كه توانست مسايل عالى الهى و انسانى را از طريق وحى اخذ كند و آنها را به سمع 

.(Buhl,1950: 199) مردم برساند تا مردم راه راست را از راه منحرف تشخيص دهند
پيامبر اسالم (ص) مردى بود امين و صادق، وقتى با  خديجه (س) ازدواج كرد، خديجه (س) از 
نظر روحى و مالى بسيار به او كمك كرد و وقتى پيامبر اسالم (ص) از طرف خداوند مأمور به ترويج 
دين اسالم شد كه مردم را بسوى خداى يكتا بخواند و آنها را هدايت كند، اولين زنى كه مسلمان 

شد، خديجه (س) بود و نخستين مردى هم كه مسلمان شد على (ع) بود. 
افراد  از  و  كرد  مى  مبارزه  قرآن  ضد  قوانين  با  و  بود  خداوند  دستورات  اجراى  فقط  او  هدف 
منحرف فاصله مى گرفت . مردم را از كار زشت نهى و به اعمال نيكو دعوت مى كرد تا در روز جزا 

.( Buhl ، 146:1950 )به آنها پاداش داده شود
بوهل در جاى ديگر اين توضيحات در درباره رسول مكرم اسالم آورده است: محمد (ص) از 
يك طرف مردى مذهبى و روحانى بود و از طرف ديگر مرد سياست و حقوق كه كشور رهبرى مى 
كرد ( Buhl،1950: 356). افكار او با افكار پيشينيان، زمين تا آسمان اختالف داشت و باين دليل 
بود كه توانست به رشد فرهنگى و اجتماعى مردم بسيار كمك كند. او بدون  شك تا آخر عمر به 
عقايد خود پابرجا ماند و خداوند را نزديك خود احساس مى كرد و در خدمت به مردم هيچ كوتاهى 

.( Buhl،1950: 356) نكرد
توصيف منصفانه ديگرى كه بوهل از پيامبر ارائه مى نمايد چنين است: پيامبر اسالم(ص) بسيار 
خوش اخالق بود و با همه با سخنان شيوا سخن مى گفت و به مردم كمك مى كرد، در موقع دعا 
و نماز، قلبش متوجه خداوند بود، براى اهل كتاب ( مسيحيت و يهوديت ) قوانينى وضع و اشتراكات 
عقيدتى، حقوقى و اخالقى ميان آن مذاهب و دين اسالم را نيز مطرح مى كرد و از زندگى پيامبران 

گذشته نيز سخن مى گفت تا مردم از داستان هاى آنها درس عبرت بگيرند .
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اشاره
در اين شماره از نشريه، شش كتاب در موضوع اسالم و مسلمانان معرفى مى شود. بيشتر نويسندگان 
اين كتاب ها، اسالم شناسان و پژوهشگران غير مسلمان هستند. نخستين كتاب به  تعامل و تقابل 
مسلمانان با قدرت هاى سلطه گر در كشورهاى اسالمى مى پردازد. كتاب دوم از زاويه مردم شناسى 
و روش هاى مردم نگارانه به  وضعيت مسلمانان در چند كشور پرداخته است. كتاب ديگر به موقعيت 
اسالم در جهان مدرن توجه نموده و چالش هاى مسلمانان با نهادها و انديشه هاى مدرن را بررسى 
كرده است. كتاب سوم كه توسط پروفسور اوليور ليمن استاد فلسفه و مطالعات يهود در دانشگاه 
كنتاكى امريكا نگاشته شده، در زمره مطالعات تطبيقى اديان است و در آن مباحث مورد اختالف 
بين اسالم و ساير اديان را مورد توجه قرار داده است. چهارمين كتاب به موضوع «انديشه سياسى 
و اقتدار مذهبى در شيعه دوازده امامى» اختصاص يافته است. پنجمين كتاب از اسالم و مسلمانان 

در اروپا سخن مى گويد و مسائل و مشكالت آنها را در جوامع اروپايى توضيح مى دهد.  

Michel Collon & Grégoire Lalieu (2012)La Stratégie du Chaos : Im-

périalisme et Islam. Editions Couleur livres asbl,456 pp.

اسالم.  و  امپرياليسم  مرج،  و  هرج  استراتژى  الليو(2012)  گرگوآر  و  كولون  ميشل 
انتشارات كولرليورز اسب، 456 ص.
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ميشل  كه   گفت  توان  مى  كتاب  نويسنده  دو  باره  در   
inves- كولون روزنامه نگارى بلژيكى است و بنيانگذار انجمن
tig Action و گرگوآ الليو نيزخبرنگار است و با اين انجمن 

همكارى دارد.
كتاب ” استراتژى هرج و مرج ، امپرياليسم و اسالم ” كار 
مشتركى است از ميشل كولون، و گرگوآر الليو كه انتشارات 
كولر ليور در ژانويه 2112 در 456 صفحه  منتشر كرده است. 
دراين كتاب، ميشل كولون و گرگوآر الليو گفتگوهايى با محمد 
حسن، كارشناس معروف مسائل سياسى اهل مصرانجام گرفته 
و  مسلمان  عربى  مناطق  مسايل  به  عالقمند  خوانندگان  كه 

خاورميانه كه دانش چندانى در اين زمينه ندارند، مى توانند با مطالعه آن در جريان آنچه در اين 
كشورها رخ مى دهد، قرار گيرند. محمد حسن كارشناس ژئوپليتيك دنياى عرب متولد آديس آبابا، 
پايتخت اتيوپى است. او درانقالب سوسياليستى كشورش به سال 1974 و در چارچوب جنبش هاى 
دانشجويى شركت داشت. محمد حسن فارغ التحصيل رشته علوم سياسى در مصر است. او  در 
سال هاى دهه 1990 به عنوان ديپلمات در واشنگتن، پكن و بروكسل از سوى دولت اتيوپى انجام 
وظيفه نمود. محمد حسن عالوه بر آن كه در كار نگارش كتابى  تحت عنوان  ”عراق تحت اشغال“  
مشاركت داشت، آثارى در باره ناسيوناليسم عرب و جنبش هاى اسالمى نگاشته  است. شايان ذكر 

است كه محمد حسن از جمله متخصصان معاصر مسايل دنياى عرب است. 
 آنچه كه كتاب ” استراتژى هرج و مرج، امپرياليسم و اسالم“ مطرح مى كند اين است كه 
مصر، تونس، ليبى، تركيه، ايران، عربستان سعودى، سومالى، سودان، افغانستان و پاكستان  ”كمان 
بى ثبات“ منطقه اى را تشكيل مى دهند كه از شمال آفريقا شروع مى شود و با عبوراز خاورميانه 
و شاخ آفريقا و سپس افغانستان، تا دروازه هاى چين پيش مى رود. تناقض مسئله در اين نكته 
نهفته است كه درمنطقه اى كه چون آتش زير خاكستر است و نقش تأثيرگذارى بر آينده دنيا دارد، 
مسئله اى بزرگ را نمى توان درك كرد:  چه ارتباطى ميان اين مناطق وجود دارد؟ آيا كشورهاى 
منطقه حكم پازل را دارند كه با درك سياست ابرقدرت آمريكا در قياس با قدرت هاى ديگرى چون 
اروپا، روسيه، چين و كشورهاى نوظهور جنوب، اين پازل مفهوم مى يابد؟ معموًال مسائل منطقه 
خاورميانه در صدر اخبار جهان قرار دارند و انقالب ها، جنگ ها و مداخالت غربى ها در مسائل اين 
منطقه مورد توجه جهانيان است. اين كتاب كليد درك بهتر اين وقايع را به ما ارائه مى دهد. حال 
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با وجود بمباران تبليغاتى رسانه ها، يك شهروند آيا مى تواند به  پشت پرده و سازوكارهاى هاى 
سياست جهانى پى ببرد؟ به منظور پاسخ به اين سوال، تقريبا 15 مصاحبه با محمد حسن صورت 
گرفته كه ميشل كولون و گرگوآر الليو آنها را در كتاب خود گرد آورده اند. درواقع، او به آنچه در 
منطقه خاورميانه رخ مى دهد، آگاهى دارد. حسن خواننده را به سفرى به 15 كشور اين منطقه از 

جمله تونس، عربستان سعودى، اريتره، مصر، ليبى و تركيه مى برد.
كتاب ” استراتژى هرج و مرج، امپرياليسم و اسالم“  شامل فصل هاى متعددى است و هر 
فصل به يك كشور اختصاص دارد. در هر فصل اطالعات جغرافيايى، جمعيتى، اقتصادى و سياسى 
مربوط به هر كشور قيد شده است. نوشته هاى كتاب به خواننده اين امكان را مى دهد تا با  واقعيت 

هاى مختلف مربوط به كشورها آشنا شده و موقعيت آنها را با يكديگر بسنجد.
  محمد حسن بر نقش امپرياليسم در تاريخ سياسى، اجتماعى و اقتصادى جهان سوم تاكيد مى 
نمايد و نشان مى دهد كه چگونه به منظور كنترل مسير هندوستان، بريتانيائى ها تالش نمودند تا 
قدرت امپراطورى عثمانى را تخريب كنند. در اين راستا، آنها مسيحيان را ضد مسلمانان و اقليت 
ها را برضد تركها برانگيختند تا ازاين رهگذر زمينه فروپاشى اين امپراطورى را فراهم آورند. محمد 
حسن همچنين افشا مى كند كه تاكتيك هاى مشابهى براى تجزيه سودان و شكست پروژه پان 
عربيسم ناصر پياده شد. سياست استعمارى تجزيه اينك به ”استراتژى هرج و مرج“  تغيير يافته 
است. همانطور كه جنگ طوالنى در عراق و افغانستان و رهايى قدرت هاى نوظهور در جنوب نشان 
داد، امپرياليسم بيش از پيش براى مستعمره كردن و مديريت بركشورها مشكل دارد. غربيان بخاطر 
ناتوانيشان، بذرنفاق را در ميان اقوام مختلف در پاكستان و افغانستان، ايران و كشورهاى ديگرمى 
كارند. اين هرج و مرج و جنگ داخلى احتمالى كشورهاى اين منطقه را تضعيف  و آنها را در اتخاذ 

سياست مستقل ملى ناتوان كرده است. 
بويژه  و  فشار  تحت  كشورهاى  واكنش  بررسى  پيرامون  حسن  محمد  سخنان  محور  دومين 
مواضع مردم و طبقات سياسى آنها در قبال زورگويان است. او در بخش از سخنان خود به تجزيه 
و تحليل جوامع مختلف پرداخته و به توضيح تفاوت ميان بورژوازى ملى كه در توسعه خودمختار و 
مستقل يك كشور نقش دارد و بورژوازى كه به چيز ديگرى غير از فروش ثروت كشور خود نمى 

انديشد، مى پردازد.
كتاب ”استراتژى هرج و مرج، امپرياليسم و اسالم“  تالش دارد پيامى نويد بخشى ارائه كند: 
”جهان سوم كه بيش از يك قرن زير يوغ امپرياليسم به سر برده، از اين پس اين فرصت و امكان 

را دارد تا خود را از سلطه قدرت هاى استعمارى برهاند“.
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در پايان كتاب، محمد حسن اينگونه نتيجه گيرى مى كند كه در گذشته، اشخاص گوناگون و 
جريان هاى متعدد تالش كرده اند تا دنياى مسلمان را به سوى آمريكا و قدرت هاى ضد كمونيستى 
سوق دهند. اما منافع مردم منطقه ” كمان مسلمان“ را بايد در سمت و سوى ديگرى جستجو كرد. 

Jeffrey T. Kenney, Ebrahim Moosa( 

2013) Islam in the Modern World. 

Routledge ,462 pp.

جفرى تى كنى و ابراهيم موسى( 2013) 
اسالم در جهان مدرن. انتشارات راتلج، 

462ص.

اين كتاب از سه بخش مستقل تشكيل شده 
و در آن مسائل مختلف پيرامون موقعيت كنونى 
اسالم و مسلمانان در امريكا، اروپا و چند كشور 
بنگالدش  و  مالزى  اندونزى،  ايران،  مانند  ديگر 
مسلمانان  دينى  انديشه  بر  سكوالريسم  تأثير  و 

مدرن  جهان  در  مقدس  براوننكتاب  جاناتان  تحوالت:  و  سنت ها  اول:  بخش  است.  شده  آورده 
اسالم: قرآن و حديث؛ ابراهيم موسى: منظره اخالقى، قوانين ، هنجارها و اخالقيات؛ رابرت دى 
اسالمى   تكنولوژى  اينترنت،  تا  اصفهان  از  مارتين:  ريچارد  و  بيرد  آنتونى  ؛  حكومت  و  دولت  لى: 
در دهكده جهانى؛ كارل ارنست، تقوا و اخالص؛ مليكا زگال: چهره چند وجهى آموزش اسالمى 
در عصر سكوالريسم. بخش دوم با عنوان  موضوعات و روندها شامل شش فصل است. اسامى 
نويسندگان و عناوين اين فصول چنين است: واالنتين مقدم و نمرتا ميترا: گرى بانت: زن و جنسيت 
در جهان اسالم؛ اسالم، شبكه اجتماعى و ابر؛ بوروس لورنس: اسالم، شفاف و جهانى؛ ويليام شپرد: 
جنبش هاى مبارز؛ جفرى كنى: سكوالريسم و جستجو براى يك مسلمانان معتقد مدرن و مارك 
سدگوئيك: اسالم و فرهنگ عامه. بخش سوم كتاب با عنوان  مطالعات موردى درباره سنت و 
تغيير دربردارنده هشت فصل است. اسامى نويسندگان و عناوين فصول بدين قرار است: يوسف 
قرضاوى: ظهور رسانه ها ى تبليخ كننده دين؛ احمد كورو: سكوالريسم   ، اسالم و دموكراسى 
در تركيه؛ يورگن نيلسن: اروپاى مسلمان جديد؛ محسن كديور: عادى شدن انقالب ايران؛ كاثلين 
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مور: طرفدارى از اسالم در امريكا؛ تيفانى هوج: قوانين اسالمى و زنان در بنگالدش، جايى براى 
فتوا؛ محمد على:  بسيار دور از مكه، اسالم مدرن در اندونزى و مالزى و عبدالقادر تايوب: سياست 
و اسالمى كردن در فضاى عمومى افريقايى. پايان بخش كتاب، نقشه ها و جدوا و فهرست اعالم 
است. مقدمه مفصل اين كتاب توضيحات و تحليل هاى درخور توجهى درباره تصوير اسالم معاصر 
ارائه مى دهد. برخى از مهم ترين مباحث ارائه شده در مقدمه چنين است: مرورى كلى بر تحوالت، 
حوادث، مردم و جنبش هايى كه مظهر حضور اسالم در سه منطقه با اكثريت مسلمان نشين است؛ 
ارزيابى ارتباط بين نهادهاى سنتى مسلمانان و مشكالت آنها و تحوالت و بازنمايى مدرنشان و 
پاسخ به اين پرسش كه چگونه افكار، خط مشى ها و رفتارهاى دوران قرون وسطى اسالمى براى 
شرايط مدرن امروزى يك الگو شده اند و باالخره موضوعات و روند ها جديدى كه بر تجارب امروز 

مسلمانان مانند جنسيت، بنيادگرايى، رسانه و سكوالريسم تأثير گذارده اند. 
  نويسندگان و پديدآورندگان كتاب، جفرى كنى استاد مطالعات دين در دانشگاه ديپائو امريكا 
و ابراهيم موسى استاد مطالعا ت اسالمى و اديان در دپارتمان دين در دانشگاه دوك امريكا هستند. 

  Oliver Leaman (2013) Controversies in 

Contemporary Islam. Routledge, 272pp.

اوليور ليمن (2013) مناقشه درباره اسالم 
معاصر. انتشارات راتلج، 272ص.

پيرامون  توجهى  قابل  اطالعات  كتاب  اين 
ديدگاه هاى متفاوت اسالم شناسان در باره اسالم معاصر 
و مهمترين مسائلى كه امروزه مسلمانان با آن ها روبرو 
نويسنده كتاب، پروفسور اوليور  ارائه مى دهد.  هستند، 
ليمن استاد فلسفه و مطالعات يهود در دانشگاه كنتاكى 
امريكاست. وى در كتاب خود، پاره اى از مباحث مناقشه 

برانگيز بين اسالم و ساير اديان را مورد توجه قرار داده و نشان داده كه چگونه  مى توان با مقايسه 
كتاب،  اين  مهم  مباحث  شناخت.  بهتر  را  اسالم  مانند  دين  يك  يكديگر،  با  اديان  دينى  باورهاى 
تفسير قرآن، جنسيت، مسائل مالى، آموزش و ملى گرايى است. نويسنده با ذكر مثال هايى از متون 

و جوامع مختلف اسالمى، تنوع ديدگاه مسلمانان امروز را در موضوعات مختلف نشان مى دهد.
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توصيفى  فهرست  فصل،  چهارده  مقدمه،  يك  شامل  معاصر»،  اسالم  درباره  «مناقشه  كتاب 
واژگان و اصطالحات، كتاب شناسى، فهرست آيات قرآنى و فهرست اعالم است. عناوين فصول 
اين كتاب بدين قرار است: فصل اول:اسالم و رهيبرى امت؛ فصل دوم: اسالم و قرآن؛ فصل سوم: 
اسالم  و خدا؛ فصل چهارم: طرح اسالمى؛ فصل پنجم: اسالم و ملى گرايى؛ فصل ششم: اسالم 
و برابرى؛ فصل هفتم: اقتصاد اسالمى؛ فصل هشتم: اسالم و اخالق؛ فصل نهم:  اسالم و قانون؛  
فصل دهم: آموزش و پرورش اسالمى؛ فصل يازدهم: اسالم و ديگران؛ فصل دوازدهم: اسالم و 

عقيده؛ فصل سيزدهم: اسالم و عرفان و فصل چهاردهم : اسالم و تفريحات.

Jens Kreinath( 2011) The An-
thropology of Islam Reader. 
Routledge,432pp. 

شناسى  مردم   (2011) كرينث  جينس 
اسالم. انتشارات راتلج، 432 ص.

نويسنده كه استاديار دپارتمان مردم شناسى در 
دانشگاه دولتى ويچيتاى امريكاست، در كتاب خود 
مطالب بسيار خواندنى و تازه از كار مردم شناسانه 
محيط هاى  در  اسالم  عملى  اشكال  درباره  اش 
است.  نموده  ارائه  متفاوت  فرهنگى  و  اجتماعى 
حج،  و  رمضان  است:  چنين  مطالب  اين  از  برخى 

روزه، قربانى كردن و مظاهر اسالمى در جوامع مسلمان. نويسنده كه در توصيف و تبيين موضوعات 
و پديده هاى مربوط به اسالم و مسلمانان از روش هاى مردم شناسى و تدورى هاى رايج در اين 
ارائه  مردم شناسى  رشته  دانشجويان  و  استادان  به  سودمندى  بسيار  اطالعات  كرده،  استفاده  علم 

نموده است.
مطالب كتاب در سه بخش سامان يافته و مطالب هر بخش مقدمه اى براى مطالب بخش هاى بعدى 
است. عناوين اين سه بخش  عبارتند از: بخش اول: يك رويكرد مردم شناسانه به اسالم، مفوم سازى 
اسالم؛ رويكردى به اسالم؛ بخش دوم: اعمال مذهبى در اسالم، نمازهاى روزانه، روزه در ماه رمضان، 
زيارت مكه و مراسم قربانى كردن، صدقه دادن؛ بخش سوم: انعكاس  روش تحقيق در مردم شناسى اسالم، 
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بازنمايى اسالم؛ فهرست واژگان و اصطالحات مردم شناسى و 
فهرست واژگان و اصطالحات اسالمى.

Hamid  Mavani (2013) Religious Au-
thority and Political Thought in 
Twelver Shi’ism  :From Ali to Post-
Khomeini. Routledge, 274 pp.

اقتدار  و  سياسى  انديشه   (3013 ماوانى(  حميد 
مذهبى در شيعه دوازده امامى: ازط على (ع) تا پس از 

آيت اهللا خمينى. انتشاران راتلج، 274 ص.

كالرمونت  دانشگاه  در   دين  مطالعات  دردپارتمان  اسالمى  مطالعات  يار  استاد  كتاب  نويسنده 
امريكاست.  او متخصص انديشه سياسى اسالم، قوانين شريعت، الهيات اسالمى و سالم و سكوالريسم 
است. او با تكيه بر منابع فارسى و عربى، در كتاب خود تحليل هاى جالبى از اصول و شيوه هاى رهبرى 
( امامت) در تفكر و رفتار سياسى شيعيان  از نظر سنتى، دينى، فلسفى و عرفانى به خوانندگان ارائه مى 
كند. حميد ماوانى با استفاده از همين تحليل ها، تحوالت اقتدار سياسى و دينى شيعيان اماميه را در 
دوره غيب توسط فقها مرد ارزيابى قرار مى دهد. او كه بر شيعيان ايران و لبنان تمركز مى كند، مسئله 

حكومت و دولت اسالمى و ميراث آيت اهللا خمينى را نيز مورد توجه قرار مى دهد. 
كتاب شامل يك مقدمه، شش فصل، بخش نتيجه گيرى، ضمائم و فهرست اعالم است. عناوين 
فصول ششگانه چنين است: فصل اول:شيعيان؛ فصل دوم: رويكردهاى فلسفى، عرفانى، سنتى و دينى 
به امامت ؛ فصل سوم: روش جانشينى و سياست امام از طريق حكمرانان؛ فصل چهارم: مدل هاى 
دولت شيعى در دوره غيبت كبرى؛ فصل پنجم: مفهوم حكومت از نظر آيت اهللا خمينى و نقادى آن؛ 

فصل ششم: حالت سكوالريسم در اسالم، اجتهاد اساسى و سنتى و فصل نتيجه گيرى.

W. Cole Durham, David M. Kirkham, Tore Lindholm (2013) 
Islam and Political-Cultural Europe, Ashgate Pulicating, 346pp.

دبليو كول دارهام، ديويد ام كيرخان و توره ليندهلم(2013) اسالم و اروپاى فرهنگى - 
سياسى. انتشارات اشگيت، 346ص.
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كتاب از يك مقدمه، سه بخش و سيزده 
اعالم  فهرست  و  شناسى  كتاب   ، فصل 
عنوان«  با  اول  بخش  است.  شده  تشكيل 
اسالم و فرهنگ سياسى و قانونى در جامعه 
بردفصل  مشتمل  كلى  بررسى  يك  اروپايى: 
است. عناوين اين دو فصل بدين قرار است: 
فصل اول: هاينر بيلفلت: سكوالريسم ليبرال 
مسلمانان  براى  چالشى  اروپايى،  اسالم  و 
هارشر:  گوى  دوم:  فصل  مسلمانان؛  غير  و 
با  نبرد  دموكراسى،  و  مسلمان  هاى  اقليت 
دو  بخش  صميمانه.  ادغام  دربرابر  خاطرات 
كتاب مشتمل بر سه فصل است: فصل اول: 

برير  ايزابل  بلژيك؛  در  مسلمانان  تورفس:  ريك  اروپا؛  و  آلمان  در  قانون  و  اسالم  روح،  ماتياث 
قواعد  قانونى   اصول  زمانى  چه  فرانسوى-  ديدگاه  يك   ، خصوصى  الملل  بين  حقوق  بروس: 
اسالمى را تحت تأثير قرار مى دهد؛ بخش سوم با عنوان آموزش و مسائل مالى در چهار فصل 
سامان گرفته كه عبارتند از: فصل ششم: سيلويو فرارى: آموزش امامان مساجد؛ فصل هفتم: آلين 
مارس  شماره 228-2004  قانون  براى  تقاضا  مدارس،  و  مذهبى  وابستگى  سكوالريسم،  گروى: 
2004؛ فصل هشتم: لونت كوكر: دين، آموزش و قانون اساسى تركيه، يك ارزيابى انتقادى؛ فصل 
نهم: اوندر شتين: آموزش مذهبى  اسالمى در بوسنى و هرزوگوين، بين  همزيستى مسالمت آميز 
و جدايى؛  فصل دهم: استفان مسمان: بانكدارى و ماليه اسالمى، مدل مالزيايى قابل انتقال به 
فصل  است.  فصل  سه  دربرارنده   امنيت  و  گرايى  افراط  عنوان  با  چهارم  بخش  اروپايى.  اتحاديه 
يازدهم:  ليزبت كريستوفرسن: بحران كارتون هاى دانماركى ؛  پترا ويلند: اسالم، مسلمانان و اسالم 
گرايى، فرهنگى شدن و سكوالريسم؛ و فصل سيزدهم: شريل كراس: پاره اى برداشت ها درباره 
بنياد ايدئولوژيك افراط گراها براى تروريسم. پايان بخش كتاب كتابشناسى و فهرست اعالم است.

نويسندگان و سرويراستاران كتاب دبليو كول دارهام مدير مركز بين المللى حقوق و مطالعات 
دينى و ديويد ام كيرخان پژوهشگر مطالعات تطبيقى حوق و سياست بين المللى و مشاور ارشد در 

زمينه مسائل اروپا در دانشگاه بريگهام و توره لينهلم هستند. 
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در «بنياد  آلمان1»  در  مسلمان  جوانان  كنفرانس «فرهنگ   ،2013 ژانويه  ام  سى  چهارشنبه  روز 
فريدريش ابرت2» در برلين برگزار گرديد. بنياد فريدريش ابرت كه در سال 1925 تأسيس شده، از 
نظر مواضع سياسى به «حزب سوسيال دمكرات آلمان» نزديك است. اين بنياد در زمينه برگزارى 
سمينار و ميزگرد درباره مسايل اجتماعى آلمان و مسايل مربوط به اقليت هاى ساكن اين كشور 

بسيار فعال است.
بود،  مسلمان  جوانان  درباره  آلمان  در  رايج  ديدگاه  تغيير  كنفرانس،  اين  برگزارى  از  هدف 
اجبار  به  كه  دخترانى  يا  كرده  تحصيل  ترك  پسران  شكل  به  را  مسلمان  جوانان  كه  ديدگاهى 
روسرى به سر مى كنند، مى نگرد. برخى از سخنرانان و موضوعات سخنرانى آنان در اين كنفرانس 

به شرح زير بود:
دكتر ُيخن مولر3: نگاهى به فرهنگ جوانان مسلمان در آلمان- 
آيدان اُزگوس4 نماينده مجلس فدرال آلمان: رفتار سياسى با اسالم و فرهنگ اسالمى جوانان- 
ميزگرد با حضور چهار شركت كننده با موضوع: «جواِن مسلمان كه نسل جديد آلمان را شكل - 

مى دهد

كنفرانس «فرهنگ جوانان مسلمان در برلين، آلمان» 

1.Muslimische Jugendkultur 
in Deutschland
2. Friedrich-Ebert-Stiftung
3. Jochen Müller
4. Aydan Özoguz
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بنياد فريدريش ابرت

سمينار نحوه مواجهه با اسالم هراسى در رسانه ها

و  كارشناسان  از  شمارى  شركت  با  سمينار  اين 
مشاركت  با  و  بلژيك  بروكسل  در  رسانه  اصحاب 
مؤسسه «سهم النور»، اتحاديه سازمان هاى اسالمى 
وسازمان  اسالمى  هاى  همكارى  سازمان  اروپا،  در 
برگزار  روز  دو  مدت  به  مسلمان  جوانان  جهانى 
گرديد. سى نفر از دپلمات ها، پژوهشگران و مديران 
اطالع  هاى  سازمان  و  مؤسسات  كارشناسان  و 

رسانى و تبليغاتى از كشورهاى اروپايى، امريكا و اسالمى حضور داشتند. 
دكتر عصام الشنطي، مدير اداره تبليغات در سازمان همكارى هاى اسالمى در سخنان افتتاحيه 
خود با اشاره به نمونه هايى از تصوير سازى منفى از اسالم  مسلمانان در رسانه ها ى خبرى و 
اسالم هراسى و بدفهمى از اسالم و مسلمانان گفت: الزم است با همكارى متفكران و اصحاب 
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و  كانون ها  به  نسبت  و  نمود  مواجهه  غربى  رسانه هاى  و  جوامع  در  هراسى  اسالم  موج  با  رسانه 
شبكه هاى خبرى و دشمنان اسالم واكنش منطقى نشان داد.

 شكيب بن مخلوف، رئيس اتحاديه سازمان هاى اسالمى در اروپا، با برشمردن خطرات موج 
اسالم هراسى و تأثير آن بر وضعيت مسلمانان در كشورهاى غير مسلمانان، بر آشنايى نسل هاى 
جديد مسلمانان با شيوه هاى جديد تبليغات و فعاليت هاى اين اتحاديه در معرفى درست اسالم و 
مسلمانان به نخبگان و افكار عمومى كشورهاى اروپايى اشاره نمود و گفت: ما حتى در مقر پارلمان 

اروپا هم سمينارهايى در معرفى اسالم و آموزه هاى اسالمى و برگزار كرده ايم.
دكتر أيمن علي، نايب رئيس اتحاديه سازمان هاى اسالمى در اروپا و دبير كل گروه درك 
غربيان از اسالم از ديگر سخنرانان اين سمينار بود.  وى پيام اسالم را صلح و دوستى و رحمت براى 
بشريت دانست و مسلمانان اروپا به عنوان نماينده اسالم فهم و درك خود را از اسالم و وضعيت 
مسلمانان باال ببرند. منابع شناخت اسالم را معرفى كنيم و مسلمانان توسط مسلمانان معرفى شوند 
نه توسط دشمنانان و مخالفان آنها. بايد درك غربيان را تغيير دهيم با استفاده از منابع مورد قبول 

مسلمانان.
حسام شاكر مشاور تبليغاتى گفت القا خطر اسالم و مسلمانان از سوى محافل خاصى صورت 
مى گيرد و و اسالم را خطرى براى جوامع اروپايى معرفى مى كنند.  دفع اين مسئله نه تنها وظيفه 
مسلمانان كه غير مسلمانان نيز هست. اين تفكز تبعيض نژادى است و هر روز در رسانه ها خبر 
در باره آن منتشر مى شود و مسائل مسلمانان را بزرگ نمايى مى كنند. ويكتوريا بريتن مضامين 
منتشر شده با پيشداورى و انگيزه تبعيض نژادى توام است و در آن عمق نفرت غربيان از مسلمانان 
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برابر  ده ها  منفى  اخبار  حجم  و  است.  آشكار 
توسط  تبليغى  عمل  شبكه  است.  مثبت  اخبار 
و  شده  تشكيل  اروپا  اسالمى  سازمان  اتحاديه 

از سال 2011 فعاليت خود را آغاز كرده است.
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and material world as recognized in Islam. The present research takes the 
views of opponents of subject and methodology of Islamic studies into 
consideration and suggests strategies about how Islamic studies in West, 
especially in UK, can be effective.

This Is How Islam Saved Judaism 
 David J. Wasserstein

The present article examines the author's views about the interaction of 
Islam and Christianity with Judaism and its followers over time and shows 
that Muslims treated Jews so well and in such a way that caused them to 
progress and develop. The author believes that this claim may not be ap-
preciated in today's world, but it is an undeniable historical fact and there 
are many reasons and documents to prove it.

Islamic Education and Islamic Studies in China / Jackie Armijo Husain 
 Ali Mohammad Sabeghi

During the last three decades the opportunities for Islamic education in 
order to address the religious needs of 23 million Muslims in China has 
largely developed. In addition to students of mosques, public Islamic 
colleges and non-governmental independent religious schools inside 
China, a significant number of young Chinese students attend universities 
abroad in Egypt, Syria, Saudi Arabia, Pakistan, Iran and Malaysia.

From Political Islamophobia to Academic Islamophobia 
 Ibrahim Rasuli

The author examines Islamophobia among western scholars and politician 
and shows that it is born out of their imagination and that it is the objec-
tive of western countries and certain groups. The author by making a dis-
tinction between Islamophobia in the media and the criticism of Islamic 
scholars about the violence of radical Islamic groups defines two kinds of 
Islamophobia.
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tutions gradually expanded. In recent years, Iranian studies has witnessed 
an extraordinary progress not only in Europe but also in U.S. and Canada.

The Methodology of French Islamologists in Sorbonne University 
 Said Jazari

Today there are various methods applied in western universities, centers 
and institutions on Islamic studies for studying and examining subjects 
related to Islam and Muslims. Some scholars have taken anthropological 
steps to enter the domain of Islamic and Shia studies and different sects of 
Islam. In this article, prevalent methodologies applied by Islamologists in 
Sorbonne University are taken into consideration.

The Hegemony of Al-Waleed Bin Talal's Empire over Centers of Is-
lamic Studies in Europe and U.S. 

 Kiyomars Amiri
During the last decade, king of Saudi Arabia Malik Abdullah's 
nephew, Prince Waleed Bin Talal, engaged in business and economic 
activities in the region and in various countries, has embarked on char-
ity works and supporting university centers on Islamic studies in most 
credible and famous universities in U.S. and England, American Universi-
ties in Cairo and Beirut and the Center of Islamic Arts of Louvre Museum 
in France. He has taken control over research and educational activities of 
these centers by applying clever policies, planning and measures.

Islamic Studies or Study of Islam? / Mavil Easy Din 
 Fattaneh Torkashvand

This article examines the conceptual, theoretical and practical problems of 
Islamic studies in UK higher education system. The main problem of Is-
lamic studies is the ambiguity in definition and methodology that students 
are faced with. This becomes more important when Islamic studies carried 
out in universities is not able to discern the connection between spiritual 
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The Role of Razi Family in the Historiography of Andalusia
 Seyyed Mahmud Sadat and Asghar Montazer Al-Ghaem

The historiography of Andalusia in the 4th century A.H. is indebted to 
Razi Family which although Iranian in origin, was cultivated in Andalusia. 
Muhammad, Ahmad and Isa (Jesus) – forefather, father and son – were 
local historiographers. Ahmad bin Mumhammad bin Musa (Moses) was the 
historiographer and geographer of Andalusia. It was due to his fundamental 
efforts that the science of history was formed in Andalusia and other histori-
ographers of later centuries were influenced by the teachings of Razi Family 
specially those of Ahmad. The present article is an effort to introduce this 
family, its works and its impact on local historiographers of Andalusia.

The Glory of Persian Language in the Poems of Afghan and Tajik Poets 
 Shams-al-Hagh Aryanfar

In this article, the status of Persian language in culture and language of 
countries in the domain of Iranian culture and civilization such as Afghani-
stan and Tajikistan is examined. Some examples of works of Afghan and 
Tajik poets which are composed in the praise and love of Persian language 
are introduced. 

Iranian Studies before and after Islamic Revolution of Iran 
  Bert Fragner

Before the Islamic Revolution, Iranian studies focused more on linguistics 
and the history of Iranian languages and was supported by the previous 
government. In the first decade of Islamic Revolution, Iranian leaders and 
policymakers did not pay much attention to Iranian studies and therefore 
Iranologists went to Afghanistan, Tajikistan and India to carry out their 
researches. Four years after the Islamic Revolution, some European 
Iranologists decided to establish a European forum for Iranian studies in 
Rome in order to improve Iranian studies. By the establishment of this 
forum in 1984, the relationship with Iranian cultural and educational insti-
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logical studies and research on public culture was included as an academic 
field in one of the sections of the first congress on Iranian studies in Uni-
versity of Tehran.

The British Approach toward Iran's Literary Heritage in 18th and 
19th Centuries 

 Ahmad Tamimdari
The scope and influence of Persian language and Iranian culture in Ghurid 
Indian Sub-continent and Islamic Orient was so deep that even the British 
and East India Company were not able to stand against it and themselves 
started to educating Persian language. In 18th and 19th Centuries, the center 
of oriental studies was transferred from Europe to Britain and its bases in 
India. Hence, British oriental studies was formed in a twofold framework 
in Britain and the vast country of "British India". This success was achieved 
more than anything else by Sir William Jones' efforts, a famous Orientalist 
of his time.

Felix Taure, Czech Iranologist 
 Gholamreza Amirkhani

In addition to Germany, Britain, France and Netherlands which have a 
long history of Iranian and Islamic studies from the early 20th century, 
Czechoslovakia which was divided in two republics of Czech and 
Slovakia in the end of this century, has also a significant position in 
the field of Iranian studies. This situation is indebted to activities of 
well-known Iranologists and orientalists such as Yan Ripka and Felix Taure 
in addition to authoritative institutions and journals such as the Institution 
of Oriental Studies of Czechoslovakia Academy of Science and journal 
such as Novy Orient, Orient Bimonthly Novy and Archiv Orientali. The 
present article examines the life and academic career of Felix Taure, the 
famous Czech Iranologist and expert of manuscripts who has contributed a 
lot to identifying Persian manuscripts in Istanbul.
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of human being and unity. Some scholars believe that the application of 
'Islamic art' is not correct and instead 'Muslims' art' should be applied. In 
the Muslim world, art is observed not only in religious sites but also in 
public places and even in parks and public squares. It means that Islamic 
art is not limited to religious places and Muslims expand their art to other 
areas of life as well.

The Medals of Delhi Court
 Mohssen Jafarimazhab

During the British rule over the subcontinent of India and Pakistan, 
British governors coined various medals in different occasions. Most of 
these medals were not away from the effect of Iranian cultural background 
and Persian language. In this article, the author introduces different types 
of medals in India in different times which have been coined by British 
governors and on which some Persian writings are carved.

The Contribution of Foreign Anthropologists to Iranian Studies 
 Ali Bolukbashi

In the early 1920s, the term 'Iranology' was applied for expressing a field 
or a branch of Oriental studies which focused on systematic academic 
studies about Iran. Anthropological studies by foreign anthropologists in 
Iran was an important branch of Iranian studies which had been neglected 
for a long time. They were foreign anthropologists, and "Henry Field", "Carl 
Feldberg" and "Fredrick Barth" in particular, who are undoubtedly the 
pioneers of studying the culture of Iranian societies. Up to 1970, 
academic meetings of Iranian and foreign orientalists held in Iran or 
abroad was mainly centered on archaeology, history, languages, religion, 
literature and similar subjects. Carrying out folkloric and anthropological 
studies and researches on herd-droving tribal, rural and urban communities by 
Iranian and foreign scholars was unknown and was not considered as a 
branch of Iranian studies. It was only in September 1920 when anthropo-
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Interview with Dr. Mohsen Heydarnia, Director of International Foun-
dation of Iranian Studies in Russia
The history of Iranian studies in Russia dates back to two centuries ago. 
Great Iranologists have been born in Russian Iranian studies tradition. 
During these two centuries almost 500 significant iranolgists have 
appeared and hundreds of valuable books about Iran and Iranian culture, 
history and language have been written and published. At present there 
are nearly 10,000 Persian books in centers on Iranian studies and Oriental 
studies as well as in libraries of Russia. Today, many centers of Iranian 
studies are active in Russian cities including Moscow, Saint Petersburg and 
some independent republics such as Tatarstan. The most important feature 
of Iranian studies is that it is ideological and that it emphasized on Iranian 
history and language linguistics.

Interview with Dr. Patrick Reyngenberg
Islamic art is the manifestation of Muslims' sense of aesthetics. Unlike 
advocates of modern arts, Islamic art focuses on ethical values, education 

Abstracts
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