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سخن  رسدبیر

و  ايرانشناسان  رابطه  و  ايرانشناسي  حوزه  در  كه  تحوالتي  و  دگرگوني ها  به  نشريه،  از  شماره  اين  در 
نموده  چهره  گذشته  دهه  سه  در  ايران  علمي  و  فرهنگي  نهادهاي  و  مراكز  با  ايرانشناسي  مؤسسات 
اين  به  توجه  دليل  مي دهيم.  قرار  مداقه  مورد  اخير  سال هاي  در  را  رابطه  اين  وضعيت  و  مي پردازيم 
موضوع آن است كه در اين دوره زماني خاص، هم جريان يا پديده ايرانشناسي خارجيان به قبض و بسط 
درافتاده و هم رويكرد نهادهاي مسئول ايرانشناسي در كشور نسبت به ايرانشناسي و موضوعات آن 
دگرگون شده است. براي شناخت دالئل چرايي پيدايش رويكردهاي متفاوت نسبت به حوزه ايرانشناسي 
در ايران و تحوالت حادث شده در رابطه ايرانشناسان با اشخاص و نهادهاي ايراني داخل و خارج از 
كشور، الزم است اندكي به سرچشمه هاي تغيير كه پديده انقالب اسالمي است، بازگرديم. چرا كه اين 
انقالب بر سرنوشت، موضوع و چگونگي رابطه ايرانشناسان با ايران تأثير نهاد و رابطه اي تازه و مبتني 
بر اهداف و موضوعات جديد پديد آورد. بنابراين، مي توان گفت كه مهمترين علت تغيير و قبض و بسط 

ايرانشناسي، پيروزي انقالب اسالمي و پس لرزه هاي متعاقب آن است. 
و  اقتضائات  شرايط،  عناصر،  سلسله  يك  تابع  انقالب  از  قبل  سال هاي  ايرانشناسي  كه  پرپيداست 
سياست هاي داخلي و خارجي ايران و كشورهاي ديگر بود. يكي از اين عناصر در آن روزگار، پيشينه تاريخي 
ايرانشناسي و ارتباط آن با شرق شناسي بود. عامل ديگر حمايت رسمي دولت  ايران از برخي موضوعات 
مانند باستان شناسي، زبان و ادبيات فارسي، مردم شناسي و تحقيقات تاريخي مربوط به تاريخ سلسله هاي 
پادشاهي و فرهنگ و تمدن باستاني ايران در حوزه ايرانشناسي بود. در كنار اين عوامل، ايرانشناسان يا 
شرق شناسان برجسته اي بودند كه حضور آنها در كانون پژوهش هاي ايراني موجب اعتبار اين رشته علمي 
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و عالقه دانشجويان و پژوهشگران به آن مي شدند. در آن سال ها، ايرانشناسي در چارچوب سه رويكرد 
يا موضوع متفاوت زبان و ادبيات فارسي، باستان شناسي ايران و زبان شناسي زبان هاي ايراني در ميان 
ايرانشناسان در جريان بود و استادان و طرفداران هر سه رويكرد به نحوي در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم 
با شجاع الدين شفا در بخش فرهنگي دربار پهلوي دوم، برخي مؤسسات داخلي مانند بنياد شاهنشاهي 
فلسفه، انتشارات فرانكلين، بنياد فرهنگ ايران و يا شخصيت هاي علمي، ادبي و فرهنگي ايراني قرار 
مي گرفتند. نزديكي ايرانشناسان خارجي با شماري از استادان و پژوهشگران ايراني آن سال ها كه نسلي 
فرهيخته، زبان دادن و آشنا با نسخه هاي خطي و منابع اصلي فرهنگ، زبان و ادب ايراني بودند، به تقويت 
ايرانشناسي در خارج از مرزها كمك مي كرد. ايرانشناسان خارجي كه با اين گروه از ايرانيان حشر و نشر 
مي كردند تحت تأثير دانش و فضيلت هاي اخالقي ايشان قرار مي گرفتند و صميمانه به فرهنگ و ادبيات 
ايران عشق مي ورزيدند و با آنها به تبادل علمي و فكري روي مي آوردند. در حقيقت، همين افراد بدون 
آن كه خود بدانند به ايرانشناسي در خارج از كشور مدد مي رسانيدند و تعامل و تقاربشان سبب استمرار و 
ارتقاي سطح علمي ايرانشناسان مي شد. نزديكي و تعامل ايرانيان عالم و صاحبنظر تنها به سود خارجيان 
نبود، خودشان نيز از شيوه هاي تصحيح متون، نحوه خوانش نسخه هاي خطي، روش تحقيق جديد، تأليف 
كتاب، نظريه هاي علمي و موضوعات جديدي كه مطرح مي كردند، آگاه مي شدند. يكي از پيامدهاي 
مثبت اين تقارب و تعامل، آشنايي خارجيان با منابع اصيل فارسي وعربي مربوط به ايران و اسالم و نيز 
توسع و افزايش موضوعات تحقيقي پيرامون ايران بود. اندك تأملي در نوشته هاي سيد حسن تقي زاده، 
عباس زرياب خويي، عبدالحسين زرين كوب، ايرج افشار، جاللي نائيني، عالمه محمد قزويني، قاسم غني، 
دكتر خانلري و كساني كه با ايرانشناسان خارجي سروكار داشتند، نشان مي دهد كه آنها از تأثير روش، 
موضوع و نوع مطالعه و تحقيق همتايان خارجي خود بركنار نبوده اند. همچنين است تأثير آنها بر تحقيقات 
و موضوعات ايرانشناسان خارجي. دانش وسيع و دايره المعارفي كه شماري از استادان ايراني در رشته ها 
و موضوعات گوناگون علوم داشتند، نوعي رابطه مريد و مرادي بين آنها و ايرانشناسان يا دانشحويان 

ايرانشناسي كه به ايران مي آمدند، پديد مي آمد.
و  فرهنگ  سياست،  و  جامعه  بنيادين  ساختارهاي  اسالمي،  انقالب  آفتاب  برآمدن  و  رژيم  تغيير  با 
گروه هاي مرجع و ارزش هاي اجتماعي دگرگون شد. اين تغيير رويكرد از همان آغاز جنبش مردمي در 
سال 1356 دامن ايرانشناسي و ايرانشناسان را نيز خارجي گرفت و تمام ايرانشناسان در زمره دشمنان 
نهضت و طرفداران رژيم سلطنتي و عامل خارجي تلقي شدند. در آن هنگامه انقالب و مبارزه، كسي به فكر 
پژوهشگران خارجي كه به تاريخ باستان و تاريخ سلسله هاي پادشاهي و هنرهاي عهد باستان و شاهنامه 
فردوسي بودند، نمي توانست باشد، چرا كه مسئله ضد انقالب، تأسيس نهادهاي نظام جديد و مبارزه با 
توطئه هاي دشمنان و حفظ انقالب مهمتر از هر چيز ديگر بود. بدين سان، در نخستين سال هاي دهه اول 
انقالب، ايرانشناسي و ايرانشناسان خارجي به فراموشي سپرده شدند زيرا نه نسل انقالبي و رهبران ديني 
با آنها ارتباط و آشنايي داشتند و نه در نگاه ايدئولوژيك سان اين اشخاص و فعاليتشان جايي پيدا مي كرد. 
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از طرف ديگر، وظيفه نهادهاي فرهنگي مسئول ديپلماسي عمومي و فرهنگي، توجيه و تبيين تجاوز 
خصم دون و دفاع از مواضع نظام در جنگ تحميلي و حمايت از نهضت هاي آزاديبخش و سازمان ها و 
گروه هاي انقالبي در كشورهاي ديگر بود. ايرانشناسان كه در موضوعات و زمينه هاي ديگري تخصص 
و فعاليت داشتند، قادر نبودند نسبت به اين گونه موضوعات و مسائلي مانند جنگ، انقالب، صدور انقالب، 
دفاع از نهضت هاي ديني و شهادت حساسيت داشته باشند. در طرف ديگر، نگاه ايدئولوژيك حاكم بر 
نهادهاي فرهنگي و سياسي كشور نيز جايي براي عرض اندام و ارتباط با ايران پژوهان خارجي باقي 
نگذاشته بود. ديوار دوري و جدايي از ايرانشناسان تا بدان ميزان ضخيم و پر ناشدني بود كه كمتر كسي 
در داخل و خارج مي توانست بدان ورود كند. اين جدايي ضربه سختي به مراكز و مؤسسات ايرانشناسي 
و استادان و دانشجويان آنها در اروپا و امريكا وارد كرد. شماري از ايرانشناسان اروپايي كه وضعيت را 
نابسامان و آينده شغلي و اعتبار علمي خود را در معرض خطر مي ديدند به فكر چاره جويي برآمدند و عده 
اي از همكاران و همتايان خود را براي بررسي وضعيت و شرايط پيش آمده و بازخواني اهداف و موضوعات 
ايرانشناسي، گرد آوردند. نخستين نشست اين افراد كه در سال 1983 برگزار شد، به ارزيابي وضع موجود 
و بررسي مشكالت ايرانشناسي در ايران و خارج از كشور اختصاص يافت. يكي ديگر از موضوعات اين 
نشست، بازانديشي در تعريف ايرانشناسي و قلمرو موضوعي آن بود. موضوع ديگر، چگونگي ارتباط با ايران 
و رفع موانع پيش آمده براي استادان و دانشجويان رشته ايرانشناسي بود كه براي موضوع تخصصي خود 
نياز به سفر به ايران داشتند. اين نشست كه هسته بنيادين انجمن ايرانشناسان اروپايي شد، در سال هاي 
بعد رونق گرفت و نه تنها ايرانشناسان اروپايي كه ايرانشناساني از كشورهاي ديگر را هم  به اجتماعات خود 
دعوت كرد. امروزه كار اين انجمن آنقدر باال گرفته كه در هفتمين همايش آن در سال 1390 نزديك به 
300 پژوهشگر از 40 كشور دنيا در موسسه زبان هاي شرقي دانشگاه ياگلوني شهر «كراكوف» لهستان گرد 
آمدند. نكته جالبي كه بايد به آن توجه نمود، حضور 80 پژوهشگر ايراني است كه در اين همايش شركت 
كرده بودند. همين حضور و توجه نشان مي دهد كه اين انجمن در كار خود موفق بوده و توانسته گام هاي 

اساسي در پيشبرد و تقويت ايرانشناسي در جهان بردارد. 
استادان زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه هاى كشور هندوستان نيز كه در سال 1355 «انجمن 
سراسرى استادان زبان و ادبيات فارسى» را تشكيل داده بودند، همين كه بى مهرى هاى نهادهاى ايرانى 
را ديدند، همانند ايرانشناسان اروپايى، به فكر تثبيت موقعيت و حفظ رشته خود برآمدند و با برگزارى 
گنگره هاى ساليانه و تحكيم ارتباط با نهادهاى دولتى كشور متبوع خود، مانع از تعطيلى رشته و دروس 
زبان و ادبيات فارسى و ايرانشناسى در دانشگاه هاى هند شدند. البته در اين راه استادانى مانند مرحومان 
پروفسور نذير احمد، پروفسور عابدى و دكتر اسالم خان  و نيز بزرگوارانى نظير پروفسور اظهر دهلوى 

و پروفسور شريف قاسمى و خانم پروفسور ناهيد آذرميدخت صفوي بيش از ديگران نقش داشته اند.
 حال به داخل كشور برمى گرديم و به تحول ديگري كه در داخل كشور در حوزه ايرانشناسي و در بين 
نهادهاى متولى ديپلماسى فرهنگى و گسترش زبان و ادبيات فارسى رخ نمود، توجه مى كنيم. همانگونه كه 



88

مى دانيم، با تشكيل معاونت بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اندك اندك تعيين رايزن فرهنگى 
روحيه مذهبى و رويكردى  براى برخى كشورها در دستور كار قرار گرفت و عده اى از افراد كه عمدتاً 
ايدئولوژيك نسبت به مسائل فرهنگى داشتند، انتخاب و به كشورهاى حوزه شبه قاره هند و پاكستان، چند 
كشور آفريقايى و عرب زبان و نيز چند كشور معدود اروپايى اعزام شدند. كسى به اين افراد نگفته بود كه 
جريانى به نام ايرانشناسى وجود دارد و يكى از مخاطبان اصلى آنها ايرانشناسان يا استادان زبان و ادبيات 
فارسى اند. با اقامت بيشتر و شناخت و آشنايى عميق تر، رايزنان فرهنگى و مسئوالن خانه هاى فرهنگ به 

تدريج دريافتند كه ايرانشناسى و ايرانشناسان درخور اهميت اند و نمى توان بدانها بى اعتنا ماند.
برگزارى گنگره اقبال الهورى در دانشگاه تهران در سال 1364، دعوت شمارى از ايرانشناسان و 
استادان زبان و ادبيات فارسى شبه قاره و چند كشور ديگر و بويژه سخنرانى بسيار جالب و شنيدنى مقام 
معظم رهبرى و دفاع ايشان از زبان و ادب فارسى به عنوان زبان انقالب، نقطه عطف و رويكرد تازه اى به 
كار پژوهندگان زبان و ادبيات فارسى و ايرانشناسى پيش آورد. با چاپ و تكثير اين سخنرانى در وى اچ اس 
و ارسال آن به رايزنى هاى فرهنگى و استقبالى كه استادان و دانشجويان از آن سخنرانى در كرسى هاى 
زبان و ادب فارسى كردند، نمايندگان فرهنگى دريافتند كه مى توانند در كنار رويكرد دينى، از رويكرد 
فرهنگى و تكيه بر زبان و ادبيات فارسى در فعاليت هاى برون مرزى استفاده كنند. در سال هاى بعد، اندك 
اندك توجه به استادان زبان و ادبيات فارسى- و نه ايرانشناسى- خارج از كشور و حمايت از آنها در معاونت 
بين المللل وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى باال گرفت. برگزارى كنگره جهانى بزرگداشت 
فردوسى (هزاره تدوين شاهنامه) در دى 1369 در دانشگاه تهران و حضور فدريكو ماير مديركل يونسكو، 
تعدادى از ايرانشناسان خارجى و سخنرانى آيت اهللا هاشمى رفسجانى، نقطه عطف ديگرى بود كه  صورت 
مسئله را به كلى تغيير داد و مسئوالن را متوجه اهميت مقوله ايرانشناسى و استادان زبان و ادبيات فارسى 
در وراى مرزها كرد. تشكيل شوراى گسترش زبان و ادبيات فارسى، با هدف برنامه ريزى و سياستگذارى، 
قدم ديگرى بود كه به تحكيم موقعيت ايرانشناسى در بين مسئوالن دولتى كمك كرد و موجبات آشنايى 
بيشتر آنها را با ساير موضوعات ايرانشناسى و مشكالت و موانع آن فراهم آورد. با مساعد شدن شرايط و 
كاهش سوءظن نسبت به ايرانشناسان، مركز مطالعات فرهنگى بين المللى نخستين كنگره ايرانشناسى در 
سال 1371 در هتل استقالل برگزار و 40 نفر از ايرانشناسان خارجى را نيز دعوت كرد. پس از آن، رفت 
و آمد ايرانشناسان به ايران بيشتر شد و نهادهاى ديگرى مانند فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى و بنياد 
ايرانشناسى و مؤسسه موقوفات محمود افشار و برخى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى نيز به ميدان ارتباط و 

تعامل با ايرانشناسان درآمدند و به تقويت ايرانشناسى در كشورهاى ديگر يارى رسانيدند.
پس از سه دهه فراز و فرود، اينك بازار ايرانشناسى پر رونق شده و نهادهاى دولتى به ايرانشناسان 
و ايرانشناسى بدبين نيستند و از گسترش و تقويت آنها دفاع مى كنند و دوره هاى دانش افزايى و تجهيز 

كتابخانه هاى مهم دنيا با آثار مربوط به ايران را سامان مى دهند. 
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با  باواسطه  يا  مستقيماً  شد،  نهاده  اينجانب  عهده  به  نشريه  مسئوليت  كه  زمانى 
براى  ايتاليا  جمله  از  و  مختلف  كشورهاى  در  برجسته  ايران شناسان  از  شمارى 
مصاحبه و گفتگو تماس گرفتم. در همان زمان از دوست فاضلم جناب آقاى كامران 
كاويانى كه در ايتاليا تشريف دارند و با پروفسور گراردو نيولى آشنا بودند، خواستم 
تا مصاحبه اى با اين ايرانشناس فرزانه پيرامون مباحث ايرانشناسى يا آثار و انديشه 
هاى ايشان انجام دهند. مقدمات اين مصاحبه فراهم آمد و جناب كاويانى سئواالتى 
را به ايشان دادند تا حضورى در باره آنها گفتگو كنند. پروفسور نيولى پاسخ بخش 
بقيه  كردند  وعده  و  دادند  كاويانى  جناب  با  مالقاتش  آخرين  در  را  ها  پرسش  اول 
پاسخ ها را از طريق ايميل برايشان ارسال و در گفتگوى حضورى ديگرى توضيحات 
مبسوط ترى ارائه كنند. اما دست اجل چندان گشاده دست نبود تا به او اين فرصت 
حاضر  متن  بدهد.  را  پرسش ها  تمام  پاسخ  و  كند  عمل  اش  وعده  به  تا  بدهد  را 
گفتگوى نيمه تمام آقاى كاويانى است با مرحوم پروفسور گراردو نيولى كه با هم  

آن را مى خوانيم: 
سردبير

 

مفهوم ايران و بنياد سياسى، دينى و قومى آن در گذر زمان و 
ايرانشناسى در اروپا

گفتگو با پروفسور گراردو نيولى ايرانشناس ايتاليايى

گفتگو
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خواهش  است  ممكن  نشريه  خوانندگان  با  آشنايى  براى   *
كنم اندكى درباره زندگى علمى و عالئق مطالعاتى خود توضيح 

دهيد؟ 
من در6 دسامبر 1937 در شهر ُرم به دنيا آمدم و در همان شهر 
بيشتر تحصيالتم را به اتمام رساندم. نزد استادان بزرگى مانند 
جوزپه توچى1، مورخ و شرق شناس نامدار و بنيان گذار مؤسسه 
شرق شناسى ايتاليا، ساباتينو موسكاتي، آنتونينو پاليارو، باوزاني و 
جورجول سال ها شاگردى كردم. در رشته ادبيات و فلسفه فارغ 

رئيس  سال (1978 - 1970)  هشت  مدت  به  شدم.  التحصيل 
دانشگاه شرق شناسى ناپل بودم، چند سال هم مدير مؤسسه ايتاليايى آفريقا و آسيا بوده ام. در دانشگاه هم 
استاد تاريخ زبان ها و مذاهب ايرانى پيش از اسالم هستم. مدتى هم رئيس انجمن ايرانشناسان اروپايى بوده 
ام. اين انجمن به اين خاطر تأسيس شد كه پس از تغيير رژيم در ايران، موج بيگانه ستيزى قوى شد و اين 
كشور درهاى خود را به روى ما بست و نهادهاى دولتى ايران با ما قطع رابطه كردند و همه ايرانشناسان 
را خطرناك و عامل نفوذى دولت هاى خود تلقى مى كردند. از طرف ديگر، دانشگاه ها و نهادهاى دولتى 
كشورمان نيز بودجه ما را قطع كردند. افرادى هم كه بازنشسته شدند برايشان جانشينى استخدام نشد. 
براى حل اين مشكالت و دفاع از موقعيت علمى و شغلى ايرانشناسان و بررسى تحوالت سياسى داخل 
ايران و پديده انقالب اسالمى و بازبينى اهداف و موضوعات ايرانشناسى، گروهى از ايرانشناسان اروپايى 
در سال 1983 گرد هم آمدند تا درباره اين مسائل و جلوگيرى از تعطيلى مراكز و كرسى هاى ايرانشناسى 
و بازتعريف موضوع و قلمرو مطالعات ايرانشناسى شور و مشورت كنند و براى مشكالتشان چاره انديشى 
كنند. بنده با اين گروه همراه بودم و مدتى هم رئيس اين انجمن بودم. همچنين عضو شوراي مشاوران 
علمى و مؤلف چندين مقاله در دانشنامه ايرانيكا، عضو وابسته فرهنگستان ملي لينچي2 و فرهنگستان 
علوم  تورين، عضو فرهنگستان علوم روسيه، فرهنگستان كتيبه ها و ادبيات و انجمن آسيايي پاريس3 

نيز هستم.

* زمينه مطالعاتى شما چه موضوعاتى را در برمى گيرد؟
زمينه مطالعاتى من دين زرتشتي، دين مانوي، مفهوم و گستره  ايران و رابطه دين و دولت در ايران 
و  مى كشم  سرك  است،  الزم  ايران  شناخت  براى  كه  هم  ديگرى  موضوعات  به  البته  است.  باستان 

مى كوشم ايران را بهتر بشناسم.

* چگونه به اين موضوعات عالقمند شديد و چه كس يا كسانى مشوق شما در اين راه بودند؟ چگونه 
و  تاريخ  اديان،  معرفى  و  شناخت  سر  بر  را  خود  عمر  و  كرديد  پيدا  عالقه  ايرانشناسى  و  ايران  به 

پروفسور گراردو نيولى

1. Tucci .G
2. Sabatino Moscati
3. Instituto Universitario 
Orientale (IUO)
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زبان هاى ايرانى گذارديد؟
بى شك استادان من كه از شرق شناسان و ايرانشناسان بزرگ و برجسته عصر خود بودند در شكل گيرى 
عالئق آكادميك من و گرايش به ايرانشناسى مؤثر بوده اند. آنها به شناخت ايران و تاريخ و اديان پيش 
از اسالم آن اهميت مى دادند و ايران را مهد اديان و زبان هاى شرقى مى دانستند. شور و شوق و عطش 
شديد آنها به شناخت ايران تا بدان حد بود كه عشق به اين موضوعات را در دل امثال من كه جوان تر 
بودم نهاد و من راه آنها را درست ديدم و ادامه دادم. از سوى ديگر، رشته من فلسفه و ادبيات بود، از 
طريق اين موضوعات به اديان شرقى بويژه زرتشت و زادگاه و خاستگاه آن يعنى ايران رسيدم. البته 
غموض و رازآلودگى اين دين و ويژگى هاى منحصر بفرد سرزمين و مردم ايران نيز در جذب من بى 

تأثير نبوده است. 

* بنده برخى از كارهاى تحقيقى شما را كه به زبان ايتاليايى است ديده ام. آيا به زبان هاى ديگر نيز 
كتابى داريد؟

بله. نه تنها به ايتاليايى كه به زبان هاى انگليسى، فرانسه و آلمانى هم آثارى انتشار داده ام. كتاب هاى 
و  باستان  سيستان  باره  در  تاريخى  پژوهش هاى  (افغانستان)؛  غور  يهودى  پارسى-  سنگنبشته هاى 
فهرست سنگنبشته هاى عربى جنوبى به زبان ايتاليايى و كتاب هاى جا و زمان زرتشت، مفهوم ايران و 
زرتشت در تاريخ به زبان انگليسى و كتاب از زرتشت تا مانى به زبان فرانسه و ايران به عنوان مفهومى 
دينى در مزداپرستى به زبان آلمانى است. البته مقاالت بسيار ديگرى دارم كه به همبن زبانهاست. از 
دوستان ايرانى ام شنيدم كه چند كتاب و مقاله مرا به فارسى برگردانده و آن را برايم فرستاده اند. رشته 
تخصصى من باعث شده تا با ايرانيان بسيارى مانند شما آشنا و دوست شوم. من هميشه از مهربانى و 

مهمان دوستى ايرانيان سخن گفته و يادگارهايى از آنها در منزل خود دارم.

* شما مفهوم ايران را در يك تثليث سياسى، مذهبى و قومى قرار داده و زمان شكل گيرى آن را نيمه 
نخست قرن سوم پس از ميالد دانسته ايد و نظرتان اين است كه مفهوم ايران تحت تأثير تبليغات 
سياسى و دينى ساسانيان پديدآمده است. ممكن است در باره اين نظر خود توضيحاتى بفرمائيد تا 

ابعاد اين مسئله براى خوانندگان ما روشن تر شود.
با كمال ميل. تحقيقات من نشان مى دهد كه  مفهوم يا ايده ايران نتيجه يك فرآيند بلندمدت تاريخى 
است و در تكوين اين مفهوم، دين زرتشت، دودمان ساسانى و اقوام ايرانى دخالت داشته اند و از آن 
سه برداشت سياسى، دينى و قومى مستفاد مى شده است. براى بررسى ايده يا مفهوم ايران و چگونگى 
شكل گيرى آن در زمان ساسانيان بنده ناچار شدم كتاب ها و مقاالت بسيارى به زبان هاى عربى، عبرى، 
فارسى باستان، آشورى، عيالمى، اوستايى، سانسكريت، پهلوى اشكانى، پهلوى ساسانى و چندين زبان 
جديد و قديم را مطالعه كنم. اين مطالعات به من فهماند كه مفهوم ايران يك مفهوم تثليثى است و 
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مى توان از آن سه برداشت قومى، دينى و سياسى داشت. ايرانيان عهد ساسانى در اين مفهوم، هم به 
تبار خويش توجه داشته و هم به دين و حكمرانان و نظام سياسى خويش. از يك طرف، با نام ايران به 
ريشه آريايى خود اشعار داده اند و از طرف ديگر به اهورامزدا خداى آريائيان. از نظر من، مفهوم ايران 
در نيمه اول سده سوم ميالدي پديدآمده و با محتواي جديد احتماًال در سومين دهه همين سده، ستون 
اساسي تبليغات ساساني گذاشته شده است. ضمن اين كه تكامل اين مفهوم خود حاصل يك روند دراز 

مدت تاريخي بوده كه ايرانيان از سر گذرانده اند. 
دانستني هاي امروز ما از اين خبر مى دهد كه قدمت انگاره ايران به عنوان يك ايده با كاربرد و باِر سياسي 
به پيش از دوران اردشير اول ساساني نمي رسد؛ ولي در يك معناي تاحدي قومي و مذهبي، اين ايده ريشه 
در زماني بس كهن تر دارد. بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه  مفهوم ايران از همان آغاز بُن مايه ايدئولوژيك 
و دينى داشته و يك واحد سياسي و فرهنگي را تشكيل مي داده و گونه اى احساس ملي را نمايندگى 
مى كرده است، اين مفهوم همواره در برابر بيگانه خود را حفظ كرده و توانسته به استمرار خود ادامه دهد. 
اهريمن سازي1  دشمنان چنانكه در شاهنامه فردوسى آمده يكى از علل استمرار تاريخى اين مفهوم است.

* ايده ايران تنها در دوره ساسانيان وجود داشته و نقش غيريت در برابر يونانيان، روميان و اعراب را 
بازى مى كرده يا در دوران هاى بعدى مثل صفويه هم بوده؟

در دوران هاى بعدى كمابيش بوده اما با محتواى ديگرى. در دوران صفويه با تشكيل دولت شيعى و 
غيريت سازى آن با امپراطورى عثمانِى سنى مذهب و تبليغات علماى شيعى و دولتمداران قزلباش، 
رنگ و لعاب ديگرى يافت و هويت ملى و دينى ايرانيان در چهره ديگرى ظاهر شد. در ايران عهد 
قاجاران، حس ايراني بودن، يك احساس فرهنگي و ادبي بود و خاطره دوران امپراطورى هاى باستان  
را كه ريشه در اشعار فردوسي داشت، با نوعي تفكر «اسالم وطني» درهم آميخت و مفهوم كشور ايران 

را به صورت يك ركن سياسي در قالب «ممالِك اسالم» متصور ساخت. 

* جايگاه زبان فارسى در مفهوم يا ايده ايران از نظر شما چيست؟
مٌسلم است كه زبان فارسى يا به بيان روشن تر زبان َدرى پيش از اسالم در ماوراءالنهر و خراسان رايج 
بوده و پيشينه اى بلند داشته كه توانسته سراسر خراسان را فرا گيرد و به عنوان زبان عـلمى و ادبى آن 
روزگار ابراز وجود كند. اين زبان در گذر زمان در نواحى ايران كه قلمرو اصلى آن نبوده انتشـار يافته 
است. زبان فارسى كه تا قرن سوم و چهارم هجرى در خراسان و فرارود تكلم مى شد، در طول هشت 
تا نه قرن به سراسر ايران و سـرزمين  هاي غـيرايراني مانند آناتولى، شبه قاره هند و پاكستان، شبه 
جزيره بالكان و چـيـن راه يافـت. همين عامل زبان بود كه به گسترش و رواج ايده ايران و تكوين 

هويت تاريخى و فرهنگى و زبانى ايرانيان كمك كرد. 
1. demonization
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چه  ايرانيان  ملى  و هويت  ايران  نام  استمرار  فارسى در  زبان  و سهم  نقش  بفرمائيد  است  ممكن   *
بوده است؟

و  پيـوسـتگى  و  قديم  پارس  يا  ايران  مفهوم  استمرار  هاى  نشانه  از  يكى  فارسى  زبان  وجود  ببينيد، 
خـويشـاونـدى مردمان حوزه فرهنگ و تمدن ايران از گذشته تا امروز است. اين كه مردمان خراسان 
بزرگ و بخش هايى از آسياى مركزى به زبان فارسى سخن بگويند، قصه و افـسـانه نيسـت، بلكه 
نشـانه بقـا و جان سـخـتى اين زبان و دوام حوزه تمـدنى جهان ايرانى است. چنانكه پيش از اين 
گفتم، درست است كه ايده ايران با يك محتواي ِسياسي، درآغاز عصرساساني ظهور كرد، اما احياي 
ايراني گري در اواخر دوره اشكانيان جلوه نمود و «ايراني- آريائي» مفهومي است كه برگسترده زباني 
حمل مى شود، زبانى كه اينك بيش از يك هزاره دوام يافته و با زبان فردوسى در هزار سال پيش 
تفاوت زيادى ندارد. براى من روشن است كه ايرانيان در يك تاريخ بسيار پيچيده چند هزار ساله كه 
در معرض اختالط و تغييرات مختلف قومي، زباني، فرهنگي و مذهبي بوده با تكيه بر زبان فارسى، 
توانسته اند دربرابر فرهنگ و زبان يوناني ها، اعراب، مغول ها، ترك ها و افغان ها مقاومت كرده و زبان و 

هويت خود را حفظ كنند.

* شنيد ه ام همانند شما، پروفسور برت فراگنر استاد ايرانشناس دانشگاه بامبرگ آلمان هم تحقيقاتى 
درباره مفهوم ايران انجام داده اند. نظر جنابعالى درباره تحقيقات ايشان چيست؟

كرده اند.  منتشر  مطالبى  و  دارند  نظراتى  ايران  مفهوم  و  موضوع  به  راجع  هم  ايشان  است،  درست 
تحقيقات پروفسور برت فراگنر درباره مفهوم سياسي واژه «ايران» در اواخر سده هاي ميانه و دوران 
جديد ايران نشان داده كه مغوالن يا به تعبير شما ايرانيان، ايلخانان در ساختمان هويت ملي ايران 
از قرن چهاردهم تا نوزدهم تأثير داشته و احساس ملي ايراني را تقويت كرده است. به گفته فراگنر، 
موقعيت ممتاز تبريز در دوران ايلخانان و صفويه و قدرت دولت مركزي كه  نظام مالياتي را حاكم كرده 
بود، در استمرار و  تداوم تاريخ و مفهوم ايران  بسيار مؤثر بوده است. من مثل پروفسور فراگنر به تاريخ 
تطور مفهوم ايران نپرداخته ام بلكه فقط به ريشه هاي اين مفهوم در دوران باستان و عناصر آن توجه 
كرده ام. نتيجه بررسى من اين است كه ايده ايران در قرن سوم ميالدي به دست ساسانيان تكوين 
پذيرفت و در دوران هاى بعدى، ركن و محور اساسي يك ميراث سنتي در بين ايرانيان شد. اين ايده يا 
سنت درمفهوم مذهبي خويش، در محافل كوچك زرتشتي همچنان پايدار ماند، اما در زمان هاى بعدى 
نوعي پيوستگى و يگانگي مبتنى بر زبان در گستره فرهنگي ايران بوجود آورد. اين تصور يا برداشت از 

مفهوم ايران، پايه و اساس  فرهنگ ملي و شكل گيري ايران به عنوان يك ملت قرار گرفت. 

* عده اى از ايرانشناسان خارجى كه از منظر باستان شناسى و فرهنگ و تاريخ ايران باستان به ايران 
مى نگرند، گستره ايران را بسى بيشتر از مرزهاى سياسى كنونى مى دانند. اينان زمانى كه به ايران 
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اشاره مى كنند مرزهاى سياسى را ناديده مى گيرند به مرزهاى فرهنگى ايران توجه مى كنند. 
درست است اما اين گروه تنها به گذشته توجه مى كنند و دوران اسالمى ايران را كه از دوران باستان 
بسيار مهمتر است، به راحتى از ياد مى برند. آنها حتى تحوالت دولت مدرن در تاريخ ايران معاصر را نيز 
به فراموشى مى سپارند و تنها از دريچه تاريخ و باستان شناسى به ايران مى نگرند كه البته بسيار ناقص 
و نارساست. در كنار آنها برخى ايرانشناسان جديد و ايرانيان خارج از كشور هم هستند كه فقط به مسائل 
تاريخ معاصر ايران و تحوالت چهار دهه گذشته آن مى پردازند و پيشينه هاى چند هزار ساله ايرانيان 
را ناديده مى گيرند. مسلم است كه دو گروه اشتباه مى كنند. شناخت ايران، بايد هم گذشته هاى دور 
و هم  تاريخ معاصر و هم حوادث پس از انقالب  و هم وضعيت امروز را شامل شود. البته منكر تالش 
هاى ارزنده علمى اين گروه ها نيستم ولى معتقدم كه نبايد ايرانشناسى را ساده تصور كرد و با خواندن 
چند كتاب مدعى شناخت ايران شد. ايران كشور بزرگى است و فرهنگ، تاريخ، ادبيات و مردمان آن 
بسيار پيچيده هستند. براى شناخت هر يك از اين جنبه ها بايد سال ها كار كرد، با ايرانى ها نشست 
و برخاست كرد، به ايران سفر كرد و شاهكارهاى شاعران بزرگ را خواند. من به تازگى فهميده ام كه 

بسيارى از مسائل ايران را نمى دانم و بايد مطالعه بيشترى داشته باشم.   

كنونى  سياسى  جغرافياى  مرزهاى  در  را  ايران  كه  هستند  نيز  ديگرى  گروه  گروه،  اين  برخالف   *
مى بينند و گستره آن را در همين حدود تعريف مى كنند.

اين تلقى از زمان رضاشاه شروع شد كه واژه ايران را جايگزين پارس كرد و اين محدوديت را پذيرفت. 
تا آن زمان، ايران نام «پرسه»(Perse) يا پرشيا بود كه در اسناد رسمي، ديپلماتيك و اداري نگاشته 
شده به زبان هاي خارجي مورد استفاده بود. بدنبال اعالم دولت ايران به كشورهاى خارجى، نام «ايران» 
حوزه  نگرد،  مى  ايران  به  خاك  و  سرزمين  زاويه  از  تنها  كه  تلقى  اين  گرديد.  پارس  جايگزين  رسمًا 
فرهنگ و تمدن ايران را كه دامنه اش به چند كشور كنونى همسايه ايران مى رسد، در تعريف خود 
لحاظ نمى كند. در حالى كه اين سرزمين هاى وسيع زمانى طوالنى در تصرف ايرانيان بوده و زبان آنها 
فارسى است و فرهنگشان شبيه فرهنگ ايرانيان است. بله! به تأكيد بايد عرض كنم كه كشورهاى 
آسياى مركزى كه با ايران سنخيت فرهنگى دارند، روزگارى متعلق به ايران بوده اند. افغانستان در زمان 
و  ميراث  است.  فارسى  زبان  به  سرزمين ها  اين  تاريخى  اسناد  بيشتر  است.  جداشده  ايران  از  قاجاريه 
سرمايه فرهنگى آنها به زبان شما ايرانيان است. زمانى كه شما ايرانيان به ايران مى انديشيد بايد تاريخ 
ايران و تدوام تاريخى آن را در نظر بگيريد. نمى شود بخشى از تاريخ كشورتان را ناديده بينگاريد. تعريف 

ايران منهاى تاريخ و فرهنگ كهنسال ايران ناقص است.

كه در دوره رضاشاه رسميت  كه شما با مفهوم ايران  * از نظرات شما مى توان چنين استنباط كرد 
گرفت و به جاى فارس يا پارس رواج يافت،  موافق نيستيد. آيا برداشت من درست است؟
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كامًال درست است. در اواسط دوره رضاشاه، حكومت ايران كه با آلمان روابط خوبى داشت و آلمان 
در ساختن بناها و كارخانه ها به ايران كمك مى كرد، سفير ايران در آلمان كه تحت تأثير نژادپرستى 
و حس ناسيوناليستى آلمان ها كه خود را «آريايى نژاد» مى دانستند، قرار گرفت و به دولت پيشنهاد 
كرد كه نام كشور فارس به نام اصلى اش يعنى «ايران» تغيير كند. از نظر او با اين تغيير نام،  نژاد 
آريايى و نام «ايران» كه با «آريايى» قرابت و پيوند دارد و از آن مشتق شده، مشخص تر و با عزت 
خود  فرهنگى  و  تاريخى  بلند  پيشينه  با  را  ايرانيان  و  داشت  بسيار  آفات  نام  تغيير  اين  شد.  خواهد  تر 
با  آن  بيگانگى  و  «ايران»  نام  رواج  نام،  تغيير  اين  ناگوار  بسيار  پيامدهاى  از  يكى  ساخت.  بيگانه 
«Persian» واژه ديگر  سال  چند  تا  شايد  است.  ايرانيان  زبان  و  ذهن  در  فارس  فراموشى  و  فارس 

بر  ايرانيان  اگر  برود.  ياد  از   «Persian literature» و  «Persian poetry»، «Persian Studies»
استعمال واژه «Farsi» به جاى «Persian» اصرار ورزند مطمئن باشند كه به تضعيف زبان و ميراث 
ادبى فردوسى، موالنا  و حافظ نزد خارجيان  پرداخته اند.  چنانكه مى دانيد واژه «ايرانى» وسعت بيشترى 
نسبت به واژه «فارسى» دارد و وقتى مى گوئيم زبان ايرانى به چند زبان مانند ُكردى، پشتو، بلوچى، فارسى، 
پارتى و ُسغدى اشاره مى كنيم. در صورتى كه اگر بگوئيم فارسى، تنها مقصود ما زبان ايرانيان است نه هيچ 
زبان ديگرى. يكى از كارهاى عجيب شما ايرانيان اين است كه از يك طرف نام كشورتان را از فارس به  
ايران تغيير مى دهيد و از طرف ديگر براى كاربرد نام  خليج فارس كه پيشينه تاريخى دارد، به سازمان ملل 
متحد شكايت مى كنيد و اعراب را به باد سرزنش مى گيريد كه چرا خليج فارس را خليج عربى مى گوئيد.

* به نظر شما عناصر مقوم و سازندة هويت ملى ايرانى كدام است؟
به نظر من عناصر سازندة هويت ملى ايرانيان به عوامل اصلى و فرعى تقسيم مى شود. اين عوامل 
در درازناى زمان بسيار متفاوت بوده و ترتيب و تقدم و تأخر داشته است. عناصر بنيادين اين هويت، 
سرزمين ايران و قلمروهاى فرهنگى آن، تاريخ و حوادث تاريخى در سرزمين ايران، فرهنگ ايران و 
زبان و ادبيات فارسى بوده كه امروزه، هم اصالت و هم اهميت خود را همچنان حفظ كرده اند. عناصر 
ديگرى كه به قوام و استمرار هويت ملى ايرانيان مدد رسانيده، آموزه هاى تشيع، دولت ملى و احساس 

تعلق ايرانيان داخل و خارج از كشور به اين سرزمين است.
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* از نظر جنابعالى وضعيت ايرانشناسى در اروپا چگونه است و آينده آن به چه صورت خواهد بود؟ نقش 
دولت هاى اروپايى و دولت و نهادهاى مسئول ايرانشناسى در ايران را در اين زمينه چگونه مى بينيد؟

وضعيت ايرانشناسى در كشورهاى مختلف اروپايى يكسان نيست. در برخى كشورها كه روابط اقتصادى 
و  رشته  برخى  است.  حاكم  ترى  مطلوب  وضعيت  دارند،  ايران  با  باثباتى  سياسى  روابط  و  گسترده 
موضوعات مانند باستان شناسى و تاريخ و فرهنگ پيش از اسالم ايران طرفدارى ندارد و دولت ايتاليا 
مؤسسه با سابقه و خوش نامى مانند مؤسسه مطالعات آفريقايي شرقي يا ايسيائو را ناديده گرفت و به 
تعطيلى آن اقدام كرد كه گروهى از ايرانشناسان و ايرانيان برجسته در خارج از كشور به رئيس جمهور 

ايتاليا در  اين خصوص نامه نوشتند.

* شما كه اين همه درباره مفهوم ايران سخن مى گوئيد، آيا به عوامل  يا عناصر سازنده هويت ملى 
ايرانيان نيز پرداخته ايد؟ اگر ممكن است توضيح بيشترى درباره هويت ملى ايرانى و عناصر تشكيل 

دهنده آن بفرمائيد.
از نظر من، سرزمين و خاك ايران، تاريخ سلسله هاى دوران اسالمى ايران، زبان و ادبيات فارسى، تاريخ، 
دين و فرهنگ ايران باستان، دولت ايرانى و آموزه هاى تشيع تشكيل دهنده هويت ايرانى هستند. نقش 
و سهم هر يك از اين عناصر در دوره هاى مختلف تاريخى با يكديگر متفاوت بوده است. در سال هاى 
حكومت پهلوى، عناصر مذهبى كم رنگ بود و فرهنگ دوره باستانى ايران و فرهنگ غربى بر ساير 

عناصر غلبه داشت. 

* آيا تاريخ ايران مهمترين عنصر هويتى ايرانيان نيست؟ 
بله. تاريخ ايران در كنار ساير عوامل، يكى از  مهم ترين عناصر سازنده هويت ملى ايرانى است. اين 
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تاريخ بلند دوران هاى شكل گيرى، روح جمعى و ديرينه هويت ملى ايرانى را در بردارد. تاريخ ايران 
شكل دهنده نگرش و شخصيت ايرانى است و بنيانى محكم براى شناخت ايرانيان از خود و شناساندن 
خود به ديگران بوده است. به غير از تاريخ، عامل ديگر مانند خاك و سرزمين نيز وجود دارد. ايرانيان 
از روزگاران باستان تا به امروز گونه اى پيوند ناگسستنى با سرزمين شان داشته و هويت خود را با آن 
تعريف كرده اند. يعنى هويت ملى ايرانى را با جغرافيا و سرزمين پيوند زده اند. در متون كهن مذهبى 
اوستايى از سرزمين ايران با عنوان «ايرانويج» (ائيران ويجه) و بعدها «ايران زمين» ياد مى شده است. 
«ايران» به مثابه يك مفهوم قومى از دوران هخامنشيان و به مثابه يك مفهوم هويتى - سرزمينى 
از اواسط دوران اشكانى براى ايرانيان معنا پيدا كرد و با ظهور ساسانيان رسميت يافت. پس از اسالم، 
بسيارى از شعرا و نويسندگان ايرانى مفهوم سرزمين ايران را در قالب اشعار حماسى و نوشته هاى خود 

به ساير ايرانيان منتقل كردند.
نهاد دولت يكى ديگر از عناصر تشكيل دهنده هويت ملى ايرانى است كه در ميراث تاريخى و ادبى 
ايرانيان بازتاب يافته است. گاهى تعجب مى كنم كه چرا بيشتر پژوهشگران به تداوم دولت ايرانى در 
طول زمان توجه نكرده و انديشه دولت و آرمانشهرى ايرانى كه در ادبيات سياسى ايران به شكل شاهى 
آرمانى تجسم يافته و عامل ظهور دولت هاى محلى ايرانى پس از اسالم بوده، اعتنا نكرده اند. در انديشه 
سياسى ايران باستان اين دولت بود كه پاسدارى تداوم تاريخى و سرزمينى ايران را به عهده داشت و 

به تداوم تاريخ و جغرافياى ايران مى كوشيد.

* نظر جنابعالى درباره تحقيقات ايرانشناسان ايتاليايى چيست و تفاوت تحقيقات آنها با خود ايرانى ها 
را در چه مى دانيد؟

اين ايرانشناسانى را كه مى گوئيد همكاران و دوستان من هستند و بيشتر اوقات با آنها ديدار دارم و با 
آنها تبادل نظر مى كنم. حتمًا مى دانيد كه جهانگردان و سياحانى ايتاليايى مانند ماركو پولو و دالواله 
نخستين كسانى بودند كه به ايران آمدند و ايتاليايى ها را با سرزمين و مردم ايران آشنا كردند. من در 
كالس يا صحبت هايم هميشه به دوستان مى گويم كه ما شاگرد و همكار ماركوپولو و دالواله هستيم 
اما با آنها در دو زمان متفاوت زندگى مى كنيم. آنها در عصر سنت و باورهاى دينى و ما در دوره مدرنيته 
و پست مدرن گذران عمر مى كنيم. همكار ديگر ما كه او هم در گذشته و در قرن نوزدهم مى زيسته، 
ايتالو پيتزى بنيانگذار تدريس زبان فارسى در ايتالياست. بعد از پيتزى، گروهى ديگر از ايرانشناسان 
ايتاليايى راه او را ادامه دادند و به آموزش و پژوهش پيرامون زبان و ادبيات باستانى ايران پرداختند. در 
كنار اين گروه، گروه ديگرى پيدا شدند كه ايرانشناسى را تنها آموختن زبان فارسى يا تمركز بر زبان هاى 
باستانى مانند اوستايى و پهلوى نمى دانستند و اطالعات ديگرى مانند زبانشناسى، تاريخ ايران، مذهب 
و ساير علوم مرتبط با فرهنگ ايران را براى ايرانشناسى الزم مى ديدند. بنده طرفدار اين گروه بوده و 

هستم اما با گروه اول هم سر جنگ و جدل ندارم.
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در اين  گروه با ايرانشناسان برجسته اى چون كارلو چرتى همكارى داشته و دارم. او در كارش بسيار 
جدى است و بيست كتاب و دهها مقاله در نشريات معتبر علمى نشر داده است. جان ربرتو اسكارچيا از 
ديگر ايرانشناسانى است كه در مجامع ايرانشناسى جهان از احترام برخوردار است. اسكارچيا به غير از 
پژوهش و تدريس در دو دانشگاه ناپل و رم، مدتى هم مجله شرق امروز وابسته به مؤسسه شرق شناسي 
رم را منتشر مى كرد. او به زبان هاي انگليسي، فرانسه، روسي، يوناني، تركي، فارسي و اكثر لهجه هاي 
آن از قبيل گيلكي، كردي و بلوچي و نيز زبان التيني آشنايي دارد و رياست مؤسسه زبان شناسي ايراني 

و زبان شناسي باستاني اورال - آلتايي را عهده دار است.

* راجع به زيپولى و آدريانو والريو روسى چه؟
اين دو نفرهم از ايرانشناسان مطلع و پركار هستند. هر دو عمرشان را صرف شناخت و معرفى ايران 
و فرهنگ آن كرده اند. زيپولى متخصص زبان هاى ايرانى است و مطالعات فراوانى در باره شعر غنائى 
فارسى و ترجمه آثار ادبى منظوم و منثور فارسى انجام داده و كتاب ها و مقاالت بسيار خواندنى نشر 
داده كه منهم بيشتر آنها را خوانده ام. من به شوخى به برخى از دوستانم مى گويم كه من ايرانشناس 
قديمى و زيپولى ايرانشناس مدرن است زيرا او با عكاسى و فيلمبردارى و برنامه هاى كامپيوترى به 
سراغ ايرانشناسى رفته و كارهاى هنرى خوبى هم انتشار داده است، اين كارها از من برنمى آيد و من 

نمى توانم مثل او عكاسى كنم. 
و اما والريو اهل روسيه كه از شاگردان پيه مونتسه است و صاحب كرسى استادى زبان شناسى ايران و 
از صاحبنظران و متخصصان برجسته خط ميخى پارسى باستان، پهلوى و زبان بلوچى است. او از سال 
1982 مدير يك مجله تحقيقات بلوچى است و تا چندى قبل هم معاون مؤسسه شرق شناسى دانشگاه 

ناپل  بود. بقيه را هم شما كمابيش مى شناسيد.
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* آخرين اطالعات شما از وضعيت ايرانشناسى در دانشگاه هاى ايتاليا چه تصويرى از علم ايرانشناسى 
و آينده آن ارائه مى دهد؟

شرق شناسى  مؤسسه  و  ُرم  الساپينزاى  ونيز،  بولونيا،  دانشگاه هاى  كه  است  اين  من  يافته  و  برداشت 
دانشگاه ناپل بسيار فعال و دانشگاه هاى ميالن، فلورانس، پيزا، تورينو و دو سه جاى ديگر كمتر فعال 
اند. درست است كه ما ايرانشناسان زبده و باسابقه اى داريم و هر كدام از آنها براى ايجاد يك كانون و 
جريان پر قدرت ايرانشناسى كافى هستند، اما بى عالقگى دانشجويان به اين رشته، فقدان شغل براى 
فارغ التحصيالن رشته ايرانشناسى يا زبان و ادبيات ايران و نيز كمبود بودجه، مهمترين عوامل تضعيف 
ايرانشناسى در ايتاليا شده است. البته در دهه گذشته تعداد كمى از دانشجويان ايرانى هم به اين رشته 
مؤسسه  در  شرقى  موضوعات  ساير  و  ايرانشناسى  تحقيقات  و  مطالعات  ركود  داده اند.  نشان  عالقه 
مطالعات آفريقايي شرقي(ISIAO ايسيائو) در اين كشور كه مطالعات ايرانشناسي نيز در آنجا انجام مى 
شد، تا بدان حد تأسف آور بود كه دولت ايتاليا اعالم كرد كه اين مؤسسه را تعطيل مى كند. منهم براى 

جلوگيرى از تعطيلى مؤسسه اقداماتى كردم و نامه اى هم  به مقامات ايتاليايى نوشتم.

* با اين سخن شما اين فكر به  ذهن مى رسد كه ايرانشناسى رو به زوال و افول است؟ آيا چنين 
نظرى داريد؟

هم بله و هم خير. درست است كه دانشجويان كمترى به اين رشته عالقه نشان مى دهند و دولت هم 
اعتناى جدى نشان نمى دهد اما هم دولت ايران و نهادهاى مسئول ايرانى و هم شمارى از ايرانشناسانى 
كه به ايران رفت و آمد دارند، بسيار فعاالنه عمل مى كنند. برخالف گذشته كه اعزام دانشجويان اين 
رشته و زبان فارسى به ايران با مشكالتى همراه بود، اما امروزه امكان سفر به ايران تقريبًا آسان شده و 
همكاران من بيشتر به ايران مى روند. البته انتخاب افراد شايسته و فعال در بخش فرهنگى سفارت ما 
در ايران نيز بسيار مؤثر بوده است. وقتى كه كسانى مانند زيپولى، پيه مونتسه و كارلو چروتى مرتب به 
ايران مى روند و با مديران و مقامات فرهنگى ايران گفتگو مى كنند، نفس اين گفتگوها به بهتر شدن 
وضع موجود كمك خواهد كرد. عامل ديگرى كه به بهبود ايرانشناسى در دانشگاه هاى ما كمك مى كند، 
ارتباط و همراهى ايرانشناسان ساير كشورهاى اروپايى و فعاليت آنها در چارچوب انجمن ايرانشناسان 
اروپايى است. به خاطر همين ارتباطات است كه جروتى به اتريش رفت و مدتى در مؤسسه ايرانشناسى 

اين كشور كار كرد. 
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اشاره
 شادروان دكتر بهمن سركاراتى (12شهريور 1316/ 29 خرداد 1392) استاد زبان هاى باستانِي ايران در 
دانشگاه تبريز، عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى بود كه عشق به ايران و فرهنگ ايرانى در 
دلش موج مى زد. وى داراى مدرك دكترى در رشته زبان شناسى و فرهنگ و زبان هاى باستانى بود و 
از سال 1370 به عضويت پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى درآمد و عالوه بر عضويت پيوسته، 
در مقطعى مديريت گروه زبان هاى ايرانى و معاونت علمى و پژوهشى فرهنگستان زبان و ادب فارسى 
را نيز عهده دار شد. از ديگر فعاليت هاى او مى توان به عضويت در شوراى علمى و هيأت امناى بنياد 
ايران شناسى، معاونت پژوهشى بنياد ايران شناسى، مديريت گروه زبان شناسى دانشگاه تبريز و تدريس 
در اين دانشگاه، عضويت در كارگروه پژوهشى دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تبريز، رياست 
انتشارات و روابط دانشگاهى دانشگاه تبريز، عضويت در كارگروه مركزى كنگره ساالنه تحقيقات ايرانى، 

رياست مركز آموزش زبان دانشگاه تبريز و مشاورت عالى كتابخانه ملى ايران اشاره كرد.
دكتر سركاراتى تأليفات متعددى در حوزه هاى زبان شناسى و زبان هاى باستانى داشت كه  از جمله 
آنها: اوستا و هنر نو؛ كارنامه شاهان در روايات سنتى ايران(ترجمه )؛ فرهنگ ريشه شناختى افعال زبان 
فارسى، بررسى فروردين يشت: سرود اوستايى در ستايش فَروهرها (ترجمه)، دين ايرانى بر پايه متن هاى 
مقاله )؛   20 (شامل  شكارشده  سايه هاى  (ترجمه )؛  جاودانى  بازگشت  اسطوره  (ترجمه )؛  يونانى  معتبر 
مقدمه اى بر فلسفه اى از تاريخ (ترجمه)؛ بررسى جامع زبان فارسى باستان و آثار بازمانده آن؛ بررسى 

راه ها و روش هاى شناخت ايران

دكتر بهمن سركاراتى



24

سه فرگرد ونديداد؛ اصطالحات خويشاوندى در 
يكى  مى آيد،  پى  در  آنچه  و...  ايرانى  زبان هاى 
از نوشته هاى عالمانه و دلسوزانة اوست در باره 

راه ها و روش هاى شناخت ايران.
***

ايران با فرهنگ غنى، تمدن ديرين و تاريخ 
براى  امروز  به  تا  باستان  روزگار  از  درخشانش 
هرگاه  است.  بوده  شگفتى ها  سرزمين  ايرانيان، 
توجه بيگانگان به جهت ضرورت هاى سياسى 
باز  نمى شد،  جلب  ايران  قدرت  و  شكوه  به  نيز 

سرزمين  بدين  عنايت  و  كنجكاوى  با  مى كرد  ناگزير  را  آنان  كه  داشت  وجود  ديگرى  نيكوى  دليل 
بنگرند. ايران، خواه از لحاظ اصالت و ديرينگى فرهنگ و تمدنش و شيوه هاى خاص كشورگشايى و 
جاندارى اش، خواه از لحاظ شكوه و حشمت و احتشام دربار و ديوان هايش در ادوار تاريخى و گذشته 
يكتايى  و  اصالت  لحاظ  از  خواه  بود،  دربرگرفته  را  آن  پيشين  سالله هاى  سرگذشت  كه  افسانه آميزى 
جهان بينى دينى و آيينى و ديگر جنبه هاى مدنيت گسترده و تأثيرپردازش، سرزمينى بود كه براى غير 

ايرانيان همانند آن، حداقل در روزگار باستان، در هيچ كشور شرقى ديگر يافت نمى شد.
را  ديگر  مردم  كه  نبود  ايران  تمدن  عينى  جلوه هاى  و  سياسى  قدرت  تنها  كه  داشت  توجه  بايد 
ايران  از  بلكه  وامى داشت،  شگفتى  به  و  مى افتاد  پسند  فرنگى،  و  تازى  تا  گرفته  رومى  و  يونانى  از 
و  دينى  باورهاى  از  هايى  بازتاب  و  اساطيرى  رمزهاى  هنرى،  مضامين  و  مايه ها  فكرى،  جريان هاى 
آيينى اسرارآميز، نظير آموزه هاى زرتشتى، عقايد ثنوى مانى، مراسم و معتقدات رازآيين مهرى و در 
ادوار بعدى، جلوه هايى از ناب ترين، ژرف ترين و زيباترين احساسات غنايى و مذهبى، يعنى تصوف و 
عرفان ايرانى به غرب و كشورهاى دور و نزديك راه مى يافت كه ذهن و دماغ مردمان آن كشورها از 

تأثر در برابرآنها ناگزير بود.

آثار مؤلفان كالسيك
نخستين كسانى كه به كنجكاوى و سپس به بررسى وتحقيق در باره تاريخ و فرهنگ ايرانى پرداختند، 
انگليسى ها  از  فرنگيان  نهايتًا  و  اعراب  ارمنيان،  ُسريانى ها،  آنگاه  روميان،  سپس  بودند.  يونانيان 
نهايتًا  و  مجارى  و  ايتاليايى  و  اسكانديناوى  و  اسالوى  محققان  تا  گرفته  آلمانى ها  و  فرانسويان  و 
آمريكايى ها و ژاپنى ها در چند دهه گذشته. از اين رو مى توان گفت كه از يك ديدگاه، آثار مؤلفان 
استرابون،  تا  گرفته  پلوتارك  و  گزنفون  و  كتزياس  و  هرودت   ،(Hecataeus) هكاتئوس  از  كالسيك 
در  مذكور  اخبار  نيز  و  روسى  و  هلنى  ديگر  نويسنده  دهها  و  پلينى   (Ovid) اوويد  و  آگاثياس  دريان، 

دكتر بهمن سركاراتى
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برخى از اسفار عهد عتيق، مانند كتاب استر و عزرا و دانيال نبى و... و نوشته هاى مورخان ارمنى چون: 
موسى   ،(Magisteos) گريگورى   ،(Elishe) اليشه   ،(Buzandatsi) بوزانداتچى  فاوستوس،  يزنيك، 
يوسه  چون:  سريانى  نويسندگان  از  بعضى  آثار  همچنين  ديگران،  و   (Dashkorntsi) خورانچى  داش 
بيوس (Eusebus) و صاحب تاريخ اده سا (Edessa) و ابن دلعيان و دهها رديه نويس از آباى كليسا، 
و نيز سفرنامه هاى سياحان بودايى مذهب چينى و باالخره آثار مؤلفان تازى چون جاحظ، ابن النديم، 
مسعودى، ابن حوقل، َمْقدسى و ابن اثير و غيره و غيره، بخشى از پيشينه ايرانشناسى محسوب مى شود.

آغاز ايرانشناسى
اما ايرانشناسى در معناى اخص اصطالح، يعنى تحقيق و تتبعات خاورشناسان فرنگى درباره ايران، از 
اواخر قرن هجدهم شروع مى شود. شايد بتوان سال 1771 يعنى تاريخ انتشار ترجمه كتاب «اوستا» 
به دست آنكتيل دوپرون (Anquetil Duperron) فرانسوى را نقطه آغاز ايرانشناسى در اروپا شمرد. 
دست كم صدسال پيش از اين تاريخ، جريان آشنايى برخى از فرهيختگان فرنگى با زبان و ادبيات ايران 

در اروپا آغاز شده بود.
 Principatu Rigio التينى:  عنوان  با  ايران  به  مربوط  چاپى  كتاب  نخستين  سال1950  در 
Persarum توسط  Brisson Barnabe  در پاريس انتشار يافت. در سال1634 اولين ترجمه گلستان 

سعدى به زبان فرانسه توسط  Byer Andre du  از چاپ درآمد. در سال 1639 نخستين دستور زبان 
فارسى به قلم محقق هلندى به نام لودا ويكوس ددين (LudoVicus de Dien) در الهه به چاپ 
  Meninski ،انگليسى John Graves رسيد و در سال هاى بعد سه دستور جامع زبان فارسى توسط
لهستانى، Ange de St، Joseph  فرانسوى در شهرهاى آكسفورد، وين و پاريس منتشر شد. در آغاز 
ايران  اديان  (البته  ايرانى  اديان  درباره  زمان  آن  عالمانه  تحقيقات  مفصل ترين  از  يكى  هجدهم  قرن 
 Historia Religions Veterum» باستان) توسط محقق مشهور انگليسى، توماس هايد تحت عنوان

Persarum» در آكسفورد انتشار يافت.

بدين ترتيب اگر سفرنامه هاى سفرا و جهانگردان اروپايى را نيز در نظر بگيريم، شايد بتوان گفت 
كه از آغاز مطالعات ايرانى در غرب نزديك به سيصدسال مى گذرد. در طول اين مدت، ايرانشناسان 
غربى در سراسر اروپا براى شناختن و شناساندن جنبه هاى مختلف فرهنگ ايرانى، خدمات ارزنده اى 

انجام داده اند.
تصحيح انتقادى متن اوستا با انتشار بيش از صد ترجمه كامل يا مختصر از آن كتاب، كشف رمز 
خطوط ميخى و چاپ متون و ترجمه كتيبه هاى ايالمى، فارسى باستان، پارتى و ساسانى، ترجمه تقريبًا 
همه نوشته هاى پهلوى زردشتى، نگارش چندگانه تاريخ مفصل ايران از روزگار مادها تا به امروز، كشف 
و بازخوانى متون بازمانده از چندين زبان ناشناخته مانده ايرانى چون ُسغدى، ختنى، آسى، خوارزمى و 
بلخى، پژوهش هاى مفصل درباره اديان ايرانى از كيش زرتشتى و ُزروانى و مانوى، مهرى و مزدكى 
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معتبرترين  تدوين  و  دستور  نگارش  اسالمى،  عصر  ايران  مذهبى  فرقه هاى  و  نحل  و  ملل  تا  گرفته 
فرهنگ هاى ريشه شناختى براى چندين زبان ايرانى، اكتشافات باستان شناختى پرارزش و تحقيق در 
باره سبك هاى معمارى و آثار هنرى ايران در ادوار مختلف، تصحيح انتقادى متن شاهنامه و ترجمه 
آن به چندين زبان زنده ديگر و تدوين فرهنگ بسامدى براى آن، انجام دادن صدها پژوهش ارزشمند 
درباره اساطير، فرهنگ عامه و حماسه ملى ايران، انتشار متون مصحح صدها اثر منظوم و منثور فارسى، 
از مثنوى مولوى، آثار عطار و نظامى و سنايى و جامى و خيام گرفته تا چاپ و ترجمه رسائل ناصرخسرو 
و بيرونى و شيخ اشراق و خواجه نصيرالدين طوسى و غيره و غيره، گردآورى گويش هاى پراكنده ايرانى 
از فالت پامير گرفته تا كردستان و آسياى صغير و ماوراى قفقاز، تأليف اولين تاريخ هاى ادبيات فارسى، 
تأسيس كرسى هاى تدريس زبان فارسى و ايرانشناسى در اغلب دانشگاه هاى جهان و باالخره انتشار 
هزاران هزار كتاب و رساله و مقاله در باره جلوه هاى گوناگون فرهنگ وتمدن ايرانى كه حتى اشاره 
كوتاه به انواع مضامين آنها نيز در اينجا ميسر نيست، بخشى از نتايج خدمات ايرانشناسان غربى بوده 

و هست.

اهداف شرق شناسى
بديهى است كه همه آثار و استنتاجات ايران پژوهان فرنگى در همه زمينه ها به ويژه در حيطه فرهنگ 
هر  به  نيست.  ناهنجار  تعصبات  و  اغراض  از  دور  به  گاهى  و  كاستى  و  نقص  از  خالى  اسالمى  ايران 
صورت، ايران شناسى در غرب، ناگزير بخشى از نهضت و گرايشى بوده و هست كه اوريانتاليسم1 ناميده 
مى شود. اين شرق گرايى عالوه بر جنبه دانشگاهى اش، يك جنبه و صبغه سياسى نيز داشته و دارد كه 

در پى اهداف صرفًا اپيستمولوژيك (معرفت شناسى) نيست.
اوريانتاليسم از اين ديدگاه يك پديده فرهنگى متشخص و يك نهاد متعين غربى است. يك سبك 
فكرى خاص و يك برداشت هدايت شدة ويژه است، برساخته غربيان كه با شرق سر و كار دارند. غرب 
از طريق ابداع و اشاعه و تبليغ شرق شناسى، آگاهانه يا ناآگاهانه پديده اى متمايز و محدوده جغرافيايى 
فرهنگى و نژادى جداگانه اى را ساخته و پرداخته است به نام «شرق»، به نام Orient كه در نقطه مقابل 
غرب قرار دارد و اين شرق شرق شناسى زده به غرب كمك كرده كه خود را از نظر شكل و شخصيت 
و تجربه و حتى از نظر خصوصيات روانى و نژادى به صورت نقطه مقابل شرق، بينگارد و به تمايز و 

تشخص و برترى خود بيشتر مطمئن و معتقد شود.
وجه  چون  كليشه شده اى  اصطالحات  با  مختلف،  ادبى  و  علمى  عرصه هاى  در  كه  نيست  بيهوده 
و  قساوت  شرقى،  بى رغبتى  و  كاهلى  شرقى،  حرم هاى  و  دربار  شرقى،  روحيه  آسيايى،  توليد  شيوه  و 
ديسپوتيسم شرقى برخورد مى كنيم. انگار شرقيان از اهالى سياره اى ديگرند و غربيان، اين سفيدپوستان 

بلوند و عاقل و كامل از سياره اى ديگر!
به  من  است.  كرده  نفوذ  نيز  رمان نويسى  و  عام  ادبيات  حيطه  به  حتى  نادرست  تلقى  طرز  اين  1. Orientalism
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فورستر، نوشته   A Passage to India:از عبارتند  كه  مى كنم  اشاره  اختصار  به  آن  نمونه  چند 
A Quiet American  گراهام گرين،Trilogy  معروفى كه Anthony Byrges درباره كشور برمه 

نوشته The Chrysantemum and  sword Pattems of Japanese  كه خانم راث بنديك درباره 
مردم ژاپن نگاشته، حتى بيوگرافى هاى به اصطالح علمى استالين كه تروتسكى و ديگران نوشته اند و 
مطابق برداشت نويسندگان آنها، انگار همه خشونت و بى رحمى و شقاوت استالين از آنجا ناشى مى شده 
كه نژاد شرقى داشته، و خون گرجى در رگهايش جارى بوده است! اوريانتاليسم سياسى صرفًا پايبند 
شناخت و شناساندن نيست، بلكه بلندمنشانه، پدرخوانده مآبانه و از منظر بلند باختر به خاور مى نگرد و در 
پى آن است كه به نظريه پردازى هاى خود درباره شرق اعتبار بخشد. مى خواهد تعليم دهد، اصالح كند، 
حكم براند و در يك كالم اين بخش از اوريانتاليسم هدفش تجديد ساختار دينى، اجتماعى و اقتصادى 

مشرق زمين، دستيابى به اقتدار و آمريت بر شرق است و ايجاد سلطه.

ايران ستيزى هدايت شده
بديهى است كه ايرانشناسى در غرب نيز در برخى موارد از لطمه اين آفت در امان نبوده و جاى تأسف 
است كه در چند دهه اخير، آفت ديگرى نيز دامنگير برخى از رشته هاى ايرانشناسى شده و آن، كوشش 
فرهنگى  مافياى  نوع  يك  طرف  از  است  شده اى  داده  سازمان  هدفمند  و  شده  برنامه ريزى  تمهيد  و 
دولت  يك  خاص  نژاد  و  قوم  يك  به  كه  دارند  قرار  اشخاصى  و  مؤسسات  آن،  رأس  در  كه  سياسى 
غاصب وابستگى دارند. اعضاى اين گروه تا سرحد امكان به غيرخودى ها مجال فعاليت هاى آكادميك 
انتخاب  در  مى كنند؛  واگذار  معينى  افراد  به  بتوانند،  كه  هركجا  را  ايرانشناسى  هاى  كرسى  نمى دهند؛ 
هيأت هاى رئيسه انجمن هاى شرق شناسى و ايرانشناسى دخالت آشكار مى كنند؛ از اشخاص نه چندان 
پرمايه در گوشه و كنار جهان، بت و بتواره مى سازند؛ برخى از ايرانشناسان فرزانه مستقل انديش را به 
گرايش هاى فاشيستى متهم مى كنند. نمونه هايش: ژرژ دومزيل، ويكاندر، آيلرز و ده ها نويسنده ديگر 

كه به ايران دوستى مشهور بودند.
بر اثر مساعى غرض آلوده اين محافل است كه امروزه بسيارى از واقعيت هاى مربوط به فرهنگ 
ايران مسخ و تحريف مى شود؛ مثًال پيشينه ايرانى كيش هاى گنوسى كه امر تقريبًا غيرقابل انكارى 
است، يكسره انكار مى شود و آثار پر ارزش محققان معتبر در اين زمينه چون: بوسه، رايزن اشتاين و 
ويدنگرن، مردود قلمداد مى گردد و يا عناصر ايرانى آيين مانوى على رغم وجود شواهد معتبر در متون 
كهن مورد ترديد واقع مى شوند و كوشش به عمل مى آيد تا مانويت به عنوان يك فرقه ضالة يهودى- 
مسيحى صرف معرفى شود. بر اثر ترفند بازى هاى عالمانه نماى گروهى از اعضاى اين باند فرهنگى 

در برابر تهاجم فرهنگى بيگانه تقويت گردد.
سياستى بود كه در دو كنگره آخر «مطالعات مهرى» از بسيارى از محققان معروف در اين زمينه 
دعوت نشد و كوشش گرديد كه با توسل به هر وسيله ممكن، اصل و منشأ ايرانى آيين مهرپرستى 
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غربى نفى شود و نيز سهم جهان بينى ايرانى در تكوين مذاهب تلفيقى در آسياى صغير، سوريه و روم، 
امرى صورى و كم اهميت جلوه داده شود.

با تشويق و سرمايه اين محافل است كه امروز و هر روز در اروپا و آمريكا كتاب ها و مقاالتى چاپ 
مى شود كه در آنها تأثير بنيادهاى دينى ايران بر روى برخى از پنداشت هاى مذهبى يهودى و مسيحى 
(مثًال در زمينه معتقدات مربوط به مالئكه، مسأله شر و اهريمن و باورهاى مربوط به رستاخيز و احواالت 

قيامت) كه مسائل تقريبًا ثابت شده اى هستند، به شدت تكذيب مى شود!

راه هاى ايرانشناسى
اينك بايد ديد براى رسيدن به اين اهداف چه بايد كرد؟ به عبارتى ديگر، ايران را در ايران چگونه 
بايد شناخت؟ به عقيده من نخستين، ناگزيرترين و بديهى ترين شرط الزم براى شناخت ايران، دوست 
داشتن ايران است. دوست داشتن ايران بدين معنى نيست كه عالقه ما به ميهنمان از حد تشخيص و 
تعقل و تعادل بگذرد و به تعقيب ناستوده و شعوبى گرى نامعقول آلوده شود و دوستى ما به خودباختگى 
و شيدايى بدل گردد و خداى ناكرده مانند برخى از عالم نمايان ناآگاه در برخى از سرزمين هاى تازه 
استقالل يافته در قفقاز، آسياى ميانه و خاور نزديك از تفريط ناهنجار مستشرقان غربى گريخته، دچار 

افراط ناهنجارتر نژادپرستى و ملى گرايى شويم.
دوست داشتن ايران يعنى حرمت اين مرز و بوم كهن و مردم آن را نگه داشتن، گذشته خود را خوار 
نشمردن، ميراث خود را از بين نبردن، و زبان فارسى را كه از اركان هويت ملى است، به الفاظ بيگانه 
نيالودن. دوست داشتن ايران، يعنى از مرزهاى ميهن خود در برابر تركتازى دشمنان دفاع كردن و از آن 
مهمتر، از مرزهاى ذهن و جان خود و ذهن و جان فرزندانمان در برابر تهاجم هاى فرهنگى محافظت 
كردن. دوست داشتن ايران، يعنى دل به مهر ايرانيان باختن و خود را به زى تازى و فرنگى در نياوردن، 

نام پسران خود را اسكندر و تيمور و اوكتاى و چنگيز ننهادن.
دوست داشتن ايران، يعنى آزرم نياكان خود را نگه داشتن، يادشان را به ننگ نيالودن. اجدادمان 
را كه پيش از ظهور دين مبين اسالم ناگزير نمى توانستند مسلمان باشند، با الفاظ زشت «عجم» و 
«زنديق» و «گبر» و «مجوس» دشنام ندادن، چهره همه پهلوانان و ساالران و شهرياران پيشين را 
مسخ نكردن تا به حدى كه انگار در اين ديار در گذشته هيچ مرد يا هيچ زن شايسته اى نمى زيسته، نه 
آرشى بوده، نه كاوه اى، نه فريدونى، نه كيخسروى، نه تهمتن و رستم دستانى كه موالنا نامش را همراه 

با اميرمؤمنان شير خدا آورده است.
ايرانشناسى، يعنى اكنون ايران را به گذشته آن پيوند دادن. فاش بگويم هر قومى كه عمداً يا غيرعمد 
از گذشته خود ببّرد، سزاوارى هاى گذشتگان خود را انكار كند، از نازيدن به هويت دينى و ملى خود ابا كند، 
پس به اجبار محكوم به نابودى است. تندروترين بلشويك هاى انقالبى نيز حرمت تاريخ ملت روس را نگه 

داشتند. افسوس كه برخى از شايسته ترين اشخاص تاريخ گذشته، خود نيز تبرى مى جويند.
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شناخت ايران اگر با مهر به ايران توأم نباشد، جز ُدژآگاهى چيزى به بار نخواهد آورد. چنان كه در 
سايه چنين شناخت نادرست عارى از مهر وطن است كه آن يكى كوشيده تا ثابت كند كه مثًال «نوروز» 

يك جشن ايرانى نيست، يا بخشى از حماسه ملى ايران اقتباسى از افسانه هاى يونانى است.
آن ديگرى بى بهره از كمترين آگاهى از اساطير ايران، سخنرانى كرده كه ضحاك، اين زشت نماد 
بيدادگرى و جبارى كه مغز جوانان اين مرزو بوم را خورشت ماران رسته از دوشش مى كرد، در واقع يك 
مصلح نيمه كمونيست بوده كه مى خواسته نظام طبقاتى را در ايران براندازد و فردوسى چهره او را مسخ 
كرده و در مقابل، كاوه آهنگر اين نجيب ترين شخصيت در سراسر حماسه ملى ايران كه عليه ستم و 

بيداد قيام كرده، كسى بود شبيه شعبان بى مخ زمانة ما!
در سايه چنين شناخت عارى از مهر و آزرم است كه آن يكى، حافظ را ميخواره اى الابالى و بى دين 
كه اتفاقًا آوازى خوش داشته و مطربى مى دانسته، معرفى مى كند و آن بال را بر سر ديوانش مى آورد و 
آن ديگرى كه سراسر ادب غنايى باارزش ايران را ادبيات مذكر انگاشته، در باره پاكترين نوع همدلى و 
همنوايى دو شخص عارف وارسته، يعنى مولوى و شمس با مددگيرى از ذهن بيمار خود، آن ياوه هاى 
شرم آور را مى نويسد و آن ديگرى، زيباترين جلوه هاى جان مشتاق بشرى، يعنى عرفان ايرانى را چيزى 
جز نشخوار بنگ آلودة آموزه هاى نوافالطونى نمى انگارد و آن ديگرى كه قلم فرسايى كرده، كار را به 
جايى مى رساند كه مى گويد نام پارس و زبان پارسى به علت شباهتش به زوزه و عوعوى سگ ها از 
پارس كردن سگ ها مأخوذ است! دلسوخته اى مى گفت: «چرا اينان، اين چنين تاريخ و فرهنگ ايران 

را زشت و پلشت قلمداد مى كنند؟» گفتم: نمى دانم!
در گذشته نيز ايران چند تن از اين گونه فرزندان ناسپاس داشته، مگر نبود آن وزير مفلوك ديار آل 
بويه كه مى گفت: «به آينه نمى نگرم تا چهره كريه يك عجم را نبينم!» او ُمرد، چنگ و دندانش فرو 

ريخت؛ اما ايران و شكوه تاريخ و فرهنگ آن خواهد ماند.

 قلمرو فرهنگى ايران
گام دوم در راه رسيدن به شناخت ايران، تعيين مرزهاى قلمرو فرهنگى ايران است. از نظر تاريخى 
مرزهاى ايران از سرحدات كنونى كشور ايران فراتر مى رود و گستره جغرافيايى پهناورى را در غرب 
آسيا دربر مى گيرد، كه وسعت آن چند برابر وسعت ايران كنونى بوده و محققان گاه از آن با نام «ايران 

بزرگ» ياد مى كنند.
منظور از ايران بزرگ همه سرزمين هايى است كه از ديرباز تا امروز، همه تيره هاى ايرانى نژاد و 
ايرانى زبان در آن مى زيسته اند و مى زيند. سرحدات اين كشور بزرگ در شرق، تا آن سوى مرزهاى 
شرقى افغانستان و فالت پامير و دشتهاى فرغانه مى رسد. در غرب عالوه بر بخشى از بين النهرين و 
آسياى صغير و قفقاز، كرانه هاى درياى سياه و دشت هاى جنوب روسيه را در بر مى گيرد و در شمال، 

از ماوراءالنهر فراتر رفته، تا آن سوى سير دريا و سواحل درياچه آرال را شامل مى شود.
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تاريخ اين سرزمين ها و فرهنگ و زبان مردم آنها در ادوار مختلف با تاريخ ايران و فرهنگ و تمدن 
مردم ايران پيوند نزديك داشته و دارد. فرهنگ ايرانى از اين اياالت و كشورهاى دور و نزديك فراتر 
رفته و به سرزمين هاى دورترى راه يافته است و از اين روست كه مرزهاى قلمرو فرهنگى ايران بسى 

دورتر از سرحدات ياد شده در باالست.
يكى از ويژگى هاى بارز تمدن ايرانى، دارا بودن توان بسط و گسترش و برخوردارى آن از قدرت 
نفوذ و تأثيرپردازى است. فرهنگ ايرانى نظير چهار فرهنگ هلنى، رومى، مسيحى و اسالمى از يك 
درهر  مختلف  صور  به  ايرانى  فرهنگ  رواج  و  نفوذ  نشانه هاى  و  يادگارها  و  دارد  جهانى  جنبه  ديدگاه 
چهارسوى گيتى به جاى مانده است. به صورت تأثيرپردازى جهان بينى و باورهاى دينى ايران باستان 
از چين گرفته تا روم، از هند گرفته تا اسكانديناوى و بريتانيا و شمال آفريقا؛ به صورت انتشار موتيف 
هاى هنر و تأثير سبك معمارى ايران دوران اشكانى و ساسانى از ارمنستان و آناتولى گرفته تا بالكان 
و قلب اروپا، و هر جا كه معابد و كليساهاى گنبددار در آنجاها ساخته شده است؛ به صورت پراكندگى و 
گويش هاى ايرانى از مرزهاى ايران و پاكستان گرفته تا ماوراى قفقاز و تركيه و مجارستان؛ به صورت 
بناهاى يادبود و سنگ نگاره ها و تنديس ها و كتيبه ها از كنار رود نيل گرفته تا ساحل درياچه وان و 

كشورهاى بالكان و مجارستان.
بايد  بنگريم،  ايرانشناسى  موضوعات  به  تاريخى  جغرافياى  منظر  از  بخواهيم  اگر  ترتيب  اين  به 

زمينه هاى پژوهشى زير را مدنظر داشته باشيم:

 زمينه هاى پژوهشى
1- كاوش هاى باستان شناسى براى شناسايى آثار بازمانده از ادوار ماقبل تاريخ.

2- تاريخ و تمدن ايالمى در خوزستان و فارس از هزاره سوم پ.م تا فرارسيدن آرياها به اين سرزمين.
3- تاريخ و جلوه هاى گوناگون تمدن ايرانى درعهد مادها، هخامنشيان، سلوكى ها، اشكانيان و ساسانيان 

و نيز دولت هاى ايرانى در عصر اسالم از قرن دوم هجرى تا امروز.
4-تمدن، هنر و زبان هاى َسكايى كه از كنارة استپ هاى سيبرى تا كابل و شمال غرب هند و ختن 

رايج بوده.
5-تاريخ تمدن هاى ايرانى، هياطله و كوشانيان در بلخ و ُتخارستان و ماوراءالنهر و نيز بررسى هاى 

باستان شناختى و شناسايى هنر هند و بلخى و كوشانى در افغانستان.
و  كردها  االنها،  اوِست ها،  خوارزميان،  ُسغديان،  نظير  ايرانى  مختلف  تيره هاى  تاريخى  6-سرگذشت 

بلوچها و ديگران.
7- تاريخ دولت هاى نيمه ايرانى در آسياى صغير (كاپادوسيه، نبطس، كماژن و...) و نيز تاريخ سالجقه 

روم و بررسى جهات گوناگون نفوذ فرهنگ ايرانى در آناتولى در اعصار اسالمى.
8-تاريخ دولت هاى اسالمى درهند و بررسى علل نفوذ و رواج زبان و تمدن ايرانى در شبه قاره.
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اّران  و  گرجستان  و  ارمنستان  در  ايرانى  زبان هاى  و  آيين  و  فرهنگ  گسترش  باره  در  تحقيق   -9
(جمهورى آذربايجان).

و  ايران  و  اعراب  و  ايران  روم،  و  ايران  يونان،  و  ايران  فرهنگى  و  سياسى  روابط  درباره  10-تحقيق 
ممالك فرنگى.

11- پژوهش درباره بسط فرهنگ ايرانى در ميان اقوام مختلف ترك نژاد از سده پنجم ميالدى تا امروز.
12-  تحقيق درباره دولت هاى محلى ايران (نظير چغانيان، ديلميان، باونديان، ساالريان، شروانشاهان، 

شداديان و...)

قلمرو ايرانشناسى
اما قلمرو ايرانشناسى از لحاظ موضوعى شامل بررسى همه مظاهر و جلوه هاى بى شمار فرهنگ و تمدن 

ايرانى مى شود كه اينجا به اهم آنها فقط اشاره مى كنم:
1- زبان ها و گويش هاى ايرانى در دوره باستان (فرس قديم، اوستايى، مادى و سكايى)، دوره ميانه 
خوارزمى،  فارسى،  (زبان  جديد  دوره  و  بلخى)  سكايى،  سغدى،  اشكانى،  پهلوى،  ميانه،  (فارسى 

كردى، پشتو، آسى، بلوچى، طبرى و گويش هاى بى شمار ايرانى).
2-ادبيات ايران، شامل ادبيات فارسى، ادبيات ادوار باستانى، سغدى، پارتى، ختنى، كردى و غيره و نيز 
تحقيق درباره نفوذ زبان شعر و ادب فارسى در كشورهاى آسياى صغير، قفقاز، شبه قاره هند و 

كشورهاى آسياى ميانه.
3- دين هاى ايرانى، شامل آيين زردشتى، ُزروانى، مانوى، مزدكى و مهرى و فرق شيعه.

4- اساطير، حماسه و رشته هاى مختلف فرهنگ عامه ايرانى.
5- تصوف و عرفان ايرانى اسالمى.

6- تأثيرپردازى جهان بينى، آيين ها، رسوم و معتقدات ايرانى بر روى فرهنگ ملل ديگر (سهم باورهاى 
ايرانى در پيدايش مذاهب گنوسى، تأثير معتقدات دينى ايران بر روى ساير اديان، اهميت عناصر 
ايرانى در تكوين كيش هاى هم آميغ در دوره هلنيستى، گسترش مانويت و راز آيين مهرى در 

اروپا و غيره).
7- تأثير زبان ها و ادبيات ايرانى و فارسى بر زبان و ادبيات مردمان ديگر (شامل بررسى لغات دخيل 
ايرانى در زبان هاى آرامى، ارمنى، گرجى، زبان هاى نينو اوگرى، اردو و زبان هاى هندى و تركى و 
عربى؛ تأثير شاهنامه در تكوين حماسه هاى اسالوى و آسياى مركزى؛ تأثير ادبيات غنايى ايرانيان 
در شيوه هاى غزل سرايى به زبانهاى اردو و تركى، بسط دامنه تصوف و ادبيات عرفانى ايران در 

هند و آسياى صغير و...)
8-هنرهاى ايرانى، شامل سنگ نگاره ها، معمارى، نقاشى، كاشى سازى، منبت كارى، فلزنگارى، فرشبافى 
و ساير صنايع ظريف، همچنين تحقيق درباره چگونگى گسترش و رواج موتيف هاى هنرى ايران از 



32

جنوب روسيه گرفته تا كرانه هاى رود راين و دانوب و از قفقازگرفته تا هند و شرق دور.
مذهبى،  معمارى  ايرانى،  هاى  باغ  قنات كشى،  (شامل  ايرانى  رسوم  و  سنت ها  و  فنون  و  علوم   -9
جواهرات، سواركارى، چوگان، بازدارى، لشكرآرايى، رزم افزارها و آداب حرب، نجوم، رياضى، طب، 

صيدنه و غيره).
10-جغرافياى تاريخى ايران از قديم ترين ايام تا امروز

شرايط و وسايل و امكانات ضرورى براى پيشبرد «ايرانشناسى» عبارتند از:
1- تهيه و گردآورى و سپس تنظيم و دسته بندى رايانه اى اسناد و آثار و منابع فرهنگ ايرانى (چه به 
صورت اصلى و چه به صورت نسخه هاى عكسى و ميكروفيلم و...) كه از روزگار باستان تا امروز 
به زبان هاى يونانى، التينى، آرامى، ارمنى و چينى و غيره در قديم و به زبان هاى مختلف اروپايى 

در دو سه قرن اخير نگاشته شده اند.
2-تأسيس دارالترجمه مجهز و تربيت پژوهشگر آشنا به اين زبان ها براى ترجمه اين آثار از زبان اصلى 

به زبان فارسى.
3- جمع آورى اخبار و آگاهى هاى علمى و تأسيس بانك اطالعات و تأليف كتابنامه هاى جداگانه براى 

موضوعات مختلف مطالعات ايرانى.
4-تأسيس موزه هاى اختصاصى براى استفاده دانش پژوهان و عالقه مندان به آثار هنرى و فرهنگى 

ايران.
5- ايجاد دوره هاى دكترى در رشته ايرانشناسى.

6- جمع آورى افسانه ها، آوازها، ادبيات شفاهى و فولكلوريك نواحى مختلف ايران.
7-برقرارى ارتباطات دانشگاهى با دانشگاه ها و مراكز پژوهش هاى ايرانى در خارج.

8-تشكيل انجمن بين المللى ايرانشناسان.
و  ايرانشناسى  مختلف  زمينه هاى  در  ادوارى  نشريات  و  تخصصى  كتاب هاى  و  علمى  آثار  انتشار   -9
چندين اقدام اساسى و بنيادين براى ايجاد يك نهضت ملى براى اهتمام عموم مردم به شناخت 
حوصله  و  ديگر  فرصت  مجمل،  صورت  به  حتى  آنها،  از  يك  هر  به  پرداختن  كه  ايران  فرهنگ 

بيشترى را طلب مى كند.
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من در حسرت گذشته به سر نمى برم، اما به گمانم خوب است كه 
گه گاه به آن بازگرديم، زيرا باور دارم كه هر ملتى سرمشق 
و الگوهايش را بايد در تاريخ خود بجويد، نه  نزد بيگانگان. 
«دموستنس»

مقدمه
پرسشى كه عده اى از ايرانشناسان خارجى و شمارى از پژوهشگران ايرانى مطرح و درباره آن چون و 
چرا كرده اند، اين پرسش بنيادين است كه «ايران كجاست؟»  و مقصود حكيم طوس از ايران در بيت 

زير چيست و به كدام ايران نظر داشته است؟
چو ايران نباشد تن من مباد             بدين بوم و بر زنده يك تن مباد

پاره اى از مردم هنگام پرسش از «كجا بودن ايران»2 به راحتى پاسخ مى دهند: همان نقشه گربه 
برروى نقشه جغرافيا. برخى ديگر در پاسخ به اين پرسش دشوار به هرجا كه مردمش به زبان فارسى 
سخن بگويند، ايران مى گويند. اگر از زبان عاميانه و اشاره به نماد نقشه گذر كنيم و با روشى دانشورانه 
موضوع را بكاوييم نظرهاى گوناگونى درباره سرآغاز شكل گيرى كشورى به نام ايران و اينكه چه اقوامى 

از كجا به آن درآمده اند و چگونه اين كشور را بر پا كرده اند، مى توان مطرح كرد.

ايران فرهنگى
 اين گمانه زنى ها هرچه باشد، براى ايران به عنوان تمدنى جريان ساز در جهان، بايد هويتى مستقل در 

ايرانشناسى، پاسخى نو شونده به پرسش هايى روزافزون1

1. مقاله خواندني دكتر خاكي برگرفته از دكتر غالمرضا خاكى
فصلي از كتاب اخير ايشان تحت عنوان 
مديريت اخالق حرفه اي در سازمان است. 
سامان كتاب ايشان به سبك كتاب هاي 
معمول نيست كه از فصول يا بخش هاي 
سبك  به  بلكه  اند  شده  تشكيل  خاص 
روش  به  عارفان  و  سخنوران  از  برخي 
نظرات  ها  آن  در  كه  است  مجلس  چهل 
يا موعظه هاي خود را ارائه مي كردند. او 
نيز با تأسي از سنت سلف صالح، مطالب 
خود را در چهل جلسه آموزشي و با روش 
القا  دانشجويان  به  سقراطي  ديالكتيكي 
كرده و حاصل آن مجالس را در قالب اين 
قالب  بر  عالوه  است.  نموده  ارائه  كتاب 
بياني،  موضوع كتاب كه  اخالق جوانمردي 
در سازمان هاست نيز بسيار ابتكاري است 
و تاكنون كسي به اين حيطه ورود علمي 
نكرده است. اهميت كتاب دكتر خاكي در 
هاي  پويه  ادامه  در  ايشان  كه  است  اين 
دانشورانه متفكران علم مديريت گام نهاده 
مديريت  كالسيك  نظرات  مانند  نه  ولي 
تمام توجه خود را به سازمان معطوف كرده 
فقط  انساني،  منابع  طرفداران  مانند  نه  و 
نيروني انساني را بر صدر نشانده و از كنار 
سازمان گذشته است. او از نظريه اقتضايي 
نيز فراتر رفته و به مسائلي كه از سال هاي 
شهروندمداري  عنوان  تحت  هفتاد  دهه 
ها  سازمان  در  سپس  و  ورزش  در  ابتدا 
است.  كرده  توجه  عطف  شده  مطرح 
است  اين  كتاب  اين  در  نويسنده  سخن 
جوانمردانه  اخالق  سنت  از  مي توان  كه 
در رفتارسازمان هاي عصر مدرنيته و پسا 
كه  سنتي  كرد.  استفاده  امروزين  مدرن 
كارآمدي خود را نشان داده و روابط انساني 
را استعال بخشيده است. در عناوين پاره 
اي از موضوعات چهل مجلس آقاي دكتر 
هاي  ويژگي  است:  قرار  بدين  خاكي 
جهان جديد؛ علم مديريت در گذار تاريخ؛ 
انسان، متغيري در معادله سازمان؛ حكمت 
سازماني؛ معنويت سازماني؛ رنگين كمان 
سازماني؛  هاي  ارزش  معنويت؛  معناي 
معنا و مباني اخالق؛ مورد كاوي : معنويت 
فلسفه  اخالقي؛  هاي  نظام  سازماني؛ 
نسبيت  اخالقي؛  شناسي  معرفت  اخالق؛ 
گرايي؛  فضيلت  پارادايم  اخالقي؛  گرايي 
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نظر داشت كه با تعبير هگل فيلسوف آلمانى، از آن به «روح تمدن ايرانى» مى توان ياد كرد، روح تمدنى 
كه مى توان آن را در حوزه «ايران فرهنگى» يا «فرهنگ ايرانى» جستجو كرد. سرزمينى كه در جغرافيا 
بنام ايران بر پهنه گيتى پديدار است و بايد ايران جغرافيايى ناميد. پس نكته مهم شناخت حقيقت آن 

روح بوده كه بر ما گسترده است؛ هرچند ممكن است اكنون در جغرافياي ديگرى باشد.

 

ساحت هاى فرهنگ ايران
در  سويى  از  دارد؛  را  خود  ويژگى هاى  يك  هر  كه  اند،  ساحتى  سه  فرهنگى  داراى  امروزه  ايرانيان، 
برگيرنده فرهنگ اسالمى و از سوى ديگر فرهنگ غربى اند. در ميان اين دو، نيز فرهنگى كهن هست 
كه متأثر و برآمده از تعامالت  نژاد ايرانى با ساير قوم ها و ملت هاست. اگر سه ساحت فرهنگ ايران را 
اضالع يك مثلث فرض كنيم، درخواهيم يافت كه در مقطع هاى گوناگون زمانى، با مثلثى  متساوى 
االضالع روبرو نبوده ايم، گاه ضلع اسالمى، گاه غربى و گاه ايرانى امتداد بيشترى يافته است. هريك 
از ساحت هاى سه گانه فرهنگ امروز ايران، ظهورى خودآگاه (آشكار و بالفعل) و ناخود آگاه (پنهان و 

بالقوه) دارند.
بُعد پنهان هر فرهنگى را، اثرهاى مكتوب و حافظه شفاهى ملت هاى صاحب آن فرهنگ تشكيل 
مى دهد كه از پيشينيان به صورت كتاب، آثار باستانى، باورها، يادمان ها و اسطوره ها به ميراث رسيده 
است. بُعد آشكار و پيداى فرهنگ، ارزش ها، رسوم و باورهايى است كه نوع و جهت كردارها و رفتارهاى 
اكثريت افراد يك ملت را در زمان كنونى، شكل مى دهد. معموًال تأكيد برعناصر نهانى مثبت يا منفى 
فرهنگ ها، سبب خواهد شد كه قضاوت درباره وضيعت كنونى آن فرهنگ، همراه با لغزش و خطا باشد. 
زيرا ممكن است عنصرهاى مثبت فرهنگ ملتى به داليل گوناگون تاريخى، سياسى و جغرافيايى... در 
بُعد ناخودآگاه همچنان پنهان و نهفته مانده باشد و عناصر جهت دهنده منفى، در سطح آشكار (خودآگاه) 
كاركرد پيدا كرده باشند. براى نمونه در فرهنگ ما، براى رعايت نظم و انضباط، توصيه و تأكيد وجود 

گرايي،  فايده  گرايي؛  نتيجه  پارادايم 
اصلي ترين نظريه نتيجه گرايي؛ پارادايم 
ظيفه گرايي؛عدالت، قانون و اخالق؛ ايران 
اقتضايي؛  مديريت  نياز  پيش  شناسي، 
موردكاوي  ايرانيان؛  كردار  و  گفتار  پندار، 
تعريف  باد؛  تند  رهگذار  در  سنت  سنت: 
جوانمردي در متن هاي كهن؛ جوانمردي 
در  علي(ع)  اخالقي؛  نظام  يك  چونان 
آيينه عياري و...  مشخصات كتابشناسي 
است:  چنين  خاكي  غالمرضا  دكتر  كتاب 
مديريت اخالق حرفه اي در سازمان ، به 
شيوه جوانمردان.تهران: انتشارات فوژان، 

  .1392
سردبير
2. در اوستا، نام ايران به عنوان مبدأ اصلى 
نژاد آريايى ها معرفى شده است. حركت 
آريايى ها به سوى ايران به بيش از 2000 
مى گردد.  باز  مسيح  ميالد  از  پيش  سال 
را  ايران  گسترده  فالت  كه  آريايى  اقوام 
براى مسكن خود انتخاب كردند به دوازده 
قسمت عمده تقسيم شدند كه نام برخى 
نخستين  است:  آمده  اوستا  در  آنان  از 
اهوره   - من  كه  نيكى  كشور  و  سرزمين 
رود  كرانه   بر  بود  ايرانويج  آفريدم  مزدا- 
دايتياى نيك. پس آنگاه اهريمن همه تن 
مرگ، بيامد و به پتيارگى «اژدها» را در رود 
دايتيا بيافريد و زمستان ديو آفريده را، بر 

جهان هستى چيرگى بخشيد.
صورت  به  اوستايى  زبان  در  ايران 
«اريه»؛  باستان  فارسى  در  «ائيريه»؛ 
و در سانسكريت «آريه» آمده است. 
است  ايرانى  قوم  نام  هم  اوستا،  در 
است.  نجيب  و  نژاده  معنى  به  هم  و 
كلمه «ايرالند» هم به معنى سرزمين 
مشترك  ريشه  نشانگر  كه  نجباست 
واژه  است.  ايرلند  اهل  و  ايرانيان 
آريا  هخامنشى،  فرس  در  ائيرينه 
آريارامنا  و  است  اران  پهلوى،  در  و 
بزرگ  داريوش  جد  نام  (آريارمن) 
است.  واژه  همين  از  شده  مشتق 
ائيرين در اشتات يشت بند يكم و در 
نهم  بند  بزرگ  و  كوچك  سيروزه  دو 
آمده است كه به عنوان صفت استفاده 

شده است، يعنى منسوب به آريا.
باستان  فارسى  در  ايران  واژه  
(Airya) و در فارسى ميانه به شكل 
اران (Ern) بوده كه برگرفته از شكل 
معناى  به   (Airya Nama) قديمى 
سرزمين مردمان اصيل است. در زبان 
معنى  به   (Ariya) اريه  سنسكريت 
 (Aryaka) آريكه  و  مهتر  و  سرور 
و  بزرگداشت  شايسته  َمرِد  معنى  به 
حرمت است. آريايى به زبان اوستايى 
ائيرين (Airyana) و به  زبان پهلوى 
و فارسى درى، اير خوانده مى شود و 
است.   (Arya) آريايى  به زبان  ايرج 
اير در واژه به  معنى آزاده و جمع آن 
ايران به  معنى آزادگان است. سرزمين 
ايران از 600 سال پيش از ميالد تا  
سال 1312 در جهان با نام «پرشيا» 
با  سال  اين  در  اما  مى شد  شناخته 
درخواست رسمى دولت ِايران، ايران 

ناميده شد.

دكتر غالمرضا خاكى
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دارد، اما اين توصيه ها در سطح آشكار زندگى ما چندان نمودى ندارند.
يكى از اجزاء هر فرهنگى كه مى تواند در سطح خودآگاه يا ناخودآگاه فرهنگ جامعه حضور داشته 
باشد، اسطوره هاى آن فرهنگ است. اين كه اسطوره چيست و خاستگاه آن كدام بوده موضوعى دشوار 
است كه برخوردى عالمانه را در مجالى ديگر طلب مى كند. اما بطور كلى مى توان گفت: اسطوره در نظر 
مردم باستان، حقيقت و تاريخ است و رو ساخت آن افسانه است. اسطوره، شيوه تفكرى است نمادين 
كه از نظر تاريخى در مرحله اى مشخص در فرهنگ ظهور مى يابد و در فرايند توسعه خودآگاهى آدمى، 
همبافتى كاركردهاى نهادين زمان، هنر، دين و علم بتدريج از كاركردهاى اسطوره جدا مى شود. حقيقت 
اسطوره، حقيقتى ذهنى و روانشناختى است. اسطوره، اميدها و ترس هاى آدمى را به وضعى جاويدان 
تبديل مى كند. اسطوره ها همواره در جامعه عمل مى كنند، خواه مردمان از آن آگاه باشند يا نباشد، اگر ما 
معنا و داللت اسطوره ها و داليل شكل گيرى آنها را به دقت نشناسيم، ممكن است از راه هاى منحرف در 
سطح فرد و جامعه ظاهر و باز توليد شوند. اسطوره ها، در فرهنگ هرملتى گاه به صورت مافوق انسان، 

حيوان خارق العاده يا تركيبى نوآورانه از انسان و حيوان تجلى پيدا مى كنند.

ساختار زبان ايرانى
رازها  و  رمزها  استعاره ها،  نمادها،  اسطوره ها،  از  آكنده  كهن،  زبانى  عنوان  به  ايرانى  فرهنگ  و  زبان 
است، اين زبان مدت هاست كه دچار بحران شده است. براى فهم بسيارى از واقعيت هاى جهان نو، 
اصطالحات اختصاصى وجود ندارد و متفكران مجبور به توضيح دادن و ساختن عبارت هاى بلند هستند 
كه مى تواند الهام بخش نظريه پردازان حوزه هاى گوناگون علوم اجتماعى از جمله مديريت باشد. يكى 

از قابليت هاى زبان پارسى، به علت غناى تاريخى و رمزگرايانه آن استعاره سازى است.
بخش مهمى از فرهنگ هر ملتى، در زبان مردمان آن جامعه بازتاب مى يابد. زبان چيزى فراتر از 
ابزارى براى مكالمه است، به تعبير هايدگر فيلسوف آلمانى، «زبان، خانه وجود» است، و بقول پل ريكور 
فيلسوف فرانسوى، «زباِن در حال ساخته شدن»، واقعيت در حال ساخته شدن را بزرگ مى دارد، اين 
نكته يعنى اينكه جهان در حال بزرگ شدن ما، نيازمند به زبانى پويا است كه بتواند واقعيت هاى آن را 
منعكس سازد. هر ملتى كه «خود تاريخى» و هويت راستين فراتاريخى خود را نشناسد، در ميانه تاريخ 
همواره سرگردان خواهد بود و نمى تواند راهبردى براى تكامل تمدنى خود برگزيند و سخن آيتماتوف 

درست از آب در مى آيد كه: «ملل قديمى تنها يك مشكل دارند و آن قديمى بودن آنهاست».

ايران در گذار تاريخ
ايران مانند هر قوم كهن ديگرى، اسطوره هاى خاص خود را دارد. ايران سرزمينى كهن با فرهنگى 
پر رمز و راز و اليه در اليه و پيچيده است كه به بيان دكتر اسالمى ندوشن همانند «لوك پيرى»، 
سالنه سالنه در تاريخ راه مى سپارد و در فراز و فرود كوير زمان، گاه پيدا مى شود و گاه پنهان. چه بسا 
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بتوان سرزمين ما را به «ديگ جوشانى» تشبيه كرد كه ميزبانى گاه فعال و گاه منفعل براى عناصر 
گوناگون و متناقض در عرصه تعامالت و تهاجمات بوده است؛ عناصرى كه در توالى زمان - به اجبار 
يا اختيار- گذارشان به ديار جغرافيا و فرهنگ ما افتاده است. تمدن ها، محصول نوع و سبك مديريتى 

هستند كه در ادوار تكامل تاريخى مديريت سياسى ـ اجتماعى اعمال شده اند. 

رويكردهاى ايرانشناسى
از طرف ديگر، ايران، موضوع علم ايرانشناسى است و مى تواند از زاويه هاى گوناگون واكاوى شود. در 

يك بررسى منطقي شايد بتوان ايران را در دو رويكرد به تماشا نشست:
1) ايران، چونان واقعيتى تاريخى در گذشته (ايران تاريخى)

در اين نگاه، هويت ايرانى در محدوده هاى زمانى خاص چون ايران عهد باستان يا ايران زمان 
(جزيى)  پاره نگر  يا  (كلى)  فراگير  مى تواند  كندوكاو  اين  مى شود.  كندوكاو  ايستا  گونه اى  به  ساسانيان 
باشد و بخشى از دستامدها و نمودهاى ايرانى را در برهه اى از زمان بررسى كند براى نمونه: نقاشى 
عصر صفوى يا به گونه اى فراگير يك دوره، عصر و عهد خاص را در نظر داشته باشد، مانند تعامل 

سياستمداران ايرانى عصر سامانيان با همسايگان.
2) ايران، چونان واقعيتى فرهنگى (ايران فرازمانى)

در اين رويكرد، ايران چونان واقعيتى تاريخى در زمانى خاص كندوكاو نمى شود، بلكه ايران در اين 
رويكرد، حقيقتى پوياست كه در كالبدها و نمودهايى در دوره هاى گوناگون زمانى، پديدار مى شود. در 
اين گونه شناختن، پژوهشگر َسر آن دارد كه روح سيال و لغزانى را كه گوهر بنيادين فرهنگ و منش 
ايرانيان در دوره هاى گوناگون تاريخ بوده را بازشناسى و رده بندى كند، براى مثال منش ايرانيان در 

برخورد و همكارى با بيگانگان. 

تفاوت هاى دو گونه ايرانشناسى
حال جاى اين پرسش است كه تفاوت اين دو رويكرد با يكديگر چيست؟

بى گمان رويكرد اول، رويكردى ايستاست و تنها پاره هايى از هويت تمدن ايران را در نمودهاى 
گوناگون آن در مراحلى از زمان بازشناسى مى كند. اين بازشناسى به دليل دگرگونى هاى بي شمار در 
ادوار تاريخى، گسسته بوده و نمايانگر «حقيقت راستين ايران» نيست. اين گونه شناخت يادآور داستان 
پيل در خانه تاريك موالناست. در اين رهگذر مى توان گفت بيشتر ايرانشناسان غير ايرانى (انيرانى) به 
اين راه رفته و مى روند و هر يك ويژه دان (متخصص) در بخشى از نمودهاى تمدن ايرانى اند، مانند 
خارجى  ايرانشناسان  اكثر  كه  است  آن  حقيقت  ساسانى.  هنر  يا  ايران،  باستان  عهد  زبان  متخصصان 

سخن فراگير شايسته اى در فهم حقيقت ويژگى هاى هويت ايرانى ندارند.
بازتاب  گوناگون  نمودهاى  در  را  خود  كه  است  پويا»  عنوان «واقعيتى  به  ايران  دوم،  رويكرد  در 
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جدا  ها  فرهنگ  و  ها  تمدن  ديگر  از  را  ايران  تمدن  كه  است  گوهرين»  اين «بُوِد  شناختن  مى دهد. 
مى سازد و مايه بازشناسى ايرانيان از ديگر اقوام و ملت ها خواهدشد و به ما پيام مى دهد كه راز كارآمدى 

و اثربخشى در بافت اين هويت كدام است؟

نقش غربيان در ايرانشناسى
انواع  با  كه  بودند  آنها  و  كردند  آشناتر  ايران  تمدن  با  را  ما  كه  بودند  غربى ها  كه  بپذيريم  بايد  البته 
انگيزه هاى غارتگرانه و پژوهشگرانه در البالى تمدن هاى شرقى از جمله ايران به جستجو پرداختند و 
دريچه هاى غبار گرفته گذشته را گشودند. هدف شرق شناسى در آغاز، از مطالعه «شرق» توسط غربيان 
«چيزى ديگر» بود. شرق شناسى از آغاز مدعى آن بود كه مى خواهد با «عينيت علمى» موضوع خود را 
مطالعه كند و اين مطالعه را خالى از پيشداورى ها و هر نوع دستكارى «ذهنى» انجام دهد. اين مدعا بر 
اين فرض مبتني است كه تنها غرب است كه مى تواند شرق را به عنوان موضوع مطالعه پيش روى خود 
نهند، زيرا توان كاربرد روش علمى دارد اما شرقى چنين كارى نمى تواند بكند زيرا از «روش علمى» 

بى بهره است، از اين رو ما امروز «شرق شناسى» داريم، اما«غرب شناسى» نداريم.

ايرانشناسى چيست؟
ايرانشناسى، شيوه اى از شناختن ايران از زمان باستان تا حال است كه شامل بررسى تاريخ، ادبيات، هنر، 
فرهنگ و آثار ايران كهن و نو و همچنين مطالعه زبان هاى ايرانى نيز مى شود. ايرانشناسى محدوده 
جغرافيايى كشورهاى امروزى ايران، افغانستان، ازبكستان و تاجيكستان را شامل مى شود. اگر ايران را 
يك نظام پويا كه داراى كليت و اجزايى است درنظر بگيريم، مى توان گفت: ايرانشناسى، فرايند نظام مند 
شناخت و فهم كلى هويت ملى در «بود سازنده» و «نمودهاى نمايانگر» آن است كه در طول زمان در 

حوزه جغرافياى حقيقى و مجازى ايران پديدار شده است.

ابعاد ايرانشناسى
فرايند شناخت هر پديده اى با چالش هاى بزرگى روبرو است، كه بايد با آن رويارويى درستى انجام پذيرد:

الف) چه چيزى را مى خواهيم بشناسيم؟ (هستى شناسى)
ب) با استفاده از چه منابعى بايد آن را بشناسيم (معرفت شناسى)

ج) چگونه مى خواهيم آن را بشناسيم؟ (روش شناسى)
به ديگر سخن، هر پژوهشگرى پيش از آغاز جستارگرى (پژوهش) بايد روشن سازد كه «موضوع» 
شناخت او كدام است، از چه منابعى بايد آن را بشناسد و تالش براى شناختن، چگونه روشمند خواهد 
شد؟ پيداست كه هر يك از اين سه پرسش كالن، پرسش هاى ُخرد ديگرى را در بر مى گيرد و بى 

توجهى به آنها در هر پژوهشى پيامدى جز پريشانى و ناكارآمدى نخواهد داشت.
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رويكردها و روش هاى شناخت ايران
يا  است  ايران  فراگير(كليت)  شناختن  پى  در  پژوهشگر  كه  دارد  آن  به  بستگى  ايران،  شناختن  شيوه 
پاره اى از آن را مى خواهد بشناسد، زيرا «روش شناخت» به شدت تابع «دامنه موضوع شناخت» است. 
براى اين كار به «رويكرد» و «روش»1 شناخت نيازمنديم، هر چند كه در هرمنوتيك فلسفى، نمى توان 
بايد  ايران  شناخت  براى  مى رسد  بنظر  «فهميد».  را  آن  بايد  و  كرد  «روش»  قربانى  را  «حقيقت» 
استراتژى پديدارشناسانه2 برگزيد، كه در آن ميان «بود» و «نمود» تفكيك ايجاد كرد. ادموند هوسرل 
كه پديدارشناسى را بنيان گذارى كرد بر اين باور است كه «بود» (يا همان وجود) را بايد اپوخه كرد، 

يعنى آن را بين  دو پرانتز گذاشت و به سراغ نمودها رفت.
در ايرانشناسى در پى «تبيين» به معناى كشف «روابط علتـ  معلولى» نمى توانيم باشيم. در تبيين، 
مسايل مجرد و جداى از زمينه تاريخى ظهور و تكامل آنها بررسى مى شود، در حالى كه «تفهم» كه 
هدف روش هاى كيفى در تحقيق است هر پديده اى را يك «متن»3 مى داند كه اليه هاى گوناگون دارد 

كه بايد آن را در زمينه4 آن بررسى كرد. 
بطور كلى مى توان از دو رويكرد در ايرانشناسى سخن به ميان آورد:

1) رويكردهاى فراگير
شناخت  حقيقت  در  و  باشيم  فراگير  و  ناهمگن  كليت  يك  عنوان  به  ايران  شناخت  بدنبال  اگر 
مؤلفه هاى «بوِد سازنده ايرانى» مايه كنجكاوى پژوهشگر باشد، بايد ايران را يك سيستم پويا تلقى كرد 
كه اجزاى آن در روابط چندسويه غيرخطى، ويژگى هايى از خود نمودار مى سازند كه قابل بازشناسى اند. 
در اين ديدگاه سخن برسر شناخت اجزا و عوامل تشكيل دهنده ايران نيست، زيرا چنين رويكردى، 
پژوهشگر را به شناختى جامع راهنمون نمى شود، بلكه شناختن حقيقتى است كه از هم پيوندى اجزا در 
طول زمان بوجود آمده و مايه بازشناسى «ايرانى» از «نيرانى» است. بى ترديد در روزگار كهن كه ميان 
تمدن ها و فرهنگ ها ارتباط هاى گسترده اى وجود نداشته است، بازشناسى و مرزبندى نسبت به امروز 
كه امپراتورى رسانه اى درپى غربى سازى بنام جهانى شدن است، راحت تر انجام گرفته است. در اين 

رويكرد، حوزه تمدن ايرانى را با استفاده  از منابع موجود مى توان شناخت:
الف) اشتراكات ميان تمامى نمودها و آثار متعلق به جغرافياى مجازى مانند: آثار باستانى و هنرها.

ب) بررسى تطبيقى (هم سنجانه) ميان تمدن ايرانى با تمدن هاى هم جوار و همسايه در تاريخ گذشته 
[اعراب، هند، چين(تمدن زرد)، ميانرودان...] و تعيين اشتراكات و تفكيك ويژگى خاص ايرانى از آنها.

ج) بررسى نقادانه منابع تاريخى، سفرنامه ها و قضاوت هاى كلى انجام شده درباره ايرانيان.
د) بررسى محورهاى مشترك در آثار ايرانشناسان در حوزه ها و قلمروهاى گوناگون.

2) رويكرد پاره نگر (ويژه گرا = حوزه تخصصى خاص)
هر تمدنى، جلوه ها و چهره هايى از حقيقت (بود) خويش را در آثار گوناگون مادى و معنوى آشكار 
مى سازد، آثارى مانند نقاشى، معمارى، موسيقى، رزم آورى و زبان. شناخت هر يك از قلمروها، به مثابه 

1. Method
2. Phenomenological
3. Text
4. Context
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حوزه  آن  كه در  ويژه است  نيازمند بكارگيرى روش هاى پژوهشى و ُجستارگرى  حوزه اى تخصصى 
مى توان  (فرهنگى)،  مجازى  جغرافياى  در  ايران  ملى  هويت  پاره نگرانه  شناخت  در  مى آيد.  بكار  ويژه 
تالش هاى روشمند ايرانشناسان فرنگى را جداى از انگيزه هاى سياسى و مادى آنها پيشگام دانست و 
آنها را پيش رو داشت. بايد به اين نكته نيز آگاه بود كه اين پژوهشگران غربي بودند كه بر بخش هاى 
تاريك تمدن و فرهنگ ايران نورافشانى كردند و ايرانيان توانستند در پرتو آن، بخش هايى از هويت 
خويش را باز شناسند. روشن ترين گواه براى نقش فرهنگيان، بازخوانى متن ها و كتيبه هاى تاريخى 

ايران به زبان هاى فراموش شده است.
اگر تمامى سفرنامه هايى كه غير ايرانى ها نوشته اند، شناسايى شده و قضاوت هاى آنها درباره ايران 
استخراج و رده بندى و تحليل شوند از اين راه به تصويرى هر چند مخدوش و ناقص از ايران در كل و 

جزء از نگاه ديگران (ناظران و تجربه كنندگان و پژوهشگران بيرونى) دست مى يابيم. 

تسبيح رنگارنگ: استعاره اى براى ايرانشناسى
مى توان گفت براى شناختن تمدن ايرانى، تسبيح، استعاره اى گوياست. در «تسبيح ايران»، مى توان هر 
مهره را كه به رنگى است، نماد و نمودى از تمدن ايران دانست. هر مهره كه در كنار مهره اى ديگر قرار 
گرفته است كليتى فراگير را شكل مى دهند كه «گوهر فرهنگ ايرانى» از ميان آنان چونان نخ گذشته 
است. اين مهره ها در ميان دستان تقديرگر ازلى، تدابير نخبگان و هيجان توده هاى ايرانى گاه باال و 
پايين رفته اند، و از آنها گاه كاسته و گاه به آنها افزوده شده اند. در ميان اين تسبيح، گاه مهره اى رنگ 
پريده از بيگانگان آمده است يا گاه مهره اى رنگ غير ايرانى گرفته است و گاه مهره هايى نيز شكسته 
شده اند، اما هر چه هست آن نخ كهن، اين مهره ها را در ميان انگشتان تاريخ به چرخاچرخ آورده است.

نيولى و رئيس جمهور ايتاليا



40



41

مقدمه
با بررسى اجمالى آنچه كه تاكنون درباره تاريخ ايران در دوران باستان و دوران اسالمى در جامعه ما 
منتشر شده مى توان به ضرورت يك بررسى علمى درباره اين دو دوره تاريخى مهم كه از نظر سياسى، 

فرهنگى و اقتصادى با يكديگر در رابطه بوده و يك تاريخ وحدت را مى سازند، پى برد.
پر پيداست كه بدون شناخت جامعه ايران در دوران باستان و ساختار اقتصادى، حوادث سياسى و 
اجتماعى ايران در دوره اسالمى حوادث و تغييرات اجتماعى جامعه ايران در دوران كنونى را نمى توان 

توضيح داد.
آنچه كه تاكنون در جامعه ما درباره تاريخ ايران در دوران باستان انتشار يافته، مطالب جالب و 
فراوانى درباره چگونگى تشكيل سلسله هاى سلطنتى، جنگ ها، آثار هنرى، ادبيات، مذاهب و اديان 
دربردارد، اما به ندرت به ساختار اقتصادى و بخصوص ساختار طبقاتى جامعه ايران در اين دوره مهم 
سرنوشت ساز تاريخى اشاره شده است. در حالى كه بدون بررسى و شناخت ساختار اقتصادى و در 
اين رابطه ساختار و روابط طبقاتى يك جامعه معين در دوره معين، نمى توان علت يا علل بروز وقايع 

و محتواى هنرى و ادبى آثار باستانى را شناخت و توضيح داد.
درباره تاريخ ايران در دوره اسالمى بايد گفت كه عالوه بر نقايص و اشكاالت اساسى در تاريخ 
نويسى، تاريخ اجتماعى ايران در اين دوره بطور عمده از جانب راويان، كاتبان و مورخينى تهيه شده 
در خدمت خلفاء و سالطين بوده و خود بخشى از طبقه حاكم را تشكيل مى دادند، راويان  كه اكثراً 

بازانديشى راويان حوادث و شخصيت هاي 
دوران هاى باستان و اسالمى ايران

پروفسور شاپور رواسانى1 

1. استاد كرسى اقتصاد اجتماعى 
دانشگاه اُلدنبورگ، آلمان.
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و مورخينى كه در بسيارى از موارد كارشان از ثبت وقايع، ايراد اتهام با نثار دشنام به مخالفين طبقه 
حاكم زمان خود بوده است. با توجه به اين نكات چنين به نظر مى رسد كه جاى يك تحقيق علمى با 
توجه به وحدت سياست، فرهنگ و اقتصاد و ساختار طبقاتى تاريخ ايران در دوران باستان و اسالمى 

خالى است و پژوهشگران و مورخان هوشمند بايد بدان بپردازند.
در بررسى تاريخ ايران در دوران باستان و دوران اسالمى بايد به اين نكته توجه شود كه منابع 
تاريخى مورد استفاده از طرف چه كسى يا كسانى، با چه مشاغل و وابستگى هاى سياسى، اجتماعى و 
طبقاتى، در چه زمانى و تحت چه شرايطى نوشته شده و نوشته نويسندگان و راويان تا چه حد مستند 
است و زمينه و علت اجتماعى و سياسى نوشته آنان چه بوده است. همچنين بايد به اين مسئله توجه 
شود كه فاصله زمانى نوشتن يك روايت با زمان وقوع حادثه چه مدت بوده و آيا آنچه كه مورخان به 
دست ما داده اند، در همان زمان وقوع حادثه تهيه و نوشته شده يا آن كه پس از فاصله زمانى بسيار، 
متنى به عنوان تاريخ ارائه گرديده است. در اين رابطه طبرى مى نويسد: «بيننده كتاب ما بداند كه 
آنچه آورده ام و گفته ام بر راويان بوده است نه حجت عقول و استنباط نفوس به جز اندكى، كه علم 
اخبار گذشتگان به خبر و نقل به متأخران تواند رسيد نه استدالل و نظر و خبرهاى گذشتگان كه در 
كتاب ما هست و خواننده عجب داند يا شنونده نپذيرد و صحيح نداند از من نيست بلكه از ناقالن 

گرفته ام و هم چنان ياد كرده ام»1.  
اما در آثار بسيارى از راويان و مورخين، بدون توجه به تذكرى كه طبرى در آغاز كار خود داده، 

روايات و حكايات و احتماالت به عنوان «تاريخ» تحويل خوانندگان شده است.
و  متون  تغيير  يا  مفاهيم  اخبار،  جعل  با  كه  نمود  توجه  امر  اين  به  بايد  تاريخى  هاى  بررسى  در 
ذكر يك سلسله اتهامات و تكرار آن مى توان براى افراد سابقه «تاريخى» ايجاد كرد. اين نكته بدان 
سبب يادآورى مى شود كه در بررسى تاريخ ايران در دوره باستان و اسالمى مى توان چنين پديده اى 

را نشان داد.
بررسى تاريخى را نمى توان فقط به ذكر حوادث يا نقل رفتارها و گفتارها محدود و خالصه كرد 
بلكه در يك بررسى علمى از حوادث تاريخى بايد زمينه اجتماعى، اقتصادى، تركيب طبقاتى و علل 
سياسى و فرهنگى آن را در هر دوره معين شناخت و توضيح داد. حوادث تاريخى در هر دوره، پايگاه 
زمينه و سازمان دهنده اجتماعى، طبقاتى حوادث و رويدادها در دوره هاى بعدى اند. اين رابطه را بايد 
شناخت. در بررسى هر حادثه تاريخى بايد ريشه هاى اجتماعى، فرهنگى و طبقاتى آن حادثه را در 
ساختار گذشته همان جامعه و جوامع پيرامونى نشان داد و توجه نمود كه دوران حيات و رشد يك 
جامعه مانند حيات انسان دنباله دوره هاى قبلى است و حال و آينده جامعه از گذشته آن جدا نيست 

و نمى تواند باشد.
آغازين  نقطه  انقالب  يا  نهضت  يك  شروع  كه  گفت  مى توان  حوادث  تاريخى  تداوم  به  توجه  با 
بيكران زمان حركت كرده، خود  بمانند موجى است كه در پهنه درياى  حركت تاريخى نيست بلكه 

1. تاريخ طبرى، جلد اول، ترجمه 
ابوالقاسم پاينده، تهران، 1383 :6.
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ادامه امواج قبلى و مقدمه و سازنده امواج بعدى است.
يكى از راه هاى نفوذ و سلطه فرهنگى و در نتيجه آن سلطه اقتصادى و سياسى طبقه حاكم دوران 
گذشته در شعور اجتماعى جامعه كنونى ما كه با يارى و هدايت برنامه ريزان فرهنگى و مورخين جوامع 
يافته و ادامه دارد. يكى  سياسى و اقتصادى، با آنها آغاز شده، ادامه  فرهنگى،  از آغاز روابط  بيگانه 
از ترفندهاى دشمنان ما، قطع روابط جامعه ما از حقايق تاريخى در دوران باستان و اسالمى بوده تا 
بتوانند آنچه را كه در جهت منافع مشترك طبقه حاكم پيوسته به استعمار و امپرياليسم سرمايه دارى 

است، به مثابه حقايق تاريخى در تركيب شعور اجتماعى جامعه ما دخالت دهند.
و  اجتماعى  حقايق  نخواهيم  يا  نتوانيم  ما  كه  زمانى  تا  و  است  شناسى  جامعه  از  بخشى  تاريخ 
كنونى  جامعه  توانست  نخواهيم  بشناسيم،  اسالمى  و  باستان  دوران  در  را  خودمان  جامعه  طبقاتى 
خودمان را هم بشناسيم و مانند گذشته اسير و كارگزار نظريات و اطالعات نادرستى خواهيم بود كه 

شرق شناسان و ايرانشناسان بيگانه براى ما به ارمغان آورده اند.
و  واقعيت ها  تحريف  بيانگر  كه  نمونه  چند  ذكر  به  اينجا  در  هوشمند  خوانندگان  آگاهى  براى 

شخصيت هاى تاريخى ايران است، اشاره مى كنيم:
ـ تبليغ نژادى

داريوش  معرفى  در  هخامنشى  هاى  فرمان  از  شارپ  نرمان  فارسى  ترجمة  در  مثال،  براى   
هخامنشى كلمه نژاد (نژاد آريائى) بكار رفته و در ترجمه كتيبه خشايارشا سخن از نژاد آريائى در ميان 
است. بنابر آراء زبان شناسان كلمه اى كه نژاد ترجمه شده به معناى طايفه، خاندان و نسل است و 
نه نژاد، بنابراين، شارپ ترجمه غلطى تحويل داده اند. هُردوت هم از آرياها به عنوان قوم مانند ساير 
نظريه  اقوام ياد مى كند. بررسى هاى علمى اثبات مى كنند كه فرضيه هاى نژادى ساخته و پرداخته 
پردازان اروپايى كامًال نادرست اند. فرضيه هاى نژادى بخشى از فرهنگ استعمارى اند. اما متأسفانه 
هنوز هم در جامعه ما شمارى از پژوهشگران به علت بى اطالعى و عده اى ديگر مغرضانه از نژاد آريا 

سخن به ميان مى آورند.
ـ مغفول گذاردن مظالم جامعه طبقاتى دوران باستان

 با بررسى مدارك تاريخى مى توان نشان داد كه در دوران باستان ايران طبقات حاكم و مالك به 
غارت طبقات محروم و فقير مى پرداختند. على رغم اين واقعيت، شمارى از پژوهشگران باستانگرا و 
ايرانشناسان خارجى  به اين مظالم توجهى ندارند و تو گويى جامعه اى سراپا عدل و انصاف بوده است.

دوران هخامنشى:
هفت  گرديد،  مى  واگذار  افراد  و  زمين  شان  نظامى  خدمات  براى  اشراف  به  كوروش  زمان  از  ـ 
خانواده درجه اول در رأس طبقه اشراف قرار گرفته بود، اشراف داراى امالك، اراضى و تيول هاى 
وسيع بودند و ماليات هم نمى پرداختند. گزنفون گزارش مى دهد كوروش به ياران نظامى اش زمين ها 
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و دهات و خانه ها و به بسيارى از يارانش در تمام شهرهاى تسخير شده خانه ها و رعايا واگذار مى كرد.
نوشته استوانه اى كه به غلط و با اغراض سياسى، تحت عنوان اعالميه حقوق بشر تبليغ مى شود، 
در حقيقت نوشته كاهنان مردوك پرست بابلى است كه براى تملق و مداهنه از كوروش نوشته اند. 
كوروش در فتح بابل از همكارى كاهنان بابلى جانبدار مردوك كه با نيونيد شاه بابل كه جانبدار سين، 
كاهنان  يارى  با  و  كرد  بردارى  بهره  داشتند،  شديدى  اختالف  قدرت  سر  بر  هم  با  و  بود  ماه  خداى 
به پيروزى رسيد. پس از فتح بابل، كوروش مردوك را خداى بزرگ ناميد و به او نماز مى بُرد. اگر 
كوروش به حقوق بشر اعتقاد داشت تمام عمر را به جنگ هاى  تهاجمى سپرى نمى كرد و روستائيان 

و محرومين سرزمين هاى اشغالى را در اختيار اشراف  نمى گذاشت.
تمام  به  نمايندگانى  گرفت،  بدست  را  قدرت  كمبوجيه  سلطنت  عليه  قيام  از  پس  كه  گئومات  ـ 
قلمرو امپراطورى فرستاد و اعالم كرد كه همه مردمان ساكن امپراطورى به مدت سه سال از انجام 
معناى  به  ماليات  لغو  و  روستائيان  اجبارى  خدمت  لغو  اند.  معاف  ماليات  پرداخت  و  نظامى  خدمات 
رهائى توده هاى روستائى و كارگران اجبارى از مظالم طبقاتى اشراف بود، گئومات زمين ها و رمه 
ها را به صاحبان آنان يعنى كشاورزان مسترد كرد و بردگان را آزاد ساخت، اين اقدام حركتى عليه 
مظالم طبقاتى بود و نظام حاكم را از هم مى پاشاند. اما گئومات چنانكه داريوش شاهزاده هخامنشى 
خود گواهى مى دهد به دست داريوش كشته شد. داريوش در كتيبه بيستون به جنايت خود اعتراف 

مى كند و مى نويسد:
من با تعداد اندكى از مردان، گئوماته ُمغ را كشتم و در بند 14 همان كتيبه ادامه مى دهد:

شهرياريى را كه از خاندان ما گرفته شده بود مجدداً برپا كردم.
آئين هايى را كه گئوماته ُمغ از ميان برده بود كامل كردم.

زمين ها، رمه ها را به سپاهيان باز گرداندم، بردگان و خانه ها را كه گئوماته از سپاهيان گرفته 
بود...آنچه را كه گرفته شده بود بازپس گرداندم...

با توجه به آنچه كه داريوش براى طبقه حاكم باز پس داد مى توان علت كشتن گئومات را كه 
خواستار رفاه و آزادى طبقات محروم جامعه ايرانى بود، دريافت.

قاتل  داريوش  باشد:  مى تواند  ايرانى  جامعه  افتخار  موجب  كسى  چه  پرسيد  مى توان  اينجا  در 
جامعه  محرومين  منافع  جهت  در  كه  ُمغ  عاليقدر  روحانى  گئومات  يا  و  حاكم  طبقه  خادم  و  گئومات 
تالش نمود و كشته شد؟ با توجه به آنچه كه در مدارك تاريخى ضبط شده مى توان گفت كه جنگ 
طبقاتى براى استقرار عدالت در جامعه ايرانى امر تازه اى نيست و داراى سابقه اى بيش از دو هزار 

سال است و در طول تاريخ ايران تداوم داشته و دارد.
ـ ادامه مظالم طبقاتى در دوران ساسانى 

در اين دوره، مزدك راه گئومات و خسرو ساسانى طريقه داريوش هخامنشى را ادامه دادند. ادامه 
جنگ طبقاتى در جامعه ايرانى در اين دوره در جهت استقرار عدالت و احقاق حقوق محرومين يك 
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واقعيت تاريخى است، چرا كه غارت و مظالم طبقاتى در دوران ساسانى نيز ادامه يافته بود. نظريه 
پرداز و رهبر جنبش محرومين در اين دوره تاريخى، مزدك بامدادان مؤبد مؤبدان بود. ابن بطريق 
در مورد تعاليم مزدك مى نويسد: «خداوند ارزاق را روى زمين آفريد كه مردم آن را ميان خود برابر 
قسمت كنند، و كس از ديگرى بيشتر نداشته باشد، ولى مردم بين خود ظلم مى كنند و هر كس نفس 
خود را به برادرش ترجيح مى دهد. ما مى خواهيم در اين كار نظارت و وارسى كنيم و مال فقرا را از 
دولتمندان گرفته و از توانگران به تهيدستان بدهيم و از هركس كه خدمه و امتعه زيادى داشته باشد 
گرفته و بين او و غير او مساوات كنيم تا آنكه احدى را بر ديگرى امتياز نماند». راه مزدك روحانى 

عاليمقدر براى از ميان بردن مظالم طبقاتى، اتكاء به توحيد و عدل بود.
بنابر گزارش مورخان، به فرمان و با توطئه خسرو ساسانى، مزدك و هشتاد هزار از پيروانش در 
يك روز كشته شدند. در چگونگى كشتار سه هزار نفر ار پيروان و ياران مزدك در تواريخ ضبط شده 
چاه  در  سرنگون  بردند،  ميدان  ديگر  به  را  مزدك]  [پيروان  ايشان  ساسانى...  خسرو  فرمان  بنابه  كه 
مى كردند و با خاك مى انباشتند... در سرتاسر ميدان پاها در هوا... خسرو ساسانى (به قول روحانيان 
دربارى انوشيروان عادل!!!) در ميدان دكان بلندى فرموده بود و چاهى بر آن كنده، فرمود تا مزدك 

را سرنگون در آن چاه كردند و با خاك انباشتند... انوشيروان پدر را بند نهاد و به پادشاهى نشست.
با كشته شدن مزدك، تعليمات او به فراموشى سپرده نشد و در طول قرن ها در سرزمين هاى 
دوردست توسعه يافت و مى توان گفت نهضت هاى طبقاتى در جامعه اسالمى و دوران اسالمى تحت 
نفوذ اين تعليمات توسعه يافتند. اوتاكر كليما حق دارد يادآور شود كه: «بنابراين يكى از نتايج جنبش 
آرى،  است».  شده  ناشى  مزدك  مكتب  از  آن  اساس  كه  است  ايران  انقالبى  سنت  پيدايش  مزدك 

گئومات و مزدك چهره هاى درخشان تاريخ اجتماعى ايران اند.

ـ ادامه مظالم طبقاتى در جامعه دوران اسالمى

گسترش اسالم در ايران
مظالم طبقه حاكم ايران در دوره ساسانى موجبات افزايش تنفر و انزجار طبقات محروم جامعه ايران 
از سلطنت ساسانى و طبقه حاكم را فراهم ساخت. طبقات محروم و فقير ايران در تعاليم اسالم تحقق 
خواسته هاى عدالت خواهانه خود را ديدند و بدين سبب از آن استقبال كردند. البته بايد خاطر نشان 

كرد كه زمينه اجتماعى پذيرش و توسعه اسالم بر اثر تعليمات مزدك آماده شده بود.
 اما پس از سقوط سلطنت ساسانى و توسعه اسالم در ايران تغييرات عمده اى در ساختار اقتصادى 
و طبقاتى جامعه ايران رخ نداد. توافق طبقاتى ميان اشراف ايرانى كه براى حفظ امتيازات طبقاتى خود 
اسالم را پذيرفته با اشراف عرب و فاتحان از همان زمان ورود لشكريان عرب به ايران آغاز شد و 
توسعه يافت. بررسى هاى تاريخى نشان مى دهند كه در جامعه اسالمى دوران عباسى در يك طرف 
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خلفاء  درباريان  و  عرب  بزرگ  داران  زمين  و  ايرانى  حاكمان  و  تجار  و  اشراف  از  مركب  حاكم  طبقه 
كه با هم شريك شده طبقه حاكم را تشكيل دادند و در مقابل آنان طبقه وسيع محرومين، مركب از 
روستائيان، بردگان ايرانى و عرب و افريقائى قرار داشتند. ويژگى مهم دوران خلفاء عباسى، تشديد 

مبارزات طبقاتى با شركت محرومين از اقوام مختلف در اين دوره است.

قيام عمار بن يزيد (بديل)
معرفى  عليه امويان خّداش  عباسى  فعاالن جنبش  از  يكى  عباسى،  مورخين دوران  راويان و  در آثار 
مى گردد در حالى كه نام واقعى او عمار بن يزيد (بديل) است. خّداش لقب زشتى است كه مخالفان 
جنبش محرومين به او داده اند چون به نظر اين مورخين عمار بن يزيد با جانبدارى از حقوق محرومين 
و تبليغ مساوات در ميان روستائيان خراسان به دين اسالم خدشه وارد مى كرد. او اعتقادات و نظريات 
مساوات طلبانه خرميان را تبيلغ مى كرد. جعل نام با پنهان كردن نام واقعى جانبداران محرومين از 
شيوه هاى شناخته شده خادمان فرهنگى طبقات حاكم دوران عباسى است. عمار بن يزيد(بديل) با 
تبليغ عدالت و مساوات در ميان روستائيان و محرومين شهرى خراسان به موفقيت هاى درخشانى 
نائل شد اما رهبرى جنبش عباسيان او را طرد و سپس گرفته، دست و پايش را بريدند، چشمش را 

ميل كشيدند و هر كس از يارانش را يافتند كشتند.

بهافريد
بهافريد ايرانى خواستار استقرار عدالت، رفع مظالم طبقاتى در ميان روستائيان خراسان بود. او به دستور 
ابومسلم خراسانى (ايرانى) ـ خادم خلفاى عباسى و طبقه حاكم ـ كشته شد. مؤبدان ديانت زرتشتى كه 
از جمله زمين داران بزرگ ناحيه بودند، بهافريد را دستگير كرده نزد ابومسلم بردند كه در مسجد جامع 

نيشابور او را كشت. ابو مسلم به فرمان خليفه عباسى و در حضور او به قتل رسيد.

شريك بن شيخ المهرى
شريك بن شيخ المهرى كه مخالف خونريزى هاى وحشيانه ابومسلم خراسانى به نفع عباسيان (عرب) 
بود، مردمان را در بخارا به خالفت فرزندان اميرالمؤمنين على(ع) دعوت مى كرد. ابومسلم كه مخالف 
شيعيان بود، او و يارانش را كشت تا قدرت دولتى نصيب طبقه حاكم جديد به رهبرى عباسيان شود.

هاشم بن حكيم
او  كه  مى شود  گفته  و  مى شود  ياد  المقنع  بنام  حكيم  بن  هاشم  از  عباسى  دوران  راويان  روايات  در 
هميشه نقابى بر صورت داشت و ادعاى  خدايى كرد. اگر سخن راويان را بپذيريم كه هاشم بن حكيم 
هميشه نقابى بر صورت داشت، مى توان سئوال كرد كه اين راويان از كجا و چگونه توانستند چهره 
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وى را ببينند و بنويسند كه او يك چشم داشت و كچل بود!! هاشم بن حكيم و يارانش 14 سال با 
مظالم طبقه حاكم غاصب جنگيدند. در مورد چگونگى شهادت او داستان هاى فراوانى ارائه شده اند. 
از هاشم بن حكيم كه خواستار استقرار عدالت در جامعه اسالمى بود به عنوان پيرو آرمان هاى مزدك 
فرزانه ياد شده است. متأسفانه هنوز هم در نشريات فارسى از اين مبارز راه عدالت بنام عربى المقنع 

ياد مى شود در حالى كه شايسته است نام واقعى او ذكر شود.

بابك خرم دين 
راويان دوران اسالمى در بررسى قيام بابك (آذربايجان ـ اران) بطور عمده به ذكر وقايع پرداخته اند. 
شروع  قيام بابك عليه طبقه حاكم در اواخر دوران خالفت مأمون عباسى (218 ـ 198 هجرى) و 
پايان آن در عصر معتصم(227 ـ 218 هجرى) رخ داده است. حضور ساجيان از زمين داران بزرگ 
عرب در جنگ ها عليه بابك همراه با افشين (ايرانى) ماهيت طبقاتى مخالفان نهضت مردم به رهبرى 
بابك را آشكار مى سازد. معتصم خليفه (عرب)، افشين (ايرانى) را براى مقابله با بابك (ايرانى) اعزام 
كرد و براى هر روزى كه سوار مى شد ده هزار درهم صله تعيين مى كرد. معتصم براى كسى كه سر 
بابك را بياورد هزار هزار و براى كسى كه بابك را اسير كرده و زنده بياورد ده هزار درم جايزه تعيين 
كرده بود. اين رفتار شدت كينه طبقاتى را نشان مى دهد. سرانجام، افشين بابك را اسير كرد و به نزد 
معتصم برد و خليفه فرمان داد تا دست ها و پاهايش را بريده، او را به دار زدند. سال ها بعد، افشين نيز 

به سزاى اعمال خود رسيد و در زندان خليفه از گرسنگى جان داد.

على بن محمد برقعى(ايرانى)
در ادبيات و روايت راويان از على بن محمد برقعى بنام صاحب الزنج و از قيام او كه در آن بردگان 
افريقائى، عرب و ايرانى شركت داشتند، به نام قيام زنگيان ياد مى شود كه صد البته تحريف تاريخ 
است. قيام بردگان در سال 255 هجرى آغاز و با كشته شدن على بن محمد برقعى در ميدان جنگ 
با قواى خليفه پايان يافت. برده داران ايرانى و عرب و صاحبان ثروت به مبارزه و مخالفت با جنبش 

محرومين پرداختند و با خشونت آن را سركوب كردند. 

جنبش مؤمنان
در نوشتارهاى مورخان و راويان از جنبش عدالت خواهانه قرمطيان عليه مظالم طبقاتى اشراف عرب 
و ايرانى سخن  به ميان مى آيد. قرمطيان، نامى است كه دشمنان به اين جنبش داده اند، در صورتى 
كه نام واقعى آن، جنبش مؤمنان است. راويان خلفاى ستمگر شركت كنندگان در اين جنبش را زنادقه 
و اباحيه دانسته و آنان را پيرو آراء مزدك و كافر و زنديق خوانده اند. خوانندگان توجه خواهند نمود كه 
تا زمانى كه مظالم طبقاتى در جامعه اى حاكم باشد، اعتراض و قيام طبقاتى نيز ادامه خواهد داشت. 
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برخورد طبقاتى بين فرودستان و فرادستان در جامعه باستان و اسالمى را نمى توان انكار نمود. با توجه 
به اينكه مظالم طبقاتى در جامعه ما پس از دوران خلفا نيز هم چنان ادامه يافت، مبارزات طبقاتى 

محرومين هم ادامه يافت.

منابع
ـ رواسانى، شاپور؛ نادرستى فرضيه هاى نژادى، آريا، سامى، ترك، چاپ دوم ؛ تهران 1387 انتشارات 

روزنامه اطالعات.
ـ ----، ------؛ نهضت هاى اجتماعى عدالت خواهانه در ايران، جلد اول گئومات ـ مزدك؛ تهران 

1390، انتشارات چاپخش.
ـ ----، ------؛ نهضت هاى اجتماعى عدالت خواهانه در ايران، جلد دوم (دوران خلفاى عباسى)؛ 

تهران 1392، انتشارات چاپخش. 
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چكيده
بر  آن  تأثر  و  تأثير  و  نسبت  بازشناسي  و  فرهنگى  ايران  گفتمان  معرفى  و  بررسى  نوشتار  اين  هدف 
گفتمان هاى ايران سرزمينى و ايران تاريخى است. شناخت گفتمان ايران فرهنگى و ارتباط و نسبت آن 
با گفتمان هاى سرزمينى و تاريخى و نقش و كاركرد آشكار و پنهان آن در تكوين، بازتوليد و تعيين دال 
مركزى گفتمان هاى سياسى، فرهنگى، حقوقى و اقتصادى ايران پس از انقالب؛ موضوع درخورتوجهى 
است كه در سال هاى گذشته مغفول مانده است. در شماره 2 همين فصلنامه موضوع ايران سرزميني و 

ايران تاريخي مورد بررسي قرار گرفت1 و در اين مقاله به ايران فرهنگي مي پردازيم.

اشاره
پيش از اين، وضعيت گفتمان هاى ايران سرزمينى و ايران تاريخى در ايران امروز را واكاوى كرديم.  
مدعاى ما در آنجا اين بود كه ايرانيان در تمام عرصه هاى سياسى، فرهنگى، دينى، اخالقى بويژه روابط 
و فرهنگ بين الملل، سبك زندگى، شيوه حكومت دارى و بسيارى زمينه هاى ديگر گفتمان خاص خود 
را دارند و بنياد و اساس تمام گفتمان هايشان بر سه گفتمان اصلى ديگر استواراست، گفتمان هايى كه 
ريشه در تعريف، تصور و دريافت ايرانيان از سرزمين، فرهنگ و گذشته تاريخى شان دارند. در آن مطلب 
بر اين نكته تأكيد داشتيم كه تا تعريف و تصور دقيقى از اين سه گفتمان (ايران فرهنگى، ايران سرزمينى 
جهان  فرهنگ،  سياست،  زمينه  در  را  ايرانيان  گفتمان هاى  نمى توانيم  باشيم،  نداشته  ايران تاريخى)  و 

گفتمان ايران فرهنگى و ايرانشناسي

دكتر علي اكبر صفي پور

1. «گفتمان هاى ايران سرزمينى 
و ايران تاريخى»، فصلنامه 

ايرانشناسى و اسالم شناسى، 
شماره 2، پائيز 1391، ص 

.21-13
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اسالم، روابط بين الملل و دهها مقوله ديگر بشناسيم. براى شناخت هريك از گفتمان هاى سه گانه، بيش 
از هر مسئله ديگر الزم است تلقى ايرانيان از ايران روشن شود. اندك تأملى در نوشته هاى پژوهشگران 
و سياستمداران ايرانى در سه دهه گذشته نشان مى دهد كه تلقى آنها از ايران، يك امپراطورى فرهنگى، 
قلب تپنده حوزه فرهنگ و تمدن ايرانى، ام الُقراى جهان اسالم و تشيع، قدرت نيرومند منطقه اى، الگوى 
انقالب هاى مردمى، نمونه مردمساالرى دينى و كانون فروزان بيدارى اسالمى است. پرپيداست كه 
گويندگان و طرفداران اين سخنان، هنگام طرح ديدگاه خود، در تصورات و ذهنيت خويش تعريفى از 
ايران را در نظر مى گيرند و بر بنياد آن تعريف، گفتمان خود را صورتبندى كرده و به دنبال هژمونى 

شدن آن رفته اند. 
ايران فرهنگى، وجه يا گونه ديگرى از تصوير و برداشت از مفهوم ايران است كه در ميان ايرانيان 
داخل و خارج، ايرانشناسان و اسالمشناسان غيرايرانى و شمار كثيرى از مردمان ساير كشورها رواج و 
اشتهار دارد. گستره مفهوم ايران فرهنگى بسى فراتر از مرزبندى هاى سياسى و جغرافيائى كنونى است. 
با اين كه اين گستره طى يك دوران چند هزارساله، پهنه وسيعى از جهان را در برگرفته و از آسياى 
صغير، بين النهرين تا هند و آسياى مركزى را تحت تاثير قرار داده است، اما كاربرد، اشتهار و معروفيت 
مفهوم فرهنگي آن نزد خارجيان به اندازه ايران سرزمينى نيست و رسانه ها و مطبوعات خارجى، كمتر 
همه وجوه و گستره هاى ژرف آن را مى شناسند و مى شناسانند. با اندك مسامحه مى توان گفت كه 
ايران  در  كه  ديپبلمات هايى  يا  جهان  هنر  و  ادبيات  و  تاريخ  رشته هاى  تحصيلكردگان  و  دانشگاهيان 
خدمت كرده يا خارجيانى كه در ارتباط مستقيم با ايرانيان داخل و خارج بوده اند گوشه هايى از جلوه هاى 
هزاررنگ فرهنگ، تمدن و انديشه ايرانى را شناخته و بدان آگاهى پيدا كرده اند. از ميان اينان، پاره اى 
با هنرهاى ايرانى، صنايع دستى و فرش و موسيقى سنتى؛ پار ه اى با دنياى جوشان و خروشان موالنا1، 
شمارى با تازيانه هاى سلوك عطار نيشابورى2؛ گروهى با عاشقانه ها و عارفانه هاى شيخ اجل سعدى و 
حافظ شيرين سخن3؛ پاره اى هم با فيلم هاى ايرانى پس از انقالب، برخى نيز با سنت ها و مراسم  ملى 
و مذهبى عيد نوروز، چهارشنبه سورى، عزادارى عاشورا و تاسوعا4 و دسته اى هم از طريق فرهنگ 
باستانى و تمدن كهن چندين هزارساله با اين مفهوم از ايران آشنايند. در اين گروه ها و دسته ها، وقتى از 
حافظ و سعدى و موالنا و نظامى و فردوسى و فرش و موسيقى سنتى و مينياتور و مسجد شيخ لطف اهللا 
و عالى قاپو و تخت جمشيد و سنت ها و مراسم ايرانى سخن به ميان مى آيد؛ جلوه و تصويرى از ايران در 
ذهنشان نقش مى بندد كه با دو مفهوم ايران تاريخي و ايران سرزمينى به كلى متفاوت است.                                                                             
ايران  سياسى  مرزهاى  به  ايران سرزمينى  مفهوم  محدوده  و  گستره  گفتيم،  اين  از  پيش  چنانكه 
محدود مى ماند، اما قلمرو و دامنه ايران فرهنگى از مرزهاى كنونى فراتر مى رود بطورى كه كشورهاي 
واقع در حوزه فرهنگ و تمدن ايران يعنى كشورهاى افغانستان، شبه قاره هند و پاكستان و بنگالدش و 
آسياى مركزى و حتى بخش هايى از تركيه را در برمى گيرد. در اين مفهوم، هر جا از ايران و زبان فارسى 
جالل الدين  موالنا  ناصرخسرو،  نوائى،  اميرعليشر  رودكى،  آثار  و  نام  مى رود،  سخن  ايرانى  فرهنگ  و 

1. مانند رينولد نيكلسون، آنه مارى 
شيمل، كلمن باركس و...

2. هلموت ريتر(1971-1892) 
نويسنده، پژوهشگر و شرق شناس 

مشهور آلمانى به بررسى زندگى 
و چهار مثنوى از شيخ فريدالدين 

عطار شاعر بزرگ قرن ششم هجرى 
پرداخته است. اين كتاب را كه يكى 
از منابع خوب براى تحقيق در مبانى 
عرفان اسالمى- ايرانى، خاصه شعر 

و انديشهٴ عطار نيشابورى است، دكتر 
عباس زرياب به فارسى ترجمه كرد. 

«درياى جان» نخستين بار در سال 
1334 انتشار يافت و پس از آن مكرر 

به چاپ رسيده  است.
3. رالف والدو امرسون (1883-

1803) كه به آثار سعدي و ديوان 
حافظ توجه عميقي داشت، فضاى 
فكري و زمينه را براي معرفى آثار 

اين دو شاعر و متفكر بزرگ ايرانى در 
امريكا فراهم آورد.

4. مانند ايران شناسان مردمشناسى 
نظير اولريش مارزولف و پيتر 

چلكوفسكى. چلكوفسكي، استاد رشته 
مطالعات اسالمي و خاورميانه دانشگاه 

نيويورك است. براى اطالع از دالئل 
شيفتگى او به ايران و آئين¬هاى 

مذهبى آن بنگريد به: مهدي عزيزي، 
گفتگو با پيتر چلكوفسكي شرق شناس 

آمريكايي، روزنامه ايران، شماره  
3574 ، مورخ 29 بهمن 1385، 

ص18. 
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بلخى، خواجه عبداهللا انصارى، حكيم سنائى غزنوى، اقبال الهورى، اميرخسرو دهلوى، اسداهللا غالب 
دهلوى، خواجه يوسف همدانى، نظامى گنجوى، ميرسيد على همدانى و هزاران حكيم، شاعر، عارف و 
هنرمند و مورخ فارسى زبان ديگر كه روزگارى در سرزمين هاى فارسى زبان زندگى مى كرده اند در ذهن 
مرتسم مى شود. اين مفهوم از ايران، شامل بخشى از فرهنگ كشورها و مناطقى مى شود كه زمانى 
وابسته به قدرت، عظمت، انديشه و تمدن ايران بوده اند. در مفهوم ايران فرهنگى، انديشه هاى ُسترگ 
بزرگان انديشه بشرى: مولوى، حافظ، خيام، فردوسى، سعدى، غزالى، خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ 
الرئيس ابوعلى سينا كانون توجه اند. در اين مفهوم است كه شاهكارهاى ادب فارسى: شاهنامه، گلستان 
و بوستان و خمسه نظامى، ديوان حافظ و مثنوى موالنا و رباعيات خيام برجسته مى شود و هر جا كه 
از اين آثار گفتگو به ميان مى آيد، تصويري از ايرانى هنرور و انديشمند و بلندنظر به ذهن مى نشيند و 
ايرانى بر خويش مى بالد و كاله افتخار بر آسمان مى اندازد و از ايرانى بودن خود سرفراز مى شود و خود 

را شايسته احترام و تكريم مى انگارد.
مفهوم ايران فرهنگى يادآور اين نكته است كه ايران در طول تاريخ طوالنى خود نفوذ بسيارى بر 
فرهنگ ها و تمدن هاى ديگر و به ويژه كشورها و اقوام مهاجر داشته است. در حقيقت، فرهنگ ايراني 
نه تنها كشورها و قاره هاى دور دست را درنورديده و در ميان نخبگان سياسى و فرزانگان آنان بر صدر 
نشسته و هزاران بنا و اثر هنرى، فرهنگى، زبانى و تاريخى پديد آورده1 كه در داخل سرزمين ايران نيز 
مهاجمان و اقوام بيگانه را آنچنان در هاضمه فرهنگى قوى خود مستحيل كرده كه پس از چند دهه 
از فرهنگ مهاجم اثرى بر جاي نمانده است2. چنانكه مهاجمان ترك و ُغز و مغول در ايران در دامان 
خواجه رشيد الدين فضل  اهللا ها، خواجه نصيرالدين طوسى ها و خواجه نظام الملك ها تغيير كيش و آئين 

داده و خود مشوق و ُمِمد فرهنگ ايرانى شدند. 
 ايران فرهنگى وجه مشترك كل مردم ايران است، در سراسر اين سرزمين، از شمال به جنوب 
و از شرق تا غرب اين مفهوم با نمادها و شاخص هائى شناخته مى شود. گفتمان ايران فرهنگى حول 
دال مركزي فرهنگ ايران و با شبكه واژگانى يا نمادهاى فرهنگى: زبان و ادبيات فارسى، عرفان و 
تصوف، فرش ايرانى، مينياتور اسناد و نسخ خطي و انواع ديگر هنرهاى ايرانى، آثار باستانى و تاريخى 
قبل و بعد از اسالم: تخت جمشيد، مسجد شاه اصفهان، عالى قاپو، ميدان نقش جهان، گنبد سلطانيه و 
شخصيت هاى تأثيرگذار و نامورى نظير: حافظ، سعدى، مولوى، نظامى گنجوى، ابوحامد محمد غزالى، 
حكيم ابولقاسم فردوسى، ناصر خسرو، حكيم عمر خيام، قائم مقام فراهانى، شيخ محمود شبسترى، 
تر  پائين  سطحى  در  و  بيهقى  ابوالفضل  غزنوى،  سنائى  همدانى،  سيدعلى  مير  شهريار،  محمدحسين 
محمد   عالمه  جمال زاده،  محمدعلى  سيد  فروزانفر،  الزمان  بديع  سپهرى،  سهراب  اعتصامى،  پروين 

قزوينى، فرشچيان، پروفسور فضل اهللا رضا و... صورتبندى مى شود.
 لُب سخن در اين است كه مظاهر و مصاديق و دال هاى فرعى گفتمان ايران فرهنگى، شاعران 
بزرگ، عالمان ديني، عارفان، نويسندگان، هنرمندان و برخى از ديوانيان اهل قلم ِ شايسته و كاردان3  

1. بناى مرمرين تاج محل در آگرا، 
فطب منار در دهلى و  دهها آثار 
تاريخى در بلخ، بخارا، سمرقند، 
تاشكند و ايروان و وجود هزاران 

نسخه خطى فارسى در اين شهر ها 
تنها گوشه اى از اين حضور و نفوذ 

فرهنگى است.
2. چنانكه مغوالن و ُغزان را در 

هاضمه قوى خود فروبرد.
3. ابوالفضل بيهقى، قائم مقام 
فراهانى و خواجه رشيدالدين 

فضل اهللا نمونه هايى از اين گونه 
ديوانيان اند.
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هستند، كسانى كه كارنامه فكرى، فرهنگى و هنريشان در مفهوم ايران فرهنگى صورتبندى مى شود 
و از همپوندى آنها با يكديگر دال مركزى ايران فرهنگى پديدار مى شود و در برابر دو پادگفتمان ايران 

سرزمينى و تاريخى خود را تثبيت مى كند. 
در  و  ها  زمان  ها،  مكان  در  تحصيلكرده  ايرانيان  از  بسيارى  كه  فهماند  مى  ما  به  تأمل  اندك 
موقعيت هاى متفاوت و در زمان  جشن و سرور، تفاخر و دفاع از كيان و هويت خود، زمانى كه از ايران 
سخن مى گويند، منظورشان از ايران، همان ايران فرهنگى است. معنى ديگرى كه از دال هاى گفتمان 
ايران فرهنگى به اين معنى كه ايران همان فرهنگ ايران است استنباط مى شود آن است كه فرهنگ 
ايران باعث استمرار و تداوم تاريخى سرزمين و مردمان ايرانى شده است، موجوديتى كه در كتاب ها و 
سخنان ايرانيان فرهيخته و تحصيلكرده و ايرانشناسان خارجى، مصداقش جلوه هاى گوناگون فرهنگ 
و هنر مردمان ايران در طول تاريخ است، جلوه هايى كه در رفتار و توليدات فكرى و هنرى ايرانيان 
عرضه شده و با نمادها و توليدات فكرى و هنرى مردمان ساير ملل تمايز دارد. اين گفتمان  كه فرهنگ 
ايران نقطه كانونى يا عنصر اصلى آن است، در سده گذشته در نوشته ها و سخنان ايرانيان دانشور و 
ايرانشناسان خارجى وارد شده و با ترجمه و انتشار شاهكارهاى ادب فارسى به زبان هاى ديگر قوت 
گرفته است. اين گفتمان در هنگام گفتگو پيرامون موقعيت و جايگاه فرهنگ و هنر ايرانيان و مقايسه 
آن با فرهنگ و هنر ساير اقوام و ملت ها از حاشيه به در آمده و از موضع پادگفتمانى به وضعيت هژمون 

يا گفتمان مسلط برگشته و با معنا دهى به دال هاى خود، حيات گفتمانى خود را از سر مى گيرد.
در گفتمان ايران فرهنگى، محصول نبوغ ايرانى بيشتر از هر چيز در كتاب، انديشه و شعر نمود 
به  را  ما  فارسى  شعر  پيام  بويژه  و  ايراني  هنري  و  فرهنگي  و  فكري  توليدات  محتوى  است.  يافته 
صعودى معنوى و لطيف هدايت مى كند و به انسان درگير در زندگى و مشكالتش كمك مى كند. دكتر 
محمدعلى اسالمى ندوشن در فرازى از ديباچه كتاب «چهار سخنگوى وجدان ايرانى» مى گويد: شعر 
فارسى چون محصول تجربه ممتد قوم ايرانى در سرزمينى پر حادثه است، هيچ حرفى نيست كه ناگفته 
گذارده باشد، هيچ زاويه اى از زواياى تًامل نيست كه نكاويده باشد. و به اين علت است كه زمانى 
از دروازهاى چين تا كناره هاى مديترانه  و از جيحون تا سند را در تسخير خود داشته است. چهار 
گوينده بزرگ فارسى زبان: موالنا جالل الدين بلخى، فردوسى، حافظ و سعدى مهمترين و برجسته 
ترين دال هاي فرعى در گفتمان ايران فرهنگى و نمودارى از ناميرايى آتش فرهنگ و ادب ايرانى اند1. 
البته مهمترين و برجسته ترين دال فرعى در گفتمان ايران فرهنگى، فردوسى است. همو كه فرِد اول 
فرهنگ ايران است، با خلق اثرى يكتا در جهان به نام « شاهنامه» توانسته زندگى فرهنگى و تاريخى 

قوم ايرانى را به بيان آورد. با كتاب او شخصيت و قومّيت ايرانى تكوين پيدا كرده است.

نسبت گفتمان ايران فرهنگى با گفتمان هاى ايران سرزمينى و ايران تاريخى: 
نخست از رابطه و نسبت گفتمان ايران فرهنگى با ايران سرزمينى سخن مي گوئيم. ايران سرزميني 

1. محمدعلي اسالمي ندوشن، 
چهار سخنگوى وجدان ايرانى: 

فردوسي ، مولوي ، سعدي  و حافظ، 
انتشارات يزدان، 1381، ص 9.
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حول دال مركزي سرزمين يا خاك ايران و با شبكه واژگانى يا نشانه هاى خاص مربوط به خاك ايران 
مفصل بندى شده است. برخى دال هاى اين گفتمان در طول تاريخ بويژه در دوره معاصر به حوزه 
گفتمانگى راه يافته و شناور و سرگردان بودند ولي پس از پيروزي انقالب اسالمي مجدداً هويت يابى 
و  بازتوليد شدند. دال هاى فرعى وطن، وطن پرستى، دفاع ازميهن و سرزمين اهورايى، نمونه هايى از 
نشانه هايى شناور يا عناصر اند كه در فضاى گفتمان ايران سرزمينى بازتعريف شدند و در ارتباط با ساير 
نشانه هاى اين گفتمان هويت تازه اى پيداكردند. از فحواى دال مركزي و دال هاي فرعي گفتمان 
ايران سرزمينى مى توان پى برد كه ايران امروز بازمانده اى است از امپراطورى ايران در عهد باستان كه 
دامنه فرمانروائى آن تا آغاز قرن نوزدهم، پهنه بسيارى از سرزمين ها را شامل مى شد1 و تمامى قفقاز 
و بخش عمده خراسان بزرگ، آسياى مركزى و افغانستان را در بر مى گرفت. حال ببينيم نسبت اين 

گفتمان با گفتمان ايران فرهنگي در چيست؟
ژرفكاوي اين دو گفتمان و مقايسه آنها با يكديگر نشان مي دهد كه گفتمان ايران فرهنگي بر بنياد 
انديشه، فرهنگ، توليدات فكري و هنرهاي گوناگون ايرانيان صورتبندي شده در حالي كه گفتمان ايران 
سرزميني بر مبناي خاك ايران و دلبستگي بدان مفصل بندي گرديده است. گفتمان ايران سرزميني بر 
احساس و تعلق ايرانيان به خاك ابتنا يافته اما گفتمان ايران فرهنگي حول مزيت ها و درخشش ها و 
برجستگي فكري، ذوقي و هنري ايرانيان شكل گرفته است. در اولي، احساس و در دومي، خرد و انديشه 
و حس زيبايي شناسي ايرانيان تبلور و تجلي يافته است. نكته حائز اهميت ديگر درباره اين دو گفتمان 
آن است كه  ايران فرهنگي در ذهن و زبان طبقه تحصيلكرده جاري است، اما ايران سرزميني در ذهن 
و زبان مردمان كوچه و خيابان و سياستمداران مجال بروز دارد. تفاوت ديگر اين دو گفتمان اين است 
كه گفتمان ايران فرهنگي بر مزيت و افتخارات ايرانيان انگشت مي نهد اما ايران سرزميني برمرزهاي 

سياسي موجود و حفظ آنها تأكيد مي ورزد. 
حال به نسبت ايران تاريخي با ايران فرهنگي مي پردازيم. ايران تاريخى گونه اى تلقي از ايران 
است كه در بين گروهي از ايرانيان، خارجيان آشنا با ايران، ايرانشناسان و اسالم شناسان غير ايرانى 
رواج و اشتهار دارد. اين گروه ها كه از منظر تاريخ و حوادث تاريخي به ايران مى نگرند، رخدادهاى 
مهم چند هزارساله امپراطورى هاى قدرتمند ايرانى عصر باستان درسرزمين هاى پهناور آن روزگار تا 
حوادث و اتفاقات در درون مرزهاى سياسى كنونى ايران را در نظر مى آورند. آشكار است كه كاربرد 
و اشتهار اين مفهوم از ايران در نزد بسيارى از ايرانيان و اكثريت خارجيان به اندازه ايران سرزمينى و 
ايران فرهنگي نيست و رسانه ها و مطبوعات نيز به همه ابعاد و اليه هاى پيدا و پنهان آن نمى پردازند 
و آن را به ميزان ايران سرزمينى  و ايران فرهنگي معرفي نمي كنند. ايران تاريخي و ايران فرهنگي با 
يكديگر اشتراكات و افتراقاتي دارند. مهمترين اشتراك اين دو گفتمان يا تلقي از ايران، گذشته گرايي 
و انتزاعي بودن آنهاست. اما تفاوت آنها با يكديگر. گفتمان ايران تاريخي به حوادث و شخصيت هاي 
تاريخي اهميت مي دهد و گفتمان فرهنگي به شخصيت هاي علمي و ادبي و هنري برجسته درگذشته 
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كه نماد ايران و ايراني اند، بها مي دهد و آنها را به عنوان نماد ايرانيت خود معرفي مي كند. 
اگر گذشته ايران و مردمان ايرانى هسته اصلى ايران تاريخى را تشكيل مى دهد و مجموعه دال 
هاي آن در زير سايه يك دال برتر به نام « حوادث مهم درتاريخ ايران» به خود معنا بخشى كرده است، 
در گفتمان ايران فرهنگي، فرهنگ و هنر ايران دال مركزي و شخصيت هاي علمي، ادبي و هنري و 
محصوالت ذوقي و صنايع دستي و شاهكارهاي هنري و ادبي دال هاي فرعي اند. اگر گفتمان ايران 
تاريخى مساوى است با گذشته تاريخى مردمان ايران، گفتمان ايران فرهنگي برابر است با جلوه هاي 
درخشان فرهنگي و هنر و زيبايي شناسي ايرانيان. گفتمان تاريخي ايران، در زمان بحران با در دسترس 
قرار دادن خود، با هويت يابى تازه و با بازتوليد و اعتبار زدايى از گفتمان هاى ديگرى كه داللت بر معنى 
ايران مى كنند، حيات موقت مى يابد، در صورتي كه گفتمان فرهنگي در هنگام مقايسه ايران از نظر 
فرهنگي با كشور يا فرهنگ ملت ديگر، خود را هويت يابي مي كند. يك تفاوت ديگر اين دو گفتمان با 
يكديگر آن است كه گفتمان تاريخي با مفصل بندى نشانه هاى متفاوت ملى، مذهبى، مدرن و سياسى، 
تصويرى از هويت تاريخى ايرانيان ارائه مي دهد كه رويكرد غالب آن مذهبى با جهت گيرى عدالتخوانه 
و مبارزه جويانه است، در حالي كه گفتمان ايران فرهنگي نشانه هايي مانند فرهنگ باستاني، فرهنگي 
ديني، فرهنگ مدرن و رويكردي هنري و ادبي با خصلت هاي انساني ايرانيان مانند مهمان نوازي، 

غريب نوازي و هاضمه فرهنگي قوي از خود نشان مي دهد.
از آن جا كه بازتوليد، مهم ترين عنصر در استمرار يك گفتمان است. بايد ديد كه گفتمان ايران 
فرهنگي قادر بوده است كه خود را بازتوليد كند؟ نوشته هاي پژوهشگران و سخنان طرفداران اين گفتمان 
در زمان ها و مكان هاي مختلف نشانگر آن است كه اين گفتمان مرتب بازتوليد شده است. زيرا در معرض 
پادگفتمان هاى ديگر بوده و ناچار شده نشانه هاى خود را باز يابى و معنا دهى تازه كند. عامل تعيين كننده 
ديگري كه  در تداوم گفتمان ايران فرهنگي تأثير داشته، در دسترس بودن اين گفتمان بوده است. اين 
گفتمان توسط حامالن خود، از طريق نهادهاى مختلف جامعه در دسترس همگان قرار داشته و با سليقه 

فكري و هويت كنشگران اين گفتمان همساز بوده و توانسته حيات خود را استمرار بخشد. 
عامل مهم ديگرى كه به حيات و استمرار گفتمان ايران فرهنگي كمك كرده، پاسخگوى نياز كنشگران 
بودن، قابل اعتماد بودن و كارآمد بودن آن بوده است. همانگونه كه اين گفتمان توانسته توانمندى خود را براى 
تأمين اين سه خواست كنشگران نشان دهد. راز موفقيت اين گفتمان در سه دهه گذشته عالوه بر بازتوليد، 
كارآمدى و معتبر بودن، غيريت سازى و اعتبار زدايى از گفتمان هاى ديگر بوده است.  غيريت سازى يعنى اينكه 
توانسته قلمرو معنايى خودش را روشن كند و نسبت خود را با ساير گفتمان ها و خرده گفتمان ها مشخص كند. 

ايران شناسان و ايران فرهنگى         
خارجيان،  و  ايرانيان  نزد  در  فرهنگى  ايران  مفهوم  معرفى  و  شناخت  در  اعتنا  درخور  مباحث  از  يكى 
نقش و سهم ايران شناسان خارجى در اين زمينه است. اينان، با مطالعات و تحقيقات خود گوشه هائى 
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از ابعاد ناشناخته فرهنگ، سرمايه هاى فرهنگى و هنرى ما را از تيرگى بدر آورده و چهره بعضى از 
شهر  باستانشناسى  كشفيات  در  آنان  كرده اند.1  روشن  تاريخ  غبار  پس  از  را  ما  بزرگ  هاى  شخصيت 
سوخته و خواندن خطوط پهلوى و متون تاريخ باستان و دوران اسالمي، درك و فهم ما را از خود و 
پيشينيانمان وسعت بخشيده اند. شايد اهداف برخى از اين افراد در راستاى منافع استعمارگران بوده 
باشد و هدفشان از كسب اين دانش ها شناخت بيشتر براى تسلط و چيرگى سياسى و اقتصادى برما 
بوده باشد، ولى ايرانيان هوشمند از نتايج كشفيات و تحقيقات آنان براى آگاهى از فرهنگ خود كمال 
از  يكى  را  خارجى  ايران شناسان  مى توان  نتيجه،  در  بخشيده اند.  غنا  را  خود  درك  و  كرده  را  استفاده 
همياران ما در شناخت و معرفى اين مفهوم از ايران دانست، زيرا آنها برخى از ويژگى هاى ايران فرهنگي 
را شناخته و شناسانده اند. البته فعاليت ها و پژوهش هاى جدى و مستمر شرق شناسان و ايران شناسان 
و  اقوام  شناسى  باستان  و  هنر  و  فرهنگ  اديان،  تمدن،  ادبيات،  و  زبان ها  معرفى  و  زمينه شناخت  در 
لهجه هاى ايرانى از قرن شانزدهم آغاز گرديد2 و نخستين شناخت هاى غربيان از ايران و فرهنگ و 
مردمان آن از طريق گفته ها و نوشته هاى اينان بود. همينان بودند كه برخى از كتاب هاى مهم تاريخى 
و شاهكارهاى ادب فارسى را به زبان هاى ديگر ترجمه كردند. به همت همين گروه بود كه در قرن 
نوزدهم، ترجمه هاى كاملى از گلستان و بوستان در زبان هاى اروپائى انتشار يافت. در ادامه كوشش هاي 
آنها بود كه دفرمرى ترجمه گلستان و باربيه دومنار ترجمه بوستان را با مقدمه و حواشى مفيد و محققانه 
به زبان فرانسه منتشر كردند. همچنين،  گلستان را گراف به زبان آلمانى، نازاريانتس به زبان روسى، 
ايستويك به زبان انگليسى و كازيميريسكى به زبان لهستانى ترجمه كردند.3 بعدها، ژول مول شاهنامه 
را به فرانسه ترجمه كرد و امرسون امريكائى ُمعرف ادب فارسى به امريكائيان شد و رينولد نيكلسون 
مثنوى موالنا را به انگليسى برگرداند و شرح كرد و هلموت ريتر عطار را به جهان آلمانى زبان شناساند. 
هنرى  فراى،  ريچارد  براون،  ادوارد  تاگور،  رابيندرانات  هوگو،  ويكتور  گوته،  چون  ديگرى  گروه هاى 
ماسه، فيتز جرالد، آنه مارى شيمل و هزاران متفكر و پژوهشگر ديگر چنان شيفته و دلباخته فرهنگ و 
آئين هاى ايرانى شدند كه ضمن مدح و ثناى آنها، عمر خود را بر روى تحقيق و شناخت و معرفى آنها 
صرف كردند.4 تالش شايسته ايرانشناسان در شناساندن چهره ايران به عنوان يك كشور بزرگ و با 
اعتال نزد جوامع غربى انكار ناپذير است.5 يكي از كساني كه به شناساندن چهره ايران ورود كرد و به 
معرفي برخي از جنبه هاي فرهنگ و هنر ايرانيان پرداخت، آرتور پوپ بود. همو در يك سخنراني چنين 
مي گويد: «هنر ايرانى، بزرگترين سرمايه اين كشور است؛ زيرا نه  فقط ثروت و حيثيت براى آن به وجود 
آورده، بلكه در هر دوره و هرجا براى ايران، دوستان زيادى پيدا كرده و امروز هيچ مملكت متمدنى 
نيست كه مجموعه هايى از آثار هنرى ايران را نداشته باشد... تنها ايران كه در ايجاد هنرهاى اسالمى، 
مادر و نيروى الهام بخش بوده، هنوز بدون مجموعه مهمى از بهترين كارهاى بزرگ خود مى باشد. با 
وجود صدور بى اندازه زياد كارهاى هنرى بزرگ از ايران به تمام جهان، باز هم كارهاى بزرگ عالى در 

ايران در دل خاك وجود دارند كه هنوز به دست نيامده اند».6  

1. كتاب ارزنده دكتر عبدالهادى 
حائرى («نخستين رويارويى هاى 

انديشه گران ايران با دو رويه تمدن 
بورژوازى غرب»، اميركبير، 1372)، 

شمه اى از اين سياست ها را به 
خوبى تصوير كرده است.

2. براى آگاهى از سرآغاز مطالعات 
ايران شناسى ايتاليا در قرن شانزدهم 

در ايران ر.ك: آنجلو ميكله پيه 
مونتسه، تاريخچه ايران شناسى 

در ايتاليا، مجموعه مقاالت انجمن 
واره يررسى مسائل ايران شناسى، 
دفتر مطالعات سياسى بين المللى، 

1369،ص 113-91.
3. عبدالحسين زرين كوب، 

حديث خوش سعدى، انتشارات 
سخن،1379،ص 104

4. فرهنگ گذشته و نيازهاى امروز، 
هستى، بهار 1372، ص 41.

5. همان.
6. براي اطالع بيشتر از نظرات 
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بنگريد به آثارش در: «معمارى 

ايران»، «شاهكارهاى هنر ايران»، 
«سفالگرى ابتدايى ايران» و «آشنايى 
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پوپ با ژرف نگرى و پژوهش در تاريخ اين سرزمين نقش عوامل فرهنگى و معنوى را دقيقا مورد 
بررسى قرار داده و بر اين باور بوده كه هنر ايرانى ريشه در فرهنگ ناب و پر بار مردمانى دارد كه 
روشنايى ها و زيبايى ها را پيوسته در انديشه، گفتار و كردار خود مى ستايند و تنها در اين راه گام بر 
مى دارند. او در اين مورد مى نويسد: «از روزگار آيين زرتشتى، زيبايى با روشنايى ريشه و پيوند داشت 
و جزء اساسى وجود مقدسى بود كه با انديشه نيك يكى بود و همه جا در برابر تاريكى و بدى قرار 
داشت. روشنى طبيعى، شديد و ملموس ايران نقشى را  كه مذهب بر عهده او گذاشته به خوبى بيان 
مى كند. از اين رو، در هنر ايرانى روشنى مورد جستجو قرار مى گيرد و  برعكس، تاريكى  و تيرگى انكار 
مى شود». چنان كه فيشر در معرفى ايران مى نويسد: ايران يكى از كشورهايى است كه به سبب دارا 
بودن خصايل فرهنگى و تاريخى و جغرافيايى خاص، همواره داراى فرهنگ و سنن تاريخى مشخصى 
بوده كه در سرزمين معينى به نام «ايران زمين» در قرون متمادى به موجوديت متمايز خود ادامه داده 
است. از اين رو، نمى توان ايران را جزء كوچكترى از يك واحد بزرگ فرهنگى به شمار آورد؛ بلكه 
بايد به عنوان واحد هم بسته اى در نظر آورد كه نه تنها همواره داراى نهادهاى فرهنگى و اجتماعى 
خاص خويش بوده كه به خاطر توان و غناى فرهنگى خويش بر جوامع و فرهنگ هاى ديگر نيز تاثير 
گذارده است.1 دكتر سيدجواد طباطبايى اين مطلب را به گونه اى رساتر اين طور بيان مى كند: «ايران 
نه يك كشور معمولى بلكه قلب فرهنگى جهان اطراف ماست. اين مساله را بر اساس عرق ملى بيان 
نمى كنم». وى سپس به تداوم تاريخى ايران و ماندگارى فرهنگى آن اشاره مى كند و مى گويد كه ما با 
تداوم عجيب ايران روبرو هستيم. اگر بخواهيم اين تداوم را با يونان مقايسه كنيم، يونان، جهان باستان 
دارد اما دنياى جديد ندارد به معنايى كه ما بعد از سقوط ساسانيان جهان اسالمى داريم. اما اين تداوم 
آنگونه كه در ايران هست در يونان وجود ندارد. از اين رو، تداوم تاريخ ايران به بقاى ايران گره خورده 
است. همو ضمن رد سخنان دكتر محمدعلى همايون كاتوزيان كه جامعه ايران را كوتاه مدت و گسسته 

مى داند، به تداوم تاريخى و فرهنگى ايران تاكيد مى ورزد.
حال جاى اين پرسش است كه شرق شناسان و ايرانشناسان چه ابعاد و چهره اى از ايران فرهنگى را 
ارائه مى كنند و برداشت و تصوير آنها از ويژگى و خصائص فرهنگى ايران از چه اعتبار علمى برخوردار 

است؟ 
بررسى تحليلى مطالعات شرق شناسى و ايرانشناسى پس از رنسانس گزارشگر آن است كه  اين 
گروه ها با تكيه بر روش هاى تحقيق تاريخى و علوم اجتماعي و با تكيه بر نظريه هاي انسان شناسى، 
زبان شناسى، جامعه شناسى، باستان شناسى و روان شناسي اجتماعي به مطالعه و بررسى مسائل ادبى، 
فلسفى، عرفانى، تاريخى و اجتماعى ديار ما پرداخته و بسيارى از زوايا و خفاياى تاريخى و فرهنگى ما 
را روشن كرده اند.2 پاره اي از آنان نيز به تصحيح متون ادبى و تاريخي ما همت گماشته و شماري از آثار 

ارزشمند ميراث مكتوب ما را با روش انتقادي تصحيح و منتشر كرده اند.  
و  چهره  با  دفعتًا  فارسى  ادب  و  زبان  استادان  و  ايرانشناسان  اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  پس 

1. براى آگاهى بيشتر  از نظرات 
دكتر محمدعلى همايون كاتوزيان 

بنگريد به: ايران؛ جامعه  كوتاه 
مدت، ترجمه عبداهللا كوثرى، نشر 

نى، 1390.
2. مثال خط ميخى در كتيبه هاى 
متعدد سراسر ايران خوانده نمى 
شد و كسى قادر به خواندن آنها 
نبود تا آن كه ايرانشناسى به نام 

هانرى راولينسون (1810-1895) 
با تحمل هيجده ماه مشقت و با 

مقايسه كتيبه هاى ميخى بيستون 
و گنجنامه همدان اين معما را 

حل كرد.
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تصوير ديگرى از ايران (مفهوم ايران سياسى و مذهبى) روبرو شدند كه پيش از آن در باب آن چيزى 
نمى دانستند و يا چندان بدان نمى انديشيدند. اين مسئله به همراه بدبينى شديد رهبران انقالب نسبت 
به بيگانگان در سال هاى نخستين انقالب،  فاصله بيشتر ايرانشناسان با نهادهاى رسمى را در پى داشت. 
به همين خاطر،  عده اى از آنان، سياست سكوت و سكون را نسبت به مفهوم ايران سياسى و مذهبى 
و مروجان و حاميانش درپيش گرفتند و برخى سعى در شناخت و نزديكى بدان داشتند. حاكميت مفهوم 
ايران سياسى مذهبى بر ايران و توجه و تأكيد نهادهاى رسمى سياسى و فرهنگى كشور بر اين مفهوم 
و توجه مراكز دانشگاهى و محافل سياسى خارجى بدان، در تغيير جهت گيرى و موضوعات ايرانشناسى 
و  پژوهش  به  ايرانشناسى  از  شاخه اى   انقالب،  دوم  دهه  و  اول  دهه  اواسط  در  چنانكه  نبود.  بى تأثير 
شناخت ايران سياسى و مذهبى كشيده شد و شاخه ديگر كه تمام استادان و پژوهشگران زبان و ادب 
فارسى و هنر هاى ايرانى و تاريخ ايران قبل از اسالم و انقالب را شامل مى شد، به مطالعه و تحقيق 
و تدريس دو گفتمان ايران تاريخى و فرهنگى ادامه دادند. تحقيق در خصوص ارزش علمى و تأثير 
فرهنگى و سياسى فعاليت ها و آثار ايرانشناسان و نيز سهم و جايگاه آنان در معرفى ايران فرهنگي، 
موضوع بسيار جذاب و مهمى است كه تاكنون مغفول مانده و بايد در مجال ديگرى به آن پرداخته 
شود. آنچه در اينجا در ارتباط با ايرانشناسان خارجى مدنظر است و نمي توان از ان غفلت نمود، آن 
است كه اين گروه يك وجه ايجابى (كمك به شناخت و معرفى ايران فرهنگى و تاريخى) و يك وجه 
سلبى(تحريف، بدنمايى و اهداف استعمارى و كسب اطالعات ضد منافع ملى ما) در بحث مفاهيم مرتبط 
به ايران داشته است. در وجه ايجابى، مطالعات آنان باعث معرفى ايران به عنوان يك فرهنگ و تمدن 
و كشور برتر به خارجيان با زبان و شاكله ذهني مخاطبان بومي بوده و در كنار آن روشني هايي نيز به 
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برخي از ابعاد ناشناخته ميراث مكتوب ما افكنده اند. در وجه سلبى، شناخت آنان از ما در خدمت دشمنان 
ما قرار گرفته و از همين دانش ضد ما استفاده شده است. همچنين، گروهي از آنان به دالئل مختلف 
از درك درست واقعيت و ماهيت انديشه، فرهنگ و مسائل ما ناتوان مانده و نظرات انحرافي و غلط 
خود را به مثابه دانش شناخت ما ارائه نموده اند. متأسفانه همين اطالعات و برداشت هاي نادرست مبناي 

قضاوت پاره اى از دولت ها و ملت ها در باره فرهنگ، تاريخ و مردمان ما شده است. 
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در مقدمه بايد اشاره كرد كه بحث و گفت گو در باب چگونگي و ابعاد جريان هاي حوزه ايرانشناسي 
در شبه قاره هند پيشينه چنداني در تحقيقات پژوهشگران ايراني ندارد و پايه گذاري مباني آن تا حد 
زيادي تازه است. اين امر طبعًا محقق را با دو مشكل روبرو مي كند: مشكل نخست دشواري چينش 
پايه ها و ابعاد اين مبحث است كه به دليل كمبود پيشينه با سهولت همراه نيست. مشكل دوم اين كه 
مشخص كردن محدوده بحث حاضر براي نخستين بار، مسئوليت محقق را در تعيين حدود و ثغور حوزه 
ايرانشناسي در شبه قاره هند دو چندان مي كند، زيرا هرگونه لغزش و اشتباهي چه بسا موجب گمراهي 

يا سختي كار محققان بعدي شود.
و  تاريخي  مسائل  به  پرداختن  اساسًا  كه  است  اين  كرد،  اشاره  آن  به  بايد  كه  ديگري  مطلب 
فرهنگي و اسالمي شبه قاره هند در ايران و در ميان پژوهشگران ايراني همواره محدود و معطوف به 
موضوع رواج گسترده زبان و ادب فارسي در شبه قاره بوده است و اساتيد ايراني و كشورهاي شبه قاره 
(هندوستان، پاكستان و بنگالدش) تا به امروز عمدتًا و به فراواني از ميزان گستردگي و رواج توجه به 
زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند از سده هاي ميانه تا دوران حاكميت استعمار انگلستان بر هندوستان 
سخن گفته اند. در اين ميان همواره جاي توجه بنياني و جدي به شناسايي داليل اين رواج و علل توجه 
دربارهاي حكومت هاي بعضًا مغولي و تركي حاكم بر هند به زبان و ادب فارسي و تالش براي رواج آن 
و نيز داليل اقبال هنديان به اين زبان، تا حد زيادي خالي مانده است؛ محققان ايراني صرفًا و بيشتر به 
توصيف ابعاد و گستردگي رواج زبان فارسي و تكرار ماجراي حمايت دربارهايي با فرهنگ ايراني حاكم 

جريانات ايرانشناسي در شبه قاره هند1 

دكتر علي محمد طرفداري2 

1. متن سخنراني ارائه شده در 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي 

ايران با عنوان «آشنايي با جريانات 
ايرانشناسي و اسالم شناسي در شبه 

قاره هند» در 18 تير 1392.
2. پژوهشگر حوزه شبه قاره هند.
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بر هند از زبان فارسي و شعراي فارسي زبان پرداخته اند. بدين لحاظ نزد محققان ايراني، ساير حوزه هاي 
فرهنگ و تمدن ايراني در هند و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري فرهنگ ايراني و فرهنگ هندي از يكديگر 
كمتر مورد توجه جدي قرار گرفته اند، در واقع، رواج وسيع و چندقرنه موضوع زبان و ادب فارسي در 
هند، موضوعات ديگري چون هنر، معماري، مسائل تاريخي، اوضاع و احوال مسلمانان و شيعيان هند 
و مباحثي نظير آن را تا اندازه اي به حاشيه رانده است. به خصوص موضوع وضعيت مسلمانان هند و 
نقش آنان در تحوالت سياسي شبه قاره هند و به ويژه استقالل هند از استعمار انگلستان، كه به رغم 
اهميت  گسترده آن در ميان محققان جهان اسالم، كم تر توجهي را در ميان محققان معاصر ايراني 
برانگيخته است. تنها استثناء در اين ميان، كتاب آيت اهللا سيدعلي خامنه اي، رهبر انقالب اسالمي، با 
عنوان مسلمانان در نهضت آزادى هندوستان است كه در هنگام گفت وگوهاي مربوط به نقش مسلمانان 
شبه قاره در تجزيه هندوستان و متهم شدن مسلمانان اين سرزمين به همكاري با انگليسي ها در تجزيه 
شبه قاره، با قصد دفاع از نقش وسيع مسلمانان هند در مبارزه عليه استعمار انگلستان تدوين و در سال 
فارسى كتاب كفاح المسلمين في تحرير  كه در اصل ترجمه  اين كتاب  شده است.  1347ش منتشر 
الهند تاليف عبدالمنعم النمر است، در اواخر سال 1345ش از سوى آيت اهللا خامنه اى به صورت ترجمه 
و تاليف به فارسى برگردانده شد و دو سال بعد براي نخستين بار توسط انتشارات آسيا به چاپ رسيد. 
افزون بر اين، اوضاع و احوال شيعيان هند نيز با كم توجهي پژوهشگران ايراني مواجه بوده است و از 
ميان شيعيان خطه پهناور شبه قاره هند، تنها شيعيان پاكستان و آن هم بعد از انقالب اسالمي تا حدي 

مورد توجه نهادهاي فرهنگي ايران و محققين ايراني قرار گرفته اند. 

خاستگاه ايرانشناسى در هند 
نخستين موضوعي كه براي معرفي جريانات ايرانشناسي در شبه قاره هند بايد بدان پرداخت، شناسايي 
خاستگاه ظهور و پيدايش جريانات ايرانشناسي در هند است. نخستين پايه هاي جريان هاي ايرانشناسي 
در هند در زمان ورود انگليسى ها به هند گذاشته شد. در حقيقت، ورود انگليسي ها به هندوستان نقطه 
تصور  زيرا  مي رود،  شمار  به  اسالم شناسي  بعدها  و  ايرانشناسي  و  شرق شناسي  مطالعات  در  عطفي 
انگليسي ها از مردمان شرق و هند، با ورود به هند از بُن دچار تغيير و تحول شد. ويل دورانت، مورخ 
مشهور آمريكايى، شرح جالب اين اتفاق را اين گونه روايت كرده است كه انگليسي ها تا پيش از ورود 
به هند بر اين باور بودند كه مردمان شرقي و هندي،  مردمي عقب مانده و فاقد مدنيت اند كه همچنان 
در دوران بربريت و توحش زندگي مي كنند، اما با ورود به هند به زودي دريافتند كه وارد سرزميني با 
تمدني كهن و درخشان و پيشرفته شده اند و با مردماني مواجه شدند كه برخالف تصور آنان، نه تنها بربر 
و وحشي نبودند، بل از مراتب بااليي در رشد مدني و فرهنگي نيز برخوردارند. افزون بر آن، نخستين 
كشف  به  موفق  باستان شناسي  كاوش هاي  و  مطالعات  انجام  با  انگليسي  باستان شناسان  و  كاشفان 
تمدن هاي باستاني و كهني چون موهنجودارو و هاراپا در مناطق سند شدند كه اين كشفيات نيز حكايت 
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به  مي كرد.  باطل  را  انگليسي ها  اوليه  تصور  و  قاره داشت  شبه  كهن سال  تمدن  ديرينگي  و  قدمت  از 
عالوه، محققان و ايرانشناسان انگليسي با استفاده از نتايج اين كشفيات به بررسي عميق تر تمدن هاي 
باستاني در ايران و بين النهرين و مناسبات فرهنگي و سياسي ميان آن ها پرداختند. اين كشفيات كمك 

مؤثري به توسعه مطالعات شرق شناسي و ايرانشناسي كرد. 
گام بعدي انگليسي ها بعد از شناسايي سرزمين و مردم هند به عنوان سرزمين و مردمي باسابقه 
فرهنگي و تمدني كهن، تالش براي پيوند پيشينه مردمان اروپايي و از جمله انگليسي با مردم هند با 
بهره گيري از نظريات نژادي محققان و دانشمندان انگليسي و اروپايي بود تا بدين وسيله سلطه سياسي 
نژاد  نظريه  طرح  به  اقدام  مسير  اين  در  انگليسيان  سازند.  ميسر  و  آسان  هند  بر  را  خود  استعماري  و 
هندواروپايي و نژاد آريايي كردند و از اين طريق خاستگاه نژادي مشتركي را براي مردمان هند و ايران 
و اروپا تعريف كردند، مردماني كه طبق اين نظريات همگي از تبار اقوام هندواروپايي بودند كه به واسطه 
مهاجرت به سوي شرق در هزاره هاي دوم و سوم ق.م، در سرزمين هاي هند و ايران و اروپا پراكنده 
شدند و از يكديگر دور افتادند. انگليسي ها با استفاده از اين نظريات به ظاهر علمي مي كوشيدند خود را 
از حالت مردمي بيگانه و مهاجم به هند خارج كرده و چهره اي آشنا و داراي تبار خانوادگي مشترك با 

مردمان هند، براي خود تعريف كنند.  
كشف و استفاده از منابع زبان و ادب فارسي و منابع مربوط به تاريخ و فرهنگ و تمدن ايرانى در 
هند نيز اقدام ديگر انگليسي ها براى توسعه مطالعات ايران شناسى و اسالم شناسى در انگلستان و اروپا 
بود، مطالعاتي كه قبل و همزمان با ورود انگليسي ها به هند در بعضي از مراكز دانشگاهي كشورهاي 
مختلف اروپايي آغاز شده بود و هر روز ابعاد و شاخه هاي تازه تري مي يافت. در همين مسير بسياري 
از متون كهن فارسى در هند در چاپخانه هاي شهرهايي چون بمبئي و لكهنو و دهلي و نيز برخي از 
چاپ  اهميت  و  ارزش  شدند.  منتشر  و  چاپ  هلند  ليدن  چون  اروپايى  شهرهاي  مشهور  چاپخانه هاي 
بعضي از اين متون براي پژوهشگران ايراني بسيار زياد است ولى متأسفانه، به رغم گذشت گاه بيش 
از يك قرن از چاپ اين متون، هنوز بسياري از اين منابع و متون در ايران تصحيح و منتشر نشده اند 
و محققان ايراني همچنان از همان چاپ هاي كهن و گاه دشوارخوان يكي دو قرن پيش هند استفاده 

مي كنند. 

گونه شناسى مراكز ايران شناسى در هند  
در خصوص مراكز هندى كه به نوعى در حيطه مراكز ايران و اسالم شناسى قرار مى گيرند، بايد توجه 
داشت كه نوع و ماهيت اين مراكز با مؤسسات ايران و اسالم شناسى اروپا و جهان غرب تفاوت دارد. 
مؤسساتى كه در حوزه ايرانشناسى در شبه قاره هند فعال اند، عمدتًا روى موضوع زبان و ادب فارسى 
متمركز هستند و محققان اين مراكز بيشتر به كار تصحيح و چاپ متون مختلف نظم و نثر فارسى 
يا نگارش و تأليف آثار تحقيقى درباره مسائل مختلف زبان و ادب فارسى مى پردازند. اين امر تفاوت 
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ماهوى اين نوع مراكز با مؤسسات حوزه ايرانشناسى در غرب را مشخص مى كند. حوزه هاى مطالعاتى 
مراكز غربى ابعاد وسيع ترى از مطالعه بر روى فرهنگ، تمدن، تاريخ، ادبيات، اديان، عرفان و ... ايران 
را در بر مى گيرند. اما نكته مهم و جالب در خصوص مراكز علمى و پژوهشى مربوط به حوزه مطالعات 
ايرانى و زبان و ادب فارسى در شبه قاره، كثرت و تعدد گروه هاى زبان و ادب فارسى در دانشگاه هاى 
كشورهاى شبه قاره شامل هندوستان، پاكستان و بنگالدش است. در واقع به رغم اين كه زبان فارسى 
زبان ملى ايران به شمار مى رود و ايران مهد اصلى اين زبان و در حال حاضر مهم ترين كشور فارسى 
زبان دنيا محسوب مى شود، ولى تعداد گروه هاى زبان و ادب فارسى و استادان اين رشته در دانشگاه هاى 

اين كشورها به مراتب از تعداد گروه ها و اساتيد زبان و ادب فارسى در ايران بيشتر است.
حوزه ديگر فعاليت مراكز و مؤسسات ايران و اسالم شناسى در شبه قاره هند، برگزارى سمينارهاى 
مستقل يا همايش هاى مشترك با همكارى سازمان ها و نهادهاى علمى و فرهنگى و دانشگاهى ايران 
درباره موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ و تمدن ايرانى و زبان و ادب فارسى يا پيوندهاى تاريخى 
مشترك و مناسبات فرهنگى و مدنى گوناگون ميان هند و ايران است. برگزارى اين كنفرانس ها گاه از 
سوى مراكزى صورت مى گيرد كه از ساليان پيش پيوستگى هاى گسترده اى با مؤسسات و سازمان 
علمى و فرهنگى ايران، به ويژه سازمان هاى فعال در حوزه ترويج و آموزش زبان فارسى، داشته و دارند. 
نكته قابل ذكر ديگر در اين باره، ديدگاه ها و نظريات محققان هندى فعال در مؤسسات عرصه 
ايران و اسالم شناسى شبه قاره هند است كه گاه در تضاد كامل با نظرات و ديدگاه هاى پژوهشگران 
ايرانى قرار مى گيرد. به بيان كامل تر، دانشمندان هندى در باب ميراث فرهنگ ايرانى و اسالمى در 
هند برخالف نظريات رايج در ايران و محققين ايرانى كه ريشه مواريث فرهنگى ايرانى و اسالمى هند 
را سرزمين ايران و آئين اسالم مى دانند، گاه به ريشه هندى آن مواريث معتقدند و آثار بر جاى مانده 
از اين ميراث پهناور و به خصوص در حوزه معمارى را متعلق به فرهنگ و تمدن و معمارى سرزمين 
هند و آئين هندو مى دانند. در اين باب مى توان از كتاب امامباره هاي1  لكهنو كاخ هاي هندو بوده اند، 
ياد كرد كه مؤلف آن منشاء امامباره هاى لكهنو را كه در زمره آثار معمارى اسالمى و ايرانى قرار دارند، 
معابد هندو معرفى كرده است. يا محققان و مؤلفان هندى ديگرى كه بناى مشهور تاج محل را متعلق 
به معمارى هندو مى دانند تا معمارى ايرانى و اسالمى. اما مطلب قابل تأمل تر ديگر بى اطالعى وسيع 
طيف گسترده اى از استادان و پژوهشگران ايرانى از نتايج مطالعات پژوهشگران شبه قاره در باب ميراث 
مشترك فرهنگ ايرانى و اسالمى رايج و حاكم در هند به طور عام و ناآگاهى گسترده آنان نسبت به 
بعضى ديدگاه هاى خاص محققان هندى در خصوص ريشه و بُن مايه هندى اين ميراث مشترك به 
طور خاص است كه غلبه بر اين گستره بى اطالعى در ايران عزم جدى محققان ايرانى در ورود به حوزه 
را مى طلبد. در اين باره نيز بايد توجه داشت كه توجه گسترده و فراگير به موضوع زبان و ادب فارسى 
در شبه قاره، از جمله عوامل بى توجهى يا حداقل كم توجهى قابل مالحظه علما و انديشمندان ايرانى 

به ديگر ابعاد فرهنگ و تمدن ايرانى- اسالمى در هند بوده است.
1. در زبان شيعيان هند و 
پاكستان امامباره به معنى 

حسينه يا محل عزادارى است. 
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مهم ترين مراكز ايرانشناسى در هند و پاكستان  
به طور  كلى مراكز و مؤسسات حوزه هاى ايرانشناسى در هند را به دو دسته مى توان تقسيم كرد: 

الف) مراكز ايراني يا وابسته به ايران كه مهم ترين آنها نهادهاى ذيل هستند: 
مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان (اسالم آباد)؛ مركز ميكروفيلم نور (دهلي نو، هند)؛ خانه هاى 
مركز  پاكستان)؛  مولتان  و  حيدرآباد  كراچى،  كويته،  پيشاور،  راولپندى،  نو،  دهلي  (در  ايران  فرهنگ 
مطالعات ايران و هند (اين مركز در سال 1391 با حضور سفير وقت جمهورى اسالمى ايران، رئيس 
دانشگاه روهيلكند و استادان و دست اندركاران آن دانشگاه توسط خانه فرهنگ جمهورى اسالمى ايران 
در دهلى نو و بخش تاريخ دانشگاه روهيلكند در قالب برنامه هاى ايجاد اتاق ايران راه اندازى شد) و 

مركز تحقيقات زبان فارسي دهلي نو.  
ب) مراكز غيرايراني كه مهم ترين آنها شامل نهادهاى ذيل هستند:  

مركز تحقيقات فارسي دانشگاه عليگره هند؛ مركز ملي نسخه هاي خطي (تأسيس شده در سال 
2003 توسط وزارت فرهنگ و گردشگري هند، براي حفط حدود 5 ميليون نسخه خطي كه بزرگ ترين 
مانند  فارسى  خطى  نسخ  داراى  قديمى  كتابخانه هاى  است)؛  جهان  در  خطي  هاي  نسخه  گنجينه 
كتابخانه فرنگي محل و كتابخانه ندوه العلما؛ و گروه هاي زبان و ادب فارسي دانشگاه هاي دهلى، اهللا 
 Amar Singh College ،در گجرات Maharaja Sayajirao University of Baroda ،آباد، لكهنو
در سرينگر كشمير هند، پنجاب (داراى اتاق ايرانشناسى)، بلوچستان كويته، الهور، داكا، دانشگاه نومل 
اتاق  (داراى   Government College University دانشگاه  ايرانشناسى)،  اتاق  (داراى  آباد  اسالم 

ايرانشناسى) و مركز تحقيقات ايران و پاكستان.

برخي از افراد و دانشمندان بنام ايرانشناسى در هند
در پايان اين مقال جا دارد از برخى علما و دانشمندان شبه قاره كه در حوزه مطالعات ايرانى و اسالمى و 
چاپ و نشر متون فرهنگ و تمدن ايرانى و اسالمى فعاليت داشتند، ذكرى به ميان آيد. مشهورترين اين 
افراد عبارتند از: منشي نُِول ِكشور (فردى هندو، معاصر با دوره ناصرالدين شاه قاجار در ايران و بنيانگذار 
بزرگ ترين چاپخانه سنگى دنيا در شهر لكهنو و رامپور و الهور كه نقش بزرگى در توسعه زبان فارسى 
ايفا كرد و در طول حيات خود 4000 كتاب از متون فرهنگ ايرانى و اسالمى را به چاپ رساند)، مرحوم 
اميرحسين عابدي (ملقب به پدر زبان و ادب فارسى در هند)؛ اظهر دهلوى (رئيس انجمن استادان زبان 
گروه  مدير  و  دهلى  دانشگاه  فارسى  زبان  دپارتمان  سابق  (رئيس  شيكهر  چندر  هند)؛  سراسر  فارسى 
پژوهشگران در تهيه فرهنگ دو زبان هندى- فارسى و فرهنگ چهار زبانه فارسى- هندى، اردو و 

انگليسى)؛ و اختر مهدى (از استادان زبان فارسى).  
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نكرده  برقرار  مستقيم  سياسي  روابط  ايران  با  هيچگاه  نشيب خود،  و  فراز  پر  حيات  دوران  در  ليتواني 
است. ليتواني در طول تاريخ در حوزه روابط خارجي ايران، يا در رابطه با ايران و لهستان قرار داشته 
يا در رابطه با ايران و روسيه و البته بعدتر در رابطه با اتحاديه شوراها يا همان اتحاد شوروي سابق. 
شگفتا در بيش از دو دهه اخير كه از بازيابي استقالل اين جمهوري كوچك در كرانه بالتيك مي گذرد 
و هنوز نيز روابط ميان اين دو كشور به سطح سفير مقيم هم ارتقاء نيافته و سفير ايران در ورشو نقش 
سفير اكروديته ايران در ويلنيوس را ايفا مي كند. اين امر نشان مي دهد كه تا هنوز، روابط ميان ايران 

و ليتواني از پل و معبر لهستان مي گذرد.
دو ديگر، اگر از زاويه ديگري به سرنوشت شرق شناسي در ليتواني نگاه كنيم به راحتي مي توان 
دريافت كه اين دانش همواره در سايه شرق شناسي لهستان يا روسيه قرار داشته و حتي در برهه اي از 

تاريخ مي توان سايه ساري از شرق شناسي جاري، در پادشاهي سوئد را نيز بر آن يافت.
در اينجا سعى مى شود آگاهى هاى مستندى از آغاز شرق شناسي و وضعيت ايرانشناسي در ليتواني 

ارائه شود.
براي جهان مسيحي، شايد شرق به يك تعبير سرزمين مقدس يهودي مسيحي يعني فلسطين و 
بويژه بيت المقدس باشد. به اين اعتبار، زبان مقدس شرقي براي آنان زبان عبري است زيرا زبان عهد 
عتيق است. انجيل مورد تائيد كليساي ارتودكس به زبان يوناني است و كليساي كاتوليك، انجيل به 
شرقي نبودند  زبان هايي  مسيحيان  باور  در  زبان،  اين هردو  شناخته است.  رسميت  به  را  زبان التيني 

نيم نگاهي به آغاز شرق شناسي در ليتواني

عليرضا دولتشاهي1 

1. لهستان پژوه و رئيس هيأت مديره 
انجمن دوستي ايران و لهستان:  

 alirezadowlatshahi@gmail.com 
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با  زبان  حوزه  در  مسيحي  جهان  در  شرقي  مطالعات  پس 
آموزش و پژوهش در عرصه زبان عبري آغاز مي شود. از 
كرسي  نخستين  ميالدي،  سال 1528  در  كه  روست  اين 
دانشگاه  در  لهستان  در  عبري  زبان  آموزش  دانشگاهي 

ياگيليون در شهر كراكوف ايجاد گرديد.
عهد  دو  شامل  كه  مقدس  كتاب  طريق  از  مسيحيان 
در  شرق  يافتند.  آشنايي  شرق  با  است،  جديد  و  عتيق 
ترمينولوژي مسيحي در دوران نوزايي و پس از آن شامل 
مصر  سرزمين  آفريقاست.  شمال  مقدس  هاي  سرزمين 
بي گمان يكي از اين مناطق است. آشنايي اهالي ليتواني با 
اين سرزمين، به دوران پيش از ايجاد اتحاديه ليتواني  لهستان، يعني دوران دوك نشين بزرگ ليتواني 

مي رسد.
 اما شايد بتوان گفت شرق شناسي، به تعبير غيرمسيحي آن در ليتواني در دانشگاه استفان باتوري 
در شهر ويلنوست شكل مي گيرد. شهري كه به عنوان يكي از دو پايتخت اتحاديه ليتواني لهستان از 
اهميت برخوردار بود. شهري چند مليتي و چند فرهنگي در كناره درياي بالتيك، شهري كه در چرخش 
روزگار نامش نيز بارها دستخوش تحول گرديده است. تحولي كه در پهنا و گستره خود ليتواني نيز در 
طول تاريخ به چشم مي  يد. چيزي كه از آن وسعت ديروزين برجامانده، كشوري است كوچك با وسعتي 

در حدود يك پنجم لهستان. يعني چيزي در حدود شصت و پنج هزاركليومتر مربع. 
سده  به  آن  تأسيس  تاريخ  اروپاست.  شرق  در  دانشگاه ها  قديمي ترين  از  باتوري  استفان  دانشگاه 
شانزدهم ميالدي، يا به طور دقيق سال 1579 باز مي گردد. مدرسه السنه شرقي در اين دانشگاه در 
گستره  در  دانشگاهي،  سطح  در  شرقي  زبان هاي  تدريس  به  نياز  مي شود.  افتتاح  نوزدهم  سده  اوائل 
ليتواني را مي توان به كنت يان  پوتوتسكي (1761-1815) نسبت داد. او در نامه اي از وين به تاريخ 6 
آوريل1804، خطاب به پرنس آدام يرژي چارتوريسكي(1861-1770) از برنامه خود براي بنيان آكادمي 
مطالعات آسيايي در روسيه سخن گفته است. از ياد نبريم كه در آن زمان، پس از تجزيه سوم لهستان 
در1795، ديگر بر پهناي جغرافياي سياسي از كشور لهستان و ليتواني ردي و نشاني ديده نمي شد و اين 

دو بخشي از وسعت گسترده امپراطوري روسيه شدند.
چارتوريسكي در سال 1803 به رياست دانشگاه ويلنيوس منصوب شد. در طرح نوسازي فرهنگي، 
اين دانشگاه داراي چهار دانشكده يا مدرسه بود. اين مدارس عبارت بودند از: مدرسه رياضيات و فيزيك، 
گروه  پنج  داراي  خود  اخير  مدرسه  اين  ادبيات.  و  هنر  مدرسه  سياسي،  علوم  مدرسه  پزشكي،  مدرسه 
آموزشي بود: گروه شعر و ادبيات، گروه زبان و ادبيات يوناني، گروه زبان و ادبيات التيني، گروه زبان و 

ادبيات دولتي يا همان زبان روسي و گروه نقاشي.

عليرضا دولتشاهى



67

نزديك به يك دهه بعدتر، يا اگر بخواهيم دقيق بگوئيم، در تاريخ اول ژوئن سال 1801، قانون 
ايجاد كرسي مطالعات شرقي در اين دانشگاه از سوي حكومت صادر شد. اما اين قانون در عمل تنها 
بر روي كاغذ محقق شد هر چند دانشگاه ويلنيوس در سال 2010 دويستمن سالگرد تأسيس رشته 

شرق شناسي را گرامي داشت.
شايد يكي از نخستين چهره ها در عرصه شرق شناسي ليتواني كه بيشتر در فضاي آكادميك روسيه 
درخشيد و نام آور شد، تا جايي كه امروزه گروهي از وي به نام شرق شناس روس ياد مي كنند يوزف 
يوليان سينكوفسكي (1858-1800)، يا چنان كه در سنت روسي وي ناميده مي شود:  اوسيب ايوانويچ 
سينكوفسكي باشد. گذشته از وي نمي توان از ذكر اسامي ديگري خودداري كرد افرادي مانند شيمون 

ژوكوفسكي (1834-1782) و يوليوش كالپروت (1783-1853).
دلبستگي  شرقي  پژوهش هاي  و  مطالعات  به  ويلنو،  دانشگاه  در  تحصيل  هنگام  به  سينكوفسكي 
يافت. پس از تسلط بر زبان هاي عرب، تركي و فارسي به عنوان مأمور دولت روسيه راهي قسطنطنيه 
شد. اين مأموريت فرصتي طاليي براي او بود زيرا امكان آشنايى و تجربه نزديك با شرق اسالمي را 
به او مى بخشيد. اين فرصت براي گسترش دانش زباني و شناخت فرهنگي وي از جهان اسالم مفيد 
بود، به طوري كه در سال 1821 پس از اتمام مأموريتش توانست به كرسي استادي زبان هاي شرقي 

در دانشگاه سن پترزبورگ دست يابد.
طي سال ها، او در كنار تدريس و پژوهش هاي زباني خود به نشر مقاالت متعددي در حوزه هاي 
گوناگون ادبي و علمي پرداخت، جزوه هايى كه از نقد ادبي تا رياضيات و حتي پزشكي را شامل بود. از 
وي پژوهش هايي در حوزه مطالعات چيني، مغولي و حتي تبتي نيز در دست است. جالب است كه بدانيم 

حتي ابداع نوعي ويالون پنج سيمي را نيز به او منصوب مي كنند.
ميرزا  وي  درخواست  به  كه  است  اين  گذاشت  نبايد  نگفته  سينكوفسكي  مورد  در  كه  نكته اي 
جعفرخان توپچي باشي، برادر حاج سياح محالتى، كه از مدرسان مدرسه السنه شرقي در سن پترزبورگ 
بود به ترجمه غزل پنجم از غزل هاي كريمه ميتسكيه ويچ به فارسي اقدام كرد، ترجمه اي كه در حقيقت 

نخستين ترجمه از ادب لهستاني به زبان فارسي است.
كه  شرقي  زبان  نخستين  در حقيقت  بازگرديم،  ويلنيوس  دانشگاه  پيرامون  خود  سخن  اگر به  اما 
تدريس آن در اين دانشگاه آعاز شد، زبان عربي بود. تدريس اين زبان نخستين بار نه در مدرسه السنه 
شرقي، كه در مدرسه هنرها در دانشگاه استفان باتوري، كه پس از اشغال ليتواني توسط روس ها ديگر به 
نام دانشگاه ويلنيوس ناميده مي شود، در سال 1822 آغاز  شد.  قرار بر اين بود كه زبان هاى ديگر شرقي 
از جمله تركي، فارسي و سانسكريت نيز در اين مدرسه تدريس شود اما يك دهه بعد، در سال 1832 
دانشگاه تعطيل شد. رويدادي كه بي شك مى توان آن را از نتايج قيام خونين و نافرجام لهستانى ها، 

توأمان با اهالي ليتواني، ضد سلطه روس ها دانست.
اگر از زاويه ديگري به ايجاد كرسي زبان هاي شرقي در دانشگاه ويلنيوس بنگريم، همزماني آن 
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را با رويدادي مهم در حيات فرهنگي- سياسي در تاريخ ليتواني/ لهستان قابل مالحظه است و آن 
بازداشت و دستگيري گروهي از دانشجويان اين دانشگاه به جرم ايجاد تشكلي دانشجويي است، تشكلي 
كه به هيج رو سياسي نبود. منظور از اين تشكل همان انجمن دوستداران دانش است. اين گروه كه در 
آغاز به اعدام محكوم شدند، مورد لطف ملوكانه قرار گرفتند و محكوميت شان به تبعيد در روسيه تغيير 
كرد. اين گروه در دوران تبعيد و زندگي در روسيه جذب محافل آكادميك روسيه  شدند و شرق شناسي 
روسيه بسيار به اين گروه وام دار است،گروهي كه به عنوان كارشناسان برجسته روزگار خود در حوزه 
زبان هاي شرقي شناخته شدند. در مورد اين انجمن بايد گفت كه نخستين تالش براي ترجمه متن 
قرآن كريم در گستره ليتواني/ لهستان به همت اين انجمن بود، كوششي كه به برگردان پاره هايي از 

قرآن به زبان لهستاني انجاميد.
پيشتر پيرامون چهره هايي از اين گروه سخن گفته شد كه بي شك دوستداران اين حوزه مطالعاتي، 
يعني مطالعات اسالويك با آنها آشنا هستند، چهره هايي چون آدام ميتسكيه ويچ و آلكساندر حوجكو. اما 
در اين فرصت مي توان از چهره اي ديگر ياد كرد: اوسيپ كووالفسكي(1801-1878). او كه پيشتر، در 
سال1820، در رشته زبان هاي باستاني و ادبيات كالسيك از دانشگاه باتوري فارغ التحصيل شده بود، در 
دوران تبعيد خود، كه از سال 1824 آغاز شد، در غازان تحصيل زبان هاي شرقي از جمله عربي، فارسي 
و تاتاري را آغاز كرد. همزمان مشغول به تحصيل در دانشگاه غازان بود كه پژوهش خود پيرامون خانات 
غازان را تأليف كرد. او سال هاي 1827تا 1831را در مغولستان و چين گذراند و به آموختن زبان اين دو 
منطفه پرداخت. سپس ديگر بار به غازان برگشت و نزديك به سه دهه در دانشگاه غاران به تدريس 
مشغول بود (1833تا1860). پس از فراغت از تدريس در دانشگاه غازان راهي ورشو شد و در مدرسه 
مركزي ورشو، كه در سال1869 به دانشگاه ورشو تغيير نام داده بود، به تدريس مشغول شد.كووالفسكي 
را بي ترديد مي توان پدر مطالعات مغولي نه تنها در گستره ليتواني/ لهستان، كه در گستره پهناور روسيه 
تزاري دانست. از آثار مهم وي كه انتشار يافته مي توان به اثر سه جلدي با عنوان «واژه نامه سه زبانه 
به  الزم  كرد.  اشاره   (1836-7) جلد  دو  در  مغولي  متون  و   (1844-49) فرانسوى»  و  روسى  مغولي، 
يادآوري است كه هنوز آثاري از وي به صورت دستنويس در آرشيوها موجود است اما متأسفانه بعضي 

از اين آثار منتشر نشده هنگامى كه به ورشو منتقل شد در آتش سوزي سال1836 از بين رفت.
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مدرسه يا مكتب ايرانشناسى با همت و تالش بى نظير دانش مرد عرصه تحقيق مرحوم حضرت استاد 
ايرج افشار بنيان نهاده شد كه با بذل عمر با بركت خود در پاى اين نهال، درخت تناور پر برگ و بارى 
را براى ما به ارمغان آورد. اميد است دانشوران اين مرزوبوم با تأسى به آن بزرگ مرد سيره و سلوك 
علمى، حضرت ايشان را همواره در نظر قرار داده و بر غنا و استوارى بناى با شكوه ايرانشناسى بيفزايند. 
بديهى است بدايت هر دانسته اى در شعب مختلف ايرانشناسى به معناى نوين آن به نوعى به ايشان 
شرف انتساب مى يابد و از جمله، آنچه عربان در باب و بارة ايران نگاشته اند. استاد معظم، به سال 1356 
كتابى را با عنوان «فهرست مقاالت ايرانشناسى در زبان عربى (فهرست انتخابى)» توسط انجمن كتاب 
در تهران منتشر كردند كه از مقدمه آن چنين بر مى آيد كه به سال هاى 1342 و 1346 در سفرى 
علمى- تحقيقاتى دعوت دانشگاه هاى هاروارد و لندن را اجابت كرده و از جمله «ايامى چند را به تورق 
مجالت مهم ادبى و تحقيقى عربى گذرانيده ام... قصدم آن بود كه برتحقيقات مربوط به ايران كه به 

صورت مقاله در مجالت زبان عربى منتشر شده است مطلع شوم».
حاصل اهتمام ايشان يادداشت هايى است كه نگاشته هاى عربان در ابواب مختلف ايرانشناسى را 
تا سال 1344-1343 معرفى مى كند. ايشان در ابتدا فهرست مجالتى كه مالحظه فرموده اند را بدين 
العلمى،  البحث  االقدام،  االزهر،  االبحاث،  اند:  آورده  نشر)  محل  و  تاريخ  و  شماره  ذكر  با  (البته  شرح 
البالغ، البينة، ثقافةالهند، حوار، حوليات الجامعة التونسية، حوليات كليةآالداب، سومر، العرفان، الفكر، 
كليه  مجله  العراقيه،  الجغرافيه  الجمعيه  مجله  المصريه،  التاريخه  المجله  المجله،  العرب،  لغه  الكتاب، 

ايرانشناسى در جهان عرب1 

سيد مصطفى مطبعه چى اصفهانى

1. تقديم به بزرگ مرد خجسته تاريخ 
ايران زمين مرحوم حضرت استاد 

ايرج افشار رحمةاهللا عليه.
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اآلداب(بغداد)، مجله كليه اآلداب (اسكندريه)، مجله كليه اآلداب(قاهره)، مجله كليه اآلداب و التربيه 
(بنغازى)، مجله مجمع العلمى العراقى، مجله المجمع العربى، مجله مجمع اللغه العربيه، مجله صحيفه 

المعهد المصرى للدراسات االسالميه، محاضرات الموسم الثقافى، المشرق، المعرفه و المعلم عربى.
سپس يادداشت هاى خود را كه بالغ بر 595 فقره مى شد در ذيل 35 مدخل مربوط به ايران و 
در  نسخه  در 1000  صفحه  در 98  رقعى  قطع  به  ظاهرا  كتاب  اين  اند.  آورده  سامان  به  ايرانشناسى 

چاپخانه حيدرى به چاپ رسيده است. 
يادداشت هايى را كه مالحظه مى فرمائيد در اقتفاى منهجى است كه استاد افشار ترسيم نموده اند.

مسودات ذيل ثمره ايامى است كه به مناسبت هايى رفت و شدى به محافل علمى و فرهنگى و 
نمايشگاه هاى كتاب برخى بالد عربى داشته ام و تفقدى به حال آنها مى نمودم. ماجراى روابط  ما 

ايرانيان با جهان عرب از فراز و نشيب فراوانى برخوردار بوده و هست به ويژه در پنجاه سال اخير.
درك و دريافت ما از همسايگان عربمان ساده لوحانه، سطحى و غير واقعى است. در مقابل، شناخت 
آنان از ما خيلى بهتر و بيشتر است. آنان با تكيه بر ذخاير نفتى و مشاوران اجنبى بر ما تحكم كرده 
و فخر مى فروشند و مشكالت عديده اى ايجاد كرده و توش و توان خود را كه بايد صرف توسعه و 
پيشرفت مسلمانان منطقه گردد به هرز برده و ثروت ملى مسلمانان را به تاراج استعمار مى دهند، كه 
البته نابخردى هاى ما نيز مزيد بر علت شده و آتش غارت منطقه توسط غرب را تيزتر نيز كرده است.

اعراب، خليج فارس را خليج عربى مى خوانند، استان خوزستان را عربستان مى نامند، جزاير سه 
گانه در خليج فارس را از آن خود مى پندارند و ... كيان و هويت و مرزهاى فعلى اين كشورچه ها را كه 
براي ما نامگذاري مي كنند، انگليس و فرانسه پس از جنگ جهانى دوم ترسيم كرده اند در حالى كه 
ايران و قلمرو فرهنگى و تمدنى آن به قدمت تاريخ است. دريغ و صد دريغ كه اگر ما در صد سال اخير 
حكمرانان دانايى مى داشتيم، با اندك درايتى همسايگان عرب را چنان رام مى كرديم كه با افتخار كمر 

به خدمت ما مى بستند و زبان فارسى زبان رايج دربار و ديوان آنان مى شد. 
بارى، فهرست ذيل گزيده اى است از آنچه عربان در خالل پنجاه سال اخير درباره ما ايرانيان اعم 

از تأليف و ترجمه و تحقيق و مانند آن نوشته و منتشر كرده اند.
با استقصاى شبه تامى مى توان گفت قطعًا حجم اين فهرست بسيار بيشتر از اينهاست. بخشى از آن 
به ترجمه آثارى از زبان فارسى به عربى اختصاص دارد كه قلمرو وسيعى از ادبيات، تاريخ، جغرافيا، هنر 
و معمارى، تراجم و ... را شامل مى گردد. اين حجم آگاهى ها اگر چه بعضًا نادرست و تحريف شده است 
ولى درمجموع نشانگر شناخت گسترده تر و عميق تر آنان از ما و موضوعات و مسائل مربوط به ماست. 
برخالف ما كه با نوعى غرور و خودبزرگ بينى كاذب با آنان مواجه مى شويم و زحمت شناختنشان را 
به خود نمى دهيم و با قضاوتى سطحى همه آنان را به يك حكم محكوم مى نماييم، گروهي از آنان 
به فكر شناخت ما و مسائلمان برآمده و صدها كتاب و هزاران مقاله درباره ما منتشر كرده اند. بخشى 
از اين آثار به مسائل و موضوعات استعمار فرموده و مناقشه برانگيز مرزى مانند شط عرب و جزاير سه 
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گانه در خليج فارس اختصاص دارد كه برخى از برادران عرب با كمال بى انصافى حقايق مسلم تاريخى 
را قلب كرده و ادعاهاى مضحكى را دهه هاست تكرار مى كنند. بخش ديگرى از آن به نام خليج فارس 
برمى گردد كه به زعم واهى آنان بايد خليج عربى گفته شود، گويى مى پندارند با تحريف تاريخ وكذب 
صريح و گفتن عربى بجاى فارسى مشكالتشان حل مى شود، درحالى كه غرب غارتگر حضورى قوى 
در كيان آنان دارد و با غارت ثروت هايشان جنگ و كشتار و خصومت برايشان به ارمغان آورده و آنان 

دل خوش اند كه خليج فارس را عربى بنامند كه اين دروغى است بس مفتضح و رسوا.
بخشى ديگر از اينها به مسئله خوزستان و به زعم پاره اى عربان، عربستان و ادعاهاى واهى دولت 
هاى مختلفى است كه در عراق معاصر بر سركار آمده اند بويژه بعثيان عراق كه گر چه ادعايى است 
مضحك وپوچ، ولى نشانگر ضعف دولت هاى معاصر ايران است كه چنين سفلگانى جرات طرح اين 

گونه ادعاهاى سخيفى دارند.
به هر حال بايسته است به دور از حب و بغض به كريمه (انا جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا) گوش 
جان سپرده و در طريق امتثال امر الهى گام نهاده، تمهيد مقدماتى فراهم آوريم براى شناخت و آگاهى 
بيشتر و عميق تر طرفين از يكديگر و طى طريق در جهت تحقق مصالح مشترك كه همانا عزت و 

سربلندى مسلمانان است.

گزيده آثار ايرانشناسى اعراب
اصفهان قرنفله الحضاره االسالميه، سمير ارشدى، كويت، مؤسسة جائزة عبدالعزيزسعودالبابطين،   -
2007، 66 صفحه خشتى بزرگ. اثرى است همراه با تصاوير زيبا از آثار تاريخى اصفهان. اين كتاب 
در سال 1427 ق به مناسبت انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم به چاپ 

رسيده است.
اصفهان معقل االدب العربى فى ايران و نظام الدين اصفهانى، مصطفى جواد، مجلة مجمع العلمى   -

العراقى، (بغداد) مجلد  10، 1382-1962، صفحه 69 الى 94.
اخبار جالل الدين الرومى و وقفات مع ترجمته فى كتاب رجال الفكر و الدعوه فى االسالم، اعده و   -
ترجم نصوصه: ابوالفضل محمدبن عبداهللا القونوى، المدينه المنوره، ط1،  568 ص، 2000. اثرى 
است در رد و نقد و ابطال آراء و انديشه هاى تصوف و بويژه موالنا جالل الدين رومى. مؤلف از 

سلفيان متعصب محسوب مى شود.
األوضاع العامه في ايران عشيه سقوط رضا بهلوي، محمد كامل محمد عبدالرحمن، مجلة دراسات   -

ايرانيه، (البصره) المجلد االول، 1987.
ايران الثوره الناقصه و التنسيق االمريكي: شابور حقيقت، ترجمه مركز البحوث والمعلومات التابع   -

لمجلس قياده الثوره، بغداد، 1980.
ايران الحديثه و وجوه نهضتها الباهره، زكى حسن، مجلة المقتطف (القاهره)، جزء 2، من المجلد   -
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.1938 ،93
ايران الخفيه الشطرنج السياسى السرى بجمهوريه واليه الفقيه (تناقضات السلطه فى الجمهوريه   -
االسالميه)، راى تاكيه، عرض وتعليق، مجدى كامل، القاهره، دارالكتاب العربى، 2007، 168صفحه 
وزيرى. ترجمه اى است از پژوهشى به زبان انگليسى درباره تحوالت سياسى اجتماعى ايران معاصر.

اين اثر فاقد كتابنامه است.
ايران بين عهدين العهد القاجارى و العهد البهلوى «اصدرته جريده البالغ بمناسبه زياره رضاشاه   -

الى تركيا 1934»، بيروت، 1934 .
ايران فى سنوات الحرب العالميه االولى، فوزى خلف شويل، البصره، جامعه البصره «مركز دراسات   -
الخليج العربى»، 1985، 170 صفحه وزيرى. اصل اين اثر رساله كارشناسى ارشد بوده كه در سال 
1983 به دانشگاه بغداد ارائه شده است و پژوهشى است در اوضاع ايران در خالل جنگ جهانى 

اّول.
ايران فى سنوات الحرب العالميه الثانيه، عبدالهادى كريم سلمان، البصره، جامعه البصره « مركز   -
دراسات الخليج العربى»، 1986، وزيرى 135 صفحه. پژوهشى است در تحليل و بررسى اوضاع 

سياسى اجتماعى ايران در طول جنگ دّوم جهانى.
ايران في سنوات الحرب العالميه الثانيه، عبدالهادي كريم سليمان، رساله ماجستير، كليه االداب،   -

جامعه بغداد، 1983.
ايران مستوع البارود، ادور سابلييه، ترجمه عزالدين محمود السراج، بغداد، وزاره الثقافه و االعالم،   -
اجتماعى  سياسى  تحوالت  درباره  جانبدارانه  و  تبليغاتى  است  كتابى  صفحه.  وزيرى 304   ،1983

ايران معاصر.
ايران من معركه التحرر الوطني و االستقالل 1779-1954، ميشل  سليمان، بيروت، 1954.  -

ايران من الصراع الديني الي الثوره، مايكل فشر، ترجمه مركز البحوث المعلومات، 1983.  -
ايران و العراق و تركيا: االثر االستراتيجى فى الخليج العربى، احمد مشكاه، ابوظبى، مركز االمارات،   -
2003، ط1، رقعى 42 صفحه. تحرير خطابه اى است كه درباره نقش سه كشور ايران، عراق و تركيه 

در خليج فارس ارائه شده است.
ايران و العرب، العالقات العربيه االيرانيه عبرالتاريخ، سليم و اكيم، 1967 .   -

ايران و تركيا؛ دراسه فى التاريخ الحديث و المعاصر، ابراهيم خليل احمد، خليل على مراد، الموصل،   -
جامعة الموصل، 1421- 1992، 368 صفحه وزيرى. پژوهشى است تاريخى راجع به اوضاع سياسى 
اجتماعى ايران از دوران صفويه تا دوره معاصر و همچنين اوضاع سياسى اجتماعى تركيه از هنگام 

ضعف و فروپاشى عثمانى تا دوره معاصر.
ايران و الخليج ديالكتيك الدمج والنبذ، عبداهللا نهدالنفيسى، الكويت، دارقرطاس للنشر، 1999، 60   -

صفحه رقعى.
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زوال  از  پس  فارس  خليج  كشورهاى  و  ايران  فرهنگى  سياسى  روابط  چگونگى  در  است  درنگى 
انگليسى  و  عربى  منابع  از  است  كويت  شيعه  دانشگاهى  ازشخصيت هاى  كه  مؤلف  پهلوى.  سلطنت 

استفاده كرده است.
ايران و الصراع العربي – االسرائيلي، ترجمة محمد وصفي ابومغلي. البصره، نشر مركز دراسات   -

الخليج العربي بجامعه البصره، 1982.
 ،2007 للنشر،  الدارالثقافيه  القاهره،  العلوجى،  عبدالكريم  وجود،  ام  حدود  صراع  العراق  و  ايران   -
تاريخچه،  عراق،  و  ايران  مرزى  اختالفات  درباره  جانبدارانه  است  پژوهشى  وزيرى.  207صفحه 

سيرتحّول و وضعيت كنونى مسئله.
- بعث اللغه الفارسيه الّدريه و بدايات، الترجمه من العربيه اليها، جهيده بوجمعه، جامعة وهران مجله: 

المترجم، الجزائر، جامعة وهران، عدد16، سنه 2007.
دمشق،  محمودالعابد،  رائف  مفيد  م،   636-224 «عصراالكاسره»  الساسانيه  الدوله  تاريخ  معالم   -
دارالفكرالمعاصر، 2005، 200صفحه وزيرى. اين اثر پژوهشى است درباره تاريخ تحوالت سياسى 
و تمدنى دوره سلسله ساسانى در ايران قبل از اسالم، مؤلف استاد تاريخ دانشگاه دمشق بوده و به 

منابع عربى، فارسى و انگليسى مراجعه نموده است.
- بعض العوامل المؤثره فى السياسه االيرانيه؛ ايران الحاضر و المستقبل، بغداد: المعهد العالى للدراسات 

القوميه و االشتراكيه.
- بعض من مصادر دراسه المغول في اللغتين العربيه و الفارسيه، احمد حمدي الخولي، مجلة الداره 

(الرياض) سنه 7، عدد 4، 1403 ق /1982 م.
- البلوش و بالدهم فى دليل الخليج  (1515،1908) احمدبن يعقوب المازنى، بيروت، داراالنتشارالعربى، 
راهنماى  دركتاب  كه  مطالبى  از  است  تصحيحى  و  تعليق  و  ترجمه  وزيرى.  صفحه   472 ،2012
بريطانيايى خليج فارس اثر لوريمر راجع به منطقه بلوچستان آمده است. كتاب لوريمر در سال 1905 
در لندن به چاپ رسيده و تاكنون دو بار به عربى ترجمه شده است. مترجم با نگاهى جانبدارانه از 
استقالل بلوچستان دفاع نموده و ايران و پاكستان و افغانستان را اشغالگر كشور بلوچستان مى داند!

- البويهيون و الخالفه العباسيه، ابراهيم سلمان الكروى، االسكندريه، مركز االسكندريه الكتاب، 1997، 
دوره  در  آل بويه  سلسله  برآمدن  كه  فصل  شامل 5  است  پژوهشى  اثر  اين  وزيرى.  صفحه   232

عباسيان را مورد بحث و بررسى قرارداده است عناوين فصول كتاب عبارتنداز:
بحثى در جغرافياى خطه ديلم وطبرستان، توس، گيالن.

چگونگى انتشار اسالم درديار ديلم.
برآمدن آل بويه دركنف حمايت آل زياد.

درنگى دراحوال و اقدامات على بن بويه (عمادالدوله).
اوضاع خالفت عباسى در سال هاى 322 تا 334 هجرى.
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القاهره،  المصرى،  نجيب  حسين  االردو،  و  التركى  و  الفارسى  و  العربى  الشعر  فى  ولده  و  والد  بين   -
 140 تا   107 ص  از  سوم  فصل  صفحه.   166 وزيرى   ،1 ط   ،2004  /1425 للنشر،  الدارالثقافيه 
اختصاص دارد به نصايح و مواعظى كه پدران به پسران خويش نموده و در ادب فارسى انعكاس 

يافته است.
- التآمر الفارسى على القائد العربى قتيبه بن مسلم الباهلى، غانم هاشم خضيرالسلطانى، مجلة الرساله 

االسالميه (بغداد: وزاره االوقاف) عدد 203،  1407-1987، صفحه 115 الى 120.
-  تأثير الحكم الفارسيه فى االدب العربى فى العصر العباسى االّول دراسه تطبيقيه فى االدب المقارن، 
عيسى العاكوب، دمشق، دارالطالس، 1999، ط1، 386 صفحه وزيرى. بحثى است در حوزه ادبيات 

تطبيقى بين ادب فارسى و عربى و چگونگى تأثير ادب عربى از فارسى در دوره اّول عباسى.
-  تاريخ االدب الفارسى المعاصر، محمدجعفر ياحقى، ترجمه ندى حسون، دمشق، وزاره الثقافه، 2005، 
360 صفحه وزيرى. ترجمه اى است به عربى ازكتاب (چون سبوى تشنه) اثر  دكتر جعفر ياحقى كه 

توسط انتشارات جامى در تهران به چاپ رسيده است.
امين  ابراهيم  العربيه  الى  نقله  براون،  ادوارد  السعدى،  الى  الفرودسى  من  ايران  فى  االدب  تاريخ   -
الشورابى، القاهره، مكتبه الثقافه الدينيه، 1424، 2004، وزيرى  748 صفحه. اين اثر ترجمه عربى 
كتاب تاريخ ادبيات ايران اثر معروف ادوارد براون است كه در سال 1955 ترجمه شده و بارها به 

چاپ رسيده است.
- تاريخ االدب فى ايران؛ الجزءاالول البابان االول و الثانى الجزءاالول البابان الثالث و الرابع، ادوارد 
براون، ترجمه الى الفارسيه: على باشا صالح؛ ترجمه الى العربيه: احمد كمال الدين حلمى، تقديم: 
محمدعالءالدين منصور، القاهره، المجلس االعلى للثقافه، 2005، ط1، 472+ 538 صفحه، وزيرى. 
ترجمه اى است به عربى از ترجمه فارسى جلد اول (بخش اول و دّوم) تاريخ ادبيات ايران اثرادوارد 

براون.
- تاريخ االدب فى ايران؛ الجزءالثانى، ادوارد براون، ترجمه ابراهيم امين الشواربى، القاهره، المجلس 
االعلى للثقافه، 2005، ط1، 750 صفحه وزيرى. ترجمه اى است به عربى از ترجمه فارسى، جلد 

دوم تاريخ ادبيات ايران اثرادوارد براون.
الى  نقله  براون،  ادوارد  تأليف  الجزءالثالث،  الجامى»،  الى  السعدى  «من  ايران؛  فى  االدب  تاريخ    -
االعلى  المجلس  القاهره،  منصور،  محمدعالءالدين  العربيه:  الى  نقله  اصغرحكمت،  على  الفارسيه: 
ايران  در  ادبيات  از «تاريخ  عربى  به  است  ترجمه اى  وزيرى.  صفحه   592 ،2005، للثقافه (339) 
تهران،  اصغرحكمت،  على  ترجمه  براون،  ادوارد  اثر  جامى»  تا  سعدى  از  تيموريان  و  تاتار  درعهد 

چاپخانه بانك ملى، 1946.
- تاريخ االكراد فى ايران، منى احمد سلطان، القاهره، داراالحمدى، 2008، 509 صفحه وزيرى. ظاهراً 
رساله دكترى است كه در آن تاريخ اكراد در ايران بررسى شده و كتاب «كرد و پيوستگى نژادى 
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وتاريخى او «اثر رشيد ياسمى نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
- تاريخ الحزب الشيوعي االيراني (توده) 1941-1963، محمد احمد طه علي الجبوري، بغداد، جامعه 

المستنصريه، معهد الدراسات االسيويه و االفريقيه، 1988 (ماجستر- كارشناسي ارشد).
بهلوى 1941-1925،  عهدرضاشاه  فى  العربيه  الجزيره  بشرق  ايران  لعالقات  السياسى  التاريخ   -

صالح محمدصالح العلى، البصره، جامعه البصره كليه اآلداب، 1983 (ماجستر- كارشناسى ارشد).
- تاريخ المنازعات و الحروب بين العراق و ايران، شاكر صابر الضابط، بغداد: وزاره الثقافه و االعالم، 
دارالحريه، 1984، 454 صفحه. از كتاب هاى تبليغاتى است كه عليه ايران نوشته شده و نويسنده به 

زعم خود، توطئه هاى ايرانيان در تحريف و تضعيف اسالم و اعراب را بررسى و افشا نموده است.
مطبعه  (القاهره)،  الجيزه  فهمى،  عبدالعزيز  عبدالسالم  العشرين،  القرن  فى  السياسى  ايران  تاريخ   -

المركز النموذجى، 1973 .
ترجمه  «مشيرالدوله»،  پيرنيا  حسن  الساسانى،  العهد  نهايه  حتى  البدايه  من  القديم  ايران  تاريخ   -
محمدنورالدين عبدالمنعم و السباعى محمد السباعى، القاهره، دارالثقافه،1992. ترجمه اى است به 

عربى از كتاب «تاريخ ايران باستان» اثر حسن پيرنيا.
- تاريخ ايران القديم، طه باقر و فوزي رشيد و رضا جواد الهاشمي، بغداد، وزاره التعليم العالي، 1980.

- تاريخ ايران، شاهين مكاريوس، القاهره، مطبعه المقتطف، 1898.
- تاريخ بيهق و ذكرالعلماء و االئمه و االفاضل الذين نبغوا فيها او انتقلوا اليها، على بن زيد البيهقى 
(490- 565 هـ)، ترجمه عن الفارسيه و حققه يوسف الهادى، دمشق، داراقرأ، 1425، 2004، وزيرى 

672 صفحه. ترجمه اى است از تاريخ بيهقى به زبان عربى. 
- تاريخ سجستان، مؤلف مجهول، ترجمه محمود عبدالكريم على، القاهره المجلس االعلى للثقافه، 

2006. ترجمه تاريخ سيستان.
- تاريخ طبرستان، بهاءالدين محمدبن حسن بن اسفنديار، ترجمه احمدمحمد نادى، القاهره: المجلس 

االعلى للثقافه، 2002. ترجمه اى است از تاريخ طبرستان.
- تاريخ الدول الفارسيه في العراق، علي ظريف االعظمي، بغداد، 1927.

- ايران ماضيها و حاضرها، دونالد ولبر، ترجمه عبدالنعيم محمد حسنين، القاهره، دارالمصر، 1958.
ـ  تحليل لحشد سياسي إيراني، اضطرابات الخبز في طهران لشهر كانون األول 1942، ل. ماكفارالند، 

ستيفن، مجلة ميدل ايست جورنال 1985، ترجمه مركز البحوث والمعلومات، 1985.
- ترجمه عرار لرباعيات عمر الخيام، جعفر العقيلى، مجلة الفيصل (الرياض) عدد 305.

المتحده،  الواليات  و  اوروبا  من  كل  امام  الحاثل  التحدى  جديد،  ثوب  عن  تبحث  المتغيّره  تركيا   -
هاينتس كرامر، تعريب فاضل جتكر، الرياض، مكتبه العبيكان، 1422، 2001، وزيرى 478 صفحه. 

از صفحه 245 روابط ايران و تركيه از دهه 90 به بعد به بررسى شده است.
-  التصوف عندالفرس، ابراهيم دسوقى شتا، دارالمعارف، 1978، 62 صفحه رقعى.
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- التصوير فى االسالم عندالفرس، زكى محمد حسن، القاهره، شركه نوابغ الفكر، 2008، 171صفحه 
هنرشناس  برجسته  دانشور  محمدحسن  زكى  استاد  معروف  كتاب  از  است  چاپى  تجديد  وزيرى. 
تطور  و  سيرتحول  به  ايران  تاريخ  دوره هاى  معرفى  در  كوتاه  مقدمه اى  از  پس  وى  كه  مصرى 
مى پردازد.  رشته  اين  هنرمندان  و  مكاتب  و  مدارس  و  مختلف  دوره هاى  در  ايران  در  نگارگرى 

تصاويرى از آثار هنرمندان نيز دركتاب آمده است.
المعلمين،  كليه  مجلة  البكاء،  خلف  طاهر   ،(1946-1941) ايران  آذربايجان  في  االحداث  تطورات   -

(بغداد) العدد الثالث و العشرون 2000.
- تطورات االحداث في كردستان ايران (1941-1947)، طاهر خلف البكاء، مجلة كليه التربيه، (بغداد) 

العدد الثاني 1999.
- التعريب و اثره فى الثقافتين العربيه و الفارسيه، مع ترجمه كتاب المعربات الرشيديه، نورالدين آل على 

القاهره، دارالثقافه 1399هـ، 1979.
- التعليم فى ايران من الثوره الى الدوله، حسان عبداهللا حسان، القاهره، 2009، 284 صفحه وزيرى. 
پژوهشى است در نظام آموزش و پرورش در ايران كه ضمن بيان تاريخچه اى از تعليم و تربيت 
در ايران به نظام آموزشى دولتى و حوزوى دوره ايران اسالمى پرداخته و سير تحول و ويژگى هاى 

اين نظام را تحليل كرده است. 
االدب الفارسى القديم، باول هورن، ترجمه: حسين مجيب المصرى، بيروت، جريده السفير، 90   -
ص،2009. ترجمه مقاله  بلندى است از ايرانشناس آلمانى پاول هورن كه درباره ابعاد مختلف ادبى 
و دينى اوستا و زبان و خط پهلوى باستان نگاشته است. اين اثر در سال 1981 در قاهره ترجمه و 
چاپ شده است. مترجم در مقدمه اى مفصل درباره ادبيات ايران قبل و بعد از اسالم و ابعاد ادبى و 

تاريخى زبان و ادب فارسى پهلوى را كاويده است.
-  االدب الفارسى القديم، پاول هورن، ترجمه و تقديم: حسين مجيب المصرى، القاهره، المجلس 

االعلى للثقافه، 222 ص،2005. تجديد چاپ ترجمه اى است به عربى ازكتاب:
Paul Horn:Geschichte der Persischen Litteratur (Leipziq 1901)   

االدب الفارسى فى العصرالغزنوى، على الشابى، تونس، 1965.  -
ربابعه،  بسام  ترجمه  كدكنى،  شفيعى  محمدرضا  ايامنا،  حتى  و  عصرالجامى  منذ  الفارسى  االدب   -
الكويت، مجلس الوطنى للثقافه والفنون واآلدب سلسله عالم المعرفه، 147 ص،2009. اثرى است 
از دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى كه به زبان انگليسى نگاشته  و در سال 1995 توسط دانشگاه 
استانفورد به چاپ رسيده و به فارسى نيز توسط حجت اهللا اصل ترجمه شده و با عنوان: ادبيات 
فارسى از عصر جامى تا روزگار ما توسط نشر نى به چاپ رسيده است. اين ترجمه عربى از متن 
فارسى آن صورت گرفته و در شمارگان چهل و سه هزار نسخه به چاپ رسيده و در جميع بالد 

عربيه توزيع شده است.
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االدب المقارن دراسات تطبيقيه فى االدبين العربى و الفارسى، محمد السعيد جمال الدين القاهره،   -
دارالهدايه، دارالقلم، ط3، 218 ص،2003. پژوهشى است در ادبيات تطبيقى عربى و فارسى كه در 
آن موضوعات ذيل مورد بررسى قرار گرفته است: جاويدنامه يا رساله الخلود اثر اقبال الهورى، 
رباعيات خيام، منظومه ليلى و مجنون. در فصل آخر كتاب به ارتباط و عالقه شيخ محمد عبده به 
فرهنگ فارسى پرداخته است. مؤلف استاد ادبيات فارسى دانشگاه عين الشمس است و بيش از 14 
اثر ترجمه و تأليف در حوزه تاريخ وفرهنگ ايران و زبان فارسى به جامعه علمى ارائه كرده است.

 

اآلثار الفارسيه فى شعر عمر بن الفارض، محمد وصفى ابومغلى، الموصل، مجله الجامعه، اكتبر   -
.1979

آثار بالد الرافدين من العصر الحجرى القديم حتى الغزو الفارسى، سيتن لويد، ترجمه محمد طلب،   -
دمشق، داردمشق، 1992.

آفاق ادب سعدى الشيرازى، على دشتى، ترجمه صادق نشأت، القاهره، مكتبه االنجلوالمصريه،   -
وزيرى 432 ص،1964. ترجمه اى است از كتاب على دشتى كه به فارسى تأليف كرده است.
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علم االسلوب فى الفارسيه، آيين سخنورى فارسى: شرح مختصر روش هاى بيان و معانى و بديع   -
فارسى، نصراهللا كامياب، الرياض، جامعه الملك سعود، 134 ص،1425. اثرى است به زبان فارسى 
كه توسط مؤلف به سفارش دانشگاه ملك سعود عربستان تأليف شده تا به عنوان سه واحد درسى 

در دانشگاه تدريس شود.
ابحاث ندوه العالقات االدبيه و اللغويه العربيه- االيرانيه؛ تاريخها و واقعها و آفاقها، دمشق، اتحاد   -
الكّتاب العرب، 1999. مجموعه نوشتارها و گفتارهايى است كه در باب روابط و ويژگى هاى ادبى، 

زبانى و فرهنگى ايران و اعراب به همايشى در دمشق ارائه شده است.
ابن سينا، آرثور سعدييف، تعريب توفيق سالم، بيروت، دارالفارابى، 254ص،2001. چاپ دّوم كتابى   -
است كه به زبان روسى درسال 1980 در مسكو منتشر شده و چاپ اّول عربى آن در سال 1987 

در لبنان نشر يافته  است. اين اثر سيرى است در احوال وآراء و انديشه هاى شيخ الرئيس.
أبوالقاسم الكاشاني و دوره في إجهاض تجربه الدكتور مصدق في إيران في الوثائق الدبلوماسيه   -

العراقيه، شاتي عبهول، عبداهللا، بحث غير منشور، الجامعه المستنصريه، 1989.
جامعه  رباط،  المؤلفين،  من  مجموعه  تأثيره،  و  عصره  و  فكره  فى  دراسات  ابوحامدالغزالى؛   -
محمدالخامس، 320 ص،1988. مجموعه مقاالت و خطابه هايى است كه در همايش بزرگداشت 
امام محمد غزالى درشهر رباط كشور مغرب درسال 1988 برگزار شده و ابعاد مختلف انديشه ها و 

آراى وى مورد بحث و مناقشه قرارگرفته است.
 

ابوموسى، اعداد: مركز المحروسه للنشر و الخدمات الصحفيه و المعلومات، المعادى [مصر]، رحلى   -
كرده اند،  منتشر  مطالبى  ايرانى  سه گانه  جزاير  موضوع  در  كه  عربى  روزنامه هاى  بريده  199ص. 

گستره زمانى اين مطالب مربوط به سال هاى 1988، 1989 و 1992 است.
عنه  ماكتب  و  بآثاره،  ببليوجرافيا  و  علمه،  من  لجوانب  دراسه  331هـ،   -260 ابونصرالفارابى   -
المعاصرون باللغه العربيه فى الدوريات، اوفى مؤلف مستقل، ابى عبدالرحمن ابن عقيل الظاهرى، 
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ابونصرفارابى به زبان  امين سليمان سى دو، الرياض، دارابن حزم، 156 ص،1416. مأخذشناسى 
عربى به همراه مقدمه اى مفصل در تحليل احوال، آثار و برخى آراء و انديشه هاى وى.

اتجاهات الدعايه الصهيونيه باللغه الفارسيه، بغداد، مركز العربى لبحوث المستمعين و الشاهدين،   -
.1987

االتحاد السوفييتي و ايران الثوريه، ارياي يودفات، ترجمه، مركز البحوث و المعلومات، بغداد، 1985.  -
اتحاد العاقل و المعقول، صدرالدين الشيرازى، تحقيق قاسم محمد عباس، دمشق، دارالمدى، 118   -

ص،2004.
بنا به نظر مؤلف اين رساله بر اساس نسخه خطى شماره (1471) موجود در «مكتبة المخطوطات بغداد» 

تصحيح و تحقيق شده است.
آثار هجره الفالحين االيرانيين علي النظام السياسي في ايران، فرهاد كاظمي، ترجمة عبدالجبار   -

ناجي، في دراسات ايرانية، مجموعة بحوث مختارة البصرة، 1983.
 

طاهر  تاريخيه،  وثائقيه  دراسه  پهلوي 1941-1939،  رضا  سقوط  في  الثانيه  العالميه  الحرب  اثر   -
خلف البكاء، مجلة دراسات في التاريخ و اآلثار، (بغداد) العدد السابع، 2001.

اثر الحرب و االحتالل في تفاقم مشكلتي النقل و التضخم في ايران 1941-1945، طاهر خلف   -
البكاء، مجلة كلية التربية، (بغداد) العدد الثاني، 2000.

االثر العربى فى ادب سعدى الشيرازى، دراسه ادبيه نقديه، امل ابراهيم محمد، القاهره، الدارالثقافيه   -
للنشر،2000. 

اثر الفرس السياسى فى العصر العباسى االّول، على عبدالرحمن العمر، القاهره، مطبعه الدجورى،   -
. 1979

- اثر الفرس السياسى فى العصر العباسى االول، على عبدالرحمن العمرو، الرياض، ط4، 418 ص،1992. 
اثرى است درنقش و نفوذ ايرانيان در دوران نخست سلسله عباسيان. نويسنده به تفصيل چگونگى 
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تأثير و فعاليت ايرانيان در ابعاد مختلف سياسى اجتماعى فرهنگى و.... آن دوران را كاويده است.
اللغه  حمايه  جمعيه  الشارقه،  فرج،  عبدالفتاح  يوسف  الفارسى،  الشعر  ابداع  فى  العربيه  اللغه  اثر   -
العربيه، 28 ص،2001. پژوهشى است در تأثير فرهنگ و ادب عربى بر شعرفارسى و مسائل مرتبط 

به آن مانند اصطالحات عروضى، اوزان شعر، ساختار قصيده و مانندآن.
أحداث ايران 1978، محمد وصفي ابومغلي، البصره، مركز دراسات الخليج العربي بجامعه البصره،   -

.1979
االحزاب و التجمعات السياسيه فى ايران 1905- 1981، محمد وصفى ابومغلى، البصره، جامعه   -
البصره، مركز دراسات الخليج العربى{فارسى}، شعبة الدراسات الفارسيه، سلسله ايران و الخليج 

العربى( 1)، 152 ص،1983.
اثرى است در معرفى احزاب و گروه هاى سياسى ايران از دوران مشروطه تا پايان سال 1981. اطالعات 

مؤلف عمدتًا مبتنى بر روزنامه هاى فارسى چاپ ايران بوده است.
االحزاب و الحركات السياسيه فى ايران (1950-1978)، محمداحمد السامرايى رساله ماجستر،   -

جامعه المستنصريه، 1980.
 

احمدى نجاد رجل فى قلب العاصفه، عادل الجوجرى، القاهره، دارالكتاب العربى، 336ص،2006.  -
گزارشى است از زندگى و فعاليت هاى سياسى احمدى نژاد.

االراضى: انواع ها و نظام ها فى بعض اقاليم الشرق: االهواز، كرمان، سجستان فى العصر العباسى   -
الجزءالثانى،  عشر،  الرابع  المجلد  العصور،  مجله:  الجبر،  عبدالرحمن  حصة  هـ،   334-232 الثانى 
صص 99-118، تصدرعن دارالمريخ للنشر،الرياض. پژوهش دركيفيت تملك، اداره، احياء، ماليات 
و...اراضى دربرخى مناطق شرقى دوره دّوم عباسيان كه شامل مناطق خوزستان، كرمان و سيستان 
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مى گردد. در اين مقاله جغرافياى تاريخى اين نيز مورد بحث قرارگرفته است.
-  ارهاصات التحرر في عربستان. ا، ب، مجله افاق عربيه، السنه (6) العددان 3 و 4، تشرين الثاني، 

كانون االول، ص 173 –175،1988.
اريج البستان الشيرازى،  ترجمه: امين بدوى، القاهره، دارالشروق،288 ص،2006. چاپ دوم ترجمه   -
بوستان سعدى است كه چاپ اول آن توسط همين ناشر در سال 1418 هـ-1997م به چاپ رسيده 

است. مترجم از اساتيد برجسته زبان و ادب فارسى در مصر بشمار مى رود.
 

االحواز ثورات ها و تنظيمات ها( 1914- 1966)، على نعمه الحلو، الجزء الخامس، ط 1، النجف،   -
مطعبه الغرى الحديثه، 264 ص،1970. مجموعه 5 جلدى است كه در برخى منابع وعده انتشار 
جلد 6 و 7 آن نيز داده شده است ولى ظاهرا همين 5 جلد به چاپ رسيده و اثرى است جانبدارانه و 
مفصل كه ابعاد مختلف تاريخى، سياسى، فرهنگى، جغرافيايى و...منطقه خوزستان را بررسى كرده 

است.
كليه  بغداد،  جامعه  بغداد،  الخياط  رحيم  علي  ناجح   ،(1945-1925) تاريخيه  دراسه  االحواز   -

اآلداب،1983. 
االحواز فى سطور، من منشورات الجبهه العربيه لتحرير االحواز، 1986.  -

االحواز قبائلها و اسرها مسح ديموغرافى لالنسان العربى على ارض عربستان، على نعمه الحلو،    -
الجزء الرابع، ط 1، النجف، مطعبة الغرى الحديثه، 208 ص،1970.

جحود العماد االصفهانى فى موسوعه خريده القصر و جريده اهل العصر، فؤاد ابوالهيجاء، بنغازى[   -
ليبى]، جامعة قاريونس، 218 ص،1999. پژوهشى است در احوال و آثار بويژه كتاب معروف «خريدة 
القصر و جريدة اهل العصر» عماد اصفهانى و تحليل و بررسى ابعاد مختلف تاريخى، اجتماعى، 

فرهنگى و ادبى اين كتاب.
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االعلى  المجلس  القاهره  محمدالسعيد،  ترجمه  السابع،  القرن  مؤلفات  من  الروم،  سالجقه  اخبار   -
للثقافة،2007. ترجمه گزيده سلجوقنامه.

 

ادب «الشمعه» بين منوچهرى الدامغانى و ابى الفضل الميكالى، محمد محمد يونس، مجله كليه   -
دارالعلوم، (القاهره)، عدد 11،صص 103 الى 133،1988.

االدب االفغانى االسالمى،  محمد امان صافى، الرياض، جامعه االمام محمدبن سعود االسالميه،   -
ط1، 400 ص،1996.

پژوهشى است درتاريخ تحوالت ادبيات پشتو در افغانستان بويژه بررسى ابعاد اسالمى وجهادى منعكس 
شده در آثار شاعران اين ديار.
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االبعاد االستراتيجيه للحرب العراقيه االيرانيه، الندوه العلميه لمركز دراسات الخليج العربى بجامعه   -
البصره بالتعاون مع مركز التوثيق االعالمى لدول الخليج العرب، وزيرى 726 ص،1988. مجموعه 
مقاالت وخطابه هايى است كه به گردهمايى تحت عنوان« ابعاد استراتژيك جنگ ايران وعراق» 
ارائه شده است و ابعاد، مسائل و موضوعات مختلف پيرامون جنگ  ايران و عراق مورد بحث و 
بررسى قرار گرفته است. اكثر مقاالت جانبدارانه نگاشته شده و ديدگاه هاى حزب بعثت عراق را در 
اين خصوص منعكس مى كند. اين كتاب مشتمل بر 34 مقاله است كه ابعاد تاريخى، بين المللى، 
حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، روانى، تبليغاتى و... جنگ ايران و عراق  مورد بررسى قرار گرفته است.
ابرز ميادين الحركه العلميه بمدن خراسان خالل الحكم الغزنوى (351- 579هـ، 874- 999م)،   -
سعيد بن عبداهللا القحطانى، صفحه 11- 82. مجله: مجله الجمعيه التاريخيه السعوديه، العدد الرابع، 
پژوهشى  السعوديه.  التاريخيه  الجمعيه  الرياض،  يوليو2001م.  1422هـ،  ربيع االول  الثانيه  السنة 
است در چگونگى و علل و اسباب رشد و شكوفايى علمى و فرهنگى در دوره حكومت غزنويان در 
خراسان بزرگ بين سال هاى 351 تا579 هجرى و درنگى در احوال و آثار دانشمندان اين دوره و 

همچنين باليدن زبان و ادب عربى دوشادوش زبان و ادب فارسى.
 

جامعه  البصره،  ابومغلى،  وصفى  محمد   1980 العربى،  الخليج  نحو  االيرانيه  السياسيه  اتجاهات   -
البصره.

رئيس  درباره  است  بحثى  ص،2007.   64 القاهره،  محمدبيوحى،  على  نجاد...المناجاه،   احمدى   -
جمهور ايران و آراء مختلف درباره وى.

ادب التراجم الفارسى، جمال فوزى محمد، مجله الدراسات الشرقيه (جامعه القاهره) عدد 23، صص   -
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91 الى 113،1999.
االحواز ارض عربيه سليبه، ابراهيم خلف العبيدى، بغداد، دارالحريه.  -
االحواز الجزء العربى المعتصب،  شفيق الرشيدات، القاهره،1967.  -

االحواز قطر عربّى سليب،  الجبهه الشعبيه لتحرير االحواز، بغداد، وزاره الثقافه واالعالم،1972.  -

االحواز، الماضى و الحاضر و المستقبل، احمدنصار الخزعلى، بغداد، شركة شرق االوسط،1990.  -
االستراتيجيه االمريكيه تجاه ايران بعد احداث 11 ايلول عام 2001، بهاءعدنان السعبرى، بيروت،   -
سياست  در  است  پژوهشى   .2012 ص،  االستراتيجيه،376  الدراسات  و  للبحوث  حمورابى  مركز 

امريكا درباره ايران در دوره معاصر.
استراتيجيه الشرق و الغرب في الخليج العربي و المحيط الهندي، تأليف دريادار شعاع اهللا مجيدي،   -

ترجمه محمد وصفي ابومغلي، البصره، مركز دراسات الخليج العربي بجامعه البصره، 1978.
االستعمار فى الخليج الفارسى، صالح العقاد، القاهره: مكتبه االنكلو- المصريه،1956.  -

االدب  فى  الدينيه  المناسبات  شعر  من  مختارات  الفارسى؛  الشعر  تراث  فى  المعراج  و  االسراء   -
الفارسى القديم، ترجمه عالءالدين عبدالعزيز السباعى، القاهره، المجلس االعلى للثقافه، ط1، 336 
ص،2005. مترجم پس از مقدمه اى مفصل درباب انديشه معراج و اسراء در بين انديشمندان ايرانى 
و عرب انعكاس اين واقعه را در ادب فارسى و عربى مورد مقايسه قرار مى دهد و اشعارى از شعراى 
قرن پنجم تا دهم هجرى (از سنايى تا ميراسماعيل خان ابجدى) كه در اين خصوص سروده شده 
به عربى ترجمه كرده و در خاتمه به تحليل و مقايسه انديشه هاى مطرح شده در شعر شاعران در 

باب معراج حضرت ختمى مرتبت(ص) مى پردازد.

اسرار سقوط مصدق، على البصرى، 1965 بغداد.  -
اسرارالتوحيد، محمدبن منور، ترجمه اسعاد عبدالهادى قنديل، القاهره المجلس االعلى للثقافه،2007.  -

الدار  القاهره،  المصرى،  مجيب  حسين  مقارنه،  دراسه  الترك:  و  الفرس  و  العرب  بين  االسطوره   -
الثقافيه،  ط1، وزيرى 192 ص،2000. باب دوم كتاب از صفحه 79 تا 137 به اسطوره هاى دينى 

و تاريخى ايران اختصاص دارد و به اسطوره در شعر فارسى معاصر نيز پرداخته است.
 544 ابوظبى،  فتحى،  انيس  ممدوح  المواجهه،  و آليات  مصادرالتهديد  االيرانى  القومى  االمن   -
ص،2006. پژوهشى است در موضوع امنيت ملى ايران، ريشه هاى تهديد و سازوكارهاى مقابله با 
تهديدات بويژه در دوران ج.ا و مسئله نيروى هسته اى ايران. نويسنده كارشناس مسائل راهبردى 

است كه آثارمتعددى راجع به قدرت و سياست در خاورميانه منتشركرده است.
االستشراق وكتابه تاريخ بالد فارس،  فاروق عمر فوزى، مجلة كلية دارالعلوم (القاهره) عدد 34،    -

صص103 الى 116،1986.
اسماءالببغاء(من قصص اثرات االسالمى)، محمدقادرى، ترجمه وتقويم و شرح عبدالوهاب علوب،   -
مراجعه و تقديم محمدعالءالدين منصور، القاهره، المجلس االعلى للثقافه، ط1،174 ص،2003.
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ترجمه اى است به عربى از كتاب (طوطى نامه به اهتمام محمد قادرى،) مترجم استاد مطالعات 
ايرانى در دانشگاه قاهره است و دكتراى خود در رشته ايرانشناسى از دانشگاه ميشگان دريافت كرده 

است.
اشكاليه التمدن و الترقى فى الفكر االيرانى الحديث ( 1800- 1910) (رساله ماجستر) صدرالدين   -
عبدالقادر (عراقى االصل) اشراف: عبدالرحمن عبدالحميد عبدالفتاح، السنه. 101 صفحه لغة الرسالة: 

العربية، كلية معارف الوحى و العلوم االنسانيه، الجامعة االسالميه العالميه ماليزيا، 1988.
- اصل االنسان عند االفغانى و محمد عبده و رشيد رضا،  سامى عابدينى، بيروت دارالحرف العربى، 
و  ماهيت  درباره  رضا  رشيد  و  عبده  محمد  جمال،  سيد  آراء  مقايسه  و  بررسى  ص،2005.    221

حقيقت انسان است.
- الشاهنامه ملحمه الفرس الكبرى البى القاسم الفردوسى، ترجمه سمير مالطى، دارالعلم للماليين، 
ط3، 240 ص،1981. گزيده منثور شاهنامه است كه به عربى ترجمه شده است. چاپ اّول اين 

كتاب در سال 1977 منتشر شده است.
 140 رقعى  العربى،  دارالحرف  بيروت،  عابدين،  سامى  االفغانى،  جمال الدين  عند  االنسان  اصل   -

ص،2005. تحليلى است بر آراء سيد جمال الدين اسدآبادى در كتاب« الرّد على الدهريين».
االصول العربيه للفنون الفارسيه، عادل نجم عبد، مجلة آداب الرافدين(جامعة الموصل) عدد 14،   -

ص 119 الى 140،1981.
اضواء على التطور التاريخى للنزاع العراقى- الفارسى حول الحدود، خالد العزى بغداد، وزاره الثقافه   -
و االعالم، سلسله االعالميه(164)، دارالحريه، 208 ص،1981. كتابى تبليغاتى كه بر عليه ايران و 
ايرانيان نگاشته شده و نويسنده با اشارت وزارت فرهنگ و تبليغات عراق به زعم خود بيان تجاوزات 
و توسعه طلبى هاى ايرانيان! نسبت به اعراب، قانون شكنى هاى ايران از ديدگاه حقوق بين الملل را 

پرداخته است.
اضواء على الشعرالفارسى، عمل جماعى، تونس، بيت الحكمه، 144 ص،2010. مجموعه گفتارها   -
و مقاالتى است كه در همايشى تحت عنوان «شعر و ادب فارسى» در بيت الحكمه تونس برگزار 
شده و در قالب كتاب به چاپ رسيده است. در اين همايش استادان ايرانى وعرب مقاالتى ارائه 

كرده اند.
والبحوث،  الدراسات  أمانه  العراق،  لنساء  العام  االتحاد  االيرانيه،   – العراقيه  العالقات  علي  أضواء   -

مقاالت و أبحاث، بغداد، 1980.
 ،17 مجلد  االسكندريه)  اآلداب(جامعه  كليه  مجله  نداطه،  االسالمى،  العالم  فى  الفارسيه  االعياد   -

.1963
القاهره،  الشواربى،  امين  ابراهيم  ترجمه:  شيرازى،  حافظ  الجزءالثانى،  و  الجزءاالول  شيراز  اغانى   -
المجلس االعلى للثقافة، ط2، 196+ 390 ص،2005. ترجمه اى است به عربى از ديوان حافظ. چاپ 
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اّول اين كتاب در سال 1945 در قاهره صورت گرفته است.
االفغنه انشوطه االمركه اآلسيويه، (دراسه اجتماعيه، عرقيه، دينيه وسياسيه) نجم حجار، دمشق،   -
دارحوران، رقعى 192 ص،2003. از صفحه 57 به بعد تحليلى بر اوضاع و احوال اقليت هاى قومى 

و دينى در ايران ارائه شده است.
االقتراض المعجمى من الفارسيه الى العربيه فى ضوء الدرس اللغوى الحديث، رجب عبدالجواد   -
ابراهيم، القاهره، دارالقاهره، ط1، 212 ص،2002. پژوهشى است در چگونگى تأثير و نفوذ پاره اى 

واژه هاى فارسى به زبان عربى.
االمارات و الخليج العربى فى العصور القديمه «اكتشاف آثارالعصرالحديدى»، منيريوسف طه، العين   -
[امارات]، مركز زايد للتراث و التاريخ،  480ص،2003- 1423. پژوهشى است در باستان شناسى، 
مناطق باستانى و حفارى ها و اشياء باستانى بدست آمده در منطقه خليج فارس در عصرآهن كه 

كليه اين مناطق در آن دوره جزء قلمرو امپراتورى ايران محسوب مى شده است.
عقيدته-  سيرته-  جريرالطبرى،  ابوجعفرمحمدبن  المؤرخين  و  المحدثين  و  المفسرين  امام   -
ومؤلفاته (224- 310هـ) اعّده: على بن عبدالعزيزبن على الشبل، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 
132 ص،2004. پژوهشى است در اوضاع و احوال علمى فرهنگى عصر طبرى در قرن سوم هجرى 

و درنگى در احوال و آراء و آثار علمى اين دانشمند بزرگ ايرانى.
البحريه الفارسيه فى الخليج العربى (خليج فارس) دراسه لواقعها البحرى 1884- 1907، كاظم باقر   -
على، البصره، جامعه البصره، 223 ص،1984. اثرى است در تاريخ تحوالت نيروى دريايى ايران در 

خليج فارس بين سا ل هاى 1884 تا 1907.
سجالت  خالل  من  البريطانى  للنموذج  دراسه  الخليج،  التاريخ  مصدر  االجانب  المبعوثين  اوراق   -
المقيم و الوكاالت البريطانيه فى الخليج، عمربن صالح سليمان العمرى، الرياض، ط170 ص،1997. 
پژوهشى است در اسناد و مدارك و مراسالت نمايندگان سياسى انگليس در خليج فارس در دوران 

اقتدار استعمار انگليس.
أوضاع إيران الداخليه عشيه تأميم النفظ في الوثائق الدبلوماسيه العراقيه، شاتي عبهول، عبداهللا،   -

بحث غيرمنشور، الجامعة المستنصرية 1990.
السيف.  سيف  حصه  السياسيه،  الجغرافيا  فى  تحليليه  دراسه  ايران:  لموقع  االستراتيجيه  االهميه    -

(رساله ماجستير). الرياض: كليه البنات، 1404هـ .
-  اهميه موقع ايران الجغرافي المن االتحاد السوفيتي و اثر ذلك في العالقات الدوليه بين البلدان 
1918-1946، احمد باسل البياتي، مجله دراسات الخليج و الجزيره العربيه، (كويت)، العدد التاسع 

و الثالثون، السنه العاشره، 1985.
ايران  و حتميه التاريخ، جاد طه، سلسله كتب سياسه، دارالنشر القوميه للطباعه والنشر، فرع الساحل.  -

ايران، حسن محمد جوهر و محمد مرسى ابوالليل، القاهره، دارالمعارف، 1961 .  -



87

ايران 1900-1980، يرفند ابراهيميان، بيروت مؤسسه االبحاث العربي، 1980.  -
ايران: االستقالل و الثوره، ميشل سليمان، بيروت،  1956.  -

-    ايران: االمبرياليه الجديده في العمل، بهمن نيرومند، ترجمه عدنان الغول، بيروت، 1981.
مركز  ابوظبى،  الزويرى،  محجوب  االقليميه،  انعكاساتها  و  العاشره  االيرانيه  الرئاسيه  االنتخابات   -
االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيه، 73ص،2010. بحثى است درباره دهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى در ايران كه درسال 1388 برگزار گرديد و تحوالت سياسى پس از آن و ابعاد 

خارجى آن در منطقه خليج فارس و خاورميانه.
ايران الحائره بين الشموليه و الديمقراطيه: نظره من الداخل على التطورات السياسيه و الثقافيه فى   -

عهد خاتمى، يوسف عزيزى، بيروت، دارالكنوزاالدبيه، 2001.
ايران الخفيه، راى تقيه، نقله الى العربيه، ايهم الصباغ، الرياض، العبيكان، 348 ص،2010. پژوهشى   -

است درباره سياست وحكومت در ايران معاصر كه از انگليسى به عربى ترجمه شده است.
ايران الصفويه كيف صار االيرانيون شيعه صفويين؟، اميرحسين خنجى، ترجمه احمدحسين بكر،   -
القاهره، مكتبه النافذه، 443 ص،2009. پژوهشى است در موضوع چگونگى برآمدن صفويان در 
ايران و درنگى در احوال سياسى اجتماعى فرهنگى آن عصرو نحوه تعامل دولت عثمانى و صفوى.
محمد،  صابر  فوزيه   ،1939  –  1918 الداخليه،  السياسيه  تطور  العالميتين،  الحربين  بين  ايران   -

البصره، كليه اآلداب لجامعة البصره .
ايران بين الخليج العربى و حوض بحر قزوين: االنعكاسات االستراتيجيه و االقتصاديه، شيرين   -
هنتر، ترجمه مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجيه، ابوظبى، مركز االمارات، ط1،  108 

ص،2001. درنگى است در تحليل نقش راهبردى و اقتصادى ايران معاصر در منطقه.
العربى،  الخليج  دراسات  مركز  البصره،  جامعه  البصره،  ابومغلى،  محمد وصفى  عامه،  ايران دراسه   -

شعبه الدراسات الفارسيه، سلسله ايران و الخليج العربى، 24 ص،1985.
ايران بين عدالت خانه و واليه فقيه، هاله العورى، بيروت، رياض الريس، 390 ص،2010. پژوهشى   -

است در تاريخ سياسى اجتماعى و مذهبى معاصردر ايران.
بيروت،  عزام،  عبدالوهاب  و  خشاب  يحيى  ترجمه  ارثركريستنسن،  الساسانيين،  عهد  فى  ايران   -

دارالنهضه العربيه.
ايران في عهد ناصرالدين شاه 1848-1896، علي خضير عباس المشايخي، رساله ماجستر غير   -

منشوره، كليه االداب، جامعه بغداد، 1987.
ايران في عهدها الجديد، مصطفي الطباطبايي، صيدا، 1935.  -

الشورابى،  امين  ابراهيم  و  حسين  محمد  عبدالمنعم  تعريب  دونالبدولبر،  حاضرها،  و  فيها  ما  ايران   -
القاهره، 1958 .

ايران من الداخل، تحوالت القيادة السياسيه من الشرعيه الثوريه الى الشرعيه الدستوريه، منال   -
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سياسى  تحوالت  تاريخ  درباره  است  پژوهشى  ص،2009.   317 المحروسه،  القاهره،  محمداحمد، 
داخلى ايران پس از زوال سلطنت و چگونگى تحوالت سياسى در دوره جمهورى اسالمى.

-   ايران من كفاح الي نجاح، محمود العابدي، عمان، 1959.
االنجلوا  مكتبه  القاهره،  محمد،  محمدعبدالقادر  االسالمى،  الفتح  حتى  التاريخ  فجر  منذ  ايران   -

المصريه،1982 .
ايران منظور تاريخي للشخصيه االيرانيه، احمد العلي و اخرون، صالح، مركز البحوث و المعلومات   -

التابع لمجلس قيادة الثورة، بغداد، 1983.
ايران و العراق خالل خمسه قرون، حسن مجيد الدجيلى، بيروت، داراالضواء،1999. پژوهشى است   -

مفصل و عالمانه در روابط ايران و عراق در خالل پنج قرن اخير.
ايران بين عهدين، سعدمحمد صالح بن نامى، القاهره، دارالرضا، 504 ص،2009. پژوهشى است در   -

تحوالت سياسى اجتماعى و امنيتى ايران در دوره پهلوى تا رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى.
ايران دراسه في جذور الصراع، محمدعبدالغني سعودي، دارالقبس.  -

ايران فوق البركان، محمد حسنين هيكل، القاهره.  -
ايران فى الحضاره، سيم و اكيم، بيروت، 1971 .  -

ايران فى المحنه؛ مجموعه مقاالت مترجمه، البصره، مركز دراسات الخليج العربى بجامعه البصره   -
«شعبه الدراسات الفارسيه»، سلسلة ايران و الخليج العربى( 18)، 1983.

ايران في ربع قرن، الدكتور موسي الموسوي، 1972.  -
تاريخ الدول الفارسيه فى العراق، على ظريف االعظمى، بغداد، 1927 .  -

تاريخ الدوله العباسيه؛ العصر العباسى االول (عصر النفوذ الفارسى) 132- 232هـ، 750- 847م،   -
الجزءاالول، مدحت محمدعبدالنعيم، الرياض، مكتبه الرشد ناشرون،  ط1، 224 ص،2005. پژوهشى 
است در چگونگى تكوين و تحوالت سلسله عباسى و نقش ايرانيان در اين دولت، در اين اثر عالوه 
برنظرى كلى به تحوالت سياسى به نقش و نفوذ جريانات و گروه ها، فرق مذهبى و شورش ها و 

ناآرامى هاى آن دوران بويژه نقش ايرانيان در اين مسائل اشاره شده است.
الجزءالثانى،  البويهى،  العصر  و  االتراك  نفوذ  عصر  الثانى  العباسى  العصر  العباسيه؛  الدوله  تاريخ   -
مدحت محمدعبدالنعيم، الرياض، مكتبة الرشدناشرون،  ط1، 214 ص 2005. در اين اثر دوران دّوم 
حكومت عباسيان بررسى و دولت هاى مستقل ايرانى در قلمرو عباسيان معرفى شده و چگونگى 

برآمدن آل بويه و ويژگى هاى فرهنگى و فكرى آنان تشريح شده است.
التاريخ السياسى المتيازات النفط فى ايران (1901- 1951)، ناظم يونس الزاوى، عمان، داردجله،   -
282 ص2010. پژوهشى است در مسئله نفت در ايران و بررسى ابعاد سياسى اقتصادى آن در نيمه 

اول قرن بيستم يعنى از قرارداد دادرسى تا ملى شدن نفت در ايران. 
تاريخ الشرق االدني القديم (ايران و االناضول)، طه باقر و فوزي رشيد و رضا جواد الهاشمي، بغداد،   -
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وزاره التعليم العالي، 1980.
تاريخ الصفويين و حضارتهم ج1، بديع جمعه و احمدالخولى، القاهره دارالرائد العربى،1976.  -

تاريخ العالقات العثمانيه، االيرانيه الحرب والسالم بين العثمانيين و الصفويين، عباس اسماعيل   -
و  صفوى  ايران  روابط  مختلف  هاى  جنبه  در  است  پژوهشى   .1999 دارالنفائس،  بيروت،  صباغ، 

عثمانى بويژه مناسبات مربوط به جنگ و صلح بين دو دولت.
تاريخ القبائل العربيه في السواحل الفارسيه (القسم االول)، محمد شريف الشيباني، بيروت، مطابع   -

دارالكتاب، 1968.
 .2007 368ص،  دارالنفائس،  بيروت  طقوش،  محمدسهيل  االيلخانيين،  و  العظام  المغول  تاريخ   -
پژوهشى است در تاريخ مغوالن و سلسله ايلخانان مغول در آسيا بويژه ايران درسال هاى 602 تا 

772 هجرى.



90



91

امروزه، عكاسى و فيلمبردارى ابزار كار مردم شناسان شناخته مى شود و عكاسان و فيلمبرداران مردم 
نگار از اهميت و احترام درخورى برخوردارند. اين گروه از مردم نگاران با رعايت نكات فنى و توجه به 
محتوا يا موضوع مورد عالقه، مى كوشند جوانب و زواياى گونه گون آنها را دقيقًا مطالعه و بررسى كنند. 
چگونگى انتخاب تكنيكى موضوع و برقرارى ارتباط با مردم، از ويژگى هاى عكاسان مردم نگار است. 
آنها در جستجوى چگونگى و چرايى هاى مربوط به زندگى مردمان مناطق مختلف اند. چون يك فيلم 
يا عكس خوب به تنهايى نمى تواند تمام ويژگى هاى يك منطقه خاص يا ويژگى هاى مردم شناسى آن 
را بنماياند، معموًال عكاسان مردم نگار در حاشيه يا انتهاى عكس هاى خود، شرح كوتاهى از سوژه يا 

موضوع يا منطقه خاص را مى آورند. 
يكى از اين عكاسان كه با روش مردم نگارى عكس ها و فيلم دو دقيقه اى از ايران و ايرانيان در 
شبكه هاى اجتماعى و اينترنت انتشار داده، مندى تى  عكاس هنرى 33 ساله سنگاپورى ساكن دبى است. 
او كه حرفه اش  تهيه كنندگى تيزرهاى سينمايى براى شبكه «ام بى  سى» است و عكس هايش در نمايشگاه 
هاى عكس به نمايش در مى آيد، در سفر دو هفته اى به ايران، دور ايران را با اتوبوس گشته است. او از 
تبريز تا تهران و شيراز و اصفهان را به همراه دوستان ايرانى  خود سفر كرده و مى گويد اين سفر تجربه اى 
منحصر به فرد در طول زندگى اش بوده است. ويديوى دو دقيقه اى  «مندى» با ضرب آهنگى تند از تصاوير 
سفرش به ايران و گرمى، صميميت و زيبايى كه او در اين سفر تجربه كرده، از سوى بسيارى در شبكه 
هاى يوتيوب و ويمئو (Vimeo) مورد استقبال قرار گرفته است. مندى تَى، مردم نگار نيست و دعوى 

ايران در نگاه مندى  تى1 عكاس سنگاپورى

جهانگير شامبياتى

1.  Mandy Tay
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مردم نگارى هم ندارد ولى از شيوه كارش مى توان پى برد كه با روش مردم نگارى بيگانه نيست. او در 
يك فيلم دو دقيقه اى و همچنين با عكس هايى از آداب و رسوم، مفاهيم آيينى و تنوع فرهنگى در چند 
شهر ايران، به گوشه هايى از شيوه زندگى، كار و تالش طبقات مختلف اجتماعى ايران اشاره كرده است.

 

يكى از ويژگى هاى بارز عكاسى مندى تى، نگاه ساده، صادق و عميق اوست. مثال درعكس هاى 
مردمان روستا، جوانان، رانندگان تاكسى، دختران مدرسه و كارگران بدون هيچ واسطه فرم گرايانه اى، 
رنگ هاى زيبا در لباس، زندگى و طبيعت را به تصويركشيده  است. همين ويژگى موجب شده عكس 
هاى او  در عين سادگى متمايز و تأثيرگذار شوند. عكاس سنگاپورى كه سخت تحت تأثير مهمان نوازى 
و مهربانى مردم قرار گرفته، همدالنه گوشه هايى از زندگى و فرهنگ ايرانيان را به نمايش گذاشته كه 
خارجيان كمتر با آن آشنا هستند. ويدئوى مندى تى درباره ايران و ايرانيان در شبكه يوتيوب و ويمئو 

ظرف يك هفته 20 هزار بازديد كننده داشته است. 
آزاده معاونى با خانم مندى تى مصاحبه اى كوتاه درباره سفرش به ايران و علل جذابيت ايران براى 

او و تأثير اين سفر در ذهنيتش انجام داده كه با هم مى خوانيم.

* پيش از سفر به ايران، چه انتظارى از فضا و جامعه ايرانى داشتيد؟
من در حوزه رسانه و تلويزيون كار مى كنم؛ مى دانم كه تبليغات بد رسانه اى به چه معناست و مى دانستم كه 
اوقات خوشى در ايران خواهم داشت، ولى تجربه ام بسيار فراتر از انتظارم بود. هميشه مى خواستم به ايران 

سفر كنم، در دبى همكارانى ايرانى دارم، به همين سبب آن قدرها هم برايم بيگانه نبود.

مندى تى
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* به خانواده تان گفته  بوديد كه به ايران مى رويد؟ دوستانت چه مى گفتند؟
دوستان خوبم به راستى شگفت زده شده و نگران بودند. مى پرسيدند «واقعا الزمه كه با عمليات آرگو 
تو را بيرون بياوريم؟!» به پدر و مادرم نگفته بودم كه دارم مى روم، ولى هر دو، سه روز يك بار زنگ 
مى زدم و مى گفتم من سر كارم. شما چطوريد؟ نقشه ام اين بود كه آن ها ندانند به اين سفر مى روم و 
پس از اين كه ماجرا تمام شد، در يك ميهمانى خانوادگى عمويم ويديو را به پدر و مادرم نشان دهد 
و واكنش وحشت  زده آن ها را ثبت كند. در آخر وقتى كه اين اتفاق افتاد و آن ها ويديو را ديدند، پدرم 

گفت تو كى رفتى ايران؟ و مادرم پرسيد «ايران كجاست؟» واقعا ضد حال بود!

 

* سفرت چگونه بود؟
همه چيز در آخرين لحظه اتفاق افتاد. در دبى دوستى ايرانى داشتم كه خيلى به هم نزديك شده بوديم، 
به خاطر پيچيدگى اوضاع، تنها راهى كه مى شد ايران را به همراه دوستم در نقش راهنما تجربه كنم 
كه  از پرواز گرفتم و حتى نمى دانستم  سه ساعت پيش  را  راه بيفتيم. بليتم  به  كه بى درنگ  اين بود 
بايد روسرى سر كنم. همه چيز تجربه اى جديد بود. به تبريز، شيراز، اصفهان و تهران رفتم. دوستانم 
مرا با اتوبوس از شهرى به شهرى مى فرستادند و مواظب بودند كه همه جا از من مراقبت شود و خبر 

مى گرفتند كه به سالمت رسيده ام يا نه. كمى احساس يك حيوان خانگى را داشتم كه عالى بود.

* احساس امنيت مى كرديد؟
در تمام مدت خيلى احساس امنيت مى كردم؛ حتى بيشتر از اروپا كه خيلى جالب است. شايد به خاطر 
اين است كه رفت  و آمد توريستى در ايران خيلى كم است و مانند اسپانيا دزد و جيب بر نمى بينى. يك 
هفته تمام حتى يك گردشگر هم نديدم و كارت پستال هم پيدا نمى كردم. وقتى باالخره يك كارت 

پستال پيدا كردم، نتوانستم آن را بفرستم.
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* رفتار مردم با تو چگونه بود؟
مردم خيلى گرم بودند، به ويژه در تبريز. من قبًال حتى نامش را هم نشنيده بودم. زمانى كه به آنجا 
رسيدم كمى جلب توجه مى كردم، هيچ كس ديگرى از شرق  آسيا را در آن جا نديدم. زن ها به من نگاه 
مى كردند، لبخند مى زدند و در گوش دوستان خود چيزى مى گفتند. من هم لبخند مى زدم و مى گفتم 
«سالم» و آن ها شگفت  زده و خوشحال مى شدند. همه با من مانند بهترين دوست شان رفتار مى كردند 
و احساس يك پاندا به من دست داده بود. احساس غريبى بود. زنانى را مى ديدم كه حتى وقتى در 
ماشين بودم به من اشاره مى كردند و هيجان زده مى شدند و من دست تكان مى دادم و براى هم دست 

تكان مى داديم.
 

* فيلم ويديويى كه ساخته اى، خيلى جذاب و پراحساس است. آيا ايران از ديد تو و از نگاه زيبايى 
شناختى مى تواند منبع الهام باشد؟

اصال انتظار صحنه هايى چنان شگفت  آور را نداشتم. تاالر آينه در شيراز شگفت آورترين چيزى بود كه در 
زندگى ام ديده بودم. انتظار آن همه سرسبزى را نداشتم. تجربه نشاط آورى بود. به تازگى از سفرهايم 
فيلم مى سازم، ولى اين يكى از هر جهت از قبلى ها فراتر بود. تجربه اى واقعا عالى بود، پر از اتفاقات 

بى نظير.

* ايرانى هاى جوان از نگاه تو چه اندازه در جريان رويدادها و تحوالت دنياى امروز بودند؟
اين كه چگونه همه از راه اينترنت به هم متصل مى شوند، شگفت  زده ام مى كند. دخترخاله كسى كه در 
فيلم بود، آن را در امريكا ديده و به اشتراك گذاشته بود. مكان، ديگر اهميتى ندارد. همه دارند در مورد 

تجربه هاى منحصر به فردشان از زندگى حرف مى زنند.
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* هيچ گاه كسى به شما نگفت كه از غرب عصبانى است؟
مردم ايران عصبانى و خشمگين نبودند. از دوستانم پرسيدم كه مى توانم چيزى را برايشان با پست «دى 
اچ ال» بفرستم و آن ها خيلى عادى مى گفتند كه به خاطر تحريم ها ممكن است مشكلى با «دى اچ 
ال»پيش آيد. دايم از تحريم ها شكوه نمى كردند. ما سنگاپورى ها با وجود اين كه دليل زيادى هم براى 
شكايت نداريم، در غر زدن بدترين هستيم. انگار جوانان ايرانى بيشتر اميدوار بودند. برخى برنامه ادامه 
تحصيل در خارج از كشور داشتند، ولى خشمگين نبودند. فكر مى كنم اين عالى است. عصبانيت هيچ 

چيزى را حل نمى كند. بيشتر مردم نگاهى مثبت داشتند.
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* آيا در ايران احساس امنيت مى كرديد؟ زمانى بود كه ندانى چه ممكن است پيش آيد؟ كسى به شما 
گفت كه روسرى ات را درست كنى؟

من تنها كسى بودم كه درباره روسرى ام نگران بودم. دوستانم دايم مى گفتند كه مشكلى ندارد. ولى من 
مدام به سرم دست مى زدم كه ببينم هنوز سر جايش هست يا نه. همه مردم خيلى مهربان بودند. مردم 
بيشتر كنجكاو بودند كه بدانند من از كجا مى آيم و در ايران چه مى كنم. يك بار به دوستانم نشان دادم 

كه چگونه برنج را با چوب غذاخورى چينى و از توى كاسه مى شود خورد.

* واكنش به فيلم تان تا به حال چگونه بوده است؟
باورم نمى شد اين  همه واكنش مثبت دريافت كنم. فيلم بارها و بارها در فيس بوك به اشتراك گذاشته 
شده است و من سعى كرده ام از تك تك افراد تشكر كنم. يك نفر برايم نوشت كه از پدر و مادرى 
خاطر  به  گفت  ببيند.  را  ايران  نتوانسته  هرگز  ولى  است،  شده  بزرگ  و  آمده  دنيا  به  برزيل  در  ايرانى 
ويديوى من احساس كرده كه انگار آنجاست. اين كه بتوانى به ايرانى هايى كه هرگز در ايران نبوده اند 
يا در تبعيد  هستند و يا كسانى كه ايران را بد فهميده اند اين گونه كمك كنى، باور كردنش سخت است. 

شايد اين قدم كوچكى در مسير درست باشد.
 

* ايران را در مقايسه با امارات چگونه مى بينى؟
ايران به خاطر روسرى كامال متفاوت است و كلوب هاى شبانه هم ندارد. تعداد كلوب ها در دبى مسخره 
است، چون به شكل قانونى نمى شود در آنجا الكل فروخت مگر در هتل و 600 هتل در دبى است 
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كه اين تعداد خنده داراست. در دوبى ذهنيتى گذرا وجود دارد و اولين چيزى كه از كسى مى پرسى اين 
است كه چه مدت آنجا بوده و فكر مى كند تا كى خواهد بود. ولى در ايران همه اهل همينجا هستند و 
بسيارى احتماال هميشه خواهند ماند. ولى آدم هاى زيادى هم هستند كه برنامه شان رفتن است. برايم 
تعجب آور بود كه مردم خيلى تحصيل كرده بودند. آدم هاى زيادى را هم مى ديدى كه يا دو تا مدرك 

كارشناسى ارشد داشتند يا يك دكترا. خيلى تحت تاثير قرار گرفتم.
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* آيا موضوع واقعا به ياد ماندنى  در طول سفرتان اتفاق افتاد؟
هنگامى كه در تبريز بودم، يك آخوند ديدم و دوستم از من پرسيد كه اگر دوست دارم عكسى از او 
چه  آنجا  من  پرسيد  برانگيختم.  بسيار  را  او  كنجكاوى  آسيايى  شرق  دختر  يك  عنوان  به  من  بگيرم. 
مى كنم. آن آخوند و دوستم مدتى گپ زدند، خنديدند، به من نگاه كردند و باز گپ زدند. آخر سر دوستم 
گفت كه او پرسيده كه من دلم مى خواهد زن پسر او بشوم و دوستم از طرف من رضايت داده بود! 

ازش يك عكس دارم.

* بهترين چيزى كه در ايران خوردى چه بود؟
فالوده. خداى من! هر روز مى خوردم. هرگاه كه اسمش را مى شنيدم چشم هايم برق مى زد. باالخره كار 
به جايى رسيد كه دوستانم شروع كردند به گفتن كلمه «فالوده» كه تنها واكنش من را ببينند. وقتى 
برمى گشتم براى تداوم دادن به حس سفرم كوبيده، كوكو سبزى و فالوده سفارش دادم. دنبال دستور 

فالوده مى گردم.

* دوباره به ايران برمى گردى؟
(به فارسى) حتما مى خواهم برگردم.

 



در گذر زماندر گذر زمان
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پيش از پرداختن به سخنرانى ارزشمند پروفسور گراردو نيولى با نام «ايران: يك كيستى2 پيروزمند»  
جاى آن دارد كه نگاهى دوباره بر سنگنبشته شاپور يكم، پسر اردشير بابكان در «كعبه زرتشت» داشته 
باشيم. شاپور خود را در اين سنگنبشته شاهنشاه ايران و انيران، و فرمانرواى ايرانشهر مى خواند. واژه 
«ايران» كه امروز نام كشور ماست، در اين نوشته نگاه به مردم دارد و نه به سرزمين هاى ايرانى. به 
ديگر سخن، هم «ايران» و هم «انيران» بكار رفته در اين نوشته را بايد به گونه «اير+ان» و «انير+ان» 
خواند كه برگردان پارسى آن «ايرانيان» و «انيرانيان» خواهد شد3. «اير» در اينجا تَرانوشت پهلوى واژه 
«آريا» است، چنانكه اين واژه در همين سنگنبشته سه زبانه در زبان يونانى «آريائيان» آمده است. نام 
سرزمينى كه شاپور خود را فرمانرواى آن مى خواند، «ايرانشهر» است كه اين خود ترانوشت پهلوى واژه 
پارسى كهن «آرايانام خشثره» يا كشور آريائيان است. بدين گونه اگر اين انگاشت را در باره درونمايه 
كهن واژه «ايران» به روزگار شاپور ساسانى بپذيريم، خواهيم ديد كه او خود را از يك سو «اِرانشهر 
خَوداى» يا ايرانشهر- خداى مى نامد (فرمانرواى ايرانشهر، خداى در واژگان ديگرى چون كدخدا و ناخدا 
نيز به معنى فرمانروا است و نه آفريدگار) و از ديگر سو شاهنشاه «اير»ها و «نااير»ها . شايد اين سخن 
نگاه به گوناگونى مردمان آن روز ايران داشته باشد كه همچون امروز از تيره ها و نژادهاى گوناگون 
بودند و به زبان هاى گوناگون سخن مى گفتند. بدين گونه واژه ايران، كه امروز نام كشور ماست، از 
«اِران» (اِر+ان) نوشته شاپور نيامده و ساده شده واژه «اِرانشهر» در همان نوشته است. گفتنى است 
كه درست بمانند زبان يونانى، كه در آن «پوليتيك» (سياست) و «پوليس» (شهر) از يك ريشه اند، در 

ايران: سرگذشت يك كيستى پيروزمند1 

پروفسور گراردو نيولى

1. مزدك بامدان ضمن ترجمه 
امهات سخنان پروفسور گراردو 

نيولى، در برخى جاى ها به تشريح 
و تبيين ديدگاه هاى او پرداخته 

است. عبارات داخل گيومه سخنان 
نيولى و جمالت توضيحى از آن 

مترجم است. هدف نشريه در اينجا، 
آگاهانيدن خوانندگان ارجمند از 

نظرات ايرانشناس صاحب آوازه 
ايتاليايى است كه سال گذشته به 

ديار باقى شتافت.
2. Iran: Geschichte einer 
erfolgreichen Identität

3. در شاهنامه نيز ايران گاه در 
معنى سرزمينى و گاه در معنى 

«مردمان ايران» بكار رفته است. 
براى نمونه: «شوم پيش او چو 

فرستادگان / نگويم، به ايران و 
آزادگان»، كه در اينجا فرستادگان 
و آزادگان جمع هستند و به پيروى 

از آنان ايران نيز بايد جمع «اير» 
باشد، اير+ان. در اين باره بنگريد 

به: «معنى ديگرى از ايران و 
ايرانيان در شاهنامه»، جالل خالقى 

مطلق.
http://www.farhangiran.
com/content/view/1636
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زبان پارسى نيز واژگان «شاه» و «شهر»1 همريشه اند. پس مى توان به اين سخن رسيد كه انديشه 
سياسى ساسانيان در نگاهشان به ايران، گونه اى باستانى از انگاشت «دولت- ملت» بوده است كه در 
آن «اير»ها و «نا اير»ها به روى هم همان ملت و «ايرانشهر» همان كشور است. با جاى گرفتن واژه 
«شاهنشاه» (نيروى سياسى/دولت) در كنار اين دو، سه گانه اى پديد مى آيد كه در برداشت مدرن نيز 
شالوده يك ملت را مى سازد: «گروه هاى انسانى با ويژگى هايى همگون مانند نژاد، زبان، دين، فرهنگ 

و تاريخ، كه در چارچوب مرزهاى سرزمين شان از قدرت سياسى برخوردارند».
روز 29 آوريل 2003 و به بهانه گشايش بخش ايرانشناسى فرهنگستان دانش اتريش2، پروفسور 
گراردو نيولى استاد برجسته ايرانشناس ايتاليايى سخنانى در باره كيستى ايرانى در گذر تاريخ به زبان 

راند كه برگردان بخش هايى از آن چنين است:
«بى گمان نام «ايران» يكى از بزرگترين فرهنگ هاى جهان را در هر زمينه اى به ياد ما مى آورد: 
در هنر؛ جهان باستان، سده هاى ميانه و هنر مدرن، در تاريخ؛ بويژه بخش باستانى آن، در فلسفه و 
دين؛ هم پيش و هم پس از برآمدن اسالم، در ادبيات و گسترش يك زبان – پارسى نو – كه در آسيا 
به ابزار يك باور جهانى فرا ُرست. [...] شهرآئينى ايرانى هميشه در بخش بزرگى از آسيا فرمانروائى 
آشكار داشته و تاروپود يك احساس ژرف از كيستى ملى را ساخته است كه بيش از هرچيز ريشه در 

بنيان هاى فرهنگى دارد.
مى خواهم بر روى اين بنيان هاى فرهنگى درنگ كنم تا نشان دهم چگونه ايران - شايد بهتر باشد 
بگويم- ايرانگرائى (ايرانيسم) نمونه اى استادانه از يك كيستى ملى را به نيروى ارزش هاى فرهنگى 
خود در درازاى سده ها چنان به انجام رسانيده، كه هم ايالميان و هم تركان و مغوالن، خويشتن را در 

آن بازيافته اند. 
هيچكس  باره،  اين  در  ويژه  و  پيوسته  پژوهش هاى  بدون  نياوردم:  نمونه  بيهوده  ايالميان  از  من 
پارسى  گوهر  و  ايالمى  گوهر   – هخامنشى  شاهنشاهى  نژادى  گوهر  دو  ميان  پيوند  بگويد  نمى تواند 
نه  و  اشميت  روديگر  ما  گرامى  همكار  نام شناسانه3  پژوهش هاى  نه  است.  بوده  چگونه  براستى   –
پژوهش هاى زبان شناسانه و تبارشناسانه در باره «ديگرزبانى»4 پارسى باستان، يا در باره «چند زبانگى» 

ايران هخامنشى، براى يافتن پاسخى به اين پرسش بسنده نبوده اند».
نيولى بر آن است كه پديده هاى فراوانى چه از راه تراوائى فرهنگى و چه از راه آميختگى نژادى از 
فرهنگ هاى ميانرودان و ايالم به درون فرهنگ پارسيان راه يافته بودند. او اندازه آميختگى نژادى را 
بسيار بزرگتر از آميختگى فرهنگى مى داند و بر آن است كه براى شناخت بهتر پديده «هخامنشى» بايد 
نگرگاه هند و ژرمانى را كه به نادرست «زبان» را گوهر بنيادين اين پديده مى داند، به كنار نهيم و اين 
امپراطورى دويست و اندى ساله را از نگرگاه ديگرى واكاوى كنيم كه در آن بر گوناگونى بافتارهاى 

فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى ارج بيشترى نهاده شود.
«در جايگاه يك آرمان سياسى بايد «ايران» را ستون بنيادين پروپاگانداى سياسى ساسانيان در 
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دهه دوم سده سوم بشمار آورد. با اين همه اگر چه پيش از اردشير يكم (240-224 پ. م) نشانى از 
اين آرمان نيست، ولى پيشينه تبارى و دينى آن بسيار كهن تر است. با اينكه واژه «اِرانشهر» برگرفته 
از «آريانام خشثره» پارسى باستان است، ولى مى توانيم بگوئيم كه اين واژه پيش از ساسانيان هيچگاه 

يك آرمان سياسى نبوده است».
به  نگاه  با  و  مى پردازد  هخامنشيان  روزگار  به  واژه «آريا»  گوناگون  كاربردهاى  به  سپس  نيولى 
سرزمينى  و  تبارى  نژادى،  دينى،  درونمايه هاى  داراى  را  آن  هخامنشى  و  يونانى  و  ارمنى  نوشته هاى 
سخن  (اهورامزدا)  آريائيان  خداى  از  هم  داريوش،  زبانه  سه  سنگنبشته هاى  در  نمونه  براى  مى داند. 
مى رود، هم از زبان آريائى، هم از دبيره آريائى و هم از سرزمين آريا، كه گستره ميان پارت و هند 
فرامرزى  گستره  دادن  نشان  براى  همچنين  او  است.  امروزى)  پاكستان  از  بخش هايى  و  (افغانستان 
فرهنگ هخامنشيان، كانيشكا پادشاه كوشان را نمونه مى آورد كه زبانش را در سنگنبشته هاى رباطك 
(در استان سمنگان افغانستان) «آريائى» مى خواند. او همچنين برآن است كه اشكانيان با پذيرش گام 
بگام مرده ريگ هخامنشيان به بازسازى آرمان ايرانى دست يازيدند و از فرهنگ و زبان يونانى دورى 

جستند. او اين پديده را «باززيستى ايرانى1» مى نامد.
«واژه آريا به گفته ويلهلم گايگر يك َفرنام براى همه تيره ها بوده است و در ايران همان درونمايه اى 
را داشته است كه «ِهالس»2 در ميان يونانيان. ما مى توانيم در همسنجى با «يونان- مندى»، واژگانى 
سخن  از «ِهلنيكون»  هرودوت  كه  گونه  همان  آوريم،  پديد  يا «ايران-مندى»  مندى»  چون «آريا- 
مى گويد. تا پايان فرمانروائى پارت ها مى توان تنها «پيش زمينه» آرمان ايرانى را با دشوارى هايى چند 
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بازسازى كرد. تاريخ راستين اين آرمان، تا جايى كه به فرهنگ و شهر آئينى ايرانى از پيدايش آن تا 
زمان ما بازمى گردد، به روزگار ساسانيان آغاز مى شود».

پديده  در  ريشه  ايرانى»  يك «ملت  و  ايرانى»  يك «شاهنشاهى  انگاشت  كه  است  آن  بر  نيولى 
شگفت انگيز و پيچيده «آفرينش يك پيشينه» دارد، در همان پديده اى كه بارها در اين ُجستار به نام 
«پيشينه سازى» بررسى شده است. در چنين پيشينه اى بود كه آماج هاى دربار با آماج هاى باورمندان 
نوزرتشتى كه در آن روزگار دست اندر كار ساختار بخشى به آئين خود بودند، در هم آميختند: راهبرد 
سياسى مى بايست از شايستگى و ساختارمندى برخوردار مى شد. نيولى اين پديده را با روند و گرايش 
ايران  نمونه مى آورد و همزمان  باستان  از روم  سخنانش  آن روز همخوان مى داند و در دنباله  جهان 

ساسانى را با گرايش ناسيوناليستى فرمانروايان آن به آئين هاى كهن، برترين نمونه آن مى شناسد. 
«در ايران روند يگانه اى در زمينه فرهنگ و سياست آغاز شد، كه با پروپاگانداى ساسانيان همخوانى 
همه سويه داشت. بازگشت به ريشه هاى هخامنشى، همسان پندارى با دودمان كيانى و بال و پر دادن 
به يك سّنت نوين كه از سوى ايرانيان، كه پشتيبان ساسانيان بودند، پذيرفته مى شد. بخش ديگرى 
از اين پديده همانا بنيانگذارى يك سنت نوشتارى دينى بود، كه پس از بازنگرى و بررسى نوشته هاى 
زرتشتى، به گونه اى گزينشى انجام مى گرفت [...] اين دگرگونى هاى ژرف سياسى، دينى و اجتماعى 
با برآمدن ساسانيان به پيدايش يك آرمان انجاميد: آرمان «ايرانشهر» يا همان شاهنشاهى آريائى و 

مزدائى، كه ريشه هاى آن در گذشته اى دوردست جاى گرفته بودند».
 «بدين سان، جهانبينى سياسى- دينى ساسانيان از يك سو ريشه در آئين زرتشتى داشت – در 
اوستا و مؤبدان و هيربدان - و از ديگر سو در پيشينه هخامنشى. اگر سخن يارشاطر در باره ناآگاهى يا 
كم آگاهى ساسانيان از هخامنشيان درست باشد، اين نيز به همان اندازه درست است كه اردشير يكم و 
جانشينش سنگنبشته هاى خود را بى گمان از سر تصادف در نزديكى ويرانه هاى تخت جمشيد به يادگار 
نگذاشته اند و شاپور يكم هنگامى كه نياكان خود را برمى شمارد، كسى جز هخامنشيان يا كيانيان (كه 
به نادرست آنان را با هخامنشيان يكسان مى گيرد) در نظر ندارد. اين مرده ريگ دوگانه بدانجا انجاميد 
كه جهانبينى فرمانروايان ساسانى بر دو پايه «شاهنشاهى» و «دين» استوار شود. بى گمان شاهنشاهى 

و جامعه دينى دو پايه بنيادين ايرانى ساسانى بوده اند. 
[...] پس از فروپاشى شاهنشاهى ساسانى، واژه «ايران» در نوشتارهاى دولتى و كتاب هاى تاريخ و 
جغرافيا ميدان را به «العجم» و «الُفرس» واگذار كرد. چند سده ديگر مى بايست سپرى مى شد تا واژه ايران 
در جايگاه يك َفنواژه سياسى به روزگار ايلخانيان و ديرتر صفويان بكار گرفته شود. اگرچه فرمانروائى 
اعراب و مسلمان كردن مردم اين واژه را از درونمايه كهن خود تهى كرده بود، ولى آرمان «ايران» هرگز 
گم نشد، بلكه در جايگاه يك مرده ريگ فرهنگى زنده ماند تا هنگامى كه دوباره جايگاه راستينش را 
بازيافت. به راستى نيز پيش از آنكه ايرانيان به اسالم بگروند، يك فرهنگ ملى پيشاپيش ساخته شده 
بود. درآميختن ايرانيان در «اّمت اسالمى» نتوانست ايرانيان را از كيستى فرهنگى خود تهى كند. اين يك 
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ويژگى برجسته تاريخ ايران است: فرهنگ ايرانى با شكست دينى ايرانيان پايان نگرفت، اين فرهنگ 
پشتوانه خود را تنها در آتشكده هاى زرتشتى نمى جست و «گوهر شاهى» نيز بخش بزرگى از آن بود و 
درست همين «گوهر شاهى» بود كه در ژرفناى ساختارهاى حكومتى ريشه دوانده بود و در خودآگاه خاندان 
هاى بزرگ و بخش هاى توانگر جامعه ايران جاى گرفته بود. سرنوشت فرهنگ هاى ملى ديگر (مانند 
سوريه و مصر) از گونه اى ديگر بود: از آنجا كه آنها در درون امپراطورى روم پاى گرفته بودند، پشتيبان 
ديگرى جز دين نداشتند. شكست و نابودى كليساى سورى و مصرى (ُقبطى) با فروپاشى فرهنگ هاى 

ملى آنان، كه مسيحيت سورى و قبطى خود را در آنها نمايان مى كرد، يكسان بود.
به روزگار صفويان بمانند روزگار ساسانيان فرهنگى پديد آمد كه در پيوند تنگاتنگ با دولت ملى 
نوين بود. با اين همه پژوهش هاى نوين سخن از نقش سازنده مغوالن در پيدايش كيستى ملى ايرانى 
مى زنند1. بدين گونه مى توان از يك پيوستگى، از روزگار مغوالن و صفويان تا زمانه قاجاريان و پهلوى ها 
سخن گفت. بازتاب مرده ريگ مغوالن بر كيستى ملى ايرانى به راستى سُترگ بود. شايسته است كه 
در همين پيوند، سخن پروفسور فراگنِر برجسته شود كه قاجاريان، كه به روزگار آنان كيستى ايرانى 
در زمينه فرهنگى دستخوش يك نوزائى شد، اگرچه خود ترك نژاد بودند، اما افسانه هايى ساختند كه 

پيشينه دودمان آنان را به هوالكو(مغول) مى رساند.
آرمان  از  نگاهبانى  به  كه  جايى  تا  را  ساسانيان  به  صفويان  ميانجى  بى  پيوستگى  انگاشت  ولى 
ايرانى بازمى گردد، نمى توان بى چون و چرا پذيرفت. از همين رو بايد بر اين نكته انگشت گذاشت كه 
گروه هاى نژادى «ناايرانى» به گونه اى سرنوشت ساز در استواركردن اين آرمان دست داشته اند. اين 
نشانه آشكارى از شيفتگى بى مانند فرهنگ هاى همسايه در برابر شهر آئينى ايرانى است، چه در درون 

ايران و چه بيرون از آن».
«به گمانم توانستم در اين گفتار نشان دهم كه در جستجوى آرمان ايرانى در جايگاه يك َفنواژه 
فرهنگى، مى توان حتى دو و نيم هزاره بازپس رفت. پيدائى اين كيستى به دور از يك پيوستگى نژادى 
بوده است، (چيزى كه در اين زمان دراز به هر روى شدنى نمى بود). در اين روند مى توان گسستگى هاى 
ژرفى را يافت، نخستين گسست پيامد يورش اسكندر و فرمانروائى شاهان يونانى- مقدونى بود. گسست 
دوم، افتادن ايران به دست اعراب بود. تا جايى كه به گوهر بنيادين «بازسازى» ايران – يا كيستى 
سياسى ايرانى - از ديدگاه من باز مى گردد. نبايد از ياد برد كه اين نوسازى به دست مغوالِن هنوز 
شمانيست يا بودائى مانند ايلخانيان، يا فرمانروايان ترك زبان مانند صفويان كه به هر روى از «كناره» 
ايران برخاسته بودند انجام يافت. به روزگار آنان، پيش از شاه عباس اول (1629-1588) تبريز به جاى 
تخت جمشيد و اصفهان در راستاى نوسازى و بازسازى ايران مى درخشيد و مى شكفت. از همين رو 
بود كه فرمانروايان تركمان قره قويونلو و آق قويونلو با گشودن و فروگرفتن تبريز يعنى «دارالسلطنه» 
ايران  خسرو  و  ايران  پادشاه  را  خود   – فراُرستند  جايگاه  بدين  اصفهان  و  قزوين  ديرتر  كه  چنان   –
مى خواندند. شاه اسماعيل نيز پس از آنان كارى جز اين نكرد، پس از آنكه قزلباشان ُترك پايتخت را 
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گشودند، شاه اسماعيل نيز بمانند اوزون حسن فرمانرواى آق قويونلوها خود را «پادشاه ايران» ناميد. 
هزاران  فرآيند  در  آريائيان»  سياسى «سرزمين  و  فرهنگى  كيستى  بازسازى  راه  در  همگان  سرانجام 
ساله اش و در شكوفائى و بازسازى چنداليه و كمابيش باستان ِستايانه آن در همه دوره هاى گوناگون 
تاريخى كه سرگذشت اين سرزمين زيبا و سربلند را چنين يگانه مى سازند، بى نگاهى به نژاد، دين، 
و پيوندهاى خونى از جان مايه گذاشتند. سرزمينى با يك شهرآئينى ويژه، كه شايد بهتر از هر تمدن 

ديگرى توانسته است نمونه هاى پذيرش فرهنگى و فرآورى بومى آن را بما نشان دهد».
نيولى، كيستى ايرانى را از آن رو «پيروزمند» مى خواند، كه توانسته است هسته بنيادين خود را 
در گذر سده ها از گزند آسيب هاى درونى و بيرونى به دور دارد. به راستى نيز اگر از اين ديدگاه به 
پيرامون خود بنگريم، خواهيم ديد كه «كيستى ملى» بيشتر كشورها و ملت هاى جهان برساخته و پيآمد 
رخدادهاى سياسى سده بيستم است. براى نمونه اگر فرانسه و انگلستان پس از فروپاشى امپراطورى 
عثمانى سرزمين هاى عربى آن را بر پايه مرزبندى هاى ديگرى ميان خود بخش مى كردند، ما امروزه 
با «ملت»ها و «كشور»هاى ديگرى روبرو بوديم، اين بى ريشگى ملى در برخى از اين كشورها مانند 
عربستان سعودى تا بدانجا پيش مى رود كه اين كشور نام خود را نيز وامدار خاندانى است كه بر آن 
فرمان مى راند! يا اگر كشور جانشين امپراطورى عثمانى خود را همچنان «ُدولَتى عاليه اى عثمانيَّه» 

مى خواند، امروزه هيچگاه با كشورى بنام «تركيه» و ملتى به نام «ملت ترك» روبرو نبوديم. 
در باره ايران ولى چنين نيست، «ايران» در سده هاى پيش از اسالم در پيوند با يك ملت و يك كشور 
بكار مى رفت و پس از آمدن مسلمانان در پيوند با يك آرمان؛ «آرمان ايرانشهرى». از همين رو است كه ما 
اين واژه را چه در خداينامه هاى پيش از اسالم و چه در شاهنامه ها و ديگر سروده هاى چامه سرايان پس از 
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اسالم در جايگاه يك فرنام براى ناميدن اين مرزو بوم و مردمان آن مى يابيم. بدين گونه ما ايرانيان يكى 
از انگشت شمار ملت هايى هستيم كه ناممان و نام سرزمين مان داراى يك شناسنامه نوشته شده تاريخى 

است. شاپور ساسانى در سنگنبشته كعبه زرتشت نه تنها نام خود، كه نام ايران را نيز جاودانه كرده است.
نيولى بر يك نكته بنيادين ديگر نيز انگشت گذاشته است. او راز ديگر پيروزمندى كيستى ايرانى 
را در اين مى بيند كه ايرانيان زرتشتى، كيستى ملى خود را جدا از كيستى دينى شان مى ديدند و از اين 
رو با وانهادن دين، كيستى خود را واننهادند. در جايى كه آسوريان و كلدانيان و قبطيان از آنجا كه 
كيستى خود را بر پايه دين مسيح استوار كرده بودند، با گرويدن به اسالم زبان خود را نيز فروهشتند و 
«عرب» شدند. براى اين ملت هاى نامبرده از دست دادن دين «ملى» برابر بود با رنگ باختن كيستى 
ملى شان و تنها كسانى از آنان كه بر دين نياكان خود (بخوان دين ملى) پاى فشردند، توانستند كيستى 
خود را نيز نگاهبان باشند. زبان ُقبطى تنها در كليساى قبطى زنده مانده است (مسيحيان قبطى مصر 
از  پيش  كه  آسورى  ها  ميليون  يا  صدهاهزار  از  همچنين  مى كنند).  نيايش  قبطى  زبان  به  كليسا  در 
اسالم در استان ايرانى آسورستان و در استان رومى آسيريا مى زيستند، تنها همان چند ده هزار تنى كه 
مسيحى ماندند، توانستند كيستى آسورى خود را از گزند عرب شدن نگاهدارند. سرگذشت كلدانيان (كه 
بازماندگان كلدانيان كهن و بابليان هستند) نيز از همين دست است. به ديگر سخن، كيستى آسورى و 
قبطى و كلدانى، هم امروز نيز با دين مسيح شناخته مى شود، اگر ما از يك آسورى كه به اسالم گرويده 
است سخن بگوييم، او را نه «آسورى مسلمان» كه «آسورى مسلمان شده» مى ناميم، زيرا كه كيستى 
آسورى در كنار (و يا شايد بيش از) زبان، بر كيستى مسيحى استوار است. در ايران ولى چنين نبود، 
با اينكه شمار زرتشتيان در كشور هفتاد ميليونى ايران به سختى به پنجاه هزار تن مى رسد، ولى زبان 
پارسى زبان مادرى بيش از نيمى از مردم ايران، و زبان ديوانى اين كشور از هزار سال پيش تاكنون 

بوده است. به باژگونه ديگر ملت ها، ايرانيان اگر چه اسالم آوردند، ولى عرب نشدند. 
و پايان سخن اينكه نيولى با آوردن نمونه هاى ايلخانيان (مغول)، آق قويونلوها، قره قويونلوها و 
صفويان (ترك زبان) به نيكى نشان مى دهد كه اين كيستى ژرف و ريشه دار بر پايه هاى نژادى استوار 
نبوده و همانگونه كه رفت، يك آرمان سياسى بر پايه يك پشتوانه ُسترگ فرهنگى بوده است. با اين 
نگاه، ديگر جاى شگفتى نيست كه ريشه هاى نوزائى ملى چهارم ايران زمين در سرزمين هاى آن سوى 
ارس باشد. همان انگيزه اى كه فرمانروايان ايلخانى تا صفوى را به سوى ايرانگرائى كشاند، انديشمندان 
ناسيوناليسم  كردن  ساختارمند  و  نوسازى  به  نوزدهم  سده  ميانه  در  نيز  را  ارس  سوى  آن  زبان  ترك 
ايرانى واداشت، اين پدر ناسيوناليسم ايرانى – ميرزا فتحعلى آخوندزاده – بود كه از يك سو دست به 
آفرينش هاى شگرف ادبى در زبان مادريش (تركى آذربايجانى)1 مى زد و از ديگر سو براى رهانيدن 
ميهن از چنگال واپسماندگى و خودكامگى، در آتش فروزان ايرانگرائى و بازسازى كيستى كهن ايرانيان 
مى دميد. اگر همه نمونه هاى ديگر را نيز ناديده بگيريم، تنها نمونه آخوندزاده براى درستى سخن نيولى 

بسنده است؛ «كيستى ايرانى، به راستى يك كيستى پيروزمند است».

1. نمونه آخوندزاده به روشنى نشان 
مى دهد كه ميان ارج نهادن به زبان 
مادرى و پاسداشت كيستى ملى نه 
تنها هيچگونه ناسازگارى در ميان 

نيست، كه اين دو مى توانند در يك 
راستا و در پى رسيدن به يك آماج 

باشند.
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سال ها پبش در باره زبان و ادب فارسى در سرزمين چشم بادامى هاى ژاپنى و مطالعات آنها پيرامون 
عنوان  با  رجب زاده  هاشم  دكتر  كتاب  پيش  ماه  چند  بودم.  نوشته  و  خوانده  مطالبى  اسالمى  انقالب 
«ايرانشناسى در ژاپن» را خريدم تا با دستاوردهاى پژوهشى ايران پژوهان ژاپنى بيشتر آشنا شوم و 
احيانا اگر به مطالب جالبى هم برخوردم از آن در نوشته اى كه در دست نگارش دارم، بهره ببرم. بنابراين، 
از آنجا كه با ساير نوشته هاى دقيق و مستند جناب دكتر رجب زاده آشنا هستم بر آن شدم با معرفى اين 
كتاب، هم به پويه و كوشش صميمانه جناب ايشان در زمينه معرفى ايرانشناسى ژاپنيان به ما، دست 
مريزادى گفته باشم و هم اين كتاب را به عالقه مندان و پژوهشگران حوزه ايرانشناسى معرفى كرده 
باشم. پس درصدد برآمدم كه گزارشى از اين كتاب را براى آن نشريه وزين كه الحق در معرفى بسيارى 
از حوزه هاى ايرانشناسى و اسالم شناسى خوب عمل كرده است ارسال كنم. اميدوارم كه اين وجيزه 

مقبول عالقه مندان اين حوزه قرار گيرد.

ايرانشناسى در ژاپن
نگاهي به عمده آثار ترجمه شده از زبان فارسي به ژاپني از حدود يك سده پيش تاكنون، نمايي از 
گرايش ژاپني ها به انواع آثار ادبي ايران را به تأييد مى كند. معرفي آثار كالسيك ادب فارسي به ژاپنيان 
از اوايل سده بيستم و با ترجمه رباعيات عمر خيام و داستان هايي از شاهنامه آغاز شد. اين ترجمه 
ها البته از برگردان اين آثار به زبان هاي اروپايي كه در آن زمان در دست بود انجام گرفت؛ چنان كه 

ايرانشناسى در ژاپن

فاطمه اميرخانى فراهانى
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رباعيات خيام از ترجمه انگليسي فيتز جرالد به ژاپني درآمد. از حدود نيمه سده بيستم رفته رفته با آشنا 
شدن كساني از اهل ادب ژاپن با زبان فارسي، ترجمه هاي مستقيم از اين زبان فراهم آمد. پس از خيام، 
فردوسي بيشترين توجه ژاپني ها را به خود گرفت. نخستين بار بونمي تسوچيا (1990-1891) پروشيا 
شينوا (افسانه هاي ايران) را مركب از چند داستان شاهنامه و بهره اي از ونديداد و زند اوستا منتشر كرد 
(1916)، مقدم بر ديگران، پروفسور تتسوئو كوروياناگي چند داستان شاهنامه را از اصل فارسي به ژاپني 
در آورد (1961) و خانم پروفسور اميكو اوكادا اين كار را دنبال گرفت (1969). خانم اوكادا چندين دفتر از 
شعر تغزلي فارسي، از آن ميان خسرو و شيرين (1977)، ليلي و مجنون نظامي گنجوي (1981)، ويس 
و رامين فخرالدين گرگاني (1990) و رباعيات خيام (2009) را به ژاپني بسيار زيبا و فاخر درآورده است. 
گلستان سعدي نيز مورد پسند و اقبال ايران پژوهان ژاپني بوده و چند ترجمه از آن فراهم آمده، كه از 
آن جمله آثار ايزو ساوا (1960) و ري ايچيرو گاموء (1962) ممتاز است. چهار مقاله نظامي عروضي 
(1969)  و ديوان حافظ (1977) با ترجمه پروفسور كوروياناگي به ژاپني درآمده و گزيده امثال فارسي با 
شرح و نمونه هاي كاربرد آن (1993) به قلم استاد تاكه شي كاتسوفوجي و هاشم رجب زاده منتشر شده 

است. ايران پژوهان جوان تر هم شماري از آثار كالسيك فارسي را به ژاپني درآورده اند.
امروزه، بسياري از مترجمان ژاپني به آثار شعر و نثر معاصران ايراني پرداخته و بيش از اندازه در 
تأثير نام و آوازه صاحب اثر بوده اند، نه كيفيت و نه اهميت خود اثر. نسل امروز ايران پژوهان  ژاپني 
بيشتر دلبسته آثار ادب معاصر از شعر و نثر است و اقبال فزاينده اي به آثار زنان نويسنده و سراينده 

ايران دارد. 
همچنين، در خصوص دانشگاه هاى ژاپنى فعال در زمينه ايران شناسى، بايد گفت كه دو دانشگاه 
ژاپن، يكي بخش مطالعات جهان در دانشگاه اوساكا ( دانشگاه مطالعات خارجي اوساكا كه از آغاز ماه 
اكتبر سال 2007 در دانشگاه اوساكا ادغام شد) و ديگري دانشگاه مطالعات خارجي توكيو، دوره رسمي 
آموزش زبان فارسي و ايران شناسي ( از مرحله مقدماتي چهار ساله تا مقطع دكتري) دارند. شماري 
دانشگاه هاي  نيز  و   (... هيروشيما  هوكايدو،  هوكو،  كيوتو،  (توكيو،  دولتي  معتبر  دانشگاه هاي  از  ديگر 
خصوصي (كي ئو، واسدا، ريو كوكو) واحدهاي دروس زبان فارسي و ايران شناسي (تاريخ، جامعه، آراء 

و عقايد) براي دانشجويان مي گذارند.

پژوهش هاى ژاپنى ايرانشناسى و دكتر هاشم رجب زاده 
كنوني  استاد  و  اوساكا  خارجي  مطالعات  دانشگاه  پيشين  استاد   ،(1320 (متولد  رجب زاده  هاشم  دكتر 
دانشگاه ريوكوكو، از سال 1361 تا به امروز با تدريس در دانشگاه هاي ژاپن پيگير تحقيق درباره اين 
كشور و تاريخ و فرهنگ و جامعه آن بوده است. او كه پس از تحصيل در دوره حقوق قضايي دانشگاه 
تهران (سال هاي 1339 تا 1343)، دوره دكتراي علوم سياسي اين دانشگاه را با گرايش تاريخ دنبال 
كرد و پايان نامه دكتراي خود را به راهنمايي دكتر حميد عنايت درباره كشورداري خواجه رشيد الدين 
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فضل ا...  همداني، وزير دانشمند و مقتدر عصر ايلخانان، گذراند. از هاشم رجب زاده تاكنون بيش از 50 
كتاب و مجموعه مقاالت و حدود 240 مقاله در ايران و ژاپن و مجله ها و مجموعه هاي علمي ديگر 
كشورها منتشر شده، كه از اين ميان بيش از 30 كتاب و بيشتر مقاله ها درباره فرهنگ، تاريخ، ادب و 
جامعه ژاپن و نيز پيوندهاي ايران و ژاپن است. وي در ارديبهشت ماه سال 1390 باالترين نشان ژاپني 

را به پاس تالش براي معرفي تمدن و فرهنگ ايران از امپراطور اين كشور دريافت كرد
همكاري  با  يا  تنهايي  به  كه  ژاپني ها  ايرانشناسي  درباره  رجب زاده  دكتر  كتاب هاي  فهرست 

ايرانشناسان ژاپني به سامان آمده، عبارتند از:
- گيالن در سفرنامه ها و پژوهش نامه هاى ژاپنى 

- سفرنامه كازاما، سفرنامه و خاطرات آكى ئوكازاما نخستين وزير مختار ژاپن در ايران، با همكاري 
آكى ئو كازاما

- ايران و من، خاطره ها و يادداشت هاى ئه ايجى اينووه ژاپنى، با همكاري: ئه ايجى اينووه، توشيمى 
ايتو، خاطره اكرمى

با  او.  آثار  و  زندگى  درباره  مقدمه اى  با  آتسواوجى،  كاگا  آشى  يادنامه  و  ايران  خاطرات  سفرنامه،   -
همكارى خاطره اكرمى.

- ژاپن، ديروز و امروز: نگاهى به جامعه و فرهنگ سرزمين آفتاب و پيوندهاى تمدنى و فرهنگى آن با 
ايران، جستارهاى ژاپنى در قلمرو ايرانشناسى 

گزارشى از كتاب «ايرانشناسى در ژاپن»1 
اين كتاب نگاشته دكتر هاشم رجب زاده است كه نگاهى دارد به پيشينه ايرانشناسى و تالش هاى علمى 

ايران پژوهان كشور آفتاب تابان از نيمه قرن نوزدهم تا به حال.
كتاب «ايرانشناسى در ژاپن» كه به شرح و توضيح فعاليت هاى علمى و پژوهشى ايران شناسان 
ژاپنى مى پردازد نگاهى دارد به زمينه و تاريخ روابط فرهنگى ايران و ژاپن. اين كتاب از دو بخش كلى 
تشكيل شده كه بخش اول به زبان فارسى در 346 صفحه توسط آقاى رجب زاده در زمينه تاريخچه 
و جريان پيشرفت ايرانشناسى در ژاپن تدوين شده است. بخش دوم كتاب در 345 صفحه و به زبان 
انگليسى توسط آقاى كينجى ئه اورا  گردآورى شده و در واقع فهرست آثار ايرانشناسان ژاپنى است. 
همچنين در هشت بهره (فصل) و دو پيوست و بخش معرفى گزيده كتاب هاى منتشر شده در زمينه 

ايرانشناسى در ژاپن سامان گرفته است. 
بهره اول: اين بهره با عنوان «مسافران ژاپنى در ايران» به شرح سفر نخستين مسافران ژاپنى 
دربار  به  ژاپن  سفارت  هيأت  به  بهره  اين  در  پردازد.  مى  ايرانيان  و  ايران  از  آنان  تلقى  و  ايران  به 
ناصرالدين، تركيب هيأت و تجربه ديدار اعضاى اين هيأت و شگفتى آنها از تضاد فرهنگى ايرانيان 
ايران  طبيعى  مناظر  و  سياسى  هاى  شخصيت  از  يوشيدا  تصوير  و  برداشت  از  و  مى كند  اشاره  آنها  با 

1. هاشم رجب زاده، ايرانشناسى 
در ژاپن، مركز دائره المعارف 

بزرك اسالمى، 1389.
2.Kinji Eura 
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و  توتستان  گيالن،  سرسبزى  ايزدخواست،  دره  مانند: 
بناهاى  و  نشينان  كوچ  زندگى  نيز  و  كهرم  قلعه  مزارع 
باستانى و باشكوه چهارباغ اصفهان، تخت جمشيد و باغ 
ارك در شيراز سخن مى گويد. در اين بهره گوشه هايى 
«فوكوشيما  كاوا»،  «فورو  هاى  سفرنامه  و  زندگى  از 
«ناكامورا»،  اينووه»،  «مساجى  ناگا»،  «يه  شوكون»، 
«اوءبا»، «يامائوكا» و «تاناكا» به دست مى دهد و تلقى 
و شناخت آنها از ديوانيان و رفتار مردم اطراف آنها به 

تصوير مى كشد.
 در بخش «ايران و ايرانيان از نگاه مسافران ژاپنى» 
نويسنده به خاطره نويسى فرستادگان رسمى دولت ژاپن 
در قرن نوزدهم و بيستم و نيز مسافران فرهنگى از دهه 

1930 به اين سو اشاره مى كند. وى در اين باره چنين مى نويسد: «از آغاز ربع دوم سده بيستم و پس از 
برنشستن پهلوى، مسافران ژاپنى بيشترى به ايران آمدند و با گشايش نمايندگى ديپلماتيك ژاپن شمار 
مأموران و مسافران ژاپنى ديداركننده از ايران بيشتر شد، اما جز شمارى اندك از آنها سفرنامه اى قابل 
اعتنا ننوشته اند. اين سفرنامه ها هم، بخصوص نوشته هاى مأموران رسمى، لحنى محافظه كارانه دارد، 

اما باز مطالب خواندنى و انديشيدنى درباره سرزمين و مردم ايران در آنها مى توان يافت».
نويسنده در اين بخش از خاطره نگارى چهار مأمور وزارت خارجه ژاپن: ئى شيرو نوئى تا، ايواتاروء 
اوچى ياما (1890-1967)، آكيئو كازاما و ئيجى اينووه سخن به ميان آورده و توضيح مختصرى درباره 
موقعيت سياسى و دريافت آنها از ايرانيان و منش آنان و چگونگى اقامت در  ايران و مسائل عصر خود 

ارائه نموده است. 
در بخش «مسافران فرهنگى» نويسنده به چهار شخصيت علمى و ايرانشناس ژاپنى به نام هاى: 
«آتسواوجى آشى كاگا (1983-1901)، موريو اوءنو (1925-2001)، تاكاشى كاتسوفوجى و خانم اميكو 

اوكادا توجه مى كند و  خاطره ها و يافته هايشان را در دوره اقامت در ايران بيان مى كند. 
و  چوئو،  دانشگاه  و  توكيو  خارجى  مطالعات  دانشگاه  ممتاز  استاد  اوكادا،  اميكو  خانم  زبان  از  وى 
كرده  خالصه  چنين  را  ايرانيان  هاى  خصلت  خيام  عمر  رباعيات  و  فارسى  تغزلى  داستانهاى  مترجم 
است: «درباره سه فضيلت عمده از فضايل ايرانيان و مقايسه آن با سه خصلت برجسته ژاپنى ها، به نظر 
مى رسد كه بخشندگى، ميهمان نوازى و سخنورى سه فضيلت برجسته ايرانى ها باشد و درستكارى، 

سخت كوشى و رعايت آداب سه فضيلت مورد تأكيد ژاپنى ها».
در  ژاپن  شناسى  باستان  هاى  موضوع «هيات  دو  با  هنر  و  باستانشناسى  به  بهره  اين  دوم:  بهره 
ايران» و «مجموعه هاى آثار هنر ايران در ژاپن» پرداخته است. هر دو موضوع اين بهره مقاالتى به 
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قلم توء سوگى مورا و ترجمه آزاده سلحشور طبرى هستند.
بهره سوم: در اين بهره به پژوهش هاى ايرانى در سه مقوله  پژوهش ها در باره ايران پيش از 
اسالم،  نخستين نوشته فارسى در ژاپن و پژوهش ها در باره ايران پس از اسالم پرداخته مى شود . 
مقاله نخست با عنوان پژوهش هايى درباره ايران پيش از اسالم به قلم  تاكه شى آئوكى و ترجمه هاشم 
رجب زاده است. در اين مقاله پژوهش هاى ژاپنيان درباره ايران باستان در آغاز سده بيستم، و سه تن 
از ايران  پژوهان ژاپنى به نام هاى: شيگه رو آؤاكى (1884-1932)، كامه تارو ياگى (1986-1908) 
و آتسواوجى آشى كاگا (1901-1983) معرفى شده است. مقاله همچنين به آثار ايران پژوهان ژاپنى 
در موضوعات ادبيات ايران باستان، زبان و ادب اوستايى و پهلوى، زبان فارسى، زبانشناسى زبان هاى 
ايرانى و اديان ايران باستان سال هاى پس از جنگ جهانى دوم در دانشگاه هاى كيوتو و توكيو پرداخته 
درباره  ژاپن  ايرانشناسان  تحقيقات  از  منتخبى  فهرست  حاوى  مقاله  اين  كتابنامه  پايانى  بخش  است. 
دقيق ترين  و  ترين  خواندنى  از  كه  اسالم  از  پس  ايران  درباره  ها  بخش پژوهش  است.  باستان  ايران 
نوشته هاى بهره سوم اين كتاب است، دربردارنده موضوعات مورد عالقه و تحقيق ايرانشناسان ژاپن 
است، اين موضوعات عبارتند از: فهرست نگارى و فهرست كتاب هاى فارسى موجود در مراكز مختلف 
آموزشى  نظام  دين،  و  فلسفه  ايران»،  فولكلور  كتاب «ادبيات  تصحيح  آموزشى،  و  پژوهشى  و  علمى 
ايران، اقتصاد ايران، كشاورزى و مسائل روستايى ايران، هنر و فرهنگ ايرانيان، انواع هنرهاى ايران، 
ادبيات فارسى، ادبيات معاصر و تاريخ سلسله هاى حاكم بر ايران، تاريخ ماوراءالنهر و خراسان بزرگ و 
جغرافياى سياسى و انسانى ايران. نويسنده در جاى جاى نوشته  هاى اين بخش نتايج تحقيقات استادان 

ايرانشناس ژاپنى را به روشنى نشان داده است. 
بهره چهارم : به ترجمه و تحقيق آثار ادبى ايران با سه رويكرد زير مى پردازد: 

ترجمه و تحقيق آثار بزرگان ادب فارسى چون فردوسى، خيام و سعدى.
ترجمه آثار ادب فارسى به ژاپنى شامل ادبيات كالسيك، ادبيات معاصر و علوم انسانى.

فارسى نوشته هاى ايران پژوهان شامل كتاب ها و مقاالت ايران پژوهان ژاپنى و مقاالت ترجمه 
شده.

ايران  سفرنامه  در  ژاپنيان  هاى  نوشته  در  سعدى  به  ها  اشاره  نخستين  كه  است  معتقد  نويسنده 
ماساهارو يوشيدا مجال بروز يافته است. وى در سيزدهمين سال پادشاهى امپراطور ميجى (1867-

آغاز عصر تجدد ژاپن است، در رأس هيأت سفارتى كه نماينده ستاد جنگ ژاپن و چند  1912) كه 
بازرگان هم در آن بودند به دربار ناصرالدين شاه و از آنجا به دربار عثمانى رفت (1880-1881). او 
در سفرنامه اش به نام «پروشيا – نو – تابى»1 مطلبى با عنوان «زبان و ادب پارسى» نوشته است: 
«بسيارى از نويسندگان و گويندگان نامور در ايران برآمده اند. از اينان سعدى پرآوازه است و ترجمه آثار 

او در اروپا خواستار و  خواننده فراوان دارد».2 
در همين قسمت ضمن ارائه توضيح كوتاهى درباره ترجمه هاى ژاپنى آثار سعدى، اسامى هشت 

1. ماساهارو يوشيدا، سفر ايران، 
نشر توكيو، 1894.

2. سفرنامه يوشيدا، ترجمه و 
تحقيق هاشم رجب زاده، نشر آستان 

قدس، 1373، ص 212-211.
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مترجم ژاپنى را كه به ترجمه و شرح آثار شيخ اجل همت گماشته اند معرفى مى كند. اسامى مترجمان 
آثار سعدى چنين است: شيگه رو آراكى، چوءكا كائوء، ريوءتان توكوزاوا، كوواشى اچى يوشى تاكاسه، ايزو 

ساوا، رئيچى گاموء، تسئوئه ئو كوروياناگى و موريو اونو. 
براى آگاهى از داليل عالقه ژاپنى ها به انديشه و آثار سعدى بد نيست به نوشته هاى ايزو ساوا 
معتبر  هاى  ترجمه  از  يكى  كه  اوساكا  خارجى  مطالعات  دانشگاه  ايرانشناسى  بخش  درگذشته  استاد 
گلستان را در سال 1951 به انجام رساند اشاره كنيم. وى مى گويد: «در سال 1928 فرصتى يافتم كه 
به ايران بروم و در اينجا دانستم كه هر ايرانى در محاوره عادى اش هم شاهدى از گلستان به زبان مى 
آورد. ايرانى ها دوست مى داشتند كه گفته شان را با سخن سعدى يا شعر حافظ زينت بدهند... گلستان، 
ما (دانشجويان بيگانه) را يارى داد تا زبان فارسى و فرهنگ اسالمى و عقايد و ارزش ها و اخالقيات 
و هويت ايرانيان را بشناسيم و بفهميم... گلستان بيانى  موجز و دلنشين دارد. 70 درصد آن به نثر و 
30 درصد به نظم است. اين كتاب در واقع دست نامه منش فردى و  اخالق اجتماعى است و با همه 
كهنگى اش هميشه تازگى دارد و به اين مايه جاودانه شده است. سعدى داراى روح زيبايى شناس و 
مبانى واالى اخالقى است. ايران براى ما ژاپنى ها سرزمينى دوردست مى نمايد، گلستان در روزگارى 
بسيار پيش نوشته شده است و ايرانيان خلقيات و طبع و آداب قومى بس متفاوتى (نسبت به مردم ژاپن) 
دارند و ازين روست كه ما نمى توانيم بهره هايى از گلستان را بفهميم يا بپذيريم. اما همين تفاوت ها 
موجب مى شود كه مطلب برايمان بيشتر گيرايى پيدا كند. در همان حال، يكسانى ها در شيوه بيان و 

انديشه و احساس ميان اين  دو قوم و دو فرهنگ مايه شادى و شگفتى مان مى شود».
فارسى  ادب  كالسيك  آثار  شرح  و  ترجمه  به  فقط  ژاپنى  ايرانشناسان  كه  كرد  خاطرنشان  بايد 
نپرداخته اند، بلكه آنها به ادب معاصر و آثار نويسندگان و سرايندگان  امروز  ايران نيز توجه داشته اند، 
چنانكه به ترجمه و نقد نوشته هاى بزرگ علوى، جالل آل احمد، غالمحسن ساعدى، صادق هدايت، 
محمد على جمالزاده، صادق چوبك، صمد بهرنگى، سيمين دانشور، گلى ترقى، زويا پيرزاد و هوشنگ 
گلشيرى همت گماشته اند. آنان به شعر امروز فارسى و اشعار احمد شاملو، فروغ فرخزاد، نيما يوشيج، 

نادر نادرپور، نصرت رحمانى و سيمين بهبهانى نيز عالقه نشان داده اند. 
بررسى مطالب بهره چهارم نشان مى دهد كه نويسنده با كمال دقت كوشيده تا تمام آثار ايرانشناسان 
ژاپنى در حوزه ترجمه و شرح و نقد آثار بزرگ ادب فارسى و آثار ترجمه شده در زمينه هاى مختلف را 

احصاء و معرفى كند. 
 بخش پايانى بهره چهارم فهرست كتاب ها و مقاالت فارسى ايران پژوهان ژاپنى و مقاالتى كه به 
زبان فارسى ترجمه كرده اند آورده است. نگاهى به اين فهرست نشان مى دهد كه ايرانشناسان ژاپنى 
موضوعات گوناگون فرهنگ، تاريخ و جامعه ايران را كاويده و كوشيده اند تا دنياى ايران و ايرانيان را 

بشناسند و بشناسانند. 
بهره پنجم: عنوان اين بهره، تصوير ايران؛ زبان فارسى است كه به دو عنوان فرعى ديگر تقسيم 
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مى شود. عنوان اول «تصويرى كه از ايران دارم»، به نوشته هاى كوتاه دانشجويان ژاپنى رشته زبان 
فارسى اختصاص دارد. 

همين  با  ژاپنى  دانشجويان  كوتاه  نوشته هاى  آنهم  كه  مى گيرم»  ياد  فارسى  «چرا  دوم،  عنوان 
موضوع است. براى آگاهى خوانندگان ارجمند از نگاه دانشجويان ژاپنى به ايران و ايرانيان، در اينجا به 

اظهار نظر سه تن از آنان اشاره مى كنيم:
ميكى: «تا به اين دانشگاه وارد شدم، درباره ايران زياد فكر نكرده بودم. اما در كالس ها ويدئوها 
و كتاب ها را ديدم و تصوير مسجدها خيلى قشنگ بود. يك يك كاشى ها قشنگ بود؛ مخصوصا رنگ 
آبى آنها. قالى ايرانى و قلمكار هم نقش و نگار خيلى ظريف و زيبا دارد، اما مى گويند كه بافتن يك 
قالى چند سال طول مى كشد... در كاشى كارى مسحد هم بايد كاشى ها و نقش ها را يكى يكى به 
هم وصل بكنند. خيلى سخت است؛ اما ايرانى ها آن را مى سازند. با تمام نيرو كوشش مى كنند. فكر 

مى كنم كه ايرانى ها در ساختن چيزى خيلى جدى هستند و شور و شوق دارند».
ميئو: «من از كودكى فرهنگ و سنت بزرگ ايران را هميشه تحسين كرده ام. اما اكنون بعد از نگاه 
كردن به انقالب ايران و جنگ با عراق احترامم نسبت به مردم ايران افزون شده است. توانايى خوب 
تصميم گرفتن و خوب عمل كردن و خوب تحمل كردن عالى است. پس شما ايرانى ها وقتى كه اين را 
انجام داديد از كشور ديگر يارى نخواستيد. براستى ايران كشورى شده است كه روى پاى خود  ايستاده 
است. اين براى اينست كه به نظر من مردم ايران مى توانند اساسا چيزها را احساس كنند و بفهمند و 
درباره آن فكر كنند. از طرف ديگر، در دنيا كشورهايى مثل ژاپن است كه چيزهاى ساخته شده را به 
خوبى به كار مى برد. اين طور كشور مى تواند زود پولدار بشود؛ اما نمى شود نيروى واقعى داشته باشد، 
زيرا كه چنين كشور نيروى آفريدن ندارد و يارى كشور ديگر را هميشه الزم دارد. من به آن نيرو و روح 

ايرانى سخت عالقه دارم. پس مى خواهم با ياد گرفتن ادبيات فارسى، اين را بشناسم».
نمى  كه  را  زياد  فارسى چيزهاى  كالس  در  چون   ،... فارسى  خواندن  به  شروع  از  پس  اويا: «اما 
دانستم دانستم، تصور من از ايران عوض شد... عكس ساختمان و مسجدهاى ايران را ديدم و برايم 
خيلى خيلى قشنگ است. از استاد شنيدم كه ميوه ها و شيرينى ها و چاى ايران خوشمزه است. زندگى 
ايل هاى ايران هم برايم خيلى جالب است. عالوه بر اين، در دوره باستان زبان فارسى را در منطقه 
اى پهناور حرف مى زدند. شعرهاى قشنگ هم زياد است. حاال در كشور ديگر هم به فارسى شعر مى 
گويند. اما بيشتر ژاپنى ها درباره ايران فقط تصور خطرناك دارند من از اين غمگين هستم. پس درباره 
ايران و مردم ايران بيشتر مى خوانم، و دلم مى خواهد به مردم ژاپن كه هيچ خوبى ايران را نمى دانند 

قشنگى ايران را برسانم. از حاال بايد زياد درس بخوانم».
بهره ششم: عنوان اين بهره «كارهاى بنيادى و تشكيالتى در پيوند با ايران و شرق شناسى» است 
كه به دوره هاى آموزش زبان فارسى و ايرانشناسى در دانشگاه هاى ژاپن مى پردازد. اين بهره به هفت 

زير بهره با موضوعات و عناوين زير تقسيم مى شود:
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- مراكز آموزش زبان فارسى و ايرانشناسى؛ شامل: دوره هاى دانشگاهى، شيوه آموزش و استادان، دوره 
هاى فشرده دانشگاهى، درس هاى دانشگاهى، ديگر دوره ها و كتاب هاى درسى و كمك درسى.

- منابع فارسى در كتابخانه ها؛ بر اساس تحقيقات حدود 29637 كتاب فارسى، 449 مجله و 72 نسخه 
خطى آمار بردارى شده و در كتابخانه هاى ژاپن موجود است. 

- بنيادها و تالش هاى خاورشناسى كه به معرفى چند مؤسسه فعال در ژاپن مى پردازد.
- انجمن ها و مجامع ايرانشناسى؛ شامل انجمن مطالعات خاور نزديك در ژاپن، انجمن ايرانشناسى 

ژاپن، انجمن ايرانشناسى كانساى و انجمن فرهنگى ايران و ژاپن.
- موسسه هاى حامى تحقيقات؛ غير از وزارت فرهنگ ژاپن، موسسه هاى حامى تحقيقات ديگرى مانند 
بنياد ژاپن، انجمن ژاپن براى پيشرفت علم، مؤسسه اقتصادهاى در حال رشد و ديگر مؤسسه هاى 

تحقيقى از جمله حاميان مى باشند.
اى  زمينه  مطالعات  چون  موضوعاتى  به  كه  موضوعى،  و  اى  ناحيه  تخصصى  تحقيق  طرح هاى   -  

اسالمى و شناخت بهتر جامعه شيعه و مكتب تشيع در ايران مى پردازد.
- نمايشگاه هاى هنرى و رويدادهاى فرهنگى، كه موضوعاتى چون نمايشگاه هاى هنرى، هفته هاى 
قرار  بررسى  مورد  را  تجسمى  هنرهاى  و  تصويرگرى  و  ايران  نمايشى  هنرهاى  ايران،  فرهنگى 

مى دهد.
در پايان اين بهره، بخشى با عنوان «افزوده بهره ششم» وجود دارد كه به موضوع عهدنامه هاى 

دوجانبه ايران و ژاپن (چهار عهدنامه يا توافقنامه) پرداخته مى شود.
قسمت پايانى كتاب شامل دو پيوست با عناوين زير مى باشد:

با  پيوست   8 شامل  معاصر»  ژاپن  در  اسالمى  مطالعات  و  اسالم  «شناخت  عنوان  با   :1 پيوست 
موضوعات: چكيده سخن، نخستين مسلمانان در ژاپن، انديشه و اميد گرويدن ژاپنى ها به اسالم، اسالم 
پژوهى ژاپنى ها، تحقيقات اسالمى پيش از جنگ، آغاز ترجمه آثار ادبى فارسى و عربى به ژاپنى، بنياد 

شدن مؤسسه هاى اسالم شناسى، وضع كنونى مسلمانان و تبليغ اسالم.
پيوست2: با عنوان «نمونه هاى آثار ايران پژوهان» كه شامل 31 اثر به صورت كتاب و مقاله در 

زمينه ايرانشناسى در ربع قرن اخير است كه مهم ترين اين آثار عبارتند از :
- ايران، از سرچشمه هاى تمدن ژاپن، اثر سيچو ماتسوموتو، 1980.

- امثال فارسى به ژاپنى، تاليف تاكه شى كاتسوفوجى و هاشم رجب زاده،1993.
- آسياهاى آبى و بادى در ايران و جهان، اثر نوبويوكى سوئه ئو، 1999.

- ترجمه تازه اى از سفرنامه شاردن، ترجمه نائوجى اوكادا، 2006.
- تاريخ آريائى ها، اثر هيروشى آئوكى، 2009.
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در اين شماره از نشريه شش كتاب تازه منتشر شده در سال هاى 2011 تا 2013 معرفى شده است، از 
اين كتاب ها چهار كتاب به مسائل فرهنگى ايران مانند فرهنگ و سياست فرهنگى در دوره رضا شاه، 
وضعيت سينماى ايران و تحوالت آن، مسائل فرهنگى و اجتماعى ايران معاصر و افكار، آثار و شخصيت 
حكيم نظامى گنجوى پرداخته اند. دو كتاب ديگر، يكى به ديپلماسى هسته اى ايران و ديگرى به روابط 

ايران و روسيه از پايان جنگ سرد توجه كرده اند. 

Bianca Devos, Christoph Werner(2013) Culture and 

Cultural Politics Under Reza Shah:The Pahlavi State, New 

Bourgeoisie and the Creation of a Modern Society in Iran. 

Routledge. 338p.

در  فرهنگى  سياست  و  فرهنگ  ورنر(2013)  كريستف  و  ديوس  بينكا 
دوره رضا شاه: دولت پهلوى، بورژوازى جديد و تشكيل جامعه مدرن 

در ايران، 335-338ص.
 

ايران در دوره پهلوى  نوسازى  برنامه  پيرامون تعامل فرهنگ و سياست و  كتاب پژوهشى است  اين 
اول. در اين كتاب زمينه هاى متنوع تاريخ فرهنگى دهه هاى 1920 و 1930 ايران، زمانى كه رضا 

معرفى كتاب

محمدرضا رفيعى
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شاه بر سرير قدرت بوده و تغييرات بنيادين جامعه ايران بررسى شده است. نويسندگان در نوشته هاى 
خود كوشيده اند كوشش ها و برنامه هاى نوسازى و مدرن كردن جامعه ايران و سياستگذاران و برنامه 
ريزان آن دوره زمانى را واكاوى كرده و با روش تفكر انتقادى زمينه هاى مختلف رابطه بين سياست 
فرهنگى و اصالحگران و زندگى هر روزينه ايرانيان مدرن و روشنفكر را به روشنى بيان كنند. در اين 
سال هاى  در  ايران  فرهنگى  سياست  بررسى  در  انسانى  علوم  مختلف  هاى  رشته  نويسندگان  كتاب، 
1304-1320 با بكارگيرى مفهوم موسع فرهنگ به موضوعاتى مانند تاريخ ادبيات، تاريخ اجتماعى، 
تاريخ هنر، سياست در خاورميانه و انسانشناسى پرداخته اند. آنها براى نخستين بار به تاريخ و سياست 
فرهنگى ايران مدرن عصر رضاشاه  و نسبت آنها با سياست رژيم پهلوى اول توجه نموده و برخى 

مسائل ناگشوده آن سال ها را به پژوهشگران ايرانشناس وانموده اند.
كتاب از يك مقدمه (17 صفحه)، سه بخش و بخش فهرست اعالم تشكيل شده است. بخش اول با 
عنوان «روشنفكران و تكنوكرات ها: شخصيت هاى كليدى در مدرنيزاسيون فرهنگى ايران» مشتمل بر 
پنج مقاله است: ركسانه هاگ هيگوچى: مدرنيزاسيون در تاريخ ادبيات؛ سبك شناسى ملك الشعرا بهار؛ 
كريستل كاتانزارو: سياست يا معما؟ تأسيس دانشگاه تهران بين مفهوم رؤيايى و فهم عملى؛ ميرمهدى 
ورزنده: مقدمات آموزش مدرن در ايران؛ كيوان آقا محسنى: مدرنيزاسيون موسيقى ايرانى در دوره رضا 

شاه؛ تالين گريگور: ديوارهاى سفيد شاه: نوگرايى و معمارى بورژوازى.
بخش دوم كناب با عنوان «شاه: سياست دولت و مدرنيزاسيون اقتدارگرايانه» دربردارنده سه مقاله است 
بدين شرح: نادر ناصرى مقدم: باستانشناسى و موزه ملى ايران: سياست هاى فرهنگى قاجاريه و اوائل 
پهلوى؛ رومن سيبرتس: توصيف قدرت: حكومت رضاشاه، سياست كابينه و مجموعه تمبر 1935؛ كريم 

سليمانى: سانسور مطبوعات در دوره رضاشاه، 41-1925.
شرحى مختصر از زندگى رومن سيبرتس: او استاديار مؤسسه مطالعات آسيايى دانشگاه بُن آلمان است. 
وى تحصيالت كارشناسى ارشد خود را در رشته ايرانشناسى به پايان برد و در مقطع دكترى در سال 
عالئق  شد.  التحصيل  فارغ  بعد»  به  قاجاريه  از  ايران  در  سياسى  تبليغات  رساله «تحوالت  با   ،2003

مطالعاتى وى تاريخ سياسى و اجتماعى ايران از عصر صفوى تاكنون است.
عنوان بخش سوم كتاب «زندگى در حكومت رضاشاه: فرهنگ بورژوازى جديد و ساير اشكال مدرنيزاسيون 
عمل شده» كه شامل چهار مقاله است كه اسامى نويسندگان و عناوين مقاالت آنها بدين قرار است: 
كريستف ورنر: درام و ُآپرا در خط قرمز و آفتاب: تئأتر در تبريز، 1927-41؛ روجا دهداريان: بزرگ علوى 
در صحنه ادبى دهه 1930؛ الهام ملكزاده: تولد نسل جديد: نظام بهداشت عمومى عصر رضاشاه؛ بينكا 
ديوس: مهندسى يك جامعه جديد؟ اعمال تكنولوژى هاى جديد در اوائل دوره رضاشاه و كاتجا فولمر: 

جنبه هاى مذهبى در فرايند ارتباطات در اوائل پهلوى در ايران. 
شرحى مختصر از زندگى خانم بينكا ديوس: وى استاديار مركز مطالعات خاورميانه و نزديك دانشگاه 
ماربورك آلمان است. مدرك كارشناسى ارشد خود را در سال 2005 در رشته مطالعات اسالمى و اقتصاد 
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از دانشگاه فرايبورك و درجه دكترى خود را با دفاع از رساله اى با عنوان «مطبوعات حرفه اى در دوره 
پهلوى اول  در سال 2011» در رشته ايرانشناسى دريافت كرد. 

شرحى مختصر از زندگى كريستف ورنر: ورنر استاد رشته مطالعات ايرانى دانشگاه مابورگ آلمان است. 
او تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى به ترتيب در سال هاى 1994 و 1999 از 
دانشگاه بامبرگ دريافت كرد و در همان دانشگاه در سال هاى 1997 تا 2002 به تدريس پرداخت. 
همچنين از سال 2002 تا 2007 استاد رشته مطالعات اسالمى و ايرانى در دانشگاه فرايبورگ بود. زمينه 
و عالئق مطالعاتى اين ايرانشناس، تاريخ اجتماعى و اقتصادى ايران با تأكيد بر دوره قاجار و تاريخ 
نويسى و ادبيات معاصر فارسى است. عنوان يكى از كتاب هاى مهم ورنر «يك شهر ايرانى در دوره 

انتقال» است.
 

Eric Hooglund, Leif Stenberg (2012) Navigating Contemporary Iran: Challenging 

Economic, Social and Political Perceptions. Routledge Series Advances in Middle 

East and Islamic Studies, 256p.

اقتصادى  چالش هاى  معاصر:  ايران  مسائل  بر  مرورى   (2012) اشتنبرگ  ليف  و  هوگلند  اريك 
اجتماعى و برداشت هاى سياسى. انتشارات راتلج: از سلسله كتاب هاى مطالعات عالى اسالمى و 

خاورميانه، 256ص.

مطالب كتاب در يك مقدمه به قلم دو سرويراستار كتاب اريك هوگلند و ليف استنبرگ، شش بخش 
و دوازه مقاله از نويسندگان مختلف سامان گرفته است. عناوين مقاالت و اسامى نويسندگان چنين 
است: اواليال پسران: ايده آل ها، منافع و آزادسازى اقتصادى در جمهورى اسالمى ايران؛ محمد مجلو: 
سه مدل اقتصادى در جامعه ايران پس از انقالب؛ ركسانا بهرامى تاش: تحوالت جنسيت در ايران: 
سى ساله ها و سى سال انقالب؛ فاطمه صادقى: آژانس دوطرفه، مشاركت سياسى زنان پس از انقالب 
اسالمى؛ فاطمه حقيقت جو: جنبش يك ميليون امضاء و تأثير آن بر قانونگذاران و سياست قانوگذارى 
در ايران؛ روزبه پارسى: گفتمان هاى ناسيوناليسم، مدرنيزاسيون و جنسيت در قرن بيستم ايران؛ آزاده 
كين: جنسيت، قوميت و هويت در ايران، سركوب بدون رضايت بين زنان بلوچى در يك محيط متغير؛ 
ژان بيجر كريستنسن: تغيير سياست مواد مخدر، نهادينه كردن يك نظم اجتماعى جديد؛ ژاله طاهرى، 
اعتراضات پس از انتخابات، بازتابى از يك كشور در حال گذار؛ فرهاد خسروخاور، جنبش سبز؛ الهام 

رستمى پورى: نفوذ منطقه اى ايران؛ اريك هوگلند: سخنان احمدى نژاد درباره اسرائيل.
   نويسندگان كتاب مسائل مختلف فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى ايران را در چارچوب علومى 
مانند انسان شناسى، تاريخ، روابط بين الملل، علوم سياسى و جامعه شناسى بررسى كرده و نكات تازه 
و بديعى در باره زندگى سياسى و اجتماعى ايرانيان در سال هاى پس از انقالب اسالمى ارائه داده اند. 
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و  مشوه  تصوير  اند  كوشيده  هسنند  كشور  از  خارج  مقيم  ايرانيان  آنها  از  برخى  كه  كتاب  نويسندگان 
نادرستى كه برخى رسانه هاى غربى از ايران و ايرانيان مى دهند، تصحيح و گوشه هايى از واقعيت هاى 

ايران پس از انقالب را معرفى كنند.
نظر به اشتهار و اعتبار علمى ويراستاران كتاب، به معرفى اجمالى از زمينه مطالعاتى و فعاليت هاى 
پژوهشى آنها اشاره مى كنيم. اريك هوگلند، فارغ التحصيل دانشگاه جان هاپكينز امريكا، متخصص 
فارسى  ادبيات  سياسى،  توسعه  تاريخ،  او  مطالعاتى  عالئق  است.  تاكنون  سال 1945  از  معاصر  ايران 
و تاريخ اجتماعى و اقتصاد ايران است. او از مديران و پژوهشگران چند مركز مطالعات خاورميانه و 
آرشيو امنيت ملى امريكا، بنياد كارنگى براى صلح و مؤسسه مطالعات فلسطين است. هوگلند سال ها 
در دانشگاه هايى مانند دولتى اوهايو، شيراز و صنعتى خاورميانه تركيه تدريس كرده است. كتاب هاى 
مهم او عبارتند از: جنسيت در ايران(2011)، زمين و انقالب در ايران، ايران يك مطالعه كشورى، ايران 

و جنگجوى خنثى، بيست اشك انقالب اسالمى: تحوالت سياسى و اجتماعى درايران از سال 1979.
 

اريك هوگلند

   ليف اشتنبرگ، مدير مركز مطالعات خاورميانه در دانشگاه لوند سوئد است. موضوع رساله دكترى او، 
اسالمى كردن علوم بود كه تحت راهنمايى پروفسور ژان هجارپ انجام گرفت. يكى از زمينه مطالعاتى 
او، صوفى گرايى در دنياى جديد است كه از دهه 1990 تا كنون به آن پرداخته است. عناوين برخى از 
مهمترين كتاب هاى او عبارتند از:جهانى شدن و جهان اسالم: فرهنگ، دين و مدرنيسم؛ اسالمى كردن 
علوم: چهار رويكردى كه مدرنيسم اسالمى را توسعه مى دهند؛ سيد ديدگاه حسين نصر و ضياء الدين 
سردار درباره اسالم و علم: به حاشيه رفتن يا مدرن شدن يك سنت دينى و  صوفيگرايى امروز: ميراث 

و سنت در جامعه جهانى. 
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چند  كميسيون  يك  و  گرديده  تعيين  كشور  دو 
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مشكل از راه مسالمت آميز حل شود. نويسنده با 
مطلعان  با  مصاحبه  و  سياسى  نظريه  از  استفاده 
موجود  اسناد  و  كشور  دو  مسائل  كارشناسان  و 
دو  بين  مواضع  فاصله  كوشد  مى  زمينه  اين  در 
برند كاسلركشور ايران و امريكا را نشان دهد و رفتار مذاكره 
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كنندگان، راهبرد ها و ابزارهاى مورد استفاده طرفين و نيز جنبه هاى فنى ابتكارات و راه حل هاى حل 
مسئله هسته اى ايران را توضيح دهد.

 كتاب كه با مقدمه عالمانه دكتر على انصارى استاد ايرانى تبار دانشگاه سنت اندروز اسكاتلند آغاز 
مى شود، شامل يك مقدمه، شش فصل، بخش نتيجه گيرى، ياداشت ها، گزيده منابع و مأخذ و فهرست 
سازنده  برخورد  مناسب:  فضاى  كردن  آماده  از:  عبارتند  كتاب  گانه  شش  فصول  عناوين  است.  اعالم 
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ليدن  دانشگاه  ايرانى  مطالعات  مجموعه  از  آمستردام،  دانشگاه 

هلند، 154ص.
  

اسامى  مى دهد.  پوشش  را  نويسنده  نُه  از  مقاله  نُه  و  شده  آغاز  تشكر  و  تقدير  بخش  يك  با  كتاب 
نويسندگان و عناوين مقاالت آنها چنين است: اصغر سيد غراب و كامران تلطف: سياست و مقاومت: 
تحوالت فيلم هاى ايرانى؛ ياسكو هرسمن: صداى قورباغه در شب: فلسفه سينمايى كيارستمى؛ كامران 
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تلطف: مسائل جنسى و تغييرات فرهنگى: نمايش سكس و جنسيت در سينماى قبل و بعد از انقالب؛ 
فرزانه مارى ديروند: شعر سينمايى كيارستمى در فيلم خانه دوست كجاست؟ و باد صداى ما را مى 
رساند؛ جولى اليسون: كدام طرف مسئله پنهان شده؟ بخش عمومى يا بخش خصوصى: تحليلى بر 
بخش پنهان تهمينه ميالنى؛ خاطره شيبانى: عباس كيارستمى و زيبايى شناسى غزل؛ اميد توفيقيان: 
برخوردهاى نادرست معاصر: حركت به طرف ماوراى توطئه سنتى در فيلم باران مجيدى؛ نيلوفر نيكنام: 
هروئين فضيلت: خوانش اسطوره اى از زنان پيشكسوت در سريال هاى تلويزيونى ايران و اصغر سيد 

غراب: مرضيه مشكينى و روزى كه من زن شدم.  
آن،  تاريخى  تحوالت  ايران،  مسائل سينماى  مهمترين  مقدمه كتاب،  غراب در  اصغر   دكتر تلطف و 
كارگردانان و فيلمسازان مشهور و تأثير جنگ ايران و عراق و چندين مسئله ديگر را توضيح داده اند، 
آنها سينما را عنصر برجسته فرهنگ ايرانيان دانسته و چنين آورده اند: فيلم و سينماى امروز ايران جنبه 
ديگرى از فرهنگ ايرانى است كه در جهان امروز جايگاه درخور توجهى يافته است. اين سينما يك 
واسطه مؤثر در معرفى فرهنگ و زندگى اجتماعى ايرانيان به مردمان ساير كشورها و فرهنگ هاست.  
و  مشكالت  و  مذهبى  و  فرهنگى  سياسى،  اقتصادى،  اجتماعى،  هاى  جنبه  ايران،  امروز  سينماى  در 
برجستگى هاى ايرانيان به نمايش درمى آيد. نكته قابل توجه اين است كه اين سينما به موازات تاريخ 
جديد ايران پيش آمده و روز به روز به دايره نفوذ و تأثير خود در ايران و در كشورهاى ديگر مى افزايد. 

بدون مطالعه تاريخ معاصر ايران نمى توان موقعيت و مسائل سينماى ايران را دريافت. 

 

دكتر كامران تلطف

   نويسنده كتاب، كامران تلطف، مدرك دكترى خود را در سال 1996 از دانشگاه ميشيگان اخذ كرد 
و  پس از سه سال تدريس در دانشگاه پرينستون از سال 1999 به دانشگاه آريزونا پيوست و در همان 
جا به پژوهش و تدريس پرداخت. او هم اكنون استاد دپارتمان مطالعات خاورميانه و عضو دپارتمان 
مطالعات زنان و جنسيت نيز هست. او به درس هايى مانند ادبيات كالسيك و معاصر فارسى، تاريخ 
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ايران، سينماى ايران، زبان فارسى و نوشته هاى زنان خاورميانه عالقه نشان مى دهد. زمينه مطالعاتى 
دكتر تلطف اين موضوعات است: ايدئولوژى، جنسيت، بنيادگرايى، زبان و ادبيات فارسى و نظريه هاى 
ادبى. عناوين برخى از تأليفات ايشان بدين قرار است: مدرنيسم، جنسيت و ايدئولوژى در ايران: زندگى 
و ميراث يك هنرمند زن مردمى( 2011)؛ سياست نگارش در ايران: تاريخ ادبيات مدرن(2000)؛ مباحث 
بنيادگراها(2000)؛  و  ها  مدرنيست  هاى  انديشه  شناسى  هستى  اسالم:  درباره  معاصر  برانگيز  مناقشه 

اشعار نظامى گنجوى: علم، عشق و خطابه (2000) و مقاالتى درباره نيما يوشيج(2004). 

Eric D. Moore(2014) Russia-Iran Relations Since the End of the Cold War. Durham 

Modern Middle East and Islamic World Series. Routledge, 256 p.

دى مور(2014) روابط ايران و روسيه از پايان جنگ سرد، 1991-2013. از سلسله انتشارات جهان 
اسالم و خاورميانه جديد، انتشارات راتلج، 256ص.

جماهير  اتحاد  فروپاشى  از  پس  روسيه  و  ايران  كشور  دو  روابط  از  سامانمندى  و  جامع  تحليل  كتاب 
شوروى در سال 1991 ارائه نموده است. نويسنده ضمن بررسى مسائل دو كشور در چارچوب منافع 
تجارت،  مانند  كشور  دو  روابط  با  ارتباط  در  مهم  موضوعات  به  آنها،  داخلى  مسائل  و  كشور  هر  ملى 
فروش اسلحه، مسائل هسته اى و اختالف بر سر منابع درياى خزر پرداخته است.  در جاى جاى كتاب 
نويسنده استدالل مى كند كه ظرفيت دو كشور براى همكارى و تعامل بسيار زياد است و تاكنون فقط 
بخشى از آن مورد توجه بوده است. نويسنده كتاب، دى مور، محقق دانشگاه دولتى پرتلند در نيواورلئان 

امريكاست.

John Christoph Burgel(2011)A Key to the Treasure of 

the Hakim: Artistic and Humanistic Aspects of Ganjavi’s 

Khamsa, Leiden University Press, Netherlands,250p.

جان كريستف بورگل(2011) كليدى به ميراث حكيم: جنبه هاى 
هلند،  ليدن  دانشگاه  انتشارات  نظامى،  خمسه  انسانى  و  هنرى 

250ص.
 

كتاب در بردارنده سيزده مقاله علمى از ايرانشناسان برجسته در زمينه افكار، آثار و شخصيت حكيم 
نظامى گنجوى است. تمركز بيشتر نويسندگان به موضوعات محتلف خمسه نظامى است كه شامل پنج 



129

داستان است. اين كتاب كه در نوع خود از منابع ارزشمند نظامى پژوهى است، پژوهشى است روشمند 
درباره ادبيات كالسيك  ايران. موضوعات مورد توجه در اين كتاب عبارتند از: عرفان و تصوف، تاريخ 
هنر، ادبيات تطبيقى و علم و فلسفه در ايران. نويسندگان در اين كتاب نشان مى دهند كه چگونه علم 
كالسيك يونانى به شيوه اى ظريف فرهنگ گذشته اسالمى ايرانى در جهان نظامى گنجوى بازتاب 
يافته است. نويسندگان با ارائه نظرات تازه پيرامون افكار، شخصيت و آثار نظامى، ادبيات كالسيك 

فارسى و پژوهندگان نظامى شناس قديمى و را به چالش كشيده اند.
مقاالت اين كتاب، نخستين بار در كنفرانسى به نام نظامى ارائه شد  كه دانشگاه ليدن هلند آن را 
در سپتامبر سال 2004 برگزار كرد. انتشار اين مقاالت در قالب كتاب به دانشگاه آمستردام واگذار شد 

كه طرح مشتركى را در زمينه مطالعات ايرانى با همكارى دانشگاه ليدن پيش مى برد.
سابق  مدير  و  سوئيس  برن  دانشگاه  بازنشسته  استاد  كتاب،  مقاالت  تدوينگر  بورگل،  پروفسور 
مؤسسه مطالعات اسالمى اين دانشگاه است. كريستف بورگل تاكنون سه منظومه از خمسه نظامى را 
به زبان آلمانى ترجمه كرده  است. «خسرو شيرين» نخستين اين ترجمه هاست كه سال 1980 و در 
هشتصدمين سال سرايش اين منظومه منتشر شد. بعدها بورگل اين ترجمه را مورد بازنگرى قرار داد 
و نسخه اصالح شده آن را درسال 2009 به چاپ رساند. در اين ميان نيز عاشقانه «خسرو شيرين» با 

ترجمه او در كتابخانه ملى شهر وين روخوانى شد.
«اسكندرنامه» دومين منظومه  نظامى است كه كريستف بورگل آن را به زبان آلمانى برگرداند و در 
1991 منتشركرد. بورگل به جز ترجمه اين منظومه، مقاله اى نيز درباره آن نگاشته كه «تصوير اسكندر 
در حماسه نظامى» نام دارد و اسماعيل سعادت آن را به فارسى برگردانده است. بورگل در سال 1997 
ترجمه منظومه «هفت پيكر» يا «بهرام نامه» را نيز به پايان رساند كه با عنوان «ماجراهاى شاه بهرام 

و هفت شاهزاده اش» منتشر شد. 
«كليدى به گنجينه حكيم»، مجموعه 13 مقاله است كه هر كدام وجه متفاوتى از پنج گنج نظامى را 
تشريح مى كند. موضوعاتى كه در اين مقاالت به آنها پرداخته شده، گستره وسيعى است كه از عرفان در آثار 
نظامى تا موضوع اين جهانى تر چون تاريخ هنر را دربرمى گيرد كه ردپاى آن را نيز مى توان در منظومه هاى 
نظامى پى گرفت. عنوان فرعى كتاب هم «وجوه هنرى و انسان دوستانه خمسه نظامى گنجه اى» است كه 
بر گستردگى موضوعات مورد بحث داللت دارد. نويسندگان اين مقاله ها بر موضوعاتى چون عرفان، تاريخ 
هنر، ادبيات تطبيقى، علم و فلسفه تمركز كرده اند. آنها نشان مى دهند كه چگونه دانش كالسيك يونانى 

به شكلى منحصر به فرد با تاريخ ايرانى و فرهنگ اسالمى در جهان حكيم نظامى درآميخته مى شود.
برخى از نويسندگان اين مقاالت عبارتند از: كامران تلطف (استاد مطالعات خاور نزديك دانشگاه 
آريزونا)، كارلو ساكونه (استاد ادبيات فارسى دانشگاه بولونيا)، اصغر سيد غراب (استاد مطالعات فارسى 
دانشگاه ليدن)، يوهان كريستف بورگل و كريستين ون رايمبيك (تدوينگر دوم مقاالت كتاب كه استاد 

مطالعات فارسى دانشگاه كمبريج است).
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پروفسور يوهانس ِد بروجين، استاد بازنشسته مطالعات فارسى دانشگاه ليدن با اشاره به نويسندگان اين 
مقاله ها و احاطه آنان بر موضوع مى نويسد: «فهرست اين نويسندگان بيانگر [سطح] مطالعات بين  المللى 
حال حاضر درباره نظامى نيز هست. اگر اين اثِر غنى و چندبُعدى تنها همين يك ويژگى را داشت، باز 

هم انتشار آن مى توانست از اهميت زيادى برخوردار باشد».

كتاب «نامه هايي از ايران» در اتريش
كتاب «نامه هايي از ايران» حاوي گزارشات پزشكي و اجتماعي «ياكوب پوالك» پزشك مخصوص 
ناصرالدين شاه قاجار است  كه به همت خانم افسانه گشتر (جليل زاده) در 159صفحه تأليف و به زبان 

آلماني در اتريش منتشر شده است.
ياكوب پوالك، پزشك و جراح اتريشي با آغاز به كار مدرسه عالي دارالفنون از نخستين افرادي بود 
كه به دعوت ميرزا تقي خان اميركبير در سال 1851 در اين مدرسه تدريس علوم پزشكي و جراحي نوين 
را آغاز كرد. وي در مدت زمان كوتاهي زبان فارسي را به خوبي فرا گرفت و با بيماران و دانشجويان 
درگذشت  پي  در  و  ايران  به  پوالك  ورود  از  پيش  سال  چهار  كرد.  مي  صحبت  فارسي  زبان  به  خود 
پزشك فرانسوي ناصرالدين شاه، پوالك به عنوان پزشك دربار و پزشك مخصوص ناصرالدين شاه 
انتخاب شد و به مدت 5 سال در تمامي سفرها و تفريحات ناصرالدين شاه در كنار او بود. پوالك 9 
سال در ايران اقامت داشت و به مناطق مختلف ايران سفر كرد و تمام ديدنى ها و خاطره ها و اقدامات 
و تجارت پزشكي خود از ايران را نوشت. كتاب حاضر نامه هاي پوالك از ايران به دانشكده پزشكي 
دانشگاه وين و همكارانش در اين دانشگاه است كه عالوه بر تبيين امراض و بيماري هاي رايج آن 
زمان در ايران و گياهان دارويي كم نظير در نقاط مختلف كشورمان به نكات فرهنگي، اجتماعي و 

تاريخي ايران نيز اشاراتي دارد.
خانم دكتر افسانه گشتر (جليل زاده ) كه متولد 1965 در تهران است، در رشته تاريخ و جامعه 

 2003 سال  در  و  كرده  تحصيل  وين  دانشگاه  در  شناسي 
در  نخبگان  «گردش  موضوع  با  دكترا  درجه  اخذ  به  موفق 
به  سال 2007  از  وى  است.  گرديده  گذار»  حال  در  جوامع 
مشغول  اتريش  شناسي  ايران  انستيتوي  پژوهشگر  عنوان 
بكار بوده است. موضوعات مورد عالقه او  عبارتند از: جامعه 
شناسي تاريخي، تاريخ عقائد شناسي،  تاريخ معاصر ايران و  

انتقال علوم و فرهنگ.
فرهنگ  و  علوم  انتقال  گشتر،  افسانه  جديد  پژوهش 
بين ايران و اتريش است كه در آن به زندگينامه و فعاليت 
هاي پزشك و مردم شناس اتريشي «ياكوب ادوارد پوالك» 
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(1818 تا 1891) مي پردازد. كارنامه علمى او در دهه گذشته نشان مى دهد كه يكى از پژوهشگران 
نستوه ايرانشناسى در اتريش است و آينده اى بس درخشان در انتظار اوست. 

نظر به اهميت نگاشته هاى اين استاد ايرانى تبار پيرامون ايرانشناسى در اتريش و تاريخ روابط دو 
كشور، در اينجا فهرست آثار او را مى آوريم:

- «انتقال دانش بين امپراطوري قاجار و امپراطوري اتريش»، 2010.
- «درك جنسيت در جامعه ايراني از ديدگاه مردم شناس اتريشي، ياكوب پوالك»، 2010.

- «شعر رهايي است» در باره شعر مدرن در ايران.
- «پوالك ايراني» زندگينامه پزشك اتريشي ياكوب پوالك، 2010.

- «پژوهش هايي در باره پوالك از آرشيوهاي اتريشي»، 2010.
- «چه اندازه و چه مقدار مذاهب به همديگر فرصت و فضا مي دهند» سخنراني در دانشگاه مونستر 

آلمان، 2010.
- «نامه هاي پزشكي از ايران» زندگي و كار دكتر ادوارد پوالك، 2010.

- «پيشرفت و ماليخوليا» زندگي و آثار شاعره ايراني فروغ فرخزاد، 2009.
- «پيشاهنگان ترويج علم» درباره  اساتيد اتريشي مدرسه دارالفنون، 2009.

- «هامر پورگشتال، گوته و حافظ مكاتبات بين شرق و غرب»، 2007.
- «تبادل فرهنگي بين اتريش و ايران»، 2006.

- «روشنفكري در ايران»، تجزيه و تحليل جامعه شناختي از مشكالت روشنفكري، 2004.
- «شيزوفرني فرهنگي و مدرن»، گفتمان فلسفي داريوش شايگان،  2004.

- «عرفان ادبي بين باختر و خاور»، 2004.
- «تأثير متفكرين غربي بر نخبگان فكري ايران»،  2003.

- «بين مذهب و روشنگري»، نخبگان ادبي در ايران، 2003.
- «فرهنگ و شعر زيباي ايراني»، 2002.

- «گوته و شعر ايراني»، 2001.
- «و همچنين زرتشت گفت» به مناسبت سالگرد فريدريش نيچه، 2000.

- «اختالف براي تدريس دروس اسالمي در آلمان»، 2000.
- «ايران شعر و عرفان»،  1999.

- «اسالم در مدارس عمومي اتريش»،  1999.
- «همزيستي و ظرفيت بيگانه پذيري»، 1998.

معرفى دو كتاب محمود فلكى: «گوته و حافظ» و «آوايى از دورها و صخره ها» در آلمان
نويسنده اين دو كتاب محمود فلكى، شاعر و نويسنده  ايرانى مقيم آلمان است. كتاب «گوته و حافظ: 
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درك و كژفهمى متقابل فرهنگ آلمانى و ايرانى» برگردان رساله  دكترى نويسنده است به زبان آلمانى 
كه با گسترش موضوع، تغييرات اندك و توضيحات بيشتر به زبان فارسى منتشر شده است. اين كتاب 

توسط انتشارات شيلر1 در برلين منتشر شده است. 
اين كتاب به جنبه هاى گوناگون و علِل رويكرِد گوته، شاعر آلمانى، به حافظ و چگونگى مناسبات بين 
غرب و شرق در زمان گوته - اوايل سده  نوزدهم – و مقايسه آن با مناسبات امروز بين غرب و شرق 
مى پردازد. كانون توجه  در اين رساله، كتاب «ديوان غربى - شرقى» از گوته و ديوان حافظ است كه 
نشان مى دهد تا چه پايه و چگونه گوته از شعر حافظ بهره برده است و چگونه توانسته عناصر شعر 
حافظ را درون زبان و فرهنگ آلمانى كند و آيا با توجه به برگردان نه چندان دقيِق شعر حافظ توسط 
هامر - پورگشتال تا چه پايه گوته حافظ را درك كرده است؟ افزون بر اين، نويسنده  كوشيده است 
به پرسش هايى مانند: چرا گوته در آن زمان به فرهنگ و ادبيات شرقى، بويژه حافظ، عالقه مند شد؟ 
چه عواملى يا شرايطى در اروپاى آن زمان كه زير بار جنگ هاى ناپلئون خم شده و دچار بحران بود 
و چه انگيزه  شخصى توجه  گوته و ديگر انديشمندان روشنگِر آن زمان را به سوى ادبيات و فرهنگ 
شرق كشانده بود؟ رابطه  و برداشت گوته و غربيان نسبت به شرق در سده  نوزدهم چگونه بوده است؟ 
محمود فلكى براى پاسخ گويى به اين پرسش ها و پرسش هاى فراوان ديگر، مطالب اين كتاب را در 

پنج بخش سامان داده است.

 

محمود فلكى

   همچنين در سال 2013 از محمود فلكى، مجموعه شعرى به زبان آلمانى تحت عنوان «آوايى از 
اليپزيگ  كتاب  نمايشگاه  در  شاعر  شعرخوانى  با  كتاب  اين  رسيد.  دوم  چاپ  به  صخره ها»   و  دورها 
(مارس 2013) معرفى گرديد. كتاب ديگرى كه در همين سال از فلكى منتشر شده، مجموعه داستانى 
برخورد  بيشتر  كتاب  اين  موضوع  خوبه!».2  هم  اين جورى  هستم؛  خارجى  «من  عنوان  تحت  است 
فرهنگ ها در اروپا، بويژه در آلمان است؛ اين داستان ها كه گاهى تنها در قالب گفت و گو ارائه مى شوند، 
از يك صفحه تا حدود 12 صفحه را دربرمى گيرند. گاهى تنها ثبت يك صحنه است كه در خيابان ها، 

1. Schiller Verlag
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متروها، كافه ها و ... نويسنده تجربه كرده است. علت رويكرد به اين نوع داستان ها كه گاهى هم تا 
سطح يك داستان فراتر نمى روند و بيشتر ثبت لحظه هاست، نوعى عكاسى با واژه هاست، ولى با بيانى 
داستانى ارائه مى شوند. اين كتاب توسط نشر سوژه در شهر بِِرِمن منتشر شده و در نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت، در 12 اكتبر، با حضور نويسنده، رونمايى خواهد شد. چندى پيش نيز رمان «مرگ ديگِر 

كاروال» به فارسى و آلمانى با ترجمه سوزان باغستانى در آلمان منتشر شده است. 
و  فردوسى  مجله   در  شعر  چاپ  با   1351 در  را  ادبى اش  فعاليت  رامسر،   1330 متولد  فلكى  محمود 
سپس نگين آغاز كرد. در ايران، در رشته هاى شيمى و كتابدارى تحصيل كرد و ويراستار دانشگاه آزاد 
آلمانى  ادبيات  و  زبان  رشته هاى  در  آلمان،  در  كرد.  مهاجرت  آلمان  به  سال 1362  در  بود.  كتابدار  و 
و ايرانشناسى تحصيل كرد (موضوع پايان نامه: بيگانگى در آثار كافكا و تأثير كافكا بر ادبيات مدرن 
فارسى) و دوره  دكترا را در رشته ادبيات  گذراند. فعاليت ادبى فلكى پهنه هاى شعر، داستان و نقد و 
پژوهش را دربرمى گيرد كه تاكنون نوزده كتاب از او منتشر شده است. دو مجموعه شعر و داستان و 
رماِن «سايه ها»ى او به زبان آلمانى و پاره اى از شعرهايش به انگليسى و سوئدى منتشر شده اند. ترجمه  
رمان «سايه ها» در آلمان با استقبال خوبى مواجه شده و در مدت كوتاه چند ماهه به چاپ دوم رسيده 
است. محمود فلكى اكنون زبان و ادبيات تدريس مى كند. او با همكارى زبانشناِس آلمانى، خانم دكتر 

كارين افشار، كتاب درسى فارسى نيز براى آلمانى زبان ها تأليف كرده است.
 

معرفى  و نقد كتاب آلمانى  ها و ايران- تاريخ گذشته و معاصر يك دوستى بدفرجام 
دكتر  مصطفى دانش

كتاب «آلمانى ها و ايران- تاريخ گذشته و معاصر يك دوستى بدفرجام» اثر دكتر ماتياس كونتزل1،  
متفكر، پژوهشگر، نويسنده و كارشناس ارشد رشتة علوم سياسى در دانشگاه فنى هامبورگ2 به توضيح 
تاريخ روابط ايران و آلمان از آغاز قرن بيستم و ادامة آن تا زمان معاصر مى  پردازد. نسخة پارسى اين 

كتاب به ترجمة آقاى مايكل مبشرى در انتشارات فروغ - كلن- و خاوران پاريس انتشار يافته است.
پس از مطالعة ترجمة فارسى اين كتاب، مى توانم بنيان و پاية علمِى وسيع و عميق اين اثر را تأييد 
كنم. اطالعات و واقعيت هاى بسيارى كه اين كتاب بازتاب مى دهد، به ويژه مربوط به زمان قبل و 
بعد از جنگ جهانى اول، دورة حكومت آلمان نازى و هنگام جنگ جهانى دوم، حتى براى من ناآشنا و 
برايم جالب توجه بودند. اين اثر نمايان مى  دارد كه چگونه يك قدرت خارجى از اسالم و جريان هاى 
متعدد در ايران به سود خود و براى پيشبرد اهدافش سوءاستفاده و در ايران بيشتر و بيشتر نفوذ مى كند. 
نويسنده حتى به دوردست نگريسته و روابط دو كشور را از اوايل قرن بيستم تعقيب و تشريح مى كند. 
ناصرالدين شاه قاجار، سال 1873 به برلين سفر كرد و ايران اولين نمايندگى ديپلماتيك و كنسولگرى 
خود را سال 1885 در برلين افتتاح كرد. روابط ايران و آلمان به قدرى نزديك و صميمانه شد كه سال 
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1906 نخستين مدرسة آلمانى  در تهران تأسيس شد و فارغ التحصيالن آن براى تحصيالت عالى به 
آلمان اعزام  شدند. آلمان به تربيت يك قشر ِژرَمنوفيل1 و طرفدار آلمان در ايران به سود خود عالقمند 
بود، زيرا آن زمان ايران براى آلمان از ديدگاه استراتژيك حكم «دروازه  اى به هندوستان» را داشت 
كه در كوران رقابت ها و جنگ قدرت با بريتانيا، رقيب بزرگ و دشمن ديرينة آلمان بود. بنابراين در 
طول جنگ جهانى اول، آلمان سعى داشت ايران را به عنوان متحدى در منطقه، به سوى جبهة آلمان 

و اتريش گرايش داده و به آن ملحق كند.
سال 1939، با آغاز جنگ جهانى دوم، آلمان نازى به تعبية يك شبكة جاسوسى تقريبًا يكصد نفره 
در ايران اقدام كرد تا ايران را عليه جبهة متفقين غربى به سود خود بسيج كنند و نفوذ خود بر مسلمانان 
را گسترش بخشد. در صفحة 62 ترجمة فارسى، شرح داده شده كه سال 1936 هيالمار شاخت،2 رييس 
بانك مركزى رايش سوم و وزير اقتصاد هيتلر به تهران مسافرت كرد و از جانب رضاشاه و محمدرضا 
پهلوى (وليعهد) مورد استقبالى گرم قرار گرفت. هنگام بدرقه، رضاشاه و محمدرضا پهلوى، با بلند كردن 
دست راست به شيوة «سالم هيتلر» به او اداى احترام و بدرود گفتند. پيش از وقوع جنگ جهانى دوم، 
دولتمردان بلندپاية سياسى ايران همچون حسن اسفنديارى، رييس مجلس وقت ايران، بارها به آلمان 
سفر  كردند و از سوى آدولف هيتلر، هرمن گورينگ،3 مشاور سياسى ارشد هيتلر و فرماندة كل نيروى 
هوايى وقت ارتش نازى و همچنين هيالمار شاخت، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزى مورد پيشواز 
و خوشامدگويى قرار مى  گرفتند. سال 1937 رييس حزب «جوانان هيتلر»،4 بالدور فون شيراخ،5 براى 
نشست و مالقات به تهران سفر كرد و مورد استقبال رضاشاه قرار گرفت. آلمان نازى از سال 1938 

مهمترين شريك اقتصادى ايران شد.
نويسنده آلمانى اين كتاب در بخشى از كتاب آورده است: بسيارى از روحانيون شيعة ايران بر منبِر 
موعظات مذهبى خود، آدولف هيتلر را امام دوازدهم يا همان امام غايب شيعيان معرفى و او را منجى 

عالوه  مى كردند.  قلمداد  بريتانيا  استعمار  يوغ  زير  از  جهان 
بر اين، آلمان نازى سعى داشت بذر سياست هاى ضد سامى 
را  يهودستيزى  تبليغات  دامنة  و  بيفشاند  ايران  در  را  خود 
گسترش بخشد و قشر مذهبى و روحانيون را به اين منظور 

تحريك و بسيج كند.
روابط  تفسير  و  تشريح  وقف  را  خود  تنها  كتاب،  اين 
دوم  جهانى  جنگ  پايان  تا  بيستم  قرن  اوايل  از  كشور  دو 
نمى كند، بلكه روابط و مناسبات جمهورى اسالمى با دولت 
اين  جزييات  و  توضيح  را  آلمان  فدرال  جمهورى  و  بُن 
مراودات را بازتاب مى دهد. بخش پنجم و آخر اين كتاب به 
شرح و تفسير سياست گذارى خارجى آلمان و برخورد اين 
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كشور با برنامه  هاى اتمى جمهورى اسالمى مى  پردازد. چنانكه اين كتاب منتقدانه نمايان مى  دارد كه 
روابط نزديك و دوستانة ايران و آلمان با وجود همة تضاد ها، اختالف ها و فراز و نشيب هاى سياسى 
بدون وقفه پابرجا بوده و همواره ادامة حيات داده است. بررسى عميق و نيروى اين دوستى و استحكام 
آن در تاريخ هر دو كشور از دريچه  اى جديد و متفاوت، موضوع اصلى اين كتاب است كه درك و ديدگاه 
تازه  اى از روابط دوجانبه را براى خواننده ممكن مى سازد. همان گونه كه نويسنده در بخش پيشگفتار 
بيان داشته، دقيقًا همين جنبه براى او داراى جذابيتى ويژه و دليل انگيزش او براى تحقيق و پژوهش 

بيشتر بوده است.
ترجمة فارسى مايكل مبشرى ممتاز و حرفه  اى است. ترجمة او، عينى است، دقيقًا در چارچوب 
موضوع و در راستاى آهنگ جمالت و كلمات زبان اصلى قرار دارد و همزمان فارسى روان و ادبِى 
سرشار او در متن كتاب، برايم به عنوان يك خواننده بسيار جذاب بود و امكان مطالعة كتاب را برايم 
بيشتر لذت بخش مى كرد. همچنين بايد خاطرنشان كرد كه پانوشت هاى متعدد مترجم و توضيح برخى 
رخدادهاى  و  ِعلمى  معانى  مورد  در  بيشترى  روشنگرى  و  آگاهى  تخصصى،  عبارات  و  واژه ها  وقايع، 
حقيقى تاريخى را در اختيار مى  گذارند و براى خوانندة فارسى زبان  بسيار سودمند و مفيد هستند. به 
عنوان يك نويسنده و كارشناس حرفه اى كه چهل سال سابقة فعاليت خبرنگارى، پژوهش و تدوين 
كتاب، گزارش و مقاالت تخصصى در مورد مسايل مشابه را در كارنامة خود دارم، مطالعة اين كتاب را 
به همة خوانندگان فارسى  زبان كه به تاريخ روابط ايران و آلمان عالقمند و مايل به كسب آگاهى در 

اين زمينه هستند صميمانه توصيه مى كنم.
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برگزارى دو سخنرانى ايران شناسى در دانشگاه كلمبيا

الف: سخنرانى دكتر آليس سى هانس برگر درباره اشعار فلسفى ناصرخسرو

دكتر آليس سى هانس برگر در روز 10 اكتبر سخنرانى با عنوان «نه فقط اشعار عاشقانه و حماسى: اشعار 
فلسفى در زبان فارسى و مورد نظر ناصرخسرو» ايراد كرد. خالصه سخنان وى چنين است: ناصرخسرو 
با رد و نقد اشعار عاشقانه، شعرهايى با مضمون فلسفى را ارائه نموده است، اشعارى كه در آن دين، 
الهيات، ايمان، واقعيت، انديشه هاى فلسفى و معناى زندگى جلوه مى كند. ناصر خسرو نخستين شاعر 
ايرانى است كه مضمون فلسفى را وارد شعر فارسى كرده است. اشعار شاعر بسيار عبوس و به زندگى 
فارسى:  اش «مرواريد  تازه  كتاب  نوشته هاى  بر  تكيه  با  آليس  دكتر  بى اعتناست.  سخت  شادخوارانه 
اشعار فلسفى ناصر خسرو»، به تفصيل پيرامون اشعار با مضمون فلسفى و سبك اين گونه اشعار در 
نوشته هاى ناصرخسرو پرداخت. وى با ذكر نمونه هايى از اشعار حكيم ناصر خسرو، به هنرنمايى هاى 

زيبايى شناسانه و محتواى فلسفى اشعار پرداخت.
فلسفه  موضوع  با  رساله اى  گذراندن  با  را  خود  دكترى  مدرك  كه  سى هانس  آليس  دكتر  خانم   
ايرانشناسى از دانشگاه كلمبيا اخذ كرده، مقاالت و سخنرانى هاى زيادى درباره  رشته  ناصرخسرو در 
ناصرخسرو ارائه نموده است. «مرواريد بدخشان: تصويرى از شاعر فارسى زبان جهانگرد و فيلسوف» 
يكى ديگر از آثار اوست. وى در كالج هانتر، دروس تصوف، اسالم و ادبيات فارسى تدريس مى كند. 

وى يك سال در ايران اقامت داشته و در دانشگاه هاى اصفهان و صنعتى شريف تدريس كرده است.

[                  ]
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ب: سخنرانى پروفسور مريم بُرجيان با موضوع «زبان انگليسى در ايران پس 
از انقالب: از بومى كردن تا بين المللى كردن». 

پروفسور بُرجيان روز سه شنبه 12 سپتامبر 2013 در سخنرانى خود به اين موضوع پرداخت كه برخى 
از ايرانيان به زبان انگليسى با سوءظن مى نگرند. گرايش به بومى گرايى و بيگانه ستيزى، احساساتى 
ضد غربى و ضد امپرياليستى در سه دهه گذشته در جامعه به وجود آورده و يك گفتمان آموزشى و 
كنونى  نظام  گذشته،  سال  سى  در  دولت  رسمى  هاى  تالش  رغم  على  است.  آورده  پديد  را  سياسى 
انگليسى در ايران كامًال بومى نشده است. برعكس، دو جريان متفاوت در دو بخش خصوصى و دولتى 
در زمينه آموزش انگليسى استمرار داشته است. جريان بخش خصوصى نه تنها تضعيف نشده كه بسيار 
هم گسترده شده است. پروفسور بُرجيان، استاد زبان فارسى دانشگاه كلمبيا و دانشگاه راتگرز است. او 
دروسى مانند سياست، اقتصاد و جامعه شناسى افريقا، خاورميانه و زبان هاى آسياى جنوبى را نيز تدريس 

مى كند. عنوان سخنرانى او، موضوع تازه ترين كتاب اوست كه پيشتر رونمايى شده بود. 

كمك 25000 دالرى خانواده جراحى 
براى مطالعات و منابع ايرانشناسى

خانواده جراحى، يكى از ايرانيان مقيم امريكا، مبلغ 25000 دالر به برنامه كتابخانه و مطالعات ايرانى 
بخش مطالعات خاورميانه و آفريقايى دانشگاه شمال كارولينا كمك كرد تا منابع مطالعاتى براى كتابخانه 
تهيه شود. طبق توافقنامه همكارى، وابستگان دانشگاه هاى دوك، مركزى كاليفرنياى شمالى و دولتى 
شمال كاليفرنيا قادر به استفاده از اين منابع خواهند بود. دكتر جراحى در سال 1967 تحصيالتش را در 
دانشگاه شمال كارولينا به اتمام رساند و مدرك كارشناسى ارشد خود را در سال 1969 گرفت. خانواده 
جراحى يكى از كمك كنندگان به دانشگاه شمال كارولينا هستند. گفتنى است كه دوره هاى آموزشى 
زبان فارسى و ايرانشناسى از سال 2000 تا به امروزدر دپارتمان مطالعات آسيايى در اين دانشگاه برقرار 

بوده است.

حمايت از طرح ديجيتالى كردن نسخه هاى خطى 
كتابخانه بريتانيا

كتابخانه 11000  اين  كرد.  كمك  بريتانيا  كتابخانه  خطى  نسخه هاى  پروژه  به  روشن  فرهنگى  بنياد 
نسخه خطى ارزشمند و چند هزار مينياتور را در خود جاى داده است. اين پروژه ثبت كاتالوگ هاى نسخه 
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هاى خطى نوشته شده را شامل مى شود. استانداردسازى ركوردهاى چاپى و ايجاد فايل هاى ديجيتال و 
ديجيتالى كردن پنجاه نسخه خطى هنرى زيبا بخشى از ابعاد اين پروژه است. مؤسسه ميراث فرهنگى 
روشن، ثبت شده در امريكا، از برنامه ها و فعاليت هاى مرتبط با ارائه، ترجمه و آموزش ايرانشناسى و 

فرهنگ ايران در مدارس، كتابخانه ها، دانشگاه ها و موزه ها حمايت مى كند.
االتيس،  ايى  جيمز  مؤسسه؛  رئيس  ميرجاللى،  اميديار  الهه  شامل:  مؤسسه  مديره  هيأت  اعضاى 
معاون رئيس؛ پير اميديار، مدير؛ جيمزبيكرتن، مدير؛ جان اشنايدر، مدير دستيار دبيركل؛ دوممك گرث، 
دستيار خزانه دار و ويرجينيا هينشاو، مدير بخش. مؤسسه با برنامه تقويت موقعيت فارسى و ايرانشناسى 
و آموزش آن در دانشگاه هاى مريلند، سن جوزه، هاوايى، آريزونا، دوك، كاليفرنيا لس آنجلس و چندين 
دانشگاه ديگر توانسته مانع افول زبان فارسى در اين دانشگاه ها شود و دانشجويان و استادان زيادى 
را در رشته ايرانشناسى يا زبان فارسى گرد آورد. اين مؤسسه داراى: كرسى مطالعات ايرانى، كمك 
هزينه تحصيلى مؤسسه براى مطالعات پيشرفته ايرانشناسى، بورس مؤسسه براى مطالعات تخصصى 
ايرانشناسى و حمايت مالى از برنامه هاى مربوط به ايرانشناسى و تأسيس برنامه مطالعات فارسى در 

دانشگاه هاى مهم امريكا.
اسامى دانشگاه هايى كه از حمايت مالى مؤسسه روشن برخوردار شده اند: دانشگاه كلمبيا سال 2002، 
دانشگاه كمبريج 2002، دانشگاه آكسفورد 2002 تا به امروز، دانشگاه واشنگتن 2003 تاكنون، دانشگاه 
تاكنون،   2005 دانشگاه هاروارد  تاكنون،   2003 آريزونا  دانشگاه  تاكنون،   2003 لس-آنجلس  كاليفرنيا 
دانشگاه تورنتو 2005 تاكنون، دانشگاه جورج تاون 2006، دانشگاه آقاخان 2006، دانشگاه دولتى پنسيلوانيا 
2006 تا 2008، دانشگاه مريلند كالج پارك 2007 تاكنون،  دانشگاه دولتى كاليفرنيا فرسنو 2007 تا به 
امروز، دانشگاه شمال شرقى 2010 و 2011، دانشگاه دوك 2011 و 2010، دانشگاه دولتى پورتلند 2010-

كالس هاى آموزش فارسى دردانشگاه سن جوزه
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2012، دانشگاه كاليفرنيا در ايرواين 2010 تاكنون، دانشگاه شيكاگو 2011 تاكنون، دانشگاه هاوايى در مانوا 
و دانشگاه دولتى سن جوزه از 2012 تاكنون.

انتشار سيزدهمين شماره  فصلنامه 
«ايران الثقافي» در لبنان

مسائل  ويژه  الثقافي»  «ايران  فصلنامه  از  شماره  سيزدهمين 
فرهنگى و ادبى و تاريخى ايران در تابستان 1392 در بيروت 
لزوم  مانند:  موضوعاتي  به  نشريه  از  شماره  اين  شد.  منتشر 
پيشرفت  از  جامعي  گزارش  قدس،  جهاني  روز  گراميداشت 
رازي  ابوالفتوح  معرفي  ايران،  اسالمي  جمهوري  در  نانو  علم 
ناب  گالب  با  كعبه  خانه  شستشوي  از  گزارشي  تاليفاتش،  و 
 .  . و  زنجان  استان  فرهنگي  و  تاريخي  آثار  معرفي  و  كاشان 
.پرداخته است. گفتنى است كه اين فصلنامه را رايزنى فرهنگى 

ايران در بيروت نشر مى دهد.
 

ديدار اساتيد ايرانشناسى و زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه سارايو بوسني از ايران

هيأتي از اساتيد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوسني به سرپرستي «نامير كاراخليلويچ»، رئيس كرسي 
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سارايوو و آقايان «منير دركيچ»، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
سارايوو و «احمد زاجيچ»، استاد ايرانشناسي مؤسسه شرق شناسي دانشگاه سارايوو به مدت يك هفته 
از ايران بازديد كردند. اين هيأت كه به ميزباني مركز توسعه همكاري هاي علمي دانشگاهي سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي به ايران آمده بودند، در مدت اقامت خود از مراكز و مؤسسات علمى و 
مديران،  با  و  بازديد  فارسى  ادبيات  و  زبان  و  ايرانشناسى  زمينه  در  مسئول  هاى  سازمان  و  آموزشى 

استادان و پژوهشگران آنها گفتگو و تبادل نظر كردند.
 

[            ]
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ادبيات  و  زبان  كرسي  تأسيس  از  مختصري  گزارش  ارايه  با  ها  مالقات  اين  در  «كاراخليلويچ»، 
فارسي دانشگاه سارايوو  و اين كه از حدود 6 سال پيش زبان و ادبيات فارسي به صورت يك رشته 
مستقل درسي در دانشگاه سارايوو وجود دارد، بر ضرورت تعميق روابط علمي و دانشگاهي با دانشگاه ها 
و مؤسسات همتراز در كشورمان جهت تامين منابع آموزشي و تبادل استاد تأكيد كرد. وي همچنين در 
خصوص تشكيل بنياد ايرانشناسي در حوزه بالكان با محوريت سارايوو توضيحاتي ارايه داد و گفت كه 
قرار است اين مؤسسه با سه بخش زبان و ادبيات فارسي؛ تمدن فرهنگ ايران و هنر ايران داير گردد.

به  را  سارايوو  ديدارها،  اين  در  نيز  سارايوو  دانشگاه  فارسي  ادبيات  و  زبان  استاد  دركيج»،  «منير 
طور واقعي مركز ايرانشناسي در منطقه بالكان معرفي نمود كه با دو نهاد (دانشكده فلسفه و انستيتوي 
شرق شناسي) موضوع ايرانشناسي در سطح دانشگاهي- علمي و پژوهشي را مورد آموزش و تحقيق 
قرار داده است. وي همچنين گفت: در بخش ادبيات فارسي، دانشكده فلسفه دانشجوياني از كشورهاي 

كرواسي، صربستان و ... حضور دارند.

استادان بوسينايى
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 سمينار پائيزى ايرانشناسى در 
دانشگاه كلمبيا امريكا

جشن 150سالگى آبراهام جكسون(1862-1937) بنيانگذار ايرانشناسى در امريكاى شمالى 
اين جلسه با سخنان دكتر آليس سى هانس برگ در روز 10 اكتبر و پروفسور مريم برجيان در 12 

سپتامبر آغاز شده و در روز جمعه 8 نوامبر با  برنامه مفصل ديگرى به شرح زير ادامه خواهد يافت.
سخنان افتتاحيه دكتر احسان يارشاطر

خوشامدگويى و معرفى سخنران: دكتر وحيد نوشيروانى
ويليامز  والنتين  آبراهام  آثار  و  زندگى  سوتا:  مينه  دانشگاه  استاد  ماالندرا  پروفسور دبليو  سخنرانى 

جكسون
سخنرانى با موضوع: سهم آبراهام والنتين ويليامز جكسون در مطالعات اوستايى

ارائه مقاله دكتردان شفيلد استاد دانشگاه پرينستون امريكا با عنوان: جكسون و مطالعات درباره زرتشت
سخنرانى پروفسور جيسون بى داهن استاد دانشگاه آريزوناى شمالى: جكسون و مطالعات مانى شناسى

بخش  پرسش و پاسخ سخنرانان با شركت كنندگان.

درگذشت تنگيز كشالوا، 
ايرانشناس برجسته گرجستان

پروفسور «تنگيز كشالوا» ايرانشناس نامدار گرجستان در سن 83 سالگى چشم از جهان فرو بست. وى كه 
زندگى پربار علمى و فرهنگى خود را صرف ايرانشناسى كرد. ضمن تدريس در مراكز مختلف دانشگاهى و 
علمى گرجستان، نقش ارزنده اى در توسعه ايرانشناسى در گرجستان داشت. از اين استاد گرجى آثار علمى، 

تاليفات، پژوهش ها، مقاالت و تحقيقات علمى متعددى در زمينه ايرانشناسى برجاى مانده است.
براى آگاهى خوانندگان ارجمند و اداى احترام به اين استاد گرانقدر كه عمرش را در پاى درخت 
ايرانشناسى و زبان و ادب فارسى گذاشت، شمه اى از زندگى علمى و زمينه هاى مطالعاتى او را بيان 
مى كنيم. تنگيز كشالوا در سال 1930 در تفليس متولد شد، ديپلم خود را در سال 1948 از مدرسه شماره 
7 تفليس اخذ و در سال 1953 از دانشگاه دولتي تفليس در رشته زبان و ادبيات فارسي فارغ التحصيل شد. 

وى تحصيالت تكميلى خود را در انستيتو شرق شناسي اتحاد شوروي سابق به انجام رساند.
كشالوا در سال 1958 نخستين اثر خود را درباره ادبيات معاصر فارسي و صادق هدايت به زبان 
روسي منتشركرد. اين اثر كه بعدها به زبان فارسي ترجمه و در ايران چاپ و منتشر شد براى وى جوايز 

[                  ]
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علمى بسيارى را به همراه داشت.
او از سال 1958 تا 1970 در دانشگاه دولتي تفليس تدريس كرد و از اعضاى هيئت علمى رشته 
شرق شناسي و قائم مقام رئيس دانشكده ادبيات شناسي دانشگاه دولتي تفليس بود. سپس  در سفارت 
مي  فعاليت  مترجم  عنوان  به  رسمي  هاي  ديدار  در  و  ديپلمات  عنوان  به  تهران  در  سابق  شوروي 
كرد(1970- 1975). تنگيز كشالوا در سال 1976 فعاليت خود را در دانشگاه دولتي تفليس  به عنوان 
مدرس رشته زبان فارسي و  تاريخ ادبيات ايران آغاز كرد. در سال 1977 موفق به دريافت نشان عالى 

علمى ادبى ايوانه جواخيشويلي گرديد.
علمي  آكادمي  شرق شناسي  انستيتو  در  عضويت  به   مى توان  ايشان  علمى  هاى  سمت  ديگر  از 
گرجستان(1986-1996)، رياست دانشكده زبان هاى خارجى در دانشگاه «ريتوريكا» (2001-1993)، 
تدريس در دانشگاه «هومبولت» برلين، تدريس در دانشگاه «لومونوسو» مسكو و استاد انستيتو آسيا و 

آفريقاى تفليس اشاره نمود.
دكتر تنگيز كشالوا آثارى از ادبيات معاصر ايران را ترجمه كرده كه مشهورترين آن «آتش پرست» 
است. همچنين مجموعه مقاالتى مانند «اولين كنگره نويسندگان ايران»، «خاطرات تهران»،  «اولين 

فولكلورشناس ايراني» از وى منتشر شده است.
تنگيز كشالوا در كنفرانس هاي داخلى و بين المللي در كشورهاى ايران،  گرجستان،  روسيه،  آلمان  و 
لهستان سخنراني كرد كه از ميان آنها مي توان به «بيست و پنجمين كنگره بين المللي خاورشناسان» 
(مسكو،  1960)،  «اولين كنگره ايرانشناسان» (تهران،  1966)،  همايش علمي «مشكالتي در فيلولوژي 
اين  كرد.  اشاره   (1992 (آلمان،   اروپايي»  ايرانشناسان  همايش  «دومين  و    (1970 (تفليس،   ايراني» 
ايرانشناس برجسته سرانجام در 13 آگوست 2013 در سن 83 سالگى در زادگاهش تفليس چشم از 

جهان فروبست. روحش شاد و يادش گرامى.

يادكردى از دكتر سيد اميرمحمود انوار به 
مناسبت نخستين سالگشت سفر بى بازگشت 

با فرارسيدن نخستين سالگرد سفر بى بازگشت دوست نازنيم، زنده ياد دكتر سيد امير محمود انوار، استاد 
شايسته زبان و ادب فارسى و عربى دانشگاه تهران، الزم ديدم ضمن يادكرد آن  اديب اريب و شاعر 
بلند آوازه، به دو ويژگى او كه كمتر مورد اعتناى اهل فضل بوده، اشاره كنم كه يكى ايران دوستى و 
ديگرى، آشنايى و ارتباط صميمانه با ايرانشناسان خارجى است. پيش از پرداختن به اين موضوع، بايسته 
مى دانم اندكى از دريافت ها و برداشت هاى خودم را از منش و خصائل انسانى او به روشنى بيان كنم 

كه به مدت بيست و دو سال شمع محفل دوستانه ما بود و بار بربست و به گردش نرسيديم و برفت.
 

[               ]
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 مالزمت پدرى فرزانه و عمويى صاحبدل- حضرت استاد واالتبار سيِد جليِل نبيل عبداهللا انوار- و 
مصاحبت با استادان معقول و منقول و ارتباط نزديك و صميمى با ناموران و فرزانگانى چون على اصغر 
پايه هاى  صباوت،  اوان  از  كردستانى  الزمان  بديع  همايى،  جالل الدين  فروزانفر،  الزمان  بديع  حكمت، 
تربيت روحى و استعالى علمى او را كه دل در گرو گوهر معرفت و حكمت داشت، مستحكم ساخت. 
او كه دل در گرو نهج البالغه و سخنان كاروانساالر سخن و آيينه تمام نماى فضليت هاى انسانى 
حضرت على نهاده بود، بر اين سخن بلند موال تأكيد داشت كه «مصاحبه العلما داعيه الى الصالح». 

همان سخنى كه موالناى بزرگ آن را در ابيات زير بازتاب داده است:
صحبــت صالــح تــرا صالح كند                   صحبـت طـالـح تـــرا طالـح كنــد
دوستى  مقبالن   خود   كيمياست                  چون نظرشان، كيميايى خود كجاست

حضور چهار دهه فعاليت پرشور علمى در گروه ادبيات عرب دانشگاه تهران، بيست و چند سال 
سردبيرى نشريه دانشكده ادبيات و آشنايى عميق با شاهكارهاى ادب فارسى و عربى و انديشه هاى 
ُسترگ موالنا، فردوسى، حافظ، شيخ اجل سعدى و متنبى و ابن فارص به او اين امكان را داده بود كه 
اصل و فرع زندگى را بشناسد و به ميزانى از تمكن و تمول روحى و علمى برسد كه از ابتذال و كوته 
نظرى ابناى زمان بركنار بماند و به افق هاى دوردست نظر كند. سرمايه هاى علمى و اخالقى دكتر انوار 
از او انسانى شريف و معلمى شايسته به بار آورد كه در كالس درس، ياد فروزانفرها را زنده مى كرد. 
تربيت اخالقى و دينى او تا بدانجا ترفع يافته بود كه در تمام اشعارش كه سر به چند دفتر و ديوان مى 
زند، حتى يك واژه نابجا و يك كلمه ناسزاوار بكار نرفته است. تمام شعر او يا مدح و مكرمت ائمه هدى 
و زينب كبرى است يا تكريم و تعزيز صاحبدالن و ستارگان ادب و انسانيت. مرحوم انوار چه در جمع 

دكتر سيداميرمحمود انوار
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احباء و چه در گفتگوى هاى دونفره به يكباره كمند كالم را بدست مى گرفت و با خواندن فى البداهه، 
صدها بيت از اشعار فارسى و عربى خودش، مجلس و محفل را به شور و حال درمى آورد و تلذذ معنوى 
براى  انوار  دكتر  همراه  به  كه  تهران  دانشگاه  فارسى  ادب  استادان  از  يكى  مى كرد.  مخاطبان  نصيب 
شركت در كنفرانسى با اتوبوس عازم اروميه شده بود، براى بنده تعريف كرد كه همسفرش از تهران تا 
اروميه برايش از اشعار خودش يا شاعران بزرگ فارسى خوانده بود. چه حافظه اى و چه حدت ذهنى! به 
هنگام گفتگوى دونفره يا در محافل خانوادگى، گاه خاطره هايى از بزرگان فرهنگ و ادب و قهرمانان 
فضيلت انسانى كه با آنها همكار يا همراه بوده، نقل مى كرد. طرز گفتن و وجد و حالى كه در سخنانش 
هويدا مى شد، حكايت از اشتياق شديد او به فضل و فضيلت يا علم و اخالق بود. در نگاه او مدعيان 

صاحب نام كه دم از اين دو گوهر عرشى مى زدند، وزنى نداشت. 
وى حامالن علم رسمى يا استيكالى را از فراز علم اصالى مى نگريست و  وزن و شأن انسان ها را نه 
بر اساس امور وهمى جاه و مال كه بر مبناى علم سودمند و شفقت به واماندگان و نيازمندان اندازه گيرى 
مى كرد. چنانكه خود بارها شاهد رفتار مشفقانه و مهربانى پيامبرانه اش با ناتوانان و مستمندان بوده و از 
ديگران نيز در اين مورد بسيار شنيده بودم. وقتى اين رفتارها را از او مى ديدم، او را مصداق اين اشعار 

موالنا مى ديدم كه فرمود:
آن ستــون هاى خلل هاى جهان             آن طبيبــان مــرض هاى نهـان
محض مهر و داورى و رحمت اند             همچو حق بى علت و بى رشوت اند
مهربانى شد شكـار شيــر مــرد             در جهــان دارو نجويــد غير درد

يكى از صفات برجسته و بارز دكتر انوار اين بود كه از هرگونه رياكارى و كارهاى خالف انديشه و دلش، 
دورى مى جست. خاصيت و  جودى او اين بود كه با روى گشاده و لبخند بر لب و فوران اشعار آهنگين چون 

دكتر انوار در كتابخانه اش
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مغناطيس ديگران را به سوى خود مى كشيد. هنر بارز انوار؛ دوستى، فداكارى، بخشندگى و مهمان   نوازى بود. 
خداوند او را در شادروان جنت در كنار عباد صالح و شهيدان راه حقيقت و فضيلت محشور گرداناد!

اما نسبت دكتر سيد اميرمحمود انوار با ايران دوستى و ايرانشناسى. سال ها دوستى بى روى و ريا 
و مرواده هاى خانوادگى و گفتگو هاى علمى و ادبى و شنيدن و خواندن اشعارش و نوشته هايش براى 
من مجاالت بسيار پيش مى آورد تا از نظرات او درباره ايران و ارتباطاتش با ايرانشناسان و استادان زبان 

و ادب فاخر فارسى در خارج از كشور بويژه شبه قاره هند و پاكستان و كشورهاى عرب مطلع شوم.
 

دكتر انوار و ايرانشناسان عرب

نخست به دلبستگيش به ايران اشاره مى كنم. مرحوم انوار بسيارى از شهرهاى ايران را ديده بود 
و با شهرستانى هاى زيادى كه از شاگردانش بودند، دوستى و الفت ايجاد كرده بود. آن ديد ن ها و اين 
دوستى ها و همچنين ژرفكاويش در تذكره ها و كتاب هاى ادبى و تاريخى به او توانايى آن را داده بود كه 
ايران را از زاويه اى فراخ بنگرد و از بُن دندان دوستش داشته باشد و در اشعارش آن را به سان سرزمينى 
مينوى و بهشت خردمندان معرفى كند. شدت عالقه انوار به ايران زمانى برآفتاب افتاد كه خصم دون 
به اين سرزمين اهورايى تاختن گرفت و شهرها را بمباران كرد. در آن هنگامه، در قامت شاعرى وطن 
دوست به يارى رزمندگان و سربازان وطن برخاست و درباب رشادت و شهادت و پايمردى آنان چكامه 
هاى بلند سرود و با آنان از شرافت حسين بن على(ع)، غيرت زينب و مردانگى امام مؤمنان سخن 
گفت. در آن سال ها، اشعار حماسيش را كه با خطى زيبا آراسته شده بود، تكثير مى كرد و به مصاحبان 
و همكاران و دوستان تقديم مى نمود. خود من چندين غزل و قصيده حماسى او را كه مضمونشان دفاع 

از كشور و مدافعان غيور ارتشى و سپاهى بود، در اختيار دارم. 
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دكتر انوار و پروفسور عابدي

حال ببينيم دكتر انوار چه رويكردى به ايرانشناسى و ايرانشناسان داشت؟
و  دانشجويان  و  داشت  حضور  كشور  مادر  دانشگاه  ادبيات  دانشكده  در  سال  چهل  قريب  كه  او 
استادان غيرايرانى بسيارى را از نزديك ديده و در كنفرانس هاى علمى و ادبى فراوانى شركت كرده 
بود، با مقوله ايرانشناسى خارجيان آشنايى يافته و ايرانشناس شرافتمند و عالم را از ايرانشناس كم مايه 
و عامل سياست فالن كشور تشخيص مى داد. سفرهاى مكرر او به كشور هاى هندوستان، كويت، 
قطر، امارات و چند كشور ديگر و شركت در كنفرانس هاى ايرانشناسى و زبان و ادب فارسى و عربى، 
موجبات آشنايى و دوستى صميمى و پايدار او را با شمارى از ايرانشناسان و استادان زبان و ادب فارسى 
و عربى فراهم آورده بود. يكى از علل نزديكى و دوستى استادان خارجى با مرحوم انوار، ستاره شدن او 
در نشست هاى آنها بود. او در كنفرانس هاى علمى و ادبى كشورهاى عرب، آنچنان اعراب را مفتون و 
دلباخته سروده هاى عربى و حافظه شگفت آور خود مى كرد كه چون نگينى او را احاطه و به دوستى با 

او مباهات مى كردند. 
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دكتر انوار در  كنگره استادان هندي در كلكته

در هندوستان نيز وضع به همين منوال بود. بسيارى از استادان زبان و ادب فارسى هند بويژه مرحومان 
پروفسور عابدى و پروفسور نذيراحمد همواره احوال او را جويا مى شدند و از احاطه او به زبان و ادب فارسى 
حيرت مى كردند. براى آگاهى از ايران دوستى و نوع رابطه او با پژوهندگان و دوستداران خارجى فرهنگ و 

زبان ايران، در اينجا دو سروده فارسى و يك سروده عربى آن مسافر ديار خاموشان را  مى آورم. 

به مناسبت تجليل و بزرگداشت مقام ادبى، علمى و انسانى پروفسور سيدحسن 
عابدى استاد ممتاز زبان و ادبيات فارسى در هندوستان1 

وصلتــان شـادى مـا و باده و ريحـان ماست شـوق ديـدار شما اى هنديان در جان مـاست 
مهــرآسـا روشــن از نـور رخ جانان مــاست قلـب هــاى دوستــداران شمـــا در اشتيــاق 
هـر دو يك روحيم انـدر دو بدن در ملك عشق           اتحـاد و دوستـى در دو جهــان پيمان ماست
عـالــم از دوران آدم جملــه آبــادان مـاست از نــژاد مـــاست آبــادان جهـان معــرفـت 
خـانه و ملـك شمـا شيراز و اصفـاهان ماست ما درين خّرم بهشت اكنون درون ملك خويش 
بمبئــى و دهلــى و سيرينگـر، تهران ماست احمـدآبـادست چـون دزفـول و آبــادان و رى 
گلشــن زيبــاى مـن هند و ز تو ايران ماست سـرزمين هنـد از آِن مـن و ايـران ز تــوست 
بيدل و سرهندى و طالب همان سلمان ماست سعـدى و جامّى و حافـظ، غالب و عرفى و مير 
مولوّى و ناصــر و خاقانـى و قطـران مـاست صـائب و هجويـرى و مسعــود سعد و دهلوى 

1. تقديم شده در بيست  و سومين 
كنگره سراسرى استادان زبان و 

ادبيات فارسى هند به تاريخ 19 تا 21 
فروردين 1381.
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در بلنــداى دل و جـــان اختر رخشان ماست عابـدى ايـن رادمـرد دانـش و فضــل و ادب 
كيــن چنيـن دانشــورى نور دل تابان ماست جشــن تجليلــش بپــا داريم در پنتــاى هند 
عــابدى از عاشقــان حضرت سبحـان ماست نــامــور با نــام در عــرفان يكى شـد از ازل 
شـب فــروز پهنــة دريــا و كشتيبان ماست گشتـه اظهــر مظهــر تابــان مهـــر معرفت 
پـرتـو انـوار پنتــا جلــوة ديــوان مــــاست تــا شريـف قــاسمى دل را به آذر برفـروخت 
زآنكـــه صّديق سخنور در دل و ايقان ماست نقد جان را صرف عالم كرده در پنتاى عشــق 
زآنكه مهرش در سراى قلب و جان مهمان ماست راه احمـد(ص) با نذيراحمد بجوييد اى مهـان 
دست مـا ده زآنكه وقت گردش پيمان ماست اى نــديــم محفـل عّشاق ســوى باده خيـز 
نى از آنهايى كه سوزد عمر و خصم جان ماست بـاده اى از رزبـن جـود و كــرم در خـّم عشق 
جـانفـزاى قلب و جان و ديدة عطشان ماست آب ديـــدار ُرخ جـانـان ز لــب هــــاى ادب 
شوق عطر و شور ما بنگر كه از عرفان ماست سـرزديـم از گلـشن تحقيــق بر بستان عشق 
ايــن صفـاى مــا فروغ و جلوة ايمان ماست وحدت ِصرف است در عشق و وفاى ملك دل 
دوستـّى هنــد و ايـران ركنى از اركان ماست در همـايش بيست وسه گــويم بــه آواى بلند 
ايـن شعــار مـردم ايران و هنــدستان ماست دوستــى هنـد و ايـران تـا ابـد پــاينده بــاد 
هـر دو يك روحيم و انوار خدا در جان ماست حـال از وحــدت پديد آيــد نه از كثــرت دال 

كارون
مــاُء مــــن اُالســِد الَمَغــاِويــِر فــيـــِه  الدِّ َيا َدمــُع َسكَبــًا َعلــى النَّهِرالّــذى انَدَمَجــت 
َج ِمــن َو خــِز الَمَساِميــِر الــّدمــَع الُمَضــرَّ كــاروُن يــا نَهــَر إيــران الـــذى َسَكـــَب 
فــى الحــرِب اقــراُن صــدٍق والَمضــاميـِر جَعاِن ليس لهـم  يــا َعيــُن َدمعــًا علــى الشُّ
أسَخــطــَت َربّــَك َمسُعـوَرالمســـاِعيــــِر ـِــِهـــمُ  صــّدام يــا َشــرَّ َخلــِق  اللــِه ُكلـ
اَدَمعــَت َعيــَن حصــاٍن فــى المقــاِصيــِر َمهــًال ُرَويــَدَك يــا ابــَن الِهنــِد فــاِجــَرةً 
الَخيــَر ِفيـــِه و ال ُعـــذَرالَمـــَعـــاِذيـــِر مــاذا ُتجيــُب رســـــولَ اهللاِ ِفــى َعــَمــلٍ 
عــَت بــاِســــَق نَخـــٍل ِمـــن َمَواِقيــِر َقطَّ اَذَويـــَت أزهـــاَر خــــوزستــاَن يا َرُجـــلُ 
أزَعــجـــَت ُكـــلَّ نـســاٍء ِمــن َيَعــاِفيــِر أهـلـكـَت أوالَد خــوزستــاَن مــن َعـَجــبٍ 
فــى ُكــلِّ صحــراَء َوالبِيــِدالَمَشــاِويـــــِر أَهــَرقــَت مــن ُمـَهـَجــاِت الُمــؤِمنيَن َدَماً 
ُشــمُّ الَعــرانِيـــِن ِفــى الَهيَجــا الَمَظافيــِر نحــُن الِخَيــاُر ِمــَن األخَيــــاِر ُكــلِــِهــمُ 
كــاللّيِث فــى الَحــرِب مشهـــور الَمَشاهيِر ـَت  نــحــن الــِكــراُم أِذا َمــاأَزَمــــٌه أََزمــ
َل ِمــن ُسحــٍب َمَبــاِكيــِر كــالَغيــِث نُـــزِّ ُغــرُّ الــُوُجــوِه  نَُجــوُد الَمــاَل ُمنَسِكَبــــاً 
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وحدت ايران و مجد اسالم
تقديم به مجمع علمى تمّدن، تاريخ و فرهنگ سامانيان

روزگــار مجــد اسالمست در ايــن سرزمين بــاز آمد روزگــار وحــدت ايــران زميــــن 
گستــرانيده بســاط علـــم و مردى را قرين شيــرمــدران دالور دانشــى مـــــردان راد 
خّط آن از خون مردان است با خاكش عجين ســرزمين مــا كتــــابى هست پر از معرفت 
ســوسن و نسرين و نرگس، در كنار ياسمين هــر كجــا را بنگرى گل در گل اندر مرغزار 
بـابل و طوطّى و كبك از هر كنارى دركمين هــر طـرف بينى هزاران مرغ در هر باغ وراغ 
قّصـه خواِن عشـق و مهـــر مردماِن نيك بين چشمه ساران نغمه خوان از كوه بر پهناى دشت 
بـوعـلّى و رازى و فــارابــى و ابــــن يمين هــر طرف بينــى هـزاران دانشى مرد بزرگ 
حــافظ و سعــدى و فردوسّى راد و پــاكدين هــر طــرف بينى هــزاران عـارف عالى مرام 
پــور احمــد، زاده حيــدر، امــام راستيـــن كــرده ايــران زا مــزّين مقــدم شاِه رضـــا 
ذكــر تسبيــح ملــك از قلّـــة عرش برين مـن چه گويم در مديحـش خود شنو از بارگاه 
حــامِل معنــاى قــرآن، ناطــِق شرع مبين زادة تــوحيــد و عــرفان بحر علم و معرفت 
بــاب عشـق ســرمدّى و نــور خيرالمرسلين اوسـت ممــدوِح دو عـالـم سرِّ كّرمناى حـقّ 
هــم نخستين آمدست و هـم پسين و آخرين َمظَهـِر عقــل نخستيــن ُمظِهــِر فيــض ابد 
ز ابتــدا تــا انتهــا نامـــش شده نقش نگين ســرِّ وحــدت از ازل بــر مسنــد ُملك ابــد 
خود فروغ نوح و منصور است امام عقل و دين تــافت انــوار حقـايق بر دل ســامـانيــــان 
زان بيـــان جــامــع و انديشه و فكر رصين از ابـــو جعفــر محّمدگــو و از تفسيــــر او 
ُدرِّ معنــاى الهــى بــود در سينــه دفيـــن گــر نبــود او صــد هزاران قّصة دانش نبود 
با رقيبان گوى و با خصمان پر از بغض وكين هست ايران تا ابد بر جــا و مهرش پرفــروغ 
اين حقايق را بخـــوان از نامة اين ســرزمين مصر و يونان هند و افغان بستة فتراك ماست 
از وراى آسيــا تــا پهنـــة دريـــاى چيــن ســرزمين مــاست از قفقــاز تا بحـــر َعَدن 
ديــن عشــق حــق كشيـده تا بلنداى يقين ليـك ُملك معــرفت را نيست حّدى اى عزيز 
كشــور جان را بــدون مرز بيــن اى با يقين مــرز و حّد در پهنة دنياى دون و مـــاّديست 
تــا ابد رخشنــده خورشيــدش بفرق عالمين شيــر ايران باد غــّران تيز شمشيرش بكــف 
وصــف انــوار الهــى در دل ايــران زميــن هست شعــرم شــرح كّشاِف كتـــاب معرفت 
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اشاره
نگاه  خدشه ناپذيرند.  حقايق  او  عملي  و  نظري  سيره  و  محمد  حضرت  زندگى  قرآن،  مسلمانان،  براى 
اينان،  برخالف  است.  ديني  درون  نگاهي  اسالم  مكرم  پيامبر  و  اسالم  به  مسلمان  پژوهشگران 
پژوهشگران غيرمسلمان نگاهي برون ديني دارند و در چارچوب نظريه هاي مطرح و رايج در علومي 
مانند جامعه شناسي دين، كالم جديد، فلسفه دين و روانشناسي دين و با تكيه بر روش هاي تحقيق به 
بررسي و مطالعه آئين محمدي و رفتار و گفتار آخرين فرستاده الهي و معجزه بزرگ او قرآن مي پردازند. 
مسلم است كه نتايج تحقيقات و برداشت هاي اين گروه مورد تأئيد ما نخواهد بود و چه بسا نظراتي ارائه 
شود كه درست برخالف مباني اعتقادي و باورهاي ما باشد. با اين همه، بر ما فرض است كه از نتايج 
پژوهش هاي اسالم شناسان صاحب نظر مطلع گرديم. اگر نظر آنها درست بود از آن استفاه مي كنيم و 
اگر غلط، غرض آلود يا شبهه افكن بود، جواب آن را بدهيم. يكي از  مسائلي كه در سال هاى گذشته، 
اسالم شناسان، زبان شناسان و مورخان بدان توجه نشان داده و طرح مسئله كرده اند، مطالعه تاريخ اسالم 
از ديدگاه تاريخى- انتقادى است. در ميان طرفداران ديدگاه تاريخى- انتقادى، پروفسور كارل هاينتس 
اوليگ استاد دانشگاه زارلند آلمان موقعيت برتري نسبت به ساير پژوهشگران و اسالم شناسان دارد. 
اين دين شناس در اين مصاحبه  درباره  نتايج پژوهش هايش سخن مى گويد و تصوير كامًال نوينى از 
آغاز پيدايش اسالم، تاريخ نگاري اسالمي و شخصيت پيامبر گرامي اسالم ارائه مى دهد. نظر به برخي 
ديدگاه هاي ناهمساز اين اسالم شناس آلماني با نظرات علماي سنتي و نيز تأثير نوشته هاي او در مجامع 

گفتگوي آلفرد هاكنزبرگر با پروفسور كارل هاينتس اوليگ استاد 
دانشگاه زارلند آلمان درباره تاريخ آغازين اسالم و ديدگاه 

تاريخى- انتقادى به منابع بنيادين اسالمى1  

1. اين گفتگو به مناسبت انتشار 
كتاب «از بغداد به مرو؛ بازخوانى 
تاريخ اسالم از آخر به آغاز» اثر 

كارل- هاينتس اوليگ انجام شده 
است.



156

اسالم شناسي غربي، شايسته است پژوهشگران ديني ما در دانشگاه و حوزه هاي علميه به نوشته هاي او 
نظر افكنند و صحت و سقم ديدگاه هاي او را به روشني بيان كنند. سردبير

* عنوان يكى از كتاب هايتان درباره  تاريخ صدر اسالم، ِ «آغاز ناروشن» است. امروزه ما هر دانشنامه اى 
را كه باز مى كنيم به تفصيل در مورد آغاز اسالم سخن گفته، از نظر شما چه چيزى در مورد پيدايش 

اسالم ناروشن است؟
پيشترها ايگناز گلدزيهر، يكى از «بنيانگذاران» اسالم شناسى، در سخنرانى اى در سال 1900 در دانشگاه 
سوربن گفت كه آغاز اسالم بسيار ناروشن است. در حقيقت، خود قرآن هيچ اطالعى درباره  زندگى 
پيامبر اسالم به ما نمى دهد. فقط چهار بار مفهوم «محمد» (ص) در قرآن آمده است و فقط در يك جا 
با يقين مى توان گفت كه سخن از يك پيامبر عرب است. مفهوم «مكه» فقط يك بار، آن هم بدون 
مدينه (شهر) سه بار در قرآن آمده كه معلوم نيست آيا منظور فقط  هيچ ارتباطى آمده است. مفهوم  ِ 
«شهر» به معنى كلى  است يا منظور مدينه «شهر پيامبر» است. همچنين در قرآن هيچ اشاره اى به 
شبه جزيره  عربستان نشده است. بدين ترتيب، مى توان گفت كه همه  «اطالعات» درباره  آغاز اسالم از 
احاديث گرفته شده اند، چنان كه «زندگينامه » هايى كه پيرامون شخصيت، افكار و رفتار پيامبر اسالم 
(سيره حضرت محمد) نوشته شده متعلق به  قرون نهم و دهم ميالدى هستند. يكى از اين متون كه 
تاريخ نگارى اسالمى از آن سرچشمه  مى گيرد، «تاريخ طبرى» است كه در قرن دهم ميالدى نوشته 
شده، بنابراين مى توانيم بگوئيم كه براى دو قرن نخست «اسالم»، متون همزمان و معاصرى كه بتوان 

به آنها اتكا كرد، وجود ندارد.

* تا آنجا كه مى دانيم تاريخ اسالم 150 تا 200 سال بعد 
از مرگ پيامبر  اسالم (632 ميالدى) نوشته شده است. 

چرا اين قدر دير تاريخ اسالم نوشته شد؟
و  محمد  حضرت  براى  زندگينامه  نوشتن ِ  زمانى  احتماًال 
تصورات  كه  يافت  ضرورت  اسالم  تاريخ  مختلف  مسائل 
بود.  شكل گيرى  حال  در  دين  اين  آغاز  پيرامون  مختلف 
اين پروسه، آرام آرام، پس از نيمه  دوم قرن هشتم ميالدى 
آغاز گرديد و سرانجام اين روند آن بود كه دين اسالم به 
يافت.  تكوين  عرب  امپراتورى  مستقل  دين  يك  عنوان 
حضرت  زمان  به  را  يهود  دين  آغاز  تورات،  كه  همانگونه 
موسى به عقب مى كشاند، در اينجا نيز يك اسطوره  آغازين 

عظيم و منسجم در ارتباط با حضرت محمد ساخته شد.
پروفسور هاينتس اوليگ
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* آيا پس از صد يا دويست سال مى توان وقايع را درست و دقيق بازنويسى كرد؟ آيا نگاشته هاى 
قرون نهم و دهم ميالدى مجموعه اى از حقايق و جعليات تاريخى نيستند كه مى بايستى از  اسالمى ِ 

منظر علمى به آنها پرداخته شود؟
همان گونه كه نوشته ها و برداشت هاى مربوط به حضرت موسى يا داستان رومولوس رموس را جعليات 
تاريخى تصور كردن اشتباه است، تلقى دينى مسلمانان از شخصيت پيامبر اسالم و تاريخ اسالم را هم 
تفسير و برداشت نادرست بكنيم، اشتباه است. زيرا در اينجا بحث بر سر تاريخ نويسى نيست بلكه مناقشه 
بر سر نوع ادبى و نوشته هاى خاصى است. اساسًا اسطوره هاى دينى- سياسى، تاريخ نويسى نيستند و 

نمى خواهند كه چنين باشند.

مسلمانان  از  بسيارى  براى  امروزه  كه  نيستند  سياسى»  دينى-  همين «اسطوره هاى  دقيقاً  آيا  ولى   *
واقعيت محسوب مى شوند و در نوشته هاى تخصصى درباره  تاريخ اسالم اين قرائت سنتى مورد ترديد 

و پرسش قرار نمى گيرد؟
رايج  داستانى  سنن  به  اتكاء  با  مى خواهند  كه  دارند  را  كاركرد  اين  آغازين،  يا  مؤسس  اسطوره هاى 
يك هويت معين را بوجود آورند. طبعًا در جوامع غيرانتقادى اين اسطوره ها به منزله  واقعيت برداشت 
مى شوند. ولى مستقل از همه  اينها، تفكر تاريخى- انتقادى به دنبال مسيرهاى واقعى است. همين روش 
در اسالم شناسى نيز آغاز شده، هر چند كه خيلى دير. به اين ترتيب، مثًال پاتريسيا كرون، اسالم شناس 
آمريكايى اين گفتمان را نمايندگى مى كند كه نبايد آغاز و خاستگاه ِ اسالم را در شبه جزيره  عربستان 
جستجو كرد. از نظر او حضرت محمد يك شخصيت تاريخى بوده است و شگفت انگيز اين كه اين 
برداشت را نه بر اساس متون اسالمى كه با مطالعه متون مسيحى تشخيص داده است! ولى در رابطه  
با متون مسيحى بايد گفت كه ذكر نام حضرت محمد، افزوده هايى است كه بعدها توسط نساخان و 

كاتبان كه اطالعات روشنى درباره  ايشان نمى دانستند، وارد اين متون شده اند.

اين  دارند؟  نقشى  چه  محمد  حضرت  درباره  قصار  كلمات  و  زندگينامه ها  احاديث،  بحث،  اين  در   *
احاديت و روايت ها كه بيش از يك قرن به طور شفاهى دهان به دهان انتقال مى يافتند و سرانجام 

جمع آورى و نوشته شدند، تا چه اندازه قابل اعتماد و درست هستند؟
جمع آورى احاديث و نگارش تاريخ اسالم در قرن نهم ميالدى يك ضرورت بود، زيرا براى مسلمانان 
و امپراطورى گسترده اسالمى، مسايل و مشكالت جديدى ظاهر شدند كه قرآن به آنها هيچ اشاره اى 
نكرده بود. دانشمندان مسلمان از طريق همين احاديث توانستند با ارجاع و اتكاء به انديشه ها و سخنان 
پيامبر به يك سلسله پرسش هاى حقوقى جديد و مسايل ِ جامعه اسالمى پاسخ گويند. واقعيت اين است 
كه خاورشناسان غربى از قرن نوزدهم به بعد  اين احاديث را،  نوشتارهاى افسانه اى ارزيابى كرده اند. 
اين سلسله حديث ها كه به منزله  روايت از زمان حضرت محمد بيان مى شدند، به تدريج خود به يك 
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منبع مهم دينى و مرجع تبديل شدند. البته بايد اين را نيز در نظر داشت كه هدف ِ اين احاديث در مرتبه  
نخست، مشروعيت كالمى دين اسالم بوده نه ارائه  اطالعات تاريخى درباره اسالم.

* ولى در واقعيت، احاديث هم مانند اسطوره هاى بنيادگذارى اسالم، طور ديگرى  برداشت مى شوند؛ 
يعنى احاديث به منزله  اطالعات تاريخى درك شده اند. در بعضى از كشورهاى مسلمان همين احاديث، 

پايه  نظام حقوقى را تشكيل مى دهد. آيا مى توان احاديث را به عنوان پايه  احكام حقوقى پذيرفت؟
چرا كه نه. احاديث در كنار منابع ديگر مانند قرآن، عرف يا برداشت و تشخصى قاضى، مى توانند مبناى 
حقوقى قرار گيرند. اين كه آيا احاديث مى توانند مبناى حقوقى باشند، بنده اطالعات كاملى ندارم تا نظر 
تخصصى بدهم. اگر اين احاديث، اطالعات تاريخى عرضه مى كنند اساسًا براى اين بوده كه بگويند در 
آن شرايط چگونه با اين يا آن مسئله برخورد مى شده، نه اين كه حضرت محمد چه سخنانى گفته  است.

* شما در سه سال اخير، نتايج آخرين پژوهش هاى خود را در موضوع تاريخ پيدايش اسالم در قالب 
دو كتاب منتشر كرده ايد. در اين كتاب ها نوشته ايد كه  اسالم در آغاز، يك دين مستقل و قائم  به ذات 

نبوده است. شما چه مداركى در باره اين مدعايتان پيدا كرده ايد؟
اين مدارك از نوشته هاى مسيحى ِ تحت ِ حاكميت  ِ عرب ها در سده هاى هفتم و هشتم ميالدى، ضرب ِ 
مدارك  اين   آمده اند.  بدست  اورشليم  در  قبه الصخره  روى  بر  سنگ نبشته ها  عرب،  حاكمان  سكه هاى 
نشان مى دهند كه حاكمان تازه مسلمان ريشه و خواستگاه مسيحيت سورى- ايرانى داشته اند و به 
تصميمات شوراى نيقيه يا به اعتبارى اعتقادنامه  نيقيه باور نداشته اند. مسيح براى آنها فرستاده، پيامبر و 
عبداهللا بوده ولى پسر جسمانى خدا نبوده، در ضمن به وحدانيت ناب خدا يعنى بدون «اضافات» [انكار 
تثليث] معتقد بودند. به همين دليل، پدر كليسا، يوحناى دمشقى (مرگ حدود 750 ميالدى) آنها را جزو 
مرتدان مسيحى طبقه بندى مى كند، زيرا درك آنها از مسيحيت منطبق بر درك يونانى از مسيحيت 
نبوده است. تا پيش از قرن 9 ميالدى هنوز هيچ حرفى از يك دين مستقل عرب ها يعنى اسالم در 

ميان نبوده است.

* يعنى اسالم بعدها به يك دين مستقل تبديل گرديد؟
يا  آگاهانه  اقدام  يك  در  انسان  تعدادى  گويا  كه  برمى انگيزد  را  احساس  اين  فرمول بندى  نوع  اين 
خودسرانه دست به چنين كارى زده اند. معموًال شكل گيرى اديان اين گونه است كه تصورات سنتى 

دينى در محيط جديد به گونه اى ديگر تأويل و تفسير شده و از نو سامان داده مى شود.

* آيا مناسبات سياسى آن روزگاران نقش تعيين كننده اى در تكامل اسالم به عنوان يك دين مستقل 
نداشته است؟
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اسالم در سده  نهم ميالدى به دين دولتى امپراتورى عرب تبديل شد؛ اين امپراتورى توانست با اتكاء 
به اين دين، مبناى معنوى ِ حاكميت و اعتبار «جهانى» خود را پايه ريزى كند.

* منظورتان اين است كه براى امپراطورى بزرگ عرب يك دين نوين ضرورت داشت تا بتواند خود را 
به منزله  جهانى نوين از بقيه جهان متمايز سازد؟ آيا يك امپراطورى نيازمند يك منبع معنوى است و 

آيا نيازمند اين است كه دين و پيامى كه را توسعه يابد؟
به نظر مى رسد كه امپراطورى بيزانس يك نمونه و مصدق بارز يك امپراطورى است كه دين مسيحيت 

را منبع قدرت و مشروعيت خود تلقى كرده است.

* چرا در پژوهش هاى موجود درباره اين عوامل و مناسبات فكر نشده است و اكثر پژوهشگران نقطه  
تاريخ  پژوهشگران  چرا  داده اند؟  قرار  اسالمى  [سنتى]  تاريخ  خدشه ناپذيرى  را  خود  تحقيقات  آغاز 

اسالم مانند مسيحيت با اسالم انتقادى برخورد نمى كنند؟
را  روشنگرى  تاكنون  هم  اسالم  پيروان  نيست.  جايز  پرسش هايى  چنين  طرح  اسالمى  كالم ِ  علم  در 
تجربه نكرده است. اسالم شناسى غربى هم، هنوز به موضوعات زبان شناختى مشغول است، البته بدون 
آن كه از متدلوژى علمى- انتقادى در علوم انسانى بهره  جويد. همچنين بايد گفت كه تاكنون محيط 
كالم مسيحى مورد بررسى قرار نگرفته است، به  فرهنگى خاور نزديك از منظر دين شناختى و علم ِ 
همين دليل ريشه ها و دستمايه هايى كه ممكن است اسالم از سنن مسيحى برگرفته باشد ، تشخيص 
داده نشده  است. با وجود اين، در جهان، اسالم شناسانى وجود دارند كه مقاالت و رساالت انتقادى مهمى 

منتشر كرده و توانسته اند چشم انداز هاى نوينى را پيش آورند. 

* پژوهش هاى غيرانتقادى چه خطاهايى كرده است، به عبارت دقيق تر اين پژوهشگران چه نكردند؟
ظاهراً فراموش شده كه روند هاى تاريخى فقط زمانى قابل توصيف هستند كه از منظر انتقادى- تاريخى 
تقريبًا  كه  دارند  وجود  تاريخى اى  دوران هاى  بگيرند.  قرار  تأييد  مورد  (وقت)  معاصر  منابع  به  اتكاء  با 
هيچ مدركى به جا نگذاشته اند. اين براى مراحل شكل گيرى بسيارى از اديان صدق مى كند، چنانكه 
امروزه، پرسش هاى فراوانى در باره  چگونگى تكوين و گسترش اديان بوديسم، زرتشت، دين يهود و 
همچنين مسيحيت وجود دارد كه تاكنون پاسخ داده نشده اند. جزئيات درباره  آغاز اسالم بسيار بعدتر از 
قدرت گيرى عرب ها در ادبيات سنتى [احاديث] وارد شده اند؛ عجيب هم نيست اگر طى اين نگارش ها، 
سنن تاريخ نويسى هم با آن تلفيق شده باشد. ولى اگر بخواهيم به احاديث بنگريم، آنها آغاز اسالم را 
مستند سازى نمى كنند، آنها وقايع تاريخى قرون اوليه اسالم را توضيح نمى دهند، بلكه تفكر حاكم در 

سده هاى نهم و دهم ميالدى را بازتاب مى دهند. 
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قرآن  اصالت  در  كه  گفت  بار  يك  مشهور،  زبان شناسان  و  اسالم شناسان  از  يكى  پارت،  رودى   *
نمى توان شك كرد، آيا شما اين عقيده را قبول داريد؟

از نظر رودى پارت، تمام جمالت قرآن از اصالت برخوردارند، يعنى متعلق به حضرت محمد هستند. اين 
سخن متكى به هيچ منبع و سندى نيست و فقط يك ادعاى محض است. پارت مانند بسيارى ديگر، بر 
اين عقيده است كه جمع آورى آيات قرآن و احاديث پيامبر در زمان خليفه  سوم، عثمان، صورت گرفته 

است، يعنى كمتر از بيست سال پس از مرگ پيامبر.

* يعنى درست نيست كه بگوئيم تنها يك نسخه از قرآن وجود دارد؟ چه داليلى در اين رابطه وجود دارد؟
تكه هاى بدست آمده از دست نوشته هاى قرآن يعنى قديمى ترين نسخه هايى كه از نيمه  دوم قرن هشتم 
ميالدى بدست ما رسيده تصوير كامًال ديگرى را نشان مى دهند؛ هم ترتيب سوره ها فرق مى كند و 
هم در آنها مطالبى وجود دارند كه در نسخه هاى كنونى قرآن موجود نيست. در نيمه دوم قرن هشتم، 
قرآن هنوز در حال شكل گيرى بود، و اولين نسخه  كامل آن مربوط به سال 870 ميالدى است. به ويژه 
بايد خاطر نشان كنم كه قديمى ترين دست نوشته ها به خط ناقص نوشته شده بودند؛ اين دست نوشته ها 
مانند ديگر نوشته هاى زبان سامى فاقد حروف صدادار هستند. در رسم الخط عربى حروف بى صدا داراى 
چند معنى است. در عربى امروز معنى اين حروف با نقطه گذارى مشخص مى شود: اين حروف بى صدا 
بين يك تا سه نقطه مى گيرند و تازه با نقطه گذارى است كه مى توان معنى دقيق آنها را مشخص كرد. 
ولى در دست نوشته هاى قديم قرآن، اين حروف بى صدا نقطه گذارى نشده بودند. بدين ترتيب هر حرف 
بدون نقطه گذارى مى تواند دو تا پنچ حرف را نمايندگى كند، به عبارتى اين متون بدون توضيح و تفسير 
قابل خواندن نيستند. به همين دليل در پايان قرن نهم ميالدى قرآن به شكل كامل امروزى اش يعنى 
با نقطه گذارى تكميل شد. طبعًا ممكن است طى اين بازنويسى ها خطاهاى تأويلى صورت گرفته باشد.

لوكسنبرگ.  كريستف  كارهاى  به  برمى گردد  تأويلى»  «خطاهاى  از  شما  منظور  نكنم،  اشتباه  اگر   *
او قرآن را با اتكاء به زبان ُسريانى – آرامى كه در زمان پيامبر زبان همگانى بوده بازخوانى كرده و 

توانسته بسيارى از بخش هاى قرآن را كه مبهم و نامفهوم بوده كشف رمز كند.
كريستف لوكسنبرگ اثبات كرده كه قرآن در يك محيط زبانى آرامى- عربى نوشته شده بود و مطالب 
زيادى از قرآن فقط زمانى معنى پيدا مى كنند كه ما آن متون را آرامى – سريانى كه به خط عربى 
نوشته شده اند بخوانيم. در يك پژوهش نوين همچنين او با خطاهاى نّساخان (رونويس برداران) نشان 
داده است كه كاتبان قرآن از روى متون ُسريانى رونويسى مى كردند. به عبارتى، قرآن از يك پيشينه  
ُسريانى – آرامى و مسيحى برخوردار بوده است. اين كشف با سكه هاى يافت شده  عرب ها مطابقت 
دارد. اين سكه ها نشان مى دهند كه سرچشمه  جنبش قرآنى در شرق ِ بين النهرين (ميان رودان) يا دقيق تر 

گفته شود در يك محيط ايرانى- سورى بوده است.
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ساير  چرا  مسلمانان،  منابع  و  تاريخ  باره  در  شناسان  اسالم  از  چند  تنى  انتقادى  رويكرد  عليرغم   *
اسالم شناسان اين قدر دير  به فكر يك برخورد انتقادى با تاريخ اسالم افتاده اند؟ 

دانشمندان  توسط  عمدتًا  كه  آلمان  در  اسالم شناسى  ويژه  به  اروپايى  اسالم شناسى  نوزدهم،  سده   از 
متوقف  مطالعات  اين  نازى ها،  دوره   در  است.  داده  ارايه  عظيمى  خدمات  مى شد،  برده  پيش  يهودى 
شد. اما پس از پايان جنگ جهانى دوم اين مطالعات ادامه يافت. قصد امروز ما اين است كه دوباره 
بررسى انتقادى را ادامه دهيم. البته با توجه به پيشرفت علوم و پيدايش مطالعات ميان  علمى ِ  سنت ِ 
رشته اى، تالش مى كنيم تا پژوهش هايمان را از طريق مطالعات ميان رشته اى و شاخه هاى گوناگون 
علمى مانند سامى شناسى، هندو-ژرمن   شناسى، علم كالم، دين شناسى و سكه شناسى عميق تر سازيم. 
فقط از اين طريق است كه مى توان شرايط پيچيده  پيدايش اسالم را به گونه اى علمى توضيح داد. در 
اين پژوهش ها، هدف اين است كه يك نسخه  انتقادى از قرآن را به كمك دست نوشته هاى قديمى 
جمع آورى كنيم، چيزى كه در انجيل شناسى نيز انجام  گرفته است.  بدين ترتيب، تفسر قرآن ديگر فقط 
محدود به قرآن قاهره كه در سال 1925 چاپ گرديده، نيست. زيرا تا كنون همواره ادعا مى شده- البته 

به اشتباه- كه قرآن قاهره همان قرآنى است كه عثمان جمع آورى كرده است.

* شما تالش كرده ايد با نگاهى انتقادى – تاريخى به شخصيت حضرت محمد بپردازيد. از نظر شما، 
آيا واقعاً چنين شخصيتى در تاريخ وجود داشته است؟

بله، آنچه كه قابل اثبات است اين است كه اولين سكه هاى ضرب شده با شعار «محمت» در شرق 
بين النهرين (ميان رودان) مربوط به سال 660 ميالدى يافت شده كه سپس به غرب (سوريه) راه پيدا 
كرده و در آنجا به دو زبان ضرب شده اند. در وسط اين سكه ها «محمت» نوشته شده و در كناره  آنها به 
زبان عربى «محمد» نقش بسته است. اين سكه ها حامل يك شمايل نگارى مسيحى نيز هستند، مثًال 
با عالمت صليب تزئين شده اند، اين شمايل نگارى ها نشانگر آن است كه مفهوم «محمد» آشكارا به 
عنوان يك لقب يا عنوان افتخارى براى مسيح درك مى شده؛ «محمد» يعنى ستايش شده، يا كسى 
كه بايد ستايش شود. اين مطلب منطبق است با سنگ نبشته هاى قبه الصخره، جايى كه لقب يا عنوان 

محمد به مسيح، عيسى، پسر مريم و بنده  خدا (عبداهللا) داده شده است. 

* پس بنا بر توضيحات شما اساساً حضرت محمد به عنوان يك شخصيت تاريخى كه ما امروز مى شناسيم 
وجود نداشته است، بلكه  او در سده هاى نهم و دهم ميالدى به شخصيتى كه امروز هست تبديل شده است؟

شايد در آغاز جنبش قرآنى (زمانى كه قرآن نازل شده) موعظه گرى با چنين نامى وجود داشته ولى 
از لحاظ تاريخى هنوز اثبات نشده است. اما طبق سكه هايى كه عرب هاى آن زمان به جا گذاشتند يا 
طبق سنگ نبشته هاى قبه الصخره بايد پذيرفت كه مفهوم «محمد» يعنى ستايش شده، اساسًا يك لقب 

افتخارى براى مسيح بوده است.
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* در مقدمه  كتاب  «آغاز اسالم» نوشته ايد كه قصد شما آسيب رساندن به دين اسالم نيست. ولى 
به  و  كرد  خواهند  برداشت  ديگرى  طور  و  نكرده  باور  را  شما  سخن  اين  مسلمانان  از  بسيارى  قطعاً 
پژوهش هاى شما به عنوان حمله به اسالم نگاه خواهند كرد. شما در پاسخ به اين افراد چه خواهيد 

گفت؟
مسئله  پژوهش هاى تاريخى، بررسى حقانيت اديان نيست. به عالوه هيچ دينى از آسمان به زمين نازل 
نشده است. همه  اديان، از اديان پيش از خود سرچشمه مى گيرند، مثًال اديان تائويى و كنفوسيوسى از 
دينى شرق قديم؛  اديان طبيعى چينى؛ دين هندويسم و بوديسم از دين ودايى؛ دين يهودى از سنت ِ 
مسيحيت از دين ِ يهود و اسالم از مسيحيت سورى بهره برگرفته اند. در نتيجه، همه  اديان از جنبه هاى 
گوناگون مشروط به يكديگرند و در خود بسيارى از دستمايه هاى سنتى، سنن داستانى، آئين، رسوم، 

جهان بينى هاى قومى و نهادها را وحدت مى بخشند.

* امروز ِه به نظر نمى رسد كه كشورهاى مسلمان آمادگى ِ روشنگرى در باره دينشان را داشته باشند. 
به راستى چرا در اين كشورها مانند كشورهاى غربى روشنگرى صورت نگرفته است؟

از سده  هجدهم ميالدى تا به امروز، پديده روشنگرى از سوى بسيارى از مسيحيان به عنوان حمله و 
تخريب دين  احساس مى شد. با اين همه، در واقعيت روشنگرى اين امكان را براى مسيحيت فراهم 
كرد تا خود را با مدرنيته تطبيق بدهد و خود را براى انسان ِ مدرن و امروزى قابل هضم كند. اگر اسالم 
بخواهد به بقاى خود در جوامع جديد ادامه بدهد، برداشتن همين گام براى آن امرى اجتناب ناپذير است.
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مقدمه
دانشكده  شرق شناسى دانشگاه پكن كه بخش زبان و ادبيات فارسى نيز در اين دانشكده قرار دارد، هر 
پنج سال يك بار سمينار بين المللى شرق شناسى برگزار و از اساتيد و شرق شناسان كشورهاى مختلف 
براى حضور دعوت به عمل مى آورد. در اين سمينار كه با پيام عالمانه  مرحوم پروفسور جى شيان لين1  
استاد و شرق شناس مشهور چين و دوستدار و عالقمند به فرهنگ و تمدن ايرانى كه در آن زمان در قيد 
حيات بود آغاز شد، اساتيد و شخصيت هايى از كشورهاى هندوستان، پاكستان، اردن، ژاپن، انگليس، 
آمريكا، الجزاير، فلسطين، مصر و... حضور داشتند. يكى از اساتيد شركت كننده در اين سمينار از كشور 
مصر، خانم دكتر فاطمه اسرا عبدالحسين بود كه دكتراى خود در رشته  زبان و ادبيات چينى را از دانشگاه 
پكن گرفته و در دانشگاه قاهره تدريس مى كند. مقاله اى كه ايشان در اين سمينار ارائه كرد تحت عنوان 
«گزارشى از ترجمه هاى چينى قرآن كريم و نقش آن ها در گسترش فرهنگ اسالمى در چين» بود كه 
با عنايت به پس زمينه  فكرى اسالمى ايشان و تسلطش به زبان چينى، موضوع جالبى بود. با توجه به 
پاره اى نكات و اطالعات ارزشمند الزم ديدم اين مقاله را ترجمه و در اختيار عالقمندان قرار دهم. به 
همين جهت، ضمن ويرايش مجدد مقاله و افزودن برخى اطالعات و پاورقى ها، اطالعات مربوط به 
ترجمه هاى بعدى و جديد قرآن به زبان چينى را هم به آن افزودم تا خوانندگان با تالش هايى كه در 

زمينه  هاى قرآنى در چين پس از دوره اصالحات صورت گرفته آشنا شوند.    

نقش ترجمه هاى چينى قرآن كريم در 
گسترش فرهنگ اسالمى در چين

دكتر فاطمه اسرا عبدالسيد حسين و على محمد سابقى

1.Ji xianlin.
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ترجمه هاى چينى قرآن كريم و نقش آن ها در گسترش فرهنگ اسالمى در چين
«قرآن» كتاب مقدس و اساسى مسلمانان است. اصول تعليمات اسالمى در قرآن جمع شده است. اين 
كتاب كه شامل 30 جزء و 114 سوره و 6200 آيه است، به طور كلى به دو قسمت «مكى» و «مدنى» 
تقسيم مى شود. به دنبال ورود اسالم به چين در دوران دودمان تانگ (618-907) بخش هايى از قرآن 
مجيد هم به اين سرزمين راه يافت، ولى زمان دقيق آن مشخص و معلوم نيست. برخى پژوهشگران 
برآنند كه عثمان سومين خليفه  در سال 651 ميالدى فرستاده اى را براى مالقات با امپراتور چين به 
شهر چانگ اَن پايتخت آن كشور اعزام كرد و آن فرستاده شرح حال امپراطورى اسالمى و تعليمات و 
اعتقادات اسالمى را به امپراتور ارائه كرد. بسيارى از اعضاى اين هيئت پس از انجام مأموريت، در چين 
باقى ماندند. از اين رو، مسلمانان چين سال 651 ميالدى را آغاز ورود دين اسالم در چين تلقى مى كنند. 
منابع عربى مى گويند كه رفت و آمدهاى تجارى بين چين و كشورهاى عربى و فارس(ايران) در قرن 
ششم، از طريق جزيره  سيالن(سريالنكا) شروع شد. در قرن هفتم، كشورهاى عربى و فارس مهم ترين 
بازار تجار چينى بودند. در زمان عبدالملك(705-715 ميالدى و 86-96 قمرى) عتبه با نيروهاى خود 
به ناحيه  مرز چين رسيد و كاشغر را اشغال كرد. عتبه هيئتى به رهبرى هبيره بن المثمرج را به دربار 
امپراطور چين اعزام و از او تقاضا كرد كه سرزمين چين را به خالفت اسالمى تسليم كند. امپراطور 
چين يك ليوان آب و يك مشت از خاك چين را به او هديه داد تا نشان دهد كه عتبه به سرزمين چين 
رسيده است. از اين جهت تاريخ دانان عرب معتقدند كه آغاز ورود دين اسالم به چين همين تاريخ است.
دوران   در  است.  شده  وارد  چين  به  تانگ  سلسله   اوايل  حدود  اسالم  دين  كه  گفت  بتوان  شايد 
گسترش  در  مهمى  نقش  كه  آمدند  چين  به  عرب  تجار  از  زيادى  تعداد  سونگ،  و  تانگ  سلسله هاى 
مبادالت تجارى و فرهنگى ايفا كردند. بسيارى از آنها در پايتخت و شهرهاى سواحل دريا اقامت گزيده 
و زندگى مى كردند. آن  كه به مكانى براى اقامه  نماز نياز داشتند، در جاهاى مخصوص اقامت كرده و 
در آنجا مسجد ساختند. در زمان چنگيز، بعضى از عرب ها و فارس ها ناچار به مغولستان چين هجرت 
كردند و از آنها به عنوان اسير جنگى در جنگ هاى فتح و يكپارچگى سرزمين چين استفاده كردند. تعداد 
آنان حدود صدها هزار نفر سرباز، صنعتگر و روحانى تخمين زده مى شود. بعدها آنان با زنان و دختران 
بومى ازدواج كرده و بچه دار شدند و از اين ازدواج ها به تدريج نژاد خوى (يكى از نژادهاى مسلمان) 

به وجود آمد.
به  ميانه  آسياى  از  اسالم  دين  شمالى(1027-907)،  سونگ  و  وودى  سلسله هاى  دوران  در 
سين كيانگ وارد شد. با گسترش اسالم در سين كيانگ، نه تنها تعداد پيروان آن زيادتر و مناطق محل 
سكونت آن ها بزرگ تر مى شد، بلكه دين اسالم به ايدئولوژى اغلب اقوام ساكن اين منطقه تبديل شد. 
در زمان سلسله  يوان تا اوايل دوران سلسله  مينگ، بسيارى از اقوام به دين اسالم گرايش پيدا كرده و 
مسلمان شدند. آن ها با نژاد َخن ازدواج كرده و زندگى مشتركى داشتند و از اين رو دين اسالم در چين 

پيوسته و به طور وسيع رواج يافته و رشد مى كرد.
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در چين ده قوم و نژاد به دين اسالم اعتقاد دارند كه عبارتند از: مليت هاى خويى، دونگ شيانگ، 
ساالر، بائواَن، اويغور، قزاق، ازبك، قرقيز، تاتار و تاجيك. جمعيت مسلمانان چين حدود 18 ميليون نفر 

است1 و سه قوم خويى، اويغور و قزاق 99 در صد از كل جمعيت مسلمانان چين را تشكيل مى دهند.
دين اسالم در چين با روش ويژه اى رواج يافت و بيشتر بر افزايش جمعيت خود از طريق زاد و ولد 
تكيه داشت و به تبليغ رسمى و گسترش آن از طريق توسعه  تعليمات مذهبى توجه زيادى نمى كرد. به 
همين جهت، نخستين ترجمه  متن كامل قرآن به زبان چينى در دهه 30 از قرن بيستم به پايان رسيد.

قبل از چاپ ترجمه  قرآن در چين، معموًال «قرآن» از طريق قرائت كردن و گوش دادن پخش و 
منتشر مى شد. براى ترجمه  «قرآن» به زبان چينى دو نظريه وجود داشت. يك عده معتقد بودندكه اين 
كتاب مقدس نبايد ترجمه شود، چون زبان عربى شعار دين اسالم است و مسلمانان هنگام نماز بايد با 
زبان عربى نماز بجاى آورند و مسلمانان غير عرب بايد زبان عربى را ياد بگيرند. عده اى ديگر مى  گفتند 
بايد قرآن ترجمه شود، چون بسيارى از مسلمانان غير عرب  «قرآن » را به زبان خود ترجمه كرده اند، 
ولى از آنجا كه آنها به زبان «قرآن» خيلى آشنا نيستند، ترجمه  آنها با اشتباهات زيادى همراه است. 
لذا، بايد عرب ها معنى دقيق «قرآن» را توضيح دهند تا مسلمانان غيرعرب بتوانند متن ترجمه شده  

صحيحى در دست داشته باشند. ولى بعدها و به مرور زمان، ترجمه  «قرآن» به زبان چينى آغاز شد.
ترجمه  «قرآن» در چين ابتدا از ترجمه  بخش هايى از آن آغاز شد و سپس متن كامل آن ترجمه 
شد. نخستين چاپ «قرآن» به زبان عربى در چين، با مسئوليت و نظارت ماليان يوان در سال 1862 
انجام شد. اين قرآن هم اكنون در استان يون نن چين نگهدارى مى شود. در دوران اواخر سلسله  مينگ 
و اوايل سلسله  چينگ، كار ترجمه  «قرآن» به زبان چينى آغاز شد. ولى در آن زمان هيچ كسى متن 

كامل آن را ترجمه نكرد.
در اواسط قرن نوزدهم، كتابى تحت عنوان «توضيحاتى براى كودكان» ترجمه  ماجى بِن2 و كتاب 
ديگرى با نام «تفسير مستقيم قرآن» توسط مافوچو3  منتشر شد. سپس با ورود متن ترجمه شده  قرآن 
به زبان هاى اروپايى و پيشرفت جنبش جديد فرهنگى در چين، ترجمه  متن كامل قرآن در اين كشور 
آغاز شد. تاكنون دوازده ترجمه از متن كامل قرآن به زبان چينى و دو متن كامل به زبان اويغورى و 
قزاقى در چين به چاپ رسيده اند. ترجمه هاى كاملى كه از سال 1927 تا 1990 از قرآن به زبان چينى 

صورت گرفته و رسمًا در اين كشور منتشر شده اند، به شرح زير است:
قرآن ترجمه شده توسط آقاى تيه ِجنگ:  اين قرآن از زبان ژاپنى به زبان چينى ترجمه گرديد. 
آقاى تيه ِجنگ4 نخستين كسى بود كه متن كامل قرآن را در چين ترجمه و چاپ كرد. وى دانشمند 
چينى غيرمسلمانى است كه با زبان عربى آشنا نيست و بر اساس متن ترجمه شده  «قرآن» به زبان 
ژاپنى و با استفاده از ترجمه  انگليسى رود ِول5 قرآن را ترجمه كرده است. هر چند اين ترجمه مستقيما 
از زبان عربى صورت نگرفته، ولى ترجمه و چاپ آن نقش بزرگى در تبليغ فرهنگ اسالمى و اين كتاب 
مقدس ايفا كرده و دانشمندان مسلمان را به ترجمه و تفسير قرآن ترغيب و فصل جديدى در تاريخ 

1. در حال حاضر، آمار رسمى دولت 
چين تعداد جمعيت مسلمانان اين كشور 

را بيش از 23 ميليون نفر اعالم كرده 
است. اگرچه آمار غيررسمى تعداد 

مسلمانان را بيش از 50 ميليون نفر 
تخمين زده است.

2. Ma Zhi Ben.
3. Ma Fu Chu.
4. Tie Zheng.
5. Rod Well (The Koran).
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ترجمه  «قرآن» در چين گشوده است. اين ترجمه در سال1927 از سوى انتشارات بِى پينگ1 چاپ و 
منتشر گرديد.

قرآن كامل در چين  «قرآن ترجمه شده به زبان چينى» آقاى جى جِوه مى:2 اين دومين ترجمه  
است كه سه سال پس از ترجمه  آقاى تيه ِجنگ صورت گرفته است. وى انديشمندى چينى است كه 3 
نفر ديگر نيز در اين ترجمه وى را يارى كرده اند. او به اروپا و ژاپن مسافرت كرده و به ويژه، مدتى در 
تركيه زندگى  كرده است. به همين دليل، جايگاه و اهميت «قرآن» در ميان مسلمانان را درك و ترجمه  
«قرآن» را كارى جدى و ضرورى يافت. او هم در ترجمه  قرآن به زبان چينى، از ترجمه هاى ژاپنى و 
انگليسى استفاده كرده است. از اين جهت، ترجمه  وى مورد استقبال مسلمانان چينى قرار نگرفت. اين 

ترجمه در سال 1931 از سوى انتشارات شانگ خويى3 منتشر و در دسترس عالقمندان قرار گرفت.
«ترجمه و توضيح قرآن» در سه جلد، از آقاى وانگ جينگ َجى:  از ميان مترجمان قرآن به زبان 
چينى، وانگ جينگ َجى4، مهم ترين روحانى برجسته و نخستين مترجم مسلمان چينى است كه متن 
كامل قرآن را به چينى ترجمه كرده است. «ترجمه و توضيح قرآن» جلد نخست اين ترجمه، در سال 
سال  در  جلد  دومين  شد.  منتشر  بِى پينگ  انتشارات  سوى  از  و  ترجمه  كالسيك  چينى  زبان  1932به 
1942 به زبان چينى معاصر همراه با توضيحات ترجمه از سوى انتشارات نينگ شيا5 منتشر شده است. 
جلد سوم، در سال 1946 در شانگهاى توسط انتشارات شانگ خويى منتشر شد. اين ترجمه از قرآن به 
زبان چينى، ظرف 50 سال اخير بارها در داخل و خارج از چين به چاپ رسيده و به طور وسيعى توزيع 
شده است. وانگ جينگ َجى معتقد بود كه ترجمه بايد به طور روان و مطابق با ساختار و معناى اصلى 
باشد. اين ترجمه مورد استقبال زياد مسلمانان قرار گرفته است. وى خدمت بزرگى براى ترجمه  «قرآن» 

در كشور چين كرده است.
«قرآن ترجمه شده به زبان چينى همراه با تفسير» از آقاى ليو جين بيائو:6 اين ترجمه در سال 
1943 از سوى انتشارات بِى پينگ به چاپ رسيد. اين دومين ترجمه از قرآن توسط يك مسلمان چينى 
به شمار مى رود. تعدادى از دانشمندان چينى معتقدند كه در تفسيرهاى وى موضوعاتى همچون تسليم 
شدن به دشمن و خيانت به كشور روا داشته شده كه از اشتباهات اين كتاب مى باشد. آقاى ماجيان7  
معتقد است كه تفسيرهاى وى با روح كتاب مقدس هيچ ارتباطى ندارد و احتمال داده كه اين تفسير 
به تجاوز امپرياليست هاى ژاپنى به كشورهاى آسيايى كمك كرده است. اين امر از ارزش و اعتبار اين 

ترجمه كاسته است. بى توجهى مردم به اين ترجمه نيز ناشى از همين مسئله است.
«اصول اساسى قرآن» توسط آقاى يانگ جينگ شيو:8 آقاى يانگ جين شيو، يكى از روحانيون و 
آخوندهاى معروف چين است. ترجمه  وى در سال 1947 باز هم توسط انتشارات بِى پينگ به چاپ رسيد. 
هر چند اين ترجمه  هم به زبان چينى كالسيك است، ولى به شكل كامال جديدى صورت گرفته است. 
اين كتاب به علت ترجمه  مستقيم و جدى و برخوردارى از ويژگى هاى خاص خود در چين شهرت دارد. 
مسلمانان چين اين ترجمه را يكى از مهم ترين ترجمه هاى قرآن به زبان چينى مى دانند و مورد تحسين 

1. Beiping.
2. Ji Jue Mi.
3. Shang Hui.
4. Wang Jing Zhai.
5. Ningxia.
6. Liu Jin Biao.
7. Ma Jian.
8. Yang Jing Xiu.
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روحانيون چينى قرار گرفته است. آنان معتقدند كه اين ترجمه مختصر و مفيد است و مترجم عشق 
عميقى به قرآن داشته است. ولى برخى ديگر معتقدند كه در اين كتاب زبان مسجدى به كار برده شده 
و درك معانى آن براى خوانندگان معمولى خيلى مشكل است. به طور كلى، اين ترجمه به عنوان يك 

ترجمه  برجسته از جايگاه خاصى در تاريخ ترجمه  قرآن به زبان چينى برخوردار است.
«قرآن ترجمه شده به همراه توضيحات به زبان چينى» از آقاى شى زى جو:1 اين ترجمه در سال 
1958 توسط شوراى مؤسسه  دين خويى، از آكادمى علوم چين تايپه منتشر شده و بيشتر در تايوان، 
هنگ كنك و مناطق مسلمان نشين چينى هاى مقيم خارج رايج است. از نظر لغت پردازى و روش تكلم 
و سبك ترجمه، به ترجمه وانگ جينگ َجى(جلد سوم) نزديك است و بسيارى از جمالت آن كامال 
شبيه هم است. اين ترجمه نيز ويژگى خاص خود را دارد كه ترجمه  آن مختصر، ساده و روان است و 
زبان مسجدى در اين ترجمه به ندرت به كار برده شده است. تعداد تفسير و توضيحات اين ترجمه به 
2117 مورد مى رسد. اين ترجمه تحت نفوذ ساير ترجمه ها و ترجمه  انگليسى قرار دارد، ولى اين ترجمه 

هم چنان مورد توجه بوده و بسيارى از توضيحات آن منطقى به نظر مى رسد.
«قرآن» ترجمه  آقاى ماجيان: اين ترجمه در دوران جنگ ضد ژاپنى صورت گرفته و در سال 1981 
تحت عنوان (قرآن جلد اول) در پكن به چاپ رسيد و سپس چندين بار ويرايش شد و سرانجام در 
سال 1981 متن كامل آن توسط اداره  نشريات آكادمى علوم اجتماعى چين از چاپ خارج شد. اكنون 
اين ترجمه رايج ترين ترجمه از قرآن كريم در چين است. عربستان سعودى در سال 1986 اين ترجمه 
را همراه با متن عربى آن منتشر ساخت و هم چنان به مسلمانان مناطق مختلف جهان هديه مى كند2.  
پيشين  ترجمه هاى  و  كرده  بيان  را  نفوذ «قرآن»  پيشگفتار،  در  و  اول»  ترجمه «جلد  آغاز  در  مترجم 
قرآن به زبان چينى هم در اين ترجمه معرفى شده است، بسيارى از دانشمندان مسلمان معتقدند كه 
در مقايسه با متن ترجمه اى كه در سال 1981 به چاپ رسيده، چاپ سال 1985 داراى مزيت ها و نقاط 
قوت زيادى بوده و توضيحاتى بر آن افزوده شده است. ترجمه آقاى ماجيان دقيق ترين، واضح ترين و 
روان ترين ترجمه  قرآن به زبان چينى است. جلد نخست آن به دليل توضيحات زيادى كه دارد درك 

معانيش آسان تر است.
«قرآن ترجمه شده به نثر مسجع» از آقاى يحيى لين سونگ:3 اين ترجمه بعد از ترجمه  ماجيان، 
دومين ترجمه از قرآن است كه پس از تأسيس چين نو در اين كشور منتشر شده است. اين ترجمه در 
سال 1988 در پكن به چاپ رسيده و به نثر مسجع و موزون به زبان چينى ترجمه شده و شامل دو جلد 
است كه متن عربى قرآن و ترجمه  چينى آن با هم است. اين ترجمه مورد استقبال توده هاى مسلمان به 
ويژه جوانان قرار گرفته و آنها معتقدند كه اين ترجمه براى حفظ و درك قرآن آسان تر است. ولى برخى 
از روحانيون چينى معتقدند كه لين سونگ عمدتا معانى اصلى را تحت اللفظى ترجمه كرده  و در برخى 
از موارد به ترجمه  آزاد پرداخته است. خوانندگان جوان مى گويند كه اين ترجمه مى تواند عالقه  آنها را به 
خواندن قرآن برانگيزد و زيبايى سبك زبان قرآن را نشان دهد، ولى دانشمندان عرب نظر ديگرى دارند.

1. Shi Zi Zhou.
2. اين ترجمه از قرآن توسط سازمان 

تبليغات اسالمى نيز در جمهورى 
اسالمى ايران چاپ و توزيع گرديد.

3. Lin Song.
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«ترجمه  تفصيلى قرآن به زبان  چينى همراه با متن عربى» توسط آقاى تانگ دائو َخنگ:1 اين ترجمه 
براساس ترجمه  انگليسى قرآن انجام شده و در سال 1989 در جيانگسو2 منتشر شده است. دانشمندان 
مسلمان چينى معتقدند كه توضيحات موجود در اين ترجمه نقش مؤثرى در مطالعه و فهم قرآن دارد. 
زبان آن ساده و ترجمه  آن مطابق با متن اصلى قرآن است. «نقل آيه هاى قرآن و توضيحات آن» كه 
به صورت ضميمه آمده است، اين ترجمه را به بهترين و عالى ترين ترجمه از قرآن به زبان چينى تبديل 
ساخته است. آقاى تانگ دائو، براى توضيح اصطالحات ويژه، از واژه هاى سنتى مسلمانان چين استفاده 
كرده است. الزم به ذكر است كه آقاى تانگ دائو جانگ، يكى از مسلمانان چينى مقيم خارج است. 
او در خانواده اى مذهبى در استان اَن خويى3 متولد و براى مدتى در سنگاپور به عنوان سردبير روزنامه  
نَن يانگ شيانگ4 فعاليت كرده و سپس به آمريكا مهاجرت كرد. وى پس از اتمام اين ترجمه در خارج 
براى تسهيل و دسترسى آسان خوانندگان مسلمان چين به آن، ترجيح داد به جاى چاپ آن در بهترين 
چاپخانه هاى آمريكا، متن ترجمه شده را به چين فرستاده و آن را با هزينه  خود منتشر كند. وى تمام 
درآمد چاپ اين ترجمه را براى پيشبرد دين اسالم به انجمن اسالمى استان جيانگسو اهدا كرد. آقاى 
حاج عبدالرحيم (شى مينگ وانگ)5، از اسالم شناسان چينى ساكن هاوايى بر اين ترجمه مقدمه نوشته 

و از زحمات مترجم قدردانى كرده است.
«ترجمه و تفسير قرآن» از جو جونگ سى:6 اين ترجمه در سال 1990 در سنگاپور منتشر شد. آقاى 
جو در دانشگاه احمديه7 آموزش زبان هاى عربى و اردو را فراگرفت. دانشمندان معتقدند كه هرچند وى 
براى مدت زيادى در خارج زندگى كرده، ولى سطح زبان چينى او باالست هرچند با برخى از ديدگاه هاى 
او در اين ترجمه اختالف نظر دارند. وى در دانشگاه احمديه قرآن را ترجمه و تفسير كرده است، از اين 

رو توده هاى مسلمان آن را قبول ندارند و حتى با آن مخالفت هم مى كنند.
اين ده مورد ترجمه  قرآن كريم به زبان چينى كه تا پيش از سال 1381صورت گرفته بود، در مقاله  
خانم دكتر فاطمه اسرا معرفى شده اما از سال 1381 تا 1392، دو ترجمه  جديد از قرآن در چين انجام 
شده كه طبعا در مقاله  ايشان به آنها اشاره نشده است و اين اطالعات از سوى اينجانب به اين مقاله 

اضافه مى گردد.

ترجمه قرآن توسط آقاى حاج اسماعيل:
ترجمه  قرآن توسط آقاى سليمان بَى جى سو:8 آقاى سليمان يكى از علماى برجسته  چينى است كه 
مدت 13 سال در ايران به تحصيل و فراگيرى علوم اسالمى در دانشگاه علوم اسالمى رضوى مشهد 
مشغول بوده و سال ها نيز در بخش برون مرزى صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران (راديو چينى) 
فعاليت كرده است. حضور طوالنى مدت وى در ايران موجب شده تا وى افزون بر تسلط به زبان هاى 
عربى و فارسى، با تفاسير علماى شيعى و مكتب پربار اهل بيت عليهم السالم نيز آشنايى پيدا كند. او 
پس از بازگشت به چين حدود ده سال از وقت گرانبهاى  خود را صرف ترجمه  جديدى از قرآن بر اساس 

1. Tang Dao Hang.
2. Jiangsu.
3. Anhui.
4. Nan Yangxiang.
5. Shi Mingwang.
6. Zho Zhong Xi.
7. احتماال اين ترجمه به ديدگاه فرقه  

قاديانى ها نزديك است.
8. Bai Jisu.
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تفاسير شيعى و ترجمه هاى فارسى اين كتاب مقدس و بر مبناى احاديث و تعاليم اهل بيت كرده است. 
لذا مى توان گفت، اين نخستين ترجمه از قرآن كريم با نگرش شيعى به زبان چينى است كه در نوع 
خود بى نظير است. اين ترجمه در سال 1991 در يكى از چاپخانه هاى استان خودمختار مسلمان نشين 
نينگ شيا چاپ و منتشر شده و به خاطر ساده، روان و قابل فهم و جديد بودن سبك نگارش آن مورد 
استقبال مسلمانان و حتى غيرمسلمانان عالقمند به قرآن در اين كشور قرار گرفته است. در نمايشگاه 
بين المللى قرآن تهران در سال 1391 از ترجمه جديد آقاى سليمان رونمايى و از وى به عنوان خادم 

قرآن تجليل به عمل آمد.
افزون بر ترجمه هاى قرآن به زبان چينى كه ذكر شد، در كشور چين ترجمه هايى نيز از قرآن به 

زبان هاى اويغورى و قزاقى منتشر شده كه معرفى اين ترجمه ها نيز در پى مى آيد.  
ترجمه قرآن به زبان اويغورى: گذشته از ترجمه   قرآن به زبان چينى، ترجمه  قرآن به زبان اويغورى 
نيز در سين كيانگ رواج دارد. از آنجا كه مسلمانان نژاد اويغور بيشترين جمعيت منطقه سين كيانگ را 
تشكيل مى دهند، در اين منطقه از گذشته هاى دور بخش هايى از قرآن به زبان اوبغورى ترجمه  شده 
به طورى كه ترجمه  جديد كامل قرآن به زبان اويغورى در سال 1987 منتشر شد و مترجم آن قارى 
احمدى سراى، رئيس حوزه  علميه  اسالمى سين كيانگ بوده است. وى چند زبان را فرا گرفته و به زبان 
عربى نيز تسلط داشت. اين ترجمه در جهان اسالم انعكاس خوبى را در پى داشته و مورد نقد و ارزيابى 
دانشمندان مسلمان قرار گرفت. اين ترجمه براى مسلمانان اويغورى كه تا آن زمان قرآن را تنها با متن 
اصيل عربى مى خواندند و معنى آن را درك نمى كردند، خيلى مفيد واقع شد. در اين ترجمه بسيارى از 

اصطالحات دينى كه توده هاى مسلمان اويغورى با آنها آشنا هستند استفاده شده است.
ترجمه  قرآن به زبان قزاقى: اين ترجمه توسط دو دانشمند مسلمان قزاقى به نام هاى عزيز و حماس 
مشتركًا ترجمه و در سال 1990 منتشر شده و مورد توجه و استقبال مسلمانان قزاقى قرار گرفته است. 
از آنجا كه در كشور چين اقوام مختلف مسلمان زندگى كرده و به زبان هاى گوناگون سخن مى گويند، 
قرآن نيز به زبان هاى مختلف چينى، اويغورى و قزاقى ترجمه و تا حدى نيازشان براى مطالعه  قرآن را 

برآورده كرده است. 

نقش ترجمه هاى قرآن به زبان چينى در گسترش فرهنگ اسالمى و حفظ هويت دينى 
مسلمانان اين كشور

ترجمه هاى انجام شده از قرآن نقش مهمى در گسترش فرهنگ اسالمى در چين ايفا كرده و مى كنند. 
مسلمانان چين با استفاده از اين ترجمه ها فرهنگ اسالمى و اعتقادات دينى خود را تبليغ كرده و اين 
فرهنگ نيز به سهم خود در توسعه  فرهنگ ملى چين تأثير مثبتى گذاشته و موجب پديد آمدن هويت 
ملت خويى در ميان ملت هاى مختلف چينى شده است. اينك، نژاد خويى دركنار نژاد َخن با هم زندگى 
كرده و از زبان و خط مشترك چينى استفاده مى كنند و با فرهنگ يكديگر ارتباط نزديكى دارند و در 
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عين حال، همچنان فرهنگ و آداب و رسوم سنتى و دينى اسالمى خود را حفظ كرده اند. در پى ورود 
مسلمانان ايرانى و عرب به شرق و ورود اسالم به چين و انتشار ترجمه قرآن به زبان چينى، فرهنگ و 
علوم عربى و اسالمى نيز وارد چين شد كه مهمترين نمونه هاى بارز آن عبارتند از: علم نجوم، رياضى، 
پزشكى، نظام آموزشى و مديريت و نظام ادارى. اين علوم تأثير گسترده و مهمى در پيشرفت علمى، 

فنى و اجتماعى مردم چين، به ويژه مسلمانان داشته كه به پاره اى از آنها اشاره مى شود.
علم نجوم اسالمى: اين علم در زمان سلسله  سونگ وارد سرزمين چين شد. پژوهشگران، معموال 
آمدن شخصى به نام كمال الدين به چين را آغاز ورود علم نجوم اسالمى به چين مى دانند. ضمنا شخصى 
به نام ُمعز به دليل تسلط بر علم نجوم و تقويم، در رصدخانه  امپراطورى چين كار مى كرد و در تنظيم تقويم 
چينى شركت داشت. در قرآن از علم نجوم نيز نام برده شده از اين جهت علم نجوم اسالمى در زمينه  هاى 
پيش بينى زمان گرفتگى خورشيد و ماه روش خاص خود را دارد. از طرف ديگر، علم ستاره شناسى اسالمى 
با نجوم چينى تفاوت زيادى دارد كه اين موضوع هم مورد عالقه دولت سلسله  سونگ شمالى در چين قرار 
گرفت. در تقويم چينى قديم ايام هفته وجود نداشت، ولى در سه تقويم باقى مانده از اوايل دوران سلسله  
سونگ، روزهاى ايام هفته نيز مشاهده مى شود. احتمال مى رود اين موضوع با همكارى و مشاركت ُمعز در 
تنظيم تقويم در چين ارتباط داشته باشد. دانشمندان چينى نيز عالقه داشتند راه حل جديدى را در تقويم 
اسالمى جستجو كنند. ستاره شناسان اسالمى همگى عرب و فارس بودند. آنها بر اساس مطالب موجود 
در قرآن كتاب هاى علم نجوم را نوشته اند كه اين كتاب ها نقش مهمى در تكامل تقويم چينى دارند. طبق 
نوشته  چينى ها، از زمان حاكميت سلسله  يوان تا اوايل دوره  سلسله چينگ، به مدت400 سال از تقويم 
خويى خويى(مسلمانان) استفاده مى شد و اين تقويم در واقع تقويم شمسى مورد استفاده در مناطق حوزه  
فرهنگ ايرانى بوده و براى فعاليت هاى كشاورزى مورد استفاده قرار مى گرفت. اين تقويم نقش مهمى در 

اصالح تقويم چين در زمان سلسله  يوان ايفا كرد.
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 علم رياضى و جغرافيا: بر اساس اسناد و مدارك و كتاب هاى تاريخى، چينى ها از زمان سلسله  يوان 
از اعداد عربى استفاده مى كردند. اين اعداد توسط مسلمانان به چين انتقال يافته است. دانش مثلثات 
نيز پس از ارتباط با جهان اسالم وارد چين شد. كره  جغرافيايى ساخته شده توسط كمال الدين در دوران 
سلسله  يوان، از  اهميت و ارزش فراوانى برخوردار و در نوع خود انقالبى شمرده شده و از نظر شكل 
ظاهرى خيلى به كره  جغرافيايى كنونى شبيه بود. جغرافيدانان مسلمان همه از اطالعات موجود در قرآن 
پيرامون كره  زمين، ستارگان و گردش روز و شب استفاده مى كردند. در تمام ترجمه هاى صورت گرفته 
از قرآن به زبان هاى چينى، اين مطالب به طور مفصل بيان شده است. مسلمانان و غير مسلمانان چين 

تنها از طريق قرآن و دانشمندان اسالمى با اين فرهنگ آشنايى پيدا كرده اند.
علم پزشكى: طبق اطالعات موجود در اسناد و كتب تاريخى، برخى از دايره المعارف هاى پزشكى 
رواج  وسيعى  طور  به  غربى  كشورهاى  در  شده اند،  نوشته  عربى  زبان  به  مسلمان  پزشكان  توسط  كه 
يافته است. در اين ميان مى توان از سه كتاب معروف «مجموعه  پزشكى» به قلم رازى پزشك ايرانى، 
«مجموعه كتاب علوم پزشكى» به قلم على عباس مجوسى و «فرهنگ پزشكى» ابن سينا را نام برد. 
پزشكى اسالمى در دوران سلسله  تانگ به چين راه يافت. از اواخر دوران سلسله  تانگ تا اوايل حاكميت 
زمان  در  اگرچه  شد.  چين  وارد  اسالمى  دارويى  و  پزشكى  دانش  و  علوم  از  بسيارى  سونگ،  دودمان 
قديم طب سنتى چينى به موضوعات مختلفى تقسيم بندى شده بود، ولى در دوران سلسله  سونگ، 
انستيتوى پزشكى امپراطورى در تربيت پزشكان، همچون كشورهاى اسالمى، آنها را به چهار بخش 
از جمله بخش داخلى، بخش خارجى، بخش زنان و بخش كودكان تقسيم كرد. تفاوت ديگر داروهاى 
طب اسالمى و داروهاى سنتى چينى در اين است كه در پزشكى اسالمى به داروهايى كه از معادن به 
دست مى آيند بيشتر توجه مى شود. براى نمونه، استفاده از سنگوارهى حيوانات و گياهانى نظير عنبر 
زرد، كهرباى سياه، قير معدنى و دارويى به نام «موسير» در دوران دودمان سونگ، كه توسط اطباى 

اسالمى كشف و توليد شده بود، وارد چين شد.
در عصر سلسله  يوان، پزشكان مسلمان داراى مهارت عالى در عمل جراحى از كشورهاى اسالمى، 
مورد توجه و عالقه  چينيان قرار گرفتند. از آنجا كه تبليغ فرهنگ اسالمى در ناحيه  شمال غربى چين 
صورت مى گرفت، علوم پزشكى در ميان ده نژاد مسلمان چينى هم براى مدت زمان زيادى تحت تأثير 
علوم پزشكى اسالمى بود و از اين طريق وارد علم پزشكى چين شد. علوم پزشكى نژاد اويغورى با 
علم پزشكى اسالمى ارتباط زيادى دارد. مى توان گفت، علم پزشكى اسالمى در طول قرن ها خدمات 
تاريخى انكارناپذيرى در توسعه و پيشرفت و شكوفايى علوم پزشكى چين و سالمتى اقوام چينى داشته 

كه اين خدمات مديون« قرآن» و دانشمندان اسالمى است.
صورت  خانواده ها  درون  در  ابتدا  چين  در  اسالم  دين  اعتقادى  آموزش هاى  دينى:  آموزش هاى 
مى گرفت و پدران، پسران خود را تربيت مى كردند. از اين جهت، شغل روحانيت مذهبى نيز موروثى 
بود. در دوران امپراطورى هاى مينگ و چينگ، محلى براى تدريس در مساجد ايجاد مى شد و آخوندها 
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آنجا تدريس مى كردند كه اين سيستم آموزشى به نام «آموزش مسجدى» رسميت داشت. براساس 
سيستم «آموزش مسجدى» مى بايست در كنار آموزش دينى، فرهنگ سنتى چينى نيز آموزش داده 
شود. آموزش اجتماعى مسلمانان چين تحت نفوذ فرهنگ سنتى اسالمى قرار داشت. موضوعات درسى 
براساس  همگى  مساجد  آخوندهاى  مى شد.  قرآن  اجتماعى  دستورات  شامل  مسجدى،  آموزش هاى 
ترجمه هاى قرآن به زبان چينى، اصول آموزش اسالمى را تدريس مى كردند. مى توان گفت، مسلمانان 

چينى بدون اين ترجمه ها نمى توانستند فرهنگ و سنت-هاى اسالمى خود را فرا بگيرند.
مديريت و نظام ادارى: منظور از نظام ادارى، مديريت به اصطالح امور مذهبى نيست، بلكه اداره  
سازمان ها و نهادهاى مردمى و مذهبى است. بر اساس اين نظام مديريت است كه مشخص مى شود چه 
كارى بايد انجام شود و چه كارى نبايد انجام شود. در قرآن نظام مديريت اسالمى به وضوح بيان شده 
و مسلمانان چين با مطالعه ترجمه هاى قرآن با چگونگى اداره  جامعه  اسالمى آشنايى پيدا مى كردند. اين 

نظام تأثير بزرگى در نواحى مسلمان نشين شمال غربى چين گذاشته است.
به طور كلى، ترجمه هاى چينى قرآن كريم، نقش مهمى در گسترش حضور فرهنگ اسالمى در 
خارج، به ويژه در نواحى اقليت نشين مسلمان چين داشته و اين ترجمه ها، تأثير زيادى در تبليغ فرهنگ 
اسالمى ايفا كرده و مى كنند. نظام آموزشى تعليمات دينى و اسالمى چين، راه پيشرفت و توسعه  اسالم 
در چين را هموار كرده و بدون اين ترجمه ها به زبان چينى، مسلمانان نمى توانستند با فرهنگ، سنت و 
تعليمات دينى خود آشنا شوند و به اين وسيله توسعه اسالم در جهان و چين امكان پذير شد. ترجمه هاى 
صورت گرفته به زبان چينى از قرآن، مسلمانان اين كشور را به فرهنگ جهان اسالم نزديك تر ساخته تا 
فرهنگ اسالمى را به خوبى درك كنند. درحال حاضر، فرهنگ اسالمى چين بخشى از فرهنگ سنتى 
چين شده اگرچه مسلمانان چين همچنان نيازمند ترجمه هاى جديدترى از قرآن هستند، ولى اين كار 
بايد با همكارى انديشمندان مسلمان در چين و جهان اسالم صورت گيرد تا اشتباهات كمترى داشته 
باشد. چون مسلمانان چين قرآن را معتبر ترين كتاب مقدس و جالب ترين سبك نگارش تلقى مى كنند.

 منابع و مأخذ:
قرآن ترجمه  ماجيان، از انتشارات چاپخانه قرآن ملك فهد، عربستان سعودى.

اسالم و فرهنگ چين، يانگ خوى زونگ، اداره  نشريات خلق نينگ شيا.
دايره المعارف اسالمى چين، اداره نشريات فرهنگ لغت، سى چوان.

صد سؤال درباره  فرهنگ اسالمى، اداره  نشريات چين امروز.
 اسناد باقيمانده از تاريخ دين اسالم در چين، بَى شويى، اداره  نشريات خلق نينگ شيا.

خالصه كتاب هاى تحرير و ترجمه شده از اسناد اسالمى در چين، يو زونگ گووى، اداره  نشريات 
خلق نينگ شيا.
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مقدمه 
در خصوص پيوندهاى ديرينه فرهنگى ايران و هند و نقش ايرانيان در رشد و اعتالى فرهنگى شبه 
قاره و تأثيرات متقابل هند بر فرهنگ و تمدن ايرانى و اسالمى سخن بسيار گفته شده و مقاالت و 
كتاب هاى ارزشمندى نيز در اين زمينه منتشرگرديده است.1 آثار و شواهد موجود داللت از آن دارد كه 
مراودات فرهنگى ايران و هند نه تنها به مرزهاى اين دو كشورمحصور نمانده كه علقه هاى مستحكم 
دور  سرزمين هاى  ديگر  در  و  مرزها  از  خارج  در  فرهنگ،  دو  و  ملت  دو  بين  موجود  گسست ناپذير  و 
نسبت  هند  مردمان  شيفتگى  است.  گذاشته  جاى  بر  شگرفى  تأثيرات  و  گشته  نمايان  نيز  نزديك  و 
پى  در  هندى  مسلمان  بازرگانان  و  مهاجران  تا  گرديده  موجب  اسالمى  و  ايرانى  تمدن  و  فرهنگ  به 
مهاجرت و سفرهاى تجارى به ديگر سرزمين ها، گوهر ارزشمند فرهنگ و تمدن ايرانى- اسالمى را 
كه خود قرن هاى متمادى، در تمامى طول دوره اسالمى تاريخ هند، بدان مزين بوده و از حاميان و 
ترويج دهندگان آن بشمار مى آمده با خود همراه برده و به ديگران عرضه نمايند. در اين ميان منطقه 
آسياى جنوب شرقى كه در حد فاصل دو اقيانوس هند و آرام قرار داشته و راه هاى دريايى و زمينى آن 
همواره از اهميت خاصى برخوردار بوده است. به دليل قرابت هاى جغرافيايى، فرهنگى و بعضًا قومى و 
نژادى و همچنين سلطه متمادى و طوالنى فرهنگ و تمدن هندو- بودايى در اين منطقه، بيش از ساير 
مناطق مستعد پذيرش ارمغان ايرانى مسافران هندى بوده است. در اين مقاله سعى شده تا نقش مؤثر 
و سازنده اى كه مسلمانان هندى خواسته يا ناخواسته در تبليغ و ترويج فرهنگ و تمدن ايرانى اسالمى 

در كشورهاى منطقه جنوب شرقى آسيا برعهده داشته اند، بررسى شود.

نقش واسطه گرى هند در انتقال و ترويج فرهنگ و تمدن 
ايرانى – اسالمى در جنوب شرقى آسيا

محمدعلى ربانى1 

1. پژوهشگر مطالعات فرهنگى 
شرق اسيا



174

سابقه تاريخى مراودات هند و جنوب شرقى آسيا
 جاذبه هاى محيطى و موقعيت جغرافيايى مناطقى كه امروزه اندونزى، مالزى، فيليپين، تايلند، برمه، 
كامبوج و چند كشور بزرگ و كوچك ديگر را شامل مى شود از ديرباز به گونه اى بوده كه دسترسى به 
آن را براى  بيگانگانى كه به  قصد عبور يا تجارت وارد اين منطقه مى شدند، آسان مى نمود. از اين رو، به 
دليل واقع شدن اين منطقه در مسير تجارت دريايى ميان هند؛ آسياى غربى و كشورهاى عربى با چين و 
خاور دور،  زندگى  فرهنگى و مذهبى ساكنان اين منطقه كه همواره روابط بازرگانى گسترده اى با هند 
و چين داشته اند، تحت تاثير اين دو كشور بوده است. نكته جالب توجه اينكه، هرچند مردم اين منطقه 
ريشه هاى مشترك قومى با چين داشته و ساكنان اصلى آن از سه هزار سال پيش از ميالد تا اوائل قرن 
دهم ميالدى از حدود جنوبى چين به نواحى مختلف جنوب شرقى آسيا از جمله اندونزى، مالزى، تايلند، 
فيليپين، ويتنام، برونئى، كامبوج، برمه و ساير نواحى كوچ كرده و در آن ساكن گشتند ولى در طول 
تاريخ گذشته فرهنگ و تمدن هندى، فرهنگ غالب منطقه و اين منطقه همواره متأثر از موج فرهنگى 
هند بوده است. دوره پادشاهى هندوها با كوچ تعدادى از شاهزادگان و بازرگانان هندى قبل از ميالد 
آغاز و تا اواخر قرن پانزدهم بعد از ميالد، يعنى زمان گسترش و توسعه سراسرى اسالم در بخش هاى 
وسيعى از منطقه ادامه داشت. دو امپراطورى بزرگ هندو، يعنى سلسله پادشاهى «سرى ويجايا» ( قرن 
12و 13م) و امپراطورى «ماجاپاهيت» (اواخر قرن 13 تا اواخر قرن 14م) كه بر بخش هاى وسيعى 
از منطقه سلطه داشتند، آئين هندو و بودايى را در منطقه گسترش دادند. در اين دوران كه از آن به 
نظام  نظير  هندى  سنن  و  فرهنگ  مى برند،  نام  منطقه  در  بودايى  هندو-  تمدن  طاليى  عصر  عنوان 
حكومتى، تشكيالت نظامى، ادبيات، موسيقى، معمارى و آداب و رسوم مذهبى گسترش فراوانى يافت 
كه هنوز هم آثار نفوذ آن در كشورهاى منطقه مشهود است.2 در اين دوره، به دليل سلطه پادشاهان 
ساسانى بر بخش هايى از هند و ارتباطات و مناسبات تجارى و فرهنگى گسترده ايرانيان با مردم هند، 
برخى از سنت ها و آموزه هاى فرهنگى ايران از طريق هند به منطقه جنوب شرقى آسيا منتقل گرديد. 
وجود سكه هاى دوره ساسانى و تعدادى از واژه هاى فارسى در منطقه و شباهت هاى موجود در نظام 
حكومتى و نظام ادارى پادشاهان محلى با پادشاهان ايرانى و همچنين سنت هاى مربوط به مراسم سال 
نو مردمان تايلند، كامبوج و الئوس با سنت هاى نوروز ايرانيان از جمله شواهد و مستندات مربوط به 

تأثيرات فرهنگى مستقيم يا با واسطه ايرانيان در شرق اسيا در دوره قبل از اسالم است.3 

نقش بازرگانان و مهاجران مسلمان هندى در ورود و نشر اسالم در منطقه  
به دليل پيوستگى و همانندى هاى فرهنگى و تاريخى كشورهاى منطقه جنوب شرقى آسيا، موضوع 
بررسى نحوه ورود و گسترش اسالم در اين منطقه را مى بايست به عنوان يك پديده مرتبط و متصل 
بهم نگريست. از اين رو، ورود و نشر اسالم يكى از مهمترين واقعيات تاريخى اين منطقه بشمار آمده و 
منشاء تحوالت گسترده فرهنگى، اجتماعى و سياسى در بخش هاى وسيعى از جنوب شرقى آسيا بويژه 
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اندونزى، مالزى، برونئى، فيليپين و تايلند گشته است. در خصوص تاريخ دقيق ورود اسالم و منشاء و 
مليت اولين داعيان و مبلغان مسلمان در منطقه اتفاق نظر وجود ندارد. هرچند در اصل  اينكه اسالم  به 
گونه اى صلح آميز و از طريق تجار و بازرگانان مسلمان عرب، هندى و ايرانى در منطقه گسترش يافته، 
شواهد و مستندات بسيارى بر آن داللت دارد.(4) فارغ از هرگونه نقد و بررسى جهت  اثبات  يا رد سه 
نظريه مطرح شده مربوط به منشاء عربى-هندى و شرقى (ايرانى و چينى) خاستگاه اسالم در جنوب 
شرقى آسيا در اين بخش به برخى از ديدگاه هاى مطرح شده در خصوص نقش مسلمانان هندى در 

ورود و نشر اسالم در اين منطقه اشاره مى گردد.  
برخى از مورخين مغرب زمين مانند «سنوك هرگرويخ»1 و «ماريسون»،2 دو مورخ هلندى (اواخر 
جمله  از  ويستند»،  ريچارد  «سر  و  هاريسون»5  «بريان  بربوسا»4،  «دوارت  «اسنوك»3،  19)؛  قرن 
طرفداران نظريه هندى بودن منشاء اسالم در جنوب شرقى آسيا هستند.(5) اين گروه از نظريه پردازان با 
استناد به وجود برخى شواهد مانند قبور قديمى مربوط به مبلغان مسلمان هندى-ايرانى در منطقه ماليو 
مانند قبر«ملك ابراهيم»(6) از اولياء نه گانه جاوه (متوفى822 ه.ق.) در منطقه گريسيك اندونزى، وجود 
تشابهات و روابط ديرينه تجارى و فرهنگى جنوب هند با جنوب شرقى آسيا، نقش و حضور با اهميت 
مسلمانان در جنوب هند، استفاده از القاب با پسوندهاى رايج در جنوب هند مانند شاه و خان، زمينه هاى 
قوى مربوط به تأثيرپذيرى ادبيات مااليى از ادبيات جنوب هند، لغات و كلمات هندى مربوط به دوره 
اسالمى در زبان ماليى، برخى آداب و سنن اسالمى برجاى مانده در اين منطقه، اهميت گجرات از نظر 
فكرى تا زمان «الرانيرى» در قرن هفدهم؛ در كنار گرايش غالب عرفانى در دوره هاى اوليه از اسالم 
در شرق آسيا، بر اين نكته پاى مى فشارند كه ساكنان منطقه جنوب شرقى آسيا در دوره اسالمى نيز 
همانند دوره هندو- بودايى متأثر از جريانات فرهنگى و دينى در هند بوده و در قرن سيزدهم ميالدى 
كه اسالم بخش هاى وسيعى از جنوب غربى و شمال شرقى هند را تحت سيطره خود داشت، تاجران و 
بازرگانان مسلمان بويژه تجار مسلمانى كه از گجرات وارد منطقه شده و با ساكنان آن مراودات تجارى 
داشتند دين اسالم را با خود وارد سرزمين ماليو يا مالزى امروزى و مناطق اطراف آن كردند. اين گروه 
از محققين معتقدند كه سنگ قبرهاى مربوط به مسلمانان اوليه در سوماترا از «گجرات» آورده شده و 
نام فرد متوفى بر آن حك شده است؛ عرفى كه در ميان مسلمان سنى عرب مرسوم نبوده ولي در ميان 
شيعيان و مردم هند رايج بوده است.(7) گروهى از مورخين(8) بر اين باورند كه به دليل تقدم ورود اسالم 
در «ماالبار»، درجنوب غربى هند، نسبت به گجرات و بنگال و همچنين حضور هزاران مسلمان خارجى 
 Julispong يافت. «دكتر  گسترش  ماليو  منطقه  در  ماالبار  طريق  از  اسالم  شافعى،  مذهب  رواج  و 
Chularatana»، استاد تاريخ دانشگاه چواللونكورن بانكوك، در كتاب «كارگزاران مسلمان در حكومت 

سيام»، خاطرنشان مى سازد كه ورود و گسترش اسالم در جنوب شرق آسيا از دو مسير خشكى و دريايى 
بوده است. هر چند شواهد بسيارى دال بر نقش مؤثر تجار و مبلغين مسلمان عرب و ايرانى كه از طريق 
دريا و كشتى هاى تجارى وارد منطقه شده و در نشر و گسترش اسالم در ميان ساكنان منطقه همت 

1. C.snuch Hurgronge
2. Marisson
3. Snouck
4. Duart Arbasa
5. Beryan Harison
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گماشته اند نيز وجود دارد ولى چون مسير زمينى در اختيار بازرگانان و مسافران هند بوده و ارتباطات 
تجارى و فرهنگى مردم منطقه با هند، مسير اصلى ورود اسالم به جنوب شرقى آسيا را بايد از شبه قاره 
هند در كناره رود سند و ناحيه شمال هند كه قلمرو حكومت مسلمانان افغان-ترك بوده و از آسياى 
مركزى به سمت شمال هند امتداد داشته، دنبال كرد.(9) وى همچنين تأكيد مي كند كه در دوره طاليى 
و اوج گيرى اسالم در هند، عصر پادشاهان گوركاني كه بزرگترين سلسله حاكم بر هند (1526-1858) 
و به شدت تحت تأثير فرهنگ ايرانى بوده اند، اكثر سرزمين هاى هند تحت سلطه مسلمانان قرار داشته و 
توانسته اند مرزهاى شرقى متصرفات خود يعنى منطقه بنگال را به ميانمار متصل سازند. در منطقه غربى 
ميانمار، يعنى آراكان، جمع زيادى از مسلمانان ساكن بوده و به فعاليت هاى تجارى و تبليغى اشتغال 
داشتند.(10) گسترش اسالم از ماالكا به سمت شبه جزيره هندوچين (كامبوج، الئوس، ويتنام) نيز عمدتَا  
به دست تجار مسلمان هندى و تاميلى تبار صورت گرفت. در آچه در شمال سوماترا نيز شخصى به نام 
«جهان شاه»، كه اصالتَا هندى بوده و منصب حكومتى برعهده داشته، نشر و گسترش اسالم در اين 
منطقه را برعهده گرفت.(11) نقش و تأثير مسلمانان هند در گسترش اسالم در اين منطقه را در ساير 
نواحى از جمله فيليپين و بخش هايى از تايلند مى توان مشاهده كرد كه از آنان در كنار تجار و مبلغين 

ايرانى و عرب به عنوان داعيان و مبلغان اوليه اسالم در جنوب شرق آسيا ياد مى شود. 
 اين موضوع زمانى حائز اهميت خواهد بود كه به درستى بر نقش و تأثير ايرانيان در گسترش اسالم 
در هند و بيش از هشت قرن سلطه غالب فرهنگ و تمدن ايرانى بر شبه قاره واقف گرديم. با ظهور 
و سلطه صفويان بر بخش هاى وسيعى از ايران، تعداد بسيارى از اشراف، عرفا، شاعران و انديشمندان 
ايرانى راهى ديار هند شده و در آنجا ساكن گشتند. عالوه بر آن با روى كار آمدن سالطين مسلمان 
در نواحى مختلف هند، اين سرزمين بيش از 800 سال به يكى از مراكز عمده پرورش و تبليغ فرهنگ 
اسالمى-ايرانى تبديل شد. در زمان غزنويان، از نيمه دوم قرن هشتم تا پايان قرن دوازدهم، كه در 
افغانستان امروز و بخش هايى از ايران و شمال غربى هند حكومت مى كردند زبان فارسى، زبان رسمى 
و اسالمى هند شد. اين فرايند در قرن سيزدهم يعنى در دوره سالطين دهلى سرعت بيشترى به خود 
گرفت. زبان فارسى كه آميخته با آموزه هاى عرفانى و شيعى بود، دوشادوش دين مبين اسالم در سراسر 
هند گسترش يافت. در اين ميان، عارفان و شعراى متصوف ايرانى بيشترين نقش را به عنوان عامل 
گسترش اسالم و فرهنگ ايرانى برعهده داشتند. در نيمه سده هشتم هجرى، «كامبى»،1 شهر عمده 
گجرات به مركز پر رونق اسالم مبدل گشت و بازرگانان و دانشمندان مسلمان و ايرانيان بسيارى نيز 
در شهر «احمد آباد» ساكن شدند. در 748 هجرى قمرى، «عالءالدين» از اميران «دكن»، پس از به 
دست  آوردن قدرت از آخرين شاه «تغلقيان» چون نسب خود را به بهمن پسر اسفنديار، شاه اسطوره اى 
ايران، مى رساند به «بهمن شاه» ملقب گشت و سلسله بهمنى را تأسيس كرد. پس از انقراض سلسله 
بهمنى ها در  934 ه.ق.، سلسله «قطب شاهيان» به روى كار آمد و به دليل گرايشات شيعى و ارادت 
به حضرت على، امام اول شيعيان، شهر حيدرآباد را بنا نهاد. وجود حكومت هاى محلى در اين منطقه  1. Cambay
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كه بعضًا از سالطين ايرانى نژاد شيعه مذهب تشكيل شده بود سبب شد تا علماء، شعرا، دانشمندان و 
سياستمداران ايرانى در دربار آنها جمع آمده به ترويج و تبليغ  فرهنگ و تمدن ايرانى خود بپردازند. در 
قرون ميانى، زبان فارسى زبان طبقه حاكم در شمال و جنوب هند بود. در اوائل قرن 14م كه عالءالدين 
جنوب هند را فتح كرد، مردم فارسى زبان در اين منطقه مقيم شدند و تا دورترين نقاط آن نفوذ كردند. 
در دوره قطب شاهيان نيز به واسطه ايرانى و شيعى بودن بسيارى از رجال سياسى، علمى و ادبى، ديگر 
اقشار مردم نيز از ايران به كلگنده و حيدرآباد مهاجرت كردند و مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمى 
سلسله قطب شاهيان درآيد و سنت هاى مذهبى ايرانيان مانند مراسم عزادارى امام حسين  (ع)، به سنتى 
ملى مذهبى در اين منطقه تبديل گردد. در دوره سلسله «آصفاجاهيان»، گسترش زبان فارسى در هند 
به اوج خود رسيد و بسيارى از واژه هاى فارسى در زبان هاى محلى نظير «مرهتى»، «تلگو»، «گجراتى» 

و «تاميلى» نفوذ كرد.(12)

جنوب شرقى آسيا و ارمغان ايرانى مسافران هند 
بررسى اجزاى ايرانى فرهنگ و تمدن اسالمى كه از سوى بازرگانان و مبلغان مسلمان هندى به جنوب 
شرقى آسيا منتقل گشته بر درك صحيح از سهم و نقش حياتى و مؤثر ايرانيان در دوره اسالمى از 
تاريخ هند متكى است. حضور و نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم ايرانيان در هند عالوه بر معرفى و نشر 
عقايد اسالمى در ميان مردم موجبات شكل گيرى نهادهاى سياسى و حقوقى متأثر از الگوهاى ايرانى 
را نيز فراهم آورده است. افزون بر اين، برخى عناصر و ويژگى هاى فرهنگ ايرانى به ويژه در حوزه هاى 
فلسفه، عرفان و ادبيات را وارد فرهنگ هند كرده است. در اين بخش به برخى از حوزه هاى تأثيرگذارى 

فرهنگ ايرانى كه عمدتًا توسط مسلمانان هندى در اين منطقه رواج يافته، اشاره مى كنم.

ترويج الگوهاى ايرانى در نظام هاى سياسى و حكومتى سالطين مسلمان منطقه  
از آنجا كه ورود و گسترش اسالم در منطقه جنوب شرقى آسيا مسالمت آميز و توسط تجار و بازرگانان 
مسلمان صورت گرفته و قبولى و پذيرش اسالم به ندرت با واژگونى سلسله هاى حاكم مالزم بود، 
بازرگانان و مبلغان اسالمى با درك صحيح از نظام سلسله مراتبى در اين منطقه به سراغ سالطين و 
حاكمان محلى رفته و آنان را تشويق به پذيرش اسالم و براى خود نيز در دربار و مراكز مهم حكومتى 
موقعيتى كسب مى كردند. اين گروه از مسلمانان هندى، ايرانى يا عرب پس از ازدواج با دختران اين 
حكام و سالطين، خود نيز به مقام پادشاهى يا ديگر مقامات عالى حكومتى دست يافته، نقش محورى 
در تبليغ و ترويج اسالم و فرهنگ اسالمى را برعهده مى گرفتند. نمونه هايي مانند «شريف على» در 
از  برخى  تايلند،  در  استرابادى»  و «محمد  قمى»  احمد  فيليپين؛ «شيخ  در  ابوبكر»  برونئى؛ «شريف 
را  ديگر  كسان  بسيار  و  برمه  و  مالزى  اندونزى،  در  مسلمان  سالطين  دربار  هندى  و  ايرانى  وزراي 
تعداد  هفدهم  و  شانزدهم  قرن  در «آچه»  كرد.(13)  شناسايي  منطقه  اين  تاريخي  منابع  در  مي توان 
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به  سالطين «مالكا»  داشتند.(14)  حضور  دربار  در  ايرانى  و  هندى  عرب،  مسلمان  علماى  از  زيادى 
نظريات الهيون خراسان عالقمند بودند و حاكم آچه، سفيران و نمايندگانى از گجرات را در دربار خود 
پذيرفت.(15) مراودات فرهنگى و سياسى سالطين و حكام محلى با ديگر مسلمانان جهان بويژه هند 
براى  است.  داشته  دنبال  به  آن  كردن  اسالمى  و  حكومتى  نظام  در  را  تغييراتى  و  نوآورى ها  ايران  و 
فرمانروايان جنوب شرقى آسيا، اين وجه از تفكر سياسى اسالم به دليل تأثيرات آن در تحكيم و ثبات 
سياسى و اقتصادى حكومت هايشان براى آنان جاذبه داشته و قبول آن مى توانست نقش سازنده اى را 
ايفا نمايد. عناصرى كه راجه-ها در اندونزى و مالزى و پادشاهان محلى در «پتانى دارالسالم»(16) و 
«اراكان»(17) از اسالم اختيار كردند به شيوه هاى حكومتى و قوانين حقوقى و شرعى مربوط مى شده 
كه اولين عنصر آن نظام پادشاهى ايران بوده كه تلفيقى از نظام حكومتى ايران قبل از اسالم و دوره 
اسالمى و عنصر صوفيانه در مورد  انسان كامل  بوده است. اين ويژگى از طريق به عاريت گرفتن القاب 
و نشانه هايى كه در ايران و مناطق تحت نفوذ فرهنگ ايرانى در هند رايج بوده، به خوبى ابراز شده 
است. پادشاهان محلى با استفاده از القابى همچون «ظل اهللا»، «شاه»، «سلطان» و ضرب اين القاب 
برروى سكه، درصدد تحكيم موقعيت و اقتدار خود بودند. گنجاندن قوانين شريعت در مجموعه هاى 
حقوقى، جنبه هاى ديگرى از واكنش راجه ها و سالطين محلى جنوب شرقى آسيا  به اسالمى ساختن 
گسترش  و  ظهور  اوليه  قرون  در  كه  اين  اهميت  حائز  نكته  است.  بوده  هند  اقيانوس  تجارى  مسير 
اسالم، ايران بر تفكر سياسى اسالم و نظام حكومتى خلفاى عباسى بغداد تأثير داشت. در قرن يازدهم، 
سلجوقيان لقبى جديد و پر صالبت يعنى «سلطان» را براى خود برگزيدند و طولى نكشيد كه آنها را 
نيز به روش خلفا «ظل اهللا فى االرض» خواندن و اجراكننده نقش شاهان ايرانى پيش از اسالم شدند. 
در اواخر همان قرن، سالطين دهلى هند استفاده از عنوان «سايه خدا در زمين» را متداول كردند. در 
قرن چهاردهم عناوين مشابهى از سوى «محمد بن تغلق» حاكم دهلى مبنى بر اين كه، هركه سلطان 
را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده، رايج شد و حكام محلى بنگال نيز لقب قديمى و ايرانى «شاه» 
را به روش سلجوقيان برگزيدند.(18) به دليل نقش تعيين كننده حكام و سالطين محلى در پذيرش و 
گسترش اسالم در منطقه جنوب شرقى آسيا، جماعتى رو به تزايد از سالطين ايرانى مآب مسلمان كه 
داراى القاب مشابه همتاهاى مسلمانشان در ايران و هند بودند، شكل گرفت. اين گروه در القاب شبيه 
سالطين و پادشاهان مسلمان ايرانى و هندى نبودند بلكه فرهنگ سياسى دربارهاى ايرانى شده در 
هند  نيز برايشان خوشايند بود. در ميان سالطين مااليى اغلب نوشته هاى «نظام الملك» وزير سلجويان 
ايران و كتاب فارسى «نصيحه الملوك» غزالى به مااليى ترجمه شد. بخش هايى از شاهنامه فردوسى 
در دربار سيام (تايلند) قرن 16 ترجمه و به نام «ايران راچاتام» يا داستان شاهان ايرانى مورد توجه 
سالطين سيام بود. همچنين برخى از روش ها ونظام هاى حكومتى، غذاها، پوشاك، قوانين و مقررات 
حقوقى و گمركى از سوى وزرا و مشاورين ايرانى االصلى كه از هند وارد سيام شده بودند، ترويج يافت.

(19) سالطين آچه بخصوص فريفته دربار پرشكوه گوركانيان ايرانى مآب هند بوده، شمارى از القاب 
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مغولى و سبك هندى را اتخاذ كرده و معماران كاخ ها و باغ هاى سلطنتى از الگوهاى مغولى كه متأثر 
از معمارى ايرانى بود، پيروى مى-كردند. بنابراين، تصورات ايرانى درباره پادشاهى و اسلوب دربارهاى 
ايرانى شده اولين جنبه اسالم بود كه حكام و سالطين محلى در اين منطقه بدان توجه خاصى داشتند. 
قرار  محلى  حكام  و  سالطين  عالقه  و  توجه  مورد  و  شد  منطقه  وارد  هند  از  كه  ديگرى  اصلى  جنبه 
گرفت، برخى آموزه هاى صوفيانه و عرفانى به ويژه ايده «انسان كامل» و «نظام واليت»، برگرفته از 
آثار و انديشه هاى «عبدالقادر گيالنى»، صوفى بزرگ قرن پانزدهم و سلف او در قرن چهاردهم يعنى 
«ابن عربى» بود. دليل عمده گرايش راجه ها و حاكمان محلى به اين موضوع از آن جهت بود كه اين 
دو نظريه عرفانى عالوه بر ارائه چهره مقدسى از حاكم، موجب تقويت رابطه دولت و رعيت و تحكيم 
پايه هاى حكومت مى شده و با برخى اصول و آموزه هاى هندو- بودايى حاكم بر دوره قبل از اسالم كه 
نظام حكومتى «راجه مدارى» و اصل «موجود منور» را با جنبه هاى قدسى و مذهبى مرتبط مى ساخت، 
نيز سازگارى داشت. اين ويژگى را در دربار پادشاهى «جاوه»، «پاسايى» و «مالكا» قرن 16 به وضوح 
مى توان مشاهده كرد. در اين دوره، سلطان «عالءالدين رعايت شاه» (01604-1588) كه سهم و نقش 
عمده اى در ترويج اسالم در اين منطقه بر عهده داشت و به دليل نفوذ دانشمندان مسلمان ايرانى 
و هندى در دربارش، تأثيرگذارى فرهنگ و تمدن ايرانى در مااليا نيز طى اين دوره شكل گرفت به 
عنوان «سيدى الكامل»، از او ياد مى شد. اين بينش گاه با بينش و نظريه امام و ولى در شيعه نيز پيوند 
و  يافت  گسترش  محلى  سالطين  دربار  در  تصوف  دامنه  نيز  هندوستان  در  كه  گونه  همان  مى يافت؛ 
اكبرشاه مفهوم انسان كامل را در مورد خود بكار مى-برد. بخش ديگر تأثيرگذارى الگوهاى حكومتى 
و سياسى ايرانى كه از طريق هند وارد منطقه شده بود، مربوط به قوانين حقوقى و نظام قضايى بود. از 
زمان نظام الملك، قضات نماينده سلطان بودند و وظيفه اجراى قوانين شريعت و روند اسالمى شدن 
مناسبات حقوقى و تجارى را برعهده داشتند. اين ويژگى با تأسيس نهاد «شيخ االسالمى» كه ايرانيان 
و مسلمانان مهاجر هندى در تأسيس و هدايت آن نقش عمده اى داشتند، تقويت گشت. تأسيس نهاد 
شيخ االسالمى دربار «سيام» توسط «شيخ احمد قمى» (اوائل قرن 16) و اداره اين مركز توسط ايرانيان 
و نوادگان شيخ احمد تا 1934، حضور «سيد حسن استرابادى» به عنوان شيخ االسالم دربار اچه (قرن 
17) حضور و نفوذ مسلمانان هندى و ايرانى در دربار پادشاهان محلى در اراكان و برمه قرن 16 و 17 
و دربار پادشاهان سلسله «مگيندانائو» و «سولو» در فيليپين (قرن 16 و 17) نمونه هايى از اين دست 

بشمار مى روند.(20)

انتقال و گسترش زبان فارسى و عرفان ايرانى 
در  عمده اى  نقش  گذشته  قرن  سيزده  طى  اخالقى اش  و  معنوى  جاذبه هاى  دليل  به  اسالمى  عرفان 
جذب و گرايش غيرمسلمانان در سراسر جهان از جمله ساكنان جنوب شرقى آسيا به دين مبين اسالم 
داشته است. شكل گيرى مكتب خراسان (قرن4 هجرى) كه بعدها به تصوف ايرانى شهرت يافت از 
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شهرهايي چون اصفهان، شيراز، بسطام، مرو و هرات آغاز و دامنه آن به شهرهاى آسياى صغير و شبه 
قاره گسترش يافت. مهمترين شاخصه و ويژگى اين مكتب بهره گيرى از زبان فارسى و شعر بود. آثار 
عرفانى و منظوم شعرا و عرفاى بزرگى چون «ابوسعيد ابوالخير»، «احمد غزالى»، «حكيم سنايى»، 
«عطار نيشابورى»، «جالل الدين رومى»، «سعدى»، «حافظ» و «جامى»، توانستند جان و دل مشتاقان 
بسيارى را از سرچشمه هاى عرفان اسالمى و ايرانى سيراب نمايد. استفاده از داستانسرايى و بيان تمثيلى 
براى ابراز عقايد پيچيده عرفانى و دستورات اخالقى دينى و بهره گيرى از مفهوم عشق براى بيان رابطه 
انسان با خداوندگار عالم از ديگر ويژگى هاى اين مكتب عرفانى بود كه در ربع اول قرن هفتم هجرى 
به اوج خود رسيد و موجب گشت تا زبان فارسى و بسيارى از معارف و اصول اخالقى اسالم و شيعه به 
اقصى نقاط عالم راه يابد.(21) شايد بتوان گفت بيشترين حوزه تأثيرگذارى  فرهنگى ايران و هند در 
دوره اسالمى به ارتباطات و خدمات متقابل شعرا و عرفاى ايرانى و هندى مربوط گردد. در خصوص 
حضور و نفوذ شعرا و عرفاى مسلمان ايرانى در سرزمين هند و تأثيرپذيرى متقابل آنان از مكاتب عرفانى 
موجود در هند و خدمات برجسته شعرا و عرفاى پارسى گوى شبه قاره به زبان و ادب و فرهنگ فارسى 
و اسالمى كتاب ها و مقاالت بسيارى نگاشته شده كه ما را از شرح اين موضوع  بى نياز مى سازد.(22)  
سنت هاى برهمايى و بودايى و برخى گرايشات و باورهاى بومى در ميان ساكنان جنوب شرقى 
آسيا همانند درون گرايى، اعتقاد به موجودات ماوراءالطبيعه و جايگاه مذهبى پادشاهان به عنوان نيرويى 
فراهم  منطقه  اين  در  اسالم  عرفانى  گرايشات  ترويج  و  پذيرش  براى  را  مناسبى  زمينه هاى  قدسى، 
ساخت. اصوًال اهميت گرايشات عرفانى و صوفيانه در منطقه به جهت نفوذ و تأثير طوالنى جريان هاى 
فكرى و مذهبى هند در منطقه قابل توجه بوده و با ورود اسالم نوعى تعامل و انطباق پذيرى ميان اسالم 

و سنت هاى گذشته شكل گرفت. 
از ميان عرفاى نامى ايران كه توانسته بيش از ديگران درآسياى جنوب شرقى تأثيرگذار باشد، بايستى 
حالج(858- كرد.  ياد  گيالنى»  و «عبدالقادر  غزالى»  حالج»، «احمد  منصور  بن  تن «حسين  سه  از 
922م) كه از او به عنوان يكى از واسطه هاى ارتباطى ميان هند و ايران و عراق در جهت تكميل فرآيند 
تصوف اسالمى ياد مى-شود، در سال 705 ميالدى به هند سفر كرد.(23) شايد بتوان نظريه «اناالحق» 
يا شكل صوفيانه «وحدت وجود» وى را متأثر از مفاهيم مشابه آئين هندو-بودايى مانند «من برهمن 
توافق  وجوه  دليل  به  مى تواند  ويژگى  اين  دانست.  هستم»  عالى  روح  من  هستى-  تو  آن   - هستم 
عميق برخى مفاهيم و رياضت هاى معنوى ميان تصوف اسالمى با «دانتاى هندى» و «بوديستوه» 
باشد. همين ويژگى ها و مشابهت ها بود كه موجبات تسريع در روند ورود و گسترش اسالم در قلمرو 
هندو- بودايى جنوب شرقى آسيا را فراهم آورد. همان گونه كه اشاره گرديد حاكمان و سالطين هندو و 
بودايى منطقه نسبت به دو جنبه از اسالم يعنى ديوانساالرى و نظام سياسى و جنبه عرفانى و صوفيانه 
آن كه هر دو متأثر از تفكرات ايرانى بود، استقبال كرده از آن ها در راه تقويت و گسترش حكومت هاى 
اسالمى در منطقه بهره گرفتند. برخى از مورخين و پژوهشگران غربى مانند «ا.ه.جونز» هلندى(24) بر 
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اين باور است كه به دليل استيالى صوفيان پس از سقوط بغداد به دست مغول و نفوذ گسترده تفكرات 
عرفانى بر جهان اسالم، صوفيان اولين عامل اسالمى كردن منطقه جنوب شرقى آسيا بودند. از نظر او 
اين دسته از صوفيان و مبلغين عارف مسلك مسلمان از مناطق مختلف از جمله هند و ايران سوار بر 
كشتى-هاى بازرگانى و تجارى شده به سرزمين هاى دور و نزديك از جمله شرق آسيا سفر كرده و به 
تبليغ و ترويج تعليمات مذهبى خود مى پرداختند. هرچند اثبات اين نظريه با دالئل و شواهد متقن همراه 
نيست و بسيارى ديگر از محققين(25) بر نقش مقدم و اوليه بازرگانان و تجار مسلمان تأكيد كرده و 
تصوف را دومين موج اسالمى در جنوب شرقى آسيا مى دانند. ولى اين حقيقت كه تصوف بخش حائز 
اهميت از اشاعه اسالم در شرق آسيا و بويژه مااليا بشمار مى رود، انكارناپذير است. عرفاى مسلمان 
با ورود به اين منطقه با مردمى مواجه شدند كه از آئين هاى مذهبى شيوا و بوديسم كه از بار عرفانى 
برخوردار بودند، پيروى مى كردند. از ديگر سوى، سالطين هندو و بودايى در جاوه، سوماترا، سلبس و 
ديگر مناطق كه خود را به عنوان خدايان و نيروهاى برتر معرفى كرده بودند بجاى ايستادگى و مقابله 
با موج مذهبى اسالم سعى كردند خود از آن بهره گرفته در جهت تحكيم و تقويت پايه هاى حكومت 
خويش استفاده نمايند. از اين رو، يكى از دالئل عمده گرايش مردم منطقه به دين اسالم را مى توان 
در شيوه خاص ارائه آن كه مبتنى بر حفظ سنت هاى گذشته مردم و ادامه بقاى حاكمان و سالطين 

بود، دانست. 
 پروفسور «حسين جايادنينگرات»(26 ) استاد دانشگاه جاكارتا با استناد به برخى شواهد تاريخى 
كه  نفرى  نُه  توسط  منطقه «جاوه»  در  اسالم  كه  است  معتقد  مانده  برجاى  قبرهاى  سنگ  جمله  از 
اندونزيايى ها آنان را اولياء نُه گانه و ولى مى خوانند در اين منطقه انتشار يافته است. نكته جالب توجه اين 
كه در رأس اين اولياء نه گانه  شخصى به نام «سونان ملك ابراهيم»(كاشانى) (متوفى833 ه.-1412م) 
معروف به «موالنا مغربى» قرار دارد كه قبر وى در قريه «گرسيگ» نزديك شهر «سورابايا» مورد 
احترام و محل زيارت مسلمانان و غيرمسلمانان منطقه است. برخى(27) در توجيه منشاء هندى بودن 
اسالم در جنوب شرق آسيا به اين سنگ قبرها كه از «كامباى» در گجرات به اندونزى ارسال شده 
استناد كرده و ملك ابراهيم را از صوفيان مسلمان هند مى دانند كه شهرت وى به كاشانى حكايت از 
آن دارد كه ايرانى بوده يا مهاجرهندى ايرانى االصل. عبدالقادر گيالنى، صوفى بزرگ قرن پانزدهم به 
همراه ابن عربى عارف نامى قرن چهاردهم ميالدى به دليل برخى نظريات عرفانى مانند «انسان كامل» 
و «واليت» در بخش هاى وسيعى از جنوب شرقى آسيا بويژه ماالياى قرن شانزده طرفداران بسيارى 
يافت. دليل عمده ترويج اين نوع از گرايشات صوفيانه در منطقه، استقبال سالطين و حاكمان محلى 
از آن به دليل اهميت آن در نظام كشوردارى بوده است. نظريه «وحدت وجود» حالج در قرن پانزدهم 
ميالدي وارد جاوه شد. يكى از صوفيان بزرگ اين منطقه كه از او به عنوان اولين مبلغان اسالمى ياد 
مى شود، شخصى است بنام شيخ «سيتى جنار» كه به شيخ «لماه ابانگ» نيز معروف است. وى در 
دوره اى كه ضديت با تصوف اسالمى توسط شريعت گرايان رواج يافت به اتهام ارتداد و اعتقاد و تبليغ 
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نظريه وحدت وجود به مرگ محكوم گشت  و از آن پس وى را «حالج جاوه» ناميدند. قرون شانزدهم 
و هفدهم را بايستى اوج نفوذ عرفان ايرانى و زبان فارسى در منطقه بويژه در اندونزى و مالزى برمه و 

سيام(تايلند ) برشمرد.
گسترش و بالندگى گرايشات عرفانى و صوفيانه در مجمع الجزاير مااليا و اندونزى را بايد  مديون عارف 
بزرگ نيمه اول قرن هفده «حمزه فنصورى» و دو شاگردش «شمس الدين سوماترايى»(متوفى1630) و 
«عبدالرئوف»(1617-1690) دانست. اهميت حمزه فنصورى از آن جهت است كه وى عالوه بر آنكه 
از برجسته ترين متفكران تصوف در اين منطقه بوده و نقش موثرى در ايجاد و گسترش عقايد عرفانى 
داشته، تحت تاثير عرفاى ايرانى بوده است. در اين كه زادگاه حمزه فنصورى شهر «ايوتايا» در سيام 
را نزد  كه وى مدتى  اين  مسلم  قدر  يا «باروس» اندونزى، اختالف نظر وجود دارد ولى  (تايلند) بوده 
ايرانيان ساكن شهر ايوتايا به فراگيرى و تحصيل علم پرداخته و با زبان فارسى و آثار شعرا و عرفاى 
نامى ايران آشنا بوده است. عمده ترين ميراث مكتوب ادبى و عرفانى مربوط به دوره اسالمى اندونزى 
يعنى كتاب هاى «شراب العاشقين» و «اسرارالعارفين» از حمزه فنصورى و «نورالدقايق» از شمس الدين 
سوماترايى تحت تأثير عرفاى ايرانى و مملو از نقل قول ها و قواعد عرفانى شاعران و عرفاى بزرگ ايران 
است. شايد مهمترين ويژگى فنصورى را بايست ناشى از نقش وى در قاعده سازى و ترويج نظريه 
مانند  بزرگ  عرفاى  آثار  و  عربى  و  فارسى  ادبيات  با  كه  وى  دانست.  منطقه  اين  در  «وحدت وجود» 
عبدالرحمن جامى و ابن عربى آشنايى داشت، به دليل برخى عقايد شيعى بعدها متهم به ارتداد گرديد.

نام «نورالدين  به  هندى   مهاجر  يك  مؤثر  نقش  ميان  اين  در  توجه  قابل  و  اهميت  حائز  نكته   (28)
الرانيرى»(متوفى1630) در تاريخ ادبيات عرفانى ماليوست كه در مقابل حمزه فنصورى و هوادارانش 
كه به ارتداد و تبليغ تصوف ملحدانه متهم بودند، رهبرى گروه راست دينى وگرايشات سنتى را برعهده 
داشت. الرانيرى كه در «رانير» بندر قديمى ساحل گجرات هند به دنيا آمده بود، تحصيالت اوليه خود را 
در رانير و سپس در حضرموت گذراند و وارد فرقه هاى صوفيه قادريه و ادريسيه شد. او در سال 1047ه.  
به آچه اندونزى مهاجرت كرد و از سوى سلطان آچه به مقام شيخ االسالمى كه باالترين مقام پس 
از سلطان بود، رسيد. الرانيرى كه خود گرايشات صوفيانه داشته و نويسنده حاذقى نيز بود به دو نوع 
وجوديه به نام هاى «وجوديه ملحد» و «وجوديه موحد» معتقد بود و حمزه فنصورى و هوادارانش را 
طرفدار وجوديه ملحد دانسته فتواى به كفر و استحقاق مرگ آنان داد و فرمان سوزاندن آثار حمزه و 
شاگردانش را صادر كرد. همين  الرانيرى به عنوان يكى از بزرگترين نويسندگان آثار ادبى-عرفانى در 
جهان مااليو معروف است. مهمترين اثر او «بستان السالطين» نام دارد كه در 1638 و بر مبناى آثار 
عرفانى و ادبى ايران تدوين يافته است. اين اثر دائره المعارفى است شامل هفت جلد كه شرح خلقت آدم، 
داستان انبياء، داستان هايى از سالطين و پادشاهان خاورميانه و منطقه، رجال، طب، اخالق و عرفان را 
در برمى گيرد. الرانيرى در 1644 به دنبال از دست دادن  حمايت جانشين اسكندر ثانى و رشد دوباره 
طرفداران فنصورى، آچه را ترك كرد و 14 سال بعد در هند وفات يافت.(29) عالوه بر فنصورى و 
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الرانيرى افراد ديگرى نيز در ترجمه و نشر حكايات، داستان ها و اشعار ايرانى نقش داشته اند. آثارى مانند 
حكايات شاه مردان (يا حكايات مهاراجه على)، اسكندرنامه، حكايت محمد حنيفه، حكايت باديمان يا 
طوطى نامه، حكايت بختيار، حكايت نورمحمد و حكايت امير حمزه، تاج السالطين و بستان السالطين 
كه حدود قرن پانزدهم و شانزدهم از فارسى به مااليى ترجمه شده و الفاظ و لغات فارسى بسيارى در 
آن ديده مى شود مى توان نام برد. به دليل برخى ويژگى ها و الفاظ هندى يا كلمات و تعابير فارسى رايج 
بين مسلمانان هند در اين آثار به احتمال قوى اين خزانه ادبيات فارسى در قرون پانزده و شانزده از 
طريق دربار امپراطورى مغول هند به اين منطقه راه يافت. هم اكنون بيش از 250 كلمه و واژه فارسى 

در زبان مااليو وجود دارد كه منبع نفوذ بسيارى از اين واژه ها منابع ادبى و عرفانى بوده است.(30)
برمه،  جمله  از  منطقه  كشورهاى  ساير  در  فارسى  ادب  و  زبان  نفوذ  مالزى،  و  اندونزى  بر  عالوه 
تايلند و فيليپين، به وضوح قابل مشاهده است. با گسترش اسالم مرزهاى دولت هاى اسالمى در هند 
تا نواحى غربى برمه گسترش يافت و اين نواحى تحت نفوذ مسلمانان هند و بنگال اداره مى شد. در 
1406 ميالدى «تارامينگ هال»، فرمانرواى اراكان به دربار سلطان «نصيرالدين غورى» پادشاه بنگال 
گريخت و مدت 22 سال در دربار او بسر برد. وى كه در بنگال مسلمان شده و توسط سلطان بنگال 
مجددا به قدرت رسيده بود، عنوان «سليمان شاه» را براى خود اختيار كرده عالوه بر ترويج و نشر 
اسالم، زبان فارسى را نيز زبان رسمى سرزمين اراكان قرار داده كه تا 1936، زمان سلطه انگليسى ها بر 
برمه زبان رسمى اين ايالت بود. به دليل مراودات تجارى و بازرگانى مسلمانان هند بويژه بنگال با برمه 
و مهاجرت اين گروه ها به اين كشور، زبان فارسى و برخى از سنت هاى ايرانى در برمه رواج يافت به 
گونه اى كه در اكثر مدارس دينى مربوط به اهل سنت و مهاجرين بنگالى و هندى، گلستان و بوستان 
سعدى از متون اصلى اين مدارس بود و به دليل جايگاه زبان فارسى، كرسى زبان فارسى در دانشگاه 
رانگون داير و تا 1970 فعال بود.(31) مقبره «ابوظفر سراج الدين محمد بهادرشاه ظفر» آخرين پادشاه 
از خاندان گوركاني( 1858-1836)، كه توسط انگليسى ها از هند به برمه تبعيد و در آنجا به قتل رسيد، 
در حاشيه شهر رانگون پايتخت برمه واقع شده و آكنده از اشعار فارسى موالنا و اسامى ائمه شيعه است. 
حضور و نفوذ مسلمانان ايرانى و هندى در دربار پادشاهى سيام «تايلند» نيز موجبات نفوذ و گسترش 

فرهنگ و ادب ايرانى و فارسى در اين سرزمين را فراهم ساخت. 

انتقال و ترويج سنت هاى فرهنگى و مذهبى ايرانيان در جنوب شرقى آسيا
 به دليل تأثير و نفوذ تاريخى و سنتى هند بر جوامع جنوب شرقى آسيا، چه در دوره پادشاهان هندو- 
بودايى و چه در دوره اسالمى، سطح و ميزان تأثيرگذارى و واسطه گرى مهاجران و بازرگانان هندى در 
انتقال و ترويج فرهنگ ايرانى و شيعى در منطقه قابل توجه و عميق بوده است، به گونه اى كه امروزه 
آئين      هاى  از  برگرفته  يا  متأثر  برمه،  و  تايلند  اندونزى،  در  قديم  شيعيان  مذهبى  سنت هاى  از  بسيارى 
در  مى  توان  همه  از  بيش  را  ويژگى  اين  است.  هند  قاره  شبه  در  شيعى  جوامع  ميان  در  رايج  مذهبى 
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مراسم و سنت هاى مربوط به محرم در اين كشورها مشاهده كرد. هر چند امروزه اين مراسم و سنت ها 
در برخى مناطق مانند اندونزى با سنت هاى محلى درآميخته ولى قالب ها و نمادهاى بكارگرفته شده 
در آن مانند «تابوت»، «ذوالجناح»، «عبور از روى آتش»، برخى مراثى و اشعار و نحوه َعلَم گردانى و 
غذاهاى مرسوم اين ايام، داللت بر آن دارد كه اين سنت هاى مذهبى از مرزهاى هند و توسط شيعيان 
اين كشور در جنوب شرقى آسيا رواج يافته است. در اندونزى در مناطقى همچون «پارى مان»، در غرب 
سوماترا، «بنگكولو» و «پى دى» در اچه، «گريسيك» و «باتيوانگى» و چند نقطه ديگر در سوماترا، به 
عزاى حسينى «تابوت» و در جزيره جاوه به ماه محرم «ماه سورا» (ماه عاشورا) و در منطقه «سينانگ 
كابائو» ماه تابوئيك (تابوت) و در منطقه اچه در سوماترا، ماه حسن و حسين (ع) مى نامند.(32) ذكر 
شهادت و خاطره مظلوميت حضرت سيدالشهداء در اين مناطق با برپايى مراسمى در قالب نمادهايى 
چون «تابوت»، «براق» يا «ذوالجناح» و پختن اقسام غذا صورت مى گيرد. در دهه اول محرم، مردم 
شهرهاى مختلف جاوه و سوماترا غذاى مخصوصى آماده مى كنند كه در جاوه «بوربورسورا» يعنى حليم 
عاشورا  ناميده مى شود. اين غذاى مخصوص كه شبيه «آش» ايرانى است از نخود و برخى غالت مانند 
گندم، جو و ذرت و شير و با برخى ادويه جات نيز تزئين مى شود. در آچه اين غذا «كانجى عاشورا»، 
يعنى غذاى عاشورا خوانده مى شود. در جاوه نيز در روز عاشورا «شوروا» مى پزند و به ياد امام حسن و 
امام حسين آن را به دو رنگ قرمز و سفيد تهيه مى كنند، آنگاه فرزندان كوچك و اطفال را گرد مى آورند 
تا يتيمى و غم خاندان اهل بيت را در روز عاشورا به تصوير كشند. از اصلى ترين مراسم سنتى مربوط 
به ماه محرم در اندونزى، مراسم «تابوت» است. در «پى دى» در استان آچه، اهالى محل به همراه 
مهاجران هندى، تابوتى چوبى و تزئين شده با كاغذهاى رنگارنگ را  كه بر روى آن قبر مطهر امام 
حسين به تصوير كشيده شده، بر دوش مى كشند و آن را در تمامى روز به حركت در آورده در شهر 
مى چرخانند و در عصر عاشورا آن را به دريا مى اندازند. در مناطقى مانند «بنگكولو» و «پارى مان» 
نيز مراسم تابوت اهميت ويژه اى دارد. مردم اين مناطق اين مراسم را از مهاجران مسلمان جنوب هند 

آموخته اند.(33)
شيعيان  ميان  در  رايج  سنت    هاى  از  برگرفته  نيز  تايلند  قديم  شيعيان  مذهبى  سنت هاى  و  مراسم 
جنوب هند است. عالوه بر ايرانيان كه از بمبئى و جنوب هند به سيام مهاجرت كرده و بيش از سيصد 
برعهده  كشور  اين  در  را  االسالمى  شيخ  منصب  جمله  از  مذهبى  و  حكومتى  مناصب  باالترين  سال 
داشتند، بازرگانان و مهاجرين مسلمان هندى نيز در انتقال و ترويج سنت هاى فرهنگى و مذهبى شيعى 
و ايرانى نقش داشتند. يكى از فرانسويانى كه در دهه 1680 از سيام ديدار كرده و مراسم سوگوارى 
شيعيان در ايام عاشورا  شاهد بوده، مشاهدات خود را اين گونه نقل مى كند: «مورها(34) به افتخار 
با  را   مراسم  آنها  انداختند.  راه  بزرگى  چراغانى  روز  هشت  براى  فرزندش  و  محمد(ص)  پيامبرشان 
تشريفات ساعت ده شب، طى مراحلى خاص شروع كردند و در اين مراسم دو هزار نفر شركت داشتند. 
آنها با خود شمائل آرامگاه هاى آن دو بزرگ را حمل مى كردند. از آن جمله قفس هايى(35) بود كه 
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با پارچه هاى رنگى پوشيده شده بود و توسط مردانى حمل مى شد كه با موزيكى كه از طبل و سنج  
برمى خواست، قدم هاى خود را هماهنگ مى كردند. حركت اين اجسام بزرگ از آن فاصله اى كه ما مي 
ديديم باعث تعجب بود. در رأس اين گروه كسانى بودند كه سه يا چهار اسب را به جلو مى راندند كه با 
اشياء مختلف آذين بندى شده بود. در عقب اين افراد كسانى بودند كه چراغ هايى در دست داشتند كه 
محيط را روشن كرده بود و آهنگ هايى مى خواندند كه حالتى عجيب داشت. اين مراسم با همان شور و 
شعف طى چند شب تا ساعاتى از صبح ادامه داشت.»(36). در برخى اسناد و اشعار قديمى تايلند(37) از 
كلمه «چاوسين» مترادف كلمه شيعه استفاده مى شد؛ دليل اين نامگذارى آن بود كه شيعيان به هنگام 
عزادارى فرياد «ياحسين يا حسين» سر مى دادند كه اين فريادها به گوش شنونده غيرمسلمان و بودايى 
تايلندي چاوسين شنيده مى   شد و به مرور زمان نيز اين لفظ به جامعه شيعه اطالق گرديد.(38) امروزه 
نيز شيعيان قديم تايلند  شب هاى محرم بويژه شب هاى هفتم و دهم محرم با اجتماع در امامباره در 
مركز شهر و منطقه قديمى بانكوك با آدابى خاص كه تركيبى از سنت هاى عزادارى شيعيان جنوب 
كالهى  و  لباس  پوشيدن  با  كه  سنت هايى  مى پردازند.  عزادارى  به  است  ايران  شمالى  مناطق  و  هند 
خاص، قرائت اشعار و مرثيه هاى فارسى با لهجه اى آميخته به هندى و تايلندى، عبور از روى گداخته 
آتش، گرداندن علم و ذوالجناح همراه است. به دليل ارتباط تنگاتنگ مسلمانان برمه با مسلمانان هند و 
بنگال اين ويژگى يعنى آميختگى فرهنگ و سنت هاى شيعيان هند در خصوص مراسم عزادارى محرم 
را در ميان شيعيان برمه بيشتر مى توان مشاهده كرد. امروزه شيعيان در «رانگون»، «مندلى» و ديگر 
شهرهاى برمه در ايام محرم مراثى و نوحه ها را به دو زبان اردو و فارسى اجرا مى كنند. امامباره ها و 
حسينيه ها، به ويژه مسجد «مغول شيعه» واقع در شهر رانگون در ايام محرم به ويژه شب هاى تاسوعا و 
عاشورا مملو از جمعيت و صحنه هاى ديدنى از ابراز ارادت به خاندان اهل بيت است. هر چند صحنه هاى 
كتل،  و  َعلَم  جمله  از  نمادها  ديگر  ولى  كرد  مشاهده  نمى    توان  مراسم  اين  در  را  آتش  روى  از  عبور 
ذوالجناح و تابوت در مراسم شيعيان برمه نقش اساسى برعهده دارد. وجه قطعى در نقش تعيين  كننده 
هند در انتقال اين گونه باورهاى دينى مذهبى از ايران به منطقه آميختگى با سنت ها و باورهاى رايج در 
هند است كه كمتر مى توان نمونه هاى آن را در ايران مشاهده كرد. عالوه بر سنت هاى فوق، مسلمانان 
هند در انتقال و ترويج اسامى و القاب ايرانى، غذاهاى ايرانى- هندى و برخى سبك هاى پوشش و 

لباس نيز نقش داشتند.

مغول ها؛ نسل هندى- ايرانى ساكن جنوب شرقى آسيا
«مغول»، «مور»1 و «مگول»، واژه ها و تعابيرى است كه در متون تاريخى به مسلمانان مهاجر ايرانى و 
هندى كه طى قرون پانزده و شانزده به مناطق و كشورهاى آسياى جنوب شرقى مهاجرت كرده و در 
آنجا ساكن گشتند، اطالق مى گرديد. هرچند امروزه اين واژه ها كمتر كاربرد داشته و به جز در مواردى 
Moor .1مانند اسامى مربوط به مراكز مذهبى شيعيان همچون مسجد «مغول شيعه» در رانگون يا اسامى و 
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القاب فاميلى برخى خانواده هاى شيعه  به كار گرفته نمى شود ولى اين واژه ها از ديرباز براى مستشرقين 
جهت تشخيص نقش ايرانى ها و مسلمانان هندى در اين منطقه حائز اهميت بوده است. مورد كاربرى 
واژه مور شامل هندى ها و ايرانى ها بوده است. به ويژه آن كه اين واژه در قرن 16-17 ميالدى به 
دليل حضور گسترده ايرانيان در سيام به ايرانيان مسلمانى اطالق مى شد كه به فعاليت هاى تجارى 
و مذهبى در اين منطقه مشغول بوده و در آنجا سكونت داشتند. به نظر مى رسد دليل عمده كاربرى 
مشترك واژه هاى مغول و مور در مورد مسلمانان هندى و ايرانى از آن جهت بوده كه بخش عمده 
تجار و بازرگانان و كارگزاران ايرانى حاضر در دربارهاى سالطين محلى به ويژه در «سيام»، «برمه» و 
«آچه»، ايرانيانى بودند كه به دليل سكونت و اقامت طوالنى در هند جزيى از جامعه اسالمى هند بشمار 
مى آمده و از مناطق مختلف هند به ويژه گجرات و بمبئى به قصد تجارت يا اقامت به منطقه جنوب 
شرقى سفر كرده بودند. خانم دكتر پالبپالنگ كونگهانا1 استاديار بخش تاريخ و علوم اجتماعى دانشگاه 
سريناخرين ويروت بانكوك و رئيس سابق مؤسسه مطالعات آسياى اين دانشگاه، در مقاله خود تحت 
مانند  مستشرقين  برخى  از  نقل  به  آيوتايا»،(39)  در  ايرانى نشين  محله هاى  تاريخى  عنوان «تحوالت 
دوآرته بابسا2 (1516) و فرنائو ِمنس پينتو3 (1554) يادآور مى شود: «در قرن شانزده ميالدى كشتى هاى 
زيادى حامل مسلمانان ايرانى و هندى به بندر «تناسرى» واقع در برمه امروز، «اآوتايا» پايتخت قديم 
تايلند، «آچه» اندونزى و «مالكا» در مالزى، تردد داشته است و بيش از سيصد خانه مربوط به «مورها» 

در زيباترين منطقه از شهر بندرى و پررونق آيوتايا وجود داشت».(40)
در دوره پادشاهان صفوى در ايران، مناسبات سياسى و تجارى ايرانيان با ساير بالد گسترش يافت. 
در اوائل قرن هفده يعنى همزمان با دوره پادشاهى شاه عباس اول تعداد بسيارى از تجار و بازرگانان 
ايرانى از طريق مسيرهاى تجارى راهى مناطق مختلف هند  شده، برخى پس از ازدواج با زنان بومى در 
آنجا ساكن گشتند. پادشاهان شيعه مذهب صفوى از طريق اعزام دانشمندان شيعى و پشتيبانى سياسى 
و اقتصادى از حكام مسلمان محلى هند از آنان حمايت كرده اين منطقه را به دروازه توسعه و گسترش 
مناسبات سياسى، فرهنگى و تجارى با ملل خاور دور و جنوب شرقى آسيا مبدل ساختند. اين امر به ويژه 
در دوره پادشاهان سلسله قطب شاهى (1512-1687) در جنوب هند كه شيعه مذهب بوده و با  شاهان 
مراودات  گرفتن  رونق  با  گشت.  تقويت  داشتند،  گسترده اى  اقتصادى  و  سياسى  ارتباطات  نيز  صفوى 
تجارى حكام مسلمان هند با جنوب شرقى آسيا به ويژه بندرهاى جنوبى چين و بنادر پر رونق آيوتايايا؛ 
تناسرى و مالكا؛ در تايلند، برمه و مالزى، جمع كثيرى از تجار و دانشمندان شيعه مذهب ايرانى مقيم 
هند نيز راهى اين مناطق گشتند. سلطه حاكمان سنى مذهب بر جنوب هند و بروز ناآرامى هاى سياسى 
اقتصادى و  تجارى و  مناسب  موقعيت هاى  آوردن  به دست  ديگر نواحى جنوب هند و  در «دكن» و 
گسترش نفوذ كارگزاران ايرانى در دربارهاى پادشاهان محلى در برمه، سيام واچه، موجب گشت تا تعداد 
زيادى از اين گروه از ايرانيان به خانه هاى اصلى خود در هند و ايران بازنگشته و براى هميشه در برمه 
و تايلند ساكن گردند. در قرن 16 و 17، گسترش نفوذ ايرانيان در اين منطقه به گونه اى پيش رفت كه 

1. Plubplung konghana 
2.  Duarte babesa 
3. Fernao menes pinto
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اداره بسيارى از بنادر و مراكز تجارى در منطقه توسط ايرانيان اداره مى شد و مدل ملك التجارهاى ايرانى 
كه به «سوداگرراجا» شهرت يافته بود در بنادر «مااليا» رواج يابد و پايتخت پر رونق سيام يعنى شهر 
بندرى آيوتا يا به نام «شهر نو» كه نامى فارسى بود مشهورگردد.(41) به نظر مى رسد بنادر و شهرهاى 
«مرگويى» و «تناسريم»، اولين اقامتگاه هايى بودند كه اين گروه از تجار ايرانى كه از هند وارد  جنوب 

شرقى آسيا شده بودند، در آن ساكن گشتند. 
مهاجرت  تاريخ  از  بخش  ماندگارترين  كه  آسيا  شرقى  جنوب  در  ايرانى  جامعه  افراد  نفوذترين  با 
نام هاى «شيخ  به  برادر  دو  سفر  با  دانست،  آنان  به  مربوط  مى بايستى  نيز  را  منطقه  اين  به  ايرانيان 
احمد قمى» و «شيخ سعيد» در اوايل قرن 17 (1605 ميالدى) به سرزمين سيام شكل گرفت. براى 
پاسخ به اين پرسش كه آيا اين دو برادر نيز از ايرانيان مقيم هند بوده اند يا مستقيما از ايران به سيام 
مهاجرت كرده اند شواهد متقنى در دست نيست. دكتر اسماعيل مارسين كوسكى، محقق و پژوهشگر 
آلمانى االصل دانشگاه بين الملل اسالمى مالزى، به نقل از «لئونارد  اندايا» يادآور مى شود كه اين دو 

برادر از جنوب هند وارد آيوتايا شده اند.(42)
هميشه  براى  بود،  بازگشته  وطن  به  مدتى  از  پس  كه  سعيد  محمد  برادرش  برخالف  احمد  شيخ 
در سيام ساكن گشت و با بانويى جوان از اهالى آن منطقه ازدواج كرد. مراتب علمى و تجارب شيخ 
در مسائل دينى، اقتصادى و سياسى موجب گشت تا وى مورد توجه دولت وقت آيوتايا كه به دليل 
خسارت هاى ناشى از جنگ هاى طوالنى و مخرب با كشور همسايه اش برمه رنج مى برد قرار دهد. وى 
توانسته بود طى شش دوره پادشاهى سيام كه در فاصله بيست ساله (1610-1630ميالدى) بر آيوتايا 
حكم مى راندند ارتباطات نزديكى با  دربار و پادشاهان وقت برقرار كرده و به عالى ترين عناوين و مقامات 
حكومتى مانند رياست گمرك و بندر و وزير خزانه دارى و تجارت، امور خارجه و صدراعظمى دست 
يافته و به عنوان اولين شيخ االسالم متولى امور مسلمانان ساكن در اين كشور گردد. طى چهار صد 
سال گذشته نيز فرزندان و نوادگان شيخ احمد قمى عالوه بر منصب شيخ االسالمى(43) از بانفوذترين 
خانواده هاى تايلندى بشمار مى رفته و پست هاى حساسى چون نائب السلطنه، وزارت دفاع، امورخارجه و 
رياست مجلس را تا اين اواخر برعهده داشتند. رهبرى كودتاى نظامى اخير در تايلند نيز بر عهده يكى 
از همين نوادگان مسلمان شيخ احمد قمى بود. نكته قابل توجه در اين ميان نقش و جايگاه مهاجرين 
كتاب «سفينه  شدند.  سيام  وارد  كشور  اين  از  هند  در  اقامت  سال ها  پس  از  كه  است  ايرانى االصلى 
سيام (1685-1686ميالدى)،  دربار  به  ايران  سياسى  هيأت  از  فارسى  سفارتنامه  نخستين  سليمانى»، 
دربار  به  صفوى»  سليمان  «سلطان  سفارتى  هيأت  منشى  ابراهيم»،  محمد  بن  ربيع  «محمد  نوشته 
«ناراى كبير» پادشاه نامى و مقتدر سيام(88-1657ميالدى)؛ شرح مفصل و حائز اهميتى را در خصوص 
نقش مؤثر كارگزاران ايرانى در سيام كه از سال ها پيش از ورود هيأت سياسى ايران به آيوتايا در آنجا 
ساكن بوده و افرادى مانند عبدالرزاق گيالنى، محمد استرابادى، شوشترى و..  مقام صدارت و نخست 
وزيرى را در اين كشور برعهده داشته اند، ارائه مى دهد. ذكر بخشى از اين گزارش مى تواند ما را در 
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درك صحيح تر نقش ايرانيان به ويژه ايرانيان مهاجر از هند كمك نمايد. محمد ربيع در خصوص نقش 
شاه  اين  اقتدار  و  سلطنت  زمان  مى شود: «در  يادآور  گونه  اين  سيام  دربار  در  ايرانيان  مؤثر  جايگاه  و 
(نارسوئن)، قريب به سى كس از مردم ايران در آنجا  به زيادتى انتفاع مسكن مى نمايند و هر يك را 
خانه و جايى داده نهايت رعايت و عزت مى كرده اند و به هر يك خدمتى مرجوع مى دارند. چون پادشاه 
حال (ناراى) بحد تميز مى رسد هميشه بخانه مردم ايران مى آمده و از اكل و شرب و طور وضع ايشان 
محظوظ مى شده و از آنجا اطوار فرا مى گرفته و بعد از  فوت والدش حسب الوصيه پسر بزرگ او (برادر 
ناراى) را به سلطنت مى نشانند و اين پادشاه رشك بر آن  مى برده و به فكر دفع برادر مى افتد...».(44)
رساندن  قدرت  به  در  ايرانيان  مؤثر  نقش  تشريح  به  خود  كتاب  از  ديگرى  بخش  در  ربيع  محمد 
«شاه ناراى» پرداخته و خاطر نشان مى سازد كه چگونه ايرانيان توانستند در جريان نمايش تعزيه و 
دسته هاى عزادارى در هنگام محرم كه هر ساله در حضور پادشاه انجام مى گرفت  نقشه هاى ناراى 
را در كشتن عمويش-پرنس سوتاماراچا- و به دست گيرى قدرت توسط وى عملى سازند. محمد ربيع 
همچنين ضمن شرح وضعيت برخى از كارگزاران عاليرتبه ايرانى همچون عبدالرزاق گيالنى و آقا محمد 
استرابادى(45)، به حضور ايرانيان مهاجر از هند اشاره كرده و مى گويد: «... بعد از آن (بعد از صدارت و 
مرگ عبدالرزاق گيالنى در زندان) آقا محمد نامى  كه .. الحق  از افعال و آثار او اظهار مى شود مردى 
استرآباد  دارالمومنين  مردم  و  سداد  و  صالح  مجموعه   و  ذات  خوش  صفات،  پسنديده  خصلت،  نيكو 
بوده و به تقويت تجارت به آن واليت رفته ساكن شده بود و به دستور و قواعد آن ملك فرا گرفته 
در اندك وقتى خود را به مرتبه اعتبار رسانيده وزير و صاحب اختيار و مشير اين پادشاه مى شود، الحق 
مردى مدبر و كارآزموده بوده و از علم تاريخ خبر داشته. آنچه بالقوه-اش بوده به عمل آورده در آبادى 
انتظام امور آن مملكت سعى جميل به ظهور مى رسانيده طريق سلطنت و سياست و بزرگى و عظمت 
و اكل و شرب از روى حكمت عملى آموخته ...و تعليم  به تهذيب اخالق و تدبير منزل و سياست مدن 
مى داده ...پادشاهان آن واليت را استقالل و مالزم  و سپاهى نيست و از اين جهت بوساطت فرزين 
عقل آقامحمد وزير كس به طرف هندوستان فرستاده قريب به دويست نفر از مردم ايران خصوصا مردم 
استرآباد و مردم مازندران را كه جالى وطن نموده به آن واليت آورده مالزم ركاب شاه گردانيده اند و 
وزير و مواجب ايشان را مبلغى كه زياده از بيست تومان و كمتر از دوازده تومان نبوده مقرر مى دارد و 
به جهت هر يك خانه عليحده و دو نفر رعيت و يك رأس يابو و زين  و يراق و عليق آن را از سركار 
(پادشاه) تعيين و به جهت ايشان هر ساله يك دست رخت اليق و ديگر جزئيات ضروريات ايشان از 
سركار (پادشاه) مى گرفته ... ايرانيان كه از هندوستان به سيام مهاجرت كردند بنا بر كم ذاتى و بدطينتى 
كه الزمه دونانست شروع به فتنه و فساد و حقد و حسد و عداوت و عناد كرده و در برابر اين همه 
محبت مشاراليه .. اثبات خيانت او مى نمايند و مكرر بعرض (شاه) مى رسانند كه در هندوستان همه ما 
را  مغول مى گويند و ما همه از يك واليتيم  و يك مرتبه داريم و همه ايرانى ايم و تفاوت فيمابين ما 
نيست و آقامحمد بنا بر آن كه بعضى به او نسبت دادند رعايت نموده و تضييع مال شما كرده مواجب 



189

زياده (ترا ز ما) به ايشان مى دهد...و شاه آقامحمد را غضب نموده مى فرمايد با خيزران هردو لب آن 
بيچاره را دوخته تا يك روز مى گذراند و مواجب همه را قطع كرده همه را  مساوى هر ساله مبلغ دوازده 
تومان قرار مى كنند ... اين پادشاه (ناراى) بنا بر آن كه از طفوليت الى حال با مردم  ايران بزرگ شده 
از اطعمه و اغذيه ايشان متلذذ شده گاهى تكلف طبع و فرق عادت كرده از اين اطعمه ميل مى كند و از 
اين جهت طباخ مسلمان از مردم هندوستان طلبيده مالزم كرده كه به جهت او طبخ مى كند ...».(46)

وى همچنين در خصوص تعداد جمعيت مسلمانان ايرانى و هندى در  بند تناسرى مي نويسد: «... 
در آنجا قريب به شش هزار خانواده از مردم سيام  و مسلمانان هندوستانى از شافعى و حنفى و ديگر 

هندو و فرنگى مسكن دارند..».(47)
در يادداشت هاى فوق كه معتبرترين و مستندترين متن تاريخى مربوط به تاريخ روابط ايرانيان با 
جنوب شرقى آسيا در قرن 17 است، به وضوح مى توان به نقش مغول ها يا نسل ايرانى- هندى مهاجر 
در اين منطقه پى برد. عالوه بر آن در تاريخ مربوط به قرن 17 تايلند نيز از يك شخصيت ايرانى االصل 
ايرانيان  از  يكى  كه  وى  مى شود.  ياد  داشت  شهرت   dato mogol به  كه  «مغول»  نام  به  ديگرى 
صاحب منصب دربار سلطان مسلمان در «جوگ جاكارتا» اندونزى بود پس از حضور نيروهاى استعمارى 
هلند جاوه را ترك كرده و به نواحى مسلمان نشين سيام كه در آن زمان داراى حكومت هاى محلى 
مستقل بودند مهاجرت كرد. وى كه دو پسر به نام هاى سليمان و فريد و دخترى به نام  فاطمه داشت، 
Singkhara nakhorn  از سوى حاكم محلى به عنوان فرماندار ايالت «سونگكال» كه در آن زمان
ناميده مى شد، انتخاب گرديد. پس از مرگ وى پسرش سليمان قدرت را به دست گرفت و با اعالم 
استقالل منطقه از زير سلطه ايالت «ناخان سيتامارات» و دولت سيام خود را به عنوان شاه سونگكال 
معرفى كرد به توسعه سياسى و رونق تجارى اين  بندر پرداخت و آن را به يكى از بنادر فعال در منطقه 
مبدل ساخت. سه تن از فرزندان وى، مصطفى، حسين و حسن پس از پذيرفتن مجدد حاكميت دولت 
مركزى در سمت حاكمان محلى و  فرماندهى نيروى دريايى دولت مركزى فعاليت داشته و امروزه نيز 
آثار و بناهاى بسيارى از سلطان سليمان در جنوب تايلند بر جاى مانده و خانواده هاى بسيارى در اين 

كشور خود را از نوادگان سلطان سليمان مى دانند.(48)
 خانوارهاى ايرانى االصل ساكن در شهرهاى مختلف برمه و همچنين بناهاى مذهبى و تاريخى 
و قبرستان هاى قديمى مربوط به ايرانيان در اين مناطق، از جمله قبرستان قديمى ايرانيان در شهر 
رانگون و مندلى؛ مسجد قديمى «مغول شيعه» و «پنجه مسجد» در رانگون ؛ «امامبارگاه» و «كمپ 
شيعه» در مندلى، در كنار ده ها مسجد و حسينيه ديگرى كه به نام مغول شيعه و امامبارگاه در شهرهاى 
مختلف وجود دارد، حكايت تاريخى و مستندى است از پيشينه حضور ايرانيان در اين سرزمين. ايرانيانى 
كه در اواسط قرن 19 از هند به قصد تجارت يا سكونت دائم راهى برمه شدند، هم اكنون خانواده هاى 
شيرازى، اصفهانى، بهبهانى، كازرونى، خراسانى و مازندرانى ساكن شهرهاى مختلف برمه بويژه رانگون 
و مندلى هستند كه عليرغم گذشت سال هاى طوالنى از زمان مهاجرت پدرانشان به اين سرزمين با 
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زبان فارسى آشنا بوده و با تشكيل انجمن هاى فرهنگى و دينى مانند انجمن مغوليه، انجمن عباسيه، 
انجمن ايرانيان و.. نسبت به حفظ سنت هاى فرهنگى خود پايبند هستند. اسامى و نام هاى ايرانى كه 
به زبان فارسى بر روى سنگ نبشته هاى قبرستان قديمى ايرانيان در شهرهاى رانگون و مندلى وجود 
دارد به همراه سنت هاى مذهبى مربوط به محرم و همچنين به كارگيرى اسامى و القاب مغول شيعه در 
مساجد و مراكز مذهبى شيعيان ايرانى، گواه مستندى از آميختگى فرهنگ ايرانى- هندى انتقال يافته 
به اين سرزمين است. در دوران قبل از حضور استعمار انگليس در برمه، تجار ايرانى ساكن در شهر 
مندلى- پايتخت قديم برمه - افراد متمول و سرشناسى بودند كه مورد اعتماد شاه بوده، برخى مناصب 
حكومتى به ويژه امور مربوط به  بازسازى و تجهيز شبكه آبرسانى و روشنايى پايتخت را برعهده داشتند. 
پادشاه وقت برمه به جهت خدمات ايرانيان منطقه اى با اهميت از شهر را جهت سكونت جامعه ايرانى 
به آنان اختصاص داد بود. اين منطقه امروزه نيز به «كمپ شيعه» شهرت دارد. هر چند به دليل اختالط 
نژادى بسيارى از ايرانى تبارهاى مقيم برمه با  اقوام هندى، بنگالى و برمه اى، سنت هاى فرهنگى شان 
دستخوش دگرگونى و تغيير شده است. ولى امروزه نيز نسل هاى باقى مانده بر ريشه هاى ايرانى خويش 
استعمار انگليس و سلطه حكومت هاى كمونيستى و  فشارهاى وارده از سوى  مفتخر بوده و عليرغم 
نظامى در اين كشور توانسته اند نقش و سهم عمده اى در بقا و پايدارى اسالم و فرهنگ اسالمى و 

ايرانى در اين كشور برعهده گيرند.(49)
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وقتى در كشورهاى غربى از دنياى اسالم صحبت مى كنيم، به نام هايى بر مى خوريم كه مربوط به تمدن 
اسالمى هستند، مثل داستان هزار و يكشب، ناتان حكيم اثر«لسينگ»، ديوان شرقى- غربى گوته، 
ترجمه هاى «فريدريش روكرت» از ادبيات فارسى و عربى و كتاب  ماجراجويانه كارل ماى. اين نام ها 

نشان دهنده تأثير فرهنگ اسالمى بر فرهنگ غرب است.
از اين گذشته مورخين غربي با تجزيه و تحليل علمى خود از تاريخ، جزئيات فراوانى يافته اند. ما 
خواهيم ديد كه بيشتر از هزار سال است كه فرهنگ اسالمى در فرهنگ ما غربى ها اثر داشته است. 
اگر بخواهيم درباره سهم اسالم در فرهنگ غرب با روش علمى تحقيق كنيم، بايد اول بفهميم كه آيا 
دو فرهنگ اسالمى و غربى با هم تماس داشته اند يا نه؟ چرا كه ساده ترين شرط براى اين نوع تأثير 
و انتقال، تماس است كه امكان شناخت را به وجود آورد. بررسي تاريخي ما گوياي چنين تماسي از 
نظر زمانى و مكانى است و هنوز هم اين تماس و ارتباط وجود دارد. از اواسط قرن هفتم ميالدى كه 
اسالم پا به عرصه وجود گذاشت و از زمانى كه جنگ هاى صليبى در سه قاره شروع شد، قاره اروپا از 
طرف جنوب هميشه با اين نيروى جديد در تماس بود. در غرب، اعراب تا كشور فرانسه پيش رفتند و 
در كشورهاى اسپانيا و پرتغال تا سال 1492 حكومت مى كردند. جنوب ايتاليا و سيسيل نيز به همين 

ترتيب چندين قرن تحت حكومت مسلمانان بود.
در شرق، بيزانس از ابتدا در تماس و مبارزه هميشگى با مسلمانان بود تا اينكه در سال 1453 شهر 
كنستانتين توسط ترك ها فتح شد و به دنبال آن مسلمانان دوباره تا دروازه شهر وين پيش رفتند. در 

اسالم عامل فرهنگى پيشرفت غرب

پروفسور پاول كونيتچ1 

1. پاول كونيتچ
 (Paul K ü nitsch) استاد 

دانشگاه هايدلبرگ است. 
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نقطه اى دورتر در شرق، كشور روسيه بود كه در آنجا، صدها سال، مغوالن و ملت هاى ترك اسالمى با 
يكديگر مى جنگيدند و سال ها قسمتى از اين كشور تحت تسلط مسلمانان بود. نقطه تماس ديگر خود 
بعد  سال  حدود 200  كه  كردند  تأسيس  حكومت هايى  صليبى،  جنگ هاى  هنگام  شرقى ها  بود.  شرق 
نيز پا بر جا بودند. اين تماس ها برخورد اشخاص زيادى را دربرداشت از جمله: زوار، فرستادگان، تجار، 
دريانوردانى كه مدت زيادى در شهرهاى ساحلى اقامت داشتند و عده زيادى كه بعد از پايان قرون 
وسطى براى تحقيق و اكتشاف مسافرت مى كردند. در عصر جديد، اين روابط به طور مداوم با تأسيس 
مستعمره هاى غربى عميق تر شد، به خصوص هنگامى كه قاره ها به هم نزديك شدند و از نظر سياسى 

و اقتصادى وحدت به وجود آمد.
بنابراين شرط خاصى براى روابط دوجانبه وجود نداشته است. در عمل، در تمام دوران تاريخ اسالم 
ارتباطات و تماس هاى زيادي بين اسالم و غرب صورت گرفته است. بايد طرز تفكر غربى ها را دانست 
كه چرا اجازه دادند دنياى اسالم در غرب اثر بگذارد. در اينجا به دو مسئله مهم بر مى خوريم. از يك 
طرف دوگانگى نفى داخلى و از طرف ديگر كنجكاوى عالقه مندانه. اروپاى مسيحى قرون وسطى عمًال 
مى بايست اين مذهب «اسالم» را كه در مدتى كوتاه دنياى آن زمان را تصاحب كرده بود، به عنوان 
دشمن نگاه كند، چرا كه به تنهايى و با موفقيت هاى بى سابقه اش، اساس فكرى اروپا را تكان داده بود 
و اعتبار ايمان مسيحى را كه تا آن زمان پابرجا بود با همه عناصر و ديد غربى آن تهديد مى كرد. اعراب 
از ابتدا يك قدرت ايدئولوژيكى و سياسى مخالف و مبارز بودند كه در صورت امكان، مخالفين را كنار 
مى زدند. اين رفتار از قرن ها قبل در اروپا باقى مانده بود، در حالى كه به نظر مى رسد در شرق برعكس، 

رفتارى مغاير با رفتار غرب رواج يافت.
از طرف ديگر اروپائيان توانستند در اسپانيا، سيسيل و آفريقاى شمالى برترى اى را كه مسلمانان در 
تمدن نسبت به غرب داشتند، مشاهده كنند. با انتشار شهرت برترى مسلمانان در غرب، اروپائيان بدون 
نفرت و دشمنى تمايل داشتند با هر پديده و انديشه دنياى برتر خارجى آشنا شوند و آن را جذب كنند. 
بدين ترتيب زمينه تأثير اسالم بر فرهنگ غرب ايجاد شد. مهم ترين و مؤثرترين اثر اسالم در فرهنگ 
غرب بدون شك، پيدايش علم جديد اروپائى بود. بعد از شكوفايى فكرى يونانى و هلنى مدت زيادى در 
اروپا سكوت برقرار بود. يكى از داليل آن اين بود كه با ورود غربى ها به دنياى قرون وسطاى مسيحى 
كمتر به علم عالقه نشان داده مى شد و به اين دليل در اين زمينه كار مهمى صورت نگرفت. دليل 
ديگر اين بود كه راه رسيدن به منابع واقعى علم و دانش را گم كرده بودند. بندرت كسى زبان يونانى را 
فرا مى گرفت و آثار قديمى را مى خواند. اما برعكس، اسالم در دوران رشد خود قسمت هاى بزرگى از 
فرهنگ هلنى و ايرانى را جذب كرد. مسلمانان با تماسى كه با گردآورندگان علوم دقيقه قديم داشتند، 
كتاب هاى اصلى آنها را ترجمه كردند و گام بزرگى در شكوفايى فرهنگ اسالمى برداشتند. با اين كه 
مركز ترويج علوم شهر بغداد بود، با اين همه، كليه متن ها و دانش ها از آنجا به سرعت در تمام مناطق 
اسالمى پخش مى شد. در كشور اسپانيا كه بخش وسيعى از آن تحت حكومت مسلمانان بود، مسيحيان 
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كه در همسايگى آنها زندگى مى كردند، متوجه رشد علوم اسالمى شدند. در اواخر قرن دهم ميالدى 
در شمال اسپانيا كه مسيحيان زندگى مى كردند، با تكيه بر نوشته هاى اسالمى و كتاب هاى مربوط به 
علوم جهان شناسى، نجوم و ترجمه آنها، كتاب هاى زيادى به التين نوشته شد كه به سرعت منتشر 
شد و به طرف فرانسه، لوترينگن، كنار درياچه بودن زه، رودخانه راين، شهر كلن و لوتيش سرازير شد. 
مالورن نه تنها از كاربرد اسطرالب صحبت مى كرد، بلكه اصطالحات تخصصى نجوبى را به زبان عربى 
مطرح مى ساخت و حتى نشان مى داد كه چگونه با كمك دستگاه اسطرالب، زمان خسوف ماه كه در 
اكتبر 1092 ميالدى اتفاق افتاد، اندازه گيرى و مشاهده شد. بعد از اين قرن كه قرن آمادگى و انتشار 
سريع علوم اسالمى بود، قرن دوازدهم را مشاهده مى كنيم كه در آن پيشرفت چشمگيرى در شهرهاى 
با  مترجمين  توسط  مدارس  در  علمى  متن هاى  از  بسيارى  و  گرفت  صورت  سويال  و  بارسلون  تولدو، 
لياقت از زبان عربى به التين ترجمه شد. اين ترجمه ها در زمينه هاى مختلفى مثل رياضيات، نجوم، 
كيهان شناسى، فيزيك، مكانيك، شيمى، كيميا، پزشكى، داروسازى و فلسفه بود. يكى از بهترين مترجم 
ها آقاى گرهارد فون گرمونا است كه با اين هدف از ميهنش به اسپانيا رفت و به تنهايى هشتاد جلد 

از اين آثار را ترجمه كرد.
از طرف ديگر، ترجمه هاى تخصصى در قرن سيزدهم هم افزايش چشمگيرى داشت. متون زيادى 
نيز از زبان هاى ديگر به زبان فرانسه و اسپانيايى ترجمه شد. مؤلفين اين كتاب ها يا عرب زبان بودند يا 
يونانى. ما نيز توسط نويسندگان و مترجمين مسلمان با انديشمندان بزرگى مثل ارسطو، اقليدس، ارشميدس، 
بطلميوس، جالينوس و ... آشنا شديم. با ترجمه اين آثار، موج عظيمى از عالقه به علوم دقيقه در غرب بوجود 
آمد كه با افزايش آن، دانشمندانى مثل كوپرنيك، كپلر و نيوتن در صحنه علم حضور پيدا كردند و به اين 
دليل ما پيشرفت خود در زمينه علوم را دقيقه مديون مسلمان ها هستيم. با اختراع دستگاه چاپ، بسيارى از 
اين كتاب هاى مهم با تيراژ زياد چاپ شد و در دانشگاه هاى اروپا تا قرن هفدهم تدريس مى شد. بسيارى از 
اصطالحات علمى به زبان عربى توسط فرهنگ شكوهمند اسالمى وارد فرهنگ غرب شد كه هنوز هم ما با 
آنها سروكار داريم. براى مثال لغاتى مثل جبر، سينوس، الكل، كيميا، ملغمه، سمت الرأس، حضيض، سالنامه و 
ستاره آلده بران، ما را به ياد فرهنگ اسالمى مى اندازند. در قرن بيستم، سيزده نقطه روى كره ماه به نام هاى 

منجمين اسالمى مثل ابوالوفا، بيرونى، ابن سينا، ابن يونس، عمر خيام و ... نام گذارى شد.
  تأثير فرهنگ اسالمى بر زمينه هاى علمى بيشتر در كشور اسپانيا متمركز بود. مدرسه سالرنو، 
اولين دستاوردهاى پزشكى مسلمانان را به اروپا آورد. سيليسى ها، بسيارى از اطالعات علمى در فرهنگ 
اسالمى را به غرب فرستادند، ولى در رشته هاى ديگر موفقيتى نداشتند. در كشورهايى كه جنگ هاى 
صليبى در آنها رخ داد و در كشورهاى شرق التين، سهم كمى در اين زمينه ديده شده است. در بيزانس 
نيز، بسيارى از آثار عربى و فارسى ترجمه شد. در قرن سيزدهم، اين پديده در غرب به پايان خود نزديك 
شد. ابتدا اروپاييان به طريق علم مدرسي يا كالسيك با انگيزه هاى نوين علم جديد برخورد كردند تا 

باالخره در قرن ما، شرايط كامًال تغيير كرد.
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حاال به سراغ علوم ديگر مى رويم. دنياى اسالم چه انگيزه و نفوذى در ادبيات غرب داشت؟ ابتدا 
نظرى به قرن شانزدهم مى افكنيم. از اين قرن به بعد، به تدريج، شرق شناسى علمى در غرب به وجود 
آمد. دانشمندان به تحقيقات علمى در فرهنگ اسالمى و زبان هاي شرقي روى آوردند تا بتوانند تصوير 
صحيحى از فرهنگ اسالمى در غرب ارائه دهند. بسيارى از كتاب هاى فلسفى، ادبى، فرهنگى و دينى 
مسلمانان ترجمه شد. براى مثال ابتدا قرآن مجيد و اشعار شاعران عرب، ترك و ايرانى به زبان هاى 

اروپايى ترجمه شد.
پس از آن، گرايش به ادبيات شرقيان رو به فزوني نهاد و ادبيات آنها نيز ترجمه و چاپ شد. به 
موازات اين جريان، فرهنگ كشور عثمانى در شرق شكوفا شد و موج تازه اى از فرهنگ دنياى اسالم 
را در غرب به وجود آورد. براى مثال طرز فكر فلسفى اسالمى و شرق در غرب معرفى شد و نوشته 
هاى جهانگردان هم چاپ و منتشر شد. به اين ترتيب بسيارى از مردم مغرب زمين با عالقه شديد 
مشغول مطالعه اين آثار شدند و اثر عميقى در فرهنگ غرب بر جاي گذاشتند. بدين گونه، معلومات و 
نفوذ اروپائيان صرفًا در فرهنگ اروپا باقى نماند، بلكه باعث تولد آثار جديدى در غرب شد. در غرب، 
داستان، شعر، اپرا و تئاتر نوشته شد كه همگى ريشه شرقى و اسالمى دارند. براى مثال وقتى ما به 
ادبيات «باروك و رومانتيك» فكر مى كنيم، در آنها داستان و درام تركى مى بينيم كه در بعضى موارد از 
شكل و سبك هاى شرقى الهام گرفته و حتى در آن ها از شعر شرقى استفاده شده است مثل غزل هاى 
«آگوست فون پالتن». منابع اين ادبيات نزد ما موجود است و مى توان آنها را دقيقًا مطالعه كرد. آثار 
لسينگ و گوته نيز از ادبيات شرق اسالمى الهام گرفته است. در اينجا نام آقاى «هنريك بيروس» را 
گوشزد مى كنيم كه اثر ادبيات شرق و اسالم را در ادبيات اروپا تا لسينگ، نشان داده است. بايد متذكر 
شويم كه در عصر جديد، شرق اسالمى نقش مؤثرى در ادبيات جهان داشته و در پايه ريزي و بنياد 

دنياى فكرى غرب ايفا كرده است.
آثار «ويلهلم تيروس»، «ويلهلم فون تيرى پولى» و «پتروس و ترابيليز» نشان مى دهد كه غربيان 
چگونه منابع و آثار اسالمى را ترجمه و جمع كردند. تأثير اين آثار به طور بسيار هنرمندانه اي در ادبيات 
ما قابل مشاهده است. با اين حال، ترجمه آثار ادبى دنياى اسالم به زبان التين يا زبان هاى اروپايى 
رفتار روحانيون اثر «پطرس  مثال اصول سياست و  به طور  نشده است.  ديده  قرن سيزدهم  پايان  تا 
آلفانزى» احتماًال در اوائل قرن دوازدهم توسط خودش به زبان التين نوشته شده و مطلبى در باره 
به  را  شرقى  داستانى  اثر  يك  كاستيلين»  فون  سيزدهم «آلفونز  قرن  اواسط  اما   است.  نيامده  اسالم 
زبان قديم اسپانيايى ترجمه كرد. بعداً داستان هاى «خليل و ديما» كه منشأ هندى داشت، به زبان هاى 
توسط  قديمى  طنزهاى  از  گلچينى  و  حكمت آميز  ادبيات  آنها،  كنار  در  شد.  ترجمه  اروپايى  مختلف 
«اشنباخ» و «پارزيوالمى» و «ويله هالم» به زبان هاى اروپايى ترجمه شد كه در آنها عناصر تاريخى 
ديده مى شود. دليلى در دست نيست كه قبل از «آلفونز»، آثار شرق اسالمى مستقيمًا به دنياى غرب 
آمده باشد. نظر دانته درباره جهان آخرت در كمدى الهى از اشعار ابوالعالى معرى گرفته نشده است، 
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بلكه دانته اطالعاتى درباره معراج پيامبر داشته كه از طريق ترجمه هاى «آلفونز» به زبان اسپانيايى به 
دست آورده بود. حاال به دنياى آثار هنرى مى پردازيم. از قرون وسطى تا به امروز هميشه هنر و كارهاى 
استفاده  دكوراسيون  عنوان  به  شرقى  هاى  نقاشى  از  غرب  و  بوده  شرق  نفوذ  تحت  اروپائيان  دستى 
مى كرده و هنرمندان اروپايى كارهاى دستى هنرى براى پيشرفت هنرشان استفاده مى كردند. مثًال 
نقاشى «گن تيل بنيلى» در سال 1480 ميالدى در استانبول كشيده شد و غربى ها از آن كپى تهيه 
كردند. «اسپسى مينا»، نقاش مشهور نيز  از نقاشى شرقى تقليد مى كرده است. همچنين «رامبراند» از 
مينياتورهاى هندى الهام مى گرفت. افزون بر اين، نوشته هاى اسالمى بر روى بعضى از پارچه ها يا آثار 
معمارى عربي ديده مى شود. اثر موسيقى عربى را ما در صداها و گيتار مى بينيم. آالت و آثار موسيقى و 
آثار موسيقى ارتشى ما از موسيقى تركى استفاده كرده است. همچنين ما در زندگى روزمره خود با لغاتى 
سر و كار داريم كه منشأ شرقى دارند مثل؛ ژاكت، مبل، تشك، زرافه، گل الله، قهوه، شكر، زعفران و 
... ضمنًا بسيارى از اصطالحات دريانوردى، تجارى، صنعتى، كشاورزى و آبيارى ما غربيان منشأ شرقى 

دارند. اين نمونه ها نشان دهنده نفوذ فرهنگ شرق اسالمى در فرهنگ ما غربى هاست.
نكته اين نكته خالي از لطف نيست كه بدانيم اسامى بعضى از مكان ها و محله هاى كشورهاى 
اسپانيا، پرتغال و جزاير سيسيل منشأ عربى دارند و در شبه جزيره بالكان منشأ تركى. امروز هم نام 
بسيارى از افراد جنوب ايتاليا و سيسيل منشأ عربى دارد. حتى بعضى از ويژگى هاى زبان هاى شرقى در 
دوره هاى مختلف، وارد زبان هاى اروپايى شده است. بنابراين شرق اسالمى، نفوذ زيادى در فرهنگ ما 
غربى ها داشته است، و ما هر روز آثارى از آنها را مشاهده يا لمس مى كنيم. بايد به ياد داشته باشيم كه 
دانشمندان و هنرمندان با لياقتى در پشت اين آثار پنهان هستند كه ما نتوانسته ايم نام آنها را ذكر كنيم1.  

1. مقاله حاضر برگردان مقاله 
پروفسور پاول كونيتچ است با اين 

عنوان:
 Die arabische Welt und 

.ihre Bücher
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كشور آلمان رابطه تاريخى عميقى با ايران و اسالم دارد. نخستين روابط ميان آلمان و ايران براى پيوند 
موّدت و اتحاد در زمان اشكانيان به وجود آمد. ژرمن ها با نابودى امپراطورى روم غربى در قرن ششم 
ميالدى و اعراب مسلمان با شكست شاهنشاهى ساسانى در سال 642 ميالدى در درياى مديترانه با هم 
همسايه شدند. درسال 732م، ژرمن ها جلوى پيشروى عبدالرحمن سردار مسلمان عرب را در فرانسه 
گرفتند. كارل بزرگ در سال 777م در مجلس آلمان در پادربورن1، سليمان عربى حاكم ساراگوسا2 را كه از 
طرف امير قرطبه اخراج شده بود، پذيرفت و با او قرارداد همكارى امضاء كرد. چهارده سال بعد، روابط حسنه 
اى ميان پادشاه فرانك ها و خليفه عباسى هارون الرشيد برقرار شد. در جنگ هاى صليبى (1270- 1095 
م )، آلمانى ها شركت داشتند و «فريدريش بارباروسا» سردار مسيحى در رودخانه اى در تركيه غرق شد. 
آلمانى ها به علت اين جنگ ها با مسلمان ارتباط داشتند و از آن ها بسيار آموختند. درسال 1453، عثمانى  ها 
امپراطور روم شرقى (بيزانس) را از بين بردند و رقيب آلمان در اروپا شدند. ژرمن ها و ترك هاى عثمانى 
در قرن هاى شانزدهم و هفدهم با يكديگر در جنگ بودند و آلمانى ها در سال هاى 1529 و 1683 شهر 
وين را از محاصره عثمانى ها نجات دادند. آلماني ها در رقابت روسيه با پروس در قرن هيجدهم، با ترك ها 

دوست شده و افسران آلمانى آموزش و سازماندهى ارتش عثمانى را به عهده گرفتند. 

رويكرد آلمانى ها به دين اسالم 
در قرون وسطى، ديدگاه ژرمن  هاى (آلمانى ) مسيحى نسبت به اسالم و حضرت محمد(ص) مغرضانه 
و معاندانه بود؛ چون فكرمى كردند دين جديد مى خواهد با دين آن ها به رقابت برخيزد. از اين رو، 

آلمانى  ها و اسالم؛ از تنفر و تخاصم تا شناخت و تعامل

شهرام تقى زاده انصارى

1. Paderborn
2. Saragossa
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پيامبر اسالم (ص) را ابتدا مردى بي دانش و ساحر و دروغگو مى شناختند و طبيعتًا جنگ هاى صليبى 
نيز به اين مسائل دامن مى زد و پيش داورى هاى غلط و تفكرات منفى آن ها را تقويت مي كرد. 
اسالم شناِس انديشمند، خانم پرفسور شيمل كه تمام عمر خود را صادقانه صرف رفع سوء تفاهم ها 
و از ميان بردن اشتباهات و پيش داورى هاى غلط مغرب زمين نسبت به دين اسالم به خصوص در 
آلمان كرد، عقيده دارد كه همه تفكرات غلط و مغرضانه و افراطى در قرون وسطى به دو دليل بوده 
است: يكى جهالت آن ها نسبت به فرهنگ، زبان و قوانين اسالم و ديگرى غرض ورزى شان. بدين 
دليل بود كه اسالم دين شمشير شد و مسيحيت دين صلح. در قرن هفدهم، نهضت روشنگرى شرايط 
عقالنى را براى قضاوت صحيح خارج از حيطه مسائل مسيحيت آماده ساخت و رويكردهاى جديدى 
نسبت به دين اسالم و پيامبر مكرم(ص) پديدآمد، به گونه اى كه در اين دوره، عده اى دين اسالم را 
مترقى تر از مسيحيت مى شناختند و پيامبر اسالم را مردى عاقل، اصالحگرا و قانونگذار مي دانستند 
كه دينى عقالنى در مقابل اديان ديگر آورده است. البته ولتر نظرى مخالف آن ها داشت. عده اى نيز او 
را سياستمدار و شخصى متشخص و اخالقى مى شناختند. توماس كاراليل پيامبر را مردى صديق مى 
دانست كه ملتى را بيدار كرد و مذهب نوينى بنياد نهاد. در نيمه دوم قرن نوزدهم، دانشمندان با تكيه 
بر روش علمى، از نظر تاريخى و زبان شناسى، اصولى را براى فهم پيامبر اسالم(ص) و آثارش ارائه 
دادند. چنانكه تئودور نولدكه1 با تحقيقات خود درباره متن و موضوع هاى اساسى قرآن و دين اسالم، 
كتاب «تاريخ قرآن» را نوشت و ووستنفلد2 و وايل3، سيره ابن اسحق را از عربى به آلمانى برگرداندند 
كه سندى مهم براى زندگانى پيامبر اسالم بود. اشپرنگر4 در سال 1861 زندگى و آموزه هاى حضرت 
محمد(ص) را نوشت كه اولين زندگى نامه علمى ايشان است. وى سعى كرد زندگى و آثار پيامبر را 
از روى وضعيت تاريخى و جغرافياى مدينه و مكه عصر جاهلى بفهمد. شاگردان او، گريم5 و المنس6 
سوسياليستى  و  اجتماعى  مسائل  به  نظر  با  را  محمد(ص)  حضرت  افكار  و  زندگى  مى كردند  كوشش 
بفهمند و بدين دليل او را انقالبى عادلى براى اعراب مى شناختند كه با ظلم و فقر مبارزه كرد. المنس، 
پيامبر را مردى امين، مورد اعتماد مردم و خانواده اش مى دانست كه داراى قدرت اخالقى نيز بود. 
قهرمانى  را  محمد(ص)  علمى،  اصول  نظريه  با  بول8  فرانتس  و  كاتانى7  لئون  بيستم،  قرن  اوايل  در 
مى شناختند كه در او روحيه مذهبى و صداقت موج مى زند و نابغه  اى سياسى نيز هست. در اواسط 
قرن بيستم، مونتگمرى وات انگليسى نظريات جديد صادقانه ترى را بيان كرد كه در آن ها معيار، دين 
مسيحيت نبود، بلكه سرزمين عربستان و قوانين اجتماعى و تاريخى اسالم بود. او پيامبر را بنيان گذار 
دين اسالم و سازمان دهنده دولت اسالمى مى شناخت. وى اصالحيه مهمى بر ديدگاه هاى رايج درباره 
روابط غرب و اسالم فراهم كرد. نوشته هاى او از سوء برداشت هاى دير پاى غربيان درباره ارزش هاى 
اسالمى شالوده زدايى مى كند و به فهم بيشتر ماهيت ورود اسالم به اروپا و حضورش در قرون وسطى 
كمك مى كند. وى عقيده دارد كه تأثير اسالم بر مسيحيت بيشتر از آن است كه اروپايى ها مى پذيرند. 
يوهان فوك9  نيز در تحقيقاتش، اصالت، خالقيت و استقالل حضرت محمد(ص) را مورد توجه قرارداد. 

1. Theodor Noldke.
2. Wuestenfeld.
3. Weil .
4. Sprenger.
5. Grimme.
6. Lummens.
7. Leone Caetani.
8. Frants Buhl.
9. Johann Fuck.
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حضور مسلمانان در اروپا 
 بدين سان مى توان گفت كه حضور اسالم در اروپا و بويژه آلمان محدود به دوران حاضر نمى شود. 
چراكه مسلمانان در عمل از ابتداى تاريخ اسالم، در سرتاسر اروپا زندگى و مسافرت كرده اند. با اينكه 
حضور احتمالى و سياسى مسلمانان در طول اعصار مختلف به خصوص در اسپانيا، سيسيل و بالكان، 
افت و خيز داشته است، معذالك تمدن اسالمى در ابعاد مختلف به غناى ميراث فكرى، هنرى و ساير 
به  نمونه  براى  است.  كرده  شايانى  كمك  اروپائى  تمدن  درحقيقت  يا  غربى  اروپايى  فرهنگى  منابع 

سخنان بعضى از مورخان بزرگ تاريخ علم و تمدن استشهاد مى كنم:
جرج سارتن مى نويسد : «آفريدن يك تمدن جديد علمى جهانگير و بسيار عالى در مدتى كمتر 
از دو قرن، چيزى است كه مى توان از آن ياد كرد، اما نمى توان حق آن را چنانچه بايد بجاى آورد... 
بيان كمكى كه تمدن اسالمى به علم كرده است، حتى به صورت مختصر دراين كتاب ميسر نيست» 

(سارتن، 1375: 26). 
آلفرد نورث وايتهد مى گويد: «بيزانس و مسلمانان خودتمدن داشتند. فرهنگ آن ها نيروهاى ذاتى 
خويش را حفظ كرد، نيروهايى كه با حادثه جوئى هاى مادى و معنوى تقويت مى شدند. آنها در همه 

علوم پيشرفت و ترقى داشتند» (وايتهد، 1381: 220).
ايزاك آسيموف مى نويسد:«زمانى كه اروپاى غربى در جهل و ظلمت و بى خبرى غوطه ور بود، 
بشريت چون مرداب عظيمى، ساكت و ساكن، سر به گريبان خويش فرو برده و در خواب جاوداني 
آرميده بود. در اين ميان، مسلمانان چراغ علم  و دانش را بار ديگر فروزان ساخته و نتيجه معرفت و 

حكمت قدما را از خطر نسبى محفوظ داشتند» (همان، 207).
خانم زيگريد هونكه آلمانى مى نويسد: «ما تنها وارث يونان و رم نيستيم، وارث جهان فكرى اسالم 

نيز مى باشيم كه بدون شك، مغرب زمين مديون آن است». 
پروفسور پاول استاد تاريخ علوم در دوره اسالمي مي نويسد: « مي دانيم كه اروپائيان توانستند در 
اسپانيا، سيسيل و آفريقاى شمالى برترى  اى را كه مسلمانان در تمدن نسبت به غرب داشتند، مشاهده 
كنند. با انتشار شهرت برترى مسلمانان در غرب، اروپائيان بدون نفرت و دشمنى تمايل داشتند با هر 
چيز دنياى برتر خارجى آشنا شوند و آن را جذب كنند. بدين ترتيب زمينه تأثير اسالم بر فرهنگ غرب 
ايجاد شد. مهم ترين و مؤثرترين اثر اسالم در فرهنگ غرب بدون شك، پيدايش علم جديد اروپائى 
بود. بعد از شكوفائى فكرى يونانى و هلنى مدت زيادى در اروپا سكوت برقرار بود. يكى از داليل آن 
اين بود كه با ورود غربى ها به دنياى قرون وسطاى مسيحى كمتر به علم عالقه نشان داده مى شد و 
به اين دليل در اين زمينه كار مهمى صورت نگرفت. دليل ديگر اين بود كه راه رسيدن به منابع واقعى 
علم و دانش را گم كرده بودند. چنانكه به ندرت كسى زبان يونانى را فرا مى گرفت و آثار قديمى را 
مى خواند. اما برعكس، اسالم در دوران رشد خود قسمت هاى بزرگى از فرهنگ هلنى و ايرانى را جذب 
كرد. مسلمانان با تماسى كه با گردآورندگان علوم دقيقه قديم داشتند، كتاب هاى اصلى آنها را ترجمه 
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كردند و گام بزرگى در شكوفائى فرهنگ اسالمى برداشتند. با اين كه مركز ترويج علوم شهر بغداد بود، 
همه كتاب ها و دانش ها از آنجا به سرعت در تمام مناطق اسالمى پخش مى شد. در كشور اسپانيا كه 
بخش وسيعى از آن تحت حكومت مسلمانان بود، مسيحيان كه در همسايگى آن ها زندگى مى كردند، 
متوجه رشد علوم اسالمى شدند. در اواخر قرن دهم ميالدى در شمال اسپانيا كه مسيحيان زندگى مى 
كردند، با تكيه بر نوشته هاى اسالمى و كتاب هاى مربوط به علوم جهان شناسى، نجوم و ترجمه آنها، 
كتاب هاى زيادى به التين نوشته شد كه به سرعت منتشر شد و به طرف فرانسه، لوترينگن1، كنار 
درياچه بودن زه2، رودخانه راين، شهر كلن و لوتيش3 سرازير شد. مالورن4 نه تنها از كاربرد اسطرالب 
صحبت مى كرد، كه اصطالحات تخصصى نجومى را به زبان عربى توضيح مي داد و نشان مى داد 
كه چگونه با كمك دستگاه اسطرالب، زمان خسوف ماه كه در ماه اكتبر سال 1092 ميالدى اتفاق 
افتاد، اندازه گيرى و مشاهده شد. بعد از اين قرن كه قرن آمادگى و انتشار سريع علوم اسالمى بود، 
قرن دوازدهم را مشاهده مى كنيم كه در آن پيشرفت چشمگيرى صورت گرفته است. در شهرهاى 
تولدو، بارسلون، سويال و غيره بسيارى از متن هاى علمى در مدارس توسط مترجمين با لياقت از زبان 
عربى به التين ترجمه شد. اين ترجمه ها در زمينه هاى مختلفى مثل رياضيات، نجوم، كيهان شناسى، 
فيزيك، مكانيك، شيمى، كيميا، پزشكى، داروسازى و فلسفه بود. يكى از بهترين مترجم ها گرهارد 
فوِن ِكِرمونا است كه با اين هدف از ميهنش به اسپانيا رفت و به تنهايى هشتاد جلد از اين آثار را ترجمه 

كرد (سارتن، 1375: 29).
اوايل نيمه دوم قرن بيستم، با نظر به مطالعات و تحقيقات بيشتر درباره اديان ابراهيمى و وجود 
انديشمندان  و  پروتستان  و  كاتوليك  كليساهاى  اديان،  پيروان  گفتگوى  و  بيان  آزادى  و  بشر  حقوق 
ژرفنگر و روشنفكرى مانند پروفسور هانس كونگ5 عالم متأله مسيحى و پروفسور فان اس و خانم آنه 
مارى شيمل كه از اسالم شناسان جديد اند كه با ديد انتقادى در خصوص اديان پژوهش مى كنند، به 
فكر گفتگوي دين مسيحيت و اديان بزرگ جهان مثل اسالم افتادند تا بتوانند پيش داورى هاي غلط 
و اشتباهات و سوء تفاهم در مورد اسالم را اصالح كنند. پاپ ژان پل دوم درسال 1964 دستور افتتاح 
بخش جديدى در واتيكان به نام «بخش مذاهب غيرمسيحى» را صادر كرد و به دنبال آن، كنگره ها 
و  اسالم  ميان  گفتگو  بر  پاپ6  شد.  تشكيل  مسيحيت  و  اسالم  گفتگوى  براى  مفيدى  سمينارهاى  و 
مسيحيت بسيار تأكيد مي كرد. كليسا در سال 1963 ايمان به خداوند واحد و انتظار روز رستاخيز و 
اشاره به زندگاني حضرت ابراهيم(ع) و مريم(س) را از جمله مشخصات دين واقعى شمرد و پيروان 
مؤمن اديان ابراهيمى را، بندگان خداوند معرفى كرد. گفتگو ميان اسالم و مسيحيت در سال 1990 در 
شهر آتن با شركت دانشمندان شيعى ايرانى شروع شد و در كشورهاى ديگر نيز ادامه پيدا كرد. هانس 
كونگ، فان اس و خانم شيمل ضمن تأكيد بر دين اسالم به عنوان دين ابراهيمى، كوشش كردند در 
رفع شبهات و پيش داورى    هاى غلط نسبت به اسالم بكوشند و چهره واقعى آن را نشان دهند تا نزاعى 
ميان آن ها وجود نداشته باشد و پيروان آنها بتوانند برادرانه با يكديگر به زندگى خود ادامه دهند. هانس 

1. Lutringen.
2. Bodensee.
3. Luttisch.
4. Maloren.
5. Hans Küng
6. Johannes Paul
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كونگ در كتاب خود به نام «صلح جهانى در سايه صلح اديان» ضمن طرح سواالت ذيل : چرا پيروان 
يك مذهب با يكديگر مبارزه مى كنند؟ چرا مذاهب قدرت صلح طلبى ندارند و در مشكالت پيروانشان 
مداخله نمى نمايند؟ چرا نمايندگان مذاهب مختلف براى صلح جهانى با يكديگر تشريك مساعى نمى 
كنند؟ كوشش كرد به آن ها جواب دهد و راه حل مناسبى براى صلح جهانى درسايه اديان جستجو 
كند. وى در كتاب خود، درمورد مسائلى ازقبيل: حقيقت اديان چيست؟ شرط استراتژى تقريب مذاهب؛ 
معيارهاى ويژه حقيقت، جستجوى معيارهاى حقيقت ؛ انسان محور و معيار اصلى اديان؛ حفظ ايمان و 
تالش براى صلح؛ اديان و پست مدرن و ... بحث كرده است. درخور ذكر است كه او اخيراً كتابى قطور 

و مفصل حدود هزار صفحه درمورد اسالم تأليف كرده است.
حال ببينيم در عرصه نظام سياسى و اجتماعى و نهادهاى دولتى آلمان چه تحوالتى رخ نمود كه 

ديدگاه آلمانى ها نسبت به اسالم و مسلمانان تغيير كرد؟
در قرن هفدهم، براى اولين مرتبه، هنگام جنگ عثماني ها با قدرت هاى موجود در بالكان، تعدادى 
كودك  به  مربوط  مسلمانان  مانده  باقي  قبرهاي  نخستين  شد.  آورده  آلمان  به  مسلمان  جنگى  اسير 
هاى 6 ساله اي بنام مصطفي و حسن در سال هاي 1669 و 1691 در شهر هانوور است. فريدريش 
ويلهلم اول، يوهانس يورگوتشكى1، نگهبان اسب هاى دربار را در سال 1734 نزد سلطان احمد سوم 
در استانبول فرستاد تا از او اسب هاى با ارزشى خريدارى كند. سلطان احمد سوم نيز عالوه بر دستور 
فروش اسب به او، يكى از زيباترين اسب هايش را به او هديه كرد. بعداً فريدريش دوم(1740-1786) 
گفت: وقتى كه ترك ها (مسلمانان) به برلين آمدند، بايد براى آن ها مسجد احداث شود. او بعد از 
بركنارى سلطان احمد سوم از تاج و تخت، با سلطان محمود دوم روابط سياسى برقرار كرد و قرارداد 
تجارتى منعقد ساخت. درسال 1739 فرمانده كورالند2 به فريريش ويلهلم اول پادشاه پروس 22 نفر 
ترك را كه درجنگ روسيه وعثمانى (39-1735)، به عنوان اسيرگرفته بود، هديه كرد. تماس ميان 
دولت عثمانى با فريدريش دوم كم كم بيشتر شد. بعد از برقرار شدن رابطه سياسى با سلطان محمد 
اول (1745-1730)، قراداد تجارى ميان آنها امضاء شد. فريدريش دوم براى پيروان اديان ديگر، آزادى 
در مذهب و حقوق متساوى قائل شد و مسلمانان به خدمت ارتش در آمدند. او در سال 1732 دستور 
احداث مسجدى در شهر پوتسدام براى سربازان مسلمان ُترك در گارد پروس داد. درسال1741 چندصد 
سرباز تاتار از لهستان به تقاضاى دولت پروس به آنجا رفتند و تعداد آن ها با سربازان مسلمان بوسنى در 
سال 1760به هزار نفر رسيد. نخستين مسجد مسلمانان به نام «مسجد قرمز» در سال 1780 در پارك 
اشويتسينگ3 در برلين ساخته شد و نمايندگانى براى رسيدگى به امور شرعى مسلمانان از كشورهاى 
اسالمى به آلمان و ديگر كشورهاى اروپايى اعزام شدند. اين مسجد بعد از پايان جنگ آلمان و فرانسه 
در سال 1871 مورد استفاده اسيران جنگى قرار گرفت. در سال 1798 براي يك مأمور عثماني كه فوت 
شده بود، مقبره اي احداث شد و به دستور فريدريش ويلهلم دوم، قبرستاني براي فرستاده هاي عثماني 

و خويشاوندان ارتش مسلمانان در كولومبيا دام احداث شد كه هنوز مورد استفاده است.
1. Yurgortzki.
2. Kurland
3. Eschuitzing.
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در سال 1866 براى مسلمانان برلين، قبرستانى با يك مسجد كوچك ساخته شد. در سال 1871، 
آلمان روابط ديپلماسى خود را با شرق بهبود بخشيد و در زمان جنگ جهانى اول اين روابط به اوج 
رسيد. فريدريش ويلهلم دوم درسال 1898 سفرى به استانبول و مكه كرد و خود را حامى مسلمانان 
اعالم نمود. احداث راه آهن برلين - بغداد درسال 1904 نشانه دوستى و همكارى آلمان و عثمانى، دو 
دولتى كه در جنگ جهانى اول متحد يكديگر شدند، بود. او سپس به كشور عثمانى سفر كرده و برادرى 
اش را به آنها در شهر دمشق رسما ً اعالم نمود. با تغيير رويكرد نظام سياسى به اسالم و مسلمانان، 
پيروان فرقه «چشتيه» در سال 1913 در برلين انجمنى تأسيس كردند. درسال 1914 مسجدى براي 
اسيران جنگي مسلمان در نزديكى برلين، در وونزدورف به عرض 18 و ارتفاع 12 متر از چوب به رنگ 
هاى قرمز و سفيد و منارى به ارتفاع 23 متر ساخته شد. اين مسجد در حضور مسئولين و كارمندان 
اداره خارجيان و سفير تركيه در برلين، ابراهيم حاكى پاشا، افتتاح شد. در سال هاي جنگ اول جهانى، 
اكثر اسيران از كشورهاى الجزاير، مراكش، هند و سنگال بودند و توسط روحانيون و امامان مسجد 
ارشاد مى شدند. پنج روزنامه اسالمى نيز براى آنها منتشر مى شد. سالن هاى اسيران 4000 نفر اسير 
در خود جاى مى داد. در سال هاى 1914 تا 1918 حدود 11000 اسير به آنها اضافه شد. اين اسيران 
داراى يك قبرستان در سلندورف1 بودند. خالد آلبرت زايلر خان مورخ در مورد اين قبرستان مى نويسد: 
«در وسط قبرستان زير درختان جنگلى در روى زمين بلندى، اطاقى چوبى كنده كارى شده قرار دارد. 
در كنار آن، سنگى قرار دارد كه روى آن آياتى از قرآن حك شده است. در زير آن به زبان آلمانى نوشته 
شده: «قبرستان اسيران جنگى تحت حكومت قيصر ويلهلم دوم در جنگ جهانى اول». در ستونى نيز 
اسامى عده اى از مردگان نوشته شده است. در كنار آنها سنگى قرار دارد كه روى آن به زبان آلمانى 
نوشته شده است: «ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا»، زير آن نوشته شده: ما راه خداوند را مى رويم و از 

سرنوشت خود منحرف نمى شويم . همه چيز فنا شدنى است و فقط خداوند جاويدان است. 
در كنار قبرستان، اسامى 400 تن از مردگان مسلمان به چشم مى خورد. روى هم حدود 2700 نفر 
در اين قبرستان دفن شده اند: 1100 روسى، 600 هندى، 700 سرباز فرانسوى از مستعمره ها و 300 
سرباز آلمانى و پرستار و زنان سربازان». در سال 1922 َدِرب اين قبرستان بسته شد. بعداً امام ادريسى با 
تالش هاى بسيار خود اين محل را دوباره زنده كرد و مسجدى در كنار آن ساخت و در اختيار مسلمانان 
قرار داد. و براى اين اقدام، از كلوپ شرق شناسى در برلين و انجمن مبارزين آسيا كمك دريافت كرد. 
مسجد در اين سال ها بدست اداره خارجيان افتاده بود و نمى شد آن را دوباره پس گرفت. چندي بعد، 
پروفسور جورج كمفاير2 مسئول شوراى آلمانى اسالم شناسى براى استرداد مسجد كمك كرد. خالد 
زايلرخان مى نويسد: «مى توان گفت كه در آن زمان تقريبًا همه مسلمانان برلين و مسلمانان مدعو از 

بقيه آلمان براى ديدن و انجام وظيفه مذهبى شان باين مسجد مى آمدند». 
احمديه  مسلمانان  انجمن  درسال 1924،  كرد،  تغيير  اسالم  به  نسبت  ها  آلمانى  رويكرد  همينكه 
نيز تشكيل شد، اين انجمن بعدها به «انجمن مسلمانان برلين» تغيير نام يافت و 1800 عضو داشت  1. Zelendorf

2. Kampfameier
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كه20 نفر آن آلماني بودند. در اين انجمن درباره گفتگوي اديان سخنراني و بحث مي شد كه توماس 
مان و هرمان هسه و آلبرت انيشتين از جمله شركت كنندگان اين جلسات بودند. در سال 1927 در 
برلين، انستيتوى مركزى آرشيو اسالمى تأسيس شد. در سال هاي بعد، طريقت «درگاهيه» نيز انجمني 
تأسيس كرد كه 750 عضو و 300 هوادار داشت. سپس كنگره جهانى مسلمانان و انجمن هاي اسالمى 

نيز برپا گشت. 
پروفسور عالم ادريس (1959-1887) روحانى روسى مسئول سرپرستى امور دينى اسيران جنگى 
بود. دولت آلمان در جنگ جهانى دوم، دكتر گرهارد فون مونده1 (1963) اسالم شناس را مسئول امور 

دينى اسالمى كرد. 

مهاجران مسلمان در آلمان 
مى  ماه  در  بازرگان بودند.  و  دانشجو  آمدند،  مى  آلمان  به  كه  مسلمانانى  بيشتر  قرن بيستم،  اوايل  تا 
1958، پناهندگانى از شوروى و يوگسالوى دست به تشكيل اداره مذهبى آوارگان مسلمان در جمهورى 
فدرال آلمان و برلين زدند و اين اداره به چاپ نشريه اى به نام «المها جرون» در اين كشور پرداخت.

در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم، بخاطر رابطه خاصى كه آلمان با تركيه داشت، مهاجرت 
مسلمانان ترك به آلمان شروع شد وتعداد آنها با سير صعودى درسال 1963 به 429/000 نفررسيد. 
اين تعداد درسال 1976 به 1/000/000 نفر و در سال 1981 به 1/500/000 نفر و درسال 2005 به 

Gerhard von Monde .2/000/0001 نفر رسيد.
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رسيدگى به امور رفاهى و اجتماعى كارگران ترك به عهده بخش اجتماعى و رفاهى حزب سوسيال 
دموكرات اين كشور و جنبش كارگرى گذاشته شده بود و به منظور جلوگيرى ازپيدايش بازار سياه ارز، با 

نرخ ثابت ومعينى براى تبديل پول آلمان به پول تركيه درشهرهاى صنعتى آلمان موافقت شد .
و  شد  روبرو  اقتصادى  بحران  با  دولت  كه  بود  سال 1966-67  به  مربوط  كارگرى  بحران  اولين 
درنيمه سال، بيش از70 هزار كارگرترك بيكارشدند، اما برخالف پيش بينى هاى انجام گرفته، اكثريت 
سياست  مجموع،  در  خارجيان  بيكارى  و  اقتصادى  بحران  نشدند.  تركيه  به  مراجعت  به  حاضر  آنان 
جديدى  قوانين  درسال 1973،  شد  مجبور  دولت  و  برد  زيرسوال  به  را  آلمان  خارجى  كارگر  استخدام 

درخصوص مهاجرت وضع نمايد. 
ازسال 1985 به بعد، تغيير عمده اى در بافت مهاجرت به آلمان به وجود آمد و گروه جديدى از 
مهاجران مسلمان به اين كشور وارد شدند. به دليل باال رفتن ميزان پناهندگى سياسى، راه هاى ورود 

پناهندگان به اين كشور مسدود گرديد.
امروزه جمعيت مسلمانان در آلمان پس از پروتستان ها، كاتوليك ها، سومين گروه مذهبي آلمان 
را تشكيل مى دهند. پس از مسلمانان، بودائيان و يهوديان به ترتيب چهارمين و پنجمين جامعه مذهبى 

اين كشور هستند. 
جمعيت مسلمانان از بيشترين سرعت رشد بين اين گروه ها برخوردار است، به گونه اى كه درحال 
حاظر حدود چهل درصد مسلمانان ساكن آلمان، زير 18 سال سن دارند. اين رشد سريع، به معناى  افزايش 
تعداد مسلمانان نيست، بلكه مبين افزايش آن بخش از جمعيت است كه از فرهنگ اسالمى متأثر است.  
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بيش از 95 درصد مسلمانان آلمان، خارجيان هستند كه از اين تعداد، 76 درصد ترك بوده و ايرانيان 
تشكيل  را  مسلمانان  گروه  سومين  آلمان،  مسلمانان  كل  درصد  با 4  آلمانى  مسلمانان  و  دوم  رده  در 
مى  دهند. پس از ايرانيان، اتباع مراكش با سه درصد، لبنان با دو درصد، تونس و پاكستان هريك با يك 
درصد از كل جمعيت، مسلمانان مقيم آلمان را تشكيل مى دهند. مسلمانان يوگسالوى و مصر و ديگر 

كشورهاى مسلمان نيز هريك كمتر از يك درصد كل مسلمانان مقيم آلمان را دربرمى  گيرند. 
طبق سرشمارى سال 2005 از ميان حدوداً 3/300/000 مسلمان ساكن آلمان، 2/400/000 نفر 
سنى، 400/000 نفر علويان، 100/000 نفر شيعه، 10/000نفر احمديه، 400 نفر اسماعيلى و 11/000 
با  مسلمانان  امروزه  دارند.  ارتباط  مسلمان  اسالمى  هاى  انجمن  با  كه  بودند  االصل  آلمانى  مسلمان 
داشتن چنين جمعيتى، نيروى مهمى را تشكيل مى دهند كه نمى توان آنان را ناديده گرفت. تنها در 
كلن بيش از 70/000 مسلمان زندگى مى كنند. نمونه ديگر، وضعيت شهر «دورتموند» است. اين شهر 
كه يكى از شهرهاى بزرگ منطقه صنعتى آلمان است، در برگيرنده گروه كثيرى از مسلمانان است؛ 
به همين خاطر است كه اكثر مقامات آلمان، توجه بيشترى به پيروان اين مذهب كرده و درپى جذب 
آنان در جامعه آلمان بوده اند. دولت آلمان عالوه بر اقدامات داخلى، با پيگيرى سياست برقرارى ارتباط 
بين مسلمانان و مسيحيان و ايجاد درك و تفاهم بهتر بين آنان، سعى دارد تصوير بسيار مثبتى ازخود 
در اذهان مسلمانان ايجاد كند. به همين خاطر، مسلمانان درآلمان نسبت به ساير كشورهاى اروپايى، از 
تسهيالت و امكانات بهترى برخوردارند. براى مثال، ساختن مسجد بر خالف فرانسه، مستلزم مذاكرات 

و اقدامات سياسى و ادارى طوالنى نمى باشد.

مسلمانان آلمانى فراموش نشده
در بطن تاريخ اسالم در آلمان، شخصيت هايى بوده اند كه از ياد نمى روند: استاد آفريقا شناسى، دكتر 
محمد بروغ پاشا(1894-1827)، دكتر ادوارد شنيستر1 (1892-1840)، عبدالهود آدولف ورده (1863-

1807)، آدم نوسر (فوت 1576) ، محمد على پاشا و دكتر ادوارد شنيستر يا محمد امين پاشا از جمله 
اين اشخاص هستند. گوستاو آدولف ورده2 يكى ديگر از اشخاصى است كه احتماال در سال 1835 به 

دين اسالم گرويد. 

رويكرد جديد آلمان به مهاجران مسلمان
آلمان مدت ها رهيافت بى تفاوتى و مداخله نكردن در قبال مسلمانان را اتخاذ كرده بود. به اين دليل 
به اقليت هاى مسلمان هم چون پديده اى موقتى نگاه مى كرد كه در نهايت به كشور خود باز خواهند 
گشت. اعطا نكردن موقعيت «نهاد عمومى» به تشكل هاى اسالمى در آلمان حاكى از همين نگرش 
است. از طرف ديگر گرچه آلمان هنوز رسمًا دين اسالم را در اين كشور به رسميت نشناخته، ولى بيشتر 
از فرانسه ميل دارد نيازهاى فرهنگى و دينى مسلمان خود را تأمين كند. چنانكه دولت چند مؤسسه 

1. Edward 
Schnister.
2. Gustav Adolf 
Werde.



210

است.  كرده  تأسيس  هم  اسالمى  مدرسه  چند  و  نهاده  بنياد  را  مسلمانان  فرهنگى  و  اجتماعى  رفاهى 
مدارس آلمان برخالف فرانسه، پوشش روسرى دختران مسلمانان را پذيرفته است.
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داستان از تالش اردوي زرين آغاز مي شود. اردوي زرين در حقيقت بيشتر اصالتي تركي داشت. در اين 
اردو، گروهي از مغوالن نيز وجود داشتند كه آن را رهبري مي كردند. سرنوشت اردوي زرين شايد به 
سخني با لهستان يا به تعبير درست تر با اتحاديه ليتواني – لهستان گره خورده است. چرا كه واپسين 
حكمران اردوي زرين، شاه احمد، در سال1502ميالدي به همراه درباريانش به اين اتحاديه پناهنده شد. 
اما اين نخستين باري نبود كه خاني از مغوالن به همسايه مسيحي خود پناهنده مي شد. توقتمش خانِ  
مقتدر مغول و متحد كننده دو اردوي سفيد و آبي، در رويارويي با تيمور شكست خورد و از پايتخت خود 

بر كرانه رود ولگا به نام سراي به دربار امير ليتواني ويناتوناس ( ويتوالد) پناهنده شد.
اولين گروه از مسلمانان تاتار در سال 1410ميالدي براي ياري رساندن به والديسواو ياگيليون، 
اين  قلمرو  به  پروسي  سياه  صليب  شواليه هاي  برابر  در  ليتواني-لهستان  اتحاديه  حكمران  نخستين 
اتحاديه وارد شدند. اين تاتارهاي مسلمان ساراچن ناميده مي شدند. يان دولوكوش، مورخ لهستاني در 
نيمه دوم سده پانزدهم ميالدي، گزارش كرده است كه در سال 1396 ميالدي در اطراف شهر ويلي 
زرين  به اردوي  نيوش، پايتخت دوك نشين ليتواني، تاتارهاي مسلماني زندگي مي كردند كه متعلق 
بودند. اين گروه مسلمان توسط دوك ليتواني در سرحد اين دوك نشين با قلمرو پروس، شواليه هاي 
توتونيك، استقرار يافته بودند. علت اين امر آن بود كه اين گروه تاتار، جنگجوياني كارآزموده بودند. 
اين گروه، نيروي نظام اتحاديه ليتواني – لهستان را در نبرد سرنوشت ساز و مهم گروئن والد در سال 
1410ميالدي همراهي و ياري كرد. جنگي كه به بزرگ ترين جنگ در اروپاي قرون وسطي تبديل شد. 

اين نبرد با شكست نيروهاي پروس در تاريخ 15 ژوئيه1410 ميالدي پايان يافت.
برخالف جهان اسالم كه مسلمان بودن يك هويت قومي نيست، آن گونه كه كرد بودن يا يلوچ 

اسالم و لهستان
به بهانه يك صد و پنجاهمين سالگرد ترجمه كامل قرآن به زبان لهستاني

عليرضا دولتشاهي 
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بودن يا حتي ارمنى بودن نشان از تعلق به يك گروه قومي، فارغ از باورهاي ديني دارد. در خارج از 
جهان اسالم يا در حواشي بيروني جهان اسالم، مسلمان بودن به يك هويت قومي بدل شده است. اين 
پديده اي است كه درمورد مسلمانان در لهستان روي داده است. در عصر حاضر، در دوران نوپايي اتحاد 
جماهير سوسياليستي شوروي، با نمودي از اين پديده روبرو هستيم كه حيرت ما را به عنوان مسلمان بر 
مي انگيزد و آن ايجاد حزب كمونيست مسلمانان در ميان تاتارهاي ساكن در شوروي بود. نمونه ديگر 
اين وضعيت را در دوران پس از فروپاشي اردوگاه سوسياليستي شاهد هستيم. چنانكه  در جمهوري 

بوسني و هرزه گوين سخن از سه گروه قومي بود: صرب ها، كروات ها و مسلمانان.
در جامعه لهستان، مسلمانان يا به عبارت ديگر تاتارهاي مسلمان، در عصر يان سوبيسكي به تمام 
حقوق شهروندي آن روز دست يافتند. آنان به مانند قوم ديگر مهاجر به لهستان يعني ارمنيان توانستند 
موقعيت و شأني درخور بيابند و در جامعه پذيرفته شوند. در آن روزگار، گروهي از مردان تاتار توانستند 

با دختران لهستاني ازدواج كنند و در جامعه جذب شوند.
مسلمانان لهستان در ارتش اين كشور نيز نقش داشتند. بجز نبرد با شواليه هاي توتونيك، آنان در 
1656ميالدي در برابر حمله سوئدي ها از لهستان دفاع كردند. اين حضور در ارتش تا 1939 ميالدي 
نيز تداوم داشت يعني تا آغاز جنگ دوم جهاني. در ارتش لهستان گرداني ويژه مسلمانان بود با فرمانده 
و قاضي عسكري مسلمان. در اين گردان سربازان به كالم اهللا مجيد سوگند مي خوردند. در اين مورد 
مي توان به علي اسماعيل ورونوويچ، امام كل ارتش ملي لهستان اشاره كرد. نيروي مسلمان در ارتش 
تهاجم  برابر  در  اكتبر1939ميالدي  روز 8  تا  يليانويچ  الكساند  فرماندهي  به  لهستان،  جوان  جمهوري 
نيروهاي آلمان و روسيه به مقابله پرداخت. اين يگان با آخرين واحد ارتش لهستان سرانجام تسليم شد.
در دوران تجزيه لهستان، مسلمانان يا به عبارت درست تر تاتارهاي مسلمان شهروند امپراطوري 
روس گرديدند. در نهضت مقاومت و احياء لهستان كه هيچ گاه خاموش نگرديده بود نظامياني حضور 
داشتند كه به اسالم تشرف يافته بودند. از جمله مي توان به ژنرال نامدار لهستاني ژوزف بم كه پس از 

مسلمان شدن به مراد فريق پاشا  تغيير نام داده بود، اشاره كرد.
امپراطوري عثماني كه شايد بتوان آن را به نوعي وارث اردوي زرين دانست، به علت ارتباطي كه با 
تاتارها، بويژه تاتارهاي ساكن كريمه، داشت و در واقع خليفه مسلمين محسوب مي شد، با مسلمانان تاتار 
لهستان نيز ارتباطي روحاني داشت. شايد براي لهستانيان، مسلمان شدن نوعي ترك شدن محسوب 
مي شد. اين امر را امروزه در جهان غرب نيز مي توان به نوعي ديگر مشاهد كرد.  برخالف روح اسالم 
كه پذيرش اسالم به هيچ رو به معناي عرب شدن نيست (همانطور كه ايرانيان مسلمان شدند ولي 

اعراب نه، و اين اختالفي است ميان ايران و مصر) امروز.
در غرب گروهي تازه مسلمان خود را به صورت عرب در مي آورند، لباس عربي مي پوشند، نامي 
عربي بر خود مي نهند و... در لهستان آن روز، ُترك شدن نيز شايد به نوعي مسلمان بودن را معنا مي 
داد، چرا كه ژنرال بم نيز نام تركي مراد فريق پاشا را بر خود نهاد. اگر در گذشته موسيقيدان و مترجم 
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برجسته اي چون بوبوفسكي كه پس از اسالم آوردن نام علي افقي را بر خود نهاد، به گونه اي ترك 
گرديد، از ياد نبرده ايم كه وي نزديك به دو دهه در اسارت تركان بوده است. او كه در يك هجوم 
تاتارهاي كريمه به سرحدات لهستان به اسارت درآمده بود به علت استعداد خوب در موسيقي و تسلطي 

كه به چندين زبان داشت، به عنوان غالم به دربار عثماني فروخته شده بود.
اما تاتارهاي لهستان كه پس از تجزيه لهستان به شهروندي امپراطوري روس درآمده بودند، دانش 
ديني خود را چگونه دست مي آوردند؟ در آغاز بي شك زبان تركي زبان ارتباطي آنان بود. طالب علوم ديني 
به حوزه  هاي علميه عثماني و بعدها گروهي به سارايوو و كشورهاي عربي از جمله مصر و عراق مي رفتند.
 در سده نوزدهم ميالدي كه لهستان وجود خارجي نداشت و تحصيل به زبان لهستاني و تشكيل 
گروه هاي دانشجويي براي لهستانيان ممنوع بود، گروهي دانشجو در ليتواني انجمني زيرزميني را پي 
افكندند تا مخفيانه به مطالعه بپردازند. از اعضاي اين انجمن مي  توان به شاعر ملي لهستان ميتسكيه 
ويچ و حوجكو اشاره كرد. اين انجمن توسط پليس تزاري كشف شد و اعضاي آن با يك درجه تخفيف 
به تبعيد در روسيه محكوم گرديدند.  ميتسكيه ويچ در دوران تبعيد سفري به كريمه كرد و غزل هاي 
كريمه ره آورد اين سفر بود، مجموعه اي كه سرشار از واژه هاي اسالمي و شرقي است. حوجكو در تبعيد 
به حكومت تزاري نزديك شد و به عنوان كنسول روسيه در رشت و تهران خدمت كرد و پس از اقامت 
در فرانسه نسخه هايي از متون تعزيه را به زبان فرانسوي به نام نمايش ايراني منتشر كرد. اما آنچه اين 
انجمن زير زميني را به اسالم مرتبت مي ساخت اين بود كه به باور گروهي، نخستين ترجمه قرآن به 

زبان لهستاني توسط اين گروه به انجام رسيده، ترجمه اي كه البته ناقص بود.
اما نخستين ترجمه كاملي كه از متن قرآن كريم به زبان لهستاني انجام گرفت، ترجمه اي است از يك 
تاتار مسلمان لهستاني بنام يان ميرزا تاراك بوچاتسكي. اين ترجمه در سال1858 ميالدي به انجام رسيده 
است. يان بوچاتسكي فرزند حاج يعقوب بوچاتسكي است. او به زيارت مكه مشرف شده بود. اين زيارت 
ميان سال هاي 1790 تا 1810 ميالدي روي داده است. پس بازگشت به لهستان وي توانست به نمايندگي 
مجلس برگزيده شود. يان بوژاك در گورستان قديمي اسالمي ورشو دفن است، گورستاني كه در سال 
1839ميالدي در خيابان ملينارسكي ورشو ايجاد شد. اين گورستان در جنگ دوم جهاني آسيب جدي ديد.
كه  كرد  اشاره  قران  از  هاي  بخش  ترجمه  به  بايد  لهستانى  زبان  به  قرآن  ترجمه هاي  ديگر  از 
در1935ميالدي به انجام رسيد. اين ترجمه به قلم دكتر ياكوب شينكيه ويچ است. او مسلماني لهستاني 
و متولد 1884 ميالدي است. او در فلسفه و مطالعات شرقي به كسب درجه دكتري نايل آمد. پس از 
جنگ اول جهاني كه دگر بار لهستان استقالل خود را باز يافت و به عنوان يك واحد سياسي مستقل بر 
نقشه جغرافيا پديدار گشت، شينكيه ويچ در سال 1925ميالدي به عنوان اولين مفتي مسلمانان لهستان 
برگزيده شد. لهستان آن روزها شامل بخش هايي از روسيه سفيد، اوكراين و ليتواني امروزه بود.  ترجمه 
وي از بخش هايي از قرآن، در سال1935 ميالدي تحت نام آياتي از قرآن منتشر شد. دوراني كه وي 
رهبري جامعه مسلمانان لهستان را بر عهده داشت، جامعه اسالمي لهستان امكان ارتباط بيشتر با جهان 
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اسالم مانند مسلمانان هندوستان، فلسطين و مصر را پيدا كرد. شينكيه ويچ در گردهمايي-هاي جهان 
اسالم حضوري فعال داشت. از جمله در سال1926 ميالدي در گنگره خالفت قاهره شركت كرد و در سال 
1935ميالدي، همان سالي كه ترجمه لهستاني قرآن به قلم وي منتشر شد، در كنگره مسلمانان اروپا در 

سويس شركت نمود.
شايد بتوان گفت كه دوران زرين اسالم و مسلمانان در لهستان، جمهوري جوان لهستان بود، دوران 
ميان دو جنگ اول و دوم جهاني.  اين دوران زرين با آغاز جنگ جهاني پايان يافت. همچون روزگار 

خوش ديگر لهستانيان كه در پس پشت ابرهاي دهشت بار جنون و خون محو گرديد.
پس از جنگ دوم كه لهستان در قلمرو استبداد شرقي روسيه و اين بار به نام ماركسيسم، دگر بار به 
بند كشيده شد، شينكيه ويچ نيز چونان بسياري از لهستانيان به تبعيدي خود خواسته رفت. او در آمريكا 

سكونت گزيد، جايي كه تا پايان عمر، يعني سال 1966، در اوج جنگ سرد، زيست.
در مورد ترجمه قرآن به زبان لهستاني بايد از ترجمه اي ديگر نيز نام برد، ترجمه اي كه در دهه60  
سده پيشين ميالدي انجام گرفت. اين ترجمه به همت پژوهشگري مسلمان و عرب شناسي لهستاني 
به نام يوزف بيه الفسكي صورت گرفت. او از سال 1948 تا 1950ميالدي، يعني نخستين سال هاي 
روي كار آمدن جمهوري مردمي لهستان، به عنوان وابسته فرهنگي در سفارت لهستان در تركيه خدمت 

كرد. او از سال 1968ميالدي به تدريس در دانشگاه ورشو پرداخت.
در اين دانشگاه بود كه وي موفق شد برنامه مطالعات عربي- اسالمي را بنيان نهد. او در سال 
1979 به عضويت فرهنگستان علوم جمهوري عراق درآمد. وي همچنين از اعضاي مؤسس انجمن 
دوستي لهستان- عرب بوده است. گذشته از ترجمه قرآن، وي چندين كتاب درباره اسالم و فرهنگ 
عربي تاليف كرده است. سرانجام اين پژوهشگر مسلمان لهستاني در سال 1997 به ديار باقي شتافت.

اما نمي شود در مورد ترجمه هاي قرآن به زبان لهستاني سخن گفت ولي از يك ترجمه ديگر نامي به 
ميان نياورد. اين ترجمه، توسط پيروان ميرزا غالم احمد كه به فرقه احمديه نامدار هستند، انجام گرفته است. 
اين فرقه را شايد بتوان با گروه موسوم به مورمون در جهان مسيحيت برابر دانست. فرقه اي كه علماي شيعي 
و سني آن را گمراه و مرتد دانسته اند. اين گروه در لهستان بسيار فعال است. بر اثر فعاليت اين گروه در دوره 
حيات خود در لهستان بالغ بر يك صد تن به اسالم، با گرايش احمديه، گرويده اند. اين در صورتي است كه 

جمهوري اسالمي ايران، به عنوان تنها كشور شيعه در جهان در لهستان داراي وابستگي فرهنگي نيست.
اصوًال در مورد جمعيت مسلمان لهستان آمار رسمي وجود ندارد، زيرا بر اساس قانون در لهستان 
پرسش از باور ديني افراد جرم محسوب مي شود. اما بر اساس آماري كه انجمن هاي اسالمي منتشر 
مي كنند مي توان تعداد مسلمانان لهستان را در حدود سي هزار نفر برآورد كرد. اين عدد در حقيقت 
هفت صدم درصد جمعيت كل لهستان است. در اين گروه حدود 5000 تاتار و حدود 1000 نو مسلمان 
لهستاني هستند و باقي كه در حدود 25000 تن است مسلمانان خارجي هستند كه در لهستان زندگي 

مي كنند. در ضمن، نيمي از مسلمانان لهستاني نيز عرب هستند.
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كشور پهناور هندوستان، موزه اديان، مذاهب و فرهنگ ها و اقوام مختلف است. مسلمانان هند پيشنه اى 
بس بلند و درخشان دارند و نزديك به ده قرن بر اين كشور حكمرانى كرده و آبادانى ها و سرمايه 
هاى فرهنگى و آثار ارزشمند پديدآورده اند. پس از استيالى مكارانه انگليسيان بر اين سرزمين پهناور، 
مسلمانان اندك اندك ضعيف شدند و هندوان و سيك ها قدرت گرفتند.  نظام آموزشى سنتى مسلمانان 
كه در قرون و اعصار پيشين پاسخگوى نياز هاى علمى و آموزشى و تربيتى مسلمانان بود، با ورود 
انگليسيان رو به  افول نهاد. عده اى از رهبران مسلمانان به اين وضع واكنش نشان داده و با ايجاد 
دانشگاه ها و مؤسسات علمى و آموزشى و حمايت از مراكز و مؤسسات آموزشى دينى  به ميدان رقابت 
و مواجهه با نظام آموزشى انگيسيان برآمدند. اينان با حفظ مدارس و حوزه هاى علميه سنتى خود، در 
دانشگاه ها و مدارس جديد  نيز فعال شده و نظام آموزشى مدرن را به كار معرفى و مطالعه و آموزش 
اسالم بكار گرفتند.  موج و جريان تأسيس مراكز مطالعات اسالمى آكادميك  در هند در سال هاى پس از 
استقالل باال گرفت و تعدادى كرسى، گروه آموزشى، دانشكده  و دانشگاه  اسالمى شكل گرفت و مطالعه 
و آموزش اسالمى  در قالب نهادهاى مدرن آموزشى  رواج پيدا كرد، به طورى كه اينك در سراسر هند 
نزديك به صد مركز و نهاد علمى و آموزشى در دانشگاه هاى اين كشور به مطالعه، تحقيق و آموزشى 
خوانندگان  آگاهى  براى  مشغول اند.  علمى  و  آموزشى  نوين  هاى  روش  بر  تكيه  با  اسالمى   مطالعات 
ارجمند، در اين نوشتار، گزارشى اجمالى از گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه هايى كه در آن ها زبان عربى، 

اسالم شناسى آكادميك و  و آموزش اسالم به روش جديد  انجام مى گيرد، معرفى مى شود.

مراكز آكادميك مطالعات اسالمى در هند

على فوالدى
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دانشگاه جامعه مليه اسالميه
كرده اند.  تأسيس  را  آن  مسلمانان  كه  است  هند  معتبر  دانشگاه   دو  از  يكى  اسالميه  مليه  جامعه 
موالنا  محمدعلى،  موالنا  گاندى،  مهاتما  يعنى  هند  استقالل  پدران  دانشگاه  اين  تأسيس كنندگان 
دليل  بوده اند.  شيعى)  (شخصيتى  حسين  عابد  دكتر  و  مجيب  محمد  ذاكرحسين  دكتر  آزاد،  ابوالكالم 
اصلى تأسيس اين دانشگاه آن بوده كه در دهه سى و چهل قرن بيستم كه نبرد استقالل هند به اوج 
رسيده بود، دانشگاه اسالمى عليگره كانون فعاليت حزب مسلم ليگ شده بود. اين حزب خواستار تجزيه 
هند و تشكيل كشور پاكستان بود. در آن هنگام رهبران حزب كنگره در صدد برآمدند در برابر دانشگاه 
عليگره يك دانشگاه مسلمان ديگر تأسيس كنند كه از حزب كنگره حمايت كند. گاندى بزرگ از اين 
ابتكار طرفدارى كرد. بدين سان، دانشگاه جامعه مليه اسالميه متولد شد. از همان آغاز، تكيه گاه اين 
دانشگاهى  مليه  جامعه  امروزه  بود.  اديان  همه  به  احترام  و  سكوالريسم  هندى،  ملى گرايى  دانشگاه، 
تمام عيار است و رشته  هاى زيادى در آن تدريس مى شود. دانشكده و گروه هاى اين دانشگاه كه مستقيم 

يا غيرمستقيم به اسالم شناسى و دين شناسى مي پردازند، عبارتند از:
گروه مطالعات اسالمى  

گروه مطالعات اسالمى از جمله گروه  هاى مهم علمي در دانشگاه جامعه مليه است. در اين گروه مقاطع 
تحصيلى زير وجود دارد:

دوره ليسانس مطالعات اسالمى
دوره كارشناسي ارشد مطالعات اسالمى

دوره دكترى مطالعات اسالمى
معروف ترين شخصيت گروه، پروفسور دكتر اخترالواسع است. او كه تحصيلكرده دانشگاه عليگره 
است، دوره دكترى خود را در جامعه مليه اسالميه گذرانده و در همانجا به مدت سي سال سمت استادى 
داشته است. دكتر اخترالواسع از نفوذ سياسى و اجتماعى گسترده اى بين مسلمانان و مقامات علمي و 
دانشگاهي هند برخوردار است. او عضو بسيارى از انجمن ها و مؤسسات دولتى است و با محافل غربى و 
بين المللى نيز تبادل افكار داشته و دارد. دكتر اخترالواسع كه به نحله فكرى بريلوى مرتبط و به متصوفه 
گرايش دارد، از نظر اعتقادى مخالف وهابيگرى است. پروفسور اخترالواسع چندين كتاب تأليف كرده 
كه از ميان آنها دو كتاب «مطالعه جنبش آموزشى ِسر سيد احمد خان» است (سر سيد احمدخان كى 
تعليمى تحريك، دهلى، 1985) و «سبك معمارى اسالمى» (اسالمى طرز تعمير) از همه مهمتر هستند.

استاد و رئيس كنونى گروه مطالعات اسالمى، پروفسور سيدرضى احمد كمال است. گفتنى است كه 
در دانشگاه  هاى هند دوره رياست گروه سه سال و دوره رياست دانشكده دو سال است و رياست دوره اى 
به يكى از استادان واگذار مى شود. اگر در گروهى استاد تمام وجود نداشته باشد، رياست به دانشيار تعلق 
مى گيرد؛ اما استاديار نمى تواند به رياست گروه برسد. دكتر كمال، متولد 1948، مدرك دكترى خود را 
از جامعه مليه گرفته و استاديار و سپس دانشيار شده است. او مسئول امور مذهبى (مسئول برنامه  هاى 
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دينى دانشگاه) نيز بوده است. 
دكتر فريده خانم يكى ديگر از دانشياران گروه مطالعات اسالمى است. او دكترى خود را از جامعه مليه 

گرفته و در سال 1992 با سمت استاديار استخدام شده و در سال 1994 به رتبه دانشيارى رسيده است. 
دكتر محمد اسحاق يكى ديگر از دانشياران گروه مطالعات اسالمى است. تخصص وى اسالم در 

هند، به ويژه نقش صوفى ها در هند است. 
دكتر اقتدار محمدخان نيز دانشيار اين گروه است. جنيد حارث و سيد شاهد على كه كشميرى االصل 

است، نيز دو استاديار اين گروه هستند. 

 

دانشگاه دهلي
 

مركز مطالعات اسالمى دكتر ذاكر حسين
مركز مطالعات اسالمى دكتر ذاكر حسين يكى ديگر از مراكز تحقيقاتى اسالم شناسى در دانشگاه جامعه 
مليه است. اين مركز يك گروه آموزشى نيست و در آن تدريس انجام نمى گيرد. عمده فعاليت مركز 
مطالعات اسالمى، انتشار مجله «معرفت اسالم» و «عصر جديد» است. اين مجله را دكتر عابدحسين 
كه شيعى و از بنيانگذاران جامعه مليه و از دستياران دكتر ذاكر حسين بود، راه اندازى كرد. امروزه مدير 
اين مؤسسه پروفسور اخترالواسع است كه سردبيرى مجله را نيز بر عهده دارد. اين مجله به دو زبان 
اردو و انگليسى منتشر مى شود. فعاليت اين مركز تنها معطوف به انتشار نشريه و تحقيقات آكادميك 

نيست، در آن مراسم مذهبى و سخنرانى و سمينارهاى علمى نيز برگزار مى شود.
هدف از ايجاد مركز مطالعات اسالمى ذاكر حسين در سال 1971، مطالعه و تدوين تفسيرى عقالنى از 
اسالم با توجه به اوضاع زمانه بود. به سخن ديگر، هدف اصلى ايجاد اين مركز، معرفى و توسعه انديشه تجدد در 
تفسير اسالم بود. حوزه مطالعاتى مركز، مطالعه اسالم و پديده مدرنيسم در كشور  هاى اسالمى است. پروفسور 

مجيب نخستين مدير اين مؤسسه بوده و اينك پروفسور ضياء الحسن فاروقى عهده دار اين سمت مى باشد.
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دانشگاه جواهر لعل نهرو1 
دانشگاه جواهر لعل نهرو يكى از دانشگاه  هاى مهم هند در حوزه علوم انسانى است. با اين همه، از نظر تعداد 
دانشجويان و رشته  هاى تحصيلى از دانشگاه  هاى بزرگ كشور كوچك تر است؛ چرا كه دانشگاه تخصصى در 
زمينه علوم انسانى است. اين دانشگاه گروه مشخص اسالم شناسى ندارد، اما در گروه زبان هاى عربى و فارسى 
استادان صاحبنظر در زمينه علوم و معارف اسالمى حضور دارند. همچنين اين دانشگاه گروه هاى خاورميانه و 
آسياى دور دارد كه استادان آن در زمينه اوضاع سياسى و فرهنگى كشورهاى اسالمى تخصص دارند. مطالعات 

مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمى ايران در دانشكده زبان، ادبيات و مطالعات فرهنگى انجام مى پذيرد.

دانشكده زبان، ادبيات و مطالعات فرهنگى2
در اين دانشكده گذشته از زبان  هاى عربى و فارسى، فرهنگ كشور  هاى اسالمى نيز تدريس و تحقيق 
كنند،  انتخاب  را  دينى  و  اسالمى  موضوعات  از  برخى  دكترى  دوره  در  مايل اند  كه  كسانى  مى شود. 
مى توانند اين دانشكده را برگزينند. ايران رابطه بسيار نزديكى با استادان زبان فارسى اين دانشگاه دارد. 
ايرانيان و  خصوصا پروفسور اخترمهدى استاد زبان و ادبيات فارسى اين دانشكده، ارتباط نزديكى با 

مؤسسات فرهنگى داخل كشور دارد.

1. Jawaharlal Nehru Univer-
sity (JNU)
2.The School of Language, 
Literature and Culture 
Studies

مركز مطالعات اسالمى دكتر ذاكر حسين

نمايى از دانشگاه جواهر لعل نهرو
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اين دانشكده كه در سال 1969 تأسيس شده، اينك يكى از مراكز عمده و معتبر علمى هند به شمار 
است. در اين دانشكده، گروه زبان فارسى، عربى و سانسكريت داير است كه درباره دين و فرقه هاى 
انتخاب  تحصيل  براى  را  هندو  يا  اسالم  فرهنگ  خاص  جنبه  هاى  كه  كسانى  مى كند.  تحقيق  دينى 
مى كنند، مى توانند متقاضى پذيرش در مقطع دكترى يا فوق ليسانس اين دانشكده باشند. دكتر محمد 
او  است.  بوده  آن  رئيس  نيز  مدتى  كه  است  دانشكده  اين  صاحب نام  استادان  از  يكى  اصالحى  اسلم 

فارغ التحصيل حوزه علوم دينى جامعه االصالح و استاد زبان و ادبيات عربى است.

دانشكده علوم اجتماعى
اين دانشكده نيز گروه  هايى نظير تاريخ و فلسفه دارد كه مى تواند براى دانشجويان رشته علوم و معارف 
اسالمى مفيد باشد. برخى درس هاى مربوط به فلسفه و فيلسوفان ايرانى در اين دانشكده ارائه مى شود.

دانشگاه همدرد، دهلى
دانشگاه همدرد دهلى دانشگاهى نسبتًا جديد است و در كنار دانشگاه اسالمى عليگره و دانشگاه جامعه 
حكيم  دانشگاه  اين  مؤسس  دارند.  عهده  به  را  آن  مديريت  مسلمانان  كه  است  دانشگاه  هايى  از  مليه 
عبد الحميد، شخصيت استثنايى مسلمانان در دوره اخير است. وى حكيم يعنى استاد و طبيب سنتى و 

  

دانشگاه موالنا آزاد
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گياهى بود. پيش از وى، اجمل خان شخصيت بزرگى كه همراه گاندى و نهرو بود و در توسعه طب سنتى 
كوشيده بود، بدين كارها تمايل نشان مى داد. حكيم عبدالحميد دنباله رو فعاليت هاى اجمل خان بود 
و به توسعه اين دانشگاه همت گماشت. او به تنهايى طب سنتى اسالمى را كه در هند «طب يونانى» 
ناميده مى شود، شروع كرد. برخى وى را ِسر سيد احمدخان عصر جديد مى نامند. حكيم عبد الحميد خود 
از مشهورترين طبيبان گياهى و سنتى هند است. دانشگاه همدرد بيشتر رشته ها و از جمله مطالعات 

اسالمى نيز دارد. در اينجا توضيح مختصري درباره گروه مطالعات اسالمى دانشگاه همدرد مي آوريم.

گروه مطالعات اسالمى دانشگاه همدرد
دانشگاه همدرد گروهى مستقل در رشته علوم و معارف اسالمى دارد. استاد ارشد اين گروه پروفسور غالم 
يحيى انجم است. او به نحله فكرى بريلوى تعلق دارد. اين جريان در مقابل جريان وهابى گرى يا ديوبند 
قرار دارد. گفتنى است كه اكثر مدارس و حوزه  هاى اهل سنت هند در اختيار نحله فكرى ديوبندى است و 

استادان سنى مذهب در دانشگاه ها به مسلك بريلوي گرايش دارند و دكتر انجم يكى از آنهاست. 
دارد.  وجود  دكترى  و  ليسانس  فوق  ليسانس،  مقطع  همدرد  دانشگاه  اسالمى  مطالعات  گروه  در 
و  اسالمى  علوم  مختلف  حوزه  هاى  در  انديشمندان  نقش  گروه  اين  استادان  عالقه  مورد  موضوعات 
مسائل و چالش  هاى جديدى است كه اسالم با آن مواجه است. كسانى كه خواستار پذيرش در مقطع 
دكترى اين دانشگاه هستند، بايد در زمينه معارف اسالمى مدركى در سطح كارشناسي ارشد ارائه كنند. 
برنامه درسى مقطع كارشناسي ارشد مشتمل بر اين دروس است: تاريخ علوم اسالمى، تاريخ فرهنگ 

اسالمى در هند، پلوراليسم و اسالم، تصوف، كالم، اخالق، دين شناسى و زبان هاي انگليسى و عربى.

دانشكده  هاى طب سنتى
همدرد مهم ترين مركز آموزش و تحقيقات در رشته طب سنتى اسالمى است. موضوعات مورد مطالعه در 
اين مركز عبارتند از: تاريخ طب سنتى، گياه شناسى، دارو شناسى و توليد دارو  هاى جديد. در دانشكده طب 
سنتى اين گروه  ها فعاليت دارند: گروه امراض نسوان، گروه علم االدويه، گروه جراحات، گروه كليات (قواعد 

طب سنتى)، گروه معالجات، گروه طب تحفظى و اجتماعى، گروه تشريح و منافع االعضا (آناتومى).
دانشگاه همدرد يك كتابخانه مركزى نيز دارد كه كتاب  هاى خطى فارسى و عربى در آن نگهدارى 
مى شود. نسخه كتاب مدخل الى االاحكام النجوم كه قديمى ترين اثر دانشمندان مسلمان در زمينه علم 

نجوم در قرن سوم است، در اين كتابخانه نگهدارى مى شود.

دانشگاه اسالمى عليگره1 
دانشگاه اسالمى عليگره كه با تصويب اليحه پارلمان مركزى تأسيس شده و سرپرست آن رئيس جمهور 
هند است، يكى از دانشگاه  هاى بزرگ و مهم  هند است. يك ويژگى دانشگاه عليگره اين است كه  1.-Aligarh Muslim University
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برخالف دانشگاه دهلى، ماهيتى خوابگاهى دارد و اكثر دانشجويان در خوابگاه ها زندگى مى كند و 24 
ساعته در دانشگاه حضور دارند. تعداد دانشجويان اين دانشگاه در سال 2013 حدود سى و دو هزار نفر 

اعالم شده است.
ويژگى ديگر اين دانشگاه آن است كه قديمى ترين دانشگاهى است كه مسلمانان در هند ساخته اند و 
اكثر استادان و دانشجويان (تقريبًا 75 درصد) آن مسلمان هستند. با اين كه دانشگاه از نظر تصميم گيرى 
مستقل و آزاد است اما همانند ساير دانشگاه  هاى بزرگ كشور، دولت هند بودجه اين دانشگاه را فراهم 
مى كند. نكته مهم در ارتباط با تركيب دانشجويان دانشگاه آن است كه به دليل معروفيت اين دانشگاه، 
دانشگاه  آمده اند.  دانشگاه  اين  به  تحصيل  براى  افريقايى  و  آسيايى  كشور هاى  بيشتر  از  دانشجويان 
دوازده  در  گروه ها  است.  كرده  داير  گروه  هشت  و  صد  از  بيش  در   را  علوم  رشته  هاى  تمام  عليگره 
دانشكده مستقر شده اند كه از ميان آنها، دانشكده الهيات از سابقه اعتبارى درخوري برخوردار است. 
دانشگاه عليگره يك دانشكده پزشكى و بيمارستان بزرگ نيز دارد. اكنون به معرفي دانشكده الهيات 

مي پردازيم.

دانشكده الهيات1
دانشكده  الهيات سنى3 است. اهميت  شيعه2 و  الهيات  بخش  يا  الهيات  داراى دو دپارتمان  دانشكده 
الهيات در است كه در دانشگاه  هاى هند غير از عليگره هيچ دانشكده اى به نام الهيات وجود ندارد. البته 
گروه  دانشگاهى  هيچ  در  اما  هست،  ديگر  دانشگاه  چند  در  اسالمى  مطالعات  گروه  نام  به  گروه  هايى 
مستقل الهيات شيعه نيست و اين سرمايه اى بزرگ است كه شيعيان بايد در نگهدارى و تقويت آن 

بكوشند.
براي آگاهي خوانندگان از دالئل تشكيل دو گروه شيعه و سني در دانشگاه عليگره، الزم است 
اندكي به تاريخ رجوع كنيم و پيشينه مسئله را بازيابيم. بررسي چگونگي تكوين و تشكيل دانشكده 
الهيات نشان داد كه ِسر سيد احمدخان در سال 1875 وقتى مدرسه خود را بنا كرد، دو نهاد به نام 
نظامت،  كار  مى گفتند.  ناظم  را  نظامت  رئيس  پديدآورد.  سنى  الهيات  نظامت  و  شيعه  الهيات  نظامت 
مديريت امور مذهبى از جمله برگزارى نماز  هاى جماعت در هر خوابگاه و تدريس الهيات شيعه و سنى 
به دانشجوان بود. سر سيد احمد خان يك مسجد جامع را نيز در دانشگاه بنيان نهاد كه اينك مسجدى 
پرشكوه است و قبر سر سيد احمد خان نيز در همانجاست. ويژگى اين مسجد آن است كه شايد يگانه 
مسجدى در جهان باشد كه در آن نماز جمعه و عيدين شيعه و سنى همزمان برگزار مى شود. اين نماد 

بى نظير وحدت شيعه و سنى است.
وقتى در سال 1920 مدرسه تبديل به دانشگاه شد، در مقطع ليسانس در تمام رشته  هاى غير فنى، 
آموزش الهيات اجبارى شد و دانشجويان سنى ملزم شدند واحد  هاى الهيات سنى و دانشجويان شيعه نيز 
واحد  هاى الهيات شيعه را بگذرانند. براى غير مسلمانان نيز به جاى دروس شيعه و سني، درسى درباره 

1. Faculty of Theology
2.Department of Shia 
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تاريخ و فرهنگ هند در نظر گرفته شد. در همان سال، نظامت سنى و شيعه به دو گروه الهيات سنى و 
الهيات شيعه تبديل شد و هر گروه زير مجموعه دانشكده اى به نام دانشكده الهيات شدند. البته در اردو 
اين را دانشكده دينيات مى نامند نه الهيات. رئيس دانشگاه آن زمان، كرنل بشير حسين زيدى، شيعه 
مسلك، دو نفر از علماى بزرگ شيعه و سنى آن زمان را به رياست گروه شيعه و سنى منصوب كرد. 
عالمه علينقى نقوى، بزرگ ترين عالم شيعى دوره اخير هند عهده دار رياست گروه شيعه و موالنا سعيد 
احمد اكبرآبادى عهده دار رياست گروه سنى شد. در دوره بعدى شخصيت  هاى معروفى چون موالنا كلب 
عابد رياست گروه شيعه و موالنا تقى امينى و موالنا فضل الرحمان گنورى از شخصيت  هاى معروف سنى 
به رياست دپارتمان يا بخش رسيدند. در حال حاضر رياست گروه شيعه را پروفسور سيد على محمد 

نقوى و رياست گروه سنى را پروفسور سعود عالم قاسمى به عهده دارند.
برنامه درسى: در دانشكده الهيات عليگره دوره هاى ليسانس، فوق ليسانس و دكترى داير است. در 
مقطع فوق ليسانس در گروه شيعه واحد  هاى تفسير، حديث، حقوق اسالمى، كالم، كالم جديد، سيره، 
حقوق بشر و فقه اسالم، جامعه شناسى اسالمى و اسالم و شرق شناسان وجود دارد. در گروه سنى، 

تفسير، حديث، فقه، اصول فقه از ديدگاه علماي اهل سنت و اديان جهانى تدريس مى شوند.
استادان: رئيس گروه الهيات شيعه پروفسور على محمد نقوى است. وي دروس دينى را از پدر خود 
عالمه على نقى نقوى فراگرفت كه بزرگ ترين عالم شيعى عصر خود در هند بود. او سپس در دانشگاه 
عليگره و دانشكده الهيات دانشگاه تهران درس خواند. وى در دانشكده الهيات دانشگاه تهران از محضر 
استادان بزرگ استاد شهيد مطهرى و شهيد مفتح و دكتر عزتى استفاده كرده است. پروفسور نقوى آثار 
و كتاب  هاى زيادى دارد و بسيارى از كتاب  هاى ايشان به زبان فارسى ترجمه و در ايران چاپ شده 
است. او پس از انقالب اسالمي، در كنار دكتر حداد عادل دوره آموزشى علوم اجتماعى را ترتيب داد و 
كتاب  هاى درسى نگارش وى در آموزش متوسطه سال اول و دوم و سوم و مراكز تربيت معلم كتاب 

درسى بود. از ديگر كتاب هاى وى مى توان به اين موارد اشاره كرد: 
- چهار كتاب درسى جامعه شناسى براى وزارت آموزش و پرورش ايران.

- سيرى در انديشه دينى هند در دو جلد كه با سرمايه خانه جمهورى اسالمى ايران، دهلى نو.
- جامعه شناسى غرب گرايى در دو جلد به زبان فارسى، انتشارات اميركبير.

عربى،  زبان  هاى  به  كتاب  اين  تهران.  اسالمى،  فرهنگ  نشر  دفتر  ملى گرايى،  و  اسالم  كتاب   -
فرانسوى، انگليسى، كردى و تركى ترجمه و منتشر شده است. 

- كتاب A Manual of Islamic Beliefs and Practices. اين كتاب نخست در لندن به زبان 
انگليسى منتشر شد و سپس انتشارات انصاريان قم آن را تجديد چاپ كرد.

- تفسير قرآن در دو جلد به زبان انگليسى. اين تفسير فشرده به زبان انگليسى از دو جزو اول 
قرآن است. 

- اسوه  هاى جاويد درباره سيره تحليلى امامان به زبان فارسى. 
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- جامعه شناسى جنبش اسالمى در مصر، انتشارات نور، تهران.
همچنين پروفسور على محمد نقوى داراى سمت  هاى مهم دانشگاهى است از جمله: قائم مقام 

رئيس دانشگاه، 
رئيس ارشد دانشكده، رئيس دانشكده الهيات، رئيس گروه الهيات شيعه، و قائم مقام رئيس مركز 

تربيت استادان.
نيز  رضا  طيب  موالنا  و  اصغر  محمد  دكتر  موالنا  مانند  ديگري  استادان  شيعه،  الهيات  گروه  در   

فعاليت دارند.
در باب استادان گروه الهيات سنى نيز مي توان گفت كه هشت تن از آنها از شخصيت هاي سني 
صاحب نفوذ در جامعه خود هستند. اسامي اين افراد بدين قرار است: پروفسور سعود عالم قاسمى، دكتر 
توقير عالم فالحى، مفتى زاهد على خان، دكتر عبد الخالق، موالنا حبيب اهللا، دكتر محمد سليم، دكتر 

راشد و دكتر محبوب الرحمان.
نظر به اعتبار علمي و شخصيت اجتماعي برخي از استادان دپارتمان سني، توضيح مختصري درباره 

سه تن از آنها مي آوريم:
پروفسور سعود عالم قاسمى

پروفسور سعود عالم قاسمى فارغ التحصيل حوزه ديوبند و دانشگاه عليگره است. او در حال حاضر رئيس 
دانشكده الهيات است. بر حسب مقررات دانشگاه رياست دانشكده به نوبت براى دو سال به استادان 
ارشد تعلق مى گيرد. قبل از وى رئيس دانشكده استاد على محمد نقوى بوده است. پروفسور قاسمى 
سمت مدير آكادمى ِسر سيد احمدخان را نيز دارد كه مركز تحقيقاتى مهمى است. برخي از آثار ايشان 
چنين است: به سوى شناخت فرهنگ اسالمى (اردو)؛ علل وضع احاديث (اردو)؛ دعوت فكرى قرآن 
(اردو)؛ نقش زنان در بيدارى اسالمى (اردو)؛ اسالم دين اعتدال؛ اسالم در قرن بيست و يكم؛ مطالعه 
تفاسير قرآن؛ قرآن فهمى شبلى نعمانى؛ حقوق بشر در اسالم؛ قوانين اجتماعى اسالم و موالنا آزاد و 

مطالعه مذاهب.
دكتر توقير عالم فالحى

يكي از استادان پركار و مشهور دانشكده الهيات دانشگاه عليگره دكتر توقير عالم فالحى است. دكتر 
توقير عالم، فالحى است يعنى فارغ التحصيل جامعه الفالح، يكى از حوزه  هاى اهل سنت در هند است. 
علماى اهل سنت در هند بر اساس حوزه اى كه در آن درس خوانده اند ناميده مى شوند و تعصباتى نيز 

دارند. حوزه  هاى عمده اهل سنت در هند عبارت است از:
موالنا  حوزه  اين  بنيانگذار  چون  مى نويسند؛  قاسمى  را  آنجا خود  فارغ التحصيالن  كه  ديوبند  حوزه   .1

قاسم ناتانوى بوده است.
2. حوزه ندوه العلما لكهنو كه فارغ التحصيالن آنجا خود را ندوى مى نامند.

3. جامعه االصالح اعظم گره كه فارغ التحصيالن اين حوزه با پسوند اصالحى خود را مى نامند.
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4. جامعه الفالح اعظم گره كه فارغ التحصيالن اين حوزه با پسوند فالحى خود را مى  نامند.
طرفداران و تحصيلكردگان اين چهار حوزه با هم رقابت مى كنند و رابطه خوبى با يكديگر ندارند. 
دكتر توقير صاحب تصانيف متعدد به زبان هاي اردو و انگليسى است كه از ميان آنها به اين آثار مي توان 
اشاره كرد: برخى شخصيت  هاى برجسته علمى دوره عباسيان (اردو)؛ رسالت اصالحى سر سيداحمدخان 
(اردو)؛ قرن فهمى علماى سلف (اردو)؛ دكترين صلح و جنگ در اسالم (اردو)؛ بصيرت و ديدگاه دينى 
سر سيد احمد خان (اردو)؛ تصور صلح و جنگ در اسالم (انگليسى)؛ رهنمود هاى قرآن درباره جامعه 

ايده ال (انگليسى) و نحو و صرف زبان انگليسى براى طلبه حوزه (انگليسى اردو).
مفتى زاهد على خان

مفتى زاهد على خان در حال حاضر رئيس گروه الهيات سنى است. مانند رياست دانشكده، رياست گروه 
نيز ميان استادان به نوبت است. قبل از وى پروفسور سعود عالم قاسمى رئيس گروه بود. مفتى زاهد 
على خان نيز فارغ التحصيل ديوبند است. البته او در ندوه العلما نيز درس خوانده است. او عضو خانواده 
مفتى شهر عليگره است و به همين سبب لقب مفتى را برگزيده است. وي به غير از فقه حنفى در فقه 
مذاهب ديگر نيز صاحب نظر است. مفتى زاهد على خان اهل تحقيق و تصنيف نيست و هنوز كتاب 

مهمى از وى منتشر نشده است. 

دپارتمان مطالعات اسالمى 
تفاوت  است.  اسالمى  مطالعات  دپارتمان  الهيات،  دانشكده  اسالمى  تدريس  و  مطالعات  مركز  دومين 

دانشكده الهيات و گروه مطالعات اسالمى در موضوعات زير است:
اسالمى،  مطالعات  دپارتمان  در  اما  مى  شود؛  تدريس  دينى  معارف  و  اسالم  الهيات،  دانشكده  در 
فرهنگ و دستاورد هاى مسلمانان آموزش داده مى شود. در عمل در دانشكده الهيات، فرهنگ اسالمي و 
در دپارتمان مطالعات اسالمى، تفسير و حديث تدريس مى شود. در دانشكده الهيات، علما و انديشمندان 
و  كمونيست ها  حتى  اسالمى  مطالعات  دپارتمان  در  كه  حالى  در  مى شوند،  گرفته  خدمت  به  دينى 
ريشه  اينجا  سكوالرها نيز استاد و رئيس بوده اند. اما در سال هاي اخير نحله فكرى حوزه ديوبند در 
دوانده است. در دانشكده الهيات تدريس و تأليف رساله دكترى به چهار زبان عربى، فارسى، اردو و 
انگليسى است؛ اما در دپارتمان مطالعات اسالمى فقط به زبان انگليسى تدريس يا رساله نوشته مى شود.
برنامه درسى: در دپارتمان مطالعات اسالمى دوره  هاى ليسانس، فوق ليسانس و دكترى داير است. 
در برنامه هاي آموزشي فوق ليسانس، گذشته از دستاورد هاى هند در علوم و معارف اسالمى به شناخت 

انديشه اسالمى در كشور هاى عربى، ايران و تركيه نيز توجه شده است. 
استادان دپارتمان مطالعات اسالمى

ظفراالسالم  پروفسور  هستند.  احسن  پروفسور  و  ظفراالسالم  پروفسور  دپارتمان،  اين  ارشد  استادان 
فارغ التحصيل حوزه اسالميه ديوبند است كه چند كتاب نيز منتشر كرده است. پروفسور دكتر احسن در 
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حال حاضر رئيس دپارتمان است. از استادان ديگر دپارتمان دكتر عبيداهللا فهد است. او سردمدار جريان 
اهل حديث (وهابيت) در دانشگاه عليگره است؛ اما متفكر و نويسنده اى پركار است و بيش از بيست 

كتاب منتشر كرده است. 

مركز قرآنى نظامى دانشگاه عليگره
از جمله مراكز تازه تأسيس در دانشگاه عليگره، مركز نظامى مطالعات قرآنى است. اين مركز به نام 
پروفسور خليق احمد نظامى مورخ معروف به همت دو تن از فرزندان او فرحان نظامى و احتشام نظامى 
تأسيس شده است. فرحان نظامى يك مركز اسالم شناسى نيز در اكسفورد انگلستان راه اندازي كرده 
است. پروفسور احتشام نظامى استاد بازنشسته دانشكده مهندسى دانشگاه عليگره است. حوزه مطالعاتي 
اين مركز كه  در سال 1981 تأسيس شده، قرآن و تفسير است. اين مركز سه استاديار و كالس ديپلم 

قرائت و تجويد دارد. اين مركز در برگزارى سمينار و سخنرانى بسيار فعال است.

گروه عربى دپارتمان مطالعات اسالمى
در گروه عربى صرفاً معارف اسالمى تدريس نمى شود؛ اما بعضى موضوعات نظير جنبه  هاى اعجاز قرآن تدريس 
مي شود. از جمله استادان ارشد گروه عربى اين افراد هسنند: پروفسور كفيل احمد قاسمى فارغ التحصيل حوزه 

ديوبند و رئيس گروه؛ پروفسور صالح الدين عمرى؛ پروفسور مسعود انور علوى و دكتر ابوسفيان صالحى.

دانشگاه لكهنو1 
در چند سده گذشته، لكهنو مركز فرهنگى مسلمانان بوده است. اين شهر در تاريخ تشيع هند اهميت 
بسيارى دارد چنانكه لكهنو را مى توان پايتخت تشيع در هند به شمار آورد. چرا كه حدود دويست سال 
شاهان شيعه در لكهنو حكومت  كرده اند و از زمان سيد دلدار على غفران مآب، حوزه بزرگ علمى در 
لكهنو داير بوده كه ده ها مجتهد صاحب رساله را تربيت كرده است. با توجه به اين مسائل، طبيعى 
است دانشگاهى كه در لكهنو ايجاد مى شود، نمى تواند به تدريس معارف اسالمى بي اعتنا باشد. گروه 

اسالم شناسى در اين دانشگاه با نام دپارتمان مطالعات شرقي  ناميده مى شود.

دپارتمان مطالعات شرقي2 
تاريخ اين دپارتمان بسيار قديمى است و به زمانى برمى گردد كه دانشگاه لكهنو تأسيس نشده بود. اين 
دپارتمان در سال 1864 در مدرسه عالى كينگ كالج برقرار شده بود و سپس در سال 1922 با تأسيس 
دانشگاه لكهنو به آنجا منتقل شد. در زمان تأسيس، زمينداران مسلمان ايالت اوده3 موقوفه اى براى آن، 

در نظر گرفتند. به همين دليل تاكنون از دانشجويان هيچ پولى گرفته نمى شود. 
در دپارتمان مطالعات شرقي شخصيت  هاى بزرگي مانند دكتر وحيد ميرزا و عالمه على نقى نقوى 

1. Lucknow University
2. Department of Oriental 
Studies
3. Awadh



226

درسى  برنامه  است.  يكى  دو  هر  رئيس  و  شده  ادغام  عربى  گروه  با  دپارتمان  اين  كرده اند.  تدريس 
دپارتمان مطالعات شرقي شامل: دبير ماهر (فارسى)، دبير كامل (فارسى)، فاضل ادب، فاضل تفسير 
(شيعه)، فاضل تفسير (سنى). قبًال اين دوره  هاى آموزشى نيز در آنجا داير بوده: مولوى (عربى)، فاضل 

حديث (عربى)، فاضل تاريخ (عربى)، 
فاضل فقه و اصول (عربى)، فاضل معقوالت (عربى). اما به دليل كمبود استاد يا دانشجو فعًال اين 

دوره ها تعطيل است. گروه عربى، ليسانس، فوق ليسانس و دكترى ادبيات عربى را دارد. 
در پايان اين بخش به سه تن از استادان زبده دپارتمان و زمينه هاي مطالعاتي آنها اشاره مي كنيم: 
شاه  پروفسور  عربى؛  ادبيات  و  ازبان  احمد:  شبير  پروفسور  تصوف؛  و  قرآن  علوم  فراهى:  پروفسور 

عبدالسالم و پروفسور اشفاق احمد: ادبيات عربى معاصر .

دانشگاه اهللا آباد 
دانشگاه اهللا آباد گروه مستقل علوم اسالمى ندارد؛ اما گروه عربى دارد و در آن شخصيت  هاى معروف 
دينى و علما تدريس مي كنند. اين گروه را موالنا ذكاء اهللا، عالم معروف و نويسنده بيش از صد كتاب، 
تأسيس كرد. پس از وى موالنا امجد على از اساتيد آن بوده است. در اين گروه ليسانس، فوق ليسانس، 

دكترى و فوق دكترى وجود دارد. در اين گروه يك دانشيار شيعه دكتر حسنين اختر حضور دارد. 

دانشگاه كشمير1 
غير از دانشگاه اسالمى عليگره، دانشگاه جامعه مليه، و دانشگاه همدرد، دانشگاه كشمير در سرينگر نيز گروه 
مستقل مطالعات اسالمى دارد.  اين مؤسسه به نام ميرسيد على همدانى2 نامگذارى شده است كه در كشمير 
شاه همدان ناميده مى شود. در اين گروه دوره  هاى ليسانس، فوق ليسانس و دكترى معارف اسالمى داير است. 
غير از فوق ليسانس در مطالعات اسالمى و دكترى، اين گروه ديپلم تخصصى قرآن شناسى نيز اعطا مى كند.

برنامه درسى شامل: تفسير، حديث، تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمى، فقه، اصول فقه، كالم و فلسفه، 
تصوف، خاورشناسى، دعوت اسالمى، قرآن و اخالق، اديان، علوم جديد، اسالم و حقوق، علوم اجتماعى 
از ديدگاه اسالم، جنبش فكرى اسالم در دوره جديد و روش تحقيق است. گفتنى است عالوه بر زبان 
عربى، واحد  هاى زبان فارسى و تركى و همچنين مطالعات انديشه اسالمى در كشور  هاى عربى، ايران 

و تركيه نيز تدريس مى شود.
مى توان گفت تقسيم بنديى كه در دانشگاه اسالمى عليگره (در دانشكده الهيات و گروه مطالعات 
اسالمى) شده است، يعنى الهيات در يكجا و تمدن اسالمى در جاى ديگر تدريس مى شود، در گروه و 
مركز شاه همدان دانشگاه كشمير هر دو يكجا تدريس مى شود. زبان دانشگاه كشمير انگليسى است. 

هم تدريس به زبان انگليسى صورت مى گيرد و هم رساله دكترى بايد به زبان انگليسى نوشته شود.
1. University  of Kashmir, 
Srinagar
2. Sha Hamedan. Institute of 
Islamic Studies 
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دانشگاه علمى – فنى اسالمى اوانتى پور1 
اين دانشگاه تازه  تأسيس در شهر اوانتى پور واقع است. فعًال در اين دانشگاه چهار گروه فعاليت مى كنند كه 
عبارت است از: گروه مطالعات اسالمى، گروه روابط بين المللى، گروه ادبيات انگليسى، گروه روزنامه نگاري.
در گروه مطالعات اسالمى فقط دوره فوق ليسانس داير است و امكان دارد در آينده دوره دكترى 
نيز راه اندازي شود. در برنامه درسى اسالمى اين دانشگاه تاريخ تمدن اسالمى، علوم و معارف دينى، 
تصوف، فلسفه، اديان تطبيقى، تاريخ جنبش هاي اسالمى در صد سال اخير، انديشه متفكران بزرگ 
گرايش هاى  اين  مى توانند  اسالمى  مطالعات  گروه  دانشجويان  مى شود.  تدريس  اسالمى  اقتصاد  و 
تخصصى را انتخاب كنند: علوم دينى و اجتماعى اسالمى، گفتگو ميان اديان و اديان تطبيقى، جوامع 

معاصر اسالمى، حقوق بشر در اسالم.

دانشگاه عثمانيه2، حيدرآباد 
دويست  حيدرآباد  در  است.  بوده  مسلمانان  فرهنگى  مركز  سال ها  و  است  تاريخى  شهرى  حيدرآباد 
استيالى  دوره  در  حتى  كرده اند.  حكومت  داشتند،  را  حيدرآباد  نظام  عنوان  كه  مسلمان  شاهان  سال 
انگليسى ها، نظام ها را پادشاهى بريتانيا در اين منطقه انتخاب مى  كرد و آنها تابع حكومت انگليس بودند. 
آخرين نظام، مير عثمان على خان بود و حكومت وى در سال 1948 پس از استقالل هند منقرض شد. 
دانشگاه عثمانيه از دوره نظام، مركز فرهنگ اسالمى بوده است. در اين  دانشگاه افكار سيد جمال الدين 
اسدآبدي، ِسر سيد احمدخان، موالنا شبلى و موالنا فراهى و همه شخصيت  هاى بزرگ اسالمى نفوذ 
داشته است. دانشگاه عثمانيه ده ها كتاب انگليسى در زمينه فلسفه و علوم به زبان اردو ترجمه و منتشر 
كرده است. نام دانشگاه عثمانيه از نام مؤسس آن، مير عثمان على خان گرفته شده است. اكنون دانشگاه 
عثمانيه مانند گذشته صبغه اسالمى ندارد؛ اما با اين همه يك دپارتمان مطالعات اسالمى در كنار گروه 

عربى و فارسى و اردو وجود دارد كه درباره آن اندكي توضيح مي دهيم.
 

دانشگاه عثمانيه
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دپارتمان مطالعات اسالمى 
خاورشناسان  از  يكى  كروز  هانس  دكتر  شد.  تأسيس   1965 سال  در  كنونى  اسالمى  مطالعات  گروه 
آلمانى نخستين رئيس اين گروه بود. پس از وى پروفسور انور معظم و پروفسور سليمان صديقى به 
ترتيب رئيس اين گروه بوده  و برنامه درسى گروه را تهيه كرده اند. دپارتمان مطالعات اسالمي دوره  هاى 
ليسانس و فوق ليسانس دارد. برنامه درسى فوق ليسانس شامل موضوعات: قرآن، حديث، تاريخ تمدن 
اسالمى، تمدن اسالمى در هند، انديشه سياسى و اجتماعى مسلمانان، فلسفه اسالمى، فقه و حقوق 

اسالمى، روند  هاى جديد فكرى در اسالم، تصوف و روش تحقيق مى شود.
استادان دپارتمان مطالعات اسالمي عبارتند از: پروفسور شاهد على عباسى متخصص قرآن شناسى 
و انديشه اسالمي در هند، فقه و تصوف؛ دكتر سيد عبد الحميد متخصص تاريخ تمدن اسالمى و انديشه 

اسالمى هند و عايشه محمود فاروقى متخصص تصوف و حقوق زنان.

گروه عربى
محمد  موالنا  و  نبى  سيد  موالنا  رضوى،  ابراهيم  سيد  موالنا  شد.  تأسيس   1919 سال  در  گروه  اين 
عبدالقدير صديقى حسرت نخستين استادان اين گروه بودند. دكتر عبد الستار صديقى، دكتر عبد الحق و 
دكتر عبد المعيد خان از استادان صاحب نام ديگر اين گروه بودند. گروه مجله اى ساليانه به نام التنوير 
دارد. در گروه عربى دانشگاه عثمانيه به آموزش فن ترجمه بسيار توجه مى شود و مترجمان خوبى در 
پروفسور  عبد المجيد؛  محمد  پروفسور  از:  عبارتند  گروه  كنوني  استادان  مى شود.  تربيت  دانشگاه  اين 
خانم قمرالنسا بيگم؛ دكتر محمد مصطفى شريف متخصص آموزش ترجمه؛ دكتر بديع الدين صابرى 

متخصص آموزش ترجمه؛ خانم دكتر مهجبين اختر و خانم دكتر طلعت سلطانه سيده.

دانشگاه مدرس1 
شهر مدرس كه اينك چنئى ناميده مى شود، پايتخت ايالت تاميل نادو است. چنئى بزرگ ترين شهر 
جنوب هند است و زبان محلى آنجا تاميل است نه هندى؛ اما مردم آنجا با زبان انگليسى آشنا هستند. 
شهرهاى  جا  هر  از  قبل  انگليسى ها  است.  هند  دانشگاه   قديمى ترين  و  بزرگ ترين  مدرس  دانشگاه 
كلكته و مدرس را پايگاه خود قرار داده بودند. از اين رو آموزش جديد غربى نيز در اين شهر ها زود تر 
از بقيه جاها آغاز شد. دانشگاه مدرس از نظر دين شناسى رتبه اول دانشگاه هاى هند را دارد و در آن 

دانشكده هاى مستقلى براى اديان هندو، جين، مسيحيت و اسالم وجود دارد.
در دانشگاه مدرس، مركز مطالعات اسالمى بشير احمد سيد2  وجود دارد. بشير احمد سيد از شخصيت  هاى 
معروف مسلمان اين منطقه بود كه در سال 2002 به تأسيس مركز مركز مطالعات اسالمى در دانشگاه مدرس 
كمك كرد. در اين مركز دوره  هاى فوق ليسانس مطالعات اسالمى و پيش دكترى مطالعات اسالمى داير است. 

دكتر پى.ك. عبدالرحمان متخصص انديشه معاصر اسالمى و حقوق زنان استاد و رئيس گروه است. 
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دپارتمان عربى، فارسى و اردو
يكي از دپارتمان هاي دانشگاه مدرس، دپارتمان عربى، فارسى و اردو است كه در آن متخصصان معارف 
اسالمى نيز حضور دارند. در اين دپارتمان ، سه رشته زبان عربى، فارسى و اردو با هم در يك گروه قرار 
دارند. در سال 1927 در اين دپارتمان مركزى تحقيقاتى به نام مؤسسه تحقيقات خاور شناسى  تشكيل 
شد. كار اين مؤسسه احياى كتاب ها و نسخه  هاى خطى عربى، فارسى و سانسكريت و بوده است. در 
سال 1930 گروه عربى، فارسى و اردو جدا از يكديگر تشكيل شدند. دكتر سيد محمد حسين نائنار و 
دكتر محمد منور خان گوهر براى تأسيس اين گروه تالش زيادى كردند. دكتر محمد حسين نائنار 
تاريخ نواب  هاى جنوب هند را در پنج جلد نگاشت كه مرجع تاريخ اسالمى جنوب هند است. استاد 
كوكان استاد ادبيات فارسى و از شخصيت  هاى بزرگ ادب فارسى در جنوب هند است. از جمله استادان 
تأليفات  از  شد.  دپارتمان  وارد  سال 1976  در  كه  بود  احمد  پى نثار  دكتر  گروه  اين  اخير  اسالم شناس 
اوست: علوم قرآن كريم (انگليسى)؛ دروس القرآن (اردو)؛ تفسير سوره الروم (انگليسى)؛ تفسير سوره 

الياسين (انگليسى) و  نگاهي بر ادب تفسيرى و حديثى (انگليسى).
 

دانشگاه كراال1 
مالياالم  ايالت  اين  زبان  نمى شود.  صحبت  هندى  زبان  آنجا  در  است.  هند  ايالت  جنوبى ترين  كراال 
است. اسالم زود تر از همه جا از طريق اقيانوس هند وارد كراال شد. در نتيجه نفوذ اجتماعى، دينى و 
سياسى مسلمانان در آنجا بسيار زياد است. اين ايالت از نظر سواد و آموزش پيشرفته ترين ايالت هند 
است و سطح سوادآموزى در آن تقريبًا صد در صد است. اين دانشگاه دپارتمان مستقل اسالم شناسى 
برخى  است.  هند  جنوب  در  اسالم  تمدن  و  اسالمى  معارف  مطالعه  مركز  بهترين  دپارتمان  اين  دارد. 
و  على  ك.تى.محمد  و  كونجو  ا.پى.ابراهيم  پروفسور  نظير  هند  جنوب  معروف   اسالمى  دانشمندان  از 
پروفسور سى.ك.كريم به اين دپارتمان تعلق داشتند. برنامه درسى دپارتمان در سه مقطع تخصصى 
عربى  زبان  دپارتمان  اين  مي-رسد. در  انجام  به  اسالمى  مطالعات  ليسانس و دكترى  فوق  ليسانس، 
و انگليسى رايج است و دانشجويان اين دو زبان را مى دانند و به آن تكلم مى كنند. استادان كنوني 

دپارتمان عبارتند از: دكتر اس.شرف الدين، دكتر ا.ك.امپوتى و دكتر ا.اشرف.
دانشگاه كراال گروه عربى نيز دارد كه استادان آن دكتر عبيد و دكتر نصرالدين هستند. 

دانشگاه كاليكات2 
كاليكات كه آن را كوزى كود نيز مى گويند، مركز منطقه مسلمان نشين ماالبار در ايالت كراالاست. در 
معارف  مستقل  گروه  كاليكات  دانشگاه  در  مى كنند.  تكلم  به خوبى  را  عربى  افراد  از  بسيارى  دانشگاه 
اسالمى نيست؛ اما گروه عربى وجود دارد و اكثر استادان آن در معارف اسالمى صاحب نظرند. گروه 
عربي در سال 1976 تأسيس شد. رئيس فعلى آن دكتر محمد عبد القادر است. در اين گروه، در سه مقطع 

1.University of Kerala 
2.Calicut University
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ليسانس، فوق ليسانس و دكترى آموزش و پژوهش زبان عربى برقرار است.

دانشگاه شانتى نيكتين
دانشگاه وشو بهارتى در شانتى نيكتين بنگال غربى دانشگاه معروفى است كه شاعر و عارف بزرگ هندو، 
رابيندرانات تاگور، آن را تأسيس كرد. تاگور شخصيتى روحانى و عارف بوده و دانشگاه شانتى نيكتين نيز 
محيط خاص روحانى و عرفانى دارد. اين تنها دانشگاهى است كه هنوز زير سايه درختان، كالس  هايش 
تشكيل مى شود كه انسان را به ياد فرزانگان آريايى دوره اوپانيشادها و وداها مى اندازد. در دانشگاه وشو 

بهارتى شانتى نيكتين گروهى به نام گروه عربى و فارسى و مطالعات اسالمى وجود دارد.

دانشگاه كلكته
دانشگاه كلكته دانشگاهى قديمى در هند است كه گروه تاريخ و فرهنگ اسالمى در آن وجود دارد. اين 
گروه  مقطع فوق ليسانس و دكترى در زمينه مطالعات اسالمي دارد. رئيس گروه استادى هندو به نام 

سواتى بيسواس است. 
 

نمايى از دانشگاه كلكته
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در اين بخش، شش كتاب تازه منتشر شده در باره  تشيع،  بازنمايى اسالم در مطبوعات انگليسى، 
پسا اسالم ،سياسى، شريعت و حقوق اسالمى، زندگى و سيره نبوى، اسالم شيعى و مسئله هويت و 
وضعيت اسالم در غرب معرفى شده است. پنج كتاب در سال هاى 2012 و 2013 و يك كتاب در 

سال آينده مسيحى(2014) منتشر خواهد شد. 

Baker, Paul, Costas Gabrielatos, and Tony McEnery(2013). Discourse Analy-

sis and Media Attitudes: The Representation of Islam in the British Press. Cam-

bridge University Press,290p.

بيكر پاول، كستاس گابريليتوس و تونى مك اينرى (2013) تحليل گفتمان و نگرش رسانه اى: 
بازنمايى اسالم در مطبوعات بريتانيا. انتشارات دانشگاه كمبريج، 209 ص.

آيا مطبوعات انگليسى عليه مسلمانان پيشداورى مى كنند؟ با چه روشى مى توان اين پيشداورى را 
روشن ساخت؟ كتاب حاضر به بازنمايى شيوه زندگى و كنش مسلمانان و اسالم در مطبوعات انگليسى 
زبان و همچنين با بيان شواهد به تحليل  بيش از 140 ميليون كلمه مقاالت روزنامه ها درباره مسلمانان و 
اسالم مى پردازد. نقطه عطف كتاب كاربرد روش هاى زبان شناختى و تحليل گفتمان است و اين روش ها 
را با هم تركيب مى كند تا تصوير عينى از نگرش هاى رسانه اى فراهم سازد. تحليل به صورت انعكاسى و 
چند رشته اى است، پژوهش در زمينه رويه هاى روزنامه نگارى، الگوهاى خوانندگان و پيمايش نگرش را با 
هم ادغام مى كند. كتاب «تحليل گفتمان و نگرش هاى رسانه اى: بازنمايى اسالم در مطبوعات انگليسى» 
كتابى منحصر به فرد براى كسانى است كه در زمينه زبان شناسى و تحليل گفتمان، سياست، مطالعات 
رسانه و مطالعات اسالمى فعاليت مى كنند.  اين كتاب تمركز بر نقش مطبوعات انگليس در بازنمايى 
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مسلمانان و اسالم به ويژه در سال هاى بعد از حمله 11 سپتامبر دارد. اين كتاب بر رسانه هاى مكتوب 
متمركز است چراكه بر اين باور است كه رسانه هاى چاپى يا مكتوب نقش مهمى در شكل گيرى عقايد 
و افكار عمومى دارد. در اين مطالعه مطبوعات انگليسى شامل طيف وسيعى از انواع مختلف روزنامه ها را 
شامل مى شود: تعدد چاپ (روزانه، چند شماره در هفته، هفته نامه)، نگرش سياسى (چپ گرا، راست گرا، 
ميانه رو و مستقل)، سبك (فرستنده، سياسى جنجالى يا بازارى) و پوشش (ملى، منطقه اى). كتاب «تحليل 
گفتمان و نگرش هاى رسانه اى: بازنمايى اسالم در مطبوعات انگليسى» شامل 10 بخش است: مقدمه؛ 
نمايى از مسلمانان: تصوير بزرگ؛ مسلمان (Muslim تلفظ بريتيش) يا مسلمان (Moslem تلفظ عربى): 
تفاوت ميان روزنامه ها؛ تاثير 11 سپتامبر: تغيير در زمان؛ استقبال از جهان مسلمان: تجميع و تفكيك؛ 
مسلمان خالص چيست؟ شيوه هاى باور؛ تنفر از مبلغان تا انسان هاى بى كاركرد؛ نقاب (برقع) و شستشوى 

ذهنى: مسلمانان و جنسيت؛ نظم تاريخى؟ بازنمايى اخبار اوليه مسلمانان و نتيجه-گيرى.
نويسنده با بررسى مطالب رسانه هاى انگليس به اين نتيجه رسيده كه نگرش ها نسبت به مسلمانان 
نگرش هاى  پيمايش  مبناى  بر  مثال،  براى  نيست.  مثبت  ديدگاه  با  هنوز  انگليس  پادشاهى  قلمرو  در 
اجتماعى انگليسى ها در سال 2003، 62 درصد انگليسى ها بر اين باورند كه مسلمانان انگليسى نسبت 
به مسلمانان خارجى عاطفى ترند تا به غيرمسلمانان انگليسى. پيمايش ديگرى نشان مى دهد كه 40 
درصد از جوانان انگليسى بر اين باورند كه مسلمانان تاثير مثبتى بر جامعه انگليس ندارند. يا نيمى از 
پاسخگويان اسالم را به تروريسم پيوند مى دهند، در حالى كه تنها 13 درصد و 6 درصد بر اين باورند 
كه اسالم بر مبناى صلح و عدالت است. در حال حاضر يك حس تضاد با اسالم در انگليس در حال 

رشد است و فرقه هاى ضد اسالم در شهرهاى كوچك و بزرگ در حال گسترش است.
هدف اصلى كتاب بررسى اين مسئله است كه چگونه از زبان براى بازنمايى مسلمانان و اسالم 
استفاده مى شود و تغييرات در اين بازنمايى ها در دوره هاى زمانى و تفاوت ميان روزنامه ها در بازنمايى 
چگونه است. همچنين اين كتاب درصدد شناخت تكنيك ها و استراتژهاى مختلفى است كه روزنامه ها 
و  مطالعه  به  كتاب،  اول  بخش  در  هستند.  خود  خاص  بازنمايى  به  مشروعيت بخشى  و  توجيه  براى 
مختلف  رسانه هاى  در  مسلمانان  و  اسالم  بازنمايى  سپس  مى پردازد.  انگليس  ملى  مطبوعات  بررسى 
تحليل  مى كند:  تركيب  هم  با  را  زبان شناختى  تحليل  رويكرد  دو  ادامه  در  مى كند.  بررسى  را  جهان 
گفتمان انتقادى، فرايند تحليل منسجم زبان با مالحظات بافت اجتماعى و زبان شناسى پيكره براى 
واكاوى الگوهاى زبانى. نويسنده از روش تركيبى براى روش شناسى بخش مطالعات استفاده مى كند. 
بخش هايى از كتاب به بازنمايى زنان مسلمان در فضاى رسانه اى انگليسى مى پردازد و در ادامه به 
تحليل داده هاى بدست آمده مى پردازد و نتيجه مى گيرد كه مسلمانان و اسالم جايگاه منفى در فضاى 
رسانه اى انگليسى دارند و يك نوع حس اسالم هراسى در ميان شهروندان انگليسى وجود دارد و اسالم 
را به عنوان تهديدى براى امنيت غرب قلمداد مى كند و مفاهيمى نظير بنيادگرايى، تروريسم، خشونت 

و … با اسالم و مسلمانان همراه و عجين شده است.
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Bayat, Asef (2013) Post-Islamism : The Changing Faces of Political Islam. 

Oxford University Press, 368p.

آصف بيات(2013) پسا اسالم گرايى : تغيير چهره اسالم سياسى. انتشارات دانشگاه آكسفورد امريكا،   
368 ص.

حداقل از پيروزى انقالب اسالمى در ايران تا به امروز، اسالم سياسى مورد توجه پژوهشگران اسالم 
شناس، سياستگذاران و افكار عمومى  بوده است. با اين كه پيرامون اسالم گرايى به عنوان جريانى 
سياسى و اخالقى سخن بسيار گفته شده اما تمركز اصلى بر روى تحوالت اسالم سياسى است. اينك 
يك هم نوايى بين اهل سياست و پژوهشگران پيدا شده كه اسالم سياسى در حال تغيير است، با اين 

حال اطالعات كمى درباره ماهيت و جهت اين تغييرات در دست است.
كتاب حاضر نوشته شمارى از پژوهشگران اسالم پژوه در كشورهاى غربى و اسالمى است و در 
آن ديدگاه ها و نظرات مختلف در باره دالئل تحول و تغير اسالم سياسى  و اعمال و رفتار جنبش ها 
و دولت هاى كشورهاى اسالمى با اكثريت مسلمان آمده است. تغييراتى كه در اين جنبش ها حادث 
شده، مى توان با عبارت « پس از اسالم گرايى» آن را شناخت و معرفى كرد. اسالم سياسى جديد 
يا همان « پس از اسالم گرايى» مبتنى بر چند عامل است: حقوق و احساس دينى، ايمان و آزادى و 
اسالم و آزاديخواهى. « پس از اسالم گرايى» بيش از آنكه به حقوق انسان  و فردگرايى توجه كند 
به اجبار و پذيرش و پلوراليسم فرامى خواند. اين جريان بيش از آنكه به گذشته توجه داشته باشد به 

آينده مى نگرد.
 كتاب شامل يك پيشگفتار، يك مقدمه ، پنج بخش، دوازده فصل و بخش فهرست اعالم است. 
اسامى نويسندگان و موضوع نوشته آنها چنين است: فصل اول: پس از اسالم گرايى گسترده- آصف 
گرايى تركيه-احسان داجى؛ فصل چهارم: اسالم و the Retrenchment دولت سكوالر تركيه –بيات؛ فصل دوم: ساختن پس از اسالم گرايى ايران – آصف بيات؛ فصل سوم: اى كى پى و نوبت اسالم 
سيهان توگال؛ فصل پنجم: پس از اسالم گرايى مراكشى، ظهور جريان يا كاريزما- سامى زمنى؛ فصل 
ششم: سياست پس از اسالم گرايى در اندونزى- نورهايدى حسن؛ فصل هفتم: اسالم گرايى مصر و 
پس از اسالم گرايى آن- آصف بيات؛ فصل هشتم: انتفاضه حزب اهللا، نوبت يك پس از اسالم سياسى- 
جوزف الگا؛  فصل نهم: شاخه هاى پسا اسالمگرايى در پاكستان، برنامه هاى اسالم گرايان وجهت 
گيرى متناقض آنها-حميرا اقتدار؛ فصل دهم: عربستان سعودى و محدوديت پسا اسالمگرايان –استفان 
الكرويكس؛ فصل يازدهم: اسالم سياسى در سودان، قبل، بعد و در وسط - عبدالوهاب افندى و فصل 
دواردهم: جريان اسالمى غير معمول سوريه، اصالح گرايان سياسى، علما و دموكراسى- توماس پيرت.
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شناسى  جامعه  استاد   ، بيروت  امريكايى  دانشگاه  التحصيل  فارغ  بيات،  آصف  كتاب  سرويراستار 
تغييرات  اتماعى،  هاى  جنبش  او  مطالعاتى  هاى  زمينه  است.  ايلينويز  دانشگاه  خاورميانه  مطالعات  و 
وى  است.  بوده  سياست  و  دين  رابطه  و  سياست   و  شهرى  فضاى  مدرن،  جهان  و  اسالم  اجتماعى، 
عالوه بر تدريس در دانشگاه هاى ليدن، كاليفرنيا، بركلى، كلمبيا، آكسفورد و براون، چند سال نيز مدير 
مؤسسه بين المللى مطالعه اسالم در جهان مدرن1 بود. از وى 9 كتاب و دهها مقاله منتشر شده است. 
عناوين برخى كتاب هاى ايشان عبارتند از: زندگى به مثابه سياست: چگونه مردم عادى خاورميانه را 
تغيير دادند؟ (2013)؛ بودن يك مسلمان جوان، سياست فرهنگى جديد در شمال و جنوب (2010)؛ 
دموكراتيك كردن اسالم، جنبش هاى اجتماعى و پسا اسالمگرايان( 2007) و خاورميانه و زيردستانش، 

سياست و جنبش ها (2006).    
استاد  آالگا  جوزف  است:  چنين  نيز  نويسندگان  ساير  تحقيق  يا  تدريس  محل  و  تخصصى  رشته 
علوم سياسى دانشگاه هيگزين بيروت؛ نورهيدى حسن استاد اسالم سياسى  و سياست و اسالم در 
دانشگاه دولتى اسالمى يوگياكارتا Yogyakarta در اندونزى؛ حميرا اقتدار دانشگاه كينگز كالج لندن؛ 
سيهان توگال استاد جامعه شناسى دانشگاه كاليفرنيا در بركلى؛ عبدالوهاب افندى استاد مركز مطالعات 
دموكراسى دانشگاه وست مينستر انگلستان؛ استفان الكرويكس استاد علوم سياسى مدرسه امور بين 
الملل پاريس؛ توماس پيرت اسالم اسالم معاصر در دانشگاه ادينبورو؛ سمى ضمنى استاد علوم سياسى 
و اجتماعى در مركز مطالعات توسعه و تضاد در دانشگاه  بلژيك و احسان داگى استاد روابط بين الملل 

در دانشگاه فنى خاورميانه آنكارا.
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Keshavjee, Mohamad M (2013) Islam, Sharia, 

and Alternative Dispute Resolution. IB Tauris 

London,240 p.

محمد ام كشاوجى (2013) اسالم، شريعت و راه حل جايگزين 
براى رفع اختالف. انتشارات آى بى توريس لندن،  240ص.

اين كتاب بر چگونگى و راه حل هاى ممكن در احوال شخصيه 
هاى  حساسيت  تا  بوده  آن  بر  نويسنده  دارد.  تمركز  اسالمى 
و  اقوال  اختالف  و  تعارض  زمان  در  را  مسلمانان  فرهنگى 
پيداكردن  راه حل هاى جايگزين براى رفع اختالفات در يك 
محيط غربى را توضيح دهد. وى مسائل عمده اى را كه بين 
قوانين بشرى و احكام و قوانين الهى سازگارى ايجاد مى كند 
توضيح مى دهد و مى كوشد از منظر فقه و نه رسانه هاى عامه 
جوامع  در  مسلمانان  كه  مشكالت  و  مسائل  اى  پاره  به  پسند 
مقايسه  كتاب  نويسنده  دهد.  پاسخ  هستند  روبرو  آن  با  غربى 
هايى جالبى در باره شيوه هاى حل اختالف و تفاوت مبانى و 
اصول حقوقى مسيحيت، اسالم و يهوديت و نيز حقوق اسالمى 

و حقوق عرفى انگليسى انجام داده است.
اهل  و  شيعه  حقوقى  نظام  دو  واكاوى  با  كشاوجى  محمد 

و  فرهنگى   ، سياسى  عوامل  چگونه  كه  دهد  مى  نشان  سنت، 
چندين عامل ديگر بر بكارگيرى فقه و احكام شريعت و بويژه احكام شخصيه و راه حل هاى جايگزين 
براى برخى مسائل مورد اختالف در كشورهاى غربى تأثير گذار بوده است. بخش ديگرى از كتاب به 

توضيح شريعت و احكام آن در زمان ها و مكان هاى مختلف مى پردازد.
كتاب از يك پيشگفتار، تقديرنامه، مقدمه، هشت فصل و بخش ضمائم مشتمل بر ديدگاه هاى 
مختلف در باره راه حل هاى جايگزين در يك مسئله شرعى و عرفى، ياداشت ها، فهرست واژگان 

عربى، فارسى و آسياى جنوبى، كتابشناسى و فهرست اعالم است.
عناوين مقدمه و فصول هشتگانه كتاب چنين است: مقدمه: قلمرو و موضوع اصلى كتاب؛ فصل 
اول: جامعه مسلمان در بريتانيا؛ فصل دوم: مرورى بر انجمن مسلمانان هانسلو؛ فصل سوم: شريعت، 
پنجم:  فصل  انگلستان؛  در  مسلمانان  حقوق  يا  شريعت  شوراى  چهارم:  فصل  مسلمانان؛  دينى  حقوق 
جنبه هاى متعدد راه حل هاى جايگزين؛ فصل ششم: يك مورد براى دادگاه؛  فصل هفتم:  به سوى 

يك مدل اسالمى جايگرين و فصل هشتم: مالحظات سياسى.

دكتر محمد ام كشاوجى              
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دكتر محمد ام كشاوجى، فارغ التحصيل دانشگاه كوين كانادا و مدرسه مطالعات شرقى و افريقايى 
دانشگاه لندن، يكى از حقودانان برجسته بين المللى است.  او سال ها عضو مشورتى جشنواره فرهنگى 
مسلمانان انگليس بوده است. وى در مؤسسه اسماعيلى لندن و دانشگاه هاى لندن، كانادا و امريكا 

حقوق اسالمى تدريس كرده است.

 Gurdofarid ,Miskinzoda ( 2013) Narratives of the Life of Muhammad: Redefining

.Sira Literature, Routledge Chapman & Hall,224p

ادبيات  دوباره  تعريف  اسالم:  پيامبر  محمد(ص)  زندگى  هاى  روايت  زدا(2013)  مسكين  گردوفريد، 
سنت. انتشارات راتلج چپمن و هال، 224ص. 

اين كتاب تحول انديشه در ذهن پژوهشگران اسالم شناسى امروز در باره زندگى، افكار و سيره پيامبر 
اسالم  و  مسلمانان  بين  در  را  پژوهى  سيره  رويكرد  تغييرات  نويسنده   است.  كرده  بررسى  را   اسالم 

شناسان غربى را  واكاوى كرده و نكات تازه اى درباره سيره پيامبر ارائه داده است.
كتاب از يك مقدمه، دو بخش و نُه فصل و بخش نتيجه گيرى تشكيل شده است. عناوين فصل و 
موضوعات آن بدين قرار است: بخش يك، ديدگاه هاى مختلف درباره سيره؛ فصل اول: ديدگاه هاى 
جديد در فهم سيره؛ فصل دوم: تحقيق پسا وانسبرو دربراه سيره و مسائل آن؛ بخش دوم با عنوان ژانر 
سيره و ويژگى هاى بنادى آن مشتمل بر پنج فصل بدين صورت است: فصل سوم: مشكالت توصيف 
سيره به عنوان يك ژانر؛ فصل چهارم: مسئله گاه شمارى و روايت؛ فصل پنجم: سنت هاى متفاوت در 
درون شبكه گسترده پذيرفته شده؛ فصل ششم: وحى و مسائل مرتبط با آن؛ فصل هفتم: بيان شعرگونه؛ 

فصل هشتم: مدل هاى ادبى داستان و تاريخ و فصل نهم: تفسير. 
نويسنده كتاب، دكتر گردوفريد مسكين زدا، فارغ التحصيل مقطع دكترى تاريخ مدرسه مطالعات شرقى 
و آفريقايى دانشگاه لندن، پژوهشگر مؤسسه مطالعات اسماعيلى لندن است. عالئق مطالعاتى او اين 
ادبيات  و  اسالمى  اوليه  قرون  در  اسالم  توسعه  مسلمانان،  تاريخى  سنت  و  ادبيات  است:  موضوعات 

كالسيك عربى و فارسى.

 Ridgeon, Lloyd (2012)Shi’i Islam and Identity: Religion, Politics and Change 

in the Global Muslim Community,  Series of  Library of Modern Religion, I. B. 

Tauris, 288p.

از  جهان.  مسلمانان  جامعه  در  تغيير  و  دين،سياست  هويت:  و  شيعى  اسالم  ريدگئون(2012)  لويد 
مجموعه كتابخانه اديان مدرن، انتشارات آى بى توريس، 288ص.

مطالب اين كتاب نتيجه برگزارى دو كارگاه آموزشى در دانشگاه هاى سنت اندروز و اگزتر انگلستان 
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است. كتاب در يك مقدمه به قلم سرويراستار  لويد ريدگئون، ده فصل و بخش فهرست اعالم سامان 
يافته است. عناوين و اسامى نويسندگان فصول مختلف كتاب چنين است: فصل اول: ديويد تيبرفجل، 
احساس و كنترل خود: چارچوبى براى تحليل آئين عزادارى شيعيان در ايران؛ فصل دوم: رهر بارث 
منظورى ، ساختن هويت شيعى و ملى در كتاب هاى درسى مدرسه هاى ايران؛ فصل سوم: سيد صادق 
حقيقت: هويت ايرانى در غرب، ديك ديدگاه تحليلى؛ فصل چهارم: متبى جى فون دن باس: اسالم 
اروپايى در اتحاديه ايرانيان: فصل پنجم: الوير كوربز:  بنياد خويى و نهادينه كردن فراملى مرجعيت آيت 
اهللا خويى: فصل ششم: ريدار ويسار: طرفداران محمد باقر صدر بين مهدى گرايان، اخوانى هاى جديد و 
اصوليون سنتى، نمونه هايى از جنوب عراق: فصل هفتم: الساندرو مونسوتى:  اسالم گرايى بين شيعيان 
افغانستان، از انقالب اجتماعى تا هويت سازى: فصل هشتم: مارا ليچمن: آفريقايى كردن عاشورا در 
سنگال: فصل نهم: يورى استويانف: رقابت علويان پسا عثمانى و هويت بكتاشيه در بالكان و رقباى 

شيعى آنها و فصل دهم: ديويد شانكلند: آيا علويان شيعه هستند؟
نويسنده و سرويراستار كتاب، لويد ريدگئون،استاديار مطالعات اسالمى در دانشگاه گالسكو اسكاتلند 
است.او نويسنده كتابهايى مانند« متافيزيك ايرانى و عرفان»،« دين و سياست در ايران مدرن» و « 

احمد كسروى و سنت عرفانى ايران».

Tottoli, Roberto (2014) Routledge Handbook of 

Islam in the West, Routledge, 528 p.

غرب. در  اسالم  درباره  راتلج  كتاب  توتولى(2014)  روبرتو 
انتشارات راتلج، 528 ص.

متخصصان  توسط  كه  است  مقاله  دو  و  سى  بر  مشتمل  كتاب 
رشته هاى علوم سياسى، تاريخ اسالم، جامعه شناسى دين، مردم 
شناسى فرهنگى، مطالعات اسالمى و دين پژوهى نوشته شده 
است. نويسندگان در پى اثبات اين مدعا بوده اند كه مسلمانان 
اسالم در درازناى تاريخ با دين، فرهنگ، سياست و جامعه غربى 
ارتباط و تعامل داشته است. اين ارتباط و تعامل از زمان سيطره 

مسلمانان بر اندلس تا به امروز ادامه يافته است. نويسنده كتاب حاضر بر نفوذ و حضور اسالم در جوامع 
ميزبان غربى  و فرهنگ و سياست آنها مى پردازد و مسائل عمده اى مانند سهم فرهنگ اسالمى در 
جهان غرب و انديشه هاى غربى، تضادها و تعامالت مسلمانان و غربيان  از نظر پژوهشگران امريكايى، 
اروپايى و خاورميانه را به روشنى مى كشد. وى در بخشى از كتاب به ديدگاه هاى متفاوت و چالش 
امريكا  و  اروپا  در  مسلمانان  وضعيت  و  اسالم  باره  در  غربى  پژوهشگران  و  مسلمانان  فيمابين  هاى 
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اشاره ميكند و چهار موضوع نگاه اروپائيان به اسالم و مسلمانان، 
سهم  و  غربيان  با  مسلمانان  فرهنگى  تعامل  امريكا،  مسلمانان 
فرهنگ اسالمى در فرهنگ و تمدن اسالمى  را بررسى مى كند.
سرويراستار كتاب، روبرتو توتولى، استاد مطالعات اسالمى و مدير 
دپارتمان آسيا، افريقا و مديترانه دانشگاه ناپل ايتالياست. وى در 
سال هاى 1999 تا 2002 در دانشكده ادبيات  دانشگاه تورين 
به تدريس مطالعات اسالمى و از سال 2002 تا كنون به تدريس 
مطالعات اسالمى و ادبيات عرب در دانشگاه شرقى ناپل اشتغال 
داشته است.  اوكه به مطالعه و تحقيق پيرامون ادبيات و سنت 

هاى اسالمى مسلمانان عالقمند است،  پيرامون سنت هاى مسيحى در قرآن و ادبيات مسلمانان و 
ادبيات اسالمى در قرون وسطى چندين كتاب و مقاله نگاشته و منتشر كرده است. وى در اين كتاب به 
تاريخ غرب مديترانه و روابط بين اسالم، مسيحيت و يهود  در شبه جزيره ايبرى  و سيسيل در قرون 

وسطى  توجه مى كند.  
اسامى سى و يك  نويسنده ديگراين كتاب بدين قرار است: الساندروونولى1 پژوهشگر دپارتمان تاريخ 
دانشگاه  استاد  نف2  آناليزا  مادريد؛  دانشگاه  استاد  آرنال  مرسدسگارسيا  بلوگنا؛  دانشگاه  وسطى  قرون 
پاريس1؛ ناتالى كلير3 پژوهشگر سى ان ار اس فرانسه( مركز مطالعات علمى فرانسه)؛ مارشال برژيت4 
دانشگاه  استاديار  جلول6  غاليا  ؛  معاصر5  جهان  در  اسالم  درباره  اى  رشته  بين  تحقيقات  مركز  مدير 
اسالم  و  دينى  مطالعات  استاد  برگ  هربرت  ؛  ريد  كالج  دانشيار  بصيرى  قانع  كامبيز  لوين؛  كاتوليك 
دانشگاه  در  دينى  مطالعات  موراستاد  كاتلين  شمالى؛  كاليفرنياى  دانشگاه  دين  و  فلسفه  دپارتمان  در 
ماولى  لوكا  آيرس؛  بئونس  در  دوم  پل  پاپ  دانشگاه  كاتوليك  استاد  گالو  ماركو  كاليفرنيا؛  باربرا  سانتا 
استاديار سياست و روابط بين الملل دانشگاه كنت؛ آديس دودريجا؛ آنا ترياندافى ليدو7 استاد و مدير 
مؤسسه دانشگاه اروپايى؛ سالوا فوزى دانشجى دكترى دانشگاه مك گيل كانادا؛ كريم اچ كريم استاد 
جامعه  استاد  عباس  طاهر  بوون؛  پاتريك  كانادا؛  كارلتون  دانشگاه  در  اسالم8  مطالعه  مركز  مدير  و 
شناسى در دانشگاه دينى استانبول؛ اريك روز استاد مردم شناسى فرهنگى؛ اليزا بنفى استاديار دانشگاه 
ژنو؛ جان فيشر استاد دانشگاه روسكيلد دانمارك؛ ميريام قاضه پژوهشگر مؤسسه تحقيقات اجتماعى 
آمستردام؛ سيلويا چن مالك دانشيار مطالعات زنان دانشگاه راتگرز؛ اوريا شاويت9  استاديار دپارتمان 
عربى و مطالعات اسالمى دانشگاه تا آويو اسرائيل؛ قادى اياد زهلكا10 اسقف اورشليم؛ فرانسسكا فورت 
استاديار دانشگاه ميالن؛ گيان ماريا پيكينلى استاد مطالعات حقوق اسالمى دانشگاه ناپل؛ جوليان هامر 
استاد مطالعات اسالمى دانشگاه شمال كاليفرنيا؛ استفانو الى وى استاد جامعه شناسى دانشگاه پادوا و 

فرانسسكو آلفونزو لكسه11 استاد دانشگاه ناپل.
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نشست بررسى مطالعات اسالم شناسى معاصر 
در محافل آكادميك فرانسه

اين نشست روز شنبه 23 شهريور، ساعت 10 صبح در مركز مطالعات تطبيقى اسالم معاصر وابسته به 
«مجتمع عالى مذاهب تهران» با حضور دكتر يحيى بونو برگزار خواهد شد. سيد اميرحسين اصغرى 
رئيس مركز مطالعات تطبيقى اسالم معاصر در اين خصوص چنين گفت: جهات، اهداف و روش هاى 
اسالم شناسى معاصر و نحوه مواجهه غرب با موضوع اسالم يكى از ضرورت ها و برنامه هاى اصلى مركز 
سلسله  ادامه  در  فرانسه  اسالم شناسى  مطالعات  بررسى  نشست  افزود:  همچنين  وى  است.  مركز  اين 
نشست هاى اين مركز با موضوع مطالعات اسالم شناسى معاصر است كه با شركت اعضاى هيأت علمى، 

اساتيد و عالقمندان به موضوع مطالعات اسالمى برگزار  خواهد شد.

بورس تحصيلي جميل براي مطالعه مسلمانان 
و اسالم در بريتانياي معاصر در دانشگاه كاريف انگلستان

اين بورس كه به دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته مطالعات اسالمي اعطا مي  شود، 
انگليسيان  بهتر  شناخت  و  بريتانيا  مسلمانان  درباره  پژوهشگران  دانشجويان،  آگاهي  ارتقاي  هدف  با 
از:  عبارتند  بورس  اين  اعطاكنندگان  عالقه  مورد  موضوعات  است.  شده  ايجاد  مسلمانان  و  اسالم  از 
مسلمانان،  ديني  برون  و  ديني  درون  روابط  مذهبي،  رهبري  انگليس،  در  مسلمان  كودكان  آموزش 

[                ]

[                   ]



244

ميراث فرهنگي و هنري مسلمانان بريتانيا، روابط فاميلي و روابط اجتماعي مسلمانان انگليس و ساير 
موضوعات مرتبط با آنها. به دانشجويان دكتري براي سه سال تحصيلي هزينه ثبت  نام در دانشگاه و 
هزينه كمك آموزشي داده مي شود. بورس تحصيلي جميل براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 
به موضوع اسالم در بريتانياي معاصر اختصاص دارد. همانند دانشجويان دكتري، دانشجويان مقطع 
كارشناسي ارشد از تسهيالت و كمك هزينه آموزشي و شهريه ثبت نام در دانشگاه برخوردار خواهند بود. 

مؤسسه «خدمت به رابطه با اسالم»

مؤسسه «خدمت به رابطه با اسالم» (SRI) يك نهاد وابسته به كاتوليك  هاى فرانسوى است كه از 
سال 1973 تا به امروز در فرانسه در جهت تسهيل روابط با پيروان اسالم و گفتگو با مسلمانان در اين 

كشور فعاليت داشته است. اين مؤسسه اهداف خود را چنين اعالم  نموده است:
 -  ارتقاء گفتگو بين كاتوليك ها و مسلمانان

-  آموزش كاتوليك ها در زمينه الهيات، امور معنوى و ساختار كليسا در جهت تسهيل روابط با مسلمانان
-  حمايت از همه گروه هايى كه دغدغه بهبود روابط اسالم و مسيحيت را دارند.
-  گسترش ارتباطات با مسئولين، نهادها و مؤسسات دينى اسالمى در فرانسه.

-  مشاركت در مباحث فكرى مرتبط با جايگاه اسالم در دنياى امروز و گفتگوى اسالم و مسيحيت.
جهت  مسلمانان  با  گفتگو  و  كليسا  به  مربوط  مباحث  خصوص  در  الزم  مستندات  و  مدارك  تهيه   - 

مسئولين رده هاى مختلف كليسايى.
اين مؤسسه شعبه اى از نهادى بزرگتر در داخل كليساى كاتوليك فرانسه، تحت عنوان «شوراى 
روابط بين دينى» است. مسئول فعلى اين مؤسسه، كشيش كريستوف روكو1 است كه از سال 2006 
تاكنون سمت را حفظ كرده است. مؤسسه «خدمت به رابطه با اسالم» داراى يك تارنماى اينترنتى 
فعال و مؤثر و يك نشريه ماهيانه تحت عنوانSRI  است كه در آن، آخرين اخبار و تحوالت در حوزه 

گفتگوى بين اسالم و مسيحيت در فرانسه را  اطالع رسانى مى كند.
اين مؤسسه با اين استدالل كه وجود مسلمانان و گسترش اسالم در فرانسه يك واقعيت غيرقابل 
و  دانشگاه  مدرسه،  در  كار،  محل  در  مختلف  جاهاى  در  روز  هر  فرانسه  هاى  كاتوليك  و  است  انكار 
در محله هاى اقامت خود با مسلمانان برخورد مى كنند و با آنها ارتباط دارند، ضرورت آموزش پيروان 
مسيحيت در چگونگى شناخت و برخورد مناسب با پيروان اسالم را مورد تأكيد قرار مى دهد و به همين 
كليسا  باالى  هاى  رده  مسئولين  و  مسيحيت  پيروان  مختلف  سطوح  براى  آموزش  هاى  دوره  منظور 
با  رابطه  در  مسلمانان  شبهات  و  سئواالت  به  بتوانند  مخاطبان  تا  آورد  درمى  اجرا  به  و  ريزى  برنامه  1. Christophe Roucou

[                ]



245

مسيحيت و مذهب كاتوليك پاسخ دهند و نيز در سطوحى باالتر بتوانند مسلمانان را با آئين مسحيت 
آشنا نموده و در موارد مناسب آنها را به اين دين متمايل سازند. 

جهت  هفته  اى  يك  فشرده  دوره  يك  ژوئيه 2013  ماه  در  اسالم»  با  رابطه  به  مؤسسه «خدمت 
آموزش مسيحيان و كشيش ها براى يادگيرى شيوه هاى برخورد و تعامل با مسلمانان برگزار كرد. در 
همان زمان، حداقل در 10 مركز ديگر از مؤسسات و نهادهاى كليساى كاتوليك در شهرهاى مختلف 

فرانسه نيز آموزش هايى از اين دست ارائه داد.
اين مؤسسه داراى يك مركز اسناد، يك كتابخانه بزرگ و غنى شامل بيش از 1200 كتاب و اسناد 
بيش از سى سال اقدامات و فعاليت هاى مرتبط با گفتگوى اسالم و مسيحيت نيز مى باشد كه در اختيار 
دانشجويان و پژوهشگران قرار دارند. همچنين بر روى سايت اين مؤسسه، اسناد و مدارك متنوعى 
نمونه هايى  مؤسسه  اين  حتى  دارد.  وجود  عالقمندان  براى  مسيحيت  و  اسالم  گفتگوى  با  ارتباط  در 
اختيار  در  را  فطر،...)  عيد  رمضان،  (ماه  مسلمين  اعياد  تبريك  اعالم  چگونگى  به  مربوط  نامه هاى  از 
مسيحيان قرار داده تا در موارد مقتضى از اين نامه ها جهت اعالم تبريك به مسلمانان استفاده نمايند.

برنامه هاي مركز تحقيقاتى اسالم شناسى 
دانشگاه اسالمى تاشكند

دانشگاه اسالمى تاشكند بزرگترين مركز اسالم شناسي و دين  شناسي ازبكستان و آسياي مركزي در سال 
1999 در محل آرامگاه يونس خان و شيخ خاوند طهور تأسيس گرديد. امروزه دانشگاه اسالمي تاشكند داراي 
سه دانشكده تخصصى شام: 1) فقه، اقتصاد و علوم طبيعي، 2) تاريخ و فلسفة اسالمي 3) بازآموزي و ارتقاي 
مهارت متخصصان رشته اسالم شناسى و يك مركز علمى و تحقيقاتى اسالم شناسى است. اين مركز، منابع 
تحقيقاتى و كتاب هاي درسى در زمينه ريشه هاى تاريخى تفاهم و همگرايى دينى و ملى و قوميت هاى منطقه 
آسياى مركزى به زبان هاى ازبكى، روسى و انگليسى تهيه و منتشر مي  كند. از زير مجموعة اين دانشگاه، 
كتابخانة علمي با بيش از 42 هزار جلد كتاب، گنجينة نسخ خطي، مؤسسة انتشاراتي، مدرسة اختصاصي علوم 
دينى، دبيرستان و مؤسسة تلويزيوني ضياء است كه در زمينة تهيه و پخش برنامه هاي تلويزيوني مذهبي 
-اسالمي فعاليت مي كند. در دانشگاه اسالمي تاشكند، 133 استاد و حدود 500 دانشجو به تدريس و تحصيل 
اشتغال دارند. دانشگاه اسالمي تاشكند با مراكز علمي و آموزشي عربستان سعودي، مصر، كويت، مالزي، 

تركيه، آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند و روسيه روابط و همكاري علمي و آموزشي دارد.
دكترروشن عبداهللا اف رئيس دانشگاه اسالمى تاشكند در مصاحبه اي گفت: براساس برنامه ريزى هاى 
انجام شده در حوزه آموزش و پرورش كشور كتاب هاي درسى جديدى در زمينه هاى «تاريخ اسالم»، 
«منبع شناسى اسالمى»، «اسالم و مدرنيته»، «تاريخچه طريقت تصوف»، «مطالعات تطبيقى تاريخ و 
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فلسفه اديان»، «قرآن-شناسى»، «حديث شناسى»، «تصوف و عرفان»، «فلسفه اسالمي» و «تفاهم و 
همگرايى اديان و مليت ها در كشورهاى مسلمان» آماده كرده كه به زودى منتشر خواهد شد.

وى افزود: ساخت و توليد فيلم هاى مستند در موضوعاتى مانند: «اهميت و جايگاه اماكن مقدس 
و عبادى و زيارتى در زندگى اجتماعى و فرهنگى مردم آسياى مركزى»، «تقويت فرهنگ تفاهم و 
ثبات»  و  امنيت  براى  تهديدى  مذهبى  تعصبات  و  «افراط گرايى  جوانان»،  ميان  در  دينى  همگرايى 
تحقيقاتى  و  علمى  مركز  برنامه هاى  جمله  از  مركزى»  آسياى  در  قوميت ها  و  مذاهب  بين  و «روابط 
اسالم شناسى دانشگاه اسالمى تاشكند است. الزم به ذكر است كه دانشگاه اسالمى تاشكند از سال 

1386 با كمك مالى بانك توسعه اسالمى انتشارات خود را راه اندازى كرده است.

همايش بين المللى تاريخ تمدن اسالمى 
در شرق افريقا

با ابتكار كشور عمان و با همكارى دولت زنگبار، مركز تحقيقات تاريخ و فرهنگ و هنر اسالمى 
شرق  در  اسالمى  تمدن  تاريخ  بين المللى  همايش   (OIC)اسالمى همكارى هاى  سازمان  و  (آرسيكا) 

افريقا از 11 تا 13 شهريور سال جارى در شهر زنگبار جمهورى متحد تانزانيا برگزار گرديد.
    مراسم افتتاحيه همايش با حضور رئيس جمهور زنگبار و جمعى از وزراء اين كشور و وزير اطالع 
رسانى عمان و جمعى از سفرا و ميهمانان برگزار و طى 3 روز استادان و پژوهشگران كشورهاى مختلف، 
مقاالت خود را با تأكيد بر نقش عمان در شرق افريقا ارائه نمودند. در كنار همايش، نمايشگاه اسناد 

عمانى در خصوص حضور و نفوذ عمان در شرق افريقا به نمايش درآمد.
    همايش با تالوت آياتى از كالم اهللا مجيد آغاز و رئيس سازمان آرشيو عمان با تشكر از حضور 

ميهمانان، مهم ترين اهداف همايش را چنين عنوان كرد:
 - معرفى ابعاد تاريخى و تمدن اسالمى در آسيا و شرق آفريقا.
 - بررسى تأثير تمدن اسالمى در حوزه عمران و صنايع افريقا.

 - نقش مهاجرت عربى، اسالمى و ميزان تأثير آن در تقريب مذاهب اسالمى.
 - آشنايى با تاريخ تمدن اسالمى در گذشته و حال و بررسى نتايج آن بر حوزه هاى اجتماعى، 

اقتصادى و سياسى.
 - تبيين نقش جغرافيا در نشر تمدن اسالمى.

 - تأثير تمدن اسالمى بر زندگى اجتماعى افريقاييان.
 - آشنايى با نوشتجات عربى اسالمى و نقش آن در حيات فرهنگى شرق افريقا.

 - آشنايى با نقشه ها و اسناد و آثار  مربوط به تمدن اسالمى در شرق افريقا.
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 - توليدات علمى و انديشه اى در حوزه هاى مختلف در شرق افريقا.
 - نقش جرايد و تبليغات و چاپ  و نشر در حوزه تمدن اسالمى در شرق افريقا.

  رئيس جمهور زنگبار در سخنرانى خود ضمن تشكر از دولت عمان در هماهنگى و اجراى اين 
كنفرانس در زنگبار، به نقش اسالم در نفوذ و استقرار فرهنگ اسالمى در زنگبار اشاره كرد. وى قرن 
نهم يا دهم هجرى را زمانى دانست كه مهاجرت مسلمانان به شرق آفريقا شروع شده و آثارى از مساجد 
مربوط به آن زمان ها در زنگبار وجود دارد. وى زنگبار را دروازه ورود اسالم به شرق افريقا دانست و 
نقش زبان سواحيلى را در گسترش اسالم در شرق افريقا برجسته و مهم معرفى نمود. رئيس جمهور 
زنگبار بر نقش مدارس اسالمى در معرفى اسالم به مردم تأكيد كرد و با اشاره به اينكه اسالم دين صلح 

و دوستى و تساهل است، خواستار وحدت مسلمانان و زندگى مسالمت آميز با ساير اديان شد. 
دكتر اكمال الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان همكارى هاى اسالمى نيز در سخنرانى خود از 
دولت عمان بخاطر حمايت مالى از اين كنفرانس تشكر كرد. او اين اجالس را بعد از اجالس داكار 
كه حدود 20 سال پيش راجع به تمدن اسالمى در افريقا برگزار شد، در معرفى نقش اسالم در ظهور 
و گسترش تمدن اسالمى در شرق افريقا مهم ارزيابى كرد. وى سفرنامه ابن بطوطه به شرق افريقا را 
از منابع مهم تاريخى اين حوزه دانست و با اشاره به تالش بيگانگان در طرح موضوع اسالم هراسى، 

خواستار معرفى بيشتر چهره صلح و دوستى اسالم در جهان شد.
 

شركت كنندگان همايش
اسامى سخنرانان و خالصه مقاالت ارائه شده در اين همايش چنين بود:

- عثمان مسعود عثمان قاضى شهر زنگبار. وى در مقاله خود به تاريخ و تأثير فقه اسالمى در 
تأسيس دادگسترى در زنگبار پرداخت و ورود اسالم به زنگبار را به قرن دهم مربوط دانست.

شمارى از شركت كنندگان در كنفرانس
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 - دكتر محمد روكارا خلفان مشاور رئيس جمهور بروندى. او كه سخن خود را به نقش عمانى ها 
در نشر فرهنگ اسالمى در شرق افريقا اختصاص داده بود، بر نقش اخالق حسنه عمانى ها در جلب 

نظر مردم به اسالم تاكيد نمود. 
- شيخ حمد بن سعود السيابى دبيركل دفتر مفتى عمان. وى پيرامون «اوگاندا و اسالم» مقاله خود 
را ارائه نمود. وى مدعى بود كه عمانى ها طى مبارزاتى پرتغالى ها را از زنگبار و حتى مومباساى كنيا 
بيرون كردند. وى كتاب يك نويسنده غربى پيرامون زندگينامه آلپ ارسالن را منبع خوبى براى مطالعه 

تاريخ اسالم در شرق افريقا دانست.
با پايان برنامه صبح اجالس، رئيس جمهور زنگبار و حاضرين در اجالس از مجموعه نمايشگاهى 

آثار و اسناد تاريخى عمان در شرق افريقا بازديد كردند.
 - دكتر عبده كاسوزى استاد تاريخ و قائم مقام دانشگاه اسالمى اوگاندا: انتقال علوم سكوالر به 

ميان مسلمين در شرق افريقا از سال 1900 به بعد
- دكتر على سعيد سانكر استاد دانشكده علوم تربيتى دانشگاه زنگبار: زندگينامه شيخ على عبداهللا 

نافى المزروعى پيشتاز اصالح و تعليم اسالمى در قرن نوزدهم در شرق افريقا
- دكتر بوعالم بلقاسمى استاد تاريخ دانشگاه الجزائر: نقش سلطان برغش بن سعيد در نهضت 

زنگبار و پيشرفت آن
- دكتر اسحاق ستوب استاد دانشگاه اوگاندا: زبان و اسالم در اوگاندا 

- دكتر فيصل سيد طه حافظ استاد تاريخ اسالمى دانشگاه مصر: مهاجرت بنى نبهان به پاتى در 
قرن ششم هجرى و آثار سياسى و تمدنى آن در شرق افريقا 

- دكتر عبدالقادر هاشم دانشگاه كنيا: فرهنگ زندگى، ايجاد فرهنگ زندگى در زنگبار
در  اسالمى  اعياد  و  جشن  و  تشريفات  انگلستان:  منچستر  دانشگاه  استاد  سادگرو  فيليپ  دكتر   -

زنگبار قبل از 1920
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- دكتر على بن هالل بن محمد العبرى استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان: روابط اجتماعى بين 
عمان و شرق افريقا؛ مكاتبات شيخ ابراهيم العبرى 

- خانم خديجه اوغور از دانشگاه  تركيه: گزارش ديپلمات عثمانى محمد رشدى در خصوص زنگبار 
در اواخر قرن نوزدهم

- دكتر عروسى الميزورى استاد دانشگاه تونس: نقش زنان عمانى در زنگبار در دوره بوسعيدى
- دكتر مصطفى بوثويل مهتا از دانشكده علوم انسانى زيمبابوه: نقش مهاجرت مسلمين در اسالمى 

شدن جنوب صحراى بزرگ افريقا 
- دكتر حمدون ابراهيم سليمان از دانشگاه موروگورو تانزانيا: تأثير زبان عربى بر پيشرفت زبان و 

ادبيات سواحيلى و تعميق دست نوشته هاى عربى در شرق افريقا، نمونه تانزانيا
- دكتر طالل حمود عبده المخالفى از دانشگاه تعز يمن: نقش عثمانى ها و عمانى ها در مبارزه ضد 

استعمار پرتغالى و نشر تمدن اسالمى در شرق افريقا در قرون شانزدهم و هفدهم
- دكتر فرحات الجعبيرى استاد دانشگاه تونس: جنبه هاى حيات اجتماعى و دينى در زنگبار از درون اسناد

- دكتر تيموثى انسول از دانشگاه منچستر انگلستان: بررسى آثار باستانى دال بر روابط حوزه خليج 
فارس و شرق افريقا 700 الى 1700 م 

- خانم دكتر ناهد عبدالكريم از دانشگاه سلطان قابوس عمان: تأثيرات حج بر روابط دولت عثمانى 
با زنگبار 1870 الى 1911 

منطقه  در  سازى  جهانى  و  اسالم  سوئد:  آپساال  دانشگاه  استاد  لودى  يوسف  عبدالعزيز  دكتر   -
اقيانوس هند 

 - دكتر عيسى زيدى دانشگاه دولتى زنگبار: توجه به «وقف» در حمايت از نظام آموزش عالى 
زنگبار، چالش ها و فرصت ها  

 - دكتر سعيد بن محمد سعيد الغيالنى استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان: نقش عمانى ها در نشر 
اسالم در شرق افريقا  

- دكتر عبدالعزيز بن هالل بن زاهر الخروصى مدير مركز اسناد و آرشيو عمان: نقش اسناد عمانى 
در تبيين تمدن اسالمى، اسناد عمانى مربوط به قرون نوزدهم و بيستم در زنگبار

- افريقا شيخ عامر بن محمد الحجرى نائب رئيس مجلس عمان: نقش عمانى ها در نشر اسالم در افريقا
- دكتر بن نعيمه عبدالمجيد استاد دانشگاه اوران الجزائر: تأثيرات فرهنگ عربى اسالمى بر شعر و 

ادب در شرق افريقا بعد از ورود اعراب  
- شيخ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصى نويسنده عمانى: تاثير تمدن اسالمى بر تمدن و جامعه 

شرق افريقا  
 - دكتر احمد بن ابراهيم بن احمد الكندى استاد دانشكده نزوا در عمان: تأثير تمدن عربى در ايجاد 

مؤسسات آموزشى در شرق افريقا
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- دكتر حسن عبدالمجيد متقوبيا عضو شوراى عالى اسالمى اوگاندا: تأثير زبان عربى بر زبان هاى 
شرق افريقا: نمونه زبان در اوگاندا

- دكتر محمد بن قاسم ناصر بوحجام از دانشگاه الجزائر :نقش عمانى ها در نشر فرهنگ اسالمى در شرق افريقا  
عربى  ديپلماسى  عمان:  پرورش  و  آموزش  وزارت  از  الصقرى  سالم  بن  عبداهللا  بن  ناصر  دكتر   -

اسالمى در شرق افريقا، نمونه كشور عمان
- دكتر محمد بكارى از دانشكده حقوق نايروبى: پيشرفت قانون وقف در كنيا از دوره استعمار تا زمان حاضر 
نقش  قابوس:  سلطان  بين الملل  امور  مشاورين  دفتر  از  الزدجالى  هارون  بن  احمد  بن  -اسماعيل 
عمانى ها در مبارزه با استعمارگران غربى و تحكيم حكومت اسالمى، نمونه شيخ بشير بن سالم الحارثى
و  استعمارى  ضد  مبارزه  در  عمانى ها  نقش  كومور:  جزاير  خارجه  وزارت  از  كرميال  حامد  دكتر   -

تحكيم حكومت اسالمى، نمونه جزاير كومور
- دكتر حميد احمد حمدان التميمى استاد دانشكده ادبيات دانشگاه بصره عراق: زنگبار در خاطرات 

شاهزاده عربى در عمان  
- خانم حجتى ايستا عائشه از دانشگاه اسالمى اوگاندا : نقش مهاجرين مسلمان در نشر اسالم در 

شرق افريقا، نمونه اوگاندا
- دكتر سليم بن محمد بن سعيد الهنايى دانشگاه سلطان قابوس عمان: عوامل جغرافيايى و طبيعى 

و انسانى در كمك به نشر اسالم در شرق افريقا 
- دكتر سفيان از دانشگاه تونس: نقش بيمارى تسه تسه در جلوگيرى از توسعه اسالم در شرق افريقا 
- دكترصالح حسن المسلوت استاد دانشگاه االزهر مصر: مراكز عربى اسالمى در ساحل شرق افريقا 

و نقش تمدنى آنها

برنامه آموزشى پرفسور ديويد توماس اسالم شناس انگليسى
در دانشكده مطالعات اسالمى دانشگاه UM مالزى

 
 به ابتكار دانشكده مطالعات اسالمى دانشگاه UM مالزى، پرفسور 
تا   1 تاريخ  از  آزاد  گفتگوهاى  و  سخنرانى  برنامه  توماس  ديويد 
5 جوالى 2013 در محل آمفى تئاتر دانشكده مطالعات اسالمى 

دانشگاهUM  برگزار كرد. 
 موضوع سلسله برنامه هاى پروفسور توماس در مدت چهار 
روز عبارت بود از: «چگونگى نشر يك مقاله توسط دانشجويان 
و  مسلمانان  بين  رابطه  «روند  و  نابودى»  يا  «انتشار  دكترى»، 
مسيحيان». گفتنى است كه در اين برنامه چهار روزه، شمارى از 

[                   ]
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استادان و دانشجويان رشته مطالعات اسالمى مالزيايى و تنى چند از دانشجويان خارجى در دانشگاه هاى 
اين كشور شركت داشتند. 

پروفسور توماس با ارائه نقطه نظرات مختلف در خصوص رابطه بين اسالم و مسيحيت چنين گفت: 
من سال هاى بسيارى، يكى از متخصصان و پژوهشگران تاريخ انديشه دينى در اسالم و ساختار تفكر 
دينى اسالمى بوده ام. يكى از جنبه هاى تخصص من، روابط  بين مسلمانان و پيروان اديان ديگر به 
ويژه مسيحيت بوده است. يكى از مهم ترين مسائل براى يك پژوهشگر در رابطه بين اسالم و مسيحيت 
و هر دين ديگر اين است كه شناخت و درك دقيق از دين ديگر داشته باشد تا با شناخت بهتر آن دين 
نسبت به استفاده مثبت از ارزش-هاى آن اقدام كرده و با درك بهتر نسبت به اديان ديگر ارتباط و 

همزيستى بهترى با آنان داشته باشد.

دپارتمان  در  مسيحيت  و  اسالم  بين  روابط  متخصص  و  اديان  مطالعات  استاد  توماس  پروفسور   
ادبيات  و  زبان  موضوع  با  را  خود  اول  ارشد  كارشناسى  او  است.  بيرمنگام  دانشگاه  مذهب  و  الهيات 
الهيات  عنوان  با  كمبريج  دانشگاه  در  را  خود  دوم  ارشد  كارشناسى  و  آكسفورد  دانشگاه  در  انگليسى 
و مطالعات مذهبى دريافت كرده و در مقطع دكترى با موضوع مطالعات فرهنگ اسالمى از دانشگاه 

لنكستر فارغ التحصيل شد. 
روابط  و  اسالم  زمينه  در  سرشناس  و  متخصص  پژوهشگران  از  امروزه  كه  توماس  پروفسور    
مطالعه  مشغول  سودان  شمال  در  سال  چند  مى شود،  شناخته  جهان  سطح  در  مسيحيان  و  مسلمانان 
اسالم و روابط مسمانان با مسيحيان بوده است. وى همچنين در بريتانيا به مدت چند سال به تحقيق 
مركز  در   1993 سال  در  و  بود  مشغول  مسلمان  جوامع  و  كليساها  بين  روابط  پيرامون  پژوهش  و 
مطالعات اسالم به عنوان استاد با موضوع روابط مسلمانان  با مسيحيان برگزيده شد.  او در سال 2004 
گروه  استاد  سال 2007  در  و  يافت  ارتقا  مذهب  و  اسالمى  معارف  و  الهيات  بخش  استادى  مقام  به 
مسيحيت و اسالم شد. زمينه مطالعاتى و موضوعات مورد عالقه و پژوهش پروفسور توماس عبارتند از: 
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چالش مسيحيت با اسالم، تأثير متقابل اسالم و مسيحيت بر يكديگر، مطالعه متون عربى، تفكر دينى 
مسلمانان، وضعيت مسيحيان در جوامع اسالمى، وضعيت مسلمانان در جوامع مسيحى.

پروفسور توماس سردبير بخش اسالم دايره المعارف كتاب مقدس در انگلستان و نيز سردبير نشريه 
با  مسيحيان  «روابط  بزرگ  پروژه  مؤلف  وى  اين،  بر  .افزون  است  مسلمانان»  با  مسيحيان  «روابط 

مسلمانان، تاريخچه كتابشناسى» بوده كه تاكنون پنج جلد آن انتشار يافته است. 

انتشار كتاب اشتراكات و افتراقات اديان ابراهيمى 
با يكديگر در آلمان

و  مسيحيان  ها،  يهودى  آنچه  ابراهيم،  درباره  «منازعه  كتاب 
مسلمانان را از يكديگر جدا مى سازد و آنچه كه آنها را به هم 
پيوند مى دهد»  تأليف پروفسور «كارل يوزف كوشل»  به زبان 
آلمانى انتشار يافت. ناشر اين كتاب درباره آن چنين نگاشته است:
 «دِرِ خانه ابراهيم بر روى تمام انسان ها باز است. اين كالم 
«كارل يوزف كوشل» به نابردبارى و سرسختى و مقابله سه دين 
بزرگ جهانى با يكديگر اشاره مى كند. در خاور نزديك يهوديان و 
مسلمانان با يكديگر مى جنگند، در بوسنى و هرزه گوين مسيحيان 
و مسلمانان، در ايرلند مسيحيان با مسيحيان در جنگ و ستيزاند 
و پيروان اين سه دين بجاى آنكه پايه گذار صلح باشند، نقش 

[                  ]
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جنگ افروز را بازى مى كنند. در صورتى كه تأمل در پدر مشترك اين سه دين الهى آشكار مى سازد 
كه برخالف تصور ستيزه جويان و مخالفان اديان با يكديگر، اين سه دين چندان متفاوت نيستند. بدين 
ها،  يهودى  و  شود  مطرح  وحدت  براى  محورى  شخصيت  عنوان  به  مى تواند  ابراهيم  حضرت  ترتيب 

مسيحيان و مسلمانان را به يكديگر نزديك كند».
كتاب «منازعه درباره ابراهيم، آنچه يهودى ها، مسيحيان و مسلمانان را از يكديگر جدا مى سازد و 
آنچه كه آنها را به هم پيوند مى دهد»1 در 334 صفحه از سوى «انتشارات پاتُمس»2 و به قيمت 12/95 

يورو در بازار كتاب آلمان در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.

1. Streitum Abraham; 
was Juden, Christen 
und Muslime Trennt 
uns was sie eint.
2.Patmos Verlag   
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Islam and Poland: On the Occasion of 150th Anniversary of the 
Complete Translation of Quran to Polish

 Alireza Dolatshahi
This article deals with the entrance of Islam to Poland and the relations 
between Polish-Lithuanian Union and Muslim countries as well as the Pol-
ish translation of Quran. The first complete translation of Quran into Polish 
is carried out by a Muslim Tatar Polish, Ian Mira Tarak Buchtski In 1858. 
Among other Polish translations of Quran, one should mention the transla-
tion of some parts of Quran in 1935 by Dr. Jacob Cinkiyovich.

Academic Centers of Islamic Studies in India
 Ali Fuladi

The vast country of India, with a population of more than 1 billion people, 
is home to roughly 177 million Muslims. This dense population has cre-
ated its own academic, cultural, social and economic organization along-
side the majority of Hindus. Academic centers are among the institutions 
that Muslims have established for studying and teaching subjects on Islam 
and Muslims.  Although these institutions and centers are scattered in dif-
ferent states and cities in India, they all aim at teaching and studying Islam, 
Arabic language and history of Islam. Since there are no available Persian 
sources about academic centers of Islamic studies in India, the author in 
this article has made an effort to introduce the most important and active 
groups, departments and universities which are engaged in Islamic studies.
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 The Contributing Role of India in the Promotion of Iranian-Islamic 
Culture and Civilization in Southeast Asia

 Mohammad-Ali Rabbani
There is a great literature on ancient ties between Iran and India and the 
role of Iranians in the cultural growth and promotion of Subcontinent as 
well as the impact of India on Iranian and Islamic culture and civilization. 
Available works implies that cultural ties between Iran and India has not 
been limited to their borders; rather, the deep and strong links between 
these two nations and cultures has permeated to farther lands and has left 
tremendous impacts in other places. This article investigates the effective 
and constructive role that Indian Muslims, intentionally or unintentionally, 
have played in the promotion of Iranian Islamic culture in Southeast Asia.

Islam, the Cultural Factor of Development of the West
 Powell Quintech

This article deals with the history of Muslims relation and that how Islam 
entered Europe through Andalusia and Sicily. It also mentions some indi-
cation of influence and presence of religious teachings and Islamic culture 
of Muslims among Europeans. In another part of the article, the author 
explains the impact of Islamic culture on academic fields in Medieval Eu-
rope, particularly in Spain and introduces some examples of this impact in 
the fields of medicine, astronomy, architecture and arts

The Europeans and Islam; From Hatred and Enmity to Understand-
ing and Dialogue

 Shahram Taghizadeh-Ansari
In the Middle Ages, Christians' view on Islam and Prophet Mohammad 
was biased and hostile. They introduced him as an illiterate and untruthful 
man and a magician. The Crusaders triggered these hostilities and hence 
wrong prejudices and negative reflections against Islam and Muslims in-
tensified. In 17th century, the Enlightenment, out of Christianity issues and 
its competition with Islam, prepared the conditions for a true judgment on 
Islam and Prophet Mohammad. Hence, some considered Islam as a more 
developed religion than Christianity and regarded Mohammad as a wise, 
reformist and law-abiding man. In the second half of 19th century, scholars 
by academic ways and from a historical and linguistic approach, suggested 
some principles and methods for a better understanding of the Prophet of 
Islam and his works.
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influenced the destiny of their neighboring nations and have been able to 
produce artistic and literary works with a global value. To the author, Ira-
nian culture and Persian language have turned into an international means 
of world belief in Asia and Iranian governance practices have been very 
prevalent in Asia. Furthermore, Iranian culture and Persian language have 
created the deep feeling of Iranian national identity which is more than 
anything else rooted in cultural foundations of Iranian people.

  
Interview with Prof. Karl Heinz Ohlig, about the Early History of 
Islam and a Historical-Critical Approach to Fundamental Islamic 

Sources
For Muslims, Quran and the Life of Prophet Mohammad and his theo-
retical and practical conduct are the infallible truth. Muslim scholars look 
at Islam and its holy prophet from inside the religion. On the contrary, 
non-Muslim scholars regard them from outside the religion and study Mu-
hammadian faith and the conducts and behaviors of the last messenger of 
God in the theoretical framework of sciences such as sociology of religion, 
modern theology, philosophy of religion and psychology of religion by 
relying on common methodologies. One of the subjects which has been 
under scrutiny by Islamic scholars, linguists and historians, is studying the 
history of Islam from a historical-critical approach. In this interview, Prof. 
Karl Heinz Ohlig talks about the findings of the researches in this regard 
and pictures a very new image of the emergence of Islam, Islamic histori-
ography and the personality of Prophet Mohammad.

Chinese Translations of Quran and Their Contribution to the Spread 
of Islamic Culture in India

 Fatemeh Asra Abd-al-Seyyed Hossein/ Ali-Mohammad Sabeghi
Islam was promoted in India in a unique way. Its spread was mostly based 
on population growth and not on the development of religious teachings. 
Therefore, the first complete translation of Quran to Chinese ended in the 
30th decade of 20th century. At first, only some parts of Quran were trans-
lated, but the complete task was done after that. At present, this Quran is 
kept in the Province of Yunnan. Translation of Quran began in the last days 
of Ming Dynasty and early days of Ching Dynasty, but nobody tried to 
make a complete translation. In this article, the author has introduced most 
of Chinese translations of Quran.
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ings, translations, and researches and so on. A part of this list is dedicated 
to translation of some works from Persian to Arabic which contains a vast 
domain of literature, history, geography, art and architecture, translation 
and so on. This shows Arabs' broader and deeper understanding of Iranians 
and their related subjects and issues.

An Overview at the Beginning of Iranian Studies in Lithuania
 Alireza Dolatshahi 

Orientalism in Lithuania has been always overshadowed by Polish or Rus-
sian Orientalism. Even, in some historical junctures, the shadow of Swed-
ish orientalism is found. Orientalism in Lithuania was formed in Stefan 
Batory University in Vilnius. This university is one of the oldest ones in 
Eastern Europe, which was established in 16th century or, more exactly, in 
1579. The Center of Oriental Studies was founded in the early 19th centu-
ry. The need to learning oriental languages in academic level in Lithuania 
can be attributed to Count Ian Patotski (1761-1815). 

Iran in the Eyes of Singaporean Photographer, Mandy Tay
 Jahangir Shambayati

Today, photography and screening are necessary tools for anthropologists. 
This group of anthropologists, who enjoy great respect, try to make an 
accurate study and investigation on a subject from different aspects and 
angles by following technical points and paying attention to the content or 
the subject. One of these anthropologist photographers, who has published 
photos and a two-minute video on Iran and Iranians in social networks 
and internet, is 33-years old Singaporean art photographer living in Dubai, 
Mandy Tay. In his video and photos about customs, ritual concepts and cul-
tural diversity in some cities of Iran, Tay shows some aspects of lifestyle 
and occupation of different social classes in Iran.

Iran: The Story of a Victorious Identity
 Gherardo Gnoli 

This article deals with the concept and nature of Iran and shows that the 
name of "Iran" brings to mind one of the greatest cultures in the world. 
By mentioning some examples of Iranian art, philosophy, religion and lit-
erature of ancient and middle period, the author claims that Iranians have 
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Recognition of Event Narrators and Personalities of Iran in Ancient 
and Islamic Periods

 Shapoor Ravasani
With an overview of what has been published in our society about Iranian 
history in ancient and Islamic era, one will find the necessity of and aca-
demic study of these two important periods which had political, cultural 
and economic relationship and make a history of unity. Without under-
standing Iranian society in ancient period and recognizing its economic 
structure as well as political and social events during the Islamic period, 
the social events and changes or Iranian society in the present time can-
not be explained. Taking the afore-mentioned points into consideration, 
it seems that an academic research emphasizing on the unity of politics, 
culture and economics as well as class structure Iran's history in ancient 
and Islamic periods is missing and needs the efforts of smart researchers 
and historians

Iranian Studies in the Indian Subcontinent
 Ali-Mohammad Tarafdari

Discussion on status and dimensions of Iranian studies in Indian Subcon-
tinent has not a long history. Basically, engaging in historical, cultural and 
Islamic subjects of Indian Subcontinent in Iran and by Iranian researchers 
has been always limited to wide spread of Persian language and literature 
in this region. Scholars in Iran and Subcontinent (India, Pakistan and Ban-
gladesh) so far have mainly worked on the extent and prevalence of Per-
sian language and literature in Indian Subcontinent from middle centuries 
to British colonial rule in India. However, the status of Iranian studies and 
study centers on this field has been neglected. In this article, the author 
introduces the most important and notable scholars and centers that work 
on Iranian studies and Persian language and literature.

Iranian Studies in the Arab World
 Seyyed Mostafa Mataba'echi Esfahani

Iranian relations with the Arab world has witnessed ups and down, espe-
cially in the last 50 years. Our understanding and knowledge of our Arab 
neighbors is naïve, simplistic and unreal. In contrast, their knowledge 
about Iran and Iranians is more and deeper. The following list is a selection 
of what Arabs have done on Iran in the last 50 years which includes writ-
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cultural, civilization, religious and artistic attractiveness and splendor of 
Iranians have drawn the attention and interest of foreigners. The author 
believes that the ways to know Iran includes these factors: loving Iran, 
defining boundaries of Iran's cultural domain, and distinguishing main top-
ics from minor ones. Loving Iran means to respect this ancient land and 
its people; not to belittle one's own past; not to destroy its heritage; and 
not to contaminate Persian language, the pillar of national identity, with 
foreign terms. Loving Iran is defending the borders of our country against 
the enemies.

Iranian Studies: A Renewed Response to Increasing Questions
 Gholamreza Khaki

Some Iranologists and a number of Iranian researchers have posed a fun-
damental question and have discussed about it: "Where is Iran?" Iran is 
the subject of Iranian studies science and can be analyzed from differ-
ent angles. Iranian studies is a method to get knowledge from Iran from 
past to present which includes investigating the history, literature, art, cul-
ture, works and languages of Iran. In a logical examination, Iran might be 
viewed by two approaches:
1. Iran as a historical reality in the past (historical Iran)
2. Iran as a cultural reality (an Iran beyond time)
Undoubtedly, the first approach is static and recognizes some parts of the 
nature of Iranian civilization in different aspects and in some certain phases 
of time. In the second approach, Iran is a "dynamic reality" which reflects 
itself in different aspects.

The Discourse of Cultural Iran and Iranian Studies
 Ali-Akbar Safipoor

Iranian and foreign Iranologists have different viewpoints on Iran and have 
looked at it from different aspects: Iran as a territory, Iran as a continu-
ous history and Iran as an ancient and a flourishing culture. Among these 
aspects, Iranian culture and its elements such as mystics, poets, artists, 
handicrafts, carpet and other arts have been less discussed. During the past 
three decades, paying attention to Iran from a cultural point of view has 
increased and Iranians, when comparing their culture with other cultures, 
have inclined toward this aspect of Iran. The growth of the concept of cul-
tural Iran is indebted to foreign Iranologists and educated Iranians.
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Interview with Prof. Gherardo Gnoli, Italian Iranologist on: The Concept of 
Iran and Its Political, Religious and Ethnical Foundation through the Passage 
of Time as well as Iranian Studies in Europe
The concept or idea of "Iran" is the result of a long-term historical process. 
Zoroastrianism, Sassanid dynasty and Iranian people had contributed to 
the formation of this concept which implied political, religious and ethni-
cal dimensions. Sassanid Iranian, when creating this concept, had taken 
into consideration their ancestry, their religion and their rulers and political 
system. In my opinion, the concept of Iran was founded in the first half 
of the 3rd century AD and probably its new content in the third decade of 
the same century, formed the main pillar of Sassanid propaganda. Further-
more, the evolution of "Iran" in itself is the result of a long-term historical 
process. This concept, from its conception, had an ideological and reli-
gious theme, constituted a political and cultural unit and represented a kind 
of national emotion. The concept of "Iran" has protected itself against the 
outsiders and has kept its continuation. The existence of Persian language 
is one of the signs of continuity of concept of "Iran" or Ancient Persia and 
the linkage among the people of Iranian civilization and culture from past 
to present.

Various Ways and Methods for Getting Knowledge about Iran
 Bahman Sarkarati

In this article, the author deals with historical context and developments in 
Orientalism and in the writings of ancient, middle ages and contemporary 
foreign researchers on Iran. He shows that the attractiveness as well as 
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