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سخن  رسدبیر

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، موقعيت اسالم و مسلمانان در جوامع غربي و نحوه تعامل با آنها از 
بُن تغيير کرد و موضوع اسالم و مسلمانان در محافل سياسی، رسانه ای و علمی و دانشگاهی اروپا و 
آمريکا با توجه و تدبر ويژه اسالم شناسان، سياستمداران، تحليلگران و فرهنگ  شناسان مواجه گرديد. 
اين حادثه همچنين سبب شد تا موضوع روابط اسالم و غرب و مخاطرات ا حتمالی اسالم و اقليت های 
مسلمان کشورهای غربی برای نظام سياسی و اجتماعی اين کشورها در صدر توجهات انديشه ورزان 
و تحليلگران غربی قرار گيرد. اينک پس از دو دهه، حاصل اين توجهات و تأمالت، ايجاد يا تقويت 
و  امريکايی  و  اروپايی  دانشگاه های  در  اسالمی  و مؤسسات مطالعات  مراکز  از  توجهی  شمار درخور 
توليد و انتشار چند هزار کتاب و هزاران مقاله علمي درباره اسالم و مسلمانان است. بررسی کارنامه 
پژوهشگران و اسالم شناسان مراکز و مؤسسات مطالعات اسالمی غربی نشان می دهد که موضوعات 
کشورهای  در  مسلمان  کُلنی های  مسلمان،  اجتماعی  جنبش های   ، هراسي  اسالم  مانند:  گوناگوني 
غربی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی مسلمانان، اقليت هاي مسلمان در کشورهاي غيرمسلمان، روابط 
و تعامل اسالم با غرب، اسالم سياسي، بنيادگرايي اسالمي، حجاب و پوشش زنان در اسالم و جذب و 
دفع مسلمانان در جوامع غربي، اسالم و حقوق بشر بيشتر کانون توجه بوده اند. فراتحليل و ژرفکاوي 
مطالب و موضوعات منتشر شده از سوی مراکز مطالعات اسالمی دانشگاهی اروپا و امريکا از آن حکايت 
دارد که براي اسالم شناسان و پژوهشگران غربي، موضوع مسلمانان و اسالم در کشورهاي غربي و 
چگونگي مواجهه مسلمانان با اقتضائات جهان جديد و غربيان بيش از ساير موضوعات اهميت يافته 
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اسالم و  در موضوع  برگزار شده  و موضوعات کنفرانس ها، سمينارها و سخنرانی های  رويکرد  است. 
مسلمانان در کشورهای غربی نيز اين مسئله را ثابت می کند که رويکرد و زمينه تازه اي در دپارتمان ها 
و مراکز مطالعات اسالمي آکادميک دانشگاه هاي غربي پديد آمده  است، زمينه و رويکردی که در سه 
دهه پيش ظهور و بروز نماياني نداشت و دولت هاي اروپايي و امريکايي نسبت به آنها عالقه و حساسيت 

چنداني نداشتند. 
توجه جدي اسالم شناسان و پژوهشگران رشته هاي گوناگون جامعه شناسي، روانشناسی اجتماعی، 
موضوعات  به  فرهنگ  شناسي  جامعه  و  بين الملل  روابط  ارتباطات،  علوم  مردم شناسي،  روانشناسي، 
تازه اي در دپارتمان ها و مراکز مطالعات اسالمي  از آن دارد که رويکرد و زمينه  پيش گفته حکايت 
آکادميک دانشگاه هاي غربي پديد آمده است، زمينه ای که در شرق شناسی و اسالم شناسی کالسيک 
وجود ند اشت. اگر در دهه هاي پيشين، اسالم شناسان به موضوعاتي همچون زبان قرآن، تاريخ اسالم، 
فرق اسالمي، تاريخ و فرهنگ ملل مسلمان، جغرافيای تاريخی سرزمين های اسالمی، هنرهاي اسالمي 
و ترجمه و تصحيح متون اسالمي مي پرداختند، در سال هاي پس از حادثه يازدهم سپتامبر، مطالعات 
اسالمی تحت تأثير سياست و انگيزه های سياسی قرار داشته و به موضوعاتي مانند: اسالم هراسی، رابطه 
اسالم و غرب، بازنمايي اسالم و مسلمانان در رسانه هاي غربي، آموزش امامان جمعه، حجاب و پوشش 
و سياست های  غربي  در جوامع  مسلمان  اقليت هاي  در عرصه عمومي، حقوق  ديني  نمادهاي  زنان، 
در  و موضوع  رويکرد  تغيير  اين  ديگر،  از سوی  است.  توجه کرده  درباره مسلمانان  دولت های غربی 
حوزه مطالعات اسالمي بيانگر آن است که دامنه مطالعات اسالمی فراخ تر شده و موضوعات تازه ای 
به قلمرو و حوزه مطالعات اسالمی وارد شده  است، موضوعاتی که بيشتر مطالعات کاربردی و موردی 
آنها عالقه و حساسيت نشان می دهند. دليل عالقه و حساسيت  به  است و دولت های غربی نسبت 
دولت های غربی آن است که می خواهند آگاهی روشنی از نقش انديشه و فرهنگ اسالمی در رويکرد 
و رفتار مسلمانان کسب کنند و بر مبنای اين مطالعات، سياستگذاری و برنامه هايی برای کنترل ايشان 

به اجرا در آورند.
نيستند.  بی خبر  اسالمی  مطالعات  محتوای  و  موضوع  تغيير  و  از جهت گيری  نيز  مسلمانان  البته 
توليدات  به  انجام مصاحبه در مطبوعات نسبت  با برگزاری کنفرانس و نگارش کتاب و مقاله و  آنها 
اسالم پژوهان غيرمسلمان اظهارنظر و موضع گيری می کنند. واکنش مسلمانان نسبت به طرح مباحث 
جديد در مطالعات اسالمی ازآن روست که مبادا با اين مطالعات، که با حمايت و سفارش دولت ها صورت 
می گيرد، حقيقت و تصوير اسالم و مسلمانان تحريف گردد و  موضوع اسالم و مسلمانان به عرصه 
روابط بين الملل و مطالعات امنيتی کشانده  شود. از اين روست که بسياری از نويسندگان و متفکران 
مسلمان در کشورهای غربی به مصاف نوشته های مغرضانه و جهت دار پژوهشگران غربی برآمده و 
تحريفات و غرض ورزی های آنها را نقادی و افشا کرده اند. از نظر بسياری از نويسندگان مسلمان، تکيه 
اقليت های مسلمان در کشورهای غربی بر ارزش ها و فرهنگ دينی نوعی »گفتمان مقاومت« است 

1.  در جستجویی در سایت آمازون 
کتاب  که حداقل 286  آشکار شد 
موضوع  به  دانشورانه  رویکرد  با 
اسالم هراسی پرداخته اند. اسالم 
حد  بدان  تا  امریکا  در  هراسی 
اهمیت یافته که در مرکز مطالعات 
صلح و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا 
و  تحقیقات  پروژه  برکلی،  در 
به  هراسی  اسالم  مستندسازی 
تحت  نشریه ای  و  افتاده  جریان 
اسالم  مطالعات  »نشریه  عنوان 

هراسی« منتشر شد ه  ا ست. 
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بقای  اين کشورها،  عليه حاکميت  تهديدي  و  بررسی می گردد  امنيتی غربيان  در حوزه مطالعات  که 
دولت ها و روندهاي مدرن جوامع غربی معرفی می شود و نگرانی سياستمداران غربی را پديد می آورد. 
»گفتمان مقاومت« مسلمانان همان تجلّی ذهنيت اسالمی و تجديد حيات اسالم است که در سخنان 
انگلستان و مدير مرکز مطالعات جهانی شدن، در  بابی سعيد، استاد جامعه شناسی دانشگاه منچستر 
کتاب هراس بنيادين، اروپامداری و ظهور اسالم گرايی او آمده است. او می نويسد که تجلّی ذهنيت 
اسالمی و تجديد حيات آن در سطح جهانی در ميان بسياری از مردمان غرب نشين مايه اضطراب و 

نگرانی شديد شده است. 
اسالم گرايی،  موج  با  مقابله  برای  پژوهشگران  از  گروه هايی  و  دولت ها  اروپا،  در  سعيد،  نظر  از 
پروژه »اسالم اروپايی« را که ترجمان جامعه شناسانه از يک طرح ذاتًا امنيتی است، در دستور کار قرار 
داده اند. هدف واقعی اين پروژه که گفتمانی معتدل و مدرن از اسالم را معرفی می کند، »تحت کنترل 
در آوردن« اسالم در اروپاست. بر بنياد سخن بابی سعيد می توان اين مدعا را مطرح نمود که يکی از 
شيوه هايی که برای تحقق »اسالم اروپايی« بکار می رود، تکثير و تقويت  روشنفکران بومی مسلمان 
و حمايت از مراکز و مؤسسات مطالعات اسالمی است. به باور سياستگذاران اروپايی، مهم ترين سياست 
و راهکار برای حمايت از اسالم اروپايی، »نهادسازی«های حمايت شده  دولتی  است، نهادهايی که بين 

حکومت های اروپايی و مسلمانان ارتباط برقرار کنند. 
اروپايی«  از اهداف پروژه نهادسازی »اسالم  با آگاهی  از رهبران و نويسندگان مسلمان  گروهی 
برخی دولت های اروپايی را متهم می کنند که حمايت های آنها از تأسيس و تقويت مراکز مطالعات 
اسالمی و اجرای طرح ها و برنامه های آموزشی برای امامان جمعه و معلمان دينی انگيزه سياسی و 

امنيتی داشته و با هدف کنترل و ادغام مسلمانان در جوامع ميزبان صورت می گيرد. 
اين است که تأسيس  ايراد ديگری که پژوهشگران مسلمان به مطالعات اسالمی وارد می آورند 
مراکز مطالعات اسالمی از سوی دولت ها و حمايت  نهادهای دولتی از آنها موجب می شود رويکرد اين 
مراکز و پژوهشگران اسالم پژوه به طرف موضوعات مورد توجه و نياز دولت ها کشيده شود و انگيزه های 

سياسی بر انگيزه های علمی غلبه کند. 
حاصل سخن در اين جا اين است که حمايت ها و توجهات دولت های غربی به مراکز و مؤسسات 
ناخوشايندی هم در حوزه مطالعات اسالمی و هم بر  پيامدهای خوشايند و  آثار و  مطالعات اسالمی، 
پيامدها  و  آثار  اين  از  است. شماری  داشته  پی  در  غربی  در کشورهای  مسلمان  اقليت های  وضعيت 
عبارتند از: گسترش و تقويت مطالعات اسالمی، توسع قلمروها و موضوعات اسالم پژوهی، غلبه انگيزه 
سياسی و اقتصادی و تضعيف انگيزه علمی در بين اسالم پژوهان، تغيير رويکرد مطالعات اسالمی از 
مطالعه اسالم به مطالعه اقليت های اسالمی، تقويت مطالعات بين رشته ای در رشته مطالعات اسالمی، 
تغيير از مطالعات توصيفی و کتابخانه ای به مطالعات کاربردی و پيمايشی. پرپيداست که هر يک از اين 
موضوعات و آثار و پيامدها که تاکنون در نوشته های پژوهشگران ما مغفول مانده، نياز به بررسی و تأمل 



88

بيشتر دارد. اميد است همين اشارت کوتاه فتح بابی باشد برای ورود پژوهشگران و استادان حوزه های 
علميه و دانشگاه به مطالعه و شناخت اين سنخ از مطالعات اسالمی که در تصويرسازی از اسالم و 

مسلمانان در جهان امروز سخت تأثير گزار است. 
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و  ایتالیا  بولونیا  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  کارلو ساکونه،  پروفسور  با  گفتگو 
و  ایران  ادبیات  و  فرهنگ  جذابیت  علل  درباره  عطار  منطق الطیر  و  حافظ  دیوان  مترجم 

ترجمه و انتشار آثار منظوم و منثور ایرانی به زبان ایتالیایی.

گفتگو

* چرا فرهنگ و ادبیات ایران برای ایتالیایی ها جذابیت دارد؟ 
جمعيت کتابخوان در ايتاليا خاص و منحصر به فرد است. از يک سو گفته می شود که بخش اعظمی از 
مردم ايتاليا، حتی جوانان، متأسفانه کم مطالعه می کنند، )حتی کمتر از دو کتاب در سال( ولی کسانی که 
اهل مطالعه هستند، شناخت فرهنگ و ادبيات ديگر کشور ها خصوصًا کشورهای غير اروپايی برايشان 
جالب توجه بوده و عالقمند به مطالعه آن هستند. به يقين، نقش اصلی را در اين بخش، نويسندگان 
مهاجر اين کشور ها ايفا می کنند، به عنوان مثال نويسندگان هندی و پاکستانی که به زبان انگليسی 
می نويسند و يا نويسندگان مراکشی که به زبان فرانسه می نويسند. چه کسانی بهتر از آنان می توانند 
ايتاليايی منقل کنند؟  با جزئيات کامل به خواننده  کشورشان را معرفی کنند و فرهنگ کشورشان را 
در ايتاليا رفته رفته شاهد حضور نسل جوانی از نويسندگان ايرانی ايتاليايی مانند زرمنديلی، زيارتی و 
نوروزی هستيم که اشعار و رمان های خود را به زبان ايتاليايی و توسط ناشران ايتاليايی در قالب کتاب 
اميدوار  افراد هستند. می توانيم  ايتاليا اين  ايرانی در  و مجله منتشر می کنند. بهترين سفرای فرهنگ 

باشيم که تعداد اين افراد هر سال بيشتر شود. 

*  آیا اشتراکاتی بین زبان فارسی و زبان ایتالیایی وجود دارد؟ 
آغاز  اين گونه  دانشجويانم معرفی کنم هميشه  به  را  فارسی  ادبيات  زمانی که در کالس می خواهم 
می کنم: زبان هند و اروپايی به منزله خانواده بزرگی است که زبان فارسی و ايتاليايی دو زبان مهم از اين 
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خانواده بزرگ محسوب می شوند. زبان ايتاليايی 
در سمت غربی و زبان فارسی در سمت شرقی 
اين خانواده جای دارند . من معمواًل کلماتی را 
که در هر دو زبان وجود داشته و دارای يک 
معنا هستند برای آنها مثال می زنم. مانند پادره 
)Padre(  پدر، مادره )Madre( مادر و کلماتی 
که حتی دقيقا مثل هم هستند مثل کيه )چه 
تنها  نه  که  کلماتی هم هستند  و  که  کسی(، 
اروپايی  زبان های  در  بلکه  ايتاليايی  زبان  در 
مثل انگليسی دارای ريشه يکسان هستند مثل 

. )Brother( و برادر )Daughter( دختر
مورد  در  دانشجويانم  برای  که  موقعی   
برخی کلمات بکار رفته در اشعار فارسی مثل 
با  دانشجويانم  می کنم  صحبت  »بدنامی« 

حيرت متوجه می شوند که کلمه »بد«   همان تلفظ و معنا را دارد که در انگليسی آورده شده و »نامی« 
شباهت به کلمه )Nome(  يا )Nomea( در زبان ايتاليايی دارد.  اما شايد وجه تشابهی که بيشتر باعث 
حيرت می شود، غنای آهنگين بودن و کيفيت موسيقايی بودن اين دو زبان است چرا که ايتاليايی و 
فارسی مملو از حروف آوايی و مصّوت هستند که قادرند حالتی آهنگين و جذاب به آنان ببخشند، درست 
باعث  امر  همين  و خشن هستند.  زبان هايی سرسخت  که  آلمانی  و  عربی  مانند  زبان هايی  برخالف 
می شود که از اين دو زبان به عنوان زبان های مناسب برای آواز خواندن ياد شود. بی مورد نيست که در 
بين زبان های رايج در اروپا، زبان ايتاليايی و در بين زبان های رايج در خاورميانه )حتی کمی دوردست تر 

مثل آسيای مرکزی و خاور دور( زبان فارسی، به عنوان زبان های آهنگين شناخته شده اند.
به خوبی می دانيم که غزل ايتاليايی در همه جای دنيا از آمريکا گرفته تا ژاپن تدريس می شود ولی 
اين را هم به خوبی می دانيم که نوازندگان و خوانندگان ايرانی هم همه جای دنيا از استانبول گرفته تا 
چين خواهان دارند. محمد اقبال، پدر معنوی پاکستان، غزل های خود را به زبان فارسی  سراييده است، 

همان غزل هايی که بعدها در سراسر هند که در آن زمان مستعمره انگليس بود خوانده می شد .
 

* نویسندگان ادبی ایرانی تا چه میزان در ایتالیا شناخته شده هستند؟ 
به قاطعيت می توان گفت عمر خيام و موالنا دو شاعر بسيار معروف و شناخته شده هستند. همانگونه 
که می دانيم ايتاليا سرزمين شراب و زندگی شيرين است و چگونه می تواند از شاعری مانند عمر خيام 
که در همه رباعياتش از شراب ياد می کند، به نيکی ياد نکند )البته اين معنا و مفهوم ظاهری کلمه 
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است چرا که خيام مفهوم ديگری از شراب 
را هم در نظر داشته است( لذا اگر خيام در 
مکان  من  نظر  به  بود  نشده  متولد  ايران 
می توانست  او  تولد  برای  ديگر  مناسب 
بائوزانی  آلساندرو  ترجمه  باشد!  ايتاليا 
انتشاراتی  توسط  که  خيام  رباعيات  از 
تورين  شهر  در  سال1۹56  در   Einaudi

چاپ شد و ترجمه فرانچسکو گابريلی که 
توسط انتشاراتی نيوتون در سال 1۹73 در 
که  است  سال  پنجاه  شد،  چاپ  رم  شهر 
معتبر ترين  و  می شوند  چاپ  تجديد  مرتبًا 

ترجمه عمر خيام هستند.

* موالنا جالل الدین رومی چه موقعیتی در بین ایتالیایی زبان ها دارد؟
 موالنا از سوی کسانی که عالقه شديد معنوی داشته و تصوف را مطالعه می کردند کشف شد، چرا 
که با مطالعه و غور در تصوف، در   نهايت بايد با مولوی آشنا شوی و در آن زمان گذرت به اشعار اين 
شاعر صوفی مسلک بيفتد. ديوان اصلی موالنا توسط آلساندرو بائوزانی در سال 1۹80 ترجمه و توسط 
انتشارات ريزولی در شهر ميالن چاپ شد. مثنوی معنوی در سال 2006 توسط گابريل مند خان ترجمه 
و توسط انتشارات اُمپيانی منتشر شد.  ديگر شخصيت فرهنگی ايرانی شناخته شده در ايتاليا که آثار 
زيادی از او به زبان ايتاليايی ترجمه و منتشر شده و همراه با موفقيت زيادی همراه بوده است، فريدالدين 
عطار نيشابوری است. اينجانب افتخار ترجمه منطق الطير را داشتم که در سال 1۹۹۹ توسط انتشارات 
ُمندادوری چاپ شد. الهی نامه عطار نيز در سال 1۹۹0 توسط م. ت. گراناتا ترجمه و توسط انتشارات 
ريزولی در شهر ميالن منتشر شد. بلبل نامه هم در سال 2003 توسط کاروسی چاپ شد. مصيبت نامه 
هم توسط زاناردو در سال 2012 ترجمه و توسط انتشارات آرييل نشر يافت و تذکره اوليا هم در سال 

2011 توسط پرينولی ترجمه و منتشر شد.

* حافظ و اشعار او چگونه بازتاب یافته است؟
يک گام که جلو تر برويم به کسانی برمی خوريم که عالقمند به ادبيات بوده و به دنبال کشف دنيا ها 
و تمدن های ديگر هستند. اين گونه افراد در مسير خود به حافظ برمی خورند که سه ترجمه کامل و 
متفاوت از ديوانش در ايتاليا چاپ شده است. اولين غزليات حافظ در سه جلد با ترجمه جوانی درمه 
توسط انتشارات دانشگاه شرق شناسی ناپل در سال های 200۴ تا 2008 به چاپ رسيد. دومين ترجمه 

پروفسور کارلو ساکونه
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ديوان حافظ توسط استفانو پلّو و جان روبرتو اسکارچيا که در سال 2005 توسط انتشارات آرييل چاپ 
انتشارات  شده و آخرين ترجمه هم توسط بنده که در سه جلد در سال های 1۹۹8 تا 2011 توسط 

کاروسی به چاپ رسيده است.
برمی  نظامی گنجوی هم  مانند  بزرگ ديگری  ادبی  به شخصيت  بر حافظ  اين مسير عالوه  در 
خوريم که هفت پيکر نوشته اين شاعر گرانمايه در سال 1۹82 توسط آلساندرو بائوزانی ترجمه و توسط 
توسط  و  ترجمه  در سال 1۹85  توسط کاالسو  و مجنون  ليلی  ريزولی چاپ شد. همچنين  انتشارات 
انتشارات آدلفی در ميالن چاپ شد. بخش دوم اقبال نامه نظامی هم توسط اينجانب ترجمه و در سال 

1۹۹7 توسط انتشارات ريزولی در ميالن چاپ شد.
در سطوح باالتر صحبت از اديبان و انديشمندانی می شود که در زمينه ادبيات توانستند زمينه های 
مشترک آثار اين گونه شاعران را با شاعران ايتاليايی هم دوره آنان مطالعه کنند. برای مثال توضيح و 
تبيين معنای واژه دنيا و جهان در شعرهای حافظ و مقايسه آن با شاعران )1200 تا 1300( ايتاليايی و 
همچنين تشابهات و قرابت های شعرهای نظامی و شعرهای حماسی اروپا مورد مطالعه قرار گرفته است. 
بايستی اذعان داشت که از چشم اديبان و محققان ايتاليايی، شاعران بزرگی مانند فردوسی و فخرالدين 
اسعد گرگانی هرگز از قلم نمی ا فتد و مطالعات وسيعی که در خصوص اين شاعران و مقايسه اشعار آنان 

با شعرای هم دوره آنان در ايتاليا انجام شده بسيار حائز اهميت اند.
بخش ديگری از ادبيات ايران که توجه اديبان و عالقمندان ايتاليايی را به خود جلب نموده آثار 
اثر  قابوس نامه  ار  برگرفته  زيادی  مطالب  می تواند  امروز  ايتاليايی  خواننده  يک  است.  ايرانی  منثور 
کيکاوس ابن اسکندر، ترجمه زيپولی که در سال 1۹82 توسط انتشارات آدلفی چاپ شد و همچنين 
چهار مقاله از نظامی عروضی ترجمه ورسلينی در 1۹71 و چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه ونيز را 

يافته و مطالعه کند و با سبک زندگی درباری ايرانيان در قرون وسطی آشنا شود.
عالوه بر اين ها، در ايتاليا آثار ديگری نيز ترجمه و چاپ شده اند، آثاری که زندگی و سرگذشت 
دو شخصيت تأثيرگذار در تاريخ ايران مانند عطاءالملک جوينی نويسنده تاريخ جهانگشا و غياث الدين 
علی نويسنده کتاب »زندگی تيمور لنگ« را به رشته تحرير در آورده اند. کتاب اولی توسط اسکارچيا در 
1۹۹1 و ترجمه کتاب دوم توسط برناردينی در 2006 ترجمه و توسط انتشارات موندادوری چاپ شدند.

عالقه به آثار ادبيات منثور ايرانی که در ارتباط با تصوف و عرفان هستند همواره مدنظر خوانندگان 
ايتاليايی بوده و هست. از سوانح العشاق نوشته احمد غزالی )انتشارات کاروسی در 2007( گرفته تا صد 
انتشارات EMP  در شهر پادوا( که هر دو توسط بنده ترجمه  ميدان خواجه عبداهلل انصاری )2012 
شده اند. از »فيه مافيه« مولوی )چاپ در 1۹۹5، انتشارات Psiche ( تا لوايح جامی )1۹88، انتشارات

Psiche ( تا  »آواز پر جبرئيل« نوشته سهروردی )در 2008، انتشارات موندادوری در ميالن( که همه 

آنها توسط دوست عزيزم سرجيو فوتی به زبان ايتاليايی ترجمه شده است. بعد از آن می توان به کتاب 
گلشن راز نوشته محمود شبستری اشاره نمود که ترجمه آن توسط تينتوره در 2010 انجام و توسط 
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انتشارات Mimesis ميالن منتشر شد. در آخر می توان به کتاب سياست نامه نوشته نظام الملک اشاره 
کرد. اين کتاب توسط دوستم پروفسور پيستوزو در 1۹۹۹ ترجمه و توسط انتشارات لُونی ميالن منتشر 
شد. باالخره به عنوان حسن ختام به ترجمه هزل و هجو عبيد زاکانی اشاره می کنم که توسط زنده ياد 

استاد بنده، پروفسور درمه در 2005 ترجمه و توسط انتشارات کاروسی  به زيور طبع آراسته شد.
در سال های اخير يا بهتر بگويم طی سی سال گذشته، توجهات به سوی نويسندگان معاصر ايرانی 
مانند  زبان ها  ديگر  از  آنها  ترجمه  اغلب  که  است  شده   معطوف  نيز  رمان نويسان  سوی  به  باالخص 
انگليسی و فرانسوی به زبان ايتاليايی و در بعضی مواقع هم از زبان فارسی انجام می شود. اين گونه از 
کار ها، از ترجمه کتاب های صادق هدايت در سال های دهه شصت آغاز شد و اکنون دامنه آن به ديگر 

نويسندگان مثل زويا پيرزاد، شهرنوس پارسی پور، آذر نفيسی و محمود دولت آبادی هم رسيده است.
اين اسامی معدود يک وجه مهم را به ما نشان می دهد و آن اين است که آثار نويسندگان زن بيشتر 
از نويسندگان مرد ترجمه می شود و اين به خواننده ايتاليايی می فهماند که ايده »زن مسلمان در حاشيه 
است« ايده غلطی است و تفکر زنده و پر طراوت دنيای فرهنگی ايرانی را به خواننده منتقل می کند. 
در آخر به توجه زيادی که به شعر معاصر ايرانی جلب شده، اشاره می کنم. توجه معطوف شده به اين 
نوع ادبيات ايرانی، مديون ترجمه های چاپ شده توسط دو انديشمند ايرانی است که در ايتاليا زندگی 
می کنند. دو خانم و همکار بنده در دانشگاه بلونيا منظورم خانم دکتر مردانی که کتاب »فقط صداست 
که می ماند« نوشته خانم فروغ فرخزاد منتشر شده در سال 200۹ توسط انتشارات آليبرتی و »برگزيده 
انتشارات  توسط  و  ترجمه  نوروزی  ناهيد  دکتر  خانم  توسط  که  هيچ«  گل  تا  سپهری  سهراب  اشعار 
Essad در 2012 چاپ شد. البته دومنيکو اينجنيتو کتاب کوچکی به نام »مرگ گل ها« از فروغ فرخزاد 

را در 2008 ترجمه کرد که توسط انتشارات اورينت اکسپرس در شهر ناپل نشر يافت. البته برخی از 
آثار شاعرانی مانند سيمين بهبهانی و احمد شاملو هم در نشريات الکترونيکی ترجمه و چاپ شده اند. 
همچنين آقای پروفسور زيپولی کتاب شعری از عباس کيارستمی را ترجمه و منتشر کرده است به نام 

»گرگی در کمين« که توسط انتشارات Einaudi در سال 2003منتشر شد.

* حاال که با آثار نویسندگان و ترجمه اشعار شاعران بزرگ ایرانی به زبان ایتالیایی آشنا 
شدیم، بهتر است از آثار نویسندگان ایتالیایی که در ایران منتشر شده هم آگاهی یابیم و 

ببینیم نویسندگان ایتالیایی چقدر در ایران شناخته شده هستند؟
يقينًا در ايران نويسندگان ايتاليايی بيشتر شناخته شده هستند تا نويسندگان ايرانی در ايتاليا و علت آن   
هم همان است که قبال عرض کردم يعنی جمعيت کتابخوان در ايتاليا تعدادشان بسيار کم است در 
حالی که ايرانيان، کتابخوان های خوبی هستند و بسيار کنجکاو و شيفته شعر و ادبيات هستند در تمام 
موضوعات. امروزه، تقريبًا تمامی آثار نويسندگان سال های 1۹00 ايتاليا به زبان فارسی ترجمه و منتشر 
شده اند از کالوينو تا موارويا، از مورانته تا دله دا، از پيراندلو تا ازو وو، از اکو تا تابوکيو. پروفسور پيه مونتسه 



16

استاد دانشگاه السپينزا در شهر رم که سال ها در اين خصوص تحقيق کرده،  اخيراً کتابی منتشر کرده 
ايرانی بسيار دقت می کنند و جديد ترين  است. آنچه که موجب حيرت می شود اين است که ناشران 
منشورات ايتاليايی را رصد کرده و آن را ترجمه و منتشر می کنند حتی آثار نويسندگان جوان و نا شناس 

ايتاليايی را که تازه به دنيای ادبيات روی آورده اند نيز ترجمه و منتشر می کنند.
 

* همان گونه که فرمودید تاکنون چندین ترجمه از اشعار حافظ در ایتالیا و به زبان ایتالیایی 
انجام شده و خود شما نیز از مترجمان دیوان خواجه بوده اید. ممکن در باره کار خودتان و  

کار و ترجمه دیگران توضیحاتی بفرمائید؟
موضوع حافظ، موضوعی کاماًل متفاوت است، چرا که او شاعری بس دشوار برای خوانندگانش می باشد 
و برای مترجم کارزاری سخت می آفريند و او بايد با توسل به چاره انديشی و مهارت و جديت محض 
تالش کند تا شعر حافظ را به بهترين نحو معرفی کند. از اين رو، ايرانشناسان و نه فقط ايتاليايی ها، 
هميشه در انديشه آن بودند که کليد و راه حلی برای درک آسان شعر حافظ بيابند و آن را برای ذوق 
آزاده انديشی  به عنوان قهرمان  را  پيتسی حافظ  ايتالو  برای مثال  نمايند.  اروپايی قابل هضم  خواننده 
و آزاده و عاشق و به تعبيری لذت جو- دنياپرست- معرفی می کرد. در تشريح يک غزل حافظ، ايتالو 
پيتسی می گفت: »حافظ لذت بردن آزاد از زندگی، عشق، شراب و موسيقی را می ستايد...«. اگر اين 
مسئله را در نظر داشته باشيم که ايتالو پيتسی در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در محيط 
فرهنگی ضد پاپيست و ضد کليسا فعاليت داشت، کليد تفسير او از حافظ به عنوان شاعری آزادانديش 
و بی قيد و بند، دست کم برای نزديک کردن شاعر شيراز به روشنفکران ايتاليايی آن دوره مفيد بود. اين 
تصادفی نيست که نخستين مترجم حافظ به زبان اروپايی يعنی يوزف فون هامِّر پورگشتال اتريشی 
حافظ را تقريبًا به همين شکل معرفی کرده بود يعنی: عاشق لذت های زندگی و دشمن هرگونه اجبار 

اخالقی و هرگونه تحميل دکترين ها و عقايد مذهبی بر افراد.
حافظ، بی آنکه روحش خبردار شود، به گروه قهرمانان عقايد ليبرال و دموکراتيک و ضد مذهبی 
قرن نوزدهم ايتاليا و آلمان پيوسته بود. ولی وقتی يوهان ولفگانگ گوته ترجمه آلمانی حافظ را خواند، 
خيلی زود ـ به دليل نبوغ شاعرانه اش ـ فهميد که حافظ نمی تواند مبتذالنه به شاعر دنياپرست، لذت جو 
و ضد مذهب تقليل يابد. و به تأثير گوته، فردريش روکرت شاعر ديگر آلمانی نيز، که حافظ را به ژرفا 
بجا گذاشت که  ماندنی  يادگار  به  ابيات  ما  برای   بود،  را درک کرده  آن  پيچيده  پيام  و  مطالعه کرده 
هنوز هم می توانند معجزه حافظ را به خوبی خالصه کند. با ترجمه های عالمانه گوته و روکرت درک 
پيچيدگی سخن حافظ، ابعاد روحانی وی و دريافت شخصيت عميقًا مذهبی اش در اروپا آغاز می شود. 

وقتی که به تحقيق حافظ همت گماشتم، اين خطوط تفسيری را برابر خود يافتم. به احتمال قوی 
از حقيقت را دربرمی گرفت، ولی به زودی دريافتم که هيچ  تا حدی بخشی  اين خطوط  از  هر کدام 
هر مالحظه ای  از  پيش  و  اتخاذ شوند  تفسيری  کليد  عنوان  به  قطع  به طور  نمی توانستند  کدامشان 
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متوجه شدم کاری که در پيش گرفته بودم، کار بسيار حساس و پرمسئوليتی است. تا آن زمان در ايتاليا 
ترجمه ای از حافظ وجود نداشت، به جز چند غزل که در چند مجله آکادميک منعکس شده بود و يا 
در آنتولوژی »تاريخ شعر فارسی« ايتالو پيتسی که در قرن نوزدهم منتشر و ديگر تجديد چاپ نشده 
بود. در واقع، حافظ تا اواخر قرن بيستم نه تنها برای مردم عادی ايتاليايی که برای بيشتر فرهيختگان 
هم ناشناخته بود. تنها کسانی که با ادبيات آلمانی آشنا بودند، با خواندن اشعار گوته اندکی از حافظ را 
می دانستند، ولی نه بيشتر. بايد بگويم که به عنوان يک ايرانشناس از اين کمبود شرمنده بودم. ازاين 

رو، دست به ترجمه ديوان خواجه حافظ به زبان ايتاليايی زدم.

* ترجمه دیوان حافظ شما چه مقدار زمان برد و سایر مترجمان چه کسانی بودند؟
تقريباً ده سال کار کردم تا باالخره گلچينی از حدود دويست و چهل سروده حافظ را با عنوان »ساقی نامه« 
که دو زبانه بود در 1۹۹8به چاپ رساندم. اين اثر در مجموعه »کتابخانه قرون وسطی« به سر دبيری 
پروفسور منچينی، همکارم در دانشگاه بلونيا، منتشر شد. استقبال خوبی از آن شد و چندين بار به قلم نقد 
منتقدين درآمد و حافظ از آن زمان به بعد خارج از دايره کوچک متخصصين، دست کم در حوزه بحث 
ديگران هم وارد شد. بعد از سيزده سال، بار ديگر در2011 طعم شادی انتشار بقيه ترجمه ام از ديوان حافظ 
را چشيدم و با بقيه ديوان در دو جلد و در همان مجموعه با ارزش که امروزه با دويست اثر مهم، بزرگترين 
کلکسيون ادبيات قرون وسطی در ايتاليا مجسوب می شود، منتشر کردم. در اين ميان ايرانشناسان ديگری 
کار ترجمه حافظ را آغاز کرده بودند: بين سال های 200۴ و 2008 ترجمه کامل روانشاد جووانی درمه در 
سه جلد بيرون آمده بود که در آن فرق هايی با ترجمه و تفسير بنده وجود داشت. برگردان ديگری، نتيجه 
همکاری دو ايرانشناس در دانشگاه ونيز، اسکارچيا و پلو، نيز در 2006 منتشر شد. خالصه می توان گفت 
که حافظ در ايتاليا خيلی دير کشف شد، ولی همين که شروع کرديم توجه و اشتياق و عالقمندی مان خيلی 

زود افزايش يافت و همين طور که گفتم، ظرف سيزده سال سه ترجمه کامل از حافظ ارائه شد.

* اساساً عالئق شما در ایرانشناسی چیست و چه زمینه ها و موضوعاتی را دربرمی گیرد؟
خيلی عالقه دارم ترجمه آثار عطار را از سر بگيرم چرا که به عبارتی عشق و عالقه من به ادبيات فارسی 
از ترجمه کتاب منطق الطير و بلبل نامه عطار آغاز شد. دلم می خواهد که ترجمه آثار نويسندگان معاصر 
ايرانی را آغاز کنم. من در حقيقت از آغاز سال های 1۹80 تا به امروزه شيفته آثار کالسيک ادبيات 
ايرانی از حافظ، عطار، ناصر خسرو، نظامی و سنائی بوده ام و اخيراً شروع کرده ام به شناختن شعر معاصر 

فارسی که به نظرم برای خواننده ايتاليايی حرف های زيادی برای گفتن دارد.

* آیا توصیه ای برای یادگیری زبان فارسی در ایتالیا دارید؟ 
که  فهماند  آنان  به  بايستی  و  نمی دهند  نشان  انگيزه ای  خارجی  زبان  يادگيری  به  نسبت  ايتاليايی ها 
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زبان فارسی نسبت به زبان انگليسی و آلمانی حتی زبان عربی بسيار راحت تر است. متأسفانه در سطح 
دانشگاهی، زبان فارسی از رقابت با زبان عربی بسيار رنج می برد چرا که زبان عربی، زبان رسمی حدود 
بيست کشور يا حتی بيشتر است در حالی که زبان فارسی زبان رسمی تنها سه کشور است.  بايستی 
توضيح داد و فهماند که تقريبًا تمامی آثار مهم نوشته شده به زبان عربی و ترکی به زبان فارسی هم 
ترجمه شده اند، می توان گفت هيچ راه حلی راحت تر از وارد شدن به فرهنگ دنيای مسلمان برای يک 
ايتاليايی وجود ندارد. نکته دردناک تر از همه، مسئله مالی است. امروز در ايتاليا تمام سعی و تالش ها بر 
کم کردن هزينه های دانشگاه ها و هزينه های فرهنگی است. در داخل فرهنگ شرقی که در دانشگاه 
های ايتاليا آموزش داده می شوند، آموزش زبان و فرهنگ کشورهای چين و ژاپن و عربی بيشتر مورد 

توجه است و ديگر زبان ها مانند زبان فارسی کمتر مورد توجه قرار می گيرند.

* برنامه آینده شما برای تقویت تبادالت ادبی بین دو کشور و رفت و آمد متقابل اساتید ادبی 
ایرانی و ایتالیایی چیست؟ 

هم اکنون بر روی منابع موجود در اينترنت متمرکز شده ام. سه سال است که دو مجله آنالين به نام های 
آرشيو مطالعات هند و مديترانه و مجله ميخانه را مديريت می کنم. مجله اولی، آرشيوی است که مقاالت 
و ترجمه های متعددی در زمينه ادبيات، مذهب و فرهنگ، به صورت کلی منتشر می کند. مجله ميخانه 
که در زمينه انتشار ترجمه های ايتاليايی فارسی و بالعکس تخصص داشته و نويسندگان ايرانی مقيم 
ايتاليا که قبال نام بردم مانند فائزه مردانی و ناهيد نوروزی در غنای آن نقش مهمی داشته اند و با جان 

و دل، تمام تالش خود را برای هر چه بيشتر غنی کردن آن انجام می دهند.
تبادالت فرهنگی بين دو کشور، امروزه به دليل مشکالت مالی محدود هستند. همان گونه که همه 
می دانند ايتاليا در حال گذراندن دوره سختی به نام بحران مالی است و بسياری از منابع مالی موجود که 
در اختيار دانشگاه ها و فعاليت های فرهنگی بوده کم شده يا حتی از بين رفته اند، ولی می دانم که رايزنی 
فرهنگی ايتاليا در تهران به رياست پروفسور کارلو چرتی برنامه های فرهنگی ارزشمندی را معرفی و 
حمايت کرده است و عالوه بر آن، مدرسه ايتاليايی در تهران اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان 
ايتاليايی  کرده که صد ها جوان ايرانی اين دوره ها را می گذرانند. عليرغم مشکالت موجود در اجرای 
برنامه های معرفی شده اساتيد ايران شناس، که می توانم در اين خصوص به دوست و همکار خودم آقای 
پروفسور پيستوزو اشاره کنم، موفق شديم در سال های اخير برنامه های متعددی را بين دانشگاه بلونيا و 

دانشگاه های ايران برگزار کنيم و دانشگاه های ديگر ايتاليا را هم فعال کنيم.  

* شما که مدتی را در ایران گذرانده اید، جذاب ترین و شیرین ترین لحظات شما در ایران 
چه بوده است؟

در اين خصوص نه يک خاطره بلکه چندين خاطره دارم. در اولين سفرم به تهران در سال 1۹73 موقعی 
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که با برادرم فرانکو برای سفر به هند از ايران گذر می کرديم تصميم گرفتيم چند روزی را در اصفهان 
و شيراز بمانيم و بعد به سوی هند حرکت کنيم. بيشتر از هر چيز دلم برای کالس های درسی که بين 
سال های 1۹75 و 1۹76 در تهران داشتم تنگ شده. يادم می آيد يک بورس تحصيلی از سوی دولت 
برقرار است. سفر دو  اين دوستی ها  پيدا کردم که هنوز هم  ايران به من داده شد و دوستان زيادی 
ماهه ای که در تابستان 1۹7۹ به ايران داشتم هم از خاطرات خوش زندگی من است، آن زمان، زمانی 
بود که جمهوری اسالمی هنوز نو پا بود. هنوز تظاهرات در خيابان ها برگزار می شد و درگيری هايی بين 
نيروهای مخالف و موافق برقرار بود. هر جا می رفتی صحبت از انقالب بود و اظهارنظرهای مختلف، 
و هنوز هوای انقالب استشمام می شد. انتظاری بزرگ برای يک تغيير بزرگ همه جا حکمفرما بود. 
در سفر آخری هم که در پاييز 2013 به ايران داشتم احساس کردم که مردم ايران اميد جديدی پيدا 
کرده اند و منتظر آينده بهتری برای خود هستند. ايران امروز می خواهد به آينده بنگرد، می خواهد صفحه 

نوی را در تاريخ خود رقم زده و بيش از هر زمان ديگر به آينده خوش بين باشد.
بايد اضافه کنم که عشق و عالقه ايرانيان از هر قشری، به شعر کشورشان، من را حيرت زده کرد. 
بحث های متعددی با محققان و دانشجويان و اساتيد ايرانی در زمينه ادبيات داشتم ولی نه فقط با آنان، 
بلکه با راننده تاکسی و با مستخدم هتل که از ما پذيرايی می کرد وقتی بحث می کردم متوجه می شدم 

که همگی مثل يک کار شناس واقعی در خصوص شعرای کشورشان مثل فردوسی اطالع دارند.
ايران، واقعًا کشوری است منحصر بفرد که در آن پير و جوان، اشعار شاعران خود را مرتب زمزمه 
می کنند و به آنان عشق می ورزند و هنوز آنان را به منزله استادان خود می پندارند. اما در ايتاليا اين گونه 
نيست. هيچ کس، مگر يک دانشجوی ادبيات که مجبور است، هرگز تفکر يک ساعت خواندن اشعار 
شعرای ايتاليايی مانند دانته و پترارک را به ذهن خود راه هم نمی دهد چه رسد که آن را حفظ کند. از 

اين بابت ايران کشوری بی مانند است.

* شما زبان فارسی را کجا یاد گرفته اید و چرا این قدر به آن عالقه دارید؟ 
با شادروان پروفسور درمه آغاز کردم،  در آغاز، زبان فارسی را در سال های 1۹70 در دانشگاه ونيز 
سپس يادگيری زبان را با ترجمه آثاری از ادبيات کالسيک که قبال به آنان اشاره کردم ادامه دادم. بعد 
از آن، اقبال آن را داشتم که دوستان خوب ايرانی پيدا کنم که در ايتاليا زندگی می کنند که به من کمک 

کردند تا زبان من بهتر شود.
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آثار تاریخی تهران بر اساس گزارش ها و سفرنامه های انگلیسیان 
در قرن  نوزدهم  

دکتر خسرو خوانساری1

مقدمه
در آستانه قرن نوزدهم و با توجه به ظهور ناپلئون در فرانسه و کشورگشايی اش در اروپا، دولت بريتانيا 
از قدرت روزافزون وی و قصد دستيابی به هند، بيمناک شد و انگليسی ها دريافتند که در کار شناسايی 
سرزمين های پيرامون هند که ممکن بود روزی پايگاه دشمنان برای تاختن به هند شود، غفلت کرده اند. 
از اين رو، بر آن شدند تا با گردآوری اطالعات، بر شناخت و آگاهی خود از کشورهای پيرامون هند و 
از جمله ايران بيفزايند. به اين ترتيب پای هئيت های مختلف انگليسی به دربار ايران باز شد. از طرف 
ديگر با توجه به اينکه کانال سوئز هنوز دائر نشده بود به ناچار هئيت های انگليسی برای رفت و آمد به 
هند از راه ايران بهره می جستند. کشتی ها تا بنادر شامات در مديترانه می آمدند و مسافران نظامی و 

مأموران دولتی از طريق راه کاروان رو عازم ايران می شدند تا از طريق خليج فارس راهی هند شوند.
اين وضعيت سبب افزايش تردد انگليسی ها به ايران و نگارش سفرنامه ها و آثار پژوهشی پيرامون 
تاريخ و فرهنگ ايران شد که کمابيش همه مأموران انگليسی از خود به جای گذاشتند. اين مأموران 
از  ايران داشته باشند.  از زبان فارسی و وضعيت  از ميان کسانی برگزيده می شدند که شناخت کافی 
داشتند.  همراه  نقاش  خود  با  داشتند  نقاشی  و  طراحی  در  دستی  که  جهانگردان  اغلب  ديگر  طرف 
بنابراين، توانستند تصاويری از دورنماها، چشم اندازها و بناها و کتيبه های مختلف به يادگار بگذارند. ديد 
جستجوگر و نکته ياب ايشان موجب شده تا زوايای مختلف فرهنگی و اجتماعی جامعه ايران را به دقت 
ثبت کنند. البته در اين ميان، برخی قضاوت های ايشان با افراط و تفريط هايی همراه است که نبايد از 

1. عضو هیأت علمی 
سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری و پژوهشگر
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نظر دور بماند و الزم است با نگاهی منصفانه مورد نقد و بررسی قرار گيرد.
از ميان سياحان انگليسی فراوانی که در قرن 1۹ به ايران سفر کرده اند فقط به معرفی برخی از 
ايشان پرداخته می شود که دارای دو ويژگی باشند: 1- از تهران ديدن کرده باشند. 2- از آثار تاريخی 

تهران ذکری به ميان آورده باشند.
از  زيادی  تعداد  شده اند  مطالعه  1۹(که  قرن  به  )مربوط  فراوانی  انگليسی  سفرنامه های  ميان  از 
آنها مانند: سفرنامه های: پاتينجر، الخ، بارنز، راولينسون، اليارد، ادموندز، مکنزی، مک گرگور، بيشوب، 
دوراند، سايکس، رايس، ييت، و ... به داليل فوق الذکر در اين پژوهش جايی ندارند، با توجه به نکات 
پيش گفته، به بررسی آثار تاريخی تهران در سفرنامه های انگليسيان قرن نوزدهم )به ترتيب ورودشان 

به ايران( می پردازيم.

سر جان ملکم1 
نخستين سفير بريتانيا و نماينده شرکت هند شرقی انگليس سر جان ملکم بود. او که در اسکاتلند در 
خانواده ای تنگدست زاده شد، در سيزده سالگی به خدمت شرکت هند شرقی در آمد و در بيست و نه 
سالگی بر مسند فرماندار انگليسی حيدرآباد نشست. وی به فارسی سخن می گفت و شايستگی و کفايت 
او بر مديران شرکت آشکار بود. در 17۹۹ به خليج فارس آمد و در 1800 در بوشهر پياده شد. شمار 
همراهان او به پانصد تن می رسيد که سيصد تن از ايشان نظامی بودند. ملکم هدايا و پيشکش های 
بسياری با خود آورده بود که بنا به رسم زمانه به شاه و درباريان اهدا کند و هدف خود را پيش برد. وی 
پس از اين که به تهران رسيد در هفدهم دسامبر 1800 با شاه مالقات کرد و هدايا را پيشکش کرد2. 

 وی درباره تهران می نويسد:»آقا محمدخان قاجار، تهران را پايتخت اعالم کرده بود و من تصور 
می کنم تا زمانی که خانواده قاجار سلطنت را در دست دارند تهران همچنان پايتخت حکومت باقی 
خواهد ماند. تهران در 35 درجه و 38 دقيقه و 26 ثانيه عرض شمالی و 52 درجه طول شرقی قرار دارد. 
محيط آن حدود چهار ميل است و به نظر می رسد که در ايران، اين شهر از قوی ترين استحکامات 
از نظر کسانی  اما  بسيار الف می زنند.  اين شهر  نفوذ  درباره قدرت غيرقابل  ايرانيان  برخوردار است. 
که با هنر و فنون نظامی آشنا و دارای تجربه هستند، اين استحکامات چندان جدی تلقی نمی شود. 
دارای  معين  فواصل  در  که  قلعه هايی  و  عظيم  نسبتا  ديواری  از  است  عبارت  شهر  اين  استحکامات 
برج های متعدد است. اضافه بر آن يک خندق به عرض بيست پا و عمق سی پا نيز وجود دارد. بين 
اين خندق و ديوار، خاکريزی شده است. طهران از نظر ابعاد از شيراز بزرگتر است، اما از نظر ظرافت 
خانه ها، بازارها و باغ ها به هيچ وجه با شيراز قابل مقايسه نيست. در جنوب تهران به فاصله شش ميل، 

خرابه های شهرری، که زمانی شهر بزرگ و گسترده ای بود، ديده می شود«.3 
وی در ادامه در باره علل انتخاب تهران به عنوان پايتخت داليل زير را بيان می کند: »نخست آن 
که از استرآباد، شهر بومی پادشاه چندان دور نيست و گمان می رود که اين مالحظه در گزينش تهران 

1. Sir John Malcolm
2. رجب نیا، 1368: 192.

3. هالینگبری، 1363: 71-70.
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به عنوان پايتخت نقش اساسی و مؤثر داشته است. دوم آن که اراضی اطراف تهران بسيار حاصلخيز 
است و عالوه بر آن امکانات دفاعی تهران بيش از جاهای ديگر است. ديگر آنکه پادشاه در صورت 
ضرورت می تواند بين بيست و پنج تا سی هزار سوار از اردوگاه بين قزوين و فيروزکوه بسيج کند. گفته 
می شود اين اردو از قوی ترين استحکامات ايران است و در باالی تپه ای در مرز مازندران قرار دارد.«1 

سر هارفورد جونز2 
دومين انگليسی که با سمت رياست هيئت به ايران آمد سر هارفورد جونز اولين وزيرمختار وزارت امور 
خارجه انگلستان به دربار فتحعلی شاه بود.3 وی از خانواده ای اشرافی بود و در سال 176۴در ويلز به دنيا 
آمد. او پيش از آن که در 1808 از سوی پادشاه انگليس به دربار فتحعلی شاه قاجار بيايد دوبار به ايران 
آمده بود. جونز زبان فارسی را نيک می دانست و با ادبيات فارسی مأنوس بود گرچه به پای رقيبش سر 

جان ملکم که گاهی دست به ترجمه غزليات نيز می زد نمی رسيد.۴ 
وی در سفرنامه اش می نويسد که عمداً بعضی توضيحات را درباره شهرها و عمارات مختلفی که 
ديده از قلم انداخته زيرا معتقد بوده که کتاب های زيادی در اين زمينه در دست است. از اين رو درباره 

مشاهدات خود از ساير موضوعات مورد عالقه اش مطالبی آورده است.5 
از جمله آثار تاريخی که سر هارفورد جونز نام می برد می توان به ديوان خانه اشاره کرد که می گويد: 
»تاالر بسيار بزرگی است که جلوی آن باز است و بخشی از آن به شکل مستطيلی دراز، چهار فوت 
از سطح کف تاالر بلندتر است. شاه در مواقعی که بر تخت نشسته باشد، درست بر لبه بخش مرتفع 
می نشيند تا وزيرانش که بر کف تاالر ايستاده اند، بتوانند حرف هايش را به خوبی بشنوند و پاسخ دهند.6 
می شود  زده  ابريشم  يا  پشم  به  وقتی  ايرانی  »رنگ های  می گويد:  ايرانيان  هنرهای  درباره  وی 
غنی ترين و درخشان ترين رنگ ها را به وجود می آورد و لعاب کاشی های ايرانی، هنوز تا جايی که من 

ديده ام در اروپا مثل و مانندی ندارد.«7 

جیمز موریه8  
که  بود  موريه  جيمز  است،  داشته   دست  انگليس  و  ايران  روابط  کار  در  که  افرادی  از  ديگر  يکی 
فرانسوی االصل و از پروتستان های گريخته از آزار و تعقيب لويی چهاردهم بود. وی در 1780 زاده شد. 
هنگامی که سر هارفورد جونز در1807 به استانبول می رفت تا به لندن بازگردد موريه بيست و هفت 
ساله را مالقات کرد و چون دريافت وی زبان های انگليسی، فرانسه و التين را می داند، او را که خواستار 
بازگشت به انگلستان بود پذيرفت تا در کالسکه خود ببرد. سپس او را به عنوان منشی سفارت به خدمت 
وزارت امور خارجه درآورد. اولين سفر وی به ايران به همراه هيئت سر هارفورد جونز در 1808 و دومين 
سفرش به همراه سر گور اوزلی در1810 بود و در 1816 به ميهن بازگشت. از وی آثار متعددی بر 
جای مانده است که معروف ترين آنها سرگذشت حاجی بابای اصفهانی است که شهرت فراوانی يافت.۹ 

1. همان، 71-72.
2. Sir Harford Jones

3. جونز، 1353: 5.
4. رجب نیا،1368 :197.

5. جونز، 1386: 246.
6. همان، 252-253.

7. همان، 262.
8. James Morier

9. رجب نیا، 1368: 199-200.
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در اينجا بخش هايی از سفرنامه وی که به توصيف آثار تاريخی تهران پرداخته ذکر می شود.
در مقدمه کتاب به قلم مترجم چنين آمده است: »به راستی ويرانه های تهی از مردم پراکنده در 
سراسر اين سرزمين آشکارا و با روشنی هرچه بيشتر از آسايش و بهروزی و آبادانی پيشين، و ويرانی 
امروزين آن سخن می گويند. اما در اين ناحيه علت های دقيق تر ويرانی ها از بين رفته است زيرا اين 
علت ها برانگيخته از آسيب هايی بود که جنگ های دير پا و پی درپی خاندان های زند و قاجار در اينجا 
پديد آورد و اينک با پيروزی قاجاريان پايان يافته است. مردم از گذشته و تاريخ خود به يکباره جدا شده 
و از اين رو به کار کاوشگران و باستان شناسان بيگانه که گهگاه به کاوشگری و يافتن سرگرمند و آثار 
باستانی ايران را بيرون می فرستند هيچ توجهی ندارند. در همين کتاب می بينيد که نويسنده برخی از 

اين آثار يافته شده را بی هيچ گرفتاری و دشواری به کشور خود می فرستد.«1 
از  اندک  شماری  برای  ايران  در  که  است  معتقد  تاريخی  آثار  تخريب  وضعيت  درباره  موريه 
از سازندگان  اميد ماندگاری سال های سال هست چون فرمانروايانی که پس  تاريخی  ساختمان های 
اين ساختمان ها می آيند می خواهند تنها خودشان سازنده باشند و به جای نگهداری از اينها و باليدن به 
اين يادگارهای جالل و شکوه گذشتگانشان تنها رنج ويران کردن آنها را به خود می دهند تا با خشت و 
سنگ و آجر و چوب آنها ساختمان هايی بسازند و نيز نام خود را روی ساختمان های بزرگ می گذارند. 
هرگز باور ندارند که عمر شهرت شان پس از مرگ تا چه پايه کوتاه است. اين راه و روش به زندگانی 
درونی مردم نيز راه يافته و گواه آن فراوانی ويرانه هايی است که در پيرامون شهرها ديده می شود.2 وی 
در ادامه آورده که در هنگام کاوش و پژوهش در آثار باستانی ايران از اين که مردم به يکباره از تاريخ 

و پيشينه خود گسسته و آنها را به گبران نسبت می دهند سخت در شگفت بوده است.3 
موريه ضمن ارائه گزارش مالقات با شاه، بناهای سلطنتی را اين گونه توصيف می کند:

»گروه ما از خيابان های رقت انگيز که از انبوه مردم کنجکاو پر بود گذشته، به ميدانی بزرگ رسيد 
که در آن شيری و خرسی را به زنجير بسته بودند. به سوی راست پيچيده از فراز پلی به درون )ارگ( 
يا کاخ استوار شاه درآمديم. خاندان پادشاهی در بخش های گونه گون اين کاخ اند.... قرار بود که مراسم 
معرفی ما در )خلوتگاه( انجام گيرد. در دهه عاشورا و زمان سوگواری همه آيين ها و کارهای دربار کنار 
گذاشته می شود. بنابراين پادشاه ايران به پادشاه انگليس ارج بسيار گزارد که بيدرنگ پس از رسيدن 
ما به ايلچی۴ بارداد به ويژه در اين زمان که از کارهای عمومی کوتاه زمانی دست کشيده شده بود. 
نزديک نيم ساعت در اينجا نشسته به کشيدن دود و نوشيدن قهوه پرداختيم که ايشيک آقاسی آمادگی 
شاه را به ما آگهی داد و ما باز به حياط فراخ ديوانخانه )تاالر بارعام( که گرداگردش بلندپايگان خاندان 

پادشاهی ايستاده بودند رفتيم«.5 
در ميان ديوانخانه، تخت مرمر معروف، که در يزد از مرمر همين شهر ساخته شده و شاه در بارعام 
بر آن می نشيند، نهاده شده بود. اما ما زياد به تخت نزديک نشديم تا بتوانيم نيک آن را ببينيم. در سوی 
چپ با گذشتن از دو پله و چند داالن به حياط فراخ ديگری به همان سان پر از مردم رسيديم. از ميان 

1. موریه،1386: 19.
2. همان، 22.
3. همان، 26.

از  هریک  اینکه  به  توجه  با   .4
در  استفاده  مورد  سفرنامه های 
سیاق  و  سبک  به  پژوهش،  این 
خاصی ترجمه و ویرایش شده اند، 
بکار  عبارات  و  واژگان  برخی  در 
رفته تفاوت هایی دیده می شود )به 
عنوان نمونه در برخی از ترجمه ها 
بجای واژه سفیر، ایلچی بکار رفته 
نقل  ذکر  در  که  آنجا  از  است(. 
است  شده  امانت  رعایت  قول ها، 
لذا متن پژوهش حاضر احتماال در 
الزم  روانی  و  یکدستی  از  مواردی 

برخوردار نخواهد بود.
5. موریه،1386: 227.
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اين حياط از دريچه های پست به راهرو تاريک پر پيچ و خم درآمديم و در ته آن درب فکسنی و به 
راستی بدتر از درب هر طويله انگليسی را ديديم. در اينجا نوروزخان ايستاد و ما را به هنجار راهنمايی 
ديگر  گام  چند  فاصله  با  سپس  پيشکش ها،  با  من  بعد  انگليس،  پادشاه  نامه  با  ايلچی  نخست  کرد. 
نژادگان. در گشاده بود، ما را به حياطی بردند که در آنها جوی ها بود و فواره ها و مردانی با جامه های 
گرانبها گله به گله و همه از بزرگان درگاه پادشاه. در ته اتاقی که در جلو پنجره هايی بزرگ داشت، 
شاه ديده می شد. برابر پادشاه رسيديم. ايشيک آقاسی ايستاد سر فرود آورديم سپس بيدرنگ به پيشگاه 

بار يافتيم.1 
سپس به توصيف تخت طاووس می پردازد: »شاه بر تخت بلند آوازه »تخت طاووس« نشسته بود. 
تخت سه پا از زمين بلندتر و به شکل مربع مستطيل است با هشت پا پهنا و دوازده پا درازا. ما تنها 
توانستيم نيم تنه شاه را ببينيم باقی تنش در پشت نرده ها پنهان بود. در گوشه های بخش زيرين تخت 
بلند است و در هر سوی آن دو  بود. پشت تخت سخت  بازيچه های گوناگون  و  آرايه ها و گلدان ها 
ستون چهارگوش که بر روی آنها پرندگان نشسته اند شايد بجای طاووس ها در نظر گرفته شده اند. در 
نوک هر يک از اين پرندگان که با گونه گون گوهرها و سنگ های گرانبها گوهرنشان شده اند، يک دانه 
ياقوت است. باالترين بخش تخت را زيوری بيضی شکل از جواهر ساخته که از آنها پرتوهای فراوان 
الماس ديده می شود. بدبختانه ما از تخت بسيار دور و از روشنايی کم بهره بوديم چنان که بسياری از 
جاهای تخت را نتوانستيم درست ببينيم اما شنيديم که روی آن زرپوش و زراندود و از ميناکاری های 
بسيار آرايشی که در وسيله های آرايشی خانه های ايرانيان بکار می رود سرشار است. گويند يکصد هزار 

تومان ارزش دارد.«2 
اتاق جايگاه معرفی ما به پيشگاه شاه،  با شاه می گويد که سراسر  وی در معرفی محل مالقات 
زراندود و نگارگری شده، در سوی چپ پنجره تابلويی بزرگ، ميدان جنگ ايران و روس را نشان می داد 
که شاه در آن تمام باال بر اسبی سفيد سوار، بزرگترين مرد ميدان است. البته در اين تابلو ايرانيان پيروز 
و سخت سرگرم کشتار روسيانند که گويی شکارهايی آسان ياب بوده اند. در دورترين جای اين تابلو، 
سپاه روس در ميدانی تهی سرگرم شليک توپ و تفنگ است بی آن که هوده ای آشکار داشته باشد. 
تابلو ديگر به همين اندازه در برابر تابلو بزرگ، شاه را در تاختن اسب نشان می دهد که پيکر گوزنی را 
با زوبين سوراخ کرده است. در بخش های ديگر پيکره هايی است از رقاصگان، شايد سوگلی های شاه 

که به شيوه ايرانيان در حال رقصيدنند.3 
به  بزرگ  از دروازه  رفته  به کاخ  ما  فراخوانده شد،  به مهمانی شاه  ايلچی  مهمانی شاه در ارگ: 

»ارگ« يا جايی که بيشتر سکونتگاه شاه است وارد شديم. دم دروازه ای که به »ميدان« و نخستين 
در  است که  ديگر  دروازه ای  دروازه،  اين  روبروی  پياده شديم.  اسب  از  باز می شود  کاخ  بزرگ  حياط 
باالخانه ای که برفراز آن است شاه نشسته بود. ما از حياط و دهليزهای بسيار گذشته از پلکان های 
پرپيچ و خم بسيار باال رفته تا به پشت بام عمارت هايی که در سوی راست باالخانه نشستنگاه شاه بود 

1. همان، 228.
2. همان، 229-230.
3. همان، 230-231.
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رسيديم. بر روی اين پشت بام که بر روی بسياری از جای هايش رفتن دشوار بود با تقال پيش رفتيم 
تا به چادری کوچک که برای ما بر فراز دهليزی  نزديک اتاق شاه برافراشته بودند، رسيديم. حياطی 
که قرار بود صحنه نمايش های گوناگون باشد نزديک دويست فوت مربع می نمود. در هرسوی دروازه 
بزرگ شانزده غرفه تاق دار بود که هرکدام به يک اتاقک راه داشت. در ميان ميدان، تيری بلند بود با 
تنه درخت بر سر آن و پيش آمدگی های کوچک داشت برای اين که به آسانی بتوان از آن باال رفت. 
اين تير برای تمرين های اسب سواری و تيراندازی به هدف کار گذاشته شده بود. نزديک و زير اتاق 
نشستنگاه شاه حوضی آب بود که در يک سويش تيرها و طناب هايی برای بندبازان گذاشته شده بود. 

در دايره ای گرداگرد اين ها ابزارهای آتش بازی به شکل ها و اندازه های گونه گون بود.1 
مالقات شاه در کاخ گلستان: »به ديدار شاه رفتيم. بار خاص شاه بود و شاه در اتاقی در حياط 

چهارگوش به نام گلستان، نامی که از گل ها گرفته و در آن گل ها )با درختان سرو و چنار( کاشته شده، 
نشسته بود. دو تن از وزيران از ميان دری کوتاه و پست مانند ديگر درهايی که در کاخ هست و به ظاهر 
برای آن چنين ساخته شده، که در هنگام بروز خطر ناگهانی، بسيار آسان تر بتوان از کاخ دفاع کرد، ما 
را به درون کاخ گلستان رهنمون شدند. آغا محمدخان در ميان اين باغ يک کاله فرنگی ساخته است، 
باغ به مربع هايی که نرده های زهوار در رفته دارد بخش شده، ماکيان و طاووس که بسيار محبوب 
ايرانيان اند به فراوانی در همه جا پراکنده بود. پس از سان ديدن جاهای گوناگون باغ )اين کار نيز بخشی 
از آيين هاست( سرانجام به پيشگاه درآمديم. در فاصله ای ويژه پای افزار از پای بيرون کرده و برهنه پای 
از سنگ های سخت و پلکان دشوار باال رفته به اتاقکی ظريف که اعليحضرت در آن نشسته بود شديم. 
در پای پلکان رجی از خواجگان و بر فراز پلکان چندين گماشته ايستاده بودند. چون به اتاق شديم شاه 
اجازه نشستن داد ولی ما با پوزش خواهی همچنان ايستاديم. تخت اعليحضرت همان بود که نخستين 
بار ديده بوديم«.2 سپس در شرح محل مالقات می گويد که همه جای ديوار اتاق آئينه پوش و طاق 

گنبد نيز آئينه کاری بود. چهلچراغی زيبا در ميان کاله فرنگی آويزان و سه فواره آب در زير آن بود.
توصیف تهران، دروازه ها و مساجدش: وی می نويسد که تهران پايتخت کنونی ايران بنا به بررسی 

نصف النهاری، در پهنای 35 درجه و ۴0 دقيقه جغرافيايی است. اگر درازای مسافتی را که ما در گرد 
باروهای شهر سواره پيموديم- که همانا يک ساعت و نيم به درازا کشيد- مأخذ داوری قرار دهيم هر 
آن در دايره  ای ميان چهار و نيم و پنج ميل است. اما از اين ميزان بايد به سبب انحراف هايی که به 

ضرورت بر اثر بودن باغستان ها و کشتارگاه ها پديد آمده است اندکی کاسته شود.
تهران شش دروازه دارد با آجرهای رنگين با نقش ببرها و ديگر جانوران که با موزائيک ناهموار 
درست شده است. دروازه ها بلند و گنبددار است و بی گمان از هر دروازه ای که تاکنون در همه دژها و 
برج و باروهای ايران ديده ايم بهترند. در شمال باختری تهران برج های جداگانه ای است. ما دو فروند 
توپ را که يکی به ظاهر خمپاره انداز و ديگری دراز بود ديديم. خندق تهران در بعضی جای ها ريزش 

کرده و با آجر بازسازی شده است.  1. موریه، 1386: 242.
2. همان، 247-248.
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خود شهرکمابيش همانند شيراز است اما به اندازه آن شهر بناهای همگانی ندارد و چون تمام در 
و ديوار شهر از خشت ساخته شده، نمايی خشت و گلی دارد. مهمترين مسجدها، مسجدشاه است که 
بنايش هنوز تمام نشده. شش مسجد کوچک و کم اهميت تر ديگر و سه يا چهار مدرسه هم در شهر 
پنجاه حمام دارد و دو ميدان؛ يکی در شهر  پنجاه کاروانسرا و يکصد و  هست. شنيدم که يکصد و 
است،  آن  در  پادشاهی  بنيادهای  که همه  استوار  و  است چهارگوش  کاخی  ارگ  ارگ.  در  ديگری  و 

گرداگردش را بارو و خندقی فراگرفته و دو دروازه دارد.1 
ساخته  تهران  خاوری  شمال  ميلی  دو  در  کمابيش  کنونی  شاه  که  قاجار«  »تخت  فرنگی  کاله 
اينک بسيار بلند و چندين اشکوبه می نمايد ولی با ديدن آن از فاصله نزديک تر اين بلندی همانا نمای 
ايوان های پی درپی آن است. دروازه اين بنا چندان خوب نيست و بر فراز آن خانه تابستانی ساخته اند. 
از اين دروازه به درون حياطی فراخ می شوی که در ميانش پياده رو اصلی است که در دو سوی آن 
درختان سرو و تبريزی کاشته اند. و مرکز پياده رو را جوی سنگی با زاويه های راست بريده، آب اين 
جوی در چندين جا به گونه آبشارهای کوچک در می آيد. بنای نخستين، مهتابی هشت ضلعی است و بر 
روی آن اتاقکی با طاق بلند ساخته اند که طاق قوسی شکل آن به هر چهار سو باز است و ستون هايی 
طاق بلندش را نگه داشته است.... چون از اينجا به ايوان ديگر روی يک کاله فرنگی بزرگ هست که 

ساختمانش در کمال، همپايه اولی نيست اما برای سکونت تابستان گاه خوب است.
سرانجام به ساختمان اصلی درآمديم که مانند ديگر خانه های ايرانی حياط فراخ چهار گوش داشت 
اين  بنای  نخبه ترين  بودند.  ساخته  گوناگون  کاربردهای  و  اندازه ها  به  اتاق هايی  سو،  چهار  هر  در  و 
ساختمان بنايی کوچک است که بر فراز ساختمان است و بسياری از نمونه های استادی ايرانيان در 
نقاشی، شيشه بری، لعاب کاری و کاشی کاری در آن گرد آمده است .... از اينجا چشم انداز شادی بخش 
و  شاه  از  چندی  پيکره های  بناست  اين  زير  در  که  ديگر  اتاق های  در  است.  پديدار  حومه  و  شهر 

سوگلی های اوست. يکی از اين پيکره ها، بی مانند است چون شاه را در جامه بيماری نشان می دهد. 
همه بنا از آجر ساخته شده جز ديوار بيرونی که از گل است، اما در گوشه هايش برج های آجری 
است. اينجا در استادی از هر ساختمان آجری دوره کريم خان يا صفويان پست تر است. خاکی نمک آلود 
از ديوارها نمک به بيرون  که اين ساختمان بر فراز آن ساخته شده برای اين کار خوب نبوده چون 
تراوش کرده پايداری آنها را از بين می برد. شاه در حال ساختن سکونت گاه ييالقی ديگر در نيم ميلی 
شهر به نام »نگارستان« است. يک خانه اش تمام شده ولی تنها يک اتاق طاق دار است، در اين بنا 

جوی های گونه گون آب و فواره هاست.2 
درباره ری: او چنين می گويد :»در چهارم مارس به ديدار ويرانه های ری رفتيم. اينها کمابيش در 

پنج ميلی جنوب تهران تا چشم کار می کند بر فراز دشت از خاور تا باختر ديده می شود. در سوی خاور 
در پای رشته کوه پيش آمده که از کوه های البرز جدا شده بازمانده ارگی هست با باروها و برج های 
1. همان، 258-257.گلين و آجری که در بسياری از جای ها به سختی می توان ميان آنها و تپه های خاکی تفاوتی ديد. 

2. همان، 258-259.
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تپه ای بلند که ارگ بر فراز آن بنا شده به ظاهر سنگی نيست و خاکی است. نزديک پای ارگ برجی 
است که با برآوردی شتاب آميز بلندی آن را نزديک پنجاه پا برآورد کرديم که از آجری ظريف ساخته و 
با ساروج و شفته آهک مالط شده است. در بيرون آن بيست و چهار اتاقک سه گوش است. پايه های 
هر يک نزديک پنج پا با محيط دايره يکصد و بيست پا. بر فراز آن در ميان دو رج آرايه های آجرکاری، 
کتيبه ای است به خط کوفی که حرف هايش با آجرهای کوچک کار گذاشته شده. درونش چنان از کاه 
و زباله های ديگر انباشته بود که نتوانستيم در آن گردش کنيم. در آن به سوی خاور باز می شود. سبک 
ساختمان سخت چونان بناهای دوران صفويان است، با اين تفاوت که در آجرهايش ساروج بيشتری 
بکار رفته و به نسبت رنگی تيره تر دارد. نزديک سه ميلی جنوب آن بر فراز تک تپه ای، ساختمان های 
ديگر و برجی همانند آنهايی که گفته شد هست. و ميان دو ساختمان برج گرد سنگی با کتيبه ای کوفی 
نتوانستيم  از ميان پنجره درون ديوار پلکانی مارپيچی را ديديم ولی  اينجا  آجرکاری شده هست، در 

درگاه آن را پيدا کنيم.
باز هم جلوتر بر لبه تپه ای درست در زير کوه ساختمانی است که نيمی از آن باستانی و نيمی 
تازه ساز است. اينجا آرامگاه يکی از زنان امام حسين )ع( است، دو حياط و دو اتاق درونی و سه پيرزن 
خدمتکار دارد. آب به فراوانی در همه سو روان است، بخشی از آن از زير تخته سنگی بيرون می تراود. 
کوه ها بايرند و رويه آنها نشانه آن است، که در زير آن مواد کانی فراوان است. ری يا راگای باستان 
همان شهری است که اسکندر در هنگام دنبال کردن داريوش پس از يازده روز راهپيمايی از اکباتان 
تا همدان، پنج روز در آن بياسود. آريان مسافت ری تا دريای خزر را يک روز راه می داند. هوبی سردار 
چنگيز مغول ری را تسخير کرد و از مردم پراکنده آن، شهر تهران سربرافراشت. نزديک ويرانه های ری 

هنوز روستايی به نام شاه عبدالعظيم هست که زيارتگاهی دارد.«1 
بازدید از کتیبه شاپور در ری: بارها در حين سوارکاری عنان اسب را به سوی ری کشيديم به اين 

اميد که با گردش در ويرانه های آن برخی از آثار باستانی را که تاکنون نايافته مانده کشف کنيم. همانا 
آقای گوردون يک تنديس زمخت وابسته به عهد شاپور را پيدا کرد و مايه شادمانی گشت. چون اين 
تنديس نشان داد که پيش از پيدايی اسالم بر جای ويرانه های کنونی شهری بوده است. اين تنديس 
در بخش جنوبی ويرانه های کاخی است که بر زمين بلندی جای دارد )دورترين نقطه کاخ از تهران( 
و بر رويه سنگی که به همين منظور صيقلی شده نهاده شده است، و جنگجويی را نشان می دهد که 
نيزه خود را خوابانده و شتابان اسب می تازد، يک گوی بر فراز سر و دو توپ بر دو شانه خود دارد. اين 
تنديس زمخت و نيمه کاره است و موضوع خوب پرداخت و کامل نشده است و طرح تنديس ديگر در 

همان تخته سنگ ديده می شود.2 
شرح مالقات ایلچی با محمد علی میرزا حاکم کرمانشاه که به تهران آمده بود: »عمارت خورشيد3  

که شاهزاده در آن از ما پذيرايی کرد در پشت تاالر بارعام در باغی است. شاه روزها با هيمنه و جبروت 
در اين عمارت بر تخت مرمر می نشيند. نمای درونی آن با سنگ های مرمر و نقاشی ها به خوبی آراسته 

1. موریه، 1386: 264-265.
2. موریه، 1386، جلد 2: 229.

3. در متن اصلی »عمارت خورشید« 
آمده است و به نظر می رسد مراد از 

آن شمس العماره باشد.
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شده است. هنگامی که ما به اتاق نشيمن شاهزاده درآمديم، صدراعظم از جايی که ايستاده بود گام پيش 
نهاد و به جايی نزديک ميان اتاق اشاره کرد تا ايلچی در آنجا نشيند. ايلچی اعتنايی نکرده پيش رفت 
و در ميان هراس وزير و حيرت محمدعلی ميرزا در کنار شاهزاده بر همان مسند نشست و شاهزاده با 

اينکه به ظاهر آزرده شده بود به طرز معمول به ما خوشامد گفت«.1 

جیمز فریزر2 
فريزر )1856-1783( در اسکاتلند متولد شد. در آغاز جوانی به هندوستان رفت و در 1821 در لباس 
ايرانی راهی خراسان شد و عزم بخارا داشت ولی به علت اوضاع آشفته، منصرف شد و از کرانه های 
دريای خزر به سوی غرب ايران و تبريز سرازير شد. ره آورد اين سفر دو کتاب بود. چند سال بعد در 
1833 با مأموريت ديپلماتيک روانه ايران شد و پس از آن، سفرنامه زمستانی را نوشت که از آثار مهم 
وی بشمار می رود. عنوان دقيق اين کتاب چنين است: »سفر زمستانی از استانبول تا تهران با شرح 
مسافرت هايی در نواحی مختلف ايران و غيره« که در ايران به نام سفرنامه فريزر ترجمه و منتشر شده 

است.  گذشته از اين سفرنامه های معتبر، فريزر داستان هايی هم نوشته است.3 
وی در اوايل عهد قاجاريه با آثارش  مردم انگليسی زبان را با تاريخ و جغرافيای ايران آشنا می کرد. 
در  ايران  اوضاع  درباره  بيگانه  جهانگردان  سندهای  دقيق ترين  و  معتبرترين  از  را  وی  سفرنامه های 
عهد فتحعلی شاه می توان دانست. گذشته از جنبه تاريخی، نوشته های فريزر از نظر بحث در مسائل 
جغرافيايی و شرح بالد و قراء و قصبات و بلوکات دوره قاجاريه نيز از مآخذ بسيار معتبر به شمار می رود. ۴

توصیف محل مالقات با شاه: سرانجام از ميرزا ابوالحسن خان که به عنوان وزير امور خارجه برای 

معرفی بيگانگان به حضور شاهانه شرفياب می شود، پيامی رسيد که شاه ما را خواسته است. از اتاقی که 
در آن نشسته بوديم خارج شديم و از راهرو پستی که »باالخانه« خرابی روی آن قرار داشت گذشتيم 
و پس از عبور از داالنی پيچاپيچ وارد باغی شديم که به سبک باغ خارجی بود. يک کاله فرنگی يا 
ساختمانی هشت ضلعی آجری در وسط باغ قرار دارد و در طرف باال، کاله فرنگی ديگری که دارای 
تاالری نسبتًا بزرگ و چند دستگاه اتاق کوچک تر به نام »عمارت بلور« است، تصور می کنم به علت 
پرداخت و نازک کاری ها و محتويات آن.  زيرا ديوار ها و سقف آن آينه کاری و طالکاری و کاشی کاری 
بود که همه اينها بسيار درخشان جلوه می کند. هرچند از جهت استحکام و عظمت به پای بسياری از 
کاخ های هندوستان نمی رسد، کاخ هايی که از مرمر ساخته شده و با موزائيک های گرانبها و گل های 
طاليی و الجوردی زينت يافته است. با اينهمه زيبا بود و بر کف زمين که با قالی های گرانبها مفروش 
بود مقدار فراوانی از ظروف شيشه ای و گلدان ها و حباب های چراغ و هزاران چيز ساخته شده از بلور 
تراشدار )کريستال( منظرهای درخشان اما شکننده را تشکيل می داد. با اينهمه آخر اين چه فکر عجيب 

نيمه متمدنی است که کف تاالر بارعام شاهانه را مبدل به انباری از بلور تراشدار کنند!
در ميان اينهمه زرق و برق در طرف باالی يکی از پنجره های بزرگی که سراسر جبهه تاالر را فرا 

1. موریه، 1386، جلد 2: 234.
3. J. B. Fraser

2. فریزر، 1364: 8-7.
3. طاهري، 1352: 259.

4. فریزر، 1364: 140- 139.
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گرفته بود و به سوی باغ باز می شد، فتحعلی شاه در حالی که به توده ای از بالش های ابريشمی تکيه 
زده بود و با وجود کهنسالی و دارا بودن مقام سلطنت، تماشای جلفی و سبکی دم و دستگاه او بی اختيار 

به نظر انسان سخت مضحک می نمود.1 
بازدید از ری و کتیبه شاپور: »7 آوريل- امروز، روز بهاری خوب و باطراوتی است. تمام دارودسته 

انگليسی ها اعم از غير نظامی و افسر و درجه دار، دسته ای از اشخاص رنگارنگ و شوخ و شنگ سواره 
به سوی ويرانه های ری، به مسافت سه الی چهار ميل )حدود شش کيلومتر( از تهران، راه افتادند تا 
بقايای اين شهر باستانی را تماشا کنند يعنی شهر راگس مذکور در عهد قديم، و خرگوشی برای شکار 
کردن بيابند. در مورد دوم ناکام شدند. زمستان های شديد دو سال اخير بيشتر شکارهای اين بخش از 
کشور را از ميان برده است. اما البته در مورد اول کامياب شديم و عالوه بر سواری مطبوع، هوای کامال 
دلپسند و نسيم فرحبخش چنان بود که حتی نوميدی در شکار، ماليمت و آرامش گروه را بر هم نزد. 
ما از پشته ای باال رفتيم که بخشی از ارگ شهر می نمود و ديواری بر فراز آن قرار داشت و در آنجا 
چشم اندازی کامل از تمام زمين های ری که وسعتی قابل مالحظه دارد )شايد با محيط شش ميل( در 
برابر نظر داشتيم. اما شايد کمتر خرابه هايی وجود داشته باشد که اشتهای باستان شناس را به اين کمی 
به قطعات کوچک  زباله که  از سفال های شکسته و  ارضا کند. چيزی ديده نمی شود مگر توده هايی 
تقسيم شده است. اينها را با کندوکاو و حفاری بيرون آورده اند تا شايد در بين ديوارها و برج های گلی 
بتوانند آجرهای پخته ای بيابند همچنان که اين امر احتمااًل در بسياری از شهرها اتفاق می افتد. آخر کی 
می تواند در ميان توده های بی شکل و نامنظم، کهنه را از نو تميز دهد؟ يک مجسمه نيمه تمام عهد 
ساسانی را که بر لوحه ای از سنگ خارا قرار داشته تراشيده اند تا جايی برای نقش برجسته پادشاه که 
او را در حال نيزه زدن به شيری نشان می دهد باز کرده باشند و برجی نيمه ويران ديديم از آجرکاری 

زيبا که يادگار عهد چيرگی تازيان بر ايران است«.2 
اتفاق من برای ديدن کشتی  از افسران به  توصیف زورخانه: »1۴ آوريل-  امروز صبح گروهی 

پهلوان ها به زورخانه ای رفتيم که متعلق به شخصی به نام حسنعلی بود. اين زورخانه مانند گرمابه ای 
بود که ما از راهرو تاريکی در آن فرو رفتيم و پس از عبور از داالنی به سردابی رسيديم هشت ضلعی، 
در زير گنبدی که بر دايره ای از ستون ها استوار بود. در داخل اين دايره گود زورخانه وجود داشت که 
از اطراف تا ارتفاع شش پا تخته بندی شده بود. بين اين محل و ديوار خارجی در ارتفاعی مناسب جای 
نشستن تماشاگران بود. تمام جاها را گرفته بودند غير از يکی که آن را خوب مفروش و برای ما ذخيره 
با نقش های هولناک پهلوانی که در حال زور ورزی ها و شيرين کاری های  کرده بودند. سقف گچی 
به راستی نقش هايی عجيب و غريب بودند و نقاش هنرمند  مختلف خود هستند نقاشی شده است. 

می توانست مطالعاتی شگفت انگيز درباره آنها به عمل آورد.«3 
در توصيف شميران و چنار قديمی آن می نويسد: در اينجا معمول است که همين که بهار آمد مردم 
برای گشت و گذار به حوالی شهر به خصوص به دو روستای شميران و کن بروند که دارای باغ های 

1. فریزر، 1364: 149-150.
2. همان، 158- 157.
3. همان، 181- 180.
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از  باشکوه وجود دارد که تصور می کنم محيط يکی  خرم و آب های گواراست. در شميران، دو چنار 
آنها تقريبًا بيش از هر درخت ديگری باشد، تقريبًا 2۴ يارد انگليسی در ارتفاع سه پا از سطح زمين و 
اما درخت ديگر بسيار بلند و بی نهايت زيباست. تنها ديدن اين درختان ارزش آن را داشت که مسافت 
بين شهر تا آنجا را بپيمائيم. اما ما روزی بسيار خرم را گذرانديم و در ميان باغ های سرسبز و تپه های 

پيرامون روستا به سير و صفا پرداختيم.1 
گردش در بازار: »ما امشب به گشت وگذار در بازار پرداختيم. بازارها را چراغانی و نور باران کرده 

بودند زيرا بازاريان انتظار دارند که اعليحضرت امشب يا فردا آنان را با حضور خود سرافراز کند. چراغانی 
را با قراردادن چراغ ها و شمع هايی فراوان در چراغ دان ها و فانوس ها انجام داده بودند. بهترين کاالها را 
در معرض نمايش گذاشته بودند.  اما بهترين چيز قابل تماشا کاروانسرای متعلق به معتمد بود که آنها را 
با آينه ها و شمع هايی آراسته بودند که در ميان حباب های ديواری و شمعدان ها و جارها قرار داشت«.2 
در توصيف کلی شهر تهران.  می گويد که تهران موضعی است دارای بارو يعنی با ديواری از خشت 
خام محصور، و محيط آن چهار ميل و دارای دو برج و خندقی مهيب است اما دارای هيچ جنبه جاذب و 
مشخصی نيست. مانند تمام شهرهای ايران بازارهای تهران تنها خيابان هايی است که تهران می تواند 
به آنها بنازد. ديگر راه های ارتباطی آن کوچه های کج و معوج و پر پيچ و خم است و چندان تنگ و 
باريک که حتی رويارويی با خری باردار خطرناک است. گاهی اين کوچه ها در وسط دارای جوی هايی 

است که لبه های بلند و غير منظم دارد.
بازارها وسيع است و حتی االمکان آکنده از کاال و انسان. با اين حال جلوه ای ندارد. هيچ مناره يا 
برجی در آنها ديده نمی شود تا از دور جلب نظر کند و از بين دو گنبدی که دارد، آن که متعلق به مسجد 
شاه است از نزديک مورد توجه مسافر واقع می شود زيرا بر فراز آن کالهکی زراندود به چشم می خورد. 
در واقع، تهران مانند سلسله سلطنتی و حکومت ايران دارای نشانه هايی است حاکی از انحطاط و زوال 
و خبر از جدايی کامل ملت از دولت می دهد مگر اينکه با کمکی سريع از اين کار ممانعت شود. مانند 
پادشاهش پير می شود و ويرانه هايی که دست زمان يا زمين لرزه به بار آورده است، همچنان بازسازی 

نشده است و زمزمه کسب و کار يا هيجان اقدام به کارهای مهم کمتر شنيده يا ديده می شود. 
از حرکت ديده  نشانی  بزرگ کاخ »ارگ« کمتر  حتی هنگامی که شاه در کاخ است، در ميدان 
می شود، در همان ميدانی که غالمان جسور آقامحمدخان می درخشيدند و سپاهيان پيروزش در آنجا 
گرد می آمدند. اکنون در آنجا تفنگچی های پراکنده و پاره و پوره را می بينی که در اطراف پرسه می زنند. 
يک حالت خرابی و شکستگی حتی بر اقامتگاه های شاهانه سايه افکنده است و تا آنجا که من ديده ام 

مشکل بتوان سرايی را در کاخ سراغ کرد که آن را کاماًل  تعمير کرده باشند. 

دکتر ویلز3  
وی طبيبی انگليسی بود که مدت پانزده سال در ايران اقامت داشت و به طبابت و مداوای بيماران 

1. همان، ص 196.
2. همان، 219- 218.

3. C. J. Wills
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می پرداخت و در ضمن به اقصی نقاط مملکت ايران عهد ناصرالدين شاه سفر کرده بود. او که با توجه 
به شغل طبابت با عموم مردم سر و کار داشته و به دربار راه يافته و با درباريان نشست و بر خاست 
کرده، از همه آداب و رسوم و رفتار عوام و خواص آگاهی يافته و با قلم موشکاف خود به تشريح همه 

مشهودات خود پرداخته است.1
از احوال شخصی او و تاريخ تولد و وفات و تاريخ ورود او به ايران، در مقدمه سفرنامه اش مطلبی 
مذکور نيست، اما در پايان کتاب تاريخ بازگشت از ايران را 1888 ذکر می کند که با توجه به اينکه مدت 

اقامت او را پانزده سال ذکر کرده اند ورود او به ايران در سال 1866 بوده است. 
تهران و خانه های آن. وی آن را چنين توصيف می کند: مشاهده منظره تأسف آور تهران بخصوص 

از خارج شهر آن غيرقابل باور بود. خيابان ها باريک، خانه ها يک طبقه و خشت و گلی يا از گل تنها. 
وقتی به منزل سرگرد اس که در خارج از شهر واقع شده بود رسيديم هنوز هم منظره خانه های شهر از 
دوردست دلنشين و خوشايند نبود، اما به محض ورود به شهر و مشاهده موقعيت آن از نزديک، نظرمان 
به کلی عوض شد. زيرا اين خانه و ساختمان ها با آن ساختمان های محقری که ما ديده و درباره آنها 
قضاوت کرده بوديم کامال تفاوت داشت. نفسی به راحتی کشيديم کم کم از آنچه که می ديديم دچار 
رضای خاطر و لذت شديم. درهای چوبی ضخيم، دروازه هايی قشنگ، پنجره هايی زيبا، به خصوص 
داخل اتاق ها که از زيبايی فرش های ايرانيش جلوه خاصی به خود گرفته بود. در اولين وهله مشاهده 
کمبود مبل و صندلی در اين اتاق های مجلل برای ما خارجی ها تکان دهنده و توأم با احساس نقص و 
کمبود بود. ولی رفته رفته پس از عادت کردن به نشستن روی فرش های ضخيم خوش نقش و تکيه 
دادن بر پشتی و کوسن های نرم و زيبای آن انسان احساس آرامش بيشتری می کند و از اين نوع زندگی 

استراحت زيادتری نصيبش می شود.2 
درباره باغ وحش. وی در اين باره می نويسد: از آن روزی که به تهران آمده بودم آرزو داشتم هر 

طور شده در اولين فرصت به تماشای باغ وحش سلطنتی بروم، ولی بنابر اطالعاتی که به دست ما 
رسيده بود، اين روزها به دستور ناصرالدين شاه همه حيوانات باغ وحش را از قفس ها آزادکرده بودند. در 
اين صورت امکان خطر حمله آنان به مراجعين بود. با اين وجود تصميم گرفتيم هر طور شده يک روز 
به طريقی کسب اجازه کنيم و به تماشای اين باغ وحش اختصاصی نمونه برويم. سرانجام موفق شديم 
و يک روز صبح به آنجا رفتيم. بيشتر از همه اين حيوانات از شيرميمون های باغ وحش که موجودی بين 
شير و ميمون يا در حقيقت ميمونی آرام و بی آزار، از کمر به باال به شکل شير بود خوشم آمد. حيوانی 
اهلی و رام و با محبت که اجازه می داد به دلخواه نوازشش کنی. عالوه بر آن تعداد دو عدد شير، يک 
عدد خرس و دو عدد ببر جوان و گستاخ. که همه اين ها در جوار تعدادی گوزن، آهو و بز کوهی به آرامی 
مشغول گشت زدن و هواخوری در باغ بودند بدون اين که کاری به کار هم داشته باشند. با اين وجود 
نزديک شدن کامل به ببرهای وحشی سرکش اصاًل خوشايند و بدون احتمال خطر نبود. در انتهای اين 

باغ وحش، قصر وياليی بسيار زيبای سلطنتی قرار داشت که واقعًا تماشايی بود.3 
1. دانش پژوه، 1380: 832.

2. ویلز، 1368: 63.
3. همان، 70.
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توصیف قلهک: »قلهک روستايی آباد و خوش آب و هواست و در شمال تهران قرار دارد. تنها تفريح 

و سرگرمی من در اين مدت منحصر شده بود به سوارشدن به اسب و به گردش و سواری پرداختن در 
کوچه باغ و جاده های اطراف و محدوده قلهک به همراه رئيسم مستر بی. جاده قلهک در آن روزها 
تنها جاده مناسب جهت گردش و اسب سواری در آن حدود و شايد هم در اطراف و محدوده تهران بود. 
زيرا ادامه آن به »قصر قجر« يکی از قصرهای قشنگ سلطنتی منتهی می شد. از طرفی قريه قلهک 
مقر تابستانی سفارت انگليس در ايران بود. دارای جادهای زيبا و خوش منظره بود که به دهکده های 
مقر  روزها،  آن  از طرفی  می شد،  منتهی  تجريش  و  زرگنده  هوای  و  آب  مرتفع خوش  و  کوهستانی 
تابستانی سفارت روسيه در قريه زرگنده و سفارت فرانسه هم در قريه ای بزرگتر به نام تجريش بود که 

هرکدام از آنها در ميان يکی از زيباترين ويالهای اين مناطق قرار داشتند«.1 
عید نوروز در ایران: برای مراسم عيد نوروز به دربار رفتيم. از داخل چندين حياط مملو از رجال و 

اشراف ملبس به لباس های رنگارنگ و جبه های مجلل گذشتيم، تا سرانجام داخل سالن يا سرسرای 
بزرگی شديم که برخالف انتظار ما در دورتادور آن صندلی های زيادی ديده می شد. در آنجا با ساير 
سفرا و هئيت های سياسی ديگر کشورها مقابل در آمديم. سفرايی از کشورهای فرانسه، روسيه و ترکيه 

که قبل از ما خودشان را به آنجا رسانده بودند و همگی ملبس به لباس رسمی بودند.
رئيس تشريفات جلوتر از همه رجال قرار گرفت، پشت سر او مستر اليسون به عنوان مقدم السفرا 
ايستاد. با اشاره دست و سر رئيس تشريفات همگی به ترتيب به دنبال او وارد باغ بزرگی شديم که 
سرتاسر محوطه وسط آن مفروش از فرش های گرانقيمت و خوش نقش ايرانی بود. دورتادور حوض 
و خيابان پوشيده از گلدان های گل نرگس و ديگر گل های فصل بود. سطح حوض که از کف حياط 
برجسته تر بود پوشيده از برگ های پرپر شده از گل های سرخ بود. در فاصله ای معين از ميان گلدان های 
نرگس، گلدان های بزرگتر حاوی درختان پرتقال و نارنج هم ديده می شد. در اين حال تعدادی از وزرای 

دربار ضمن نظارت بر نظم مجلس، مؤدب و دست به سينه مواظب فرمان يا اشاره شاهنشاه بودند.2 
انجام  افتاد و بدون  آرام به طرف در خروجی به راه  برنامه سالم نوروز، شاهنشاه  از خاتمه  پس 
تشريفات بيرون رفت. ما هم با عجله خودمان را به محوطه حياط بزرگ کاخ سلطنتی رسانديم تا در 
آنجا ناظر بر ادامه بقيه تشريفات و برنامه های تماشايی باشيم. مأمورين تشريفات ما را به داخل سالنی 
که از طرفی پنجره اش به داخل محوطه باز می شد و از سويی به طرف ميدان بزرگ وسط شهر، هدايت 
کردند. در اين اتاق رجال و درباريان درجه يک و سرشناس ايران هريک به ترتيب مقام و شخصيت 
خود نشسته بودند که همگی خدمتگزاران و نوکران دربار بودند. به ما اطالع دادند که تا چند لحظه ديگر 
شاهد حضور ناصرالدين شاه در بالکن واقع در باالی اين سالن خواهيم گشت.3 ... پس از تبريک رجال 
و شخصيت ها و پايان مراسم، شاه با وقار تمام از جايش بلند شد و در پس دری که پرده ای زربفت از 
مقابلش آويخته بودند، پنهان گشت. ما که بيش از اين کاری در انتهای سالن نداشتيم به منظور تماشای 
بقيه برنامه، به طرف پنجره هايی که مستقيمًا به سوی ميدان عمومی شهر باز می شد شتافتيم تا ناظر 

1. همان، 74.
2. همان، 88- 87.

3. همان، 91.
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بر بقيه مراسم شادمانی و جشن باشيم. جمعيتی برابر پانزده تا شانزده هزار نفر در داخل ميدان مشاهده 
می شدند که هيجان زده به تماشا ايستاده منتظر حضور شاه و ادامه بقيه برنامه ها بودند.... ناگهان تعداد 
زيادی کرنا، شيپور و طبل يک دفعه هم صدا باهم به صدا درآمدند و هيکل باوقار ناصرالدين شاه در 
ميان بالکن مرتفع مشرف بر ميدان ظاهر گشت. تعداد چند تير هم به افتخار حضورش شليک شد. 
پس از آن برنامه با اشاره دست شاه آغاز گشت و هر گروه از هنرمندان در يک گوشه از ميدان شروع 

به اجرای برنامه خود کردند.1 
تهران  خيابان های  از  يکی  شهر:  قدیمی  قسمت های  با  آن  مقایسه  و  سفیران  بلوار  توصیف 

محل اروپايی نشين آن محسوب می گردد که برخالف ديگر خيابان های خاکی شهر، کف آن سرتاسر 
سنگفرش است و شب ها به وسيله چراغ های نصب شده بر سر پايه های آجری، که شمعی در وسط 
آن قرار داده شده کاماًل روشن است. اين خيابان را »بلوار سفيران« نام نهاده اند. وقتی کسی وارد اين 
خيابان عريض می گردد به علت وسعت زياد آن، به خوبی قادر به مشاهده مناظر زيبای دره های سرسبز 
انتهای اين خيابان دروازه  البرز واقع در پشت سر آنها می گردد. در  اطراف و کوه های خوش منظره 
بزرگ و قشنگ سفارتخانه انگلستان ديده می شود. دروازه ای در اين اواخر به همت سرگرد پايرسون 
کار گذاشته شد. داخل باغ سفارت هم دارای درختان سرسبزی است که به مراتب بر زيبايی آن افزوده 

است. ساختمان واقع در وسط باغ وسيع سفارت هم زيبا و نمونه است.
بقيه قسمت های شهر تهران هنوز هم همان حالت قديمی و شرقی خودش را حفظ کرده است. با 
ديوارهای خشت و گلی و گهگاه آجری که خيابان هايش در زمستان پر از گل و آب و در تابستان پر 
از گرد و غبار است. با اين حال وجود تعدادی ساختمان های قديمی با سر درهای کاشی کاری شده ای 
که نشان دهنده هنر کاشی کاران ايران در قرون گذشته است واقعًا تحسين برانگيز و حيرت آور است. 
بازار تهران هم يکی از قديمی ترين بازارهای طاقدار و به سبک شرقی دنيا می باشد. حسن اين طاق ها 
خنک نگهداشتن بازار در تابستان و گرم نگهداشتن آن به فصل سرما و زمستان است و عينا شبيه 

بازارهای استانبول می باشد.2 

ادوارد براون3 
ادوارد گرانويل براون )1۹26-1862( پزشک جوان و ثروتمند انگليسی بود که بعدها به عنوان دانشمند 
و خاورشناسی برجسته پر آوازه شد. وی که به تصحيح متون کهن فارسی نظير لباب االلباب عوفی 
همت گماشت، دارای آثار متعددی در زمينه ادب و فرهنگ و تاريخ ايران است. کتاب »تاريخ ادبيات 
ايران« او، قبل از انتشار اثر ارزشمند دکتر ذبيح اهلل صفا، جامع ترين تاريخ ادبيات ايران بشمار است و 

آثار ديگر وی نيز هر يک منبع مهمی در موضوع مربوطه بشمار می روند.۴ 
کتاب ديگر وی که شهرت فراوانی کسب کرده است، سفرنامه اوست که با عنوان »يک سال در 
ميان ايرانيان« برای اولين بار به سال 18۹3 در انگلستان منتشر شد. او خاطرات يک سال اقامت خود 

1. ویلز، 1368: 93- 92.
2. همان، 404.

3. E. G. Browne
4. دانش پژوه، 1380، جلد2، 
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در ايران از سال 1887 تا 1888 را در اين کتاب نگاشته است. وی در اين سفرنامه ابعاد گوناگون سياسی 
و اجتماعی و فرهنگی عصر ناصرالدين شاه را مورد بررسی قرار داده و در اين راه، از دانش وسيع خود 

در زبان های فارسی و عربی بهره گرفته است.1 
دروازه های تهران: وی در بخش هايی از سفرنامه خود در خصوص تهران چنين می نويسد: »شهر 

تهران کنونی يک شهر بزرگ است که در يک فالت مرتفع واقع شده ولی خود مکان شهر قدری در 
گودی است، به طوری که وقتی مسافر از طرف جلگه به تهران نزديک می شود، تا کامال به تهران 
ساير  پيرامون  که  حصارهايی  مانند  حصار،  يک  شهر  اطراف  ببيند.  را  شهر  نمی تواند  نشود،  نزديک 
شهرهای ايران است، کشيده شده و خندقی هم در پای حصار وجود دارد و از دوازده دروازه وارد شهر 
می شوند. دروازه های واقع در شمال و شرق عبارتند از: دروازه بهجت آباد، دروازه دولت و دروازه شميران. 
در بين مشرق و جنوب دروازه های زير واقع شده است: دروازه دوشان تپه، دروازه دوالب و دروازه مشهد. 
بين جنوب و مغرب دروازه های زير قرار دارد: دروازه شاه عبدالعظيم، دروازه غار و دروازه نو. بين مغرب 

و شمال اين دروازه ها قرار گرفته اند: دروازه گمرک، دروازه قزوين و دروازه اسب دوانی«.2 
باغ ایرانی: من هيچ ملتی را نديدم که به اندازه ايرانی ها باغ را دوست بدارند و به ايجاد و نگهداری 

و نشان دادن آن به ديگران عالقمند باشند زيرا در ايران، برخالف اروپا، اراضی سبز و مشجر و آب 
کمياب است و در زمين هايی مانند اراضی تهران و يا کرمان ايجاد يک باغ خيلی زحمت دارد و مدتی 
طول می کشد تا يک باغ بوجود بيايد. باغ های ايران عمومًا عبارت است از يک محوطه بزرگ مربع يا 
مستطيل که دور آن ديواری از خشت خام يا گل کشيده اند و در وسط باغ خيابآنهای منظم به وجود 
آمده که در دو طرف آن درخت های چنار يا تبريزی باال رفته و وسط باغ درخت های ميوه دار و در فصل 
بهار و تابستان گل جلب نظر می کند. ولی ايرانی ها عادت ندارند که در باغ های خود چمن بکارند. اما 
گل در فصل بهار در باغ ها خيلی فراوان است و يکی از بزرگترين لذات ايرانی ها اين است که زير 

درخت های تبريزی و چنار باغ بنشينند و غليان بکشند.3 
وی درباره دو اثر تاريخی ری چنين می گويد:

از انقراض  بقعه بی بی شهربانو: بی بی شهربانو دختر يزدگرد سوم پادشاه ساساتی بوده که بعد 

علل  از  يکی  و  کرد  امام سوم می دانند وصلت  را  او  ايرانی ها  که  با حضرت حسين  سلسله ساسانی 
عالقمندی ايرانی ها به خانواده حضرت علی نيز همين وصلت است. به طوری که می گويند، بی بی 
شهربانو به ايران آمد که وسايل ورود حضرت حسين را در ايران فراهم کند و در محلی واقع در نزديکی 
تهران و جايی که اکنون موسوم به بی بی شهربانو است و می گويند که سابقًاً آتشکده بوده، منزل 
گرقت. اکنون آنجا يک مکان مقدس است و مردها حق ورود به آنجا را ندارند و فقط زن ها می توانند 

به آنجا بروند.
دخمه: گبرهای تهران، مردگان خود را در محلی موسوم به »دخمه« نزديک کوه بی بی شهربانو 

دفن می کنند ... و اما دخمه در دامنه کوه کم ارتفاعی واقع شده و عبارت از يک برج مرتفع می باشد 
1.  براون،  1376: 5-4.

2. همان، 157- 156.
3. همان، 158.
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که ارتفاع ديوار آن از اين طرف، يعنی از طرف جلگه، چهل و پنج فوت است و در کف آن حجره های 
مربع شکلی ايجاد کرده اند و همين که يکی از گبرها فوت نمايد دو نفر از هم مذهبان او جنازه وی را 
در يکی از حفره ها می گذارند و خود پی کار خويش می روند. طولی نمی کشد که پرندگان گوشتخوار که 
عمومًا در آن حدود هستند به جنازه حمله ور می شوند و گوشت های جنازه را می خورند و در ضمن آفتاب 
هم به متالشی شدن جنازه کمک می نمايد و به زودی جز استخوان ها چيزی از جنازه باقی نمی ماند. 
خود من روزی برای تماشای دخمه رفتم و در آنجا بيش از دو اسکلت و چند استخوان آدمی نديدم. 
البته اين رسم، يعنی گذاردن جنازه در هوای آزاد و در معرض حمله پرندگان، فقط در مملکتی مانند 
ايران که صحراهای وسيع و کوه های زياد و مرتفع و آب و هوای خشک دارد، قابل اجرا می باشد. امروز 
در ايران جمعًا پنج دخمه وجود دارد که يکی متعلق به گبرهای تهران و چهار تای ديگری مخصوص 

اموات زرتشتی ها در کرمان و يزد است.1 
از  که  بودند  آهنی  راه  تکميل  تهران شدم، مشغول  وارد  من  که  آهن تهران - ری: »وقتی  راه 

تهران به حضرت عبدالعظيم  کشيده می شد و حضرت عبدالعظيمی که در جنوب تهران است يکی از 
اماکن مقدس می باشد و مکان مقدس آن »بست« است يعنی اگر محبوسی وارد آن مکان شد، ديگر 
نمی توانند او را از آنجا خارج کنند. راجع به راه آهنی که بايد از تهران حضرت عبدالعظيم کشيده شود، در 
تهران خيلی اميدواری وجود داشت و انتظار داشتند که راه آهن مزبور از حضرت عبدالعظيم تجاوز نمايد 
و به طرف جنوب برود و تهران را به اصفهان و شيراز و بوشهر متصل نمايد. در پاييز سال 1888 که 
من از جنوب ايران به تهران آمدم که به وطن خود مراجعت نمايم، ديدم که راه آهن تهران و حضرت 

عبدالعظيم به کار افتاده و هر روز ده قطار در خط مزبور حرکت می کرد«.2 
عمارت دوشان تپه و باغ وحش: براون می نويسد: »باری، يکی ديگر از جاهای ديدنی خارج شهر 
تهران عمارت دوشان تپه است که ناصرالدين شاه، پادشاه کنونی، در دوشان تپه ساخته و چشم انداز 
وسيعی دارد. در جنوب اين عمارت، باغی است که آن نيز جزو باغ های سلطنتی می باشد. ناصرالدين 
شاه در آن يک باغ وحش کوچک بوجود آورد و در آنجا يک شير ايرانی که از دشت ارژن )واقع در 
جنوب ايران( آورده اند و چند ببر و يک يوزپلنگ ديده می شود. برای رفع شبهه می گوييم که خوانندگان 
بنام شير  ايرانی ها  را که  آنچه  نمايند، چون  اشتباه  با شير هندی  را  ايرانی  نبايد کلمه شير  انگليسی 
می خوانند، همان حيوان درنده معروف آفريقايی است که در ايران نيز نمونه های کوچک آن وجود دارد 

و در هندوستان کلمه شير به ببر اطالق می شود«.3 
به نظر وی در تهران بناهای جالب توجه کم است و عمارات تاريخی به جز ابنيه خارج شهر، مثل 
برج طغرل و خرابه های ری، ندارد برای اينکه تهران شهر جديدی است و فاقد سوابق تاريخی شهرهای 
اصفهان، شيراز و يزد می باشد. مع الوصف خود ايرانی ها تصور می نمايند که تهران بهشت ايران است. 
در تهران دو مهمانخانه در شمال شهر وجود دارد و نيز چند خيابان مستقيم در شمال شهر ديده می شود 
که بعضی از آنها شب ها به وسيله گاز روشن می گردد و يکی از اين خيابان ها را اروپائيان )و ايرانی ها 

1. براون، 1376: 160- 159. 
2. همان، 161- 160.

3. همان، 162.
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به تقليد از اروپايی ها( به نام خيابان سفرا می خوانند، زيرا به جز سفارت روسيه، تمام سفارتخانه های 
خارجی در آن خيابان واقع شده است.1 

در توصیف میدان های تهران: وی می نويسد: تهران دارای چند ميدان نيز هست که در بعضی از 

آنها حوض و فواره وجود دارد. بازار شهر در جنوب خيابان های مستقيم آن واقع شده و دارای بازاری 
بزرگ و آباد است. منظره شهر به واسطه مجاورت کوه های پر برف، زيبا و هوای آن سالم است اما فاقد 
چيزهای تماشايی است و يک مسافر خارجی را که خواهان چيزهای تماشايی باشد، راضی نمی کند. در 
عوض اگر کسی بخواهد در تهران سکونت کند، از هر حيث به او خوش خواهد گذشت و مخصوصًا 

هوای سالم و آسمان آبی تهران نشاط انگيز است.
ترکيه  سفارت  که  است  عالءالدوله  مستقيم  خيابان  اروپايی ها،  برای  تهران  توجه  جالب  خيابان 
اروپ در خيابان  و  تلگراف هند  اداره  نيز  و  واقع شده  فرانسه در آن  و  ايتاليا  و  آلمان  و سفارت های 
عالءالدوله می باشد. بين سفارت ها در اين خيابان، چند دکان هست. دو مهمانخانه مذکور در سطور 
قبل نيز در همين خيابان است. در اين خيابان يک عکاس روس سکونت دارد که عکس های خود را 
به ارزان ترين قيمت ممکن می فروشد، زيرا يک صد عدد عکس را به چهار تومان به معرض فروش 
می گذارد. در انتهای خيابان عالءالدوله يک دروازه است که طاق دارد و بعد از عبور از آن وارد ميدان 
توپخانه می شويم که اطراف آن سربازخانه می باشد و ديوارهای ميدان را با عالئم رسمی دولت ايران 
)شير و خورشيد( تزئين کرده اند. از اين ميدان چند خيابان بزرگ منشعب می شود که يکی موسوم به 
خيابان گاز است و دو خيابان به طرف جنوب می رود. اگر يکی از آنها که در طرف راست، يعنی مغرب 

واقع شده، پيش بگيريم به ميدان زيبای کوچکی می رسيم که موسوم به ميدان ارک می باشد.
در وسط اين ميدان حوض بزرگی احداث شده و اطراف حوض پايه های چراغ گاز را نصب کرده اند 
و شب ها ميدان را روشن می کند. در جنوب ميدان ارک، روی يک سکوی کوچک، توپ بزرگی قرار 
داده اند که از يادگارهای نظامی ايران است.2 در همين ميدان ارک، زندان ايران، موسوم به انبار قرار 
گرفته و محبوسين را در آنجا نگاه می دارند. حال اگر در امتداد جنوب از ارک خارج شويم وارد يک 
خيابان کوچک می شويم که ما را به سبزه ميدان می رساند. سبزه ميدان، ميدان کوچکی است که اطراف 

آن دکان های ساعت سازی و توتون فروشی قرار گرفته و قسمتی از کسبه آن ارمنی هستند.3 
بازار  به  برويم  جنوب  طرف  به  ميدان  سبزه  از  »اگر  می گويد:  چنين  بازار  درباره  تهران:  بازار 

کالهدوزان می رسيم.  بعد از عبور از بازار کوچک کاله دوزان، وارد بازار کفاشان می شويم. اگر به همان 
ترتيب حرکت خود را به طرف جنوب ادامه بدهيم باالخره به دروازه شاه عبدالعظيم خواهيم  رسيد. و 
اما بازار تهران که از صبح تا شام کاروان های شتر و اسب و قاطر، عالوه بر مردم، از آن عبور می کنند 
عبارت از يک کوچه مسقف است که نظير آن نه فقط در ساير شهرهای ايران بلکه در تمام شهرهای 
مشرق زمين ديده می شود. هر نوع کااليی را می توان در آن يافت. هنگامی که انسان از اين بازارها 
عبور می کند عطر انواع کاالها و خوراکی ها و عطرهای مشرق زمينی و مواد خوراکی که با هم مخلوط 

1. همان.
2. این توپ اینک در حیاط محل سابق 
 3 شماره  )ساختمان  افسران  باشگاه 
وزارت امور خارجه ( قرار دارد )به نقل 

از پاورقی صفحه 163 ترجمه کتاب(.
3. براون،  1376:  164- 165.
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را  مخصوص  و  لذت بخش  رايحه  نوع  يک  شده اند 
بوجود آورده که تا انسان خود استشمام نکند نمی تواند 

به چگونگی آن پی ببرد.
هر  و  می شود  تقسيم  رشته  چند  به  تهران  بازار 
يک نامی دارد: اگر ما بعد از بازار کفاش ها به طرف 
که  شد  خواهيم  زين سازها  بازار  وارد  برويم،  مشرق 
برای  را  چرمی  کيف های  و  دهانه ها  و  زين ها  انواع 
به  هم  آنجا  از  اگر  می دوزند.  و  می سازند  مسافرت 
طرف مشرق برويم وارد بازار )دنباله خندق( خواهيم 
طرف  به  و  بگيريم  پيش  را  مزبور  بازار  هرگاه  شد. 
موازات  به  که  می شويم  خيابانی  وارد  برويم  شمال 
خيابان ارک است )که از آن عبور کرده بوديم( و به 

طرف شمال می رود.1 
وی در ادامه می نويسد: در اين خيابان سه عمارت جالب توجه وجود دارد: اول عمارت شمس العماره 
مزبور.  خيابان  در شمال  تلگرافخانه  عمارت  و سوم  در وسط  دارالفنون  عمارت  دوم  خيابان،  آغاز  در 
دارالفنون عبارت از دانشگاه تهران است که در آن زبان های انگليسی و فرانسوی و روسی وعلم طب 
و رياضيات و بعضی از علوم ديگر را به اسلوب اروپائی تعليم می دهند. شاگردهای اين دانشگاه بعضی 
کودک و بعضی جوانان هيجده و نوزده ساله و زيادتر هستند و تمام محصلين دارای اونيفورم نظامی 
می باشند. در اين دانشگاه هزينه تحصيل از کسی گرفته نمی شود و حتی روزی يک نوبت غذا و در 
سال دو دست اونيفورم نظامی به محصلين می دهند و در آخر سال هم به محصلين جدی و خوش 
اخالق جايزه داده می شود. در اين دانشگاه زبان عربی و فقه و حکمت را تدريس نمی کنند و اين علوم 

در مدارس قديمه که در همه جای ايران و مخصوصا در اصفهان هست، تدريس می گردد.
هرگاه از عمارت تلگرافخانه به طرف باال برويم باز هم وارد ميدان توپخانه خواهيم شد که گفتم 
خيابان گاز از مشرق آن جدا می شود. از ميدان توپخانه خيابان باريکی به موازات خيابان عالءالدوله 
به طرف شمال می رود و در طرف راست اين خيابان باغ زيبايی وجود دارد که موسوم به باغ الله زار 
است. صاحب آن باغ، رضاقلی خان اهلل باشی می باشد که مردی است اديب و صاحب تأليفات و گرچه 
تأليفات او از لحاظ موضوع به هم شبيه است ولی حاکی از اطالعات وسيع ادبی اوست و نشان می دهد 

که برخالف تصور بعضی از اروپائيان، هنوز ايران دارای ادبای بزرگی می باشد.
حال اگر ما خيابان باريک مزبور را به طرف شمال ادامه دهيم، وارد خيابان ديگری می شويم که 
از مشرق به مغرب می رود و اگر در امتداد خيابان اخير به طرف مغرب روانه شويم مجددا به سفارت 
توپخانه،  ميدان  غربی  شمال  سمت  در  رسيد.  خواهيم  عالءالدوله  خيابان  باالی  در  واقع  انگلستان  1. براون، 1376: 165.

سر جان ملکم
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ميدان وسيعی است که به نام ميدان مشق 
خوانده می شود و اين اسم با مسمائی است 
زيرا ميدان مزبور برای تمرينات نظامی و 

رژه و سان نظامی ها مناسبت دارد.1 
جاهای  از  »ديگر  نگارستان:  عمارت 

نگارستان  معروف  عمارت  تهران،  ديدنی 
است که فتحعلی شاه خيلی دوست داشت 
اين  از  را  اين عمارت  در آن زندگی کند. 
بسياری  در  که  گفته اند  نگارستان  جهت 
گرانبها  و  زيبا  تابلوهای  آن  اتاق های  از 
تاالر  در  و  گرديده  ترسيم  ديوارها  روی 
من  که  طوری  به  عمارت،  اين  بزرگ 
روی  تصوير  هيجده  و  يکصد  شمردم، 
ديوار نقش شده و در اين تصاوير نه فقط 
فتحعلی شاه و پسرهای متعدد و وزرای او 

ديده می شوند، بلکه سفرای انگلستان و فرانسه با اعضای سفارت نيز مشاهده می گردند. تمام عکس ها 
طوری شبيه به اصل بود که من فورا ژنرال گاردان سفير فرانسه و سر جان ملکم سفير انگلستان در 

تهران را )در زمان فتحعلی شاه( شناختم.
اين حمام، يک سرسره قشنگ  در  را هم ديديم.  زيبا  ما يک حمام مرمر  نگارستان،  در عمارت 
باالی سرسره  از  او  پايين سفره می نشست و زن های  فتحعلی شاه  دارد که می گويند  بزرگ وجود  و 

می لغزيدند و يکسر در آغوش آقا و خداوندگار خود جا می گرفتند.«2 
مساجد تهران: يکی از مساجد بزرگ تهران، مسجد سپهساالر است که بانی آن ميرزا حسين خان 

سپهساالر بود که طبق روايت ايرانی ها، او را به وسيله )قهوه قاجار( يعنی قهوه ای که در آن زهر ريخته 
بودند، به دستور شاه به قتل رساندند. ساختمان مسجد سپهساالر بر اثر فوت آن مرحوم متوقف گرديد 
ولی برادرش مشيرالدوله، که من خود در تهران او را مالقات کردم، بنای مسجد را به اتمام رسانيد. 
مشيرالدوله، برادر سپهساالر، روزی که به مالقات او رفتم، مثل تمام نجبای ايران مرا با محبت پذيرفت. 
او از مسافرت های من و اين که چه کتاب هايی خوانده ام، صحبت کرد. اتاق های منزل خود را، اعم از 
آنهايی که به طرز ايرانی يا به طرز اروپايی مبله شده بود، به من نشان داد. سپس خادمی را همراه من 
فرستاد که به مسجد سپهساالر برويم و مسجد را به من نشان بدهد. اگر مشيرالدوله اين مساعدت را 
به من نمی کرد من نمی توانستم مسجد سپهساالر را تماشا کنم برای اين که اروپائيان را به مساجد راه 
1. همان، 167- 166.نمی دهند و آنها را نجس می دانند. مسجد سپهساالر مسجد بزرگی است و در وسط آن حوضی قرار دارد 

2. همان، 168- 167.
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و وقفنامه مسجد را به ديوارهای آن نوشته اند. منظور از وقفنامه اين است که عوايد مسجد را چگونه 
صرف کنند و در آن وقفنامه نوع تحصيالت طالبی که بايد در آن مدرسه تحصيل کنند و ميزان مقرری 

آنها و استادان ذکر گرديده است. 
من برای ورود به مسجد شاه که يکی ديگر از مساجد بزرگ تهران است و بانی آن فتحعلی شاه 
پادشاه قاجار بوده نيز متوسل به مساعدت دوستان ايرانی خود شدم و با دو نفر از آنها به مسجد شاه 
رفتم. اگرچه مسجد شاه نيز مسجد بزرگی است ولی شکوه و زيبايی مسجد سپهساالر زيادتر است. 
آنها  اروپايی و به قول  از آخوندها متوجه شدند که يک  نفر  هنگامی که ما در مسجد بوديم دو سه 
فرنگی، وارد مسجد شده و لذا رفقای ايرانی من زود مرا از آنجا خارج و روانه بازار کردند وگرنه ممکن 
بود حادثه سوئی رخ دهد. دوستان ايرانی من گفتند که اگر ما برای خروج از مسجد و دور شدن از آن 

حدود عجله به خرج نمی  داديم ممکن بود که مرا به قتل برسانند.1 
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بازنگری جهانشهر پارسی

پروفسور ریچارد ایتون1 

و  مذهب  عينک  از  گذشته  به  نگرش  تمايل  گرفتار  سده  چندين  برای  جنوبی  آسيای  تاريخ  نوشتن 
بخصوص هندوئيزم و اسالم بوده که به صورت عام اگر در دشمنی متقابل قرار نداشتند، در مخالفت 

اساسی و بی انتها با يکديگر قرار داشتند.
شيلدون پال الک با پيشنهاد يک شيوۀ متفاوت انقالبی برای نظريه پردازی فضای فرهنگی، در 
اين اواخر اصطالح »جهانشهر سانسکريت« را اختراع کرده که منظور از آن گسترش جغرافيائی فرهنگ 

هندو است که از سدۀ چهارم تا چهاردهم، از افغانستان تا ويتنام بسط و گسترش داشته است.
پيکرۀ  کل  در  شده  چيده  انديشه های  بلکه  مذهب،  نه  پال الک  برای  جهانشهر  اين  مشخصۀ 
متن  های سانسکريت است که برای بيش از يک هزاره در سراسر زبان های بومی منطقه در گردش 
بوده است. اين متن  ها دربرگيرندۀ همه چيز، از قوانين گرامر )دستور زبان( تا شيوۀ پادشاهی، مهندسی، 
رفتار مناسب، اهداف زندگی، تنظيم جامعه و کسب قدرت و ثروت بوده است. جهانشهر سانسکريت به 
صورت اساسی تمامًا در بارۀ تعريف و نگهداری نظم اخالقی و اجتماعی و عدم امتياز دهی به هرگونه 
جمعيت خاص مذهبی يا قومی بوده است. از همه مهم تر، اين جهانشهر در بخش اعظم آسيا نه با زور 
اسلحه، بلکه بدون هرگونه مرکز حاکم يا مرزهای مستحکم به واسطۀ تقليد يا نمادسازی گسترش يافته 
است. از اين نگاه، اين جهانشهر با جهان يونانی شده قابل مقايسه است که دربرگيرندۀ حوزۀ مديترانه 
و شرق ميانه پس از اسکندر بزرگ بوده است. برای هند چيزی که پال الک، حداقل از نگاه تاريخی 
استدالل می کند، تنها يک نمونه از چنين تشکيالت فرا منطقه ای است. برای جهانشهر سانسکريت که 

1. پروفسور ریچارد ایتون، استاد 
آریزوناست.  دانشگاه  در  تاریخ 
تخصص  و  مطالعاتی  زمینه 
در  اسالم  ایتون،  پروفسور 
فرهنگی  تاریخ  و  جنوبی  آسیای 
و  هند  مدرن  پیشا  اجتماعی  و 
ایران است.  با  این کشور  تعامل 
از وی کتاب ها و مقاله های بسیار 
در موضوعات تاریخی و فرهنگی 
مانند  جنوبی  آسیای  کشورهای 
و  افغانستان  پاکستان،  هند، 
برخی  است.  شده  منتشر  ایران 
برده  از:  عبارتند  ایشان  آثار  از 
جنوبی،  آسیای  تاریخ  در  داری 
تاریخ  عنوان  به  اسالمی  تاریخ 
صوفیان  اجتماعی  نقش  جهانی، 
رشد  بیجاپور،  نشین  سلطان  در 
اسالم در بنگال و تاریخ اجتماعی 

دکن از 1300 تا 1761.
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بعضًا 500 سال پيش بينی می شود پيدايش يک پديدۀ مشابه يا همان »جهانشهر پارسی« است که از 
سدۀ نهم تا نوزدهم نوار بزرگ آسيای غربی، ميانه و جنوبی را فرا می گيرد.

  اين دو نمونۀ فرهنگ جهانشهری مشابهت های برجسته ای با يکديگر دارند. هر دو جهانشهر 
فراتر از سرزمين های خاستگاه خويش گسترش يافته و شکوفا شده اند که برای هر يک خصوصيت 
فرامنطقه ای و در واقعيت »بی مکانی« بخشيده است. هر دو جهانشهر پارسی و سانسکريت در يک 
ادبيات و زبان با اعتبار پايه و ريشه گرفتند که به گويندگان يا استفاده کنندگان آنها مقام نخبگان را اعطا 
کرده  است. هر دوی آنها مبين قدرت دنيوی و بطور خاص سلطۀ جهانی هستند. با وجود آن که هر دو 
جهانشهر رسوم و عنعنات مذهبی را تشريح، مطرح و نقد کرده اند، هيچ کدام در يک مذهب خاص پايه 

و ريشه ندوانيده و به مراتب فراتر از ادعاهای تمام مذاهب قرار گرفته اند. 
 اما اين »جهانشهر پارسی« چه بوده است؟ پس از اشغال فالت ايران در سدۀ هفتم، سرپيچی 
ايرانيان از باقی ماندن در زير حکومت و فرهنگ اعراب منتج به تالش هايی در جهت احيای تمدن 
پيشرفته، ولی غرق شدۀ پيشا اسالمی پارسی يا جنبشی شد که بُعد زبانی آن در ظهور پارسی جديد 
نمودار گرديد. اين زبان در مراحل اوليه در صورت يک زبان فراقومی )بين المللی( در فالت ايران به 
ظهور رسيد. در همان زمان، يک شکل نوشتاری اشتقاقی از خط عربی اصالح شده در نيمۀ سدۀ دهم 
بوجود آمد، اين رويداد با تصاحب ميراث ايران پيشا اسالمی و اسالمی توسط نويسندگان پارسی در 

خراسان )يعنی شمال شرق ايران، افغانستان غربی و آسيای ميانه( آغاز گرديد.
 در اوايل، حداقل، پشتيبانی دربار و بخصوص دربار سامانيان شاهان خراسان )۹۹۹-81۹ (، نقش 
مهمی در رشد و گسترش زبان و فرهنگ ترکيبی پيشا اسالمی و اسالمی داشتند. دربار سامانيان در 
بخارا )در جنوب ازبکستان( که در مسير بزرگترين شاهراه تجارتی قرار دارد، وصل کنندۀ فالت ايران در 
جنوب با هند، آسيای ميانۀ ترک زبان در شمال و از طريق شاهراه ابريشم وصل کنندۀ چين در شرق 

بود. به اين ترتيب بخارا در يک منطقۀ لرزان تجارتی قرار گرفت و چندين زبان در آن رواج يافت.
 فارسی جديد تا سدۀ چهاردهم در نوار گستردۀ قلمروی در بين آناتولی )ترکيۀ کنونی( و شرق 
آسيا، حيثيت يک زبان ادبی با اعتبار را کسب کرد، به طوری که همانند زبان رسمی در دستگاه ديوان 
ساالری دولتی و به عنوان زبان ارتباطات سياسی بين المنطقه ای تلقی می شد. اين زبان در چين نه تنها 
به عنوان يک زبان بين المللی، بلکه به عنوان زبان رسمی خارجی در سده های سيزدهم و چهاردهم 
شناخته می شد. مارکوپولو هم در چين و هم در تمام مسير شاهراه ابريشم عمدتًا از زبان پارسی به عنوان 

زبان ارتباط با مردم استفاده می کرد.
  چه چيزی اين مسئله قابل توجه را توضيح می دهد؟ اين عامل همانا محيط جهانشهری است 
که پارسی جديد درآن قرار دارد. خراسان عصر سامانيان نه تنها از نگاه زبانی بلکه از نگاه مذهبی نيز 
متنوع بود که درآن جمعيت های يهودی، عيسوی، مانوی، زرتشتی، بودايی، بت پرستی و کاهنی يکجا 

با مسلمانان شيعه و سنی زندگی می کردند.
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  از اين رو، اين زبان جديد به عنوان يک مخرج مشترک زبانی در يک جامعۀ چند قومی خدمت 
می کرد. بعالوه، از آنجا که پارسی جديد واسطۀ انتقال کتاب مقدس يا آئين نامه اداری نيست، هيچ خطر 

انديشه ای در مقابل زبان عربی نيست که زبان فاتحان مسلمان سدۀ هفتم ايران بوده است.
 اشعار پارسی نقش زيادی در گسترش جهانشهر پارسی، بخصوص با اشعار حماسی شاهنامه، بازی 
کرده است. حماسۀ فردوسی که در اواخر دورۀ سامانی آغاز و در 1010 به پايان رسيد، دربردارنده حدود 

60 هزار بيت منظوم تاريخ شاهان پيشا اسالمی ايران است.
 شاهنامه در زبانی که سرائيده شده، هيچ خطری در مقابل احساسات عربی يا اسالمی ايجاد نکرده 
و برعکس، ستايشگر شاه حاکم، محمود غزنوی )۹۹7- 1030( بوده که پيونددهندۀ سلطنت های ايرانی 

و اسالمی بود.
شاهنامه همچنان تلفيق دهندۀ صفات جنگجويان ترک های آسيای ميانه و ميراث تمدن يونانی است. 
با دست های فردوسی حتی خود اسکندر در صورت شاه بزرگ ايرانی و مادرش به عنوان يک شاهدخت 
ايرانی تغير ماهيت يافته اند، در حالی که قهرمانان پيشا زرتشتی مشابه خدايان هندی ودايی به تصوير 
کشيده اند. به اين ترتيب، شاهنامه فرهنگ های يونانی، ترکی و هندی را در آغوش خود جای داده است.

همانند متن های سانسکريت که به صورت آزادنه در يک گسترۀ وسيع قلمروها در گردش بوده، 
تمام  و  کرده  سفر  دور  سرزمين های  به  يازدهم  سدۀ  از  پس  جديد  پارسی  در  شده  نوشته  متن  های 
مرزهای قومی، سياسی و طبيعی را درنورديده است. توليد ادبيات پارسی پس از اشغال خراسان توسط 
مغوالن نيز در سدۀ سيزدهم دارای کانون جغرافيائی واحد نبوده و در سرزمين های دور از هم پديدآمده 
است. چنانکه مردمان مناطق قفقاز يا آسيای جنوبی همزمان با نگهداری زبآنهای محلی خويش به 
هنگام زراعت و توليد محصوالت کشاورزی، از آثار بزرگ ادبيات پارسی استفاده می کردند. متن عاميانۀ 
»حکايات« يک هزار سوال تاميل ها و حتی ماالئی ها دارای ريشه و خاستگاه فارسی اند که می تواند تا 
سدۀ شانزدهم در هند جنوبی رديابی شود. به اين ترتيب، در سدۀ هفدهم، داستان های عاشقانۀ فارسی 
مانند هفت پيکر نظامی گنجوی برای شاهان سواحل اراکان برما )ميانمار کنونی( به زبان بنگالی ترجمه 
شده  است. بر بنياد اين مدعا، اشکال )زبان های( محلی جهانشهر پارسی به کشورهای برمه و مالزی 
در آسيای جنوب شرقی سفر کرده است. قابليت انتقال و کاربرد ادبيات پارسی در يک عرصۀ وسيع 
جغرافيايی- فرهنگی بُعد ديگر جهانشهر پارسی است که مشابهت دقيقی با جهانشهر سانسکريت دارد. 
در قلمرو سياست، همان محيطی که ترويج ادبيات و ديوان ساالری پارسی جديد را تغذيه می کرد، يعنی 
تنوع فرهنگی قلمرو خراسان سده های نهم و دهم، اصطالح خاص »سلطان« يا فرمانروای عمومی 

)جهانی( را بوجود آورد.
تنها  نه  شده،  پنداشته  مذهبی  و  قومی  جوامع  از  فراتر  سياسی  عرصۀ  فاتح  که  جديد  فارسی 
دربرگيرندۀ ارزش جهانی، که دربردارنده ارزش های انسانی و معنوی  بسيار واال نيز هست. خراساِن 
سامانيان در سده های نهم و دهم، جائی که خاطرات ايران پيشا اسالمی را احيا می کند، حاکمان اين 
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سرزمين می کوشيدند با حاکميت جهانشمولی خود را با امپراتورهای پارسی پيشا اسالمی وفق دهند. 
چنين تلقی ای با انديشۀ جهانشهر پارسی، که در برابر ادعای قلمرو مستقل و محدود مقاومت می کند، 
همخوانی دارد. چنين تلقی ای برای جهانشهر سانسکريت نيز وجود داشته است، چنانکه مهاراجه های 
هند که سلطان دهلی بودند، ادعا می کردند که »فرمانروای روی زمين« اند و خود را »پناهگاه تمام 

مردم جهان« تصور می کردند.
 مسئله  بسيار مهم اين است که در اوايل سدۀ دوازدهم، ابن بلخی مورخ ايرانی جدايی بالفعل دين 
و دولت را اعالم کرد. او نوشته است که ايران پيشا اسالمی بر بنياد اصل عالی عدالت استوار بوده و هر 
شاه آن عصر اين قاعدۀ کلی را به جانشين خود می آموخته است: »سلطنت بدون ارتش، ارتش بدون 

ثروت، ثروت بدون سعادت )مادی( و سعادت )مادی( بدون عدالت وجود ندارد«.
 ماهيت طبيعی مسئله عدالت برای هرکس قابل تفسير است و اقتصاد، اخالق و سياست در يک 
منظومه منسجم با انديشۀ منطقی گنجانيده می شود. به همين خاطر است که مؤلف، انديشۀ عدالت را در 
جايگاه مرکزی قرار داده و هرگونه مراجعه به خدا يا دين را کامال حذف کرده  است. اين فرمول يک انديشۀ 
حاکم و درونمايۀ سراسر دنيای پارسی زبان مورد پذيرش قرار گرفته و فقط با تغيرات جزئی توسط مجمع 
نويسندگان ژانر )نوع( ادبيات مشاورۀ درباری تکرار می گردد. به صورت ويژه همين انديشۀ حاکمی که 
دربرگيرندۀ فرهنگ تنوع بوده و بر اصل عدالت استوار است، پيوستگی هند به جهانشهر پارسی را تسهيل 
می کند. از يک جهت، همين انديشۀ سياسی فراگير پارسی بوده که شرايط مناسب برای ادارۀ جامعۀ هند 

شمالی را فراهم می کند که از نگاه مذهبی، زبانی و اجتماعی فوق العاده متنوع بوده است.
  از جهت ديگر، در سال 1206 م يعنی فقط چند دهه پيش از حمله خونبار مغوالن به آسيای ميانه 
و ايران که باعث بی خانمانی و مهاجرت چندين هزار ترک و ايرانی شد، يک دولت فارسی شده در قلب 
جلگۀ هند شمالی يا همان سلطنت دهلی )1206 - 1526( ايجاد گرديد که رسوم حکومت داری فارسی 
و ميراث انديشه ای را به ارث برد که در خراسان زير حاکميت سامانيان رشد و نمو کرده بود. موجوديت 
اين سلطنت در هند شرايطی را مهيا ساخت تا پناهندگان فراری از دست مهاجمان مغول در آسيای 
ميانه و ايران به هند شمالی مهاجرت کنند، جايی که دستگاه ديوانساالر گورکانيان مغولی تبار پذيرايی 
و نگهداری آنها را برعهده گيرند. طبيعتًا اين گروه از پناهندگان طيف کاملی از عناصر فرهنگ ايرانی 

را در هند غرس کردند که ريشه ها و عناصر آن از فرهنگ آسيای ميانه و ايران بود. 
اما نکته مهم در بارۀ جهانشهر پارسی که بسيار قابل توجه است، آن است که چگونه انديشه های 
محوری اين جهانشهر به قلمروهای به مراتب دورتر از مرز های دولت های فارسی زبان مانند سلطنت 
دهلی گسترش يافت.اين انديشۀ ايرانی شدۀ مشخص و استوار بر بنياد عدالت و منسجم کننده اقتصاد، 
اخالق و سياست وارد شبه قاره هند شد که توسط حاکمان هندو اداره می شد. تأثير اين انديشه عدالت 
محور در نوشته ها و اعمال نويسندگان و حاکمان هند بازتاب يافته است، چنانکه در در سدۀ دوازدهم 
يا سيزدهم هجری، بادينا شاعر تيلوگو که نويسندۀ دربار کاکاتيا در ورانگل است، اين خطوط برجسته 
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را ثبت کرده است: »برای کسب ثروت، مردم را سعادتمند سازيد. برای سعادتمند ساختن مردم، عدالت 
وسيلۀ آن است. ای کيرتی نارايانا! آنها می گويند که عدالت خزانۀ پادشاهان است«.

 اين خطوط، آشکارکنندۀ نفوذ جهان پارسی شده است، زيرا اصطالح عدالت به حيث يک اصل 
حاکميت يا حکومت داری به صورت کامل در مفکرۀ سياسی سانسکريت وجود ندارد. به عالوه، مانند 

جهانشهر سانسکريت، اين انديشه ها وام گرفته شده اند، نه اينکه تحميل شده باشند.
هند  سراسر  در  سيزدهم  سدۀ  از  پس  پارسی  جهانشهر  اجزای  ساير  سياسی،  انديشۀ  از  جدا   
پراکنده می شود که شامل معماری، لباس، رفتار درباری )با وقار(، آشپزی و به ويژه واژه نامه )قاموس( 
می باشد. وقتی کشش جغرافيايی ادبيات پارسی توسعه می يابد، توليد قاموس های لغات نيز زياد شده و 
گردآورندگان آنها تالش می کنند ادبيات توليدی در بخش های مختلف جهان پرسفونی )ملکۀ جهان 
زيرين( را متقابال قابل فهم سازند. از سدۀ 1۴ توليد قاموس های لغات در هند شروع می شود، جايی که 
چنين آثار، معادل های پارسی را نه تنها برای واژگان در زبان های هندی، بلکه همچنان در زبان های 

ترکی، پشتو، آرامی، يونانی، التين و سريانی ارايه می دهند.
 در واقعيت، در بين سده های 16 و 1۹، از تمام قاموس های پارسی توليد شده در همه جا، بيشترين 
تعداد در هند بوجود آمده است. از سدۀ 1۴ به بعد، پارسی وسيع ترين زبان رايج در ادارات تمام شبه قاره 
می شود، طوری که هنديان عوايد وسيع و ديوان ساالری قضايی در سلطنت دهلی و دولت های جانشين 
آن و بعدا در امپراتوری مغول )1526 - 1858( و دولت های بعدی خود را درآن جمع بندی می کنند. 
در نتيجه، اصطالحات پارسی در واژگان تقريبا تمام زبان های عمده و منطقه ای آسيای جنوبی نفوذ 
می کند. زبان های محلی )بومی( مانند بنگالی و تيلوگو نه تنها لبريز از اصطالحات پارسی در حکومت 

داری، بلکه همچنان در تجارت، ادبيات، آشپزی، موسيقی، نساجی و انواع تکنولوژی است.
 از مباحث پيش گفته می توان چنين نتيجه گرفت که جهانشهر پارسی مقدار زيادی با سانسکريت 
های  فرهنگ  و  پيشين  اعتبار  خود،  هندی  برخالف سلف  و  دارد  مشابهت  و  همانندی  خود  همتای 
جهانشهری ايران پيشا اسالمی، اسالم عربی و جهان يونانی )هلينيزم( را در خود جای داده است. به 
همين دليل، زمانی که اسالم به مثابه يک نظام دينی در هند شمالی و دکن انتشار يافت، اين آئين در 

داخل يک قلمرو بسيار پرسابقه و قدرتمند فارسی شده جای گرفته بود. 
 مهم تر از اين جنبه، خاصيت غيرمذهبی جهانشهر بزرگ پارسی است که به غير مسلمانان اجازه 
می دهد جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود را به آسانی با آن وفق دهند. چنين به نظر 
می رسد که تعداد زيادی از پژوهشگران معاصر اين موضوع را ندانسته و در عوض به خواندن تاريخ 
آسيای جنوبی از عينک باريک مذهبی، بخصوص در تقابل هندو - مسلمان همچنان ادامه می هند. 
همان گونه که آنها با همين عينک، در قرن نوزدهم با نظريه استبداد شرقی، در سده بيستم با نظريه 
»برخورد تمدن ها« و در سدۀ بيست و يکم با اظهار نگرانی در بارۀ فعاليت اسالم گرايان مسلمانان را با 

پيروان ساير اديان در تقابل قرار می هند.
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ایران، ایراني و ایرانیت؛ بازنگري در مفهوم ایرانیت

علی رضا میرزایی

بحث پيرامون هويت ايراني داراي ظرايف و دقايقي است که آشنايان به تاريخ و حتي متخصصان آن نيز 
ممکن است از بعضي از آنها بي اطالع باشند. اتفاقًا همين نکات ظريف و در ظاهر کم اهميت مي تواند 
منشأ نتيجه گيري هاي اشتباه و در بعضي موارد کاماًل مخالف با واقعيت گردد. از اين رو، در اين مقاله به 

صورت مختصر به بررسي هويت ايراني با تعاريفي جديد در قالبي کهن خواهيم پرداخت.
ايران، ايراني و ايرانيت نزد مردم ناآشنا به تاريخ و تمدن و فرهنگ منطقه، داراي يک معني و نزد 
آشنايان به تاريخ و فرهنگ اين منطقه، دست کم داراي دو معني است. در تعريف اول، معني ايران )در 
افکار عمومي مردم عادي جهان و متأسفانه برخي از خود مردم ايران( تنها مترادف با جغرافياي سياسي 
است که کشور ايران ناميده مي شود و ايراني به کليه ساکنان اين جغرافيا گفته مي شود و ايرانيت مفهوم 

فرهنگي و تمدني متعلق به اين حوزه جغرافياست.
و  شود  اطالق  ايران  کشور  ساکنان  به  فقط  ايراني  اگر  است.  تناقض  داراي  آشکارا  تعريف  اين 
او  زادبوم  را که  ابن سينا  نمي توان  آنگاه  تعريف گردد  اين جغرافيا  فرهنگي  در محدوده  فقط  ايرانيت 
ناميد. همچنين است براي مولوي، رودکي  ايراني  ايران فعلي دور است،  )بخارا( فرسنگ ها از کشور 
ايراني خوانده  بيروني و ساير شاعران و دانشمندان و بزرگاني که همه جا  ابوريحان  و ناصرخسرو و 
مي شوند. در پاسخ به اين تناقض، گه گاه پاسخ هايي عاميانه و حتي خنده دار شنيده مي شود. برای مثال 
گفته مي شود چون زماني بخارا )محل تولد ابن سينا( جزئي از ايران بوده پس ابن سينا ايراني است. اين 
گفتار بسيار خام است. اگر اين سخن درست باشد، چون زماني يونان هم جزء امپراتوري هخامنشي 
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بوده، پس مي بايست افالطون و ارسطو و سقراط نيز دانشمنداني ايراني خوانده شوند. اما هرگز هيچ کس 
اين افراد را ايراني نمي داند. يا اينکه چون ايران روزگاري بخشي از امپراطوري مغول بوده، بايد سعدي 
را شاعري مغول ناميد که بي پايه بودن اين سخن چون روز روشن است. ضمن آن که از زمان برافتادن 
ساسانيان در حمله اعراب، به مدت نه صد سال دولت سياسي و کشوري به نام ايران وجود نداشت که 

جايي متعلق به ايران باشد. 
تا مدت ها ايران به طور مستقيم توسط عمال خلفاي بني اميه و بني عباسي اداره مي شد و پس از آن 
تا حدود قرن چهارم و پنجم هجري دولت هاي نيمه مستقلي در ايران پديد آمد که هيچ  کدام بر تمامي 
حوزه فرهنگي ايران تسلط نداشتند و خود را نيز دولت ايران نمي خواندند. بيشتر ايشان مانند طاهريان، 
زياريان، سامانيان، صفاريان و سايرين حاکمان محلي بخش هايي از ايران بزرگ بودند. پس از آن نيز، 
دوران حمله مغول پيش آمد و بعد از آن، تيمورلنگ يورش آورد و سپس ملوک الطوايفي بعد از تيمور در 
ايران برقرار بود و هيچ کدام از اين حکومت ها خود را دولت ايران نمي خواندند. تا اين که در سال ۹06 
هجري اولين بار شاه  اسماعيل صفوي که از آذربايجان خروج کرد، تقريبًا بر همه ايران بزرگ تسلط 
پيدا کرد و حاکمان محلي و منطقه اي را مطيع خود گردانيد. او نخستين بار خود را شاه ايران ناميد و 

مجدداً دولتي سياسي و کشوري با نام ايران احياء شد.
اما به هر حال پرسش اين است که پس معيار ايرانيت چيست که بر اساس آن ابن سينا و مولوي 
ايراني خوانده مي شوند و اساسًا معناي ايرانيت چيست و اگر مولوي اهل بلخ، ايراني تلقی می شود پس 

تکليف ساير اهالي بلخ که در افغانستان هستند، چيست؟ آيا آنها هم ايراني اند؟
اگر در اين سخن که بلخ و بخارا زماني جزء ايران بوده اند؛ مراد از کلمه ايران، کشور ايران کنوني 
بايد بگوئيم که  امپراطوري باشد؛  از کلمه جزء بودن، به معني زير دست  بودن در يک  است و مراد 
هرگز اين مناطق جزء ايران نبوده اند. بلکه درست تر آن است که بگوئيم که کشور ايران کنوني، بخشي 
بازمي گرديم که  ابتداي سخن  ايران بوده است و اکنون نيز هست. براي توضيح جمالت باال، به  از 
گفتيم نزد آشنايان به تاريخ و فرهنگ و تمدن منطقه، کلمه ايران و مفهوم ايرانيت، دست کم داراي دو 
معني است. معني نخست، کشور ايران کنوني و در معني دوم، ايران حوزه اي فرهنگي است که داراي 
مشخصات ويژه اي است که اين حوزه فرهنگي را از ساير حوزه هاي فرهنگي مثل حوزه فرهنگي شبه 
قاره هند يا حوزه فرهنگي چين و ساير همسايگان اش جدا مي کند و اين حوزه فرهنگي، ايران ناميده 

مي شود.
ما از اين به بعد، به اين حوزه فرهنگي ايران مي گوئيم و هر گاه مراد، ايران سياسي باشد به آن 
ايران  فرهنگي  به حوزه  متعلق  ايراني اند چون  مولوي  و  ابوعلي سينا  بنابراين،  ايران مي گوئيم.  کشور 
بزرگ هستند. نه آن که متعلق به کشور ايران باشند و اهالي بلخ  و بخارا هم به همين معني ايراني اند. 
مشخص  و  متمايز  ايراني  فرهنگ  و  ايراني  افراد  آن،  براساس  که  ايرانيت  متمايزکننده  مشخصات 

مي شوند به اختصار به شرح زير هستند:
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1( زبان
زبان اکثريت ساکنان ايران از گروه زبان هاي ايراني است. گروه زبان هاي ايراني که مشهورترين شان 
زبان فارسي است، زبان هايي است که ريشه و بن اکثريت واژگان شان مشترک است و حتي دستور 
زبان تقريبًا مشابهی دارند. بر اين اساس دانشمندان زبان شناس، زبان هاي ايراني را در گذشته و حال 

به صورت زير طبقه بندي کرده اند:
الف: زبان هاي ايراني کهن:

1.  زبان اوستايي که کتاب اوستا به اين زبان نوشته شده است.
2.  فارسي باستان که کتيبه هاي هخامنشي به آن زبان نوشته شده است.

3. مادي باستان که به روايت مورخين يوناني بسيار بسيار شبيه فارسي باستان بوده است.
ب: زبان هاي ايراني ميانه:

1.  زبان پهلوي جنوبي )ساساني( که زبان ساسانيان بوده و در مناطق جنوبي و جنوب غربي ايران 
رواج داشته است.

2. زبان پهلوي شمالي )اشکاني( که بسيار شبيه پهلوي جنوبي بوده و در مناطق شمالي و غربي 
ايران رواج داشته است.

3. زبان هاي آسياي ميانه مثل سغدي، خوارزمي، و چند زبان ديگر.
ج: زبان هاي ايراني نو:

1. فارسي )دري( اين زبان، زبان دربار پادشاهان و زبان اهل خراسان بزرگ بوده و بعدها به دليل 
شباهت بسيار زياد با زبان هاي پهلوي شمالي و جنوبي به مناطق کشور فعلي ايران راه يافت 

و تقريبًا همه گير شد.
2. زبان هايي که ريشه شان زبان هاي پهلوي شمالي و جنوبي است مثل کردي، آذري، لري، گيلکي، 

مازندراني، سمناني، خوانساري، بلوچي، تاتي و بعضي زبان هاي ديگر.
3. زبان هايي که در شمال حوزه ايران بزرگ هستند مثل آسي.

بدخشي  و  پاشايي  و  نورستاني  و  پشتو  مثل  دارند  رواج  بزرگ  ايران  شرق  در  که  زبان هايي   .۴
وسايرين.

2( فرهنگ
حوزه فرهنگي ايران در ايران بزرگ نيز به سه دوره تقسيم بندي مي شود که تقريبًا فرهنگ تمام 
ساکنان ايران بزرگ ريشه در اين سه دوره دارد و عناصري از فرهنگ هر يک از اين دوران ها در آداب 
و رسوم، افسانه ها، اشعار، داستان ها، تاريخ، اعتقادات و باورهاي اين مردم ديده مي شود. اين سه دوره 

عبارتند از: دوره فرهنگي کهن ايراني، دوره فرهنگي تاريخي و دوره فرهنگي اسالمي.
دوره فرهنگي کهن ايراني: اين دوران از روزگاران بسيار دور تا تشکيل اولين دولت ها در ايران 
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بزرگ جريان داشته، ويژگي هاي عمده اين دوران ستايش خدايان آريايي )ايراني( مثل ميترا، اهورامزدا، 
آناهيتا و ... بوده است.

ايرانيان مردماني بوده اند که در روزگاران بسيار کهن از سرزمين هاي شمالي به ايران بزرگ کوچ 
کرده اند. اين مردمان عشاير و سوارکار بوده  و به ويژگي هاي خود افتخار مي کرده اند. ايشان به شدت 
به عشيره و آداب قومي وابستگي داشتند و پرهيز از دروغ و جوانمردي نزد آنان بسيار مهم بوده است. 
جشن نوروز و ساير جشن هاي ايراني مثل مهرگان و تيرگان ريشه در اين دوران کهن دارد. بسياري 
نيز ريشه در آن دوره کهن فرهنگي دارد که  ايشان  باورهاي  ايران و  آداب و رسوم کنوني مردم  از 
ايران بزرگ مي باشد. فرهنگ مزديسني و زرتشت، متعلق به اين دوران  ميراث مشترک همه اهالي 
است. زرتشت که برخي از مورخين او را متعلق به غرب ايران و دوره تاريخي هخامنشيان دانسته اند به 
داليل بسيار متعلق به شرق ايران و دوره اي بسيار قديمي تر از هخامنشيان مي باشد. در شاهنامه، محل 
پيدايش زرتشت و توسعه دين آن بلخ بوده و حاميان زرتشت، پادشاه بلخ، گشتاسب و پسرش اسفنديار 
بوده اند و اتفاقا ايشان خود را ايراني مي خوانده اند. به رجزخواني رستم و اسفنديار در شاهنامه توجه کنيد:
در هنگام جنگ، رستم به اسفنديار مي گويد که به جاي جنگ تن به تن، سپاهيان شان با هم جنگ 

کنند و اسفنديار در پاسخي بس جوانمردانه مي گويد:
که ايرانيان را به کشتن دهيم!؟              خود اندر ميان تاج بر سر نهيم!؟

داستان هاي جمشيد و ضحاک و فريدون متعلق به اين دوران هستند که اتفاقًا بين همه ساکنان 
ايران بزرگ طرفداراني بسيار زياد دارد و ميراث مشترک همه اين مردم است. همين فرهنگ مزديسني 
و داستان هاي ايراني از ارکان بسيار مهم پيونددهنده ايرانيان مي باشد. کاوه آهنگر که در شاهنامه 
از اهالي اصفهان است، در برخي از روايات ُکرد است و داستان طغيان عليه ظلم، پيونددهنده کرد و 

اصفهاني و خراساني زير عنوان ايراني است.
دوره فرهنگي تاريخي: اين دوران با تشکيل حکومت هاي پادشاهي و امپراطوري در ايران شروع 
مي شود و تا زمان حمله اعراب و ورود اسالم به ايران ادامه دارد. اين روزگار تاريخي که با تشکيل 
امپراطوري ماد آغاز مي گردد، دوراني پر از فتوحات و سلحشوري ها و حماسه هايي است که در تاريخ 
جهان به لحاظ کيفيت و کميت بي نظير است. اگر کثرت روايات و تعدد منابع تاريخي نمي بود حتمًا آنها 
را هم افسانه مي پنداشتيم. افتخارات اين دوران تاريخي از فتوحات و بزرگ منشي هاي کوروش تا نظام 
اعجاب برانگيز اداره امپراطوري داريوش )از چين تا مصر و يونان(، از داستان هاي شگفت خاندان هاي 
ايراني  اقوام  تمام  بين  تا شکوه و جبروت خسروان ساساني؛ همه و همه  اشکاني  در دوران  پهلواني 
ساکن ايران بزرگ مشترک است و در جاي جاي اين دوران تاريخي نقش همه اين اقوام ديده مي شود. 
بخش هاي  فرماندهي  آذربايجانيان(  و  )کردان  ماد  سرداران  کوروش،  و  داريوش  فتوحات  تمامي  در 
ايراني دوشا دوش هم  اقوام  به عهده داشته اند. در تمامي جنگ ها، همه  را  امپراطوري  اساسي سپاه و 
مي جنگيده اند. به ياد مي آوريم در نبرد سيصد نفره لئونيداس پادشاه اسپارت در مقابل خشايارشا، فقط 



51

پانصد سرباز پکتيايي )پشتون( اين سيصد سرباز را شکست دادند. تالشيان )کادوسيان( دليرترين بخش 
آميانوس  ميدان جنگ عقب نشيني مي کرده اند.  از  که  بودند  نفراتي  آخرين  و  بودند  امپراطوري  سپاه 
مارسلينوس در شرح وقايع جنگ شاپور دوم ساساني و روميان در سال 35۹ ميالدي، سيستانيان را 
چنين توصيف مي کند: »سيستانيان که در حميت و غيرت جنگي مانند ندارند در برابر دروازه غربي شهر 

آميدا استقرار يافتند«.
اين شکوه مشترک همه اين اقوام در داستان هاي پهلواني شاهنامه که ريشه در دوران تاريخي 
اشکاني و ساساني دارد نيز نمود پيدا کرده است. رستم پهلوان پهلوانان از سيستان، اسفنديار و ساير 
پادشاهان کياني از خراسان بزرگ )بلخ(، فرهاد و گيو و گودرز از کردها هستند. در عرصه تاريخ نيز 
آريوبرزن از پارس و آذرباذ )آتروپات( از آذربايجان و بهرام مهران )چوبين( از مازندران و رستم فرخ هرمز 
)فرخزاد( از خراسان بزرگ، پهلوانان مشترک همه ايرانيان هستند و اين پهلوانان افسانه اي و تاريخي به 

سهم خود ميراث و افتخار مشترک ايرانيان و عامل پيونددهنده همه ايرانيان مي باشند.
دوره فرهنگي اسالمي: پس از ورود اسالم به ايران، به هر ترتيب که بود از قرن دوم به بعد ايرانيان 
که اسالم آورده بودند ضمن آن که تأثيرات دوران هاي فرهنگي کهن و تاريخي را در خود داشتند و 
وارث آن ميراث فرهنگي عظيم و غني بودند، با پذيرش اسالم نيز آثاري ماندگار در همه عرصه هاي 
فرهنگي و علمي و ادبي اسالمي پديد آوردند و اتفاقًا بيشترين سهم در اين دوره فرهنگي متعلق به 
پيشگامان آن، يعني خراسانيان بوده است. خراسان بزرگ که از بخارا و بلخ تا سبزوار و طبس گسترده 

بوده، بيشترين و بزرگترين دانشمندان و حکما و شعرا را به حوزه فرهنگي ايران تقديم کرده است.
همه  به  و  يافت  غنا  خراسان  در  که  دوره  اين  فرهنگي  محصول  مهم ترين  و  شگفت انگيزترين 
ايرانيان عرضه شد زبان فارسي دري است. کثرت و کيفيت بسيار باالي ادبيات اين زبان باعث شد تا 
همه ايرانيان ضمن حفظ زبان هاي خود، زبان فارسي دري را به عنوان ميراث مشترک فرهنگي انتخاب 
کنند و البته هرگز به زبان فارسي به چشم رقيب براي ساير زبان هاي ايراني نگاه نکردند. به همين دليل 
است که زبان فارسي که از خراسان با آثار استادان بزرگ خراساني )همچون رودکي، دقيقي، سنايي، 
عطار و سرآمد همه ايشان فردوسي( باليدن آغاز کرد، در شيراز توسط سعدي و حافظ به اوج خود رسيد 
و در آذربايجان نظامي و صائب عظمتي خاص به آن بخشيدند و در کردستان امير شرف الدين بدليسي، 
کتاب شرف نامه خود را که نخستين کتاب تاريخ کردستان است که توسط يک کرد نوشته شده، به آن 

زبان نوشت و هرگز کسي ايشان را مجبور به اين کار نساخته بود.
نفوذ و تأثير زبان فارسي از حوزه فرهنگ ايراني به مراتب بيشتر و وسيع تر شد چنان که در شبه قاره 
هند، اميرخسرو دهلوي و بيدل و اقبال الهوري و عبدالقادر و سايرين با سخن گفتن به اين زبان نام آور 
شدند و سالطين عثماني همچون سلطان سليم اول و سليمان قانوني داراي ديوان شعر فارسي گشتند.
قهرمانان اين دوران نيز مانند قهرمانان دوران هاي قبل، از ميان همه سرزمين ايران بزرگ بوده اند: 
بابک خرم دين اسطوره شجاعت از آذربايجان، مازيار و مردآويج از مازندران، يعقوب ليث قهرمان همه 
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تأثير فرهنگ  و  نفوذ  اگر بخواهيم حوزه  تاجيکستان.  از  اميراسماعيل ساماني  و  از سيستان  دوران ها 
ايراني در همه دوران هايش را به تفصيل بررسي کنيم بي ترديد حاصل آن چندين کتاب خواهد شد. 
هدف از آنچه در اين مقاله کوتاه گفته شد فقط اين است که مرزهاي حوزه فرهنگي ايران و ويژگي هاي 
آن به صورت مختصر بررسي شود. بنابراين کساني که داراي سابقه فرهنگي و تاريخ و ريشه زباني 

مشترک هستند ايراني اند و همه جغرافيايي که اين افراد در آن زندگي مي کنند ايران است.
با اين تعريف کشورکنوني ايران فقط بخشي از ايران است و افغانستان و تاجيکستان و کردستان 
و آذربايجان هم بخشي از ايران بوده اند، ميان بخش هايي از امپراطوري ايران قديم که ايراني بوده اند 
کشور  دارد.  وجود  تفاوت  نبوده اند  ايراني  ولي  بوده اند  ايران  امپراطوري  جزء  که  ديگر  با بخش هاي 
يونان و بخش هايي از ترکيه و سوريه و مصر در يک برهه تاريخي بخش هايي از يک امپراطوري به 
مرکزيت ايران بوده اند ولي هرگز ايران نبوده اند و اتباع آنها ايراني شمرده نمي شوند و فرهنگ ايشان 
ايراني نيست )اگر چه از فرهنگ ايراني تأثيراتي هم پذيرفته اند(. ولي وضعيت افغانستان و تاجيکستان 
از  آنها بخشي  با سرزمين هاي مصر و سوريه و يونان کامالً  متفاوت است.  آذربايجان  و کردستان و 
ايران بوده اند به اين معني که ايراني بوده اند و هستند و فرهنگ ايشان ايراني است چرا که داراي ريشه 
مشترک زباني و دوران هاي مشترک فرهنگي و تاريخي با همه ايرانيان هستند. همه نوروز را جشن 
مي گيرند و متأثر از فرهنگ مزديسني هستند و ريشه مشترک زباني و فرهنگي دارند. به اين ترتيب 
ابوريحان  ايران بزرگ است. به همين اعتبار است که ابن سينا و مولوي و  از  ايران هم جزئي  کشور 
با  تاجيکستان و کردستان عراق  و  افغانستان  اتباع  اساس  براين  ايراني هستند.  ناصرخسرو  بيروني و 
افسانه ها و  ايران هم ميهن فرهنگي محسوب مي شوند. شعرا، دانشمندان، قهرمانان،  ساکنان کشور 
تاريخ ميراث مشترک همه اين افراد در حوزه فرهنگي ايران بزرگ محسوب مي شوند و مصادره آن 
فقط توسط ساکنين کشور ايران، منجر به محدود ساختن وکوچک کردن مفهوم ايرانيت مي شود. اگر 
بگوييم ابوعلي سينا تاجيک است درست است، به اين اعتبارکه تاجيک هم ايراني است. ايرانيت فقط 
در معناي کلي آن قابل طرح مي باشد و هر گونه تجزيه و تقليل در اين مفهوم عواقب زيان باري دارد.

مرزبندي هاي سياسي قرون اخير که عمومًا توسط کشورهاي استعماري ترتيب داده شده ممکن 
است در بين توده مردم موجب اين تلقي شود که چون کشور تاجيکستان و افغانستان به لحاظ سياسي 
دو کشور جداي از ايران هستند، اتباع آنها بيگانه محسوب مي شوند همانگونه که مثاًل اتباع فرانسه براي 
ايرانيان بيگانه محسوب مي شوند. اين مقاله يادآوري اين نکته بود که اگر ابن سينا و مولوي ايراني اند 

پس ساير همشهريان ايشان نيز ايراني اند که هستند.
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جایگاه زبان فارسی در دهکده جهانی 

دکتر بصیر کامجو1

تأثير فرهنگ و ادبيات فارسی بر زبان عربی در دنيای اسالم از سده دهم و همزمان با رنسانس زبان 
فارسی و زوال بخش باختری امپراتوری اسالمی آغاز شد. زبان فارسی با ظرفيت علمی و فرهنگی 
باستانی خويش به سرعت در بخش خاوری جامعه اسالمی، از آناتولی تا هند به زبان ميانجی بدل شد. 
حدود شش سده، ادبيات فارسی در منطقه ای که امروزه دربرگيرنده ترکيه تا بنگال است بکار گرفته شد. 
در زمان فرمانروايی اکبرشاه )سومين پادشاه از سلسله گورکانيان هند(، فارسی به زبان رسمی دولتی 
و متصرفات او تبديل شد و شعر فارسی همراه با صور خيال، موضوع و نقش مايه هايش به سرمشقی 
برای شعر ترکی و شاعران هندی که به فارسی شعر می سرودند، بدل گشت. اين گرايش تا ميانه سده 

نوزدهم، زمانی که جايگزين سازی فارسی با انگليسی در شبه قاره هند آغاز شد، ادامه يافت«2.   
گسترۀ زبان فارسی با قدرتمندی که دارد در اندک زمانی به دليل پذيرش و اقبال عام به حدی 
رسيد که زبان درباری، زبان ديوانی، زبان اداری و رسمی چندين کشور جهان گرديد. به گفته يارشاطر: 
»سرزمين هايی که زبان فارسی در آنها رايج بوده يا اکنون رايج است مانند: ايران، افغانستان، تاجيکستان، 
ازبکستان، بلوچستان، مناطق کردنشين سوريه، عراق، ترکيه، مناطق پتان نشين پاکستان، جوامع فارسی 
 ».. زبان در هندوستان و نواحی اوستيک و تالش در قفقاز و مناطقی در آسيای مرکزی، مقدونيه و 

)همان( را می توان نام برد.
زبانی  گروه  اين  است.  اروپايی  و  هند  زبان های  گروه  از  و  زبان ها  قديمی ترين  از  فارسی  زبان 
زبانی سخن  گروه  اين  به  جهان  جمعيت  بزرگترين  و  می شود  شامل  را  زبان  چندين  از  مجموعه ای 

افغانی  پژوهشگر  و  نویسنده   .1
مقیم آلمان

ایران،  گفتمان  کریمی،  حمید   .2
یارشاطر،  احسان  با  گویی  و  گفت 
مدیر دانشنامه ایرانیکا در نیویورک، 

ترجمه  پژمان اکبرزاده.
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می گويند و صدها واژه مشترک ميان زبان فارسی و آنها وجود دارد. چنان که ريشه بسياری از کلمات 
بنيادين زبان های اروپايی مانند: است، پدر، برادر، خواهر، مردن و ده ها کلمه ديگر يکی است. از زبان 
فارسی امروزه ده ها کلمه بين المللی مانند: بازار، کاروان، کاروانسرا، کيميا، شيمی، الکل، بانک، بلبل، 
شال، شکر، ليمو، کليد، لب، تو، من، خاکی، دختر، درويش، جوان، ياسمين، اسفناج، شاه، خوب، بد، 
توفان، کماندار، روز و غيره را می توان تا زياده از 700 کلمه ادامه داد. اين کلمات به بيشتر زبان های 
دنيا راه پيدا کرده اند. دليل اين اتفاق زبان باستانی سانسکريت است که زبان مادری تمام زبآنهای نوين 
هند و اروپايی است. همچنين بيش از 200 واژۀ فارسی را در زبان های: قرقيزی، قزاقی و اويغوری 

می يابيم که به مرور سده ها از اين سوی دريای آمو به آن طرف نفوذ کرده اند.
از 350 کلمۀ  ثابت کرده که بيش  اندونزی  پژوهش های زبان شناسان درباره زبان کنونی کشور 
فارسی در اين زبان شناسايی شده است و واژه هايی مانند: خوش، خيلی خوب، سودا، بازرگانی، کار، 

کدو، نان، خريد، فروش و حروف ربط: از، به، هم وغيره در اين زبان رايج است1. 
با اين که زبان عربی از نظر ادبی بسيار غنی است، اما زبان فارسی توانسته تأثير عميقی بر زبان و 
ادبيات عرب داشته و اين زبان بسياری از واژگان فارسی را دست نخورده و شماری را با اندکی تغيير 

در شکل قالب های معرب از زبان فارسی وام گرفته است.
به تازگی يک نويسندۀ عرب حدود 3000 کلمۀ عربی را که ريشه فارسی دارند به همراه توضيحات 
مربوط به هر کلمه منتشر کرده است. پيش از اين، »جوالقی« 838 کلمه، و در کتاب »المنجمد« 321 

کلمه و »وادی شير« در کتاب خودش 107۴ واژه فارسی در زبان عربی را نشان داده اند.
قرآن شناس، زبان شناس و پژوهشگر نامی انگليسی زبان، پروفسور ِجفری آرتور )1۹5۹-18۹2( 

را عقيده برآن بود که: »بيست و هفت کلمه قرآن ريشه فارسی دارد، برخی از اين کلمات عبارتند از:
سجيل؛ معرب سنگ و گل

اباريق؛ جمع ابريق، معرب آبريز، تنور، مرجان
ميسک؛ معرب ميشک

کورت؛ کورشدن، تاريک شدن
تقاليد؛ قالده، جمع تقليد

بيع؛ خريد و فروش، بيعانه )بيانه( قسمتی از پيش پرداخت
زنجبيل؛ معرب زنجفيل

سراِدق؛ سراپرده
سقر؛ جهنم، دوزخ

سجين؛ نام جايی در دوزخ، زندانی
سلسبيل؛ سليس، نرم، روان، گوارا، می خوشگوار، نام چشمه ای در بهشت

ورده؛ پرگه، گل سرخ
1. www.khawaran.com/
Shefta_ZabaneFarsi.
htm - 231k.
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سندس؛ ديبای زربفت لطيف و گرانبها
 قرطاس؛ کرباس، کاغذ، جمع آن قراطيس 

اقفال؛ جمع قفل، کافور، ياقوت...«1   
به جرأت می توان گفت که تأثير زبان وادبيات فارسی بر زبان و ادبيات ملل يوگسالوی سابق و 
آلبانی و سرزمين قفقاز و به ويژه زبان صرب و کرواتی از اهميت خاص برخورداراست. چرا که شکل 
ساختار فرهنگ لغت در آثار ادبی قوم صرب که از زبان فارسی به ارث رسيده، بخصوص در داستان ها، 

اشعار و ضرب المثل ها که در لهجه داستان سرايان محلی ثبت شده اند، به وضوح احساس می شود.2  
دو شاعر آلبانيايی، نرودويچ و بابا سرخيان، آثار ادبی ای از خود بجا گذاشته اند که نفوذ زبان فارسی 
را در آنها می توان مشاهده نمود. نمونه ای از شعر شاعر آلبانيايی، آبوگويچ در قرن نهم ميالدی بيانگر 

اين نفوذ است:
 رخت ز آه دلم گر نهان کنی چه عجب        کسی چگونه نهد شمع در دريچۀ باد

 در آرشيوها و موزه های يوگسالوی سابق کتاب های درسی و کتاب و آثار خطی بسياری  به زبان 
فارسی نگهداری می شوند. برای نمونه نزديک به 200 نسخه خطی به زبان های شرقی از جمله زبان 
ادبا و شعرا به زبان فارسی،  آثار  از  فارسی تنها در شهر پريزرن در کوزوو وجود دارد. وجود بسياری 
اين  به  از آن جمله می توان  بالکان است که  بهترين گواه بر حضور گسترده زبان فارسی در منطقه 
ديوان  بايزداگيچ که  پاشا  افندی، درويش  احمد سودی  آرشی می نار زاده،  نمود: محمد  اشاره  شاعران 

خويش را به فارسی نوشته است، رشيد بوساناتس، فوزييا بالگاياتس و جوات سليمان پاشيچ.
جهانگرد مراکشی و نويسندۀ کتابی به نام خودش شيخ ابوعبداله بن محمد بن ابراهيم معروف به 
)ابن بطوطه( متولد سال 130۴ ميالدی در شهر طنجه مراکش که طول سفرهايش بيشتر از مارکوپولو 
را حل  فارسی مشکل گفتاری خود  زبان  با  تمام مناطق غيرعربی که سفر کرده  بوده است. وی در 
می کرده است. او در سفرنامه اش از شهروندان آوازخوان چينايی که در کشتی اشعار فارسی سرمی دادند 

ياد کرده است.
ابن بطوطه که با کشتی شهزاده به سفر دريايی برآمده بود، اين ابيات سعدی را که معاصر ابن بطوطه 

بوده، درکتاب سفرنامۀ خويش چنين درج نموده است:
تا دل به مهرت داده ام در بحرغم افتاده ام     تا در نماز ايستاده ام گويی به محراب اندری3 

زمانی که سلطان محمود غزنوی در سال 3۹2 هـ.ق حمالتی را به شبه قارۀ هند انجام داد، سرآغاز 
ورود زبان فارسی در هند شمرده می شود. همزمان با آن، در عهد غوريان که تاجيکان فارسی زبان 
بودند، زبان فارسی راه گسترش فرهنگی و علمی خود را در هند باز کرد. پس از آن، به مدت هفتصد 
انديشه، روابط، سياست،  ارتباط جمعی و زبان  سال، زبان فارسی زبان آموزش و زبان تفاهم و زبان 
و  ادبی  سياسی،  مذهبی،  فرهنگی،  مهم  آثار  کليه  که  گونه ای  به  بود،  هند  مردم  فرهنگ  و  اقتصاد 

مکاتبات، اسناد شخصی و دولتی و احکام قضايی هند به زبان فارسی نوشته می شد.

1. الکلمات الفارسیه فی المعاجم 
العربیه، جهینه نصرعلی، طالس 

برج دمشق، سال 2003 و معجم 
المعربات الفارسیه: منذ بواکیر 

العصرالحاضر.
2. Вук Стефановић 
Караџић, Српски 
рјечник, Штампарија 
Јерменског манастира, 
Беч, 1818.

3. گل احمد شیفته، گسترۀ زبان 
فارسی در منطقه و جهان، ص 45.
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از زمان ورود انگليسيان در 31 دسامبر1600 به شبه قاره هند تا سال 1832 که کنترل بيشتر نقاط 
شبه قاره را در دست گرفتند، به مدت 232 سال ارتباط سياسی و اداری ميان لندن و دهلی و بين سه 
بخش اعظم شبه قاره يعنی هند، بنگالدش و پاکستان، به زبان فارسی صورت می گرفت. انگليسی ها 
که زبان فارسی و فرهنگ ايرانی را يک جهش خطرناک فرهنگی و سياسی ضد منافع استعماری خود 
تلقی می کردند، آگاهانه در پی نابودی زبان فارسی برآمدند. تا آن که در سال 1836 چارلز ادوارد تری 
زبان  بجای  را  انگليسی  زبان  کلکته،  در  بريتانيا  مستعمراتی  مأمور حکومت   )1886  -1807( ويليان 

فارسی رسميت داد و در سال 18۴۴ زبان اردو را زبان اصلی مردم شبه قاره اعالم کردند.1  
و  هند  هنوز  زمان  )آن  هستيد  هندی  که  »شما  پرسيدند:  اقبال الهوری  عالمه  از  که  هنگامی 
پاکستان جدا نشده بود( چرا به زبان فارسی شعر می گوييد؟ در جواب گفت: من خود جواب اين سئوال 

را نمی دانم زيرا اين اشعار به زبان فارسی به من القاء می شوند و اصاًل روح من فارسی است...«.
از اشعار خود اعتراف می کند که شعر  غالب دهلوی که به پدر شعر اردو معروف است، در يکی 

فارسی به مراتب غنی تر از شعر اردوست و حتی جايی با افتخار می  گويد:
»فارسی بين تا ببينی الله های رنگ رنگ       بگذر از اردو که آن مجموع بی رنِگ من است!«2 

ضرورت  جهان،  ملل  ميان  ماهواره ای  شبکه  هزار  چند  فعاليت  و  ارتباطی  امکانات  گسترش  با 
بازشناسی و بازآموزی زبان فارسی در عرصه بين المللی مورد توجه قرار گيرد. هم اکنون در دانشگاه ها 
و مؤسسات عالی هندوستان بيش از »پنجاه بخش زبان فارسی فعاليت دارند و بيش از يک صد مدرسه 

و دبيرستان فعاالنه به تدريس زبان فارسی می پردازند«.3 
 با وجود آن که زبان فارسی، در حال حاضر، زبان رسمی پاکستان نيست ولی زبان اردو به شدت 
متأثر از زبان فارسی است و واژه های فارسی زيادی در زبان اردو موجود است. ضمن آن که هم اکنون 
زبان فارسی به عنوان يک زبان فاخر در بين نخبگان بويژه در زمينه هنر و موسيقی )موسيقی قوالی( 
رواج دارد. بخاطر تأثير زبان فارسی در زبان اردو و سرمايه های فرهنگی پاکستان، بنيانگذاران پاکستان 

تصميم گرفتند که »سرود ملی« آن کشور کاماًل به زبان فارسی سروده شود.
سرود ملی پاکستان

پاک سرزمين شاد باد      کشور حسين شاد باد
تونشان عزم عاليشان      ارض پاکستان !

مرکز يقين شاد باد
پاک سرزمين کا نظام       قوت اخوت عوام

قوم، ملک، سلطنت       پاينده تابنده باد
شاد باد منزل مراد

پرچم ستاره و هالل      رهبر ترقی و کمال
ترجمان ماضی شان     جان استقبال!

1. برای اطالعات بیشتر بنگرید به: 
www.hamshahrionline.ir/

News/?id=8748 - 74k
تجر،  صادقی  دکتر  مصاحبۀ   .2
و  اهل البیت  انجمن  مؤسس 
اسالمی  انجمن  پایه گذاران  از 

دانشجویان فیلیپین.
3. تارنمای سفارت ایران در دهلی 

نو.
 



5۹

سايه خدای ذوالجالل
نظر به اهمبت و غنای ادبی زبان فارسی، در نشست اديبان و زبان شناسان اروپايی در برلين در سال 
1387 ، زبان های يونانی، فارسی، التين و سانسکريت )زبان علمی قديم و مقدس هندوان( به عنوان 
زبان های کالسيک جهان برگزيده شدند. بر پايه تعريف زبان شناسان، زبانی کالسيک بشمارمی آيد که:

يکم : باستانی باشد،
دوم : ادبيات غنی داشته باشد،

سوم : در آخرين هزاره عمر خود تغييرات اندکی کرده باشد.
از طرف ديگر، زبان فارسی از نظرشمار و تنوع ضرب المثل ها در ميان سه زبان اول جهان است.  

 20 شهريور13۹0/   2۹ تاريخ  به  فارسی  زبان  ايران،  کشور  آهن  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بين المللی  اتحاديه  ريلی  لغات تخصصی  در فرهنگ  زبان  يکمين  و  بيست  به عنوان  سپتامبر2011  
راه آهن های جهان گنجانيده شد. اين فرهنگ لغات مشتمل بر 16 هزار واژه تخصصی است و تاکنون 
نيز گام مهمی در جهت پويايی و گسترش زبان  اقدام  اين  به 20 زبان زنده دنيا ترجمه شده است. 

فارسی در جهان است.1
زبان علمی و فرهنگی در نهادهای  به مثابه يک  زبان فارسی  گسترش و وسعت دامنۀ آموزش 
دانشگاهی کشور های جهان از اهميت بااليی برخوردار است. امروزه، آموزش زبان فارسی در دهکدۀ 
جهانی تقريبًا در همۀ کشورهای دنيا انجام می پذيرد. چون ذکر نام همۀ نهادهای آموزشی دانشگاهی 
زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان سخن ما را به درازا می کشاند، ما در اينجا تنها به ذکر چند 

دانشگاه که در آن زبان و ادبيات فارسی آموزش داده می شود، اکتفاء می کنيم:
تنها در اياالت متحده امريکا به کمک زياده از 500  نفر استاد ايرانی تبار در بيشتر از صد دانشکده 
و دانشگاه، زبان فارسی آموزش داده می شود، شماری از اين دانشگاه ها مانند: دانشگاه جورج واشنگتن، 
هاروارد، ييل، پرينستون، استنفورد، برکلی، اوهايو و... همچنان آموزش زبان فارسی در دانشگاه های 
دارهام، منچستر در بريتانيا؛ دانشگاه گری نُوبلی، دانشگاه سوربن پاريس در فرانسه؛ دانشگاه بامبرگ، 
دانشگاه ُهوم بُولد، دانشگاه هامبورگ، دانشگاه لودويگ مکسی ميليان، دانشگاه گوته در آلمان فدرال، 
دانشگاه های استکهلم و اُوپساال در سوئد؛ دانشگاه های مادريد، سی فيال و بارسلونا دراسپانيا؛ دانشگاه 
دانشگاه  هندوستان؛  در  دهلی  و  ُمومبای  دانشگاه های  درايتاليا؛  ميالن  دانشگاه  پافيا،  دانشگاه  روم، 
قائِد اعظم، دانشگاه اسالمی بهاولپور، دانشگاه بهاالدين ذکريا در پاکستان؛ دانشگاه آنکارا و دانشگاه 
فدرال ضد  سازمان  آکادمی  خارکف، سن پترزبورگ،  قازان،  مسکو،  دانشگاه های  درترکيه؛  بوگازيسی 
داغستان،  دولتی  دانشگاه  ساراتف،  دولتی  دانشگاه  آفريقايی،  و  آسيا  کشورهای  انستيتوی  جاسوسی، 

دانشگاه دولتی باشقيرستان و دانشگاه دولتی آستيای در روسيه را می توان نام برد.
با بينش خردمندانه از اهميت و ارزش فرهنگی فراقاره ای زبان فارسی، به منظور انسجام و تدوين 
اسلوب های قواعد گويشی يکسان و رشد متعادل ادبی و فرهنگی زبان فارسی در بين فارسی گويان 

فوت  رحمان دوست،  مصطفی   .1
و  فارسی  مثل های  کوزه گری: 
داستان های آن، تهران: انتشارات 
 ،1387 دوم،  چاپ  مدرسه، 

پیشگفتار . 
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جهان و منطقه،  پنجمين همايش بين المللی استادان و محققان زبان و ادبيات در سال 2006 در شهر 
دوشنبه برگزار گرديد. در اين همايش به دبيرکل يونسکو پيشنهاد شد که به سبب داشتن زياده از200 
ميليون گويشور درسراسر جهان، زبان فارسی در رديف يکی از زبان های يونسکو پذيرفته شود و در 
اين زبان توجه بيشتر مبذول گردد. تأسيس کميسيون مشترک واژه سازی ميان  سطح بين المللی به 
تاجيکستان، ايران و افغانستان و تأسيس دفتر ويژه تدوين کتاب های درسی در اين سه کشور از جمله 
پيشنهادی است که در همايش استادان و محققان زبان و ادبيات فارسی در شهر دوشنبه ارائه گرديد.1  

1.www.bbc.co.uk/
persian/tajikistan/sto-
ry/2006/03/060310_so_con-
ference_persian.shtml - 34k.



61

گنجینه عکس هاي ایران در دانشگاه و موزه ملي مردم شناسي لیدن هلند

رزیتا انواري1

و  قديمي  دانشگاه  سبب  به  ليدن2،  شهر  دارد.  ديرينه  قدمتي  هلند  و  ايران  فرهنگي  روابط  پيشينه 
کرسي هاي شرق شناسي اش، موزه ملي مردم شناسي، کتابخانه هاي تخصصي، چاپخانه فارسي و نشريات 
و  اسناد، عکس ها  منابع،  که  است  مهمي  مراکز  جمله  از  شناسی،  اسالم  و  ايرانشناسی  معتبر  آثار  و 
از  برخي  است  آن  بر  حاضر  نوشتار  شده  است.  پذيرا  خود  در  را  ايران  به  مربوط  تاريخی  نقشه های 
ايران دوره قاجار در دانشگاه دولتی ليدن و موزه ملي مردم  مجموعه عکس هاي تاريخي مربوط به 

شناسي ليدن هلند را معرفي کند.

مقدمه
با  روزگار؛  آن  تجاري  قدرت  از سرآمدان  يکي  به  تبديل شدن  پي  در  و  قرن هفدهم  اوايل  از  هلند 
سرزمين هاي شرقي مانند ايران رو در رو شد و تنها به روابط تجاري بسنده نکرد بلکه در روابط فرهنگي 
و فعاليت هاي ادبي و هنري نيز وارد شد و اين کشور را به پايگاهي مهم و فعال در زمينه مطالعات 
مهم  مراکز  از  قرن،  چهار  حدود  از  بعد  هم  هنوز  که  گونه اي  به  کرد،  تبديل  اروپا  در  شرق شناسي 

شرق شناسي در دنيا  به شمار است.
 در ميان شهرهاي هلند، ليدن، شهر تاريخي که در ميان آمستردام و الهه واقع شده در مطالعات 
شرق شناسي و به تبع آن ايرانشناسي نقش بسزايي داشته و شهرت جهاني يافته  است. وجود »دانشگاه 
دولتي ليدن« با قدمتي بيش از چهار قرن، که در سال 1575 توسط ويليام اول پايه گذاري شد و تأسيس 

1. کارشناس ارشد گروه پژوهش هاي 
ایران شناسي و اسالم شناسي 

سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا.ا.
2 . Leiden
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يک چاپخانه بزرگ در اين شهر در سال 1581 توسط خانواده الزوير1، ليدن را به صورت مرکز مهم 
چاپ و انتشار آثار مربوط به کشورهای شرقي درآورد. ايجاد انجمن ها و مؤسسات علمي، فرهنگي و 
هنري، کتابخانه ها ،آرشيوها و موزه ها ي تخصصي و انتشار نشريات و ويژه نامه هاي گوناگون در اين 
شهر، به تقويت و استمرار شرق شناسی و به تبع آن اسالم شناسی و ايرانشناسی در اين کشور کوچک 

اروپايی مدد رسانيد.
 

تک چهره ويليام2 

باليدن و رشد شرق شناسی و وجود مراکز و مؤسسات فعال در زمينه شرق شناسي در ليدن سبب شد 
تا اسناد و منابع فراواني از کشورهاي شرقي در آنجا گرد  آيد که در ميان آنها، تعداد زيادی کتاب های 
نفيس خطي و اسناد مکتوب و تصويري مربوط به ايران و ايرانيان قابل توجه است )شفا،3۴7-363؛ 

بدرقه،13۹0،6۴-65؛ دوبروين،136۹،-15؛ عالئي،1380،8۹- ۹0(.
از ميان اسناد تصويري مربوط به ايران، دو مجموعه عکس از ايران دوران قاجاران شايان ذکرند 
که يکي در کتابخانه مرکزي دانشگاه دولتي ليدن و ديگري در موزه ملي مردم شناسي آن شهر جای 
گرفته اند. از آنجا که امروزه، ايرانشناسان ِ مردم شناس در تحقيقات خود توجه زايد الوصفی به عکس ها 
نشان می دهند و از دريچه تصاوير به شناخت و ارزيابی زندگی فردی و اجتماعی ايرانيان در دوران 
گذشته می پردازند، در اينجا به اين عکس ها توجه بيشتری می کنيم. پيش از آن، توضيح مختصری 

درباره مراکز و مؤسسات نگهدارنده اين عکس ها می آوريم.

کتابخانه مرکزي دانشگاه دولتي لیدن
دانشگاه ليدن، با هدف تحقيق و تدريس علوم ديني مسيحي پايه گذاري شد، به همين دليل، تدريس 
زبان عبري از اصلي ترين برنامه هاي اين دانشگاه بود، با رونق گرفتن فعاليت های دانشگاه، کرسي هايي 
براي آموزش ساير زبآنهاي شرقي ايجاد شد. با ازدياد استادان و دانشجويان، اندک اندک منابع خطي و  1. Elzevir

2. http://www.leiden.edu
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چاپي بسياری به زبان های عبري، عربي، فارسي و ترکي گرد  آمد. همين منابع تا حدودي زمينه را براي 
مطالعات شرق شناسان مهيا  کرد. اما آنچه سبب تأسيس رسمي کتابخانه اين دانشگاه شد و پايه هاي 
 /1655  -1618( وارنر1  لوينوس  که  بود  ارزشمندي  منابع  کرد،  مستحکم  را  آن  بخش شرق شناسي 
1027- 1065ق( مستشرق، تاجر و مجموعه دار آلماني که در دانشگاه ليدن تحصيل کرده بود، بر جاي 
نهاد. او قريب بيست سال )16۴۴-105۴/1665-1076ق( مشاور شرکت هند شرقي هلند در استانبول 
بود و در طول اقامتش در پايتخت عثماني با توجه به عالقه وافری که به آثار شرقي داشت، از فرصت 
بهره برد و از بازار پررونق کتاب اين شهر آثار خطي و چاپي فراواني در رابطه با شرق به زبان هاي عربي، 
فارسي، ترکي و جز آن گردآوري کرد. کتاب هاي وارنر، پس از مرگ وي در سال 1665/ 1076ق،  بنابر 
وصيتش، به دانشگاه دولتي ليدن، همان جايی که تحصيل کرده بود، اهدا شد. پس از انتقال مجموعه 
ارزشمند وارنر به ليدن در چندين مرحله، در سال 172۹/ 11۴2ق اولين فهرست آن تهيه شد و بر پايه 
همين آثار، مجموعه شرقي ويژه ای در کتابخانه دانشگاه ايجاد گرديد که »ميراث وارنر« نام گرفت و 

نگهداري از آن به کتابدار ويژه اي ملقب به »مفسر ميراث وارنر« سپرده شد.
مطالعات و تحقيقات شرق شناسي دانشگاه ليدن با تکيه بر منابع گران سنگ اين کتابخانه در طول 
زمان وسعت پيدا کرده و رونق يافته  است، به گونه ای که بخش شرق شناسی دانشگاه از مهمترين و 

فعال ترين کانون های شرق پژوهی و اسالم شناسی و ايرانشناسی در جهان است. 

 

نمايي از دانشگاه ليدن

افزود.  آن  غناي  بر  و  گرديد  اهدا  کتابخانه  اين  به  ديگري  متنوع  نيز مجموعه هاي  اين  از  پس 
اين مجموعه مفصل  آنهاست.  از جمله  ايران و برخي مناطق اطراف،  مجموعه هوتز2 هلندي درباره 
levinus warner .1شامل کتاب، عکس، نقشه، اوراق پراکنده و نسخه خطی است که غير از بخش اندکي از آن که توسط 

2. Hotz



6۴

اهدا  لندن  جغرافيايي  پادشاهي  انجمن  به  13۴3ق   /1۹25 سال  در  حياتش،  زمان  در  و  هوتز  خود 
شد؛ بقيه منابع و اسناد و عکس ها، در سال 135۴/1۹35ق، پنج سال پس از درگذشت هوتز، توسط 

همسرش به کتابخانه دانشگاه ليدن  اهدا گرديد.
بخش  در  که  است  عنوان  هزار  پنج  بر  بالغ  ليدن  دانشگاه  کتابخانه  به  هوتز  اهدايي  کتاب هاي 
اين  از  نيمي  از  بيش  مي شود.  نگهداري  جداگانه  مجموعه اي  در  شرقي،  چاپي  و  خطي  کتاب هاي 
کتاب ها، که بيشتر چاپ قرن نوزدهم است، تمام يا بخشي از آن مربوط به ايران است و به زبان هاي 
فرانسه، آلماني، انگليسي، هلندي و... نوشته شده  است. تعداد اندکي کتاب فارسي، عربي و ترکي نيز 

در اين مجموعه موجود است. 
اوراق پراکنده اين مجموعه شامل بريده جرايد درباره ايران، تصويرهاي چاپي؛ چند تابلوي نقاشي 
و عکس هاي اهدايي او، که موضوع خاص اين مقاله است، از ديگر بخش هاي مجموعه اهدايي هوتز 

است )عالئي، همان،81-100؛ بدرقه، همان؛ دوبروين، همان(.

مجموعه عکس هاي هوتز در کتابخانه دانشگاه دولتي لیدن     
و مجموعه دار  بازرگان  متولد شد. وی  روتردام  در  در سال 1855 /1271ق  پل هرمان هوتز،  آلبرت 
به شرايط  توجه  با  بود. هوتز  بوشهر  در  هلند  و کنسول يار  نوزدهم  قرن  پاياني  در سال هاي  هلندي 
اقتصادي و اجتماعي خانواده اش، در رفاه رشد کرده و به تبع فعاليت هاي اقتصادي با اقشار مختلف 

مردم از نخبگان تا کارگران ساده ارتباط پيدا کرد.
هوتز از نوجواني دست به سفرهاي بسياري زد و به سرزمين های دور و نزديک سفر کرد. عالقه اش 
به سفر و ديدن مردمان مختلف موجب شد تا با زبان هاي گوناگون آشنا شود و برخی از زبان ها را 
بياموزد. هوتز به خواندن سفرنامه هاي جهانگردان اروپايي و سفر به سرزمين ها و تمدن هاي دوردست 
فقدان تحصيالت  تا عليرغم  اين شد  زمينه ساز  اين تجربه ها و عاليق،  بود.  آسيا عالقه مند  به ويژه 
دانشگاهي، در چند کشور شرقي در سمت هاي مديريتي و اجرايي در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، 

اجتماعي، اقتصادي و سياسي فعاليت کند.
هوتز که خود را يک ايراني از سرزمين دور مي دانست، در سال 187۴/ 12۹1ق يعنی در نوزده 
سالگي به عنوان مدير شعبه شرکت تجاري هوتز در بندر بوشهر، که توسط پدرش راه اندازي شده بود، 
به ايران آمد و تا سي سال بعد از آن در اين سرزمين ماندگار شد. او در طول اقامتش در ايران با عشق 
و عالقه فراواني که به فرهنگ و تمدن ايران داشت، با وسايل حمل و نقل ابتدايي به شهرها و مناطق 
دور و نزديک سفر کرد و عکس هاي فراواني ثبت کرد. بيشتر سفرهاي او به احتمال زياد در رکاب 
از اين  آنها کرايه مي کرده صورت گرفته  است. گزارش برخي  از  با وسايل نقليه اي که  چاپارچيان و 
سفرها با نام »چاپار« به زبان انگليسي در مجله بالک وود1  منتشر شده  است )عالئي، همان، 82-87؛ 

دوبروين، همان، 188(. 1. Black wood
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اصفهان، نمدماالن در حال ساختن نقش بر روي نمد1 

عکس هايي که هوتز از رهگذر اين سفرها از مناظر طبيعي، بناها و مردم ايران و زندگي روزمره شان 
با ديگر  را تشکيل داد که  ليدن  به کتابخانه دانشگاه  او  از مجموعه اهدايي  ثبت کرد، بعدها بخشي 
ايران،  در  نوزدهم  قرن  پيشگام  از عکاسان  هولتسر3،  ارنست  و  آنتوان سوروگين2  از  که  عکس هايي 
خريداري کرده بود تکميل تر گرديد و مجموعه ارزشمندي را به وجود آورد. مجموعه اين تصاوير که 
شامل 115۹ عکس است اطالعات قابل توجهي از ايران و برخي ديگر از کشورهاي اطراف را از اواخر 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اختيار مي گذارد. اين عکس ها در پانزده آلبوم و پنج پوشه مرتب 
شده اند. ده آلبوم اول اين مجموعه دربرگيرنده 657  عکس است که هوتز در سال هاي 18۹0 و 18۹1/ 
1307-1308ق در فاصله سفر طوالني خود از جنوب به شمال، از بندر بوشهر تا قفقاز، از طبيعت، بناها، 
افراد و زندگي روزمره مردم شخصًا عکسبرداري کرده است. اين عکس ها بيشتر از بندر بوشهر، بندر 
عباس، تنگه هرمز، جزيره خارک، شيراز، تخت جمشيد، پاسارگاد، اصفهان، سلطان آباد، تهران و برخي 

نقاط اطراف ايران مانند ايروان، تفليس، بصره و بغداد گرفته شده  است.

 
اصفهان،گروهي از مردم بر روي پل اهلل ورديخان۴ 

 ،2 شماره  آلبوم  هوتز،  آلبرت  عکاس:   .1
بایگاني کتابخانه دانشگاه لیدن. نگاه کنید به: 
محمدرضا طهماسب پور، عکس هاي ایران در 

بایگاني هاي هلند، ص 23، عکس ش 290.
 Antoin( سوروگین  آنتوان   .2
Sevruguin( در سال 1840 در سفارت 
روسیه در تهران به دنیا آمد. او پس از چند 
روسیه  به  کرد  زندگي  ایران  در  که  سالي 
ایوانویچ،  دیمتري  نزد  را  عکاسي  و  رفته 
در  و  فراگرفت  روسي  مشهور  عکاس 
ایران  به  او  به تشویق  حدود سال 1870 
و  مردم  و  ایران  سرزمین  از  تا  بازگشت 
به  رو  کند.ازین  عکسبرداري  فرهنگشان 
وابتدا  بازگشت  ایران  به  برادرانش  همراه 
شد  مستقر  تهران  در  سپس  و  تبریز  در 
انداخت.  راه  به  عکاسي  استودیوي  و 
سوروگین که به دلیل عالقه اش به ایران 
مي  ایران  پرورده  خان،  آنتوان  را  خود 
به دلیل تک چهره ها و عکس هاي  نامید، 
مورد  بسیار  گرفت،  مي  که  اي  هنرمندانه 
عنوان  به  تنها  نه  او  بود.  واقع شده  اقبال 
عکاس عالیرتبه دربار قاجار شناخته شده  
و از دولت ایران   لقب خان و نشان شیر 
و خورشید الماس نشان دریافت کرده بود 
که مورد توجه افراد و خانواده هاي ایراني، 
داران  موزه  و  پژوهشگران  گردشگران، 
بسیاري  به  و عکس هایش  واقع شده  نیز 
شخصي  غیر  و  شخصي  هاي  مجموعه  از 
راه یافته است. سوروگین در سال 1933 
دارفاني را وداع گفت و در تهران به خاک 

سپرده شد.
 Ernst Holtzer( هولتسر  ارنست   .3
,1835- 1911( آلماني، در زمان ناصرالدین 
شاه به عنوان مدیر و تلگرافچي تلگرافخانه 
اصفهان به ایران آمد و حدود بیست سال ، 
او  یعني تا پایان عمر، در اصفهان زیست. 
در طول این سال ها با تیزبیني و تالشي که 
پیرامون  از  ارزشمندي  عکس هاي  داشت، 
خود، به ویژه اصفهان و مردم آن در اواخر 
چهاردهم  قرن  اوایل  و  سیزدهم  قرن 
و  عکس ها  گذاشت.  یادگار  به  و  کرد  ثبت 
نگاتیوهاي هولتسر که پس از مرگ او توسط 
بود،  بازگردانده شده  آلمان  به  خانواده اش 
شده  سپرده  فراموشي  به  قرن  نیم  حدود 
واز نظرها مخفي مانده بود تا اینکه در دهه 
مورد  و  اتفاقي، کشف شده  پي  در   ،1960
توجه و استقبال  بسیاري از مراکز فرهنگي، 
هنري و  پژوهشي در سراسر جهان واقع شد 
به  و نشریات تخصصي  نمایشگاه ها  و در 
نمایش در آمد. در ایران نیز براي نخستین 
و  عکس ها  از  تعدادي  سال 1355،  در  بار 
یادداشت هاي هولتسر در کتابي به نام ایران 
شد.  منتشر  پیش  سال  یکصدوسیزده  در 
بعد از آن نیز کتاب دیگري از آثار او به نام 
هزار جلوه ي زندگي  توسط سازمان میراث 
فرهنگي کشور در سال 1382چاپ و منتشر 

گردید.
شماره2،  آلبوم  هوتز،  آلبرت  عکاس:   .4
بایگاني کتابخانه دانشگاه لیدن.  نگاه کنبد 
در  ایران  عکس هاي  پور،  طهماسب  به: 
بایگاني هاي هلند، ص20، عکس ش 290.
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قزوين، دروازه تهران1 

آنها که عکاسشان  از  تعداد محدودي  به جز  است که  و 12، شامل عکس هايي  آلبوم هاي 11 
نامعلوم است، بقيه را هولتسر، عکاس آلماني در دهه 18۹0/ دهه 1300ق عکسبرداري کرده و هوتز 

از او خريداري کرده است.
 

گروهي از زنان لر در اصفهان2 

اما از قم،کاشان، تهران و چند شهر ديگر نيز  عکس هاي هولتسر بيشتر از اصفهان و جلفاست؛ 
تصاويري در آن موجود است.

عکس هاي آلبوم شماره 13 که مناطق متعددي از جمله اصفهان، بوشهر، شيراز و کرمان را شامل 
مي شود، سوروگين عکسبرداري کرده و هوتز آنها را براي مجموعه اش خريداري کرده است. آلبوم هاي 

1. ایران از نگاه سوروگین، ص 132 
2. عکاس: احتماال آنتوان سوریوگین، 
کتابخانه  بایگاني  شماره15،  آلبوم 
دانشگاه لیدن. همان، ص 23، عکس 

ش 290.



67

شماره 15 و16 هم دربرگيرنده عکس هاي سوروگين است که بيشتر گوشه هايي از زندگي روزمره مردم 
ايران و مشاغل،سرگرمي ها و پوشاک آنها را نشان مي دهد.

 

يک دسته سينه زن در حال سوگواری1

از ميان عکس هاي پنج پوشه 20،1۴،17،18،1۹، تنها بخشي از عکس ها مربوط به ايران است که 
برخي از آنها بر روي کارت هاي مقوايي چسبانده شده اند.

اين است  ليدن  نکته قابل توجه درمورد مجموعه عکس هاي اهدايي هوتز به کتابخانه دانشگاه 
که اين عکس ها به همراه برخي ديگر از مجموعه هاي اهدايي او، از همان زمان اهدا در سال 1۹35/ 
135۴ق تا حدود نيم قرن بعد، ناشناخته و دست نخورده در جعبه ها و صندوق هاي متعددي در گوشه 
و کنار ساختمان قديمي کتابخانه که در اصل کليسا بوده، باقي مانده بود تا اين که در سال 1۹83/ 
1361-1362ش، در جريان جابجايي کتابخانه به ساختماني جديد و مجهز کشف گرديد و از آن پس 
مورد بررسي و مطالعات قرار گرفت )طهماسب پور)1(2 ، 13۹0، ص 20- 27؛ عالئي، همان، ص۹1-
 ، هولتسر2  2535؛  هولتسر1،  258؛   -2۴7 135، ص  رضوي2،  17-23؛  1350، ص  رضوي1،  ۹3؛ 

1382؛ ذکاء، 1388 ،ص136 و251- 253(.
 

اصفهان، عمارت نمکدان )از بناهاي دوره صفوي(3 

 89 ص  سوروگین،  نگاه  از  ایران   .1
شماره   ،3258 موزه  در  عکس  شماره 

.S 238 سوروگین
در  ایران  »عکس هاي  مقاله   .2
محمدرضا  اثر  هلند«  بایگاني هاي 
طهماسب پور، حاصل فرصت مطالعاتي 
دو ماهه اي بود که در تابستان 1378 از 
ایشان  اختیار  در  لیدن  دانشگاه  سوي 
بررسي  مطالعه،  امکان  و  شد  گذاشته 
و فهرست برداري از چند بایگاني بزرگ 
و کوچک عکس هاي ایران دوران قاجار 
عالئي  سیروس  گشت.  مهیا  هلند  در 
در  قاجار  دوران  ایران  عکس هاي  نیز 
از  را  لیدن  دانشگاه  مرکزي  کتابخانه 

نزدیک دیده و توصیف کرده است.
آلبوم  هولتسر،  ارنست  عکاس:   .3
دانشگاه  کتابخانه  بایگاني  شماره11، 
 ،26 ص  همان،  به:  کنید  نگاه   . لیدن 

عکس ش 290.
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موزه ملي مردم شناسي لیدن
موزه ملي مردم شناسي ليدن، قديمي ترين موزه مردم شناسي جهان، در ميان مجموعه عکس هاي خود، 
سه مجموعه عکس از ايران نيز نگه داري مي کند. آلبوم »عکس هايي از فرش و منسوجات در ايران 
18۹1« و حدود دويست قطعه عکس بدون آلبوم که هر دو را آلبرت هوتز عکسبرداري کرده، دو مورد 
از آنهاست و مجموعه سوم که در مطالعات مردم شناسي و تاريخ عکاسي از اهميت ويژه اي برخوردار 
است شامل حدود 170  قطعه عکس و نگاتيو شيشه اي است که به اواخر قرن نوزدهم تعلق دارد و به 
مجموعه بوسخارت معروف است. ويلم لودويک بوسخارت1 )1275/1۹2۹-13۴8ق( از سال 18۹5/  

1312-1313ق تقريبا به مدت چهار سال، کاردار هلند در تهران بود.
را که  به کشورشان مجموعه هايي  بازگشت  به هنگام  ديپلمات ها  بود که  در آن سال ها معمول 
جمع آوري مي کردند به دولت و يا مؤسسات کشورشان مي فروختند و يا هديه مي کردند.در همان زمان، 
موزه های برخی کشورهای اروپايی به دنبال جمع آوري مجموعه هايي از مناطق دور و ناشناخته بودند. 
به همين سبب بوسخارت با دکتر شملتز2، رئيس وقت موزه، در اين رابطه مذاکراتي کرد و پس از اعالم 
موافقت او به جمع آوري اشيا، کتاب ها و اسناد و مدارکي از ايران پرداخت که برخي از آنها را  به مرور از 
طريق پست ارسال کرد و برخي را شخصًا به هلند برد.  او در سال 18۹۹/ 1317ق، به هنگام بازگشت 
به هلند، عکس هايي را که از ايران گردآوري کرده بود با خود برد و به موزه امانت داد تا در مورد آنها 

تصميم گيري کنند.
 

و.ل.بوسخارت3 

بعد از چند سال، دکتر شملتز پس از بررسي عکس ها، ضمن با اهميت خواندنشان از نظر مطالعات 
قوم شناسي، نسخه ای از آنها تهيه کرد و اصل شان را در سال 1۹02/ 1320ق، هنگامي که بوسخارت 
کاردار هلند در استراليا بود، به  او بازگرداند. بوسخارت بعد از مرگ شملتز نيز به همکاري خود با موزه 

1. Willem Lodewijk Bosschart
2. schmeltz

3. ایران از نگاه سوروگین، ص12.
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ادامه داد. او در سال 1۹2۹/ 12۴8ق در ملبورن دارفاني را  وداع گفت.
اما اين که اين عکس ها کپي هستند و نه اصل، از جمله نتايجي است که بر اساس مطالعاتي که در دو 
دهه اخير بر روي اين مجموعه صورت گرفته حاصل شده است. در سال 1۹۹8/ 1377ش ويم روزما1، مدير 
مجموعه عکس های موزه ملي مردم شناسي ليدن، پس از بررسي نگاتيوهاي شيشه اي متوجه شد که نگاتيوها 
از روي عکس هاي همين مجموعه برداشته شده است. تنها نکته اي که براي او تامل برانگيز بود، اين بود که 
بر روي نگاتيوها عالئم و خراشيدگي هايي وجود داشت که بر روي عکس ها ديده نمي شد .او پس از مطالعات 
بيشتر بر روي عکس ها به اين نکته پي برد که آنها با ظرافت و دقت زيادي رتوش شده اند. پس در حقيقت 

عکس ها از همان نگاتيوهايي به دست آمده بودند که شملتز از مجموعه بوسخارت کپي کرده بود.

گروهي از يهوديان ايراني2 

                          گروهی از زرتشتيان3                                            يک درويش۴ 

قرن  در  ايراني  عکس هاي  متخصصان  از  تن  دو  فورمان6،  کورين  و  تئومارتنس5  که  مطالعاتي 
از  اين عکس ها  انجام دادند، مشخص گرديد که اصل  آنها  نوزدهم، در سال 1۹۹5/ 137۴ بر روي 
سوروگين است. 168 عکس از مجموعه بوسخارت در موزه مردم شناسي ليدن، براي اولين بار در سال 
1۹۹۹/1378، در کتابي به نام »ايران از نگاه سوروگين« منتشر شد که محصول مشترک انتشارات 

زمان در ايران و انتشارات »برجسته وان والويک وان دورن« هلند بود.

1. wim rosema
2. شماره عکس:3221. شماره 

سوروگین:1225. منبع: ایران از نگاه 
سوروگین، ص101.

3. همان:3288 . شماره سوروگین: 
1319. همان، ص 102.

4. همان: 3236، شماره سوریوگین 
639. همان، ص38.

5. Theo Martens
6. Corien Vuurman
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عکس هاي اين کتاب، با نماهاي گوناگوني که از سالطين و اشخاص بنام عصر قاجار، بينوايان 
و دراويش، زندگي روزمره مردم نواحي مختلف و شهرها، روستاها، عمارت ها و آثار باستاني نمايش 
مي دهد، تصويري از ايران قرن نوزدهم را در پيش روي بيننده قرار مي دهد و زوايايي از تاريخ را براي 
او در تصوير باز مي نماياند )طهماسب پور1، همان؛ ب رج س ت ه  وان  وال وي ک  وان  دورن  و دي گ ران ، 1378،ص 

.)1۴-7

مسجد شاه سلطان حسين در قزوين2                                   مسجد کبود در تبريز3 

 

طاق بستان و عمارت عماديه در کرمانشاه۴ 

زني در حال کشيدن قليان1 

موزه:  در  عکس  شماره  همان،   .1
نگاه  از  ایران  منبع:   .3311

سوروگین، ص35.
 .3329 موزه:  در  عکس  شماره   .2
شماره سوروگین: 457. همان، ص 

137
موزه:3355.  در  عکس  شماره   .3
ص  همان،  سوروگین:408.  شماره 

.137
 .3346 موزه:  در  عکس  شماره   .4
شماره سوروگین: 240. همان، ص 

.149
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گروهی در حال خوردن بستنی در کنار بستنی فروش2

 

يکي از درهاي اصلي کاخ مرکزي، پارسه1 

منابع
افشار، ايرج)1370( گنجينه عکس هاي ايران همراه تاريخچه ورود عکاسي به ايران، تهران: نشر   .1

فرهنگ ايران.
هلند:  ليدن  دانشگاه  در  اسالمي  مجموعه هاي  آوري  جمع  »چگونگي  مرتضي)13۹0(  بدرقه،   .2

شرق شناسي در قلعه ليدن«، زمانه، ش ۹۹ )فروردين 13۹0(، ص65-6۴.
ب رج س ت ه  وان  وال ويک وان  دورن ، ل . ا. ف ريدون  و ديگ ران)1378( ايران  از ن گ اه  س وروگين : م ج م وع ه    .3

ع ک س ه اي  اواخ ر ق رن  ن وزده م  ايران ، زم ان ، رت ردام : ب رج س ت ه  وان  وال ويک  وان  دورن .
دوبروين ،جي.تي.پي)136۹( »ايرانشناسي در هلند«، ترجمه مرتضي اسعدي، نشر دانش، ش57،   .۴

فروردين و ارديبهشت 136۹. 
ذکاء، يحيي)1388( تاريخ عکاسي و عکاسان پيشگام در ايران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.  .5

رضوي، ضيا1 »کشف يک گنجينه پربهاي تاريخي« ، کاوه )مونيخ(، ش۴0، تابستان 1350.  .6

 .3328 موزه:  در  عکس  شماره   .1
از  ایران  منبع:  شماره سوروگین: 350 

نگاه سوروگین، ص146.
 .3300: موزه  در  عکس  شماره   .2
ایران  منبع:   .1394 شماره سوروگین  

از نگاه سوروگین،ص70.
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و  پاييز   ،۴2 و  ش۴1  )مونيخ(،  کاوه  تاريخي)2(«،  پربهاي  گنجينه  يک  »کشف  ضيا2  رضوي،   .7
زمستان 1350.

ستاري، محمد)1377( سير تحول عکاسي، تهران: انتشارات سمت.  .8
شفا، شجاع الدين، جهان ايرانشناسي ش ام ل : اس امی  و م ش خ ص ات : ان ستي ت وه ا، ان ج م ن ه ا و ن ش ريات    .۹

ايرانش ن اسی  در ت م ام  ج ه ان  ... )بي جا(.
طهماسب پور، محمدرضا1، »عکس هاي ايران در بايگاني هاي هلند«، عکس ش2۹0، خرداد13۹0.  .10

----------2، ن اص رال دي ن ، ش اه  ع ک اس  پ ي رام ون  ت اري خ  ع ک اس ي  اي ران ، ن ش ر ت اري خ  اي ران ، تهران،   .11
.1381

تهران:  ق م ري،   1270/127۹  -1853/1862 اي ران :  در  عک اس ي   و  اي ت ال ي اي ي ه ا   ،3----------  .12
انتشارات ق و، 138۴.

ايران  ،  ايران(، تهران: نشر تاريخ  از نقره و نور )جستارهايي در تاريخ عکاسي   ،۴----------  .13
.138۹

عالئي، سيروس، »البرت هوتس هلندي دوستدار فرهنگ ايران«، ايرانشناسي،ش۴۹ )بهار 1380(.  .1۴

ن ژن د، سعيد)1350( ع لی اص غ ر پ روينی ، م وزه ه اي  ج ه ان  و آث ار ه ن ري  ايران ، دانشگاه پهلوي  ، شيراز.  .15
ب ا ش رح  و ت ص وير، تهيه و ترجمه محمد  ايران  در يک ص د و سيزده  س ال  پيش :  هولتسر، ارنست1،   .16

عاصمي، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم شناسي ايران، تهران، 2535.
هولتسر، ارنست. ه زار ج ل وه ي  زن دگی : ت ص ويره اي  ارن س ت  ه ول ت س ر از ع ه د ن اص ري ، پژوهشگر پريسا   .17
دمندان، س ازم ان  ميراث  ف ره ن گ ي  ک ش ور )پ ژوه ش گ اه ( م رک ز اس ن اد و مدارک  مي راث  ف رهنگی ، تهران، 

.1382
http://volkenkunde.nl/en

http://www.leiden.edu/

http://tahmasb.akkasee.com/

http://www.iranphotomuseum.com/

http://www.golestanpalace.ir/

http://www.ichodoc.ir
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پژوهش های خاورشناسان فرانسوی درباب تاریخ مغوالن

زینب ابطحی1

مقدمه
در درازنای تاريخ سياسی و فرهنگی ايران برخی وقايع از چنان اهميت و قدرت تأثيرگذاری برخوردارند 
که مبدأ حوادث و جريان های قبل و بعد از خود قرار می گيرند و در سّنت تاريخ نويسی درجه شاخص 
بودن آنها به حدی است که تا چند قرن پس از آن حادثۀ خاص، مورخان واقعۀ ديگری را به عنوان حد 
فاصل ادوار ديگر، جايگزين آن نمی کردند. اگر مسير تاريخ را مانند رشته کوه های بهم پيوسته و بی انتها 
در نظر بگيريم، وقايع تأثيرگذار مانند قله های بلند يک رشته کوه هستند که از ميان کوه های ديگر سر 
برآورده و توجه همگان را به خود جلب می کنند. در اين مثال، کوه های کم ارتفاع و تپه ها معادل آن 
رويدادهای تاريخی اند که اهميت کمتری متوجه آنهاست. در تاريخ ايراِن پس از اسالم، دست کم دو 
حادثه از ويژگی شاخصيت برخوردار و قابليت آن را دارند که حائل و مرز تاريخی ميان ادوار پيش و پس 
از خود باشند. اين دو حادثه شامل: 1( حملۀ اعراب به ايران و 2( هجوم مغوالن است. اين دو واقعه 
را منابع بسياری روايت کرده اند که در زمره منابع معتبر و دست اول شمرده می شوند. اما تاريخ نويسی 
حملۀ مغول اختصاصات ويژۀ خود را دارد که با ثبت وقايع حملۀ اعراب به ايران تفاوت دارد. از جمله 
اين که در دورۀ مغول برخی مورخين در مالزمت شاهزادگان مغول می زيسته و با دربار ارتباط مستقيم 
رشيدالدين  بودند. عالءالدين عطاملک جوينی، خواجه  يافته  ديوانی دست  عالی  مناصب  به  و  داشته 
فضل اهلل همدانی و عبداهلل بن فضل اهلل ملقب به وصاف الحضره شيرازی نمونه ای از اين افراد هستند. 
1. نویسنده و پژوهشگر ادبیاين سه مورخ هر کدام قسمتی از تاريخ مغول را ثبت کرده اند. برای روشن شدن موضوع، به زندگی و 
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کتاب هريک از آنها می پردازيم: 
1( عالءالدين عطاملک جوينی صاحب »تاريخ جهانگشا « که آن را حدود 658 تأليف کرد، از جانب 
هوالکو و پسرانش اَباقا و تکودار معروف به احمد، مدت بيست و چهار سال حاکم بغداد و عراق 
عرب بود. اين کتاب ابتدا با توضيح درباره آداب و رسوم مغول و سرگذشت چنگيزخان و خروج وی 
به طرف غرب و فتوحات او آغاز می شود و به سال 655، يعنی يک سال پيش از فتح بغداد خاتمه 
می يابد. تاريخ جهانگشا مشتمل بر سه مجلد است: مجلد اول دربارۀ فتوحات چنگيزخان و حکومت 
فرزند او، اُکتای قاآن و فرزند اُکتای، کيوک خان و اختالفات بر سر قدرت و اوضاع دورۀ فترت ميان 
سلطنت اوکتای و جلوس منگوقاآن بحث می کند. مؤلف در مجلد دوم، تاريخ خوارزمشاهيان را نقل 
کرده و در مجلد سوم دنبالۀ وقايع مضبوط در جلد اول را؛ يعنی از جلوس منگوقاآن تا فتح قلعۀ 

الموت و انقراض اسماعيليه به دست هوالکو ادامه می دهد.
وی  است.  هجری   728 سال  حدود  »جامع التواريخ«  مؤلف  همدانی  فضل اهلل  رشيدالدين  خواجه   )2
منصب وزارت غازان و اولجايتو را بر عهده داشت. کتاب »جامع التواريخ« دو مجلد است: مجلد اول 
در تاريخ مغول و مجلد دوم در تاريخ عمومی جهان. که قسمت مغول از تاريخ اقوام ترک و مغول و 
اجداد چنگيز آغاز و به حکومت غازان بن ارغون در سال 703 ختم می شود. البته بايد يادآور شد که 
رشيدالدين عالوه بر مشاهدات خود برای تأليف تاريخ ملل مختلف مغولی، هندی، چينی، يهودی 

و مسيحی، به مآخذ خاص آنها نيز استناد کرده است. 
3( عبداهلل بن فضل اهلل، ملقب به وصاف الحضره شيرازی صاحب کتاب »تجزيه االمصار و تزجيه االعصار« 
معروف به »تاريخ وصاف« است که آن را حدود سال 728 هجری در پنج مجلد تأليف کرد. تاريخ 
وصاف به گفتۀ مصّنف، ذيل تاريخ جهانگشاست و امتداد وقايع آن را به همان سبک و شيوه )البته نثر 
تاريخ وصاف نسبت به جهانگشا از تصنع و تکلف بيشتری برخوردار است( دنبال می کند که اشتمال 
دارد بر حوادث سال های 728-656 يعنی از فتح بغداد به دست هوالکو تا اواسط سلطنت ابوسعيد 
آخرين ايلخان مغول در ايران. مصنف کتاب، معاصر خواجه رشيدالدين فضل اهلل و پسرش خواجه 

غياث الدين محمِد وزير و از بستگان آنها و يکی از فضالی عالی رتبه در دربار ايلخان مغول بود.
استناد قوِی مطالب و ذکر  اعتبار و  به دليل  نوشته شده،  پارسی  زبان  به  اين سه مؤلف که  آثار 
جزئيات از جانب نويسندگان که خود شاهد و ناظر وقايع بودند، از مهمترين منابع تاريخ مغول شمرده 
شده است. البته در دورۀ حاکميت مغوالن، کتاب های تاريخی ديگری نيز به زبان پارسی تأليف شده اما 

به لحاظ تقدم زمانی و اعتبار به داليلی که ذکر کرديم به پايه اين سه اثر نمی رسند. 
واقعه کتاب های  اين  از  بازگرديم، مشاهده می کنيم که  ايران  به  اعراب  به حملۀ  اگر  در مقابل، 
بسياری سخن گفته اند که هر چند مؤلفين آنها سعی داشتند سلسله راويان هر حادثه را به دقت ذکر 
کنند ولی حداقل صد سال با جنگ های اعراب و ايران که در قرن اول هجری رخ داد ، فاصلۀ زمانی 
داشتند. تقريبًا از قرن دوم هجری به بعد بود که سيرۀ پيامبر)ص( و اخبار خلفا و فتوحاتشان در ايران 

تاریخ  جوینی،  عطاملک  عالء الدین   .1
به  به تصحیح محمد قزوینی  جهانگشا، 
انضمام حواشی و فهارس ، بریل، لیدن، 
جلد اول: 1911، جلد دوم: 1916، جلد 

سوم: 1937.
ابتدا  امروز،  به  تا  نوزدهم  قرن  از   .2
کاترمر،  مانند  اروپایی  خاورشناسان 
سپس  و  یان  کارل  برزین،  بلوشه، 
محقیقن ترک و ایرانی اقدام به تصحیح 
هنوز  اما  کرده اند  عظیم  اثر  این  چاپ  و 
صورت  به  آن  از  مختلفی  بخش های 
مانده  باقی  عکسی  و  خطی  نسخه های 
آنها صورت  از  منّقح  چاپی  و  پژوهش  و 
های  چاپ  از  اطالع  برای  است.  نگرفته 
»اطالعاتی  به:  بنگرید  اثر  این  مختلف 
ایرج  جامع التواریخ«،  چاپ های  دربارۀ 
یغما، سال 14، ش6، ص266- افشار، 

264، شهریور 1340. به جز اروپاییان، 
چندین نفر قسمت هایی از جامع التواریخ 
را تصحیح کرده و آن را انتشار داده اند که 
از جمله می توان به احمد آتش و محمد 
روشن اشاره کرد. احمد آتش، پژوهشگر 
بویه  آل  دیالمه،  غزنویان،  بخش  ترک، 
آل  بخش  و   1957 در  را  سامان  آل  و 
سلجوق را در 1960 در آنکارا  به چاپ 
رسانید. در سال های اخیر مجلد اول جامع 
از  بخش هایی  مغول(و  )تاریخ  التواریخ 
مجلد دوم )تاریخ عام عالم( به تصحیح 
جامع التواریخ،  روشن:  محمد  اهتمام  و 
و  روشن  محمد  تحشیۀ  و  تصحیح  به 
البرز،  مصطفی موسوی، چهار جلد، نشر 
و  سند  و  هند  تاریخ  1374؛  تهران، 
کشمیر، به تصحیح محمد روشن، مرکز 
تاریخ  1384؛  مکتوب،  میراث  پژوهشی 

پاپان، افرنج و قیاصره، 1384.
3. جلد چهارم از روی عکس نسخه به 
شد:  منتشر  711ه.ق  موَرخ  مؤلف،  خط 
و  افشار  ایرج  کوشش  به  وصاف  تاریخ 
نادر مطلبی، طالیه،  و  امیدساالر  محمود 
نیز  نژاد  حاجیان  علیرضا  دکتر  1388؛ 
جلد چهارم را همراه با مقدمه و تعلیقات 
سال  به  تهران  دانشگاه  انتشارات  در 

1388به چاپ رسانید.
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و شام و شمال افريقا نوشته شد. در حالی که اعراب در زمان خلفای راشدين که به فتوحات چشمگير 
دست يافته بودند، اهتمامی به ثبت فتوحات خود نداشتند. چرا که در آن زمان، کتابت حتی در مورد 
احاديث پيامبر)ص( و سخن صحابه هم امری رايج و پذيرفتنی نبود چه رسد به ثبت مسائل حکومتی 
و فتوحات و کشورگشايی ها به صورت يک اثر مدون. برخالف اعراب، يکی از عوامل مؤثر در ثبت 
فتوحات چنگيزخان و جانشينانش تشويق و حمايت حاکمان مغول از مورخين و فضالی ملل مغلوب 
بود زيرا عالقۀ وافری به ماندگاری شهرت و اقتدار خود داشتند. يکی ديگر از تفاوت های اين دو سنت 
تاريخ نويسی، آن است که نخستين منابع موجود که حادثۀ حملۀ اعراب به ايران را روايت کرده اند به 
زبان عربی است اما پديدآورندگان اين ميراث اغلب ايرانی هستند ولی آثار خود را به زبان عربی تأليف 
می کردند زيرا عربی، زبان علم و فرهنگ عصر خود بود و زبان فارسی را آنچنان پخته و پر ظرفيت 
نمی ديدند که بتواند راوی وقايع تاريخی باشد. در مقابل، کتاب های تاريخ از دورۀ مغول به بعد به زبان 
فارسی نوشته شد. البته تفاوت های اين دو پديده تنها اين موارد نيست بلکه دربرگيرندۀ دامنۀ وسيع و 

مسائل متنوعی است که ذکر تمام آنها در اين مقال نمی گنجد. 
اما نکته ای که نمی توان از آن چشم پوشيد اين است که تاريخ مغول به صورت عام، تنها اختصاص 
به ترکتازی اين صحرانشينان خونريز در ايران نداشته بلکه سرگذشت چنگيزخان، نقش او در متحد کردن 
قبايل مغول و فتوحات و جانشينانش در چين، آسيای مرکزی، ترکستان، ايران، روسيه و اروپا و توصيف 
شيوۀ حکومت داری آنها و رسوم زندگی اقوام ترک و مغول نيز در آنها آمده است. در همان زمان، به دليل 
گستردگی قلمرو مغوالن و برقراری ارتباط با دول اروپايی در جريان جنگ های صليبی و بازرگانی، برخی 
مورخين و سفرای ممالک اروپايی يا مبلغين مذهبی)ميسيونرها ( بودند که در قالب اثر تاريخی مستقل يا 
سفرنامه  درصدد ذکر تاريخ مغول و توصيف جنبه های گوناگون حکومت ايشان برآمدند. در کنار اين آثار 
که به زبان های اروپايی )اکثراً التين و فرانسه( نوشته شده از منابع چينی نيز نمی توان غفلت کرد چرا 

که حاوی اطالعات مهم و ذيقيمتی در باره فتوحات چنگيزخان و 
حکومت سلسله های مغول در چين است .

مغول،  تاريخ  که  می گيريم  نتيجه  مطالب  اين  مجموع  از 
تاريخی است بين المللی به اين معنا که اقوام مختلف آن را به 
زبان های گوناگون نگاشته اند زيرا در آسيا کمتر قوم و ملتی را 
می توان يافت که از يورش مغول و تاتار در امان مانده يا آوازۀ 
آن را نشنيده و با اين قوم سفاک و بيباک بی ارتباط بوده باشد.

آثار مورخان و مستشرقين  به معرفی  اينجا قصد داريم  در 
فرانسوی و فرانسه زبان بپردازيم و تالش  آنان را برای فهم اين 
دوره از تاريخ تبيين کنيم. فقط به اين دليل که آنها نقش بسزايی 
اين زمينه طاليه دار  در پژوهش های مغول شناسی داشته و در 

1. نبرد جلوالو قادسیه در 16 ه.ق و 
فتح نهاوند در 21 یا 22 ه.ق رخ داد.

2. مسعودی)م 346 ه.ق( در مقدمۀ 
کتاب  هفتاد  حدود  الذهب،  مروج 
نام  را  فتوح  و  اخبار و سیر  و  تاریخ 
تا  هجری  دوم  قرن  از  که  می برد 
چهارم(  قرن  اول  )نیمۀ  او  زمان 
شناخته شده و مورد مراجعۀ مورخین 
بود. بسیاری از این کتاب ها از میان 
معادن  و  الذهب  مروج  است:  رفته 
الجوهر، مسعودی، به تحقیق محمد 
المکتبه  عبدالحمید،  الدین  محی 
مصر  محمد،  مصطفی  التجاریه 

1964، الجزءاالول ص17-12.
بالذری  فتوح البلدان  مانند   .3
بودن  ایرانی  در  )البته  )م273ه.ق( 
او تردید وجود دارد(، االخبار الطوال 
تألیف ابوحنیفۀ دینوری)م282ه.ق(، 
قتیبۀ  ابن  از  السیاسه  و  االمامه 
دینوری )م 276(، تاریخ یعقوبی)م 
ه.ق(  )م302  طبری  تاریخ   ،)284
در باب فتوحات مسلمین در ایران، 
مورخین  روایات  از  مذکور  مورخین 
آنها  دسترس  در  که  خود  از  پیش 
مانند روایات  بوده استفاده کرده اند 
 )225 یا  مداینی)م215  ابوالحسن 
تألیف  به  موضوع  این  دربارۀ  او  که 
کتاب-های مفرد و مستقل پرداخته 
فتوح  فتوح العراق،  مانند:  بود 
المدائن.  خبرالقادسیه،  خراسان، 
»تاریخ  مقدمۀ  به:  رک  باره  این  در 
ایران بعد از اسالم« ، زرین-کوب، 

امیرکبیر، 1362.
4. Missionaire

و  مارکوپولو  سفرنامۀ  مانند   .5
دربارۀ  که  دوروبرک  گیوم  سفرنامۀ 
سخن  مقاله  دراین  گیوم  سفرنامۀ 

خواهیم گفت.
مغول  تاریخ  چینی  منابع  دربارۀ   .6
وسلسلۀ حاکمان مغول در چین ر.ک:
   Chinise Historiography 
under Mongol Rule:The 
Role of History in Accul-
turation , Mongolian Stud-
ies, vol 1 (1974),p.15-26 /
Mongolian Rule in China, 
Elizabeth Endicott-West, 
University and Harvard-
Yenching Institute, 1989.
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ديگران بودند و ساير مورخين غربی از حاصل تحقيقاتشان بهرۀ فراوان برده اند. آثار اين محققين را به 
دو دسته تقسيم کرده ايم. دستۀ اول: کوشش هايی است که مستشرقين فرانسوی برای چاپ، تصحيح، 
توضيح و ترجمۀ آثار و اسناد تاريخی که به زبان پارسی در دورۀ مغول و ايلخانان نوشته شده، انجام 
داده اند. برخی از اين آثار عبارتند از: تاريخ جهانگشا و جامع التواريخ و آثاری که در دوره های بعدی تأليف 
شده ولی وقايع عهد حاکمان مغول را روايت می کند مانند روضه الصفا و حبيب السير. افزون براين، در 
اين قسمت، به کارهايی اشاره خواهيم کرد که مؤلفان آن از اطالعات کتاب های تاريخی دورۀ مغول به 
خصوص منابع فارسی و عربی بهره برده و اطالعاتشان را طبقه بندی کرده و با استفاده از آنها در کنار 
ساير منابع به زبان های ديگر، اثر تاريخی مستقلی مانند تاريخ مغول دوسون از خود به جای گذاشته اند. 
معرفی اين آثار به لحاظ شناخت بخشی از پيشينه مطالعات ايرانشناسی در فرانسه شايان توجه است. 

الزم به ذکر است که اين تالش ها از قرن نوزدهم آغاز شد و در اوايل قرن بيستم پايان يافت.
اما دستۀ دوم: تأليفات مورخين فرانسوی است که در باب تاريخ مغول تحقيق کرده اند، بدون آنکه 
تنها حکومت مغوالن در ايران را کانون اصلی پژوهش خود قرار دهند و بی آنکه بطور مستقيم و همه 
جانبه به منابع فارسی و عربی مراجعه کنند. اين گونه تأليفات از قرن سيزدهم ميالدی، همزمان با دورۀ 
مغول آغاز شد و تا زمان حاضر ادامه دارد. در سال های اخير کتاب های بسيار توسط شرق شناسان و 
مغول شناسان فرانسوی تدوين شده که به ابعاد معنوی، فرهنگی، دينی و اجتماعی زندگی اقوام ترک و 

مغول می پردازد که نام برخی از آنها را در اين مقاله آورده ايم.
الف- تحقیقات مستشرقان فرانسوی در باره کتاب های تاریخی دورۀ مغول به زبان فارسی و آثاری 

که از منابع فارسی و عربی در تألیف کتاب بهره برده اند .

1- اتيِن مارک کاترِمر  )1782-1857( يکی از خاورشناسان صاحب نام قرن نوزدهم است که نقش 
مهمی در چاپ و ترجمه آثار فارسی و عربی به زبان فرانسه داشت. او عضو آکادمی »کتيبه شناسی 
از درگذشت  باستانی« و استاد زبان های عبری و سريانی »کالج فرانسه« بود. پس  و زبان های 
استادش سيلوستر دوساسی  در سال1838 که او نيز مترجم آثار متعدد ادبی و تاريخی فارسی مانند 
منطق الطير بود، جايگزين وی برای تدريس زبان فارسی در »مدرسۀ السنۀ شرقيه « شد. از ميان 
نوشته ها و ترجمه های او می توان به تصحيح و چاپ »مقدمۀ ابن خلدون« و ترجمۀ بخش بزرگی 
از کتاب »السلوک المعرفه دول الملوک« تحت عنوان »تاريخ سالطين مملوک« نوشتۀ تقی الدين 
مقريزی)76۴-8۴5( مورخ مشهور مصری و ترجمۀ قسمتی از جامع التواريخ رشيدی اشاره کرد. 
افزون براين، مقاالت متعددی از او پيرامون تاريخ و فرهنگ و زبآنهای مشرق زمين منتشر شده که 
حائز اهميت است. چنانکه در سال 180۹ مقاله ای نوشت تحت عنوان »تاريخ جهانگشا« که در 
مجموعۀ کنوز مشرقيه )Mines de l’orient( که دربردارنده تحقيقات شرق شناسان زمان او 
بود، انتشار يافت. وی در اين مقاله شرح حال مفصلی از عالءالدين عطاملک جوينی ارائه کرد که 
به عقيدۀ عالمه قزوينی هر چند خالی از اشکال نيست اما جامع ترين و مفيدترين پژوهشی است 

1. ما آثار مربوط به هر دو دسته را 
به ترتیب زمانی از قدیم به جدید 

ذکر و مؤلفان آنها را اجماالَ معرفی 
می کنیم. البته چاپ اول هر کتاب 
مبنای کار ما بوده و از توضیح در 

مورد چاپ های بعدی تا جایی که 
تغییرات و ویرایشی در اصل مطالب 

کتاب صورت نگرفته خودداری 
می کنیم.

2. Étienne Marc Qua-
tremère
3. Académie des inscrip-
tions et belles-lettres
4. Collège de France 
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که تا زمان او )قزوينی( درباره اين موضوع انجام شده است . کاترمر در اين تحقيق هم زندگی 
مصنف و آثار او را بررسی می کند و هم در مورد کتاب توضيحاتی داده که در زمان خود گام مهمی 

در معرفی تاريخ جهانگشا به محققين غربی بوده است.
»تاريخ  عنوان  تحت  را  آن  که  است  رشيدی  التواريخ  جامع  از  بخشی  ترجمۀ  کاترمر  ديگر  کار 
مغول در ايران« به همراه يادنامه ای در باره زندگی و خدمات خواجه رشيدالدين و آثار او در سال1836 
منتشر کرد. اين کتاب شامل: مقدمۀ مترجم، ترجمۀ مقدمۀ رشيدالدين بر جامع التواريخ و ترجمۀ تاريخ 
هوالکوخان است از آغاز حرکت او از مغولستان به قصد فتح قالع اسماعيليه در سال 651 تا درگذشت 
او در کنار رود جغاتو درآذربايجان به سال 663. کتاب دارای حواشی مفصل وتوضيحات و فهارس است.

او همچنين گزيده ای در چهل صفحه  از متن اصلی جامع التواريخ فراهم کرد و به عنوان منبع درسی در 
اختيار دانشجويان رشتۀ زبآنهای شرقی در مدرسۀ عالی سلطنتی قرار داد.

2- آبراهام کنستانتن موراجيا دوسون )177۹-1851( نويسنده کتاب »تاريخ مغول از زمان چنگيزخان 
تا تيمورلنگ«. وی يکی از جامع ترين آثار در قرن نوزدهم راجع به تاريخ مغول را در چهار مجلد 
نوشته که در 183۴-1835 در شهرهای الهه و آمستردام هلند منتشر شد. البته مجلد اول و دوم 
اين مجموعه برای نخستين بار در سال 182۴ در پاريس منتشر شد  ولی به علت آنکه نويسنده 
به نسخه های بهتری از منابع و مآخِذ اين اثر دسترسی پيدا کرده بود با مالحظه و تطبيق آنها با 

نسخه های قبلی تصميم به چاپ مجدد اين مجلدات گرفت.
دوسون که مورخ سوئدی ارمنی تباری بود، به عضويت »آکادمی سلطنتی علوم و زبان های باستانی 
استکهلم« و »انجمن سلطنتی علوم اوپساال« درآمد. وی چندين بار نمايندۀ سياسی سوئد در شهرهای 
با اين همه، مطالعۀ فرهنگ و تاريخ مشرق زمين  اما  پاريس، مادريد و سويل در کشور پروس شد، 
فرانسه  زبان  به  را  آن  که  است  مغول  تاريخ  همين  وی  مشهور  و  مهم  کتاب  نمی کرد.  فراموش  را 

تأليف کرد. اين اثر نسبت به کتاب های مشابه خود 
توجه  درخور  منظر  از چند  و  دارد  ويژه ای  امتيازات 
هفت  )در  مبسوط  و  مفصل  بطور  اواًل  زيرا  است 
کتاب، چهار مجلد( دربارۀ اين موضوع سخن گفته. 
زبان های  به  متعدد  منابع  از  آن  تأليف  برای  ثانيًا 
گوناگون بهره برده است. او در مقدمۀ کتاب تصريح 
و  تاريخ نويسی  به  مبادرت  خود  »مغوالن  می کند: 
مغول  حملۀ  وقايع  بلکه  نورزيدند  فتوحاتشان  ثبت 
را مورخينی مکتوب کردند که مملکتشان توسط آنها 

فتح شده بود «. از جمله اين کتاب ها:
الف( در سالنامه های چينی می توان سلسلۀ مغوالن 

1. Silvestre de Sacy
2. École des langues ori-
entales
3. Prolégomènes d'Ebn-
Khaldoun / Texte arabe 
publié, d'après les manu-
scrits de la Bibliothèque 
impériale; par M. 
Quatremère,Paris : Benja-
min Duprat, 1858.
4. Histoire des sultans mam-
louks, de l'Égypte, écrite 
en arabe par Taki-Eddin-
Ahmed-Makrizi, traduite 
en français, et accompangée 
de notes philologiques, 
historiques, géographiques, 
par M. Quatremère, 
Paris,1837-54.
5. Tariki Djihan cuchai 
(Histoire du Conquérant du 
Monde), Mines de l’orient, 
T.I  P. 220-234.

6. تاریخ جهانگشای جوینی، ص یآ.
7.  Histoire des Mongols 
de la Perse : Text Persan 
Publié, Traduit en Français, 
Accompagnée de Notes et 
d’un Mémoire sur la vie et 
des Ouvrages de l’auteur 
Rachid al-Din, Etienne Marc 
Quatremère, imp. Royale, 
Paris, 1836.
8. Extrait de l›Histoire des 
Mongols de Raschid-Eldin, 
publiée par M. Quatremère 
(texte Persan), à l›usage 
des élèves de l›École Royale 
et Spéciale des Langues 
Orientales Vivantes,impr. de 
Firmin-Didot Frères, Paris 
1844.



78

حاکم بر چين و اعمال و فتوحات آنان را مشاهده کرد. اين کتاب های تاريخی و سالنامه ها به دستور 
فرمانروايان مغول که در چين حکومت می کردند نوشته شده  است. 

ب( اروپاييانی که در قرن سيزدهم ميالدی به عنوان جهانگرد، سفير و مبلغ مذهبی به آسيای مرکزی و 
قلمرو مغوالن سفر می کردند، مطالب جالب و جزئيات دقيقی دربارۀ خليقات و عادات زندگی مردم 
چادرنشين مغول و تاتار ذکر می کنند. اما بگفتۀ دوسون اين ايرانيان و عرب ها بودند که اطالعات 

فراوان و دقيق تری در اختيار تاريخ پژوهان قرار می دادند . 
ج( دوسون چندين کتاب فارسی و عربی را که هر کدام از زاويه ای تاريخ اين دوره را مورد بررسی قرار 
داده اند، نام می برد که در اينجا به برخی از آنها اشاره می کنيم. بايد يادآور شد که مؤلف، آثار ذيل 
را به صورت نسخه های خطی که اکثراً در کتابخانه سلطنتی پاريس )ملی کنونی( و تعدادی در 
کتابخانه دانشگاه ليدن موجود بوده مالحظه کرده است و گويا برای تأليف اين مجموعه، مراجعه به 
همين دو کتابخانه برايش سهل و آسان بوده، بنابراين نمی توان گفت که نسخه های مورد مالحظۀ 
او اصح و اقدم نسخ خطی است. درضمن خود او هم  به دليل عدم تسلط بر نثر کهن فارسی و 
عربی در موارد زيادی در خواندن درست اين متون موفق نبوده در نتيجه دچار اشتباهاتی شده است. 

 
به عقيدۀ نگارنده الزم است دربارۀ  اين مسأله پژوهشی جداگانه انجام شود تا مندرجات اين کتاب 
و روش نويسنده در ترازوی نقد قرار گيرد و اشکاالت کار او مرتفع گردد. اما اسامی برخی منابع فارسی 
و عربی مورد استفاده دوسون: 1. »الکامل فی التاريخ« از عزالدين ابن اثير)م630(. که دوسون نام آن 
را بر اساس نسخه هايی که در کتابخانۀ سلطنتی 
ثبت  التواريخ«  »کامل  کرده  مشاهده  پاريس 
جزو  که  جلدی  دوازده  کتاب  اين  تأليف  کرده. 
يکی از مفصل ترين و مشهورترين منابع تاريخ 
پايان  ه.ق  در 628  است  زبان عربی  به  اسالم 
يافت. مؤلف ذيل حوادث سال های 617 هجری 
سپاهيان  کشتار  و  حمله  پيشروی،  به  بعد  به 
سرحد  تا  ايران  و  قفقاز  ماوراءالنهر،  در  مغول 
دليل  به  اما  می کند  اشاره  فرات  و  دجله  رود 
عراق  شمال  در  موصل  شهر  نزديکی  در  آنکه 
وقايعی  از  دقيقی  اطالعات  توانست  می زيست 
داده،  رخ  ايران  غرب  در  مغول  حملۀ  طی  که 
السلطان  2.»سيره  کند.  ضبط  خود  کتاب  در 
جالل الدين منکبرنی« از شهاب الدين محمد بن 

1. Abraham Constantin 
Mouradgea d’Ohsson, 
Histoire des Mongols : 
Depuis Tchinguiz-Khan 
jusqu'à Timour Bey, 
ou Tamerlan,par M., 
Les fères Van Cleef, 4 
volumes, La Hay et Am-
sterdam 1834-1835.
2.Histoire des Mongols : 
Depuis Tchinguiz-Khan 
jusqu'à Timour Bey, ou 
Tamerlan,par M. Le Bar-
on C. D'Ohsson, Libraire 
de Firmin Didot père 
et fils, Tome premieret 
deuxième, Paris 1824.
3. Société royale des sci-
ences d'Uppsala.
4. Histoire des Mongols, 
Les fères Van Cleef, La 
Hay et Amsterdam 1834, 
p.VIII.
5.Ibid, p.X.
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احمد النسوی )منسوب به نسا( يا خرندزی )منسوب به قلعۀ خرندز در  خراسان( )م6۴7(. کتاب دربارۀ 
سال های پايانی حيات محمد خوارزمشاه و يازده سال از زندگی فرزند او سلطان جالل الدين تا زمان 
مرگش در628 ه.ق است. مؤلف آن، نسوی منشی خاص سلطان و فردی فاضل و اديب بود. او در 
مدت حکومت سلطان جالل الدين که تنها شش سال به طول انجاميد به مقامی عالی دست يافت و 
مأموريت های مهم برعهده گرفت. همچنين در سفرهای مختلِف جالل الدين به منظور جنگ و گريز با 
سپاه مغول که همه جا در پی او بودند سلطان را همراهی می کرد. حتی در واپسين روزهای حيات جالل 
الدين در شهر »آِمد« يا »ديار بکر« در جنوب شرق ترکيۀ کنونی، او را تنها نگذاشت ولی هنگامی که 
به نسوی خبر رساندند که سلطان کشته شده و سپاه مغول همه جا را محاصره کرده اند وی از مهلکه 
گريخت. نسوی در شهر ميافارقين، در درگاه ملک مظفر ايوبی مقيم شد و در حدود سال 632 تا 63۹ در 
آنجا مبادرت به نگارش کتاب » نفثه المصدور« و بخش هايی از  کتاب »سيرۀ جالل الدين« ورزيد و در 
سال63۹ سيره را تکميل کرد. نسوی در اين کتاب که تحت تأثير الکامل ابن اثير به عربی تأليف کرده، 
مشاهدات و شنيده های خود را از اعمال سلطان و اتفاقات مختلف به دقت نقل می کند. اما منقوالت 
او چندان هم دقيق و قابل استناد نيست . 3.تاريخ جهانگشای جوينی. ۴. تاريخ وصاف 5.جامع التواريخ 
نسب شناسی  دربردارندۀ  که  ناشناس  نويسنده ای  از  فارسی  به  است  کتابی  معزاالنساب:   .6 رشيدی 
فرزندان و اعقاب چنگيزخان و تيمورلنگ است. در اين نسب نامه حتی نام زنان شاهزادگان مغوِل هر دو 
سلسله، هم چنگيزی و هم تيموری آمده است. نويسنده، اين شجره نامه را در سال 830 به امر شاهرخ 
تيموری تدوين کرد. هم اکنون چند نسخه از آن در کتابخانۀ ملی پاريس نگهداری می شود. 7. تاريخ 
عام عالم: آن را گريگوار ابوالفرج ابن العبری يکی از علمای طراز اول نصرانی ساکن مراغه به زبان 
سريانی تأليف کرده که به گفتۀ دوسون بخش تاريخ مغوِل آن مطالبی اضافه برآنچه مورخين مسلمان 
نقل کرده اند ندارد . خود ابوالفرج در سال های پايان عمر خود، آن را به زبان عربی بنام: تاريخ مختصر 
الدول البی الفرج بن  العبری تلخيص کرد. وی معاصر عطامالک جوينی بود و بخش زيادی از مطالب 
اين کتاب مفصل  اخذ کرده.  تاريخ جهانگشا  از  باب فتوحات چنگيرخان و جانشينانش  را در  کتابش 
شامل دو قسمت است: اول، تاريخ عام عالم از ابتدای آفرينش تا زمان مؤلف. دوم تاريخ کليسا و  شعب 
مختلف دين مسيحيت. از ابن العبری عالوه بر اين، آثار مفصلی درباب حکمت، فلسفه و منطق ارسطو، 
السيره الظاهريه:  المنتزعه من  8. ُحسن المناقب السريه،  مانده.  باقی  بطلميوس  و هيئت  نجوم  اخالق، 
نوشتۀ شافع بن علی بن عباس الکاتب )م.730( شرح احوال و اعمال ملک ظاهر بيبرس است که بين 
سال های 676-658 بر مصر و شام حکومت می کرد. در مقدمۀ کتاب آمده که اين اثر خالصۀ کتاب 
ابوالفضل   او، محيی الدين   بيبرس«  است که قبال توسط کاتب خاص  الظاهر  الملک   السلطان   »سيره 
عبداهلل  بن  عبدالظاهر معروف به »ابن عبدالظاهر )م6۹2(« به صورت منظوم نوشته شده بود به طوری 
که تمام سکنات روزمرۀ او را مدح تلقی کرده دقيقًا گزارش داده بود. اما پيچيدگی و اطناب کتاب اصلی، 
 خواندن آن را مالل آور ساخته بود. لذا شافع الکاتب، الزم دانست خالصه ای از آن را به نثر برگرداند. 

حال  شرح  از  بیشتر  آگاهی  برای   .1
نسوی و همچنین ترجمۀ فارسِی سیرت 
جالل الدین که در قرن هفتم ه.ق نوشته 
این  فارسی  و  عربی  نسخه های  و  شده 
الدین  جالل  سیرت  به:  رک  کتاب  دو 
منکبرنی، محمدبن احمد نسوی، تصحیح 
و تعلیق: مجتبی مینوی، انتشارات علمی 

و فرهنگی، تهران، 1384.
مقدمه  در  کتاب  سه  این  دربارۀ   .2

توضیح داده ایم.
3. Histoire des Mongols, Les 
fères Van Cleef, La Hay et Am-
sterdam 1834,p.XLVI .

4. این خالصه توسط عبدالمحمد آیتی، 
ترجمه  فارسی  به  برجسته،  مترجم 
شده: مختصر تاریخ الدول، ابن العبری، 

انتشارات علمی فرهنگی، 1377. 
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۹. النجوم الزاهره فی ملوک مصر و قاهره: تأليف جمال الدين ابی المحاسن يوسف بن تغری بردی)م815( 
در  شانزده مجلد. اين کتاب دربردارندۀ تاريخ مصر است از آغاز تا سال872ه.ق.10. السلوک لمعرفه 
دول الملوک: از شيخ تقی الدين احمد المقريزی )م.8۴5( مورخ شهير مصری که به بيان تاريخ مصر از 
زمان انقراض حکومت خلفای فاطمی توسط صالح الدين ايوبی تا سال8۴5 می پردازد. مؤلف اين کتاب 
را در ادامۀ دو اثر قبلی خود که دربارۀ تاريخ مصر از زمان فتح آن توسط اعراب است به رشتۀ تحرير 
درآورده.11.روضه الصفا فی سيره االنبياء و الملوک و الخلفاء: تاريخ عمومی، به فارسی نوشتۀ محمدبن 
خاوندشاه معروف به ميرخواند)م۹03(. اين کتاب در هفت مجلد تنظيم شده که مجلد پنجم آن به ذکر 
تاريخ مغول می پردازد . منابع روضه الصفا در اين بخش عمدتًا تاريخ جهانگشا، جامع التواريخ و تاريخ 
وصاف است. ميرخواند در اين اثر از حوادث تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا روزگار خود يعنی دوران 
سلطان حسين بايقرا )8۴2-۹11( سخن گفته ولی چون اجل به او مهلت نداد، نوۀ دختريش غياث الدين 
ميرخواند)۹۴2-880( کار او را به اتمام رسانيد و آن را از حکومت سلطان حسين بايقرا تا حوادث سال 

۹2۹ ادامه داد و کتاب خود را »حبيب السير« نام نهاد.
 

3- شارل فرانسوا ِدفِرِمری )1822-1883( يکی ديگر از مستشرقان و محققان فرانسوی است. وی 
شاگرد کاترمر بود و زبان فارسی را از او آموخت. وی به استاد خود پيشنهاد داد تا تدريس »تاريخ 
اسالم« را در مدرسه السنه شرقيه بر عهده بگيرد ولی به داليل مختلف پيشنهاد او عملی نشد. 

دفرمری  درگذشت،  سال1875  در  کاترمر  که  هنگامی 
ِشِفر،  اما  شود.  مدرسه  در  او  کرسی  داشت صاحب  اميد 
مستشرق مشهور ديگر جايگزين کاترمر گشت و دفرمری 
او در سال  ادبيات عرب مشغول شد.  به تدريس زبان و 
زبان های  و  شناسی  کتيبه  آکادمی  عضويت  به   186۹
باستانی فرانسه درآمد. ِدفِرِمری در زمينۀ تاريخ ادبيات و 
تصحيح و ترجمۀ برخی متون ادب فارسی مانند ترجمۀ 
و تحقيق در  بوستان  از  گلستان سعدی  و بخش هايی 
مورد زندگی حافظ  آثاری از خود به جای گذاشته است. 
اما در حوزۀ تاريخ مغول بايد گفت که وی بخش هايی از 
روضه الصفا و حبيب السير، دو اثر تاريخی برجستۀ دوره 
تيموری، را به فرانسه ترجمه  و تعليقات و يادداشت های 

خود را به آن ضميمه کرده است. ترجمۀ او از روضه الصفا شامل تاريخ خوارزمشاهيان و سامانيان 
است و حبيب السير شامل تاريخ خانان مغول و ترکستان و ماوراءالنهر است. الزم به ذکر است که 
اين بخش از حبيب السير به بيان احوال و حکومت جغتای پسر چنگيز و جانشينانش در ماوراءالنهر 

1. برای اطالع از احوال و 
آثار مقریزی رک به: االعالم، 

خیرالدین زرکلی.
2. روضه الصفا فی سیره االنبیاء 

و الملوک و الخلفاء، میرخواند، 
خواندمیر، به تحشیه و تصحیح 
جمشید کیانفر، تهران: اساطیر، 

1380؛ 15 مجلد.
3. Charles-François  
Defrémery
4.Charles Schefer
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و ترکستان می پردازد. دفرمری خود در مقدمۀ کتاب اظهار می کند که منابع و مدارک کافی در مورد 
تاريخ حکومت خاندان جغتای در اين منطقه وجود ندارد، از اين رو، حبيب السير را در اين موضوع 

مأخذی معتبر و درخور توجه يافته و اقدام به ترجمۀ آن کرده است.
او در يک مقاله دو بخش کوتاه از جلد اول تاريخ جهانگشا را به فرانسه برگردانده که عبارتند از: 
»ذکر خروج تارابی« و »ذکر جغتای«. اين دو قسمت مربوط به منطقۀ ماوراءالنهر می شود زيرا تارابِی 
غربال بند در بخارا شورش و غوغا به راه انداخت و قلمرو حکومت جغتای هم در اين منطقه )ماوراء 
النهر( واقع بود. او برگردان آن دو بخش را در تعليقات خود بر ترجمۀ حبيب السير نيز درج کرده است. 

اين مقاله به صورت جداگانه در نشريه آزياتيک )مجلۀ آسيايی( انتشار يافت: 
Histoire du Conquérant du Monde de Djoveini,Traduite du Persan et Accom-

pagnée de Notes,Par M.C. Defrémery,Journal Asiatique, T.XIX, 1852. 

عالوه برآن، دفرمری در مجلۀ پيش گفته، مقاله ای مبسوط )120صفحه ای( راجع به اسماعيلياِنِ 
شام نوشت. يکی از منابع او در تأليف اين مقاله بخش اسماعيليۀ تاريخ جهانگشاست که به گفتۀ خود 
قباًل اين بخش را براساس سه نسخه جهانگشا که در کتابخانۀ سلطنتی پاريس موجود بود، تصحيح و 
ترجمه کرده و از آن برای توصيف کيفيت فتح قالع اسماعيليه توسط مغوالن در اين مقاله استفاده کرد. 

البته بايد گفت که اين ترجمه به صورت مستقل منتشر نشده است.
 

۴- ادگار بلوشه )1870-1۹37( از جمله شرق شناسان و ايرانشناسان فرانسوی است که تا اواسط قرن 
بيستم می زيست. کارهای او را می توان در امتداد تالش های مستشرقان قرن نوزدهم به ويژه امثال 
کاترمر ارزيابی کرد. وی مدرک تحصيلی خود را در رشتۀ زبان عربی از مدرسۀ السنۀ شرقيه دريافت 
کرد و بين سال های 18۹5-1۹01 در مدرسۀ مطالعات عالی عملی پاريس  )وابسته به دانشگاه 
تهيۀ فهرست نسخه های خطی عربی،  و  کتابداری  او  اصلی  ولی شغل  تدريس می کرد  سوربن( 
فارسی و ترکی کتابخانۀ ملی پاريس بود و چندين مجموعه فهرست از اين گنجينۀ غنی و سرشار 
از منابع نفيس و ارزشمند تدوين کرد. عالوه برآن، او دربارۀ تاريخ، فرهنگ و عقايد اسالمی و ايرانی 
و همچنين زبان های باستانی ايران چندين کتاب و مقاله انتشار داد و در زمينه زبان های باستانی با 
جيمز دارمستتر  همکاری داشت. برای آگاهی دقيق از مشخصات کامل آثار بلوشه و فهرست های 
چاپ شده توسط او به مقالۀ فرانسيس ريشار، در دائره المعارف ايرانيکا مراجعه کنيد. اما يکی از 
زمينه های مورد عالقۀ ادگار بلوشه، پژوهش دربارۀ تاريخ مغول بود. به همين منظور بخشی از 
مجلد اول جامع التواريخ رشيد الدين فضل اهلل را با حواشی مبسوط و عالمانه برای نخستين بار در 
سلسله انتشارات مؤسسه گيب به چاپ رساند . اين قسمت عبارت است از: تاريخ سلطنت اوکتای 
قاآن فرزند و جانشين چنگيزخان و سپس تاريخ برادران اوکتای: جوچی و جغتای و تولوی و تاريخ 
کيوک خان پسر اوکتای و منکوقاآن پسر تولوی و برادر او قوبيالی قاآن و در نهايت تيمورقاآن پسر 
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4. Ibid,p. I,II.
5. M.CDefrémery, Nou-
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چيم کيم پسر قوبيالی قاآن.
بلوشه يک سال قبل از چاپ اين کتاب، در سال 1۹10 مقدمه ای  بر قسمت مغول جامع التواريخ 

در 3۹8 صفحه نوشت که به چاپ رسيد.
 5- »ُدنيز اِگل«. »ايران در برابر استيالی مغول« عنوان مجموعه مقاالتی است که به اهتمام خانم 
»ُدنيز اِگل« پژوهشگر و استاد کنونِی اسالم شناسی در مدرسۀ مطالعات عالی، به سال 1۹۹7 در 
انتشارات انجمن ايرانشناسی فرانسه در تهران به چاپ رسيد. اين پانزده مقاله که دربارۀ اوضاع 
پژوهش های  است، حاصل  ايران  در  مغول  دوران حاکميت  دينی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سياسی، 
شرق شناسان قرن بيستم است که به زبان های فرانسه، انگليسی و آلمانی تأليف شده است. عنوان 

برخی مقاالت و نويسندگان آنها به شرح زير است:
- شهريار عدل: خطه ای بازيافته : ُملک زوزن در آستانۀ حملۀ مغول 

- يورگن ُپل : حملۀ مغول به مثابه پديدارکنندۀ جامعۀ ايرانی 
- ژاک پاويو : بازرگانان ايتاليايی در ايران دورۀ مغول 

- چارلز ملويل : ابوسعيد و  شورش امرا در سنۀ 131۹ ميالدی 
- اسداهلل سورن ملکيان شيروانی : حافظۀ تاريخی و مقاومت فرهنگی در ايران دورۀ مغول

- ديويد مورگان : رشيدالدين و غازان خان 
- ُدنيز اِگل : تصوف اهل سنت در مملکت فارس 

- ژان کالمار : شيعۀ اماميه در عهد ايلخانان مغول 
مغول«   استيالی  نام »فارس تحت  به  در سال 2005  تأليف مستقلی  اگل، همچنين  دنيز  خانم 
منتشر کرد. موضوع اين کتاب، وضعيت سياسی و اقتصادی ُملک فارس در عهد حاکميت مغول است. 
مؤلف در مقدمه به ظهور چنگيز خان و پيشروی او و ديگر شاهزادگان مغول در مناطق مختلف ايران 
اشاره کرده و در ادامه توضيحاتی دربارۀ منطقۀ فارس و داليل رونق و شکوفايی و سپس چگونگی 
فترت و زوال حاکمان اين منطقه ارائه کرده و به روابط حکام محلی ازجمله ملوک شبانکارۀ فارس و 
آل کرت در هرات با امرای مغول و ايلخان اشاره نموده است. او معتقد است که تاکنون تک نگاری در 
مورد وضعيت مناطقی که مستقيمًا در معرض حملۀ مغول نبودند انجام نگرفته تا اوضاع دولت های 
نيمه مستقل و خودمختار حاکم در آن مناطق روشن شود. ليکن تحقيقات دربارۀ اين موضوع در قالب 
آثار کلی تِر پيرامون تاريخ مغول عرضه شده  و از اين منظر پژوهش دنيز اگل شايان توجه است چرا که 
تصويری واقع بينانه و همه جانبه دربارۀ چگونگی سلطۀ مغوالن بر مملکت فارس و روابط حاکمان آنجا 
از جمله اتابکان سلغری با امرای مغول به نمايش می گذارد. محدودۀ زمانی اين پژوهش، سال های آغاز 
حملۀ چنگيزخان به ايران تا سال 736 هجری يعنی تاريخ مرگ ابوسعيد بهادر، آخرين ايلخان مغول 
در ايران است. مؤلف در جای جای کتاب خود توجه بسياری به نظام اداری و مالی حکومت مغوالن 
و نظام ديوانی حکام محلی فارس دارد و نحوه اخذ ماليات مغلوالن از ملوک فارس را به تفصيل و 
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جزئيات بيان می کند. چون فارس خطه ای حاصلخيز و سرشار از نعمت بوده، دريافت باج و خراج کالن 
از چنان مملکتی نزد مغوالن امری بسيار مطلوب بوده و باعث شده تا فارس و پايتختش شيراز از حملۀ 

وحشيانه و ويرانگر آنان در امان بماند.
ب( در اين قسمت به پژوهش های مورخان فرانسوی که از آغاز مغول در قرن سيزدهم ميالدی تا 
عصر حاضر به صورت گوناگون و با اهداف مختلف در باب کشورگشايی چنگيز خان و جانشينانش و 
کشتار و قتل عام بيرحمانۀ آنان در مناطق مختلف آسيا و اروپا تحقيق کرده و اعمال خانان و حکومت 
شاهزادگان مغول در ممالک تحت امرشان و آيين و فرهنگ و روابط اجتماعی اين قوم چادرنشين کتاب 

و مقاله نوشته اند، اشاره می کنيم. 
اين مورخان، موضوع تحقيقات خود را تنها به حکومت امرای مغول در ايران و ممالک اسالمی 
محدود نکرده يا بطور مستقيم منابع فارسی و عربی برجا مانده از اين دوره را اساس کار خود قرار نداده 
بلکه به نحو کلی به نقل سير تاريخی وقايع حملۀ مغول و تحليل آن پرداخته يا موضوعات فرعی را 
مورد توجه قرار داده اند. از اين رو، آثاری که در اين قسمت نام برده می شود تأليفات مستقل فرانسويان 
نيست و سه مورد از آن، مشتمل است از ترجمه و تصحيح منابع و اسناد عصر مغول است به زبان 
فرانسه: ترجمۀ نامه ارغون و الجايتو به فيليپ لوبل؛ ترجمۀ تاريخ سری مغوالن و ترجمه و تصحيح 

سفرنامۀ گيوم دو روبروک به دربار مغولستان.
 

نظر به اهميت اين سه منبع، درباره هر يک از آنها توضيحی می آوريم.
زندگی  به  راجع  موجود  اسناد  قديمی ترين  از  يکی  شه«  چائويی  »يوآن  يا  مغوالن  ِسری  تاريخ   )1
مرگ  از  پس  اندکی  که  است  مغول  امپراتوری  تأسيس  چگونگی  و  وی  فرزندان  و  چنگيزخان 

چنگيز نوشته شده. مصنف نامعلوم کتاب، وقايع دوران 
کودکی، جوانی و سپس نقش چنگيز در متحد کردن 
قبايل مغول و تشکيل امپراتوری و فتوحاتش را از شرق 
تا غرب شرح می دهد. او به نقل جزئيات زندگی روزمرۀ 
آن  نشان دهندۀ  مطلب  همين  می پردازد.  چنگيزخان 
است که در سفرها وی را همراهی می کرده. شخصيت 
چنگيزخان در اين کتاب ابتدا به عنوان يک چادرنشين، 
جايگاه  در  نهايت  در  و  جنگجو  يک  هيئت  در  سپس 
مقتدرترين امپراتور آسيا به خوبی توصيف می شود. اين 
توصيفات که با مدح و ستايش چنگيزخان توأم است، 
به نوعی قهرمانانه و مافوق طبيعی جلوه  را  او  اعمال 
می دهد. اين اثر را می توان نوعی فتح نامۀ منظوم به 
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اين  ادبيات فرانسه نزديک می کند.  ادبی »شانسون دو ِژست « در  ژانر  به  را  آورد که آن  شمار 
شباهت و نزديکی هم ناشی از مضمون اين اثر است )به دليل توصيف فتوحات امپراتور مغول( و 
هم برخاسته از لحن شاعرانه و اديبانۀ آن و هم به دليل اينکه در بسياری اوقات نثر جای خود را 
به اشعار طوالنی و غنايی می هد. لذا اهميت و فايدۀ اين کتاب هم به لحاظ ادبی و هم به لحاظ 
تاريخی و از همه مهمتر به عنوان منبع موثق و کهن برای يافتن تلفظ اصيل واژه های مغولی 

مورد توجه بوده است.
ُپل ُپليو  )1875-1۹۴5( متخصص فرهنگ و زبان های شرق آسيا از جمله چينی، مغولی، تبتی و 
سانسکريت نيمی از متن مغولی تاريخ سری مغوالن )فصل يکم تا ششم( را از روی يک نسخۀ خطی 
قديمی که از چين بدست  آورده و بقول خود او فردای مرگ چنگيزخان نوشته شده و به چينی آوانويسی 
شده، دوباره به مغولی برگرداند و برگردان خود را به فرانسه ترجمه کرد. ترجمۀ ُپليو  در سال 1۹۴۹  

چهارسال پس از درگذشت وی، در پاريس منتشر شد.
خانم دکتر شيرين بيانی، مغول شناس برجستۀ ايرانی برگردان پل پليو را از فرانسه به فارسی ترجمه 
کرد که در سال 1350 در انتشارات دانشگاه تهران به طبع رسيد و در سال1383 در همان انتشارات 
تجديد چاپ شد. به عقيدۀ ايشان، اين اثر مورد توجه برخی تاريخ نويسان قرار گرفت که نمونۀ بارز آنها 
را می توان خواجه رشيدالدين فضل اهلل نام برد که در اغلب موارد مطالب را از تاريخ سّری رونويسی 
کرده است. خانم بيانی اين مطلب را در مقاله ای که به زبان فرانسه نوشته، شرح و بسط داده است با 

عنوان: »تاريخ سری مغوالن يکی از منابع جامع التواريخ«.
خوشبختانه متن مغولی تاريخ سّری بار ديگر اما اين بار بطور کامل به همت خانم ماری دومينيک 
اِِون  و خانم روديکا پوپ  به فرانسه برگردانده شد و در سال 1۹۹۴ همراه با مقدمۀ خانم روبرت آمايون  
بر برگردان متن،  انتشارات گاليمار به چاپ رسيد . عالوه  تاريخ و فرهنگ مغول در  از اساتيد ممتاز 
مترجمين يادداشت های مفيد و قابل توجهی برای قسمت های مختلف کتاب فراهم کرده اند که مطالعۀ 

آن برای فهم دشواری های اين اثر تاريخی ادبی امری ضروری است.
يکی از مؤثرترين راه های ارتباط پادشاهان اروپايی با مغوالن از طريق سفرايی بود که به مقر 
حکومت آنها می فرستادند تا ضمن رد و بدل کردن پيغام بويژه به منظور اتحاد با پادشاهان مغول عليه 
مسلمانان در جريان جنگ های صليبی از وضعيت بالد تحت سلطۀ آنها  و از شيوۀ حکومت داری 
و آداب و فرهنگ شان شناخت درستی به دست آورند. عالوه بر اين اهداف که بيشتر جنبۀ سياسی 
داشت، پادشاهان اروپايی برخی کشيشان و روحانيون را نيز برای تبليغ مذهبی به قلمرو مغوالن اعزام 
می کردند تا خواتين و شاهزادگان مغول را که زمينۀ گرايش به مذهب جديد می يافتند دعوت به قبول 
شمال  در  روبروک  منطقۀ  )اهل  روبروک  دو  گيوم  مذهبی  مبلغين  اين  از  يکی  کنند.  عيسوی  دين 
فرانسه( نام داشت که با همراه يک کشيشی به نام بارتِلِمی دوکِرمون که هر دو عضو فرقۀ فرانسيسکن  
از شعب مذهب کاتوليک بودند از طرف لويی نهم ملقب به لويی مقدس، پادشاه فرانسه عازم شرق 
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شدند اما نه در هيئت سفيِر رسمِی پادشاه بلکه خود را افرادی عادی خطاب می کردند که تنها دليل 
سفرشان تعليم گفتار خداوند به مشتاقان ايمان بود. گزارش گيوم دو روبروک از سفر خود که مجموعًا 
دو سال به طول انجاميد )1253-1255( به دليل دقت در توصيف شهرهايی که از آنها ديدار کرده و 
شرح مشاهدات خود و توضيح کيفيت برخورد مغوالن با وی و خلق و خو و آداب و رسوم آنها و بيان 
احساساتش در منازل و مراحل اين سفر دور و دراز، به يکی از پربارترين و مستندترين منابع شناخت 
خصوصيات جغرافيايی و فرهنگی قلمرو تحت سلطۀ امرای مغول در قرن سيزدهم ميالدی بدل گشت. 
به منظور آشنايی بيشتر خوانندگان با مطالب موجود در اين سفرنامه خالصه ای از برخی گزارشات گيوم 

دو روبروک را نقل می کنيم:
گيوم و بارتلمی در 1253 برای رسيدن از قسطنطنيه به قراقروم شش هزار کيلومتر راه پيمودند. 
آنها اردوهای سپاه مغول را پشت سر می گذاشتند اما تحمل شرايط جديد برايشان بسيار دشوار بود به 
طوری که از ضعف و سوءهاضمه و از فرط خستگی و گرسنگی و شدت سرما نزديک بود از پا در آيند 
چرا که معدۀ آنها هنوز به غذاهای بومی عادت نکرده بود. گيوم اعتراف می کند که مجبور بوديم از 
غذاهای اين شياطين )يعنی مغوالن( بخوريم و شير ماديان بنوشيم و هنگامی که به سرزمين تاتارها 
رسيديم احساس کردم که دروازه های جهنم پشت سر ما بسته شد. ولی گيوم نسبت به بارتلمی مقاومت 
بيشتری نشان می داد و هنر آن را داشت که با شرايط جديد خود را وفق داده و با عالقه و کنجکاوی به 
ماجراهای سفر و عجايب آن بنگرد و مشاهدات خود را به دقت ضبط کند. اولين اردويی که آنها از آن 
ديدارکردند، اردوی باتو نوۀ چنگيزخان و فرزند جوچی بود که در قسمت شرقی رود ولگا قرار داشت. او 
با باتو صحبت کرد و وی را به ايمان دعوت کرد ولی افراد حاضر در اردو از پيشنهادش استقبال نکردند. 
با اين حال او از حسن ظن باتو نسبت به خود دلگرم شد اما ديدار با اين شاهزاده غايت اصلی وی نبود 
و او می خواست با خان مغول، منگوقاآن مالقات کند به دليل اينکه برقراری رابطۀ سياسی ميان فرانسه 
و امپراتوری مغول در سطح عالی تنها از طريق گفتگوی سفير با شخص اول اين امپراتوری پهناور و 
مقتدر ميسر می گشت. لذا آنها ولگا را به مقصد قراقروم مقر دربار مغولستان ترک کردند و دوماه و نيم 
بعد پس از طی سه هزار کيلومتر راه به اين شهر رسيدند. منگوقاآن ايشان را در قصر »سيرينا« دختر 
محبوب خود که به مسيحيت گرويده بود به حضور پذيرفت وآنها نيز از پادشاه کسب اجازه کردند تا 
بتوانند دو ماه در دربار قراقروم اقامت داشته باشند. گيوم پايتخت را به دقت توصيف می کند و اينکه 
اقوام و ملل مختلف در شهر، محلۀ مخصوص به خود را داشتند مثاًل محلۀ مسلمانان مملو از بازارها و 
رسته های متنوِع کسبه و تجار بود و اشراف و درباريان برای تأمين مايحتاج خود به آنجا رفت و آمد 
می کردند اما محلۀ چينيان نسبتًا فقيرانه و محل سکونت صنعتگران بود. ديگر اينکه در شهر دو مسجد، 
يک کليسای نسطوری و دوازده معبد بودايی وجود داشت و صاحبان تمامی اديان و مذاهب با تساهل 
با شخصيت های  قراقروم  اقامت خود در  بارتلمی در مدت  و  و تسامح در کنار هم می زيستند. گيوم 
زيادی مالقات کردند از جمله نسطوريان مستقر در دربار منگوقاآن. اين افراد يا مترجم بودند يا کارگزار 
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حکومتی يا مربی فرزندان درباری و اشراف. او همچنين به مالقات برخی زندانيان کاتوليک مذهب و 
اصالتًا غربی رفت که به دليل جرايمی از قبيل دزدی از اربابان مغولشان در زندان قراقروم محبوس بودند 
و ايشان را نصيحت کرد که بايستی از راه های مطلوب و اخالقی از مافوق خود وجوه و اموال دريافت 
کنيد و در هر حال دشمنی با مسيحيان پذيرفتنی نيست. البته ارتباط ميان گيوم و مسيحيان از ديد خان 
مغول پوشيده نمی ماند و افراد او همه جا اين خارجيان را تحت نظر داشتند. منگوقاآن روزی تصميم 
گرفت تا ميان مسلمانان، بوداييان و مسيحيان مناظره ای ترتيب دهد به شرطی که اهل اديان به عقايد 
يکديگر توهين نکنند و دربارۀ هم سخنان زشت و تعابير ناروا به کار نبرند. به گفتۀ گيوم مسلمانان و 
مسيحيان با يکدگر همصدا بودند، چرا که نقاط مشترک بسياری ميان آنها وجود داشت ولی بوداييان 
در اين ميان سکوت اختيار کردند. در پايان افراد حاضر در مناظره ضمن اظهار مودت و حسن نيت 
به يکديگر شراب نوشيدند. فردای آنروز گيوم و همراهش در دربار خان مغول حاضر شدند. همزمان 
رقيب بودايی آنها در مناظره نيز خود را بدانجا رسانيد. منگوقاآن خطاب به عيسويان گفت: ما مغوالن 
اعتقاد به خدای يگانه داريم چرا که حيات و مرگ ما در دستان اوست و با تمام وجود او را می پرستيم. 
همانگونه که خداوند در دستان ما چندين انگشت تعبيه کرده پيش پای انسانها نيز راه های مختلف قرار 
داده است. خداوند به شما موهبت شناخت کتاب مقدس عطا کرده اما شما بخشش های او را نمی بينيد. 
برای مثال به ما نعمت پيشگويان را بخشيده. ما طبق گفتۀ آنها عمل کرده و در کنار يکديگر با صلح 
و آرامش زندگی می کنيم. در نهايت منگوقاآن بحث را به اتمام می رساند و به اين دو مبلغ مذهبی، 
گيوم و بارتلمی، يادآوری می کند که زمان بازگشتشان از دربار فرارسيده و از آنها می خواهد که گفته ها 
و نامه هايش را به پادشاه فرانسه ابالغ کنند. ايشان در سال 1255 به غرب بازگشتند. گيوم دوروبروک 
گزارش های خود را به التين می نوشت که در آن روزگار زبان رايج کتابت بود، اما در قرون بعد سفرنامۀ 
او به زبان فرانسه توسط اوژن مولر همراه ترجمۀ سفرنامۀ مارکوپولو تحت عنوان »دو گزارش سفر به 
آسيا در قرن سيزدهم از گيوم دوروبرک که از طرف سن لويی فرستاده شد و از مارکوپولو« در سال 

1888 منتشر کرد و نيز ترجمۀ رنه کپلر و کلود-کلر کپلر که در 1۹85 به چاپ رسيد .  
سند ارزشمند ديگری از قرن سيزدهم ميالدی، حکايت از رابطۀ سياسی پادشاه فرانسه و حاکمان 
مغول دارد. در اين سند، نامۀ ارغون )128۴-12۹1( و نامۀ الجايتو )130۴-1316( به فيليپ چهارم 
پادشاه فرانسه معروف به فيليپ لوبل  آمده است. اين دو نامه که قدمت هفتصد ساله دارند به شکل 
طومار است و از جنس کاغذ پنبه. نامه ارغون 2 متر طول و 27 سانتيمتر عرض دارد و نامۀ الجايتو 3 
متر طول و ۴8 سانتيمتر عرض. اين دو نامه در کتابخانۀ ملی پاريس نگهداری می شوند. اين اسناد از 
قرن نوزدهم تاکنون چندين بار چاپ شده بويژه چاپ اول يعنی چاپ اَبِل ِرموزا. وی در سال 182۴ 
اين نامه ها را همراه با آوانويسی به مغولی جديد و ترجمه و توضيح آنها به صورت چاپ سنگی منتشر 
کرد . اما آوانويسی و ترجمۀ او اشکاالت متعددی در برداشت که بيشتر ناشی از ناخوانا بودن متن اصلی 
مغولی است که در چاپ سنگی به وضوح تصوير نشده بود. به تدريج با ارائۀ نسخه های عکسی واضح تر 
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و دقيق تر از اين دو سند از جمله چاپ فاکسيميلۀ روالن بناپارت در 18۹5 ، ترجمه و ويرايش های 
صحيح تری از آن به عمل آمد تا اينکه در سال 1۹62 آنتوان موستارت و فرانسيس وودمن کليوز از 
متخصصين طراز اول زبان چينی و مغولی که در دانشگاه هاروارد تدريس می کردند، بار ديگر اين اسناد 
را با تصحيح اشکاالت چاپ های قبلی با آوانويسی و ترجمه و توضيحات زبان شناسانه دربارۀ واژه ها 

و گرامر متن مغولی در انتشارات دانشگاه هاروارد به چاپ رسانند .
اما مندرجات اين نامه ها: نامۀ ارغون ايلخان مغول در سال 688/128۹ ه.ق توسط سفيری به نام 
بوسکاِرل دوژيزولف به فيليپ لوبل تحويل داده شد. اين نامه پاسخی بود به پيشنهاد پادشاه فرانسه 
به ايلخان مغول مبنی بر اينکه اگر ايلخان بخواهد عليه مماليک وارد جنگ شود، پادشاه، سپاهی را 
به کمک او بفرستد. زيرا در اواخر جنگ های صليبی، مماليک مصر و شام به دليل مقاومت در برابر 
صليبيون و سپاه مغول به دشمن مشترک هر دو مبدل گشته بودند و ارسال اين نامه به فيليپ لوبل 
به منظور پذيرفتن پيشنهاد او بود که اعالم می کرد: من )ارغون( آخرين ماه زمستان سال بعد 12۹0 
که سال ببر است از مقر حکومت خود خارج می شوم به طوری که پانزدهم ماه اول بهار خود را به 
دمشق برسانم. چنانچه سپاهيان فرانسه به موقع در محل حاضر باشند و لشکر متحد ما پيروز گردد 
و بتوانيم مماليک را به عقب برانيم، بيت المقدس را به فيليپ لوبل تسليم خواهم کرد. نامۀ دوم را در 
سال 70۴/1305ه.ق الجايتو فرزند امير ارغون و برادر غازان خان به فيليپ لوبل ارسال کرد. او در اين 
نامه تصريح می کند که تمامی عهود و پيمان هايی که ارغون با شما بسته اند به قوت خود پابرجاست 
و ما خواستار ادامۀ رابطۀ دوستانه با اروپا هستيم و از پادشاه فرانسه می خواهيم که با ما عليه دشمن 

مشترکمان متحد گردد.
با دورۀ مغول حدوداً 1307 ميالدی )705  تاريخی و جغرافيايی که همزمان  از کتاب های  يکی 
ه.ق( تأليف شد، کتابی است موسوم به »گل تواريخ مشرق زمين«. هتوم اهل کوريکوس ملقب به 
هيتوِن مورخ، نويسندۀ اين کتاب از شاهزادگان ارمنی و عضو خانوادۀ سلطنتی هيتومی و برادر زادۀ 
هتوم اول پادشاه ارمنستان است. اين خاندان بر قسمتی از جنوب ترکيۀ امروزی به نام منطقۀ سيليسی 
حکومت می کردند که پس از فتح آناتولی به دست سلجوقيان جزو باقيماندۀ امپراتوری ارمنستان به 
شمار می رفت. هيتون با ايلخانان مغول در ايران ارتباط داشت. او معاصر اباقا و ايلخانان بعدی تا غازان 
بوده و مدتی در مالزمت آنها خدمت می کرده است. اطالعاتی که از زندگی او در دست داريم بيشتر 
برآمده از کتاب تاريخ و ديگر آثار اوست. هيتون در ابتدا با همدستی برادر خود عليه پادشاه، هتوم دوم 
قيام کرد اما در جريان اين شورش برادرش به قتل رسيد و خود نيز به جزيرۀ قبرس تبعيد شد. در آنجا 
به عضويت يکی از فرقه های کاتوليک بنام»پِرمونتره « درآمد. همچنين با عموی خود پيمان بست که 
تاج و تخت پاشاه قبرس را تصرف کند. سپس عازم فرانسه شد و در شهر اَوينيون محل سکونت پاپ 
کلِمان پنجم  رخت اقامت افکند. او به ديدار پاپ رفت و تقاضا نمود که اواًل عمويش را به عنوان پادشاه 
قبرس به رسميت بشناسد ثانيًا برای فتح بيت المقدس، جنگ صليبی ديگری با کمک مغوالن ترتيب 
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Mémoires de l’Institut Royal 
de France, Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres 
VII, Paris 1824.
2. Prince Roland Bonaparte, 
Doccuments de l’époque 
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دهد. سپس مدتی به عنوان راهِب کليسای فرقۀ پِِرمونتره در شهر پَوتيه در غرب فرانسه به سربرد. 
در اين ايام بود که کتاب تاريخ خود را به منشی و دستيارش نيکولوفالکونی به زبان فرانسه امال کرد. 
مطالب امال شده توسط او شامل تاريخ و جغرافيای آسيا در قرون وسطاست که نام آن را گل تواريخ 
مشرق زمين)Histoires d’Orient La Fleur des(  گذاشت. منقوالت او توسط همان شخص 
به التين تحت عنوان: )Flos Historiaum Terrae Orientis(ترجمه شد.  هيتون پس از 
کشته شدن هتوم دوم در سال 1307 قبرس را تصرف کرد و به سيليسی وطن اصلی خود بازگشت و 

با عنوان سپهبد باقی عمرش را در آنجا گذراند.
اول  قسمت  در  هيتون  دارد.  متعددی  فصول  قسمت  هر  که  است  قسمت  چهار  شامل  او  کتاب 
ويژگی های جغرافيايی چهارده مملکت آسيا در خاور دور، آسيای مرکزی، قفقاز و خاور نزديک را به 
دقت توصيف می کند. توصيفات او در مورد مرزهای بين ممالک، شهرهای اصلی، رودها، کوهستان 
ها، کشاورزی، صادرات، دين و مذهب و توان نظامی هر منطقه است. قسمت دوم گزارش مختصری 
است از تاريخ فتوحات مسلمانان و ظهور و گسترش امپراتوری سلجوقيان و خوارزمشاهيان در شرق. 
قسمت سوم دربارۀ تاريخ امپراتوری مغول است از آغاز شکل گيری و سرگذشت چنگيزخان و متصرفات 
و جانشينانش در شرق و غرب و سپس حکومت ايلخانان در ايران تا سال 130۴/ 702ه.ق. هيتون در 
فصل چهل و پنجم اين قسمت اذعان می کند که از سه طريق نسبت به تاريخ مغول شناخت حاصل 
کرده: اول از طريق منابع مکتوب. او تاريخ چنگيزخان تا منگوقاآن را از کتب تاريخ مغول و تاتار که 
در آن زمان در دسترس همگان بوده، نقل کرده است. وقايع عهد منگوقاآن تا درگذشت هوالکو را 
از عمويش هتوم، پادشاه ارمنستان شنيده که در بطن حوادث حضور داشت و خاطرات خود را برای 
فرزندان و برادرزادگانش بازگو می کرد. اما وقايع سلطنت اباقاخان فرزند هوالکو را تا سال 130۴ خود به 
عينه مشاهده کرده و در خدمت اين پادشاهان حضور داشته و به قول خود هرچه که ديده بدون لغزش 
و خطا ثبت کرده است . هيتون در قسمت چهارم به پيشنهاد خود به پاپ کلمان پنجم برای متحد کردن 
قوای اروپايی، ارمنی و مغولی در جنگ ديگری عليه مسلمانان برای تصرف بيت المقدس و سيليسی 
و شامات از دست مسلمانان اشاره می کند. او در پايان نقشۀ راهی از فتح دوبارۀ سرزمين مقدس ارائه 
می کند و در ذيل آن به ذکر داليل هم پيمانی ارمنی ها و مغوالن در سال های 125۹-1260 پرداخته و 
از آن نتيجه می گيرد که بار ديگر الزم است اين اتحاد بطور کامل با پاپ و پادشاهان اروپا تحقق پذيرد.
از اين اثر نسخه های پرشماری وجود دارد که نسخه های اصيل آن عبارت است از: چهارده نسخه به 
زبان فرانسه و سی و يک نسخه به التين . اما بقيۀ نسخه ها شامل ترجمه های مختلف آن به زبان های 
اروپايی اسپانيايی و انگليسی کهن است که در قرون پانزدهم تا نوزدهم فراهم آمده است. اين کتاب 
که در مجموع می توان آن را گزارش يک اروپايی از مشرق زمين دانست، تا صدها سال مرجع مهم 
پژوهشگران غربی در باره تاريخ مغول بود. در سال 1۹06 کولر با کمک جمعی از مصححين بر اساس 

نسخه های اصيل التين و فرانسه ويرايش جديدی از اين کتاب  به هر دو زبان جداگانه منتشر کرد.
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در قرن بيستم مورخان و مغول شناسان فرانسوی که اغلب متخصص در زمينۀ فرهنگ و زبان های 
شرقی از جمله چينی، هندی و ترکی بودند با بهره گيری از منابع کهن و به ياری تحليل های مستقل 
خود و يافته های تازه در مورد ابعاد تاريخی، فرهنگی و اجتماعی امپراتوری مغوالن و اقوام تحت سلطۀ 
آنها پژوهش های جديدی ارائه کردند که از ميان آنها رانپل پليو، رنه گروسه و ژان پل رو سرآمد همه 

هستند.
دربارۀ ترجمۀ پل پليو  )1871-1۹۴5( از »تاريخ سری مغوالن« قبال صحبت کرديم. ترجمۀ اين 
اثر مهمترين کار او در زمينۀ تاريخ مغول بود اما حوزۀ تحقيقات وی بسيار فراتر از اين موضوع بود.
دربارۀ  او بايد اعتراف کرد که يکی از بزرگترين چين شناسان نيمۀ اول قرن بيستم و يکی از پيشگامان 
عرصۀ شناخت فرهنگ و زبان های شرق دور مانند چينی و شعب گوناگون آن و مغولی و ترکی و 
سانسکريت محسوب می شود. فعاليت های او زمينۀ خوبی برای آشنايی با زبان های آسيايی فراهم کرد 
و پس از او خاورشناسان دنبالۀ کارهای وی را گرفتند و بر اساس نسخه های گردآوری شده توسط او 
تحقيقات زيادی شکل گرفت. پليو از طرف دولت فرانسه مأموريت داشت تا با سفر به چين بخصوص 
منطقۀ ترکستان، عالوه بر شناخت تاريخ و فرهنگ منطقه به جمع آوری و خريد نسخه های خطی و 
اسناد قديمی اقدام کند. او طی يکی از مأموريت هايش ميان سال های 1۹06-1۹08 توانست حجم 
عظيمی از اسناد کهن را از يک راهب بودايی خريداری کند و از آنجا که با زبان های آسيايی آشنايی 
خوبی داشت، توانست نسخه های نفيس و قديمی را برگزيند که قدمت آنها به سال های پيش از سدۀ 
نهم ميالدی می رسيد. اين اسناد شامل سه هزار قطعه کتيبۀ چوبی و سنگی و بيش از دو هزار عنوان 
نسخۀ خطی بود. هنگامی که پليو در 1۹0۹ به پاريس بازگشت تصميم گرفت اين نسخه ها را - که به 
زبان های بودايی، چينی، تبتی، سانسکريت، ختايی، سغدی و اويغوری کتابت شده بود- مطالعه و از آنها 
فهرست های طبقه بندی شده تهيه کند. آثار او عمدتًا به تحقيق در مورد همين مجموعه و نسخه های 
ديگر که در ساير سفرهايش به دست آورده، اختصاص داشت. بخشی از کارهای او نيز با تاريخ مغول 
مرتبط بوده که اين موضوع را بيشتر درخالل متون آوانويسی شده به چينی و مغولی پيگيری می کرد 
مانند ترجمۀ تاريخ سری مغوالن. او همچنين با جستجو در آرشيو واتيکان- که مجموعه ای است بسيار 
عظيم از نسخ و اسناد ارزشمند، به زبان های گوناگون و بعضًا منحصر به فرد- به اسناد تازه ای دربارۀ 
ارتباط مغوالن با دستگاه پاپ دست يافت و آنها را با همکاری سه محقق ديگر که در واتيکان صاحب 

منصب بودند به فرانسه ترجمه و چاپ کرد.
اين اسناد عبارتند از:

1. پاسخ کيوک به نامۀ پاپ اينوسان چهارم  همراه با مهر مغولی. اين نامه به زبان فارسی و تاريخ 
آن مربوط به اول نوامبر سال 1216 ميالدی است.

2. نامۀ اباقاخان به پاپ به زبان التين مورخ 1268
3. سندی به زبان التين که فرستادگان اباقاخان به مجمع اسقف ها در شهر ليون تحويل دادند.

1. Ibid, p.112.
2. Hayton, La Flor des es-
toires de la terre d’Orient, 
éd. C. Köhler, Recueil des 
historiens des Croisades. 
Documents arméniens, t. 2, 
Imprimerie nationale, Paris 
1906.
3. Paul Pelliot



۹0

۴. اجازه نامه ای به زبان مغولی که به دستور ارغون صادرشد. 
5. دو نامۀ عربی از رئيس کليسای نسطوری به نام مارياباالهای سوم ، مورخ 1301 و 1302

نيمۀ اول قرن چهاردهم  با مغوالن چين در  تازه دربارۀ روابط دستگاه پاپ  6. برخی توضيحات 
ميالدی.

ُرنه گروسه  )1885-1۹52( مورخ، عضوآکادمی فرانسه و استاد تاريخ و جغرافيا در مدرسۀ السنۀ 
شرقيه و مسؤول چندين موزه های لوور، گيمه  و ِسرنوشی  در پاريس. او حتی در طول دو جنگ جهانی 
از تحقيقات خود برنداشت و مديريت های فرهنگی  و اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم نيز دست 
مختلفی برعهده گرفت. از وی آثار متنوعی درباب تاريخ و تمدن آسيا منتشر شده از جمله: تاريخ آسيا ، 
چين و هنرش ، چهرۀ آسيا ، فلسفه های هندی ، امپراتوری مغول ، تاريخ جنگ های صليبی ، امپراتوری 
صحرا نوردان ، به دنبال ردپای بودا ، تاريخ جنگ های صليبی و پادشاهی فرانک در اورشليم  و تاريخ 

ارمنستان از آغاز تا 1071 .                                                         
سه کتاب از ُرنه گروسه تاکنون به فارسی ترجمه شده است: 1. تاريخ جنگ های صليبی، ترجمۀ 
ولی اهلل شادان، انتشارات فرزان روز، تهران 1377. 2. چهرۀ آسيا، ترجمۀ غالمعلی و پيروز سيار، فرزان 
روز 1375. 3. از همه مقدم تر امپراتوری صحرانوردان، ترجمۀ عبدالحسين ميکده، بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب 1353 و تجديد چاپ در انتشارات علمی و فرهنگی. اين اثر يکی از مفصل ترين و جامع ترين 
کتاب هايی است که در قرن بيستم راجع به تمدن و امپراتوری صحرانشينان شمال آسيا و اروپا نوشته 
شده و موضوع آن نسبتًا تازه است. کتاب او از اين منظر دارای اهميت است که دربارۀ مردماِن ساکن 
استپ های شمالی که با بکارگيری خشونت تمام صاحب امپراتوری و فتوحات شدند، توضيح می هد. سه 
چهرۀ مقتدر و رعب آور از ميان اين سرزمين پهناور که از سرحد منچورستان تا بوداپست کشيده شده بود 
ظهور کردند و خود و اخالفشان تا سال های سال به تخريب تمدن های چين و ايران و اروپا پرداختند. 
پيدايش،  بوده که  اين  بر  اين کتاب  در  تيمور. سعی مؤلف  و  آتيال، چنگيز  از  عبارتند  اين سه چهره 
شکوفايی و زوال امپراتوری هايی را نشان دهد که با نيروی جادويی و روحيۀ مقاوم و خستگی ناپذير 
پايه ريزی شدند. بادهای تند و خشن و سرمای سخت بر روحيۀ مردمی که در مرغزارهای وسيع و 
صحراها زندگی می کردند، تأثير گذاشته و آنها را بيرحم و سخت کوش بارآورده و شرايط دشوار زندگِی 
ابتدا مجبور می ساخت که به شهرهای ملل متمدن جنوبی حمله ور  کوچ نشينی و دامداری آنها را از 
شوند. اين ملل متمدن که در مرحلۀ کشاورزی به سر می بردند، به دليل برخورداری از امکاناِت برخاسته 
از اين نوع زندگی تضاد قابل مالحظه ای با صحرانوردان وحشی داشتند اما به علت رخوت و انحطاط، 
در مقابل حملۀ آنها تاب مقاومت نمی آوردند و به سرعت منهزم می گشتند. اما وقتی که صحرانشينان 
به جای شهرنشينان بر اريکۀ قدرت می نشستند خلق و خوی آنها را می گرفتند و جذب فرهنگ ممالک 
مغلوب می شدند. لشکر غالب اين بار خود شاهد بودند که اقوام وحشی تازه نفسی از راه رسيده اند و 
می خواهند همان گونه با آنها رفتار کنند که خود با مردم متمدن رفتار کرده بودند. کتاب به سه فصل 

1. Innocent IV
2. Mar yahbalaha III           
3. René Grousset
4. Musée du Louvre
5. Musée Guimet
6. Musée Cernuschi
7. Histoire de l'Asie, Les Press-
es universitaires de France 
1941 et 1944.
8. La Chine et son art, Librai-
rie Plon 1951.
9. La face de l’Asie, Payot, 
Paris 1955.
10. Les philosophies indi-
ennes, Desclée  de Brower et 
cie, Paris 1931.
11. Empire mongol, E. de Boc-
cart, Paris1944.
12. L’Épopée des Croisades, 
Plon, Paris 1939.
13. L'empire des steppes: At-
tila, Gengis-khan, Tamerlan, 
Payot, Paris 1938.
14. Sur les traces du Bouddha, 
Plon, Paris 1929.
15. Histoire des croisades et du 
royaume franc de Jérusalem, 
4 tomes, Plon 1934-1936.
16.Histoire de l’Arménie des 
origines à 1071, Payot 1947.
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عمده تقسيم می شود: فصل اول در مورد وضعيت شمال آسياست و تاريخ اقوام ساکن آنجا مانند سکاها، 
هون ها، توکيوها، اويغورها و ختاييان، هون های اروپا و روابط و جنگ های ميان آنها و ظهور آتيال از 
ميان هون ها تا وقايع قرن سيزدهم ميالدی. فصل دوم دربارۀ مغوالِن تيرۀ چنگيز و امپراتوری قدرتمند 
و وسيع  اوست و حکومت جانشينانش در مناطق مختلف آسيا: چين، ايران و روسيه، و سلطنت تيمور 
لنگ در ماوراء النهر و در نهايت فصل سوم درمورد سرنوشت حکومت مغوالن و خاتمۀ کار آنها در قرون 

پانزدهم و هجدهم توضيح می هد.
گروسه دربارۀ سرگذشت چنگيزخان کتاب ديگری دارد به نام »فاتح جهان يا جهانگشا« که آن را 
بر اساس »تاريخ سّری مغوالن« تأليف کرده است. وی از روايت داستانی در »تاريخ سری« بهره برده 
و اثر خود را به صورت يک رمان خواندنی و جذاب درآورده که در آن عالوه بر زندگی چنگيزخان و 
فتوحاتش، خصوصيات فردی و روحيۀ او نيز دقيق به نمايش در آمده است. گروسه به گفتۀ خود قبل 
از تأليف اين کتاب، دربارۀ چنگيزخان مطالعات خود را تکميل و منابع و اسناد مختلف را با هم مقايسه 
کرده بود و حاصل تحقيقاتش را انتشار داده و سپس براساس ترجمۀ پل پليو از تاريخ سری و فارغ از 

مباحث تخصصی به نقل روايت داستانی زندگی جهانگشا پرداخته است. 
ژان پل رو  )1۹25-200۹( استاد و پژوهشگر مدرسۀ لوور، به تدريس هنر اسالمی اشتغال داشت 
و به چندين زبان شرقی: ترکی، مغولی، عربی و فارسی مسلط بود. وی آثاری دربارۀ تاريخ و فرهنگ و 
هنر اسالمی نوشت. باورها، اعتقادات، اساطير و آداب و رسوم مردم مشرق زمين به خصوص اقوام ترک 
و مغول بخش اعظمی از محتويات نوشته های اوست. او عالوه بر تأليف کتاب و مقاله به فعاليت های 
فرهنگی ديگری مانند برگزاری دو نمايشگاه در پاريس دربارۀ هنر اسالمی اهتمام می ورزيد. نام برخی 
آثار او چنين است: مذهب ترکان و مغوالن ، بابر)تاريخ مغوالن کبير( ، تيمور لنگ ، پادشاه اسطوره ها 
و سمبل ، کوه های مقدس و کوه های اساطيری ، چنگيزخان و امپراتوری مغول ، تاريخ ايران و ايرانيان 

از آغاز تا عصر حاضر  و فرهنگنامۀ هنرهای اسالمی. 
در پايان بايد اين نکته را متذکر شوم که هدف از اين جستار، معرفی منابع و مآخذ تاريخ مغول با 
محوريت تحقيقات فرانسويان بود. با اينکه نگارنده همۀ کوشش خود را بکار گرفته تا به توصيف آثار 
تأثيرگذار و معتبر بپردازد اما ممکن است نقص ها و کاستی های بسيار متوجه کار او باشد و برخی موارد 
را از قلم انداخته باشد. مسلم است که اين تحقيق تنها آغاز راه و قلمرو وسيع موضوع را نشان می دهد. 
فرصت بسيار و تعمق و بررسی افزون تری الزم است تا تک تک اين تحقيقات را در بوتۀ نقد گذاشته و 
دربارۀ محتويات و مآخذ مورد استناد و روش کار نويسندگان نظر داد و اين موارد را با ساير آثار مورخين 
غربی مقايسه کرد تا به تصويری کلی از ديدگاه غربيان نسبت به اين برهه از تاريخ دست يابيم. درحالی 
که ديدگاهشان را با روش تفکر انتقادی واشکافی می کنيم، آن را با شيوه، اطالعات و نگاه مورخين 

اسالمِی تاريخ مغول تطبيق دهيم و موارد اشتراک و اختالف را به روشنی کشيم.

1. Le conquérant du monde 
(Vie de Gengis-khan), Edi-
tions Albin Michel, Paris 
1944, p.6.   
2. Jean- Paul Roux.
3. La Religion des Turcs et 
des Mongols ,Payot, 1984.
4. Babur, histoire des 
Grands Moghols , Fayard, 
Paris 1986.
5. Tamerlan ,Fayard, 1991.
6. Le roi, mythes et symbole 
,Fayard, 1995.
 7. Montagnes sacrées, mon-
tagnes mythiques, Fayard, 
1999.
8. Gengis Khan et l›Empire 
Mongol , Gallimard, 2002.
9. Histoire de l›Iran et des 
Iraniens, des origines à nos 
jours , Fayard, 2006.
10. Dictionnaire des arts de 
l›islam, RNM-Fayard, 2007.
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»ما« چگونه »من« شدیم؟

دکتر صاحبنظر مرادی1

پويا  تمدن  و  تاريخ  کانون  قديم ترين  به حيث  ايران کهن  يا  آريانا 
نام و شرايط  در آسيای مرکزی ظهور کرده و سکنۀ آن تحت هر 
تاريخی خدمات ارج ناک و گرانسنگی را به فرهنگ و تمدن بشری 
انجام داده اند. هر چند در جمع بندی حوزه های تاريخی و کانون های 
باستانی، مورخين پنجمين جايگاه را به تاريخ ايران بخشيده و قدمت 
آن را تا پنج هزار سال بر شمرده اند، اما تحقيقات باستان شناسی در 
ويرانه های باختر و سغديانه و در کانون های تمدن قديم چون )هزار 
چنار  بدخشان،  در  کر  دره  و  گنبد  قلعه  بلخ،  آق کپرک  سم سنگان، 
گنجشگان در تخار، ده موراسی و نادعلی در سيستان، تخت جمشيد 

و ايالم در ايران، کافرنهان و وادی حصار در تاجيکستان، نمازگاه در ترکمنستان، بخارا، سمرقند و ترمذ 
در ازبکستان و... مرزهای تاريخ را در اين گستره جغرافيايی تا پانزده هزار سال کشف کرده اند. 

بررسی تاريخ آريانای کهن که دربرگيرندۀ حوزۀ وسيعی از باشگاه آرياييان است، خيلی بغرنج و 
متراکم و دارای شگفتی های شايانی است که يادمانی مفصل آن از حوصله اين مقاله بيرون می باشد. 
روی هم رفته زمانی که سيری در »تاريخ ايران باستان« داشته باشيم، يا نگاهی به کتاب »تاجيکان« 
کنيم يا کتاب »افغانستان در مسير تاريخ« را به مثابه عمده ترين ره آورد تحقيقی حوزه تمدن ورق گردانی 
نمائيم، سير حوادث و سرنوشت تاريخی فرهنگی مردمان اين منطقه را عميقًا با هم گره خورده می يابيم. 

دکتر صاحبنظر مرادی

1. پژوهشگر ادبی
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اين پيوستگی زمانی که استاد توس در شاهنامۀ هميشه جاودان خود از رويدادها و حوادث اسطوره ای 
و تاريخی سخن به ميان می آورد و کارنامه  شاهان، يالن و قهرمانان آريايی را در سرزمين پهناوری 
به نام »ايران« به نمايش می گذارد، روشنی بيشتری می يابد. رستم پهلوان شاهنامه، نماد آزادگی و 
سربلندی مردمان اين حوزه گاه در مرزهای خاقان چين، گاهی هم در دهانه عراق عجم و زمانی در 
ساحل جيحون و شرقی ترين مرزهای آريانا مشغول حراست از حريم ايران تاريخی است. قبل از آن، 
کارگردانی دودمان های پيشدادی و کسان و شخصيت های خاص ايرانی، تاريخ اين سرزمين را زيست 

بخشيده اند.
اسکندر مقدونی در دوره باستان، اين سرزمين را آماج حمالت سرکوب گرانۀ خود قرار داد، پس 
از آن، سپاهيان عرب بنياد دولت ساسانی را فروريختند. ديری نپائيد که در دوره ميانه، جهان خورانی 
به شيوۀ چنگيز يا تيمور وجب به وجب خاک اين پهنۀ عظيم را در زير سم ستوران خود کوبيدند و 
کله منارها ساختند. مجموع اين حوادث صدمات جبران ناپذيری بر فرهنگ سرزمين پهناور ايران وارد 
آورد. استمرار فضای تيره و تار سياسی و هجوم های نظامی و سرکوب های وحشيانه متجاوزان نتوانست 
ايرانيان را متزلزل و منکوب گرداند. بر عکس، آنها با مقاومت خود و هاضمه قوی فرهنگی خويش، 
هستی خود را غنا و فرهنگ سازی خود را قوت بخشيدند و شخصيت های جهانی و بزرگ علمی و 

فرهنگی پديد آوردند.

 
ایران فرهنگی

امروز چه کسی می تواند نقش جهانی فرزانگانی چون ابوعلی سينا  و ابو نصر فارابی در ايجاد و انکشاف 
از زکريای  ادبی جهان،  از سه حماسه بزرگ  ايجاد يکی  به خاطر  از فردوسی  علم پزشکی و عقلی، 
رازی، خواجه نصيرالدين طوسی، ناصرخسرو قباديانی، ابو حامد غزالی، مالصدرای شيرازی، مالهادی 
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سبزواری و سيمای برجسته تفکر و فلسفه اشراق شيخ شهاب الدين سهروردی، عين القضات همدانی، 
سنائی غزنوی، موالنا جالل الدين، خواجه عبداهلل انصاری و موالنا عبدالرحمن جامی هروی، موسی 
خوارزمی و چراغ داران عرفان و تفکر اسالمی نظير حکيم ابوريحان بيرونی و عمر خيام نيشابوری و 
بسيار و بسيار چهره های برجسته دنيای ادبيات و علوم )نجوم و رياضی و جامعه شناسی( را انکار نمايد. 
اين بزرگان، در فرهنگ غنی ما باليده و آثاری که برای ما در حکم  منابع خودشناسی ملی ماست، 

پديد آورده اند.
 آنها نه تنها جايگاه برينی در تاريخ فرهنگ و تمدن آسيا اشغال کرده اند، که به دايرۀ المعارف 
فرهنگ بشری راه يافته و آثارشان بارها و بارها به زبان های معتبر بين المللی منتشر شده است. اين 
شخصيت های بزرگ و ماندگار از دامن شيراز، اصفهان، خراسان، هرات، غزنی، بلخ، بخارا، سمرقند، 
خجند و خوارزم برخاسته و در همين شهرها و مناطق تاريخی مدفون شده اند. منابع تاريخی، سرزمين 
و زادگاه اين ستارگان تابناک علم و ادب و عرفان را »ايران« نام نهاده اند، نامی که امروزه در فضای 
مه آلود غرض ورزی های سياسی در افغانستان بجز کسان انگشت شمار، برای ديگران موجب برانگيختن 
چراهای فراوان و جذب و دفع های سياسی گرديده و گرد و غبار حوادث و توفان تعصبات سياسی بر 
حريم آن نشسته و عنقريب واقعيت های اين هم پيوندی و هم پيکری وطن فرهنگی ما را از چشم 

زمانه استتار نموده است.
اينکه فردوسی می گويد: 

دريغ  است که ايران ويران شود                کنام پلنگان و شيران شود
چو ايران نباشد، تن مـن مباد           درين بوم و بر، زنده يک تن مباد

منظور فردوسی از وطن، همين وطن بزرگی است که حوزه فرهنگ و تمدن ايران است. اين وطن 
فرهنگی و تاريخی زمانی مرکزش در بلخ، غزنی، هرات و کابلستان و گاهی نهاوند، نيشابور، اصفهان 
و تبريز يا بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو بوده و فردوسی در زمانه خود شاهنامه را در پايتخت امپراتوری 
برافراشتن نهضت های ملی  تا سر  از ظهور دين اسالم  آورده است.  به نوشت  غزنوی در شهر غزنه 
اسالم گرا و پی ريزی جنبش ها و دولت های ملی در خراسان بزرگ، سه گونه وطن ورد زبان ها و مدعيان 

رهبری جوامع اسالمی بوده است: 1- وطن عقيده 2ـ وطن فرهنگی 3- وطن ملی.
1- وطن عقيده: اين وطن تحت تأثير انديشۀ جهان وطنی اسالمی سرزمين دراز دامنی است. در اين 
گستره نه قوميت اعتبار دارد و نه پيوندهای خونی )نژادی(، منطقه ای و فرهنگی. مرزهای کلی اين 
وطن را عقيده و ايدئولوژی تعيين می کند. اين وطن از اندونزی در شرق اسالمی آغاز و تا موريتانی 

در غرب افريقا ادامه می يابد. 
2- وطن فرهنگی: در منطقۀ ما بيشتر به اعتبار وطن عقيده بوده است و به اعتبار جديدتر در قلمرو 
کشورهای آريانا )خراسان – افغانستان(، ايران، تاجيکستان، ازبکستان و برخی از شهرهای قديم 
فارسی زبان و آريايی نژاد آسيای مرکزی، وطنی است که مفاهيم و پديده های صوری و معنوی آن 
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بيشتر و عميق تر با زبان فارسی دری )تاجيکی( تبيين شده است1. 
به گفتۀ صابر شاعر ملی تاجيک: 

در حد و سرحد شناسی جهان                   کشور تاجيک، زبان تاجيک است
تا زبان دارد وطن دار است او                           تا وطن دارد بسيار است او

3- وطن ملی
اين مفهوم در بطن وطن عقيدتی مفهوم خاص داشته و متضمن زادگاه و احيانًا پرورشگاه اهالی 
و  جديد  مرزهای  با  امروز  اما  بوده،  سياسی  تاريخی  جغرافيای  يک  در  اقوام  از  با طيف هايی  خودی 
غيرطبيعی و گاه مرزهای تعبيه شده از سوی قدرت های استعماری روس و انگليس شناخته شده است. 
در اينجا ما با نظرداشت موضوع مورد بحث در خط سير هم تباری تاريخی و مسؤليت مشترک در قبال 

وطن فرهنگی خويش سخن خواهيم گفت.

وطن فرهنگی )ایران بزرگ( و گسست اشتراکات تاریخی آن
با کشف راه های بحری بوسيله دريانوردان اسپانيايی در قرن پانزدهم ميالدی از جمله کريستوفر کلمب 
به سوی شرق آسيا، مسير کاروان ابريشم همچو خط سير تجارتی و هم پيوند فرهنگی از رونق افتاد 
با پايان حکومت  و آميزش های اجتماعی مردمان اين حوزه در مسير اين جاده رو به افول گذاشت. 
تيموری ها در هرات در 1۴05 ميالدی، امپراتوری ايران بزرگ در مسير افول ارزش های فرهنگی و 

تزلزل بنای اداری و تشکيالت سياسی افتاد.
)ازبکستان( در ماوارالنهر و  ايران )فارس(، ترکان شيبانی  با تشکيل سه دولت بزرگ صفويه در 
رقابت های  گرفتند.  خود  احاطۀ  در  را  بزرگ  خراسان  امپراطوری،  سه  اين  هندوستان،  در  کورگانيان 
در  همسايه  دولت  سه  اين  رهبران  و دست يازی های  خراسان  از  تصرف بخش هايی  سر  بر  سياسی 
عرصۀ  در  می افزود.  بزرگ  خراسان  فرهنگی  رکود  و  سياسی  اوضاع  خرابی  به  آن،  شهرهای  امور 
و  اين سه مرکز قدرت منطقه ای، ملوک الطوايفی  از  با يکی  معاملۀ سياسی  اقتدارگرايی،  داخلی، روح 
استقالل خواهی های محلی قوت گرفت و در نتيجه سرزمين پهناور خراسان به حوزه های کوچک و 
حاکميت های محلی تقسيم گرديد. در اين شرايط، شمشيرهای برنده تعصب، خودخواهی و منطقه گرايی 

در دست سران قبايل از غالف برآمد و تخم عداوت، خشونت و آنارشيسم فرهنگی افشانده گرديد2.
سينۀ  خود  نوبه  به  شيبانی ها  و  صفويان  عصبيت های  تيز  لبۀ  ق،  شانزدهم/۹1۴  سده  پايان  در 
داغديدۀ اهالی آريانا )ايران( را بيشتر شکافت و خون آلود کرد. شهرهای خراسان بزرگ چون قندهار، 
جالل آباد و حوزه کابلستان در ميانۀ دو قدرت سياسی، فرهنگی و مذهبی اين دوره يعنی ايران صفوی 
ترک تبار و مغوالن فارسی دان و فارسی دوست هندی دست بدست گرديد. همزمان با تحريکات مذهبی 
حوزۀ  اين  مختلف  مذاهب  پيروان  ميان  در  واکنش هايی  خويش،  از  حاکمان صفوی  تقدس سازی  و 
فرهنگی بوجود آورد. در آغاز قرن شانزدهم/ دهم هجری اکثريت ساکنان ايران را پيروان اهل سنت 

1. نجیب مایل هروی، بگذار 
تا از این شب دشوار بگذریم، 
تهران: مرکز مطالعات ایرانی، 

1364 ص 8 .
2. پساکوه و امرای محلی 

بدخشان، مجله آمو، سال دوم، 
شماره 7-5، 1380 ، ص 12.
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تشکيل می دادند، اما راه پذيرش تشيع با از دست رفتن جايگاه اسالم سنی در دوران سلطۀ مغول و 
گرايش ايلخانان به اسالم و شيوع نظام های مختلف صوفيانه با تمايالت علوی گرايانه در قرن هشتم 
اولين   )1502( اسماعيل  شاه  هموار گشت.  ايلخانی  حکام  از  برخی  تشيع  اظهار  با  و  نهم هجری  و 
فرمانروای صفوی مدعی بود نسب او از طريق پدر به امام موسی کاظم می رسد. وی بالفاصله بعد 
از تاجگذاری، اسالم شيعی را به عنوان دين رسمی دولت خود اعالم نمود و ذکر نام دوازده امام را 
در خطبه نماز جمعه الزامی کرد. اشعار اسماعيل که به زبان ترکی و با تخلص »ختايی« نوشته شده 
شواهدی از ادعای الوهيت را در اختيار ما می گذارد، که برای تحريک نفاق افکنانه بين جوامع تشيع و 

تسنن بسيار نقش داشته است:
من همان خدايم، همان خدايم، همان خدايم

اکنون ای کور راه گم کرده بيا و حقيقت را درياب
من همان مطلقی هستم که از آن سخن می گويند

اين گفته از يادداشت های يک تاجری ونيزی که از سال 1511 تا 1520 در ايران بوده به خوبی 
آشکار است: اين صوفی يا شاه اسماعيل مورد عالقۀ مردم است و مردم و سربازانش به او همچون خدا 
احترام می گذارند... سربازانش او را فناناپذير می دانند. هر چند با دستيابی صفويه به حاکميت سياسی 
ايران، کارکرد آنان به عنوان رهبر طريقت صوفيه کمرنگ شد و تنها سابقه ای از آن باقی ماند، اما با 
آنهمه قداست ايجاد شده برای يک رهبر طريقت صفويه همچنان در ميان مردم تقديس شد و اين 
تقديس به جانشين اسماعيل، شاه طهماسب )152۴( نيز رسيد. ونيستيو دو آلساندری فرستاده ونيز که 
راه يافت، در نوشته های  به دربار شاه طهماسب صفوی  اعتمادنامۀ خود  در سال 1571 برای تقديم 
خود تاکيد نموده که رعايای شاه »او را نه به عنوان شاه، بلکه به اعتبار اين که از نسل علی)ع( است، 
بمانند يک خدا او را می پرستند«. البته منابع تاريخی گواهی می دهند که شاهان پس از اسماعيل مانند 

پيشينيان خود در شمار »غالت« نبودند.
روابط ايران صفوی و ازبکان شيبانی حاکم بر ماورالنهر از آغاز تشکيل سلسلۀ صفويه رو به وخامت 
گرائيد. از سال ۹13 که شيبک خان مؤسس سلسلۀ ازبکان از ماورالنهر به خراسان تاخت و اين سرزمين 
را به تصرف خود در آورد و طی نامه ای شاه اسماعيل اول را به ترک مذهب شيعه فراخواند، روابط 
ايران با ازبکان و ديگر سنی مذهبان اين منطقه روز بروز تيره شد و اختالف شيعيان و سنيان، کشتارها 
از حال همزبانان خود در منطقه آسيای  ايرانيان  بعد،  به  از آن زمان  آورد.  پديد  و ويرانی های بسيار 
ميانه کمتر آگاهی پيدا کردند. اين وضع به همين جا خاتمه پيدا نکرد، بلکه تضادهای مذهبی همچنان 
ميان شيعه و سنی تشديد يافت، چنانکه شيعيان آن روزگار، سنی مذهبان را مسلمان نمی دانستند. اين 
حکايت از گفته پوالک، طبيب دربار ناصرالدين شاه نيز به خوبی بر می آيد که می نويسد: »ايرانيان 
شيعی مذهب هستند، به همين دليل به عنوان يک فرد شيعی، ايرانی تفاخرکنان می گويد: مسلمانم، در 
حالی که اين عنوان مسلمانی را برای اهل تسنن قبول ندارد«. نويسنده ضمن بر شمردن موارد فراوان 
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عصبيت های مذهبی در عصر قاجاريه می افزايد: »هنگامی که من در ژوئن سال 185۹ از کاشان عبور 
می کردم، ماه ربيع االول به عنوان روز يادبود کشتن عمر در سراسر کشور مراسمی بر پا می شود و در 
ضمن آن مراسم آتش بازی، آتش افروزی و تيراندازی رواج دارد و به آن عيد عمرکشی می گويند«. 
اين وضعيت در نواحی که اکثرا ً سنی نشين بودند، باعث ايجاد ناراحتی ها، زدوخوردها و برخوردهای 
شيعيان  با  مقابله  در  جوامع سنی نشين  در  برخوردها  گونه  اين  ادامۀ  مذهبی می گرديد.  خشونت آميز 
نيز آتش اختالف را شعله ور می کرد. پديد آمدن آن شرايط، اسباب آن گرديد تا اشتراکات تاريخی و 
فرهنگی مردمان حوزه تمدنی ما در زير پردۀ عصبيت های مذهبی از رؤيت باز ماند و خاموش گردد. 
در پايان دوره صفوی، به علت سماجت هايی که سالطين آن دودمان داشتند، اهالی قندهار پيوستن به 
صفويان را به وابستگی به گورکانيان مغولی تبار هند ترجيح دادند و چشم به سوی اصفهان و قزوين 
دوختند. تا آن که مالحسين با لقب شاه حسين در آمد و گرجيان را به رهبری گرگين بر قندهاريان 
غلبه داد1. در نتيجه مبارزه ای که بين گرگين و مير ويس خان هوتک بوجود آمد، تعداد زيادی از فارسی 
زبانان )تاجيکان( قندهار به اتهام همدستی با گرگين قتل عام شدند و تالش به عمل آيد تا به موجوديت 

اجتماعی فارسی زبانان شيعی در شهر قندهار خاتمه داده شود.
و  سپاهيان  که  خشونت باری  حرکت های  ايران،  در  زنديان  حاکميت  عصر  در  بعدی  مرحله  در 
اطرافيان شاه محمود و اشرف افغان در دوران حاکميت شتاب زدۀ خود بر اهالی خاوران و ری روا داشتند، 
با دگرگونی جريان های سياسی شرق  افغان ها  ايرانيان را برانگيخت. در اين زمان،  خشم و خشونت 
اسالمی و تثبيت قدرت نادرشاه افشار، پايه های قدرت خود را تثبيت کردند و در اين راه جانفشانی ها و 
ايثارگری ها کردند )همان(. در روزگار زنديه که پاره ای از خاطره های سپاهيان افغان در هنگام استيال 
به  را  افغان ها  از  بيدار شد و شماری   ً از مردم مجددا  بر کرمان، قزوين و اصفهان، در ذهن عده ای 
بهانه های واهی در آذربايجان، سمنان و تهران قتل عام کردند)همان، 23(. در چنين فضای نامقبول 
سياسی و فضای آميخته به تعصب و بدبينی عصر زنديه از يک طرف و مرگ نادر افشار جانشين او 
در طرف ديگر، احمدخان ابدالی به شهر قندهار آمد تا اين شهر را به تختگاه سلطنت خود درآورد. اين 
رويدادها و وحشت از محمود و اشرف افغان سبب گرديد تا برخی از حلقات سياسی و علمای مذهبی 
ايران صرفنظر از بافت نامتجانس قومی جامعۀ افغانستان، همه افغان ها را قوم مهاجم و بيگانه فرض 
کنند و مجاری هم پيوندی فرهنگی و زبانی را بر روی خود با افغان ها ببندند. با مرگ نادرشاه افشار و 
فروپاشيدن امپراتوری او، زمينۀ ايجاد حکومت ابدالی به دست احمدشاه سدوزايی )درانی( در قندهار و 
تجزيه و جدايی سرزمين خراسان بار ديگر فراهم آمد. با توافقات بعدی استعمارگر روسيه تزاری و هند 
بريتانيا، کشور افغانستان به عنوان کشوری مستقل و جدا از ايران در تاريخ عرض اندام کرد. از همين 
زمان )17۴7( می توان تاريخ و جغرافيای سياسی اين سرزمين ها را جدا از يکديگر و مانند همسايه ها 

بررسی کرد. 
پس از اين رويداد سياسی، خراسان دچار تجزيه ارضی گرديد. آزادخان در آذربايجان، کريم خان 

1. ان، کی، ایس لمبتن، دولت 
و حکومت در دوره میانه اسالم، 

ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، 
1379 ، ص 299.
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زند در فارس و احمد خان ابدالی در قندهار سه رأس مثلث فروپاشی خراسان بزرگ بودند1. ناشيگری 
وحشت آميز زنديان و برخی از مورخان متعصب دربار ايران - نه همه آنان – نقار و انزجار بين ايران 
خاوری و ايران باختری را فراهم تر ساخت تا جايی که در روزگار قاجار مسالۀ هرات و سيستان اين نقار 

را تشديد کرد.
از  با نگرانی ای که  ابدالی قندهار در جغرافيای خراسان بزرگ  تشکيل و توسعه روزافزون دولت 
ناحيۀ غرب )ايران( داشت، جايی برای ادامه روابط فرهنگی )در وطن فرهنگی( نگذاشت. اين خطه 
پس از جنگ های فراوان شاهزاد گان جاه طلب بارکزايی و سدوزايی، سرانجام در سال 1880 به دست 
شاهزاده مقتدری چون امير عبدالرحمن خان افتاد. امير که به تشويق انگليسی ها کرسی حکومت کابل 
را احراز کرده بود، جز به تقويت پايگاه قدرت خود به هيچگونه روابط و عاليق خونی، زبانی و فرهنگی 
نمی انديشيد، او حاضر گرديد به منظور فراغت از مزاحمت های دو همسايه قدرتمند روسيه تزاری و 
روسيه  دولت  به  پنجده  و  مرغاب  ناحيه  در  را  خراسان  خاک  از  بخش هايی  هند،  انگليسی  حکومت 
ببخشد و آمودريا را با قطع نظر از روابط گسترده تاريخی، فرهنگی و قومی مردمان آن، بين دولت 
خود و شوروی به عنوان مزر رسمی بپذيرد. بر بنياد اين توافق بود که در جغرافيای سياسی تازه بنياد، 
دولت هايی به نام افغانستان، تاجيکستان و ازبکستان در دو کرانۀ رود آمو وارد نقشه سياسی آسيای 
مرکزی گرديد. بر اساس اين مرزبندی غيرطبيعی و ظالمانۀ دستگاه عبدالرحمن خان، هزاران خانواده 
در دو سوی رود آمو از هم جدا شدند و رشته های خونی و خانوادگی آنها با تسلط نظام بلشويکی از هم 
قطع گرديد. بدين سان، تاريخ اين دوره از کشورهای افغانستان و تاجيکستان با بيرحمی تمام با اشک 

و خون مظلومانۀ بسياری از مردمان اين دو ديار به نوشته در آمد.
دو حادثۀ مهم ديگر، يکی در اواخر قرن نوزدهم توسط دولت های انگليس و روسيه تزاری و ديگری 
در اوايل قرن بيستم به دست دولت اتحاد جماهير شوروی، وضع تاجيکان را در ماوارالنهر و بخشی از 
خراسان نابسامان تر ساخت. چرا که با ايجاد مرزبندی های مصنوعی و سياسی و ناديده انگاشتن هويت 
فرهنگی و شخصيت تاريخی تاجيکان، بخش ديگری از سرزمين پهناور ايران بزرگ را بين چند کشور 
)تاجيکستان، ازبکستان، قرقيزستان( در آسيای ميانه و افغانستان تازه بنياد و جمهوری خلق چين در 
ناحيه کاشغر )سين کيانگ( تقسيم و تجزيه کردند. سپس دولت شوروی، تاجيکان را که در سرزمين 
جمهوری ترکستان بسر می بردند، در محدوده چهار جمهوری جديد التاسيس ازبکستان، قرقيزستان، 
قزاقستان و تاجيکستان پراکنده ساخت و با افراشتن سيم خارهای چند مرحله ای و کشتزار هايی از مين 
بر امتداد سرحدات، خاطره همزبانان را از روابط و عاليق عميق فرهنگی شان با همديگر قطع کرد. 
همانند همين وضعيت را دولت انگليس در افغانستان ايجاد کرد و از قوميت های متفاوت دولتی به نام 
افغانستان از اقليت های قومی مثل پشتون، تاجيک، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غيره شکل بخشيد 
تا بتواند با نصب رژيم های خودکامه و مستبد منافع درازمدت و استراتژيک خود را حفظ کند. اگر تا پيش 
از انقالب اکتبر 1۹17 برخی از ايرانی تباران به صورت سياح و بازرگان به ماوارالنهر رفت و آمد داشتند، 

1. حسن زملو، احسن التواریخ، 
تصحیح س، ان سدون، کلکته 

1931، متن فارسی، شجره 
صفویه، ص 34.
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انقالب کمونيستی شوروی و دست اندازی کمونيست ها بر مستملکات روسيه تزاری دراين منطقه، عبور 
از »ديوار های آهنين« اطالعاتی و مرزی را ممنوع و ناممکن گردانيد. تاجيکان در جمهوری تاجيکستان 
و ديگر جمهوری های آسيايی شوروی )همچون وارثان فرهنگ و تمدن کهن آريايی( به صورت جزاير 
کوچک و پراکنده درآمدند و در اقيانوس ترک زبانان، آن هم با تحريک عصبيت های قومی و تشديد 
و  ايران  در  با همزبانان  نيز  ارتباطی شان  راه  که  بود  حالی  در  اين  ماندند.  روانی محصور  جنگ های 

افغانستان يکسره قطع گرديد.
قدرت های  ابر  بين  مصلحتی  جغرافيای  ايجاد  و  سياسی  طبيعی  غير  مرزبندی های  گونه  اين  با 
وقت، مرحله دوم جداسازی وطن فرهنگی ما با نامگذاری های نوين آغاز گرديد و از دامن کشور پهناور 
پيشين آريانا-ايران، پاره هايی از آن را بريدند و نام های نادرست و هويت برانداز قومی را بر آنها گذاردند. 
همچنين هزارگونه گره و عقده کور را بر رشته های فکر و فرهنگ مردمان منطقه ما زدند و خواستند 

تا آنچه را داشته ايم و داريم و خواهيم داشت، ببرند و بخورند و بزنند.
با اين حال، نام شکوهمند تاريخی و فرهنگی پنج هزار سال »ايران« که در نوشته های غربيان، بنام 
»فارس« مسمی بود و قدمت دو هزار و پانصد ساله داشت، در زمان رضاشاه تغيير کرد و اين جغرافيای 
پرسابقه بسيار گسترده با پيشينه بلند تاريخی و فرهنگی به حوزۀ کوچک تری از دامان خودش محدود 
شد و برای اين حوزه وسيع تاريخی و فرهنگی، هويت جغرافيايی و سياسی کوچک تری تعيين کردند. 
پديد آمدن اين وضعيت، به دولت های متعصب بعدی در گوشه هايی از اين وطن فرهنگی بهانه ای داد تا 
از انتساب اتباع خود به نام تاريخی و فرهنگی ايران کهن جلوگيری کنند. شايد دانشوران ايرانی داليل 
قابل قبولی در اين زمينه ارائه نمايند، اما واقعيت اين است که پيکرۀ يک مادر گيسو سپيد تاريخی با 
تيغ زهرآگين عدم تفاهم و تعصب برخی از حلقات حاکمان اين کشورها مثله گرديده است. در بخش 
ديگر و مهمترين حريم فرهنگی ايران فرهنگی که خراسان نام داشت، تسميه بی سرانجامی به هويت 
يکی از اقوامش به نام »افغانستان« اختراع شد. هر چند تاکنون، مبتکران اين نامگذاری داليل خاص 
و قابل دفاعی برای گزينش اين نام بر خطۀ تاريخی خراسان اقامه نکرده اند و اين نامگذاری و جعل 
هويت تاريخی به وسيله رفراندوم يا مجلس ملی مشروعيت نيافته است، اما واقعيت اين است که با 
انتخاب يک نام قومی محدود بر جغرافيای کثيراالقوام خراسان بزرگ و با گزينش نام جديد و محدودی 
برای يک سرزمين تاريخی کهنسال، نخستين سنگ بنای کاخ وحدت ملی کشور را متزلزل کردند و بر 
پيشينه تاريخی و هويتی همه ساکنان اين خطه گرد و خاک اغراض پنهانی خود را افشاندند و مردم ما 
را از انتساب به افتخارات تاريخی و فرهنگی شان که هويت ملی نام دارد، محروم گردانند. زيرا به باور 
مورخان و دانشمندان ابگان، اپگان، اوغان يا افغان نام يکی از اقوام ساکن حوزه فيروزکوه هستند که 
در حوالی غور تا دوره حکومت غزنويان زندگی می کردند . اين قوم غير از پشتون ها هستند. مقامات 
روسيه بلشويکی نيز در ماوراءالنهر نيز همين کار را انجام دادند و سرزمين معروف و قديمی )فرارود، 
پرارود و ماوراالنهر( را به گفته محمدجان شکوری تقسيم و کشورهای نوبنياد )تاجيکستان، ازبکستان و 
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ترکمنستان( را بجای آن جايگزين کردند.
برخالف وضع ما، کشور کره به دو قسمت جدا شد و بر آنها کره شمالی و کره جنوبی نام نهادند، 
ويتنام پس از تجزيه به نام های ويتنام شمالی و جنوبی خوانده شدند. يمن به دو قسمت  شمالی و 
جنوبی نام گرفت، کشور آلمان پس از جدايی در پايان جنگ دوم جهانی باز هم بنام های آلمان شرقی 
و غربی خوانده شد. اما راهکار استعمار در زمينۀ جداسازی سرزمين آريانا و تجزيۀ آريايی تباران چنان 
عميق بود که توانست يک شبه راه صد سال بپيمايد و مردم اين منطقه در طول چند سال، چند هزار 
سال يگانگی و اتحاد فرهنگی و تاريخی خود را تقريبًا فراموش کردند و يگانگی آنها با نيرنگ ها و حيل 

استعماری به بيگانگی تبديل گرديد.
آه از کودک مزاجی های ابنای زمان            ابجد ايام طفلی را ز سر بايد گرفت

پس از اين دگرسازی های هويت برانداز، نوبت به نامگذاری های زبانی رسيد: زبانی که دو دفتر 
ادبی،  گران ارج  اثر  صدها  و  مولوی  مثنوی  و  فردوسی  شاهنامه  چون  آن  عرفانی  و  حماسی  بزرگ 
فلسفی و تاريخی فرزندان آن به مثابه بزرگترين وثيقه ملی و فرهنگی مردمان فارسی زبان است و اين 
شاهکارهای جهانی پيونددهنده دل ها و روان های آنان در پويه زمان بوده است. مردمان آريايی تبار 
در اين سرزمين اعم از کرد، عرب، بلوچ، پشتون، ازبک، ترکمن و ساير اقوام از اقصای بلندای پامير تا 
آب های خليج فارس و از بخارا و خوارزم تا سيستان و بلوچستان بدون کوچک ترين مشکل می توانند 
اين آثار را بخوانند و بفهمند و آنها را در کنار مصحف عزيز در صدر رواق های کتاب های خود جای 
در  و  افغانستان »دری«  در  »فارسی«،  ايران  در  را  زبان  پيشينه،  پر  زبان  اين  گويندگان  دهند. حاال 
تاجيکستان »تاجيکی« نام گذاشته و تا توانسته اند برای گويشوران اين زبان و خارجيان تلقين کرده اند 
که زبان های ايرانی، افغانی و تاجيکی هيچگونه قرابتی با يکديگر ندارند و اگر احيانًا پيوند و همانندی 
هست، بر اثر روابط بازرگانی و همسايگی بوجود آمده است؟! به گونه ای که مثال ً اگر دانشمند افغانی 
از کتابفروشی مسکو کتابی به زبان فارسی بخواهد، در جوابش می گويند که اين کتاب به زبان ايرانی 
)فارسی( نوشته شده. اين وضع در باره تاجيکان و ايرانيان نيز صادق است و اگر آنها بخواهند کتابی 
که به زبان دری نوشته شده، طلب کنند، يک افغانی تصور می کند که ايشان نمی توانند متن کتاب را 

بخوانند و بفهمند.
به ياد آوريم که يک دهه پيش، يک محقق غربی در مجله شپيگل چاپ آلمان تحليل مبسوطی 
از سرشت تاريخی آريايی تباران در سه کشور همسايه و همزبان دارای نظام  سياسی متفاوت و دارای 
عالئق و روابط جداگانه با کشورهای جهان آورده بود. وی مردمان اين سه کشور را از يک منشا نژادی 
)ايرانی- آريايی( و زبان شان را همان فارسی دری معرفی کرده بود. نويسنده در نوشته خود تأکيد کرده 
که زبان گفتاری و نوشتاری اين خطه تحت تأثير روابط سياسی حاکميت هايشان با کشورهای منطقه و 
جهان در يک دادوستد زبانی و فرهنگی قرار گرفته و در هر سه کشور فارسی زبان، نوع دادوستد  متفاوت 
و ناهمگون است. مثال ً ايرانی ها به علت داشتن روابط سياسی با غرب بيشتر اصطالحات فرانسوی و 
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انگليسی را به کار گرفته اند، افغان ها از واژه های هندی و عربی استفاده کرده و تاجيکيان در حلقوم 
زبان روسی فرورفته اند. ادامۀ اين حالت در حدود هفتاد سال در اتحاد شوروی سابق، گسست فرهنگی 
و تفاوت های گويشی را بوجود آورد که برای تمايزپسندان مايۀ دلچسپی بود و تا توانستند تفاوت های 
لهجه ها را صرف نظر از مبانی زبان شناسی که به صورت طبيعی در هر زبانی و بين افراد هر جامعه ای 

وجود دارد، از منظر تمايز و چند گانگی زبان فارسی تبليغ کردند.
دولت ايران که در تماميت جغرافيای سياسی خود، حاکميت فرهنگی خود را اعمال می کرد، نتوانست 
يا شايد نخواست برای زبان فارسی مرکزيت فرهنگی ديگری در برون از مرزهای ايران وجود داشته 
باشد. بنابراين، سرنوشت دردناک زبان دری را در افغانستان و ماورا النهر مورد توجه قرار نداد و روند 
مسخ زبانی و فرهنگی دراين مهد تمدن آريايی ادامه يافت. روشنفکران هم در کليت وطن فرهنگی ما 
بيشتر دچار چالش های سياسی و گرايشات ايدئولوژيک بودند و چنان دربند تمايالت سياسی و گروهی 
افتادند که جز به طنطنۀ شعارهای سياسی و حزبی خود نمی انديشيدند و از کار رنگ و لعاب بخشيدن به 
تنديس های خودباوری سياسی خود فارغ نمی شدند. متأسفانه جذبۀ شعارهای انترناسيوناليستی بسياری 
را از انديشيدن به فرهنگ ملی بازداشت. در دهه های پسين اين دوره در افغانستان، روشنفکرانی را که 
به اين اصل همچو رمز بقای تاريخ و فرهنگ ملی می نگريستند، به نام های ناسيوناليست و سکتاريست 
و مدافعان فرهنگ فئودالی سرکوب می کردند. در سرو صدای کرکنندۀ مرده باد و زنده باد گفتن ها مردم 
چنان دچار اليناسيون فرهنگی گرديدند که متوجه نشدند که در پيدايش اين وضعيت و دورافتادگی از 

فرهنگ کهن ملی، استعمارگران سهم عمده ای داشته اند.
زبان فارسی دری به مثابۀ ظريف ترين وسيله آميزش و کاراترين عنصر فرهنگ و همگرايی مردمان 
اين منطقه که بيش از صد سال پيش از دربار ترکيه عثمانی تا دستگاه حکومت هند بريتانيا نزديک يک 
ميليارد گوينده داشت، با نيرنگ های استعمار موقعيت خود را  در يکی از کانون های اصلی پيدايش و 
پرورش خود يعنی بخارا از دست داد و از دربارهای استانبول و هند پس از نفوذ استعماری انگليس خلع 
صالحيت شد. حتی در گهوارۀ بالندۀ خود، خراسان )افغانستان( هم بر اثر رقابت های ناسالم فرهنگی و 

تعصبات زبانی برخی از گروه های سياسی تضعيف گرديد.
حلقات معين استعماری با تعاريف گمراه کننده از اصطالحات جامعه شناسی فضايی را بوجود آورده اند 
که محبان وطن فرهنگی و طرفداران »حب الوطن« ملی را به »پان ايرانيست« و ناسيوناليست و قوم گرا 
متهم کرده و از اين طريق آنها را از خودآگاهی ملی و شناخت سرزمين تاريخی و وطن ملی شان برحذر 
داشته اند. آنان حتی واژه ها و اصطالحات زبان بومی )فارسی دری( را چنان تصنيف و رنگ و مفهوم 
سياسی بخشيدند که کاربرد اين اصطالحات بويژه در محيط دانشگاهی، قضايی و نظامی در افغانستان 
برای شبه روشنفکران وطن ملی و پشئونستان با عصبيت تند و غليظی همراه شده است. آنها سوگمندانه 
دوام اين حالت را بقای وحدت ملی)!( تبليغ می کنند. مبتکران اين گونه بدعت های فرهنگ کش با ايجاد 
چنين فضايی برای اقوام و زبان های غير از خود خيال می کنند وحدت ملی را تأمين کرده اند!؟. در همان 
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حال، قدرت دسايس استعماری توانست برای هر بخشی از وطن فرهنگی »ما« هويت جديدی بسازد و 
همت ما را مصروف شناسانيدن هويت های خلق الساعه خود سازد تا »ما«ی پربار و گرانسنگ تاريخی 

خود را به »من«های مغشوش و بی ريشه و فاقد روح اصالت فرهنگی تعويض کنيم.
اجتماعی در نمود  استحاله  استعماری و شوونيستی و  القائات  از  ناشی  انديشی  اگر ضد و نقيص 
شعارهای »فراملی« و عملکردهای »فرو قومی« و »فرو ملی« وطن فرهنگی ما باز هم ادامه يابد، 
بی گمان مواريث گرانسنگ فرهنگی ما به مثابۀ پاره ای از وجدان مشترک و شخصيت تاريخی مردمان 
انحطاط و تباهی فاجعه باری خواهد گرديد. »وطن  اين خطۀ ديرين سال دچار بحران های فزاينده و 
فرهنگی« ما بيش از هر زمان ديگر به تفکر مسئوالنه، همدلی، تفاهم، همگرايی و همسويی عملی 
مسئوالن عرصۀ تاريخ و فرهنگ در کشورهای فارسی زبان منطقه نياز دارد. بايسته می دانم از اين 
تربيون علمی اذعان نمايم که دانشمندان، پژوهشگران و فرهيختگان زبان فارسی دری در هر کجا که 
هستند بيش ازين نگذارند فرهنگ و مواريث هويتی ما بازيچۀ دست سياست ها و مشق سياستگران 
ايجاد  با  ما  استعمار خارجی گردد. ضروری است مسئوالن فرهنگی در سرزمين فرهنگی  به  وابسته 
بنيادها و فرهنگستان های دولتی و خودجوش گرد هم آيند و در پرتو ارشادات علمی و منطقی اشتراکات 
زبانی و فرهنگی ما را تقويت کنند. هدف ما در اينجا آن است که از فرهنگ و مواريث خود پاسداری 
کنيم و بکوشيم تا در يلدای تاريخ، مشعل آگاهی برای مردم منطقه و جهان بوده باشيم بدون آنکه از 
داشتن چنين جايگاهی دچار غرور شويم. در پرتو احيای همگرايی فرهنگی خواهيم توانست استعدادهای 
شايان و درخشان خود را در يک سرزمين پهناور که ميراث انديشه و هنر ما  را در خود دارند، دور هم 

جمع کنيم و خدمات بهتری به فرهنگ منطقه و جهان از طريق زبان فارسی انجام دهيم.
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فراسوی ایرانشناسی و ایرانشناسان معاصر در چین

علي محمد سابقي1

مقدمه
اگرچه نمی توان برای آغاز شناخت مردمان ايران و چين از يکديگر تاريخی را معين کرد، اما از روزگاران 
آباد  و  پهناور  پيوستگي فرهنگي بسياری ميان دو تمدن ديرينه و دو سرزمين  تعامل و  بسيار کهن، 
ايران و چين، ديده مي شود. در جغرافيای منطقه، از قله های پر برف و سر به فلک کشيده  کوهستان 
پامير که در قسمت شرقي فالت ايران واقع شده، رودخانه  بزرگي به سمت مشرق سرازير است. حوضه  
اين رودخانه بسيار گسترده و واحه های پهناوري را سيراب مي کند. از گذشته های دور، نياکان ساکنان 
کنونی اين منطقه  آباد، با مردمان شمالي پنجاب و پامير و با ايرانيان شمالي و مشرقي و سغديان و 
بزرگ ترين  از  يکي  سرزمين،  همين  روزگاري  داشته اند.  گوناگونی  پيوستگی  و  همبستگی  غورستان، 
کانون ها و بسترهاي شکوفايی فرهنگ و نژاد ايراني به شمار می رفت. آثاري که در يکصد سال  اخير 
در کاوش های باستان شناسان چينی، به ويژه از غارهای باستانی تورفان و دون خوانگ به دست آمده 
است، از جمله  چندين هزار طومار نقاشی و نسخه  دست نويس نامه هاي ديني، ادبي، هنري و علمي، 
دون خوانگ که بخش قابل توجهی از آن ها نيز مربوط به جهان تمدن و فرهنگ ايرانی است، روشنايي 
خيره کننده اي بر روابط ديرينه و پر رمز و راز فرهنگی ايران و چين در دوران باستان و ميانه تابانده و 
گوشه هايی از اين تعامل و داد ستد را برای پژوهندگان تاريخ روابط دو ملت روشن و چگونگي آن را 
بيش از پيش  نمايان ساخته است. به رغم اين که بخش زيادي از اين آثار هنوز انتشار نيافته است، 
ولي همين اندازه  هم که در دسترس است، به خودي خود براي نشان دادن اهميت، گوناگونی و ژرفای 

1. رایزن پیشین فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در چین و پژوهشگر 

مسایل فرهنگی بین المللی.
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چنين روابطی کفايت مي کند. در تاريخ اکتشافات و کاوش های باستانی که تاکنون صورت گرفته، چنين 
پيشينه  غنی و جامعی هرگز ديده نشده است. جزء بسيار اندکی که از اين آثار تاکنون مورد پژوهش 
واقع شده و مورد بررسی قرار گرفته است، قدمت اين آثار و روابط فرهنگی را تا قرن نهم پيش از 
ميالد پيش می برند. جديدترين آن ها مربوط به قرن سوم پيش از ميالد به بعد بوده و به آيين و مهر 
و کيش ماني مربوط است. اين آثار بخش کوچکی از هزاران هزار سند و مدرک تاريخی کشف شده در 
اين زمينه است که در مقابل حجم انبوه اسناد موجود ولی کشف و بازخوانی نشده، اندک و ناچيز است. 
به باور ايرانشناسان چينی، هنوز زمان آن نرسيده که بررسی تطبيقی، کاربردی و مشروح اين اسناد و 
مدارک روابط تاريخی در يک تعامل دوجانبه ميان محققان چينی و ايرانی و با استناد به اسناد بازمانده 
به زبان های چينی، فارسی، سانسکريت، پالی، سغدی، عربی، سريانی، تبتی، مغولی، منچويی و ساير 
زبان های اقوام ديگر که با چين پيوند داشته اند، چه در داخل ايران و چين يا موجود در آرشيو و موزه های 
ساير کشورها، عملی و پذيرفتنی باشد. اما، شروع و گسترش سريع مراکز و مؤسسات ايرانشناسی و 
تربيت پژوهشگران عالقمند به اين موضوع در محافل علمی و دانشگاهی چين و اهتمام جدی آنان 
به موضوع ايرانشناسی در سال های اخير، نشانه  خوبی از باور به ضرورت پرداختن به اين موضوع مهم 
و حساس است. اميد است به زودی و با مشارکت و همکاری محققان و پژوهشگران دو کشور، اين 
ضرورت جامه  عمل پوشيده و از اين طريق حلقه های مفقوده  روابط دو ملت به نحو شايسته و درخور 
اين مقاله تالش  تابانده شود. در  آينده  راه  از گذشته  روابط، چراغی فرا  کشف و بهم متصل شده و 
شده است اطالعات نسبتًا جامعی از سابقه  ايرانشناسی، ايرانشناسان معاصر و موضوعات مورد عالقه  

پژوهشگران چينی در اين زمينه، در اختيار خوانندگان گرامی قرار گيرد.  

پیشنه  ایرانشناسی در چین
کشورهای چين و ايران که در دو انتهای شرقی و غربی آسيا واقع شده اند، دو کشور بزرگ کهن و متمدن 
جهان هستند که تاريخ آن ها ديرينه تر، تمدن آن ها درخشانتر و خدمات آن ها به تمدن جهان بيشتر از 
ساير کشورهاست. طبق مدارک تاريخی چين در دوران َخن غربی، بيش از 2000 سال پيش، امپراتوری 
چين با اشکانيان )2۴7ـ 226 پيش از ميالد(، از طريق جاده  مشهور ابريشم ارتباط داشت. از آن به بعد 
جاده  ابريشم به شريان بزرگ ارتباطی جهان تبديل شد که از چين در شرق آسيا آغاز و از سرزمين آسيای 
ميانه و شبه قاره  آسيای جنوبی عبور کرد و به فارس و شبه جزيره  عربستان واقع در آسيای غربی رسيد و 
سپس به آفريقا و اروپا وصل  شد. فارس يعنی ايران قديم، در جايگاه کليدی جاده  ابريشم قرار داشته و سه 
مسير جاده  ابريشم، يعنی جاده  ابريشم زمينی شمالی از طريق »کريدور ِخه سی« چين؛ جاده  ابريشم جنوب 
غربی چين؛ و جاده ابريشم دريايی ادويه، همگی به سرزمين فارس در آسيای غربی می رسيدند. چين در 
انتهای شرق جاده  ابريشم و ايران در انتهای غرب جاده  ابريشم بودند. مردمان دو کشور چين و ايران، از 
طريق اين شريان ارتباطی ديرينه و تاريخی، در زمينه  مبادالت اقتصادی و فرهنگی به خوبی از امکانات 
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و تسهيالت زمانی و مکانی موجود استفاده کرده و تمدن های ديرينه  دو کشور به خوبی به مبادله و تلفيق 
با هم پرداختند. احترام متقابل، تحصيل متقابل، استفاده ی متقابل، جلب و جذب متقابل، و ستايش متقابل 
مردم دو کشور از فرهنگ يکديگر و رفت و آمد دوستانه بين آن ها، محور اصلی تعامل دوجانبه در تاريخ 

روابط مردمان دو کشور در مدت بيش از 2000 سال بشمار می روند.
در طول هزاره های گذشته و از طريق اين مسير تجاری، ابداعات و دستاوردهای بزرگ مردم چين، شامل 
پارچه ابريشمين، ظروف زيبا و لطيف چينی و سفالين، طب و داروهای سنتی چين و هنرهای نقاشی 
چينی، يکی پس از ديگری به ايران و از آن طريق به غرب وارد می شدند. مذاهب قديم فارسی هم چون 
کيش زرتشتی، آيين مانوی، آيين بودايی، مذهب مسيحيت نسطوری، و دين اسالم، هم چنين سازها، هنر 
موسيقی و ابزار و آالت موسيقی، رقص، انواع هنرها، ستاره شناسی، تقويم، طب و داروی فارس، همراه 
فرستادگان خاص، تجار، دانشمندان، مبلغان مذاهب و زبان و ادب شيرين فارسی مورد استفاده آن ها، يک 
پس از ديگری وارد شرق و سرزمين چين شدند که از اين راه به گنجينه  فرهنگی دو کشور چين و ايران 

غنا بخشيده و در تاريخ مبادالت فرهنگی جهان به عنوان فصلی درخشان ثبت شده است.
قديم  تمدن  حامل  به عنوان  فارسی  زبان  چين،  شناسی  باستان  و  تاريخی  مدارک  و  اسناد  براساس 
و  آيين ها  مبلغان  و  دانشمندان  فرستادگان،  تجار،  همراه  تانگ،  و  َخن  سلسله های  دوران  در  فارس 
مذاهب پارسی، از طريق جاده  ابريشم وارد چين شده است. زبان فارسی، همراه با چند گويش مربوط 
مانی، که درمنطقه  دون خوانگ و  آيين  ايرانی، در کتاب های مقدس  ميانی  باستانی و  به دوره های 
تورفان در اواخر قرن 1۹ و اوايل قرن 20 توسط تيم های باستان شناسی آلمان، فرانسه، انگلستان، و 

رسيده اند.  ثبت  به  چين  در  شده اند،  کشف  روسيه 
زبان هايی هم چون زبان پهلوی رايج در غرب ايران 
در دوران باستان ميانی، زبان پارتی)زبان اشکانی( 
رايج در ناحيه  سواحل جنوب شرقی دريای خزر در 
شمال ايران، زبان ختنی، سغدی، و زبان تومشوق 
)Tumshugese( شاخه  فرعی از زبان های شرقی 
ايران، زبان های رايج در مسير جاده  ابريشم بوده اند. 
هرکدام از اين اسناد و مدارک موضوع مستقلی برای 
پژوهش پيرامون روابط فرهنگی و تاريخی ايران و 
تحقيق  و  علمی  بررسی  نيازمند  که  هستند  چين 
می باشند. اين روابط در دوران سلسله های مختلف 
امپراتوری در چين، به ويژه عصر سلسله ها ی تانگ 
طاليی  دوران  به  که  رسيد  خود  اوج  به  يوان،  و 
کتاب راهنماي فارسي به زبان چينيروابط دوکشور شهرت دارد. بنابراين، می توان ادعا 
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چون کيش زرتشتي، آيين مانوی، آيين بودايي، مذهب مسيحيت مذاهب قديم فارسي هم. شدندآن طريق به غرب وارد مي
شناسي، تقويم، طب چنين سازها، هنر موسيقي و ابزار و آالت موسيقي، رقص، انواع هنرها، ستارهنسطوری، و دين اسالم، هم

ها، ارس، همراه فرستادگان خاص، تجار، دانشمندان، مبلغان مذاهب و زبان و ادب شيرين فارسي مورد استفاده آنو داروی ف
فرهنگي دو کشور چين و ايران غنا بخشيده و  يک پس از ديگری وارد شرق و سرزمين چين شدند که از اين راه به گنجينه

 .ن ثبت شده استعنوان فصلي درخشادر تاريخ مبادالت فرهنگي جهان به
هـای   عنوان حامل تمدن قديم فارس در دوران سلسلهبراساس اسناد و مدارک تاريخي و باستان شناسي چين، زبان فارسي به

ابريشـم وارد چـين شـده     ها و مذاهب پارسي، از طريق جادهخَن و تانگ، همراه تجار، فرستادگان، دانشمندان و مبلغان آيين
های مقـدس آيـين مـاني، کـه     های باستاني و مياني ايراني، در کتاببا چند گويش مربوط به دورهزبان فارسي، همراه . است

شناسي آلمان، فرانسه، انگلسـتان، و  های باستانتوسط تيم 10و اوايل قرن  19دون خوانگ و تورفان در اواخر قرن  درمنطقه
ن زبان پهلوی رايج در غرب ايران در دوران باستان مياني، چوهايي همزبان. انداند، در چين به ثبت رسيدهروسيه کشف شده

سواحل جنوب شرقي دريای خزر در شمال ايران، زبـان ختنـي، سـغدی، و زبـان      رايج در ناحيه( زبان اشکاني)زبان پارتي
هرکـدام از ايـن   . اندابريشم بوده های رايج در مسير جادههای شرقي ايران، زبانفرعي از زبان شاخه( Tumshugese) تومشوق

اسناد و مدارک موضوع مستقلي برای پژوهش پيرامون روابط فرهنگي و تاريخي ايران و چين هسـتند کـه نيازمنـد بررسـي     
ی تانگ و يوان، هاهای مختلف امپراتوری در چين، به ويژه عصر سلسلهاين روابط در دوران سلسله. باشندعلمي و تحقيق مي

روابـط   گسـترده  توان ادعا نمود که پيشـينه  بنابراين، مي. ان طاليي روابط دوکشور شهرت داردبه اوج خود رسيد که به دور
 .پذير نبوده است همه جانبه ميان ايران و چين، بدون داشتن شناخت عميق از يکديگر امکان
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کرد که پيشينه  گسترده  روابط همه جانبه ميان ايران و چين، بدون داشتن شناخت عميق از يکديگر 
امکان پذير نبوده است.

    در واقع، پيشينه  ايرانشناسی در چين به معنای عام آن، به آغاز روابط و مبادالت تجاری، سياسی 
و فرهنگی ميان دو کشور در دوران اشکانيان برمی گردد. اين واقعيت را می توان در اسناد و مدارک و 
کتاب های تاريخی چينی باقی مانده از آن دوران به وضوح مشاهده کرد. اطالعات دقيقی که در گزارش 
سفرا و نمايندگان سياسی اعزامی از چين به ايران باستان، پيرامون ويژگی های فرهنگی، سياسی، اجتماعی 
و جغرافيايی سرزمين ايران ديده می شود، نخستين تالش های چينی ها برای شناسايی و کسب اطالعات 
از سرزمين و مردمان ايران زمين بشمار می آيند. گزارش دو بار سفر جانگ چيان1، نخستين فرستاده 
امپراتور چين و همراهان به سرزمين های غربی از جمله ايران که در سال های 11۹ و 13۹ پيش از ميالد 
صورت گرفت، قديمی ترين اطالعات از ايران باستان است که در اختيار دربار چين قرار گرفت و بر مبنای 
همين گزارش بود که امپراتور تصميم گرفت روابط سياسی و مبادالت تجاری خود را با سرزمين ايران 
گسترش دهد. اين گزارش و ساير گزارش های تهيه شده در خصوص مردم، جغرافيا، فرهنگ، هنر و تمدن 
فارس توسط سفرا و نمايندگان اعزامی از چين در روزگاران گذشته که به درستی در کتاب »تاريخ روابط 
چين و خارج2« توسط جانگ شينگ  ليانگ3 از اسناد و مدارک معتبر دوران های مختلف تاريخی چين 
گردآوری و در سال 1۹26 منتشر شده است، نشان از اهميتی دارد که دربار امپراتوران چين برای فرهنگ 
و تمدن و سرزمين ايران قائل بودند. در برخی از اين گزارش ها آنچنان به دقت جزييات جغرافيايی، آداب 
و رسوم فرهنگی و اجتماعی و حتی غذاهای ايرانی آن دوران و مناطق جغرافيايی مانند هرمز و سيراف 
ثبت و ضبط شده است که هنوز هم می تواند به عنوان منبعی ارزشمند مورد بهره برداری ايرانشناسان قرار 
گيرد. هم چنين، بعضی از جهانگردان چينی که گذرشان به سرزمين ايران افتاده نيز در سفرنامه های خود 
مطالب فراوانی در خصوص شناساندن سرزمين ايران به مردم چين نوشته اند که اگرچه اصل برخی از اين 
سفرنامه ها از بين رفته، ولی قسمت هايی از آن ها در منابع ديگر نقل قول شده است که در دسترس است. 
مانند يادداشت های سفر دريادار ِجنگ ِخه؛ ياد داشت های سفر به مغرب از ِچن ِچنگ۴  در سال1۴13ميالدی؛ 
سفرنامه ديدنی هايی در جزاير، متعلق به ما خوان5 مربوط به سال1۴12ميالدی؛ مختصری پيرامون وضع 
بيگانگان در جزيره، نوشته وانگ دايوان6 سياح معروف چينی دوران سلسله ی يوان که در آن از بنادر مهم 
خليج فارس، شهر و بندر هرمز نام برده شده است؛ سفرنامه  گونگ ِجن7، متعلق به سال1۴12 تحت عنوان 
»ديدنی هايی در انجام مأموريت«؛ شناخت گياهان دارويی دريايی به قلم لی شون )لی شون يا لی بوسه، 
يعنی لی ايرانی، اديب، دانشمند و شاعری ايرانی بود که به زبان چينی هم شعر می سرود8(؛ ادبيات جهان، 
اداره  نشريات خلق  از سوی  ادبای جهان، منتشره  نوشته  ِجنگ ِجن دو۹ در سال1۹27؛ فرهنگ بزرگ 
سی چوان در سال1۹88؛ و ده ها کتاب ديگر، تنها بخشی از تالش چينی ها از دوران باستان تاکنون برای 
آشنايی با فرهنگ، تاريخ، تمدن و آداب و رسوم مردم ايران را تشکيل می دهند. آقای پِنگ شوجی10  مورخ 
چينی می گويد:»تنها اگر صرفاً مبادالت وسيع و ديرينه و مناسبات مشترک بين تمدن های چين و ايران در 

1. Zhang Qian.
مجموعه  این  سوم  جلد   .2
ذیقیمتی  اطالعات  حاوی  6جلدی 
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جان  پروفسور  توسط  که  است 
شده  ترجمه  فارسی  به  نین  هون 
دکتر  توسط  وبراستاری  از  پس  و 
سال  در  پور،  اسماعیل  ابوالقاسم 
1386 از سوی پژو هشگاه سازمان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

گردشگری منتشر شده است.
3. Zhang Xing Liang.
4. Chen Cheng.
5. Ma Huan.
6. Wang Da Yuan.
7. Gong Zhen.

8. سابقی، علی محمد. لی شون 
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شعر می سرود. کتاب ماه ادبیات و 
فلسفه. شماره 97 سال 1384.

9. Zhang Zhen Du.
10. Peng Shu Zhi.
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نظر گرفته شود، منابع آن برای انجام پژوهش های تاريخی مستمر و بی نهايت است«1. 
اين روند، پس از استقرار جمهوری خلق چين در سال1۹۴۹، به ويژه پس از گسترش روابط سياسی و 
اقتصادی و فرهنگی دو کشور در دهه های اخير، از سرعت، تنوع و اهميت بيشتری برخوردار شده است. 

آنچه در پی می آيد، معرفی جايگاه ايرانشناسی و ايرانشناسان معاصر چين است.

پژوهش های پژوهشگران چیني درباره ایران 
پژوهش در مورد ايران موضوع مهمی در پژوهش پيرامون منطقه  خاورميانه در چين به شمار می رود. 
طبق آمار »فهرست راهنمای آثار و رساله های پژوهشی پيرامون ايرانشناسی در چين« که توسط آقای 
دکتر يائوجيده2 ارائه شده، از سال1۹11 تا 2007، تعداد آثار پژوهشی در مورد ايران در چين15۹۹ مورد 
است که شامل مقاله، پايان نامه، اثر مستقل و آثار ترجمه شده است. از اين ميان آثار مستقل 217 جلد، 
آثار ترجمه شده 102جلد، و رساله و پايان نامه1280 مورد بوده و تعداد رساله ها و آثار ترجمه شده در 
مورد ايران بيش از10 درصد کل رساله ها و آثار ترجمه شده و تحقيق شده در مورد خاورميانه را تشکيل 
می دهند. هم چنين در 38 ساِل پيش از تأسيس چين نوين در سال1۹۴۹، نيز 57 اثر پژوهشی به صورت 
از کل پژوهش های صورت گرفته در موضوع  يافته است که 56/3 درصد  ايران نشر  مقاله در مورد 
خاورميانه را تشکيل می دهند؛ از طرف ديگر، پژوهش ايرانشناسی در چين معاصر تقريبًا پس از تأسيس 
چين نوين به صورت جدی شکل گرفته و پيشرفت کرده و آثار پژوهشی انجام شده از سال 1۹۴۹ تا 
2007 حدودا ۴۴/۹6 درصد از حجم کل پژوهش های خاورميانه را شامل می شود. بعد از دهه  هشتاد 
از قرن بيستم، ايران پژوهان چينی در زمينه  ايرانشناسی هم پروژه های تحقيقاتي مورد نياز دولت و 

1. پنگ شوجی/ پیرامون مبادالت 
تمدنی/ اداره نشریات خلق نینگ 

شیا/2002/صفحه 287
2. مراجعه شود به )مجموعه 

مقاالت ایرانشناسی در چین( به 
قلم آقای دکتر یائو جیده/ اداره 
نشریات خلق نینگ شیا/ سال 

2008/ ص 324-237.
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وزارت خانه ها و هم پژوهش های علمی دانشگاهی مستقلی در اين خصوص انجام داده اند که عالوه 
بر اصل انجام پژوهش های اساسی، هرچه بيشتر با واقعيت ها و نيازهای اين کشور منطبق بوده است1.

موضوعات مهم ایران پژوهی در چین
از نظر ترتيب زمانی، موضوعات و زمينه های پژوهشی پيرامون ايران در چين در هر دوران ويژگی خاص 

خود را دارد که بدين شرح است: 
1( از سال 1۹1۹ تا 1۹۴۹ آثار پژوهشی 57 مورد بوده و پژوهشگران بيشتر از دانشمندان نسل قديم 
بوده اند. اين افراد پايه  ايرانشناسی در چين را بنا نهاده اند. برای نمونه: »اميد« ترجمه  آقای خوشی2 در 
سال1۹1۹، در مجله  »جوانان جديد« منتشر شده است. »ترجمه  مجدد رباعيات خيام« توسط آقای گوه 
مورو3 در سال 1۹22 در مجله » ابداعات« چاپ شده است. »رباعيات عمر خيام« ترجمه  آقای وين ای 
دوو۴، در سال 1۹23 در مجله  »ابداعات« منتشر شد. »شاعران فارس در قرون ميانه« به قلم آقای ِجنگ 
ادبيات« به چاپ رسيد. در سال 1۹27، گومورو کتاب »عمر خيام شاعر  ِجن دوو5، در کتاب »خالصه  
فارس« و »رباعيات« ترجمه شده به زبان چينی را منتشر ساخت. در سال 1۹2۹ آقای جانگ تيه مين6، 
»داستان های فارس« و »افسانه های فارس« را به چاپ رساند. در دهه های 20 و 30 از قرن بيستم، آقايان 
ووشی7، جونگ چی8، ووجيان لَن۹، جو شيانگ10، فعاالن عمده در زمينه  پژوهش پيرامون فرهنگ ايران در 
آن زمان بودند. در آن دوران »مجموعه داستان های عاميانه فارس« ترجمه شده توسط آقای چينگ يه،11 
و »مجموعه قصه های کودکان ايران« ترجمه داَ نَين12، به ترتيب انتشار يافتند. در دهه ۴0 قرن بيستم، 
»داستان های کودکان ايران« ترجمه  آقای ِجنگ ِجيه13، »گلستان« ترجمه  آقای وانگ جينگ َزی1۴، منتشر 
شدند. از اين جهت اشعار، قصه ها و داستان های ايرانی يکی پس از ديگری در چين ترجمه و معرفی شدند. 
کتاب »مسايل فارس« )اداره  نشريات مردم(، »فارس بعد از جنگ« )اداره  نشريات مين جی( به ترتيب در 
سال های 1۹21 و 1۹30 منتشر شدند و کتاب »فارس جديد« توسط شيه لَن15، توسط اداره  نشريات شانگ 
وو و کتاب »ايران جديد« به قلم ِچن کون16، توسط انتشارات جهان نيز به ترتيب در سال های 1۹30 و 
1۹۴0 از چاپ خارج شدند. اين کتاب ها اوضاع و احوال معاصر کشور ايران را معرفی می کردند. در سال 
1۹38، انتشارات اسالمی کتاب »فرهنگ کاربردی فارسی به چينی« تأليف آقای جانگ چيان17، را منتشر 

ساخت. اين کتاب مرجع خوبی برای دانشجويان زبان فارسی و پژوهشگران مسايل ايران بود.  
2( از سال 1۹۴۹ تا 1۹7۹ مجموع پژوهش های صورت گرفته پيرامون ايران 133 اثر بود. در اين دوره 
تعداد آثار پژوهشی صورت گرفته در دهه  50 در رتبه  نخست و آثار دهه 70 در رده  دوم و آثار دهه 60 
در جايگاه سوم قرار داشتند. از اين ميان پژوهش های ادبی بيشتر و آثار تاريخی، جغرافيايی و سياسی در 
جايگاه بعدی قرار داشتند و در زمينه های روابط بين چين و ايران، مذهب، هنر، فرهنگ و اقتصاد کمتر 
کار شده بود و جای آثاری در زمينه  زبان خالی بود و در زمينه های هنری آثار کامال ويژه ای بودند. بايد 
گفت، چين در اين دوره برای تدريس و توسعه  زبان فارسی و ايرانشناسی اهميت زيادی قايل نبود. اين 
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امر نشانگر نوع و ميزان روابط دو کشور است که در دهه  50 اساسًا بر مبنای دشمنی قرار داشت. در 
دهه 60 تحقيقات تازه آغاز شده بود و در سال 1۹71 تازه روابط سياسی برقرار و سپس به سرعت رو به 

توسعه گذاشت و از اواخر دهه 70 تا اوايل دهه  80 متحمل سرخوردگی شد.
3( از سال 1۹80 تا 200۹ پژوهش در مورد ايران در چين وارد مرحله  پيشرفت وسيع، دامنه دار، همه 
جانبه و عميقی شد. نتايج اين پژوهش ها 1۴00 عنوان مقاله و مطلب است که بيش از 88 درصد از کل 
پژوهش های انجام شده در مورد ايران در چين را تشکيل می دهد. اين گسترش نتيجه  اجتناب ناپذير 
سال   30 مدت  در  سياسی  باز  درهای  و  اصالحات  بر  مبنی  چين  مهم  استراتژيکی  سياست  اجرای 
هم چنين  و  بين المللی  مسايل  پيرامون  گرفته  صورت  پژوهش های  جانبه   همه  شکوفايی  و  گذشته 
بيانگر تحوالت بزرگ اوضاع سياسی و اقتصادی جهان، باال رفتن جايگاه چين و ايران در خاورميانه 
و جهان، گسترش تأثير گذاری همه جانبه  دو کشور در يکديگر است. در اين دوره موضوعات ايران 
پژوهی هم چنان در زمينه های ادبيات سنتی، مسايل سياسی، فرهنگی، هنری و مذهبی ايران بود و 
پژوهش در باب مسايل اقتصادی هم چنان ضعيف بود. نتايج پژوهش های انجام شده در دهه ۹0 به 
3۹1 مورد می رسد که از اين ميان موضوعات ادبی و سياسی هم چنان در جايگاه نخست قرار داشت 
و پژوهش در مورد روابط چين و ايران برجسته تر شد و تحقيقات در خصوص تدريس زبان فارسی و 
مسايل اقتصادی به وضوح افزايش يافت، ولی پژوهش در زمينه های فرهنگی و هنری خيلی زياد نبود، 
چون در دهه ۹0 قرن بيستم، روابط چين با آمريکا، روسيه، اتجاديه  اروپا، ژاپن و ساير قدرت های جهان 
رو به تثبيت شدن بود و چين نيز تمايل داشت با استفاده بهينه از بازار و منابع انرژی ايران، فشار شديد 
غرب به چين را کاهش دهد، به ويژه در شرايطی که چين قصد داشت استراتژی توانايی بين المللی خود 
در خصوص»استراتژی کسب منابع انرژی خارجی«، »استراتژی کسب منابع طبيعی خارجی« را زياد 
بروز ندهد و در انتظار فرصت مناسب باشد تا به صورت مسالمت آميز آن را به تدريج به اجرا گذاشته 
و روابط چين و ايران را عميق تر و بسياری از مؤسسات چينی را وارد بازار ايران و جهان کند. در اين 
شرايط بود که اصول توسعه  روابط چين و ايران، همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور خود به 
خود به موضوعات مهم پژوهشی تبديل شدند. در اوايل قرن بيست و يکم، موضوعات ايران پژوهی در 
چين در مقايسه با دهه ۹0، از200 مورد فراتر رفته و جمعا بالغ بر 5۹8 مورد می رسد )اين آمار شامل 
پژوهش های 2008 به بعد نمی شود(. از اين تعداد، پژوهش های صورت گرفته در مورد مسايل سياسی 
تغيير محسوس نسبت به  به ترتيب در جايگاه اول و دوم قرار دارند و  ايران،  ايران و روابط چين و 
دوره های قبل اين است که در اين مدت پژوهش در زمينه های ادبی به شدت کاهش يافته و موضوع 
تدريس زبان فارسی هم چنان در رديف آخر بود. نتايج اين پژوهش ها با تحوالت و اوضاع داخلی و 
خارجی چين و ايران ارتباط نزديکی داشتند. پس از ورود به قرن 21 و به دنبال حادثه  يازدهم سپتامبر، 
جنگ عليه عراق، به ويژه به دنبال افشاي برنامه  هسته ای ايران در سال 2003، حوادث بزرگی از جمله 
رکود و حتی عقبگرد صلح خاورميانه و بحران بين المللی نفت پشت سر هم به وقوع پيوست و آمريکا 



112

با کمک ايران حکومت عراق و طالبان در افغانستان، رقبای ايران را شکست داد و صعود مداوم قيمت 
نفت نيز موجب افزايش قدرت و نفوذ اقتصادی، نظامی و سياسی ايران شد و اين کشور به تدريج از 
مرز ها عبور و پا به عرصه  خاورميانه و حتی جهان گذاشته و به مسئلۀ مهم جهانی تبديل شد. ساختار 
جديد جهانی و تحوالت شديد بين المللی، موجب شد که دانشمندان چينی به نفوذ و تأثيرگذاری ايران 
در صحنه  جهانی و اثرات آن در چين و در روابط چين و ايران اهميت زيادی بدهند. به ويژه موضوع 

هسته ای ايران نکته ی مهم و مورد توجه محافل علمی و موضوع مهم پژوهشی گرديد.
مسئله ی  مذهب،  تاريخ،  زمينه های  در  بيشتر  معاصر،  دوران  در  چين  در  ايرانشناسی  پژوهش های 
بين المللی،  روابط  اوضاع کشوری،  فرهنگی،  مسايل  اقتصادی،  پيشرفت های  انرژی،  منابع  هسته ای، 
زبان و ادبيات فارسی و غيره صورت گرفته است و در سال های اخير نيز به سرمايه گذاری، تجارت، 
البته در سال های  ايران می پردازد.  قوانين و مقررات جاري در کشور  ايران و معرفی  جهانگردی در 
گذشته و پس از حمله   آمريکا به عراق و افغانستان و شدت يافتن نياز چين به انرژی خاورميانه، و جنگ 
33 روزه  اسراييل عليه حزب اهلل در لبنان و هم چنين به قدرت رسيدن احزاب شيعی در عراق و تالش 
شيعيان بحرين برای دستيابی به حقوق قانونی خود، مراکز علمی و پژوهشی وابسته به دولت چين 
و مؤسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه های اين کشور، به توصيه  دولت، به شدت به انجام تحقيق 
و پژوهش در مورد اسالم، تشيع، ايران و خاورميانه روی آورده اند. بر اساس آمار سايت علمی وزارت 
آموزش چين، از سال2000 تا 2010 جمعا بالغ بر ۴000 مورد پايان نامه در مقطع فوق ليسانس و دکتری 
در مورد ايران، اسالم، تشيع، و خاورميانه توسط دانشجويان دانشگاه های مختلف چين تدوين شده که 

بيانگر توجه ويژه  مراکز علمی و دانشگاهی چين به اين موضوعات است1.
عنوان   6۹2 مجموعًا،  چين  در  دهه 1۹۹0،  اوايل  تا  بيستم  قرن  ابتدای  از  غيررسمی،  آمار  براساس 
که  است  شده  منتشر  ايران  پيرامون  عنوان(   372( تأليف  و  عنوان(   320( ترجمه  به صورت  کتاب 
شامل موضوعاتی هم چون ادبيات کهن، ادبيات معاصر، ادبيات عاميانه و فولکلور، هنر، تاريخ، اديان 
ايرانی، اسالم، فلسفه، و ساير موضوعات متفرقه می گردد2. البته، در اواخر دهه 1۹۹0، به ويژه در دهه  
نخست قرن 21، تعداد عناوين و موضوعات کتاب هاي منتشر شده در مورد ايران در چين، به شدت 
افزايش يافته و موضوعات مهمي هم چون مسايل سياسی، اقتصادی، اعتقادی، بين المللی، توريستی و 

جهانگردی، و نفت و انرژی نيز بر موضوعات پيشين افزوده شده است3. 
هم چنين، طی سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی، در ايران نيز طبق آمارِ کتابخانه ی ملی جمهوری 
اسالمی ايران، مجموعا 5۹3 عنوان کتاب در خصوص چين تأليف و ترجمه شده است که از اين تعداد 265 عنوان 
در موضوعات فرهنگی و اجتماعی، 138 عنوان در زمينه های اعتقادی و اديان چين، 73 عنوان در موضوعات 
سياست داخلی و بين المللی اين کشور، 3۴ عنوان به موضوعات اقتصادی، و 28 عنوان به مسايل ورزشی 
اختصاص يافته است. موضوعات اين کتاب ها شامل گفتارهای کنفوسيوس و انديشه های آيين تائو، مديتيشن، در 
بخش اديان و مذاهب چين؛ اصالحات سياسی در چين، سياست خارجی چين، روابط ايران و چين، روابط چين 

فرهنگی  رایزنی  گزارش   .1
اسالمی  جمهوری  سفارت 

ایران در پکن، سال 1388.
فهرست  ِونچی،  ایوان   .2
تألیف  فارسی  مقاالت  و  کتب 
چینی  زبان  به  شده  ترجمه  و 
 ،1992 تا   1911 سال  از 
علوم  فرهنگستان  انتشارات 

اجتماعی چین، پکن، 1994. 
نویسنده  3. مشاهده حضوری 

از سال 1379 تاکنون.
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با ساير کشورها، سياست و حکومت داخلی چين، جايگاه چين در نظام بين الملل، در بخش سياست چين؛ تمدن 
چين، تاريخ، ادبيات و داستان، اسطوره ها و افسانه ها، خاطرات سفر به چين، فرهنگ و مردم چين، قوانين و مقررات 
چين، جهانی سازی در چين، مسلمانان چين، علوم و آموزش، طب سنتی در چين، گردشگری و ميراث فرهنگی 
چين، زبان و آداب و رسوم چينی، مربوط به بخش فرهنگی و اجتماعی است؛ و موضوعات ورزشی شامل وو شو 
و ساير هنرهای رزمی چين می گردد1. البته اين آمار تعداد تمامی کتاب های منتشرشده در ايران پيرامون چين 
را شامل نمی شود، بلکه کتاب هايی هستند که در فهرست کتابخانه  ملی ايران قرار دارند. به اين تعداد بايستی 

پايان نامه های دانشگاه ها و مقاالت علمی و پژوهشی منتشرشده در مجالت و روزنامه ها را نيز اضافه کرد.

تنوع و گسترش مراکز ایران پژوهشی در چین 
در  چين،  در  ايرانشناسی  پژوهشی  مراکز  اغلب  حاضر  حال  در  شده،  گردآوری  اطالعات  اساس  بر 
فرهنگستان های علوم اجتماعی و مراکز دانشگاهی، مؤسسات مهم مطبوعاتی و ادارات دولتی پراکنده 
هستند. از ميان آن ها با سابقه ترين مرکز، مؤسسه  مطالعات آسيای غربی و شمال آفريقا در فرهنگستان 
علوم اجتماعی چين است )نام اوليه  آن مؤسسه  مطالعات آسيا و آفريقا بوده که در سال 1۹61 تأسيس شده 
است(. در سال 1۹6۴ مؤسسه  مطالعات مذهبی در بخش علوم فلسفه و جامعه  فرهنگستان علوم اجتماعی 
چين ايجاد شد. مؤسسه  مطالعات آسيای جنوب غربی دانشگاه يون نن و مؤسسه  مطالعات خاورميانه در 
دانشگاه شمال غربی نيز به ترتيب تأسيس شدند و جزو قديمی ترين مراکز مطالعات ايران به شمار می روند. 
هم اينک، مراکز علمی پژوهشی چينی که پيرامون ايران تحقيق می کنند عبارتند از: 1- مؤسسه  خاورميانه 
دانشکده   بود(؛ 2-  خاورميانه  فرهنگ  انستيتوی  آن  نام  )قبال  زبان های خارجی شانگهای  دانشگاه  در 
روابط بين الملل دانشگاه پکن؛ 3- انستيتوی آسيای غربی و آفريقای فرهنگستان روابط بين الملل معاصر 
چين؛ ۴- انستيتو مسايل بين الملل چين؛ 5- دانشکده  روابط بين الملل يون نن )نام اصلی آن انستيتوی 
آسيای جنوب غربی است(؛ 6- انستيتوی آسيای غربی دانشگاه جنوب غربی؛ 7- فرهنگستان مطالعات 
بين المللی شانگهای؛ 8- انستيتو پيشرفت اجتماعی اروپا و آسيای مرکزی وابسته به شورای دولتی چين؛ 
۹- انستيتوی اروپای شرقی و آسيای ميانه و غربی فرهنگستان علوم اجتماعی شانگهای؛ 10- انستيتو 
اروپا و آسيا؛ 11- دانشکده  امور عمومی دانشگاه شيامن؛ 12- انستيتو تاريخ جهان دانشگاه ملی مغولستان 
داخلی؛ 13- مرکز پژوهش مسايل جهان خبرگزاری شين هوا؛ 1۴- انستيتوی قوم هوی، دانشگاه نينگ 
شيا؛ 15- دانشکده  امور عمومی دانشگاه تربيت معلم ِخه نان؛ 16- فرهنگستان مسايل بين المللی چين؛ 
17- انستيتوی روابط بين الملل دانشکده ی ديپلماسی؛ 18- انستيتوی تاريخ جهان، فرهنگستان علوم 
اجتماعی چين؛ 1۹- دانشگاه دفاع ملی چين؛ 20- مرکز پژوهش جهان معاصر چين و غيره )چون ۴ مرکز 
ديگر ايران پژوهي وابسته به دانشگاه ها بوده در اينجا جداگانه به حساب نيامده اند(. اين مراکز به صورت 
مشترک ساختار اصلی سازمان های پژوهشی ايران در چين معاصر را تشکيل می دهند و هم زمان عمده 
مراکز پژوهشی خاورميانه در چين نيز هستند. الزم به گفتن است که انجمن خاورميانه  چين که در سال 

کتاب های  مرضیه،  دشتکی،   .1
چین  باره  در  ایران  در  منتشره 
ایران،  انقالب اسالمی در  از  بعد 
»مبادالت  سمینار  در  شده  ارائه 
همکاری های  و  فرهنگی 
ایران،  و  چین  بین  استراتژیک 
پکن، فرهنگستان علوم اجتماعی 

چین، 12 شهریور 1390.
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1۹78 تأسيس شده، به عنوان سازمان پژوهشی خاورميانه نقش مهمی در پشتيبانی و پيشبرد غيرقابل انکار 
پژوهش در مورد ايران در چين ايفا کرده و می کند1. 

از سال 2005 به بعد، مراکز پژوهشی ايرانشناسی در چين به سمت تخصصی تر شدن حرکت کرده اند. در 
دانشگاه های شمال غربی )شهر شی اَن(، دانشگاه يون نن، دانشگاه زبان های خارجی شانگهای و دانشگاه 
جنوب غربی)شهر چونگ چينگ( يکی پس از ديگری مراکز ايران پژوهی تأسيس شده و آن ها با همکاری 
انستيتوی فرهنگ ايران در دانشکده  زبان های خارجی دانشگاه پکن، به مراکز خاص پژوهش های مسايل 
و موضوعات مرتبط با ايران در روند پژوهش خاورميانه در سراسر چين تبديل شده اند. اين تغييرات ممکن 

است بيانگر گرايش تخصصی شدن سازمان های علمی و پژوهشی خاورميانه در چين باشد.

برگزاری سمینارهای ایرانشناسی در چین
پس از تأسيس مرکز پژوهش های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن و سازمان يافتن محققان و پژوهشگران 
ايرانشناس که در زمينه های مختلف تاريخی، ادبی، فرهنگی و باستانشناسی کارهای علمی می کردند در 
اين مرکز، ضرورت برگزاری سمينارهای ايرانشناسی با هدف معرفی و مبادله  اطالعات و يافته های علمی 
اين اساتيد، بيش از گدشته احساس می شد. از اين رو، رايزنی فرهنگی ايران در چين با همکاری بخش 
فارسی و مرکز پژوهش های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن، توافق کردند هر 5 سال يک بار، سمينار 
ايرانشناسی را برگزار و مقاالت ارائه شده در اين سمينار ها را منتشر سازند. بر همين اساس، از سال1371 

تاکنون 5 سمينار ايرانشناسی به رياست پروفسور يه ای ليانگ برگزار شده که بدين شرح است:
- نخستين سمينار ايرانشناسی در سال1371 شمسی با شرکت اساتيد چينی و ايرانی برگزار گرديد.

- دومين سمينار ايرانشناسی در سال 1375 شمسی با حضور اساتيد مختلف ايرانی و چينی در دانشگاه 
پکن برگزار شد.

و  برگزار  دانشگاه  همان  در  علمی  مقاله  ارائه2۴  با  آبان1381  در  ايرانشناسی  سمينار  سومين   -
يافته های علمی خود در  به بررسی و تحليل دستاوردها و  شرکت کنندگان در۴ نشست جداگانه 

زمينه  فرهنگ، تمدن، تاريخ، روابط دوکشور، و آثار باستانی کشف شده در چين پرداختند.
- چهارمين سمينار ايرانشناسی در تاريخ دهم و يازدهم آبان1386 با ارائه 2۴ مقاله  علمی و پژوهشی 

در زمينه های مختلف برگزار گرديد.
- پنجمين سمينار ايرانشناسی در آبان 138۹ در دانشگاه پکن برگزار شد2.

از مقاالت ارائه شده به اين 5 سمينار، تا کنون 3 مجموعه مقاالت به زبان چينی منتشر شده و گزيده 
مقاالتی از 5 سمينار فوق به زبان انگليسی ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه پکن در سال 200۹ چاپ 
و منتشر گرديده تا عالقمندان غير چينی نيز بتوانند از اين مقاالت استفاده نمايند3. اگرچه برخی از اين 
مقاالت توسط رايزنی فرهنگی در پکن به زبان فارسی ترجمه و به صورت محدود در اختيار مراکز ايرانی 
قرار گرفته است، ولی متأسفانه تا کنون هيچ کدام از آن ها در ايران به صورت رسمی منتشر نشده است. 

1.یانگ شینگ لی. شصت سال 
پژوهش پیرامون ایران و چین. 

مجله مطالعات آسیای غربی 
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رایزنی فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران در چین.
3. Collection of Papers 
on Iranian Studies in 
China. Peking Univer-
sity Press. 2009.



115

جا دارد مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی ايران، به ويژه مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی- بين المللی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و يا بنياد ايران شناسی، نسبت به چاپ و انتشار اين مقاالت اقدام الزم 
را به عمل آورند تا دستاورد اين سمينارها در اختيار محققان و پژوهشگران فارسی زبان )ايران، افغانستان، 

تاجيکستان( و ساير انديشمندان آشنا به زبان فارسی قرار گرفته و بتوانند از آن ها استفاده نمايند.

ایرانشناسان معاصر چین
پيشينه  ايرانشناسی در دوران معاصر در چين، از زمان کشف اسناد، کتاب ها و دستنوشته های اديان و 
مذاهب از غارهای تاريخی دون خوانگ در سال1۹00ميالدی آغاز شد که اينک بيش از 100سال از 
آن تاريخ می گذرد. از آنجا که بخشی از اين اسناد، مربوط به اديان ايرانی هم چون نسطوری و آيين 
اسناد،  اين  با  آشنايی  برای  بود، ضرورت داشت  ايران  پيرامون سرزمين  و اطالعاتی  و زرتشت  مانی 
محققان و پژوهشگرانی در زمينه ی کشور مبدأ اين اديان نيز تحقيق و پژوهش نمايند. لذا، با راه اندازی 
مؤسسه ای تحت عنوان »دون خوانگ شناسی«، بخشی نيز به ايرانشناسی اختصاص يافت که تعدادی 
از پژوهشگران اين مؤسسه جزو نسل اول ايرانشناسان معاصر چين هستند. از آن زمان تاکنون، صدها 
سياسی،  دينی،  جغرافيايی،  فرهنگی،  مختلف  زمينه های  در  چينی ،  ناشناس  و  شده  شناخته  محقق 
اجتماعی، و هنری ايران به پژوهش پرداخته  و صدها کتاب و مقاله منتشر کرده اند که بررسی تمامی 
اين موارد و نام بردن از همه  آنان خود نياز به کتاب مستقلی دارد. آنچه در پی می آيد، فهرست ناقصی 
از ايرانشناسان برجسته  معاصر چينی است که در 60 سال گذشته در زمينه ايران پژوهي فعال بوده اند:

1- پروفسور جی شیان لین1. رئيس سابق دانشگاه پکن و شرقشناس مشهور چين که از حاميان اصلی 
انتشار »سلسله کتاب های  بنيان گذاران پروژه  بزرگ  از  ايرانشناسی در چين معاصر بشمار است، 
فرهنگ شرق« است و تاکنون بيش از 50 جلد کتاب علمی پيرامون فرهنگ های بزرگ و مشهور 
شرق تحت نظارت ايشان تأليف و منتشر شده که تعدادی از کتاب ها مربوط به فرهنگ و تمدن 
ايرانی است. در سال1377، به مناسبت يکصدمين سال تأسيس دانشگاه پکن، به پاس تالش های 
اين شخصيت برجسته  فرهنگی به فرهنگ ايران و زبان فارسی، از سوی دانشگاه تهران دکترای 

افتخاری به ايشان اعطا شد. نامبرده در سال138۹، در سن ۹6سالگی دارفانی را وداع گفت.
2- پروفسور جان خون نیِن2. متولد سال1۹31، استاد بازنشسته  زبان فارسی دانشگاه پکن؛ جزو اولين 
دوره از فارغ التحصيالن رشته  زبان فارسی و نخستين رئيس بخش فارسی اين دانشگاه )از 1۹60 
تا1۹۹6(؛ برنده  جايزه  های ادبی افشار، جايزه  جهانی کتاب سال ايران در سال1382، دريافت لوح 
افتخار از رئيس جمهوری و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی ايران؛ نشان افتخار هفتاد سالگی تأسيس 
دانشگاه تهران؛ و هم چنين برنده  جايزه ی بهترين مترجم سال2003 چين؛ مترجم و مؤلف ده ها 
جلد کتاب و مقاله پيرامون زبان و ادبيات فارسی از جمله شاهنامه  فردوسی؛ شخصيتی وارسته و 
.Ji Xiang Lin .1اخالقی که برای تمامی اساتيد زبان فارسی در چين حکم پيشکسوتی و پدری داشته و به حق 

2. Zhang Hun Nien.
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می توان به ايشان لقب پدر زبان فارسی در چين را داد. 
3- پروفسور ِزن یان ِشن1. متولد سال 1۹35؛ فارغ التحصيل رشته  زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه 
کابل؛ استاد بازنشسته  زبان فارسی دانشگاه پکن؛ سر ويراستار فرهنگ دو جلدی چينی به فارسی 
جلدی؛  دو  فرهنگ  تأليف  خاطر  به  ايران  سال  کتاب  جهانی  جايزه  برنده   چينی؛  به  فارسی  و 
دريافت لوح تقدير از رئيس جمهوری و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی ايران؛ نشان افتخار هفتاد 
سالگی تأسيس دانشگاه تهران؛ مؤلف چند کتاب  و جزوه  درسی آموزش زبان فارسی؛ مؤلف کتاب 
ضرب المثل های فارسی به چينی و اصطالحات چينی به فارسی؛ و صاحب ده ها مقاله  تأليفی و 

ترجمه پيرامون زبان و ادبيات فارسی. وی در سال 13۹2 درگذشت.
۴- پروفسور یِه ای لیانگ2. فارغ التحصيل رشته  زبان و ادبيات فارسی دانشگاه کابل؛ استاد بازنشسته  
زبان فارسی دانشگاه پکن؛ رئيس و برگزارکننده  5 دوره سمينار ايرانشناسی در دانشگاه پکن؛ چهره  
ماندگار در رشته  زبان فارسی و ايرانشناسی از چين؛ مؤلف و مترجم ده ها جلد کتاب و مقاله پيرامون 
فرهنگ ايران و زبان فارسی؛ دريافت کننده  لوح تقدير از رئيس جمهوری و وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ايران؛ و نشان افتخار هفتاد سالگی تأسيس دانشگاه تهران. 
5- خانم تِن خوی جو3 . فارغ التحصيل رشته  زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه پکن در مقطع کارشناسی؛ 
دارای فوق ليسانس از دانشگاه تهران؛ استاد بازنشسته  زبان فارسی دانشگاه پکن؛ مصحح کتاب 
فرهنگ وفايی؛ همکاری در تدوين فرهنگ لغت فارسی به چينی و بالعکس؛ و مؤلف ده ها مقاله  

علمی و آموزشی پيرامون زبان و ادبيات فارسی.
6- بَی جون ِخه4 . متولد سال1۹۴1؛ فارغ التحصيل مقطع کارشناسی در رشته  زبان فارسی از دانشگاه پکن؛ 
شاغل به عنوان مترجم در مؤسسه  نشريات پکن؛ همکاری در تدوين فرهنگ لغت فارسی به چينی و 
بالعکس؛ مترجم ده ها کتاب و مقاله پيرامون فرهنگ ايران و زبان فارسی؛ همکاری در تدوين اغلب 
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ليسانس  زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه پکن در مقطع کارشناسي؛ دارای فوق التحصيل رشتهفارغ. 1جوخانم تِن خوی -3

زبان فارسي دانشگاه پکن؛ مصحح کتاب فرهنگ وفايي؛ همکاری در تدوين فرهنگ لغت  از دانشگاه تهران؛ استاد بازنشسته
 .علمي و آموزشي پيرامون زبان و ادبيات فارسي ها مقالهفارسي به چيني و بالعکس؛ و مؤلف ده

زبان فارسي از دانشگاه پکن؛ شاغل به عنوان  ناسي در رشتهالتحصيل مقطع کارش؛ فارغ1921متولد سال. 2خِهبَي جون -2
ها کتاب و مقاله نشريات پکن؛ همکاری در تدوين فرهنگ لغت فارسي به چيني و بالعکس؛ مترجم ده مترجم در مؤسسه

تشر شده ها و نشرياتي که پيرامون ايران چاپ و منپيرامون فرهنگ ايران و زبان فارسي؛ همکاری در تدوين اغلب کتاب
 .درگذشت 1919در سال وی. است

فرهنگستان هنر چين؛ اولين  رئيس؛ اديب و شاعر مشهور معاصر چين؛ معاون نخست وزير و 1191متولد سال. 3گو مورو -9
 .سازمان ميراث فرهنگي چين؛ نخستين مترجم رباعيات عمر خيام به زبان چيني؛ از بنيانگذاران شعر نو در اين کشور رئيس

ن زبان فارسي دانشگاه راديو تلويزيون چين؛ جزو نخستين گويندگان التحصيال فارغجزو نخستين . 4ليو بائوجين خانم -1
 .ارزنده پيرامون زبان و ادبيات فارسي چين؛ و نويسنده چندين مقاله المللي بينبخش فارسي راديو 

ت فارسي از دانشگاه پکن و کارشناسي ارشد و دکترا مقطع کارشناسي زبان و ادبيا التحصيل فارغ. 5خانم دکتر وانگ ايدَن -9
 رئيس؛ استاد زبان فارسي دانشگاه پکن؛ (نخستين چيني دارای مدرک دکترا زبان فارسي از دانشگاه تهران)از دانشگاه تهران

احب ؛ و ص(دفتر چهارم مثنوی) های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن؛ از مترجمان شاهکارهای ادبي ايرانمرکز پژوهش
التواريخ تأليفات زياد به صورت کتاب و مقاله پيرامون فرهنگ ايران و زبان فارسي، از جمله تصحيح بخش چين کتاب جامع

 .چيني آن در چين منتشر شده است فارسي آن توسط نشر دانشگاهي در ايران و نسخه رشيدالدين فضل اهلل که نسخه

                                                 
1 - Teng Hui Zhu. 
2 - Bai Zhun He. 
3 - Guo Mo Rou. 
4 - Liu Bao Jin. 
5 - Wang Yidan. 

1. eng yan Sheng.
2. Ye Yiling.
3. Teng Hui Zhu.
4. Bai Zhun He.
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کتاب ها و نشرياتی که پيرامون ايران چاپ و منتشر شده است. وی در سال1۹8۹ درگذشت.
رئيس  و  وزير  نخست  معاون  چين؛  معاصر  مشهور  شاعر  و  اديب  سال18۹2؛  متولد  مورو1.  گو   -7
فرهنگستان هنر چين؛ اولين رئيس سازمان ميراث فرهنگی چين؛ نخستين مترجم رباعيات عمر 

خيام به زبان چينی؛ از بنيانگذاران شعر نو در اين کشور.
8- خانم لیو بائوجین 2. جزو نخستين فارغ التحصيالن زبان فارسی دانشگاه راديو تلويزيون چين؛ جزو نخستين 
گويندگان بخش فارسی راديو بين المللی چين؛ و نويسنده چندين مقاله  ارزنده پيرامون زبان و ادبيات فارسی.

دانشگاه پکن و  از  فارسی  ادبيات  و  زبان  فارغ التحصيل مقطع کارشناسی   . ایَدن3  ۹- خانم دکتر وانگ 
کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه تهران)نخستين چينی دارای مدرک دکترا زبان فارسی از دانشگاه 
تهران(؛ استاد زبان فارسی دانشگاه پکن؛ رئيس مرکز پژوهش های فرهنگ ايران در دانشگاه پکن؛ از 
مترجمان شاهکارهای ادبی ايران )دفتر چهارم مثنوی(؛ و صاحب تأليفات زياد به صورت کتاب و مقاله 
پيرامون فرهنگ ايران و زبان فارسی، از جمله تصحيح بخش چين کتاب جامع التواريخ رشيدالدين فضل 

اهلل که نسخه  فارسی آن توسط نشر دانشگاهی در ايران و نسخه  چينی آن در چين منتشر شده است.
10- پروفسور سونگ شیان4 . از محققان بخش تاريخ فرهنگستان علوم اجتماعی چين؛ پژوهشگر 
برجسته طب سنتی، به ويژه مبادالت پزشکی ميان ايران و چين؛ مؤلف کتاب دو جلدی »داروها و 
نسخه های پزشکی ايرانی وارد شده به چين« و »نسخه های پزشکی خوی خوی)مسلمانان چين(«.
11- شینگ بینگ  شون5 . فارغ التحصيل زبان فارسی از دانشگاه پکن؛ دو دوره رايزن فرهنگی چين 
در ايران؛ مترجم ديوان حافظ به زبان چينی؛ مؤلف کتاب فرهنگ ايران؛ نويسنده  چندين مقاله ی 

ارزشمند در معرفی آثار و مفاخر فرهنگی ايران.
12- پَن چینگ لینگ6 . استاد باز نشسته  فرهنگستان علوم اجتماعی شانگهای؛ عضو مرکز پژوهش های 
نويسنده   به چينی؛  روسی  از  ايران  ادبی  آثار  از  تعدادی  مترجم  پکن؛  دانشگاه  در  ايران  فرهنگ 
کتاب»فردوسی ساالر شاعران«؛ مؤلف و تدوين کننده  کتاب »زرتشت آيين روشنايی«؛ مترجم 

برگزيده  اشعار و داستان های کوتاه ايرانی.
13- جانگ خویی7. از فارغ التحصيالن زبان فارسی دانشگاه پکن؛ مترجم برجسته  مؤسسه انتشارات 
زبان های خارجی پکن؛ مترجم اشعار رودکی و دفتر ششم مثنوی از شاهکارهای ادبی ايران؛ مترجم 

کتاب قابوسنامه؛ مترجم ده ها کتاب و داستان های کوتاه ايرانی به زبان چينی.
1۴- یوان ِونچی8 . متولد سال1۹۴0؛ محقق برجسته و باز نشسته  مؤسسه ی ادبيات خارجی فرهنگستان 
علوم اجتماعی چين؛ از فارغ التحصيالن رشته  زبان فارسی دانشگاه پکن؛ مترجم دفتر سوم مثنوی، 
ده  مجموعه ی  نصيرالدين،  مال  قصه های  منتخب  سهراب،  و  رستم  داستان  ايران،  تاريخ  اِوستا، 
جلدی کتاب های کودکان؛ و تأليف چندين مقاله ارزشمند پيرامون زبان و ادبيات فارسی. ايشان 

درحال تدوين فرهنگنامه ی تصوف در ادبيات فارسی به زبان چينی است.
15- خانم موخونگ  یان9. فارغ التحصيل زبان فارسی از دانشگاه پکن؛ محقق برجسته  بخش ادبيات 

1. Guo Mo Rou.
2. Liu Bao Jin.
3. Wang Yidan.
4. Song Xian.
5. Xing Bing Shun.
6. Panqing Ling.
7. Zhang Hui.
8. Yuan Wenqi.
9. Mu Hong Yan.
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خارجی فرهنگستان علوم اجتماعی چين؛ حضور يک ساله در دانشگاه تهران برای فرصت مطالعاتی؛ 
مترجم دفتر اول و دوم مثنوی؛ مؤلف کتاب دو جلدی شعر سپيد ايران؛ مترجم چهل داستان از چهل 

نويسنده  معاصر ايرانی؛ و مولوی پژوه معاصر چينی.
16- پروفسور ِخه نایین1 . از فارغ التحصيالن زبان فارسی دانشگاه پکن؛ استاد دانشگاه تربيت معلم 
پکن؛ مترجم گزيده ای از آثار سخن سرايان برجسته ی ايران هم چون فردوسی، حافظ، خيام، عطار، 
رودکی، سعدی، ناصرخسرو، سنايی، مولوی، بهار و دهخدا و بخشی از کتاب اِوستا، به زبان چينی.
17- خانم ِون یِه سون2 . از نخستين فارغ التحصيالن و استاد بازنشسته  زبان فارسی دانشگاه راديو 
تلويزيون؛ از نخستين گويندگان بخش فارسی راديو بين المللی چين؛ رئيس سابق بخش فارسی 

دانشگاه راديو تلويزيون چين؛ نويسنده  و مترجم مقاالت متعددی پيرامون زبان و ادبيات فارسی.
18- خانم لی شیانگ3 . فارغ التحصيل رشته  زبان فارسی از دانشگاه پکن؛ استاد بازنشسته  زبان فارسی 
دانشگاه پکن؛ همسر پروفسور جان هون نين؛ مؤلف تعدادی از کتاب های آموزش زبان فارسی 

برای تدريس در دانشگاه پکن و ساير دانشگاه های چين.
1۹- خانم لیو َخی4 . فارغ التحصيل دانشگاه پکن در رشته  زبان فارسی؛ استاد زبان فارسی دانشگاه 
دانشگاه شهيد  در  چينی  زبان  تدريس  برای  اعزامی  استاد  شانگهای؛  دانشگاه  خارجی  زبان های 

بهشتی؛ و مؤلف کتاب »جامعه و فرهنگ معاصر ايران«.
20- دکتر ضمیر سعداهلل زاده5. از قوم تاجيک و فارغ التحصيل زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه دوشنبه 
دوره کالس  کننده  چندين  برگزار  کيانگ؛  دانشگاه سين  ادبيات  دانشکده   استاد  تاجيکستان؛  در 
آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربيت معلم سين کيانگ؛ محقق سابق فرهنگستان علوم اجتماعی 
نويسنده  چندين  و  اويغوری؛  زبان  به  فارسی  زبان  آموزش  کتاب  دوره  مؤلف يک  کيانگ؛  سين 

مقاله ی علمی پيرامون مقايسه  تطبيقی ميان زبان فارسی و اويغوری.
21- دکتر ِچن تونگ6 . فارغ التحصيل زبان فارسی از دانشگاه پکن؛ استاد سابق زبان فارسی در دانشگاه 
سابق  رئيس  شانگهای؛  دانشگاه  خارجی  زبان های  دانشگاه  در  فارسی  زبان  فعلی  استاد  پکن؛ 
دانشکده  زبان های خاوری همين دانشگاه؛ نويسنده  چندين مقاله پيرامون فرهنگ و زبان فارسی 

و مذهب شيعه )پايان نامه  دکترا(؛ و فعال نفر دوم بخش فرهنگی سفارت چين در تهران است.
ساله   دوره  يک  گذراندن  پکن؛  دانشگاه  از  فارسی  زبان  فارغ التحصيل   . دکتر جانگ لی مینگ7   -22
آموزش زبان فارسی در ايران؛ استاد شاغل زبان فارسی در دانشگاه لويانگ؛ و صاحب تأليفاتی در 

خصوص زبان و ادبيات فارسی.
23- دکتر شی گوانگ8 . دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فارسی از دانشگاه پکن و دکترا  از 
دانشگاه تهران؛ رئيس کنونی بخش فارسی دانشگاه پکن؛ و تأليف چند مقاله پيرامون فرهنگ ايران و زبان 

فارسی.
. رئيس مؤسسه  مطالعات خاورميانه در دانشگاه زبان های خارجی دانشگاه  لیه9  2۴- پروفسور جوِوی 

1. He Nayin.
2. Wen Ye Sun.
3. Li Xiang.
4. Liu Hai.
5. Chen Tong.
6. Zhang Liming.
7. Shi Guang.
8. Zhu Wei Lie
9. Zhai Wiming.
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شانگهای؛ مسلط به زبان عربی؛ شخصيتی با نفوذ و تأثيرگذار در دولت محلی شانگهای؛ حامی مرکز 
مطالعات ايرانشناسی در اين مؤسسه؛ و طرفدار همکاری های علمی و پژوهشی ميان ايران و چين.

25- جائو ویمینگ 1. معاون مؤسسه  مطالعات خاورميانه در دانشگاه زبان های خارجی شانگهای؛ مسلط 
به زبان انگليسی؛ نويسنده  کتاب »ايران مدرن تا دوران پيش از قاجار«.

26- دکتر یائوجیِد 2. استاد دانشگاه يون نَن؛ رئيس مرکز مطالعات ايران در مؤسسه  مطالعات خاورميانه  
اين دانشگاه؛ نخستين رئيس مرکز کنفوسيوس در دانشگاه تهران؛ مسلمان و از نوادگان سيد اجل 
عمر شمس الدين؛ به مدت يک سال با استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه تهران به تحقيق 
و پژوهش پرداخته؛ مترجم کتاب های شيعه در اسالم عالمه طباطبايی و هرمز در استاد تاريخی 

چين. او شخصيتی مثبت و عالقمند به ايران است.
27- جی َکی یوان 3. استاد دانشگاه چونگ چينگ در جنوب غرب چين؛ رئيس مرکز مطالعات ايران در اين 
دانشگاه؛ يک سال با استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه تهران به سر برده؛ محقق و پژوهشگر 

مسايل سياسی و بين المللی ايران معاصر؛ نويسنده  مقاالت متعدد پيرامون مسايل سياسی روز ايران.
28- موسی وانگ ِفنگ4 . استاد مسلمان دانشگاه نينگ شيا؛ رئيس مرکز مطالعات اين دانشگاه؛ يک سال 
در ايران به پژوهش و تحقيق پيرامون فرهنگ و جامعه  ايرانی پرداخته؛ نويسنده  کتاب »جامعه و 
فرهنگ ايران معاصر«؛ صاحب مقاالت مختلف پيرامون روابط فرهنگی و تاريخی ميان ايران و چين.

2۹- ما پینگ 5. استاد و پژوهشگر مسلمان فرهنگستان علوم اجتماعی استان خودمختار مسلمان نشين 
نينگ شيا؛ نويسنده  مقاالت متعدد پيرامون روابط فرهنگی و تاريخی بين ايران و چين و فردی عالقمند 

به گسترش همکاريهای علمی پژوهشی ميان دو کشور.
30- دکتر ووِچنگ 6. استاد روابط بين الملل دانشگاه شمال غرب شی اَن؛ يک ماه با استفاده از فرصت 
مطالعاتی در ايران به سر برده؛ پايان نامه  دکترای ايشان در مورد کتاب واليت فقيه امام خمينی)ره( بوده 
است؛ محقق و کارشناس مسايل سياسی و بين المللی ايران؛ و نويسنده  مقاالت متعدد پيرامون مسايل 

سياسی و موضع ايران در قبال انرژی هسته ای.
31- دکتر وانگ جیانگ پینگ7. درحال حاضر استاد دانشگاه تربيت معلم شانگهای؛ در گذشته محقق 
مؤسسه  اديان جهان فرهنگستان علوم اجتماعی چين؛ پايان نامه  ليسانس ايشان در خصوص شخصيت 
امام خمينی)ره( بوده و پايان نامه  دکترايش تحت عنوان »واژه ها و اصطالحات اسالمی« در لندن به 
چاپ رسيده است؛ مقاالت متعددی پيرامون مسايل اسالم، مسلمانان، و قيام مسلمانان يون نَن در دوران 

سلسله  چينگ تأليف کرده و عالقمند به گسترش روابط فرهنگی و علمی ميان ايران و چين.
جهان  اديان  مؤسسه  اسالمی  مطالعات  بخش  معاون  و  محقق   . وانگ8  ایوجیه  دکتر  خانم   -32
فرهنگستان علوم اجتماعی چين؛ پايان نامه  دکترای ايشان در خصوص مذهب شيعه بوده و تعدادی 

مقاله پيرامون مذهب شيعه، فعاليت های سياسی شيعيان در خاورميانه نوشته است.
33- دکتر ووبینگ بینگ9 . استاد و پژوهشگر مسايل سياسی و بين المللی خاورميانه؛ فارغ التحصيل زبان 

1. Yao Jide.
2. Ji Kay Yuan.
3. Wang Feng.
4. Ma Ping.
5. Wu Cheng.
6. Wang Jiang Ping.
7. Yujie Wang.
8. Wu Bing Bing.
9. Yu Li.
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عربی از دانشگاه پکن؛ پايان نامه  ايشان در خصوص نهضت های شيعيان در خاورميانه با گرايش به 
نهضت امام خمينی در ايران و امام موسی صدر در لبنان بوده که به صورت کتاب منتشر شده است.

3۴- دکتر اسد سلیمان. استاد ادبيات اويغوری در دانشگاه سين کيانگ؛ دارای مقاالت متعدد تطبيق 
ادبيات فارسی و ادبيات اويغوری؛ نفوذ ادبيات فارسی در ادبيات اويغور؛ نفوذ شخصيت های مهم ادبی 

ايران در آثار ادبای اويغور؛ و شخصيتی عالقمند به فرهنگ و ادب فارسی.
35- خانم دکتر یولی . دارای دکترای زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران؛ رئيس بخش فارسی 

دانشگاه مطالعات خارجی پکن؛ نويسنده  چند کتاب آموزشی زبان فارسی برای دانشجويان چينی.
36- خانم دکتر لو جین1. دارای دکترای زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران؛ محقق و پژوهشگر 
فرهنگستان علوم اجتماعی چين؛ پايان نامه  ايشان تصحيح کتاب»چين نامه« نوشته  مسيونر مشهور 
مسيحی ايتاليايی ماتيو ريچی است که توسط محمد زمان به فارسی ترجمه شده. اين کتاب پس از 

تصحيح در سال 1387 از سوی مرکز پژوهشی ميراث مکتوب در تهران به چاپ رسيده است.
موارد ذکر شده تنها بخشی از محققان و پژوهشگران چينی هستند که در خصوص ايران فعاليت می کنند، 
غير از اينها، هستند افراد ديگری که به عنوان ايرانشناس، به مطالعه، تحقيق و تأليف آثار پيرامون مسايل 

مختلف ايران می پردازند که در اين جا مجالی برای ذکر اسامی و فعاليت های آنان وجود ندارد. 

نتیجه گیری 
مفهوم ايرانشناسی نه موضوعی است که تازه در چين مطرح شده باشد و نه به فراخور آن در اين زمينه 
کاری جدی صورت گرفته است. بايد اين موضوع در خدمت اهداف دو کشور در آيد و گذشته در اختيار 
حال باشد و ايرانشناسی بر اساس نياز ها و ويژگی های روابط امروزين دو کشور دنبال شده و توسعه يابد. 
با اين همه، می توان کليه  پژوهش های مربوط به ايران در چين را وارد قلمرو وسيع ايرانشناسی دانست و 
ادعا کرد که امروزه ايرانشناسی در چين به صورت کامل شکل گرفته و به سرعت در زمينه های تاريخی 
و مذهبی به پيش می رود و در زمينه های جغرافيايی، منابع طبيعی، اقتصادی و اجتماعی اگرچه با کندی 
ولي در حال حرکت است و از اين جهت توسعه  ايرانشناسی در چين با فرصت بسيار مناسبی روبرو است. 
در انجام تحقيقات ايرانشناسی بايستی سازمان های علمی، ارگان های دولتی و سازمان های مردمی دو 
کشور با هم در تماس بوده و با هم ارتباط برقرار سازند؛ بايستی ايرانشناسان چينی به هر بهانه ای در ايران 
حضور يافته و در مورد مسايل ايران و زندگی مردم از نزديک تحقيق و بررسی ميدانی داشته باشند تا بتوانند 
واقعيت های ايران را به خوبی درک کنند. همچنين الزم است مبادالت و ارتباطات آن ها با سازمان های 
پژوهشی ايران هرچه بيشتر تقويت شده و در زمينه  استفاده از منابع مشترک با آنان همکاری شود و از 
اين پژوهش ها پشتيبانی های الزم به عمل آيد. در پايان بايد گفت که موضوع ايرانشناسی در چين بايد با 
مباحث مختلفی هم چون اسالم شناسی، شيعه شناسی، خاورميانه شناسی، روابط بين الملل، اقتصاد جهانی، 

جغرافيای جهان و... به خوبی با هم همپوشانی داشته و به صورت همه جانبه توسعه يابند. 1. Lu Jin.
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مدال و سکه هاي فارسي زبان اندونزي1

دکتر محسن جعفري مذهب2

سال  در  انگلستان  شرقي  هند  کمپاني  تأسيس  از  پس 
بازرگاني  فکر  به  نيز  اروپايي  کشورهاي  ديگر   ،1600
و شرکت  افتادند  هند  و  چين  بويژه  و  با شرق  گسترده 
 Vereenigde Oost-Indische متحده هند شرقي هلند
و  تأسيس   1602 سال  در   )Compagnie )VOC

کارگزاران و مديرانش به سوي شرق سرازير شدند. اين 
شرکت، در 161۹ شهر جاکارتا در جزيره جاوه را گرفته 
و باتاويا را برپا کرد. داستان خواندنی حضور شرکت هند 
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 1های فارسی زبان اندونزیمدال و سکه
 2محسن جعفری مذهبدکتر 

 

 
 

، ديگر کشورهای اروپايي نيز به فکر بازرگاني گسترده با شرق و 1200پس از تأسيس کمپاني هند شرقي انگلستان در سال 
در سال  Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)ن و هند افتادند و شرکت متحده هند شرقي هلند بويژه چي
شهر جاکارتا در جزيره جاوه را  1219اين شرکت، در . تأسيس و کارگزاران و مديرانش به سوی شرق سرازير شدند 1201

اش با کشورهای ي هلند در اقيانوس هند و بازرگانيداستان خواندني حضور شرکت هند شرق. گرفته و باتاويا را برپا کرد
آيد، استفاده آنچه در اين نوشته در پي مي. ای دارد که در اينجا مجال آن نيستآسيايي و اروپايي نياز به بررسي همه جانبه

 .آن شرکت از پول در مبادالت بازرگاني است
با بوميان و ديگر بنادر اقيانوس هند و سواحل شرقي چين و در آن روزگار، شرکت متحده هند شرقي هلند برای داد و ستد 

 . بردهای رايج و ضرب شده در هلند بهره ميژاپن، از سکه

 
 8333دوكات ضرب استان هلند در سال 

                                                 
 .اين يادداشت بخشي از کتاب تاريخ سکه شناختي گسترش زبان فارسي در اقيانوس هند است -  1

 دکتر در تاريخ، عضو هيئت علمي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران - 2
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 8333دوكات ضرب استان هلند در سال 

                                                 
 .اين يادداشت بخشي از کتاب تاريخ سکه شناختي گسترش زبان فارسي در اقيانوس هند است -  1

 دکتر در تاريخ، عضو هيئت علمي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران - 2

دوکات ضرب استان هلند در سال 1776

1. این یادداشت بخشي از کتاب تاریخ 
سکه شناختي گسترش زبان فارسي در 

اقیانوس هند است.
2. دکتر در تاریخ، عضو هیئت علمي 
سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران
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شرقي هلند در اقيانوس هند و بازرگاني اش با کشورهاي آسيايي و اروپايي نياز به بررسی همه جانبه ای 
دارد که در اينجا مجال آن نيست. آنچه در اين نوشته در پی مي آيد، استفاده آن شرکت از پول در 

مبادالت بازرگاني است.
در آن روزگار، شرکت متحده هند شرقي هلند براي داد و ستد با بوميان و ديگر بنادر اقيانوس هند 

و سواحل شرقي چين و ژاپن، از سکه هاي رايج و ضرب شده در هلند بهره مي برد. 

 
 

گيلدر نقره ضرب استان هلند در 17۹۴

شرکت سپس دست به ضرب سکه هاي محلي در منطقه زد که در مناطق تحت سلطه اش رواج 
داشت.
  

ضرب باتاويا به سال 16۴۴

  
سکه هاي يک شير نشان استان هلند
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دو شير )نشان استان گلدرلند(

 
شير در درياي مواج )نشان استان زيلند(

با گذشت زمان، شرکت سکه هاي بومي با عبارت عربي1 ضرب کرد.

     
                  درهم من کمفني ولندوي           الي جزيره جاو الکبير 1765
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 (نشان استان زيلند)ريای مواج شير در د

 .ضرب کرد 1با گذشت زمان، شرکت سکه های بومي با عبارت عربي
 

     
 1765 جاو الکبير الي جزيره          ولندوی کمفني درهم من

 
 :و ضرب سال های بعد

 
 

                                                 
 .ها را مااليي خوانده و تفسير نمايندتالش دارند اين سکه( نيوزيلندی -و استراليايي )شناسان غربي به تبع سکه)شناسان اندونزيايي جالب است که سکه - 1
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1. جالب است که سکه شناسان 
اندونزیایی )به تبع سکه شناسان 
غربی )و استرالیایی - نیوزیلندی( 

تالش دارند این سکه ها را 
ماالیی خوانده و تفسیر نمایند.
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و ضرب سال هاي بعد:
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کمک  )با   17۹5 سال  در  هلند  در   Bataafse Republiek باتاويا  جمهوری  تأسيس  از  پس   
سربازان فرانسه( و ملی شدن کمپانی هند شرقی هلند در اول مارس 17۹6، دارايی ها و بدهی هايش 
به جمهوری باتاويای هلند منتقل شد. همزمان، سرزمين های شرکت هند شرقی، نام هند شرقی هلند 
Nederlands-Indië به خود گرفت. از اين زمان بود که سکه های هلندی رواج يافت و سکه های 

بومی اعتباز و رواج خود را از دست داد. 
ناپلئون بناپارت امپراتور نوين فرانسه در سال 1806، برادر خود لويی بناپارت را به پادشاهی هلند 
منصوب کرد و او در سال 1808 مارشال هرمان ويلم داندلس1 را به فرمانداری کل هند شرقی هلند 
منصوب کرد. در سال 1811، نيروهای انگليسی در ادامه جنگ با ناپلئون در اروپا، بنادر و جزاير فرانسه 
و متحدانش در همه جهان مورد يورش قرار گرفت و کمپانی هند شرقی بريتانيا نيز بنادر هلندی در 
اندونزی را اشغال کرد. توماس استمفورد رافلز2 نايب و سپس فرماندار شد که تا 1816 در اين منصب 

باقی ماند.
لرد مينتو فرماندار کل هند بريتانيا، رافلز را به خاطر آشنايی با زبان مااليی به اندونزی فرستاد و در 
جنگ های دريايی و زمينی با فرانسويان و هلنديان جزاير اندونزی را از آنان باز پس گرفت. زماني که 
انگليسيان دژ فورت کورنليس در جاوه را در 26 آگوست 1811 فتح کردند و خبر آن به کلکته رسيد، 

مدالي براي فاتحان ضرب و به افسران اهدا شد که به زبان فارسي بود.
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و ملي شدن ( با کمک سربازان فرانسه) 1993 در هلند در سال Bataafse Republiekپس از تأسيس جمهوری باتاويا 

 مزمان،ه. ، دارايي ها و بدهي هايش به جمهوری باتاويای هلند منتقل شد1992کمپاني هند شرقي هلند در اول مارس 
های از اين زمان بود که سکه. خود گرفته ب Nederlands-Indiëی شرکت هند شرقي، نام هند شرقي هلند ها سرزمين

 . های بومي اعتباز و رواج خود را از دست دادافت و سکههلندی رواج ي
منصوب کرد و او در  هلندلويي بناپارت را به پادشاهي ، برادر خود 1102 سال درامپراتور نوين فرانسه بناپارت  ناپلئون
 یروهاي، ن1111در سال . را به فرمانداری کل هند شرقي هلند منصوب کرد 1ويلم داندلس ارشال هرمانم 1101سال 

ي در ادامه جنگ با ناپلئون در اروپا، بنادر و جزاير فرانسه و متحدانش در همه جهان مورد يورش قرار گرفت و سيانگل
نايب و سپس فرماندار شد که  2توماس استمفورد رافلز. کمپاني هند شرقي بريتانيا نيز بنادر هلندی در اندونزی را اشغال کرد

 .ددر اين منصب باقي مان 1112تا 
های دريايي و خاطر آشنايي با زبان مااليي به اندونزی فرستاد و در جنگه لرد مينتو فرماندار کل هند بريتانيا، رافلز را ب

زماني که انگليسيان دژ فورت کورنليس در جاوه را . پس گرفتزميني با فرانسويان و هلنديان جزاير اندونزی را از آنان باز
د و خبر آن به کلکته رسيد، مدالي برای فاتحان ضرب و به افسران اهدا شد که به زبان فتح کردن 1111آگوست  12در 

 .فارسي بود

                                                 
1 - Herman Willem Daendels 
2 -Thomas Stamford Raffles 

1. Herman Willem Daendels
2.Thomas Stamford Raffles



127

 

به زبان فارسی بر روی اين مدال آمده بود:
 

تمغاء1 هذا بطريق يادگار
جوانمردي و مردانگي که از سپاهيان
سرکار کمپني انگريز بهادر در تسخير

ممالک جاوا بظهور رسيده
عنايت گرديد سنه 1228 هجري

و در دور مدال نوشته شده بود:
JAVA CONQUERED XXVI AUGUST MDCCCXI

بر روی ديگر مدال نيز تصوير سپاهيان پيروزمند دژ کورنليس آمده بود.
از کارهای ديگری که توسط رافلز انجام شد، ضرب سکه هايی )برخالف هلنديان که به زبان و خط 
عربی سکه می زدند( به خط و زبان فارسی و جاوه ای در دو سوی سکه بود. علت اين امر هنوز مشخص 
نيست اما به نظر می رسد دنباله سياست دولت هند انگلستان بود که برخالف شايعه رايج، زبان فارسی 

را زبان فاخر اقيانوس هند می دانست. بر روي فارسي  سکه ها آمده بود:
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رسد دنباله سياست نظر ميه علت اين امر هنوز مشخص نيست اما ب. ای در دو سوی سکه بودط و زبان فارسي و جاوهخ

                                                 
فرامين بکار رفته است و در هنـد ابتـدا    زعنوان ماليات ناشي اه عنوان مهر بر اسناد مغولي و سپس به مغولي که در ابتدا ب –تمغاء واژه ای ترکي  -1

 .را به نشان فارسي دادبجای مدال استفاده شد اما جای خود 
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1. تمغاء واژه اي ترکي – مغولي 
که در ابتدا به عنوان مهر بر اسناد 

مغولي و سپس به عنوان مالیات 
ناشي از فرامین بکار رفته است و در 
هند ابتدا بجاي مدال استفاده شد اما 

جاي خود را به نشان فارسي داد.
- پروفسور استیوارت رابسون از 
دانشگاه موناش استرالیا، ضمن 

اینکه متن به خط عربي را ماالیي 
)و نه فارسي( مي داند، متن جاوه اي 

سکه هاي دوم و سوم را این گونه 
خواند که از ایشان سپاسگزارم:

Malay side: 
s l h Company Inklish
Sanat 1230
Ghurn Jendr Jawa
Javanese side:
Kempni Ingglis
Yasa ing Surapringga
1743
Malay side:
S l h Company Inklish
Sanat 1232
Ghurn Jendr Jawa
Javanese side:
Kempni Ingglis
Yasa ing Surapr…ga
1744
Notes: The reading Ghurn 
Jendr is a guess; what the 
letters s l h stand for is 
unclear. 
A.H. 1230 = A.J. 1742 = 
A.D. 1814
A.H. 1232 = A.J. 1744 = 
A.D. 1816
Yasa ing Surapringga is 
Javanese for ‘made in 
Surabaya’.
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سکه کمفني هنگليش
سنه 1228

ضرب در جزيره جاوا 
  

ضرب 1228ق/ 1813 در جاوه 
  

ضرب 1230ق/ 1815 در جاوه

  
ضرب 1232ق/ 1816 در جاوه

نام هنگليش براي اولين و آخرين بار در متني فارسي يافته شده و هنوز وارد فرهنگ هاي زباني 
فارسي ايران و هند نشده است. بنظر نگارنده اين کلمه را به دو صورت می توان خواند:
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ها سکه 1بر روی فارسي. دانستدولت هند انگلستان بود که برخالف شايعه رايج، زبان فارسي را زبان فاخر اقيانوس هند مي
 :آمده بود

 سکه کمفني هنگليش
 1111سنه 

 جزيره جاوا ضرب در 

  
 در جاوه  1115/ ق1111ضرب 

  
 در جاوه 1113/ ق1150ضرب 

                                                 
های دوم ای سکهداند، متن جاوهمي( و نه فارسي)پروفسور استيوارت رابسون از دانشگاه موناش استراليا، ضمن اينکه متن به خط عربي را مااليي  -1

 :و سوم را اين گونه خواند که از ايشان سپاسگزارم
Malay side : 
s l h Company Inklish 
Sanat 1230 
Ghurn Jendr Jawa 
 
Javanese side: 
Kempni Ingglis 
Yasa ing Surapringga 
1743 
 
Malay side: 
S l h Company Inklish 
Sanat 1232 
Ghurn Jendr Jawa 
 
Javanese side: 
Kempni Ingglis 
Y              …   
1744 
Notes: The reading Ghurn Jendr is a guess; what the letters s l h stand for is unclear . 
A.H. 1230 = A.J. 1742 = A.D. 1814 
A.H. 1232 = A.J. 1744 = A.D. 1816 
Y                       J v      f   ‘                ’  
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 در جاوه 1112/ ق1151ضرب 

 
نام هنگليش برای اولين و آخرين بار در متني فارسي يافته شده و هنوز وارد فرهنگ های زباني فارسي ايران و هند نشده 

 :ندبنظر نگارنده اين کلمه را به دو صورت مي توان خوا. است

 

 
 
 .به معني هلندِ بريتانيا[ نگليش( ا(+ )لندِ)هُ]هُنگليش، با ترکيب : 1

رسد اصطالح عمأل بر شبه قاره تحت اشغال انگلستان داللت داشت، بنظر مي «هندِ بريتانيا»با توجه به اينکه اصطالح 
بکار رفته که برای اندونزی بعدی استفاده  1«هندِ هلند»تنها برای جانشيني و نشان دادن تفاوت با اصطالح رايج  «هِنگليش»

، اما نگارنده گمان دهد ميها در جاوه خبر آشکارا از ضرب سکه «ضرب در جزيره جاوا»ها عبارت هرچند بر سکه. شد مي
ها در کلکته طراحي و ساخته ها در کلکته ضرب و به جاوه حمل نشده باشند دستکم سرسکهبرد که حتي اگر سکهمي

 .کند ميهای همزمان ضرب شده در کلکته برای گورکانيان هند اين گمان را بسيار تقويت مقايسه با سکه .اند شده
ها، توجه بيشتری به روابط تاريخي و فرهنگي ايران و هلند مناسب است که به مناسبت دويستمين سال ضرب اين سکه

 .   معطوف گردد

                                                 
1 -  Nederlandisch-Indië 
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1 -  Nederlandisch-Indië 

 
 1: ُهنگليش، با ترکيب ]ُه)لنِد(+ )ا( نگليش[ به معني هلنِد بريتانيا.

با توجه به اينکه اصطالح »هنِد بريتانيا« عمأل بر شبه قاره تحت اشغال انگلستان داللت داشت، 
بنظر می رسد اصطالح »ِهنگليش« تنها برای جانشينی و نشان دادن تفاوت با اصطالح رايج »هنِد 
هلند«1 بکار رفته که برای اندونزی بعدی استفاده می شد. هرچند بر سکه ها عبارت »ضرب در جزيره 
جاوا« آشکارا از ضرب سکه ها در جاوه خبر می دهد، اما نگارنده گمان می برد که حتي اگر سکه ها در 
کلکته ضرب و به جاوه حمل نشده باشند دستکم سرسکه ها در کلکته طراحی و ساخته شده اند. مقايسه 

با سکه های همزمان ضرب شده در کلکته برای گورکانيان هند اين گمان را بسيار تقويت می کند.
مناسب است که به مناسبت دويستمين سال ضرب اين سکه ها، توجه بيشتری به روابط تاريخی و 

فرهنگی ايران و هلند معطوف گردد.   

1. Nederlandisch-Indië
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در گذر زمان
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در دنیای یک ایرانشناس: یوری نیکوالیویچ ماّر، ایرانشناس روس

بهمن رستگاری

يوری نيکواليويچ ماّر در 18۹3 در سن پترزبورگ متولد شد. پدرش، نيکال ماّر، عضو فرهنگستان و 
بود و در دانشگاه سن پترزبورگ تدريس می کرد و خانه اش مجمع  مؤسس اصول جديد زبان شناسی 
فضال و دانشمندان روس بود. هنگامی که يوری نيکواليويچ در کالس هشتم درس می خواند، شوهر 
عمه اش ويلهلم بارتولد )186۹ـ1۹30( خاورشناس معروف روس، او را در سفر خود به خارج از روسيه 
همراه برد و بدين طريق يوری در جوانی با کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان و امريکا آشنا شد و اين 

مسافرت در بيداری ذوق و قريحه ادبی او بسيار مؤثر بود. 
يوری تحصيالت عاليه خود را در دانشکده زبان های شرقی سن پترزبورگ دنبال کرد و برای مطالعه 
فرانسه  زبان  تدريس  به  تا 1۹20  در سال های 1۹18  او  فرستاده شد.  به سوريه  عربی،  زبان  عملی 
ترجمه  از  قسمتی  و  کرد  کار  تفليس  دانشگاه  در  تا1۹21   1۹20 سال  از  و  پرداخت  گرجستان  در 
علمی  مدرسه  در  و  بازگشت  زادگاهش  به  در 1۹21  کرد.  منتشر  اوريون  مجله  در  را  »طوطی نامه« 

زبان های زنده شرقی مشغول کار شد؛ اما بر اثر کار زياد، ضعيف شد و در 1۹23 ازکار بازماند.
يوری نيکواليويچ مار دو سفر به ايران کرد. سال 1۹25 از طرف موزه آسيايی مأمور شد و در مدت يک 
سال و نيمی که برای بررسی های علمی و  ادبی در ايران اقامت داشت، تقريبًا در تمام ايران گردش 
کرد و با عده زيادی از اديبان و شاعران و نويسندگان ايرانی آشنا شد و زبان فارسی را به خوبی فراگرفت 
تا جايی که به فارسی شعر می گفت. وی سرانجام برای مطالعات علمی خود مدارک ضروری را جمع 
کرد و به شوروی بازگشت و بر اثر بيماری در سال 1۹27 با همسرش به گرجستان رفت و در آسايشگاه 
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بستری شد. ولی از کارهای علمی دست برنداشت و در بنگاه علم آثار تاريخی باستان فرهنگستان در 
قفقاز مشغول کار شد و مقاالت و آثار مفيدی درباره ايران نوشت.

شرکت در جشن هزاره فردوسی
در سال 131۴، دکتر يوری نيکواليويچ مار به عضويت هيأت نمايندگان شوروی به ايران آمد و در جشن 
کنگره هزاره فردوسی شرکت کرد و خطابه ای پيرامون »اوزان شعر شاهنامه« در کنگره ايراد کرد که 
از بهترين مطالب کنگره بود و از اين رو به دريافت نشان زرين نايل گرديد. يوری در آخرين سال های 
زندگيش، مديريت شعبه شرق نزديک بنگاه علم شناسی قفقاز را به عهده گرفت و در تاريخ ايران از 
دوره صفويه تا پهلوی کار کرد. دولت شوروی آثار او را انتشار داد و بعد از درگذشت وی، شماری از 

دانشمندان شوروی مانند کراچوفسکی)1883-1۹51( و چاپکين کارهای او را دنبال کردند. 
 

يوری نيکواليويچ مار در رديف پنج در کنار استاد جالل الدين همايی

يکی از آمال بزرگ يوری مار اين بود که فرهنگ فارسی به روسی جامعی با مساعی تمام ايران شناسان 
شوروی تأليف کند و از تخصص هر يک در آن استفاده نمايد. به علت عالقه مفرط او به آثار ادبی و 
نظامی گنجوی، درباره نظامی گنجوی تحقيقات فراوان به عمل آورد. اين ايران شناس روسی قريب 
60 کتاب و رساله و مقاله نوشته است که بيشتر آنها به زبان روسی و برخی به فارسی و گرجی است. 
در اينجا به مهم ترين نوشته های او که در ارتباط با زبان و ادبيات فارسی و فرهنگ ايرانی است، اشاره 

می کنيم: 
1ـ گلستان به خط اختراعی ميرزا ملکم خان

2ـ سه انتقاد درباره ديوان ابوالفرج رونی و ديوان باباطاهر عريان و رباعيات خيام )مجله ايران، شماره 
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زبورگ دنبال کرد و برای مطالعه عملي زبان عربي، به پتر سنهای شرقي يوری تحصيالت عاليه خود را در دانشکده زبان
 0962به تدريس زبان فرانسه در گرجستان پرداخت و از سال  0962تا  0908های او در سال. سوريه فرستاده شد

به  0960در . را در مجله اوريون منتشر کرد« نامهطوطي»متي از ترجمه در دانشگاه تفليس کار کرد و قس 0960تا
 0962های زنده شرقي مشغول کار شد؛ اما بر اثر کار زياد، ضعيف شد و در زادگاهش بازگشت و در مدرسه علمي زبان

 .ازکار بازماند
ر شد و در مدت يک سال و نيمي که از طرف موزه آسيايي مأمو 0961سال  .کرديوری نيکواليويچ مار دو سفر به ايران 

های علمي و  ادبي در ايران اقامت داشت، تقريباً در تمام ايران گردش کرد و با عده زيادی از اديبان و شاعران  برای بررسي
وی سرانجام برای . گفت خوبي فراگرفت تا جايي که به فارسي شعر مي و نويسندگان ايراني آشنا شد و زبان فارسي را به

با همسرش به  0968عات علمي خود مدارک ضروری را جمع کرد و به شوروی بازگشت و بر اثر بيماری در سال مطال
ولي از کارهای علمي دست برنداشت و در بنگاه علم آثار تاريخي باستان  .گرجستان رفت و در آسايشگاه بستری شد

 .ايران نوشتفرهنگستان در قفقاز مشغول کار شد و مقاالت و آثار مفيدی درباره 
 

 شرکت در جشن هزاره فردوسی
، دکتر يوری نيکواليويچ مار به عضويت هيأت نمايندگان شوروی به ايران آمد و در جشن کنگره هزاره 0208در سال 

در کنگره ايراد کرد که از بهترين مطالب کنگره بود و از اين « اوزان شعر شاهنامه»ای پيرامون  فردوسي شرکت کرد و خطابه
شناسي ، مديريت شعبه شرق نزديک بنگاه علمشهای زندگييوری در آخرين سال. ه دريافت نشان زرين نايل گرديدرو ب

دولت شوروی آثار او را انتشار داد و بعد از . قفقاز را به عهده گرفت و در تاريخ ايران از دوره صفويه تا پهلوی کار کرد
 . و چاپکين کارهای او را دنبال کردند( 0910-0882)اچوفسکيدرگذشت وی، شماری از دانشمندان شوروی مانند کر

 
 الدين همايييوری نيکواليويچ مار در رديف پنج در کنار استاد جالل
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)2۴1-236 :3
3ـ منتخباتی از نظامی گنجوی درباره قفقاز 

۴ـ فردوسی، منظورسرايی و شعر او )روزنامه طلوع شرق،  شماره 116-327، 16 مه 1۹3۴(
5 ـ شاهنامه فردوسی )با ترجمه رستم و اشکبوس؛ روزنامه کارگر تفليس،2۴ مه 1۹3۴( 

6ـ غزل های نظامی از نسخه خطی موزه آسيايی در کارنامه فرهنگستان علوم ، 1۹2۴
8 - دو نسخه مختلف از منظومه ليلی و مجنون 
۹ـ غزليات و رباعيات نظامی از کتاب هفت اقليم 
10ـ قصايد نظامی از نسخه خطی موزه آسيايی 

11ـ مقاله به زبان گرجی درباره زيج الغ بيک
12ـ مقاله درباره فرهنگ های فارسی و فرهنگ نويسی در اروپا )مجله صحت اصفهان(

13ـ مقاله درباره شعرای جنوب ايران )روزنامه استخر شيراز، 1۹26(
1۴ـ  سفر ايران در 1۹15ـ1۹16 )کارنامه فرهنگستان علوم شوروی، سال 1۹26(

15ـ ادبيات بختياری
16ـ تئاترهای ايران، در مجموعه انتشارات موزه انسان شناسی و مردم شناسی 

17ـ برنامه تأليف فرهنگ زبان فارسی در ديباچه کتاب »مواد برای تأليف فرهنگ به زبان فارسی«، 
1۹28

18ـ وزن شعر شاهنامه 
1۹ـ ترجمه و تفسير فصل اول تذکره محمد عوفی که در سال های 1۹16-1۹17 روکوفسکی انتشار داد.

20ـ تأثيرهای ادبی سفر ايران، 1323/1۹27 
21ـ قرائت خانه ها و کتابخانه های امروز ايران، 1323/1۹27

22ـ شاهنامه فردوسی، خالصه ای برای عموم، که برای خوانندگان ارمنی نوشته است، 1۹3۴ 
23. مقاله برای عموم درباره فردوسی و شاهنامه با ترجمه منتخبات آن به روسی و ترکی

2۴ـ گزارش سفر به تهران برای شرکت در جشن هزاره فردوسی که در شعبه ماورای قفقاز فرهنگستان 
علوم خوانده شد ، 1۹3۴ 

25ـ قرينه ايرانی »پهلوان پلنگينه پوش«
26ـ صادق مالرجب

27ـ زبان محاوره ای گرجی در فريدن
28ـ روابط و عالئق گرجستان و ايران )مجله مهر ، سال دوم،  شماره 732ـ 736(

شعبه  قفقاز،  مطالعات  بنگاه  انتشارات  از  نخست  )مجلد  شواهد  با  روسی  به  فارسی  فرهنگ  2۹ـ 
فرهنگستان در تفليس(.

30ـ چاپ تازه نظامی)به زبان گرجستانی(، مجله ادبی تفليس، 20 فوريه 1۹35.
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معرفی مراکز و مؤسسات ایرانشناسی در خارج از کشور

برنامه مطالعات ایرانی حمید و کریستینا مقدم در دانشگاه استنفورد، امریکا

برنامه مطالعات ايرانی حميد و کريستينا مقدم، با حمايت مالی حميدرضا مقدم، حامی برنامه ايرانشناسی 
دانشگاه استنفورد، از ايرانيان مقيم امريکا، شکل گرفته است. وی بنيانگذار و مدير شرکت پرولوگيس1  

است که در زمينه معامالت امالک در اروپا، امريکا، ژاپن و خاور دور فعاليت می کند.
اين برنامه بر مطالعات بين رشته ای درباره ايران به عنوان يک تمدن تمرکز دارد و مجريان آن در 
هر سال تحصيلی دوره ها و کالس هايی در مقطع ليسانس با موضوعات مرتبط با ايران مانند زبان، 
ادبيات، اقتصاد و علوم سياسی ارائه می کنند. اين برنامه ايرانشناسی، به برخی موضوعات ديگر در ارتباط 
با ايران در قالب برگزاری همايش، نشست های هم انديشی، جلسه سخنرانی و اجرای نمايش نيز توجه 

نشان می دهد. 
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 ـ صادق مالرجب62
 ای گرجي در فريدن ـ زبان محاوره68
 (822ـ 826شماره   مجله مهر ، سال دوم،)ـ روابط و عالئق گرجستان و ايران 68
 (.مجلد نخست از انتشارات بنگاه مطالعات قفقاز، شعبه فرهنگستان در تفليس)ـ فرهنگ فارسي به روسي با شواهد 69
 .0921فوريه  62 ،مجله ادبي تفليس، (به زبان گرجستاني)نظاميـ چاپ تازه 22

 
 

 معرفی مراکز و مؤسسات ایرانشناسی در خارج از کشور
 

 برنامه مطالعات ايرانی حمید و کريستینا مقدم در دانشگاه استنفورد، امريکا

 
Hamid and Christina Moghadam Program in Iranian Studies 

 
مايت مالي حميدرضا مقدم، حامي برنامه ايرانشناسي دانشگاه استنفورد، از برنامه مطالعات ايراني حميد و کريستينا مقدم، با ح

است که در زمينه معامالت امالک در اروپا،  1وی بنيانگذار و مدير شرکت پرولوگيس. ايرانيان مقيم امريکا، شکل گرفته است
 .کند ميامريکا، ژاپن و خاور دور فعاليت 

ها و اره ايران به عنوان يک تمدن تمرکز دارد و مجريان آن در هر سال تحصيلي دورهای دربرشتهاين برنامه بر مطالعات بين
اين برنامه . کنند ميهايي در مقطع ليسانس با موضوعات مرتبط با ايران مانند زبان، ادبيات، اقتصاد و علوم سياسي ارائه کالس

انديشي، جلسه سخنراني های همگزاری همايش، نشستايرانشناسي، به برخي موضوعات ديگر در ارتباط با ايران در قالب بر
 . دهدو اجرای نمايش نيز توجه نشان مي

                                                 
1 -Prologis 

1. Prologis
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 حميدرضا مقدم

مدير برنامه ايرانشناسی حميد و کريستينا مقدم، دکتر عباس ميالنی، استاد دانشگاه استنفورد و نويسنده 
کتاب معمای هويدا و شاه است. خانم پسانگ شرپا1، نپالی تبار، از سال 2010 مدير برنامه ريزی و 
هماهنگی برنامه مطالعات ايرانی حميد و کريستينا مقدم در دانشگاه استنفورد بوده است. خانم شروين 
امامی، مربی زبان و ادبيات فارسی مرکز زبان دانشگاه استنفورد، ديگر عضو اين برنامه است. او در حال 
گذراندن تزدکتری خود با موضوع» واقعگرايی جادويی فارسی معاصر از دريچه نوشته های تمثيلی و 

عرفانی ادبيات کالسيک « در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس است.
اسامی استادان و اعضای هيأت علمی وابسته به برنامه مطالعات ايرانی حميد و کريستينا مقدم 
عبارتند از: رابرت کروز، عال ابتکار، مايکل مک فاوول2، عظيم نانجی استاديار مطالعات دينی، يوهان 

وواينا3 و علی يايسيوگلو۴ دانشيار رشته تاريخ خاورميانه دانشگاه استنفورد.

مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه نیویورک
اين مرکز با همکاری گروه های مختلف آموزشی و دپارتمان های مختلف دانشگاه نيويورک و بويژه 
دپارتمان مطالعات بين رشته ای گاالتين و مرکز مطالعات خاورميانه کورکيان اين دانشگاه فعاليت خود 
امريکا  دانشگاه های  آموزشی ساير  و  پژوهشی  امکانات  و  از همکاری  مرکز  اين  است.  آغاز کرده  را 
بخصوص دانشگاه های کلمبيا، پرينستون، دولتی شهر نيويورک و نيواسکول نيز بهره مند است. افزون 
بر اين، از همکاری نويسندگان و هنرمندان ايرانی و جامعه ايرانيان ساکن نيويورک برای رسيدن به 
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 حميدرضا مقدم

مدير برنامه ايرانشناسي حميد و کريستينا مقدم، دکتر عباس ميالني، استاد دانشگاه استنفورد و نويسنده کتاب معمای هويدا و 
مدير برنامه ريزی و هماهنگي برنامه مطالعات ايراني حميد و  6202ال ، نپالي تبار، از س1خانم پسانگ شرپا. شاه است

خانم شروين امامي، مربي زبان و ادبيات فارسي مرکز زبان دانشگاه استنفورد، . کريستينا مقدم در دانشگاه استنفورد بوده است
ادويي فارسي معاصر از دريچه واقعگرايي ج» او در حال گذراندن تز دکتری خود با موضوع. ديگر عضو اين برنامه است

 .در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس است« نوشته های تمثيلي و عرفاني ادبيات کالسيک 
رابرت کروز، عال : اسامي استادان و اعضای هيأت علمي وابسته به برنامه مطالعات ايراني حميد و کريستينا مقدم عبارتند از

دانشيار رشته تاريخ  4و علي يايسيوگلو 3استاديار مطالعات ديني، يوهان وواينا، عظيم نانجي 2ابتکار، مايکل مک فاوول
 .خاورميانه دانشگاه استنفورد

 
 مرکز مطالعات ايرانشناسی دانشگاه نیويورک

دپارتمان مطالعات  و بويژه های مختلف دانشگاه نيويورکهای مختلف آموزشي و دپارتمانمرکز با همکاری گروهاين 
مرکز مطالعات اين  .گاالتين و مرکز مطالعات خاورميانه کورکيان اين دانشگاه فعاليت خود را آغاز کرده است ایرشته بين

کلمبيا، پرينستون، های دانشگاهی امريکا بخصوص هاساير دانشگاهپژوهشي و آموزشي ايرانشناسي از همکاری و امکانات 
و هنرمندان ايراني و جامعه ايرانيان  نويسندگانبر اين، از همکاری  زوناف .مند استدولتي شهر نيويورک و نيواسکول نيز بهره

های دايره فعاليت. جويدميياری در مجامع علمي ايرانشناسي و تقويت جايگاه  ساکن نيويورک برای رسيدن به اهداف مرکز
های کالس درس، ت و در قالبی آموزشي و پژوهشي متمرکز اسها برنامهحول  مرکز مطالعات ايرانشناسي دانشگاه نيويورک

                                                 
1- Pasang Sherpa 
2- Michael McFaul 
3- Yuhan Vevaina 
4 -A   Y     ğ   

 

1. Pasang Sherpa
2. Michael McFaul
3. Yuhan Vevaina
4. Ali Yaycioğlu
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مرکز  فعاليت های  دايره  ياری می جويد.  علمی  مجامع  در  ايرانشناسی  جايگاه  تقويت  و  مرکز  اهداف 
در  و  است  متمرکز  پژوهشی  و  آموزشی  برنامه های  حول  نيويورک  دانشگاه  ايرانشناسی  مطالعات 
قالب های کالس درس، تحقيق درباره مسائل ايران، برگزاری سمينار، کنفرانس و نمايشگاه هنری، 
جلسات نمايش فيلم و ترجمه متون فارسی به زبان انگليسی و انتشار کتاب و مقاله چهره می نمايد. 
قلمرو موضوعی فعاليت های مرکز  به تاريخ، فرهنگ و سياست در ايران و جامعه ايرانی اختصاص يافته 
است و استادان و دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلی در اين موضوعات به تدريس و تحقيق و 

آموزش اشتغال دارند. امروزه، رياست اين مرکز بر عهده پروفسور علی ميرسپاسی است. 

اهداف مرکز
هدف از تأسيس مرکز مطالعات ايرانشناسی دانشگاه نيويورک، آماده کردن فضايی برای استادان و دانشجويان 
دانشگاه نيويوک، روشنفکران، هنرمندان، ايرانيان مقيم امريکا و بويژه شهر نيويورک و ساير فعاالن عرصه 
عمومی است که فعاليت کاری و فکريشان به نوعی با فهم تاريخ، سياست و فرهنگ جامعه ايرانی گره خورده 
است. برنامه های اين مرکز بر رويکردهای بين رشته ای و مطالعات تطبيقی در حوزه مطالعات ايرانشناسی 

تمرکز يافته و بيشتر معطوف به ايجاد کانونی آکادميک برای مطالعات ايرانشناسی است.
يکی ديگر از اهداف اين مرکز، ترجمه متون فارسی به زبان انگليسی است. مسئوالن اين مرکز 
در توضيح اين هدف چنين آورده اند: »به داليل متعدد، پل ارتباطی ميان دانشگاهيان و روشنفکران 
ايرانی و مجامع آکادميک بين المللی از ميان رفته و ايرانيان امروز نتوانسته اند در مناطق و سرزمين های 
انگليسی زبان مخاطبينی درخور بيابند«. برای رفع اين خالء، ترجمه و انتشار متون فارسی و در دسترس 

گذاشتن آنها برای مخاطبين انگليسی زبان از جمله اهداف اساسی اين مرکز است. 

استادان و همکاران علمی مرکز
علی میرسپاسی

دکتر علی ميرسپاسي، استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورميانه در دپارتمان گاالتين دانشگاه نيويورک، 
رئيس مرکز مطالعات ايرانشناسی دانشگاه نيويورک است. وی از سال 2002 تا 2007، پست های متعددی 
از جمله رياست موقت دپارتمان گاالتين را عهده دار بود. او در سال های 2007-200۹، به عنوان محقق 
مرکز کارنگی )Carnegie Scholar( به بررسی تاثير انديشه های غرب در اسالم سياسی اشتغال داشت. 
عاليق پژوهشی وی عبارتند از: نظريه های اجتماعی مدرنيته، جامعه شناسی تاريخي، جامعه شناسی دين، 
مطالعه فرهنگ و جوامع خاورميانه و اسالم و تغييرات اجتماعي. تازه ترين کتاب وی دموکراسی در ايران 
دکتر  تأليفات  ساير  رسيد.  چاپ  به  نيويورک  دانشگاه  انتشارات  توسط  در سال 2010  که  است  مدرن 
ميرسپاسی به زبان انگليسی بدين قرار است: تأملی در مدرنيته ايراني: بحثی درباره گفتمان های روشنفکری 

و سياست مدرنيزاسيون در ايران که توسط انتشارات کمبريج در سال 2000 منتشر  شد. 
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ميرسپاسی همچنين سردبير ميهمان مجله علمی پژوهشی مطالعات تطبيقی آسيای جنوب شرقي، 
افريقا و خاورميانه در سال 2005 بود. کتاب ديگر او »اسالم سياسي، ايران و روشنگری« است که 
کتاب  از  بايد  فارسی  زبان  به  ميرسپاسی  دکتر  تاليفات  از  کرد.  خواهد  نشر  را  آن  کمبريج  انتشارات 

»حقيقت يا دموکراسی« نام برد که توسط انتشارات طرح نو منتشر شده است.
 

دکتر علی ميرسپاسي

پیتر چلکوسکي
 پيتر چلکوسکي، استاد خاورميانه و مطالعات اسالمی در دانشگاه نيويورک است. عاليق مطالعاتی وی 
عبارتند از: ادبيات فارسی، عرفان، مطالعات اسالمی و هنرهای نمايشی در خاورميانه. مهم ترين تأليفات 
او »به صحنه بردن يک انقالب: هنر اقناع در جمهوری اسالمی ايران«1 )با همکاری حميد دباشی در 
سال ۹۹۹ ( و »تعزيه: مناسک و نمايش در ايران« است که در سال 1۹7۹ انتشارات دانشگاه نيويورک 
آن را انتشار داد. او جوايز علمی متعددی از جمله دو دوره جايزه طاليی تدريس در دانشگاه نيويورک 

را از آن خود کرده است.
 

پيتر چلکوسکي

124 
 

 
 علي ميرسپاسيدکتر 

 پيتر چلکوسکي
 ادبيات: وی عبارتند از مطالعاتي عاليق. مي در دانشگاه نيويورک استاستاد خاورميانه و مطالعات اسال ،پيتر چلکوسکي 

هنر اقناع : به صحنه بردن يک انقالب»ليفات او أتترين مهم. خاورميانهدر ، عرفان، مطالعات اسالمي و هنرهای نمايشي فارسي
که در سال است « نمايش در ايرانمناسک و : تعزيه» و(  ۵۵۵با همکاری حميد دباشي در سال ) 1«در جمهوری اسالمي ايران

او جوايز علمي متعددی از جمله دو دوره جايزه طاليي تدريس در . آن را انتشار دادانتشارات دانشگاه نيويورک  ۶۵۹۵
 .کرده استاز آن خود دانشگاه نيويورک را 

 
 پيتر چلکوسکي

  فرهاد کاظمي
در  وی. نه و مطالعات اسالمي در دانشگاه نيويورک استاستاد علوم سياسي، مطالعات خاورميا ، فرهاد کاظميدکتر  

نايب رئيس بخش  رياست دپارتمان علوم سياسي شعبه ابوظبي دانشگاه نيويورک،مانند های مديريت دانشگاهي  حوزه
او  آثاراز جمله  .دانشگاه نيويورک انجام وظيفه کرده است الملل و رئيس مرکز مطالعات خاورميانه کورکيانمطالعات بين

توسط شده  منتشر ،(ا همکاری جان واتربریب)« يان و سياست در خاورميانه مدرنئروستا»: توان به اين موارد اشاره کرد مي
توسط مرکز مطالعات علوم سياسي و تحقيقات  ۶۵۹۶که در سال  «نسياست و فرهنگ در ايرا»انتشارات دانشگاه فلوريدا و 

 .اجتماعي دانشگاه ميشيگان به چاپ رسيد

                                                 
1  -Staging a Revolution: The Art of Persuasion in the Islamic Republic of  Iran. 
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فرهاد کاظمي 
 دکتر فرهاد کاظمي،  استاد علوم سياسي، مطالعات خاورميانه 
در  وی  است.  نيويورک  دانشگاه  در  اسالمی  مطالعات  و 
علوم  دپارتمان  رياست  مانند  دانشگاهی  مديريت  حوزه های 
رئيس بخش  نايب  نيويورک،  دانشگاه  ابوظبی  سياسی شعبه 
مطالعات بين الملل و رئيس مرکز مطالعات خاورميانه کورکيان 
او  آثار  جمله  از  است.  کرده  وظيفه  انجام  نيويورک  دانشگاه 
در  سياست  و  »روستائيان  کرد:  اشاره  موارد  اين  به  می توان 
شده  منتشر  واتربری(،  جان  همکاری  )با  مدرن«  خاورميانه 
در  فرهنگ  و  »سياست  و  فلوريدا  دانشگاه  انتشارات  توسط 
ايران« که در سال 1۹81 توسط مرکز مطالعات علوم سياسی 

و تحقيقات اجتماعی دانشگاه ميشيگان به چاپ رسيد.
 

آرنگ کشاورزیان 
وی که استاديار مطالعات خاورميانه دانشگاه نيويورک است، 
با تمرکز بر  در زمينه مطالعات تطبيقی سياست خاورميانه 
سياست اقتصادي و جنبش های اجتماعی معاصر پژوهش و 
تدريس می کند. کتاب عمده او، »بازار و سياست در ايران« 
)2007( است که در آن با بررسی متون ادبي، شبکه ها و 
نهادهای سياسی کوشيده است تا خوانشی جديد از وضعيت 
جمهوری  و  دوم  پهلوی  زمان  در  تهران  بازار  ساختار  و 
اسالمی به دست دهد. او همچنين مقاالت متعددی درباره 
رابطه نهاد روحانيت و دولت و اقتدارگرايی در ايران منتشر 
و  خليج فارس  بررسی  به  وی  تازه  پژوهش  است.  کرده 
تجزيه و تحليل امپرياليسم متأخر و جهانی شدن از منظر 

تجارت محلی و ارتباطات چند مليتی می پردازد.
 

مهدی خرمي
او که استاد زبان فارسی در دانشگاه نيويورک است، در زمينه ادبيات داستانی معاصر فارسي تحقيق و 
تدريس می کند. عنوان آخرين پژوهش او، »چه کسی ايران را روايت می کند: گفتمان ها و ضدگفتمان های 
ادبی در ادبيات معاصر فارسی« است. در اين پژوهش وی به بررسی پويايی زيباشناختی و بالغی ادبيات 
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 فرهاد کاظميدکتر 

  آرنگ کشاورزيان
مطالعات تطبيقي سياست خاورميانه با تمرکز بر  ، در زمينهاستاديار مطالعات خاورميانه دانشگاه نيويورک استوی که 

 «بازار و سياست در ايران» ،اوکتاب عمده  .کند ميمعاصر پژوهش و تدريس  های اجتماعيسياست اقتصادی و جنبش
از وضعيت و جديد تا خوانشي  کوشيده استها و نهادهای سياسي با بررسي متون ادبي، شبکهدر آن است که  (6228)

رابطه نهاد باره او همچنين مقاالت متعددی در. و جمهوری اسالمي به دست دهددوم ساختار بازار تهران در زمان پهلوی 
تجزيه و تحليل و فارس وی به بررسي خليجزه تاپژوهش . روحانيت و دولت و اقتدارگرايي در ايران منتشر کرده است

 .پردازدخر و جهاني شدن از منظر تجارت محلي و ارتباطات چند مليتي ميأامپرياليسم مت

 
 آرنگ کشاورزياندکتر 

 
 مهدی خرمي

  عنوان .دکن ميتحقيق و تدريس  ادبيات داستاني معاصر فارسي، در زمينه استاد زبان فارسي در دانشگاه نيويورک استاو که 
در . است« های ادبي در ادبيات معاصر فارسيگفتمان ها و ضدگفتمان: کند ميچه کسي ايران را روايت » ،پژوهش اوآخرين 

و کارکردهای آنها در شکل دادن فارسي اين پژوهش وی به بررسي پويايي زيباشناختي و بالغي ادبيات کالسيک و مدرن 
 . پردازدميامروز های ادبي به گفتمان

دکتر فرهاد کاظمي
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دکتر آرنگ کشاورزيان
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آنها در شکل  فارسی و کارکردهای  کالسيک و مدرن 
دادن به گفتمان های ادبی امروز می پردازد. 

روايت  را  ايران  کسی  »چه  او:  تاليفات  جمله  از 
می کند: ادبيات زندان در جمهوری اسالمي«، »مقاالتی 
جديد  »تأمالت  و  ايران«،  فرهنگ  و  ادبيات  باب  در 
بوده  فارسی«  داستانی  ادبيات  در  کالسيک  سنت  بر 
دريايی  نيز دو کتاب:  او  منتشر شده  ترجمه های  است. 
 )2003( مهاجرت  ايرانی  قصه های  و  ديگر  ساحلی  در 
است که با همکاری شعله وطن آبادی گردآوری و ترجمه 

شده اند.
 

شعله وطن آبادي
خانم وطن آبادی که از سال 1۹۹1 عضو هيأت علمی دانشگاه نيويورک بوده، در دپارتمان مطالعات 
زمينه های مطالعاتی و حوزه های تخصص  تدريس می کند.  دانشگاه  اين  ليبرال فرهنگ های جهانی 
او، مطالعات فرهنگي، مطالعات خاورميانه،ايرانشناسی، ترکيه شناسي، مطالعات زنان، مطالعات فراملی 
و پسااستعماری است. شعله وطن آبادی، مترجم و از پديدآورندگان اين کتاب هاست: »جشنی در آينه: 
داستان هايی از زنان معاصر ايران« )انتشارات بولدر، لين رايدر، 2000( و »دريايی ديگر، ساحلی ديگر: 
قصه های ايرانی مهاجرت« )انتشارات نورت همپتن، 200۴(. او اينک بر روی کتاب جديدش با عنوان 

»ايران: بازنمايی ها و ترجمه های فرهنگی« تمرکز کرده و مشغول اتمام آن است.
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مقاالتي در باب ادبيات و »، «ادبيات زندان در جمهوری اسالمي :کند ميچه کسي ايران را روايت » :از جمله تاليفات او
نيز دو او منتشر شده های ترجمه .بوده است« بر سنت کالسيک در ادبيات داستاني فارسي جديدمالت أت»، و «فرهنگ ايران

آبادی گردآوری و با همکاری شعله وطناست که  (۶۱۱۱)ايراني مهاجرت های قصهو  دريايي در ساحلي ديگر: کتاب
 .اند شدهترجمه 

 
 مهدی خرميدکتر 

 
 شعله وطن آبادی

های جهاني در دپارتمان مطالعات ليبرال فرهنگ، ت علمي دانشگاه نيويورک بودهأعضو هي ۶۵۵۶از سال که  آبادیخانم وطن
 ،مطالعات فرهنگي، مطالعات خاورميانه،ايرانشناسي ،های تخصص اوحوزهمطالعاتي و های زمينه .کند ميتدريس اين دانشگاه 

اين آورندگان پديدمترجم و از  ،شعله وطن آبادی. شناسي، مطالعات زنان، مطالعات فراملي و پسااستعماری استترکيه
دريايي ديگر، ساحلي »و ( ۶۱۱۱رايدر، لينانتشارات بولدر، )« هايي از زنان معاصر ايرانداستان: جشني در آينه» :هاست کتاب
: ايران»با عنوان ش جديد بر روی کتاب اينکاو (. ۶۱۱۲انتشارات نورت همپتن، )« های ايراني مهاجرتقصه: ديگر

 .تمرکز کرده و مشغول اتمام آن است« های فرهنگيها و ترجمه بازنمايي
 

 معرفي کتاب
Gharipour, Mohammad (2013) Persian Gardens and Pavilions: Reflections in History, Poetry and the 
Arts. International Library of  Iranian Studies, I. B.  Tauris, 320 pp. 

المللي مطالعات  کتابخانه بين. تأمالتي درباب تاريخ، شعر و هنر: های تابستاني ايرانيها و خانهباغ( 6202)پورمحمد قاری
 . ص 262بي توريس، .شارات آیايراني، انت

ريزی در دانشگاه دولتي مورگان در بالتيمور پور، استاد مدرسه معماری و برنامهنويسنده اين کتاب، دکتر محمد قاری
کتاب او مشتمل بر يک  .وی فارغ التجصيل رشته تاريخ معماری از کالج معماری مؤسسه تکنولوژی جورجياست. امريکاست

های تابستاني در باغ و خانه: فصل اول: عناوين فصول اين کتاب چنين است. گيری استش نتيجهمقدمه، سه فصل و بخ

دکتر مهدی خرمي
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معرفی کتاب

Gharipour, Mohammad (2013) Persian Gardens and 

Pavilions: Reflections in History, Poetry and the Arts. 

International Library of  Iranian Studies, I. B.  Tauris, 

320 pp.

تأمالتی  ایرانی:  تابستانی  خانه های  و  باغ ها  قاری پور)2013(  محمد 

درباب تاریخ، شعر و هنر. کتابخانه بين المللی مطالعات ايرانی، انتشارات 

آی.بی توريس، 320 ص. 

دولتی  دانشگاه  در  برنامه ريزی  و  معماری  مدرسه  استاد  قاری پور،  محمد  دکتر  کتاب،  اين  نويسنده 
مؤسسه  معماری  کالج  از  معماری  تاريخ  رشته  التحصيل  فارغ  وی  امريکاست.  بالتيمور  در  مورگان 
تکنولوژی جورجياست. کتاب او مشتمل بر يک مقدمه، سه فصل و بخش نتيجه گيری است. عناوين 
فصول اين کتاب چنين است: فصل اول: باغ و خانه های تابستانی در متون پيش از دوره اسالمی خاور 
نزديک، قرآن و شعر فارسی؛ فصل دوم: باغ و خانه های تابستانی در هنر ايرانی و فصل سوم: باغ و 

خانه های تابستانی از نگاه سياحان و مورخان. 
نويسنده در توضيح مدعای خود چنين نوشته است: »از چادرهای تيمور در سمرقند تا قصر شاه 
عباس در اصفهان و آرامگاه همايون در دهلی، خانه های تابستانی بخش جدايی ناپذير باغ  های ايرانی 
گرته برداری  ميالد  از  پيش  قرن ششم  در  پاسارگارد  در  هخامنشی  باغ های  از  باغ ها  گونه  اين  بود. 
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های تابستاني در هنر ايراني و فصل باغ و خانه: متون پيش از دوره اسالمي خاور نزديک، قرآن و شعر فارسي؛ فصل دوم
 . های تابستاني از نگاه سياحان و مورخانباغ و خانه: سوم

 

 
 

از چادرهای تيمور در سمرقند تا قصر شاه عباس در اصفهان و آرامگاه »: ده در توضيح مدعای خود چنين نوشته استنويسن
های هخامنشي در ها از باغاين گونه باغ. های ايراني بود ناپذير باغهای تابستاني بخش جداييهمايون در دهلي، خانه

های ييالقي را که نويسنده در اين کتاب، هم باغ و هم خانه. ی شده بودندبردارپاسارگارد در قرن ششم پيش از ميالد گرته
شان بررسي کرده و اهميت و تأثير آنها را بر تاريخ معماری ها کاربرد دارد، در زمينه تاريخي، ادبي و هنریدر تابستان

ار داده که چگونه ايده و طرح باغ از پور به دقت اين مسئله را مورد بازبيني قرقاری. تاريخي ايرانيان واکاوی کرده است
تشتيان در قرآن رهای زيبای زهای ايران عصر هخامنشي و ساساني پيش از اسالم نشأت گرفته و تصور باغمدل و سبک باغ

 .به عنوان بهشت مطرح شده است
 

 
 دکتر محمد قاری پور
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شده بودند. نويسنده در اين کتاب، هم باغ و هم 
کاربرد  تابستان ها  در  که  را  ييالقی  خانه های 
دارد، در زمينه تاريخی، ادبی و هنری شان بررسی 
کرده و اهميت و تأثير آنها را بر تاريخ معماری 
تاريخی ايرانيان واکاوی کرده است. قاری پور به 
که  داده  قرار  بازبينی  مورد  را  مسئله  اين  دقت 
چگونه ايده و طرح باغ از مدل و سبک باغ های 
ايران عصر هخامنشی و ساسانی پيش از اسالم 
نشأت گرفته و تصور باغ های زيبای زرتشتيان در 

قرآن به عنوان بهشت مطرح شده است.
در فصل دوم کتاب، نويسنده به مفهوم باغ و 

خانه های ييالقی تابستانی در شعر فارسی پرداخته و تحليل عميقی از ابعاد و ارزش های گونه گون ادبی 
و استعاری آنها را ارائه داده، سپس به نمونه هايی از کاربرد باغ در اشعار شاعران بزرگ فارسی زبان مانند 
مولوی، سعدی، فردوسی، ناصر خسرو و حافظ  اشاره کرده و توضيح داده که باغ و خانه های ييالقی 
دربردارنده ارزش نمادين قدرت و ثروت فناپذيرند و شاعران بزرگ ايرانی به خاطر ارزش معنويشان آنها 
را در استعاره و تمثيل نماد انسان شايسته و بهشت خداوند دانسته اند. نويسنده در ادامه به موضوع باغ 
و خانه های دلگشا در نقاشی مينياتور، مجسمه سازی و فرش و نوشته های جهانگردان خارجی که به 
ايران سفر کرده اند، پرداخته و استدالل کرده که در دو کتاب سعدی )بوستان و گلستان(، باغ و بوستان 

از جنبه معناشناسی و فرهنگی و نمادين کاربرد يافته اند.
قاری پور با تکيه بر جنبه های استعاری، معنوی، 
نمادين و مذهبی باغ و خانه های تفريحی  و کارکرد 
اقتصادی و مادی آنها، می کوشد تمام اين جنبه ها 
را روشن سازد و نقشی را که اين بناها در زندگی 
اجتماعی و روابط سياسی دربارهای حکمرانان ايرانی 
داشته اند، بازگو کند. کتاب باغ های ايرانی، با تکيه 
بر تاريخ غنی ايران می کوشد تا روابط اقتصادی و 
روانشناسانه بين انسان ها، باغ و خانه های تابستانی در 

ايران را تحليل و تفسير کند.

Hillenbrand, Robet,Firuza Abdullaeva(2013) 

Ferdowsi, the Mongols and the History of 

دکتر محمد قاری پور
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را رابرت هيلنبراند استاد هنر و معماری اسالمي در دانشگاه  کتابمقاالت اين . است توريس منتشر شده . بي .انتشارت آی
ملويل و چارلز و فيروزه عبدالوا اسکاتلند ، اندرو پيکاک مدرس تاريخ ايران و خاورميانه در دانشگاه سنت اندروز وروادينب

مقاله  ،کتاباين در ابتدای . اند کردهيش ک گردآوری و ويراومدير پروژه شاهنامه و پژوهشگر ايرانشناسي در کالج پمبر
  .ک آماده استوپمبر کالج های او در چارلز ملويل و فعاليت  درباره زندگي  کوتاهي

 
 

اين مجموعه از  ٔاز چهل و يک نويسنده  برخي، برگذار شد 6202در جلسه رونمايي اين کتاب که در روز شنبه پنجم اکتبر 
رابرت هيلنبراند، ، در اين جلسه.ک گرد هم آمدندوو ليدن در کالج پمبر ورووز، ادينبشهرهای کمبريج، لندن، سنت اندر

سسه هنر کرتالد لندن و لينت ميچل استاد تاريخ يونان در دانشگاه اکستر درباره ٔسوسن بابايي استاد تاريخ هنر آسيا در مو
 .کردند  سخنراني چارلز ملويلحرفه   زندگي

پس از  ۶۵۹۲وی در سال . ک آغاز کردودر کالج پمبر ۶۵۱۵در سال   ا در رشته شرق شناسيچارلز ملويل تحصيالت خود ر
او عضو شورای مديريت  .ک شروع به تدريس کردوتکميل پروژه دکتری خود در دانشکده مطالعات خاورميانه و پمبر

های پژوهشي مورد عالقه چارلز  حوزه. اسالمي در کمبريج است  بريتانيا و رئيس انجمن نسخ خطي  سسه ايران شناسئمو
اما  ،کرد درباره زمين لرزه در ايران و بريتانيا تحقيق مي ۶۵۹۲تا  ۶۵۹۲های  در سالوی . گيرد برميرملويل طيف وسيعي را د

و شاهنامه تحقيق کرده  هتا صفوي انانش بيش از همه درباره تاريخ و فرهنگ ايران از دوره ايلخانيا در طول فعاليت حرفه
از   يکي ،ک که قدمتي ششصد ساله داردوکالج پمبر. کند ميتدريس تاريخ ايران دانشگاه کمبريج ک واو در کالج پمبر. تاس
 .ای در ايرانشناسي دارد کالج دانشگاه کمبريج است که پيشينه برجسته ۱۶

دانشگاه  دوبا همکاری  ۶۵۵۵پروژه شاهنامه در سال . های پژوهشي چارلز ملويل پروژه شاهنامه است از ديگر فعاليت
 های گوناگون شاهنامه در سراسر دنياست  گردآوری نسخه ديجيتال از نسخه ،پروژهاين هدف . آغاز شد وروکمبريج و ادينب

در حال حاضر، مرکز پروژه شاهنامه وابسته به کالج . های ديجيتال برای همگان رايگان است به اين نسخه  دسترسي که
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Iran: Art, Literature and Culture from Early Islam to Qajar Per-

sia (International Library of Iranian Studies). London: I.B.Tauris, 

416 pp.

هيليبرند، روبرت و فيروززه عبدالوا)2013( فردوسی ، مغوالن، و تاریخ ایران: هنر، 

مطالعات  کتابخانه  قاجاریه،  عصر  ایران  تا  اسالم  آغاز  از  فرهنگ  و  ادبیات 

ایرانی، لندن: انتشارات  آی بی  توريس، ۴16ص.

»فردوسی ، مغوالن، و تاريخ ايران« مجموعه مقاالتی 
صدر  از  ايران  فرهنگ  و  ادبيات  هنر،  باب  در  است 
اسالم تا دوره قاجار که به پاس تقدير از فعاليت های 
پژوهشی و اجتماعی پروفسور چارلز ملويل استاد تاريخ 
بی .  آی.  انتشارت  توسط  کمبريج  دانشگاه  در  ايران 
توريس منتشر شده است. مقاالت اين کتاب را رابرت 
دانشگاه  در  اسالمی  معماری  و  هنر  استاد  هيلنبراند 
ادينبورو، اندرو پيکاک مدرس تاريخ ايران و خاورميانه 
عبدالوا  فيروزه  و  اسکاتلند  اندروز  سنت  دانشگاه  در 
پژوهشگر  و  شاهنامه  پروژه  مدير  ملويل  چارلز  و 
ويرايش  و  گردآوری  پمبروک  کالج  در  ايرانشناسی 
درباره  کوتاهی   مقاله  کتاب،  اين  ابتدای  در  کرده اند. 

زندگی  چارلز ملويل و فعاليت های او در کالج پمبروک آماده است. 
و يک  از چهل  برخی   برگذار شد،  اکتبر 2013  پنجم  روز شنبه  در  اين کتاب که  رونمايی  در جلسه 
نويسندٔه اين مجموعه از شهرهای کمبريج، لندن، سنت اندروز، ادينبورو و ليدن در کالج پمبروک گرد 
هم آمدند.در اين جلسه، رابرت هيلنبراند، سوسن بابايی استاد تاريخ هنر آسيا در مٔوسسه هنر کرتالد لندن 

و لينت ميچل استاد تاريخ يونان در دانشگاه اکستر درباره زندگی  حرفه چارلز ملويل سخنرانی  کردند.
چارلز ملويل تحصيالت خود را در رشته شرق شناسی  در سال 1۹6۹ در کالج پمبروک آغاز کرد. وی 
در سال 1۹8۴ پس از تکميل پروژه دکتری خود در دانشکده مطالعات خاورميانه و پمبروک شروع به 
تدريس کرد. او عضو شورای مديريت مٔوسسه ايران شناسی  بريتانيا و رئيس انجمن نسخ خطی  اسالمی 
در کمبريج است. حوزه های پژوهشی مورد عالقه چارلز ملويل طيف وسيعی را دربرمی گيرد. وی در 
فعاليت  در طول  اما  بريتانيا تحقيق می  کرد،  و  ايران  در  لرزه  زمين  درباره  تا 1۹8۴  سال های 1۹7۴ 
حرفه  ايش بيش از همه درباره تاريخ و فرهنگ ايران از دوره ايلخانانان تا صفويه و شاهنامه تحقيق 
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در شعر فارسي پرداخته و تحليل عميقي از ابعاد و  های ييالقي تابستانيدر فصل دوم کتاب، نويسنده به مفهوم باغ و خانه
هايي از کاربرد باغ در اشعار شاعران بزرگ فارسي گون ادبي و استعاری آنها را ارائه داده، سپس به نمونههای گونهارزش

ي دربردارنده های ييالقزبان مانند مولوی، سعدی، فردوسي، ناصر خسرو و حافظ  اشاره کرده و توضيح داده که باغ و خانه
ارزش نمادين قدرت و ثروت فناپذيرند و شاعران بزرگ ايراني به خاطر ارزش معنويشان آنها را در استعاره و تمثيل نماد 

های دلگشا در نقاشي مينياتور، نويسنده در ادامه به موضوع باغ و خانه. اندانسان شايسته و بهشت خداوند دانسته
، پرداخته و استدالل کرده که در دو کتاب اند کرده جهانگردان خارجي که به ايران سفرهای سازی و فرش و نوشته مجسمه
 .اند، باغ و بوستان از جنبه معناشناسي و فرهنگي و نمادين کاربرد يافته(بوستان و گلستان)سعدی 

ارکرد اقتصادی و مادی آنها، های تفريحي  و کهای استعاری، معنوی، نمادين و مذهبي باغ و خانهپور با تکيه بر جنبهقاری
ها را روشن سازد و نقشي را که اين بناها در زندگي اجتماعي و روابط سياسي دربارهای حکمرانان کوشد تمام اين جنبهمي

 کوشد تا روابط اقتصادی و روانشناسانه بينهای ايراني، با تکيه بر تاريخ غني ايران ميکتاب باغ. ازگو کنداند، بايراني داشته
 .های تابستاني در ايران را تحليل و تفسير کندباغ و خانه ،هاانسان

. 
Hillenbrand, Robet,Firuza Abdullaeva(2013) Ferdowsi, the Mongols and the History of Iran: Art, 
Literature and Culture from Early Islam to Qajar Persia( International Library of Iranian Studies). 
London: I.B.Tauris, 416 pp. 
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کرده است. او در کالج پمبروک دانشگاه کمبريج تاريخ ايران تدريس می کند. کالج پمبروک که قدمتی 
ششصد ساله دارد، يکی  از 31 کالج دانشگاه کمبريج است که پيشينه برجسته ای در ايرانشناسی دارد.

با   1۹۹۹ سال  در  شاهنامه  پروژه  است.  شاهنامه  پروژه  ملويل  چارلز  پژوهشی  فعاليت های  ديگر  از 
از  ديجيتال  نسخه  گردآوری  پروژه،  اين  هدف  شد.  آغاز  ادينبورو  و  کمبريج  دانشگاه  دو  همکاری 
نسخه های گوناگون شاهنامه در سراسر دنياست  که دسترسی  به اين نسخه های ديجيتال برای همگان 
رايگان است. در حال حاضر، مرکز پروژه شاهنامه وابسته به کالج پمبروک و در شهر کمبريج است و 
مديريت آن را چارلز ملويل و فيروزه عبدالوا ملويل به عهده دارند. کتاب حاضر  دربردارنده تازه ترين 

پژوهش های شماری از ايرانشناسان و شاهنامه پژوهان، مورخان درباره ايران است.

Kamran Matin (2013) Recasting Iranian Modernity 

International Relations and Social Change, (Iranian 

Studies ) Routledge,196pp.

کامران متين)2013( باز آفرینی مدرنیته ایرانی، از مجموعه کتاب های 

روابط بين الملل و تغييرات اجتماعی، انتشارات راتلج، 1۹6ص. 

کتاب از يک مقدمه، پنج فصل، بخش نتيجه گيری، کتابشناسی و فهرست اعالم تشکيل شده است. 
عناوين مقدمه و فصل های پنجگانه کتاب چنين است: بخش مقدمه؛ فصل اول؛ فصل دوم: انقالب 
عقب ماندگی، انقالب مشروطيت؛ فصل سوم: ملی گرايی بی ملت، اصالحات رضاشاه، انقالب مصدق 
1۹21-1۹51؛ فصل چهارم: ازدواج جنگ سرد و نفت، تولد مفهوم شهروندی و انقالب 1۹62- 1۹7۹؛ 
فصل پنجم: ژانوس ايرانی، ساختن اسالم انقالبی؛ بخش نهايی: توسعه ناموزون و ماديگرايی تاريخی.
 1357 انقالب  بودن  نظريه ناپذير  باره  در  رايج  استدالل های  از  ايرانی«  مدرنيته  آفرينی  »باز  کتاب 
ايران، که چارلز کورزمان آن را »انديشه ناپذير« خوانده، به دليل استثنايی بودن فرهنگ و تاريخ ايران 
آغاز می کند و تالش می کند نشان دهد که اروپامدار »Eurocentrism« بودن نظريه های کالسيک 
اجتماعی به مثابه مبنای تئوريک اين استدالل ها، ريشه ناتوانی ادبيات موجود در توضيح نظری انقالب 
کارل  و  وبر  ماکس  تاريخی  جامعه شناسی  در  نظری  اروپامداری  ريشه  آنگاه  نويسنده  است.   1357
مارکس را بررسی می کند و آن را در هستی شناسی منفرد اين دو نظريه عمده علوم اجتماعی می يابد 
و غلبه ريشه ای برآن را مستلزم اتخاذ يک هستی شناسی اجتماعی متکثر می داند که نتيجه منطقی آن 
تلفيق ارگانيک روابط اجتماعی و روابط بين الملل، يا بين الجوامع است. استدالل آقای متين اين است 
که چون توسعه تاريخی هيچ جامعه ای در انزوا از ديگر جوامع رخ نداده و نمی دهد همزيستی و کنش 
متقابل جوامع بخشی غيرقابل تفکيک از زيست انفرادی آنهاست و به اين اعتبار بايد در پايه ای ترين 
سطح تئوريک در نظريه اجتماعی ادغام شود. به اين ترتيب درباره نمونه ايران، هسته مرکزی در تفاسير 
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ايران« استثنايی است  موجود اين است که »انقالب 
اروپامدار هستند،  با نظريه های کلی موجود که  چون 
را  ايران  انقالب  هم  موجود  نظريه های  و  نمی خواند 
آقای  است.  استثنايی  انقالب  اين  چون  نمی تابند  بر 
متين آنگاه نشان می دهد که ايده »توسعه ناموزون و 
مرکب« دقيقا مبتنی بر يک هستی شناسی اجتماعی 
متکثر و حاوی تلفيق ارگانيک روابط اجتماعی و روابط 
تئوريک  تحليل  توانايی  نتيجه  در  و  است  بين الملل 
يک  چارچوب  در  را  ايرانی  مدرنيته  و  ايران  انقالب 

تئوری عام اجتماعی دارد.
به باور دکتر متين، بر اساس ايده توسعه ناموزون و مرکب، نابرابری و عدم توازن در روندهای 
توسعه اجتماعی جوامع يک وضعيت عمومی در تاريخ است و به تبع آن بافت و اشکال تاريخی توسعه 
در تمامی جوامع همواره ناموزون و مرکب خواهد بود چرا که توسعه هر جامعه، از جمله جوامع اروپايی، 
همواره در کنش متقابل و متاثر از فشارها، تجارب، و قيود و فرصت های ايجاد شده از سوی جوامع 
ديگر است و به اين اعتبار نمی تواند تکرار آنها باشد بلکه همواره تلفيق عناصری از آنها با عناصر به 
اصطالح بومی است. اين وضعيت در نهايت تمايز تئوريک ميان پديده های »بومی« و»خارجی« را نيز 
به شکلی بنيادی دچار مشکل می کند. اما استفاده از »امتياز عقب ماندگی« منجر به پديد آمدن اشکال 
تضادهای ساختاری  و  موجد تنش ها  نوبه خود  به  که  اقتصادی می شود  و  اجتماعی  مرکب سياسی، 
اغلب  و  مشخص  ظرفيت های  و  امکانات  کشور  هر  شرايط  به  بسته  که  هستند  سياسی  اجتماعی- 
متفاوتی را برای تغيير اجتماعی و يا انقالب به وجود می آورند که برای نظريه های اروپا مدار غيرقابل 

رؤيت و هضم هستند.
بيستم  قرن  آغاز  »در  می نويسد:  متين  آقای 
يک  قاجار  عهد  ايران  در  عقب ماندگی  روندهای 
بحران عميق اقتصادی- سياسی و ايدئولوژيک درست 
و  تاريخ  از  اخالقی  روايتی  جای  به  او  بودند«.  کرده 
نکوهش سالطين قاجار، بر روندهای سخت اقتصادی 
ايران  خارجی  روابط  از  متأثر  مستقيمًا  که  سياسی،  و 
بودند، تکيه می کند و با اشاره به زمينه های طبقاتی و 
بين المللی قدرت شکننده قاجار توضيح می دهد که آنها 
چگونه برای حفظ موجوديت و موقعيت سياسی خود 
به اصالحاتی روی آوردند که به نحوی تناقض آميز به 
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کتاب حاضر  . ج است و مديريت آن را چارلز ملويل و فيروزه عبدالوا ملويل به عهده دارندک و در شهر کمبريوپمبر
 .استدربردارنده تازه ترين پژوهش های شماری از ايرانشناسان و شاهنامه پژوهان، مورخان درباره ايران 
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های عناوين مقدمه و فصل. تشکيل شده است گيری، کتابشناسي و فهرست اعالمکتاب از يک مقدمه، پنج فصل، بخش نتيجه
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 .ماديگرايي تاريخي
 

 
 

 ايران، که چارلز کورزمان آن ۶۱۹۹ناپذير بودن انقالب نظريههای رايج در باره از استدالل« باز آفريني مدرنيته ايراني»کتاب 
 کند نشان دهد که اروپامدار کند و تالش مي استثنايي بودن فرهنگ و تاريخ ايران آغاز ميبه دليل ، خوانده« ناپذيرانديشه»را 

«Eurocentrism» ها، ريشه ناتواني ادبيات موجود در های کالسيک اجتماعي به مثابه مبنای تئوريک اين استداللبودن نظريه
شناسي تاريخي ماکس وبر و کارل در جامعه آنگاه ريشه اروپامداری نظرینويسنده  .است ۶۱۹۹توضيح نظری انقالب 
ای برآن را يابد و غلبه ريشه شناسي منفرد اين دو نظريه عمده علوم اجتماعي ميهستي کند و آن را در مارکس را بررسي مي

داند که نتيجه منطقي آن تلفيق ارگانيک روابط اجتماعي و روابط  شناسي اجتماعي متکثر ميمستلزم اتخاذ يک هستي
ای در انزوا از ديگر جوامع توسعه تاريخي هيچ جامعهچون استدالل آقای متين اين است که  .الجوامع است الملل، يا بين نبي

دهد همزيستي و کنش متقابل جوامع بخشي غيرقابل تفکيک از زيست انفرادی آنهاست و به اين اعتبار بايد  رخ نداده و نمي
به اين ترتيب درباره نمونه ايران، هسته مرکزی در تفاسير  .اجتماعي ادغام شودنظريه  ترين سطح تئوريک درایدر پايه
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خواند و  نمي ،های کلي موجود که اروپامدار هستند استثنايي است چون با نظريه «ايرانانقالب »موجود اين است که 
دهد که ايده  ای متين آنگاه نشان ميآق .تابند چون اين انقالب استثنايي استهای موجود هم انقالب ايران را بر نمي نظريه

شناسي اجتماعي متکثر و حاوی تلفيق ارگانيک روابط اجتماعي و روابط دقيقا مبتني بر يک هستي« توسعه ناموزون و مرکب»
تئوريک انقالب ايران و مدرنيته ايراني را در چارچوب يک تئوری عام اجتماعي تحليل  در نتيجه توانايي الملل است وبين
 .ددار

 

 
بر اساس ايده توسعه ناموزون و مرکب، نابرابری و عدم توازن در روندهای توسعه اجتماعي جوامع يک به باور دکتر متين، 

وضعيت عمومي در تاريخ است و به تبع آن بافت و اشکال تاريخي توسعه در تمامي جوامع همواره ناموزون و مرکب 
جوامع اروپايي، همواره در کنش متقابل و متاثر از فشارها، تجارب، و قيود و خواهد بود چرا که توسعه هر جامعه، از جمله 

تواند تکرار آنها باشد بلکه همواره تلفيق عناصری از  های ايجاد شده از سوی جوامع ديگر است و به اين اعتبار نميفرصت
را نيز به « خارجي»و« بومي»های دهاين وضعيت در نهايت تمايز تئوريک ميان پدي. آنها با عناصر به اصطالح بومي است

منجر به پديد آمدن اشکال مرکب سياسي، اجتماعي و « ماندگيامتياز عقب» اما استفاده از .کند شکلي بنيادی دچار مشکل مي
سياسي هستند که بسته به شرايط هر کشور  -ها و تضادهای ساختاری اجتماعيکه به نوبه خود موجد تنش شود مياقتصادی 

های آورند که برای نظريه های مشخص و اغلب متفاوتي را برای تغيير اجتماعي و يا انقالب به وجود مي ت و ظرفيتامکانا
 .يت و هضم هستندرؤقابل مدار غيراروپا

سياسي و  -ماندگي در ايران عهد قاجار يک بحران عميق اقتصادی در آغاز قرن بيستم روندهای عقب»: نويسد آقای متين مي
او به جای روايتي اخالقي از تاريخ و نکوهش سالطين قاجار، بر روندهای سخت اقتصادی . «يک درست کرده بودندايدئولوژ

المللي قدرت  های طبقاتي و بينو با اشاره به زمينه کند ميثر از روابط خارجي ايران بودند، تکيه أمت و سياسي، که مستقيماً
رای حفظ موجوديت و موقعيت سياسي خود به اصالحاتي روی آوردند که به دهد که آنها چگونه ب شکننده قاجار توضيح مي

 .آميز به تضعيف و در نهايت سرنگونيشان انجاميد نحوی تناقض

های  طلبانه قدرت مانده در مواجهه با فشار و پيشروی توسعه خالصه بحث اين است که همچون ساير کشورهای عقب
انباشت تدافعي و مدرنيزاسيون : آوردند هان قاجار نيز به دو استراتژی عمده روی شا ،تر داری يا کشورهای پيشرفته سرمايه
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تضعيف و در نهايت سرنگونيشان انجاميد.
پيشروی  و  با فشار  مواجهه  در  اين است که همچون ساير کشورهای عقب مانده  خالصه بحث 
توسعه طلبانه قدرت های سرمايه داری يا کشورهای پيشرفته تر، شاهان قاجار نيز به دو استراتژی عمده 
روی  آوردند: انباشت تدافعی و مدرنيزاسيون تدافعی. »نظام جديد« عباس ميرزا و اصالحات اميرکبير 
بخش هايی از مدرنيزاسيون تدافعی قاجار بودند که به دليل فقدان امکانات مالی مستقل شکست خوردند. 
فروش امتيازات مالی و اقتصادی به انگلستان و روسيه نيز بخشی از انباشت تدافعی بود که با آن تالش 
می شد هم موازنه مثبتی بين دو قدرتی که موجوديت ايران را تهديد می کردند ايجاد شود و هم برای 
مخارج مدرنيزاسيون تدافعی، از جمله واردات محدود تکنولوژی، پولی به دست بيايد. در آن روزگار، 
پيشه وران و بازرگانان ايرانی در وضعيت بسيار دشواری قرار گرفتند. آنها که از پس رقابت با رقبای 
خارجی، که با واگذاری امتيازات نفوذشان بيشتر شده بود، برنمی آمدند سرمايه های خود را به بخش 
کشاورزی منتقل کردند. اين امر باعث تحکيم روابط نيمه فئودالی حاکم بر روستاها و تشديد »عقب 

ماندگی« اقتصادی ايران شد.
دو روند پولی شدن کشاورزی ايران و پيوند بيشتر آن با بازارهای جهانی به کشت بيشتر پنبه و 
خشخاش انجاميد و اين روی آوردن به کشت محصوالت قابل فروش، توانايی ايران را برای تأمين 
غذايی خود به خطر انداخت و کشور را در آستانه قحطی قرار داد. شرايط وخيم اقتصادی صدها هزار 
دهقان ايرانی را برای کار راهی ارمنستان و آذربايجان کرد، جايی که آنان با انديشه های انقالبی آشنا 
شدند. تالش برای ايجاد نظام جديد اداری و قضايی هم با محدود کردن قدرت روحانيون نارضايتی 
آنان را برانگيخته و هم قشری جديد از روشنفکران تحصيل کرده را آفريده بود که حکومت استبدادی 

قاجار را دليل عقب ماندگی ايران می دانستند.
از نظر نويسنده، انقالب مشروطه به حکومت مطلقه يک ايل پايان داد اما حکومت برآمده از آن 
با  ايران اعمال کند. به اين ترتيب قاجاريه  ضعيف تر از آن بود که بتواند حاکميت خود را بر سراسر 
با  را عليه خود متحد کرد و  از طبقات گوناگون  ائتالفی گسترده  ايران،  آرايش طبقاتی  درهم ريختن 

انقالب مشروطه به از دست رفتن تمرکز قدرت سياسی تن داد.
نکته کليدی در بحث آقای متين اين است که انقالب مشروطه را نمی توان با توسل به مفهوم 
اروپامداری نظير »انقالب بورژوايی« توضيح داد چرا که پيش فرض استدالل های مبتنی بر اين مفهوم، 

وقوع درجه قابل توجهی از رشد روابط سرمايه داری در ايران است که عماًل در آن زمان رخ نداده بود.
مفهوم »انقالب عقب ماندگی« جايگزينی برای »انقالب بورژوايی« است که مبتنی بر عامليت 
تاريخی طبقه سرمايه دار )که در ايران آن زمان غايب بود(، در دموکراتيزه کردن دولت نيست و مبين 
آن جنبه از ايده توسعه ناموزون و مرکب است که تأکيد می کند که نقش های تاريخی که از سوی 
طبقات اجتماعی در يک کشور ايفا شده اند الزامًا توسط همان طبقات در جوامع ديگر ايفا نخواهند شد. 
اين  به  واکنش  در  مصدق  محمد  و  رضاشاه  ملی گرايانه  سياست های  که  می نويسد  متين  آقای 
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وضعيت و برای غلبه بروضعيت عقب ماندگی شکل گرفتند. رضاشاه دست به اقداماتی وسيع زد که ذيل 
استراتژی  مدرنيزاسيون تدافعی قابل توضيح اند. او وابستگی ايلياتی و عشيره ای نداشت و ارتش خود را 
از اتکا بر نيروهای عشاير و قبايل دور و بر تحميل خدمت وظيفه عمومی بنا کرد. برآوردن نمادهای 
ايران باستان و نشاندن شان به جای فرهنگ مذهبی و تحميل زبان فارسی به جامعه چندزبانی ايران 
بخش هايی از برساخت ملی گرايی رضاشاه بودند. او همچنين زيربنای الزم برای حمل و نقل و مخابرات 

را ساخت و به اصالحاتی در نظام قضايی و آموزشی دست زد.
در بخشی از کتاب نويسنده چنين می نويسد: »همه اين اصالحات، هر قدر هم که چشمگير، در 
غياب هرگونه تغيير واقعی و بنيادی ساختار کهن اقتصادی- ايران به انجام رسيدند. روابط اجتماعی 
توليد پيشا سرمايه داری هنوز بر اين اقتصاد متکی به کشاورزی عقب مانده چيره بود«. او مثال می آورد 

که در سال 1320 تنها 31 درصد جمعيت در بخش صنعتی شاغل بودند.
اصالحات ارضی راديکال که می توانست امکان پشتيبانی جدی بزرگترين طبقه اجتماعی آن زمان 
ايران، يعنی دهقانان و روستاييان را از برنامه سياسی مصدق فراهم کند با انقالب خاموش مصدق در 
تضاد بود. با مرگ استالين و با روی کار آمدن محافظه کاران در بريتانيا و جمهوری خواهان در آمريکا، 
او را  بريتانيا دولت  با طراحی و پشتيبانی آمريکا و  فضای بين المللی به ضرر مصدق شد و کودتايی 
سرنگون کرد. ... موفقيت نسبتًا آسان کودتا نشانگر ضعف ساختاری و اجتماعی دولت مصدق است که با 
عطف به »تناقضات و محدوديت های ملی گرايی بی ملت« قابل توضيح است. به عبارت ديگر استراتژی 
سياسی مصدق مبتنی بر بسيج »ملت ايران« عليه استعمار بريتانيا بود، در حالی که وفاداری سياسی 
اکثريت مطلق مردم ايران نه به مفهوم انتزاعی ايران که به  ايل، طايفه يا حتی محله خود بود. ايران در 
آن زمان فاقد ملت به معنای مدرن آن بود. اما نفس امکان بکارگيری گفتمان ملی گرايانه دريک جامعه 
پيشا ملی پديده ای است که به باور آقای متين ماهيتی کامال بين المللی دارد و مولود توسعه ناموزون 

مرکب در ايران است.
نويسنده در جای ديگر درباره دوران پسا مصدق چنين آورده است: پس از کودتا و با حاکم شدن 
فضای جنگ سرد بر سياست بين الملل و رشد تصاعدی درآمد نفت، محمدرضا شاه اين فرصت را پيدا 
کرد که مدرنيزاسيون اقتصادی-اجتماعی را که شاهان قاجار و پدرش از پس آن برنيامدند به انجام 
برساند. اقتصاد ايران بيش از يک دهه با نرخی حدود 10 درصد رشد کرد و محمدرضا شاه سياست های 
اصالحات ارضی و صنعتی سازی با برنامه ريزی متمرکز را پيش برد. پشتيبانی غرب از ايران در طول 
جنگ سرد و جايگاه ايران در اردوگاه غرب مالحظات و محدوديت های امنيتی و ژئوپوليتيک ايران را تا 
حدود زيادی منتفی ساخته بود. محمدرضا شاه نتوانست در خالل اين انقالب اجتماعی از باال، که تحت 
فشار آمريکا و از هراس وقوع يک انقالب دهقانی از نوع چين و کوبا در ايران به آن تن داد، متحدی 
جدی در طبقات ايران پيدا کند. چرا که طبقه متوسط شهری از استبداد سياسی ناراضی بود. حاشيه 
شهرها هم مملو از دهقانان مهاجری شد که به دليل ويژگی های اجرای پروژه اصالحات ارضی ناگزير 
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به مهاجرت شده بودند. با صنعتی شدن اقتصاد، بازاری ها تضعيف شده و از اين امر ناراضی بودند، به 
ويژه که حکومت سهمی از سوبسيدها و وام های هنگفت به آنان نمی داد و بعدها در نيمه دهه 50 آنان 
را در بحران گرانی و کمبود مواد غذايی نيز مقصر معرفی و استقالل صنفی آنان را به شدت محدود کرد.
به اين ترتيب سياست های »انقالب سفيد« به جای اين که پتانسيل ضدسلطنتی طبقات شهری را با 
ايجاد يک طبقه خرده  سرمايه دار روستايی طرفدار او مهار کند، نارضايتی جمعيت شهری و روستايی مهاجر را 
متوجه محمدرضا شاه کرد. نويسنده می گويد اين نارضايتی ها تبلور سياسی ماهيت متضاد عامليت اجتماعی بر 
آمده از روند توسعه ناموزون و مرکب دوران بود؛ عامليتی مرکب که تلفيقی ويژه از روابط اجتماعی-سياسی 
متناظر با عامليت های »سنتی« بومی و »مدرن« غربی است و هسته اصلی آن در دوران پس از انقالب نيز 

تداوم يافته و سر منشاء بحران های مکرر سياسی-اجتماعی در جمهوری اسالمی نيز هست.
نزديک تر  تناظر  از  ناشی  انقالبی  روند  در  سياسی  اسالم  تفوق  که  نويسنده همچنين می نويسد 
اسالم سياسی با عامليت مرکب برآمده از توسعه ناموزون و مرکب ايران در دوران محمدرضا شاه بود. 
ايدئولوژی »اسالم انقالبی« که در دهه های ۴0 و 50 پديد آمد خود تلفيقی بی سابقه از عناصر بومی-

اسالمی و غربی- مدرن بود که از بازنگری راديکال اسالم موجود با بکارگيری روش »اصالح هسته با 
حفظ پوسته« توسط کسانی همچون علی شريعتی و آيت اهلل روح اهلل خمينی شکل يافت.

ماهيت مرکب عامليت سياسی-اجتماعی مدرن در ايران دوران پهلوی و »اسالم انقالبی« زمينه 
همگرايی آنها را فراهم آورد و منجر به تثبيت هژمونی ايدئولوژيک، و متعاقبًا دولتی، اسالم سياسی بر 

انقالب ايران گشت. اين همگرايی در رابطه با جريانات چپ و سکوالر ضعيف بود.
نويسنده در فصل پايانی کتاب نتيجه تئوريک بحث اصلی کتاب را در رابطه با مارکسيسم تبيين 
می کند. او استدالل می کند که ادغام روابط بين الملل در نظريه اجتماعی-تاريخی مارکسيسم مستلزم 
بازنگری در عميق ترين پايه ماترياليسم تاريخی، يعنی »رابطه دوگانه« است. به عبارت ديگر، در تئوريزه 
کردن تاريخ، روابط جوامع انسانی با يکديگر بايد به شکلی ديالکتيک و در بنيادی ترين سطح، يعنی سطح 

هستی شناسانه، با »رابطه دوگانه«، يعنی رابطه ديالکتيک انسان ها با همديگر و با طبيعت، ادغام گردد.
دکتر کامران متين استاد رشته روابط بين الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان است. زمينه مطالعاتی 
او جامعه شناسی تاريخی، اقتصاد سياسی، روابط بين الملل و اسالم سياسی است. از وی تاکنون اين 
کتاب ها منتشر شده است: »دموکراسی بدون سرمايه داری« )نظريه پردازی درباره انقالب مشروطه(، 
»رهانيدن امر کلی« )درباره نظريه پسااستعماری و اروپامداری(. آثار شش شاعر و نويسنده ايرانی در 

کتاب »گزيده ادبيات معاصر خاورميانه 2012« به زبان ژاپنی .

ماری اُکا)2012( »گزیده ادبیات معاصر خاورمیانه 2012«، 
کيوتو: انجمن تحقيقات ادبيات معاصر خاورميانه وابسته به دانشگاه 

کيوتو.
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 کتاب »گزيده ادبيات معاصر خاورميانه 2012« گزيده ای 
ادبيات  از  ژاپنی  زبان  به  ترجمه شده  و  است جمع آوری 
معاصر چند کشور خاورميانه با آثاری از احمد شاملو، فروغ 
از  و صادق هدايت  ارسطويی  نادرپور، شيوا  نادر  فرخزاد، 

ايران.
 در اين کتاب۴50 صفحه ای عالوه بر گزيده ای از ادبيات 
از  هم  آثاری  عرب؛  کشورهای  و  ترکيه  ايران،  معاصر 
زبان های بوسنيايی، گرجی، عبری، فرانسه، آثار مهاجرين 
)مهاجرين  ايتاليايی  و  فرانسه  در  الجزايری  و  مراکشی 
سومالی در ايتاليا( به ژاپنی ترجمه و جمع آوری شده است.
خانم ماری اُکا دبير انجمن تحقيقاتی ادبيات معاصر 
خاورميانه در مقدمه اين مجموعه نوشته است که انجمن 

در سال 2008 به منظور تحقيق و کاربرد مشترک تحقيقاتی با انجمن تحقيقاتی منطقه ای اسالم در 
دانشگاه کيوتو راه اندازی و در ژانويه سال 200۹ نخستين جلسه آن برگزار شد. از آن زمان به بعد اعضاء 

اين انجمن که محققين منطقه ای و مترجمين هستند سالی دوبار تشکيل جلسه می دهند.
به نوشته خانم اُکا، مترجمان اين مجموعه تجربه زندگی در کشوری را دارند که آثار آن را به ژاپنی 
و  اشعار  دربرمی گيرد؛  را   2۹8 تا   176 صفحه  از  که  مجموعه  اين  ايران  قسمت  در  برگردانده اند. 
داستان هايی از شش نويسنده ايرانی ترجمه شده است. نخست چند شعر از احمد شاملو است که با 

عنوان کلی »مرگ نازلی« توسط خانم کيمی ئه مائِدا ترجمه شده اند
خانم مائِدا که قبال اشعار ديگری از شاملو را به ژاپنی ترجمه کرده ، در اين مجموعه شعرهای؛ 
سرود مردی که خود را کشت، تا شکوفه سرخ يک پيراهن از کتاب »قطعنامه«، شعرهای مه، نگاه 
کن، از زخم قلب آمان جان، مرگ نازلی و … از کتاب »هوای تازه«، شعرهای ماهی، باران و طرح از 
کتاب »باغ آينه«، شعرهای شبانه و … از کتاب »لحظه ها و هميشه«، شعرهای من مرگ را، شبانه، 
آيدا در آينه، آغاز از کتاب »آيدا در آينه« و شعرهای شبانه و غزلی در نتوانستن از کتاب »آيدا، درخت، 
خنجر و خاطره« را هم با توضيحات بسيار کامل ترجمه کرده اند. زندگی نامه و معرفی مختصر شاملو 

هم ضميمه اين ترجمه است.
انگور، دری به جنون، ستاره دور، خطبه بهاری،  ناکامورا شعرهای دفتر شعر  ادامه خانم ناهو  در 
از آسمان تا ريسمان و ... از نادر نادرپور را ترجمه کرده  که همراه با زندگی نامه مختصر اين شاعر و 
شرح مختصری از هرکدام از شعرهای ترجمه شده است. در ادامه اين مجموعه خانم شوری سوزوکی 
که قبال همراه با خانم مائِدا و خانم ناکامورا تجربه ترجمه و چاپ کتاب »مجموعه شعر معاصر ايران« 
)منتشر شده در سال 200۹ ( را در کارنامه خود دارد، خاطرات سفر به ايتاليای فروغ فرخزاد را ترجمه 
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های  عرب؛ آثاری هم از زبانای از ادبيات معاصر ايران، ترکيه و کشورهای  ای عالوه بر گزيده صفحه ۲۹۱در اين کتاب

به ( مهاجرين سومالي در ايتاليا)آثار مهاجرين مراکشي و الجزايری در فرانسه و ايتاليايي  ،بوسنيايي، گرجي، عبری، فرانسه
 .آوری شده استژاپني ترجمه و جمع

 ۶۱۱۹است که انجمن در سال خانم ماری اُکا دبير انجمن تحقيقاتي ادبيات معاصر خاورميانه در مقدمه اين مجموعه نوشته 
اندازی و در ژانويه سال ای اسالم در دانشگاه کيوتو راه به منظور تحقيق و کاربرد مشترک تحقيقاتي با انجمن تحقيقاتي منطقه

ای و مترجمين هستند سالي دوبار  از آن زمان به بعد اعضاء اين انجمن که محققين منطقه. نخستين جلسه آن برگزار شد ۶۱۱۵
 .دهند ميل جلسه تشکي

در قسمت . اند به نوشته خانم اُکا، مترجمان اين مجموعه تجربه زندگي در کشوری را دارند که آثار آن را به ژاپني برگردانده
. هايي از شش نويسنده ايراني ترجمه شده است گيرد؛ اشعار و داستان را دربرمي ۶۵۹تا  ۶۹۱ايران اين مجموعه که از صفحه 

 اند ئه مائِدا ترجمه شده توسط خانم کيمي« مرگ نازلي»ز احمد شاملو است که با عنوان کلي نخست چند شعر ا

، در اين مجموعه شعرهای؛ سرود مردی که خود را  ترجمه کرده خانم مائِدا که قبال اشعار ديگری از شاملو را به ژاپني
از  … ن، از زخم قلب آمان جان، مرگ نازلي و، شعرهای مه، نگاه ک«قطعنامه»کشت، تا شکوفه سرخ يک پيراهن از کتاب 

، «ها و هميشه لحظه»از کتاب  …، شعرهای شبانه و «باغ آينه»، شعرهای ماهي، باران و طرح از کتاب «هوای تازه»کتاب 
آيدا، » و شعرهای شبانه و غزلي در نتوانستن از کتاب« آيدا در آينه»شعرهای من مرگ را، شبانه، آيدا در آينه، آغاز از کتاب 

نامه و معرفي مختصر شاملو هم ضميمه اين زندگي. اند را هم با توضيحات بسيار کامل ترجمه کرده« درخت، خنجر و خاطره
 .ترجمه است

از  ...در ادامه خانم ناهو ناکامورا شعرهای دفتر شعر انگور، دری به جنون، ستاره دور، خطبه بهاری، از آسمان تا ريسمان و 
نامه مختصر اين شاعر و شرح مختصری از هرکدام از شعرهای ترجمه شده  که همراه با زندگي  ا ترجمه کردهنادر نادرپور ر

در ادامه اين مجموعه خانم شوری سوزوکي که قبال همراه با خانم مائِدا و خانم ناکامورا تجربه ترجمه و چاپ کتاب . است
را در کارنامه خود دارد، خاطرات سفر به ايتاليای فروغ فرخزاد (  ۶۱۱۵منتشر شده در سال ) « مجموعه شعر معاصر ايران»
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کرده است. بخش ادبيات داستانی هم با سه داستان اطلس، ساالد، تو و تولستوی نوشته شيوا ارسطويی 
با ترجمه خانم يوکو فوجيموتو شروع می شود. داستان کوتاه مرده خورها نوشته صادق هدايت و داستان 
کوتاه انتظار با ترجمه که ايچيرو ايشی ای؛ ديگر آثار معرفی شده ادبيات معاصر ايران در اين مجموعه 
کوتاه  داستان های  و »مجموعه  به گور«  کتاب »زنده  پيشتر  ايشی ای  داستان ها،  اين  مترجم  هست. 

صادق هدايت« را قبال به ژاپنی ترجمه و منتشر کرده است.
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انتشار کتاب »آموزش زبان فارسی« در بلغارستان

کتاب درسی »آموزش زبان فارسی« نوشته آنگل اربتسوف توسط انتشارات پروسوتا در شهر صوفيه 
بلغارستان برای بار دوم  منتشر شد. اين کتاب برای دانشجويان سال اول رشته ايرانشناسی که دوره 
پانزده درس و شامل: متن اصلی،  دارای  اين کتاب  را گذرانده اند درنظر گرفته شده است.  مقدماتی 
واژه های ناآشنا، شرح عبارات، دستور زبان، تمرينات و گفتگوست. در پايان کتاب فرهنگ فارسی به 
بلغاری که در برگيرنده حدود دو هزار کلمه است، برای تسهيل کار فارسی آموزان آورده شده است. 
متن  های گوناگون و متنوع، زمينه آموزش لغات و اصطالحات اساسی را که برای گفتگو ضروری است 
برعهده دارند. تمريناتی که در خاتمه درس ها آمده از يک سو مکمل لغات متن اصلی است و از سوی 
ديگر قابليت و مهارت تکلم دانشجويان را پرورش می دهد از جمله درس هايی که در اين کتاب برای 
آموزش در نظر گرفته شده می توان به نحوه بکارگيری زمان فعل )مضارع اخباری، مضارع التزامی، 
گذشته مطلق، گذشته استمراری، گذشته نقلی و امر( اشاره نمود. همچنين به مقوله وجه در فعل و 
تشخيص افعال الزم و متعددی، افعال معلوم و مجهول، صفت های فاعلی و مفعولی، نحوه استفاده از 
افعال بدون شخص مثل توانستن، بايستن، شايستن، ترتيبات جمع بستن اسم، درجه بندی صفت و قيد، 
عدد اصلی و ترتيبی، ضمير شخصی متصل، ضمير مشترک، ضمير اشاره، ضمير پرسشی، ضمير مبهم، 
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ضمير منفی استفاده از حروف اضافه کسره دار، کاربرد نشانه مفعولی را، پسوندهای فعال يای مصدری و 
يای نسبت پرداخته است. از لحاظ نحو به ساخت جمله ساده و مضاف اليه، صفت، مفعول و متمم، قيد، 

تتابع اضافات و يای نکره تالش نموده است.
در تاليف اين کتاب که نخستين تجربه در تاليف کتاب درسی زبان فارسی در بلغارستان است، مؤلف از 
منابع درسی روسی کتاب درس دکتر يداهلل ثمره، چاپ تهران و گفتگوی »نامه فارسی و بلغاری« تأليف 
جمشيد سيار، چاپ صوفيه و آثار دکتر پرويز ناتل خانلری و دکتر حسن انوری و دکتر حسن احمدی 

گيوی استفاده کرده است.

انتشار ترجمه کتاب »عقرب« نوشته حسین مرتضائیان آبکنار 
به زبان آلمانی

ترجمه و انتشار ادبيات کالسيک فارسی، بويژه شعر شاعران نامداری چون حافظ، سعدی، خيام ، مولوی 
و فردوسی در آلمان از سابقه ای ديرينه برخوردار است، اما در سال های اخير توجه ناشران معتبر و بزرگ 
آلمانی به ترجمه و انتشار ادبيات معاصر، بويژه ادبيات داستانی فارسی رشد چشمگيری داشته است. 
اين آثار تنها دربرگيرنده رمان ها و داستان هايی نيست که تحت عنوان هايی چون »مدرن« و »ادبيات 
نخبه گرا« دسته بندی می شوند، بلکه شامل آن دسته از آثاری نيز هست که اصطالحًا از آن به عنوان 

»ادبيات عامه پسند« ياد می کنند.
انتشارات پ. کيرشهايم در مونيخ با سابقه ای بيش از سی سال در عرصه نشر يکی از معدود ناشران 
است.  گماشته  همت  ايرانی  نويسندگان  آثار  ترجمه  انتشار  به  اخير  سال های  طی  که  است  آلمانی 

خيابان  »تهران،  رمان  ترجمه  ابتدا  کيرشهايم  انتشارات 
آن  از  پس  کرد،  منتشر  را  چهلتن  اميرحسن  انقالب« 
ترجمه رمان »دکتر نون زنش را از مصدق بيشتر دوست 
دارد« اثر شهرام رحيميان را به دست انتشار سپرد و به 
تازگی »عقرب« از حسين مرتضائيان آبکنار را نيز منتشر 
ايران و  آبکنار به توصيف جنگ  اثر حسين  کرده است. 
عراق از منظر از جنگ برگشته ای می نشيند که شوک  زده 
است، توصيفی که ساده خوان نيست اما مخاطب را تحت 

تأثير قرار می دهد. 
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از معدود ناشران آلماني است که طي  ای بيش از سي سال در عرصه نشر يکي کيرشهايم در مونيخ با سابقه. انتشارات پ
تهران، »انتشارات کيرشهايم ابتدا ترجمه رمان . های اخير به انتشار ترجمه آثار نويسندگان ايراني همت گماشته است سال

اثر  «دکتر نون زنش را از مصدق بيشتر دوست دارد»اميرحسن چهلتن را منتشر کرد، پس از آن ترجمه رمان  «خيابان انقالب
اثر حسين  .از حسين مرتضائيان آبکنار را نيز منتشر کرده است «عقرب»ام رحيميان را به دست انتشار سپرد و به تازگي شهر

خوان نيست  زده است، توصيفي که ساده  نشيند که شوک ای مي برگشته آبکنار به توصيف جنگ ايران و عراق از منظر از جنگ
 . دهد اما مخاطب را تحت تأثير قرار مي

 
 عقرب، اثر حسين مرتضاييان

 
 ی سخنرانی و نمايش فیلم و اعطای جايزه برنامه مطالعات ايرانی در دانشگاه استنفورد در چهار ماه آيندهها برنامه
فصل معيوب در تاريخ نگاری ايرانيان معاصر، قرن نخست : محسن ذاکری استاد دانشگاه گوتينگن آلمان پروفسور: سخنران

 بعداز ظهر 2.1ساعت  6202دسامبر  1شنبه پنج؛ ايران و اسالم
 بعداز ظهر 2.22ساعت  6208ژانويه  02پنجشنبه ؛ ردپای نگاه يک عکاس بر معماری تهران در قرن نوزدهم

 بعداز ظهر  2.22، ساعت 6208فوريه  02پنجشنبه و عمل سياسي  در يک دهکده ايراني؛ فرهنگ : روزهای انقالب 

 بعداز ظهر 2.22، ساعت 6208مارس  02پنجشنبه ؛ جنگ فرهنگ ها و جامعه دوگانه در ايران 
 بعد از ظهر 2.22، ساعت 6208مارس  00سه شنبه ؛ روانکاوی ديکتاتوری

ران پايخت ايران است ، ته0921، زندان زنان 0982-0922يک چهارم زنان : برنامه نمايش فيلم های کامران شيردل
 بعد از ظهر 2.22، ساعت 6208فوريه  68پنجشنبه ؛ 0928و شبي که باران باريد  0922-0982

 برگزاری مراسم اعطای جايزه به معلمان برگزيده و سخنراني پروفسور مهران سهامي 

دانشگاه  002، اتاق 622ان ی سخنراني و اعطای جايزه در محل پيگوت هال، ساختمها برنامهاست که تمام  رالزم به ذک
 .يدآهای هارتلي به اجرا درميولي برنامه نمايش فيلم در مرکز کنفرانس شود مياستنفورد برگزار 

 
 در ايتالیا «رباعیات حافظ»کتاب ترجمه انتشار 



15۹

برنامه های سخنرانی و نمایش فیلم و اعطای جایزه برنامه 
مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در چهار ماه آینده

سخنران: پروفسور محسن ذاکری استاد دانشگاه گوتينگن آلمان: فصل معيوب در تاريخ نگاری ايرانيان 
معاصر، قرن نخست ايران و اسالم؛ پنجشنبه 5 دسامبر 2013 ساعت 6.5 بعداز ظهر

ردپای نگاه يک عکاس بر معماری تهران در قرن نوزدهم؛ پنجشنبه 16 ژانويه 201۴ ساعت 6.30 
بعداز ظهر

روزهای انقالب : فرهنگ و عمل سياسی  در يک دهکده ايرانی؛ پنجشنبه 13 فوريه 201۴، ساعت 
6.30 بعداز ظهر 

جنگ فرهنگ ها و جامعه دوگانه در ايران؛ پنجشنبه 13 مارس 201۴، ساعت 6.30 بعداز ظهر
روانکاوی ديکتاتوری؛ سه شنبه 11 مارس 201۴، ساعت 6.30 بعد از ظهر

برنامه نمايش فيلم های کامران شيردل: يک چهارم زنان 1۹66-1۹80، زندان زنان 1۹65، تهران 
پايخت ايران است 1۹66-1۹80 و شبی که باران باريد 1۹67؛ پنجشنبه 27 فوريه 201۴، ساعت 6.30 

بعد از ظهر
برگزاری مراسم اعطای جايزه به معلمان برگزيده و سخنرانی پروفسور مهران سهامی 

الزم به ذکر است که تمام برنامه های سخنرانی و اعطای جايزه در محل پيگوت هال، ساختمان 260، 
اتاق 113 دانشگاه استنفورد برگزار می شود، ولی برنامه نمايش فيلم در مرکز کنفرانس های هارتلی به 

اجرا درمی آيد.

انتشار ترجمه کتاب »رباعیات حافظ« در ایتالیا

ترجمه کتاب »رباعيات حافظ« به زبان ايتاليايی توسط استفانو سالزانی توسط نشر »الفينسترا« در 212 
صفحه و تيراژ 1000 نسخه در ايتاليا منتشر شد. ويراستاری ترجمه انجام شده توسط ايمان بصيری از 
دانشجويان ايرانی در دوره دکتری در دانشگاه ساپينزا در رشته ادبيات ايتاليائی انجام شده است. توجه 
و عالقه خواننده ايتاليايی نسبت به اشعار حافظ باعث شده است که ترجمه های متعددی از اشعار وی 
انگليسی  از  ايتاليائی صورت گيرد. اين توجه مرهون ترجمه اشعار حافظ  در سال های اخير به زبان  
ايتاليايی ترجيح می دهد که ترجمه هايی  البته به خاطر حفظ اصالت شعر، خواننده  ايتاليايی است.  به 
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است.  شده  برگردانده  ايتاليايی  به  فارسی  زبان  از  که  بخواند  را 
استفانو سالزانی با درک اين مسئله دست به ترجمه رباعيات حافظ 
ايمان  چون  فرهيخته ای  ايرانی  مساعدت  از  راه  اين  در  و  زده 

بصيری بهره مند شده است.
الزم به ذکر است که تاکنون ترجمه های متعددی از اشعار شاعر 
ايتاليايی صورت گرفته  گرانمايه ايرانی، حافظ شيرازی، به زبان 

است برای نمونه می توان به اين ترجمه ها اشاره کرد:
- ترجمه ديوان حافظ توسط مرحوم پروفسور درمه

پروفسور  و  پلّو  استفانو  پروفسور  توسط  حافظ  ديوان  ترجمه   -
اسکارچيا اساتيد دانشگاه ونيز

- ترجمه ديوان حافظ توسط پروفسور کارلو سکونه استاد دانشگاه 
بلونيا

- ترجمه رباعيات حافظ توسط استفانو سالزانی

انتشار فهرست نسخه های خطی فارسی 
کتابخانه راغب پاشای استانبول

نمايندگی  با همت  و  تهيه  ترکيه  استانبول  پاشای  راغب  کتابخانه  فارسی  نسخه های خطی  فهرست 
فرهنگی کشورمان در استانبول توسط مجمع ذخاير اسالمی منتشر شد. اين کتاب شامل 3۹ تصوير 
رنگی و تعدادی چاپ سنگی کهن در انتهای مجموعه است که توسط محمدتقی حسينی گردآوری 

شده است.
پاشا،  راغب  سوی  از   1762 سال  در  پاشا  راغب  کتابخانه 
صدراعظم دوره سلطان عثمان سوم و سلطان مصطفی سوم 
دولتمردی صاحب نام  اينکه  بر  پاشا عالوه  راغب  احداث شد. 
پاشا مدتی  آوازه داشت. راغب  نيز  ادب  بود، در زمينه شعر و 
عنوان  به  رفت، سپس  همدان  به  دولتی  وظايف  انجام  برای 
و عثمانی شرکت کرد. وی  ايران  در مذاکرات  نماينده دولت 
تا  و  زد  تکيه  منصب صدارت  بر  مختلف  مدارج  طی  از  پس 
زمان مرگ در اين مقام ماند. آثار موجود در اين کتابخانه شامل 
کتاب های راغب پاشا، مدرسه مصلی، مدرسه يحيی توفيق و 

مدرسه نو می شود.
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تيراژ و ه صفح 606در  «الفينسترا» استفانو سالزاني توسط نشربه زبان ايتاليايي توسط  «رباعيات حافظ»کتاب  ترجمه
ويراستاری ترجمه انجام شده توسط ايمان بصيری از دانشجويان ايراني در دوره دکتری  .منتشر شد تاليادر اي نسخه 0222

توجه و عالقه خواننده ايتاليايي نسبت به اشعار حافظ باعث  .است انجام شدهدر دانشگاه ساپينزا در رشته ادبيات ايتاليائي 
البته اين توجه مرهون  .ايتاليائي صورت گيرد  های اخير به زبانددی از اشعار وی در سالهای متعشده است که ترجمه

که  دهد ميالبته به خاطر حفظ اصالت شعر، خواننده ايتاليايي ترجيح  .استاز انگليسي به ايتاليايي  حافظترجمه اشعار 
با درک اين مسئله دست به  استفانو سالزاني .است هايي را بخواند که از زبان فارسي به ايتاليايي برگردانده شدهترجمه

 .مند شده استبهره ايمان بصيری چونای ترجمه رباعيات حافظ زده و در اين راه از مساعدت ايراني فرهيخته

 
صورت به زبان ايتاليايي  ،حافظ شيرازی ،های متعددی از اشعار شاعر گرانمايه ايرانيذکر است که تاکنون ترجمه الزم به

 :کردها اشاره ترجمهاين توان به نمونه مي رایگرفته است ب
 ترجمه ديوان حافظ توسط مرحوم پروفسور درمه -

 ا اساتيد دانشگاه ونيزيپروفسور اسکارچ ترجمه ديوان حافظ توسط پروفسور استفانو پلّو و -
 ترجمه ديوان حافظ توسط پروفسور کارلو سکونه استاد دانشگاه بلونيا -
 رباعيات حافظ توسط استفانو سالزانيترجمه  -
 

 های خطی فارسی کتابخانه راغب پاشای استانبول انتشار فهرست نسخه
در نمايندگي فرهنگي کشورمان با همت های خطي فارسي کتابخانه راغب پاشای استانبول ترکيه تهيه و  فهرست نسخه

تصوير رنگي و تعدادی چاپ سنگي کهن در انتهای  29اين کتاب شامل . توسط مجمع ذخاير اسالمي منتشر شداستانبول 
 .که توسط محمدتقي حسيني گردآوری شده استاست مجموعه 

از سوی راغب پاشا، صدراعظم دوره سلطان عثمان سوم و سلطان مصطفي سوم  0826کتابخانه راغب پاشا در سال 
راغب پاشا مدتي  .شعر و ادب نيز آوازه داشتنام بود، در زمينه راغب پاشا عالوه بر اينکه دولتمردی صاحب. احداث شد

وی پس . عثماني شرکت کردو برای انجام وظايف دولتي به همدان رفت، سپس به عنوان نماينده دولت در مذاکرات ايران 
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 شاملآثار موجود در اين کتابخانه . مرگ در اين مقام ماندزمان از طي مدارج مختلف بر منصب صدارت تکيه زد و تا 
 .شود ميای راغب پاشا، مدرسه مصلي، مدرسه يحيي توفيق و مدرسه نو ه کتاب

 

 
 

 ديدار ايرانشناسان و استادان زبان و ادب فارسی بلغارستان از ايران
ايوو هيأتي از ايرانشناسان، استادان و دانشجويان رشته زبان و ادب فارسي دانشگاه صوفيه بلغارستان به سرپرستي دکتر 

اين هيات در مدت اقامت . به مدت يک هفته از ايران بازديد کردندان و ادبيات فارسي دانشگاه صوفيه رئيس بخش زب ،پانف
خود از مراکز و مؤسسات علمي و آموزشي و سازمان های متولي ايرانشناسي و زبان و ادبيات فارسي بازديد و با مديران و 

ارشي از وضعيت زها با ارائه گدر اين مالقات ايوو پانفدکتر . استادان و پژوهشگران آنها گفتگو و تبادل نظر کردند
های کشورمان و ضرورت تعميق روابط دانشگاهي با دانشگاه ايرانشناسي و زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه صوفيه، بر

 .حمايت از کرسي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه صوفيه تأکيد نمود
معاون آموزشي و پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات ر با دکتر محمدرضا دهشيری ی هيأت بلغاری، ديداها برنامهيکي از 
با ارائه ( ره)المللي امام خمينيالمللي دانشگاه بينهای بينمدير کل همکاری «برومند» اين ديدارابتدای در . بوداسالمي 

مالت علمي و دانشگاهي جمهوری اسالمي انجام تعابر دانشگاه و دانشگاه صوفيه  اين گزارشي از وضعيت تعامالت فرهنگي
ضمن اظهار خوشوقتي از سفر ايرانشناسان و استادان زبان و  اين مالقاتدر دکتر دهشيری نيز . نمود أکيدايران و بلغارستان ت

چهار رکن اصلي در ساختار  ،اخالق و معنويت و ،هنر و فرهنگ ،علم، خردورزی ؛چهار عنصر: ادب فارسي بلغارستان گفت
های همجوار است و ايرانيان در طول تاريخ منشأ خدمات بزرگي به علم و اخالق و تمدنايراني  -هنگ و تمدن اسالميفر

بر آمادگي سازمان فرهنگ و ارتباطات در جهت تقويت و تداوم هر چه بيشتر روابط علمي و دانشگاهي با  وی. بوده است
 .تاکيد نمود دانشگاه صوفيه
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دیدار ایرانشناسان و استادان زبان و 
ادب فارسی بلغارستان از ایران

هيأتی از ايرانشناسان، استادان و دانشجويان رشته زبان و ادب فارسی دانشگاه صوفيه بلغارستان به 
سرپرستی دکتر ايوو پانف، رئيس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه صوفيه به مدت يک هفته از 
ايران بازديد کردند. اين هيات در مدت اقامت خود از مراکز و مؤسسات علمی و آموزشی و سازمان 
های متولی ايرانشناسی و زبان و ادبيات فارسی بازديد و با مديران و استادان و پژوهشگران آنها گفتگو 
و تبادل نظر کردند. دکتر ايوو پانف در اين مالقات ها با ارائه گزارشی از وضعيت ايرانشناسی و زبان 
و ادبيات فارسی در دانشگاه صوفيه، بر ضرورت تعميق روابط دانشگاهی با دانشگاه های کشورمان و 

حمايت از کرسی زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه صوفيه تأکيد نمود.
يکی از برنامه های هيأت بلغاری، ديدار با دکتر محمدرضا دهشيری معاون آموزشي و پژوهشي سازمان 
بين المللي  ديدار »برومند« مدير کل همکاري هاي  اين  ابتدای  در  بود.  اسالمي  ارتباطات  و  فرهنگ 
دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( با ارائه گزارشي از وضعيت تعامالت فرهنگي اين دانشگاه و دانشگاه 
صوفيه بر انجام تعامالت علمي و دانشگاهي جمهوري اسالمي ايران و بلغارستان تأکيد نمود. دکتر 
دهشيری نيز در اين مالقات ضمن اظهار خوشوقتی از سفر ايرانشناسان و استادان زبان و ادب فارسی 
بلغارستان گفت: چهار عنصر؛ علم، خردورزي، هنر و فرهنگ، و اخالق و معنويت، چهار رکن اصلي در 
ساختار فرهنگ و تمدن اسالمي- ايراني است و ايرانيان در طول تاريخ منشأ خدمات بزرگی به علم و 
اخالق و تمدن های همجوار بوده است. وی بر آمادگي سازمان فرهنگ و ارتباطات در جهت تقويت و 

تداوم هر چه بيشتر روابط علمي و دانشگاهي با دانشگاه صوفيه تاکيد نمود.

 

»ايوو پانف«، رئيس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه صوفيه نيز با ابراز خرسندي از سفر به کشور 
دوم خود ايران اسالمي از توجهات جمهوري اسالمي ايران به احياي هر چه بيشتر  روابط فرهنگي دو 

]                  [
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با ابراز خرسندی از سفر به کشور دوم خود ايران نيز بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه صوفيه  رئيس ،«يوو پانفا»
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مرجع در رشته زبان و و مهم های بانوان يکي از کتعه از اين کتاب ب «فرهنگ لغات فارسي به بلغاری»انتشار اثر ارزشمند 
 .درشته ياد نمواين اساتيد و دانشجويان مورد نياز کتاب و ادبيات فارسي 
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کشور  تشکر نمود و ضمن تبريک  انتشار اثر ارزشمند »فرهنگ لغات فارسي به بلغاري« از اين کتاب 
به عنوان يکی از کتاب های مهم و مرجع در رشته زبان و ادبيات فارسي و کتاب مورد نياز اساتيد و 

دانشجويان اين رشته ياد نمود.
 

خانم »فيوضي«، مدرس باسابقه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه صوفيه هم در اين ديدار ضمن تشکر 
فراوان از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و رايزني فرهنگي کشورمان در حفظ و احياي رشته زبان 
و ادبيات فارسي در دانشگاه صوفيه به معرفي و ارائه جديدترين منشورات بخش زبان و ادبيات فارسي 

دانشگاه صوفيه پرداخت.
 قابل ذکر است در اين ديدار يک دوره از  کتاب دو جلدي »فرهنگ لغات بلغاري به فارسي« که به 

همت رايزني فرهنگي در بلغارستان و دانشگاه صوفيه منتشر شده به دکتر دهشيري اهدا گرديد.

سمینار » امریکا، ایران. جنگ سرد: چشم اندازهای جهانی 
کودتای 1953« در دانشگاه براون امریکا

به  که   1332 انگليسی   – امريکايی  کودتای  سالگرد  مناسبت شصتمين  به  روزه  يک  کنفرانس  اين 
قانونی دکتر مصدق منجر شد، در روز 6 دسامير 2013 در محل مؤسسه مطالعات  سرنگونی دولت 
بين المللی دانشگاه براون برگزار گرديد. مدير و پژوهشگران مؤسسه خاورميانه دانشگاه براون با هدف 
بازخوانی و مطالعه مجدد ابعاد مغفول اين حادثه که نقش مهمی در ساختار خاورميانه و جايگاه ايران در 
اين ساختار در سال های جنگ سرد داشته، به برگزاری اين نشست علمی اهتمام ورزيدند. سخنرانان اين 
سمينار مقاالت و نظرات خود را در سه ميزگرد مستقل با عنوان های: امريکا در خاورميانه، تصاوير جنگ 
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سرد و نقش رسانه ها در خاورميانه ارائه نمودند و در پايان هر ميزگرد به پرسش های شرکت کنندگان 
پاسخ دادند. سمينار با خوشامدگويی پروفسور بشاره دومانی و دکتر شيوا بالغی به شرکت کنندگان آغاز 
گرديد. پروفسور بشاره دومانی در سخنان افتتاحيه خود به دالئل برگزاری اين نشست و چرايی اهميت 
ايران در ميان کشورهای خاورميانه و نقش آن در سياست بين الملل پرداخت و متذکر شد که دخالت 
امريکاييان در سرنگونی دکتر مصدق يکی از علل پيروزی انقالب اسالمی و مخالفت سياستمداران 
به عالقه  امريکا،  و  ايران  روابط  از  تحليلی  ارائه  با  نيز  بالغی  دکتر شيوا  خانم  امريکاست.  با  ايرانی 
امريکاييان به بهبود روابط با ايران اشاره نمود و از سخنرانان خواست تا زوايای ناگشوده روابط دو کشور 
و راه های رفع سوءتفاهم موجود را مورد توجه قرار دهند. برای آگاهی عالقمندان از جزئيات اين سمينار، 

نام سخنرانان و عناوين مقاالت آنها را می آوريم:
ميزگرد 1: امريکا در خاورميانه

رئيس جلسه: پروفسور بشاره دومانی استاد تاريخ دانشگاه براون
دکتر ايرنه جندزاير: امپرياليسم امريکا در خاورميانه

دکتر فيروزه کاشانی ثابت استاد تاريخ دانشگاه پنسيلوانيا: روابط ايران و امريکا از چشم انداز تاريخی
پروفسور يرواند آبراهاميان : کودتای 1۹53

ميزگرد 2 : تصاوير جنگ سرد
دکتر شيوا بالغی استاد ايرانشناسی دانشگاه براون: ايران و جنگ سرد

نائوکو شيبيوساوا استاد مطالعات امريکا دانشگاه براون: شرق شناسی جنگ سرد
و  ناصر  شبح  راتگرز:  دانشگاه  استاد  سليم  سماح 

مصر
در  رسانه ها  نقش  خاورميانه:  تصوير   :3 ميزگرد 

خاورميانه
رئيس جلسه: دکتر شيوا بالغی

ال.  ای.  کی.  عمومی  راديو  رزازان:  مليحه  دکتر 
دبليو.

استفان کينزر خبرنگار سابق روزنامه نيويورک تايمز 
و پژوهشگر مدعو مؤسسه واتسون 
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 تصاوير جنگ سرد:  6ميزگرد 
 ايران و جنگ سرد: دکتر شيوا بالغي استاد ايرانشناسي دانشگاه براون

 شرق شناسي جنگ سرد: نائوکو شيبيوساوا استاد مطالعات امريکا دانشگاه براون
 شبح ناصر و مصر: سماح سليم استاد دانشگاه راتگرز

 ها در خاورميانهنقش رسانه: تصوير خاورميانه: 2ميزگرد 
 بالغيدکتر شيوا : رئيس جلسه

 .دبليو .ال .ای .راديو عمومي کي: دکتر مليحه رزازان
 استفان کينزر خبرنگار سابق روزنامه نيويورک تايمز و پژوهشگر مدعو مؤسسه واتسون 

 
 يتالیايیبه زبان ا محمدرضا میرزايی « چیزی که ندارم»کتاب انتشار 

 به زبان ايتالیايی محمدرضا میرزايی  «چیزی که ندارم»کتاب انتشار  
يک مجموعه عکس است و جلد دوم آن  ٔجلد اول دربرگيرنده است وترکيبي از ادبيات و عکاسي « چيزی که ندارم»کتاب  

البته هر دوی اين آثار يعني هم مجموعه عکس و هم داستان بلند در شهر راونای ايتاليا و در زمان . داستان بلندهم شامل يک 
  .دهند کريسمس رخ مي

. در دانشگاه پنسيلوانياست هنرهای زيباشناسي ارشد  اکنون دانشجوی مقطع کار هم ،در تهران ۶۱۱۲محمدرضا ميرزايي متولد 
ديگر »او همچنين مجموعه داستان . اند های انفرادی و گروهي مختلفي در جهان به نمايش درآمده شگاهآثار او تاکنون در نماي

انتشارات ايتاليايي توسط « چيزی که ندارم»کتاب  .استفانو بني را از ايتاليايي به فارسي برگردانده است ٔنوشته« تنها نيستي
 .تارائه شده اس صفحه ۱۶يورو در  ۶۱اديتزيوني دل براديپو به قيمت 



16۴

 انتشار کتاب »چیزی که ندارم«  
محمدرضا میرزایی به زبان ایتالیایی

 کتاب »چيزی که ندارم« ترکيبی از ادبيات و عکاسی است و جلد اول دربرگيرندٔه يک مجموعه عکس 
است و جلد دوم آن هم شامل يک داستان بلند. البته هر دوی اين آثار يعنی هم مجموعه عکس و هم 

داستان بلند در شهر راونای ايتاليا و در زمان کريسمس رخ می دهند. 
محمدرضا ميرزايی متولد 136۴ در تهران، هم اکنون دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد هنرهای زيبا در 
دانشگاه پنسيلوانياست. آثار او تاکنون در نمايشگاه های انفرادی و گروهی مختلفی در جهان به نمايش 
درآمده اند. او همچنين مجموعه داستان »ديگر تنها نيستی« نوشتٔه استفانو بنی را از ايتاليايی به فارسی 
برگردانده است. کتاب »چيزی که ندارم« توسط انتشارات ايتاليايی اديتزيونی دل براديپو به قيمت 20 

يورو در 32 صفحه ارائه شده است.

]                  [
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خاستگاه های اسالم: چگونگی تشکیل و تثبیت دین اسالم 
در گفت وگوی کریستین مایر 

با پروفسور یوزف فان اِس، اسالم شناس آلمانی

فان اس متولد 1۹3۴ در آخن آلمان، استاد بازنشسته دانشگاه توبينگن، يکی از بزرگ ترين اسالم شناسان 
معاصر است. از ميان آثار او مجلدات شش گانه »کالم اسالمی و جامعه در قرن دوم و سوم هجری« 
را برساخته ای بشری  اديان و کتاب های مقدس  از اهميت ويژه ای برخوردار است. يوزف فان اس، 
می داند که همچون هر پديده بشری ديگری، دوران تشکيل، تکامل و تثبيت و افول و اضمحالل را 
طی می کند. وی با نگاهی علمی و تحليلی، تحقيقات تاريخی بسيار گسترده ای در مورد دين اسالم 
انجام داده و نتايج تحقيقات او مورد استناد و استفاده اسالم شناسان قرار گرفته است. کريستين ماير1  
روزنامه نگار، که خود متعلق به نسل جوان تر اسالم پژوهان است، با وی در  باره ريشه های دين اسالم 

و چگونگی شکل گيری و استقرار آن گفت وگو کرده است. ترجمه اين مصاحبه را با هم می خوانيم:

* از چه زمانی اسالم به وجود آمد؟
پاسخ به اين پرسش، ناممکن است. بگذاريد اين گونه آغاز کنيم: آرای متفاوتی در مورد اين که قرآن از چه زمانی 
وجود داشته است، وجود دارد. با اين حال، يک چيز مشخص است: قرآن خيلی بيش از اسالم وجود داشته است.

* این موضوع را چگونه باید درک کرد؟
چندين نسل طول می کشد تا يک دين خودش را پيدا کند. من زمانی برای بيان اين موضوع، تعبير 
Christian Meier .1»گزينه ها« را به کار بردم. اسالم، به عنوان دينی وحيانی، درست مثل مسيحيت، بر پيش انگاشته های 

گفتگو
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معينی بنا شده است: تصويری از خداوند، از يک سو )و خوِد وجود خداوند، که امری بديهی نيست( و 
يک بنيان گذار از سوی ديگر. اين که بنيان گذار چگونه نقش خود را ايفا کند )در قالب پيامبر يا پسر 
خدا( نهايتًا ربطی به اصل بحث ندارد. اينها پيش شرط های شکل گيری »گزينه ها«ی معينی هستند. 
هر دينی، در ابتدای امر، گزينه های متعددی پيش رو دارد، اما شمار اين گزينه ها بی نهايت نيست. به 
عکس، اين واقعيت که آن دين، وحيانی است، از پيش، گزينه های در دسترس را محدود ساخته است.

با وجود اين، می بايست در باب اين گزينه ها تصميم گرفته می شد و اين چيزی بود که زمان می برد. 
مثاًل، قرن ها زمان برد تا اين تصميم گرفته شود که بايد گفت سْبِک قرآن، معجزه است. امروزه مردم 
طوری رفتار می کنند که انگار، اين باور، از پيش در قرآن مقرر گشته است، اما اين طور نيست. با هر 
تصميمی که گرفته می شد، حيطه تصميم گيری های بعدی محدود و محدودتر می گشت تا به بنيادگرايی 
مدرن می رسيم، جايی که همه چيز از همان آغاز تغييرناپذير به نظر می رسد و تقريبًا جايی برای جوالن 

وجود ندارد. البته در درون جريان بنيادگرا هم تنوع هايی وجود دارد.

* اغلب در غرب این گونه گفته می شود که اسالم، نیازمند نهضت اصالح دینی است، 
نیازمند »لوتری اسالمی« که مانع جمود این دین شود.

 اين ايدهای قديمی  است. قباًل در قرن نوزدهم اين ايده ميان مسلمانان رايج بود، امروزه هم دائمًا به 
گوش می رسد. پشت اين ايده، اراده - تا حدی مبهمی- اصالح نهفته است، زيرا مردم از وضع موجود 
ناراضی اند. اما اين در مورد هر برهه ای از تاريخ هم صادق است. اين که اسم لوتر مطرح می شود طبعًا 
با ديدگاه پروتستانی به تاريخ ربط و نسبت دارد، ديدگاهی که مدت زمانی طوالنی، نه فقط در آلمان 

که در جاهای ديگر نيز رايج بود.
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* آیا درست است که در اسالم، اصالح دینی وجود نداشته است؟
من خوِد قرآن را متنی اصالح گرايانه می دانم و در آن قصد و نيتی اصالح گرا می بينم، تا اين حد که 
در قرآن، اديان قديمی تر به عنوان راه های گمراهی رد می شوند و قصد اساسی اين کتاب، آن است 
که انسان به ريشه ها باز گردد. قرآن هرگز به ريشه ها باز نمی گردد؛ تمام داستان ابراهيم، برساخته ای 
بيش نيست. اما آن چه پشت اين برساخته نهفته است، به احتمال زياد اين تجربه  است که مسيحيت 
به انتهای خط رسيده است. زيرا هم عصران پيامبر و يک نسل پس از او، مسيحيت را چونان دينی 
واحد تجربه نمی کردند، بلکه دينی تقسيم شده به سه »کليسا« می ديدند که دائمًا با هم در جنگ و 
جدال بودند. وانگهی، پيام مرکزی قرآن، بسيار ساده و همان يکتاباورِی است. اين يکتاباوری ساده 
تالشی است برای دور ريختن تمام حشو و زوائد. نمی بايست فراموش کرد که ايده »عهد« بستن 
ايفا می کند و درست همان طور که مسيحيت خود را »عهد جديد«ی  نيز نقش  با خداوند در قرآن 
می فهمد که در مقابل عهد قديم موجود در عهد عتيق قرار گرفته است، قرآن اساسًا خود را »عهد 

ثالث« می فهمد.

اسالم، چگونه  و  داشتند  از خودشان  درکی  چه  نخستین  مسلماناِن  نظر شما  به   *
اسالم شد؟

خاستگاه های  مؤمنان:  و  »محمد  جديدش  کتاب  در  است،  نخستين  اسالِم  متخصص  که  دانر1  ِفِرد 
اسالم«2 بحث خود را از اين فرض آغاز می کند که شکل گيری اسالم به عنوان يک دين، منظور نظر 
حضرت محمد يا قرآن نبوده است. قضيه صرفًا از اين قرار بود که جماعتی با هدف پرورش سبک 
دانر،  نظر  به  نهاد.  نام  )المؤمنون(  »مؤمنان«  را  خود  و  گرفت  پارسامنشانه شکل  و  اخالقی  زيستی 

»مؤمنان« لقبی بود که مسلمانان بر خود نهادند.

* آیا  لقب »مسلمان« بسیار بعدتر به کار رفت؟
دارد:  اشاره  خاصی  مردمان  به  تنها  اما  است،  رفته  کار  به  قرآن  در  مسلمون  عبارت  دقيقًا.  بله   
عبادت کنندگان کهن و مشرک کعبه از اهالی مکه که تحت انقياد اسالم در آمده بودند و يا خود با 
آغوش باز اسالم را پذيرفته بودند3. اين در حالی است که يهوديان و مسيحيان نيز در جماعت نخستين، 
از زمره مؤمنان بودند. بعداً آنها را از اين جماعت جدا کردند؛ به نظر دانر، اين جداسازی در دوره خليفه 
عبدالملک رخ داد. بنابر اين، مقارن پايان قرن نخست هجری اسالم، اسالم شد. البته اين پايان بحث 
نيست، و من شخصًا اسالم  شدِن اسالم را حادثه ای می دانم که قدری متفاوت از رأی دانر رخ داد... اما 

اين  که زمان برد تا اسالم، اسالم شود، به نظر من واضح است.

* به ما گفته اند که شما نظر خاص خودتان را در مورد چگونگی بسط اسالم به عنوان 

1. Fred Donner
2. Muhammad and the 
Believers: At the Origins 
of Islam

3. احتماالً فان اس به این آیه قرآن 
آَمنَا  الْْعَراُب  »َقالَِت  دارد:  اشاره 
أَْسلَْمنَا«؛  ُقولُوا  َولَـکن  ُتْؤِمنُوا  لَْم  ُقل 
ایمان  گفتند  بادیه نشین  )عرب های 
آورده ایم. بگو شما ایمان نیاورده اید. 
شده ایم.(  تسلیم  بگویید  بلکه 
در  حال،  این  با   .)14 )حجرات، 
به  »مسلمون«  عبارت  فوق،  آیه 
اکثر  در  قضا  از  و  است  نرفته  کار 
قرآن  در  عبارت  این  که  مواردی 
فان  بر خالف سخن   - رفته  کار  به 
اس- به مردمان خاصی اشاره ندارد 
بلکه به عموم مسیحیان و یهودیان 
و مسلمانان اشاره دارد )مثاًل بنگرید 

به آل عمران، 64(.
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دینی جدید دارید. این نظر خاص چیست؟
وقتی از »اسالم« به عنوان هويتی واحد سخن می گوييم، چنين چيزی البته در مورد اسالم روزگار ما 
صدق نمی کند. سخن اين جاست که چنين چيزی در باب اسالم نخستين هم صدق نمی کند. ما هميشه 
در مورد اسالم اين طور فکر می کنيم که گروهی از مردم بودند که گرد ايده هايی جمع شدند و دين 
جديد شروع شد. اما هرگز اين گونه نبوده است. البته مؤمنان وجود داشتند. اما جنگ های فتوحات آنان 
را به چهار سمت پراکنده کرد- بصره و کوفه در عراق، فسطاط در مصر و حمص در سوريه. در اين 
شهرها چند نفر از  صحابه پيامبر زندگی می کردند، که بعدها تکريم گشتند و گرد آنها نحوه ای از اسالم 

صورت بندی شد. به نظر من، اسالِم کوفه بسيار متفاوت از اسالِم حمص يا فسطاط بود.

* چرا متفاوت بود؟ آیا این مناطق کاماًل از هم بی خبر بودند؟
ارتباط ميان اين مراکز ضعيف بود. قطعًا افراد سفر می کردند و بی شک آنها نوعی قرآن در اختيار داشتند 
)البته تا آن جا که قرآن در آن زمان وجود داشته است( که به آن ملتزم بودند. اما مؤلفه تعيين کننده، 
تفسير است، يعنی اين مسأله که فرد، متن قرآن را چگونه می فهمد. مسأله اين است که در آن زمان 
آن چه که جماعت مؤمنان را متحد می کرد، بيش تر شيوه نماز جماعت آنها بود. حرکات خاصی که آنها 
در اين روند انجام می دادند- بر خاک افتادن )proskynesis(- کاماًل منحصر به فرد بود و هر ناظر 
بيرونی ای متوجه آن می شد. هم هنگام، انجام اين عمل، گواهی بر سرسپردگی به خدای واحد بود. قطعًا 
زمان برد تا اين مناسک مذهبی بسط و تکامل يابد. اما اين مناسک، چيزی بود که ميان هسته های 
فردی اين آيين مشترک بود. حاکم هر عصر و يا فرمانده ، به نحوی معنادار، امام نماز جماعت بود و نماز 
جماعت تقريبًا ديسيپلينی نظامی بود. خدا می داند که چه روساخت هايی بعداً به اين عمل عبادی اضافه 
شده است. البته ممکن است - اگر کسی همت کند- بتواند اين روساخت ها را کشف کند، اما اين خيلی 

قبل تر از زمانی است که می توانيم بگوييم مثاًل در کوفه دقيقًا چه می گذشت.

* آیا این بدان معنا است که هر شهر، اسالِم خودش را پروراند؟
بله. حتی نبايد فکر کرد که در شهرهايی مثل کوفه يا بغداد، اسالِم واحدی وجود داشت. بغداد بزرگ تر از 
آن بود که يک اسالم در آن نشو و نما کند؛ در آن زمان يک ميليون نفر در اين شهر زندگی می کردند. 
به نظر من، کاماًل ناممکن است که مردم در هر مسجدی فوراً اسالم را درک کرده باشند. مثاًل در 
اسالمی  نخستين  دوره  به  که  داريم  در دست  گنوستيک های شوريده سر  از  گزارش هايی  کوفه  مورد 
باز می گردد. ايده هايی آشکارا و اساسًا شيعی در اين شهر شکوفا شد. در برخی نقاط علی القاعده بايد 
اين ايده ها تبليغ شده و پيروانی جذب کرده باشند، در غير اين صورت، در قالب نوشته در نمی آمدند. 
دست کم من مسأله را اين گونه تصوير کرده ام: در بسياری از مساجد - اگر نه لزومًا هر مسجد- نگاه 
متفاوتی به اسالم وجود داشت و البته در مسجد جامع، موضوع اين گونه نبود. در آن جا مردم به نماز 
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جمعه می رفتند و حاکم به آنها می گفت که اسالم چگونه است. بی شک، اين تصوير شخصی ای است 
که من برای خودم ساخته ام، اما اين تصويرسازی راهی برای سر در آوردن از شکل گيری اسالم است. 
پس از اين تصويرسازی ها ست که می توان تا حدودی کليِت پرسش از پيدايش اسالم را اصالح کرد، 

زيرا اين پرسش را می بايست هر بار جداگانه ناظر به هر منطقه جديد اسالمی پرسيد.

* شما تصویر اتم واری از اسالم ارائه می کنید.
اين طور هم می توانيم بگوييم. من دارم تصوير جاافتاده از اسالم را واژگون می کنم: ابتدا تکثری وجود 

داشت... بنيادگرايان دقيقًا عکس اين را می گويند. 

* چه چیزی غیر از عبادت، تمام این گروه های محلی و گونه های مختلف اسالم را با 
هم یگانه ساخت؟

  قرآن، البته در دراز مدت. شما هر جا که بوديد، اگر قرآن را به عنوان اساس زندگی خود می پذيرفتيد، 
مسلمان بوديد. قدری زمان برد تا قرآن جمع آوری شود و مردم از آن آگاه شوند. اما از زمانی که قرآن، 
هم چون مبناِی مرجع، جنبه همگانی يافت، از آن زمان به بعد، اسالم به وجود آمد. به احتمال زياد، 
چنين روندی از زمان عبدالملک مروان و کتيبه هايی که در قبۀ الصخره وجود دارد آغاز شد که آياتی از 
قرآن بر آن کنده کاری شده است که البته از قضا آيات بر آن دقيق نوشته نشده اند. از اين زمان به بعد، 

مردم چيزی داشتند که می توانستند به آن چنگ بزنند. فقه اسالمی نيز بعداً به وجود آمد.

* پس اگر عبادت به مسلمانان هویت اجتماعی و مناسکی داد، قرآن به آنان هویت 
معنوی داد؟

مسلمانان، قرآن را راه  يا »قانون اساسی« زندگی می دانستند. درست همان طور که امريکايی ها به قانون 
اساسی شان باور دارند، مسلمانان به قرآن باور دارند، زيرا به اعتقاد آنان، قرآن به آنها نشان می دهد که 
در موقعيت های خاص چگونه رفتار کنند، و از نظر اخالقی و شرعی چگونه زندگی کنند. به نظر من، 
اين نکته برای مردم بسيار مهم بود، اگر چه هيچ گاه اين نکته را به اين شيوه بيان نمی کردند. نکته قابل 
توجه اين است که هر گاه مقاومتی در مقابل اسالم از سوی ملحدان صورت می گرفت، مقاومتی عليه 
فقه اسالمی نبود. انتظار ما دقيقًا خالف اين است: زيرا اگر چيزی در اسالم باشد که برای ما تنفربرانگيز 
باشد، اين است که اگر کسی دزدی کرد، دست او را قطع می کنند و مانند آن. اما برای آن ملحدان اينها 
هرگز مشکل ساز نبود. هرگاه ملحدان يا به اصطالح شکاکان ظاهر می شدند، نبوت حضرت محمد را 
به زير پرسش می کشيدند و يا شخصيت او را مورد ترديد قرار می دادند- بسيار شبيه آن چه که سلمان 

رشدی در آيات شيطانی تصوير کرد.
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می خواهم اين نتيجه را از بحث بگيرم که قرآن به اين دليل شديداً تکريم می شد که به مردم، راِه 
با ثبات زيستن را نشان می داد. اساسًا دليل بسياری از کسانی که امروزه دين خود را تغيير می دهند و به 
اسالم می گروند، همين است. عهد جديد از اين جهت بسيار متفاوت است. شما در عهد جديد استعاره ها 
و تمثيل هايی می يابيد که سبک آنها به مراتب زيباتر از استعاره ها و تمثيل های قرآنی است، اما بايد 

زمان طوالنی ای صرف تفسير آنها کنيد تا معنای دقيق آنها را دريابيد.

* پس منظور شما این است که اسالم، به این علت پیروزمندانه گسترش یافت که 
قوانین عینی ای در قالب قرآن در اختیار داشت؟

اغلب، دليل انحصاری گسترش اسالم، فتوحات دانسته می شود. به نظر من، اين واقعًا دليل کافی  نيست. 
زيرا اسالم جنبشی دين گستر1  نبود - در روزگار و زمانه ماست که اين چنين شده است، و حتی اکنون 
نيز بسياری از مسلمانان، قيد و شرط هايی در اين باب دارند. در آن زمان، عرب هايی که در کوفه يا 
مکان های ديگر زندگی می کردند، اصاًل تمايلی نداشتند تا مردم مناطق فتح شده را داخل جماعت دينی 
خود کنند، که اگر داخل می شدند چه بسا بعداً مسلمانان پارسايی می شدند، اما ديگر الزم نبود خراج 
بپردازند - و نيز احتمال داشت اگر مسلمان شوند، جاسوسی مسلمان ها را بکنند. در شهرهای پادگانی، 
نامسلمان ها کاماًل خود را از ديگران جدا نگه می داشتند تا خود را به خطر نيندازند. به اسالم گرويدن 

پيروان اديان ديگر، چيزی نبود که هميشه به گرمی از آن استقبال شود.

* از کسانی که دین شان را تغییر می دادند و مسلمان می شدند که بگذریم، ملحدان 
داستان دیگری داشتند. در کتاب اخیرتان  »یگانه و دیگری«2 به فرقه های اسالمی 
پرداخته اید و به این واقعیت، که در اکثر موارد، منبع اصلی شناخت ما از این فرقه ها، 

نوشته های مخالفان آنهاست.
اين کتاب در وهله نخست، تاريخ گونه ادبی خاصی است که به آن »ِملَل و نَِحل«3 می گوييم. متون 
ناميده شده، در آن فهرست  اين دست در اسالم وجود دارد که آن چه فرقه های اسالمی  از  بسياری 
شده اند. اين گونه ادبی، بسيار پردوام بود و بيش از هزار سال استمرار داشت، از قرن دوم تا قرن نوزدهم 
هجری. با اين حال، تزی پشت تحليل من وجود دارد: »فرقه گرايی«. ايده اساسی اين تحليل، اين است 
که هيچ گاه چيزی به عنوان دين وجود نداشته است. هميشه فقط تک جماعت هايی وجود داشته اند. اگر 
اين تحليل، درست باشد، معنايش اين است که به معنايی که ما اراده می کنيم، ملحدان يا کافران وجود 

نداشته اند، بلکه تنها جماعت های مختلفی وجود داشته اند.

* مطمئنم کتاب هایی که شما تحلیل شان کرده اید، این موضوع را به شیوه متفاوتی 
عرضه کرده اند.

1. missionary
2. Der Eine und das 
Andere
3. heresiography
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به نظرم می رسد که اين کتاب ها بيش از همه، سياهه ای از فرقه های موجود در اسالم به دست داده اند. 
اين درست است که گاهی در اين کتاب ها گفته می شود که تعليمات اين يا آن فرقه نادرست است، اما 
اين بدين معنا نيست که پيروان آن فرقه کافر و ملحد اند. تعبير »کفر«1 بر اين فرض مبتنی است که 
راست کيشی2  وجود دارد. اين تعبير در مورد مسيحيت کارگشاست زيرا ما کليسا داريم، اما در مورد اسالم 
کار نمی کند. شما راست کيشی در اسالم را چطور تعريف می کنيد؟ هميشه کسانی بوده اند که کوشيده اند 
حد و حدود راست کيشی را معين کنند، و هميشه راست کيشی هايی )به معنايی که ما در مسيحيت بکار 
می بريم( وجود داشته است، اما هميشه محلی و کم دوام بوده است. هر زمان که حاکم يا متکلمی در 
منطقه ای خاص، تفسير معينی از اسالم را الزام آور دانسته است، بی ترديد گروه هايی بوده اند که برچسب 
منحرف به آنها خورده است، و بر اساس واژگان ما در مسيحيت، کافر به شمار آمده اند. اما گروه های 
بسيار کمی بودند که مطلقًا در همه جا از آنها ابراز انزجار شده باشد. اسماعيليان، خصوصًا زمانی که در 

قالب حشاشين فعاليت می کردند، چنين گروهی بودند.

* با گروه های »منحرف« چه برخوردی صورت می گرفت؟
حتی اسماعيليان از صفحه روزگار محو نشدند، امروزه هنوز اسماعيليان وجود دارند. آنها مجبور شدند به 
مکان هايی که توان عقب نشينی دارند، بگريزند و بقا يافتند. اين نکته حتی در باب گروه های نخستينی که 
عليه حکومت قيام کردند )مثل گروه های ايرانی ای که حول و حوش »پيامبر نقاب دار« المقنع، در قرن هشتم 
ميالدی جمع شدند و تعدادشان فراوان بود( صادق تر است. او و جماعت اش مورد آزار و اذيت قرار گرفتند 
و المقنع وقتی ديد که نهضت او در حال شکست است، خودکشی کرد. اما قرن ها بعد، پيروان اين مرد در 
کوه های ترکستان يافت شدند و وقتی مسافرانی که از آنها خوش شان آمده بود، از ايشان پرسيدند: »آيا شما 
مسلمان ايد يا نه؟« آنها پاسخ دادند: »راستش نمی دانيم. ما جزيه می پردازيم«. اين جزيه پرداختن، موضوع 
تعيين کننده ای بود. آنها ديگر به شورش فکر نمی کردند؛ تعدادشان برای چنين کاری ديگر کافی نبود. تنها 
وقتی که اين عده در شهر حاضر شدند و تشکيل جماعت دادند، اوضاع پيچيده شد - زيرا بی ترديد در شهر 

غريبه بودند. اما تا زمانی که جايی بيرون شهر زندگی می کردند، کسی به آنها توجهی نداشت.
داستان مشابهی در مورد گروه عجيب و غريب نُصيريه وجود دارد که در سوريه خود را علويان 
می نامند و گنوستيک های خالصی هستند که به قرآن باور ندارند. آنها هنوز وجود دارند و حتی بروز 
بودند،  مسيحيان  ميان  در  گروهی  چنين  اگر  برگرديم،  که  وسطی  قرون  به  دارند.  نظامی  ظهور  و 
مسيحيان آنها را به ديار باقی می فرستادند. کاتارها3 را در نظر بگيريد، آنها بی رحمانه تحت تعقيب قرار 
گرفتند و تمامًا نيست و نابود شدند. مسلمان ها متفاوت عمل کردند، و به همين دليل است که من 
ابتدا عالقه مندم واژه »کفر« را کالبدشکافی کنم و بپرسم: چه چيزی در واقع »راست کيشی« است؟ 
و سپس عالقه مند به تالش هايی هستم که از کفر فراتر می رود و بر حوزه عمل، يعنی شيوه ای که با 

افراد برخورد می شود، تمرکز می کند.

1. heresy
2. orthodoxy

فرقه ای   )Cathars( کاتارها   .3
مسیحی بودند که در جنوب فرانسه 
شکل  میالدی  یازدهم  قرن  در 
و   12 قرون  در  کاتاریزم  گرفتند. 
به  و  یافت  گسترش  میالدی   13
گنوستیک  فکری  گرایش های  خاطر 
کلیسای  سوی  از  ثنوی اش،  و 
در  و  شد  اعالم  کفرآمیز  کاتولیک، 
به شدت  دهه های نخست قرن 13 
فرقه،  این  سرکوب  شد.  سرکوب 
 )inquisition( عقائد  تفتیش  آغاز 

در قرون وسطی بود.
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* این نظر، قدری منسجم تر از آن به نظر می رسد که صادق باشد.
محمود  سلطان  مثاًل  است.  می گرفته  صورت  هم  وحشيانه ای  شديداً  برخوردهای  اوقات  گاهی  البته 
غزنوی سِر بسياری از مردم را از تن جدا کرد - اما سِر مردمانی را از تن جدا کرد که از نظر سياسی 
در مقابل او قد علم کرده بودند. اما در مابقی زمان ها، افراد در کنار يکديگر با آرامش نسبی روزگار 
می گذراندند. به اين معنا، اسالم در مقايسه با جهان مسيحی تصوير متکثرتری از خود ارائه کرده است - 
البته اين تصوير تا زمان حال اين گونه بود، اما حاال به خاطر قدرت رسانه، اين تصوير در حال تغيير است.

* پس رسانه تکثر آراء را ترویج نمی کند، بلکه یکسانِی محتوا را ترویج می کند؟
به مدد رسانه، بسيار آسان تر می توان تصوير نهايی ای از اسالم ارائه کرد و به پشتوانه پول، آن را به 
کرسی نشاند. نقطه مقابل اين جريان، در ميان مصلحان اواخر قرن نوزدهم ميالدی اتفاق افتاد، در 
ميان مصلحانی مانند محمد عبده که ما با احترام بسيار از آنها ياد می کنيم. آنها نيز بازگشت به قرآن را 
تبليغ کردند، و هم هنگام عرفان را رد کردند - به اين اميد که بتوانند امت اسالم را متحد سازند. طنز 

تاريخ اين است که اين جريان، نهايتًا در قالب بنيادگرايی مدرن بسط يافت.
 

* آیا به نظر شما امروزه تکثر فهم های متفاوت از اسالم- مثل فهم بنیادگرا یا فهم 
مترقی- با ایده اسالم یکه و یگانه و اقتدارگرا در تضاد است؟

  وقتی می گويم که اسالم گرفتار جمود شده است، نظر به تحوالتی دارم که در مناطقی مانند عربستان 
سعودی رخ داده و از طريق قابليت های مدرن، اشاعه يافته است. با اين حال، هميشه بايد اين نکته را افزود که 
آن چه ذيل عنوان به اصطالح- بنيادگرايی رخ می دهد، پديده ای مدرن است. در بنيادگرايی بيش از آن چه که 
فکر کنيم، عناصری از عصر جديد - عصر جديد اروپايی - وجود دارد. عصر جديد اروپايی در قلب تروريسم 
اسالمی جای دارد زيرا از قضا، ما اروپايی ها بوديم که اول بار، تاکتيک های تروريستی را به کار برديم. بنا بر 
اين، اگر ما رد پای ديدگاه های مدرنی را که بنيادگرايان نماينده آن هستند در قرآن بيابيم، قطعاً در حق آنها 
لطف کرده ايم، اما از نظر تاريخی به خطا رفته ايم. اساساً من نگران جهان اسالم نيستم. اطمينان دارم که 

بنيادگرايان نيز نخواهند توانست راست کيشی درست کنند. در اسالم، راست کيشی وجود ندارد.
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روش شناسي شیعه پژوهي پروفسور محمد علی امیر معزی

دکتر سعید جازاری معمویی1

چکیده
بررسی روش مطالعاتی پژوهشگران مستشرق در حوزه دين و مذهب، نيازمند يک مطالعه دقيق علمی و 
تحقيقی مستقل است. پژوهش علمی در حوزه مطالعات محققان غرب در رابطه با اسالم شناسی و شيعه 
شناسی، عالوه بر کمک  به فزونی داده های علمی و تحقيقاتی پژوهشگران شيعی، می تواند موجب 
دستيابی به راهکارهای جديد و دقيق تری در حوزه پژوهش های دين و مذهب شناسی گردد. چنانکه 
بررسی و تعمق در مطالعات مستشرقان، عالوه بر ايجاد زمينه در تحول تفسير متون دينی، می تواند 
در نوع استنباط و اجتهاد مصطلح امروز در حوزه های علميه دگرگونی ايجاد کند. البته نگرانی های 
ناشی از تعبيرات غير دينی و نگاه غير قداستی به متون مقدس نيز از نتايج غير قابل اجتناب اين سنخ 
مطالعات است که می تواند دغدغه محققين مذهبی را بر افروزد. هرچند که اين دغدغه نبايد موجب 

توقف جريان علمی و رشد و شکوفايی آن گردد.
علمی-  »متدولوژی  علمی  بيان  به  يا  تحقيقاتی،  و  علمی  عملی،  شيوه  بررسی  به  جستار  اين 
تحقيقاتی« پروفسور محمد علی امير معزی2 شيعه شناس و مستشرق  دانشگاه سوربون می پردازد. وی 
بيشتر از طريق مطالعه و تحقيق در متون وآثار کهن شيعی، سعی در ارائه تصويری از شيعه متقدم و 
دوران سده های نخست کرده که بيشتر به جنبه های درونی و باطنی مذهب توجه دارد. البته تصوير 
او از تشيع به نوعی در مسير کامال متفاوت از آنچه در نگاه استادش، هانری کربن، شيعه شناس بزرگ 

فرانسوی تجلی يافته، قرار دارد.

1. فوق دکترای ادیان از مدرسه عالی 
پژوهش های عالی دانشگاه سوربون 

و عضو مرکز مطالعات ادیان پاریس
2. وی به این اعتبار که سال ها در 

مغرب زمین رحل اقامت افکنده و خلق 
و خوی علمی و تا حدودی شخصیتی 

فرانسوی یافته و نیز در مطالعات 
و پژوهش های خود سبک و سیاق 

محققین غربی در او نهادینه شده، در 
عداد اسالم شناسان و شرق شناسان 
درآمده است. این همان نامی است که 
در غرب وی را به آن نامیده اند: شرق 

شناس و اسالم شناس. 



176

به عقيده محمد علی امير معزی، تدوين آثار شيعی در سده نخست، بيشتر برخاسته از نگاه سياسی 
عالمان شيعی، و در سده دوم وسوم هجری، نتيجه جريان باطن گرايی شيعيان  است. لزوم تأويل و 
تفسير متون مذهبی و نيز در پی مفاهيم باطنی آيات و روايات،نشانی از گرايش شديد تشيع آن دوره به 

»اصالت باطن« در فهم مبانی دينی دارد.

باطنی، شيعه شناسی، سوربون، متون کهن و  متدولوژی، مطالعات کتابخانه ای، تفسير  کلید واژه: 
متقدم، مذهب باطنی تحليل، تاويل، تفسير،  جريان سياسی باطن گرا، فيلولوژی، پديدار شناسی 

عملی  مدرسه  و  سوربون  دانشگاه  در  شيعه شناسی  پژوهش های  و  اسالمی  مطالعات  امروزه 
پژوهش های عالی1 آن توسط محققين متعدد و به شيوه های گونه گون به انجام می رسد؛ که منحصر 
در شيوه مطالعاتی رايج در دانشگاه سوربن و مدارس عالی تابعه آن نيست؛ بلکه در ديگر مراکز علمی 
معتبر در کشورهای آمريکا، انگلستان و آلمان جريان دارد. پژوهشگران دانشگاهی انگلستان بيشتر به 
جنبه های سياسی تشيع معاصر و مذاهب مختلف آن تمايل داشته و دارند و غالبًا به جريان شناسی 
تشيع عصر حاضر و سازمان های هدايت گر اين مذهب )همچون نظام مديريتی حوزه  و امثال آن ( 

تمرکز کرده و به جريانات فکری تشيع نيز توجه نموده اند.
 در دانشگاه های مهم فرانسه و بويژه مدرسه عملی پژوهش های عالی، روش مطالعه اديان و مذاهب 
بيشتر توصيفی و ميدانی است و پژوهشگران به اين روش ها  دلبستگی نشان می دهند. روش هايی که 
سال ها پس از تأسيس مدرسه عملی پژوهش های  عالی، درسال1886، توسط محققان و پژوهشگران 
حوزه دينِ  مدرسه دنبال گرديده است، روش هايی که اساتيدی مانند لويی ماسينيون2 )1۹62-1883(، 
اتين گيلسون3 )188۴-1۹78( ژان ماقوزی۴ )1881-1۹53( و هانری کربن در پژوهش های خود بکار 
می بردند. اين گروه از پژوهشگران با تشويق و ترغيب دانشجويان و پژوهشگران به استفاده از اين 
آثار  واکاوی  پديدآوردند.  اديان  توجهی درحوزه  آثار درخور  توانستند  دينی  به جوامع  روش ها و سفر 
منتشر شده پيرامون مطالعات در حوزه شيعه شناسی گويای آن است که در بدو تأسيس و شکل گيری 
باطنيه  مطالعات دينی در مدرسه پژوهش های عالی، بررسی متون کهن و تشيع درون گرا )مذاهب 
شيعی همچون اسماعيليه( اهميت داشته و پژوهش ها بر مبنای نظريه های تحليلی لويی ماسيون و 
هانری کربن استوار بوده است. با درگذشت کربن، دو جريان پژوهشی رسمًا مطالعات  او را تداوم بخشيد 
و به مطالعات اسالم شناسی و شيعه شناسی ادامه داد. اين دو جريان که می توان آنها را دو مکتب 

پرورش يافته در دامن کربن عبارتند از:
الف - جريان تشيع باطن گرا 

 اين جريان منبعث از آموزه های هانری کربن، با بررسی مفاهيم امامت و واليت در مکتب شيعی؛ 
سعی در تأئيد جنبه های باطن گرايی وی نمود، اما در عمل بيشتر به جنبه سياسی تشيع پرداخت  تا 

1. L'école pratique des hautes 
études
2. Louis Massignon (1883 - 31 
oct 1962)
3. Étienne Gilson (1884 -1978)
4. Jean Baruzi (1881 - 1953)
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بررسی ماهيت انديشگی آن. به بيان ديگر، اين جريان تالش دارد تا با بررسی گزينشی وقايع تاريخی 
تشيع، هويت آن را به جريان سرخورده از وقايع پس از رحلت پيامبر )ص( گره زند. بر خالف مشی 
کربن که پس از اعتقاد به يافتن موضوعی درخور اعتنا، سعی در پژوهش و واکاوی آن می کرد، پيروان 
اين جريان بيشتر در پی تحقق ذهنيت خويش در پرتو وقايع تاريخی صدر اسالم هستند. از اين رو، 
در اين جريان ميان مفاهيم مورد توجه محقق و وقايع تاريخی پيوند عميقی وجود دارد. با هدف شيعه 
شناسی، پژوهشگران اين جريان برآن اند که وجوه تمايز شيعه و اهل سنت را در صدر اسالم آشکار 
نموده و با تعريف و تبيين تمايز آنها به توصيف تشيع بپردازد. در واقع، شيعه مورد نظر اين جريان، 
مکتبی است شکل گرفته و پديد آمده برای مخالفت و مقابله با اهل سنت. چنين به نظر می رسد که 
اين جريان به دنبال شفافيت و آشکارسازی برخی نکات مورد اختالف دو مذهب تسنن و تشيع است. 
در حقيقت، اين نسل از شاگردان هانری کربن، بر خالف روش استاد خويش که تالش در معرفی شيعه 
تفکرگرا و باطن گرا )در آن واحد و در موقعيت واحد( داشت، می کوشند تصويری درون گرا از شيعه ارائه 
کنند که به دليل ناتوانی از احقاق حق خويش، به عنوان اقليت در برابر جريان مسلط تسنن، به تأويل 
و تفسير باطنی از دين پرداخته و پيکيره متفاوتی از مذهب اکثريت ارائه داده اند. از نظر اين گروه از 
پژوهشگران، باطن گرايی تشيع به جهت تمسک به تأويل و باطن منابع دينی است و متفکران شيعی 
برای توجيه و تأئيد مدعيات خويش به باطن گرايی و تأويل روی آورده اند. مطالعات موجود پيرامون 
آراء شيعيان نخستين در قرآن، شکل گيری آثار حديثی سده های سوم و چهارم هجری، صورتبندی و 
تقديس مفهوم مهدويت در تشيع سده های نخستين هجری و برخی موارد مشابه، از نمونه های بارز 

تحقيقات و پژوهش های اين حوزه فکری به شمار است.
افرادی همچون پروفسور محمد علی اميرمعزی که سال ها در مکتب کربن حاضر بوده، به عنوان 
سردمدار اين جريان، معتقد است که تشيع تنها به درون توجه دارد از ظواهر دينی تغافل می ورزد. 
به عقيده او، آنچه امروز شيعه نام گرفته با شيعه صدر اسالم تفاوت ماهوی و بنيادين دارد و ديدگاه 
پديدارشناسانه هانری کربن نمی تواند راهگشای مطالعات شيعی باشد. اين رويکرد، باب مطالعات تازه 
ای برای دسته ای از محققين جوان و نخبه مدرسه عملی پژوهش های عالی سوربُن گشوده و تحقيقات 
گسترده ای درباره مذاهب باطن گرا و متمايل به عرفان را سبب شده است. چنانکه همين عده مطالعات 
دامنه داری در موضوعات شيخيه، اسماعيليه، مهدويت، متون کهن درباره امامت و واليت امامان شيعه، 
تأويالت قرآنی و تفاسير شيعی کهن انجام داده اند. البته بايد اين سخن را نيز متذکر شد که شماری از 
تحقيقات اين جريان؛ به موضوع تضاد و افتراق اهل سنت و شيعه با يکديگر اختصاص دارد که احتمااًل 

از انگيزه های سياسی برکنار نيست.
ب- جريان عالقمند به مطالعات تحليلی و پديدارشناسانه

 اين جريان برخالف جريان قبلی، التفاتی به وقايع تاريخی و پيوند آنها با مفاهيم مذهبی ندارد و 
بيشتر به کشف حقائق معرفتی و باطنی مذهب در پرتو بررسی متون کهن و علم فيلولوژی و اصطالح 
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واقعه  يک  باطن  و  مفهوم  به  وصول  برای  جريان،  اين  طرفداران  برای  دارد.  توجه  تاريخی  شناسی 
تاريخی، کاربرد علم تاريخ در مطالعات جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت. پروفسور پيرلوری در رأس 

اين جريان مطالعاتی در سوربن و مراکز پژوهشی – آموزشی تابعه آن قرار دارد.
در بيشتر مطالعات تاريخی و توصيفی از نوع پژوهش های پروفسور امير معزی، ذهنيات و منويات 
پژوهشگر درجهت گيری موضوع و روش تحقيق تأثير گذار است، درست همانگونه که برداشت های 
يک مورخ از حوادث و وقايع تاريخی در نوع قلم فرسايی و گزارش های او مؤثر است. افزون براين، 
ارتباط  با زاويه نگاه و نظر پژوهشگر  اوقات  يا مذهب، بيشتر  از يک دين  ارائه شده  شکل و تعريف 
کامل دارد. حتی گاه ديده می شود که ماهيت يک واقعه تاريخی؛ تحت تأثير نوع تلقی يا انديشه مورخ 
گزارشگر، دگرگون و متفاوت از واقعيت معرفی می گردد و گزارشگر ديگری؛ صورت متفاوتی از همان 
رخداد تاريخی را به گونه ای کاماًل متمايز بازگومی کند. در اين صورت، نمی توان ناقل يا گزارشگر 
نخست يا دوم را جاعل و خطاکار پنداشت، چرا که وی تنها به ارائه صورتی از واقعه پرداخته که متأثر از 
انديشه و ذهنيت اوست. با اين همه، خود مورخ نبايد اصل بی طرفی را ناديده انگارد و بر بنياد انديشه 
و منويات پيشين خويش، برداشت خود را واقعيت پندارد، در مواردی نيز از بيان وقايعی که با عقيده 
و نظرش چندان همراه نيست صرف نظر کند. با نگاهی متأمالنه به آثار ابن خلدون)732-808ق( و 
بزرگانی مانند ابن اثير)متوفی 630ق(،ابن حجر عسقالنی )773-852ق(،ابن ابی الحديد)586-656ق( 
 – ابی قتيبه دينوری)213-276ق( و يا شخصيت های شيعی همچون ميرزای نوری )125۴  ابن  و 
اثر گذاری  توان  وامثال وی؛ می  الخطاب«  برانگيز »فصل  تأمل  و  ( صاحب کتاب مشهور  1320ق 

انديشه و تفکرشان را در گزينش حکايات  و روايات مندرج در نوشتارشان مشاهده کرد. 
دراين نوشتار سعی بر آن است به ارائه و تبيين متدولوژی شيعه شناسی يکی از اساتيد نامبردار 
کنونی دانشگاه سوربن فرانسه و مدرسه عملی پژوهش های عالی آن، پروفسور محمد علی اميرمعزی1 

بپردازيم. 
و  تدريس و مطالعه  استادش هانری کربن، کرسی  از  اميرمعزی1، که پس  پروفسور محمد علی 
پژوهش مربوط به تشيع در سال های اخير را در سوربن و مدرسه فوق الذکر به خود اختصاص داده، 
سعی دارد از ميان متون کهن شيعی، تصويری از تشيع را آن گونه که تحليل  هايش از مطالعات و 
پژوهش های بعضًا جهت يافته اش از متون قديمی شيعه به دست آورده، به ديگران  ارائه نمايد. نظرات 
و نوشتارهاي او، گاه او را به استنتاجاتی غير مطابق با آراء اکثريت عالمان شيعی کشانده است، نمونه اي 

از اين استنتاجات، نظر اوست پيرامون تحريف قرآن. 
او در برخي از مقاالت خود به بررسي روابط جامعه شيعه با امامان خويش در دوران پيش از غيبت 
پرداخته و تنوع ظهور تشيع در قالب جريان هاي سياسي يا باطني و درون گرايي را بررسي و تحقيق 
ارائه تصويري متفاوت از تشيع قرون  کرده است. پژوهش هاي اين اسالم شناس برجسته سعي در 
اوليه اسالمي با تشيع سده هاي سوم وچهارم دارد. به زعم وي، شيعه نحستين گرايش سياسي داشته 

دکترای  و  بوده  تهران  متولد  وی   .1
در  ادیان  و  اسالم  رشته  در  را  خود 
پژوهش  مدرسه  از   1991 سال 
کرده  دریافت  )سوربن(  عالی  های 
علمی  گروه  در  عضویت  بر  وعالوه 
پژوهشی  مؤسسات  مدرسه،عضو  آن 
علمی  موسسه  همچون  متعددی 
بین  مرکز  رنان،  ارنست  تحقیقاتی 
المللی مطالعات فلسفه وعلوم )عرب( 
مطالعات  مؤسسه  مشاور  نیز  و 
پروفسور  است.  و...  لندن  اسماعیلیه 
حاضر  حال  در  امیرمعزی  علی  محمد 
مدرسه  شناسی  شیعه  کرسی  استاد 
روزهای  در  و  است  سوربن  عالی 
در  خود  سمینارهای  ارایه  به  دوشنبه 
اسالم شناسي  گون  گونه  موضوعات 
از وي  دارد.  اشتغال  پژوهي   و شیعه 
کتاب،مقاله  قالب  در  متعددی  آثار 
دین  زمینه   در  مشترک  تألیفات  و 
در  که  یافته   نشر  مجال  پژوهی 
شمار منابع مطالعاتی در حوزه اسالم 
شناسی است. این سخن نیز در باره 
گفتني  شناسي  اسالم  استاد  این 
در  ایشان  پژوهشی  آثار  که  است 
دقت  از  چه  اگر  شناسی  قرآن  حوزه 
و توجه باالیی برخوردار است؛ اما به 
جانبدارانه  بعضاً  های  گزینش  دلیل 
دینی  محققین  ایشان،  مطالب  از 
نقد و نقض قرار  این مطالب را مورد 

داده اند.
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در حالي که شيعه متقدم، به سوي تمايالت درون گرايانه و باطني گرايش پيدا کرده است. پروفسور 
جنبه هاي  به  نوشتارهايش  از  ديگر  برخي  و  نخستين  تشيع  به  ملکوتي  پيشواي  کتاب  در  اميرمعزي 
متفاوت تفکر مذهبي شيعه در دوران اوليه اسالمي پرداخته است. وي تحت تأثير انديشه هاي هانري 
کربن، بر اين اعتقاد است که جنبه هاي باطني و تأويلي در تفکر شيعه امامي سده هاي نخستين اصالت 
داشت و محور انديشه مذهبي تشيع آن دوره حول محور معرفت امام و واليت متمرکز بود و اين تمرکز 
به گونه اي بود که ديگر عناصر عقيدتي شيعه بر پايه آن قابليت تفسير و تاويل پيدا مي کرد. اميرمعزی 

ادبيات عالمان متقدم شيعه را در اعصار اولين مبتني بر اين رويه و مبنا  تحليل و تفسير مي کند.
از نظر او، باطن گرايي شيعه بعد از غيبت کبري و به ويژه در عهد آل بويه، بتدريج در ديد عالمان 
شيعي کمرنگ و اثر اين تغيير رويه در مسلک کالمي و فقهي تشيع نمودار شده است. وي گرايش 
جريان نص گرايي) يا به تعبير بهتر اخباري گري( را به اجتهاد روند گذار از باطن گرايي و درون گرايي 
تشيع به عقل گرايي )اجتهاد مصطلح امروز ( مي داند. شايد بتوان گفت که اين شيوه را نوعي تمايل 
عالمان شيعي به نزديک تر شدن با جريان حاکم)اهل سنت( به اصطالح امروز" تقريب گرايي" مي 
داند. اميرمعزي اختالف دو مسلک اخباري و اصولي را بيشتر ناشي از تفاوت تفسير آن دو گروه از منابع 
و متون معرفتي دانسته و معتقد است جريان متقدم شيعه را بيشتر گرايش هاي غلوآميز يا غاله تشکيل 
مي داده اند. وي با انتخاب متوني مانند بصائرالدرجات، تأليف أبوجعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار 
متوفي 2۹0 هجري قمري و اصول کافي شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق رازي معروف به 
ُکليني متوفي 31۹ هجري قمري، سعي بر آن دارد که آنها را نمايندگان شيعي دوران متقدم دانسته 
و با استفاده از محتواي آنها، که شايد مؤيد مناسبي براي باطن گرايي شيعه در آن عهد باشد، تصوير 

تشيع آن دوره را بازنمايي کند.
روش شناسي پژوهش هاي اميرمعزي و بررسي روش و شيوه اش در معرفي تشيع  که برخاسته از 
تحقيقات و مطالعات او در کتاب ها  و آثار کهن عالمان متقدم شيعه است، صورتي از مذهب تشيع  را 

مي نماياند که داراي سه ويژگي عمده است:
نخست:  شيعه در سده اول هجري صورتي از يک مذهب سياسي دارد، اما در دو قرن بعدي، بيشتر 
مذهبي درون گرا، باطن گرا و مذهبي عرفاني و تأويل گراست.  طبق اين نظر، در مذهب تشيع و متون 
مربوط به آن،همواره دو صورت نمايان است: صورت ظاهر و صورت باطن. اين دو، يکي معرف، مکمل 
و بازگو کننده ديگري است.  هر چه در اين مذهب و منابع آن مشاهده مي شود، داراي يک ظاهر و 
يک باطن است، همانگونه که قرآن داراي ظاهر و باطن بوده و تنها افراد خاص)خواص( مي توانند ازُکنه 
و باطن آن که مهم تراز محتواي ظاهر است، مطلع گردند، ظاهر بدون باطن معنا ندارد و باطن بدون 
ظاهر به مرحله کشف و بروز نخواهد رسيد. از مجموع انديشه هاي او چنين برداشت مي شود که شيعه 
در دوران امامان و حتي تا پايان عصرغيبت صغري، در انديشه وعمل )احکام ( خود را مقيد و وابسته 
به متون و نصوص کرده و از آنچه در ميان اهل سنت به عنوان اجتها د و خروج از نصوص) تمسک 
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به رأي، اجماع ، قياس و استحسان( به شمار مي رفته، پرهيز داشته است.  اما به مرور نگران فاصله از 
جامعه اکثريت مسلمانان، سياست تقريبي برگزيد و در پاسخ به انديشه  يا خواسته هاي فکري وحکمي 
پيروان خويش، قدم در مسير اجتهادي اهل سنت نهاد. امری که در عصر شيخ طوسي مشاهده گرديد.
به نظر اميرمعزی، اين نکته حقيقتی بوده که برای تشيع آن دوره به وقوع پيوسته و فرجام خيری 
برای شيعيان نسل های بعد؛ به برکت وجود و حضور شيخ طوسی رقم زده است. در توضيح اين مطلب 
مي توان گفت که شيخ طوسی نخست با مطالعه آثار اهل سنت در فقه و کالم، به تأليف آثار تطبيقی 
پرداخت و در گام های بعد، دروازه عقل گرايی)اجتهاد مصطلح( را در درون باطن گرايی تشيع آن عصر 
بايد در عهد شيخ مفيد و سيد مرتضی و در دل وقايع حکومت  گشود. مقدمات اين حرکت شيخ را 
هاي آن زمان و شدت يافتن  نزاع اهل سنت در بغداد مشاهده نمود. ورود حکومت سالجقه به بغداد و 
شدت يافتن تنش ميان مکتب شيعيان و اهل سنت و نيز اجبار عالمان بزرگ شيعی در حفظ موقعيت 
خويش در نزديک ترشدن به اکثريت اهل تسنن، درون گرايی شيعيان را شديدا کاهش داد. بی گمان 
از اين روست که در آثار شيخ طوسی، ابعاد عرفانی و باطنی تشيع کمتر مشاهده می شود و وی بيش از 
گذشته سعی در ارائه تفسير و تعبيرهای اجتهادی و رجوع به ظواهر نصوص دارد. حال که سخن بدين 
جا رسيد، جا دارد که بگوئيم اجمالی از اين نظريه را می توان در جاي جاي انديشه هانری کوربن استاد 

اثر گذار کرسی تشيع در فرانسه بازيافت. 
البته درباطن گرايی و يا عقل گرايی شيعه متقدم و به طور کلی اصالت دادن به باطن نصوص و 
تمرکز به آن، و نيز نگاه صرفًا اجتهادی به ظواهر، بين عالمان شيعی چندان اتفاق نظر نيست1،اما اصل 
وجود ظاهر و باطن و مفهوم داشتن هر دو در منابع  دينی و مذهبی مورد قبول آنان است. آيت اهلل 

جوادی آملی، عالمه و مفسر گرانقدر معاصر شيعی، در اين باره چنين قايل است:
"قرآن کريم دارای ظاهر و باطن و تأويل و تنزيل است و علم به باطن و تاويل قرآن کريم نيز 
دراختيار معصومين)عليهم السالم(است و آن بزرگواران به مقام مکنون قرآن راه دارند. بنابراين میتوان 
گفت: علم به مجموع قرآن اعم از ظاهر و باطن و تنزيل و تأويل در انحصار معصومين )عليهم السالم( 
است؛ اما استفاده از ظواهر الفاظ قرآن درحد تبيين کليات دين بارعايت شرايط ويژه آن بهره همگان2 

است." 
البته بايد بر اين نکته تأکيد نمود که گروهی از عالمان شيعه، باطن گرايی در منابع تشيع )قرآن و 
اخبار( را به طور کامل می پذيرند، اما برخی از عالمان طرفدار مکتب تفکيک3 معتقدند که حجيت تنها 
از آن ِ ظواهر نصوص قرآنی و اخبار است و رجوع به باطن خالف قواعد و مسلمات مذهب است، مگر 

در شرايط و مواقع خاص. اين دسته به همين جهت با عرفا و صوفيه مخالفت دارند. 
دوم: دومين نکته ای که از فحواي آراء علمی اميرمعزی به دست می آيد آن است که مذهب تشيع 
)درون گرا-عرفانی(تحت تأثير جريانات سياسی در سده نخست هجری؛ به صورت يک جريان سياسی 
ظهور کرد و به مرور زمان شاکله يک مذهب سياسی را به خود گرفت. اين ساختار سياسی، در طول 

1. در احادیث فراوانی که در کتب اربعه 
است  آمده  شیعه  روایی  منابع  دیگر  و 
برخی  و  امامت  و  قرآن  برای  همواره 
در  باطنی  و  ظاهر  دینی  مهم  تعابیر 
تنها  نه  این   و  است  شده  گرفته  نظر 
اسماعیلیه  مذاهب  در  بلکه  تشیع  در 
امر  همین  است.  جاری  نیز  صوفیه  و 
تحقیق  به  غربیان  برخی  شده  موجب 
برشمرند.  تشیع  فروعات  از  را  دو  آن 
ولی در هر حال عالمان شیعه در تأویل 
و تعبیر این ظهر و بطن مخالف تمسک 
تعبیر  به  ظاهرند.  تعطیل  و  بطن  به 
امامان  از  منقول  احادیث  در  آنچه  آنان 
عالمان  و  محّدثان  شیوه  در  بالتَّبَْع  و 
شیعه امامیّه، همواره مّدنظربوده است، 
دین  باطنی  برداشت  باهرنوع  مخالفت 
و  ظاهری  معنای  رهاکردن  قصد  به 
قابل فهم عموم بوده می باشد و شاید 
این موضوع دلیل عمده مخالفت برخی 
جریانات شیعی با صوفیه و عقاید باطن 

گراست.
ماه   19 شب   ،1375 بهمن   10   .2
مباحث  آملی  جوادی   1417 مبارک 

تفسیری. 
تفکیکیان  بین  تأویل  مفهوم  البته   .3
دارای تعبیر و معنی واحدی نیست و به 
برای  واحدی  تعبیر  توان  می  دشواری 

تأویل و تفسیر باطنی  در نظر گرفت. 
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تاريخ تطور و تحول يافت  و به تبع حوادث و وقايع سياسی در هر دوره، جغرافيای اين مذهب تنوع و 
تشعب يافت. اين نظريه پروفسور امير معزي، همان نظري است که برخی نويسندگان مسلمان به آن 
عقيده داشته و در آثار خويش به آن اشاره دارند، چنانکه ابوزهره آورده است:"شيعه قديمی ترين مذهب 

سياسی اسالم است.1" 
در توضيح نظريه فوق مي توان چنين در نظر آورد که با رحلت پيامبر اکرم جريانی که عقيده به 
واليت امام علی داشت، در عرصه سياسی نفوذی نيافت و گروه حاکم را به خاطر وقايع به وجود آمده نا 
مشروع شمرد. با سقوط بنی اميه و روی برآمدن عباسيان با نام پيروی از امامان شيعه، به نظر می رسيد 
نفوذ سياسی تشيع آغاز خواهد شد. اما در اين دوره، به مراتب دشوارتر از گذشته؛ عرصه بر تشيع و 
پيروانش تنگ تر شد و انزوای ايجاد شده برای شيعيان، جريان باطن گرايی را در بين شيعيان تقويت 
کرد و آنان را بدان سو کشاند که واقعيت های عقيدتی خويش را که در شرايط سانسور و محدوديت نقل 
قرار داشت، از طريق تأويالت و تفسيرهای متون روايی و خبری ارائه نمايند. اين همان نکته است که 
اميرمعزی در بسياری از آثار خود بر آن اصرار دارد2 و مي نويسد که شيعه در اوان خود صبغه اي سياسي 

داشت ولي در ادوار بعد و تحت تأثير شرايط ناسازگار به باطن گرايي گرايش پيدا کرد.
به عقيده اميرمعزی، تشيع با به قدرت رسيدن دولت های آل بويه و فاطميون، حيات سياسی اش 
اما همزمان هم نمايی سياسی پيداکرد و هم صورتی عرفانی. و پيدايي نزاع های  احياء شد،  مجدداً 

اخباری و اصولی شاهدی بر ظواهر متفاوت تشيع در آن دوره است3. 
سوم: بسياری از نظرات، آراء و حتی روايات مطرح شده در آثار شيعی خصوصًا در سده های نخست 
هجری ناشی از موضع گيری های عالمان و نويسندگان شيعی و برخاسته از مواضع آنان در ادوار مختلف 
تاريخ و در شرايط گوناگون است. در اين خصوص حتی جمع آوری اصول کافی توسط کلينی يک 
هدف، زمينه و بستر معين دارد که نمايان کردن جنبه های تأويلی و باطن گرايانه تشيع در آن عهد 
است، دورانی که فضای سياسی به شيعه تعلقی  نداشت و تشيع مجموعه ای کوچک؛ در برابر جريان 
گسترده تسنن بود۴. هرچند اين نظريه امير معزي مورد تأئيد و مقبول نظر قداستی برخی از عالمان 
شيعی نيست، اما با اين همه، از برخی جهات، دور از نگاه برخی مورخين و يا انديشمندان جامعه تشيع 

نيز نمانده است5.
باري، پژوهش هاي علمی امير معزی، آکنده از مثال هايی است که هر يک بيانگر ماهيت باطن 
گرايانه تشيع در دو سده دوم وسوم، در جريان تدوين و تأليف يک کتاب و اثر کالمی يا روايی است. 
وی به نوعی و با ترتيبی خاص به انتخاب سوژه های پژوهش خود می پردازد که نتيجه آن، بازنمايي 

جهت گيری عالمان شيعه در آثار خويش در برابر جريان اکثريت )اهل سنت( است. 
سابق  استاد   ،)1۹۴3 )متولد  کلبرگ6  اتان  همراهی  به  پژوهش ها،  اين  از  يکی  در  معزی  امير 
القرئات احمدبن محمد بن سيار مشهور به احمد سياری پرداخته  دانشگاه تل آويو، به بررسی کتاب 
 است. اين کتاب از کهن ترين آثار شيعی در زمينه تفسير و علوم قرآنی است که البته بزرگانی همچون 

مذاهب  تاریخ  محمد،  ابوزهره،   .1
اسالمی، قم: مرکزمطالعات و تحقیقات 

ادیان و مذاهب، 1384، ص 25.
2. Mohammad-Ali Amir-
Moezzi(2004) etChristian 
Jambet,Qu'est-ce que le 
chiisme?Paris : fayard.
 Coranمعزی امیر  پروفسور  از   .3
  silencieux et Coran parlant

 Guide divin ونیز کتاب
4. موضوع سمینار جلسه سوم و چهارم 
در مدرسه  امیر معزی  دکتر  بحث های 
سال  در  سوربن  های  پژوهش  عالی 
تحصیلی 2012 که آرشیو صوتی آن در 

اختیار است.
5.  نیز رجوع شود به نظریات مدرسی 
فرایند  در  مکتب  کتاب  در  طباطبایی 

تکامل.
 (Etan Kohlberg) کلبرگ  ایتان   .6
شناس،  شیعه  و  معاصر  خاورشناس 
از  دکترا  اخذ  به  موفق   1971 درسال 
دانشگاه آکسفورد شد. او استاد دانشگاه 
است.  اورشلیم  در  اورشلیم  عبری 
دائرۀالمعارف  در  متعددی  مقاالت  وی 
پیرامون  عمدتاً  که  دارد  اسالمی  بزرگ 
موضوعات شیعی است.   ایتان کلبرگ 

درسال 2006 بازنشسته شد.
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نجاشی1 )372-۴50قمری( و شيخ طوسی )385-۴60قمری( از تأييد آن سرباز زده و روايات آن را 
ضعيف برشمرده اند و سياری را خارج از مذهب يا مردد المذهب گفته اند. امير معزی ضمن بررسی 
فصول اين کتاب و احواالت مؤلف آن، اين نکته را مورد تأکيد قرار می دهد که اعتقاد به تحريف قرآن 
و روايات مربوطه، از مبانی فکری شيعه در همان سده های نخستين هجری بوده است. آنگاه نگارش 
اين کتاب را ناشی از نگاه باطن گرايانه )و البته تحت تأثير شرايط سياسی وقت( او در آن دوره دانسته 
است. به گفته ايشان، احمد سياری که منشی دربار طاهريان و همزمان با امامان يازدهم و دوازدهم 
شيعه بوده، با نقش ديپلماتيک خود سعی در مواجهه ميان جامعه شيعه و اهل سنت)و يا نزديک شدن 
به جريان غالب که همان تسنن است( داشت. در همين راستا کلينی که شاگرد با واسطه  سياری است 
به نقل برخی از آن احاديث می پردازد، که حاصل آنها وجود تعبيرات و تأويالت متعدد؛ در متون دينی 
به نفع تشيع است که مفهومًا به نقض و ّرد جريان اکثريت می پردازد2. در واقع، تأليف و تدوين کتاب 

اصول کافی نيز در همين راستا بوده است.
در نهايت، امير معزی پس از بررسی و ژرفکاوی در آن کتاب، به اين نکته اشاره می نمايد که عقيده 
مشهور شيعيان متقدم ) بويژه سده دوم و سوم(، اعتقاد به تحريف قرآن و در نتيجه عدم اصالت قرآن 
موجود در نزد حکام وقت است. وی در ادامه می افزايد که حتی بسياری از بزرگان عصر حاضر شيعه3، 
عقيده به تحريف قرآن دارند و اين نظريه ای است که قبل از آنها نيز نويسندگانی همچون رينر برانر 

در آثار خويش بازگو نموده اند۴. 
اين مطلب که در سده های نخست عقيده به تحريف قرآن در بين جمعی از شيعيان رواج يافته 
را می توان با مداقه در برخی آثار پذيرفت5. همانگونه که امروز نيز معدود )شايد کتر از رقم انگشتان 
دست( از عالمان شيعه کماکان عقيده به تحريف قرآن دارند، اما در عصر حاضر نمی توان اعتقاد به 
تحريف را به مشهور عالمان شيعه و يا اکثريت آنان نسبت داد، زيرا آثار بزرگانی چون آيت اهلل خويی و 

عالمه طباطبايی آکنده از پاسخ های روايی و عقلی نسبت به اين نظريه اند.
ذکر اين نکته ضروری است که پروفسور اميرمعزی در مباحث درسی خود در سال 2011 و2012  
تحت عنوان سمينارهای دانشگاه سوربن و مدرسه پژوهش های عالی به بررسی منابع و آثار مؤثر در 
تدوين اصول کافی پرداخت که نمايانگر متدولوژی خاصی است که با جهت دهی بسيار ظريف، اذهان 
حاضر را به سويی می برد که بپندارند تشيع پذيرای قرآن موجود نيست و مکتب شيعه جز به لعن وسّب 

خلفا و عايشه نظری ندارد.
البته سزوار است که در کنار نقد نظر فوق استاد اميرمعزی، به شماری از محاسن وی نيز اشاره 
کنيم که با غور و تعمق در نوشتارهای کهن شيعی و تطبيق پديده ها، وقايع تاريخی و بازخوانی انديشه 
مؤلفان و پديدآورندگان آثار، به نکات تازه ای دست يافته اند که تاکنون از نظز پژوهشگران مغفول 
مانده بود. همچنان که در اصطالح شناسی تاريخ اين متون و فيلولوژی آنها، که هنوز چندان معروف و 

مألوف در حوزه های علمی داخل ايران نيست، نيز چيره دست است. 

بن محمدبن  النجاشي:"أحمد  قال   .1
بصري:...  الکاتب  سیارأبوعبداهلل 
له  لمذهب...  فاسدا  لحدیث،  ضعیفا 
2،ص  ج  القراءات":  کتاب  کتب... 
أبوجعفرالطوسي:  الشیخ  قال  و   .865
ضعیفاً  سیار...  بن  محمد  بن  "أحمد 
مجفوالروایۀ،  لمذهب  فاسداً  لحدیث 
کثیرۀ...  کتباً  صنف  و  کثیرالمراسیل... 
وقال   .411 ص  القراءۀ"  کتاب 
محمد  بن  "أحمد  الغضائري:  ابن 
متهالک،غال،  ضعیف  سیار...  بن 
بابویه  ابن  أبوجعفر  وقال  محرف...". 
النوادر:  کتاب  ذکر  حین  فهرسته  في 
محمد  أحمدبن  رواه  منهما  استثني 
بن سیار و قال: الأعمل بهوال أفتي به 
لضعفه...". انظرمعجم رجال الحدیث: 
وراجع   871 282،رقم  2،ص  ج 
2،ص  ج  الشیعۀ":  "أعیان  أیضاً: 
 87 1،ص  ج  المقال":  "تنقیح   ،448
و"لسان المیزان": ج 1،ص 382،رقم 

.800
و  سوم  جلسه  سمینار  موضوع   .2
در  دکترامیرمعزی  های  بحث  چهارم 
سوربن  های  پژوهش  عالی  مدرسه 
آرشیو  که   2012 تحصیلی  درسال 

صوتی آن دراختیاراست. و نیز:
3. Revelation and Falsifica-
tion :The Kitâb al-Qirâ’ât 
of Ahmad ibn Muhammad 
al-Sayyârî, Introduction, 
critical edition and notes 
(avec Etan Kohlberg), Brill, 
Leiden
امام  که  است  آن  به  قائل  وی   .4
از  قبل  نیز  سره(  اهلل  )قدس  خمینی 
قائل  خویش  آثار  در  اسالمی  انقالب 
ای  نکته  بوده است.  قرآن  به تحریف 
به کشف آن موفق  اینجانب هرگز  که 

نشدم!.
5. Rainer Brunner, Die Schia 
und die Koranfälschung, 
Würzburg, 2001, pp. 103-
104.
معروف  یعقوبي)مورخ  واضح  ابن   .5
شیعیان)غالي( نویسد:  مي  شیعي( 
براي از حجیت انداختن عثمان درسال 
مصحف  از  اي  نسخه  قمری   398
مصحف  بر  را  مسعود  بن  عبداهلل 
اختالف،  این  و  دادند  ترجیح  عثمان 
باعث شد که علماي اهل سنت در آن 
عصر به ریاست فقیه شافعي،ابوحامد 
اسفرایني محکمه اي تشکیل داده و به 
کنند.ر.ک  حکم  نسخه  آن  سوزاندن 
بن  محمد  الیعقوبي،احمدبن  تاریخ 
1960م  یعقوبي،بیروت]بینا[،  واضح 

صفحه 197 .
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وی مطابق شيوه پژوهش و ساختار مطالعاتيش، تحقيق در کتاب سليم بن قيس را به انجام رسانده 
و آن را  شاهد ديگری بر جنبه سياسی تشيع در روزگار نخستين و بُعد درون گرايی آن دانسته است. 
به نظر او انگيزه های سياسی و درون گرايانه و توجه زياد به تأويل و تفسير متون دينی، شاخصه مهم 
اثر سليم بن قيس است. به عقيده امير معزی، اين اثر، که می توان آن را درشمار آثار مبنايی شيعه بر 
شمرد، بيانگر تکوين بسياری از مبانی فکری شيعه بر معاندت با تسنن دانست، چنانکه در اين کتاب 

لعن و طرد و سب خلفا، امری مرويی و منقول از امامان شيعه بازگو گرديده است.
يکی از مهمترين نکات قابل توجه و امتياز مطالعات اميرمعزی، عالوه بر طبقه بندی جريانات شيعه 
صدر اسالم بر اساس مبانی و آموزهای عرفانی، سياسی و عقل گرايی، دقت در بررسی شرايط و اوضاع 

و احوال زمان تأليف يک اثر است، که قطعًا مؤثر در نگاه مؤلف و پديدآورنده اثر است. 
بر بنياد سخنان پيش گفته، می توان شاکله متدولوژی امير معزی را به قرار زير معرفی کرد:

بر اساس منابع دست اول و متون دينی کهن آن مذهب.  بازشناسی يک مذهب  الف: سعی در 
چنانکه در خصوص تشيع؛ وی با به کار گيری و تحقيق در آثار سده نخست و دوم هجری، تالش در 

معرفی شيعه داشته و دارد.
ب: به عقيده وی، ساختار اوليه تشيع بر تأسيس جريانی سياسی عليه خلفا تکيه دارد. اين جريان 

برای کسب اعتبار و تأئيد خويش، روی به نقل و سنت آورده است.
ج: در نگاه و تلقی وی، قداست و وحی، مفهومی روشن نيافته اند. بنابراين؛ تأليف بسياری از آثار 
مهم شيعی در سده نخست را همچون کتاب الکافی و غيبت نعمانی، در راستای جريان اعتبار بخشيدن 
به تشيع در عصر حکومت آل بويه می داند. به همين دليل، بسياری از مرويات و منقوالت را که در 
اين دوران نقل و طرح آنها آغاز گرديده، اعتبار بخشيدن به جريان حاکم در برابر جريان اهل سنت 

تلقی کرده است.
د: وی بر پديدارشناسی و فيلولوژی مصطلحات متون کهن و مقدس مذهبی تأکيد فراوان دارد و 
کمتر به معنی و مفهوم امروزی يک اصطالح در متن و اثر قديمی توجه می کند. به بيان ديگر، او فهم 
متن دينی را تنها با التفات دقيق در تعبيرات و ترکيب کالمی آن و تنها از طريق بررسی ابتدايی واژگان 
و مصطلحات به کار رفته در اثر، با تطبيق و تحقيق آن در ديگر متون همعصر با آن متن می داند. به 
عبارت ديگر، با ادبيات امروز، تفسير متن کهن ممکن نيست. بلکه الزم است تعبيرات را نخست در 
ادبيات همان دوران لحاظ کنيم و سپس به تفسير آن بر اساس همان ادبيات دوران کهن و متقدم اقدام 
کنيم. به همين جهت، فيلولوژی1، فقه اللغه و يا اصطالح شناسی، در بخش عظيمی از آثار پروفسور 

اميرمعزی جايگاه ويژه ای يافته است.
به نظر اميرمعزي، در حال حاضر کساني که امروزه در مجامع علمي غرب به مطالعات کالسيک 
شيعه مي پردازند انگشت شمارند و تنها کرسي اختصاصي شيعه شناسي در دانشگاه سوربن وجود دارد و 
در ساير دانشگاه ها و مراکز علمي جهان، شيعه شناسي در ضمن مباحث ديگر و به اصطالح حوزويان، 

1. زبان شناسی تاریخی یا فیلولوژی 
که درمنابع فارسی وعربی »فقه 

اللغه«هم خوانده شده، دانش مطالعٔه 
نوشته درمنابع تاریخی، باتوجه به 

ترکیب جنبه های ادبی، تاریخی و زبان 
شناختی آن است.

Le sens du mot « philologie » 
(spécialement imprécis dans 
l'usage français) ne peut 
guère se définir que par op-
position avec d'autres termes, 
parfois à peine moins vagues 
: linguistique, critique litté-
raire, histoire de la littérature. 
Le champ d'application de la 
philologie recouvre partiel-
lement les divers domaines 
ainsi désignés, tout en con-
servant une spécificité qui, 
il est vrai, s'est beaucoup es-
tompée durant la première 
moitié du XXe siècle. Cette 
ambiguïté est la conséquence 
de l'ancienneté du mot, qui 
véhicule un certain nombre de 
notions très antérieures à la 
formation des sciences mod-
ernes : contradiction qu'a fait 
ressortir la diffusion, depuis 
environ 1920, des méthodes 
dites structurales.
Dans son acception la plus 
générale, la philologie peut 
être considérée de trois points 
de vue : elle vise à saisir, dans 
leurs manifestations linguis-
tiques, le génie propre d’un 
peuple ou d’une civilisation et 
leur évolution culturelle ; elle 
résulte de l’examen des textes 
que nous a légués la tradition 
en question ; elle embrasse 
non seulement la littérature, 
mais tout l’écrit. Dans la pra-
tique, la philologie tend à se 
ramener à l’interprétation 
textuelle des documents.
Encyclopédie Universalis.
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به شکل استطرادي مورد بحث قرار مي گيرد.  در آلمان و آمريکا اساتيد معدودي در عرصه تشيع پژوهی 
فعالند، در دانشگاه اورشليم نيز دو استاد عهده دار کرسي هاي شيعه شناسي به همان شيوه هستند که 
يکي اتان کلبرگ و ديگري مير بار آشر است. البته دسته ای از پژوهشگران نيز هستند که در حوزه 
اسالم شناسي فعاليت دارند، ولی ضمن پرداختن به مباجث مختلف اسالم شناسی، به پژوهش ها ي 
مربوط به شيعيان و انديشه و مذهب آنان توجه نشان می دهند. با اين که سوژه و حوزه تخصصي اين 

افراد موجب شده تا  به عرصه شيعه شناسي وارد شوند، اما  متخصص آن نيستند.
روش شناسي اميرمعزي آميخته اي از فيلولوژي و واکاوي هاي تاريخي است. مثاًل متني که مربوط 
به قرن سوم است، در همان دوره به وسيله مطالعه کنندگان آن چگونه و با چه مفهومي مورد توجه و 
مطالعه قرار گرفته  و قرائت، تفسير يا برداشت آنان از آن متن و اثر چه بوده است؟ در حالي که شيوه 
هانري کربن متفاوت از آن و متکي بر نگاهي فلسفي است.  نا گفته نگذاريم که انديشه فلسفي  و تفسير 
فلسفي از يک متن و اثر مذهبي و ديني حاصل مطالعات کربن است. به گفته اميرمعزي: »در مطالعاتم 
هرگز تحليلي شخصي، مانند هانري کربن، از خود ارايه نمي کنم، براي من عنصر تاريخ اهميت دارد 
و مباحث فلسفي در پژوهش ها يم دخالتي ندارند«. موضوع شکل گيري جريانات فکري و مذهبي و 
تدوين آثار و متون مقدس در يهوديت، مسيحيت و اسالم و جمع آوري قرآن و احاديث از وقايع تاريخي 
جدا نيست. به عنوان مثال، جمع آوري قرآن در عصري محقق شده که دوران نبرد ها ي دشوار صدر 
اسالم بود و نزاع هاي داخلي و دروني ميان مسلمانان روبه تزايد بود، همان افرادی که در جنگ حضور 
داشتند، به جمع آوري احاديث و قرآن نيز اشتغال داشتند، نام برخي ازاين افراد در زمره راويان اخبار  و 
احاديث و کاتبان و جمع آوري کنندگان مصاحف آمده است. پرپيداست که وقايع و نزاع هاي داخلي 
در پيدايش آثار ديني و مذهبي مؤثر بوده و براي پژوهشگر و محقق بررسي حوادث و اوضاع آن دوران 

نمي تواند از مطالعه کيفيت و شيوه نگارش آن متون و آثار ديني و مذهبي جدا باشد. 
به زعم اميرمعزي، زبان عربي به کار گرفته شده در تأليف يک اثر روايي قرن دوم و سوم هجری، 
متفاوت از ادبيات و زبان به کار رفته در يک متن فلسفي و مذهبي قرن چهارم و پنجم است و مفهومي 
که يک محقق قرن دوم از مطالعه يک اثر مذهبي آن دوره به دست آورده، با آنچه محقق عصر حاضر 

از مطالعه آن اثر درک مي کند متفاوت است. 
به گفته او، بيشترين تالشش آن بوده  تا از عينک شخصي در فهم متون کمتر بهره گيرد و بيشتر 
قرائت يک متن را بر اساس آنچه در دوره نگارش آن اثر رايج بوده، ارايه نمايد. ارايه قرائت و تعريف 
کامل از آثار افرادي چون "سياري" جداي از بررسي دقيق تاريخ دوران و کشف ارتباط ميان حوادث 
آن زمان کامل نخواهد بود .چنانکه بررسي آثار بزرگاني  مانند "صفار قمي"، " شيخ مفيد" و"شيخ 
طوسي" نيز بدون مالحظه و تتبع در تاريخ آن آثار و مداقه در وقايع دوران مؤلفان در ديد او ناقص و 
متفاوت از حقيقت خواهد بود. به بيان اميرمعزی،: براي هانري کربن ديد و انديشه فرا تاريخي مطرح 
است،  اما من به جنبه هاي تاريخي توجه دارم زيرا محتواي مطالعاتم برخاسته از متن تاريخ است. “ 
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روش شناسي اميرمعزي، با رويکرد فيلولوژيک و تاريخي، بررسي يک متن مذهبي، در کنار مطالعه 
تأثير وقايع و حوادث دوران ايجاد اثر است که بيانگر تأثر مؤلف و پديدآورنده، از شرايط نيز هست که 

درک مفهوم و محتواي اثر را بر محقق آسان و مقرون به صحت مي کند.
امير معزی در پاسخ به چگونگي ورود به عرصه قرآن شناسي، خود را قرآن شناس  نمي داند، بلکه 
خود را محققي در تاريخ قرآن معرفی می کند که مطالعاتش در تاريخ تشيع کهن و به دنبال بررسي 
حوادث عصر؛ جمع آوري متون ديني، متمايل به پژوهش در تاريخ و چگونگي تدوين قرآن محدود 

شده است.
از آل بويه بيشتر به جنبه ها ي باطني و عرفاني در  از آنجا که در متون روايي و مذهبي قبل 
مذهب تشيع اهميت داده شده بود ، بالتبع تأويالت )که راه ورود به باطن و درون است( در احاديث و 
اخبار مورد مالحظه عالمان قرار داشته و در همين راستاست که بحث تحريف قرآن، در آثار مؤلفاني 
چون "سياري "، "صفار قمی " و"کليني " آشکار شده است. به عقيده اميرمعزي، تاريخ سه قرن اول 
هجري آکنده از حوادثي است که هر کدام مي توانند در به وجود آمدن آثار مختلف مذهبي و ديني اثر 
گذار باشند. چنانکه جمع آوري قرآن، به عقيده مشهور اهل سنت، در دوران پس از رحلت رسول گر 
امي اسالم و در عهد اوج نزاع هاي داخلي مانند وقايع رده، قتل خلفا و جنگ ها ي طائفه اي. . . نيز 

مي توانسته متأثر از آن حوادث بوده باشد.
پروفسور اميرمعزي در خصوص باطن گرايي شيعه که يکي از مهم ترين نقاط اشتراک او با هانري 
کربن است معتقداست:" زماني که بيش از هفده سال نداشتم در تهران با هانري کربن مالقات کردم 
و او مرا به حضور در سوربن و ادامه تحصيل در آن تشويق نمود. امروز شرايط  فعلي خود را مديون او 
می دانم و افتخار مي کنم که کرسي تدريس او را کسب کردم. حتي در دوره آخر تدريسش در سوربن، 
روزي به من گفت: فرصت نکردم در تشيع  صدر اسالم مطالعه کنم و تنها در دو اثر شيعي، کتاب 
کافي و توحيد صدوق، مطالعه و تحقيق داشتم، تشيعي که من کار کردم تشيع متأخر يعني از دوران 
صفويه به بعد است و عالقه مندم تو مطالعات خود را بر تشيع قديم پي بگيري. من به توصيه کربن، 
به مطالعه و بررسي وضعيت انديشه تشيع قبل از آل بويه عالقه مند گرديدم و مطالعاتم بر آثار افرادي 
همچون "سياري "، "صفار قمي" ، "علي بن ابراهيم" ، "ابوالقاسم فرات بن ابراهيم بن فرات کوفي 
" ، "عياشي" ، "کليني" و"ابن بابويه" متمرکز گرديد. آنچه  هم برايم مهم بود، جنبه هاي دروني و 
باطني تشيع است، اما اين عرفان شيعي با آنچه از ديد هانري کربن و سيد حسين نصر به عنوان عرفان 

شيعي مطرح مي شود ، متفاوت است. "
در آثار هانري کربن و نصر انديشه هاي صوفيانه وعرفاني، در پرتو ادبيات فلسفي خاص به تعريف و 
تبيين شيعه پرداخته مي شود و عناصر تاريخي موجود در برخي کلمات ايشان، جز به بيان وقايع عرفاني 
و تحليل صورت عارفانه تشيع قابل تفسير نيست. اما برخالف آنان، اميرمعزي توجهي به انديشه ها 
و تحليل هاي عارفان ندارد و بيشتر در پي آن است که حوادث اثرگذار در تدوين آثار شيعي متقدم را  
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مطالعه و بررسي کند. او نه فيلسوف است و نه در پي تحليل مباني عارفانه شيعه است، او فقط  سعي 
بر آن دارد که جريان تأويل گرايي تشيع را در سه قرن اوليه اسالمی، بر اساس وقايع و عناصر تاريخي 
و البته با اتکا به مبانی و روشش فيلولوژيک خود بازگو نمايد. با اينکه اميرمعزی همانند هانري کربن 
و دکتر سيد حسين نصربه مباحث عرفاني توجه می کند، اما نگاه و هدف او با آنها به کلی تفاوت دارد، 
زيرا توجه او به مباحث عرفانی برای آن است که عناصر تاريخي موجود در برخي کلمات ايشان را بداند 
و از آنها برای تعريف و تبيين شيعه بهره برگيرد. در واقع، مباحث عرفانی برای اميرمعزي تنها جنبه 
ابزاري براي قرائت از يک متن شيعي کهن است، اما برای هانري کربن و دکتر نصر، مباحث عرفاني 

اهميت بنيادی دارد.
 اميرمعزي مطالعات خود را معطوف به دوران قبل از آل بويه کرده، چيزي که آن دو استاد شيعه 
شناس بدان توجه نکرده اند. به عقيده اميرمعزي، جنبه هاي سياسي جريان باطن گرايي شيعه پس از 
حضور دولت آل بويه، آشکار شده و بعد ها با ظهور مکتب هاي عقل گرا، به ويژه در دوران انديشمنداني 
همچون شيخ مفيد و شيخ طوسي، تحت قالب و پوشش مباحث کالمي و فقهي کمرنگ گرديده است. 
از اين رو ، برخالف مباحث باطن گرايانه کليني و صفار قمي، در آثار و تاليفات شيخ مفيد و شيخ طوسي 

کمتر به آنها پرداخته شده است.
وي در مطالعات خود پيرامون آثار کهن شيعي نکاتي را بازگو مي نمايد که در تتبع خويش به آن 
رسيده و بدان معتقد شده است ، مثال به نظر او کليني در عهد خود متأثر از انديشه هاي نوافالطوني 
بوده است. مقصود امير معزی از نوافالطوني آن است که خداوند جنبه و حيثيت فراتر از هر نوع شناخت 
دارد و ماهيتًا غير قابل شناخت است. اما اگر خداوند را غير قابل شناخت بدانيم، به ناچار ارتباط او با 
بندگان منقطع مي شود و راهي براي ارتباط با او نخواهد ماند. از اين رو، به جنبه ديگري از خداوند 
متوسل مي شوند که همان اسماء و صفات اوست . به زعم اميرمعزی، خداوند را که داراي حقيقتي غير 
قابل شناخت است، تنها مي توان از طريق اسماء و صفاتش شناخت و از آن طريق با او ارتباط برقرار 
کرد. اين سخن همان نظري است که کليني درکتاب اصول کافي تحت تأثير آن قرار گرفته و به آن 
تاکيد مي نمايد. در مذهب تشيع اسماء و صفات محلي براي بروز و ظهور و تجلي دارند که همان 
شخصيت امام است. وی اين مضامين را در دايره اصطالح نوافالطوني قرار می دهد. الهيات تجلي که  
در مکتب اسماعيليه  به اوج می رسد، در تشيع دوازده امامی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. در مکتب 
تشيع،  باالترين محل تجلي خدا در اسماء و  صفات، شخص امام است. اين مواقع و محل تجلي را نو 

افالطونيان، فيلسوف و  حکيم برمي شمارند و او را نقطه تجلي خداوند می دانند.
به عقيده پروفسور اميرمعزي، همين مفاهيم ومضامين را در کتاب الحجه کليني مي توان مشاهده 
کرد.  در اين اثر، امام محل تجلي اسماء و صفات الهي است و علم امام، از شاخصه هاي مهم اين 
تجليگاه است. در هر حال، اميرمعزي معتقد است که تشيع عهد پيش از آل بويه ، دوران اساسي شکل 

گيري عرفان اسالمي است. 
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برای آشنايی بيشتر با زمينه مطالعاتی، روش تحقيق و انديشه های پروفسور امير معزی، در اين جا 
ابتدا به عناوين کتاب ها و سپس به معرفی اجمالی يکی از مهمترين کتاب های او با عنوان»مذهب 

زرين )باطني(، اعتقادات و اعمال روحاني در اسالم شيعی« می پردازيم.
آثار پروفسور اميرمعزی:

، قرآن صامت و قرآن ناطق، شهربانو،  اتان کلبرگ(، عالم رباني  با  فرهنگ قرآن )کار مشترک 
مذهب باطني يا معنويت در اسالم شيعي )عقائد وعادات عملي در اسالم شيعي(، شيعه چيست؟، وحي 

و تحريف)کتاب القرائات احمد سياري(
عالوه بر آثارفوق، وی مقاالت فراوانی در نشريات علمی و اسالم شناسی نشر داده است. اميرمعزي 
همچنين راهنمايي پايان نامه هاي متعددي را در موضوع تشيع و شيعه شناسي در دانشگاه سوربن فرانسه 

عهده دار بوده است.
پيش از آن، بايسته است به اين نکته اشاره کنيم که مرکز ثقل مطالعات او تا چهارسال گذشته، 
بيشتر معرفي و تبيين امام شناسي شيعه بوده است. وي علت اين توجه را اهميت ويژه و خاص نقش 
امام در مذهب شيعه ذکر کرده است، زيرا مشخصه شيعه همان امام شناسي آن است و مباحث فقهی 
و کالمی در ميان تمام مذاهب اسالم جاري است و تفاوت مباني فقهي شيعه با برخي مذاهب اهل 
سنت بيشتر از اختالف مذاهب چهارگانه با يکديگر در همان مباني نيست.  به بيان ديگر، نکته مهم 
و ممتاز معنوي و فکري شيعه همان امام شناسي است. شخص امام، صفات امام و اينکه چه شرايط و 
ويژگی هايی امام را به جايگاه امامت رسانده، موضوعاتي است که مکتب تشيع را از ديگر مذاهب اسالم 
متمايز کرده است . به عقيده اميرمعزی، امام شناسي در تشيع، همه حوزه هاي فکري- عقيدتي ديگر 
آن را تحت تأثير قرار می دهد. امام شناسي از نگاه  شيعي، فلسفه و کالم شيعي، ادبيات، تاريخ و حتي 
فقه شيعي را معنا می دهد. در فقه شيعه در مسائل حساسي مانند احکام اربعه در عصر غيبت و حضور 
امام، نقش امام  بسيار پررنگ است. وي در سال هاي اخير به بررسي و مطالعه در تاريخ جمع آوري 
قرآن نيز پرداخته و در کتاب »قرآن صامت و قرآن ناطق« به جايگاه و نقش متقابل قرآن و امامان 
شيعه پرداخته و نشان داده که امام محور اصلي عقيده شيعيان، به ويژه در سده هاي نخست پيدايش 

تشيع، بوده است.
حال به معرفی کتاب پروفسور اميرمعزی با عنوان مذهب زرين )باطني(، اعتقادات و اعمال روحاني 
در اسالم شيعی می پردازيم. وی در اين کتاب به معرفي نخستين متون مذهبي شيعه مانند آثار صفار 
قمي، کليني و ابن بابويه و تعاريف آنها از امامت )امام شناسي شيعه نخستين( پرداخته و نکاتي پيرامون 
امامت و جايگاه آن در تأويل و قرائت متون ديني و اصول مذهبي بازگو مي نمايد که تأکيد بر مضمون 
اخباري است که امامان را مبين و مفسر کالم خدا و آيين او معرفي مي کند. اميرمعزي در اين کتاب، 
هدف اصلي شيعه متقدم از گرايش به تاويل و باطن گرايي را کشف حقيقت " امام و واليت" مي داند.

اميرمعزی، مطالب  در اسالم شيعی«  اعمال روحاني  و  اعتقادات  )باطني(،  زرين   کتاب »مذهب 
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سلسله سمينار هاي ارائه شده اميرمعزي در فاصله زماني سال های 1۹۹2 تا2005  در دانشگاه سوربن 
و مدرسه عالي پژوهش هاي آن است که در همان زمان ها تحت عنوان "نظري به امام شناسي تشيع 
دوازده امامي" به صورت مقاالتي در مجالت مختلف دانشگاهي به چاپ رسيد. او در اين کتاب، تنها 
شاخصه اصلي و انحصاري شيعه را، باطني بودن آن مي داند و تصويري که از تشيع ارائه مي نمايد، 

باطن گرا و با رويکرد عرفاني است.
اين کتاب متشکل از يک مقدمه و چهار فصل است:

فصل اول:  نخستين نقطه ظهور و التفات به نقاط قديمي
فصل دوم: در ماهيت امام،  تعاليم  و مکتبي قائل به دو اصل

فصل سوم: هرمنوتيک و عرفان عملي
فصل چهارم: نظريه آخرالزمان فردي و جمعي

وي در مقدمه کتاب پس از اشاره اي کوتاه به تاريخچه مباحث شيعه شناسي در غرب، به بيان 
نقطه نظرات کلي خود مي پردازد. نخستين فصل، به توضيح و تشريح " دين علي)ع( " اختصاص يافته 
و عقايد اعراب متقدم، با تصورات يهوديان، مسيحيان و اهل قرآن مقايسه شده و وام گيری شيعيان 
از آنها را به تصوير کشيده است. تعريفي که او از "دين علي")ع( يا تشيع نخستين در اين فصل ارائه 
نموده، بسي ساده تر از تشيع امروزاست.  تشيع آن روزگار، بر اساس قبول خالفت و واليت علي)ع( 
شکل گرفته، در حالي که تشيع پس از سال هاي 250 هجري، با مباني گسترده تر و موضوعاتي متنوع 

و متفاوت تر مانند مهدويت و امامت است.
در فصل دوم، نويسنده به بررسي تاريخچه و زندگی شاهزاده شهبانو ساساني مي پردازد و ارتباط 
او را با شيعيان مورد ترديد قرار می دهد. در فصل سوم، دو عرصه  ساحت الهوت يا بُعد آسماني و 
ناسوت يا بُعد انسانيِ  امام و ارتباطات ميان اين دو بررسی می شود. در اين فصل، د استان هاي مربوط 
به مالقات افراد مختلف با  امام غايب)ع( در طول بيش از هزار سال و ايجاد اميد از طريق نقل سخنان 

اين افراد نيز آمده است.
 فصل چهارم با عنوان» نظريه آخرالزمان فردي و جمعي«، به مکتب اعتقادي- عرفاني شيخيه 

کرمان و به صورت کامال اختصاصي، نظريه مرکزيت قطب چهارم می پردازد.
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آموزش اسالم و مطالعات اسالمی در کشورهاي اسکاندیناوي

دانمارک، نروژ، سوئد و فنالند

کيومرث اميري

مقدمه
طنينی که اسالم گرايان غرب ستيز گروه القاعده با حوادث يازدهم سپتامبر 2001 در جهان درافکندند، 
ناپسند طالبان در  رفتارهای  و  با سياست ها  نمايش گذاشت.  به  از اسالم  متفاوت و خشن  چهره ای 
افغانستان و گروه های سلفی تندرو در اروپا، چهره اي ناهمساز با آموزه های اصيل اسالمی بيش از 
بيش به نمايش درآمد و هراس از اسالم در بين عده ای از غربيان سربرآورد. مبلغان ِ اسالم هراسی 
و اسالم ستيزی مانند کشيش تری جونز1 در فلوريدا فرصت را غنيمت شمردند تا بر طبل مخالفت و 
مقابله با اسالم بکوبند. با حادثه بمب گذاري های لندن، موج اسالم هراسی از امريکا به اروپا درآمد و 
اقليت های مسلمان در کشورهای اروپايی کانون توجه رسانه ها و سياستمداران غربی شدند. با تشديد 
موج اسالم هراسی در کشورهای اروپايی، اسالم راديکال و اقليت های مسلمان به عنوان خطر جوامع 
اروپايی قلمداد شدند و دولت های اروپايی با هدف حفظ امنيت کشورهای خود، هم در سطح اتحاديه 
اروپايی و هم  در داخل کشور خود، به تدوين سياست ها و اجرای برنامه های متعدد برای ترويج و 
تقويت  گفتمان ِ» اسالم اروپايی« و کنترل و تحديد اقليت های مسلمان برآمدند. از جمله سياست های 
بسياری از دولت های اروپايی برای اشاعه گفتمانِ » اسالم اروپايی« و دگرديسی مسلمانان اروپا، ايجاد 
يا تقويت مراکز مطالعات اسالمی و آموزش و تربيت مدرسان علوم دينی برای مدارس اسالمی و امامان 
مساجد بوده است. برخی از محققان مانند بابی سعيد، طرح » اسالم اروپايی« را زير مجموعه  طرح 
معکوس کردن مسير جغرافيای معرفت و محتوای اسالمی بنياد راند2 می دانند و برآنند که هدف از اين 

1. کشیش کلیسای کوچکی در 
ایالت فلوریدای امریکا با حدود 
50 عضو. وی در آستانه نهمین 
سالگرد حمالت یازده سپتامبر 

خواستار برگزاری مراسم قرآن 
سوزی شد. اما بخاطر مخالفت 

شدید مسلمانان و مدافعان حقوق 
مدنی و برخی سیاستمداران 

امریکایی این برنامه را لغو کرد.
2.  بنیاد راند Rand از تینگ 

تانگ های مشهور امریکاست. 
بنیاد همه ساله گزارش ها و 
تحلیل های دقیقی از مسائل 

مهم جهانی که برای امنیت ملی 
امریکا حائز اهمیت است، تهیه  

و به سیاستمداران و مدیران 
بانفوذ ارائه می کند. برای اطالع 

از محتوای این تحلیل ها و 
گزارش ها به عنوان نمونه بنگرید 

 Foreign Policy for a :به
World of Decision به این 
 http://www.rand.:آدرس

org/pubs/periodicals/
rand-review/issues/rr-7-

foreign.html/00 و نیز بخش 
مقاالت کنفرانس ها و کارگاه های 

آموزشی.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/rr-7-00/foreign.html
http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/rr-7-00/foreign.html
http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/rr-7-00/foreign.html
http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/rr-7-00/foreign.html
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گفتمان، تغذيه فضای اسالمی شرق از محتوای انديشه و فرهنگ غرب است. بر مبنای اين طرح، بايد 
شبکه هايی از مسلمانان ميانه رو در جهان غرب بويژه در اروپا ايجاد کرد تا بتوانند به عنوان پل ارتباط 

با جهان اسالم بکار روند.
اروپايی درباره مطالعات اسالمی  اين نوشتار، واکاوی راهبردها و سياست های کشورهای  هدف 
و نسبت آنها با طرح » اسالم اروپايی«  و تأثير آنها بر رشد و گسترش مطالعات اسالمی در دانشگاه 
ها و مراکز مطالعاتی کشورهای اروپايی، با تأکيد بر چهار کشور اسکانديناوی: دانمارک، نروژ، سوئد و 

فنالند است.
از آن جا که محور راهبردها و سياست های دولت های اروپايی در ارتباط با اسالم و مسلمانان، 
ترويج و تقويت سناريو يا گفتمان » اسالم اروپايی« است، شايسته است ابتدا با اين مفهوم و عناصر 
تشکيل دهنده آن آشنا شويم، سپس به رويکرد و سياست هاي اروپائيان پيرامون اسالم و مسلمانان 

بپردازيم. 

اسالم اروپایی
نظامات  و  ارزش ها  با  و همسو  ميانه رو  اسالم  به  است که  گفتمانی  يا  اروپايی، طرح، سناريو  اسالم 
و  ها  ارزش  ها،  نگرش  کردن  مهندسی  اروپايی،  اسالم  شود.  می  اطالق  اروپا  اجتماعی  و  فرهنگی 
گروه های  ساير  همانند  اروپايی  معيارهای  و  ضوابط  پذيرش  برای  اروپا  مسلمانان  اسالمی  نهادهای 
مذهبی در اروپاست1. اسالم اروپايی، ريشه در سلطه  نگاه امنيت محور به شهروندان مسلمان اروپايی 
دارد و با حمايت و سياستگذاری دولت ها از باال به پايين شکل مي گيرد و حمايت می شود. طرح اسالم 
اروپايی بر پايه  اسالم هراسی بنا شده و در اثر هجمه  رسانه ای و مساوی قلمداد کردن اسالم سياسی 
با اسالم راديکال، سياست سکوالرسازی مسلمانان اروپايی پيگيری شده است)مک دانيل، 2007: 5(. 
اسالم اروپايی، يکی از پيامد های طرح ايده »يوربيا«2 است. اين مفهوم سياسی مشتمل بر ترکيب دو 
واژه يوروپ )اروپا( و عربيا) مسلمانان عرب ساکن اروپا( است که در ارتباط با حضور مسلمانان در اروپا 
صورتبندي شده است. »يوربيا« بر اين پيش فرض ابتنا يافته که اروپا در آينده، با گسترش بيش از پيش 
جمعيت مسلمان، عمدتًا عرب و غير عرب مواجه خواهد شد. نگرانی طرفداران ايده يا سناريوی »يوربيا« 
آن است که هويت ها و ارزش هاي اروپايی در مقابل هويت و ارزش هاي اسالمی رنگ ببازند و الگوها 
و نمادهاي زيستي، رفتاري و پوششي مسلمانان در بين بسياري از اروپائيان و نسل هاي جديد مهاجران 

مسلمان جايگزين نمادها و الگوهاي ديگر شوند3.
راديکال و حضور  پيامدهای اسالم  به  اروپايی نسبت  نگرانی و دغدغه سياستمداران  با  حال که 
مسلمانان در جوامع اروپايی آشنا شديم، بايسته مي دانيم به بررسی واکنش دولت های اروپايی به حضور 
اقليت های مسلمان و موضوع » يوربيا« و اقدامات آنها در تدوين، تصويب و اجراي سياست هاي خاص 

در ارتباط با اسالم و مسلمانان بپردازيم. 

1. این مدعا در سخنان برنارد 
لوئیس، اسالم شناس مشهور 

یهودی تبار در مصاحبه زیر آشکار 
است:

“Europa wird islamisch” 
(original interview with 
Bernhard Lewis in the 
german newspaper “Die 
Welt”).
2. Eurobia

3. برای درک علل تکوین اندیشه 
یوربیا و هراس اروپائیان از 

گسترش اسالم در قاره اروپا ر.ک:  
محمد مهدی صادقی: تأثیرات 

سیاسی و فرهنگی حضور نوین 
اسالم در اروپا)1( در تارنمای 
http:// :برهان با این آدرس

borhan.ir/NSite/FullStory/
News/?Id=2719 و نیز این منبع:
 Bat Ye’Or (July 27, 2004).

 “How Europe Became
 Eurabia”. FrontPage
 Magazine. Retrieved

.June 8, 2012 . نیز این مقاله 
 Daniel Pipes (April :تحلیلی

 15, 2008). “Europe or
 Eurabia?”. The Australian.

Retrieved May 12, 2012.
به  متعلق  فتنه  نام  با  اول  فیلم   .4
مجلس  نمایندگان  از  ویلدرز،  گریت 
فیلمي  که  فیلم  دومین  بود،  هلند، 
سیاستمدار  توسط  بود  کارتوني 
و  تهیه  هونجا  آیهان  نام  به  هلندي 
سایر  از  آگاهی  برای  گردید.  منتشر 
و  مسلمانان  ضد  بر  که  هایی  فیلم 
مقدسات اسالمی تهیه و منتشر شده 
  The مالزیایی  روزنامه  به:  بنگرید 
Sunاول مارس 2008 و نیز  بخش 
اخبار  شبکه تلویزیونی ABC مورخ 

.29,3,2008

http://www.welt.de/print-welt/article211310/Europa-wird-islamisch.html
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eurobia.co.uk%2F&ei=UD8jU_e_Fav-ygOD9IHYDQ&usg=AFQjCNFX0dgBPU71d5yVn6I2XRQ0pAhdPQ&sig2=94A6xzzN4av9lFoYEizhkA&bvm=bv.62922401,d.bGQ
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پس از انتشار کاريکاتورهای موهن در دانمارک و تهيه و نمايش چند فيلم ضد اسالمی در هلند1 
و واکنش مسلمانان اروپايی به اين دو موضوع و تهديدات شان نسبت به اهانت و توهين به مقدسات 
مسلمانان، امواج اسالم هراسی و اسالم ستيزی در برخی کشورهای اروپايی تشديد شد. حمله گروهی 
با عکس  اروپايی به محل سکونت و عبادت مسلمانان مهاجر،  از جوانان اسالم ستيز در چند کشور 
به  اروپايی  تبع آن سياستمداران  به  بعد، توجه رسانه ها و  به  اين  از  تند مسلمانان روبرو شد.  العمل 
موضوع اقليت های مسلمان و خطر گسترش اسالم در قاره اروپا معطوف شد. بزرگنمايی خطر اسالم 
و مسلمانان در اروپا تا بدان جا پيش رفت که بررسی و مواجهه با آن در دستور کار شورای وزيران 
اتحاديه اروپا قرارگرفت. پس از بحث و جدل های فراوان، سرانجام سياست هايی برای کنترل موج 
اسالم گرايی و تقويت اسالم ميانه رو در اروپا به تصويب رسيد. بدين گونه بود که  برای ادغام، همانند 
سازی و جذب و جلب مسلمانان در درون فرهنگ و ارزش های اروپايی، در سطح اتحاديه اروپا و دولت 
های اروپايی، راهبرد ها و سياست های خاصی مشخص و به تصويب رسيد و تالش های فراوانی در 
قالب تصميمات ضد مهاجرتی، حمايت از ابتکارات آموزشی، محدود کردن نهادهای اسالمی و امامان 
پژوهشی مطالعات  و  آموزشی  مراکز  به  اروپايی و حمايت و کمک  اسالم  از  الگويی  ارائه  و  جماعت 

اسالمی صورت گرفت) مسلمانان اروپا، 2011: 2(.  

سیاست های دولت های اروپایی درباره اسالم و اقلیت های مسلمانان
بررسی اسناد و گزارش های منتشر شده اتحاديه اروپا و کشورهای دانمارک، انگليس، فرانسه، سوئد و 
آلمان در موضوع سياستگذاری کشورهای اروپايی درباره مسلمانان و به تبع آن اسالم نشان می دهد 
که ابتدا سياستگذاری يک جانبه بوده و هر کشور با توجه به وضعيت مسلمانان و ميزان تحرک و پويايی 
بر سياست  با تکيه  را دربرابر مسلمانان پيش کشيده است. کشور فرانسه  برنامه هايی  تدابير و  آنها، 
ادغام يا يکپارچه سازی مسلمانان و شخصی کردن اسالم از ُطرق دموکراتيک و مدنی کوشيده است2 
مسلمانان را تحت کنترل درآورد. افزون بر آن، در 20 مارس 2005، وزارت کشور فرانسه به شوراي 
مسلمانان فرانسه دستور داده تا بنيادي براي آثار اسالم در فرانسه تشکيل دهند) عاملي، 13۹0، جلد2: 
88(. از نظر مسئوالن وزارت کشور، تشکيل اين بنياد بهترين ابزار براي معرفي و ترويج اسالم واقعي 

با رويکرد فرانسوي بوده است.
در آلمان، کميسيون فدرال مهاجرت، پناهندگان و ادغام، نقش فعالي در ترويج سياست ادغام جوامع 
مسلمان بر عهده دارد. هدف اين کميسيون، درآميختن و ادغام مسلمانان در جامعه آلمان و مبارزه با 

گرايش هاي راديکالي اسالمي است) همان(. 
در اسپانيا نيز با بمب گذاري در مترو مادريد در مارس 200۴، سياست اين کشور در قبال مسلمانان 
تغيير کرد. از آن تاريخ تا کنون، دولت اسپانيا سياست نرمش و مدارا با مسلمانان را فرو نهاده و تند روي 
را تا بدان جا کشانده که اعالم کرده به مسلماناني که از اسالم روي برگردانند و به کيش مسيحيت 

1.  برای آگاهی از تلقی 
سیاستمداران فرانسوی از 

مسلمانان فرانسه و سیاستگذاری 
آنها در قبال مسلمانان بنگرید به 

این منبع: 
Jonathan Laurence , 
Justin Vaisse (2006) 
Integrating Islam: Political 
and Religious Challenges 
in Contemporary France.
Brookings Institution 
Press.
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بگرويد، تابعيت اين کشور اعطا خواهد کرد1.
بر اساس گزارشي که دولت انگلستان در سال 200۴ منتشر کرده، دولت اين کشور استراتژي هاي 
گوناگوني براي کنترل افراط گرايي مسلمانان در پيش گرفته است. برخي ابعاد اين استراتژي، ترويج 
انديشه و سياست ادغام بيشتر مسلمانان و جلوگيري از گرايش هاي افراطي بوده است. پس از بمب 
گذاري سال 2006 لندن، اين تالش ها شامل گفتگو با جامعه مسلمانان و ترويج اسالم ميانه رو بوده  

است) عاملي، 13۹0، جلد2: 1۴6(.
عالوه بر کشورهای فوق، ساير کشورها و دولتمردان اتحاديه اروپا در تالش  براي تسهيل مسائلي 
نظير آموزش امامان جمعه و مدرسان آموزش اسالمي، آموزش زبان محلي به امامان مسجدها، ساخت 
مسجد، اختصاص جايگاه خاص به مسلمانان در قبرستان و تأسيس مدارس خصوص اسالمي و در 
بسياری کشورها، حمايت و کمک به مراکز مطالعاتی و آموزشی فعال در موضوع اسالم و مسلمانان 

هستند) همان، ۹۹(.
در يک جمع بندي، مي توان رويکرد و سياست های دولت های اروپايی در ارتباط با اسالم و اقليت 

های مسلمان را چنين بيان کند:
بلژيک: گفتگوی بين فرهنگی

دانمارک: سياست يکپارچه سازی
آلمان: سياست يکپارچه سازی

يونان:مشارکت سياسی
فرانسه: حمايت از تأسيس بنيادهای اسالمی و ابتکار عمل بين دينی و بين فرهنگی

لوکزامبورک: ابتکارهای آموزشی
ايتاليا: ابتکارها و برنامه های بين دينی و بين فرهنگی

هلند: سياست يکپارچگي اجتماعي و پيشبرد ارزش ها آلماني و ابتکار در شهر آمستردام
اتريش: ساماندهی ابتکاراتی در زمينه اجتماعات اسالمی و راهبرد يکپارچه سازی

پرتغال: انجام برنامه ها و فعاليت های بين دينی
سوئد: تحليل اسالم ستيری

فنالند: انجام برنامه ها و فعاليت های بين دينی
اِعمال  مسلمانان،  سياسی  مشارکت  شهروندان،  بين  تساوی  سازی،  يکپارچه  سياست  انگلستان: 

سياست های آموزشی و ابتکار عمل پليس)همان، ۹0(. 
به منظور تحقق اين راهبردها و سياست ها و به دليل عالقه دولتمردان اروپايي به مهار يا کنترل 
با اسالم هراسي از سوی ديگر، در دهه گذشته، بودجه هاي درخور  » يوربيا « از يک سو و مقابله 
توجهي به مطالعات پيرامون اسالم و مسلمانان اروپا و هويت اسالمي مهاجران مسلمان و چگونگی 
تروج » اسالم اروپايی« اختصاص يافته است. نتيجه و پيامد حمايت مالی و توجه برحی دول اروپايی 

1. براي تفصیل این خبر بنگرید 
به:  تارنماي خبري قدس آنالین، 

.1392 .8,10
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به مطالعات اسالمی آن بوده که بخش بسيار گسترده مطالعات اسالمي از حالت توصيفي، مطالعات 
تاريخي و زبانشناسي و تصحيح نسخه هاي خطي فراتر رفته و بيشتر به مطالعات کاربردی راجع به 
مسلمانان و مخصوصًا مهاجرين مسلمان در اروپا گرايش پيداکرده است. البته اين نکته را نيز بايد در 
نظر داشته باشيم که  کمک مالی و حمايت برخی دول اروپايی علت تامه رشد و گسترش مطالعات 
اسالمی در دانشگاه های اروپايی نيست و عوامل ديگری نيز در اين ميان مؤثر بوده اند. با توجه به اين 
عوامل، به رشد و گسترش مطالعات اسالمی در دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی کشورهای اروپايی می 
توان از چند ديدگاه نگريست. ديدگاه اول به  کوشش و حمايت دولت های اروپايی در ايجاد مراکز، گروه 
ها و کرسی های مطالعات اسالمی و آموزش دروس اسالمی برای شناخت انديشه و فرهنگ مسلمانان 
مطالعات  از  گذار  دوم  ديدگاه  دارد.  اشاره  اروپايی  رو  ميانه  اسالم  تقويت  و  معرفی  و  آنها  کنترل  و 
کالسيک شرق شناسی به طرف مطالعات اسالمی به عنوان  يک علم بين رشته ای دانشگاهی است. 
ديدگاه يا رويکرد سوم به حضور و حمايت مالی برخی کشورهای اسالمی و اشخاص مسلمان ارتباط 
می يابد. ديدگاه چهارم يکی از داليل مهم رشد مطالعات اديان شرقی بويژه اسالم در جوامع اروپايی 
را، افزايش و حضور مهاجران شرقی دراين جوامع می داند و طرفداران آن چنين استدالل می کنند که 
نسل های دوم و سوم مسلمانان در نهادهای آموزشی جوامع اروپايی آموزش ديده  و توانسته اند بر روی 

جريان مطالعات اسالم شناسی و مسير، اهداف و رشد و گسترش آن تاثيرگذار باشند .
نظر به اهميت اين ديدگاه ها در شناخت علل رشد و گسترش مراکز مطالعات اسالمی در اروپا و 

تغيير قلمرو موضوعی آن، الزم است درباره هريک از آنها توضيحی ارائه نمائيم.

گذار از مطالعات شرق شناسی به مطالعات اسالمی
با کناره گرفتن پاره ای حوزه ها و موضوعات مانند ايرانشناسی، اسالم شناسی، هند شناسی و مصر 
شناسی از شرق شناسی و ايجاد گروه ها و کرسی های مستقل اين موضوعات در دانشگاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشی کشورهای اروپايی و باالگرفتن موج انتقاد منتقدان به انگيزه ها و اهداف شرق شناسی 
و آشکار شدن ناکامی ها و نارسايی شرق شناسان در شناخت واقعی انديشه و فرهنگ شرقيان، اندک 
اندک دايره نفوذ و قلمرو موضوعی شرق شناسی کاهش يافت1. اگر در گذشته شرق شناسی حوزه ای 
دربرمی  را  ادبيات شرقی  و  اديان  باستانشناسی،  زبانشناسی،  مانند  متنوعی  بسيار  و موضوعات  وسيع 
مانند  گوناگونی  های  زمينه  و  گرديده  مبتال  عارضه  همان  به  هم  اسالمی  مطالعات  امروزه  گرفت، 
در کشورهای  اقليت های مسلمان  مسلمانان،  فرهنگ  و  تاريخ  و  انديشه  احاديث،  قرآن،  زبانشناسی 
غير مسلمان، ترجمه و منابع اسالمی، تصحيح نسخه های خطی و دهها موضوع ديگر را شامل می 
شود. به همين دليل، امروزه در بين مديران و استادان رشته ها و دپارتمان های مطالعات اسالمی اتفاق 
نظر درباره تعريف و قلمرو موضوعی مطالعات اسالمی وجود ندارد، عده ای زبان عربی را هسته اصلی 
مطالعات اسالمی می دانند، عده ای ديگر انسان شناسی و مطالعه قوم نگاری جوامع مسلمان را بخش 

1.  درباب نقاط ضعف 
شرق شناسی می توان گفت 

که این مطالعات براساس متن 
بود و خاستگاه آن، زبان شناسی 

بود و به مطالعه متون جوامع 
شرق می پرداخت. ضعف دیگر 

شرق شناسی، سیاسی بودن این 
دیدگاه بود و شناخت آن زمینه ای 
بود برای سلطه و تسخیر سرزمین 
های غیر غربی. برخی از محققان 
براین عقیده اند که اروپایی ها به 

دنبال شناخت جوامع غیر غربی و 
کشورهای مسلمان شرقی نبودند، 
آنها  می خواستند این جوامع را به 
کنترل خود درآورند و ایجاد رشته  

شرق شناسی برای رسیدن به 
این هدف  بود) میری، 1392(.
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مهم و ضروری مطالعات اسالمی می دانند. گروه سوم براين عقيده اند که آموزش زبان عربی و تحليل 
متن قادر نيست وضعيت مسلمانان در جوامع محتلف در جهان امروز را بيان کند. عليرغم اين اختالف 
نظرها، برخی توافق و اشتراک نظر بين استادان اسالم شناس وجود دارد که دانش زبان عربی اساس 
درک و فهم قرآن و سنت است و برخی دانش های ديگر بايد بخشی از مطالعات اسالمی باشند. البته 
اين اختالف عقيده نيز هست که آيا مطالعات اسالمی يک رشته دانشگاهی است يا نه؟ برخی اين 
استدالل را پيش می کشند که مطالعات اسالمی متشکل از چندين رشته مختلف است که منحصر به 
يک رشته علمی شده است.  پاره ای افراد هم بر اين نکته تأکيد می کنند که اين رشته اجزای مورد 
نياز يک رشته علمی را ندارد و نمی تواند يک رشته علمی محسوب شود. خالصه مطالب باال آن است 
که مطالعات اسالمی در کشورهای اروپايی و امريکا و چند کشور ديگر، همانند شرق شناسی، تشعب 
پيداکرده و دايره موضوعات و قلمرو آن گسترده تر شده است. ضمن آنکه برخی از موضوعات تازه 
مانند: اسالم هراسی، اقليت های مسلمان در اروپا، اسالم اروپايی، يوروبيا و موضوعات اقتصادی و مردم 
شناسی و دهها موضوع ديگر به قلمرو مطالعات اسالمی وارد شده که پيش از آن سابقه نداشته است.

حمایت مالی برخی کشورهای اسالمی و اشخاص مسلمان از مراکز مطالعات اسالمی
بررسي ها گويای آن است که در سه دهه گذشته، شماری از دولت های اسالمی و عربی مانند برونئی، 
کويت، عربستان سعودی1، امارات عربی متحده، اردن و قطر2، با هدف ايجاد پرستيژ و ارائه تصوير مثبت 
از کشور خود در بين نخبگان اروپايی و تقويت مفهومی از اسالم که با باورهای مذهبی آتها منطبق 
است، اقدام به کمک و حمايت از مراکز مطالعات اسالمی در کشورهای اروپايی کرده اند. در اين ميان، 
هدف سعودي ها، تسلط ايدئولوژيک و ترويج و گسترش اسالم با رويکرد وهابيت است. سلطان برونئی 
با کمک سخاوتمندانه به دانشگاه لندن، هزينه ساختن ساختمان سه طبقه مدرسه مطالعات شرقی و 
آفريقايی اين دانشگاه و سالن کنفرانس مجهز آن را پرداخت کرده است3. ملک حسن، وليعهد سابق 
اردن۴، امير سابق کويت، امير سابق قطر، وزير اوقاف عربستان، زکی يمانی وزير سابق نفت عربستان 
سعودی، شيخ محمد نخست وزير امارات و دهها دولتمرد مسلمان از طرف دولت خود يا شخصًا کمک-

هايی به تأسيس يا گسترش مرکز يا مؤسسه مطالعات اسالمی در برخی کشورهای اروپايی کرده اند. 
البته بيشتر اين کمک ها به مؤسسات مطالعات اسالمی کشورهای انگليس، فرانسه، اسپانيا5، هلند و 
بلژيک اعطا شده است. ميزان و تأثير اين کمک ها و حمايت ها تا بدان حد بود که وزير آموزش عالی 
و شماری از استادان و رؤسای دانشگاه های انگليس در جلسات متعدد نسبت بدانها اعتراض نموده  اند. 
عالوه بر مقامات رسمی و شماری از استادان دانشگاه ها، تنی چند از پژوهشگران و روزنامه نگاران هم 

از تأثير منفی اين کمک ها به رويکرد و موضوعات مورد عالقه حاميان سخن گفته اند.6
اين سخن نيز گفتنی است که هدف تنی چند از ثروتمندان عرب مانند وليد بن طالل7، ابراهيم 
موا و سعاد جوزف از اعطای کمک مالی به دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشورهای اروپايی، 

1. ریچادرد مک پیس، از مدیران مرکز 
مطالعات اسالمی دانشگاه آکسفورد، 
در مصاحبه ای اعالم داشته که ملک 

فهد، پادشاه پیشین عربستان، مبلغ 20 
میلیون پوند به دانشگاه آکسفورد کمک 

کرده است: 
 Chris Koenig, Islamic centre

 set to open next year, access at:
http://www.oxfordmail.co.uk/

news/8913973.Islamic_centre_
set_to_open_next_year/

الشرق،   خبری   پایگاه  گزارش  2. به 
احمد الحمادی مسئول مرکز امور خیریه 
مرکز  پنج  ترمیم  برنامه  اجرای  از  قطر 
یک  ترمیم  و  ساخت  تجدید  و  اسالمی 
عربی  زبان  اموزش  مرکز  یک  و  مسجد 
و قرآن در ایتالیا خبرداد) تارنمای خبری 

شفقنا، 22,4,2012(.
3. این ساختمان به نام برونئی نام 

گرفته است.
4. کمک مالی به مرکز مطالعات اسالمی 
دانشگاه آکسفورد و بخش اسالمی موزه 
لوور فرانسه. برای جزئیات این کمک ها 
 13744 الدستور، شماره  نشریه  ر.ک: 

سال 39 ، 12 مارس 2007.
مؤسسه  و  مرکز  دهها   ، ها  سعودي    .5
کشورهاي  در  را  مسجد  و  اسالمي 
به  کنند.  مي  حمایت  یا  اداره  اروپایي 
به مرکزاسالمي مادرید  عنوان مثال تنها 
و  است  معروف   M-30 مسجد  به  که 
و  اروپاست  اسالمي  مرکز  بزرگترین 
امکانات زیادي مانند مدرسه)براي 300 
دانش آموز(، کتابخانه، سالن اجتماعات، 
رستوران، کافه تریا و سالن ورزش دارد، 
مي  مي  کمک  یورو  هزار   400 ماهانه 
و  این مسجد  اداره  براي  عربستان  کند. 
میلیون  بیست  آن،  هاي  فعالیت  توسعه 
خانم  گفته  به  است.  کرده  هزینه  دالر 
کنگره  دعاوي  وکالي  از  کاندال  خدیجه 
اسپانیا، عربستان سعودي فقط در اسپانیا 
مسجد   1359 و  اسالمي  مرکز   210 به 

کمک مالي اعطا کرده است.
6.  برای مثال به این منابع بنگرید: 

There’s no such thing as 
a free lunch where Arab 
funding is concerned, http://
babsbarron.freedombulwark.
com/archives/179#sthash.
afUP0HpT.dpbs
7.  برای آگاهی بیشتر پیرامون اقدامات 

و حمایت های مالی ولید بن طالل به 
مراکز و مؤسسات مطالعات اسالمی در 
کشورهای انگلستان و فرانسه بنگرید 

به: کیومرث امیری، هژموني امپراطوري 
ولید بن طالل در مراکز و مؤسسات 
اسالم شناسي در آمریکا و انگلیس، 

فصلنامه نامه ایران و اسالم، شماره 4، 
بهار 1392، ص 212-197.

http://www.oxfordmail.co.uk/news/biog/717
http://www.oxfordmail.co.uk/news/8913973.Islamic_centre_set_to_open_next_year/
http://www.oxfordmail.co.uk/news/8913973.Islamic_centre_set_to_open_next_year/
http://www.oxfordmail.co.uk/news/8913973.Islamic_centre_set_to_open_next_year/
http://babsbarron.freedombulwark.com/archives/179#sthash.afUP0HpT.dpbs
http://babsbarron.freedombulwark.com/archives/179#sthash.afUP0HpT.dpbs
http://babsbarron.freedombulwark.com/archives/179#sthash.afUP0HpT.dpbs
http://babsbarron.freedombulwark.com/archives/179#sthash.afUP0HpT.dpbs
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ارائه تصويری مثبت از اسالم و مسلمانان در افکار عمومی اروپائيان، دفاع از اقليت های مسلمان در 
کشورهای اروپايی و مقابله با افراط گرايی مذهبی اعالم شده است. در ميان اشخاص، حمايت وليد بن 

طالل بسيار زياد تر از بقيه و با هدف گذاری است1 

جوامع  آموزشی  نهادهای  در  مهاجر  مسلمانان  سوم  و  دوم  نسل   حضور  افزایش 
اروپایی 

»طارق رمضان«، روشنفکر و نويسنده صاحب نام مسلمان، معتقد است که مسلمانان امروزي ساکن 
اروپا که به مفهوم خاص »نسل هاي دوم و سوم« ساکنان مسلمان اروپا2 هستند، در پيشبرد و توسعه 
موج جديد مطالعات اسالمی در دانشگاه های کشورهای غربی مؤثر بوده اند. به زعم او، اندک تأملی 
در اسامی استادان و پژوهشگران مراکز و مؤسسات مطالعات اسالمی در دانشگاه ها و نام نويسندگان 
کتاب های اين حوزه نشان می دهد که بيشتر اين افراد از فرزندان مهاجران مسلمان اند و برخالف 
نسل اولی ها، به زبان جامعه ميزبان مسلط اند و با فرهنگ آن مواجهه ای روادارانه دارند. اساسًا يکی 
از ويژگی های بارز نسل دوم و سوم مهاجران مسلمان، کسب تحصيالت دانشگاهی و حضور فعال در 
مراکز علمی و تحقيقاتی است. اين حضور بويژه در مراکز و مؤسسات مطالعات اسالمی دانشگاه های 
کشورهای اروپايی چشمگيرتر است، به طوری که کمتر مرکز و مؤسسه ای هست که از وجود آنها 
خالی باشد. نفس حضور اين افراد3 باعث تقويت و توسعه مطالعات اسالمی و طرح ايده ها و موضوعات 
جديد در اين زمينه شده است. چنانکه از چهارده عضو هيأت علمی مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه 
آکسفورد انگلستان، نُه نفر مسلمان۴ و پنج عضو غير مسلمان هستند. معنی اين سخن آن است که 

اکثريت اعضای علمی اين مرکز با مسلمانان است. 

دولت هایی اروپایی؛ آموزش اسالم و مطالعات اسالمی
همانگونه که پيش از اين آورديم، يکي از علل رشد و گسترش مطالعات اسالمي در بين شماری از 
کشورهاي اروپايي، در دهه گذشته، توجه و حمايت دولت ها و سياستمداران اين کشورها بوده است. 
بررسي و مطالعه سياست ها و رويکردهاي دولت هاي اروپايي نسبت به اسالم و مسلمانان و نيز ايجاد 
و تقويت مدارس و مؤسسات مطالعات اسالمي دانشگاهي در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي حاکي 
از آن است که دولت هاي اروپايي در گسترش و تقويت نهادهاي علمي و آموزشي بويژه مراکز مطالعات 
اسالمي آکادميک و مدارس اسالمي سهم و نقش درخور اعتنايي داشته اند. ژرفکاوي اسناد و منابع 
اروپا و  اروپايي و منابع و گزارش هاي رسمي اتحاديه  اقليت هاي مسلمان در کشورهاي  مربوط به 
دولت هاي اروپاي غربي بيانگر آن است که اين دولت ها در چهار زمينه: 1( آموزش اسالمی در مدارس؛2 
( کمک و حمايت از ايجاد و گسترش مدارس اسالمی؛ 3( آموزش و کنترل امامان جماعت5 و مدرسان 
انجام  توجهي  قابل  اقدامات  ها  دانشگاه  در  اسالمی  مطالعات  گسترش  و  تقويت  و۴(  اسالمی  علوم 

1. نحوه حضور و میزان کمک مالی 
ولید بن طالل باعث اعتراض عده 

ای شده است. چنانکه ریچارد 
گرین)Richard Garne ( در 

روزنامه ایندیپندنت انگلستان کمک 
های او را به دو دانشگاه معتبر 

انگلیسي مورد پرسش قرار داده 
است. برای تفصیل نظر او پیرامون 

حمایت مالی ولید بن طالل و 
پیامدهاي منفي آن بر اعتبار علمي 
دانشگاه ها بنگرید به نوشته او به 

این آدرس:
 Richard Garne, U.K.:

 amid concerns over
 funding of Islamic studies

 programs, Cambridge and
 Edinburgh to share Â£16

 million from Saudi prince,
 The Independent, May

8: access at: http://www.
jihadwatch.org/2008/05

2. »طارق رمضان« یادآوري مي کند 
که زماني که کتاب »مسلمانِ  اروپایي 
بودن« را منتشر کرد، مسلماني به او 
بهتر  است  گفته  و  کرده  مراجعه 
بودن  »مسلمان  را  کتاب  اسم  بود 
پاسخ  او  اما  مي گذاشت.  اروپا«  در 
هویتي  نشانگر  عنوان،  این  که  داد 
است که او، خانواده، فرزندان و همه 

همانندانش در اروپا باید بپذیرند. 
3. مانند عبدالحکیم مراد و یوسف 
موتال) انگلستان(، محمد علی امیر 

معزی، محمد ارکون و فرهاد خسرو 
خاور) فرانسه( و...

4. اسامی این نُه نفر عبارتند 
از: محمد طالب، فرحان نظامی، 

باسل مصطفی، عادل مالک، رفیق 
عبدالسالم، حسن عابدین، محمد 

اکرم، خالد االزری و عفیفی ال 
اکیتی.

5.  برای آشنا شدن با نقش امامان 
مساجد در کشورهای اروپایی و 
اهمیت و ضرورت آموزش آنها 
و رویکرد و رفتار دولت هایی 

اروپایی نسبت به امامان مساجد، 
 The Training)2012)کتاب
 of Imams and Teachers

 for Islamic Education in
  Aslan اثر ارزشمند  Europe

  Windisch Zsófia و Ednan
توصیه می شود.

http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.jihadwatch.org/2008/05/uk-amid-concerns-over-funding-of-islamic-studies-programs-cambridge-and-edinburgh-to-share-16-millio
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/saudi-prince-gives-universities-16316m-for-study-of-islam-822827.html
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داده اند. البته اقدامات تمام کشورها يکسان نيست و هر کشور بر مبناي اقتضائات و شرايط سياسي و 
اجتماعي خود و موقعيت و تعداد جمعيت مسلمان، سياست و برنامه هاي خاص خود را دنبال کرده است. 
چنانکه يک کشور تنها به آموزش اسالمي در مدارس و تربيت معلمان ديني و کشور ديگر به ايجاد و 
تقويت مراکز مطالعات اسالمي دانشگاهي و مطالعه و تحقيق پيرامون اسالم و اقليت هاي مسلمان در 
کشور خود پرداخته است. براي آگاهي از سياست ها و برنامه هاي دولت هاي اروپاي غربي پيرامون 
آموزش اسالمي مسلمانان و تأثير اين سياست ها و برنامه ها بر رشد و گسترش مطالعات اسالمي، در 
اين جا به وضعيت آموزش و مدارس اسالمي و همچنين مطالعات اسالمي در چهار کشور اسکانديناوی: 
سوئد، نروژ، دانمارک و فنالند توجه مي کنيم. در شماره های آينده، به بررسی اين موضوعات و رويکرد 

و سياست دولت های ساير کشورهاي اروپايی خواهيم پرداخت.

آموزش اسالم و مطالعات اسالمی در سوئد
تا پايان هزاره دوم، اسالم و مسلمانان در سوئد مشکلی نداشتند و سوئديان زندگی مسالمت آميز و 
روادارانه ای با مسلمانان مهاجر کشورهای مختلف داشتند. اما اين وضع ديری نپائيد و با افزايش تعداد 
مهاجران مسلمان و بازنمايی شديد اسالم هراسی در رسانه ها و شبکه های تلويزيونی، سوئديان نيز 
نسبت حضور مسلمانان و تأثير انديشه و فرهنگ اسالمی بر جامعه خود هراسناک شدند. با اين همه، 
مسلمانان همچنان می توانستند مدارس اسالمی مخصوص خود را ايجاد و اداره کنند و از حمايت و 
کمک دولت سوئد که شامل تمام اديان و گروه های مذهبی می شود، بهره مند شوند. اما امروزه وضع 
به روال سابق نيست و حمايت ها رنگ کنترل گرفته و برخی از سياستمداران و پژوهشگران سوئدی 
به خطر خشونت اسالم گرايان افراطی اشاره می کنند1. بدين ترتيب، هم مسلمانان و هم دولت سوئد 
نسبت به مسئله آموزش اسالمی و مدارس ِ مسلمانان و نقش و تربيت امامان مساجد حساسيت نشان 
مي دهند. به خاطر همين حساسيت هاست که با حمايت دولت، آکادمی اسالمی سوئد، با هدف آموزش 
امامان مسجد تأسيس شده است.2. اين برنامه و ساير برنامه های دولت سوئد برای حمايت و گسترش 
مطالعات اسالمی در دانشگاه های اين کشور نشانگر آن است که دولت سوئد، سياست تحليل اسالم 
ستيری را جايگزين سياست اسالم ستيزی يا محدود کردن مسلمانان کرده و برخالف برخی کشورهای 
اروپايی، رويکرد سازنده و قابل قبولی در برابر اسالم و اسالميان از خود بروز داده است. نمونه ای از اين 
رويکرد، در مواجهه دولتمردان سوئد با رشته مطالعات اسالمی در دانشگاه های اين کشور قابل مشاهده 
است. دولت اين کشور در نوامبر 2012 برای استخدام  محمد فضل هاشمی نخستين استاد فلسفه و 
الهيات اسالمی دانشگاه آپساال به اين دانشگاه کمک مالی ارائه کرده است3. از نظر مسئوالن دپارتمان 
الهيات دانشگاه آپساال، هدف از آموزش مطالعات اسالمی، تربيت رهبران و معلمان سازمان های اسالمی 
سوئد است. برنامه ديگری که در اين دپارتمان به اجرا درآمده، انجام طرح های تحقيقاتی در موضوعات 
گوناگون مربوط به اسالم و نقش آن در جامعه است. در نخستين اقدام برای راه اندازی رشته مطالعات 

1. برای تفصیل بیشتر بنگرید به 
نوشته نشریه محلی سوئد: 

http://www.thelocal.
se/20140131/sweden-sees-
increased-threat-from-
islamic-extremists
2. http://www.eumap.org/
topics/minority/reports/
eumuslims/background_
reports.pdf.

3. برای تفصیل خبر بنگرید به : 
http://www.uu.se/en/news/
news-document/?id=2130
&typ=artikel&area=2&l
ang=en
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اسالمی، در سال 2012، چهار درس جديد: آشنايی با حقوق اسالمی، علوم  قرآنی، فلسفه سياسی اسالم 
و  آشنايی با عرفان و تصوف ارائه شده است1.

ناگفته نگذاريم که از سال 1666 و همزمان با تأسيس دانشگاه لوند، توجه به مطالعات اسالمی در 
چارچوب مطالعه و تدريس زبان های شرقی وجود داشته است. اما در سال 2007، با تأسيس مرکز مطالعات 
خاورميانه دانشگاه لوند، با حمايت مالی ملک حسن وليعهد سابق اردن، مطالعات اسالمی رونق گرفته 
است. اين مرکز در سه زمينه: تحقيق، تدريس و امداد رسانی فعاليت دارد. مرکز تحقيقات مختلفی را در 
چهاچوب »پروژه خاورميانه در جهان معاصر« انجام داده است. عناوين برخی از اين تحقيقات که  با حمايت 
شورای تحقيقات سوئد انجام شده عبارتند از: تفاسير معاصر درباره اسالم و فرهنگ مسلمانان؛ تصوف در 
سوريه؛گفتمان های مقاومت از طريق توسعه سياسی در ايران؛ فرهنگ مصرف کننده مسلمان و موزيک 

در مصر و عربستان سعودی و دين، هويت و ادغام ترکيه در اتحاديه اروپا2.

آموزش اسالم و مطالعات اسالمی در دانمارک
تا پيش از 30 سپتامبر 2005 در بين سياستمداران، نيروهای اجتماعی و افکار عمومی  دانمارک کمترين 
حساسيت و بدگمانی نسبت به مسلمانان وجود نداشت و اقليت مسلمان3 در کنار ساير اقليت ها و گروه 
های اجتماعی زندگی آرام و مسالمت آميزی داشتند. با انتشار کارتون های موهن عليه حضرت رسالت 
پناه، به سرعت گفتمان اسالم و مسلمانان در اين کشور شمال اروپا چهره بست و با ساخت فيلم ها 
و انتشار کاريکاتورها و مطالب موهن درباره اسالم و شخصيت های اسالمی به يک گفتمان ُپرتوان 
در صحنه سياسی و اجتماعی کشور تبديل شده۴ و گروه های مختلف اجتماعی، سياستمداران و گروه 
هايی از مسلمانان درباره آن گفتگو و موضعگيری می کنند. مباحث تندی نيز چند سال پيش درباره 
چگونگی برخورد دولت دانمارک با مسلمانان افراطی ساکن اين کشور، بين وزير رفاه و وزير جذب و 
ادغام مهاجران در گرفت و به مجلس و مطبوعات نيز کشيده شد. اين مباحث به ارائه پيشنهادات چهل 
گانه وزير جذب و ادغام مهاجران پيرامون چگونگی مواجهه با مسلمانان افراطی و بنيادگرا مربوط بود 
ارائه کرده بود. پيشنهادات چهل گانه وزير جذب و ادغام مهاجران  که درسال  200۹ در مطبوعات 
شامل ۴0 بند بود که برای مقابله با بنيادگرايی و اسالم افراطی تهيه شده بود. برخی از مهمترين بند 

های اين پيشنهادات به قرار زير است:
با زبانی با مسلمانان برخورد شود که تحريک کننده نباشد.- 
سازمان امنيت دانمارک )Pet( جلساتی برای بحث با مسلمانان ساکن دانمارک تشکيل دهد. - 
در زندان ها برای زندانيان خالفکار مسلمان گروه های قرآن خوانی تشکيل شود چرا که به گفته - 

مسلمانان در اسالم کارهای خالف و مواد مخدر منع شده و حرام است.
سازماندهی -  امکان  و  شغلی  های  فرصت  مالی،  کمک  اسالمی  جامعه  به  بايد  دانمارک  دولت 

اختصاص دهد.

1. برای اطالع بیشتر بنگرید به خبر 
منتشر شده در تارنمای دانشگاه 

اپساال به این آدرس:
http://www.uu.se/en/news/ 

news-document/?id=2130
&typ=artikel&area=2&l

ang=en
2. برای آگاهی بیشتر از اعضای 

هیأت علمی، برنامه ها، تحقیقات و 
سایر فعالیت های این مرکز بنگرید 

/http://www.cmes.lu.se  :به
3. برای آگاهی از تعداد مسلمانان 
دانمارک و ترکیب قومی و جمعیتی 

آنها بنگرید به: 
Jørgen S. Nielsen(2011) 
Islam in Denmark: The 
Challenge of Diversity.
RowmanLittlefield, pp.45-
46.

4. البته این گفتمان به سرعت به 
گفتمان اسالم ستیزی تغییر ماهیت 

داد و حمالت خرابکارانه بر ضد 
مسلمانان شدت گرفت. برای اطالع 

از رفتارهای اسالم ستیزان دانمارکی 
بنگرید به گزارش اتحادیه اروپا در 

این باره:
Muslims in the European 
Union  :Discrimination and 
Islamophobia,(2006),67- 
692pp.

http://www.scribd.com/j11s11nielsen
http://www.scribd.com/RowmanLittlefield
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مسلمانان بخشی از جامعه دانمارک هستند، دولت بايد وارد گفتگوی واقعی با مسلمانان افراطی و - 
بنياد گرا شود؛ آنان بخشی از جامعه دانمارک اند و راهی جز گفتگو با آنها نيست1. 

الزم به ذکر است که پيشنهادات وزير جذب مهاجران به سرانجامی نرسيد ولی برخی پيشنهادات او 
مانند کمک به مسلمانان و آموزش آنها به منصه عمل درآمد. چنانکه دولت دانمارک به مسلمانانی که 
هزينه ايجاد و اداره مدارس اسالمی را تأمين کنند، اجازه تأسيس مدرسه مسلمانان را می دهد، چنانکه 
با رويکرد اسالمی اين اجازه را داده است. افزون بر اين، اگر مدارس خصوصی  به مدارس متعددی 
با رويکرد اسالمی شرايط و توصيه های دولت را رعايت کنند، تا 85 درصد بودجه آنها را تأمين می 
 (Euro-Islam.info,( کند. امروزه، 18 مدرسه اسالمی در شهرهای مختلف دانمارک فعاليت می  کنند
2013 و دولت اين کشور حدود 60 درصد هزينه های آنها را تقبل کرده است. ۴0 درصد بقيه نيز توسط 

.(Maréchal, Allievi, Dassetto, and Nielsen,2003:54) والدين بچه ها پرداخت می شود
در چند سال گذشته، آموزش امامان و معلمان مدارس اسالمی در دانمارک به يک مسئله و مناقشه 
بين رهبران مسلمان و شورای اسالمی دانمارک2 از يک سو و سياستمداران و مسئوالن فرهنگی اين 
کشور از سوی ديگر تبديل شده است. محمد الميمونی، مسئول شورای اسالمی دانمارک، معتقد است 
که آموزش امامان جماعت و معلمان دينی، بايد در اين کشور انجام پذيرد و چون نسل های دوم و سوم 
مسلمانان عالقمند به اين آموزش ها هستند، دولت وظيف دارد به اين تقاضا پاسخ گويد.عليرغم تقاضای 
رهبران مسلمانان، دولت دانمارک تاکنون به اين تقاضا ها پاسخ نداده است. برای رفع اين نياز و تربيت 
امامان مساجد و معلمان دينی، شورای اسالمی دانمارک عده ای را به دانشگاه های فرانسه اعزام کرده اند3. 
می  دانمارک  دانشگاهی  و  علمی  مجامع  و  مراکز  در  آن  وضعيت  و  اسالمی  مطالعات  به  اينک 

پردازيم.
مطالعات  برنامه های  چارچوب  در  دانمارک،  در  اسالمی  مطالعات  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
دانمارک  و  کپنهاک5  آرهوس۴،  دانشگاه:  سه  در  دينی  مطالعات  دپارتمان های  در  عربی  و  خاورميانه 

شرقی6 داير است.
از اسالم و مسلمانان، اخيراً  در جهت تحقق سياست يکپارچه سازی مسلمانان و شناخت بيشتر 
دانشگاه کپنهاک، با حمايت دولت دانمارک، يک برنامه ابتکاری تحقيق درباره اسالم و مسلمانان را 
سامان داده است. در اين برنامه، دو مرکز و برنامه مطالعات و تحقيقات اسالمی: مرکز انديشه اسالمی 
اروپايی7 و برنامه فضای عمومی اسالمی جديد8 در دانشکده علوم انسانیِ  دانشگاه کپنهاک راه اندازی 
شده است. مدير مرکز۹ پروفسور يورگن اس نيلسن10 استاد بنياد تحقيقات ملی دانمارک و مدير برنامه 

تحقيقاتی فضای عمومی اسالمی جديد11، پروفسور ياکوب اسکوگارد پيترسن12 است. 
فضای  برنامه  و  اروپايی  اسالمی  انديشه  مرکز  مالی  منابع  تأمين  و  اندازی  راه  در  دولت  نقش 
آرهوس،  دانشگاه های  در  برنامه های مطالعات اسالمی  تقويت  و  استمرار  و  عمومی اسالمی جديد 
کپنهاک و دانمارک شرقی، گويای رشد و گسترش علم و رشته مطالعات اسالمی در اين کشور کوچک 

1.  The Denmark local 
2. Dansk Islamisk Råd 
3.  برای اطالع بیشتر درباره نظرات 
و اقدامات  شورای اسالمی دانمارک 

برای تربیت امامان مساجد و نیز 
دیدگاه مخالفان آنها بنگرید به 

منبع زیر: 
http://cphpost.dk/
news/homegrown-
imam-programme-
proposed.7335.html
Newsletter,2013, 12 
Oct,12p.
4.  the Universitiy of 
Aarhus
5. Universitiy of 
Copenhagen
6. Universitiy of Southern 
Denmark
7. the Centre for European 
Islamic Thought (CEIT)
8. The New Islamic Public 
Sphere Programme

9. تارنمای این مرکز اطالعات 
کاملی از اهداف، دست اندرکاران 

و کلیه برنامه ها و دستاوردهای آن 
ارائه می دهد. آدرس این تارنما 

چنین است:
 http://www.
10. Jørgen S. Nielsen 

11. برای آگاهی بیشتر از دالیل 
راه اندازی این برنامه و اقدامات و 

تحقیقات انجام شده و همکاران آن 
بنگرید به این منبع:

http://islamicpublicsphere.
hum.ku.dk/activities/ 
12. Jakob 
Skovgaard Petersen 
nyislamiskoffentlighed.
hum.ku.dk/
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مطالعات  گسترش  و  تقويت  در  دانمارک  دولت  که  گفت  توان  می  سان،  بدين  است.  اسکانديناوی 
اسالمی نقش سازنده ای داشته است.

آموزش اسالم و مطالعات اسالمی در نروژ
شاهد  اروپا،  در  صلح  و  آرامش  مهد  اسلو،   13۹0 سال  تيرماه   31 جمعه  روز  ساعت  15.20دقيقه 
مسلمانان  حضور  سخت  سر  مخالف  که  می خواست  بر  مردی  غضب  و  حقد  از  که  بود  انفجاری 
اين  از  پس  شدند.  کشته  نروژي  شهروندان  از  نفر   ۹3 تروريستی  حادثه   اين  در  بود.  اروپا  در 
اقدام  اين  مسؤول  مسلمانان  بالفاصله  می شود،  ياد  نروژ  سپتامبر   11 عنوان  به  آن  از  که  حادثه 
فراگرفت.  را  نروژ  مسلمانان سراسر  و  اسالم  از  تنفر  موج  و  و محکوم شدند  قلمداد شده   تروريستی 
چنانکه در روزهاي پس از رخداد، صدها عمل جنايت کارانه برضد مسلمانان، مساجد و اماکن متعلق 
با  اما  اقدام ها در مواردی حتی به کشته شدن مسلمانان منجرشد.  اين  آنها صورت گرفت. شدت  به 
دستگيري فرد تروريست1 معلوم شد که او مسلمان نبوده است. با آشکار شدن واقعيت، ادبيات مقام های 
نروژی هم تغيير کرد و نخست وزير اين کشور اظهار داشت که نبايد در تصميم گيری ها عجله به خرج 
داد2. پرپيداست که اين حادثه  ناشی از تبليغات اسالم هراسانه بوده و عده ای از مقامات مسؤول و رسانه 

ها نيز تالش بی شائبه ای برای تشديد اين احساسات به خرج داده بودند.
اين  که  دهند  مي  خبر  آن  از  نروژ  در  مسلمانان  و  اسالم  وضعيت  پيرامون  اخبار  و  مطالعات 
فعال  به طور  نروژی  و مسلمانان  بوده  اسالم  به  زمينه گرايش  در  پيشرو  در شمار کشورهای  کشور 
شورای  مجلس  در  نيز  نمايندگانی  و  کرده  شرکت  افراطی،  راست  حزب  جز  به  سياسی،  احزاب  در 
مسلمانان  جوانان  نروژ،  در  پژوهشگران  و  سياستمداران  توجه  درخور  مسائل  از  يکی  دارند.  محلی 
است، جوانانی که با اعتقادات مذهبی خويش، هراس و اميد آفريده اند، هراس در بين غير مسلمانان 
و  نروژ  دولت  که  است  گروه  همين  اهميت  به  نظر  همکيشانشان.  بين  در  اميد  و  سياستمداران  و 
برای   مناسب  آموزشی  متون  تهيه  و  اسالمی  آموزش  برای  تمهيداتی  کشور  اين  مسلمانان  رهبران 
برای  برگزاری سمينارهای مختلف  از  تمهيدات، حمايت دولت  اين  از  ای  پاره  اند.  آورده  فراهم  آنها 
تعامل  ديگر،  مهم  اقدام  است.  بوده   مساجد  امامان  و  دينی  علوم  معلمان  آموزش  و  اسالم   معرفی 
سازمان های اسالمی نروژ با دولت اين کشور است. بزرگترين سازمان اسالمی، شورای اسالمی نروژ 
است که همچون چتری برای مسلمانان از تمامی اقوام و مذاهب است و نزديک هفتاد هزار نفر عضو 
دارد. اين افراد، اعضای چهل و دو سازمان اسالمی هستند. از جمله وظايف شورای اسالمی نروژ که 
در سال 1۹۹3 تأسيس شد اين است که پل ارتباطی بين مسلمانان و حکومت است. بسياری بر اين 
مراکز  از  ديگر  برخی  دارد.  بر عهده  را  نروژ  در  از حقوق مسلمانان  دفاع  اين شورا وظيفه  باورند که 
اسالمی در اين کشور عبارتند از: مسجد منهاج القرآن، گروه زنان مسلمان نروژ ) تأسيس1۹۹1(، انجمن 

 . Urtehagen دانشجويان مسلمان )تأسيس 1۹۹5( و بنياد اسالمی

1. آندرس بهرینگ بریویک 
 Andres Behring Breivik

32 ساله و متهم به ترور 93 تن از 
شهروندان نروژی،  یک فرد مسیحی 

افراطی دست راستی است که به 
شدت با کثرت فرهنگی و مسلمانان 
سرناسازگاری دارد. برطبق شواهد 
موجود، بریویک طرف دار سرسخت 

فعاالن ضد اسالم در آمریکا نظیر 
 ، Pamela Geller»پامال گلر«

  Robert»رابرت اسپنسر«
 Daniel »و »دانیل پیپه Spencer

 Pipesبوده و بارها حمایت قاطع 
خود را از اسراییل اعالم داشته 

است. 
2. -http://www.
veteranstoday.
com/۲۰11/۰۷/۲۳/norway-
bombing-islamophobia-
strikes-again/?utm_
source=rss&utm_
medium=rss&utm_
campaign=norway-
bombing-islamophobia-
strikes-again
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مطالعات اسالمي در نروژ
بررسی ها نشان می دهد که در دهه گذشته، همانند گسترش آموزش اسالم در مدارس و افزايش تعداد 
مراکز و گروه های اسالمی، کرسی ها و دپارتمان های مطالعات اسالمی دانشگاهی نيز گسترش يافته 

و تعدادی مرکز مطالعات اسالمی در دانشگاه های نروژ ايجاد شده است. اين مراکز عبارتند از:

مرکز مطالعات اسالمی و خاورمیانه دانشگاه اسلو1
نطفه تشکيل اين مرکز در سال 200۹ و همزمان با برگزاری سمينار اسالم گرايی در نروژ و اسالم 
و عرفی گرايی در آوريل 200۹ بود. در سال های 2010 -2011 ، استادان اسالم پژوه دانشگاه، به 
ترتيب دو سمينار با عناوين:اسالم و ادغام اسالم شيعی در نروژ و اسالم گرايی و سلفی ها در مصر 
و نروژ برگزار کردند. سرانجام با کوشش های ادبيون ليرويک2 و بيورن الوا يوتويلک3 مرکز مطالعات 
اسالمی و خاورميانه دانشگاه اسلو در 1۴ ژوئن 2011 دردرون دپارتمان مطالعات فرهنگ و زبان هاي 
شرقی راه اندازی شد. يکی از اهداف اين مرکز، مطالعه و تحقيق درباره تحوالت دنيای اسالم و انديشه 
و فرهنگ اسالمی از مراکش تا ايران و از ترکيه تا يمن اعالم شده است. مطالعه، پژوهش و آموزش 
پيرامون اسالم و مسلمانان در نروژ و زبان های شرقي: فارسی، ترکی، عربی و عبری است. برخي 
موضوعات ديگر مورد عالقه پژوهشگران و استادان اين مرکز چنين است: تغييرات و تحوالت پيام 
اسالم در گذر زمان، نقش سياسي و اجتماعي جنبش هاي مذهبي در خاورميانه ، تأثير درآمدهاي نفتي 

کشورهاي خليج فارس بر روند هاي سياسي و ميراث اسالمي در آغاز اسالم.  
امروزه، اين مرکز دارای 10۹ پژوهشگر و استاد متخصص در موضوعات مختلف اسالم شناسی، 
کشورهای خاورميانه، زبان ها و اديان شرقی و مسائل و فرهنگ، تمدن کشورهای چين، ژاپن و هند 
است. اسامی شماری از استادان و پژوهشگران شاخص مطالعات اسالمی اين مرکز عبارتند از: استفان 

گوت۴، کای کورم5 ، بو گوران الرسن 6 و کاری وگت7 است. 

مرکز مطالعات اسالمی و خاورمیانه8 دانشگاه برگن
علم  و  انسانی  علوم  های  دپارتمان  پژوه  اسالم  پژوهشگران  ادغام  با   1۹88 سال  در  مرکز  اين 
و  شناسی  اسالم  زمينه  در  تخصصی  مطالعات  و  تدريس  بر  عالوه  مرکز  اين  يافت.  بنياد  اجتماعی 
موضوعات مربوط به تاريخ، فرهنگ و مردمان خاورميانه، به موضوعات مشابه آنها در ساير دپارتمان 
و  شناسی  اسالم  به  عالقمند  دانشجويان  و  استادان  نظری  هدايت  و  دارد  احاطه  نيز  دانشگاه  های 
خاورميانه ساير رشته ها را نيز بر عهده دارد. مرکز در حال حاضر، دارای  37 عضو هيأت علمی است 
تحقيق  و  تدريس  به  خاورميانه  کشورهای  و  مسلمانان  اسالم،  به  مربوط  مختلف  موضوعات  در  که 

اشتغال دارند۹.
مرکز در طول فعاليت خود، سمينارهايی برگزار کرده است که عناوين برخی از آنها چنين است: 

1. Center for Islamic and 
Middle East Studies
2. Oddbjørn Leirvik
3. Bjørn Olav Utvik
4. Stephan Guth
5. Kai Kverme 
6. Bo Göran Larsson
7. Kari Vogt
8. Centre for Middle 
Eastern and Islamic 
Studies, University of 
Bergen

9.  برای اسامی استادان و 
موضوعات و زمینه های مطالعاتی 

http://www.  :ایشان ر.ک
hf.uib.no/smi/meb/Staff.

html

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/center/islamic-and-middle-east-studies/
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/center/islamic-and-middle-east-studies/
mailto:oddbjorn.leirvik@teologi.uio.no
mailto:b.o.utvik@ikos.uio.no
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و شرق  قدرت  تاريخ،  خاورميانه:  در  مدرنيسم  خاورميانه؛  در  تغيير  و  دين  جنسيت،  اروپا؛   در  اسالم 
شناسی؛ اسالم در کيپ تاون، جنوب افريقا 1658-1۹۹۴، يک بررسی مردم شناسانه؛ محلی کردن 

مناسک اسالمی در مايوت )Mayotte( و...
اين مرکز ميزبان، انجمن نروژی مطالعات خاورميانه نيز هست. مدير مرکز از سال 1۹8۹ رئيس 
اين انجمن نيز هست. 250 عضو اين انجمن ، استادان و پژوهشگران مطالعات خاورميانه از کشورهای 

فنالند، سوئد، نروژ و دانمارک هستند1.

آموزش اسالم و مطالعات اسالمی در فنالند
اسالم برای نخستين بار توسط مسلمانان »تاتار« روسيه ميان سال های 1870 تا  1۹20 وارد فنالند 
مسلمانان  تاريخ،  اين  از  بعد  دادند.  تشکيل  را  فنالند2«  اسالمی  »انجمن   1۹25 سال  در  آنها  شد. 
بسياری از کشورهای اروپايی، آفريقايی و خاورميانه به اين کشور اسکانديناوی مهاجرت کردند. دومين 
موج مهاجرت مسلمانان به فنالند از سال 1۹۹0 شروع گرديد و تا 1۹۹6 ادامه يافت. تا سال 2001، 
مسلمانان زندگی آرام و بی دغدغه ای را در کنار ديگر مردمان می گذراندند. اما اين وضع ديری نپائيد 
و راستگرايان افراطی به مبارزه با مسلمانان و ساير اقليت های مهاجر برخاستند. با گذشت زمان، موج 
مخالفت و حمله به مسلمانان روبه فزونی نهاد3. مسلمانان نيز با روش هايی مانند معرفی اسالم و آموزه 
های اسالمی، تشکيل مرکز و مؤسسه اسالمی، ايجاد مدارس  و مساجد و گفتگو با رهبران احزاب و 
گروه های سياسی، به دفاع از اسالم و هويت و موقعيت خود برخاستند. همزمان با اقدامات مسلمانان، 
شماری از دولتمردان فنالندی که آگاهی بيشتری از اسالم و مسلمانان داشتند، به حمايت از آنها وارد 
ميدان شدند و از ايجاد و راه اندازی مراکز اسالمی، مساجد و مدارس اسالمی مسلمانان دفاع کردند. 
»ترک  »پاسيال«،  رابيتا«،  »الهتی«،  “تامپره«،  »هلسينکی“،  مساجد  مسلمانان،  آن،  از  پيش  البته 
تبارها« و »پاکستانی ها« و چندين مرکز اسالمی به نام های: »جامعه اسالمی فنالند« )تأسيس 1۹78 
(، »مرکز اسالمی هلسينکی« )1۹۹5( و »مرکز اسالمی شمال فنالند« ) 2000 ( را پديدآورده بودند. 

با همکاری شورای  با مسلمانان در چند سال گذشته، دولت فنالند  با بهبود رابطه دولت فنالند 
اسالمی فنالند و رهبران مسلمانان اين کشور، برنامه هايی برای آموزش اسالم در مدارس و تربيت و 
آموزش امامان مساجد تدارک ديده است. يکی از اين برنامه ها، تهيه و انتشار کتاب هايی درباره اسالم 
و سنت های مسلمانان و توزيع و آموزش آنها در مدارس دولتی است. يکی از اين کتاب ها با عنوان 
» سالم- راه اسالم » مطالبی درباره تقويم اسالم و سنت های مسلمانان به کودکان می آموزد و به 
جوانان فنالندی آگاهی هايی درباره اديان ديگر و اهميت تساهل نسبت به ديگران ارائه می کند. کتاب 
» سالم- راه اسالم« داستان دو کودک مسلمان فنالندی به نام های فاطمه و آدم است که به خانه 
مادربزرگ خود در يک مزرعه می روند و از آرد گندم کلوچه می پزند. اين کتاب برای مقطع اول و دوم 
ابتدايی طراحی شده است. کتاب هايی برای مقاطع باالتر نيز در حال نگارش است. ۴ سعود اونيسلکا، 

1.  برای اطالع بیشتر درباره این 
مرکز بنگرید به تارنمای آن: 

http://www.hf.uib.no/smi/
meb/Staff.html

۲. شورای اسالمی فنالند، به 
عنوان مرجع رسمی مسلمانان این 

کشور به رسمیت شناخته شده و 
سخنگوی مسلمانان در دولت فنالند 

است. این شورا به جای شورای 
پیشین در سال 2006 به همت 

26 جمعیت اسالمی تأسیس شد 
و اکنون نماینده 55 هزار مسلمان 

فنالندی است.
۳. برای آگاهی از برخی حمالتی  
که افراط گرایان به مسلمانان در 
سال های 2004 و 2005 انجام 
داده و در گزارشات پلیس فنالند 

آمده، بنگرید به تحقیق مرکز کنترل 
نژادپرستی و بیگانه ستیزی اتحادیه 

اروپا:
EUMC  (2006) Muslims 
in the European Union:  
Discrimination and 
Islamophobia, 81-82pp.

4.  برای تفصیل بیشتر بنگرید 
http://israelvisiontv. :به
blogspot.com/2011/12/

finland-suffers-teacher-
shortagefor.html
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يکی از نويسندگان اين کتاب درسی در مصاحبه ای متذکر شد که : فضای نوشته ها و داستان های 
ارائه شده در اين کتاب ها مطابق ويژگی های کشور فنالند در نظر گرفته شده تا کودکان با اين داستان 
ها و نوشته ها احساس نزديکی کنند.1 در سال 2013، اقدامات ديگری برای تهيه و انتشار کتاب های 
آموزش اسالمی برای کالس های باالتر و دوره متوسطه آغاز گرديد. اين اقدام به دنبال فراخوان دولت 
فنالند برای راه اندازی يک برنامه آموزشی برای ائمه جماعات و معلمان مسلمان اجرايی شده است. 
اسقف اعظم کاری ماکينن رهبر کليسای لوتری فنالند که مذهب غالب مسيحی اين کشور است معتقد 
است که: ائمه جماعاتی که در داخل کشور آموزش ببينند به مسلمانان اين احساس را می دهند که 
در وطن خود زندگی می کنند. درحال حاضر دولت فنالند هيچ آمادگی برای ارائه برنامه آموزش ائمه 
جماعات ندارد، اما هلند همسايه فنالند اين برنامه را از سال 2006 آغاز کرده تا به مسلمانان برای 

ادغام در جامعه کمک کند.
علی رغم  رابطه خوب دولت فنالند و بسياری از مردم اين کشور با مسلمانان، سياست و گفتمان 
اسالم ستيزی در برخی از رسانه ها و در بين راستگرايان افراطی دنبال می شود. شورای اسالمی فنالند 
و مسلمانان نيز برای مقابله با موج اسالم هراسی و نماياندن آموزه های خود، در سه سال گذشته، 
اقدام به برگزاری نمايشگاه اسالمی با عنوان »اسالم اکسپو« کرده  و نخست وزير اين کشور را به 
عنوان مهمان افتخاری خود دعوت کرده اند. بر اساس گزارش پايگاه الوکاله، جيرکی کاتاينه؛ نخست 
وزير فنالند؛ در اين نمايشگاه اسالمی گفت: قاره اروپا اسالم را به شکل اشتباهی می شناسد؛ ما همگی 
زيادی است، در  اهميت  دارای  داريم. مساله گفت و گو در اسالم  از اسالم  نادرست و کمی  اطالعات 
فنالند تعداد زيادی سازمان و جمعيت اسالمی وجود دارد که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود، 

بنابراين اين سازمان ها بايد باهم متحد شده و افکار خود را برای همگان علنی سازند.2  
تنها مجله اسالمی کشور فنالند، به نام »مجله سالم«3 به صورت رسمی و با حمايت دولت فنالند، 

توسط مرکز رسالت اهل البيت به زبان فنالندی منتشر می شود.
اکنون به وضعيت مطالعات اسالمی در دانشگاه هلسينکی فنالند و تأثير آن در گسترش مطالعات 

اسالم پژوهی در دهه های های آينده در اين کشور می پردازيم.

کرسی مطالعات اسالمی و عربی دانشگاه هلسینکی
دانشگاه  در  پالوا۴)1۹۹8-1۹82(  هيکی  پروفسور  رياست  به   1۹80 سال  در  عربی  مطالعات  کرسی 
هلسينگی گشايش يافت. پس از بازنشستگی پروفسور پالوا، نام کرسی به مطالعات اسالمی و عربی 
تغيير يافت و پروفسور ياکو هامين آنتيال5 ) از 2000 تاکنون( به رياست آن برگزيده شد. رويکرد اين 
کرسی به آموزش فرهنگ اسالمی و عربی، قرآن، ادبيات کالسيک قرون وسطی اسالمی، زبان های 
حقوق  به  نيز  اسالمی  فرهنگ  مطالعه  در  است.  معاصر  عربی  زبان  و  فارسی  و  عربی  بويژه  شرقی 

اسالمی، الهيات، عرفان و مطالعات قرآنی در کشورهای عربی و ايران پرداخته می شود.

1. برای اطالع بیشتر درباره 
نویسنده و مطالب کتاب بنگرید به:
 Pauliina Grönholm, “New 
religion textbook for 
Muslim schoolchildren” 
HELSINGIN SANOMAT 
October 11, 2011

۲. منبع خبر: الوکاله، 12 مارس 
.2014

3. http://www.salam.fi/
4. Heikki Palva
5. Jaakko Hämeen-Anttila
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به اسالم و  تدريس و تحقيق موضوعات مربوط  زمينه  فعاليت های گسترده ای در  اين کرسی 
مسلمانان دارد و با مراکز و مؤسسات مطالعات اسالمی سه کشور نروژ، سوئد و دانمارک در ارتباط است 
و گاه برنامه های مشترکی با آنها به انجام می رساند. پروفسور ياکوهامين آنتيال رئيس کرسی مطالعات 
اسالمی و عربی دانشگاه هلسينکی، از اسالم شناسان برجسته و صاحب تحقيقات درخور اعتناست. با 
توجه به تالش های پروفسور هامين آنتيال و استادان اين کرسی و نيز اقبال روبه تزايد جوانان مسلمان 
فنالندی به دروس مطالعات اسالمی، پيش بينی می شود مطالعات اسالم پژوهی در دهه های آينده رو 

به گسترش داشته باشد و دامنه آن به ساير دانشگاه های فنالند کشيده شود.

دورنمای مطالعات اسالمی در کشورهای اسکاندیناوی
تنوع و گستره برنامه های آموزش اسالم و مطالعات اسالمی در کشورهای اسکاندیناوی بيانگر نقش 
و حضور عوامل مختلف مانند: دولت ها، رهبران، مؤسسات و مراکز اسالمی  مسلمانان،  سياستمداران 

معتدل، احزاب و گروه های راست افراطی، رسانه ها و برخی از کشورهای اسالمی  است.
    اگرچه احزاب و گروه های راست افراطی، برخی سياستمداران و تعدادی از رسانه ها و شماری 
موقعيت  تقويت  و  با حضور  نروژ  و  دانمارک  بويژه  اسکانديناوی  در کشورهای  از گروه های مرجع  
مسلمانان مخالفت می ورزند، اما برخالف خواست آنها، حضور و وضعيت آنها رو به استحکام و اقتدار 
دارد و نهادهای آموزشی و عبادی آنها، با حمايت دولت ها،   رو به افزايش دارد. اين مطلب بخصوص 
ابتدايی و راهنمايی در مدارس دولتی،  ايجاد مدارس اسالمی، آموزش اسالم در مقاطع  با  ارتباط  در 
آموزش امامان مساجد و معلمان دينی، ساخت مساجد تازه و ايجاد و تقويت کرسی ها و مراکز مطالعات 
اسالمی در دانشگاه ها نمايان است. پرپيداست که مجموع اين عوامل و احتمااًل کمک های مالی دولت 
های اسکانديناوی و نيز برخی کشورهای اسالمی مانند عربستان سعودی، کويت و قطر به بهبود و 
تقويت جايگاه مسلمانان و رشد و گسترش مطالعات اسالمی مدد خواهد رسانيد. با توجه به قرائن و 
شواهد موجود، می توان پيش بينی کرد که در دهه آينده، اسالم شناسان بسياری از ميان مسلمانان و 
غير مسلمانان کشورهای منطقه اسکانديناوی پديدار خواهد شد و گفتمان يا قرائت خاصی از اسالم به 
ميان  خواهد شد که به شدت تحت تأثير فرهنگ ِ مردمان اين منطقه و شرايط سياسی، اجتماعی و 

فرهنگی مسلمانان آن کشورهاست.
با توجه به رويکرد موجود و تبار اکثريت مسلمانان اين منطقه، می توان گمانه زنی کرد که  تمرکز 
اصلی برنامه مطالعات اسالمی در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشورهای اسکانديناوی، بر شناخت و 
معرفی اسالم  و وضعيت مسلمانان در قاره اروپا و بويژه کشورهای اسکانديناوی خواهد بود، موضوعات  

مورد نياز و کاربردی که مسلمانان و مردمان اين منطقه به آنها تمايل دارند
سخن آخر آنکه اگر در گذشته اسالم از طريق صوفيان، بازرگانان يا لشکرکشی اميران و شاهان 
به سرزمين های ديگر راه می يافت، در دهه های آينده، آئين محمدی به همت و تالش های علمی 
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و آموزشی  و ارائه الگوی زيست مسلمانی نسل های جديد مسلمان در کشورهای اسکانديناوی پيش 
رفته و دامن گستر خواهد شد. 
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20۹

گونه شناسي اسالم سیاسي در افغانستان

دکتر لطیف نظری1 

با توجه به مواضع و ديدگاه هاي اسالم گرايان افغانستان، در يک طبقه بندي کلي از نحله هاي فکري 
اسالم سياسي مي توان دست کم دو طيف را در ميان اهل سنت و شيعيان و دسته سوم را تنها در ميان 

اهل سنت مورد شناسايي و بررسي قرار داد. 

الف( اسالم گرایان رادیکال
اسالم گرايان راديکال ارزش هاي دموکراتيک و بخشي از فرهنگ معاصر غرب را مردود مي انگارند. آنها 
در پي دولت مقتدر اسالمي هستند تا برداشت هاي افراط گرايانه خود از قوانين و اخالقيات اسالمي را 
برآورده سازند. اين دسته خواهان بکارگيري نوآوري ها و دانش فني جديد نيز هستند و در عين حال از 

خشونت خود را مبرا نمي سازند2.
و  ايستارها  آن  خاستگاه  و  دارد  افغانستان  جامعه  در  رايج  الهيات  در  ريشه  راديکال  بنيادگرايي 
نهادهاي مذهبي است و پيروي از متون و نص )مقدس( را پيگيري مي کنند. بر اين اساس، جريانات 
فکري وابسته به اسالم گرايي راديکال، بيشتر در قيد و بند جوهره متون اسالمي هستند و آموزه هاي 
اسالمي را مالک عمل و رفتار ديني و سياسي خود مي دانند. حزب اسالمي گلبدين حکمتيار در ميان 
اهل سنت و جريان سازمان نصر افغانستان که در حزب وحدت ادغام شده در اين گروه قرار می گيرند3.

آنچه بيان شد ناظر بر دوره جهاد و نيز وضعيِت کنوني )افغانستان پس از طالبان( اسالم گرايان 
افغان است. در وضعيت کنوني، حکمتيار در اثر بينش ايدئولوژيک، جهاد ضد غربي ها و در رأس آن 

1. استاد دانشگاه کابل
استراتژي  برنارد،  شریل   .2
پیشنهادي به غرب براي پیشبرد 
اصالحات و دموکراسي در جوامع 
صادقي،  ا.  کننده:  تهیه  اسالمي، 
ماهنامه چشم انداز، ش 11، )آبان 

1383(، ص 43.
آصف  محمد  اهلل  آیت  اخیراً   .3
حرکت  حزب  رهبري  از  محسني 
داده  استعفاء  افغانستان  اسالمي 
و محمدعلي جاوید و سید حسین 
انوری به عنوان سرکرده های این 
تقسیم  شاخه  دو  به  که  حزب  

شده، منصوب شدهاند.
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اياالت متحده آمريکا را رسالت ديني خود و پيروان حزب اسالمي افغانستان قلمداد کرده و در کنار 
طالبان و القاعده عليه دولت افغانستان و قواي خارجي حافظ امنيت )ايساف(، ناتو و کماندوهای ويژه 
اياالت متحده به مبارزه سياسي و نظامي به صورت پراکنده و غير متمرکز ادامه مي دهد. البته وي در 
دوران جهاد نيز از جمله اسالم گرايان راديکال بشمار مي آمد و در آن زمان هدف بنيادين حزب اسالمي 

را بيرون راندن ارتش سرخ و تأسيس دولت مقتدر و منزه طلب اسالمي عنوان مي کرد. 
اما در طيف اسالم گرايان شيعي چرخشي اساسي قابل مشاهده است. در دوران جهاد در ميان احزاب 
هشتگانه شيعيان، سازمان نصر افغانستان به عنوان يک گروه اسالم گراي شيعه از جمله جرياناتي بود 
نگرش  پاي مي فشرد1. چنان که همين  ايران  در  امام خميني)ره(  پيرو  انقالبی شيعيان  بر مسير  که 
انقالبی موجب تنش در هزارهجات گرديد و نيروهاي جهادی شيعيان را در مقابل يکديگر قرار داد. 
با  امام  طرفداران خط  يا  فقيه  واليت  پيرو  انقالبی  اسالم گراهاي  ميان  جات  هزاره  در  داخلي  جنگ 
حاميان اسالم سنتي)نه انقالبي(، توان شيعيان را به تحليل برد و زمينه آسيب پذيري و چندگانگي آنها 

را در دوره هاي بعد فراهم ساخت. 
سازمان نصر افغانستان به عنوان يک گروه ايدئولوژيک شيعي در راستاي تبيين اهداف و اظهار 
نگرش انقالبي خود نظم حاکميت معنوي و مادي را در آن زمان )دوره مقاومت( چنين تشريح مي کرد: 
»حکومت مقتدرانه جهان اسالم و حاکميت قانون )واليت فقيه( از طريق امامت در زمان کنوني تداوم 
پيدا مي کند. نشانه ايمان در اطاعت و فرمانبرداري از ولي فقيه که فردي مسئول، پرهيزگار و مبارز است 
مي باشد2«. اين طرز تفکر انقالبي در دوره جهاد به درگيري اين جريان با برخي احزاب اسالم گراي 
سنتي از جمله حرکت اسالمي آيت اهلل محسني در سراسر هزاره جات منجر گرديد. حرکت اسالمي در 
آن زمان رابطه چندان حسنه ای با ايران نداشت و بيشترين فعاليت هاي سياسي خود را در پاکستان در 
کنار احزاب سياسي اهل سنت سازماندهي مي کرد. دليل عمده اين سردي روابط، پيروي نکردن حرکت 
ايران در موضوعات منطقه اي و  اسالمي و شخص آقاي محسني از سياست هاي جمهوري اسالمي 
تحوالت افغانستان و نيز کشف ارتباط اين جريان با اياالت متحده پس از تسخير سفارت آمريکا توسط 

دانشجويان ايراني در تهران بود3.
به هر صورت، هنگامي که سازمان نصر افغانستان از ايران فاصله گرفت ديگر گروه هاي اسالم گراي 

طرفدار ايران به گونه اي فزاينده الگوي اسالم گرايانه در پيش گرفتند. 
پس از آن که حزب وحدت در سال 1367 ايجاد گرديد و احزاب هشتگانه بجز بخش عمدهاي از 
حرکت اسالمي به اين حزب پيوستند و در فرجام کليه احزاب جهادي شيعه در يک تشکيالت سياسي 
شيعي ادغام شدند، اين حزب سياست متمايز از احزاب سياسي سابق از جمله سازمان نصر را در پيش 
گرفت. رهبري عبدالعلي مزاري به عنوان دبيرکل حزب وحدت و کوشش هاي هدفمند او و همکارانش 
اين حزب را بعدها بخصوص پس از فتح کابل و در دوره حاکميت مجاهدين به يکي از جريانات مؤثر 

در تحوالت سياسي افغانستان مطرح کرد. 

نبي،  ادن  ـ  ماگنوس  اچ.  رالف.   .1
مارکس،  روحاني،  افغانستان؛ 
ملکي،  قاسم  ترجمه:  مجاهد، 
و  سیاسي  مطالعات  دفتر  تهران: 

بین المللي، 1380، ص 117.
2. همان.
3. همان.
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حزب وحدت شيوه ايدئولوژيک احزاب پيشين را به سود هزاره ها تشخيص نداد و با درس آموزي 
بر  کرد.  اتخاذ  مذهبي  و  ايدئولوژيکي  حوزه  در  انعطاف پذيری  و  ماليم  روش  گذشته،  تجربه هاي  از 
اين اساس اين جريان توانست از فرايند راديکال شدن جامعه شيعي در افغانستان جلوگيري نمايد. به 
اين ترتيب امروزه هر دو جناح حزب وحدت1 از قطار اسالم گرايان تندرو فاصله گرفته و در مجموعه 
اقتصادي،  پيامدهاي مثبت سياسي،  اين اعتدال،  اسالم گرايان ميانه رو و معتدل طبقه بندي مي شوند. 

فرهنگي و اجتماعي را براي هزاره ها و شيعيان اين کشور در پي داشته است. 
حزب اتحاد اسالمي عبدالرب رسول سياف را نيز مي توان در طبقه بندي راديکال قرار داد. اين گروه 
هر چند در ميراث عقيدتي راديکاليسم با حزب اسالمي حکمتيار داراي وجوه مشترک مي باشد اما به 
دليل نهادينگي سلفي گري و تأثيرپذيري فکري از جنبش وهابيون از جريان اسالم گراي نام برده يعني 
حزب اسالمي متمايز مي گردد. وهابي ها همواره دعوت مذهبي را بر فعاليت سياسي ترجيح داده اند و 
لبه تيز تبليغات شان متوجه تصوف و تشيع بوده است2. چنان که جنگ هاي خونين ميان حزب وحدت و 

اتحاد اسالمي در دهه 1۹۹0 را مي توان بر همين مبنا و اصول فکري بررسي و تحليل کرد. 
وهابي ها رابطه درستي با اخواني ها نيز ندارند. شايد علت اين مسأله که سياف پشتون تبار و حزب 
وي راه تنافر از حکمتيار را در پيش گرفت و در منازعات سياسي و نظامي دهه ۹0  از جمعيت اسالمي 
و دولت آقاي رباني پشتيباني کرد، در همين تمايز و تنافر فکري ميان اخواني ها و وهابي ها باشد. اليويه 
روآ در کتاب تجربه اسالم سياسي نيز معتقد است: »برخوردهايي ميان وهابي ها و اخواني ها وجود دارد؛ 
براي مثال در سال 1۹85 مولوي جميل الرحمان هم در مقر خود، کنر، از حمايت هاي بي شائبه عربستان 
سعودي بهره مند بود و هم در دره پيچ از پشتوانه طايفه خود يعني قوم صافي. ميان وي و حزب اسالمي 
که اکثر اعضاي آن از اقوام مشواني و شنواري بودند، برخوردهايي رخ داد؛ در حالي که اينها تا جنگ 
با هم مؤتلف بودند. سعودي ها سلفي ها را تشويق کردند  تا منازعه کشتزار خشخاش  خليج فارس و 
تا حزب اسالمي که از حمايت اخوان المسلمين برخوردار بود، از منطقه بيرون شود. سرانجام جميل 
الرحمان توسط جواني مصري معروف به روحي به قتل رسيد، در نهايت شاهزاده ترکي مداخله کرد 

و براي ديدن حکمتيار به افغانستان رفت و خواست بين اين دو گروه وساطت کند )نوامبر 1۹۹1(«3. 
خالصه آن که حزب کوچک تندرو »اتحاد اسالمي« آقاي سياف هر چند در سطح تحليل کالن و 
نگرش کلي و عام با جريان اسالم گراي حزب اسالمي حکمتيار در تکوين گفتمان راديکاليسم اسالمي 
هم نظر است، اما به قسمي که اشاره شد از جهاتي از اين جريان متمايز است. هر چند آيتاهلل محسني 
رهبر وقت حرکت اسالمي و سياف رهبر اتحاد اسالمي در لويی جرگه قانون اساسي افغانستان در يک 
اقدام هماهنگ که از سوی روشنفکران سکوالر، اقدام غيردموکراتيک خوانده شد؛ پسوند »اسالمي« 
از جمله اصل  به احکام اسالمي  افزودند و هر دو در تصويب مواد مربوط  افغانستان  را به جمهوري 
»تعديل ناپذيري« جمهوري اسالمي و عدم مخالفت قوانين با اصول و اساس اسالم نقش برازنده و 
برجسته اي ايفا کردند، اما نبايد ترديد روا داشت که ميان اين دو روحاني اسالم گرا به داليل مختلف از 

1. دو جناح حزب وحدت عبارتند از 
حزب وحدت اسالمي افغانستان به 
و حزب  خلیلی  محمدکریم  رهبري 
وحدت اسالمي مردم افغانستان به 

رهبري محمد محقق.
اسالم  تجربه  روآ،  الیویه   .2
شانه چي  مدیر  محسن  سیاسي، 
تهران:  امین،  مطیعي  حسین  و 
الهدي،  بین المللي  انتشارات 

1378، ص 130.
3. همان، ص 131.
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جمله تمايز مذهبي، تفاوت هاي مهمي قابل مشاهده است. 
هم چنين سياف با حکمتيار نيز به جهت ارتباط دائمي گروه وي با اخوان المسلمين داراي اختالف 
موضع، بينش و حتي انديشه است. چنان که بعداً اشاره خواهد شد تنها در دوره مقاومت )جهاد ( است 
که کليه اسالم گرايان افغانستان از طيف هاي مختلف فکري و مذهبي با طرح بندي اهميت اسالم و 
جهاد، توانستند از آن به عنوان وسيله اي براي انسجام دروني خود و کنار زدن کمونيسم استفاده کنند. 
براي کليه گروه هاي اسالم گرا  از واژگان اسالمي  با استفاده  بيان خواسته هاي سياسي  اين دوره،  در 
امکان پذير شده و اسالم به حيث يک عنصر متعالي و رهايي بخش، مرکز و شالوده روايت هاي مسلماني 

مجاهدين تعبير و تفسير گرديد. 
اسالم در دوره جهاد، دال سياسي اي شد که کليه گروه هاي جهادي اعم از راديکال و معتدل را 
رهبري کرد. به بيان ديگر در اين دوره، اسالم گرايان مجاهد که خود را پاسبانان گفتمان جهادي تعريف 
مي کردند، اسالم را به عنوان دال برتر گفتمان سياسي و نقطه وحدت دهنده به فعاليت هاي جهادي 
گفتمان جهادي خود طرح بندي کردند و از اين رهگذر موفق شدند بر خرده گرايشات فکري و انديشه اي 
فايق آيند. آنان با وحدت نظر از سيطره تفکر سکوالرـ  کمونيسم شرقي و انفعال جهان اسالم جلوگيري 
کردند و چشم اندازي از عظمت مقاومت اسالمي را در جهت دهي و ايجاد تحول در زندگي مسلمانان در 

عرصه هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي را برجسته ساختند. 
مجاهدين در عصر جهاد، اسالم گرايي را نه صرفًا يک حرکت سياسي، بلکه حاکي از يک تمدن و 
تفکر رهايي بخش براي انسان معاصر تفسير کردند. بدون شک چنين تعريف و تفسيري، براي جهان 
اسالم، منظري نويد بخش ارزيابي شد که جريان بيداري اسالمي را در دهه 1۹80 ميالدي در جهان 
به اوج خود رسانيد به گونه اي که متعاقب آن پديده  اسالم گرايي به عنوان يک حوزه مطالعاتي مستقل 

در عرصه مطالعات سياسي بين المللی تبديل گرديد.1

ب( اسالم گرایي میانه رو
اسالم گرايي ميانه رو يا اعتدالگرايان اسالمي مانند گروه هاي راديکال اسالمي در جامعه افغانستان از 
نفوذ قابل توجهي برخوردار است. اين نحله فکري، اسالم را به عنوان يک نظم معتدل ـ نه راديکال ـ 
تفسير و تبيين مي کند. اين گروه نيز در بيان طرح هاي سياسي خود از تعابير اسالمي2 استفاده مي کند 

و از ذهنيت اسالمي برخوردار است. 
اين دسته معتقد است که اسالم گرايان توان اداره دنياي مدرن را دارند به شرط اين که در مسير 
سست کردن شالوده افراط گرايي و خشونت و در عين حال پيشبرد مردمساالري و توسعه، با همديگر 
ساالرانه،  مردم  معتدل،  اجتماعي  نظم  طلب  در  که  اسالمي  نحله  اين  نمايند.  مساعدت  و  همکاري 
صلح جو و شکيباتر مي باشد، تالش وافري را در سال هاي اخير در راستاي رشد اين نگرش و انکشاف 

برداشت اعتدالگرا و دموکراتيک از اسالم به انجام رسانده است. 

در  بحث  این  تفصیل  و  شرح   .1
ژئوپلتیک جهاد یا فرایند بین المللي 

آن خواهد آمد.
2. Islamic metaphors.
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اسالم گرايان ميانه رو در برابر تحول مقاومت نمي کنند و تغييرات ناشي از زندگي مدرن را تهديد 
بشمار نمي آورند. از نظر اين نحله، اسالم براي حفظ بقا و جذابيت خود در طول اعصار، همواره ناچار به 
کوتاه آمدن از اجراي سنت در برخي موارد بوده است.1 در نتيجه، اين دسته آماده است تا اصالحات و 

بازنگري هايي را مورد توجه قرار دهند. 
آنان تطبيق محتاطانه با تغييرات و انعطاف نسبت به متن قانون به منظور حفظ روح کلي آن را 
مورد توجه و عمل خود قرار مي دهند. خانم شريل برنارد، پژوهشگر و کارشناس ارشد کانون انديشه 
RAND و دانشيار در رشته علوم سياسي در دانشگاه وين، عنوان »سنتگرايان اصالح طلب « را بر اين 

گروه اسالم گرا اطالق مي کند.2
مجموعه  اين  دارد.  تجدد  به  متمايزتر  و  متمايل تر  گرايش  معتدل،  اسالم گرايان  حلقات  برخي 
مي خواهد که افغانستان بخشي از جهان مدرن باشد. از اين رو درصدد اصالحاتي در اسالم سنتي 
است تا آن را با عصر جديد همگام سازد. اين دسته فعاالنه در پي ايجاد تغييرات گسترده در استنباط 
و عمل به اسالم است. به عبارت ديگر برخي گروه بندي هاي فرعي در درون اسالم گراي ميانه رو، 
خواهان زدودن آن دسته از عادات و باورهاي بومي است که در طي قرون متمادي با اسالم اختالط 

يافته اند. 
اعتدالگرايان متجدد در عين باورمندي به اصول و حقايق جاوداني در اسالم، قائل به تأثير مقتضيات 
زماني و تاريخي در مورد اسالم بوده و شماري از آداب و اعمال را مشمول اين مقتضيات مي دانند. به 
نظر اين گروه هسته اصلي باورهاي اصلي، نه تنها از تغييرات، آن هم تغييرات اساسي چون تغييرات 
زماني، شرايط اجتماعي و وضعيت هاي تاريخي آسيب نمي بيند، بلکه تقويت نيز مي شود. بر اين اساس، 
ارزش هاي کانوني اسالم به سادگي با موازين دموکراسي نو انطباق پذير هستند. حزب جمعيت اسالمي 
افغانستان از جمله اين مجموعه فکري به حساب مي آيند. استاد برهان الدين رباني از زمره اسالم گرايان 

ميانه رو بودند که در دوره مقاومت و پس از آن به تقويت اسالم دموکراتيک پرداختند. 
 پس از وي، نحله فکري ربانی از جمله افرادي چون محمد يونس قانوني و دکتر عبداهلل به عنوان 
چهره هاي فعال اسالم گرايان معتدل و متجدد نشان دادند که با ارزش ها و روح جامعه نوين دموکراتيک 
هم مشرب هستند. به نظر اين افراد با توجه به اين که افغانستان دوره اي مديد از ضعف و عقب گرد 
نسبي را تجربه مي کند بهترين مدل براي اين کشور پارادايم دموکراسي اسالمي است. از ديدگاه اينان، 
چنانچه اعضاي حکومت را عناصر مسلمان مسئول و وظيفه شناس تشکيل دهند، اين رژيم، اسالمي 
است. چنان که در اصول بيعت و مسئوليت هاي اعضاي جمعيت اسالمي افغانستان نيز به اين مسأله 
اشاره شده و چنين آمده است: »يک حکومت زماني اسالمي است که اعضايش مسلمان باشند و وظايف 

و مسئوليت هاي اسالمي خود را انجام دهند و از قوانين اسالمي سرکشي ننمايند.«3
در يکي از شماره هاي نشريه »ميثاق خون« جمعيت اسالمي افغانستان نيز اسالم به مثابه مجموعه 
قوانين پويا و زنده)متحرک( مورد تحليل قرار گرفته و هدف شريعت را چنين بيان کرده است: »هدف 

1. شریل برنارد، پیشین، ص 43.
2. همان.

3. الیویه روآ،  ص 75.
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شريعت شکل صوفيانه آن نيست، بلکه هدف »شريعتي محرک« است که زندگي و روابط مردم را 
شکل مي دهد«.1

به هر صورت، اسالم گرايان ميانه رو به راحتي و بي پروا از واژه دموکراسي و مردمساالري اسالمي 
تشيع،  اهل  ميان  در  مي باشند.  مردمساالر  و  دموکراتيک  اسالمي  نظم  خواستار  و  مي کنند  استفاده 
عبدالعلی مزاری دبيرکل فقيد حزب وحدت شاخص ترين چهرهای است که تمام مبارزات سياسی وی 
به منظور محو نظام ناعادالنه و استبدادی و ايجاد رژيم مردمساالر و دموکراتيک بود. سخنرانی های 
بر جای مانده از مزاری نشان می دهد که بنياد تفکر وی احترام به حق شهروندی و رعايت کرامت 
انسانی همه شهروندان بدون مالحظات قومی، نژادی و مذهبی بوده است. آيتاهلل محمد آصف محسني 
در  پراکنده(  و  نامنظم  )هرچند  مشخصي  ديدگاه  که  است  کسی   نيز  اسالمی،  حرکت  پيشين  رهبر 
مقوالتي همچون: حکومت اسالمي، مداخله علما در امور سياسي، شاخص هاي حکومت ديني، چارچوب 
اختيارات حاکم، نسبت دين با سياست، محتواي نظام مطلوب اسالمي و اتحاد جماهير اسالمي دارد. 
نقطه مرکزی ديدگاه ايشان بر اسالم گرايی ميانه رو و مدارای مذهبی ميان فرقه تشيع و تسنن ابتنا 
يافته است. هم چنين ديگر چهره هاي شاخص اين نحله را مي توان در ميان رهبران کنوني حزب وحدت 
محمد محقق و محمد کريم خليلی معاون  رئيس جمهور جستجو کرد. اين دو شخصيت )محمدکريم 
خليلی و محمد محقق( که از سازمان دهندگان اصلی گفتمان مقاومت شيعي بخصوص طي سال هاي 

اخير )دوره طالبان و پساطالبان( بشمار مي روند، در تفسير خود از اسالم روش ميانه دارند. 
حزب وحدت )هردو طيف( که ستون حمايت از نوعي نظم دموکراتيک مبتني بر »عدالت اجتماعي« 
را در ميان هزاره ها و اهل تشيع تشکيل مي دهد، با استفاده از اسالم به عنوان دال اخالقي و سياسي، 
خواستار تغييرات مبنايي در سياست رژيم هاي اسالمي پساطالباني است. از نظر اين حزب اسالم گراي 
ميانه رو، مبنايي که سياست هاي اجتماع افغاني تاکنون بر آن اساس تعيين مي شده، متصلب و غير منعطف 
بوده و هزاره ها و شيعه ها را در مقاطع مختلف به حاشيه رانده است. بر اين اساس، حزب وحدت، تفسيرش 
از اسالم نوگرايانه و اصالح طلبانه است. شاخص هاي رفتاري نخبگان سياسي اين حزب نيز نشانگر تمايز 
اين جريان از جنبش هاي سياسي راديکالي است. چرا که طرفداران اين گروه، از حضور نيروهاي ائتالف در 
چارچوب ضوابط، همکاري با جامعه بين المللي، تأسيس و تقويت نظام مردم ساالری و گسترش نيروهاي 
امنيتي به واليات مختلف افغانستان از جمله مناطق مرکزي هزاره جات به شدت طرفداري کرده و در بي 
اثر ساختن گفتمان طالبانيسم تالش فراوان به خرج داده اند. محمد کريم خليلی همواره در سخنرانی های 
خود بر عدالت اجتماعی و مشارکت ملی درپرتو راهبرد اعتدال تاکيد دارد و در قضيه هجوم کوچی ها به 
بهسود در ميان اهالی بهسود سخنان مهمی ايراد کرد که از طرف برخی حلقات، قوم گرايانه تفسير شد اما 
در واقع تأکيد وی برحفظ حقوق شهروندی هزاره های بهسود در برابر طغيان و تهاجم کوچی های مسلح 
بود. حاجی محمد محقق در اولين انتخابات رياست جمهوری افغانستان که به عنوان اولين هزاره و شيعه 
در تاريخ سياسی افغانستان برای احراز کرسی رياست جمهوری، به مصاف حامد کرزی رفت؛ هدف اصولی  1. همان، ص 76.
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خود را تأسيس و تحکيم دموکراسی و الغای نظام استبدادی بيان داشت. به اين ترتيب، دغدغه اصلي 
گفتمان مساوات طلبانه حزب وحدت امکان مسدود شدن راه جهت طرح بندي و تفاسير مجدد از اسالم 
است. سران اين گروه از وضعيت روبه زوال گفتمان طالبانيسم خرسند بوده و خواستار مبارزه هژمونيک 

جهت تدوين و پي ريزي نظم دموکراتيک در راستاي تقويت اسالم ميانه رو هستند. 
خالصه اين که در حال حاضر، گفتمان اعتدال، نظم حاکم بر اجتماع اسالمي در افغانستان است. 
رشد اسالم گرايي معتدل نتيجه فرسايش و تخريب اسالم گرايي جديد بر محور پديده طالبانيسم است. 
وضعيت فرادستي اين گفتمان و فرودستي گفتمان اسالم گرايان جديد از شرايط رو به انکشاف افغانستان 
نيز متأثر است. براين اساس، مي توان يادآور شد که شرايطي رو به تحول افغانستان به تقويت پاسبانان 
گفتمان اسالمي معتدل منجر شده و به مرور زمان فرار از گفتمان بنيادگرايي جديد)طالبانيسم( را امکان 

پذير کرده است. 

مبارزان طالبان نماد اسالم بنيادگرا

 اسالم راديکال  در عمل طالبان



216

ج( اسالم گرایي جدید 
اين  مي انگارد.  مردود  کلي  به  را  معاصر غرب  فرهنگ  و  دموکراتيک  ارزش هاي  اسالم گرايي جديد، 
تفکر ايدئولوژيک در پي باز تأسيس خالفت اسالمي است تا برداشت هاي افراط گرايانه پيروان اين نحله 
فکري از قوانين اسالمي برآورده شود. تغيير نام افغانستان به »امارت اسالمي افغانستان« توسط مال 
محمد عمر در سال 1376 در راستاي دستيابي به همين هدف بود. در آن زمان شوراي علماي قندهار 

به اتفاق آراء او را به رهبري افغانستان برگزيده و »اميرالمؤمنين« خطاب کردند.1
انديشه بنيادگرايي جديد که اليويه روآ بنيادگرايي معاصر و محافظه کار مي خواند، معتقد به پيروي 
براي دولت و مقام هاي سياسي نقش مشوق  بوده و  قوانين و سنت هاي اسالمي  از  بي چون و چرا 
و تسهيل کننده در اين راستا قائل است. اين گروه، تالش هاي خويش را بر زندگي روزمره مسلمانان 
معطوف کرده و از جوهره متون اسالمي غافل است. اجبار در اقامه فرايض ديني و تشويق به خشونت 
و ترور در مواردی، از شاخصه هاي اين دسته به شمار مي رود. هدف اسالم گرايان جديد، حفظ موازين 

و ارزش هاي سنتي و رفتار محافظه کارانه در منتهاي مراتب ممکن است. 
اينها  از زندگي مدرن، در نگاه آنها منشأ تهديد و زبان حال  وسوسه ها و ضرباهنگ تغيير ناشي 
از  تغيير  و  نوآوري  تجددگرايي،  به  نسبت  بدبيني  ديگر،  عبارت  به  است.  تحول  برابر  در  ايستادگي 

ويژگي هاي آنان به حساب مي آيد.2
دکتر شريل برنارد3 دانش آموخته دانشگاه هاي آمريکايي بيروت و وين )اتريش( و کارشناس ارشد 
در حوزه مطالعات خاورميانه و راديکاليسم اسالمي، بر اين عقيده است که اين گروه »کمتر در قيد و بند 
جوهره متون اسالمي بوده و با تغافل عمدي يا سهوي خود از آموزه هاي اسالمي، آزادي عمل فراواني 
را براي خود حاصل مي کند. القاعده، طالبان افغانستان، حزب التحرير و شمار چندي از ديگر جنبش هاي 

راديکال اسالمي در سرتاسر جهان در اين زمره به حساب مي آيند.«۴
اسالم گرايي جديد از سال 1۹۹۴ به بعد در صحنه سياسي و اجتماعي افغانستان حاضر بوده است. 
هرچند زمينه ظهور و بستر اجتماعي اين نحله فکري قبل از سال 1۹۹۴ در اين کشور فراهم آمده بود، 
اما تنها با ظهور طالبان براي نخستين بار در سال1۹۹۴ اين تفکر سياسي اسالم گرا رسمًا وارد حوزه 

سياسي و اجتماعي گرديد.
در واقع زماني که اسالم گرايان مجاهد پس از درگيري هاي داخلي در اوايل دهه ۹0 با عدم اقبال 
اينجا  پاشيده است.  نظام معنايي گفتمان جهادي فرو  مردم روبه رو شدند، مشخص شد که هژموني 
بود که اسالم گرايي جديد تحت عنوان طالبانيسم زمينه ظهور يافت و به تدريج دال هاي اين گفتمان 
هژمونيک شدند که در نتيجه کليت گفتمان طالبانيسم هژمونيک گرديد. در حال حاضر روند سياسی 
در افغانستان به گونه ای در حال حرکت است که خطر هژمونيک شدن گفتمان طالبانيسم همچنان 

جامعه را تهديد می کند.

1. “the Taliban and 
Drugs”, the Economist 
(sep. 6. 1997) p. 60.

2. شریل برنارد، ص 43.
3. Cheryl bernard

4.شریل برنارد، همان .
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پس از انتشار کتاب سال مسلمانان در اروپا2 در سال 200۹، مديران انتشارات بريل هلند به اين نتيجه 
رسيدند که همه مباحث مربوط به مسلمانان در اروپا را نمی توان در اين کتاب ارائه نمود و فاصله زمانی 
يک ساله برای انتشار تمام آثار مربوط به مسلمانان زياد است و بسياری از کتاب ها و مقاالت منتشر 
شده مغفول می ماند، از اين رو، تصميم گرفتند نشريه ای برای بازنماياندن کليه آثار منتشر شده پيرامون 
اسالم و مسلمانان در اروپا راه اندازی کنند. اين نشريه که در سال 2012 سامان گرفت، برآن است 
اروپا باشد.  پايگاه معتبر مطالعات و تحليل های آکادميک مربوط به اسالم و مسلمانان در  تا منبع و 
دست اندرکاران اين نشريه می کوشند تا تمام کتاب ها و مقاالت منتشر شده در کشورهای اروپای شرقی 
را که به زبان های بومی اين کشورها نگاشته شده نيز منتشر کنند. بخش معرفی و نقد کتاب نشريه 
تازه ترين کتاب های منتشر شده را پوشش می دهد و در هر شماره چند کتاب مهم با موضوع »اسالم و 

مسلمانان« در اروپا نقد و ارزيابی می شود. 
 تاکنون چهار شماره از نشريه مسلمانان در اروپا منتشر شده است که در اين چهار شماره به مباحث 
و موضوعات تازه پيرامون اسالم و مسلمانان در اروپا و نيز زمينه های تاريخی مرتبط با مسائل امروز 
آنها پرداخته شده است. بيشتر مقاالت ارائه شده در نشريه از منظر تئوريک به مقايسه وضعيت مسلمانان 
در کشورهای مختلف اروپايی توجه نشان داده است. مطالعات موردی در باره جوامع مسلمان با رويکرد 
ابتکاری و مطالعات درباره سياست و خط مشی مؤسسات اروپايی مانند دادگاه های اروپايی، جنبش های 
فراملی در اروپا و رويکردهای فرهنگی و اجتماعی نسبت به اسالم و مسلمانان از موضوعات مورد توجه 

بود و نمود نشریه »مسلمانان در اروپا«1  

1. The Journal of Muslims 
in Europe
2. The Yearbook of Mus-
lims in Europe, Leiden: 
Brill, 2009.

سعید شیری
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گردانندگان اين نشريه است. 
و  بازنماياندن  در  نشريه  اين  اهميت  به  نظر 
در  مسلمانان  و  اسالم  به  مربوط  مطالعات  معرفی 
نويسندگان  اسامی  اينجا  در  اروپايی،  کشورهای 
تازه  و عناوين مقاالت و نقد و معرفی  کتاب های 
منتشر شده در هر چهار شماره نشريه و ترجمه فارسی 
آنها آورده می شود. اندک تأملی در اسامی نويسندگان 
و  متخصصان  از  آنها  که  می دهد  نشان  مقاالت 
صاحبنظران حوزه های گوناگون مطالعات اسالمی 
نوشته های  و  هستند  اروپايی  دانشگاه های  در 
ايشان بخش درخور توجهی از مطالعات اسالمی را 
تشکيل می دهد. اينک به ترتيب، اسامی نويسندگان 

و عناوين مقاالت نشريه آورده می شود:   

سال اول، شماره اول، 2012
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نويسنده در اين مقاله، موقعيت اسالم و مسلمانان در کشورهای اروپايی را در يک چارچوب نظری 
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و در دو موقعيت واقعی و قابل مشاهده و مجازی يا نظری به عنوان دو گفتمان مذهبی - فرهنگی و 
حقوقی - سياسی  بررسی می کند. نتيجه ماتريس اين چهار مقوله که تعامل بين اسالم و اروپاست، 
تعداد مسلمانان در اروپا، رؤيت آنها در فضای عمومی، ميراث تاريخی نعامل مسلمانان با اروپائيان و 
سازگاری و ناسازگاری اسالم با ارزش های اروپايی است، چندين موضوع ديگر را به روشنی می کشد. 
بر اساس اين موضوعات، نويسنده به اين نتيجه رسيده است که نگرانی اروپائيان در ارتباط با اسالم 
بيشتر به حقيقت اسالم برمی گردد که از گفتمان فرهنگی مذهبی ريشه می گيرد. آنگاه نويسنده اين 
پرسش ها را به ميان می آورد که اروپايی کردن اسالم يا اسالمی کردن اروپا به اين بستگی دارد که آيا 
ارزش های حقوقی - سياسی اروپا مانند ليبراليسم، حقوق بشر و برابری انسان ها را مسلمانان می پذيرند 

يا آن که ارزش های فرهنگی - مذهبی خود را ترجيح می دهند.

اگدوناس راشيوس: مسلمانان و اروپائيان: يک تحقيق پيرامون جامعه مسلمان در ليتوانی.
Egdūnas Račius : Both Muslim and European? An Inquiry into the Case of the 

Muslim Community  in Lithuania, pp.: 165–185 

اين مقاله به حضور مسلمانان در کشور ليتوانی در اروپای شمال شرقی می پردازد. نويسنده با تکيه 
بر مصاحبه و گزارشات رسمی، اطالعات و تحليل ارزنده ای از مسلمانان ليتوانی که از بقايای تاتارها 

هستند، ارائه می دهد و موضوع مسلمانی را در چارچوب گفتمان ملی کشور ليتوانی مطرح می کند.  

کارلو د آنجلو: تصوير اروپا و نقش مسلمانان آن. 
Carlo De Angelo:  The Image of Europe and the Role of its Muslims, as Por-
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همان گونه که در بحث های اسالمی معاصر درباره اقليت های مسلمان مطرح می شود، نويسنده 
به نوشته های دانشمندان مسلمان بويژه به طرفداران اخوان المسلمين مانند يوسف قرضاوی و موالوی 
می پردازد. آنها بر اين عقيده اند که مسلمانان بايد در کشورهای اروپايی سکونت کرده و در آنجا زندگی 
کنند. از نظر آنها، مسلمانان به اروپائيان و اروپائيان به مسلمانان نيازمندند. معنی سخن آن است که 
اروپائيان به ارزش های اخالقی مسلمانان و مسلمانان به گسترش اسالم در اروپا حاجتمندند. از اين 

منظر، حضور مسلمانان در اروپا،  هم ضرورت دارد و هم مشروعيت.  

اندلسی های  از گذشته موروها که در روايت های  مارتا دومينگوز دياز: اسالم اجداد ما: تصويری 
امروز آمده است.
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مسلمان، به اندلس به مثابه مشعل پرفروغ اسالم در اروپا می-نگرند و از زندگی مسالمت آميز پيروان 
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سخنان افراد تازه مسلمان گويای آن است که بين آنها گونه ای چالش ايدئولوژيک بر سر هويت ملی 

و دينی جريان دارد.
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متفاوت در اروپا ايجاد می شود، چه حادثه ای اتفاق می افتد؟ از نظر نويسنده، سياستگذاران اروپايی با 
ارائه آموزش های هدفمند می کوشند تازه واردان را با فرهنگ اروپايی سازگار کنند. اين مقاله به نحوه 
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آموزش اسالم در دانشگاه ها و مدارس دیني روسیه

مقدمه
پيشينه ورود اسالم به روسيه به قرن هشتم قمری باز می گردد. از آن روزگار تا به امروز پيروان اين 
آئين شريف با تکيه بر آموزش آموزه های دينی و پرورش ايمانی فرزندان خود، توانسته اند موجوديت 
و هويت اسالمی خود را حفظ کنند. اينک بيشتر مسلمانان در مناطق بين دريای سياه و دريای خزر؛ 
اورال، اطراف رود ولگا در سيبری و قفقاز شمالی زندگی می کنند و ۹ جمهوری مسلمان نشين بخشی 

از فدراسيون روسيه را تشکيل می دهند. 
بيش از 20 قوم مسلمان در روسيه زندگی می کنند. اغلب اقوام مسلمان روسيه، برای خود حکومتی 
شده،  انجام  مختلف  برآوردهای  طبق  دارند.  روسيه  فدراسيون  ترکيب  در  ملی  جمهوری  صورت  به 
جمعيت کنونی مسلمانان در اين کشور بيش از 1۹ ميليون نفر است که اکثريت مسلمانان سنی مذهب 
هستند. مسلمانان شيعه به طور عمده در مناطق مرزی قفقاز شمالی زندگی می کنند که از بين آنها 
تاتارها پرجمعيت ترين ملت مسلمان روسيه محسوب می شوند. شمار تاتارها به 7 ميليون نفر می رسد 
که به علت شرايط پيچيده تاريخی تنها 1/7 ميليون نفر از اين تعداد در زادگاه خود يعنی جمهوری 
دارند.  روسيه  در  را  مسلمانان  جمعيت  بيشترين  باشقيرها  تاتارها،  از  بعد  می کنند.  زندگی  تاتارستان، 
جمعيت آنها حدود 1/7 ميليون نفر است که از اين تعداد، 1/5 ميليون نفر در باشقيرستان و 160 هزار 
ايالت  در  نيز  آنها  از  تعداد کمی  زندگی می کنند.  باشقيرستان  در مجاورت  ايالت چليابينسک،  در  نفر 
آِرنبورگ و در تاتارستان )20 هزار نفر( سکونت دارند. بخش اعظم ديگری از جامعه مسلمان روسيه 

سعید شیری
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را مردم داغستان تشکيل می دهند: آوارها )حدود 815 هزار نفر(، دارگين ها )بيش از 510 هزار نفر(، 
کوميک ها )بيش از ۴20 هزار نفر(، لِزگی  ها )بيش از ۴11 هزار نفر(، لَک ها )بيش از 156 هزار نفر(، 
تََبسارانيون )بيش از 130 هزار نفر( و نوقايی ها )60 هزار نفر(.  چچنی ها نيز ملّتی بزرگ و مسلمان 

هستند با جمعيت 1/۴ ميليون نفر1 . 
و  نمی تواند  مختلف  ملت های  و  اقوام  از  متشکل  و  گستردگی  اين  به  جمعيتی  که  است  مسلم 
نمی توانسته بدون نهادهای آموزشی و دينی و بدون عالمان و معلمان دينی حيات و هويت خود را 
نگهدارد. معنی اين سخن است که از آغاز پيدايی اسالم در سرزمين پهناور روسيه، نهادهای دينی و 
آموزشی در جامعه مسلمان پديد آمده و در طول زمان به حيات خود ادامه داده است. به هنگام بروز 
فاجعه و روزگار نامساعد که مسلمانان تحت فشار حکومت های ستم پيشه بوده و مؤسسات و نهادهای 
با شيوه های مختلف  از مسلمانان  باز هم گروه هايی  بوده،  با محدوديت مواجه  آموزشی و دينی شان 
به رفع اين محدوديت ها همت گماشته و آموزش دينی را به فرزندان خود آموخته اند. در واقع، آنها 
به هنگام گشايش و فقدان مانع، انواع و اقسام مدارس و مؤسسات دينی، در سطوح مختلف را ايجاد 
کرده و با بروز مشکل و محدوديت، به انحای مختلف کوشيده اند تا نهادهای قديمی خود را بازسازی 
و  تغييرات  اثر  در  که  پذيرفت  می توان  مدعا  اين  بنياد  بر  آورند.  بوجود  جديدی  نهادهای  و  احيا  و 
دگرديسي هاي سياسي و ايدئولوژيک، وضعيت نهادهاي ديني و آموزشي مسلمانان در سه دوره زماني: 
در  است.  بوده  شکننده  و  ناپايدار  بسيار  شوروی  فروپاشی  از  پس  و  کمونيست ها  دوره  تزارها،  عصر 
دوران تزاران، مسلمانان آزادي عمل زيادي در حوزه عمومي داشتند و مي توانستند نهادهاي اختصاصي 
ديني و آموزشي خود را برپا دارند و آموزه هاي ديني خود را به عالقمندان بياموزانند. در زمان حکومت 
کمونيست هاي دين ستيز، مسلمانان نيز به تنگنا گرفتار شدند و به ناچار مساجد و مدارس ديني خود 
را فرونهادند. با فروپاشي شوروي سابق، مسلمانان از تنگنا بدرآمدند و انواع و اقسام نهادهاي ديني و 
آموزشي خود را احيا يا راه اندازي کردند. نگارنده در اين نوشتار با واکاوی وضعيت آموزش و نهادها و 
مؤسسات آموزش اسالمی در دوران تسلط کمونيست ها، توجه خود را معطوف به چگونگی تکوين و 
تشکيل مؤسسات آموزشی مسلمانان در روسيه از سال 1۹۹1 تا به روزگار کنونی خواهد کرد و از متون 
آموزشی اين مؤسسات و نقش دولت روسيه در گسترش تقويت نهادهای آموزشی و دينی مسلمانان 

سخن به ميان خواهد آورد.

مؤسسات آموزشی مسلمانان قبل از انقالب اکتبر
بررسی منابع مسلمانان روسيه نشان دهنده آن است که قبل از انقالب اکتبر، جامعه اسالمي روسيه 
به اندازه کافی از مدارس و مؤسسات اسالمي در سطوح ابتدايی، متوسط و عالي برخوردار بود و سطح 
و  مدرسان  تربيت  امکان  که  بود  حد  بدان  تا  اورنبورگ  و  اوفا  قازان،  شهرهای  مدارس  در  تحصيل 
به  نيز  فارغ التحصيالن مدارس کمتر شناخته شده  البته  داشتند.  را  باال  استادان علوم اسالمی سطح 

پیرامون  بیشتر  اطالع  برای   .1
بنگرید  روسیه  مسلمان  اقوام 
به مقاله »اسالم و اقوام مسلمان 
المعارف  دائره  از  روسیه«  در 
اسالم در روسیه به این آدرس:  
http://islamfond.ru/prs/
نیز  و   articles/133--.html
این منبع با اطالعات سرشماری 
باره  در  روسیه    2002 سال 
http://www. مسلمانان: 
bashgah.net/fa/content/

print_version/49484
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ادبات عربي تسلط کامل پيدا می کردند و مي توانستند به اين زبان بنويسند و تکلم کنند. شبکه مدارس 
و مکتب خانه ها نيز در بيشتر مناطق سکونت مسلمانان وجود داشت و هر شخص عالقمند می توانست 
به کسب تحصيالت اسالمي بپردازد. در آن زمان، با توجه به امکانات مدارس و درخواست داوطلبان، 
يک مدرسه گاه از سطح ابتدايي تا عالي را آموزش می داد و دانش آموخته پس از اتمام مرحله سوم 

آموزش از حق تدريس علوم اسالمی برخوردار مي شد. 
اجرا  به  آموزشی  جديد  اصول  و  شد  اسالمي شروع  آموزش  نظام  اصالح  بيستم،  قرن  اوايل  در 
درآمد. طرفداران نظام جديد آموزشي که »جديديون« ناميده می شدند، زمانی که به اروپايي کردن نظام 
آموزشي دعوت  کردند با مقاومت رهبران دينی محافظه کار موسوم به »قديميون« روبرو  شدند. حکومت 
شوروي با حمايت از »جديديون« به رويارويي آنها پايان داد و تا سال 1۹3۹ تمام مدارس اسالمي 
اتحاد شوروي مي توانستند  تا سال 1۹8۹ مسلمانان  اين همه،  با  اما  را تعطيل کرد.  در خاک روسيه 
فقط در مدرسه »ميرعرب« )فعاليت از سال 1۹۴5( و مؤسسه عالي اسالمي تاشکند )فعاليت از سال 
1۹71( در جمهوري ازبکستان اجازه تحصيل داشتند) کاتاشا، 1۹۹۹:23(. با اين حال، سهميه مسلمانان 
فدراسيون روسيه براي تحصيل در اين مدارس زياد نبود و همين محدوديت باعث شد که در زمان 
فروپاشی شوروی و احياي اسالم در روسيه تعداد امامان جماعت تحصيل کرده به چند ده نفر محدود 
می شد. بعضي از رهبران روحاني مسلمانان روسيه مانند مفتي طلعت تاج الدين، نه در خاک شوروی 
که در کشورهاي اسالمي همجوار اتحاد شوروي موفق به کسب تحصيالت عالي اسالمي شده بودند. 
پيش از سلطه کمونيست ها، غير از مدرسه »محمديه«، مدرسه »قاسميه« قازان، مدرسه »عاليه« اوفا، 
از شهرت و محبوبيت زيادي برخوردار  اورنبورگ و مدرسه »رسوليه« تروئيتسک  مدرسه »حسينيه« 
بودند. تراکم مدارس ابتدايي و متوسطه هم در مناطق مسلمان نشين بسيار زياد بود. در آستانه انقالب 

اکتبر 1۹17 در استان قازان، ۹00 مدرسه و در استان اورنبورگ 3۴۴ مدرسه وجود داشت.

مؤسسات آموزشی مسلمانان در دوران حاکمیت کمونیست ها
با برآمدن بلشويک های روسی بر سرير قدرت در سال 1۹17 و افزايش تدريجی قدرت کمونيست ها، 
انديشه های مارکسيستی به مثابه ايدئولوژی کشور شوراها موقعيت هژمونيک يافت و ساير ايدئولوژی ها 
و نحله های فکری به محاق فراموشی گرفتار آمدند. از سال 1۹27 مبارزه قاطعانه با دين شروع شد و 
اصل تربيت غيردينی کودکان، اساس برنامه های آموزشی مدارس را تشکيل داد )هوبرت،2001:23(. 
آئين محمدی و رفتار مسلمانی نيز از اين روزگار تيره بی بهره نماند و مؤسسات دينی و آموزشی آنها 
به تعطيلی کشانده شد و همه مؤسسات و انتشارات اسالمي در مدت 15 سال تعطيل شدند )دانشنامه 

اسالم در روسيه: 2۴5(.  
گزارش اداره مرکزی روحانيت مسلمان اوفا در سال 1۹30، وضعيت آن روزگار را چنين توصيف 
کرده است: در سراسر کشور مدارس دينی تعطيل شدند. همه سازمان های مذهبی مسلمانان در آستانه 
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ويرانی و امحا از روی صفحه روزگار قرار دارند. 87 درصد نهادهای محتسب )مراکز اسالمی منطقه ای( 
تعطيل شده اند. از 12 هزار مسجد بيش از 10 هزار تعطيل شده اند، ۹0 الی ۹7 درصد روحانيون و مؤذنين 
از امکان اجرای مراسم دينی بی بهره شده اند )دانشنامه اسالم در روسيه، 23۴(. تاجايی که بسياری 
از مساجد همانند بسياری از کليساها بسته بودند. برای نمونه مسجد ماراکانی در کازان تنها مسجدی 
بود که فعاليت می کرد. اين در حالی بود که در نوامبر 1۹17 دولت شوروی اعالميه ای »برای همه 
مسلمانان زحمتکش روسيه و شرق« صادر کرد که از اين پس اعتقادات و مراسم آنها آزاد و غيرقابل 
نقص خواهد بود. در اکتبر 1۹17 در شوروی تعداد 30 هزار مسجد وجود داشت که در 1۹۴8 به ۴16 

عدد کاهش يافت )همان، 23۹(.
عليرغم ممنوعيت رسمی، مسلمانان پاکباز و معتقد به انفعال و پذيرش وضع موجود تن ندادند و 
به اشکال مختلف به حفظ و احيای نهادهای دينی و آموزشی خود ادامه دادند. با تضعيف فرهنگ و 
سنت های دينی اقوام مسلمان در اتحاد شوروي، تنها گروه اندکي از مسلمانان مي توانستند کتاب هايی 
به زبان عربي مطالعه کنند، اما همزمان با آن، شمار کساني که به زبان روسي تسلط کامل داشتند، 
افزايش  يافت. با افزايش مسلمانان متکلم به زبان روسی، ضرورت انتشار ادبيات اسالمي به زبان روسي 
اندازه ای توسط نوشته های شرق شناسان شوروي در زمينه  تا  ادبيات  اين نوع  البته فقدان  پيش آمد. 
آثار  بر  تاريخ و فرهنگ اسالم جبران مي شد )شرق شناسي روسي، 13۹0:2(. عالوه  قرآن شناسي و 
مغرضانه ضد ديني، آثاري هم منتشر مي شد که انديشه و فرهنگ اصيل اسالم  را به درستي منعکس 
نمي کرد. بدين سان، گروه هاي زيادي از مسلمانان اندک اندک از انديشه و فرهنگ اسالمي دور افتادند. 
يکي از دالئل مهم اين دورافتادگي، فقدان نهادهاي ديني و آموزشي و فقدان عالمان علوم ديني بود.   
پيرامون  تحقيق  و  مطالعه  مسلمانان،  آموزشي  و  ديني  نهادهاي  تعطيل  و  تضعيف  با  همزمان 
اسالم و مسلمانان در مؤسسات و مراکز شرق شناسي با رويکرد ماترياليسم تاريخي دامن گستر شد. در 
توضيح اين رويکرد مي توان گفت که دو تغيير چشمگير در رويکرد دانشمندان شوروي به شرق شناسی 
پديد آمده بود: يکی متدولوژي و ديگری پيروي از نظريات مارکس، انگلس و لنين در تفسير مسائل 

شرق شناسي )کوزنتسووا، ن.آ. و ل.م. کوالگينا، 13۴1:21(.
زبان  ويژه  به  و  اسالم  به  روسي  رويکردهای علمی شرق شناسان  که  ناگفته گذاشت  نبايد  البته 
با سيطره  آغاز شد که مطالعات منظم عربی شکل گرفت.  نوزدهم  از دهه های نخستين قرن  عربی 
کمونيست ها، توجه به شرق و مخصوصًا ادبيات عرب به دنبال شکوفايی مناسبات بين اتحاد شوروی 
و برخی کشورهای عربی، اندکی پس از انقالب بلشويکی فزونی يافت. وجود نواحی مسلمان نشين در 
به  به سوی تحقيق و مطالعه مخطوطات موجود  اتحاد شوروی در کشيده شدن شرق شناسی روس 

زبان های عربی و آسيايی بي تأثير نبود )سيالنتيوف،2008: 265 (. 
با توجه به وفور نسخه های خطی اسالمی در روسيه، شرق شناسان اين کشور به تهيه فهرست هايی 
ايوانف   از اين نسخه ها و توصيف آثار قديمی اسالمی دست زدند. از مهم ترين اين فهرست نويسان، 
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متخصص تاريخ و آثار اسماعيليان و روما اسکويچ  بودند. 
در  زيادی  کارهای  بود،  متمرکز  زبان شناسی  پايه  بر  روسی  فعاليت های شرق شناسی  که  آنجا  از 
ديگر مکتب  ويژگی های  از  انجام شد.  روسيه  در  آسيايی  زبان های  لهجه های مختلف  بررسی  زمينه 
شرق شناسي روس اين بود که در مقايسه با ساير مکاتب اروپايی اهتمام کمتری به تحقيق درعلوم 

اسالمی داشت )همان(. 
توجه روسيه به جهان عرب و رويکردش به مطالعات اسالمی به دنبال مناسبات نزديک بين اتحاد 
نفوذ  گسترش  با   .)21  :1۹۹5 )الزيادی،  يافت  گسترش  و  فزونی  عربی  کشورهای  برخی  و  شوروی 
شوروی در شماری از کشورهای اسالمی مانند سوريه، مصر، يمن جنوبی، ليبی و عراق در سال های 
دهه 1۹70، توجه مقامات شوروی به مسلمانان معطوف  شد و گشايشی محدود برای فعاليت های دينی 
و آموزشی مسلمانان فراهم  آمد. در اين دهه بود که کار ُسترگ تدوين دانشنامه اسالم در اواخر دهه 

1۹80 توسط گروه اسالم شناسي شعبه لنينگراد مؤسسه خاورشناسي آکادمي علوم روسيه شروع شد. 
در دوره ميخائيل گورباچف، با پايان يافتن دوره بي ديني افراطي، همه جمعيت هاي مذهبي روسيه، 
تا حدودی، از حق آموزش و انتشار آثار مسلک و مرام خود برخوردار شدند. چنان که در سال 1۹88 
مشابه برنامه ها و اصول آموزشی  زبان عربي مسجد جامع مسکو، مدرسه اسماعيليه افتتاح شد که اولين 
اوفا مدرسه »رضاءالدين  بعد، در شهر  بود. يک سال  فدراسيون روسيه  آموزشي اسالمي در  مؤسسه 
فخرالدين« دائر شد. در سال 1۹۹0 در شهر قازان، مدرسه »زاکابانويه«1  تأسيس شد، اما فعاليت تمام 
عيار خود را از سال 1۹۹2 شروع کرد. در سال 1۹۹1 همچنين چندين مدارس ابتدايي و متوسطه در 

داغستان و چچن به وجود آمدند.

مؤسسات آموزشی اسالمی در فدراسیون روسیه
با پديدار شدن جمهوری فدرال روسيه بر خرابه های اتحاد جماهير شوروي، مسلمانان روسيه با مسأله 
و  به صدها  آنها مواجه شدند که  تربيت  امامان جمعه و مدرسان دروس اسالمی و چگونگی  کمبود 
هزاران نفر از آنها نياز داشتند، نيازی که مدارس موجود قادر به انجام آن نبودند. در آن سال ها، مدارس 
اسالمی موجود روسيه نمي توانستند حتي 5 درصد احتياجات مساجد و مردمان مسلمان به روحانيان 
تحصيلکرده را برآورند. زمانی که کشور ازبکستان مستقل شد و مدرسه »ميرعرب« بخارا و مؤسسه 
اسالمي تاشکند از دسترس مسلمانان روسيه خارج شدند، کشورهاي عربي به برادران ايماني روس خود 
امکان تحصيل رايگان دادند و گروه کثيری از جوانان مسلمان راهی اين کشورها شدند )المجله، 1۴31 
هجري:21(. البته، نمي توان گفت که همه اين کشور ها نيات خيرخواهانه داشتند. در ميان کشورهای 
عرب، عربستان سعودی از همه فعال تر بود و کمک های مالي قابل توجهی برای راه اندازی مدارس 
علوم دينی و تربيت ائمه جمعه و جماعت صرف می کرد. بدين سان، شمار زيادی از مشتاقان تحصيل 
از  گروه  اولين   1۹۹۴ سال  در  شدند.  عربی  کشورهای  راهي  سال هاي1۹۹0-1۹۹2  در  دينی  علوم 

1. در مراسم بزرگداشت هزارمین 
سالگرد ورود اسالم به روسیه، 

نام  این مدرسه به »مدرسه عالي 
اسالمي قازان« تغییر کرد.
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تحصيلکردگان علوم اسالمی به کشور خود برگشتند. همين گروه، بعدها، شبکه گسترده ای از مدارس 
دينی با هدف احياي نظام آموزش اسالمي در روسيه ايجاد کردند )دانشنامه سالم در روسيه، 210(.

در سال 1۹۹5 در قازان، مدرسه »محمديه« به عنوان مؤسسه آموزشي عالي دينی مجدداً بازسازی  
شد و فعاليت هايش را گسترش داد. همزمان با آن، مدارس دينی متوسطه در شهرهاي نابرژني چلني، 
باشقيرستان(،  )جمهوري  اوکتيابرسکي  )تاتارستان(،  بوئينسک  نورالت،  کامسک،  نيژنه  آلمتيفسک، 
بوگوروسالن )منطقه اورنبورگ(، اوليانوفسک، ساراتوف، نيژني نوگورود و تومن افتتاح شدند. همچنين 
مدرسه »عاليه« در اوفا و مدرسه »حسينيه« در اورنبورگ نيز فعاليت خود را از سرگرفتند. تا سال 1۹۹6، 
در وزارت دادگستري روسيه حدود 30 مدرسه متوسطه و عالي به ثبت رسيدند )همان، 222( که با توجه 

به فقدان مدارس در سال های گذشته، اين ارقام نسبتًا چشمگير به نظر مي آمد. 
البته نبايد از ياد برد که بيشترين رشد تعداد مدارس دينی در جمهوری داغستان مشاهده گرديد، 
چنانکه تا سال 2000 مدارس متوسطه و عالي اسالمي تقريبًا در هر شهر و قصبه بزرگ اين جمهوري 
دائر شده بودند. معروف ترين مراکز آموزش علوم دينی اين جمهوری عبارتند از: دانشگاه اسالمي شمال 
قفقاز و دانشگاه امام شافعي، دانشگاه اسالمي سيف اهلل قاضي در بويناکسک، مؤسسه سيد محمد ابو 
بکروف، مؤسسه امام شامل در شهر خاساويورت و مؤسسه اسالمي »نوراالرشاد« به نام سعيد افندي 

در قصبه »چيرکي« ناحيه بويناکسک.
موج تأسيس مدارس و مؤسسات آموزش عالی مسلمانان به همين جا ختم نشد. در سال 1۹۹8 در 
شهر قازان »دانشگاه اسالمي روسيه« افتتاح شد که دانشگاه اصلي اسالمي کشور قلمداد می شود. از 
سال 1۹۹۹ دانشگاه اسالمي مسکو که بر طبق مدل مدرسه »اسماعيليه« )1۹۹8( و کالج عالي اسالمي 
مسکو )1۹۹۴( تأسيس شده بود، با آن به رقابت پرداخت. دولت روسيه چندين ساختمان مناسب برای 
فعاليت های دانشگاه اسالمي روسيه به صورت رايگان به دانشگاه واگذار کرد. دانشگاه اسالمي مسکو 
نيز امتيازاتی از دولت دريافت کرد. کمک هاي مالي سخاوتمندانه مقامات رسمي کشور و حاميان مالي 
خارجي اين مؤسسات در کشورهای اسالمی، نويد دورنماي درخشان توسعه اين مؤسسات آموزشي را 

مي داد.
آنهاست.  آموزش  نحوه  در  مسکو  اسالمي  دانشگاه  و  روسيه  اسالمي  دانشگاه  اساسی  تفاوت 
فارغ التحصيالن دانشگاه اسالمي مسکو مدرک پايان تحصيل کارشناسي علوم ديني و شرق شناسي را 
دريافت مي کنند، در حالی که دانشگاه اسالمي روسيه تا سال 2002 فقط متخصصان علوم ديني در 
رشته هاي »امام خطيب، استاد علوم شرعي و زبان عربي« و »امام خطيب، استاد علوم قرآني و زبان 
عربي« را تربيت مي کرد. تنها در سال 2002 بود که براي اولين بار دانشجويان در دانشکده علوم ديني 
پذيرفته شدند، دانشگاهی که علماي دينی و کارشناسان غير روحاني علوم  دانشگاه اسالمي روسيه 

ديني تربيت مي کند. 
درست است که مقامات روسی از فعاليت های دانشگاه اسالمي روسيه حمايت می کنند و کمک های 
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ايلدوس  دارد.  نيز  دانشگاه مشکالت ديگری  اين  اما  داده اند،  اختصاص  آن  به  مالی سخاوتمندانه ای 
زاهدولين، رئيس دانشگاه اسالمي روسيه پيرامون مشکالت دانشگاه در سال 2006 چنين نوشت: »از 
جمله مشکالت دانشگاه اسالمي مسکو، شمار کم دانشجويان است... با وجود اينکه تعداد دانشجويان 
دانشگاه اسالمي روسيه کم نيست، اما فارغ التحصيالن آن زياد نيستند. در حال حاضر در دانشکده هاي 
دينی دانشگاه اسالمي روسيه در سال اول 36 نفر، در سال دوم 18 نفر، در سال سوم 12 نفر و در سال 
چهارم 13 نفر تحصيل مي کنند. تعداد فارغ التحصيالن سال هاي گذشته هم چندان زياد نبوده است: 
1۴ نفر در سال 2002، 8 نفر در سال 2003، 1۴ نفر در سال 200۴، 8 نفر در سال 2005 . اين بهره 
دهي کم باعث شده که هزينه تمام شده تربيت طالب و دانشجويان دانشگاه اسالمي روسيه بيش از 

حد زياد باشد« )سيالنتيوف،2008: 2۴7 (. 
است.  اسالمی  علوم  مبرز  استادان  کمبود  روسيه،  اسالمی  دانشگاه های  و  مدارس  ديگر  مشکل 
ايلدوس زاهدولين درباره اين مشکل نيز چنين گفته است: »در هيأت علمي سابق دانشگاه کساني با 
تحصيالت عالي مذهبي وجود نداشتند. آنها همچنين از تجربه فعاليت تدريس يا مديريت در دانشگاه 
غيرمذهبي برخوردار نبودند« )همان، 2۴5(. در آن زمان در ميان 6۹ رئيس دانشگاه ، مؤسسه، مدرسه و 
کالج  اسالمي روسيه، تنها مقصود صادق اوف رئيس مؤسسه علوم الهي و دين شناسي ماخاچ قلعه به نام 

مما دبير، درجه علمي دولتي داشت.
در سال 2002 آشکار شد که دانشگاه اسالمي مسکو، دانشگاه اسالمي روسيه و ساير دانشگاه هاي 
دهند. چراکه سطح  انجام  به خوبی  را  اسالم شناس  نيروي متخصص  تربيت  کار  نمي توانند  اسالمي 
آموزش در اين مؤسسات بسيار پائين بود و فقط امکان آموزش امامان جماعت سطح پائين را دارند، 
اين در حالي است که  نداشتند.  احاديث اسالمي تبحر زيادی  انديشه اسالمی، فقه و  امامانی که در 
جامعه مسلمان روسيه به عالمان و فقهاي سطح باال بسيار نيازمند است تا بتواند جوانان خود را آموزش 
و  دبير شوراي مذاهب کشورهای مشترک المنافع  آذر علي يف  کنند.  دفاع  مباني دين خود  از  و  دهد 
عالم نامدار اسالمي در اين مورد می گويد: »با وجود اين که در سال هاي اخير در روسيه مدارس و 
سطح  و  آموزشي  مؤسسات  اين  در  تحصيل  کيفيت  اما  شده اند،  افتتاح  زيادي  اسالمي  دانشگاه هاي 

معلومات دانش آموختگان آنها رضايت بخش نيست« )همان، 310(.
 در نخستين دهه پس از پيدايی و فعاليت مؤسسات آموزش اسالمی، اندک اندک اين حقيقت آشکار 
بر  از مدارس اسالمي جريان آموزش  شد که وضعيت آموزش اسالمي مطلوب نيست و در بسياري 
اساس اصول و شيوه های نوين و غيرسنتي پيش رفته است. افزون بر اين، بعضي از مدارس اسالمي 
در  روسيه  کشور  رسمي  مقامات  بودند.  شده  تبديل  تروريست ها  و  افراطي  مسلمانان  پايگاه هاي  به 
نگراني می کردند.  ابراز  نابرژني چلني  فعاليت مدرسه »يولديز« شهر  به  مربوط  با جنجال هاي  رابطه 
اين مدرسه اوايل سال هاي دهه1۹۹0 تحت کنترل گروه افراطي »طيبه« قرار گرفت. از طرف ديگر، 
فارغ التحصيالن مدرسه »الفرقان« شهر بوگوروسالن در پر آوازه ترين فعاليت تروريستي سال هاي اخير 
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خود را نشان دادند )نابايف، 200۹: 12(. با اين حوادث، مقامات دولتی به اين نتيجه رسيدند که بايد 
به مسلمانان کمک کنند و نظام آموزشي اسالمي را سر و سامان دهند، کاری که پيش از آن، رهبران 
اسالم گرايان سنتي بارها از مقامات رسمي کشور درخواستش را کرده بودند. متعاقب اين درخواست، 
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در 21 مي  و 16 ژوئن 2002 دو دستور مبنی بر طراحي تدابير 
الزم جهت »کمک سازماني و مالي برای توسعه آموزش ديني و آموزش اسالمي« و افتتاح دانشگاه 
اسالمي غير ديني در مسکو صادر کرد )صداي روسيه، 2013 (. در اجرای اين دستورات، تصميم گرفته 
شد در انستيتوي کشورهاي آسيايی و آفريقايی )دانشگاه دولتي مسکو( مرکز تاريخ و فرهنگ اسالمي 
راه اندازی شود و سالي 30 دانشجو، 10 نفر از اداره مرکزي روحانيت مسلمان روسيه، 10 نفر از شوراي 
مفتي هاي روسيه و 10 نفر از مرکز هماهنگي مسلمانان شمال قفقاز پذيرفته شود. عليرغم تأکيدات 
اوليه، دو سال بعد اين پروژه آزمايشي متوقف شد زيرا استادان و رئيس انستيتوي کشورهاي آسيايی 
و آفريقايی از دانش پايين دانشجويان مرکز و ناسازگاري رفتار آنها با زندگي در يک محيط دانشگاه 
غيرمذهبي راضی نبودند )سيالنتيوف،2008: 2۴5(. در سال 2005 فرصت هاي آموزشي مناسبی براي 
مسلمانان در دانشگاه های زبان شناسي مسکو، نيژني نوگورود و علوم انساني »سمولني« سن پترزبورگ 
فراهم آمد و در مجموع 30 دانشجو پذيرفته  شدند، اما اين تدبير نيز به بهبود وضعيت آموزش مسلمانان 

کمک چنداني نکرد.
در سوم مارس 2005، در جلسه شوراي مفتيان روسيه درباره تشکيل شوراي آموزش اسالمي تحت 
رياست مراد مرتضين، رئيس دانشگاه اسالمي مسکو، تصميم گيری شد. در 30 مارس، شورا استاندارد 
واحد آموزش عالي مذهبي اسالمي را تصويب کرد که شامل توصيف کامل رشته »علوم ديني اسالمي« 

مسجد قول شريف قازان - تاتارستان
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 تاتارستان -مسجد قول شريف قازان 

وضعيت اندک اين حقيقت آشکار شد که در نخستين دهه پس از پيدايي و فعاليت مؤسسات آموزش اسالمي، اندک   
غيرسنتي  های نوين واصول و شيوهآموزش بر اساس جريان در بسياری از مدارس اسالمي  ست ومطلوب نيآموزش اسالمي 
. نده بودها تبديل شد افراطي و تروريستمسلمانان های  بعضي از مدارس اسالمي به پايگاهافزون بر اين،  .پيش رفته است

شهر نابرژني چلني ابراز نگراني « يولديز»ه های مربوط به فعاليت مدرس در رابطه با جنجالروسيه  مقامات رسمي کشور
التحصيالن فارغاز طرف ديگر، . قرار گرفت «طيبه»افراطي  گروهتحت کنترل  1990دهه هایاين مدرسه اوايل سال. کردند مي

ين با ا )  (. خود را نشان دادندهای اخير  تروريستي سال فعاليتترين  شهر بوگوروسالن در پر آوازه« الفرقان»مدرسه 
سر و سامان دهند، نظام آموزشي اسالمي را و ند نبايد به مسلمانان کمک کمقامات دولتي به اين نتيجه رسيدند که  حوادث،

متعاقب اين . را کرده بودند شسنتي بارها از مقامات رسمي کشور درخواستگرايان رهبران اسالم کاری که پيش از آن،
طراحي تدابير الزم جهت مبني بر دو دستور  1001ژوئن  12و   مي 11 در يهوالديمير پوتين رئيس جمهور روسدرخواست، 

صادر و افتتاح دانشگاه اسالمي غير ديني در مسکو « آموزش اسالمي و توسعه آموزش ديني رایمالي ب و کمک سازماني»
( دانشگاه دولتي مسکو) ييو آفريقا ييتصميم گرفته شد در انستيتوی کشورهای آسيا اجرای اين دستورات، در.  ) ( کرد

نفر  10نفر از اداره مرکزی روحانيت مسلمان روسيه،  10 ،دانشجو 50شود و سالي اندازی راهمرکز تاريخ و فرهنگ اسالمي 
دو سال عليرغم تأکيدات اوليه، . نفر از مرکز هماهنگي مسلمانان شمال قفقاز پذيرفته شود 10های روسيه و  از شورای مفتي
از دانش پايين دانشجويان  ييو آفريقا ييانستيتوی کشورهای آسيائيس آزمايشي متوقف شد زيرا استادان و ربعد اين پروژه 

های  فرصت 1003در سال  .)  ( راضي نبودنددانشگاه غيرمذهبي محيط  يکدر مرکز و ناسازگاری رفتار آنها با زندگي 
پترزبورگ  سن« سمولني»کو، نيژني نوگورود و علوم انساني شناسي مس زبانهای برای مسلمانان در دانشگاهمناسبي آموزشي 

 .کمک چنداني نکردبهبود وضعيت آموزش مسلمانان به نيز اين تدبير  ، اماشدند دانشجو پذيرفته  50در مجموع فراهم آمد و 

راد روسيه درباره تشکيل شورای آموزش اسالمي تحت رياست م اندر جلسه شورای مفتي ،1003مارس در سوم     
شورا استاندارد واحد آموزش عالي مذهبي اسالمي  ،مارس 50 در. گيری شدتصميم ،مرتضين، رئيس دانشگاه اسالمي مسکو

 –خطيب »امکان دريافت حرفه رسمي  ای که، رشتهبود« علوم ديني اسالمي»کامل رشته توصيف را تصويب کرد که شامل 
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ممکن می کند.  را  استاد«   – امام خطيب   – رسمي »خطيب  حرفه  دريافت  امکان  که  رشته ای  بود، 
استاندارد آموزشي شوراي مفتيان روسيه در عمل فقط در دانشگاه هاي وابسته به شوراي مفتيان روسيه 

مورد استفاده قرار گرفت و ساير مراکز اسالمي کشور حاضر نشدند مصوبات شورا را بپذيرند.
در سال 2006 اقدامات تازه ای برای حل بحران نظام آموزش اسالمي طراحي شد و مقرر گرديد 
5 مرکز دانشگاهي به عنوان هسته آموزش اسالمي روسيه در مسکو، قازان، اوفا، ماخاچ قلعه و نالچيک 
روسيه،  اروپايي  بخش  مسلمان  روحانيت  اداره  به  وابسته  مسکو  اسالمي  دانشگاه  شوند.  راه اندازی 
دانشگاه اسالمي روسيه )اداره روحانيت مسلمانان تاتارستان(، دانشگاه اسالمي روسي به نام رضاءالدين 
اسالمي شمال  علم  و  آموزش  دانشگاهي  مرکز  روسيه(،  مسلمان  روحانيت  مرکزي  )اداره  فخرالدين 
قفقاز )اداره روحانيت مسلمانان داغستان( و انستيتوي اسالمي کاباردا-بالکاريا وابسته به اداره روحانيت 
مسلمانان اين جمهوري به عنوان مراکز  اجراي اين برنامه انتخاب شدند. همچنين تصميم گرفته شد تا 
در جنب دانشگاه هاي جديد چندين مدرسه متوسطه تخصصي )جمعًا 30 باب مدرسه( ايجاد و مؤسسات 
آموزشي اسالمي ديگر بايد تعطيل شوند )همان، 2۴۹(. اگر اين پروژه بلندمدت و پرهزينه به موفقيت 
برسد، آموزش اسالمي در روسيه ارتقا خواهد يافت. به منظور اجراي اين طرح بزرگ، بنياد حمايت از 
فرهنگ، علم و آموزش اسالمي تأسيس گرديد. در حال حاضر اين بنياد براي دانشجويان مؤسسات 
آموزشي ديني اسالمي و دانشجويان دانشگاه هاي ديگري که بر اساس برنامه خاصي آموزش مي بينند، 

کمک کند. 
با وجود تالش هاي رهبران مسلمان و مديران دانشگاه ها و مدارسي ديني، مشکالت فراوان در 
زمينه تأمين بودجه، جلب دانشجو و طلبه، برنامه هاي درسي و متون آموزشي و استادان دانشور و با 
تجربه همچنان وجود داشت. چنان که در سال 2005 دانشگاه اسالمي روسيه و دانشگاه اسالمي مسکو 
با مشکالت جدي روبرو شدند و در 1۹ سپتامبر 2005 سرويس فدرال نظارت بر آموزش و علم از تمديد 
مجوز فعاليت مذهبي آموزشي دانشگاه اسالمي روسيه خودداري کرد؛ زيرا اين دانشگاه را »مؤسسه 
آموزش عالي حرفه اي« و غيرديني به شمار مي آورد و استدالل مي کرد که طبق قانون فدرال »درباره 
آزادي وجدان و اتحاديه هاي مذهبي« دانشگاه حق ندارد روحانيون و پرسنل مذهبي را تربيت کند. در 
پي اين تصميم، موقعيت حقوقي دانشگاه اسالمي نامشخص شد. بعد از مذاکرات بسيار اين مشکل حل 
و روند عادي آموزشي از سر گرفته شد. در سال هاي 2007- 2005 دانشگاه اسالمي مسکو هم يک 
سلسله جنجال ها را تجربه کرد که از عدم بازپرداخت وام هاي بزرگ توسط رئيس دانشگاه، اتهامات 
به استفاده نادرست از ساختمان دانشگاه که نزديک بود به بيرون کردن دانشگاه از ساختمان آن منجر 
شود، نشأت مي گرفت. در همين زمان بود که کتاب آموزشي »مباني علوم قرآني« مراد مرتضين، به 

تحريف مکتب اسالم و عدم آگاهي به اصول و قواعد زبان عربي متهم شد.
با گذشت زمان، مديران و استادان دانشگاه ها و مدارس ديني روسيه تجربه کسب کردند و توانستند 
پاره اي مشکالت را حل کنند. در اين ميان، کوشش مقامات رسمي روسيه در کنترل افراط گرايي ديني 
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و حمايت و کمک آنها به طرفداران اسالم معتدل و محافظه کار بي تأثير نبوده است. حمايت مقامات 
دولتي از برگزاري کنگره اداره دينی مسلمانان تاتارستان در روز 27 فوريه 2010 در شهر قازان يکي 
از اين اقدامات بود. در اين کنگره، درباره طرح های شورای آموزش اسالمی روسيه تبادل نظر به عمل 
آمد. اين شورا به تهيه استانداردهای يکسان آموزشی و برنامه های آموزشی مناسب برای تمام مؤسسات 
آموزش اسالمی روسيه مبادرت می کند. يکی از اهداف اين شورا، معرفی اسالمی ميانه رو و تضعيف 
اسالم راديکال است. کارشناسان مسائل مسلمانان روسيه، تشکيل شورای آموزش اسالمی را يکی از 

گام های مهم در راه اتحاد سازمان های اسالمی در روسيه می دانند. 
 

رهبران مسلمانان روسيه و مددوف رئيس جمهور پيشين روسيه

همزمان با تالش مقامات دولتي، مديران مؤسسات آموزشي و گروه ها و سازمان هاي اسالمي براي 
اسالمي  آموزشي  تعداد مؤسسات  در جهت کاهش  گرايشي  اسالمي،  آموزشي  سامانمندي مؤسسات 
مشاهده شده است. اين گرايش به خصوص در جمهوري تاتارستان چشمگيرتر است که آنجا از سال 
2000 روند ادغام مدارس اسالمي در جريان است. در سال 2000 بر اساس مدارس يولديز، تنزيله، 
اخالص، نور الدين و ايمان، مدرسه عالي اسالمي نبرژني- چلني ايجاد شد و سپس مؤسسه اسالمي 
»فخر الدين« و مدرسه »آزناکاي« به مدرسه متوسط اسالمي »آلمتيفسک« تبديل شدند. از سال 2002 
مدرسه »الفرقان« بوگوروسالن، انستيتوي اسالمي اوليانوفسک )کالج تاتاري-عربي اوليانوفسک(، کالج 
»رسول اکرم« زلنوگراد منحل شدند. فعاليت مدرسه »يمباي« منطقه تومن براي مدت چند سال به 
حال تعليق درآمد، مجوز فعاليت آموزشي مدرسه »ابوحنيفه« وابسته به مسجد جامع سارانسک تعطيل  
تا  از مايکوپ  از 20 مدرسه متوسطه  تاتاري- ترکي که شامل بيش  شد و شبکه گسترده کالج هاي 
اوالن- اوده بود، منحل شدند. در مجموع اوايل سال 2007 در روسيه 75 مؤسسه آموزشي متوسطه و 
عالي اسالمي به ثبت رسيده بودند در حالي که تعداد کلي آنها معادل 22۹ واحد )26 مؤسسه آموزش 

عالي و 203 مدرسه متوسطه اسالمي( بود )همان، 12۴(.
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های اسالمي ر راه اتحاد سازماند ی مهمهاتشکيل شورای آموزش اسالمي را يکي از گام ،مسائل مسلمانان روسيه کارشناسان
 1.داننددر روسيه مي

 
 جمهور پيشين روسيهرهبران مسلمانان روسيه و مددوف رئيس

 
های اسالمي برای سامانمندی مؤسسات ها و سازمانهمزمان با تالش مقامات دولتي، مديران مؤسسات آموزشي و گروه

به خصوص در گرايش اين . شده استموزشي اسالمي مشاهده کاهش تعداد مؤسسات آدر جهت  يگرايشآموزشي اسالمي، 
بر  1000در سال . روند ادغام مدارس اسالمي در جريان است 1000که آنجا از سال  چشمگيرتر استجمهوری تاتارستان 

 همؤسسو سپس  چلني ايجاد شد -مدرسه عالي اسالمي نبرژني ،الدين و ايمان اساس مدارس يولديز، تنزيله، اخالص، نور
« الفرقان»مدرسه  1001از سال . تبديل شدند «آلمتيفسک»به مدرسه متوسط اسالمي  «آزناکای»و مدرسه « الدين فخر»اسالمي 

. زلنوگراد منحل شدند «رسول اکرم»، کالج (عربي اوليانوفسک-کالج تاتاری)بوگوروسالن، انستيتوی اسالمي اوليانوفسک 
« ابوحنيفه»مدت چند سال به حال تعليق درآمد، مجوز فعاليت آموزشي مدرسه منطقه تومن برای « يمبای»فعاليت مدرسه 

مدرسه متوسطه  10ترکي که شامل بيش از  -های تاتاری شد و شبکه گسترده کالج تعطيل وابسته به مسجد جامع سارانسک 
و عالي  هآموزشي متوسطسسه ؤم 93در روسيه  1009در مجموع اوايل سال . نداوده بود، منحل شد -از مايکوپ تا اوالن

مدرسه  105 سسه آموزش عالي وؤم 12)واحد  119اسالمي به ثبت رسيده بودند در حالي که تعداد کلي آنها معادل 
 .)  ( بود( اسالمي همتوسط

 
 شناسی مؤسسات آموزش اسالمی در روسیهگونه

را در چهار گروه از يکديگر متمايز يه روس کشور فدراسيون  مؤسسات آموزش اسالميتوان در يک تقسيم بندی منطقي مي
 :کرد

 تبخانه های سنتيمکمدارس ابتدايي ديني و ( 0

                                                 
. 6/2/6202 راديو صدای روسيه،: يد به اين منبعگيری آن بنگربرای آگاهي بيشتر از اهداف اين شورا و جهت -  1

http://persian.ruvr.ru/2010/03/02/6071161.html 
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گونه شناسی مؤسسات آموزش اسالمی در روسیه
در يک تقسيم بندی منطقی می توان مؤسسات آموزش اسالمي کشور فدراسيون  روسيه را در چهار 

گروه از يکديگر متمايز کرد:
1( مدارس ابتدايی دينی و مکتبخانه های سنتی

از نهادهای آموزشی و تربيتی مسلمانان در سراسر خاک  مدارس و مکتبخانه های کوچک يکی 
روسيه است. اين گونه نهادها در دوران شوروی سابق که مسلمانان تحت فشار بودند، غالبًا در منازل و 
مناطق دورافتاده و به دور از دسترس تشکيل می شد و مسلمانان فرزندان خود را آموزش می دادند. هم 
اکنون نيز در بسياری از مناطق مسلمانان نشين، صدها و هزاران مکتبخانه يا مدرسه کوچک به کار 

آموزش فرزندان مسلمانان اشتغال دارند. 
 2( مدارس و کالج هاي متوسطه اسالمي

آموزش  برای  آنها  نکرده اند،  بسنده  خردسال  کودکان  مکتبخانه ای  آموزش  به  معتقد  مسلمانان 
آموزه های دينی در سطحی فراتر از مکتبخانه، دست به تأسيس مدارس متوسطه زده اند تا مانع بی دينی 

فرزندان خود شوند. از اين گونه مدارس در جمهوری های مسلمان نشين فراوان است. 
3( مدارس عالي و مؤسسه های اسالمي 

در سال های قبل از انقالب اکتبر، صدها مدرسه علوم دينی در سطح عالی در مناطق مسلمان نشين 
داير بود و مدرسان توانمند علوم اسالمی به آموزش ادبيات عرب، فقه، حديث و کالم و تاريخ اسالم 
تا بدانجا بود که از سرزمين های دور، طالبان علم را به سوی  از مدارس  می پرداختند. اشتهار برخی 
خود می کشاند. در زمان کمونيست ها، بيشتر مدارس تعطيل شدند اما پس از 1۹۹1 نه تنها مدارس 
قديمی بازسازی شده و به فعاليت پرداختند که مدارس بسيار ديگر با حمايت برخی کشورهای اسالمی، 
از  دولت روسيه و خود مسلمانان ايجاد گرديدند. در بخش های پيشين، اسامی و مکان های شماری 
مشهورترين مدارس عالی مسلمانان را معرفی کرديم، از اين رو، در اينجا تنها اشاره مختصری به سه 
مدرسه خواهيم نمود، سه مدرسه ای که توانسته اند الگوی موفقی برای ساير مدارس باشند. اين سه 

مدرسه به ترتيب معرفی می شوند:    

مدرسه عالی »زاکابانویه« قازان 
مدرسه زاکابانويه که در سال 1۹۹0 جنب مسجد »زاکابانويه« تأسيس شد، دو سال بعد فعاليت خود 
را شروع کرد و به اولين مدرسه عالي اسالمي در روسيه نوين تبديل شد. اين مدرسه دينی وابسته به 
اداره روحانيت مسلمانان جمهوري تاتارستان است. نزديک به 60  درصد مدرسان و ائمه جمعه و جماعات 
جمهوري تاتارستان فارغ التحصيل اين مدرسه هستند. در اين مدرسه عالوه بر علوم دينی، زنبور عسل داري 

نيز به عنوان حرفه دوم تدريس مي شود. آموزش شبانه و از راه مکاتبه نيز پيش بيني شده است.
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مدرسه »محمدیه« قازان 
تاتارستان، مدرسه  اداره روحانيت مسلمانان جمهوري  به  وابسته  آموزشی  اين مؤسسه  نام کامل 
عالي اسالمي »محمديه« قازان است. مدرسه »محمديه« در سال 1882 در شهر قازان توسط مفتي 
عالمجان بارودي تأسيس شد و به نام پدرش نامگذاري شد. پس از فروپاشی شوروی سابق، در سال 
1۹۹3 اين مدرسه فعاليت خود را از سرگرفت. مدرسه محمديه، يکي از قديمي ترين مدارس اسالمي 
روسيه است و يکي از سه دانشگاه اسالمي جمهوري تاتارستان به شمار مي آيد. طالب علوم دينی اين 
مدرسه مي توانند همزمان تحصيالت غيردينی نيز کسب کنند. آموزش شبانه و مکاتبه ای نيز در اين 

مدرسه هست.

مدرسه »ماهنور« در نیژني نوگورود 
نام کامل اين مؤسسه آموزشی غير دولتی، مدرسه اسالمي »ماهنور« نيژني نوگورود  و وابسته به 
اداره روحانيت مسلمانان نيژني نوگورود است. ساختمان مدرسه »ماهنور« از محل کمک هاي خيريه 
رشيد بايازيتوف، از  اهالی شهرستان سرگاچ منطقه نيژني نوگورود، ساخته شده که به افتخار مادرش به 
نام او  نامگذاري گرديده است. يکی از ويژگی های اين مدرسه، تربيت مدرسان دينی و ائمه جماعات 

براي اداره روحانيت مسلمانان نيژني نوگورود است.

۴( دانشگاه هاي اسالمي
پاره ای  و  گفتيم  آنها سخن  و مشکالت  مسائل  و  روسيه  دانشگاه های  از  پيشين  در بخش های 
تفاوت ها و تمايزات آنها را از يکديگر روشن کرديم. حال به معرفی مهمترين دانشگاه های اسالمی 

روسيه که مستقيم يا غيرمستقيم بر مطالعات اسالمی و آموزش زبان عربی تأکيد دارند، می پردازيم.

دانشگاه اسالمي روسیه در قازان  
شوراي  و  تاتارستان  جمهوري  مسلمانان  روحانيت  اداره  به  وابسته  غيردولتي  آموزشي  مؤسسه  اين 
مسلمانان  روحانيت  اداره  ابتکار  به   1۹۹8 سال  در  روسيه  اسالمي  دانشگاه  است.  روسيه  مفتي هاي 
جمهوري تاتارستان تأسيس شد. در تأسيس اين دانشگاه، شوراي مفتي هاي روسيه و مؤسسه تاريخ 
آکادمي علوم تاتارستان نيز مشارکت داشتند. مفتي عثمان اسحاق   اف رئيس اداره روحانيت مسلمانان 
تاتارستان، اولين رئيس دانشگاه اسالمي روسيه بود. در سال 2000 در دانشگاه اسالمي روسيه، دانشکده 

علوم ديني ايجاد شد و به کار آموزش و تربيت کارشناسان علوم ديني اسالمي پرداخت.
در نوزدهم سپتامبر 2005، سرويس فدرال نظارت بر آموزش و علم از تمديد مجوز فعاليت مذهبي 
آموزشي دانشگاه اسالمي روسيه خودداري کرد زيرا اين دانشگاه را »مؤسسه آموزش عالي حرفه اي« و 
غيرديني قلمداد می کرد و طبق قانون »آزادي وجدان و اتحاديه هاي مذهبي« حق ندارد روحانيون و افراد 
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مذهبي تربيت کند. در پي اين تصميم، موقعيت حقوقي دانشگاه اسالمي نامشخص شد. بعد از مذاکرات 
طوالني به مسئوالن دانشگاه پيشنهاد شد تا دانشگاه اسالمي روسيه به دو دانشگاه: دانشگاه اسالمي روسيه 
به عنوان مؤسسه آموزشي غيرديني و دانشگاه اسالمي قازان تقسيم شود و دانشگاه قازان اختصاصاً به آموزش  

ديني بپردازد. اما اين پيشنهاد عملی نشد و دانشگاه اسالمي روسيه کماکان به فعاليت های خود ادامه داد.
و  قرآني  و  شرعي  علوم  عربي،  زبان  استادان  خطيب،  ائمه  تربيت  در  روسيه  اسالمي  دانشگاه 
متخصصان علوم ديني تخصص دارد. در دانشگاه اسالمي روسيه، سه دانشکده قرآن، شريعت و علوم 

ديني و نيز دوره آمادگي و مرکز تربيت حافظان قرآن داير است. 

دانشگاه اسالمي امام العشري در خاساویورت
اين دانشگاه غير دولتي که در سال 2002 از وزارت آموزش مجوز فعاليت آموزشی دريافت کرده، نزديک 
به 200 دانشجو می پذيرد و تمرکز آن به آموزش علوم دينی است. تدريس در اين مؤسسه آموزشی به 

زبان هاي آواري و عربي است.

دانشگاه اسالمي امام شافعي در ماخاچ قلعه 
دانشگاه  است.  داغستان  مسلمانان  روحانيت  اداره  به  وابسته  دولتی  غير  آموزشي  عالي  مؤسسه  اين 
اسالمي امام شافعي در سال 1۹۹1 ابتدا به عنوان يک مدرسه متوسطه آغاز به کارکرد. ابتدا نام محمد 
افندي اليراقي، اولين شيخ نقشبندي داغستاني به آن داده شد، اما چند سال بعد نام »مؤسسه« برای 
آن بکار گرفته شد و به افتخار امام شافعي، بنيانگذار مذهب شافعي تسنن نامگذاري گرديد. در اين 
دانشگاه، دانشجويان در سال هاي آخر تحصيل با نقد وهابيت و ساير جريان هاي افراطي اسالم آشنا 
می شوند. مدت تحصيل در اين مؤسسه آموزشی، 5 سال  و دوره آمادگي اوليه که به خواندن درس های 

مقدمانی اختصاص دارد، 2 سال است.

دانشگاه اسالمي مسکو
اين دانشگاه غيردولتي که وابسته به اداره روحانيت مسلمان بخش اروپايي روسيه است، از يک کالج به 
نام »کالج عالي اسالمي مسکو« و دو دانشکده علوم ديني و شرق شناسي و دانشکده آموزش متوسطه 

تخصصي حرفه اي تشکيل شده است.
دانشگاه اسالمي مسکو در سال 1۹۹۹ در چارچوب يک مؤسسه عالي دينی اسالمي مسکو تأسيس 
شد. در سال 2000 شهرداري مسکو ساختمان يک مهد کودک در جنوب شرقي مسکو را در اختيار اين 
دانشگاه گذاشت. از سال 2005 در اين دانشگاه، آموزش و تربيت کارشناسان رشته های مختلف علوم 
ديني شروع و آموزش کارشناسان در زمينه شرق شناسي متوقف شد. در دانشگاه اسالمي مسکو، آموزش 

شبانه و آموزش از راه دور )مکاتبه اي( نيز پيش بيني شده است.
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دانشگاه اسالمي شمال قفقاز به نام ابوحنیفه در نالچیک 
دانشگاه اسالمي شمال قفقاز به نام ابوحنيفه، تا سال 2007  مؤسسه اسالمي کاباردا – بالکاريا نام 
داشت. دوره تحصيل در اين دانشگاه غيردولتي که تحت نظارت اداره روحانيت مسلمانان جمهوري 
کاباردا – بالکارياست، 5 سال است و پسران و دختراني که در آن پذيرفته مي شوند عالوه بر علوم دينی 
مي توانند حرفه هاي خياطي و تعمير خودرو را بياموزند. يکی از فعاليت های اين دانشگاه، برگزاری دوره 

دوساله زبان عربي است.

 دانشگاه اسالمي روسیه در  اوفا 
اين دانشگاه که وابسته به اداره مرکزي روحانيت مسلمان روسيه است، دو دانشکده تربيت معلم و علوم 
ديني دارد و شعبه هاي آن در شهرهای آستراخان، اورنبورگ و مناطق سامارا و اوليانوفسکي داير هستند. 
دانشگاه اسالمي روسيه در سال 1۹8۹ توسط طلعت تاج الدين، در کنار مسجد جامع اوفا تأسيس شد. 
اين مدرسه وارث مدرسه »عاليه« ای است که قبل از انقالب 1۹17 فعاليت مي کرد. تا سال 2003 نام 
اين مدرسه »مؤسسه اسالمي رضاءالدين فخرالدين« بود و سپس به »دانشگاه اسالمي روسيه اداره 

مرکزي روحانيت مسلمان روسيه« تغيير نام يافت. 

مرکز دانشگاهي آموزش و علم اسالمي شمال قفقاز  در ماخاچ قلعه 
  اين مرکز آموزشي غيردولتي تا سال 2007 مؤسسه علوم ديني و مذهب شناسي محمد دبير الروچ 
نام داشت. اين مؤسسه به ابتکار مقصود صديقوف، محقق و شخصيت سياسي داغستان تأسيس شده 
بود. اين مؤسسه، اولين مؤسسه آموزش عالي در داغستان است که علماي ديني را با مدرک دولتي 
تربيت مي کند. در نوامبر سال 200۴ اين مؤسسه مجوز رسمی فعاليت آموزشی را دريافت کرد و در 
سپتامبر 2005 اولين دانشجويان را پذيرفت. مؤسسه در سال 2007 با نام مرکز دانشگاهي آموزش و 

علم اسالمي شمال قفقاز به ثبت رسيد.
در اين مرکز دانشگاهي، دانشکده هاي علوم ديني، اقتصاد و زبان شناسي داير است. دانشجويان عالقه مند به 
تحصيل در رشته هاي »علوم ديني« و »حسابداري، آناليز و بازرسي مالي« می توانند به اين دانشگاه وارد شوند.

متون آموزشی در دانشگاه ها و مدارس دینی
عليرغم افزايش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی اسالمی در دو دهه گذشته، اما متون آموزشی در اين 
مؤسسات سرنوشت پريشانی يافته اند و هر مؤسسه طبق سليقه مدير يا استادان، منابع خاصی را برای 
آموزش در نظر گرفته اند. بسياری از اين منابع، اطالعات کم ارزشی از آموزه های اصيل اسالمی ارائه 
می کنند و از غور در مباحث پيچيده علمی دور افتاده اند. برای آگاهی خوانندگان در اينجا به شماری از 

کتاب های مورد استفاده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی دينی روسيه اشاره می کنيم: 
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 الشهرستاني. ملل و نحل. مسکو، 1۹8۴ 
بليايف. فرق اسالمي .مسکو، 1۹57  

واسيليف. تاريخ اديان شرقي. مسکو، 1۹۹7 
 واسيليف. پيروان پاکيزگي اسالم .مسکو، 1۹7۴ 

 عين الدين، مرتضين. نجات در دعا. مسکو 1۹۹7  
 عين الدين. مباني اسالم. کتاب درسي براي استادان مؤسسات آموزشي اسالمي. مسکو، 200۴ 

 انجيل بارنابا. مسکو، 2005  
 اسالم: شرح تاريخي. مسکو، 1۹۹1 

 اسالم در سرزمين امپراطوري سابق روسيه. مسکو، 1۹۹8-1۹۹۹ 
 تروفيمچوک. تاريخ اديان در روسيه. مسکو، 2000 

گ. کريموف. شريعت. مسکو، 1۹۹۹ 
استقامت شخص مسلمان. مسکو، 1۹۹7

 محمد بن جميل زينو. عقيده اسالمي. مسکو، 1۹۹8 
 محمد بن جميل زينو. محسنات پيغمبر )ص(. مسکو، 1۹۹8 
 محمد بن صالح العثمين. توضيح مباني ايمان. مسکو، 1۹۹۹ 

 محمد ابن سليمان التميمي. رد شبهات. مسکو، 1۹۹8
 صالح ابن سليمان بن حميد. مقوله حکمت در دعوت الهي. مسکو، 1۹۹۹

 م. بهاءالدين. نماز. مسکو، 1۹۹۹.

کتاب هايی که در دانشگاه اسالمي روسيه در قازان تدريس می شود از اين قرارند:
آتسامبا، بيکتميروا، داويدوف. تاريخ اديان. مسکو، 200۴ 

 اخالق و آداب اسالمي. قازان، 1۹۹۴ 
 شربت اف. زبان عربي، مسکو، 2000 

 برنامه مطالعه علوم شرعي. مسکو، انتشارات بنياد ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم، 1۹۹۹
 مباني عقيده اسالمي. مسکو، انتشارات بنياد ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم، 1۹۹8 

بنياد  انتشارات  نبوي. مسکو،  و سنت  کريم  قرآن  با  مطابق  مسلمان   محمدالهاشمي. شخصيت 
ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم، 1۹۹۹ 

عالمجان البارودي، فن تجويد، قازان. سال 1۹۹۹ .
او  و مريدان  از همه کتاب هاي سعيد چيرکي  بيش  و  آثار مشايخ صوفيه  داغستان  در جمهوری 
متقاضيان زيادي دارد. مسلمانان تاتارستان ترجيح مي دهند از کتاب هاي مؤلفان محلي مانند ولي اهلل 
يعقوبوف معاون مفتي اين جمهوري استفاده کنند. برخی از نوشته های او عبارتند از: »نشاني هاي سنت« 
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)200۴(، »فعاليت خيريه و کار اجتماعي در اسالم« )200۴(، »فعاليت اداره روحانيت مسلمانان جمهوري 
تاتارستان در سال 2003« )2005(، »اسالم در تاتارستان در سال هاي 1۹۹0« )2005(، »ميزان اسالم« 
)200۴(، »اسالم غيررسمي تاتارستان: جنبش ها، جريان ها و فرقه ها« )2003(، »اساسنامه هاي اداره هاي 

روحانيت مسلمانان تاتارستان« )2006( و »مذهب حنفي و اهميت مبرم آن« )200۴(. 
مدرسه اداره روحانيت مسلمانان منطقه نيژني نوگورود نيز عمدتًا کتاب هاي چاپ انتشارات محلي 
»مدينه« را ترجيح مي دهد، در حالي که دانشگاه اسالمي مسکو از آثار مراد مرتضين رئيس خود و مفتي 

راويل عين الدين استفاده بيشتري مي کند.
در حال حاضر وظيفه اساسي تهيه و تدوين کتاب های درسي براي دانشگاه هاي اسالمي روسيه 
بر عهده دانشگاه دولتي زبان شناسي مسکو گذاشته شده که در سال 2008 مفصل ترين کتاب درسي 
»زبان عربي« به اهتمام و. لبدف و بولوتوف و »تاريخ ادبيات عرب« به قلم م. نيکاليوا، دائره المعارف 
موضوعي »اسالم در روسيه معاصر« )نوشته رمان سيالنتيف( و چند منوگرافي علمي ديگر را منتشر 
درسي  کتاب هاي  آموزش،  وزارت  برنامه  چارچوب  در  مسکو  اسالمي  دانشگاه  کارکنان  است.  کرده 
»درآمدي بر علوم قرآني« و »قرآن شناسي« نوشته مراد مرتضين، »آموزش اسالمي« به قلم حبيب اللينا 

و »اسالم شناسي« به اهتمام مرتضين را منتشر کرده است.

سخن بازپسین
با وجود آنکه شماری از مدارس و مؤسسات آموزشی مسلمانان در دهه گذشته تعطيل يا در يکديگر 
ادغام شدند، اما با اين همه، پس از دو دهه آزمايش و خطا و جبران بسياری از کمبودها و کسب تجربه 
در زمينه آموزشی، اينک با حمايت دولت روسيه1 و کوشش رهبران مسلمان، نهادهای آموزشی آسالم 
بويژه مدارس عالی و دانشگاه به ثبات رسيده و با جذب استاد و پذيرش دانشجو و طلبه های علوم 
دينی، نويد آينده ای بهتر را می دهند. افزون براين، با برنامه ريزی و هدايت شورای آموزش اسالمی و 
حمايت سازمان های اسالمی و دولت روسيه  وضعيت متون آموزشی رو به بهبود است و متون بهتری 

در اختيار استادان و دانشجويان و طلبه های علوم دينی قرار داده شده است.

منابع
استيوارد، روبرت ) 200۹( مسلمانان  و روسيه تزار. کابل: انتشارات آريانا.

براری، خدايار)1388( مسلمانان روسيه؛ پلی به جهان اسالم، دو ماهنامه تحوالت ايران و اوراسيا، 
شماره 25، مهر و آبان 1388.

تونوف، آرسنی، نگاه روسی به اسالم و مسلمانان، ايراس، شماره 15، آذر1385.
حسيني، سيده مطهره) 13۹1( مسلمانان روسيه. انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات 

بين المللي ابرار معاصر.  

1. نمونه بسیاری از این حمایت ها 
اقدامات  و  سخنان  در  می توان  را 
مقامات عالی روسیه مشاهده کرد. 
چنان که در مورخ  2013/10/24 
جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر 
از  تعدادی  با  دیدار  در  روسیه 
کشور،  این  مسلمان  رهبران 
پیشنهاد تأسیس مدارس اسالمی 
دینی  مدارس  گفت:  وی  کرد.  را 
باید  کشور  در  روسی  اسالمی 
تقویت  باعث  تا  شوند  بازگشایی 
داخلی  مسلمان  روحانیون  اعتبار 
در روسیه شود. روحانیون مسلمان 
توسعه  عمل  ابتکار  باید  روسیه 
را  اسالمی   - مذهبی  تحصیالت 
برعهده بگیرند تا مقامات روحانی 
در  را  جریان  این  هدایت  خارجی 

دست نداشته باشند.
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و  اسالم  نامه  ويژه  روس،  فرهنگ  ترکمان(،  ابراهيمی  )ابوذر  مسکو  در  ايران  فرهنگی  رايزنی 
مسلمانان در روسيه، شماره 28، مسکو، پاييز 1388.

راديو صداي روسيه، 2013 و 2012. بخش اخبار و تحليل هاي سياسي
سيالنتيوف، رومن )2008( دانشنامه اسالم معاصر در روسيه. مسکو: انتشارات الگوريتم.

شايميف، مينتی مير، جهانی شدن اسالم، ايراس، شماره 17، اسفند 1385.
فخريه، محمد ) 13۹0( شرق شناسي روسي. روزنامه خراسان ، هفتم آذر 138۹.
کاتاشا، فيور) 1۹۹۹( آموزش اسالمي در عصر بلشويک ها. انتشارات گيليور سا.

ش8،  س۴،  نوين،  پيام  ايران)2(،  درباره  مطالعات   )13۴1( کوالگينا  ل.م.  و  ن.آ.  کوزنتسووا، 
ارديبهشت، ۴0-33.

 نشريه  المجله، شماره 235، 1۴31 هجري.
هوبرت، مايکل) 2001( روسيه، اسالم و آينده مسلمانان. دوشنبه: انتشارات رخسار .

هوبرت، ايزا )2001( فراسوي مارکسيسم، از مارکسيسم تا تکثرگرايي ديني، فصلنامه آفتاب شرق، 
سال ششم، شماره 32، ص5۴-۴5.

  Силантьеов, Р. А., )(2008) Инциклопедия Ислам В 
Совеменной России, Москва, Алгоритм, (Silantiev, Roman, A., 
Encyclopedia of Islam in Current Russia, Moscow, Algorithm Press.

Fredric Volpi (2011) Political Isalam: A Critical Reader. London: 
Routledge.

Bukharaev, Ravil(2000) Islam in Russia, the Four Seasons, UK, 
Curzon.

  Dannreuther, Roland & Luke March (eds) (2009) Russia and 
Islam; State, Society and Radicalism, London and New York, Rout-
ledge.

Hunter, Shireen(2004) T, Islam in Russia, The Politics of Identity 
and Security, Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Malashenko, Alexey(2006) Islam In Russia In 2020, in: Amel 
Boubekeur, Samir Amghar, Rob De Wijk & Alexey Malashenko, 
Between Suicide Bombings and The Burning Banlieues, The Multi-
ple Crises of Europe’s Parallel Societies, European Security Forum: 
A Joint Initiative of CEPS, IISS & DCAF, ESF working paper, No. 
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در اين بخش، پنج کتاب تازه منتشر شده با موضوع مطالعات اسالمی معرفی می شود.  دو کتاب به 
موضوع مطالعات قرآنی و تفسير و معجزات قرآن اختصاص دارد. يک کتاب به موضوع اسالم هراسی در 
امريکا و تأثير آن بر مسلمانان اين کشور و ساير اقليت های مسلمان می پردازد. کتاب چهارم با عنوان  
اسالم سياسی در عصر دموکراسی، سنخ شناسی قرائت های مختلف از اسالم سياسی و تلقی و نسبت 
آنها را با دموکراسی واکاوی می کند. عنوان کتاب پنجم، چرا غرب از اسالم می ترسد: شناخت مسلمانان 
در دموکراسی های ليبرال است و در آن رويکرد و رفتار مسلمانان در سه کشور اروپايی انگلستان، آلمان و  

فرانسه و امريکا به هنجارها و ساختارهای ليبرال و سکوالر 
اين کشورها بررسی شده است.

Jocelyne Cesari (2013) Why the West Fears 

Islam: An Exploration of Muslims in Liberal 

Democracies. Palgrave Macmillan, 404 pp.

ژوسلين سيساری )2013( چرا غرب از اسالم می ترسد: شناخت 
مک  پالگريو  انتشارات  لیبرال.  های  دموکراسی  در  مسلمانان 

ميالن، ۴0۴ ص.
 

نويسنده برای بررسی موضوع کتاب، مسلمانان کشورهای 
انگلستان، فرانسه، امريکا و آلمان را  دستمايه تحقيق قرار 
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ار داده و نویسنده برای بررسی موضوع کتاب، مسلمانان کشورهای انگلستان، فرانسه، امریکا و آلمان را  دستمایه تحقیق قر

نویسنده با تکیه بر مطالعات  .زندگی سیاسی و اجتماعی آنها را مطالعه کرده است به مدت چند سال  با روش پیمایشی
میدانی خود، آگاهی های دست اولی از شیوه زیست مسلمانان کشورهای مورد مطالعه و رفتار آنها به عنوان یک شهروند و 

روش مطالعه بینا رشته ای نویسنده به او این امکان را . و لیبرال ارائه نموده استیک طرفدار دین در جامعه های سکوالر 
 .داده است تا تحلیل جامعی از گفتمان های سیاسی مسلمانان و انتظاراتشان از جوامع غربی را  به روشنی کشد

عناوین فصول به . م استکتاب  دربردارنده یک مقدمه، هفت فصل و بخش نتیجه گیری و نیز کتابشناسی  و فهرست اعال
 :شرح زیر است

 شناخت اسالم در جوامع لیبرالمسئله مسلمانان در غرب چیست؟ : شریعت، حجاب و مناره: مقدمه
 مسلمانان به مثابه دشمن داخلی و خارجی: فصل اول
 اسالم؛ بین سازندگان هویت اجتماعی و شخصی: فصل دوم
 ؟«ما» ان به خود می گویند؛ چگونه مسلمانمتعدد وفادار جوامع :فصل سوم

 عالقه به دین، مشارکت سیاسی و حضور مدنی: فصل چهارم
 اسالم به عنوان یک استثناتجسم عرفی گرایی اسالم در اروپا،  : فصل پنجم
 مورد تردید قرار می دهد؟چگونه اسالم جهان گرایی سکوالریسم غربی را : فصل ششم
 اسالمی و نفوذ آنها بر خارجی شدن اسالمسلطه اندیشه سلفی بر هنجارهای : فصل هفتم

 اسالم در درون دموکراسی های لیبرال و سکوالر: نتیجه گیری
. ژوسلین سیساری، مدیر برنامه تحقیقاتی اسالم در سیاست جهان در دانشگاه جورج تاوتن در برکلی استنویسنده کتاب، 

اسالم و : زمینه های تخصصی او عبارتند از. ی اشتغال داردوی در مدرسه الهیات دانشگاه هاروارد به تدریس مطالعات اسالم
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داده و با روش پيمايشی به مدت چند سال زندگی سياسی و اجتماعی آنها را مطالعه کرده است. نويسنده 
با تکيه بر مطالعات ميدانی خود، آگاهی های دست اولی از شيوه زيست مسلمانان کشورهای مورد 
مطالعه و رفتار آنها به عنوان يک شهروند و يک طرفدار دين در جامعه های سکوالر و ليبرال ارائه نموده 
است. روش مطالعه بينا رشته ای نويسنده به او اين امکان را داده است تا تحليل جامعی از گفتمان های 

سياسی مسلمانان و انتظاراتشان از جوامع غربی را  به روشنی کشد.
کتاب دربردارنده يک مقدمه، هفت فصل و بخش نتيجه گيری و نيز کتابشناسی و فهرست اعالم است. 

عناوين فصول به شرح زير است:
مقدمه: شريعت، حجاب و مناره: مسئله مسلمانان در غرب چيست؟ شناخت اسالم در جوامع ليبرال

فصل اول: مسلمانان به مثابه دشمن داخلی و خارجی
فصل دوم: اسالم؛ بين سازندگان هويت اجتماعی و شخصی

فصل سوم: جوامع متعدد وفادار؛ چگونه مسلمانان به خود می گويند» ما«؟
فصل چهارم: عالقه به دين، مشارکت سياسی و حضور مدنی

فصل پنجم: عرفی گرايی اسالم در اروپا،  تجسم اسالم به عنوان يک استثنا
فصل ششم: چگونه اسالم جهان گرايی سکوالريسم غربی را مورد ترديد قرار می دهد؟

فصل هفتم: سلطه انديشه سلفی بر هنجارهای اسالمی و نفوذ آنها بر خارجی شدن اسالم
نتيجه گيری: اسالم در درون دموکراسی های ليبرال و سکوالر

نويسنده کتاب، ژوسلين سيساری، مدير برنامه تحقيقاتی اسالم در سياست جهان در دانشگاه جورج 
تاون در برکلی است. وی در مدرسه الهيات دانشگاه هاروارد به تدريس مطالعات اسالمی اشتغال دارد. 
زمينه های تخصصی او عبارتند از: اسالم و جهانی شدن، اسالم و سکوالريسم و تکثرگرايی دينی. 

بيداری اسالمی: دين،  او چنين است:  عنوان آخرين کتاب 
انتشارات دانشگاه کمبريج( است.   دموکراسی و مدرنيته) از 
کتاب ديگر او با عنوان: چه زمانی اسالم و دموکراسی به هم 
نزديک می شوند: مسلمانان در اروپا و امريکا) 2006(، يکی 
و چگونگی  اروپايی  اسالم  درباره  ارزشمند  و  منابع مهم  از 

ادغام مسلمانان در جوامع سکوالر غربی است. 

Carl W. Ernst,ed. (2013) Islamophobia in 

America:The Anatomy of Intolerance. Pal-

grave Macmillan, 212pp.

کارل ارنست ) 2013( اسالم هراسی در امریکا: آناتومی تعصب و 
عدم رواداری. انتشارات پالگريو مک ميالن، 212 ص.

32 
 

دین، دموکراسی و : بیداری اسالمی: عنوان آخرین کتاب اوچنین است. جهانی شدن، اسالم و سکوالریسم و تکثرگرایی دینی
: هم نزدیک می شوندچه زمانی اسالم و دموکراسی به : کتاب دیگر او با عنوان.  است( از انتشارات دانشگاه کمبریج) مدرنیته

، یکی از منابع مهم و ارزشمند درباره اسالم اروپایی و چگونگی ادغام مسلمانان در (1002) مسلمانان در اروپا و امریکا
 . جوامع سکوالر غربی است

 
 
Carl W. Ernst,ed. (2013) Islamophobia in America:The Anatomy of Intolerance. 
Palgrave Macmillan, 212pp. 

 
 .ص 121، مک میالن انتشارات پالگریو. آناتومی تعصب و عدم رواداری: اسالم هراسی در امریکا( 1129)  کارل ارنست
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                 ادوارد کرتيس                                          کامبيز قانع بصيری

 
             پيتر گوتس چاک                                           کارل ارنست

اسالم هراسی عنوانی است که برای پيشداوری ِ ضد اسالمی و ضد مسلمانان در رسانه های خبری 
غربی آورده می شود و توسط سياستمداران بدبين و منفی باف بکار می رود. در اين کتاب، پنج مقاله از 
شش اسالم شناس سرشناس  به نام های کارل ارنست، گوتس گابريل گرين برگ ، پيتر گوتس چاک، 
کامبيز قانع بصيری، ادوارد کرتيس و جوليان هامر پيرامون وضعيت اسالم هراسی در امريکا و اين که 
اين مسئله يک خطر برای هويت امريکايی تلقی می شود، آمده است. در نوشته های نويسندگان به اين 
موضوع پرداخته شده که عده ای با تکيه بر اختالفات دينی، نژادی و جنسيتی کوشيده اند تصويری 
مشوه و غير واقعی از اسالم و مسلمانان ارائه دهند و آنها را به عنوان خطر برای هويت و جامعه امريکا 
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 کارل ارنست

و  غربی آورده می شود یدر رسانه های خبرو ضد مسلمانان ضد اسالمی  ِ اسالم هراسی عنوانی است که برای پیشداوری
به نام های  در این کتاب، پنج مقاله از شش اسالم شناس سرشناس . توسط سیاستمداران بدبین و منفی باف بکار می رود

پیرامون وضعیت  جولیان هامرو  ادوارد کرتیس، کامبیز قانع بصیری، پیتر گوتس چاك،  گوتس گابریل گرین برگکارل ارنست، 
های در نوشته. آمده استتلقی می شود، خطر برای هویت امریکایی و این که این مسئله یک  یکا در امراسالم هراسی 

دینی، نژادی و جنسیتی کوشیده اند تصویری مشوه  فاتنویسندگان به این موضوع پرداخته شده که عده ای با تکیه بر اختال
اعیان دهدف . هویت و جامعه امریکا معرفی کنند خطر برای مسلمانان ارائه دهند و آنها را به عنواناسالم و از و غیر واقعی 

 .مسلمان را نادیده بگیرندهای اقلیتاز این طریق، حقوق شهروندی اسالم هراسی از طرح این مسئله آن است که و مدعیان 
به سه  م مبارزترس از اسالآغاز . ترس از اسالم هم موضوعی جدید و هم دارای سابقه استاز نظر برخی نویسندگان کتاب، 

در برخی به اسارت درآمدند و مسلمانان  2343در سال  گروگان های امریکایی در ایران که در آن  دهه پیش بازمی گردد
در بخشی از این کتاب پیرامون چگونگی تشدید سناریو یا ایده مخرب . به تقابل با امریکائیان پرداختندکشورهای اسالمی 

با گسترش شبکه های اجتماعی و : چنین آمده است، نیز کشیده شدهواقع به اسالم ستیزی اسالم هراسی که در پاره ای م
و حمالت سپتامبر  22وادث ح اینترنت، اسالم به عنوان دشمن و خطر برای آمریکائیان در رسانه ها بازنمایی شد و

 .این تصویر را تشدید کردمسلمانان افراطی بر ضد منافع و تأسیسات امریکائیان در بالی اندونزی و تانزانیا 

 :اسامی نویسندگان و عناوین مقاله آنها چنین است .مقاله و فهرست اعالم  تشکیل شده است چهار کتاب از یک مقدمه،

 مقدمه، مسئله اسالم هراسی: کارل ارنست
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معرفی کنند. هدف داعيان و مدعيان اسالم هراسی از طرح اين مسئله آن است که از اين طريق، حقوق 
از اسالم هم  از نظر برخی نويسندگان کتاب، ترس  ناديده بگيرند.  اقليت های مسلمان را  شهروندی 
موضوعی جديد و هم دارای سابقه است. آغاز ترس از اسالم مبارز به سه دهه پيش بازمی گردد که در 
آن گروگان های امريکايی در ايران در سال  1۹7۹ به اسارت درآمدند و مسلمانان در برخی کشورهای 
اسالمی به تقابل با امريکائيان پرداختند. در بخشی از اين کتاب پيرامون چگونگی تشديد سناريو يا 
ايده مخرب اسالم هراسی که در پاره ای مواقع به اسالم ستيزی نيز کشيده شده، چنين آمده است: با 
گسترش شبکه های اجتماعی و اينترنت، اسالم به عنوان دشمن و خطر برای آمريکائيان در رسانه ها 
بازنمايی شد و حوادث 11 سپتامبر و حمالت مسلمانان افراطی بر ضد منافع و تأسيسات امريکائيان در 

بالی اندونزی و تانزانيا اين تصوير را تشديد کرد.
کتاب از يک مقدمه، چهار مقاله و فهرست اعالم  تشکيل شده است. اسامی نويسندگان و عناوين مقاله 

آنها چنين است:
کارل ارنست: مقدمه، مسئله اسالم هراسی

فصل اول؛ پيتر گوتس گابريل گرين برگ: ميراث مشترک، ترس غير معمول: اسالم هراسی در امريکا 
و هند بريتانيا، 1۹۴7-1687

امريکا: تصوير مذهبی و مسلمانان گرو های  تاريخ  فصل دوم؛ کامبيز قانع بصيری: اسالم هراسی و 
حاشيه نشين در امريکا 

فصل سوم: ادوارد کرتيس: مسلمانان سياه پوست از قرن بيستم می ترسند: تاريخ اسالم هراسی دولتی 
و تغييرات آن پس از 11 سپتامبر

فصل چهارم: جوليان هامر: اسالم هراسی جنسيتی و زنان مسلمان
آندور شريوک: حمله به اسالم هراسی: جنگ و صلح مذهبی در بين مسلمانان عرب ديترويت.

نظر به اشتهار و موقعيت ممتاز علمی سرويراستار کتاب، در اينجا به معرفی اجمالی او می پردازيم: کارل 
ارنست، استاد اسالم شناسی در دپارتمان مطالعات اديان در دانشگاه کاليفرنيای شمالی در چپل هيل و 

نويسنده کتاب های بسيار در زمينه عرفان اسالمی و مطالعات اسالمی است. 
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Yazicioglu, Isra (2013) Understanding the 

Qur’anic Miracle Stories in the Modern Age. 

Penn State University Press, pp., 232.

در  قرآن  معجزه  های  داستان  فهم  گلو)2013(  يازيسيو  عيسرا 
عصر جدید. انتشارات دانشگاه دولتی پن، 232ص.

 
نويسنده در اين کتاب کوشيده تا داستان هايی که در قرآن 
وجود دارد و مسلمانان موضوع آنها را معجزه می دانند، مورد 
های  داستان  با  را  آنها  احتمالی  نسبت  و  دهد  قرار  بررسی 
در  وی  بسنجد.  يهوديت  و  مسيحيت  در  معجزه  به  مربوط 
پاره ای مواقع با تکيه بر روش تأويل و تفسير و تلفيق دو 
رويکرد ادبی و نمادی، کوشش نموده تا اهميت خواندن قرآن 

در نزد مسلمانان را توضيح دهد و تأثير بالقوه آن را در زندگی روزانه آنها نشان دهد. وی با بازخوانی 
دفاعيات غزالی از داستان های قرآنی مربوط به معجزه، می کوشد معجزات را با واژه های فلسفی مدرن 
و ديدگاه های متفکرانی مانند ديويد ُهيوم، پيرس و نورسی توضيح دهد. تأويل عملگرايانه مؤلف که 
با سئواالت فلسفی همراه است و ما را به بازخوانی پيش فرض های خود درباره داستان های قرآنی و 
معجزات آنها فرامی خواند. ديدگاه نويسنده  به ما راه های تازه نگريستن به داستان های قرآنی و چگونگی 

نسبت آنها با کتاب مقدس و اين که چگونه مفروضات کنونی ما را درباره جهان به چالش می کشد.
نويسنده در اين کتاب برآن بوده تا راه های درک پيامدهای معنی دار روايت های مربوط به معجزه 
مانند داستان مريم باکره، عبور موسی و قوم بنی اسرائيل از رود نيل، ناقه صالح  و حضرت يونس را  
در عصر قبل از مدرن و عصر مدرن تبيين کند. وی همچنين مباحث و ديدگاه های ارائه شده در قرون 
وسطی درباره معجزه را در جهان اسالم با انديشه های غربی و تفاسير کنونی از قرآن مقايسه می کند. 
نويسنده به تفاوت ديدگاه مسلمانان در روزگار گذشته و عصر کنونی نيز پرداخته و نشان داده که در 

داستان های قرآنی چگونه عقل و ايمان يا وحی با عل با يکديدگر به داد و ستد سازنده پرداخته اند.
کتاب حاضر که در حوزه مطالعات قرآنی جای می گيرد، بر خالف تفسير های سنتی گذشته، می کوشد 
شيوه ها ی ديگری برای درک داستان های رمزآلود قرآن بيابد و معجزه را از طريق تحليل عقالنی و 

آموزه های دينی شرح دهد.
فهرست مطالب کتاب به قرار زير است: 

مقدمه: داستان های معجزه قرآنی: يک موتيف گيج کننده؛ 
بخش اول: يک بحث قرون وسطايی مسلمانان.

 يکم: در دفاع از خواندن ادبی معجزات: نمونه غزالی درباره احتمال و لطف

35 
 

د بریتانیا، اسالم هراسی در امریکا و هن: میراث مشترك، ترس غیر معمول: پیتر گوتس گابریل گرین برگفصل اول؛ 
2604-2324 

 Religious تصویر مدهبی و مسلمانان گروه های در امریکا: اسالم هراسی و تاریخ امریکا: بصیریقانع کامبیز فصل دوم؛ 
 Stereotyping and Out-grouping 

رات آن پس از تاریخ اسالم هراسی دولتی و تغیی: مسلمانان سیاه پوست از قرن بیستم می ترسند: ادوارد کرتیس: فصل سوم
 سپتامبر 22

 اسالم هراسی جنسیتی و زنان مسلمان Center Stage: جولیان هامر: فصل چهارم

 .جنگ و صلح مذهبی در بین مسلمانان عرب دیترویت: حمله به اسالم هراسی: آندور شریوك

کارل ارنست، استاد اسالم : ردازیمی پاو مکتاب، در اینجا به معرفی اجمالی  و موقعیت ممتاز علمی سرویراستارنظر به اشتهار 
و نویسنده کتاب های بسیار در زمینه عرفان شناسی در دپارتمان مطالعات ادیان در دانشگاه کالیفرنیای شمالی در چپل هیل 

  .اسالمی و مطالعات اسالمی است

 

Yazicioglu, Isra (2013) Understanding the Qur’anic Miracle Stories in the Modern Age. Penn 
State University Press, pp., 223. 

 .ص121انتشارات دانشگاه دولتی پن، . فهم داستان های معجزه قرآن در عصر جدید( 1022)یازیسیو گلو اعیسر
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      يک رويکرد هشيارانه به داستان های مربوط به معجزه: مورد ابن رشد برای عقلگرايی و عقل الهی
 بخش دوم: صورتبندی مباحث پيرامون معجزه در واژ های مدرن 

     نظر ديويد هيوم درباره تجربه گرايی، عقل سليم و معجزه
    چارلز اس پيرس و  ديدگاه عملگرايانه، علم و معجزه

بخش سوم: فرق مذهبی معاصر 
قرائت تازه سعيد نورسی درباره داستان های معجزه دار در قرآن

نتيجه گيری: تأويل قرآن در عصر مدرن
آخرين بخش کتاب به ياداشت مؤلف، کتابشناسی و فهرست اعالم اختصاص دارد.

آکادمی  است. وی عضو  لبنان  دانشگاه سنت جوزف  الهيات  و  دينی  علوم  استاد  گلو  يازيسيو  عيسرا 
امريکايی دين نيز هست. عنوان ديگر اثر منتشر شده او چنين است: بازتعريف معجزه در انديشه های 

امام محمد غزالی، ابن رشد و سعيد نورسی

Karen Bauer.ed(2013) Aims, Methods and Contexts of Quranic Exegesis. Ox-

ford: Oxford University Press,503pp.

کارن باور) 2013( اهداف، روش ها و زمینه های تفاسیر قرآنی. انتشارات دانشگاه آکسفورد، 503 ص.
 

مطالب اين کتاب، مقاالت و سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس مطالعات قرآنی مؤسسه مطالعات 
باور،  کارن  قلم  به  مقدمه  يک  شامل  کتاب  شد.  برگزار   200۹ سال  در  که  است  لندن  اسماعيليه 
کتابشناسی، فهرست آيات قرآنی و فهرست اعالم و سيزده مقاله علمی است که بر اساس موضوع دسته 
بندی شده اند. کليه مقاالت کتاب در سه موضوع : اهداف تفسير، روش ها و منابع تفسير و متن شناسی 

تفاسير دسته بندی شده اند. اسامی نويسندگان و عناوين مقاله آنها بدين قرار است:
مقدمه به قلم کارن باور

بخش اول: اهداف تفسير
1.حمزه فيراس: تفسير و باز خوانی قرآن تاريخی؛ بازگشت به بنيادها؟

2. کارن باور: توجيه ژانر: مطالعه مقدمات آثار کالسيک تفسيری
3.  صالح وليد: آشنايی با کتاب البسيط وحيدی: ويرايش، ترجمه و تفسير

۴. مراد سليمان: به سوی بازسازی سنت تفسير قرآنی معتزله : خوانش مقدمه تهذيب الحکيم الجيشومی 
و کاربرد آن

بخش دوم: روش و منابع تفسير
 5. رابرت گليو: تأويالت اوليه شيعی: چند روش تفسيری امنسوب به امامان شيعه
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6. آندرو ريپين: تکوين زمينه تاريخی اعراب در تفسير مسلمانان از قرآن
7. روبرتو توتولی: شيوه ها و زمينه های در کاربرد حديث و سنت ها در تفاسير کالسيک

8. مارتين نگيون: کلمه به کلمه:  ژرفکاوی نسب شناسی يک تفسير صوفيانه 
۹. طارق جعفر:نظام پژوهشی فخرالدين رازی : شک و انتقال دانش

لُدميال زمه: استاد روشنی: فهم برداشت ظهير از تفاسير قرآنی 
11. استفان برگه: جالل الدين سيوطی، روش های تفسير

بخش سوم: متن شناسی تفسير
12. کلود ژيليوت: بزرک مکتب، قصه گو، مبارز در کار و تفسير در خراسان: الدحاق بن مزاحم الهالی 
 13. مايکل پرگيل: روش های برای روزآمود کردن سنت ها و آثار تفسيری: آيا تفسير کلبی را می توان 

از تفسير ابن عباس بازسازی کرد؟
در اين مقاالت، نويسندگان صاحبنظر در رشته علوم قرآنی، نتيجه آخرين تحقيقات خود را درباره قرآن و 
تفسير و شيوه های آن ارائه داده اند. حاصل تحقيقات آنها در اين جمله خالصه شده که تفسير کوششی 
است از سوی پژوهشگران علوم دينی برای فهم دنيای قرآن.  تفسير پروسه خلق معنی است. مفسران 
تحت تأثير علم عصر خود و زمينه اجتماعی و شخصيت و آموزه های خود هستند و برداشت خود را از 

کالم الهی ارائه می دهند. 

Kamran Bokhari , Farid Senzai( 2013) Po-

litical Islam in the Age of Democratiza-

tion. Palgrave Macmillan, 280pp.

در  اسالم سیاسی   )2013 سنزای)  فريد  و  بخاری  کامران 
عصر دموکراسی. انتشاران پالگريو مک ميالن، 280 ص.

کتاب حاضر با طرح دو پرسش: آيا اسالم و دموکراسی 
با يکديگر سازگارند و نقش دموکراسی در آينده جهان 
اسالم چيست؟ می کوشد ماهيت پيچيده اسالم سياسی 
کند.   تشريح  دموکراسی  با  را  رابطه اش  و  معاصر 
نويسندگان کتاب با طرح اين پرسش که آيا دموکراسی 

به تجزيه و تحليل چند جامعه  باشد،  دارد، جايی داشته  اساسی  تواند در جوامعی که دين نقش  می 
اسالمی پرداخته اند و به اين نتيجه رسيده اند که دين در اين جوامع منافی با دموکراسی ندارند. آنها 
استدالل مخالفان اين نظر را  رد می کنند و می نويسند که: بسياری از نويسندگان برآنند که دموکراسی 

37 
 

 تأویل قرآن در عصر مدرن: تیجه گیرین

 .ارد، کتابشناسی و فهرست اعالم اختصاص دیاداشت مؤلف آخرین بخش کتاب به 

. وی عضو آکادمی امریکایی دین نیز هست. یازیسیو گلو استاد علوم دینی و الهیات دانشگاه سنت جوزف لبنان است راعیس
 بازتعریف معجزه در اندیشه های امام محمد غزالی، ابن رشد و سعید نورسی: عنوان دیگر اثر منتشر شده او چنین است

Karen Bauer.ed(2013) Aims, Methods and Contexts of Quranic Exegesis. Oxford: 
Oxford University Press,503pp. 
 

 .ص 202 انتشارات دانشگاه آکسفورد،. اهداف، روش ها و زمینه های تفاسیر قرآنی( 1022) کارن باور

 

 

مؤسسه مطالعات اسماعیلیه لندن است که مطالعات قرآنی سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس طالب این کتاب، مقاالت و م
، کتابشناسی، فهرست آیات قرآنی و فهرست اعالالم و  باورکارن امل یک مقدمه به قلم شکتاب . برگزار شد 1000در سال 

اهداف تفسیر، روش : در سه موضوع کتاب کلیه مقاالت . موضوع دسته بندی شده اند سسیزده مقاله علمی است که بر اسا
 :اسامی نویسندگان و عناوین مقاله آنها بدین قرار است. ها و منابع تفسیر و متن شناسی تفاسیر دسته بندی شده اند

 قدمه به قلم کارن باورم
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با اسالم سازگاری ندارند. دليل اين افراد اين است که دموکراسی متعلق به جوامع ليبرال سکوالر است. 
مهمترين اين افراد، ساموئل هانتينگتون است که بين دموکراسی  و اسالم سازگری نمی بيند. بر خالف 
نظر رايج، دو نويسنده کتاب معتقدند که در برخی کشورهای خاورميانه نوعی دموکراسی برقرار است 
در  نقش دين  بررسی  با  نويسندگان  دارد.  آميز وجود  و دموکراسی همزيستی مسالمت  اسالم  بين  و 
فضای عمومی و در عرصه سياسی در چند کشور اسالمی، همزيستی اين دو مقوله را نشان می دهند. 
از نظر نويسندگان کتاب، اسالم گرايان در خاورميانه فرايند دموکراسی را آغاز کرده و می کوشند پروژه 
دموکراسی را استمرار بخشند. آنها با ارائه تصويری کلی از اسالم سياسی و اسالم گرايی در کشورهای 
خاورميانه، نظريه خود را ارائه می کنند و همزمان با تشريح تئوری دموکراسی از منظر انديشه وران 
غربی، کاربرد آن را در جهان اسالم نشان می دهند. نويسندگان در بخش ديگری از کتاب، به بررسی 
نظريه خود پيرامون اسالم سياسی می پردازند و  اخوان المسلمين، سلفی ها، القاعده، طالبان،  شيعيان 
آنها  قرار می دهند.  را در گروه طرفداران اسالم سياسی  ايران   عرب در عراق و سوريه و حکومت 
همچنين با بررسی پيشينه و تحوالت اسالم گرايی در کشورهای اسالمی، نتيجه می گيرند که اسالم 

سياسی در بين اين گروه ها تحت تأثير اقتضائات سياسی آنها بوده است. 
کتاب مشتمل بر فهرست جداول و عکس ها، فهرست واژگان و موضوعات، پيشگفتار)به قلم  فواض 

ای گرجس( ، ده بخش يا فصل و بخش نتيجه گيری است به شرح زير است:  

دکتر کامران بخاری

چارچوب  دوم:  سياسی؛ فصل  اسالم  پيچيدگی  فهميدن  اول:  سياست؛ فصل  در  دين  نقش   : مقدمه 
نظری: اسالم گرايی و روند دموکراسی شدن؛ فصل سوم: اسالم گرايان مشارکت جو: نمونه اخوان 
المسلمين مصر؛ فصل چهارم: اسالم گرايان طرفداران پذيرش مشروط دموکراسی : نمونه سلفی ها؛ 
اسالم گرايان مخالف دموکراسی: القاعده و جهادگرايان  فرامليتی؛ فصل پنجم: اسالم گرايان مخالف 
دموکراسی: طالبان  و ناسيونالسيت های جهادی؛ فصل ششم: اسالم گرايان شيعه اهل مشارکت در 

40 
 

 
 کامران بخاری

اسالم گرایی و : چارچوب نظری: فهمیدن پیچیدگی اسالم سیاسی؛ فصل دوم: فصل اولنقش دین در سیاست؛ : مقدمه 
اسالم گرایان : نمونه اخوان المسلمین مصر؛ فصل چهارم: اسالم گرایان مشارکت جو: دن؛ فصل سومروند دموکراسی ش

القاعده و جهادگرایان  فراملیتی؛ : اسالم گرایان مخالف دموکراسینمونه سلفی ها؛ : طرفداران پذیرش مشروط دموکراسی 
اسالم گرایان شیعه اهل : های جهادی؛ فصل ششمطالبان  و ناسیونالسیت : اسالم گرایان مخالف دموکراسی: فصل پنجم

اسالم گرایان شیعه : شیعه عرب زبان اناسالم گرای: مهوری اسالمی ایران ؛ فصل  هفتمجایند دموکراسی؛  رمشارکت در ف
 آخرین بخش کتاب در بردارنده. چشم انداز دموکراسی مسلمانان: بخش نتیجه گیری: عراقی و حزب اهلل و فرا اسالم گرایی

 .یاداشت های توضیحی نویسندگان، کتابشناسی و فهرست اعالم است
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 .یاداشت های توضیحی نویسندگان، کتابشناسی و فهرست اعالم است

 

فرايند دموکراسی؛  جمهوری اسالمی ايران ؛ فصل  هفتم: اسالم گرايان شيعه عرب زبان: اسالم گرايان 
انداز دموکراسی مسلمانان.  نتيجه گيری: چشم  فرا اسالم گرايی: بخش  شيعه عراقی و حزب اهلل و 
آخرين بخش کتاب در بردارنده ياداشت های توضيحی نويسندگان، کتابشناسی و فهرست اعالم است.

 

کامران بخاری، قائم مقام مؤسسه مطالعات خاورميانه و آسيای جنوبی در دانشگاه استرت فور امريکاست.  
فريد سن زای، استاديار علوم سياسی در دانشگاه سانتاکلرا و مدير تحقيقات مؤسسه  فهم و سياست 

اجتماعی است، از وی کتابی تحت عنوانآموزش مسلمانان امريکا )200۹( منتشر شده است.
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طرح علوم انسانی اسالمی مجازی دانشگاه براون امریکا]                [

مطالعات  مؤسسه  توسط  که  است  تحقيقاتی  ابتکاری  طرح  يک  مجازی  اسالمی  انسانی  علوم  طرح 
خاورميانه دانشگاه براون و به مديريت پروفسور الياس موهانا1 به اجرا در ميآيد. در اين طرح، کتابشناسی، 
منابع اصلی و سودمند، وبالگ های جديد و اطالعات مربوط به کنفرانس های برگزار شده و در حال 

برگزاری در موضوع اين طرح آمده است.
در انجام اين طرح، اين اشخاص مشارکت دارند: گای بوراک2 کتابدار مطالعات اسالمی و خاورميانه 
در کتابخانه بوبست دانشگاه نيويورک؛ کيريل دميتريف3 استاديار دانشگاه سنت اندورز اسکاتلند؛ تيل 
گرالرت۴ فارغ التحصيل مدرسه جوامع و فرهنگ های مسلمان برلين5؛ پروفسور سباستيان گونتهر6 استاد 
و مدير کرسی مطالعات اسالمی و عربی7 دانشگاه گوتينگن آلمان؛ پروفسور ديويد هولنبرگ8 دانشيار 
يمن؛  خطی  نسخه های  کردن  ديجيتالی  طرح  مجری  و  مبتکر  و  اورگان۹  دانشگاه  دينی  مطالعات 
دانشگاه  در  آسيا  مطالعات  دانشيار  يعقوب  ناديا  هاورفولد10؛  کالج  در  دين  رشته  دانشيار  تراويس زاده 
پروفسور  پنسيلوانيا؛  دانشگاه  عرب  ادبيات  در  دکتری  دانشجوی  روستی11  چيپ  شمالی؛  کاليفرنيای 
دوايت رينولدز12 استاد مطالعات دين در دانشگاه پنسيلوانيا و مؤسس آرشيو ديجيتالی سيره بنی هالل13؛ 
داگمر ريدل1۴ ويرستار دايره المعارف ايرانيکا و پژوهشگر مرکز مطالعات ايرانی دانشگاه کلمبيا؛ ماکسيم 
افسانه  کوين16؛  مرديت  ميشيگان؛  دانشگاه  خاورميانه  مطالعات  رشته  دکتری  رومانوف15دانشجوی 

نجم آبادی و ويل هانلی.17

1. Elias Muhanna
2. Guy Burak
3. Kirill Dmitriev
4. Till Grallert
5. Berlin Graduate 
School Muslim Cultures 
and Societies (BGSMCS)
6.Sebastian Günther
7.Chair of Arabic and 
Islamic Studies
8.David Hollenberg
9.University of Oregon
10. Haverford College
11.Chip Rossetti
12.Dwight Reynolds
13. Sirat Bani Hilal 
Digital Archive
14. Dagmar Riedel
15. Maxim Romanov
16.Meredith Quinn
17.Will Hanley

http://www.siratbanihilal.ucsb.edu/
http://www.siratbanihilal.ucsb.edu/
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افتتاح بخش اسالم شناسی در 
دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان

بخش اسالم شناسی دانشگاه دولتی ايراوان با هدف »آشنايی صحيح دانشجويان ارمنی با مفاهيم 
اسالمی و پيشبرد گفتگوی اديان« افتتاح شد. اقدام آغازگر همکاری های جديد مراکز علمی-آموزشی 

ايران و ارمنستان در زمينه تحقيقات اسالمی است.
مبتکر اين اقدام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشورمان و دانشگاه دولتی ايروان 

است.
برپايی  همايش ها،  پژوهشی،  و  آموزشی  کارگاه های  تخصصی،  علمی-  نشست های  برگزاری 
سخنرانی و چاپ نشريه و کتاب در زمينه علوم اسالمی مهمترين وظايف بخش اسالم شناسی دانشگاه 

دولتی ايروان است.
پروفسور آرام سيمونيان رئيس دانشگاه دولتی ايروان با تأکيد بر اهميت تأسيس بخش اسالم شناسی 
در جهت پيشبرد شرق شناسی و ايران شناسی گفت: بخش اسالمشناسی نه تنها با دانشکده شرق شناسی 
بلکه دانشکده روابط بين المللی و الهيات همکاری خواهد کرد. کرسی ايران شناسی دانشگاه دولتی ايروان 
مهمترين مرکز تحقيقات ايرانشناسی در ارمنستان است و بی جهت نيست که بخش اسالم شناسی در 

اين کرسی تاسيس شده است.

همایش بین منطقه ای فرهنگ اسالمی 
»جهان اسالم«  در روسیه 

در تاريخ 13 تا 16 مارس سال 201۴ در محل نمايشگاه »پرمسکايا يارمارکا« چهارمين همايش 
بين منطقه ای فرهنگ اسالمی »جهان اسالم« برگزار خواهد شد. اين همايش، که يک طرح اجتماعی 
است، با هدف رشد و توسعه فرهنگ مردم مسلمان روسيه برنامه ريزی شده است. انتظار می رود اين 
همايش در انسجام بخشيدن به روابط مذهبی و ملی بين مسلمانان و ساير اقوام و مذاهب مؤثر باشد 
و فضای مساعدی برای بررسی کردن مسائلی که اداره روحانيت مسلمانان منطقه »پری والژسکی« را 
با ساير مناطق روسيه پيوند می دهد، ايجاد کند. در چارچوب اين همايش، نمايشگاه اشيای مربوط به 

فرهنگ مسلمانان و محصوالت غذائی حالل برگزار خواهد شد.

]                [

]                [
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انتشار کتاب درباره شیعیان سوئد

پروفسور  توسط  که  سوئد«  در  »شيعه  عنوان  با  کتابی 
و  يوتبوری  دانشگاه  اساتيد  تورفل  ديويد  و  الرشون  گوران 
سودرتورن به نگارش درآمده در اوت سال جاری منتشر شد. 
اين کتاب توضيح مختصری در باره وضعيت شيعيانی است 
که در سوئد زندگی می کنند. بر اساس اين کتاب اولين گروه 
از شيعيان از کشور اوگاندا وارد سوئد شده و در شهر ترولهاتان 
مقيم شدند. شيعيان که بر اساس آمار دولتی سوئد در سال 
انجمن های  ادعای  اساس  بر  و  نفر   16565۴ حدود   2012
شيعيان بيش از 250000 نفرند از کشورهای مختلفی چون 
افغانستان، لبنان، عراق، هند، پاکستان و ايران به اين کشور 

آمده اند.

تأسیس مرکز مطالعات ضد افراط گرایی و تعصبات 
ضداسالمی در دانشگاه تیساید انگلیس

اين  در  ضداسالمی  تعصبات  و  افراط گرايی  روند  بررسی  به منظور  انگليس  »تيسايد«1  دانشگاه 
کشور يک مرکز مطالعاتی راه اندازی کرده است. در اين مرکز تاريخچه گروه های راست گرا در بريتانيا، 
افراط گرايی راستگرايان در اين کشور و تهديدهاي جاری در اين رابطه مورد تحقيق و پژوهش قرار 

می گيرد.
رياست اين مرکز را متيو فلدمن2، استاد مرکز مطالعات فاشيسم دانشگاه تيسايد بر عهده خواهد 
داشت. ميتو فلدمن می گويد: محبوبيت گروه های راستگرا مانند ليگ دفاع انگليس در حال افول بوده 
بر  از فعاليت های مبتنی  بيشتر،  آنان را مجبور کند برای کسب محبوبيت  اين مسئله ممکن است  و 
شامل  که  بگيرند  پيش  در  را  فرهنگی«  »ملی گرايی  مانند  ديگری  رويه  و  بردارند  دست  نژادپرستی 
فعاليت گسترده تر بر ضد اسالم خواهد بود. برخي از تحليل گران بريتانيايی ابراز نگرانی می کنند که 
از  بيشتر  اتخاذ سياست های اسالم ستيزانه  به  بريتانيا منجر  افراطی در  از راستگرايان  کاهش حمايت 

سوی آنها خواهد شد.

]                [

1. Teesside University
2. Matthew Feldman

]                [
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گفتني است که فعاليت بر ضد مسلمانان بريتانيا که 2.5 ميليون نفر جمعيت دارند، از زمان حمالت 
تروريستی سال 2005 در بريتانيا افزايش يافته است. نظرسنجی اخير »فيننشال تايمز« نيز نشان داد 

که بريتانيا بدبين ترين کشور نسبت به مسلمانان در جهان است.

برگزاری کارگاه آموزش مطالعات اسالمی در اسکاتلند

در  واقع  »ادينبورو«  دانشگاه  در  روزه  اسالمی يک  آموزش مطالعات  کارگاه  پائيز، يک  اوائل  در 
عالی  آموزش  آکادمی  اسالمی  مطالعات  بخش  همت  به  کارگاه  اين  شد.  برگزار  انگلستان  اسکاتلند 

بريتانيا با هدف بررسی وضعيت کنونی و آينده مطالعات اسالمی در اسکاتلند برگزار گرديد.
ادب،  سياست،  تاريخ،  دين شناسی،  مانند  اسالمی  مطالعات  مختلف  حوزه های  اساتيد  و  مدرسان 
جامعه شناسی، انسان شناسی، حقوق، بازرگانی و اقتصاد و متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه های 
مربوط به اسالم در اين کارگاه آموزشی حضور پيدا کردند و به بررسی مطالعات اسالمی در اسکاتلند 

پرداختند.
شماری از شرکت کنندگان در اين کارگاه آموزش با حضور در مسجد مرکزی ادينبورو به اقامه نماز 
ظهر به صورت جماعت پرداختند. بخش مطالعات اسالمی آکادمی آموزش عالی بريتانيا پس از برگزاری 
اين کارگاه، سه کارگاه  آموزشی ديگر با موضوع مطالعات اسالمی در جنوب انگليس و ويلز و در شمال 

انگليس برگزار خواهد کرد.

کتابخانه ای در پاریس به نام اسالم  شناس فرانسوی 
تغییر نام داد 

بزرگترين  از  آرکون«  »محمد  نام  به  پاريس   5 ناحيه  در  واقع  کنترسکارپ«1  »موفتار  کتابخانه 
اسالم شناسان فرانسه تغيير نام می دهد. مسئوالن کتابخانه »موفتارکنترسکارپ واقع در ناحيه 5 پاريس 
از تالش برای تغيير نام اين کتابخانه به نام »محمد ارکون« از بزرگترين اسالم شناسان فرانسه خبر 

دادند.
مراسم تغيير نام اين کتابخانه، چهارشنبه1 آبان، با حضور »برتران دوالنوئه«، شهردار پاريس، در 
محل اين کتابخانه برگزار شد. شهردار پاريس ضمن مصاحبه ای آرکون را از پايه گذاران گفت و گوی 
بين دينی در فرانسه معرفی و هدف خود را از اين کار تقدير از اين اسالم شناس فرانسوی توصيف کرد. 
محمد آرکون از بزرگترين اسالم شناسان فرانسه و استاد ممتاز دانشگاه سوربن و انديشمند اسالمی بود. 

بخش مهمی از پژوهش های ارکون درباره متن قرآن است. 

]                [

1. Mouffetard-Contrescarpe

]                [
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برنامه مطالعات ایرانی » سعاد جوزف« 
دانشگاه کالیفرنیا دیویس در سال 2014

با  ديويس  کاليفرنيا  دانشگاه  عنوان »سعاد جوزف«  ايرانی تحت  مطالعات  سلسله سخنرانی های 
حمايت مالی جواد و شيرين رحيميان از مديران »جامعه ايرانيان- امريکائيان« منطقه ساکرامنتو کپيتل 
برگزار خواهد شد. برنامه مطالعات ايرانی سال 201۴ دانشگاه کاليفرنيا ديويس شامل دو برنامه سخنرانی 
است: 1- تصوير هند از اصفهان عصر صفوی. 2- سخنرانی  ژانت آفاری استاد دانشگاه کاليفرنيا در 
سانديگو. نخستين سخنرانی توسط سونيل شرما استاد کرسی زبانهای مدرن و ادبيات تطبيقی و فارسی 

)دهم مارس 201۴( و دومين سخنرانی )ماه می 201۴ ( برگزار خواهد شد.

]                [
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“Persian Cosmopolis” was formed which spanned great swaths of 
West, Central and South Asia from about the 9th to the 19th century. 
These two models of cosmopolitan culture had striking similarities. 
Both expanded and flourished well beyond the land of their origin, 
both were grounded in a prestige language and literature, both articu-
lated worldly power, and finally neither was grounded in any specific 
religion, but rather transcended the claims of any and all religions.
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nists and following the collapse of USSR. Muslims had more free-
dom of action during the era of Tsars than the time of Communists. 
The main topics which are discussed in this article are: educational 
institutions of Muslims before October Revolution; educational 
institutions of Muslims during the period of Communists; Islamic 
educational institutions in Russian Federation; and different kinds of 
Islamic educational institutions in Russia.

Beyond Contemporary Iranology and Iranologists in China

 Ali-Mohammad Sabeghi

The history of Iranology in China dates back to the beginning of 
commercial, political and cultural interaction between Iran and Chi-
na during the Parthians’ rule. The Chinese historical books and docu-
ments remained of that time shows that at the time of Xan and Tang 
Dynasties, Persian language entered China through the Silk Road by 
Persian traders, scientists and preachers. In this article, the author 
examines the background of Iranian studies in China, subjects on 
Iranian studies in China, the researches of Chinese scholars about 
Iran, and contemporary Iranologists of China. Furthermore, life and 
works of distinguished Iranologists such as Prof. Ji Shian Leen, Prof. 
John Xunnien, Prof. Xen Yanshen, Prof. Yeh Iliang, Gu Moro, Lio 
Baojin and other scholars is introduced.

Revisiting the Persian Cosmopolis

 Richard Eaton

In this article, the author explains the characteristics of “Sanskrit 
Cosmopolis” and “Persian Cosmopolitan”. In Sheldon Pollock’s 
view, “Sanskrit Cosmopolis” which was the enormous geographic 
sweep of Indic Culture stretching from Afghanistan through Viet-
nam from the 4th to the 14th century, defended and preserved moral 
and social order without privileging any particular religion or ethnic 
community. This cosmopolis expanded over much of Asia not by 
force of arms, but by emulation and without any governing center 
or fortified frontiers. Then 500 years later a similar phenomenon, a 
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1. Radical Islamists: they denounce western democratic values and 
a part of its contemporary culture and are seeking for a powerful 
Islamic government.

2. Moderate Islamists: they depict and interpret Islam as a moderate 
– not radical – order and apply Islamic expressions in explaining 
their political plans.

3. Modern Islamists: they totally denounce western democratic val-
ues and contemporary culture. This kind of thinking is seeking to 
reestablish Islamic government so that radical interpretations of 
this way of thinking be done according to Islamic laws.

An Introduction to the Journal of “Muslims in Europe”

 Saeed Shiri

This journal was founded in 2012 as an authentic source and forum 
for academic studies and analyses about Islam and Muslims in Eu-
rope. Those who manage this journal endeavor to publish all books 
and articles produced in Eastern European countries in their indig-
enous languages as well. The book review section of this journal in-
troduces the newest books and in each issue several important books 
on “Islam and Muslims” in Europe are reviewed and analyzed. So 
far, four issues have been published which deal with new discussions 
and topics. Most articles compare the situation of Muslims in differ-
ent countries of Europe from a theoretical point of view.

Teaching Islam in Universities and Religions Schools of Russia

 Bahman Allahyarzadeh

According to existing statistics, the present population of Muslims 
in Russia is more than 19 million who mostly belong to Sunni Islam. 
Undoubtedly such a great population which is constituted of vari-
ous ethnicities and nations could not – and cannot – protect its life 
and identity without the help of religious scholars and teachers. As 
a result of political and ideological changes and transformations, the 
status of religious and educational institutions of Muslims have been 
very unstable and fragile during the three periods of Tsars, Commu-
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This article examines practical, academic and research method, or 
“Academic-research methodology”, of Mohammad Amir-Moezzi, 
specialist of Shia and an orientalist at Sorbonne University. He mostly 
presents an image of the earlier Shiism by studying old Shi’a sources 
and pays more attention to inner aspects of religion. Of course, the 
image of Shi’ism presented by him is completely different from that 
of his teacher, Henry Corbin, French professor of Islamic studies at 
Sorbonne University. In Amir-Moezzi’s opinion, the compilation of 
Shi’I works in the first century was mostly originated in the political 
viewpoints of Shi’I scholars and during the second and third centu-
ries these works were the result of spirituality of the Shia. 

Training of Islam and Islamic Studies in Scandinavian Countries: 
Sweden, Norway, Denmark and Finland

 Kiyomars Amiri

Today, European governments give strong importance to the in-
crease and development of academic programs in the field of Islamic 
studies and therefore appropriate decent financial aids to academic 
and educational centers. Some European governments believe that 
by supervising religious training of Imams and religious teachers, 
they actually reinforce European Islam; an Islam which combines 
Islamic principles with European values such as democracy, human 
rights, sex equality and the authority of law. Author in his article, 
focuses on the training of Islam and Islamic Studies in Scandinavian 
Countries: Sweden, Norway, Denmark and Finland.

The Typology of Political Islam in Afghanistan

 Latif Nazari

Considering the Afghan Islamists’ stance and point of view, in a gen-
eral classification of thought schools of political Islam, at least two 
types can be found among the Sunni and Shiite and just one among 
Sunni Muslims. These three Islamic discourses in Afghanistan can 
be defined as follows:
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in Indonesia. In the 16th century, East India Company in Netherlands 
used current coins for trade with indigenous people and other ports 
of Indian Ocean and Eastern coasts of China and Japan. Later this 
company began coining local coins in the region which were preva-
lent in places under its domination. Over time, East India Company 
coined local coins on which Arabic phrases were engraved. When 
the British conquered Cornelius Fort in Java in 26 August 1811 and 
related news reached Calcutta, a medal was made for officers and 
granted to them which was Persian. They also created coins which 
had Persian and Javanese scripts on the both sides. Apparently this 
was in accordance with the British Indian government policy which, 
contrary to popular rumors, considered Persian language as the dis-
tinguished language in Indian Ocean.

In the World of an Iranologist: Yuri Nikolaevich Marr

 Bahman Rastegari

This articles deals with the academic life of a distinguished Russian 
iranologist and that how he got interested in Iranian studies. It also 
presents a list of the works of this iranologist. The author in introduc-
ing Russian Iranologist says: Yuri N. Marr was born in St. Petersburg 
in 1893. His aunt’s husband, Wilhelm Barthold, the famous Russian 
Orienalist, took Marr with himself in his travels outside Russia and 
hence Yuri became acquainted with Germany, France, Britain and 
USA. These travels had a great impact on the stimulation of his tal-
ents. Yuri continued his higher education in St. Petersburg School of 
Oriental Languages and was dispatched to Syria to have a practical 
study of Arabic language. From 1918 to 1920, he taught French in 
Georgia and from 1920 to 1921 worked in Tiflis University and pub-
lished a part of ‘Tutinameh’s translation in Aurion Journal.

The Origins of Islam: the formation and stabilization of Islam in an 
interview with Prof. Joseph Van Ess by Christian Mayer

 Prof. Mohammad-Ali Amir-Moezzi’s Methodology of Shia Studies / Saeed Jazari 
Ma’muyi
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ans’ union, is very complex and filled with wonders. With reviewing 
“The History of Ancient Iran” or the book of “Tajiks” or “Afghanistan 
in the Path of History”, we find that the historical-cultural events and 
fate of the people of this region is deeply intermingled. This affinity 
becomes more explicit in Ferdowsi’s Shahnameh. Rostam, the hero 
of Shahnameh and the symbol of liberality and pride of the people 
of this region is guarding the historical Iran in the borders of China, 
sometimes in the Persian Iraq and sometimes in Oxus coasts and the 
most eastern borders of Ariana. From the rise of Islam up to the rise 
of Islamist national movements and the founding of national move-
ments and governments in Larger Khorasan, three types of home-
land was mostly talked about by the leaders of Islamic societies: 1. 
Ideological homeland; 2. Cultural homeland; 3. National homeland.

Contemporary Iranology and Iranologists in China

 Ali-Mohammad Sabeghi

Although there is no definite date for the beginning of intimacy between 
the people of Iran and China, a cultural interaction and affiliation is seen 
between the two old civilizations and the two vast and prosperous lands 
of Iran and China. These two countries which are situated in the west-
ern and eastern ends of Asia are two old and civilized countries of the 
world and their history is older, their civilization is more illustrious, and 
their services to world civilization is more than the other countries of 
the world. According to historical documents in China during the rule 
of western Xan, more than 2000 years ago, the emperor of China had 
official relations with Parthians (226-247 B.C.) through the well-known 
Silk Road. China was located at the eastern end and Iran at the western 
end of this road. On the basis of historical and archaeological documents 
of China, Persian traders, messengers, scientists and religious preachers 
introduced Persian language into China through Silk Road as the carrier 
of Persian old civilization during Xan and Tang dynasties.

Persian Medals and Coins in Indonesia

 Dr. Mohsen Jafari Mazhab

In this article, the author investigates the history of Persian coinage 
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Museum of Anthropology

 Rozita Anvari

Cultural relations between Iran and Netherlands has a long history. Be-
cause of its old university and chairs of Oriental studies, it’s National Mu-
seum of Anthropology, its professional libraries, its Persian printing office 
and its authentic journals and works on Iranian and Islamic studies, Leiden 
is one of the important centers which has historical sources, documents, 
photos and maps related to Iran. Those centers include Central Library 
of Leiden State University, Hautz Collection of Photos in the Library of 
Leiden State University, and Leiden National Museum of Anthropology.

The Researches of French Orientalists on the History of Mongols

 Zeinab Abtahi

In the pro-Islamic history of Iran, there are at least two events which are 
of special significance and which had the potential to be the historical 
borders between the periods before and after them. The two events are: 
1. The Arab attack to Iran; and 2. The Mongol attack to Iran. During 
the Mongol era, historians such as Ala’edin Ata Malek Joveyni, Khajeh 
Rashid-al-Din Fazlollah Hamadani and Abdollah Ibn Fazlollah wrote 
the history of that era. But apart from Iranian historians, French and 
French-speaking historians and orientalists had contributed a lot to the 
Mongolian studies and were pioneers in this regard and western histo-
rians had benefited immensely from their works. The works of these 
scholars can be divided into two groups: a) The efforts of French orien-
talists for printing, editing, interpreting and translating historical works 
and documents which were written in Persian during Mongol and Ilkha-
nid period; b) The works of French historians on the History of Mon-
gols, without focusing on the Mongol rule in Iran and without a direct 
and comprehensive reference to Persian and Arabic sources.

How “we” turned into “I”?

 Sahebnazar Moradi

The history of old Ariana, which constitutes a broad scope of Ary-
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Iran, Iranian and Being an Iranian; A Review of the Concept of Being 
an Iranian

 Alireza Mirza’i

Iran, Iranian and being an Iranian has at least two concepts for those 
who are familiar with the history, culture and civilization of the re-
gion. The first one refers to the present Iran and the second one refers 
to Iran with a cultural sphere which has certain features that separate 
it from other cultural domains such as Indian Sub-Continent or Chi-
na and its other neighbors. This cultural domain is called Iran. There-
fore, we call this cultural sphere “Iran” and whenever we talk about 
political Iran, we call it the State of Iran. So, Avicenna and Rumi 
are Iranians because they belong to cultural sphere of Iran. They do 
not belong to the State of Iran; the people of Balkh and Bokhara are 
also Iranians according to this definition. The distinguishing charac-
teristics of being an Iranian, according to which Iranian people and 
Iranian culture are distinguished, are language and culture.

The Place of Persian Language in the Global Village

 Basir Kamjoo

The impact of Persian culture and literature on Arabic language in 
the Islamic world began from 10th century simultaneously with the 
Renaissance of Persian language and the decline of the western part 
of Islamic Empire. For nearly 6 centuries, Persian literature was used 
in a region that today includes Turkey to Bengal. Persian language 
spread so strongly in a short time due to its public acceptance that 
turned into court, administrative and official language in several 
countries. Persian language is one of the oldest languages and be-
longs to the Indo-European group of languages which is constituted 
of several languages and is spoken by the world’s largest popula-
tion and there are hundreds of common words in Persian and those 
languages, so that the origin of many basic words of European lan-
guages are similar.

The Treasure of Iran’s Pictures in Leiden University and National 
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An interview with Prof. Carlo Saccone, teacher of Persian language and lit-
erature in University of Bologna about the reasons for the attractiveness of 
Iranian literature and culture as well as the translation and publication of 
Persian works into Italian

The Historical Monuments of Tehran According to the British Reports 
and Travelogues in 19th Century

 Khosro Khansari

In this article, the author presents the image that some British politi-
cians and tourists have given from the city of Tehran, its buildings 
and its people’s behavior in 19th century. To him, at the beginning of 
19th century, due to the increasing travels of British officers to Iran, 
many travelogues and researches have been written about the dif-
ferent cities of Iran, including Tehran. The existence of tourists who 
had a hand in painting and created images from landscapes, scen-
eries, buildings and inscriptions, caused the presentation of a clear 
image of different cultural and social angles of Iranian society in the 
19th century. In this article, just those British tourists are introduced 
that have two certain features: 1. Those who have visited Tehran; 2. 
Those who have mentioned historical monuments of Tehran. Some 
of them are: Sir John Malcolm, Sir Harford Jones, James Morier, 
James Frazer, Wills and Edward Brown.
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