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سخن رسدبیر    

گفتگو 
ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های ترکیه در گفتگو با پروفسور نعمت ییلدرم استاد زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه و مرتجم ترکی شاهنامه فردوسی    
مقاالت

در دنیای ایرانشناسی ایرج افشار | پروفسور شارل هانری دوفوشه کور
شااسالم شامحمدوف و ترجمه رباعـیـات خیام به زبان  ازبکی | پروفسور عبدالحکیم رشعی جوزجانی 

پیوند دو فرهنگ در یک نگارش: ترجمه عربی کتاب ادبیات فارسی از عرص جامی تا روزگار ما دکرت بسام علی 
ربایعه | دکرت محمدرضا موحدی، دکرت مهدی مقدسی نیا

تهران عرص نارصی در نگاه لُرد کرزن | دکرت خرسو خوانساری 
ایران شناسی در جهان عرب(٢) | سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی

ایرانشناسی در دانشگاه های امریکا | دکرت زهرا سبحانی 
بازمنایی یک کتاب ارزشمند تاریخی: روایتی تاریخی از تجارت انگلیس در دریای خزر | دکرت کوئل کهن

زبان فاريس، ايران شناسان و دکرت سید جعفر شهيدي | دکرت عباس کی منش 
مرکز شاهنامه و شاهنامه پژوهی در دانشگاه کمربیج | دکرت احسان احسانی

ایرانشناسی در گذر زمان: الرنس الکهارت: از عکاسی شهرها تا تاریخ نویسی آکادمیک ایران | محمد حسین احمدی
معرفی کتاب

اخبار

گفتگو
ویژگی ها، مطاوی و جنبه های منحرص بفرد قرآن و تفاوتش با تورات و انجیل از منظر اروپایی در گفتگو با 

خانم پروفسورآنجلیکا نیوورث 
مقاالت

تصوف و فلسفه از نظر مالصدرا | پروفسور كارل و. ارنست
از اسالم شناسی تا شیعه پژوهی در ژاپن | رضا یوسفی

تأملی در متدولوژی اسالم شناسی هرنی دو لهوگ، رئیس دانشکده علوم و الهیات ادیان دانشگاه کاتولیک 
پاریس | دکرت سعید جازاری 

تحقیقات و انتشارات اسالمی دانشگاه ليدن و مؤسسه انتشاراتی بريل | دکرت امیر وهمن
پیشینه مطالعات اسالمی در غرب | عباس احمدوند

جایزه های مطالعات اسالمی در جهان | فاطمه امیرخانی
گزارش کنفرانس مطالعات اسالمی در حوزه آسه آن؛ تاریخ، رویکرد ها و جهت گیری های آینده | طهورث نیاکان

مطالعات اسالمی در بلژیک | محمد رضا رفیعی
معرفی کتاب

اخبار



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

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

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

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

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

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

نشانی پيام نگار و مرتبه علمی در پانوشت ذكر شود.
ارجاعات اسنادی در داخل منت آورده شود و ارجاع به منابع به ترتیب سال نرش و شامره . ۵

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

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

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

ارسال فرمائید.

شرايط پذيرش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله مقـ

ضوابط
تدوين و نگارش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله مقـ

مالحـــــــــــــــــــــــــــــظات
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سخن  رسدبیر

در دو سده گذشته، شرق شناسى و منشعب از آن ايرانشناسى و اسالم شناسى به موضوعات گوناگون 
مرتبط با ايران، اسالم، تشيع و ايرانيان پرداخته و كارنامه بلندى از كتاب، مقاله و ترجمه پديدآورده اند. 
نويسندگان و پديدآورندگان اين كارنامه پردامنه، كه بيشتر از كشورهاى اروپايى، امريكا و كانادا بوده اند، 
يا  آمده  ايران  به  كه  بوده اند  مسافرانى  و  نگاران  روزنامه  مترجمان،  سياستمداران،  سياحان،  محققان، 
تصحيح  هم  ُپربار،  كارنامه  اين  در  بوده اند.  مرتبط  ايرانيان  و  ايران  با  نحوى  به  يا  شده  آشنا  ايران  با 
نسخه هاى خطى فارسى مانند االنسان كامل عزيزالدين نسفى، كشف المحجوب هجويرى و شاهنامه 
شاهنامه  و  حافظ  ديوان  موالنا،  مثنوى  فارسى:  ادب  شاهكارهاى  ترجمه  هم  و  هست  مسكو  چاپ 
فردوسى و رباعيات خيام و منطق الطير عطار. بر اين آثار، بايد سفرنامه هاى بسيار، چند هزار مقاله و 
كتاب پيرامون تاريخ، هنر، ادبيات، مردم شناسى، باستان شناسى، اقتصاد و سياست درارتباط با ايران 
را نيز افزود. اين همه آثار كه به زبان هاى مختلف نگاشته شده، تصويرى از ايران، ايرانى، اسالم و 
تشيع ارايه مى دهند كه هدفش معرفى ايران و ايرانى بوده است. اگر انگيزه سياسى يا اقتصادى نيز 
پشت اين شناخت و معرفى و توليد بوده و دولت ها يا اشخاصى از حاصل اين مطالعات و تحقيقات 
سوء استفاده كرده اند، ذره اى از اهميت و ارزش اين آثار و تالش نويسندگانشان نمى كاهد و نمى توان 
آنها را ناديده گرفت، چرا كه دانش و اطالعاتى درباره ماست، دانش و اطالعاتى كه بيگانگان، با اهداف 
و رويكرد متفاوت، براى شناخت ما پديدآورده اند. چه دوست داشته  باشيم و چه دوست نداشته باشيم، 
اين مجموعه دانش و اطالعات، زمينه، پيشينه و منابع مطالعاتى و آموزشى علم «مطالعات ايرانى» يا 
«ايران پژوهى» يا «ايرانشناسى» در مراكز و مؤسسات دانشگاهى بسيارى از كشورهاى جهان شده و 
چند هزار استاد، دانشجو و پژوهشگر و نويسنده در كرسى ها، گروه ها و مراكز و مؤسسات ايرانشناسى به 
آموزش و پژوهش در موضوعات مختلف آنها مي پردازند. اين دانش و اطالعات تنها يك مقوله علمى 
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نيست، در كار گفتمان سازى و بازنمايى و تصوير سازى از ايران و ايرانيان از آن استفاده مى شود و از 
طريق رسانه ها و عامالن آن به مانند يك گفتمان به دنبال اقناع و تصورسازى اجتماعى است. 

    تلقى ما در اينجا از « ايرانشناسى» علم ايرانشناسى يا ايرانشناسى به مثابه يك روش علمى براى 
شناخت ايران نيست. مقصود ما ايرانشناسى به عنوان يك گفتمان است، گفتمانى درباره ايران و ايرانى. 
اين گفتمان كه توسط شرقشناسان، ايرانشناسان و روزنامه نگاران خارجى شكل گرفته، بقول ادوارد سعيد، 
متفكر امريكايى فلسطينى تبار، نظام بازنمايى ماست و دركى از باورها، اعتقادات، هويت و موجوديت ما را 
به نمايش مى گذارد و برآن است كه اين درك و تصور را به عنوان واقعيت هويت و موجوديت ما طبيعى 
جلوه دهد. براى شناخت ويژگى و موقعيت اين گفتمان كه ما آن را « گفتمان ايرانشناسى خارجيان» مى 
ناميم، آن را دربرابر « گفتمان ايرانشناسى» كه متعلق به خود ايرانيان در داخل كشور است، قرار مى دهيم. 
   چنانكه مى دانيم، يك گفتمان متشكل از مفاهيم، دال ها و نشانه هاى مشخصى است كه تحت يك دال 
مركزى، مفصل بندى مى شوند. هر گفتمان در برابر پادگفتمان هاى مختلف قرار مى گيرد و مى كوشد سلطه 
هژمونيك كسب كند و تصور اجتماعى خود را از مقوالت مورد نظر بر اذهان بنشاند. اينك اندكى درباره 
« گفتمان ايرانشناسى خارجيان» تأمل مى كنيم و پاره اى از ابعاد و مؤلفه هاى آن را به روشنى مى كشيم. 
اين گفتمان مجموعه اى است از دال هايى مانند: ايران، تاريخ ايران، فرهنگ ايران، ادبيات ايران، زبان هاى 
ايرانى، هنر ايران، مردم ايران، جنبش ها و انقالب هاى ايران كه در پيوند با يكديگر در يك زنجير هم عرض 
در كنارهم معنا مى يابند. يكى از ويژگى هاى اين گفتمان آن است كه پديدآورندگان و عامالن آن بسيار 
دامن گسترند بطورى كه در آن ايرانشناسان، محققان، سياستمداران، روزنامه نگاران و جهانگردانى از انگليس، 

فرانسه، آلمان، ايتاليا، روسيه تا كشورهايى مانند دانمارك، هلند، كانادا، امريكا و ژاپن حضور دارند.
   از آنجا كه هر گفتمان بر اساس تفاوت يا غيريتش با پادگفتمان هاى ديگر هويت و موجوديت مى يابد، 
«گفتمان ايرانشناسى خارجيان» با گفتمان ايرانشناسى ايرانيان داخل كشور يا گروهى از ايرانيان وطن دوست 
خارج از كشور، هويت يابى مى كند. اين غيريت و تفاوت نقش اساسى در هويت بخشى به ايرانشناسى 
خارجيان دارد. اين گفتمان كه ريشه اى خارجى دارد همواره مى كوشد به گفتمان هژمونيك تبديل شود و 
مفاهيم و تعاريف خود را به مثابه واقعيت ايران و ايرانيان بر اذهان و عقول عامالن اجتماعى بنشاند. وفق نظر 
لكالو براى تبديل يك موضوع به گفتمان مسلط يا تصور اجتماعى بايد از دومفهوم «قابليت دسترسى» و 
«قابليت اعتبار» استفاده كرد. قابليت دسترسى در بحث ايرانشناسى خارجيان يعنى مفاهيم اين گفتمان بتوانند 
با عامالن اجتماعى ارتباط موفقى داشته باشد و بر ذهن مخاطبان اثر گذار باشند. اگر مفاهيم اين گفتمان در 
دسترس نباشند مردم به توانمندى آن براى شناخت و معرفى ايران و جلوه هاى گونه گون آن پى نخواهند برد. 
«قابليت اعتبار» در مبحث گفتمان، همان انطباق يا همسويى اصول، مفاهيم و گزاره هاى گفتمان ايرانشناسى 
با اصول و مفاهيم پذيرفته شده در بين ايرانيان است. از اين رو، اين اصول و مفاهيم به روشنى با باورهاى 

اساسى ايرانيان مخالفت نشان نمى دهد زيرا اگر در ظاهر ناهمسو باشند آنها را نمى پذيرند.
    براى تحليل گفتمان ايرانشناسى خارجيان بايد به چگونگى آرايش دال هاى آن توجه نمود. در اين 
زمينه بايد نخست دال مركزى و فضاى معنايى كه در اين گفتمان توليد شده را مشخص كرد. سپس 
به چگونگى معنايابى دال هاى ديگر در سايه دال مركزى كه همان مفهوم يا ايده ايران و ايرانى است، 
پرداخت. همانگونه كه پيش از اين گفتيم، در اين گفتمان، دال هاى مانند سرزمين ايران، تاريخ ايران، دين 
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ايرانيان، زبان هاى ايرانى، منش ايرانى، فرهنگ ايران، مهمان نوازى ايرانى، سلسله هاى پادشاهى ايران، 
شاهكارهاى ادب فارسى، نسخه هاى خطى فارسى، ايران باستان و ده ها مفهوم ديگر با مفصل بندى حول 
محور ايران و ايرانى به منزله دال مركزى معناى خاصى پيدا مى كنند. البته تمام فرايند اين معنابخشى 
در تقابل با يك گفتمان ديگر از ايران و ايرانيان كه همان گفتمان خود ايرانيان است، شكل مى گيرد. در 
گفتمان ايرانشناسى ايرانيان، ايران و ايرانى همچنان دال مركزى است اما با معنايى ديگر. دراين جا ايران، 
به معناى ايران و ايرانى واقعى است و توجه به آنها به معنى هويت يابى و معرفى خود است. طرفداران اين 
گفتمان به دنبال شناخت موجوديت و هويت خود هستند، اما بر عكس آنها، گفتمان ايرانشناسى خارجى در 
پى شناخت ديگرى هستند. در گفتمان ايرانشناسى داخل كشور، دولت نقش اساسى دارد و دين و سياست 
و انقالب اسالمى پيوندى ُپررنگ دارند و در معنابخشى به ساير دال ها مؤثرهستند. اما در گفتمان خارجيان، 
برعكس دال هايى چون ادبيات فارسى، نسخه هاى خطى، زبان فارسى، تاريخ ايران، زبان هاى ايرانى، 
سلسله هاى پادشاهى، انقالب مشروطيت، عارفان و مفاخر ايرانى درخشندگى مى يابند و به معنابخشى به 
ساير دال ها مدد مى رسانند. نكته قابل توجه درباب اين دو گفتمان است كه هر كدام مى كوشند تا مفاهيم 
يا دال هاى شناور در ارتباط با ايران و ايرانى را به گونه اى خاص معنا كنند و به يك تثبيت موقت معنايى 
دست يابند. ذكر چند مثال اين مسئله را روشن تر مى كند. مفهوم ايران، به معانى متعددى مانند: ايران به 
معنى سرزمين ايران، ايران به معنى فرهنگ ايران، ايران به معنى تاريخ ايران و ايران به معنى جهان ايرانى 
به كار مى رود. گاهى اوقات، خارجيان هنگام اشاره به ايران، سرزمين ايران را به نظر مى آورند و مقصودشان 
ايران از منظر فرهنگى يا تاريخى نيست. در اين زمان، آنها دال شناور مورد نظر خود را به خدمت مى گيرند 
و آن را در ارتباط با ساير مفاهيم يا دال ها معنا بخشى مى كنند. البته معناى اين نشانه يا دال در گفتمان 
ايرانشناسى خارجيان، موقتى است. به اين موقتى بودن يا لرزان بودن معنا، وقته مى گويند. در اينجا، وقته 
يا نشانه اى كه در آن ايران به معنى سرزمين ايران بكاررفته در معرض شناورشدن و جذب توسط طرفداران 
يا حامالن ايرانى تبار گفتمان ايرانشناسى قراردارد و آنها مى توانند هر وقت بخواهند اين معناى شناور را 
به خدمت گفتمان خود درآورند. اكنون به مثال ديگرى مانند دو مفهوم ايران-باستان يا روحانيت اشاره 
مى كنيم. زمانى كه ايرانشناسان و شرق شناسان خارجى به اين دو مفهوم توجه مى كنند و آنها را در درون 
گفتمان خود و در ارتباط با دال مركزى و ساير دال ها يا نشانه ها معنا بخشى مى كنند، برداشت ديگرى از 
اين دومفهوم دارند كه مسلماً با معانى آنها در نزد ايرانيان متفاوت است. اين چنين مى توان گفت كه هر 
دو گفتمان خارجى و ايرانى، هويت ايران و ايرانى را شكل مى دهند و فهمى معنادار از واقعيت آنها را ارائه 
مى كنند. براى فهم اين مدعا اكنون از زاويه ديگرى به موضوع مى پردازيم. مى توان گفت كه موضوع 
ايران و ايرانيان بازنمودهاى متفاوتى دارد. چنانكه مقامات رسمى كشور از آن، قرائت و تلقى خاص خود 
را دارند، همچنانكه ايرانيان خارج از كشور يا ايرانشناسان خارجى از آن ها برداشت خود را دارند، برداشتى 
كه با ايرانيان بسيار متفاوت است. تفاوت اين ديدگاه ها از آن جا ناشى مى شود كه هر گروه يا جريانى از 
منظر خاصى به ايران و ايرانيان مى نگرد. گروهى از دريچه ادبيات و زبان هاى ايرانى و باستان شناسى 
به ايران مى نگرند، گروه ديگر، از زاويه هنر و موسيقى و معمارى و سنيما به ايران چشم مى دوزند، از 
ديدگاه كسانى نيز ايران يعنى انرژى و نفت و گاز. ايرانشناسانى نيز هستند كه مفهوم ايران براى آنها، نظام 
سياسى، رفتار سياستمداران ايرانى، ساخت قدرت، نقش منطقه اى و بين المللى و سياست خارجى ايران 
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است. چنانكه مى بينيم همه مى خواهند ايران و ايرانى را بشناسند، اما معناى نشانه ها يا مفاهيم مورد نظر 
آنها با يكديگر متفاوت است. چرا كه هر مفهوم يا نشانه را درارتباط با ساير مفاهيم يا نشانه هاى خود معنا 
مى كنند. بنابراين، مفهوم يا نشانه موسيقى، روحانيت يا عاشورايى كه يك سياستمدار يا هنرمند ايرانى 

درنظر دارد، معنايش با معنايى كه يك ايرانشناس خارجى در ذهن دارد، متفاوت است. 
جلسات  و  علمى  سمينار  و  مقاله  كتاب،  طريق  از  چگونه  خارجيان  ايرانشناسى  گفتمان  ببينيم  حال   

آموزشى و سخنان حامالن خود براى تثبيت گفتمان خود در بين عامالن اجتماعى عمل مى كند؟
    براى پاسخ به اين پرسش بايد به مفهوم هژمونى كه يكى از مفاهيم بنيادى در مباحث مربوط به 
گفتمان است، اشاره كنيم. مفهوم هژمونى در انديشه آنتونيو گرامشى، متفكر ماركسيست ايتاليايى، به معنى 
فرايند توليد معنا و انديشه از طريق رضايت، اجماع و اقناع است. الكال با تكيه بر انديشه گرامشى، مسئله 
تالش نيروهاى اجتماعى براى تثبيت گفتمان خود و ايجاد گفتمان هژمونيك را مطرح مى كند. بر بنياد 
سخنان اين دو متفكر مى توان گفت كه  ايرانشناسان و شرق شناسان خارجى همواره كوشيده و مى كوشند 
تا نظرات و تصورات خود از ايران و ايرانيان را به مثابه واقعيت ارائه نمايند. آنها با استفاده از روش هاى 
تحقيق و بكارگيرى نظريه هاى رايج در علوم اجتماعى و انسانى به برداشت هاى خود رنگ علمى داده و 
مى كوشند گفتمان و معناهاى مورد نظر را در اذهان ديگران تثبيت كنند. به سخن روشن تر، مى كوشند با 
جذب انديشه و ذهنيت عامالن اجتماعى، زمينه اعمال هژمونيك گفتمان خود را ايجاد كنند. بدين سان، 
مى توان پذيرفت كه شرق شناسان و ايرانشناسان و در سه دهه اخير شمارى از روزنامه نگاران حرفه اى 
در كشورهاى غربى با كوشش ها، آموزش ها و نوشته هاى خود پيگير گفتمانى هستند كه در مفصل بندى 
نشانه ها و مفاهيم، اهداف و پيامدها با گفتمان ايرانيان در رقابت و تعارض است. براى ايرانيان، شناخت 
ايران و ايرانى، خود شناسى است، اما براى خارجى بويژه يك غربى، ايران و ايرانى همان ديگرى است. اين 
ديگرى كه هويت و موجوديتش در كارنامه شرق شناسان و ايرانشناسان بازتاب مى يابد، از طريق يكى از 
شيوه هاى «بازنمايى» به نام «طبيعى سازى»، باورپذيرمى شود. در شيوه «طبيعى سازى»، گزاره هايى مانند: 
در ايران استبداد آسيايى حاكم بوده است، ايران خشونت طلب است، ايران جنگ طلب است، ايرانيان 
عاطفى هستند، ايرانيان خرافى هستند و ده ها نمونه مانند آنها برخى مفاهيم، گزاره ها و تصاوير را طبيعى 
ساز كرده و باور پذير مى سازند. در «طبيعى سازى»، غرب از ايران پيشرفته تر و قدرتمند تر است. موقعيت 
فرودستى ايران و فرادستى غربيان طبيعى جلوه داده مى شود و آن را باور پذير مى كند. شيعه هراسى و ايران 
هراسى كه اكنون در برخى نوشته ها و رسانه ها و سخنان سياستمداران برخى كشورها بازنمايانده مى شود، 
از طريق «طبيعى سازى» ميدان فراخى پيداكرده و گروه هايى از مردم و دولت ها را ترسانده اند. پذيرش 
گفتمان يا درك و فهم ايران شناسان و روزنامه نگاران غربى از ايران و ايرانيان توسط بخش هايى از افكار 
عمومى كشورهاى غربى و بسيارى از سياستمداران خارجى، گروهى از استادان و دانشجويان ايرانى و 
باورپذير شدن فوبياى ايران هراسى در نزد عده اى از مسلمانان و غيرمسلمانان، نمايانگر قدرت يا موقعيت 
هژمونيك گفتمان ايرانشناسى خارجيان است. از اين منظر، ايرانشناسى هم تهديد است و هم فرصت. 
هم زخم آفرين است و هم مرحم. تلقى رسمى ما از ايرانشناسى خارجى جايى ميان اين دوانگارى هاى به 
ظاعر متضاد است. يكى از وظليف ما در اين زمينه، انجام مطالعات انتقادى، ساختار شكنى طبيعى سازى و 

گفتمان سازى هاى غير واقعى درباره ماست. درباره اين مطلب بازهم سخن خواهيم گفت. انشاءاهللا.
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ايرانشناسى و زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه هاى تركيه در گفتگو با 
پروفسور نعمت ييلدرم استاد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه آتاتورك 

ارزروم تركيه و مترجم تركى شاهنامه فردوسى 

گفتگو

* ممكن است تقاضا كنيم ابتدا خودتان را معرفى كنيد تا خوانندگان ما بيشتر با شما آشنا شوند.
بنده نعمت ييلدرم هستم از اساتيد دانشگاه آتاتورك، هفتمين دانشگاه بزرگ تركيه، كه در شرق آناتولى 
قرار دارد. دانشگاه آتاتورك از نظر تعداد دانشجو و اعضاى هيآت علمى از بزرگ ترين دانشگاه هاى 

تركيه به شمار مى رود.
ما در دانشكده ادبيات و علوم انسانى، يك گروه هستيم به نام گروه زبان و ادبيات فارسى. قبآل 
اسم اين گروه، گروه زبان و ادبيات شرقى بود كه شامل دو گروه زبان و ادبيات عربى و گروه زبان 
و ادبيات فارسى بود. سه ماه قبل ما يك طرحى به سازمان آموزش عالى تركيه فرستاديم و در آن، 
خواستار استقالل گروه زبان و ادبيات فارسى شديم. با اين درخواست ما موافقت شد و گروه زبان و 
ادبيات مستقل گرديد. رئيس اين گروه خودم هستم. با برنامه ريزى كه كرده ايم، فكر مى كنم در آينده 

دو رشته زبان شناسى و ادبيات فارسى هم تآسيس شود.
بنده در اين گروه دانشجو بودم، ليسانس را در همانجا تمام كردم و فوق ليسانسم را در دانشگاه 
استانبول در گروه زبان و ادبيات فارسى تمام كردم. بعد برگشتم و در گروه زبان و ادبيات فارسى استاديار 
شدم و در همان گروه، دكترايم را در سال 2001 گرفتم. در سال 2006 به درجه پروفسورى نائل گشتم. 

اكنون هم رئيس گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه آتاتورك هستم.
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* به غير از شما، چه كسانى در گروه زبان و 
ادبيات فارسى دانشگاه آتاتورك هستند؟

غير از من پنج نفر عضو هيآت علمى در اين گروه 
هستند. يكى آقاى « ويس ديرمن چاى» كه معاون 
رئيس دانشكده هستند، يك استاد مهمان هم داريم 
از اروميه به نام آقاى رحيم كوشش كه براى يك ترم 
از دانشگاه اروميه توسط ايران اعزام شده. چون بين 
دانشگاه اروميه و دانشگاه آتاتورك تفاهم نامه امضاء 
ما  دانشگاه  به  توافقنامه  اين  طبق  استاد  اين  شده، 
آمده است. دو استاديار ديگر هم داريم: يكى از ايران 
به نام آقاى وحيد انوش چوپانى كه تبريزى هستند 
و سال هاست كه همكار ما هستند و ديگرى «خانم 
آسومان گگ خان» و يكى هم « ياسمين ياى الك». به غير از اين پنج نفر، چهار نفر استاديار ديگر نيز 
داريم كه با آنها تعداد استادان گروه زبان و ادبيات فارسى جمعآ 9 نفر مى شود. اسامى اين استادياران عبارت 
است از: «پلين سوال چاق ياالر»، «اسن گل اوزول اغلو»، «فوندا تركمن» ، «خاكان» و «يامان». در هفته 

اخير نيز يك استاديار ديگر به نام خانم «دنيز» به ما اضافه شده كه تعداد ما را به 10 نفر رسانده است.
 

* در گروه زبان و ادبيات فارسى چند نفر دانشجو داريد؟
در حال حاضر، صد نفر دانشجو در مقطع ليسانس 

زبان و ادبيات فارسى داريم.

ليسانس  فوق  مقاطع  در  دانشجو  نفر  چند   *
و دكترا داريد؟

فوق ليسانس 15 نفر و 15 نفر هم دانشجوى دكترا 
هستند:  ايرانى  نفرشان  سه  جمع،  اين  از  داريم. 
يكى فوق ليسانس و دو نفر دانشجوى دكترا. سه 
دانشجوى ايرانى از شهرهاى تبريز، اروميه و خوى 
به اين دانشگاه رفته اند. بدين ترتيب مى بينيد كه 
در سال هاى اخير دانشگاه آتاتورك درهايش را به 
روى دانشجويان كشورهاى منطقه به ويژه ايران 

باز كرده است.

پروفسور نعمت ييلدرم
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كشورها  كدام  از  ايرانى،  دانشجويان  از  غير  به   *
دانشجو داريد؟ آيا دانشجوى ارمنى هم داريد؟

نه، ارمنى نداريم ولى افغانى داريم.

* از تاجيكستان دانشجو نداريد؟
نخير، نداريم.

* از كشورهاى يونان و قبرس چطور؟
 500 تقريبآ  آتاتورك  دانشگاه  تمام  در  هستند.  كم  خيلى 
دانشجوى ايرانى داريم كه در رشته هاى مختلف تحصيل 
دانشجوى   هزار  به  نزديك  قبل  سال  سه  دو  در  مى كنند. 

ايرانى در اين دانشگاه تحصيل مى كردند.
 

* به چه دليل تعداد دانشجويان ايرانى در دانشگاه آتاتورك زياد هست؟
به اين دليل كه تا 5 سال قبل از نظر رسمى دانشگاه ما نمى توانست دانشجوى ايرانى جذب كند. اما 
در سال هاى بعد، تغييراتى در مقررات دانشگاه اعمال شد و توانستيم از كشورهاى همسايه داشجو 
قبول كنيم. دليل ديگر براى فزونى تعداد دانشجويان ايراتى در دانشگاه ما، ارزانى هزينه تحصيل و 
در  گرايى  مدرك  فضاى  تشديد  ديگر،  دليل  است.  بوده  دانشجو  پذيرش  براى  آسان  و  سهل  شرايط 

كشور شما باشد.

فارسى  ادبيات  و  زبان  تحصيل  كه  مى دانيد  آيا    *
در خارج از كشور و گرفتن مدرك در اين زمينه  در 
كه  نيست  هم  درست  اساساً  و  ندارد  اعتبار  ايران 
ايرانى، زبان و ادبيات خودش را در خارج از ايران و 

در دانشگاه خارجى ياد بگيرد؟
بله مى دانم. در گروه زبان و ادبيات فارسى تنها سه نفر 
افراد  اين  كه  است  اين  من  استنباط  دارند.  حضور  ايرانى 
تنها به فكر اخذ مدرك هستند. ما به آنها مى گوئيم كه 
ما  مدرك  و  ندارد  قبول  را  ما  فارسى  زبان  مدرك  ايران، 
مدرك  اين  كه  مى دانيم  گويند  مى  آنها  است.  اعتبار  بى 
بى اعتبار است ولى ما مى خواهيم اين مدرك را بگيريم. 
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همانند گروه زبان و ادبيات فارسى، ايرانيان به گروه 
زبان عربى هم عالقه نشان مى دهند بطوريكه در حال 
حاضر 20 نفر دانشجوى ايرانى در اين گروه مشغول 

به تحصيل اند.
 

عربى  زبان  دانشجوى  تحصيل  بنابراين،   *
ادبيات  و  زبان  دانشجوى  ولى  ندارد  اشكال 

فارسى اشكال دارد؟
بله، دولت ايران مدرك ما را براى زبان و ادبيات 
فارسى قبول ندارد، به همين دليل تعداد دانشجويان 
آن 3 نفر است. اما چون مدرك زبان ادبيات عرب را 
تأئيد مى كند، تعداد دانشجويان اين رشته زياد است.

 
دانشجو  فارسى  ادبيات  و  زبان  رشته  در  چرا   *

زياد است؟ آيا اين عالقه يا توجه به خاطر آن است كه براى فارغ التحصيالن اين رشته كار 
هست يا امكان رشد وجود دارد؟ پرسش ديگر اين است كه فارغ التحصيالن شما بعد از 

دريافت مدرك چكار مى كنند؟
سالجقه  زمان  از  زيادى  آثار  چون  هست.  كار  ما  التحصيالن  فارغ  براى  تركيه  كتابخانه هاى  در 
فارغ  به  كتابخانه ها  اين  كتابخانه هاهست.  و  آرشيوها  در  خطى  نسخه هاى  صورت  به  عثمانى ها  و 
التحصيالن ما نياز دارند و به آنها شغل مناسب پيشنهاد مى كنند. از جاهاى ديگرى كه فارغ التحصيالن 

سـركنسولگرى هاى  دارند،  شغل  پيداكردن  امكان  ما 
تركيه در كشورهاى ايران، افغانستان و تاجيكستان است. 
مثآل يكى از هم كالسى هاى من در تبريز و ديگرى در 
اروميه مشغول كار است. بدين صورت مى توام ادعا كنم 
كه براى كسانى كه با اشتياق درس مى خوانند، امكان 
پيداكردن كار هست، هم در تركيه و هم خارج از تركيه.

هستند  كسانى  شما  التحصيالن  فارغ  دربين  آيا   *
كه به مقامات عاليه در تركيه رسيده باشند؟

بله، زياد داشته ايم. برخى از استادان ما به مقامات رفيع 
رسيده اند. در سال هاى اخير آقاى «دريا اورس»، رئيس 
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فرهنگستان شده، يكى ديگر رئيس دانشكده شده است. 

* چند سال پيش كه در تركيه بوديم، رئيس موزه موالنا جالل الدين در قونيه يك استاد و 
فارغ التحصيل رشته زبان و ادبيات فارسى بود.

مانند اين ها در جاهاى ديگر داريم. البته برخى از استادان سابق هم هستند  كه از كار افتاده اند. 

* در تركيه كسانى كه اكنون كار مى كنند و كتاب مى نويسند، چند نفر هستند.
يكى از اين افراد، آقاى محمد كانار در آنكارا كه خيلى كتاب نوشته و تمام مثنوى موالنا را منظوم 
به تركى ترجمه كرده است كه دو جلد چاپ شده و دو سه ماه است كه به بازار آمده است. ديگرى 
«ناجى توكماق» است كه در دانشگاه يدى تپه مشغول به آموزش و پژوهش است. البته هر دو نفرشان 
بازنشسته هستند. آقاى « ويس ديرمن چاى» كه او هم بازنشسته شده ولى معاون رئيس دانشكده 
هستند. آقاى « ويس ديرمن چاى» كه او در عين حال معاون رئيس دانشكده نيز هست كتاب هاى 
مهمى نوشته است. استاد «صادق آرموتلو» در دانشگاه ماالتيا هم در زبان و ادبيات ترك و هم در ادبيات 

فارسى تحقيقات ارزنده دارند.
 

* در تركيه چند نفر شبيه شما هستند كه به صورت جدى و حرفه اى بر روى ادبيات ايران 
كار مى كنند؟

آقاى حجابى هستند كه مثنوى موالنا را ترجمه كرده اند، شبيه ايشان شش هفت نفر ديگر هستند.

* چند نفر استاد زبان و ادبيات فارسى در تركيه 
و در دانشگاه هاى آنجا داريد؟

استادياران را هم بشمارم؟
بله، همه را.

در  ايرانشناسى  و  ادبيات  و  زبان  استاد  نفر   50 تقريبًا 
مجموع داريم.  تعداد 10 نفر در ارزروم داريم، 6 استاد 
نفر   5 هستند،  آنكارا  در  ايرانشناس  و  ادبيات  و  زبان 
در  هم  نفر   5 و  قونيه  دانشگاه  در  پژوه  ايران  استاد 

استانبول. 
در  فعال  فارسى  ادبيات  و  زبان  گروه  پنج  اكنون 
تدريس  اين ها،  از  غير  به  داريم.  تركيه  دانشگاه هاى 
دانشگاه هاى  در  فارسى  ادبيات  و  زبان  و  ايرانشناسى 
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جديد و تازه تآسيس مثل دانشگاه آغرى با سه تا استاد برقرار است. در دوسه دانشگاه ديگر هم استاد 
مطالعات ايرانى داريم كه مى توانم بگويم حدود 20 نفر هستند كه همه استاديار يا تازه كارند. بنابراين 
مى توان گفت كه در سراسر تركيه جمعآ  70 يا 80 استاد، استاديار و مدرس زبان و ادبيات فارسى و 

ايرانشناسى هستند.

* چرا هميشه مى گوييد كرسى زبان و ادبيات فارسى؟ چرا از كرسى ايرانشناسى يا كرسى 
يا موضوع يا درس تاريخ ايران، هنر ايران، جامعه شناسى و مردم شناسى ايران و باستان 

شناسى ايران سخن نمى گوئيد؟
در كشور ما و نظام دانشگاهى ما، اسم عمومى اين گروه ها، زبان و ادبيات فارسى است. ما سال گذشته 
كه براى شركت در يك كنفرانس علمى به ايران آمده بوديم به ما مى گفتند مى خواهيم كرسى ترك 
شناسى يا مطالعات ترك تآسيس كنيم، شما هم در آنجا، كرسى مطالعات ايران راه اندازى كنيد. با اين 
كه قول داده بودند كه از سال آينده دانشجو بگيرند ولى هيچ اقدامى نكردند. بدين ترتيب مى توانم 
نتيجه بگيرم كه درست است كه اسم اين كرسى ها زبان و ادبيات فارسى است اما در آنها، تاريخ ايران، 
مستتر در  اسم ضمنى و  بنابراين  مى شود.  تدريس  ايران هم تحقيق و  فرهنگ و تمدن  ايران،  هنر 
آنها، ايرانشناسى يا مطالعات ايرانى است. معنا براى ما مهم است نه ظاهر اسم. كاركرد اين كرسى ها، 

ايرانشناسى است نه تنها آموزش و تدريس زبان و ادبيات فارسى.  

* دانشگاه عالمه طباطبايى در ايران، گروه زبان و ادبيات ترك دارد.
درست است. رئيس دانشكده مطالعات جهان در دانشگاه تهران به ما گفت كه عالقه دارند گروه يا 
بخش مطالعات ترك ايجاد كنند. اما تاكنون به جايى نرسيده است. يك نكته در اينجا الزم است بگويم 
و آن اين است كه در تركيه درباره تاريخ معاصر ايران و تحوالت ايران معاصر كارى صورت نگرفته 

است. 

* چرا؟ علت اين تغافل يا بى اعتنايى چيست؟ چرا روى اقتصاد ايران يا نظام سياسى ايران 
كار نمى كنند؟

ادبيات  تدريس  است  شده  فارسى  ادبيات  و  زبان  گروه هاى  يا  كرسى ها  اين  هدف  همة  مى كنم  فكر 
فارسى و آموزش زبان فارسى. علتش هم اين است كه ما در تركيه گروه زبان و ادبيات ترك، گروه 
فلسفه و دانشكده الهيات داريم. در داخل اين دانشكده ها و گروه ها، فارسى تدريس مى شود. چون منابع 
تاريخ ترك از غزنويان و سلجوقيان گرفته تا امروز، بيشتر به زبان فارسى است و ما براى شناخت تاريخ 
گذشتته و تاريخ عثمانى نياز به دانستن زبان فارسى داريم. چنانكه مى دانيد كتاب هاى دينى ما اكثرآ به 
زبان عربى هست و كتاب هاى غير دينى ما در موضوعات  ادبيات و تاريخ مانند ظفرنامه به زبان فارسى 
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است. بسيارى از آثار ارزنده ما كه سرمايه فرهنگى ما 
اين  اسم  جهت،  ازاين  است.  فارسى  زبان  به  هستند 
گروه ها زبان و ادبيات فارسى است و آموزش آنها براى 

شناخت پيشينه فرهنگى و تاريخى ما ضرورى است.

* زبان تركى از چه زمانى آغاز شد؟
زبان  نام  به  عثمانى  امپراطورى  زمان  در  تركى  زبان 
ولى  مى كردند  صحبت  تركى  مردم  البته  بود.  عثمانى 
زبان دربار سلطان محمود غزنوى و زبان رسمى و ادبى 
دوران سالجقه فارسى بود. به همين علت است كه بايد 

در گروه ها و دانشكده هاى ما فارسى تدريس شود. 
ما در دانشگاه مى گوييم يك دانشجو اگر بخواهد 

كه  كسى  بگيرد.  ياد  فارسى  زبان  بايد  باشد،  ترك  تاريخ  خوب  استاد  يا  و  خوب  نويس  تاريخ  يك 
دانشجوى الهيات است، فوق ليسانس يا دكترا، بايد زبان فارسى را ياد بگيرد. چرا كه بيشتر يا اكثر 

كتاب هاى دينى و عرفانى  و منابع ما فارسى است.

* ما با شما همسايه هستيم بايد يكديگر را بهتر بشناسيم. اما شناخت استادان و نخبگان امروز 
تركيه از ايران بسيار كم است، چرا؟ بعد از 1924  و از دوره آتاترك به بعد، مطالعه تاريخ ايران 

و تآثير تاريخ ايران كم كار شده. برعكس ترك ها، آلمانى ها و انگليسى ها زياد كار كرده اند؟
سخن شما درست است. استادان و پژوهشگران ما برروى ايران و فرهنگ و جامعه ايران معاصر كار 
درخورى انجام نداده اند. اكنون در كشور ما تنها يك كتاب تاريخ ايران هست كه آن هم متعلق به 
نخست وزير قديمى ما « شمس الدين گنال تاى» است. يك تاريخ مختصر ايران قبل از اسالم هم 
هست. اخيرآ هم يك ترجمه از نويسندگان اروپايى درباره تاريخ ايران منتشر شده است. آقاى ديل كانو 

هم هست كه فارغ التحصيل رشته تاريخ است و زمينه مطالعاتيش، تاريخ ايران است. 
با توجه به اين خالء هدفم اين است كه بعد از كتاب تاريخ ادبيات ايران، به تاريخ ايران بپردازم. 
البته در كتاب تاريخ ادبيات به صورت خالصه به مادها، ساسانيان و ساير سلسله ها پرداخته  و نشان 
داده ام كه ساسانيان كى بودند و مشهورترين حاكمانشان چه كسانى بودند. بنابراين، هدفم اين است 
كه نوشتن تاريخ ايران را بعد از اتمام كتاب تاريخ ادبيات ايران انجام دهم، ولى چون موضوع خيلى 
گسترده است و بنده به تنهايى نمى رسم و نمى توانم همه آن را انجام دهم،  آن قدر هم عاشق نيست 
كه يك كميسيون يا گروه مطالعاتى چند نفره تشكيل بدهيم كه هر كدام يك دوره تاريخى را مطالعه 

كنيم، مانده ام كه چه كار كنم.
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نظرات  و  مناقشات  ايرانشناسى  تعريف  پيرامون  اروپايى  ايرانشناسان  بين  در  امروزه   *
متفاوت   تعريف هاى  و  مناقشات  اين  درباره  را  شما  نظر  خواهيم  مى  دارد.  وجود  متفاوتى 
از نظر جنابعالى، ايرانشناسى چيست و به چه موضوعاتى مى پردازد يا بايد  بدانيم. اساساً 

بپردازد؟
ايرانشناسى و مادر آن شرق شناسى از اروپا آغاز شد. در نوشته هاى عهد باستان و كسانى مانند هرودوت 
و گزنفون از ايران سخن به ميان آمده است. اگر اين نوشته ها را ايرانشناسى بدانيم، مى توانيم بگوئيم، 
سابقه اى ديرينه دارد. اما با گسترش شرق شناسى، ايرانشناسى هم اهميت يافت و كسانى فقط به ايران 
و زبان ها و تاريخ و فرهنگ آن پرداختند و نوشته هاى با ارزشى نشر دادند. پس از تشعب شرق شناسى، 
ايرانشناسى اندك اندك قوت گرفت و ايرانشناسان بيشترى پديد آمدند. امروزه در بيشتر كشورهاى 
اروپايى، ايرانشناس داريم. مكتب هاى گوناگون ايرانشناسى روسى، آلمانى، فرانسوى و انگليسى داريم. 
اصول و بنياد مكتب ايرانشناسى روس ها با آلمانى ها و انگليسى ها متفاوت است. دليل اين تفاوت به 
روش تحقيق، موضوعات مورد مطالعه و تئورى هايى است كه بكار مى برند. بنابراين طبيعى است كه 
اين مكتب ها يا پژوهشگران آنها تعاريف متفاوتى از ايرانشناسى داشته باشند. از نظر بنده ايرانشناسى 
عبارت است از مطالعه زبان و ادبيات فارسى از قديم ترين ايام از دوره هاى باستان، ميانه و لهجه هاى 
زيرشان، زبان اوستا، زبان ساكا، پهلوى، ساسانى، فارسى درى و تاجيكى و زبان فارسى معاصر. همچنين 

مطالعه تاريخ و فرهنگ ايران از دوران باستان تا امروز.

*  شما كه تمام شاهنامه فردوسى را به زبان تركى ترجمه كرده ايد، بفرمائيد روش كار شما 
چگونه است و از چه منابعى براى ترجمه استفاده كرده ايد؟ 

بنده در ترجمه شاهنامه سيزده چاپ مختلف فارسى را به كار گرفتم: شاهنامه جالل خالقى مطلق، 
ژوليوس  شاهنامه  جنيدى،  فريدون  شاهنامه  مسكو،  چاپ  شاهنامه  كزازى،  جالل الدين  مير  شاهنامه 
موهل و چند نسخه ديگر. روش كارم هم به اين صورت است كه معموًال اول يك بخش از شاهنامه را 

مى خوانم بعد ترجمه مى كنم. ترجمه هم به نثر تركى استانبولى است. 

و  زبان  يا  ايران  درباره  مقاالتى  يا  كتاب ها  چه  طوس،  حكيم  شاهنامه  ترجمه  از  غير  به   *
ادبيات فارسى منتشر كرده ايد؟

عناوين كتاب ها و مقاالت من عبارتند از:
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سيرالعباد و كمدى الهى   .4
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* از نظر شما، مشكل يا موانع آموزش زبان 
تركيه  در  ايرانشناسى  يا  ادبيات  فارسى  و 

چيست؟
منابع  تركيه  در  ما  مبرم  نيازمندى  كنم  مى  فكر 
و  زبان  باره  در  مكتوب  غير  و  مكتوب  مراجع  و 
كتابخانه هاى  بيشتر  در  است.  فارسى  ادبيات 
دانشگاهى ما، منابع جديدى كه پس از پيروزى 

و  دانشجويان  ندارد.  وجود  شده  منتشر  و  شده  نوشته  گذشته  سال  پنج  و  سى  در  و  اسالمى  انقالب 
استادان ما بايد با آخرين كتاب ها و آثار ادبى، نمايشنامه ها، ُرمان ها و اشعار شاعران جديد شما آشنا 
شوند. ما با نشريات علمى و ادبى شما آشنا نيستيم و نمى دانيم نويسندگان شما بر روى چه موضوعاتى 
كار مى كنند. استادان ما و شما بايد ارتباطات علمى و دانشگاهى بيشترى با هم داشته باشند. تفاوت 
فرهنگى ما با شما زياد نيست، وجه مشترك ما با شما خيلى زياد است. سازمان هاى علمى ما و شما 
بايد آثار دانشمندان ما را به زبان هاى فارسى و تركى برگردانند تا از فعاليت هاى علمى هم مطلع شويم.
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در دنياى ايرانشناسى ايرج افشار

پروفسور شارل هانرى دوفوشه كور1 

در اين زمان نوشتن دربارة ايرج افشار به  مثابة بيان و معرفى  واقعيت به صورت ديگرى است. او ديگر 
در ميان ما نيست. اندوهناكى و سوگ  زدگى، دانشوران و پژوهندگان و دوستان او را، چه در ايران و 
چه در جهانى كه او زير پا گذاشت، در بر گرفته است. اكنون هنگام آن است كه ياد او را در اذهان زنده 
نگاه داريم. وضعيت زندگانى علمى او به  گونة شگفت  آورى با وضعيت آن نسل از محققان پايه  گذار 
ايرانى مطابقت و همخوانى دارد كه در زمينة آثار سُترگ علمى و ادبى اساسًا فارسى و نيز عربى به 
پژوهش گرى و نشر علمى پرداخته اند. در بين اين محققان، ايرج افشار از جهات بسيار از جايگاهى بس 
بلند و ارجمند برخوردار است. مقصد عشق و اشتياق دانشورانة او، كشف نسخه  هاى خطى و چاپ هاى 
قديمى متن هاى بزرگ، متن هاى ناياب و يا متن هاى يگانه و نمونه  وار مهم بود. او براساس اين متون، 
فهرست نامه  ها و نمايه  گزارى هاى بسيار دقيق و معتبر مى  پرداخت و يا امكان انجام آن ها را توسط 
ديگران فراهم مى آورد و از اين راه، مآخذ و مراجع ُپرشمار در دسترس پژوهندگان قرار مى داد. خود او نيز 
خويشتن را وقف چاپ و انتشار متن هاى بزرگ كرد و كسانى را نيز كه متن هاى مشابهى نشر مى دادند، 
همراهى و مساعدت كرد. او در موارد بسيار، به اين متون يادداشت ها و اطالعات تازه تر و نمايه هاى 
ويژه مى  افزود، و با اين كار شرايط و فلسفة وجودى آن ها را روشن و فهم  پذير مى  كرد. سرانجام اين كه 
ايرج افشار از يك موهبت و مهارت علمى استثنايى برخوردار بود كه به وى امكان مى  داد تا، با اختصاص  
تأليفاتى به دانشمندان و دانش پژوهان، شخصيت اينان را بزرگ شمارد و ارج نهد. دانش واقعى ايرج 
افشار او را به صورت يك انسان خاكسار و بى  پيرايه درآورده بود. اين خاكسارى و بى  پيرايگى وضعيت 

1.  استاد ممتاز زبان و ادبيات 
فارسى در دانشگاه سوربن 

فرانسه
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مناسبى در مناسبات ميان او و ديگران به  وجود مى  آورد و نيز در مخاطبين و افراد فراوانى كه به ديدار 
او مى  شتافتند احترام فراوان نسبت به وى برمى  انگيخت. او آراسته به يك آرامش و متانت روحى بود 
كه خاص انسان هاى بزرگ و اثرگذار است. ما او را در چنين وضعيت آرام در نشست  هاى علمى و يا 
در سخنرانى  هايى كه «انستيتوى فرانسوى پژوهش  هاى ايرانى» در تهران برگزار مى  كرد، مى  ديديم.
نام «ايرج» يادآور تاريخ دوران كهن است، نظير دوران «ساسان» و «خسرو» يا «بابك» و «بهرام» 
و «كوشيار» و «آرش» كه نام  هاى برادران و پسران ايرج افشار نيز هستند. «افشار»  نام خاندان بزرگى 
است كه به تاريخ ايران و باالخص به تاريخ شهر يزد گره خورده است. ايرج در 16 مهرماه 1304 (8 
اكتبر 1925) از پدر و مادرى به نام محمود و نصرت، در تهران چشم به جهان گشود. دوران آموزشى او 
در دبستان و دبيرستان و دانشگاه توسط آن پدر تيزنگر هدايت شد كه ظرفيت  ها و استعدادهاى فرزند 
خويش را از ديرباز دريافته بود. محمود افشار متعلق به نسلى است كه داراى اعتقادات ميهن  دوستانه و 
آماده به  كارانداختن دارايى  هاى خود در راه شكوفايى فرهنگ ايران  زمين است. او دوره دبستان را در 
ميان زرتشتيان تجريش  گذراند و سپس به دبيرستان فيروز بهرام وارد شد. پس  از اخذ ديپلم ادبيات از 
دبيرستان، در 1945/1324 به دانشكدة حقوق دانشگاه تهران راه يافت و پس  از چهار سال به دريافت 
ديپلم حقوق نايل  آمد. در همين اثناء، در 1323، مديريت داخلى نشرية آينده را برعهده گرفت، و از 
1325 به  بعد با مجلة جهان نو به همكارى پرداخت. او پس از پايان تحصيالت دانشگاهى، در 1329 
به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبيرستان ايرانشهر آغاز به  كار كرد. يك سال بعد، در 1330، 
به  عنوان كتابدار به كتابخانة دانشكدة حقوق دانشگاه تهران منتقل  شد. در اين دوره است كه ميان او 
و محمدتقى دانش  پژوه، يك دوستى درازمدت پاى گرفت. ايرج در اين زمان خود را در يك موقعيت 
دانشورانة بسيار مناسب بازيافت. در 1339 محمدتقى دانش  پژوه با پشتكار به انتشار فهرست متون 
و ديگر اسناد كتابخانة پربار دانشكدة حقوق و فهرست آثار كتابخانة دانشكدة ادبيات همت گماشت. 
ايرج در همين سال از شغل كتابدارى كناره گرفت و  به نشر مجالت مهر و سخن (كه سردبير آن ها 
بود) روآورد. همو به  عنوان عضو بنيان گذار نشرية فرهنگ ايران  زمين به انتشار آن  اهتمام ورزيد و 
توجه خويش را بر چاپ و نشر در حال گسترش آثار مدون ايرانى متمركز كرد و در سال هاى 1335 
و 1342 در مقام جانشين موقت مدير بنگاه ترجمه و نشر كتاب، فعاليت هاى انتشاراتى را ادامه داد. او 
از 1335 تا 1336 در كتابخانة يونسكو در اروپا يك دورة كارآموزى سپرى كرد و سپس از 1336 تا 
1348 به تدريس آموخته  هاى خود در دانشسراى عالى دانشگاه تهران مشغول شد. از اين  پس تا زمان 
بازنشستگى در 1358، نخست به  عنوان دانشيار و سپس در مقام استاد، در دانشكدة ادبيات و علوم 

انسانى دانشگاه تهران تدريس كرد.
ايرج افشار در 1344 به مديريت كتابخانة مركزى دانشگاه تهران ارتقا يافت و تا زمان بازنشستگى 
در اين سمت باقى  ماند. او در اين كتابخانه بر همه  چيز، از سروسامان دادن به ساختمان و موقعيت 
موضعى كتابخانه گرفته تا فهرست نگارى و نمايه  گذارى كتاب ها و غيره، نظارت مؤثر داشت. اين عطف 
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توجه دست آوردهاى بسيار اساسى و ماندگار با خود  آورد. به  خاطر دارم كه در 1357 دفتر كار او به مدت 
دو سال در ساختمان ادارى دانشگاه بود. ساختمان بسيار زيباى كتابخانه مركزى، در دل دانشگاه، تازه 
افتتاح شده بود. در زيرزمين هاى دانشگاه رده  بندى علمى و حساب  شدة دست نويس   ها و كتاب هاى 
چاپى به انجام رسيده بود و اين آثار در دسترس پژوهشگران قرار داشت. در خلوت ادارى اين سازمان 
مى  توانستيم نيات و تدابير مدير كتابخانه و گروه كارى او را براى برنامه  ريزى  هاى تازه تر حدس بزنيم. 
اين مدير و گروه در انديشة ايجاد يك كتابخانة دانشگاهى، نمونه  وار در ايران و سامان دهى روشمند 
و عقالنى به آن بودند. ايرج افشار، در پرتو شخصيت بانفوذى كه داشت، توانست آن چه را كه براى 
انجام اين كار مهم مطالبه مى  كرد به دست بياورد . بين سال هاى 1332 تا 1364 تعداد هجده مجلد از 
فهرست دست نوشته  ها و كتاب هاى كتابخانة مركزى به چاپ رسيد. انتشار بخش اعظم اين مجلدات، 
كه زير نظر ايرج افشار و اغلب با همكارى او صورت مى  گرفت، از كارهاى ارزشمند محمدتقى دانش 
 پژوه بود. در بحبوبة همين شرايط، بين سال هاى 1348 تا 1363، دانش پژوه يك فهرست متشكل از 
سه مجلد منتشر كرد. اين فهرست استخراج  شده از ميكروفيلم هايى بود كه كتابخانة مركزى به دست 
آورده بود. اين گنجينه كه شامل نام و نشان آثار نوشتارى ايرانى موجود در كتابخانه  هاى جهان مى شد 

توسط دانشورانى چون مجتبى مينوى شناسايى و گردآورى شده بود.
سال،  اين  در  بود.  افشار  ايرج  زندگانى  در  ساز  سرنوشت   تاريخ  يك  خود  به  سهم   1338 سال 
احساسات و انديشه  هاى ملى و ميهنى در ايران اوج گرفت، به  ويژه پس از ملى  شدن صنعت نفت و 
سرنوشتى كه براى محمد مصدق در 1331 به  بار آمد. در 1337 محمود افشار يزدى به  موجب يك 
قرارداد حقوقى تمامى اموال غيرمنقول خويش را به « بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى» واگذار 
كرد.  اين بنياد چهار هدف پيش رو دارد: 1. كاربرد زبان فارسى در سطح عمومى و يارى  رسانى به 
وحدت ملى. 2. ايجاد يك كتابخانه بزرگ و خانة مطالعه. 3. چاپ و نشر مجلة آينده. 4. تأليف كتاب، 
چاپ و نشر رساله  ها و مكتوبات و ترجمة آثار. در اين ميان، چاپ و انتشار فرهنگ نامه  ها و دستور 
برخوردار  ارجحيت  و  تقدم  از  زمين  ايران  تاريخ  و  جغرافيا  به  مربوط  كتاب هاى  و  فارسى  زبان هاى 
است. اين برترى شامل بررسى  هايى نيز مى  شود كه در زمينة شعر و ادب فارسى، بهداشت عمومى، 
باستان شناسى، و پيشرفت هاى تمدن صورت مى  گيرند. شوراى ادارى «بنياد» مركب از يازده شخصيت 
است. اين شخصيت ها عبارتند از : رئيس مجلس سنا و يا مجلس ملى، رئيس ديوان عالى كشور، رئيس 
دانشگاه تهران، رؤساى وزارت فرهنگ و وزارت بهداشت، چهار نفر از دوستان بنيان گذار «بنياد» و 
سرانجام دو تن از پسران شخص بنيان گذار، نظير ايرج افشار كه مى  بايد جانشين هميشگى پدر باشد. 

محمود افشار در 28 آذرماه 1362 از جهان رفت و ايرج مديريت اجرايى بنياد پدر را برعهده گرفت.
بخش مهمى از فعاليت هاى پژوهشى و نوشتارى و انتشاراتى ايرج افشار را بابد در چارچوب شرايط 
زمانى و فرهنگى جاى داد و سنجيد. بنياد افشار در باغ شكوهمند و زيباى «فردوس» در شميران و 
و  در 1334)  (درگذشته  دهخدا  اكبر  على  اثر  به  اصلى  ساختمان  دارد.  قرار  آن  مجاور  ساختمان هاى 
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همكاران و دنبال  كنندگان كار او اختصاص داده شده است. منظور از اين اثر «لغت نامه» (فرهنگ نامة 
سترگ فارسى به  فارسى) است. در همين نقطه از شهر، درب «مؤسسة زبان هاى خارجى» به خيابان 

اصلى باز مى شود. اين يك مؤسسه نام  آور است و پذيراى دانشجويان بيگانه نيز هست.
ايرج افشار تا زمان درگذشت، امور اجرايى و مديريت بنياد را برعهده داشت، حال آن كه او برخوردار 
از اختيارات الزم براى واگذارى اين مسؤوليت  ها به ديگران بود. هدف اصلى او پيش از هرچيز سامان 
دادن به انتشارات بنياد به  عنوان يك بنياد چاپ و نشر بود. كل انتشارات «بنياد دكتر محمود افشار 
در  منتشرشده  عنوان   36) مقاله ها  و  كتاب ها  مجموعة  است:  اصلى  مجموعة  دو  از  متشكل  يزدى» 
1386)، و مجموعه اسناد و تاريخ ايران (103 عنوان در 1388). اين دو مجموعه داراى اهميت بسزاست. 
افزون براين، ايرج افشار مجلدات ديگرى را مستقل از اين دو مجموعه و برپاية انتخاب شخصى خود 
به چاپ رسانده است. با توجه به دامنة گستردة اين  همه تالش و فعاليت بايد گفت كه محمود افشار، با 
پديدآوردن «بنياد موقوفات»، بى  ترديد توانايى  ها و ابتكارات پسر خويش (ايرج) را نيك حدس زده بود.
تعداد  هستند.  برشمردن  قابل  سختى  به  و  ُپرشمارند  يافته  نگارش  افشار  ايرج  قلم  به  كه  آثارى 
آن ها شگفت  آور است. با اين وصف، ذكر چند مورد مهم آن ها ناممكن نمى  نمايد. فهرست مقاالت 
فارسى او در شش مجلد حاوى عناوين همة مقاله  هاى فارسى  زبان است كه دربارة جنبه  هاى گوناگون 
ايران شناسى از 1288 تا 1376 نوشته شده  اند. ايرج به  تنهايى و گاه با همكارى نسخه  شناسان بزرگ به 
فهرست  نگارى نسخه  هاى خطى مانند: دست  نوشته   هاى موجود در مجلس سنا و مجلس نمايندگان 
ايران در كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، دو كتابخانة باشكوه مجتبى مينوى (در دو مجلد) و ملك (در 
13 مجلد)، آرامگاه صفى الدين اردبيلى و نيز كتابخانه  هاى آمريكا دست زده است. او همچنين به  منظور 
پيشبرد تحقيقات، يك فهرست كلى مربوط به تمامى نسخه  هاى خطى را فراهم آورده است. افزون 
بر اين، يك نمايه از نام و نشان مجالتى كه به چگونگى نسخه  هاى مربوط به مطالعات ايران شناسى 
مى  پردازند، ارائه كرده است. اين فهرست ها، صورت موجودى كتاب هاى مهم كتابخانه  هاى يادشده 

هستند، كتاب هايى كه گنجينة دانش و دانايى اند.
از سوى ديگر، ايرج افشار يك آموزگار و راهنما براى معرفى و نشر چكيدة مقاالت كارشناسان 
رعيتى  ـ  ارباب  نظام  شناسى،  نسخه   چون  مواردى  مقاالت  اين  موضوع  است.  بوده  ايران شناسى  در 
ميرزامحمد  و  فارابى  ابونصر  مانند  شخصيت هايى  يا  و  ايران  در  زبان شناسى  ايران،  در  (فئوداليسم) 
رشيد  قزوينى،  محمد  ميرزا  هاى  نوشته   معرفى  و  نشر  به  ديگر  مجلداتى  در  او  است.  بوده  قزوينى  
ياسمى، اعتمادالسلطنه و حبيب يغمايى نيز همت گمارده است. افشار گزيده  اى از نامه  ها و مكاتبات 

برخى شخصيت هاى سياسى و ادبى ايران با پدرش محمود افشار را نيز به چاپ رسانيده است.
وى دربارة هنر كتاب پردازى، شيوة صفحه  آرايى و صحافى و نيز چگونگى هنر خطاطى به  كار 
رفته در دست نويس  هاى مورد توجه خويش، چيزها نوشته و توضيحاتى ارائه داده است. نمونه  اى از اين 
موارد را در توضيحات و داورى هايى مى  بينيم كه او دربارة تحفه  المحبين يعقوب شيرازى و يا رسالة 
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خليل تبريزى ارائه داده است.
همچنين ايرج افشار دلباختة تاريخ بود. متن هاى بزرگ تاريخى را براساس بهترين و معتبرترين 
استخرى،  مسالك  و  ممالك  فارسى  كتاب  نظير  رسانيد،  چاپ  به  نو  از  موجود  دست نوشته  هاى 
فراوانى  تاريخى  آثار  ميان  در  قزوينى.  مستوفى  اثر  گزيده  تاريخ  ناشناس)،  مؤلفى  (از  مجمل التواريخ 
كه منتشر كرد، اسناد و مكاتبات مربوط به دورة صفوى چشمگير است، و نيز آثارى كه از وضعيت 
مناطقى خاص دم مى زنند، مانند كرمان در زمان تيموريان، و يا فارس و خوزستان در دورة صفويان. در 
بين انتشارات نام  آور او در زمينة تاريخ از آن دسته كارها نيز مى  توان نام برد كه به جزئيات كتابخانة 
تبريز در زمان رشيدالدين فضل  اهللا همدانى مى پردازند. تدوين اين كارها با همكارى مجتبى مينوى 
صورت گرفته است، و همراه با توضيحات و روشنگرى هاى سودمند مى  باشد. از ميان شهرها، شهر 
برگزيده و محبوب او يزد بود.  پدر او محمود، زادة اين شهر بوده است. پنج اثر تاريخى مى شناسيم كه 
درباره يزد منتشر شده  اند. كتاب بزرگ ديگرى در دست است كه به تاريخ عكاسى در ايران اختصاص 
شاهد  باز  و  گرفته اند.  برعهده  درخور  سهمى  كتاب  اين  پرداخت  در  يزد  افشارهاى  خانوادة  و  دارد، 
انتشار يك متن كهن دربارة سمرقند هستيم، و كتاب هاى ديگرى كه به  گونة بسيار دقيق به توصيف 
كاروان سراهاى اصفهان در دورة صفوى مى  پردازند. شاهد چاپ و نشر سفرنامه  ها نيز هستيم. اين  همه 
فعاليت انتشاراتى را مى   بايد مديون ايرج افشار دانست. تاريخ سلسلة قاجار و دورة قاجاريه نيز موضوع 
توجهات دانشمندانه و فعاليت هاى نوشتارى و انتشاراتى ايرج افشار واقع شده بوده است. تودة خيره  
كننده  اى از اسناد گوناگون و متنوع مربوط به اين دوره توسط او و يا زير نظر وى منتشر شده است. 
شخصيت  هاى  نگارى  هاى  نامه   و  ها  نوشته   قاجار،  دوره  در  سرگذشت نگارى  به  مجلد  پنجاه  از  بيش 
بزرگ اين دوره، شرح حال سفرهايشان، و نيز به روزنامه  هاى منتشر شده در آن زمان تا دورة مشروطه 

اختصاص يافته است.
در پرتو كوشش هاى هوشمندانة ايرج افشار، شاهد چاپ سنجيده و علمى برخى آثار ادبى و عرفانى 
نيز هستيم. از آن جمله است نشر آثارى درباره حافظ، شاه  شجاع شيرازى، جامى و نيز كتاب هايى كه 
مؤلفين آن ها گمنام و ناشناخته  اند (مانند يك اسكندرنامه و يك  اندرزنامه قديمى). به همين منوال ايرج 
افشار يك كتاب شناسى غنى دربارة فردوسى عرضه داشته و كارنامه ماكويى را همراه با يادداشت هاى 
خصوصى منظوم او به چاپ سپرده است. و سرانجام او متونى از صوفيه (خرقانى، سيف الدين باخرزى، 
ابوسعيد ابى الخير) و با همكارى محمد تقى دانش  پژوه، پنج متن كهن را انتشار داده است، از اين پنج 

متن، سه تا متعلق به ادبيات عرفانى است و دوتاى ديگر از آثار اسماعيليان حلقة اخوان  الصفاست.
كنجكاوى پردامنة ايرج افشار او را به مطالعه و انتشار متن هايى نيز سوق داده است كه به زمينه ها 
و موضوعات متنوع ديگر مانند منشى  گرى و حسابدارى و امور دبيرخانه و وزارت خانه  مربوط مى  شوند. 
او يك واژه نامة بزرگ نيز منتشر كرده كه شامل واژگان و اصطالحات ادارى و ديوانى متداول در دورة 
صفوى است. نشرهاى متنوع ديگر او عبارتند از : يك دانشنامة علوم متعلق به سدة هفتم ( رساله جامع 
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 العلوم سّتينى از فخر رازى)، رساله اى در قيافه  شناسى (رساله در علم فراست)، متنى از ابوريحان بيرونى 
در پزشكى ( الصيدنه فى الطب)، كتابى دربارة اصناف و پيشه   ها، مجموعه  رساله  هايى دربارة شناخت 
جوهرى  ابى البركات  محمدبن  از  نظامى  (جواهرنامه  جواهرات  و  قيمتى  هاى  سنگ   و  معدنى  مواد 
نيشابورى)، رساله اى در خواب گزارى (رساله در تعبير خواب، از سيد على بن شهاب الدين همدانى) و 
دو رساله ديگر كه مربوط به هنر آشپزى در دورة صفوى است (كارنامه در باب طباخى و صنعت آن، 

ماده  الحيوه).
نوشت.  مى   آموزنده  و  پربار  بس  ولى  كوتاه  اغلب  مقاله هايى  نيز  متعدد  نشريات  در  افشار  ايرج 
چكيده  هايى كه از خوانش متن ها ارائه مى داد همواره سرشار از دانايى و شناخت بود. در مورد شخص 
خود وى، سرگذشت هايى كه او از سير و سفرهاى متعدد خويش در پهنة ايران  زمين و بيرون از ايران 
و  آشنايى  آنان  با  كه  فقيد  دانشوران  از  بسيارى  دربارة  همو  كنند.  مى   توجه  جلب  نيك  كرده،  نقل 

همجوشى داشته، يادنامه نوشته است.
آخرين مقالة منتشرشدة ايرج افشار دربارة شيوة دسته  بندى علوم دينى و ادبى و غيره در زمان 
ايلخانان مغول است. اين مقاله يك ماه پس از درگذشت او در يازدهمين مجلد نامة بهارستان، نشريه اى 
سُترگ كه مطالعات نسخه  شناسانه مهم را در خود گرد مى  آورد، به چاپ رسيد. ايرج افشار در ايجاد نامة 
بهارستان شركت فعال داشت و مشاور علمى آن نيز بود و در هريك از مجلدات آن يك كار تحقيقى از 
او منتشر مى شد. مطلبى كاشانى در پرتو جوان سالى و كاردانى خويش و نامة بهارستان به  دليل پايبندى 
به ميراث علمى و پژوهشى، موقعيت مغتنمى براى شناخت آثار پايه اى و نتايج جستارهاى تحقيقاتى 

ايرج افشار فراهم آورده  اند.
ايرج افشار در مهرماه 1389 براى درمان راهى آمريكا شد. در نامه  هايى كه او از منزل پسرش در 
آمريكا مى  نوشت و ارسال مى  داشت، انسجام لفظى، ُحسن كالم و خوش  خطى او همچنان محفوظ و 
استوار مانده بود. پس  از انجام معاينات پزشكى، بهتر آن ديده بودند كه او به ايران برگردد. او در 18 
اسفندماه 1389 در خانة گرم و مهربان خويش (خيابان سرو ناز، واقع در بلندى هاى تهران) چشم از 
جهان فرو بست. پيش از او، همسر و يكى از پسران دلبند وى درگذشته بودند. خانة او و باغ و تاالر آن 
از عظمت يك منزلگاه مسكونى و زنده برخوردار بود. در ارتفاعات بسيار باالى البرز نيز، در روستاى 
كوشكك، در فاصلة ميان دو خانة كوچك يك باغ وجود داشت. ايرج افشار عالقه داشت دوستان خود 
را به آن جا ببرد، به  جايى كه براى او در حكم گوشه  اى از بهشت بود. سرانجام اين كه كتابخانة او در 
تهران به محل دائره  المعارف بزرگ اسالمى انتقال يافت و اين مكان همچنان جلوه  گاه حضور معنوى 

و هميشگى اوست1.

به  متن  برگردان  نوشتار  اين   .1
پروفسور  مقالة  از  فرانسه  زبان 
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شا اسالم شا محمدوف و ترجمه رباعيات خيام به زبان ازبكى

پروفسور عبدالحكيم شرعى جوزجانى1 

شرق شناس، ايرانشناس، شاعر و مترجم چيره دست آثار مهم ادبيات شرقى به زبان ازبكى، شا اسالم 
شا محمدوف در آوريل 1921 در شهر تاشكند متولد شد. او پس از اتمام تحصيالت متوسطه و گذراندن 
دوره سربازى درجنگ جهانى دوم، دانشكده شرق شناسى دانشگاه آسياى ميانه را به پايان رسانيد و 
درهمان جا به سمت استاد و رئيس دانشكده شرق شناسى، معاون امور علمى دانشگاه و مدير ادبيات 
رشته  در  دكترى  درجه  به   1968 سال  در  محمدوف  شا  اسالم  شا  شد.  منصوب  شرقى  كشورهاى 

زبانشناسى تاريخى و در 1985 به درجه پروفسورى نائل آمد. 
آفريده هاى ادبى اين دانشمند، شاعر و مترجم با استعداد و تحقيقاتاش پيرامون ادبيات معاصر و 
كالسيك فارسى و ترجمة آثار ارزندة فارسى، كتاب هاى درسى و كمك درسى، و اشعار و داستان هاى 
او نزديك به 90 كتاب و رساله مى رسد. وى همچنين مترجم شناخته شده ده ها اثر از شاعران شرق 
به زبان ازبكى است. ترجمة سه جلدى "شاهنامة" فردوسى و نشر آن درسال هاى 1976- 1979 با 
مشاركت و هدايت نظرى او جامة عمل پوشيد. او از آثار شعراى بنام هند، عرب، روس، آذربايجان، 

تركمن و تاجيك نيز نمونه هايى را به زبان ازبكى ترجمه و متنشر كرده است. 
استادان  واسطة  به  ما  بود.  من  صميمى  و  نزديك  دوست  شا محمدوف  شا اسالم  پروفسور 
همكارى  و  ارتباط  يكديگر  با  منانوف  پروفسورعبدرحيم  و  عثمانوف  عارف  پروفسور  افغانستان شناس 
علمى داشتيم. من يك مقالة علمى او را با عنوان "عليشير نوايى و عنعنه هاى ادبيات درى" به فارسى 
ترجمه و در سال 1967 يا 1966 در روزنامة انيس به چاپ رساندم. بنا به خواهش او كتاب "امير خسرو 

1.  استاد كرسى مطالعات 
حقوق اسالمى در مؤسسه 

دولتى حقوق تاشكند، 
ازبكستان
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دهلوى" را كه با همكارى باسط موسايف نوشته شده بود، از ازبكى به فارسى ترجمه و در شماره هاى 
او  مختصر  بيوگرافى  با  بلخى"  خسرو  "امير  عنوان  با  عرفان،  مجلة  سال هاى 1352، 1353، 1355 
در  همچنين  شد.  شروع  كابل  در  هند  سفارت  بولتن  سال1991در  در  ترجمه  اين  نشر  كردم.  منتشر 
كنفرانس بين المللى هزاره سالگرد فردوسى در هتل اينتركنتينانتال كابل،  ضمن قرائت مقالة پژوهشى 
خود پيرامون ترجمه هاى تركى شاهنامه، از سهم بزرگى كه پروفسور شااسالم شامحمدوف در ترجمة 

سه جلدى شاهنامه به زبان ازبكى و نشر آن داشته است، به تفصيل يادآورى كردم. 
ضمن سفرى كه در مارس سال 1978 به تاشكند داشتم، با وى از نزديك مالقات كردم. آن وقت، 
شا محمدوف معاون علمى دانشگاه  "آسياى ميانه" در تاشكند بود. از سال 1992 به بعد كه بنده در 
مؤسسه دولتى حقوق و بعداً در دانشگاه اسالمى تاشكند به تدريس درس حقوق اسالمى اشتغال داشتم، 
معرفى  براى  او  كه  ادبى  محافل  و  ها  همايى  درگرد  و  داشتم  تماس  دانشمند  دوست  اين  با  هميشه 
ترجمه هاى رباعيات خيام، شاهنامه فردوسى و آثار شاعران ديگر برپا مى كرد، حاضر مى شدم و گاهى 

اوقات بنده هم سخنانى مى گفتم.
شاعران  آثار  احوال و  به پژوهش در  فعاليت هاى علمى- ادبى خودرا  اعظم  بخش  شا محمدوف 

بزرگ شرق، به خصوص شعراى فارسى زبان و ترجمة آثار آنان اختصاص داده بود.
بنا به نوشتة نويسنده، اديب و منقد نام آور، آزاد شرف الدينوف قرار بود، درسال 1958 با حمايت 
دولت، نخستين كنفرانس نويسندگان كشورهاى آسيايى در تاشكند برگزار شود. به مناسبت برگزارى 
اين كنفرانس مقرر شده بود كه تمام مؤسسات علمى و فرهنگى گردهم آيند و دستكم 20 جلد كتاب 
در زمينه  مسائل مختلف كشورهاى آسيايى و آفريقايى منتشر كنند. آن زمان مؤسسات انتشاراتى و 
متخصصان ورزيده آشنا به شعر و ادبيات كشورهاى عربى، ايران، هند، تركيه، چين، ژاپن و افريقا كه 
صالحيت ترجمة آثار مهم را داشته باشند، وجود نداشتند. دراين جا بود كه استعداد نوآورى، مديريت و 
سازماندهى شا اسالم پديدار شد. او نه فقط فهرست آثار علمى قابل انتشار يا قابل ترجمه را تهيه كرد، 
كه گروهى از مترجمان، نويسندگان و مصححان نسخه هاى خطى صاحب صالحيت راهم شناسائى 
كرد و به خدمت گرفت. در اين گروه و در بخش ادبيات شرقى مؤسسه، مترجمان و متخصصان چيره 
دستى مانند: غفورغالم و مير تيمير و استادان زبان هاى فارسى و تاجيكى همانند چوستى و معين زاده؛ 
دانشمند هندوستان شناسى نظير نبى محمودوف و ترك شناسى به مانند ميود حكيموف و ويراستاران 
كارآزموده اى به نام هاى رستم كاملوف و ميرزياد گردآمدند. به نظرم، اين گروه عالم و متخصص به 
مثابه يك اركستر و شا اسالم به منزله رئيس و هماهنك كننده آن بود. به ُيمن كوشندگى اين گروه، 
كتاب هايى ارزنده اى در حداقل زمان ترجمه و تأليف و منتشر گرديد. نشر اين آثار مايه مباهات كشور 

ما در نزد مهمانان افريقايى و آسيايى گرديد. 
به نوشتة آزاد شرف الدينوف، در نتيجه ادامه فعاليت هاى بخش مطالعات شرقى در سال هاى بعد، 
مردمان ازبك به خواندن صدها اثر ادبى ارزشمند مردمان شرق به زبان مادرى خود موفق شدند. از جمله 
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كتاب هاى ترجمه شده به زبان ازبكى، داستان هاى "هزار و يك شب" است كه شهرت جهانى دارد 
و در8 جلد منتشر شده است. كتاب ديگر، ترجمة كليات هفت جلدى آثار اديب بزرگ هند رابيندرانات 
تاگور است. نشر ترجمة شاهنامة فردوسى به زبان ازبكى درسه مجلد، توسط "كتابخانه ادبيات جهان" 
از ديگر آثار فاخرى است كه مجال نشر يافته است. اين كتاب هاى  بى نظير به تيراژهاى زياد نشر 

يافته و ازبكى زبانان آنها را دست به دست مى گردانند. 
پروفسور شا اسالم نه فقط طراح و سازماندهنده اين فعاليت هاى علمى و فرهنگى بود، كه خودش 
نيز به عنوان يك مترجم چيره دست در نشر ادبيات شرق سهم ارزنده اى داشت. فعاليت هاى علمى 
شا اسالم همواره با نوآورى توأم بود. يك نوآورى و ابتكار او آن بود كه غزل هاى حافظ شيرازى را 
به زبان ازبكى ترجمه و با متن فارسى هرغزل در مقابل متن ازبكى نشر داد. ابتكار ديگر او، ترجمه 
كامل رباعيات عمر خيام با متن فارسى و ترجمه روسى به تيراژهاى بسيار زياد بود. به گفتة آزاد شرف 
الدينوف، در سال هاى قبل از جنگ جهانى دوم، ترجمة عده معدودى از رباعيات عمر خيام در مجله 
"گلستان" نشر شده بود، اما ترجمه روان شا اسالم موجب شد كتابخوانان به رباعيات عالقمند شوند و 

حدود يك ميليون نسخه از آن اثر منتشر شود. 
اسالم  شا  ادبى  كارهاى  يادآورى  ضمن  ازبكستان"  "قهرمان  عنوان  دارندة  واحدوف،  ايركين 
مى نويسد: در سال 1958هنگامى كه رباعيات عمر خيام با ترجمة او براى نخستين بار در مجلة "شرق 
يولدوزى ــ ستارة شرق" منتشر شد، توجه عالقمندان را به خود جلب كرد. زمانى هم كه به شكل 
كتاب به بازار آمد، خوانندگان بى شمارى و بويژه جوانان بدان التفات نشان دادند. يكى از دالئل جذابيت 
ترجمه شا اسالم براى جوانان آن بود كه ترجمة رباعيات در وزن هجايى به اشعار عمر خيام صبغة 
مردمى  بخشيده و تركان از زمانه هاى باستان تا به امروز اشعار خود را در اوزان هجايى سروده و به اين 
اوزان تمايل بيشترى دارند. بدين ترتيب، مى توان گفت كه مضمون و محتواى رباعيات خيام، قالب 

اشعار ازبكان را گرفته  است. 
واحدوف نيز از مساعى استاد در ترجمة شاهنامه فردوسى به زبان ازبكى يادآور مى شود و مى نويسد: 
"اين اثر در وزن عروضى متقارب كه براى تصوير صحنه هاى رزم و ستيز سازگار است، سروده شده. 

داستان «سد اسكندرى» امير عليشير نوايى نيز همين وزن را دارد. 
از  استفاده  با  بود،  اندوخته  هجايى  و  عروضى  اوزان  كاربرد  در  كه  تجاربى  به  اتكا  با  اسالم   شا 
نزديكى بحر متقارب با وزن يازده هجايى، راهى را در ترجمة شاهنامه برگزيد كه مى توان آن را، هم 
در وزن متقارب و هم در وزن هجايى به آسانى خواند. پرپيداست كه اين كار عالوه بر دانش، مستلزم 

مهارت و استعداد بلند نيز هست، چيزى كه در پروفسور شا اسالم موجود بود. 
به  آن  ترجمه هاى  با  خيام  رباعيات  فارسى  متن  نشر  شااسالم،  ديگر  ابتكارى  كارهاى  از  يكى 
زبان هاى تركى ازبكى، انگليسى و روسى در يك مجلد بود. او مدت زيادى صرف آماده كردن اين 
مجموعه كرد و مى خواست هريك از متن ها، مقدمه اى درهمان زبان داشته باشد تا خواننده پيش 
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از خواندن رباعيات، معلوماتى دربارة شاعر و رباعيات او داشته باشد. مقدمة ترجمة ازبكى را خودش و 
مقدمة ترجمة روسى را پسرش عليشير شا محمدف كه دكترى در رشتة زبانشناسى تاريخى است و 
ادوارد  مانند پدر دانشمندش، مترجمى با استعداد است، نوشته اند. ترجمة انگليسى و مقدمه اش از آن ِ 

فيتز جرالد شاعر و مترجم معروف انگليسى است كه در سال 1859 به نشر رسيده بود. 
درسال 2003 استاد از من درخواست كرد مقدمه اى مختصر بر متن فارسى رباعيات خيام بنويسم، 
من خواست ايشان را اجابت كردم و مقدمه را به زبان فارسى نوشتم كه مورد قبول استاد قرار گرفت و 

با كمى دستكارى در كتاب آورده شد.
مجموعة رباعيات خيام كه در 127 صفحه با قطع و صحافت زيبا، با 8 ميناتور به رنگ طاليى كه 
هركدام با مضمون شعر در همان صفحه تناسب دارد و 2 مينياتور دلربا در پشت جلد كتاب، به تيراژ ده 

هزار نسخه توسط «شركت سهامى نشريات شرق» تاشكند درسال 2003 منتشر گرديد. 
در كتاب مجموعة رباعيات خيام، نخست مقدمة متن فارسى رباعيات و بعد به ترتيب مقدمه هاى 
ترجمه هاى ازبكى، روسى و انگليسى آمده است. در آغاز هر صفحه هم، متن فارسى رباعى و در زير آن 
ترجمه هاى ازبكى و روسى به خط كريل و انگليسى به خط التين آورده شده است. ضمن آنكه رباعيات 
هم با خطوط زرين و تزئينات قشنگ و بسيار زيبا از هم فاصله گرفته و سمت راست و چپ هر برگ 
با يك خط مستقيم درشت و يك خط باريك زرين آراسته شده كه زيبائى صفحات را صد چندان كرده 
است. خطاطى رباعيات و نوشته هاى سرآغاز و مقدمة فارسى به رسم الخط عربى عليشير شا محمدف 

و سيف الدين رفيع الدينوف است و پشت و روى جلد كتاب با تزئينات مينياتورى آذين يافته است.
شا اسالم شامحمدوف سراسر زندگى خويش را وقف دانش و فرهنگ كرد و با ترجمه هاى خود از 
آثار برگزيدة ادبيات ملل شرق به زبان ازبكى، آشنايى هموطنان ازبك را با احساس و افكار ملت هاى 
اززندگى  چشم  سال2007  در  سالگى،   86 در  سرانجام  دوست  ايران  دانشور  اين  كرد.  ممكن  ديگر 

فروبست. 
برخى از آثار او: 

ــ تكوين آدميت، تاشكند، 1984. 
ــ يك شاهكار و مؤلف آن، تاشكند، 1992 . 

ــ نماد هاى اشعار فارسى، تاشكند، 2004. 
ــ انديشه هاى انساندوستى در آثار امير خسرو دهلوى، تاشكند.

 متن زير  مقدمه من بر كتاب ترجمه رباعيات خيام به زبان هاى انگليسى، روسى و ازبكى است كه 
به دليل اهميت مطالب آن در شناخت شخصيت و انديشه هاى حكيم عمر خيام در اينجا آمده است:

يافته  رباعيات خيام در بسيارى از زبان هاى رايج جهان ترجمه و منتشر شده و شهرت فراوان 
است. ترجمة منظوم رباعيات به زبان عربى را اديب مشهور عرب، مترجم "مهابهاراته" وديع البستانى 

(1890- 1954) و احمد الصافى النجفى و السباعى انجام دادند.
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مترجم رباعيات خيام به زبان انگليسى، ادوارد فيتز جرالد (1809 – 1883) است كه در سال 1859 
منتشر كرده است. به عقيدة شمارى از محققان، در هيچ يك از زبان هاى رايج به زيبايى ترجمة فيتز 
و  انديشه  ماهيت  و  مضمون  حفظ  با  او  كه  چرا  كند  ترجمه  را  حكيم  رباعيات  نتوانسته  كسى  جرالد 

تخيالت ويژة شاعر، آن را به شيوه اى آزاد در قالب وزن شعرى انگليسى در آورده است.
اما افتخار نخستين ترجمة كامل رباعيات عمر خيام به زبان تركى ازبكى در يكى از اوزان هجايى 
كه اشعار فولكلوريك تركى قبل از اسالم و بعد از اسالم در آن سروده شده، متعلق به دانشمند نستوه، 
پروفسور شااسالم شامحمدوف است كه سال ها به نگارش احوال  و معرفى آثارشاعران فارسى زبان به 

زبان ازبكى اشتغال داشته و كارهاى ماندگار و درخور تحسين پديدآورده است.
وى نه تنها مترجم رباعيات خيام كه مترجم حجم كثيرى از اشعار سعدى، حافظ، جامى و قسمت 

اعظم «شاهنامة" فردوسى» به زبان ازبكى نيز هست. 
او نخست ترجمة 200 رباعى خيام را در سال 1957 نشر داد ولى كار ترجمه را رها نكرد بطورى كه 
تا سال 1993 شمار رباعيات ترجمه شده به 450 عدد رسيد. كاردرخور نگرش پروفسور شا محمدوف، 
نشر متن كامل فارسى رباعيات خيام با ترجمه هاى تركى ازبكى، انگليسى و روسى در يك مجلد است.

مترجم به نقل از پژوهشگرانى كه در باره خيام و رباعياتش پژوهش كرده اند، به اين نتيجه رسيده 
است كه: رباعيات حكيم عمر خيام به زبان هاى مختلف نه يك بار كه چندين بار ترجمه شده است، 
چنانكه به زبان انگليسى 32 بار، به زبان فرانسه 16 بار، به زبان اردو 11 بار، به زبان آلمانى 12 بار، به 
زبان عربى 8 بار، به زبان ايتاليايى 5 بار، به زبان تركى 4 بار، به زبان روسى 8 بار، به زبان دانماركى 
2 بار و بسيارى ديگر از زبان ها ترجمه و نشر گرديده است. ترجمة انگليسى ادوارد فيتز جرالد تاسال 
1925دقيقًا 139 بار به چاپ رسيد، نيز مجموع كتاب ها و مقاالتى كه تا سال 1929 پيرامون عمر خيام 

در امريكا و كشورهاى اروپايى نوشته شده از 1500 عنوان تجاوز مى كند. 
اينك متن كامل مقدمه متن فارسى مجموعة رباعيات خيام به چهار زبان

كه  خيامى  يا  خيام  به  معروف  ابراهيم  بن  عمر  تيزبين  منجم  و  رياضيدان  انديش،  آزاد  شاعر 
بين  او  وفات  و  تولد  سال  تعيين  در  شد.  زاده  نيشابور  شهر  در  داشته،  نيز  طبابت  علم  از  سررشته اى 
محققان توافق نظر وجود ندارد، اما برخى از آنها بر اساس بررسى هاى علمى خود، وفات او را بين 
يا  ابوالفتح  حكيم  الحق،  حجه  عناوين  با  كه  خيام  دانسته  اند.  قمرى  هجرى  ــ 550  سال هاى 530 

ابوحفص شناخته شده، معاصر ملكشاه سلجوقى و مورد احترام او بوده است.
طبق نوشتة ابن اثير او را دانشمندى صاحب نظر در احكام نجوم مى شناخته اند و در رابطه با مسائل  
علمى نظير اصالح تقويم، ترتيب رصدخانه و امثال آن فكر و نظرش طرفدار داشته است.  از اين رو، 

مشاركت او در تنظيم امور رصد خانة ملكشاهى و اصالح تقويم در زمان او بى سبب نبوده است .
و  دينى  بد  و  الحاد  سرحد  تا  را  او  برخى  دارد،.  و  داشته  زيادى  مخالفان  و  طرفداران  خيام  عمر 
باده نوشى مورد طعن و لوم قرار داده، اما برخى ديگر او را دانشمندى مؤمن و معتقد و شايستة احترام 
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كتاب    در  القفطى  الدين  جمال  نوشتة  در  را  او  از  برداشت  و  تصوير  هردوگونه  انعكاس  دانسته اند. 
«اخبارالعلماء بأخبارالحكماء» مى توان خواند. بنا به نوشتة او، قضاوت صوفيان همعصر خيام از روى 
ظاهر بوده و او را به طريقة خود نسبت داده و اشعارش را در مجالس خود خوانده اند. عده اى تا همين 
اواخر، برخى تفكرات فلسفى خيام را در نقطة مقابل قوانين الهى و دين قرارداده اند. كسان ديگرى هم 
هستند كه شاعرى را او انكار كرده، تمام رباعيات او را ساخته و بافتة متآخران مى دانند كه هدفش، 
ترويج فساد و دعوت مردم به كژراه، عشرت پرستى و بى مباالتى نسبت به معتقدات دينى بوده است. 
اين گروه براى اثبات مدعاى خود به رساله طرازى نامى كه نوشته اش همانند رباعيات خيام آكنده ازاين 

گونه دعاوى و دعوت به خوشباشى و عشرت طلبى است، اشاره مى كنند.
آوازه  از  بيش  حياتش،  زمان  در  علمى  عمرخيام  شهرت  كه  است  اين  انكارناپذير  حقيقت  اما 
شاعرى اش بوده و او  سرايندة تعداد قابل مالحظة رباعيات بوده است كه با اتكا بر منابع موثق نمى توان 
اين واقعيت را انكاركرد. چراكه رباعيات خيام زيباترين دستاورد زندگى اوست كه با لطافت مضمون، 

عمق تفكر، دقت افاده و زيبايى تصوير در جهان كم نظير است.
خيام كتاب هاى ارزشمندى مانند «الجبر و المقابله»، رساله پيرامون «مشكالت حساب» و «تعيين 

مقادير طال و نقره در جسم مشخص»نيز دارد.
آن چنان كه محققان تصريح كرده اند، خيام به صفت يك شاعر حرفه اى ُسرايش شعر را پيشة 
خود قرار نداده بود. ازهمين رو، معاصرانش او را متفكرى حكيم و جامع العلوم مى دانستند. با اين وجود،  
همو شعر را به خصوص در قالب رباعى كه مناسب ترين شكل افادة انديشه هاى فلسفى و عرفانى است، 

وسيلة بيان افكار فلسفى و انديشه هاى شاعرانة خويش قرار داده بود.
رباعيات خيام از نظر شكل، بسيط و ساده، عارى از تعقيد و ابهام است و با نهايت فصاحت، معانى 
بلند را در كمال ايجاز افاده مى كند. از نظر مضمون، رباعيات نمودار اضطراب روحى و وسواس يك 
هاى  انديشه  انسانى،  دغذغه هاى  و  ازعواطف  سرشار  همچنين،  است.  حقيقت  جستجوى  در  كوشنده 
عالى فلسفى و رازهاى ناگشوده بشرى است. آن چنان كه دكتر شفيعى كدكنى توضيح مى دهد، جوانب 
بيان انفسى در اشعار خيام گسترة وسيعى را در بر مى گيرد، جنبة آفاقى آن نيز كه با عناصر طبيعت سرو 

كار دارد، در خور توجه است.
خيام در برابر راز آفرينش و فلسفة حيات در تحير فرو مى رود و مى خوهد غموض و ناگشودگى 
آنها را با آن چه عقل بشردرمى  يابد( محسوسات) مقايسه كند. او در مثال  پياله مصنوع دست بشر، به 
اين نكته اشاره مى كند كه راز مرگ را درنمى يابد.  وى مى گويد: مست هم نمى خواهد پياله يا مصنوع 
دست خود را بشكند و اين همه سرو پاى نازنين كه به سايقة مهر به هم مى پيوندد، چرا بايد درهم 

شكسته شود و نابود شود؟
جامى است كه عقل آفرين مى زندش         صد بوسه زمهر بر جبين مى زندش
اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف           مى سازد و باز بر زمين مى زندش
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عمر خيام اين پندار را كه گردش چرخ فلك ماية نكبت يا سعادت انسان است، مردود مى داند 
و معتقد است كه حواله اندوه و شادى انسان و مقدرات او به چرخ برين امرى نادرست است. زيرا در 
كارگاه وجود، چرخ هزار بار عاجزتر و درمانده تر از انسان است. او به نامتناهى بودن كائنات سخت 
باورمند است. ازنظر او، ماهيت حيات پيچيده تر و شگفت آورتر از آن است كه در محدوده تصور انسان 
بگنجد، به زعم خيام، عقل بشر از ادراك راز حيات قاصر است. او با آنكه سراسر عمر پربارش را وقف 
انديشه ورزى و علم آموزى كرده، سر انجام به اين باور رسيده كه چيزى از راز زندگى نمى داند. كسانى 
هم كه با نور دانش، محفل دوستداران را منور ساخته اند، نتوانسته اند ازين تنگناى تاريك گامى بيرون 

نهند، و محصول دانش و خرد آنان نيز در گشودن راز هستى افسانه اى بيش نبوده است: 
آنان كه محيط فضل و آداب شدند          در جمع كمال شمع اصحاب شدند
ره زين شب تاريك نبردند بِرون             گفتند فسانه اى و درخواب شدند

خيام در رباعيات خود گاه تصويرگر چنان صحنه هاى دراماتيك و هيجان انگيزى است كه خواننده 
را سخت تحت تأثير قرار مى دهد. دو رباعى نيز نمونه اى از اين گونه تصويرگرى هاست:

هريك چندى يكى برآيد كه منم             با نعمت و با سيم و زر آيد كه منم
چون كارك او نظام گيرد روزى               ناگه اجل از كمين درآيد كه منم

***
آن شاه كه خويش را هالكو مى گفت        و ز ناز، سخن به چشم و ابرو مى گفت

بر كنگرة  سراى  او  فاخته اى ديدم        كه نشسته بود و كو كو مى گفت
در مورد تعداد رباعيات خيام نظريات گوناگون ارائه شده است. دكتر محمد معين، شمار رباعيات 
اصيل او را به 180 عدد مى رساند، دكتر ذبيح اهللا صفا با اتكا به منابع دست اول تعداد آنها را 75 رباعى 
مى داند. اما محمد على فروغى و دكتر قاسم غنى در مقدمة عالمانه اى كه بر مجموعة رباعيات خيام 
نوشته اند، از تمام رباعياتى كه به نام او شهرت يافته، 178 رباعى را از آن ِخيام دانسته و از اين تعداد 

66 رباعى را بدون ترديد محصول قريحة اين شاعر خوش قريحه دانسته اند.
از نظر برخى از محققان، عمر خيام از تفكر فلسفى و انديشه هاى شاعر و متفكر عرب، ابوالعالء 

معرى متأثر بوده و برخى از رباعيات او ترجمة مضمون انديشه هاى اوست.
اما در مورد طرز تفكر خيام پيرامون مسائل مابعد الطبيعه و راز آفرينش بايد گفت كه مضمون 
برخى از رباعيات او كه اين همه موجب اعتراض شده و خشم عده اى را بر انگيخته، از شك فلسفى و 
نارضايتى از حيات و بلند پروازى هاى شاعرانه فراتر نمى رود، اين خصوصيت هم  كم و بيش در اشعار 
بسيارى از شاعران ديگر نيز مى توان يافت و چندان شگفت آور نيست. نمونه هاى زير از چند شاعر 

قديم و جديد گواه اين مدعاست:
بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم           فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم 
(حافظ)
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نه شام ما را سحر نويدى، نه صبح ما را گل سپيدى       چو حاصل ماست نا اميدى، غبار دنيا به فرق عقبى
(عبدالقادر بيدل)
خلقت من در جهان يك وصلة ناجور بود             من كه خود راضى به اين خلقت نبودم زور بود  
(ميرزادة عشقى) 

در رابطه با اعتقاد خيام به خدا بهتر است آن 
چه را كه دكتر ذبيح اهللا صفا از ابوالحسن على 
بن زيد بيهقى نقل كرده، به خوانندگان تقديم 
مالقات  خيام  با  شباب  آوان  در  كه  او  كنيم: 
از  نوشته،  اش  باره  در  مفصل  شرحى  و  كرده 
چنين  خيام  داماد  البغدادى  محمد  امام  زبان 
دندان  زرين  خالل  با  «خيام  مى كند:  حكايت 
پاك مى كرد و سرگرم تأمل در الهيات شفا بود. 
چون به فصل واحد و كثير رسيد، خالل را در 
ميان دو ورق نهاد و وصيت كرد و برخاست و 
نماز گزارد و هيچ نخورد و هيچ نياشاميد و چون 
نماز عشا بخواند به سجده رفت و در آن حال 
مى گفت: خدايا بدان كه من ترا چندانكه ميسر 

بود بشناختم، پس مرا بيامرز،  زيرا شناخت تو براى من به منزلة راهى است به سوى تو، و آنگاه بمرد».
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پيوند دو فرهنگ در يك نگارش: ترجمه عربى كتاب 
ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما از دكتر بسام على ربايعه1 

دكتر محمدرضا موحدى2، دكتر مهدى مقدسى نيا3  

اين ُجستار به بررسي بازتاب ترجمه عربي كتاب « ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما» مي پردازد. 
كتابى كه به قلم دكتر محمد رضا شفيعي كدكني، استاد ادبيات فارسي دانشگاه تهران نگارش يافته 
است؛ چهره اي دانشگاهي، ناقد، شاعر و مترجمي بي نظير. بنده اين كتاب را به عنوان نمونه انتخاب 
كردم تا به بحث در خصوص پديده ترجمه و گفتگوي تمدن ها بپردازم؛ زيرا اين كتاب نمونه اي بي 
نظير و منحصر به فرد از گفتگوي تمدن ها و تالقي فرهنگ ها در سه زبان انگليسي، فارسي و عربي 
به شمار مي رود. كتاب « ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما» اولين بار در سال 1995 به زبان 
انگليسي در آمريكا به چاپ رسيد، سپس آقاي حجت اهللا اصيل آن را به فارسي ترجمه و در سال 1998 
در تهران منتشركرد. نگارنده اين مقاله، كتاب را به زبان عربي برگرداند و شوراي ملي فرهنگ، هنر و 
ادبيات در كويت، حمايت از اين ترجمه را پذيرفت و در سال 2009 آن را از طريق مجله معروف «عالم 

المعرفه» به چاپ رساند و بيش از 43 هزار نسخه از اين كتاب را در سراسر جهان عرب توزيع كرد.  
دكتر محمد رضا شفيعي كدكني كه از شهرتي فراوان و اعتباري بسيار در ميان خوانندگان ايراني 
بهره مند است، تالش بسياري در نگارش كتاب مبذول داشته و تالش كرده است تا غير فارسي زبانان 
را با ادبيات فارسي آشنا كند. از آنجا كه اين كتاب براى غير فارسي زبانان نوشته شده و نويسنده نيز 
استاد بزرگى است، اهميت آن بيشتر افزايش يافته و از آن اثري متمايزساخته است. كتاب « ادبيات 
فارسي از عصر جامي تا روزگار ما» اولين كتاب دكتر شفيعي كدكني است كه به زبان عربي ترجمه 
شده است. تمامي اين مسائل، نشانگر پيشتازي اين كتاب، سبقت و اهميت آن در عرصه معرفي ادبيات 

1.  استاد زبان و ادبيات فارسى 
دانشگاه هاى قاهره - اردن

2.  استاد دانشگاه قم
3.  استاد دانشگاه قم
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فارسي از عصر جامي تا اواخر قرن بيستم، براى غير فارسي زبانان است. از اين رو نظر پژوهشگر بر 
آن قرار گرفت تا مقاله پيش رو را به بررسي بازتاب انتشار ترجمه عربي اين كتاب اختصاص دهد و در 
چارچوب ترجمه و گفتگوي تمدن ها، شناختى ديگر و پذيرشى نو از فرهنگ ها به تحليل آن بپردازد. 

ترجمه و گفتگوي تمدن ها
ترجمه، انقالبي عظيم و مؤثر در تمامي سطوح و زمينه هاي فرهنگي، ادبي، علمي و ... است و پل 
ارتباط فرهنگ ها و تمدن هاي متفاوت است. ترجمه كه تكيه آن بر واژگان است نقشي حياتي در تالقي 
افكار، تعامل و گفتگوي ميان فرهنگ ها و زبان هاي زنده جهان و ملت هاي مختلفي كه با اين زبان ها 
سخن مي گويند، ايفا مي كند؛ به ويژه در سايه جهاني شدن و روند شتاباني كه اين پديده در عصر ما 
به خود گرفته است. ترجمه، ابتكاري حياتي، ارتباطي فكري، تبادلي فرهنگي، خدمتى ادبي، همكاري 
علمي و پديده اي جديد است كه ما را به تعامل مثبت با فرهنگ ديگر ملل سوق مي دهد. ترجمه، تالشي 
براي فهم انديشه ها و داشته هاي علمي ديگران است. ترجمه، به افراد اجازه مي دهد تا با داشته هاي 
فرهنگي و فكري ديگران آشنا شوند. انتظاري كه از ما مي رود آن است كه رفتاري باز در قبال ديگر 
تمدن ها، فرهنگ ها و زبان ها داشته باشيم؛ زيرا پنجره آگاهي از انديشه جهاني را به روي ما مى گشايد. 
در نهايت، هدفي كه ترجمه در جهت تحقق آن مي كوشد، مشاركت در ايجاد انديشه جهاني و غناي آن 
با استفاده از افكار سازنده و سودمند است و در اينجاست كه نقش ترجمه و تاثير آن بر تعامل فرهنگ ها 

و توليدات انديشه بشري مشخص مي شود. 
ترجمه را مى توان پروژه اى فرهنگي دانست كه هدفش در هم شكستن ديوارهاي انزوا و گذر از آن 
است. تالشي براي برقراري ارتباط ميان ملت ها و تحكيم پيوندهاي موجود در ميان آنها و به تعبيرى، 

چونان ساختن پل هاي ارتباط و تعامل ميان تمدن ها و فرهنگ هاي ديگر است. 
از اين رو بود كه در دوره عباسي، درهاي آشنايي و تعامل با ديگران به روي تمدن عربي ـ اسالمي 
باز شد. مأمون، خليفه عباسي در اين دوره بيت الحكمه را بنا نهاد و باب آشنايي با فرهنگ هاي يوناني، 
ايراني و سرياني را گشود. مترجمان ، جنبش فرهنگي بي نظيرى را در دوره هاي اسالمي آغاز كردند. 
بيت الحكمه تمام تالش خود را صرف ترجمه علوم و شاخه هاى مختلف ادبى مى كرد و آنها را به زبان 
عربي بر مي گرداند. اين اقدام توجه برانگيز خليفه عباسي، جنبش و نهضتي بود كه ما تا به امروز به 
آن افتخار مي كنيم و به خود مي باليم. بيت الحكمه باعث شد تا نام اين خليفه عباسي در سراسر تاريخ 
جاودانه بماند و در حافظه تاريخي نسل ها ماندگار شود. مي توانيم بگوييم كه پروژه فرهنگي، فكري و 
تمدني در جهان عرب و اسالم بسيار زود آغازشد. دين مبين اسالم افراد را به آشنايي با ديگران و ارتباط 
با آنان ترغيب مي كند. به ديگر سخن، تفكر گفتگوي تمدن ها زاييده قرن بيستم نيست؛ بلكه اين 
تفكري است كه اسالم در طول بيش از چهارده قرن ما را به تحقق آن دعوت كرده است. اين موضوع 
به وضوح در آيه مباركه زير مشهود است، آنجا كه خداوند مي فرمايد: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
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ذكر و أنثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير». 
آغاز تعامل فرهنگ عربي و ايراني به پيش از اسالم باز مي گردد. اين تعامل در طول عصرهاي 
متفاوت به اشكال گوناگون ادامه يافته است. نمونه اين تعامل در فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر ديده 
نمي شود؛ زيرا اين دو فرهنگ طي قرون متمادي، با هم در آميختند و بعد از ذوب شدن، در يك قالب 
ريخته شدند. زبان فارسي الفبا و حروف خود را از زبان عربي اخذ كرد تا جايي كه به اعتراف فرهنگستان 
زبان فارسي، واژگان عربي موجود در اين زبان، حدود شصت درصد واژگان فارسي را تشكيل مي دهد. 
از همان قرون اولين، حركت ترجمه ميان دو فرهنگ فعال و شكوفا بود و نتيجه آن ظهور كتاب هاي 
ترجمه شده متعدد است. فرهنگ عربي توانست به شكلي آشكار و روشن، فرهنگ فارسي را تحت 
تأثير خود قرار دهد كه اين تأثير ابعاد زباني، ادبي، فرهنگي و فكري را در بر مي گرفت؛ ولي تعامل 
ميان دو فرهنگ كه در طول عصرهاي مختلف اشكال متنوعي به خود گرفته بود، در دوره معاصر به 
كاستي گراييد و تقريبًا پيوند ميان دو فرهنگ به گسست انجاميده است. امروز شاهد قطع رابطه ميان 
دو فرهنگيم؛ يعني اينكه فرهيختگان عرب تقريبًا چيزي در مورد فرهنگ و ادبيات فارسي به ويژه در 
دوره معاصر نمي دانند. ما از ادبيات فارسي غافل مانديم و به همين خاطر، انتظاري كه از استادان رشته 
زبان و ادبيات فارسي در جهان عربـ  با وجود كمي تعدادشانـ  مى رود، آن است كه اين زبان، ادبيات، 
فرهنگ و تمدن را معرفي كنند. نگارنده كتاب « ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما» را ترجمه 
كرده است تا به اين ترتيب بخشى از كمبودهاي كتابخانه جهان عرب را برطرف سازد و خوانندگان 
و  جايگاه  از  كه  المعرفه»  مجله «عالم  خوشبختانه  باشند.  داشته  در دست  زمينه  اين  در  كتابي  عرب 
اهميت ويژه اي در محافل ادبي و فرهنگي برخوردار است، حمايت از اين ترجمه را پذيرفت و در جهت 
نشر اين كتاب در داخل و خارج جهان عرب همت گمارد. عالم المعرفه، مجله اي است كه فرهيختگان 

جهان عرب هر ماه و بي صبرانه منتظرند تا منتشر شود. 

اهميت ترجمه و نقش آن 
بى ترديد، ترجمه در بين زبان هاى مختلف و طى عصور متمادى چونان مهم ترين وسيله براى تعامل 
فرهنگى ميان ملت ها به شمار مى آمده و از جايگاه بسيار مهمى برخوردار بوده است. ترجمه نقش 
بسزايى در آشنايى با ديگران و برقرارى ارتباط با آنها دارد. عاقالنه نيست در اين شرايط كه همه در يك 
دهكده اى كوچك زندگى مى كنيم، از همديگر دور و نسبت به يكديگر بى اطالع باشيم؛ بلكه بايد در 
جهت ارتباط با ديگر ملت ها بكوشيم و در مسير آشنايى با زبان، فرهنگ، ادبيات و علوم مختلف آنها 
گام برداريم و با راهبردها و شيوه هاى تفكرشان آشنا شويم؛ البته تمامى اينها در گرو باز كردن درهاى 
بسته و پذيرش ديگران، امكان پذير است و اين مهم محقق نمى گردد جز از طريق ترجمه كه امروز 

نقشى مهم در فعاليت هاى فرهنگى، آشنايى با ديگران و ارتباط با آنها ايفا مى كند.1
همه، اين مطلب را دريافته ايم كه ترجمه، مأموريتى دشوار و مهم را بر عهده دارد و همه از نقشى 

عصر  منذ  الفارسي  األدب   .1
الدكتور  أيامنا،  وحتى  الجامي 
كدكني،  شفيعي  رضا  محمد 
ربابعه،  بسام  الدكتور  ترجمه 

ص 14.
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كه ترجمه در خيزش علمى و ادبى جهان عرب در قرن بيستم ايفا كرد، آگاهيم. ترجمه پلى براى آگاهى 
از ادبيات ديگر ملت ها به ويژه ادبيات غرب بوده، ادبياتى كه تا حد بسيار ادبيات عرب را تحت تأثير 
خود قرار داده است، به گونه اى كه جاى هيچ گونه انكار براى كسى نمى ماند. عالوه بر اين همه، 
ترجمه مى تواند در فرهنگ و تفكر تمامى ملت ها تأثير بگذارد كه البته نمونه آن را در دهه پنجاه و 
شصت قرن بيستم شاهد بوديم. در اين برهه زمانى، سيل كتاب هاى ترجمه شده اى كه گرايش هايى 
با ائدئولوژى چپ داشتند، به سمت جوامع عربى سرازير شد و فرهيختگان و جوانان عرب را به زير 
سلطه خويش كشيد. اين كتاب هاى ترجمه اى بودند كه رنگ و بوى چپگرايى به افكار فرهيختگان 
بخشيد و آنها را به سمت اين نوع ايدئولوژى سوق داد، گونه اى از ايدئولوژى كه اكثر فرهيختگان و 

روشنفكران دوره مذكور گرفتار آن شدند. 
حركت ترجمه ميان زبان هاى عربى و فارسى كه با عبداهللا بن مقفع و ترجمه وى از كتاب كليله 
و دمنه آغاز شد، باعث ترجمه بسيارى از كتاب ها گرديد كه البته از آن زمان تا به امروز اين روند ادامه 
دارد؛ ولى حركت ترجمه اكنون در وضعيتى آكنده از سردرگمى به سر مى برد و با نواقص و معايب 
بسيارى دست به گريبان است و در مسير خود با معضالتى رو به روست. در نتيجه اين شرايط، تعداد 
كتاب هايى كه از زبان فارسى به زبان عربى برگردانده شده، بسيار كم است. ريشه اين امر را بايد در 
عواملى چند جستجو كرد كه شايد از برجسته ترين آنها قطع روابط سياسى باشد. ضمنا اندك بودن 
تعداد عرب هاى آشنا با زبان فارسى دليل محورى و تاثيرگذار ديگر در اين زمينه بوده است. گفتنى 
است در حالى تعداد افراد آشنا با زبان فارسى اندك است كه ما ـ عرب ها ـ از نظر تاريخى، فرهنگى 
و جغرافيايى نزديك ترين اقوام به ايرانيان و زبانشان هستيم. ضمنًا فرهنگ و ادبيات فارسى آكنده از 
شاهكارهاى ادبى است كه ارزش ترجمه و برگردان به زبان عربى را دارند. ادبيات فارسى ادبياتى غنى 
و زيباست و اين غنا و زيبايى چه در دوره كالسيك و چه در دوره معاصر- كه ما در جهان عرب چيزى 
درباره آن نمى دانيم- كامال مشهود است. از اين رو، بنده معتقدم كه ترجمه كتاب هاى ادبى و فرهنگى 

از ضرورت بيشترى برخوردارند و اميدوارم از اين پس توجه خاصى به آن مبذول گردد.1 
بى ترديد، فاصله عميقى ميان حجم ترجمه هاى صورت گرفته از زبان هاى مختلف به زبان عربى 
وجود دارد. ترجمه هاى صورت گرفته در جهان عرب ـ از نظر حجم ـ تقريبًا قابل مقايسه با ترجمه هاى 
صورت گرفته در ديگر كشورها نيست ؛ زيرا تعداد كتاب هايى كه از زمان مأمون تا به امروز و از زبانهاى 
مختلف به عربى برگردانده شده، كمتر از تعداد كتاب هايى است كه اسپانيا در يك سال ترجمه مى كند. با 
توجه به آنچه گذشت و با نظر به نياز شديدى كه به احياى حركت ترجمه در جهان عرب احساس مى 
شود، در ابتداى قرن بيست و يكم، مؤسسات، سازمان ها و گروه هاى مختلفى شكل گرفت كه ترجمه را 
وجهه همت خود ساختند. هدف بزرگى كه اين سازمان ها پيش گرفته اند، شايان تقدير و تشكر است و 
نقطه عطفى چشمگير در حركت احياى ترجمه در جهان عرب در قرن بيست و يكم قلمداد مى گردد. 
اميدواريم كه اين سازمان ها دوام و استمرار داشته باشند و در انجام مأموريت دشوارى كه بر عهده 
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دارند، موفق باشند. خواهش ما از اين سازمان  ها آن است كه به ترجمه ادبيات فارسى عنايت و توجه 
بورزند، توجهى كه در خور اين ادبيات شايسته ترجمه باشد. بى شك، پروژه هاى ترجمه همت مترجمان 
را بر مى انگيزد و باعث ترغيب آنان براى مشاركت در اين پروژه ها مى گردد و به حركت ترجمه در 
جهان عرب غنا مى بخشد. اين پروژه ها به ترجمه كتاب هاى سودمند و مفيد در زمينه هاى مختلف 
كمك مى كند تا به اين ترتيب، جاى خالى چنين كتاب هايى در قفسه كتابخانه هاى جهان عرب پر 

شود و بستر براى گفتگوى تمدن ها، آشنايى و رابطه با  ديگران فراهم آيد.1 

كتاب «األدب الفارسى»
كتاب « األدب الفارسى منذ عصر الجامى و حتى أيامنا» ( ادبيات فارسى از عصر جامى تا روزگار ما) 
اولين كتاب دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى است كه به زبان عربى ترجمه مى شود. اين كتاب ـ با 
وجود حجم اندكش ـ اثرى است ارزشمند و منحصر به فرد؛ چرا كه مخاطب اين كتاب، غير فارسى 
زبانانند و البته به همين دليل، مختصراست. با وجود اختصار، «مؤلف توانسته با تبحر و احاطه اى كه 
به موضوع مورد بحث دارد، از بسيارى از اسرار شعر فارسى به ويژه شعر سبك هندى پرده بگشايد. 
با مطالعه اين اثر، خواننده به وضوح درك مى كند كه اين اثر با حجم اندك خود متضمن مالحظاتى 
موشكافانه است و با بسيارى از آثار مبسوط و مفصل برابرى مى كند. از ويژگى هاى اين كتاب منحصر 
به فرد، مى توان از پرداختن به خصائص شعر هر دوره، بيان نقاط ضعف و قوت آن، معرفى سبك هاى 
شعرى، فراز هنر شعرا و فرود آن و در نهايت دست يابى به معيارها و استانداردهايى جهت مقايسه و 

شناخت شعر و نثر هر كدام از دوره ها ياد كرد».2 
با نظر به همه اين عوامل، نگارنده، اين كتاب را انتخاب كرد و آن را براى ترجمه ارزشمند ديد 
و در جهت ترجمه آن به زبان عربى كوشيد تا به اين ترتيب، جاى خالى اين كتاب را در قفسه هاى 
كتابخانه آثارعربى پر كند و اين كتاب را در دسترس تمامى عالقه مندان به زبان فارسى در كشورهاى 
عربى قرار دهد؛ زيرا «كتابى از اين دست به حق اثرى فراگير و گونه اى كتابشناسى است كه در باره 
ادبيات فارسى در طول چندين قرن به بحث مى پردازد. مترجم، اين اثر را به خوانندگان عرب تقديم 
داشته است تا از افكار و اطالعات مندرج در آن بهره گيرند و با اسامى ادباى بزرگى آشنا شوند كه با 
شاهكارهاى منظوم، منثور و ديگر انواع ادبى به ادبيات غنا بخشيده اند. مطالعه اين كتاب باعث مى شود 
تا خواننده دريابد تا چه اندازه نسبت به ادبيات فارسى ناآشنا بوده، ادبياتى كه از سبك و افكار متمايز و 
زيبا برخوردار است و همين ويژگى به اين ادبيات اجازه رقابت با ديگر همتايانش در جهان را مى دهد».3
اين كتاب از شش فصل تشكيل شده است. عنوان فصل نخست آن عصر تيمورى (1350 ـ 1486 
ميالدى) است كه بررسى و تحليل شعر فارسى اين دوره را دربردارد و به تبيين وضعيت ادبيات فارسى 
مى پردازد. وى در فصل اول، اين گفته را كه «عصر طاليى شعر فارسى با حافظ (متوفى به سال 790 
هجرى) پايان مى يابد» مورد انتقاد قرار مى دهد و به معرفى عبدالرحمن جامى و آثار متعدد وى مى پردازد. 
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عنوان فصل دوم اين كتاب، عصر صفوى است(از 1486 تا 1724). مؤلف در اين بخش به بررسى 
نقادانه و تحليل گرايانه شعر و نثر فارسى مى پردازد و پس از برشمردن سبك هاى شعرى رايج در 
آن عصر و ويژگى هاى مضمونى، فكرى و تصاوير شعرى مورد استفاده از سوى شعرا را بيان مى كند 
و ضمن ذكر نمونه هاى شعرى، اين فصل را با تشريح وضعيت نثر فارسى در دوره صفوى به پايان 

مى آورد. 
عواملى  تشريح  به   ،(1923 تا   1772 (از  قاجارى"  "عصر  باعنوان  كتاب  سوم  فصل  در  مؤلف 
مى پردازد كه تأثيرى آشكار بر ادبيات فارسى اين مرحله داشته است. از جمله اين عوامل، مى توان به 
سقوط سلسله صفوى اشاره داشت. نگارنده در اين فصل ويژگى هاى شعر فارسى را از نظر مضمون، 
زبان شعرى، وزن و قافيه بر مى شمارد و پس از يادكرد مشهورترين شعراى اين دوره، به وضعيت نثر 

فارسى در عصر قاجارى مى پردازد. 
عنوانى كه مؤلف براى فصل چهارم خود برگزيده، «عصر مشروطه» است و در آن به وضعيت ادبيات 
تا سال هاى منتهى به كودتاى 1299 مى پردازد. ادبيات اين مرحله بازتاب تالش هاى ايرانيان براى دستيابى 
به حكومتى قانونى و رهايى از چنگال نظام استبداد استوار است. اين فصل در خود ويژگى هاى مربوط 
به مضمون، شكل، اغراض و جريان هاى شعرى را جاى داده است. مؤلف، اين فصل را با توضيح زندگى 
مشهورترين شاعران اين دوره همچون ملك الشعراى بهار، سيد اشرف الدين حسينى (نسيم شمال)، فرخى 
يزدى، نيما يوشيج و پروين اعتصامى به پايان مى برد. در فصل پنجم باعنوان "دوره بعد از كودتاى 1299 " 
نويسنده به بررسى شرايط ايران آن دوره مى پردازد و جريان هاى شعرى رايج در آن برهه را بر مى شمارد. 
دكتر شفيعى كدكنى در اين بخش به تالش هاى نيما يوشيج و تجربه ايشان براى رهايى از قيد و بند 
شعر كالسيك مى پردازد و از تغييراتى سخن مى گويد كه در شكل، افكار، مضامين، تصاوير ادبى، زبان و 

موسيقى شعرى در سروده هاى اين عصر صورت گرفته است. 
نويسنده در فصل ششم عنوان «دوره بعد از جنگ جهانى دوم»، به وضعيت شعر معاصر فارسى 
در سال هاى بعد از جنگ مى پردازد و از جريان هاى شعرى سخن مى گويد كه در اين برهه، مجال 
ظهور يافته اند. نويسنده در اين بخش از برجسته ترين شعراى اين دوره يعنى احمد شاملو، مهدى اخوان 
ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهرى سخن مى گويد. دكتر شفيعى كدكنى در فصل ششم كتاب خود 
همچنين به داستان نويسى مدرن در ايران اشاره مى كند و از تالش هايى ياد مى كندكه محمد على 
جمال زاده، پيشگام داستان كوتاه در ادبيات معاصر فارسى و صادق هدايت از برجسته ترين ادباى قرن 

بيستم ايران در اين عرصه مبذول داشته اند. 
شايان ذكر است كه داستان در معناى جديد و مدرن آن ـ همان طور كه نويسنده كتاب نيز اعتقاد 
دارد ـ عمر طوالنى در ايران و ادبيات فارسى ندارد. ظهور داستان و نمايشنامه با اين مفهوم جديد، در 
ادبيات عصر مشروطه و در پى تحوالتى پديدار شد كه جامعه آن زمان ايران تجربه مى كرد. داستان 
نويسى در ايران با نگارش رمان هاى تاريخى آغاز شد كه از جمله نويسندگان آن مى توان به موسى 
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نثرى و صنعتى زاده كرمانى اشاره داشت. سپس اولين مجموعه داستانى فارسى به قلم محمد على 
جمالزاده و با عنوان «يكى بود يكى نبود» در سال 1922، در برلين منتشر شد. بعد از اين كتاب، آثار 
داستانى بسيارى به قلم جمالزاده و ديگر نويسندگان كه در اين نوع ادبى مهارتى يافته بودند، منتشر 
شد. از جمله اين نويسندگان برجسته مى توان به صادق هدايت، بزرگ علوى، على دشتى و محمد 
حجازى اشاره داشت. درباره نمايشنامه نويسى در ايران بايد گفت كه آثار اين حوزه شاهد پيشرفت هاى 
فراوانى بوده و نويسنده خط سير زمانى كه اين نوع مترقى ادبى داشته، تبيين كرده است. دكتر شفيعى 
كدكنى كار خود را با بحث درباره تقليد نمايشنامه فارسى از نمايشنامه هاى اروپايى مى آغازد و سپس 
به توضيح درباره مرحله ظهور نمايشنامه هاى ملى با هويت صرفًا ايرانى مى پردازد. نمايشنامه در ايران 
با مشكالت بسيارى مواجه شد و بعد از كودتاى 1332 گرفتار معضالت فراوان ترى شد. همين فشارها 
انگيزه اى قوى براى نمايش ايرانى بود تا دوباره مجالى براى ظهور بيابد. از جمله نمايشنامه نويسانى 
كه در اين عرصه، هنرنمايى و قلمفرسايى كرده اند، مى توان به غالمحسين ساعدى، بهرام بيضايى و 

اكبر رادى (همان) اشاره كرد. 
شروع  چهاردهم  قرن  از  كه  مى گيرد  بر  در  را  خاص  زمانى  دوره  كتاب  مى بينيم،  كه  همان گونه 
مى شود و تا قرن بيستم تداوم مى يابد. در اين كتاب ويژگى هاى ادبيات در دوره هاى صعود و هبوط 
علمى و انديشه اى مورد بررسى قرار مى دهد، صعود و هبوطى كه در طول چندين قرن شكل گيرى 
فكر و فرهنگ مردم ايران زمين روى داده است و همچنان محل بحث و جدل فراوان است و وضعيتش 
بى شباهت به وضعيت ديگر ملت ها و تمدن هاى بزرگ و كهن نيست. هدفى كه مؤلف در اين كتاب 
پى مى گيرد، معرفى جدى و واقع بينانه ادبيات فارسى است و برآن است تا غير فارسى زبانان را با 
بخشى از اين ادبيات كم نظير در ادبيات دنيا آشنا سازد، ادبياتى كه گام هايى محكم در مسير جهانى 

شدن برداشته است.1

بازتاب ترجمه 
ويژه  توجه  مورد  و  داشت  عرب  جهان  فرهنگى  و  ادبى  محافل  در  را  مثبتى  بازتاب  اثر  اين  ترجمه 
فرهيختگان در سراسر جهان عرب قرار گرفت. شايد در اين امر، وامدار مجله «عالم المعرفه» باشيم كه 
از طريق آن، ترجمه كتاب به اكثر كشورهاى عربى ـ اگر نگوييم به همه ـ راه يافت. بازتاب حضور اين 
كتاب دربخش گسترده اى از جهان عرب را مى توان در ده ها مقاله وگزارش خبرى يافت. در روزنامه ها 
و پايگاه هاى اينترنتى جهان عرب ـ از خليج فارس گرفته تا اقيانوس آرام ـ اين خبر منتشر شد و در 
باره ترجمه اين كتاب سخن ها رفت؛ مسئله از اين حد نيز فراتر رفت تا جايى كه برخى روزنامه ها در 
خارج از جهان عرب به انتشار مقاالتى پرداختند كه ترجمه اين كتاب را مورد نقد و تحليل قرار مى داد. 
در اين ميان، توجه و عنايتى راكه تارنماهاى الكترونيكى و روزنامه هاى فارسى و عربى ايران به ترجمه 
اين كتاب مبذول داشتند، از ياد نمى توان برد. شايان ذكر است كه از همان آغازين روزهاى انتشار 
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كتاب، نسخه الكترونيكى آن بر روى پايگاه هاى متعدد اينترنتى قرار داده شد تا به دست تعداد هر چه 
بيشتر خوانندگان برسد و خوانندگان هر وقت و در هر جايى كه خواستند، به سهولت نسخه اى از اين 

كتاب را در اختيار داشته باشند.1 
در حقيقت، آشنايى خوانندگان با اين كتاب، به پيش از انتشار آن و ورودش به بازار كتاب باز مى 
گردد، تا جايى كه در روزنامه ها و پايگاه هاى الكترونيكى عربى و فارسى خبرهايى در خصوص ترجمه 
اين كتاب، نزديك شدن زمان چاپ آن و انتشارش توسط مجله «عالم المعرفه» به چاپ رسيد و شايد 
همين امر دليل موفقيت اين كتاب و پخش گسترده آن باشد. از زمان انتشار تا به امروز، شاهد چاپ 
مقاالت و پژوهش هايى در خصوص آن هستيم و اين بهترين گواه بر استقبالى است كه چاپ كتاب 
مذكور در كشورهاى مختلف عربى با خود به همراه داشته است و نشان مى دهد كه خوانندگان عرب 
تا چه حد تشنه آگاهى يابى از ادبيات فارسى به ويژه ادبيات معاصر اين كشورند. اگر چه اخبارى كه 
در خصوص اين كتاب و در مرحله پيش از چاپ منتشر مى شد، كوتاه بود ؛ ولى بعد از آنكه كتاب در 
شكل زيباى خود چاپ و در اختيار خوانندگان عرب قرار گرفت، مقاالت و پژوهش هاى مفصلى در 

اين باره منتشرشد. 
كامًال به اين نكته واقفيم كه بررسى تمامى آنچه در مقاالت منتشر شده، درباره اين كتاب آمده 
است، امرى دشوار است و اين مقاله گنجايش پرداختن به آن را ندارد. به همين خاطر، بر برجسته ترين 
موارد و مطالبى كه در برخى از اين مقاالت آمده است، اشاره اى خواهيم داشت و به گزيده اى از آنها 

اشاره خواهيم داشت. 
شايد ذكر اين نكته خالى از لطف نباشد كه نگارنده اين مقاله، فقط به بررسى پژوهش ها، مقاالت و 
گزارش هاى رسانه اى مى پردازد كه محور آن معرفى و آشنا سازى خوانندگان با اين كتاب بوده و بعد از 
چاپ كتاب در سال 2009 منتشر شده و به بحث، بررسى و تحليل كتاب « االدب الفارسى» پرداخته اند. 
عناوين مقاالت و پژوهش هايى كه مورد بررسى قرار گرفته، متنوع است و بيشتر  اشاره به اهميت 
روى آورى به ادبيات فارسى و ضرورت ترجمه اين آثار به زبان عربى دارد. در اين مقاالت، ترجمه كتاب 
« ادبيات فارسى از عصر جامى تا روزگار ما» مورد ستايش قرار گرفته و به عنوان ترجمه اى ارزشمند 
توصيف شده و از مجله « عالم المعرفه» به خاطر انتشار اين كتاب تقدير به عمل آمده است. عناوين 

برخى از نوشته هايى كه درباره اين كتاب منتشر شده چنين است:
«ادوار ادبيات فارسى و بزرگان اين ادبيات در كتابى به زبان عربى»2   

«صعود و سقوط شعر فارسى»3 
«تاريخ ادبيات فارسى در دسترس خواننده عرب: ترجمه اى ارزشمند از كتاب محمد رضا شفيعى 

كدكنى كه به همت عالم المعرفه به چاپ رسيده است»4 
«كتابى كه ادبيات فارسى را در ادوار مختلف تاريخ ايران بررسى مى كند»5 

«تاريخ ادبيات فارسى: آشنايى غير فارسى زبانان با گنج هاى زبان فارسى»6 

1. تم نشر الكتاب موضوع هذه المقالة 
على مواقع متعددة، ومن أجل الوصول 
إلى  الرجوع  يمكن  الكتاب  هذا  إلى 

الروابط التالية:
://www.mediafire.
com/?tziumznlmkzhttp
http://3alamma3rifa.
blogspot.com/2010/09/xxx.
html
www.marefa.org

في  ورموزه  الفارسي  األدب  أطوار   .2
صالح،  الهادي  عبد  بالعربية،  كتاب 
 /11/30 السعودية،  الحياة  صحيفة 
الرابط  على  المقالة  وانظر  2009م 

التالي: 
http://international.daral-
hayat.com/internationalar-
ticle/81461

3. سقوط وصعود الشعر الفارسي، 
موقع السياسي االلكتروني، 

.2009/10/20
متناول  في  الفارسي  األدب  تاريخ   .4
لعالم  قيمة  ترجمة  العربي:  القارئ 
شفيعي  رضا  محمد  لكتاب  المعرفة 
اليف  شام  موقع  حمور،  غيث  كدكني، 
وانظر  2009/11/10م،  االلكتروني، 

المقالة على الرابط التالي: 
www.shamlife.com/index.
php?page=show&select...

الفارسي  باألدب  يعرف  كتاب   .5
خضر  للفرس،  التاريخية  الحقب  عبر 
الفلسطيني،  القلم  صالون  موقع  اآلغا، 
على  المقالة  وانظر  2009/4/11م، 

الرابط التالي:
http://www.salon.ps/news.
php?maa=View&id=918

غير  تعريف  الفارسي:  األدب  تاريخ   .6
اللغوية،  بكنوزها  بالفارسية  الناطقين 
الدستور  جريدة  عيسى،  عبدالوهاب 

المصرية 2009/12/11م، 
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« ادبيات فارسى: غزل، تصوف و تصاوير شاعرانه آكنده از خيال» 1 
« ادبيات فارسى و ضرورت ارتباط و آشنايى با آن»2 

پر واضح است كه نگاه اين مقاالت و پژوهش ها كه در نهايت نشانگر موضع آنها نسبت به ترجمه 
اين كتاب است، همگى مثبت بوده و به اهميت جايگاه اين كتاب و مؤلف و مترجم آن اشاره دارد. 
حوزه مورد بررسى اين ُجستار شامل چهل مورد مقاله، گزارش و خبر به دو زبان فارسى و عربى است 
كه انگيزه اى شد تا مترجم براى برگرداندن آثار ديگرى از ادبيات معاصر فارسى  كه مورد توجه نگارنده 

مقاله است، دست به كار شود و به اميد حضرت حق به زودى به دست چاپ و نشر بسپارد. 

ضرورت ترجمه ادبيات فارسى  
مقاله عزيز العرباوى، پژوهشگر مراكشى از جمله مقاله هاى ارزشمندى است كه منتشر شده  است. اين 
مقاله باعنوان « كتاب ادبيات فارسى از عصر جامى تا روزگار ما: آيا بايد ادبيات ايران را ترجمه كنيم»3 
در روزنامه القدس العربى چاپ لندن و شمارى از تارنماهاى مختلف منتشر گرديد و مورد توجه فراوان 
قرار گرفت. در اين مقاله بر ضرورت ترجمه ادبيات فارسى به زبان عربى و نيز اهميتى كه ارتباط دو 
تمدن عربى و فارسى با يكديگر دارند، تأكيد شده است. العرباوى در اين مقاله معرفى ارزشمندى از 
كتاب ارائه داده و مقاله خود را با اين عبارت آغاز كرده است: «آيا ما نيازمند آشنايى با توليدات ادبى و 
فكرى در ايران هستيم؟ آيا اين نياز در مسير تحقق خود با مشكالت بسيارى كه از جمله آنها درگيرى 
طوالنى مدت مذهبى و نژادى ميان عرب ها و ايرانيان است، رو به رو مى گردد؟ آيا در ادبيات فارسى 
چيزى هست كه بتواند آگاهى و دانش ما را از زندگى در جامعه ايرانى، فرهنگ، شيوه تفكرات، زندگى 
روزمره و حيات اجتماعى ايرانيان افزايش دهد؟ يا آنكه چالش هاى مذهبى و نژادى كه در روابط ميان 
باطل  دارد،  وجود  فارسى  ادبيات  مورد  در  كه  ادعاهايى  تمامى  مى شود  باعث  است،  حاكم  طرف  دو 
بيانگاريم؟ اين وظيفه فرهيختگان و مترجمان عرب است كه در عمق اين ادبيات مترقى و ارزشمند غور 
كنند. ادبيات فارسى در درون خود بسيارى از هنرمندان و آفرينشگران بزرگ را جاى داده است كه آثار 
فكرى و ادبى بزرگى از خود به جاى گذاشته و به منزله ميراث زبان فارسى به شمار مى روند، ميراثى كه 
به خاطر آفرينش متمايز و سحر آميزش به مرزهاى جهانى شدن رسيده است. ضرورت ترجمه ادبيات 
فارسى اقتضا مى كند كه ما به دنبال نوادر اين ادبيات باشيم و آنها را به خوانندگان عرب زبان معرفى 
كنيم تا به اين ترتيب شكافى كه بين ملت هاى عربى و مردم ايران به وجود آمده، رفع گردد... به اين 
ترتيب بايد گفت هر اقدامى در مسير ترجمه ادبيات فارسى (ترجمه اى كه تمام شروط الزم را داشته 
باشد) شايسته تقدير و ستايش است. كتاب « االدب الفارسى منذ عصر الجامى و حتى أيامنا» كتابى 
است جامع و به تمامى شعرا و آفرينشگران ادبى زبان فارسى  از عصر جامى تا به امروز اشاره داشته 
آفرينشگران  كه  نمايشنامه اى  و  نثرى  شعرى،  گرايش هاى  تمامى  كتاب  اين  نگارش  با  مؤلف  است. 
ايرانى در آن هنرنمايى كرده اند، معرفى مى نمايد. اين كتاب با عصر تيمورى كه عصر چيستان، تصنع 

1. األدب الفارسي: غزل و تصوف و 
صور شعرية نابضة بالخيال،المحرر، 
موقع اليوم السابع، 2010/5/18م، 

وانظر المقالة على الرابط التالي: 
alyum7.com/articles.
php?cat=11&id=210

ضرورات  و  الفارسي  األدب   .2
إبراهيم  المعرفة،  و  التواصل 
غرايبة، جريدة الغد األردنية، 7/30 
/2010م، وانظر المقالة على الرابط 

التالي: 
www.alghad.com/index.
php?article=18262 

عصر  منذ  الفارسي  األدب  كتاب   .3
ينبغي  هل  يومنا:  حتى  و  الجامي 
عزيز  اإليراني،  األدب  نترجم  أن 
العربي،  القدس  صحيفة  العرباوي، 
2010/1/15م، و انظر المقالة على 

الرابط التالي: 
http://www.alquds.co.uk/
index.asp?fname=data 
\2010\01\01-15\14qpt84.
htm
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و تكرار است آغاز مى شود و با عصر جديد پايان مى يابد». (همان) 
گفتنى است است مقاله آقاى العرباوى بيش از ساير مقاالت در پايگاه هاى اينترنتى منتشر شده است؛ 
و  شود»1  مى  احساس  آن  ترجمه  به  كه  نيازى  و  فارسى  ادبيات  جمله «  از  متفاوت  عناوينى  با  البته 

« نياز ادبيات فارسى به ترجمه».2

تعامل فرهنگى و تعامل ادبى 
دكتر عباس عبدالحليم عباس، استاد اردنى نيز در معرفى كتاب، در مقاله اش « االدب الفارسي منذ 
عصر الجامي و حتى أيامنا» در پيوست فرهنگى روزنامه الدستور چاپ اردن، آن را مورد بررسى و نقد 

قرار داده است.3 
وى مقاله اش  را با اين سؤال كه « ميزان آشنايى ما با ادبيات فارسى تا چه حد است؟»،آغاز مى 
كند و ديدگاهى مشابه عزيز العرباوى دارد. وى مى گويد: «ما درباره ادبيات ايران چه مى دانيم؟ پرسشى 
كه شايد پاسخش، خيلى كم است. اين در حالى است كه تعامل فرهنگى و ادبى دو تمدن عربى و 
ايرانى، بسيار گسترده تر از پيش بينى ماست. اگر ادبيات فارسى در دوره هاى گذشته خود، به يك ميراث 
و تاريخ تبديل شده است؛ ولى در آغاز دوره نهضت، يعنى در دوره پس از جنگ جهانى دوم كه مؤلف 
عنوان مرحله نوآورى و گسترش تجربه بر آن مى گذارد، مى تواند پژوهشگران را برانگيزد تا غور و 
تأمل بيشترى در مورد تالش هاى صورت گرفته براى پيشرفت و تحول در ادبيات اين دوره ايران، 
داشته باشند. خواننده با مطالعه اين دوره پى مى برد كه تعداد شعراى جوانى كه از شعر قديم و شكل و 
وزنش دورى جسته اند، اندك اندك در 1948 و سال هاى بعد افزايش يافته اند. ديدگاه هاى نيما هر چه 
بيشتر گسترش يافته و ترجمه اشعار اروپايى (فرانسه، روسى و انگليسى) نيز سير صعودى به خود گرفته 
و مقاالتى در خصوص چارچوب هاى اصالح شعر منتشر گرديده كه در خود اطالعاتى ارزشمند را جاى 

داده و منادى آزادى بيشتر شعرى بوده است (همان). 
نكته جالب توجه آن كه برخى از پژوهشگران، هنگام معرفى كتاب مستقيمًا از مقدمه مترجم و متن 

آن بهره مى گيرند و بندهايى طوالنى از اين كتاب را مى آورند. 
از جمله مواردى كه بهانه مناسب براى نقل بخش هايى از كتاب توسط عباس عبدالحليم عباس را 
فراهم مى آورد، آنجايى است كه وى درباره جان يافتن دوباره شعر فارسى در دوره بعد از جنگ جهانى 
دوم سخن مى گويد و در هنگام بحث در اين باره، به اقتباس از مطالب كتاب روى آورده ،بندهاى 

زيادى از آن را ذكر مى كند. 

صعود و هبوط شعر فارسى
عنوان پژوهشى كه ياسين رفايعه، پژوهشگر سورى به انجام آن همت ورزيده، « ادبيات فارسى تا به 

امروز: با تاكيد بر شعر» است.4 

إلى  الحاجه  و  الفارسي  1."األدب 
األدب  كتاب  خالل  من  الترجمه 
حتى  و  الجامي  عصر  منذ  الفارسي 
الرابط  على  العرباوي   عزيز  يومنا:، 

التالي:
pulpit.alwatanvoice.com/
content-186873.html                                                

إلى  الفارسي  األدب  2."حاجه 
على  العرباوي،  عزيز  الترجمه"، 

الرابط التالي" 
lahodod.blogspot.
com/2010/07/blog-
post_4618.html 
3. األدب الفارسي منذ عصر الجامي 
عباس  د.  عرض:  أيامنا،  حتى  و 
الدستور  صحيفة  عباس،  عبدالحليم 
وانظر  10\12\2010م،  األردنيه، 

المقاله على الرابط التالي:
http://www.addustour.com/
PrintTopic.aspx?ac=%5C
Supplement2%5C2010%5
C12%5CSupplement2_is-
sue1152_day10_id286792.
htm
4. األدب الفارسي حتى اليوم: الشعر 
صحيفه  رفايعه،  ياسين  أنموذجاً، 
المستقبل اللبنانيه، 2010/12/20م، 

وانظر المقالة على الرابط التالي:
http://www.almus-
taqbal.com/stories.
aspx?StoryID=445447
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وى در اين پژوهش كه در تارنماهاى اينترنتى مختلف منتشر شده است با عزيز العرباوى، پژوهشگر 
مراكشى و عباس عبدالحليم عباس، استاد اردنى در خصوص ضرورت آگاهى از ادبيات و فرهنگ ديگر 
ملت ها هم نظراست. وى بر اهميت رابطه عميق و مستحكمى كه ميان دو فرهنگ عربى و فارسى 
وجود دارد، تأكيد كرده و بر ضرورت توجه به اين ادبيات و ترجمه آن به زبان عربى پاى مى فشارد تا 
به اين ترتيب، نقيصه اى كه جهان عرب از آن رنج مى برد و مربوط به عدم آگاهى از فرهنگ و ادبيات 

فارسى است، برطرف شود.
در اين مقاله آمده است: «آگاهى يافتن و آشنا شدن با ادبيات ديگران، بخشى از فرهنگ و دانش 
عمومى است كه فرد از راه پيگيرى توليدات ادبى ديگر ملت ها بدان دست مى يابد. درست است كه 
ادبيات عربى و ميراث بر جاى مانده از آن، يك ذخيره بزرگ فرهنگى به شمار مى رود ؛ ولى اين كافى 
نيست. مؤسسه كويتى مجله عالم المعرفه تالش هايى را در راستاى معرفى ديگر فرهنگ ها آغاز كرده 
و در اين راستا پژوهش هاى ارزشمندى را به خوانندگان عرب ارائه داشته و در اين زمينه از هيچ تالشى 
فروگذارى نكرده است. از جمله آثار مهمى كه در سلسله كتاب هاى منتشر شده توسط اين مؤسسه 
ديده مى شود، مى توان به كتاب « االدب الفارسى منذ عصر الجامي و حتى أيامنا» ياد كرد. اين اولين 
كتاب مؤلف (آقاى دكتر كدكنى) است كه به زبان عربى ترجمه شده است. با خواندن اين كتاب به اين 
نتيجه مى رسيم كه اين كتاب با وجود حجم كم، ارزشمند و بى نظير است و از آنجا كه مخاطبش غير 
فارسى زبانانند، مختصر و حاوى مطالب فراوان است و دوره اى طوالنى از زمان، يعنى از قرن چهاردهم 
تا قرن بيستم را در بر مى گيرد و انسان را از مطالعه كتاب هاى بسيار بى نياز مى سازد. نويسنده در اين 
كتاب اشاره مى دارد كه شعر و نثر فارسى در دوره بعد از حافظ، مراحل مختلفى را پشت سر گذارده 
است. اين كتاب با نگاهى نقادانه شعر و نثر فارسى را مورد بررسى قرار مى دهد و با توجه به اين حقيقت 
كه نثر فارسى تنها در دوره معاصر درخشندگى و تاللو دارد، نظم و نثر را به صورت جداگانه به بحث 
مى گذارد. به باور نويسنده، كسانى كه عبدالرحمن جامى را آخرين حلقه زنجيره شعر فارسى و خاتم 
الشعراء ناميده اند، مرتكب اشتباهى بزرگ شده اند. شايد درست اين باشد كه چنين عبارتى را براى حافظ 
به كار ببريم، زيرا پس از حافظ، هيچ شاعرى پديد نيامد كه بتواند در سطح او يا در سطح همترازان 
او چون فردوسى، مولوى و خيام قرار گيرد؛ اما مسلمًا شاعران بسيارى داشته ايم كه بزرگ تر از جامى 
بوده اند. با هر معيارى كه به كار ببريم، صائب بسيار بزرگتر از جامى است و در روزگار ما، بهار و احتماال 

برخى از شاعران معاصر نيز به هيچ رو، مقامى فروتر از جامى ندارند.» (همان). 
نكته قابل مالحظه اى كه توجه ناقدان را به خود جلب داشته و آنهارا به سمت قلمفرسايى درباره 
اين اثر و معرفى آن به خوانندگان عرب سوق داده، بخشى است كه به سخنان فروغ فرخزاد، شاعر زن 

ايرانى درباره ويژگى هاى شعر معاصر فارسى اختصاص دارد. 
سخنان فروغ فرخزاد توجه برخى از ناقدان را برانگيخت و باعث شد تا آنها در هنگام معرفى كتاب 
به اين نكات اشاره داشته باشند. از جمله اين ناقدان مى توان به ياسين رفاعيه اشاره كرد كه به آنچه 
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در نوشته هاى دكتر كدكنى درباره ويژگى هاى شعر معاصر فارسى آمده است، استناد مى جويد؛ آنجا 
فارسى برخاست ـ و هنوز هم  شعر نو  رمانتيسيسم در  از  كه پس  موج مهمى  كه مى گويد: «دومين 
مى تواند مهم به شمار آيد ـ جنبشى است كه از درون شعر نيما سر برآورد. اين نوع شعر را بايد گونه اى 
نمادگرايى اجتماعى ناميد و بهترين سرايندگان آن عبارتند از: احمد شاملو، مهدى اخوان ثالث، فروغ 
فرخزاد، سهراب سپهرى و چند شاعر ديگر. شايد بهتر باشد كه سخنان فروغ فرخزاد را كه در 1339 
نوشته شده، ده سال پس از انتشار بيانيه رمانتيك ها (مقدمه رها از فريدون توللى) خالصه نظر همه اين 
شاعران را بدانيم (اگر چه همه آنان درباره برخى از موضوعات با فروغ موافق نبودند). فرخزاد در آن 

سال از وضعيت شعر رمانتيك (كه خود چند سال با آن درگير بود) انتقاد كرد و نوشت: 
1 ـ شعر امروز از بردن نام چيزها و جاهايى كه از صبح تا شب با آنها سر و كار داريم، مى ترسد.

2 ـ شعر امروز از نظر محتوا عمق ندارد ـ شاعر با كلمات و تصاويرى كودكانه بازى مى كند و صور 
خيال شعر او به زن زيباى مرده اى مى ماند كه اگر پلكهايش را از هم بگشايند، هيچ انديشه را 

باز نمى گويد.  
3 ـ در اين شعر، عشق كامال سطحى است و در سطحى ترين روابط و اميال جنسى خالصه مى شود. 

4 ـ در شعر امروز، حماسه از ميان رفته است. 
5 ـ زبان آن دروغين است، كلماتى كه در يك خط عمومى معانى مشابهى دارند، در شعر امروز به نفع 
واژه هاى ديگر كه زيباتر و آهنگين تر به شمار مى آيند كنار مى روند. شاعر امروز به زيبايى كلمه 

توجه دارد نه به مفهوم آن. 
6 ـ شعر فارسى به مقدارى كلمات تازه احتياج دارد و بايد جسارت گنجانيدن آنها را در خود پيدا كند 

(دفتر هاى زمانه، نشر آژنگ، 1960).
 نيما يوشيج، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و تا اندازه اى اخوان ثالث اين اصول را در اشعار خود به 
كار بردند و به اشعار ديگران نيز راه يافتند. اين بيانيه ها و اين گونه شعرها بود كه ناقوس مرگ شعر 

رمانتيك را نواخت».1  

اسرار شعر و گنج هاى ادب پارسى 
روزنامه «الثوره» چاپ سوريه هم مقاله اى را تحت عنوان « اسرار شعر»2 منتشر كرد و در آن به نقد 
و تحليل ترجمه كتاب پرداخت. در اين مقاله مى خوانيد: «اين اولين كتاب دكتر شفيعى كدكنى است 
كه به زبان عربى ترجمه شده است. بى شك، درباره اين كتاب مى توان گفت كه در ميان كتاب ها و 
كتاب،  اين  در  است.  ارزشمندترين  شده،  عربى برگردانده  به  كه  فارسى  زبان  به  مربوط  پژوهش هاى 
نويسنده افزون بر پرداختن به شعر طيف گسترده اى از شعرا ـ در دوره هاى مختلف ـ از نثرنويسان 
نيز سخن گفته است. آراى جديد و تازه اى كه در اين كتاب وجود دارد نشان مى دهد كه نويسنده تا 
چه اندازه در بررسى متون تاريخى و معاصر توانايى دارد. بازه زمانى مورد بحث در اين كتاب از قرن 

1. األدب الفارسي منذ عصر الجامي 
رضا  محمد  الدكتور  أيامنا،  حتى  و 
شفيعي كدكني، ترجمة الدكتور بسام 

ربابعة، صص 117- 118.
الثورة  صحيفة  الشعر،  أسرار   .2
وانظر  2009/11/17م،  السورية، 

المقالة على الرابط التالي:
http://thawra.alwe-
hda.gov.sy/_print_veiw.
asp?FileName=2791530682 
0091117134746
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چهاردهم آغاز و تا قرن بيستم ادامه مى يابد. هرگز كتابى كه ادبيات فارسى در اين دوره بسيار طوالنى 
را مورد بحث قرار داده باشد، در اختيار عرب ها نبوده است؛ ضمن آنكه به ندرت پژوهش هايى (به زبان 
عربى) مى يابيم كه در خود نقد و تحليل را جاى داده باشند. ضمنًا جرأت نويسنده در طرح آراى جديدى 
كه خارج از مسلمات پذيرفته شده درباره شعر، تحوالت آن و بزرگان شعر باشد مشهود است ،به ويژه 
آنجا كه مى گويد در دوره هايى مشخص از تاريخ ايران هيچ شاعر برجسته اى ديده نمى شود و شعر 

فاخر و عالى در مرحله اى مشخص از تاريخ اين سرزمين متوقف مى گردد» (همان). 
اين نيز گفتنى است كه روزنامه «الثوره» چاپ سوريه ، مقاله ديگرى را نيز در خصوص اين كتاب و 
با عنوان « ادبيات فارسى در پژوهشى جديد: دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى پرده از گنج هاى ادبيات 

فارسى بر مى دارد» نشر داده است.
در اين مقاله به اندك بودن تعداد آثار ترجمه شده از زبان فارسى اشاره شده و آمده است كه آگاهى 
عرب ها نسبت به ادبيات فارسى محدود به شعراى برجسته است. در اين مقاله بر اهميت ترجمه اين 
كتاب در رفع نقيصه موجود تأكيد شده و آمده است: «اگر مقايسه اى ميان آثار ترجمه شده از زبان 
فارسى با آثار ترجمه شده از ديگر زبان هاى دنيا به زبان عربى داشته باشيم، مى بينيم كه سهم گروه 
اول بسيار اندك است. از اين رو، آشنايى ما با ادبيات فارسى، نويسندگان و شعرا محدود به چهره هاى 
چهره  سه  و  شاهنامه)  (سراينده  فردوسى  رباعيات)،  (سراينده  خيام  همچون  نامى  صاحب  و  مشهور 
شيرازى بزرگ يعنى سعدى، نثر نويس بلند آوازه ايرانى و حافظ، بزرگ ترين شاعر عرفان در ادبيات 
فارسى و مال صدرا صاحب نظريه معروف "حركت جوهرى" مى شود. شعرا، رمان نويسان، داستان 
نويسان و نمايشنامه نويسان ايرانى برجسته اى وجود دارد كه اولين كتاب ترجمه شده دكتر شفيعى 
كدكنى ما را با آنها آشنا مى كند. اين كتاب در هر دوره از ادوار ادبيات فارسى، ويژگى هاى آن دوره و 

ضعف و قوت آن را بيان مى دارد و سبك هاى هر دوره را معرفى مى نمايد.1 

ترجمه اى ارزشمند 
فارسى  ادبيات  ترجمه  انتشار  به  المعرفه،  عالم  مجله   » عنوان  با  مقاله اى  قطر،  چاپ  العرب  روزنامه 
مبادرت مى ورزد» منتشر نموده و در آن به معرفى كتاب به خوانندگان عرب پرداخته است. اين مقاله به 
اهميت ترجمه و نقشى مى پردازد كه مترجمان در پر كردن شكاف ميان فرهنگ هاى عربى و فارسى 

و گره زدن دوباره رشته از هم گسيخته ارتباط ميان آنها مى گردد. 
در اين مقاله بر ضرورت توسل به ترجمه در برقرارى ارتباط فرهنگى تأكيد شده و از مأموريت 
مهمى كه ترجمه در عرصه ارتباط و ايجاد فرصت گفتگو براى تمدن هاى مختلف ايفا مى كند، سخن 

به ميان آمده است. 
فرهنگ  يعنى  همشيره،  و  همريشه  فرهنگ  دو  روابط  كه  مى خوانيد: «مدت هاست  مقاله  اين  در 
عربى و ايرانى قطع شده و هر دو گروه در بند جهلى دوسويه نسبت به يكديگر گرفتارند. اين شرايط 

دراسة  في  الفارسي  األدب   .1
رضا  محمد  الدكتور  جديدة: 
شفيعي كدكني يخرج كنوز األدب 
جريدة  مصارع،  فادية  الفارسي، 
2009/12/7م،  السورية،  الثورة 

وانظر المقالة على الرابط التالي:
http://thawra.alwehda.gov.
sy/_archive.asp?FileName 
=48953484720 
091206222025
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باعث ايجاد شكافى معرفتى ميان دو طرف گرديده و با عبور از بعد زمانى خويش، به گسستى عميق 
و روانى، تبديل شده است. اين وضعيت، مسئوليت متخصصان رشته هاى فارسى و عربى را دو چندان 
كرده است؛ زيرا بخش عمده مسئوليت پر كردن شكاف موجود ميان دو طرف ، بر عهده ترجمه است 
و تنها در اين چارچوب است كه مى توان اهميت تالش هاى صورت گرفته براى ترجمه از فارسى به 
عربى را درك كرد؛ تالش هايى كه باعث غناى كتابخانه هاى جهان عرب در سال هاى اخير شده است. 
مترجمان در ابعاد مختلف كوشيده اند تا پل آسيب ديدة شناخت ميان عرب ها و ايرانيان را بازسازى 
كنند. يكى از اين تالش ها كتابى است كه امروز پيش روى خود داريم و توسط دكتر بسام ربابعه، استاد 
ادبيات فارسى دانشگاه يرموك اردن ترجمه شده و شوراى ملى فرهنگ، هنر و ادبيات كشور كويت 
آن را در قالب مجموعه عالم المعرفه منتشر ساخته است. بسام ربابعه از آن رو تاريخ ادبيات فارسى را 
براى ترجمه انتخاب كرده تا به اين ترتيب پرده از عناصر اساسى در فرهنگ ايران بگشايد. اين كتاب 
به خواننده عرب كمك مى كند تا با تاريخ فرهنگى، سياسى و اجتماعى ايران از قرن چهاردم تا نوزدهم 
آشنا شود ؛ زيرا تاريخ ادبيات كانون زنده اى است كه مى تواند در خود مشتركات انسانى فراوانى را 

جاى دهد1». 

ترجمه اى متمايز 
روزنامه الراى چاپ اردن، مقاله اى تحت عنوان « ادبيات فارسى»2 منتشر كرد و در آن به بررسى ترجمه 
متمايز  اى  ترجمه  كتاب،  اين  از  شده  ارائه  ترجمه  مقاله،  اين  در  پرداخت.  كدكنى  دكتر  كتاب  عربى 
توصيف گرديده و از مترجم خواسته شده تا به تالش هاى خود در ترجمه آثار فرهنگى فارسى ادامه 

دهد و كتابخانه هاى عربى را غنا ببخشد. 
در مقاله يادشده بر ضرورت تقريب فرهنگ و ادبيات فارسى و عربى تأكيد شده و مقايسه اى ميان 
رنج ها و مشكالتى كه ما و ايرانى ها در دوره هاى گذشته متحمل شده ايم، سخن به ميان آمده است. 
همچنين از نقاط اشتراك و شرايط تاريخى مشابه دو ادبيات سخن گفته شده  و آمده است: « ادبيات فارسى 
صدها سال پا به پاى ادبيات عرب حركت كرد. دوره هاى صعود و هبوط دو ادبيات به يكديگر پيوند خورده 
است. در برخى دوره هاى تاريخى، البته وضعيتى متفاوت حاكم بوده است؛ يعنى در دوره اى، ادبيات عرب 
شاهد خيزش و پويايى است و ادبيات فارسى دوره ركود و ضعف را تجربه مى كند گاه نيزشرايطى معكوس 
حاكم بوده است. به هر حال، نزديكى اين دو فرهنگ به يكديگر معنا و مفهومى خاصى دارد، دو فرهنگى 

كه در مجموعه فرهنگ هاى اسالمى جايگاه محورى و مركزى دارند. 
نويسندة اين كتاب ناقد و شاعرى برجسته از ايران است. ترجمه اين كتاب را نيز دكتر باسم ربابعه 
بر عهده داشته و ترجمه اى ارزشمند از نسخه فارسى اين كتاب ارائه كرده است، بدون آنكه از هيچ 
زبان واسطه اى در اين ميان استفاده كند و همين موضوع باعث مى شود تا از مترجم انتظار تداوم تالش 

هايش براى ترجمه آثار فرهنگى و غنا بخشيدن به كتابخانه هاى عربى را داشته باشيم». 

األدب  تترجم  المعرفة  عالم   .1
بنگريد  و   ،2009/12/5 الفارسي، 

على الرابط التالي:
www.alarab.
com.qa/details.
php?docId=103011...18

الرأي  صحيفة  الفارسي،  األدب   .2
وبنگريد   ،2009/12/1 األردنية، 

به :
http://www.alrai.
com/print.php?news_
id=300430
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در پايان بايد گفت كه على رغم تكاپوهاى انجام گرفته از سوى برخى ناقدان براى معرفى كتاب 
و تبيين اهميت آن، برخى مقاالت به شكلى شتابزده و با زبانى سست و ضعيف نوشته شده است. به هر 
حال، اگر با ديده اغماض به اين عيوب نگاه كنيم، مى توانيم بگوييم كه اين مقاالت نقش مهمى در 
معرفى اين كتاب بر عهده داشته و واكنش هاى متفاوتى را از سوى خوانندگان به دنبال داشته است 
كه بازتاب آن را مى توان در اظهار نظرهايى ديد كه در باشگاه هاى ادبى و فرهنگى اينترنتى به ثبت 

رسيده و نشانگر ديدگاه هاى متنوع خوانندگان و در نهايت بيانگر نوعى گفتگو ميان تمدن هاست. 

نتيجه 
ترجمه از زبانى به زبان هاى ديگر، درخواستى فكرى و فرهنگى است كه بى نيازى از آن در دنياى 
امروز قابل تصور نيست. ترجمه، سنگ بناى اساسى در گفتگوى فرهنگ ها و تمدن هاست و هدف از 
آن تالش براى رهايى از الك انزواى ادبى و فرهنگى، افزايش فرصت براى گفتگو و تقويت روابط 
فرهنگى ميان ملت هايى با آبشخورهاى فكرى و فرهنگى متفاوت است؛ زيرا رشد گفتگوى فرهنگى 
ميان «ما و ديگران» يكى از وظايفى است كه بر عهده ترجمه بوده و هست. با توجه به همين موضوع، 
نقش مهمى كه ترجمه در معرفى ديگران، ارتباط با ديگر فرهنگ ها و استفاده از فضاهاى گسترده 

فرهنگى بر عهده دارد، مى توان دريافت.
اگر چه ادبيات فارسى در عصر جديد از مسير توجه محافل فرهنگى و ادبى موجود در جهان عرب 
دور مانده است؛ ولى ترجمه كتاب مورد بحث پاسخ به نيازى ضرورى جهت آشنايى با ادبيات فارسى، 
يعنى همان شريك و انباز ادبيات عرب محسوب مى شود و عدم توجه به آن خسرانى فرهنگى به 

شمار مى رود. 
تقارب و همجوارى ايرانيان و عرب ها باعث ايجاد ميراثى سُترگ شده كه نمى توان نسبت به 
آن بى توجه بود و كتاب « االدب الفارسى» كه مخاطب آن عرب زبانانند، نمونه اى منحصر به فرد از 
ارتباط ميان ترجمه و گفتگوى تمدن هاست. اين كتاب باعث ايجاد يك زنجيره به هم پيوسته سه حلقه 
اى متشكل از انگليسى، فارسى و عربى شد. نكته جالب و تواضع آميزى كه مؤلف در مقدمه ترجمه 
فارسى اين اثر ذكر كرده، شايد تقويت كننده همين ديدگاه باشد. مؤلف به نقشى كه جورج موريسن، 
استاد دانشگاه آكسفورد در تدوين اين كتاب داشته است، اشاره دارد و نثر زيبا و زبان ادبى اثر را نتيجه 
ذوق اين استاد بزرگ مى داند، استادى كه در شكل دهى به نسخه انگليسى اين كتاب ـ آن هم در اين 
شكل و صورت شايسته ـ نقش مهمى داشته است. در حقيقت اين همكارى علمى و دانشگاهى ميان 
اين دو استاد بزرگوار، تجلى گفتگوى تمدن هاست، گفتگويى كه هدفى واال را دنبال مى كند و اين 
هدف واال چيزى نيست جز انتقال دانش و تبادل آن ميان گويشوران زبان هاى مختلف. در اين ميان 
نقش مترجم فارسى و عربى در اين عرصه فراموش ناشدنى است. ترجمه اين كتاب، پژواك و واكنشى 
مثبت را در جهان عرب به دنبال داشت و نشان داد كه خوانندگان عرب به ويژه فرهيختگان، تشنه 
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آشنايى با ادبيات فارسى و ترجمه آن به زبان عربى هستند و ضرورت توجه به اين امر را درك مى كنند. 
بازتاب هاى انتشار ترجمه عربى كتاب نشان مى دهد كه نياز ما اعراب براى آشنايى با ادبيات فارسى كه 
سال هاى طوالنى از محور توجه مان دور بوده، چقدر زياد است. اين كتاب كه به كنكاش درباره ادبيات 
فارسى از قرن چهاردهم تا قرن بيستم مى پردازد، با توجه و اهتمام فراوانى از سوى ناقدان و چهره هاى 
دانشگاهى عرب رو به رو شده است. آنان ضمن قرائت اين كتاب، با نگارش مقاالتى در صدد معرفى و 
آشنا كردن خوانندگان عرب با آن بر آمدند. در پايان بايد گفت كه اين كتاب به يكى از منابع غنابخش 
كتابخانه هاى عربى و به يكى از كتاب هاى مرجع تبديل شد كه پژوهشگران و عالقه مندان به ادبيات 

فارسى در پژوهش ها، مقاله ها و مطالعات شان از آن استفاده مى كنند.     
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تهران عصر ناصرى در نگاه لُرد كرزن1  

دكتر خسرو خوانسارى2

لُرد جورج ناتانيل كرزن، از سياستمداران و رجال معروف دو دهه اول قرن بيستم در بريتانيا، درسال 
1859 در «بيشاير» انگلستان متولد شد. پدرش از اسقف هاى نامدار بود. وى  دوران كودكى اش را زير 
نظر دايه اى سخت گير و آموزگارى بسيار منضبط طى كرد و به همين علت از آغاز زندگى به رعايت 
انضباط و انجام تكاليف و قيود اخالقى ُخوگرفت. در مدرسه ابتدايى، نبوغ ذاتى خود را نشان داد و به 
جوايز بسيارى دست يافت و در نامه نگارى و مقاله نويسى متبحرگرديد. در 19 سالگى عازم دانشگاه 
آكسفورد شد و پس از تكميل تحصيالتش براى كسب دانش و معلومات به عنوان جهانگرد به بسيارى 
روز  مهم  مسائل  از  بسيارى  با  را  جورج  آكسفورد،  در  تحصيل  سال  پنج  دوران  كرد.  سفر  كشورها  از 
و سياستمداران زمانش آشناكرد. نطق هايى كه در «انجمن ادبى آكسفورد» ايراد مى كرد و همچنين 
مقاالتى كه براى روزنامه هاى لندن مى نوشت به شناساندن او در محافل ذينفوذ، كمك شايانى كرد 
و همين كارها موجب شهرتش شد تا درسال 1886 براى اولين بار نماينده مجلس شود. كرزن بعدها 
پله هاى ترقى را طى كرد و عهده دار سمت هاى مختلفى در دولت بريتانيا گرديد. درسال 1891 با قبول 
مقام معاونت وزارت امورهندوستان اولين گام خود را در نردبان سياست برداشت و سال 1899 نايب 
السلطنه هندوستان گرديد و مدت هفت سال فرمانفرمايى و نيابت سلطنت در هندوستان را عهده داربود. 
در خالل اين مدت به كاميابى هاى بزرگ دست يافت ولى به علت اختالف نظر با وزارت جنگ انگليس 
مجبور به استعفاگرديد و درسال 1905 به انگلستان بازگشت و به رياست دانشگاه آكسفورد برگزيده شد 

و تا مدتى به مطالعه و تحقيق و تأليف و اصالح اوضاع دانشگاه پرداخت.3 

1.  G. N. Curzon
2.  پژوهشگر و نويسنده

فرهنگ  نيك بين،  نصراهللا   .3
و  مشهور  خاورشناسان  جامع 
ج  زمين،  مشرق  به  مسافران 
ص   ،1379 آرون،  تهران:   ،2

.800 -804
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كرزن درسال 1915 مجدداً وارد سياست شد و به دولت ائتالفى« اچاچاسكيث» پيوست و هنگامى كه 
«لويدجرج» برسركار آمد، او به عنوان لرد به رياست مجلس اعيان رسيد. و از آن پس يكى از اعضاى هيئت 
دولت بود كه به سياست و امور جنگ جهانى اول پرداخت و در دولت پس از جنگ به عنوان وزيرخارجه 
انتخاب شد. جورج كرزن پس از پنج سال خدمت در پست وزارت امورخارجه سرانجام در بيستم مارس 1925 
براثر بيمارى در 66 سالگى درگذشت. وى در طول خدمت خود در امورخارجه نقش بزرگى در سياستگذارى 
بريتانيا ايفا كرد و در محافل سياسى به عنوان يك صاحبنظر در امور ايران و هندوستان شناخته مى شد، هرچند 
خاطره تلخ پافشارى او درعقد قرارداد 1919 با ايران، داورى هر دانش پژوه ايرانى را درباره او متأثرمى سازد.1 
لردكرزن يك سال پس از پايان جنگ جهانى اول (1919) در زمان وزارتش در امورخارجه سياستى را اجراكرد 
كه براثر آن نزد ايرانيان منفورشد. در آن تاريخ به اشاره او ميان «وثوق الدوله» نخست وزير ايران و «سرپرسى 
كاكس» نماينده دولت بريتانيا پيمانى به امضارسيد كه مقامات انگليسى را ناظر بر سازمان هاى ارتشى و دارايى 
ايران مى كرد. مسلماً انگيزه عقد چنين پيمانى ترس كرزن از ناحيه روس ها و تدبيرش براى ايجاد موانعى برسر 
راه توسعه طلبى رژيم جديد شوروى و تحكيم سلطه انگلستان بر ايران بود. (نيك بين، 1379: 804). او طى 
يادداشتى درخصوص قرارداد مذكور چنين نوشت: «غرض ... آن نيست كه ما اختيار ايران را به دست گرفته 
يا خواهيم گرفت، بلكه مقصود آن است كه حكومت ايران دريابد كه ما تنها قدرت بزرگ در همسايگى آن 
هستيم كه به سرنوشت ايران سخت عالقه منديم، مى توانيم و مايليم... ايران را دراحياى ثروت هايش يارى 
كنيم». وى با رضامندى خاطر كارش را شاهكارى ديپلماتيك به شمارمى آورد و اينگونه مي نويسد: «پيروزى 

بزرگى است و من به تنهايى آن رابه انجام رسانده ام». (نيكلسون، 1380: 119).
كرزن در سال 1889 يعنى در اواسط سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به عنوان خبرنگار روزنامه تايمز 
به ايران آمد كه حاصل اين سفر كتابى بود بنام « ايران و مسئله ايران»2 كه در دو مجلد منتشر شد. آنچه 
كرزن با ديدى محققانه و ژرف در اثناء اين جهانگردى نوشت به شكل مقاالتى درروزنامه تايمز لندن به 
چاپ رسيد و همين مقاله ها بود كه استخوان بندى سه كتاب معروف وى، روسيه درآسياى مركزى (1889)، 

ايران و قضيه ايران (1892) – كه نام آورترين اثر او بود- و مشكالت خاوردور (1894) را تشكيل داد. 
كتاب « ايران و مسئله ايران» كرزن مشتمل بر سه قسمت زير است: 

1- جغرافيا و تاريخ و مشخصات شهرهاى ايران
2- اوضاع سياسى ايران و روابط سياسى و بازرگانى ايران با ساير كشورها به ويژه روس و انگليس

3- شرح حال زمامداران و رجال آن روز ايران
جغرافى دانان  و  يونانى  مورخان  نوشته هاى  به  تهران  در  خود  مشاهدات  به  اشاره  از  قبل  كرزن 
مسلمان درباره تهران  اشاره مى كند. سپس متذكر مى شود كه نخستين جهانگرد اروپايى كه از تهران 
گذشته كالويخو نماينده اسپانيا در پيشگاه امير تيمور بوده كه به سال 1412 ميالدى به تهران آمده و 

توصيفى از آن ارائه داده است.
در نوشته هاى كرزن آمده است كه: در زمان پادشاهان صفوى كم كم تهران شهرتى پيدا كرد چون 

1. هارولد جورج نيكلسون، 
آخرين سال هاى زندگى 

سياسى لردكرزن، برگردان 
اصغر قراگوزلو، تهران: 

مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران، 1380، ص 74.
2. كرزن، جرج ناتانيل، ايران 

و مسئله ايران، على جواهر 
كالم، تهران: انتشارات ابن 

سينا، چاپ سوم، 1347، ص 
.43 – 44
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سالطين خود را از اوالد حضرت حمزه بن موسى الكاظم مى دانستند و مزار آن امامزاده در نزديكى تهران 
بود. لذا هر از گاهى براى زيارت قبر جد شان به تهران مى آمدند. شاه طهماسب صفوى گذشته از اين 
نظر، تهران را دوست داشت و خيلى زياد به آنجا سر مى زد. شاه عباس هم همين رويه را تعقيب مى كرد.

همو در جاى ديگرى چنين آورده است: نخستين كاخ مهمى كه در تهران بنا شد به دستور شاه 
سليمان صفوى بود و شاه سلطان حسين، ايلچى عثمانى را در همين كاخ پذيرايى كرد. در فتنه افغان 
به  هم  زند  خان  كريم  يافت.  نشانى  و  نام  تهران  مجدداً  نادر  ظهور  از  پس  شد.  خراب  تهران  شهر 
مناسبت هايى در تهران قلعه و ارگ دولتى بنا كرد و باالخره در سال 1788 به دستور آقا محمد خان 

قاجار پايتخت ايران گرديد. فتحعلى شاه هم روش عمو را تصديق كرد و در تهران ماند (همان، 45).
كرزن از تهران عصر فتحعليشاه اين تصوير را ارائه مى نمايد: جهانگردان و نويسندگان كه 
آن هنگام از تهران عبور كرده اند مساحت آن را بيش از پنج ميل ننوشته اند و جمعيتش را هم قريب 
شصت هزار نفر دانسته اند كه اكثرشان را سپاهى ها و دربارى ها تشكيل مى دادند. دورتادور شهر يك 
ديوار گلى بلندى كشيده بودند كه بلندى آن بيست قدم بيشتر بود و به فاصله هاى غير معين در ميان 
ديوارها برج هاى بلند ضخيمى از گل برپا بود كه هيچگونه ارزش دفاعى نداشت ولى براى بدقواره كردن 
شهر نقش مهمى را بازى مى نمود و پاى ديوارها چاله هايى بنام خندق كنده بودند. فقط دروازه هاى 
شهركه شماره آن از شش نمى گذشت بطور زيبايى كاشيكارى داشت. كوچه هاى شهر باريك و كثيف 
و تاريك، و يگانه عمارت مهم داخل شهر ارگى بود كه كريمخان زند آن را ساخته بود. ديگر مسجدى 
كه فتحعلى شاه آنجا را بنا كرد، به عالوه در شش كيلومترى شهر روى يك تپه خشك و بى آب و 
علف، فتحعلى شاه يك عمارت ييالقى بنام قصر قاجار ساخت كه از هرگونه صنايع ظريفه و زيبايى 
معمارى بى بهره بود. باالتر از اين، ُقله زيباى دماوند بر فراز شهر تاريك و كثيف تهران نمايان و در 
اطراف شهر دشت هاى سياه و خشك و سوزان كشيده مى شد. پس از مرگ فتحعلى شاه و آمدن محمد 
شاه باز هم تهران تغييرى نكرد و فقط در دوره ناصرالدين شاه بود كه جايگاه قبله عالم رنگ فرنگى 

مآبى به خود گرفت (همان، 46).
تهران در عصر ناصرالدين شاه: در سال 1871 برابر 1288 هجرى در شهر تهران و غالب 
و  فرستاد  ايران  براى  اعانه  مبالغى  انگلستان  خيريه  كميته  آمد.  پديد  سختى  قحطى  ايران  شهرهاى 
قسمتى از وجوه همين اعانه صرف آبادى تهران گرديد به اين معنى كه براى كار دادن به كارگران و 
هنرپيشگان، مشغول خرابى ساختمان هاى تهران شدند. لذا آن چاله هاى قديمى دور تهران را پر كردند، 
ديوارهاى گلى و برج هاى بدقواره را خراب نمودند و نقشه تهران تازه از روى نقشه پاريس قبل از جنگ  
آلمان طرح گشت. مساحت شهر قريب پانزده ميل و شماره دروازه ها به دوازده رسيد با اين فرق كه 
كاشى ها و دروازه هاى تازه مانند كاشى هاى قديم عالى نبود و در غالب جاها نقش رستم و ديو سپيد 
و يا رستم و اسفنديار را نمايش مى داد. خندق هاى تازه و برج و بارو هاى جديد تهران گرچه به تقليد 
شهرهاى فرنگ ساخته شده اما آن ارزش نظامى را ندارد و از نظر دفاع و استحكام جالب توجه نمى باشد 
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ولى البته از چاله هاى پست و بلند و ديوارهاى گلى زمان فتحعلى شاه خيلى بهتر است و الاقل صورت 
ظاهرى به شهر مى دهد (همان، 46-48).

كرزن تهران را اين گونه ديده است: اول چيزى كه پس از مشاهده نقش رستم و دروازه تهران 
توجه مرا جلب كرد پاسبان ها و قراوالن و دروازه بان ها بودند كه با لباس هاى رسمى در داالن پايتخت 
قبله عالم كشيك مى دادند و همينكه از دروازه گذشتم مثل اين بود كه دوباره از شهر بيرون رفته و در 
صحرا افتاده ام، زيرا از خانه و آبادى و بازار و جمعيت تا مدت مديدى خبرى نبود، پايه شهر تهران را 
خيلى عالى برداشته اند از اين رو پايتخت هم مانند خود كشور خيلى وسيع و در عين حال كم جمعيت 
مى باشد. باالخره پس از طى مسافت بسيارى به آبادى رسيديم صداى زنگ واگن اسبى به گوشم خورد. 
عمامه هاى رنگارنگ، كاله هاى پوستى، زن هاى سياه پوش در ميان همه اين ها تك وتوك كاله فرنگى، 
خانه هاى گلى، ديوارهاى بلند، حرمسراها، درشكه هاى فرم قديم يك نقاشى درهم و برهمى را مجسم 
مى ساخت و مرا به ياد خيابان هاى «پرا» و «گاالتا» در استانبول مى آورد كه در آنجا هم مانند اينجا 
چراغ را براى استعمال گاز ساخته اما با نفت مى سوزانند. خالصه آنكه هم تهران و هم استانبول در 
نظر من به يك مرد شرقى شبيه است كه بخواهد لباس فرنگى تن كند و در عين حال شرقى بودنش 

به خوبى آشكار مى گردد.
مركز تهران جديد ميدان توپخانه است. درازى اين ميدان بيش از سيصد متر و پهنايش قريب 
يكصد متر مى شود و در بخش شمال و جنوب اين ميدان چندين اتاق كوچك يك طبقه ساخته و 
توپچيان در آنجا منزل دارند. در بخش شرقى عمارت بانك شاهنشاهى ايران مى باشد، در وسط ميدان 
يك حوض آب، چند مجسمه سرباز و چندين توپ كهنه زنگ زده پوسيده روى چرخ هاى موريانه خورده 
به حال اسفناكى افتاده است و همين توپ و توپچى هاست كه اين نام بزرگ را به آن ميدان داده و 

آنجا را به خانه توپ ملقب ساخته است.
اكنون همين ميدان توپخانه را مركز قرار داده براى تماشاى شهر حركت مى كنيم. اول از دروازه 
جنوب غربى گذشته به خيابانى مى رسيم كه آنرا خيابان الماسيه مى گويند زيرا يكى از سردرهاى 
عمارت قبله عالم كه به طرز زيبايى آينه كارى شده در اين خيابان واقع است و تيكه هاى آينه آن مانند 
الماس مى درخشد. از خيابان الماسيه به پارك سلطنتى و عمارت وزارت جنگ مى رسيم كه تفصيل 
آن را ضمن عمارت سلطنتى خواهيم گفت، از آنجا به ميدان ديگرى مى رسيم كه ميدان شاه نام دارد 
و در وسط اين ميدان هم حوض بزرگ پر از آب ديده مى شود. از مشخصات عمده آن توپ مرواريد 
و نقاره خانه مى باشد، اما توپ مرواريد كه كم و بيش جنبه مذهبى هم پيدا كرده است عبارت از يك 
توپ كهنه دراز ته پر برنجى است كه مانند خواهران كوچكترش (توپ هاى ميدان توپخانه)بيكار روى 
چرخ هاى پوسيده لميده است. درباره ساختمان و وجه تسميه اين توپ عقايد مختلفى اظهار مى دارند. 
بعضى ها مى گويند اين توپ را نادرشاه از هند آورده و آن را مرواريد بند كرده بوده. ديگران معتقدند كه 
كريمخان آن را ساخت و در جنب امامزاده مشهور شيراز (شاه چراغ)مستقر ساخت و در نتيجه مجاورت 
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آن مكان جنبه تقدس پيدا كرد. سپس آقا محمد خان آن را به تهران آورد. رپورتر انگليسى مى نويسد 
اين همان توپى است كه شاردن هم در اصفهان ديده بود. جهانگيرخان وزير صنايع ايران براى من 
(لرد كرزن) نقل كرد كه در سال 1622 ميالدى برابر 1032 هجرى انگليسى ها و ايرانى ها به جزيره 
هرمز حمله كرده و پرتقالى ها را از آنجا راندند و همين توپ كذايى را كه اكنون در اين ميدان افتاده 

است به يغما گرفتند. 
در هر حال تهرانى ها مخصوصًا زن ها به اين توپ عقيده دارند و از آن حاجت مى خواهند و در 
روزهاى معين زير آن رفته دورش طواف مى كنند. عده اى قراول هم نگاهبان و يا متولى ها ى اين توپ 
هستند. جيره و حقوق دولتى آنان منحصر به حق الزحمه اى است  كه از زوارهاى با ايمان توپ مقدس 
دريافت مى دارند. اما نقاره خانه كه در انتهاى ميدان واقع شده عبارت از باال خانه اى است كه هنگام 
غروب آفتاب و در نيمه شب هاى ماه رمضان در آنجا طبل و دهل و نا و نى مى زنند. نقاره زن منحصر به 
تهران نيست در همه شهرهاى بزرگ ايران نقاره زدن رسم است. بعضى مى گويند اين عادت از ايرانيان 
زرتشتى به ايرانيان مسلمان رسيده كه وقت غروب آفتاب ساز بزنند، ولى اين عادت در دربار مغوالن 
هند هم معمول بوده و ممكن است از ايران به آنجا رفته باشد. اگرچه صداى نقاره بسيار دلخراش و 
ناموزون است اما انسان كم كم به شنيدن آن عادت مى كند. تاورنيه و شاردن فرانسوى از صداى نقاره 

اصفهان مخصوصًا در نيمه هاى شب خيلى شكايت داشتند.
در طرف جنوب شرقى ميدان توپخانه دروازه ديگرى است كه به خيابان ناصريه و شمس العماره 
و بازار و مسجد شاه منتهى مى گردد و شرح آن را به تفصيل خواهيم نگاشت. در قسمت شمال غربى 
بجز  سفارتخانه ها  تمام  مى يابد.  اتصال  سفيران  خيابان  يا  دولت  خيابان  به  كه  است  ديگرى  دروازه 
سفارت روس در اين خيابان است. ميدان ديگرى موسوم به ميدان مشق در همين خيابان واقع شده. 
اين ميدان هم دروازه هاى چندى دارد اما به بلندى و زيبايى دروازه هاى ميدان توپخانه نمى رسد. از 
كنار ميدان مشق سمت باال مى رويم در اطراف خيابان درخت هاى سايه دار تنومند صف كشيده اند و 
اين خود نمونه كاملى از حاصلخيزى خاك تهران مى باشد كه در مدت كمى اينگونه درختان بزرگ به 
بار مى آورد. همين كه به انتهاى خيابان مى رسيم طرف دست چپ عمارت سفارت انگليس واقع شده 
و حروف اول نام ملكه ويكتوريا را باالى سردر حجارى كرده اند. ديوارهاى سفارت از نرده هاى چوبى 
است. باغ سفارت از زيادى درخت مانند بيشه انبوهى بنظر مى آيد و سه طرف آن را بنا ساخته اند كه 

بيشتر به معمارى گوتيك شباهت دارد.
و  است  واقع  انگليس  سفارت  نزديكى  در  آمريكايى  پروتستان  مبلغين  وكليساى  ارامنه  كليساى 
كليسا  هردو  به  فريضه  اداى  براى  سفارت  كاركنان  مى باشد،  دورنمايان  از  كليسا  دو  هر  مناره هاى 
روس  سفيركبير   1828 سال  در  همينكه  بود  تهران  جنوب  قسمت  در  سابقًا  روس  سفارت  مى روند. 
«گريبايدوف» به دست مردم تهران كشته شد، روس ها از جنوب شهر حركت كرده در نزديكى ارك 

سلطنتى منزل گرفتند تا در امان قبله عالم بمانند (همان، 49-53).
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گلى  ديوارهاى  با  كه  است  استحكامى  بى  قلعه  يك  از  عبارت  تهران  ارك  سلطنتى:  عمارات 
محصور گشته و كليه عمارات سلطنتى در ميان اين ديوارها قرار دارد. اين عمارت ها كه پارهاى از 
يادگارهاى دوره فتحعلى شاه و پاره اى مربوط به زمان ناصرالدين شاه بوده از جند باب حياط بزرگ 
تشكيل مى يابد و مانند همه حياط هاى عالى شرقى داراى حوض بزرگ، درخت هاى چنار و كم و بيش 
فواره است و البته جزئيات آن طول و تفصيلى نخواهد داشت مگر يكى دو ساختمان كه از نظر محتويات 

آن (نه از نظر شاهكار معمارى) قابل يادداشت خواهد بود از اين قرار: 
1- حياط تخت مرمر كه بالفاصله بعد از ارگ واقع شده و در قسمت شمالى آن تاالرى بنام تاالر 
جلوس  تخت  آن  روى  نوروز  روزهاى  عالم  قبله  يا  و  شاهان  شاه  مى شود.  مشاهده  مرمر  تخت 
مى كند. اين عادت از زمان كوروش و داريوش و خشايارشا ميان پادشاهان ايران معمول بوده كه 
روز نوروز را جشن بگيرند و اكنون هم همين كار را مى كنند. ولى اين تخت مرمر مربوط به آن 
روزها نيست بلكه كريمخان زند سنگ آن را از معدن هاى يزد بيرون كشيده و به شكل تخت 
در آورده است و اينكه آن را تخت مى گوييم با اصطالح شرقيان همراهى نموده ايم زيرا به نظر 
فرنگى ها اين مبل سنگى به تخت شبيه نيست و عبارت از سكوى مرمرى است كه آن را روى 
رفتن  باال  براى  و  اند  كرده  نصب  پرى  و  ديو  و  جن  هاى  شانه  باالى  مرمرى  كوتاه  ستون هاى 
بر اين سكو دو پله كوچك ساخته اند كه بر تارك دو شير بزرگ نصب گشته و پادشاه پادشاهان 
گسترده اند  وسط  در  كه  مرواريد دوزى  بساط  به  و  نهاده  شيران  فرق  بر  را  قدم هاى خود  بار  هر 
جلوس مى كند. دو ستون دراز مرمر روبروى تاالر برپاست. سقف تاالر آينه كارى و در و ديوار 
آن را با عكس پادشاهان و شاهزادگان قاجار نقاشى كرده اند. اطراف تاالر تخت اتاق هاى پذيرايى 
مهمان هاى سياسى و وزيران و افسران ارشد است كه آنجاها هم همان تصويرهاى نقاشى خاندان 
قاجار مشاهده مى شود. پرده هاى بسيار كلفت جلوى تاالر آويزان شده و آن را از چشم راهگذاران 
محفوظ مى دارد. عالوه بر حوض بزرگ وسط حياط يك حوض ديگرهم با همان دو سه فواره 
بالفاصله جلوى تاالر قراردارد كه روزهاى سالم آب فواره ها جستن نموده سپس در مقابل قبله 

عالم سر فرود مى آورد.
2- عمارات موزه: همينكه از حياط تخت مرمر مى گذريم به داالنى مى رسيم كه جمجمه نادر و 
كريم خان زند را در آستان آن دفن كرده اند باين معنى كه آقا محمد خان قاجار براى كينه جويى 
از رقيبان مرده خود فرمان داد گور نادر و كريم خان را شكافته جمجمه آنان را در آستان اين حياط 
خاك كنند تا هرروز خودش و بازماندگانش كله هاى دشمن را لگدكوب سازند و با پاشنه پا از مغز 

حريفان انتقام بكشند! 
بارى ناصرالدين شاه كه در سال 1873 ميالدى برابر 1290 هجرى از فرنگستان بازگشت به فكر 
ساختن موزه افتاد و با ذوق و سليقه شرقى انبارى براى جادادن چيزهاى گرانبها بنا نمود كه بيشتر 
به مغازه عالءالدين كتاب هزار و يك شب شباهت دارد. مثًال در عين حال كه گرانبهاترين گوهرهاى 
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شرقى را در يكى از زواياى اين موزه مى بينيد فورى همانجا پهلوى آن تيكه جواهر، يك مسواك 
كوچك بى قدر و قيمتى را خواهيد ديد كه بيش از دو سه قران ارزش ندارد، كله حيواناتى كه شاه شكار 
كرده، آالت عادى موسيقى كار سوئيس، ظرف هاى چينى، عكس هاى رنگين مجله هاى انگليسى و 
بسيارى چيزهاى ديگر بدون رعايت هيچ نظم و ترتيبى با صدها اشياء گرانبها قاطى و پاتى شده است.  
به هر حال در اطراف اتاق جعبه آينه هاى عالى كار گذاشته و پشت آنها خرمن خرمن جواهرات پياده،  
تراشيده و نتراشيده روى هم توده شده است. در ميان اين جعبه آينه ها، جعبه آينه مرواريد غلطان چشم 
بيننده را خيره مى كند. شمشير امير تيمور، شمشير شاه اسمائيل، شمشير آقا محمدخان، زره شاه عباس 
كه به طرز شگفتى به جواهر نفيسه مرصع هستند از نفايس عمده اين موزه است. تاج هاى صفويه، 
تاج فتحعلى شاه، جليقه محمدشاه، تاج سالم نوروز، غليان هاى جواهرنشان، خنجرهاى مرصع، ظروف 
بسيار زيباى طال و نقره با نگين هاى بسيار عالى، سردوشى هاى الماس، انفيه دان هاى مرصع، تابلوهاى 
نقاشى، كاشى هاى معرق كه كه از هر جواهرى زيباتر است و بسيارى شاهكارهاى نفيس ساخته دست 
طبيعت و انسان در زير سقف اين بناى محقر ريخته است و اينك قبل از بيرون آمدن از موزه الزم 

مى دانم پاره اى از نفايس بى نظير اين موزه را به تفصيل بنگارم:
اول - كره جواهر: اين كره را به امر ناصرالدين شاه ساخته اند. خود كره از زر ناب است و 75 پوند 
وزن دارد، 51366 تيكه جواهرهاى گوناگون به وزن 3656 گرم در ساختن آن به كار برده اند كه تخمينًا 
يك ميليون ليره مى ارزد. به قدرى سنگ هاى قيمتى آن درخشنده است كه چشم را مى زند و پيدا كردن 
اماكن جغرافيايى را مشكل مى سازد. در اين كره مرصع درياها از زمرد، آفريقا از ياقوت سرخ، هندوستان 

از ياقوت كبود، ايران از فيروزه، انگلستان و فرانسه از الماس طراحى شده است.
دوم - سه قطعه جواهر گرانبهاى بى مانند: يكى الماس مشهور به درياى نور برادر كوه نور كه 
هردو جزء جواهرهاى محمد شاه هندى بوده و بدست نادرشاه افتادند. همينكه نادر كشته شد، احمد شاه 
دورانى كه جزء مالزمين نادر بود، كوه نور را ربوده و به افغانستان گريخت و در آنجا كوه نور به دست 
شاه شجاع افتاد و طولى نكشيد كه «رونجت سدارسينگ» هندى مشهور به شير پنجاب، كوه نور را از 
شاه شجاع گرفته و به هند آورد و سپس به خاندان سلطنتى انگلستان انتقال يافت و اكنون در آنجا مى 
باشد، اما درياى نور كه 186 قيراط وزن دارد قريب دويست هزار ليره مى ارزد و در نتيجه خودپسندى و 
نادانى فتحعلى شاه بهاى آن به صدهزار ليره تنزل يافت به اين قسم كه فتحعلى شاه براى جاويد كردن 
خودخواهى خويش دستور داد نامش را روى درياى نور كنده كارى نمايند و در نتيجه اين كار آن گوهر 
بى مثل و مانند را معيوب ساخت. ديگر از جواهرهاى قابل ذكر يك تيكه ياقوت درشت نتراشيده متعلق 
به «اورنگ زيب» است كه اكنون روى تاج كيانى نصب كرده اند و باالخره انگشتر برليان زيبايى است 

جرج چهارم پادشاه انگليس براى فتحعلى شاه فرستاده بود.
سوم - تخت يا صندلى مرصع: كه پرقيمت است و  باالى اتاق موزه افتاده و در بارهاى اعياد 

رسمى شاه روى آن مى نشيند و ياقوت ها و زمردهاى عالى در آن به كار برده اند.
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چهارم - مجموعه عكس هاى خاندان سلطنتى انگلستان: كه در سال 1873 به ناصرالدين 
كارهاى  دست  نموده اند.  تزيين  را  آن  قاب هاى  نفيس  ممتاز  هاى  نگين  با  و  بودند  كرده  اهدا  شاه 
عاج، تابلوهاى استادان نقاشى ايران مخصوصًا تابلوهاى استاد بزرگ ابوالحسن خان غفارى ملقب به 
صنيع الملك، منبت كارى ها و چيزهاى ديگر اين موزه هريك در خور قلمفرسايى بسيار مى باشد و از 
قرارى كه به من (لرد كرزن) گفتند عالوه بر اين انبارها، زيرزمين ديگرى بنام خزانه در همان عمارت 

سلطنتى موجود است كه محتويات آن از حيث گرانبهايى دست كمى از اشياء موزه ندارد. 
در هر حال من بسيار متأسف شدم كه چگونه ملت ايران در نهايت عسرت و بدبختى بسر مى برد 
و از نعمت بهداشت و فرهنگ  و تمدن محروم مانده و اين گنج هاى گرانبها بدون هيچگونه مصرف 
در اين پستوها به خاك رفته است. اى كاش پيش از آنكه يك پادشاه طمع كار شرقى يا يك فاتح 
شمالى بر اين ذخيره هاى سنگين قيمت دست يابد بهاى آن را صرف ساختن راه ها، آباد كردن شهرها، 
حاصلخيز كردن زمين ها، آبيارى دشت ها و بستن سدها بكنند و اين ملت باهوش را كه در اثر جهالت، 

اينگونه تيره روز گشته از نو زنده سازند!
تخت طاووس: ديگر از بناهاى قابل ذكر عمارت سلطنتى اتاق شورا است كه به واسطه تخت 
آن  منشاء  و  اصل  و  طاووس  تخت  درباره  دارد.  بسيارى  اهميت  شورا  انجمن  واسطه  به  نه  طاووس، 
چيزهاى زياد گفته و نوشته اند. ابتدا تخت طاووس كنونى اتاق شورا را شرح داده و سپس عقايد ديگران 
را درباره آن مى گويم. تخت طاووس تهران به اصطالح غربيان، صفه يا سكويى است كه هفت پايه 
مرصع دارد. روى تخت را از برگ هاى طال پوشانده اند. باالى دو پله تخت، دو سمندر ساخته اند. لبه هاى 
تخت كنده كارى شده و پارهاى اشعار فارسى نگاشته اند. پشت تخت هم جواهر كارى است و در وسط 
آن، جائيكه تكيه مى دهند، ستاره جواهر نشان متحركى تعبيه نموده اند كه با دانه هاى الماس مزين 
مى باشد. دوطرف ستاره دو مرغ كوچك قرار دارد كه رو به ستاره اند. نكته جالب توجه آنكه كوچكترين 
نشانى از طاووس در اين تخت نيست و دو مرغ مزبور به گنجشك و يا بلبل شباهت كامل دارند. اين 

بود تفصيل مختصرى از تخت طاووس تهران. 
را  آن  ميالدى   1665 در  تاورنيه  ويژه  به  خارجى  جهانگردان  كه  هند  طاووس  تخت  درباره  اما 
جواهرات  از  نادرشاه  كه  است  معتقد  انگليسى  ملكم  سرجان  گويند:...  مى  چنين  بود  ديده  دهلى  در 
هندوستان تخت تازه اى به نام تخت طاووس در ايران ساخت كه شايد همين تخت طاووس فعلى باشد. 
كلنل فريزر معاصر فتحعلى شاه از قول پيرمرد كردى نقل مى كند كه هنگام كشته شدن نادر، خود اين 
پيرمرد كرد حاضر بوده و بنا به گفته او تخت طاووس نادر را شكسته و به غارت بردند. اما آنچه را كه 
من (لرد كرزن) خود از مردان مطلع تهران شنيدم آنكه فتحعلى شاه در اصفهان با زنى ماهرو به نام 
طاووس خانم ازدواج نموده و تخت طاووس فعلى تهران به دست استادان هنرمند اصفهان به افتخار آن 
جشن عروسى ساخته شد و شايد از جواهرهاى تخت طاووس هند هم در ساختن آن مصرف كرده اند. و 
خالصه كالم آنكه تخت طاووس فعلى تهران غير از تخت طاووس مشهور محمد خان هندى مى باشد 
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زيرا تخت فعلى با توصيفى كه تاورنيه و ديگر جهانگردان از 
تخت طاووس كرده اند تطبيق نمى كند. بعالوه در اين تخت 
غير از دو پرنده گنجشك مانند چيز ديگرى موجود نيست و 
روز  آن  باربرى  وسايل  با  طاووس  تخت  نقل  و  حمل  اساسًا 
بسيار مشكل بوده كه همانطور درسته و دست نزده از هند به 
ايران بيايد و پس از قتل نادر و انقالبات داخلى بدون كم و 
كسر باقى بماند. اينك كه صحبت هاى ما از تخت طاووس و 
اتاق موزه به پايان رسيد از كتابخانه سلطنتى و اسلحه خانه و 
اتاق هاى يكنواخت ديگر عمارات سلطنتى به سرعت گذشته 

وارد حياط گلستان مى شويم. 
در اينجا بنا به عادت معمول حوض هاى بزرگ، فواره ها 

و چنارها خودنمايى مى كنند به عالوه باغچه هاى مصفا به طور مطبوعى گلكارى شده و غير از چنار و 
تبريزى، درخت هاى سرو و صنوبر هم پهلوى يكديگر ايستاده اند. جوى هاى آب را كاشى كارى كرده اند. 
در حوض ها غاز و قو و ماهى هاى طاليى شنا مى كنند. پل هاى كوچك آهن، كوشك هاى قشنگ، 
چراغ ها و مجسمه ها و گلدان ها و بسيار چيزهاى مطبوع، اين حياط عالى را زينت داده است و از همين 
جهت است كه مراسم سالم قبله عالم بيشتر در اين سرا برگزار مى شود و من نيز افتخار حضور در 

يكى از اين سالم ها را داشته ام.
لُرد كرزن در ادامه به توصيف سه عمارت سلطنتى مى پردازد:

عمارت نارنجستان: ديگر از عمارت هاى سلطنتى تهران كه جلب توجه نمود نارنجستان است. 
نازك  و  سليقه  از  منظره اى  جوى ها  اطراف  در  نارنج  درخت هاى  آب،  پر  حوض  كاشى،  جوى هاى 

كارى هاى شرقى را نمايش مى داد. 
از همين نارنج خانه است كه به جايگاه ممنوع يعنى حرمسرا و اندرون قبله عالم وارد مى شوند. 
چيزى كه از آن مركز اسرار (حرم سرا) دانستم آنكه چنار بزرگى در عمارت هاى اندرون به نام چنار 
عباس على وجود دارد و در ميان ساكنين آن خلوت خانه به چنار مقدس معرفى گشته و براى زيارت 

آن تشريفات و مراسم خاصى قائل هستند.
شمس العماره: در قسمت شرقى گلستان ساختمان شمس العماره (آفتاب ساختمان ها) به شكل 
دو برج سر به آسمان كشيده و بلندترين بناهاى پايتخت است. پادشاه فعلى در بيست و پنج سال اين 
عمارت را بنا نمود. دورنماى اين عمارت گرچه از خيابان و بازار فوق العاده با عظمت است اما درونش 
چنان نيست. طرفى كه رو به باغ مشرف گشته داراى ايوان ها و پنجر ها و در هاى عالى و قسمت مشرف 
بر خيابان ديوار آجرى و كاشى كارى است. در وسط دو برج شمس العماره، برج ساعت است كه ميان 
آن يك ساعت بزرگ عالى نصب كرده اند. ابتدا من تصور كردم كه شمس العماره با اين معمارى عجيب 

لُرد كرزن
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معلوم  بعد  است  شاهانه  بانوان  مقر  غريب  و 
شد اشتباه كرده ام. در اين عمارت و بسيارى 
عمارت هاى ديگر شاه ايران، هداياى نفيس 
ريخته  رويهم  فرنگى  ممتاز  غير  و  ممتاز 
بزرگان  حال  به  تا  پيش  سال  صد  از  است. 
اروپا براى جلب توجه پادشاه شير و خورشيد 
از كالسكه هاى مرصع گرفته تا اسباب بازى 
هاى بچه گانه همه چيز به تهران فرستاده اند. 
شاهان  شاه  اصال  را  هديه ها  اين  از  پاره اى 
نديده و يكراست به انبار رفته و پاره اى ديگر 
كه يك بار يا دو بار افتخار ديدار قبله عالم را 
داشته آنها هم در اتاق هاى شمس العماره و 
موزه و خوابگاه و غيره افتاده است، از آنجمله 
به  مصور  گرانبهاى «گوبلين»  هاى  نساجى 
تصوير ونوس كه از طرف لويى فيليپ فرانسه 

براى محمد شاه اهدا گرديد. ملكه ويكتوريا يك ساعت بزرگ طاووس با اشكال متحرك براى امپراتور 
چين ارسال داشت ولى معلوم نيست كه چرا امپراتور چين آن را نپذيرفت يا بدستش نرسيد و ساعت 

مزبور به دربار ايران آمد و اكنون در همان پستوهاى عمارت دربارى خزيده است.

را  ما  كه  است  كوتاهى  داالن  سلطنتى  سيرك  يا  دولت  تكيه  تا  العماره  شمس  از  دولت:  تكيه 
عمارت  از  لندن  به  آمدن  موقع  ايران  فعلى  شاه  مى كند.  هدايت  مذهبى)  (تراژدى  نمايش  محل  به 
«آلبرت هال» خوشش آمد و در نظر گرفت بنايى شبيه آن بسازد و در واقع تكيه دولت تهران تقليدى 
از «آلبرت هال» لندن مى باشد. ابتدا مى خواستند گنبدى روى آن بنا كنند ولى به فرمان شاه تبديل 
به ميله هاى آهن گرديد. چنانكه مى دانيم در آغاز ماه محرم سراسر ايران براى شهادت حضرت امام 
وسط  در  است.  سلطنتى  عزاخانه  يك  هم  دولت  تكيه  شود.  مى  عزادار  يكپارچه  السالم  عليه  حسين 
تكيه،  صفه بزرگ محل نمايش قرار گرفته در اطراف سكوهاى بلند، محل جلوس بانوان عزادار است 
و در باالخانه ها و تاق نما ها اعيان و اشراف و حرمسراى شاهانه پشت پرده هاى زنبورى قرار دارند. تعزيه 
از  يكى  در  هم  مرمرى  بزرگ  منبر  آيند.  مى  تكيه  تخت  به  پوشيده  لباس  مخصوصى  در  از  خوان ها 
زواياى تكيه دولت كار گذارده اند كه روضه خوان از آنجا شاه شاهان را دعا كند. چون عزادارى محرم 
در شب و روز ماه محرم ادامه دارد تكيه را با چلچراغ ها و المپ ها و قنديل ها و مشعل هاى نفتى روشن 
مى كنند. چندى تكيه را با الكتريك منور كردند ولى بعداً موقوف شد و همان چراغ هاى نفتى و شمع 

لرد كرزن به عنوان نايب السلطنه هند
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معمول گرديد. خالصه آنكه چون ماه محرم در تهران نبودم بيش از اين در آن موضوع صحبت نمى 
دارم. پس از ديدن تكيه و عبور مجدد ازشمس العماره ديگر چيز مهمى در عمارت سلطنتى نديديم. 
عمارت هاى دربار از نظر شرقيان بسيار عالى و مجلل و البته با ذوق و سليقه غربيان تفاوت بسيار دارد 

(همان، 55-56).
كرزن درباره مساجد تهران چنين مى نويسد: نظر به اينكه تهران شهر تازه اى است از حيث 
مسجدها و مدرسه هاى قديمى مجلل بسيار فقير مى باشد. در شهرهاى بزرگ قديمى شرق و ايران 
مساجد مهمى موجود  است كه عظمت معمارى و بانيان فكور آن را مدلل مى سازد اما در تهران اين 
جور چيز ها ديده نمى شود. فقط در زمان فتحعلى شاه مسجدى بنام مسجد شاه در وسط بازار تهران 
بنا گرديد. در اين مسجد جز يك گنبد طالى كوچك چيز قابل توجه ديگرى وجود ندارد. مسجد و 
بنام  تمامى  نيم  مدرسه  و  مسجد  يك  ندارند.  را  العاده اى  فوق  شاهكار  هيچكدام  مروى  خان  مدرسه 
مسجد سپهساالر در دست ساختمان است. بانى اصلى آن مرحوم ميرزا حسين خان سپهساالر قزوينى 
است كه چندى وزير امور خارجه و صدر اعظم ايران شد و در سال 1872 ميالدى برابر 1289 هجرى 
راجع به امتياز رويتر با دولت انگلستان وارد مذاكره شد. سپس به مشهد تبعيد گشته و در آنجا به طور 
ناگهانى مرد. پس از مرگ، او برادرش يحيى خان مشير الدوله بنا به وصيت سپهساالر و از دارايى او 
اتمام بنا را عهده دار گشت. مسجد سپهساالر صحن بزرگ و حوض گردى در وسط دارد. چهار مناره 
كاشى كارى بلند از يك طرف رو به آسمان رفته و در طرف مغرب شبستان مسجد ديده مى شود. يك 
محراب و پنجاه ستون سنگى، يگانه تزئين اين شبستان مى باشد. نزديك همين شبستان ساده عمارت 
كتابخانه و در قسمت آخر بنا حوض ديگرى با ميله هاى آهنى براى وضوى مومنان ساخته اند. گرچه 
صحن و فضاى مسجد خيلى وسيع و مناره هاى آن هم بلند است اما نه در مسجد سپهساالر و نه در 
مسجد شاه كوچكترين نمونه اى از صنايع ظريفه و معمارى هاى سابق ايران و شرق مشهود نيست و 

 
لرد كرزن به عنوان رئيس دانشگاه آكسفورد
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اين خود دليل بزرگى است كه چگونه فكر سليقه بنايى و معمارى ايران يكباره رو به انحطاط و پستى 
مى رود (همان، 57).

كهنه  بازارهاى  است.  تازه  آن  بناهاى  ساير  مثل  هم  تهران  بازارهاى  تهران:  بازارهاى  توصيف 
قديمى از بين رفته و بازار جديد جايگير آن شده است. از عمارت ارگ گذشته به ميدان كوچك ديگرى بنام 
سبزه ميدان مى رسيم. در آنجا هم مانند ميدان هاى ديگر حوض پر آبى با مرغابى هاى رنگارنگ موجود 
است. از سبزه ميدان وارد بازار مى شويم. گمان مى كنم شرح و تفصيل بازارهاى تهران لزومى ندارد. هر 
فرنگى كه با شرق سروكار داشته از روى كتاب يا به راى العين بازارهاى شرق را به خوبى شناخته است. 
كاروانسراهاى متعددى در اطراف بازار ساخته اند كه انبار كاالهاى گوناگون شرقى و غربى مى باشد. ...بازار 
تهران از بسيارى از بازارهاى شرق قشنگ تر و از بازارهاى شيراز و اصفهان و تبريز خيلى عالى تر است 

(همان، 57-58).
وى سپس به توصيف عمارت هاى اطراف تهران مى پردازد:

تهران با آنكه شهر تازه اى است در اطراف آن عمارت ها و قصرهاى مجلل سلطنتى بنا كرده اند كه 
مهمترين آنها به قرار زير است: 

1 – نگارستان يا جايگاه تابلوهاى نقاشى. اين عمارت سابقًا خارج تهران بوده اكنون كه شهر بزرگ 
شده توى تهران افتاده است. پادشاه تاجر منش فعلى بسيارى از اراضى اين باغ سلطنتى را به مردم 
فروخته است. اين باغ و عمارت در روزگار فتحعلى شاه بانى و مؤسس آن بسيار آباد بوده و حاال رو 
به خرابى مى رود. آن موقع چندين ساختمان بنام كاله فرنگى، استخر هاى بزرگ، چنارهاى بلند و 
باالتراز همه حمام و صفه مرمر نگارستان عيش گاه پادشاه ايران بود. كرپورتر(R. KerPorter) در 
سال 1818 موفق به ديدن نگارستان شده و به حمام مرمر كذايى هم سر زده است. در وسط حمام 
حوض بزرگ كاشى و اطراف حوض صفه هاى مرمر سراشيب ساخته بودند كه پادشاه پادشاهان 
پرى پيكران عريان را از فراز صفه مرمر به درون حوض مى كشيد. كرپورتر كه آن حوض و صفه 
و حمام را مشاهده كرد با بيانى شاعرانه از آن خلوتگاه عشق توصيف نموده آن را فردوس برين 
مى خواند. من (لرد كرزن) نيز كه پس از چندين سال به تماشاى آن باغ و حمام شور انگيز رفتم 
صداى قهقهه لعبتان ماه منظر از در و ديوار به گوشم خورد ....  سپس به تماشاى تابلوهاى نقاشى 
نگارستان شتافتم. فتحعلى شاه عشق غريبى داشت كه در و ديوار ايران را با شكل خود و يك 
فوج پسرانش منقش سازد. شكل فتحعلى شاه هميشه با تاج و ريش و شمشير و سينه بند و بازو 
بند و قباى دراز و خنجر ديده مى شود. در يكى از تابلو هاى نگارستان، فتحعلى شاه روى تخت 
طاووس نشسته پسرهايش كه شماره آنها در اين تابلو به پنجاه مى رسد در اطراف تخت صف 
كشيده اند. نمايندگان انگليس يعنى سر جان ملكم، سر هارفورد جونز، سر گور اوزلى در يكطرف 
خروس  تاج  كاله  ها  انگليسى  ايستاده اند.  ديگر  طرف  در  گاردان  ژنرال  آنها  فرانسوى  حريف  و 
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برسر، كت قرمز، شلوار كوتاه سفيد، چارق قرمز 
پوشيده اند.  را  تهران)  دربار  اجبارى  لباس  (يا 
آن  به  شبيه  ديگر  تابلوى  و  عالى  تابلوى  اين 
نقاش باشى  خان  حسن  محمد  شاهكارهاى  از 
مى باشد و بايد انصاف داد كه رنگ و روغن زدن 
يك چنين تابلوى رنگين نفيس در شهرى مانند 
تهران كه هواى بسيار خشكى دارد دليل بزرگى 
به زبردستى و مهارت استادان ايرانى مى باشد 

(همان، 61-64).
از  يكى  در  ميالدى   1835 سال  در  هرحال  به 
اتاق هاى همين عمارت نگارستان ميرزا ابوالقاسم قائم 
مقام پسر ميرزا بزرگ قائم مقام وزير محمد شاه را 
به امر قبله عالم خفه كردند. شگفت آنكه سه تن از 

پادشاهان قاجار (فتحعلى شاه،  محمد شاه و  ناصرالدين شاه) سه صدر اعظم خود را (حاجى ابراهيم قوام 
شيرازى، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام و  ميرزا تقى خان امير كبير) هالك نمودند. در صورتى كه هركدام از 

اين صدر اعظم ها براى استقرار سلطنت ولى نعمت هاى خود كوشش هاى فراوان نموده بودند.
2 – قصر قاجار: عمارت ييالقى واقع در دو ميلى شمال تهران از دور بناى بلندى است كه از ميان 
درختان چنار و تبريزى سر به آسمان افراشته و در نظر ايرانيان مانند كاخ ورساى فرانسه و كاخ 
وندسور انگلستان به شمار مى آيد، اما از نزديك جز يك بناى ساده آجرى و گلى بيش نيست و 
از هرگونه لطافت معمارى بى بهره است. چند تابلوى نقاشى مانند تابلوى نگارستان در اين كاخ 
ديده مى شود. حوضش آب ندارد، درخت هايش رو به خشكى و بنايش در حال ويرانى مى باشد. 
در ايران نگهدارى عمارات قديمى معمول نيست و همينكه پادشاهى ُمرد، بناهاى او رو به خرابى 
مى گذارد. يك وقتى اين قصر آباد بوده، فتحعلى شاه بانى اين كاخ ييالقى دسته اى از زنان خود را 
كه تعدادشان به هفتصد مى رسيد در اين عمارت مى آورد و خود با دسته ديگر از بانوان برگزيده 

براى گذراندن تابستان به سلطانيه زنجان مى رفت.
3 – دوشان تپه يا تپه خرگوش:  اين تپه در مشرق پايتخت واقع است. از تهران تا دوشان تپه يك 
خيابان مشجر عالى ترتيب داده اند كه پنج كيلومتر مسافت دارد. باالى اين تپه عمارت كوچكى 
ساخته اند و در دامنه آن باغ حيواناتى شبيه به باغ حيوانات اروپا مى باشد. شماره حيوانات باغ كم، 
جايشان تنگ و شكمشان گرسنه است. اهميت باغ حيوانات شاهنشاه از اينجا معلوم مى شود كه 
پادشاه سالى پنجاه تومان از قهوه چى دربان باغ ماليات مى گيرد و اختيار ورود نرخ وروديه را در 
كف با كفايت آن قهوه چى مى سپارد! قصر فيروزه در جنوب دوشان تپه، سرخ حصار در شمال و 

لرد كرزن به همراه همسرش در لندن سال 1923
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جاجرود در مشرق، از شكارگاه ها و تفرجگاه هاى پادشاه است.
4 – كاخ هاى شميران: شميران يا ده هاى واقع در كنار البرز محل ييالقى مردمان پايتخت است. 
خوشبختانه تمام شميران ملك شاه نيست. مردم تهران از هر طبقه مى توانند در آنجاها عمارت 
و باغ داشته باشند. دهكده قلهك در نه كيلومترى شمال تهران از نقاط ييالقى شميران و محل 
تابستانى سفارت انگليس است و 700 پا مرتفع مى باشد. محمد شاه در سال 1835 ميالدى برابر 
1251هجرى قسمتى از اراضى قلهك را به «سر جان كمپ بل» وزير مختار انگليس بخشيد و 
قسمت ديگر را ناصر الدين شاه داده است. اكنون صد خانوار در قلهك سكونت دارند و امور آنان 
به وسيله كدخدائى كه سفارت انگليس تعيين مى كند، اداره مى شود. ماليات را هم همين كدخدا 
جمع كرده به دولت ايران مى پردازد. در شمال غربى قلهك، زرگنده محل ييالقى سفارت روس 
است. ترك ها در تجريش سفارت ساخته اند. فرانسويان نزديك سفارت عثمانى كرايه نشين هستند. 
در  اتريشى ها  اند.  رفته  دزاشيب  به  اخيراً  بودند  انگليسى ها  مستاجر  قلهك  در  چندى  تا  آلمان ها 
رستم آباد منزل گرفته اند. اقدسيه، نياوران و سلطنت آباد از ييالق هاى سلطنتى است. سلطنت آباد 
به طرز عمارات سلطنتى انگلستان به امر ناصرالدين شاه بنا گشته است با اين تفاوت كه در سلطنت 

آباد هفده دستگاه جداگانه براى اقامت بانوان حرم ساخته اند.

كرزن سرانجام به شرح آثار تاريخى جنوب تهران( شاه عبدالعظيم و رى ) مى پردازد:
يگانه راه آهن كشور از دروازه جنوبى به مسافت نه كيلومتر تا دهكده شاه عبدالعظيم امتداد مى يابد. 
ابوالقاسم عبدالعظيم از سادات علوى از ترس متوكل عباسى به رى آمد و مدتى در آنجا متوارى بود تا 
آنكه در سال 861 ميالدى برابر 247 هجرى وفات نموده و در محلى كه فعال زيارتگاه است مدفون 
گرديد. پيش از ابوالقاسم، حمزه پسر امام موسى كاظم امام هفتم شيعيان نيز در آن نزديكى ها به خاك 
رفته بود و اكنون سالى سيصد هزار زوار براى زيارت اين دو امامزاده مى آيند. گنبد طال، مناره هاى 
كاشى و مطالى بلند، صحن وسيع و حوض بزرگ از مشخصات اين مكان مقدس است. ديگر آنكه 
سر بازار شاه عبدالعظيم زنجير درازى كار گذارده اند هر گناهكارى كه خود را به آن زنجير رسانيد در 
پناه امامزاده مى ماند اگرچه آدم كشته باشد. مادام كه آن طرف زنجير نشسته كامًال در امان خواهد بود.
رى  شهر  باقيمانده  خرابه ها  اين  آيا  شود.  مى  ديده  رى  خرابه هاى  شاه عبدالعظيم  و  تهران  ميان 

عرب ها و راجيس هخامنشى ها و اشكانيان است؟  من نمى دانم...
مورخين مسلمان راجع به پيشينه اين شهر چيزهايى نوشته اند، منجمله اينكه هارون الرشيد در شهر 
رى به دنيا آمد و محمودغزنوى در سال 1027 ميالدى برابر 418 هجرى آخرين فرمانرواى آل بويه 

را در شهررى منقرض كرد و  ...   
كرزن ضمن اشاره مختصرى به تاريخ رى در ادوار مختلف تاريخ ايران به مشاهدات خود و كرپورتر 

در رى اشاره مى كند:
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سر رابرت كرپورتر در زمان فتحعلى شاه خرابه هاى رى را ديده و نقشه جامعى از آن ترسيم نموده 
بود ولى اكنون آن نقشه با خرابه ها تطبيق نمى كند زيرا بيشتر ديوارها و بناهاى پابرجا فرو ريخته است 
و مردم تهران هروقت كه محتاج به مصالح بنايى مى شوند با كمال بى انصافى بيل و كلنگ برداشته 
سر وقت اين بناهاى تاريخى مى روند و گذشته از آجر و سنگ، جهت پيدا كردن سكه ها و ظرف هاى 
سفالين هم كنده كارى مى كنند. البته تاكنون حفارى علمى در شهر رى اجرا نگرديده و اگر بشود ممكن 

است آثار نفيس مهمى پيدا شود.
در خرابه هاى شهر يك برج بلند تو خالى به ارتفاع هفتاد و به حجم صد و بيست پا مانند منار بسطام 
و گرگان موجود است. باالى برج چيزهايى به خط كوفى نوشته بودند كه اكنون خوانده نمى شود. در 
مشرق اين برج در كنار كوه، برج خرابه ديگرى است كه آنهم فرو ريخته و كتيبه هاى خط كوفى آن به 
زحمت خوانده مى شود. برج اولى را آرامگاه طغرل و يا مقبره سلطان خليل مى دانند و ميان تهرانى ها 

به نقاره خانه يزيد و يا برج يزيد شهرت دارد.
در نزديكى چشمه على مجاور خرابه هاى رى روى كوه، شكل يك اسب سوارى را با نيزه حجارى 
كرده اند و ممكن است مربوط به دوره ساسانى باشد ولى چون پهلوى او شكل فتحعلى شاه را حجارى 

 
               شمس العماره تهران                                                    دروازه دولت تهران

پارك مسعوديه ظل السلطان
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نموده اند شكل آن اسب سوار به خوبى معلوم نيست. فتحعلى شاه در اينجا نيزه اى به دست گرفته و 
بر سينه شيرى فرو مى كند. قدرى دورتر باز هم فتحعلى شاه را روى تخت حجارى كرده اند و مطابق 

معمول پسرانش اطرافش ايستاده و باالى سرش شكارچيان و چتر داران قرار دارند.
برج گبرها يا قلعه خاموشان مانند برج بمبئى در نزديكى چشمه على و خرابه هاى رى واقع است. 
گبرهاى ايران مرده هاى خود را در اين برج افكنده، بازان و الشخوران را ميهمانى مى كنند (همان، 

.(64-67
 

بازپسين سخن
در پايان سخن، اشاره به چند نكته الزم است. يكم، مقام و مرتبت لُرد كرزن در امپراتورى بريتانيا و 
خدمات شايان توجه او به كشورش، وى را به شخصيتى تأثيرگذار در تحوالت ايران و منطقه، در آن 
روزگار، تبديل كرده بود. دوم، بدو ن شك، توجه و عالقه كرزن به ايران در درجه نخست جنبه سياسى 
داشت، ولى زيبايى هاى ايران و آثار تاريخى آن نيز بر افكار و ديدگاه او نسبت به ايران بى تأثير نبود. 
اين تأثير خود را  در نوشته هايش در كتاب ايران و مسئله ايران نشان مى دهد، چيزى كه در نوشته هاى 
ساير سياحان انگليسى كمتر آمده است. با وجود آن كه بيشتر سياحان و نويسندگان انگليسى با بدگمانى 
به ايرانيان نگريسته اند، ژوزف رابينو1 در سال 1898 درباره كتاب ايران و مسئله ايران كرزن مى گويد: 
هيچ كتاب انگليسى ديگرى همانند آن سراغ ندارم كه نظر غير مغرضانه اى درباره ايران و مردم آن ارائه 
كرده باشد2 . عليرغم اين نظر، در برخى موارد قضاوت هاى نابجاى كرزن از اخالق و عادات ايرانيان 
دست كمى از مسافران و سياحان انگليسى ديگر ندارد. چهارم، شرح و توصيف كرزن از بناهاى تاريخى 

تهران را مى توان از دقيق ترين و قابل استناد ترين اظهار نظرها در اين باره به شمار آورد. 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                               

1. وى تصدى بانك شاهى 
در ايران را بر عهده داشت و 
از مطلع ترين اروپاييان مقيم 

ايران بود.
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ايران شناسى در جهان عرب(2)

سيد مصطفى مطبعه چى اصفهانى1

در مقاله پيشين، با برخى از نگاشته هاى تأليفى و ترجمه كه در قالب كتاب، مقاله و درج در نشريات 
نشر  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  سال هاى  در  عربى  كشورهاى  در  دانشگاهى  هاى  پايان نامه  و  علمى 
يافته اند، آشنايى يافتيم و دانستيم كه  تقريبًا بيشتر نويسندگان عرب تبار، خليج فارس را خليج عربى 
خود  آن  از  را  خليج فارس  در  سه گانه  ايرانى  جزاير  نوشته،  عربستان  را  خوزستان  استان  نام  خوانده ، 
پنداشته اند. نيز دانستيم كه حجم نوشته هاى نويسندگان عرب درباره ادبيات، تاريخ، فرهنگ، سينما، 
در  عرب  كشورهاى  با  آن  سياسى  روابط  و  جهان  و  منطقه  در  ايران  موقعيت  و  اقتصاد  نظام سياسى، 
اين  از  قابل توجهى  بخش  متأسفانه،  اما  است.  نهاده  فزونى  به  رو  اسالمى  انقالب  از  پس  سال هاى 
نوشته ها، بيش از آنكه بر استنادات تاريخى و علمى صحيح و متقن مبتنى باشد، بر دعاوى موهوم و 
نادرست استوارند. بكار بردن نام عربستان به جاى خوزستان و ادعاى مالكيت جزاير سه گانه خليخ 

فارس نمونه هايى از اين ادعاهاى بى مبناست.
بررسى آثار معرفى شده دراين شماره گوياى آن است كه دولت ها و نويسندگان عرب به مسائل 
سياسى و تاريخى مربوط به ايران كه در ارتباط با آنهاست بيشتر از ساير موضوعات اهميت مى دهند. 
ايران،  هسته اى  برنامه  ايران،  سياسى  نظام  ايران،  كردهاى  اسالمى،  انقالب  موضوعات:  به  چنانكه 
روابط تاريخى ايرانيان و اعراب، نقش ايران در منطقه خاورميانه و روابط ايران و امريكا توجه بيشترى 
انديشه  و  فرهنگ  به  مربوط  آثار  ترجمه  و  معرفى  از  كه  مى دهند  نشان  همچنين  آثار  اين  داشته اند. 
ايرانيان غفلت ننموده و چنديدن كتاب در موضوع زبان و ادبيات فارسى(مانندانديشه موالنا و ديوان 

1. نويسنده و پژوهشگر مطالعات 
عرب

2. ايران شناسى در جهان عرب، 
فصلنامه نامة ايران و اسالم، شماره 

5، تابستان 1392، ص 86 - 69.
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محمود)  احمد  همسايه هاى  و  هدايت  صادق  كور  (بوف  ايران  معروف  رمان هاى  سمرقندى)،  سوزنى 
منتشر كرده اند.    

سلجوقيان،  نمود:  اشاره  موارد  بدين  مى توان  عرب  نويسندگان  توجه  مورد  موضوعات  ديگر  از 
غزنويان، خوارزمشاهيان، دولت هاى طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل بويه، زيديان طبرستان و اكراد 

كاكو، دولت ملى دكتر محمد مصدق، آموزش زبان فارسى و... 
آنكه  جاى  به  نوشته ها  اين  كه  است  آن  عرب  نويسندگان  نوشته هاى  درباره  درخور تأمل  نكته 
محل  كه  پردازند  مى  موضوعاتى  به  بپردازند،  عرب  جهان  به  ايرانيان  و  ايران  بيطرفانه  معرفى  به 
مناقشه است و ايرانيان براى رد آن دعاوى، صدها دليل، سند مستند تاريخى دارند. شگفت آورتر آنكه 
نويسندگان عرب به جاى آنكه به ميراث فرهنگى مشترك و همسايگى و هم زبانى و دين مشترك خود 
با ايرانيان بپردازند به موضوعاتى مى پردازند كه نام آن ادبيات جدلى است، ادبياتى كه بنياد آن بر تضاد 
و تقابل است. برخالف اين رويه، در بين نويسندگان ايرانى، صدها نوشته خوب و علمى در پيوند ها و 
همبستگى هاى تاريخى، دينى، زبانى و فرهنگى ايران و عرب مجال نشر يافته است. البته نبايد ناگفته 
بماند كه برخى نويسندگان مانند دكتر عيسى عاكوب و دكتر دسوقى شتا و ديگرانى نيز بوده اند كه در 

صدد شناسايى و شناسانيدن انديشه و فرهنگ ايرانيان به جهان عرب بوده اند.
و  علمى  نوشته هاى  دسته اند:  دو  بر  عرب  نويسندگان  نوشته هاى  كه  گفت  توان  مى  سان  بدين 
تحقيقى و نوشته هاى سياسى و جانبدارانه. براى آگاهى از اين دو سنخ نوشته ها، در اين جا به بخش 

ديگرى از نگاشته هاى منتشر شده در جهان عرب پيرامون ايران و ايرانيان توجه مى كنيم:  

فهرست ايران پژوهى نويسندگان عرب 
المركزالقومى  القاهره،  محمدمحمديونس،  تقديم،  و  ترجمه  سمرقندى،  سوزنى  حكيم  ديوان   -

للترجمه، 2010، 604 صفحه.
شاه  ناصرالدين  دكتر  تصحيح  به  سمرقندى  سوزنى  ديوان  از  نثر  به  است  ترجمه اى  كتاب  اين 
حسينى كه در سال 1344 در تهران منتشر شد. در مقدمه اين اثر شرح حال و ويژگى هاى ادبى اشعار 

سمرقندى آمده است.
- دوله سالجقه كرمان- دراسه سياسيه- على بن صال المحيميد، مجله جامعه االمام محمد بن 

سعود االسالميه، الرياض، العدد 50، ربيع اآلخر 1426، صفحه 513- 559.
مقاله اى است مفصل در بررسى تحوالت و حوادث سياسى ايام سالجقه كرمان.

- دوله االسماعيليه فى ايران: بحث فى تطور الدعوه االسماعيليه الى قيام الدوله مع ترجمه للنص 
الدين،  محمدالسعيدجمال  الجوينى،  الملك  لعطاء  جهانگشاى»  كتاب «تاريخ  فى  ورد  الذى  الفارسى 

القاهره، مؤسسه سجل العرب، 2001.
- دليل الخليج العربى، دراسه فى تاريخ العالقات الدوليه و االقليميه، محمد نصر مهنا، االسكندريه، 
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مكتب الجامعى الحديث، 590 صفحه.
موضوع كتاب، روابط ايران و عراق و ايران و كشورهاى خليج فارس است.

- دليل الشخصيات االيرانيه المعاصره، محمد وصفي ابومغلي، البصره ، 1983.
-  الدورالمصرى و االيرانى فى مجال حوار الحضارات، محمدالسعيدجمال الدين، القاهره، جامعه 

القاهره [مركزالدراسات الشرقيه] ،2004-1425. 
اين كتاب در مجله حصاد الفكر، العدد161، شعبان 1426 هـ ، سبتامبر2005، قاهره، مركز االعالم 

العربى به تفصيل معرفى شده است.
- الدوره البرلمانيه السادسه عشره نموذج لصراع االرادات في ايران، تموز 1949- نيسان 1951، 

طاهر خلف البكاء، مجله دراسات في التاريخ و اآلثار، (بغداد) العدد الثالث 2000.
- الدول االسالميه المستقله فى الشرق، عصام عبدالرؤوف النقى، القاهره، دارالفكرالعربى، 1987، 

504 صفحه.
 پژوهشى است متشكل از سه باب. باب اول به تحوالت سياسى تاريخى در شرق جهان اسالم و 
دولت هاى طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل بويه، زيديان طبرستان و اكراد كاكو مى پردازد. درباب دّوم، 
سلسله هاى غزنويان، سلجوقيان، اسماعيليان و خوارزمشاهيان بررسى شده. درباب سّوم نيز دولت ها و 

امارت هاى اسالمى درهندوستان مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. 
- دول الخليج الفارسى، روبرت هاى؛ تصوير اى. ام. إلر، ترجمه يوسف الشارونى، القاهره، المجلس 

االعلى للثقافه، 2004، 172صفحه.
ترجمه اى است به عربى از كتاب خليج فارس ِسر روبرت هاى كه درنگى است بر تاريخ و تحوالت 

منطقه و كشورهاى خليج فارس.
- الدعايه الصهيونيه الموجهه الى العراق خالل الحرب العراقيه االيرانيه، سعد سلمان المشهدانى، 

بغداد، وزاره الثقافه، 2002، 272 صفحه.
پژوهشى است پيرامون تبليغات و موضع گيرى هاى رسمى دولت اسرائيل نسبت به جنگ ايران و 

عراق. دراين اثر گفتارهاى راديويى دولت اسرائيل« تحليل محتوا» شده است.
الحديث،  دارالكتاب  القاهره،  العيدوس،  حسن  محمد  االيرانيه،  العربيه  العالقات  فى  دراسات   -

2000، 244 ص.
مجموعه مقاالتى است جانبدارانه درباره روابط ايران و كشورهاى خليج فارس در قرن بيستم.

 -1426 العربيه،  دارالعلوم  بيروت،  جواد،  ناجى  سعد  الكرديه،  القوميه  المسأله  فى  دراسات   -
2005، 158 صفحه.

پژوهشى است در باره تاريخ تحوالت سياسى مناطق كردنشين تركيه، ايران، سوريه و عراق. در 
فصل دوم با عنوان «االكراد فى ايران» به تفصيل در 40 صفحه تحوالت سياسى مناطق كردنشين 

ايران از دوره جمهورى مهاباد تا دوران معاصر مورد بحث قرار گرفته است.
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- دراسات فى تاريخ الخليج العربى الحديث و المعاصر، راشد توفيق ابوزيد، دبى، مطابع البيان، 
2002، 248 صفحه.

عثمانى  و  انگليس  و  پرتغال  رقابت  هنگام  از  فارس  خليج  منطقه  تاريخ  پيرامون  است  پژوهشى 
برسر متصرفات و بنادر و سواحل اين منطقه تا دوران معاصر. در فصل چهارم با عنوان «جزر ساحل 
عمان و االطماع الفارسيه» با نگاهى جانبدارانه و عربى زده استعمار ايرانى را در اشغال جزاير سه گا نه و 

چشمداشتن به ديگر مناطق عربى! متهم مى كند.
(22-354هـ،  الخزر  و  المسلمون  الشرقيه؛  اوربا  مع  االسالميه  العالقات  تاريخ  فى  دراسات   -

642-965م) ، محمدبن سليمان بن صالح الراجحى، الرياض، 1418-1998، 382 صفحه وزيرى.
پژوهشى است درباره مناطق مجاور درياى خزر در دوره اموى و عباسى و تأثير روابط بين اين 
مناطق با شرق اروپا بر دولت هاى اسالمى منطقه. دراين اثر به تفصيل نحوه ورود اسالم به اين مناطق 
و شورش ها و چگونگى تعامل قدرت هاى محلى با مراكز خالفت در دمشق و بغداد ترسيم شده است.

- دراسات فى تاريخ ايران الحديث و المعاصر، كمال مظهر احمد، بغداد، مكتبه اليقظه العربيه، 
.1985

- دراسات فى عصور ما قبل التاريخ (مصر- العراق- ايران)، احمد امين سليم، اسكندريه،دارالمعرفه 
الجامعيه. 

مجله  الدرويش،  عبدالعزيز  م،  فتره 221-399  خالل  الساسانى  البيزنطى  الصراع  فى  دراسه   -
الدراه (الرياضى) سنه 15 ، عدد3، 1410 ق/1989 م.

امير  خان  خزعل  الشيخ  ارفع  سردار  معزالسلطنه  موالنا  مدائح  و  منظومات  فى  الحسان  الدرر   -
المحمره و حاكمها و رئيس قبائلها، عبدالمسيح االنطاكى، القاهره، 1326هـ .

- دروس اللغه و االدب الفارسى، نورالدين آل على، القاهره، دارالثقافه، 1978، 152 صفحه.
 شايد اين اثر اولين كتاب آموزش زبان فارسى به عرب زبانان باشد كه با استفاده از روش هاى نوين 
تعليم و تدريس زبان خارجى فراهم آمده است. نويسنده، استاد زبان و ادب فارسى در كشورهاى عربى 
بوده و مدتى نيز رايزن فرهنگى ايران در مصر بوده است. چاپ اّول اين كتاب در سال 1350 بوده است.

مرسى،  نادى  زنوبه  البويهى،  العهد  فى  اصبهان  مدينه  فى  الحضاره  مظاهر  بعض  على  اضواء   -
مجله كليه اآلداب (جامعه القاهره) مجلد 58، عدد 4، 1998- ص 185 الى 240.

- االكراد؛ تاريخ شعب و قضيه وطن، احمد تاج الدين القاهره، الدارالثقافيه للنشر، 1421، 2001، 
144 صفحه.

از صفحه 121 به بعد بحثى درباره فعاليت هاى سياسى حزبى اكراد ايران مطرح شده است.
بوالديان،  ارشاك  العربيه،  المصادر  وفق  الميالدى  العاشر  القرن  الى  السابع  القرن  من  االكراد   -

دمشق، دارالتكونى، 2004، 230 صفحه.
پژوهشى است درباره كردهاى خاورميانه كه به كردهاى ايران نيز پرداخته است.
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- االسالميه والحداثه الخطاب المتغير فى ايران، فرهنگ رجايى، ابوظبى، مركز االمارات للدراسات 
والبحوث االستراتيجيه، 2010، 400 صفحه.

پژوهشى است توسط استاد ايرانى مقيم كانادا در موضوع تحوالت سياسى و اجتماعى ايران در 
دهه هاى اخير كه از انگليسى به عربى ترجمه شده است. منابع فارسى و انگليسى در پايان كتاب ذكر 

شده است.
مركزالخليج  بحرين،  مظلوم،  جمال  االوسط،  الشرق  فى  الصواريخ  الشامل  التدمير  اسلحه   -

لالبحاث االستراتيجيه، 2003، 54 صفحه.
تحليل و بررسى برنامه هاى نظامى كشورهاى خاورميانه درخصوص موشك هاى دوربرد وسالح هاى 

كشتارجمعى كه بخشى از آن نيز به ايران اختصاص يافته است.
مجمع  مجله  جواد،  مصطفى  اصفهانى،  الدين  نظام  و  ايران  فى  العربى  االدب  معقل  اصفهان   -

العلمى العراقى، (بغداد) مجلد  10، 1382-1962، صفحه 69 الى 94.
- اماره المحمره، دراسه لتاريخها العربي 1812-1925، بغداد، وزاره الثقافه، 1981.

دارالحريه،  بغداد،  الزبيرى،  حسين  محمد  عربستان،  فى  عربيه  اماره  اقدم  المشعشعين  اماره 
1982، 100 صفحه.

اثرى است جانبدارانه درباره سلسله مشعشعيان در خوزستان.
للوطن  الشرقيه  الحدود  عبداللطيف،  نزار  الحديثي،  في  العابد،  صالح  العربستانيه،  كعب  اماره   -

العربي، بغداد، 1981.
- اماره كعب العربيه فى القرن الثامن عشر على ضوء الوثائق البريطانيه، عالء موسى كاظم نورى، 

عماد عبدالسالم رؤف، بغداد، وزاره الثقافه و االعالم، 1985، 166 صفحه.
اثرى است جانبدارانه در اثبات عربى بودن خوزستان.

- االمبراتوره فوزيه اولى زوجات شاه ايران، مأساه اسره و انهيار سلطه و نهايه عصر فى مصر و 
ايران، سمير فّواج«ابن الشاطى»، القاهره، مركز الحضاره العربيه، 2002، ط1، 224 صفحه.

تاريخچه اى است از ازدواج فوزيه و محمدرضا پهلوى و بررسى علل و عوامل طالق و فرجام دو 
خانواده سلطنتى ايران و مصر.

دارالعلوم  كليه  مجله  بقوش،  مصطفى  عبدالعزيز  خسرو،  و  شيرين  قصه  و  دهلوى  اميرخسرو   -
(القاهره) عدد2، 1969-1970، صفحه 187 الى 198.

البالغ، 2008  العربيه فى ايران( خوزستان) ، رؤوف سبهانى، بيروت، مؤسسه  القبائل  - انساب 
الطبعه الرابعه، 390صفحه وزيرى.

اثرى است درباره شناسايى و تشريح انساب قبائل عرب ايرانى در منطقه خوزستان.
- االنقالب المضاد الصراع من اجل السيطره على ايران، كيرمت روزفلت، [ بغداد] مطبعه جهاز 

المخابرات، شعبه الترجمه، 220 صفحه.
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اثرى است كه از انگليسى به عربى ترجمه شده و عبارت است از خاطرات روزولت از كودتاى 28 
مرداد 1332 .

دارالعلم  بيروت،  تيمرمان،  ار.  كينيث  ايران،  مع  المقبله  النوويه  المواجهه  لالزمه  العّدالعكسى   -
للماليين، 2006، 448 صفحه وزيرى.

ترجمه اى است به عربى از پژوهشى به زبان انگليسى كه در موضوع تاريخ معاصر ايران، بحران 
هسته اى و سياست خارجى ايران تدوين شده است. 

- ايران المجتمع المغلق نموذج للتطور االقتصادى واالجتماعى بعيد المدى، كاتوزيان، بغداد، مركز 
الدراسات والمعلومات، 1983.

- ايران بين ثورتين، اروند ابراهيميان، بغداد، ترجمه مركز البحوث والمعلومات، ج 1، 1983.
- ايران و القنبله النوويه الطموحات االمبراتوريه، نزارعبدالقادر، بيروت، المكتبه الدوليه، 480صفحه.

پژوهشى است درباره توان و نيروهاى نظامى و هسته اى ايران بويژه قدرت موشكى و اتمى ايران 
و مسائل و موضوعات سياسى امنيتى اين منطقه . مؤلف از كارشناسان نظامى لبنانى است.

- ايران و آسيا الوسطى، خديجه عرفه محمد، القاهره، مركزالدراسات السياسيه و االستراتيجيه 
باالهرام. كتاب فوق در مجله ذيل به تفصيل معرفى شده است: حصاد الفكر،العدد161، شعبان 1426 

هـ ، سبتمبر2005 م، القاهره، مركزاالعالم العربى.
ترجمه  مفروى،  مورل  الرومى،  موالناجالل الدين  رباعيات  من  قطائف  ملحق  مع  موالنا  بنت   -

محمدعيدابراهيم، دمشق، دارنينوى، 2007، 260 صفحه رقعى.
ترجمه اى است به عربى از داستانى افسانه اى به زبان انگليسى درباره كيميا دختر موالنا جالل الدين 

رومى و چگونگى اختفاء شمس تبريزى. ضميمه كتاب ترجمه برخى از رباعيات موالنا آمده است.
- ايران و العرب المصالح القوميه و تدخالت الخارج (رؤى مصريه و ايرانيه)، جامعه القاهره، كليه 

االقتصاد و العلوم السياسيه، 2009، 318 صفحه.
مجموعه مقاالت همايشى است كه درآن دانشوران مصرى و ايرانى به ابعاد مختلف روابط ايران 
و جهان عرب بويژه مصر پرداخته اند. از ايران محمدخاتمى، الهه كواليى، غالمعلى خوشرو، محسن 
آرمين، محسن امين زاده، محمد سبحانى و هادى خانيكى دراين همايش شركت نموده و مقاالتى ارائه 

كرده اند.
- ايران و العرب، العالقات العربيه االيرانيه عبر التاريخ، سليم واكيم، بيروت، 1968.

- ايران و النظام الجديد القديم، عبداهللا الحديثي، بغداد، 1980.
- ايران و الواليات المتحده و دول الخليج السياسه االقليميه المحيده (المحايده)، مارينا اوتاى، 

بيروت، مؤسسه كارينغى، 2009، 25 صفحه.
گزارشى است درباره روابط سياسى ايران و امريكا در دهه اخير كه مؤسسه كارنگى در بيروت آن 

را منتشركرده است.
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هنداوى،  محمدموسى  البوستان،  ديوانه  و  حياته   عصره،  شاعراالنسانيه  الشيرازى،  سعدى   -
القاهره، مطبعه مصرشركه مساهمه مصريه، 1951، 493 صفحه.

مؤلف كه از اساتيد برجسته ادب فارسى در ديار مصر است، اين كتاب را در احوال وآثارشيخ اجل 
سعدى شيرازى تأليف كرده است.

- ابحاث الندوه العلميه الدوليه، جالل الدين الرومى رائد الفكر االنسانى و التصوف، دمشق، وزاره 
الثقافه، 2009، 304 صفحه.

اثرحاضر مجموعه مقاالت و خطابه هايى است كه در همايشى كه در بزرگداشت موالناجالل الدين 
بلخى رومى درسال 2008 در شهر حلب در سوريه برگزار شده و ابعاد مختلف شخصيت و انديشه هاى 

واالى موالنا واكاوى شده است.
- ايران، حسن محمدجوهر و محمد مرسي ابوالليل، القاهره، دارالمعارف بمصر، 1961.

- ايران، محمودشاكر، مؤسسه الرساله، 1975 .
- ايقاف الحرب بين العراق و ايران، حسن الشياب، عمان، 1986 .

- البابيه، محمدعبده يمانى، جّده [عربستان سعودى] ، دارالقبله للثقافه االسالميه، 1406- 1986، 
180 صفحه.

پژوهشى است درباره مذهب برساخته بابيه و بررسى احوال، افكار و آثار محمدعلى باب كه در  
بخش احوال باب به تاريخ معاصرايران و چگونگى برخورد حكومت قاجار با اين مسئله اشاراتى نموده 

است.
- البارزانى و الحركه التحرريه الكرديه، مسعود البارزانى، المجلد االّول والثانى، بيروت، كاوا للثقافه 

الكرديه، 1997، 488+ 368 صفحه.
عراق  الحمايگى  تحت  زمان  از  را  عراق  كردنشين  مناطق  تحوالت  كه  مجلد  دو  در  است  اثرى 
تا دوران معاصر(تا سال 1986) بر مى رسد و نقش احزاب و شخصيت هاى سياسى كرد به ويژه مال 
مصطفى بارزانى را به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. ضمن آن به مسائل مربوط به كردستان 
ايران( جمهورى مهاباد و فعاليت هاى قاضى محمد) نيز پرداخته و چگونگى روابط و مناسبات اكراد ايران 
و عراق را تشريع كرده است. الزم به يادآورى است كه ناشر كتاب« رابطه كاوه للثقافه الكرديه» مركز 
فعاليت هاى فرهنگى كردهاى مستقر در آلمان است كه شعبات و دفاتر متعددى رسمى و غيررسمى 
در كشورهاى عربى ايجاد كرده. از جمله شعبات اين انجمن« رابطه» در بيروت است كه كتاب هاى 

متعددى درباره موضوعات مربوط به اكراد به ويژه كردستان عراق و ايران منتشر كرده است.
- البازار في االقتصاد والمجتمع االيراني، باسل البستاني، مجله آفاق عربيه، (بغداد) السنه 11، 

العدد 8  آب 1986.
- بحث فى حقيقه شيخ صنعان، احمد ناجى القيسى، مجله كليه الشريعه (جامعه بغداد) عدد1، 

1385-1965، صفحه 159- 188.
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- البحريه الفارسيه في الخليج العربي 1848-1907 ، كاظم باقر علي، البصره، 1984.
دارالكشاف،  مطابع  بيروت،  البحرين،  صوت  مجله  ترجمه  حذوري،  مجيد  ايران،  و  البحرين   -

.1953
العربى  االدب  لحركه  دراسه  مع  الصحفيه  والمقاله  العربيه  القصه  رائد  الهمذانى  بديع الزمان   -
اللنبانيه، 1423- 2003،  الدارالمصريه  القاهره،  الشكعه،  مصطفى  وماوراءالنهر،  العجمى  العراق  فى 

446صفحه.
اثرى است در احوال، افكار و آثار بديع الزمان همدانى به همراه شرحى بر حيات علمى فرهنگى و 
ادبى ايران و عراق و ماوراءالنهر در قرن چهارم هجرى و نيز تحقيقى است درباره احوال اديبان معاصر 

بديع الزمان مانند ابن العميد، صاحب بن عباد، ابوبكر خوارزمى و قابوس بن وشمگير.
- البسيط في قواعد اللغه الفارسيه، محمد وصفي ابومغلي، مطبعه جامعه البصره ، 1980.

العربيه اليها، جهيده بوجمعه، جامعه وهران  - بعث اللغه الفارسيه الّدريه و بدايات الترجمه من 
مجله: المترجم، الجزائر، جامعه وهران، عدد16، سنه 2007.

- معالم تاريخ الدوله الساسانيه «عصراالكاسره» 224-636 م، مفيدرائف محمودالعابد، دمشق، 
دارالفكرالمعاصر،2005، 200صفحه.

پژوهشى است درباره تاريخ تحوالت سياسى و تمدنى دوره سلسله ساسانى درايران قبل ازاسالم. 
مؤلف استاد تاريخ دانشگاه دمشق بوده و به منابع عربى، فارسى وانگليسى مراجعه كرده است

العالى  المعهد  بغداد  المستقبل،  و  الحاضر  ايران  االيرانيه؛  السياسه  فى  المؤثره  العوامل  بعض   -
للدراسات القوميه واالشتراكيه.

- البومه العمياء، صادق هدايت، ترجمه ابراهيم شتا، القاهره، 1976 .
- البويهيون والخالفه العباسيه، ابراهيم سلمان الكروى، االسكندريه، مركز االسكندريه الكتاب، 

1997، 232 صفحه.
پژوهشى است شامل 5 فصل كه برآمدن سلسله آل بويه در دوره عباسيان را مورد بحث و بررسى 

قرارداده است عناوين فصول كتاب عبارتنداز:
بحثى درجغرافياى خطه ديلم و طبرستان، توس، گيالن.

چگونگى انتشار اسالم درديار ديلم.
برآمدن آل بويه در كنف حمايت آل زياد.

درنگى دراحوال واقدامات على بن بويه( عمادالدوله).
اوضاع خالفت عباسى درسال هاى 322 تا 334 هجرى.

- بين والد و ولده فى الشعر العربى و الفارسى و التركى و االردو، حسين نجيب المصرى، القاهره، 
الدارالثقافيه للنشر، 1425/ 2004، 166 صفحه.

فصل سوم از ص 107 تا 140 اختصاص دارد به نصايح و مواعظى كه پدران به پسران خويش 



75

كرده اند و در ادب فارسى انعكاس يافته است.
- التآمر الفارسى على القائد العربى قتيبه بن مسلم الباهلى، غانم هاشم خضير  السلطانى، مجله 

الرساله االسالميه (بغداد وزاره االوقاف) عدد203،  1407-1987، صفحه 115 الى 120.
االدب  فى  تطبيقيه  دراسه  االّول  العباسى  العصر  فى  العربى  االدب  فى  الفارسيه  الحكم  تأثير   -

المقارن، عيسى العاكوب، دمشق، دارطالس، 1999، ط1، 386 صفحه.
بحثى است در حوزه ادبيات تطبيقى بين ادب فارسى و عربى و چگونگى تأثير ادب عربى از فارسى 

در دوره اّول عباسى.
- تاريخ االدب الفارسى المعاصر، محمدجعفر ياحقى، ترجمه ندى حسون، دمشق، وزاره الثقافه، 

2005، 360 صفحه.
ترجمه اى است به عربى از كتاب( چون سبوى تشنه) نوشته دكتر جعفر ياحقى كه توسط انتشارات 

جامى در تهران بچاپ رسيده است.
- تاريخ االدب فى ايران من الفرودسى الى السعدى، ادوارد براون، نقله الى العربيه ابراهيم امين 

الشورابى، القاهره، مكتبه الثقافه الدينيه، 1424، 2004،  748 صفحه.
 اين اثر ترجمه عربى كتاب تاريخ ادبيات ايران اثر معروف ادوارد براون است كه در سال 1955 

ترجمه شده است، اين اثر بارها به چاپ رسيده است.
الرابع،  و  الثالث  البابان  الجزءاالول  الثانى  و  االول  البابان  الجزءاالول  ايران؛  فى  االدب  تاريخ   -
ادواردبراون، ترجمه الى الفارسيه: على باشاصالح؛ ترجمه الى العربيه: احمد كمال الدين حلمى، تقديم: 

محمدعالءالدين منصور، القاهره، المجلس االعلى للثقافه، 2005، 472+ 538 صفحه.
ترجمه اى است به عربى از ترجمه فارسى جلداول ( بخش اول و دّوم) تاريخ ادبيات ايران اثر ادوارد 

براون.
القاهره،  الشواربى،  امين  ابراهيم  ترجمه  براون،  ادوارد  الجزءالثانى،  ايران؛  فى  االدب  تاريخ   -

المجلس االعلى للثقافه، 2005، 750 صفحه.
ترجمه اى است به عربى از ترجمه فارسى جلددوم تاريخ ادبيات ايران اثر ادوارد براون.

- تاريخ االدب فى ايران « الجزءالرابع» منذ بدايه الحكم الصفوى حتى نهايه الحكم القاجارى، 
الفه باالنجليزيه: ادوارد براون، ترجمه الى الفارسيه: رشيدياسمى، ترجمه الى العربيه: محمدعالءالدين 

منصور، القاهره: المجلس االعلى للثقافه(377)،2002،354 صفحه .
ترجمه اى است به عربى از« تاريخ ادبى ايران از آغاز صفويه تا پايان قاجاريه».

نقله  براون،  ادوارد  تأليف  الثالث،  الجزء  الجامى»  الى  السعدى  «من  ايران  فى  االدب  تاريخ   -
االعلى  المجلس  القاهره،  منصور،  محمدعالءالدين  العربيه:  الى  نقله  اصغرحكمت،  على  الفارسيه:  الى 

للثقافه( 339) ،2005، 592 صفحه.
ترجمه اى است به عربى از «تاريخ ادبيات درايران درعهد تاتار و تيموريان، از سعدى تا جامى» اثر 
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ادوارد براون، ترجمه على اصغرحكمت، تهران، چاپخانه بانك ملى، 1946.
- تاريخ البرتغاليين فى الخليج العربى؛ مذكرات دوارتى بربروسا، جون هيوفان لببنخوتن، مقاله 

تشارلزبوكسر، ترجمه عيسى امين، بحرين: مؤسسه االيام، 1996، 154صفحه.
مجموعه ياداشت ها وگزارش هايى است كه توسط سه نفر از صاحب منصبان پرتغالى، اسپانيايى و 
هلندى كه در دوران استعمارگرى اين كشورها در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس نوشته شده است.

- تاريخ البلوش، عدنان العطار، دمشق، دارالمحبه، 2004- 2005، 400 صفحه.
اثرى است در تاريخ قوم بلوچ ايران و پاكستان.

- تاريخ الحزب الشيوعي االيراني (توده) 1941-1963، محمد احمد طه علي الجبوري، بغداد، 
جامعه المستنصريه، معهد الدراسات االسيويه و االفريقيه، 1988 (ماجستر= كارشناسي ارشد)

- تاريخ الحقد الفارسى على العرب، قاسم الموسوى، بغداد، دارالحريه، 1980 .
- التاريخ السياسى لعالقات ايران بشرق الجزيره العربيه فى عهد رضاشاه بهلوى 1941-1925، 

صالح محمد صالح العلى، البصره، جامعه البصره كليه اآلداب، 1983(ماجستر= كارشناسى ارشد).
 -1925 پهلوى  رضاشاه  عهد  فى  العربيه  الجزيره  بشرقى  ايران  لعالقات  السياسى  التاريخ   -
شعبه  العربى،  الخليج  دراسات  مركز  البصره،  جامعه  البصره،  العلى،  صالح  محمد  صالح   ،  1941

الدراسات الفارسيه( 74)، 1984، 228 صفحه.
مورد  سال هاى 1925- 1941  در  فارس  خليج  شرقى  مناطق  با  ايران  خارجى  روابط  اثر  اين  در 

بررسى قرار گرفته است.
(القاهره)،  الجيزه  فهمى،  عبدالعزيز  عبدالسالم  العشرين،  القرن  فى  السياسى  ايران  تاريخ   -

مطبعه المركز النموذجى، 1973 .
- تاريخ ايران القديم من البدايه حتى نهايه العهد الساسانى، حسن پيرنيا، «مشيرالدوله»، ترجمه 

محمدنورالدين عبدالمنعم و السباعى محمد السباعى، القاهره، دارالثقافه،1992 .
 ترجمه اى است به عربى از كتاب« تاريخ ايران باستان» اثر مرحوم حسن پيرنيا.

- تاريخ ايران القديم، طه باقر و فوزي رشيد و رضا جواد الهاشمي، بغداد، وزاره التعليم العالي، 
.1980

- تاريخ ايران، شاهين مكاريوس، القاهره، مطبعه المقتطف، 1898.
- تاريخ ايران، شاهين مكاريوس، القاهره، مكتبه االنكلوـ المصريه، 1956.

زيد  بن  على  اليها،  انتقلوا  او  فيها  نبغوا  الذين  االفاضل  و  االئمه  و  العلماء  ذكر  و  بيهق  تاريخ   -
البيهقى، (490- 565 هـ) ترجمه عن الفارسيه و حققه يوسف الهادى، دمشق، داراقرأ، 1425، 2004، 

672 صفحه.
ترجمه اى است از تاريخ بيهقى به زبان عربى.

القاهره:  احمدمحمدنادى،  ترجمه  اسفنديار،  بن  حسن  محمدبن  بهاءالدين  طبرستان،  تاريخ   -
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المجلس االعلى للثقافه، 2002. ترجمه اى است ازتاريخ طبرستان.
العربيه  مؤسسه  بيروت،  حاتم،  غريب  محمد  وثائقيه،  تاريخيه  دراسه  الهوله  عرب؛  تاريخ   -

للدراسات و النشر، 2003، 272 صفحه. 
- پژوهشى است تاريخى درباره قبائل عرب البستكيه، العوضيه، الكداريه، الهولى- الخنجى الفوادره، 
الشطى، الحماديه، العبادله، الكندرى كه در مناطق خوزستان، بحرين، كويت و قطيف زندگى مى كنند.

- فاطمه بنت محمدبن سليمان الفريحى، الرياض، داره ملك عبدالعزيز،1424،ط120،336صفحه.
پژوهشى است پيرامون تاريخ و تحوالت تجارت اسلحه در خليج فارس و بررسى سياست قدرت ها و 
حكام محلى از يك سو و استعمارگران انگليسى و فرانسوى ازسوى ديگر در اواخر قرن نوزدهم ميالدى 
تا جنگ جهانى اّول. دراين اثر اسناد و مدارك بايگانى هاى كشورهاى مختلف درگير مسئله بجز ايران 

مورد بررسى قرارگرفته است.
الورد، 2010، 216  جزيره  مكتبه  القاهره،  االشعل،  عبداهللا  االيرانى،  العربى  الحوار  تحديات   -

صفحه.
پژوهشى است درچگونگى مناسبات سياسى ايران و كشورهاى عربى، روابط ايران و غرب بويژه 
امريكا و تأثير آن بر اوضاع منطقه خاورميانه و كشورهاى عربى، روابط ايران و مصر و دشوارى هاى 

آن. كتاب فاقد منابع ارجاعى است.
- البحرين و دعوي ايران، احمد محمود صبحي، مطبعه عوف (االسكندريه)، 1922.

- تطور الحركه الوطنيه في ايران 1890-1953، محمد حربي، بغداد، مطابع دارالثوره، 1972.
- ايران، حسن  محمد جوهر و محمدمرسي ابوالليل، القاهره، دارالمعارف، 1961.

- تاريخ الدول الفارسيه في العراق، علي ظريف االعظمي، بغداد، 1927.
العربي،  الخليج  عروبه  عن  الدفاع  جمعيه  البصره،  غنام،  علي  العربي،  للخليج  الفارسي  الغزو   -

.1972
- االطماع االجنبيه في جزيره ابوموسي العربيه، لؤي بحري، بغداد، دارالحريه، 1971.

- تاريخ القبائل العربيه في السواحل الفارسيه، القسم االول، محمد شريف الشيباني، بيروت، مطابع 
دارالكتب، 1968.

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

ل.ماكفارالند، ستيفن، مجله ميدل ايست جورنال 1985 ترجمه مركز البحوث و المعلومات 1985.
- تدهور االوضاع االقتصاديه في ايران 1949-1951، طاهر خلف البكاء ، دراسه و ثائقيه، مجله 

كليهالتربيه(بغداد) ، العدد الخامس 2000.
مؤلف، 1423، 2003، 364  دمشق،  مولوى،  مراد  الرومى،  جالل الدين  عند  االجتماعيه  التربيه   -

صفحه.



78

اثرى است پيرامون تربيت و ابعاد اجتماعى آن از منظر موالنا جالل الدين بلخى رومى.
- ترجمه عرار لرباعيات عمر الخيام، جعفر العقيلى، مجله الفيصل (الرياض) عدد 305.

الحكمه، 2002،  بيت  بغداد  البكاء،  خلف  طاهر  ايران 1941- 1951،  فى  الداخليه  التحوالت   -
وزيرى 316 صفحه.

مرورى است بر تحوالت سياسى اجتماعى ايران بين سال هاى 1941 تا 1951.
- التصوف عندالفرس، ابراهيم دسوقى شتا، دارالمعارف، 1978، 62 صفحه.

- التصوف فى ايران القديمه، محمد المقرى، مجله التراث العربى، دمشق« اتحاد الّكتاب» العدد 
.1998 ،73

پژوهشى است در انديشه هاى عرفانى و معنوى در ايران باستان.
 ،1995 للكتاب  العامه  الهئيه  القاهره،  عكاشه،  ثروت  الهند،  فى  المغولى  االسالمى  التصوير   -

176صفحه.
جلد سيزدهم از مجموعه اى است كه به هنر درمناطق مختلف جهان اسالم مى پردازد. اين جلد 
مربوط به هنر در دوره امپراتورى گوركانيان در هند است كه زبان رسمى و دربار فارسى بوده و هنر آنها 

متأثر از هنرهاى ايرانى از حيث شكل  و محتوا بوده است.
فرغلى،  محمود  ابوامحمد  مدارسه،  و  اصوله  و  منه  االسالم  موقف  و  نشأنه  االسالمى  التصوير   -

القاهره، الدار المصريه اللبنانيه، 510 صفحه.
مباحثى است در هنر اسالمى كه به هنر ايرانى و سبك هاى مختلف آن نيز پرداخته است.

 ،2008 الفكر،  نوابغ  شركه  القاهره،  حسن،  محمد  زكى  الفرس،  عند  االسالم  فى  التصوير   -
171صفحه.

تجديد چاپى است از كتاب معروف استاد زكى محمدحسن دانشور برجسته هنرشناس مصرى كه 
پس از مقدمه اى كوتاه در معرفى دوره هاى تاريخ ايران به سير تحول و تطور نگارگرى در ايران در 
دوره هاى مختلف و مدارس و مكاتب و هنرمندان اين رشته مى پردازد. تصاويرى از آثارهنرمندان نيز 

دركتاب آمده است.
- تطور الحركه الوطنيه في ايران 1890- 1953، محمد حربي، بغداد، 1972.

- تطور السياسه النفطيه السوفيتيه تجاه ايران 1917- 1979، مجله دراسات الخليج و الجزيره 
العربيه، (كويت)، العدد الحادي واالربعون، السنه الحاديه عشره، 1985.

- تطور العالقات السياسيه العراقيه االيرانيه، ثامر عزت محمد، اطروحه فى كليه الدفاع الوطنى، 
جامعه البكر.

- تطورات االحداث في آذربايجان ايران 1941-1946، طاهر خلف البكاء، مجله كليه المعلمين، 
(بغداد) العدد الثالث والعشرون 2000.

التربيه،  كليه  مجله  البكاء،  خلف  طاهر  ايران 1947-1941،  كردستان  في  االحداث  تطورات    -
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(بغداد) العدد الثاني 1999.
سلمان  كاظم  نضال  الدينيه،  السلطه  تركيبه  علي  تأثيره  و  ايران  في  الطبقي  التكوين  تطورات   -
الهاللي، بغداد، جامعه المستنصريه، معهد الدراسات اآلسيويه و االفريقيه، 1988 (رساله كارشناسي 

ارشد)
- التطورات الداخليه في ايران 1941-1953، طاهر خلف البكاء، رساله دكتوراه  (غير منشوره)، 

كليه االداب، جامعه بغداد، 1990.
مركزالدراسات  كويت،  القلم،  محمودسريع  السياسيه،  الثقافه  منظور  ايران  فى  الدوله  تطور   -

االستراتيجيه و المستقبليه، 2010، 142صفحه.
درنگى است كوتاه بر تحوالت سياست و دولت در ايران از عهد قاجار تادوران معاصركه به دو زبان 

عربى وانگليسى.
دراسات  مجله  البكاء،  خلف  طاهر  ايران،  في  االقليميه  البيئه  في  اثرها  و  القوميه  التعدديه   -

استراتيجيه، (بغداد) العدد الخامس 1998.
- التعريب و اثره فى الثقافتين العربيه و الفارسيه، مع ترجمه كتاب المعربات الرشيديه، نورالدين 

آل على القاهره، دارالثقافه 1399هـ، 1979.
- تعليق علي المزاعم واالدعاءات االيرانيه حول الحدود العراقيه – االيرانيه لعام 1937 والوضع 

القانوني بين البلدين في شط العرب، وزاره الخارجيه العراقيه، بغداد، 1969.
صفحه  القاهره، 2009، 284  حسان،  عبداهللا  حسان  الدوله،  الى  الثوره  من  ايران  فى  التعليم   -

وزيرى.
پژوهشى است درباره نظام آموزش و پرورش درايران كه ضمن بيان تاريخچه اى از تعليم و تربيت 
در ايران عمدتًا به نظام آموزشى دولتى و حوزوى پرداخته و تحوالت و ويژگى هاى آن را تحليل كرده 

است. مؤلف از منابع فارسى عربى و انگليسى استفاده كرده است.
- تقرير الحدود العراقيه االيرانيه و مياه االنهر الشركه الحدوديه، قزانجى رشاد، بغداد، مديريه 

الرى العامه، 1969.
- تقرير درويش باشا رئيس لجنه تحدد الحدود االيرانيه العثمانيه «قّدمه سنه 1853( 1269هـ) 

استانبول»، 1321، ترجمه وزاره الخارجيه العراقيه، بغداد، 1953.
خليل،  اسماعيل  الرفاعى،  هويدا  سعيدعبود،  سامح  فريدزهران،   ،(1  -2 جلد(  التقريرااليرانى   -

احمدسعيد تاج الدين القاهره، المحروسه، 2009، جلداول و دوم  500 صفحه.
نظام  و  سياسى  جريانات  و  اجتماعى  سياسى  تحوالت  جلداّول  در  كه  مجلد  دو  در  است  اثرى 
حكومتى پس از انقالب اسالمى بررسى شده است و در جلد دوم روابط ايران و كشورهاى عربى كاويده 
شده است. نويسنده جانبدارانه به مسائل ايران مى نگرد و در نوشته هاى خود فقط به منابع عربى استناد 

كرده است.
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االمارات  مركز  ابوظبى،  عمارجمال،  القوقاز،  و  الوسطى  آسيا  فى  االيرانى  التركى-  التنافس   -
للدراسات و البحوث االستراتيجيه، 2005، 102صفحه.

تحليلى است بر روابط و رقابت دو كشور ايران و تركيه در منطقه آسياى ميانه و قفقاز بويژه پس 
از فروپاشى اتحاد شوروى.

اربد[  الخرابشه،  سليمان  اعداد:  الحج،  امره  و  الحجاز  بالد  على  الفاطمى  السلجوقى  التنافس   -
االردن] ، جامعه اليرموك، 1999، 168صفحه.

پژوهشى است درباره حوزه نفوذ و رقابت دو سلسله سلجوقيان ايران و فاطميان مصر بر منطقه شبه 
جزيره عربستان بويژه شهرمقدس مكه و چگونگى تعامل شرفاى مكه اين دو سلسله.

- التيارات السياسه فى ايران، فاطمه الصمادى، قطر، مركز العربى لالبحاث و دراسه السياسات، 
2012، 392 صفحه.

پژوهشى است درباره احزاب، گروه ها و جريانات سياسى اجتماعى در ايران معاصر. مؤلف اردنى تبار 
اين اثر تحصيالت ارشد و دكترى خود را درايران به انجام رسانده و عمده استناد او به منابع فارسى و 

انگليسى بوده است.
- التيارات السياسيه فى ايران 1981 ـ 1997، سعيد برزين، ترجمه عالء رضايى، ابوظبى، مركز 

االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجيه،2000 .
ترجمه اى  است از كتاب « جناح بندى سياسى در ايران» سعيد برزين، تهران، نشر مركز. 

- التيارات السياسيه فى ايران المعاصره، حجت مرتجى، ترجمه محمود عالوى، القاهره، المجلس 
االعلى للثقافه،2002.

ترجمه اى است به عربى از كتاب «جناح هاى سياسى در ايران امروز» ، حجت مرتجى، تهران، 
انتشارات نقش و نگار، 1378 .

مصر،[ 1968]  دارنهضه  القاهره،  الحوفى،  محمد  احمد  الفرس،  و  العرب  بين  ثقافيه  التيارت   -
340ص.

پژوهشى است در روابط فرهنگى علمى ايران و عرب از قبل از اسالم تا پايان دوره عباسى.
- ثالثون شهراً فى ايران، الصادق محمدابوفلغه، ليبى، دارالشعب للطباعه و النشر، 2008، 480 

صفحه وزيرى.
خاطرات و سفرنامه يكى ازاعضاء سفارت كشور ليبى در تهران است كه از سال 1985 به  مدت سى 
ماه درايران بوده و نظرات و مشاهدات خود را از كشور و مردم و فرهنگ و تاريخ ايران نگاشته است. 

كتاب فاقد منابع ارجاعى است.
- الثوره االسالميه االيرانيه و ازمه البرنامج النووى االيرانى السلمى، عدنان ابوسرحان، دمشق، 

النايا، 2007، 238 صفحه.
اين اثر مشتمل بر اين فصل هاست: بررسى تحوالت سياسى درايران، خلع سالح در عصرسالح هاى 
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اتمى، سالح هاى اتمى اسرائيل و حمايت امريكا، ايران در دوران شاه، طرح جديد امريكا در خاورميانه و 
پرونده هسته اى ايران.، نويسنده از هواداران سياست  خارجى است و اين  اثر نيز در همين راستا تأليف 

شده است.
- الثوره االيرانيه بين الواقع واالسطوره، زهير مارديني، بيروت، 1986.

- الثوره االيرانيه فى ميزان االسالم، الشيخ محمد منظور نعمانى، تقديم ابوالحسن على الحسنى 
الندوى ترجمه محمد البندارى، عمان دارعمار، 1987، 226 صفحه.

نقدى است جانبدارانه درباره تحوالت سياسى ايران معاصر و پاره اى عقايد مذهب تشيع.
المعلومات  و  البحوث  مركز   ترجمه  ار.  نيكي.  كيدي،  االسالميه،  الجمهوريه  و  االيرانيه  الثوره   -

التابع لمجلس الثوره، بغداد، 1984.
- الثوره االيرانيه، الجذور االيديولوجيه، ابراهيم الدسوقي، شتا، بيروت، 1979.

- الثوره االيرانيه؛ االبعاد االجتماعيه و السياسيه، زهره السيد، القاهره، مركز، الدراسات السياسيه 
و االستراتيجيه باالهرام، 1985.

- الثوره البيضاء، محمدرضا بهلوي، بيروت، 1968.
- الثوره المسروقه في ايران، مهربان  فرهمند، (آلمانيا الغربيه 1984)، ترجمه مركز البحوث و 

المعلومات، 1984.
مجله  يحيي،  سعيد  ترجمه  برونسين،  فان  مارتن  االيرانيه،  الكرديه  دورالعشائر  و  سمكو  ثوره   -

گاروان، العدد 64 ، 1988.
- جذورالثوره االسالميه فى ايران( عهد محمد مصدق) ، سبهر ذبيح، ترجمه: صخرالحاج حسين، 

مراجعه زياد منى، دمشق، االهليه، 2007، 220 صفحه.
است  تحليلى  و  رسيده  به چاپ  امريكا  در  انگليسى  زبان  به  درسال 1982  كه  است  اثرى  ترجمه 
و  بررسى  را  ايران  در  محمدمصدق  زمامدارى  دوران  سياسى  و  اجتماعى  فرهنگى،  ابعاد  كه  تاريخى 

تحليل كرده و ريشه هاى تحوالت سياسى اواخر نظام سلطنتى را كاويده است.
تحليليه  دراسه  ابوموسى،  و  الصغرى  طنب  و  الكبرى  طنب  الثالث:  المحتله  االماراتيه  الجزر   -
تتناول الجوانب التاريخيه و القانونيه و السياسيه لطلبه المرحله الثانويه، ايمن العورى؛ بر اين اوكانيل، 

واشنطن، مركز واشنطن للدراسات الدوليه، 2002، 131 رقعى.
اثرى است جانبدارانه كه به سفارش« امارت رأس الخيمه، ديوان ولى العهد و نائب الحاكم دوله 
االمارات العربيه المتحده» تهيه شده و به عنوان كتاب درسى در دبيرستان هاى شيخ نشين هاى كشور 
امارات تدريس مى شود. محتواى كتاب،  تكرار ادعاهاى شيخ نشين ها بر سه جزيره خليج فارس است.

- الجزر الثالث المحتله لدوله االمارات العربيه المتحده طنب الكبرى و طنب الصغرى و ابوموسى، 
توماس ماتير، ابوظبى، مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجيه، 2005، 771 صفحه.

پژوهشى است جانبدارانه درمورد جزايرسه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك وابوموسى و تكرار ادعاهاى 
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دولت امارات درخصوص آن.
االسكندريه،  القاسمى،  خالد بن محمد  االيرانى،  العربيه و االحتالل  - الجزر الثالث بين السياده 

المكتب الجامعى الحديث، 1997، 385 صفحه.
پژوهشى است جانبدارانه درباره جزاير سه گانه تنب بزرگ و كوچك وابوموسى در خليج فارس.

- الجزر العربيه الثالث دراسه وثائقيه، احمد جالل التدمرى، رأس الخيمه، 452 صفحه.
اثرى است جانبدارانه در مورد جزاير سه گانه تنب بزرگ و كوچك وابوموسى.

- الجزر العربيه و االحتالل االيرانى نموذج للعالقات العربيه االيرانيه. 
مجتهدزاده؛  پيروز  الخليج،  فى  التعاون  و  السالم  عن  االيرانى  السعى  ابوموسى؛  و  طنب  جزر   -

ترجمه: محمد الناهض، بيروت، دارالمنتظر، 2000، 201 صفحه.
ترجمه از انگليسى به عربى كتاب پيروز مجتهدزاده است كه ديدگاه طرف ايرانى را در مورد جزاير 

سه گانه تشريح مى نمايد.
- جزيره خارج من جزر الخليج العربى، مصطفى النجار؛ محمد وصفى، 1983، 124 صفحه.

ويژگى هاى  از:  عبارتند  ترتيب  به  است  خارك  جزيره  درباره  كه  اثر  اين  پنجگانه  فصول  عناوين 
جغرافيايى و جمعيتى، تاريخ سياسى و آثار تاريخى، اهميت اقتصادى و راهبردى و تأثير جنگ ايران و 

عراق بر جزيره.
- الجغرافيه االقليميه للعالم االسالمى- ايران و افغانستان- ابراهيم زرقانه، القاهره، مطبعه يوسف.

- جغرافيه الحدود العراقيه االيرانيه، اسود فالح، بغداد، 1970.
برس  جروس  طرابلس،  الخدجه،  على  فاطمه  ترجمه  اوركاد،  برنار  السياسيه،  ايران  جغرافيه   -

ناشرون، 2012، 145صفحه.
اين كتاب از زبان فرانسه به عربى ترجمه شده و درنگى است در تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و سياست 

و جامعه ايران بويژه در دوران معاصر.
- جالل الدين الرومى بين الصوفيه و علماء الكالم، عنايه اهللا ابالغ االفغانى، القاهره، دارالمصريه 

اللبنانيه، 1407- 1987، 420 صفحه.
پژوهشى است از نويسنده اى افغان كه رساله دكترى اوست در دانشگاه قاهره و سيرى است در 

احوال، افكار و آثار موالنا جالل الدين رومى بويژه ابعادكالمى و صوفيانه وى.
عبدالعزيز  جائزه  مؤسسه  كويت،  ارشدى،  سميرا  الشعرالعرفانى،  رسول  الرومى  جالل الدين   -

سعود البابطين لالبداع اشعرى، 2007، 136 صفحه.
- اين كتاب به مناسبت هشتصدمين سال تولد موالناجالل الدين بلخى كه توسط يونسكو به عنوان 
روز موالنا نام گذارى شد چاپ شده و مشتمل است بر درنگى دراحوال وافكار موالنا و ترجمه پاره اى 

ازاشعار وى به عربى.
- جماعه الديوان و عمرالخيام، يوسف بكار، بيروت، المؤسسه العربيه للدراسات و النشر، 2004، 
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166 صفحه.
پژوهشى است در رباعيات خيام و ترجمه هاى آن به انگليسى و عربى.

- جمال الدين االفغانى و االتجاهات االسالميه فى ادبه، على عبدالحليم محمود، الرياض، دارعكاظ، 
1400-1980، 644 صفحه.

سيرى است دراحوال، افكار و آثار سيدجمال الدين اسدآبادى و پژوهشى دراحوال و تحوالت جهان 
اسالم درعصر وى و تبيين نقش و تأثير او دربيدارى جهان اسالم.  

- الجمهوريه الصعبه ايران فى تحوالتها الداخليه و سياساتها االقليميه، طالل عتريسى، بيروت، 
دارالساقى، 2006، 272 صفحه.

پژوهشى است پيرامون تحوالت سياسى اجتماعى معاصرايران و سياست هاى جهانى و منطقه اى 
ايران بويژه دردوران رياست جمهورى محمدخاتمى. درفصل پنجم باعنوان« ايران از چشم اعراب» 
ديدگاه هاى رسمى وغيررسمى اعراب درباره ايران تحليل و بررسى شده است. مؤلف از صاحب نظران 

لبنانى متخصص درامور ايران است.
- جوله فى شاهنامه الفردوسى، امين عبدالمجيد بدوى، القاهره، مكتبه النهضه المصريه، 1976، 

312 ص.
گزيده شاهنامه فردوسى به نثر.

- چهارمقاله نظامى عروضى سمرقندى، القاهره، 1949.
القاهره،  حمدان،  عبدالحميد  سليم  الفارسيه:  عن  ترجمها  احمدمحمود،   ، روايه)  الجيران(   -

المجلس االعلى للثقافه، 2003، 604صفحه.
- ترجمه اى است از داستان بلند «همسايه ها» اثراحمدمحمود.

- الحب من النظره الثانيه، سونيا ال ندجراف، ترجمه سليم السادى، بيروت، بيسان، 1997. 
خاطرات زندگى در ايران است كه توسط بانويى آلمانى به نگارش درآمده است. 

- الحد الفاصل بين الدين و السياسه، مهدي بازرگان ترجمه فاضل رسول، بيروت، 1979.
- حدائق االحزان ايران و« واليه الفقيه» ، مصطفى اللباد، القاهره، دارالشروق، 1427هـ- 2006، 

320 صفحه.
پژوهشى است درباره نظام سياسى ايران و تحليل نظريه واليت فقيه و نقش و تأثير آن در سطوح 

و ابعاد مختلف جامعه ايران. مؤلف ازكارشناسان برجسته مصرى مسائل ايران معاصر است.
- حدود الديمقراطيه الدينيه دراسه فى تجربه ايران منذ1989، توفيق السيف، بيروت، دارالساقى، 

2008، 407 صفحه.
پژوهشى است درباره تحوالت سياسى ايران در دوره جمهورى اسالمى كه شامل مقدمه و هفت 
فصل به اين شرح است: ديدگاه حكومت و قدرت در مذهب شيعه، نقش [آيت اهللا] خمينى در تعديل 
نظريه حكومت در شيعه، صعود و افول اطالح طلبان، انديشه سياسى محافظ كاران، تحوالت و تعامالت 
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حزبى و سياسى در ايران بين دواردوگاه اصالح طلبان و محافظه كاران، احمدى نژاد در مقام رئيس قوه 
مجريه. 

- الحدود الشرقيه للوطن العربى دراسه تاريخيه، مجموعه من المؤلفين، بغداد، جمعيه المؤرخين 
و اآلثاريين العراق، دارالحريه، 1981، 276 صفحه + نقشه.

منازعه   -2 تاريخ  طول  در  عرب  جهان  شرقى  مرزهاى   -1 عناوين:  با  است  مقاالتى  مجموعه 
عثمانى- ايرانى و پيامدهاى آن در عراق تا پايان قرن هجدهم 3- منازعه عثمانى- ايرانى و پيامدهاى 
آن در عراق تا پايان قرن نوزدهم 4- اوضاع تاريخى شهرها و مناطق مرز خاكى در مرزهاى شرقى 
جهان عرب 5- معاهدات مرزهاى شرقى جهان عرب 6- امارت نشين كعب در عربستان[ خوزستان] 
7- تجاوزات ايران به مناطق مرزى عراق پس از جنگ دوم جهانى. اين مقاالت عمدتًا جانبدارانه نوشته 

شده و ديدگاه هاى حزب بعث عراق را منعكس مى نمايد.
- الحدود العراقيه- االيرانيه، دراسه فى المشاكل القائمه بين البلدين، فالح شاكر اسود، بغداد، 

مطبعه العانى، 1970، 152 صفحه.
پژوهشى است در مسائل و مشكالت مرزى بين ايران و عراق.

- الحدود الدوليه و مشكله الحدود العراقيه االيرانيه، جابر ابراهيم الراوى، رساله دكتوراه، القاهره، 
.1970

للدراسات  البكر  جامعه  بغداد]،   ] برو،  سان  شارل  العراق،  فرنسا  تؤيد  لماذا  الخليج؛  حرب   -
العسكريه العليا، 1985، 176 صفحه.

كتابى است جانبدارانه درباره جنگ ايران و عراق و نقش فرانسه در حمايت ازعراق.
- الحرس الثورى االيرانى نشأته و تكوينه و دوره،كينيت كاتزمان،ترجمه مركز االمارات للدراسات 

والبحوث االستراتيجيه، ابوظبى، 1988.
مازن  ترجمه:  صديقى،  حسين  الدكتورغالم  ايران،  فى  لالسالم  المعارضه  الدينيه  الحركات   -

اسماعيل النعيمى، دمشق، 2010، 167صفحه.
ترجمه اى است از كتاب مرحوم دكتر غالمحسين صديقى كه ذكرنشده از چه زبانى به عربى ترجمه 

شده است.
-  الحركه الشيوعيه في  ايران، جورج لنشوفسكي، مجله الثقافه، (القاهره)، 1947.

- الحركه الفكريه العربيه فى اصفهان فى القرون السته االولى من تاريخ االسالم، صبرى احمد 
الفى الغريرى، بغداد، وزاره االوقاف و الشؤون الدينيه، 1990، 576 ص.

اّول  قرن  شش  در  اصفهان  شهر  فرهنگى  اجتماعى  سياسى  تحوالت  تاريخ  در  است  پژوهشى 
هجرى.

- حركه المقنع الخراسانى فكرها و نشاطها السياسى و العسكرى161- 169هـ، 777- 785م،  
صفحه 265تا  از  شوال 1420هـ،  ع28،   ، الرياض]  االسالميه[  سعود  محمدبن  االمام  جامعه  مجله 
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.326
پژوهشى است درباره جنبش ابن مقفع كه در ابتدا به جنبش ها و حركت هاى اباحيگرى در فارس 
(ايران) پيش از عصر اول عباسى پرداخته و سپس زندگى ابن مقفع و شرايط و اوضاع و احوال عصر 
وى و علل و انگيزه ها و اهداف قيام وى و در پايان سير تطور و فرجام حركت و جنبش ابن مقفع 

بررسى شده است.
حقيقه جمال الدين االفغانى، الجزءاالول، عبدالنعيم حسنين، المنصوره [مصر] ، 1410- 1990،  

156 صفحه.
ترجمه اى است به عربى از كتابى كه لطف اهللا خان اسدآبادى، از بستگان سيد جمال در همدان در 

شرح احوال وى منتشر كرده است.
حكايات ايرانيه، القصه القصيره فى االدب الفارسى، اختيار و ترجمه  و دراسه: عبدالوهاب علوب 

القاهره، المجلس االعلى للثقافه ، 2003، 393 صفحه.
از  نمونه هايى  همراه  به  فارسى  زبان  در  داستانى  ادبيات  تكوين  و  تطور  سير  در  است  پژوهشى 
داستان هاى نويسندگان و داستان نويسان بزرگ معاصر فارسى. اين اثر درسال 1993 باعنوان«القصه 
القصيره و الحكايه فى االدب الفارسى» در قاهره توسط الهيئه العامه للكتاب منتشرشده بود. اين چاپ 

ويرايش جديد اين كتاب به همراه افزوده هاى بسياراست.
دارالكندى،  بغداد،  السلطان،  على  مهدى  انعام  االحواز 1897- 1925،  فى  خزعل  الشيخ  حكم 

1985، 232 صفحه.
تا  سال هاى 1897  خالل  در  درخوزستان  خزعل  شيخ  حكمرانى  و  امارت  درباره  است  پژوهشى 

.1925
 ،1749  -1737 1149-1162هـ،  اليعاربه  حكم  سقوط  و  عمان  على  الفارسيه  الحمالت 
عبدالرحمن بن على السديس، مجله جامعه االمام محمد بن سعود االسالميه[ الرياض] ، ع28، شوال 

1420، صفحه 327- 386.
پژوهشى است جانبدارانه در بررسى و تحليل تحركات و حمالت دريايى نادرشاه به منطقه عمان 
امروز  تا  آل بوسعيد  گرديد  آل بوسعيد  كارآمدن  روى  و  خطه  آن  در  يعاربه  سلسله  سقوط  به  منجر  كه 

برعمان حكمرانى مى كنند.
حمله العشره االف« الحمله على فارس» زينوفون، ترجمها عن االنگليزيه يعقوب افرام منصور، 

موصل، مكتبه بسام، 1985، وزيرى 400.
ترجمه اثرى است درباره جنگ هاى ايران و يونان در سده پنجم قبل از ميالد.

الحياه العلميه زمن السامانييين؛ التاريخ الثقافى لخراسان و بالد ماوراءالنهر فى القرنين الثالث و 
الرابع للهجره، احسان ذنون الثامرى، بيروت، دارالطليعه، 2001.

اثرى است در تبيين و تشريح شكوفايى علم و فرهنگ در قرن سوم و چهارم هجرى در منطقه 
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ماوراءالنهر يا خراسان بزرگ.
الحياه الفكريه فى اقليم خوارزم فى العصرين السلجوقى و الخوارزمى(429-628 هـ، 1037-

1230 م)، محمد سعدالسيد احمد عزب، القاهره، شركه نوابغ الفكر،282 صفحه.
مؤلف در كتاب خود به گذار تاريخ تحوالت فكرى فرهنگى در عصر سلجوقيان و خوارزمشاهيان 

پرداخته است، اين اثر شامل مقدمه اى است در معرفى منابع مورداستفاده و چهار فصل مطالب كتاب.
نويسنده در فصل اّول به چگونگى تحوالت سياسى و نحوه برآمدن سلجوقيان و خوارزميان پرداخته 
است. در فصل دّوم، اهتمام به علم و علماء   و شكوفايى مكاتب و مدارس و مراكز علمى فرهنگى آن 
آمده و  دوره پرداخته است، فصل سوم به معرفى و تشريح دستاوردها و آثار علمى و فرهنگى پديد 

دانشمندان تأثيرگذار آن عصر اشاره شده است. 
در بازپسين فصل نتايج و پيامدهاى حمله مغول در دوره اين دو سلسله و حيات و حركت علمى 
فرهنگى مراكز  و مؤسسات علمى و دانشوران تشريح شده است. در اين اثر از منابع فارسى، عربى و 

التين استفاده شده است.
حياه رجل عظيم، عبدالحفيظ محمد، عمان، داراخبار االسبوع، 184 صفحه.

اثرى است تبليغاتى در شرح خدمات محمدرضا پهلوى به ايران. منصور قدر سفير ايران در اردن 
مقدمه اى در تجليل از شاه وقت نگاشته است.

- بنات ايران، ناهيد رشالن، ترجمه: عمرااليوبى، بيروت، دارالكتاب العربى، 303 صفحه.
انگليسى  به  ايرانى  نويسنده  توسط  كه  ايران  دختران  بلند  داستان  از  عربى  به  است  ترجمه اى 

منتشرشده است. فضاى داستان مربوط به اواخر رژيم پهلوى و پس از آن است.
خراسان فى العصر الغزنوى، محمدحسن العمادى، اربد[ االردن]، مؤسسه حماده، 1997، 370صفحه.

پژوهشى است در اوضاع و احوال سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و علمى خراسان بزرگ 
در عصرغزنويان.

خراسان فى عصر الغزنوى، محمدحسن عبدالكريم العبادى، عمان( اردن) ، داراليازورى، 2013، 
340 صفحه.

پژوهشى است پيرامون ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى و فرهنگى خطه خراسان بزرگ در عصر 
غزنوى. منابع مورد استفاده مؤلف تمامًا به زبان هاى عربى و انگليسى است.

الخطاب االعالمى للثوره االيرانيه و اثره على العالقات الخارجيه، عصام السيد عبدالحميد، القاهره، 
عين للدراسات و البحوث، 2006، 266 صفحه.

مختصرى است از تاريخ و فرهنگ ايران و چگونگى تغيير رژيم از سلطنتى به جمهورى و تأثير 
تبليغات داخلى و خارجى جمهورى اسالمى بر روابط خارجى ايران با كشورهاى منطقه.

- الخطط السريه االيرانيه فى العالم العربى، ابراهيم عارف، القاهره، مكتبه جزيره الورد، 2009، 
336 صفحه.
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اثرى است جانبدارانه ضد ايران و تشيع و درنگى در تحوالت و مداخالت خارجى ايران پس از زوال 
سلطنت پهلوى. اين كتاب فاقد منابع ارجاعى است.

الخالفه و الملكيه فى ايران فى العصر الوسيط، اميرحسن صديقى، ترجمه: احسان ذنون الثامرى، 
تقديم: عبدالعزيز الدورى، بغداد، منشورات الجمل، 2007، 206 صفحه.

پژوهشى است توسط يك مؤلف هندى تبار در چگونگى تعامل و رابطه حكومت هاى مستقل يا 
سلسله هاى  اثر  دراين  بغداد.  در  عباسى  خالفت  با  هجرى  ششم  تا  سّوم  قرن  از  ايرانى  مستقل  نيمه 
طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل بويه، سامانيان، غزنويان، سالجقه و خوارزمشاهيان بررسى شده است. 
كارى  و  ستوده  را  اثر  نگاشته،  ترجمه  بر  عرب  صاحب نام  مورخ  الدورى  عبدالعزيز  كه  مقدمه اى  در 

ارزشمند قلمداد نموده  است.
ايديولوجيا  تاريخ-  االوسط،  الشرق  فى  المعارضه  السياسيه  الدينيه  التنظيمات  خالفه؛  بال  خلفاء 

نشاطات، أ.أ. اغناتنكو، ترجمه يوسف ابراهيم الجهانى، دمشق، دارحوران، 1997، 348 صفحه.
اصل اين كتاب به زبان روسى است و به زبان عربى ترجمه شده است. در كتاب، از صفحه 57 به 

بعد روابط حزب الدعوه عراق با ايران در اواخر دهه پنجاه و دهه شصت بررسى شده است، 
- كتاب فيه ما فيه احاديث موالنا جالل الدين الرومى شاعر الصوفيه االكبر، ترجمه عن الفارسيه 

عيسى على العاكوب، دمشق، دارالفكر، 1425، 2004، 338 صفحه.
عيسى  دكتر  توسط  كه  است  بلخى  جالل الدين  موالنا  مشهور  اثر  فيه مافيه  كتاب  عربى  ترجمه 
العاكوب صورت پذيرفته است. ايشان از اساتيد و مروجان بنام زبان و ادب فارسى در بالد عرب است 
و تاكنون آثار سودمندى در اين زمينه پديد آورده است. اين كتاب در سال 2003 به اخذ جايزه جهانى 
كتاب سال در ايران نائل آمد. از جمله تأليفات دكتر عاكوب در حوزه زبان و ادب فارسى مى توان به 
چندين  عاكوب   دكتر  اين،  بر  افزون  نمود.  اشاره  العربى»  االدب  فى  الفارسيه  الحكم  تأثير   » كتاب 
ترجمه فارسى به عربى ديگر نيز دارد كه عبارتند از: 1- يد الشعر (خمسه شعراء متصوفه من فارس) 
2- الشمس المنتصره «شكوه شمس از آنه مارى شيمل» 3- جالل الدين الرومى 4- رباعيات الرومى 

5- مجالس الرومى السبعه 6- يد العشق مختارات من ديوان شمس تبريزى لجالل الدين الرومى.
دارالمدى،  دمشق،  قصير،  سيف الدين  ترجمه  هنزبيرغر1،  أليس  بدخشان،  ياقوته  خسرو  ناصر   -

203، 407 صفحه.
درنگى است در سفرنامه و آراء و تعاليم و اشعار ناصر خسرو.

الخليج العربى و المحرمات البريطانيه الثالث ( 1778- 1914) ، عبدالوهاب احمد عبدالرحمن، 
العين، مركز زايد للتراث والتاريخ، 1425- 2004، 190صفحه.

تا  سال هاى 1778  بين  فارس  خليج  در  انگليس  استعمار  سيطره  دوران  پيرامون  است  پژوهشى 
1914 و بررسى سه مسئله كليدى دريانوردى و كشتيرانى، تجارت برده و  تجارت اسلحه كه توسط 

Alice Hunsberger  .1انگليس تحت نظر و كنترل بود.
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ــ الخليج تحديات المستقبل، مجموعه من المؤلفين، ابوظبى، مركز االمارات للدراسات و البحوث 
االستراتيجيه، 2005، 546 صفحه.

مجموعه سخنرانى ها و مقاالتى است كه مسائل و موضوعات مختلف خليج فارس را بررسى كرده 
است. از صفحه 173 تا 260 موضوعات زير ارائه شده است:

تأثير تثبيت اوضاع سياسى در منطقه خليج فارس از محمد على ابطحى
امنيت منطقه اى ايران، منابع داخلى و عوامل خارجى از محمود سريع القلم

سياست هاى منطقه اى ايران، از ديدگاه  غربى ها از جيرو گراندگرين
تأثير برنامه هاى هسته اى ايران بر امنيت خليج فارس از جفرى كيمب.

ـ الخليج فى عام 2004، مجموعه من المؤلفين، دبى، مركز الخليج لالبحاث، 2005، 338 صفحه، 
رحلى.

اين اثر كتاب سال خليج درسال 2004 بوده است كه تحوالت سياسى، اقتصادى، امنيتى، اجتماعى، 
منطقه اى و بين المللى كشورهاى خليج فارس وكشورهاى همجوار آن را تحليل و بررسى كرده است. در 

اين كتاب، مقاالت و گزارش هاى زير درباره ايران آمده است:
ـ تحوالت ايران (التطورات فى ايران) نوشته محمود سريع القلم كه تحوالت سياسى ايران درسال 

2004 را بررسى و تحليل كرده است.
ــ كشورهاى خليج [فارس] و ايران(دول المجلس و ايران) اثر انوشيروان احتشامى استادايرانى 
دانشگاه دارهام انگليس كه روابط ايران و كشورهاى خليج فارس را درسال 2004 بررسى و تحليل 

كرده است.
ــ روزشمار رويدادهاى مهم ايران درسال 2004 .
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ايرانشناسى در دانشگاه هاى آمريكا

دكتر زهرا سبحانى1 

چكيده 
محصول  علمي  رشته  اين  است.  شرق شناسي  حوزه هاي  و  موضوعات  ترين  مهم  از  ايراني  مطالعات 
كوشندگي و اشتياق فراوان پ ژوهشگران، گردشگران و سوداگراني است كه به دواعي مختلف سياحت، 
شناخت، تجارت و چپاول آثار ارزشمند فرهنگي و هنري به حوزه فرهنگ و تمدن ايران ( جهان ايراني) 
روى آورده اند. به رغم اين واقعيت، اهميت و بالندگي علم يا دانش مطالعات ايراني در جهان به گونه اي 
است كه امروزه عالوه  بر كشورهاي اروپايي و آمريكايي، در كشورهاي آسيايي و آفريقايي نيز مراكز 
و كرسي هاي دانشگاهي شرق شناسي يا ايران شناسي ايجاد شده است. نوشتار حاضر مرور گذرايي دارد 
بر شكل گيري، پيشينه و تحوالت مطالعات ايراني در اياالت متحده آمريكا. ضمن آنكه آخرين وضعيت 
اين سنخ از مطالعات و نيز كارگزاران، فعاالن و مراكز دانشگاهى فعال در زمينه زبان و ادبيات فارسى 

و ايرانشناسى را بر آفتاب مي افكند. 

مقدمه 
بررسي وضعيت مطالعات ايراني2 در آمريكا بدون توجه به دانش شرق شناسي، مطالعات مربوط به ايران 
در اروپا و مروري بر روابط فرهنگي دو كشور ايران و اياالت متحده امكان پذير نيست. با توجه به قدمت 
چند صد ساله و استمرار روابط ايران با كشورهاي اروپايي، مي  توان پذيرفت كه ايرانشناسي يا ايران 
پژوهي يا به تعبير شماري از ايران پژوهان، مطالعات ايراني، ابتدا در شماري از كشورهاي اروپايي چهره 

1. پژوهشگر ارشد مطالعات 
بين المللى 

2.  مطالعات ايرانى شامل 
رشته هاي جغرافيا و زمين شناسي 

ايران، زبان و ادبيات فارسى، علوم 
كتابداري، باستان شناسي، هنر 

و معماري ايران، جامعه شناسى، 
علوم سياسي، مردم شناسي، زبان 

شناسي، اقتصاد، تاريخ، حقوق، 
فلسفه و مذهب ايران است.
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نمود و با گذر زمان قوت گرفت و به كشورهاي ديگر كشيده شد. به دليل همين قدمت و استمرار است 
كه ايران پژوهان اروپايي كارنامه چشمگيرتري از ساير همتايان خود دارند و  ايران پژوهي در اين قاره- 
صرفنظر از رويكرد متفاوت پژوهشگران هر كشور - رو به بالندگي دارد و افق هاي تازه اي مي گشايد. 
اساسًا شرق شناسي دانشي اروپايي است و از نظر روش، ادامه كار باستان شناسي است. كشورهاي 
اروپايي براي رسيدن به هدف هاي سياسي، تجاري و حتي فرهنگي خود ناگزير به شناخت ملت ها و 
فرهنگ هايي بودند كه به لحاظ جغرافيايي در جانب شرقي آنها جاي داشتند. براي اروپاييان شناخت 
سرزمين هاي شرقي، مقدمه اي ضرورى براي پيشبرد اهداف اقتصادى و سياسى بود. آنان همان گونه كه 
زير خاك بيرون  از  را  قديمي  مانده تمدن هاي  باقي  انجام حفاري هاي متعدد،  باستان شناسي با  در 
نظر  از  مي كردند)،  منتقل  خود  كشورهاي  علمي  مراكز  و  ها  موزه  به  را  آنها  از  برخي  (و  مي كشيدند 
علمي و فرهنگي نيز به موضوعاتي توجه مي كردند كه براي تحقق اهدافشان ضرورت داشت. بررسي 
كارنامه شرق پژوهان در سده هاي نوزدهم و بيستم بيانگر آن است كه گستره پژوهش ها موضوعاتي 
مانند: زبان،  نژاد، ادبيات،  تاريخ، فرهنگ، آثار باستاني و... را در بر مي گرفت (حيدري ، 1385:  15 ). با 
تسامح مي توان گفت كه موضوعات مورد نياز دولت هاي استعمارگر در قرون هجدهم، نوزدهم و بيستم 
موجب پيدايي و ايجاد انجمن ها و كرسي هاي دانشگاهي شرق شناسي در دانشگاه ها و مراكز علمي 
شمار قابل توجهي از كشورهاي اروپايي شد. اين گونه بود كه اين مراكز و انجمن ها فراگيري زبان و 
مظاهر فرهنگي كشورهاي مشرق زمين را در دستور كار خود قرار دادند (افشار، 1353: 105).   برگردان 
آثار بزرگ و ارزشمند ادبيات كالسيك فارسي به زبان هاي اروپايي يكي از اقدامات دانشگاه ها، مراكز 
و پژوهشگران اروپايي براي ژرفكاوي و شناخت كشورهاي مشرق زمين بود. البته بايد به اين نكته نيز 
اذعان كرد كه در اين مراكز پژوهشگران برجسته اي نيز بوده و هستند كه به رغم رويكرد استعماري 
و چپاولگرايانه حاميان شرق شناسي، توانسته اند دركي عميق از تاريخ، ادبيات و فرهنگ مشرق زمين، 
 به ويژه ايران، به مخاطبان خود ارايه دهند (تلطف، 1382: 61 ). به ديگر سخن، ممكن است روابط 
داشته  نقش  ايراني  مطالعات  هاي  اولويت  تعيين  در  روند  اين  آغاز  در  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي، 
باشد، اما ادامه اين راه و شكوفايي آن حاصل شور وعالقه شخصي، انضباط و پشتكارعلمي و پژوهشي 
آموزش  و  پژوهش  حيطه  در  آمريكا  در  ايران  به  مربوط  مطالعات  شده  باعث  كه  بوده  پژوهشگران 
حال  در  اما   ، بودند  آمريكايي  اغلب  ابتدا  در  راه  اين  آغازگران  است.  داشته  چشمگيري  دستاوردهاي 
حاضر ايرانيان يا افرادي از مليت هاي ديگر نيز گنجينه تحقيقي ايران شناسي را به گونه اي روزافزون 
گسترش مي دهند. اهميت اين موضوع هنگامي بيشتر آشكار مي شودكه توجه كنيم پس از پيروزي 
انقالب در ايران و قطع ارتباطات سياسي و اقتصادي با آمريكا مطالعات ايراني با همت و پشتكار اين 
پژوهشگران در دانشگاه ها ادامه يافت. اين درحالي است كه در ايران مطالعات منطقه اي، به رغم حمايت 

و نياز مطالعاتي، از قدمت و عمق چنداني برخوردار نيست.
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پيشينه مطالعات ايراني در آمريكا
چنانكه گفتيم، رويكرد مطالعات شرق شناسي در اروپا ابتدا اهداف سياسي، كاربردي و استعماري داشت. 
در گذر زمان، رويكرد و انگيزه علمي به ميدان آمد و در پاره اي زمينه ها، رويكرد غير علمي را به عقب 
نشيني واداشت. مطالعات تاريخي درباره تحوالت شرق شناسي گوياي آن است كه چند كشور مهم 
اروپايي مانند: انگلستان، فرانسه، هلند، آلمان و تا حدودي ايتاليا، به درجات متفاوت، از ابتداي قرن 
نوزدهم تا پايان جنگ جهاني دوم سردمداران و حاميان اصلي شرق شناسي و مطالعات ايراني( البته در 
چارچوب مطالعات شرقي) بودند. البته مى توان در منابع تاريخى آثار و كوشش هايى در زمينه آموزش، 
شناخت و معرفى زبان، فرهنگ، تاريخ و ادبيات شرقيان پيش از قرن نوزدهم را نيز مشاهده كرد، اما 
اين كوشش ها و آثار همانند شرق شناسى قرن نوزدهم، بسيار نظام مند، پردامنه و هدفمند نبوده است.

به موازات گسترش قلمرو امپراتورى هاى بريتانيا و روسيه در قاره هاى مختلف و ورود فرانسويان 
به جرگه آنها، در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، شر ق شناسى اندك اندك نيرو گرفت 
و جريان و علم شرق شناسى در محافل دانشگاهى كشورهاى اروپايى رونق يافت و شرق شناسان و 
مراكز و انجمن هاى شر ق شناسى بيشترى پديدآمدند. با پايان دو جنگ جهانگير اول و دوم، مراكز و 
كنفرانس هاى شرق شناسى به حيات خود ادامه دادند. اما شرق شناسى در كشورهاى اروپايى با تلفات 
متحمل  دوم  جهاني  جنگ  در  آموزشي شان  و  علمي  نهادهاي  و  كشورها  اين  كه  فراواني  خسارات  و 
شده بودند، روبه زوال نهاد يا به بيان رساتر از رونق افتاد. در قاره اي بسيار دور تر از اروپا، وضع ديگر 
سان بود و مطالعات شرقي و به تبع آن ايران پژوهي به رونق افتاد و افق هاي تازه اي گشود. اين قاره، 
آمريكا بود كه بحران هاي اقتصادي دهشتناك دهه 1930 را پشت سرگذاشته و از تبعات زيانبار جنگ 
عالمگير دوم بركنار مانده بود. امريكا تا پيش از جنگ جهاني اول، سرگرم توسعه نفوذ سياسي خود در 
آمريكاي التين بود. تا آن زمان، در قاره آسيا نيز توانسته بود تنها در دو كشور چين و فيليپين جاي پايي 
داشته باشد. بنابراين، در اين دوره آمريكا توان رقابت و خودنمايي با قدرت هاي اروپايي در زمينه شرق 
شناسي را نداشت. بروز دو جنگ بزرگ جهاني و دوري اين كشور از ميدان جنگ همراه با  برخورداري 
از منابع فراوان انرژي، فرصت بسيار مغتنمي براي رشد و شكوفايي علمي و صنعتي در آمريكا پديدآورد 
خوش  (آبراهام، 1368، 22).  كرد  تبديل  جهان  اقتصادي  بزرگ  قدرت  به  سرعت  به  را  كشور  اين  و 
شانسي و اجتماع چند شرط و عامل مساعد باعث شد اياالت متحده اندك اندك در زمينه علم و دانش، 
قطب علمي جهان شود و دانشمندان و نخبگان رشته هاي مختلف علمي به اين كشور سرازير شوند. 
در اين زمان بود كه جريان شرق شناسي در امريكا تحت تأثير شرق شناسي اروپايي، پديدار گشت و 
فعاليت هاي شرق شناسي امريكايى جلوه گر شد. اين جلوه گري در گزارشات كنفرانس هاي بين المللي 
شرق شناسان در دهه دوم قرن بيستم تا دهه ششم اين قرن مشهود است. موضوعات مورد توجه و 
رويكرد شرق شناسان امريكايي، در كنفرانس هاي بين المللي شرق شناسي و نوشته هاي آنها، نشان دهنده 
تفاوت روش و رويكرد آنها به اين رشته علمي است. اين رويكرد متفاوت، با وجه نظري و علمي خود 
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در پي كسب استقالل از رويه و روش هاي اروپايي،  برداشت و واكاوي علمي بدون اغراض سياسي و 
نماياندن برتري روش و انگاره امريكايي در زمينه شرق پژوهي است. ويژگي هاي فوق الذكر، وجه تمايز 
و تفاوت ايرانشناسي يا مطالعات ايراني در آمريكا با همانندان اروپايي آن است. با روشن شدن ويژگي ها 
يا مشخصات كلي شرق شناسي امريكايي، وقت آن است كه به ايرانشناسي امريكاييان توجه كنيم كه 
از بطن و دامن شرق  شناسي اروپايى سربرآورده است. براي شناخت بهتر اين زمينه مطالعاتي، بهتر آن 
است كه به تاريخ بازگرديم و از پيشينه تكوين و تشكيل پژوهش هاي مربوط به ايران در امريكا سخن 
به ميان آوريم. نخست، به پيش از جنگ جهاني اول رجوع مي كنيم و از فعاليت هاي اوليه و اقدامات 
سردمداران و كوشندگان با همت ايران پژوه آن روزگار و محصول كارشان سخن مي گوييم. سپس، به 
سال هاي پس از جنگ جهانگير دوم و سير تحولي و تكاملي مطالعات ايراني در اين قاره پهناور اشاره 

مي كنيم.

مطالعات ايراني در آمريكا پيش از جنگ جهاني اول 
بي شك، مهم ترين رويداد پيش از جنگ جهاني اول در روند شكل گيري و تحول مطالعات ايران شناسي 
در آمريكا، تشكيل مجمع مطالعات شرقي و خاورميانه در دانشگاه شيكاگو به سال  1843 بوده است. اين 
مجمع از همان آغاز كار، مجله اي به نام «مطالعات آسيايي»1 منتشر كرد كه انتشار آن تا به امروز نيز 
ادامه دارد (بختياري نسب، 1389: 2).  تا سال 1870، در اين مجمع تنها يك كرسي زبان سانسكريت و 
يك كرسي زبان هاي سامي براي درك متون اديان هندي و تورات وجود داشت. با وجود اين، استادان 

اين دانشگاه كار برگردان آثار آسيايي، ايراني و اسالمي را در اين مجمع آغاز كردند.
در سال 1296/1918، يك گروه از دانشگاه شيكاگو به سرپرستي هري پرات جودسن2 در ظاهر به 
بهانه كمك به قربانيان قحطي بزرگ ايران (در سال هاي 1917 تا 1919) به ايران سفر كردند. احتمال 
داده مى شود كه هدف و انگيزه اصلي از سفر اين گروه، شناسايي آثار باستاني ايران بوده باشد(رهبري 
فروردين 1302،  شانزدهم  در  خارجه،  امور  وزارت  بايگاني  در  موجود  اسناد  بنياد  بر  حق، 1391: 12). 
تعدادي  كرد  درخواست  آمريكا  در  ايران  سفارت  به  نامه اي  طي  شيكاگو  دانشگاه  جغرافياي  دپارتمان 
عكس از مناظر طبيعي، شهرها و كارخانه هاي ايران به دانشگاه ارسال شود (طيران، 1379:16 ). دو 
سال بعد، در فروردين ماه سال 1304، آرتور پوپ، رايزن هنري مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو 
براي اولين بار به ايران سفر كرد. هدف وي از اين سفر، آشنايي با آثار باستاني ايران و مالقات و گفت 
و گو با دولتمردان ايراني بود تا آنان را براي انجام حفاري و كشف آثار باستاني ايران ترغيب كند. پوپ 
محمد  دولت،  رييس  سردارسپه،  جمله  (از  كشور  باالي  رده  مقامات  از  بسياري  با  خود  سفر  اولين  در 
علي فروغي، وزير دارايي، رييس و تعدادي از نمايندگان مجلس و ...) مالقات كرد. وي در يكى از 
سخنراني هايش، پيشنهاد تأسيس انجمن ايران و آمريكا را مطرح كرد(حيدري،16:1385). اين پيشنهاد 
در جلسه اي با حضور حسين عالء  وزير مختار ايران در آمريكا و يك نماينده مجلس، پروفسور جاكسن  1.  Asian Review

2.  Harry Pratt Judson
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استاد دانشگاه كلمبيا، چارلز راسل وزير مختار آمريكا در ايران و گروهي ديگر به بحث گذارده شد1 
(طيراني،17:1379). پس از تشكيل انجمن، آرتور پوپ به اتفاق هيأتي از مؤسسه شرق شناسي دانشگاه 
ورود  مذهبي  ممنوعيت  به رغم  هيأت،   اعضاى  كردند.  بازديد  ايران  تاريخي  بناهاي  و  آثار  از  شيكاگو 
غيرمسلمانان به امكان مذهبى و بدگماني عمومي نسبت به خارجيان، با اجازه سردار سپه، به مساجد 
و بناهاي مذهبي و تاريخي واردشدند و با استفاده از تجهيزات نوين خود به عكسبرداري از اين بناها 
پرداختند. با توجه به كوشش و عكس بردارى  و يادشت بردارى هاى آرتور پوپ، از او به عنوان يكي از 
پيشگامان تاريخ عكاسي ايران نام برده مي شود(حيدري ،18:1385). پوپ بعدها در ايران ماندگار شد و 
در طول 9 دوره كاوش هاى باستان شناختى خود تصاويري تهيه كرد كه محتواي كتاب مصور و شش 
جلدى « بررسى هنر ايران» و چندين كتاب ديگر را تشكيل مي دهد. عليرغم گذشت زمان و كهنگى 
اين آثار، كتاب هاي پوپ هنوز هم اعتبار خود را حفظ كرده و همچنان مرجع و مورد استفاده در مطالعه 

معمارى و هنر ايرانى است2.  
  اين سخن نيز گفتنى است كه بخش مطالعات شرق شناسي دانشگاه شيكاگو در رشته باستان شناسي 

ايران بسيار فعال و متولي انجام چندين حفاري باستان شناسي مهم در مناطق مختلف ايران بود.
آرتور پوپ به همراه همسرش، فيليس آكرمن3،  از سال 1925 به مدت ده سال سرپرستي بيش از 
بيست هيأت اعزامي باستان شناسي از امريكا را برعهده  داشتند (همان، 16). در تاريخ 25 آذر 1309، دولت 
ايران به هيأت اعزامي از مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو به همراهي دكتر ارنست هرتسفيلد4  
بناها،  از  محافظت  وسايل  كردن  فراهم  و  جمشيد  تخت  حفاري  بر  مبنى  آنان  پيشنهاد  با  داد  اطالع 
 تعمير و تجديد بناي عمارت داريوش موافقت كرده است (طيراني، 22:1379). در زمستان 1308/1930 
اريك  و  هرتسفلد  ارنست  همراهي  به  شيكاگو  دانشگاه  شناسي  شرق  مؤسسه  باستان شناسي  هيأت 
اشميت  حفاري هاي بسيار زيادي را در مناطق مختلف ايران انجام دادند. اشميت در كاوش منطقه 
لرستان با استفاده از هواپيما توانست منطقه را به شيوه اي متفاوت بررسي كند. يكي از اين حفاري ها 
(در سال 1933)به كشف لوح هاي گلي عيالمي و انتقال بخش اعظم آنها به دانشگاه شيكاگو انجاميد. 
كشف و انتقال سي هزار لوح ِگلي باعث ايجاد رشته «عيالم شناسي» در دانشگاه شيكاگو از يك سو 
اين كشف بي سابقه،  آمريكا شد(دريايي، بي تا، 4). پس از  ايران شناسي در  مطالعات  و رشد و رونق 
بسيار با اهميت و تاريخي، باستان شناسان، مؤسسات و دانشگاه هاي آمريكايي براي انجام حفاري و 
بررسي هاي تاريخي روانه ايران شدند. بر اساس اسناد موجود در بايگاني وزارت امورخارجه ايران،  در 
تاريخ 29آذر 1309، هيأت وزيران ايران اجازه حفاري و انجام عمليات باستان شناسي در محدوده شهر 
دامغان را به موزه پنسيلوانيا و دانشگاه فيالدلفيا اعطا كرد (آشنا،51:1384). عالوه براين، هيأت وزيران 
اجازه حفاري تيم دكتر اشميت را از سال 1312 به مدت پنج سال تمديد كرد. دكتر اشميت در آن 
زمان براي موزه هاي بوستون و مؤسسه آمريكايي مطالعات شرقى فعاليت مي كرد(طيراني،23:1379). 
افزون بر اين، در سال 1310،  دولت ايران اجازه انجام كاوش هاي باستان شناسي را به ترتيب براي موزه 

فعاليتى  سال 1321  تا  انجمن  اين   .1
رياست  با  آن  از  پس  اما  نداشت 
فعاليت  اسفنديارى  السلطنه  محتشم 
انجمن  فعاليت هاى  كرد.  آغاز  را  خود 
ادبى،  هنرى،  فعاليت هاى  شامل  بيشتر 
علمى، فرهنگى، معرفى روابط اجتماعى 
برگزارى  و  امريكايى  زندگى  سبك  و 
سخنرانى ها و جشنواره ها بود.  انجمن 
ايران و آمريكا پاى گروه هاى موسيقى، 
ايران  به  را  آمريكايى  فيلمساز  و  تئاتر 
محل  در  را  هايشان  برنامه  و   كرد  باز 
انجمن به اجرا درمى آورد. انجمن عالوه 
بر انتشار  ماهنامه ايران و آمريكا به دو 
در  شعباتى  انگليسى،  و  فارسى  زبان 
شهرهاى مختلف ايران از جمله مشهد و 
اصفهان داير كرد. از جمله فعاليت هاى 
ديگر انجمن، برگزارى نمايشگاه "هفت 
سال  در  كه  بود  ايران"  هنر  سال  هزار 
1342 در آمريكا برگزار گرديد و ليندون 
پيامى  آمريكا  جمهور  رئيس  جانسون 
فعاليت  ديگر  از  فرستاد.  مناسبت  بدان 
هاى انجمن ايران و امريكا، همكارى با 
مؤسسات امريكايى در زمينه گسترش 
با  امريكايى  و  ايرانى  نوجوانان  روابط 
دو  شهروندان  از   دعوت  و  يكديگر 
در  بود.  يكديگر  كشورهاى  به  كشور 
را  انشائى  مسابقه  انجمن  سال 1345 
با موضوع «چگونه مى توان تفاهم بين 
ايرانى ها و امريكايى ها را توسعه داد» 
بين دانش آموزان و دانشجويان ايرانى 
مركز  يك  سال 1347  در  كرد.  برگزار 
در  امريكا  و  ايران  انجمن  دانشجويى 
مقابل دانشگاه تهران افتتاح شد، در سال 
هاى دهه پنجاه ماهيانه حدود هفت هزار 
دانشجو به اين مركز مراجعه مى كردند. 
فعاليت مهم ديگر انجمن ايران و آمريكا، 
انگليسى  زبان  آموزش  مركز  تأسيس 
بود، با راه اندازى اين مركز آموزشى در 
آموزش  تهران،  شيرازى  وصال  خيابان 
زبان انگليسى آغاز شد. به زودى فعاليت 
هاى آموزشى اين مركز گسترش يافت و 
شعبات  ديگرى در تهران و چند شهر 
ديگر ايجاد شد. كتابخانه و مركز منابع 
آبراهام لينكلن، بخشى مهم از فعاليت 
هاى اطالع رسانى انجمن ايران و امريكا 

را تشكيل مى داد(آشنا،15:1384).
2.از ديگر آثار او مي توان به اين موارد 
ترجمه  ايران،  معماري  كرد:  اشاره  نيز 
فرهنگان  افشار،  صدري  غالمحسين 
،1373؛ شاهكارهاي هنر ايران، اقتباس و 
نگارش دكتر پرويز ناتل خانلري، انتشارات 
علمي و فرهنگي 1380، سفالگري ابتدايي 
انتشارات  نير،   حسين  ايراني،  ترجمه 
ترجمه  ايران،  صورنقاشي  سيرو  بهار، 
دكتر يعقوب آژند، انتشارات مولي 1378،  
رنگ،  و  شكل  پيروزي  ايران:  معماري 
ترجمه كرامت اهللا افسر،  انتشارات يساولي 

و هنر ايراني در گذشته و آينده.
3.  Phyllis Ackerman
4. Ernest Herzfeld/ Archaeolog-
ical History of Iran, (Schweich 
Lectures for 1934), Altpersische 
Inschriften, 1938, Iran in the 
ancient East, 1940, Zoroaster 
and his world, 2 Vols., 1947
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پنسيلوانيا در تخماق تپه استر آباد(گرگان) و موزه متروپوليتن نيويورك در تخت ابونصر فارس صادركرد 
(آشنا،51:1385). طي سال هاي 1930 تا شروع جنگ جهاني دوم، گروه هاي مختلفي از باستان شناسان 
مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو كاوش هاي باستان شناسي وسيعي را در قالب پروژه هاي حفاري 
در مناطق لرستان،  تخت جمشيد، نقش رستم و تپه هاي تاريخي چغا ميش در خوزستان و تل باكون به 
انجام رساندند( بختياري نسب،5:1389). بسياري از آثار و مصنوعات تاريخي كه در جريان اين كاوش ها 
به دست آمد هم اكنون در موزه مؤسسه شرق شناسي شيكاگو نگهداري مي شود.1 از ميان مهم ترين اين 
آثار مي توان به مجموعه گنجينه هاي پرسپوليس ،  مجموعه برنزهاي لرستان و سگ غول پيكر بال دار 

با چهل تن وزن اشاره كرد(همان، 6).

مطالعات ايراني در آمريكا پس از جنگ جهاني دوم
با روي كار آمدن حزب نازي در آلمان(1930) و آغاز جنگ جهاني دوم،  بسياري از شرق شناسان بنام 
اروپايي در رشته تاريخ و تمدن خاورزمين توسط نازي ها از دانشگاه ها رانده شدند. تعداد قابل توجهي 
از اين افراد به آمريكا مهاجرت كردند و در دانشگاه ها و مراكز علمي اين كشور به كار مشغول شدند. 
تعداد  جذب  با  و  ورزيد  مبادرت  آسيايي  مطالعات  دانشگاه  تأسيس  به  پوپ  مورد،  آرتور  يك  در  تنها 
زيادي از اين پژوهشگران مهاجر، مطالعات شرق شناسي را در آمريكا گسترش داد(حيدري، 1385: 17). 
شرق شناسان مهاجر اروپايي امكانات قاره جديد را بستري مساعد براي ادامه مطالعات شرق شناسي و  
ايرانشناسي يافتند. به همين دليل، تعداد دانشگاه ها و كرسي هاي زبان فارسي در مراكز مختلف علمي 

و آموزشي آمريكا رو به افزايش نهاد. 
از ديگر عواملي كه به رونق مطالعات ايراني در آمريكا انجاميد، امضاي قرارداد فولبرايت ميان ايران 
وآمريكا بود. سناي امريكا در سال 1322/1944 به پيشنهاد ويليام فولبرايت، سناتور آمريكايي، اليحه اي 
را تنظيم و تصويب كرد كه بر اساس آن مقررشد درآمد حاصل از فروش مازاد محصوالت آمريكايي به 
مصرف برنامه هاي آموزشي و فرهنگي برسد. هدف از اين برنامه افرايش تفاهم دوجانبه از طريق تبادل 
دانشجو، استاد و تبادل علم و مهارت ميان مردم امريكا و ديگر ملل جهان اعالم شد(دانشور،16:1329).

ايران در زمره نخستين كشورهاي خاور ميانه بود كه برنامه فولبرايت در آن به اجرا درآمد. در تاريخ دهم 
شهريور 1328(چهار سال پس از تصويب اين اليحه)، جان وايلي، سفير آمريكا در تهران و علي اصغر 
حكمت، وزير امور خارجه ايران،  قرارداد فولبرايت را در تهران امضا كردند(طيراني، 1379 :58). پس از 
آن، سازمان بورس فولبرايت در ايران تشكيل شد. در سال هاي آغازين، فعاليت اين سازمان محدود به 
اعزام آموزگاران زبان انگيسي بود. اما، به تدريج تغييرات زيادي در رويكردهاي اين سازمان نسبت به 
ايران به وجود آمد و زمينه هاي مبادله به عرصه هايي چون مطالعات خاورميانه، علوم پزشكي، فيزيك، 
حقوق، موسيقي و هنر، جامعه شناسي و مدد كاري اجتماعي و مهندسي توسعه يافت. حاصل اين تغيير 
رويكرد، تشكيل كنسرسيومي از دانشگاه ها و موزه هاى آمريكايى بود كه هدف آن ارتقاى مطالعات ميان 

1. در زمان اجراى اين پروژه ها تعداد 
باستاني  اشيا  و  آثار  از  زيادي  بسيار 
اين  خروج  حجم  شد.  خارج  ايران  از 
اشيا به گونه اي بود كه در برخي موارد 
حضور  زمينه  خود  كه   – را  دولتمردان 
فراهم  را  شناسان  باستان  فعاليت  و 
كرده بودند- نگران مي كرد. براساس 
خارجه  امور  وزارت  موجود،  اسناد 
در  امريكا  سفارت  از  بارها  ايران 
لوح  هزار  سي  كرد  درخواست  تهران 
گلي كشف شده در تخت جمشيد – كه 
توافق  اساس  بر   و   1314 سال  در 
دانشگاه  شناسي  شرق  مؤسسه  ميان 
شيكاگو و دولت ايران براي بررسي و 
تحقيقات علمي به طور اماني به آمريكا 
فرستاده شده بود، بازگرداند (طيراني، 

.(28 :1379 
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رشته اى درباره تمدن ايران و برگزاري گفت وگوهاى فرهنگى ميان ايران و آمريكا بود. برنامه هاى اين 
مؤسسه، آموزش زبان، اعطاى كمك هزينه تحصيلى به دانشجويان و دانشمندان ايرانى و آمريكايى، 
برگزارى كنفرانس، اعطاى جايزه ساالنه به بهترين تحقيق درباره ايران، اعزام دانشجو و استاد به ايران 
و حمايت از پژوهش هاى ايران شناسى بود. در چهارچوب اين برنامه 1386 تن از ايرانيان در امريكا 
مشغول به تحصيل شدند و در مقابل 293 امريكايي در ايران دانش آموختند(رهبري حق، 1391: 21). 
تأسيس «انجمن آمريكايي مطالعات ايرانى» در سال 1347/1969 از ديگر دستاوردهاي مديران برنامه 

فولبرايت در ايران بود. اين مؤسسه پژوهشي مطالعات ايراني هنوز هم در آمريكا فعال است (همان).
با وجود اين، نقطه عطف رشد مطالعات ايراني و زبان فارسي در آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، 
تصويب يك اليحه در كنگره اين كشور در سال 1958 بود. در اين سال، كنگره آمريكا با اختصاص 
بودجه هاي خاص براي شرق شناسي، به ويژه ايرانشناسي، باعث گسترش و رونق مطالعات مربوط به 
خاور ميانه و ايران شد. همزمان، از يك طرف، بنياد فورد با پرداخت كمك هاي بالعوض به دانشجويان 
و استادان و از طرف ديگر وزارت دفاع آمريكا با دادن بورس و بودجه آموزشي به دانشگاه ها و برقراري 
دوره هاي آموزش زبان براي رفع نيازهاي خود به پيشرفت هرچه بيشتر مطالعات ايراني در آمريكا 
مدد رساندند. اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 را مي توان دوران اوج مطالعات ايراني در آمريكا 
فولبرايت،  تحصيلي  هاي  بورس  و  تسهيالت  از  استفاده  با  كه  دانشجوياني  سال ها،  اين  در  دانست. 
وزارت آموزش، بنياد فورد و... وارد دانشگاه ها شده بودند به تدريج در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 
دانش آموخته شدند. اين گروه به سرعت به استادان سابق خود در دانشگاه ها ملحق شدند و پروژه هاي 
و  مطالعات ايراني  كرسى هاي  و  دپارتمان ها  گسترش  با  آغازكردند.  ايران  درباره  را  متعددي  پژوهشي 
غير  و  مستقيم  طور  به  كه  كارشناسى ارشد  و  كارشناسى  دوره هاي  در  دانشجويان  شمار  زبان فارسي 
مستقيم به مطالعه در زمينه ايرانشناسي اشتغال داشتند، به سرعت رو به افزايش گذاشت و تا پايان سال 

1970 به حد اعالي خود رسيد (دريايي و  نوري، بي تا،12).

مطالعات ايراني در آمريكا پس از انقالب اسالمي 
شد.  آمريكا  در  مطالعا ت ايراني  رشد  موجب  كه  است  عواملى  ديگر  از  ايران  در  اسالمي  انقالب  وقوع 
پس از پيروزى انقالب بسياري از استادان ايراني به آمريكا مهاجرت كردند و فعاليت هاي مطالعاتي و 
آموزشى خود را در آن سرزمين از سر گرفتند. تعدادي از آنان به گشايش يا تقويت مراكز و مؤسسه هاي 
با  را  فراواني  علمي  همايش هاي  يا  پژوهشي  طرح هاي  و  ورزيدند  مبادرت  ايران  زمينه  در  مطالعاتي 
در  ايراني  پژوهشگران  فعاليت  و  حضور  نسب،8:1389).  (بختياري  كردند  برگزار  دانشگاه ها  مشاركت 
آمريكا و مشاركت آنها در اجرا يا حمايت از پژوهش هاى مربوط به ايران عالوه بر كمك به توسعه و 
رشد ايران پژوهى، سبب شد روش پژوهش و تدريس سنتي و قديمي امريكاييان در مطالعات  ايرانى 
تغيير كند. اين تغييرات در رشته هاي مردم شناسي،  زبان شناسي،  موسيقي محلي، ادبيات تطبيقي و علوم 
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سياسي آشكارتر است. البته توجه امريكاييان به شناخت بيشتر از ايران به عنوان يك دشمن در طول 
دهه گذشته و اختصاص بودجه هاى قابل توجه در اين زمينه نيز در رشد مطالعات ايرانى بى تأثيرنبوده 

است. 

حمايت ايرانيان مقيم امريكا از مطالعات ايراني 
همان گونه كه گفتيم، رشد،  تنوع و گستره برنامه هاي مطالعات ايراني در آمريكا بعد از انقالب اسالمي 
تحت تأثير حضور و فعاليت استادان ايراني در دانشگاه هاي آمريكا و مرهون كمك و حمايت جامعه 
براي  بودجه  تأمين  حمايت ها،  اين  درخور اعتناى  ويژگي  بوده است.  نيز  مقيم  ايرانيان  فعال  و  بزرگ 
تداوم و ادامه حيات  مطالعات ايراني و زبان فارسي بوده است. در زمانى كه، به هر دليل، بودجه مراكز 
ايرانشناسى در دانشگاه ها و مراكز آموزشي كاهش پيدا كرده، ايرانيان مقيم آمريكا با حمايت مالي خود، 
امكان تداوم اين رشته  را فراهم كرده اند. چنين است كه شمار قابل توجهى از آمريكاييان ايرانى تبار 
به طور جدى از برگزاري كنفرانس ها و سخنرانى هاى علمي حمايت مالي مي كنند و هزينه بورس در 
مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترى رشته هاي زبان و ادبيات فارسي و ايرانشناسى را تأمين 
مي كنند. به عنوان نمونه، مى توان به دانشنامه ايرانيكا1 اشاره نمود كه اكنون بيشتر هزينه هاى آن 
توسط ايرانيان متمول ساكن امريكا تأمين مى شود. بى ترديد، حمايت آمريكاييان ايراني تبار به رشد و 
شكوفايى مطالعات ايرانى، زبان فارسى، باستان شناسى و ساير رشته ها و موضوعات مربوط به ايران در 

آمريكا كمك خواهد كرد.
روشن»   فرهنگى  ميراث  انتفاعى  غير  از«مؤسسه  توان  مي  ايرانشناسى  مالى  حاميان  ميان  در 
دانشگاه  ايراني  مطالعات  بخش  به  دالر  ميليون   3 مبلغ  به  توجهي  قابل  كمك  مؤسسه  اين  يادكرد. 
مريلند اهدا كرد. آنچه امروزه «مركز مطالعات زبان فارسى موسسه روشن2» ناميده مى شود، حاصل اين 
كمك هاست. اين موقوفه با اهداي بورس تحصيلي از دانشجويان زبان فارسى در دوره هاى ليسانس و 
فوق ليسانس حمايت مى كند. مؤسسه روشن همچنين وام ها و بورس هايى را به دانشگاه هاى واشنگتن، 

آريزونا، دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا، UCLA و دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در فرزنو اختصاص داده است. 
بر اساس اظهارات دكتر حسين ضيايى، رئيس دپارتمان  مطالعات ايران شناسى  در دانشگاه مريلند، 
دو كرسى با استفاده از موقوفه مؤسسه روشن براى مطالعات ايرانى به همراه چندين بورس براى مقاطع  

باالتر از ليسانس در اين دانشگاه  برقرار است3. 
همچنين، در سال 2005، فريبرز مسيح از ايرانيان كارآفرين در زمينه فن آورى، يك تعهد 2 ميليون 
دالرى براى تأسيس مركز ويژة مطالعات زبان و فرهنگ فارسى در سطح ميانى به دانشگاه كاليفرنيا 

در ارواين سپرده است. 
شنيده ها و پاره اى نوشته ها از كمك هاى مالى عده ديگرى از ايرانيان مانند حسن نمازى، اشرف 

پهلوى، هوشنگ انصارى، بيتا دريابارى و... حكايت مى كند. 

1.  Encyclopedia Iranica
2. براى اطالع بيشتر پيرامون 

فعاليت هاى مؤسسه ميراث 
فرهنگى روشن بنگريد به : 

http://www.roshan-insti-
tute.org/templates/System/

.default
 3. مطالب اين بخش ازگزارش 

هوارد سينكوتا ، گزارشگر تارنماي 
رسمي وزارت امورخارجه آمريكا 

اخذ شده است. براى تفصيل 
بيشتر بنگريد به:

www.America.gov 
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دانشگاه ها، مراكز و انجمن هاي مطالعات ايراني در آمريكا
امريكاى شمالى چند صد دانشگاه، چند هزار دانشكده، مراكز و سازمان هاى مطالعاتى و تحقيقاتى و 
آموزشى دارد.در ميان اين مراكز، دانشگاه ها و مؤسسات، نزديك به صد مركز، گروه، كرسى و دپارتمان 
زبان و ادبيات فارسى يا ايرانشناسى وجود دارد. فعاليت برخى از اين مراكز و مؤسسات بسيار گسترده و 
اعضاى هيأت علمى و حاميان مشخصى دارند، با هدف و برنامه ريزى ساليانه، كانون و مشعلدار فرهنگ 
و زبان و ادبيات ايران در امريكا هستند و كارشان از اعتبار علمى برخوردار است. برخى ديگر دامنه 
فعاليتشان محدود به شهر و موضوعات خاصى است و تأثير چندانى در جريان مطالعات ايرانى در امريكا 
يا اروپا ندارند. شمارى از مراكز و كرسى ها يا مؤسسات نيز هستند كه مانند گروه نخستين از حاميان 
سخاوتمند و استادان مشهور و باسابقه برخوردار نيستند، اما فعاليت هايشان با اهميت است و به رشد و 
گسترش مطالعات ايرانى و شناخت بيشتر امريكاييان از زبان و ادبيات و فرهنگ ايران مدد مى رساند. 
و  علمى  مراكز  در  فارسي  زبان  و  مطالعات ايراني  برنامه هاي  و  ها  روش  درباره  سخن  بازپسين 
روش  يا  تخصص  سليقه،  اساس  بر  دانشگاهى  كرسى  يا  مركز  هر  كه  است  آن  آمريكا  دانشگاه هاي 
موردعالقه استاد يا رئيس مركز يا كرسى، برنامه هاى آموزشى يا مطالعاتى خود را سامان مى كند. چنانكه 
در يك دپارتمان تكيه بر زبان و ادبيات فارسى است، در دپارتمان يا كرسى ديگر، توجه بر تاريخ ايران 
زباشناسى تاريخى زبان هاى ايرانى متمركز شده است، يا در جاى ديگر، كانون توجه معطوف به سياست و 
روابط بين المللى ايران است. به عنوان نمونه، در دانشگاه هاروارد دو برنامه مطالعات زبان فارسي و مطالعات 
ايراني ارايه مي شود. در اين برنامه ها، دانشجويان زبان و ادبيات فارسي جديد و زبان هاي پيش از اسالم، 
ادبيات،  دين هاي باستاني و زبان شناسي را فرا مي گيرند. اما در دانشگاه استنفورد و كاليفرنيا،  دانشجويان 
رشته مطالعات ايراني واحدهاي ادبيات تطبيقي، تاريخ، باستان شناسي و موسيقي ايراني را مي گذرانند، يا 

در دانشگاه تگزاس عالوه بر متون كالسيك،  بر ادبيات جديد و معاصر نيز تاكيد مي شود.
حال كه با پيشينه مطالعات ايرانى و تحوالت آن در گذر زمان و نيز نقش ايرانيان مهاجر در استمرار 
و تقويت آن آشنايى يافتيم، اينك وقت آن است كه به سراغ دانشگاه ها و مراكز علمى برويم و از آخرين 
وضعيت علم مطالعات ايرانى مطلع گرديم. بديهى است كه پرداختن به تمام دانشگاه ها  و ذكر جزييات 
فعاليت ها، برنامه ها، تعداد دانشجويان، شيوه آموزش، منابع درسى و نام استادان و زمينه تخصصى تك 
تك آنها نياز به تمهيدات و زمان بيشترى دارد و از حوصله يك مقاله خارج است. از اين رو در اينجا 
تنها به تبيين و ارايه تصويرى كلى از وضعيت مطالعات ايرانى در مراكز دانشگاهى امريكا اكتفا مى كنيم 

و توصيف و تحليل رويكرد، فعاليت هاى آنها را به زمان ديگرى موكول مى كنيم.

مركز مطالعات ايراني دانشگاه كلمبيا1 
مركزمطالعات ايراني دانشگاه كلمبيا مهمترين مركز پژوهشي آكادميك در زمينه مطالعات ايراني در 
آمريكا با برنامه هاي انتشاراتي منظم است. اين مركز در سال 1968 توسط پروفسور احسان يارشاطر 

1.  Center For Iranian 
Studies , Columbia Uni-
versity
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ايجاد شده است. از فعاليت هاي مهم اين مركز برگزاري نمايشگاه، كنسرت موسيقي، نشست و سخنراني 
علمى و نمايش فيلم است. عمده ترين برنامه اين مركز، پروژه هاي انتشاراتي و امور مربوط به دانشنامه 
ايرانيكاست. دانشنامه ايرانيكا به مطالعات مربوط به ايران در منطقه خاور ميانه، قفقاز، آسياي مركزي 
و فالت ايران اختصاص دارد و جنبه هاي گوناگون تاريخ، فرهنگ ، زبان و ادبيات ايران را در دوران 
پيش از اسالم، دوران اسالمي و معاصر  بررسى مى كند. اين دانشنامه به زبان انگليسي منتشر مي شود 
و از زمان تاسيس در سال 1970تاكنون حمايت هاي مالي فراواني را از سازمان ها و افراد دريافت كرده 
است. اولين جلد از نسخه چاپي اين دانشنامه در سال 1982 توسط مؤسسه آيزن براونز1 منتشر شد. 
نسخه آنالين آن نيز در سال 1996 در دسترس عموم قرارگرفت. در حال حاضر   دسترسي به مداخل 

اين دانشنامه به صورت آنالين براي عالقمندان فراهم است2.    

مركز ايران شناسي دانشگاه هاروارد3 
مطالعات ايراني در اين دانشگاه شامل دو بخش عمده مطالعات زبان هاي باستاني ايران و دروس مربوط 
به اديان ايران زمين،  به ويژه دين زردتشت  است. در بخش مربوط به اديان باستاني، دروس تاريخ ايران، 
تاريخ دين زرتشت، پيشينه و منابع مربوط به دين زرتشت، روش شناسي تطبيقى دين و متون اوستايي 
در دوره هاي باستان،  ميانه و كالسيك تدريس مي شود. همچنين در اين دوره، واحدهايي براي مطالعه 

زبان هاي ايراني و دروسي براي شناخت مردم و فرهنگ ايران زمين گنجانده شده است.
در بخش مطالعات زبان هاي باستاني ايران، شناخت و بررسي مفهوم واژه هاي ديني، محتواي 
اوستا، شيوه هاي نگارش اوستا، نيايش هاي اوستايي و تحول متون اوستايي در طول تاريخ تدريس 

مي شود.
سال  از  هاروارد  دانشگاه  خاورميانه  مطالعات  مركز  در  ايران  شفاهي  تاريخ  پروژه  اين،  بر  عالوه 
1981داير شده است. در جريان اجراي اين پروژه تاكنون با صرف بودجه اي معادل هشتصد هزاردالر، 
تجربيات و خاطرات بيش از 137 نفر از افرادي به ثبت رسيده است كه در رويدادها و وقايع سال هاي 
دهه بيست تا هفتاد ميالدي در ايران  نقشي تعيين كننده داشته و يا شاهد تصميم گيري ها و وقايع 
مهم بوده اند. حاصل اين جمع آوري ايجاد يك پايگاه اطالعاتي4 با  بيش از 900 ساعت نوار ضبط شده 
مصاحبه و 18000 صفحه متن دست نويس است. حبيب الجوردي مدير اجرايي و بنياد فورد از جمله 

حمايت كنندگان مالي اين پروژه عظيم هستند.

مركز مطالعات ايراني دانشگاه كاليفرنيا5 
مطالعات ايراني در دانشكده زبان و فرهنگ خاور نزديك دانشگاه كاليفرنيا بيش از 50 سال پيشينه دارد. 
در دوره كارشناسي اين دانشگاه رشته هاي خاور نزديك باستان،  مصر شناسي، مطالعات خاورميانه، زبان 
عربي،  مطالعات ايراني و زبان فارسي، مطالعات عبري و مطالعات يهوديان به دانشجويان و عالقمندان 

1. Eisenbrauns
2.  http://www.iranicaonline.
org/
3.  Iranian Studies at Har-
vard University---http://fas.
harvard.edu/Iranian/
4. http://ted.lib.harvard.edu/
5.  http://www.iranian.ucla.
edu/
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ارايه مي شود. مؤسسه روشن، بورس ويژه اي براي دانشجويان دوره دكتري مطالعات ايراني اين دانشگاه 
درنظر گرفته است. اين بورس به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه برروي جنبه ويژه اي از زبان و ادبيات 

فارسي و تمدن و فرهنگ ايراني پژوهش كنند.
در دوره كارشناسي، دروس زبان فارسي پايه، مكالمه و ايراد سخنراني به زبان فارسي وجود دارد. 
در دوره هاي باالتر، متون زبان فارسي در سطح ميانه و پيشرفته همراه با زبان مقدماتي و شعر و ادبيات 
فارسي معاصر به دانشجويان آموخته مي شود. پس از ادبيات متون فلسفي، مقاالت جامعه شناختي و 
تاريخي، تاريخ بهاييان، تاريخ تمدن ايران، زبان آذري پايه، ادبيات كالسيك، تجزيه و تحليل ادبي، 
مولوي  اشعار  فارسي،  قرائت  براي  كالسيك  متون  ايران،  در  دين  تاريخ  اسالم،  از  پيش  ايران  تاريخ 
مجموعه  مي شود.  آموخته  دانشجويان  به  كالسيك  ادبيات  و  ودايي  متون  عرفاني،  شعر  درك  براي 
در  مجموعه  بزرگترين  آنجلس  لس  كاليفرنيا،  دانشگاه  اسالم شناسى  و  خاورميانه  مطالعات  تحقيقاتى 
ميان دانشگاه هاى غرب آمريكاست كه داراى بيش از 500000 منبع است. كتابخانه دانشگاه، از سال 
1956، منابع مربوط به خاورميانه را جمع كرده و در دهه 1960 موفق به كسب مجموعه قابل توجهى از 
نسخ خطى فارسى شده است. دانينگ ويلسون، كتابشناس بخش خاور نزديك (1970 تا 1990)، عالقه 
ويژه اى به منابع فارسى داشت و بر اين اساس مجموعه نفيسى از مجموعه هاى موجود در كتابخانه و 
منابع تازه خريدارى شده به وجود آورد. كتابخانه دانشگاه همچنين در كسب منبع از انجمن هاى ايران 
شناسى و ايرانيان مهاجر، چه در دهه 1970و چه در دهه 1980 ميالدى فعال بوده است و اكنون نيز به 
طور قابل مالحظه اى براى دريافت انتشارات از ايران، اروپا، امريكا و ديگر نقاط دنيا كوشش مى كند.

مطالعات ايراني در مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو1
مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو، از زمان تأسيس در سال 1891 تاكنون، هسته و كانون انجام 
هاي  كمك  موسسه،  تأسيس  از  پس  بوده است.  خاورنزديك  و  خاورميانه  منطقه  به  مربوط  مطالعات 
قابل توجهي براي ادامه فعاليت آن از سوي برخي سرمايه داران امريكايي و اروپايي داده شد. در حال 
حاضر، مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو مركز پژوهش هاي بين رشته اي است كه هدف آن انجام 
و  توسعه  چگونگي  تا  است  باستاني  هنرهاي  اطالعات  و  تاريخي  متون  شناسي،  باستان  بررسي هاي 

عملكرد تمدن هاي باستاني را در منطقه خاور نزديك دريابد. 
مؤسسه شرق شناسي پروژه هاي پژوهشي متن محور و ميداني فراواني را در باره ايران به انجام 
رسانده است. اين مؤسسه را مي توان اولين و قديمي ترين مركز مطالعات ايرانى در اياالت متحده امريكا 
دانست. مؤسسه چندين پروژه حفاري بزرگ را نه تنها در منطقه پرسپوليس كه در نواحى اطراف آن 

مانند تپه ماقبل تاريخى تل باكون، شهر اصطخر و منطقه لرستان انجام داد.

1.  http://oi.uchicago.edu/
research/projects/far/
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مركز مطالعات ايراني در دانشگاه مريلند1  
دانشگاه مريلند مركز علمي پرآوازه اي است كه در بسياري از رشته هاي علوم جديد صاحب نام و در 
زمرة نخستينيان است. دراين دانشگاه كرسي مطالعات زبان فارسي از سال2005 تأسيس شده  كه در 
سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد. در دانشكده زبان، ادبيات و فرهنگ 
اين دانشگاه، زبان فارسي در كنار زبان هاي عربي،  چيني،  فرانسوي، آلماني ،  ايتاليايي،  ژاپني،  كره اي، 
 پرتغالي،  روسي و  اسپانيايي تدريس مي شود. در دوره هاي عالي بيشتر مطالعات به سوي ايران شناسي 
يا ادبيات تطبيقي هدايت مي شود. دانشجويان برجسته براي تكميل و تقويت فارسي در يك برنامة 
منظم براي يك دورة دو ماهة تابستاني يا يك سال تحصيلي كامل به دوشنبه پايتخت تاجيكستان 
اعزام مي شوند. عالوه براين،  تسهيالت ويژه اي نيز براي زندگي در مكاني موسوم به «خانه زبان» 
براي دانشجويان درنظر گرفته شده  است. هدف از اين برنامه، ارتقا زبان فارسي دانشجويان و  آشنايي 
آنها با لهجه تاجيكي و افغاني  است. هم اكنون 6 استاد ايراني و امريكايي در اين بخش به تدريس 
زبان فارسي و تحقيق در بارة زبان و فرهنگ ايران اشتغال دارند. دكتر احمد كريمي حكاك مدير مركز 

مطالعات ايران و از استادان سرشناس مطالعات ايراني در دانشگاه مريلند است. 
به گفته دكتر كريمى حكاك، تاكنون ده ها دانشجوى غير ايرانى موفق شده اند كه از مركز مطالعات 
ايراني در دانشگاه مريلند در رشته زبان فارسى و ايرانشناسى فارغ التحصيل شوند. بعضى از اين افراد 
كه اغلب در سطوح فوق ليسانس و دكترى تحصيل مى كردند، اينك به عنوان مدرس زبان و فرهنگ 

فارسى به كشورهاى خود بازگشته اند.

مركز مطالعات ايراني دانشگاه اوكالهما2 
الملل  بين  مطالعات  دانشكده  حمايت  و  نظارت  تحت  اوكالهما  دانشگاه  در  ايراني  مطالعات  برنامه 
دانشگاه است. مركز مطالعات ايراني در دانشگاه  اوكالهما، عضو «مؤسسه آمريكايي مطالعات ايراني»   
فعاليت هاي  از  حمايت  برنامه،  اين  اجراي  از  هدف  است.  ايراني»3  مطالعات  المللي  بين  «مجمع  و 
پژوهشي در دانشگاه براي كشف حقايق تاريخي و معرفى فرهنگ ايران و زبان فارسي اعالم شده است.
اين فعاليت ها شامل برگزاري سخنراني و همايش ، نمايش فيلم، برپايي نمايشگاه، برگزاري كنسرت 
موسيقي و اجراي برنامه هاى ديگر است. دانشجويان اين دانشگاه مي توانند از ميان درس هاى زبان 
فارسي در سطوح پايه و ميانه، آشنايي با ساختار زبان فارسي، زبان شناسي و ادبيات فارسى، واحدهاي 
سخنراني هاي«ميراث  سلسله  شامل  همچنين  ايراني  مطالعات  برنامه  كنند.  انتخاب  را  خود  نياز  مورد 
رشته  برجسته  پژوهشگران  از  سخنراني ها،  سلسله  اين  در  است.  نوين»  و«ايران  ايران»  فرهنگي 
مطالعات ايراني براي ايراد سخنراني دعوت به عمل مي آيد. خانواده فرزانه4، بنياد جامعه پارسا5 و بنياد 

ميراث ايران از حاميان اصلي برنامه مركز مطالعات ايراني هستند.

1.  http://sllc.umd.edu/
persian/undergraduate
2. https://www.ou.edu/
content/cis/sponsored_
programs/iranian-studies-
program.html
3.  American Institute for 
Iranian Studies
4.  Farzaneh Family
5.  Parsa Community 
Foundation
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گروه مطالعات ايراني و زبان فارسي دانشگاه آستن، تگزاس1 
بخش مطالعات خاورميانه در دانشگاه آستن تگزاس در سال 1960 تأسيس شد. دراين دانشگاه 150 
فرهنگ  و  ادبيات  زبان،  آموزش  اندركار  دست  آموزشي  تخصصي  گروه   22 از  بيش  در  پژوهشگر 
كشورهاي منطقه خاورميانه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري هستند. در اين دانشگاه، 
زبان هاي عربي، عبري، فارسي و تركي به صورت فشرده تدريس مي شود تا دانشجويان بتوانند به 
سطح قابل قبولي براي درك دروس تخصصي هر رشته دست يابند. در بخش زبان فارسي دانشگاه 
مطالعات  و  اسالمي  مطالعات  فارسي،  زبان  به  مربوط  دروس  كارشناسي  مقطع  در  تگزاس،  آستن 
خاورميانه به دانشجويان ارايه مي شود. در مقطع كارشناسي ارشد و باالتر دروس ادبيات تطبيقي، زبان 
شناسي و مطالعات ايراني و خاورميانه نيز در برنامه درسي آنها گنجانده شده است. در دانشگاه تگزاس 
تأكيد بر متون ادبي قرن نوزدهم و متون ادبي فارسي است كه پس از جنگ جهاني دوم نوشته شده 
است. البته متون كالسيك ادبى مانند شاهنامه فردوسي، گلستان سعدي، ديوان حافظ و... به عنوان 
پيش نياز مطالعه ادبيات معاصر و فرهنگ ايراني در نظر گرفته مي شود. در حال حاضر،  دكتر كامران 
آقايي رييس گروه مطالعات ايراني و زبان فارسي دانشگاه آستن تگزاس است. ساير اعضاى هيأت علمى 
عبارتند از: دكتر بليك آتوود2، دكتر محمد قانون پرور، دكتر حسين حق شناس، دكتر مايكل كريگ 

هيلمن3 و خانم دكتر فائقه شيرازي. 

مطالعات ايراني و زبان فارسي در دانشگاه واشنگتن4
دوره زبان فارسي و مطالعات ايراني در دانشگاه واشنگتن در مقطع كارشناسي تا دكتري است و شامل 
دروس زبان فارسي و ايرانشناسى است. در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تكيه بر دروس مطالعات 
خاورميانه و خاورنزديك است. در دوره كارشناسي ارشد، فرهنگ و ادبيات كالسيك ايران شامل شعر و 
شاعران در قلمرو جهان ايرانى از قرن دهم تا زمان حال به دانشجويان آموزش داده مى شود. هدف از 
ارايه اين دروس، ارتقا آموزش و ايجاد فضاي گفت و گو درباره جنبه هاي گوناگون تاريخ و فرهنگ ايران 
و سرزمين هاي فارسي زبان است. در اين دانشگاه كارگاه ها  و جلسات سخنراني و گفت و گو درباره زبان 

فارسي باحضور استادان فارسي زبان از ايران، افغانستان و تاجيكستان برگزار مي شود.
هم اكنون، دكتر جوئل واكر5 مدير بخش مطالعات ايراني و زبان فارسي دانشگاه واشنگتن است.

بخش زبان فارسي و مطالعات ايراني در دانشكده مطالعات خاورميانه دانشگاه ايالتي اوهايو6 
بخش زبان فارسي و مطالعات ايراني در گروه زبان و فرهنگ خاورنزديك دانشكده مطالعات خاورميانه 
وجود  به  مركزي  آسياي  منطقه  اديان  و  فرهنگ  زبان،  شناخت  و  آموزش  هدف  با  و  سال 1988  در 
آمد. از اعضاي هيأت علمي اين گروه مي توان به دكتر پروانه پورشريعتي، استاد يار مطالعات ايراني و 

اسالمي اشاره كرد.

1. The university of Texas 
at Austin
2.  Blake Arwood
3.  Michael Craig Hill-
mann 
4.  http://depts.washing-
ton.edu/neareast/persia/
5.  Joel Walker
6. www.mesc.osu.edu
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مطالعات ايراني در دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي دانشگاه دولتي سان فرانسيسكو 
مطالعات ايراني در دانشگاه دولتي سا ن فرانسيسكو1 به منظور مطالعه و درك ميراث فرهنگي ايران به وجود 
آمده است. اين مطالعات همه گروه هاي قومي ساكن در منطقه فرهنگ ايراني (افغان ها، لرها، تاجيك ها، 
گيلگ ها ، بلوچ ها، آذري ها، ارامنه و آسوري ها  را دربرمى گيرد. دراين بخش، دانشجويان درباره زبان و 
ادبيات فارسي،  هنر، تاريخ و فرهنگ ايران به پژوهش مي پردازند. در دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي 
عالوه بر برگزاري دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس زبان فارسي و فرهنگ ايراني،  دوره هاي تابستاني 

آموزش فارسي َدري و فرهنگ ايراني براي دانشحويان و عالقمندان برگزار مي شود. 

مركز مطالعات ايران و زبان فارسي گروه مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا، دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه آريزونا2 

در اين مركز دوره هاي كارشناسي،  كارشناسي ارشد و دكتري زبان فارسي و مطالعات ايراني داير است. 
در دوره كارشناسي به دانشجويان واحدهاي گوناگوني درباره منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (با تأكيد 
بر موضوعات ايران و زبان فارسي) ارايه مي شود. در دوره كارشناسي ارشد، دانش آموختگان به طور 
تخصصي به زبان و ادبيات فارسي، تاريخ، فرهنگ و سياست و زبان شناسي تاريخى زبان هاى ايرانى 
مي پردازند. در دوره دكتري نيز دانشجويان مي توانند از ميان سه گرايش«مطالعات جامعه و فرهنگ 

نوين در منطقه خاورميانه»، « زبان شناسي زبان فارسي» و «ادبيات فارسي» يكي را برگزينند. 
بورس مؤسسه فرهنگي روشن3 نيز در اين دانشگاه از سال 2003 پايه ريزي شده و به دانشجويان 
مقطع دكتري در رشته زبان وادبيات فارسي اختصاص يافته است.  بورس خانم ملكه طالقاني4 در رشته 
زبان و ادبيات فارسي نيز در اين دانشگاه به عالقمندان و واجدان شرايط اهدا مي شود. اسامى برخي از 

اعضاي هيأت علمي مركز مطالعات ايران و زبان فارسي دانشگاه آريزونا عبارتند از : 
دكتر كامران تلطف، مدير گروه زبان، ادبيات و مطالعات فرهنگي؛ دكتر آن بتريج5 استاد فرهنگ، 
استاد  كريمي  سيمين  دكتر  تاريخ؛  استاد  ايتون6  ريچارد  پروفسور  شناسي؛  شيعه  و  دين  انسان شناسي 
زبانشناسى؛ دكتر فرزين وجداني  استاد تاريخ ايران؛ دكتر لودويگ آدامك7 افغانستان شناس و مدرسان 

همكار: پروانه حسيني،  مجتبي ابراهيميان و  مهرك كمالي.

برنامه مطالعات ايراني حميد و كريستينا مقدم در دانشگاه استنفورد 
اين برنامه براي مطالعه ايران به عنوان يك فرهنگ و تمدن توسط حميد و كريستينا مقدم در دانشگاه 
معتبر استنفورد طراحي شده است. دكتر عباس ميالني8 مديريت اين برنامه را در دانشگاه بر عهده دارد.  
در هر سال تحصيلي به  دانشجويان مقطع كارشناسي واحد هاي مرتبط به ايران مانند زبان فارسي، 
شروين  دكتر  و  ايراني  معروف  فيلمساز  بيضايي،  بهرام  مي شود.  ارايه  سياسي  علوم  و  اقتصاد  ادبيات، 
برنامه  همچنين  اين  هستند.  برنامه  اين  علمي  هيأت  اعضاي  از  فارسي  وادبيات  زبان  استاد  امامي، 

1. http://persian.sfsu.edu/
2. http://menas.arisona.edu/
grad-persian
3.  Roshan Cultural Heritage 
Institute 
4.  Taleghani Graduate Fel-
lowship in Iranian Studies
5.  Anne Betteridge
6.  Richard Eaton
7.  Ludwig Adamec
8. دكتر ميالني،  مدير همكار در پروژه 
موسسه هوور با عنوان دمكراسي در 

ايران است . وي پژوهشگر روابط 
ايران و آمريكا و نويسنده كتاب 

هاي « تجدد گرايي و دشمنانش در 
ايران،1988 »، « ابوالهول ايران، 
امير عباس هويدا و غربال انقالب 
ايران، 2000 »،«عقالنيت گمشده، 

بازنگري تجددگرايي ايراني ،2004»، 
«افسانه شيطان بزرگ،2010»، و 

آخرين كتاب او «درباره شاه،2011»، 
مي باشد.
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نشست  كنفرانس،  برگزاري  عالقمندان،  عموم  و  دانشجويان  براي  پژوهشي  هاي  برنامه  بردارنده  در 
تخصصي و سخنراني است. 

مركز مطالعات ايرانشناسى دانشگاه نيويورك 
هدف مركز مطالعات ايرانشناسى دانشگاه نيويورك1مهيا ساختن محملى براى اعضاى دانشگاه نيويورك، 
روشنفكران، هنرمندان و ديگر فعاالن ايرانى مقيم امريكاست كه حوزه فعاليت كارى و فكريشان به 
نوعى با تاريخ، سياست و فرهنگ جامعه ايرانى گره خورده است. برنامه هاى اين مركز عمدتًا رويكرد 
بين رشته اى و رويكردهاى تطبيقى در حوزه ايرانشناسى را منعكس خواهد كرد. اهداف اين مركز بيش 
از هر چيز معطوف به ساختن كانونى آكادميك براى ايرانشناسى است و با همكارى گروه هاى مختلف 
آموزشى و دپارتمان هاى مختلف دانشگاه نيويورك مانند دپارتمان مطالعات بين رشته اى گاالتين2 و 
مركزمطالعات خاورميانه كوركيان3 و اعضاى هيأت علمى اين دانشگاه فعاليت خود را آغاز كرده است. 
رياست اين مركز بر عهده پرفسور على ميرسپاسى  است. اين مركز از همكارى و امكانات آكادميك 
ساير دانشگاه ها، از جمله دانشگاه كلمبيا، دانشگاه پرينستون، دانشگاه دولتى شهر نيويورك و نيواسكول 
نيز بهره مي گيرد. اعضاى هيأت علمى و استادان همكار مركز مطالعات ايران شناسى دانشگاه نيويورك 
بدين شرح است: پروفسور پيتر چلكوسكي: استاد خاورميانه و مطالعات اسالمى، دكتر فرهاد كاظمي: 
استاد علوم سياسي، مطالعات خاورميانه و مطالعات اسالمى؛ دكتر آرنگ كشاورزيان: استاديار مطالعات 
و  ايرانى  استادمطالعات  آبادي  وطن  شعله  دكتر  فارسى؛  زبان  استاد  خرمي:  مهدى  دكتر  خاورميانه؛ 
فرهنگ-هاى مختلف؛ دكتر مايكل فيشر استاد همكار از دانشگاه ام آى تى؛ دكتر فيروزه كاشانى ثابت، 

استاد همكار از دانشگاه پنسيلوانيا و دكتر ژانت آفارى استاد همكار از دانشگاه يو اس بى سى. 
افزون بر دانشگاه ها، چندين مركز و مؤسسه تحقيقاتى و آموزشى نيز هستند كه در كار ايرانشناسى 

فعاليت دارند كه در اينجا آنها را معرفى مى كنيم:

انستيتوى آسيا
دوره  آسيا  انستيتوى  شد.  تأسيس  پوپ  آرتور  توسط  نيويورك  در  سال 1931 /1309  در  انستيتو  اين 
كامل “هنر ايران “اثر پوپ را به چاپ رسانده و داراى چندين هزار فيش، عكس و كتاب هاى مربوط 

به ايران است.

 (ISIS) انجمن بين المللى مطالعات ايران
اين انجمن در سال 1345/1967 در نيويورك ايجاد شد. هدف از ايجاد انجمن، پژوهش و مطالعه در 
زمينه فرهنگ و جامعه ايرانى و عرصه هايى مانند تاريخ، زبان، ادبيات و فرهنگ است. رئيس سابق اين 
انجمن دكتر ريچارد نلسون فراى4 و رئيس كنونى آن دكتر احمد كريمى حكاك است. از فعاليت هاى 

1.  http://www.isi-nyu.org/
isi-nyu/isi/index.html
2. http://gallatin.nyu.edu/ 
3.  Hagop Kevorkian Center
4. Richard Nelson Frye
از برجسته ترين ايران شناسان معاصر 
و استاد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 

هاروارد



104

آن مى توان به برگزارى همايش هاى تخصصى و انتشار مجله «مطالعات ايران»1 اشاره كرد. 

انستيتوى آمريكايى مطالعات ايران
اين مؤسسه در سال 1345/1967 در نيويورك تأسيس شد از فعاليت هاى آن برگزارى همايش هاى 
تخصصى در حوزه ايران شناسى، اعطاى جايزه به بهترين رساله ايران شناسى، اعطاى بورس تحصيلى، 
اعطاى جايزه لوئيس رات2 به بهترين ترجمه ادبى از فارسى به انگليسى و تالش براى تبادل اطالعات 

و انجام پروژه هاى مشترك با ايران و مراكز علمى آن است. 
از بورس هاى تحصيلى اين مؤسسه مى توان به بورس تحقيقاتى كوتاه مدت دو تا چهار هفته اى 
به ايران جهت بازديد از ايران و آشنايى با منابع تحقيقاتى آن، بورس دو ماهه آموزش زبان فارسى 

پيشرفته در تهران و بورس 6 ماهه تحقيقات مربوط به ايران اشاره كرد.

مركز تحقيق و تحليل ايران3 
 اين مركز در سال 1980 /1358 در واشنگتن با اهداف تحقيق و پژوهش در رويدادها، تحوالت اجتماعى، 
اقتصادى، سياسى، فرهنگى و هنرى ايران و خاورميانه تشكيل شد. از فعاليت هاى اين مركز، برگزارى 

همايش هاى تخصصى، انجام پژوهش هاى علمى و چاپ نشريه “تحقيق و تحليل ايران” است.

مركز مطالعات فرهنگ و زبان فارسي ساموئل جردن4 
مركز مطالعات فرهنگ و زبان فارسي در سال 2009 ايجاد شده و بر مطالعات و پژوهش هاي ميان 

رشته اي تاكيد مي كند. اين مركز دو پروژه عمده را در دستور كارخوددارد. 
1)پروژه ايرانداك:  شبكه و مجموعه اي از پايگاه هاي اطالعاتي بين رشته اي براي مطالعه فرهنگ 
ايراني است. اين پايگاه اطالعاتي دستاوردهاي پژوهشي مركز ساموئل جردن را درباره تاريخ شفاهي 

ايرانيان، فرهنگ ديداري ايراني و مطالعات ايراني عرضه مي كند.
2 )پروژه ساسانيكا5 (مطالعه تاريخ و فرهنگ ساسانيان )

 

1.  http://iranianstudies.com
2.  Louis Roth
3. www.cira.com 
4. Jordan Center for Persian 
Studies and Culture  - http://
www.humanities.uci.edu/
persianstudies 
5. sasanika
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اين پروژه به بررسي يكي از مهم ترين و اثرگذارترين امپراتوري هاي هزاره اول مي پردازد كه 
سرزمين ايران امروزي، عراق، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، قفقاز، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، 

گرجستان، سوريه، مصر و فلسطين اشغالى را دراختيار داشت.
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بازنمايى يك كتاب ارزشمند تاريخى 
«روايتى تاريخى از تجارت انگليس در درياى خزر»1 

دكتر گوئل كهن2

درياى خزر گرچه به عنوان يك «درياى بسته» در مقايسه با «درياهاى باز» با محدوديت هاى دريانوردى 
و بازرگانى خاصى مواجه بوده است، اما ويژگى ناشى از موقعيت مهم آن در جغرافياى منطقه، جايگاه 
وابستگى  كه  چندان  است.  برخوردار  ساخته  ژئوپليتيك  اهميت  از  ساحلى،  كشورهاى  ميان  در  را  آن 
درياى خزر به قفقاز، عثمانى و امپراتورى روسيه و نقشى كه ايران در رقابت هاى موجود ميان روسيه 
با امپراتورى بريتانيا در قرون هفدهم تا نوزدهم ايفا مى كرد، اين دريا را در مقاطعى از تاريخ، به مثابه 
يك حلقة اتصال «شبكه ترابرى آبى» به يك ناحية رقابت ژئوپليتيكى تبديل كرده است. از همين رو، 
مى توان كتاِب «  روايتى تاريخى از تجارت انگليس در درياى خزر» را بر مبناى واقعيت هاى سياسى و 

جغرافيايى مذكور مورد  توجه قرار داد.
اين كتاب توسط يك بازرگان بريتانيايى به نام «جوناس  هانوى» در قالب يك سفرنامة جامع و 
خواندنى در سال 1753 ميالدى در چهار مجلد منتشر شده  است. كتاب به صورت چاپ سنگى و با نثر 
كالسيك، چه از نظر محتوا و چه از ديِد تصويرى و نقشه بردارى، در زمرة يكى از منابع ارزشمند تاريخ 

بازرگانى منطقة آبى شمال ايران به شمار مى آيد.
در اين سفرنامة توصيفى – تحليلى كه از لندن آغاز مى شود، نويسنده پس از گذر از روسيه، به 
ايران مى رسد تا ضمن تشريح مفصل از اوضاع تجارى – اقتصادى و اجتماعى- سياسِى ايران، در راه 
برگشت به انگلستان، كشورهاى روسيه، آلمان و هلند را پشت سر بگذارد. او كه در مقدمة كتاب، شكوه 
و رفاه امپراتورى بريتانيا را ناشى از ارتباط و توسعة تجارت با اقصى نقاط جهان مى داند، بر اين نكته نيز 

1. Jonas Hanway (1753) An 
Historical Account of the 
British Trade over Caspian 
Sea. Vol. 1, London: Dod-
sley etc.
2. استاد دانشگاه هاى لندن و تهران 
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تأكيد مى ورزد كه وظيفة هر فرد انگليسى تالش در جهت ارتقاى توليد و تشويق و گسترش زمينه هاى 
رشد صنعت به منظور بهبود زندگى مردم انگلستان است.

در اين كتاب، به دنبال مقدمه، مباحث جلد يكم به سه بخش تقسيم مى شود:
در نخستين بخش، روند تاريخ تجارى انگليس در ايران از طريق درياى خزر طى حدود دو قرن 
(1553-1743) مورد بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، در فصول يكم تا ششم از اين بخش، 
نويسنده با اشاره به نقش آفرينان دولتى و كارگزاران تجارى و مالى انگلستان مى كوشد تا چگونگى 
ورود بازرگانان انگليسى و كاالهاى مورد معاملة آنان به ايران از راه روسيه – به ويژه از طريق «سن 
پترزبورگ» و مسكو به رشت -  را با جزئيات مربوط به هر يك از آن ها مطرح سازد. در هفتمين فصل از 
اين بخش، مشاهدات و برداشت هاى نويسنده پيرامون نظام تجارى و مبادالتى ايران و تركيه (عثمانى) 

مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
و   نيوكاسل  از  صادراتى  كاغذ  تجارت  به  سو،  يك  از  كتاب،  چهارم  و  بيست  تا  هشتم  فصول  در 
مخالفت كمپانى هاى هند شرقى و تركيه با آن و تصويب قانون ويژه براى تجارت ممالك حاشية درياى 
خزر در پارلمان انگليس پرداخته شده است. از سوى ديگر، به مسافرت نويسنده به برخى شهرهاى 
روسيه و فعاليت هاى او در حصول موافقت نامه هاى بازرگانى در آن شهرها و همراه شدن با كاروان 
حمل فرآورده هاى نساجى و پشمى از روسيه و گذر از سرزمين تاتارستان و نحوة فراهم سازى ناوگان 
كشتيرانى بازرگانى در درياى خزر براى حمل سريع تر و فزاينده تر محموالت از روسيه به ايران اشاره 
شده است. مذاكرات نويسنده با حاكم استرخان و تقاضاى تقويت و تداوم همكارى او بـراى تسهيل 
بــازرگانى بريتانيا در آن منطقه و روزشمار رويدادهاى مهم بـه ترتيب ثبت، از ديـگر موضوعات مورد 

توجه نويسنده در اين بخش است.
بخش دوم كتاب كه بيست و پنج فصل را در بر مى گيرد از صفحة 157 آغاز و تا صفحة 344 
ادامه مى يابد. در اين صفحات، نكات مربوط به مباحث غيرتجارى و اوضاع اجتماعى، نظامى، دريايى، 
ترابرى، موقعيت زنان و شاه و ساير عوامل مؤثر در زندگى ايرانيان در نواحى شمالى و شهرهاى همجوار 
با درياى خزر بررسى شده است. در جاى جاى بخش دوم، نقطه نظرات و ارزيابى هاى نويسنده در باره 
مسائل گوناگوِن ايران در آن سال ها با ذكر جزئيات آمده است. افزون بر اين، چگونگى برخورد حكومت 
ايران با ياغيان و مخالفان و مراسم اعدام خالفكاران و متمردان، علل و عوامل ارتقاى كارگزاران نظامى 
و غيرنظامى و ميانى و افتخارات آنان در رده هاى شغلى همراه با تشريح تحوالت جارى در آن زمان 
نيز بيان شده است. در همين بخش، نگاه سفرنامه نويس بر صنعت كتابت در ايران و ماهيت كاغذ و 
جوهِر مورد استفاده در ايران نيز متمركز شده  است. مهمان نوازى و روش برخورد ايرانيان با اروپاييان و 
مقايسة تطبيقى جايگاه زن در دو جامعة ايرانى و اروپايى و موقعيت سازمان هاى ادارى و نظامى تحت 
حكومت نادرشاه و برخى جنبه هاى خشن در آن دوره نيز در همين بخش از سفرنامه مورد بحث قرار 

گرفته است.
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سومين و آخرين بخش از جلد يكم كتاِب روايتى تاريخى از تجارت انگليس در درياى خزر شامل 
هفت فصل جداگانه است. در اين فصول، خط مشى ها و روش هاى مناسب براى گشايش باب تجارت 
با شهرهاى خيوه و بخارا در دهه 1740 و شرح يك سفر مطالعاتى و تجارى به درياى خزر و در سال 
1753 به اطالع خواننده مشتاق مى رسد. بر اين مبنا، نويسنده از تالش هاى دو بازرگان انگليسى براى 
ايجاد يك رابطة جديد تجارى و مستقل در حوزه درياى خزر و ورود به مشهد و چگونگى برخورد با 

رقابت هاى روسيه و ديگر كشورهاى كناره درياى خزر سخن مى گويد.
خزر  درياى  حوزه  به  بريتانيا  وارداتى  كاالهاى  از  ماليات  اخذ  نحوه  و  تعرفه هاى گمركى  برقرارى 
مطالبى است كه به تفصيل در دو فصل ماقبل آخر اين كتاب واكاوى شده است. نگاهى به موقعيت 
ايران باستان و وضعيت اعتقادى و نگرش دينى در آن دوره در مقايسه با شرايط حاكم در اواسط قرن 
هجدهم در ايران و رويدادهاى تأثيرگذار بر مناطق شمالى ابن كشور و ساير تحوالت در زمينه بازرگانى 

و مراودات ناحيه اى از روسيه تا باكو و رشت، مطالب آخرين فصل اين كتاب را تشكيل مى دهد.
بى ترديد كتاب روايتى تاريخى از تجارت انگليس در درياى خزر يكى از  منابع ارزنده در شناخت 
تاريخ بازرگانى انگليس با ايران و روسيه و ديگر ممالك حوزه درياى خزر طى يك دوره دويست ساله در 
قرن هاى هفدهم و هجدهم به شمار مى آيد كه ضمن بيان بسيارى از نكات تازه، زمينه تشويق و انجام 
پژوهش هاى نوين در عرصه جغرافياى سياسى – اقتصادى و حتى اجتماعى – فرهنگى را فراهم مى 
سازد. از اين رو، ترجمه فارسى اين منبع نويافت همراه با تالش در جهت دسترسى به مجلدات دوم تا 
چهارم و ترجمة آن ها را بايد يكى از مسئوليت هاى خطير نهادهاى فعال كشور در گسترة ايران شناسى 
محسوب كرد. انتشار تصاوير و نقشه هاى نفيس تاريخى و ُپرمحتواى كتاب براى محققان تاريخ معاصر 

ايران بسيار مغتنم است و چه بسا دريچه  هاى 
گوناگون  ابعاد  شناخت  و  مطالعه  براى  تازه اى 
روزگار،  آن  قدرتمند  كشور  دو  با  ايران  روابط 

انگلستان و روسيه، فراهم آورد.
براى آشنايى بيشتر با اهميت و ارزش اين 
نيز  مختصرى  اطالعات  است  شايسته  كتاب، 
هانوى  جوناس  شود.  ارائه  آن  نويسندة  درباره 
و  ها  كتاب  آنها  بيشتر  كه  اثر،  چهار  و  هفتاد 
به  خود  از  است،  بوده  حجم  كم  نوشته هاى 
يادگار گذاشته كه مهمترين آن ها كتاب حاضر 
آگوست 1712-   12 ) هانوى1  جوناس  است. 
بود.  ليسبون  در  بازرگانى   (1786 سپتامبر   5
جوناس هانوىوى در سال 1743 ميالدى، شريك يك نفر 
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بازرگان به نام دينگلى در سن پترزبورگ شد و به اقتضاى شغلش بين روسيه و ايران رفت و آمد مى 
كرد. با ترك سن پترزبورگ در 10 سپتامبر 1743 و گذر از چندين شهر به مسكو رسيد و از طريق 
آستارا خان،  به استرآباد وارد شد. در يكى ار سفرها، كاالهايش توسط محمد حسن خان – حاكم بخارا- 
مصادره شد. پس از رسيدن به اردوگاه نادرشاه و استمداد از او توانست بخش قابل توجهى از كاالهايش 
را باز پس گيرد.  وى مدتى در رشت بيمار  و يك بار نيز دزدان دريايى مال التجارة او را ربودند. هانوى 
پس از سال ها تجارت سرانجام به انگلستان رفت و در آن جا سكونت گزيد و گزارش سفرهايش را در 
سال 1753 منتشر كرد1. جوناس هانوى در سال 1756 در لندن انجمن دريايى بريتانيا را بنياد نهاد و در 
پنج سال بعد مدير بيمارستان فاوندلين2 شد. همو در سال هاى پايانى عمر به فعاليت هاى بشردوستانه 
و كمك به زندانيان و خانواده هاى بى سرپرست روى آورد و سرانجام در پنجم سپتامبر 1787 به ديار 

باقى شتافت. پيكر او در كليساى مريم مقدس هان ويل به خاك سپرده  شد. 

1. براى اطالع بيشتر در باره  
زندگى، شخصيت و آثار او 

بنگريد به: 
John Pugh )1787) Re-
markable Occurrences in 
the Life of Jonas Hanway 
, Gentleman's Magazine, 
vol. xxxii. p. 342; vol. lvi. 
pt. ii. pp. 812814, 1090, 
1143-1144; vol. lxv. pt. 
ii. pp. 72 1722, 834-835; 
Notes and Queries, 1st 
series, i. 436, ii. 25; 3rd 
series, vii. 311; 4th series, 
viii. 416.

 و نيز اين منبع:
 Roland Everett Jayne 
(1929) Jonas Hanway: 
Philanthropist, Politi-
cian, and Author
 (1712–1786), London: 
Epworth Press, J. Alfred 
Sharp.
2.   Foundling Hospital.
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زبان فارسي، ايران شناسان و دكتر سيد جعفر شهيدي

دكتر عباس كى منش1  

چكيده
عّالمه  استاد  دانش  و  فضل  از  كه  نمي دهد  اجازه اي  چنين  نيز  خود  به  و  نيست  آن  مقام  در  نگارنده 
مرحوم دكتر سّيد جعفر شهيدي سخني در ميان آورد و يا همه  فضايل اخالقي آن دانشمند فرزانه و 
عارف وارسته را بر شمارد. بلكه مراد او آن است كه رويكرد و نحوه  برخورد استاد را با زبان فارسي و 
ايرانشناسان بيان كند و توجه و عنايت ايشان را نسبت به كوشندگان زبان و ادبيات فارسى و ايرانشناسى 

درفراسوى مرزها به روشنى كشد. 
نخست به توجه و اهتمام دكتر شهيدى به زبان و ادبيات فارسى و ايرانشناسى اشاره مى كنيم، 
سپس به ارتباط و چگونگى مواجهه ايشان با ايرانشناسان و استادان زبان و ادبيات فارسى در خارج از 
كشور مى پردازيم. بهترين كسى كه مى تواند درباره اقدامات و كوششش هاى مجدانه دكتر شهيدى 
خود  كه  است  افشار  ايرج  فقيد  استاد  بگويد،  سخن  ايرانشناسى  يا  فارسى  ادب  و  زبان  خصوص  در 
ايرانشناسى استثنايى بود و در شناخت و وارسى گوشه گوشه هاى اين سرزمين مجاهدت ها كرد و تقريبًا 
با تمام ايرانشناسان خارجى مكاتبه و مراوده داشت. ايرج افشار مقاله اي با عنوان «شهيدي در قلمرو 

زبان فارسي» نوشته و موضوعي را بدين شرح مطرح كرده است:
« دكتر شهيدي مدت ده سال با حسن تدبير، نفس سليم، نّيت پاك و قصد صحت امور موقوفه 
دكتر محمود افشار را به عنوان رياست هيأت مديره در عهده  كفايت داشت و در همه  موارد به بذل 
مجاهدت و اشراف علمي پرداخت، زيرا نّيت واقف را كه «تعميم و رواج زبان فارسي» بود با عمري كه 

1. عضو هيأت علمى دانشگاه 
تهران و عضو هيأت علمى دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد كرج
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خود در مؤسسه لغت نامه  دهخدا و تدريس ادبيات فارسي و تربيت صدها دانشجو در اين رشته صرف 
كرده بود هم گونه مي يافت. پس در راه به ثمر رسانيدن وظايفي كه اين موقوفه داشت، رنج بسيار 
برد و از هيچ قبول خدمتي تن نزد و حقًا به طور تبّرعي اين بار گران را به منزل رسانيد و آن را قبول 
خدمتي شرعي براي خويش شمرده بود و خود نيز جوايزي براي بهترين نوشته هاي علمي به زبان 

فارسي و شايسته ترين ايرانشناسان خادم زبان فارسي تعيين و پرداخت كرد».
دكتر شهيدي دو سه سال قبل كه جايزه  ادبي اين موقوفه به ايران شناسي مصري تعلّق گرفت به 
قاهره سفر كرد تا جايزه را به دكتر امين عبدالمجيد بدوي بدهد. به آنجا رفت و در مجلس دانشگاهي 
كه بدان منظور ترتيب يافته بود سخناني درباره  اهميت زبان فارسي گفت و شايد نخستين باري بود كه 
در كانون و پايتخت و قائمه زبان عربي كسي فرصت يافته بود مقام و مرتبت زبان فردوسي و سعدي 
را بر دوستداران شعر متّنبي و ابونواس عرضه كند و براي بي توّجهي به راه هاي گسترش زبان فارسي 
در ساحل نيل اشك بريزد. آنچه او در بازگشت طي مقاله اي حساس و پر احساس نوشت گوياترست از 
چند كلمه  ابتر و نارساي اين يادداشت است. البته جز آن چندبار هم در هند و پاكستان بدين موضوع 

پرداخته است... (محمد خانى، 1374: 58).
سفرهاي علمي استاد شهيدي هميشه ارمغاني ارزنده به همراه داشته و گزارش هايي كه از اين 
سفرها و مأموريت ها نوشته اند سندي گويا و رهنمودي قابل اجرا در مسايل علمي به ويژه در زمينه  
حمايت از زبان و ادب فارسي است. به  عنوان نمونه بخشي از گزارش دكتر شهيدى از سمينار استادان 

زبان فارسي سراسري هند را كه در سال 1362 در حيدرآباد برگزار شد در اينجا مي آوريم.
«گذشته از پيوند نژادي و خويشاوندي ملت ايران با مردم شبه قاّره زبان فارسي صدها سال زبان 
رسمي و اداري شبه قاره  هند بوده است. روزگاري جاذبه  معنوي و محتواي اسالمي و عرفاني اين زبان 
طبقه  درس خوانده را چنان جلب مي كرد كه كمتر كسي شعري از سعدي، حافظ، موالنا جالل الدين، 
صائب، كليم، عرفي و ديگر شاعران را در خاطر نداشت. اما روزي كه با بعضى هيأت ايراني و رايزن 
فرهنگي و رئيس خانه فرهنگ به دانشگاه جواهر لعل نهرو، بخش اسالم شناسي و زبان عربي آن 
دانشگاه رفتم رئيس بخش به ما به زبان انگليسي خوش آمد گفت. در پاسخ گفتم من در عين حال كه 
از حضور در جمع شما خوشحالم احساس شرمساري مي كنم. اين تقصير گذشتگان ماست كه سهل 
انگاري را تا آنجا رساندند و بي عالقگي چنان نشان دادند كه امروز زبان انگليسي وسيله  ارتباط ما مي 

شود» (محمد خانى، 1374 :88).
وى در جاى ديگرى از گزارش چنين آورده است: «تقريبًا از دويست سال پيش سلطه  فرهنگي 
و  سياسي   و  اداري  هاي  دستگاه  در  و  زد  عقب  به  را  فارسي  اندك  اندك  قاره  شبه  در  انگلستان 
اقتصادي، زبان انگليسي جاي فارسي را گرفت اّما نفوذ فرهنگ ايران در عمق روح مردم چنان بود كه 
ريشه كن ساختن آن براي استعمارگر انگليسي ممكن نمي شد. پس از استقالل شبه قاّره و تقسيم آن 
به مسلمان نشين (پاكستان) و هندوستان، زبان فارسي ضربت سخت ديگري خورد. مسلماناني كه در 
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هند ماندند اقليتي ضعيف بودند و حكومت هند و بلكه غير مسلمانان اين سرزمين به زبان فارسي كه 
رنگ اسالمي داشت. به ديده دشمني و يا الاقل نگراني نگريستند. اگر در آغاز تقسيم مأموراني دلسوز 
در دستگاه هاي فرهنگي سفارتخانه ها و كنسولگري هاي ايراني مي بود و از خود عالقه و اختياري و از 
دولت پشتوانه و اعتباري داشتند مي توانستند در رفع نگراني مأموران دولت هند و مردم آن سرزمين و 
در ترويج زبان فارسي راهي را پيش گيرند كه عربستان سعودي سال هاي دراز پس از آن تاريخ بدان 
راه افتاد و امروز به موقعيت چشمگيري رسيده است... اگر رژيم گذشته در دهلي نو، حيدر آباد، لكنهو و 
عليگره پايگاهي قوي براي نشر زبان و ادب فارسي تأسيس مي كرد و بدون توجه به كارهاي سياسي 
به خدمت علمي و ادبى مي پرداخت و ساليانه گروهي را به رايگان تعليم مي داد؛ امروزه زبان فارسي 

در هند وضع ديگري داشت» (همان). 
گزارش دكتر شهيدي را دكتر غالمرضا ستوده چنين تعقيب مي كند:

«از آغاز انقالب اسالمي رابطه  استادان فارسي در هند با ايران بريده شد و آنان مدت دو يا سه 
سال از آنچه در ايران مي گذشت بي خبر ماندند تا آنجا كه پنداشتند ادبيات و زبان فارسي در جمهوري 
اسالمي تعطيل شده است... من به حكم وظيفه وجداني و بلكه مسئوليت ديني و به خاطر اين كه 
بيش از سي سال عمر خود را به تدريس زبان و ادبيات فارسي گذرانده ام و بسياري از استادان زبان و 
ادبيات فارسي هند را كه هم اكنون به تدريس مشغولند تربيت كرده ام، اعالم مي دارم كه سهل انگاري 
در بهبود وضع زبان فارسي در هند بخشودني نيست... من در پايان اين گزارش پيشنهادهايي را تكرار 

مي كنم:
1) بخش ليسانس و دكتري مخصوص دانشجويان خارجي هر چه زودتر گشوده شود.

2) نشريه هاي فارسي ادبي به تعداد كافي براي استادان فارسي در شبه قاره فرستاده شود.
3) از استادان ادبيات دانشگاه هاي ايران خواسته شود كه فرصت مطالعاتي خود را حداقل به مدت شش 

ماه در يكي از دانشگاه هاي هند كه رشته ادبيات فارسي دارد بگذرانند.
4) براي استادان و دانشجويان فارسي دانشگاه هاي هند،  سمينارهاي كوتاه مدت تشكيل شود(همان، 

 .(89-88
از آن جا كه نگارنده اين سطور حدود سه سال از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه 
تهران مأموريت تدريس زبان فارسي در شبه قاره يافت، بدين نكته توجه كرد كه: با ورود انگليسي ها به 
شبه قاره،  دفتر زبان فارسي با سياست خاص آن كشور اندك اندك بسته شد و زبان فارسي راه انحطاط 
گرفت. در اين عهد، زبان اردو آرام آرام چهره خود را به مردم شبه قاره نمود تا در زمان استيالي قطعي 
انگليسي ها(1273- 1366) بر همه  شبه قاره، مقّدمات انحطاط زبان فارسي در شبه قاره فراهم آيد. 

بنابراين زبان انگليسي و اردو جاي زبان فارسي را  توانست گرفت.
اگرچه انگليسي ها آنچه در توان داشتند در نابودي زبان فارسي و فرهنگ اسالمي ايراني و آثار 
بازمانده آن به كار گرفتند اّما اين تالش در حوزه  شعر  و ادب فارسي تا حّدي بي نتيجه ماند. چنانكه 
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ه.ق/  الهوري 1294- 1356  اقبال  عّالمه  همه،  از  مهمتر  و  گرامي  و  نعماني  شبلي  چون  شاعراني 
1877- 1938 توانستند نقش اساسي خود را در ترويج و گسترش زبان فارسي و فرهنگ ايراني به 

ظهور رسانند و چراغ نيم مرده  زبان فارسي و فرهنگ ايراني را شعله افزايند.
استاد شهيدي در گزارش خود، زبان فارسي را در سرزمين پهناور هند به بيماري تشبيه كرده اند كه 
آخرين لحظات زندگي را مي گذراند و از نشانه هاي حيات جز ضربه هاي حقيقي در قلب بيمار، چيزي 
احساس نمي شود. نهايت آن كه اگر دارويي مناسب و قوي بدو برسد، امكان آنكه اين رمق براي مّدتي 

بماند هست و گرنه روزي نه چندان دور خواهد رسيد كه قلب ناتوان به كلي از كار بيفتد.

دكتر شهيدى، استادان زبان و ادب فارسى و ايرانشناسان
عنايت  و  توجه  يادآور  شهيدى  استاد  محضر  در  حضر  و  سفر  در  اينجانب  ساله  سى  حضور  و  ارتباط 
فوق العاده ايشان به استادان و دانشجويان رشته هاى ايرانشناسى و زبان و ادبيات فارسى در داخل و 
خارج از كشور است. در اين جا تنها به ذكر چند نمونه بسنده مى كنيم. سال هايي كه نگارنده از سوي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تهران بنا به تصويب استاد دكتر شهيدي مأموريت تدريس 
در دانشگاه دولتي الهور و دانشگاه پنجاب پاكستان را يافت، استاد به اين جانب تأكيد فرمودند سعي 
كنيد داوطلبان فراگيري زبان فارسي را به مركز بين المللي زبان فارسي اعزام نمائيد و باز همين توصيه 
را به هنگام اعزام اين جانب به كره جنوبي ابالغ فرمودند كه شش نفر از پاكستان داوطلب فراگيري 
زبان فارسي شدند و حدود5 نفر نيز به وسيله اين جانب به ايران اعزام گرديدند. دو نفر از دانشجويان 
پاكستانى در ايران ماندند و به تحصيل در رشته زبان و ادبيات فارسي پرداختند و پس از اخذ مدرك 
دكتري در دانشگاه تربيت مدرس به پاكستان برگشتند. دو نفرى نيز كه از كره  جنوبي اعزام شده بودند 

با مساعي دكتر رضا فرجي دانا رياست دانشگاه تهران به تحصيل ادامه دادند.   
حال به نگاه و نظر دكتر جان خون ين، استاد دانشگاه پكن، اشاره مى كنيم. وى مي گويد: «من 
استاد شهيدي را ستون اصلي روابط فرهنگي ايران و چين مي شناسم. او در ماه پنجم سال 1990 به 
نمايندگي رئيس دانشگاه تهران به عنوان سخنران افتتاحيه مركز تحقيقات فرهنگي ايران در دانشگاه 
پكن به اين شهر آمد و در اين جلسه سخنراني گرم و صميمانه اي ايراد كرد. او در اين سخنراني به اين 
موضوع اشاره نمود كه روابط مردم دو كشور بعد از انقالب اسالمي ايران در مقياس وسيعي نزديك و 
روابط روشنفكران دو كشور نيز روز به روز بيشتر شد. بنابراين الزم است كه فعاليت هاي بيشتري براي 
تحكيم روابط دو طرف صورت گيرد و مسئوالن نيز اسناد و مدارك با ارزش موردعالقه دو طرف را 

جمع آوري كنند تا عموم مردم بهتر بتوانند به ارزش واقعي اين منابع پى ببرند.
او چگونگى آشنايى خود با دكتر شهيدى را چنين توضيح مى دهد: من با استاد شهيدي در سال 
1983 آشنا شدم. در آن سال يك دانشجوي چيني كه به كشور بازكشته بود، كتابي از دكتر شهيدي به 
نام شرح مشكالت ديوان انوري به همراه داشت كه در پشت جلد آن دكتر با خط خود نوشته بود: «هديه 
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به آقاي جان خون ين و تشكر از اينكه شما در تأليف لغت نامه فارسي به چيني زحمت كشيده ايد». از 
آن به بعد نامه نگاري ما آغاز شد. در سال 1984. كه براي شركت در هفتصدمين سالگرد تأليف بوستان 
به ايران رفتم براي اولين بار با استاد ديدار كردم ولي مانند اين بود كه سالهاست با هم دوست هستيم... 
پروفسور جان خون ين همچنين مي نويسد: «يك بار او جزوه اي از «جوانگ ز» به نام«جي و لون» كه 
به خط چيني بود به من داد و از من پرسيد كه درون آن چه نوشته شده؟ چند روز بعد كه من ترجمه 
آن را براي ايشان تهيه كردم، او بعد از ديدن آن با خوشحالي به من گفت كه اين «افكار صوفي هاي 

چين» است. اينطور كه معلوم بود او با نقاط مشترك دو تمدن قديمي بسيار عالقه مند است.
و باز جان خون ين مي نويسند: «استاد شهيدي در تمامي امور فرهنگي ايران و چين صميمانه از 
ما حمايت مي كرد. در تابستان 1988 كه در دانشگاه تدريس مي كرد، چون دريافت كه لي شيانگ يك 
كتاب آموزشي به نام پاييز زبان فارسي تدوين كرده است، درخواست كرد تا اين كتاب را ببيند. يا اينكه 
كتاب براي چاپ به چاپخانه تحويل شده بود، كتاب را از چاپخانه برگشت دادند و از ايشان درخواست شد 
تا نظر خود را درباره محتواى كتاب اعالم كنند. او دو روزه تمامي آن كتاب را مطالعه كرد و پيشنهادي 
براي بهبود و تكميل آن ارائه نمود و اين جمله را بر كتاب اضافه كرد:«از تهيه كننده  اين كتاب كه 
براي تحكيم روابط فرهنگي ايران و چين كوشش كرده اند، تشكر مي كنم». در سال 1990 كه براي 
افتتاح مركز تحقيقات ايرانشناسي چين در دانشكده زبان هاي شرقى دانشگاه پكن به چين آمده بود، 
اين كتاب انتشار يافته بود. او از ديدن آن بسيار خوشحال شده و به نمايندگي از رئيس دانشگاه پكن 

نامه تشكر آميزي به  نويسنده آن نوشت. 
اكنون به نحوه مواجه و عنايت دكتر شهيدى به يكى از استادان ايرانشناسى پاكستانى مى پردازيم. 
تأليف  معاني»  گنجينه   كتاب «  شد،  برگزار  تهران  در  كه  فارابي  المللي  بين  جشنواره   دوره  اولين  در 
پروفسور ظهير احمد صديقي، استاد و معاون آموزشي دانشگاه دولتي الهور، برنده  جايزه شده بود. با 
توجه به اينكه نگارنده دو سال از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه تهران مأمور تدريس 
در دانشگاه دولتي الهور و دانشگاه پنجاب شده بودم؛  هنگامي كه پروفسور ظهير احمد صديقي به 
ايران آمد از من مصّرانه خواست كه با دكتر شهيدي مالقات كند و من به منزل استاد رفتم، درحالي 
كه استاد در بستر بيماري بود، موضوع مالقات دكتر ظهير احمد صديقي را با استاد، به عرض رسانيدم 
و معروض داشتم كه چون حضرتعالي حال مناسبي نداريد اجازه بفرماييد كه اين مالقات را به تعويق 
بياندازم، اما استاد با همه  ناتواني فرمودند: خير، زيرا ايشان از پاكستان به همين نيت آمده اند. با كمال 
ميل اين مالقات را پذيرفتند و روز بعد نگارنده  با پروفسور ظهير احمد صديقي به منزل استاد رفتيم. 
با اين كه استاد حال بسيار وخيمي داشتند به من فرمودند كه مي خواهند از جا برخيزند. به كمك من 
و فرزندم استاد را از جا بلند كرديم و استاد نشستند و با لبخندي فرمودند: «استاد ظهير احمد صديقي 

روزگار پيري همين است، خوش آمديد».
در اين مالقات، دكتر شهيدى درباره زبان فارسي در پاكستان به ويژه در الهور جويا شدند. پروفسور 
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صديقى ضمن توضيح دقيق و كامل راجع به زبان فارسي، اطالعات كاملي در اختيار استاد گذاشتند. 
اگرچه استاد بيمار بودند ولي اين مالقات به جاي نيم ساعت به دو ساعت كشيد و در پايان استاد از 
جايزه اي كه جمهوري اسالمي ايران به پروفسور ظهير احمد صديقي اهدا كرده بوده اظهار شادماني 
فرمودند. اينجانب به عرض استاد رسانيدم كه آقاي پروفسور تاكنون چهارده جلد كتاب به زبان فارسي 
نوشته اند كه يكي از آنها « گنجينه معاني» است كه با مقدمه عالمانه دكتر رضا مصطفوي سبزواري 
و مقدمه بنده در مركز تحقيقات دانشگاه دولتي الهور به چاپ رسيده است. در اين هنگام دكتر ظهير 
احمد صديقي از توجه مخصوص و ارادت دكتر خالد آفتاب، دكتر محمد انورخان و رائچ و پروفسور 

محمد رفيق و دكتر محمد اقبال ثاقب را به استحضار ايشان رسانيدند. ياد باد آن روزگاران، ياد باد!
اينك قصيده بديل دريا كه در سالگرد رحلت آن عالمة بزرگوار سروده ام در پايان اين نوشتار آورده 

مى شود: 
بديل دريا

هزار و سيصد و هشتاد و شش چو دي مه رفت فروِغ چرِخ ادب جعفِر شهيدِي راد  
گذاشت دار فنا را به كام دنيا دار به سرد مهري دي اشِك گرِم يارانش  

به بوستان سخن صد هزار نخل نشاند همان كه بود به آييِن مردمي مشهور  
از آن به پاكِي دامان بديل دريا بود چو بود پيرِو عالمه دهخدايِ  بزرگ  
حكيِم فاضل و دانشوِر بزرگ استاد به هيچ رو نرود ياد او ز خاطِر ما  

به خاك گور نشست و چراغ الله نهاد شدند جمع اديبان به ماتمش ناشاد  
همان كه داشت دل از هر تعلّقي آزاد به سوِي باغِ جنان رفت ازين خراب آباد  

ادامه داد لغت نامه را و كرد امداد ز غرفه هاي ادب صد هزار در بگشاد  
كز او كنند همي اهِل دل به نيكي ياد  كه از رسول خداوند داشت اصل و نژاد  
به خاك وي ز گِل اشك تاِج گل بنهاد در اين هواي زمستان به داغ او ُمشكان  

مآخذ
حكمت، على اصغر ( 1337) سرزمين هند، دانشگاه تهران.
صفا، ذبيح اهللا (1348)، گنجينه سخن، دانشگاه تهران،ج1.

كنى پور، حاج على اكبر(1376)، ديوان اشعار، تهران، انتشارات ما.
محمد خانى ، على اصغر (1374)، نامه شهيدى، انتشارات طرح نو. تهران.
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«مركز شاهنامه و شاهنامه پژوهى» در دانشگاه كمبريج 

دكتر احسان احسانى

فردوسى با تكيه بر دانش و توانايى حيرت انگيز خويش دايره المعارفى پديدآورده كه تاريخ و فرهنگ 
مردمان ايران را جاودانه كرده است. دومين كار سُترگ او،  زنده نگهداشتن زبان فارسى بوده است، 
سومين كار بزرگ او، ارائه شاهكارى ادبى براى قرون و اعصار تا انسان ها بخوانند و از ژرفناى حيات 
و رنج ها و شادى هاى ديگران با خبر شوند و راستى و رادى را در زندگى با ديگران پيش گيرند. بدين 
سان، شاهنامه تنها براى پارسى زبانان و ايرانيان نيست بلكه به همه مردمان عالقمند به فلسفه زندگى، 
ادبيات، تاريخ و اسطوره تعلق دارد. چنين است كه محققان غير ايرانى، قبل از ايرانيان، به شاهنامه 
از منظر دانشورانه نگريسته و آثار فراوانى پيرامون شاهنامه، ُسراينده بزرگ او و تصاوير و مينياتورها 
و نسخه هاى خطى و چاپى متعدد آن نشر داده اند. چنانكه اولين نسخه چاپى شاهنامه در كلكته در 
هندوستان در قرن هجدهم منتشر  شد. و ژول مول فرانسوى و وولرس والندوئر هلندى در قرن نوزدهم 
جداگانه هر يك شاهنامه را با تصحيح خود منتشر كردند. پس از آن، تصحيح برتلس روسى شاهنامه 
كه به شاهنامه چاپ مسكو معروف است، به بازار آمد. در ميان ايرانيان نيز دكتر جالل خالقى مطلق با 
استفاده از 50 نسخه معتبر در موز ها و مجموعه هاى خصوصى، زيباترين و دقيق ترين نسخه شاهنامه 

را منتشر كرده است.
اما تاريخ نخستين دست نوشته هاى شاهنامه به پيش از حمله مغول و حدود 200 سال بعد از نگارش 
اوليه ابيات اين ديوان حماسى باز مى گردد. از آن پس هزاران نسخه از شاهنامه در ايران و سرزمين هاى 
تابع آن و مناطقى كه متأثر از فرهنگ ايران زمين بودند، از تركيه تا آسياى ميانه و شمال هند، نگاشته 
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شد. بسيارى از نسخه هاى خطى شاهنامه حاوى تصاويرى است كه ابيات شاهنامه را توضيح مى دهند. 
برخى از اين نسخه ها با حمايت مالى شاهان و اميران نوشته شده است، برخى ديگر را مراكز مختلف 
در داخل ايران انجام داده اند، نگارش برخى نسخه ها هم با اهداف تجارى صورت گرفته است. هر نسخه 
خطى از شاهنامه ويژگى هاى منحصر به فرد خود را دارد. اين ويژگى ها به مواردي متعددي مربوط 
از  كه  پادشاهى  دربار  نگارش،  شرايط  آن،  براى  شده  انتخاب  تصاوير  خطى،  نسخه  متن  كه  مي شود 
نگارش آن نسخه حمايت مالى كرده و كارگاه يا محلى كه اين كتاب در آن  جا نگاشته شده و جايگاه 

آن كتاب در تاريخ تصويرگرى ايران از جمله آنهاست. 
يك مسئله مهم ديگر در ارتباط با تصاوير و عكس هاى شاهنامه، خلق شمايل و تصاويرى است 
كه براى شرح شاهنامه انجام گرفته و الگويى براى آثار ديگر شعرى بخصوص اشعار حماسى خلق 
كرده است. اين تصاوير و شمايل حتى بر آثار تاريخى و تسلسل تاريخي قصيده ها و ادبيات علمى و 

ملى ايرانيان و كتاب هاى بزرگان يا داستان هاى پيامبران هم تأثيرگذار بوده است. 
بر بنياد سخنان فوق مى توان پذيرفت كه گردآورى شاهنامه هاى تصحيح شده، نسخه هاى مختلف 
پژوهشگران  دسترس  در  و  ايرانشناسى  و  پژوهى  شاهنامه  مهم  منابع  و  آنها  تصاوير  شاهنامه،  خطى 
قراردادن آنها، كارى و هدفى است بسيار  واال و ضرورى. چرا كه شاهنامه، سند هويت ملى ايرانيان 
است و يكى از عناصر و اركان هاى مقوم هويت ايرانيان است. بنابراين، گزافه نيست كه بگوئيم شناخت 
و شناساندن شاهنامه و ادبيات فارسى يك كار علمى بسيار دلپذير و يك ارزش اجتماعى است و اگر 
كسى ارزش، اهميت و نقش شاهنامه را در پرورش خرد و ارزش هاى واالى بشرى يا شناخت فرهنگ 
و تاريخ و اسطوره هاى ايرانيان بداند، نمى تواند به راحتى از آن كناره گيرد. يكى از اين افراد كه به 
ارزش و اهميت شاهنامه و فرهنگ غنى ايرانيان واقف شده و در نقش يكى از برجسته ترين شاهنامه 
همين  همت  به  است.  كمبريج  دانشگاه  دانشمند  استاد  ملويل  چارلز  دكتر  شده،  ظاهر  جهان  پژوهان 
كمبريج  دانشگاه  در  شاهنامه1»،  ادينبورو، «مركز  دانشگاه  همكارى  با  سال 1999،  در  ملويل،  دكتر 
اين  رسيد.  اتمام  به  شاهنامه  تارنماى  اندازى  راه  با  در 2004  آن  مرحله  نخستين  و  شد  بنيان گذارده 
مرحله با حمايت مالى كميته تحقيق علوم انسانى و هنر آكادمى بريتانيا براى پژوهش و ايجاد تارنماى 
الكترونيكى تصاوير و نسخه هاى خطى شاهنامه پيش رفت. مرحله دوم طرح نيز با حمايت مالى كميته 
افزايش منابع مطالعاتى و مركز تحقيقات عملى در آموزش و تكنولوژى دانشگاه كمبريج در سال 2006 
شروع و در 2009 تكميل شد. در اجراى مرحله سوم، بنياد مينر انيپج در بروكسل و واحد محمد و على 
رضا سودآور براى مطالعات فارسى در دانشگاه كمبريج با اعطاى كمك مالى به تأسيس مركز شاهنامه 

در كالج پمبروك در اول اكتبر سال 2010 مدد رسانيدند.
هدف «مركز شاهنامه»، شناسائى، گردآورى، حفظ و نگهدارى، تحقيق، اطالع رسانى و در دسترس 
قراردادن نسخه هاى خطى، تصاوير و منابع مربوط به شاهنامه حكيم طوس به پژوهشگران اعالم شده 
است1. اينك كتابخانه اين مركز منبعى بسيار مهم براى گرد آورى تمام مطالعات و منابع مربوط به 

۱. براى اطالع بيشتر پيرامون 
اهداف اين مركز و پروژه 

شاهنامه بنگريد به:
http://shahnama.caret.
cam.ac.uk /
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شاهنامه  پژوهشى، ادبيات فارسى و هنرهاى ايرانى شده است. با اين هدف، مخزن بزرگى از تصاوير 
نسخه هاى خطى شاهنامه مربوط به سده هاى مختلف در اين مركز فراهم آمده است. 

مديران «مركز شاهنامه»، تارنماى ويژه اى با نام«پروژه شاهنامه»1 در دانشگاه كمبريج راه اندازى 
كرده اند كه هدف از آن، ارائه كامل ترين نسخه هاى خطى شاهنامه و تصاوير و نقاشى هاى هر نسخه 
از طريق آنالين است. تا امروز، بيش از 1500 نسخه خطى و اوراق منفرد از شاهنامه هاى مختلف، به 
همراه 1800 نقاشى و 1200 تصوير مرتبط ديگر روى اين تارنما نهاده شده كه كاربران مى توانند از 
آنها بازديد كنند. اين تارنما اين امكان كم نظير را در اختيار پژوهشگران  گذارده تا با استفاده از اينترنت 
به مقايسه نسخه هاى مختلف شاهنامه و تصاوير و نقاشى هاى آن ها با يكديگر بپردازند و به راحتى 

پژوهش مورد نظر خود را پيش ببرند. 
آماده  سازى و راه اندازى اين تارنما در دو مرحله مختلف صورت گرفت. در مرحله اول، امكانى ايجاد 
شد تا هر كاربر اينترنت بتواند فضاى اختصاصى خود را داشته باشد و تصاوير مورد مطالعه  را به همراه 
مقاالت و يادداشت هاى خود در آن ذخيره و بر روى آن ها كار كند. در مرحله دوم، قابليت ديگرى به 

تارنما اضافه شد كه به كاربر اين امكان را مى دهد تا داده هاى خود را به تارنما اضافه كند. 
«مركز شاهنامه» اميدوار است افزودن اين قابليت، مراكز پژوهشى ديگر را ترغيب كند تا جديدترين 

يافته هاى خود را درباره شاهنامه حكيم طوس به مخزن اين مركز اضافه كنند.
   به غير از گردآورى منابع و نقاشى ها و تصاوير اين مخزن عظيم و در اختيار قرار دادن آن ها 
براى پژوهشگران، «مركز شاهنامه» نشست ها، كنفرانس ها و كارگاه هاى متعدد علمى و آموزشى در 
مورد جنبه هاى مختلف شاهنامه و به ويژه تصاوير و نقاشى هاى آن برگزار كرده و مى كند. تاكنون دو 
مجلد از مقاالت و سخنرانى هاى ارائه شده در اين گونه نشست ها منتشر شده و مجلد هاى ديگرى نيز 

آماده انتشار است.
 

پروفسور چارلز ملويل
1. نشانى اين تارنما چنين است: 

http://shahnama.caret.cam.
/ac.uk/new/jnama/page
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ژيل  و  ديويس1  ادوارد  پژوهشى  كار  مبناى  بر  شاهنامه  پروژه  آغاز  فكر  كه  است  ذكر  به  الزم 
نورگرن2 در دهه 1960 شكل گرفته است. اين دو پژوهشگر در آن زمان زير نظر پروفسور اولگ گربار3، 
مورخ مشهور هنر، فهرستى مقدماتى از تصاوير و نقاشى هاى موجود از شاهنامه تهيه كردند كه شامل 
پنج هزار نقاشى و تصوير بود. البته تعداد تصاوير و نقاشى هاى موجود از شاهنامه در جهان به تصريح 
«مركز شاهنامه» حداقل چهار برابر اين فهرست يعنى بيست هزار نقاشى و تصوير است. دسترسى به 
چنين حجم عظيمى از منابع تصويرى و مطالعه بر روى آن ها خارج از توان هر پژوهشگرى است و 
نياز به حمايت و ساماندهى از سوى مراكز تحقيقاتى و به كارگيرى فن آورى هاى جديد داشت. براى 
پاسخ گويى به اين نياز بود كه فكر ايجاد يك آرشيو آن الين كه بتواند از هرجاى جهان مورد مراجعه 
عالقه مندان قرار گيرد در مركز شاهنامه در كالج پمبروك شكل گرفت. هدف نهايى اين طرح، تشويق 
و ترويج مطالعه برروى نقش و سهم شاهنامه در تاريخ و فرهنگ ايران و بررسى ارتباط ميان متن 

شاهنامه و تصاوير و نقاشى هاى آن است.
مختلف  داستان هاى  كه  است  آن  شاهنامه  هاى  نقاشى  و  تصاوير  به  شاهنامه  مركز  توجه  دليل 
شاهنامه در طول سده ها به قلم هنرمندان و نگارگران بسيارى تصويرسازى شده و شاهنامه هاى مصور 
فراوانى در كتابخانه هاى مختلف دنيا وجود دارد. در اين ميان به ويژه نسخه هايى كه از زمان حكومت 
ايلخانيان به بعد باقى مانده، اهميت ويژه اى در تاريخ هنر ايرانى دارد. از مهمترين شاهنامه هاى مصور 
برجاى مانده مى توان از شاهنامه بايسنقرى مربوط به سده نهم هجرى از كارهاى مكتب هنرى هرات، 
شاهنامه هاى مصور عهد تيمورى و شاهنامه شاه طهماسبى4 در دوران صفوى نام برد. اين سخن نيز 
گفتنى است كه هيچ متن فارسى منظوم يا منثور ديگرى وجود ندارد كه طى سده ها به اندازه شاهنامه 
مصور شده باشد و هنرمندان هر دوره اى مجالس گوناگون آن را به تصوير كشيده باشند. از اين رو، 
نسخه هاى شاهنامه منبعى يكتا و غنى براى بررسى سير تحول هنرهاى تجسمى، نقاشى و كتاب آرايى 

در فرهنگ ايرانى نيز هستند.
حال كه سخن از شاهنامه و شاهنامه پژوهى است، الزم است كه از دو تن از ايرانيان خارج از كشور 
كه دركار معرفى و تحقيق شاهنامه و حمايت مالى از فعاليت هاى شاهنامه پژوهى هستند، نام ببريم. 

فرد اول آقاى دكتر خالقى مطلق و نفر دوم خانم بيتا دريابارى است.
خانم بيتا دريابارى، ايرانى مقيم آمريكا، در سال 2008 مبلغ يك ميليون و دويست هزار پوند (معادل 
دو ميليون دالر) به مركز شاهنامه در كالج پمبروك دانشگاه كمبريج كمك كرد  تا كارهاى پژوهشى 
خود را در زمينه شاهنامه پژوهى توسعه بخشد، آرشيوهاى خود را به روز نگاه دارد و از پژوهشگران 
شاهنامه حمايت كند. اين كمك  پژوهشگران را براى دست يابى به نسخه هاى مختلف اين اثر ادبى 
يارى خواهد كرد. با كمك هاى مالى بيتا دريابارى، اين مركز قادر شده است هزينه كاركنان خود را 
تأمين كند و كمك هزينه  پژوهشى در اختيار كسانى بگذارد كه براى مطالعه در مباحث شاهنامه به سفر 
به نقاط مختلف جهان و استفاده از آرشيوهاى مختلف نياز دارند. اكنون حمايت از برگزارى سمينارها 

1. Edward Davis
2. Jill Norgren
3. Oleg Grabar

4. شاهنامه شاه طهماسبى شامل 250 
صورت  به  اكنون  كه  مجزاست  تصوير 
و  خصوصى  هاى  مجموعه  در  پراكنده 
از  يكى  اند.  گرفته  جاى  مختلف  دولتى 
صفحات اين شاهنامه كه از مهم ترين 
و باارزش ترين تصاوير است، فريدون 
يكى از شاهان اسطوره اى فارسى را در 
لباس اژدها نشان مي دهد كه مي خواهد 
اين  در  كند.  آزمايش  را  پسرانش 
صفحه، فريدون با جوهر، آبرنگ و طال 
روى كاغذ نقاشى شده است. در تاريخ 
17 فروردين 1390، در حراجى ساتبى 
از  مينياتورى  نقاشى  صفحه  اين  لندن، 
مبلغ 12  به  طهماسب  شاه  «شاهنامه» 
اثر  اين  رفت.  فروش  به  دالر  ميليون 
استورات  خصوصى  مجموعه  از  بخشى 
اسالمى  هنرهاى  محققان  از  ولچ،  كرى 
 2008 سال  در  كه  بود  هندى،  و 
شخصى  اى  مجموعه  او  درگذشت. 
هاى  طراحى  و  ها  نقاشى  از  گرانبها  و 
جاى  به  خود  از  را  هندى  و  ايرانى 

گذاشت.
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و كنفرانس ها و انتشار آخرين دستاوردهاى پژوهشى در زمينه شاهنامه و ادبيات فارسى به يارى اين 
كمك هاى مالى آسان تر شده است.

از كسانى كه تا به حال با اين پروژه همكارى كرده اند مى توان به گابريل ون دن برگ اشاره كرد 
كه مشغول كار بر روى حماسه هايى مثل فرامرزنامه است كه به تقليد از شاهنامه سروده شده اند و 
جروم كلينتون كه زمانى كه در دانشگاه پرينستون بود، پروژه اى با همين نام را به طور مستقل هدايت 
مى كرد. اولگ گرابار (پيش از مرگش در سال 2011) و جالل خالقى مطلق به عنوان مشاوران همراه 

اين پروژه بوده اند. 
نظر به اهميت و تأثير فعاليت هاى ايرانشناسى و شاهنامه پژوهى دكتر چارلز ملويل و دكتر فيروزه 
عبداهللا يوا، استاد و پژوهشگر تاريخ و هنر ايران و همسر دكتر چارلز ملويل كه گردانندگان اصلى و مدير 
«مركز شاهنامه» هستند، شايسته است با زندگى، تحصيالت و نوشته هاى اين زوج شاهنامه پژوه و 

ايرانشناس آشنا شويم.
 

پروفسور چارلز ملويل

آغاز  پمبروك  كالج  در   1969 سال  در  شناسى   شرق  رشته  در  را  خود  تحصيالت  ملويل  چارلز 
كرد. كالج پمبرك كه قدمتى ششصد ساله دارد، يكى  از 31 كالج دانشگاه كمبريج است كه پيشينه 
در  خود  دكترى  رساله  تكميل  از  پس   1984 سال  در  ملويل  چارلز  دارد.  ايرانشناسى  در  برجسته اى 
دانشكده مطالعات خاورميانه و پمبروك شروع به تدريس كرد. او عضو شوراى مديريت مؤسسه ايران 
شناسى  بريتانيا و رئيس انجمن نسخ خطى  اسالمى در كمبريج است. دكتر ملويل به تدريس تاريخ و 

ادبيات ايران در كالج پمبروك اشتغال دارد .
در  او  مى گيرد.  بر  در  را  موضوعات  از  وسيعى  طيف  ملويل  چارلز  عالقه  مورد  پژوهشى  حوزه هاى 
سال هاى 1974 تا 1984 درباره زمين لرزه در ايران و بريتانيا تحقيق مى  كرد. اما در سال هاى بعد، فعاليت 

حرفه  اش بيش از همه معطوف به تاريخ و فرهنگ ايران از دوره ايلخانى تا صفوى و شاهنامه شد.
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دكتر فيروزه عبداهللا يوا تحصيالت خود را در دانشگاه سن پترزبورگ روسيه در رشته  زبان و ادبيات 
فارسى گذراند و دكتراى خود را با تخّصص ادبيات فارسى، مطالعات اسالمى و هنر اسالمى در سال 
1989 دريافت كرد. او پيش از اين كه در سال 2002 به پروژه  شاهنامه در دانشگاه كمبريج بپيوندد، 
در مؤّسسه  مطالعات عالى دانشگاه پرينستون، دانشگاه ميشيگان و كالج وادهام دانشگاه آكسفورد به 
مدير  و  ايران  ميراث  بنياد  پژوهشگر  سال 2010  از  او  داشت.  اشتغال  فارسى  ادبيات  و  زبان  تدريس 
مركز شاهنامه شد و از 2011 به كالج پمبروك دانشگاه كمبريج پيوست. زمينه هاى تخصصى و عاليق 
مطالعاتى  دكتر فيروزه عبداهللا يوا چنين است: ادبيات كالسيك و معاصر فارسى، نسخه شناسى و تزيين 
كتاب در قرون ميانه  اسالمى، شاهنامه پژوهى، سفرنامه هاى دوره  قاجار و متون شرق شناسى  روسى در 

آسياى ميانه.
آن  مديريت  تا  تحقيق  و  اّطالعات  گردآورى  از  گوناگونى  مسؤولّيت هاى  مركز  اين  در  عبداهللا يوا 
را به عهده داشته است.  خانم  دكتر فيروزه عبداهللا يوا تأليفات و نوشته هاى بسيار دارد كه در اين جا 
تنها به شمارى از آنها اشاره مى كنيم: نخستين تفاسير فارسى قرآن، سن پترزبورگ، 2000؛ زندگى 
دربارى فّرخى سيستانى: شاعر ايرانى قرن پنجم، سن پترزبورگ، 2000؛ شعر كالسيك فارسى در قرون 
چهارم و پنجم، سن پترزبورگ، 2002؛ قلم، سفير انديشه ها: خوشنويسى اسالمى در مجموعه  كتابخانه  
ولكام؛ شيكاگو، 2007؛ طوطى نامه، بر اساس چاپ ژوكوفسكى، با مقّدمه و تعليقات؛ سن پترزبورگ، 
2006؛ شاهنامه  ابراهيم سلطان، دستنويس شاهنامه  تيمورى در كتابخانه  بادليان  (با همكارى چارلز 
ملويل)، مجموعه  شاهكارهاى بادليان، آكسفورد، 2008؛ تفسير قرآن پاك (دستنويس الهور در قرن 
پنجم): چاپ عكسى، مقّدمه، ترجمه به روسى و تعليقات، مسكو، 2001؛ نسخه شناسى و كتيبه شناسى 
مصّور  نسخه هاى  ؛   2011 كمبريج،  تى.ميلو،  و  كر  آر.ام.  ويراسته   ليدن،  دانشگاه  در  اسالم  جهان 
شاهنامه در مجموعه  كتابخانه  ملّى روسيه،  دويست و پنجاهمين سالگرد تأسيس كتابخانه  ملّى روسيه، 
متنى  شاهان:  كتاب  رنگ آميزى  فمينيست،  يا  متعّصب  مردساالرى  فردوسى،  2007؛  سن پترزبورگ، 
قديمى با تصاويرى مدرن، ويراسته  ميلز، كمبريج، 2010؛ فهم روس ها از خّيام؛ ارائه شده در كنفرانس 
صد و پنجاهمين سالگرد فيتزجرالد، ليدن، بريل؛  ريشه هاى مناظره در ادبيات جديد فارسى؛ استعاره و 
تصوير در شعر فارسى، ويراسته  سيدغراب، ليدن، بريل؛ خدايى، انسانى، شيطانى: انعطاف پذيرى نمادها 
كمبريج،  پمبروك،  مقاالت  ملويل،  چارلز  ويراسته   شاهنامه،  مطالعات  اشكبوس؛  و  رستم  داستان  در 
بريل،  جوزف،  صعاد  ويراسته   ج 5،  اسالمى،  تمّدن  در  زن  دايره المعارف  فارسى؛  زنانه   شعر  و   2006

2007، صص 47-46 1. 1. اين منبع اطالعات كاملى درباره 
تحصيالت، زمينه و عالئق مطالعاتى 

و آثار خانم دكتر فيروزه عبداهللا يوا 
ارائه مى دهد: حميد رضا حكيمى، 
آشنايى با ايران شناسان : فيروزه 

عبداهللا يوا، تارنماى انسان-شناسى 
و فرهنگ به نشانى:

 http://anthropology.ir/
node/13769
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الرنس الكهارت: از عكاسى شهرها تا 
تاريخ نويسى آكادميك ايران

محمد حسين احمدى1

الرنس الكهارت2، ايرانشناس، عكاس، مورخ و پژوهشگر بريتانيايى، در سال 1901 در لندن به دنيا آمد. 
وى در دانشگاه كمبريج، تحت تأثير ادوارد براون، به ايرانشناسى عالقه مند شد و از سال 1924 به مدت 
30 سال به طور مرتب به ايران رفت و آمد داشت. او مدت 26 سال در شركت نفت ايران و انگليس كار 
كرد و در ايران به عكاسى نيز مشغول بود. عكاسي، حرفه اصلي او نبود اما با سفر به چهار گوشه ايران، 
عكس هاي زيادي گرفت، عكس هايي كه دريچه اي است به سرزمين، مردمان و عصري متفاوت از 
ايران كنوني. از آثار او كه از نويسندگان تاريخ ايران دانشگاه كمبريج نيز بود، مى توان به كتاب هاى 
« شهرهاى ايران»، «نادر شاه» (1938) و «علل انقراض سلسله صفويه» اشاره نمود . دكتر الرنس 
الكهارت زبان هاى شرقى را در دانشگاه كمبريج انگلستان فرا گرفت و قبل از آنكه به ايران بيايد در 
وزارت امور خارجه انگليس كارمى كرد.  پس از ترك ايران نيز دوباره به وزارت خارجه برگشت و كارش 
را ادامه داد. الرنس الكهارت در 1953 به كمبريج بازگشت و به نوشتن قسمت دوم دوره صفوى كتاب 

«تاريخ ايران» كمبريج مشغول شد.
الكهارت در سال 1354/1975 درگذشت و پس از مرگش، تعدادي از كتاب ها، دوازده آلبوم عكس 
خاورميانه  مطالعات  مركز  شد.  اهدا  كمبريج  دانشگاه  خاورشناسي  دانشكده  به  او  مكتوب  آثار  ديگر  و 

دانشگاه كمبريج در پروژه اي، اقدام به شناسايي و چاپ عكس هاي او كرد3.
الكهارت عكس هايش را از مناطق مختلف ايران گرفته و از آنجا كه در بسياري موارد، جزئيات 
دشوار  او  هاي  عكس  از  تعدادي  سوژه  شناسايي  و  دقيق  تاريخ  تعيين  نكرده،  درج  را  خود  سفرهاي 

1. رايزن فرهنگى پيشين در آفريقاى 
جنوبى

2.  Lawrence Lockhart
3. كامل ترين زندگينامه الكهارت و 
كليه اثار او در دانشنامه ايرانيكا به 

نشانى زير قابل دسترسى است: 
http://www.iranicaonline.
org/articles/lockhart-
laurence
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شمالي  روستاهاي  تهران،  مناظر  و  مردم  است 
تهران، قزوين و قلعه الموت، مناطق شمال ايران، 
اصفهان و خوزستان از جمله سوژه هاي عكس هاي 
الكهارت است. حاصل سفرهاي وي به شهرهاي 
شهرهاي  نام  به  كتابي  همچنين  ايران  مختلف 
مشهور ايران(1939) است مشتمل بر شانزده فصل 
كه در هر فصل يكي از شهرهاي ايران بر اساس 
مشاهدات او توصيف شده است. وى بعدها در سال 
از  ديدار  با  و  كرد  سفر  ايران  به  ديگر  بار   1957
چند شهر ديگر از جمله شيراز، اردبيل، مراغه، يزد 
و كرمان كتاب را كامل كرد. به اين ترتيب شمار 
شهرهايي كه او در كتابش به آنها اشاره كرده، به 
دانشگاه  خاورميانه  مطالعات  مركز  رسيد.  شهر   23
كمبريج در سال 1999 نمايشگاهي1 از 50 عدد از 

عكس هاي الكهارت درباره ايران، در دهه هاي 1920 تا 1950، در موزه عكاسي "فاكس تالبوت2"   
از  نمايشگاهي  آن،  از  پس  كرد3،  برپا  انگلستان  چيپنهام  شهر  نزديكي  در  واقع  ليكاك  دهكده  در 
اين  در  عكس ها  موضوعات  بيشتر  انداخت.  راه  به  تهران  نياوران  فرهنگسراي  در  را  عكس هايش 
نمايشگاه حول محورمردمان، شكل و شمايل آنان، پوشش، بهداشت، كوچه، بازارها، مساجد، پيشه ها، 

خيابان ها و ميدان ها، شهرها و مراسم بود.
مى تواند  كه  است  منابعى  از  الكهارت  الرنس  عكس هاى  معاصر،  ايران  تاريخ  مطالعات  در   
گوشه هايى از وضعيت ايران و شهرهاى مختلف آن و نيز زندگى ايرانيان در سال هاى 1920-1950 را 
 (APOC) به روشنى كشد. آغاز سفرهاى الكهارت به ايران با استخدام در كمپانى نفتى ايران و انگليس
در سال 1926 شكل گرفت؛ يعنى دورانى كه حكومت پهلوى به تازگى استقرار يافته و مدرنيته ايرانى 
رو به سوى مدنيزاسيون و تغييراتى گسترده با الهام از ملل اروپايى مى گذاشت؛ تغييرات شهرى مبتنى 
بر نهادسازى شكل مى گرفت، بناهاى جديد بر پا مى شد و خيابان هاى عريض چهره شهرها را تغيير 
مى داد. عكس هاى الكهارت در اين دوره «مردم و مناظر ايران را در زمانى كه قسمت اعظم كشور 
هنوز تحت برنامه مدرن سازى رضاشاه قرار نگرفته بود، به ثبت رسانده است». اما در سفرى كه 20 
سال بعد در سال 1947 به مناطق جنوب ايران كرد، در نوشته ها و عكس هاى خود متوجه تغييراتى بود 
كه در دو دهه گذشته در ايران به وقوع پيوسته و تفاوت بارزى را ميان ايران قديم و جديد موجب شده 
بود. او «از طريق نوشته ها و عكس هايش بعضى مغايرات هاى بارز بين ايران قديم و ايران جديد، براى 
مثال اختالف بين روستاهاى كوچك ميان نخلستان هاى اروندرود و پااليشگاه عظيم و مدرن آبادان، 

1. نمايشگاه "تصاويري از ايران"
2.  اين موزه، مركز تخصصى عكس 

هاي تاريخي است و در اين زمينه 
تخصص دارد.

3. براى خبر و جزئيات برگزارى اين 
نمايشگاه بنگريد به: 'تصاويرى از 

ايران' هشتاد سال قبل، بى بى فارسى 
به نشانى:

http://www.bbc.co.uk/per-
sian/arts/030711_la-lockhart.
shtml
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خود  نوشته  هاى  در  او  است».  كرده  درج  را  دنيا  پااليشگاه  بزرگترين 
شگفتى خود را از اين تغييرات بيان كرده و آورده است كه: «محله  هاى 
مدرسه  چندين  بر  عالوه  و  بودند  شده  پديدار  ناگهان  جديد  مسكونى 
جديد، يك سينماى بزرگ كه به سادگى با سينماهاى هر شهر مشابه 

اروپايى يا امريكايى رقابت مى كرد، نيز در آبادان وجود داشت». 
كتاب تصاويرى از ايران به كوشش جيمز بمبرگ و چارلز ملويل، 
تا   1920 هاى  سال  ميان  الكهارت  الرنس  از  عكس   80 دربردارنده 
شرحى  و  مكان  تاريخ،  داراى  كتاب  اين  تصاوير  عمدة  است.   1950
شهرى،  مدرن  نوپاى  فضاهاى  چون  موضوعاتى  و  است  كوتاه  بسيار 
اماكن  دروازه ها،  خيابان ها،  در  مردم  فعاليت هاى  روستاها،  و  حومه ها 

زيارتى و غيره را در شهرهايى چون تهران، مشهد، همدان، بوشهر، خرمشهر،  قم و ... نشان مى دهد. 
در پژوهش درباره ايران مدرن دستيابى به مجموعه تصاوير الرنس الكهارت - به لحاظ اينكه دورة 
زمانِى گذار ايران به مدرنيزاسيون و تغييرات بنيادين در ساختارهاى شهرى و سبك هاى زندگى مردمى 

را نشان مى دهد- مى تواند حائز اهميت باشد.
اردبيل،  چون  شهرهايى  از  و  آغازكرد  را  ايران  در  طوالنى  سفرى  بعد  سال  ده  الكهارت  الرنس 
مراغه، كرمانشاه، رشت، شيراز، اصفهان و ... ديدن كرد، نتيجه اين سفر در كتاب شهرهاى ايران در 

سال 1960 منتشر شده است.
 اهميت دكتر الرنس الكهارت تنها به خاطر عكس ها و ترجمه كتاب تاريخ ايران كمبريج نيست، 

نوع  در  كه  نگاشته  نيز  ديگر  مهم  كتاب  دو  او 
خود بسيار بى نظير اند. اين دو كتاب يكى « نادر 
شاه» و ديگرى «علل انقراض سلسله صفويه» 
است. كتاب نادرشاه به چگونگى برآمدن نادرشاه 
ناگفته  زواياى  و  پردازد  مى  او  عصر  حوادث  و 
بسيارى را در باره شخصيت نادر شاه، اطرافيان او 
و وضعيت ايران و روابط خارجى آن در آن روزگار 
صفويه  سلسله  انقراض  كتاب  سازد.  مى  روشن 
نيز به دوره تاريخى مهم ديگرى در تاريخ ايران 
مى پردازد، دوره اى كه ايران در مركز توجهات 
و  ايران  هاى  جنگ  و  مى گيرد  قرار  اروپائيان 
عثمانى آغاز مى گردد و خارجيان براى حضور و 
نفوذ در ايران به رقابت با يكديگر وارد مى شوند. 

 الرنس الكهارت
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علل  كه  است  مورخى  نخستين  الكهارت  الرنس  دكتر 
كرده  بررسى  دقت  به  را  صفويه  سلسله  انقراض  و  انحطاط 
است. كتاب انقراض سلسله صفويه و ايام استيالي افاغنه وى 
سال  در  عماد  قلي  مصطفي  ترجمه  با  بار  نخستين  ايران  در 
1343 توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب منتشر گرديد، سپس 
در سال 1368 انتشارات مرواريد آن را با كيفيتى بهتر به بازار 
روانه كرد. اين كتاب، در سال هاى بعد نيز چندين بار تجديد 
چاپ شد. در سال 1353، چاپ مجدد كتاب با ويراست جديد و 
افزودن شانزده فصل ديگر با عنوان« انقراض سلسله صفوى» 

با ترجمه دكتر اسماعيل دولتشاهى نشر يافت.
نظر به اهميت اين كتاب در شناخت يك دوره بسيار مهم 
در تاريخ ايران و چگونگى ورود و دخالت خارجيان در امور داخلى كشور و رقابتشان با يكديگر براى 
حضور و نفوذ بيشتر در دربار و شهرهاى ايران، در اينجا ابتدا عناوين فصول گوناگون اين كتاب و سپس 
بخش هايى از آن را براى شناخت موقعيت ايران و شهرهاى ساحلى خليج فارس در عصر صفويان و 
اقدامات و سياست هاى دولت انگلستان، هلند و روسيه را در اين زمينه مى آوريم. ويژگى مهم اين 
كتاب آن است كه مؤلف توانسته از منابع دسته اول مربوط به آن دوره كه در كتابخانه ها و آرشيوهاى 
انگلستان موجود بوده، استفاده كند و مطالبى را درباره چگونگى ورود و حضور انگليسيان در ايران و 

مناطق جنوبى خليج فارس به روشنى درآورد كه تاكنون كسى بدانها دست نيافته است. 
 نويسنده در اين كتاب نخست درباره مساحت و مرزها و اياالت و جمعيت و نوع حكومت ايران در 
زمان صفويه مطالبى مى نويسد و سپس اوضاع داخلى ايران و روابط آن را با تركيه عثمانى و روسيه 
و هندوستان شرح مى دهد و احياى آيين تشيع و تأثير آن را در اقليت هاى مذهبى بيان مى كند. آن 
گاه جريان شورش غلجايى ها و ميرويس و حمله محمود و محاصره اصفهان را با قلمى توانا مى نگارد، 
در  را  ما  كشور  تقسيم  قضيه  و  پردازد  مى  ايران  به  عثمانى  تركان  حمله  و  كبير  پطر  موضوع  به  بعد 
ميان آن دو دولت به تفصيل شرح مى دهد. مؤلف درباره روى كار آمدن نادر و شكست اشرف افغان و 
اقدامات طهماسب نيز مطالب تازه و جالبى مى نويسد و در خاتمه روابط فرانسه را با ايران مورد بررسى 
قرار مى دهد. فهرست عناوين بيست و يك فصل اين كتاب بدين قرار است: يادداشت مترجم؛ مقدمه 
مولف؛ فصل اول: ايران در اواخر دوره صفويه؛ فصل دوم: علل انحطاط سلسله صفويه؛ فصل سوم: 
جلوس شاه سلطان حسين بر تخت سلطنت و اخالق او؛ فصل چهارم: اوضاع داخلى ايران از 1694تا 
1709؛ فصل پنجم: روابط خارجى ايران از آغاز سلطنت شاه حسين؛ فصل ششم: احياى آيين تشيع و 
تأثير آن در اقليت هاى مذهبى؛ فصل هفتم: شورش قبيله غلجايى؛ فصل هشتم: شورش قبيله ابدالى؛ 
فصل نهم: ماموريت ولينسكى و معاهده روس و ايران؛ فصل دهم: نخستين حمله محمود قندهارى؛ 
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فصل يازدهم: آغاز طوفان؛ فصل دوازدهم: دومين حمله 
سيزدهم:  فصل  گلناباد؛  جنگ  در  او  پيروزى  و  محمود 
شاه  گيرى  كناره   : چهادرهم  فصل  اصفهان؛  محاصره 
فصل  محمود؛  نشستن  تخت  به  و  حسين  سلطان 
شانزدهم : سلطنت محمود؛ فصل هفدهم : تقسيم ايران 
عمليات  ادامه   : هجدهم  فصل  روسيه؛  و  تركيه  ميان 
روس ها در شمال ايران ؛ فصل نوزدهم : حمله تركان 
عثمانى به ايران ؛ فصل بيستم: اوايل سلطنت اشرف و 
كشمكش او با طهماسب  و فصل بيست و يكم :جنگ 

هاى اشرف با تركيه و روسيه.
اسماعيل  دكتر  ترجمه  با  كتاب،  اين  دوم  چاپ  در 
فصل  يك  و  بيست  به  ديگر  فصل  شانزده  دولتشاهى، 

چاپ اول افزوده شده است. بدين سان، چاپ دوم با سى و هفت فصل چهره نموده است. عناوين شانزده 
فصل جديد چنين است: فصل بيست و دوم: وضع مردم ايران در زمان سلطنت اشرف؛ فصل بيست 
و سوم: تغيير اوضاع؛ فصل بيست و چهارم: اختالف طهماسب و نادر؛ فصل بيست و پنجم: جنگ با 
افغان هاى ابدالى؛ فصل بيست و ششم: بازگشت سلطنت سلسله صفوى؛ فصل بيست و هفتم: روابط 
طهماسب با تركيه و روسيه از 1725تا 1730؛ فصل بيست و هشتم: سياست روسيه و تركيه درباره 
ايران از 1725تا 1730؛ فصل بيست و نهم: روابط اوليه كمپانى انگليسى هند شرقى و كمپانى هلند 
هند شرقى با ايران؛ فصل سى ام: مراكز كمپانى انگليسى هند شرقى در گمبرون و اصفهان؛ فصل سى 
و يكم: فعاليت هاى كمپانى انگليسى هند شرقى و كمپانى هلند هند شرقى از 1694تا 1722؛ فصل 
سى و دوم: اوضاع دو كمپانى انگليسى و هلندى هنگام محاصره اصفهان؛ فصل سى و سوم: تجارت 
دو كمپانى انگليسى و هلندى در دوره تسلط افغان ها؛ فصل سى و چهارم: روابط فرانسه با ايران از آغاز 
تا 1706؛ فصل سى و پنجم: مأموريت فابرو ميشل و عهدنامه 1708ميان فرانسه و ايران؛ فصل سى و 
ششم: روابط فرانسه و ايران از 1708 تا  1715 و فصل سى و هفتم: روابط فرانسه و ايران از 1716 تا 
1730. چاپ دوم كتاب دربردارنده چند ضميمه نيز هست كه عناوين مطالب آن چنين است: شجره نامه 
سلسله صفويه؛ شجره نامه فرمانروايان غلجايى و ختانگ كارتيلى و اعقاب او؛ شهر اصفهان در ربع اول 
قرن هجدهم؛ هنر و ادبيات در اواخر عهد صفوى و يادداشت هاى نويسنده. باالخره آنكه بخش پايانى 

كتاب به فهرست منابع و فهرست اعالم اختصاص يافته است.
 يكى از بخش هاي خواندني كتاب « انقراض سلسله صفويه» نوشته الرنس الكهارت، چگونگى  
است.  تجاري  مهم  بندر  اين  در  زندگي  و  تجارت  چگونگى  و  كنونى)  (بندرعباس  گمبرون  نامگذاري 
آنچه درپى مي خوانيد گزيده اي است از نوشته اين كتاب درباره تجارت در اين بندر در قرن هفدهم. 
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لكهارت عنوانى كه براى توصيف وضعيت و شرايط بندر گمبرون آن روزگار آورده، «تجارت در دوزخ» 
است. وجه تسميه و انتخاب اين عنوان از سوى نويسنده آن است كه زندگى در اين بندر از نظر آب و 
هوا و شرايط زيست تا بدان حد كشنده و غير قابل تحمل است كه مى توان آن را به زندگى در دوزخ 

تشبيه كرد. 

تجارت در دوزخ
لورنس لكهارت مى نويسد: «طوايف بلوچ كه از ضعف دولت ايران در سركوبي ابدالي ها و غلجايي ها 
خبر داشتند به حمالت خود بيش از پيش ادامه دادند و در نواحي بيشتري به تاخت و تاز پرداختند. 
پس از آنكه لطفعلي خان داغستاني برادرزاده اعتمادالدوله از سواحل خليج فارس فرا خوانده شد (وي 
لشكري براي حمله به عمان فراهم آورده بود)، بلوچ ها در اوايل زمستان 1720 تا الر پيش آمدند و 
به محل كار هلندي ها در آنجا حمله بردند. اما دوازده نفر هلندي كه در آنجا كار مي كردند به شدت از 

خود دفاع كردند».
بلوچ ها سپس متوجه گمبرون شدند و در ماه دسامبر چهار هزار نفر از آنها به آن بندر درآمدند. ناخدا 
الكساندر هميلتن كه در آن وقت در گمبرون بود با عده اي از ملوانان به كمك كارمندان كمپاني انگليسي 

هند شرقي شتافت. عده مدافعان در حدود پنجاه تن بود. هميلتن درباره آنچه روي داد مي نويسد:
«از قصد آنها 10 روز قبل از ورودشان اطالع داشتيم و به اين ترتيب، ما و هلندي ها محل كار 
محورهاي  روي  ديوارها  باالي  بر  كوچكي  توپ  هاي  ساختيم:  مستحكم  وجه  بهترين  به  را  خودمان 
كارمان،  محل  هاي  راه  حفاظت  جهت  بزرگ  هاي  توپ  دادن  قرار  براي  و  كرديم  نصب  چرخنده 
سوراخ هايي در ديوار ساختيم. حاكم شهر هر شب توپ شليك مي كرد تا دشمن بداند كه وي آدم 
شجاعي است، ولي در پانزدهم دسامبر دشمن به شهر نزديك شد و حاكم چنان ترسيد كه با وجود آنكه 
يك ديوار بلند گلي ميان او و مهاجمان حائل بود، سوار بر اسب شد و به يكي از قالع ساحلي پناه برد 

و چند توپ پر بر جا گذاشت.
بلوچ ها اول به محله غربي شهر در جايي كه محل كار ما قرار دارد، آمدند و به سرعت از ديوارهاي 
گلي گذشتند ولي با توپ هاي خود از آنها پذيرايي گرمي كرديم. مهاجمان به زودي به اشتباه خود 
به حمله  پي بردند و دوباره با عجله عقب نشستند. روز ديگر با هم مشورت كردند كه چگونه مجدداً 
بپردازند، ولي كسي نبود كه سايرين را رهبري كند و روز بعد تصميم گرفتند به هلندي ها كه از ما سه 
مرتبه قوي تر بودند حمله كنند، ولي با همان مقاومت و دفاع ما مواجه شدند. هلندي ها در محل كار 
خود انباري داشتند و كااليي به بهاي بيست هزار ليره استرلينگ در آنجا گذاشته بودند. بلوچ ها به اين 
انبار حمله كردند و از هلندي ها دوازده نفر كشته و در حدود هشت تا ده نفر زخمي شدند. بلوچ ها تا يك 

ماه در نواحي مجاور ما مشغول تاخت و تاز بودند تا آنكه به آنها فرمان رسيد بازگردند».
روحيه ايرانيان در اين وقت بسيار خراب بود، زيرا از ابدالي ها و غلجايي ها چند بار شكست خورده 
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بودند و بعد از عزل و كور كردن فتحعلي خان داغستاني در هشتم دسامبر اوضاع كشور بسيار آشفته 
بود. بعد از عزل فتحعلي خان، برادرزاده اش لطفعلي خان بازداشت شد و قوايي كه فراهم آورده بود 
متفرق گرديد و به اين ترتيب تنها سنگري كه در برابر شورش و حمله در جنوب و جنوب غربي كشور 

وجود داشت از ميان رفت.

كمپاني ها در گمبرون (بندرعباس)
هنگامي كه آلفونس دو آلبوكرك جزيره هرمز را در سال 1514 به تصرف درآورد، ناحيه باريك ساحلي، 
واقع در خاك ايران را كه شهر گمرو در آن قرار داشت نيز اشغال كرد؛ و پرتغالي ها تا يك قرن بعد از 
اين شهر براي حمل كاال به هرمز و بالعكس استفاده كردند. ولي چون هرمز داراي اهميت بيشتري بود، 
آن شهر چندان مورد توجه نبود. شايد جان نيوبري نخستين فرد انگليسي باشد كه از گمرو ديدن كرد. 
درباره آن شرحي جز اين نمي دهد كه آن شهر سابقًا در تصرف پادشاهان الر و بعد پادشاهان هرمزي 

بود و پرتغالي ها در آنجا قصري با هفت هشت سرباز داشتند.
در سال 1614 داودخان، برادر امامقلي خان، حاكم معروف فارس، شهر گمرو و ناحيه باريك ساحلي 
را از دست پرتغالي ها بيرون آورد. دو سال بعد ادوارد كاناك از گمرو، يا به قول او گمبرون، ديدن كرد و 
از امكانات استفاده از آن بندر آگاه شد و اظهار اميدواري كرد كه كمپاني هند شرقي بتواند، در «آغوش 
پرتغالي ها»، يك سال ديگر در بندر آباد گمبرون بماند. بعد مي نويسد كه گمبرون بهترين بندر ايران 

است و همه نوع كشتي، در تحت حفاظت قلعه محكمي، مي تواند در آنجا لنگر اندازد.
شش سال بعد، بندر گمبرون سقوط كرد و به كمپاني هند شرقي همان امتيازاتي كه ممكن بود در 

هرمز داشته باشد اعطا گرديد و كمپاني نيز مركز كار خود را از جاسك به آن شهر انتقال داد.
گمرو،  قبيل  از  گوناگون  هاي  صورت  به  گمبرون  نام  هجدهم  و  هفدهم  قرن  ُكتب  و  اسناد  در 
گمبرون، گمبرن، كمرون، كومورون و كوماران يو ديده مي شود. شاردن و عده ديگري از نويسندگان 
تصور مي كردند كه آن نام وجه تسميه غلطي از لغت تركي «گمرگ» است. ولي اين موضوع صحت 
است.  نشده  مشتق  ميگوست،  معني  به  كه  يو»  «كوماران  پرتغالي  كلمه  از  نام  آن  همچنين  ندارد. 
الكساندر هميلتن، كه با كشتي خود غالبًا به گمبرون آمد و شد مي كرد، مي گويد كه از آن بندر سابقًا 
براي ماهيگيري استفاده مي شد و وقتي شاه عباس شروع به ساختن آن كرد، از اينكه پرتغالي ها آن 
شهر را براي صيد ميگو مناسب مي دانستند، خنده اش گرفت. ريشه كلمه ظاهرا چنين است. از قرن 
دهم تا اوايل قرن چهاردهم، شهر هرمز كه در آن وقت در دهانه خيلي كوچكي در نزديكي شهر ميناب 
در چهل و هفت ميلي شرق بندرعباس قرار داشت، انبار كاالهاي شرقي بود. در سال 1300 اعراب 
غارتگر به اندازه اي به آن شهر حمله بردند كه پادشاه هرمز با تمام اتباعش آن محل را ترك كرد و به 
جزيره كوچ جرون (به فتح يا كسر جيم)، كه در چهار ميلي جنوب خاك ايران و چهل ميلي غرب ميناب 
قرار دارد، رفت. لنگرگاه خوبي در قسمت شمالي جزيره كه جاي مناسبي بود ساخته شد و به زودي آن 
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شهر ترقي كرد. اين شهر را هرمز نو ناميدند ولي كلمه نو متدرجًا از بين رفت و شهر جزيره از آن به 
بعد به نام هرمز معروف شد. عجب آنكه نام جرون كه تا آن وقت به آن جزيره اطالق مي شد، اخيراً به 
شهر كوچك يا دهكده سرو يا شهرو واقع در ده ميلي شمال غربي هرمز در خاك ايران داده شده است. 

گمرو يا گمبرون و ساير نام هاي نظير آن وجه تسميه غلطي از جرون است.
بسياري از منازلي كه در گمرون، بعد از ترك هرمز برپا شد از مصالحي كه از خانه هاي مخروبه 

آن جزيره به دست آمده بود ساخته شد.
از لحاظ تجاري، گمبرون چند مزيت بر جاسك داشت. اوًال براي لنگر انداختن كشتي مناسب تر و 
به شيراز و اصفهان بسيار نزديك تر بود. گذشته از اين، راه هاي كارواني كه آن شهرها را به گمبرون 
مربوط مي ساخت، كمتر از راه طويل جاسك در معرض حمالت عشاير غارتگر بود. كاروان ها معموالدر 
بيش از يك ماه مسافت بين گمبرون و اصفهان را طي مي كردند ولي چاپارهايي كه بار زياد نداشتند 
مربوط  كرمان  به  را  گمبرون  ديگري  رو  كاروان  راه  بپيمايند.  روز  ده  در  را  مسافت  آن  مي توانستند 

مي ساخت و از اين طريق بود كه انگليسي ها و بعدا هلندي ها، موي بز كرماني را به دست مي آوردند.
آمد  و  رفت  شهر  آن  به  كه  اروپايي هايي  ولي  داشت  مسلمي  مزاياي  گمبرون  ترتيب،  اين  به 
نمي  باور  بود  نوشته  آن  درباره  كاناك  كه  را  آميزي  اغراق  مطالب  بودند،  مقيم  آنجا  در  يا  مي كردند، 
كردند. اشكال مهم آن شهر هواي ناسازگار و ناسالم تابستان آن ناحيه بود (از طرف ديگر هواي آن 
در زمستان مطبوع و سازگار بود). اشكال ديگر بدي آب شهر بود (به استثناي آبي كه از دهكده عسين 
واقع در شمال غربي شه و در مجاورت تپه هاي كوه گنو به دست مي آمد). در نتيجه آشاميدن آب بد 
شهر ساكنان آن مبتالبه كرم هاي پيوك مي شدند. دوبروين مي نويسد: «اين كرم ها در بازوان و پاهاي 
اشخاص فرو مي رود و اگر در هنگام بيرون آوردن آنها مقداري از آنها در گوشت باقي بماند، براي آن 
اشخاص زيان هايي دارد.» بسياري از اروپايي هايي كه در قرن هاي هفدهم و هجدهم در اين شهر 
ساكن بودند، يا به آنجا رفت و آمد مي كردند، از اوضاع آن شكايت داشتند و در اينجا لزومي ندارد كه 
تمام آنچه را نوشته اند نقل كنيم. محض مثال كافي است چند نمونه ذكر كنيم. جان نيوهف، كه در 

سال 1662 در گمبرون بود، مي نويسد:
«كشتي هايي كه مجبورند در تابستان در اينجا بمانند بايستي با بادبان پوشيده شوند وگرنه تخته ها 
شكاف برداشته و قيرها به جوش مي آيند. به طوري كه كسي جرات نمي كند با پاي برهنه روي عرشه 
كشتي راه برود. كساني كه جرأت مي كنند در هواي گرم در گمبرون بمانند معموًال به بيماري بدي 
دچار مي شوند كه اگر آنها را نكشد الاقل به ندرت بدن آنها را ترك مي كند و آثاري به جا مي گذارد كه 

آنها را به قبر مي كشاند».
شاردن كه چند سال بعد در گمبرون بود، راجع به آب و هواي مهلك آن مي نويسد:

«فكر نمي كنم در دنيا هوايي ناسالم تر و بدتر از هوايي كه در آنجا استنشاق مي شود بتوان پيدا 
كرد، (مخصوصًا از اواخر آوريل تا پايان سپتامبر). بايد گفت آب و هواي آن مخصوصًا براي خارجي ها 
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مهلك است و نمي توانند مدت مديدي در آن شهر اقامت كنند و الاقل از هر ده نفر نُه نفر در ظرف 
ده سال مي ميرد و اين حسابي است كه معموالمي كنند».

دكتر جان فراير، كه در همان ايام از گمبرون ديدن كرده، مي نويسد كه ملوان هاي انگليسي كه 
به آن بندر مي آمدند، از گرماي شديد آن شكايت داشتند و از راه تمسخر مي گفتند كه ميان گمبرون 
و دوزخ فاصله كوتاهي بيش نيست. دوبروين كه در پاييز 1705 مبتالبه تب شديدي در گمبرون شد، 
به تعداد زياد متوفيات در آن شهر اشاره مي كند و بعد از آنكه مرضي را كه در نتيجه كرم هاي پيوك 

ايجاد مي شود شرح مي دهد، مي نويسد:
«براي تنبيه بدكاران مجازاتي بدتر از مجبور كردن آنها به زيستن در اين شهر نيست. اكثر اوقات 
اشخاص شايسته و معروفي كه به قصد جمع ثروت به آنجا مي آيند، قبل از آنكه به آرزوي خود برسند 

به چنگ مرگ گرفتار مي شوند».

روايت الكهارت  از  رقابت هلند و انگليس در ايران 
رقابت هلند و انگليس در جزاير جنوب و ديگر مناطق ايران به شكل مفصلي در كتاب « انقراض سلسله 
صفويه» دكتر الرنس الكهارت بررسي شده است   آنچه در زير مي خوانيد گزيده اي است از شرح اين 

رقابت و رابطه كمپاني هاي انگليسي و هلندي با دربار ايران.
قطع تجارت از طريق تركيه در نتيجه جنگ با فرانسه، باعث افزايش بهاي ابريشم گرديد. از طرفي 
دولت ايران در سال 1698 از تهيه ابريشم خودداري كرد و فقط به هلندي ها اجازه خريد مقداري كه 
مقرر شده بود، داده شد. اشكال ديگر عبارت بود از تقاضاي مكرر دولت ايران براي كمك عليه اعراب 
مسقط. كمپاني هلندي هند شرقي، برخالف كمپاني انگليسي، محل كار خود را از گمبرون به اصفهان 
انتقال نداد و فقط در شهر اخير شعبه اي تاسيس كرد. در واقع، آن كمپاني براي فروش پارچه خود مثل 
انگليسي ها با دشواري مواجه نبود و ابريشم الزم را آسان تر به دست مي آورد. ولي به زودي شكايت 
كرد كه تمام سهميه خود را دريافت نمي دارد. از طرف ديگر دست نمايندگان هلندي در مخارج محلي 
بازتر بود و در نتيجه، مي توانستند محل كار خود را زودتر از انگليسي ها تعمير كنند و اين حقيقت باعث 
شد كه آبروي انگليسي ها پيش ايرانيان ريخته شود. به طور كلي مي توان گفت كه هلندي ها در 
معامله با دولت ايران كمتر از انگليسي ها دچار مشكل بودند؛ زيرا نه تنها مقتدرتر از انگليسي ها بودند، 

بلكه رشوه هاي كالن و هداياي سنگيني به بزرگان ايران مي دادند. 
عمان در زمان امام سيف بن سلطان اول (1679-1711) بسيار آباد و ثروتمند شد و خود امام هم 
دارايي زيادي اندوخت و قسمت اعظم آن را براي تقويت ناوگان نيرومند خود صرف كرد. در زمان او، 
اعراب مسقط گذشته از ادامه جنگ با پرتغالي ها، از طريق دريا به غارت كشتي ها پرداختند و در ژانويه 
1695 به كنگ حمله بردند و آن را غارت كردند و يكي از كشتي هاي پر از امتعه ارمني ها را كه در آن 
بندر لنگر انداخته بود به دست آوردند. از آنجا كه بيم حمله آنها به گمبرون نيز مي رفت، حاكم اين بندر 
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نزد ناخدا برنگ وين، نماينده كمپاني (كه هنوز به اصفهان نرفته بود)، شتافت و گفت چون انگليسي ها 
و ايراني ها با يكديگر متفق اند، شايسته است كه كمپاني انگليسي كشتي هاي خود را در صورت حمله 
اعراب در اختيار ايراني ها بگذارد. برنگ وين توجهي به خواهش او نكرد و در پاسخ فقط گفت كه چند 
سال است كه كمپاني سهم خود را از عايدات گمرك گمبرون دريافت نداشته است. رؤساي كمپاني 
در بمبئي با آنكه مي دانستند در صورت امتناع از كمك رساندن به ايراني ها، دولت ايران ممكن است 
به پرتغالي ها متوسل شود، اظهار كردند كه حاضر به دخالت نيستند؛ زيرا اعراب مزاحم كشتي هاي 
انگليسي نشده اند. در اواخر سال 1695 اعراب هنوز مانع آزادي تجارت ايران بودند و برنگ وين پيش 
كرد».  خواهند  ايجاد  ناراحتي  اروپا  براي  الجزيره  مردم  مثل  هندوستان  براي  كه «اعراب  كرد  بيني 
هلندي ها هم حاضر نشدند با ايرانيان عليه اعراب همكاري كنند. پرتغالي ها تا حدي كمك كردند؛ 
ولي آن قدر نبود كه مؤثر واقع شود. مع الوصف اعراب از اين دخالت چنان خشمگين بودند كه تصميم 
به تالفي گرفتند. براي اين منظور ناوگان خود را به دو دسته كردند: يكي را به سواحل شرقي آفريقا و 
ديگري را به هندوستان فرستادند. دسته اول در نزديكي موم بسه قشون پياده كرد و آنجا را بعد از دو 
سال محاصره به تصرف درآورد و دسته ديگر به محل كار پرتغالي ها در مانگالور حمله برد و كشتي ها 
آنها را آتش زد. با وجود امتناع كمپاني انگليسي از دخالت در اين قضيه، دولت ايران به نماينده كمپاني 
در اصفهان پيشنهاد كرد كه اگر كمپاني چند كشتي و تعدادي سرباز براي تصرف مسقط در اختيار 
ايران بگذارد، پس از سقوط آن شهر غنايم جنگي به كمپاني داده خواهد شد و همان امتيازاتي را كه 
در گمبرون داشته تحصيل خواهد كرد. نظر به اينكه كمپاني در آن وقت داراي كشتي و سرباز اضافي 
نبود، نماينده جواب مبهمي داد. در نتيجه امتناع انگليسي ها و هلندي ها و ناتواني پرتغالي ها در رساندن 

كمك موثر، ايراني ها متوسل به فرانسوي ها شدند.
حال بپردازيم به امور دو كمپاني انگليسي و هلندي در ايران و چگونگى رفتار ايرانيان با آنها.

در سال هاي 1695 و 1696 اوضاع چنان نامساعد بود كه بروس نوشت:«اطالعاتي كه از گمبرون 
و اصفهان در اين فصل به دست مي آيد، داليل بي ثباتي از تجارت در كشوري است كه دولت آن 
متغير و مستبد است و نمي توان امور تجارت را جز به مستخدمان و بازرگاناني كه در پيشرفت آن ذي 
عالقه اند سپرد». با وجود اين، امور كمپاني رو به بهبودي نهاد و چنان كه ديديم، كمپاني در تابستان 
1697 تمام فرامين مورد نظر خود را دريافت داشت. دو سال بعد، كمپاني مورد عنايت مخصوص شاه 
واقع گرديد و اين قضيه باعث ناراحتي هلندي ها شد. روزي كه شاه از محل كار كمپاني در اصفهان 
عبور مي كرد، چنان از وضع ظاهري آن خوشش آمد (با آنكه محل مذكور احتياج به تعمير داشت) كه 
گفت مايل است از آن ديدن كند. به شرط آنكه طوري بشود كه به مقام و حيثيت او لطمه اي وارد 
نيايد. پس از آنكه معلوم شد كه شاه عباس اول هشتاد سال پيش از آن محل ديدن كرده و سابقه اي 
ايجاد كرده است، اشكال كار برطرف شد و شاه با بانوان حرم، در صبح 4 اوت 24 ژوئيه 1699، به آن 

محل قدم نهاد. بروس بازديد شاه و پذيرايي از او را چنين شرح مي دهد:
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« در زير نظر مأموران ايراني بسيار كوشيديم كه اتاق بزرگ را آراسته كنيم و تخت نسبتًا مجللي 
در آنجا ساختيم. در راه هاي باغ و راهروها قالي هاي نفيس و از بهترين پارچه هاي انگليسي گسترديم 
و مقداري ميوه و مرغوب ترين شراب ها را تهيه كرديم. سپس انگليسي ها از آن محل دور شدند و 
امور را به دست زن ها سپردند و دستور دادند كه از پادشاه و بانوان حرم باشكوه و جالل تمام پذيرايي 
كنند. در ضمن سه عريضه به جاي نهادند: در يكي نوشتند كه پذيرايي آنها ناقابل است و در عريضه 
دوم خواهش كردند كه به خواجه سرايان امر شود كه مردم را از نگاه كردن از سوراخ هاي ساختمان 
جهت ديدن شاه و بانوان حرم باز دارند و ديگر آنكه چون نمي خواهند اعليحضرت را با خواهش هاي 

خود ناراحت كنند، به اعتمادالدوله امر فرمايند آنها را بپذيرد.
شاه نه تنها از آن پذيرايي و ميوه و شرابي كه تقديم شده بود خشنود شد، بلكه اظهار داشت مايل 
است يك بار ديگر از آنجا ديدن كند. اگرچه مخارج اين بازديد به چهارصد تومان بالغ مي شد، ولي 
نماينده كمپاني به رؤساي خود نوشت كه ضروري و اجتناب ناپذير است و ممكن است نتايجي داشته 
باشد كه به نفع كمپاني تمام شود، يعني تجارت و امتيازاتي را كه اين كمپاني داراست براساس محكم 

تري قرار دهد».
اين پذيرايي اگرچه گران تمام شد و ليكن نماينده كمپاني از نتايج آن بسيار خشنود بود زيرا شه 
هزار تومان به كمپاني پرداخت و قول داد دو هزار  بندر گمبرون، بدون ترديد در اثر فرمان شاه، فوراً 
تومان در ماه مارس آينده بپردازد. همچنين پيدا بود كه انگليسي ها در اين وقت مورد توجه شاه بودند. 
در صورتي كه هلندي ها اين موقعيت را نداشتند، زيرا هنگامي كه خواستند اجازه ساختن قلعه اي در 
گمبرون به دست آورند، تقاضاي آنها بي درنگ رد شد. هلندي ها طبعًا از موفقيت رقباي خود خشمگين 
بودند و بسيار زحمت كشيدند كه پادشاه از محل كار آنها در اصفهان ديدن كند و مي گفتند كه كمپاني 
انگليسي و ملت انگليس از آنها پايين تر است، زيرا رييس آنها پادشاه انگليس شده است. بروس، نماينده 
انگليس درباره هلندي ها مي گفت: « اينها نوكران بازرگاناني هستند كه چون پادشاه ندارند در نظر 
پادشاه ايران بي ارزش اند. بنابراين شاه درخواست آنها را مبني بر ديدن محل كار آنها نپذيرفت و اگرچه 
شاه براي بار دوم به محل كار انگليسي ها نيامد، در دوم سپتامبر 1699 براي نماينده آنها خلعتي به 
انضمام شمشيري مرصع و اسبي فرستاد. اين جريان مساعد باعث شد كه نماينده به رؤساي خود نوشت 

كه رجاي واثق دارد كه امتيازات كمپاني تثبيت شود و تجارت آن رونق گيرد».
اگرچه بازديد شاه از محل كار انگليسي ها باعث اختالف انگليسي ها و هلندي ها شد، ولي تأثير 
آن ديري نپاييد. در اين هنگام در كشور هلند نتايج نيم قرن جنگ احساس مي شد و كمپاني هلندي 
هند شرقي اگر چه هنوز قوي بود ولي قدرت سابق را نداشت. گذشته از اين، سياست تجاوزكارانه لوئي 

چهاردهم، انگليسي ها و هلندي ها را به رهبري گيوم د اورانژ متحد ساخته بود.
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به موضوع واژه هاى ايرانى در زبان سوئدى مى پردازند.

Shahab Esfandiary (2012)Iranian Cinema and Globalization: National, 

Transnational and Islamic Dimensions. Intellect Books, 240pp.

انتشارات  اسالمى.  و  فراملى  ملى،  ابعاد  شدن:  جهانى  و  ايران  سينماى  اسفنديارى(2012)  شهاب 
اينتلكت، 240ص.

با اين كه سينماى ايران در دو دهه اخير با استقبال بخش درخور توجهى از تماشاكران غربى روبرو 
شده است، اما تاكنون پژوهشگران و ايرانشناسان برجسته غربى كمتر بدان توجه نموده و كار پژوهشى 
قابل اعتنايى درباره آن ارائه داده اند. اگر هم اتفاقاً كسى از آنان به سينماى ايران روى آورده بيشتر به فيلم 
يا فيلمساز ايرانى كه توانسته به جشنواره هاى بين المللى فيلم ورود پيدا كند، توجه كرده است. نويسنده 
كتاب سينماى ايران و جهانى شدن برآن است تا به شمارى از سينماگران و فيلم هايى كه كمتر مطرح اند 
بپردازد و سهم و نقش آنها را در سينماى پس از انقالب روشن كند. اين گونه فيلم ها در جشنواره هاى 
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جهانى فيلم راه پيدا نكرده اما در داخل كشور با استقبال عمومى تماشاكران روبرو شده اند.
اين كتاب مشتمل بر فهرست اشكال، صفحه تقدير و تشكر، مقدمه، دو بخش، شش فصل، بخش 
نتيجه گيرى، چهار ضميمه و كتابشناسى است.  عنوان بخش اول، چارچوب نظرى است  و  شامل يك 
فصل است با عنوان: معنى كردن جهانى شدن. در اين فصل موضوعاتى مانند: زمينه مطالعاتى جهانى شدن، 
جريان هاى جهانى شدن و چهارچوب نظريه هاى جهانى شدن بررسى و مطالعه مى شود. عنوان فصل دوم، 
مفهوم سينماى ملى: تئورى سازى و انتقاد است. در اين فصل اين موضوعات مورد توجه قرار گرفته است:  
سينماى ملى به مثابه يك سالح اقتصادى و فرهنگى؛ سينماى ملى به عنوان ديگرى سينماى هاليوود؛ 
سينماى ملى همانند يك ويژگى فرهنگى خاص؛ رابطه سينماى ملى در عصر جهانى شدن و موافقان و 
مخالفان سينماى ملى. عنوان بخش دوم كه شامل چهارفصل است چنين است: سينماى ايران و جهانى 
شدن. عنوان فصل سوم كتاب، سينماى ايران در قلمرو سينماى جهان: سياست، اقتصاد و زيبايى شناسى است 
و در آن اين مباحث طرح و تشريح شده است: بنيادهاى يك سينماى جديد؛ ظهور فيلمسازان مسلمان؛ بحث 
و مناقشه درباره جايزه هاى بين المللى فيلم؛ سياست ها و مسائل اقتصادى جشنواره هاى بين المللى فيلم و 
انتخاب فيلم براى جشنواره ها. فصل چهارم كتاب به موضوع محسن مخملباف و فيلم هاى فراملى او و نقش 
فيلمسازان فراملى  و وابستگى و دلبستگى آنها به سرزمين مادرى مى پردازد. در فصل پنجم با عنوان: سينماى 
ملى داريوش مهرجوئى و جهانى شدن، اين موضوعات مورد مطالعه قرار مى گيرد: روابط پيچيده سينماى ملى 
و اسالمى؛ موج جديد سينماى ايران و تأثير اوليه جهانى شدن؛ مهرجوئى و شرايط پس از انقالب اسالمى و 

فيلم هاى اجاره نشين ها و مهمانى مامان.
ششمين فصل كتاب با عنوان: سينماى دفاع مقدس حاتمى كيا و جهانى شدن، به اين موضوعات اختصاص 
دارد: فيلمسازان مسلمان: از مخملباف تا حاتمى كيا؛ پاسدار: تصوير ساختن از بسيجيان؛  از كرخه تا راين: 

شناسائى ديگرى و آژانس شيشه اى : بازگشت به شورش و طغيان.
در بخش ضمائم ، متن مصاحبه با چهار نفر: عباس كيارستمى، مجيد مجيدى، عماد افروغ و محمد رضا 

جعفرى جلوه  آمده است. 
  

Pfeiffer, Judith (2014) Politics, Patronage and 

the Transmission of Knowledge in 13th – 15th Cen-

tury Tabriz. Brill NV, Oxford University Press.

فيفر جوديث(2014) سياست ها، حمايت ها و انتقال دانش 
در قرون سيزدهم تا پانزدهم تبريز. انتشارات بريل، انتشارات 

دانشگاه آكسفورد. 

  در اين كتاب، شمارى از متخصصان رشته هاى مختلف علمى 
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به بررسى نقش شهر تبريز، به عنوان يك مركز علمى، توليدكننده آثار فرهنگى و كانون مهم سياست در  ايران 
پس از دوره مغوالن پرداخته اند. مطالب اين كتاب در  سه بخش و سيزده فصل ارائه شده است. مقدمه كتاب 
كه به قلم سرويراستار، فيفر جوديث، چهره نموده است به موقعيت شهرهاى بغداد، مراغه، تبريز و چند شهر 
ديگر اشاره دارد  و مى كوشد تصويرى همه جانبه از شرايط و اوضاع فرهنگى، مذهبى و فكرى تبريز در قرون 
سيزدهم تا پانزدهم ارائه نمايد. بخش اول كتاب با عنوان: انديشه وران، كارگزاران و سياست، شامل  چهار فصل 
است. اسامى نويسندگان و عناوين مقاله آنها چنين است: فصل اول: ريون اميتاى، هالكو و مردان عاقلش: 
توپوس يا واقعيت؛ فصل دوم: دوين دويز، برخوردهاى مذهبى عال الدوله سمنانى در دربار مغوالن نزديك تبريز؛ 
فصل سوم: دومنيكواينجنيتو:تبريزيان در شيراز بى ارزش تر از يك سگ هستند: سعدى و انسان، يك برخورد 
بزمى؛ فصل چهارم:  ابهام در اعتراف در برابر يك قطبى بودن اعتراف، سياست و مرزهاى مذهبى مذاكره در 
عصر ايلخانان. عنوان بخش دوم كتاب كه مشتمل بر چهار فصل است، انتقال دانش است. اسامى نويسندگان 
اين چهار فصل و عناوين نوشته هاى آنها بدين قرار است: بيرگيت هافمن: در جستجوى رستگارى و ماندگارى، 
رشيدالدين فضل اهللا و ُربع رشيدى؛ نورين بن ازونا: بررسى پروژه توليد نسخه هاى خطى تبريز رشيد الدين فضل 
اهللا همدانى؛ روبرت موريسون:  مقصود  از نجوم در كتاب المواقف فى علم الكالم چيست؟ اف جميل راغب: 
نور تازه بر آفتاب: جنبه اسالمى. عنوان بخش سوم كتاب كه دربردارنده پنج فصل است، تبريز و شبكه هاى 
فرامنطقه اى است. اسامى نويسندگان و عناوين فصول پنجگانه چنين است: فصل اول: ژوهانس پريزر كاپلر: 
شبكه بازرگانان مسيحى و در قرون سيزدهم و چهاردهم؛ فصل دوم: پاتريك وينگ: فراوانى ثروت و انباشت 
كاال، نخبگان حاكم در دوره ايلخانان و پس از آنان و سياست بازرگانى در تبريز 1250-1400؛ فصل سوم: شيال 
اس بلر: تبريز، شهر بين المللى در سلطه مغوالن؛ فصل چهارم:جواكيم گيرليك: منبت كارى تبريزى در عصر 

تيموريان و ايرطغرل اوكتان: ساختن تأسيسات مذهبى 
سلطنتى در اواخر قرن پانزدهم در تبريز.

دانشيار   كتاب،  سرويراستار  جوديث،  فيفر  خانم   
رشته مطالعات اسالمى و عربى در كالج سنت كراس 
دانشگاه آكسفورد است. زمينه مطالعاتى او عبارت است 
از: تاريخ نگارى دوران اسالمى ايران، فلسفه و الهيات 
بعد از عصر مغوالن در ايران و نخستين پژوهشگران 

اروپايى متخصص در مسائل كشورهاى شرقى.

Friedl, Erika (2014)The Folktales 

and Storytellers of Tribal Iran: Culture, 

Ethos and Identity(International Library 

of Iranian Studies),I.B.Tauris,288p. 
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قصه گويان  و  مردمى  قصه هاى  فريدل(2014)  اريكا 
ايران: شخصيت، فرهنگ و هويت (از سلسله كتاب هاى كتابخانه 

بين المللى ايرانيان)، انتشارات آى بى توريس، 288ص.

نويسنده در اين كتاب به دنبال پاسخ بدين پرسش هاست 
كه چگونه افسانه ها و قصه هاى عاميانه در اعمال و رفتار 
روزانه مردمان يك جامعه نفوذ مى كنند؟ حقايق و عواملى 
كه هويت گروهى و تصوير از خود را در يك جامعه شكل 
مى دهند، كدام اند و در جامعه ايران به چه صورت ظاهر 
مى شوند؟ نويسنده در اين كتاب با تكيه بر نقش قصه هاى 
ايجاد،  مسئله  ايران،   در  رايج  عاميانه  قصه هاى  و  پريان 

انتقال و دگرگونى هويت هاى ملى و محلى را بررسى و واكاوى مى كند. نويسنده كه از سال 1965 تا كنون 
بر مبناى روش هاى انسانشناسى و ادبيات فلكلوريك تحقيقات مردم شناسانه در باره ايران انجام داده، در 
كتابش به سهم قصه ها و قصه گويان و تأثيرشان در مفهوم ايرانى بودن پرداخته است. وى همچنين به 
ژرفكاوى مؤلفه هاى هويت فرهنگى و فهم و درك دانش خودى و اين كه چگونه اين عناصر در سنت 

ادبى غنى ايران و فرهنگ شفاهى ايرانيان جارى شده نيز اشاره كرده است.
كتاب شامل يك مقدمه، هفت فصل و فهرست اعالم است. عناوين فصول هفتگانه كتاب بدين 
شرح است: راويان زنده در قصه هايشان: دو نمونه؛ خانواده به عنوان درام: خواهر و برادر؛ دنياى زنان؛ 

عقل حيوانات، گياهان و مردم؛ راه هاى خدا؛  مردم و قدرت هاى ماورايى و فلسفه زندگى هرروزه.
نويسنده، اريكا فريدل، استاد رشته انسانشناسى دانشگاه ميشيگان غربى است.

حسين آذران( 1392) واژه هاى ايرانى در زبان سوئدى. 
سوئد: انتشارات پارس بوك، 226ص.

نويسنده در اين كتاب ضمن تطبيق واژه هاى سوئدى با 
واژه هاى ايرانى (پارسى باستان، اوستايى، پهلوى و فارسى) 
نمونه هاى مشابهى از واژگان ايرانى و سوئدى فراهم آورده 
و بر پايه آن نشان مى دهد كه عناصرى از واژه هاى باستانى، 

اوستايى، پهلوى و فارسى در زبان سوئدى وجود دارد. 
وى همچنين خاطر نشان مى كند كه برخى واژه هاى 
مشترك ايرانى و سوئدى آن قدر به هم نزديك و همانندند 
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كه گاهى هيچ تفاوتى با هم ندارند و گاهى تفاوت اندكى بين آنها وجود دارد. در آغاز اين كتاب ضمن 
اشاره به خويشاوندى زبان هاى اروپايى با زبان هاى هند و ايرانى، جدول تطبيق حروف تركيبى سوئدى 
با حروف فارسى و جدول تطبيق حروف آوانگارى التين با حروف فارسى درج گرديده است . شيوه 
تدوين كتاب به اين صورت است كه واژه سوئدى در سمت راست صفحه به خط سوئدى ضبط شده و 
واژه معادل ايرانى در مقابل آن، با الفباى التينى، آورده شده. همچنين معنى و مفهوم هر يك از اين دو 

واژه در برابر آن درج گرديده تا همسانى و احيانا ناهمسانى معنى هر دو واژه نمايان گردد .

Floor, Willem , Colette Ouahes(2013) A Man 

if two World: Pedros Bedik in Iran,1670-1675, 

Mage Publishers, 582p

جهان:  دو  در  مرد  يك  اويوهس(2013)  كولته  و  فلور  ويلم 
پدروس بديك در ايران، 1670-1675، انتشارات ميج، 582ص.

 
پدروس بديك از طريق ارمنستان به ايران آمد و پنج سال در 
ايران زندگى كرد. در اين مدت وى در تبليغ مسيحيت مى كوشيد 
و براى متقاعد كردن شاه ايران براى اتحاد با اروپائيان و مقابله با 
عثمانيان سخت تالش مى كرد. بديك زمانى كه به اروپا برگشت، 

به خدمت امپراطور مقدس رم درآمد و به عنوان ديپلمات و نظامى برخى فعاليت ها را به انجام رساند. وى 
در سال 1683 به سمت سفير با دو وظيفه مشخص: جلب همكارى نظامى و اتحاد با ايران بر ضد عثمانى و 
تقاضاى رفتار بهتر با مسيحيان ايران به دربار ايران روانه شد. او در سال 1678 كتابى به زبان التين منتشر 
نمود كه مقدمه آن به زبان فارسى بود. هدف او از نگارش اين كتاب، معرفى ايران و كشورهاى شرقى به 

غربيان بود. اين كتاب تا كنون به زبان انگليسى يا فارسى ترجمه 
نشده و براى همه ناشناخته مانده بود.

ايران،  دربار  معرفى  به  موشكافانه  وى  كتاب  اين  در   
زندگى  و  فرهنگ  و  خورك ها  انواع  پذيرايى،  طرز  سنت ها، 
پرورش  و  دادن  خوراك  طرز  نوروز،  مراسم  ايرانيان،  روزمره 
ساالنه  سوگند  اداى  چگونگى  و  نامه رسانان  مسابقه  اسبان، 

قبيله بدوى كالميك به تزار امپراطور روسيه مى پردازد.  
 ويلم فلور، مصحح كتاب، در سال هاى 1963-67 در دانشگاه 
اترخت هلند جامعه شناسى جوامع غير غربى و اسالم شناسى و 
ويلم فلورعرب و ايرانشناسى آموخت.  وى سپس در سال 1971 از دانشگاه 
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ليدن به درجه دكترى نائل آمد و به عنوان متخصص انرژى به خدمت بانك جهانى درآمد. از همان هنگام 
به صورت جدى مطالعات ايرانشناسى خود را پى گرفت و چنديدن اثر در زمينه تاريخ اقتصادى و اجتماعى 
ايران منتشر كرد. پس از بازنشستگى از بانك جهانى، در سال 2002، چندين كتاب ديگر در باره ايران نوشت 
يا ترجمه كرد. عناوين برخى از اين كتاب ها چنين است: بهداشت عمومى در ايران عصر قاجار، كشاورزى در 
عهد قاجاران، تاريخ تئاتر در ايران، خليج فارس: تاريخ اقتصادى و سياس پنج شهر بندرى و خليج فارس: صعود 

اعراب خليج فارس و سفر ساموئل گوتليب گملين از طريق شمال ايران 1774-1770. 
مؤلف ديگر يا به عبارت رساتر مترجم التين خانم استاد زبان و ادبيات يونانى كالسيك در مدرسه 

فرانسوى مريلند بوده است. 

محمود فاضلى بيرجندى و اهتمام دكتر محمود رفيعى(1390) 
يادداشت هاى محرمانه كنسولگرى انگلستان در سيستان و 
قاينات: سال هاى 1917 تا 1927، انتشارات هيرمند، 380ص.

انگلستان  كنسولگرى  محرمانه  «يادداشت هاى  كتاب 
تا  تا 1919/ 1295  هاى 1917  سال  قاينات:  و  سيستان  در 
1297ش» با ترجمه فاضل دانشور و محقق دقيق النظر جناب 
از  رفيعى  محمود  دكتر  اهتمام  و  بيرجندى  فاضلى  محمود 
سوى  انتشارات  هيرمند منتشر شده است.  در اين كتاب 380 

صفحه اى، بخش هايى از مكاتبات محرمانه هفتگى كنسول انگلستان در سيستان و قاينات، در سال هاى 
جنگ اول بين الملل، كه براى حكومت هند بريتانيا مى فرستاده، آمده است. اسناد اين كتاب گوشه هايى از 
فعاليت ها و اهداف انگليسيان را در «امارت قاينات و سيستان» آن روزگار به روشنى مى كشد. سال هايى 
كه گزارش هاى اين كتاب تهيه مى شده، سال هاى پايانى حكمرانى قاجارها بر ايران و بحبوحه ى 
جنگ جهانى اول بوده است. اين يادداشت ها به صورت هفتگى نوشته شده و در هر سال 52 گزارش از 

كنسولگرى انگلستان در سيستان و قاينات به حكومت هند بريتانيا ارسال مى شده است. 
الزم به ذكر است كه حدود سيستان آن روزگار با حدود كنونى آن فرق داشته و سرزمين پهناورى 
بوده كه بخش هايى از آن پس از حكميت ژنرال گلد سميد در سال 1872 ـ 1250 خورشيدى ـ و 
افغانستان  خاك  ضميمه  و  جدا  ـ  خورشيدى  ـ 1281  سال 1903  در  ماهون  مك  سرهنگ  حكميت 
شد. به همين جهت است كه در گزارش هاى اين كتاب خبرهايى از آبادى هايى چون نادعلى و الش 
ُجوين و قلعه كنگ و نقاط ديگرى آمده كه امروزه در خاك افغانستان جاى دارند. اما در دوره تهيه اين 
گزارش، هنوز ارتباط نقاط يادشده با ايران گسسته نشده بوده و چنان كه از خالل گزارش ها معلوم است 

اداره هاى ايرانى، به اتفاق كنسولگرى انگلستان در سيستان، متولى امور اين نقاط بوده اند.
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معرفى كتاب «كويرهاى ايران»1 [                  ]
سون هدين منشى سفارت سوئد در ايران

سون هدين2 (1952- 1865)، كوير شناس شهير سوئدى كه در سال 1890 منشى سفارت سوئد در 
ايران بود، سفرهاى گسترده اى در تمام آسيا بخصوص تبت و آسياى مركزى انجام داد. او از طرابوزان 
تركيه سفرش را آغاز و در كويته پاكستان به پايان رساند. وى از طرابوزان تا تهران را با كالسكه و 
از تهران به بعد را با شتر طى كرد. سفر او در سال هاى اول قرن بيستم اتفاق افتاده، زمانى كه هنوز 
راه هاى كاروانروى ايران اهميت به سزايى داشتند و حجم زيادى از كاالها از راه هاى كاروانرو و با شتر 
حمل مى شده است. سون هدين با نگاهى موشكافانه تمام ويژگى هاى زمين شناسى منطقه مورد بحث 
در طول سفر و پوشش گياهى منطقه، روند شكل گرفتن كويرهاى ايران، حركت تپه هاى شن روان و 
تشكيل درياچه هاى نمك را مورد بررسى دقيق قرار داده است . گرچه سون هدين مرتب از نقشه مسير 
حرف مى زند ولى در كتاب كويرهاى ايران  متأسفانه از نقشه مسير حركت سون هدين خبرى نيست . 
درجه حرارت هوا و ارتفاع از سطح دريا در تمام طول سفر به دقت ضبط شده اند ، حتى دماى چشمه ها 
نيز اكثراً ثبت شده اند كه نشان دهنده موشكافى سون هدين است . سون هدين در نقد جامعه آن زمان 
ايران قلم تند و تيزى دارد . بزرگترين گاليه او اين است كه " ايرانى ها براى هيچ كارى عجله ندارند !"

بدون شك كتاب سون هدين يكى از برترين آثارى است كه درباره ويژگى هاى جغرافيايى كوير هاى 
ايران نوشته شده است3.

ايران،  هدين،كويرهاى  سون   .1
دوم،  چاپ  رجبى،  پرويز  ترجمه 
فرهنگى،  مفاخر  و  آثار  انجمن 

.1381
2.  Seven hedin

سوى  "به  كتاب  اصلى  نام   .3
است   " زمين  راه  از  هندوستان 
سفر  ماجراى  اكثر  چون  ولى 
ايران  كويرهاى  در  نويسنده 
مترجم  دليل،  همين  به  گذشته، 
پرويز  دكتر  مرحوم  كتاب_  فاضل 
را  ايران  كويرهاى  نام  رجبى- 
سوى  به  زمين  راه  از   ” نام  به 
است.  داده  ترجيح   " هندوستان 
سون  ديگر  كتاب  سه  عناوين 
آسيا  ميان  از  است:  چنين  هدين 
تبت  و  مركزى  آسياى   ،  (1898)
(1904) و جاده ابريشم (1938).
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كنفرانس جهان فارسى زبان: يك تحقيق مفهومى
 در دانشگاه ييل

اين كنفرانس به مدت 3 روز(9 تا 11 مى 2014)  با هدف مطالعه و بررسى ابعاد گوناگون مطالعات 
ايرانى برگزار مى شود. اين كنفرانس برآن است تا بدين پرسش پاسخ دهد كه آيا واژه «پارس يا ايران» 
در يك شبكه مفهومى فراتر از زبان، ادبيات، محل سكونت و زمينه هايى مانند اقتصاد، راه هاى تجارت 
و فرهنگ تجارى و سياسى است؟ پرسش ديگرى كه اين كنفرانس بدان پاسخ خواهد داد آن است كه 
آيا پيوستگى تاريخى قابل مشاهده در دوران هاى قبل از مدرن و اوائل مدرن بين مناطق بسيار متنوع 
مانند آناطولى، فالت ايران، خراسان بزرگ، قفقاز، ناحيه جنوبى آسياى مركزى، سين كيانگ غربى و 
شبه قاره هند وجود دارد؟ و آيا اين پيوند و پيوستگى مى تواند يك زمينه عملى براى ايجاد يك حوزه 

مطالعاتى وراى مطالعات خاورميانه، آسياى مركزى، آسياى جنوبى و آسياى شرقى پديد آورد؟
مقطع  دانشجويان  و  متخصص  استادان  كه  است  آن  علمى  نشست  اين  درباره  توجه  قابل  نكته 
دكترى بسيارى از دانشگاه ها و حتى كشورهاى ديگر در آن حضور مى يابند و شمار شركت كنندگان 
درخور توجه است. اسامى شركت كنندگان و دانشگاه محل خدمت يا تحصيل  آنها و عناوين سخنرانى ها 

به قرار زير است:
دكتر عباس امانت: استاد تاريخ و مطالعات بين المللى در دانشگاه ييل و دكتر سعيد امير ارجمند: 

استاد كالج استونى بروك و سردبير نشريه مطالعات فارسى زبانان  از گردانندگان اين كنفرانس اند.
وليد زياد، دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه ييل: از ياركند به سند؛ نقشبنديه مجدديه افغانستان و 

گسترش شبكه هاى فرامنطقه اى آنها در اوائل قرن نوزدهم
جيمز پيكت، دانشجوى دكترا رشته تاريخ در دپارتمان تاريخ دانشگاه پرينستون: قلمرو هاى محدود 

فارسى زبانان: بخارا به عنوان مركز مبادالت منطقه اى
پانل 1: فرهنگ و دين در جهان فارسى زبان

مطالعات  شوراى  كرسى  رئيس  و  اسالمى  مطالعات  استاد  گريفل1،  فرانك  پروفسور  پانل:  مدير 
خاورميانه دانشگاه ييل

دكتر حسن كاراتاس2، دانشگاه سنت توماس  مينه سوتا: ارتباط رام شيروان و گسترش فرقه خلوتيه 
در جهان عثمانى در قرن پانزدهم

دكتر شاهرخ رائى، استاد مؤسسه مطالعات ايرانى دانشگاه گوتينگن: فرهنگ مادى دراويش دوره 
گرد در جوامع فارسى زبان   

شنبه 10 مى: پانل 2: ادبيات و تاريخ نگارى 
مدير پانل: دكتر عباس امانت

[                  ]

1.  Frank Griffel
2.  Hasan Karatas
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ويكاس راتى1، دانشجوى دكترا در رشته تاريخ دانشگاه آريزونا: دين و سياست در هند قبل از دوره 
اسالمى در تواريخ هند و ايرانى؛ مطالعه موردى خالصه التواريخ

آرتر دودنى2، فوق دكترى دانشگاه آكسفورد: در آخر جهان؛ لغزش هايى كه غير از ايران و آسياى 
جنوبى در فرهنگنامه آمده 

دكتر ران سال، استاد مطالعات بين المللى و اروپا و آسياى مركزى در دانشگاه بلومينگتن اينديانا: 
نوشتن  تاريخ تركان در آسياى مركزى با جهت گيرى ايرانى 

پانل 3: ديگرى در جهان ايرانى
مدير پانل دكتر سعيد امير ارجمند

در  قزاق ها  خدمات  از  تازه  استفاده  توكيو:  متروپليتن  دانشگاه  استاد  مائيدا3،  هيروتاكا  دكتر 
امپراطورى هاى ايرانى

دكتر ربكا گلد4، استاد ادبيات دانشگاه ملى  سنگاپور- ييل: حاكميت : قدرت ايران در قفقاز قبل 
از دوران مدرنيسم

جوانا د گروت، پژوهشگر دانشگاه يورك انگلستان: قبض و بسط جهان ايرانى، ديدگاه هاى بلوچان 
در قرن نوزدهم

ناتان اليت، دانشگاه اپساال سوئد: فراموش كردن و باز كردن؛ از فرهنگ ايرانى- تركى تا هويت 
هاى ملى قومى 

پانل 4: چاپ، رسانه و توليد دانش
مدير پانل: دكتر كشور رضوى استاد هنر و معمارى اسالمى از دانشگاه ييل

و  انقالبى  نشريات  مردمى،  تئاتر  پائين،  ايرانى  فرهنگ  آريزونا:  دانشگاه  از  وجدانى  فرزين  دكتر 
فعاليت هاى غير قانونى در قهوه خانه هاى استانبول در اوائل قرن بيستم

دكتر پدرام پرتوى، استاد تاريخ دانشگاه آمريكايى واشنگتن: مفهوم سازى سينماى ايران
و  فتح  منچستر:  دانشگاه  فرهنگ ها  و  زبان ها  مدرسه هنر،  دانشجوى دكترى  وى ولكف،  دنيس 

سلطه علمى يا گسترش هوشمند؛ مطالعه جهان ايرانى در فين  و سيسل  روسيه
  پانل 5: جوامع فارسى زبان در خارج

مدير پانل: دكتر آصف اشرف از دانشگاه ييل
پيوستگى  كلمبيا:  دانشگاه  در  افريقا  و  جنوى  آسياى  خاورميانه،  مطالعات  استاد  كيا،  مانا  دكتر 

فرامنطقه اى كه متحد مى كند : دوستى، آموزش و مهاجرت
دانيا شفيلد از دانشگاه پرينستون: از دست دادن ايران و بازيابى ايرانى: در باستان گرايى و مدرنيته  

ايرانى 
 تانيا لورنس از دانشگاه ييل: ايرانيان در امپراطورى عثمانى: فرهنگ مخالفت،  سياست هويتى و 

شبكه هاى فرامنطقه اى در اواخر قرن نوزدهم
1.  Vikas Rathee
2.  Arthur Dudney
3.  Hirotake Maeda
4.  Rebecca Gould
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يك شنبه 11 مى
پروفسور ريچارد ايتون، استاد تاريخ دانشگاه 
آريزونا: مقايسه جهان نگرى فارسى(1900-900) 

با جهان نگرى سانسكريت(400 – 1400)
پانل 6: ارتباط شرقى با جهان ايرانى

مدير پانل: دكتر والرى هانسن استاد دانشگاه 
ييل

پروفسور جيمز اى ميلوارد، استاد تاريخ بين 
تاون:  جرج  دانشگاه  تاريخ  دپارتمان  در  المللى 
فراموش  موسيقى  دستگاه  باربد؛  فلوت  پژواك 

شده ايرانى هسته اصلى جاده ابريشم
مؤسسه  استاد  والچر1،  اى  هيدى  خانم   
مطالعات خاورميانه و خاورنزديك دانشگاه مونيخ 

آلمان: ارتباط شرق و غرب ايران؛ بازتاب آسيا در تبريز1501
دكتر آرش خازنى، استاد تاريخ خاورميانه در كالج پومونا : از چوب عاج، فيل ها و ياقوت؛ برخورد 

هند و ايران با ماهيت سلطنتى كشور برمه در 1800
 

سمينارهاى آموزشى انجمن فرهنگ و پژوهش رازى بروكسل
در بهار 1393

در سه دهه گذشته، به دليل افزايش شمار ايرانيان مهاجر در كشورهاى ديگر و استحاله فكرى 
و فرهنگى و بحران هويت در بين نسل هاى دوم و سوم ايرانيان، عده اى از ايرانيان به فكر تأسيس 
مركز يا انجمن فرهنگى، علمى و آموزشى افتاده و مؤسسات و انجمن هايى را ايجاد كرده اند. يكى از 
اين انجمن ها كه در كشور بلژيك ايجاد شده و فعاليت هاى آموزشى و علمى و فرهنگى انجام داده 

است، انجمن فرهنگ و پژوهش رازى است كه در شهر بروكسل به فعاليت مى پردازد.
تازه ترين فعاليت اين انجمن، برنامه ريزى براى برگزارى سمينارها و نشست هاى علمى و آموزشى 
براى فصل بهار 1393 است. موضوع اين برنامه ها، سخنرانان و استادان و زمان برگزارى آنها و محل 

اين نشست ها به شرح زير است:  
كيستى چندگانه مهاجران ميان تخيل و واقعيت

سخنران: دكتر ناهيد كشاورز

[                  ]

1. Heidi Walcher
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تاريخ برگزارى: شنبه 14 ژوئن – ساعت 18,30 تا 20,30
آموزش شعر و آهنگ در تاريخ موسيقي ايران

ُجستارى در پيشينه آواز، تصنيف و ترانه در ايران
استاد: آقاى شهريار شريف پور

تاريخ برگزارى: روزهاى شنبه 14، 21 و 28 ژوئن- ساعت 18 تا 20
درآمدى بر شناخت نگارگرى در ايران

استاد: خانم نيكو ناطقيان
تاريخ برگزارى: روزهاى شنبه 26 آوريل ، 3 و 10 مى - ساعت 18 تا 20
سمينار آموزشى و آگاهى رسانى درباره جاسوسى ديجيتالى از شهروندان

سخنران: مهندس حسين اقوامى 
زمان برگزارى: جمعه 16 مى 2014- ساعت 6 تا 9 شب 

سمينار آموزشى در باره سير تكوين جامعه شناسى انديشه در ايران
سخنرانان: بيژن قلمكارى پور و اعال كشاورز

زمان برگزارى: روزهاى جمعه25 آوريل ، 9 و23 مى، 6 و 20 ژوئن، 5 و 19 سپتامبر، 3 اكتبر- 
ساعت 18 تا 20

محل برگزارى: بروكسل، خيابان ژوسه، Chaussee de Louvain ،1210 ، شماره 200

جايزه ساالنه خانواده فرزانه براى بهترين نوشته در 
زمينه فرهنگ و ادبيات ايرانى

در دانشگاه اوكالهما

در دوسال گذشته، با حمايت دو ايرانى مقيم امريكا به نام هاى جعفر و شكوه فرزانه، كرسى مطالعات 
ايرانى در كالج مطالعات بين المللى دانشگاه اوكالهما راه اندازى شده است. يكى از فعاليت هاى اين 
كرسى، اعطاى جايزه به بهترين كتاب ها و مقاالت نوشته شده در زمينه مطالعات ايرانى بويژه فرهنگ 
و ادبيات ايران است. اين جايزه ساالنه با حمايت و مساعدت انجمن زبان مدرن آسياى جنوبى1 در 
يك مراسم رسمى در دانشگاه اوكالهما به برگزيدگان داده مى شود. تاكنون چهار نفر (سه نفر در سال 
2013 و يك نفر در سال 2012) برنده اين جايزه بود ه اند. اسامى برندگان جايزه با موضوع نوشته هاى 

آنها به قرار زير است:
برنده سال 2013 

كلوديا يعقوبى از دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا: ديگر اجتماعى و الهى در اشعار فريدالدين عطار 

[                  ]

1. The South Central 
Modern Language As-
sociation
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نيشابورى 
سما استانى: آزار بهايى ها : سلسله پهلوى و جمهورى اسالمى

الكساندركاودن1 توقف فعاليت هاى امريكاييان در ايران: ذهن، اخالقيات و حكومت بد 
برنده سال 2012

 پاركر شلبى2: قدرت ِ پشت سر روحانيت؛ برآمدن سپاه پاسداران

كنفرانس پس از ايرانيان: انتقال ميراث ملى و فرهنگى 
در ايران و هند مدرن
در دانشگاه اوكالهما

عصر  از  ارتباط  اين  داشته اند.  يكديگر  با  نزديكى  بسيار  تاريخى  و  فرهنگى  ارتباط  هند  و  ايران   
اوستا، وداها و تمدن سانسكريت تا دوران اسالمى و اوائل عصر مدرن برقرار بوده و سنت ادبى فارسى 
در حوزه فرهنگ و تمدن ايرانى حفظ شده  است. عليرغم  نزديكى و پيوند همه جانبه بين ايران و هند، 
اين تاريخ و فرهنگ مشترك تحت تأثير مدرنيسم قرار گرفته و پيوستگى هاى آنها اندك اندك رنگ 
باخته است. با اين تلقى، برگزاركنندگان كنفرانس به دنبال شناخت علل و عوامل سياسى، فرهنگى، 
ميراث  كه  اند  سئوال  بدين  پاسخ  و  هند  و  ايران  تاريخى  و  فرهنگى  پيوستگى  انديشگى  و  اجتماعى 
فرهنگى دوره هاى باستانى، قرون ميانه و اوائل عصر مدرن در زمانه مدرن و مدرنيسم چكونه به تصوير 
كشيده مى شود و چگونه تاريخ و فرهنگ مشترك ايران و هند اندك اندك رو به زوال مى رود؟ سئوال 
ديگر براى آنها آن است كه بين اين كشورها و مناطق چه اشكالى از ارتباطات فرهنگى تحت تأثير 
انديشه هاى مدرنيسم بوده است؟ پرسش ديگرشان اين است كه چگونه دانش اين كشورها تحت تأثير 
مدرنيسم و ملى گرايى قرار مى گيرد و بازسازى فرهنگى پديد مى آيد؟  كنفرانس حاضر براى پاسخ به 
اين پرسش ها و نيز بررسى موضوعات و تحوالت مربوط به جهان ايرانى و شبه قاره در قرن نوزدهم 

و بيستم سامان گرفته است. 
اين كنفرانس به مدت دو روز، روزهاى 8 و 9 مارس 2014 در قالب چهار پانل با چهار موضوع 

متفاوت به شرح زير برگزار مى شود: 
روز اول: جمعه 7 مارس

پانل 1: تحول مرزها در جهان فارسى زبان
بابك رحيمى (دانشگاه كاليفرنيا): تصور تلگرافى و ساختن ملى گرايى ايرانى: 1896-1858

نايل گرين: از جاده ابريشم تا راه آهن؛ ساختن ايران مدرن و مواجهه با چين

[                  ]

1.  Alexander 
Cowden
2. parker shelby 
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ميكيا كوياگاى (دانشگاه تگزاس، آستين)1 : بلوچ ها، سيك ها و مرز بلوچستان در دوره پهلوى اول 
پانل 2: نظام دانش ايرانى و شكل ملت 

ماهيار انتظارى (دانشگاه پنسيلولنا) : سخنان بدون مرز: ادبيات فارسى افعانى در ايران
اسكندر جبارى (دانشگاه كاليفرنيا، ايروين): شبلى نعمانى، محمد تقى بهار و ساختن مدرنيته در 

تاريخ ادبى ايران  
فرزين وجدانى (دانشگاه آريزونا):  اشكال فرهنگى هند و ايرانى بين ملت هاى آريايى و تمدن 

اسالمى
محمد توكلى ترقى( دانشگاه تورنتو كانادا): يك مردم شناسى ايرانى از اروپاى مدرن

روز دوم: شنبه 8 مارس
پانل 3: زرتشت گرايى چند مليتى در عصر جهانى شدن 

دينيار پاتل2 ( دانشگاه هاروارد): پارسيان لندن؛ مدل يابى هويت جامعه پارسيان در اواخر عصر 
ويكتوريا

 افشين مرعشى( دانشگاه اوكالهما) كتاب هايى از بمبئى؛ مبادله متون پارسى با ايران در اوائل 
قرن بيستم:

مبادله هخامنشيان جديد؛ معمارى ايرانى- پارسى زرتشتى از بمبئى تا ايران
 پانل 4: فراموش كردن و يادآوردن ايرانيان

آلكا پاتل (دانشگاه كاليفرنيا، ايروين): نگاه كردن بين موضوعات؛ جنگ، امپراطورى و مدارك در 
خالل جنگ افغانستان – انگلستان( 1880-1878)

دى گرشون لونتال (دانشگاه اوكالهما): ايرانيان و ميراث اسالمى و شكل گيرى هويت ملى تاجيك
مانا كيا (دانشگاه كلمبيا): دوستان قديمى، ارتباطات مدرن؛ ايران و هند در اواخر قرن نوزدهم

1. Mikiya Koyagi
2. Dinyar Patel
 3.  نوشته حاصر را آقاي بهمن
 الهيار زاده، از ايرانيان ساكن
 دانمارك ارسال كرده است.

 اميدوارم بازهم شاهد نگاشته
 هاي بيشتري از ايشان باشيم.

سردبير

آشنايي با مؤسسه ايرانشناسى دانشگاه كپنهاك دانمارك3 

خود  اصلى  وظيفه  كه  است  كپنهاگ  دانشگاه  مؤسسه  «شرق شناسى»  از  جزئى  ايرانشناسي  مؤسسه 
را تربيت محقق  «ايرانشناس» قرار داده  است. ورود چند  هزار ايرانى (حدود 6 هزار نفر) به دانمارك 
و تشكيل جامعه اقليت ايرانى در اين كشور كوچك پنج ميليونى، عالقه و توجه مسئوالن به مقوله 
وزارت  چنانكه  است،  داده  افزايش  دولتى  مقامات  بين  در  و  دانشگاهى  محافل  در  را  «ايرانشناسى» 
فرهنگ دانمارك كمك هاى مادى و معنوى قابل توجهى به فعاليت هاى مربوط به ايرانشناسى مانند 
كمك به ترجمه و انتشار آثار نويسندگان ايرانى اختصاص داده است. از طرف  ديگر، حضور  يك اقليت 
ايرانى در دانمارك باعث شده تعداد دانشجويان  مؤسسه ايرانشناسى رو به افزايش داشته و آموزش زبان 

[                  ]
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سخنرانى دكتر لويد لولين  جونز
در مؤسسه بريتانيايى مطالعات ايرانى

كابينه  شگفتى هاى  او:  سخنرانى  موضوع  ادينبوروست.  دانشگاه  استاد  جونز،  لولين  لويد  دكتر 
روز  در  نشست  اين  است.  هخامنشى  عصر  ايران  در  سلطنتى  اقتدار  و  عجيب  حيوانات  خشايارشاه: 
چهارشنبه 18 ژوئن 2014 ساعت 17,30 در محل مؤسسه بريتانيايى مطالعات ايرانى در لندن برگزار 

خواهد شد. 

[                  ]

فارسى در «مدارس آزاد» مورد توجه قرار گيرد.
دروسى كه در مؤسسه ايرانشناسى تدريس مى شوند عبارتند از: ادبيات معاصر، ادبيات ايران در دوران 
اسالمى، تاريخ ايران، فرهنگ ايران و زبان هاى اوستا و پهلوى. رده بندى تحصيلى در اين مؤسسه به 
سه دوره تقسيم مى شود: دوره اول يا مقدماتى(دو سال و نيم)كه طى آن دانشجو، خواندن و دستور 
زبان  فارسى، ادبيات معاصر و ادبيات ايران در دوران اسالمى، ترجمه متون فارسى را آموزش مى بيند. 
دوره دوم (دو سال)كه طى آن دانشجو به آموزش زبان هاى ايرانى و تاريخ تمدن ايران قبل از اسالم 
مى پردازد. در دوره سوم يا نهايى (دو سال) دانشجو رشته تخصصى خود را در زمينه  ايرانشناسى انتخاب 
مى كند. با اين همه، بايد گفت كه تمام كردن دوران تحصيل در رشته ايرانشناسى معموًال بيش از شش 
سال  و نيم طول مى كشد. دليل طوالنى بودن مدت تحصيل آن است كه زبان فارسى زبان ساده اى 
نيست و به آموزش و تمرين مستمر نياز دارد و ديگر آنكه موضوعات مورد مطالعه و دروس بسيار زياد 
است. دليل دوم بيشتر حائز اهميت است چرا كه دانشجو مى بايست موضوعات متنوع و متعددى را 
بياموزد. مشكل  ديگرى كه زمان تحصيل را طوالنى مى كند،  كمبود منابع منابع به زبان دانماركى 

است و دانشجو ناچار است از منابع به زبان هاى انگليسى،فرانسه و آلمانى استفاده كند.



155



156



157

ويژگى ها، مطاوى و جنبه هاى منحصر بفرد قرآن و تفاوتش
با تورات و انجيل در گفتگو با خانم پروفسورآنجليكا نيوورث1  

گفتگو

پروفسور آنجليكا نيوورث2 (1943) استاد و پژوهشگر مطالعات قرآنى و عربى در دانشگاه آزاد برلين و 
از سال2007 مدير پروژه تحقيقاتى آكادمى علوم و علوم انسانى برلين- براندنبرگ بوده است. در اين 
پروژه، شمارى از برجسته ترين قرآن پژوهان غربى و پژوهشگران مطالعات اسالمى به كار تصحيح و 
قرائت جامع قرآن با تأكيد بر زمينه تاريخى آن اشتغال دارند. آنجليكا نيوورث در دانشگاه هاى برلين، 
گوتينگن، تهران، اورشليم و مونيخ در رشته هاى مطالعات اسالمى، معناشناسى و زبان شناسى تاريخى 
تحصيل كرد. همو در سال هاى 1977 تا 1983 در دانشگاه امان به تدريس پرداخت. وى در سال هاى 
او  مطالعاتى  زمينه  بود.  استانبول  و  بيروت  در  آلمان  شرق شناسى  مؤسسه  مدير  نيز   1999 تا   1994
مطالعات قرآنى، تفاسير قرآن و ادبيات معاصرعرب در منطقه مديترانه شرقى بويژه نظم و نثر فلسطين 
در  تحقيق  براى  فرويد  زيگموند  جايزه  برنده   2013 ژوئن  در  نيوورث  آنجليكا  پروفسور  است.  بوده 

مطالعات قرآنى شده است. برخى از مهمترين آثار پروفسور نيوورث بدين قرار است:
آنجليكا نيوورث (2007) "شرق شناسى در مطالعات شرقى؟ مطالعات قرآنى به عنوان يك نمونه3". 

نشريه مطالعات قرآنى، 9 (21): 127-115.
آنجليكا نيوورث(2008) "دو تلقى از تاريخ و آينده بشر ديدگاه هاى قرآن و انجيل درباره وعده هاى 

خداوند4" . نشريه مطالعات قرآنى 10(1): 1- 20.
آنجليكا نيوورث، نيكوالى سيناى، مايكل ماركس(2010) قرآن در زمينه اجتماعى: تحقيقات ادبى 

و تاريخى در قلمرو قرآن5. ليدن: انتشارات بريل.

قرآن پژوهى  1. خانم پروفسور نيوورث 
عالئق  مهمترين  كه  است  غيرمسلمان 
كه  وى  است.  قرآن پژوهى  مطالعاتيش، 
چندين سال در كشورهاى عربى ساكن 
بوده و از نزديك با مسلمانان در ارتباط 
عرب  جهان  هاى  دانشگاه  در  و  بوده 
تدريس و تحقيق كرده، طبيعتاً نمى تواند 
قرآن  به  راستين  مسلمان  يك  همانند 
بنگرد. او درچارچوب مطالعات تطبيقى و 
تفكر انتقادى به اين كتاب آسمانى نظر 
مى كوشد  خود  تحقيقات  در  و  مى افكند 
رعايت  را  علمى  طرفى  بى  و  انصاف 
اى  پاره  است  ممكن  همه،  اين  با  كند. 
و  باورها  با  او  ديدگاه هاى  و  نظرات  از 
نظرات ما مغاير و مخالف باشد. ما بايد از 
اين نظرات كه در باره معتقدات ماست و 
ما را از زاويه ديگرى مى نگرد آگاه شويم 
قوت  با  مى بينيم،  آنها  در  اشكالى  اگر  و 
تهيه  را  آن  درخور  پاسخ  خويش  علمى 
و ارائه كنيم. هدف نشريه در اينجا، آشنا 
كردن خوانندگان ارجمند با نظرات قرآن 
پژوهى يك قرآن پژوه غيرمسلمان است 
جهان  علمى  مجامع  در  سخنانش  كه 

مورد اعتناست.
2. Angelika Neuwirth
3. Orientalism in Oriental 
Studies? Qur'anic Studies as a 
Case in Point
4. Two Views of History and 
Human Future: Qur'anic and 
Biblical Renderings of Divine 
Promises
5. The Quran in context : 
Historical and literary In-
vestigations into the Quranic  
Milieu
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* پروفسور نيوورث، در كتاب  800 صفحه اى 
در  متن  يك  عنوان  به  قرآن  عنوان  با  شما 
تا  ايد  كرده  تالش   شما  باستان،  عهد  اواخر 
از منظر يك اروپايى راهى پيدا كنيد به كتاب 
ديدگاه  از  شما  منظور  مسلمانان.  مقدس 

اروپايى نسبت به قرآن چيست؟
من  منظور  كه  مى دهد  توضيح  خودش  كتاب 
من  چيست.  قرآن  به  نسبت  اروپايى  ديدگاه  از 
را  قرآن  فردى  وقتى  كه  دهم  نشان  تا  كوشيده ام 
همان  با  مى كند  مطالعه  تاريخى  منظر  يا  ديد  با 
سنت هايى روبرو مى شود كه اروپاييان آن ها را در 
فرهنگ خودشان مهم و بنيادى تلقى مى كنند. [در 
محتوا  با  اعالميه  يا  بيانيه  يك  قرآن  روزگار]  آن 

تعبير مى شد، به عبارت ديگر، آن را پيامى براى مردمى كه تا آن روزگار[ زمان نزول قرآن] مسلمان 
نشده  بودند، تلقى مى كردند. با اين وجود، نامسلمانان از طريق همين بيانيه يا محتوا به آئين مسلمانى 
گرويدند. اين ديدگاه نشان مى هد كه قبل از آن زمان، همان مسائل در شبه جزيره عربستان و در محيط 
اواخر دروان باستان، كه بعدها پايه ها و اساس اروپا قرار گرفت، مورد بحث بودند، به عبارت ديگر، همه 

ما از يك منشاء هستيم كه تحوالت تاريخى ما را 
از يكديگر جدا كرد.

يافتن  درپى  كمتر  ما  مطالعات  بنابراين،   *
ديدگاه اروپايى در مورد قرآن است بلكه بيشتر 
به دنبال  شناخت عناصر مشترك ما با يكديگر 
در اواخر دروان باستان يا نفوذ انديشه هاى آن 
دوره بر ماست؟ پس مطالعات ما درباره همان 
مفاهيم رايج "شرق" و"غرب است و اين كه 
هر دو مى توانند مدعى باشند كه انديشه هاى 

عصر باستان انحصاراً متعلق به آنهاست؟
حقيقت موضوع اين است كه هم مسلمانان و هم 
اروپائيان اين كار را انجام مى دهند، اما در شرق- 
اين  بر  فرض  كه  اسالم  از  سنتى  درك  در  بويژه 
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است كه اسالم از همان ابتدا ماهيتًا از فرهنگ محيط اطراف خود متفاوت بوده و انديشه و پيام كامًال 
جديدى به دنيا ارائه كرده است. قبل از اسالم عصر جاهليت بوده و جاهليت به معنى جهالت مطلق 
است، عصر جاهليت شايسته هيچ توجهى نيست و ارزش شناختن ندارد. در جهان غرب نيز، اسالم به 
گونه اى كامًال متفاوت ديده مى شود، توگوئى كه هيچ ارتباطى با فرهنگ غرب ندارد. اين طرز تلقى ها 
امروز  كار  به  كه  هستند  ريشه دارى  قديمى  دستورالعمل هاى  و  انگاره ها  مى سازند،  "را  "تفاوت ها  كه 

نمى آيند ولى بر تغيير يا موازنه قدرت بين ما و مسلمانان تأثير گذارند.

* آيا شما اين نظر را كه اسالم هنوز نياز به روشنگرى دارد نفى مى كنيد يا اين عقيده را كه 
عقل و علم با ايمان در تعارض اند يا با هم مغايرند، قبول داريد ؟

ادعاى اينكه اسالم [همانند عصر روشنگرى اروپا] فاقد نهضت روشنگرى است، يك سخن تكرارى 
به  غرور  و  افتخار  است.  قديمى  بسيار  بى ريشه 
اين  چه  اگر  روشنگرى،  نهضت  يا  عصر  خاطر 
افتخار و غرور هم تا حدى به تحليل رفته است، 
تا به امروز استمرار يافته تا مردم را به اين باور 
بكشاند كه فرهنگ غربى پيشرو تر از اسالم است. 
نهضت  يك  هيچگاه  غرب،  جوامع  برخالف 
در  فراگير  (سكوالريسم)  گرايى  عرفى  جريان  يا 
دليل  و  مثال  است،  نداشته  وجود  اسالم   تاريخ 
هم   حاضر  حال  در  كه  است  آن  وضع  اين  ساده 
تّقدس گرايى و هم عرفى گرايى، هر دو و در كنار 
هم، در اسالم وجود دارند. ضمن آن كه، نامتوازن 
بودن قدرت شرق و غرب هرگز بدان صورت كه 
امروز پيش آمده است، هرگز نبوده است. [در حالى 
علمى  فرهنگ  طوالنى،  بسيار  مدت  براى  كه] 
اسالمى بر فرهنگ و علم غرب يا خارج از جهان 
با  است.  داشته  برترى  و  تفوق  كلى  بطور  اسالم 
پذيرش اين برترى و تفوق بايد بدين حقيقت نيز 

اعتراف كرد كه فرهنگ اسالمى از نظر رسانه  بسيار پيشرفته تر از غرب بوده است.
براى مثال، كاغذ بسيار پيش تر از قرن هشتم ميالدى در دنياى اسالم توليد شد. توانمندى توليد كاغذ به 
نوبه خود موجب شد تا مسلمانان بسيارى از متون خود را منتشر و توزيع كنند، چيزى كه اساساً در آن زمان در 
غرب ممكن نبود. بى شك، بخاطر توليد كاغذ در اين دوره، صد برابر دنياى غرب، متون اسالمى در جهان اسالم 

پروفسور آنجليكا نيوورث
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توليد شد و انتشار يافت. درست تا قرن چهاردهم، مردم در غرب از پوست به جاى كاغذ استفاده مى كردند كه 
خيلى گران و ناياب بود.

* از نظر شما، قرآن چه تصويرى از زنان و انسان  ها ارائه مى دهد؟ 
البته قرآن يك منبع كارى براى رفتار اجتماعى نيست. بسيارى از مردم چنين مى انديشند كه همه 
هنجار هاى اسالمى را مى توان در قرآن پيدا كرد. اما قصد قرآن اين گونه موضوعات نيست. قرآن 
يك پيام است براى مردمى كه با ارزش ها و هنجارهاى ديگرى آشنا بودند و عالقه داشتند كه آن 
ارزش ها و هنجارها را به زير سئوال ببرند. قرآن درباره ارزش ها و هنجارهاى گوناگون بحث هاى مهمى 
را مطرح مى كند. حقيقت اين است كه تعداد نسبتًا كمى از دستورات و آموزه هاى حقوقى درقالب يك 
نظام قرارگرفتند و بخشى از ارزش ها و هنجارهاى شريعت اسالمى را ساختند، البته شريعت اسالمى، 

رويهمرفته يك موضوع متفاوت است.
نوشته بعدى درباره حقوق يا قوانين اسالمى بازتاب دقيق همان مسائلى نيست كه در قرآن امده 
است. چنانكه همين وضع ثابت مى كند به ويژه تصوير زن در قوانين اسالمى با تصوير زن در قرآن 
كامال متفاوت است و  به ويژه قرآن يك قدم انقالبى براى زنان برداشته است و آنان را با مردان در 
برابر خداوند در يك جايگاه قرار مى دهد. اين تلقى از زن در آن روزگار واقعًا بى نظير است. زيرا هردو 
جنس، زن و مرد، در مقابل خداوند در روز بازپسين به يكسان مورد قضاوت قرار مى گيرند. شايد اين 
مسئله امروزه بسيار ساده و بى معنى جلوه كند ولى درآن زمان كه دختران زنده به گور مى شدند، بسيار 
مهم و انقالبى و غير قابل تصور بود چرا كه برابرى جنسيت درآن زمان غير قابل باور بود، زمانى كه 
بحث بر سراين بود كه زنان روح دارند يا نه؟ زنان بسيار سخت قضاوت مى شدند و وضعيت حقوقى شان 
در بيشتر جوامع آن روزگار بسيار نامطلوب بود. در آن شرايط، قرآن زنان را محترم شمرد و در موضوعات 
مهم عرفى آنان را با مردان برابر دانست و بر حقوق آنان و شايستگى شان براى گرفتن سهم االرث 

تأكيد نمود. به بيان ديگر، قرآن اعالم كرد كه زنان از نظر حقوقى ناتوان نيستند.

* نويد كرمانى در كتاب "خدا زيبا است" از ابعاد و جنبه هاى زيبايى و زيبايى شناسى قرآن 
صحبت مى كند، به نظر شما اين بُعد زيبايى و زيبايى شناسى چييست؟

از  بسيارى  كه  همانگونه  كند،  تفسير  و  بخواند  اطالعات  از  مجموعه اى  بعنوان  را  قرآن  كسى  اگر 
قرآن پژوهان معاصر اين كار را كرده اند، با قرآن درست و عادالنه برخورد نكرده است. محتواى قرآن به 
نيكويى منظوم است و دربردارنده طيف و مجموعه اى از پيام هايى است كه سطح معنايى بسيار بااليى 
دارند و معناهايشان كامًال آشكار نيست. قرآن پيام هاى خود را ازطريق ساختارهاى منظوم ارائه مى 
كند؛ اگر اين كار را نمى كرد،  پيام هايش به روشنى و وضوح فهميده نمى شد. آنچه قرآن را بى همتا و 
منحصربفرد كرده، پيچيدگى، عمق و اليه ها يا بواطن چندگانه آن است كه در سطوح مختلف سخن 
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مى گويند، امورى كه از يك جهت، جذابيت زيبائى شناسانه خاصى ايجاد مى كنند. اگر شما دوست 
داشته باشيد، قرآن همچنين به خاطر بيانات و واژگان خطابى و قدرت اقناع مخاطبش نيز جذاب است 

و جذابيت دارد.
ممكن است با خواندن يك مقاله درباره قرآن در روزنامه، اطالعات زيادى از قرآن بدست آوريد، 
اما تأثير خواندن اطالعات اين مقاله با آن اطالعاتى كه در خود قرأن مى خوانيد، يكسان نيست. واقعًا 
قرآن يك معجزه زبانى است. خود زبان در قرآن به عنوان بهترين هديه خداوند به بشر تحسين شده 
است. طبيعتًا، ستايش زبان، همان ستايش علم و دانش است، چراكه زبان وسيله انتقال دانش است. به 
همين دليل است كه در  سراسر قرآن دانش يا علم ستايش شده است، دانشى كه درقالب زبان فصيح  
و بليغ ارائه شده است. بر بنياد اين سخنان، هيچكس نبايد اسالميان و فرهنگ اسالمى را متهم كند 

كه مخالف علم و علم آموزى هستند. 

وجود  مسيحيان  و  يهوديان  دينى  كتاب هاى  و  قرآن  بين  مشابهت هايى  چه  شما،  نظر  به   *
دارد و چه چيزى قرآن را از همتايانش برجسته تركرده وچه موضوع يا سخن جديدى قرآن 

آورده است؟
بطور كلى، قرآن بايد سخن تازه اى آورده باشد، قرآن چند صد سال- پانصد سال بعد از عهد جديد- بعد 
از كتاب مقدس قبلى نازل شد. از يك طرف، مى گويم كه قرآن بر مهم بودن علم و دانش بعنوان بخش 
مهم زندگى انسان و زندگى مذهبى او تأكيد دارد. چيزى كه براى مثال در كتاب عهد جديد نيست. در 
حالى كه كتاب عهد جديد به جاى اين مسائل، به امور و مسائل ديگرى تأكيدمى ورزد، در كتاب عهد 
عتيق، يا به عبارت ديگر تورات يا انجيل يهوديان نيز وضع به همين منوال است و از توجه و تأكيد به 

علم و علم آموزى خبرى نيست.  
بدون شك، تأكيد بر دانش چيز جديدى است كه پيش از قرآن [در كتاب هاى مقدس ديگر] نبود. 
تأكيد بر دانش در قرآن ارتباط مى يابد با منشاء يا اصل آن در اواخر دوره باستان، زمانى كه مردم به 
دانش تمايل داشتند و به آن اولويت مى دادند. افزون براين، نكته جديد ديگرى كه در قرآن هست، 
جهانى بودن پيام آن است، پيامى كه به همه مردم ابالغ مى شود. پيام جهانى قرآن نقش مهمى در اين 

كتاب آسمانى ايفا مى كند. 

* آيا از مطالب قرآن مى توان چنين فهميد و استنباط كرد كه اين تلقى يهوديان كه خود را 
قوم برتر خداوند مى خوانند، درست است؟

اشارات قرآنى چنين ادعايى را رد مى كند. در عوض تمام انسان ها، به طور كلى، طرف سخن خداوند 
هستند و همه را با لفظ اى انسان ها مخاطب قرار مى دهد. قرآن همچنين مسيحيان را نيز كه خود 
را برتر از قوم يهود مى دانند، قوم برگزيده خداوند نمى داند. در قرآن همه انسان ها، به عنوان انسان و 
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به طور كلى، مورد توجه هستند و از عقايد متفاوت پيروى كنند و نمى توانند مانند يهوديان با تكيه بر 
ابراهيم و مانند مسيحيان با اتكا به عيسى مسيح ادعا كنند كه قوم برتر هستند. زمانى كه انسان در برابر 
خداوند قراردارد، چنين ادعا ها و تشبث هايى نمى تواند به او كمك كند. به جاى آن، هر كس مسئول 

اعمال و گفتار خود است و بايد براى كارهايش پاسخگو باشد. 

* به عبارت ديگر، هركس مى تواند با خداوند بدون نياز به هر نوع واسطه اى رابطه شخصى 
برقرار كند؟

بله، شما مى توانيد اين گونه برداشت كنيد، اما خود قرآن خودش، تا حدودى يك نوع واسطه بين انسان 
و خداست كه رابطه انسان با خدا را آسان تر مى كند. با انجام مناسك مذهبى و بويژه برتر از همه مناسك 
يعنى نماز و تالوت قرآن، درى به سوى مؤمن گشوده مى شود كه به روى ديگران ناگشوده است. با 
اين همه، اين مناسك شفاهى يعنى نماز و قرائت قرآن، امتيازى نيست كه تنها به يك نفر داده شود و 

يا مى توان تنها بر پايه آنها يك شخص رستگار شود.
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تصوف و فلسفه از نظر مالصدرا

 پروفسور كارل و. ارنست1    

هنگامى كه دست اندركاران كنفرانس، از سر لطف مرا به عرضه مقاله دعوت كردند، موضوع «ارتباط 
بين روزبهان بقلى و مالصدرا» را به من پيشنهاد كردند. هر چند اين موضوع، بالقوه جالب است، اّما به 
محض شروع به بررسى آن، دريافتم كه مقاله بسيار كوتاهى خواهد بود. مى توان گفت كه مالصدرا 
كه  اين  از  غير  ظاهراً  است.  نكرده  اشاره  روزبهان  به  مستقيمًا  خود،  نوشته هاى  از  هيچيك  در  هرگز 
 ،(1640 - 1570) مالصدرا  ندارند.  ديگرى  اشتراك  نقطه  مى كردند،  زندگى  شيراز  در  آنها  دوى  هر 
برجسته ترين فيلسوف دوران صفوى بود، در حالى كه روزبهان بقلى (متوفى به 1209 م)، يكى از عرفاى 
بزرگ دوران پيش از مغول بود. هر يك از ايشان، حقيقت را از منظر خويش مى نگريست. مالصدرا، 
هر چند به بينش هاى عرفانى متوسل مى شد [اّما] نسبت به تصوف نهادينه (Institutional ) ديدى 
انتقادى داشت و عقل فلسفى را معيار نهايى مى دانست. در مقابل، روزبهان، معرفت عرفانى را موهبتى 
زندگينامه اش  خود  از  فرازى  در  او  ندارد،  بستگى  انسانى  اعمال  از  هيچيك  به  كه  دانست  مى  الهى 

احساس خويش را در مورد تكبر فالسفه، چنين بيان كرده است:
«سپاس خداى را كه اولياء و انبياى خويش را بدون علت يا دليل برگزيد، و نه چنان كه فالسفه - 
كه خداوند روى زمين را از ايشان پاك گرداناد2 مى گويند، به دليل كوشش يا علمشان آنها را برگزيد». 
هر چند روزبهان گاهى از فالسفه نقل قول مى كند، اّما نسبت به اهداف آنها شديداً انتقاد دارد.3 هر چند 
اين موضوع، سودمند به نظر نمى رسد، [اّما] مسئله كلي تر رابطه ميان تصوف و فلسفه در نوشته هاى 
مالصدرا، مسئله مهمى است كه منازعات قابل توجهى را برانگيخته است. دانشمندان معاصر بر سر 

1.  استاد مطالعات اسالمى در گروه 
مطالعات دينى دانشگاه كاروليناى 

شمالى، آمريكا
2. Ruzbihan Baqli, The Unveil-
ing of Secrets: Diary of a Sufi 
Master, trans. Carl W. Ernst 
(Chapel Hill NC: Parvardigar 
Press, 1997), P.37, no. 56.

روزبهان،  باره  در  كلى  مطالعه  براى 
رجوع كنيد به كتاب 

Ernest W. Carl, Ruzbihan 
Baqli : Misticism and Rhetoric 
of Sainthood in Persion Sufism, 
Curzon Sufi Series , 4,London, 
Curzon Press , 1996.

اين كتاب به فارسى نيز ترجمه شده 
روزبهان  كيوانى،  مجدالدين  است. 
تصوف  در  اوليا  شطح  و  عرفان  بقلى، 
اسالمى (تهران، نشر مركز، 1999). 
با  روزبهان  مواجهه  درباره   .3
ديدگاه هاى فلسفى در باره عشق، در 

مقاله زير بحث كرده ام:
Ernest W. Carl, “The Stages 
if Love un Persian Sufism, 
From Rabi to Ruzbuhan 
“in: Classical Persian Sufism 
From its Origins to Rumi, 
ed. Leonard Lewisohn, Lon-
don , Khanigahi Nimatullahi 
, 1994 J , pp. 435 - 55.

 اين مقاله با عنوان زير تجديد چاپ 
شده است:

“The Heritage of Sufism«, 
Volum 1 , Classical Persuan 
Sufusm From its Oruguns to 
Rumi 700 - 1300, ed. Leon-
ard Lewishon ( Puford : Pne 
World , 1999 ), PP. 435 - 55.

اين مقاله به فارسى نيز ترجمه شده 
است; مژده بيات، شماره 16،1371، 
ص 6-17، مراحل عشق در نخستين 
تا  ربيعه  از  ايران،  تصوف  ادوار 
نشريه  فارسى  چاپ  در  روزبهان» 

نعمت اللّهى صوفى، ص 17-6.
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اين مسئله به دو گروه مخالف تقسيم شده اند. از يك سو، سيد حسين نصر، هانرى كربن و جيمز 
وينستون موريس بيان كرده اند كه صدرا اساسًا يك متفكرى باطنى با تمايالت عرفانى است. نصر، 
ترجمه   «Transcendent Theosophy  » به  را  متعاليه  حكمت  يعنى  مالصدرا،  فلسفه  اصلى  نماد 
فضل  نظير  مفسرانى  ديگر،  سوى  از  دارد.  تأكيد  الهى  معرفتى  بعنوان  مفهوم حكمت  بر  كه  كند  مى 
الرحمن، حسين ضيايى و جان والبريج1 معتقدند كه صدرا را بايد كامًال در چهارچوب تخصصى فلسفه 
فلسفه  را  متعاليه  ضيايى حكمت  درك كرد.  تحليلى نزديك است،  فلسفه  كنونى  روش  به  ترجيحًا  و 
مابعدالطبيعى (Metaphysical Philosophy)  ترجمه مى كند. به نظر او، استفاده از واژه هايى نظير 
است)  بالواتسكى  Theosophical Societyمادام  اصطالح   به  مربوط  اغلب  (كه   «Theosophy»

نوعى عرفان سازى  Mysticiticution گمراه كننده است.
بحث درباره نقش عرفان و فلسفه در مالصدرا، اغلب به روشى مطلق و غير تاريخى انجام شده 
است. نمى خواهم اين مسئله را با انتساب ويژگى مطلق به صدرا و فلسفه اش، بلكه با بررسى استفاده 
آگاهانه وى از سنت صوفيه متّقدم از طريق آوردن نقل قول هايى از او، باز سازى كنم. اين كار با انتشار 
اخير شاهكار صدرا، اسفار اربعه (و چند متن فلسفى ديگر) به شكل CD-ROM با برنامه هاى داراى 
جستجوى قوى براى يافتن نام ها و اصطالحات در متن عربى، آسان شده است.2 سپس، بر پايه اين 
موضوع، به ارزيابى فلسفه صدرا، براساس شرايط تاريخى ايران صفوى و بويژه بر اساس وضعيت مورد 
نزاع حكمت، عرفان فلسفى و تصوف  و مقايسه مختصر رويكردهاى روزبهان و مالصدرا به مسئله 

مشاهده عرفانى خواهم پرداخت.
و  وى  فكرى  شجره  اصلى  خطوط  صوفيه،  متون  با  مالصدرا  مواجهه  بررسى  از  قبل  است  بهتر 
نظريات اصلى او را به دقت شرح دهيم. اغلب گفته مى شود كه مهمترين منابع مالصدرا پنج مورد 

است:
منبع اّول و شايد مهمترين منبع ارسطو، يا بهتر بگوييم تركيبى از ارسطو و افلوطين است; زيرا 
افلوطين از طريق اثولوجياى منسوب به ارسطو (نام ديگر سه كتاب آخر تاسوعات افلوطين) شناخته 

شده است.
منبع دّوم، ابن سيناست كه پس از فارابى، بزرگترين شارح آثار ارسطو در فرهنگ اسالمى بود.

منبع سّوم، حكيم اشراق سهروردى است كه بر تركيب استدالل برهانى فلسفى با تجربه معنوى  
عارفانه تأكيد مى كرد.

منبع چهارم، ابن عربى است، فيلسوف و صوفى برجسته و نماينده ديدگاهى كه خدا را وجود محض 
مى دانست.

منبع پنجم، مآخذ مكتوب اسالمى شيعه شامل قرآن و روايات پيامبر اسالم و امامان است. تا آنجا 
كه به تصوف مربوط مى شود مى توان دريافت كه هم ابن سينا و هم سهروردى (با درجات متفاوت) 
اظهارات و تجاربى را كه صوفيان بيان كرده اند، داده هاى مهّمى مى دانستند كه بايد با عقل فلسفى 

1.  John Walbridge
 ،CD - ROM نورالحكمه،   .2
منتشر شده بوسيله مركز تحقيقات 
ص.  قم،  اسالمى،  علوم  اى  رايانه 

پ. 3857 - 37158.
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تحليل شود، هر چند، هيچيك از ايشان را نمى توان يك صوفى برجسته دانست. اّما در مورد ابن عربى 
روشن است كه با كسى روبرو هستيم كه در مركز سنت تصوف قرار دارد.1 با اينهمه بايد يادآورى كرد 
كه، على رغم تمايل آشكار ابن عربى به بنيان تجربى و كتابى تصوف، عموم انديشمندان فيلسوف 
مسلك، نوشته هاى او را شروح نظرى قابل مقايسه با نوشته هاى ابن سينا دانسته اند. بويژه چنانكه از 
شروح كسانى چون قيصرى و كاشانى استنباط مى شود، ابن عربى انديشمندى است كه اساسًا بايد بر 

مبناى فلسفى به او نزديك شد.2
االسفار  فى  المتعاليه  الحكمه  آن  مهمترين  البته  كه  رساله،  چند  در  مالصدرا  اصلى  هاى  آموزه 
است.  شده  عرضه   (the Sublime Wisdom in the four Intellectual Journey) است  االربعه 
در اينجا، بايد يادآور شوم كه در ترجمه اين عنوان، از هر دو ترجمه جانبدارانه نصر و ضيايى، كه يا 
بر جنبه عرفانى و يا بر جنبه عقالنى محض تكيه دارند، دورى كرده ام. حكمت متعاليه را به روشى 
بى طرفانه تر، «Sublime Wisdom» ترجمه كرده ام، و از اين معادل عام، به عنوان راهى براى نشان 
دادن وسيع ترين كاربرد ممكن اين عبارت سود برده ام. ادعاى من، كه در زير مورد بحث قرار مى گيرد، 
اين است كه منظور مالصدرا و همكارانش از اين عبارت، موضوعى است كه در هر زمينه ممكن حضور 
دارد و بنابراين در نهايت شامل و جانشين همه چيز، از عرفانى گرفته تا عقالنى، مى شود. حتى عنوان 
اين رساله فلسفى نيز نشان دهنده آن چيزى است كه من آن را رويكرد نمادين صدرا به تصوف مى نامم. 
اسفار اربعه موضوعى است كه حداقل از زمان ابن عربى، در نوشته هاى صوفيان مورد بحث قرار گرفته 

است. گفته مى شود كه اين سفرها به شرح زير است:
1. سفر من الخلق الى الحق.

2. سفر فى الحق بالحق.
3. سفر من الحق الى الخلق.

4. سفر بالحق فى الخلق.
ويژگى مالصدرا اين است كه از اين نمادگرى عرفانى استفاده فلسفى كرده است. در اثر عظيم 
وى تصريح شده است كه اين سفرها «عقلى» هستند و از چهار بخش اصلى فلسفه: وجود شناسى، 
طبيعيات، ماوراءالطبيعه و علم النفس تشكيل شده اند. به هر حال، نظريات بارز مالصدرا را مى توان 

تحت چهار عنوان زير خالصه كرد:
(the Ambiguity of Existence ) 1. تقدم وجود بر ماهيت و تشكيك وجود

2. اتحاد عاقل و معقول (آموزه اى كه شديداً يادآور افلوطين است)
3. «حركت جوهرى» بعنوان مقوله
4. عالم خيال، بعنوان هستى مستقل

در اينجا باختصار توضيح مى دهم كه شايد فقط در آخرين مورد از اين چهار موضوع، بتوان چيزى 
يافت كه قويًا انعكاس دهنده تعاليم صوفيه باشد. چون، به نظر مالصدرا، عالم خيال، كانون معادشناسى 

1. در مورد رابطه بين مالصدرا و ابن 
عربى نگاه كنيد به: 

Muhammad Reza,The In-
fluence of Ibn Arabis Doc-
trine of the Unity of Being 
on Transcendental Theoso-
phy of Sadr al-din - Shirazi« 
in The Heritage of Sufism 
, Volum 3 , Late Classical 
Persian Sufism 1501 - 1750, 
ed. Leanard Lewisohn and 
David Morgan oxford :One 
world Publications, 1999, 
PP. 266 - 272. 
2. James Winston Morris, 
”Ibn Arabi and His Inter-
preters” Part II, Conclu-
sion: (Influences and Inter-
pretations, Journal of the 
American Oriental Society, 
107, 1987, PP. 101 - 106.
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است و مى توان آن را جايگاه بصيرت عرفانى نيز دانست. با وجود آنكه مى توان كوشش كرد تا بين 
چند،  (هر  آورد  عمل  به  مقايسه اى  عشق،  ماهيت  نظير  موضوعاتى  در  صوفى  متفكرين  و  مالصدرا 
احتماًال، صدرا در اينجا به ابن سينا نزديكتر است)، اّما احساس من اين است كه در مسئله مشاهده 

عرفانى (Mystical Vision) بين نظريات مالصدرا و تصوف نزديكى بيشترى وجود دارد.
هنگامى كه نقل قول هاى مالصدرا را از متون صوفيه بررسى مى كنيم، در درجه اول بايد به جنبه 
كّمى آن اشاره كنيم. (و در اينجا، من به ضمايم نسخه CD - ROM اسفار اربعه تكيه مى كنم). به 
استثناى ابن عربى كه مالصدرا بيش از 200 بار از او نقل قول مى آورد، به اسامى صوفيان متقدم، 
بندرت اشاره مى كند و از صوفيان متأخر اصًال ذكرى به ميان نمى آورد. بعداً در اين باره توضيح خواهم 
داد، اّما فعًال كافى است كه در قالب جدول به بررسى تعداد واقعى نقل قول هاى او از صوفيان متقدم 
(جدول 1)، فيلسوفان يونان باستان (جدول 2) و فيلسوفان مسلمان متأخر (جدول 3) در اسفار اربعه 

بپردازيم.

 جدول 1 - صوفيان مورد اشاره در اسفار اربعه 
تعداد نقل قولهانامتعداد نقل قولهانام

1ابوسعيدخّراز1عبداهللا انصارى
1ابن عطا1حّالج
1عبدالرحمن السلّمى1جنيد

2بايزيد بسطامى1ابوبكر واسطى
9ابوطالب مكى9عالءالدوله سمنانى
13صدرالدين قونوى10عين القضات همدانى

38ابوحامد غزالى14داود قيصرى
  227ابن عربى

بسيار جالب است كه بسيارى از صوفيانى كه مالصدرا از ايشان نقل قول كرده، فقط يكبار مورد 
اشاره قرار گرفته اند. آنهايى كه نامشان بيشتر برده شده، يا بطور آشكار به فلسفه اشتغال دارند (مانند 
غزالى و عين القضات)، يا در مباحثه مابعدالطبيعه نظرى بويژه در سنت ابن عربى قرار داشته اند (مانند 
سمنانى، قونوى، و قيصرى). جالب تر آنكه به صوفيان پس از قرن سيزدهم، تقريبًا هيچ اشاره اى نشده 
است. مثًال صدرا، حتى يك بار هم به نوشته هاى فراوان همشهرى خود در قرن پانزدهم، يعنى شاه 
داعى شيرازى، كه در مورد تصوف عملى و رابطه مريد و مرادى نوشته دارد، اشاره نمى كند. و آنگاه 

كه نقل قول هاى فراوان وى از فيلسوفان يونان را مالحظه كنيم تصوير كامًال متفاوتى بروز مى يابد.



167

 جدول 2 - فيلسوفان يونان باستان در اسفار اربعه
تعداد اشاراتنامتعداد اشاراتنام

1بطلميوس1اپيكور
2تميسيتوس1فيثاغوريان
5پروكلوس3هرمس

6افلوطين6آناكسيمنس
9هيپوكرات7تيمائوس

10افالطونيان10آناكساگوراس
16زنون10تالس
20دموكريت17سقراط

24جالينوس21فرفريوس
27فيثاغورث24رواقيون
55ارسطو40امپدكلس

133افالطون67اسكندر افروديسى
  188اثولوجياى ارسطو

 
در اينجا نيز رقم ها تا حدى شگفت آور است. هم از نظر تعداد افراد و هم از حيث فراوانى ارجاعات، 

مالصدرا به فيلسوفان يونان بسيار بيشتر از صوفيان اشاره مى كند.
بررسى  است،  آمده  اربعه  اسفار  از  صفحاتى  در  نامشان  كه  را  متأخر  اسالمى  فالسفه  هنگاميكه 
كنيم، بوضوح روشن مى شود كه ايشان، نسبت به صوفيان، جاى بسيار برجسته ترى به خود اختصاص 

داده اند.
 جدول 3 - فالسفه اسالمى متأخر در اسفار اربعه 

تعداد اشاراتنامتعداد اشارات نام
5قوشچى2كندى

25اشراقيون14قطب الدين شيرازى
49فارابى41بهمنيار
153دوانى73ميرداماد
195فخررازى160طوسى

767ابن سينا253سهروردى

 از اين اعداد آشكار مى شود كه مخاطبان واقعى وى فيلسوفان بزرگ مسلمان هستند. در اين 
ترديدى نيست كه مالصدرا از ايشان بيشتر نقل قول مى كند. اّما مسئله اين است كه وى با صوفيانى 
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كه از ايشان نقل مى كند، چه برخوردى دارد؟
در برخى موارد، صدرا، صوفى متقّدمى را شخصيتى عرفانى تلقى مى كند و ديدگاه او را در مورد يك 
موضوع عمده، ديدگاهى مهم مى داند. مثًال، پس از بحثى طوالنى در مورد حقيقت الهى بمثابه وجود، با 
نقل قول از عبداهللا انصارى در مورد «توحيد خواص» كه آن را توحيدى مى داند كه خداوند براى خود 
حفظ كرده است، به مرتبه سوم توحيد مى رسد.1 بخشى از آن به وجدان خواص مى تابد، «اّما اشارت 
بدان، خاص زبان ارباب سلوك است»; در اينجا، صدرا تصديق مى كند كه اين مرتبه از آگاهى به اهل 

الرياضه و ارباب االحوال (عرفا) تعلق دارد. 
بهمين ترتيب، فرازهايى وجود دارد كه در آنها صدرا قول صوفى متقدمى را شرح مى كند و تفسيرى 
از رابطه بين عرفان و فلسفه عرضه مى كند. به همين ترتيب وى به بحث درباره عبارتى از جنيد، در 
باب ماهيت روح مى پردازد.2 صدرا بيان مى دارد كه عالم لزومًا موجود زنده اى است كه به او عقل 
عطا شده است. اّما براى آنكه كامل باشد، خداوند نفوس را به اين عالم فرستاد و آنها را در ابدان ساكن 

گرداند. صدرا سپس به طرح نظر صوفيان مى پردازد:
متمسكين به اين صراط حق، در باره ماهيت روح سخن گفته اند، برخى از ايشان با برهان و نظر 
و برخى ديگر با ذوق و وجدان و بكارگيرى فكر. بدين  سان مشايخ صوفيه كه خود را به آداب رسول 
اهللا (ص) متخلق ساخته اند فقط با رمز و اشاره به كشف سّر روح مى پردازند. ما نيز فقط از مقامات 
روح الهى و قواى آن، و منازل عقالنى و نفسانى آن سخن مى گوييم و نه از ذات و كنه آن، زيرا اين 
كار غير ممكن است. جنيد گفته است كه «روح چيزى است كه خداوند علم به آن را براى خود نگه 
داشته است. و در باره آن فقط مى توان گفت كه موجود است نه بيشتر، شايد منظور او اين باشد كه 

روح موجود بحت و وجود محض است.3
مى بينيم كه صدرا چگونه بيان يك صوفى را - به جاى اينكه در چهارچوب تعيين شده تصّوف 
عرضه كند - در قالب نظرگاه فلسفى جامع خويش مطرح و اصالح مى كند. بويژه، هنگام بحث در 
باره مفاهيم وحيانى نظير روح، او خود را آزاد احساس مى كند كه اقوال صوفيه را بمثابه شروحى بگيرد 
كه مى توان آنها را بااستدالل مستقيم وى روشنتر ساخت.4 بهمين طريق، صدرا قول ابوطالب مكى5، 
رستاخيز  روز  در  صراط  پل  از  گذر  هنگام  آنها  كه  صورنمادينى  و  اوليا  و  انبيا  مختلف  مراتب  باره  در 
خواهندگرفت و استعدادهاى مختلف ايشان را براى دريافت انوار عالم ديگر، نقل مى كند. وى باز هم، 

اين نمادگرايى را از منظر معادشناختى خويش تفسير مى كند. 
گاهى صدرا از بيان شاعرانه يك صوفى براى تقويت و تحكيم استداللى پيچيده استفاده مى كند. 
چنين چيزى را مى توان در بحث او در باره نظرات شهرزورى (كه در الشجره االلهيه آمده است) ديد:

واجب الوجود، زيباترين و كامل ترين چيزهاست، همانا هر جمال و كمالى رشحه، سايه و فيض 
جمال و كمال اوست. او واجد باالترين جالل و قاهرترين نور است كه از كمال درخشش و شدت ظهور، 
محجوب شده است. حكماى الهى عارف به او، به وجودش گواهى مى دهند نه به ذات و ماهيتش، 

1. اسفار، ج 2، ص 338.
2. همان، ج 8، ص 310.

بهذه  المتمّسكون  تكلّم  فقد   .3
الروح،  ماهيه  فى  الحقه  الشريعه 
و  االستدالل  بطريق  منهم  فقوم 
و  الذوق  بطريق  منهم  قوم  و  النظر 
حتى  الفكر  باستعمال  ال  الوجدان، 
مع  الصوفيه  مشايخ  ذلك  فى  تكلّم 
انّهم تأدبو بآداب رسول اهللا (ص) و 
على  االّ  الروح  سّر  عن  يكشفوا  لم 
ايضاً  نحن  و  االشاره  و  الرمز  سبيل 
ال نتكلم االّ عن بعض مقامات الروح 
و  النفسيه  منازله  و  قواه  و  االلهى 

العقليه ال عن كنهه المتناع ذلك.
شىء  لّروح  ره:  الجنيد  قال  فقد 
استأثره اهللا بعلمه، و اليجوز العباره 
عنه بأكثر من موجود. و لّعله أراد أنه 

موجود بحت و وجود صرف.
اسفار، ج 8، ص 310.

درباره  بحث  هنگام  صدرا   .4
اراده،  اسم،  (نظير  فنى  اصطالحات 
فلسفه  فرهنگ  در  كه  واجب)  صفا، 
از  نيز  است،  مشترك  عرفان  و 

صوفيان نقل قول مى كند.
5. اسفار، ج 9، ص 8 - 287.
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زيرا شدت ظهور و درخشش او و ضعف ذوات مجرد مانع از مشاهده ذات او مى شود. همچنانكه شّدت 
ظهور و قوت نور خورشيد مانع از آن مى شود كه ديدگان ما به كنه آن برسد.1 

معنى اينكه شّدت نوريت عقلى و حسى حجابى است در مقابل درك عقل يا حس، به نقص در آنها 
و ناتوانيشان از نيل به مطلوب و نفوذ در ذات آن برمى گردد. ذات الهى چنان متعالى است كه فراتر از 

درك و شهود بشرى است، اما آن مقام ثابت و ماندگار است.2
همانطور كه حالج مى گويد:

بينى و بينك انى نيازعنى           فارفع بلطفك انى من البين
در اين متن، قول حالج عمدتًا به كار تأييد و تحكيم اين برهان متافيزيكى مى آيد كه ذات الهى 
فراتر از علم و معرفت بشرى است. اين استفاده صدرا از استعاره شّدت نور براى بيان ناتوانى ذهن از 

درك نور الهى، به افلوطين نزديك است.
در موارد ديگر مى توان فرازهايى را يافت كه در آنها صدرا تا حدى حداقل در مقايسه با آنان كه فلسفه 
را بسيار بد مى فهمند، تصوف را ستايش مى كند. در يك جا3 صدرا از الگوى سهروردى در عذرخواهى 
براى طرح و رد برهانى كه آن را متناقض و آشكارا غلط مى انگارد، تبعيت مى كند. سهروردى نيز (در 
المعدوم)  (شيئية  اند  پنداشته  شيئى  را  عدم  كه  آنانى  پوچ  ديدگاه  طرح  دليل  به  المطارحات، 209: 1) 

عذرخواهى مى كند. به نظر صدرا اين نوع متفكرين هستند كه فلسفه را بد نام كرده اند.
اينان قومى بودند كه در ميان امت اسالمى رشد كرده و به مباحث عقالنى تمايل داشتند، بدون 
آنكه انديشه درستى داشته باشند و به تجاربى كه صوفيان بدان رسيده اند، دست يافته باشند. در نتيجه 
چون كتاب ها و رسايلى را كه دسته اى در زمان بنى اميه از كتاب هاى گروهى كه نام هايشان شبيه به 
نام هاى فالسفه بود ترجمه كردند، به دستشان آمد، گمان كردند كه هر نام يونانى، نام فيلسوفى است. 
لذا در اين كتاب ها گفته هايى را يافتند كه پسنديدند و از سر اشتياق به فلسفه به آنها گرايش پيدا كرده 
و آنها را پخش كرده و در نتيجه در جهان منتشر شد (برخى از متأخرين هر چند كه از بعضى جهات با 
ايشان اختالف داشتند) از آنها تبعيت كردند. اّما ايشان همه بر خطا بودند، زيرا نام يونانى نويسندگان 
اين كتاب ها باعث مى شد كه ايشان فكر كنند در اين كتاب ها از فلسفه سخن رفته است، هر چند 
چيزى از فلسفه در آنها نبوده است. ايشان پيش از خود، اسالفى و پس از خود اخالفى داشتند. اّما 
فلسفه تا پس از انتشار اقوال عموم فالسفه يونان و خطيبانشان پخش و انتشار يافت و مردمان آنها را 

پذيرفتند، رواج يافت.4
با وجود آنكه اين اشاره مثبت را نمى توان توضيح تفصيلى تصوف دانست، باز هم از تمايل صدرا به 
پرداختن به تصوف در ارتباط با مقوالت اوليه فلسفه حكايت مى كند، درست همانطور كه بيانگر تمايل 

ضمنى او است به اينكه بخاطر استدالل [خود]، تجارب عرفانى صوفيان را حقيقى فرض كند. 
اّما در موارد ديگر، صدرا آمادگى خود را براى رد روش هاى ضد فلسفى صوفيه نشان مى دهد. در 
بحث در باره فرازى از كتاب نفس ابن سينا (506: 6) صدرا شگفتى او را از اين ايده كه ذات نفس بتواند 

فى  الشهرزورى  المحقق  قال  و   .1
اجمل  لذاته  الواجب  االلهيه:  الشجره 
و  جمال  كل  الّن  اكملها،  و  االشياء 
كمال رشح و ظل و فيض من جماله 
النور  و  االرفع  الجالل  فله  كماله،  و 
نوريته  بكمال  محتجب  فهو  االقهر 
المتألهون  الحكماء  و  ظهوره،  شده  و 
الّن  البالكنه  يشهدونه،  العارفون 
ضعف  و  لمعاته  قوه  و  ظهوره  شده 
عن  يمنعا  النوريه  المجرده  ذواتنا 
مشاهدته بالكنه، كما منع شده ظهور 
الشمس و قوه نورها ابصارنا اكتناهها، 

الّن شده نوريتها حجابها.
اسفار، ج 1، ص 115.

2. اّن معنى كون شده النوريه العقليه 
اَو الحسيه حجاباً للعقل او الحس عن 
االدراك يرجع الى قصور شىء منهما 
و فتوره عن نيل مطلوبه و االكتناه به».

(اسفار، ج 1، ص 115).
3. اسفار، ج 1، ص 78.

4. و هؤالء قوم نبغوا فى ملة االسالم 
كانت  ما  و  العقليه  االمور  الى  مالوا  و 
ما  لهم  حصل  ال  و  سليمه  افكار  لهم 
الذوقيه،  االمور  من  للصوفيه  حصل 
جماعه  ممانقله  بايديهم  وقع  و 
قوم  كتب  من  اميه  بنى  عهد  فى 
الفالسفه،  اسامى  تشبه  اساميهم 
فهو  يونانى  اسم  كّل  اّن  القوم  فظن 
كلمات  فيها  فوجدوا  فيلسوف،  اسم 
فرّعوها،  و  اليها  ذهبوا  و  استحسنوها 
فى  انتشرت  و  الفلسفه،  فى  رغبه 
تبعهم  و  بها،  فرحون  هم  و  االرض 
خالفوهم  و  المتأخرين  من  جماعه 
انما  كلهم  اّن  االّ  االشياء.  بعض  فى 
اسامى  من  ماسمعوا  بسبب  غلطوا 
يتوهم  كتباً  صنفوا  لجماعه  يونانيه 
شىء  فيها  ماكان  و  فلسفه  فيها  اّن 
منها، فقبلها متقدموهم و تبعهم فيها 
االّ  الفلسفه  خرجت  ما  و  المتأخرون 
بعد انتشار أقاويل عامة يونان و خطبا 
ئهم و قبول الناس لها. اسفار، ج 1، 

ص 78.
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به معقوالت تبديل شود، يعنى از اين كه چيزى به چيز ديگر تبديل گردد، ابراز مى دارد. صدرا پس از 
نشان دادن تناقضات اين قضيه بيان مى دارد كه متأسفانه آنچه در اين باره در ميان اغلب مردم، رايج 
است، شبيه آن چيزى است كه صاحب ايساغوجى نوشته است و او به شيوه شاعرانه و خيال پردازانه 
صوفيان سخن مى گفت.1 بنابراين، صدرا يقينًا مى تواند نسبت به تصوف اشارات گذراى منفى نيز داشته 
باشد. در چند فقره، صدرا به «صوفيان عوام» اشاره مى كند و كاستي هايشان را مورد سرزنش قرار مى 
دهد. موضع او، موضعى است انتقادى كه در آن هر چيز، به موضوع دقيقى كه مورد بحث است بستگى 

دارد. بنابراين از نظر مالصدرا تصوف داراى ارزشى بى چون و چرا نيست.
در آن سوى فرازهاى خاصى كه در آن مالصدرا، به تصوف اشاره مى كند، موضوع وسيع تر رابطه 
بين فلسفه و عرفان در عصر صفوى قرار دارد. فلسفه صدرا داراى زمينه اى تاريخى است، و اين زمينه 
با ظهور دوره صفويه و به رسميت شناخته شدن شيعه اثنى عشرى بعنوان مذهب حاكم در ايران شكل 
گرفت. چنانكه در باال گفتيم، بين آنهايى كه فلسفه صدرا را عرفان فلسفى باطنى مى دانند و آنهايى 
ايــن  دارد.  وجـود  شـديـدى  اختـالف  مـى كننـد،  تلقـى  تحليلى  و  عقلى  فلسفه  را،  وى  فلسفه  كه 
تنـش مخصوصًا در كتــاب تاريخ فلسفه اسالمى2 كه داراى چندين مؤلف است، آشكارتر توضيح داده 
شده است. مقاالتى كه بوسيله سيد حسين نصر و حسين ضيايى بويژه در مورد شخصيت هايى مانند 
سهروردى و مالصدرا نوشته شده است، تفسيرهاى كامًال متضادى عرضه مى كنند. در اين ميان مؤلفان 
ديگرى مانند حميد دباشى ديدگاه هاى خاص خود را دارند. من اين نزاع را جالب مى دانم، بويژه كه بين 
روشنفكران ايرانى دور از وطن، و در كتابى كه در لندن به زبان انگليسى چاپ شده، در گرفته است. از 
برخى جهات مى توان گفت كه فيلسوفان دوره پيش مدرن، به زمينه منازعه و بحث براى حل مسائل 
به «تحليل  خواهم  مى  اينجا  در  من  حال  هر  در  اند.  شده  تبديل  جديد  ايران  فرهنگى  هويت  عمده 
گفتار» Sisylana Eruocsi دباشى بپردازم، كه در بررسى خود در باره فلسفه استاد صدرا، ميرداماد، 
آن را مى پروراند. هر چند، من تمام پيش فرض هاى معرفت شناختى مقاله دباشى را تأييد نمى كنم، اّما 
اين مقاله داراى اين مزيت است كه جنبه هاى سياسى و اعتقادى ايران صفوى را در بررسى فلسفه، 

در نظر مى گيرد.3
ظهور سلسله مقتدر صفوى، در ايران پس از 1504، براى علوم عقلى پيامدهاى جدى داشت. آنچه 
كه دباشى آن را ويژگى قشريگرى (Cirtnecomon)  تشيع صفوى مى نامد، شكل احياى فقه گرايى 
شيعى به خود گرفت.4 به دنبال اين امر، در فعاليت انديشمندان سنى انقطاعى پديد آمد و آنها بويژه 
به هندوستان مهاجرت كردند. جزميت و فرقه گرايى، با حمايت دولت، بر ضد اهل سنت، فيلسوفان و 
صوفيان اعمال مى شد. جديت موضع جديد، با قتل ميبدى فيلسوف در 1504، و با قلع و قمع منظم 
و  ستيز  عقل  روحانيون  ميان  سخت  اى  مبارزه  مى گويد  دباشى  گرديد.  مبرهن  دراويش  سلسله هاى 
فيلسوفان ـ كه در جامعه اى كه نهادهاى دينى تحت مراقبت ها و حمايت هاى مالى قرار داشتند، هستى 
آنها در معرض خطر بود، جريان داشت. در واقع، حمايت حاكمانى مانند شاه عباس، براى فلسفه ضرورى 

آورده  قول  نقل  اين  در  آنچه   .1
كه  سيناست  ابن  آراء  است،  شده 
نويسنده محترم به اشتباه به صدرا 
ج 3،  اسفار،  ر.ك:  اند.  داده  نسبت 

ص 323.
2. Seyyed Hossein Nasr 
and Oliver Leaman, ed. 
History of Islamic Phi-
losophy , Rutledge History 
of World Philosophies, 2 
Vols. London: Rutledge, 
1996.
3. Hamid Dabashi “Mir 
Damad and the Founding 
of the School of Isfahan” 
in Nasr and Leaman, 1: 
597 - 635.
4. Dabashi, 1: 598 - 602.
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بود. موضوع اصلى در بيان مجتهدين شيعه، تمسخر ادعاهاى علمى فالسفه كالسيك در مقايسه با 
امامان مؤيَّد الهى بود. ضيايى اشاره مى كند كه در مدارسى كه محل آموزش و تربيت متكلمين شيعه 
بود، فلسفه بنحو نسبتًا گسترده اى مطالعه مى شد، چون در ايران صفوى بيش از چهار صد فيلسوف 
وجود داشتند كه در اين مدارس تحصيل كرده بودند.1 با اين همه دشوار نيست كه دريابيم، بطور كلى 

فضا براى فلسفه چندان مطلوب نبوده است.
واكنش فالسفه، ايجاد مكتبى بود كه معموًال آن را «مكتب اصفهان» مى خوانند. اين واكنشى 
جمله  از  علوم عقلى،  تمام  كه  بود  بخشى  نماد وحدت  بود. حكمت،  شيعه  فقهى  انتقادات  به  تركيبى 
فلسفه، عرفان و كالم شيعى را در بر مى گرفت. آنطوركه دباشى مى گويد اين آموزش حكمت «در 
متن دولت صفوى ظهور يافت و در اطمينانى كه ايجاد مى كرد و نيز در تمايل عقالنى شيعى حفظ 
مى شد». [اين علوم عقلى]، محصوالت عالى فرهنگى دولت مطمئن، كارآمد و مستقل صفوى بود.2 
اين مكتب (اگر بتوان آن را چنين ناميد)، احتماًال در زمان ميرداماد (وفات: 1631) كه مورد حمايت 
چشمگير دربار بود، در اوج قرار داشت. در مقابل، مالصدرا مورد آزار فقها بود و براى مدتى به روستاى 
كهك مهاجرت كرد. انتقادهاى مكرر وى هم از فقهاى متحجر و هم از صوفيان نااهل، آزردگى خاطر 

وى [از شرايط زمان] را آشكار مى سازد.
از  نظرى  عرفان  قطعى  جدايى  با  جديد «حكمت»  تركيب  مى شد،  مربوط  عرفان  به  كه  آنجا  تا 
تصوف عملى در شكل نهادينه آن (تصوف درويشى) همراه بود. سلسله صفوى، على رغم آنكه خود 
در سلسله اى درويشى ريشه داشت، سلسله هاى صوفيه را رقبايى غير قابل قبول مى دانست، بنابراين 
سلسله هاى صوفيه سركوب شدند، و واليت براى امامان نگه داشته شد. سنت گسترده فلسفه عرفانى 
كه در طول قرون در حلقه هاى صوفيه گسترش يافته بود، اساسًا قطع گرديد. فالسفه اين عهد به نوعى 
تحليل عقلى از تجارب عرفانى روى آوردند كه پيشگام آن ابن سينا در اشارات بود. ايشان مراقبه و حتى 
ميزان معينى رياضت فلسفى را الزم شمردند، چنانكه دباشى مى گويد «هم براى مشائيون و هم براى 
اشراقيون، جدايى از بدن جسمانى، در اين  نگاه فرامعرفت شناختى، پيش شرط ضرورى شناخت هاى 
مفهومى مى شود».3 اّما اين، شخصى كردن عرفان و پايان سنت تعليم معنوى سازمان يافته بود. پس 
در اين بستر، شگفت آور نيست كه صدرا به هيچيك از صوفيان پس از ابن عربى و شارحان بالفصل 
وى اشاره نمى كند. از نظر انديشمندان دوران صفوى، تصوف نظرى بيش از گنجينه عقلى و معنوى 

كالسيك از گذشته اى دور نبود، و شعر صوفيان نيز در ادبيات كالسيك جذب شده بود. 
اگر اكنون به روش رويكرد مالصدرا به ماهيت مشاهده عرفانى بپردازيم شايد بهترين مثال، رساله 
كوچك فارسى سه اصل باشد. اين كتاب به صورت رساله اى اخالقى بر محورهاى فلسفى تدوين شده 
است. از نظر مالصدرا، سه اصلى كه در عنوان رساله ذكر گرديده اند، سه مانع دست يابى به علم هستند: 

1. جهل به معرفت نفس كه حقيقت آدمى است.
2. حب جاه و مال و ميل به شهوات و لذات و ساير تمتعات.

1. Ziai The Illumination-
ist Tradition in Nasr and 
Leaman , 1 : 482 , Citing 
Manuchehr Sadugh Soha, 
A Bio-bibliography of Post 
Sadr-ul-Mutalihin Mystics 
and Philosophers Tehran, 
1980.
2. Dabashi, 1: 625, See also 
1: 621 - 28.
3. Dabashi, 1: 627.
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3. تسويالت نفس اماره و تدليسات شيطان مكار و لعين نابكار كه بد را نيك و نيك را بد وامى 
نمايد.1

اكنون بدان كه سالك گاهى خلق را آينه خداى نما و واسطه مالحظه صفات و اسما گرداند و 
گاهى حق را مرآت مالحظه اشياء و آينه جهان نما سازد. و اّول، سير من الخلق الى الحق است، و 
ثانى سير من الحق الى الخلق است، و اشاره به اوست : «سنريهم آياتنا فى االفاق و فى أنفسهم حتى 

يتبين لهم أنه الحق»
رو ديده به دست آر كه هر ذره خاك          جامى است جهان نماى چون درنگرى

و اشاره به ثانى است : أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد:
كسى كز معرفت نور صفا ديد             ز هر چيزى كه ديد اول خدا ديد

«مارأيت شيئًا اِّال و رأيت اهللا قبله». هر دو علم از علوم حقيقيه است، و اول را به عرف صوفيه علم 
توحيد مى گويند و به عرف علماء الهى علم الهى و علم كلى مى گويند، و دّوم را به عرف صوفيه علم 
آفاق و انفس مى گويند، و به عرف حكماء طبيعى، اين علم منقسم است به دو علم: يكى علم سماء و 

عالم و يكى علم نفس، و هر دو بسبب غايت و ثمره، به علم توحيد مربوط مى گردد.
اى عزيز، مردمان را در اين زمان از علم توحيد و علم الهى خبرى نيست و بنده در تمام عمر كسى 
نديدم كه از وى بويى از اين علم آيد و از علم دّوم نيز كه علم آفاق و علم انفس است، چندان بضاعتى 
با دانشمندان اين زمان حاصل نيست تا به ديگران چه رسد. اكثر مردمان، بغير از محسوسات به چيزى 
اعتقاد ندارند، «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن االخرة هم غافلون» و از آيات الهى و ملكوت 
آسمانها و زمين ها غافلند و از تدبر و تأّمل در آن اعراض نموده اند، «و كاّين ِمن آيه فى السموات و 

االرض يمرّون عليها و هم عنها معرضون».2
اى شده خشنود به يكبارگى            چون خر و گاوى به علف خوارگى

غافل از اين دايره الجورد               فارغ از اين مركز خورشيد گرد
از پى صاحب نظران است كار          بى خبران را چه غم از روزگار

آنچه همگان از آسمان و زمين بدين چشم مى بينند و مى دانند بيش از آن نيست كه كسى سقفى 
را و فرشى را بدين چشم كه گاو و خر را در آن شركت است بينند و دانند، «و جعلنا السماء سقفا محفوظا 

و  هم عن آياتها معرضون».
اين فراز از لحاظ استشهاد به قرآن و اشارات شاعرانه فارسى غنى است و يادآور موضوع سفرهاى 
چهارگانه است و تعادل ميان اصطالحات صوفيه و فالسفه را نشان مى دهد. لحن آن عرفانى است، 
اّما صدرا نيز حتى در اين متن كوچك فارسى كه از استدالل خشك مدرسى اسفار بسيار دور است، 

فيلسوف باقى مى ماند.
در مقابل، من مقاله خود را با مقايسه اى از متن عربى روزبهان بقلى سر االحوال، كه در آن درك 
خود را از بصيرت عرفانى مطرح مى سازد، خاتمه مى دهم.3 اين فرازى است نسبتًا تحليلى، كه در آن 

سه  رساله  صدرالدين شيرازى،   .1
نصر،  حسين  سيد  تصحيح  اصل، 
 ،1375 مولى،  انتشارات  تهران، 

بندهاى 153تا156.
2. سوره يوسف، آيه 105.  

3. Ruzbian , Sayr al-arwah 
ed. Paul Ballanfat, Quatre 
Traites de Rأzbehهn Baqli, 
Shirazi, Tehran, Institut 
Francais de Recherche.
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وى مكتب كالمى معتزله را رد مى كند، معتزله اى كه به روش عقالنى نتيجه مى گرفتند كه رؤيت 
مّسرت بخش خداوند در جهان پس از مرگ با چشم سر ممكن نيست، بلكه اين رؤيت بايد استعاره اى 
از دريافت درونى يا نفسانى باشد و بدين ترتيب معتقد بودند كه رؤيت خداوند در اين جهان غيرممكن تر 

است.
وجود مؤمن در بهشت، همه رؤيت است، زيرا در آنجا روح و جسم يك چيز است، مانند خورشيد و 
گرماى آن. شخص خداى تعالى را با تمام اعضا مى بيند. درست همانطور كه قلب مى تواند فيض خداى 
تعالى را بدون بُعد مكانى ببيند، چشم نيز مى تواند خداى تعالى را فارغ از بُعد مكانى ببيند. زيرا چشم و 
قلب، هر دو مخلوق هستند، و از لحاظ مخلوق بودن ميان آن دو تفاوتى نيست. هدف متكلمين از نسبت 
دادن رؤيت به قلب آن است كه رؤيت را بطور كلى انكار كنند، زيرا ايشان، رؤيت قلب را افزونى يقين 
تعريف مى كنند. علم ايشان از خدا، بينشى حقيقى نيست، اين خطايى بزرگ و تشبيهى پر اشتباه است.
شايد بين مالصدرا و روزبهان در مورد مسائلى نظير بينش عرفانى، قرابتى واقعى وجود داشته باشد، 
اّما اين قرابت چه از حيث لفظى و چه مفهومى انطباق دقيق ندارد به گونه اى كه بتوان آن را آهنگ 
مبنايى دانست، شبيه مواجهه مثبت نسبت به تجربه عرفانى كه وجه مميزه افلوطين فيلسوف و بسيارى 

از اسالف وى است.
اّما در ايران صفوى، [كه] تصوف در شكل نهادينه آن، ديگر مؤلّفه فعال فلسفه نبود، عرفان از آن 
عموميت و جنبه هاى اجتماعى خود  محروم شده بود. مسئله رابطه بين فلسفه و تصوف در نوشته هاى 
مالصدرا، فقط در آن صورت بنحو معقول قابل بحث است كه در قالب رابطه ميان فلسفه و عرفان 

عقالنى خصوصى مطرح شود.
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از اسالم شناسى تا شيعه پژوهى در ژاپن

رضا يوسفى

مفهوم " مطالعات اسالمى " در ژاپن شايد با انگاره معمول آن در بقيه جهان كمى متفاوت باشد. د ر 
ژاپن عالوه بر پژوهش در قرآن، حديث، الهيات يا فلسفه اسالمى و فقه، تحقيق در باره تاريخ، جغرافيا، 

اقتصاد، فرهنگ و هنر جوامع اسالمى و مسلمانان هم بخشى از مطالعات اسالمى تلقى مى شود. 
تاريخ برخورد مستقيم ژاپنى ها با جهان اسالم در دوران جديد به عصر ميجى و پس از بازگشايى 
مرزهاى كشور به روى جهان خارج باز مى گردد. پس از پايان سياست "مرزهاى بسته" توسط دولت 
ژاپن، گروهى از ژاپنى ها به عنوان تاجر، ديپلمات و دانشجو و يا اعضاى هيأت هاى بررسى دولت راهى 
خارج از كشور شده و اولين برخوردهاى بالواسطه با مسلمانان و جهان اسالم را تجربه كردند و حتى 
چند تن از آنان به اسالم گرويدند. اين تماس ها به ايجاد نوعى احساس همبستگى و همدردى نسبت 
به مسلمانان در ميان ژاپنى ها، بخصوص متفكرين آنها انجاميد، چرا كه ژاپنى ها خود را مانند مسلمانان 
قربانى دسيسه ها و ستم هاى قدرت هاى غربى مى دانستند. اين خط فكرى در آثار متفكرين ژاپنى، از 
انديشمند مهم عصر ميجى تنشين اوكاكورا (Tenshin Okakura) تا برجسته ترين  اسالم شناس  
ژاپنى در دوره پيش از جنگ جهانى دوم يعنى شومى اوكاوا (Shumei Okawa) قابل مشاهده است. 

آغاز اسالم پژوهى در ژاپن
اولين پژوهش هايى كه زمينه مطالعات اسالمى، به معناى وسيع آن، در ژاپن منتشر شد، مقاالتى است 
كه در مجله " خبرنامه روابط خارجى"، مجله اى كه از سوى وزارت خارجه ژاپن منتشر مى شد، بود. 
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كه  است  خاورميانه  كشورهاى  سياسى  و  اقتصادى  اجتماعى،  شرايط  باره  در  مقاالت  اين  بيشتر  البته 
از جمله مى توان به مقاله " مسئله مصر " كه در سال 1892 به چاپ رسيد اشاره كرد. اما سرآغاز 
مطالعات اسالمى به معناى خاص آن كتابى است كه كن ايچى ساكاموتو (Kenichi Sakmoto) به 
نام " زندگينامه محمد " در باره پيامبر اسالم نوشت و در سال 1920 به طبع رساند. او بعدها به ترجمه 

قرآن از متن انگليسى نيز اقدام كرد.
است،  چين  در  ژاپن  نظامى  و  سياسى  درگيرى هاى  و  دخالت ها  گسترش  دوره  كه  دهه 1930   
اولين دوره رشد و بالندگى مطالعات اسالمى در ژاپن محسوب مى شود. دولت ژاپن كه در پى برقرارى 
پيوندهايى با مسلمانان بخش غربى چين و مسلمانان آسياى جنوب شرقى بود، به حمايت و تشويق 
فعاليت هاى اسالم پژوهى پرداخت. در همين راستا بود كه سازمان ها و پژوهشگاه هاى متعددى براى 
اين منظور تشكيل گرديد. مهمترين و معروف ترين آن " پژوهشگاه سرزمين هاى اسالمى " بود كه  
در سال 1938 تاسيس شد. پژوهشگاه، نشريه اى به نام " پژوهش اسالمى " منتشر مى كرد. تاسيس 
" انجمن اسالمى ژاپن كبير" كه ماهنامه اى با عنوان " جهان اسالم " به چاپ مى رساند، مربوط 
به همين سال است. از ديگر نهادهاى مهمى كه در اين دوره شكل گرفت، " سازمان بررسى اقتصاد 
را  ارزشمندى  مدراك  و  اسناد  و  كتاب ها  توانست  اش  مالى  قدرت  دليل  به  كه  بود   " شرقى  آسياى 
گردآورى كند. اسالم شناس مشهور ژاپنى شومى اوكاوا و چند تن ديگر از برجسته ترين محققين در 

اسالم از اعضاى گروه آسياى جنوب غربى اين سازمان بودند.
پژوهشگران پژوهشگاه  سرزمين هاى اسالمى از فارغ التحصيالن رشته هاى تاريخ شرق يا تاريخ 
 Shinji) جيما  مائه  شينجى  مثال  عنوان  به  شدند.  مى  تامين  دوره  آن  سلطنتى  دانشگاه هاى  غرب 
 (Fujio Mitsuhash) و فوجيئو ميتسوهاشى (Toshio Matsuda) توشى ئو ماتسودا ،(Maejima
از فارغ التحصيالن رشته تاريخ شرق و هاجيمه كوباياشى (Hajime Kobayashi)، چى شو نايتو 
(Chishu Naito) و شيرو نوهارا (Shiro Nohara) از فارغ التحصيالن رشته تاريخ غرب دانشگاه 
سلطنتى توكيو بودند. به اين جمع بايد كسانى مانند تواورو هانه دا (Toru Haneda) يا ايچيسادا مى 
يازاكى (Ichisada Miyazaki) و چند نفر ديگر را كه از دانشگاه سلطنتى كيوتو مى آمدند اضافه 

كرد. 
اما دوره فعاليت هاى پژوهشگاه و ساير سازمان ها بسيار كوتاه بود و تا حدى غم انگيز. زيرا بسيارى 
شكست  از  بعد  يا  آتش سوخت  يا در  آورى كرده بودند  مؤسسات جمع  اين  كه  مدارك و اسنادى  از 
ژاپن در جنگ جهانى دوم مصادره شد. اغلب محققين اين  پژوهشگاه و مرسسات مشابه آنجا را ترك 
كردند. از اين رو مى توان گفت كه مطالعات اسالمى در ژاپن بعد از جنگ از نظر سازماندهى دوباره از 
صفر شروع شد. البته سرمايه هاى انسانى اى كه اين مؤسسه ها تربيت كردند بعد از جنگ فعاليت هاى 
اسالم  مؤسسات  فعاليت هاى  كه  گفت  توان  مى  واقع  دادند.در  ادامه  دانشگاه ها  در  را  خود  تحقيقاتى 
پژوهى قبل از جنگ دوم جهانى، تاثير تعيين كننده اى بر روند تحقيقات اسالمى ژاپن پس از جنگ 
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داشتند. 
به دليل آشفتگى هاى پس از جنگ، فعاليت هاى مطالعاتى سازمان يافته در زمينه اسالم شناسى 
در عمل تا آغاز دهه 1950 ممكن نبود. در اين مدت، از پايان جنگ تا آغاز دوباره مطالعات اسالمى، 
گروهى از پژوهشگران، تحقيقات پيشين خود را كه قبل از جنگ انجام داده بودند، بازنگرى كرده و 
منتشر كردند. كتاب " پژوهشى در قرآن " تاليف كوجى اوكوبو (Koji Okubo) و هيرويوكى كاگامى 

شيما (Hiroyuki Kagamishima) از جمله اين تحقيقات بود. 
پيش از ورود به بررسى سير مطالعات اسالمى در ژاپن پس از جنگ بايد به توسعه امكانات زيربنايى 
براى تربيت جوانان عالقمند و گسترش شبكه هايى كه بين پژوهشگران ايجاد شد، اشاره كرد. پس 
از جتگ، دانشگاه هاى عمده ژاپن مانند دانشگاه توكيو، دانشگاه كيوتو، دانشگاه كيئو و چند دانشگاه 
ديگر، آموزش زبان عربى و زبان هاى ديگر كشورهاى اسالمى را آغاز كردند. در سال 1961 دانشگاه 
زبان هاى خارجى توكيو رشته زبان عربى و سه سال بعد پژوهشگاه زبان ها و فرهنگ هاى آفريقا و آسيا 
را ايجاد كرد. همين پژوهشگاه بزودى پروژه پنج ساله " پژوهش مشترك پيرامون اسالم " را آغازكرد 
كه با تالش هاى يوزو ايتاگاكى (Yuzo Itagaki) به پروژه اى سراسرى بدل شد و پژوهشگران اسالم 

يا خاورميانه از سرتاسر كشور با آن همكارى كردند. 
همچنين در سال 1961، دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا نيز رشته زبان فارسى را تأسيس كرد. 
سال بعد، دانشگاه توكيو اقدام به ايجاد دپارتمان مطالعات اسالمى كرد. با رشد جريانات اسالمى در اروپا 
و امريكا و تقويت موقعيت كشورهاى اسالمى در زمينه تجارت و انرژى، در سال هاى اخير دانشگاه هاى 
جوچى و كيوتو هم پژوهشگاه هايى با هدف تقويت مطالعات اسالمى راه اندازى كرده اند. در خارچ  از 
دانشگاه هم، وزارت امورخارجه در سال 1958 "موسسه خاورميانه ژاپن" را بنيانگذارى كرده است.  
افزون براين، وزارت بازرگانى و صنايع هم نخست در سال 1960 پژوهشگاه اقتصاد آسيا و سپس در 

سال 1974 پژوهشگاه اقتصاد خاورميانه را ايجاد كردند.
دومين دوره جهش در مطالعات اسالمى در ژاپن و شكوفايى آن از نيمه هاى دهه 1970 آغاز شد. 
عالوه بر گسترش زيربناها و امكانات تحقيقاتى و تربيت نسل جديدى از محققين اسالم پژوه، حوادثى 
مانند شوك نفتى سال 1973، انقالب ايران، اشغال افغانستان، جنگ ايران و عراق، اشغال لبنان توسط 
و  اسالمى  كشورهاى  به  ها  ژاپنى  بيشتر  توجه  باعث  اسالمى  گرى  احيا  جنبش هاى  رشد  و  اسرائيل 

مسلمانان شد.
در سال هاى دهه 1970، پژوهشگران ژاپنى روش ها و موضوعات تحقيقاتى ديگرى را به حوزه 
كارى خود وارد كردند وبا اين كار موجبات تكثر و تنوع رشته هاى پژوهشى را فراهم آوردند. در آن 
بلكه  نمى كردند،  اكتفا  مسلمانان  يا  اسالمى  كشورهاى  ادبيات  و  تاريخ  به   ديگر  پژوهشگران  زمان، 
روابط  اقتصاد،  سياسى،  علوم  حقوق،  شناسى،  نسخه  فلسفى،  زبانشناسى،  روش هاى  تحقيقاتشان  در 
بين الملل و مردم شناسى را نيز بكار مى بردند. به اين ترتيب پژوهشگران بسيارى به حوزه مطالعات 
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اسالمى جذب شدند و باعث رونق و تقويت علم مطالعات اسالمى در اين كشور شدند.
هيكو  توشى   " برد  نام  او  از  بايست  مى  اسالمى  مطالعات  حوزه  در  كه  اى  برجسته  فرد  اولين 
ايزوتسو" (Toshihiko Izutsu) (تولد  1914- درگذشت 1993) است. او كه پيش از جنگ و در 
حاليكه هنوز سى سال هم نداشت " تاريخ انديشه اعراب " (كه بعدها با نام " تاريخ انديشه اسالم " 
تجديد چاپ شد) را نوشته بود، وى اولين ژاپنى اى  بود كه قرآن را مستقيم از متن عربى  به ژاپنى 
برگرداند و در سال 1957 به چاپ سپرد. ايزوتسو همچنين در باره ساختار فكرى قرآن و الهيات اسالمى 
(كالم) هم تأليفاتى را به زبان انگليسى عرضه كرد. او كه بيشتر عمر تحقيقاتى خود را در خارج از 
ژاپن، از جمله مدتى را در تهران، گذراند و تحقيقات خود را بيشتر بر عرفان شيعى متمركز كرد پس از 
انقالب ايران به ژاپن بازگشت و نتيجه پژوهش هايش را در قالب كتاب هاى مختلف از جمله "ريشه 
هاى فلسفه اسالمى" منتشر كرد. ايزوتسو  در زمينه زندگى پيامبر اسالم هم كتاب "محمد" ايزوتسو 
را نوشت كه در سال 1952 منتشر شد. پس از او، جوهى شيمادا (Johei Shimada) كتاب " محمد 
پيامبر" را در سال1966 منتشر كرد، پنج سال بعد، كاتسوجى فوجيموتو (Katsuji Fujimoto) با 

انتشار كتاب " جدال محمد با يهوديان " به بررسى بخشى از زندگى پيامبر اسالم پرداخت. 
به دليل سايه سنگين و تفوق علمى فوق العاده ايزوتسو در زمينه عرفان ، فلسفه و الهيات اسالمى و 
به دليل مضايق و مشكالت اين گونه موضوعات ، محققان تازه نفس كمترى وارد اين زمينه ها شده اند. 
از افرادى كه در اين زمينه ها كاركرده اند، توان به كامه تارو ياگى (Kametaro Yagi) و يوشينوبو 
اسالمى  حقوق  در  اما  ژاپنى  پژوه  اسالم  پژوهشگران  كرد.  اشاره   (Yoshinobu Moroi) موروئى 
كارهاى ارزشمند متعددى عرضه كرده اند كه از ميان آن مى توان از كتاب " قواعد حقوق بين الملل 
در دولت اسالمى "  نوشته يوكى هيسا كوگا (Yukihisa Koga) و آثار هيرويوكى ياناگى هاشى 

(Hiroyuki Yanagihashi) از جمله " قواعد خانواده در اسالم " ياد كرد.

شيعه پژوهى در ژاپن
به  اينك  يافتيم،  آشنايى  ژاپن  در  اسالمى  مطالعات  استمرار  و  گسترش  تكوين،  چگونگى  با  اينجا  تا 
كوشندگى ها و مطالعات علمى ژاپنى ها درباره تشيع و شيعيان توجه مى كنيم و در پايان كارنامه شيعى 

نگارى و شيعه پژوهى انها را مى آوريم. 
مى  تحقيق  به  تشيع  زمينه  در  اختصاصًا  كه  پژوهشگرانى  تعداد  كه  است  آن  گوياى  ها  بررسى 
پردازند، زياد نيست و در ميان آنها دو چهره يعنى شيگه رو كامادا (Shigeru Kamada) و آكيرو 
ماتسوموتو (Akiro Matsumoto) برجسته از ديگران اند. پيش از معرفى اين دو پژوهشگر الزم است 
به تاريخچه مطالعات و تحقيقات شيعه پژوهى و حوزه هاى مختلف آن اشاره كنيم. تا آنجا كه مى دانيم 
قديمى ترين اثرى كه در موضوع تشيع تأليف شده، مقاله رى ايچى گامو (Reiichi Gamo)  (اكتبر 
1938) است كه به تاريخ تشيع مى پردازد. : گامو در آن زمان از محققين " پژوهشگاه سرزمين هاى 
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اسالمى" بود. وى در اين مقاله او به واقعه كربال مى پردازد. گامو البته بعدها به يكى از مبرزترين و 
معروف ترين ايرانشناسان ژاپن تبديل شد اما ديگر به موضوع تشيع نپرداخت. با اين وجود، گامو در 
مقاله ها و كتاب هايى كه در باره تاريخ يا فرهنگ ايران منتشر كرده مكرر به نقش تشيع اشاره كرده و 

اهميت آن را شناخت فرهنگ و انديشه ايرانيان گوشزد كرده است. 
شايد بتوان گفت نگاه به تشيع از دريچه ايران يكى از روش هاى معمول در ميان مورخين ژاپنى 
متخصص ايران محسوب مى شود. شايد از همين روست كه يكى ديگر از قديمى ترين مقاالتى كه با 
 (Hiroshi Kagaya)  عنوان "تشيع" منتشر شده متعلق به يك مورخ ديگر، يعنى هيروشى كاگايا
است كه در آن به بررسى "اسالم ايرانى" يا همان تشيع پرداخته است (كاگايا: 1959). البته كاگايا 
بسيار بيشتر از گامو در باره اسالم نوشته وچند مقاله از او در نيمه اول دهه 1960 و نيمه اول دهه 
1970 در باره تشيع منتشر گرديده است. او در سال هاى پرتاب و تاب انقالب اسالمى ايران هم چند 
مقاله در باره نقش تشيع در جامعه ايران منتشر كرد، كه احتماًال تحت تأثير حوادث انقالب اسالمى 
بوده است. جالب اينكه تنها مقاله ديگرى كه در باره شيعه و پيش از انقالب نگاشته شده و درآن به 
افكار و جنبش هاى شيعيان پرداخته شده توسط  يك زبانشناس به نام تسونئو كوروياناگى نگاشته شده 

است(1969) .
چنانگه گفتيم، انقالب اسالمى ايران يكى از داليل رشد و بالندگى مطالعات اسالمى در ژاپن بود. 
در دهه اول انقالب، ژايپى هاى بسيارى به ايران آمدند و نوشته هاى ارزشمندى درباره علل وقوع 
انقالب، نقش روحانيون و طبقات اجتماعى  در انقالب منتشر كردند. البته مقاالتى كه در اوايل دهه 
1980 منتشر مى شد بيشتر جنبه توصيفى داشت تا تحليلى و علمى. با اين وجود، رشد تعداد مقاالت 
چاپ شده نشان از رشد توجه پژوهشگران ژاپنى نسبت به تشيع داشت. جالب اينكه سه تن از سرشناس 
ترين شيعه شناسان ژاپن در ميانه همين دهه اولين مقاله خود در باره تشيع را منتشر نمودند. اين سه تن 
عبارتند از: شيگه رو كامادا ، تاكاميتسو شيماموتو (Takamitsu Shimamoto) و آكيرو ماتسوموتو.

شيگه رو كامادا كه كارعلمى خود را با پژوهش در زمينه عرفان در اوايل دوره اسالمى آغاز كرده 
بود پس از مدتى به موضوع عرفان شيعى و مال صدرا روى آورد و به قول خودش پس از نزديك به سى 
سال هنوز بيش از هرچيز روى اين موضوع متمركز است. البته مقاالت او حوزه هاى متعددى از نظريات 
در باب امامت در تشيع (مارس 1989، مارس 1994) تا رابطه عرفان شيعى و قرآن (مارس2011) را 
در بر مى گيرد. عالوه بر مالصدرا او مقاالتى در باب افكار عالمه حلى و فيض كاشانى هم منتشر 

كرده است.
تاكاميتسو شيماموتو هم اولين اثر خود را در سال هاى ميانى دهه 1980 به طبع رسانده است. پس 
از مشاهده فهرست مقاالت او شايد اولين نكته اى كه نظر بيننده را به خود جلب كند، پر كارى و تعدد 
موضوعاتى است كه او به آن پرداخته است. ائمه شيعه (درباره امام على 1986، در باره امام زين العابدين 
جوالى 1990)، اخالق تجارى در تشيع (مارس 1992)، علماى شيعه (مى 1992) از جمله موضوعاتى 
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است كه او در باره آنها نوشته و نشر داده است. البته از سال 1999 به بعد تقريبًا تمام تمركز او مصروف 
پژوهش بر روى آراء آيت اهللا مرتضى مطهرى شده و در مقاالت متعدد كتاب هاى آن شهيد را معرفى 
و بررسى كرده است. او در سال 2007 كتابى به نام "اسالم شيعه : تاريخ و اسطوره" را منتشر كرد كه 
بيشتر براى آشنايى خوانندگان بى اطالع از شيعه با اين مذهب نگاشته شده و ارزش علمى آن مورد 

بحث است.
با اينكه آكيرو ماتسوموتو اثار زيادى منتشر نكرده اما پژوهش هاى او بر موضوع امامت و رهبرى 
مذهبى متمركز بوده و كتاب مهمى به نام "الهيات سياسى اسالم" در سال 1993 منتشر كرده كه با 
استقبال و تحسين  صاحبنظران روبرو شده است. او در اين كتاب به فلسفه سياسى تشيع مى پردازد و 

آن را تحليل و تبيين مى كند.
 Kyoko) از ميان جوان ترهايى كه انحصاراً در باره تشيع مى نويسند، مى توان به  كيوكو يوشيدا
در  (دسامبر 2007)  غيبت  نظريه  باره  در  او  از  مهم  مقاله  چند  كنون  تا  كه  نمود  اشاره    (Yoshida
مجالت معتبر منتشر شده. كنجى كورودا (Kenji Kuroda) هم كه بيشتر بر فقه تشيع تمركز كرده، 
دو نوشته درخور اعتنا با عناوين «فقه شيعيان» (مارس 2011) و سازمان آموزش علوم دينى در جهان 

تشيع (سپتامبر 2008) منتشركرده است.  
در ميان ديگر نويسندگانى كه آثارشان در اين فهرست آمده بجز چند تن بقيه اسالم شناس نبوده 
ولى به هر حال مقاله اى را كه منتشر كرده اند به يكى از حوزه هاى شيعه شناسى مربوط مى گردد. 
ياسوشى كوسوگى (Yasushi Kosugi) از مشهورترين اسالم شناسان ژاپن حداقل دو مقاله (مارس 
1986 ، مارس 1992) در باره فلسفه سياسى تشيع منتشر كرده است و از جوان ترها كازوئو مورى موتو  
(Kazuo Morimoto) با چند رساله معتبر در باب شجره نامه شناسى سادات (مارس 1996، جوالى 
1996، نوامبر 2004) گوشه هاى ناروشنى از تاريخ تشيع را آشكار نموده، و عالوه بر آن ترجمه او از 
كتاب "شيعه در اسالم " عالمه محمد حسين طباطبائى (مارس 2007) هم در افزايش آگاهى عموم و 
حتى متخصصين از تشيع سهم چشمگيرى داشته است. تاتسويا كيكوچى (Tatsuya Kikuchi) هم 
كه بيشتر بر پژوهش در مذهب اسماعيلى تمركز دارد از معدود اسالم شناشانى است كه در باره انديشه 

مهدويت در تشيع تحقيق كرده و آن را در قالب مقاله اى ارائه كرده است. 
از كتاب بنيادى آكيرو ماتسوموتو كه پيشتر به آن اشاره شد كه بگذريم فلسفه سياسى تشيع و بطور 
خاص نظريه واليت فقيه از موضوعاتى است كه در مورد آن مقاالت متعددى منتشرشده است. البته 
بيشتر پژوهشگران پيرامون نظريه واليت فقيه آيت اهللا خمينى به اين موضوع پرداخته اند. الزم به ذكر 
است كه بعضى مقاالت منتشر شده در اين مورد فقط جنبه توضيحى داشته و بيشتر با هدف آشنايى 
خواننده ژاپنى با اين نظريه به نگارش در آمده است. از ميان محققين جدى اين زمينه مى توان از كو 
  (Kenji Tomita)  كنجى توميتا ،(Hideko Sakurai) هيده كو ساكورائى ،(Ko Nakata) ناكاتا
و ياسويوكى ماتسوناگا (Yasuyuki Matsunaga) نام برد. در اين ميان ناكاتا تنها كسى است كه در 
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مورد نظريات آيت اهللا خامنه اى در اين زمينه هم مقاله اى نگاشته (ناكاتا: ژوئن 1999)، اما به دليل 
عدم تسلط او به زبان فارسى كه راه مراجعه به منابع دست اول را براى او مشكل مى كند درباره اعتبار 
علمى اين مقاله نمى توان اظهار نظر كرد. هيده كو ساكورائى، كه دو رساله از سه رساله خود در اين 
زمينه را با نام خانوادگى پيشينش ايوائى منتشر كرده (ايوائى: مارس 1989، جوالى 1990)، بعدها حوزه 
پژوهشى خود را تغيير داد و به تحقيق در مورد اقتصاد ايران و قضيه جهانى شدن روى آورد. بنابراين 
احتماال نمى توان انتظار كار جديدى از سوى او را داشت. توميتا و ماتسوناگا كه بيشتر در مورد مسائل 
سياسى و روابط بين المللى ايران مى نويسند از حوزه سياست وارد عرصه پژوهش در مورد نظريه واليت 
فقيه شده اند و از اين نظر رويكرد آنان با ناكاتا و ساكورائى متفاوت است. از سوى ديگر، بين حوزه 
پژوهشى اين دو هم تفاوت هايى قابل مشاهده است. توميتا بيشتر بر نظريات آيت اهللا خمينى متمركز 
شده و به توضيح و تبيين آراء او پرداخته است. شايد به دليل همين تمركز است كه او كتاب حكومت 
اسالمى – جهاد اكبر را به زبان ژاپنى ترجمه و در سال  2003 منتشر كرد. خالى از فايده نيست كه 
ذكر گردد پيش از اين در سال 1980 مانابو شيميزو ترجمه اى از همين كتاب ارائه كرد اما به دليل عدم 
آشنايى به زبان فارسى از نسخه فرانسه كتاب استفاده كرد و آنرا به ژاپنى برگرداند كه بدون مراجعه 
به متن هم مى توان گفت استفاده از متن ترجمه شده از صحت و دقت كار كاسته است. در مقايسه با 
توميتا، ماتسوناگا اما به روند توسعه و بسط اين نظريه پس از آيت اهللا خمينى توجه كرده و در اين مورد 

مقاالت چندى (مارس 2000) را منتشر كرده است. 
آداب و مناسك شيعى همچون زيارت ، احترام به امامزاده و عزادارى بخصوص عزادارى ايام محرم 
از موضوعاتى است كه مورخين و جامعه شناسان ژاپنى، كه شمارى از آنها  در زمره ايرانشناسان اند، 
به آن پرداخته اند. تسوتومو ساكاموتو (Tsutomu Sakamoto) از برجسته ترين مورخين ژاپنى در 
زمينه تاريخ اقتصادى و اجتماعى  قرن اخير ايران و خاورميانه در اواسط دهه 1980 دو مقاله (هر دو 
سپتامبر 1986) منتشر كرد و توموكو مورى كاوا (Tomoko Morikawa) از مورخين جوانتر تاريخ 
ايران در عصر صفوى، راه او را ادامه داده كه حاصل كارش كتابى است به نام " پژوهشى در زيارت 
عتبات شيعيان " كه در سال 2007 چاپ شد. هيروشى كاگايا نيزدر مقاله اى كه در سال 1971 منتشر 
شد تالش كرد تا از داليل اهميت جايگاه امامزاده در ميان شيعيان ايران رمز گشايى نمايد (آوريل 
1971). كوجى كامى اوكا ا (Koji Kamioka) از سرشناس ترين ايرانشناسان ژاپن هم به همراه 
نائومى شيميزو (Naomi Shimizu) در كتابى كه در سال 2009 منتشر كردند فهرستى از اماكن 
مذهبى استان تهران، بويژه امامزاده هايش را جمع آورى كرده و تاريخچه آنان را تشريح كرده اند. 
در مورد عزادارى شيعيان ايران و واقعه كربال تا كنون چند مقاله خواندنى از سوى توموكو ياماگيشى 
(Tomoko Yamagishi) به نشر رسيده است. ياماگيشى هم كه بويژه در زمينه فرهنگ ايران كار 
مى كند، در سه مقاله به تبيين تاريخ مراسم عزادارى (مارس 2009)، مفهوم فرهنگى آن (آوريل 1997، 

سپتامبر 2004) و كاركرد سياسى- اجتماعى آن (آوريل 2010 ، ژوئن 2010)  پرداخته است. 
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ساكورائى  كيكو  و   (1988)  (Yuichi Iizuka) ايزوكا  يوايچى  مقاالت  سلسله  به  بايد  پايان  در 
(Keiko Sakurai) (مارس 2008 ) اشاره كنيم كه به نظام آموزش مذهبى و تربيت طالب پرداخته 
اند. ساكورائى پيش از انتشار اين مقاالت، پژوهشى جامع درباره نظام آموزشى ايران انجام داد و از اين 
منظر اين تحقيق در امتداد پژوهش هاى پيشين اوست. ساكورائى همچنين كتابى  به نام "شيعيان : 
خيزش اقليت جهان اسالم" منتشر كرده كه بيشتر براى آشنايى خوانندگان با اصول كلى اعتقادات 

شيعه و جلوه هاى حضور سياسى – اجتماعى شيعيان در جهان اسالم نگاشته شده است.
اوكازاكى ، شوكو (Kazaki Shoko) نيز اين مقاله را نگاشته است: " رهبران مذهبى ايران در پايان 
قرن نوزدهم : با تمركزى بر آقا نجفى"، مجله "هيورين"، شماره پانزده ، صفحات 214 – 199، انجمن 

مطالعات حقوق و اقتصاد (دفتر مطالعات تاريخى دانشگاه زبانهاى خارجى اوساكا ) ، مينو ، مارچ 1988 .

كارنامه شيعه پژوهى پژوهشگران ژاپنى
فهرست زير دربردارنده مشخصات كامل كتابشناسى نگاشته هاى اسالم پژوهان و ايرانشناسان ژاپنى 
است در باره تشيع و شيعيان. واكاوى موضوعات و تاريخ انتشار نوشته ها بيانگر آن است كه بيشتر 
و  حوادث  تأثير  تحت  ژاپنى  پژوهشگران  و  شده  نوشته  انقالب  از  پس  هاى  سال  در  ها  نگاشته  اين 
دليل  به  اند.  كرده  انتخاب  را   خود  تحقيق  موضوع  ايران،  سياسى  و  فكرى  تحوالت  و  روز  مسائل  
فقدان اطالعات و منابع مطالعاتى و تحقيقاتى پيرامون شيعيان و مناسك و اداب مذهبى ايشان به زبان 
ژاپنى، شمارى از نوشته ها براى آشنا نمودن زاپنيان با افكار و آموزه هاى شيعى نوشته شده اند. اين 
گونه نوشته ها بيشتر رويكرد توصيفى و آموزشى دارند. در بين نگاشته هاى پژوهشگران ژاپنى  البته 
مقاالت علمى بسيار آموزنده و نوآورانه نيز وجود دارد. يكى از ويزگى هاى مهم مطالعات شيعه پژوهشى 
ژاپنيان، گستردگى موضوعات و تكيه بر روش هاى مطالعات ميدانى است. ويژگى ديگر، توجه خاص به 
نهادهاى آموزشى و مدنى شيعيان و ژرفكاوى و ارزيابى نظريه حكومت اسالمى و واليت فقيه است.  

ايزوتسو ، توشيهيكو (Izutsu Toshihiko) . " اسالم شيعى : ريشه هاى خودآگاهى شهداى 
شيعه و نمايش وارى آن " ، مجله " جهان " ، شماره چهار صد و شصت ، صفحات 42 – 22 ، ناشر 

ايوانامى شوتن ، توكيو ، مارچ 1984 .
ايزوكا ، يوايچى (Iizuka Yuichi) . " حوزه هاى علميه ايران ( 1 ) "، مجله "پژوهش خاورميانه"، 

شماره سيصد و بيست و شش ، صفحات 34 – 29 ، موسسه خاورميانه ژاپن ، توكيو ، 1988 .
ايزوكا ، يوايچى. " حوزه هاى علميه ايران ( 2 ) " ، مجله " پژوهش خاورميانه " ، شماره سيصد 

و بيست و هفت ، صفحات 23 – 17 ، موسسه خاورميانه ژاپن ، توكيو ، 1988 .
ايزوكا ، يوايچى. " حوزه هاى علميه ايران ( 3 ) " ، مجله " پژوهش خاورميانه " ، شماره سيصد 

و بيست و هشت ، صفحات 22 – 16 ، موسسه خاورميانه ژاپن ، توكيو ، 1988 . 
ايوائى ، هيده كو (Iwai Hideko) . " گسترش سياسى و حقوقى واليت در جوامع اسالمى؛ با 
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تمركز بر شيعيان دوازده امامى ايران " ، مجله " گزارش ساالنه انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن " ، 
شماره چهارم ، صفحات 117 – 85 ، انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن ، توكيو ، مارچ 1989 .

كورودا  ئو  توشى  در   ،  " ايران  اسالمى  جمهورى  مورد   : دولت  و  واليت   "  . كو  هيده   ، ايوائى 
(Toshio Kuroda) (ويرايش) ، افق شناخت جوامع – ازمنظر پژوهشهاى منطقه اى ( كتاب هاى 

منتخب خاورميانه معاصر دانشگاه كوكساى ) ، ناشر سانشوشا ، توكيو، جوالى 1990 .
توميتا ، كنجى (Tomita Kenji) . " نظام واليت فقيه و نهاد مرجع تقليد " ، در " مجله پژوهش 
مدرسه عالى فرهنگ و هنر استان اوايتا " ، شماره سى و پنج ، صفحات 58 – 39 ، مدرسه عالى 

فرهنگ و هنر استان اوايتا ، اوايتا ، دسامبر 1997 .
توميتا ، كنجى. " در باره اجتهاد آيت اهللا خمينى " ، مجله " پژوهش خاورميانه " ، شماره چهارصد 

و پنجاه و چهار ، صفحات 52 - 47 ، موسسه خاورميانه ژاپن، توكيو ، سپتامبر 1999 .
توميتا ، كنجى. واليت فقيه ( حكومت اسالمى ) : نوشته آيت اهللا روح اهللا خمينى ، 146 صفحه ، 

ناشرانتشارات مدرسه عالى فرهنگ و هنر استان اوايتا ، اوايتا ،2000 . 
توميتا ، كنجى. حكومت اسالمى – جهاد اكبر : نوشته آيت اهللا روح اهللا خمينى ، 357 صفحه ، 

ناشرهيبونشا ، توكيو ، اكتبر 2003 .
توميتا ، كنجى. مطالعه اى نسبى در ارزش هاى اسالم معاصر و ليبراليسم؛ با تمركز بر آراى آيت 

اهللا خمينى ، 263 صفحه ، ناشرنويسنده ، كيوتو ، مارچ 2006 .
توناگا ، ياسوشى (Tonaga Yasushi) . جنبش و انديشه عرفانى در نيمه دوم دوران اسالمى: 
مقايسه شيعيان و سنيان . 116 صفحه ، گزارش نتايج پروژه پژوهشى با استفاده از كمك مالى وزارت 

آموزش و پرورش ، كيوتو، جون 2007 .
ساتو ، تسوگى تاكا (Sato Tsugitaka) . " كنش هاى سنيان و شيعيان " ، در تسوگى تاكا ساتو 

(ويرايش)، تولد و گسترش اسالم، ناشر دگاوا شوپان ، توكيو، جون 2010 .
ساكاموتو ، تسوتومو (Sakamoto Tsutomu) ." زيارت عتبات شيعيان " ، در موتسواو كاواتوكو 
( ويرايش ) زيارت : بخش اول ( گزارش گروه پژوهشى مركز فرهنگى خاورميانه در ژاپن ) ، صفحات 

97 - 86 ، مركز فرهنگى خاورميانه در ژاپن ، ميتاكا ، سپتامبر 1986 .
مجله  شيعيان" ،  با تمركز بر  مدرن؛  عصر  زيارت در  ." يادداشتى بر اسناد  ساكاموتو ، تسوتومو 
"اورينت " ، دوره بيست و نه ، شماره يك ، صفحات 128 – 113 ، انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن، 

توكيو ، سپتامبر 1986 .
ساكورائى ، كيكو (Sakurai Keiko) . " شبكه آموزش علوم مذهبى در ميان شيعيان دوازده 
امامى (گزارش به سمپوزيوم آموزش دين در كشورهاى اسالمى ) " ، مجله " جهان اسالم " ، شماره 

پنجاه و سه ، صفحات 93 – 89 ، انجمن اسالمى ژاپن ، توكيو ، جوالى 1997 .
ساكورائى، كيكو. شيعيان: خيزش اقليت جهان اسالم ، 262 صفحه ، ناشر چواو كورون شا ، توكيو، 
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اكتبر 2006 .
ساكورائى، كيكو. " آيا حوزه هاى علميه بانوان شيعه به رشد موقعيت زنان خواهد انجاميد"، در 
نائوكى واتانابه (ويرايش)، با اين كتاب مذهب و جهان معاصر را خواهيد شناخت، ناشر هيبون شا، توكيو، 

مارچ 2008 .
ساكورائى ، هيده كو ( Sakurai Hideko ) . " نظريه امامت در تشيع : معناى امروزين و تطبيق 
عملى آن " ، در تاكه شى يوكاوا ، ايده و واقعيت دولت اسالمى ، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و آموزش 

ايكو ، توكيو ، مى 1995 .
شيماموتو ، تاكاميتسو ( Shimamoto Takamitsu) . " مقام امام على در ميان شيعيان دوازده 
امامى: مطالعه موردى  مسلمانان ايرانى " ، مجله " گزارش پژوهش موزه ملى قوم شناسى"، دوره 

دهم، شماره سوم ، صفحات 753 – 725 ، موزه ملى قوم شناسى ، سويتا ، فوريه 1986 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " تاملى در باره بست : نگاهى به آداب مذهبى در تاريخ معاصر ايران"، 
مجله " اورينت "، دوره بيست و هشتم ، شماره دوم ، صفحات 49 – 35 ، انجمن مطالعات خاورنزديك 

ژاپن ، توكيو ، مارچ 1986 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " در باره وقف : نظريه و واقعيت آن در ميان شيعيان ( با تمركز بر مورد  
شهر قم در پايان قرن نوزدهم ) " ، مجله " گزارش ساالنه انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن " ، شماره 

دوم، صفحات 213 – 187 ، انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن ، توكيو ، مارچ 1987 .
شيماموتو، تاكاميتسو . " اخالق و اقتصاد در اسالم : مورد شيعيان دوازده امامى ايران " ، در گزارش 
پژوهشى در باره شهرهاى اسالمى ، شماره پانزده ، صفحات 21 – 1 ، دفتر پروژه پژوهشى شهرهاى 

اسالمى (با كمك وزارت آموزش و پرورش)، توكيو ، مارچ 1989 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " تأملى در باره تعزيه: نگاهى به رابطه متقابل مذهب و تاريخ در ايران 
عصر قاجار "، مجله " اورينت " ، دوره سى و سوم ، شماره اول ، صفحات 63 – 45 ، انجمن مطالعات 

خاورنزديك ژاپن ، توكيو، سپتامبر 1990 . 
شيماموتو ، تاكاميتسو . " زين العابدين امام چهارم شيعيان و ايران : با تكيه بر اسناد فارسى از دوره 
صفويه به بعد " ، در انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ( ويرايش ) ، مجموعه مقاالت به مناسبت  سى 
و پنجمين سالگرد تاسيس انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ، ناشر توسويى شوبو ، توكيو ، جوالى 

. 1990
شيماموتو ، تاكاميتسو . " اخالق تجارى در اسالم ( نظريه و واقعيت ) : مورد شيعيان دوازده امامى 
– با تمركز بر ايران قرن نوزدهم " ، مجله " گزارش ساالنه انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن " ، شماره 

هفتم ، صفحات 271 – 221 ، انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن ، توكيو ، مارچ 1992 .
ايران  مسلمان)،  (دانشمندان  شهر  و  علما   – شهرى  درون  هاى  شبكه   " تاكاميتسو.   ، شيماموتو 
(شيعيان دوازده امامى)"، در يوزو ايتاگاكى (Yuzo Itagaki) و آكيرا گوتو (Akira Goto) (ويرايش)، 
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دانشنامه شهرهاى اسالمى ، صفحات 268 – 267 ، ناشر آكى شوبو ، توكيو ، مى 1992 .
 Masayuki) شيماموتو ، تاكاميتسو . " جهان تشيع – مورد ايران  " ، در ماسايوكى يامااوچى
Yamauchi) و كازوئو اوتسوكا (Kazuo Otsuka) (ويرايش) ، آشنايى با اسالم ، صفحات 156 – 

141 ، ناشر سكاى شيسو شا ، كيوتو ، نوامبر 1993 .
شيماموتو ، تاكاميتسو. اسالم ايرانى ( جلد اول ) : تاريخ و اسطوره شيعيان ، ناشر نويسنده ، تنرى، 

آپريل 1994 .
پيرامون  نظراتى  نقطه  و  بحث   : معاصر  ايران  و  علما  اقتدار  تحكيم   "  . تاكاميتسو   ، شيماموتو 
بنيان هاى دو انقالب " ، در كوايچى كاباياما و ديگران ( ويرايش ) ، جهان اسالم و آفريقا : از پايان 
قرن هجدهم تا آغاز قرن بيستم ( آموزش تاريخ جهان) ، صفحات 210 – 189 ، ناشر ايوانامى شوتن، 

توكيو ، فوريه 1998 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " براى درك فلسفه اخالق اجتماعى مرتضى مطهرى (1979 – 1919)"، 
مجله " اكس اورينت " ، شماره يكم ، صفحات 244 – 227 ، انجمن زبانشناسى اجتماعى دانشگاه 

زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، آپريل 1999 .
شيماموتو ، تاكاميتسو. " معناى امروزين عدالت الهى : مرتضى مطهرى و مبحث تئوديسى " ، 
مجله " مجموعه مقاالت دانشگاه زبانهاى خارجى اوساكا " ، شماره بيست و سه ، صفحات 139 – 

123 ،  دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، سپتامبر 2000 .
شيماموتو ، تاكاميتسو. " مرتضى مطهرى : اصول اجتهاد در اسالم " ، مجله " مجموعه مقاالت 
دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا " ، شماره بيست و هشت ، صفحات 171 – 145 ،  دانشگاه زبان هاى 

خارجى اوساكا ، مينو ، سپتامبر 2000 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " نقد مرتضى مطهرى از ماترياليسم مدرن غربى ( الحاد ) – با تمركز بر 
آراء برتراند راسل " ، مجله " اكس اورينت " ، شماره پنجم ، صفحات 182 – 157 ، انجمن زبانشناسى 

اجتماعى دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، آگوست 2001 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " مسيحيت از ديدگاه يك فيلسوف اسالمى : مورد مرتضى مطهرى "، 
مجله " پژوهشهاى مسيحيت " ، دوره شصت و چهار ، شماره اول ، صفحات 45 – 33 ، انجمن 

پژوهش مسيحيت ، توكيو ، جوالى 2002 .
شيماموتو ، تاكاميتسو. قوانين تجارت و ازدواج – طالق در اسالم : ترجمه و تفسير توضيح المسائل 

آيت اهللا بروجردى ، 182 صفحه ، انتشارات دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، مارچ 2002 
شيماموتو ، تاكاميتسو. " ماترياليسم تاريخى و اسالم : جهان بينى اسالمى مرتضى مطهرى "، 
  ،  83 – صفحات 107   ، سى  شماره   ،  " اوساكا  خارجى  زبانهاى  دانشگاه  مقاالت  مجموعه   " مجله 

دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، فوريه 2004 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " تداوم تاريخ: تاريخ ايران معاصر و مذهب " ، در اميكو اوكادا و ديگران 



186

(ويرايش) : 65 فصل براى شناخت ايران ، ناشر آكاشى شوتن ، توكيو ، سپتامبر 2004 .
شيماموتو ، تاكاميتسو. " زندگى مرتضى مطهرى " ، مجله " مجموعه مقاالت دانشگاه زبان هاى 
خارجى اوساكا " ، شماره سى و يك ، صفحات 240 – 215 ،  دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، 

مينو، مارچ 2005 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " پيرامون نظريه رهبريت در شيعه دوازده امامى : امامت و رهبرى مذهبى 
در آراء مرتضى مطهرى " ، مجله " پژوهش ميان رشته اى اديان توحيدى " ، شماره دوم، صفحات 

62 – 40 ، مركز پژوهش ميان رشته اى اديان توحيدى دانشگاه دوشى شا ، كيوتو ، 2006 .
شيماموتو ، تاكاميتسو. " مرتضى مطهرى ، مبانى اقتصادى و سازماندهى علما ( مباحث مبنايى 
پيرامون سازماندهى قشر مذهبى ) " ، مجله " مجموعه مقاالت دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا "، 

شماره سى و سه ، صفحات 249 – 225 ،  دانشگاه زبانهاى خارجى اوساكا ، مينو ، مارچ 2006 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . اسالم شيعه : تاريخ و اسطوره ، ناشر انتشارات دانشگاه كيوتو ، 243 صفحه 

(آثار منتخب : 023) ، كيوتو ، آپريل 2007 .
شيماموتو ، تاكاميتسو . " معرفت نفس در اسالم : نظريه انسان كامل مرتضى مطهرى " ، 

مركز   ،  27 – صفحات 47  چهارر،  شماره   ،  " توحيدى  اى  رشته  ميان  اديان  پژوهش   " مجله 
پژوهش ميان رشته اى اديان توحيدى دانشگاه دوشى شا ، كيوتو ، 2008 .

فوجى ناوا ، توموكو ( Fujinawa Tomoko) . " شبكه هاى درون شهرى – جنبش هاى 
 (Akira Goto ) و آكيرا گوتو (Yuzo Itagaki ) مذهبى و شهرهاى ايران " ، در يوزو ايتاگاكى
(ويرايش ) : دانشنامه شهرهاى اسالمى ، صفحات 338 – 336 ، ناشر آكى شوبو ، توكيو ، مى 1992 .

كاتسوفوجى ، تاكه شى ( Katsufuji Takeshi) . " اسالم در تاريخ معاصر ايران " ، در تاكه 
شى  كاتسوفوجى ( ويرايش ) ، پژوهشى در تحوالت تاريخى ايران و افغانستان ( 2 ) ، دفتر مطالعات 

تاريخى دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، سپتامبر 1986 .
كاساما ، اكيو ( Kasama Akio) . " در باره شيعيان ايران " ، مجله " اسالم " ، شماره پنج ، 

صفحات 29 – 25 ، توكيو ، اكتبر 1938 .
كاگايا ، هيروشى ( Kagaya Hiroshi) . " ويژگيهاى اسالم ايرانى و سير گسترش آن " ، 
مجله " اورينت " ، دوره دوم ، شماره هفتم ، صفحات 9 – 1 ، انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ، 

توكيو ، جوالى 1959 . 
كاگايا ، هيروشى. " اسالم و اصالحات اجتماعى در ايران معاصر " ، مجله " روابط جهانى " ، 
دوره يازده ، شماره هشت ، صفحات 70 – 63 . پژوهشگاه روابط جهانى دانشگاه تاكوشوكو ، توكيو ، 

آگوست 1963 .
كاگايا ، هيروشى. كتاب هاى چاپ شده در ايران پس از جنگ جهانى دوم در زمينه تشيع ، ناشر 

كميته تحقيق كتب و اسناد آفريقا و آسيا ، توكيو ، 1964 .
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قرن  آغاز  در  امامى  دوازده  شيعيان  اعتقادات  باره  در  پاسخ هايى  و  پرسش   " هيروشى.   ، كاگايا 
يازدهم" ، مجله " پژوهش آسياى جنوبى و غربى " ، شماره دوازده ، صفحات 54 – 43 ، انجمن 

پژوهش آسياى جنوبى و غربى ، كيوتو ، جون 1964 .
كاگايا ، هيروشى. " احترام امامزاده در شيعه دوازده امامى ايران " ، مجله " اورينت " ، دوره 
دوازدهم ، شماره هاى سوم و چهارم ، صفحات 205 – 191 ، انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ، 

توكيو، آپريل 1971 . 
كاگايا ، هيروشى. " توسعه امروزين اسالم – بويژه در رابطه با انقالب ايران " ، درتاتسواو اورانو 
( Tatsuo Urano) و تاكه شى كاتسوفوجى ( Katsufuji Takeshi) ( ويرايش)، خاورميانه و 

روابط بين الملل ، ناشر كويو بونكو ، كيوتو ، نوامبر 1979 .
كاگايا ، هيروشى.  " اسالم معاصر در ايران " ، مجله " انديشه معاصر " ، دوره هشتم ، شماره 

دوم ، صفحات 175 – 168 ، ناشر سيدوشا ، توكيو، فوريه 1980 .
كاگايا ، هيروشى.  " سازمان رهبريت مذهبى در شيعه دوازده امامى "، در متن مباحث و گزارش 
سمپوزيم پژوهشى جامع پيرامون تحوالت اجتماعى در خاوميانه و اسالم – بخش ايران ، ناشر موزه 

ملى قوم شناسى ، سويتا ، مارچ 1980 .
كاگايا ، هيروشى. " تقابل دو جريان مذهبى در ميان مسلمانان ايران معاصر" ، درهيأت بزرگداشت 
هفتاد سالگى استاد اييچى اوگوچى ( ويرايش)، مذهب و جامعه – مجموعه مقاالتى در بزرگداشت هفتاد 

سالگى استاد اييچى اوگوچى ، صفحات 396 – 385 ، ناشر شونجوشا ، توكيو ، مارچ 1981 .
كامادا ، شيگه رو ( Kamada Shigeru) . " گسترش تشيع – با تمركز بر مال صدرا " ، در 
كوجيرو ناكامورا ( Kojiro Nakamura) ( ويرايش ) ، اسالم : انديشه و مناسك ( آموزش اسالم 

1 ) ، ناشر چيكوما شوبو ، توكيو ، سپتامبر 1985 .
كامادا ، شيگه رو . " جايگاه عرفان در نظريه امامت فيض كاشانى " ، مجله " پژوهش آسياى 
جنوبى و غربى " ،  شماره سى ، صفحات 70 – 56 ، انجمن پژوهش آسياى جنوبى و غربى ، كيوتو، 

مارچ 1989 .
كامادا ، شيگه رو . " تحول در نظريه امامت اسالم شيعى " ، مجله " پژوهش مذهب " ، دوره 
شصت و دو ، شماره چهار ، صفحات 125 – 123 ، انجمن مطالعات مذهب ژاپن ، توكيو ، مارچ 1989 .

كامادا ، شيگه رو. " زمينه هاى امداد در اسالم – امام شناسى در تشيع و تسنن " ، در هيروشى 
يوشيدا ( Hiroshi Yoshida) ( ويرايش ) ، اشكال امداد ( مجموعه تاريخ مذاهب 2 ) ، ياماموتو 

شوتن ، توكيو ، مارچ 1990
كامادا ، شيگه رو . " شكل گيرى الهيات اسالم شيعى – روش عالمه حلى " ، مجله " پژوهش 
مذهب " ، دوره شصت و چهار ، شماره چهار ، صفحات 142 – 141 ، انجمن مطالعات مذهب ژاپن، 

توكيو ، مارچ 1991 .
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كامادا ، شيگه رو . " نظريه امامت عالمه حلى – ترجمه و تفسير فصل پنجم كشف المراد فى شرح 
التجريد االعتقاد " ، مجله " موسسه مطالعات پيشرفته آسيا " ، شماره 118 ، صفحات 192 – 119 ، 

موسسه مطالعات پيشرفته آسيا دانشگاه توكيو، توكيو ، مارچ 1992 
كامادا ، شيگه. " مواجهه عرفان و نظريه امامت شيعه : نظريه انسان كامل فيض كاشانى"، در 
شيگه رو كامادا ( Shigeru Kamada) ، هيده كى مورى ( Hideki Mori) (ويرايش)، استغناء 

و راز – دنياى انديشه چين ، هند و جهان اسالم ، ناشر دايِمدو ، توكيو ، مارچ 1994 .
كامادا ، شيگه رو. " نظريه امامت در اسالم شيعى " ، مجله " پژوهش مذهب " ، دوره شصت 

و هفت، شماره چهار ، صفحات 139 – 138 ، انجمن مطالعات مذهب ژاپن ، توكيو ، مارچ 1994 .
 .(Tarui Hiroshi ) و هيروشى تاروى (Yamao Kyoko ) كامادا ، شيگه رو ، كيوكو يامااو
" مذاهب شيعى " ، در بررسى عمومى مذهب در جهان ، ناشر شين جينبوتسو اورايشا ، توكيو ، آپريل 

. 1994
كامادا ، شيگه رو  . " مذاهب شيعى " ، در يوزو ايتاگاكى ( ويرايش ) ، كتاب راهنما براى پژوهش  

اسالم ، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و آموزش ايكو ، توكيو ، اكتبر 1995 .
كامادا ، شيگه رو  . " ورود به جهان اگنوستيسيسم ( ناشناسا انگارى) – تفسير مال صدرا از متن 
مقدس ( انديشه تفسير متن مقدس ) " ، در هيروشى ايچيكاوا و شيگه رو كامادا ( ويرايش ) ،  انسان 

و متن مقدس ، نا شر دايِمدو ، توكيو ، مارچ 1998 .
كامادا ، شيگه رو . " جنبه اى از تفسير قرآن مال صدرا " ، مجله " پژوهش مذهب " ، دوره هفتاد 

و يك ، شماره چهار ، صفحات 166 – 165 ، انجمن مطالعات مذهب ژاپن ، توكيو ، مارچ 1998 . 
كامادا ، شيگه رو. " نوآورى در تفسير – تفسير قرآن مال صدرا " ، مجله " ادبيات " ، دوره يك ، 

شماره چهار ، صفحات 66 – 49 ، ناشر ايوانامى شوتن ، توكيو ، آگوست 2000 .
كامادا ، شيگه رو . " خوشبختى و كنش فيلسوف – معناى نظريه حركت جوهرى مال صدرا (ويژه 
نامه : جوانب متنوع در انديشه اسالمى ) " ، مجله " فرهنگ شرقى " ، شماره هشتاد و هفت ، صفحات 

180 – 163 ،  ناشر موسسه مطالعات پيشرفته آسيا دانشگاه توكيو ، توكيو ، مارچ 2007 .
 : اورينت   " مجله   ، انگليسى)   )  " صدرا  مال  و  مفيد  شيخ  آراء  در  تناسخ   "  . رو  شيگه   ، كامادا 
گزارش هاى انجمن مطالعات خاورنزديك در ژاپن ( شماره ويژه مطالعات شيعى ) " شماره چهل و چهار، 

صفحات 119 – 104 ، انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ، توكيو 2009 .
كامادا ، شيگه رو . " عرفان شيعى و صوفى گرايى : پيوستگى مابين آنها و نقش قرآن " ، در هاروئو 
كوباياشى ( Haruo Kobayashi) و ديگران ( ويرايش ) ، ساختار معرفت در اسالم و تحوالت 
آن – از ديدگاه تاريخ انديشه ، تاريخ علم و تاريخ جامعه ، ناشر موسسه مطالعه حوزه هاى اسالمى 

دانشگاه واسه دا ، توكيو ، مارچ 2011 .
كامادا ، شيگه رو. " تشيع و عرفان " ، مجله " تاريخ و جغرافى " ، شماره ششصد و پنجاه و چهار، 
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صفحات 40 – 37 ، ناشر دگاوا شوپان شا ، توكيو ،  مى 2012 .
كامى اوكا ، كوجى ( Kamioka Koji) . " اعتقادات شيعيان دوازده امامى ( 1 ) – خون پيامبر 
و خون شاه " ، در كوجى كامى اوكا ( ويرايش ) : آسيا خوانى ( مجلد ايران ) ، ناشر كاواده شوبو، توكيو، 

سپتامبر 1999 .
كامى اوكا ، كوجى. " اعتقادات شيعيان دوازده امامى ( 2 ) – اوالد امامان و امام خمينى " ، كوجى 

كامى اوكا ( ويرايش ) ، آسيا خوانى ( مجلد ايران ) ، ناشر كاواده شوبو ، توكيو ، سپتامبر 1999 .
كامى اوكا ، كوجى و نائومى شيميزو ( Shimizu Naomi ) . اماكن مقدس استان تهران، 
ناشر پژوهشگاه زبانها و فرهنگهاى آفريقا و آسيا دانشگاه زبانهاى خارجى توكيو ، فوچو ، مارچ 2009 .

كورودا ، كنجى ( Kuroda Kenji) . " فقهاى شيعه دوازده امامى در دوران معاصر -  مراحل 
تحصيل علوم دينى در ايران و عراق " ،  مجله " پژوهش در جهان اسالم " ، دوره دوم ، شماره يك ، 

صفحات 202 – 183 ، مركز پژوهش مناطق اسالمى دانشگاه كيوتو ، كيوتو ، سپتامبر 2008 .
كورودا ، كنجى. " ساختار مديريتى سازمان روحانيت در نظام تحت رهبرى آيت اهللا خامنه اى – با 
تمركز بر اصالحات اعمال شده در  سازمان حوزه هاى علميه و اعطاى كمكهاى تحصيلى " ، مجله " 
گزارش ساالنه انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن " ،دوره بيست وشش ، شماره يك ، صفحات 97 – 75، 

انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن ، توكيو ، جوالى 2010 .
كورودا ، كنجى. " مطالعه اى در فقه اسالمى و تقدس در شيعه دوازده امامى در ايران معاصر "، 
مجله " پژوهش ايران " ، شماره هفت ، صفحات 201 – 179 ، گرايش زبان فارسى رشته فرهنگ 

منطقه اى دانشگاه زبان هاى خارجى اوساكا ، مينو ، مارچ 2011 .
كوروياناگى ، تسونئو ( Kuroyangi Tsuneo) . " جنبش و انديشه شيعيان " ، جهان آسياى 

غربى ( از سلسله كتاب هاى آموزشى تاريخ جهان ) ،ناشر ايوانامى شوتن ، توكيو ، اكتبر 1969 .
معاصر:  اسالم  انديشه  در  حاكميت  و  دولت   "  .  (Kosugi Yasushi  ) ياسوشى   ، كوسوگى 
انگاشت سياسى اسالم سنى و اسالم شيعى " ، مجله " گزارش ساالنه انجمن مطالعات خاورميانه 

ژاپن" ، شماره يك ، صفحات 33 – 1 ، انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن ، توكيو ، مارچ 1986 . 
دوره  در  شيعه  اعراب  سياسى  انديشه   – اسالمى  انقالب  و  اسالمى  دولت  ياسوشى.   ، كوسوگى 
كوكساى،  دانشگاه  خاورميانه  پژوهشگاه  ناشر   ، اهللا  فضل  حسين  محمد  و  صدر  باقر  محمد  معاصر: 

تايواچو، مارچ 1992 .
كيكوچى ، تاتسويا ( Kikuchi Tatsuya) . " پژوهش در انديشه تشيع و مشكالت آن " ، 

مجله " انديشه " ، شماره 941 ، صفحات 153 – 136 ، ايوانامى شوتن ، توكيو ، سپتامبر 2002 . 
كيكوچى ، تاتسويا . " گزارش در سمپوزيوم : انديشه مهدويت در اسالم شيعى " ، مجله " شيچو"، 

شماره پنجاه ، صفحات 46 – 26 ، انجمن مطالعات تاريخى ، توكيو ، نوامبر 2001 .
گامو ، رى ايچى ( Gamo Reiichi) . " جهاد كربال : تراژدى شهادت نواده پيامبر " ، مجله 
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"سرزمين هاى اسالمى " ، دوره يك ، شماره چهار ، صفحات 72 - 66 ، پژوهشگاه سرزمين هاى 
اسالمى ، توكيو ، اكتبر 1938.

گامو ، رى ايچى. " نگاهى به ايران . موطن مسلمانان شيعه " ، مجله " سرزمين هاى اسالمى "، 
دوره شش ، شماره شش ، صفحات 29 – 2 ، پژوهشگاه سرزمينهاى اسالمى ، توكيو ، جون 1942 .

گامو ، رى ايچى. " ايران و تشيع " . در شينجى مائه جيما ( Shinji Maejima) ( ويرايش ): 
تاريخ آسياى غربى ، ناشر دگاوا شوپان ، توكيو ، مى 1972 .

ماتسوموتو ، آكيرو ( Matsumoto Akiro ) . " جامعه مذهبى ايران : رهبران مذهبى ( 1)"، 
مجله " اخبار انجمن ايران – ژاپن " ،  شماره سوم ، صفحات 12 - 8 ، انجمن ايران -  ژاپن ، توكيو، 

مارچ 1985 .
ماتسوموتو ، آكيرو. " جامعه مذهبى ايران : رهبران مذهبى ( 2 ) " ، مجله " اخبار انجمن ايران – 

ژاپن " ،  شماره چهارم ، صفحات 11 - 7 ، انجمن ايران -  ژاپن ، توكيو ، مارچ 1985 .
ماتسوموتو ، آكيرو. پژوهشى جامع در باره نهادها و اعتقادات شيعه دوازده امامى در عصر ما : با 
تمركز بر كتب مرجعشان ، ناشر نويسنده ( با استفاده از كمك مالى طرح هاى پژوهشى وزارت آموزش 

و پرورش)، تايواچو ، مارچ 1991 .
ماتسوموتو ، آكيرو .الهيات سياسى اسالم : واليت و ولى ، 222 صفحه ، ناشر ميراى شا ، توكيو، 

آگوست 1993 .
 ماتسوموتو ، آكيرو . " ايران و اسالم شيعى " ، مجله " چشم " ، شماره پنجاه و سه، صفحات 

26 – 21 ، انجمن ايران -  ژاپن ، توكيو ، مارچ 1996 .
ماتسوموتو ، آكيرو." آيت اهللا خمينى و نظريه ولى و واليت " ( انگليسى ) ، مجله " مطالعات 

اسالم شيعى " ، دوره سه ، شماره يك ، صفحات 23 – 5 ، آى سى اى اس پرس ، لندن ، 2010 .
. " واليت فقيه چيست ؟ " ، مجله "   (Matsunaga Yasuyuki) ماتسوناگا ، ياسويوكى
پژوهش خاورميانه " ، شماره چهارصد و پنجاه و پنج ، صفحات 22 – 16 ، موسسه خاورميانه ژاپن ، 

توكيو ، اكتبر 1999 .
ماتسوناگا ، ياسويوكى. " بررسى آراء عالمه مجلسى پيرامون سلطنت مشروع و واليت فقيه " 
(انگليسى ) ، مجله " اورينت : گزارش هاى انجمن  مطالعات خاورنزديك ژاپن " ، شماره سى و پنج ، 

صفحات 22 – 12 ، انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ، توكيو ، 2000 .
ماتسوناگا ، ياسويوكى. " توسعه نظريه واليت فقيه پس از آيت اهللا خمينى و جدل هاى نظرى 
پيرامون آن " ، مجله " اورينت " ، دوره چهل و دو ، شماره دو ، صفحات 79 – 61 ، انجمن مطالعات 

خاورنزديك ژاپن  ، توكيو ، مارچ 2000 .
المللى  بين  همايش  از  گزارشى   : شيعى  اسالم  در  پويا  پژوهش هاى   " ياسويوكى.   ، ماتسوناگا 
بزرگداشت عالمه مجلسى " ، مجله " اورينت " ، دوره چهل و سه ، شماره يك ، صفحات 190 – 
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186، انجمن مطالعات خاورنزديك ژاپن ، توكيو ، سپتامبر 2000 .
ماتسوناگا ، ياسويوكى. " مسئله مشروعيت حاكميت در نظام اسالمى – بسط نظرى آن در ايران 
معاصر " ، مجله " اورينت " ، دوره چهل و چهار ، شماره دو ، صفحات 103 – 87 ، انجمن مطالعات 

خاورنزديك ژاپن ، توكيو ، مارچ 2000 .
ماتسوناگا ، ياسويوكى. " شبكه شيعيان در ايران و عراق " ، مجله " فصلنامه عرب " ، شماره 

يكصد و پنج ، صفحات 16 – 14 ، انجمن عرب ژاپن ، توكيو ، جون 2003 .
 ،(Jitsuro Terajima ) ماتسوناگا ، ياسويوكى . " شبكه فرامرزى شيعيان " ، در جيتسورو تراجيما
ياسوشى كوسوگى (Yasushi Kosugi) و كى ايچى فوجيوارا (Keiichi Fujiwara) (ويرايش)، 

بررسى و چشم انداز جنگ عراق ، ناشر ايوانامى شوتن ، توكيو ، جوالى 2003 .
ماتسوناگا ، ياسويوكى . " شيعيان و انقالب اسالمى ( سياست ، اقتصاد ، جامعه ) " ، در ياسوشى 
كوسوگى ( Yasushi Kosugi) ، كايوكو هاياشى ( Kayoko Hayashi) و ياسوشى توناگا 
(Yashushi Tonaga) ( ويرايش ) ، راهنماى پژوهش در باره جهان اسالم ، ناشر انتشارات دانشگاه 

ناگويا ، ناگويا ، جوالى 2008 .
موراتا ، ساچيكو ( Murata Sachiko) . " ويژگيهاى اسالم شيعى " ، در موسسه خاورميانه 
ژاپن ( ويرايش ) ، پژوهشى در قدرت اسالم ( 2 ) ، ناشر موسسه خاورميانه ژاپن ، توكيو ، مارچ 1982 .

مورى كاوا ، توموكو ( Morikawa Tomoko ) . پژوهشى در زيارت عتبات شيعيان ، 422 
صفحه ، انتشارات دانشگاه كيوتو ، كيوتو ، فوريه 2007 .

گونه  معرفى   – سادات  نامه  شجره  اسناد   "  .  (Morimoto Kazuo  ) كازوئو   ، موتو  مورى 
جديدى از منابع تاريخى " ، مجله " پژوهش تاريخ و اجتماع آفريقا و آسيا " شماره يك ، صفحات 

80 – 67 ، هيأت سردبيرى پژوهش تاريخ و اجتماع آفريقا و آسيا ، توكيو ، مارچ 1996 .
مورى موتو ، كازوئو . " پيدايش علم شجره نامه شناسى سادات ( قرون دهم و يازدهم ) - با تمركز 
بر رابطه آن با تنظيم شجره نامه " ، " مجله مطالعات تاريخى " ، دوره يكصد و پنج ، شماره هفت، 

صفحات 37 – 1 ، انجمن مطالعه تاريخ ، توكيو ، جوالى 1996 .
مورى موتو ، كازوئو . "  لباب األناب به عنوان مرجعى براى شجره نامه سادات و زمينه آن – 
پيدايش منابع تاريخى در نيمه دوم قرن پنجم خراسان " ، مجله " پژوهش تاريخ " ، شماره هفتصد و 

نود و پنج ، صفحات 31 – 21 ، انجمن پژوهش تاريخ ، توكيو ، نوامبر 2004 .
مورى موتو ، كازوئو . چهره پردازى شيعيان از خويش : تاريخ ، افكار و آموزه ها – نوشته محمد 

حسين طباطبائى ، 301 صفحه ، انتشارات دانشگاه كيئو ، توكيو ، مارچ 2007 .
مورى موتو ، كازوئو . " پيش درآمد " ( انگليسى) ، مجله " اورينت : گزارش هاى انجمن  مطالعات 
خاورنزديك ژاپن ( شماره ويژه مطالعات شيعى ) " شماره چهل و چهار ، صفحات 2 – 1 ، انجمن 

مطالعات خاورنزديك ژاپن ، توكيو 2009 .
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ناكاتا ، كو ( Nakata Ko) . " نظريه امر به معروف و نهى از منكر در حقوق شيعه و نوآورى آيت 
اهللا خمينى " ، مجله " گزارش ساالنه انجمن مطالعات خاورميانه ژاپن " ، شماره دوازدهم ، صفحات 

87 – 61 ، انجمن مطالعات  خاورميانه ژاپن ، ميتاكا ، مارچ 1997 .
ناكاتا ، كو . " حق واليت فقيه و حق حاكميت مردم – با تمركزى بر نظريه آيت اهللا خامنه اى 
پيرامون دولت اسالمى " ، " پژوهش خاورميانه " ، شماره چهارصد و پنجاه و يك ، صفحات 25- 18، 

موسسه خاورميانه ژاپن ، توكيو، ژوئن 1999 .
ناكاتا ، كو . " حاكميت واليت فقيه و قانون اساسى : نظريه هاى سياسى در دوران پسا خمينى 
ايران " ،  ( انگليسى ) ، مجله " اورينت : گزارشهاى انجمن از مطالعات خاورميانه در ژاپن " ، شماره 
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تأملى در متدولوژى اسالم شناسى هنرى دو لهوگ
رئيس دانشكده علوم و الهيات اديان دانشگاه كاتوليك پاريس

دكتر سعيد جازارى 1

چكيده
نزديك به يك قرن است كه اسالم شناسى از بستر محققين و اساتيد دانشگاه هاى غربى به كليساى 
كاتوليك و پس از آن به دنياى مسيحيت و متفكرين مسيحى رسوخ كرده است. هنرى دو لهوگ، به 
عنوان يك اسالم شناس و انديشمند برجسته كاتوليك در مسير اسالم شناسى خويش، با رويكردى 
متفاوت از ساير اسالم شناسان فرانسوى گام در عرصه اسالم شناسى تطبيقى و مقارنه اى نهاده است. 
در  اكثريت  جريان  خالف  بر  تا  داشته  آن  بر  سعى  خويش  تحقيق  و  علمى  هاى  كوشندگى  در  وى 
كليساى مسيحيت، به تأئيد مصدر و منشأ وحيانى بودن بپردازد. مساعى و كوشش هاى وى اهميت و 
جايگاه ويژه اى در قلمرو مطالعات اسالم پژوهى مسيحيان دارد و خواهند توانست زمينه هاى ديگرى 
براى  شناخت اسالم و مسلمانان در بين پژوهشگران مسيحى، كه رويكردى تقريبى و تعامل منشانه 

با اديان ابراهيمى دارند، پيش آورد.

واژگان كليدى: كليساى كاتوليك، اسالم شناسى، مقارنه، مسيحيت، قرآن، وحى، نبوت، رسول 
اكرم، انستيتو كاتوليك، شوراى اساقفه،  دانشگاه اديان

هنرى دو لهوگ  در ژانويه 1969 در شهر پاريس و در خانواده اى مذهبى و كاتوليك متولد گرديد. 
وى ليسانس خود را در سال 1997 در علوم دينى مسيحيت و رشته  مطالعات عرب و اسالمى از دانشگاه 
ُرم2 ايتاليا دريافت كرد . وى مدتى بعد، سال 2001 ، ليسانس ديگرى در رشته الهيات مسيحيت و 

1. عضو هيأت علمى دانشگاه اديان
2. Licence canonique 
d’études arabes et is-
lamiques en 1997 (Institut 
Pontifical d’Etudes Arabes 
et d’islamologie à Rome).
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الهيات اديان1 از دانشگاه كاتوليك پاريس دريافت كرد. سپس در سال 2008 در همان دانشگاه موفق 
به دفاع از پايان نامه-دكترى خود با عنوان «احترام به عقائد ديگران2» گرديد. دو لهوگ از همان سال 
تا به امروز استاد دانشگاه كاتوليك پاريس و در سه سال اخير، رياست  دانشكده يا مركز مهم علوم و 
الهيات اديان دانشگاه كاتوليك پاريس3 را عهده داراست. وى به طور همزمان مديريت مهمترين مركز 
از  مركز  اين  دارد.  برعهده  نيز  را  مقدس4»  سولپيس  دين  علوم  نام «حوزه  به  مسيحى  پدران  تربيت 
سال 1906 به عنوان مهمترين مركز تربيت كشيشان و شخصيت هاى دينى مسيحيت كاتوليك و اداره 
كنندگان كليساهاى  نقاط مختلف فرانسه و برخى كشورهاى همجوار آن به فعاليت خود تداوم بخشيده 
است. جلسات بزرگان كليساى كاتوليك فرانسه و كشورهاى همجوار، در ايام حضور پاپ در فرانسه؛ 

در اين محل  برگزار مى شود.
 

هنرى دو لهوگ و نگارنده، مركزعلوم دينى سولپيس مقدس

معتبرترين  از  يكى  است،  پاريس5»  كاتوليك  آن «انستيتو  اصلى  نام  كه  ؛  پاريس  كاتوليك  دانشگاه 
دانشگاه هاى فرانسه و يكى از مهمترين مراكز تعليم و تعلم علوم مسيحيت در غرب به شمار است و 
از سراسر اروپاى شمالى، مركزى، آفريقا و آسيا دانشجويان و محققينى را تربيت مى كند. اين دانشگاه 
و مركز مهم علوم دينى مسيحيت، در سال 1875 ؛ از شش دانشكده و چهار مركز مطالعاتى تشكيل 
يافت. نظر به قانون اليسيته  در فرانسه، اين مركز مهم علوم دينى مسيحيت؛ اجازه ناميده شدن به 
دانشگاه در كشور فرانسه را ندارد. از اين رو، به جهت مراعات قانون اليسيته در فرانسه؛ نام دانشگاه را 
نداشته و در فهرست وزارت آموزش و مراكز آموزشى دولت فرانسه ؛ از واژه انستيتو استفاده كرده است. 
ولى در ترجمه به زبان هاى ديگر مانند انگليسى، اسپانيولى، عربى و ايتاليايى همان عنوان دانشگاه به 

آن اطالق مى شود.

1. Licence canonique de 
théologie spécialisation en 
Sciences et Théologie des 
Religions en 2001 (Institut 
catholique de Paris).
2. L’estime de la foi des 
autres, coll. « Théologie à 
l'université » 18, Paris ,DDB, 
2011, 361 pages.
3. Institut de Science & de 
Théologie des Religions 
(ISTR) 
4.  Le Séminaire de Saint 
Sulpice 
5. L’InstitutCatholique de 
Paris
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شايد بتوان گفت كه فعاليت هاى تحقيقاتى و مطالعاتى هنرى دو لهوگ در حوزه اسالم و متون 
اسالمى متجاوز از يك دهه نيست، اما در همين مدت كوتاه، آثار فراوانى پديدآورده است. تفاوت آشكار 
وى در مطالعات اسالم شناسى و شيعه شناسى با ديگر مسشترقين فرانسوى همچون لوئى ماسينيون، 

هانرى كربن، پيرلورى، اميرمعزى و ديگران، در روش، نوع نگاه و انگيزه مطالعاتى وى نهفته است.
مطالعات و تحقيقات وى بيشتر به سان فردى است كه به دنبال گم شده خويش در البه الى آثار 
اسالمى مى گردد. او به دنبال موضوع خاصى جهت معرفى به دانشجويان و محققين در حوزه اسالم 
و تعاليم اسالمى نيست. بلكه وى درپى جستجوى مشتركات مفاهيم الهيات مسيحى و اسالمى است. 
به بيان ديگر وى به دنبال يافتن آثار وحى در دين اسالم و آموزه هاى آن است. شيوه مطالعاتى او كه 
از نوع  بررسى موضوعى «Recherchethématique»است،  به تعيين و معرفى مسائل، موضوعات، 
مبانى و مفاهيم مشترك تعاليم اسالم بر گرفته از متون اسالمى، با همان موضوعات و مسائل در متون 
مسيحيت كاتوليك است. رويكرد مطالعاتى وى نيز در همين راستا؛ رويكردى مقارنه اى،  تقريبى و 

تعاملى با اسالم است. 
 هنرى دو لهوگ كه اداره و رياست بسيارى از مراكز و نهادهاى مهم ديالوگ و گفتگوى ميان 
اسالم و مسيحيت در فرانسه را نيز عهده دار است، بر موضوع تعامل و همزيستى ميان مسلمانان و 
مسيحيان تاكيد فراوان دارد و غالبًا پدران مسيحى و دانشجويان خويش را نيز با همين رويكرد پرورش 
مى دهد. البته او در اين مسير، از نقدها و مقابله جريانات تندرو مسيحى در فرانسه و برخى ديگر از 

كشورها مصون نمانده است.
در برنامه ريزى متون درسى و آموزشى بخش ها و دپارتمان تحت اشرافش در دانشگاه كاتوليك، 
مقدس  متون  تفسير  اسالمى،  شناسى  جريان  مانند:  دروسى  گنجاندن  در  سعى  به  لهوگ  دو  هنرى 
اسالمى و گونه شناسى آن، مذاهب و فرق اسالمى، تفسير قرآن بر اساس مبانى مختلف مذاهب، شيعه 
شناسى و بررسى تطبيقى مفاهيم مقدس دارد، تا از اين طريق به اهدافش كه آشكار كردن مشتركات 
دو دين بزرگ توحيدى است نائل آيد. من به نوبه خود شاهد تالش ها و  اهتمام وى در شناساندن اسالم 
حقيقى از طريق جلسات علمى و آموزشى، سمينارها، كنفرانس ها و گزينش رساله هاى فوق ليسانس 
و دكترى بوده ام. البته با همه اين احترام و ارزش نهادن به ديگر اديان،  او همواره يك انسان متدين، 

كاتوليك معتقد و عمل گراست.
دو لهوگ تدريس درس «تاريخ اسالم» را به عنوان نخستين دروس دانشجويان دوره ليسانس 
و فوق ليسانس، خود به عهده مى گيرد تا در نخستين گام و نخستين جلسات آشنايى دانشجويان با 
اسالم، بتواند هدف اصلى خود را كه تعامل و همزيستى با مسلمانان است، تبيين و تشريح نمايد و از 
تكوين نگرش منفى نسبت به اسالم، به عنوان دومين دين جهانى پرهيز دهد. وى مقدمه بحثى را براى 
خود انتخاب كرده و آن را همواره در ابتداى جلسات درسى به تمامى دانشجويانش باز گو مى كند. عنوان 
مقدمه بحث او چنين است: «تعامل و همكارى ميان اديان موضوع اصلى براى جامعه است». از نظر دو 
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لهوگ، براى همكارى ميان اديان موضوعات اجتماعى زير اجتناب ناپذير است:
نخست: اديان بايد بتوانند در تحقق صلح با يكديگر مشاركت نمايند و در كنار هم و متحدانه يك 

پيام شفاف ارائه دهند، تا انگيزه هاى دينى به خطا نروند.
كشورهاى  اقتصادى  گيران  ميان تصميم  شدن، تصادم و برخورد  عنصر اصلى جهانى  يك  دوم: 
مختلف است. البته تصميم گيرندگان، خود تابع افراد ديگرى هستند كه تصميم آنها بر اساس نظرات 
آن افراد شكل مى گيرد. در اين ميان، شكاف ميان غنى و فقير هر روز بيشتر مى شود و دولت ها قادر 
به كاهش اين نابرابرى ناعادالنه نيستند. اديان هر كدام به نوبه خويش؛ براى بهتر شدن زندگى انسانها 
و كاهش رنج و آالم آنها نظرات و راه حل هاى قابل اعتنايى دارند. اين نظرات و راه حل ها در صورت 

هماهنگى با ديگر اديان تأثير بيشترى خواهد داشت.
سوم: پيشرفت هاى تكنولوژيك ضمن آنكه تالشى براى پاسخگويى به نيازهاى انسان است در 
همانحال درپى كسب منافع اقتصادى بيشتر است. در اين صورت، مباحث اخالقى در جايگاه ثانوى قرار 
مى گيرد. با اين حال؛ اين پيشرفت ها سؤاالت اخالقى بسيار مهمى را به ذهن متبادر مى كند: آيا ما 
مى توانيم سياره زمين را تخريب كنيم؟ آيا مى توانيم موجود زنده اى را با استفاده از DNA ساختگى 
و تزريق در سلول هاى موجود داراى حيات به وجود آوريم؟  پيروان اديان الزم است نسبت به مسائلى  
مانند اين مسائل اظهار نظر كنند و نگذارند فناورى هاى نوين و منافع اقتصادى گروهى خاص، كرامت 

و زندگى انسانها را به تباهى كشند.
چهارم: در جهانى كه فرهنگ ها، مستقيم و غير مستقيم، با يكديگر تعامل و تقابل دارند، روابط 
انسانى چهره به چهره و بدون واسطه كاهش يافته و فرد گرايى، فروپاشى نهاد خانواده و شبكه هاى 
شبكه هاى  در  امروز،  انسان  است.  گرديده  انسانى  عاطفى  و  لطيف  روابط  جايگزين  مجازى  اجتماعى 
اجتماعى، خود را به گونه اى ديگر به ديگران معرفى مى كند و از واقعيت وجودى خود كناره مى گيرد. 
اين وضع به تهى بودن و تهى شدن فرد از وجود حقيقى خويش منجر مى شود. در اين صورت، ارتباط 
وجود دارد، اما ارتباطى بى ريشه، تهى از معنى و غير واقعى. در اين چنين شرايطى، اديان بايد وارد 
عمل شده و پيامدهاى مخرب و ضد انسانى اين وضعيت را آشكار سازند و براى ارتباط صحيح انسان 

ها با يكديگر راه حل و پيشنهاد ارائه دهند.
پنجم: امروزه، تأثير نهادهاى بزرگ دينى از بين رفته و انتخاب دين براى هر كس فردى شده و 
فرد در انتخاب دينش آزادى كامل دارد. از ميان رفتن تأثير كانون هاى مهم دينى و ضعف تربيت دينى 
پيروان اسالم و مسيحيت، چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن بى اعتنا ماند. مسلمانان و مسيحيان بايد 
براى فائق آمدن بر اين مشكالت با يكديگر همكارى كنند. استمرار اين وضع به موفقيت جريان هاى 
بنيادگرا و ضد دين كمك مى كند و وضع موجود را بدتر مى كند. الزم به تأكيد نيست كه در برابر اين 
مسائل اديان نمى توانند بى تفاوت باشند چرا كه وظيفه اصلى آنها راهنمايى و كمك به انسانها براى 
حل مشكالتشان است. اديان اگر چه قادرند به  تنهايى به ايفاى اين نقش بپردازند، اما متحد شدن آنها 
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با يكدگر، مى تواند ضريب موفقيت را بيشتر كند و از گسترش دامنه اين فاجعه بكاهد. پيروان و رهبران 
اسالم و مسيحيت مى توانند به جايگاهى در كنار يكديگر برسند كه خداوند از همه ما براى اداره قلمرو 

حاكميتش در زمين توقع دارد1». 
آراء و عقائد هنرى دو لهوگ در مورد اسالم و شخصيت پيامبر اكرم به نوعى منحصر به فرد و حائز 
است»  (طبيعى)  خطاب وحى  مورد  كه  شايسته  و  برگزيده  را «انسانى  اسالم  پيامبر  وى  است.  اهميت 
مى شناسد و دين اسالم را نيز دينى وحيانى بر مى شمرد. اين نظر، موضوعى است كه مورد پذيرش بسيارى 
از بزرگان كليساى مسيحيت قرار نگرفته است. به بيان واضح تر او معتقد است كه امروزه نمى توان جنبه 

الهى و وحيانى دين اسالم را ناديده گرفت. استدالل وى بر حقانيت دعوت پيامبر بر اين مبناست كه: 
در تعاليم مسيحيت و متون مقدس به اين نكته تصريحى نگرديده كه بعد از عيسى؛ وحى منقطع 
گرديده است. بلكه طبق آثار و حكايات مختلف در متون متأخر كليسا، وحى و انكشاف وحيانى استمرار 
داشته است، چنانكه  افرادى بوده اند كه وحى يا نوعى الهام از طرف پروردگار بر آنان جريان داشته 
است. به عقيده دو لهوگ، مانعى نيست كه بپذيريم حضرت محمد نيز مورد خطاب وحى بوده و تعاليم 
او منشاء وحيانى داشته است. ضمن آنكه مفاهيم آموزه هاى دين اسالم درزمينه: توحيد، نبوت عامه، 
رستاخيز و مضامين ادعيه نيز وحيانى بودن آن را آشكار مى كند. افزون  بر اين، او وقتى به بررسى 
زندگانى پيامبر اسالم مى پردازد، عنصر وحى را بر پيامبر اكرم، چنانكه در تاريخ مسلمانان آمده، مورد 

تائيد قرار مى دهد و مى گوييد كه: پيامبر اسالم  پيش از رسالتش نيز موحد بوده است2. 
پيامبرى  با  رابطه  در  مسيحيت  دينى  پدران  و  كاتوليك  عالمان  جمع  در  خود   سخنرانى  در  وى 

حضرت محمد چنين گفته است :
تا 632  سال 570  در  كه  است  مردى  او  ؟  بينديشيم  توانيم  مى  چه  محمد پيامبر  مورد  در  ما   »
(ميالدى) زيست. او انسانى مذهبى و باورمند (به ايمان) بود. او در دوران زندگانيش در مكه با موحدين 
اوقات  و  بود  (معنوى)  روحانى  قدرت  داراى  خويش  توحيدى  عقيده  در  وى  داشت.  ارتباط  و  مالقات 
خاصى براى عبادت خداوند داشت. او در خلوت به عبادت هايى مشغول مى گرديد. او به يقين در موارد 
متعددى از خداوند، وحى دريافت كرده است، آن گونه وحى كه انسان هاى داراى تجربه معنوى قادر به 
دريافت آن هستند. او شجاعت آن را داشت كه با وحى زندگى كند، اين وحى برخاسته از ايمان توحيدى 
او بود، ايمانى كه به آن اعتقاد داشت و بى هراس آن را در سرزمينى كه محل حضور مشركين بود، اعالم 

نمود. به نظر من، پيامبر اسالم انسانى قابل تحسين است. 
ما به يقين مى توانيم بگوئيم كه او از جانب خداوند وحى دريافت كرده و او يك پيامبر است، بدين 
معنى كه وى وحى را با به خطرانداختن جان خويش؛ در ميان ديگران اعالم نمود و ديگران را بدان 
دعوت كرد. او چندين بار به مرگ تهديد شد، ناسزا شنيد و مجبور به هجرت از شهر خودش به مدينه 
گرديد. من تصور مى كنم آن زمان كه او به مدينه رفت، تنها راه چاره براى گسترش اسالم در ميان 
قبايل دورانش، مبارزه با ديگر قبايل بود. پس از استقرار در مدينه، او در كنار زعامت و رهبريت دينى، 

1.  مطالب پنجگانه فوق بحث 
جلسه اول هر ترم هنرى دولهوگ 

در دانشگاه كاتوليك پاريس 
است. وى اين مطالب را به 

صورت مقاله اى نيز نگاشته و در 
مراكش و برخى ديگر از مراكز 
علمى مسيحيت در اروپا ارائه 

نموده است.
2.  براى تفصيل سخنان او درباره 

وحيانى بودن اسالم و اثبات 
رسالت پيامبربنگريد به اين 

نوشته او به نشانى:
 www.theologia.fr 
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يك رهبر نظامى نيز بود و اين دو نقش بسيار متفاوت را به شايستگى عمل مى كرد1. 
وى در بخش ديگرى از سخنان خود در همين كنفرانس چنين گفته است: اگر يك نفر مسلمان 
نزد من بيايد و از من بپرسد : آيا مى پذيرى كه محمد پيامبر است ؟ اگر او را نشناسم، ترجيحًا مى 
گويم:« نه». زيرا اگر بگويم، بله. با توجه به اينكه تنها يك خدا وجود دارد و من پذيرفته ام كه محمد 
پيامبر است، من مسلمان هستم. اما زمانى كه در جلسات گفتگوى ميان اسالم و مسيحيت هستم، به 
آسانى مى توانم بگويم «بله». چراكه من ايمان دارم كه [حضرت] محمد در آنچه انجام داد و در آنچه 
زندگى كرد، يك پيامبر بوده است. مى  بينيد كه يك واژه ما را به دام مى اندازد، وقتى سخن مى 
گوئيم، بايد نه تنها به آنچه مى خواهيم بگوئيم بيانديشيم، كه بايد به انعكاس گفتارمان در نزد ديگر 

فرهنگ ها نيز انديشه كنيم...2» 
در  آنكه  از  بيش  لهوگ  دو  هنرى  اسالم،  معرفى  و  شناخت  مطالعه،  در  تالش  دهه  يك  از  پس 
كتابخانه ها و مراكز مطالعاتى توقف كند و اسالم و مسلمانان را از البالى كتاب ها و نوشته ها بشناسد، 
به روش مطالعات ميدانى روآورده و به سرزمين هاى اسالمى سفر كرده و با مسلمانان به گفتگو نشسته 
است. با اين هدف، وى در جلسات گفتگوى ميان مسيحيان و مسلمانان بسيار شركت كرده و از نزديك 
با مسلمانان پرشمارى آشنا گشته است. شركت او در نشست هاى نهادهايى مانند گريك3، گائيك4 و 
اين جلسات، به سفرهاى  ارمغان آورده است. وى در كنار  ژفيك5، دانسته هاى فراوانى براى وى به 
تحقيقاتى خود ادامه داده تا مطالعات خويش را در عالم عمل بيازمايد و از صحت آنها مطمئن شود. 
مشاهده  و  شيعى  عالمان  با  ديدار  و  عراق  به  مسافرتش  و  سعودى)  (عربستان  رياض  به  او  سفرهاى 

عتبات عاليات در كربال و نجف همه در همين مسير و با همان انگيزه به وقوع پيوسته اند.
 

ساختمان اصلى دانشگاه كاتوليك در پاريس

حال ببينيم متدولوژى دولهوگ در حوزه اسالم شناسى  و بررسى فرق اسالمى بيشتر بر چه اصولى 
استوار است؟

1. سخنان او دركنفرانس 12 مى 2001: 
دولهوك  تصور  كه  رسد  مى  نظر  به  چنين 
در شرح و تبيين اين فصل از حيات رسول 
گرامى اسالم رسا نيست. پيامبر در بسيارى 
از اين نبردها به دفاع از كيان اسالم و پيروان 
وزندگانيشان  اموال  آنها  از  برخى  كه  خود 
پرداخت.  بود،  شده  غارت  مشركان  توسط 
چنانكه  دين،  به  پيامبر  دعوت  آنكه  ضمن 
هنرى دولهوك در موارد ديگرى به آن اشاره 
داشته از طريق جنگ نبوده است. اين نفوذ 
معنوى و روحانى پيامبر بوده كه ديگران را 
اين  اما  است.  واداشته  ايشان  از  تبعيت  به 
براى  مسلمانان  تدافعى  حركات  و  تبعيت 
دفاع از خود در بيان دولهوك به نظامى گرى 

و رهبرى نظامى تعبير شده است.
2. سخنرانى در كنفرانس سال 2001 . 
اصل  سخنان او به زبان فرانسه چنين 

است:
Que pouvons-nous penser du 
Prophète Muhammad ? C'est 
un homme qui a vécu de 570 
jusqu'en 632. Il a été un homme 
religieux, convaincu, il avait ren-
contré le monothéisme dans sa vie 
à la Mecque et il avait cette force 
spirituelle d'être militant dans 
sa foi monothéiste et de passer 
du temps à prier. Il faisait des 
retraites, il a certainement eu un 
certain nombre de révélations de 
Dieu comme peuvent en avoir la 
plupart de ceux qui vivent des ex-
périences spirituelles et il a eu le 
courage d'en vivre et d'annoncer 
cette révélation de la foi monothé-
iste dans un pays polythéiste. En 
cela je pense que c'est quelqu'un 
d'admirable dans ce qu'il a fait et 
qu'on peut tout à fait dire qu'il a 
reçu des révélations de la part de 
Dieu et qu'il a été prophète en ce 
sens qu'il a fait partager ces révé-
lations au péril de sa vie. Il a été 
plusieurs fois menacé de mort, 
lapidé et il a dû s'exiler à Médine.
Je pense qu'à partir du moment 
où il est allé à Médine, le seul 
moyen pour lui de développer 
l'Islam dans le contexte tribal de 
son époque c'était de combattre 
les autres tribus. Ensuite, il a 
donc été un chef militaire plutôt 
qu'un chef religieux, même si, 
pour lui, les deux étaient liés.
Maintenant, si un musulman vient 
me voir et me demande "es-tu prêt 
à reconnaître que Muhammad est 
prophète ?" Si je ne le connais pas, 
à priori, je lui dirai non. Pourquoi 
? Parce que si je dis oui, étant 
donné que je reconnais qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu et que je reconnais 
que Muhammad est son prophète, 
je suis musulman. Par contre si 
j'ai affaire à un groupe réel de 
dialogue avec des musulmans 
que je connais depuis longtemps, 
avec lesquels on a travaillé, je 
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رعايت  را  زير  اصول  كه   است  آن  گوياى  دولهوگ  نوشته هاى  مطاوى  و  تحقيق  روش  بررسى 
مى كند و بدانها التزام دارد:

الف- مطالعات او در ابتدا به روش كتابخانه اى تكيه دارد. در اين راه، وى نخست به دنبال شناخت 
اجمالى موضوع مورد نظر در بين آثار مكتوب مى رود. آنگاه يكى از موضوعات را كه موضوع محورى 
اساس  بر  گزينش  اين  البته  گزيند.  بر مى  بيشتر  تحقيق  و  ژرفكاوى  براى  است،  ايده  يا  مسئله  يك 
نياز هاى مطالعاتى او در حوزه الهيات و كالم مسيحى است. چرا كه وى قلمرو تحقيقات خود را در اين 
حوزه محفوظ داشته و بر خالف ديگر اسالم شناسان؛ كه در چند موضوع مختلف تحقيق مى كنند، تنها 

در يك موضوع، يعنى كالم اسالمى تحقيق مى كند.
موضوعات اعتقادى  از  يكى  مى كند و  انتخاب  را  موضوعى1  روش تحقيق  بعد، وى  در گام  ب- 
(كالمى) را كه در متون مقدس و تفسيرى مسيحيت مورد توجه است، در نظر گرفته و به بررسى و 
واكاوى آن در نزد متفكران اسالمى مى پردازد. اين تحقيق البته جنبه مقارنه اى و تطبيقى دارد. ذكر 
يك نمونه خالى از لطف نيست. از اوسط سال 2011 من و ايشان و برخى ديگراز عالمان دينى مسيحيت 
و اسالم براى بررسى يك موضوع در اعتقادات و كالم دو دين اسالم و مسيحيت، جلساتى را آغاز 
كرديم كه در آن به موضوعاتى مانند: شهادت در اسالم (و در مكتب شيعه) پرداختيم. به پيشنهاد بنده 
از شخصيت هاى متفاوت شيعه نيز در اين جلسات بهره گرفته شد. در اين محفل علمى- دينى، مسائلى 
همچون: مفهوم شهادت، مصاديق شهادت، شهيدان مقدس، مفهوم عرفانى و باطنى شهادت در اسالم 
و مسيحيت مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، بررسى موضوع آزادى بيان در اسالم و مسيحيت در 
دستور كار قرار گرفت. در جلسات ماهانه ويژه گفتگو ميان اسالم و مسيحيت در سال 2011 با موضوع 
پيامبران الهى، «حضرت نوح و مسائل مرتبط با ايشان» به صورت تطبيقى برگزار شد. موضوع بحث 
سال جارى اين جلسات، «عقل و ايمان» در مسيحيت و اسالم است كه تصور مى شود تا پايان سال 
جارى ادامه داشته باشد. البته بايد دانست كه نگاه وى در اين جلسات چنانكه بيان شد، كامال تقريبى و 
مقارنه اى است و گرايش هاى تكثرگرايانه (با رويكرد مثبت و نه منفى) وى آشكار است. به بيان ديگر، 
وى قائل به همزيستى مسالمت آميز ميان اديان بزرگ، صرفنظر از  نقاط افتراق آنها، و بهره گيرى 
متقابل هر يك از ديگرى است،. اين نكته همان مطلبى است كه وى در اثر خود «احترام به عقائد 

ديگران» به آن تأكيد و اصرار دارد .
وى در خصوص نگاه تعاملى- تقريبى و گفتگوى ميان دو دين بزرگ مسيحيت و اسالم براين 

باورر است كه:
«يك مناقشه نظرى و دينى در اين ميان وجود دارد. آن مناقشه اين است كه بايد نقش كليسا و 
مسيحيان در جامعه اى كه اديان متعددى در آن وجود دارد، بهتر فهميده شود. تنها نبابد به حمايت از 
مسيحيت پرداخت و از موجوديت ساير اديان و پيروانشان تغافل ورزيد. در نظرمان نسبت به ديگر اديان؛ 
خصوصًا اسالم، چه چيزى ما را گرفتاركرده است؟ آيا جز اين است كه بايد بدانيم كه خداوند مى خواهد 

pourrai leur dire "oui, je crois que 
Muhammad était prophète dans 
ce qu'il a fait et dans ce qu'il a vécu. 
Mais le terme est piégé. Quand 
on parle, il faut non seulement se 
demander ce qu'on va dire mais 
quel est l'écho que cela va avoir 
dans d'autres cultures.
Conférence sur l'Islam - Père 
Henri de la Hougue, Germinal n° 
122, mai 2001, Site de la Paroisse 
Saint Germain l'Auxerrois (92)
3. Groupe de Recherches 
Islamo-Chrétien (GRIC)

يكى از مهمترين نهادهاى غير دولتى و وابسته 
به كليساى كاتوليك كه وظيفه گفتگو و تعامل 
ميان اسالم ومسيحيت را به عهده دارد. اين 
نهاد مهم كه اعضاى آن را محققين و نخبگان 
دو دين مسيحيت واسالم تشكيل مى دهد، 
پاريس  در   1977 سال  در  بار  نخستين 
تأسيس شد و سپس در كشورهاى همجوار 
تونس،  عرب مسلمان:  كشورهاى  نيز  و 
مراكش، الجزائرو لبنان مراكزى را به عنوان 
نماينده مستقل پذيرفت. مؤسسه گريك در 
كشورهاى مختلف به صورت ماهيانه جلساتى 
را در موضوعات مختلف تشكيل مى دهد و 
محققين دو آئين توحيدى اسالم و مسيحيت 
دينى  متون  بررسى  به  تا  آورد  گردمى  را 
كنند.  گفتگو  يكديگر  با  و  بپردازند  يكديگر 
مؤسسه  اين  نمايندگان  تالش هاى  حاصل 
منقل  پاريس  به  سال  درهر  كشور  هر  در 
شده و در همايش ساليانه مطرح مى شود. 
اين تحقيقات، كه بيشتر با هدف نزديكى دو 
دين اسالم و مسيحيت انجام مى شود، به 
صورت كتابى به چاپ مى رسد و بين عالمان 
هر دو آئين  توزيع مى شود. گفتنى است كه 
اين مركز در فرانسه تحت اشراف هنرى دو 

لهوگ اداره مى گردد.
4. Groupe d’Amitié Islamo-
Chrétienne(GAIC)

اين نهاد دينى مستقل از دولت در سال 1993 
آن  تأسيس  از  شد.هدف  ايجاد  فرانسه  در 
ارتقاء دانسته هاى پيروان اسالم و مسيحيت از 
يكدگر در زمينه مبانى اخالقى،عرفانى و ادعيه 
است. سطح جلسات اين مؤسسه نسبت به 
تخصصى  غير  و  عمومى تر  گريك،  مؤسسه 

است.
5. Le groupe de Foyers Islamo-
Chrétiens (GFIC)

 1977 سال  در  نيز  دولتى  غير  نهاد  اين 
ايجاد  از  هدف  گرديد.  تأسيس  پاريس  در 
مسلمانان  و  مسيحيان  گردهمآئى  هم  آن 
و  همنشينى  هاى  زمينه  ايجاد  و  يكدگر  با 
ميان  دوستانه  و  آميز  مسالمت  همزيستى 
ديگر  در  و  فرانسه  در  آئين  دو  پيروان 
مسيحيت  و  اسالم  پيروان  كه  كشورهايى 
ديگ،  هدف  بود.  دارند،  حضور  هم  كنار  در 
ايجاد زمينه آشنايى و تفاهم ميان زوجينى 
مسيحى  ديگرى  و  مسلمان  يكى  كه  است 
شركت  با  خانواده هايى  چنين  است. 
راه هاى  با  ژفيك  آموزشى  جلسات  در 
همزيستى همراه با محبت كامل نسبت به 

يكديگر آشنا مى گردند.
1. Recherchethématique 
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برابر  در  را  خداوند  خواست  اين  بايد  ما  كه  بدانيم  است  بهتر  نمايد؟  آشكار  را  خويش  حاكميت  ما  به 
پيروان ديگر اديان نيز نمايان نمائيم! مشكل اينجاست كه الهيات مسيحى در قرون گذشته در دورانى 
تكامل خويش را طى كرده، كه اكثريت جامعه را مسيحيان تشكيل داده و برخورد و تالقى با پيروان 
ديگر اديان نداشته  است مگر از راه دور. مبلغيان مسيحى نيز تنها به حضورشان و ماموريتشان و آنچه 
كه در متون مسيحيت وجود دارد، مى انديشند. اين همان مشكل الهيات از دوران شوراى اسقف هاست1.  
در ارتباط با مواجهه مسيحيت با اديان ديگر بويژه اسالم، يكى از چند موضع روشنفكرانه دولهوگ 

در برابر اصحاب كليسيا و پيروان آن چنين است:
الف- يا بايد با توجه به سنت هاى دينى و مذهبى خويش از ديگر اديان فاصله گرفت و ادعا كرد كه 
تمام سنت هاى دينى غير مسيحيت محدود و نسبى اند و از همان روز نخست از عواملى مانند:حوادث 
تاريخى، موقعيت سرزمينى، سياسى و عوامل بسيار ديگر نشات گرفته اند. يا آنكه بايد با تسامح به 
ديگران نگريست و پذيرفت كه ديگران نيز تالش داشته اند تا پاسخى براى معماهاى انسان مانند: 
معنى زندگى، مسئله مرگ و رنج و امثال آن پيدا كنند. هيچ دينى نمى تواند ادعا كند كه نسبت به ديگر 
اديان راه بهترى را به حقيقت خدا يافته است. موضوع اصلى اين است كه بايد راهى به شناخت و فهم 

بلند مرتبگى خداوند يافت، بنابراين، تفاوتى ندارد كه چه عنوانى يا اسمى به اين راه داده شود. 
دولهوك در توضيح ديدگاه خود درباره پذيرش اديان مختلف و رويكرد تكثرگرايانه نسبت به ساير 

اديان، به توضيح نسبيت گرايى در دو شكل معمول آن روى مى آورد:
بسيار  مخرج مشترك  مجموعه سنت هاى دينى، در حالى كه به دنبال  فاصله گرفتن در  نخست: 
مانند  اديان  جنبه هاى  ساير  آنگاه  بپذيريم.  را  اديان  خارجى  وجود  بايد  هستيم،  اديان  ميان  كوچكى 
پوشش فرهنگى و تاريخى، جنبه ثانوى خواهند داشت. با اين تلقى از نسبيت گرايى، مى توان همه 
اديان را در يك طرح كلى جهانى ترسيم كرد.2 در اين طرح جهانى، الوهيت مسيحى يك اصطالح 
متأخر و وابسته به ساماندهى و شكل دادن به آئين مسيحيت در انديشه يونانى است. اين مسيرى است 

كه فردريك لنوار3 طى كرده است.
دوم: نسبيت گرايى خارج از اين يا آن سنت دينى نيست. اما در اين تفكر توجه بر اين است كه 
هر دينى به همان نسبت وابسته به محيط  فرهنگى و تاريخى پيرامون خويش است كه نزد قائالن آن 
دين قابل درك است، اين موضوع نزد پيروان اديان ديگر، قابل درك و دريافت نيست. هر دينى براى 
پيروانش ارزش خاصى دارد كه براى ديگران قابل درك نيست. تعدد اديان نتيجه استقاللى است كه 

خداوند در اختيار انسان قرار داده تا با خداى خويش و ديگران ارتباطش را معمول دارد.
براى فهم عبارت پاپ بنديكت شانزدهم در اعالميه دومينوس اييسوز4: «تعددى كه از عمل وجود 
دارد تبديل به تعدد حق مى شود»، ااين سخن بدان معنى است كه هر دينى براى پيروان خويش آنچه 
مناسب آنها و آرامش آنهاست، به همراه دارد. لذا بايد از اين خواسته كه تنها يك مدل براى ارتباط 
و تفكر در رابطه با خداوند وجود دارد، صرفنظر كرد. البته مى توان اين موقعيت را با اصطالحى كه 

1.  Concile
شوراى اسقف ها، به انجمنى اطالق 

مى شود كه از گردهمائى اسقف هاى 
كاتوليك و بعضاً ارتدوكس تشكيل 

يافته و هدف از آن قانونگذارى و 
تصويب فرامين كليسائى است. در 

مسيحيت كاتوليك، پنج نوع شوراى 
اسقف ها وجود دارد كه در دو دسته 

تقسيم مى شوند: الف:شوراهاى 
 les conciles généraux) عمومى
ou œcuméniques): كه متشكل 
از تمامى اسقف هاى مناطق مختلف 

است ومعموالً ساليانه يا دوبار در سال 
تشكيل جلسه مى دهد.ب: شوراهاى 

 les conciles) ويژه يا اختصاصى
particuliers): در اين شورا، تنها 

برخى از اسقف ها حضور مى يابند 
و به اتخاذ تصميم در موارد ويژه و 

مهم مى پردازند. شوراهاى ويژه چند 
نوعند كه از آن جمله مى توان به اين 

موارد اشاره نمود: شوراى استانى، 
شوراى منطقه اى، شوراى محلى و 

شوراى خاص.
2. اين نظريه  متعلق به ژان هيك، 
فيلسوف و متفكر معاصر  انگليسى 
است كه سال ها در كنار تحقيق در 

حوزه فلسفه دين به تبليغ مسيحيت 
نيز اشتغال داشت. وى پس از مدتى 

اقامت در هندوستان به مذهب 
پروتستان گرويد.

3. Frédéric Lenoir 
فردريك لنوار كه متولد سال 1962 

در ماداگاسكاراست، متفكر، فيلسوف 
و  جامعه شناسى است كه مدرك خود 
را از مدرسه عملى پژوهش هاى عالى 
پاريس دريافت كرد و سال ها محقق 

آن مدرسه بود. همو از سال 2004 
مديريت مجله جهان اديان را عهده 
دار گرديد، اما در سال 2013 از اين 

پست استعفا داد.
4. Dominus Iesus 
نام بيانيه كنگره «نظريه آئين واتيكان 

در ارتباط با يكپارچگى و عموميت 
دادن به منجى بودن حضرت عيسى و 
كليساى آن»».  اين بيانيه توسط پاپ 

بنديكت شانزدهم نوشته شد و در 
16 ژوئن سال 2000 مورد تائيد پاپ 

قرار گرفت.
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گاهى شنيده مى شود طراحى نمود: «هر دينى ارزشى دارد». ما در اينجا در پى آن نيستيم كه شيوه 
اى فراهم كنيم كه حقيقت خداوند را مبدل به يك مخرج مشترك كوچكى در اديان مختلف كنيم. اما 
اين را مى پذيريم كه هر دينى چيزهاى با ارزشى در ارتباط با خدا و براى مصلحت انسان دارد. بدين 
سان، موضوعيت هر آئين امرى نسبيت يافته در رابطه باُ بعد وجودى هر آئين است. براى مثال، الوهيت 
عيسى ميوه يك تجربه قابل فهم براى مسيحيت است همانگونه كه توحيد در اسالم و وحى قرآنى نيز 
بيانگر رابطه ميان خداوند و انسانهاست. اين دو شكل نسبيت گرائى با پيام مسيحيت چندان خوشايند 

نيست اما به صورت ضمنى در اعالميه  دومينوساييسوز بيان شده است.
ب- در روش دوم، مى توان به دنبال راه درونى در آئين ويژه خود باقى ماند و نظرات و استدالل هاى 
اعتقادى و دينى خود را در برابر ساير اديان ارائه كرد. در اين حالت، نيازى نيست به بُعد جهانى پيام 
مسيحيت و وحيانى بودن آن و آنچنان كه شوراى اسقف ها مى گويد: « هيچ وحى جديدى، قبل از 
ظهوِر با افتخاِر عيسى مسيح مورد انتظار نيست و اينكه: خداوند بر عيسى مسيح تجلى يافت»، اصرار 

ورزيد. در اينجا سه وضعيت چهره مى نمايد:
اول:  تمامى شناخت ها از يك حقيقت كه در نزد اديان وجود دارد و به آن معتقدند، مردود شمرده مى 
شود. در اين صورت، تصور بر آن است كه شناخت هاى ديگران از خداوند صورتى از بت پرستى است 
كه به عرصه ظهور رسيده است. به همين دليل، هيچ گفتگويى با غير مسيحيان ممكن نيست. اين 
همان جريان افراطى كاتوليك است كه تمام فرقه هاى ديگر مسيحيت و غير كاتوليك ها را  نفى و 

طرد مى كند.
دوم: گروه ديگر به دنبال آن هستند تا روشن كنند كه چه بخش از عقيده شان توسط اديان ديگر و 
پيروانشان؛ مورد ترديد قرار نگرفته است. آنها اين گونه موضوعات را كه توسط اديان نيز پذيرفته شده، 
نقاط مشترك ميان اديان تلقى مى كنند و به جستجوى اين موضوعات در ديگر اديان مى روند و هر 
آنچه از معتقدات خويش را نزد ديگران يافتند، همان را دليل بر حقانيت خويش مى گيرند و استدالل 

مركزعلوم دينى يسولپيس مقدس1، حومه پاريس

1.  Le Séminaire de Saint 
Sulpice
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مى كنند كه مسئله آنها در اديان ديگر نيز وجود دارد. بدين سان، طرفداران اين نظر، در ميان اديان 
ديگر به دنبال تشعشات حقيقت دين خويش اند،  به هر مقدار كه  از آموزه هاى دين خويش يا همانند 
آنها در دين ديگر پيدا كردند، همان ها را بزرگنمايى كرده و بر پايه آنها به اثبات خود مى پردازند. اين 
همان ادبياتى است كه برخى پدران مسيحى مانند ژوستين مقدس به كار برده و اين تشعشات را به 
وجود رمزى روح حضرت عيسى در ديگر اديان نسبت داده اند. در اين ديدگاه آنچه از نظر مسيحيت 
با ارزش ها و عقائد مسيحيان همراهى دارد، پذيرفته مى شود و نشان داده مى شود  كه تصور و عقيده 
پذيرش  است.  مسيح  دين  حقانيت  از  نشانى  و  گيرد  مى  مايه  مسيحيت  آئين  از  ديگر   اديان  پيروان 
برخى از اعتقادات و ارزش هاى اديان ديگر از سوى گروهى از مسيحيان به خاطر اثبات مسيحيت است 
و  نمى بيند  هست  كه  آنگونه  را  ديگر  اديان  كه  است  آن  ديدگاه  اين  مشكل  ديگر.  اديان  حقانيت  نه 
واقعيت هاى خارجى آن ها را ناديده مى انگارد و اديان ديگر را كوچك مى شمرد مگر در آن بخشى كه 
به عقيده آنها از مسيحيت برگرفته و يا ريشه در آئين مسيحيت است. ناگفته نماند كه طرفداران اين 
ديدگاه به اديان ديگر احترام نيز مى گذارند و به دنبال گفتگو با آنها نيز مى روند تا شناخت بيشترى از 

آنها پيدا كنند.  
سوم: طرفداران اين گروه همانند دولهوك به اديان ديگر بويژه اسالم مى نگرند و در پى تعميق و 
توسعه مفهوم و موضوع آن به گروه دوم هستند. پيروان و طرفداران اين نگرش ضمن احترام به نظر 
شوراى اساقفه از كوچك  شمردن اديان ديگر و معارف آنها اجتناب مى كنند. آين گروه برآنند كه ارتباط 
با خداوند در عقائد ديگر اديان هم بايد مورد بررسى قرار گيرد و معتبرشمردن عقائد ديگران، اجازه 
مى دهد تا عقيده ويژه پيروان مسيحيت نيز توسعه يابد و فهم نسبت به  پروردگار نيز غنى تر گردد»1.  
نظريه اخير، همان مسئله و عقيده اى است كه هنرى دو لهوگ تمامى تالش خويش را در گسترش 
آن بين عالمان دينى مسيحيت، پدران كليسا، دانشجويان و نيز پژوهشگران دانشگاهى مصروف داشته 
است. بنا برعقيده او مانعى براى تعدد اديان بر حق و وحيانى نيست. مى توان پذيرفت كه اسالم نيز 
منشاء وحيانى دارد، چراكه دليلى بر انقطاع وحى بعد از دوران حضرت عيسى موجود نيست. از طرف 
ديگر، بسيارى از آموزه هاى اسالم و مسيحيت در حوزه اخالق، عقائد، نبّوت و نقش انبياء، توحيد و نيز 
برخى مسائل كالمى جديد مانند جايگاه عقل و ايمان در دين، نقاط مشترك فكرى ونظرى بسيارى 
را براى متفكران هر دو دين رقم زده است. در پايان بايد اين نكته در نظر داشته باشيم كه تفكر امثال 
دولهوك در جهان مسيحيت طرفداران زيادى ندارد و در فرانسه نيز مطلوب كليساى كاتوليك نيست، 
اما با توجه به جايگاه و تالش هاى هنرى دو لهوگ، مى توان اميدوار بود كه اين نظريه و تفكر بتواند 

به مرور زمان جايگاه خويش را در مسيحيت دوران معاصر بيابد.
برخى از نوشته هاى هنرى دو لهوگ: 

-  La Distinction entre la foi des Chrétiens et la Croyance dans les Au-
tres Religions dans DominusIesus, Recherches de Science Religieuse, n° 

1. بخشى از مقدمه مباحث هنرى دو 
لهوگ كه در سمينارها، كنفرانس ها  و 
ابتداى جلسات درسى او در هر ترم و 
با تمامى دانشجويان تكرار مى شود.
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99/1, Janvier-Mars 2011, pp. 105-123.
-  Vous êtes des dieux… », Transversalités. Revue de l'Institut Catholique 

de Paris, n° 118, Avril-Juin, 2011, p. 137-146.
-  La Nécessaire Estime de la foi des Autres Comme Condition d’une 

Véritable Démocratie, Lesreligions à l’épreuve du Pluralisme dans 
l’Espace Euro-méditerranéen, Dialogue des deux rives, n° 1,janvier 2012, 
pp. 43-51.

- Coordination du Numéro : « Missions, Conversions et Dialogues : 
Questions, Dilemmes et choix, Histoire et Missions Chrétiennes, n° 23, 
Septembre-Décembre 2012.

- L’Estime de la foi des Autres, coll. « Théologie à l'université » 18, 
Paris,DDB, 2011, 361 pp.
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Pluralisme et Laïcité Chrétiens et Musulmans Proposent Bayard/Centu-

rion, Paris, 1996, 265 p.
Péché et Responsabilité éthique dans le Monde Contemporain Bayard, 

Paris, 2000,281 p.
Vincent Feroldi (dir) Chrétiens et Musulmans en Dialogue : les identi-

tés en Devenir Travaux du GRIC (1996-2003) Le Harmattan Religions et 
Spiritualité 2003,390p.
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تحقيقات و انتشارات اسالمى دانشگاه ليدن و مؤسسه انتشاراتى بريل

دكتر امير وهمن1

كوچك در 15 كيلومتري الهه در كشور هلند. اين شهر از ديرباز  ليدن (Leiden) شهري است نسبتاً 
ميزبان تهيه و انتشار شمارى از دائره المعارف هاى مهم جهانى بوده است. وجود دانشگاه ليدن و مؤسسه 
انتشاراتى مشهور بريل (Brill) و حضور شرق شناسان و اسالم شناسان برجسته در دانشگاه ليدن و تصحيح 

و انتشار كتاب هاى اسالمى توسط بريل توجه پژوهشگران جهان اسالم را به خود جلب كرده است. 

مطالعات اسالمى در دانشگاه ليدن
دانشگاه ليدن كه در سال 1575 تأسيس شده، از آن زمان تاكنون، به زبان و فرهنگ كشورهاى شرقى 
توجه نشان داده است. در روزگارى كه در بسيارى از كشورهاى اروپايى خبرى از  مطالعات اسالمى يا 
آموزش زبان عربى نبود، اين دانشگاه در سال 1599، كرسِي زبان عربي ايجاد كرد. در قرن هفدهم و 
هجدهم، بسيارى از كتاب ها و منابع شرقى به مخزن كتابخانه دانشگاه ليدن سرازير شد. همين منابع 
ارزشمند كه به مجموعه هاى شرقى دانشگاه ليدن مشهور گشت، محركى قوى براى رشد و توسعة 
پژوهش هاي اسالمى در هلند گرديد. در قرن هجدهم، خانوادة اسخولتنس (پدر، پسر و نوه) مطالعات 
اسالمى را در قبضة خود داشتند. آنها در سه نسل پى در پى ِسمت مُفسر ميراث وارنر را داشتند و نخستين 
فرد از اين خانواده، يعنى آلبرت اسخولتنس، تاريخ كاملى از صالح الدين ايوبي را در سال 1732 براساس 

منابع اصلى عربى تدوين كرد. در سال 1781، فرزندش هشتاد نسخة خطى را به كتابخانه اهدا كرد. 
1. پژوهشگر مطالعات اسالمىقرن نوزدهم در دانشگاه ليدن، قرن دوزى، د. يونگ، د. دخويه و هوتسما و مجموعه فهرست هاى 
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عربي،  خطي  نسخ  نشر  و  تصحيح  گردآوري،  با  ليدن  دانشگاه  كه  بود  دوره  اين  در  بود.  آنها  مشهور 
تركي و فارسي نقش پيشرو را در ارايه و معرفي ميراث اسالمي به محافل غربي داشت. در آن زمان، 
نسخ خطي و رساله هاي بي شماري در موضوعات مختلف كالمي، فقهي، تاريخ و ادبيات اسالمِي در 
كتابخانه  دانشگاه ليدن فراهم آمده بود. چاپخانه و انتشارات ويژه كتاب هاي شرقى در دانشگاه ليدن 
كه در سال 1575داير شده بود، يكي از پديدآورندگان و توليد كنندگان كتاب هاى اسالمى و عربى بود. 
از اين طريق، دانشگاه ليدن در ايجاد پل ارتباطى ميان هلند و جهان اسالم جايگاه ممتازى پيدا كرد. 

امروزه، اين دانشگاه با داشتن نفيس ترين مجموعه هاى نسخ خطى شرقى، مركز اصلى مطالعات اسالمى 
هلند است. شرح حال پژوهشگران، بازرگان ها و مديران مرتبط با مجموعه هاى اسالمى دانشگاه ليدن، مردانى 
چون گوليوس، وارنر، اسكاليجر، دوزى، دخويه، اسنوك هورگرونيه و وان در توك نشانگر پيشينه بلند اين 
دانشگاه در مطالعه، شناخت و معرفي آثار و انديشه مسلمانان به جهان است. جايگاه محورى و منحصربفرد 
اين دانشگاه، چه از نظر پژوهش و چه از نظر دارا بودن مجموعه هاي نفيس اسالمي، در شكل گيرى جريان 

شرق شناسي و اسالم شناسي در بين غربيان و گسترش آن ترديد ناپذير است. 
اهميت اين دانشگاه فقط به خاطر مجموعة عظيم نسخ خطى گردآورى شده در آن نيست، حضور شرق 
شناسان معروف، كه آثارشان راه را براى گسترش شرق شناسى هموار كرد، نيز باعث اهميت اين دانشگاه 
شده است. براى مثال در سال 1613، ارپنيوس، كه عالقة بسيارى به زبان هاي اسالمي داشت، به سمت 
استاد زبان هاى شرقى ليدن درآمد. وى كتابى دربارة زبان عربى نگاشت كه يكى از كتاب هاى مهم در 
اين زمينه است. اين كتاب براى دو قرن به  عنوان اثرى كالسيك درباره زبان عربى در اروپا مطرح بود. 
شخص بعدى ژاكوب گوليوس است كه در 1653، يك فرهنگ موضوعى عربى ـ التين به چاپ رساند. 
اين دو افزون بر نگارش كتاب، در امر آموزش نيز بسيار فعال بودند و جزوه هايى را براى دانشجويان تهيه 
مى كردند. ارپنيوس در سال 1614، متن آوانگارى شده سوره يوسف را با ترجمه و يادداشت هاى خود براى 

دانشجويان فراهم كرد. گوليوس نيز كتابى با عنوان «شذرات  االدب» در 1629 منتشر كرد. 
بايد گفت كه دانشگاه ليدن هلند از سه نظر سهم بسز ايى در گسترش مطالعات اسالمى در غرب 
داشته است؛ نخست آنكه متوليان و استادان اين دانشگاه طى چند سال توانستند مجموعه عظيمى از 
نسخ خطى اسالمى را جمع آورى كنند؛ دوم آنكه استادان بسيار مهم و تأثير گذارى به فعاليت و تدريس 
در اين دانشگاه مشغول شدند كه هم آثار بسيار بااهميتى نگاشتند و هم شاگردان فراوانى تربيت كردند 
كه در تاريخ شرق شناسى بسيار پرآوازه گشتند. سوم آنكه بزرگ ترين تحقيقات علمي بين المللي يعني 
دائره  المعارف اسالمي (Encyclopedia of Islam) در همين دانشگاه شكل گرفته و منتشر شده است. 
مختلف:  عناوين  تحت  پژوهى  اسالم  معتبر  و  مهم  مركز  يا  بخش  سه  ليدن،  دانشگاه  در  اكنون 
«مركز مطالعات اسالمي و جوامع مسلمان»، بخش «دائرة المعارف اسالم» و «كرسي تفسير قرآن» 
وجود دارد كه هر كدام در زمينه خاصى فعاليت دارند. در اين جا دربارة اين مراكز و فعاليت هاى آنها 

توضيحاتى مى آوريم:
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مركزمطالعات اسالمي و جوامع مسلمان
مركز«مطالعات اسالمي و جوامع مسلمان» دانشگاه ليدن فعاليت گسترده اي را آغاز كرده است. طرح و 
تدوين رشته  درسي مطالعات اسالمي يكي از آن طرح هاست. هدف اساسي اين طرح، مطالعه و شناخت 
اسالم و نمودهاي بي شمار آن و معرفى رويكردهاي مختلف فكري و روش شناسي آن نسبت به پديده هاي 
تاريخي و معاصر اسالم است. اين مركز به تنهايى به اين كار مبادرت نمى ورزد، براى اجراى اين طرح از 
همكارى و حمايت مراكز و مؤسسات ديگرى برخوردار است. مؤسسات همكار در اجراي اين طرح عبارتند 
 GG,) بخش تاريخ اديان و مطالعات ديني تطبيقي ،(INIS) از: مؤسسه مطالعات اسالمي اندونزي ـ هلند
VGW) و بخش زبان ها و فرهنگ هاي اسالمي خاورميانه (TCIMO) دانشگاه ليدن, مؤسسه  سلطنتي 

زبان شناسي و مردم شناسي هلند و سرانجام بخش زبان ها و فرهنگ هاي آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه 
همين دانشگاه. بخش هاي مطالعات اسالمي و جوامع مسلمانان در ليدن يكي از مهمترين مراكز مطالعات 

اسالمي در جهان است و آثار منتشر شده آن از اعتبار علمي باالئي برخوردارند.

بخش دائره  المعارف اسالم
بخش «دائره المعارف اسالم» نيز از مهم ترين مراكز اسالم شناسي دانشگاه محسوب مي شود. فعاليت 
مي شود.  مربوط  اسالم  دائره المعارف  به  كه  است  مقاالتي  ويرايش  و  تدوين  تهيه،  بخش؛  اين  خاص 
مؤسسه  انتشاراتي بريل كه رابطه  نزديكي با دانشگاه ليدن و مركز دائرة المعارف اسالم دارد درصدد است 

اثر يازده مجلدي دائرة المعارف اسالم را تجديد چاپ كند. 

كرسي تفسير قرآن
اهميت متون مكتوب در تمدن اسالمى از ديد متفكران و اسالم شناسان دانشگاه ليدن به اندازه اى 
است كه در سال 1993 در دانشگاه ليدن، كرسي تفسير قرآن دايرشد و تعدادي از قرآن پژوهان بزرگ 
مسيحي و يهودي دعوت شدند و گروه تفسيري تشكيل گرديد تا مجموع معارف قرآني را در قالب 
هزار موضوع قرآني تدوين كنند. اين گروه، هزار واژه مهم قرآني را برگزيد و هزار مقاله نوشت و مقرر 
كرد كه مجموعه اين مقاالت در پنج جلد چاپ شود كه جلد اول در سال 2000 به چاپ رسيد. اينك 

جلدهاى به چاپ رسيده است.
تحقيق ديگر در اين دانشگاه كار علمى دكتر يوينبال(Juynboll) استاد حديث شناس است كه 
مجموعه اى از احاديث منسوب به حضرت محمد(ص) را جمع آورى كرده است. دانشگاه كمبريج اثر 
حديث"  نگارش  و  منشاء  گاهشناسى،  در  شده  انجام  مطالعات  مسلمانان،  سنن  عنوان"  تحت  را  وى 
توسط  حديث  خصوص  در  وى  كنونيكال  اپوس  المعارف  دايره  همچنين  كرد.  منتشر  سال 1983  در 

انتشارات بريل (ليدن) در سال 2007 منتشر گرديد. 
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مؤسسه انتشاراتي بريل 
مؤسسه بريل، مؤسسه اى انتشاراتى در شهر دانشگاهى ليدن هلند است. اين انتشارات به سبب اهتمام 
به نشر انتقادى ميراث مكتوب اسالم و نيز انتشار طبع اول و دوم «دايره المعارف اسالم» شهرت جهانى 
يافته است. نظر به اهميت مؤسسه انتشاراتي بريل در انتشار آثار اسالمي و ضرورت آشنايى با آن، در 
اين جا به تاريخچه تآسيس و برخي از فعاليت هاي آن اشاره مي كنيم. نخستين پايه اين مؤسسه، 
چاپخانه اى بود كه توماس فن ارپنيوس (1584ـ1624) اولين بنيانگذار حقيقى جنبش خاورشناسى در 
هلند در 1595 در خانة خود در شهر ليدن و باصرف مبلغى هنگفت از مال خويش، تأسيس كرد كه به 
چاپخانة ليدن شهرت يافت. در اين مؤسسه، افزون بر چاپ و نشر متون اسالمى، مطالعات اسالمى نيز 
صورت مى گرفت. اما پايه گذار مؤثر اين مؤسسه، يوردان لوختمن بود كه در 1683 مؤسسه اى انتشاراتى 

به نام خود، در ليدن بنياد نهاد كه شهرت آن در حدود 1760 به اوج خود رسيد.
در سال 1800، ناشرى جوان و مبتكر به نام يان بريل به مديريت مؤسسه لوختمن برگزيده شد. 
در سال هاى مديريت او، اين مؤسسه جان تازه اى گرفت. يان بريل، پس از 48 سال فعاليت، در 1848 
بازنشسته شد و صاحبان مؤسسه لوختمن، كه توان اداره مؤسسه را نداشتند، آن را به پسر يان بريل، 
اِِورت يان بريل  فروختند و از آن پس، مؤسسه انتشاراتى لوختمن به مؤسسه انتشاراتى «بريل» شهرت 
يافت. اورت يان بريل كارهاى پدر را دنبال كرد و دامنه فعاليت هاى مؤسسه را گسترد و با يارى و 
نظارت خاورشناسان سرشناسى چون دوزى، دخويه  و يونبل (جوين بول ) به نشر انتقادِى بسيارى از 
كتاب هاى اسالمى پرداخت. مؤسسه بريل در 1896 به صورت شركت سهامى درآمد. از اوايل سده 
بيستم، با تأسيس شعبه هايى در لندن، پاريس و اليپزيگ، كار مؤسسه بريل جنبه جهانى يافت و نشر 
مجله هاى تخّصصى پس از جنگ جهانى دوم بر غناى آن افزود. هم اكنون اين مؤسسه ساالنه بيش از 
سى مجله تخصصى، سيزده سالنامه به زبان هاى مختلف و حدود صد عنوان كتاب تازه منتشر مى كند.

همزمان با رشد روزافزون مطالعات اسالمى در غرب، مؤسسه بريل نيز بيش از پيش وسعت يافت، بويژه 
آنكه كار چاپ «دايره المعارف اسالم » نيز كه برجسته ترين دستاورد چندين سده مطالعات اسالمى در غرب 
به شمار مى آمد، به اين مؤسسه واگذار شد. بدين سان، مؤسسه انتشاراتى بريل با اهتمام به چاپ اثرى جهانى، 
خود نيز شهرت جهانى يافت. اين مؤسسه آثارى متنّوع به زبان هاى عربى، فارسى، تركى، قبطى، آشورى، بابلى، 
عبرى، سريانى، حبشى، سامرى، سانسكريت، جاوه اى، چينى و ژاپنى منتشر كرده است.  از ميان برجسته ترين 
آثار انتشار يافته در اين مؤسسه مى توان به طور خالصه از اينها نام برد: المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبوى 
(اثر ونسينك ، 1937ـ 1988)؛ مثنوى مولوى (به كوشش نيكلسون، 8جلد، متن و ترجمه و تفسير، 1925ـ1937)؛ 
دوره هفت جلدِى آثار جغرافيدانان عرب (به اهتمام دخويه ، 1967)؛ معجم االدباء، اثر ياقوت حموى (به اهتمام 
مارگليوث، 1908ـ1927)؛ تجارب االمم اثر ابوعلى مسكويه (به اهتمام لسترنج و ديگران، 1909ـ  1917)؛ جامع 
التواريخ خواجه رشيدالدين فضل اهللا (به كوشش بلوشه، 1911) و ده ها كتاب ديگر. و باالخره آنكه آثار منتشر 

شده در مؤسسه بريل تا 1983/1368، بيش از شش هزار كتاب بوده كه در مدت سيصد سال نشر يافته است.
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پيشينه مطالعات اسالمى در غرب

عباس احمدوند 1

خالصه
در  مندرج   (Islamic Studies) اسالمى»  مدخل «مطالعات  از  بــخشى  تــرجمه  نــوشــتار  ايــن 
نوشتار  ـ  نخست  بخش  در  است.  بخش  دو  شامل  و  است  آكسفورد2  معاصر  اسالم  جهان  دانشنامه 
حاضر ـ به تاريخچه مطالعات اسالمى در غرب از آغاز تاكنون پرداخته مى شود كه با وجود اختصار و 
پاره اى اشتباهات، حاوى مطالبى درخور توجه است. بخش دوم درباره روش شناسى مطالعات اسالمى 
در غرب است كه محمد ارغون آن را نوشته و به تجزيه و تحليل انتقادى شيوه هاى مورد استفاده در 
شناخت دين، تمدن و فرهنگ اسالم پرداخته است. مطالعات اسالمى در سده نهم ميالدى/ سده سوم 
هجرى، آنگاه كه علوم دينى [اسالم] شكل كنونى به خود گرفت و در چهارچوب مكاتب رقيب كوشيد 
تا روش علمى ـ ادبى را در زبان عربى ميانه ساماندهى كند، در عراق مطرح شد؛ اما وراى پرداختن به 

اسالم شناسى در حيطه تمدن اسالمى، توجه نويسنده به موضوع اسالم در غرب است. 

آغاز اسالم پژوهشى
پيش از پيدايش اسالم در سده هفتم ميالدى؛ يهوديان باستان، يونانى ها و بعدها آباى كليسا، با اعراب 
آشنا بودند. در كتاب مقدس نيز نام هاى عربى به چشم مى خورد؛ براى نمونه، نام جشم (Geshm) در 
«كتاب نحميا» (6، 6) و در ميان شيوخ قبايل محلى كه مخالف قدرت گيرى يهوديان پس از تبعيد به 
فلسطين بودند، آورده شده است. نام هاى عربى در تلمود هم وجود دارد. هرودت ـ مورخ سه پنجم پيش 

1. نويسنده و مترجم
2. The Oxford Encyclope-
dia of the Modern Islamic 
World, Oxford University 
Press, 1995.
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از ميالد  ـ هم اعراب را مى شناخت و درباره آنان مطالبى آورده است. پس از باليدن سلطه ورزى هلنى 
يونانى ها در خاورميانه در سده چهارم پيش از ميالد، امارت هاى عربى چون انباط (نبطى ها) به مركزيت 
پترا در شمال شرقى شبه جزيره سينا باعث تماس پيوسته اعراب و بازرگانان، مسافران و سربازان دولت 
به  عرب  قبايل  برخى  نيز  مسيحى  عصر  آغازين  سده هاى  در  شدند.  روم  امپراتورى  سپس  و  سلوكى 
كيش مسيحى درآمدند و اميرنشين هاى تابع امپراتورى بيزانس و ساسانى را پديد آوردند كه زمينه ساز 
درباره  اروپاييان  ديدگاه  ليكن  شدند؛  عرب  طوايف  برخى  و  شرق  مسيحيت  ميان  فرهنگى  پيوندهاى 
اسالم در سراسر قرون وسطى از مفاهيم گرفته شده از كتاب هاى مقدس و كالمى ريشه مى گرفت. 
اسطوره نگارى، كالم و تبليغات مسيحيت،  شيوه هاى مهم كسب آگاهى هاى كليسا از مسلمانان بود و 
استدالل آنان را در طرح گفتمان رسمى پيرامون اسالم به وجود مى آورد. از ديده اسطوره اى، اروپاييان، 
مسلمانان (اعراب) را1 از نسل حضرت ابراهيم(ع) [به واسطه همسرش هاجر و پسرش اسماعيل( در 
عربى اسمعيل، نك، سفر تكوين، 1/16 ـ 16] مى دانستند. برخى منابع نيز نخستين اعراب مسلمان 
را «هاجرى ها» خطاب كرده اند. برخى از محققان درباره ريشه مشترك عربى هاجر يا هاجرى ها2 و 
انديشه مهم و اسالمى هجرت (هجرت / مهاجرين) تحقيقاتى كرده اند. در داستان هاى سفر تكوين 
كه عباراتى از اپركريفا3 و تلمود نيز آنها را تكميل مى كند، هاجر و اسماعيل در پى اصرار سارا از خانه 
ابراهيم رانده شدند و به فرمان خداوند، ابراهيم(ع) آنان را به بيابان بئرشبع4 برد كه بعدها از آنجا نيز به 
فاران (سينا) هجرت كردند. در روايت سفر تكوين، خداوند به ابراهيم(ع) مى فرمايد: «به خاطر فرزند و 
كنيزت اندوهگين مباش، زيرا نسل تو از طريق اسحاق ادامه مى يابد؛ من نسلى از تو پديد مى آورم و 

[او] از صلب توست.» (سفر تكوين، 12/21 ـ 14).  

مجادالت مذهبى سال هاى 800 تا 1100 ميالدى
 [از اين رو] در داستان ها و قصص يهودىـ  مسيحى، زمان پيدايش اعراب موحد غيريهودى و غيرمسيحى 
سده هفتم ميالدى آمده است. به هر حال براثر اين مجادالت كالمى است كه مرزبندى هايى ميان 
يهوديان در غربت، مسيحيان و مسلمانان در فاصله سده هاى هشتم تا يازدهم ميالدى شكل مى گيرد. 
مناظره هاى كالمى در برابر مردم يا در حضور خليفه يا ديگر مقام هاى بلندمرتبه و زيرنظر متكلمان 
گروه هاى گوناگون اسالمى برقرار مى شد. در ابتداى قرون وسطى، مسيحيان نستورى،5 مونوفيزيت6 و 
ارتدوكس7 و نيز يهوديان سامرى، كارايى8 و ربانى9 تماس اندكى با امپراتورى روم مقدس و مسيحيت 
ازاين رو  (ذمى)مى دانستند؛  خويش  حمايت  زير  را  كتاب  اهل  مذهبى  جوامع  مسلمانان،  داشتند.  غربى 
مسيحيان و يهوديان شرق در مراسم اجتماعى، مباحثه و مناظره با مسلمانان (و با يكديگر) شركت 
مى طلبيد.  عقايد)  آن  كردن  رد  براى  (حتى  اسالمى،  عقايد  از  را  آگاهى  اندك  كار،  اين  مى كردند؛ 
برعكس، يهوديان و مسيحيان اروپايى ناچار بودند تا فهم خويش را از اسالم، در چارچوب دادوستدهاى 

كالمى ارتقا بخشند. 

براى  غربيان  برخى  كه  اصطالحى   .1
مسلمانان به كار  برده اند كه معناى آن ـ 
با بارى منفى ـ مسلمان، عرب و وحشى 
است و درعنوان برخى آثار غربيان مانند 
اكلى  سيمون  نوشته  سارازان ها،  تاريخ  

هم آمده است.
2. برخى محققان از جمله فيليپ، اعراب 
را از ريشه اصلى سامى دانسته  و خاستگاه 
اعراب، عبرانى ها و ديگر گروه هاى سامى 

را عربستان به شمار آورده اند.
جديد،  عهد  از  محذوفى  بخش   .3
فرهنگ  با:  كنيد  مقايسه  همچنين 

وبستر. مترجم. 
4.  اين تعبير عبرى است كه در عربى 
مى رود.  كار  به  «بئرسبع»  صورت  به 

مترجم. 
5. پيروان نستور جرمانيسى؛ مسيحيان 
و  نسطور  ذيل   ،14 دهخدا،  شرق. 

نسطورى. مترجم. 
بودن  وحدتى  يك  به  6.قائالن 

مسيح(ع). مترجم. 
آيين،  درست  معنى  به  يونانى  در   .7
روسيه.  و  شرقى  اروپاى  مسيحيان 

لغتنامه دهخدا، 2، ذيل واژه. مترجم. 
بغداد  يهوديان  كه  مكتبى  كاراييسم:   .8
در سده هشتم ميالدى به وجود آوردند؛ 
اين مكتب به كتاب مقدس اعتقاد داشت 
و ربانى گرى و تلمودانگارى را رد مى كرد. 

فرهنگ وبستر، ذيل واژه. مترجم. 
9. معّرب عبرانى.
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آن دسته از پيروان اديان اهل كتاب كه زير سلطه مسلمانان در شرق مى زيستند، تجربه همزيستى 
با يكديگر را نداشتند و كليساى رم نيز اسالم را «ديگرى» بيگانه و دشمن ضدمسيحى مى پنداشت كه 
بايد مسيحى شود يا بشكند. حال آنكه جوامع مسيحى شرقى نتوانستند تبليغات مذهبى و اقدام هاى 
از قلمرو حكومت  نيز بيرون  غربى  مسيحيت  انجام دهند و  مسلمان  حاكمان  برابر  در  موفقى  نظامى 
اسالمى (داراالسالم) قرار داشت. فتوحات را هم كه در عصر خلفاى راشدين و در سده هفتم ميالدى 
آغاز شد، شارل مارتل در سال 712 ميالدى/ 114 هجرى در پواتيه فرانسه متوقف ساخت، سيسيل 
نيز كه از سده نهم تا سده يازدهم ميالدى/ سده دوم تا پنجم هجرى زير نفوذ اغالبه بود، دوباره به 

تصرف نرمان ها درآمد.. 
طى چهار سده بعد تا آغاز نبردهاى صليبى، اروپاييان نسبت به دينى كه در نزديكى آنان ـ اسپانيا ـ 
رونق گرفته بود، در جهل واقعى به سر مى بردند. مسيحيان، اسالم را مانند قبايل ژرمن، اسالو، مجار و 
نهضت هاى ارتدادى چون مانوى گرى، يكى از دشمنان به شمار و تهديدكننده مسيحيت مى پنداشتند. 
تا هنگام جنگ هاى صليبى كه در سده يازدهم آغاز شد، نام حضرت محمد(ص) ميان اروپاييان ناشناخته 
بود و از آن پس هم به شيوه اى بسيار تحقيرآميز معرفى مى شد. تا سده يازدهم ميالدى، مسيحيان 
غربى ـ مانند مسيحيان شرقى ـ به همان شيوه هاى تفسيرى كتاب مقدس، سارازان ها را اسماعيليان 
ـ فرزندان ابراهيم(ع) از نسل هاجر ـ مى خواندند. اين همان نتيجه اى است كه بيده معّزز1 (672ـ735) 
در كتاب «تاريخ مذهبى انگليسى ها»2 و در تفاسيرش از كتاب مقدس مطرح كرده است. پيش از بيده 
و اسيدور اشبيلى3 از مفّسران مسيحى، اسحاق را طليعه مسيح و يهوديان را ادامه فرزندان اسماعيل 

مى  پنداشتند و از ديد مسيحيان، اكنون اسالم جانشين يهودى گرى يا اسماعيليان بيگانه شده بود. 

جنگ هاى صليبى و تحقيقات ديرهاى كلونى 
اسالم شناسى با هدف تبليغات در سده دوازدهم، در زمان پيتر واجب التكريم (حدود 1094ـ 1156) در 
فرانسه آغاز مى شود. اين دوره، زمان آغاز نبردهاى صليبى و نيز اصالحات عظيم جهانى گرى است 
كه تا آن زمان مهمترين نهاد تعليمى مسيحيت به شمار مى رفت. نبردهاى صليبى و تحقيقات علمى 
فرض  اسالمى  تمدن  عليه  تهاجمى  اقدام هايى  دو  هر  اسالمى)  متون  ديگر  و  قرآن  (ترجمه  رهبانان 
مى شد كه به اين ترتيب مرزهاى جنوبى و شرقى مسيحيت غربى را رقم مى زد. در سال 1142 پيتر، 
براى ديدار از ديرهاى كلونى ـ به اسپانيا سفر كرد. هنگام سفر بر آن شد  بعدها آبه كلونى ـ ظاهراً 
تا طرح گسترده اى را با هميارى بسيارى از مترجمان و دانشمندان به سامان ببرد و مطالعات جدى 
و روشمندى را در باب اسالم آغاز كند. در آن زمان كه پيتر نهضت ترجمه و تفسير متون عربى ـ 
اسالمى را آغاز كرد، براى مدتى طوالنى، رواياتى هرزه از زندگانى پيامبر اسالم(ص) رواج داشت كه آن 
حضرت را خداى مسلمانان و يك مسيحى مرتد (و حتى در يك منبع كاردينالى معزول)، ساحر و جز آن 
معرفى مى كرد!4 مجموعه كلونى هايى كه اكنون در نتيجه تالش هاى پيتر قابل بازشناسى است، بيانگر 

1.The Venerable Bede
2.Ecclessiastical History 
of the English People

آوريل   6 ـ   560) اسيدور  سن   .3
پدران  آخرين  از  و  متكلم   ،  (636
التينى و نويسندگان دايرةالمعارف 
 Encyclopedia of نك 
واژه.  ذيل   6/1990,Britanica

مترجم. 
4. اين تعبيرها آنقدر سخيف است 
كه حتى ارزش پاسخ دادن ندارد. 
به:  بنگريد  بيشتر  اطالع  براى 
چشم  دريچه  از  «اسالم  مينوى، 
ـ   124 و   57 ـ   56 مسيحيان» 

125. مترجم. 
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آغاز تحقيقات اصيل غربيان درباره اسالم مى تواند باشد. پيتر به مترجمانى نام آور مانند رابرت كلونى1 
مأموريت داد تا متونى نظير قرآن، حديث، سيره پيامبر اسالم و ديگر متون عربى به ويژه متون جدلى 

نوشته شده عليه مسلمانان را به عربى ترجمه كند. 
پيتر در نامه هايى كه به رهبران نخستين جنگ صليبى نوشته، روشن كرده است كه عالقه اصلى 
وى به تبليغات مذهبى كليساست و مسيحيت مى تواند و بايد بر اسالم پيروز شود. با وجود اين وى 
نيز مانند برخى از ديگر از دانشمندان نسبت به گزارش هاى دروغ و وقيحانه مؤلفان مسيحى در باره 
پيامبر اسالم(ص) و قرآن انتقاد داشت و جنگ و خونريزى حتى كفار را به نام مسيحيت نمى پسنديد.2 
دسترس  در  را  اسالمى  عقايد  و  متون  از  درست  رواياتى  اينكه  براى  واجب التكريم  پيتر  تالش هاى 
اروپاييان قرار دهد، آن هنگام كه مسيحيت غربى مى كوشيد اسالم را از ارض مقدس براند، با استقبال 
مواجه نشد. طعن انتقاد كردن بر كاربرى جهاد به منظور گسترش اسالم در همان زمان كه مسيحيان 
طول و عرض اروپا را در نخستين نبرد صليبى درمى نورديدند تا ارض مقدس را از مسلمانان بازپس 

گيرند، بر عده اى از دانشمندان مسيحى ـ از جمله پيتر واجب التكريم ـ كارگر نيفتاد. 
يكى از مؤثرترين ترجمه ها از يك متن جدلى، ترجمه «مدافعه  الكندى»، مناظره اى ساختگى ميان 
يك دانشمند مسلمان و يك فرد مسيحى است كه در دوران حكومت مأمون(813 ـ 833 / 198ـ 218 
ق) رخ داده است. تحقيقات جديد هنوز نتوانسته به طور قطع زمان نگارش اين رساله را معين كند، ولى 
مى توان فاصله ميان سده نهم تا سده يازدهم را زمان تقريبى تأليف اين رساله دانست. مترجم اين 
رساله مشهور، پترس طليطلى، يك يهودى نومسيحى است كه به همراه مترجمان يهودى ديگر به كار 
ترجمه از عبرى و عربى به التينى اشتغال داشت و در تدوين ممنوعه كلونيايى نيز همكارى مى كرد. 
رساله دفاعيه كندى ميان دانشمندان مسيحى قرون وسطى رواج و عموميت يافت؛ زيرا نمونه اى از 
استدالل آوردن عليه اسالم تلقى مى شد. اين يورش ها به ويژه عليه قرآن، نبوت حضرت محمد(ص) و 
جهاد اسالمى انجام مى گرفت. بنابراين، سه مضمون گفته شده، موضوع هاى اصلى تحقيقات مسيحيان 

در باب اسالم در قرون وسطى بود. 
در اين فضاى اجتماعى ـ سياسى، گونه ديگرى از فعاليت ترجمه اى انجام گرفت كه اصالت علمى 
بيشترى در اروپاى مسيحى به دست آورد. در سال هاى پايانى سده دوازدهم ميالدى مجموعه اى از 
آثار ابن سينا (اوكيناى التينى 1037 / 428 هجرى) مطرح شد و رواج يافت. از آنجا كه بيشتر آثار 
فلسفى و علمى از زبان عربى به التين ترجمه شد، دانشمندان اروپايى در پايان قرون وسطى، درست 
جهان  اسالم،  مذهبى  اعمال  و  اكرم(ص)  پيامبر  به  نسبت  اهانت آميز  و  عوامانه  ديدگاه هاى  برعكس 
اسالم معاصر خويش را جايگاه دانشمندان و فيلسوفان مى پنداشتند. شيوه ديگرى كه به علت آن جهان 
اسالم، ستايش اروپاييان را در قرون وسطى برانگيخت، از خود نبردهاى صليبى ناشى مى شد. بعدها 
موفقيت هاى نظامى و سياسى صالح الدين ايوبى(1138ـ1193 / 532 ـ 589 هجرى) به افسانه هايى 
ساده تر  را  آن  اروپاييان  از  بسيارى  كه  ـ  مسلمانان  دينى  رفتار  حتى  يافت.  رواج  اروپا  در  كه  انجاميد 

نخستين   Robert ketton  .1
مترجم قرآن به التينى     

اهميت  مطلب  اين  به  توجه   .2
و  اسالم  ميان  كه  دارد  فراوان 
نيست،  و  نبوده  نزاعى  مسيحيت 
مسلمانان  ميان  ها  نزاع  نوع  اين 
و مسيحيان رخ داده است. مترجم. 
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حرمت  مسيحى،  دانشمندان  و  روحانيان  ميان  مى دانستند،  مسيحيت  اعمال  انجام  از  پرهيزگارانه تر  و 
ويژه اى براى اسالم به وجود آورد. 

دوره اصالح گرى
در سده شانزدهم، چون اروپا وارد دوره دگرگونى هاى عميق دينى، سياسى و عقالنى اصالح گرايانه شد، 
فهم و شناخت نسبت به اسالم نيز از اين دگرگونى ها تأثير پذيرفت. در سده هاى چهاردهم و پانزدهم 
ميالدى، به جاى اسپانيا و فلسطين، اروپاى شرقى حدفاصل مسيحيت رومى ـ غربى و اسالم شده بود. 
در جنگ كوزوو ـ 1389م ـ عثمانى ها كنترل غرب بالكان را به دست گرفتند كه اين اقدام، شكافى 
غيرمسيحى در ميان مسيحيت غرب و شرق ايجاد كرد. در سال 1453 عثمانى ها، قسطنطنيه را فتح 
كردند و مرزهاى خود را تا صربستان و حوزه دانوب پيش بردند. در سال 1500 هم تركان عثمانى بر 
يونان، بوسنى و هرزه گوين و آلبانى حكم مى راندند، بسيارى از مسيحيان ارتدكس اين كشورها، در 
دستگاه نظامى و ادارى عثمانى جذب و بانى تكثرگرايى دينى كه اسالم در آن غلبه داشت، شدند. البته 
اين تكثرگرايى، گاه مسالمت آميز و گاه با مشاجره همراه بود. كليساهاى ارتدكس نيز كه سابقه فعاليت 
را  تشكيالتى  عثمانى ها  و  بودند  اسالمى  فقه  حمايت  مورد  داشتند،  اسالمى  سرزمين هاى  در  ديرينى 
مسئول اداره امور داخلى كليساى بالكان قرار دادند. در عوض چنين اقدام هايى، حمايت كليسا از دولت 

عثمانى فراهم آمد. 
اما مسيحيت غربى روابط متفاوتى با عثمانى داشت. عثمانى ها از مقر خود در بالكان، قادر بودند 
كه به مدت دو سده به رقابت نظامى با اروپا بپردازند. در سال 1529 و سپس در سال 1683 ارتش 
عثمانى وين را محاصره كرد كه هر دو محاصره ناكام ماند؛ ولى اين ناكامى هشدارى آشكار به همراه 
داشت كه امپراتورى اسالمى تهديدى دوباره براى اروپاى غربى شده است. اين مبارزه طلبى عثمانى، 
مورد توجه روحانيت مسيحى و دانشمندان اروپا قرار گرفت. همزمان با حضور سلطان سليمان قانونى بر 
دروازه هاى وين در سال 1542، دو دانشمند علوم انسانى به نام هاى بيبلياند (تئودور بوخمان و اوپرينوس 
يوهان هربست) به خاطر چاپ مخفيانه يك نسخه جديد از قرآن، گرفتار شوراى شهربال شدند. ماجرا 
با پا درميانى شخصيتى چون مارتين لوتر و با اجازه چاپ قرآن حل شد. لوتر در نامه اى، به شوراى 
شهربال نوشت: اگر متون اسالمى و جز آن به زبان التين و زبان هاى محلى در اختيار مسيحيان قرار 
گيرد، براى آنها هيچ گونه ترديد و سستى نسبت به اسالم باقى نخواهد ماند. چاپ قرآن در سال 1543 
توسط بيبياندر در بردارنده مقدمه اى از مارتين لوتر و فيليپ ملنچتن1 بود. هر چند اين فكر كه قرائت 
نقادانه متون اسالمى، مايه ايراد اتهام هايى عليه دين اسالم مى شود، تاثيرى بر سنت كم توجهى اروپا 
نسبت به مطالعه اسالم نداشت، اما تكاپوى لوتر در ترجمه متون دينىـ  مسيحى و اسالمى به زبان هاى 

محلى، اهميت فراوانى داشت. 
دوستان اصالح طلبانى همانند ملنچتن يكصدا با كليساى رم، سارازان هاى ترك را دجال مذكور در كتاب  از  و  مذهبى  مصلح   .1

مارتين لوتر 
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يوحنا مى پنداشتند. شباهت هايى كه پروتستانتيزم ميان رم و اسالم در نظر مى آورد، تمايل به ارتداد دانستن 
اسالم به وجود آورد؛ چنان كه پيش از اين كائوليسيزم در قرون وسطى مى پنداشت؛ آنان اسالم را بيشتر 
از مسيحيت گمراه مى دانستند تا يك دين مشخص برحق! مسيحيان تهديد ناشى از سقوط(مجارستان)، 
دروازه پشت سر اروپاى غربى را به نفع اسالم تفسير نمى كردند، بلكه به شيوه پيامبران عبرانى، آن را بيشتر 
بالى خداوند به خاطر سستى اخالقى و دينى مسيحيان مى انگاشتند. بايد يادآورى كرد كه اصالح طلبان، 
تحقيقات اندكى را در باب اسالم سامان دادند؛ زيرا نسخ چاپى قرآن و ديگر متون اسالمى، در اروپاى سده 

شانزدهم ميالدى بيشتر متكى بر مجموعه كلونيايى چهار سده پيش بود. 

دوره اكتشاف ها و روشنگرى
به  اسالم  درباره  اروپا  ريشه دار  و  جديد  تحقيقات  ميالدى،  هفدهم  و  شانزدهم  سده هاى  پايان  در   
علت هاى گوناگون گسترش يافت. نخستين آن ها واقعيت هاى جديد ناشى از تجاوزهاى عثمانى بود. 
تهديد عثمانى براى اروپا تا سده هجدهم، آنگاه كه اين امپراتورى به انحطاط رفت و تعادل قدرت به 
سود اروپا دگرگون شد، كاهش نيافت. عامل ديگرى كه به رشد آگاهى اروپا نسبت به اسالم كمك 
كرد، افزايش دريانوردى و توسعه بازرگانى و پيوستن اروپا به آن سوى مديترانه بود. در آن زمان بود كه 
اروپا به امضاى پيمان ها و قراردادهايى با دولت هاى مسلمان دست زد؛ براى نمونه فرانسه و عثمانى 
عليه خاندان هابسبورگ1 با يكديگر متحد شدند. اروپا نمايندگانى را به دربار عثمانى و ديگر كشورهاى 
جهان اسالم فرستاد. اين سياست دوجانبه، به منزله اعالم آمادگى حاكمان مسلمان براى همكارى در 
اين دوره نبود. جدايى ميان تروتستان و كاتوليك در مسيحيت غربى، بيشتر جنگ هاى عقيدتى و جدلى 
را در مسيحيت غربى پديد آورد و مجادالت ضد اسالمى تا اندازه اى فروكش كرد. از سوى ديگر، منافع 
اروپا در سرزمين هاى اسالمى بر منافع جدلى كليسا برترى يافت تا در صورت امكان، منافع دولتى، 
اهداف تجارى، سياسى و نظامى را هم در بر گيرد. دالئل اروپا براى اسالم شناسى بيش از اين بود كه 
خود را به جنگ هاى كالمى در باب قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) و فتوحات اوليه اسالمى محدود كند. 
در سطحى گسترده تر، دين در دوره روشنگرى به گونه اى متفاوت به تصوير كشيده مى شد. تصديق 
اينكه ديگر ملت ها نيز اديانى دارند كه بدعت يا انحراف از مسيحيت نيست، سيماى جديدى از مفهوم دين 
به نظر مى رسيد. پيدايش انديشه جديد درباره «اديان» بشر، شيوه هاى جديد مطالعه اسالم و ديگر دين ها 
را واداشت تا به وراى مجادالت كالمى قدم نهند. سرانجام در سده شانزدهم، آموزش زبان عربى در كالج 
فرانسه (كلژدوفرانس) آغاز و در سال 1635 در ليدن هلند، كمبريج و آكسفورد انگلستان تدريس شد. اين 
كار موجب شد تا عرب پژوهان نسل اول به تدوين نحو و فرهنگ هاى كهن زبان عربى بپردازند؛ كارى كه 
از مدت ها پيش از رونق افتاده بود. اقدام اين عرب پژوهان دانشگاهى، نخستين تحقيق گسترده و جدى 
در سطح اروپا در باب سنت متن مدار زبان عربى از سده دوازدهم ميالدى و مجموعه كلونيايى به بعد بود. 
پيامبر  رسالت  و  زندگى  به  تازه  توجه  روشنگرى،  دوره  در  دين  مفهوم  تغيير  مهم  نتايج  از  يكى 

1. از نسل كارلس اول، از مقتدرترين 
كه  اروپا  شانزدهم  قرن  سلسله هاى 
نواحى  ديگر  و  آلمان  و  اسپانيا  در 

حكومت داشت. مترجم. 
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اكرم(ص) بود. درسده هجدهم برخى دانشمندان، مبلغى دينى را در وجود پيامبر اكرم(ص) مى جستند 
مردى  حضرت  آن  اينكه  برخى،  استدالل  بنابه  است.  عيسى(ع)  حضرت  از  عقالنى تر  و  طبيعى تر  كه 
به  خطاها  آن  از  پرهيز  در  تا  آمده  تاريخ  در  كه  مى نمود  الهى  نمونه   1 بود(!)  سياسى  و  خوشگذران  
مسيحيت كمك كند. اين تفسير از اسالم به پيشبرد مقاصد دينى كمك مى كرد و براى مسيحيان، 
درسى در قالب تصويرى جديد از انديشه اى بود كه از سده هشتم ميالدى به اين سو رواج داشت؛ به 
اين معنى كه اسالم عذابى الهى است كه آمده تا مسيحيان را به خاطر انحراف هاى عقيدتى و عملى 
تأديب كند؛ ولى اين تصوير پايان سده هجدهمى، اهميت روزافزون تاريخ پژوهى در باره تاريخ اسالم را 
نشان مى دهد كه بسيارى از دانشمندان عصر روشنگرى هنوز مشتاق مطالعه زندگى پيامبر اكرم(ص) 

و سياست هاى نظامى و سياسى خلفاى راشدين و فتوحات آنان بودند.
عالقه به بررسى زندگى پيامبر اكرم(ص) و ديگر جنبه هاى تاريخ اسالم، تنها منحصر به متخصصان 
اين امور نبود. (ادوارد گيبون ،1737-1794 ) در كتاب « انحطاط و سقوط امپراتورى روم»، فصلى را 
به زندگى پيامبر اكرم(ص) و مراحل آغازين تاريخ اسالم اختصاص داده و بيشتر به تحقيقات جديدتر 
ويژگى هاى  با  فردى  را  اسالم(ص)  پيامبر  وى،  است.  كرده  تكيه  جهانگردان  گزارش هاى  و  اروپايى 
معنوى معرفى مى كند كه در دوران عزلتش در مكه، شكلى ناب از توحيد را مطرح كرد؛ اما با مهاجرت 
از مكه به مدينه به توفيق و قدرت نظامى نيز رسيد. نكته اخير از آن نوع اتهام هاى كهنه مسيحيان 
است كه عقيده دارند اسالم به طور كلى با نيروى شمشير گسترش يافته است؛ در مجموع  بايد گفت 
كه ارزيابى گيبون2 از پيامبر اكرم(ص) مثبت است. با اين همه، تفاوت ميان شخصيت ايشان در مدينه، 
مفهومى آشناتر در تحقيقات بعدى در اروپا شد و محققان كوشش فراوانى در معتبر شمردن ويژگى هاى 

معنوى و رهبرى پيامبر اكرم(ص) مبذول كردند، بى آنكه آن حضرت را پيامبرى واقعى بدانند! 
سده هجدهم با برنامه اروپا درشناخت اسالم پايان يافت؛ طرحى كه به مراتب كامل تر از هر اقدامى 
از زمان تدوين مجموعه كلونيايى به بعد بود. در سال 1798/ 1213 ق ناپلئون بناپارت با نيرويى نظامى 

همراه با انبوهى از دانشمندان كه مأمور مطالعه و ثبت زبان، فرهنگ و دين بودند، به مصر يورش برد.3 

سده نوزدهم
كشتى هاى  آمد.  بيرون  انزوا  از  كم كم  اسالم،  جهان  قسمت هاى  ديگر  و  خاورميانه  نوزدهم،  سده  در 
بخارى، راه آهن، تلگراف و مسافرت، ارتباط با جهان اسالم را ساده تر كرد. به اين ترتيب مجالى فراوان 
بازرگانان و جهانگردان فراهم شد تا با جوامع اسالمى ارتباط پيدا  براى دانشمندان، مبلغان مذهبى، 
كنند. اين عوامل در مطالعات پيشين اسالمى كمتر وجود داشت و فرصت هاى بحث در مورد اسالم 
روحانيان  ميان  نزاع  شكل  مجادالت،  بيشتر  آنكه  ضمن  شد.  مى  پيدا  كمتر  مسلمانان  با  گفت وگو  و 
و  يافت  تغيير  مجادالت  نوع  و  اصطالحات  نوزدهم،  قرن  در  اما  بود.  مسلمانان  و  مسيحى  رهبران  و 

انديشه هاى تازه اى در باب دين و تكامل آن رواج يافت.

1. با پوزش از ساحت مقدس رسول 
مكرم اسالم و خوانندگان محترم 
بايد گفت كه اين گونه نظرات با 
هدف تخريب شخصيت الهى آن 
عزيز صاحب تمام كماالت بيان 

مى شد.
2.  Gibbon

فراوانى  تأكيد  سعيد  ادوارد   .3
نظامى  استعمار  پيوسته  برهمراهى 
با  ـ  ناپلئون  مانند  ـ  اروپا  اقتصادى  و 

اهداف خاورشناسى نشان مى دهد. 
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يكى از تحوالت مهم اسالم شناسى در سده نوزدهم و آغاز سده بيستم، طرح بحث تاريخ انگارى 
است،1 انديشه اى كه معتقد بود رخدادهايى چون پيدايى يك دين جديد را مى توان به همان ترتيبى كه 
آن حوادث از نظر تاريخ وابسته به حوادث پيشين هستند، روشن كرد. مفهوم ديگر و نتيجه تاريخ انگارى 
اين است كه تنها خاورشناسان و عرب پژوهان متخصص در متون اسالمى، مهارت علمى الزم را براى 
مطالعه  اسالم دارند. از اين رو، مطالعه تاريخ اسالم، دين، علم و هنر اسالمى و ديگر موضوع هاى مشابه 
آنها، كم وبيش در محدوده علمى ـ تخصصى خاورشناسان قرار گرفت تا مورخان و متخصصان دين، 
علم و هنر. با اين وجود، زندگانى پيامبر اكرم(ص) و ظهور اسالم همچنان فكر و ذهن شمار قابل 
توجهى از دانشمندان غربى را به خود مشغول داشت، چنانكه در دهه نخست قرن نوزدهم، دانشمندان 
يهودى و انديشمندان غيرمذهبى نيز به جرگه آنان پيوستند. از جمله نمايندگان تحقيق تاريخى اسالم 
در قرن نوزدهم، آبراهام گيگر(Geiger) نويسنده كتاب «آيا محمد چيزى را از يهودى گرى اخذ كرد؟ 
اسالم  كه  معنا  بدين  ـ  اسالم  درباره  مسيحيان  تاريخى  تحقيق  مخالف  نقطه  البته  است.   « (1832)
براساس الگوى مسيحيت است ـ يك سده بعد در وجود كارل آهرنز (Carl Ahrens) نويسنده كتاب 
«محمد از زمان بنيانگذارى دين» (1935) تجلى يافت. اگرچه مكتب تاريخ انگارى را بيشتر مورخان 
اسالمى سده بيستم مورد توجه قرار ندادند، ولى اتهام تاريخ انگارى هنوز در برابر كسانى كه ظهور اسالم 

را نقطه مقابل جاهليت عربستان و خاورميانه بررسى مى كنند، مطرح مى شود. 
يك ديدگاه كامال متفاوت در اين زمينه، ديدگاه ويليام ميور2 است كه در كتاب چهارجلدى  زندگانى 
محمد (1858) تشريح شده است. وى معتقد بود كه تعاليم انجيلى مسيحيت پروتستان به همراه دواعى 
صريح تبليغات تبشيرى رشد داشته است؛ بدين ترتيب از آنجا كه مسلمانان، حضرت مسيح(ع) را منجى 
خود نمى دانند، رستگار نمى شوند. ميو، پيامبر اكرم(ص) و اسالم را براى مسيحيت انجيلى خطرناك 
مى دانست؛ زيرا به عقيده او اسالم بسيارى از عقايد و اصطالحات خود را از مسيحيت اقتباس كرده3 
و اين امر اسالم را با برخى اشكال مسيحيت يا زمينه هاى آن مشابهت مى دهد. ميور، نزديكى فراوان 
مسيحيت و اسالم را رد كرده و بر ديدگاه ليبون كه ظهور بيشترين خصوصيات حضرت محمد(ص) را 

در پايان دوران مكى و همزمان با چيرگى ايشان بردشمنان بوده، تاكيد مى ورزد! 
 توماس كاراليل (Tomas Carlyle) در سده نوزدهم مفهومى ديگرگون از دين را معرفى كرد 
و عقيده داشت كه دين مساله جاودان نوع بشر است. وى هم مانند بسيارى از دانشمندان غربى سده 
نوزدهم ميالدى عقيده داشت كه اصالت يك دين را بايد در پيوند آن با شرايط عقالنى و فرهنگى 
سنجيد. كاراليل در سخنرانى بسيار مؤثرش، « قهرمانى در نقش پيامبر» منتشر شده در سال 1841، 
استدالل مى كند كه حضرت محمد(ص) پيامبرى برحق است. هرچند كاراليل در بررسى خود از قرآن و 
واكنش مسلمانان نسبت به مسئله قرائت قرآن، بلندنظرى كمترى داشت ولى اين تصور او كه نوع بشر 
ماهيتًا ديندار است، تأثيرى ژرف برمطالعات اديان و به دنبال آن، اسالم پژوهى گذاشت. در سراسر نيمه 
دوم سده نوزدهم و نيمه نخست سده بيستم، كوشش هاى فراوانى براى ايجاد دانش «اديان شناسى»4 

تاريخ  مكانيكى  تحليل  شيوه   .1
منصف  مورخان  تأييد  مورد 
مبسوط  بحث  براى  نيست. 
زرياب  به:  بنگريد  باب  اين  در 
رسول اهللا،صص  سيره  خويى، 

10-11. مترجم. 
 1905--1819) مولر  ويليام   .2
و  سياستمدار   (William Muir

سيره پژوه انگليسى
ارتباط  مسلمانان  اعتقاد  به   .3
ارتباطى  اديان،  ديگر  با  اسالم 
مكمل  اسالم  و  است  تكاملى 
اديان پيشين است، نه در عرض 
با  داشتن  شباهت  بنابراين  آنها؛ 
ديگر دين ها نه عجيب است و نه 

غير منطقى. مترجم. 
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انجام گرفت. مميزه اين دين پژوهى، تكيه بر زبان شناسى و فهم يك تمدن باستانى بود. 
فردريك ماكس مولر1 نيز معتقد بود هركس كه يك چيز مى داند، چيزى نمى داند؛ به اين معنى 
سلسله  برچاپ  مولر  نمى شناسد.  را  دين  اساسًا  كند،  تأييد  و  بشناسد  را  خود  دين  تنها  فردى  اگر  كه 
در  آسيايى  مقدس  كتاب هاى  انگليسى  ترجمه  و  متن  پنجاه  حدود  شامل  شرق»  مقدس  «كتاب هاى 

دهه هفتم سده نوزدهم نظارت داشت. مجلدات 6 و 8 اين دوره دربر دارنده ترجمه قرآن پالمر است. 

خاورشناسى در سده بيستم 
اسالم شناسى نيز مانند بسيارى از رشته هاى علمى جديد، در سده نوزدهم به رشته اى جداگانه تبديل شد كه در 
نزد عده اى خاورشناسى هم نام گرفته است. انسان گرايى (اومانيسم كالسيك) و احياى دستاورد غنى و مكتوب 
انسان هاى گذشته و تداوم روشنگرى، برخاورشناسى تأاثير گذاشت. عالوه بر اين، زبان شناسى سده نوزدهم كه 
ديدگاهى جهانى نسبت به رمانتيسم بود، به جستجوى ميراث واالى گذشته برآمد. دانشمندانى كه تخصص 
فراوان در كتب مقدس و زبان شناسى كالسيك داشتند، به تصحيح دستنوشته هاى عربى همت گماردند. در 
ميان تمدن هاى مهم جهانى، اسالم يكى از غنى ترين سرمايه هاى ميراث مكتوب را به شكل دستنوشته به 
يادگار گذاشته است. هزاران دستنوشته در مجموعه هاى خاورميانه، اروپا و آمريكاى شمالى تابه امروز تصحيح 
انتقادى شده و به شكل جدى مورد مطالعه قرار گرفته است. كار احيا و تصحيح نسخه هاى خطى كه انديشه، 
فرهنگ و سنت علمى و قديمى اسالميان در آنها مندرج است،  از دستاوردهاى مهم خاورشناسان سده نوزدهم 
است، درحالى كه در نيمه پايانى سده بيستم تربيت محققانى براى انجام اين مهم در كشورهاى اسالمى، اروپا 
و آمريكاى شمالى رو به كاهش گذاشت. شرق شناسان همان گونه كه با انتقاد به كتاب هاى مقدس و ديگر آثار 
تاريخى به بحث در مورد ريشه و آغاز دوران يهود و مسيحيت مى پردازند، برآنند تا گزارشى انتقادى از ريشه 
و ظهور اسالم نيز تهيه و ارائه كنند. مورخان سده نوزدهم مانند تاريخ نگار آلمانى «فان رانكه2» كه تاريخ را 

همان گونه كه هست، مى پذيرفت، تمايل داشتند كه هدفشان را بازسازى تصوير درست گذشته قرار دهند. 
برخى مورخان مطالعات اسالمى هم از تمايل خاورشناسان غربى و دانشمندان مسلمان در وارد كردن 
سرشتى عام و محافظه كار به رويكردهاى تاريخ نگارانه ياد مى كنند. اينك بيشتر خاورشناسان روايت متداول 
زندگى پيامبر اكرم(ص)، تبويب مكى و مدنى قرآن كريم و شكل گيرى اوليه جامعه اسالمى را پذيرفته اند؛ 
درحالى كه بحث قدمت، مبدأ صحيح و درستى بسيارى از احاديث منسوب به پيامبر اكرم(ص) باعث بروز 
اختالف  ميان خاورشناسان و دانشمندان متأخر مسلمان شده است. تقريباً هيچ يك از دانشمندان مسلمان 

و حتى غربيان در مورد درستى متن اصلى قرآن كريم و ديگر متون متقدم اسالمى، شك نداشته اند.
با وجود اين، تاريخ نگارى محافظه كار خاورشناسان و دانشمندان سنت گراى مسلمان در سده بيستم، 
انتقادهاى فراوانى به خاورشناسى وارد آورده است. بهترين انتقادات در كتاب «شرق شناسى (1979) ادوارد 
سعيد است. اين كتاب آكنده از انتقاد به شرق شناسى است و برآن است كه شرق شناسى در بيشتر نقاط 
جهان اسالم، در خدمت طرح هاى امپرياليستى بوده است. شرق شناسى متهم است كه مطيع بى چون و 

  Friedrich Max Miiller  .1
خاورشناس آلمانى، فرزند ويلهلم 
در  متخصص  آلمانى،  شاعر  مولر 
استاد  و  اردو  و  هندى  زبان هاى 
دانشگاه آكسفورد، مصاحب،  جلد 
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چراى منافع اقتصادى و سياسى اروپا شده است. عامل ديگرى كه در تحقيقات ُپست مدرن بدان اقبال 
زيادى شده، بازسازى علوم و دانش هايى است كه در دوره روشنگرى به وجود آمده است. در نتيجه در 
پايان سده بيستم، بسيارى از دانشمندان غربى ترجيح مى دهند تا عنوان «مطالعات شرق شناسى» مؤسسات 
علمى خويش را به عنوانى غيراروپايى مانند «مطالعات اسالمى» تغيير دهند. گونه ديگرى از تحقيقات 
سده بيستم در اياالت متحده آمريكا كه پس از جنگ دوم جهانى ايجاد شده، مطالعات منطقه اى است. 
دولت آمريكا مؤسسات علمى كارآمدى را تأسيس كرد كه هدف آنها، آموزش زبان ها و فرهنگ هاى جوامع 
غيرآمريكايى به آمريكاييهاست. به همين علت مطالعات اسالمى در امريكا، بيشتر در مراكز مطالعات 

منطقه اى خاورميانه و جنوب آسيا و آسياى جنوب شرقى به انجام مى رسد. 
برخى عقيده دارند كه شرق شناسى، يك چارچوب ذهنى يا بحث علمى است از يك واقعيت ـ شرق 
اسالمى ـ كه از زمان استعمار اروپايى تحت تأثير برداشت هايى از خودآگاهى غرب قرار داشته است؛ اما 
در همان حال همين شرق شناسى درصدد انجام وظيفه اى سخت يعنى قرائت و تفسير متون اسالمى نيز 
هست. از اين رو، شرق شناسى گاه سياسى و گاه رمانتيك جلوه مى كند. آن متونى كه محور اصلى و مورد 
عالقه شرق شناسان است، متون دينى و فرهنگى مسلمانان است. امروزه اعتقاد بر اين است كه افت دقت 
علمى شرق شناسى به دليل كاهش مهارت هاى علمى و زبان شناسى دانشمندان غربى در بررسى متون 
دينى و فرهنگى مسلمانان است. برخالف مطالعات اسالمى و شرق شناسى، مطالعات منطقه اى بيشتر به 
بررسى جوامع اسالمى در دوران معاصر و به ويژه سياست عمومى، علوم سياسى، علوم اجتماعى، اقتصاد، 
توسعه و انسان شناسى اجتماعى1 آنها تمركز دارد. در مراكز و مؤسسات مطالعات منطقه اى، مطالعه زبان و 

ادبيات اسالمى نيز اغلب وسيله اى براى رسيدن به اهداف ديگر ـ و نه اهداف انسانى ـ است. 
متفاوتى  ديدگاه  منطقه اى،  مطالعات  و  شرق شناسى  نقايص  و  نقدها  به  اشاره  با  دانشوران  برخى 
پيرامون مطالعات اسالمى مطرح مى كنند و مى گويند: اسالم پژوهى و اسالم شناسى در قلمرو رشته هاى 
دانشگاهى است نه مراكز و مؤسساتى در خدمت منافع يك دولت خاص يا دين رسمى يك كشور يا 
فرقه كه از آن حمايت مالى مى كند. با اين تلقى، پژوهشگران ـ و نه فقط عرب شناسان ـ بايد كيفيت 
دانسته هاى ما را درباره تاريخ اسالم بسنجند؛ جغرافى دانان بايد در مورد جغرافياى فرهنگى ملت هاى 
اسالمى تحقيق كنند و تاريخ علوم اسالمى هم توسط مورخان علم بررسى شود. به نظر مى رسد كه 
در سال هاى پايانى سده بيستم، رويكرد به اين ديدگاه ما را به بومى سازى2 مطالعات اسالمى در درون 
چارچوب دانش جديد دعوت مى كند تا آن را موضوعى خاص تلقى كنيم كه كامًال درخور دپارتمانها و 
رشته هاى مرسوم نباشد. با وجود اين دانش جديد پيوسته بر غناى برداشت از معرفت زير سيطرة اين 
نوع علم، مى افزايد. جريان رايجى نيز كه در باب مطالعة تطبيقى اسالم در تاريخ جهان و در كتاب 
«ماجراى اسالم» (سه جلد 1974) «مارشال هاجسن»3 تجلى يافته است، از جهت گيرى هاى مطالعات 
اسالمى در سدة بيست و يكم خبر مى دهد. همكارى روزافزون دانشمندان مسلمان و كارهاى مشترك 

دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان نيز از مهمترين گرايش هاى رايج در اسالم شناسى است. 

1. Socialanthropology
2. Domesticution
 Marshall Hodgosn  .3
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نك: احمدوند 176 ـ178.
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جايزه هاى مطالعات اسالمى در جهان

فاطمه اميرخانى1

از  رشته هاى گوناگون، برخى  يافتن جوايز نوبل در  از جنگ جهانى دوم و اهميت  سال هاى پس  در 
كشورها نيز با تأسى از جايزه نوبل بر آن شدند تا جوايزى را براى بهترين نويسنده، كتاب برگزيده، 
مؤسسه كارآمد و بهره ور ايجاد كنند. بدين سان، برخى از جايزه ها مانند بهترين كتاب كودك، بهترين 
كتاب ادبيات، بهترين كتاب رمان، بهترين كتاب هنرى و مانند آن پاگرفت و به مرور زمان شمار آن 
افزايش يافت. با گذشت زمان، بيشتر كشورهاى جهان جايزه بهترين كتاب در كشورشان را پديدآوردند 
به  فقط  كشورها  برخى  دادند.  جايزه  مشخص  موضوع  يا  زمينه  چند  يا  يك  در  كتاب ها  بهترين  به  و 
يك يا دو جايزه بسنده كردند و برخى ديگر چندين جايزه كتاب در زمينه ها و مضوعات بسيار متنوع 
به راه انداختند و براى هركدام مراسمى برپاداشتند. اين گونه جوايز در دو دسته جاى مى گيرند: جوايز 
جهت  در  و  دولتى  سازما ن هاى  حمايت  و  هدايت  با  دولتى  جوايز  خصوصى.  بخش  جوايز  و  دولتى 
ايدئولوژى، سياست ها و اهداف دولت حاكم سامان مى يابد و نهادهاى دولتى مراسم و اعطاى جايزه 
آن ها را برعهده مى گيرند و شخصيت هاى سياسى در آن حضور مى يابند. برعكس اين گونه جوايز، 
جامعه  نهادهاى  و  سازمان ها  شركت ها،  خصوصى:  بخش  حمايت  و  اراده  با  خصوصى  بخش  جوايز 
مدنى يا اشخاص َخير چهره مى بندند و در مراسم اعطاى جايزه آن؛ نويسندگان، ناشران، خبرنگاران، 
استادان دانشگاه ها و متخصصان موضوع آن جايزه شركت مى كنند. به طور مثال، جوايز ادبى با حضور 
نويسندگان، شاعران، رمان نويسان، ناشران، انجمن هاى ادبى و عالقمندان آثار ادبى و جوايز كتاب هاى 
1. پژوهشگر مطالعات اسالمىهنرى با حضور هنرمندان رشته هاى ادبى و نويسندگان اين حوزه برگزار مى شود و معموًال مبلغى نيز 
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به عنوان جايزه به فرد يا كتاب برگزيده اهدا مى شود. هم اينك در بسيارى از كشورهاى اروپايى و 
امريكا و كانادا نمونه هاى گوناگونى از چنين جايزه هايى وجود دارد و برخى از آنها ساالنه و برخى دو 

يا سه ساالنه هستند. 
  يك نوع از اين جوايز كه در چهار دهه گذشته ايجاد شده و در دهه گذشته به شمار آنها افزوده گشته 
و در بين اسالم شناسان و مراكز و مؤسسات مطالعات اسالم پژوهى در جهان مقبوليت يافته و مراسم 
اعطاى آنها با جديت دنبال مى شود، جايزه هاى مطالعات اسالمى يا خدمت  به اسالم و مسلمانان است. 
اين جوايز به بهترين كتاب يا پژوهش در حوزه مطالعات اسالمى يا افراد يا سازمان هايى كه در ارتباط 
با اسالم يا مسلمانان فعاليت يا خدمات ارزشمندى انجام داده باشند، داده مى شود. البته برخى جوايز نيز 
هستند كه به نويسندگان بهترين رساله هاى دانشجويى در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى و يا بهترين 
مقاله نوشته شده در زمينه اسالم و مسلمانان تعلق مى گيرند. ناگفته آشكار است كه برگزاركنندكان 
اين گونه جوايز به صورت آشكار يا تحت لواى اين جوايز، اهداف و سياست هاى خاصى را پى مى گيرند 
و خواهان معرفى خود يا حضور در مجامع علمى و پژوهى اسالم پژوهى هستندو مى خواهند بر رويكرد 

مطالعاتى يا ديدگاه پژوهشگران اسالم پژوه تأثير بگذارند.
پژوهى/  مطالعات اسالم  زمينه  در  جايزه  گونه  هفت  حاضر  حال  در  كه  دارد  آن  از  نشان  بررسى ها 
مطالعات اسالمى در جهان وجود دارد. اين جوايز به ترتيب اهميت و اعتبار عبارتند از: جايزه جهانى 
ملك فيصل، جايزه بين المللى مطالعات اسالمى تونس، جايزه هولبرگ، جايزه مطالعات اسالمى يادبود 
سدريك گودارد، جايزه اينگريد سمان، جايزه مطالعات اسالمى دولت كويت براى امريكاى شمالى و 

جايزه محمود درويش براى بهترين نوشته در حوزه مطالعات اسالمى و عربى.
 نظر به اهميت و تأثير اين جوايز در رويكرد و فعاليت اسالم شناسان و مراكز و مؤسسات اسالم پژوهى 
در جهان و نيز دانشجويان موضوعات مطالعات  اسالمى و عربى مطالعات خاورميانه، در اينجا به معرفى 

آنها مى پردازيم.

جايزه جهانى ملك فيصل
با تشكيل سازمان كنفرانس اسالمى و ازدياد درآمد نفتى عربستان سعودى در دهه 1980 شمارى از 
فرزندان ملك فيصل پادشاه اسبق عربستان سعودى، در سال 1976، به فكر ايجاد مؤسسه اى براى 
اهداى جايزه به كتاب هاى برتر و برگزيده در زمينه اسالم و آموزه هاى اسالمى و كسانى كه صميمانه و 
صادقانه خدماتى براى معرفى اسالم و خدمت به مسلمانان انجام مى دهند، افتادند. اين بنياد كه بنياد 
ملك فيصل نام گرفت، اندك  اندك دامنه فعاليت هاى خود را گستراند و جايزه ساالنه اى به نام جايزه 

جهانى ملك فيصل طراحى كرد. 
شاهزاده محمد رئيس هيأت امنا و شاهزاده خالد الفيصل مدير عامل بنياد است . 
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جايزه جهانى ملك فيصل ساالنه است و به كسانى داده مى شود كه فعاليت هاى پژوهشى يا عملى 
خاصى انجام داده باشند. اين فعاليت ها شامل پنج زمينه يا موضوع خاص مى شود كه عبارتند از: خدمت 

به اسالم و مسلمانان، انجام پژوهش در زمينه مطالعات اسالمى، زبان و ادبيات عرب، علوم، پزشكى.
براى  را  صالحيت  داراى  فرد  توانند  مى  جايزه  اين  پيشين  برندگان  و  دانشگاه ها  اسالمى،  نهادهاى 
دريافت اين جايزه به دبيرخانه اين بنياد معرفى كنند. فرد معرفى شده نبايد از افراد معمولى يا عضو نامور 
احزاب سياسى باشد. همچنين بايد داراى صالحيت و خدمات علمى بسيار باال در زمينه هاى پزشكى، 
علوم و زبان و ادبيات عرب باشد. اگر فردى در زمينه مطالعات اسالمى، كتاب يا تحقيق ارزشمندى 
منتشر كرده باشد يا آن كه خدمت صادقانه علمى، فرهنگى، مالى به اسالم و مسلمانان انجام داده باشد 
نيز در عداد داوطلبان مى توانند قرار گيرند. اين جايزه از همان آغاز، 1976، تا به امروز على الدوام ادامه 

داشته و برندگان آن در مراسم رسمى جوايز خود را دريافت كرده اند. 
   جوايز پنج گانه بنياد فيصل شامل يك گواهينامه خوشنويسى شده، كه در آن فعاليت هاى اجتماعى، 
علمى و مددرسانى برنده درج شده است و يك مدال طال به وزن 200 گرم و جايزه نقدى به ميزان 
دويست هزار دالر مى باشد. جوايز و گواهينامه برندگان جوايز در مراسمى در رياض با حضور پادشاه 
عربستان سعودى داده مى شود. گفتنى است كه نخستين جايزه بين المللى بنياد ملك فيصل در رشته 
خدمت به اسالم به سيد ابواالعلى مودودى، بنيانگذار حزب جماعت اسالمى پاكستان در سال 1979 

تعلق گرفت. 
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برندگان جايزه بين المللى فيصل در زمينه مطالعات اسالمى

موضوعبرندهكشورسالموضوعبرندهكشورسال

تأثير دانشمندان فؤاد سزگينآلمان1979
مسلمان در تمدن 

اروپا

مصر، 1998
عربستان

عبداستار 
آل حلواجى، 
يحيى جنيد 

كتابخانه ها و 
تكامل اسالمى

محمد عربستان1980
مصطفى آل 

اعظمى

پژوهش درباره 
حديث حضرت 

محمد(ص)

شيخ محمد سوريه1999
ناصرالدين آل 

البانى

سهم مطالعات 
اسالمى در 

تحقيقات 
حديثى

نقش شريعت نداشتنداشت1981
در بهبود زندگى 

اجتماعى

محمدعلى بنگالدش2000
موهر

مقابله با 
گسترش و تأثير 
فرهنگى اسالم 

در  خارج از 
بنگالدش

محمد هند1982
صديقى

مشكالت اقتصاد 
هند معاصر از 
ديدگاه اسالمى

پيشينه و تحول نداشتنداشت2001
حقوق اسالمى

مطالعات نداشتنداشت2002مطالعات قرآنىمحمد اُديمهمصر1983
اسالمى 

پيرامون اهداف 
قوانين اسالمى

مصطفى سوريه1984
زرگا ال 

شيخ

نظريه عمومى 
اسالم در فقه

سودان- 2003
مراكش

عزالدين عمر 
موسى، ابراهيم 

ابوبكر

تاريخ اقتصاد 
اسالمى

عربستان 1985
- مصر

محمدسليم، 
فاروق 

اُسوكوى

نقش زبان در 
دكترين اسالمى 
عربستان سعودى

عربستان، 2004
هند

يعقوب 
عبدالواحد، 
على احمد 

غالم 
محمدنادوى

مبانى فقه 
اسالمى

مصر - 1986
عراق

مصطفى 
ام.سليمان، 
عبدالعزيز 
الدورى

برخوردها و چالش 
ها در تاريخ اسالم

دفاع از دولت كارول هلنبراندانگليس2005
اسالمى در 

قرون 5 و 6 

اصول و شيوه هاى نداشتنداشت1987
روابط بين الملل 

در اسالم

ريشه هاى فقه نداشتنداشت2006
اسالمى

مصر - 1988
تركيه

محمد شاتلى 
كتب، مقداد 

يالقين

تأملى در آموزش و 
پرورش مصر

رويكرد رشدى راشدفرانسه2007
مسلمانان به 
علوم كاربردى
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با نگاهى به برندگان جوايز مطالعات اسالمى مى توان به برخى مالحظات اشاره نمود. اول، در هرسال 
يك موضوع تعيين و به برندگان بهترين نوشته يا كتاب در آن موضوع جايزه اعطا مى شود. دوم، چون 
براى برخى از موضوعات اعالم شده، كتاب مناسب ارائه نمى شود، آن سال آن جايزه  داده نمى شود.

سوم، بيشتر برندگان جوايز از كسانى انتخاب مى شوند كه در كشورهاى عربى هستند و مطالعات آنها با 
روش كتابخانه اى انجام مى شود. اسالم شناسان غير مسلمان و اسالم شناسان مسلمان نوانديشى كه 

صالح احمد عراق1989
آل على

شهر اسالمى در  
عراق

قواعد حاكم نداشتنداشت2008
بر روابط بين 

الملل در جنگ 
و صلح در 

اسالم
سودان 1990

 -
عربستان

ال صديق 
آل درير، 

محمد شبرا

تعامالت و 
معامالت مالى در 
شريعت اسالمى

م.عبدالسالم مراكش2009
چددادى

مطالعات   
پژوهشگران 
مسلمان در 

باره عمران در 
تمدن اسالمى  

مقابله با گسترش  نداشتنداشت1991
اسالم در منطقه و 
خارج از مرزهاى 

كنونى جهان 
اسالم

اعانات مذهبى نداشتنداشت2010
(وقف) در 

اسالم

روش شناسى نداشتنداشت1992
مطالعات اسالمى 

معاصر

تركيه-2011
اردن

خليل ابراهيم 
اينالسيك، 

محمد عدنان 
بخيت ال 

شيياد

جنبه هاى 
اقتصادى 
اجتماعى 
مطالعات 

اسالمى در 
جهان اسالم 

حسن مصر1993
عبدالعزيز

دستاوردهاى 
جامعه شناسى 

مسلمانان

عدنان بن عربستان2012
محمد وزان

حقوق بشر در  
اسالم

مصر- 1994
قطر

السيد سبيق، 
يوسف 

القرضاوى

قانون مجازات نداشتندادشت2013حقوق اسالمى
اسالمى

تفسير موضوعى نداشتنداشت1995
قرآن

ميراث فرهنگى 2014
مكه مكرمه

اكرم آل عراق1996
عمرى

زندگى حضرت 
محمد(ص)

عبداكريم عراق1997
زيدان بايج

وضعيت زنان در 
اسالم
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بر مبناى نظريه هاى علمى و روش تحقيق در علوم انسانى و اجتماعى پژوهش خود را انجام مى دهند، 
كمتر مورد توجه اند.

برندگان جايزه در موضوع خدمت به اسالم و مسلمانان

  
برندهكشورسالبرندهكشورسال
عبدو ديوفسنگال1998سيد ابواالعلى مودودىپاكستان1979
هند - 1980

اندونزى
سيد ابوالعلى الحسنى 
الندوى، محمد ندسير

جوماها المجيد عبداهللامارات1999

دانشگاه االزهرمصر2000خالد بن عبدالعزيزعربستان1981
كميسيون عالى بوسنى و عربستان2001عبدالعزيز بن بازعربستان1982

هرزه گووين
حسنين مخلوف، تونگو مصر، مالزى1983

عبدالرحمان
سلطان بن محمد آل امارات2002

قسيمى
بنياد عبدالعزيزعربستان2003ملك فهد بن عبدالعزيزعربستان1984
عبدالرحمان محمد سوار سودان2004عبدالرسول سيافافغانستان1985

الذهب
افريقاى 1986

جنوبى- 
فرانسه

عربستان- 2005احمد ديدات، روژه گارودى
لبنان

احمد محمد على، بنياد 
حريرى

عربستان 2006ابوبكر محمود گومىنيجريه1987
كويت-

شيخ صالح بن عبدالرحمان 
حسين، يوسف بن جاسم 

بن محمد
مينتيمر شريپوف شيموروسيه2007احمد آلونتو دوموكائوفيليپين1988
عبداهللا بن عبدالعزيزعربستان2008محمد الغزالى الساگامصر1989
عربستان، 1990

پاكستان
على الطنطاوى، خورشيد 

احمد
مدير مؤسسه شريعت قرآن و مصر2009

جامعه سنت محققان قاهره
رجب طيب اردوغانتركيه2010عبداهللا عمر نصيفعربستان1991
عبداهللا احمد بداوىمالزى2011حامد الغابدنيجريه1992
بوسنى و 1993

هرزوگوين
سليمان بن عبدالعزيز ال عربستان2012علب عزت بگوويچ

راجهى
محمد بن صالح االوتاى عربستان1994

مين
شيخ رائد صالح مهاگنافلسطين2013

2014شيخ على قادالحقمصر1995
عبدالرحمان آل سوميتكويت1996
ماهاتير محمدمالزى1997
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درباب سليقه، رويكرد و دالئل بنياد فيصل براى انتخاب برندگان جايزه خدمت به اسالم و مسلمانان 
بايد چند نكته را متذكر شد. يكم، بنياد تنها كسانى را برمى گزيند كه همسويى نظرى يا عملى با دولت 
عربستان سعودى دارد و در بسيارى موارد مالحظات سياسى را نيز فراموش نمى كند، چنانكه به ژنرال 
سوار الذهب رئيس جمهور سابق سودان كه يكى از حاميان  رابطه العالم االسالمى است و در تمام 
برنامه هاى مهم افريقاى اين سازمان مشاركت مى كند و نخست وزيران پيشين و كنونى مالزى، ماهاتير 
محمد و احمد بداوى، رجب طيب اردوغان نخست وزير كنونى تركيه، على عزت بگويچ رئيس جمهور 

پيشين بوسنى و هرزوگوين و عبدو ديوف رئيس جمهور سابق سنگال جايزه داده است.
دوم،  به جاى آنكه رويكرد جوايز به طرف جهان اسالم باشد، بيشتر به طرف كشور عربستان و رهبران 
سياسى و دينى آن است. به طور مثال سه پادشاه عربستان سعودى، پادشاه كنونى و دو پادشاه سابق، 
دبير كل سازمان رابطه، عمر عبداهللا نصيف و رهبران دينى مانند عبداهللا بن باز و دبير كل سازمان رابطه 

و مسئول ستاد بوسنى و هرزوگوين و چند نفر ديگر در عربستان برندگان اين جايزه بوده اند.
سوم، دايره انتخاب برندگان جايزه بسيار محدود و تمام كشورها را دربرنمى گيرد بطورى كه چنين 
تصور مى شود كه در كشورهايى مانند: ايران، يمن، سوريه، عراق، ليبى، لبنان، مراكش، بنگالدش و 
بسيارى كشورهاى ديگر هيچ كس يا نهاد فرهنگى و دينى و اجتماعى وجود ندارد كه در زمينه خدمت 

به اسالم و مسلمانان كوشيده باشد.

مركز ملك فيصل براى تحقيق و مطالعات اسالمى
الزم به ذكر است كه بنياد فيصل عالوه بر جايزه جهانى خود، مركزى نيز با نام مركز ملك فيصل براى 
تحقيق و مطالعات اسالمى در سال 1983 در رياض تأسيس كرده كه هر سال چند كنفرانس و سمينار 

علمى در موضوعات مختلف مربوط به اسالم و مسلمانان برگزار مى كند.
بنا به اعالم مدير مركز، هدف مركز خدمت به تمدن اسالمى، حمايت از تحقيقات اسالمى و تشويق 
فعاليت هاى فرهنگى و علمى در زمينه مطالعات اسالمى است. برخى ديگر از اهداف مركز چنين اعالم 

شده است:
ساختن كتابخانه و تكميل آن با منابع مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمى  -

تعميق آگاهى پيرامون سهم تمدن اسالمى در ميراث بشر و عمده كردن نقش شخصيت هاى بزرگ   -
مسلمان در تمدن اسالمى

افزايش آگاهى عمومى درباره ملك فيصل، شيوه رهبرى، مديريت و فعاليت هاى او   -
كمك به آموزش نسل جديدى از محققان مسلمان در زمينه مطالعات اسالمى، زبان عربى و علوم   -

اجتماعى در كشورهاى اسالمى
حمايت از تحقيقات با موضوع تمدن اسالمى و تشويق پژوهشگران و دانشجويان مسلمان   -

كمك به ارتقا و نگهدارى ميراث اسالمى از طريق برنامه ريزى و برگزارى  نمايشگاه هاى ساليانه   -
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در مركز 
برنامه ريزى براى برگزارى كنفرانس ها و سمينارهاى علمى عمومى يا تخصصى درباره  مسائل   -

مهم جهان اسالم و مسلمانان
توسعه پايگاه هاى اطالع رسانى در راستاى اهداف علمى مركز و تقويت كتابخانه مركز   -

پشتيبانى و تشويق تحقيقات مرتبط با اهداف و فعاليت هاى مركز  -
ترجمه آثار تحقيقى و علمى به زبان هاى خارجى و ترجمه آثار برجسته خارجى به زبان عربى  -

كتابخانه مركز منابع غنى درباره مطالعات اسالمى و تمدن اسالمى( نزديك به 250 هزار كتاب عربى 
و التين، نيم ميليون مقاله علمى درباره اسالم و مسلمانان) گردآورده است. انواع نشريات به زبان هاى 
مختلف و صدها فيلم و نوارهاى صوتى مربوط به سخنرانى هاى علمى نيز در اين كتابخانه موجود 

است.

جايزه بين المللى مطالعات اسالمى تونس
اين جايزه با حمايت زين العابدين بن على رئيس جمهور سابق تونس در سال 2003 با هدف تشويق 
پژوهشگران و نويسندگان حوزه مطالعاتى اسالم شناسى در جهان ايجاد شد. مراسم اهداى اين جايزه 
در كاخ رياست جمهورى تونس برگزار مى شد و برنده جايزه به مالقات رئيس جمهور نائل مى آمد. اين 

جايزه شامل دو جايزه به ارزش 30000 و 20000 دينار تونس بود.
 هدف از ايجاد اين جايزه بين المللى، شناسايى و تقدير از شخصيت ها و نهادهاى فرهنگى در سراسر 
جهان است كه در زمينه مطالعات اسالمى، ابتكاراتى دارند يا تحقيقات جديدى ارائه مى كنند.  جايزه 
بين المللى مطالعات اسالمى تونس براى تالش شخصيت هاى علمى و فرهنگى و دانشگاهى درجهت 
حركت هاى فرهنگى و اسالمى معاصر و اشاعه و ترويج  ارزش هاى اسالمى در جهت اعتدال و ميانه 

روى داده نيز مى شود. 
   با فرار رئيس جمهور سابق به عربستان، اين جايزه به حالت تعليق درآمد و وقفه اى در كار آن پديد 
سال  در  كشور،  در  آرامش  و  سياسى  تنش هاى  فرونشستن  و  تونس  سياسى  فضاى  تغيير  با  اما  آمد. 
2013 هيأت وزيران تونس نام جايزه را تغيير داد و عنوان «جايزه بين المللى مطالعات اسالمى تونس» 
را جايگزين عنوان «جايزه بين المللى رييس  جمهور براى مطالعات اسالمى» كرد. بدين ترتيب، فعاليت 
مجدد اين جايزه آغاز گشت و پيش بينى مى شود تا چند ماه آينده شاهد اعالم برندگان اين جايزه در 
سال 2014 باشيم. هم اكنون  «كميته برگزارى مسابقات علمى ملى» وظيفه تعيين شرايط مسابقه و 
شركت كنندگان و نيز جوايز نفرات برتر مسابقه «جايزه بين المللى مطالعات اسالمى تونس» را بر عهده 

گرفته است.   
شرايط نامزدى براى اين جايزه به شرح زير است: 

1 - اين جايزه به نهاد خصوصى يا حقوقى داده مى شود كه در عرصه بين المللى براى كمك به نشر 
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و گسترش و ارائه تصويرى روشن از دين اسالم، اصول شريف و ارزش هاى اخالقى آن  تالش 
كرده است.

از  يكى  يا  عربى  زبان  به  صفحه  حداقل 250  با  خود  تحقيق  از  گزارشى  بايد  جايزه  اين  نامزد   -  2
زبان هاى بين المللى تهيه كند. اين نوشته بايد براى اولين بار نوشته شده باشد و قبًال در هيچ جا 

منتشر نشده باشد.
3 - بخشى از يك پايان نامه دانشگاهى، بخشى از نسخه هاى خطى و آثارى كه قبًال منتشر شده اند 

در اين جايزه امكان حضور ندارند.
4 - پانزده نسخه از كتاب يا نوشته بايد در زمان تعيين شده به دفتر كميته برگزارى جايزه ارسال شود.

5 – نامزد اين جايزه بايد زيست نامه و فعاليت هاى علمى و تحقيقاتى خود را به طور خالصه در 5 
صفحه و به زبان عربى ارائه دهد.

6- اين جايزه شامل يك گواهينامه با امضاى رئيس جمهور، يك مدال و سى هزار دينار تونس است.

اسامى برندگان جايزه بين المللى مطالعات اسالمى تونس

سمت برنده سال

وزير اوقاف مصر محمود حمدى زقزوق1 2003
شيخ حبيب2 2004

معاون رئيس جمهور از جامعه مذهبى اسالمى ايتاليا، و 
امام مسجد جامع ميالن

سرجيو پاالويسينى،3 2005

محمد حسين فانتار4   2006

استاد دپارتمان زبان عربى و مطالعات اسالمى در 
دانشگاه بحرين

ركايا طه جابر آاللوانى،5 2007

استاد دانشگاه هاى هريوت و دارهام بريتانيا  دانيل نيومن6 2008

متكلم اسپانيايى و نويسنده كتاب «اسالم: فرهنگ ، 
مذهب و سياست»

خوان خوزه تامايو 2009

محقق دانشگاه مراكش و نويسنده كتاب موضوع شكاف 
بين سنى و شيعه؛ ريشه ها و راه حل ها

الياس بالكا 2010
1. Mahmoud Hamdi 
Zaqzouq
2.Habib Belkhouja
3. Sergio Pallavicini
4. Mohammed H'ssine 
Fantar
5.Rekaia Taha Jaber Al 
Alouani
6.Daniel Newman
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جايزه هولبرگ
كه  پژوهشگرانى  به  ساالنه  جايزه  اين  ايجاد شد.  نروژ  دولت  توسط   2003 سال  در  هولبرگ  جايزه 
داشته  باشند،  الهيات  يا  حقوق  علوم اجتماعى،  انسانى،  علوم  هنر،  پژوهش  زمينه  در  بسزايى  سهم 
گرفته  تعلق  نيز  اسالمى  مطالعات  و  اسالم شناسان  به  جايزه  اين  اخير  سال هاى  در  گيرد.  تعلق مى 
شناسى  اسالم  استاد  كوك،  مايكل  به  سال 2014  در  هولبرگ  مطالعات اسالمى  جايزه  چنانكه  است. 
دانشگاه پرينستون،داده شد. جايزه هولبرگ كه به نام «لودويك هولبرگ» فيلسوف نروژى قرن هفدهم 

ايجاد شده است، به ارزش 775 هزار دالر آمريكا، در ماه ژوئن هر سال به برگزيدگان اهدا مى شود .

جايزه محمود درويش براى بهترين نوشته
اين جايزه به همت خانواده برقاوى با هدف بزرگداشت زندگى، شخصيت و آثار شاعر بزرگ فلسطينى 
محمود درويش ايجاد شده است. مبلغ اين جايزه 200 دالر است كه در هر ترم تحصيلى به بهترين نوشته 
در كالس مطالعات اسالمى يا عربى داده مى شود. نحوه انتخاب برنده اين جايزه بدين صورت است 
كه استادان كالس بايد برندگان احتمالى را به دبيرخانه جايزه معرفى كنند و كميته داوران دبيرخانه، 

بهترين مقاله را طبق ضوابط خود بررسى كرده و برنده جايزه را مشخص مى كند.
  ضوابط و معيار هاى اين جايزه چنين اعالم شده است:

- تمام دانشجويان در مقاطع تحصيلى ليسانس و فوق ليسانس كه در دو رشته زبان و ادبيات عرب و 
مطالعات اسالمى تحصيل مى كنند.

- تحقيقات بايد به ميزان 15 تا 20 صفحه در زمينه نظريات جديد باشد.
- مقاالتى بايد نظرات خالق و نوآورانه و پرسش هاى مهم و ابتكارى در زمينه مطالعات اسالمى و 

عربى ارائه دهند.
- ساختار مقاله ارائه شده بايد منطقى، خوب و منسجم باشد. 

جايزه مطالعات اسالمى دولت كويت براى امريكاى شمالى
اين جايزه  در سال 2007 با حمايت مالى دولت كويت با هدف تشويق دانشجويان آمريكاى شمالى به 
مطالعه اسالم در مركز مطالعات اسالمى و عربى دانشگاه ويالنوا  راه اندازى شد. داوطلبان اين جايزه 

بايد ساكن كشورهاى كانادا، مكزيك و امريكا باشند. مبلغ اين جايزه 4750 دالر است.
ويژگى برندگان جايزه مطالعات اسالمى دولت كويت چنين است: 

- اشخاصى كه يك مطالعه ارزشمند در موضوعات مطالعات اسالمى يا عربى انجام داده اند.
- كسانى كه يك موفقيت درخشان در مطالعات اسالمى يا عربى كسب كرده اند. 

مطالعات  مركز  در  آنها  مانند  و  كنفرانس  برگزارى  سخنرانى،  مانند  عالى  فعاليت  يك  كه  افرادى   -
اسالمى و عربى دانشگاه ويالنوا داشته  اند.
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اين جايزه در مراسمى رسمى در محل مركز مطالعات اسالمى و عربى توسط مدير مركز در ماه هاى 
آوريل يا نوامبر به برنده يا برندگان اعطا مى شود.

جايزه اينگريد سمان  
گيل  مك  دانشگاه  دانشجوى  دخترش،  افتخار  به  سمان  خليل  پروفسور  توسط  سمان  اينگريد  جايزه 
كانادا بنياد يافته است. جايزه توسط مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل به دانشجويان شاخص 
و برجسته كه پايان نامه يا مقاله علمى خوبى درباره نقش و سهم زنان در فرهنگ عربى و اسالمى 

نوشته اند، داده مى شود. مبلغ اين جايزه 100 دالر تعيين شده است.

جايزه مطالعات اسالمى يادبود سدريك گودارد 
سدريك  دوستان  و  بستگان  گودارد،  تيشلر  راگنا  و  آلبرت  توماس  توسط   2001 سال  در  جايزه  اين 
كريسُتفرگودارد در مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل كانادا با هدف يادبود او ايجاد شد. مبلغ 
اين جايزه 500 دالر است و به كسانى تعلق مى گيرد كه خالقيت و شايستگى خود را در زمينه مطالعات 

اسالمى در مقطع كارشناسى نشان داده باشند. 



232



233

گزارش كنفرانس مطالعات اسالمى در حوزه آسه آن:
تاريخ، رويكردها و جهت گيرى هاى آينده

طهورث نياكان1

فراتحليل مطالب منتشرشده در نشريات كشور بويژه نشريات با رويكرد دينى و اسالمى نشان مى دهد 
كه نوشته ها و فعاليت هاى اسالم پژوهى در كشورهاى آسياى جنوب شرقى (كشورهاى تايلند، فيليپين، 
برونئى، ويتنام، مالزى و اندونزى) نمود و اهميت چندانى ندارد و كمتر كسى به آموزش و تحقيقات و 
كتاب ها و مقاالت منتشر شده در زمينه اسالم و مسلمانان در اين كشورها عالقه نشان مى دهد. غلظت 
اين غفلت و بى توجهى تا بدان جاست كه اكثريت نويسندگان و اسالم پژوهان دانشگاهى و حوزى ما با 
مراكز و مؤسسات آكادميك اسالم پژوهى و نشريات اسالمى اين كشورها و نيزز پژوهشگران و استادان 
بنام و صاحبنظر آنها آشنا نيستند و از اهميت و تأثير نوشته هاى ايشان خبردار نيستند. اين بى خبرى 
در حالى است كه مؤسسات و مراكز مطالعات اسالمى و بسيارى از استادان و اسالم پژوهان كشورهاى 
آسياى جنوب شرقى با همتايان و همكاران خود در دانشگاه هاى مشهوراروپايى و امريكايى و كشورهاى 
عربى و تركيه همكارى و برنامه مشترك مطالعاتى دارند و در كنفرانس هاى يكديگر شركت مى كنند. 
دانشگاهى  مراكز  توجه  مورد  اولويت هاى  و  موضوعات  با  محترم  خوانندگان  آشنايى  و  آگاهى  براى 
از   گزارشى  آسيا،  شرق  در  آن  آسه  حوزه  كشورهاى  در  علمى  رشته  اين  استادان  و  اسالمى  مطالعات 
كنفرانسى كه در سال 2008 تحت عنوان: «مطالعات اسالمى  در حوزه آسه آن؛ تاريخ، رويكرد ها و 
پژوهشگران  كه  است  آن  گزارش  اين  از  هدف  مى كنيم.  ارائه  شد،  برگزار  آينده1»  جهت گيرى هاى 
حوزوى و  دانشگاهى و مؤسسات علوم دينى و سازمان هاى مسئول ما در زمينه تحقيق، تبليغ و آموزش 
اسالمى  شرق  اسالم پژوهان  توجه  مورد  موضوعات  و  ها  دغدغه  با  كشورها  ساير  مسلمانان  و  اسالم 
آشنايى يابند و با نگاهى علمى و مبتنى بر واقعيات به اسالم خواهى و اسالم شناسى ايشان نظر افكنند.

2.  Islamic Studies in  the 
ASEAN Region: His-
tory, Approaches and 
Future Trends

1. دانشجوى دكتراى رشته 
مطالعات اسالمى
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كنفرانس«مطالعات اسالمى در حوزه آسه آن؛ تاريخ، رويكرد ها و جهت گيرى هاى آينده» به مدت 
سه روز در محل كالج مطالعات اسالمى دانشگاه شاهزاده سونگ كال تايلند برگزارشد. در اين كنفرانس 
و  اسالم  وضعيت  درباره  گوناگونى  علمى  موضوعات  برگزار مى شد،  بار  اولين  براى  خود  نوع  در  كه 
مسلمانان و شيوه هاى سنتى و نوين آموزش اسالم و آموزه هاى آن در كشورهاى آسياى جنوب شرقى 
مطرح شد. نكته جالب توجه در باب اين كنفرانس آن است كه كليه هزينه هاى برگزارى آن را بنياد 
تويوتا ژاپن، صد البته با انگيزه و هدف اقتصادى، تقبل كرده بود. نكته قابل توجه ديگر، حضور دبير كل 
سازمان رابطه العالم االسالمى، بازوى فرهنگى عربستان سعودى در خارج از كشور بود. تعداد شركت 
كنندگان در اين كنفرانس 117 نفر بود كه 45 آنان از خارج از تايلند و 72 نفر از مؤسسات دانشگاهى 
سراسر تايلند به اين كنفرانس آمده بودند. در مجموع 33 مقاله علمى در اين كنفرانس قرائت گرديد. 
مليت شركنندگان در كنفرانس بدين صورت بود: تايلند، مالزى، اندونزى، سنگاپور، برونئى، فيليپين، 
ويتنام، ژاپن، امريكا، مصر و عربستان سعودى. اين كنفرانس با سخنان رئيس مجلس تايلند، وان محمد 
نور ماتا آغاز شد. خالصه سخنان او چنين بود:  اسالم و مسلمانان جزو جدايى ناپذير فرهنگ، تاريخ و  
جامعه كشورهاى آسياى شرقى هستند. مسلمانان نقش بسيار مهمى در آموزش و هويت ما داشته اند 
است  الزم  است.  ايمان  با  و  شايسته  انسان هاى  و تربيت  اخالق  بر  مبتنى  مسلمانان  اموزشى  نظام   .
شيوه هاى آموزش اسالمى همراه با تحوالت اجتماعى و فرهنگى ، خود را متحول كند و از آخرين 
دستاوردهاى علمى و تكنولوژيكى بهره برگيرد. بر رهبران و متفكران جوامع مسلمان در كشورهاى 
حوزه آسه آن فرض است كه نظام آموزشى خود را بازبينى و بازشناسى كنند و با همكارى يكديگر و 
حمايت دولت ها، متون مناسب آموزشى و برنامه هاى درسى متناسب با واقعيات اجتماعى و فرهنگى 

كشورهاى خود تهيه كنند و در توسعه و تعالى جامعه خود نقش فعالى بر عهده گيرند. 
موضوع اصلى نخستين روز كنفرانس، پيشينه و شرايط كنونى مطالعات اسالمى در كشورهاى حوزه 

آسه آن بود. در اين روز، يازده مقاله در صبح و بعداز ظهر قرائت شد.  
پيشينه  مالزى،  بانگى  دانشگاه  استاد  ابوبكر،  ابراهيم  ِپروفسور  آن  از  علمى  سخنرانى  نخستين 
مطالعات اسالمى در مالزى بود كه به مراحل و تحوالت مختلف مطالعات اسالمى و ويژگى هاى آن 
از دوره مدارس سنتى ايالمى تا دانشگاه هاى كنونى پرداخت. ديگر سخنران، پروفسور محمود سادن 
آونگ عثمان نيز به تاريخ مطالعات اسالمى در كشور برونئى پرداخت و در آن رابطه ببين مطالعه الهيات 
اسالمى و حقوق اسالمى در برونئى را نشان داد. پروفسور واجا كى اسمويوال، رئيس مؤسسه مطالعات 
اسالمى دانشگاه فيليپين و كويزن سيتى نيزبه رشد و نقش مطالعات اسالمى در محيط هاى علمى 
فيليپين و موقعيت آن به عنوان يك رشته دانشگاهى پرداخت. دكتر ذمخشرى دوفير، استاد مؤسسه 
اسالمى آگاما نگرى اندونزى، در سخنان خود تحوالت تاريخى مطالعات اسالمى در كشورش و نقش 
حسن  دكتر  كرد.  تشريح  را  كشورش  اجتماعى  و  اقتصادى  تقاضاهاى  با  رابطه  در  علم  اين  تحوالت 
مدمارناز استاد دانشگاه تايلند به جايگاه كنونى مطالعات اسالمى در مراكز علمى و دانشگاهى و نظام 
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آموزشى تايلند و ويژگى ها و تحوالت آن اشاره نمود. دكتر حكيمه اهللا بابو صاحب از مجلس علما 
گذشته،  دستاوردهاى  سنگاپور،  در  اسالمى  آموزش  كه  سنگاپور)  مسلمانان  مذهبى  (شوراى  سنگاپور 
مشكالت كنونى و جهت گيرى آينده را موضوع سخنرانى قرار داده  بود، درباره چالش هاى كنونى كه 
مطالعات اسالمى و آموزش مذهبى با آن روبروست و تقاضاهاى روبه رشد براى تغيير برنامه هاى درسى 
مطالعات اسالمى در نظام آموزشى سنگاپور اطالعات تازه اى ارائه نمود. دكتر عبداهللا بن صالح العبيد 
نيز به اهميت مطالعات اسالمى در عصر جهان شدنى توجه نشان داد و و دالئل خود را در اين زمينه 

بيان كرد.
موضوع جلسات روز دوم كنفرانس، «موضوعات و روش تحقيق در مطالعات اسالمى در حوزه آسه 
آن» بود. عنوان مقاله پروفسور عثمان بكر، استاد دانشگاه مااليا مالزى، به سوى رويكرد در مطالعات 
اسالمى،  تجربه دانشگاه مااليا بود. وى در سخنان خود به يك ديدگاه جامع از مطالعات اسالمى اشاره 
نمود كه بتواند به چالش هاى زندگى فراتمدنى امروز پاسخ گويد. دكتر جهاد وحمد ابونجاح استاد كالج 
ياال تايلند نيز تحت عنوان« آموزش مطالعات اسالمى در تايلند» به سخنرانى پرداخت و رو ش هاى 

مورداستفاده در مؤسسات خصوصى مطالعات اسالمى را واكاوى كرد.
ديگر سخنران روز دوم، پروفسور ميتسوناكامورا استاد دانشگاه شيبا ژاپن بود كه درباره تحقيقات 
ژاپنى ها درباره اسالم در آسياى جنوب شرقى سخن گفت و با ذكر مثال، فرهنگ و سنت هاى مسلمانان 
در كشورهاى تايلند، مالزى و اندونزى را از منظر پژوهشگران ژاپنى  نشان داد. دكتر وان صببرى استاد 
دپارتمان اصول دين اديان تطبيقى در دانشگاه بين المللى اسالمى مالزى هم به شمه اى از انديشه هاى 
رايج پيرامون تحول تاريخى تفاسير قرآن در آسياى جنوب شرقى اشاره نمود و مراحل گونه گون اين 

تحول را توضيح داد.
دكتر ابراهيم زين، استاد دانشگاه بين المللى اسالمى مالزى نيز با موضوع: آموزش فقه و اصول 
از منظر دانش اسالمى به  اين مسئله اشاره نمود كه تغييرات ايجاد شده در زمينه روش تحقيق باعث 
شده مؤسسات مطالعات اسالمى در حوزه آسه آن با رويكرد اسالمى تازه اى به موضوعات آموزشى 
خود بنگرند. دكتر ويوين آنجلز استاد دانشگاه السال فيالدلفياى امريكا كه عنوان سخنرانى اش، نگاهى 
تحقيق  چند  از  گزارشى  بود،  شرقى  جنوب  آسياى  در  اسالم  درباره  امريكائيان  تحقيقات  به  بيرون  از 
مردم شناسانه كه چند پژوهشگر مردم شناس امريكايى درباره مسلمانان تايلند، فيليپين و مالزى انجام 
داده بودند، ارائه كرد. دكترعبدالرحمان مسعود از اندونزى كه بررسى فعاليت هاى «يك گروه آموزشى 
بنام هيأت اسالمى مدرسه» را موضوع سخنرانى خود قرار داده بود، با ذكر گوشه  هايى از فعاليت هاى 
اين مركز مطالعات اسالمى منحصر بفرد، دالئل استمرار بى وقفه اين نهاد آموزشى و محصوالت آن و 
تغييرات فرهنگى و اجتماعى جامعه اندونزى را توضيح داد و استدالل كرد كه اين مدرسه بايد خود را 

با شرايط جديد زندگى در عصر ارتباطات تطبيق دهد.
عنوان پانل بعداز ظهر روز دوم، جنبه هاى فرهنگى و گفتگوى بين دينى مطالعات اسالمى در 
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كشورهاى حوزه آسه آن تعيين شده بود. در اين پانل شش سخنران، مقاالت خود را ارائه نمودند. در 
اينجا به ترتيب به اسامى سخنرانان و موضوعات مورد نظر آنان اشاره مى كنيم. دكتر امتياز احمد استاد 
عنوان «چگونگى  تحت  را  خود  تحقيق  نتايج  برونئى  دارالسالم  دانشگاه  اسالمى  مطالعات  دانشكده 
آموزش مطالعات اسالمى در مؤسسات آموزش عالى در كشورهاى غير عرب با زبان عربى يا بدون زبان 
عربى: يك مشكل غامض» ارائه كرد. وى در سخنان خود به اين موضوع پرداخت كه برنامه درسى 
آموزش ها  بتوانند  مادرى  زبان  بر  عالوه  التحصيالن  فارغ  كه  باشد  گونه اى  به  بابد  اسالمى  مطالعات 
اسالمى  هاى  آموزه  فهم  براى  زبان  دو  اين  كه  چرا  بياموزند  نيز  انگليسى  و  عربى  زبان هاى  به  را 
ضرورى هستند و براى حضور در مجامع علمى  و آشنايى با مطالعات اسالمى در كشورهاى ديگر نيز 
مورد نيازهستند. دكتر جان ميولمن1 عضو برنامه مطالعات اسالمى هلند- اندونزيكه موضوع «سنت 
و نوانديشى درچارچوب مطالعات اسالمى در آسياى جنوب شرقى: مطالعه موردى اندونزىIAINs را 
دستمايه تحقيق قرارداده بود، در توضيح نظرات خود گفت:  آى اى آى ان يك مركز آموزش اسالمى 
پيشرفته شده و در آن مطالعات اسالمى با روش هاى علمى  و با استفاده از نظريه هاى جديد علمى 
به انجام مى رسد. وى همچنين تأكيد كرد كه هنگام مطالعه وضعيت اسالم در اندونزى بايد با ديدگاه 
انتقادى به روش هاى علمى موجود كه در مطالعه و آموزش اسالم بكار مى رود، نيز توجه كرد چرا كه 

اسالم شناسى معاصر تنها معطوف به روش هاى سنتى ايستاى گذشته نيست. 
ديگر سخنران روز دوم، پروفسور ُمهد نور منيوتى استاد مركز دانشگاه بين المللى اسالمى مالزى، 
پيرامون: مطالعات اسالمى و مطالعات تطبيقى اديان درآسياى جنوب شرقى با تكيه بر موردد مالزى 
سخن گفت. وى يكى از مشكالت مطالعات تطبيقى اديان را در كشور مالزى، فقدان منابع اصلى و 
پژوهشگران برجسته و متخصص در اين زمينه دانست.  وى همچنين سه شخصيت صاحبنظر و توانمند 
مسلمان : محمد نقيب العطاس، اسماعيل الفاروقى و فضل الرحمان را داراى صالحيت براى مطالعات 
مسلمانان  و  مسيحيان  روابط  موضوع«  در  اندونزيايى  استاد  مكاسين  محمد  دكتر  دانست.  تطبيقى 
در آسياى جنوب شرقى از نظر نشريه جهان مسلمان» به جريانات فعال در اين زمينه اشاره كرد و 
آنها را به دو دسته: طرفداران روش هاى تبشيرى و هواداران گفتگوى بين دينى تقسيم كرد. آخرين 
سخنران روز دوم، دكتر احمد ابوالخير استاد دانشكده آموزش و پرورش دانشگاه ديميات مصر كه عنوان 
سخنرانى اش« نقش جاده ابريشم در احياى تجارت بين جهان عرب و كشورهاى آسياى شرقى بود، در 
سخنان خود ويژگى هاى جاده ابريشم را برشمرد و نقش ارتباطى آن را در تعامالت تجارى و فرهنگى 

در دوران هاى گذشته بين دو منطقه آسياى جنوب شرقى و جهان عرب توضيح داد. 
برنامه بعدى در اين كنفرانس، برگزارى سه گروه كارى و  كارگاه آموزشى در سه موضوع مختلف 
برنامه  و  اسالمى  مطالعات  اول:  گروه  از:  بودند  عبارت  آنها  موردبحث  موضوع  و  گروه  سه  اين  بود. 
IMT-GT، گروم دوم: مسائل و اولويت هاى تحقيق در مطالعات اسالمى و گروم سوم: شبكه مطالعات 

اسالمى در حوزه آسه آن. هدف از تشكيل اين كارگروه ها، ايجاد طوفان فكرى در بين شركت كننگان  1.  John Meuleman
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در باره مسائل مربوط به مطالعه، تحقيق و آموزش و فوايد مطالعات اسالمى براى كشورهاى آسياى 
جنوب شرقى و پى افكندن ارتباطات سامانمند و قوى و همكارى بين موسسات فعال در زمينه مطالعات 

اسالمى بود.
شش  آن،  آسه  حوزه  در  اسالمى  مطالعات  و  سياست  حقوق،  عنوان:  با  سوم  روز  صبح  جلسه  در 
سخنرانى انجام گرفت. نخستين سخنران، دكتر آتو مظهراستاد اسالم پژوه اندونزيايى بود كه موضوع 
اختصاص  اندونزى»  اسالمى  دانشگاه هاى  در  اسالمى  حقوق  موضوع «مطالعه  به  را  خود  سخنرانى 
داده بود. وى در توضيحات مفصلى پيشينه مطالعات حقوق اسالمى در دانشگاه هاى اندونزى و نقش 
آرونگ   دكتر  سخنران،  دومين  سخرانى  عنوان  ساخت.  روشن  را  آن  ارتقاى  در  مسلمان  پژوهشگران 
تايلند،  كورن2  چواللونگ  دانشگاه  در  اسالم  جهان  و  خاورميانه  مطالعات  مؤسسه  استاد  سوتاساسنا1، 
آموزش دروس مطالعات اسالمى در دانشگاه هاى تايى زبان؛ مشكالت و رويكردها تعيين شده بود. 
وى در سخنان خود به اين نكته اشاره نمود كه موانع و مشكالت فكرى بسيارى در كار آموزش و 
تحقيقات اسالمى تأثير گذارند. اين مشكالت و موانع ريشه در بدفهمى و اطالعات نادرستى دارد كه 
اين  واقع،  در  سوساسنا،  دكتر  نظر  از  شود.  مى  پخش  مسلمانان  و  اسالم  از  غربى  رسانه هاى  توسط 
تصوير سازى ها و اطالعات نادرست و غرض ورزانه سبب مى شود تا اطالعات صحيح درباره اسالم و 

مسلمانان با ترديد دانشجويان مواجه شود.
سخنران سوم، فو يان هان استاد مؤسسه علوم اجتماعى هوشى مين ويتنام كه بحث خود را موضوع 
«جامعه مسلمانان ويتنام و نقش آنها در توسعه ارتباطات اجتماعى ويتنام در قرن بيست و يكم» تعيين  
رابرت  قرار داده بود. پروفسور  مسلمانان در ويتنام   توسعه روابط دولت-  را  محور بحثش  كرده بود، 
آلبريتون استاد دانشگاه ايلينويز شمالى نيز باعنوان« تنوع سياسى دربين مسلمانان تايلند جنوبى»، به 
بررسى تغيير نقش مسلمانان تايلندى در فضاى سياسى اين كشور پرداخت.  پنجمين سخنران روز سوم 
با موضوع« نقش رهبران مذهبى در مبارزه با اشغالگران استمارگر؛ مطالعه موردى سوماترا و اچه »، 
دكتر يوسنى سابى استاد اندونزى بود. ششمين سخنران پروفسور ليك آريفين  مسورنور استاد تاريخ 
دانشگاه برونئى بود كه «آموزش اسالمى و نقش دولت و جامعه» را مورد بررسى قرار داد و خواهان 

تغيير در نظام سنتى آموزش و حركت به سوى شيو ه  هاى  نوين آموزشى گرديد. 
جلسه بعداز ظهر روز سوم به موضوع « آينده مطالعات اسالمى در آسياى جنوب شرقى» اختصاص 
موضوعات  و  سخنرانان  اين  اسامى  نمودند.  ارائه  را  خود  مقاالت  سخنران،  چهار  آن  در  و  بود  يافته 
جورج تاون  دانشگاه  مسيحيت  فهم اسالم و  مركز  جان وول استاد  پروفسور  آنها چنين بود:  مقاالت 
امريكا: نظراتى پيرامون مطالعات اسالمى؛ پس از شرق شناسى و مطالعات منطقه اى. نكته اصلى در 
سخنان وى آن بود كه تغييرات گسترده اى در علوم،  ابزارهاى مطالعه، روش هاى تحقيق و مطالعه، 
تأثير  اسالمى  مطالعات  بر  تغييرات  اين  و  داده  رخ  مختلف  كشورهاى  و  مناطق  به  مربوط  اطلالعات 
نهاده اند. بنابراين، مطالعات اسالمى هم جهانى شده و هم در محدوده مطالعات محلى مربوط به برخى 

1. Arong Suthasasna
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versity
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موضوعات محلى باقى مانده است.بنابراين، اين علم بايد همزمان محلى و بين المللى باشد. بحث دكتر 
اسماعيل على، استاد كالج اسالمى تايلند، به موضوع آينده مطالعات اسالمى در حوزه آسه آن اختصاص 
داشت، سخنران ضمن تشريح جايگاه و وضعيت مطالعات اسالمى در تايلند به اين مسئله تأكيد نمود كه 
اسالم پژوهان بايد در آموزش و تحقيقات خود به گفتمان هاى جديد در فلسفه و جامعه شناسى مسلح 

باشند و خود را با تغييرات كلى و سريع در حوزه آموزش و فرهنگ جهانى همراه سازند.
پروفسور ُمهد كمال حسن: مطالعه اسالم در مجمع الجزاير اندونزى و برخى مشاهدات كلى درباره 
اسالم مااليى معاصر را عنوان سخنرانى خود قرار داده بود. وى در جاى جاى سخنانش نياز به مدرن 
كردن و روزآمد كردن شيوه آموزش و تدريس فقه اسالمى، اصول دين و تبليغات اسالمى و دعوت 
مردم به اسالم را مطرح مى كرد و بر استفاده از علوم اجتماعى در ايين زمينه ها  تأكيد مى نمود. او 
ضرورى  را  يكديگر  با  پژوهى  اسالم  علمى  مراكز  و  مطالعاتى  شبكه هاى  پيوند  و  ارتباط  همچنين 
مى دانست. عنوان مقاله آخرين سخنران، دكتر سورين پيتسووان: مطالعات اسالمى و چالش هاى قرن 
بيست و يكم بود. او در سخنانش از پژوهشگران اين حوزه خواست تا خود را با تازه ترين نظريه ها و 
آثار علمى منتشر شده آشنا كنند و دانش خود را روزآمد، قابل عمل و مدرن و مبتنى بر واقعيت سازند 
بطوريكه اين علم بتواند نيازهاى انسان امروز و مسلمانان را در عصر حاكميت مدرنيسم پاسخگو باشد. 
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مطالعات اسالمى در بلژيك  

محمد رضا رفيعى1

سياست دولت بلژيك در ارتباط با اسالم و مسلمانان، گفتگوى بين فرهنگى اعالم شده است. در جهت 
اجراى اين سياست، دولت اين كشور در چهار زمينه: 1) آموزش اسالمى در مدارس؛2 ) كمك و حمايت 
از ايجاد و گسترش مدارس اسالمى؛ 3) آموزش و كنترل امامان جماعت و مدرسان علوم اسالمى و4) 

تقويت و گسترش مطالعات اسالمى در دانشگاه ها اقداماتى انجام داده است.  
از سال 1998، بين شوراى اجرايى مسلمانان1 و دولت بلژيك بر سر آموزش اسالمى دانش آموزان 
و معلمان ِ مسلمان مدارس توافق شده و شورا معلمان مسلمان را تعيين مى كند و دولت از آنها براى 
آموزش اسالمى در مدارس استفاده مى كند. بر مبناى توفقات طرفين، دولت بلژيك هزينه آموزش 
مذهبى معلمان مدارس اسالمى را مى پردازد و شوراى اجرايى مسلمانان، برنامه هاى آموزش اسالمى 
را تهيه و به بخش فرهنگى دولت ارائه مى كند. (Euro-Islam.info, 2013) دولت بلژيك همچنين 
از اجراى برنامه هاى آموزش الهيات اسالمى در بخش شمالى آلمانى زبان بلژيك حمايت مى كند، اين 

برنامه از فوريه 2014 به اجرا در آمده است.
با هدف تقويت و گسترش مطالعات اسالمى در دانشگاه هاى كشور، با هدايت و حمايت دولت 
از  يكى  سال  از 500  بيش  براى  كه  بلژيك  دانشگاه  ترين  (قديمى  لوون2  كاتوليك  دانشگاه  بلژيك، 
عوامل اصلى توسعه مكتب الهيات كاتوليك روم بوده است) در ابتداى سال 2014 ، رشته مطالعات 
اسالمى را راه اندازى كرد. دروس مطالعات اسالمى در دانشگاه كاتوليك لوون در چارچوب دپارتمان 
اديان جهان، گفتگوى بين دينى و مطالعات دينى ارائه مى شود. اين دروس براى مقطع كارشناسى 

1. پژوهشگر
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دانشجويان   . ارائه مى شود كه دوره ليسانس را گذرانده باشند  ارشد است و فقط براى دانشجويانى 
رشته اسالم شناسى بايد عالوه بر ارائه رساله، بايد در نقش يك مشاور اسالمى در يكى از مؤسسات 
اجتماعى بلژيك مانند بيمارستان ها، زندان ها و برنامه هاى جوانان ظاهر شوند. بسيارى از امامان جماعت 
در بلژيك و ساير كشورهاى اروپايى عالقمند اند به اين دانشگاه وارد شوند و از امكانات آموزشى آن 

.(Kern,2013)بهره مند شوند1. تمام دروس در دانشگاه لوون تنها به زبان آلمانى ارائه  مى شود
كالود  جين  است.  بوده  اسالمى  مطالعات  مؤسسه  يك  اندازى  راه  از  حمايت  دولت،  ديگر  اقدام 
ماركورت، وزير آموزش بلژيك، با اعالم تأسيس مؤسسه مطالعات اسالمى در اين كشور گفت: «هدف 
بين  تعامل  تقويت  و  بلژيك  جامعه  به  راديكال  اسالم  ورود  از  جلوگيرى  مؤسسه،  اين  اندازى  راه  از 
مسلمانان و غيرمسلمانان است. در اين مؤسسه، امامان مساجد و مبلغان مذهبى آموزش داده مى شوند. 
اين افراد بايد در داخل جامعه بلژيك زندگى كنند و با فرهنگ مردم اين كشور آشنا باشند»2. وظيفه 
ديگر اين مؤسسه از نظر وزير آموزش و پرورش بلژيك، انجام تحقيقات درباره اسالم  و ارائه خدمات 

كتابدارى به محققان و افراد عالقمند به  مطالعه در باره اسالم است .
آخرين سخن درباره وضعيت مطالعات اسالمى در بلژيك آن است كه اين سنخ مطالعات با صبغه 
دانشگاه  و   4( اروپا  در  اسالم  مطالعه  (مركز  ژنت3   دانشگاه  دانشگاه:  دو  در  تنها  آكادميك  و  علمى 

كاتوليك لوون به انجام مى رسد.

1. براى اطالع از برنامه ها و 
ساير دروس مطالعات اسالمى 

دانشگاه لوون بلژيك بنگريد به:  
http://www.kuleuven.be/

kuleuven/ و نيز تارنماى راهنماى 
دانشگاه هاى جهان كه برنامه هاى 

مطالعات اسالمى اين دانشگاه را 
http:// : مشخص كرده است

www.university-directory.
eu/jredirect/143120/

Islamic+Studies/program-
courses/Masters-degrees

2. براى تفصيل سخنان او بنگريد به: 
http://english.irib.ir/news/

world/europe/item/163632-
islamic-studies-institute-

established-in-belgium
3.  the University of Gent 
4.  Centruum voor Islam in 
Europa (CIE) 
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Michel Boivin(2013) L’agha khan 

et les Khojah: Islam Chiite et dy-

namiques Sociales dans le sous- conti-

nent Indien(1843-1954).Paris: IISMM.

Karthaia,360pp.

اسالم  خوجه ها:  و  آقاخان   (2103 بواون(  ميشل 
شيعى و تحرك اجتماعى در شبه قاره هند. پاريس: 

انتشارات كارتيا، 360 ص.
 

جهان  مسلمانان  اجتماع  مهمترين  هند،  قاره  شبه 
پاكستان  كشورهاى  جمعيت  اكثريت  دربردارد.  را 
در  مى دهند.  تشكيل  مسلمانان  را  بنگالدش  و 
هندوستان نيز مسلمانان دومين جمعيت مذهبى اين 
كشور هستند. در اين كتاب به اين موضوع پرداخته 

مى شود كه در قرون نوزدهم و بيستم، شبه قاره هند دستخوش آشوب و هرج و مرج بود، در اين آشوب، 
مسلمانان و هندوان با انگليسى ها درگيربودند و خواهان استقالل از استعمارگران بودند. در آن روزگار، 
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استعمارگران انگليسى هم به دنبال استحكام موقعيت و حفظ نفوذ و سلطه خود بر شبه قاره بودند و ملى 
گرايى و اسالم گرايى هندوان و مسلمانان و سيك ها در سراسر شبه قاره شعله برافروخته بود. با تشديد 
اوضاع بحرانى، انگليسيان ناچار به ترك شبه قاره شدند و دو كشور مستقل هند و پاكستان در سال 
1947 بر نقشه جهان ظاهر شدند. نويسنده با تجزيه و تحليل شرايط سياسى و اجتماعى و دينى شبه 
قاره به بررسى وضعيت اقليت شيعه خوجه و موقعيت آنها در آن روزگار بحرانى و پر حادثه مى پردازد. 
كتاب حاضر مشتمل بر يك مقدمه، دو فصل، فهرست اعالم و بخش كتابشناختى است. عناوين و 
سرفصل هاى فصول كتاب به اين قرار است: فصل اول: شكل گيرى گروه شيعيان خوجه متشكل از 
دو سرفصل: الف - ايجاد يك سنت، ب- تشكيل جماعت اسماعيليه و ج- اسالمى كردن؛ فصل دوم: 
مديريت بحران متشكل از دو سرفصل: الف - آئين سازى بحران هاى درونى و ب- جهانى سازى 

بحران هاى خارجى. 
نويسنده كتاب، ميشل بواون، مورخ، قوم شناس، استاد علوم سياسى دانشگاه ليون و دانشگاه كاتوليك 
ليون فرانسه، عضو مركز مطالعات هند و آسياى جنوبى در مدرسه عالى مطالعات علوم اجتماعى فرانسه 
نويسنده،  مطالعاتى  زمينه  و  تخصص  است.  پاريس  علمى  هاى  پژوهش  ملى  مركز  پژوهشگر  نيز  و 
مسلمانان شبه قاره از قرن نوزدهم تا روزگار كنونى است. كتاب حاضر، حاصل آموزش ها و تحقيقات 
چند ساله اين پژوهشگر فرانسوى است. وى هم اكنون در حال مطالعه و تحقيق بر روى  فرهنگ 

صوفيان و تصوف در شبه قاره هند و پاكستان  است.
 

Mohammed el-Nawawy , Sahar Kha-

mis(2011) Islam Dot Com: Contem-

porary Islamic Discourses in Cyber-

space. Palgrave Macmillanm,269pp.

محمد النواى و سحر خميس(2011) اسالم دات 
كام: گفتمان هاى اسالمى معاصر درباره فضاى 

سايبر. انتشارات پالك ريو مكميالن، 269 ص.

از  شمارى  گذشته،  دهه   دو  خالل  در   
پژوهشگران غربى به بررسى تأثير رسانه هاى 
اسالم  جهان  بر  اينترنت  بويژه  جديد 
عبارتند  پژوهندگان  اين  از  برخى  پرداخته اند. 
ژان  پيسكاتورى،  جيمر  ايكلمن،  ديل  از: 
درباره  افراد  اين  استارت.  گرك  و   آندرسون 
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راه هاى متفاوتى كه از طريق اشكال جديد ارتباطات، اسالم در سراسر جهان بازنمايى شده، مطالعه 
به  ديگر  بوون و چند نفر  جان  كازانوا،  ژوزه  مانند:  كسان ديگرى  اشخاص،  اين  با  همزمان  كرده اند. 
ظهور فضاى عمومى اسالمى و نيز اوليور روى به اسالم جهانى شده پرداخته اند، اسالمى كه توسط 
كاربران مسلمان در اينترنت ايجاد و در سراسر جهان دامن گسترشده است. امروزه، گروه هاى تندرو 
سلفى و متصوفه از طريق فضاى مجازى به جهاد سايبرى روى آورده و مباحث و گفتمان هاى راديكال 
اسالمى را تبليغ مى كنند. رويهمرفته، دو دهه گذشته شاهد افزايش تالش براى بررسى تأثير اينترنت بر 
ذهنيت مسلمانان و علماى مسلمان و سياست هايى كه به نام اسالم اعمال مى شود، هستيم. همچنين 
در سال هاى گذشته، اينترنت بر ساختار اقتدار و هويت اسالمى در بين مسلمانان سراسر جهان تأثير 
گذار بوده است. در اين ميان، دو نويسنده مسلمان به نام هاى محمد النواوى و سحر خميس، در كتاب 

خود به آخرين وضعيت مباحث و گفتمان هاى رايج و مطرح درباره اسالم در جهان معاصر پرداخته اند.
كتاب حاضر در هفت فصل سامان گرفته است: فصل اول: فضاى عمومى در يك محيط اجتماعى 
اسالمى؛ فصل دوم: دين در فضاى عمومى مجازى؛ فصل سوم: موضوع اسالم؛ فصل چهارم: آيا امت 
يك فضاى عمومى است؟ فصل پنجم: امت مجازى: هويت هاى جمعى در فضاى سايبر؛ فصل ششم: 
تارنماهاى اسالمى: هويت هاى مختلف در فضاى سايبر؛  فصل هفتم: گفتمان هاى اسالمى: فضاهايى 

براى اجماع يا مكان هايى براى مخالفت؟
محمد النواوى، استاد مدرسه ارتباطات در دانشگاه كوينز در شارلوت است. وى به تدريس ارتباطات 
بين المللى، ارتباطات جمعى، جهانى شدن رسانه و گفتمان هاى رسانه در خاورميانه اشتغال دارد. زمينه 
مطالعاتى او، رسانه هاى جديد در خاورميانه  بويژه كانال هاى ماهواره اى و اينترنت و تأثير آنها بر 
فضاى عمومى جهان عرب است. وى تاكنون سه كتاب منتشر كرده كه عناوين آنها بدين قرار است: 
الجزيره:  مى كند؛  بازتعريف  را  جديد  خبرنگارى  و  تهديد  را  حكومت ها  كه  شبكه اى  داستان  الجزيره: 
چگونه شبكه آزاد جهان عرب از جهان پيشى گرفته و خاورميانه را تغيير داده است و فرايند صلح مصر 

و اسرائيل در گزارشات روزنامه نگران غربى.
خانم سحرخميس، ديگر نويسنده كتاب، دانشيار دپارتمان ارتباطات دانشگاه مريلند درامريكاست. وى 
مطالعات  و  ارتباطات  رشته  التحصيل  فارغ  است،  عرب  جهان  و  خاورميانه  در  رسانه  متخصص  كه 

فرهنگى از دانشگاه منچستر انگلستان است.  

Roel Meijer (2013) Global Salafism: Islam’s New Religious Movement. Oxford 

University Press, 400 pp.

روئل ميجر(2013) سلفى گرى جهانى: جنبش مذهبى جديد اسالم. انتشارات دانشگاه آكسفورد، 400 ص.

امروزه سلفى گرى و جهاد سلفيان يكى از موضوعات مهم در انديشه اسالمى معاصر و جهان جديد 
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طرفداران  نيز  غربى  كشورهاى  در  پديدنيامده،  اسالمى  كشورهاى  در  تنها  سلفى گرى  جنبش  است. 
سرسختى پيداكرده است.

اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه، پنج بخش و هجده فصل است. نويسندگان نه تنها تفاوت مكتب هاى 
مختلف سلفى را روشن كرده اند كه انديشه هاى اسالمى را كه باعث ايجاد چنين جنبش هايى بوده اند 

نيز ژرفكاوى كرده اند. 
 

بخش اول كتاب با عنوان دكترين سلفى ها، شامل 
برنارد  اول:  فصل  شرح:  بدين  است  فصل  پنج 
هيكل، درماهيت و عمل انديشه سلفى- ضميمه راه 
و عقيده القاعده ؛ فصل دوم: استفانى الكرويكس، 
بين انقالب و غيرسياسى شدن: نصيرالدين آلبانى 
فصل  معاصر؛  سلفى  شكل گيرى  بر  تأثيرش  و 
راديكال:  مفهوم  يك  انتقال  واگميكر،  جوز  سوم: 
المقدسى؛  ابومحمد  ايدئولوژى  در  البال  و  الوال 
فصل چهارم: گويدو اشتاينبرگ، سلفيان جهادى و 
شيعيان: نظراتى درباره ريشه هاى افكار ضد شيعى 
سلفى ها و فصل پنجم: مريم ابوذهب، سلفى گرايى 
در پاكستان: جنبش اهل حديث. بخش دوم كتاب 
چهار  دربرگيرنده  سياست  و  سلفى گرى  عنوان  با 

انتقاد  سالومون،  نوحه  ششم:  فصل  از:  عبارتند  فصول  اين  عناوين  و  نويسندگان  اسامى  است.  فصل 
فصل  معاصر؛  سودان  در  اسالمى  سياسى  عمل  مشكل  و  تفاوت  دكترين،  گرايى:  اسالم  به  سلفى ها 
هفتم: نوهيدى حسن، اصول و تناقضات مبهم در جنبش سلفى اندونزى؛  فصل هشتم: روئل ميجر،  
فصل  مصر؛  اسالمى  جمعيت  مورد  اجتماعى:  عمل  اصول  عنوان  به  غلط  ممنوعيت  و  درست  دستور 
نهم: خالد هروب، شكل گيرى سلفى گرى در فلسطين: محدوديت يك محيط فلسطينى شده. بخش 
جهادى  هگ هامر،  توماس  دهم:  فصل  است.  فصل  سه  بر  مشتمل  سلفى  جهادى-  عنوان  با  سوم 
سلفى يا انقالبيون؟ مذهب و سياست در مطالعه اسالم گرايى مبارز؛ فصل يازدهم: ريون پاز، مناقشه 
در درون خانواده: مباحثات سلفى- جهادى درباره راهبرد، تكفير، افراط گرايى، بمب گذارى انتهارى و 
معنى آخرالزمان؛ فصل دوازدهم: برينجار ليا، نظريه پردازان مخرب: انتقادات ابومصهب السورى درباره 
حركت هاى جهادى سلفيان. بخش چهارم كتاب با عنوان سلفى-گرى در سطح ملى و جهانى  شامل 
سه فصل است. اسامى نويسندگان و عناوين نوشته هاى آنان در اين فصول عبارتند از: فصل سيزدهم: 
مدوى الرشيد، گفتمان محلى و جهانى سلفى هاى عربستان سعودى؛ فصل چهاردهم: لورنت بونفوى، 
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چگونه سلفيان در يمن چند مليتى هستند؟ فصل پانزدهم: ترجه استبو، رشد و تجزيه: جريان هاى سلفى 
در اتيوپى و بالى. عنوان بخش پنجم كتاب كه شامل سه فصل است، سلفى گرى و هويت است. عناوين 
و اسامى نويسندگان اين فصول چنين است: فصل شانزدهم: محمدعلى ادراوى، سلفى گرى در فرانسه: 
جوانان  و  سلفى گرى  ناب:  اسالم  جذابيت  حميد،  صادق  هفدهم:  فصل  تناقضات؛  و  رفتار  ايدئولوژى، 
مسلمان بريتانيايى و فصل هجدهم: مارتيجين د كونينگ، دگرگونى جهان بينى ها و دوستى: تشريح 

داستان زندگى دو زن سلفى در هلند.

Douc Saunders(2013)The Myth of the 

Muslim Tide: Do Immigrants Threaten 

the West?. Knopf Doubleday Publishing 

Group, 224pp.

دوك ساندرز(2013) افسانه افزايش موج مسلمانان: 
آيا مهاجران تهديدى براى غرب هستند؟ انتشارات 

نوف دبلدى گروپ، 224ص.
    

اين نويسنده كانادايى كه از روزنامه نويسان نشريه 
گلوب اند ميل  كاناداست، در كتاب خود تصويرى را 
كه رسانه هاى مكتوب و شنيدارى – ديدارى غرب 
كشورهاى  در  مسلمان  مهاجران  و  مسلمانان  از 

غربى ارائه مى دهند، واكاوى كرده و به موضوعاتى مانند تبعيض، بيگانه ستيزى، هويت اروپايى، نحوه 
انعكاس اخبار مربوط به مسلمانان، مهاجرت و همگرايى مسلمانان در جوامع غربى و موضوعات سياسى 
مرتبط با مسلمانان در كشورهاى غربى پرداخته  است. دوك ساندرز براى بررسى موضوع مورد نظر خود 
از منظر انسان شناسى به بررسى وضعيت مسلمانان خارج از پاريس و مسلمانان ناحيه تورنتو بزرگ و 

نيوفوندلند در سنت جان در كانادا پرداخته است. 
نويسنده كتاب با بررسى پيشينه مهاجرت مسيحيان كاتوليك و يهوديان به امريكا و كانادا و ترس اوليه 
از افزايش جمعيت آنها در دو سده پيشين به اين نكته اشاره مى كند كه مسلمانان نيز مانند مسيحيان 
و يهوديان مهاجر هستند و نبايد از افزايش جمعيت آنها هراسناك شد. ضمن آنكه جمعيت آنها بسيار 
پراكنده و باورهاى آنها بسيار متفاوت است، عده اى سنتى، عده اى ديگر محافظه كار، شمارى ليبرال، 
برخى راديكال و گروهى ديگر صوفى مسلك. از نظر نويسنده، بهارعربى و تقويت جريان اسالم گرايى 
تحت تأثير شرايط نابسامان و رفتارهاى تبعيض آميز و تحقير آميز بر ضد مسلمانان بوده است و اگر در 
جوامع غربى اين رفتارها تشديد شود، مهاجران حركت هاى خشونت بار خواهد داشت، اما اگر مسلمانان 
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و  تحقير  با  و  كنند  حفظ  را  خود  هويت  بتوانند 
تبعيض روبرو نشوند، خطرى براى جوامع غربى 

نخواهند داشت.
كتاب حاضر در چهار فصل سامان گرفته و هر 
مهاجران  مسائل  به  خاص  اى  زاويه  از  فصل 
پرداخته است.  غربى  كشورهاى  در  مسلمان 
مهمترين فصل كتاب، فصل چهارم است و در 
آن نويسنده به مصائب و مشكالتى مى پردازد 
ادغام  و  همگرايى  براى  مسلمان  مهاجران  كه 
در جوامع غربى با آنها روبرو هستند. وى نحوه 
اجتماعى  و  سياسى  نهادهاى  و  مردم  برخورد 
جوامع غربى با مهاجران مسلمان را بسيار مهم 
مى داند و معتقد است اگر اين رفتارها منطقى و 
مبتنى بر اخالق و مدارا باشند، مسلمانان با عالقه 
به همگرايى با جامعه ميزبان روى مى آورند. وى 

با انتقاد از طرفداران نظريه تكثرگرايى فرهنگى، به اين نكته اشاره مى كند كه آنها تنها در نظر طرفدار 
آن  برخالف  عمل  در  اما  هستند  نظريه  اين 
عمل كرده و حاضر نيستند موجوديت و هويت 

مسلمانان را به رسميت بشناسند.

Luca Mavelli (2012) Europe’s En-

counter with Islam: The Secular and 

the Postsecular. Routledge, 340pp.

اسالم:  با  اروپا  مواجهه    (2012 ماولى(  لوكا 
سكوالر و فراسكوالر. انتشارات روتلج، 340ص.

 
اروپا  در  مسلمانان  حضور  سپتامبر،   11 از  پس 
اخبار  است.  شده  تلقى  معضل   و  موضوع  يك 
مربوط به محدوديت حجاب در فرانسه، انتشار 
سخنان  و  دانمارك  در  مسلمانان  ضد  كارتون 
 سياستمداران غربى در مطبوعات نشانه هايى از 
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اين طرز تلقى است كه مسلمانان براى اروپا يك خطر هستند. طرح اين مسائل باعث شده تا برخى 
همراه  سكوالر  اروپايى و  پلوراليسم  اصول  با  مسلمانان  آيا  كه  مسئله بپردازند  اين  به  از پژوهشگران 
خواهند شد يا نه؟ هدف آنها اين است كه نحوه تعامل يا تقابل مسلمانان با نظام سكوالر غربى را 
واكاوى كنند. در اين ميان، بسيارى از پژوهشگران غربى كوشيده اند تصور و درك اروپائيان از اسالم 
را بر دو مفروض عدم روادارى و اقتدارگرايى تعريف كنند و توضيح دهند كه چرا دين اسالم با اصول 
تكثرگرايى و بيطرفى در نظام سكوالر اروپايى ناسازگار است. لوكا ماولى در كتابش به اين بحث مى 
پردازد كه برخورد اروپا با اسالم بايد مبتنى برتحليل فلسفى باشد و به اين نكته توجه نمايد كه توسعه 
سكوالريسم باعث ايجاد فهم كنونى از اسالم در اروپا شده است. وى در جاى ديگرى از نوشته خود به 
اين مسئله اشاره مى كند كه اروپاييان اگر از منظر ديگرى به اسالم مى نگريستند، تلقى شان با تلقى 
كنونى بسيار متفاوت مى شد. مؤلف در كتاب خود، چند پرسش اساسى را مطرح مى كند. يكى از اين 
پرسش ها اين است كه چگونه مفهوم سازى سكوالر بر اروپائيان تأثير نهاده و آنها ديگران را بر اساس 
آن مفاهيم خودى يا غيرخودى تلقى مى كنند. پرسش ديگر آن است كه چگونه فردگرايى عقاليى با 

قواعدش ايمان را تحت تأثير قرار داده و بر سازوكار جديد قدرت و ذهنيت اثر گذار بوده است؟
   وى براى پاسخ به اين پرسش ها اين گونه استداالل مى كند كه در محيط اروپاى غربى، در چارچوب 
شيوه  است.  آزاد  قيدى  هر  از  آنها  ذهن  و  مختارند  خود  و  آزاد  انديشه  در  مردم  سكوالر،  علم  ايده 
دانش سكوالر شبكه سوژه را شكل داده و عقب نشينى و دورى از امور ماورايى را پديدآورده و تلقى 

عرفى گرايى براى پيامدهاى عملى و سياسى  براى حضور اسالم در اروپا ايجاد كرده است.
عناوين  است.  گيرى  نتيجه  بخش  و  چهارفصل  مقدمه،  يك  دربردارنده  اسالم  با  اروپا  مواجهه  كتاب 
مقئمه و فصول چهارگانه كتاب چنين است: مقدمه: نظريه پردازى سكوالر: مدرنيسم و جدايى دين 
و عقل؛ فصل اول: از خودمختارى تا انزوا: تبارشناسى سكوالريسم اروپايى؛ فصل دوم: عقب نشينى 
از مسلمانان به عنوان ديگرى؛ فصل سوم: جستجوى اروپايى براى اسالم و مصونيت مشترك؛ فصل 

چهارم: تصوير جامعه پست سكوالر.
در فصل اول، نويسنده به مفهوم سازى سكوالر به عنوان يك چهارچوب موضوعى بر اساس جدايى 
عقل از دين مى پردازد و نظرات ژوزه كاسانوا و طالل اسد را توضيح مى دهد و مى نويسد كه اين دو 
متفكر بربنياد نظريات ايمانوئل كانت درباره دين عقالنى و فكر معنويت ميشل فوكو كوشيده اند مفهوم 
سكوالر  تفكر  تبارشناسى  در  را  تلقى-ها  اين  سپس  ماولى  دهند.  ارايه  سكوالريسم  از  تازه اى  سازى 
اروپايى كه از طريق توماس اكويناس، رنه دكارت، ايمانوئل كانت، ايميل دوركيم و ماكس وبر ارائه 

شده، مورد بررسى قرار مى دهد. 
نويسنده در فصل سوم كتاب بر بحث هايى مانند مسلمانان درعرصه عمومى  و ممنوعيت حجاب در 
فرانسه و انتشار كاريكاتورهاى موهن ضد اسالمى در دانمارك تمركز مى كند و نحوه رفتار غربيان با 
مسلمانان را به تصوير مى كشد. در اينجا تحليل نويسنده آن است كه ريشه اين مسائل مناقشه برانگيز 
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آن است كه اروپاييان، مسلمانان را ديگر و غير خودى تصور مى كنند و تلقى شان آن است مسلمانان 
بايد هنجارهاى سكوالر جامعه را بپذيرند. به بيان رساتر، ذهنيت سكوالر، مسلمانان را به عنوان ديگرى 

تلقى مى كند تا خود اروپايى برترش را حفظ كند.
فصل چهارم كتاب به محدوديت ميهن پرستى اروپايى مى پردازد و اثبات مى كند كه هويت اروپايى 
و مؤلفه هاى آن برطيق مدل حاكميت سكوالر شكل گرفته در حالى هويت مسلمانان متأثر از باورهاى 

دينى آنهاست. 
نتيجه گيرى نويسنده اين كتاب آن است كه اروپاييان، نبايد اسالم را غير تصور كنند و ادغام و يكپارچه 
سازى مسلمانان يك فرصت است نه تهديد. تهديد دانستن اسالم در اروپا، ريشه اش در مفهوم سازى 

سكوالر است نه در واقعيت وجودى اسالم و مسلمانان.
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دانشنامه اسالمى چين 
 

«دانشنامه اسالمى چين » توسط جمعى از استادان و پژوهشگران سرشناس مسلمان چينى زير نظر 
انتشارات  كتاب،  اين  ناشر  است.  شده  نوشته  چين  اسالمى  انجمن  اسالم  دانشنامه  تحريريه  هيأت 
عالقه  دانشنامه ها  و  نامه ها  فرهنگ  انتشار  و  تأليف  به  بيشتر  كه  انتشاراتى  است،  سيچوان1  فرهنگ 
نشان مى دهد. موضوعات دانشنامه مشتمل بر دانش و اطالعات قديم و جديد پژوهنشگران چينى 

كالسيك  منابع  اسالمى،  فرهنگ  درباره  خارجى  و 
هاى  آموزه  مسلمان،  مهم  هاى  شخصيت  اسالمى، 
و  اقوام  آن،  هاى  ويژگى  و  اسالمى  آموزش  اسالمى، 
ملت هاى مسلمان، جشن ها و آداب و رسوم و مناسك 
صفحه اى،   904 دانشنامه  اين  است.  مسلمانان  دينى 
است.  بلند  و  كوتاه  علمى  مقاله  و  داراى 3360 مدخل 
تهيه و تدوين اين دانشنامه از سال 1987 آغاز و پس 
از مدت شش سال در سال 1994 در شمارگان هشت 
هزار نسخه منتشر شد. پس از دوسال، براى دومين بار 
در دوازده هزار نسخه چاپ و منتشر شد. چاپ سوم اين 

دانشنامه در سال 2007 مجال نشر يافت.

[                  ]

1. Sichuan Lexicographical 
Publishing House (SCLPH)
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سمينار تصويرگرى در اسالم
در پاريس

جهان  جوامع  و  اسالم  مطالعات  مؤسسه 
سلسله  ادامه  در   (IISMM  ) مسلمان 
شنبه  سه  روز  در  خود،  كنفرانس هاى 
/29 آوريل 2014 كنفرانسى تحت عنوان 
«تصويرگرى در اسالم: بين آزادى تفسير 
اين  در  كرد.  برگزار  سنتى»  الزامات  و 
دانشگاه  استاد  نائف1  سيلويا  كنفرانس، 
خود  ديدگاه  تشريح  به  سوئيس  در  ژنو 
درباره رويكرد اسالميان نسبت به تصوير 
اشيا  و  زنده  موجودات  تصويرگرى  و 

پرداخت. 
تا  نمود  تالش  خود  سخنان  در  سخنران 
اثبات كند كه عليرغم اجماع نظر انديشه 
ممنوعيت  خصوص  در  مسلمان  وران 
در  ذيروح  موجودات  مجسمه  ساخت 
از  تصويرگرى  حكم  مورد  در  اسالم، 
موجودات زنده اتفاق نظر و اجماعى وجود 

ندارد و علماى اسالمى تفاسير مختلف در اين زمينه ارائه  كرده اند. از نظر سيلويا نائف، با گسترش 
فنون و روش هاى مختلف تصويرگرى و نمايش و ارائه تصاوير در دهه هاى اخير، تمايالت بيشترى در 
بين مسلمانان در جهت گرايش به هنر تصويرگرى و نقاشى و عكاسى شكل گرفته و علماى مسلمان 

نيز به اظهار نظرهاى مثبت بيشترى در اين زمينه تمايل پيدا كرده اند.
گفتنى است كه اين سمينار در چارچوب سلسله كنفرانس ها و سمينارهايى است كه در ماه هاى اخير 
در مؤسسه مطالعات اسالم و جوامع جهان مسلمان با عنوان كلى "آزادى و اجبار در جوامع مسلمان" 
برگزار مى شود. در اين نشست علمى، پروفسور پى ير لورى2،  اسالم شناس برجسته دانشگاه سوربن 

پاريس بعنوان مجرى و طرف گفتگوى سخنران حضور داشت. 

[                  ]

1. Silvia Naef
2. Pierre Lory



255

انتشار كتاب اسالم سياسى دكتر داگوستينى به زبان ايتاليايى

تازه ترين كتاب دكتر داگوستينى استاد دانشگاه ُرم در رشته معمارى اسالمى و نويسنده ايتاليايى با 
عنوان « اسالم سياسى» منتشر شد. دكتر داگوستينى كه در رشته معمارى در حوزه تمدن اسالمى از 
دانشگاه هاى امريكا فارغ التحصيل شده، يكى از متخصصان برجسته ايتاليايى در اين زمينه است. او به 

بيشتر كشورهاى اسالمى سفر كرده و با فرهنگ اسالمى آشنايى نسبتًا خوبى دارد. 
موضوعات مورد بحث در كتاب«اسالم سياسى» عبارتند از: انديشه اسالم سياسى و تحوالت آن در 
كشورهاى اسالمى و ايران از دوره صفويه تا به امروز و تلقى آيت اهللا مدرس و رهبران انقالب اسالمى 
از رابطه دين و سياست و چگونگى زمامدارى اسالمى است. دكتر داگوستينى چند سال پيش نيز كتاب 
ديگرى با عنوان « در مسيرهاى اسالم» در 346 صفحه منتشر كرد. وى در اين كتاب به موضوعاتى 
مانند وحدت اسالمى، مقايسه نظرگاه هاى سياسى شيعيان و اهل سنت در باره حومت دينى، تحوالت 
جهان اسالم از قرون شانزدهم تا هجدهم و چگونه انديشه اسالمى مانع نفوذ استعمارگران شد، پرداخته 

است. 
دكتر داگوستينى براى عرضه ديدگاه خود در باره اسالم و مسلمانان به ايتاليايى زبان ها، تارنمايى نيز 
به آدرس زير1 تدارك ديده و در آن نظرات و كتاب ها و مقاالت خود را ارائه داده است. وى در كتاب ها 
و نظرات خود به اين نكته اشاره مى كند كه نقطه ضعف دنياى اسالم اختالف بين شيعه و سنى است 
و مسلمانان اين دو فرقه مهم اسالمى بايد از اختالفات خود بپرهيزند تا بتوانند در مقابل دشمنانشان 

پيروز گردند.
هم اكنون دكتر داگوستينى در تدارك برگزارى يك دوره آموزشى چگونگى حفظ و مرمت آثار باستانى 
معمارى اسالمى با همكارى انجمن معمارى كارالبريا در ايتالياست كه هدف آن، نحوه شكل گيرى 
تمدن اسالمى و معرفى سبك معمارى اسالمى است. وى همچنين در كناره اين دوره، يك سخنرانى 

درباره شيعه شناسى و تحوالت جهان شيعى مذهب در گذر زمان برگزار خواهد نمود.

آشنايى با يك اسالم شناس و شيعه پژوه فرانسوى

در  شيعى  مطالعات  پژوهشگر  و  نويسنده  اسالم شناس،   Sabrina Mervin مرون  سابرينا  دكتر  خانم 
و  زبان  با  آشنايى  و  لبنان  و  سوريه  كشورهاى  در  اقامت  دليل  به  وى  است.  فرانسه  سوربن  دانشگاه 
ادبيات عرب، كتاب هاى بسيارى درباره اسالم شناسى و تشيع نوشته است. وى كه پژوهشگر مؤسسه 
فرانسوى مطالعات عربى در دمشق (1993-1996) بود، در سال 1998 به اخذ دكتراى زبان، ادبيات و 

[                  ]

[                  ]
1. www.islamicworld.it
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تمدن عرب در دپارتمان زبان عرب مؤسسه ملى زبان ها و تمدن هاى شرقى (اينالكو)  نايل شد. دكتر 
سابرينا مرون  تا سال 2004 محقق مركز ملى تحقيقات علمى فرانسه CNRS در بخش ايرانشناسى 
بود و در اين سال مدال برنز تحقيقات اين مركز را به دست آورد. او سپس به محققان مؤسسه فرانسه 
در خاورميانه IFPO (بيروت) پيوست و مدتى نيز در رشته هاى اسالم شناسى و مذهب شناسى در مدرسه 

مطالعات عالى علوم سياسى پاريس تدريس كرد.
وى تاكنون چندين كتاب و مقاله درباره تشيع و شيعيان به زبان فرانسه نگاشته است. برخى از مهمترين 
عامل(2000)؛ «تاريخ  جبل  انديشمندان  و  علما  شيعى:  اصالح طلبى  از: «يك  عبارتند  او  هاى  كتاب 
اسالم، مبانى و دكترين» (2000)؛ «جهان شيعه و ايران»(2007)؛ «مبارزه علماى اصالح طلب لبنان 
به  عربى  زبان  از  محسن االمين  زندگينامه  ترجمه  لبنان»( 2008).  و «حزب اهللا  عاشورا»  تحريفات  با 

فرانسه از ديگر كارهاى اوست.
افزون بر كتب فوق، وى تاكنون ده ها مقاله در زمينه اسالم و شيعه به چاپ رسانيده است. عالوه بر 
مقاالت چاپى، در برخى از سايت هاى اينترنتى نيز مقاالتى منتشر كرده است. زمينه تخصصى و عالئق 
مطالعاتى خانم مرون چنين است: تاريخ اسالم، تشيع و شيعيان در قرون نوزدهم و بيستم  و جنبش 

اصالح طلبى در ايران، عراق، سوريه و لبنان.
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برگ اشرتاک نامۀ ایران و اسالم
فصلنامۀ علمی- تحقیقاتی ایران شناسی و اسالم شناسی

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

مشخصات مشرتک
نام:                      نام خانوادگی:

نام سازمان (برای سازمان ها):
نشانی:

شناسۀ (کد) پستی:                     صندوق پستی:
شامرۀ اشرتاک قبلی: شامرۀ تلفن:                            

رشوع اشرتاک از شامرۀ:
تاریخ درخواست:

رشایط اشرتاک
۱- واریز بهای اشرتاک به حساب سیبای شامرۀ ۲۱۷۰۴۰۹۰۰۲۰۰۰ ، نزد بانک ملی ایران شعبۀ كتابخانۀ ملی.

۲- تکمیل برگ اشرتاک.
۳- ارسال برگ تکمیل شدۀ اشرتاک و اصل فیش بانکی، به نشانی زیر.

۴- ارائۀ معرفینامه برای استادان و دانشجویان، به منظور برخورداری از تخفیف.

بهای اشرتاک همراه با هزینۀ پستی
ریال  ۸۰۰۰۰ تکشامره   
ریال  ۲۶۰۰۰۰                      داخله   
دالر  ۳۰ ساالنۀ    خاورمیانه   
دالر  ۳۲             اروپا   
دالر  ۳۷             آمریکا، کانادا، اسرتالیا و ژاپن 

حق اشرتاک ساالنه برای استادان و دانشجویان با معرفی نامه، ۲۰۰۰۰۰ ریال است.
نشانی: تهران، بزرگراه حقانی،بلوار كتابخانۀ ملی،ساختامن كتابخانۀ ملی ،فروشگاه كتاب. 

صندوق پستی ۱۹۹۳۵-۶۵۵ شناسۀ (کد) پستی ۱۵۴۸۶   
تلفاکس: ۸۱۶۲۳۳۱۵ -۰۲۱

 j-iranislam@nlai.ir :پیام نگار

مشخصات مشرتک

رشایط اشرتاک
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2. Assistant and support for establishing and developing Islamic 
schools;
3. Training and controlling Imams and teachers of Islamic sciences;
4. Strengthening and developing Islamic studies in universities.

Awards for Islamic Studies in the World
Fateme Amirkhani
These awards have been created in four last decades and have been 
increased in the past decade and are recognized among islamologists 
as well as centers and institutions on Islamic studies throughout the 
world. The awards ceremonies are followed seriously by scholars on 
Islamic studies. Awards for Islamic Studies are given for granting 
service to Islam and Muslims and belong to best books or studies 
in the field of Islamic studies or to individuals or organizations that 
have rendered valuable services or activities to Islam and Muslims.
At present, there are five awards for Islamic Studies in the world, 
which by order of importance and credibility, are: Faisal Internation-
al Prize; Tunisia International Prize for Islamic Studies; Hollberg 
Prize; Islamic Studies Prize in the Commemoration of Cedric Go-
dard; Ingrid Semaan Prize; the Prize of the Government of the State 
of Kuwait for Islamic studies in North America; and Mahmoud Dar-
wish award for the Best written works on Islamic and Arabic studies.
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searchers on Islamic world. In this paper, the author makes a survey 
on activities in the field of Islamic studies in Leiden University and 
Brill Publishers. By doing so, he has shown their impact and influ-
ence on the process of Islamic studies in the world.

The History of Islamic Studies in the West
Abbas Ahmadvand
This paper is the translation of a part of “Islamic Studies” entry in 
Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World in which the his-
tory of Islamic studies in the West is discussed. Although some parts 
of this entry include some mistakes, it contains valuable points.

A Report on the Conference of Islamic Studies in Southeast Asia
Tahmores Nyacan
The meta-analysis of published subjects in Iranian journals, espe-
cially those with religious and Islamic approach, shows that the lit-
erature and activities on Islamic studies in Southeast Asian countries 
(Thailand, the Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia and Indone-
sia) are not so important and few have shown interest in education, 
research, books and papers on Islam and Muslims. The density of 
this negligence is so deep that most of Iranian writers and Islam-
ic researchers in our universities and seminaries do not have any 
knowledge about academic centers and institutions, Islamic journals 
and well-known scholars of Southeast Asian countries. A report of 
2008 Conference of “Islamic Studies in ASEAN Region; History, 
Approaches and Future Trends” is provided for the readers so that 
they would have more knowledge about subjects and priorities of 
academic centers for Islamic studies and professors of this academic 
field in Southeast Asia.

Islamic Studies in Belgium
Mohammad Reza Rafi’i
The policy of government of Belgium with regard to Islam and Mus-
lims has been declared as Intercultural dialogue. The government of 
Belgium has embarked on some measures in four fields:
1. Islamic education in schools;
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Islamic and Shia Studies in Japan
Reza Mirzaei
The present paper deals with formation, development and continua-
tion of Islamic studies in Japan as well as Shia studies after Islamic 
Revolution of Iran. Studies show that the number of researchers who 
specially focus on Shiism is not big and among them two figures, 
Shigeru Kamada and Akiro Matsumoto are most prominent schol-
ars. In this paper, the author presents a relatively complete list of 
Japanese books and writers on Islam and Shiism. In a part of this 
article, it is pointed that in the last three decades, especially after 
27/11 and the rise of Taliban in Afghanistan, Japanese scholars have 
paid more attention to Islamic and Shia studies and they have studies 
more various subjects in this regard.

Reflecting on Henry de Lehug’s Methodology of Islamic Studies
Saeed Jazari
It is nearly one century that Islamic studies has penetrated from the 
circle of researchers and professors in western universities to Catho-
lic Church and then to the Christian world and Christian thinkers. 
Henry de Lehug, as an Islamologist and a leading catholic scholar, 
has stepped in the field of comparative Islamic studies with a differ-
ent approach and methodology different from those of other French 
scholars. In his academic and research efforts, Lehug has endeav-
ored, unlike the trend in the Catholic church, to put emphasis on the 
source and origin of revelation. His efforts are of great importance 
in the domain of Islamic studies among Christians and will pave the 
ground for other ways of recognition Islam and Muslims, among 
Christian scholars who have a proximity and interactive approach to 
Abrahamic religions.

Islamic  Research and Publication in Leiden University and Brill Publishers
Amir Vahman
Leiden is a relative small city located in 15 kilometers from The 
Hague in Netherlands. This city has long been host to the publica-
tion of a number of important encyclopedias in the world. Leiden 
University and Brill Publishers along with significant orientalists 
and Islamologists in Leiden University as well as the correction and 
publication of Islamic books by Brill has attracted the attention of re-
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the last two decades and new emendations of this literary work have 
been published. In this regard, “The Center for Shahnameh” has been 
established in Cambridge University with the efforts of Prof. Charles 
Melville. The center has published valuable works on Shahnameh. 
Different versions of Shahnameh are also collected by this center, 
which are made accessible to researchers in its website. The present 
article introduces this center, website and activities as well as its im-
portance in the development and spread of research on Shahnameh.

Iranian Studies Over time; Laurence Lockhart: from Photography of Cities 
to Academic Historiography of Iran 
Muhammad Hosein Ahmadi
Laurence Lockhart, British Iranologist, photographer, historian and 
researcher was born in 1290 in London. While studying in Cambridge 
University, under the influence of Edward Brown, he got interested 
in Iranian studies and hence, from 1924, he travelled to Iran regularly 
for 30 years. He worked in Anglo-Iranian Oil Company for 26 years 
and during these years took many photos from different parts of Iran. 
Some of works of Lockhart, who wrote on Iranian history in Cam-
bridge University, are: “Cities of Iran”; “Nader Shah”; and “Causes of 
the Overthrow of the Safavid Dynasty”. This article presents abstracts 
of his books on Iran as well as his views about the situation of Iran and 
Persian Gulf in the second half of the 18th century.

Unique Characteristics, content and Aspects of Quran and Its Difference with 
the Old Testament and the Bible: Interview with Ms. Prof. Angelika Neuwirth

Sufism and Philosophy as Viewed by Mulla Sadra
Karl V. Ernst
Mulla Sadra (1570-1640) was the most prominent philosopher in the 
Safavid Era, while Ruzbahan Baghli (d. 1209) was one of the great 
Gnostics before Mongol Era. Each of them had a specific view about 
the Truth. Although Mulla Sadra had recourse to mystical insights, he 
had a critical view on institutional Sufism and regarded philosophi-
cal wisdom as final criterion. However, Ruzbahan considered mysti-
cal knowledge as a divine gift which doesn’t depend on any human 
action. In this article, the author examines Mulla Sadra’s thoughts 
and views and compares them with those of Ruzbahan Baghli.
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Iranian Studies in the Universities of USA 
Zahra Sobhani
Iranian studies came to being first in European countries in the frame-
work of Oriental studies in which Orientalists started working on 
archaeology and historical linguistics of Iran. With the development 
of Oriental studies, other subjects such as Iran’s history and Iranian 
religions were added to the sphere of Orientalists’ studies. In the 
first half of the 20th century, some subjects including Islamic stud-
ies, Iranian studies, Egyptian studies and Chinese studies and many 
other subjects were separated from Oriental studies and formed an 
independent area of research. With the separation of Iranian studies 
from Oriental studies, the science of Iranian studies spread in Europe 
and extended to USA. Today, many chairs or departments of Iranian 
studies are established in at least 20 American universities and hun-
dreds of professors and students are teaching and studying in the 
sphere of Iranian studies.

Representation of a Valuable Historical Book: A Historical Account of British 
Trade in Caspian Sea 
Koel Kohen
This article gives an introduction to a book belonging to a British 
trader and writer in Qajar period. The book describes political, social 
and trade situation in the Caspian Sea.

Persian Language, Iranologists and Dr. Seyyed Jafar Shahidi 
Abbas Keymanesh
Dr. Seyyed Jafar Shahidi was one of the distinguished professors 
of Persian language and literature in the University of Tehran. He 
taught many Iranologists and professors of Persian language and lit-
erature studying in this university. He had a great role in the develop-
ment and teaching of Persian language and literature and Iranologist 
in Iran and other countries. The author of this article, who has been 
his student, describes Dr. Shahidi’s activities in the field of Persian 
literature and Iranian studies.

“Shahnameh Center” and Research on Shahnameh in Cambridge University
Ehsan Ehsani
Research and Paying attention to Shahnameh has increased during 
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A Wirtting: Linkage of two Cultures:Translation of the Book Persian Litera-
ture: From Jami’s Era to Our Time by Basam Ali Rababa’e
Mohammad Reza Movahhedi - Mahdi Moqaddasinia
The translation of Dr. Mohammad Reza Sahfi’I Kadkani’s book Per-
sian Literature: From Jami Era to Our Time into Arabic has been 
widely held among writers and intellectuals of Arab world. A num-
ber of writers and professors of Arab language and literature have 
introduced this book and its importance for acquaintance with Irani-
ans’ culture and mind.

Tehran in Naseri Era as Viewed by Lord Karzan 
Khosro Khansari
Lord George Nathaniel Curzon was one of the well-known politi-
cians and figures in the first two decades of the 20th Century in Brit-
ain. He, who was the British ambassador to Iran in the late Qajar 
period, wrote a book on Iran titled Persia and the Persian Question in 
which he gave an image of political, social and cultural status of Iran 
during that period. This article examines Lord Curzon’s approach to 
the city of Tehran and its buildings, jobs, customs, neighborhoods 
and districts.

Iranian Studies in the Arab World 
Seyyed Mustafa Matba’echi Isfahani
This article deals with the writings of Arab scholars in Arab coun-
tries in the second half of the 20th century and the first decade of the 
third millennium. The author shows that a large amount of published 
writings on Iran have no academic and research value and are writ-
ten only by political motivations. The most important subjects taken 
into consideration by Arab writers are: Iran-Us relations; Persian lit-
erature; Iranian contemporary history; Khuzestan; the three Iranian 
Islands of Abu Musa and the Greater and Lesser Tunbs, Iran during 
Seljuq period and … In the final part of the article, the author lists a 
considerable number of books and articles published in Arab coun-
tries.
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Iranian Studies and Persian Language and Literature in the Universi-
ties of Turkey: An Interview with Prof. Nimet Yildrim, Ataturk Uni-
versity; Translator of Ferdosi’s Shahnameh

Within Iraj Afshar’s World of Iranian Studies 
Charles Henry De Fouchécour
This essay deals with life, personality and works of distinguished 
Iranian bibliographer, Iranologist and historian, Iraj Afshar. He was 
a teacher and guide for introducing and publishing of abstracts of 
experts’ articles on Iran. He was a lover of history and re-published 
the great historical works on the basis of the best and the most au-
thentic existing manuscripts. He wrote short articles, which were at 
the same time very productive and informative, in various journals 
about Iran and its history and culture.

Shah Islam Shah Muhammadov and the Translation of Khayyam’s Qua-
trains into Uzbeki 
Abdulkarim Shar’i Jozjani
Prof. Jorjani is a friend of the translator of Khayyam’s Quatrains into 
Uzbeki. In this article, he gives a short description of academic life 
and writings of Shah Islam Shah Muhammadov, Orientalist, Iranolo-
gist, poet and accomplished translator of great works of oriental lit-
erature into Uzbeki. Jorjani also gives a detailed account of Muham-
madov’s style of translation as well as his academic accuracy.
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