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سخن  رسدبیر

هنگامی که در یک محیط یا محفل آکادمیک از ایرانشناسی، ایرانشناسان و مراکز و کرسی های ایرانشناسی 
سخن به میان می آوریم، به طور طبیعی ذهن و توجه مخاطبان به سوی ایرانشناسان، مراکز و کرسی های 
ایرانشناسی در دانشگاه های کشورهای اروپایی و امریکا معطوف می شود و کمتر کسی ذهن و نگاهش 
متوجه جهان عرب و ایرانشناسی اعراب می شود. چرا چنین است؟ یکی از مهمترین دالیل این وضع آن 
است که کشورهای غربی، بنیانگذار و خاستگاه شرق شناسی و ایرانشناسی بوده اند، از این رو، به صورت 
طبیعی، این دو علم و نام آنها با غربیان پیوند یافته است. دلیل دیگرش آن است که چون پژوهشگران 
عرب زبان گامی در میدان ایرانشناسی ننهاده یا آثار و کارنامه درخشانی درباره ایران و ایرانی نداشته اند، 
ذهن کسی متوجه آنها نمی شود. اکنون پرسش سهمگین تری مطرح می شود که چرا غربیان و ژاپنیان و 
روس ها و چینی ها نیاز، انگیزه و عالقه به ایرانشناسی و شناخت ایران داشته اند ولی اعراب فاقد انگیزه، 
عالقه و نیاز بود ه اند؟ آیا عرب زبانان ایران را می شناخته  و نیازی به ایرانشناسی نداشته اند یا علت های 
دیگری در کار بوده است؟ نظر به اهمیت این موضوع، در این شماره اندکی درباره ایرانشناسی اعراب، 

ویژگی های آن و آخرین وضعیت این رشته علمی در جهان عرب تأمل می کنیم.
برای فهم چند و چون و موقعیت ایرانشناسِی اعراب باید با وضعیت کنونی رشته علمی ایرانشناسی 
در جایگاه ها و پایگاه های اصلیش در اروپا و امریکا آشنا شویم. بدین منظور، به گذشته برمی گردیم. اگر 
نیمه  دوم قرن بیستم را مبدأ و سرآغاز ایرانشناسی نظاممند، به عنوان یک رشته علمی دانشگاهی، در 
کشورهای اروپایی و امریکا در نظر بگیرم می بینیم اندک اندک رشته های ایرانشناسی و زبان و ادب فارسی 
در بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات علمی و آموزشی این کشورها پدیدآمد و پژوهندگان و ایرانشناسان 
برجسته ای به تصحیح نسخه های خطی و مطالعه و تحقیق پیرامون تاریخ، فرهنگ، تمدن، زبان ها و 
تاریخ  تاریخی،  زبانشناسی  به سوی  غالباً  ایرانشناسی  رویکرد  تا سال 1357،  پرداختند.  ایران  هنرهای 
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باستان و سلسله های پادشاهی، باستانشناسی و زبان های ایرانی معطوف بود. اما در سال های پس از انقالب 
اسالمی، قلمرو مطالعاتی و تحقیقاتی از این موضوعات فراتر رفت و موضوعات دیگری مانند: مردم-

ادبیات معاصر، سیاست  انقالب اسالمی پژوهی،  اقتصاد سیاسی، شیعه شناسی،  شناسی، جامعه شناسی، 
خارجی و روابط ایران با کشورهای دیگر را  نیزدر برگرفت.

تحول دیگری که در سه دهه گذشته در دنیای ایرانشناسی رخ نمود و ایرانشناسی را رشد و گسترش 
داد، برگزاری کنگره ها و سمینارهای ادواری ایرانشناسی بود. برخی از این کنگره ها مانند: کنگره  بین المللی 
مطالعات ایرانی، کنگره ایرانشناسان اروپایی، کنگره جهان فارسی زبان، کنگره جهانی صفویه شناسی و 

کنگره بین المللی قاجار شناسی به تقویت  ایرانشناسی مدد رسانیدند.
باید دانست که در هشتمین کنگره ایرانشناسان اروپایی در لهستان، هفتصد ایرانشناس و در دهمین کنگره 
بین المللی مطالعات ایرانی، چهارصد و پنجاه ایرانشناس شرکت کردند. حضور این تعداد ایرانشناس در این دو 
کنگره و حدود هزار نفر دیگر در کنگره ها و سمینار های دیگر ایرانشناسی و اعطای بیست جایزه ایرانشناسی در 
هر سال بیانگر وضعیت توانمند و بالنده این رشته علمی است. افزایش شمار مراکز و مؤسسات ایرانشناسی، در 
سه دهه گذشته، در کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و چین نمای دیگری از موقعیت و وضعیت 
ایرانشناسی در جهان است. فزونی گرفتن تعداد کتاب ها و مقاله های منتشر شده در موضوع ایران و ایرانیان به 
زبان های مختلف، گوشه دیگری از دنیای پر تب و تاب ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی است، دنیایی که 
اینک در حدود 85 کشور جهان موقعیت ممتازی پیداکرده و در شماری از دانشگاه های این کشورها در قالب 

دو رشته علمی در بین استادان، دانشجویان و عالقمندان جریان یافته است.
تا اینجا با تصویر و شمایی کلی از وضعیت علم یا رشته علمی ایرانشناسی در جهان آشنا شدیم، حال 

ببینیم این علم یا رشته دانشگاهی در جهان عرب چه جایگاه و موقعیتی دارد؟ 
  اگر از پیشینه تاریخی بگذریم و مبدأ ایرانشناسی اعراب را نیز همان نیمه دوم قرن بیستم فرض کنیم، 
می توانیم ایرانشناسی اعراب را به دو دوره تقسیم کنیم: الف(پس از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقالب 

اسالمی،  ب( از سال 1357 تاکنون.
بررسی دوره اول گویای آن است که در سال های1945 تا 1971، بیشتر کشورهای عرب هم از نظر 
اقتصادی و هم از نظر سیاسی عقب مانده بودند، کشور امارات متحده عربی وجود نداشت، الجزایر تحت استمار 
فرانسه بود، لبنان و سوریه تازه استقالل پیدا کرده بودند، رژیم پادشاهی لیبی و سودان در ضعیف ترین وضع 
ممکن  بودند، بحرین تحت استمار انگلیس بود، اردن، سوریه و مصر به خاطر شکست در جنگ با اسرائیل در 
موقعیت شکننده ای قرار داشتند، قیمت نفت بسیار پایین بود و کشورهای نفت خیز عرب هم درآمد چندانی 
نداشتند. قطر هم اهمیتی نداشت، کشور عراق با تغییر رژیم پادشاهی به جمهوری، ثبات نداشت و کودتاها در آن 
جریان داشت. عمان درگیر جنگ داخلی بود و یمن هم به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بی ثباتی 
سیاسی، موقعیت شکننده اقتصادی و سیاسی، عقب ماندگی اجتماعی و جنگ با اسرائیل در سال های 1948 و 
1967، رمقی برای اعراب باقی نگذاشته بود. افزون براین، تا سال 1967، تحت تأثیر شعار »پان عربیسم« جمال 
عبدالناصر، به جز چند استثنا مانند اردن، مراکش، عربستان و تونس، روابط کشورهای عربی با ایران به تیرگی 
گرائیده بود. با چنین وضعی، طبیعی است که کسی در این کشورها، به فکر ایرانشناسی یا تأسیس مرکز یا کرسی 
ایرانشناسی یا زبان و ادبیات فارسی نباشد. با این همه، نباید از یاد برد که وضعیت در مصر همانند سایر کشورهای 
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عربی نبود و در این کشور در شماری از دانشگاه ها کرسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی دایر بود. احتمااًل 
سکونت تعدادی از ایرانیان و انتشار نشریه فارسی زبان در مصر و ازدواج فوزیه با محمد رضا شاه و نزدیکی دربار 
ایران با خاندان سلطنتی مصر در ایجاد این کرسی  ها و آموزش زبان و ادبیات فارسی بی تأثیر نبوده است. یکی 
از نکات جالب درباره سرنوشت و وضعیت کرسی ها و گروه های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های مصر آن 
است که علیرغم تیرگی روابط ایران و مصر در دهه اول سلطنت محمد رضا پهلوی، دوره جمال عبدالناصر و 
قطع روابط دو کشور در سال های پس از انقالب، این کرسی ها دایر و پر رونق اند و چند صد استاد و دانشجو در 
این کرسی ها به تحصیل و تدریس اشتغال دارند. مسلماً روی کارآمدن انور سادات در مصر و گسترش روابط 
ایران با این کشور در دوره او نیز در تقویت و گسترش مطالعه و تحقیق پیرامون ایران و زبان و ادبیات فارسی 

در دانشگاه های عمده و چند مؤسسه دولتی مصر مانند »االهرام« بی تأثیر نبود.
در  تحصیل  برای  مصر  دانشگاه های  استادان  از  تن  چند  به  که  بود  سادات  انور  دوره  همین  در 
دانشگاه تهران بورس داده شد. بورس هایی که نصیب چند تن دیگر از استادان لبنانی و سوری مانند 

فیکتور الکک و محمد التونجی نیز شد.
لبنان، سوریه،  الجزایر،  با کشورهای عراق،  ایران  ببینیم در دهه آخر رژیم پیشین که روابط  حال 
عربستان، اردن، سومالی، مرکش، کویت، تونس و عمان خوب بود، چرا این روابط و نزدیکی باعث نشد تا 

مراکز و کرسی های ایرانشناسی و رشته زبان و ادبیات فارسی در این کشور ها ایجاد شود؟
شاید ایرانیان یا کارگزاران رژیم پیشین در این زمینه مقصر بودند که نتوانستند یا نخواستند تمهیدات 
و شرایط الزم را برای پژوهشگران عرب فراهم کنند تا درباره فرهنگ، تاریخ، سنت های ملی و مذهبی، 
مردم شناسی، ویژگی ها و ده ها موضوع دیگر مربوط به ما مطالعه و تحقیق کنند. با آنکه سیاست رسمی 
رژیم گذشته، بازنمایی و بزرگنمایی تاریخ سلسله های پادشاهی، تمدن و ادبیات ایران عهِد باستان و زبان 

فارسی بود، ولی برای بررسی علمی در این زمینه ها هم در جهان عرب اقدام جدی صورت نداد.
حال به ایرانشناسی درسال های پس از انقالب اسالمی می پردازیم. پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
موج استکبار ستیزی در کشور ما چهره نمود و شیوخ عرب و رهبران بیشتر کشورهای عربی مورد طعن و لعن 
سیاستمداران و مردم ایران قرار گرفت. با آغاز جنگ ایران و عراق و حمایت بسیاری از کشورهای عربی از عراق، 
موج ایران ستیزی و عناد با ایرانیان در اکثر کشورهای عربی رو به تزاید نهاد، چنانکه به غیر از کشورهای لیبی، 
سوریه، یمن جنوبی و الجزایر کسی به ما نظر خوشی نداشت و اتحاد و پیوستگی ما با این کشورها هم تنها در 
ارتباط با فلسطین و سیاسی بود و به همکاری های فرهنگی و علمی منجر نشد. اینکه در سه دهه گذشته، در 

هیچ یک از این کشورها، کرسی ایرانشناسی یا زبان و ادبیات فارسی پا نگرفته دلیلی بر این مدعاست.
چهار عامل دیگر که در سال های پس از انقالب بر سرنوشت ایرانشناسی در جهان عرب سخت تأثیر 
گذار بوده و به مثابه عامل بازدارنده عمل کرده اند عبارتند از: ادعای ناروای امارات بر جزایر سه گانه خلیج فارس، 
تیرگی روابط ایران و عربستان، حساسیت اعراب بر نام خلیج فارس و بی اعتمادی، مخالفت یا هراس رهبران 
و سیاستمداران کشورهای عربی از ارتباط با نهادها و شخصیت های ایرانی.  پر پیداست که چهار عامل فوق 
موضوع و دغدغه سیاستمداران، رهبران سیاسی و کارگزاران حکومتی بوده و ارتباط چندانی با پژوهشگران، 
استادان و نویسندگان دانشور عرب ندارد. این عوامل در کشورهایی که در آنها دولت نقش بسزایی در حیات 
فرهنگی جامعه دارد و مشخصه بارز سیاست فرهنگی شان سنت قوی و نیرومند تمرکزگرایی است، بسیار اثرگذار 
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و سد راه ایرانشناسی دانشورانه بوده اند. از طرف دیگر، رویکرد باال به پائین بوسیله دولت روشی است که عرب ها 
بر اساس آن عمل می کنند. در این روش، دولت و سیاستگذاران دولتی جهت گیری روابط فرهنگی و موضوعات 
آنها را تعیین می کنند. بنابراین شگفت آور نیست که ایرانشناسی با تسلط دولت و به وسیله اهداف و مقرارت 
دولتی  پذیرفته یا اداره می شود. در واقع، نهادهای دولتی در اختیار  دولت هستند و نهادهای بخش خصوصی یا 
جامعه مدنی موقعیت قدرتمند و مستقلی ندارند. بنابراین، روابط یا سیاست فرهنگی بین المللی کشورهای عرب 
نه بر پایه مشورت و نیاز جامعه یا واقعیت های موجود که بر پایه تلقی سیاستمداران از مسائل تعیین می شود. در 
چنین شرایطی، نهادهای فرهنگی در استیالی دولت هستند و دولت مدافع این رشته از مطالعات نیست و سرمایه 

گذاری در زمینه مطالعه و تحقیق درباره کشوری مانند ایران اهمیت نمی یابد.
افزون بر این، رویکرد و رفتار بیشتر کشورهای عرب گویای آن است که دولت های عرب اهداف 
ایدئولوژیک، سیاسی و قوم پرستی خود را در خط مشی های خود نهان می کنند و نوعی منطق عقالنی و 
عمومی را برای توجیه سیاست و رویکرد خود پیش می کشند. بنابراین نباید تعجب کنیم که اهداف ایدئولوژیک 
و سیاسی بیشتر کشورهای عرب، خط مشی و رویکرد آنها را نسبت به ایرانشناسی تعیین می کند. آنها به این 
نکته توجه دارند که اسالم سیاسی یا نظام مبتنی بر آموزه های شیعی، انگاره غالب سیاست و روابط فرهنگی در 
ایران است و بین ایدئولوژی و سیاست فرهنگی بین المللی ایران نوعی پیوند و همسازی وجود دارد. از این منظر، 
آنها ایرانشناسی و تحقیق و تدریس آن را در دانشگاه ها و مؤسسات علمی خود دروازه ورود و محمل انتقال 
اندیشه ایرانی و ایدئولوژی شیعی در جهان اهل تسنن می دانند. آنها بدون آنکه سخنی به زبان آورند، از ایجاد و 
گسترش مراکز و کرسی های مطالعات ایرانی و زبان و ادب فارسی نه تنها استقبال نمی کنند که ممانعت به عمل 
می آورند. اگر هم در جایی مرکزی یا کرسی دایر است و عالقمندان به زبان و ادبیات فارسی یا ایرانشناسی زیاد 
هستند، می کوشند استادان آنها ایرانی نباشند یا ارتباط استادان آن مرکز یا کرسی با ایران و ایرانیان زیاد نباشد.

در چنین فضایی، پژوهشگران و نویسندگان عرب تمایلی به مطالعه و تحقیق درباره ایران ندارند و اگر چیزی 
می نویسند نه به منابع فارسی دسترسی دارند و نه می توانند به تابو های موجود بی اعتنا باشند، زیرا که نهادهای 
دانشگاهی تحت حاکمیت دولت ها هستند و دولت های عرب، آشکارا یا پنهان، با ایران سرسازگاری ندارند. پس 
ایرانشناسی با سیاست ارتباط وثیق می یابد و نتیجه سیطره نهاد سیاست بر نهاد آموزش آن می شود که استادان و 
پژوهشگران عرب احتیاط  کنند و از موضوعات مربوط به ایران فاصله   گیرند. با توجه به این مسایل، باید بپذیریم 
که ایرانشناسی در کشورهای عربی سخت نزار و بی رمق است و به غیر از چند ترجمه از آثار ادب فارسی و چند 
اثر منفرد پیرامون تاریخ سلسله های پادشاهی و چند کتاب درباره اقوام ایرانی، نوشته های درخور اعتنایی مشاهده 
نمی شود. البته در چهار دهه گذشته، برخی دولت ها و پژوهشگران عرب، کتاب ها و مقاله های تبلیغاتی و غیر علمی 
زیادی نشرداده اند که نمی توان آنها را در دایره ایرانشناسی قرار داد، چرا که بیشتر صبغه سیاسی دارند، به اختالفات 

پرداخته، روشمند نیستند و از منابع درجه اول فارسی و نوشته های علمی ایرانشناسان غربی بی بهره اند.
   آخرین سخن درباره رشته دانشورانه ایرانشناسی در کشورهای عرب آن است که سیاست بر این 
رشته دانشگاهی سایه افکنده و بنیاد آن را برباد داده و مانع از ایجاد آن شده است. با این همه، شمار 
معدودی از ایران پژوهان و پژوهشگران هم هستند که به خاطر عالقه شخصی یا سفارش سازمان یا 
مؤسسه ای، موضوعی را در مطالعه می گیرند و نوشته خود را منتشر می کنند. بدیهی است که این گونه 

کارهای انفرادی است و به یک جریان یا سنت علمی ایرانشناسی دانشورانه تبدیل نمی شود.
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به  آثار فارسی  ایران و ترجمه  از  ادبیات فارسی، تصویرگری  زبان و 
زبان ایتالیایی در گفتگو با پروفسور ریکاردو زیپولی1 

گفتگو

پروفسور ریکاردو زیپولی رئیس دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
ایتالیایی است. کارآزمودگی زیپولی  ایران شناس و عکاس مطرح  ونیز، 
در ادب کهن پارسی پس از اسالم در شعر هزل و هجو است. او از سال 
2010 به تدریس »درک و خلق عکاسی« در دانشگاه ونیز مشغول شد 
و از سال 1990 تا 1996 و نیز 1999 تا 2005 مدیریت گروه مطالعات 
»اورآسیا« همین دانشگاه را به عهده داشت. وی به عنوان نویسنده و 
با ناشران بسیاری در زمینه ادبیات معاصر فارسی کار کرده  پژوهشگر 
است. او در سال 1978 با دریافت دیپلم کارگردانی فیلم و کارگردانی 

عکس از »مرکز فیلمبرداری تجربی ُرم« فارغ التحصیل شد.
 

پروفسور لطفاً از خودتان، تحصیالت و عالئق مطالعاتی خودتان برای ما بگویید؟ 
من در سال 1952 برابر با سال 1331 شما در پراتو )ایتالیا( به دنیا آمدم. در سال 1975 در رشته زبان 
و ادبیات فارسی از دانشگاه ونیز فارغ التحصیل و از آن زمان در همان دانشگاه مشغول به تدریس زبان 
و ادبیات  فارسی شدم. در سال 1987  به مقام استادی در همین رشته رسیدم. البته با توجه به این که 
من بورس تحصیلی از دانشگاه تهران داشتم مدتی را هم به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه تهران مشغول بودم. از  سال 2010  نیز به تدریس »درک و خلق عکاسی« در دانشگاه 

1.  این گفتگو به همت آقای 
قربانعلی پورمرجان رایزن فرهنگی 

ج.ا.ایران در ایتالیا به هنگام سفر 
پرفسور زیپولی به ایران انجام 

گرفته است. 

پروفسور ریکاردو زیپولی
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ونیز مشغول  شدم. بنده از سال 1990 تا 1996 و از 1999 تا 2005 مدیریت گروه مطالعات اورآسیا 
Dipartimento di Studi Eurasiatici  دانشگاه ونیز را به عهده داشتم. به عنوان نویسنده با ناشرین 

بسیاری در زمینه ادبیات معاصر فارسی کار کرده ام. با عالقه خاصی که به نویسندگان سبک هندی 
بویژه صائب تبریزی و بیدل داشته ام، کارهای بسیاری را به زبان ایتالیایی برگردانده ام. در سال 1982 

جایزه لئون تراورسو را به خاطر ترجمه قابوس نامه برای اولین بار، از آن خود کردم.

عکاسی را از کجا آغاز کردید؟
 از ایران. در واقع ایران به قدری زیباست که من از آنجا عکاسی را شروع کردم و در ایران به عکاسی از 
مناطق مختلف پرداختم. من در سفرهایی که طی سال های 1975 تا 1995 به ایران داشتم، 36 قطعه 
عکس از بندر عباس، چابهار، جزیره هرمز و قشم گرفتم که در نمایشگاه چهلمین جشنواره هنر محیطی 
در سال 1392 به نمایش گذاشتم. این مجموعه آثار با عنوان »یک خلیج، یک تنگه و یک دریا« در 

هنرمندسرای هرمز به معرض دید عموم گذاشته  شد.

 
با عالقه ای که به ایران دارید و از آن نام می برید تا به حال چند بار به ایران سفر کرده اید؟ 
سفرهای زیادی، شاید بیش از10 بار به ایران سفرکرده ام. همسرم هم دو بار به ایران سفر کرده است. 
از سال 1351 که برای نخستین بار از شهر اصفهان دیدن کردم این حس در من ایجادشد و به  ایران 
عالقمند شدم. ایران از نظر من، زیباترین کشور دنیاست؛ هم از نظر طبیعت و هم از نظر آثارباستانی. 
ایران در زمینه ادبیات و شعر بسیار غنی است و مردم بسیار خون گرم و میهمان نوازی دارد. من وقتی در 

پروفسور ریکاردو زیپولی در هنگام عکاسی در جزیره هرمز
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ایران هستم هیچ گاه احساس بیگانگی نمی کنم. شاید به خاطر شباهت های فرهنگی بین ایران و ایتالیا 
نیز باشد. من چند روز دیگر دارم به ایران می روم تا در نمایشگاهی که از آثار من برپا شده است شرکت 
نمایم. من در همین جا پیشنهاد می کنم در زمان برگزاری بی ینال)دوساالنه( عکاسی نیز نمایشگاهی 
درباره خلیج فارس در ونیز برگزار شود و در آن نمایشگاه عالوه بر عکس، گلچینی از اشعاری درباره 
خلیج فارس و همچنین اطالعاتی درباره تاریخ، جغرافیا، سیاست، مردم شناسی، تنوع گیاهی و جانوری 

و... مربوط به خلیج فارس نیز به نمایش درآید.

شما رئیس دپارتمان زبان فارسی دانشگاه ونیز هستید. درباره وضعیت زبان فارسی در آن 
دانشگاه چه نظری دارید و آن را چگونه تصویر می کنید؟

  دپارتمان زبان و ادبیات فارسی در سال 1965 در دانشگاه ونیز تأسیس شد. ما در حال حاضر در 
دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز 25 دانشجو داریم که در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس 
و دکترا مشغول به تحصیل هستند. با توجه به سرمایه گذاری های کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر 
چین، ژاپن و کره و همچنین برخی کشورهای عربی از یک سو و بحران اقتصادی ایتالیا از سوی دیگر، 
متأسفانه نام این دپارتمان دارد به دپارتمان فرهنگ و زبان های شرقی تغییر می کند. در همین جا 
الزم است من از رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا و مسؤالنی که در این ارتباط در داخل ایران فعالیت 
می کنند درخواست کنم که با حمایت های مالی و محتوایی و نیز اعطای بورس تحصیلی به دپارتمان 
زبان فارسی کمک کنند و از افول و تغییر نام آن جلوگیری کنند. ضمنًا قرار است فضای دپارتمان های 

دانشگاه ونیز که برخی از آنها در 
جای دیگری است تغییر کند و 
یک  در  دپارتمان ها  همه 
تدریج  به  شوند.  متمرکز  جا 
و...نیز  ارمنی  گرجی،  زبان های 
به دپارتمان فرهنگ و زبان های 

شرقی اضافه خواهد شد.
از استادان زبان فارسی دانشگاه 
پروفسور  خانم  از  می توانم  ونیز 
مژگان  خانم  منگینی،  دانیال 
و  پلو  استفانو  آقای  حیدری، 
سیمونه کریستوفورتی نام ببرم.

کتاب پروفسور زیپولی
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نظر شما درباره وضعیت شعر در ایتالیا چیست؟ 
وضعیت شعر در ایتالیا ضعیف است، چون ناشران از آن استقبال نمی کنند و ایتالیایی ها هم بیشتر به 
البته در  اینجا رایج نیست.  ایران است و در  ُرمان و سینما عالقه مند هستند. مشاعره نیز مخصوص 
گذشته یعنی در زمان بچگی ما تا حدودی در ایتالیا مشاعره وجود داشت ولی در حال حاضر از بین 
رفته است. در حال حاضر، در دانشگاه ها و دیگر مراکز فرهنگی ایتالیا بیشتر بر روی تجزیه و تحلیل 
شعر کار می شود نه حفظ شعر. البته ناگفته نگذارم که دانشجویان در دانشگاه ها عالقه مند به ادبیات 

معاصر هستند.  

لطفاً درباره نوشته ها و آثار مکتوب خود به زبان های فارسی و ایتالیایی نیز توضیح دهید؟
من در ایتالیا اولین کسی بودم که با برگردان کتاب های اشعار »همراه با باد« و به دنبال »آن گرگی 
به خوانندگان غربی معرفی کردم. من  را  او  ایتالیایی،  زبان  به  آثار عباس کیارستمی،  از  در کمین«، 
ِِجواب:  کتاب »رمزبندي و رمزگشایي در شعر فارسی«، »آمار و پروژه پ ژوهشي شعر فارسی«، »فنّّ ّ 
به حافظ و جامی«، »سهم خواجه نصیرالدین طوسی در تکمیل  نوایی  امیر علیشیر  پاسخگویی های 

نظریه  قافیه در شعر عربی و فارسی« و کتاب »قابوسنامه«1 را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده ام. 
من عالقه و توجه خاصی به شعر فارسی دارم، به همین جهت، از سال 1989 به ویراستاری و انتشار 
آثار شعرای بزرگ ایران در ایتالیا مشغول می باشم. ترجمه  تعداد قابل توجهی از اشعار شاعران سبک 
هندی )مخصوصًا صائب و بیدل( به زبان ایتالیایي از دیگر فعالیت های من در عرصه زبان و ادبیات 

فارسی بوده است. 
 

آخرین کتابی که از خودم به چاپ رسیده، کتاب 
»تا شقایق هست« است که در آن من اشعاری 
از سهراب سپهری را به همراه عکس هایی که 

از ایران گرفته ام، آورده ام.

و  عکس  شما،  تخصص های  از  یکی 
اندکی  است  ممکن  اگر  است،  عکاسی 
نمایشگاه های عکس خود  هم درخصوص 

بگویید.
آثار یا به عبارت روشن تر عکس های من برای 
هنرهای  مؤسسه  در   1976 سال  در  بار  اولین 

پوستر نمایشگاه عکس ایران زیپولی

1. زیپولی در سال 1982 جایزه 
خاطر  به  را  تراورسو«  »لئون 
ترجمه قابوس نامه از آن خود کرد.
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پوستر نمایشگاه عکس های مربوط به ایران در برزیل

معاصر لندن و برای دومین بار در سال 1977 در گالری دیافرامای شهر میالن به نمایش درآمد.
 از آن زمان تا به حال نمایشگاه های بسیار دیگری از آثار عکاسی من برپا شده و بسیاری از کارهایم 
در ایتالیا و کشورهای دیگر انتشار یافته است. در سال 1977 شماری از آثار عکاسی من در چهاردهمین 

جشنواره دوساالنه هنر سائوپائولو در برزیل به نمایش درآمد.

 
»نگاهی به ونیز از پنجره ها« عنوان کتاب مصور یا عکسی من است با موضوع انعکاس پنجره های 
ونیزی به همراه برگردان ایتالیایی ابیاتی از بیدل. این عکس ها در شهرهای رم، ونیز، تهران، پوتسدام 
و پاریس به نمایش درآمده است. همچنین  در سال 2007 عکس هایی با موضوع مناظر ایران به نام 
»ایران، مردم، راه ها و مناظر« که شامل مجموعه ای از عکس های عباس کیارستمی، من و 56 عکاس 

معاصر دیگر بود در ایران به نمایش گذاشته شد.
خانه  و  تهران  معاصر  موزه هنرهای  در  از عکس های من  در سال 2008 مجموعه ای  براین،  افزون 
عکاسان اروپا در پاریس به نمایش درآمدند. نمایشگاهی هم از آثار عکاسی من با عنوان »یک خلیج ، 

یک تنگه و یک دریا« در هنرمندسرای هرمز در سال 1392 به نمایش گذاشته شد. 
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شاهنامه در جهان عرب

دکتر قاسم مختاري1 ، دکترمحمود شهبازي2 و  مژگان نصیري3

چکیده
فردوسی شاعر بلند آوازه  ایران زمین است که با سرودن شاهنامه به عنوان یکی از گران سنگ ترین آثار 
حماسي، در آسمان شعر و ادب فارسی درخشید. در قرن هفتم هجري، نخستین ترجمه  عربي از شاهنامه 
این  دریغا که  انجام شد.  ایوبي  معّظم عیسي  فرمان ملک  به  اصفهاني،  بنداری  بن علی  فتح  توسط 
ترجمه  منثور و مختصر که جنبه  هنري و زیباشناختي شاهنامه را وانهاده بود، تا دوره  معاصر در ادبیات 
عربی تأثیر چشمگیری نداشت؛ اما در دوره معاصر و به فضل تالش هاي بي وقفه  برخي از ناقدان و 
نویسندگان جهان عرب، از جمله دکتر عبدالوهاب عّزام، که به زبان فارسي تسلط داشت و پژوهش هاي 
گسترده اي در زمینه  شاهنامه به زبان عربي انجام داد، برخي شاعران و ادیبان معاصر عرب تحت تأثیر 
فردوسي قرار گرفته و او را الگو و اسوه  شعري خود قرار دادند و از فردوسي به عنوان شاعري بزرگ و 
الگویي بي همتا یاد کردند؛ اما داستان هاي شاهنامه در آثار شاعران عرب چندان  بازتابي نداشت، که 
گرایش به ادبیات غرب، ترجمه  منثور و از بین رفتن ویژگي هاي ادبي آن در ترجمه و فراهم نبودن 

زمینه  حماسه در ادبیات عربي از دالیل آن است.

مقدمه
جذابیت و زیبایی های موجود در کالم فردوسی و محتوای شاهنامه، موجب رخنه و تأثیر ژرف آن بر 
ادبیات جهان و آثار شاعران و نویسندگان شده است؛ به طوري که تا کنون در شرق و غرب عالم آثار 

1. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربي 
دانشگاه اراک

2. استادیار گروه زبان و ادبیات عربي 
دانشگاه اراک

3. کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربي
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بسیاری درتعریف و تجلیل از این اثر گران سنگ نگاشته شده است.
ادبیات عربی نیز مانند بسیاری از ادبیات هاي جهان بر مفاهیم نیکوی شاهنامه واقف است. به نظر 
مي رسد نخستین ترجمه از شاهنامه توسط اثیر الملک نیشابوري به انجام رسیده است )قفطي،1988: 
180؛ نصراهلل زاده و بهرامي،1384: 337-341(؛ ولي نمي توان به این ترجمه استناد کرد؛ زیرا متني از 
این ترجمه به دست ما نرسیده است، تا بتوان درباره  آن و تأثیرش در ادب عربي بحث کرد. در قرن 
هفتم هجری ترجمه  شایان ذکري توسط فتح بن علي بنداري1با حذف یک سوم از محتوا و مفاهیم 
شاهنامه فراهم شد که چندان نتوانست تأثیر گذار باشد؛ اما در دوره  معاصر، ترجمه و تحقیق شاهنامه 

توسط عبد الوهاب عّزام2، بامقایسه اصل فارسی، کم و بیش راهگشا بود. 
همچنین از جمله پژوهش هایي که در این راستا انجام شده است مي توان اشاره داشت به کتابهاي: 
»دراسات في الشاهنامه« از دکتر طه ندا؛ »القصه في األدب الفارسي و جوله في الشاهنامه« اثر دکتر 
از سمیر مالطي؛ و »مالحم و اساطیر  الکبري«  الفرس  الحمید بدوي؛ »الشاهنامه، ملحمه  امین عبد 

خالده: جلجامش- الشاهنامه«، از کامل مجدي.
عالوه بر آثار یادشده، مقاله هاي» فردوسي و شاهنامه« از دکتر عبد الوهاب عّزام؛ و »الفردوسي« از 
عبد الحمید العبادي و »فردوسي و شاهنامه« از مرتضي فاضلي ایراني از برجسته ترین گفتارهایي است 
که به این موضوع پرداخته اند؛ درپي این پژوهش ها شاهنامه توانست تا حدودي  ارزش و اعتبار خود را 

در ادبیات معاصر عربی بازیابد .
همچنین از محققان فارسي زبان نیز پژوهش هایي در این راستا به انجام رسیده است که مختصر 
و فهرستوار مي توان به مدخل »شاهنامه در جهان عرب« در دانشنامه  ادب فارسي و مدخل »بنداري« 

در دائره المعارف بزرگ اسالمي اشاره داشت.
اینک سؤال این است که چرا شاهنامه در ادبیات عربي جایگاه واقعي خود را به دست نیاورده است 
و  با وجود اینکه به بسیاري از زبان هاي زنده ي دنیا ترجمه شده است، به گونه اي منظوم و کامل به 
زبان عربي ترجمه نشده است؟ این در حالي است که ادبیات فارسي و عربي بسیار به هم نزدیکند و از 

رباعیات خیام، پنجاه و شش ترجمه در زبان عربي موجود است.
ُجستار حاضر با عنوان شاهنامه در جهان عرب به بررسی این چهار موضوع: 1. حکیم ابوالقاسم 
فردوسی؛ 2. راهیابي شاهنامه به جهان عرب؛ 3. رّدپاي شاهنامه در ادبیات عربي و 4. عوامل کمرنگ 

بودن شاهنامه در ادبیات عرب می پردازد.
اینک به ترتیب به این موضوعات اشاره می کنیم.

1. حکیم ابوالقاسم فردوسی
حکیم ابوالقاسم فردوسی از لحاظ زنده کردن تاریخ و داستان های ملی و از جهت دمیدن روح به 
کالبد زبان فارسی، بی تردید از برجسته ترین شاعران ایران زمین است. او یکی از ستارگان درخشان 

1. او در اصفهان زاده شد و 
در همان جا پرورش یافت. در 
سال 620 هـ به شام رفت و 

به دربار عیسی بن ملک عادل 
ابي بکر بن ایوب پیوست. وي 
خالصه ای از تاریخ سالجقه را 

که عمادالدین اصفهانی از فارسی 
به عربی ترجمه کرده بود، تهیه 

و ارایه کرد.
2. دکتر عبد الوهاب عّزام در سال 

1894چشم بر جهان گشود. او 
در دانشگاه االزهر درس خواند 

و سپس به لندن سفر کرد و 
در مدرسه  زبان های شرقی به 

تحصیل پرداخت. پس از بازگشت 
از لندن، پایان نامه اش، با عنوان 

» شاهنامه در ادبیات فارسی « را 
در قاهره به پایان رسانید.
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آسمان ادب و از مفاخر نام آور ملت ایران است. به سبب همین عظمت مقام، زندگی او همانند سایر 
بزرگان با افسانه و روایات مختلف آمیخته شده است. اما افسوس که شخصیتی بدین بزرگی و مقام، 

شرح حال و زندگی اش ناقص و مجهول است وآنچه بر ما آشکار است، اندکي است از بسیار.
اغلب پژوهشگرانی که به پژوهش در زمینه  زندگی فرزانه توس پرداخته اند، با توجه به شواهدی 
که در جای جای شاهنامه نمایان است، زمان تولد او را سال 329هـ دانسته اند )دهخدا، 1377 : ج 11: 

17060(؛ هرچند برخی سال 323 هـ را نیز صحیح شمرده اند )فروزانفر، 1350: 45( .
زادگاه وی روستای »پاژ« از توابع »طبران« است. نظامی عروضی سمرقندی در کتاب »مجمع 
النوادر یا چهار مقاله« خویش چنین آورده است : »استاد ابوالقاسم از دهاقین »طوس« بود. از دهی که 
آن را »پاژ« خوانند و از ناحیت طبران بزرگ؛ دهی که از آن هزار مرد بیرون آمد. او در آن ده شوکتی 

تمام داشت؛ چنانکه به دخل آن ضیاع از امثال خود بی نیاز بوده است« )نظامی عروضي،1384: 75(.
»فردوسي از نجیب زادگان و دهقانان طوس به شمار می رفت؛ در آن دوره طبقه  دهقانان دارای 
اشراف  داشتند. دهقانان طبقه   بلندی  مقام  زمان  آن  میان مردِم  در  و  بودند  بسیاری  اموال  و  امالک 
کشاورزی را تشکیل می دادند که نفوذ بسیاري در میان مردم داشتند. آنها به فرهنگ ایرانی عالقمند 
بودند و سعی داشتند که داستان ها و رویدادها و حماسه های پیشینیان خویش را زنده نگه دارند و آن را 

سینه به سینه به نسلی دیگر انتقال دهند« )شیرانی، 1374: 58(.

2. راه یابي شاهنامه به جهان عرب
حکیم فرزانه  طوس، ادیبی است که در میان ایرانیان به عنوان شاعر ملی و مظهر وطن دوستي 
معرفی شده است. وي الگویي از فرهنگ واالی قوم ایراني است که در شرق و غرب عالم به چنان 
شهرتی دست یافته که مرزهاي فرهنگ و ادب ملي را درنوردیده و در عرصه  ادبیات جهاني جایگاه 
ویژه اي را به خود اختصاص داده است. همچنین اثر گرانسنگ او، شاهنامه نه تنها در اروپا که در شرق 
نیز از اهمیت و اعتبار واالیي برخوردار است. ترجمه  شاهنامه به زبان های هندی ، ازبکی و اردو نمونه ای 

از این اعتبار است.1
تا  به قرن هفتم هجری، حدود سال620 هـ  اهتمام ویژه به شاهنامه  در زبان عربی نخستین2  
621 هـ باز می گردد؛ زمانی که فتح بن علی بنداری اصفهانی در دمشق و به فرمان سلطان ملک 
معّظم عیسي، پسر ملک عادل ایوبي به کار ترجمه  شاهنامه به زبان عربی پرداخت. » اّما وي تنها دو 
سوم کتاب شاهنامه را ترجمه منثور کرد؛ چرا که خواسته بود رویدادهای شاهنامه را خالصه و عاری 
از وصف های طوالنی شاعرانه و هر آنچه وابسته به تفصیل دقیق می شود برای خوانندگان عرب زبان 

عرضه کند« ) البنداری ، 1380: 9 (.
چنانکه گفتیم، بنداري برخي از بخش هاي شاهنامه را حذف کرد، بخش های محذوف عبارتند از: 

1. فصلی که فریدون خود را آزمود، کشتن پادشاه یمن برای از راه بدر کردن پسران فریدون، داستان 

1. براي اطالع بیشتر در این 
زمینه، ر.ک: ستوده، 1374: 

658- 571 ؛ رزمجو، 1381: 
343  ؛ نفیسي، 1313، شماره  5: 

.468 -472
2. با توجه به این که از ترجمه  

اثیرالملک نیشابوري از شاهنامه، 
متني به دست ما نرسیده است؛ 
بنابراین نمي توان این ترجمه را، 
که فقط ذکري از آن آمده ، به 

عنوان نخستین ترجمه از شاهنامه 
به شمارآورد.
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منوچهر، کشتن پیل سپیدار، رفتن رستم به کوه سپیدار، داستان کاووس کشانی، داستان رستم و 
اسفندیار، اندرز زال به رستم .

2. برخی رویدادهای فصل ها ؛ مانند آنچه میان رستم و ترکمانان گذشت، بیان اینکه زن گیو همان 
دختر رستم است که با پدر خوانده  خود، زمانی که شوهرش برای یافتن کیخسرو رفته بود به توران 

سفر کرد .
3. بیشتر سرآغاز فصل ها که سروده  فردوسي یا اندرز و عبرت از گردش سپهراست، مانند سرآغاز داستان 

سهراب که سراینده از مرگ جوانان و حکمت آن سخن رانده است .
4. نامه ها، خطبه های طوالنی و وصیت ها .

5. ستایش سلطان محمود .
6. اوصاف رزم ها، سفرها و حیوانات .

از کتابهای تاریخي مانند: طبری، حمزه  اصفهانی و مسعودی برای بیان  بنداری در ترجمه  خود 
روایاتی جز آنچه فردوسی یاد کرده یا رویدادهای که بدان نپرداخته بهره برده است )البنداری، :  27(. با 
توجه به این مطالب می توان گفت که او از اهمیت شاهنامه کاست و ارزشهاي هنري و زیبایي شناختي 
آن را فرو گذارد و آن را به یک کتاب تاریخي تبدیل کرد که نمي توانست از نظر ادبي منبع الهام براي 
شاعران عرب باشد. سلیمان بستاني مترجم ایلیاد مي گوید:»ترجمه  بنداري از شاهنامه به بیراهه رفت و 
تنها رّدپایي از آن درکتابهاي تاریخي بر جاي ماند و در میان ادیبان، کسي را نمي یابیم که سخن قابل 

ذکري از آن براي ما نقل کرده باشد )بستاني،1994 : 74(.
هر چند ادبیات عربی از زمان ترجمه  بنداری در قرن هفتم با شاهنامه آشنا شد، أما تأثیر چشمگیري 
از آن نپذیرفت. در سال 1932 پژوهش هاي جدیدي در باره  شاهنامه در میان پژوهشگران و ادباي عرب 
آغاز گشت. عبد الوهاب عزام، ادیب مصری، پس از تحقیق گسترده، ترجمه  بنداری را دوباره منتشر کرد 
و مقدمه ای در صد صفحه بر آن افزود که در آن درباره  زندگی فردوسی، شخصیت هاي داستان های او، 
ملت هایی مانند روم، هند، یونان و اعراب سخن راند و در پایان نیز فصلی را به بنداری، ارزش ترجمه  
از سوی رسانه ها دنبال  با نوعی شگفتی  این موضوع  ادبی اش اختصاص داد.  تاریخی و  او و جایگاه 
شد و پژوهشگران نیز عالوه بر شاهنامه به کل ادبیات فارسی اهتمام ورزیدند و در پي آن در مجالت 
ادبی همچون »الهالل« ، »المقتطف« و »الرساله« مقاالت بسیاری را از این ادیب برجسته با موضوع 

شاهنامه به چاپ رساندند.
در سال 1934، جشن هزاره  فردوسی در تهران و توس برگزار شد و دکتر عبد الوهاب عزام و دکتر 
عبدالحمید العبادی از مصر، جمیل صدقی الزهاوی و حامد صراف از عراق؛ از برجسته ترین نویسندگان و 
تاریخ نگاران جهان عرب به این کنگره دعوت شدند )جمال الدین، 2000 : 97(. سخنرانی ها و اشعاری 
که استادان عرب درباره فردوسی در جشن هزاره  فردوسی ایراد کردند، در مجالت عربی به چاپ رسید. 

پس از آن، مقاالتی نیز از پژوهشگران و صاحبنظران اروپایی و ایرانی پیرامون شاهنامه منتشر شد .
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عبدالوهاب عزام در مجله  »الرساله« مقاله ای با عنوان »الشاهنامه« منتشر کرد، که همان سخنرانی 
او در جشن هزاره فردوسی بود. وی در این مقاله به مقایسه  شاهنامه با ایلیاد می پردازد و درجه  اهمیت 
شاهنامه را نزد ملل شرق بسی واالتر از ایلیاد اروپاییان می داند. او فردوسی را شاعر اخالق می خواند و 
ابراز می دارد که وی شاعری است که از روزگار خود و ادوار حیاتي اش تجربیات نیکو آموخته و از وقایع 
مذکور در کتاب خود پند ها و اندرز های اخالقی استخراج کرده است. عّزام در این مقاله به ترجمه  بنداری 
و ترجمه های دیگر به زبان های ترکی و انگلیسی اشاره می کند و امیدوار است که اهتمام به شاهنامه نزد 
ملل شرق بیش از پیش صورت پذیرد )عزام، 1934: 1775(. همو یک سال بعد نیز مقاله ای با عنوان 
»بین القاهره و طوس« را منتشرکرد. این مقاله شرح سفر او به تهران و توس و شرکت در جشن هزاره  

فردوسی بود )عزام، 1935: 226 – 225(.
عبدالحمید العبادی نیز مقاله ای دو قسمتی در مجله  »الرساله« با عنوان »الفردوسی« منتشر کرد و 
در آن به بیان دالیل بزرگداشت فردوسی میان ایرانیان و ملل دیگر پرداخت و بالغت و هنر فردوسی 
را در سرودن شاهنامه ستود. وي در باره  فلسفه ی اخالقی شاهنامه مي گوید: فلسفه اخالقی شاهنامه بر 
چهار رکن ایمان، واجبات، پاکی دل و زهد استوار است )العبادی، 935 : 170  - 167 و  224 – 221(.

مرتضی فاضلی ایرانی نیز مقاله ای در مجله  »المقتطف« در سال 1934 منتشر کرد. وی در این 
مقاله با عنوان » فردوسی و شاهنامه « بیان می کند که هر ملتی به ادبیات و خصوصیات شعری اش 

داناتر و در شناخت سره از ناسره اش تواناتر است )فاضلی ایرانی، 1934: 227، 280 ،395 (.
اما نیاز به ترجمه  منظوم شاهنامه همچنان احساس می شد، تا اینکه میرزا حسن خان خلیلی از 
زبان شناسان ایرانی و مسئول روزنامه» اقداِم « فارسی، در مجله  »المقتطف« در سال 1934 بخشی از 
شاهنامه را به عربی ترجمه کرد. وی آن را به شیوه  ترکیب بند فارسی یا موشحات عربی ترجمه کرد. 
بخشی که او با عنوان »ِمن کتاب بیران أحد قّواد ترک  الی گودرز احد امراء الفرس1« ترجمه کرده 

است در پي مي آید:
أنذروا بیراَن بالموت و مــا                          ِمن ید الموت مفّر لو دری
فانبری یحتال حقنا للــدما                          و دعا کاتَبه  کی  یسـطرا
قال: فأبدأ حامداً رّب السما                          و استعذ باهلل ِمن شّر الوری
أنا  أرجــوک الهی کرمــا                          و فؤادی ُمعلن ما استتــرا

أن ُتبید الحرَب من لوح الوجود                     و ُتزیل الضغَن عن قلب الجنود2
معانی ترجمه های میرزاحسن خان خلیلی به فارسی چنین است:

 -  پیران را به مرگ بیم دهید که هیچ گریزي از مرگ نیست، اگر اورا در یابد .
-  پس به چاره جویي براي پیشگیري از خونریزي پرداخت و کاتب اش را فرا خواند تا بنویسد .

-  گفت : با حمد و سپاس پروردگار عالمیان شروع کن و از شر مردمان به خدا پناه ببر .
-  پروردگارا! من به بخشندگي و بزرگواري تو امید دارم و قلبم آنچه پوشیده است را آشکار مي دارد.

1. نامه  » پیران« یکي 
از فرماندهان ترک به 

»گودرز« فرمانده  ایراني.
2. به نقل از: جمال الدین، 

.100  : 2000
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-  و امید دارم که تو جنگ را از صحنه  وجود محو کني و کینه و دشمني را از قلب سربازان بزدایي.
در سال 1985 نیز محمد رجب النجار »سیرة فیروزشاه یا الروایه الشعبیه العربیه للشاهنامه الفارسیه« 
را در مجله  »عالم الفکر« منتشر کرد. وی به تحقیق درباره  این سیره که یکی از حماسه های ملی عربی 
است و در قرن پنجم نگاشته شده است پرداخت. او بیان کرد که این سیره، ترجمه  منثور و آزاد یکی 

از حوادث شاهنامه است1 
 از دیگر پژوهش هایي که در این اواخر در زمینه  شاهنامه انجام گرفته می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
1. دراسات فی الشاهنامه، از دکتر طه ندا، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اسکندریه .

2. القصه فی االدب الفارسی و جوله فی الشاهنامه، از دکتر امین عبدالحمید بدوی .
3. مختارات من الشعر الفارسي، از غنیمی الهالل .

4. الشاهنامه، ملحمه الفرس الکبری، از سمیر مالطی2
5. األیام الطوال فی حیاه ابی القاسم الفردوسی، از دکتر خالد محیي الدین البرادعی .

6. مالحم و اساطیر خالده، جلجامش3 / الشاهنامه، اثر مجدي کامل. در این کتاب داستان هاي شاهنامه 
به  را  کتاب  از  نویسنده حدود سیصد صفحه  است.  آمده  عربي  توضیح  و  با شرح  کامل  به طور 

شاهنامه و قصه هایش اختصاص داده است )کامل، 2009 : 209 به بعد(.
درباره   مفصلي  گفتار  کتاب  این  در  نویسنده  قندیل.  الهادي  عبد  إسعاد  از  الفارسي،  الشعر  فنون   .7  
شاهنامه و شخصیت فردوسي نگاشته است. همچنین وي در این کتاب برخي ابیات شاهنامه را 
در متن آورده و در پاورقي به ترجمه  عربي آن پرداخته است. به عنوان نمونه داستان »ضحاک با 

پدرش« را این گونه آورده است :
یکي بود اندر آن روزگـــــــار             ز دشت سواران نیزه گـذار

گرانمایه، هم شاه و هم نیک مرد             ز ترس جهاندار، با باد سرد
قصه ضحاک مع أبیه :

               کان هناک في ذلک العصر رجٌل              من بادیه الفرسان، أصحاب الرماح 
               عالي القدر، ملکا، و رجال طیبا أیضا           و کانت ریُحه باردهً ِمن خشیه  اهللِ   

                                           )قندیل، 1981: 148- 122(.

3. رّدپاي شاهنامه در ادبیات عربي
با عنایت به آنچه گذشت درمي یابیم که حماسه  فردوسي هر چند در راهیابي به ادبیات عربي با 
مشکالت و موانعي روبرو بوده است و تا زمان حاضر نیز به اندازه  حماسه  ایلیاد به آن نفوذ نکرده؛ اما 
با تالش هاي انجام گرفته،  ادیبان عرب جرعه هایي از این چشمه  سرشار را به شکل مستقیم یا غیر 

مستقیم، در دو قرن اخیر برگرفتند؛ همانند عبد القادر مقّدم، شاعر مغربي که مي گوید:

1. همان، 89.
2. این کتاب نیاز خواننده  عرب زبان را در 
شناخت اساطیر شاهنامه برطرف می کند .
3. حماسه   گیل گمش یکی از کهن ترین 
حماسه ها و آمیخته با رخداد های شگفت 
می باشد که قدمت آن به سه هزار سال 
پیش از میالد باز می گردد . این حماسه 
»اکدی « در مجموع سه هزار و چهار 
صد و شصت سطر می باشد که شرح 

زندگی »گیل گمش«  یکی از قدیمی ترین 
پادشاهان »اوروک« است )نوفل ، 1970: 

10– 9؛ شاملو ، 1386 : 8(.
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أبا العرائس أدعوه و أرمـــــــقه                     فوق المالحم، مرتقی دام مرتقبا
ِمن یوم کنُت صبیًا، و هو لي مثل                     کم ذا  اُناجیه، بدراً یلهم األدبــا1

 - ای عروس خوب رویان! که او را فرا می خوانم و چون جایگاه واالیی که پیوسته چشم انداز و 
کرانه  دوردست دیدگان است، از فراز حماسه ها بدو چشم می دوزم .

-  از زمانی که کودکی بیش نبودم، او اسوه و الگوی من بود. چه بسیار با او همچون ماه تمامی 
که الهام بخش ادیبان است، نجوا کردم.

جمیل صدقي زهاوي، از شعراي پر آوازه معاصر عرب، اعتراف مي کند که در شعر و نثر هرچه دارد 
از فردوسي برگرفته است:

أنت في سفرک البلـــیغ نبي                     و کتاب الملوک من معجزاتک
کل ما عندنا من النظم و النـ                       ـثر قبـسناه من ســني آیاتک2

 - تو در کتاب مقدِس شیوا و رسایت، پیامبري و شاهنامه از معجزات توست.
- هرآنچه از شعر و نثر نزد ماست، از نور آیات تو برگرفته ایم.

اعتراف این دو شاعر برجسته، گویاي این حقیقت است که شاهنامه تأثیر معنوي و زیبایي شناختي 
بر ادب عرب داشته است. در ادامه  مقاله برخي از نمونه هاي شعري و نثري را که به گونه اي آشکار و 

مستقیم متأثر از فردوسي و شاهنامه است مي آوریم:
 از جمله آثاري که تحت تأثیر داستان هاي شاهنامه نگاشته شده است، می توان به دو نمایشنامه از 
دکتر فرید ابوحدید از پیشگامان و فراخوانان به شعر ُمرَسل3  اشاره کرد. وی داستان »رستم و سهراب« 
را در سال 1918 با استفاده از ترجمه  انگلیسی »ماتیو آرنولد« به شعر مرسل عربی ترجمه کرد و پس 
از خواندن ترجمه   شاهنامه، دیری نپایید که نمایشنامه ای دیگر با عنوان »خسرو و شیرین« نگاشت که 
در »مجله  الرساله« منتشر شد. متأسفانه این نمایشنامه چون در دسترس خوانندگان قرار نگرفت، در 
ادبیات عربی تأثیر چندانی نداشت« )جمال الدین،2000: 103 (.  »حسن زّیات« با نگارش مقاله اي در» 

مجله  الرساله « به نقد این نمایشنامه پرداخت )زیات، 1934: شماره 37: 478 (.
مي توان در این زمینه به قصائدي نیز اشاره داشت که درباره  فردوسي سروده شده اند، که دو چکامه 
از  آنها به مناسبت جشن هزاره  فردوسي در سال 1934 سروده شده است. عبد الوهاب عّزام  قصیده اي 
سي و پنج بیتي در بحر متقارب با عنوان »علي قبر الفردوسي« سرود و آن را در مجله  الرساله به چاپ 

رساند؛ این قصیده با این ابیات دلکش آغاز مي شود:
أبالقاسم إسمع ثناء الوفــود                    تنّظم فیـــک عقـــوُد الُدَرر

أبالقاسم إسمع نشید الخــلود                    ُیرتّـــله فیــک کلُّ البــشر
أبالقاسم إسمـــع لسان الزمان                  بــُخلدک و هو الضنـیُن، أقر4

- ای فردوسی! ستایش و تقدیر فرستادگان ادیب را بشنو که در مدح تو، رشتههای مروارید به 
نظم کشیده اند .

1.  مقدم، 1976: شماره 10: 12 .
2. الزهاوي، بي تا:ج1: 695.

3. شاعر در شعر مرسل همانند 
شعر آزاد، مقید به قافیه نیست و 

نیز همانند شعر منثور یا » قصیده  
نثر«، مقید به وزن نیز نمي باشد 

)یعقوب ، بي تا : ج2 :748(.
4. عّزام ، 1934م: شماره70: 

.1831
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-   ای فردوسی! ترانه  جاودانگی را بشنو که  مردمان با آواز نیکو در سراسر گیتي آن را بر می خوانند. 
 - ای فردوسی! کالم روزگار را در جاودانگي ات بشنو، با آنکه روزگار در بخشش جاودانگي بخل 

مي ورزد؛ 
 ولي به شهرت و جاودانگی تو اعتراف می کند  .

دیگر قصیده، سروده  جمیل صدقي زهاوي است، که آن را در مراسم جشن توس برخواند. این 
چکامه در هشتاد و چهار بیت سروده شده و مجله الرساله آن را منتشر کرده است:

أنت فی شعر کان فتحا مبینا                   واحد من اولئک الخالدین
بعد ألف من السنین  أتینا                       فــــردوسی ُمــحتفلینـا1

-  تو در شعری که پیروزی درخشانی است یکی از جاودانگاني.
 -  ای فردوسی! ما پس از هزار سال آمده ایم تا برای تو جشن بگیریم.

این قصیده در دیوان زهاوي با عنوان »أتینا ُمحتفلین«آمده است. در کتاب » هزاره  فردوسی« که 
در سال 1363  به چاپ رسید، شعری از زهاوي که به زبان فارسي نیز تسلّط داشت با عنوان »پس از 

هزار سال « منتشر شد :
به فردوسی از من سالمی برید               پس از عرض حرمت پیامی برید2

  از دیگر سروده ها در این راستا، قصیده  »من شاعر اأُلرز3  الي شاعر طوس، الفردوسي« از شاعر 
لبناني، شبلی المالط است که در سال 1961 در مجله  »الدراسات األدبیه« به چاپ رسید. وی این 

قصیده را به فردوسی تقدیم کرد :
َمن  للبیــان الفارسی بحــجه                             شهباء  قاطعه لکل جـــدال
أَو لیس شاعر فارس قاموسها                              و لسانها و جواب کل سؤال
طوراً تری ِسَیَر الملوک و تارًه                              یلقي علیک  وقایع  األبطال

و یقّص أحیـــانًا  علیک خرافًة                            فی منطق عذب  المقبل حـال
و عـقائد العجمي فی أربابـــــه                           و غرائب العادات و األفعــال

بمالحـم تبدو الیــــک طویلـًة                            فـــإذا قرأت فهّن غیرطـوال4 ٍ

 -  چه کسی می تواند در زبان فارسی، بیانی با برهانی استوار و روشن در هر مناظره ای داشته 
باشد ؟

 - آیا شاعر فارسی، قاموس و زبان آن و پاسخ هر پرسشی نیست ؟!
-  گاه سرگذشت پادشاهان را مي بیني و گاه پیکار پهلوانان را به تو مي نمایاند .

-  گاه خرافه و افسانه اي را به گونه اي منطقي و شیرین که مورد قبول واقع شود، بر مي خواند .
-   و باورهاي ایرانیان از خدایانشان و آداب و رسوم و کارهاي شگفت .

1. الزهاوی، بي تا : ج 1: 693.
2. جمعی از نویسندگان، 1363 : 312.

3. از شاعِر سرزمین درخت سرو 
به شاعر توس. » ُأرز « نام درخت 

سرو است که در لبنان فراوان یافت 
مي شود و نماد پرچم این کشور نیز 
مي باشد. سرو را بدان جهت که در 
زمین، استوار و سخت مي گردد، در 

زبان عربي » أرز« نامیده اند.
4. المالط، 1961: شماره 3  : 304 .
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-  با حماسه هایي که در نظرت بلند و طوالني مي نماید؛ ولي چون آنها را بخواني طوالني نیستند.
 اخطل صغیر، شاعر لبنانی نیز در دیوان خود شعری با عنوان » فردوسی « دارد؛ وی در این قصیده آورده :

   أشرق أبالقاسم ِ کالشــمس مرتجاًل                اُنشودة الـــنور  إنّ  اهلل  موحیــها
 و أسکب لنا خمرَه الفردوس تعصرها                 مراشف الحور و اشرب فی أوانیها

 لقد رویَت ... فهل من فضلة بقـیت                  فی الکأس؟ أفعُلها فی النفس باقیها1

-   ای فردوسی! بدرخش  همچو خورشیدی که سرود نور الهام شده را فی البداهه می خواند .
-  براي ما از شراب بهشتي که زیبا رویان فشرده اند ، بریز و در جامش بنوشان .

-  سیراب کرده اي.... آیا در جام اندکي برجاي نهاده اي، تا آن را بنوشم؟ تمامي موضوع هاي نیکوي 
شعر را در نوردیده اي و موضوعي بر جاي ننهادي تا شاعري همانند من آن را بپیماید.

 قصاید دیگری عالوه بر آنچه اشاره شد، در باره  فردوسی، یا تحت تأثیر معنوی و زیباشناختی 
شاهنامه سروده شده است. از جمله  آنها چکامه اي از شاعر مغربي، عبدالقادر مقّدم مي باشد که در مجله  
»دعوه الحق« با عنوان »الفردوسي الشاعر العظیم او شهید المجد« چاپ شد. وي در این قصیده خطاب 

به فردوسی می گوید :

أبا المالحم أهدیَت الُنهي عجبا                    أتحفَت بالفّن منه الفرَس و العربا2
اي پدر حماسه ها! تو خردها را شگفت زده کردي و هنر حماسه سرایي را به ایرانیان و عرب ها 

هدیه دادي.
خلیل مطران نیز از جمله شاعراني است که به تقلید از داستان » کسری و بزرگمهِر« فردوسـی، 
قصیده ای با عنوان» مقتل بزرجمهر« سرود. وی در ابتدای قصیده آورده است : کسری پادشاهي  عادل 
بود و بدون درگیری و جنگ حاکم مطلق شد. این قصیده یکی از جنایاتی را که در حق حاکمان عادل 
روا شده است، به تصویر می کشد و بیان می دارد که اگر حال پادشاهان عادل اینگونه باشد، پس  حال 

پادشاهان ظالم چگونه خواهد بود؟ :

سجدوا لکسری اذ بدا إجالاًل                کسجودهم للشمس اذا تتألأل
یا یوَم قتل » بزرجمهر« و قد أتوا            فیه  ُیلّبون  النــداء  ِعجــاال3

 -  هنگامی که کسری بر ایوانش آشکار گردید، برای بزرگداشت او کرنش کردند، همانگونه که 
بر خورشید چون بدرخشد سجده می کنند.

-  چه روزي بود روز کشته شدن بزرگمهر که شتابان براي کشتنش آمدند، تا فرمان کسري را 
اجابت کنند.

1. الخوری، 1993 : 73.
2. به نقل از جمال الدین،2000: 35.

3. مطران ، بي تا :  487 – 486.
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هنگامي که این اشعار را بررسي مي کنیم، در مي یابیم که تمامي آنها، فردوسي و شاهنامه اش را 
بزرگ مي دارند. همگي این شاعران، از فردوسي به عنوان شاعري بزرگ و الگویي بي همتا یاد مي کنند. 
که  احترامی  تمام  با  اما  معجزه مي خواند؛  را  دیگري شاهنامه اش  و  پیشواي شعر مي نامد  را  او  یکي 
شاعران عرب نسبت به فردوسي روا می دارند، جاي بسي شگفتي است که داستان هاي شاهنامه در آثار 
آنها به ویژه آثار شاعراني چون احمد شوقي که شعرش داراي رنگ و بویي حماسي است بازتابي ندارد و 
رّد پایي ملموس و آشکار از شاهنامه و داستان هایش در شعر عربي دیده نمي شود؛ به ویژه در دوره اي که 
شاعران عرب تالش داشتند از نمادهاي اسطوره اي در گذر از واقعیت به سوي جهان جادویي و خیالي 
با پدیده هایي مبهم بهره گیرند و شاهنامه مي توانست در این راستا منبعي سرشار براي آنان باشد؛ ولي 
آنها نمادهاي خود را از منابع روم و یونان برگرفتند؛ حال آنکه بسیاري از ادیبان و اندیشمندان عرب به 

زیبایي هنري شاهنامه معترف بوده اند.
بیتی  هزار  یا  صد  بلنِد  شعِر  که  هنگامی  »عربها،  می نویسد:  خود  منصفانه   گفتار  در  أثیر  »ابن 
می سرایند، در شمار کمی از آن ابیات موفق عمل مي کنند؛ اما می بینیم که ایرانیان در این امر از عرب ها 
پیشی گرفته اند. گاه شاعری از آنان یک کتاب را بطور کامل به شعر می نویسد و از آغاز تا پایان آن در 
نهایت فصاحت و بالغت می باشد. فردوسی شاهنامه را که قرآن عجم است در شصت هزار بیت سرود 
و اهل فن معترفند که بهتر از آن پدید نیامده است؛ اما در زبان عربی چنین اثر بلند و زیبایي یافت 

نمی شود« )ابن االثیر ، 1988 : ج 2: 359- 358(.

 4. عوامل کمرنگ بودن نفوذ شاهنامه در ادبیات عرب
عوامل کم رنگ بودن نفوذ شاهنامه در ادبیات عرب را در موارد زیر مي توان جستجو کرد:

-  برخي ناقدان معاصر عربي به بهانه  نوگرایي، ادیبان عرب را به الهام گرفتن از ادبیات غرب فرا 
مي خواندند و این مطلب باعث مي شد تا آنها بطور کلي از ادبیات کهن اسالمي دور شده و الگوهاي 
برتر را در ادبیات غربي جستجو کنند. از جمله  ایشان طه حسین است که نظر متعصبانه اي نسبت به 
ادبیات فارسي داشت. وي ادبیات فارسی را چیزی جز واکنش اجتماعی در برابر زبان عربی نمی دانست 
و این ادبیات و شعر آن را، تحت تأثیر ادبیات عربی و اوزان شعر عربی می دانست. وي حتی شاهنامه 
را تحت تأثیر ادبیات عربی و اوزان شعر عربی می داند و معتقد است وزن متقاربی که فردوسی برای 
سرودن شاهنامه از آن بهره برده است، وزنی است عربی و باید شاهنامه را انعکاس و جلوه ای از ادبیات 

عرب دانست )طه حسین، 1950: 19 (.
اما دیری نپایید که ابراهیم أنیس این ادعا را باطل کرد و توضیح داد که وزن متقارب در مبنای 
عروضی عرب اصالت ندارد )أنیس، 1965: 14 (. هرچند ابراهیم أنیس این ادعا را باطل کرد؛ اما شاید 

نظر متعصبانه  طه حسین در کم توجهي ادیبان عرب به شاهنامه بی تأثیر نباشد .
-  سبب دیگر در کم توجهي ادیبان عرب به شاهنامه، منثور بودن ترجمه  بنداری، به همراه حذف یک 
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سوم از مفاهیم شاهنامه و تهي ساختن آن از برخي ویژگي هاي ادبي و هنري بوده است. درواقع، بنداری 
در اثرش تنها به مجموعه ای از وصف های رزمی توجه کرده و هنر گران سنگ شاعرانه  فردوسی را وانهاده 
است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که چنین ترجمه ای تأثیر شایاني داشته باشد. سلیمان بستانی در 
مقدمه  ترجمه  »ایلیاد « به این مورد اشاره کرده، می نویسد:  »زمانی که شعری ترجمه  منثور شود زیبایی 

خورا ازدست می دهد و این درمورد ترجمه  شاهنامه نیز صدق می کند« )البستانی، 1994: 74(.
-  دلیل دیگر، موضوع و زمینه  حماسه سرایي است که در میان عرب ها وجود نداشت تا آنها در 
این زمینه به سرودن شعر بپردازند. مهم ترین عنصر حماسه، پهلواني شگرف در میان ملتي است که 
با مردمي دیگر به مبارزه و پیکار مي پردازد و این مبارزه در میان عرب  ها به مبارزه میان قبائل محدود 
مي شد که مي تواند سببي در عدم استقبال عرب ها از حماسه  فردوسي بوده باشد. البته عربها چندین بار 
با ایرانیان وارد جنگ شدند؛ ولي با توجه به موضوع شاهنامه و اینکه در صحنه هایي از آن، درگیري 
ایرانیان با عرب ها را توصیف مي کند، خود مي تواند دلیلي بر کم توجهي آنان به شاهنامه باشد. باید این 
نکته را نیز افزود که شاید چند بیت غیر معتبری که در برخی نسخه های شاهنامه یافت می شود که به 
نظر می رسد رنگ و بوی شعوبی گری دارد، مي تواند یکی از دالیل کم توجهي ادیبان جهان عرب به 

شاهنامه بوده باشد.

فرجام سخن
گرچه کتاب ها، مقاالت و پژوهش هایي در باره  شاهنامه توسط ادیبان و شاعران برجسته  جهان عرب 
دیگر  جایگاه شایسته اي همانند  از  ادبیات عرب  در  فردوسي  رسد  نظر مي  به  اما  است؛  نوشته شده 
شاعران برجسته ادبیات فارسي همچون مولوي، خیام و سعدي بر خوردار نگردیده است. جا دارد در این 
زمینه تالش هایي از جانب ما ایرانیان براي شناساندن فردوسي و حماسه  برجسته اش، شاهنامه، انجام 
گیرد و شایسته است ترجمه  منظوم و کاملي از شاهنامه به عمل آید تا این اثر گران سنگ، ضمن ارائه 

جنبه های هنري و حماسي خود، ادیبان عرب با آموزه ها و وجوه ادبی ممتاز آن آشنا گردند.
البته کم رنگ بودن نفوذ شاهنامه در ادبیات عرب به دالیلي در بطن خوِد این ادبیات باز مي گردد 
که از جمله  آنها مي توان به بحث ملي گرایي در شاهنامه و تقابل ادبیات عرب با این موضوع و غربگرایي 
ُمفرط ادیبان عرب اشاره داشت. مسئله دیگر، فقدان زمینه  حماسه در ادبیات عرب است. شاید به همین 
خاطر باشد که آنان چندان توجهي به ادبیات حماسي دیگر ملت ها نشان نداده اند. چنان که ایلیاِد هومر 

نیز در عصر حاضر توسط سلیمان بستاني به عربي ترجمه  منظوم گردیده است.
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احوال و آثار شمس العلما ميرزا قليج بيگ:
 ایرانشناس و سخنور ادب فارسي

دکتر قاسم صافی1  

1. استاد دانشگاه تهران

چکیده
یکي از ایران شناسان و سرآمدان برجستة سرزمین وسیع سند و از پیشروان زبان و ادبیات سندی که 
به چند زبان احاطه داشت و بیش از چهار صد اثر ارزشمند در زبان هاي مختلف به نظم و نثر از خود 
به یادگار گذاشت و خدمات شایان و پرثمری در عصر خود ایفا کرد، شمس العلما خان بهادر میرزا قلیج 
بیگ است. او 77 سال زیست و در فاصلة زماني عمر پر بار خود )1270 – 1347ه.( منشأ خدمات بسیار 
گرانقدري شد و مجموعة عظیمي در زمینه هاي گوناگون ادب و فرهنگ بویژه ادب فارسي  پدید آورد. 

پژوهش زیر، آثار و خدمات وي را بررسی و معرفي مي کند.

واژه هاي کلیدي: زبان و ادب فارسي ، سرزمین سند ، میرزا قلیج بیگ ،  میراث مشترک.
***

مقدمه
تاریخ ادبیات فارسي ایران را نمي توان بدون اشاره به سهم شخصیت هاي علمي و ادبي و سخنوران 
فارسي گوي در سرزمین هاي خارج از قلمرو ایران زمین به سلک نگارش درآورد. ممالک مختلف بخصوص 
شبه قاره و جنوب آسیا، دانشمندان بزرگ و برجسته اي طي قرون متمادي، تحویل جامعة ادبي و عرفاني 
ایران داده اند که در ارتقا و توسعة زبان و ادب فارسي، نقش بسزا و ارزشمند ایفا کرده اند. احوال و آثار 
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و  شده  اختصارآورده  به  ایران  ادبي  مجموعة  و  ادبیات  تاریخ هاي  در  دانشمندان  این  از  بسیاري  تعداد 
بسیارند بزرگاني که هنوز احوال و آثار و خدمتشان در پردة گمنامي باقی است و جز معدودي از محققان 
سرزمینشان، کسي را با این چهره ها آشنایي نیست. از این رو، الزم است به خدمات و سرگذشت آنان 
اشاره شود. بدین جهت دراین پژوهش به بررسي احوال و شناسایي دیدگاه ها و خدمات وسیع خان بهادر 
میرزا قلیچ بیگ و منزلت او در توسعه و تقویت زبان و فرهنگ فارسي و زبان و ادبیات سندی می پردازیم.

شرح احوال و خدمات
قلیج آن  مرد  دانای  خردمند    به شعر و نثر فارسی بود پای بند

و لکن شعر سندی دلربا است    تو گویی مظهر  مهر و  وفا  است
قلیج بیگ آمده گویای   اسرار               محبت  می کند  از    بهر    دلدار

                                                          تسبیحی )رها(
شمس العلما خان بهادر میرزا قلیچ بیگ از بزرگان شعر و فرهنگ و از سخنوران ادب فارسی و 
سندي و اردو ، روز چهارم محرم الحرام 1270 هجري برابر1853 در محلة  تندو تهورو در حومة شرقي 
حیدرآباد در خانواده اي دانش دوست و ادب پرور چشم به جهان گشود. او در قطعه اي، تاریخ والدتش 

را چنین بیان کرده است :
شکرگفت الحمد هم هلل رب العالمین من چون زادم والد مرحوم من شد خوش یقین 
آن محرم ماه بودتاریخ بوده چهارمین فال نیک از من گرفت و طالعم هم دید سعد 

بازیافت برحمتک هم یا"ارحم الراحمین" بهر تاریخ والدت نیک منظر ماده یافت  
)1270ه ق(   

زهرا میرزا از نوادگان میرزا قلیچ بیگ، تاریخ خاندان و اجداد خود را چنین بیان مي کند : 
"میرزا قلیج بیگ سومین پسر میرزا فریدون بیگ گرجي بود. پدر او و پدر بزرگ مادري وي، میرزا 
خسرو بیگ گرجي - با خانوادة نجیبي از شهر تفلیس )پایتخت گرجستان( نسبت داشت. گرجستان یکي از 
استان هاي روس بود که آن را جارجیا هم مي گفتند. میرزا فریدون بیگ و میرزا خسرو بیگ هر دو مسیحي 
بودند و در جنگي که بین ایران و روس معروف به )اروس( در گرفت به دست سپاهیان لشکر ایراني اسیر 
و به دربار فتحعلي شاه قاجار آورده شدند. ایشان پس از انتقال به ایران به مذهب اسالم گرویدند و پس 
از مدتي این دو پسر به رسم هدیه به خدمت میر کرم علي خان تالپور والي سند)متوفي 1244 /1828( 
فرستاده شدند و با خانوادة سالطین تالپوران سند همنشین شدند و تحت تعلیم میر کرم علي خان قرار 
گرفتند. آن وقت سن میرزا خسرو بیگ گرجي پانزده و میرزا فریدون بیگ ده سال بود. آنان پس از پایان 
سلطنت تالپوران بر سند، همراه خانوادة دیگري از تالپوران در "تندو تهورو" حوالي حیدرآباد سند معروف 
به قلیج آباد اقامت دائمي اختیار کردند. هم اکنون فرزندان ایشان که شاعر و ادیب اند ساکن این محله اند و 

زبان معمول این خانواده تا عصرحاضر، فارسي و سندي بوده است" )قلیج بیگ، 1422:13(.
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میرزا قلیج ، تحصیالت ابتدایي را در مکتب خانه اي نزدیک منزل پدري آغاز کرد و از دوران کودکي 
ذوق علمي و هنري او مشهود بود به نحوي که از هفت سالگي به سخن پردازي در  نظم پرداخت. میرزا 
قلیچ از کودکی به نوشتن عالقه داشت و روزانه، ساعت ها می نوشت و از انشانویسی خسته نمی شد. 
همو در خانه به مطالعه کتاب و یادداشت برداري اهتمام مي کرد و در مکتب خانه نزد آخوند شفیع محمد، 
قرائت قرآن مجید را فرامي گرفت. در دوران تحصیل ، بسیاري از آثار وي جایزه گرفت و از این نظر بین 
شاگردان ممتاز بود. زبان انگلیسي و سندي را از برادر بزرگ خود میرزا صادق بیگ یاد گرفت و دستي 
در آن پیدا کرد و همزمان نزد پدرش، زبان عربي و فارسي را آموخت و مطالعة چهار کتاب: گلستان، 
بوستان، کلیله و دمنه، سکندرنامه و بسیاري از کتاب هاي دیگر فارسي را در زماني کوتاه به پایان رساند.

میرزا قلیج، در دوران تحصیالت مدرسه، طبع آزمایي مي کرد و پس از سرودن شعر به زبان هاي 
سندي و فارسي، اشعار خود را به مدیر مدرسه تقدیم مي کرد. او سخنوري را بسیار دوست مي داشت 
و دائم آثار بزرگان این فن بویژه دیوان حافظ، صائب، فقیر بیدل و فردوسي را با دقت مطالعه مي کرد 
تا مرتبه اي که در آثار و اندیشة این بزرگان صاحب نظر شد. وي چنان در سخنوري قدرت یافت که 
بي درنگ دربارة مسائل متعدد اظهار نظر مي کرد. چنانکه دربارة اشعار خود در نظمي به سندي، اشاره 

کرده که به زبان سندي، فارسي و هندي شعر گفته و بجز پدرش کسي او را راهنمایي نکرده است.
میرزا قلیج بیگ پس از پایان تحصیالت و احراز رتبة عالي و کسب مهارت در آموزش چند زبان، 
به استخدام دولت درآمد و در شهرهاي مختلف سند مانند : حیدرآباد، کراچي، شکارپور، روهري، سهون، 
جیکب آباد، جویي و میرپورخاص خدمت کرد. وي در اشعار خود به مدح و شکایت بعضي از شهرها 

پرداخته است، چنانچه در مدح مکان الهوت مي گوید : 
کوهي دور است لیک جامي نور است الهوت که اصل ال مکان مشهور است  

آید نه اگرچه لن تراني آواز               لیکن به مشاهده مثال طور است
و نیز در شکایت یکي از شهرهایي که در آن خدمت مي کرده چنین گفته است : 

معکوس رسم و راه و مقلوب کاروبار است اي دل بگو کدامین این قریه و دیار است 
باد خزان در آید وقتي که نوبهار است آید نسیم سحري در موسم خزاني  

میرزا، دورة زندگي کارمندي و خدمات دولتی را در سال 1289 هجري از شغل آموزگاري زبان 
فارسي در دبیرستان دولتي حیدرآباد سند آغاز کرد و پس از سي سال خدمت شایسته در مدارس دولتي 
و ادارة مالیاتي دولت در سال 1910/1307 در سن پنجاه و پنج سالگي باز نشسته شد و از طرف دولت 

وقت، مدال "قیصر هند" دریافت کرد.

آثار و خدمات علمی   
دولتی فرصت  در دوران خدمات  و  زندگي داشت  در  و گرفتاري هایي  میرزا مشکالت  با وجودي که 
فرصتي  هر  از  و  نمی نماند  غافل  تحقیقي  و  فرهنگي  کارهاي  انجام  از  دست مي آورد،  به  محدودي 
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استفاده می کرد تا آثاري پدید آورد و کتابخانة ارزشمندي از خود به یادگار بگذارد. نگارنده، آن کتابخانه 
را با هدایت اعجاز علی بیگ میرزا فرزند اسد بیگ میرزا از فرزندان قلیچ بیگ که خود از شخصیت های 
فرهنگی و صاحب ذوق و ادب در منطقة سند است مالحظه کرده است. مجموعة کتاب هاي منثور و 
منظوم فارسي، انگلیسي و دیگر زبان ها در موضوع هاي مختلف در کتابخانة میرزا با ارزش و با اهمیت 

است. و نشان می دهد که میرزا، دقت خاصی در انتخاب آثار داشته است. 
از مجموعه آثار تألیفی میرزا قلیچ بر می آید که وی بیشتر آثار خود را در زمینة حکمت، عرفان و 
فلسفه به نگارش در آورده و به سخنوري در زبان هاي متعدد از جمله فارسي همت می گماشته است و 

او را طبعی وقاد و ذوقی سرشار بوده است. این دو بیت از اوست :
مستان رهت ز بادة خوش مخمورند زهاد به قیل و قال خود مغرورند  

دورند ولي به فضل تو مسرورند آنها که در این و نه آن مذکورند  
یکي از ویژگي هاي میرزا قلیج، توجه و تدبّر به جهان طبیعي بود و به مناظر و زیبایي طبیعت مي 
نگریست. او با تفکر عمیق، مطالب و مضامین را ضبط مي کرد و چون مردان بزرگ به علت نهایي 
هستي و خالق آن فکر مي کرد و دائم در یاد خدا بود. وی قبل از مرگ، آرامگاه ابدي خود را ساخته بود 
و هرشب جمعه در آنجا قدم مي نهاد و به عاقبت زندگي مي اندیشید و تنبه مي گرفت. براي هر سال از 
عمر خود در کتابچه اي به نام "ذکر الموت" شعري سروده و وصیت کرده که آخرین شعر این مجموعه 

را روي قبرش حک کنند. آخرین شعر این کتابچه، قطعة خودنوشت تاریخ وفات اوست بدین قرار:
آمد ملک الموت ز درگاه حق آخر عمرم به همین سال چو هفتاد شد و هفت 
شو عازم عقبي که ببیني رخ داور گفتا که بسي زیستي در منزل دنیا  

در عالم ارواح رسیدم دم دیگر از فرط مسرت زدم آهي و بمردم  
هاتف ز کرم کرد ندا : "بخت موقر" تاریخ وفاتم چو دلم خواسته از غیب  

  
میرزا، بیشتر رویدادهایي را که در زندگیش رخ مي داد در قالب شعرضبط مي کرد. بطور مثال در 

موقع در گذشت پدرش، با این سخنان از او یاد کرده است :
از فراقش شد دل هر مهربان در غم کباب اي دریغا ز این جهان میرزا فریدون بیگ رفت 
صالح و فرخ همایون پي، رشادت انتساب مادر ایام را کم تر شده این سان پسر  

حق پرست و حق شناس و سالک راه صواب صاف دل، پاکیزه طینت، خیر خواه و نیک خو 
خسته دل از ماتم آل علي  بوتراب پیرو دین محمد هم محب مرتضي  

شادروان سیدپیرحسام الدین راشدي، محقق و دانشمند بزرگ و ایران شناس معروف سرزمین سند، 
دربارة خدمات علمي و فرهنگي میرزا مطالب قابل تأملي ذکر کرده و در حق او نگاشته است : 

" اگر میرزا قلیج بیگ از بیست سالگي شروع به تألیف کتاب یا سرودن شعري کرده باشد با توجه 
به 457 جلد کتابي که نوشته به طور قطع در مدت 57 سال، روزانه پنجاه صفحه تألیف، تصنیف و 
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بیگ مي  قلیج  میرزا  دربارة  پاکستان  دادگستري  اسبق  وزیر  بروهي  آقاي  داشته است. مرحوم  ترجمه 
گوید: به مصداق حدیث نبوي "انا مدینة العلم و علي بابها" شاه عبداللطیف بهتایي شاعر و صوفي 

بزرگ  سند، مدینة علم سند است و قلیج بیگ دروازة آن مدینه است" )فرزانه پور،1975(.
نواز علي شوق رییس کرسي "شاه لطیف" دانشگاه کراچي در نوشته هاي خود با عنوان اخالق 
با  بیگ  قلیج  میرزا   : یاد کرده و مي گوید  او  و محبت  از مهر  پر  و  بسیار صمیمي  برخورد  از  حسنه، 
اینکه از کارمندان ردة باال در دولت آن وقت بود و از نظر علمي نیز به مقام باالیي رسیده بود دائم به 
حضور صوفیان و درویشان مي رسید و از آنان کسب فیض مي کرد. وي با بعضي از درویشان ، روابط 
نزدیک و دوستانه داشت و شب هاي جمعه از آنها پند و نصیحت  مي گرفت و در محافل شعر عرفاني 
شرکت مي کرد که حضور در این محافل او را به سرودن اشعار عارفانه و حکیمانه تشویق مي کرد 

)شوق،1990:19(.
میرزا، در غزلي با عنوان "پناه عشق" ، اندیشه عارفانة خود را نسبت به معشوق چنین بیان کرده است :

به کوي تو شدم ساکن که باشم خاکسار  اینجا  
 دل اینجا جسمم اینجا جانم اینجا جان نثار اینجا

زخاک آستانت من نه بردارم سر از سجده   
حق اینجا قبله اینجا کعبه اینجا کردگار اینجا

 این غزل را با این بیت به پایان مي رساند :
قلیج اندر پناه عشق تو هرگونه شد ایمن   

نبي اینجا علي اینجا جناب هشت و چار اینجا
آن  از  بیگ،  قلیج  "میرزا  مي نویسد:  بیگ  قلیج  میرزا  علمي  مقام  اندر  جونیجو،  عبدالجبار  دکتر 
ادبیات سندي  بر  نقش محونشدني  ادبي وي  است که خدمات  زبان سندي  نویسندگان  و  سخنوران 
گذاشت. میرزا نه فقط آثار دیگران را به سندي ترجمه کرد که خود نیز دست توانایي در انشا داشت و آثار 
به یادگار ماندني او، شاهد بر آن است. میرزا همچنین دستي در سخنوري داشت و سه مجموعة او به 
زبان سندي مشتمل بر سروده هاي وي همراه ترجمة اشعاري از دیگران، توسط سند ادبي بورد به چاپ 
رسیده است" )جونیجو ،1400:135(. معروف ترین اثر میرزا در نظم، "دیوان قلیج" است. از آثار برجستة 
دیگر وي "گرجي نامه" است که اخیراً با تصحیح فائزه زهرا میرزا که خود نیز یکي از یادگارهاي علمي 
و فرهنگي خاندان گرجیان است، در سلسله انتشارات مرکز تحقیقات فارسي ایران و پاکستان به چاپ 
رسیده است. میرزا قلیج در این مجموعه، سروده هاي فارسي بزرگان این خاندان یعنی میرزایان گرجی 
ساکن سند و اشعاري را که در باب ایشان گفته اند و یا خود به مناسبت هاي مختلف روزگار خویش 
سروده بود جمع آوري کرده است. این مجموعه حاوی مباحث علمی، ادبی،اخالقی، دینی، خانوادگی، 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مادة تاریخ در بحور مختلف است. 
عامل دیگري که قلیج بیگ را به جهان معنوي، تشویق و راهنمایي کرد و در نگارش و سخنوري 
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او تأثیر گذاشت و غم و اندوه و سوز ایجاد کرد، مرگ همسرش خیر النساء بیگم بود که در جواني 
درگذشت. میرزا به وي خیلي عالقه داشت و حدود نوزده سال به یاد او در تنهایي زیست و این حادثه 
در زندگي و روح او تحولي ایجاد کرد و اندیشه هاي او را نسبت به همه چیز تغییر داد. میرزا، وفات 

همسرش را چنین بیان مي کند:
در صحبت او راحت دل مي افزود آن مونس و همدم که تا پانزده سال  
از هجرش روز روشنم گشت کبود در سي و سه سالگي برفت از برمن  

گر تا دم مرگ خود کنم گریه چه سود خانه بشکست و هم تن و جانم سوخت  
آمد اجلش به صورت طاعون زود با درد والدت به شهادت برسید  

غره ز مه محرم و شنبه روز               بوده که ازین دار فنا نقل نمود
هاتف به جواب گفت ذي عصمت بود از سال وفات او نمودم چو سؤال  

 )1322 ه ق(
میرزا ، در سال 1929 در سن 77 سالگي، جهان فاني را وداع گفت. او شرح زندگي خود را به زبان 
سندي در سال 1923 نوشت و آن را، برگ سبز و دفتر سیاه نامید. دربارة شرح حال خود، قطعة زیر را 

نوشته است 
برگ ســـبز اســت تحـــفة درویـش هـر چــه دارد قـلیـچ آرد پیــش  

زان ســـیه رویــي بـا سفیــدي ریـش سـیـهش گـشـت دفــتر اعـمال  
عجب احـمق به دست خـود بـنوشـت              مــدح و ذم نیـک و بد سوانح خویـش
خلق خوشـدل از آن ، خودش دلریـش خـواهـش دوســتان شــده  عــذرش  

میرزا قلیج بیگ سه مجموعة شعر به صورت دیوان به فارسي و گنجینه هایي فرهنگي و ادبي نیز 
به زبان هاي سندي، انگلیسي، ترکي، اردو و... به یادگار گذاشت. او به واقع جزء معدود شخصیت هاي 
فرهنگي سند است که خدمات ارزنده و گسترده اي در راه توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسي و 
سندي انجام داده است. پدر وي میرزا فریدون بیگ، در دربار میرکرم علي، خان تالپور، که خود نیز در 
سخنوري فارسي توانمند بود ، حضور داشت و امراي تالپور براي اعتالي زبان فارسي در سند تالش 

بسیار کردند و این کوشش سبب شد تا سند در محافل ادبي و علمي جهان شناخته شود.
قابل ذکر است که فریدون بیگ تحت تأثیر محیط زبان و ادب فارسي قرار گرفت و این تأثیر 
به فرزندان وي میرزا قلیج بیگ و میرزا علي قلي بیگ انتقال یافت. این دو برادر از کودکي عاشق و 
عالقمند زبان فارسي بودند و از جواني به سرودن اشعار فارسي پرداختند. میرزا قلیج بیگ از ابتداي 
تحصیل در مدرسه، اشعاري به زبان فارسي مي سرود و به معلمان و مدیر مدرسه خود ارائه مي داد. میرزا 
علي قلي نیز با زبان فارسي آشنایي کامل داشت. وي به مطالعه و تحقیق آثار درویش و شاعر بلندپایه 
سّچل سرمست معروف به شاعر هفت زبان)متوفي1242 ه ق( پرداخت؛ عارفي که عمدة اشعارش به 
زبان فارسي است. و با عناوین: دیوان آشکارا، رازنامه، عشق نامه، گدازنامه و جز آن تدوین شده است. 
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علي قلي از نخستین کساني است که سچل را مورد مطالعه قرارداد و او را به محافل علمي معرفي کرد 
و از این طریق، خدمتي به زبان و ادب فارسي انجام داد.  بنابراین مي توان گفت که بزرگترین خدمت 
بالعکس  اهالي سند و  به  ایراني  راه توسعه و گسترش زبان فارسي، معرفي سخنوران  میرزا قلیج در 

معرفي سخنوران زبان فارسي سند به محافل علمي ایران و ماوراء النهر بوده است.
از خدمات بزرگ علمي دیگر میرزا قلیج بیگ، تشکیل مرکز ادبیات سندي به شیوه هاي جدید 
بود. او نخستین دانشوري بود که در ترجمه متون فارسي به سندي اهتمام کرد و در این زمینه به مقام 
شامخي رسید. دکتر نواز علي شوق ، میرزا قلیج را از نخستین کساني مي شناسد که دربارة "علم بدیع" 
و "علم عروض" به زبان سندي کتابي نگاشته است و موجب شده نزد دانشوران این دیار از احترام 
فوق العاده اي برخوردار شود. حکومت وقت، او را در سال 1924 پس از بازنشستگي به پاس خدماتي در 
زمینه هاي تحقیق و تألیف و ترجمه، و خدمت بزرگي که به زبان و ادبیات سندي و انگلیسی کرده بود 

به شمس العلماء ملقب کرد و پانصد هکتار زمین به او هدیه داد )قلیج بیگ،  1422:67(.
عشق و عالقة قلیج بیگ به علم و ادب باعث شد که بسیاري از نوشته هاي خود را رایگان در 
اختیار مراکز انتشاراتي قرار دهد و حتي روپیه اي )واحد پول شبه قاره( بابت آنها نگیرد. این بزرگی وی 
قابل تحسین است که آثار مفید را پیش خود نگه نمی داشت. مقصود وي این بود که مطالب مورد 
نیاز جامعه به دست طالبان و تشنگانش برسد و از آن در برنامة اصالح خود و جامعه  بهره گیرند. وی 
معتقد بود انسان مانند چراغی است و فایده اش موقعی آشکار خواهد شد که اطراف خود را روشن کند. 
او در یکي از غزل هاي خود با عنوان "بگذار با دانشوران" احترام دانشمندان را چنین پاس مي دارد :

تزویر کم بینان برد، تقلید بي بنیاد را از گفتة مردان ره، رمز حقیقت را گزین    
بگذار با دانشوران، تکرار سین وصاد را افتي قلیج از کجروي، همچون الف آزاد شو         

 بیشتر اشعار سندي وي تحت تأثیر شعر فارسي است و واژه هاي فارسي بسیاري در آن دیده مي 
شود. در اینجا نمونه اي از  اشعار سندي او که با واژه هاي فارسي آمیخته است آورده مي شود :

 
منجهو تیو دشت و بیابان مین مجنون سان مقام

آه دهان مست، شهر سان منکي کهرو کم
* * *

جو قهر و ستم تیرنگاه تنجهو کري یار
نا خنجر قاتل مین نه شمشیر مین آهي
)دیوان قلیج(

از این دو بیت روشن است که قلیج بیگ تا چه حد در ورود ادبیات فارسي به ادبیات سندي همت 
کرده است. مطلب دیگري که باید به آن اشاره شود، همعصر بودن او با شاعران معروف فارسي زبان 
نظیر : میرحسن علي تالپور، فقیر بیدل، آخوند محمد قاسم، قاضي غالم علي مایل  و ... است که هر 
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یک دیوان هایي به زبان فارسي به یادگار گذاشته اند. و میرزا قلیج در توسعة زبان فارسي و حفظ آن این 
سرایندگان را یاري داده است. 

ویژگي خاص میرزا که او را از شاعران همعصر خود ممتاز مي ساخت این بود که وي در زماني 
مي زیست که فارسي، سیر نزولي را آغاز کرده بود. امراي تالپور که در صدد ترویج زبان فارسي در سند 
بودند، به دست انگلیسیان بازداشت شده بودند و میرزا بدون حمایت دولت، در برابر مخالفان و دشمنان 
زبان فارسي که بساط این زبان را از مدارس دینیه و مراکز آموزشي برچیده بودند مقاومت می کرد و 
مخلصانه در حفظ و حراست آن می کوشید و دائم در تالیفات خود یادي از شاعران و سخنوران این زبان 

می کرد و مطالبي به محافل علمي عرضه می نمود.
میرزا، حدود نود سال پیش، پیشنهادهایي برای حفظ و توسعة زبان فارسي به دولت آن وقت ارائه 

داد و با این اقدام، عشق و عالقه خود را به این زبان ارزشمند ابراز کرد. 
به سادگی مي توان پي برد که نابودي زبان فارسي در سند، براي این دانشمند فارسي دوست چه 
قدر رنج آور و مایه محنت بوده است و پرداختن به احوال این بزرگان و گرامیداشت یاد و خدمات آنان 
تا چه حد می تواند وسیلة تنبه آیندگان در توجه به حفظ آثار مکتوب و صیانت از مواریث مشترک 
از قلمرو  احیا و تقویت مبانی زبان و فرهنگ فارسی در خارج  به  تاریخی و فرهنگی و مآاًل خدمت 

فارسی زبانان باشد.

تألیفات میرزا قلیچ به فارسي
میرزا، مورخ، جغرافیدان، منجم، داستان نویس، ریاضیدان، نقاد، مترجم و نویسنده و شاعري کثیرالتألیف 
بود و آورده اند که حدود چهار صد و پنجاه و هفت اثر با ارزش از او به یادگار مانده است. او در نتیجة 
تسلط به زبان هاي فارسي، عربي، انگلیسي، سندي، بلوچي، اردو و آشنایي با زبان هاي ترکي، گجراتي 
و مراهتي، آثاري به این زبان ها بخصوص در ادبیات سندي در زمینة تاریخ، فلسفه، جغرافیا، ریاضي، 
زبانشناسي، دستورزبان، نمایشنامه، رمان، طب، اخالق، نجوم، کشاورزي و نقد ادبي تألیف کرد و او را به 
شکسپیر سند، سعدي سند، عمر خیام سند، پدر و بنیانگذار ادبیات سندي یاد مي کنند. وي در ترجمه و 
در عرصة ایران شناسي نیز چیره دست بود و مقاالت فرانسیس بیکن و داستان ها و رمان هاي شکسپیر 
را از انگلیسي، و گلشن راز شیخ محمود شبستري، کیمیاي سعادت امام محمد غزالي و گفتارهاي عمر 
خیام را از فارسي به سندي برگردانید و شاید بتوان گفت، نخستین شخصیت و شاعر و ادیب بزرگ سند 
بود که به این کار اهتمام کرد ودر ترویج و اشاعة ایران شناسي و فرهنگ ایران زمین در این خطه، 

سهم شایاني احراز کرد.
برخي از آثار فارسي میرزا قلیچ که بیشتر آنها منتخبي است از شعراي متقدم، متأخر و  معاصر به 

این شرح است:
1. ابکار االفکار سه جلد به نظم و دو جلد به نظم و نثر ، 2. اشعار االمثال دو جلد به نثر و نظم 
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آیات طوالنی، موزون و مقفی( ، 4.  به  القرآن دو جلد )مربوط  ، 3. اشعار  از اشعار شعرا(  )گزیده ای 
خزینة سیمین به نثر)منتجي از کتب اخالق و نصایح و سلوک و فلسفه از قبیل گلستان سعدي، پریشان 
قاآني، بهارستان جامي، عیار دانش شیخ ابوالفضل، لوایح جامي، تاریخ فرشته، تاریخ جهانگشای جوینی، 
روضه الصفای میرخواند، تاریخ ایران میرزاحیرت اصفهاني، لباب االلباب محمد عوفی، چچ نامة علي 
کوفي، تذکره دولت شاهي، تذکره آتشکده آذر، خزانه عامره میرغالم علي آزاد بلگرامي، نفحات االنس 
جامي، تذکره االولیای عطار، عهد عتیق و عهد جدید فاضل خان همداني، تفسیرحسیني، تفسیرکاشفي، 
اصفهاني  بابا  حاجي  شاه،  مظفرالدین  سفرنامه  ناصرخسرو،  سفرنامه  فاني،  محسن  المذاهب  دبستان 
تاریخ شعراي فارسي، متقدمین،  بر  )پنج جلد مشتمل  به نظم  و شیخ احمد کرماني. 5. خزینة زرین 
متوسطین، متأخرین و معاصرین( 6. ُدّر نجف به نظم )مجموعة اشعار شعراي متقدمین و متأخرین در 
مدح امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب( 7. ذکرالموت به نظم)تاریخ های وفات( 8. شعرالملوک به نظم 
نظم  به  9. شعرالنسوان  و سند(  امرای عجم، هند  و  و شاهزادگان  فارسی شاهان  اشعار  از  )منتخبی 
)مجموعة اشعار منتخب از شاعران زن ایران و هند( 10. شعرالهنود به نظم )مجموعه اشعار شاعران 
هندو مذهب ( 11. گرجي نامه به نظم )مجموعة اشعار گرجیان ساکن سند و مطالبی در بارة آنها و 

سرود ه هایی از خود ( 12. مفتاح القرآن به نظم و آثاری دیگر.

تألیفات به زبان هاي دیگر:
1. ادبیات سندي )385 جلد(، 2. ادبیات انگلیسي )41 جلد(، 3- ادبیات فارسی)22 جلد( 4. ادبیات عربي 
)3 جلد( ، 5- ادبیات اردو )5 جلد(  ، 6. ادبیات بلوچي)یک جلد( ، 7. لغات قدیمي شرح الفاظ مشکل 
ترجمه  بازرس،   .9 اردو،  به  انگلیسي  از  ترجمه  الحکمه  مقاالت  دراشعار شاعران کالسیک سند. 8- 
داستاني از سندي به اردو، 10. زینت براي بهداشت زنان ، 11. برگ سیاه ) شرح  زندگي خود( ، 12. 
شاه جو رسالو مجموعه اشعار شاه عبداللطیف بهتایي، 13.احوال شاه عبداللطیف بهتایي به زبان انگلیسي 
و سندي، 14. لغات لطیفي )شرح لغات مشکل در اشعار شاه لطیف(، 15. کلید رساله شاه )فهرست واژه 
هاي رساله  با معاني مختلف مورد استفاده در رساله( ، 16. لطیفي الت )فهرست امثال در رساله شاه 

عبداللطیف(، 17. ترجمه منظوم رباعیات خیام به زبان انگلیسي و سندي. 
اشعاری از میرزا که نشانگر طبع وقاد و ذوق لطیف و دیدگاه اوست آورده می شود:

محراب رندان
تا مگر حاصل شود اکسیر درد جام ها بر در دیر مغان بردم به سر ایام ها  

دین و دل بر باد دادم نیز ننگ و نام ها در هواي گلرخان خواب و خورم گشته حرام 
گر دهند اغیار از هر سو مرا الزام ها یار گر با من یکي باشد ندارم هیچ غم  

هر سحرگه مي فرستم با صبا پیغام ها بهر وصل دلبرم از بس که دارم اشتیاق  
در حریمش هر زمان بندد دلم احرام ها تا نباشد غیر طوف کعبة مقصود کار  
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چون هالل عید بینندش همه بر بام ها گر کند باري گذر زین کوي آن بدر منیر  
کاو فتاده یک تن اندر حلقة صد دام ها کي نباشد مرغ دل در زلفهایش مرده وار  
ز انکه برآید ازین درگه هزاران کام ها باش ساکن اندرین محراب رندان اي قلیج 

غزل هزل آمیز دربارة ریش
اال یا ایـهـا السـاقي به جـــامم  ده حمــایت ها  

                                                            که عشـق آسان نمود اول ولي افـتاد غایت ها 
چو اول مي تراشـیدم  به دست خویش ریشم را     

                                                          ندانســتم که آید برسـرم چـندین شکایت ها
کسي مي گفت گبرم، کس یهودي خواند و نصراني       

                                                          از اینسان مي شنیدم آه  از هرسو حکایت ها
کـــنون بگذاشــتم تا یکــزمان دور و  دراز افتــد       

                                                          دهد چون ریش قاضي هر کجا تفسیرآیت ها
بــبایــد باصــفاي دل صـــفاي صـــورت آدم را      

                                                          نداند کس مگر صوفي ازین راز وکنایت ها
"قــلیچ" ایــام  بي ریشـي  فراموشــم  نمي گردد   

                                                          که مي کردند خوبـان بردل ریشـم عنایت ها
 

نمونه دیگر ازغزلیات )از گرجي نامه(
 یا رب چه شد بویـی ازو نامد دل ناشاد را      

  بســته  مـگر گل در چـمن  پاي برید بــاد را
 جوش بهار آمد کنون نوروز و وقت ناي و نوش       

 بلبل کشید از سوز دل صد ناله و فریاد را
 صحرا پراز مـشک ذفرصـهبا همي جوشـد به خم       

 مطرب کجا شد کو زند ابریشم اسـتاد را
 سـقي بیا فرصـت نگر باد لطیف و آب خوش     

 باري نیابي در ارم این  سـایة  شـمشاد را
 صحبت غنیمت دان کنون بر دهر دیگر دم مزن   

 کـاین مادر خونین جگر در دم کشـد اوالد  را
مندیش کز شاخ مراد آخر بِر شـیرین خوري       

دیدي که بارنج وتعب حاصل چه شد فرهاد را
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از گـفتة مردان ره رمز حقیقـت را گزین      
تـزویر کـم  بنیان  برد  تــقلید  بي بنــیاد  را

افتي قلیچ از کجروي همچون الف آزاد مشو  
 بگذار با دانشوران تـکرار سـین و صــاد را

مستي  بیهوده نیست نرگـس جماش  را      
  از ســتمش چــاره نیــست  خاطر عیــاش را

ضـعف دلم سـخت  شد غـیر لعاب  لبـش   
 بـاز بـگو اي طـبیب   با  چـه  خــورم آش را

باز به تشخیص کوش مرده ز بي خوابـیم       
 گــرچـه  چشـیدم بسـي  شـیرة خشخاش را

صورت جانان  چو گشت  مست به  رنگ  خمار  
   کلک ز انگشت رفت  حضرت  نقـاش را 

چون به فلک سـر کشـد طایر زرین جـناح         
 کور کند  بر زمیـن  دیـدة  خــفاش را

گردش چشـمش کشـید خـط صطرالب عشق   
  خـانة  شــیشم  فـتاد   مــنزل   قـــالش  را

تـرک زبــردست  ما خـیل  قـراول  کـشـید   
  سخــت به  یورش شـکست قلب قزلـباش  را

مـي نـکند آشـتي  تـیز  کـند تیــغ  چشــم     
 گــوش نه اصـال کـند  مــجلس کــنکاش  را

گر چه زچشمش رسید جور بســي بر قلیچ         
 گـاه خـــیالي نــکرد کـــینه و پـاداش  را

*  *  *
این چــه بیدادست کز  تیـغ نــگاه انداخـتي        قـتل در خـمخــانه و در  خـــانقاه انداخــتي
عمـــرها در زهد چون صنـعان قدم برداشــتم      رخ  نـمودي  حیـف بـازم در گـناه  انداخـتي 

بازیم برعـرصـة رندي شـده بي کـشت مات         بـیرق قلـب مــرا در  پیــش  شــاه  انداخـتي          
 سـیر مي کردم به اخوان صـفا   در مصــر دل     یوســف عیـشم ز بي مـهري به چاه  انداختي
کی ز  نور ساده رویان  در ابـد گردد سـفید           هـر دلــي کــور  از اول روســــیاه  انداختي
مـحو چون با پرده  بازي  سـاختي  ناهـید را         از تـــجلي پــردة  بر مـــهر و مـاه انداخـتي
هـوش مـغز آید کجا در  مهر عذراي خیال           وامـقي را   کــاندرین  حــال تــباه انداخـتي

چون نباشد  نعره زن بـلبل به باغ مـعرفت            بر گـل صد  برگ  خود را   جلوه گاه انداختي  
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کی رسد تـا باب هشـتم از  گلستانت قلیچ            کش سـر دیـباچه بر بـرگ گـیاه  انداخـتي
*  *  *

  ز مصـحف رخ  او دوش چون زدم فـالي            زجیم  زلـف  دو تـایـش  پـدید  شـد دالـي
  شده زمیم دهـانـش صــفات سـین بـرون         خـط   سـیاه  بــر آمد  ز  نـقطــة  خــالي

مگر کـبوتر دل شـــد به شــهر شـهبازان          خـبر رسید  فــتاده   به   قـــید   چنگـالــي
نگشت شکل بیاضم خود از هبـوط و صـعود         هزار قرعه زدم گرچه زو بـهر سالي

به رمزهاش تـصور نمي توانم کـرد                   که نیـست او نفسـي اسـتوار هر حـالي
کند به چاه مـنیژه اســیر صد بیژن                   دهد هزار تـهمـتن بــه پنجـة زالــي
چـوتـیر شد مژه اش چون کمان شده ابروش       یقـین شـود هدف سینه ام چو غربالي

زیان وسود به بازار عشـق گرچه یکي است         بهاي  او  نشنیدم  ز هیچ  داللـي
اگر چه عاشق او صد کند  لیک  چو مـن           جـفا و جور ورا  کمـترست  حمـالي

اگر زغـمزه اش آسـیمه شد قــلیچ  چه بـاک      دلــش مگر شده پا بســته همچو پــر کـالي

نتیجه و حاصل کالم
از مطالعة زندگانی علمی خان بهادر میرزا قلیچ بیگ می توان نتیجه گرفت که وی در اشاعة عظمت و 
فضیلت و جاللت علمی زبان فارسی در سطح عالی آگاه بوده است و بسیار کوشیده به وسیلة آثار علمی 
خود، تا آنجا که در توان داشته سرمایة عظیم زبان و فرهنگ فارسی را از طریق تألیف آثار متعدد و 
ترجمة آثار ارزشمند این زبان به زبان های دیگر و بعکس، بخصوص به زبان سندی که در آن تسلطی 
و  اخالقی  تعلیمات  بیگ،  قلیچ  کارها و خدمات  در  اساسی  نماید. مقصود  بسزا  اهتمامی  داشته،  وافر 
آموزشی و بیان افکار اجتماعی، ادبی و سیاست مدن و همچنین معرفی خدمات و افکار شعرا، ادبا، عرفا، 
فضال و علمای ایران و سند بوده است. او بحق یک محقق مدقق و ادیب اریب و دانشور گرانمایه ای 
بود که در عرصة تحقیق و تتبع در زمینة ادب و تاریخ، مقام جاودانه به دست آورده و به ذخایر سرشاری 
که در درون فرهنگ و تمدن اسالمی شبه قاره نهفته بود دست یافته است. وی نیز این توفیق را داشته 
که در روند زندگی شخصی و روابط اجتماعی، حکمت نظری و عملی و آیین فتوت و جوانمردی و تنبه 
از عاقبت روزگاِر گذران را به نمایش گذارد و از این جهت، شخصیتی پر جاذبه و صاحب عقیده و اندیشه 

جلوه کرده است و به عنوان الگویی برای سرافرازی جامعة امروز سند قابل مطالعه است.
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انقالب اسالمی پژوهی پژوهشگران ژاپنی

دکتر امیر وهمن

اسالمی،  و کشورهای  خاورمیانه  منطقه  در  تأثیر گذار  تاریخی  رویداد  عنوان یک  به  اسالمی  انقالب 
بسیاری  پژوهشگران  و  انقالب ها  پردازان  نظریه  روزنامه نگاران،  سیاستمداران،  کنجکاوی  و  شگفتی 
مطالعاتی تحت  تا حوزه  کنجکاوی سبب شد  و  برانگیخت. همین شگفتی  را  در کشورهای مختلف 
عنوان »انقالب اسالمی پژوهی« پدیدآید و چند هزار کتاب و مقاله علمی وهزاران گزارش پیرامون 
علل و دالیل پیروزی انقالب، اهداف، آرمان، ارزش ها، رهبری، بازتاب و دستاوردهای آن نوشته شود. 
بررسی ها نشان می دهد که این آثار و نوشته ها در دو دسته کلی جای می گیرند: )1( نوشته های علمی 
و آکادمیک که حاصل تأمل و تحقیق دانشورانه ایران شناسان، اسالم شناسان، نویسندگان و استادان 
کشورهای  تاریخ  و  انقالب  شناسی  جامعه  الملل،  بین  روابط  سیاسی،  علوم  رشته های  در  متخصص 
و  خارجی  سیاستمداران  و  روزنامه نگاران  ژورنالیستی  نوشته های  و  گزارشات   )2( و  است  خاورمیانه 

مخالفان انقالب اسالمی.
نوشته های دسته اول که ما در اینجا از آنها به حوزه مطالعاتی »انقالب اسالمی پژوهی« تعبیر 
می کنیم، با استفاده از روش های علمی و با هدف شناخت و تحلیل رخدادها و ابعاد و جلوه های گونه 
گون انقالب اسالمی نوشته شده اند. آشکار است که این نوشته ها به شدت تحت تأثیر انگیزه، اهداف 
و رویکرد نویسندگان این آثار است و با نوشته های ایرانیان داخل کشور و بویژه طرفداران صمیمی و 
جدی انقالب ای بسا همساز و موافق نباشد. با این حال، چون این نوشته ها در ارتباط با ما و درباره ما 
و انقالب ماست، می بایست از محتوا و موضوعات مطرح شده در آنها مطلع گردیم. زیرا این نوشته ها 
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کوشیده  اند  که  کسانی  خارجی،  پژوهندگان  زبان  و  ذهن  در  ماست  اسالمی  انقالب  تصویر  بازنمایی 
انقالب و مسائل مرتبط با آن را بشناند و شناخت خود را دراختیار دیگران قرار دهند.

از جمله پژوهندگان خارجی که به مطالعه و شناخت انقالب اسالمی توجه نشان داده و آثار درخور 
توجهی در این زمینه نشر داده اند، ژاپنی ها بودند. کتاب ها، مقاالت و گزارشات فراوانی که پژوهشگران 
ژاپنی از سال 1356 تاکنون پیرامون انقالب اسالمی و مسائل مختلف آن نشرداده اند حکایت از آن دارد 

که ژاپنیان همواره نسبت به این پدیده مهم توجه داشته و به شناخت و معرفی آن اهتمام داشته اند.
بررسی موضوعات مورد توجه نویسندگان ژاپنی نشان می دهد که آنها به شناخت و تحلیل علل 
و عوامل پیروزی انقالب اسالمی، رهبری، آرمان ها، اهداف، فرایند و دستاوردهای آن توجه نموده و از 
این جهت نوع برخورد پژوهشگران ژاپنی با انقالب ایران تفاوت چندانی با پژوهشگران سایر کشورها و 
حتی همتایان ایرانی آنها وجود نداشته است. در مرحله اول، آنان در مواجهه با این پدیده عظیم شگفت 
زده شده و قادر به تجزبه و تحلیل همه ابعاد آن نبودند و تنها به توصیف و ارائه گزارشی از حوادث 
مربوط به آن بسنده کردند )ماساهیرو ساساگاوا، موریو اونو: ژوئن 1980، هیروماسا کانو: دسامبر 1979(. 
اما آنها در این مرحله توقف نکردند و پس از مدتی تالش خود را برای شناخت عمیق تر پدیده انقالب 
ایران و تجزیه و تحلیل علمی آن آغازکردند. در همان دهه اول انقالب، پژوهشگرانی مانند هیروماسا 
 Tetsuo( با تحلیل تغییرات جمعیتی و مهاجرتی یا تتسوئو هامااوزو )1981( )Hiromasa Kano(  کانو
Hamauzu( با تشریح سیاست های اقتصادی شاه سعی کرد علل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انقالب 

را تبیین نمایند. کسی نیز مانند توشی ئو کورودا )Toshio Kuroda(در سال 1980، یک سلسله مقاالت 
به جنبه های نظری انقالب اسالمی و دیدگاه های جامعه شناختی علی شریعتی پرداخت. گروه دیگری 
مانند هیروشی ایواناگا)1979( و کازوئو تاکاهاشی)1983( کوشیدند تا تأثیرات منطقه ای و بین المللی 
انقالب را شناسایی و معرفی نمایند. البته، کوشش های علمی دکتر موریو اونو چشمگیرتر از دیگران بود.

    با ورود پژوهشگران جوانتر به حوزه مطالعات انقالب اسالمی، پژوهش های بکر و تازه ای با 
بکارگیری روش های علمی در تحقیقات در سال های میانی دهه 1980 تهیه و ارائه گردید. در همان 
زمان بود که یاسوجی سویاما )Yasuji Suyama( دو انقالب ایران و شیلی را با یکدیگر مقایسه کرد 
)1984(، هیده کو ایوائی )ساکورائی( به بررسی دوباره رابطه اسالم و انقالب پرداخت )1985(، شینتارو 
یوشیمورا )Shintaro Yoshimura( ضعف ساختاری رژیم پهلوی را مورد بررسی قرار داد )1987( و 
را  انقالب اسالمی  برابر  )Makoto Hachioshi( رویکرد و مواضع شوروی در  اوشی  ماکوتو هاچی 
موضوع مقاله ای کرد )1988(. افزون بر این اشخاص، یوشیمورا نیز بارها در آثارش و بخصوص در 
دو کتابش )اکتبر 2005 ، آوریل 2011( به موضوع انقالب ایران بازگشت و علل و عوامل پیروزی و 
استمرار آن را توضیح و تشریح کرد. او در این راه تنها نبود، هاچی اوشی هم همانند او فرصت سی 
امین سالگرد پیروزی انقالب ایران را دستاویز بازنگری و بازخوانی مجدد این رویداد تاریخی و علل 
پیروزی آن قرار داد )هاچی اوشی: 2009، اکتبر 2010(. یکی دیگر از جنبه های قابل توجه کارهای 



47

دانشگاهیان ژاپنی در زمینه انقالب اسالمی، نشر تجربیات شخصی خودشان از روزهای قیام مردم علیه 
رژیم پادشاهی بود )کنجی تومیتا: مارس 1997، ریوایچی هارا: مارس 1982، اکتبر 1984 و مارس 
1997(. ثبت بخشی از تجربیات و خاطرات این نسل از ژاپنی ها مرهون تالش های مجدانه هیتوشی 
سوزوکی )Hitoshi Suzuki( است که در دو مرحله اقدام به جمع آوری شهادت یا مکتوبات ژاپنی هایی 
که تجربه مستقیم از انقالب ایران داشتند، کرد )هیتوشی سوزوکی: مارس 1997، می 2000(. البته 
بعدها خود سوزوکی هم در دو نوبت دست به انتشار مقاله پیرامون موضوع انقالب زد که در اولی تالش 
کرد به نقد روش های تحلیل سیاسی انقالب ایران بپردازد )دسامبر 1992(، و ده سال بعد در دومین 
مقاله خود در همین زمینه تالش کرد معنای تاریخی این انقالب را تبیین و روشن کند )آوریل 2002(.

کارنامه  از  دقیق  و  روشن  نسبتًا  تصویری  موجود،  منابع  بر  تکیه  با  تا  است  برآن  حاضر  نوشتار 
پژوهشگران ژاپنی درباره انقالب اسالمی را، در سال های پس از انقالب، ارائه نماید. نویسنده، بدین 
منظور کوشیده است تا فهرست کاملی از کتاب ها، رساله ها، مقاله ها و گزارش های علمی که در ژاپن 
و به زبان ژاپنی پیرامون انقالب اسالمی ایران تألیف گردیده و نشر یافته، گردآوری و ارائه کند. این 
تألیفات شامل تمام آثاری است که نویسندگان آن از استادان و پژوهشگران دانشگاهی یا شاغل در 
مراکز و مؤسسات پژوهشی هستند. می باشند. در این فهرست، بجز چند مورد استثنایی، نوشته های 

روزنامه نگاران و نویسندگان آزاد نیامده است.
الزم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از کتاب ها و مقاله ها، در یک زمینه یا رشته خاص علمی مانند 
جامعه شناسی یا جامعه شناسی انقالب نوشته نشده اند و نمی توان آنها را در این گونه رشته های علمی 

جای داد، بهترین جا برای این گونه نوشته ها، مطالعات میان رشته ای   )Interdisciplinary(  است.
در یک جمع بندی کلی از موضوعات مورد توجه و عالقه پژوهشگران ژاپنی در سال های پس از 
انقالب اسالمی می توان گفت که انقالب اسالمی پژوهی روندی رو به رشد اما نامتوازن داشته و با 
توجه به تغییر شرایط، رویکرد، نوع نگاه ژاپنیان و موضوعات مورد عالقه آنها تغییر کرده و زمینه های 
پژوهش بسیار متنوع تر از گذشته شده است. در باره دالیل این تغییر رویکرد و موضوعات می توان 
گمانه زنی کرد که تحوالت نظام سیاسی و شخصیت های سیاسی در ایران و اعمال نظر سیاستگذاران 

حوزه پژوهش و تحقیق ژاپن از سوی دیگر دو عامل مؤثر در این تحول بوده اند.

کارنامه انقالب اسالمی پژوهی پژوهشگران ژاپنی 
انقالب  از  در سال های پس  ژاپنی،  زبان  به  ژاپنی  پژوهشگران  نوشته های  و  آثار  فهرست  اینجا،  در 

اسالمی را که در قلمرو» انقالب اسالمی پژوهی خارجیان« جای می گیرد، می آوریم:
انقالبی توده ای« ، مجله   ایران به عنوان  انقالب  )Urano Tatsuo( »تأملی در  تاتسواو  اورانو، 
انجمن مطالعات حقوقی   ،  118 – ، شماره سه ، صص 192  بیستم  ، دوره  اقتصاد سیاسی  پژوهش 

دانشگاه نیهون ، مارس 1984 .



48

اقتصاد  پژوهش  ، مجله   انقالبی مذهبی«  به عنوان  ایران  انقالب  در  تأملی   « ، تاتسواو  اورانو، 
سیاسی، دوره بیست و یک، شماره یک ، صص 181 – 59 ، انجمن مطالعات حقوقی دانشگاه نیهون، 

می 1984 .
ایران  انقالب  ایران: ضبط و ثبت  انقالب  ژاپنی ها و   .)SuzukiI Hitoshi( سوزوکی، هیتوشی 

توسط ژاپنی ها. توکیو: مؤسسه خاورمیانه ژاپن، 2005.
سوزوکی، هیتوشی، تجربه ژاپنی ها از انقالب ایران: انقالب برای من چه معنایی داشت؟ توکیو: 

مؤسسه خاورمیانه ژاپن، 2005.
شیندو، اِتسوکو)Shido Etsuko(  نگاه به کشور خمینی از زیر چادر. توکیو: انتشارات شینچوشا، 

1992، 261 ص.
فوجیمورا، شین ) Fujimura Shin( »جامعه شناسی انقالب ایران« ، مجله " جهان " ،  شماره 

چهارصد و یک، صص 142 – 118، ناشر ایوانامی شوتن، آوریل 1979 .
واقع  سوی  به  حرکت  و  ایران  انقالب  آغازین  نقطه   «  )Kagaya Hiroshi  ( هیروشی  کاگایا، 
گرایی« ) ویژه نامه : نوع نگاه به خاورمیانه دهه 1990 ( ، مجله " پژوهش خاورمیانه " ، شماره سیصد 

و سی و نه ، ص 71 ، مؤسسه خاورمیانه ژاپن، ژانویه 1990 .
کاگایا، هیروشی، » آیت اهلل خمینی رهبر انقالب ایران« ، مجله "همکاری بین المللی" ، شماره 

چهارصد و بیست و نه ، صص 35 – 34، سازمان همکاری های بین المللی، توکیو ، ژانویه 1991.
کانو، هیروماسا  ) Kano Hiromasa( انقالب سال 1357 ایران و رژیم پهلوی. توکیو: مؤسسه 

خاورمیانه ژاپن، 1979.  
کانو ، هیروماسا، » چارچوب تحلیلی و چشم انداز آینده انقالب ایران« ، مجله " بولتن خاورمیانه "،  

شماره دویست و شصت و شش ، صص 36 – 25 ، موسسه خاورمیانه ژاپن ، توکیو، سپتامبر 1979 .
کورودا، توشی ئو )Kuroda Toshio( »قدرت محرکه انقالب ایران« ، مجله "بولتن خاورمیانه"، 

شماره دویست و شصت و شش، ص 24 – 15، مؤسسه خاورمیانه ژاپن، توکیو، سپتامبر 1979.
کورودا، توشی ئو، »علی شریعتی فیلسوف انقالب ایران – تالش برای باز تفسیر اسالم ) 1 (« ، مجله 

" اندیشه معاصر" ، دوره هشتم ، شماره دوم ، صص 187 – 176، ناشر سیدوشا، توکیو، فوریه 1980 .
کورودا، توشی ئو، »علی شریعتی فیلسوف انقالب ایران – تالش برای باز تفسیر اسالم ) 2 (« ، 

مجله " اندیشه معاصر " ، دوره هشتم ، شماره سوم ، صص 168 – 158، مارس 1980 .
کورودا، توشی ئو، » علی شریعتی فیلسوف انقالب ایران – تالش برای باز تفسیر اسالم ) 3 (« ، 

مجله " اندیشه معاصر " ، دوره هشتم ، شماره سوم ، صص 40 – 32 ، آوریل 1980 .
 " ، مجله  ایران«  انقالب  – معنای تمدنی  ، » اسالم در دهه 1980 میالدی  ئو  کورودا، توشی 
چواو هیورون " ، دوره سی و دوم، شماره یک ، صص 33 – 27 ، دانشگاه چواو، توکیو، آوریل 1980.

کورودا، توشی ئو ، » علی شریعتی فیلسوف انقالب ایران – تالش برای باز تفسیر اسالم ) 4 (« ، 
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مجله " اندیشه معاصر " ، دوره هشتم ، شماره ششم، صص 221 – 208 ، ژوئن 1980 .
مورد   – اسالمی  نظام  در  احزاب  و  )Matsunaga Yasuyuki( » مذهب  یاسویوکی  ماتسوناگا، 
جمهوری اسالمی ایران« در حزب سیاسی و مذهب در جهان معاصر– اسالم در مقام مقایسه. توکیو: 

انتشارات دانشگاه واسه دا، 2002.
تومیزوکا، توشی ئو )Tomizuka Toshio( »حاکمیت سکوالر و حاکمیت روحانیون: قشر روحانیت 
در دو کشور بزرگ مذهبی ایران و عربستان سعودی«، مجله " گزارش توسعه نفت " فدراسیون صنعت 

معدن و نفت، شماره شصت و نه، صص 19 – 15.
تومیزوکا، توشی ئو، » پان شیعیزم آیت اهلل خمینی و کشمکش در خاورمیانه: تأثیر منطقه ای انقالب 
اسالمی در آئینه کشمکش های لبنان، مجله " گزارش توسعه نفت " فدراسیون صنعت معدن و نفت ، 

شماره هفتاد و یک، صص 26 – 16.
تومیزوکا، توشی ئو، »حاکمیت آیت اهلل خمینی و دیوان اشعار فارسی – رباعیات« ، مجله " گزارش 

توسعه نفت " ، شماره هفتاد و شش، صص 16 – 12.
 آتسومی، کنجی )Atsumi Kenji( » خط مشی خمینی و دولت جدید ایران: تاملی در آینده آن« ، 
مجله " روابط جهانی " ، پژوهشگاه روابط جهانی دانشگاه تاکوشوکو و فدراسیون صنعت معدن و نفت 

، دوره سی و هفت، شماره دوازده، فوریه 1988، صص 92 – 78 . 
اونو، موریو ) Ono Morio( » سه روز آخر تا پیروزی انقالب ایران: روزهایم در دفتر تهران«، مجله 
" گزارش ماهانه علمی " ، دوره سی و سه ، شماره سه ، صص 69 – 65 ، مرکز پژوهش منطقه ای 

آسیای غربی، سازمان پیشبرد علم ژاپن ، توکیو ، ژوئن 1980 .
اقتصاد  پژوهشگاه  " خبرنامه  ، مجله  ؟ «  انقالبی اسالمی است  ایران  انقالب  اونو، موریو، »آیا 
خاورمیانه " ، شماره بیست و سه ، صص 9 – 3 ، پژوهشگاه اقتصاد خاورمیانه، توکیو، جوالی 1980 .

اونو، موریو، »تأملی در انقالب ایران « ، مجله " اقتصاد جهانی " ، دوره سی و پنج ، شماره هفت 
، صص 9 – 2 ، انجمن بررسی اقتصاد جهانی، توکیو، جوالی 1980 .

اونو، موریو، مرجعی برای انقالب ایران. توکیو: مؤسسه مطالعه اقتصادهای در حال توسعه، 1982، 
183 ص.

اونو، موریو، »روزنوشت ای انقالب: جنبه های مختلف مقاومت مردمی« در موریو اونو )ویرایش( 
مرجعی برای انقالب ایران.توکیو: مؤسسه مطالعه اقتصادهای در حال توسعه، 1982.

اونو، موریو، »من و انقالب ایران – یادداشت های میدانی یک پژوهشگر روستاها« در هیتوشی 
سوزوکی )ویرایش( ژاپنی ها و انقالب ایران: یادداشت ها، شهادت ها و مدارک. توکیو: مؤسسه مطالعه 

اقتصادهای در حال توسعه، 1997.
اونو، موریو »پژوهش میدانی انقالب ایران: یادداشت های چهل و چهار روز انقالب« در هیتوشی 
سوزوکی )ویرایش(  ژاپنی ها و انقالب ایران: ضبط و ثبت انقالب ایران توسط ژاپنی ها. توکیو: مؤسسه 
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خاورمیانه ژاپن، 2000.
ساکاناشی، ساچی ) Sakanashi Sachi( » ایران و آرمان انقالب« ) ویژه نامه : بررسی خاورمیانه 
امروز( ، مجله " اسناد موضوع خلع سالح "، شماره سیصد و پنجاه و سه، صص 37 – 26، دفتر پژوهش 

خلع سالح اوتسونومیا، توکیو، می 2010 .
سوزوکی، هیتوشی )Suzuki Hitoshi(، »ایران و چارچوب هنجارهای اسالمی ) صنعت سرگرمی 
در جهان سوم («، مجله " اخبار مؤسسه مطالعه اقتصادهای در حال توسعه "، دوره چهاردهم، شماره های 

یک و دو، صص 33 – 22 ، مؤسسه مطالعه اقتصادهای در حال توسعه، توکی، فوریه 1993 .
ایتاگاکی، یوزو ) Itagaki Yuzo( و دیگران، » در جستجوی ماهیت انقالب ایران«) مناظره ( "، 
مجله " بولتن خاورمیانه " ، شماره دویست و شصت وهشت، صص 12 –، مؤسسه خاورمیانه ژاپن، 

توکیو، ژانویه  1980 .
ایکه دا، آکیفومی )Ikeda Akifumi( »ده سال انقالب اسالمی«، مجله "سکای"، شماره پانصد 

و سی و یک، صص 314 – 303 ، توکیو، آگوست 1989 .
ایران  انقالب  از  خاورمیانه پس  دیگران » وضعیت  و   )Iwanaga Hiroshi  ( هیروشی  ایواناگا، 
مطالعه  مؤسسه   ،1  –  14 صص  نه،  شماره  ششم،  دوره  خاورمیانه"،  "اقتصاد  مجله  )مناظره(«، 

اقتصادهای در حال توسعه، توکیو، سپتامبر 1979 .
ایوائی، هیده کو )Iwai Hideko( »در باره کارکردهای نمادین اسالم: با تمرکز بر انقالب ایران«، 
در مجله "میدان خاورمیانه " ، شماره چهار، صص 7 – 6 ، پژوهشگاه خاورمیانه دانشگاه کوکسای، 

تایواچو، آوریل 1985 .
ایوائی، هیده کو، » شرایط سیاسی امروز ایران«، مجله " پژوهش خاورمیانه " ، شماره سیصد و 

نوزده، صص 37 - 33، مؤسسه خاورمیانه ژاپن، توکیو، ژوئن 1988 .
ایوائی، هیده کو، »تغییرات اجتماعی در ایران )2(« ، مجله " اخبار مرکز همکاری  های خاورمیانه "، 

دوره سیزده، شماره شش، صص 37 – 32 ، مرکز همکاری های خاورمیانه، سپتامبر 1988 .
ایوائی، هیده کو، »تغییرات اجتماعی در ایران ) 1 (« ، مجله " اخبار مرکز همکاری های خاورمیانه" 

، دوره سیزده، شماره پنج، صص 48-53، مرکز همکاری های خاورمیانه، آگوست 1988 .
نظام  ایران:  در  پژوهشگاه نظم جهانی)1987( ساختار قدرت  و  اقتصاد جهانی  خدمات اطالعات 

سیاسی و سازمان حکومتی. توکیو: پژوهشگاه نظم جهانی.
تاته یاما، ریوجی )Tateyma Ryoji( »بیست سال پس از انقالب اسالمی، ایران آینده« ، مجله 

"میدان امنیت داخلی" ، دوره پنج، شماره دوازده ، صص 52 – 45، تاچیبانا شوبو ، دسامبر 992 .
تاته یاما، »دولت رانتی ناقص: ایران شاه و ایران خمینی«، مجله " مقاالت علوم اجتماعی، نشریه 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایباراکی "، شماره سی و یک، صص 45 – 25 ، دانشکده علوم انسانی 

دانشگاه ایباراکی، میت، مارس 1998 .
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تاکاهاشی، کازوئو )Takahashi Kazuo( ، »انقالب اسالمی ایران و تاثیر منطقه ای آن «، مجله "سیاست 
بین الملل" ، شماره هفتاد و سه، صص 27 – 9 ، انجمن مطالعات سیاست بین الملل ژاپن، می 1983 .

احزاب سیاسی در جمهوری اسالمی«، مجله  ، »معنای   )Tanaka Koichiro( تاناکا، کوایچیرو 
"پژوهش خاورمیانه معاصر ، شماره هفده، صص 43 – 35، مؤسسه مطالعه اقتصادهای در حال توسعه، 

توکیو، آگوست 1997 .
تاکاهاشی، کازوئو )Takahashi Kazuo( ، »خمینی گرایی و انقالب ایران« )ویژه نامه : اندیشه 
انجمن عرب ژاپن،   ،  5 – بنیادگرایی(، مجله  فصلنامه عرب، شماره هشتاد و دو، صص 7  انقالبی 

توکیو، سپتامبر 1997 .
تومیتا، کنجی)Tomita Kenji(  »شخصیت های نظام ایران« )1( ، مجله "خبرنامه انجمن ایران 

و ژاپن" ، شماره نه، صص 18 – 9، انجمن ایران و ژاپن، سپتامبر 1986 .
تومیتا، کنجی، » شخصیت های نظام ایران« ) 2 (، مجله " خبرنامه انجمن ایران و ژاپن " ، شماره 

ده، صص 16 – 10، انجمن ایران و ژاپن، اکتبر 1986 .
تومیتا، کنجی، »شخصیت های نظام ایران ) 3 ( ، مجله " خبرنامه انجمن ایران و ژاپن " ، شماره 

یازده، صص 18 – 11، انجمن ایران و ژاپن، نوامبر 1986 .
تومیتا، کنجی، » زمینه های شکل گیری نظام کنونی ایران و معضالت جدید آن«، مجله " پژوهش خاورمیانه 

معاصر " ، شماره یک، صص 64 – 39، مؤسسه مطالعه اقتصادهای در حال توسعه، توکیو، جوالی 1987 .
از آرمان به واقعیت«، مجله " میدان روابط  ایران: چرخش  انقالب  تومیتا ، کنجی، »ده سالگی 

خارجی " ، دوره سوم، شماره سه، صص 42 – 37، توشی شوپان، توکیو، مارس 1990 .
تومیتا، کنجی، » عواملی که ایران را دگرگون می کند«) 1 (، مجله " چشم " ، شماره چهاردهم، 

صص 19 – 14، انجمن ایران و ژاپن، دسامبر 1991 .
تومیتا، کنجی ، » عواملی که ایران را دگرگون می کند« ) 2 ( ، مجله " چشم "، شماره پانزدهم، 

صص 22 – 16، انجمن ایران و ژاپن، فوریه 1992 .
تومیتا، کنجی )1993( آیت اهلل های ایران: نظام اسالمی، تناقض ها و گشایش ها. توکیو: انتشارات 

دایسان شوکان، 335 ص.
تومیتا، کنجی )1994(  »سایه ایران: انقالب اسالمی پس از آیت اهلل خمینی« در سوسومو ایشیدا:  
درک شرایط آسیای مرکزی و کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق: زبان، قومیت، مذهب، منابع و 

صنایع. توکیو: انتشارات دایاموند شا. 
تومیتا، کنجی)1997( ، »یادداشت های روزانه انقالب ایران:از دسامبر 1978 تا 18 فوریه 1979« در 
هیتوشی سوزوکی: ژاپنی ها و انقالب ایران:یادداشت ها، شهادت ها و مدارک. مؤسسه مطالعه اقتصادهای 

در حال توسعه.
ساتو، هیده نوب )Sato Hidenobu(،»در باره سلسله خاطرات منتشر شده در مرکز اسناد انقالب 



52

انجمن اسالمی ژاپن،   ،29 – ، شماره شصت و نهم، صص 46   " " جهان اسالم  اسالمی«، مجله 
توکیو، دسامبر 2007 .

ماتسوناگا، یاسویوکی )Matsunaga Yasuyuki( »هویت ملی در ایران پس از انقالب: انقالب 
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طرزی، سراج االخبار و مسئله زبان فارسی در افغانستان

قهرمان سلیمانی1 

چکیده 
این مقاله می کوشد تا در قالب مطالعات کتابخانه ای به این سؤال پاسخ دهد که: چرا دامنه مناقشات 
زبانی در افغانستان این همه گسترده و تا امروز ادامه پیدا کرده است. مؤلف می کوشد نقش محمود 
نویسنده  دهد.  نشان  موضوع  این  در  را  افغان  نگار  روزنامه  و  روشنفکر  سیاستمدار،  نویسنده،  طرزی 
انتشار سراج االخبار را کوششی در مسیر فراهم کردن زمینه های تغییر زبان از فارسی به پشتو می داند. 
او با نشان دادن نمونه های متعددی از این سیاست زبانی، طرزی را  نظریه پرداز تغییر زبان و اتخاذ 
این  اجرای  برای  که  نشان می دهد  مؤلف  معرفی می کند.  فارسی  زبان  بر  سیاست های سخت گیرانه 
سیاست طرزی به جعل اصطالح و قلب حقیقت دست می زند و مفاهیمی خلق می کند که دستمایه 

پشتون تبارها در ایجاد تنگنا برای زبان فارسی می شود.
کلید واژه ها: عثمانی، پشتون، فارسی، دری، محمود طرزی، سراج االخبار، سیاست زبانی، افغانستان

مقدمه
قلمرو جغرافیایی زبان فارسی در یکصد سال گذشته دستخوش تغییرات فراوان شده است و به نظر 
می رسد این تغییرات همچنان ادامه دارد. در این قلمرو افغانستان اهمیت فراوان دارد. حوادثی که در 
این کشور اتفاق می افتد گاه صورتی از منازعات زبانی را نمایندگی می کند. از جمله، مراسم تحلیف 
حامد کرزای  نخستین رئیس جمهور افغانستان بعد از طالبان،  به دو زبان فارسی و پشتو، مناقشه زبانی 

1.  پژوهشگرو معاون پژوهشی و 
آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی.
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را در سطح جهانی منعکس کرد و نشان داد در آن سوی درگیری ها و منازعات سیاسی و ایدئولوژیک، 
منازعه زبانی دیگری نیز در افغانستان در جریان است و آن کشاکش بین زبان فارسی و پشتوست.

در این نوشته می کوشیم ریشه های این مسئله را در دوره جدید تاریخ معاصر افغانستان با تکیه بر 
اندیشه ها و اقدامات طرزی نویسنده، مترجم، شاعر و سیاستمدار افغان واکاوی کنیم. بدیهی است در 
این جستجو بیش از هر متن دیگری به سراج االخبار رجوع می کنیم؛ سراج االخبار روزنامه ای است 
که توسط طرزی منتشر می شد و نخستین مطبوعه ای  بود که اسلوب مطبوعات افغانستان را در سطح 

وسیع تغییر داد و فضای سیاسی و فرهنگی این کشور را دگر گون نمود.

جریان  های تجدد در افغانستان عصر جدید
این کشور آشنا شویم و  با آبشخورهای تجدد در  اندکی  این بحث الزم است نخست  برای ورود به 
دریابیم طرزی در اندیشه های خود که در سراج االخبار تجلی یافته از کدام مرجع فکری تأثیر پذیرفته 

است.
افغانستان اوایل قرن بیستم از سویی متأثر از کشاکشی بود که در شبه قاره در جریان بود. درگیری 
داشت.  تأثیر  افغانستان  فرهنگی  بر فضای  انگلستان  زوال  به  رو  امپراتوری  اندازی های  ها و دست 
درگیری های خونین و مهاجرت های گسترده در پی این دست اندازی به خاک افغانستان این کشور را 
با دنیای جدیدی آشنا کرد. از دیگر سو زمان زوال امپراتوری عثمانی فرا رسیده بود و لی این امپراتوری 
نیم جان، نمادی از جهان اسالم بود که توش و توانی نداشت اما  اندیشه های برخی از تجدد خواهان 
مسلمان در این کشور شکل می گرفت. استانبول دروازه آشنایی مسلمانان با تمدن اروپایی بود که تفوق 
چشمگیر خود را در سیمای قدرت نظامی و سیاسی و فرهنگی به اثبات رسانده بود و برخی از نوگرایان 
افغان از این جریان متأثر بودند. تجدد طلبی  افغان ها در آغاز قرن بیستم را باید بیشتر متأثر از این 
جریان دانست )افغانستان، روحانی، مارکس، مجاهد، ص 68(. طرزی را باید در این گروه از متجددان 

افغان دسه بندی کرد.
نفوذ طرزی در دربار، روند تجدد گرایی به سبک عثمانی را تشدید کرد و آن را تبدیل به قدرتمندترین 
جریان اصالح طلبی کرد. محققی افغان این جریان را بدین گونه توضیح می دهد: هنگامی که سیاست 
مدرن سازی تحت رهبری شاه امان اهلل آغاز شد، این مدرن سازی در مطابقت با تجدد طلبی ترک ها 
در ممالک اسالمی تلقی می شد و از این رو متخصصین و مشاورین در عرصه های مختلف بجای آنکه 

از هندوستان آورده شوند از ترکیه دعوت شدند )محمود طرزی و...، ص35(.
آبشخور سومی هم مطرح بود که برای افغان ها در آن دوره چندان جذابیتی نداشت و آن هم روسیه 
بود که در صدد توسعه متصرفات خود در آسیای مرکزی بود و تجدد خواهان کمتر با این حوزه داد و 
ستد فرهنگی داشتند هر چند در دهه هشتاد قرن بیستم عمده ترین بازیگر خارجی در این کشور شد و 

در فضای فرهنگی و زبانی هم تأثیر فراوان گذاشت.
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پشتون ها
نکته دیگری که باید قبل از ورود به بحث اصلی توضیح داده شود جغرافیای سرزمینی است که پشتون 
ها در آن زیست می کنند. این جغرافیا در حال تغییر است، زیرا سیاست پشتون سازی در افغانستان به 
گونه ای است که در دراز مدت انتظار می رود این قلمرو گسترش یابد. غبار تاریخ نویس بزرگ افغان 
قلمرو زیست پشتون ها را این گونه توصیف می کند: پشتونستان یعنی سرزمینی که از چترال تا بحر 
در طول هشتصد میل در کناره راست دریای سند با تقریبا شش میلیون نفوس افتاده و جزو طبیعی 
افغانستان است. از 1810 تا 1823مقارن جنگ های برادران محمد زائی در افغانستان، حکومت سکهه 
پنجاب به تحریک حکومت انگلیس قسمتی از این منطقه را در دو طرف رود سند اشغال نمود. در سال 
1838حکومت انگلیسی توسط معاهده مثلث الهور انتزاع حصص مغلوبه را رسما از شه شجاع فراری 
این  انگلیس در 1841 مفاد  اردوی  انهدام  با کشتن شه شجاع و  افغانستان  اما مردم  اعتراف گرفت. 

معاهده را ابطال نمودند )افغانستان در مسیر تاریخ، 579(.
مرزهای سیاسی  پشتون  قبایل  جغرافیایی  مرز  که  نیست  فایده  از  خالی  نکته  این  تذکر  آغاز  در 
افغانستان  امروز نیست. پشتون ها  تا کناره ایالت پنجاب اقامت دارند و بخشی مهم از شمال پاکستان 
پشتون نشین است. ریشه کشاکش های سیاسی امروز افغانستان و پاکستان و به رسمیت نشناختن خط 
مرزی دیو راند توسط افغانستان ریشه در همین پراکندگی قومی دارد. پشتون های شمال پاکستان و 
افغانستان هویت مشترکی دارند و مجموعه اسناد نشان می دهد که بخشی از شهرهای شمالی پاکستان 
امروز در پاکستان قرار دارد، همیشه پشتون نشین بوده است و  قلمرو پشتونهاست. شهر پیشاور که 
پیوستگی های امروز پشتون های دو سوی خط دیوراند به گونه ای است که همواره باید احتمال داد که 
دوباره پشتون ها با یکدیگر متحد شوند و مرزبندی سیاسی دو کشور افغانستان و پاکستان خدشه دار 

شود ) افغانستان در قرن نزدهم، 36 و تاریخ و وقایع و سوانح افغانستان، صفحات متعدد(.
عدم تطبیق جغرافیای سیاسی افغانستان بر جغرافیای قومی آن مسئله ای است که از آغاز استقالل 
این کشور از ایران موجب کشاکش های طوالنی بوده و دامنه آن تا زمان حاضر ادامه دارد. برای درک 
این موضوع کافی است که به کتاب هایی که در دهه  های نخست پیدایش این کشور نوشته شده 
نگاهی بیندازیم. افغانان نوشته الفنستون که در سال 1809 تحریر شده پس از بیان این نکته که قلمرو 
افغان ها در گذار ایام در قبض و بسط جغرافیایی بوده می نویسد: از شرق به هندوستان که کشمیر و 
ممالک کرانه چپ رود سند را نیز در بر می گیرد، و از جنوب به دشواری می توان گفت که به خلیج 
فارس می رسد. مرز شمالی را کوه های قفقاز شرقی – در غرب هم وجود دارد – و رود آمو می سازند 
)افغانان، ص97(.  در سطور بعدی نویسنده بخشی از مولتان و الهور را  قلمرو این کشور برمی شمارد 

که امروز بخش های مرکزی پاکستان را تشکیل می دهند.
در سال های پس از استقالل افغانستان در دوره امیر حبیب اهلل سیاست پشتون سازی متوقف شد 
و او رؤیای زنده کردن دوره سیادت و سروری زبان فارسی را در این کشور در سر داشت و در پیشبرد 
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این هدف حتی به افق هایی فراتر از کشور خود می نگریست. احساس پیوستگی قومی در دوره حبیب 
اهلل مشهور به بچه سقا نسبت به جغرافیای فرهنگی فارسی به نحو فزاینده ای در میان برخی از اقوام 
افغان من جمله هزاره ها و تاجی کها رو به گسترش بود و خود حبیب اهلل نیز تعلق خاطری به این 
موضوع داشت و به فکر جهانگشایی در حوزه ای بود که زبان فارسی را تشکیل می داد. به گونه ای که 
در اوایل سلطنت : شعار می داد که بخارا را باید آزاد کنیم و متعاقبا شعار داد که دروازه صندل را باید از 

هندوستان بیاوریم )افغانستان در مسیر تاریخ، ص827(.
مسئله ای که نباید از آن گذشت این است که جنبش ملی گرایی عهد پهلوی اول نیز در اتخاذ 
سیاست های ضد فارسی در افغانستان بی تأثیر نبود. زیرا در این دوره که اوج جنبش ناسونال سوسیال 
و فاشیسم هیتلری در آلمان بود کشورهای منطقه می کوشیدند هویت تاریخی خود را باز تعریف کنند. 
تاریخی گذشته،  به دوره های  با رجوع  ایران  تاریخی  تعریف هویت  باز  در  ایران  ناسیونالیست های 
افغانستان را بخشی از پیکره ایران تعریف می کردند و جنبش ملی گرایانه در افغانستان برای عبور 
از این موضوع و پاسخ دادن به ملی گرایان ایران جنبش پشتون گرایی را قوت بخشید. کم توجهی 
ایرانی به این مهم  زبان فارسی را در یکی از کانون های اصلی آن دچار مشکل کرد.  روشنفکران 
هیتلری  تبلیغات  که  بود  ها  سال  همین  خوانیم:  می  رهین  مخدوم  قلم  به  را  مشکل  این  گزارش 
ناسیونالیزم افراطی آلمان را نه تنها متکی بر خاک های از دست رفته به شمار می آورد بلکه اراضی 
دیگران را نیز به نام خود دعوا می کردند. این ناسیونالیزم آلمانی نزد اقوام شرقی از قبیل ترک، عرب و 
ایرانی حتا هندی عام گردید و در همان فضا بود که در سال 1318 ه ش مطابق 1935م فرمان زبان 
پشتو در افغانستان صادر گردید. یعنی که تدریسات همه مکاتب و مدارس دولت و همه مکاتبات دولتی 
از دری به پشتو برگردانده شود)یعنی این که ایرانی توسعه جو اگر زبان شما فارسی است زبان ما پشتو 

است که هرگز شما بدان پی نمی برید( )سرگذشت زبان فارسی دری، ص222(.
ای  عقبه  از  دارد،  جریان  آشکار  و  پنهان  به صورت  امروز  افغانستان  در  که  فرهنگی ای  منازعه 
تاریخی سرچشمه می گیرد. دولتمردان این کشور در دو سده اخیر کوشیده اند در مرحله اول پشتون 
ها و در مرحله دوم زبان پشتو را در افغانستان گسترش دهند. این امر را باید در استقالل و نامگذاری 
این کشور جستجو کرد. مؤلف کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در این باره می نویسد: در قرن نوزدهم 
خراسان جای خودش را به اسم تازه )افغانستان( گذاشت. در قرن دهم کلمه )افغان( که معرب )اوغان( 
بتدریج مفهوم  پدیدار شد و  نویسندگان اسالمی  آثار  قبایل پشتون کشور در  از  بود در مورد قسمتی 
آن وسیعتر شده می رفت تا در قرن هژدهم حاوی کلیه پشتون های کشور گردید...باالخره در قرن 

نوزدهم)افغانستان( به صفت نام رسمی این کشور قرار گرفت )افغانستان در مسیر تاریخ، ص 9(.
پیداست که این مشکل از نامگذاری اولیه حاصل شد . بعدها در مقوله زبان و سیاست های زبانی 

خود را نشان داد. معارضه دری]= فارسی[ و پشتون را در همین چارچوب باید دید.
پشتو زبانی است از خانواده زبان های ایرانی شرقی که در بخش هایی از افغانستان و پاکستان 
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گویشورانی دارد اما در هیچ دوره ای از تاریخ گذشته این قلمرو اعم از افغانستان یا پاکستان زبان رسمی 
و ادبی نبوده است. علت این امر حضور قدرتمند زبان فارسی در این قلمرو و پشتوانه غنی معنوی آن 
است. قدیمی ترین منابع مکتوب ادبی و فرهنگی به قرن دهم می رسد )دایره المعارف بزرگ اسالمی، 

ج 13، ذیل مقاله پشتو، صص 679-673(.
این نکته نیز شایسته یادکرد است که بی توجهی به این زبان تنها با سیاست های حکومتی صورت 
نگرفت. مدتها بود که زبان فارسی قدرت زایندگی و خالقیت را از دست داده بود تا جایی که در حوزه 
شبه قاره که این زبان به مدت هشت قرن زبان دین و معنویت و فرهنگ و سیاست و اقتصاد بود نیز 
به حاشیه رانده شد. در این به حاشیه راندن بر خالف تصور تنها کمپانی هند شرقی و دولت استعماری 
بریتانیا کارگردان و برنامه ریز و مجری نبودند بلکه خود این زبان قدرت خالقیت و نو آوری خود را 
از دست داده بود . گر چه زبان فارسی با انتقال مفاهیم دینی و معنوی به شبه قاره راه یافته بود و به 
نوعی زبان دین و معنویت بود اما کار به جایی کشید که علمای هند فتوا نوشتند که خطبه خواندن  
به زبانی غیر از زبان عربی منع شد این در حالی بود که زبان فارسی در شبه قاره زبان علم و فرهنگ 
و دین بود و مسلمانی مردم این حوزه قبل از اینکه به زبان عربی حاصل آمده باشد، با زبان فارسی 

صورت گرفته است .
در جنبش مشروطه خواهی افغانستان هم با وجودی که تقریبا تمامی منابع فکری به زبان فارسی 
بود اما مشروطه خواهان به اعتالی زبان فارسی کمتر می اندیشیدند ولی گسترش و توسعه زبان پشتو 

را در دستور کار خود داشتند.
 در خط مشی مشروطه خواهان هم یکی از اصول اساسی که این گروه بدان ملتزم بودند همین 
تعمیم نوشت و خواند در  به  این جمعیت]مشروطه خواهان[، توجه  از خصایص خط مشی  بود: یکی 
زبان پشتو بود که مکاتبه های شخصی خودشان را هم به این زبان می کرده اند و نویسنده این سطور 
مکاتبه های شخصی پشتو را به قلم محمد ابراهیم خان پنداولی هم دیده ام که بدون تعصب لسانی 
یا مذهبی به رفقای پشتو زبان مانند مولوی غالم محی الدین و عبد الهادی داوی و غیره نوشته بود 

)جنبش مشروطیت، ص 176(.

تربیت یافتگان عثمانی و تجدد طلبی آنان
در افغانستان روشنفکران تربیت یافته حوزه عثمانی موجد آثار بسیار شدند به گونه ای که می توان گفت 
آموزه هایی که در پرتو سیاست های دولت عثمانی رواج یافته بود توسط برخی از این افراد نشر و ترویج 
می شد. حضور چهره های فرهنگی و دینی و حتی نظامی عثمانی در همه حوزه های علمی و فرهنگی 
و سیاسی در کشورهای این حوزه به چشم می خورد تا جایی که عبدالحی حبیبی در شرح زندگی پسران 
مولوی عبدالرؤف از چهره های برجسته نخستین مشروطه خواهان افغان می نویسد: وی]مولوی عبد 
الرؤوف[ در اواخر امارت امیر حبیب اهلل خان سررشته دار مکاتب ابتدایی قندهار و از مجاهدین بیرق دار 
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جهاد استقالل بود. بعد از جلوس امان اهلل خان غازی به کابل خواسته شد و در اداره تقنین و شورا همراه 
بدری بیگ، متخصصین ترک در ترتیب قوانین و تطبیق آن با شریعت محمدی)ص( کار می کرد .

شکست عثمانی در قلمرو جهان اسالم بازتاب های وسیع داشت. در حوزه آسیای مرکزی حضور 
ژنرال های این دولت همچون انور پاشا جنبشی را سبب شد که نتیجه آن معطوف شدن بسیاری از 
اول جنبش  این دولت در جنگ جهانگیر  از شکست  بود و پس  به سرنوشت دولت عثمانی  نگاه ها 
احیای خالفت نخست در افغانستان شکل گرفت. حبیبی در خصوص مسائل مرتبط با دولت عثمانی 
در افغانستان می نویسد: جنگ اول بزرگ جهانی که در رمضان1332ق در آگوست 1914 آغاز شد، 
تمام عالم انسانیت را تکان داد. چون مقام خالفت )سلطنت عثمانیه ترکی( هم در آن به طرفداری 
آلمان و متحدینش شرکت جست، هیاهویی برخالف اقدامات جنگی دولت انگلیس و یاران او در میان 
مسلمانان هندوستان و دیگر کشورهای اسالمی افتاد و در مدت کمی تجارت و اوضاع زندگانی ملل 

شرق و جهان را دگرگون ساخت.
 امیر حبیب اهلل خان یک ماه بعد در کابل، بین مجمع فرهنگی بزرگی از کالن شوندگان آن وقت 
اعالم بی طرفی داد )اول شوال 1332 ق، 1914م( در حالی که عامه مردم علنًا برای پیروزی ترکان 
عثمانی  و مقام خالفت اسالمی که در استانبول بود شعار می دادند و در هندوستان حزب خالفت بین 
میلیون ها نفوس مسلمان نیم قاره نفوذ کرده و به تقویه قوای ترک عثمانی وسایل امدادیه و اعانه ها 
فراهم می آوردند و روزنامه خالفت از بمبئی هر روز  به صد هزاران نسخه توزیع می شد و کاله سرخ 

سلطانی شعار مسلمانان گشته بود )جنبش مشروطیت در افغانستان، ص114(.

محمود طرزی و تجدد طلبی و نشر سراج االخبار
جنبش جدیدیه در افغانستان بیشتر تحت تأثیر نامگذاری این حرکت در ایران با عنوان جنبش مشروطیت 
شناخته می شود. اگر بخواهیم نمونه ای از این اشخاص را به دست بدهیم می توانیم از محمود طرزی 

و روزنامه سراج االخبار وی نام ببریم.
محمود طرزی پسر غالم محمد خان در سال1244ش/1829 م در غزنی به دنیا آمد. پدرش طبع 
شاعری داشت. او در اواخر عهد امیر عبد الرحمان خان)1842-1901م( به هند تبعید شد. سپس راهی 
بغداد شد که در ان روزگار در قلمرو حکومت عثمانیان اداره می شد. غالم محمد خان در سال 1900 
وفات یافت دیوان او در کراچی چاپ شده و مشتمل بر چهل هزار بیت است )افغانستان در پنج قرن 
اخیر، ص432(. پسر او محمود طرزی)1933/1865م( تا سال 1905 میالدی در عثمانی ماند. در این 
مدت در بغداد و دمشق و مصر و استانبول و سایر کشورها به تحصیل دانش در عرصه های مختلف 
علوم از جمله در زمینه های حقوق و سیاست، فلسفه و حکمت اسالمی و ادبیات جهانی پرداخت و 
دانش آموخت ... طرزی به زبان های اردو، ترکی، عربی، فرانسه، فارسی و پشتو تسلط داشت ...با پیامی 
از پدرش از شام به استانبول ترکیه نزد سید سید جمال ...رفت و مدت هفت ماه از محضر آن عالمه 
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... سود برد )عالمه محمود طرزی ...، ص 17(. وی درسال 1905 به کابل آمد و به عنوان رئیس دفتر 
ترجمه امیر حبیب اهلل )1901- 1919( خدمت کرد. در همین دوران نظامنامه ها و مجموعه ای از قوانین 
دانند  کابل1903م می  به  را  او  برگشت  برخی محققان  کرد.  ترجمه  فارسی  به  ترکی  از  را  حکومتی 

)طرزی و سراج االخبار، ص11(.
این  روشنفکر و روزنامه نگار و دولتمرد افغان )1865-1933( از سال 1885 مدت بیست سال 
از عمر خود را در ترکیه عثمانی زندگی کرد. حتی برخی از نویسندگان تاریخ  افغانستان او را در زمره 
کارگزاران حکومت عثمانی در شام قلمداد کرده اند )افغانستان، روحانی، مارکس، مجاهد، ص 54 و 
ظهور افغانستان نوین، ص205(. همو از شام همسر گزید و پس از بازگشت به افغانستان در سال 1905 
دو دختر او به همسری پسران امیر حبیب اهلل ، عنایت اهلل و امان اهلل درآمدند و رابطه استواری با دربار 

برقرار کرد .
در سال 1290 ش نشریه سراج االخبار را بنیاد نهاد که انتشار آن هشت سال دوام یافت و تأثیر 
فراوانی در فضای فرهنگی این کشور داشت. مجوز این نشریه هفتگی بود. در شماره نخست علی احمد 
خان ابشک آقاسی ملکی به صفت نگران و محمود طرزی  به صفت مدیر و سرمحرر آن معرفی شدند 

)افغانستان در پنج قرن اخیر، 453(.
طرزی آموزش خود را در عثمانی طی کرده بود و طرفدار جدی نهضت "ترک های جوان" بود. 
دلبستگی او به ترکیه و زبان ترکی به اندازه ای بود که در جای جای آثارش نمود پیدا کرده است. 
بیهوده نیست که محققی افغان او را "نیم ترک" خوانده است.: از میان کشورهای مسلمان، طرزی 
به ترکیه بیشتر توجه کرده است. این توجه کامال طبیعی می نماید، به سببی که طرزی در واقع نیم 
ترک است. او از نزدیک بودن به ترکیه نه تنها پرهیز نمی کند، بلکه می خواهد به آن مباهات کند و 
بگوید که ترکیه کشوری بوده که بر طرز تفکر او اثری عمیق گذاشه است )طرزی و سراج االخبار، 95(.

در نشریه سراج االخبار، نوعی ملی گرایی درآمیخته با پان اسالمیسم بود و یکی از اصول اساسی 
نشریه هم مبارزه با استعمار بود. گسترش فرهنگ معارف پروری و مبارزه با خرافات دینی و گسترش 

زبان پشتو در دستور کار مجله بود .
در دوره حکمرانی امیر حبیب اهلل)1337ق/1919م( و نفوذ محمود طرزی به عنوان نظریه پرداز 
بزرگ این دوره و انتشار سراج االخبار به همت او، توجه به زبان پشتو در دربار افزونتر گردید. "انجمن 
عالی معارف" با توجه به آراء طرزی و توجه اهمیت این زبان برای افغانستان آموزش این زبان را در 
زمره مواد درسی معارف این کشور اجباری کرد. با توجه به حضور پشتون ها در عرصه قدرت افغانستان 
و اعمال نوعی آپارتاید قومی در این کشور در دوره حکومت ظاهر شاه و در عهد صدارت سردار محمد 
هاشم خان این زبان تنها زبان رسمی کشور اعالم شد و کوششی برای برگردان کتاب های درسی و 
منشورها و فرامین حکومتی به زبان پشتو صورت گرفت اما دولتمردان پشتون تبار دریافتند که آنجام 
این کار به اسانی میسر نیست و تنها بخشی از مردم این کشور با زبان پشتو آشنایی دارند و بناچار زبان 
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فارسی دوباره به عرصه زبان ملی برگشت منتهی این بار با رقیبی که از پشتوانه قدرت سیاسی و نظامی 
هم بهره مند بود : زبان پشتو.

طی این دوره حکومت افغانستان کوشیده است با تقویت زبان پشتو و مانع تراشی برای توسعه زبان 
فارسی، بتدریج زبان  پشتو را تقویت کند .

البته داوری عمومی هم در میان اهل علم در مورد نفش طرزی در نشر زبان پشتو یکسان نیست. 
برخی از اهل فضل بر این اعتقادند که امیر حبیب اهلل با حمایت از طرزی راه را بر توسعه زبان فارسی 

در افغانستان هموار کرد )سرگذشت زبان فارسی دری، 73(.
حبیبی از محمود طرزی با احترام یاد می کند و ضمن توضیحاتی در باره حیات فرهنگی او و نقش 
اساسی او در ترقی فرهنگ در افغانستان او را می ستاید و پایان زندگی او را این گونه بیان می کند: چون 
امان اهلل خان هم کابل را به سردسته شورشیان، حبیب اهلل کله کانی )مشهور به بچه سقا( گذاشت در 
جدی 1307 ش به قندهار رفت، محمود طرزی هم در طیاره از قندهار به هرات و ایران رهسپار شد که 
هشت ماه در ایران بود، و از آنجا از راه باطوم اتحاد شوروی )26 اکتبر 1929م( باز به مملکت ترکیه 
پناهنده شد و در استانبول مسکن گزید تا به تاریخ 22 نوامبر  1933 م به سن 68 سالگی  در اثر سرطان 

جگر چشم از جهان پوشید و در مزاری نزدیک ابو ایوب انصاری به خاک سپرده شد )حبیبی ، 152(.
 می توان ادعا کرد در این دوره، طرزی سخنگوی فرهنگ افغانستان است، همه جا نام زبان رایج 
در افغانستان را فارسی قید می کند و تنها در چند موضع از زبان دری سخن به میان می آورد و آن را 
تنها نامی منطقه ای برای زبان فارسی می داند: "زبان فارسی" پیش از استیالی دولت عرب بر ایران، 
یک زبان خالص و مستقلی بود که با دیگر زبان ها نیامیخته، در همان حال اصلی خود مانده بود. بعد از 
ضبط و استیالی عرب بر ایران، به مرور زبان زبان فارسی با زبان عربی امتزاج حاصل کرده، و فصاحت 
و بالغت عربی را با نزاکت و لطافت لهجه فارسی تطبیق داده یک زبان بسیار با سالست و لطافت و 

شیرینی بوجود آمده است گه آنرا"زبان دری" نیز می گویند )مقاالت طرزی، 766(.
حلقه مخاطبان نشریاتی از نوع سراج االخبار و مطالبی که مشروطه خواهان یا جدیدیه طرح می 
کردند ، بسیار محدود بود و اغلب شامل طبقات درس خوانده شهری، اشراف و درباریان و روحانیون 
بودند. اینان بودند که امکان اطالع از پیشرفت های مختلف کمابیش برایشان مهیا بود وگرنه آحاد مردم 
در جوامعی که اغلب ساکنان آنها را روستائیان تهیدست و بی سواد تشکیل می دادند نمی توانستند 
اینگونه اطالعات را به دست بیاورند و در صورتی هم که به دست آنان می رسید سوادی نداشتند و به 
فرض هم اندک سوادی داشتند این موضوعات چنان غریب و تکان دهنده بود که فهم آن برای بسیاری 
از آنان دشوار می نمود و ترجیح می دادند زندگی ساده و ابتدایی خود را داشته باشند و در معرض آسیب 

هایی از این دست قرار نگیرند.
چه  با  که  دانستند  می  خود  هم  افکار  نوع  این  پدیدآورندگان  و  کنندگان  توزیع  و  روشنفکران   
مشکالتی مواجهند. مطبوعه ای که با تیراژ اندک به چاپ می رسید مخاطبان خود را در حلقه ها و 
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محافل شهری جستجو می کرد و با آنان ارتباط می گرفت. رساندن این مطبوعه به روستاهایی که در 
جهان بسته خود زندگی می کردند غیر ممکن می نمود. با توجه به اینکه اکثر ساکنان این حوزه ها را 
روستاییان تشکیل می دادند و بسیار کسان نیز که سواد داشتند پیوستگی آنها به منابع قدرت موجب 
می شد به شدت با معارف پروران و ترقی خواهان برخورد کنند و صیانت از نظام اجتماعی و فرهنگی 

موجود را صیانت از هستی خود تلقی کنند و اجازه ندهند این صداها پژواک وسیع اجتماعی پیدا کند.
ارباب جراید نیز می کوشیدند در این منازعه توجه خوانندگان را به مسائل مبتال به جلب کنند و 
مشکالت خود را برای آنان بیان کنند: »افسوس که سراج االخبار  افغانیه تا بقدری که می تواند، وظیفه 
خود را ایفا می کند. ولی باز افسوس که صدای او در گوش هزار یکی از برادران وطنش نمی رسد. 
اینچنین موعظه ها از موعظه هائیست که از ایجابات و لوازمات عصر و زمان و وقت و آوان موجوده 
حاضره است. هر وقت و هر زمان، یکنوعی موعظه به کار داشت، درین وقت قدر و قیمت آزادی را، و 
حقیقت و ماهیت آزادی را و مصیبت اسارت و فالکت را و کیفیت حقیقی و ماهیت طبیعی اسارت را 
به عموم اهالی داناندن، از اهم واجبات است، که آنهم وظیفه علماست اما، ولکن... « )مقاالت محمود 

طرزی، 359(.
سراج االخبار یک اتفاق بزرگ بود. با متوقف شدن انتشار آن پس از هشت سال در میان نشریات 
افغان نشریه ای که بتواند مخاطبان گسترده ای را در سراسر منطقه به خود جلب کند پیدا نشد. دهه های 
پایانی قرن بیستم به استیالی مارکسیست ها و جنگ های داخلی و سرانجام پیروزی مجاهدین انجامید 
که اولی اعتقادی به انتشار نشریاتی غیر از منشورات دولتی نداشت و گروه دوم چنان درگیر جنگ بودند 

که مجالی برای نشر روزنامه و مجله نداشتند.
گزارشی که غبار از وضع مطبوعات افغانستان در سال 1343 می دهد بسیار مأیوس کننده است: 
چون مطبوعات و مطابع تا کنون)1343(همه در دست دولت است لهذا تمام جراید و روزنامه های کشور 
ناشر افکار حکومت بوده، در قسمت سیاست و اجتماعیات جنبه تبلیغاتی و یک جانبه دارد. نویسندگان 
و شعرای جوان کشور هم در ساحه سیاست مقید و محتاط اند، زیرا شرایط سنگین اداری مجال آن 
نگذاشته است تا آنچه می بینند و می دانند آزادانه تصویر کنند- بلکه بیشتر مشغول موضوعات ادبی 
مسلکی و یا تاریخی هستند. روی هم رفته ادبیات کشور در مرحله تکان های تحول از دوره گذشته به 

دوره جدید قرار گرفته است )افغانستان در مسیر تاریخ، 15(.
طرزی خود نویسده ای برجسته بود و قدرت قلم و بیان او در جای جای سراج االخبار آشکار است 
و در نوشته های خود می کوشید این قدرت قلم خود را به رخ خواننده بکشد. نمونه ای از این نوع قدرت 
قلم او را می توان در سره نویسی او دید که در آن دوره در شبه قاره و ایران هواخواهان قدرتمندی 
داشت. شکل گرفتن اندیشه هویت ملی در ایران در عرصه های مختلف روشنفکری منجر به رفتارهای 
مختلف فرهنگی گردید. ترقی خواهان درس خوانده می کوشیدند با کارهای مختلف فرهنگی ریشه 
این  از وجوه  ایران و عرب ستیزی یکی  باستانی  به فرهنگ  را نشان دهند. توجه  های هویتی خود 
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واکنش های فرهنگی است که در ایران هواخواهان بسیار پیدا کرد و هنوز هم در عرصه های فرهنگی 
می توان گفت این جریانی هنوز رمق حیات دارد؛ اما در دوران پس از مشروطیت به صورت جریانی 

قدرتمند درآمد که منجر به خلق آثار مختلف شد.
در افغانستان محمود طرزی کوشید در سره نویسی طبع آزمایی کند هر چند او این شیوه نوشتن 
را هرگز به عنوان شیوه نوشتاری خود برنگزید و همانند روشنفکران ایرانی اثبات هویت تاریخی زبان 
فارسی را مد نظر نداشت تنها قدرت نویسندگی خود را نشان می داد. این جریان در افغانستان طرفداری 
پیدا نکرد اما محمود طرزی سرمقاله ای از سراج االخبار را به زبان فارسی سره نوشت با عنوان "دیباچه، 

به زبان خالص فارسی".
»سپاس و ستایش بیرون از شمار، مر آفریدگاری را سزاست که خامه دو زبان را توانایی گویایی 
بخشید. درود بر روان پاک پیغمبر برگزیده ای رواست که پیروان کیش خوب خود را، آموزش دانش 
رهبر  کدامشان،  هر  پسندیده  کارهای  که  بجاست،  فروتنی  و  دوستی  را،  او  یاوران  و  خاندان  بدمید. 

بختیاری  و نکویی مایان گردید....
آرزوی یگانه ناتوانانه ما، همین بود و همین خواهد بود، که در راه بیداری و آگاهی برادران هم زمین 
و هم آیین خود یک کوششی بجا آورده باشیم. امید است که یک کمکی برین آرزوی خود، کامیاب هم 

آمده باشیم« )سراج االخبار ، سال چهارم، سنبله 1293(.
برغم کوشش طرزی در احیای زبان پشتو آنچه از شعر او باقی مانده ، تمامًا به زبان فارسی است 
و اغلب اشعاری است که به اقتفای شاعران بزرگ زبان فارسی چون: صائب و کلیم و بیدل و حافظ 
و ناصر علی و قاآنی و سعدی و جامی و قاسم انوار و سلطان سلیم پادشاه عثمانی و امیدی و واقف و 
غنی کشمیری و محشم و طالب آملی و...سروده است و دوره های مختلف حیات او را دربرمی گیرد. 
شعر او بیشتر قدرت زبان آوری او را حکایت می کند و چون به تقلید از شاعران قدیم سروده شده اغلب 
فاقد روح طراوت و تازگی است. از این رو هنر طرزی را نه در شعر او بلکه بیشتر در نثر ساده و روان و 
صمیمی او باید جست. اگر در هنر شاعری او لطافتی می توان یافت در بخشهایی است که حدیث نفس 

است و در پیروی کسی سخن سرایی نکرده است:
از این زمانه پر فتنه جای فریاد است              که هر که هر چه کند در محل ایراد است

اگر نماز کنی گویدت که صوفی شد              وگر قمار کنی گویدت که نراد است
به بتکده چو روی گویدت که کافر شد           به صومعه چو روی گویدت که شیاد است

به دست سبحه چو گیری به یکدگر گویند      که سبحه نیست به ره دام و دانه بنهاده است
چو با سالم روی گویدت که طامع شد           چو بی سالم روی گویدت که شداد است

چو بخششی نکنی بر کسی همی گوید           که این خسیس عجب داد ممسکی داده است
چو خلعتش بدهی از منافقت صد جا              سحر به خنده بگوید که دست بر باد است

چو کهنه پوش شوی از قفا همی گوید            که این حریف نگر سخت تر ز فوالد است
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چو پوشی اطلس و دیبا و پرنیان و سمور            به طعن و مسخره گوید که مسرف افتاده است
خوش آن کسی که ز رد و قبول اهل جهان        به سان طرزی افغان بکلی آزاد است.

دیوان حجیم او تقلیدی است از قدما و کمتر در آن تازگی و خالقیت می توان دید هر چند گروهی 
از محققان افغان او را پدر ادبیات نو افغانستان می دانند . اگر طرزی روزنامه نگاری نمی کرد و تنها 
میراث شعری او باقی می ماند دیوان شعر او با شاعران دویست سال قبل از خود او تفاوت چندانی 
ندارد و اثری از روزگار شاعر در دیوان به چشم نمی خورد اگر هم نام جایی یا اشخاصی آمده بیان و 
درونمایه شعر به گونه ای است که نشانه ای از حضور زمان را در ان نمی توان دید. حتی در بخش هایی 
که حدیث نفس است و علی القاعده باید تصویر انسان معاصر طرزی را در شعر او دید زبان و بیان و 
دغدغه های شاعر بدان اندازه کهنه و قدیمی است که گویی او درزمانه حافظ می زیسته و نشانی از 

تب و تاب زندگی آن روز مردم منطقه در کالمش دیده نمی شود.
نکته جالب اینکه برغم اینکه زبان مادری طرزی پشتو بوده و او دفاع جدی از این زبان می کند اما 
در سروده هایش نشانی از این زبان دیده نمی شود و در دیوان او شعری به زبان پشتو وجود ندارد. گویی 

خود به درستی دریافته که ربان علم و هنر و فرهنگ و سیاست باید زبان فارسی باشد.
شعرهای وطنی هم که سروده از گرمی و شور چندانی برخوردار نیست. زبان شعر او با هیجانات 
عاطفی و دستاوردهای دوره جدید گره نخورده است در نتیجه اشعار ملی و وطنی او هم نتوانسته جایگاه 
رفیعی در میان عالقه مندان پیدا کند. نمونه ای از این منظومه های وطنی با نام"عشق وطن" در سال 

1335 ق در کابل به چاپ رسیده است: 
هر کس که دل به عشق وطن کرد مبتال         ایمان و عقل و دین نشود]متن: دنشو[ هیچ از او جدا

قول رسول برحق ما اینچنین بود:               حب وطن اساس به ایمان و دین بود
حب وطن به خاک و گل و چوب و سنگ نیست  زیرا به خاک و خون فرا رود رنگ نیست

حب وطن به میوه و گلزاز و باغ نیست         حب وطن بکوه و بصحرا و راغ نیست
حب وطن به شهر و به انهار و مزرعه           نبود چرا که پر شده دنیا به این همه

اینها عوارضست و محبت نه عارضی یست    آن جوهریست خاص که از فیض معنویست...
خالق ذوالجالل عنایت کند تو را                انواع عزت و شرف و نعمت و بنا

امنیت عمومی و حق و حقوق و عدل           آسایش و رفاه و مساوات وعلم و عقل
خیریت و سعادت و ثروت نظام و نظم          قانون حرب و نظم سیاسی و جند دژم

آزادی و تجارت و صنعت زراعتت               مال کثیر و راه وسیع و عمارتت
از این همه توانگر و هم بهره ور شوی         در کره زمین به ترقی سمر شوی

"محمود"بینوا بشب و روز ایندعا                می کرده است و باد اجابت زکبریا
)مقاالت طرزی، صص340-334(

با اینکه سراج االخبار در زمره روزنامه هایی که در بسیاری از حوزه های فکری و فرهنگی در 
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افغانستان موجد و منشأ تحوالت بوده این نکته را هم نباید از یاد ببریم که این مطبوعه به دالیل متعدد 
در بسیاری حوزه ها ی اجتماعی کامال محتاطانه و محافظه کارانه برخورد کرده است. علت این امر را 
نخست در ساختار سیاسی آن روز حکومت افغانستان باید جست که هیچ نوع مخالفتی را برنمی تافت 
و دوم اینکه مدیر و مؤسس سراج االخبار در این روزگار خود در زمره دولتمردان بود و تصدی پست 
وزارت خارجه این کشور را به عهده داشت. این نکته نیز شایسته یاد کرد است که جامعه بسته و بشدت 
سنتی افغانستان نیز با طرح بسیاری از مسائل دنیای جدید موافق نبود و طرح آن در جراید می توانست 
موجب مشکالت فراوان گردد. اگر بخواهیم به نمونه ای از این محافظه کاری ها در حوزه فرهنگ و 

اجتماع اشاره ای کنیم می توان به مقاله سراج االخبار با عنوان " زن در عایله چیست؟" اشاره کرد.
در این مقاله زن در قالب عباراتی ادبی بیان می شود و او را تجلیل و تکریم می کند اما همه این 
تجلیل و تکریم ها منافع مرد را تأمین می کند و هنر بزرگ زن در این است که بتواند از همه حقوق 

شخصی خود چشم بپوشد و خوب شوهر داری کند:
"زن اصل و اساس عائله است. زن ضامن آبادی خانه و عهده دار صحت و سالمت اوالد، موجب 
عافیت و نگهبانی بدن و مال شوهر خود است. زنی که به کمال شوق و خوشی در امور خانه خود و اجرا 
کردن کارهای که بر ان مأمور است کوشش ورزد و سعی و عمل دائمی که در سر رشته های مختلف 
کارهای خانه خود به کار می برد، و از آنروز زحمت و مشکالتی را که برایش پیش می شود، شکایت 
قناعت  پاکیزگی،  بدهد.....  را شادان و خنده روی نشان  اوالدها و شوهر خود  نکند و در پیش روی 
کاری،خوش خلقی، شیرین زبانی زن، شوهر را توانایی امید کوشش  میبخشد، توانایی امید کوشش 

ثروت و سامان را حاصل می کند....
زن عاقله مدیره هیچگاه چنان حرکتی نمی کند که به حسن امتزاج و محبت ازدواج شوهر خود خلل 
برساند. بر حق ریاست عایله و عزت و حرمت مخصوصه شوهر خود هیچگاه تجاوز نمی کند. بیخبر و 
اجازه شوهر خود، بهیچ امورات کلی خانه داری عایله، خودسرانه، سر کشانه پیش قدمی نمی کند. بحسن 
و لطافت و نزامت مخصوصه خود، دایما دل شوهر خود را بدست آورده، روز بروز در فزونی محبت و 
حرمت و رعایت شوهر خود را بسوی خود کوشش می ورزد.... )سراج االخبار ، سال اول شماره 23، 5 

سنبله 1291(.
استبداد آشکار و لجام گسیخته موجب شده بود که حتی نشریاتی که سخنگوی جنبش اصالح 
طلبی بودند برای ادامه حیات شاه و حلقه اطرافیان او را مورد ستایش قرار دهند. برجسته ترین روزنامه 

سراج االخبار بود که برای دور ماندن از گزند پادشاه مطلق العنان او را مورد تکریم قرار می دهد.
فرهنگی  حیات  از  ای  تازه  دور  آغاز  معنای  به  توان  می  را  االخبار  سراج  انتشار  همه  این  با  اما 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  در عرصه های مختلف حیات  توانست  روزنامه  این  آورد.  به شمار  افغانستان 
سیاسی افغانستان مؤثر باشد. طرزی خود بدین نکته وقوف دارد و می داند که آگاهانه باید قدم بردارد 
تا بتواند در فضای سنتی افغانستان دوام پیدا کند و دریچه های تازه ای را بر روی افغان ها بگشاید: 
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نشر سراج االخبار صفحه نوی بر تاریخ افغانستان است و این نشریه توانست آن سوی جهان بسته را 
به افغان ها نشان دهد و طی هشت سال انتشار تأثیری عمیق بر فضای فرهنگی افغانستان گذاشت. 
مدیر مسئول با آکاهی از کار خود می نویسد: سراج االخبار افغانیه، میخواهد که زبان ملتی خود را زنده 

کند ) مقاالت طرزی، ص 788(.
تحول  و  آگاهی  منشأ  این کشور  از  تر  قلمروی وسیع  در  بلکه  اقغانستان  در  تنها  نه  نشریه  این 
اجتماعی بوده است. گزارشی که حبیبی از قول صدرالدین عینی دانشمند بخارایی االصل تاجیک، از 
رسیدن سراج االخبار به دایره انقالبیون بخارا می دهد، حکایت از اهمیت این نشریه در خارج از مرزهای 
افغانستان است؛ حبیبی در دیداری که با  صدرالدین عینی دانشمند تاجیک داشته شرحی از رسیدن 
سراج االخبار به بخارا داده است که بیانگر فضایی است که استبداد امیر ایجاد کرده بود. وی که برای 
شرکت در جشنی دانشگاهی در سمرقند بوده از زبان او نقل می کند: در ایام جوانی امیر آخر بخارا، 
جوانان تاجیک بیدار شده و او را به اصالحات جدید و تأسیس مکاتب  و آزادی مطبوعات واداشته بودند. 
چون سراج االخبار کابل و نوشته های محمود طرزی هم به ما می رسید و آن را در خفا میخواندیم، 

گماشتگان امیر بخارا نمی گذاشتند و خواننده سراج االخبار را تعقیب و تنبیه می کردند.
خوب به یاد دارم که روزی فطرت بخارایی، یک شماره سراج االخبار را در حجره مدرسه بخارا به 
من رسانید و در همان دم جاسوس امیر بخارا به تعقیبش آمد ولی من آن شماره را در لحاف پیچانده و 
از نظرها مخفی داشته بودم. اکثر شعرای جوان تاجیک به پیروی اشعار تنبه آور سراج االخبار ، شعرها 
میسرودند و جوانان تاجیک آن را از بر می کردند. پیام سراج االخبار در جوانان ماوراءالنهر خیلی تأثیرات 

نغز و نیکو داشت )جنبش مشروطیت ، ص 169(.
و  استبداد  با  مبارزه  زبان  به  فارسی  زبان  تبدیل شدن  که  داشت  نظر  در  باید  را هم  نکته  این   
خودکامگی و تحصیل آزادی و استقالل خود به خود این زبان را در مقابل دولت هایی قرار می داد 
که قصد دست اندازی بر این حوزه را داشتند. از همین روست که موارد فراوانی می توان یافت که 
دولت های استعماری کوشیده اند تضییقاتی برای نشریات مترقی و پیشرو فراهم کنند و نگذارند صدای 
آنها به گوش همگان برسد و تبدیل به تریبونی ملی شوند که گروه های مختلف اجتماعی بتوانند از این 

منبر صدای خود را به گوش همگان برسانند1.

بیرون راندن زبان فارسی، سیاست عمومی منطقه
کوشش ها برای تغییر زبان در قلمرو زبان فارسی در شبه قاره هند، آسیای مرکزی و امپراتوری عثمانی 
و قفقاز مجدانه پیگیری می شد. اما مسئله افغانستان از نوعی دیگر بود. زبان فارسی در این کشور زبان 
بومی بود و قرنها در این کشور به عنوان تنها زبان رسمی شناخته می شد و این کشور هویت تاریخی 

و فرهنگی خود را مرهون این زبان بود.
این کشورگر چه در مرز امپراتوری انگلیس بود و در شبه قاره انگلیسی ها بتدریج زبان انگلیسی را 

 1917 فبروری  در  مثال،  برای   .1  
روسیه  حکمران  پاتکین  کورا  ژنرال 
به  تلگرامی  ترکستان،  در  تزاری 
در  که  تومسکی  روسیه  نماینده 
های  شماره  که:  فرستاد  بود  هند 
دیگر  بالد  و  بخارا  در  االخبار  سراج 
از  و  گردد  می  منتشر  ترکستان 
و  روسی  احساسات ضد  آن  مقاالت 
آمده  جنبش  به  مردم  در  بریتانیوی 
هند  دولت  باید  براین  بنا  است، 
فشار  افغانستان  امیر  بر  بریتانیوی 
آورد تا این جریده خط مشی تبلیغی 
آگاهی  برای  دهد.  تغییر  را  خود 
مانع  نوع حساسیت ها و  این  بیشتراز 
سراج  به  نسبت  هند  در  تراشی ها 
االخبار رک: تاریخ افغانستان،ج دوم، 
طبع مسکو، تألیف ماسون ورو مادین 
سراج  و  طرزی  171و   -169 صص 

االخبار، صص56-37(.
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جایگزین فارسی کرده بودند اما افغان ها نه در سلطه روسیه بودند و نه دست اندازی انگلیس به سرزمین 
آنها دوام داشت تا بتوانند به مسئله تغییر زبان فکر کنند. افغانستان دولت مستقلی بود که هنوز هم 
در کشاکش دست اندازی کشورهای استعمارگر است. برای تغییر زبان این کشور نه انگلیسی ها می 
توانستند زبان انگلیسی را ترویج کنند و نه بعدها روس ها توانستند به تغییر خط و زبان آنها بپردازند. 
تغییراتی از این دست مستلزم حضور دیر پا  و زمانمند است و این امکان برای کشورهای سلطه جو 

فراهم نشد.
برای افغانستان نقشه دیگری طرح شد تا زبان فارسی به حاشیه رانده شود و آن هم معارضه و 

رویارویی زبان فارسی با زبان پشتو بود.
زمره  در  است  نتوانسته  اما هیچ یک  پشتو خلق شده  زبان  به  پراکنده  آثاری  اخیر  قرن  طی چند 
شاهکارهای بزرگ ادبی  جهان و منطقه محسوب شود. بزرگترین شاعر این زبان خوشحال خان ختک 
است که تماماً تحت تأثیر زبان فارسی است و بخشی قابل توجه از میراث شعری او به زبان فارسی است.

به واقع تضعیف موقعیت زبان فارسی در افغانستان با به میدان آوردن رقیبی نه چندان قدرتمند و 
تقویت او صورت گرفت. دفاع طرزی از این مسئله و توجه دادن مسئوالن وقت به این موضوع امری 
آشکار است و حاصل این نوع نگاه بود که در سال های بعد، نگرش دولت های پشتون تبار افغانستان 

را به زبان ملی  تغییر داد.
او خود می دانست که زبان پشتو قابلیت جایگزینی زبان فارسی را به یکباره ندارد و الزم است این 
کار در دوره زمانی خاصی صورت بگیرد. این دستور العملی است که هنوز هم راهنمایی برنامه ریزان 
پشتون تبار افغانستان است. برای روشن شدن موضوع الزم است دیدگاه های محمود طرزی را مرور 
کنیم و قبل از بررسی دیدگاه وی در این باب ذکر این جا الزم می دانم که "زبان افغانی" را وی به 

جای "زبان پشتو" استفاده می کند و پرداختن به این تغییر زبانی را با این مفروضات توجیه می کند:
»1.اینکه در طول تاریخ طوالنی این سرزمین همواره زبان فارسی زبان رسمی و دیوانی بوده است:

2. وقتی که اعلیحضرت احمد شاه بابای غازی، بتأسیس و استقالل سلطنت افغانیه کامیاب آمد، 
امورات دفتر و کارهای کتابت و میرزایی، و جمله نوشت و خوان دولتی، که اساس امور سلطنت بر آن 
موقوف است، به زبان فارسی و بدست همان مردمان فارسی زبان ایرانی االصلی بود، که از یادگارهای 
حکومت سابقه ایران باقیمانده بودند. زبان افغانی به درجه ای اصالح نیافته بود که دفعتا امورات دفتری  
و کارهای کشوری به آن زبان تحویل میشد. ذاتا مردمان افغان چون عموما بکار عسکری و فتوحات 
بالد و امصار و حرب و ضرب گرفتار بودند، به کارهای میرزایی و تحریرات امورحکومتی وقت و فرصت 
اینچنین کارها را برای خود عار میشمردند، و به کلمات محقرانه "میرزاگی دی" و"  نداشتند، حتی 
مالگی دی" ارباب تحریر را حقارت هم میکردند. کتابهای متداوله تحصیل علم و ادبیات هم با زبان 
عربی یا به زبان فارسی بوده. زبان افغانی بدرجه کفایت ازین چیزها سراسر محروم مانده بود« )مقاالت 

محمود طرزی، 772-771(.
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او اعتراف می کند که زبان فارسی زبان تاریخی و فرهنگی و رسمی این حوزه است اما به این 
بسنده نمی کند و بر آن است که به این ماجرا خاتمه دهد. رقیبی برای زبان فارسی می تراشد بی اینکه 
این رقیب قابلیت و توانایی این را داشته باشد و می کوشد به جامعه القا کند که برای احیای هویت 

افغانستان الزم است به زبان ملی از زاویه دیگری نگریست:
»بنا بر این هیچ کس حکم داده نمیتواند، که زبان رسمی دولتی ما دفعتا به زبان افغانی تبدیل یابد. 
یک محذور دیگری هم است، و آن این است که زبان فارسی، نسبت به زبان افغانی یک عمومیت و 
اهمیت بیشتری دارد. مثال  زبان افغانی منحصر و محصور بخاک پاک افغانستان، و همین چند میلیون 
افغان است حال آنکه زبان فارسی ، غیر از آنکه زبان عمومی تمام مملکت دولت همسایه ما ایران 
میباشد، کذالک، در تمام ممالک ماوراء النهر و ممالک هندستان، حتی در ممالک عثمانی نیز معروف و 

متداول است« )مقاالت طرزی، ص 773(.
در ادامه طرزی از "زبان ملتی افغانی" خود سخن به میان می آورد. این نامگذاری ناشناخته و 
مجعول حاصل کار و اندیشه طرزی است. برای این اصطالح جعل کرده وی دالیل برگشت به زبان 
مذکور را به تفصیل بیان می کند و می کوشد نشان دهد حال که دولت مستقلی در افغانستان شکل 
گرفته الزمه استقالل و هویت ملی برگشت به " زبان ملتی افغانی" است. تا زمانی که این مهم محقق 

نشود فرآیند هویت جویی و استقالل افغانستان کامل نشده است:
»ما را ملت افغان و خاک پاک وطن عزیز ما را افغانستان میگویند. چنانچه عادت، اطوار، اخالق 
مخصوص داریم، زبان مخصوصی را نیز مالک میباشیم که آن زبان را" زبان افغانی" می گویند. این 

زبان را مانند حرز جان باید محافظه کنیم، در ترقی و اصالح آن جدا کوشش ورزیم...
تنها مردمان افغانی زبان نی، بلکه همه افراد اقوام مختلفه ملت افغانستان را واجب است که زبان 

افغانی وطنی ملتی خود را یاد بگیرند.
اردو،  انگلیزی،  زبان  آموختن  از  باشد.  افغانی  زبان  باید تحصیل  آموزشها،  اهمترین  ما  در مکتب 
ترکی حتی فارسی، تحصیل زبان افغانی را اهم و اقدم باید شمرد.  به فکر عاجزانه خود ما، یگانه وظیفه 
انجمن عالی معارف، باید اصالح و ترقی و تعمیم زبان وطنی و ملتی افغانی باشد. از ارباب علم و دانش 
این زبان یک گروپ مخصوص تشکیل یافته، کتابهای تعلیمیه ضروری  و الزمی آموختن آنرا تدوین 

و حاضر  باید کرد« )مقاالت طرزی، ص774(.
مخاطبی در نامه ای به طرزی نوشته است: در اینوقت در هیچ مکتبی افغانی خوانده نمیشود، بدست 
هیچ کس کتاب افغانی دیده نمیشود، و چنین کتابی هم به افغانی نیست که انسان بدرد احتیاج این 
زمانه استفاده از آن بکند، مگر یکچند دیوانهای اشعاری که آنها هم تنها ستایش محبوب است و بس 

)همان، ص787(.
شگفت اینکه مردی بزرگ چون طرزی گاه چنان  عنان از کف می دهد که هر محققی حیرت 
میکند چگونه این مرد آگاه می تواند کژ راهه ای چنین را انتخاب کند: مقصد از ادبیات ملی همان 
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ادبیاتیست که به زبان فارسی و افغانی، از قلم شعرا و ادبیات خود وطن عزیز ما افغانستان باشد، نه از 
غیر. و اگر ما بخواهیم که علی العموم" به ادبیات فارس" پر و امال نماییم، در آنوقت، از اصل مقصد 
و مدعی خود بسی دور افتاده خواهیم بود و هم چه حاجت به آن؟ آثار ادبیه و دواوین شعریه استادان 
مشهور فارسی زبان، همه زنده و در دست استفاده اند. پس اگر ما آنها را سرمایه خود اتخاذ کنیم،آیا از 

قبل تحصیل حاصل نخواهد بود؟ )مقاالت طرزی ، ص789(.
طرزی کوشید با تقویت زبان پشتو زبان فارسی را در افغانستان به حاشیه براند. سراج االخبار چنان 
آکنده از مطالب تئوریک در این باب است که این شبهه حاصل می شود که نشر این جریده به منظور 
فراهم نمودن بسترهای سیاسی و فرهنگی حذف زبان فارسی منتشر می شده است. پیداست که هم 
خود و هم مخاطبان آن روز او می دانستند که این رقیب تراشی برای زبان فارسی تا چه اندازه دشوار 
است و او خود و هموطنانش را که در عرصه ای به وسعت همه تاریخ فرهنگی این سرزمین با ادب 

فارسی زیسته اند و در نشو و نمای آن فعاالنه مشارکت داشته اند از این جریان جدا کند:
»معلوم جهانست که همه جهانیان ملت ما را " افغانستان" و ما را " افغان" می گویند. بناءعلیه در شرح و 
تفسیر عاجزانه ما یک شبهه گکی که باقی میماند درست بودن" ادبیات ملی افغانی" وعاریتی بودن" ادبیات 
ملی فارسی" میباشد. این شبهه را هم زایل میکند، که چون ملت یک مظروفیست، که وطن ظرف آن است 
یعنی وطن یک کلمه ایست که ملت اشیای پر کرده شده آنست، بعضی کلمه ها میشود که مانند آب از یک 
جسم معلومداری پر شده می باشد، و بعضی کاسه ها مانند طعام" کشکول الفقرا" از یک جسم مختلطی پر 
شده میباشد، و بعضی تنها از اختالط  و صنف چیز مرکب آمده، پر شده، میباشد، که ملت افغانیه افغانستان 
نشین ما، نیز چون علی العموم بدو زبان متکلم میباشد، که ملت افغانیه افغانستان طبعا به زبان فارسی و افغانی 
باید بود، و نیز چون زبان فارسی رسمی دولت متبوعه مقدسه ما، از بسیار زبانهاست که به فارسی متداول آمده 

است، از آنرو اینهم یک تقدم اعزازی را بر آن افزوده است« )مقاالت طرزی، ص786(.
طرزی کوشید دو عنصر اسالم و پشتونیسم را به مثابه عوامل پیوند ملی در افغانستان به کار گیرد. 
پیداست که جهان وطنی اسالمی که سید جمال مبلغ آن بود با گرایشهای قومی و نژادی پشتون گرایی 
با هم همخوان نبود اما طرزی مجدانه می کوشید از میانه جهل علما و عقب ماندگی اقوام و قدرت و 
سلطه دربار راهی پیدا کند که مقوم هویت ملی در این کشور باشد. برای رسیدن به این مقصود: توسعه 
افغان به نظر می  ناسیونالیسم  افغانستان را به عنوان یک موضوع ضروری برای رشد  تاریخ نویسی 
آورد....طبق نظر طرزی، این مطالعات ]مطالعات مقایسه ای[ باید با تالش هایی در جهت ترفیع موقعیت 
پشتو همراه می شد، که او و همکارانش آن را به عنوان "زبان افغان ها" در برابر فارسی، زبان رسمی 

به حساب می آورد ) ظهور افغانستان نوین، ص 219(.

جعل اصطالحات غیر علمی 
تال ش نشریه در ایجاد برخی انشقاق های فرهنگی و رسمیت دادن به زبان پشتو در جای جای روزنامه 
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می توان دید. طرزی را باید اصلی ترین نظریه پرداز پشتونیزم در افغانستان آغاز قرن بیستم به حساب 
آورد. او کوشید با تبیین افتراق بین زبان" افغانی = پشتو" با زبان "فارسی" فارسی را زبان رسمی 
دولت و پشتو را زبان " ملتی" معرفی کند. او در مقاله ای می نویسد: یکی از مکارم اخالق حسنه ملتی 
هر ملت، محافظه کردن زبان و اصالح و ترقی دادن آن است. زبان رسمی دولت متبوعه مقدسه ما 
زبان "فارسی" و زبان ملتی ما" افغانی" می باشد )طرزی  محمود، سراج االخبار،شماره 2، 20 سنبله (.

او در تبیین موقعیت زبان رسمی و زبان ملتی تأکید فراوان بر زبان ملتی دارد و می کوشد حیثیت 
ملی را به این اصطالح جعلی زبان ملتی پیوند بزند. وی می گوید: هر قوم، هر ملت به زبان قومی و 
ملتی خود زنده است. طرزی با فاصله گذاشتن بین "زبان فارسی" و "زبان ملتی" عماًل بستر را برای 
اعمال سیاست های تغییر زبانی فراهم کرد و با نفوذی که در دربار داشت سیاست های دولت را به 

سمت و سوی حذف فارسی رهنمون شد.
محمود طرزی در مقاله ای زیر عنوان "زبان افغانی، اجداد زبان هاست" بار دگر به مسئله زبان می 
پردازد. وی در پایان همین مقاله چنین نتیجه می گیرد که: "زبان افغانی اجداد زبان ها و ملت افغانی 

اجداد اقوام آریا می باشد." )سراج االخبار، شماره 9، 3 دلو 1291خ(.
این نتیجه گیری زبانشناسانه طرزی بر هیچ قاعده علمی ای متکی نیست و تاریخ تحوالت زبان 

هم در این قلمرو جغرافیایی مؤید نوشته او نیست.
به نظر می رسد که محمود طرزی در زمره نخستین کسانی است که در افغانستان واژه "زبان 
ملتی" را به کار می برند و زبان را با سیاست و قومیت گره می زند. وی زبان فارسی را زبان رسمی دولت 
و زبان افغانی را زبان ملتی )متعلق به ملت( می داند. این تقسیم بندی در حالی صورت می گیرد که 
زبان فارسی قرن ها زبان رسمی مردم افغانستان بوده و کلیه اسناد و شواهد تاریخی هم این امر را تأیید 
می کند. اما طرزی با نادیده گرفتن این گذشته درخشان فرهنگی می کوشد فارسی را از میدان بدر کند 

و بجای آن سیاست پشتو سازی زبانی را تبلیغ  کند.
تحقیق در باره فرهنگ مردم و توجه کردن به آن امر تازه ای است که سابقه آن در این حوزه 
تمدنی چندان زیاد نیست. به استثنای برخی آثار پراکنده می توان گفت فرهنگ مردم در ادبیات فارسی 
به صورت گونه ای مستقل چندان وزنی نداشه است. علی القاعده  در ادبیات افغانستان نیز همین قاعده 

جاری بوده است.
نکته مهم این است که در نامگذاری این شاخه از ادبیات هم اتفاقی وجود نداشت زیرا در ادوار 
گذشته ادب فارسی منبع چندانی در این حوزه وجود نداشت و اندک منابعی هم که باقی مانده تا دوره 
جدید و آشنایی با مغرب زمین اهمیت آن روشن نبود و ادبا و محققین ورود به این عرصه را دون شأن 

ادبی خود می دانستند.
از آنجا که این نوع ادبی تازه وارد بود و کسی بدان آشنایی نداشت به نام های گوناگون نامگذاری 
شد ."ادبیات مردم"، "ادبیات توده"، "فرهنگ مردم" و "ادبیات ملی" و...  بخشی از نام هایی است 
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که این نوع ادبی بدان خوانده شده است." ادبیات ملی" را محمود طرزی در  افغانستان نامگذاری کرد 
و این درست بر خالف ادبیاتی بود که در حوزه ایران بدان نامگذاری شده بود که عمومًا ادبیات میهنی 

و وطنی را بدان می خواندند.
 تعریفی که طرزی از" اشعار ملی" به دست می دهد این است: اشعار ملی همان شعرهائیست که 
صنعت و تکلف در آن هیچ دخل و تعلقی ندارد و از زبان عوام هر قوم و ملت به صورت طبیعی وی 

ساخت و صدور نموده، زبانزد شده باشد ) مقاالت محمود طرزٌی، ص735(.
 در سطور بعد طرزی به گونه ای شعر عوام یا به اصطالح خود وی " ادبیات ملی" را تعریف می 
کند که با تعریف ترانه امروز همخوان است. مالزمت کالم با موسیقی در این تعریف مورد تأکید قرار 

گرفته است:
»از خواص طبیعی"اشعار ملی" یکی آن است که ضرور بر یک لحن و نغمه مخصوصی ، از مقامات 
موسیقی آن را برابر آورده، نظم و انشاد می کنند، که به این صورت توأم و الزم بودن شعر و موسیقی 
را نیز ، همین اشعار ملی مجسمًا نشان داده می تواند، زیرا شعر ملی، بدون نغمه مخصوصه آن به خوبی 

وزن هم پیدا کرده نمی تواند.
 دیگر از خواص شعر ملی آنست، که اگر چه وزن تا یک درجه در آن رعایت کرده می شود، ولی 
قافیه چندان حاکمی ندارد. فایده اشعار ملی این است که لهجه و شیوه زبان هر قوم و ملت را "اشعار 
ملی" همان ملت بدرستی و خوبی نشان می دهد."لهجه و شیوه زبان" یک اهمیت و اعتبار بزرگی 
دارد. مثال فارسی کابلی ما و فارسی طهرانی ایران، اگر چه اساسًا هر دو یک چیز است ولیکن در شیوه 

و لهجه مغایرت و مباینت بزرگی در میان این دو فارسی دیده می شود« )مقاالت طرزی، ص736(.
طرزی فایده اشعار ملی را آشکار کردن: عادت، اطوار، طبایع یک ملت می داند زیرا بی ساخت و بی 

تکلف به لهجه و شیوه همان زبان و حسیات طبیعی همان ملت صدور یافته است ) همان، ص737(.
در همین دوره بود که انقالب اکتبر اتحاد جماهیر شوروی رخ داد و مهمترین تحولی که در حوزه 
ادبیات در پی این انقالب رخ داد حضور زبان توده ها و توجه فراوان به فرهنگ عامه بود. برخالف ادوار 
پیشین ادبی که به این بخش از فرهنگ توجهی نمی شد در این دوره پژوهشگاه های مستقلی برای 
این بخش شکل گرفت و محققانی تربیت شدند تا بتوانند فرهنگ عامه را جمع آوری کنند و از خطر 
فراموشی نجات دهند. اما این اقبال به فرهنگ عامه در همین سطح محدود نشد. این نوع نگرش بعدا 
تبدیل به جریانی شد که ادبیات رسمی و کهن را به حاشیه راند و به دستاویز توجه به زبان توده ها عماًل 
زبان کارایی و خالقیت خود را از دست داد و زبان مردم کوچه و بازار جای زبان پیراسته و ادبی را گرفت.

طرزی دانش آموخته ای بود که با زبان رسمی مأنوس بود و می دانست که اهمیت "زبان توده" به 
قدری نیست که زبان رسمی و ادبی را به بهانه قوت گرفتن آن به حاشیه راند. وی در این باب می نویسد: 
»الحال اشعار ملی در عالم ادبیات یک اهمیت بسیار بزرگی دارند به درجه ایی که بعضی نکته دانان وطن 
عزیز ما خیلی بلند پروازی نموده، می گویند که: ما را به تقلید و پیروی شیرازی ها، اصفهانی ها، همه 
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اینها و غیره، چه کار؟ ما را به 
شعر کابلی، قندهاری، هراتی، 
کوهستانی،  بدخشی،  بلخی، 
ننگرهاری، هزارگی و مثال آن 

بکار است.
باز  جویی   افراط  این  با   
یا  لهجه  بالی  همان  بجز 

شیوه دیگر چه کار است؟ هر گاه یک هزاره، با یک کهدامنی، و غیره و غیره که امی محض باشند، 
چون یک غزل آبدار معنی داریکی از استادان شعر فارسی را بشنوند، اگر چه فارسی بودن آنرا بداند، باز 
هم بیک دو بار شنیدن، از درک مقصد و مدعای آن عاجز می ماند« )مقاالت محمود طرزی، ص738(.

با این استدالل طرزی می کوشید سیاست زبانی خود را عملی کند و در تقسیم بندی جغرافیایی و 
ادبی جهان یکپارچه فارسی زبان ها را تکه تکه کند و راه را بر زبان های کم مایه محلی باز کند.با این 

نگاه دیگر الزم نبود بلخیان حافظ بخوانند و شیرازیان موالنا.
وی با جعل اصطالح "زبان ملی" کوشید زبان کهن و پرمایه دری را به حاشیه براند و در این 
موضوع پیرو نظریه پردازان روس شد که با تکیه بر "زبان مردم" و با متهم کردن مجموعه آثار فاخر 
زبان فارسی به "ادبیات درباری و بوژوایی"، راه را بر زبان حافظ و رودکی و سنایی و موالنا و سعدی 
بستند و زبان مردم کوچه و بازار را ترویج کردند و حاصل آن نوعی بی زبانی شد و راه را بر زبان روسی 

هموار کرد تا به جای زبان پیراسته فرهنگی انجام وظیفه کند.
این جعل اصطالح تنها توسط طرزی صورت نگرفت در دهه های بعد هم هنوز این آشفتگی در 
کاربرد اصطالحات کاماًل مشخص است و کاربرد اصطالح "زبان ملی" به جای زبان های منطقه ای 
زبان های منطقه ای و  افغان میر غالم محمدغبار در توضیح  بزرگ  از آن جمله مورخ  آشکار است. 
محلی افغانستان اصطالح "زبان های ملی افغانستان" را به کار می برد. وی این "زبان های ملی" را 

چنین بر می شمارد:
»الف- زبان دری: در والیات مرکزی، شمالی، غربی و در تمام شهرهای مملکت سخن زده می شود.

ب- زبان پشتو: در والیات شرقی ، جنوبی و جنوب غربی کشوربیشتر تکلم می شود.گویندگان 
این زبان اصال دوازده میلیون نفر است که امروز در حدود شش میلیون آن بین خط مصنوعی دیورند و 

سواحل راست رود سند افتاده است.
ج- زبان ازبکی: در شمال کشوراز طرف تقریبا یک میلیون نفر)بشمول ترکمن ها( تکلم می شود، 

که من جمله سه صد هزار نفر بزبان ترکمنی سخن می گویند.
از جمله زبان های دیگر محلی ، مهمترین آن نورستانی و بلوچی است که اولی  در شمال مشرق 
مملکت از طرف تقریبًا یکصد هزار نفر  و دومی در جنوب غربی کشور از طرف تقریب هفتاد هزار 
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تمام  عمومی  زبان  اما  می شود.  زده  سخن  نفر 
افغانستان همان دری و پشتو است که گویندگان 
سایر السنه به یکی از این دو زبان آشنا هستند« 

) افغانستان در مسیر تاریخ، ص 12(.
محققان  دیگر  خالف  بر  که  پیداست  اما 
این  فکری  و  نظری  بستر  هوشمندانه  طرزی 
تغییر را فراهم می کرد و می کوشید با توضیح 
از  بتدریج  را  زبان فارسی  زبانی  مسئله سیاست 
میدان به در کند. با این نگرش به تدریج »زبان 
ملی« »زبان پشتو« می شد و زبان فارسی به 
در  رایج  ای  منطقه  های  زبان  از  یکی  عنوان 

افغانستان ایفای وظیفه می کرد.
طرزی با فاصله گذاشتن بین زبان فارسی و زبان ملتی عمال بستر را برای اعمال سیاست های تغییر 
زبانی فراهم کرد و با نفوذی که در دربار داشت سیاست های دولت را به سمت و سوی حذف فارسی 
رهنمون شد. وی در این باره می نویسد: »ما ... زبان مخصوصی را ... مالک می باشیم که آن زبان را 
»زبان افغانی« می گویند. ... تنها مردمان افغانی زبان نی، بلکه همة افراد اقوام مختـلفة ملت افغانستان 

را واجب است که زبان افغانی وطنی ملتی خودرا یاد بگیرد.
در مکتب های ما، اهمترین آموزش ها، باید تحصیل زبان افغانی باشد. از آموختن زبان انگلیزی، 

اردو، ترکی، حتی فارسی، تحصیل زبان افغانی را اهم و اقدم باید شمرد.
به فکر عاجزانة خود ما، یگانه وظیفة انجمن عالی معارف، باید اصالح و ترقی و تعمیم زبان وطنی 

و ملتی افغانی باشد ...« )سراج االخبار، شماره 2، 20(.
طرزی تنها آموزش زبان پشتو را »واجب« یعنی وظیفه دینی مردم می داند اما آموزش زبان فارسی 
را که زبان فراقومی و مشترک مردم افغانستان است در ردیف آموزش زبان های بیگانه یا خارجی مانند 
انگلیسی، اردو و ترکی قرار می دهد. بدین ترتیب پایه سیاست تبعیض در حوزه زبان در کشور پی ریزی 
می شود. محمود طرزی بعد از آنکه شاهزاده عنایت اهلل، دامادش همه کاره معارف در دربار تعیـین شد، 
امکان بیشتر برای پیاده کردن نظریات خویش در حوزه  آموزش و پرورش می یابد و کوشش برای 
کنارزدن زبان فارسی از نصاب درسی در گزارش های امور معارف که در شماره های سال هفتم و 

هشتم سراج االخبار منتشر شده به روشنی دیده می شود.
سیاست زبانی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولت امیرامان اهلل )1919-1928( نیز متأثر از نظریات 
محمود طرزی بود. از جمله تأثیرگذاری نظریه تقسیم بندی محمود طرزی را در حوزه  زبان در این دوره 
می توان دید. با پیروی از همین تقسیم بندی، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و زبان افغانی یا همان 
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زبان پشتو به عنوان زبان ملتی در کتاب های درسی 
و نشریات ادواری آن دوره نامیده می شد.

محمود طرزی رسمیت زبان فارسی را در دوره 
سلطنت احمدشاه درانی از یادگارهای حکومت سابقه 
رابطه در  افشار( می داند. وی در همین  ایران )دوره 
احمدشاه  اعلیحضرت  "وقتی  نوشت:  االخبار  سراج 
افغانیه  سلطنت  استقالل  و  بتأسیس  غازی،  بابای 
کامیاب آمد، امورات دفتر و کارهای کتابت و میرزایی 
امور  اساس  که  دولتی  خوان  و  نوشت  جمله  از  و 
بدست  و  فارسی  زبان  به  موقوفست،  برآن  سلطنت 
همان مردمان فارسی زبان ایرانی االصلی بود که از 

یادگارهای حکومت سابقة ایران باقی مانده بودند.
زبان  افغانیه  دولت  استقالل  تأسیس  آغاز  از 

رسمی دولتی ما زبان فارسی مانده است... هیچ کس در پی ... تبدیل دادن رسومات دولتی از زبان 
فارسی بزبان افغانی و زبان رسمی ساختن آن نیفتاده اند )سراجاالخبار، شماره 2، 20 (.

نظریات محمود طرزی که از نـفوذ فراوان در دربار برخوردار بود، در سیاست های دولت راه باز کرد، 
پیش از همه بازتاب آن را می توان در نصاب درسی معارف آن برهه مشاهده نمود. 

به طور نمونه می توان به مقدمه »کتاب اول افغانی« چاپ 1296خورشیدی برابر با 1917میالدی 
اشاره نمود که نوشته است: »... اوالد وطن عزیز ما سرگرم... آموختن السنة متفرقة عربی، فارسی، 
ترکی، اردو، انگلیسی بوده ... پادشاه خیرخواه وطن... زبان فیضان رسان افغانی را که زبان قومی و ملتی 
خود ما افغانیان است؛ در نصاب تعلیم درج فرموده، اجرا و تعلیم آنرا در مدرسه حبیبیه مبارکه منظور 

فرمودند.1 «
این در زمره شگفتی هاست که زبان فارسی را که سند هویت تاریخی این ملت است در زمره 
زبان های متفرقه به حساب بیاورند و آن را در سرزمین افغانستان همردیف انگلیسی به حساب بیاورند.

 اعتراف طرزی به کاربرد زبان  پشتو عمومًا در حوزه علوم نظامی، نشان دهنده دو قرن حاکمیت 
جنگاوران پشتون بر افغانستان است وگرنه او خود می داند که در قلمرو فرهنگ و معنویت دارایی این 
ملت از رهگذر زبان فارسی به حاصل آمده است. چنانکه می گوید : به کمال فخر و سرور می بینیم که 

زبان عسکری دولت مقدسه ما عمومًا زبان ملتی افغانی است )مقاالت طرزی، ص775(.

نتیجه
مختلف  دستاویزهای  با  جغرافیایی  مختلف  های  حوزه  در  فارسی  زبان  راندن  بیرون  افغانستان،  در 

 1. برای تفصیل بیشتر این 
مطلب رک : سراج االخبار و 

زبان فارسی، نجم کاویان.

Writers in Qajar Period, Mehrshad Kazemi/ The Academic Islamic Studies in the 
Philippines, Hosein Fayaz Fumani 
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بهره  با  زبان  این  راندن  حاشیه  به  گرفت.  صورت 
گرفتن از زبان پشتو صورت گرفت. در این امر نقش 
آموخته  دانش  طرزی  محمود  چون  روشنفکرانی 
عثمانی بسیار اهمیت دارد. او با وارد شدن در حلقه 
قدرت و نشر سراج االخبار کوشید مبانی نظری این 
تغییر را فراهم آورد. و در اجرای این مهم از حمایت و 
پشتیبانی دولت های پشتون تبار حاکم برخوردار بود. 

این مناقشه زبانی تا دوره کنونی هنوز  زنده است.

منابع
در  مشروطیت  جنبش  الحی،  عبد  حبیبی،   •
وحدت  حزب  فرهنگی  کمیسون  افغانستان، 

اسالمی افغانستان، چ اول،1372.
رشتیا، سید قاسم، افغانستان در قرن نزده، دولتی مطبعه، کابل،1346.  •

رهین، رسول، سرگذشت زبان فارسی دری، تهران ، انتشارات الهدی، 1388.  •
سخاورز، بشیر، طرزی و سراج االخبار، عرفان، تهران، 1386.  •

سیستانی، محمد اعظم، عالمه محمود طرزی، شاه امان اهلل و روحانیت متنفذ، پیشاور، 1383.  •
انور خان، چاپ سنگی، 1310ق، مطبع فیض  اهتمام محمد  و  به سعی  دیوان،  طرزی، محمود،   •

محمدی، بی جا.
طرزی، محمود، سراج االخبار.  •

افغانستان، به تصحیح میر هاشم محدث،  تاریخ وقایع و سوانح  السلطنه(،  علیقلی میرزا )اعتضاد   •
امیرکبیر، 1365.

غبار، میر غالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، میوند، 1364.  •
فرهادی، روان، مقاالت طرزی، انتشارات بیهقی، کابل،1355.  •

فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، مشهد، 1371.  •
الفنستون، مونت استوارت، افغانان، ترجمه محمد آصف فکرت، انتشارات آستان قدس رضوی، چ   •
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ماگنوس، رالف. اچ.و...، ترجمه قاسم ملکی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، 1380.  •
موسوی بجنوردی، کاظم، زیر نظر دایره المعارف بزرگ اسالمی، تهران ،ج 13.  •
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              بررسی و تحليل آثار »حافظ ابرو« مورخ و جغرافيدان بزرگ 
قرن نهم هجری

دکتر سید صادق سجادي/ سید علي آل داوود / دکتر غالمرضا امیرخانی

به مناسبت ششصدمین سال درگذشت حافظ ابرو، مورخ و جغرافیدان پرآوازه قرن نهم، نشست تخصصي 
در پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملي برگزار شد. در این نشست، دکتر غالمرضا امیرخاني، 
اینجا متن سخنراني ها و  پرداختند. در  به سخنراني  داوود  دکتر سید صادق سجادي و سیدعلي آل 

پرسش و پاسخ هاي این نشست آورده می شود:

دکتر غالمرضا امیرخانی 
امسال، به روایتی ششصدمین سال درگذشت شهاب الدین عبداهلل ابن لطف اهلل معروف به "حافظ ابرو" 
، مورخ و جغرافیدان بزرگ است، هرچند که در منابع ذکری از تاریخ والدت این شخص نشده ولیکن 
تاریخ فوتش به دو روایت در منابع ذکر شده: سال 833 یا سال 834 . به اعتبار روایت دوم، امسال 
ششصدمین سال درگذشت این شخصیت است. سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان مرکز فرهنگی، 
یکی از وظایفی که دارد و تا به حال کم و بیش انجام داده، بزرگداشت مفاخر و بزرگان این سرزمین 
است. به ویژه شخصیت این چنینی که نقش پررنگی در میراث زبان فارسی دارد و برخی از آثار مهم 
و قابل توجه او خصوصًا پنج نسخه از آثارش که یکی از آنها نیز بسیار منحصر به فرد است، در همین 

سازمان نگهداری می شود. 
 "حافظ ابرو" از گذشته مورد شناسایی اهل علم و مورخان و محققان، چه در زمان خودش یعنی 
قرن نهم و چه در دوره های بعد یعنی دوره صفویه و دوره قاجار، بوده است. اعتمادالسلطنه به کرات 
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از آثار "حافظ ابرو" استفاده کرده، بخصوص از جغرافیای ایشان. در دورة اخیر در ایران شاید اولین نفر 
مرحوم »خانبابا بیانی« بود که »ذیل جامع التواریخ رشیدی« را منتشر کرد. البته افراد دیگری هم بر 
روی آثار حافظ ابرو کار کرده اند. در خارج از کشور شاید یکی از اولین افرادی که نسبت به "حافظ ابرو" 
اطالعاتی گردآوری کرد، »ادوارد براون« بود که در جلد سوم تاریخ ادبی ایران با عنوان »از سعدی تا 
جامی«، تقریبأ اطالعات خوبی را ارائه کرد و با توجه به تسلط و فراست اش متوجه شده بود که آثارش 
بسیار مهم است و تأکید می کرد که همه آثار این شخص باید چاپ شود. »بارتولد« هم به کرات از 
آثار "حافظ ابرو" استفاده کرده بخصوص از جغرافیای آن. افراد دیگری به ویژه یک ایرانشناس چک 
به نام »فلیکس تائور«. این شخص تقریبأ سی و دو سه سال پیش فوت کرده و می توان گفت به 
عبارتی تمام عمرش را روی آثار "حافظ ابرو" گذاشت و بخش هایی از آثارش را شناسایی کرد. وی 
مقاالت متعددی به ویژه به زبان های آلمانی، فرانسوی و چک در جاهای مختلف از جمله در کشور 
خودش چاپ کرد. همو چند اثر مهم "حافظ ابرو" را هم تصحیح و منتشر کرد. در داخل هم در سال 
های اخیر چند کار ارزشمند انجام شده، نخست کار مهم جغرافیای "حافظ ابرو" هست که در دو بخش 
تقسیم شده: بخش اول آن را آقای دکتر سجادی معاون پژوهشی دایرّه المعارف بزرگ اسالمی، منتشر 
کرده است. ادامه این جغرافیا که بخش خراسان و ماوراءالنهر است و بخش بسیار سختی هم است، آقای 
آل داود سال ها روی آن کار کرده اند. جناب آل داود اخیرأ در جلد بیستم دایرّه المعارف بزرگ اسالمی 
هم مدخل عالمانه اي راجع به "حافظ ابرو" نوشته اند. کسان دیگر، دکتر سید کمال سیدجوادی که در 
4 جلد زبده التواریخ را در سال 1380 منتشر کرد. آقای میرهاشم محدث هم آخرین کار را از این مورخ  

به نام تاریخ سالطین کرت تصحیح و منتشر کرد.

معرفی کوتاهی از "حافظ ابرو"
"حافظ ابرو" در شهر هرات زندگی می کرده و اهل خواف بوده، ظاهرأ فوتش در جریان بازگشت از 
لشکرکشی شاهرخ به آذربایجان، در همان سال های 833-834 بوده، البته این لشکرکشی از سال 
832 شروع شده ولی در بازگشت و در نزدیکی شهر میانه از دنیا رفته و در زنجان در مقبرة شخص 
عارفی به نام »ابوالفرج زنجانی« دفن شده است. مردم خواف این اعتقاد را ندارند و معتقدند که ایشان 
در خواف دفن شده. مورخین نیز در مقدمة آثارشان ذکر کرده اند که محل دفن ایشان در زنجان است.

"حافظ ابرو" چند اثر خیلی مهم دارد که تقریبأ به ترتیب تاریخ نوشته شده است. اولین اثرش، 
ذیل ظفرنامة شامی، بعد ذیل جامع التواریخ رشیدی، بعد تاریخ شاهرخ، بعد جغرافیا و بعد مجموعه ای 
دارد که این مجموعة تاریخی از ابتدای خلقت را در بر می گیرد. او کلیة آثار تاریخی اش را با عنوان 
»مجمع التواریخ سلطانیه« می آورد که آن را به چهار قسمت تقسیم می کند. وی قسمت چهارم این 
مجموعه را با نام »زبده التواریخ« که به نوعی مهم ترین اثر تاریخی اش هست، نوشته که توسط آقای 

سیدجوادی تصحیح و منتشر شده است.



77

زیاد  ابرو"  "حافظ  دربارة  ابهام 
است. اول اینکه تاریخ تولدش معلوم 
که  نیست  معلوم  اینکه  دوم  نیست، 
و  بودند  کاره  چه  پدرش  و  اجدادش 
یک  نه؟  یا  است  داشته  فرزندی  آیا 
است.  دفنش  محل  دربارة  هم  ابهام 
هست.  ابهام  هم  اش  زندگی  دربارة 
اخیرأ آقای پرویز اذکایی مدعی شده 

اند که ایشان اهل همدان بوده و همدانی بوده است. آنچه که مشخص است "حافظ ابرو" در جوانی 
سر از همدان درآورده، علتش نیز معلوم نیست که چرا این کار را کرده. اینکه آیا تشکیالت دیوانی 
حکومت آل جالیر او را بدان سو کشانده و یا دلیل دیگری داشته تا به امروز معلوم نشده است. ولی به 
هر حال مدتی در همدان زندگی می کرده و بعد به دربار تیمور و شاهرخ راه پیدا کرده. چون خودش 

دربارة سوابق خودش چیزی نگفته، به این ابهامات دامن زده است.
"حافظ ابرو" همچنان که »خانبابا بیانی« طبق نظریه ای که برای اولین بار آورده، باید از روستایی 
به نام »بهدادین« برآمده باشد. نکتة عجیب این که در جغرافیایش آن جایی که روستای »بهدادین« 
را توصیف می کند، باز نیاورده که من اهل این روستا هستم. فقط به این اشاره می کند که خواف 
در قدیم جزء نیشابور بوده و االن جزء هرات است. منتهی »بهدادین« را که جزء خواف ذکر می کند 

نیاورده که خودم اهل آنجا هستم. 
از دو زاویه و دو جنبه می توانیم به کارهای "حافظ ابرو" نگاه کنیم: یکی به عنوان یک مورخ حرفه 
ای. برخالف آن چه که به نظر رسیده، "حافظ ابرو" مورخ درهم ریخته و شلخته ای نیست و برعکس، 
بسیار منضبط و منظم بوده و بر مبنای یک طرح و هدف، تاریخ جهان و تاریخ زمان خودش را توضیح 
داده است. بحث جغرافیا که جای خود دارد. در این راستا، وی از روش های مختلفی استفاده کرده. 
یکی از این روش های بسیار ارزشمند، ویرایش آثار خودش به دست خودش است. ما االن می بینیم که 
خیلی از نویسندگان یک اثر را سال ها منتشر می کنند بدون اینکه کوچک ترین تجدید نظری در آن 
اعمال کنند. "حافظ ابرو" وقتی اطالعاتی را می آورد، می بینیم که در ذیل رشیدی هم آورده، تفکیک 
کرده، بعضَا نکاتی را هم اضافه یا حذف کرده، عدد و رقم ها را درست کرده و یا در مجمع التواریخ یک 
بخش پایانی را اصالح کرده است. او  این روش را در موارد متعدد دیگر نیز بکار گرفته است. چنانکه 

در »تاریخ آل مظفر« و »تاریخ سربداران« اطالعات جدیدتری اضافه کرده است.
ابرو" در زمانی زندگی می  "حافظ  ابرو" است.  "حافظ  بینش و نگرش  یک بحث دیگر، بحث 
شجرة  به  کند  وصل  را  خودش  داشت  دوست  هم  تیموری  حکومت  بود.  تیموری  حکومت  که  کرد 
مغولی و چنگیزخان. ولی آن چیزی که پررنگ است، تأکید و گرایش "حافظ ابرو" به سمت مسائل 
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اسالمی و مذهبی است. در جامعة آن روزگار ایران، 
رنگ  بسیار  افکارش  ولی  بود  سنی  ابرو"  "حافظ 
آن ساکن  در  او  که  منطقه خواف هم  دارد.  شیعی 
بوده، هنوز هم محل سکونت اهل تسنن است. او با 
اینکه اهل تسنن است ولی به 12 امام اعتقاد دارد. 
حتی در متونش از امام معصوم نام می برد. در آن 
روزگار، شاهرخ سنی است، همسرش گوهرشاد هم 
سنی است ولی مسجد گوهرشاد را می سازد. در آثار 
"حافظ ابرو" هم احترام به اهل بیت، زیارت اهل بیت و حتی زیارت امام رضا)ع( چندین بار ذکر شده 
است. یک نکتة دیگر، اهمیت ایران گرایی در آثار اوست. یعنی در هر اثر "حافظ ابرو" به شدت مسئلة 
ایران باستان پررنگ است. پادشاه آرمانی "حافظ ابرو" اردشیر ساسانی است. او مفصل راجع به اردشیر 
صحبت می کند و به طور کل به ساسانیان نگاه مثبت دارد ولي نسبت به اشکانیان این گونه نیست. 
چراکه معتقد است اشکانیان ظلم کرده اند، به خاطر این ظلم ها نه تنها منقرض شده اند که در آثار 

تاریخی هم ذکری از آنها در میان نیست.
و شخص  شاهنامه  محوریت  فارسی خصوصَا  زبان  اهمیت  بحث  ابرو"  "حافظ  دیگر  جنبه  یک 
فردوسی در نزد اوست. علیرغم این که در زمان حافظ ابرو و پیش از آن، مخالفت هایی با فردوسی 
بوده و برخي نویسندگان و شاعران، از فردوسی به نیکی یاد نکرده اند، منبع اصلی "حافظ ابرو" در 
تاریخ ایران باستان، شاهنامه فردوسی است و حضور اشعار فردوسي در آثار وي بسیار پررنگ است. 
نکته ای که همه برآن واقفند این است که »شاهنامه بایسنغری« موجود در کاخ گلستان شاید از لحاظ 
هنری نفیس ترین نسخة فارسی در کل دنیاست. آن طوری که مرحوم »خانبابا بیانی« گفته، مقدمة 
»بایسنغری« که خیلی هم پر بحث است از نگاشته های "حافظ ابرو" است. این موضوع نشان می دهد 
که چقدر فردوسی و شاهنامه و در کل، ترویج و تقویت زبان فارسی در دربار هرات اهمیت داشته است. 
نکته مهم دیگر آن است که در روزگار حافظ ابرو، شاهنامه نه به عنوان منبعی برای ادبیات داستانی، 

بلکه منبعی برای متون تاریخی هم شناخته می شده است.

سید علي آل داوود :
مطابق آن تاریخ وفاتی که مورخان نوشته اند، اکثریت نوشته اند که در تاریخ 834 در منطقه زنجان 
فوت کرده است. بعضی از مورخین نیز 833 را قید کرده اند. بنده در مقاله ای که نوشته ام، اشاره کرده 
ام که 834 صحیح تر است. به عقیدة من حافظ ابرو مهم ترین مورخ قرن هشتم و نهم هجری ایران 
است. به سبب کثرت تألیفات و به سبب آثار مختلفی که در زمینه های مختلفی نوشته، به همین دلیل 
مورخی است که حقیقت گذار است. مطالب را سعی کرده با یک بیان روشن بنویسد و حتی المقدور 

دکتر غالمرضا امیرخانی
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امیر  از مورخان ما هست، خودداری کند. سال ها در رکاب  از لحن تملق آمیزی که در نوشتة خیلی 
تیمور بوده و بعد به پسرش شاهرخ ملحق شده. ولی نوشته های او تا حد زیادی خالی از غرض است. 
چاپلوسی و تملق خیلی کم در نوشته هایش دیده می شود . به هر حال، مهم ترین ویژگی "حافظ ابرو" 

این است که کتاب های خیلی زیادی نوشته است. 
اولین تحقیق دربارة آثار "حافظ ابرو" و شخصیت خودش را آقای مهدی بیانی انجام داد که اولین 
رئیس کتابخانه ملی بود و حدود 20 سال ریاست همین سازمان را بر عهده داشت. او بر اثر مطالعة 
کتاب های "حافظ ابرو" که در گنجینة همین کتابخانه موجود است، چند مقالة بسیار مهم راجع به 
"حافظ ابرو" نوشته که بعد از ایشان هیچ کس به آن دقت آثار ایشان را ارزیابی نکرده است. من فکر 
می کنم که با توجه به تحقیقاتی که در این 40-50 سال اخیر راجع به "حافظ ابرو" انجام شده، هنوز 
هم چند مقاله ای که مرحوم دکتر مهدی بیانی در باب "حافظ ابرو" و یا در باب آثارشان و یا در باب 

تفکیک آثارش نوشته اند، هنوز هم تحقیق درجة اول شمرده می شوند.
به هر حال "حافظ ابرو" تألیفات متعددی دارد. اول توضیحی در مورد مجموعة ایشان داشته باشم 

و بعد راجع به مجموعة تواریخ ایشان.
"حافظ ابرو" وقتی که مطالعات تاریخی خودش را تا حد زیادی تکمیل می کند، متوجه می شود 
که یک کتاب جامع در باب تاریخ ایران وجود ندارد. تصمیم می گیرد که یک مجموعة تاریخی که تاریخ 
کامل ایران، یعنی از تاریخ اسالم یعنی از دوران پس از اسالم تا عصر خودش را تدوین کند. برای این 
کار، مطالعات تاریخی خیلی زیادی داشته و هم تواریخ عربی و فارسی را بررسی می کند و سرانجام به 
نتیجة جالبی می رسد که به عقیدة من این نتیجه گیری "حافظ ابرو" نشانگر شخصیت خیلی منصفی 
است که او داشته است. به این نتیجه می رسد که خوب قباًل  بسیاری از این آثار نوشته شده و دلیلی 
نداشته که از نو بنویسد. دلیلش آن هست که چون اطالعات و معلومات جدیدی نبوده که به آن اضافه 
کند، بنابراین طرح کار خودش را با نام »تاریخ کامل ایران« با عنوان »مجموعة حافظ ابرو« می نویسد. 
کاری که امروز هم چند بار کوشش شده درباره تاریخ جامع ایران از آغاز تا امروز. یک سلسله مجلداتی 
نوشته می شود و این کار در دایرة المعارف بزرگ اسالمی دارد انجام می شود. یک دورة 15 جلدی 
تاریخ ایران از ایران پس از اسالم تا ایران امروز که به اصطالح در دو سری نوشته می شود. ایران قبل 
از اسالم در 5 جلد و ایران پس از اسالم در 10 جلد که تا یک سال آینده منتشر خواهد شد. که یک 

دورة کامل تاریخ ایران را  در این 15 سال خواهد داشت. 
"حافظ ابرو" در عصر خودش متوجه ضرورت این امر شده بود که یک دورة کامل از تاریخ ایران 
نوشته شود. به هر حال ایشان به این نتیجه رسیده بود که آن آثار جامع کتاب هایی که قبأل نوشته 
شده و یک بخش هایی از تاریخ ایران و یا تاریخ جهان اسالم به روایت مورخان اسالم پوشش داده، 
ضرورتی ندارد که از نو نوشته شود. بنابراین در مجموعة خودش، اول این آثار را جای داده و قسمت 

ذیلش را خودش نوشته است.
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مجموعة "حافظ ابرو" شامل 14 قسمت به شرح زیر است:
مقدمه، که در باب خود "حافظ ابرو" و این که چرا دست به چنین کاری زده است. 

بخش دوم، که تاریخ ایران و تاریخ جهان قبل از اسالم است و تا سال 318 هجری عینًا همان 
تاریخ  تاریخ طبری مفصل. عین ترجمة  از  بلعمی ترجمه کرده،  تاریخ طبری است که  کتاب ترجمه 

طبری را با ذکر نام، در بخش دوم خودش نقل کرده است.
بخش سوم، ذیلي است بر تاریخ طبری. تاریخ چند قرن را در بر می گیرد و این نوشتة خود "حافظ 

ابرو" است. تا شروع تألیف جامع التواریخ رشیدی.
بخش چهارم، متن کامل بخش های زیادی از جامع التواریخ رشیدالدین فضل اهلل را نقل کرده 

است.
بخش پنجم، ذیل جامع التواریخ رشیدی است. نوشتة خود "حافظ ابرو" که این کتاب را جداگانه 

مرحوم دکتر خان بابا بیانی چاپ کرده. این بخشی است از مجموعة مفصل "حافظ ابرو".
بخش ششم، تاریخ ملوک شرق، که برای اولین بار خود "حافظ ابرو" نوشته است.

بخش هفتم، فصول کوتاهی از چند سلسله کوچکی است در ایران که در عصر مغول ظهور کرده اند. 
بخش هشتم، تاریخ سربداران است. 

بخش نهم، تاریخ آل مظفر است که باز تاریخی مفصل است و نوشتة خود "حافظ ابرو" است.
بخش دهم، تاریخ ظفرنامه شامی اثر نظام الدین شامی که تاریخ خود امیر تیمور است. 

بخش یازدهم، ذیل ظفرنامه شامی که هم خودش نوشته است.
بخش دوازدهم، تاریخ امیر تیمور گورکان.

بخش سیزدهم، تاریخ شاهرخ. که بخش های دوازدهم و سیزدهم را خودش نوشته است.
بنابراین اگر ما بخواهیم این مجموعة کامل "حافظ ابرو" را به طور کامل شناسایی کنیم  و در یک 
مسیر به چاپ برسانیم، ضرورت دارد که این کتاب را به همین ترکیب )البته نتیجة مطالعات چندین 
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ساله من است( که مجموعة "حافظ ابرو" را به این صورت تعریف کردم. به هر حال استنباط من این 
است که ترجمه تاریخ طبری را که "حافظ ابرو" آورده، خیلی ها  یک کتاب مستقل و به نام خود 
"حافظ ابرو" قلمداد کرده اند. و با نام او استفاده می کنند. به هر حال تفکیک آثار "حافظ ابرو" از 
دیگران هنوز محتاج کار و تحقیق زیادی است و باید همة نسخه هایی که چه در ایران و چه در خارج 
از کشور، مخصوصًا استانبول وجود دارد مورد بررسی قرار بگیرد و با بررسی همة این نسخه ها یک 

تحقیق تازه ای در مورد "حافظ ابرو" صورت بگیرد.
به هر حال خود "حافظ ابرو" بعد از اینکه این مجموعة تاریخی را به پایان برد خودش شاید متوجه 
این شده که این اثر شاید یک سردرگمی هایی را برای مورخان به وجود بیاورد، بنابراین دست به کار 

تألیف جدیدی زد به نام »مجمع التواریخ«.
»مجمع التواریخ« در چهار جلد قطور است که متاسفانه فقط جلد چهارم آن در چهار جلد به چاپ 
رسیده و جلدهای دیگر آن به چاپ نرسیده و خیلی از آن مطالب »مجمع التواریخ« با مجموعه قبلی 
او تطبیق شده و با هم تداخل پیدا کرده و مستلزم آن است که همة آنها را تفکیک کنیم و به یک اثر 

جامعه برسیم.
را به روایت مورخان  تاریخ اسالم  ابرو" در چهار جلد است. جلد اول  "حافظ  التواریخ«  »مجمع 
اسالمی آورده که از ابتدای آفرینش جهان شروع می شود و تا ابتدای زندگی پیامبر اسالم. جلد اول 
»مجمع التواریخ« تقریبًا داستان های پیامبران است. طبق روایات مورخان اسالمی، "حافظ ابرو" فقط 
به انشای خودش نوشته و فرق آن با دیگر اثر این است که ما در آن با انشای روان و ساده مواجه می 

شویم که یک انشای تاریخ نگاری فارسی در قرن هشتم و نهم هجری است. 
جلد دوم، تاریخ اسالم از زندگی پیامبر تا انقراض عباسیان ادامه پیدا می کند.

جلد سوم، تاریخ ایران بعد از اسالم از طاهریان تا وفات سلطان ابوسعید گورکان ادامه پیدا می کند.
جلد چهارم، که اسم دیگرش را »زبده التواریخ« گذاشته است. خیلی ها اشتباه کرده اند حتی عالمه 
قزوینی که فکر کرده اند که این »زبده التواریخ« همة »مجمع التواریخ« را در بر می گیرد. احتمااًل همه 

نسخه هایش را بررسی نکرده است.
این اثر چهار جلدی، تاریخ بسیار مهمی است و اثر مختص خود "حافظ ابرو" می باشد. 

بخش دیگر، جغرافیای "حافظ ابرو" است که قسمت خراسان آن بسیار مهم است و چون "حافظ 
ابرو" خراسانی و اهل »بهدادین خواف« بوده به روستاهای خراسان بزرگ و شهرهای بزرگ اشراف 

کامل داشته و اسم ها و مشخصات را ذکر کرده و تمام اطالعاتی را که الزم بوده، آورده است.

دکتر سید صادق سجادي:
بنده یک نکته در مورد تاریخ "حافظ ابرو" عرض کنم و بعد می پردازم به جغرافیای ایشان:

ابرو" وجود دارد در باب عناوین و  "حافظ  آثار  یک نوع تشّتت در »مجمع التواریخ« و مجموعة 
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به  که  همانطور  مطالب.  هم 
درستی اشاره شد، کتاب های 
خواجه رشیدالدین فضل اهلل و 
خیلی  و  تفسیر  قدیم  ترجمة 
این  داخل  در  دیگر  چیزهای 
کسانی  که  است  مجموعه 
"حافظ  آثار  زمینة  در  که 
ابرو" تحقیق می کنند، دچار 
بنابر  اند.  شده  سردرگمی 
شواهد و قراینی که از جغرافیا 
و بعضی از کتب تاریخی "حافظ ابرو" که بنده مطالعه کردم، بر می آید این است که اساسَا قصد "حافظ 
ابرو" از مجموعه ای که تدوین کرده )یا به دستور شاهرخ و یا بنا بر تمایل شاهرخ بوده(، یک مجموعة 
الزامًا نمی  این مجموعه  بیاورد.  پدید  تاریخ اسالم و جغرافیای سرزمین های اسالمی  جامعی دربارة 
بایست همة اجزاء یا تألیف خود "حافظ ابرو" باشد و تألیفاتی که پیش از آن بوده را در این مجموعه جا 
داده و آن جاهایی که ناقص بوده یا ادواری که مورخان به آن نرسیده اند که تکمله داده، همچنان که 

در بعضی از کتاب ها تکمله های "حافظ ابرو" را می بینیم و در بعضی از اجزاء تألیف او را.
و  تاریخ  بوده،  اسالم  جهان  تاریخی  بزرگ  مجموعة  یک  ایجاد  ابرو"  "حافظ  قصد  حقیقت  در 
جغرافیایی و آن جاهایی که خلل داشته و قباَلَ کار نشده و یا مربوط به دورة خود "حافظ ابرو" بوده، 
تألیف  اثری که جملگی  نباید به دیدة  را  ابرو"  "حافظ  بنابراین مجموعة  ایشان آن را تکمیل کرده، 
"حافظ ابرو" باشد، نگاه کرد. بلکه مجموعه ای که او آن را تدوین کرده و قسمت هایی هم البته از 

تألیفات خود اوست.
و اما در جغرافیا: یکی از مهم ترین آثار "حافظ ابرو" جغرافیاست. به دالیلی که بنده به اجمال 

عرض خواهم کرد و نقش و تأثیرش را در جغرافیا نگاری نشان خواهم داد.
جغرافیانگاری در دنیای اسالم، برخوردار و مبتنی بر سه مکتب عمده بوده است. یک مکتب نجوم 
و جغرافیانگاری ریاضی و اقلیمی، دوم مکتب نجوم و جغرافیانگاری هند و آخر از همه که از اواخر قرن 
دوم و یا اوایل قرن سوم به تدریج و یا بسیار کند وارد دنیای اسالم شد، نگاه جغرافیانگاری یونانی بود. 
به همین سبب ما  در مطالعات مربوط به علم جغرافیا در دنیای اسالم به مکاتب سه گانه بر می خوریم، 
مکتب ایرانی، یونانی و هندی که البته مهم تر از همه مکتب ایرانی است. بنابر عقایدی که از جغرافی 
دانان بزرگ امروز هم در دست داریم، اختالف عمدة مکاتب جغرافیایی در تقسیم بندی های اقلیمی 
است. البته در نقشه های جغرافیایی مثل نقشة "حافظ ابرو" نمود پیدا کرده و مشاهده می کنیم. فرق 
عمده این است چون مرتبط به "حافظ ابرو" نیست فقط آن تعلقش را به یکی از این مکتب ها می 
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خواهم عرض کنم این است که مکتب ایرانی، ایران را مرکز »معمور« می داند. یعنی مرکز جهان آباد 
و مرکز ایران را هم یا به تعبیر جغرافیانویسان، دل ایرانشهر می داند که عبارت است از عراق امروزه. 
چون عراق مرکز دولت های ایرانی پیش از اسالم بوده است. بنابراین مکتب جغرافیانگاری ایرانی، ایران 
را مرکز جهان می داند و از این جهت است که بعضی از جغرافیانگاران در زمرة مکتب جغرافیانگاری 

ایرانی قرار می گیرند، جغرافیای جهان را با ایران شروع می کنند.
اما مکتب بلخی مکتبی است که عربستان را مرکز جهان می داند و جغرافیا را با مشخصات و 
مختصات جغرافی عربستان، رودها و کوه ها و سایر مشخصات عربستان شروع می کنند و "حافظ 
ابرو" هم در زمرة این گروه است و بنابراین جلد اول جغرافیا را مالحظه می کنید که با عربستان شروع 
کرده است. اما در باب شیوة نگارش و اینکه چرا  و چه دوره ای به جغرافی پرداخت، اطالعات خیلی 
دقیقی وجود ندارد و آن چیزی که می توان استخراج کرد از خود کتاب جغرافیا و بعضی از آثار کوچک 
تر "حافظ ابرو" است که آن هم خیلی شفاف نیستند که ابهامات بسیار بزرگ زندگی، شخصیت و آثار 
او را رفع کند. آنچه که مسلم است این است که "حافظ ابرو" در هجوم های بزرگ امیر تیمور به ایران 
و شام شرکت داشته و در بعضی از مواضع کتاب جغرافیا به این موضوع  تصریح کرده است. مثاًل وقتی 
در زیر عنوان »دمشق« به وصف این شهر می پردازد، در واقع تصریح می کند که در رکاب امیر تیمور 
در »دمشق« بوده و دیوارهای اطراف »دمشق« و دژ آنجا را شخصَا اندازه گیری کرده است. البته در 
جاهای دیگر هم اشاره کرده در ایران و ماوراءالنهر. به هر حال سالیان دراز "حافظ ابرو" در رکاب تیمور 
در کشورگشایی او شرکت داشته و ما نمی دانیم به چه سبب؟ اجمااًل ظاهراً شغل دیوانی داشته ولی 
اطالعی نداریم که چه نوع شغلی داشته است. تنها چیزی که اشاره شده مثاَل عبدالرزاق سمرقندی بیان 
کرده که "حافظ ابرو" از شطرنج بازان ماهر ایام بوده، تیمور هم مشهور است به شطرنج بازی و مهارت 
در این بازی و حدس زده می شود که "حافظ ابرو" همبازی تیمور بوده و به همین سبب در جنگ های 
تیمور همراهش بوده، ولی ممکن است که دالیل دیگری هم در این همراهی وجود داشته باشد. اما من 
از این اشاره می خواهم به نکتة دیگری تاکید کنم و آن این که تدوین جغرافیای "حافظ ابرو" از 817 
به 823 به درازا کشید. آنچنان که خود "حافظ ابرو" در مقدمه می گوید به شاهرخ تیموری پیشنهاد 
می کند که کتابی در مسالک و ممالک به فارسی ترجمه کند و مطالب دیگری به آن کتاب بیافزاید. و 
کتاب جغرافیایی پدید بیاورد. اما اطالعاتی که در متن کتاب جغرافیایی است و آنچه که اشاره کردم در 
مواضع متعدد مربوط است به مطالعاتی که "حافظ ابرو" در رکاب تیمور حضور داشته حاکی از آن است 
که "حافظ ابرو" در سنوات بسیار پیش از آنکه به کار جغرافیا بپردازد، مطالعات جغرافیایی داشته و به 
اغلب احتمال یادداشت برداری می کرده. "حافظ ابرویی" که 30 یا 35 سال بعد، در عصر شاهرخ می 
آید و جغرافیا را می نویسد و در مواضعی اشاره می کند که دیوار را اندازه گرفته و یا طول فالن رودخانه 
را اشاره می کند که اندازه گرفته. بنابراین به نظر می آید که در همان ایامی که با تیمور سفر می کرده، 
یادداشت های تاریخی و جغرافیایی برمی داشته یعنی ذهنیت داشته است که کتاب جغرافیایی تدوین 
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بکند. البته در مقدمه نوشته است که به شاهرخ پیشنهاد کرده که کتابی در مسالک و ممالک ترجمه 
بکند. این موضوع، خودش مطالعة عمیق می طلبد. تا به حال نشده و انشااهلل خواهد شد. 

من در هنگام تصحیح جغرافیای "حافظ ابرو"، آن را با بعضی از مهمترین آثار جغرافیایی بررسی 
کردم. در بعضی از مواضع به خصوص آنجایی که مربوط به جغرافیای ایران و نواحی غرب ایران است 
به نحو عجیبی شبیه است با مسالک و ممالک استخری. منتها چون "حافظ ابرو" گفته است که من 
از متن ترجمة  به شاهرخ پیشنهاد کرده ام که کتابی در مسالک و ممالک ترجمه کنم، این قسمت 
جغرافیایی با متن ترجمة کهن مسالک و ممالک استخری شبیه است. من در آغاز فکر کردم که مترجم  
کتاب مسالک و ممالک استخری هم ناشناخته است. گمان کردم که مترجم واقعی را یافته ام و مترجم 
مسالک و ممالک استخری خود "حافظ ابرو" است. ولی همانطور که مرحوم افشار در مقدمة ترجمة 
مسالک و ممالک نوشته اند و بنده نیز سرانجام به همان نتیجه رسیدم، به لحاظ سبک شناسی و هم 
صورتَا به لحاظ رسم الخط بعید به نظر می رسد که ترجمة موجود مسالک و ممالک استخری مربوط 
به قرن هشتم و نهم باشد. حدس مرحوم استاد افشار این است که مربوط به قرن پنجم است. مطلب 
مهم دیگر این است که این قسمت های مربوط به ایران و بخصوص غرب ایران با مسالک و ممالک 
شبیه است. قسمت هایی هم مثاَل با کتاب مسعودی یا با جهان نما و یا دو مورد صوره االرض ابن 
حوقل شباهت هایی دارد. البته شباهت های نسبتَا زیاد. ولی کتاب جغرافیای "حافظ ابرو" کتاب بزرگی 
است. یعنی مجموع این سه چهار جلد کتابی که از آنها استخراج کرده، نیمی از کتاب جغرافیایش هم 
نخواهد شد. بنابراین باید گفت که قسمت اعظم جغرافیای "حافظ ابرو" به نظر بنده مخصوصَا جلد 
دوم که مشتمل است بر جغرافیای خراسان بزرگ و ماوراءالنهر و تا حدودی دریای سند  که جناب آقای 
آل داوود مشغول تصحیح آن هستند، مسلمًا و مطلقًا تألیف خود "حافظ ابرو" هستند. غیر از آنهایی 
که در باب رودها و کوه ها و دژها و قلعه ها، نظر و اندازة خودش را ارائه می دهد. بسیاری از مسائل 
جغرافیایی را بنده در هیچ کتب جغرافیایی پیدا نکردم و آن هایی که در مقدمه نشان دادم که شبیه این 

کتاب هاست، همانها  هست. بنابراین بخش اعظم تألیف خود "حافظ ابرو"است. 
اما چرا تألیف این جغرافیا از سال 817 تا سال 823 طول کشیده است؟ نزدیک به هفت سال؟! 
خود "حافظ ابرو" در مقدمه می گوید که در وسط تألیف جغرافیا و به دستور شاهرخ به مجموعة تاریخ 
پرداخته است. به درستی نمی دانیم که مراد از مجموعة تاریخ آن چیزی است که به عنوان »مجموعة 
حافظ ابرو« می شناسیم یا »مجمع التواریخ سلطانیه«؟ ولی آنچه که مسلم است این است که "حافظ 
ابرو" در یک دورة زمانی از نگارش جغرافیا دست کشیده و به نگارش تاریخ پرداخته و یا اگر هم به 

کلی دست نکشیده خیلی به کندی و به تدریج پیش می رفته است.
جغرافیای "حافظ ابرو" به رغم این که )البته در تاریخ هم همینطور است( قسمت هایی اقتباس از 

دیگران است یا عینًا آورده و بعد حواشی زده، ذیل زده، تکمله.
بعضی از معاصرین ما و کسانی که گمان می کنند که جغرافیای "حافظ ابرو" اقتباس از کتب 
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متقدمان است و اهمیت و ارزش جغرافیایی در حد کتاب های استخری و ابن حوقل و مقدسي ندارد، 
درآمیخته است.  تاریخ  با  بار  اولین  برای  ابرو" در جغرافیای خودش،  "حافظ  اشتباه می کنند.  کاماَل 
اینکه بنده عنوان کتاب را گذاشتم »جغرافیای تاریخی حافظ ابرو«، به این سبب است که تا پیش از 
او هیچ رسم بر آن نبود که حوادث مهم تاریخی و سوانح ایام فرمانروایان را در ذیل سرزمین وصف 
بکنند. "حافظ ابرو" نخستین کسی است که به این شیوه و به این تفسیر هر جایی که الزم بوده در 
ذیل شهرها و والیات، حوادث مهم آن شهر و والیت را هم آورده و در حقیقت به نظر من "حافظ 
ابرو" پایه گذار نوعی جغرافیای تاریخی حتی به مفهوم امروز این اصطالح است. دوم اینکه »بارتولد« 
در »ترکستان نامه« و در مجموعه مصنفاتش که در 20 جلد است و قسمت مهمی از مصنفاتش را 
اختصاص داده به مطالعات مربوط به ماوراءالنهر یا به تعبیر خود او ترکستان، از جغرافیای "حافظ ابرو" 
استفاده کرده و به حق هم استفاده کرده است. در حقیقت "حافظ ابرو" در بسیاری از مواضع مربوط 
و  دربارة چگونگی  زیادی  اطالعات  ما  که  کند  می  اشاره  را  جغرافیایی  تحوالت  بخصوص  ایران  به 
چرایی آن تحوالت نداشتیم و بعد از شناخته شدن متن جغرافیا به آنها پی بردیم. مثاًل تا قبل از کشف 
از دریای خوارزم مسیرش عوض شد و به  ابرو" مشخص نبود که جیحون چطور  جغرافیای "حافظ 
دریای مازندران رفت. "حافظ ابرو" اولین اطالع را در جغرافیا می دهد که به چه دلیل مسیر جیحون 
عوض شد. مسیر بسیاری از رودخانه هایی که بعضًا در تغییر مسیرشان سوق الجیشی بوده، به دستور 
تیمور، شاهرخ و یا بعضی از فرمانروایان دیگر مخصوصًا ایلخانان تغییر می کند. و برای ایجاد مرزهای 
جدید یا عبور از رودها برای لشکرکشی ها و مقاصد نظامی و سیاسی، "حافظ ابرو" اشاره می کند 
و این از فواید بسیار مهم جغرافیای اوست. خود "حافظ ابرو" در جایی از کتاب می گوید که اینها را 
ثبت می کنم برای اینکه ممکن است دژی از بین برود، روستایی معدوم شود، والیتی کوچک و بزرگ 
شود، بر اثر حوادث طبیعی و نظامی تغییرات عمده ای ایجاد شود و این تغییرات را کسی ثبت نکند و 
آیندگان از این تغییرات اطالعی نداشته باشند. در جایی در جغرافیا به این موضوع و سبب پرداختنش 

به این موضوع را اشاره می کند. 
اما فواید جغرافیای "حافظ ابرو" منحصر به این مواردها نیست و خیلی فواید دیگری هم دارد. اگر 
مجلد مربوط به خراسان منتشر شود، درباره اش با احاطة بیشتری می توان اظهار نظر کرد و فواید آن 
را در تحولی که در جغرافیانگاری قرن نهم به بعد ایجاد کرده را بیشتر می توان مورد مطالعه قرار داد. 
یکی از خصایص تاریخ نگاری اسالمی، مخصوصًا آثار عمومی تاریخ اسالم مثل تاریخ صفدی، 
اند بخش  تاریخ عمومی اسالم می نوشته  آنهایی که  التواریخ و دیگران، عمدتًا  یا جامع  ابن کثیر و 
بسیار مهمی از آغاز کتاب را به تاریخ ایران پیش از اسالم اختصاص می دادند. اگر دقت شود این نکتة 
بسیار مهمی می تواند باشد. چرا به تاریخ بیزانس اختصاص نمی دادند؟ چرا به تاریخ اندلس اختصاص 
نمی دادند؟ چرا به تاریخ مصر باستان اختصاص نمی دادند؟ همة این ها در عصر اسالمی جزو قلمرو 

اسالم هستند و یا قسمت اعظمش.
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از لحاظ فرهنگی، مبنای تمدن اسالمی بخصوص که در قرن چهارم و پنجم شکوفا شد هم به 
لحاظ اداری، اجرایی و هم به لحاظ فرهنگی، اسالم ایرانی بوده و این را مورخان، محققان و نویسندگان 
عصر اسالمی از دورة سلجوقی از زبان پهلوی و زبان سلجوقی، یونانی و هندی به زبان عربی کاماًل 
متوجه بودند. و متوجة این نکته بوده اند که هر مطالعة تاریخی که جدا از مطالعات مربوط به تاریخ 
تمدن نیست، باید همراه باشد با مطالعات مربوط به تاریخ سیاسی قوم. و چون ایرانی ها مهم ترین قوم 
سازندة فرهنگ و تمدن در دنیای اسالم و قلمرو اسالم بوده اند، عمدة مورخان به تاریخ ایران پیش از 
اسالم پرداخته اند. در عین اینکه عمق این فرهنگ و نقش و تأثیرش را در ایجاد و تکامل تمدن در 

عصر اسالمی نشان می دهند.
بنده ضمن حمایت از پیشنهاد جناب آقای آل داوود، پیشنهاد می کنم به جناب آقای امیرخانی مثل 
یک کنگرة جهانی برای "حافظ ابرو" در واقع الزم است برگزار شود. تا در همة زوایای زندگی "حافظ 
ابرو" که اطالعات ما درباره اش کم است به رغم آنکه در دورة بسیار مهمی زندگی می کرده و آثار 
بسیار مهمی پدید آورده و هم اینکه کوششی بشود آثار چاپ نشدة او به نحو احسن توسط فضال چاپ 

شود تا بتوان دقیق تر دربارة کارهای او و نقش و تأثیرش کار کرد.

امیرخاني:
من از صحبت هاي اساتید، دو نکته را برداشت کرده ام. از دو زاویه و دوجنبه مي توانیم به کارهاي 
نظر رسیده،  به  آن چیزي که  برخالف  اواًل  مورخ حرفه اي.  عنوان  به  کنیم. یک  نگاه  ابرو«  »حافظ 
»حافظ ابرو« مورخ درهم ریخته و شلخته اي نیست و برعکس، بسیار منضبط و منظم بوده و بر مباني 
تاریخ زماني خودش و حاال بحث جغرافیایي که جاي  تاریخ جهاني و  ادامه داده  یک طرح و هدف 
خودش دارد. در این راستا، از روش هاي مختلفي استفاده مي کند. یک روش بسیار ارزشمندي که آن 
ویرایش آثار خودش است. ما االن مي بینیم که خیلي از نویسندگان یک اثري را سال ها چاپ مي کنند 
بدون اینکه کوچکترین تجدید نظري بکنند. »حافظ ابرو« براي نمونه مبحثي را  در ذیل رشیدي آورده، 
بعد در جاي دیگري آمده و مطالب را تفکیک کرده، بعضًا نکاتي را اضافه و یا حذف کرده، عدد و رقمي 
را درست کرده. مثال در جامع التواریخ که اثر پایاني اوست، مطلب را اصالح کرده یا در تاریخ آل مظفرو 

به طور ویژه در تاریخ سربداران مي بینیم که در آثار مختلفش، اطالعات جدیدتري را افزوده است.
یک بحث دیگر، بحث بینش و نگرش »حافظ ابرو« است. »حافظ ابرو« در زماني زندگي مي کند 
که حکومت تیموري است. حکومت تیموري هم به هرحال دوست دارد خودش را وصل کند به شجرة 
مغولي و سنت مغولي هم کماکان هست ولي آن چیزي که پر رنگ است، دو نکته است. تأکید »حافظ 
ابرو« و تأکید و گرایش او به سمت مسائل اسالمي و مذهبي است. از عصر شاهرخ به تدریج مؤلفه ها و 
عناصر شیعي دارد پر رنگ مي شود. در جامعة ایران، »حافظ ابرو« به هر حال سني است. منطقه خواف 
هنوز هم اهل تسنن هستند. به هر حال یک تسنني است که بسیار رنگ شیعي دارد. یعني به 12 امام 
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اعتقاد دارد. حتي در متونش از 
امام معصوم نام مي برد. نمادي 
از یک تفکر رو به سمت تشیع 
است. شاهرخ به هر حال سني 
گوهرشاد  همسرش  است. 
مسجد  ولي  است  سني  هم 
گوهرشاد را مي سازد. این همه 
بیت،  اهل  به  نسبت  احترام 
زیارت اهل بیت و حتي زیارت 
حضرت امام رضا )ع( که حتي 
چندین بار در آثار »حافظ ابرو« 
دیگر،  نکتة  یک  شده.  ذکر 

بحث اهمیت ایران گرایي است. یعني در هر اثر »حافظ ابرو« به شدت مسألة ایران باستان پر رنگ 
مي شود. پادشاه آرماني »حافظ ابرو« اردشیر ساساني است. مفصل راجع به اردشیر صحبت مي کند. به 
همین دلیل نسبت به ساسانیان نگاه مثبت دارد و نسبت به اشکانیان نگاه مثبت ندارد و معتقد است 

چون ظلم کرده اند نه تنها منقرض شده اند بلکه در آثار تاریخي هم خیلي ذکري از اشکانیان نیست.
و شخص  شاهنامه  محوریت  فارسی خصوصَا  زبان  اهمیت  بحث  ابرو"  "حافظ  دیگر  جنبه  یک 
فردوسی در نزد اوست. علیرغم این که در زمان حافظ ابرو مخالفت هایی با فردوسی بوده و از فردوسی 
به نیکی یاد نمی شده و حتی در آثار شاعران بعضَا توهین هایی نسبت به فردوسی و مباحثی که در 
شاهنامه مطرح شده، دیده مي شود، منبع اصلی "حافظ ابرو" در تاریخ ایران باستان، شاهنامه فردوسی 
است و حضور اشعار فردوسي در آثار وي بسیار پررنگ است. نکته ای که همه برآن واقفند این است که 
»شاهنامه بایسنغری« در کاخ گلستان شاید از لحاظ هنری نفیس ترین نسخة فارسی در کل دنیاست. 
آن طوری که مرحوم »خانبابا بیانی« گفته، مقدمة »بایسنغری« که خیلی هم پر بحث است از نگاشته 
های "حافظ ابرو" است. این موضوع نشان می دهد که چقدر فردوسی و شاهنامه و در کل، ترویج و 
تقویت زبان فارسی در دربار هرات اهمیت داشته است. نکته مهم دیگر آن است که در روزگار حافظ 
ابرو، شاهنامه نه به عنوان منبعی برای ادبیات داستانی، بلکه منبعی برای متون تاریخی هم شناخته 

می شده است.
بنده خودم یک سؤال از جناب دکتر سجادي دارم. ظاهراً برخي از نویسندگان معاصر معتقدند که 
»حافظ ابرو« احتمااًل جغرافیاي گم شده رشیدالدین فضل اهلل را در اختیار داشته و از روي آن نوشته 

است. حضرتعالي نظرتان چیست؟
سجادي: بله بنده هم خوانده ام و شنیده ام چنین استنتاجي را اما نه اینجور نیست. چون ظاهراً 

نقشه جهان برگرفته از جغرافیای حافظ ابرو
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فضل اهلل  رشیدالدین  جغرافیاي  از  کوچکي  قسمت 
رجب زاده  دکتر  آقاي  از  نقل  به  بنده  که  )آنطور 
ندارد.  ابرو«  »حافظ  به  ربطي   شده  پیدا  مي گویم( 
اگر هم همة کتاب رشیدالدین فضل اهلل پیدا و مقایسه 
شود و بعد دیده شود که از آن هم اقتباس کرده این 
اهمیت »حافظ ابرو« را البته کم نخواهد کرد. چون ما 
یقین مي دانیم اطالعات »حافظ ابرو« در جغرافیا آن 
چیزي که مربوط به خود دورة تیمور و اندکي قبل از آن است ربطي به دورة رشیدالدین ندارد. رشیدالدین 
باشد. آن  او نیست و نمي توانسته  ایلخانان اصاًل در کتاب  از دورة  زود مقتول شده و قسمت مهمي 
قسمت هایي که »حافظ ابرو« دربارة ایلخانان متأخر آورده مخصوصًا اطالعات جغرافیایي نیمة ایلخانان 
به این طرف، قطعًا ربطي به رشیدالدین نخواهد داشت. ولي به هر حال باید کتاب خواجه رشیدالدین 

وجود داشته باشد تا بتوان به طور قطع اظهار نظر کرد.
امیرخاني: آقاي دکتر، در مقدمة جغرافیا به درستي اشاره کرده اید که یکي از منابع »حافظ ابرو« 
از آثار مهلّبي بوده که مفقود شده است. خوشبختانه چند سال پیش بخشي از آن در بین نسخه اي در 
ایتالیا یافت شد و در سوریه هم به چاپ رسید و همان طورکه مالحظه مي فرمایید نظر حضرتعالي را 

درست نشان مي دهد در امانت داري »حافظ ابرو«.
سجادي: اشارة شما بنده را یاد یک چیز انداخت و آن این است که ما نویسندگاني داریم مثل 
این  که  قطعاتي  و  نیست  دست  در  منابع  آن  که  کرده اند  استفاده  منابعي  انبوه  از  که  ابرو«  »حافظ 
نویسندگان از آن در منابع آورده اند، بعضًا یگانه اطالع ما از آن متن است. مثاًل آقاي آل داود تاریخ الفي 

تصحیح کردند در مقدمه بررسي کردند و به دقت نشان دادند.
ظاهراً تتوي وقتي که تاریخ الفي را تصحیح کرده بخش هاي گم شده و یا قسمت هایي از تاریخ 
بیهقي که امروز در دست ما نیست را در دست داشته و یکي از حوادث سنوات نقل کرده از  بیهقي 
که در متن موجود نیست. خوب این خیلي مطلب مهمي است قطعاتي را  تتوي و همکارانش در تاریخ 
الفي آورده اند که ما مي توانیم یک نگاه جامع تري به تاریخ بیهقي داشته باشیم. همین اتفاق در مورد 

»حافظ ابرو« است.
حاال قسمتي از کتاب مهلّبي که مقیم مصر بوده پیدا و چاپ شده و نشان مي دهد که »حافظ ابرو« 
چگونه استفاده کرده است. ولي منابع دیگري هم وجود دارد که »حافظ ابرو« در مقدمه اشاره کرده و 
در دست نیست و آنچه که هست کافي و کامل نیست. و البته از منابع دیگري هم استفاده کرده که 

اشاره مستقیم به آنها نکرده.

سید علی آل داود
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سواالت شرکت کنندگان:
س:  سؤالم از آقاي دکتر سجادي این است که فرمودند 
که  فرمودید  بعد  کردید.  ذکر  را  یونان  و  هند  ایران،  مکاتب 

»حافظ ابرو« پیرو مکتب بلخي است؟
ج: بله. بلخي جغرافي دان و جغرافي نگار بزرگ قرن سوم 
است. در حقیقت برآیند مکتب اسالمي در جغرافیایي است که 
را  بلخي، عربستان  پیروان  آمد.  پدید  این مکتب ها  ترکیب  از 
مرکز جهان مي دانستند و در آثار جغرافیایي از عربستان شروع 

مي کردند. مقصود از بلخي، شهر بلخ نیست.
س: فرمودید »حافظ ابرو« به قبل از اسالم توجه داشته. خوب مکتبي که عربستان را مرکز قرار 

مي دهد قطعًا بیشتر باید به شبه جزیره بپردازد.
ج: همین طور است. بیشتر به شبه جزیره پرداخته و کتاب را با آن آغاز کرده ولي وقتي وارد ایران 
ایراني است و اطالعات بیشتري دارد و بعد هم قواعد و شواهد متعدد  اینکه چون  مي شود به سبب 
پیداست که بخصوص یک ِعرق ملي ایراني عجیبي هم داشته و به ایران خیلي پرداخته. خوب چون 
جوالنگاه اصلي تیمور، ایران بوده، مقر اصلي و قلمرو اصلي او ایران بوده و ایران اساسًا در جهان اسالم 
یک حساب دیگري به دیده مورخان و تاریخ نگاران و علما نسبت به بقیه قلمرو اسالم داشته. همیشه 
از  اعم  مورخان  همه  براي  دارد.  اسالم  برابر  در  اعتبار مخصوصي  و  اهمیت  یک  ایران  بوده  اینطور 
مورخان اندلسي و شمال آفریقایي و مصري و شامي تا مورخان ماوراءالنهر و هند. بنابراین طبیعي است 
که »حافظ ابرو« به ایران بیشتر بپردازد. ولي اینکه بنده عرض کردم متعلق به مکتب بلخي است، فقط 
براي این است که جغرافیایش را با ایران شروع نکرده، با عربستان شروع کرده. از رودها و کوهها و 

دره ها و مختصات جغرافیایي عربستان آغاز کرده. این مهمترین نشانه تمایز مکتب ها است.
س: آقاي دکتر، جغرافیا تمام ایران را در بر مي گیرد یا فقط به منطقه خراسان مي پردازد؟

ج: نه، تمام ایران را در بر مي گیرد. تصحیح جغرافیا به معني تمام و مخصوص »حافظ ابرو« کار 
دربارة  بیشتر  دارند تصحیح مي کنند و مي توانند  را  آقاي آل داود، خراسان  بسیار دشواري است. حاال 
جزئیات بگویند. بسیاري یا بلکه اغلب شهرهاي کوچکي که »حافظ ابرو« در جغرافیا ذکر کرده، امروزه 
وجود ندارند. اگر شهرهایي باشند که در فاصله قرن پنجم تا هشتم پدید آمده باشند که در کتب مهم 
جغرافیایي دیگر هم نیست، بنابراین هیچ راهي وجود ندارد براي استخراج ضبط دقیق و صحیح نام 
بسیاري از این مناطق. یکي از دشواري هاي تصحیح انتقادي متون جغرافیایي و تاریخي همین است. 
در مورد اشخاص، باز دست بازتر است و اینکه تعداد قابل توجهي کتب رجال و طبقات و انساب و 
این ها داریم. در مورد جغرافیا این را نداریم و خیلي از شهرهایي که »حافظ ابرو« در جغرافیا آورده یا 
خیلي از روستاها، شهرستانها اصاًل امروز دیگر وجود ندارند و در هیچ کتاب جغرافیایي هم بنده نتوانستم 

دکتر سیدصادق سجادی
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پیدا کنم. بسیاري از ضبط ها ممکن است قابل تغییر باشند کما اینکه بعد از چاپ »حافظ ابرو« گرچه 
چیزي در نقدش آنچه که مد نظر ماست نوشته نشده، خود من چندین مورد از داخل و خارج از کشور 
یادداشت هایي برایم فرستاده اند و پیشنهادهایي کرده اند براي ضبط درست بعضي از نقاط جغرافیایي اش. 
خراسان نیز البد اینطور است. گرچه خراسان به دالیلي استوارتر بوده، همیشه محل رفت و آمد بیشتر 
بوده و آثار در موردش بیشتر است ولي یکي از دشواري هاي این که به تأخیر مي افتد تصحیح انتقادي یا 

دقیق آثار تاریخي و جغرافیایي، همین پیدا کردن ضبط هاي دقیق اعالم است.
س: آقاي دکتر آیا مي توان گفت که »حافظ ابرو« آخرین جغرافي دان بزرگ ایراني است و علت این 
است که ما نمي بینیم که در دورة صفوي این همه اثر کار شده، ما یک اثر جغرافیایي قوي نمي بینیم؟

ج: بله، آخرین بارقه هاي ابتکار و ابداع و تحقیق در علوم دقیقه مربوط است به این دوره. بعد از 
آن رو به خاموشي مي رود. البته در زمینه هاي علوم انساني، فلسفه و طب در دورة صفویه یک جهشي 
دیده مي شود. ما بعد از »حافظ ابرو« هیچ جغرافیا نگار مهم که در حد او یا حتي پایین تر از او باشد 
نداریم. علتش این است که یکي از اسباب تحول در جغرافیا نگاري اساسًا امور نظامي بوده و امروز هم 
کمابیش همین طور است. اولین مطالعة جغرافیانگاري در اسالم به دستور عمرابن خطاب براي فتوح 
انجام شده و اولین اثر جغرافیایي جهان اسالم براي خارج و فتوح بود. نخستین کتاب خطابه است. 
بعضي از جغرافیانگاران مثل ابن حوقل در حقیقت از رؤساي دیواني خراج بوده اند. یعني این اطالعات 
جغرافیایي براي گرفتن خراج، تعیین مسافت ها، مساحي زمین ها، استفاده و تقسیم آب و برآورد مالیات ها 
بوده و اینها نخستین انگیزه هاي تدوین جغرافیایي است و بعد هم حمالت و امور نظامي تیموري که 
مي خواسته به شام برود. یقینًا دستور مي داده مطالعه کنند که شام چه جور جایي است؟ خوب ما بعد از 

تیمور هیچ کشورگشاي بزرگي در ایران نداشتیم.
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ایران و آسوکا و یادی از ایرانشناس ژاپنی پروفسور ئه ایچی ایموتو

قدرت اله ذاکری

آسوکا روستایی است در مرکز استان نارا با جمعیتی بیش از پنج هزار نفر که همچون تمام ژاپن پوشیده 
از جنگل است و شالیزار و مانند تمام ژاپن زیباست. آسوکا منطقه ای است محصور در تپه ها و کوه ها 
که هزار و چهارصد سال پیش در آن حکومتی متمرکز شکل گرفته و در جای جای آن آثار و بقایای 
گذشته های دور از زیر خاک بیرون کشیده شده است. به همین خاطر، آسوکا تنها جایی است در ژاپن 
که وجب به وجب خاک آن مشمول قانون حفاظت از میراث تاریخی است و کار ثبت آن به عنوان 
میراث جهانی در دست پیگیری است. به دلیل قدمت تاریخی و آثار باستانی موجود در آسوکا، گاه از آن 

به عنوان زادگاِه دِل ژاپن نام برده می شود.
آسوکا از جهاتی پیوندهایی هم با ایران دارد و برای پژوهندگان و دوستداران دو فرهنگ ایران و 
ژاپن، آسوکا مفهوم، معنی و جایگاهی خاص دارد. شاید به همین خاطر بود که دکتر هاشم رجب زاده 
تصمیم داشت ” کتابخانه ایران ” خود را در این روستای کوچک بسازد و به یادگار بگذارد. آسوکا جایی 
است که نخستین گزارش ها از حضور ایرانیان یا اقوام ایرانی تبار در ژاپن ارتباطی تنگاتنگ با آن دارد، 
جایی که نشانه های فرهنگ ایرانی و تأثیر گذاری آن بر فرهنگ ژاپن در سال های بسیار دور در آنجا 

قابل مشاهده است.
دوره آسوکا یکی از دوره های تاریخ ژاپن است که از سال 592 شروع و تا سال 710 میالدی به 
درازا کشید و در طول 118 سال، بارگاه امپراتوری و پایتخت در منطقه آسوکا جای گرفت، از این رو، 
این دوره را دوره آسوکا نامیده اند. در کتاب »نیهون شوکی« که قدیمی ترین کتاب تاریخی موجود ژاپن 
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است و به دستور دربار در قرن هفتم )در سال 
گزارش هایی  شد،  آوری  گرد  شد(  کامل   720
وجود  آسوکا  دربار  در  خارجی  افراد  حضور  از 
در  است:  آمده  کتاب  این  در  جمله  از  دارد. 
روز سوم از ماه هفتم سال سوم دروه امپراتور 
– دو نفر مرد و چهار نفر زن   657 – سایمه 
رسیدند  تسوکوشی  سواحل  به  طخارستان  از 
سرزمین  کدام  از  خارجی ها  این  ….اینکه 
البته  است.  پژوهشگران  بحث  مورد  بودند، 
برخی معتقدند که این افراد ایرانی تبار بودند. 
ئه ایچی ایموتو ایرانشناس مشهور ژاپنی اعتقاد 
دارد که آنها ایرانی بودند. این محقق بزرگ که 
فرهنگ  تأثیر  درباره  تحقیق  صرف  را  عمری 
ایران باستان بر شرق دور و به ویژه ژاپن کرد، 
در سن 84 سالگی چشم از جهان فرو بست و 

این نوشته هم به یاد این محقق بزرگ نوشته شده است.
سال 1388 به شکل تصادفی یکی از کتاب های استاد ایموتو به دست من رسید که موضوع آن، تأثیر 
فرهنگ ایران باستان بر فرهنگ شرق دور و به خصوص ژاپن بود. تصمیم گرفتم آن را ترجمه کنم، زمانی 
که ترجمه کتاب به پایان رسید، به واسطه انتشار خبر آن تصمیم به اعطای جایزه جشنواره بین المللی 
خوارزمی به ایشان از سوی دبیرخانه این جشنواره گرفته شد. پروفسور ایموتو برای اعطای جایزه به ایران 
دعوت شد، اما متأسفانه ایشان به خاطر بیماری سرطان پروستات نتوانستند به ایران بیایند و پیامی را به 

این جشنواره ارسال کردند که نشان از عشق او به ایران است. گوشه هایی از متن این پیام چنین بود:
» پس از انقالب ایران، سال هاست که نتوانسته ام به ایران بیایم و آرزوی همیشگی ام بود که دوباره 
به ایران بیایم، روی خاک فرهنگ پرور ایران قدم بزنم و مردم مهمان نوازش را دوباره ببینم … چون 
من سال ها است سرطان پروستات دارم، تحت درمان دکتر هستم … نتوانستم به آرزویم که سفر دوباره 
به ایران بود برسم…. در اولین جشنواره بین المللی فارابی، وقتی نام های دکتر ایوری و پروفسور فرای را 
دیدم به یاد جوانی ام افتادم، چون با دکتر ایوری در سال 1971 در سفارت انگلستان در تهران آشنا شدم 
و درباره حکایات ایرانی، نثر فارسی و ادبیات معاصر ایران گفتگو و تبادل نظرهای خوبی داشتم. پروفسور 
فرای نیز سفری به ژاپن داشتند که هر دو به دنبال ردپای فرهنگ و تمدن ایرانیان در ژاپن بودیم، به 
همین دلیل از معابد قدیمی و بناهای تاریخی ژاپن در پایتخت قدیمی »شهر نارا و آسوکا « دیدن کردیم 
و درباره تأثیرات فرهنگ و تمدن ایرانیان باستان بر ژاپن در ساخت این گونه بناها بحث و بررسی کردیم. 
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همچنین گفتگوهای دیگری 
درباره تأثیر جشن شب چله 
»اومیزوتوری«  مراسم  در 
تودایجی  معروف  معبد  در 
ایرانی  ماهر  معمار  نارا،  در 
که  یاشیدا  شیتاکو  اسم  به 
معبد  هفتم  قرن  اواخر  در 

توشودایجی را بنا کرد، ایرانی دیگری به نام دارا و بایکار … و سبک معماری آپادانا با ایوان های زیبایش 
و تأثیر آن در معماری قدیم ژاپن داشتیم.

 »همین االن که این نامه را می نویسم حال دگرگونی دارم و یاد روزهای جوانی افتادم که در 
ایران گذراندم. خاطراتم از مردم مهمان نواز، فرهنگ پرور و صمیمی ایران زنده شد و من پر از شور، 
شادی و جوانی شدم. کاش پر پرواز داشتم و به سوی سرزمین آشنای ایران پرواز می کردم. من از اینکه 
ایران شناسی فعالیت علمی داشتم احساس رضایت،  ایران بودم و در زمینه  سال های جوانی ام را در 
شادی و افتخار دارم. اگر عمری باقی باشد. باز هم ادامه تأثیرات فرهنگ و تمدن ایرانیان بر تمدن و 

فرهنگ ژاپن را دنبال خواهم کرد…. «.
    پروفسور ئه ایچی ایموتو در 20 جوالی سال 1930 در استان هیوگو به دنیا آمد. وی که دانش 
آموخته دانشکده ادبیات دانشگاه کیوتو در رشته زبان شناسی بود، از نوامبر سال 1956 تا ژوئن 1958 
در دانشگاه تهران تحصیل کرد. وی تا سال 1971 که برای مأموریت کاری در مرکز ژاپن شناسی در 
تهران به ایران آمد، استاد زبان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه هیروشیما و استاد بخش زبان فارسی و 
ایران شناسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا بود. ئه ایچی ایموتو از آوریل سال 1971 تا مارس 1972 
نزدیک به یک سال در تهران اقامت کرد و بعد از آن سمت استادی و ریاست بخش تحقیقات مومویاما 

گاکوئین را بر عهده گرفت.
 ایموتو عضو انجمن های زبان شناسی، شرق شناسی و سنن و آداب مردمی ژاپن و از سال  1974 
تا سال 2004 رئیس انجمن شرق شناسی ژاپن بود. حاصل تالش های علمی و تحقیقاتی استاد ایموتو 
درباره فرهنگ و تمدن ایران و ژاپن و پیوند دیرینه آنها، صدها مقاله و ده ها کتاب است که از آن جمله 
می توان این کتاب ها را نام برد: » ایران و ژاپن باستان«، »مرگ و تولد دوباره«، »آسوکا و پارس«، 

»اسطوره شناسی رؤیا«، »ناپاکی و تقدس« و »پیشروی فرهنگ ایرانی به شرق«.
پروفسور ایموتو بعد از سال ها مبارزه با بیماری سرطان، سرانجام در 26 ژانویه سال 2014 مرگ را 

درآغوش گرفت و به ابدیت پیوست. یادش گرامی باد!
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در درازنای تاریخ، ایران و ایرانیان در منطقه و جهان و برای بسیاری از مردم سراسر جهان اهمیت و 
جذابیت داشته اند. برخی دلیل این توجه را فرهنگ و تاریخ کهن این سرزمین و برخی دیگر اهمیت 
ژئواستراتژیک و جذابیت های طبیعی و موقعیت ممتاز منطقه ای دانسته اند. شماری دیگر آداب، سنت 
ها و تنوع قومی و زبان را علت گرایش و توجه خارجیان به ایران و ایرانیان ذکر کرده و برای مدعای 
خود به نوشته ها و سفرنامه های خارجیانی که از ایران دیدن کرده اند، اشاره می کنند. بررسی دالئل 
توجه و انگیزه خارجیان برای سفر به ایران گویای آن است که این توجه و انگیزه تنها در یک یا دو دوره 

زمانی خاص بروز ننموده بلکه در دوران های مختلف همچنان کم و بیش بروز و ظهور داشته است.
قصد این نوشتار بررسی علل و انگیزه غربیان برای سفر به ایران است. نگارنده همچنین بر آن 
است تا تصور غربیان از ایران را به روشنی کشد و این مسئله را وارسی کند که در گذشته های دور 
و نزدیک انگیزه سفر به ایران چه بود و آیا آن انگیزه ها همچنان درکارند و می توانند مسافران عصر 

ارتباطات و اینترنت را به ایران بکشانند یا نه؟
انگیزه های  توان مهمترین  آنها می  منابع و گفته های  بررسی  نوشته های خارجیان و  بنیاد  بر 

غربیان برای سفر به ایران را در هفت مقوله دسته بندی کرد:

1. ایراِن کنجکاوی برانگیز:
بررسی بسیاری از سفرنامه ها و نوشته هایی که خارجیان درباره ایران و ایرانیان نوشته اند، بیانگر 

انگيزه های سفر به ایران؛ دیروز و امروز

آرش  نورآقایی



96

آن است که سرزمین ایران و مردمان آن همواره و در ادوار مختلف برای مردمان دیگر کشورها بویژه 
غربیان، کنجکاوی برانگیز و از نظر آنها حقیقت و افسانه همیشه به هم آمیخته بوده است. نوشته های 
زبان های  به  و  نگاشته شد  در قرن چهاردهم میالدی  نامه اش که  »ِسر جان مندویل« در سیاحت 

التینی، فرانسوی و انگلیسی انتشار یافت، گوشه هایی از این واقعیت را روشن می کند.
از  بود  بود، عبارت  به تصویر کشیده  اروپاییان  برای  ایرانیان  و  ایران  از  تصویری که »مندویل« 
بهشتی بر روی زمین، کشوری صاحب تجمل، مکانی پر از نور و الوان و دارای باغ های آفتاب گیر و 
معطر که زمزمه   نهرهای جاری و نغمه  پرندگان، هوای آن را پرکرده بود. ساکنان شهرهای خوب و 
دلکش آن را مردمان حکیم و خردمند و فالگیران و ستاره شناسان و منجمان غیب گو و امیران و بزرگان 
صاحب شوکت و جالل و همچنین پیران رند و عیاران تشکیل داده  بودند و زمامدارانش در قصرهایی با 

گنبدهای طالیی می زیستند که اتاق های آن با گوهر شب چراغ روشن شده بود و …
چنین است که خبر داریم در خانه های انگلیسی، خانواده ها در برابر آتش بخاری و قالیچة قاب شده 

می نشستند و بانوان نیز حرص و ولعی برای شنیدن اخبار مشرق زمین داشتند.
»ژ. تونو« از دیگر کسانی است که به ایران سفر کرد و سفرنامه نوشت و در ایران )در شهر میانه( 
هم فوت کرد. او در کتاب »داستان یک سفر به مشرق زمین« می نویسد: »تنها حس کنجکاوی و 
اشتیاق به آموختن، این مسافر )مسافر مشرق زمین( را به سفر وامی دارد و داد و ستد و کار و مشغله، 

اغلب مسافران دیگر را بدین کار برمی انگیزد«.
این کشور شاهنشاهی  به شناخت  دیگر مسافر شرق، »شاردن« می نویسد: » شور و شوقی که 
پهناور داشتم تا بتوانم اطالعات صحیح و وسیعی از آن بدهم، مرا به بازگشت به آن جا برانگیخت… 
برای کسب اطالع در باب ایران، چنان رنج بردم که بر سبیل مثال می توانم بگویم که اصفهان را بهتر 
از پاریس می شناسم و به زبان فارسی به همان سهولت فرانسوی حرف می زنم، خواندن و نوشتن فارسی 

معمول و عادی را می دانم و سراسر ایران را بارها طی کرده ام«.
شاردن بهتر از هر کس  به این نکته پی برده بود که ایران چیزی که حس کنجکاوی را ارضا کند، 
در خود نهفته دارد. همین حس کنجکاوی برانگیز بود که باعث شد دومین سفر »شاردن« به ایران 
شش سال به طول انجامد، »تاورنیه« شش مرتبه به ایران سفر کند و »رافائل دو مانس« چهل سال 

در این کشور زندگی کند.
این چنین بود که فکرهای بلندپرواز و افکار هوس آلود اروپائیان عهد ملکه ویکتوریا و الیزابت هم 
نمی توانست چیزی گران بهاتر از لباس های شاه ایران تصور کند که جواهر نشان و در شکوه و جالل 

همچون خورشید درخشان  بودند.

2.  ایران افسونگر:
نام و یاد ایران افسون می کرد. بدون چون و چرا افسون می کرد. در نظر جهانگردان ماجراجو، ایران 
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عبارت بود از مجموعه  داستان هایی که عطش آن ها را فرو می نشاند، چنان که شور و شوق و اعجاب 
این مسافران از خالل سفرنامه ها کامال پیداست.

عالقه به کشف سرزمین های ناشناخته و غوطه ور شدن در افسانه هایی که در آن قالیچه حضرت 
سلیمان در پرواز و کاخ  پادشاهان پر زرق و برق بود، مسافران را به سوی ایراِن فریبا می کشاند. آن ها 
برای دانستن رازهای سحر آمیز و باغ های دلفریب به این سرزمین می آمدند و با جذبه  انکار ناپذیر خط 

میخی حک شده بر دل کوه ها و شکل و شمایل صوفیان دوره گرد روبرو می شدند.
»شاردن« در رابطه با ایران می نویسد: » جایی نیست که در برابر ایران، چه به خاطر میزان گرما 
و سرمایش، چه به علت ذوق ها و قریحه هایش، و چه به سبب همه ی چیزهای عالی و نادره ای که در 

آن جا به سرحد وفور وجود دارد، ناگزیر سر تسلیم فرود نیاورد«.
و  ذوق  اشاعه   در  نیز  بودند،  آن  تجمل پرستان طالب  و  ایران می آوردند  از  تاجران  که  کاالهایی 
عالقه به ایران سهیم بود. همه  این ها باعث می شد ماجراجویان به ایران سفر کنند، هرچند  که سفرشان 
مخاطراتی همچون طوفان و غرق شدن کشتی و برخورد با دزدان و راهزنان و ابتال به بیماری ها و 

مسیر طوالنی را به همره داشت.

3. ایران متمدن:
شماری از اروپاییان پی برده بودند که ایران در عرصه  فرهنگ و ادب درس های بسیاری برای 
اینان  آموختن دارد. چنین بود که چهار فرانسوی در فوریه 1667، در تخت جمشید به هم رسیدند. 
عبارت بودند از: »شاردن«، »تونو«، »تاورنیه« و »دولند« )دولیه(. این مالقات مظهر گروه نوینی از 

مسافرانی است که شیوه  مشاهده کردن، بررسی، سنجیدن و استدالل را می دانستند.
بیاموزند.  را  ایران  باستانی  زبان  حتی  و  فارسی  زبان  که  می کردند  سعی  مسافران  از  دسته  این 
»تونو«، »پتی دالکروا« و »گاالن« به نام شرق شناس به سفر شرق آمدند. »گاالن« سه بار به شرق 
آموخت و  به حد کمال  را  فارسی  و  زبان عربی، ترکی  اقامت خود در شرق،  سفر کرد و در سومین 

مشاهدات و بررسی های عمیقی انجام داد.
»پتی دالکروا«، با ارباب علم و ادب ایرانی پیوند یافت و با آنان در باب مسائل ادبی و مذهبی به 
مذاکره پرداخت. ره آورد سفر وی، قصه های ایرانی »هزار و یک شب« بود که در سال های 1710 تا 

1712 ترجمه  آن ها را در پنج جلد منتشر کرد.

4. ایران امن و راحت:
»رافائل دو مانس« می نویسد: »هنگامی که مسافر به خاک ایران قدم می گذارد، در آن جا از برکت 

وجود دستگاه امنیتی هوشیار و بیدار و مجازات شدید تبهکاران، امنیت راه ها به سرحد کمال است«.
از  بهتر  کلی،  طور  به  که  شدیم  متوجه  ایران،  کاروانسراهای  باب  در  می نویسد:  »تاورنیه« 
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کاروان سراهای ترکیه ساخته شده و راحت تر از آن هاست و بیش و کم در سراسر کشور در فواصل الزم 
از آن ها می توان یافت.

یا  ایران، هم کیشان  مسافران مغرب زمین اطمینان داشتند که در راه اصفهان و نیز در پایتخت 
هم وطنان خود را می بینند و از مساعدت آنان برخوردار می شوند. نمونه هایی از این مساعدت ها را می 
توان در موزه کلیسای وانک اصفهان ، اجازه نامه های فعالیت بازرگانی و اسناد حمایت  از مسیحیان و 
ارمنیان را در دو قرنی که مسافران بسیاری برای دیدار از ایران سفر کردند )از زمان شاه عباس تا پایان 
سلسله ی زندیه( مشاهده نمود. در آن روزگار، ارمنی های ایرانی، در لیورن، ونیز و آمستردام مؤسساتی 
دایر کرده بودند و با بازارهای اروپا رفت و آمد داشتند. بدین سان، می توان پذیرفت که راه های امن 
و مطمئن و تدابیر حمایتی رسمی که برای خارجیان وجود داشت، هجوم مسافران خارجی را به سوی 

ایران آسان می کرد.

5. ایران زیبا:
شاردن می گفت: » میدان شاه )میدان نقش جهان(، یکی از زیباترین میدان های جهان است. گرچه 
از آن هویداست…  بر زمان کاخ ورسای است، ولی همان نشانه های عظمت  بنای آن مقدم  تاریخ 
چهارباغ  یا گردشگاه اصفهان جایی است که مطابق کمال مطلوب انسانی، برای گردش و تفریح، با 
کوچه هایی پر از درختان گل و فواره های آب،…بنا شده…«. در جای دیگر لطافت آب و هوای ایران 
را این گونه توصیف می  کند: » هوای ایران، لطف و جمالی دارد که هرگز از خاطرم نمی رود. شاید بتوان 

گفت که آسمان رفیع ایران برتر از آسمان گرفته و ابرآلود اروپای ماست و رنگی دیگر دارد«.
و درباره  گل های ایران اذعان می دارد: »گل های ایران به خاطر رنگ های تندشان به طور کلی 
خیلی زیباتر از گل های اروپا و هندوستان است… من درخت های گل دیده ام که بر یک شاخه در آن 

واحد، سه رنگ گل سرخ یعنی زرد، زرد و سفید، و زرد و سرخ داشته است«.
مسافر دیگری می نویسد: » در باغ های آن کشور بوته های گل سرخ خودرو وجود دارد و الله هایی 
بار می آورند که بوی خوش آن ها مانند ندارد« . تاورنیه هم از گل های ایران و سنگ های گران بها و 

جواهر ایران سخن می گوید.

6. ایران مهمان نواز:
شاردن در باب مهمان نوازی ایران می گوید: » چیزی که در شیوه زندگی ایرانیان، گذشته از قناعت 
آنان مرا سخت به اعجاب می آورد، مهمان نوازی آنان است. وقتی ایرانیان خوان غذا می گسترند، نه 
تنها درها را نمی بندند، بلکه هر کس را که در آن جا باشد و یا فرامی رسد و حتی اغلب غالمانی که اسب 

را بر در نگاه می دارند، بر سر سفره می خوانند«.
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7. غذا و نوشیدنی ایران:
امروزه یکی از انواع گردشگری را به نام Food & Drink می شناسند که البته بسیار هم خاطرخواه 

دارد. ایران در این زمره هم گردشگران را به سوی خود می خواند.
مسافران خارجی بسیاری از میوه های شگفت انگیز و از انگور و خربزه و گرمک و انواع هندوانه و 
خرما و پسته و بادام و حتی بادمجان ایران صحبت به میان آورده اند. می دانیم که »شاردن« تا چه اندازه 

به شربت معطری که عطش تب آلوده  وی را فرو می نشانید، ارزش می نهاد.
جالب این که نحوه  غذا خوردن ایرانیان، یک نوع سبک زندگی را در اروپا به وجود آورد. »کلمان 
اشتهار  و  اروپا معمول کرد. رونق  در  را »تونو«  اظهار می کند که قهوه خانه  اطمینان خاطر  با  هوار« 

قهوه خانه های پاریس در تاریخ ادبی و هنری قرن هجدهم، فصلی بسیار معروف است.
نخستین قهوه خانه ای که برای مشتریانش آب یخ آورد، »پروکوپ« بود و مردم پاریس بالفاصله 
از این نوشیدنی فرح بخش و خنک کننده استقبال کردند، ولی نمی دانستند که آب یخ و انواع شربت 

در ایران متداول است.

8. مردم ایران:
نه تنها ایران، بلکه ایرانیان نیز برای مردمان دیگر کشورها بسیار جذاب جلوه می کردند. از محتوای 
سفرنامه ها پیداست که آداب و اخالق ایرانیان و لباس پوشیدن و طرز آرایش آنان توجه سیاحان را به 
خود معطوف کرده است. اینان به رسم ایرانیان در رفتن به حمام های عمومی، نحوه  تعارف و ادب به 

یکدیگر، ترتیب و ترکیب غذاها، و جزئیات اسباب خانه ها عالقه و توجه ابراز داشته اند.
برخی از توصیفاتی که شاردن درباره  ایرانیان بیان می دارد به شرح زیر است: »ایرانیان هم فکر و  
هم جسم زیبا و عالی دارند. حافظه  آنان رام و برومند است. استعداد بسیار برای علوم و فنون ذوقی و 
صنایع ماشینی و اسلحه دارند. تمایل آنان به عشرت و تجمل و ولخرجی و اسراف بسیار است. دیگری 

می نویسد: »مردمان ایران به حلوا و شیرینی و تجمل عالقمندند«.
»سیور میشل« می نویسد:» شاید آدمی در جمع این همه مردمانی که از هیچ نکته در باب ادب و 

عظمت بی خبر نیستند، خود را در فرانسه می پندارد«.
هنگامی که محمدرضابیگ در سال 1715 سفیرکبیر ایران شد و به فرانسه سفر کرد، به محض 
پیاده شدن از کشتی در مارسی، حس کنجکاوی مردم را برانگیخت. سوالی که تمام ذهن  مردم را 
درگیر کرده بود، این بود که یک ایرانی چگونه فردی است؟ عادات، ذوق ها و سلیقه ها و اندیشه های 
وی چگونه است؟ هنگامی که محمدرضا بیگ، سوار بر اسب به کاخ ورسای می رفت، حدود پنجاه هزار 
نفر برای دیدنش آمده بودند. هنگامی که در فرانسه اقامت داشت، زنان بر سر کسب این افتخار که از 
جانب وی به سبک ایرانی پذیرفته شوند، یعنی بر روی بالش هایی بنشینند که بر روی قالی و یا حتی 

بر روی زمین نهاده شده، با یکدیگر ستیزه داشتند.
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نقش سفرنامه ها و کتاب ها در عالقمندی و سفر به ایران:
و  شرق شناسان  و  سیاستمدارن  و  مذهبی  مبلغان  و  تاجران  سفر  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اینجا  تا 

ماجراجویان، چگونه در معرفی ایران موثر بوده است.
با این که ایران به خاطر دوری راه محکوم بود که از اروپا مجزا بماند و ترکیه نیز با ورود ایران در 
عرصه  اروپا مخالفت های پنهانی انجام می داد، اما می بینیم که مسافران به ایران سفر می کردند، تا 

جایی که از سال 1600 تا 1800 ، 183 سفرنامه و کتاب مربوط به ایران منتشر و تجدید طبع شدند.
شاه عباس در سال 1587 میالدی بر تخت سلطنت جلوس کرد و برادران شرلی در سال 1599 به 

ایران آمدند و این آغاز شناخت ایران و نوشتن سفرنامه  ها بود.
آن ها  دارد.  خاصی  جایگاه  ایران،  ادبیات  و  فرهنگ  که  بودند  دانسته  اروپاییان  روزگار،  آن  در 
ایران  ایرانیان را باسواد ترین مسلمانان می دانستند و به گونه ای که از سفرنامه ها پیداست، نسبت به 
همذات پنداری احساس می کردند. از این جهت بود که»پل سیمون«، »سر توماس هربرت«، »رافائل 
و  »تاورنیه«  »شرلی«،  برادران  دالواله«،  »پیترو  دوالکروا«،  »پتی  »شاردن«،  »تاورنیه«،  دومان«، 
از  »پل یکرونیکون«  های   کتاب  نگارش  با  نوشتند.  سفرنامه  و  کردند  سفر  ایران  به  دیگر  بسیاری 
»هیگدن«، »نامه های ایرانی« و »روح القوانین« از منتسکیو، »تاریخ مذهب ایرانیان« از دکتر »توماس 

هاید« و … ایران و ایرانیان در اروپا بیش تر شناخته شدند.
بد نیست بدانیم که بعد از شناخت ایران، نه تنها برخی از آداب و سبک زندگی ایرانیان در اروپا 
متداول شد، که ادبیات ایران نیز به اروپا راه یافت. به طور مثال کتاب »هزار و یک شب« منشأ بسیاری 
از کتاب های دیگر شد و چنان تقلید و اقتباسی از آن کردند که کتاب هایی با عناوین »هزار و یک روز«، 
»هزار و یک ربع ساعت«، »هزار و یک لطف و عنایت«، »هزار و یک شب نشینی«، »هزار و یک 

جنون« و «هزار و یک اعتراف به گناه« به چاپ رسید.
در این میان نه تنها کتاب هایی انتشار یافتند که کمدی و تراژدی و قصه و سرگذشت های عشقی و 
سفرهای خیالی و مطالب تاریخی را عنوان می کردند، بلکه اپرا و نمایشنامه هم به جمع آنان اضافه شدند.

اما امروز:
که  کرده اند  سعی  جهانیان  امروز  به  تا  پیش  سال   2500 از  دادیم،  توضیح  اجمال  به  چنان که 
سرزمینی به نام ایران را بهتر بشناسند. این کنجکاوی، به نظر بسیاری از کارشناسان گردشگری، یکی 
از مهم ترین دالیل سفر گردشگران خارجی به ایران در گذشته و اکنون است.امروز هم به نظر می رسد 

که ایران هنوز هم برای گردشگران خارجی»کنجکاوی برانگیز« و جالب توجه است.
می  ایران  طرف  به  را  آنان  و  بود  جالب  خارجیان  برای  گذشته  در  که  موضوعاتی  ببینیم  حال 
امروزه  ایران  که  بگوییم  باید  دیگر  موارد  در  اما  نه؟  یا  هستند  برانگیزاننده  و  جالب  هم  باز  کشاند، 
دیگر »افسونگر« به نظر نمی رسد که البته با توجه به تغییر نحوة زندگی ایرانیان و دسترسی آسان به 
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اطالعات، این موضوع منطقی است.
ایران کشوری »متمدن« بوده، اما این که چقدر با توجه به روش های نوین آن را با توجه به این 

ویژگی معرفی کرده ایم، جای تأمل دارد.
ایران »امن و راحت« را باید بررسی کرد. اما احساس می شود که ما نسبت به 350 سال پیش، در 
این زمینه پیشرفت نکرده ایم. در آن موقع کاروانسراهای ما زبانزد بود، ولی اکنون هتل های ما از نظر 
رقابت با هتل های بسیاری از کشورها، که با هدف گردشگری و تقویت صنعت گردشگری خود ساخته 

اند، زبانزد و مشهور نیست.
ایران امروز حداقل برای ما ایرانیان »زیبا«ست اما چه کسی می تواند یک نقطه از ایران را نشان 
بدهد که ما در زشت کردنش بی تقصیر بوده ایم. سواحل دریای خزر با بی توجهی مسافران اینک زیبا 

به نظر نمی رسد.
صنعت  کجای  در  »مهمان نوازی«  این  که  است  این  سئوال  اما  مهمان نوازند،  هنوز  ایرانیان 
گردشگری نمود و بروز دارد؟ ایا ما این مهمانوازی را به گردشگران خارجی چشانده ایم و همه آنها س 

از بازگشت به کشورشان، از این سنت ایرانیان ذکری به میان آورده اند؟
»غذا و نوشیدنی« ایرانی هنوز هم اگر نه بی نظیر، ولی  کم نظیرند. آیا آن چه در رستوران ها می بینیم 
چنین ایده ای را در ذهن ایجاد می کند و آیا همه خارجیان به غذاهای سنتی و لذیذ ایرانیان دسترسی 

داشته اند یا آنکه با پتیزای ایتالیایی و عذای چنین و هندی از آنها پذیرایی کرده ایم؟
نکته مهم آن است که »ایرانیان« هنوز برخی از آداب و رسوم خود را حفظ کرده اند، اما باید دید 

که چگونه باید از آن در گردشگری بهره برد.
و بالخره باید گفت که این روزها، »سفرنامه « درباره  ایران نوشته نمی شود و اگر هم نوشته شود 
بسیار کم و البته منفی است. امروزه سینما، فیلم، موسیقی و هنر می توانند نقش ارزنده ای در معرفی 
ایران را به عهده بگیرند. امروزه، راهیابی فیلم های ایرانی در جشنواره های بین المللی فیلم یکی از 

راه های معرفی ایران شده است. 
نکته  آخر این که انگیزه های سفر به ایران امروز را باید دوباره بررسی کرد و راه کارهای تازه ای 

اندیشید.

گزیده منابع:
شرکت  تهران،  دهشیری،  ضیا ءالدین  ترجمه  ایران،  به  اروپاییان  سفر   ،1381 رز،  ژن  فرانسواز، 

انتشارات علمی و فرهنگی.
الکهارت، الرنس، ایران در نظر مردم مغرب زمین و َجنٍت یوئینگ هزلتین، ممالک محروسه  ایران.

میراث ایران / تالیف سیزده تن از خاورشناسان زیر نظر آرتور جان آربری، مترجمان احمد بیرشک 
و دیگران، تهران، شرکت انشارات علمی و فرهنگی، 1384.
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چرنيشفسکی و شاهنامه فردوسی

دکتر فریدون ارژنگ

»د ر د ل و اند یشه ام، نوشتن یک مثنوی از افسانه های 
کهن و تاریخی فارسی پید ا شد ه که مرا آرام نمی گذارد «

چرنیشفیکی
نویسنده،  ادیب،  ادبی،  منتقد  مورخ،  اقتصاددان،   ،)1889 چرنیشفسکی)1828-  گاوریلوویچ  نیکالی 
هنرشناس و واضع نظریات جدید هنری یکی از درخشان ترین چهره های متفکر پیشرو و انقالبی سدة 
نوزدهم روسیه است که به خاطر عقاید انقالبی و مترقی ضد تزاری خویش، مدت بیست و دو سال 
از عمر خود را در زندان و تبعید در سیبری گذراند. کارل مارکس که بسیاری از نظریه های خود را بر 
اساس نظریات چرنیشفسکی نهاده بود، به شدت شیفتة شخصیت و آثار او بود و بارها برای رهایی او از 
زندان تالش کرد. مارکس همواره با تمسخر اندوه باری می گفت که چرنیشفسکی را به »پاداش« آثار 
علمی گرانبها و ارجمندش زندانی و تبعید کرده اند! پلخانف سیاستمدار روس درباره شدت عالقه مارکس 
به چرنیشفسکی چنین نوشته است: کارل مارکس در دفتر کار خود تصویر چرنیشفسکی را در قاب 
ساده کوچکی آویخته بود . زندگی طوالنی و اندوهبار چرنیشفسکی و روح شکست ناپذیر او، مارکس را 
سخت مجذوب خود کرده بود و به همین دلیل بود که مارکس برای آزادی وی، هرمان الپتین را  با 
اسناد جعلی از لندن به سیبری فرساتد تا وی را از آنجا فراری دهد. اما دریغ که هرمان الپتین خود نیز 
شناخته و گرفتار همان »مزار روحی روس« که مارکس به سیبری عنوان داده بود، شد . مارکس بعد از 
بر باد رفتن نیت نیک خود، در دلش این آرزو را پروراند که در باره راه ُپر فاجعه زندگی و اندیشه های 
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طوفانی چرنیشفسکی اثری بنویسد و این بسیار شگفت است که مارکس برای بهره گیری از نوشته 
های چرنیشفسکی منتظر ترجمه آلمانی آن ها نماند و زبان روسی را آموخت و تنها با کوشش خویش 

آثار چرنیشفسکی را از روسی به آلمانی برگرداند .
چرنیشفسکی  باره   در  انگلس   
می گوید: » وی بزرگترین متفکر روس 
بی  جهات  بسیاری  از  روسیه  و  است 
اندازه به او وامدار است و مرگ او لکه 
خواهد  دوم  الکساندر  دامان  بر  ننگی 
ماند «. لنین نیز در باره  او  گفته است: 
چرنیشفسکی با داستان » چه باید کرد« 

خویش وجود مرا زیر و رو کرد. 
در اینجا بی اختیار این سئوال پیش 
این گونه  که  چرنیشفسکی  که  آید  می 
به  را  کمونیسم  بانیان  و  نظریه پردازان 
سر  کدام  از  ساخته،  مجذوب  سخنی 
جهانی  اندیشه  و  فرهنگ  های  چشمه 
و  فرهنگ  کدام  است؟  گرفته  بهره 

بین  این  در  است؟  بوده  گذار  اثر  او  انقالبی  و  فلسفی  اندیشه های  به  دادن  شکل  در  جهانی  تمدن 
به چه سبب  و  است؟  بوده  و سرنوشت چرنیشفسکی چه  در سرشت  ایرانی  اندیشه  و  فرهنگ  نقش 
چرنیشفسکی نُه ساله به آموختن زبان فارسی و در سیزده سالگی به آموختن شاهنامه فردوسی کمر 
بسته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، بایسته آن است که به گوشه هایی از زندگی چرنیشفسکی 

اشاره کنیم.
نیکالی چرنیشفسکی در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمد، پدرش، یک روحانی بود که از تاریخ و 
ادبیات تاتاری بسیار خـوب بهره ور بود و زبان های فرانسوی و التینی را نیک می دانست و مشتاق بود 
پسرش زبان های زیادی بیاموزد و به ویژه در زبان و ادبیات تاتاری به کمال برسد. برخالف پدر، مادر 
چرنیشفسکی، گالیوبیوا، قلبًا آرزو داشت که پسرش زبان و ادبیات فارسی را به کمال بیاموزد و در بخش 
زبان و ادب فارسی دانشگاه سن پترزبورگ تحصیل کند. با کوشش مادرش،  تاجری پرتقال فروش که 
زبان فارسی را نیک می دانست، معلم چرنیشفسکی نُه ساله شد و به او زبان فارسی را آموخت. این تاجر 
پرتقال فروش، شاهنامه را نیک می دانست و  در آموزش زبان فارسی از شاهنامه برای وی شعر هایی 
می خواند. پس از مدتی، چرنیشفسکی زبان فارسی و سپس زبان های ترکی، عربی و یهودی باستان را 

نیز آموخت ولی همواره بیشترین توجه اش به زبان فارسی معطوف بود. 

چرنیشفسکی
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 چرنیشفسکی پس از پایان دوره های مقدماتی، 
وارد دانشسرای ساراتوف شد و در آنجا کتاب های 
گلستان سعدی، شاهنامه، چند غزل از حافظ، یوسف 
و زلیخای جامی ، پند نامه عطار و پند نامه سهیلی 
پشتیبانی  با  دانشسرا  دوره  پایان  از  پس  خواند.  را 
مادرش وارد دانشگاه سن پترزبورگ شد و در بخش 
وی  شد.  مشغول  تحصیل  ادامه   به  شرق شناسی 
و  در  دبیرستان ساراتوف شد  دبیر  در سال 1851 
درس هایش، ادبیات روس را با ادبیات شرق مقایسه 
ادبیات  چرنیشفسکی  برای  البته  می کرد.  تلفیق  و 
شرق، تنها ادبیات یونان و ادبیات فارسی و شاهنامه 

بعد ها منشی شخصی چرنیشفسکی و  دبیرستان ساراتوف که  از شاگردان  وارانوف  بود و دیگر هیچ. 
نویسنده نام آوری شد می گوید: » نیکالی چرنیشفسکی، شنوندگان ُخردسال خود را به هیجان می 
آورد و احساسات شاعرانه آنها را بیدار می کرد ... یادمان باشد که چون او داستان رستم و سهراب را 
با هنری واال و حیرت انگیز می خواند همه اشک از دیده می ریختیم . . . او گویی به هیبت قهرمانان 
فردوسی درمی آمد و مطابق مضمون و ماهیت هر یک از چهره های اثر ، صدای خود ، آهنگ شعر 
خوانی و گردش روحی و قدم زدنش را تغییر می داد . گویی که در روند رویداد و عالم تصویر فردوسی 
حلول کرده باشد « و این کار آنچنان تأثیرگذار بود که توجه جاسوسان تزار را به خود جلب کرد تا جایی 

که در سال 1853 منجر به اخراجش از دبیرستان شد .
نخستین کار چرنیشفسکی در سن پترزبورگ نوشتن نقدی بر کتاب ترجمه های ن ـ بیرک بود که 
در سال 1854 در مسکو به نام » سرود های اقوام گوناگون « منتشر شد و در آن نوشت: » ارزش فوق 
العاده هنر واالی منظومه های مردمی، بر تمام اهل فن، از همان وقتی روشن و اثبات شد که فهمیدند 
داستان های هومر و مجموعه ترانه های یونانی او با وجود اثر معجزه آسای فردوسی ، چندان ُپر جلوه 
نیست. در شاهنامه مضامین فراوانی هست که نظیرشان را حتی در ایلیاد و اُدیسه هم نمی توان یافت«. 
وی در کناره نقد نیز نوشته است: »برای ثابت کردن به مردم روس، تنها داستان رستم و سهراب به 
عنوان نمونه کافی است. انسان صادق و عادل، انصاف خواهد داد که این داستان عجیب و شریف برای 
اروپایی امروزی، از داستان یونانی بهتر و گواراتر است. به دل ما نزدیکتر ، به روح ما سازگار تر و بشر 
دوستانه تر است. شاهنامه، زندگی را نسبت به جنگ تروا و سیاحت و سرگذشت اُدیسه ، با مهر و محبت 
بیشتر و انسان دوستانه تر تصویر کرده است. سهراب از »آشیل« جذاب تر و دوست داشتنی تر می نماید 
. . . ُگرد آفرید از» نوزیک « زیباتر و ظریف تر است«. شگفتی در آن است که زمانی که چرنیشفسکی 
این نوشته ها را نگاشته، 26 سال سن داشته و این زمانی بوده که وی پله پله قدم به دنیای فردوسی 
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نهاده و خود را به دروازه های کمال مطلوب فردوسی رسانده بود. 
در این دوران، چرنیشفسکی گرفتار اندیشه های انقالبی شد که در آن روزگار  در روسیه در میان 
انسان و  انقالبیون رواج داشت. در آن زمان، وی دغدغه عدالت اجتماعی، خوشبختی  روشنفکران و 
آرمان های انسان پروری داشت و درباره آنها بسیار اندیشیده بود. چرنیشفسکی در مطالعه شاهنامه با 
چنین دغدغه ها و آرمان هایی که دغدغه ها و  آرمان های زمان خودش بود، آشنا شد. او تنها به این 
امور نمی اندیشید، بلکه با ِجد و جهد تمام در پی تحقق این آرمان   های بلند می کوشید. چرنیشفسکی 
الگوهای انقالبی خود را از میان پهلوانان اسطوره ای ایران برمی گزید. بدین گونه می توان پذیرفت که 
شاهنامه  فردوسی در شکل بخشیدن به اندیشه های فلسفی، تاریخی و انقالبی چرنیشفسکی جایگاهی 
آرمان  به نظرات و  افزایش توجه  اندیشه ها و نوشته های چرنیشفسکی و  انتشار  با  بسزا داشته است. 
هایش، جاسوسان دستگاه تزار به او مشکوک شدند و  سرانجام او را در 17 ژوییه 1862 در سن 34 
سالگی به زندان انداختند، جایی که او بزرگترین اثر خود »چه باید کرد « و چند اثر دیگر را خلق کرد .

طرفداران و دوستان چرنیشفسکی گمان می بردند که روح شکست ناپذیر او شکسته خواهد شد و 
زندان،  ِمهر بی اندازه او را نسبت به فردوسی و زبان و ادب فارسی خواهد شکست، ولی چنین نشد 
و به گفتة خوِد وی، تمدن یزدانی ادب ایرانی در آن گوشه  مرگ آور امید زندگی را در وجود او زنده 
نگهداشت. چرنیشفسکی در مقدمة یکی از آثار خود در زندان می نویسد: » من خود کیستم ؟ فریدون یا 
سهراب؟ زال یا رستم ؟ ُگرد آفرید با من چه نسبتی دارد ، عموزاده است یا کسی دیگر؟ آیا راست است 
که نظر بازی های من به رودابه زیانی نمی رساند؟ « و در جای دیگر می گوید: »ُگرد آفرید بسیار نیرومند 
و تن و سالمتی او بی نقصان است، از میان لشگر تورانیان، تنها سهراب می تواند با او نبرد تن به تن 
کند . . . اگر دستان او ضعیف تر از دستان هژیر است، دلش قوی، نگاهش مردانه، یورش هایش هدفمند، 
ضرباتش جانکاه و بسیار شدید است.  آخر وی ، نخستین حامی بی نظیر ایران است . . . حتی شکسپیر 

نیز چنین شخصیت دلربایی را ندارد«.
به   1864 سال  در  تزار،  سنای  مجلس  نظر  با  زندان  ساله  دو  دورة  پایان  از  پس  چرنیشفسکی 
مدت 14 سال به وحشت کده  سیبری و کار در معدن تبعید شد. پس از پایان محکومیت نیز مجبور به 
اقامت دائم در سیبری گردید. بدین سان، چرنیشفسکی به مدت 19 سال غم انگیز ترین دوران زندگی 
در  اجباری 19 ساله، کار طاقت فرسا  تبعید  و  اقامت  ویلیوسک گذراند.  زندان  را در سیبری در  خود 
سرمای سیبری و محرومیت کامل از حقوق اجتماعی نیز نتوانست کوچکترین خلل و فتوری در عالقه 

چرنیشفسکی به فرهنگ و ادبیات ایران به ویژه شاهنامه و فردوسی پدیدآورد.
سرمای  در  فردوسی  آرمان های  و  اندیشه ها  دغدغه ها،  ویژه  به  فارسی  ادبیات  انتظار،  برخالف 
استخوان سوز سیبری به تن و روح چرنیشفسکی نیرو و گرمی بخشید و احساس مبارزه را در وجود 
دفتر  های  یادداشت  عزیزانش،  به  چرنیشفسکی  نامه های  در  خوبی  به  موضوع،  این  کرد.  بارورتر  او 
ُپر سوز می توان دریافت. چنانکه وی در چهاردهمین سال حبس و  ُپر مهر و  خاطراتش به صورت 
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تبعیدش به آکادمیسین الف. پیپین نوشته است که در ذهن و قلبش نیت ایجاد یک مثنوی در موضوع 
نامه ای به پسرانش می نویسد: »در دل و فکرم نیت  از این، در  ایران باستان دارد. شش سال پس 
نوشتن یک مثنوی از افسانه های تاریخی ایران پیدا شده که مرا آرام نمی گذارد . رویداد های داستان را 
برای پرواز خیال به ایران باستان حتی قدیم تر از آنچه در شاهنامه آمده است گذرانده ام ، پاره ُخرد 
ُخرد داستان در لباس شعر درآمده است از جمله لحظه های آفرینش انسان و زمین«. او حدود یکسال 
و نیم بعد نخستین سروده خود را به نام »خورشید شب« برای همسرش فرستاد. چرنیشفسکی درونمایه 
و چهار چوب داستان »خورشید شب«  را از ضدیت دیرینه بین ایران و توران برگرفته است. به سخن 
دیگر ، همة تار و پود این داستان یا نوشته چرنیشفسکی با بهره گیری از شاهنامه فردوسی تهیه شده 
است، این نکته را چرنیشفسکی بار ها گفته است. کتاب »خورشید شب« که آخرین اثر هنری و یگانه 
اثر شعری چرنیشفسکی بود، نامی نمادین است از شاهنامه فردوسی به معنی روشنایی و گرمی در شب 
های سیاه و دراز سیبری. اوج توجه و دلبستگی چرنیشفسکی نسبت به زبان و ادب فارسی و محبوبیت 

ایران و ایرانی نزد او ، تنها در همین اثر تجلی یافته است1 .
پس از 22 سال حبس و تبعید، سر انجام حکومت تزار وی را آزاد کرد ولی برای آنکه زمان زیادی 
زنده نماند او را به گرم ترین منطقه روسیه یعنی اُشترخان فرستاد، جایی که پس از دو ماه زندگی را 

بدرود گفت. چرنیشفسکی در 17 اکتبر 1889 در ساراتوف بدرود زندگی گفت.
نظر به اهمیت و نقش اندیشه  و اثر بزرگ فردوسی در افکار و آثار چرنیشفسکی و تکوین اندیشه های 
انقالبی اش، یکی از پژوهشگران برجسته تاجیک به نام ولی صمد چندین سال از عمرش را مصروف 
ژرفکاوی زندگی، آثار و اندیشه های چرنیشفسکی در ارتباط با ایران و شاهنامه فردوسی کرده و آن را در 
قالب کتابی با عنوان »شاهنامه فردوسی و چرنیشفسکی: جایگاه تمدن ایرانی در تاریخ فرهنگ روسی« 

تاجیکستان منتشر کرده است.  زبان سریلیک در  به 
ولی صمد به خاطر نگارش این کتاب، در سال  1384 

جایزه "کتاب سال" ایران را به خود اختصاص داد.
برای  تاجیک  محقق  و  ادیب  صمد،  ولی 
جمع آوری مواد الزم و اسناد تاریخی برای تألیف این 
کتاب 18 سفر کاری به اتجاد جماهیر سابق شوروی 
چرنیشفسکی  ارتباط  موضوع  وی  است.  داده  انجام 
برای  شوروی  زمان  در  را  فردوسی  "شاهنامه"  با 
خود کشف و تحقیق آن را آغاز کرد. وی می نویسد: 
بر  فردوسی  تأثیر  باره  در  مقاله ای  زمان شوروی  در 
افکار و نوشته های چرنیشفسکی نوشته و برای چاپ 
)شوروی(«  سِوتی  »تاجیکستان  رسمی  نشریه  به 

1. برای اطالع بیشتر پیرامون رویکرد 
و عالقه چرنیشفسکی به فرهنگ 
و ادبیات ایران بنگرید به:  اویانی، 

اناهیتا)1391( »چرنیشفسکی و پیوندش 
با تاریخ و اسطوره های پارسی«. 

هفته نامه  امرداد، شنبه 14 بهمن 1391، 
سال سیزدهم، شماره  290، ص 6.
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فرستادم، اما نشریه از چاپ آن خودداری کرد. سردبیر نشریه به صمد گفته بود که مقامات "باالیی" 
اجازه نشر مقاله را نداده اند. اگر موضوع مقاله، تأثیر چرنیشفسکی  بر فردوسی بود، می توان آن را منتشر 

کرد.
کتاب »شاهنامه فردوسی و چرنیشفسکی: جایگاه تمدن ایرانی در تاریخ فرهنگ روسی« توسط دو 
مترجم به نام های سپیده خانبلوکی) بخش های زبان سیرلیک( و میربابا میررحیم) پاره های زبان روسی( 

به فارسی در 432 صفحه مصور توسط نشر شهریاران منتشر شده است. 
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، یازده فصل یا به تعبیر مترجمان یازده باب و بخش فهرست منابع 
و مأخذ است. عناوین این یازده باب بدین شرح است: باب اول: تاریخ رو آوردن چرنیشفسکی به ادب 
فارسی؛ باب دوم: فردوسی در چشم چرنیشفسکی فرمانروای روح ایرانی است؛ باب سوم: فردوسی و 
ایران در شیرازه یک داستان نانوشته چرنیشفسکی؛ باب چهارم: پیوند روحانی چرنیشفسکی و فردوسی 
در پرتو اندیشه های اهل علم و ادب قفقاز؛ باب پنجم: نکهت شرقی در رمان عشق و انقالب؛ باب ششم: 
نیکالی چرنیشفسکی و م. کاظم بیک؛ باب هفتم: غزل پیررندان در کنج تاریک زندان؛ باب هشتم: قدم 
به قدم به آغوش شرق؛ باب نهم: مهرنامه  فارسی چرنیشفسکی و درونمایه های پارسی سرگئی یسنین؛ 

باب دهم: نخستین پیک روحانیان اروپا به آسیا و باب یازدهم: شب تولد باران.
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کتابی درخور اعتنا درباره ایرانشناسی ادبی

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  فارسی،  ادبیات  و  ایرانشناسان  رستمی،  محمد 
مطالعات فرهنگی، ص740.  

محمد رستمی نویسنده کتاب »ایرانشناسان و ادبیات فارسی« در سرآغاز کتاب چنین می نویسد: 
»هدف از تهیه و تدوین این کتاب عالوه بر حس کنجکاوی علمی، آن است که تا حد ممکن با شیوه ای 

منطقی و بیطرفانه از تاریخچه شرق شناسی و ایرانشناسی 
ابهام زدایی شده، اهمیتش روشن و آشکار شود و موجب 
گردد که شعبه ای از آن یعنی »ایرانشناسی ادبی« که از 
نظرگاه دانش پژوهان رشته های علوم انسانی، بخصوص 
زبان و ادب فارسی بسیار مهم است، به میدان تحقیق 

کشیده و به روش علمی محک زده شود«.
 نویسنده برای نمایاندن موضوع و محدوده تحقیق 
و هدف اصلی کتاب، به طرح سواالتی و به دنبال آن 
جواب هایی برآمده است. از جمله مهم ترین پرسش هایی 
که نویسنده به آنها پاسخ داده،چنین است: شرق شناسی 
از کجا پدید  آغاز شد؟ چگونه و  از چه زمانی  چیست؟ 
آمد؟ از چه زمانی گسترش یافت؟ انگیزه های ایجاد آن 

 ١٠٩

  
و به  يكتاب، به طرح سواالت يو هدف اصل قيموضوع و محدوده تحق اندنينما يبرا سندهينو

به آنها پاسخ  سندهيكه نو هاييپرسش نتريت. از جمله مهمبرآمده اس هاييدنبال آن جواب
آمد؟ از چه  ديآغاز شد؟ چگونه و از كجا پد ياز چه زمان ست؟يچ شناسياست: شرق نيداده،چن

چه  يشناسشرق ست؟يچ يرانشناسيآن كدام است؟ ا جاديا هايزهيانگ افت؟يگسترش  يزمان
 يچه بخش يفارس اتيپشت سر نهاده است؟ ادبرا  يخيتار ريرا اشغال كرده است؟ چه س ييجا
 اتيو ادب راناي به شناسانرا به خود اختصاص داده است؟ كدام ممالك و شرق يرانشناسياز ا
 يجياست؟ به چه نتا افتهيراه انجام  نيدر ا اقداماتي چه چگونه؟ چرا؟ اند؟توجه نموده يفارس
را درست و چه  مواردي چه اند؟اشتهد يو مراكز چه اغراض هاتيشخص نيشده است؟ ا يمنته

چه  يفارس اتيدرك مؤثر بوده است؟ ادب نيدر ا يچه عوامل اند؟دهيرا نادرست فهم يموارد
دانش چه  نياست؟ اصوال پرداختن به ا رفتهياز غرب پذ يراتيبر غرب نهاده و چه تأث يراتيتأث

 ايكنندهو قانع يمنطق هايپاسخكرده است كه  يسع سندهيما دارد؟ به دنبال آن نو يبرا يضرورت
  .كتاب كند نيا اصلي هدف متوجه را خواننده ذهن بتواند تا دهد هاپرسش نيبه ا

سامان  ريبه شرح ز يرا در فصول »يفارس اتيو ادب رانشناسانيا« كتاب  يمحتوا يرستم محمد
  :داده است

 يدر معنا يخالف، تأملموافق و م يها دگاهيد ،ياول: مقدمات: شامل درآمد، شرق شناس فصل
  ».شناسيشرق«و » شرق«اصطالحات 

قابل  يموضوع اوالً: «ديگو يم نيرا چن يموضوع نيدر بخش درآمد، علت انتخاب چن سندهينو
 يو اعتقاد ياست. چرا كه هم اذهان كنجكاو و عالقه مندان به فرهنگ مل يتأمل و طرح و بررس
چه مقدار مورد  يشاخصه علم نينند كه بدانند اآ يدر پ ،يفارس يغن اتيو هم دوستداران ادب

بوده و عالوه بر آن، برداشت آنها چه بوده و احتماال چه  ليواقع شده و به چه دل گانگانيتوجه ب

فاطمه امیرخانی فراهانی
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کدام است؟ ایرانشناسی چیست؟ شرق شناسی چه جایی را اشغال کرده است؟ چه سیر تاریخی را پشت 
سر نهاده است؟ ادبیات فارسی چه بخشی از ایرانشناسی را به خود اختصاص داده است؟ کدام ممالک و 
شرق شناسان به ایران و ادبیات فارسی توجه نموده اند؟ چرا؟ چگونه؟ چه اقداماتی در این راه انجام یافته 
است؟ به چه نتایجی منتهی شده است؟ این شخصیت ها و مراکز چه اغراضی داشته اند؟ چه مواردی را 
درست و چه مواردی را نادرست فهمیده اند؟ چه عواملی در این درک مؤثر بوده است؟ ادبیات فارسی 
این دانش چه  به  از غرب پذیرفته است؟ اصوال پرداختن  تأثیراتی  نهاده و چه  بر غرب  تأثیراتی  چه 
ضرورتی برای ما دارد؟ به دنبال آن نویسنده سعی کرده است که پاسخ های منطقی و قانع کننده ای به 

این پرسشها دهد تا بتواند ذهن خواننده را متوجه هدف اصلی این کتاب کند.
محمد رستمی محتوای کتاب » ایرانشناسان و ادبیات فارسی« را در فصولی به شرح زیر سامان 

داده است:
فصل اول: مقدمات: شامل درآمد، شرق شناسی، دیدگاه های موافق و مخالف، تأملی در معنای 

اصطالحات »شرق« و »شرق شناسی«.
نویسنده در بخش درآمد، علت انتخاب چنین موضوعی را چنین می گوید: »اواًل موضوعی قابل 
تأمل و طرح و بررسی است. چرا که هم اذهان کنجکاو و عالقه مندان به فرهنگ ملی و اعتقادی 
و هم دوستداران ادبیات غنی فارسی، در پی آنند که بدانند این شاخصه علمی چه مقدار مورد توجه 
بیگانگان واقع شده و به چه دلیل بوده و عالوه بر آن، برداشت آنها چه بوده و احتماال چه خدماتی به 
آن کرده یا چه زیان هایی بر آن وارد ساخته اند، ثالثا با وجود همه پژوهش هایی که در مورد خاورشناسی 
یعنی  باره  این  در  مستقل  و  منسجم  اثری  هنوز  که  می رسد  نظر  به  گرفته  صورت  ایرانشناسی  و 
»ایرانشناسی و ادبیات فارسی« انجام نیافته است. از این رو الزم می آید چنان که بایسته است این امر 

با روشی منتقدانه و با روش علمی صورت پذیرد«.
در بهره دوم که عنوان »شرق شناسی« را دارد نویسنده، تحقیق و بررسی در این زمینه را بسیار کم 
رنگ می داند و معتقد است که این رشته باید با تخصص کافی و اشراف کامل و فرصت زیاد پیگیری و 
انجام شود.: »اصوال تحقیق و تفحص در این شاخه خاص، بسیار  کند سیر است و این در حالی است 
که تحقیق و ترجمه آثار ملل دیگر روز به روز افزایش یافته و امروزه بدون اغراق هزاران خاورشناس 
و ایران شناس در سطح کشورهای جهان به فعالیت های فرهنگی و تحقیق – گاه بدون شائبه غرض 
ورزی و گاه نیز با هدف های مغرضانه – مشغول هستند و مراکز مهمی هم در این رابطه ایجاد شده و 
نشریات اختصاصی هم به وجود آمده و منتشر شده و می شود. بنابراین نقد دیدگاه های آنان نسبت به 
شرق شناسی، ایرانشناسی، اسالم شناسی و ادبیات فارسی نیاز به تخصص و آگاهی و فرصت زیاد دارد«.

در بهره سوم با عنوان »دیدگاه های موافق و مخالف« نویسنده به چگونگی اظهارنظرهای موافق 
و مخالف در خصوص دانش ایرانشناسی می پردازد و معتقد است که گروهی از صاحب نظران ما این 
دانش را بدون چون و چرا پذیرفته و جمعی نیز به مخالفت با کل موجودیت آن برخاسته و یکسره آن 
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را مردود شمرده اند. نویسنده درخصوص ارزیابی نظرات شرق شناسان غیرایرانی چنین می نویسد: »با 
این که تردیدی نیست که شرق شناسان غیر ایرانی کارهای با ارزشی انجام داده اند و با تجزیه و تحلیل 
اطالعات جمع آوری شده، خدمات گرانبهایی برای فرهنگ و ادب شرق به ارمغان آورده اند ولی چون 
تفسیرها و تعبیرهای آنها در مورد مسائل اجتماعی و تاریخی شرق و از جمله کشور ما، از پیش فرض ها 
و سوابق ذهنی آنها بسیار تأثیر پذیرفته است، از این رو باید با آنها تنها به عنوان یک ناظر بیرونی 
برخورد کرد یعنی به عنوان کسی که از درونیات شرقیان و ایرانیان به خوبی و به طور کامل آگاه نیست. 
پس باید به خاطر داشته باشیم که از کارها و نتایج پژوهش های آنها تنها به عنوان مواد و مصالحی 
برای ادامه کار و در جای خود بهره بگیریم زیرا هر قدر کار آنها دقیق باشد کافی نیست و الزم است 
که خود ما تفسیر و نتیجه گیری نهایی را سامان بدهیم، چرا که این وظیفه ای است که باید بر دوش 

خود شرقی و ایرانی قرار بگیرد«.
»تأمالتی در معنای اصطالحات شرق و شرق شناسی« عنوانی است که نویسنده برای بهره چهارم 
از فصل اول برگزیده است. نتیجه ای که نویسنده در این باب می گیرد چنین است: »... شرق شناسی 
صرفا یک فانتزی پوچ اروپایی در مورد شرق نیست، بلکه مجموعه ای خلق شده از نظریات و روش های 
درباره  معرفتی  نظام  یک  عنوان  به  مستمر  طور  به  و  متمادی  نسل های  در خالل  که  است  اجرایی 
شرق، روی آن سرمایه گذاری شده است. شرق شناسی صرفًا یک موضوع یا رشته سیاسی هم نیست 
که به گونه ای انفعالی در فرهنگ، تحقیقات علمی یا نهادهای مربوطه انعکاس یافته باشد، هم چنین 
مجموعه ای بزرگ و متفرق از کتاب هایی که در مورد شرق نوشته شده اند، هم نیست که بیانگر نوعی 
توطئه شرورانه امپریالیسم غربی برای تحقیر و سرکوب جهان شرقی هم نیست، بلکه نوعی گسترش 
و توزیع آگاهی جغرافیایی – سیاسی در بین متون زیباشناسی، تحقیقی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی 

و زبان شناسی است«.
یونان  شوند:  می  بررسی  موضوعات  این  شناسی،  تاریخچه شرق  عنوان  با  کتاب  دوم  فصل  در 
نخستین مرکز تمدن اروپایی، استعمار و سودای استعمارگری، نهضت آشنایی با زبان و ادبیات فارسی 
)در قرن 17 و 18(، انگیزه های استعمار، شرق شناسی در قرن نوزدهم میالدی، ویژگی های شرق شناسی 

در قرن نوزدهم، قرن بیستم قرن شکوفایی آثار شرق شناسانه و فراماسونری.
در بخش نخست این فصل، »یونان نخستین مرکز تمدن اروپایی« معرفی می شود و نویسنده از 
قول جرج سارتون می نویسد که:  درباره تأثیر فرهنگ ها بر یکدیگر نمی توان به آسانی ابراز نظر کرد 
»زیرا هنگامی که دو ملت در حال ترقی هستند مسابقه و رقابتی میان ایشان ایجاد می شود، گاهی 
یکی بر دیگری تفوق می یابد یا از آن باز می ماند و زمانی یکی پیرو و مقلد آن دیگری می شود و زمانی 

بر عکس«.
در بخش دوم این فصل باعنوان »استعمار و سودای استعمارگری« نویسنده چنین می آورد: »در قرن 
هفدهم از دوران هنری چهارم به بعد، سودای استعمارگری باال گرفت و کلیه کشورهای قدرتمند آن زمان یعنی 
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اسپانیا، هلند، پرتغال، فرانسه و دیگر کشورهای همانند آنها در پی یافتن مستعمراتی در آن سوی بحار به سرزمین 
های آفریقا و آسیا روانه شده بودند. شاید بتوان گفت که همین سودای استعمارگری به شوق و شور شناخت 

هر چه بیشتر شرق منجر شد به طوری که تجلی این شور و شوق را در ادبیات این دوره هم می توان دید«.
نویسنده در این بخش به موضوعاتی چون: منابع اصلی شناسایی شرق، نخستین سیاحان شرق 
و نقش گزارش های آنها در شکل گیری نظریات اروپاییان نسبت به شرق تا نیمه قرن هفدهم، نیمه 
پایانی قرن هفدهم و بعد از آن، تصویر شرق در  اذهان و ادبیات اروپای قرون وسطی، حماسه و رمان 
مأنوس ترین انواع ادبی قرون وسطی، تأثیر تجارت با شرق، بی اعتنایی ادبیات قرون وسطی به شرق، 

می پردازد و شرح مختصری نیز برای این عناوین می آورد.
و هجدم  قرن هفدهم  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  با  آشنایی  به »نهضت  در بخش سوم  نویسنده 
میالدی« می پردازد و چنین می نویسد: »آغاز قرن هفدهم مسیحی در واقع آغاز نهضت آشنایی با زبان 
و ادبیات ایران در اروپا بشمار می آید. هر چند که نخستین کتاب چاپی مربوط به ایران در اروپای نو در 
سال 1590 به عنوان التینی De Regio Persarum Principatu »اصول حکومت ایران« توسط 

بارنابه بریسون )1530-1591( در پاریس انتشار یافت«.
در این بخش همچنین به موضوعاتی چون: علل توجه به زبان های شرقی و چگونگی فراگیری 
آن، ایران در آیینه قرن هجدهم، نگاهی به تاریخچه انجمن ها و کنگره های شرق شناسی، ویژگی های 
تحقیقات در طول سال های 1873 تا 1973، کمپانی های تجاری و چگونگی تأسیس و تأثیر آنها در 

نیرو گرفتن استعمار  پرداخته است.
انگیزه های  به  نویسنده  اینجا  در  است.  فصل  این  چهارم  بخش  موضوع  استعمار«  »انگیزه های 
و  می کند  اشاره  شده،  انگلستان  و  فرانسه  و  هلند  چون  کشورهایی  استعمارگری  سبب  که  مختلفی 
مرکانتالیسم  داشت.  سیاسی  و  اقتصادی  جنبه  مستعمرات  تشکیل  در  عمده  انگیزه  »اما  می نویسد: 
 – داده می شد  اهمیت  واردات  از  و جلوگیری  برای کشور  درآمد  به  تنها  آن  به موجب  اصلی که   _
باعث عالقه به تشکیل مستعمره شد چرا که سرزمین های مستعمره، هم خواهان خرید از کشورهای 
استعمارکننده می شدند و هم بازاری برای فروش کاالهای ساخته آنها. همچنین در تهیه مواد خام برای 
تاریخچه  بزرگی بشمار می آمدند«. همچنین توضیح مختصری در خصوص  استعمارگر کمک  کشور 

تأسیس کمپانی ها بخصوص کمپانی هند شرقی و تأسیس شرکت های هند شرقی هلند می دهد.
در بخش پنجم در این فصل یعنی »شرق شناسی در قرن نوزدهم«، به بررسی تحوالت دیدگاه های 
غربیان در مورد شرق و شرق شناسی در قرن نوزدهم و بیستم می پردازد از جمله: علمی شدن دانش 
شرق شناسی، توجه مجدد به زبان و ادب فارسی در قرن نوزدهم، منطق استعماری برخاسته از دانش 
شرق شناسی، منطق مشترک استعمارگران شرق، دو عنصر مهم در ارتباط میان شرق و غرب، صور 

گوناگون اندیشه های شرق شناسانه در قرن نوزدهم و بیستم.
نویسنده معتقد است که قرن نوزدهم در واقع قرن تعالی و رشد دانش شرق شناسی به معنای خاص آن است 
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و تالش های گستردهای در اغلب کشورهایی که به نحوی در شرق شناسی مطالعاتی دارند صورت می گیرد.
نظر  از  می کند.  اشاره  نوزدهم«  قرن  در  شرق شناسی  »ویژگی های  به  دوم  فصل  ششم  بخش 
نویسنده، شرق شناسی در قرن نوزدهم دارای ویژگی هایی است که به دنباله همان ویژگی های قدیمی 
ویژگی ها  این  اهم  می کند.  متمایز  گذشته  قرون  در  شرق شناسی  از  را  آن  حدودی  تا  اما  است  آن 
عبارتند از: بکارگیری متدهای علمی در شرق شناسی، شکل گیری مجامع و سازمان های علمی، پاالیش 

ایده های اساسی در مورد شرق، شکل گیری مکتب های شرق شناسی انگلیسی و فرانسوی.
بخش هفتم فصل دوم با عنوان »قرن بیستم، قرن شکوفایی آثار شرق شناسان« به ویژگی های 
و  مجامع  چگونه  قرن  این  در  که  می خوانیم  بخش  این  در  می پردازد.  قرن  این  در  شرق-شناسی 
انجمن های علمی و دانشگاهی شرق شناسی گسترش یافتند و چرا بنیادهای مختلف شرق شناسی به 

ترجمه، تحقیق و نشر آثار شرقی پرداختند.
یکی دیگر از موضوعاتی که با شرق شناسی و ایرانشناسی ارتباط دارد، مسئله »فراماسونری« است 
یافته است. نویسنده در این خصوص چنین می نویسد:  این فصل به آن اختصاص  که بخش هشتم 
»پژوهش در بحث فراماسونری بحثی پیچیده است چرا که مراجع موجود درباره فراماسونری از سه 
حالت خارج نیست؛ یا به دست فراماسون ها نوشته شده اند، یا غیر فراماسون ها، یا کسانی که فراماسون 
آن  ارتباط  و  فراماسونری  موضوعاتی چون:  به  کتاب  این  در  کرده اند«.  کناره گیری  و سپس  بوده اند 
جهان،  مختلف  نقاط  در  فراماسونری  گسترش  و  تأسیس  تاریخچه  به  گذرا  نگاهی  شرق شناسی،  با 

ایرانشناسان و فراماسونری می پردازد.
فصل سوم کتاب »ایرانشناسان و ادبیات فارسی« به کلیات و تاریخچه ایرانشناسی می پردازد. بخش 
نخست این فصل شامل پیش گفتار، تأملی درباره واژه ایرانشناسی، و ایران؛ وجه تسمیه و موقعیت در جهان 
است.. نویسنده در این بخش چنین می آورد: »گستره شرق در برگیرنده کشورهایی از جمله ایران، هند، چین، 
ژاپن و دیگر کشورهای این قسمت جهان است و از این روی شرق شناسی به شعبه هایی همچون ایرانشناسی، 
هندشناسی و چین شناسی و مانند آن منقسم است. همچنین تعداد موضوعات و یافته ها در هر یک از این 
سرزمین ها آنقدر زیاد و گوناگون است که متخصص شدن حتی در یک رشته از جنبه های آن مثال مذهب، هنر 
و ادبیات، آن هم مربوط به یک کشور امکان ناپذیر است. بنابراین یک تن یا یک گروه خاورشناس طی سالیان 
طوالنی نمی تواند همه مسائل و موارد درباره آن کشور را بشناسد و بررسی کند... از جانب دیگر مدام بر خیل 
طالبان دانش شرق شناسی و کشورهای خواستار آن افزوده می گردد تا جایی که ترتیب دادن آمار و فهرستی 
دقیق و کامل از همه کشورها و افراد عالقه مند به این رشته و کارهای انجام شده به وسیله آنها کاری است 
دشوار، هر چند که نشدنی نیست. کشور ما، ایران نیز مدت هاست که از موضوع های این فن است و رشته خاصی 
به نام ایرانشناسی را موجب شده است. می دانیم که سرزمین ایران دارای تاریخ و فرهنگی دیرپا و غنی است و 
امواج آیین های ایرانی قبل از اسالم در جهان گسترش فراوان یافته است... پس کشوری با این تاریخ دیرینه 

می تواند موضوع خوبی برای دانش خاورشناسی باشد«.
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»تاریخچه ایرانشناسی« موضوع بخش دوم این فصل است. نویسنده پیرامون پیشینه ایرانشناسی 
چنین آورده است: »نهضت آشنایی با آثار علم و حکمت شرق در اواخر قرن دهم میالدی به وسیله 
برای  طریق  دو  از  اروپاییان  میالدی  هفدهم  قرن  دوم  ثلث  از  شد...  نهاده  بنیاد  دوم  سیلوستر  پاپ 
آشنایی با ایران تالش کردند. یکی از راه ترجمه آثار ادبی بزرگ ایران، دیگری از روی سفرنامه هایی 
که جهانگردان برجسته اروپایی در شرح مسافرت یا مسافرت های خود به ایران دوره صفوی انتشار 
می دادند. قرن هجدهم از نظر ایرانشناسی دوره انتشار آثار بزرگ تحقیقی مربوط به تاریخ و زبان و 
ادبیات مذهبی ایران بود. از قرن هجدهم، ایرانشناسی به صورت آکادمیک با ترجمه شدن اوستا در 
اروپا آغاز گردید... با نشر این اثر عظیم نهضت آشنایی با آیین باستانی ایران و تتبعات وسیع اوستایی 
ایرانشناسی  و پهلوی آغاز گردید و همین باعث شد که در طول قرن هجدهم و مخصوصا نوزدهم 

بخصوص ترجمه متون فارسی به صورت یکی از مهم ترین مطالعات اروپاییان درآید«.
نویسنده معتقد است که تحقیق و پژوهش در موارد و مطالب گوناگون ایرانشناسی در دوره حاضر 
چندان مشکل نیست زیرا مواد به طور نسبی موجود است اما باید برای این کار چاره جویی و برنامه ریزی 
دقیق بشود. از نظر او، این چاره جویی ها عبارتند از: خاستگاه دانش ایرانشناسی، نخستین آثار مکتوب 

ایرانشناسی، دوره های ایرانشناسی، روش بررسی دانش ایرانشناسی.
در فصل چهارم کتاب، وضعیت ایرانشناسی در کشورهای جهان با موضوع ادبیات فارسی بررسی شده و به 
چگونگی توجهات خاورشناسان بخصوص ایرانشناسان و تاریخچه و سیر تکاملی آن در ایران و ادبیات فارسی 
از دیدگاه ایرانشناسی و تاریخچه آشنایی، چگونگی گسترش آن و اسامی مشهورترین ایرانشناسان و آثارشان 
در کشورهای: انگلستان، فرانسه، شوروی، جمهوری های شوروی؛ آذربایجان، تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان، 
ترکمنستان، گرجستان، لیتوانی، تاتارستان، داغستان، قزاقستان، آلمان، ایتالیا، هند، پاکستان، ترکیه، ژاپن، چین، 
هلند، لهستان، چکوسلواکی، اتریش، سوئیس، دانمارک، بلژیک، یوگسالوی، سوئد، رومانی، مجارستان، مصر، 

افغانستان، سوریه، فلسطین، کشورهای آمریکایی؛ آرژانتین و کانادا پرداخته شده است. 
فصل پنجم  به نقد و بررسی اندیشه ها، آثار و روش های ایرانشناسان در رشته ادبیات فارسی 
– که  یا عمدی  – سهوی  اشتباهات  برخی  بررسی  به  این فصل  در  دارد. محمد رستمی  اختصاص 
در کارهای ایرانشناسان در زمینه ادبیات فارسی و خطاهای آنان اشاره می کند و می نویسد:  بررسی 
منتقدانه حتی اهم این آثار و نشان دادن همه موارد خطا و اشتباه و دالیل بروز آنها، می تواند بحثی 

فراخ دامن و بسیار گسترده باشد و آثار مستقلی را به خود اختصاص دهد.
نویسنده در بخش دوم این فصل به »بررسی نمونه هایی از موارد اشتباه در آثار ایرانشناسان در زمینه 
ادبیات فارسی« می پردازد و یادآور می شود که:  نسبت به حجم کارهایشان این خطاها و اشتباهات چندان 
چشمگیر نیست یا دستکم می توان گفت که چون تاکنون تعداد زیادی از آنها مورد نقد و بررسی قرار 
نگرفته و به محک نقد زده نشده اند، عجالتاً نمی توان شمار زیادی از این گونه خطاها و سهوها را نشان داد.

نویسنده در انتهای کتاب، یادداشت ها، کتابنامه و نمایه کسان و جای ها را آورده است.
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امروزه نزدیک به صد دانشگاه و مؤسسه پژوهشی و آموزشی در سراسر جهان به آموزش و پژوهش 
پیرامون مسائل ایران و ایرانیان می پردازند و هر ساله چند صد کتاب و پایان نامه دانشجویی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری پدید می آورند. برخی از این پایان نامه ها به صورت کتاب منتشر می شوند. 
شماری از این پایان نامه ها توسط دانشجویان ایرانی و شماری دیگر توسط دانشجویان خارجی نوشته 
می شود. نظر به اینکه پایان نامه های ارائه شده به بخش ها و کرسی های ایرانشناسی بخشی از 
کارنامه ایرانشناسی است و برداشت و رویکردی است نسبت به یک مسئله یا موضوع مرتبط با ایران 
وایرانیان، شایسته است از آن برداشت و رویکرد که درباره ماست، آشنا شویم. با این هدف، در اینجا 

چهار پایان نامه در زمینه ایرانشناسی درمقطع دکتری در دانشگاه های سوئد را معرفی می کنیم:

هایده قمی: عطر گل سرخ: نشر مذهب، فرهنگ و سنت از طریق ترجمه اشعار فارسی، 
دانشگاه گوتنبرگ: اسکریفتر، رشته مطالعات مذهبی) تاریخ مذهب(، 1993

واژگان کلیدی: تصویر ایران، سفرنامه ها، داستان های شرقی، متون نظم فارسی، صوت، ترتیب کلمات، 
بیان تمثیلی، صوفی و اجتماع، صوفی گری ایرانی، عشق، معشوق، شعر فارسی، ترجمه، مذهب و شعر

چکیده:
غرب و غربیان برای اولین بار ایران را از طریق سفرنامه های جهانگردان و بازرگانان شناختند. از آن روزگار تا 

معرفی چهار پایان نامه دکتری رشته ایرانشناسی
 دانشگاه های سوئد

مهدی ابوالقاسمی



120

به امروز، شعر فارسی که به زبان های اروپایی ترجمه شده، در پوشش اروپایی اش منبع مهمی در روشن کردن 
تصویری مبهم از ایرانیان بوده و تصویری واقعی از آنها ارائه نموده است. شعر کالسیک و معاصر فارسی، سه 
عنصر صوت، ترتیب کلمات و بیان تمثیلی را مورد استفاده قرار داده تا دیدگاه و مقاصد شاعر را منعکس کند. 
میزان و شدت استفاده از این سه عنصر در شعر و چگونگی کارکرد آنان گوناگون و متغیر است. بنابراین ارزش 
و کارکردهای این سه عنصر تابعی از نیازهای شاعر است. ترکیب و ارتباط میان این سه عنصر در شعر فارسی 
که به شکل آینه عمل می کنند، مذهب، سنت و فرهنگ ایران و مردمانش را به روشنی می کشند. ازاین رو، 
ترجمه شعر فارسی به زبان های دیگر بسیار فراتر از ِصرف تغییر شکل حروف نوشتاری به زبان هدف است. در 
ترجمه شعر فارسی، شناسایی، درک برخوردها و هماهنگی های فرهنگی میان زبان اصلی و زبان مقصد نیز بروز 
می کند. بنابراین، ترجمه شعر فارسی، عالوه بر جنبه علمی و جنبه هنری، جنبه های دیگری نیز دارد که باید 
رعایت شود، برخی از این جنبه ها عبارتند از: دانش مترجم نسبت زبان های مبدأ و مقصد، مذاهب و فرهنگ 

های مندرج در اشعار  و درک خالقیت هنری اشعار.

دانشگاه لوند

فرشته احمدی و نادر احمدی: اسالم ایرانی و مفهوم فرد: در باره عدم توسعه مفهوم فرد 
در طرز تفکر ایرانیان، دانشگاه اوپساال، دانشگاه یوله، گروه آموزشی علوم تربیتی و جامعه 

شناسی، 1995
واژگان کلیدی: اسالم، طرز تفکر، هویت، فرد، صوفی گری، قانون اسالم، تقابل فرهنگی

چکیده:
فلسفه وجودی این تحقیق، بحران هویتی است که امروزه ایرانیان ساکن جوامع غربی تجربه می کنند. 

 ١١٦

را مورد  يليتمث انيكلمات و ب بي، سه عنصر صوت، ترتيو معاصر فارس كياست. شعر كالس
سه  نيو شدت استفاده از ا زانيو مقاصد شاعر را منعكس كند. م دگاهيا داستفاده قرار داده ت

 نيا يارزش و كاركردها نياست. بنابرا ريكاركرد آنان گوناگون و متغ يعنصر در شعر و چگونگ
كه   يسه عنصر در شعر فارس نيا انيو ارتباط م بيشاعر است. ترك يازهاياز ن يعنصر تابع سه

كشند.  يم يو مردمانش را به روشن رانيمذهب، سنت و فرهنگ ا د،كنن يعمل م نهيبه شكل آ
شكل حروف  رييفراتر از صِرف تغ اريبس گريد هاي به زبان يرو، ترجمه شعر فارس نيازا

 هاي يهنگادرك برخوردها و هم ،ييشناسا ،يهدف است. در ترجمه شعر فارس انبه زب ينوشتار
عالوه بر  ،يترجمه شعر فارس ن،ي. بنابراكند يروز مب زيو زبان مقصد ن يزبان اصل انيم يفرهنگ

 ها جنبه نياز ا يشود، برخ تيرعا ديدارد كه با زين يگريد هاي جنبه ،يو جنبه هنر يجنبه علم
مندرج در اشعار   هاي مبدأ و مقصد، مذاهب و فرهنگ هاي مترجم نسبت زبان شدان: از عبارتند

  .اشعار يهنر تيو درك خالق

  
  ددانشگاه لون

  
و مفهوم فرد: در باره عدم توسعه مفهوم فرد در  يراني: اسالم ايو نادر احمد يفرشته احمد  

 و جامعه يتيعلوم ترب يگروه آموزش وله،يدانشگاه اوپساال، دانشگاه   ان،يرانيطرز تفكر ا
  1995 ،شناسي

  
  يرهنگقانون اسالم، تقابل ف ،گري يفرد، صوف ت،ي: اسالم، طرز تفكر، هويديكل واژگان

  :دهيچك
 يتجربه م يساكن جوامع غرب انيرانياست كه امروزه ا يتيبحران هو ق،يتحق نيا يوجود فلسفه
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اما تمرکز تحقیق بر ویژگی های ذاتی تفکر ایرانی است که این بحران هویت را به وجود آورده است. 
هدف این پایان نامه، بررسی اهمیت مفهوم فرد در طرز تفکر ایرانیان است. بر اساس نتایج این تحقیق، 
مغایرتی بین وضعیت و نقش فرد وجود دارد که از یک سو در طرز تفکرات غربی مدرن و از سوی دیگر 
در طرز تفکرات ایرانیان غالب است. اختالف میان نظریه توجه به فرد که در طرز تفکر غربی غالب 
است، و نظریه کشتن نفس که در طرز تفکر ایرانیان غالب است، یکی از مهمترین موضوعاتی است که 
ناسازگاری شیوه تصور فرد نسبت به روابطش با خودش- من با خودم و من با دیگران در طرز تفکر 
غربی و ایرانی را توضیح می دهد. موضوع این تحقیق از زوایا و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
و نشان داده که گزاره های دینی و فلسفی و ویژگی های اجتماعی و تاریخی جامعه ایران بر طرز 
تفکر ایرانیان تأثیرگذار است و ابعاد عرفانی تفکر ایرانی، قوانین اسالمی و رابطه حاکم و محکوم باعث 
افزایش توجه به خود فرد در طرز تفکر ایرانیان بوده است. این تحقیق به این نتیجه رسیده که اندیشه 
تصوف و صوفی گری بویژه نظریه وحدت وجود یکی از ابعاد مهم تفکر ایرانی و در نوع نگاه ایرانیان 

به خود و دیگران و سلب دوگانگی بین فرد و دیگری تأثیر گذار بوده و هست.
قانونی  عنوان  به  اسالمی  قانون  و  و محکوم  رابطه حاکم  از  ایرانی  شیعیان  اجتماعی،  در سطح 
جهانشمول و الهی که تابع مداخالت بشری نیست، برداشت خاصی دارند، این برداشت و  نظریه وحدت 
وجود، که در انسان توانایی بالقوه وحدت با خدا از طریق کشتن نفس ایجاد می شود، موانع مهم در توجه 

به فرد دیگر در طرز نگرش ایرانیان شده است.

          

نمایی از دانشگاه استکهلم

سلیمان محمدی لیمایی: ارزش ها و تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در مدیریت جنگل 
های ایران، دانشگاه علوم کشاورزی اومئو، 2006.

واژگان کلیدی: جنگل های خزری ایران، هزینه قطع اشجار، عملکرد پرورش، برنامه ریزی پویای 
اتفاقی، نظریه بازی پویا

 ١١٧

را به وجود  تيبحران هو نياست كه ا يرانيتفكر ا يذات يها يژگيبر و قي. اما تمركز تحقكنند
ست. بر اساس ا انيرانيمفهوم فرد در طرز تفكر ا تياهم يبررس نامه، انيپا نيآورده است. هدف ا

سو در طرز تفكرات  كيو نقش فرد وجود دارد كه از  تيوضع نيب يرتيمغا ق،يتحق نيا جينتا
توجه به  هينظر انيغالب است. اختالف م انيرانيدر طرز تفكرات ا گريد يمدرن و از سو يغرب

غالب  انيرانيكشتن نفس كه در طرز تفكر ا هيغالب است، و نظر يفرد كه در طرز تفكر غرب
تصور فرد نسبت به روابطش با  وهيش ياست كه ناسازگار يموضوعات نيمهمتراز  يكياست، 
. موضوع دهد يم حيرا توض يرانيو ا يدر طرز تفكر غرب گرانيمن با خودم و من با د -خودش

و  ينيد هاي قرار گرفته و نشان داده كه گزاره يو سطوح مختلف مورد بررس اياز زوا قيتحق نيا
است و  رگذاريتأث انيرانيبر طرز تفكر ا رانيجامعه ا يخيو تار يعاجتما هاي يگژيو و يفلسف

توجه به خود  شيو رابطه حاكم و محكوم باعث افزا ياسالم نيقوان ،يرانيتفكر ا يابعاد عرفان
 يتصوف و صوف شهيكه اند دهيرس جهينت نيبه ا قيتحق نيبوده است. ا انيرانيفرد در طرز تفكر ا

به خود و  انيرانيو در نوع نگاه ا يرانياز ابعاد مهم تفكر ا يكي دوحدت وجو هيرنظ ژهيبو گري
  .گذار بوده و هست ريتأث يگريفرد و د نيب يو سلب دوگانگ گرانيد
 يبه عنوان قانون ياز رابطه حاكم و محكوم و قانون اسالم يرانيا انيعيش ،يسطح اجتماع در

 هيبرداشت و  نظر نيدارند، ا يبرداشت خاص ست،ين يكه تابع مداخالت بشر يجهانشمول و اله
 شود،¬يم جاديكشتن نفس ا قيبالقوه وحدت با خدا از طر ييوحدت وجود، كه در انسان توانا

  .شده است انيرانيدر طرز نگرش ا گريتوجه به فرد د درموانع مهم 
  

           
  

  نمايي از دانشگاه استكهلم
 جنگل تيريدر مد ياقتصاد نهيبه هاي يرگي مميتص و ها : ارزشييمايل يمحمد مانيسل

  .2006اومئو،  يدانشگاه علوم كشاورز ران،يا هاي
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چکیده:
فرآیند برآورد هزینه قطع اشجار از طریق تجزیه و تحلیل بسرفتی )به همراه مدل های جایگزین بسرفتی 
خودکار( داده ها از جنگل های خزری ایران تخمین زده شده اند. تخمین ها نشان می دهند که هزینه 
اتفاقی در نظر گرفت. تصمیم گیری های  قطع اشجار را می توان به صورت یک فرآیند بدون تغییر 
برداشت بهینه از طریق برنامه ریزی پویای اتفاقی محاسبه شده اند. این تصمیم گیری ها که ارزش مورد 
انتظار کنونی کلیه عایدات را در طول زمان به حداکثر می رسانند، به شکل قابل انطباق به انجام رسیده و 
مشروط به آخرین قیمت ها و اطالعات میزان موجودی هستند. نتایج نشان می دهند که می توان سطح 
برداشت بهینه را برای شرایط قیمت و موجودی مختلف تعیین کرد. می توانیم ارزش کنونی مورد انتظار 
را با تصمیمات انطباقی بهینه جایگزین تصمیم گیری های طرح و برنامه بهینه قطعی کنیم تا بیش از 
26 درصد افزایش یابند. بدین منظور، نظریه بازی پویا را به آزمون گذاردیم تا بازار الوار در شمال ایران به 
عنوان یک تقاضای دو مشتری از تهیه کنندگان متعدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پس از آن، تعادل 
و ویژگی های پویای سیستم محور در اصالحات و تعدیالت حاشیه ای را مشخص کردیم. وقتی الوار به 
فروش رفت، کارخانه های مختلف از راهبردهای ترکیبی استفاده کردند تا مزایده های قطعی برگزار کنند.

از نتایج مطالعه چنین دریافت شد که ترکیب احتمال تصمیم گیری کارخانجات مختلف، تابع نوع ویژه ای از 
جذب کننده ها بوده و باید انتظار داشت که مراکزی در بازی های نامحدود ایجاد شوند. از آنجا که احتمال 
راهبردهای مختلف همیشه در فاصله ]1 ، 0[ یافت می شوند، مرزهای مجموعه شدنی گاه محدود به 
محدودیت هایی هستند. سپس جذب کننده مبدل به مدار احتمال محدود می شود. در بازی مورد مطالعه، 
احتمال این که تعادل نش ایجاد شود، تقریبا برابر صفر است. ویژگی های پویای قیمت های الوار که از 
طریق مدل بازی دومشتری استخراج می شود، در مجموع قیمت های تجربی شمال ایران یافت می شوند. 
نظریه بازی دو قطبی پویا جهت تجزیه و تحلیل بازار چوب اره شده و چوب خمیر کاغذ در شمال ایران 
مورد استفاده قرار گرفت. سیستم معادله دیفرانسیلی حاکم بر اصالحات و تعدیالت بهینه هم زمان تناوب 

تصمیم گیری دو بازیگر، راه حل های ادواری به دست می دهد.

داریوش کارگر: ارداویراف نامه: دیدگاه های ایرانی در مورد جهان آخرت، دانشکده زبان، 
گروه زبان شناسی و واژه شناسی تطبیقی دانشگاه اوپساال، 2009

استاد راهنما: پروفسور کارینا جهانی
واژگان کلیدی: ارداویراف نامه، ویراف، سفر به جهان آخرت، ایرانیان زرتشتی، پارسیگ، ویرایش 

نقادانه، جادوگری، داوانوس.

چکیده:
رساله حاضر ویرایشی است از یک کار ادبی ایرانی به نام ارداویراف نامه که موضوع آن سفر به جهان 
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آخرت است. نسخه ای که در اینجا ویرایش شده و توضیحاتی بر آن نگاشته شده، نسخه نثری به 
زبان فارسی زرتشتی است. بخش پیوسته این رساله، مباحثه ای است درباره دیدگاه ایرانی نسبت به 

جهان آخرت.
متن ارداویراف نامه با به کارگیری شیوه نقد متن و با استفاده از شش نسخه دست نویس ویرایش 
شده است. کهن ترین نسخه دستنویس که به عنوان نسخه اصلی برای ویرایش متن مورد استفاده قرار 
گرفته، در سال 896/ 1527 نوشته شده است. متن ویرایش شده به زبان انگلیسی ترجمه شده و در پی 

آن توضیحاتی بر اسامی کلمات نامأنوس و عبارات زرتشتی استفاده شده در متن آمده است.
سایر نوشته های ایرانی در باره سفر به جهان آخرت نیز در این رساله مورد بررسی قرار گرفته 
و با ارداویراف نامه مورد مقایسه قرار گرفته اند. نسخه فارسی زرتشتی این اثر با نسخه پارسیگ آن 

مقایسه شده است.
تفاوت نسخه های فارسی زرتشتی و پارسیگ نشان می دهد که این نسخه ها ریشه در دو دیدگاه 
متفاوت نسبت به جهان دارند. برخی عناصر اصلی در نسخه فارسی زرتشتی نمایانگر آن هستند که این 
نوشته ها، یک روایت حماسی پس از زرتشت هستند و با برخی عناصر موجود در نسخه پارسیگ قابل 
مقایسه اند. این مقایسه نشان می دهد که این اثر یک نوشته مذهبی زرتشتی است. پادشاهی به نام 
داوانوس یکی از شخصیت های ارداویراف نامه است. در بخش ضمیمه این رساله، شخصیت تاریخی 

داوانوس با رجوع به تاریخ نگاری های عربی، ایرانی و یونانی تشریح شده است.
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در این بخش شش کتاب در موضوع ایرانشناسی معرفی می شوند. کتاب اول با عنوان» اقتصاد حقیقی 
ایران« به بررسی اقتصاد ایران و تأثیر تحریم ها بر آن می پردازد. کتاب »روزهای خدا: انقالب در ایران 
و پیامدهای آن« به موضوع انقالب اسالمی و بازتاب های خارجی و تأثیرات داخلی آن اشاره داد. کتاب 
سوم به محمد هاشم خویطر الربیعي، نویسنده عربستانی تعلق دارد که رقابت میان ایران و عربستان بر 
سر خلیج فارس را ژرفکاوی کرده است. چهارمین کتاب نگاشته احسان محمد هادي است که روابط 
ایران و عربستان پس از سال2003 را بررسی و تحقیق کرده است. عنوان پنجمین کتاب، روزی که 

تهران سقوط کرد است. نویسنده، خانم»امل عبداهلل« کتاب را به صورت داستان تنظیم کرده است. 
ایران، کین ایچی کومانوذنوشته شده »ایران  عنوان کتاب ششم که توسط سفیر سابق ژاپن در 
در حال تغییر: دیدگاه های نظام جمهوری اسالمی ایران و مسأله  هسته ای« است.  این کتاب به زبان 

ژاپنی نوشته شده است.

Makinsky, Michel )2014) L’economie reelle de l’Iran. Paris: Harmattan, 

pp. 306.

مکینسکی، میشل)2014( اقتصاد حقیقی ایران. پاریس: انتشارات ارمتان، 306ص.

در این کتاب که مجموعه چند مقاله است، اقتصاد ایران به عنوان نمونه ای پیچیده معرفي شده 

معرفی کتاب
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ابزارهای تحلیل کالسیک قادر به بررسی آن نیستند. هدف این کتاب، گردآوری  و ادعا گردیده که 
نظرات متخصصان اقتصادی دانشگاهي و غیر دانشگاهي ایرانی و فرانسوی پیرامون موضوعات مختلف 
اقتصادي ایران است. بررسی و تحلیل اقتصاد ایران به سبکی مبتکرانه و دقیق به وسیله نویسنگان 
غربی و ایرانی، موضوع اصلی این کتاب است. نویسندگان این کتاب عبارتند از: مسعود اصل، جمشید 
پاراسزوگ،  ژوآنا  نمازی،  پری  ملجو،  محمد  پور،  خواجه  بیژن  کارگر،  پیمان  کولتاخد،  نیجل  اسدی، 

سباستین رینو، اسکات لوکا، ویرجینی تیوله و مهرداد وهابی.
روحانی  دکتر  کار  ابتداي  اقتصادی  شرایط  بررسی  به  مکینسکی  میشیل  کتاب،  اول  بخش  در 
می پردازد و بعد از معرفی کلی اوضاع اقتصادی ایران، دشواری ها و کشمکش های موجود در بخش های 
مختلف داد و ستد در اقتصاد ایران را بررسی می کند. چنانکه در همین بخش نوشته است: »جمهوری 
اسالمی ایران در سال 2014 با کشمکش های دشواری دست و پنجه نرم می کند. بحران اقتصادی که 
در نتیجه اثرات تحریم ها و سیاست اقتصادی احمدی نژاد به وجود آمده اند، بر وظایف رییس جمهور 
روحانی برای برخورد با مشکالت می افزاید. برداشت تحریم ها به خودی خود برای تنظیم اقتصاد درهم 
ریخته کشور کافی نیست. اصالحات فراوانی ضروری است. از آنجا که اقتصاد ایران با شرایط ویژه 
ای حرکت می کند، ابزارهای آنالیز اقتصادی کالسیک نمی توانند در شناخت مشکالت اقتصاد ایران 
مؤثر باشند. در این کتاب، بعد از ارائه فهرستی نتیجه وار از میراث اقتصادی احمدی نژاد، جهت گیری 

دولت جدید توصیف می گردد و به معرفی چندین ویژگی ساختاری اقتصادی ایران پرداخته می شود.
این اثر برمبناي ژرفکاوي واحدهاي اقتصادي نمونه ارائه شده و مدارک و مستندات  صنعتی، مالی، 
مشاوره ای و متخصصان مستقر در ایران نوشته شده است و نشان می دهد که چگونه اقتصاد ایران در 

جریان دارد و با مشکالت بزرگ خود مبارزه مي کند.
  )Poitiers( میشیل مکینسکی استاد حوزه ایران و اسالم در مدرسه عالی بازرگانی و مدیریت پواتیه
 ،)Ageromy( پاریس، همکار علمی دانشگاه لیژ بلژیک و مدیر عمومی مؤسسه بین المللی اگرومی
مؤسسه مشاوره برای موضوعات مربوط به ایران و خاور میانه است. وی بیش از 15 سال است که 
درباره موضوعات مربوط به ایران )سیاسی، اقتصادی، استراتژیک( مشغول به تحقیق است و به عنوان 

فردی متخصص و صاحبنظر در امور ایران شناخته می شود. 
مجالت  ترین  معروف  در  متعددی  های  پژوهش  و  مقاالت  مکینسکی  میشیل  از  امروز،  به  تا 
فرانسوی از جمله "مجله دفاع ملی"، "استراتژیک"، "دفتر مطالعات مدیترانه شرقی و دنیای ترک - 
ایرانی"، "مغرب - مشرق"، "سیاست خارجی"، "جغرافیای اقتصادی"، "زمینی دیگر" و... به چاپ 
نفت، سیاست  عواید صنعت  ایران،  با موضوعات  متعدد  مقاالت  نویسنده  است. وی همچنین  رسیده 

فرانسه در قبال ایران و شرکت ها و تحریم ها در ارتباط با ایران می باشد.
کتاب مجموع مقاالت »ایران و بازیگران منطقه ای و جهانی« از دیگر کتاب هایي است که به 

سرویراستاري میشیل مکینسکی در سال 2012 توسط انتشارات ارمتان منتشر شده است. 
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میشیل مکینسکی

James Buchan (2013) (Days of God: The Revolution in Iran and Its Conse-

quences. Simon & Schuster, 482pp.

شوستر،  و  سیمون  انتشارات  آن.  پیامدهای  و  ایران  در  انقالب  خدا:  روزهای  بوکن)2013(  جیمز   

482ص.

 
را  پادشاهی  تاریخ را عوض کرد و حکومت  بود که مسیر  از آن دسته رخدادهایی  ایران  انقالب 

سرنگون و نظم سیاسی در خاورمیانه را مختل و نگاه تازه ای 
دنیای  وارد  معنوی  دیدی  با  انسانی  امور  کردن  نظاره  برای 

سیاست کرد.
 نویسنده کتاب »روزهای خدا« یا ایام اهلل، با عنوان فرعی 
»انقالب در ایران و پیامدهای آن«; که روزنامه نگار و ُرمان 
نویس است، با نوشتن چنین جمله ای به تأثیر دامنه دار انقالب 

ایران و تشکیل جمهوری اسالمی اشاره دارد.
تاریخ  نشیب های  و  فراز  بر  مروری  خدا،  روزهای  کتاب 
سیاسی معاصر ایران است. به گفته نویسنده، او بار اول در سال 
1974 و در حالی که 19 سالش بود به ایران رفت و مدتی در 
این کشور زندگی کرد: »من در سالی به ایران رفتم که قیمت 

نفت خام چهار برابر شده بود و اروپا نیروگاه هایش را خاموش کرده بود«.
بوکن آن زمان دانشجوی سال دوم در یکی از کالج های دانشگاه آکسفورد بود و در ایران در یکی 

از مدارس وابسته به نیروی هوایی ارتش، به عنوان معلم مشغول به تدریس بود.

 ١٢٢

را  يرا عوض كرد و حكومت پادشاه خيتار ريبود كه مس يياز آن دسته رخدادها رانيا انقالب
با  ينظاره كردن امور انسان يبرا يارا مختل و نگاه تازه انهيدر خاورم ياسيسرنگون و نظم س

  .كرد استيس يايوارد دن يمعنو يديد

  
  
كه  ;»آن يامدهايو پ رانيانقالب در ا« يبا عنوان فرع اهللا،اميا اي» خدا يهاروز«كتاب  سندهينو

و  رانيدار انقالب ادامنه ريبه تأث ياجمله نياست، با نوشتن چن سيروزنامه نگار و رُمان نو
  .اشاره دارد ياسالم يجمهور ليتشك
است. به گفته  نرايمعاصر ا ياسيس خيتار يهابيبر فراز و نش يخدا، مرور يروزها كتاب

 نيدر ا يرفت و مدت رانيسالش بود به ا 19 كه يو در حال 1974او بار اول در سال  سنده،ينو
نفت خام چهار برابر شده بود و اروپا  متيرفتم كه ق رانيبه ا يمن در سال«كرد:  يكشور زندگ

  ».را خاموش كرده بود شيهاروگاهين
 يكيدر  رانيدانشگاه آكسفورد بود و در ا هاي كالجاز  يكيسال دوم در  يآن زمان دانشجو بوكن

  .بود سيارتش، به عنوان معلم مشغول به تدر ييهوا يروياز مدارس وابسته به ن
از  هايرانيمتذكر شده بود ا 1860كه در سال  كندينقل م يفرانسو پلماتيد نوياز كنت دو گوب او

  .كننديم يمانياظهار تاسف و پشاما با رخت بربستن مصلحان،  ديآياصالحات خوششان نم
كه پدر  شري حسابدار با ته رمردي: در روز پرداخت حقوق، پسدينو يكتاب م گريد يدر جا يو
) دمشيد يم شهاي همراه با آجودان ي(صاحب مدرسه، كه عموماً عصرها با لباس نظام مساريت

به من فهماند كه  يدهمكار هن كي. داديطول م ميساعت و ن كيبود، امضا كردن چك حقوق را 
  .انعام از من دارد. منهم آن شغل را رها كردم انتظار مساريپدر ت
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او از کنت دو گوبینو دیپلمات فرانسوی نقل می کند که در سال 1860 متذکر شده بود ایرانی ها از 
اصالحات خوششان نمی آید اما با رخت بربستن مصلحان، اظهار تاسف و پشیمانی می کنند.

وی در جای دیگر کتاب می نویسد: در روز پرداخت حقوق، پیرمرد حسابدار با ته ریش که پدر 
تیمسار )صاحب مدرسه، که عمومًا عصرها با لباس نظامی همراه با آجودان هایش می دیدمش( بود، 

امضا کردن چک حقوق را یک ساعت و نیم طول می داد. 
یک همکار هندی به من فهماند که پدر تیمسار انتظار انعام 

از من دارد. منهم آن شغل را رها کردم.
مدرسه  یک  در  و  می رود  اصفهان  به  سپس  بوکن   
دخترانه زبان انگلیسی تدریس می کند، جایی که »مدرنیته 
مشهور  شهر  این  »در  بود:  کرده  مبهوت  را  او  پهلوی« 
مربیان  می کرد،  حبس  سینه  در  نفس  که  عمارت های  با 
با زنان آسیایی شان مستقر بودند. من فکر کردم  نظامی... 
از  پیش  ایران  سنت های  ]از  که  چیزهایی  دیدن  برای 

نوسازی سریع[ باید می دیدم، دیر رسیدم«.
سفر  آنجا  به  که  سوریه  و  مصر  مقایسه  با  نویسنده 
کرده بود، معتقد است سیاست، جزو اصلی ترین دلمشغولی 

ایرانی ها است.
کتاب »روزهای خدا« تشکیل شده از دوازده فصل با عناوینی مانند: شیوه حکمرانی پهلوی؛ اقتصاد 
سیاسی ایران؛ دین در ایران؛ نیروهای مسلح در آستانه وقوع انقالب؛ ظهر طوالنی؛ آتش سوزی در 

سینما و بخشش خدا بزرگ است.
به نظر نویسنده، پهلوی ها به نظر خود، قهرمان استقالل ایرانیان بودند حال آنکه در باور عموم به 
قدرت های خارجی وابسته بودند. در این شرایط حکومت فکر می کرد روحانیون شیعه در روند مدرن 
این  واقع  در  اما  درآمده اند،  کنترل  تحت  بازار  و  سنتی  اقتصاد  یعنی  آنها  متحدان  و  شده   رام  سازی 
روحانیون بودند که غرور ملی را به نفع خود جلب کرده بودند. این چنین بود که آنها »بازارهای شهری 

یا کوی های روستایی« را تسخیر کردند.
جیمز بوکن بر اساس درونمایه های تاریخی و سیاسی، کتاب را به دو قسمت عمده تقسیم کرده 

است.
یک قسمت با روایت از چگونگی شکل گیری نظام پهلوی و مناسبات سیاسی اجتماعی مردم آغاز 
می شود. نویسنده می خواهد با این مرور »خاک و گل از ریشه های انقالب در نظام قبلی را بزداید«. به 

نظر او فهم انقالب ایران بدون فهم پهلوی ها ممکن نیست.
بوکن معتقد است که ایران با اینکه تحت استعمار مستقیم کشوری نبوده اما برکنار از مداخالت انگلیس، 

 ١٢٣

  
  

كه  ييجا كند،يم سيتدر يسيمدرسه دخترانه زبان انگل كيو در  روديسپس به اصفهان م بوكن
 نهيكه نفس در س يهاتشهر مشهور با عمار نيدر ا«او را مبهوت كرده بود:  »يپهلو تهيمدرن«

 دنيد يمستقر بودند. من فكر كردم برا شانيياي... با زنان آسينظام انيمرب كرد،يم- حبس
  ».دميرس ريد دم،يديم دي] باعيسر ياز نوساز شيپ رانيا يكه [از سنت ها ييزهايچ
 يلجزو اص است،يكه به آنجا سفر كرده بود، معتقد است س هيمصر و سور سهيبا مقا سندهينو
  .است هايرانيا يدلمشغول نيتر

 ؛يپهلو يحكمران وهيمانند: ش ينيشده از دوازده فصل با عناو ليتشك» خدا يروزها« كتاب
آتش  ؛يمسلح در آستانه وقوع انقالب؛ ظهر طوالن يروهاين ران؛يدر ا نيد ران؛يا ياسياقتصاد س

  .و بخشش خدا بزرگ است نمايدر س يسوز
بودند حال آنكه در باور عموم به  انيرانيبه نظر خود، قهرمان استقالل ا اهيپهلو سنده،ينظر نو به

در روند  عهيش ونيروحان كرديحكومت فكر م طيشرا نيوابسته بودند. در ا يخارج يهاقدرت
اند، اما در و بازار تحت كنترل درآمده ياقتصاد سنت يعنيو متحدان آنها  رام شده يمدرن ساز

بود كه آنها  نيچن نيرا به نفع خود جلب كرده بودند. ا يودند كه غرور ملب ونيروحان نيواقع ا
  .كردند ريرا تسخ »ييروستا يهايكو اي يشهر يبازارها«
كرده  ميكتاب را به دو قسمت عمده تقس ،ياسيو س يخيتار يهاهيبوكن بر اساس درونما مزيج

  .است
مردم آغاز  ياجتماع ياسيناسبات سو م ينظام پهلو يريگشكل ياز چگونگ تيقسمت با روا كي
را  يانقالب در نظام قبل يهاشهيخاك و گل از ر«مرور  نيبا ا خواهديم سندهي. نوشوديم

  .ستيممكن ن هايبدون فهم پهلو راني. به نظر او فهم انقالب ا»ديبزدا
مداخالت نبوده اما بركنار از  يكشور ميتحت استعمار مستق نكهيبا ا رانيمعتقد است كه ا بوكن
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روسیه و آمریکا هم نبوده است. این مسئله بیشتر شرف و افتخار ایرانیان را آزرده تا عدم استقاللشان را. به 
عقیده او علل جریحه دار شدن غرور ایرانیان ترکیبی از مسائل مختلف بود. نویسنده به این موارد اشاره دارد: 

نحوه فعالیت های شرکت نفتی بریتانیا، تهاجم روسیه و بریتانیا در سال 1941 و کودتای 28 مرداد.
سر فصل اقتصاد سیاسی کتاب، با نقلی از سعدی آغاز می شود که ترجمه لفظ به لفظ آن چنین 

جمله ای می شود: بنیاد ظلم در جهان در آغاز بسیار محدود بود.
جیمز بوکن پس از دو دهه بعد، بار دیگر در سال 1998 به ایران سفر کرد. این بار بر خالف سفر 
اکبر  رییس جمهور،  او،  بود. طبق مشاهدات  آمده  پایین  به حد چشمگیری  نفت خام  قیمت  او،  اول 
هاشمی رفسنجانی، سعی کرده بود خسارات جنگ را جبران کند اما کمبود درآمد جلوی آن را گرفته بود. 
ایرانی ها بهتر از زمان پادشاهی زندگی نمی کردند و از رفاه پایین تری برخوردار بودند. به بیان نویسنده: 

»کشور در نوعی میانمایگی تجاری فرو غلطیده بود«.
درآمِد  به  دیگر  »ایران   1908 مه   26 در  نفتی  حوزه  اولین  کشف  از  پس  است  معتقد  نویسنده 
محصوالت کشاورزی در سرزمینی خشک متکی نبود... نفت ایران از تمدن بزرگ محمدرضا شاه پهلوی 
تا جمهوری روحانیون که تحت رهبری آیت اهلل خمینی به قدرت رسیدند، به بلندپروازِی پروژه های 

خیالی میدان داد.« به همین دلیل، نفت بالیی بود در جامه عافیت.
بخش دوم کتاب سرگذشت انقالب و پیامدهای آن را روایت می کند. این بخش از تظاهرات خیابانی و 
اعتصابات سال های 1356 و 57، خروج شاه و ورود آیت اهلل خمینی تا چگونگی شکل گیری قانون اساسی 
جدید شروع می شود با اعدام مخالفان و حذف رقبا توسط روحانیون، جنگ با عراق و درگذشت آیت اهلل 

خمینی ادامه می یابد و در پایان نگاه مختصری به اصالحات و شکست آن و دوره احمدی نژاد دارد.
روایت جیمز بوکن از چند دهه تاریخ معاصر ایران، با این توضیح خاتمه می یابد که محمد خاتمی 
به عنوان فردی تحصیلکرده که در سال 1376 رئیس جمهور شده بود، تالش کرد که درهای ایران را 
به روی جهان بگشاید که با ناکامی هایی روبرو شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بعدی در جهت 

خالف اصالحات حرکت کرد و مسئله اتمی ایران حادتر شد.
باز پسین سخن درباره این کتاب آن است که چاپ اول آن در سال 2012 در 432 صفحه منتشر 
شد و با استقبال خوبی مواجهه شد و چندین نقد و معرفی درباره اش نشرداده شد. نویسنده با افزودن 

مطالب دیگری، حدود پنجاه صفحه، اکنون آن را تغییر جلد با انتشارات دیگری نشر داده است. 

محمد هاشم خویطر الربیعي)2012( التنافس االیراني- السعودي علی الخلیج العربی: 
دراسه تاریخیه سیاسیه)1988-1922(. بیروت: دارومکتبه البصائر، 208ص.

محمد هاشم خویطر الربیعي )2012( رقابت میان ایران و عربستان بر سر خلیج ]فارس[: 
مطالعات تاریخی و سیاسی) 1988-1922(. بیروت: کتابخانه و انتشارات البصائر، 208 ص.
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نویسنده کتاب استاد دانشکده ادبیات دانشگاه مستنصریه عراق است.
وی در این کتاب به این نکته اشاره می نماید که ایران و عربستان به دلیل جایگاه مهم منطقه اي، گسترده 
بودن مساحت جغرافیایي و تولید نفت در منطقه و جهان از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند و روابط آنان با 
یکدیگر بر اوضاع سیاسی خاورمیانه تأثیرگذار است.  وی در این کتاب بیشتر به بُعد سیاسي روابط میان دو کشور 
ایران و عربستان بین سال هاي 1932 یعني آغار روابط ایران با عربستان تا سال 1988 و جایگاه منطقه اي و 
جهاني دو کشور و رقابت میان آنها و تأثیر این رقابت بر منطقه و جهان پرداخته است. به نظر نویسنده، در سال 

1932 معاهده دوستي میان دو کشور امضا شد، اما در سال 1988 روابط ایران و عربستان تیره شد. 
این کتاب شامل یک مقدمه، چهارفصل و یک بخش نتیجه گیری به شرح ذیل است:

آغاز روابط  تا سال 1932 و  ایران و عربستان  تاریخي روابط میان  به ریشه هاي  فصل نخست 
دیپلماتیک بین آنها پرداخته است. 

 فصل دوم به مطالعه روابط سیاسي ایران با عربستان بین 
سال هاي 1932 تا 1964 که با دیدار ملک فیصل بن عبدالعزیز 
از تهران آغاز و پس از آن به مسئله بحرین و تیرگي روابط دو 
کشور بر سر استقالل بحرین و موضعگیري ایران و عربستان 
در قبال جنگ ظفار و نتایج آن اختصاص دارد، در فصل سوم 
به روابط سیاسي این دو کشور بین سال هاي 1964 تا1979 
و پیروزی انقالب اسالمی، از همکاري هاي دو جانبه دو کشور 
در خصوص جنگ اعراب و اسرائیل گرفته تا برگزاري نشست 
کنفرانس اسالمي در سال 1969  و پس از آن خروج نیروهاي 
انگلیس از منطقه خلیج )فارس( اشاره می شود. در فصل چهارم، 
روابط میان ایران و عربستان پس از پیروزي انقالب اسالمي، 

ایران و جنگ ایران و عراق، موضع عربستان در قبال انقالب اسالمي و جنگ تحمیلی و موضع ایران در 
قبال تأسیس شوراي همکاري خلیج )فارس( در سال 1981 توضیح و تحلیل شده است. در بخش نتیجه 
گیری کتاب، به تلقی دو کشور از سیاست ها و اقدامات یکدیگر و نحوه رقابت آنها با هم و نیز تأثیر رفتار 

و موضعگیری هر دو بر مسائل و مشکالت جهان اسالم و خاورمیانه پرداخته شده است.

احسان محمد هادي)2013( العالقات االیرانیه- السعودیه بعد عام 2003. بیروت: 
دار مکتبه البصائر،188ص.

احسان محمد هادي)2013( روابط ایران و عربستان پس از سال2003 . بیروت: 
کتابخانه و انتشارات البصائر.188ص.

 ١٢٥

: دراسه يالعرب جيالخل يالسعودي عل -) التنافس االيراني2012هاشم خويطر الربيعي( محمد
 ص.208: دارومكتبه البصائر، روتي). ب1922-1988(هياسيس هيخيتار
 

: مطالعات ]فارس[ جي) رقابت ميان ايران و عربستان بر سر خل2012هاشم خويطر الربيعي ( محمد
  ص. 208: كتابخانه و انتشارات البصائر، روتي). ب1922-1988( ياسيو س يخيتار
 
 عراق است. هيدانشگاه مستنصر اتيكتاب استاد دانشكده ادب سندهينو
كه ايران و عربستان به دليل جايگاه مهم منطقه اي،  دنماي ينكته اشاره م نيدر اين كتاب به ا يو

 برخوردار اي ت جغرافيايي و توليد نفت در منطقه و جهان از اهميت ويژهگسترده بودن مساح
 بكتا نيدر ا ياست.  و گذارريتأث انهيخاورم ياسيبر اوضاع س گريكدي با آنان روابط و هستند

 روابط آغار يعني 1932 هاي و عربستان بين سال رانيبيشتر به ُبعد سياسي روابط ميان دو كشور ا
 رتأثي و آنها ميان رقابت و كشور دو جهاني و اي منطقه جايگاه و 1988 سال تا عربستان با ايران

ميان  تيمعاهده دوس 1932در سال  سنده،يرقابت بر منطقه و جهان پرداخته است. به نظر نو نيا
 روابط ايران و عربستان تيره شد.  1988دو كشور امضا شد، اما در سال 

 به شرح ذيل است: يرگي جهييك بخش نتكتاب شامل يك مقدمه، چهارفصل و  اين
 روابط آغاز و 1932 سال تا عربستان و ايران ميان روابط تاريخي هاي نخست به ريشه فصل

 . است آنها پرداخته نبي ديپلماتيك
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با توجه به موقعیت ممتاز و جایگاه دو کشور ایران و عربستان در منطقه و با توجه به ویژگی ها و برتری 
هایی که هر دو کشور نسبت به دیگر کشورهاي حوزه خلیج )فارس( دارند، روابط  و رقابت این دو کشور 
از ویژگي و اهمیت خاصي برخوردار است. از سوی دیگر، نقش دین در زندگي مردم منطقه و اینکه هر دو 
کشور چهره دیني دارند، یکی شیعه و الگوی شیعیان و دیگری سنی و الگوی اهل سنت، باعث گردیده 
تا از این زاویه هر دو کشور به هم پیوند بخورند؛ اما اختالف مذهبي بین دو کشور موجب شده روابط و 
همکاري دوجانبه بین آنها با مشکالتی مواجه شود. تضاد منافع دو کشور در منطقه و در بین کشورهای 

اسالمی باعث رقابت، نزاع و درگیري میان این دو کشور در سال های پس از انقالب شده است.
  از سوي دیگر، رقابت بر سر تولید و صادرات نفت 
نیز بر این روابط تأثیرگذار بوده است؛ با این همه، گاهي 
شاهد همکاري و گفتگوهاي مستقیم و دوجانبه بین آنها 
هستیم و گاهي شاهد تیرگي این روابط و حتي نزاع لفظی 
و تبلیغاتی میان این دو کشور می باشیم. این کتاب تالش 
دارد تا به ابعاد ناپیداي روابط ایران و عربستان پس از سال 
2003مبپردازد و زمینه هاي اختالف و نیز همکاري میان 
این دو کشور را پس از حمله آمریکا به عراق مورد بررسي 

قرار داده و چشم اندازي از آینده این روابط ارائه نماید. 
کتاب شامل چهار فصل است که عناوین آنها  بدین 

قرار است:
فصل نخست: نگاهي گذرا به تاریخچه روابط ایران با 

عربستان؛ فصل دوم: نظام سیاسي حاکم بر ایران و عربستان و سیاست هاي منطقه اي این دوکشور؛ 
ایران و عربستان؛ مسائلي مانند: امنیت خلیج)فارس(، حضور  فصل سوم: مسائل مورد اختالف میان 
نظامي آمریکا و غربي ها در خلیج )فارس(، برنامه هسته اي ایران، تسلیحات نظامي خریداري شده 
و  یمن  فلسطین، سوریه،  لبنان،  به کشورهاي عربي: عراق،  مربوط  برخي مسائل  و  توسط عربستان 
با  ایران  روابط  و محدوده  اوپک؛ فصل چهارم:آینده  در  نفتي  و همکاري هاي  اسالم  رهبري جهان 

عربستان را مورد بررسي قرار داده است.

 امل عبداهلل)2013( یوم سقطع طهران. بیروت: بیت الکاتب، 472 ص.

امل عبداهلل)2013( روزي که تهران سقوط کرد. بیروت: انتشارات بیت الکتاب )خانه 
کتاب(، 472 ص. 

 ١٢٧

  
 ناي با ست؛ا بوده تأثيرگذار روابط اين بر نيز نفت صادرات و توليد سر سوي ديگر، رقابت بر از

و گاهي شاهد تيرگي  ميآنها هست نيهمه، گاهي شاهد همكاري و گفتگوهاي مستقيم و دوجانبه ب
به  تا. اين كتاب تالش دارد ميباش يميان اين دو كشور م يغاتيو تبل ياين روابط و حتي نزاع لفظ

تالف و نيز مبپردازد و زمينه هاي اخ2003ابعاد ناپيداي روابط ايران و عربستان پس از سال 
همكاري ميان اين دو كشور را پس از حمله آمريكا به عراق مورد بررسي قرار داده و چشم 

 اندازي از آينده اين روابط ارائه نمايد. 
 قرار است: نيآنها  بد نيشامل چهار فصل است كه عناو كتاب
ياسي حاكم بر نخست: نگاهي گذرا به تاريخچه روابط ايران با عربستان؛ فصل دوم: نظام س فصل

 ميان اختالف مورد مسائل: سوم فصل دوكشور؛ اين اي منطقه هاي ايران و عربستان و سياست
 خليج در ها غربي و آمريكا نظامي حضور ،)فارس(خليج امنيت: مانند مسائلي عربستان؛ و ايران

 سائلم برخي و عربستان توسط شده خريداري نظامي تسليحات ايران، اي برنامه هسته ،(فارس)
 همكاري و اسالم جهان رهبري و يمن سوريه، فلسطين، لبنان، عراق،: عربي كشورهاي به مربوط
 قرار بررسي مورد را عربستان با ايران روابط محدوده و آينده:چهارم فصل اوپك؛ در نفتي هاي
 ت.اس داده

 
 ص. 472: بيت الكاتب، روتي) يوم سقطع طهران. ب2013(عبداهللا امل 
 

(خانه كتاب)،  الكتاب تي: انتشارات بروتي) روزي كه تهران سقوط كرد. ب2013(عبداهللا امل
  .ص 472

 از رُمان. است كرده تنظيم گونه داستان صورت اين كتاب را به» امل عبداهللا« كتاب خانم سندهينو 
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 نویسنده کتاب خانم »امل عبداهلل« این کتاب را به صورت داستان گونه تنظیم کرده است. ُرمان از اینجا 
آغاز مي گردد که پس از آنکه ایران متوجه وجود ویروسي در سایت تأسیسات هسته اي خود مي شود بالفاصله 
آن را مهار مي کند، این ویروس از سوي آمریکائي ها وارد شده بود و مهار آن یک موفقیت دیگر براي برنامه 
انرژي هسته اي ایران بود. در پي موفقیت کارشناسان هسته ای ایران، دیدارهایي میان مسئولین آمریکایي 
انجام مي شود و گفتگوهایي که میان افراد مختلف در تهران وآمریکا رد و بدل مي-شود و اتفاقاتي که بیشتر 
در تهران رخ مي نماید، همگي بطور دقیق ثبت می شود. این کتاب در حقیقت روزشمار اتفاقاتي است که از 
ماه مي سال 2006 تا آوریل 2009  پیرامون برنامه هسته ای ایران اتفاق افتاده است و در آن، شرح دقیق 

اتفاقات و گفتگوهاي جاري میان افراد مربوطه آمده است.
داستان هاي کتاب که به صورت مقطعي و در یکصد و یازده 
پرده نمایشي تنظیم شده است، برآن است که چهره و شخصیت هاي 
دروني برخي سیاستمداران و افراد متدین ایرانی را به نمایش بگذارد. 

تغییر:  حال  در  ایران  کومانو)2014(  ایچی  کین 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  دیدگاه های 
مسأله  هسته ای، توکیو: انتشارات آکاشي شوتن، 

27767 ص.

کین ایچی کومانو، سفیر سابق ژاپن در ایران، کتابی در باره ایران 
با عنوان »ایران در حال تغییر: دیدگاه های نظام جمهوری اسالمی ایران و مسأله  هسته ای « به زبان ژاپنی در 
267 صفحه نوشته و انتشارات »آکاشي شوتن ژاپن« در روز جمعه اول آگوست 2014 وارد بازار نشر و کتاب 

ژاپن کرده است. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل است. 
عناوین فصول و بخش های مختلف هر فصل چنین است: فصل 
اول: شرایط جدید ایران، پیروزی غیرمنتظره  روحانی در انتخابات؛ 
بخش اول: دولت مترقی روحانی و سیاست های آشتی جویانه:1( 
پس زمینه  انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور2( مبانی روش 
دوم:  بخش  اقتصادی؛  شرایط حساس  روحانی3(  دولت  سیاسی 
تالش های جسورانه در سیاست خارجی 1(  مسأله هسته ای به 
عنوان سنگ محک2( توافقات ژنو در مورد انرژی هسته ای،  الف(  
تاریخچه  مذاکرات و محتوای توافقات ب( واکنش ها به توافقات و 
آینده مذاکرات 3( مسأله  سوریه: امکان اقدام نظامی و بخش سوم: 

آیا این شروع قدرتمندانه ادامه می یابد؟

 ١٢٨

 اي هسته تأسيسات سايت در ويروسي وجود متوجه ايران آنكه از پس كه گردد ز ميآغا اينجا
 و بود شده وارد ها آمريكائي سوي از ويروس اين كند، مي مهار را آن بالفاصله شود يم خود
كارشناسان  تموفقي پي در. بود ايران اي آن يك موفقيت ديگر براي برنامه انرژي هسته رمها

 افراد ميان كه گفتگوهايي و شود ديدارهايي ميان مسئولين آمريكايي انجام مي ران،يا اي هسته
همگي  د،نماي مي رخ تهران در بيشتر كه اتفاقاتي و شود-مي بدل و رد وآمريكا تهران در مختلف

 2006شود. اين كتاب در حقيقت روزشمار اتفاقاتي است كه از ماه مي سال  يبطور دقيق ثبت م
اتفاق افتاده است و در آن، شرح دقيق اتفاقات و  رانيا اي برنامه هسته رامونيپ  2009تا آوريل 
  ي جاري ميان افراد مربوطه آمده است.گفتگوها

  

 
 برآن است، شده تنظيم نمايشي پرده يازده و صدصورت مقطعي و در يكه كتاب كه ب هاي داستان
را به نمايش  يراناي متدين افراد و سياستمداران برخي دروني هاي شخصيت و چهره كه است

 بگذارد. 
 
و  رانيا ياسالم ينظام جمهور يهادگاهي) ايران در حال تغيير: د2014كومانو( يچيا نيك

 ص. 27767: انتشارات آكاشي شوتن، ويتوك ،ياهسته مسأله
 
ايران در حال تغيير: «با عنوان  رانيدر باره ا يكتاب ران،يسابق ژاپن در ا ريكومانو، سف يچيا نيك
صفحه نوشته و  267در  يبه زبان ژاپن»  ياههست و مسأله رانيا ياسالم ينظام جمهور يهادگاهيد

وارد بازار نشر و كتاب ژاپن  2014در روز جمعه اول آگوست » آكاشي شوتن ژاپن«انتشارات 
 هاي فصول و بخش نيمقدمه و سه فصل است. عناو كيكتاب مشتمل بر  نيكرده است. ا

در  يروحان نتظرهرميغ يروزيپ ران،يا ديجد طياست: فصل اول: شرا نيمختلف هر فصل چن
انتخاب  نهيزم) پس1:انهيجويآشت يهااستيو س يروحان يانتخابات؛ بخش اول: دولت مترق

 ١٢٩

حساس  طي) شرا3يدولت روحان ياسيروش س ي) مبان2جمهور يسبه عنوان ري يروحان
به عنوان سنگ  يا)  مسأله هسته1 يخارج استيجسورانه در س يهابخش دوم: تالش ؛ياقتصاد
توافقات  يمذاكرات و محتوا خچهيالف)  تار  ،ياهسته يوافقات ژنو در مورد انرژ) ت2محك

 ايو بخش سوم: آ ي: امكان اقدام نظامهيسور ) مسأله3مذاكرات  ندهيها به توافقات و آب) واكنش
 ابد؟ييشروع قدرتمندانه ادامه م نيا
   

 
 ،يپلماسياقتصاد، د است،ي: سياسالم ينظام جمهور يواقع ريوتص« فصل دوم كتاب با عنوان 
چهار بخش و موضوعات  نيا نيشامل چهار بخش است. عناو »ياهسته يانرژ و مسأله تيامن

 است:  ريمختلف آنها به شرح ز
»  كسب قدرت يو مستمر برا ديشد يهاـ كشمكش استيس« اول فصل دوم با عنوان بخش

با  ياسالم يجمهور استيس انيجر .1آنها عبارتند از:  نيست كه عناودربردارنده سه موضوع ا
و قدرت  نژاديقدرت در حكومت احمد يهاكشمكش .2 ،يجمهور استيانتخابات ر تيمحور

بخش  نيدر ا اتيكه با ذكر جزئ يگريو موضوعات د ني. عناويجمهور استير تيو جذاب
) اهللاتي(آ گاهيجا ؛يابانيخ يهاو آشوب دنژايشده عبارتند از: انتخاب مجدد احمد يواشكاف
 ،يانحراف انيكاران؛ جرگروه محافظه يكشمكش بر سر رهبر ؛يرفسنجان يهاشم يو آقا ياخامنه

كاران؛ روش تحقق شكاف در محافظه جاديانتخابات و ا تيحمالت؛ اهم به عنوان هدف تازه
قدرت  نهيو پس زم يجمهور ستايرييس جمهور و معاونان ر كينزد يهايراهبردها؛  همكار

 رييس جمهور.
متشكل از سه »  پنهان بزرگ يهايروياقتصاد، مشكالت و ن« بخش دوم فصل دوم با عنوان  
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 بخش دوم فصل اول کتاب با عنوان» اقتصاد، مشکالت و نیروی های پنهان بزرگ«، به تشریح و 
تحلیل سه موضوع می پردازد که عبارتند از: سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد، تأثیر افزایش تحریم ها 
بر اقتصاد ایران و محدودیت اقدامات متقابل از جانب ایران. موضوعات دیگری که در این بخش مورد 
بررسی اقای سفیر قرار گرفته از این قرار است: منشأ درآمدهای نفتی و اعتبارات بانکی؛ برنامه های 
مختلف برای برطرف کردن نابرابری اقتصادی؛ سیاست پخش سرمایه؛ تحول در پرداخت یارانه ها و 
کمک های نقدی؛  تأثیر افزایش تحریم ها بر اقتصاد ایران؛ تولید و صادرات نفت؛ مسأله  افزایش زیاد 
نقدینگی؛ افزایش قیمت و نبود کاال بر اثر افزایش تحریم ها؛  افزایش شدید قیمت ارز و تالش  مردم 

برای حفظ زندگی و محدودیت صبر آنها.
دیپلماسی،  اقتصاد،  اسالمی: سیاست،  نظام جمهوری  واقعی  تصویر  عنوان»  با  کتاب  دوم  فصل 
امنیت و مسأله  انرژی هسته ای« شامل چهار بخش است. عناوین این چهار بخش و موضوعات مختلف 

آنها به شرح زیر است: 
برای کسب قدرت«   با عنوان» سیاست ـ کشمکش های شدید و مستمر  اول فصل دوم  بخش 
دربردارنده سه موضوع است که عناوین آنها عبارتند از: 1. جریان سیاست جمهوری اسالمی با محوریت 
انتخابات ریاست جمهوری، 2. کشمکش های قدرت در حکومت احمدی نژاد و قدرت و جذابیت ریاست 
از:  این بخش واشکافی شده عبارتند  با ذکر جزئیات در  جمهوری. عناوین و موضوعات دیگری که 
انتخاب مجدد احمدی نژاد و آشوب های خیابانی؛ جایگاه )آیت اهلل( خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی؛ 
کشمکش بر سر رهبری گروه محافظه کاران؛ جریان انحرافی، به عنوان هدف تازه  حمالت؛ اهمیت 
انتخابات و ایجاد شکاف در محافظه کاران؛ روش تحقق راهبردها؛  همکاری های نزدیک رییس جمهور 

و معاونان ریاست جمهوری و پس زمینه  قدرت رییس جمهور.
بخش دوم فصل دوم با عنوان » اقتصاد، مشکالت و نیروی های پنهان بزرگ«  متشکل از سه 
قسمت است. عناوین این سه قسمت و موضوعات آنها بدین شرح است: سیاست اقتصادی حکومت 
و  یارانه ها  پرداخت  در  بانکی، حول  اعتبارات  ایجاد  و  نفتی  درآمدهای  واقعی،  و وضعیت  احمدی نژاد 
کمک های نقدی، تأثیر افزایش تحریم ها بر اقتصاد ایران، تولید و صادرات نفت، افزایش قیمت و نبود 
کاال بر اثر افزایش تحریم ها، افزایش شدید قیمت ارز، مثال های مشخص از تأثیرات تحریم اقتصادی 

و تالش های مردم برای حفظ زندگی و محدودیت صبر آنها.
بخش سوم فصل دوم تحت عنوان» دیپلماسی و امنیت،حفظ نظام فعلی به عنوان هدف برتر« به دو 
موضوع: جایگاه دیپلماسی در سیاست ایران و تصمیم سازان راهبردهای سیاست خارجی می پردازد و 
پاسداران در چرخش مذاکرات هسته ای، عدم  ارتش و سپاه  را واشکافی می کند: نقش  این مباحث 
اعتماد به تالش های دیپلماسی، سبک دیپلماسی هر حکومت، تصمیم سازان واقعی و تالش و همکاری 

کشورهای خارجی.
عنوان بخش چهارم فصل دوم» مسأله  هسته ای ایران، بن بست ها و نشانه های تغییر« است و در 
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آن چهار موضوع اصلی و چند موضوع  فرعی واکاوی می شود. این موضوعات عبارتند از: چرخش 
مسأله  هسته ای در مذاکرات بین ایران و جامعه  جهانی،  مرحله  آغازین فعالیت های هسته ا ی ایران، فشار 
تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد، وضعیت و جایگاه ایران در جامعه  بین المللی، 
اصرار ایران در حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، حادثه  گروگانگیری و ارتباط تنش با اسراییل، 
رابطه با آمریکا، پس زمینه  تقویت تحریم های اقتصادی، روند مذاکرات دوجانبه، جایگاه رهبری و اراده  

واقعی ایران در برنامه هسته ای.
 

کین ایچی کومانو سفیر سابق ژاپن در ایران

   فصل سوم کتاب با عنوان» شخصیت ها و ایده های نظام جمهوری اسالمی« دربردارنده سه 
بخش است که عناوین آنها به ترتیب عبارتند از: شخصیت و افکار رهبری معظم، نقش و قدرت واقعی 
ایرانی و مسأله  هویت. موضوعات و مباحثی که  به سبک  انقالب اسالمی و مردمساالری  پاسداران 
در این سه بخش بررسی شده بدین قرار است: نقش و جایگاه رهبری معظم، شخصیت و ایده های 
اصولی رهبری )آیت اهلل( خامنه ای، گفتار و عمل رهبری معظم، مسأله  جانشینی رهبری معظم انقالب، 
تغییر نقش پاسداران انقالب اسالمی، ورود به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، جایگاه سیاسی سپاه 
پاسداران، مردمساالری با محوریت دینی، حق الهی بر مردم، تشکیالت انقالبی برای حمایت از مردم، 

دین ـ اسالم شیعی و هماهنگی اسالم گرایی و احساسات ملی.
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انتشار ترجمه شاهنامه به زبان عربی در کویت]                  [

یک مؤسسه انتشاراتی معتبر در کویت نسبت به چاپ و انتشار شاهنامه حکیم طوس با عنوان »الشاهنامه؛ 
ملحمه الفرس الکبری البی القاسم الفردوسی« به شکل بسیار زیبا و نفیس اقدام و آن را در جهان عرب 
توزیع کرده است. این اثر ماندگار جهانی در قرن هفتم هجری به همت ابوالفتح بن علی البنداری به 
زبان عربی برگردانده شد و دکتر عبدالوهاب عزام از استادان ایرانشناس مصری به تحصیح، تکمیل و 

مطابقت آن با سایر نسخه پرداخت.
خانم دکتر سعاد الصباح از شاعران معروف عرب در پیش درآمدی در باره این کتاب می نویسد: ادبیات 
جهان ماالمال از حماسه ها و اساطیری است که موجب رشد و غنای میراث فرهنگی بشر شده است. 
آهنگی  با  آن  و شخصیت های  است  زمین  ایران  اندیشه های  دستاورد  مهمترین  فردوسی  شاهنامه 
سخت ستودنی و بی مانند در میدان اندیشه انسانی جوالن می دهند. الزم به ذکر است که این کتاب 
پیش از این نیز در سال 1977 در240 صفحه به ترجمه سمیر مالطی در بیروت توسط انتشارات مشهور  

دارالعلم للمالیین نیز منتشر شده بود.
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]                  [

آموزش زبان فارسی به سبک جدید در ]                  [
مدرسه زبان فارسی در نیویورک 

"پردیس )بهشت( برای کودکان" نام نخستین مدرسه فارسی زبان نیویورک است که در سال 2011 
فعالیت خود را آغاز کرد و هنوز چند هفته ای از شروع فعالیتش نگذشته بود که به دلیل استقبال خانواده 
های ایرانی ظرفیت پذیرش آن تکمیل شد. دلیل اصلی این استقبال؛ کنار گذاشتن شیوه سنتی تدریس 
زبان فارسی و اجرای شیوه جدید و جذاب برای این کار بود. آواز خواندن؛ اجرای موسیقی ایرانی و 
این  ایرانیان به  اقبال  تبار در محیطی گرم و خانوادگی دلیل اصلی  ایرانی  با دیگر کودکان  معاشرت 

مدرسه بوده است.
از تأسیس مدرسه را رشد کودکان در محیطی امن و  خانم صنم اخالق مدیر مدرسه پردیس هدف 
خانوادگی همراه با یادگیری زبان فارسی؛ فرهنگ و موسیقی ایرانی ذکر می کند. وی استفاده از شیوه 

جدید همراه با شادی، بازی و موسیقی را بسیار مؤثرتر از تدریس سنتی می داند.
یکی از ایرانیان مقیم امریکا که سه فرزندش را در این مدرسه ثبت نام کرده، اظهار داشت سال ها 
بدنبال چنین محیط و مدرسه ای بوده اما مشابه این مدرسه را نیافته است. او می گوید برخی مدارس 
و مراکز وجود دارند که فارسی را به شیوه سنتی تدریس می کنند، زبان  فارسی خیلی رسمی و جدی 
پشت میز و صندلی و با تخته وگچ آموزش داده می شود و به همین دلیل مورد عالقه کودکان نیستند. 

اما در این مدرسه از گچ و تخته خبری نیست.
این مدرسه در تعطیالت تابستانی نیز با برنامه های آموزشی وتفریحی فعالیت خود را ادامه می دهد و 
فعالیت های فوق برنامه مانند پیک نیک؛ موسیقی و بازدیدهای علمی برگزار می کند. یکی از ابتکاراتی 
که برای آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در این مدرسه بکار رفته، استفاده از واژه های ایرانی در 
سطح بندی کالس هاست و کالس ها را به نام میوه ها و خشکبار نامگذاری کرده اند. چنانکه کالس 
ویژه گروه سنی 1/5تا 2/5 ساله ها را به نام توت؛ کالس 2/5 تا تا 3/5 ساله ها به نام کشمش و کالس 

باالتر را به نام فندق نامگذاری کرده اند.

بزرگداشت جان خونین استاد دانشگاه پکن و 
مترجم شاهنامه و رباعیات خیام

نشست بزرگداشت دکتر جان خونین، ایران پژوه، استاد و مترجم زبان و ادبیات فارسی در چین در سال 
1393، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. در این نشست، که شمار قابل توجهی از استادان و 
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دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ چین و نیز "ژن وي فو" 
رایزن فرهنگی چین در ایران حضور داشتند، علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی شهر کتاب، دکتر 
سید محمدترابی، پژوهشگر حوزه ادبیات چینی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و علی محمد سابقی، 

رایزن فرهنگی اسبق ایران در چین، سخنرانی کردند.
   قبل از آغاز این نشست، ابتدا گفتگوهاي دکتر جان خونین بصورت گلچین شده از یک فیلم مستند به 
نمایش درآمد و تألیفات او نیز در قالب پاورپوینت ارائه گردید. پس از آن، چند رباعی از خیام با ترجمه 

چینی آن توسط خانم لی رویی، مسئول دفتر شبکه تلویزیونی فونیکس در تهران، قرائت شد.
    دکترسید محمد ترابی به عنوان اولین سخنران به پیشینه تمدنی و فرهنگی مردم چین و ایران اشاره 
کرد و این دو ملت را از این حیث بزرگ خواند. وي برای تایید این معنا به نقل قول یک مستشرق 
غربی پرداخت و تصریح کرد: آلبرت هوتم شیندلر، درباره ایران می گوید: هرگاه نام ایران را به یاد می 
آورم، سرزمینی در نظر من مجسم می شود که مردمانش روي قالی هاي نفیس راه می روند و به زبان 

شعر سخن می گویند.
وي  در ادامه، به بخشی از فعالیت هاي فرهنگی و ادبی خود در چین اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش 
هاي فرهنگ ایران را در دانشگاه پکن با همت و همیاري محمد جواد ثابتی صنعت، رایزن فرهنگی 
ایران در چین، تأسیس کردم و جان خونین را واداشتم تا یک اثر تاریخی چینی به نام »تاریخ مختصر 

چین« را به فارسی برگرداند. او ترجمه دلپذیری نیز از بوستان شیخ اجل سعدی به چینی انجام داد.
   دکتر ترابی، مشابهت هاي ادبی در آثار حماسی ایران و چین را ضمن اشاره به مصادیقی بازگو کرد: از 
حیث مشابهت آثار حماسی چینی با شاهنامه، می توان دو اثر را نام برد: اول؛ کتابی با عنوان »شیجی« 
که حدود سال 145 پیش از میالد، به همت » سیماچیان« نگارش یافته است. این اثر، صد و سی فصل 
و بیش از 520 هزار کاراکتر چینی را در بر دارد. شیجی، در سطح یک حماسه راستین و طبیعی است، 
زیرا می تواند بیانگر روحیات مردم چین باشد. با ارجاع به آراي ارسطو می توان مهمترین ویژگی هاي 

یک اثر حماسی را در این کتاب بازیافت. این اثر در قالب شرح حال و تذکره نوشته شده است.
    شرح زندگی افراد مختلف از باالترین تا پایین ترین مراتب اجتماعی در شیجی درج شده است، 
شخصیت ها همگی واقعی هستند و تمام خصلت هاي نیک و بد آنها ذکر شده است. اینها را می توان 
از مهمترین ویژگی هاي یک اثر حماسی دانست. تاریخ چین از آغاز تا سال 206 پیش از میالد، یعنی 

دوره هان، در این اثر گنجانده شده است.
وي ادامه داد: ارسطو در فن شعر، کاتارسیس را به عنوان یکی از مهمترین ویژگی هاي یک اثر حماسی 
برشمرده است، به این معنا که در مطالعه این دست آثار از ابتدا تا انتها، باید نوعی تزکیه و حماسه در 
وجود انسان روي دهد. این اتفاق در شاهنامه و هم شیجی به خوبی صورت می گیرد. یکی دیگر از 
مهمترین مشابهت هایی که میان این اثر و شاهنامه می توان یافت، تاثیر آنها در حفظ و تکامل زبان 

ملی است.
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    وي، به اثر حماسی دیگري در گستره ادبیات چینی اشاره کرد و مصادیق مشابهت آن با شاهنامه را 
برشمرد. وي تأکید کرد: این کتاب، اثري منظوم است، که در میانه سال هاي 1368 تا 1644 تدوین 
شده است؛ موضوع آن به انقالب ها و تحوالت چین در زمان سلسله چو اختصاص دارد. ماجراهاي 
این کتاب عمدتًا شکل و صورتی روحانی دارد و غالبًا به صورت شفاهی از نسلی به نسلی دیگر منتقل 
شده است. البته درباره مؤلف آن اختالف نظر وجود دارد. این کتاب از حیث متن، از اصالت آن دیگري 

برخوردار نیست، اما مشابهت هایی میان برخی از داستان هاي آن با شاهنامه وجود دارد.
    علیمحمد سابقی، رایزن فرهنگی اسبق ایران در چین، هم در سخنانی با اشاره به میراث فرهنگی 
و تاریخی چین، نوع نگاه و رویکردهاي اهالی فرهنگ و ادبیات این کشور به ادبیات دیگر ملل چنین 
گفت: سرزمین چین یکی از کهن ترین سرزمین ها و تمدن آن یکی از پربارترین تمدن هاي جهان 
بوده و هست. چینیان تا اوایل قرن بیستم، توجه زیادي به ادبیات سایر کشورها نداشتند. در اواخر قرن 
نوزدهم و در رویارویی با غرب، این رویکرد تغییر کرد و چینی ها به مطالعه ادبیات و فرهنگ دیگر 
کشورها روی آوردند. با اینکه مبادالت و روابط تجاري ایران و چین سابقه دیرینه ای دارد، اما ادبیات 
ایرانی نزد چینی ها ناشناخته بوده است، تنها استثنا، سعدي است که چینی تا حدودی او را می شناختند.

پس از شکست امپراتوري چین از غربی ها، تعدادي از دانشجویان چینی به خارج از کشور آمدند و 
ضمن تحصیالت خود با ادبیات کشورهاي دیگر و از جمله ایران آشنا شدند. نخستین شاعر ایرانی که 
به جامعه روشنفکران چینی معرفی و برخی از اشعار وي به زبان چینی ترجمه شد، عمر خیام بود که 
برخی از رباعیات او در سال 1922 به همت خوشی از زبان انگلیسی به چینی ترجمه و در مجله آزمون 
جوانان، سال ششم، شماره چهار منتشر گردید. دومین ترجمه رباعیات توسط اندیشمند شهیر چینی، 
گوو مورو، در همان سال از زبان نگلیسی به چینی انجام و در مجله خلقت منتشر شد. ترجمه هاي 
منتخب یا کامل گوو مورو و سایر مترجمان چینی از رباعیات عمر خیام، تا سال 1949 و پیش از سلطه 
کمونیست ها و حتی پس از تأسیس جمهوري خلق چین، بارها و بارها در مجالت مختلف ادبی منتشر 
گردید و با استقبال نویسندگان و روشنفکران چینی مواجه شد. ویژگی این ترجمه ها این بود که از زبان 

هاي انگلیسی، فرانسوي و روسی به زبان چینی برگردانده می شدند.
    به نظر آقای سابقی، نخستین ترجمه از رباعیات عمرخیام که مستقیمًا از زبان فارسی به زبان چینی 
ترجمه و منتشر شد مربوط به سال 1986 است که توسط پروفسور جان خونین صورت گرفت. پس از 
وي، مترجمان دیگري مانند جان خویی، پاناي خه، جو خَی بو و دیگران، که همگی از فارغ التحصیالن 
رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پکن بودند، شروع به ترجمه رباعیات از زبان فارسی به زبان چینی 
کردند. امروزه، بیش از 24 ترجمه کامل و گزیده از رباعیات عمر خیام در دست است که از زبان هاي 
مختلف از جمله فارسی به زبان چینی برگردانده  شده است. همچنین، بیش از 23 مقاله علمی از استادان 
و نویسندگان این کشور درباره رباعیات خیام و شخصیت و افکار او نوشته شده و منتشر گردیده است.

    آقای سابقی در ادامه سخنان خویش، به زندگی و فعالیت های علمی و تألیفات و ترجمه های دکتر 
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جان خونین اشاره کرد، خالصه ای از سخنان ایشان چنین بود:
   جان خونین در سال 1931 در سواحل شرقی چین و در استان شندونگ متولد شد. در سال 1956 از 
دانشکده زبان و ادبیات روسی دانشگاه پکن فارغ التحصیل و در همان سال به تدریس در این دانشکده 
پرداخت. وي سپس به دانشکده زبان ها و ادبیات شرقی منتقل و در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول 
به تحصیل و در سال 1960 به عنوان نخستین دانشجوی این رشته، به اخذ مدرک کارشناسی از بخش 
فارسی دانشکده زبان ها و ادبیات شرقی دانشگاه پکن نائل گردید. این استاد چینی تا سال 1996، 
ادبیات فارسی به تدریس اشتغال داشت  یا استاد زبان و  در دانشگاه پکن به عنوان رییس دپارتمان 
و همزمان به پژوهش پیرامون زبان و ادبیات فارسی و ترجمه آثار ادبی ایران همت می گماشت. به 
خاطر خدمات و تالش هاي صادقانه پروفسور جان هونین در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان و 
ادبیات فارسی و پرورش و آموزش دانشجویان، اساتید و محققان چینی حوزه مطالعات ایرانی و زبان 
و ادب فارسی به حق می بایست  لقب پدر زبان و ادبیات فارسی در چین را شایسته ایشان دانست. 
چراکه تمامی استادان و محققانی که اینک در کشور چین به نحوي در خدمت زبان و ادب فارسی و 
ایرانشناسی هستند، با واسط یا بالواسطه، از شاگردان یا بهره مندان از آثار و نوشته ها و ترجمه های 

گرانسنگ ایشان هستند.
    کامل ترین ترجمه از شاهنامه فردوسی، ترجمه اي است که به صورت منظوم )متن کامل در 6 جلد( 
توسط پروفسور جان خونین از زبان فارسی انجام شده که در سال 2002 همراه با شاهنامه فردوسی، 
رباعیات عمر  ادبیات فارسی، گلستان سعدي، بوستان سعدي،  مثنوي موالنا، دیوان حافظ و گنجینه 
خیام و اشعار رودکی( توسط انتشارات ادبی و هنري استان خنن به شکل نفیسی در 3000 دوره چاپ 
و به بازار کتاب عرضه گردید. این مجموعه که در سال 1381 برنده دهمین جایزه جهانی کتاب سال 
جمهوري اسالمی ایران شد، در سال 2003 نیز به عنوان بهترین اثر ترجمه ادبیات خارجی در چین، 

جایزه ویژه این سال کشور را به خود اختصاص داد.
خانواده جان خونین، شخص وي، همسرش و دو فرزندش، جزو خانواده بزرگ زبان و ادبیات فارسی 
و ایرانشناسی در چین به شماراند. به ویژه همسرشان، خانم لی شیان، حق بزرگی در تألیف و تدوین 
کتاب ها و متون آموزشی مورد نیاز دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هاي مختلف 

کشور چین داشته اند که قابل تقدیر و تشکر است.
بخش پایانی سخن آقای سابقی، معرفی جوایز اعطا شده و ارائه فهرست کاملی از تألیفات و ترجمه های 

دکتر جان خونین بود که در قالب کتاب و مقاله به شرح زیر منتشر شده است:
جوایز اعطا شده

جایزه بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، 1991؛ جایزه ششمین دوره بنیاد موقوفات محمود 
افشار، 1989؛ جایزه دهمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمی ایران1382؛ جایزه بهترین مترجم جمهوري 

خلق چین، 2003 و لوح تقدیر و نشان هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه تهران،2005.
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الف - کتاب
ترجمه منظوم متن کامل شاهنامهي فردوسی در 6 جلد؛ ترجمه گزیده اي از شاهنامه؛ ترجمه اشعار 
فردوسی؛  شاهنامه  بررسی  کتاب:  تألیف  سعدی؛  بوستان  ترجمه  رودکی؛  اشعار  ترجمه  پارسی؛  کهن 
تألیف کتاب:  از شاهنامه؛  پیرامون شاهنامه؛  ترجمه داستان رستم و سهراب  تألیف کتاب: پژوهشی 
مجموعه مقاالت پژوهشی شرق؛ ترجمه لیلی و مجنون نظامی؛ ترجمه گزیده اشعار کهن فارسی، تألیف 
کتاب: خالصه اي از تاریخ ادبیات شرق - بخش ایران؛ ترجمه گزیده اي از ادبیات خارجی- بخش آسیا 
و آفریقا، ایران؛ ترجمه چهار مقاله عروضی؛ ترجمه فرهنگ ایران و تأثیر آن بر جهان نوشته ذبیح اهلل 
صفا؛ ترجمه اشعار فلسفی فارسی، عمر خیام؛ ترجمه گلستان سعدي، تألیف کتاب: فرهنگ لغت مختصر 
چینی به فارسی؛ تألیف کتاب  فرهنگ لغت فارسی– چینی)با همکاری(؛ تألیف کتاب: گزیده ادبیات 
شرقی- جلد دوم؛ تألیف کتاب: تاریخ امپراتوري پارس؛ ترجمه اشعار شعراي معروف جهان؛ گزیده اي 
از شاهنامه؛ تألیف کتاب: تاریخ ادبیات فارسی،چاپ اول؛ تألیف کتاب: تاریخ ادبیات فارسی، چاپ دوم 
با افزودن ادبیات معاصر از مشروطیت تا پس از انقالب اسالمی؛ ترجمه کتاب تاریخ فرهنگ ایران از 
دکتر عیسی صدیقی؛ ترجمه کتاب تاریخ مختصر چین از چینی به فارسی؛ ترجمه کتاب داستان هاي 
چینی به زبان فارسی؛ ترجمه کتاب: تاریخ روابط چین و ایران: از روزگار اشکانی تا شاهرخ تیموري به 

فارسی و تألیف کتاب: رستم نامه با همکاري سون پی فانگ.
ب - مقاالت

سعدي در چین، ارایه شده در کنفرانس سعدي شناسی شیراز، 1984؛ سرنوشت چهار قهرمان جوان در شاهنامه 
فردوسی، ارایه شده در همایش هزاره شاهنامه، 1990؛  قدمه مجموعه شاهکارهاي ادبیات فارسی، پکن، 
2002؛ مقدمه اي بر ترجمه رباعیات عمر خیام از ترجمه فیتز جرالد؛ شاهنامه کجا و فن شیاناي کجا، مقاله 
اي در رد نظر دانشمند هندي دکتر کویاجی؛ مقدمه اي بر ترجمه چینی رباعیات عمر خیام، 2002؛ شاهنامه 
حماسه ملی ایران، روزنامه فرهنگ چین، 30 دسامبر 2001؛  فردوسی در چین، مجله هستی و کلمه آه عشق 

به هیچوجه وجود ندارد، در نقد ترجمه فیتز جرالد از رباعیات خیام، مجله نیلوفر 2003.
در پایان جلسه بزرگداشت، یادداشتی که پروفسور جان خونین براي قرائت در این نشست ارسال کرده 
به  ایران،  در  فرهنگی چین  رایزن  به  بنیاد سعدي  و  ایرانشناسی  بنیاد  تقدیر  لوح های  و  قرائت  بود، 

نمایندگی از استاد جان خونین، اهدا شد.

برگزاری جشن ایرانی تیرگان در استکهلم

انجمن ایرانی پرسیس در استکهلم سوئد، سه سال است که مراسم جشن تیرگان را برگزار می کند. 
های  برنامه  برگزاری  با  اند،  کرده  اندازی  راه  را  آن  سوئد  مقیم  ایرانیان  از  شماری  که  انجمن  این 

]                  [
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هنری  و  فرهنگی  و  ادبی 
ایرانیان مقیم این کشور را 
محسن  آورد.  می  گردهم 
مسئوالن  از  الهی،  حکیم 
برگزاری  از  هدف  انجمن، 
چنین جشنواره ای را عالوه 
کودکان  بیشتر  آشنایی  بر 
با  ایرانی  نوجوانان  و 
مادری،  سرزمین  فرهنگ 
گردهمایی فارسی زبانان و 

اقوام مختلف ایرانی و تقویت اتحاد بین ایشان اعالم کرده است. شرکت در جشن تیرگان، چون با جشن 
بزرگداشت بلندترین روز سال در تابستان در سوئد شباهت دارد، برای سوئدی ها نیز جذاب است و آنها 
می توانند با شباهت های فرهنگی میان این دو سرزمین و جشن ها و آداب و رسوم ایرانی بیشتر آشنا 
شوند. هنرمندانی از اقوام محتلف ایرانی: ترک، کرد و لر در این برنامه شرکت می کنند. اریک اولن 
هاگ، وزیر همبستگی سوئد نیز در این جشن حاضر می شود و سخنرانی می کند. وی سال گذشته نیز 
از طریق یک فیلم ویدیویی، در پیامش در خصوص تیرگان و اهمیت نقش ایرانیان در سوئد، جشن 

تیرگان را به ایرانیان تبریک گفت.
تیرگان یا جشن تابستانی، از جمله جشن های باستانی ایران است که مانند گذشته نه در سراسر ایران، 
که تنها در بخش هایی همچون مازندران برگزار می شود. در خارج از کشور این جشن باستانی تا به 
حال چند مرتبه در کانادا و سوئد برگزار شده است. این جشن از زمان ساسانیان رواج یافته و تا زمان 
صفویان به صورت با شکوهی برگزار می شده است. در برگزاری این جشن به علل زیادی همچون 

شکرانه برداشت گندم، پرتاب تیر آرش کمانگیر و چله تابستان اشاره شده است.
به حفظ فرهنگ،  از کشور  ایرانیان خارج  از  نمایانگر عالئق گروهی  این گونه جشن ها  برگزاری 
خواهند  می  ها  و جشن  مراسم  گونه  بدین  تمسک  با  آنها  است.  ایرانی  آداب  و  مراسم  ها،  سنت 
ایرانی حفظ کنند. چهارمین جشن تیرگان در تیرماه 1394  با فرهنگ و سنت های  پیوند خود را 

برگزار خواهد شد.

 ١٣٨

بيشتر كودكان و نوجوانان ايراني با فرهنگ سرزمين مادري، گردهمايي فارسي زبانان و اقوام 
شركت در جشن تيرگان، چون با  است.مختلف ايراني و تقويت اتحاد بين ايشان اعالم كرده

 نيز ها جشن بزرگداشت بلندترين روز سال در تابستان در سوئد شباهت دارد، براي سوئدي
 و هاجشن و سرزمين دو اين ميان فرهنگي هاي شباهت با توانند مي آنها و است جذاب
 در لر و كرد ترك،: ايراني محتلف اقوام از هنرمنداني. شوند آشنا بيشتر ايراني رسوم و آداب
كنند. اريك اولن هاگ، وزير همبستگي سوئد نيز در اين جشن حاضر كت ميشر برنامه اين
كند. وي سال گذشته نيز از طريق يك فيلم ويديويي، در پيامش در شود و سخنراني ميمي

  .خصوص تيرگان و اهميت نقش ايرانيان در سوئد، جشن تيرگان را به ايرانيان تبريك گفت
  

  
  جشن تيرگان نماد

 در نه گذشته مانند كه است ايران باستاني هاي تيرگان يا جشن تابستاني، از جمله جشن
 كشور از خارج در. شود مي برگزار مازندران همچون هايي بخش در تنها كه ايران، سراسر

 از جشن اين. است شده برگزار سوئد و كانادا در مرتبه چند حال به تا باستاني جشن اين
 در. است شده مان صفويان به صورت با شكوهي برگزار ميز تا و يافته رواج اسانيانس زمان

 و كمانگير آرش تير پرتاب گندم، برداشت شكرانه همچون زيادي علل به جشن اين برگزاري
  .است شده اشاره تابستان چله

 ظحف به كشور از خارج ايرانيان از گروهي عالئق نمايانگر ها برگزاري اين گونه جشن
 ها آداب ايراني است. آنها با تمسك بدين گونه مراسم و جشن و مراسم ها، سنت فرهنگ،

چهارمين جشن مرهرگان  .كنند حفظ ايراني هاي سنت و فرهنگ با را خود پيوند خواهند مي
  برگزار خواهد شد. 1394در تيرماه 

 
  مطالعات قاجار بهنشر مو سيزدهدوازدهم شماره  انتشار

نماد جشن تیرگان
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انتشار شماره دوازدهم و سیزدهم نشر به مطالعات قاجار

نشریه مطالعات قاجار، ارگان انجمن بین المللی مطالعات قاجار، که به زبان انگلیسی منتشر می شود، 
شماره دوازدهم و سیزدهم خود را منتشر کرده است. این شماره مجله که با عنوان» هنر، و شخصیت 
های برجسته در عصر قاجار« مجال نشر یافته، دربردارنده بخش پیشگفتار سردبیر و هفت مقاله است. 

اسامی نویسندگان و عناوین هفت مقاله این شماره چنین است:
 

فاطمه سودآور فرمانفرمائیان: بانکداران منصوب قاجاران؛ ملک التجار ممالک محروسه
تالین گرگور: نگاهی به گذشته متفاوت؛ تاریخ در معماری داخلی قاجاریه

ایوان استانتو: حمایت مالی عباس میرزا؛ نمونه های تازه از مجارستان
ال فریدون برجسته و وان مالویک وان دوم )خسروانی( نه تاج السلطنه اما ملکه ناتالی صربستان. یک 

مورد دیگر از هویت اشتباه

]                  [

 ١٣٩

، كه به زبان انگليسي منتشر مي مطالعات قاجار يالملل نيانجمن بارگان  ،قاجاره مطالعات ينشر
هنر، و « خود را منتشر كرده است. اين شماره مجله كه با عنوان زدهميشماره دوازدهم و س شود،

پيشگفتار سردبير و بخش مجال نشر يافته، دربردارنده » شخصيت هاي برجسته در عصر قاجار
  هفت مقاله اين شماره چنين است:امي نويسندگان و عناوين هفت مقاله است. اس

  
  

  فاطمه سودآور فرمانفرمائيان: بانكداران منصوب قاجاران؛ ملك التجار ممالك محروسه
  تاريخ در معماري داخلي قاجاريهنگاهي به گذشته متفاوت؛ تالين گرگور: 

  جارستاننمونه هاي تازه از م استانتو: حمايت مالي عباس ميرزا؛ ايوان
نه تاج السلطنه اما ملكه ناتالي صربستان.  (خسرواني) ال فريدون برجسته و وان مالويك وان دوم

  يك مورد ديگر از هويت اشتباه
نقاشي هاي آبرنگ روشن: خريد هاي كُرين جي امورمن و الفريدون والويكوان دوم( خسرواني): 

  هنري از بازارهاي ايران
  و افسانه، زن ناصر مهاجر: فخرالدوله

اخبار  - الفريدون برجسته وان والويك وان دوم(خسرواني) و سارا خسرواني: پروژه فتحعليشاه
  خانواده

  مطالعات قاجار يالملل نيانجمن بپانزدهمين كنفرانس برگزاري 
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ُکرین جی امورمن و الفریدون والویکوان دوم) خسروانی(: نقاشی های آبرنگ روشن: خرید های هنری 
از بازارهای ایران

ناصر مهاجر: فخرالدوله، زن و افسانه
الفریدون برجسته وان والویک وان دوم)خسروانی( و سارا خسروانی: پروژه فتحعلیشاه- اخبار خانواده

برگزاری پانزدهمین کنفرانس انجمن بین المللی مطالعات قاجار

انجمن بین المللی مطالعات قاجار، به غیر از انتشار شماره تازه نشریه، در اواخر بهار 1394، پانزدهمین 
کنفرانس بین المللی مطالعات قاجارخود را نیز با عنوان» تصویر و جامعه در ایران قاجاریه« در روزهای 
جمعه و شنبه 5 و 6 ژوئن 2015 در محل موزه بین المللی تاریخ خانواده در نزدیکی شهر ماستریخت 
هلند برگزارخواهد کرد. این کنفرانس، در ادامه چهارده کنفرانس گذشته انجمن است که به بررسی 
در  پیشین  های  کنفرانس  پردازد.  می  عصرقاجاریه  های  شخصیت  و  حوادث  هنر،  فرهنگ،  تاریخ، 
و  قاجار  دودمان  اعضای  از  مالی شماری  حمایت  و  با همکاری  و  امریکا  و  اروپا  مختلف  کشورهای 
فرمانفرما و نهادهای علمی این کشورها برپا گردیده بود. دربرگزاری کنفرانس پانزدهم نیز، مؤسسه 
میراث فرهنگی روشن، بنیاد خانواده فلورا و دکتر امیر فرمانفرما با حمایت مالی خود برگزارکنندگان را 

کمک می کنند.

برنامه های آموزش بهاری مؤسسه فرهنگی میراث روشن 

مؤسسه فرهنگی میراث روشن که مؤسسه ای غیر انتفاعی و عالقمند به فعالیت های علمی و فرهنگی 
از  این مؤسسه  قراردارد.  امریکا  در  است،  ایران  فرهنگ  و  ادبیات  و  زبان  و  ایران شناسی  به  مربوط 
موزه ها، مدارس، دانشگاه ها و سازمان های مختلف علمی و فرهنگی که در زمینه فرهنگ ایران فعالیت 
می کنند، حمایت مالی می کند. امروزه، با حمایت های این مؤسسه در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز 
علمی و فرهنگی امریکا و اروپا برنامه ها و فعالیت های مربوط به معرفی فرهنگ و ادبیات ایران بشتر 
شده است. برای آشنایی با گوشه هایی از فعالیت این مؤسسه، در این جا به چند برنامه ایرانشناسی که 
با حمایت و هدایت مؤسسه در دانشگاه های امریکا و موزه های فرانسه و هاوایی در بهار سال 1393 

به اجرا درآمده یا به اجرا درخواهد آمد اشاره می کنیم.

]                  [

]                  [
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امریکا
دانشگاه مریلند

جلسه سخنرانی با موضوع: هنر کتاب سازی: صنعت 
چاپ لیتوگرافی در ایران

سخنران: دکتر محبوبه قدس

چهارشنبه اول آوریل 2015 ساعت 11-12 صبح
کالج سنت مری دانشگاه مریلند

 

دانشگاه دولتی سن هوزه
درباره  فیلم  نمایش  زن؛  المللی  بین  روز  مارس:    5  

کاربران زن ایرانی در اینترنت و گفتگو
نو  سال  فرپور:  آزاده  و  بین  جهان  اندیشه  مارس،    8

ایرانی؛ نوروز
12  مارس، همکاری بین المللی با موضوع فیلمبرداری

مجدد  بازخوانی  علی:  کاظم  سخنرانی  مارس،   18
سهراب سپهری و سایر طبیعت گرایان در ترجمه شعری

 ١٤١

  
  صبح 12-11ساعت  2015چهارشنبه اول آوريل 

  دانشگاه مريلند كالج سنت مري

  
  سن هوزه يدانشگاه دولت

  و گفتگو نترنتيدر ا يرانيدرباره كاربران زن ا لميف شيزن؛ نما يالملل نيمارس: روز ب  5 
  نوروز ؛يرانيو آزاده فرپور: سال نو ا نيجهان ب شهيمارس، اند  8

  يارلمبرديبا موضوع ف يالملل نيب يمارس، همكار  12
در  انيگرا عتيطب ريو سا يمجدد سهراب سپهر ي: بازخوانيكاظم عل يمارس، سخنران 18

  يترجمه شعر

 ١٤١

  
  صبح 12-11ساعت  2015چهارشنبه اول آوريل 

  دانشگاه مريلند كالج سنت مري

  
  سن هوزه يدانشگاه دولت

  و گفتگو نترنتيدر ا يرانيدرباره كاربران زن ا لميف شيزن؛ نما يالملل نيمارس: روز ب  5 
  نوروز ؛يرانيو آزاده فرپور: سال نو ا نيجهان ب شهيمارس، اند  8

  يارلمبرديبا موضوع ف يالملل نيب يمارس، همكار  12
در  انيگرا عتيطب ريو سا يمجدد سهراب سپهر ي: بازخوانيكاظم عل يمارس، سخنران 18

  يترجمه شعر

 ١٤٢

  
  

  هاوايي
  موزه هنر هونولولو

  نمايشگاه شاهنامه: اسطوره شاهان ايرانبرگزاري 
  2015جوالي  26آوريل تا  2زمان برگزاري: 

  ط فردوسيساسطوره ادبيات فارسي تو نامه؛جلسه سخنراني با موضوع: شاه
  2015آوريل  17جمعه 

 اتر دوريس دوكئت :موزه هنر هونولولو

  
  انگلستان

  ن ايرانشناسيالسمپوزيوم ايرانيكا: دومين كنفرانس دوساالنه فارغ التحصيبرگزاري 
  آوريل دانشگاه كمبريج 9و  8

  هاوايي
  شب 8تا  5ساعت  2015آوريل  4شنبه 
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 هاوایی
موزه هنر هونولولو

برگزاری نمایشگاه شاهنامه: اسطوره شاهان ایران
زمان برگزاری: 2 آوریل تا 26 جوالی 2015

جلسه سخنرانی با موضوع: شاهنامه؛ اسطوره ادبیات فارسی توسط فردوسی
جمعه 17 آوریل 2015

موزه هنر هونولولو: تئاتر دوریس دوک
 

انگلستان
برگزاری سمپوزیوم ایرانیکا: دومین کنفرانس دوساالنه فارغ التحصیالن ایرانشناسی

8 و 9 آوریل دانشگاه کمبریج

هاوایی
شنبه 4 آوریل 2015 ساعت 5 تا 8 شب

برگزاری تئاتر ضحاک: افسانه شاه سرپنت 
هونولولو: تئاتر شانگری ها

فرانسه
موزه لوور پاریس

دوشنبه 23 مارس 2015
برگزاری نمایشگاه روزی با هنر ایران

 ١٤٢

  
  

  هاوايي
  موزه هنر هونولولو

  نمايشگاه شاهنامه: اسطوره شاهان ايرانبرگزاري 
  2015جوالي  26آوريل تا  2زمان برگزاري: 

  ط فردوسيساسطوره ادبيات فارسي تو نامه؛جلسه سخنراني با موضوع: شاه
  2015آوريل  17جمعه 

 اتر دوريس دوكئت :موزه هنر هونولولو

  
  انگلستان

  ن ايرانشناسيالسمپوزيوم ايرانيكا: دومين كنفرانس دوساالنه فارغ التحصيبرگزاري 
  آوريل دانشگاه كمبريج 9و  8

  هاوايي
  شب 8تا  5ساعت  2015آوريل  4شنبه 
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مرکز مصّور رحمانی برای مطالعات ایران و ]                  [
خلیج فارس در دانشگاه پرینستون 

این مرکز تازه تأسیس با هدف پشتیبانی و کمک به تدریس و پژوهش در زمینه مطالعات ایرانشناسی و 
خلیج فارس و ایجاد ارتباط میان دپارتمان های مختلف دانشگاه پرینستون در رشته ایران پژوهی ایجاد 
گردیده است. مدیران و پژوهشگران این مرکز آکادمیک با تأکید بر روش های فرا رشته ای و با تکیه و 
تمرکز بر نقش و اهمّیت ایران و خلیج فارس در جهان معاصر، می کوشند امکان درک صحیح از مسائل 
ایران و خلیج فارس را فراهم کنند. استادان، پژوهشگران و دانشجویان این مرکز در زمینه هایی مانند: 
تأثیر ایران و خلیج فارس در امنّیت منطقه و جهان و بازار نفت و انرژی و تجارت و مراودات مالی بین 
المللی پژوهش کنند. محدودة مطالعات و تحقیقات این مرکز، تدریس و پژوهش تاریخ، سیاست، جامعه، 
اقتصاد، مذهب، ادبّیات، هنر و فرهنگ معاصر منطقه، از ایران پیش از اسالم تا کشورهای جدیدی که 

اکنون گرداگرد خلیج فارس هستند، تعیین شده است.
این مرکز در اواخر سال 2012 بنیاد یافته و در سال 2012-2013 نخستین سال فعالیت خود را پشت 

سرگذاشته است.
وفق اعالم مدیر مرکز، مهمترین اهداف مرکز چنین است:

حمایت از دانشجویان ایرانی- امریکایی و دانشجویان ایرانی و منطقه خلیج فارس در دانشگاه پرینستون 
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دعوت از استادان و دانشجویان از ایران و کشورهای خلیج فارس به دانشگاه پرینستون  -
پشتیبانی از مسافرات هیأت های علمی و دانشجویان برای سفر به ایران و کشورهای خلیج فارس   -

کمک به ارتقا شناخت ایران و فرهنگ آن   -
جذب افراد بااستعداد برای همکاری با مرکز  -

ایجاد ظرفیت علمی و دانشگاهی سطح باال برای مطالعات ایران و خلیج فارس شناسی  -
سه  ترم،  هر  در  است.  کرده  آغاز   2014 پائیز  از  را  خود  های  همایش  و  ها  سخنرانی  برنامه  مرکز 
سمیناربرگزار خواهد شد. پروفسور جان هالدون1، ریاست مرکز مصّور رحمانی برای مطالعات ایران و 

خلیج فارس در دانشگاه پرینستون را بر عهده دارد.

1.  John Haldon
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فراخوان مقاله دهمین همایش بین المللی 
ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور 94

نقش زبان و ادب فارسي در وحدت ملي مردم ایران
تاریخ ادبیات و سبک  شناسي

دستورزبان، زبان شناسي، تاریخ زبان فارسي و گویش  هاي رایج زبان فارسي
ادبیات تطبیقي و موضوع  های میان رشته  اي

انواع ادبي )حماسي، غنایي، عرفاني، تعلیمي و ...
کتاب  شناسي، نسخه  شناسي و متن  پژوهي

بررسي و تحلیل عناصر هنري و زیبایي  شناسي زبان و ادب فارسي
ادبیات معاصر )نظم و نثر(

ادبیات انقالب اسال مي و ادبیات پایداري
ادبیات داستاني

ادبیات کودک و نوجوان
شیوه  هاي ارتقای جایگاه زبان فارسي به  عنوان زبان علم در جهان

شیوه  هاي ترویج زبان و ادب فارسي
بررسي شیوه  هاي بهینه و کاربردي در آموزش زبان و ادب فارسي

جایگاه زبان و ادب فارسي و ایران  شناسي در فراسوي مرزهاي ایران
تأثیرپذیري ادبیات فارسي از فرهنگ اسالمي

بررسي و تحلیل کتب مرجع ادبي و فرهنگ  هاي تخصصي و موضوعي
شیوه  هاي آموزش مجازي در رشته  ی زبان و ادبیات فارسي

استفاده ازامکانات رایانه  اي در فعالیت  هاي ادبي
زبان فارسی و آذربایجان

تاریخ ادبي استان اردبیل )آثار و مشاهیر(
ادبیات آیینی با تکیه بر ادبیات عاشورایی اردبیل

زبان فارسی و تشّیع
برگزار کنندگان: انجمن ترویج زبان و ادب فارسي ایران و  دانشگاه محّقق اردبیلی

مهلت ارسال چکیده مقاالت: 31 خرداد 1394
مهلت ارسال متن کامل مقاالت: 31 خرداد 1394

تاریخ برگزاري همایش: 4 الی 6 شهریور 1394

]                  [
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نهمین همایش مجازی بین المللی
 تحوالت جدید ایران و جهان

محورهاي همایش:  
راهبردها: فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی، نظامی- امنیتی

بومی سازی آموزشی، تبلیغی،  انتظار عدالت 
روابط خارجی، سیاست خارجی

انرژی و نفت
قومیت و ملیت

الگوها: 
والیت فقیه،

حقوق بشر اسالمی،  حفاظت محیط زیست، حقوق و فعالیت زنان، خودکفایی و  خوداتکایی،   همکاری 
و تعامل، مردمساالری دینی

همکاری با سازمان های بین المللی
معنی گرایی و ماده گرایی

تحوالت و دستاوردها:  فرهنگی،  اجتماعی و قتصادی
برگزار کنندگان: تحوالت جدید ایران و جهان

مهلت ارسال چکیده مقاالت: 1 تیر 1394
مهلت ارسال متن کامل مقاالت: 1 شهریور 1394

تاریخ برگزاري همایش: 11 مهر 1394
www.iranoworld.ir/9th.htm :سایت همایش

]                  [
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تفاوت مطالعات دینی و مطالعات الهيات، بررسی تاریخ ادیان ایرانی و 
نقش ایرانيان در شکوفایی ادیان دیگر در گفتگو با دکتر ریچارد فولتز 

استاد بخش مطالعات دینی دانشگاه  کانکوردیا کانادا 

گفتگو

بین مطالعات دینی و  باره فرق  در  اول من  پرسش 
مطالعه الهیات است. در ایران آنهایی که می خواهند 
حوزه  به  دهند  قرار  بررسی  مورد  را  اسالم  دین 
ادیان  خواهند  می  که  کسانی  ولی  روند  می  علمیه 
دانشگاه  در  الهیات  رشته  به  کنند،  مطالعه  را  دیگر 
می روند. در آمریکا کسانی که می خواهند مطالعات 
در  دینی  مطالعات  رشته  به  کنند  تحصیل  را  دینی 
که  هم  کسان  برخی  شوند.  می  وارد  ها  دانشگاه 
به  هستند  مسیحیت  دینی  متون  یا  الهیات  طالب 
ما،  تعبیر  به  یا    )Seminary School( الهیات  حوزه 
مدارس یا حوزه های علمیه دینی می روند تا الهیات 
)Itheology( بخوانند تا کشیش شوند. با این مقدمه 

که عرض شد، بفرمائید فرق رشته مطالعات دینی با رشته الهیات چیست؟ مطالعه دانشگاهی 
تاریخ  یا  است  دینی  مطالعات  رشته تخصصی شما  آیا  چیست؟  دقیقاً  مذهب  یا  دین  یک 

ادیان. از نظر شما، فرق مطالعات دینی با تاریخ ادیان در چیست؟
•  در امریکای شمالی دانشگاه ها بین الهیات و مطالعات دینی فرق می گذارند. الهیات دین خاصی را 

ریچارد فولتز
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تعلیم می دهد ولی رشته مطالعات دینی پژوهش درباره ادیان است. در بسیاری از موارد، دانشجوهای 
مذهبی در کالس های مطالعه مذهب حاضر می شوند و توقع دارند که الهیات بیاموزند و این موجب 

رنجش آنان و زحمت استاد می شود.
رشته من تاریخ است و من همواره از دید تاریخی و تطبیقی به ادیان می نگرم و کوشش من تکیه بر 
شناخت تنوع دیدگاه های دینی و کثرت بینش های مذهبی درطول زمان و محیط های مختلف است 

و در پی آن نیستم که بینشی "ناب" را به عنوان دینی راستین عرضه کنم.
 

شما تحصیالت خود را در کدام دانشگاه ها انجام داده اید؟
• من لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه یوتا کسب کردم و مطالعات دکترا را در دانشگاه هاروارد 

ادامه دادم و به پایان رساندم.

کدامیک  از اساتید خود را در پیشرفت خود بیشتر سهیم 
می دانید؟

• فردریک دنی و ریچارد بولیه.
 

شما چگونه به مطالعه ایران عالقه مند شدید؟
در سالت  مادرم  ایرانی  از دوستان  یکی  با  بود.  اتفاقی  کامال   •
لیک سیتی مراوده داشتیم و کم کم با دوستان ایرانی آنها هم 
آشنا شدم. اتفاقًا در همان زمان دانشگاه یوتا شروع به ارائه یک 
کالس فارسی کرد. من هم تصمیم گرفتم در این کالس ثبت 

نام کنم. این بود تاریخچه ورود من به رشته تاریخ.

شما به چه قسمتی از تاریخ دینی در ایران عالقه دارید؟
• من به همه جنبه های فرهنگ ایران و تأثیرات آن برروی فرهنگ های دیگرعالقه دارم.

زرتشتی  دیانت  مانند  ایرانی مستقل  ادیان  تاریخ  بررسی  در  موازی  و  روندهای همگن  آیا 
مشاهده می شود؟    

• برخی روندهای مشابه را می توان یافت ولی این روندها معمواًل تا حد زیادی بازتعبیر شده اند. به 
عنوان مثال، نماد روشنائی و تاریکی در آئین مزدک و مانی انعکاس بسیار متفاوتی پیدا می کند و حتی 

در بین آراء  متفکران اسالمی چون غزالی و سهروردی نیز تجلی هائی مختلف دارد.
 

 ١٤٨

  
  د؟شدي مند عالقه رانيچگونه به مطالعه ا شما

و كم كم با  ميمراوده داشت يتيس كيمادرم در سالت ل يرانياز دوستان ا يكيبود. با  ياتفاق كامال •
كالس  كيشروع به ارائه  وتايآنها هم آشنا شدم. اتفاقاً در همان زمان دانشگاه  يرانيدوستان ا

 بهورود من  خچهيبود تار نيكالس ثبت نام كنم. ا نيگرفتم در ا ميكرد. من هم تصم يفارس
  .خيرشته تار

  د؟يعالقه دار رانيدر ا ينيد خياز تار يبه چه قسمت شما
  .دارم گرعالقهيد هاي فرهنگ يآن بررو راتيو تأث رانيفرهنگ ا هاي به همه جنبه من •
مشاهده  يزرتشت انتيمستقل مانند د يرانيا انياد خيتار يدر بررس يهمگن و مواز يروندها ايآ
      شود؟ يم
شده اند.  ريبازتعب ياديحد ز تا موالًروندها مع نيا يول افتي توان يمشابه را م يروندها يبرخ •
 ندك يم دايپ يمتفاوت اريانعكاس بس يمزدك و مان نيدر آئ يكيو تار روشنائي نماد مثال، عنوان به
  .ردمختلف دا يهائ يتجل زين يو سهرورد يچون غزال يآراء  متفكران اسالم نيدر ب حتي و
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مورد  کمتر  ایران  تاریخ  مطالعات  از  هائی  بخش  چه 
تحقیق و پژوهش قرار گرفته اند؟  اگریکی ازدانشجویان 
دوره دکترا از شما بخواهد که قسمتی از تاریخ ادیان 
ایرانی را به او بنمائید که درباره آن هنوز کار زیاد نشده 

و نسبتاً بکر باشد، کدام بخش را پیشنهاد می کنید؟  
• مطالعات تاریخی پیرامون دین زرتشت طیف بسیار کوچکی 
و  دانان  تاریخ  با  کمتر  که  گیرد  دربرمی  را  پژوهشگران  از 
برخورد  و  رابطه  ایران شناسی  دیگررشته های  متخصصان 
دیانت  تأثیر  و  اهمیت  به  توجه  با  کنم  می  فکر  من  دارند. 
بررسی  مورد  بیشتر  دین  این  باید  ادیان  سایر  بر  زرتشتی 
رشته  بعنوان  بهائیان  خود  بیشتر  را  بهائی  دیانت  قرارگیرد. 
تخصصی بر می گزینند و دیگران هنگامی که بخواهند آن 

را مطالعه می کنند تحت عنوان نهضت های جدید مذهبی )New  Religious Movements(  به 
مطالعه آن می پردازند  که البته این گونه عنوان سازی یک طبقه بندی ناصحیح و غیرتاریخی است. 
اشکال شاگردان دکترا پیرامون مطالعه بخش های بکر و دست نخورده تاریخی آن است که احتمااًل در 
یافتن کار در دانشگاهها به اشکال بر خواهند خورد چون بازار کار در دست رشته های پول ساز است.

در  شده  چاپ  دانشگاهی  کتاب  پنج  کدام 
کشورهای غرب در باره ادیان ایرانی بیشترین 

اثر بلندمدت را داشته اند؟           
ایران  متخصصان  محدود  کتاب  چند  از  غیر  به   •
شناسی، اکثر کتاب های منتشر شده پیرامون ادیان 
کتاب  بهترین  اند.  نداشته  چشمگیری  تأثیر  ایرانی 
در باره دین اسالم در ایران بنظر من کتاب "عبای 
البته  که  است   )Mantle of the Prophet( نبی" 
فقط  به شیعه دوازده امامی اختصاص دارد.امروزه، 
بتوان  شاید  و  است  شده  شناخته  بسیار  کتاب  این 
گفت تا حدی بر تحقیقات بعدی درباره اسالم ایرانی 

تأثیر گذار بوده است. عمیق ترین و علمی ترین کتاب در باره ادیان ایرانی کتابی است با عنوان »دین 
در ایران« نوشته الساندرو باوزانی که در سال 1950 نوشته شده است. این کتاب از لحاظ محتوا کمی 
قدیمی و کهنه شده و سبک نوشتن آن هم بسیار دیریاب و دشوار است و دانشجویان من همیشه از 

 ١٤٩

  
 يكاگري  اند؟ گرفته و پژوهش قرار قيكمتر مورد تحق رانيا خياز مطالعات تار هائي بخش چه

كه  ديرا به او بنمائ يرانيا انياد خياز تار يدوره دكترا از شما بخواهد كه قسمت انيازدانشجو
    د؟كني يم شنهادينشده و نسبتاً بكر باشد، كدام بخش را پ اديدرباره آن هنوز كار ز

كه  رديگ يپژوهشگران را دربرماز  يكوچك اريبس فيزرتشت ط نيد رامونيپ يخيتار مطالعات •
رابطه و برخورد دارند. من فكر  يشناس رانيا يها گررشتهيدانان و متخصصان د خيكمتر با تار

 يمورد بررس شتريب نيد نيا ديبا انياد ريبر سا يزرتشت انتيد ريو تأث تيبا توجه به اهم كنم يم
 گرانيو د ننديگز يبر م يتخصصبعنوان رشته  انيخود بهائ شتريرا ب يبهائ انتي. درديگرقرا

  New) يمذهب ديجد هاي عنوان نهضت تحتكنند  مي مطالعه را كه بخواهند آن يهنگام
Religious Movements)  طبقه  كي يگونه عنوان ساز نيپردازند  كه البته ا يه مطالعه آن مب

بكر و دست  ايه مطالعه بخش رامونياست. اشكال شاگردان دكترا پ يخيرتاريو غ حيناصح يبند
در دانشگاهها به اشكال بر خواهند خورد چون  كار افتنيآن است كه احتماالً در  يخينخورده تار

 .پول ساز است يبازار كار در دست رشته ها

 
  فولتز چاردير

 ١٤٩

  
 يكاگري  اند؟ گرفته و پژوهش قرار قيكمتر مورد تحق رانيا خياز مطالعات تار هائي بخش چه

كه  ديرا به او بنمائ يرانيا انياد خياز تار يدوره دكترا از شما بخواهد كه قسمت انيازدانشجو
    د؟كني يم شنهادينشده و نسبتاً بكر باشد، كدام بخش را پ اديدرباره آن هنوز كار ز

كه  رديگ يپژوهشگران را دربرماز  يكوچك اريبس فيزرتشت ط نيد رامونيپ يخيتار مطالعات •
رابطه و برخورد دارند. من فكر  يشناس رانيا يها گررشتهيدانان و متخصصان د خيكمتر با تار

 يمورد بررس شتريب نيد نيا ديبا انياد ريبر سا يزرتشت انتيد ريو تأث تيبا توجه به اهم كنم يم
 گرانيو د ننديگز يبر م يتخصصبعنوان رشته  انيخود بهائ شتريرا ب يبهائ انتي. درديگرقرا

  New) يمذهب ديجد هاي عنوان نهضت تحتكنند  مي مطالعه را كه بخواهند آن يهنگام
Religious Movements)  طبقه  كي يگونه عنوان ساز نيپردازند  كه البته ا يه مطالعه آن مب

بكر و دست  ايه مطالعه بخش رامونياست. اشكال شاگردان دكترا پ يخيرتاريو غ حيناصح يبند
در دانشگاهها به اشكال بر خواهند خورد چون  كار افتنيآن است كه احتماالً در  يخينخورده تار

 .پول ساز است يبازار كار در دست رشته ها

 
ریچارد فولتز  فولتز چاردير
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سبک نگارش کتاب گله مند هستند. اشکال دیگر کتاب الساندرو باوزانی این است که از فقط از تأثیر 
ایرانیان برروی دین اسالم سخن به میان می آورد و نفوذ و تأثیر ایرانیان برروی ادیان دیگررا نادیده 
ایران ادیان جهان  می گیرد. کتاب خود من  با عنوان »روحانیت در سرزمین مردمی اصیل: چگونه 
را شکل داده است« بیشتر برای افراد عادی و افراد غیر متخصص نوشته شده و در آن کوشیده ام 
تا محتوای کتاب باوزانی را با مطالعه نقش ایران و ایرانیان در شکوفائی آئین های یهودی، بودائی و 

مسیحی کامل کنم.
 

کتاب  در  چپ  فقید  ایدئولوگ  طبری  احسان 
ها  بینی  جهان  دربارهء  ها  بررسی  »برخی  خود 
نویسد:  می  ایران«  در  اجتماعی  جنبشهای  و 
کنند...دو  می  زندگی  ایران  فالت  در  که  "مردمی 
در  یکبار  آورند.  پدید  جهانی  کیش  توانستند  بار 
مانیگری."  بار دیگر در مورد  و  مورد مهر پرستی 
)ص 71(. نظر شما در باره فرضیه طبری چیست؟

مانیگری  بنظر نمی رسد.  این چهارچوب منطقی  •  در 
دینی با دیدی جهانی بود ولی برخاسته از ایران نبود بلکه 
از بین النهرین برخاسته بود و غیر ایرانی ها در تبلور آن 
نقشی بسزا داشتند. ایرانیان در انتقال فلسفه جهانی بودائی 
و در حفظ و شکل گیری  ایفاء کردند  هم نقش مهمی 
ادیان مسیحی و اسالم هم نقشی بسزا داشتند. در ضمن 
هیچ دینی برخاسته از تهی نیست و مانی با انکه ایرانی بود از عقاید پیشینیان غیر ایرانی مدد گرفته بود 

کما اینکه مسیح و محمد]ص[ هم ایرانی نبودند ولی ایرانیان بر مرام و سنت فکری آنها تاثیر گذاردند.

در میان ایرانیان این باور پا گرفته که ایرانیان در طول تاریخ قادر بوده اند که بر ادیان و 
این  آیا  کنند.  می  مقاومت محسوب  نوعی  را  این  و  گذاشته  اثر  آنان  بر  فرهنگهای مسلط 

درست است و آیا این فقط ایرانیانند که بر ادیان و فرهنگهای غالب اثر می گذارند؟
• تمام فرهنگ ها بر ادیان اثر می گذارند.

انفسی  و  شخصی  باور  عدم  دین  یک   )Objective( آفاقی  و  علمی  مطالعه  الزمه  آیا 
آیا فردی مومن به دینی واقعا می تواند مذهب خود را بطور علمی و  )Subjective( است؟ 

تحقیقی بررسی کند؟

 ١٥٠

اثر  نيشتريب يرانيا انيغرب در باره اد يچاپ شده در كشورها يپنج كتاب دانشگاه كدام
             اند؟ بلندمدت را داشته

 انياد رامونيمنتشر شده پ هاي اكثر كتاب ،يشناس رانياز چند كتاب محدود متخصصان ا ريغ به •
بنظر من كتاب  رانياسالم در ا نيكتاب در باره د نبهتري. اند نداشته يريچشمگ ريتأث يرانيا

ختصاص ا يدوازده امام عهياست كه البته فقط  به ش (Mantle of the Prophet) "ينب يعبا"
 يبعد قاتيبر تحق يبتوان گفت تا حد ديشناخته شده است و شا اريكتاب بس نيا مروزه،دارد.ا

 يرانيا انيكتاب در باره اد نيتر يو علم نيتر قيگذار بوده است. عم ريتأث يرانيدرباره اسالم ا
شده است. نوشته  1950كه در سال  ينوشته الساندرو باوزان »رانيدر ا نيد«است با عنوان  يكتاب
و دشوار  ابيريد اريو كهنه شده و سبك نوشتن آن هم بس يميقد يكتاب از لحاظ محتوا كم نيا

كتاب  گردي اشكال. هستند مند از سبك نگارش كتاب گله شهيمن هم انياست و دانشجو
 و آورد يم انياسالم سخن به م نيد يبررو انيرانيا رياست كه از فقط از تأث نيا يالساندرو باوزان

در  تيروحان« . كتاب خود من  با عنوانرديگ يم دهيناد گررايد انياد يبررو انيرانير اينفوذ و تأث
و  يافراد عاد يبرا شتريب» جهان را شكل داده است انياد راني: چگونه الياص يمردم نيسرزم

قش را با مطالعه ن يكتاب باوزان يتا محتوا ام دهيمتخصص نوشته شده و در آن كوش ريافراد غ
  .كامل كنم يحيو مس يبودائ ،يهودي هاينيآئ يدر شكوفائ انيرانياو  رانيا

  
ها و  ينيدربارهء جهان ب ها يبررس يبرخ«چپ در كتاب خود  ديفق دئولوگيا يطبر احسان
كنند...دو بار  يم يزندگ رانيكه در فالت ا يمردم": سدينو يم »رانيدر ا ياجتماع يجنبشها

 ".يگريدر مورد مان گريو بار د يدر مورد مهر پرست كباريآورند.  ديپد يجهان شيتوانستند ك
  ست؟يچ يطبر هيشما در باره فرض ظر). ن71(ص 

برخاسته از  يبود ول يجهان يديبا د ينيد يگريرسد. مان يبنظر نم يچهارچوب منطق نيدر ا  •
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تمام اشخاص، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، با دید شخصی و از 
دریچه تجربیات و داده های پیشین  خود به مسائل می نگرند1. باید 
وجود این زاویه دید شخصی را پذیرفت و به رسمیت شناخت. باید 
باور کنیم که نمی توان دریچه باورها و تجربیات شخصی اشخاص 
را کاماًل کنار زد و از دیدی کاماًل بیطرفانه به مسائل نگریست. 
معنی سخن من این است که باور و عقیده دینی یک شخص بر 

نوع نگاه او و مطالعه و تحقیق او اثر می گذارد.
 

در مورد متدولوژی و سبک و روش کار خود توضیح دهید؟ 
آیا شما در چهار چوب خاصی مسائل را بررسی می کنید یا 
در تحقیقات مختلف سبک های مختلفی را بکار می برید؟

نقد  و  خوانم  می  بخوانم،  باید  را  آنچه  تمام  معمواًل  من   •
می کنم، سپس از کسانی که شاید در یک رشته علمی بیش از من اطالع داشته باشند، سوال می کنم. 

سپس نتیجه گیری می کنم و سعی می کنم تصویری منسجم و منطقی از مسئله بسازم.
 

یادی هم از استاد فقید ادوارد سعید بکنیم. به نظر شما دستاوردهای ویژه ادوارد سعید و 
بخصوص تئوری شرق شناسی وی در مطالعات خاورمیانه چیست؟ آیا در بیست سال آینده 

تئوری ادوارد سعید همچنان مورد توجه و مطرح خواهند بود؟
ولی  نگریست،  می  ساده انگارانه  مسائل  به  او  و  است  ساده  حدی  تا  سعید  ادوارد  نقد  روش  اگرچه   •
پرسش هایی را که مطرح کرد همچنان مهم، قابل تأمل و مطرح هستند، مناظره ای را که او با شرق 

شناسان شروع کرد، همچنان بحث انگیز است و در آینده نیز به 
احتمال زیاد بحث انگیز و مورد توجه پژوهشگران خواهد بود.

برنامه آینده و طرح های تحقیقاتی شما در دراز مدت 
چیست؟

تمام  اسالم  در  حیوانات  مورد  در  را  کتابی  به تازگی  من   •
کرده ام که به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت، سپس 
اجنماعی  عدالت  و  شدن  جهانی  مسئله  به  می خواهم 

بخصوص از دید جوامع در حال توسعه بپردازم.
از شما سپاسگزاریم و امیدواریم شاهد مطالعات و پژوهش های 

تازه تری از شما در دهه های آینده باشیم.  

 ١٥١

بسزا داشتند.  يآن نقشها در تبلور  يرانيا ريبرخاسته بود و غ نيالنهر نينبود بلكه از ب رانيا
 انياد يريكردند و در حفظ و شكل گ فاءيا يهم نقش مهم يبودائ يدر انتقال فلسفه جهان انيرانيا

با  يو مان ستين يبرخاسته از ته ينيد چيبسزا داشتند. در ضمن ه يو اسالم هم نقش يحيمس
هم  [ص]و محمد حيمس كهنيمدد گرفته بود كما ا يرانيا ريغ انينيشيپ ديبود از عقا يرانيانكه ا

  .گذاردند ريآنها تاث يبر مرام و سنت فكر انيرانيا ينبودند ول يرانيا
و  انيقادر بوده اند كه بر اد خيدر طول تار انيرانيپا گرفته كه ا باور نيا انيرانيا انيدر م •

ست در نيا ايكنند. آ يمقاومت محسوب م يرا نوع نيمسلط بر آنان اثر گذاشته و ا يفرهنگها
  گذارند؟ يغالب اثر م يو فرهنگها انيكه بر اد اننديرانيفقط ا نيا اياست و آ

  .گذارند ياثر م انيتمام فرهنگ ها بر اد •
 (subjective) يو انفس يعدم باور شخص نيد كي (objective) يو آفاق يالزمه مطالعه علم ايآ

  كند؟ يبررس يقيو تحق ير علمتواند مذهب خود را بطو يواقعا م ينيمومن به د يفرد اياست؟ آ
  نيشيپ يهاو داده اتيتجرب چهيو از در يشخص ديبا د ،منمؤ ريمن و چه غؤچه م ،اشخاص تمام

و به رسميت شناخت.  رفتيرا پذ يشخص زاويه ديد نيوجود ا دي. با4نگرنديبه مسائل مخود 
كنار زد و از  كامالًرا شخصي اشخاص  اتيباورها و تجرب چهيدر توانبايد باور كنيم كه نمي

معني سخن من اين است كه باور و عقيده ديني يك  .ستيبه مسائل نگر طرفانهيب كامالً يديد
  شخص بر نوع نگاه او و مطالعه و تحقيق او اثر مي گذارد.

  
 خاصي چوبشما در چهار ايآ د؟يده حيو سبك و روش كار خود توض يمورد متدولوژ در

  د؟يبر يرا بكار م يمختلف هايمختلف سبك قاتيدر تحق اي ديكن يم يمسائل را بررس

                                                 
  گوید: از نظرگاھست ای مغز وجود     اختالف مؤمن و گبر و یھوداین ھمان سخن موالناست کھ می -  ٤ 

 ١٥٢

  
 كيدر  ديكه شا يسپس از كسان كنم،يخوانم و نقد م يبخوانم، م ديمعموالً تمام آنچه را با من •

 يم يو سع كنميم يريگ جهيكنم. سپس نت ياز من اطالع داشته باشند، سوال م شيب يرشته علم
  .بسازم از مسئله يمنسجم و منطق يريكنم تصو

  
و  ديادوارد سع ژهيو ي. به نظر شما دستاوردهاميبكن ديادوارد سع ديهم از استاد فق يادي

 ندهيسال آ ستيدر ب ايآ ست؟يچ انهيدر مطالعات خاورم يو يشرق شناس يبخصوص تئور
  همچنان مورد توجه و مطرح خواهند بود؟ ديادوارد سع يتئور

 ست،ينگر مي انگارانهاده است و او به مسائل سادهس يتا حد ديروش نقد ادوارد سع اگرچه •
را كه او با  يارا كه مطرح كرد همچنان مهم، قابل تأمل و مطرح هستند، مناظره هاييپرسش يول

و  زيبحث انگ اديبه احتمال ز زين ندهياست و در آ زيشرق شناسان شروع كرد، همچنان بحث انگ
  .مورد توجه پژوهشگران خواهد بود

  ست؟يشما در دراز مدت چ يقاتيتحق هايو طرح ندهيآ برنامه
در دسترس قرار  زوديه ب كه امدر اسالم تمام كرده واناتيرا در مورد ح يكتاب يتازگبه من •

 ديبخصوص از د يشدن و عدالت اجنماع يخواهم به مسئله جهانيخواهد گرفت، سپس م
  .جوامع در حال توسعه بپردازم

 يهااز شما در دهه يتازه تر ايهشاهد مطالعات و پژوهش ميدواريو ام ميارزشما سپاسگ از
    .ميباش ندهيآ

  
   گفتگو با دكتر ريچارد فولتز درباره اسالم و محيط زيست 

1. این همان سخن موالناست که 
می گوید: 

از نظرگاه است ای مغز وجود
 اختالف مؤمن و گبر و یهود
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 گفتگو با دکتر ریچارد فولتز درباره اسالم و محيط زیست 

این گفتگو توسط مرکز مطالعات بین المللِي مؤسسة چشم انداز اسالمي )IPCIS( با پروفسور ریچارد 
سي. فولتز درباره محیط زیست و تلقی مسلمانان از آن انجام شده و زرین مناجاتي و حنیف امین آن را 
به فارسی برگردانده اند، با سپاس  فراوان از این دو مترجم گرانقدر متن این گفتگو را برای آشنایی بیشتر 

خوانندگان ارجمند با دیدگاه های آقای فولتز در اینجا می آوریم.

همان طور که می دانید جای تردید وجود ندارد که بشریت با یک بحران زیست محیطِی رو به 
وخامت رویاروی است. بسیاری از متخصصان چنین ادعا  می کنند که مدرنیته و کاپیتالیسم 
)سرمایه داری( دو عامل عمده  درگیر در این بحران هستند. تحلیل شما از عوامل عمده  ایجاد 

این بحران زیست   محیطی که ما امروز با آن مواجه هستیم، چیست؟
• البته این بحران جنبه های بسیاری دارد و نیز دالیل بسیاری که به نظر می رسد نمی توانیم از پس 
حل آنها برآییم، اما من فکر می کنم که علت ریشه ای این است که جوامع انسانی در سراسر جهان 
یک نظام ارزشِی کوته بینانه و کم بصیرت را قبول و اقتباس کرده اند که مبتنی بر مغالطاتی بنیادین 
است. در واقع همه  جوامع در جهان، در مواجهه با مسئلة چگونگی زندگی با بقیة طبیعت گزینه های 
بدی را انتخاب و پیگیری کرده اند. این حقیقتی است که نظام ارزشی امروزین اساسًا توسط بحث های 
ایدئولوژیک سرمایه داری و مدرنیته شکل گرفته است و این ایدئولوژی ها وعده های نادرست و تصورات 
غلطی را می گسترند که به توجیه گزینه های بد ما ادامه می دهند. حوزة اقتصاد که اغلب برای فراهم 
واقع  در  کار می آید،  به  زیست  به محیِط  نسبت  ما  غیرمسئوالنة  رفتار  برای  بنیادی »علمی«  کردن 
بیشتر به یک دین نزدیک است تا یک علم، آنچنان که امروز بسیاری بر این باورند که نظام ایمانی 
مسلط در جهان امروز همین دیِن بازار است. در واقع اثبات نادرستی این دین جدید بسیار ساده است، 
زیرا دیِن بازار همواره در برآوردن وعده هایش ناکام می ماند و بر فرض هایی مبتنی است که به وضوح 
نادرست اند. برای  نمونه، دین بازار برای دهه ها وعدة توزیع برابر ثروت را می داده است، در حالی که در 
واقع ثروت در دست افراد ثروتمند طبقات باال متمرکز بوده است. به عالوه، این ایدئولوژی مبتنی است 
بر اصل رشد اقتصادی بی پایان، در حالی که در یک نظام محدود رشد نامحدود ناممکن است ، با وام 
گرفتن از تعابیر پزشکی، باید گفت این همان تعریف سرطان است. اما از آنجا که این دیِن بازار توسط 
قدرتمندترین نیروهای جهان حمایت می شود که مقدار بسیار زیادی انرژی و پول را به تبلیغات آن 
اختصاص می دهند و اغلب آن را به زور تحمیل می کنند، شنیده شدن نداهای ُخرد بسیار دشوار است 
و هر کسی که جزم های این نظام ایمانی را زیر سؤال می برد آشکارا مرتد خوانده می شود، سرکوب 

می شود یا نادیده گرفته می شود.
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آیا موافقید که با وجود اینکه در حال حاضر نقش 
بحران  وخامت  در  توسعه  حال  در  کشورهای 
زیست محیطی بیشتر از کشورهای توسعه یافته 
است، اما کشورهای توسعه یافته در خلق بحران 
زیست محیطی نقش اصلی را داشته اند؟ در واقع 
برخی از متخصصین بر این باورند که گسترش 
نظام سرمایه داری توسط غرب، کشورهای در 
حال توسعه را به میدان رقابتی به نام جهانی 
به تخریب گستردۀ  منجر  که  شدن »کشاند«، 
محیِط زیست سیارۀ زمین شد. بنابراین نقش 
محیِط  تخریِب  در  توسعه  حاِل  در  کشورهای 
زیست در دو دهۀ گذشته به وضوح پر اهمیت 

بوده است. نظر شما چیست؟
صورت  نیز  و  صنعتی  انقالب  که  است  درست   •
بندی نظریة اقتصادی مدرن در طی قرن نوزدهم 

برداری  بهره   از طریق  غربی  و صنعتی شدن سریِع کشورهای  است  گرفته  در غرب شکل  میالدی 
نیاندیشیده و کوته بینانه از منابع طبیعی ممکن شده است. اما باید تصدیق کرد که، صرفنظر از ادعاهای 
رهبران، هیچ ملتی در جهان امروز نیست که مشتاق پیروی از همین الگوی توسعة غربی نباشد. من 
موافق نیستم که کشورهای در حال توسعه به میدان پیروی از این مدل غربی »کشانده« شده اند. در 
واقع، بسیاری از کشورها حتی با شتابی بیشتر به درون همین نوع از بهره کشی ناپایدار از منابِع طبیعی، 
که اغلب با آداب و رسوم سنتی که آن ها را برای قرن ها آمادة زندگی در محیِط زیست خود کرده بود 
تضاد دارد و آن ها را نادیده می گیرد، شیرجه زده اند. ملت های در حال توسعه اغلب گله می کنند که این 
ناعادالنه است که غرب می کوشد تا امکان توسعه صنعتی را از آنها بگیرد، آن هم در حالی که خود قباًل 
توسعه یافته است. آنها حق دارند بگویند که چنین رویکردی ناعادالنه و دوگانه است اما شوربختانه 
این یک واقعیت فیزیکی است که زمین نمی تواند یک شیوة توسعة غربی را در سرتاسر جهان تاب 
بیاورد. این به اصطالح »شیوة زندگی آمریکایی« صرفًا به این دلیل ممکن است که تنها چهار در صد 
جمعیت جهان، مدیریت مصرف سی و پنج درصد از منابع سیارة زمین را در اختیار دارد. اگر بنا بود که 
آمریکایی ها تنها با چهار درصد منابع زمین سروکار داشته باشند، دیگر »شیوة زندگی آمریکایی« وجود 
نمی داشت. به همین سان برای کل جمعیت جهان ناممکن است که با سرعت آمریکایی ها منابع زمین 
را مصرف کنند ــ  اگر بنا باشد که چنین کنند، به هفت سیارة زمین نیاز خواهیم داشت! اگر بر آن باشیم 
که به شیوة زندگی پایداری دست پیدا کنیم که ضامن باقی ماندن بخشی از منابع زمین برای نسل های 

 ١٥٤

  
در حال توسعه در وخامت بحران  يدر حال حاضر نقش كشورها نكهيكه با وجود ا ديموافق ايآ
در خلق بحران  افتهيتوسعه ياست، اما كشورها افتهيتوسعه  ياز كشورها شتريب يطيمحستيز
باورند كه گسترش  نيبر ا نياز متخصص ياند؟ در واقع برخرا داشته ينقش اصل يطيمح ستيز

شدن  يبه نام جهان يرقابت دانيدر حال توسعه را به م يتوسط غرب، كشورها يدارهينظام سرما
در  ينقش كشورها نيشد. بنابرا نيزم ةاريس ستيز طِيمح ةگسترد بيبه تخر ، كه منجر»كشاند«

بوده است. نظر  تيگذشته به وضوح پر اهم ةدر دو ده ستيز طِيمح بِ يحالِ توسعه در تخر
  ست؟يشما چ

قرن نوزدهم  يمدرن در ط ياقتصاد يةنظر يصورت بند زيو ن ياست كه انقالب صنعت درست •
 يبردار بهره قياز طر يغرب يكشورها عِيشدن سر يته است و صنعتدر غرب شكل گرف يالديم
 از نظركرد كه، صرف قيتصد ديممكن شده است. اما با يعياز منابع طب نانهبيو كوته دهيشياندين

 يغرب ةتوسع يالگو نياز هم يرويكه مشتاق پ ستيدر جهان امروز ن يملت چيه ران،رهب ادعاهاي
» كشانده« يمدل غرب نياز ا يرويپ دانيدر حال توسعه به م يشورهاكه ك ستمينباشد. من موافق ن

 داريناپا يكشنوع از بهره نيبه درون هم شتريب يبا شتاب ياز كشورها حت يارياند. در واقع، بسشده
 طِ يدر مح يزندگ ةها آمادقرن يها را براكه آن يكه اغلب با آداب و رسوم سنت ،يعيطب ابعِاز من

در حال  يهااند. ملتزده رجهيش رد،يگيم دهيها را نادبود تضاد دارد و آنخود كرده  ستيز
را از  يتا امكان توسعه صنعت كوشديناعادالنه است كه غرب م نيكه ا كننديتوسعه اغلب گله م

 نيكه چن ندياست. آنها حق دارند بگو افتهيكه خود قبًال توسعه  يآن هم در حال رد،يبگ آنها
 نياست كه زم يكيزيف تيواقع كي نينه و دوگانه است اما شوربختانه اناعادال يكرديرو
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آینده باشد، غربی ها باید بیاموزند که با امکاناتی کمتر زندگی کنند و غیرغربی ها باید خیاِل زندگی به 
شیوة زندگی فعلی غربی ها را رها کنند.

همان طور که می دانید چشم انداز سنت بطور کلی و چشم انداز ادیان الهی نسبت به طبیعت 
و محیِط زیست به طور خاص، با نگاه مدرنیستی نسبت به این دو موضوع متفاوت است. 
در ادامۀ پاسخ شما به سؤال اول، مایلم تفسیر شما را از این تفاوِت در چشم اندازها بدانم. 
یک سوال مرتبط این است که آیا با پذیرش چشم انداِز ادیاِن الهی خواهیم توانست انتظاِر 
وقوع یک توسعۀ گسترده  را توسط انسان داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا می توانید 

توضیح دهید که چه کالن   الگوهایی توسط ادیان الهی  مانند اسالم ارائه می شود؟
• جنبه های متعددی وجود دارند که این مسئله را بغرنج می کنند. یکی این که ادیان موجود، همگی در 
شرایطی متفاوت از شرایط امروز به وجود آمده اند: پیش از این هرگز ممکن نبود که نوع بشر بتواند به 
اندازة انسان معاصر چنین آسیب گسترده ای به اکوسیستم وارد کند. بنابراین چندان واقع گرایانه نخواهد 
بتواند  از   پیش   مدون که  انتظار داشته باشیم به ما یک اخالق زیست محیطی  از یک سنت  بود که 
مشکالت امروزی مان را حل کند، ارائه نماید. نکته دیگر آنکه رهبران و پیروان هر کدام از این دین های 
بزرگ امروز، بیشتر می کوشند تا باورها و اصولشان را با نظاِم ارزشی اقتصاد    محوِر مسلط وفق دهند، تا 
با آن چالش کنند یا جایگزین های واقعی  ارائه دهند. در واقع هیچ رهبر بزرگی در هیچ سنت دینی ای 
در جهان امروز دربارة حمایت از محیِط زیست به عنوان یک موضوِع جدی صحبت نمی کند و به واقع 
بسیاری از آنها اهمیت و محوریت آن را رد می کنند. حتی کسانی که اهمیت محیِط زیست را تصدیق 
می کنند، عمدتًا تنها شعار آن را می دهند. دست آخر باید بگویم که بسیاری از مردم جهان دین دار نیستند 
و بسیاری دیگر که اکثریت را تشکیل می دهند، بیشتر از دین برای توجیه تصمیم های اتخاذ شدة خود 
استفاده می کنند تا به عنوان منبعی برای هدایت. گذشته از همة آنچه گفته شد، اگر جویای تفسیری 
هستیم که حامی محیِط زیست باشد، به درستی می توان که هر دینی می تواند چنان تفسیر شود که 
نظارت مسئوالنه  از محیِط زیست را بیاموزاند، گرچه باید اذعان کرد که شق مقابل آن نیز درست است.

به عنوان آخرین پرسش، مایلم از شما بخواهم تبیینی از نقطه  نظرهای اساسی اسالم نسبت 
به محیِط زیست ارائه دهید، و توضیح دهید که چگونه می توان پارادایمی مقدس را برای 

رویارویی با بحران زیست محیطی به کار بست؟
• اگر اسالم را پیش و بیش از آنچه که در قرآن و حدیث گنجانده شده تعریف کنیم، می توان اصولی را از این 
منابع استخراج و معرفی کرد که بتوانند آموزندة مسئولیت پذیری زیست محیطی باشد. قرآن تأکید می کند 
که خلقت متعلق به خالق است، نه ما، و اینکه منافع خلقت متوجه همة مخلوقات است و نه تنها نوع انسان. 
بسیاری از احادیث به منابع زیست محیطی پراکنده ای اشاره دارند که در دسترِس اعراِب زماِن پیامبر بودند و 
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تصریح می کنند که این منابع باید به طور عادالنه توزیع شوند و در مالکیت خصوصی هیچ کسی قرار نداشته 
باشند. متأسفانه در جهان امروز حتی یک جامعة اسالمی وجود ندارد که در حال گسترش شیوة برخورد پایداری 
نسبت به طبیعت یا کاربست چیزی شبیه یک اخالق زیست  محیطِی اسالمی در سیاست اش باشد. به عالوه 
اغلب مسلمانان عمدتاً درگیر موضوعات سیاسی و اجتماعی هستند و به نادرستی محیِط زیست را چیزی 
حاشیه ای می دانند، در حالی که محیِط زیست در واقع همان بستری است که موضوعات دیگر در پهنة آن رخ 
می دهند. از نظر کسی که وابستگی مطلق ما به اکوسیستم های سالم را می فهمد، همة نزاع های انسانی دیگر، 

مانند جنگ بر سر صندلی های آفتابگیِر عرشة کشتی تایتانیِک در حال غرق شدن است.

کارنامه علمی و پژوهشی پروفسور ریچارد فولتز
نظر  به اهمیت مطالعات، پژوهش ها و فعالیت های ارزنده پروفسور ریچارد فولتز در زمینه اسالم شناسی 
و ایرانشناسی در امریکا و کانادا، الزم می دانیم با برخی از دیدگاه ها و فعالیت های ایشان آشنا شویم. در 
اینجا نخست به کارنامه ُپربار علمی او اشاره می کنیم، در ادامه گزیده ای از سخنان و نوشته هایش را 
می آوریم تا خواننده بتواند با نظرات و نوع نگرش او درباره ایران، فرهنگ ایران، اسالم و آموز های آن، 
دین زرتشت و مطالعات تطبیقی ادیان آشناگردد. تأملی در نوشته های پروفسور فولتز نشان می دهد که 
یکی از عالئق مطالعاتی و تحقیقاتی وی، مطالعات اسالمی، محیِط زیست و تأثیر دین و پارادایم های 
دینی بر بحران های معاصر، مطالعات تطبیقی ادیان و فرهنگ و تمدن ایران بوده است. در میان آثار 
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آیین بودا در جهان ایرانی، مجله  جهان مسلمان. الزم به ذکر است که ترجمه این مقاله در شماره 36 
مجله هفت آسمان در تاریخ زمستان 1386 به زبان فارسی منتشر شده است.

خالصه ای از سخنان پروفسور ریچارد فولتز: 
من تاریخ شناس هستم و در کنکوردیا، مونترال، درس می دهم. حوزه تخصصی من ایران است و روی 
ایرانی  انجام داده ام. عالقه من به تمامی دوران های تمدن  ایرانی مطالعات بسیاری  فرهنگ و تمدن 
است و در تحقیقات ام نیز به نتایج بسیار شگفت و جالبی دست یافته ام. معتقدم هر سرزمینی که در 
دنیا وجود دارد به گونه ای متأثر از فرهنگ ایرانی است. به عبارت بهتر، فرهنگ ایرانی در هر سرزمینی 
در دوره ای تأثیر داشته است. بر این اساس می توان گفت شاید فرهنگ ایرانی اصیل ترین و مهم ترین 
فرهنگ و تمدن کل تاریخ بشریت در چند هزار سال گذشته باشد، اما این اهمیت را نمی توان در نگاه 
اول به دستاورد و این تأثیر گذاری مشخص نیست بلکه تأثیر فرهنگ ایرانی در ابتدا گنگ و نامعلوم 
است. کشف چرایی و چگونگی این تأثیر گذاری شاید بیشترین موضوعی است که من به آن عالقه مند 
بوده و بر روی آن تحقیق می کنم. درباب تأثیر فرهنگ ایران بر فرهنگ ها و تمدن های مختلف دنیا می 
توان گفت که تاثیرات این فرهنگ بیشتر در حوزه دین و ماوراءالطبیعه بوده که نمونه بارز آن، انتقال 

فرهنگ ایران به فرهنگ و تمدن چینی بوده است.
    شاید مهم ترین بخش از تأثیر فرهنگ ایران بر دنیا، موضوع تأثیر دینی این فرهنگ بوده باشد. از 
زمان های قدیم، حتی شاید قبل از تاریخ، اقوام ایرانی در ارتباط با تمدن های دیگر بودند؛ جالب ترین 
مسئله ای که در تحقیقات  خود با آن مواجه شدم، استخوان های چینی قدیمی بود که قدمتی بیش از 
3200 سال داشت. این استخوان ها مربوط به نخستین دوران تمدن چینی بود. نکته جالب در این 
استخوان ها این بود که بر روی آنها کلماتی به زبان ایرانی نوشته شده بود. یکی از دوستان من آقای 
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ایرانی  ریشه های  دارای  استخوان ها  این  روی  نوشته های  که  کرد  اعالم  است  که چین شناس  مرک 
است. در بعضی از نوشته هایی که روی این استخوان های کشف شده، کلماتی پیرامون دین و مسئله 
ماورا ءالطبیعه دیده می شود، از این نوشته ها می توان حدس زد که مردم ایرانی افرادی خداپرست بودند 
و کسانی که به چین سفر کردند روحانیونی دینی ایرانی بودند یا اینکه به دین و مسائل پیرامونی آن 

اعتقاد بسیاری داشتند.
در باره مفهوم جهانی شدن نیز من تأمالتی کرده ام. این مفهوم ریشه هایی بسیار کهن دارد و مربوط 
دانستن این مفهوم با دنیای جدید را نادرست می دانم. در یادداشت هایی که از گذشته باقی مانده است، 
مسائلی پیرامون جهانی شدن نیز وجود دارد. امروز عده ای گمان می کنند جهانی شدن مفهومی متعلق 
و برساخته دنیای جدید است، اما باید دقت کرد این مفهوم از زمان های بسیار قدیم و در آثار تاریخی 
و اسناد وجود دارد. ریشه اصلی این مفهوم به سه هزار سال پیش باز می گردد. اما نکته بسیار مهم 
این مسئله نیز آن است که بازیگران اصلی آن ایرانیان بوده اند. برای مثال، رابطه بین دین و تجارت 
در نوشته های گذشته ایرانیان به فراوانی یافت می شود. نوشته های روی استخوان های مکشوفه چینی 
نشان می دهد کسانی که از ایران به هند سفر می کردند، هم کاالی تجاری و هم دین را به آن کشور 
وارد ساختند. تاجران ایرانی که از راه ابریشم وارد چین می شدند، دین را نیز با خود به همراه داشتند. 
شاید کمتر کسی فکر کند که بودا ریشه ای ایرانی داشته باشد، ولی باید بگویم که ریشه بودیسم از 
تعالیم ایرانی برگرفته شده است. فرهنگ ایرانی و دین بودایی هر دو از هم الهام گرفته اند. برای مثال 
کتاب های بودایی که مردمان چینی آن را می خواندند نیاز به مترجم داشت زیرا خود بودا چینی نبود و 
زبانش هند و اروپایی بود و مهم ترین مترجمان آثار بودایی ایرانیان بودند. این موضوع را می توان از روی 
منابع رسمی پادشاهان چین فهمید. قصه هایی که در مورد ُمنجی در دین بودیسم وجود دارد مشابهت 
بسیاری با داستان ها و تعالیم زردشتی دین ایرانیان دارد. این مثال نیز نشان از تأثیر دین ایرانیان بر 

فرهنگ و تمدن چینی دارد.
در مورد دین مسیحیت و ورود آن به ایران نیز همین حکایت جاری است. در تاریخ مشاهده می کنیم که 
دین مسیحیت از فلسطین شروع و در کمترین زمان به ایران منتقل شد. این کار توسط تاجران ایرانی 
انجام شد. از مثال های باال می توان به این نتیجه رسید که در تعالیم ایرانیان، اقتصاد و دین از همان آغاز 
بدون هیچ مشکلی در کنار همدیگر وجود داشته اند. به نظر من در دنیای امروز قوی ترین دین نه اسالم 
است و نه مسیحیت. امروز مهم ترین و فعال ترین دین جهان، دین تجارت و دین بازار است. در هر خبر 
و هر روزنامه ای همیشه سخن از اقتصاد است. زمانی که از جهانی شدن سخن می گوییم بیشترین سهم 
متعلق به اقتصاد است. نکته مهم این دین جدید این است که باید آن را بپذیرند و قبول کنند که سرمایه 
داری اصل بزرگ اقتصاد است و کسی که این واقعیت را نفی کند از این حوزه بزرگ جهانی بیرون 
می ماند. این واقعیت است که امروزه اقتصاد، دین غالب شده و این دین منطق خاص خود را دارد. دو 
هزار سال پیش کسانی که می خواستند در جاده ابرشیم بازرگانی کنند حتمًا می بایست بودایی می بودند، 
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هشتصد سال پیش مسلمانان این جاده را فتح کردند و فعالیت در خارج از این حوزه بسیار سخت بود. 
    باید باز هم تأکید کنم که دین تجاری و اقتصادی در دنیا رواج پیدا کرده است. از انجا که ایرانیان 
اعتقادات محکم و راسخی در دین تشیع دارند کمترین تأثیر را در اقتصادی شدن دین داشته اند. یعنی 
آنها توانسته اند تاحدوی از دین تجاری و اقتصادی دنیای کنونی کناره گیرند. با اینکه همین امر باعث 
لطمه دیدن کشور ایران شده، اما از جهت دیگر این رفتار ایرانیان قابل ستایش است. هر کس باید 
فلسفه و تفسیری مطابق دین خود بیاورد و در سنجش این فلسفه و تفسیرها مهم ترین عامل مفید بودن 
آن برای نجات انسان ها از وابستگی های دنیایی است. یک خارجی نمی تواند آن چنان که شایسته است 
جریان عظیم انقالب اسالمی مردم ایران را توضیح دهد و ابعاد، تحوالت و دستوردهای آن را تبیین 
کند. انقالب اسالمی ایران واقعه ای عمیق است که کسی بدون مطالعه و تعمق بر روی آن نمی تواند 

پیرامون آن سخن بگوید.
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نقش پروفسور اولگ گرابار در مطالعات هنر اسالمی1

بیشتر کسانی که در سراسر جهان و در کشورهای اسالمی در حوزه معماری و هنر اسالمی پژوهش 
یا فعالیت می کنند با نوشته ها و تألیفات پروفسور اولگ گرابار آشنا و از نقش و سهم او در استعال و 
گسترش این شاخه از مطالعات اسالمی به خوبی مطلع هستند. اما اکثر این افراد با زندگی، شخصیت، 
صفات و ارزش های اخالقی این مورخ و پژوهشگر نامور حوزه هنر اسالمی کمتر آشنایی دارند. اینک 
که او روی در خاک نهاده، شماری از نزدیکترین شاگردان و همکارنش درنوشته ها و مراسم و مناسبت 
های مختلفی که به احترام و بزرگداشت او برگزار شده، پرده از برخی ویژگی های فکری، اخالقی و 
انسانی او برداشته و سیمایی روشن از او ترسیم نموده اند، سیمای عالمی عامل و دانشمندی با فضیلت 
که عمرش را صرف شناخت و معرفی هنر اسالمی یا به تعبیری رساتر هنر مسلمانان کرده بود. نظر 
به اهمیت میراث علمی و شخصیت واالی این پژوهشگر توانا و صمیمی هنر اسالمی و نقش مؤثر او 
در شناساندن این هنر متعالی و جلوه های زیبای آن به جهانیان، در این ُجستار می کوشیم ضمن معرفی 
و نمایاندن زندگی و شخصیت اخالقی او، گزارشی از اقدامات و کوشندگی های دانشورانه و نیز پاره 
ای از نظرات او را نشان دهیم. نوشته های متعدد این اسالم شناس برجسته نشانگر آن است که با 
دانشمندی ُپردان و کثیرالتألیف روبرو هستیم، دانشمندی که با عالقه و دقت پیشینه و زوایای گوناگون 
هنر اسالمی را در بیشتر کشورهای اسالمی کاویده و به نکات تازه ای دست یافته و آن را بی دریغ در 

اختیار دیگران نهاده است.

دکترامیر ابراهیم آل ثانی

1. در تدوین این مقاله از نگاشته 
پروفسور روبرت هیلنبرند استاد ممتاز 

هنر اسالمی دانشگاه ادینبور انگلستان 
با مشخصات زیر بهره زیادی برگرفته 

ام بدینوسیله از ایشان که از شاگردان و 
دوستان نزدیک مرحوم گرابار هستند، 

تشکر می کنم.:
 Robert Hillenbrand: Oleg 
Grabar: the scholarly, 
legacy Journal of Art His-
toriography Number 6 June 
2012, 34-45.
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 گذر عمر از صباوت تا مرگ
 اولگ گرابار، مورخ و باستان شناس در حوزه هنر و معماری اسالمی، استاد دانشگاه هاروارد و دانشکده 
مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات آقاخان، در 3 نوامبر 1929 در استراسبورگ زاده شد. پدرش، »آندره«، 
باستان شناس و مورخ اکراینی که متخصص تاریخ بیزانس بود، در سال 1922 به استراسبورگ فرانسه 
مهاجرت کرد. »اولگ« تحت تأثیر پدر به مطالعه   تاریخ شرق روی آورد و از دانشگاه پاریس در رشتة  
تاریخ جدید، میانه و باستان فارغ التحصیل شد و در 1948 به امریکا رفت. او تحصیالت خویش را 
در دانشگاه پرینستون به سال1955 درزمینه هنر و معماری اسالمی به پایان رساند. عنوان پایان نامه 
دکتری وی “تاریخ هنر تشریفاتی در دربار اموی” بود. اولگ گرابار که در فاصلة   سال های 1954 تا 
1969 در دانشگاه »میشیگان« به تدریس اشتغال داشت، همزمان و در سال های 1953، 1961- 1960 
در بیت المقدس با بورس مدرسة   »پژوهش های شرق شناسی1« به کاوش هایی دست یازید. او سپس 
حفریاتی در قصر »الحیر شرقی« در سوریه، در سال های 1964 تا 1972، انجام داد. وی بعدها، در سال 
1980، با درجه استاد تمامی به دانشگاه هاروارد راه یافت. وی همچنین در همین سال به عنوان اولین 
استاد، کرسی تدریس هنر و معماری اسالمی آقاخان را اشغال کرد و دو سال بعد با کمک برنامه آقاخان 
مجله »مقرنس« را راه اندازی کرد و مدت 10 سال سردبیر آن بود. گرابار در سال 1990 از دانشگاه 

هاروارد بازنشسته شد و در مدرسه تاریخ دانشگاه پرینستون مشغول تدریس شد.
    پروفسور اولگ گرابار عالوه بر تدریس منظم در دانشگاه ها و نگارش کتاب ها و مقاالت بسیار در 
زمینه های گوناگون تاریخ و تحوالت هنر اسالمی، فعالیت گسترده ای در مجامع و نهادهای معتبر 
علمی جهان داشت که از آن جمله آنها می توان به این موارداشاره کرد: عضو انجمن فلسفی آمریکا، 
عضو آکادمی علوم اتریش، عضو افتخاری آکادمی هنر سلطنتی بریتانیا و عضو همکار آکادمی قرون 
وسطی امریکا و عضو دانشگاه کالیفرنیا. کوشش های علمی گسترده او باعث شد تا وی به دریافت دو 
 Charles( و مدال چارلز النگ فریر )Giorgio Levi Della Vida( مدال علمی: جورجیو لوی دال ویدا

Lang Freer( و جایزه دستاورد برجسته برای یک عمر تالیف در حوزه هنر نائل آید.

    این دانشمند هنرشناس با برجای گذاردن بیست کتاب و چند صد مقاله علمی در باره موضوعات 
گوناگون هنر اسالم و پرورش چند صد استاد و دانشجوی هنر و معماری اسالمی، همانند سایر ابنای 
بشر سرانجام به پایان عمر خود رسید و دعوت حق را لبیک گفت و در سال 1390 به دیار باقی شتافت. 

شخصیت و منش پروفسور اولگ گرابار
بیشتر کسانی که پروفسور اولگ گرابار را از نزدیک ندیده اند، او را از طریق نوشته هایش می شناسند 
و تصور یا تصویرشان از او شخصیتی عالم و هنرشناسی فرزانه است. اما کسانی که از نزدیک با اولگ 
گرابار آشنا بوده و کالس درس و برخوردهایش را با استادان، دانشجویان و سایر طبقات اجتماعی دیده 
اند، بیش از آنکه به آثار و نوشته هایش توجه کنند، به شخصیت فروتن، مهربان، دلسوز و نیک اندیش 
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Oriental Rasearch



171

و سجایای اخالقی او اشاره کرده اند1. گواهی این افراد گویای آن است که او بیش از آنکه یک دانشمند 
و هنر شناس باشد یک انسان خلیق و با سجایای اخالقی بوده است. دانشجویان سابق گرابار در نوشته 
هایی که پس از مرگش انتشار دادند، زمان هایی را بیاد می آوردند که گرابار در سختی ها به ایشان مدد 
می رسانید و با کمک های مادی و تشویق های علمی و راهنمایی صادقانه، چشم انداز وسیع و روشنی 
از هنر و معماری اسالمی و آینده ای روشن برای آنها رقم زده است. این سخنان از آن حکایت دارد 
که  گرابار برای تمام شاگردانش، تنها یک معلم نبوده، او پدری مهربان و دلسوز و آموزگاری راستین و 
پرورش دهنده نسل جدیدی از مورخان تاریخ هنر اسالمی بوده و دانشجویان او را نه با نوشته هایش 

که با بودن ها و رفتار انسانی اش می شناخته اند.
بنیاد آن بر وحدت، زیبای و کمال  از هنرهایی بوده که  این گونه شخصیت بی شک متأثر  پرورش 
مطالق است و هدف هنرمند ِ مسلمانان رسیدن به تعالی روحی و تهذیب نفس و ورود به ژرفنای عالم 
هستی است. وقتی که هنرمندان مسلمان در پی خلق زیبایی های متعالی اند و با کالم وحی و عالم 
مثال مرتبط  اند بی شک آثار آنها نیز از ترشحات معنوی و لطافت های روحی خالی نیست. گرابار که 
تمام عمرش را در کار خواندن، فهمیدن، دیدن، تفسیر و تحلیل  و تدریس هنِر هنرمندان مسلمان بوده 
است، نمی توانسته از چشمه ناب هنر اسالمی بی بهره بوده باشد. شاید همین هنر بوده که از او انسای 

فرهمند، فرزانه و با فضیلت پدیدآورده است2. 
یک ویژگی دیگر پروفسور گرابار شیوه تدریس و تربیت اوست. آموزش سنتی سختگیرانه فرانسوی او، 
زباندانی او و نوسان او بین فرهنگ اسالم و فرهنگ های اروپایی و چینی و بکارگیری فناوری های 
جدید در کشف و شناخت و معرفی هنرهای اسالمی، ویژگی بود که کمتر کسی به پایه او می رسید3. 

کارنامه و میراث علمی
 اینک نگاهی می اندازیم به کارنامه بلند این هنرشناس و متخصص بی نظیر هنرهای اسالمی. وی 
بیش از بیست کتاب و یکصد و بیست مقاله نگاشت. البته ارزش علمی و اعتبار تمام نوشته های او یک 
سان نیست. با این همه، مجموع آثار او تأثیر چشمگیری بر مطالعات و تحقیات مربوط به معماری و 
هنر اسالمی داشته است. ترجمه های متعدد  کتاب اشکال هنر اسالمی و الحمرا، با استقبال بی سابقه 
ای روبرو شدند و به عنوان دو منبع مهم در شناخت هنر اسالمی در دانشگاه های بسیاری از کشورهای 

جهان مقبولیت یافتند.
کارهای علمی منتشر شده گرابار را می توان در سه گروه جای داد. گروه اول، پژوهش های خاص و 
مبتنی بر اسناد و کاوش های انجام شده. گروه دوم به موضوعات عام تر مانند تاریخ نگاری هنر اسالمی 
و زیبایی شناسی و مدل های اجتماعی و فرهنگی هنر اسالمی اختصاص دارد. بیشتر اثار و تحقیقات 
گرابار در این گروه جای می گیرد. گروه سوم، به تحقیقات او از زمان بازنشستگی از دانشگاه هاروارد تا 
مرگ او اختصاص دارد. این گروه شامل مقاالتی است که در مجموعه مقاالت دیگران آورده و اظهار 

1.  برای مثال بنگرید به: 
William Grimes, The New 
York Times, 13 January 
2011, A23; The National, 
15 January 2011; Gülru 
Necipoğlu, ‘Editor’s Fore-
word. In Memoriam: Oleg 
Grabar’, Muqarnas, 28, 
2011, vii-xiii;
2. روبرت هیلنبرند در نوشته اش با عنوان: 

میراث علمی اولگ گرابار به نمونه های 
زیادی از صفات پسندیده او اشاره می کند. 
وی از زبان سه نفر از استادان و شاگردان 

سابقش چنین آورده است: اسین آتیل، یکی 
ازهمکاران و شاگرد سابقش می نویسد: 

سبک کاریزماتیک سخنرانی ها  و رویکرد 
جذاب او به هنراسالمی مرا به شدت تحت 
تأثیر قرار می داد. والری گونزالس و گلرو 
نسی پوگلو نیز گفته اند:  تمام زندگی ما را 

در بزرگسالی تحت تأثیر قرار داد.
3. درمنبع زیر در برخی از سخنرانی های 

ارائه شده در سمپوزیوم » سهم اولگ گرابار 
در مطالعه تاریخ هنرو معماری اسالمی 

ترکیه« که در 8 ژانویه 2012 در استانبول 
برگزار شده، به ویژگی های اخالقی و 
رفتار دلسوزانه او با دیگران اشاره شده 

http://www.historianso-  است.
fislamicart.org/Home/Oleg-

Grabar-Memorial-Fund
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نظرها و مقدمه هایی است که بر کتاب های دیگران نوشته است.
برای اجتناب از تطویل، در اینجا فقط به عناوین برخی از مهمترین آثار او اشاره می کنیم: 

شهری در صحرا 1، تصاویر حماسی و تاریخ معاصر: تصاویر شاهنامه بزرگ مغول2، اواخر دوران باستان: 
راهنمای مربوط به بعد از جهان کالسیک3، هنر ومعماری اسالم از 650-1250میالدی4، قبة الصخره،5 
هنر فاطمیان، پیشرو یا در اوج، بنیاد هنرهای اسالمی6، الحمرا، هنر مذهبی مسجد، هنر اسالمی در 
عصر فاطمیان7، مسجد بزرگ اصفهان8، شاهنامه و پژوهش های تازه پیرامون تاریخ نگاری، هنر و 
قرآن،  و  معماری  هنر،  از چیست؟،  اسالمی  هنر  اسالمیت  هنر،  تاریخ  در جهانشمولی  ایرانی،  جامعه 
مقرنس: هنر دستی در معماری و هنر اسالمی، تأمالتی در هنر ممالیک ، مطالعاتی در هنر اسالمی در 
قرون وسطی ، دو قطعه کار فلزی اسالمی در دانشگاه میشیگان و بررسی شهرهای اسالمی در اواخر 

قرون وسطی9.
 

سفرهای گربار و تصاویر شاهنامه فردوسی
از اواخر  از پیوستن به جایزه معماری آقاخان  در طول فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی، بویژه پس 
دهه 1970، گرابار به بیشتر سرزمین های اسالمی سفر کرد. او مدل جدید سیاحان قرون وسطی بود. 
از اندونزی یا مراکش، از اردن تا هند و ایران و از مصر تا مالزی سفر کرد. این سفرها نگاه او را به 
هنرهای اسالمی ژرفا بخشید و او را به درک و فهم بیشتری از ظرافت ها، اصول و شیوه های هنرهای 
به  او  باعث عالقه شدید  به هنرنمایی هنرمندان مسلمان  او  آگاهی عمیق  اسالمی رهنمون ساخت. 
این هنرها شد. گرابار، از بین شهرها، اورشلیم را بیشتر دوست می داشت، شهری که نخستین فرصت 
مطالعاتی اش با بورس مدرسه امریکایی تحقیقات شرقی را انجام داد. وی چندین بار به این شهر سفر 
کرد. گرابار همچنین به هنر عصر امویان عالقه نشان می داد، هنرهای عصر صفوی و معماری بناهای 
تاریخی اصفهان برایش جذابیت داشت. نگارگری های نگارگران ایرانی بر موضوعات و ابیات شاهنامه 
فردوسی برایش لذت بخش و شکفت آور بود. گرابار که دستی در خوانش و ژرفکاوی شاهنامه حکیم 
طوس و تصاویر آن داشت، با نسخه های بی بدیل شاهنامه عصر مغوالن متعلق به سال های 1336-

1330 و شاهنامه شاه تهماسبی آشنا بود و به آنها دسترسی داشت و نگارگری های هوش ربای آنها را 
مورد مداقه قرار می داد. وی همچین بر روی مناظرمنقوش بر سفالینه های ایرانی سده های دوازدهم و 
سیزدهم میالدی که از حماسه فردوسی الهام گرفته، مطالعه کرده بود. وی در توضیح نگاره هایی که 
در شاهنامه های مصور آمده، چنین می گفت: در پنجاه سال گذشته مطالب زیادی درباره نگاره هایی 
که در سده های میانه به قلم مسیحیان یا مسلمانان بر نسخه های شاهنامه نقش بسته، منتشر شده 
است. این نگاره ها گاهی درباره موضوع بیت هایی است که درکتاب آمده و هرنگاره ترجمان تصویری 
روایت های مکتوب است. گمان غالب این است که این قبیل آثار، کار نگارگران برجسته تاریخ ایران 
و از سویی مرتبط با رویدادهای زمان استنساخ نسخه هاست. مورخان یا منتقدان عقیده دارند که این 

1.  City in the Desert with 
Renata Holod, James Knus-
tad, and William Trousdale, 
Harvard University 
Press,)1978).
2. Epic Images and Con-
temporary History: The 
Illustrations of the Great 
Mongol Shahnama )1982.)
3.  Late Antiquity: A Guide 
to the Post-Classical World, 
with Glen Bowersock and 
Peter Brown, Harvard Uni-
versity Press, )1999).
4.  The Art and Architecture 
of Islam 650-1250 )with 
Richard Ettinghausen and 
Marilyn Jenkins-Madina, 
)2001).
5. The Dome of the Rock, 
Harvard University Press, 
)2006).
6.  The Formation of 
Islamic Art

7. این مقاله به همت امیر حسین 
رنجبر به فارسی ترجمه شده و در 
نشریه هنر، زمستان 1375 و بهار 

1376، شماره 32،صص 63-50 منتشر 
شده است.

8.  این کتاب توسط محمد علی 
موسوی فریدونی در سال 1388 به 

فارسی ترجمه شده است.
9.  اطالعات کامل تر درباره آثار 

او را می توانید در این منابع بیابید  
http://www.iranicomos.

880=org/?p
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نگاره ها روایت های پهلوانی از رویدادهای خصوصی یا عمومی روزگار خود است. 
 وی در پاسخ به این پرسش که در چه زمانی تصویرگری به شاهنامه وارد شده چنین می گفت: بین 
زمان نگارش نسخه های کتاب، حدود سال 1000 میالدی و نخستین نسخه هایی که نگارگری شده، 
حدود سال 1300 میالدی، نزدیک به سه سده فاصله است. و در پاسخ این پرسش که چرا شاهنامه 
نگارگری شد؟ می افزود: چنین پرسشی شاید در بادی امر مهمل به نظر آید. چرا که داستان های حماسه 
فردوسی، تمام روح و جان خود را به نگارگری بخشیده و حتی نگارگری را به سوی خود جلب و جذب 
کرده. شاید هم امر به خصوص یا ویژه ای در کار آمده که طبق آن شاهنامه باید نگارگری می شد. امری 
که به همان زمان خودش، به اواخر سده سیزدهم مربوط بوده، یا به موضوعی مثل روزگار پهلوانی ها 

مربوط می شده است1.

انتشار »مقرنس« نشریه تخصصی هنر و معماری اسالمی 
یکی دیگر از فعالیت های ماندگار اولگ گرابار، راه اندازی و انتشار نشریه »مقرنس« است. وی در 
سال 1983 نخستین شمارة مجله مقرنس را منتشر کرد. هدف  از انتشار نشریه به گفتة گرابار، پدید 
آوردن منظم و مداوم زمینه ای برای نگارش و عرضة مقاالت محققانه و منتقدانه دربارة هنر اسالمی، 
امروز، ترویج مباحث هنر اسالمی و دردسترس قرار دادن پژوهش های  به  تا  این هنر  از آغازتکوین 
انجام شده در موضوعات مختلف مربوط به هنر اسالمی به ویژه در کشورهای مسلمان بوده است. تا 
نه تنها جهانیان با این میراث عظیم بیشتر آشنا شوند، که خود مسلمانان نیز به درک بهتری از این 
میراث گرانبها دست یابند. شناسایی، توصیف، توضیح و طبقه بندی بناهای یادمانی و اشیای هنری و 
تعابیر و اصطالحات زیبایی شناسانه و ارائة نظریه های معتبر در حوزة هنر اسالمی از دیگر اهداف نشریه 

مقرنس است.
   اسامی همکاران »گرابار« و نویسندگان مقرنس نشان دهندة اعتبار این مجله است. همکاران و هیأت 
تحریریه نشریه دربردارندة  نام هایی چون زوج پژوهنده  هنر اسالمی و به ویژه ایرانی سردبیران »دائرة 
 المعارف معماری اسالمی« مؤسسه »گرو«، »شیالبلر« و »جاناتان بلوم«، متخصص معماری عثمانی، 
»گادنری گودوین«، پژوهشگر حوزة  کتاب آرایی و نسخ خطی، »پرسیال سوچک«، محقق نامی معماری 
اسالمی، »رابرت هیلنبرند « و بسیاری دیگر است. پژوهندگانی از میان ایرانیان نیز با مقرنس همکاری 
داشته اند که از میان آنها می توان به محققانی همچون »معصومه فرهاد«، »لیال دیبا«، »قوچانی«، 

»شهریار عدل«، »مهرداد شکوهی« و »سوسن بابایی« اشاره نمود.
   برخی از شماره های مقرنس به موضوعات ویژه ای اختصاص یافته است. چنانکه شمارة  دوم آن 
به مناسبت »گردهمایی هنر مملوکان« در مه 1981 در واشنگتن به هنر مصر در دورة »مملوکان« 
در  انگلیسی  بنام  باستان شناس  »کرسول«،  آثار  و  زندگی  بررسی  به  هشتم  شماره  و  است؛  پرداخته 

خاورمیانه و ارائة  مجموعه ای از مقاالت پژوهندگان دیگر هنر اسالمی پرداخته است.

1. برای اطالع بیشتر از نظرات 
او بنگرید به: اولگ گرابار، 
نگارگری شاهنامه، ترجمه 
محمود فاضلی بیرجندی، 

روزنامه اطالعات، 16 فروردین 
،1393
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مقرنس که ساالنه با حمایت برنامه بنیاد آقاخان برای معماری اسالمی، دانشگاه هاروارد و مؤسسه  فن 
آوری ماساچوست  در مؤسسه بنام بریل در شهر لیدن هلند چاپ شده و از سوی دانشگاه ییل منتشر 

می شود، به مباحث مربوط به فرهنگ دیداری و تجسمی در دنیای اسالمی می پردازد.
 مقرنس که آوردگاه بحث های پرشور میان پژوهشگران هنر و معماری اسالمی در غرب و در جهان 
اسالم است، به عنوان نشریه ای پیشگام در هنر و معماری با تمرکز بر دنیای اسالم از اقبال چشمگیری 
در میان اهل فن برخوردار است و تاکنون بیست و هفت شماره آن منتشر شده و بیست و هشتمین 

شماره آن در دست انتشار است.
تا بدینجا تا اندازه ای با شخصیت و کارنامه علمی اولگ گرابار آشنایی پیداکردیم. برای شناخت عمیق 
تر این شخصیت و تأثیر اقدامات، ابتکارات و پژوهش های او برمطالعات اسالمی بویژه هنر اسالمی، 
مقایسه وضعیت مطالعات هنرهای اسالمی در سال های قبل از 1945 با سال های دهه 1980 ضروری 
است. مقایسه کتاب هایی که پیش از این تاریخ درباره هنر اسالمی منتشره شده بود با کتاب هایی 
است که تا اواخر دهه 1980 توسط او، همکاران و شاگردانش منتشر شده، اطالعات ارزنده ای به دست 
می دهد. نتیجه این مقایسه ها آن است که او نقش بی بدیل و استثنایی در زمینه شناخت و معرفی 
هنرهای اسالمی نه تنها به غربیان که به مسلمانان نیز داشته است و هیچکس در این عرصه به پای 

او نمی رسد.
   البته باید یادآور شد که تأثیر او تنها به تقویت و گسترش مطالعات مربوط به هنر و معماری اسالمی 
محدود نمی ماند. تأثیر دیگر او انتقال مرکز و ثقل مطالعات هنر اسالمی از اروپا به امریکا بود. دالیل 
زمینه هنر  اروپایی متخصص در  برجسته  زمانی که شخصیت های  بود که  آن  تغییر مکان هم  این 
اسالمی مانند مارسیوس و هرتسفلد به ترتیب در سال های 1948 و 1950 و ساووگات  در 1961 و 
1962،کهنل و اردمن 1964، گابریل 1972 و کرسول در 1974 در گذشتند و کسی جانشین آنها نشد. 
در ضمن، هیچ صاحب کرسی هنر اسالمی در انگلستان نبود. با پایان سلطه فرانسه بر سوریه و لبنان و 
مراکش نیز امکان حضور فرانسویان در این کشورها میسر نبود و استخدام استاد و پژوهشگر هنرهای 
اسالمی در فرانسه منتفی شد. بدین سان، در کشورهای اروپایی، نه دولت ها و نه مراکز و مؤسسات 
دادند. در خود  پیرامون هنرهای اسالمی نشان نمی  به مطالعه و تحقیق  دانشگاهی کمترین رغبتی 
جهان اسالم نیز هیچ پژوهشگر درخوراعتنایی که متخصص هنرهای اسالمی باشد و در محافل علمی 
جهان از اعتبار و منزلت ممتازی برخوردار باشد، وجود نداشت و هیچ گونه مؤسسه علمی و آموزشی ویژه 
هنرهای اسالمی در دهه های 1950 و 196 در اروپا نبود، هیچگونه جایزه یا سرمایه گذاری یا حمایت 
مالی از پژوهش و آموزش هنر اسالمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دانشگاهی مشاهده نمی شد، 
امکان مطالعات میدانی و مدرک دکتری نیز وجود نداشت. خالصه آنکه مطالعات و تحقیقات پیرامون 
هنر اسالمی در اروپا بروز و نمودی نداشت و اگر کسی به این هنر تمایل نشان می داد، استثنا بود. 
برعکس اروپا، در امریکا، برنامه های جدی آموزش و سرمایه گذاری و فرصت مطالعاتی برای استادان 
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در دسترس بود. در اوایل دهه 1960، دانشجویان در مقطع دکتری هنر اسالمی  آموزش داده می شدند 
و به استخدام درمی آمدند. در این زمان، در امریکا، اولگ گرابار در مرکز همه مسایل و اتفاقات مربوط 
به هنر اسالمی بود، ابتدا در دانشگاه میشیگان و سپس در دانشگاه هاروارد. سپس در جاهای دیگر. در 

همین دهه، خود گرابار، هفتاد دانشجوی دکتری را سرپرستی کرد.
 مسئله دیگر در آن اوان، از اعتبار افتادن زبان های اروپایی بود که آثار علمی به آن زبان ها نوشته 
انگلیسی را  می شد.در چنین حالتی، طبیعی بود که نویسندگان کتاب های تاریخ هنر اسالمی زبان 
جایگزین زبان های اروپایی کردند. تغییر زبان کتاب های هنر اسالمی نقطه عطفی بود چرا که در سال 
های قبل از 1935- 1945 مطالعه هنر اسالمی تنها به زبان آلمانی بود و کمتر کتابی به غیر این زبان 
منتشر می شد. در آن روزگار، زبان آلمانی زبان غالب نوشته های آکادمیک درباره تاریخ هنر اسالمی، 
مونوگرافی شهرهای اسالمی، انواع بناهای اسالمی، مدارس و معماری اسالمی و منبر بود. تمام مباحث 
تئوریک پیرامون ریشه و تحوالت هنر اسالمی قبل از 1918 نیز به زبان آلمانی بود. البته زبان فرانسه 
نیز قابل اعتنا بود، چنانکه بیشتر تحقیقات اولیه درباره نقاشی اسالمی به زبان فرانسه بود. همچنانکه 
بیشتر تحقیقات پیرامون هنر و معماری اسالمی کشورهای لبنان، سوریه و مراکش هم به زبان فرانسه 
بود. ضمن آنکه نخستین نشریه هنر شرق اسالمی با عنوان» عصر ایران « نیز به زبان فرانسه بود. 
ون برکمن، متخصص کتیبه های اسالمی، بیشتر نوشته هایش به زبان های فرانسه و آلمانی بود. و 
باالخره، بیشتر نوشته های مربوط به هنرهای آسیای مرکزی هم به زبان روسی بود. در چنین فضایی 
بود که اولگ کرابار یک تنه پژوهش و آموزش زبان هنر اسالمی را تغییر داد و با فعالیت های خود و 

شاگردانش، زبان انگلیسی را به جای زبان های اروپایی نشاند.  
فهرست جوایز، مدال ها، فیلم های مستندی که ساخت، نمایشگاه های هنری که برگزار کرد، عضویت 
او در جوامع علمی بین المللی، کار برجسته او به عنوان سردبیر تنها نشریه هنری با عنوان» مقرنس« 
و نیز سردبیری شماره 2 نشریه هنرهای شرقی با محتوای هنرهای اسالمی و  دانشجویانی که تربیت 

کرد، گوشه های دیگری از تأثیرات اقدامات گرابار بود.  
برای آگاهی خوانندگان ارجمند با نظر و رویکرد پروفسور گرابار به هنر اسالمی و نمونه بارز آن در ایران، 

مسجد جامع اصفهان، به نوشته ایشان در باره این مسجد مراجعه کنید. 
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  اسالمی بودن هنر اسالمی از چيست1؟

مجموعه نمایشگاه هایی که به تازگی برگزار شد در موزه اورانژری پاریس3، در بال های تازه و دائمی 
موزه برلین با آرایشی درخشان، در موزة هنر متروپولیتن نیویورک، نمایشگاه هنر مصر به مناسبت هزارة 
قاهره، چندین نمایشگاه متوالی در نگارخانه هنر فریر در واشنگتن، نمایشگاه مجموعه تازه خریداری 
شده در لس آنجلس، نمایشگاه هنر اصفهان در دوران شاه عباس در خانة آسیا نیویورک، و موزه فاگ در 
دانشگاه هاروارد، گشایش موزه یادبود لئو می یر در اورشلیم – و اینک جشنواره اسالم در انگلستان که 
قرار است در پی گردهمایی های جمع و جور تری که شورای هنر  برگزار کرد به شکلی آفرینش هنری 
جهان اسالم را در برابر دیدگاه مردم گذارده است. هنرهای معرفی شده در بروشورهای کمابیش عالمانه 
منتشر شده، برای نخستین بار از میانه سده نوزدهم، چندین دهه دغدغه مهم گروهی از متخصصان 
بود. این هنرها، توجه مورخان هنر، خبرگان آثار هنری، مجموعه داران، معماران و توده مردم را به 

طرف خود جلب کرده است.
علت این عالقه چیست؟ بی تردید دالئلی دنیوی در کار است: نقش تازه کشورهای اسالمی در 
نمایشگاه و دسترسی  از طریق کتاب،  با هنرهای سنتی  از پیش در تماس  جهان، قرار گرفتن بیش 
آسان و جستجوی رشته های شگفت انگیز برای مردمی خسته و دلزده.  اما احتماال دالئلی عمیق تر 

هم هست که از ویژگی های ذاتی هنر اسالمی که جاذبه ای خاص برای عصر ما دارد بر می خیزد. 
صفحاتی که در پی می آید به حدس و گمان هائی چند در بارة برخی از دالئل احتمالی و این 
پرسش که آیا این هنرها می توانند بدرستی اسالمی خوانده شوند، اختصاص یافته است. با این همه، 

 پروفسور اولگ گرابار 
ترجمه عقیل عابدی2

1. این مقاله نخستین بار در 
سال 1976 در نشریه جستارهای 

 Art and (هنر و باستانشناسی
Archaeology ( صفحات1-3 

منتشر شد.
2. باستان شناس و هنرپژوه مقیم 

انگلستان
3. موزه اورانژی یا نارنجستان در 

فرانسه است.
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الزم است چند هشدار را پیش در آمد این اندیشه ها کنیم. نخست اینکه سخن از بیان هنر اسالمی 
واحد؛ نابخردانه، غیرمنطقی و به لحاظ تاریخی نادرست است. فرهنگی هزار و سیصد ساله که از اسپانیا 
تا اندونزی دامن کشیده بود نه اینک و نه در گذشته یکپارچه نبوده و نیست و در نتیجه هر قاعده کلی 
چندین استثنا برمی دارد. زیبایی مسجد باشکوه سلیمیه در ادرنه1، بس متفاوت است از آن زیبایی که 
در مسجد قرطبه/کوردوبا دیده می شود، همانگونه که الحمرا، تاج محل نیست. اگر بتوان به مخالفت با 
این دیدگاه برخاست و در بهترین حالت دلیل آورد که هنر گورکانیان هند و عثمانیان مشترکاتی فزون 
تر از هنر بودائی یا رنسانس با هنر امویان سوریه یا اسپانیا دارد. باز هم این مسئله به قوت خود باقی 
می ماند که آیا همه مشترکاتشان کیفیتی است از فرهنگ اسالمیشان یا برخاسته از دیگر خصوصیات 
فردی )یکه هنجاری2( زمانی یا منطقه ای. هشدار دیگر نیز عذرخواهانه است. دیدگاه ها و عقایدی که 
در اینجا بیان شده زاده تالش ناظری غربی در جهت درک یک هنر است. اینها برخاسته از تجربه یک 
مسلمان نیست و در واقع مشکلی است که فراروی همه دانشمندان این رشته قرار دارد، زیرا تاکنون 
نه فرهنگ های سنتی و نه فرهنگ معاصر مسلمانان آن چارچوب فکری و زبانی را که تسهیل کننده 
درک هنر چینی یا ژاپنی برای افراد خارج از آن فرهنگ ها شده، فراهم نکرده اند. چه بسا که نمونه 
داوری های هنری و زیبائی شناختی در درون سنت هنری مسلمانان بسیار بیشتر از آنی باشد که تاکنون 
شناخته شده است. بی گمان مجموعه واژگان کاملی برای فرم های تجسمی وجود داشته که هنوز 
شناسائی نشده و همه ما از ژرف اندیشی های مسلمانان معاصر در هنر اسالمی و نیز پژوهش های 
عملی بیشتر در مواضع روانی و عاطفی خاور نزدیک مدرن نسبت به بیان تجسمی خود بهره ها خواهیم 
برد.  در حال حاضر چاره ای نیست جز فهم سنت هنری مسلمانان از بیرون و به همین دلیل آنچه در 

زیر می آید بس مقدماتی است.
از دید من سه مضمون در میان آثار ُپرشمار هنر اسالمی بخوبی متمایز است: معنای اجتماعی، 

تزئین انتزاعی و توازن آن میان وحدت و کثرت.

هنر جامعه
ناگفته پیداست که آثار عظیم معماری رابطه ای تنگاتنگ با جامعه پیرامون خود داشته و جامعه حمایتش 
می کند و آن را بکار می گیرد.  باروها و دژها جامعه را در پناه می گیرد و حرم ها جایگاه انواع جلوه 
هائی می شود که هر فرهنگ برای زهد و حس مقدس خود دارد.  سودمندی قصرها، از نوع اُموی 
آغازین، الحمرا یا کوشک های باغ های ایرانی برای آحاد مردم به اندازه کافی روشن نیست، هرچند باید 
گفت این گونه آثار چیزی بیش از کسری از تولیدات معماری فرهنگ ها را تشکیل نمی دهند. یکی از 
ویژگی های معماری اسالمی این است که به استثنای ُرم، بیش از هر سنت معماری پیشاقرن نوزدهمی 
دغدغه ُپر ابهت کردن زمینه های بیشتری از فعالیت اجتماعی را داشته است. مدارس، کاروانسراها، 
حمام ها، بازارها و خان ها3  با سرعت فراوان اشکالی از کیفیت و گهگاه آسایش غیر متعارف یافتند. 

1. The Selimiye Mosque, 
Edirne.
2. Idiosyncrasies.
3. Inns, hostelries
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افزون بر این، هزینه این تأسیسات از منابعی بس گسترده تر از دیگر جاها می آمد. در پایان قرن نهم 
میالدی، مدتی بود که از درآمدهای شخصی برای ساخت زائر سرا در سراسر عربستان استفاده می شد 

و با تفاوت هائی که هنوز چشم به راه پژوهش اند این روال تا دورة عثمانی ادامه یافت.
با این همه، فقط در معماری نیست که هنری را در خدمت جامعه می بینیم. عماًل تمامی سایر 
تالش های هنری به همین شیوه در خدمت جالب تر و جذاب تر کردن زندگی روزانه، اعم از عمومی 
یا شخصی بود. فنونی که از نو کشف شد، انقالبی در هنر سفالگری و فلز کاری ایجاد کرد و ساده 
ترین اشیا را مبدل به اثری هنری کرد. گرچه اطالعات ما در مورد بافته ها تا این حد دقیق نیست قدر 
و منزلت بافته های اسالمی در سراسر جهان نشان می دهد آنها هم در عصر خود بی همتا بودند و در 
همه سطوح جامعه برای همه گونه مقاصد بکار گرفته می شدند. نقاشی اسالمی تقریبًا در تمام تاریخ 
خود هنر تصویر سازی در خدمت افزایش فایده و لذت بردن از متون بوده، در حالی که خوشنویسی که 
بیش از هر هنر دیگر ارج نهاده می شد، شیوه ای است برای جالب تر ساختن هر آنچه خواندنی است. 
فنون پرشمار تزئینات معماری به ساده ترین دیوار کیفیت هنری پرمعنایی می بخشید. اما نکته مهم 
این است که تقریبًا همه این فرم ها و فنون بر روی وسائل زندگی روزانه بکار می رفت و در دسترس 
همه سطوح جامعه قرار داشت. صرفنظر از خیال پردازی های داستان های هزار و یک شب، مشخصة 
هنر اسالمی مردم گرائی هنری است، چرا که فرم های الحمرا، کاخ های صفوی یا اشیا طال بر نمای 

خانه های کوچه و بازار، درون مساجد و سفالینه های لعابدار نیز دیده می شود. 
در مورد دالئل این پدیده که اگر نه در عمل، دستکم در نیت تنها می توان به حدس و گمان 
پرداخت. بی گمان مساوات طلبی عمیق اسالم باعث شده تا علیرغم برخی مزایا و امتیازاتی که شاهان 
و امرا از آن برخورداربودند، حداقل انعکاسی از زیبایی هایی که در آثار هنری است، در دسترس همه 

مردم قرار گیرد. 

هندسه تزئینی
انگشت شمارند کسانی که منکر توجه هنر اسالمی نسبت به تزئین سطح شوند. از اولین شاهکار هنر 
هائی  نقشمایه  با  اشیا  و سطوح  اسالمی  آثار  دیوارهای  مساجد صفوی،  تا  گرفته  قبةالصخره  اسالم، 
پوشانده شده که با این حقیقت متمایز می گردند که به ندرت منعکس کننده جهان مادی انسان و 
حیوان باشند. بجز کتیبه ها، نمونه های نسبتًا محدودی از برنامه های منسجم تصویر سازانه وجود دارد. 
حتی مجموعه های ثابت نجومی و شاهانه اشیا عاجی اسپانیای قرن دهم میالدی یا مفرغ های مرصع 
قرن سیزدهم شام )شرق طالع یا سوریه بزرگ1  مستلزم توجه دقیقی برای درک درست است. گرایش 

به ُپر کردن سطوح اشیاء به زیان موضوع های خاص را می توان بدرستی تزئین نامید. 
اینکه چرا فرهنگ اسالمی گرایش خاصی به تزئین پیدا کرد، مسئله ای است که هنوز حل نشده 
اثبات این معنا کرده اند که شاید درست نباشد این  Levant .1است. با این همه، پژوهش های اخیر شروع به 
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تزئینات را صرفًا مشقی دلبخواه در آذین بندی دانست که تنها غرضش زیبا سازی سطحی است که بر 
روی آن اجرا شده است. در عین حال، شاید غایتش نقطة مقابل تزئین صرف، یعنی بیان مستقیم نوعی 

پیام به شیوه تجسمی نبوده باشد.
مثال هندسه می تواند یک نمونه  مناسب از این دست باشد.  با اینکه در نیمه دوم قرن نوزدهم 
کارهای زیادی در باره طرح های هندسی شده، بیشتر از دهه گذشته است، اما شیفتگی معاصر نسبت به 
طرح محض بسیاری از ناظران را دوباره به سمت تزئینات اسالمی کشانده است. نتایج این تفسیرها به 
هیچ روی قطعی نیست. با این همه، دو ترجیع1  )مضمون یا نقشمایه تکراری( تشخیص داده می شود.  
بنظر میرسد  بر می گردد.  اعدادی خاص  به شیوه های ساخت  این دو ترجیع، فنی است و  از  یکی 
حقیقت مجذوب کننده این باشد که نظریه های بس پیچیده اعداد و نو آوری های ُپرتکلف و ُپر پیچ 
و تاب، تقارن و استحاله را وارد بسیاری از نقش ها کردند. مسئله میزان و ماهیت آگاهی آفرینندگان 
این نقش ها از اصول نظری است. اینکه شیوه های انتقال نقشمایه ها چه بوده و نخست در کجا شکل 

گرفته، پرسش هائی است که هنوز بی پاسخ مانده است. 
مشکل آزار دهنده دیگر در تفسیر هندسه تزئینی است. همانطور که برخی پیشنهاد کرده اند این 
وسوسه وجود دارد که این هندسه را استعاره حضور فراگیر و در عین حال ناملموس الهی در تمام آفریده 
های بشر به شمار آوریم. شاید هم درست باشد که تغییرات بی پایان شکل های واحد هندسی را صور 
گوناگون تجسمی اسماء الهی بدانیم که درآموزه های زهد اسالمی رایج است. نفس ایده استفاده از 
هندسه تزئینی برای مقاصد دینی، آفرینِش نشانه شناسانه عمیقًا اسالمی را تشکیل می دهد. این نشانه 
ها، درست مانند نوشتار، بجای وام گیری های اندیشه نگارانه از جهان محسوس یا طبیعت از نشانه 
های دلخواه اما دارای اجزاء کاماًل مشخص استانده2 برای بیان ژرف ترین معانی خود استفاده می کنند. 

گرچه این فرآیند گاهی انتزاعی و بس پیچیده  است و به نحو جالبی تازه و امروزی هم هست.

وحدت و کثرت
کمتر کاری هیجان انگیز تر از ژرف اندیشی در مقرنس است، مقرنسی که یکی از اسالمی ترین فرم 
ها بشمار می رود. در مقرنس، براحتی می توان مجذوب تالش های فنی ای شد که در تراش قطعات 
سنگ، ترکیب گچ بری ها، آرایش قاب بندهای شیشه ای در آرایش قبه ها، نیم گنبدها، سرستونها، سه 

کنج ها و حتی تزئین دیوارها شده است. 
خاستگاه های این نقشمایه و دلیل بقای چند قرنی آن در سرتاسرعالم اسالم هنوز بخوبی دانسته 
نیست. با این همه، یک ویژگی در مقرنس هست که می تواند معرف نکته ای باشد که در مورد تمامی 
هنر اسالمی صادق است. مقرنس وجودی است کامل و منفرد که قطعات آن، هر چند بخودی خود 
کامل شمرده شوند، در عین حال نقش توصیفگر فضا و سطح یک تزئین را دارد. معنای این سخن این 
است که مقرنس نمایانگر کلی است که شمار تقریبًا بی پایانی از اجزاء را که به لحاظ بصری متمایز 

1. Leitmotif
2. Modular
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از یکدیگرند، در خود جای داده است. در نگاه به مقرنس می توان با فرم کامل شروع کرد و خاطر را 
بدست تفرقه آرایه ای از اشکال متفاوت داد و نیز می توان از کوچکترین برگ روی یک قطعه آغاز 

کرد و به دید کلی رسید.
ُپر پیداست که موفقیت بس متفاوت است و همة مقرنس ها نتوانسته اند با تأثیری یکسان توازن 
میان اجزاء با کل را که می تواند وجه مشخصة بسیاری از تالش های هنری مسلمانان باشد، نشان 
دهند. از این رو، همیشه نمی توان به سادگی گفت که آیا مفرغی مرصع از قرن سیزدهم برای آن بوده 
که پیچیدگی طرح های تصویری و نقش های تزئینی خود را یکسره فهم پذیر سازد یا نوعی تجمل 
کلی بیافریند که در آن تک تک موضوعات غرقه در بی معنائی شوند.  برخی بشقاب های نیشابور یا 
حتی نگاره1 )مینیاتور( ها مشکالت مشابهی را بر حسب قواعد داخلی رسانه هنری ایجاد می کنند. 
و شاید شمایل گریزی2 اسالمی، که لفظی به مراتب رساتر از شمایلشکنی3 در توصیف موضع خاص 
مسلمانان نسبت به تصویرگری مقدسات است، بتواند مانع وسوسه انجام ریزه کاری های بصری از راه 

آکندن موضوعات واحد دارای معانی بالقوه محدود با نقش های مصنوعی شود.
این عمل هنری خاص را می توان در چندین سطح توضیح داد. در یک سطح، استعاره ای آگاهانه 
برای کیهان شناسی مسلمانان که نظامی است بسیار یکپارچه با مسیر مقدر الهی، هر چند که فهم آن 
همیشه از راه قطعات منفصل صورت می گیرد. در عین حال می توان عمل هنری را در سطحی بس 
گسترده تر و به صورت جستجوی راه های تفکیک فرم از معنا و آفرینش بیان بصری نابی دید که 
بسیاری از آثار مدرن را متمایز ساخته است. شاید یکی از درس های هنر اسالمی در ناکامی مداومش 
در رسیدن به پاکی باشد، زیرا سبک سوم سامرا4  در مصر برای نمایش حیوانات بکار گرفته می شده 
و نقاشی قرن هفدهم بجای مناظر پر آب و رنگ قرن های پیشین شیفته جزئیات انسانی حیات شده 
بود. در سطح سوِم برداشت، عمل هنری می تواند فرایندی تاریخی باشد. جهانی که رنسانس را )سوای 
چند مورد انگشت شمار در مصر ممالیک و ایران صفوی( تجربه نکرده به ناچار به گرایشات هنری 

زاهدانه می رسد. 
توضیحات دیگری هم می توان داد، اما نکته مهم تر این است که هنر اسالمی براستی توانست 
نوعی توازن بصری ایجاد کند که یکسره با انسان مداریهنر5  غربی و پیچیدگی های طبیعی هنر چینی 
تفاوت دارد. از دین من این توازن بصری باید مورد تأکید قرار گیرد چرا که تفسیر و لذت تجربه هنری 
را به معنائی عمیق تر ارزانی بیننده داشته و او را آزاد می گذارد تا انتخاب ها و داوری های خود را 
داشته باشد. بزرگترین دستاوردهای هنر اسالمی در همین است، حتی اگر هنوز یارای توضیح کاملش 

را نداشته باشیم.

1. Miniature
2. Aniconism
3. Iconoclasm

 The( 4.  سبک سوم سامرا
 )Third Samarra Style

 Beveled( که اسلوب پخی دار
Style( هم نامیده می شود شیوه 
ای از تزئینات اسالمی است که در 
دوره طولونیان در مصر ابداع شد. 
این سبک، شیوه ساده تر گچ بری 

است که در پوشاندن سطوح دیوار ها 
به کار می رود.

5. Man-centeredness
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مسجد جامع  اصفهان

اولگ گرابار / مهدی مقسیه 1

از میان تعداد پرشمار بناهای شکوهمند معماری اسالمی، اندکند آن بناهایی که در متون علمی و تا 
حدی در نظر عامه، جایگاه ممتاز مسجد جامع اصفهان را یافته باشند. با آنکه مسجد جامع اصفهان را 
مشکل بتوان از لحاظ زیبایی و کمال با تاج محل، الحمرا و یا حتی بعضی از دیگر شاهکارهای صفوی 
اصفهان مقایسه کرد، باز نباید گنبد شمالی تاج الملک را که شکوهی یگانه دارد، از دیده دور داشت؛ 
و کمتر بیننده ای است که از تأثیر نیرومند بیش از چهارصد قبة آن، استواری حساب شدة نمای داخلی 
پیرامونش  بافت شهری  در  آن که  آجری  و طاق های  گنبدها  و خوشایند  نمای وهم انگیز  یا  صحن، 

مستحیل می شود، بر کنار مانده باشد.
آن  در  که  دانست  منحصربه فردی  زیبایی شناسی  اعالی  َمثل  می توان  را  اصفهان  جامع  مسجد 
به عکس پارتنون، نمایی چهارجبهه ای به جای بیرون، در درون بنا خلق شده است. از این گذشته به 
دلیل تاریخ پیچیده و احیانًا فریب آمیز اکتشاف معماری اسالمی ایران، از حدود شصت سال قبل که 
این بنا در مرکز توجه و تحقیق پژوهشگران و سیاحان غربی قرار گرفت، موجی از تبلیغات تحسین آمیز 
دربارة آن به راه افتاد که هرگونه چیزی در آن یافت می شد، از جمله آنکه این بنا را یکی از مآخذ 

معماری گوتیک به شمار آوردند یا مشاهیری چون نظام الملک و عمر خیام را بدان مرتبط دانستند.
  اما در عالم واقع هر نوع بررسی و مشاهدة جدی و دقیق این بنا سؤاالت و مشکالت بی شماری 
بناهایی که معتقدند هم  با  اندازه در مقایسه  ابعاد و  به لحاظ  این مسجد  را پیش می آورد. مثاًل چرا 
دورة آن بوده است، این قدر بی تناسب به نظر می رسد؟ چگونه می توان وجود الیه های متعدد مرمت و 

1. این نوشته مقدمة 
سه صفحه  اي پروفسور اولگ 

گرابار است بر جلد سوم 
کتاب سه جلدي مسجد 
جامع اصفهان، نوشتة 

اوجنیو گالدیري که عبداهلل 
جبل عاملي آن را ترجمه کرده 
است. این مقدمة سه صفحه  اي 
به دلیلي نامعلوم از قلم افتاده 
بود. این ترجمة مختصر را به 

گذشتگان دانش ور، اوجنیو 
گالدیري )1925-2010(، و 
اولگ گرابار )2011-1929( 

تقدیم مي کنم.
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تجدید بنای آن را توضیح داد و تاریخ گذاری کرد؟ اصاًل چرا این قدر در معرض تجدید بنا بوده است؟ 
گنبد شمالی مشهور آن چه کاربردی داشته است؟ کل بنا چگونه با دروازة کهن واقع در شمال شرقی 
آن، که در راستای هیچ یک از محورهای بنا نیست، ارتباط می یافته است؟ مقصود از احداث مجموعه 
ساختمان هایی که در قسمت جنوب شرقی بناست، و به  قدر سایر موارد غیرعادی است، چه بوده است؟ 
طرح آن را چگونه ریخته اند: طرحی جامع و واحد داشته که بعدها اصالحاتی در آن کرده اند یا آنکه 
مجموعه ای است از بخش های به هم وصله شده که صحن مرکزی عامل وحدت آنهاست؟ سؤاالتی 
از این قبیل- که به آسانی می توانم بر تعدادشان بیفزایم - با هربار تماشای مسجد، در هربار مطالعة 
این سه  چهار مطلب کم وبیش عمیق و مایه دار که ُگدار، گابریل، پوپ و شرودر نوشته اند، یا حتی در 
طول دو سمیناری که حدود 20 سال پیش دربارة این بنا برگزار کردم، خانه گیر ذهن من بوده است. 
در مقابِل مطالب مکتوب کم شمار در این باره، ده ها گزارش شفاهی از سیاحان هشیار موجود است، و 
اشارات سربسته ای به طرح های ترسیمی تفصیلی و مجموعة کاملی از عکس های این بنا که می گویند 
در جائی محفوظ است، به گوش می رسد. گویي این مسجد نه فقط ساختماني در عالم واقع، که بنایي 

افسانه اي نیز بوده است.
در دهة پنجاه و شصت میالدی هر کس می خواست چیزی دربارة دانش آن زمان معماری ایرانی 
بداند با پنهان کاری و خّستی روبرو می شد که امروز با لبخندی قابل فراموشی و بخشش است، چراکه 
در نهایت معلوم شد سؤاالت بی شماری دربارة مسجد جامع اصفهان مطرح است که هیچ کس پاسخي 
درخور براي آنها نیافته است، از تاریخ و تقویم بنا و چگونگی انطباق و ارتباط بخش های مختلف آن با 
یکدیگر در هر مقطع معین زمانی گرفته تا نحوة تفسیر فرهنگی و زیبایی شناختی هر آنچه به تحقیق 
دربارة بنا می دانستیم. برای یافتن پاسخ این سؤاالت دو راه پیش روی ما بود. راه نخست، که اساسًا روش 
تاریخ نگاران هنر است، آن بود که ابتدا بنای موجود را تحلیل کنیم، سپس آن را به اجزای متشکله اش 
تجزیه کنیم و به مدد قرائت کتیبه های بنا و منابع تاریخی )که متأسفانه بسیار اندک است(، و نیز مقایسة 
سبک شناختی و سایر انواع بررسی های تطبیقی با بناهایی که تاریخ قابل استناد دارند، اطالعاتمان را 
تکمیل و تثبیت کنیم. بدین ترتیب شبکة درهم تنیده ای از عناصر صوري، تاریخی، تزئینی و فرهنگی به 
وجود می آید که مسجد را به مثابة شیئی در دل تاریخ مي شناساند. کوشش من در این راه به همکاری 
در تدوین کتابی منجر شد که البته هرگز منتشر نشد. در این مورد خاص سپاسگزار بخت و روزگار 
هستم که چنین شد، زیرا درست همان زمان که من ضمن سخنراني در کنگرة هنر و باستان شناسی 
ایران در آکسفورد به سال 1972، خالصه ای از یافته های خود را به سمع حضار می رساندم، سخنران 
دیگری مختصری از نتایج کار گروهی کوچک را که به طریق دوم، یعنی روش باستان شناختی، به 
ائوجنیو  دکتر  سخنران  آن  می کرد.  عرضه  بود،  پرداخته  اصفهان  جامع  مسجد  در  تحقیق  و  کاوش 
گالدیری بود و در آن سخنرانی به گمانم برای اولین بار شنوندگان را از نتایج کار خود و همکارانش در 
مورد تحلیل معماری و بازسازی بنا )و نیز نتایج فعالیت های پرفسور اومبرتو شراتو که به  طور اخص به 
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تبیین بستر فرهنگی و باستان شناختی بنا پرداخته بود( که با حمایت مؤسسة ایتالیائی مطالعات خاورمیانه 
و خاور دور به انجام رسیده بود، رسمًا مطلع می کرد.

بدین ترتیب، تردیدي باقي نماند که تنها از طریق تحلیل موشکافانة تمامی اجزاء بنا، یعنی هر 
خشت و هر درز آن، به همراه مجموعه ای از آزمایش های عمق یابی صوتی و حتی حفاری های جامع 
است که می توان اطالعات موثق کافی برای تشریح تاریخ مسجد فراهم کرد، اگرچه مي توان حدس زد 

که این کار از مشکالت و موانع نیز خالي نیست.
به کارگیری این روش ها نه تنها به انتشار چندین مقالة مهم و پربار انجامید بلکه در نهایت منجر 
به گنبدهای اصلی شمالی و جنوبی،  ایوان مربوط  تاریخ  تعیین  از دورة آل بویه،  به کشف دو مسجد 
تعیین توالی تاریخی بنا در محوطة محراب اولجایتو، اطالع از جنبة آغازین و مبنایي محوطة اطراف 
گنبد شمالی، و مجموعة مفصلی از سایر یافته ها شد که اکنون در این مجلد سوم در اختیار پژوهشگران 
به خصوص  بوده است،  انتخاب صحیح  باستان شناختی  آشکار است که رهیافت  اکنون  قرار می گیرد. 
اگر اصطالح باستان شناسی را به معنای صحیح آن یعني تحلیل جامع بناهای موجود به همراه حفاری 
این  نتایج  کامل  انتشار  تا  شده اند،  متذکر  نیز  گالدیری  دکتر  که  چنان   بگیریم.  نظر  در  آن  محوطة 
کاوش ها کار را پایان یافته نباید تصور کرد، اما همین مقدار نیز کافی است تا گشایشي در فهم ما از 
مسجد جامع اصفهان حاصل شود که تا پیش از این میسر نبوده است، و شاید بتوان گفت که ناتمامی 
کار خالی از فایده هم نیست چرا که اطالعات تفصیلی نویافته را اکنون می باید به کرات و با حوصله 
بررسی و تحلیل کرد تا بتوان سؤاالتی تازه پیش کشید و به مدد آخرین مجموعه مطالعات تحلیلی و 
باستان شناختی پاسخ هایی درخور یافت. به این ترتیب این کتاب نیز همچون دو کتاب پیشین، ما را به 
بحث و فحص و اتخاذ موضع علمی فرا می خواند و من امیدوارم اهل این حرفه از ورود به این میدان 
روی برنتابند، نه به این دلیل که مطالب کتاب جنجالی و تخطئه آمیز است، بلکه از آن رو که اطالعات 
عرضه شده در آن مقتضی دو مجموعه تحقیق و بررسی دیگر است که انجام آن از عهدة مؤلفان فعلی 
اثر بیرون است1. اول ترتیب و تنظیم اطالعات بر حسب توالی زمانی تا بدین طریق سرانجام بتوان 
سرگذشت تحوالت مسجد و رسیدن آن به وضع کنوني را فهم کرد )در ادامة مطلب متذکر نکته ای در 
این باره خواهم شد(. بررسی و تحقیق دوم آن است که مسجد یا هر بخشی از آن را که بتوان داراي 
موجودیت مستقل دانست، در مقطع زمانی فرضی و در کنار مجموعه اي از مواد و مصالح مناسب برای 
بررسی و تحلیل تطبیقی قرار دهیم تا بدین طریق ارتباط نحوی و ساختاری اجزای مسجد با یکدیگر 

روشن شود.
مهِم  مسئلة  جمع بندِی  و  نتیجه گیری  از  پیش  اما  ماست.  پیش روی  وظیفة  تحقیقات  این 
روش شناختی، که این پروژه مجال طرح آن را فراهم کرده است، می خواهم پرسشی را مطرح کنم  که 
ضمن مطالعة مجلدات منتشر شدة این تحقیقات در ذهنم پیدا شد. در طول این سال ها بارها شنیده ام 
مقایسه  پاریس  شارتر  جامع  کلیسای  با  را  اصفهان  جامع  مسجد  غربی  فرهیختة  بازدیدکنندگان  که 

1.  به اعتقاد من به دو دلیل نباید 
تحقیقات گسترده تر و تکمیلی را 
خود کاوشگران محوطة تاریخی 
مسجد جامع اصفهان به انجام 

رسانند: اول، هر چه دانش و 
اطالعات از دسترس عموم 

محققان دور بماند به این تصور 
نادرست دامن زده خواهد شد که 
کار پژوهش ِملک  طلق عده ای 
از خواص است و بس، تصوری 
که نافی اصول اخالق حرفه ای 
ماست. دوم، این روش فرایندی 
عقیم و نامولد خواهد بود چراکه 
امروز دیگر هیچ کس نمی تواند 

مدعي جامعیت الزم برای تحلیل 
اطالعات گسترده و پیچیدة 
به دست آمده از مسجد جامع 

اصفهان باشد.
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نادرست نمی انگارم. زیرا مسجد جامع  این مقایسه، آن را  می کنند. سوای نگاه غرب محور مستتر در 
اصفهان، دقیقًا مانند شارتر، بنایی شکوهمند اما نابرخوردار از کمال است، با اجزا و قسمت هایی که به 
لحاظ سبک شناختی و ترکیب بندی با یکدیگر در تضاد و تنافرند، و با این حال هر دو بنا شاهکارهای 
مسلم معماری شمرده می شوند که احساس زیبائی شناختی و عاطفی ما را بر می انگیزند. در اینجا هیچ 
نمی خواهم به بحث له یا علیه ارزش های زیبائی شناختی آثار معماری »کامل« یا »ناکامل« وارد شوم، 
بلکه می پرسم چرا برخی از بناها و به خصوص این مسجد، صاحب تاریخ و سرگذشتی ویژه هستند، 
اما برخی دیگر نظیر ابنیة شامخ صفوی و مملوکي و مغول و عثمانی، به رغم بازسازی ها و مرمت هایی 
که در گذر زمان به خود دیده اند، تاریخی از آن دست ندارند؟ آیا پاسخ این سؤال، جنبة فرهنگی دارد، 
بدین معنا که این مسجد واجد چنان اهمیت و موقعیتی شمرده می شده است که تقریبًا هر سلسله و هر 
حکمران برخود واجب می دیده تا در آن دست تغییر و تصرف دراز کند و نامی از خود باقی بگذارد؟ آیا 
مسجد جامع اصفهان به مانند مسجد األزهر قاهره تاریخی عمودی دارد؟ و اگر چنین است سبب آن 
چه بوده است؟ یا شاید پاسخ را باید در جنبة فنی قضایا جستجو کرد، بدین معنی که ابعاد مسجد کهن 
چنان بوده که برای تغییرات به تناسب نیاز و سلیقة زمانه از قرن چهارم هجری به بعد ناچار به افزودن 
بناهایی تازه بدان بوده اند، و از این رو مسجد جامع برای مدت زمانی دراز به کارگاهی ساختمانی بدل 
شده بوده است. اقتضای پذیرش هر یک از این دو فرضیه آن است که بپذیریم این مسجِد ُپرستون در 
دورة آل بویه دست کم دو بار به مرحلة اتمام رسیده است، در حالی که در قرون و اعصار بعد هرگز روی 
تکمیل و اتمام به خود ندیده و همیشه در دست تغییر و تجدید باقی مانده است. برای همین هم پس 
از نخستین تغییرات مربوط به قرن پنجم هجری، چه در عالم واقع و چه در خاطرة جمعی مردم، این 
مسجد صورت بنایی کامل و تمام نداشته است. بدین لحاظ اهمیت و جایگاه ویژة مسجد جامع اصفهان 
درست برخالف آرامگاه اولجایتو در سلطانیه یا مسجد بی بی خانم تیمور در سمرقند به دلیل تداوم تحول 

آن در گذر زمان است نه تمامیت و ایستائی آن در هر لحظه از زمان.
در این مرحله این قبیل تفاسیر البته تنها یک فرضیه از میان بسیاری فرضیه ها خواهد بود. آنچه ارائة 
چنین فرضیاتی را ممکن می کند در دسترس قرار گرفتن اطالعات و گزارش های باستان شناسی مسجد 
جامع اصفهان است که از دقت و وضوح کافی برخوردار است تا مورخان هنر و فرهنگ پژوهان را به طرح 
پرسش های تازه وا دارد. در جهان تنها یک مسجِد دایر دیگر از چنین اقبال و توجه عالمانه ای نصیب برده 
است: مسجداالقصی در بیت المقدس که موضوع تحلیل های موشکافانة رابرت دبلیو. همیلتون بوده است . 
در این هر دو مسجد، شواهد تطبیقی مرمت ها و اصالحات و تغییرات بر بنایي مرکب از اجزاي مختلف، قابل 
مشاهده و بررسی است. در هر دو مورد تلفیق مشاهدات و بررسی های موشکافانه، آزمایش های عمق سنجی 
صوتی دقیق، و قدرت تحلیل پژوهشگران، به کشفیات تازه و افزایش آگاهی ما منجر شده است. و در هر دو 
مورد هنوز مسائل الینحلی باقی است و پرسش هایی از قبیل تاریخ گذاری نسبی اجزای بنا همچنان پابرجاست. 

اما خوشنودیم که دست کم ابزار الزم برای آغاز مباحث عالمانه در اختیارمان قرار گرفته است.
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درحال حاضر، نهادهای آکادمیکی که در امریکا به صورت تخصصی به آموزش و پژوهش پیرامون 
حوزه  سه  در  پردازند،  می  خاورمیانه  و  اسالمی  کشورهای  مسلمانان،  شناسی،  شرق  اسالم،  ادیان، 
مطالعاتی جای می گیرند: شرق شناسی، مطالعات منطقه ای و مطالعات دینی. این رشته های علمی 
و زمینه های مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی بسیاری از پنجاه ایالت امریکا دایر 
هستند و چند هزار استاد، دانشجو و پژوهشگر در آنها به تدریس و تحقیق و آموزش اشتغال دارند. 
یکی از نهادهای علمی مهم در امریکا، سازمان  تحقیق ملی است. در بسیاری از شعبات این سازمان 
که در ایاالت گوناگون مستقر هستند، پژوهش های تخصصی درباره شرق شناسی، اسالم شناسی و 
اینکه مطالعات اسالمی در سه  انجام می شود.  ایران  مطالعات مربوط به کشورهای خاورمیانه مانند 
حوزة شرق شناسی، مطالعات منطقه  ای و مطالعات دینی چهره می نماید نمایانگر آن است که هم مراکز 
شرق شناسی و هم مراکز مطالعات منطقه ای بویژه مطالعات خاورمیانه و هم گروه ها و دپارتمان های 
مطالعات ادیان در دانشگاه ها و هم مؤسسات وابسته به کلیسا به کار شناخت و معرفی اسالم و مسلمانان 
مشغول اند. پرپیداست که انگیزه، روش تحقیق و محتوای هر کدام  از این مراکز و مؤسسات چه بسا 
با یکدیگر همساز و همخوان نباشند. الزم به ذکر است که کار مطالعه و پژوهش پیرامون اسالم و 
مسلمانان تنها در درون مراکز پیش گفته یا بیرون از آنها نیست و در برخی دانشگاه ها، گروه یا دپارتمان 
مطالعات اسالمی نیز ایجاد شده است. فعال بودن یا دامن گستر شدن این حوزه های مطالعاتی بویژه در 
نخستین دهة هزاره سوم، نشانگر افزایش توجه و گرایش به مطالعة اسالم و مسلمانان در امریکاست. 

سنخ شناسی مطالعات اسالمی پساشرق شناسی در امریکا

دکتر یوسف عدنان1 

1. استاد دانشگاه مریلند آمریکا
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شاهد این مدعا، ایجاد و گسترش کالج ها و دپارتمان های مطالعات اسالمی تازه و انتشار چند هزار کتاب 
و مقاله علمی، بیشتر در چارچوب علوم بین رشته ای است. مقایسه وضع امروز با اواخر دهة 1960 که 
تقریبًا در هیچ دانشگاهی رشته و دپارتمان مطالعات اسالمی یا اسالم شناسی در امریکا وجود نداشت، 
حکایت از آن دارد که مطالعات اسالمی راه درازی پیموده و با جدایی از شرق شناسی توانسته به عنوان 

یک رشته علمی دانشگاهی موقعیت خود را تثبیت کند.
تقویت مطالعات  و  از شرق شناسی و رشد  رابطه و جدایی مطالعات اسالمی  از  حال که صحبت 
اسالمی در دو دهه گذشته به میان آمد، جا دارد که به نقش ادوارد سعید در افول یا تضعیف شرق شناسی 

و عواملی که در افزایش گرایش به شناخت اسالم و مسلمانان مؤثر بود، اشاره کنیم.
با انتشار کتاب ادوارد سعید، متفکر امریکایی فلسطینی تبار، و انتقادات مبنایی او بر اهداف، روش 
قابل  نارسایی های پژوهش های شرق شناسان آشکار گشت و شمار  از  برخی  کارنامه شرق شناسی،  و 
توجهی از استادان رشته های علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مسائل کشورهای خاورمیانه و پژوهشگران 
اسالم شناس به دفاع از نظرات ادوارد سعید برخاستند. مدعای اصلی سعید در باب شرق شناسی آن 
بود که علم شرق شناسی با پیش فرض نسبت به شرقیان آغاز شده و در خدمت اهداف استعماری بوده 
و شرق شناسان دانسته و ندانسته زمینه استیالی استعمارگران را فراهم آورده و تحقیقات خود را در 
خدمت دستگاه استعماری قرار داده اند. از نظر سعید، تلقی شرق شناسان از دین، تلقی یک شیء بوده 
و برای شناخت و فهم دین تنها به متون مراجعه می کردند. آنها همچنین دین را جوهری بدون تاریخ 
می دانستند و برای شناخت یک فرهنگ از زبان آغاز می کردند و زبان را دروازه ورود به فرهنگ تلقی 
می کردند. پیش از روزگار ادوارد سعید، در امریکا، در بیست دانشگاه قدیمی معتبر مانند هاروارد و ییل، 
آموزش و پژوهش در زمینه شرق شناسی در چارچوب دپارتمان های زبان ها و تمدن های شرق نزدیک 
انجام می شد و شرق شناسان و اسالم پژوهان به تدریس و تحقیق زبان های شرقی مانند عربی، ترکی، 

فارسی، ژاپنی و چینی می پرداختند.
او،  از نظرات  نویسندگان و پژوهشگران  از  ادوارد سعید و طرفداری عده ای  نوشته های  انتشار  با 
طرفداران شرق شناسی با پذیرش پاره ای نارسایی ها، به دفاع از نظرات و نوشته های خویش برآمدند. 
از شرق شناسی و دیدگاه های شرق شناسان دفاع می کرد،  از دیگران  افراد که بیش  این  از  یکی 
این دو گروه، تضعیف شرق شناسی و تقویت مطالعات خاورمیانه و  تقابل  بود. حاصل  لوئیس  برنارد 
مطالعات اسالمی در محافل آکادمیک و دانشگاه های امریکا بود. البته مطالعات اسالمی که پس از 
انتقادات ادوارد سعید در محافل دانشگاهی امریکا مطرح شد، با مطالعات اسالمی که پیش از آن مطرح 
بود، تفاوتی بنیادین داشت. پژوهشگران و اسالم پژوهان، به این سنخ از مطالعات، مطالعات اسالمی 
پساشرق شناسی نام نهاده اند. از این نامگذاری پیداست که مطالعات اسالمی رویکرد تازه ای پیداکرده 
و محتوا و روش آن دگرگون شده است. دو ویژگی مهم مطالعات اسالمی پساشرق شناسی، یکی توجه 
به مسائل سیاسی اسالم و دیگری نقش و حضور درخور اعتنای پژوهشگران و دانشوران مسلمان است. 
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اکنون چند صد اسالم شناس مسلمان، از ملیت های گوناگون، در امریکا و در دانشگاه ها و مؤسسات 
پژوهشی این کشور به تدریس و تحقیق پیرامون اسالم و مسلمانان مشغول اند. این عده فرسنگ ها 
از روش ها و پیش فرض ها و نظریه های شرق شناسان سنتی فاصله گرفته اند. ویژگی دیگر مطالعات 
بکارگیری  و  میدانی  مطالعات  به  گرایش  و  دین  شیءانگاری  از  گرفتن  فاصله  امریکا،  در  اسالمی 
روش های کیفی برای شناخت و فهم دین است. بدین سان، می-توان گفت که شکل یا اشکال جدیدی 
از اسالم شناسان جدید و مطالعات اسالمی در امریکا پدیدآمده که با شرق شناسان و مطالعات اسالمی 

آنها از بُن متفاوت است و می توان آن را به نام مطالعات اسالمی پساشرق شناسی نام گذاری کرد.
 امروزه، مطالعات اسالمی پساشرق شناسی تنها در دپارتمان ها یا گروه های ادیان یا شرق شناسی 
رواج ندارد. در مراکز مطالعات منطقه ای یا مطالعات خاورمیانه نیز در جریان است. هجده مرکز مطالعات 
خاورمیانه در امریکا، به مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 22 کشور منطقه خاورمیانه تمرکز دارند. از 
جمله موضوعاتی که در این مراکز نیز بدانها پرداخته می شود، تاریخ تفکر و اعتقادات دینی و مذهبی 
مردمان مسلمان کشورهای خاورمیانه- به غیر از اسرائیل- است. بنابراین، مطالعات اسالمی با روش و 
موضوعات دیگری در این قبیل مراکز نیز وجود دارد. همانند شرق شناسی، مطالعات خاورمیانه بی تأثیر 
از مسائل و انگیزه های سیاسی سیاستگذاران امریکایی نبوده است. به دلیل شائبه سیاسی، تحلیلگران 
درباره علل تکوین و وجه تسمیه خاورمیانه دو نظر ارائه نموده اند. عده ای گفته اند واژه خاورمیانه در 
سال 1902 توسط مورخ نیروی دریایی امریکا، آلفرد ماهان، ابداع شد. عده ای دیگر برآنند که واژه 
خاورمیانه در سال های دهه 1940 توسط سازمان اطالعات مرکزی امریکا، سیا ابداع و رایج شد و این 
عمل نمونه ذهنی جنگ سرد است که بر بنیاد تضاد و تخاصم دو ایدئولوژی سرمایه داری و مارکسیسم 
شکل گرفت. هم اینک، در هجده مرکز مطالعات خاورمیانه در امریکا پژوهشگران و محققان بسیاری 
به شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مربوط به کشورهای منطقه خاورمیانه اهتمام می ورزند. ویژگی 
خاص مطالعات خاورمیانه در امریکا، جهتگیری آن به مسائل سیاسی معاصر است. ویژگی دیگر این 
رشته علمی، نفوذ و تأثیر برخی کشورهای عربی نفت خیز خلیج فارس است. چنانکه کشورهایی مانند 
قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بودجه های عظیم به این مراکز داده و توانسته اند 
در جهت گیری فعالیت و مطالعات آنها تأثیرگزار باشند. عامل دیگری که بر تقویت و گسترش مطالعات 
خاورمیانه در امریکا نقش مهمی داشته، اعطای بورس و کمک هزینه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش 

امریکا برای مطالعات مربوط به خاورمیانه است.

نقش استادان مسلمان و روزنامه نگاران امریکایی 
است،  تأثیرگذار  امریکا  در  اسالمی  مطالعات  رویکرد  و  ماهیت  موقعیت،  بر  امروزه  که  مهمی  عامل 
استادان مسلمان امریکایی یا استادان مسلمان خارجی است که در امریکا اقامت دارند. ویژگی برجسته 
این گروه از استادان، آشنایی با زبان های اسالمی بویژه عربی و فارسی و آگاهی و دسترسی به منابع 
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اصیل اسالمی است. این آشنایی ها به این گروه امکان می دهد تا مطالعات و تحقیقات شان از اعتبار 
هایشان  اندیشه  و  آراء  تأثیر  تحت  شناسان  اسالم  و  پژوهان  اسالم  سایر  و  باشد  برخوردار  بیشتری 
قرارگیرند. مسلم است که اعتبار علمی و موقعیت اجتماعی این گروه و استادان مسلمانی مانند محمود 
ایوب، ویلیام چیتیک، خانم ساچیکو موراتا و ولی اهلل نصر به تقویت و گسترش مطالعات اسالمی مدد 
می رساند و از افول  مطالعات اسالمی جلوگیری می کند. البته از نقش و سهم اسالم شناسان تازه کار 
و پژوهندگانی که به مسائل اسالمی و مسلمانان عالقه نشان می دهند نیز نباید غافل شد. زیرا آنها هم 
در بسط و گسترش مطالعات اسالمی دانشورانه، شالوده شکنی گفتمان اسالم هراسی و زدودن پاره ای 

اتهامات و ابهامات مخالفان بی تأثیر نیستند.
برخی از روزنامه نگاران امریکایی هستند که اندیشه و مسائل ریز و درشت مسلمانان ساکن امریکا 
را می شناسند و به برخی از کشورهای اسالمی و خاورمیانه سفرکرده و از نزدیک با مظاهر و مناسک 
دینی مسلمانان آشنا شده اند. این عده نیز درباره اسالم و مسلمانان مقاله می نویسند و گزارش تهیه 
می کنند. با اینکه گزارش ها و نوشته های این گروه از دقت علمی برخوردار نیست اما همین که در گرم 
کردن فضای گفتمان اسالم شناسی و بحث و نقد گفتمان اسالمی هراسی فعال هستند، خودآگاه و 
ناخودآگاه به افزایش توجه به اسالم و تقویت مطالعات اسالمی کمک می کنند. روزنامه نگارانی مانند 
فرید زکریا که به اسالم و مسائل مسلمانان عالقه نشان می دهند یا مسائل مربوط به آنها را رصد 
می کنند، چون با گروه های مرجع، سیاستمداران و طبقه نخبه امریکا در تماس و تعامل اند، با طرح 
پرسش و پیگیری مسائل متعلق به اسالم و مسلمانان، ناخودآگاه دو خدمت بسیار سودمند به مطالعات 
اسالمی انجام می دهند. خدمت اول، ارائه صدها موضوع قابل بررسی و پژوهش برای اسالم شناسان 
آکادمیک و خدمت دوم، نمایاندن اهمیت شناخت اسالم و مسلمان به سیاستگذاران و مردم امریکا و 

دوری از یشداوری های عجوالنه.
درست است که مطالعات اسالمی در دو دهه گذشته رشد شتابنده ای را پشت سرگذاشته، اما نباید این 
را نیز از یاد برد که در کنار این رشد و پیشرفت، مشکالت سیاسی و منازعات بسیاری را نیز پشت سر نهاده 
و هم اکنون نیز چالش های فراوانی در برابر دارد. برخی از این مشکالت و چالش ها عبارتند از: افزایش موج 
اسالم هراسی و احساس منفی نسبت به مسلمانان، تینک تانک های ضد اسالم و مسلمانان بخش خصوصی، 
فعالیت های افراط گرایان مسیحی، اقدامات کمیته عمل سیاسی امریکایی اسرائیلی )ایپک( ضد مسلمانان، 
گروه های مراقبت از جهاد مسلمانان، گروه های مراقبت از استادان مخالف اسرائیل در دانشگاه ها، سازمان 
های صهیونیست و ملی گرایان نئومحافظه کار امریکایی. بررسی ها نشان می دهد که همه این عوامل و 
متغیرها در جهت مخالف اسالم و مطالعات اسالمی حرکت می کنند. در توضیح این مطلب می باید گفت که 
موج اسالم هراسی باعث شده تا در بسیاری از دانشگاه ها، استخدام در رشته مطالعات اسالمی با مشکالت 
و موانع بسیار همراه باشد، بورس تحصیلی ارائه نشود و دانشجویان رغبتی به این رشته تحصیلی نداشته 
باشند. گروه های مراقبت از استادان مخالف اسرائیل در دانشگاه ها نیز به دنبال بهانه گیری از استادان رشته 
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مطالعات اسالمی هستند و تمام حرکت آنها را زیر نظر دارند. ملی گرایان نئومحافظه کار امریکایی هم که در 
کنگره، مجلس نمایندگان، رسانه ها و در بین سازمان های دولتی و بخش خصوصی نفوذ و حضور دارند، با هر 
حرکتی به نفع مسلمانان مانند ایجاد یک مرکز مطالعاتی یا تقویت رشته مطالعات اسالمی مخالفت می کنند. 
بدین سان، می توان پذیرفت که مطالعات اسالمی در لیبرال ترین کشور دنیا با مشکالت سیاسی بسیاری 
روبروست، مشکالتی که ریشه در نظام سیاسی دارد و تا حدودی از رخداد یازده سپتامبر 2001 تأثیر پذیرفته 
است. درست است که وزارت آموزش و پرورش امریکا کنترلی بر برنامه های آموزشی دانشگاه ها ندارد، ولی 
حجم تبلیغاتی که در رسانه ها برضد اسالم و مسلمانان بعد از یازده سپتامبر و مخالفت با حضور امریکا در 
کشورهای مسلمان منتشر می شود و اشاعه می یابد، به قدری زیاد است که کمتر کسی یارای مقاومت دربرابر 
آنها را دارد. آری، امریکایی هایی هستند که اسالم را کاماًل بیگانه دانسته، از این رو حرمتش را نگه نداشته و 
تا می توانند به تحقیرش و تکذیبش می پردازند. این فضای زهرآگین است که بر رویکرد و سرشت مطالعات 

اسالمی در دانشگاه ها تأثیرگذار است.

اشکال جدید مطالعات اسالمی
مطالعه و وارسی حداقل 16 دانشگاه معتبر امریکا نشان داد که در بیشتر دانشگاه هاي آمریکا دیگر کلمه 
و هندوشناسي  بودا شناسي  اسالم شناسي،  مانند  آن، رشته هایي  بجای  و  نمي رود  کار  به  شرق شناسي 
مطالعات  از  دیگری  شکل  سعید،  ادوارد  های  نوشته  تأثیر  تحت  نیز  اسالم شناسي  مي شود.  استفاده 
اسالمی است که زیبنده است برای آن از عنوان  مطالعات اسالمی پسا شرق شناسی استفاده کرد. اگر 
در گذشته ارباب و متکلمین کلیسایی درصدد نفی و جدال دینی و به دنبال تغیر دین مسلمانان بودند و 
اگر شرق شناسان دانش و شناخت خود را در خدمت استعمارگران قرار می دادند، اینک اسالم پژوهان با 
تغییر رویکرد و روش خود، در پی فهم و درک دین اسالم و شناخت مسلمانان هستند. امروز فهمیدن، 
جای تغییر دین یا جدال دینی را گرفته و روش های شرق شناسان پیشین از سکه افتاده است. بدیهی 
است که این تغییر رویکرد و روش بر وضعیت مطالعات اسالمی اثرگذار و به فربهی و تقویت آن مدد 

رسان بوده است.
عالقه  افزایش  داشته،  مثبت  و  مستقیم  نسبت  اسالمی  مطالعات  وضعیت  با  که  دیگری  مسئله 
با  زبان عربی و موضوعات مرتبط  به مطالعات اسالمی،  از مردم  استادان و گروه هایی  دانشجویان، 
آنهاست. عده ای از این افراد با انگیزه کنجکاوی، عده دیگری با انگیزه اقتصادی و کار در کشورهای 
مسلمان نفت خیز، عده ای هم با هدف تحری حقیقت و فهم دالیل رشد اسالم و گرایش به آن به 
تأثیر برخی دولت های عرب و  و  از نقش  نباید  این میان  اند. در  وارد شده  وادی مطالعات اسالمی 
تقویت مطالعات  و  استمرار  مالی سخاوتمندانه خود  با کمک های  ولیدبن طالل که  مانند  اشخاصی 

اسالمی را در برخی دانشگاه ها مانند هاروارد ممکن می سازند، غافل ماند.
تغییر دیگری که در رشته مطالعات اسالمی در امریکا پدیدآمده، گسترش زمینه مطالعاتی و بسط 
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و گسترش حوزه های مطالعاتی و موضوعات بین رشته ای است. در گذشته، اسالم شناس ها بیشتر به 
حوزه هاي زبان، لغت، تاریخ و کالم  اسالمی توجه داشتند و از فلسفه و عرفان اسالمی سخت بیگانه 
بودند، اما امروز به موضوعاتی مانند عرفان ابن عربی، فلسفه مالصدرا، افکار و آثار عالمه مجلسی، 
اجتماعی  تشیع، شبکه های  اسالمی،  فرقه های مختلف  اسالمی،  اسالم، حکومت  در  و وقف  جهاد 

مسلمانان و مردم شناسی جوامع مسلمان عالقه نشان می دهند.
برای شناخت دقیق تر وضعیت کنونی مطالعات اسالمی پسا شرق شناسی در امریکا و رویکرد و 
قلمرو موضوعی اش، آن را با مطالعات اسالمی در اروپا مقایسه می کنیم. واکاوی جنبه های گوناگون 
این دو نوع مطالعات اسالمی با یکدیگر گویای چند تفاوت بین بود. یکی از این تفاوت ها، گرایش 
شماری از اسالم شناسان اروپایی به شناسایی و تصحیح نسخه های خطی است. شاید مهمترین دلیل 
توجه اروپاییان به نسخه های خطی، وجود فراوان چند هزار نسخه خطی در موضوعات گوناگون مرتبط 
با اسالم و مسلمانان در کتابخانه های دولتی و خصوصی و کتابخانه های دانشگاه ها و موزه های 
کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند، اسپانیا، اتریش، ایتالیا و واتیکان باشد. چیزی که در امریکا 
وجود ندارد، دلیلش هم آن است که این کشور در دوره امپراطوری بریتانیا و استعمار فرانسه و اشغال 
لیبی توسط ایتالیا نه اهمیتی داشت و نه به منابع و نسخه های خطی کشورهای اسالمی دسترسی 
در  اروپایی  اسالمی  مطالعات  با  امریکا  در  شناسی  شرق  پسا  اسالمی  مطالعات  دیگر  تفاوت  داشت. 
فاصله گرفتن تدریجی اسالم شناسان اروپاییان از سیاست و غلبه رویکرد سیاسی بر مطالعات اسالمی 
و موضوعات آن در امریکاست. دلیل پیدایش این رویکرد آن بود که رخداد یازده سپتامبر 2001 در 
امریکا، به موج اسالم هراسی دامن زد و تبلغات علیه مسلمانان را تشدید کرد. همین عوامل سبب ساز 
بی اعتمادی و دشمنی با مسلمانان و ایجاد مشکالت عدیده سیاسی بر سرشت و وضعیت کنونی اسالم 

پژوهی در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی امریکا گردید.
تفاوت دیگر مطالعات اسالمی پساشرق شناسی در امریکا با نوع اروپائیش در نوع موضوعات و زمینه 
مطالعاتی آنهاست. اسالم شناسان امریکایی بیشتر به موضوعات روز، مسائل کشورهای اسالمی و جنبه 
های سیاسی اسالم و رویکرد مسلمانان به امریکا و تهدیدات مسلمانان در کشورهای اسالمی برای 
امریکا توجه دارند، در حالی که  پژوهندگان اسالمی در اروپا به پیشینه حضور کشورشان در کشورهای 
اسالمی، شناخت قرآن و آموزه های قرآنی، زبانشناسی زبان های اسالمی، وضعیت مسلمانان در جوامع 

اروپایی و آینده آنها و تأثیرشان بر ساختار سیاسی و فرهنگ اروپایی اهمیت می دهند.
به رغم اختالف یا تفاوتی که مطالعات اسالمی اروپایی با گونة امریکایی آن از نظر برخي شیوه ها 
و موضوعات و نظریات با یکدیگر دارند، این دو حوزه مطالعاتی توانسته اند بخش عظیمي از میراث 
فکري، ادبي،  هنري، علمي، تاریخي، اجتماعي و فرهنگي ما را از تاریکي و فراموشي بیرون آورند. در دو 
دهه گذشته، جریان یا به تعبیر دقیق تر دوره تازه اي در این دو حوزه مطالعاتی سربرآورده که مشخصه 
اصلی آن توجه به مردم شناسي، سیاست، اجتماع، اقتصاد و ادبیات کشورهای عربی و اسالمی با روش 
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های پیمایشی و تجربی به صورت تخصصی است.
در حال حاضر، مطالعات اسالمی در امریکا فقط تحت نظارت و سیاست نهادهاي علمي نیست، 
نهادهای  و  اشخاص  و  مسیحی  افراطی  های  گروه  سیاست مداران،  طالل،  ولیدبن  مانند  بازرگانانی 
صهیونیست نیز در کار آن مدخلیت دارند. معنی این سخن آن است که مطالعات اسالمی تنها یک 
رشته علمی دانشگاهی متشکل از استادان، دانشجویان و پژوهشگران نیست، بلکه به گونه اي فزاینده 
تحت تأثیر عناصر و عواملی خارج از محیط های علمی است. جالب آنجاست که این عوامل و عناصر 
غیرعلمی بناخواه به کمیت و کیفیت مطالعات اسالمی می افزایند. البته نباید این موضوع را نیز از یاد 
برد که گروهی از اسالم شناسان هستند که فارغ از زمینه هاي سیاسي مجدانه به فعالیت هاي آموزشی 
و پژوهشي خود اشتغال دارند و نسبت به هیاهوها و مجادالت سیاسی موافقان و مخالفان اسالم شناسی 

بی اعتنا هستند.
آخرین سخن پیرامون رویکرد و محتوای مطالعات اسالمی پساشرق شناسی امریکایی آن است که 
وفق نظر »ژاک دریدا« که می گفت: »تمام اندیشه هاي غربي زوج هایي از تضادهاي دوگانه تشکیل 
مي دهند که در آن ها یک عضو، برتر و مقدم تر به شمار مي رود و سبب توقف و انجماد بازي مي شود و 
عضو دیگر/ زوج را به حاشیه مي راند«. از اعتبار افتاده و مسلمانان و آئین مقدس ایشان دربرابر اندیشه 
و گفتمان امریکاییان نه تنها فروتر نیست که عضوی برتر، پرقدرت و تأثیرگذار نیز هست. افزون براین، 
دیگر نمی توان تنها قسمت هاي گزینش شده اي از اسالم، فرهنگ و تاریخ مسلمانان را انتخاب کرد و 
آن ها را معیار قضاوت خود قرار داد. مطالعات اسالمی امریکایی گرچه تحت تأثیر عوامل خارج از محیط 
های علمی و سیاست قراردارد، اما با وجود این، همانند دوران شرق شناسی دیگر تحت اداره و »باز 
آفریني غربیان« نیست و صدها اسالم شناس مسلمان امریکایی در آن حضوری جدی دارند. در چنین 
شرایطی می توان به نسل جوان و شماری دیگر از اسالم شناسان مسلمان و غیر مسلمان امریکایی 
مانند: لوئي بک، جان اسپوزیتو، باربارا متکالف، ویلیام چیتیک و مایکل گیلسنان امید بست که به جد با 
روش بی طرفی و با تکیه بر روش های تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی درپی شناخت وجوه گوناگون 
اندیشه، تاریخ، فرهنگ و مسائل مختلف مسلمانان، نه تنها در جهان اسالم که در امریکا، هستند.     
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عصر تازه مطالعات اسالمی در اتيوپی

سید بهزاد کاظمی حیدری1

همانند بیشتر کشورهای افریقایی، در اتیوپی نیز  رشد جمعیت مسلمان، رویکرد به فرهنگ اسالمی 
و گرایش به مطالعه و تحقیق درباره اسالم و مسلمانان رو به افزایش است. اگر در سال 1950 بیست 
و پنج درصد جمعیت کشور اتیوپي را مسلمانان تشکیل مي دادند، اینک این  میزان به بیش از پنجاه 
درصد رسیده است. این آمار گویای آن است  که در پنجاه سال گذشته جمعیت مسلمانان اتیوپی دو برابر 
شده و در برابر آن، 80 درصد از مسلمانان به مسیحیت گرویده اند. از آن جا که این افزایش جمعیت بر 
نظام سیاسی، ساختار قدرت و  نحوه تعامل مسلمانان با مسیحیان و آنومیستها در اتیوپی تأثیرگذار بوده 
و بسیاری از معادالت را برهم زده است. در دو دهه گذشته، کوشش های دانشورانه زیادی برای شناخت 
بیشتر مسلمانان اتیوپپایی و آموزه های دینی و فرهنگی آنها  انجام شده است. برخی از  این کوشش 
ها را می توان در تعداد کنفرانس ها و سمینارهای علمی برگزارشده و تعداد کتاب ها و مقاله هایی که 

استادان و روزنامه نگاران اتیوپی پیرامون اسالم و مسلمان این کشور منتشر کرده اند، مشاهده کرد.
پژوهشگرانی که به بررسی مطالعات اسالمی و وضعیت مسلمانان در اتیوپی پرداخته اند، دو دیدگاه 
یازده  حادثه  مانند  خارجی  علل  ای  عده  اند.  نموده  ارائه  اسالمی  مطالعات  رشد  علل  درباره  متفاوت 
سپتامبر، موج اسالم هراسی و افزایش قدرت مسلمانان اروپایی را علت العلل رشد و گسترش مطالعات 
اسالمی ذکر کرده اند، برعکس این عده، گروهی دیگر  سقوط رژیم کمونیستي هایله ماریام و بازشدن 
فضای نسبتًا دموکراتیک را عامل اصلی دانسته اند. از نظر گروه دوم، پس از رژیم کمونیستی بود که 
1.  معاون گروه برنامه و توسعه وضعیت مسلمانان بهبود یافت و تعداد مساجد و مدارس قرآني افزایش یافت و پژوهش های مستقلی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
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درباره مسلمانان مجال نشر یافت. به عقیده این گروه، اگر وضع امروز اسالم و مطالعات اسالمی را در 
این کشور شمال آفریقا مشاهده کنیم و آن را با قبل از سال 1990 مقایسه کنیم می بینیم که در آن 

روزگار مسلمانان امکان ساخت مسجد نداشتند و  از تولید و چاپ کتاب اسالمي محروم بودند.
بدین سان، می توان گفت که در بازه زمانی دو دهه سال گذشته، حجم نوشته های محققان )بومی 
و تبعیدی( پیرامون تاریخ اسالم و فرهنگ اسالمی در اتیوپی رشد باورنکردنی داشته است. اگر نوشته 
های علمی نویسندگان و پژوهشگران اتیوپیایی را در دایره مطالعات اسالمی قرار دهیم، شاید بتوانیم 
از آینده رو به رشد تحقیقات اسالمی در این کشور سخن برانیم. بررسی ها نشان می دهد که حداقل 
از سال 1993، حجم زیادی از مطالب درباره اسالم و مسلمانان عمدتًا به زبان عربی توسط محققان 
بومی در داخل کشور نگارش یافته است. هدف کلی از این نوشته ها، آشنایی محققان مسائل اتیوپی 
و پژوهشگران عالقمند به مطالعه تاریخ اسالم و نوشتجات عربی – اسالمی در اتیوپی بوده است. در 
دو پژوهشی که یکی از پژوهشگران اتیوپیایی به نام  حسین احمد منتشر کرده، مطالعات منتشر شده 
و منشرنشده بسیاری از سال های1952 )که کتاب کالسیک اسپنسر تریمینگام با عنوان »اسالم در 

اتیوپی« منتشر شد( تا سال 2002 بررسی شده است.
مقاله حاضر بر آن است که تا گوشه هایی از  موقعیت و ظهور و بروز مطالعات اسالمی در محافل 
آکادمیک و در بین نویسندگان سنتی مسلمان اتیوپی به زبان انگلیسی و زبان های اروپایی )ایتالیایی، 

فرانسوی و آلمانی( و پایان نامه های دانشجویی در اتیوپی را به روشنی کشد.
از آنجا که مسلمانان اتیوپی، نویسندگان و متفکران توانایی نداشته اند، برای رفع خالء اطالعاتی 
و دانش مذهبی خود به طرف کتاب ها و نویسندگان عرب، پاکستانی و نیجریه ای کشیده شده اند. در 
اینجا به شماری از کتاب هایی که به زبان عربی در کشورهای دیگر نوشته شده و در بین مسلمانان و 

مدارس دینی آنها رواج دارد، اشاره می کنیم.

کتاب هایی به زبان عربی از نویسندگان غیر اتیوپیایی رایج در اتیوپی
علی محمد یاسین، تلخیص الحسان من کتاب ابن حجر عسقالنی فی احکام الحدیث، آدیس آبابا: 

مکتبه نقاشی، 658ص.
سیاح الحق ابوالقاسم تقدم بن احمد، منظومات امام ابن الوردی مع تحمیسیها، مکتبه بدر، 2002.

محمد تقدم عبدالرحمان العروسی، تاریخ اتیوپیا، اسالم آباد: مکتبه الحافظ، جلد اول، 375 ص.
تاریخ االتیوبیه بین المدی و الهدیر)تاریخ اتیوپی(، آدیس آبابا، 2003.

دکتر عبداهلل نصیف) دبیر کل سازمان الرابطه عربستان( شرح زندگی و خدمات دکتر نصیف، 2008، 
120ص.

االتیوبیه،  الجمهوریه  فی  االولیاء  و  العلما  ترجمان  عمر،  بن  احمد  بن  الحق  والی  محمد  الشیخ 
بیوگرافی عالمان و قدیسان مسلمان اتیوپی، 328ص.
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سید محمد صادق، منخل االتسان فی تاریخ الهوبسان، صنعا،2011،436ص.)تاریخ کلی اتیوپی از 
قبل از اسالم تا قرن بیستم(.

محمد الطیب، بن محمد بن یوسف الیوسفی، اتیوبیا و عروبه و االسالم عبر التاریخ، مکه: المکتبه 
مکیه،1966 ،2 جلد، جلد اول 384 ص. جلد دوم 543 ص. ) روابط بین اتیوپی، اعراب و اسالم(.

محمد امین بن عبداهلل االتیوبی الحراری، تهذیب االطفال، العالمیات االطفال، آدیس آبابا: مکتبه 
المصائب، 168ص.

بیروت  البیب،  مغنی  یوالی  الحبیب  مدنی  المناصی،  البورانی  حسن  بن  محمد  بن  عبدالباسط   
آبابا :مکتبه المصائب،2003،150 ص.) کتاب در موضوع صرف و  الثقافیه و آدیس  الکتاب  مؤسسات 

نحو عربی است(.
مذنی  کتاب  شرح  فی  المغیب  الغریب  فتح  المناصی،  البورانی  حسن  بن  محمد  بن  عبدالباسط 

الحبیب،2003، جلد اول، 702ص.
عبدالباسط بن محمد بن حسن البورانی المناصی، فتح الکریم الطیف ،شرح الترسف،  528 ص.

شیخ عبدالقدیر احمد فیتو العروسی، صفات الداعیات النصیر فی الدعوه الکتاب و السنه.، اسالم آباد: 
اینستنت پرینت سیستم، 134ص.

به نگاشتن کتاب و مقاله و  اتیوپیایی  اندیش وران و پژوهشگران  از سال 1993  چنانکه گفتیم، 
شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی با موضوع مطالعات اسالمی روی آوردند و آثار ارزشمندی 
پدیدآوردند. در اینجا، برای آشنا شدن با موضوع نوشته های آنها به عنوان نمونه به شماری از مقاالت 

آنها که در  کنفرانس های خارجی و داخلی ارائه کرده اند، اشاره می کنیم.
مقاالت ارائه شده در موضوع اسالم و مسلمانان در کنفرانس های خارجی و داخلی

الساندرو گوری، »علمای مسلمان در گذشته و حال همانگونه که در نشریات مسلمان اتیوپی در 
دهه 1990 نشان داده شده اند«، اتیوپیکا: نشریه بین المللی مطالعات اتیوپی و  اریتره، جلد 8، 2005، 

صص 72-94.
الوی فیکوت، » پوزش اتیوپی از اسالم« نشریه انالز اتیوپی، 2002، صص 7-35.

اتیوپی معاصر«،  با مسیجیان در  یا مقابله: برخورد مسلمانان  حسین احمد، » واکاوی همزیستی 
نشریه دین در افریقا، 36، 2006، صص 4-22.

حسین احمد، دولت و اسالم در اتیوپی: 1995-850، در کتاب عبدو کزوزی و صدیق اونی: تمدن 
اسالمی در آفریقای شرقی) مجموعه مقاالت سمپوزیم بین المللی 2003 اوگاندا(، استانبول: آرسیکا، 

2006، صص39-60.
حسین احمد، سیاست استعماری ایتالیا نسبت به اسالم در اتیوپی و واکنش مسلمانان اتیوپی به 
آن ) 1941-1936(، ایتالیا: کاگلیاری، 2006، مقاله ارائه شده به کنفرانس بین المللی شرق شناسی 

ایتالیا در افریقا.
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حسین احمد،» شیخ جواهر بن حیدر بن علی: یک عالم و عارف از شونکی در جنوب شرقی والو در 
اتیوپی«، نشریهAE، 2004، صص47-56.

احمد حسن عمر، »پاره ای نکات حسین احمد درباره حرار و راه ها تجاری محلی: یک گزارش 
درباره دیدگاه های بازرگانان سابق شاوا) 1935-1839(«، نشریهAE، 2001،صص 141-149.

 جواکیم کراس و رونی میر، » قابنا و ولین: دو تن از منطقه گوریج و چشم انداز تاریخشان بر بنیاد 
سنت های شفاهی آنها«، نشریهAE، 2001، صص 175-182.

یکی از پیامدهای سقوط رژیم مارکسیستی، گرایش به مطالعه و تحقیق پیرامون اسالم و مسلمانان 
و تاریخ ورود اسالم به اتیوپی در دانشگاه ها بویژه دانشگاه آدیس آبابا و نگارش پایان نامه در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری بود. بررسی موضوعات این رساله ها گویای آن است که پژوهشگران، استادان 
و دانشجویان مسلمان بیشتر به دنبال شناخت پیشینه تاریخی و مبانی اندیشه اسالمی مسلمانان این 
کشور شمال آفریقا هستند و کمتر به موضوعات جدید توجه دارند. برای نمونه، در این جا به چند پایان 

نامه با موضوع اسالم و مسلمانان اتیوپی در مقطع کارشناسی ارشد اشاره می کنیم.

پایان نامه با موضوع اسالم و مسلمانان اتیوپی در دانشگاه آدیس آبابا )1992- 2007(
رشته تاریخ :

عباس احمد، مطالعه تاریخی شهر- کشور حرار )1875-1795(
عمان سجفدین، اسالم و جامعه مسلمانان در گوما :یک بررسی تاریخی )1886- 1974 (

باور عمر، توسعه تبلیغات اسالمی)داووا( در آدیس آبابا و حومه  )2003-1936(
اندالیو دیجارتا، اسالم و جامعه مسلمانان در پادشاهی جیما )1870- 1941(

تادسه سما، تأسیس و توسعه شهر جیما تا سال 1942 

رشته فلسفه :
محمدسید عبداهلل، مشارکت مفتی داوود)1743- 1819( در توسعه روشنفکری اسالمی در اتیوپی: 

پژوهش تاریخی در میراث فلسفی بومی 
عمر مکونن،  تاریخ اولیا و انبیا عرب از گجام 

اندریس محمد، بینش های تاریخی و آگاهی های ملی در میراث واژه شناسی شیخ سید محمد 
صادق)1897- 1977(

مونا ابوبکر، مسائل جنسیتی  شهر حرار در قرن نوزدهم 
نورالدین دلیل، دست نوشته های عربی آبرت شیخ 

محمد حکیم، پرس و جوی واژه شناسانه در منظومه ارومو عجم احمد شیخ سراج 
عبدالکریم سید، شیخ ابراهیم علی و واژه شناسی اش : تحلیل محتوا با تأکید ویژه بر نوشته های 



199

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وی 
حسین محمد، تصوف و عرفان شیخ جمال الدین االنی 

کمال عبدالوهاب، آثار مجاهد طلحا جعفر 
با  اتیوپیایی که در کشور های فرانسه و سوئد  نامه مقطع دکتری سه دانشجوی  پایان  اینجا  در 

موضوع اسالم در اتیوپی پرداخته، را نیز معرفی می کنیم:
ترجه اوستبو، اسالم و تغییر دینی بین مسلمانان ارومو باله اتیوپی، دپارتمان ادیان تطبیقی دانشگاه 

استکهلم سوئد.

کتاب ها و تک نگاری ها و نگارش دانشنامه
پژوهشگران مسلمان اتیوپی به تألیف کتاب و تک نگاری و نگارش مدخل در  دانشنامه اتوپیکا نیز 
اهتمام نشان داده و آثاری نشر داده اند. در این جا چند نمونه  را معرفی می کنیم: حسین احمد، اسالم 

در قرن نوزدهم در والو اتیوپی: احیا، اصالح گری و واکنش، هلند: لیدن، 2001.
انتشارات  اتیوپی: اسالم ، مسیحیت و سیاست پیچیده، لندن:  هاگی ارلیک، عربستان سعودی و 

الینه رینر ، 2007.
الساندور گوری، اسالم در اتیوپی و سومالی ، ونیز: دانشگاه ونیز، 2006.

المقویست و  ویشکل،  انتشارات  اتیوپی،  باله  ترجه اوستبو، تاریخ اسالم و روابط درون دینی در 
.2005

پژوهشگران مسلمان اتیوپی در دو جلد اول دائره المعارف با نام "اتیوپیکا" به ترتیب، نود و شصت 
و سه مدخل پیرامون اسالم در اتیوپی نوشته اند. جلد سوم )2007( نیز شامل صد و شش مدخل در 

موضوعات مختلف اسالم در اتیوپی، سومالی و اریتره شده است.

“موضوع اسالم در اتیوپی" در کنفرانس های بین المللی مطالعات اتیوپی )2013-1959(
یک عامل دیگر که بر سرنوشت و رشد مطالعات اسالمی در اتیوپی تأثیر گذار بوده و موقعیت این رشته 
علمی را تقویت کرده، کنفرانس های بین المللی مطالعات اتیوپی است.  این کنفرانس ادواری که اینک 
به صورت یک سنت و یک جریان علمی و فرهنگی در اتیوپی وجود دارد و 55 سال قدمت دارد، به 
صورت منظم در اتیوپی و در کشورهای دیگر برگزار می شود. از مقاالت ارائه شده پیرامون اسالم و 
مسلمانان اتیوپی به این کنفرانس می توان به موقعیت و فراز و فرود آئین محمدی و پیروان آن و نیز 
سطح و عمق مطالعات اسالمی در محافل دانشگاهی اتیوپی پی برد. همچنین با وارسی مقاالت ارائه 
شده به هیجده کنفرانس برگزار شده می توان با کسانی که در اتیوپی و خارج از این کشور درباره اسالم 

و مسلمانان در اتیوپی تحقیق می کنند، آشنا شد و از نوع نگاه و رویکرد آنها مطلع گردید.
در هبجده  اتیوپی  در  مسلمانان  و  اسالم  موضوعات  با  مقاالت  تعداد  از  توان  می  زیر  در جدول 
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اتیوپی برگزار شده و قلت منابع و پژوهش های علمی در این زمینه  المللی مطالعات  کنفرانس بین 
و  اسالم  به  توجه  ایام  مرور  به  که   دهد  نشان می  داده های همین جدول همچنین  یافت.  آگاهی 
مسلمانان افزون تر شده و مقاالت بیشتری مجال نشر یافته است. بر بنیاد همین داده ها می توان گفت 
که در کنفرانس های اول، دوم و هفتم هیچ مقاله ای پیرامون اسالم و مسلمانان اتیوپیایی ارائه نشد. 
اما سه مقاله مشترک در کنفرانس های سوم، چهارم و پنجم ارائه گردید. این درحالی است که یک 
مقاله در کنفرانس ششم، شش مقاله درکنفرانس هشتم، دو مقاله در کنفرانس نهم و تنها یک مقاله 

در همایش دهم ارائه شد.
فزونی گرفتن شمار مقاالت در  کنفرانس های یازده، دوازده، سیزده، چهارده و پانزده به ترتیب 
چهار، شش، پنج، سه و پنج مقاله گویای توجه بیشتر به اسالم و مسلمانان و اهمیت آنها در جامعه 
تعداد مقاالت در همایش های شانزدهم)11 مقاله(، هفدهم)10 مقاله( و  اتیوپی است. دوبرابر شدن 
هجدهم) 13 مقاله( نشان دهنده رویکرد تازه ای به اسالم و مسلمانان و  تکوین مطالعات اسالمی 

دانشورانه در کشور اتیوپی است .

مقاالت درباره اسالم و مسلمانان اتیوپی در کنفرانس  مطالعات اتیوپی )2013-1959(

تعداد مقالهمحل برگزاریسال برگزاریکنفرانس

0ُرم، ایتالیا1959اول
0منچستر، انگلستان 1962دوم
3آدیس آبابا1966سوم

3ُرم، ایتالیا1972چهارم
0نیس1977پنجم
1تل آویو1980ششم

0لوند1982هفتم
6آدیس آبابا1984هشتم
2مسکو1986نهم
1پاریس1988دهم

4آدیس آبابا1991یازدهم
6ایست لنسینگ1994دوازدهم
5کیوتو1997سیزدهم
3آدیس آبابا2000چهاردهم
5هامبورگ2003پانزدهم
11تروندهایم2007شانزدهم
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10آدیس آبابا2009هفدهم
13آدیس آبابا2012هیجدهم
0دانشگاه ورشو2015نوزدهم

بررسی منابع مطالعاتی مورد استفاده در دانشگاه آدیس آبابا و مقاالت نشر داده شده در کنفرانس 
های بین المللی مطالعات اتیوپی بیانگر آن است که در بازه زمانی ده سال گذشته، مطالعات، تحقیقات 
و انتشارات اسالمی در مرکز، جنوب و شرق اتیوپی رو به رشد نهاده و موضوعات مربوط به مسلمانان 

در مناطق: والو، گیما، ارسی، بالی و حرار گسترش یافته است.
از آنجا که بیشتر مقاالت منتشر شده در موضوع اسالم و مسلمانان اتیوپی در دهه گذشته، تحت 
تأثیر نگاشته های تحصیل کردگان اتیوپیایی در دانشگاه های ایتالیا، هلند و آلمان است، می توان گفت 
که  مطالعات اسالمی در اتیوپی تحت تأثیر جریان ها و روش های اسالم پژوهان غربی است. معنی 
این سخن آن است که پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان اتیوپی تبار به جای آنکه به واقعیت های 
موجود در جامعه خود توجه کنند، از عینک روش ها و نظریه های مختص جوامع مسیحی غربی به 
موضوع اسالم و مسلمانان می پردازند. یکی از ویژگی های مطالعات اسالمی در اتیوپی، توجه به روابط 

و چگونگی تعامل اسالم و مسیحیت و پیروان این دو دین آسمانی در اتیوپی است.
امروزه، مطالعات اسالمی در اتیوپی دو ویژگی خاص دارد: تمرکز فزاینده بر اسالم معاصر و ژرفکاوی 
تاریخ اسالم و رهبران مسلمان در اتیوپی. یکی از مهمترین دالیل رشد و تقویت مطالعات اسالمی در 
اتیوپی، رخداد یازده سپتامبر 2001 و طرح مسئله اسالم هراسی بوده است. این دو پدیده باعث شده 
ادراکات، تصورات غلط و عقاید نویسندگان مغرض به عنوان اسالم شناسی و معرفی اسالم و مسلمانان 
در اتیوپی مجال عرضه پیدا کند و برای مسلمانان مشکالتی ایجاد شود. با این همه، باید گفت که در 
نتیجه سیاست فضای باز پس از سال 1991، موقعیت اسالم، مسلمانان و مطالعات اسالمی تقویت شده 
و کتابفروشی ها و مؤسسات آموزشی و انتشاراتی اسالمی در پایتخت و شهرهای مهم بیشتر شده است. 
این مؤسسات کتاب ها و جزوات زیادی را تهیه و به بازار روانه کرده اند. برخی از این جزوات که توسط 
نویسندگان مشهور مسلمان نوشته شده، بعنوان کتاب های درسی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در 
گذشته، رهبران و نویسندگان مسلمان اتیوپی، به دلیل سانسور و ممانعت مقامات سیاسی، با رونویسی و 
ترجمه نوشته های نویسندگان مسلمان در کشورهای عربستان، نیجریه، مصر و پاکستان کتاب درسی 
خود را تهیه می کردند، اینک خود آنها با پژوهش و مطالعه منابع اصیل اسالمی،  به تهیه و انتشار 
کتاب و مقاله خویش مبادرت می ورزند. علیرغم پیشرفت در پژوهش های محققان مسلمان و تنوع 
فزاینده حوزه های تحقیقاتی مطالعات اسالمی باید گفت که مطالعات اسالمی محققان اتیوپیایی هنوز 
در ابتدای راه است. یکی از ویژگی های مطالعات اسالمی در اتیوپی، استفاده از زبان عربی کالسیک در 
نگارش مطالب است. بجز چند استثنا مانند کارهای "شیخ طلحاجعفر)1853-1936(" و "الحق محمد 
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تئانی حبیب)1914-1989(، سایر پژوهشگران مسلمان این کشور به زبان عربی می نوشتند. نتیجه این 
وضع آن بود که این نوشته ها برای همه مسلمانان بویژه طبقات فقیر و روستایی قابل استفاده نبود.

تا بدینجا ویژگی های مطالعات اسالمی در اتیوپی را برشمردیم، الزم است به چند ویژگی مسلمانان این 
کشور نیز اشاره ای داشته باشیم. برخی ویژگی های قابل اعتنا در ارتباط با مسلمانان اتیوپی عبارتند از: تشدید 
گرایش به تصوف و عرفان، تشدید تعصبات مذهبی در بین مسلمانان، تنش های گاه و بیگاه در بین مذاهب 
مختلف مسلمان و افزایش قدرت و اعتبار اسالم گرایان اصالح طلب و رادیکال بعد از واقعه یازدهم سپتامبر. 
یک ویژگی دیگر مسلمانان اتیوپی انتشار نشریاتی با رویکرد و محتوای اسالمی است که از سال 1991 راه 

اندازی شده و به فعالیت خود ادامه داده اند. مشهورترین این روزنامه ها؛ قدس، ساالفیا و گوما هستند.

منابع برگزیده
* Proceedings of the 16th International Conference of Ethiopian Studies, ed. by 

Svein Ege, Harald Aspen, Birhanu Teferra and Shiferaw Bekele, Trondheim 2009.

* Hussein Ahmed, ‘Scholarly Research and Publications on Islam in Ethiopia 

)1952-2002): An Assessment’ in Walter Raunig and Steffen Wenig )eds.), Afrikas 

Horn )Akten der Ersten Internationalen Littmann-Konferenz 2 bis 5 Mai 2002 

München) )Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005), pp. 411-426.

* Hussein Ahmed, ‘The Historiography of Islam in Ethiopia,’ Journal of Islamic 

Studies, 3, 1 )1992), pp. 15-46.

* Hussein Ahmed, the Coming of Age of Islamic Studies in Ethiopia: The Present 

State of Research and Publication, Adis ababa, 2010.

دانشگاه آدیس آبابا در اتیوپی
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 روحانيون، اماکن و مراسم مذهبی ایرانيان در نگاه سفرنامه نویسان 
دوره قاجاریه 

مهرشاد کاظمی 

تاجران،  نوشته های  و  ایرانیان، سفرنامه ها  و  ایران  برای شناخت  پژوهان  ایران  منابع مهم  از  یکی 
اند. در  اقامت داشته  این کشور  یا مدتی در  آمده  ایران  به  سیاحان و سیاستمداران خارجی است که 
این میان، نوشته ها و سفرنامه هایی که در دوره قاجاریه نوشته شده از اهمیت بیشتری برخوردارند. 
چراکه این دوره مهم تاریخی، که همزمان با تاریخ معاصر ما نیز هست، محل زورآزمایی و تالش دو 
امپراطوری بزرگ آن روزگار یعنی روسیه تزاری و بریتانیای کبیر برای سلطه و نفوذ در ایران بوده است. 
اهمیت دیگر این دوره از آن روست که روابط ایران با کشورهای اروپایی گسترش یافته، ناصرالدین 
شاه، مظفرالدین شاه و احمدشاه و بسیاری از رجال دربارشان به اروپا رفته و پای سیاحان و سیاستمداران 
بیشتری به ایران باز شده و جامعه سنتی ایران با برخی نهادها و ارزش های غربی آشنا گردیده است. 
افزایش سفر و حضور خارجیان به ایران نه تنها بر سیاستمداران و طبقات اجتماعی باالی آن روزگار 
تأثیر گذار بوده که به آشنایی بیشتر آنها از زندگی و روحیه ایرانیان، باورهای دینی، سنت های ملی و 
مذهبی و خصلت های مردمان طبقات مختلف ایران نیز مدد رسانیده است. از آنجا که در آن زمان، دین 
و سنت های دینی، طبقه یا قشر روحانی و مناسک و مراسم دینی اهمیت درخور توجهی دربین طبقات 
مختلف اجتماعی داشته و فضای زندگی شخصی و اجتماعی این طبقات تحت تأثیر باورهای مذهبی 
بوده است، این امور توجه خارجیان را به خود جلب کرده و آنها در نوشته های خود به این موضوعات 
توجه نموده اند. برای آگاهی خوانندگان محترم از وضعیت و چگونگی باورهای دینی، اماکن مذهبی 
و شیوه اعمال مناسک و مراسم دینی و نقش روحانیون در جامعه و در بین طبقات مختلف مردم، در 
این جا با تکیه بر نوشته های چند تن از سیاحان عصر قاجاریه : اوژن فالندن، هینریش بروگش، جان 
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ویشارد، جیمز موریه، مادام کارالسرنا، ادوارد براون، هانري رنه دالماني، ارنست اورسل، هانري بایند 
و هوگو گروته این مسایل را با هم می خوانیم. پرپیداست که تصویری که خارجیان درباره اشخاص، 
مراسم و سنت های ایرانیان آن روزگار عرضه می دارند در پاره ای موارد از بی اطالعی، غرض ورزی 

و ناآشنایی شان با سنت ها و باورهای عقیدتی ایرانیان است.

موقعیت روحانیون در عصر قاجاریه
اکنون پرده زمان را به کنار می زنیم و از دریچه نگاه 
ایران در روزگارگذشته جایگاه و موقعیت  مسافران 

روحانیون عصر قاجاران را به تماشا می نشینیم.
حال ببینیم که اوژن فالندن چه تصور و تلقی 
از روحانیون عصر قاجاران ارایه می نماید: از موقعي 
روحانیون  یافت،  رواج  ایران  در  شیعه  مذهب  که 
هنگفت  ثروتي  و  مافوق التصور  نفوذي  دیدند  الزم 
جمع آوري کنند. هر مسجدي عایدات گزاف داشت 
عموم  شدند.  ثروتمند  گرفته،  دست  در  مالها  که 
کردند  تحمل  بیش  و  را کم  اوضاع  این  پادشاهان 

حتي بعضي به کمک پیشوایان محتاج گشتند«.
 اکنون به سخنان هینریش بروگش اشاره می کنیم و به برداشت او از روحانیون گوش فرا می دهیم: 
»در رأس همه طبقات روحانیون هستند که نفوذ و قدرت زیادي در میان مردم دارند، به طوري که هر 
وقت صالح بدانند مي تواند علیه شاه و دولت اقدام کنند. آنها به عنوان نایب امام داراي احترام و اهمیت 
فوق العاده اي بین طبقات مختلف مردم هستند. به طور کلي، دین اسالم در ایران ریشه و نفوذ عمبیقي 
دارد و جایگزین همه آن چیزهایي است که ما در اروپا به عنوان افتخار، وطن، میهن دوستي، شاه دوستي 
و عشق به آزادي از آنها یاد مي کنیم. تمام این مفاهیم از نظر ایراني ها در دین جمع و خالصه مي شود. 
حتي در مواقع جنگ، تا زماني که روحانیون اجازه ندهند و جنگ و جهاد را جایز ندانند، سربازان دست به 
اسلحه نمي برند. نمونة این پدیده در جنگ هاي ایران و روس و ایران و انگلیس کاماًل مشهود است«. 
هینریش بروگش در جای دیگر توصیف دقیقی از روحیه ضداستبدادی و انقالبی روحانیون ارایه می 
دهد و می نویسد: »روحانیون در هر فرصتي که پیش آید از تضعیف و ضربه زدن به دستگاه حکومتي 
شاه غفلت نمي ورزند، عامة مردم هم در این مبارزه در صف روحانیون هستند و هر وقت که آنها بگویند 
»دین در خطر است« مردم براي هر نوع فداکاري و اقدامي حاضر هستند. کلمة دین براي مردم ایران 
به طور کلي یک مفهوم و معنایي مافوق همه چیز و بسیار باالتر از مفاهیم وطن، اخالق، عشق و نظایر 

آنهاست. وقتي پاي دین به میان آید کلیة آن مفاهیم را فراموش مي کنند«.

اوژن فالندن

 ١٩٩

  .است
  

  هيروحانيون در عصر قاجار تيموقع
 گاهيدر روزگارگذشته جا رانينگاه مسافران ا چهيو از در مزني يپرده زمان را به كنار م اكنون
  .ميننشي يروحانيون عصر قاجاران را به تماشا م تيو موقع

 :دنماي يم هيعصر قاجاران ارا ونياز روحان يكه اوژن فالندن چه تصور و تلق مينيحال بب   
التصور و از موقعي كه مذهب شيعه در ايران رواج يافت، روحانيون الزم ديدند نفوذي مافوق

آوري كنند. هر مسجدي عايدات گزاف داشت كه مالها در دست گرفته، ثروتي هنگفت جمع
ثروتمند شدند. عموم پادشاهان اين اوضاع را كم و بيش تحمل كردند حتي بعضي به كمك 

 ».دپيشوايان محتاج گشتن

 
  اوژن فالندن

گوش فرا  ونيو به برداشت او از روحان مكنيياكنون به سخنان هينريش بروگش اشاره م   
در رأس همه طبقات روحانيون هستند كه نفوذ و قدرت زيادي در ميان مردم : «مدهي يم

عنوان تواند عليه شاه و دولت اقدام كنند. آنها بهطوري كه هر وقت صالح بدانند ميدارند، به
طور كلي، اي بين طبقات مختلف مردم هستند. بهالعادهاحترام و اهميت فوق اراينايب امام د

دين اسالم در ايران ريشه و نفوذ عمبيقي دارد و جايگزين همه آن چيزهايي است كه ما در 
. كنيمدوستي و عشق به آزادي از آنها ياد ميدوستي، شاهاروپا به عنوان افتخار، وطن، ميهن

شود. حتي در مواقع جنگ، تا ها در دين جمع و خالصه ميتمام اين مفاهيم از نظر ايراني
ندانند، سربازان دست به اسلحه  زيزماني كه روحانيون اجازه ندهند و جنگ و جهاد را جا

 مشهود كامالً  انگليس و ايران و روس و ايران هاي برند. نمونة اين پديده در جنگنمي
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تحلیل  و  تعریف  به  که  دیگری  سیاح 
قاجاریه  عصر  روحانیت  اجتماعی  موقعیت 
پرداخته، جان ویشارد )1911 - 1891( است. 
وی دراین باره می نویسد: »طبقة روحاني که 
سازمان  گروه  دارد،  خویش  نفوذ  زیر  را  اسالم 
در  دخالتي  هرگز  مریدان  که  است  یافته اي 
مجتهد  از  ندارند.  آنها  کار  چگونگي  و  کیفیت 
کربال  در  که  بزرگ،  پیشواي  و  اول  طراز 
پایین ترین طبقه که مالهاي  تا  دارد،  سکونت 
و  حمایت  از  مي توانند  هستند،  کوچک  دهات 
کمک مردم برخوردار شوند. این کمک ها بیشتر 
به خاطر تهیه اسناد قانوني یا تشریفات مذهبي 

و یا موعظه و تدریس پرداخت مي شود«.
مستفاد  چنین  ویشارد  جان  سخنان   از 

می شود که در آن روزگار، مردم مسلمان به دو دسته مشخص ُمقلِد و ُمقلَد یا مجتهد و مقلد تقسیم 
می شدند و مقلِدان تسلیم نظرات مجتهدان بودند و ثبت ازدواج و طالق، ثبت اموال و آموزش تنها در 

اختیار روحانیون بوده و  نهادهای آموزشی مدرن مانند مدرسه و دانشگاه وجود نداشته است.

اماکن مذهبی عصر قاجاریه
خارجیانی که در دوره قاجاریه در ایران بوده اند، با 
معرفی روحانیون آن روز جامعه ایران متوقف نشده 
اند، آنها به اماکن مذهبی مانند مسجد، حسینیه و 
تکیه هم پرداخته و تصویر نسبتًا روشنی از وضعیت 
مناسک  و  مراسم  اجرای  و  اداره  اماکن، شیوه  این 
مذهبی در آنها را نیز ترسیم کرده اند. در اینجا به 

ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:
موریه  جیمز  که  تصویری  تماشای  به  ابتدا 
تهران  از  اصفهانی«  بابا  »حاجی  کتاب  نویسنده 
می  نموده  ارایه  شاه  مسجد  و  شاه  فتحعلی  عصر 
نشینیم: »عمارات تهران چندان خوب نیست. زیرا 
که غالبًا با خشت خام بنا شده و شباهت آن به ابنیة 

هینریش بروگش

 ٢٠٠

   ».است
 يو انقالب يضداستبداد هياز روح يقيدق فيتوص گريد يريش بروگش در جاهين    

روحانيون در هر فرصتي كه پيش آيد از تضعيف و : «سدينو يدهد و م يم هيارا ونيروحان
ورزند، عامة مردم هم در اين مبارزه در صف زدن به دستگاه حكومتي شاه غفلت نميضربه

مردم براي هر نوع فداكاري » دين در خطر است«يند بگو آنهاروحانيون هستند و هر وقت كه 
طور كلي يك مفهوم و معنايي مافوق و اقدامي حاضر هستند. كلمة دين براي مردم ايران به

وقتي پاي دين به  .همه چيز و بسيار باالتر از مفاهيم وطن، اخالق، عشق و نظاير آنهاست
 .»كنندميان آيد كلية آن مفاهيم را فراموش مي

 
  نريش بروگشهي

پرداخته،  هيعصر قاجار تيروحان ياجتماع تيموقع ليو تحل فيكه به تعر يگريد احيس     
طبقة روحاني كه اسالم را : «سدنوي يباره م نيدرا ي) است. و1891 - 1911جان ويشارد (

اي است كه مريدان هرگز دخالتي در كيفيت و زير نفوذ خويش دارد، گروه سازمان يافته
ار آنها ندارند. از مجتهد طراز اول و پيشواي بزرگ، كه در كربال سكونت دارد، چگونگي ك

توانند از حمايت و كمك مردم ترين طبقه كه مالهاي دهات كوچك هستند، ميتا پايين
ها بيشتر به خاطر تهيه اسناد قانوني يا تشريفات مذهبي و يا برخوردار شوند. اين كمك

  .»شودموعظه و تدريس پرداخت مي
كه در آن روزگار، مردم مسلمان به دو دسته  شود يمستفاد م نياز سخنان جان ويشارد چن   

نظرات مجتهدان  ميو مقلِدان تسل شدند يم ميمجتهد و مقلد تقس ايمشخص مُقلِد و مُقلَد 

جیمز موریه

 ٢٠١

بوده و   ونيروحان اريبودند و ثبت ازدواج و طالق، ثبت اموال و آموزش تنها در اخت
  .مانند مدرسه و دانشگاه وجود نداشته است درنم يآموزش ينهادها

  
  هيعصر قاجار يمذهب اماكن
 رانيآن روز جامعه ا ونيروحان معرفي با اند، بوده رانيدر ا هيكه در دوره قاجار يانيخارج

 ريهم پرداخته و تصو هيو تك هينيمانند مسجد، حس مذهبي اماكن به آنها اند، متوقف نشده
در آنها را  يمراسم و مناسك مذهب ياداره و اجرا وهياماكن، ش نيا تياز وضع ينسبتاً روشن

  :ميكن يبه ذكر چند نمونه بسنده م نجااي در. اند م كردهيترس زين
از تهران عصر  »يبابا اصفهان يحاج«كتاب  سندهيكه جيمز موريه نو يريتصو يابتدا به تماشا

رات تهران چندان خوب نيست. زيرا عما: «ميننشي ينموده م هيو مسجد شاه ارا شاهي لفتحع
كه غالباً با خشت خام بنا شده و شباهت آن به ابنية عاليه كمتر است. تنها بنايي كه قابل 

باشد كه ناتمام است و غير از اين مسجد، شش مسجد شاه ميتعريف است مسجد ومالحظه 
 ».كوچك در تهران هست كه قابل ذكر نيست

 
 جيمز موريه

  
 مزيروشنگرتر از ج يكوتاه ول يرتصوي آمده، تهران به ها كه در همان سال اوزلي ويليام
 300مسجد و مدرسه و  30دروازه و  6تهران) تعداد : «(سدينو ي. او مدنماي يم هيارا هيمور

  ».حمام دارد
و ويليام اوزلي به  هيمور مزيكه او  پس از ج دآي يبارون فيودوركورف برم  هاي از نوشته   
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عالیه کمتر است. تنها بنایي که قابل مالحظه 
ناتمام  و تعریف است مسجد شاه مي باشد که 
مسجد  شش  مسجد،  این  از  غیر  و  است 
کوچک در تهران هست که قابل ذکر نیست«.

به  ها  سال  همان  در  که  اوزلي  ویلیام 
روشنگرتر  ولی  کوتاه  تصویری  آمده،  تهران 
از جیمز موریه ارایه می نماید. او می نویسد: 
و  مسجد   30 و  دروازه   6 تعداد  »)تهران( 

مدرسه و 300 حمام دارد«.
از نوشته های  بارون فیودورکورف برمی 
آید که او  پس از جیمز موریه و ویلیام اوزلي 
به تهران  آمده است چرا که وقتی  به تهران 
آمده ساختمان مسجد شاه تمام شده و مردم از 

مسجد استفاده می کرده اند. وی درباره این مسجد آورده است: »یکي از بناهاي زیبا و دیدني تهران، 
مسجد شاه است که گنبد کوچک آن طالکاري شده است. زبان مردم ایران این اعجاز را مي ستاید و 
همه از سخاوتمندي فتحعلي شاه که شهر تهران را به وسیله این نقطه درخشان زینت بخشیده است 
در حیرتند. به هر حال باید گفت سخاوت او زیاد هم خارق العاده نبوده، زیرا براي طالکاري این گنبد 
کوچک به احتمال قوي اشرفي چنداني خرج نشده است. ولي انجام این کار از جانب آدمي خسیس تا 
همین جا هم شگفت آور است. به استثناء این مسجد تمام مساجد دیگر که در مجموع سي وپنج بنا و 
دو کلیسا متعلق به ارامنه، جنبه هنري و قابل توجه چنداني ندارد، حتي از نظر معماري مشرق زمین«.

وی  می کنیم.  اشاره  کرده،  ترسیم  مساجد  وضعیت  از  کارالسرنا  مادام  که  تصویری  به  اکنون 
می نویسد: »تعدادي مسجد، از جمله مسجدشاه نیز در بازار احداث شده است. وقتي شاه براي اداي 
فرایض دیني عازم این مسجد است، با پاي پیاده مي آید. البته رجال و شخصیت هاي درباري هم در 
التزام هستند. چون راهروهاي مجاور این مکان مقدس تنگ و باریک است، فوجي »فراش« شالق به 
دست، انبوه جمعیت را از مسجد دور نگه  مي دارند و اگر چنانچه از میان جمعیت، افرادي پیدا شوند که 
کنجکاوي یا اشتیاق دیدار »اعلیحضرت« را از نزدیک داشته باشند، سر و کله و پشت یا شانه  آنان مورد 

نوازش شالق فراشان قرار مي گیرد«.
تهران  قاجاریه  دوره  در  که  است  آن  دهنده  نشان  دیگر  اروپایی  نویس  سفرنامه  چند  گزارشات 
بزرگ نبوده و تعداد مساجد آن نیز زیاد نبوده است. اکنون به چند نمونه از این گزارشات اشاره می 
کنیم. کنت دوسرسي  نوشته است: »تعداد مسجدها )در تهران(  زیاد است ولي از نظر ساختماني جالب 
نیست«. بر عکس او، اوژن فالندن مدعی است که: »تهران شش هفت مسجد دارد که هیچ یک قابل 

مادام کارالسرنا
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توجه نیستند«. آبراهام و. جکسن: »مساجد تهران با توجه 
به اینکه در پایتخت واقع اند چندان مهم نیستند«. سون 
آندرس هدین  هم بر آن است که:»چند مسجد، شهر را 
از حالت یک نواختي خارج مي کند، اما این مسجدها چشم 
با  نمي توانند  و  نمي دهند  نوازش  جذاب  کاشي هاي  با  را 
خانه هاي خدا در شهرهاي قدیمي ایران برابري کنند. حتی 
از  نشاني  ساختمان  به هنگام  هم  ساز  تازه  بزرگ  مسجد 

سقوط هنر معماري را در پیشاني خود دارد«.
فراوان  آثار  که  براون،  ادوارد  مشاهدات  به  حال    
درباره فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی نگاشته و یکی از 
به  او  از نگاه  بنام است، توجه می کنیم و  ایران شناسان 
دو مسجد سپهساالر و مسجد شاه در تهران در سال های 

دور می نگریم: »یکي از مساجد بزرگ تهران، مسجد سپهساالر است که باني آن میرزا حسین خان 
سپهساالر بود که طبق روایت ایراني ها، او را به وسیلة قهوة قاجار یعني قهوه اي که در آن زهر ریخته 
بودند، به دستور شاه به قتل رساندند. مسجد سپهساالر، مسجد بزرگي است و در وسط آن حوضي قرار 
دارد و وقف نامه مسجد را به دیوارهاي آن نوشته اند. منظور از وقف نامه این است که عواید مسجد را 
چگونه صرف کنند و در آن وقف نامه نوع تحصیالت طاّلبي که باید در آن مدرسه تحصیل کنند و میزان 

مقرري آنها و استادان ذکر گردیده است.
»من براي ورود به مسجد شاه که یکي دیگر از 
مساجد بزرگ تهران و باني آن فتحعلي شاه پادشاه 
قاجار بوده متوسل به مساعدت دوستان ایراني خود 
شدم و با دو نفر از آنها به مسجد شاه رفتیم. اگرچه 
و  ولي شکوه  است  بزرگي  مسجد  نیز  مسجد شاه 
زیبایي مسجد سپهساالر زیادتر است. هنگامي که 
ما در مسجد شاه بودیم دو سه نفر از آخوندها متوجه 
شدند که یک اروپایي و به قول آنها فرنگي، وارد 
مسجد شده، لذا رفقاي ایراني من زود مرا از آنجا 
خارج و وارد بازار کردند وگرنه ممکن بود که حادثه 
سوئي روي دهد. دوستان ایراني من مي گفتند که اگر  
براي خروج از مجلس و دور شدن از آنها عجله به 

خرج نمي دادیم ممکن بود که مرا به قتل برسانند«.

 ٢٠٣

گزارشات  ناي از نمونه چند به اكنون. است نبوده اديز زيبزرگ نبوده و تعداد مساجد آن ن
زياد است ولي از  (در تهران) تعداد مسجدها«. كنت دوسرسي  نوشته است: مكني ياشاره م

تهران شش هفت «است كه:  ير عكس او، اوژن فالندن مدعب». نيست البنظر ساختماني ج
مساجد تهران با توجه به «آبراهام و. جكسن: ». مسجد دارد كه هيچ يك قابل توجه نيستند

چند «سون آندرس هدين  هم بر آن است كه:». ند چندان مهم نيستندا اينكه در پايتخت واقع
هاي ا اين مسجدها چشم را با كاشيكند، اممي ارجمسجد، شهر را از حالت يك نواختي خ

هاي خدا در شهرهاي قديمي ايران برابري كنند. توانند با خانهدهند و نميجذاب نوازش نمي
هنگام ساختمان نشاني از سقوط هنر معماري را در پيشاني مسجد بزرگ تازه ساز هم به يحت

 ».خود دارد

  
 يفارس اتيرباره فرهنگ و زبان و ادبحال به مشاهدات ادوارد براون، كه آثار فراوان د 

و از نگاه او به دو مسجد سپهساالر  مكني يبنام است، توجه م شناسان رانياز ا يكينگاشته و 
يكي از مساجد بزرگ تهران، مسجد : «منگرييمدور  يهاو مسجد شاه در تهران در سال

ها، او را ايت ايرانيآن ميرزا حسين خان سپهساالر بود كه طبق رو يسپهساالر است كه بان
اي كه در آن زهر ريخته بودند، به دستور شاه به قتل به وسيلة قهوة قاجار يعني قهوه

نامه رساندند. مسجد سپهساالر، مسجد بزرگي است و در وسط آن حوضي قرار دارد و وقف
ونه نامه اين است كه عوايد مسجد را چگ. منظور از وقفدانمسجد را به ديوارهاي آن نوشته

نامه نوع تحصيالت طالّبي كه بايد در آن مدرسه تحصيل كنند و صرف كنند و در آن وقف
  .ميزان مقرري آنها و استادان ذكر گرديده است

شاه  من براي ورود به مسجد شاه كه يكي ديگر از مساجد بزرگ تهران و باني آن فتحعلي«

 ادوارد براون
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لرد ُکرزن سیاستمدار مشهور انگلیسی و یکی از وزیران خارجه عهد ویکتوریا نیز که سال ها در 
ایران بوده و کتاب »ایران و مسئله ایران« را نوشته، در نوشته های خود نگاهی به مساجد داشته است. 
وی در این باره نوشته است: »نظر به اینکه تهران شهر تازه اي است از حیث مساجد و مدرسه هاي 
قدیمي مجلل بسیار فقیر است. در شهرهاي بزرگ قدیمي شرق و ایران مساجد مهمي موجود است که 
عظمت معماري و بانیان فکور آن را مدلل مي سازد، اما در تهران این جور چیزها دیده نمي شود فقط 
در زمان فتحعلي شاه مسجدي بنام مسجد شاه در وسط بازار تهران بنا گردیده. در این مسجد جز یک 

گنبد طالي کوچک چیز جالب توجهي وجود ندارد«.
وی در جای دیگری چنین نوشته است: »مسجد و مدرسه مادر شاه در نزدیک ارک سلطنتي و 
مسجد و مدرسه خان مروي هیچ کدام شاهکار فوق العاده اي را ندارند، یک مسجد  مدرسة نیم تمامي 
سپهساالر  خان  میرزا حسین  مرحوم  آن  اصلي  باني  است.  ساختمان  دست  در  سپهساالر  مسجد  بنام 
قزویني است که چندي وزیر امور خارجه و صدراعظم ایران شد و در سال 1872 برابر 1289 هجري 
قمري راجع به امتیاز »رویتر« با دولت انگلستان وارد مذاکره شد سپس به مشهد تبعید گشته و در آنجا 
به طور ناگهاني مرد. پس از مرگ او برادرش یحیي خان مشیرالدوله بنا به وصیت سپهساالر و از دارائي 

او اتمام بنا را عهده دار گشت.
مسجد سپهساالر صحن بزرگ و حوض گردي در وسط دارد. چهار مناره کاشي کاري بلند از یک 
طرف ایوان رو به آسمان رفته و در طرف مغرب شبستان مسجد دیده مي شود. یک محراب و پنجاه 
ستون سنگي یگانه تزیین این شبستان مي باشد. نزدیک همین شبستاِن ساده عمارت کتابخانه و در 
قسمت آخر بنا حوض دیگري با میله هاي آهني براي وضوي مؤمنان ساخته اند. گرچه صحن و فضاي 
شاه  مسجد  در  نه  و  سپهساالر  در مسجد  نه  اما  است  بلند  هم  آن  مناره هاي  و  وسیع  خیلي  مسجد 
کوچکترین نمونه اي از صنایع ظریفه و معماري هاي سابق ایران و شرق مشهود نیست و این خود دلیل 

بزرگي است که چگونه فکر و سلیقة بنائي و معماري ایران یکباره رو به انحطاط و پستي مي رود«.
   هانري رنه دالماني)1907م( نیز در سفرنامه خود چنین گفته است: »تهران مانند سایر شهرهاي 
ایران داراي ابنیة عالي مذهبي نیست فتحعلي شاه مسجدي ساخته که معروف به مسجد شاه است. 
قدري دورتر بنائي است به نام مسجد مادر شاه. مدرسه بزرگي هم هست که آنرا مدرسه خان مروي 
مي گویند. مهمترین و زیباترین ابنیة مذهبي مسجد و مدرسة سپهساالر است. در موقع انقالب تهران و 

درخواست مشروطیت مالها و بازاریان آزادیخواه در این مسجد اجتماع کرده بودند«.
اینک به نوشته یک سیاح دیگر به نام اِف. اِل. بِرد و هارولد. اِف. وستون  توجه می کنیم: »بهترین 
مسجد و تنها مدرسه معروف و نسبتًا تاریخي شهر تهران، مسجد عالي سپهساالر که توسط یکي از 
نخست وزیران سابق ایران – سپهساالر – ساخته شده و در شمال شهر تهران قرار دارد و درکنار کاخ 

بهارستان است«.
ارنست اورسل از دیگر خارجیانی است که در عصر قاجاران به ایران آمده و پیرامون مساجد ایران 
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اظهارنظر کرده است. همو می نویسد: »در بازار مساجدي نیز وجود دارد. به نظرم در حدود چهار باب. 
از  باشد، چون یک روز وسوسه شدم یکي  این مورد اطالعات من دقیق و درست نمي تواند  ولي در 
آنها را از نزدیک ببینم، بالفاصله از هر طرف فریاد »اجنبي! اجنبي!« بلند شد. در همان لحظه باربري 
سخت از گریبانم گرفت و مرا پیش »مالئي« برد. این مال با تمام زوري که در بازو داشت مرا به سوي 
کوچه پرت نمود، خوشبختانه افسري از آنجا مي گذشت توانستم از کمر او گرفته و تعادل خود را حفظ 
کنم. این سرمشق خوبي بود تا دیگر به فکر بازدید مساجد نیفتم. ولي با همه اینها باید اعتراف نمود 
که ایراني ها قلبًا آدم هاي متعصبي نیستند. شاید هیچ کشوري در دنیا پیدا نشود که در آن دین رسمي، 
فرقه هاي مذهبي مخفي را تحت الشعاع خود قرار نداده باشد. در حالي که عقل سلیم ایجاب مي کرد، 
به همرنگي جماعت، حفظ ظاهر کنند و خود را یک مسلمان پر و پا قرص نشان دهند«. طوري که 
بعضي از اشخاص با دیدن یک خارجي خود را کنار مي کشیدند تا لباس شان آلوده نشود، یا حتي بعضي 
از بازاري ها جواب این »نجس«ها را نمي دادند و حتي حاضر نمي شدند سکه یا نشاني را که روي آن 

آیه اي از قرآن یا تنها کلمه »اهلل« نوشته شده بود، به آنها بفروشند«.
توضیحات ارنست اورسل بیانگر آن است که در آن روزگار، ایرانیان، اروپاییان مسیحی یا به قول 
مردم آن زمان، فرنگیان را نجس می دانستند و از برخورد و معاشرت با ایشان احتراز می جستند. این 
دوری گزینی و احتراز تا بدان حد بوده که گدایان آن زمان هم خود را از اروپاییان برتر می دانسند و آنها 
را نجس تلقی می کردند. چنانکه المونت در نوشته خود به آن اشاره کرده است. وی می نویسد: »کمي 
آن طرف تر زیر یک طاق، گداي بیماري به نظر مي رسید، یک سکه به او دادم، او سکه را در جوي آب 

فرو برد و ُشست تا نجاست آن که به دست یک مسیحي خورده بود، پاک شود! «.
 

عزاداری در ماه محرم
از جمله سنت ها و مراسمی که در دوره قاجاریه، 
به خود جلب و  را  ایران  توجه خارجیان ساکن 
درباره آن قلمفرسایی کرده اند، برگزاری مراسم 
محرم و عزاداری ساالر شهیدان و نمایش تعزیه 
در  را  مراسم  این  است. چون خارجیان همانند 
و  مراسم  این  دیدن  به  اند،  نداشته  کشورشان 
شرکت در آن عالقه نشان می داده اند. در اینجا 
نوشته های چند تن از سیاحان و سیاستمداران 
خارجی عصر قاجاران درباره چگونگی عزاداری 

ایرانیان را با هم می خوانیم:
و  محرم  ماه  خصوص  در  فالندن  گرترود بلاوژن 
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برگزاري تعزیه در تهران مي گوید: »تعزیه ها نوعي از همان نمایشات مذهبي قرون وسطي است که در 
اروپا اجرا مي شد. به زیر چادرهایي که در معابر عمومي حیاط مسجد یا درون قصور بزرگ برپا مي سازند 
دایر مي شود، این چادرها از انواع کشمیرها و پارچه هاي گرانقیمت که زهاد مي دهند درست مي شود و 
پوست حیوانات را که برویشان زره ها، خنجرها، سپرها و انواع اسلحه آویزان کرده اند تزیین این چادرها 
مي نمایند. در وسط چادر تختي مي گذارند که اعمال در آن بجا آورده مي شود، بر روي تخت منبري 
است که پیش از هر نمایش، مالئي باالي آن رفته مردم را وعظ مي کند و براي درام حزن انگیز بعد، 
حاضرشان مي سازد و براي مردم جنگ هایي که با دو پسر ]حضرت[ فاطمه شده و کشتن و اسارت 
خاندان پیغمبر)ص( و فرنگي ای که شفاعت زن و اطفال حسین)ع( را نزد خلیفه نموده نقل مي نماید. 
به طوري این شبیه گردان ها لباس مي پوشند که اعمالشان ممکن است حقیقي به نظر آید. فرنگي که 
نقش مهمي را بازي مي کند لباسش از مد جدید اروپا مي باشد. شبیه خوان هاي یکي از این مجالس از 
حضور ما در تهران استفاده کرده  و کاله هاي سه شاخ و تکه هاي لباس از ما قرض گرفتند تا خود را 
فرنگي حقیقي نشان دهند. رئیس شان کاله انگلیسي بر سر گذاشت. این تغییر لباس اثر داشت زیرا 

معلوم شد که بي اندازه مطبوع ایرانیان گشته است.
یکي از برادران شاه )محمدشاه( ما را به یکي از این تعزیه ها دعوت نمود و با خودش به یکي از 
بهترین منازل رفتیم. الزم نمي دانم بگویم که در هنگام تعزیه به ویژه وقتي فرنگي به میدان آمد تمام 
چشمان را به سوي ما برگرداند. ]مردم[ حق شناسي خود را به طرزي خاص نشان مي دادند. چند روز بعد 
هم به مجلس دیگري رفتیم که تمام اعمالش شبیه پیشین بود. مصنفین این تعزیه ها آنقدر به اعمال 
خود شاخ و برگ مي دهند که یک جلسه را بشود چندین دفعه بازي نمود و معمواًل هر تعزیه اي سه 
جلسه وقت الزم دارد. این تعزیه ها تا روز عید طول مي کشد. آخري در هواي آزاد و به روي محلي که 
تماشاچیان به اطراف و در پشت پنجره ها به روي بام هاي خانه ها جمع مي شوند به معرض تماشا در 
مي آید. »در مدت عزاداري، عده ای از مقدسین در شهر به راه افتاده از ته سینه منقبت حسین)ع( و 
علي)ع( را مي نمایند، بعضي زنجیرهاي آهني بر روي سینة لخت مي زنند و خود را مجروح مي سازند، 
ادعا مي کنند که  و  ]امام[ حسین مي زنند  از  با چهرة سیاه در کوچه ها دم  پابرهنه و خون آلود  برخي 
تشنگي و گرما را بر خود هموار خواهند ساخت. از پرتو فرنگي که به حمایت اوالد پیغمبر درآمده، در 
مدت عزاداري فرنگي ها محترم هستند به عکس ترک ها و ُسنیان که در اثر کوچکترین پیشامدي آنها 

را به مرگ خواهند رسانید«.
اینک همراه با هوگو گروته می شویم و از نگاه او مراسم عزاداری ایرانیان را مشاهده می کنیم: »در 
قسمت جنوبي باغ، پشت درختان، سقف چادري »تکیه دولت« نمایان است. تکیة دولت بناي سیرک 
مانندي است که هر ساله در ماه محرم به خرج دولت در آنجا نمایش هاي مذهبي برگزار مي شود. در 
این نمایش ها، که به آن تعزیه می گویند، امام حسین)ع( به شیوة واقع گرایانه اي به روي صحنه مي رود 

و تماشاچیان به شیون و زاري مي پردازند«.
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حدي  در  دربار  جانب  از  تعزیه خواني  آن  در  که  است،  دولت  تکیة  تهران،  مشخصات  از  »یکي 
وسیع انجام مي شود. در همین محل بود که شاه قبل موقتًا به خاک سپرده شد. کیفیت حرمت چنین 
مکان هایي، با برگزاري تعزیه ها و نمایش صحنه هاي مذهبي؛ همواره هابیل و قابیل، یوسف و برادران، 
اسماعیل و هاجر و سایر قصه ها و حوادثي که در تاریخ اسالم وجود دارد، نمایش داده می شود. گرچه 
تعزیه بسیار خوب و صمیمانه اجرا مي شود، اما صحنه هاي ناشیانه اي نیز در آن به چشم مي خورد. اسب 
با تجهیزات کامل به میدان مي آید و صداي بلند شیپور و جمعیت انبوهي که درهم فشرده مي شوند 
و پشت بام هاي مجاور را نیز اشغال کرده اند، حالتي تماشایي به مراسم مي دهد. از اینها مهم تر، توجه 
را براي دهم محرم  آنها  به روز  ایجاد مي کند و روز  و تحرکي است که در احساسات مذهبي مردم 
که مهمترین روز ماه است، آماده تر مي سازد. در این روز که شهادت امام حسین و یاران اوست تمام 
مغازه ها و محل هاي کسب در ایران تعطیل است. از اوایل صبح دسته هاي زیادي در خیابان ها به راه 
مي افتند، که جملگي مردان و پسراني هستند که گاه پارچه اي سفید بر تن خویش انداخته اند. هر کدام 
با خود شمشیر یا قمه اي دارند که با آن بر سرهاي تراشیدة خود ضربه مي زنند. دیگران با دست بر 
سینه هاي لخت خود مي کوبند و یا بر پشت هاي لختشان زنجیر مي زنند،  همه با هم نام شهدا را بر 

زبان مي آورند«.
مراسم  از  یکی  زنی  قمه  روزگار  آن  در  که  گفت  می توان  گروته  هوگو  های  نوشته  بر  تکیه  با 
عزارداری بوده و در بین ایرانیان رواج داشته است. نوشته های اِف. اِل. بِرد و هارولد. اِف. وستون نیز 
این نظر را تأئید می کند. نظر این دو نفر چنین است: »مردم مسلمان در مراسم عزاداي حسین شهید)ع( 
شرکت مي کنند و تحت تأثیر مراسم به مرحله اي از هیجان مي رسند که با استفاده از قمه  سرهایشان 

را زخمي مي کنند و به همان حال هم در خیابان هاي تهران راه مي روند«.
لیدي شیل نیز در نوشته های خود ضمن اشاره به مراسم محرم کوشیده است جزئیات عزاداری 
ایرانیان را توضیح دهد. وی در این باره چنین آورده است: »ماه دسامبر امسال مصادف با ماه محرم، 
یعني دوره ماتم و ندبه و زاري ایراني ها بود که با وجود محنت انگیز بودن، براي تمام طبقات مردم 
ایران ماه استراحت و سرگرمي  هم محسوب مي شد. در این ماه، شیعیان مراسمي به عنوان یادبود و ذکر 
مصیبت امام حسین و خانواده اش در صحراي کربال، برگزار مي کنند. این واقعه به قدري ایراني ها را 
تحت تأثیر قرار داده است که جریان آن را به صورت یک برنامه نمایشي در آورده اند. باید صحنه هایي 
را که براي یادآوري این واقعه ترتیب داده شده و حرکات ایراني ها را دید، تا بتوان وضع را کاماًل تصور 
نمود: از هر گوشه صداي مداوم ناله و زاري همراه با نثار نفرین و دشنمام به مرتکبین این جنایات درباره 

نوه پیغمبر و خانواده او شنیده مي شود.
»گاهي هیجان و احساسات مردم به جایي مي رسد که ایفا کنندة نقش »شمر« هدف ناسزاي مردم 
قرار مي گیرد و به زحمت مي تواند خود را از شر نگاه هاي غضب الود و مخصوصًا ضربات مشت و لگد 
برنامه هاي این ده روز، نمایش »ایلچي فرنگ« است که به عنوان  از  امان نگهدارد. یکي  زن ها در 
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بریدة  به هنگامي که سر  بارگاه »یزید«  یونان( در  اروپایي )محتماًل  از کشورهاي  سفیر خیالي یکي 
امام حسین را به بارگاهش مي برند، حضور داشته و با دیدن این منظره نسبت به این کشتار وحشیانه 
اعتراض مي کند و سرانجام در اثر همین بي مباالتي، به افتخار شهادت نائل مي گردد. معمواًل اشتیاق 
فراواني وجود دارد که مدل لباس این سفیر حتمًا به صورت اروپایي باشد و باالتر از همه کج کاله پرداري 

هم بر سر نهاده باشد«.
وی در بخش دیگری از نوشته هایش به توصیف تکیه دولت می پردازد و چنین می نوسید: »به 
دستور صدراعظم، عمارت بزرگي که گنجایش چندین هزار نفر را دارد براي نمایش تعزیه بنا شده که 
تمام خصوصیات یک تئاتر جدید را داراست ولي صحنة  نمایش آن بجاي آنکه در جلو ساختمان باشد، 
به صورت یک سکوي بلند در وسط قرار گرفته و بدون واسطة پرده از همه طرف براي تماشاگران قابل 
دیدن است. در اطراف صحنه دو ردیف جایگاه ویژه نیز ساخته اند. قبل از آغاز نمایش، سعي و کوشش 
این زن ها براي پیدا کردن جاي مناسب، واقعًا دیدني بود: این کار، فقط به داد و فریاد و فحش تمام 
نمي شد، بلکه بعضي از آنها پس از مدتي جار و جنجال اغلب به جان هم افتاده و با کتک کاري و کوفتن 
لنگه کفش به سر و صورت یکدیگر که گاهي به پاره کردن چادر نیز منتهي مي شد، سعي در یافتن 
جاي مناسب داشتند. در این میان فراش هاي حاضر در محل نیز با نثار بي رحمانة چوب دستي هاي خود 

بر سر و کلة  این ستیزه گران، آنها را آرام مي کردند«.
خانم شیل در جای دیگری چنین آورده است: »حضور در چنین مجلسي که چندین هزار نفر در 
زاري  و  در گریه  ایراني ها  اصواًل  بود، چون  بسیار غریب  براي من  رفته اند  فرو  اندوه عمیقي  و  ماتم 
خصوصیات ویژه اي دارند: صداهاي غیر عادي و عجیبي که با گریه آنها همراه مي شود گاهي از اوقات 
به صورتي است که حالت قهقهه پیدا مي کند، و موقعي که یکي از آنها شروع به گریه کرد بقیه هم به او 
تأسي مي کنند و ناگهان همه را گریه فرا مي گیرد. گاهي از اوقات منهم حس مي کردم که بر اثر شنیدن 
این همه آه و ناله، اشکم آمادة سرازیر شدن است و با زن هاي ایراني اطراف خودم در عزاداري شرکت 
مي کردم، که البته این موضوع خیلي باعث خوشایند آنها مي شد، ولي باید اذعان نمایم که بعضي از 

قسمت هاي این برنامه، آنقدر عمیق و پراحساس اجرا مي گردید که فوق العاده متأثر کننده بود«.
با توجه به نوشت  ها و نظرات باال می توان پذیرفت که شور و حرارت برگزاری مراسم عزاداری 
در عهد قاجاریه تا بدان حد بوده که تمام خارجیانی که در آن روزگار به ایران رفته اند، درباره آن و 
شیوه اجرای اش سخن گفته اند. در اینجا کمند سخن را به دست ادوارد ي. پوالک، پزشک مخصوص 
ناصرالدین شاه می دهیم و نوشته او را درباره عزاداری و نعزیه خوانی می خوانیم: »تعداد تکایا که عبارتند 
زیاد است. در وسط تکیه  به نحوي چشمگیر  با دیوارهاي آجري  از فضاهایي کوچک، چهارگوش و 
صفه اي ساخته اند به ارتفاع چهارپا. در تکیه ها در ماه محرم تعزیه برگزار مي شود و این تعزیه یادآورد 
نبرد دلخراش کربالست که در آن پیروان حضرت علي)ع( تقریبًا همه به دست هواداران یزید قلع و 

قمع شدند«.
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هینریش بروگش پا را از تهران و تکیه دولت فراتر نهاده و به عزاداری و تعزیه خوانی در شهرها 
و روستاها هم پرداخته است. وی می نویسد »در کلیة دهات و شهرها، مردم خود را براي برپا داشتن 
سیاه  پارچه هاي  با  را  تکیه ها  و  مساجد  دیوارهاي  مي کردند،  آماده  خواني  تعزیه  و  عزاداري  مراسم 
مي پوشاندند و سقف آنها را چادر مي زدند و پرچم هاي سیاه و علم و کتل و آینه و چراغ به در و دیوار 
تکایا مي آویختند و با فرش کردن حجره هاي اطراف، آنها را نیز براي نشستن میهمانان و مقامات آماده 
مي کردند. در هر تکیه و مسجد یک آبدارخانه هم درست شده بود تا به میهمانان، چاي، شربت و قلیان 
بدهد، در رستم آباد نیز به همین ترتیب هیجان خاصي برپا بود، اهالي ده از ما هم طلب کمک کردند تا 
دریغ نورزیدیم و حتي چند قطعه لباس و کاله اروپایي را به آنها هدیه کردیم تا به تعزیه خوان هایي که 
در نقش فرنگي خواستند ظاهر شوند بدهند. کلیه نوکران ایراني سفارت لباس هاي سیاه پوشیده بودند«.

وی در توصیف عزاداری در رستم آباد چنین آورده است: »صحن مسجد و تکیه مملو از جمعیت 
بود. مردها با کاله هاي پوستي، یا شب کاله و یا عمامه هاي سبز و سفید در کنار هم روي فرش نشسته 
بودند و زنان نیز که خود را در چادرهاي سورمه اي رنگي پیچیده بودند قسمت دیگر تکیه را اشغال کرده 
بودند و با هم با صداي بلند حرف مي زدند. مردي چماق به دست، انتظامات تکیه را به عهده داشت و به 
همه اشاره مي کرد که در جاي خود بنشینند. مرد دیگري خیکي از آب را بر دوش داشت و از آن خیک 
آب را در جامي فلزي مي ریخت و به تشنه ها مي داد. روحاني و پیشنماز مسجد رستم آباد پس از دقایقي 
چند وارد شد و باالي منبري که در صدر تکیه قرار داشت رفت و شروع به صحبت کرد. صداي گریه 
و شیون و زاري از زنان بلند شد. مردها هم که بعضي از آنها مشغول کشیدن قلیان بودند گاهي اشکي 
از چشمانشان سرازیر مي شد. نوکرها که عقب سرما ایستاده بودند اطالع دادند که تعزیه بعد از روضه 
شروع خواهد شد. براي تعزیه خوانان سکوي بزرگي را در وسط تکیه آماده کرده بودند و کنار سکو 
چندگوني کاه دیده مي شد. نقش زنان را هم مردان انجام مي دهند و کساني که در نقش مقدسین ظاهر 

مي شوند پارچة سبزي روي صورت خود می کشند و چهره شان را در پشت آن پارچه پنهان مي کنند.«
»مخارج این تکایا در پاره اي از موارد با مساجد و روحانیون محل است و گاهي هم افراد متدین و 
سرشناس هزینة تکایا را متحمل مي شوند و نذر مي کنند که در مجالس عزاداري به مردم چاي و قلیان 
و شربت و حتي غذا بدهند و بسیاري از آنان این کار را مي کنند تا به مردم نشان دهند افرادي مؤمن و 
صحیح العمل هستند. پولداران اشراف محالت گاهي در خانه هاي خود چادر مي زنند و خانه را به صورت 
تکیه در مي آورند و در آن روضه و تعزیه مي خوانند.از جمله محمدخان که در همسایگي ما باغ بزرگي 
داشت و از رجال ایران به شمار مي رفت روي خانة خود چادر زده بود و هر شب در آنجا روضه خواني و 

ذکر مصیبت برپا بود«.
»در این موقع بدل امام که لباس سفید بلندي بر تن داشت و پارچة سبز رنگي روي صورت انداخته 
بودیم و درست نمي توانستیم  از آن دور  ما  آمد. در وسط میدان که  به میدان  اتفاق اهل بیت  به  بود 
صحنه هایش را تماشا کنیم، صحبت ها و گفتگو هایي رد و بدل شد و سپس امام با حملة عده اي از قواي 
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یزید و توسط شمر به شهادت رسیدند بالفاصله صداي شیون و گریة کلیه حضار بلند شد و به راستي 
از چشمان همه اشک جاري بود، طولي نکشید که تماشاچیاني که در پایین قصر ایستاده بودند از روي 
خشم و غضب به سوي شمر و قواي یزید سنگ پرتاب کردند. باران سنگ و ناسزا به سوي این عده تا 
مدتي ادامه داشت، باالخره فراش هاي حکومتي را به میدان رساندند و مانع از عکس العمل تماشاچیان 
شدند. این عکس العمل ها تقریبًا در بیشتر تعزیه ها دیده مي شود و به همین جهت افراد اندکي حاضر به 
ایفاي نقش قواي کفار و یزید هستند. یک سال در زمان فتحعلي شاه که کسي حاضر نبود چنین نقشي 
را به عهده بگیرد با آوردن عده اي از اسراي روس آنها را وادار به اینکار کردند که در پایان کار البته با 

سنگ باران مردم مواجه شدند و همه پا به فرار گذاشتند«.
اکنون به سراغ مادام کارالسرنا می رویم و از دریچه نگاه او به عزادای و تعزیه گردانی ایرانیان 
عصر ناصرالدین شاه و حوادث مرتبط با آن می نگریم: »پیش از مسافرت شاه به اروپا، این نمایش ها 
در قصر شاه و زیر چادرها برگزار مي شد. در ماه محرم سال 1281 ]ژوئن 1864[ گردبادي یکي از 
این چادرها را سرنگون کرد. چون هر حادثه اي شوم و ناگوار که در آن موقع اتفاق بیفتد، تجلي خشم 
خداوندي تلقي مي گردد، خرابي تکیه را به حضور و موعظة مالئي نسبت دادند که مورد عالقة مردم و 
مورد حمایت سوگلي شاه بود و این امتیاز را داشت که در »اندرون« نیز به وعظ و خطابه مي پرداخت. 
آخوندهاي دیگر بر محبوبیت وي حسد مي بردند و علیه وي دسیسه اي چیدند و چون مي دانستند که 
او اهل نوشیدن شراب است، مقدماتي فراهم آوردند تا آن مال را در مالءعام مست کنند. وقتي که 
افتضاح باال گرفت، او را در همان حال مستي به پیش حاکم شرع تهران بردند. حاکم شرع شیخ مست 
را محکوم به مرگ کرد. اما ناصرالدین شاه پادرمیانی نموده و مقصر را مورد عفو قرار داد، و حتي براي 
اثبات عالقة خود، امر کرد از وي براي مرثیه خواني ماه محرم در »تکیة«  ]دولت[ دعوت گردد. عجیب 

آن که درست فرداي همان روزي که او در آن تکیه مرثیه خوانده بود، چادر سرنگون شد«.
بررسی سفرنامه های عهد قاجاران نشان داد که تکیة دولت و مراسم شاهانه عزاداری درآن برای 
خارجیانی که در آن روزگار به تهران رفته اند بسیار جالب و تماشایی بوده است. یوانس فووریه از دیگر 
کسانی است که تحت تأثیر عظمت و برنامه های تکیه دولت بوده و در باره آن قلم فرسایی کرده است. 
وی دراین باره می نویسد: »تکیة دولت در ارگ واقع است و جزء قصور سلطنتي است که آنها را دورادور 
ارگ ساخته اند. سقف آن را که چندان استحکامي ندارد برداشته و به جاي آن میله هاي قوسي شکل 
آهني قرار داده اند تا چادر روي آن بگذارند. تکیه دولت چندین در دارد. داخل تکیه شبیه به سیرک است 
و سه طبقه دارد و دیوارهاي آن با کاشي مقرنس کاري شده. در طبقه تحتاني در وسط تکیه سکویي 
است مدور، یک متر از سطح زمین باالتر. دورتادور سکو موازي سطح زمین راهي اسب رو است و در 
حاشیة تکیه قسمت بلندي است براي تماشاگران و پنج ردیف پله از چراغ و شمعدان و آمیز چیده اند 
و ردیف پنجم تا نزدیک طاق نماها باال مي آید. طرف چپ نزدیک دیوار منبري از مرمر سفید که بر 
تمام صحنه مشرف است. درگاه هاي طاق نماها همه هاللي است. طاق نماهاي طبقه زیر، یک در دارد 
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و در طبقه دیگر طاق نماها سه دري است. طاق نماهاي پایین که مردها مي نشینند با چراغ و شمعدان و 
آویزهاي بلور و آینه و فرش و پارچه هاي الوان و اثاثیة مختلف آراسته شده و به طرف صحنه باز هستند. 

طاق نماهاي مرتبه اي که اهل حرم در آنجا مي نشینند پنجره چوبي دارد«.
»ابتدا تعزیه خوان هاي سالخورده و خردسال به لباس اهل بیت به منبر رفتند سپس یک عده فراش 
با یک عده سینه زن اشعاري خواندند و دور سکو دور زدند. بعد عده اي سه نفري که دو سنج  چوبي در 
دست داشتند و به نظم مخصوصي آنها را به هم مي زدند جلو آمدند، سپس یک عده بیست نفري که 
لباس اعراب بدوي بر تن داشتند، حسین حسین گویان به سینه مي زدند. بعد یک عده فقط شلواري به 
پا داشتند، نیم خیز نیم خیز به هوا مي جستند و به شدت بر سر و سینه خود مي کوفتند، در جلوي آنها 
کسي که عمامه سبز بر سر داشت نوحه گري مي کرد. دسته پنجم، شش هیئت موزیک چي بودند. بعد از 
این مقدمات، تعزیه خوان هاي اصلي سوار اسب وارد مي شوند و بر سکو باال مي روند و اشعار مي خوانند. 
در اواسط تعزیه عده اي سید و مال بر تخت مرمر باال مي روند و شرح شهادت امام را بیان مي کنند و 
عده اي فراش کرناهاي خود را باد مي کنند و بر ُحزن محفل مي افزایند. بعد از پایان تعزیه سواره نظام و 
پیاده و زنبورک خانه و موزیک چیان از جلوي شاه مي گذرند، سپس شاه بر مي خیزد و این جلسه طوالني 

چهار ساعته پایان مي یابد«.
در سفرنامه اش  آن  درباره  و  توجه کرده  تکیه دولت  به  بایند هم  همانند سایر سیاحان، هانري 
توضیحات کامل تری به این شرح آورده است: »در قصر تکیه اي )تکیه یک نوع تئاتر ایراني( وجود 
دارد. این بنا شبیه سیرک است. در اطراف آن در سه طبقه لژهایي قرار دارد که از آجر و چوب ساخته 
شده و در زیر این لژها سکوئي جهت زنان تعبیه گردیده. در وسط تکیه سکوئي برافراشته اند که در حکم 
ِسن است. توسط دو راهرو سراشیب به وسط تکیه راه مي یابند. در یک گوشه در باالي پله اي منبري 
است که روي آن مالئي که مدیر مراسم و نوحه و تعزیه است مي نشیند. بر فراز فضاي تکیه قوس ها و 
میله هاي عرضي تعبیه گردیده که بر روي آن چادر بزرگي مي گسترانند. تعزیه ها به وقایع مذهبي اوایل 
اسالم مي رسد. معذالک نمي توان مطلقًا آنها را به شبیه خواني هاي ما که عاري از شعر و عامیانه مي باشد 
بازاري در  اثر زبان عامیانه و  مقایسه کرد. برعکس تعزیه ها، اشعار مقامي عالي داشته و کوچکترین 
آنها دیده نمي شود. مالیان و رؤساي مذهب تعزیه را محکوم مي کنند چه از نظر سازمان مادي نمایش 
بسیاري از جزئیات آن برخالف نص و روح قرآن است. پیش از اجراي تعزیه، دسته هاي سینه زني و 
توزیع  تماشاگران  بین  متمول  جوان  مردان  توسط  مجانًا  چاي  و  شربت  مي گیرد.  انجام  نوحه خواني 
مي شود. پیرمردان و میرزاها گالب پاش در دست بین جمعیت گردش کرده روي دست ها و ریش هاي 
آنان گالب مي پاشند. غالم بچه هاي شاه و یاوران قشون در پشت خود راویه هاي مسي را حمل کرده 
و به یاد تشنه لبان و شهداي کربال به جمعیت آب مي دهند. قلیان هاي طال و نقره از دست سربازي به 
دست حمالي مي رسد. بیش از همه چیز که موجب شگفتي است نظم کامل و آرامش مؤدبانه اي است 
که در محیط جمعیت حکم فرماست. ناگهان صداي طبل ها و نواي کرناها دمیدن در شیپورها و سینه زني  
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را قطع مي کند و صداي پر طمطراق قره ني ورود بازیگران را اعالم مي کند«.
»هیچ نوع صحنه آرائي بدان معني که در نظر ماست وجود ندارد. شرح دهندگان تعزیه بینندگان 
را آگاه مي سازند که آنها در خیمه یا دشت یا اطاقي در مدینه یا کربال هستند. بر روي سکو در عین 
حال چندین مکان که در عالم واقع از هم بسیار دور است، با هم در مي آمیزند. هنگامي که الزم است 
دجله را نمایش دهند، در وسط سکو حوضي مسین قرار مي دهند. اما در موردي که دکور و صحنه آرایي 
وجود نداشته باشد تمام لوازم فرعي دیگر، آنچه رابطه مستقیم و نزدیک به عمل داشته باشد با دقت 
و صحت کامل داده مي شود. تلواره اي که در کنار دیوار توسط داربستي برپا نگهداشته شده ضمیمة 
سکو مي باشد و حدود پانزده پا ارتفاع دارد و آنرا طاقنما مي نامند. همة بازیگران در طاقنما آماده ظاهر 
شدن مي شوند. به جز سکو و لژها و فضائي به قدر سه یا چهار پا که آن را در اطراف صحنه آزاد نگه 
مي دارند، بقیه جاها براي عموم آزاد است. این مجموعه محققًا یک قیافة زیبا به معني کالسیک ندارد 
ولي شکوهمند و پرطمطراق است. بازیگران یک طبقه محترم و با ارزش هستند و مردم نسبت به آنها 
ارادت مي ورزند. سادات بر خالف عقیده علماء هیچ پروایي از تعزیه خواندن ندارند. مردم چون مي بینند 
ستم ها و مرارت هایي که نصیب شهداي کربال شده توسط بازماندگان همان شهیدان روي صحنه آمده 
آنان را مورد تحسین و تمجید قرار مي دهند. بازیگران معمواًل نقش خود را از روي نوشته اي مي خوانند 

اما غالبًا آنرا حفظ هستند که این کار بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد«.
»وضع لباس چندان اهمیتي ندارد، قواعد مربوط به صحنه چندان رعایت نمي شود. درستي وقایع 
و هیبت بخشیدن به افرادي که نقش آنها به معرض تماشا گذاشته مي شود بیشتر اهمیت دارد. وضع و 
حرکات و سکنات صحنه هیچ حساب و قاعدة به خصوصي ندارد. بازیگر از هر سمت که بخواهد وارد 
مي شود و با توجه به اهمیت نقش، از صمیم قلب بازي کرده و اثري عالي بر حضار مي بخشد. گاهي 
بر حضار  اثري عالي  را فراموش کرده و  از خودبي خود مي سازد که خود  را  او  موقعیت صحنه چنان 
مي بخشد. گاه متعالي و گاه هولناک مي گردد. یکي از لوازم ضروري تعزیه یک بارگاه است که شن هاي 
بیابان کربال را مجسم مي سازد. مدیر دسته روي سکو قرار گرفته و با نسخه اي که در دست دارد به 
هر بازیگر نشان مي دهد که چه بگوید. زماني که بازیگر عازم جنگي است که در آن امید پیروزي نیست 
طبق سنت شرقي ها، باید کفن بپوشد. که مدیر تعزیه کفن را بر او مي پوشاند. بازیگر باید شمشیر برهنه 
در دست داشته باشد مدیر تعزیه آن را براي او از غالف بیرون مي کشد. موقع خواندن شمشیر را به 
دست او مي دهد. وي رکاب اسب را مي گیرد تا او سوار شود. تعزیه خوانان یا بازیگران جوان را به جاي 
خود راهنمایي مي کند. آشکارا در همة فعالیـت ها مداخله مي کند. تعزیه گردان ایراني هم چون متصدي 
آوازخوانان دسته جمعي یونانیان قدیم به لحاظ کارش شخصیتي مقدس است. او نه تنها سازمان دهندة 
مراسم تعزیه است بلکه تنظیم کننده اشعار و گاهي گوینده آنها هم هست. مردم او را به طور ساده استاد 
مي نامند. وقتي نمایش اثري فوق العاده مي بخشد شخصیت مهم شرکت کننده در مراسم بدون قطع کار 
تعزیه خوانان استاد را با پاداشي مشعشع مفتخر مي سازد. در میان نمایشنامه هایي که از وقایع کربال الهام 
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گرفته باید عروسي قاسم پسر ارشد حسن)ع( که مي باید با زبیده دختر حسین)ع(  ازدواج کند نام برد. از 
جمله دیگر نمایشنامه ها صحنه اي از طفولیت حسین)ع( و تعزیه عباس)ع( و تعزیه علي)ع( و نمایشنامه 
دختر مسیحي است. ابتدا سکو را پیش از ارائه نمایش از دید بینندگان پوشیده مي دارند، پس از نواختن 
موزیک، فراشان پرده اي را که دید سکو را از انظار مخفي داشته برمي دارند. سکو دشت کربال را پس 
از فاجعه به معرض نمایش مي گذارد. هیچ چیز جز گورهائي بجاي نمانده گیاهان سبز گورها را نیمه 
آشکار ساخته. در این گورها اجساد شهیدان را با زخم هایي که سبب قتل آنها گشته نشان مي دهند. در 
جسدي تیري فرو رفته، جسد دیگر بدون دست و سومي فاقد سر است. در منتهي الیه سکو مقبرة وسیعي 
را زخم ها پوشانده در  را مي نگرند در حالي که همة بدنش  امام  امام حسین است.  قبر  این  برپا شده. 
مقبرة خود افتاده است. تماشاگر آنچه را در روي زمین و آنچه را که در زیر زمین است مشاهده مي کند. 
شمشیرها و نیزهائي که نزدیک گودال است صحنة نبرد را به خاطر مي آورد. شمع هاي افروخته اي فخر 
و مجد آسماني را مي رساند که امامان را احاطه کرده است. این صحنة آغاز نمایش است. کارواني وارد 
تکیه مي شود. سوار بر اسبي که با یراق طال زینت یافته، خانمي فرنگي است. او با خدمه اش از اسب 
فرود مي آید ناآگاه از این که به چه سرزمیني وارد شده دستور مي دهد تا خیمه ها را برپا سازند. میخ چوبي 
چادر را در مي آورند اما همین که آن را در زمین فرو مي برند یک فوران بلندي از خون واقعي از زمین 
جستن کرده همه سبزي ها را رنگین مي کند. رئیس فراشان میخ را در جائي دیگر فرو مي برد، از همه 
جا خون جستن مي کند. خانم متوحش از استقرار صرف نظر کرده به طاقنما مي رود و به خواب مي رود. 
در این موقع مسیح به تکیه وارد شده و داستان وقایع کربال را شرح داده. در نهایت با حضور فرشتگان، 
محمد)ص(، عیسي)ع( و موسي)ع( و زنان مقدسه که همه نقاب بر چهره دارند، دختر فرنگي با الهام از 

پیغمبرش مسیح، به آیین تشیع در مي آید«.

اعیاد مذهبی و چگونگی برگزاری آنها
یکی از ویژگی های شیعیان در ایران، برگزاری اعیاد مذهبی و مراسم شادی و عزا در تولد و شهادت یا 
وفات حضرت محمد)ص( و امامان معصوم است. در بین اعیاد، عید مبعث، عید قربان، عیدغدیر و عید 
فطر با اهمیت تلقی می شوند و ایرانیان برای آنها مراسم برگزار می کنند. به طور طبیعی، خارجیانی که 
به ایران می آمدند، این مراسم را می دیدند و در بازگشت از سفرشان، برداشت و تلقی خود را از این 
اعیاد و مراسم به قلم می آوردند. در اینجا با چند تن از خارجیان همسفر می شویم و از طریق نوشته 

هایشان با چگونگی برپایی این اعیاد در روزگاری نه چندان دور آشنا می شویم.

مراسم عید قربان
»وقتي عالمت مخصوص شروع مراسم شنیده شد، یورش به سوي گردن شتر آغاز مي شود و او خیلي 
بلکه  را راضي مي کند،  ایراني  تنها حضار  نه  اما  پا مي افتد. صحنة خونبار و ظالمانه اي است،  از  زود 
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بسیاري از خانم ها و مردان اروپایي نیز مشتاقانه در این مراسم شرکت مي کنند«.
هینریش بروگش درباره چگونگی برپایی جشن تولد حضرت علی چنین نوشته است: »شب قبل 
از آن روز صداي چند توپ از ارگ سلطنتي به  عنوان شادي به گوش رسید و متعاقب آن تعداد زیادي 
فشفشه و بالون هاي رنگارنگ به آسمان فرستاده شد و آتش بازي مبسوطي صورت گرفت. این جشن و 
شادي به خاطر شب تولد علي، امام اول و رهبر مذهبي شیعیان ایران بود. روز 25 ژانویه، مراسم اصلي 

جشن و شادي تولد امام برگزار شد«.
وی درباره عید قربان نیز چنین گفته است: »ایراني ها عید قربان را مراسمي مي دانند که باید در 
آن شادي کرد، لباس هاي نو پوشید و هدایایي به عنوان عیدي به اشخاص داد و گرفت. در خیابان ها 
از  شتر  کباب  بوي  و  بودند  بسته  دکان ها  غالب  بود،  برپا  شادي  و  جشن  مراسم  تهران  بازارهاي  و 
خانه ها به مشام مي رسید، و دل و روده و محتویات شکم شترهاي قرباني را در کوچه و سر راه ریخته 
بودند. عده اي دور کوچه ها راه افتاده بودند و پوست شترهاي قرباني را مي خریدند. در همه جا مردم با 
لباس هاي نو و آراسته در رفت و آمد بودند و به هم تبریک مي گفتند، سر در مغازه ها و خانه ها را پرچم 
زده بودند و صداي موسیقي و خنده و شادي از هر طرف به گوش مي رسید. در این میان صداي رعد 

آساي توپ هاي دروازه هاي شهر که به مناسبت عیدقربان شلیک مي شدند گوش ها را آزاد مي داد«.
جان ویشارد از دیگر سیاحانی است که به مراسم و جشن های ایرانیان در روزگار قاجاریه توجه 
نموده و برداشت های خود را نشر داده است. وی نوشته است: »در طول سال اسالمي جشن ها و مراسم 
زیاد دیگري نیز وجود دارد. من فقط به ذکر تشریفات عید قربان مي پردازم. بهترین جا براي نظارت 
بر این مراسم، میدان عمومي جلو ساختمان مجلس در تهران استف گویا مراسم این قرباني از اصول 
یهودیان نشأت گرفته باشد، بنابر روایتي که ابراهیم مي خواست فرزندش اسماعیل را قرباني کند. البته 

اشاره کنم که مسلمین معتقدند که اسماعیل قرار بود قرباني شود، نه اسحق«.
»جمعیتي انبوهي ساعت ها قبل از آنکه شتر قرباني را به محل بیاورند، در آنجا جمع مي شوند. این 
شتر همیشه بهترین تجمالت را دارد، و با غروري خاص قدم به میدان مي گذارد، به غیر از آنچه که در 
انتظار  اوست. سنتي است، هر کسي که شتر را بکشد، باید درخواست او اجابت شود، و این امر تعداد 
زیادي از آنان که درخواست یا شکایتي دارند به آنجا مي کشاند تا توجه مقامات مسئول را به خود جلب 

کنند«.
هینریش بروگش به عید غدیر نیز توجه نموده و به زعم خود آن را معرفی کرده است، چنانکه 
نوشته است: »عید غدیر روزي است که به عقیدة شیعیان حضرت محمد پیغمبر اسالم حضرت علي را 
در محلي به نام غدیرخم به جانشیني خود تعیین و به مردم معرفي کرد. این روز را ایراني ها که شیعه 
و پیرو خاندان علي هستند به طور مفصل جشن مي گیرند. یکي از مراسم این روز جاري کردن صیغة 
برادري است؛ بدین ترتیب که دو نفر که با هم دوست هستند تصمیم مي گیرند تمام عمر را با یکدیگر 
مانند برادر باشند و بدین منظور نزد یک نفر روحاني مي روند و صیغة برادري مي خوانند. حاال این پیمان 
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و صیغه بین آنها تا کي استوار خواهد بود معلوم نیست ولي به هر حال این کار از رسوم خیلي پسندیده 
و خوب ایراني ها به شمار مي رود«.

در میان سفرنامه نویسان عهد قاجاریه، گرترودبل نیز به عید قربان و ویژگی های آن اشاره کرده 
است، او درباره این عید چنین آورده است: »چون به محلة شمال شرقي شهر برسید وارد میدان وسیعي 
مي شوید که آن را نمونة حد اعالي شکوه شهري تصور مي کنند. در این مکان است که شاه سهم 
خود را در مراسم ساالنة عید قربان ادا مي کند، و انبوهي از اهالي تهران گرد مي آیند تا شاهد قرباني 
شدن شتري به دست مبارک ایشان باشند؛ به نشانة آنکه اعلیحضرت با وجود اشتغال به امور مملکتي 
فراموش نکرده است که چگونه ابراهیم در اطاعت فرمان خدا مي خواست اسماعیل را قرباني کند )زیرا 
مسلمانان اعتقاد دارند که قهرمان این افسانه پسر هاجر بوده است(. شتر به محض بر زمین افتادن 
با کاردهاي بسیار مورد حمله قرار مي گیرد؛ تماشاگران نزدیک تر تکه اي  از گوشت قرباني را به چنگ 

مي آورند و با سرعت به طرف کاخ مي دوند، و در آنجا نفر اول جایزة بزرگي دریافت مي کند«.

فرجام سخن
واکاوی نوشته های شماری از مسافران خارجی در دوره قاجاران گویای آن بود که باورها، اعتقادات 
مذهبی و مراسم عزاداری و اعیاد مردمان آن روزگار برای آنها تازه، کمی عجیب، تماشایی و گاه حیرت 
آور بوده است. نکته جالب توجه دیگری که در این نوشته ها چهره می نماید، اعتقاد ایرانیان به نجس 
بودن خارجیان و ممانعت از ورود آنها به اماکن مذهبی بوده است. مسئله دیگر آن که در آن روزگار، 
تعزیه و قمه زنی بسیار اهمیت داشته و در بیشتر شهرهای ایران این مراسم  برگزار می شده. یکی از 
برنامه های مراسم تعزیه، حضور یک خارجی در این مراسم و تغییر احوال و شیعه شدن اوست، چیزی 
که اکنون از بین رفته است. آخرین سخن درباره نوشته های این دسته از سفرنامه نویسان آن است 
که آنها مشاهدات خود را نوشته اند. در واقع، آنها با تکیه بر روش مشاهده مشارکتی، که اینک یکی از 
روش های معتبر در روش تحقیق کیفی است، شرح دیده های خود را از اماکن و مراسم مذهبی ایرانیان 

در روزگار قاجاریه را ارائه کرده اند.

گزیده منابع و مأخذ
بایندر، هانری )1370( . سفرنامه هانری بایندر: کردستان، بین النهرین و ایران. ترجمه کرامت اهلل 

افسر. تهران: فرهنگسرا.
براون، ادوارد گرانویل )1371( . یک سال در میان ایرانیان : مطالعاتي در خصوص وضع زندگي و 
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بلوشر، ویپرت )1363( . سفرنامه بلوشر. تهران: خوارزمي.

ایرانیان .ترجمه کیکاووس جهانداري.  ایران و  پوالک، یاکوب ادوارد )1361( . سفرنامه پوالک: 



220

تهران: خوارزمي.
وامبري، آرمینوس )1372( . زندگي و سفرهاي وامبري: دنباله سیاحت دروغي درویشان. ترجمه 

محمدحسن آریا. تهران: علمي و فرهنگي.
کرزن، جرج ناتانیل )1322( . جهانگردی در ایران. ترجمه علی جواهر کالم. تهران: بی نا.

گروته، هوگو )1369( . سفرنامه گروته. تهران: مرکز.
فالندن، اوژن )1356( . سفرنامه اوژن فالندن به ایران. ترجمه حسین نورصادقي. تهران: اشراقي.
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تهران: نشر نو.
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کارنامه اسالم پژوهی آکادميگ در فيليپين

 دکتر حسین فیاض فومنی

داده است. مسلمانان  را در خود جای  میلیون مسلمان  میلیون جمعیت، دوازده  با صد  فیلیپین  کشور 
فیلیپینی در تاریخ فیلیپین و در مبارزه با استعمارگران اسپانیایی، امریکائی و ژاپنی نقش به سزایی داشته 
اند و الپو الپو یکی از رهبران مبارزه با استعمار از مسلمانان بوده و فیلیپینی ها او را گرامی می دارند. 
حدود ده میلیون نفر از مسلمانان فیلیپینی در جنوب این کشور و در منطقه میندانائو زندگی می کنند. 

دو میلیون نفر نیز در شهر مانیل بزرگ و اطراف آن رحل اقامت افکنده اند. 
مسلمانان شهر مانیل بزرگ و اطراف آن، دو مسجد بزرگ به نام های مسجد طالیی کیاپو و مسجد 
آبی مهارلیکا دارند. در شهر مانیل، آنها مدرسه دینی یا به تعبیر ما حوزه علمیه ندارند. در میندانائو، 
شماری مدرسه و مرکز اسالمی دایر است که به کار آموزش و تربیت معلمان دینی می پردازد. دانشگاه 
میندانائو نیز کالس های آموزش مسائل و موضوعات اسالمی دارد. اما در هیچ یک از این مراکز و 
مؤسسات، مطالعات اسالمی آکادمیک یعنی رویکرد های دانشورانه مبتنی بر روش های تحقیق کمی 
و کیفی و نظریه های علوم انسانی و اجتماعی وجود ندارد. تنها نهاد علمی دانشگاهی که در درون 
نظام آموزش عالی کشور به طور اختصاصی به مطالعات اسالمی می پردازد، مؤسسه مطالعات اسالمی 
دانشگاه دولتی فیلیپین دیلیماست که آن هم تنها تا مقطع کارشناسی ارشد است. در واقع، می توان 
گفت که نه در دانشگاه های میندانائو و نه در سایر دانشگاه های مانیل و شهرهای دیگر هیچگونه 

کرسی یا دپارتمان مطالعات اسالمی وجود ندارد. 
تنها  که  داد  نشان  فیلیپین  دانشگاه های  به  مربوط  اطالعات  و  اسنادی  بخش  و  سوابق  بررسی 
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مطالعات اسالمی روشمند در مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه دولتی فیلیپین دیلیما در شهر مانیل 
انجام می شود.  بررسی آرشیو پایان نامه های دانشجویی مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه فیلیپین 
دیلیما گویای آن بود که نخستین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1982 به اتمام رسیده 

است. بر اساس اسناد موجود، در دهه گذشته، شمار پایان نامه ها فزونی گرفته است.
بررسی عناوین پایان نامه نشان می دهد که رویکرد اکثر موضوعات معطوف به مسائل و موضوعات 
مسلمانان فیلیپین است و هیچ پایان نامه ای درارتباط با سایر کشورهای اسالمی یا اقلیت مسلمان 
ارشد  نامه های مقطع کارشناسی  پایان  نوشته نشده است. ویژگی دیگر  در کشورهای غیر مسلمان 
مؤسسه مطالعات اسالمی آن است که در آنها هیچ موضوع فلسفی، کالمی، حدیثی و اعتقادی مرتبط 
با مسلمانان وجود ندارد. ویژگی سوم این پایان نامه ها آن است که به موضوعات مبتالبه  و مورد نیاز 
مسلمانان جنوب کشور پرداخته اند. ویژگی چهارم، غلبه رویکرد توصیفی و اجتناب از شیوه های تحلیلی 
و تفکر انتقادی است. ویژگی پنجم پایان نامه ها، توجه به سلطنت نشین های مسلمان در تاریخ این 
کشور و تالش برای بازیابی هویت و نشان دادن عظمت مسلمانان در گذشته است. ویژگی دیگری 
با  نامه استنباط می شود، مشکالت، منازعات و روابط دولت فیلیپین  پایان  از بررسی موضوعات  که 

مسلمانان و جنبش های اجتماعی، سیاسی و دینی و مبارز مسلمانان برای کسب استقالل است. 
 

با تحلیل کلی موضوعات پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می توان به نتایج زیر رهنمون شد:
مطالعات اسالمی دانشورانه در فیلیپین در آغاز راه است و با مطالعات اسالمی در دانشگاه های   .1
کشورهای غربی و برخی کشورهای اسالمی مانند ایران، ترکیه، مصر و مالزی فرسنگ ها فاصله 

دارد.
در تنها مؤسسه مطالعات اسالمی فیلیپین، استادان با تجربه و متخصص در رشته های گوناگون   .2
اسالمی،  مانند کالم  دیگری  دروس  ارائه  توانایی  حاضر  استادان  و  نیست  خبری  اسالمی  علوم 

  
  

  با تحليل كلي موضوعات پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد مي توان به نتايج زير رهنمون شد:
فيليپين در آغاز راه است و با مطالعات اسالمي در دانشگاه هاي كشورهاي غربي و برخي كشورهاي  مطالعات اسالمي دانشورانه در .1

 اسالمي مانند ايران، تركيه، مصر و مالزي فرسنگ ها فاصله دارد.
ستادان در تنها مؤسسه مطالعات اسالمي فيليپين، استادان با تجربه و متخصص در رشته هاي گوناگون علوم اسالمي خبري نيست و ا .2

، فلسفه و اقتصاد اسالمي ، تقسير، كالم جديد، فلسفه دين و جامعه شناسي دينيحاضر توانايي ارائه دروس ديگري مانند كالم اسالم
 ندارند. 

  پايان نامه هاي موجود از نظر علمي بسيار ضعيف و قابليت انتشار ندارند.بسياري از  .3
ين محدود به مسائل تاريخي، معيشتي، ازدواج و كار زنان و چند مسئله ديگر است. قلمرو مطالعات اسالمي در نظام دانشگاهي فيليپ .4

مباحث عميق اسالمي مربوط به جهان اسالم و چگونگي رويكرد مسلمانان به موضوعات جوامع معاصر مانند حقوق بشر، دموكراسي، 
اسالمي  موضوع ديگر در قلمرو  مطالعاتمحيط زيست، حقوق اقليت هاي ديني، رابطه اسالم و غرب، اسالم هراسي و دهها 

 فيليپينيان جايي ندارد.
كتاب هاي درخور اعتناي متفكران اسالمي مانند محمد عبده، اقبالل الهوري، دكتر شريعتي، استاد شهيد مطهري، امام خميني و  .5

 است.شده شناخته كمتردكتر حسين نصر در بين دانشجويان 
ي در نظام آموزشي دانشگاهي فيليپين و موضوعات مورد توجه استادان و دانشجويان مقطع براي آگاهي از وضعيت مطالعات اسالم

در اين جا فهرست پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد مؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه دولتي فيليپين ديليما را از  ،كارشناسي ارشد
  ارائه مي كنيم:  2010تا  1982سال 

Ali, Aliman: The Islamic elements in a folk-narrative: the case of the Maguindanaoa  . Institute of Islamic 
Studies, University of the Philippines  Diliman, 1987.   

  .1987اسالمي، دانشگاه فيليپين ديليما، مطالعه موردي مگيندانائو، مؤسسه مطالعات  علي اليمان: عناصر اسالمي در روايت عاميانه:
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تقسیر، کالم جدید، فلسفه دین و جامعه شناسی دین، فلسفه و اقتصاد اسالمی ندارند. 
بسیاری از پایان نامه های موجود از نظر علمی بسیار ضعیف و قابلیت انتشار ندارند.   .3

قلمرو مطالعات اسالمی در نظام دانشگاهی فیلیپین محدود به مسائل تاریخی، معیشتی، ازدواج و   .4
کار زنان و چند مسئله دیگر است. مباحث عمیق اسالمی مربوط به جهان اسالم و چگونگی رویکرد 
مسلمانان به موضوعات جوامع معاصر مانند حقوق بشر، دموکراسی، محیط زیست، حقوق اقلیت 
های دینی، رابطه اسالم و غرب، اسالم هراسی و دهها موضوع دیگر در قلمرو  مطالعات اسالمی 

فیلیپینیان جایی ندارد.
اقبالل الهوری، دکتر شریعتی،  مانند محمد عبده،  متفکران اسالمی  اعتنای  کتاب های درخور   .5
استاد شهید مطهری، امام خمینی و دکتر حسین نصر در بین دانشجویان کمترشناخته شده است.

برای آگاهی از وضعیت مطالعات اسالمی در نظام آموزشی دانشگاهی فیلیپین و موضوعات مورد 
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ارشد مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه دولتی فیلیپین دیلیما را از سال 1982 تا 2010 ارائه می کنیم: 
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های ثبت شده قرار گرفت و فعالیت آن در زمان جنگ جهانی دوم قطع شد. در سال 1962، مؤسسه 
دوباره شروع بکار کرد و در سال 1982 محل کار خود را به شهر سوئست )Soest(  منتقل کرد. وظایف 

مؤسسه مرکزی آرشیو اسالمی به دو بخش تقسیم می شود:
الف – حفظ ارتباط آلمان با کشورهای اسالمی و گسترش تبادالت فرهنگی با جهان اسالم.

ب – تقویت ارتباطات گروه های اسالمی در آلمان.
وظیفه دیگر مؤسسه، رسیدگی به مسائل مسلمانان، حمایت از گفتگوی ادیان، مساعدت به اقلیت 

مؤسسات و مراکز مطالعات اسالمی در جهان

شهرام تقی زاده انصاری
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مذهبی مسلمانان در آلمان و نماینده مسلمانان در نزد ادارات دولتی آلمان. مؤسسه همچنین در بهبود 
وضعیت تدریس علوم دینی اسالمی در مدارس کوشا و موفقیت هایی نیز کسب کرده است. در بخش 
درباره  و  آید  فراهم  و مسلمانان  اسالم  درباره  دقیقی  اطالعات  این مؤسسه کوشش می شود  علمی 
موضوع های مختلف از مسلمانان آلمان نظرخواهی شود. کتابخانه این مؤسسه کتاب های مهم فلسفی، 
ادبی، اسالمی، کالمی و اطالعات مربوط به وضعیت اسالم در آلمان و اروپا را گردآوری کرده است. 
از جمله کتاب های موجود در این کتابخانه، ترجمه و تفسیرهای قرآن به زبان آلمانی است. مؤسسه 
دارای یک فصلنامه به نام »مجله اسالمی« است که در آن مقاالت و گزارش هایی درباره اسالم و 
مسایل روز و مسایل مربوط به گفتگوی ادیان و وضعیت اسالم در آلمان منتشر می شود. یکی از شعب 
مؤسسه در شهر برمن قرار دارد که در آن »آکادمی اسالمی آموزش های مذهبی و اجتماعی« قرار 
دارد. بخش آموزشی این مؤسسه در برمن با همکاری مسجد این شهر همایش هائی در موضوع های 
مختلف اسالمی برای معلمان مسلمان و گروه های دیگر برگزار می کند تا بتوانند در گفتگوی میان 
ادیان مسیحی و اسالمی شرکت کنند. از سال 1997 مؤسسه در نظر گرفته است به افراد غیر مسلمانی 
که با کوشش خود توانسته اند نقش مثبتی در هماهنگی و نزدیکی میان انجمن های مذهبی داشته 

باشند، جایزه » محمد نافی چلبی« اهدا کند.

 )VIKZ(اتحادیه مراکز فرهنگی اسالمی آلمان
این اتحادیه یکی از قدیمی ترین اتحادیه های مسلمانان ترک در آلمان است که در سال 1973 بنام 
»مرکز فرهنگی اسالمی« تأسیس شد و در سال 1980 به »اتحادیه مراکز فرهنگی اسالمی« تغییر نام 
داد. در کشور آلمان 300 انجمن و سازمان های مختلف اسالمی وجود دارد که به این اتحادیه ملحق 
شده اند. این اتحادیه 100000 عضو و 304 مسجد دارد. اتحادیه نقش هماهنگی میان انجمن ها و 
سازمان های اسالمی را دارد و برای این کار اشخاصی را در رشته الهیات تعلیم می دهد. اتحادیه بودجه 
خوبی برای احداث مساجد در اختیار دارد و امامان مورد احتیاج خود را تعلیم می دهد. اعضای اتحادیه، 
پیروان جنبش سلیمانجی هستند که توسط سلیمان حیلمی  تونافان )1959-1888( پایه گذاری شد. 
وی با اصالحات آتاتورک مخالف بود و سعی در آموزش و پرورش و تربیت دینی جوانان داشت. فعالیت 
های این اتحادیه محدود به آموزش قرآن، فقه، اخالق و تاریخ فلسفه بوده و در صورت لزوم، هنگام 
برگزاری جشن عروسی، سالن در اختیار متقاضیان می گذارد. این اتحادیه تا آگوست 2000، از اعضای 
شورای عالی اسالمی مسلمانان در آلمان بود و از قدرت بسیاری برخوردار بود. اتحادیه در سال 1998 
» آکادمی اسالمی ویال هاننبورگ« )ISLAH( را در شهر کلن افتتاح کرد. هدف آنها از تأسیس این 
ادامه تحصیل مسلمانان در حوزه مذهبی  ادیان و  برای گفتگوی میان  ایجاد زمینه مناسب  آکادمی، 
بود. برای این کار، سمینارهایی در مورد مسایل اجتماعی و سیاسی و زبان آلمانی برگزار کرد. به دلیل 
مشکالت مالی،آکادمی در سال 2000 به فعالیت خود پایان داد و به جای آن، شعباتی از اتحادیه را 
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بایرن به نام آکادمی اسالمی تأسیس کرد که در شهرهای نورنبرگ، آگزبورگ، بایروت،  ایالت   در  
رگنسبورگ و مونیخ فعالیت می کند.

مؤسسه امریکایی مطالعات اسالمی، فرهنگ و گفتگوی دینی
جامعه مسلمانان اومها1 در نبراسکای آمریکا مؤسسه ای به نام مؤسسه امریکایی مطالعات اسالمی، 
فرهنگ و گفتگوی دینی2 با هدف ارتقای فهم و درک بهتر اسالم در امریکا راه اندازی کرده است. شهر 
اومها محل سکونت جمعیت قابل توجهی از مسلمانان امریکایی، افغانی، مالزیایی، اندونزیایی، فلسطینی 
تونسی و ترک تبار است. از نظر مدیران این مؤسسه، اسالم در جامعه آمریکا بد فهمیده شده و برخی 
بی جهت و بی دلیل به اسالم هراسی روی آورده اند. آنها بر این عقیده اند که پس از یازده سپتامبر، 
بدفهمی شدت بیشتری پیدا کرد و خطر اسالم و مسلمانان بزرگنمایی شد. در صورتی که مسلمانان به 
گروه و فرقه های متعدد تقسیم شده و گفتمان های آنها با یکدیگر متفاوت است و یک گفتمان خاص 

بویژه افراطی نماینده تمام اسالم و مسلمانان نیست.
بیانیة مأموریت مؤسسه امریکایی مطالعات اسالمی و فرهنگ عبارت است از: ارتقا و تعمیق فهم 
بهتر از اسالم در امریکاست. این مأموریت از طریق اجرای برنامه ها و فعالیت های زیر تحقق می یابد:

 -  برگزاری سمینار با شرکت دانشمندان مسلمان برای نمایاندن تصویر روشن و صحیح از اسالم  
به مسلمانان و غیر مسلمانان امریکایی.

- برگزاری جلسات سخنرانی و گفت و شنود علمی و دینی توسط اعضای مؤسسه برای مدارس، 
کلیسا ها و اجتماعات فرهنگی و اجتماعی در نبراسکا و اومها برای نشان دادن سرشت اسالم حقیقی.

- برگزاری جلسات مباحثه و گفتگو با گروه های کوچک غیر مسلمان در یک فضای دوستانه.
تاریخ  نبراسکا برای آموزش اصول و  با همکاری دانشگاه کریتون اومها  برنامه آموزشی  - تهیه 

اسالم.
- ایجاد فضای دوستانه برای همه مسلمانان صرفنظر از رنگ، ملیت، زبان، فرهنگ بومی و نظام 

اعتقادی.
- حمایت از فعالیت های فرهنگی بین مسلمانان با  فرهنگ  ها و زبان های مختلف.

- انجام گفتگوی درون دینی با پیروان ادیان ابراهیمی.
 - ساختن مسجد برای عبادت و گردهم آمدن مسلمانان و انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.

- تالش در جهت ایجاد یک مرکز گفتگوی ادیان با همکاری ادیان مسیحی و یهودی.
مؤسسه امریکایی مطالعات اسالمی، فرهنگ و گفتگوی دینی برای پیشبرد اهداف خود با دو گروه 
از مسیحیان و یهودیان به توافق رسیده تا یک مرکز گفتگوی ادیان ایجاد کند. هیأت مدیره مؤسسه 

متشکل از نه عضو مسلمان و دو عضو غیر مسلمان مسیحی و یهودی است.
طرح کنونی مؤسسه، ایجاد مرکز گفتگوی ادیان با  ساختن یک کنشت، یک مسجد و یک کلیسا 
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در یک ساختمان واحد با یک ساختار مرکزی است  که هر سه دین ابراهیمی در آن مشارکت داشته 
باشند.در این مرکز، نمایندگان سه دین بر سر یک منشور توافق می کنند که یک خدا را بپرستند، به 
همدیگر احترام بگذارند و همدیگر را بپذیرند، با خشونت طلبان و افراطیون خود و طرفداران خود مقابله 
به یکدیگر داشته  احترام متقابل  اعتماد و  باشند،  با یکدیگر گفتگوی دینی چند جانبه داشته  کنند و 
باشند، از حق هر دین برای خود جانبداری کنند و یک گفتگوی سه جانبه دینی طراحی و برنامه ریزی 

و آن را به اجرا درآورند. 
اصول بنیادین طرح مؤسسه برای ایجاد مرکز گفتگوی ادیان چنین است:

فضا و ساختمان هر دین جداگانه خواهد بود،
هر شرکت کننده در این طرح، کنترل کامل بر تمام ساختمان دین خود را دارد، 

هیچ شرکت کننده حق دعوت دیگران به دین خود را ندارد،
هر شرکت کننده مسئول سرمایه گذاری و فراهم کردن نیازهای برنامه های خود است،

فضای مشترک مانند کتابخانه، محل غذاخوری، اتاق مالفات، سالن کنفرانس، پارکینگ و امکانات 
پذیرایی و مهمانی مشترک است و همگان می توانند از آنها استفاده کنند،

اداره مرکز و نظارت بر فعالیت های آن به طور مساوی بین پیروان سه دین ابراهیمی تقسیم می شود،
و سازمان های  نامزدهای گروه ها  ازبین  است که  دوازده عضو  از  مدیره مرکزمتشکل    هیأت 
هر  دین چهار نفر انتخاب می شود. رئیس هیأت مدیره از بین پیروان سه دین به صورت دوره ای و 

چرخشی انتخاب می شوند.
اجرای برنامه های مؤسسه مطالعات اسالمی و فرهنگ، کنشت یهودی تمپل و کلیسای اسقفی در 
گروه های کوچک تر در کنشت ها، مساجد، کلیساها  و منازل اعضای سه دین ابراهیمی  به اجرا در 
می آید. گردهمائی ها و جشن ها و اعیاد هر دین یک عنصر مهم در شناخت ادیان نسبت به یکدیگر 
است. هدف این برنامه ها آن است که پیروان سه دین با نکات خوب یکدیگر آشنا شوند و گونه ای 

خود انتقادی نسبت به خود داشته باشند.
هدف مرکز گفتگوی ادیان، تغییر دین افراد نیست، هدف اصلی آن، رشد فهم متقابل پیروان ادیان 
ابراهیمی است.  این مرکز خواهد کوشید پیروان سه دین را از نظر اجتماعی، معنوی و فیزیکی به دور 
یکدیگر گردآورد و برای حل بسیاری از مسائل مانند عالت و خدمت به انسان ها در سطح محلی، ملی، 
منطقه ای و بین المللی سودمند و در کاهش بی عدالتی، نابرابری، فقر، پیشداوری و تبعیض نسبت به 

دیگران کوشا باشد.

نشریه و انجمن بین المللی نسخه های خطی اسالمی
مجله نسخه های خطی اسالمی ارگان انجمن بین المللی نسخه های خطی اسالمی است. این انجمن که 
یک مؤسسه غیرانتفاعی است، به شناسایی و حفاطت از نسخه های خطی و حمایت از افراد و مؤسساتی 
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که در این زمینه فعالیت می کنند، اهتمام می ورزد.
  تمرکز و قلمرو موضوعی نشریه نسخه های خطی اسالمی، رخدادهای مهم و درخور اعتنا مربوط 
به نسخه های خطی در جهان اسالم است. این نشریه همچنین به نحوه انتقال میراث مکتوب مسلمانان 
پردازد.  می  کتابسازی  یا  کتاب  ارایه  و  تهیه  شیوه  و  مواد  استنساخ،  نویسی،  کتاب  متنوع  فرهنگ  و 
نشریه افزون بر این موارد، به فعالیت های مرتبط با حفاظت، نگهداری، مرمت و مدیریت مجموعه 
نسخه های خطی مانند تهیه بروشور، شیوه معرفی و دیجیتالی کردن نیز توجه دارد. یکی دیگر از اهداف 
نشریه، تهیه و ارایه تازه ترین اطالعات در زمینه نسخه های خطی و پاسخگویی به نیازهای استادان، 
مقاالت  است.  خطی  نسخه های  داران  مجموعه  و  ها  کتابخانه  عالقمندان،  کتابداران،  دانشجویان، 
و گزارش های تهیه شده در زمینه کتاب سازی، مطالعات متنی، شناسایی و معرفی مجموعه های 
نسخه های خطی و مراقبت، مرمت و باالخره مدیریت نسخه های خطی به زبان های انگلیسی، فرانسه 

و عربی مجال نشر در این نشریه را دارند.
مقاالت ارایه شده به نشریه باید از نظر علمی در سطح قابل قبولی باشند و شرایط و ضوابط یک 

مقاله دانشورانه دانشگاهی را رعایت کرده باشند.
مجارستان   علوم  آکادمی  کتابخانه  مدیر  ِدِونی  کینگا  اسالمی،  خطی  نسخه های  نشریه  سردبیر 
است و سایر اعضای شورای علمی و  مشاوران آن عبارتند از: یان جاست ویتکام  استاد دانشگاه لیدن، 
دیویدسون مکالرن از بنیاد نسخه های خطی، جودیث فیفر  استاد دانشگاه آکسفورد و ایمن فؤاد سید 

استاد دانشگاه االزهر مصر.

 ٢٢٤

كردن  يتاليجيو د يمعرف وهيبروشور، ش هيمانند ته يخط هايمجموعه نسخه تيريمرمت و مد
 ينسخه ها نهياطالعات در زم نيتازه تر هيو ارا هيته ه،ياز اهداف نشر گريد يكيتوجه دارد.  زين

كتابداران، عالقمندان، كتابخانه ها و مجموعه  ان،ياستادان، دانشجو يازهايبه ن ييو پاسخگو يخط
مطالعات  ،يكتاب ساز نهيشده در زم هيته ياست. مقاالت و گزارش ها يخط هايداران نسخه

 تيريو مراقبت، مرمت و باالخره مد يخط هاينسخه يمجموعه ها يو معرف ييشناسا ،يمتن
  .را دارند هينشر نيمجال نشر در ا يفرانسه و عرب ،يسيلانگ يبه زبان ها يخط هاينسخه
 كيو ضوابط  طيباشند و شرا يدر سطح قابل قبول ياز نظر علم ديبا هيشده به نشر هيارا مقاالت

  كرده باشند تيرا رعا يمقاله دانشورانه دانشگاه

.  
مجارستان   علوم يادمكتابخانه آك ريمد يدِوِن نگايك ،ياسالم يخط هاينسخه هينشر ريسردب       

استاد دانشگاه   تكاميجاست و انيو  مشاوران آن عبارتند از:  يعلم يشورا ياعضا رياست و سا
 منياستاد دانشگاه آكسفورد و ا  فريف ثيجود ،يخط ينسخه ها اديمكالرن از بن دسونيويد دن،يل

  .استاد دانشگاه االزهر مصر ديفؤاد س
  معرفي كتاب

 يم يزبان معرف يزبان و چهار كتاب عرب يسيشش كتاب: دو كتاب انگل ه،يشماره از نشر نيدر ا
در قالب پنج مقاله  ييكايامر ريشه يارنست، اسالم شناس ويشوند. كتاب اول به همت كارل دبل

كرده است. كتاب دوم با  يرا از جوانب گوناگون ژرفكاو ياسالم هراس دهيو پد افتهيسامان 
علل  »براليل يها يمسلمانان در دموكراس تيترسد: شناخت وضع يمچرا غرب از اسالم  «عنوان 

عرب زبان  سندگانياز آنِ نو گريكشد. چهار كتاب د ياز مسلمانان را به روشن انيهراس غرب
  الملل پرداخته اند. نينسبت اسالم و روابط ب ياست كه به بررس
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زبان معرفی می  زبان و چهار کتاب عربی  انگلیسی  از نشریه، شش کتاب: دو کتاب  این شماره  در 
شوند. کتاب اول به همت کارل دبلیو ارنست، اسالم شناسی شهیر امریکایی در قالب پنج مقاله سامان 
یافته و پدیده اسالم هراسی را از جوانب گوناگون ژرفکاوی کرده است. کتاب دوم با عنوان » چرا 
غرب از اسالم می ترسد: شناخت وضعیت مسلمانان در دموکراسی های لیبرال« علل هراس غربیان از 
مسلمانان را به روشنی کشد. چهار کتاب دیگر از آِن نویسندگان عرب زبان است که به بررسی نسبت 

اسالم و روابط بین الملل پرداخته اند.

Ernst, Carl W (Edited) (2013) Islamophobia in America: The Anatomy 

of Intolerance. Palgrave Macmillan, 212pp.

کارل دبلیو ارنست) گردآورنده( )2013( اسالم هراسی در امریکا: کالبدشکافی عدم رواداری. 

انتشارات پال گریو مکمیالن، 212ص.

اسالم هراسی نامی است که به پیشداوری ضد اسالمی اطالق می شود. این نام توسط اخبار رسانه ها 
ساخته شده و سیاستمداران منفی باف آن را مورداستفاده قرارمی دهند. در این کتاب، پنج مقاله توسط 
شش متخصص اسالم شناس درباره وضعیت اسالم و مسلمانان در امریکا ارائه شده است. نویسندگان 
اند تا نشان دهند که چگونه تفاوت دین، نژاد و جنسیت ِ مسلمانان با  در نوشته های خود کوشیده 
امریکایی تباران موجب شده تا مسلمانان به عنوان گروه  بیگانه و خارجی و یک تهدید معرفی شوند. 
از نظر نویسندگان، این تلقی در بین بسیاری از امریکایی ها رو به گسترش است که اقلیت مذهبی 
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مسلمان نباید شهروند امریکایی خوانده شود.
کالیفرنیای  دانشگاه  اسالمی  مطالعات  استاد  ارنست  کارل  پروفسور  کتاب،  گردآورنده  یا  سرویراستار 

شمالی است.
کتاب دربردارنده یک مقدمه و پنج فصل است. بخش مقدمه با عنوان» مشکل اسالم هراسی« به قلم 

کارل ارنست است. اسامی سایر نویسندگان و عناوین نوشته های آنها چنین است:
پیتر گوتسچاک و گابریل گرینبرگ: میراث مشترک، ترس غیر معمول؛ اسالم هراسی در امریکا و هند 

بریتانیا، 1947-1687
کامبیز قانع بصیری: اسالم هراسی و تاریخ امریکا؛ تصویرسازی دینی و مسلمانان خارجی در امریکا

ادوارد کرتیس : ترس مسلمانان سیاه پوست قرن بیستم، تاریخ اسالم هراسی دولتی و تفاوت آن با 
پس از 11 سپتامبر

جولیان هامر: مرحله نهایی؛ اسالم هراسی جنسیتی و زنان مسلمان
اندرو شریوک: حمله اسالم هراسی؛ جنک مذهبی و صلح در بین مسلمانا عرب دیترویت

Cesari, Jocelyne (2013) Why the West Fears Islam: An Exploration of 

Muslims in Liberal Democracies. Palgrave Macmillan, 404 pp.

در  مسلمانان  وضعیت  شناخت  ترسد:  می  اسالم  از  غرب  چرا  ژوسیلین سیساری)2013( 

دموکراسی های لیبرال. انتشارات پالگریو مکمیالن، 404ص.

نویسنده در این کتاب کوشیده است تا از نگاه شماری از مسلمانان انگلیس، فرانسه ، آلمان، هلند و 
امریکا علل هراس غربیان از مسلمانان را به روشنی کشد. برای رسیدن به این هدف، وی چندین سال 
با تکیه بر روش پیمایشی به بررسی زندگی سیاسی و دینی مسلمانان در این کشورها پرداخته است. 
خانم سیساری، نویسنده کتاب، که متخصص جوامع اسالمی معاصر، جهانی شدن و دموکراتیک شدن 
است، پژوهشگر ارشد مرکز صلح، دین و امور جهان در دانشگاه جورج تاون امریکاست. وی که در 
دانشگاه هاروارد مدیر پروژه مطالعاتی بین المللی »اسالم در غرب« است، تاکنون چندین کتاب و مقاله 
در زمینه اسالم، جهانی شدن و سکوالریسم در جوامع غربی و کشورهایی که اکثریت مسلمان دارند، 
منتشر کرده است. آخرین نوشته های او عبارتند از : دایره المعارف اسالم در امریکا)2007(، مسلمانان 
در غرب پس از یازده سپتامبر: دین، سیاست و قانون)2010( و بیداری دموکراسی مسلمانان)2013( 

بوده است.
نویسنده کتاب با استفاده از علوم بین رشته ای و بکارگیری روش های تحلیل ژرفانگر، گفتمان  های 
بسیار  و  جامع  کتابی  توانسته  مسلمانان،  بین  در  کانونی  های  گروه  و  عمیق  های  مصاحبه  سیاسی، 

آموزنده به سامان  آورد.  
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فهرست مطالب این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، هفت فصل و بخش نتیجه گیری و فهرست اعالم 
است.  عناوین مقدمه و فصول هفتگانه کتاب بدین قرار است:

 مقدمه: شریعت، حجاب و مناره ها :  مشکالت مسلمانان در غرب چیست؟ پژوهشی پیرامون اسالم 
در جوامع لیبرال

فصل اول : مسلمانان به عنوان یک دشمن داخلی و خارجی
فصل دوم : اسالم : بین هویت سازان شخصی و اجتماعی

فصل سوم : وفاداری جوامع متکثر: چگونه مسلمانان خود را می بینند؟
فصل چهارم : تعصب دینی، مشارکت سیاسی و  تعهد مدنی

فصل پنجم: دنیوی شدن اسالم در اروپا : تجسم اسالم به عنوان یک استثنا  
فصل ششم : چگونه اسالم کلیت سکوالریسم غربی را به چالش می کشد

فصل هفتم: سلفی کردن هنجارهای اسالمی و تأثیر آن بر ظواهر اسالم
نتیجه گیری: فضاهای عمومی آشکار : اسالم در درون دموکراسی های لیبرال و سکوالر 

دکتر سیده فاطمه حسیني میرصفي
در هرسال، در جهان عرب، چندهزار کتاب و پایان نامه دانشگاهی در زمینه اسالم، فرهنگ اسالمی، 
مانند  مباحث جدید  و  تاریخ اسالم و سرزیمن های اسالمی  پیامبر،  قرآن، سنت  وضعیت مسلمانان، 
اقلیت های غیر  اسالم و مدرنیسم، اسالم و دموکراسی، اسالم و حقوق بشر، اسالم و حقوق زنلن، 
مسلمان در سرزمین های اسالمی منتشر می شود. بحث و بررسی میاحثی مانند رابطه یا رویکرد اسالم 
نسبت به سیاست، اقتصاد، جامعه مدنی، محیط زیست، هنر و ده ها موضوع دیگر نیز در فضای فکری 
و محافل علمی و فرهنگی جهان عرب بی مشتری نیست. اما واقعیت آن است که این حجم گسترده از 
آثار و نوشته کمتر در ایران بازتاب می یابد و کمتر کسی از آنها مطلع می شود. معنی این سخن آن است 
که ایرانیان آشنایی چندانی با تأمالت و تفکرات و نوشته های پژوهشگران عرب ندارند. یکی از زمینه 
های مهمی که نویسندگان عرب زبان بیشتر از ایرانیان بدان توجه داشته و پیرامون آن قلمفرسایی کرده 
اند، نسبت اسالم و سیاست و روابط بین الملل بوده است. در این شماره، از بین کتاب های پر شمار حوزه 

روابط بین الملل، چهار کتاب را که با اقبال خوانندگان روبرو شده اند، معرفی می کنیم.
وهبة الزحیلي)2010( العالقات الدولیة في االسالم )مقارنه بالقانون الدولي الحدیث(. بیروت: آفاق معرفة 

متجددة، ص.

وهبه الزحیلي)2010( روابط بین المللی در اسالم )مقایسه با حقوق بین الملل مدرن(. بیروت: 

انتشارات آفاق معرفه متجدده، ص.
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بین الملل  روابط  نظام  درباره  الحدیث(،  الدولي  بالقانون  )مقارنه  االسالم  في  الدولیه  العالقات  کتاب   
اسالمي در زمان جنگ و صلح است که نویسنده در آن به مشروعیت جهاد اشاره مي نماید و معتقد است 

که اوج جهاد و مبارزه در اسالم، همان دعوت صحیح از طریق منطق و بیان واقعیت است.
وي در ادامه بیان مي دارد که جنگ چگونه شروع مي شود و قواعد و اصول حاکم بر آن چیست؟ و 
چگونه به پایان مي رسد. دکتر زحیلي در این کتاب با ذکر مطالبي جنبش دیپلماسي اسالمي از زمان 
پیامبر )ص( و نیز دولت هاي اموي و عباسي مطالبي را مطرح مي کند تا از این طریق تصویر کاملي از 

روابط بین المللي را در اسالم بیان نماید.
نویسنده این کتاب در ادامه به توضیح معنا و مفهوم حاکمیت 
در اسالم مي پردازد و شروط معاهدات و قطعنامه ها را بیان 
میان  روابط  در  بدون شک  که  است  معتقد  وي  مي کند. 
کشورها، گروه ها و حتي افراد باید از کالم و سخني قاطع، 
تا  بود  برخوردار  تسلط  و  قدرت  و  نافذ  تصمیمي  و  رأي 
بتوانیم در سرنوشت جهان تأثیرگذار باشیم؛ چرا که در این 

گونه روابط نشان دادن ضعف موجب شکست مي شود.
بین الملل  روابط  درباره  بحث  از  قبل  کتاب  این  نویسنده 

اسالمي چند سؤال را مطرح مي نماید که عبارتند از: 
1. اصل در اسالم جنگ است یا صلح؟

2. اگر اصل در اسالم برقراري صلح و آرامش است پس چرا دین اسالم به آمادگي افراد و ایجاد قدرت 
و توانایي در مسلمانان اهتمام نموده است.

3. قانون بین الملل انساني در اسالم کدام است و شریعت اسالم و آموزه هاي قرآني و سنت پیامبر )ص( 
چگونه به این قانون مي نگرند؟

نویسنده این کتاب در پاسخ به سؤاالت مطرح شده مي گوید که در عصر حاضر دو قدرت بزرگ به 
رهبري آمریکا و روسیه در جهان وجود دارد. اما در عصر حاضر صلح و آرامش جز در سایه نبردهاي 
نظامي و ابزار آالت مخرب و وسایل جنگي برقرار نمي شود. به همین دلیل قرآن کریم نیز بر ضرورت 
تهیه و تأمین قدرت  مادي و معنوي مسلمانان براي مقابله با دشمنان تأکید نموده است. ولي متأسفانه 
مسلمانان به خاطر تفرقه و اختالف با یکدیگر در بیان تفکرات و احکام دیني شان در دیدگاه جهانیان 
ضعیف هستند حتي جوانان مسلمان نیز نسبت به این موضوعات بي تفاوت بوده و بیشتر شیفته پیشرفت 

غرب شده اند. 
دکتر زحیلي در ادامه مي گوید: با وجود تمام این مشکالت و نواقصي که وجود دارد و نیز تصوراتي که 
درباره دین اسالم هست، بشریت به شدت محتاج فراگیري هدایت آسماني از طریق دستورات و فرامین 

قرآن کریم و سنت پیامبر )ص( است تا از این طریق به آرامش، سعادت و آسایش برسد.

 ٢٢٨

  
پردازد و شروط اين كتاب در ادامه به توضيح معنا و مفهوم حاكميت در اسالم مي نويسنده

يان كشورها، كند. وي معتقد است كه بدون شك در روابط مها را بيان ميمعاهدات و قطعنامه
ها و حتي افراد بايد از كالم و سخني قاطع، رأي و تصميمي نافذ و قدرت و تسلط گروه

بتوانيم در سرنوشت جهان تأثيرگذار باشيم؛ چرا كه در اين گونه روابط نشان  ابرخوردار بود ت
  .شوددادن ضعف موجب شكست مي

نمايد كه المي چند سؤال را مطرح ميالملل اساين كتاب قبل از بحث درباره روابط بين نويسنده
   :عبارتند از

  اصل در اسالم جنگ است يا صلح؟. 1
اگر اصل در اسالم برقراري صلح و آرامش است پس چرا دين اسالم به آمادگي افراد و ايجاد . 2

  .قدرت و توانايي در مسلمانان اهتمام نموده است
هاي قرآني و سنت پيامبر ريعت اسالم و آموزهالملل انساني در اسالم كدام است و شقانون بين. 3

  نگرند؟(ص) چگونه به اين قانون مي
گويد كه در عصر حاضر دو قدرت بزرگ اين كتاب در پاسخ به سؤاالت مطرح شده مي نويسنده

به رهبري آمريكا و روسيه در جهان وجود دارد. اما در عصر حاضر صلح و آرامش جز در سايه 
شود. به همين دليل قرآن كريم ار آالت مخرب و وسايل جنگي برقرار نمينبردهاي نظامي و ابز

مادي و معنوي مسلمانان براي مقابله با دشمنان تأكيد نموده  تهيه و تأمين قدرت رتنيز بر ضرو
است. ولي متأسفانه مسلمانان به خاطر تفرقه و اختالف با يكديگر در بيان تفكرات و احكام 

هانيان ضعيف هستند حتي جوانان مسلمان نيز نسبت به اين موضوعات شان در ديدگاه جديني
   .اندتفاوت بوده و بيشتر شيفته پيشرفت غرب شدهبي

گويد: با وجود تمام اين مشكالت و نواقصي كه وجود دارد و نيز زحيلي در ادامه مي دكتر
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وي در این کتاب همچنین به این نکته اشاره مي نماید که: قرآن کریم مهمترین اصول برقراري روابط 
میان افراد و گروه ها با عقاید و اندیشه هاي مختلف را بیان و سنت پیامبر )ص( را شرح و تفسیر نموده 

است.
دکتر زحیلي در ادامه به بیان اصول حاکم بر روابط بین الملل از دیدگاه اسالم پرداخته و آن ها را با 
احکام و قوانین بین المللي جدید مقایسه نموده است. وي در این راستا به برخي از قردادهاي اسالمي 
اشاره نموده و آنها را از دیدگاه فقهي مورد بحث و بررسي قرار داده است. و در این خصوص اسالم را 
به عنوان دیني سیاسي معرفي نموده و جوامع سیاسي را در عصرهاي گذشته و عصر اسالم و نیز عصر 

جدید مقایسه کرد است.
کتاب » العالقات الدولیه في االسالم )مقارنه بالقانون الدولي الحدیث(«، مشتمل بر 2 بخش و نه مبحث 

به شرح ذیل مي باشد:
بخش اول: سازمان دهي روابط بین المللي در زمان جنگ

بحث اول: انگیره جنگ در اسالم شامل: دفع شر دشمنان از مسلمانان و خانواده ه اي ایشان؛ دفاع از 
آزادي عقیده و گسترش دعوت اسالم و جلوگیري از ایجاد فتنه در دین و جنگ در دفاع از مظلوم

بحث دوم: مشروعیت جنگ
بحث سوم: شروع جنگ مشتمل بر: آغاز جنگ بدون هشدار دادن؛  اعالم جنگ و عدم پذیرش عهد 

نامه؛ اعالم جنگ و ابالغ دعوت اسالمي
بحث چهارم: اصول و قواعد جنگي دربردارنده: ابزار فیزیکي جنگ؛ محاصره و تخریب؛ ابزارهاي خدعه 

و نیرنگ در جنگ؛ وظایف مبارزان
بحث پنجم: پایان جنگ شامل: پذیرش اسالم توسط دشمن؛ برقراري آتش بس؛ پیروزي؛ ترک جنگ 

یا عقب نشیني گروهي ارتش و از طریق إعمال شیوه هاي مسالمت آمیز
بخش دوم: سازمان دهي روابط بین المللي در زمان صلح

بحث اول: اصل در روابط خارجي اسالم: صلح نه جنگ شامل: متون قرآني؛ احدیث نبوي؛ جنگ هاي 
اسالمي و دیدگاه  فقها

بحث دوم: تقسیم جهان به دو یا سه قطب
بحث سوم: حاکمیت در اسالم مشتمل بر: معناي حاکمیت در اصطالح قانوني؛ نشانه هاي حاکمیت در 

اندیشه اسالمي؛ هدف از فتوحات اسالمي
بحث چهارم: معاهدات در اسالم شامل: تعریف معاهده؛ شروط معاهده؛ قانونی بودن معاهدات؛ وفاي 
به عهد و پیمان ها؛ انواع و اهداف معاهده؛ انتصاب سفراء در اسالم؛ نمایندگی سیاسی در اسالم؛ تاثیر 
جنگ در ایجاد اختالل روابط دیپلماتیک؛ صلح حدیبیه؛ صلح نجران؛ معاهدات زمان خلفا؛ معاهدات در 
عصر دولت هاي اموي و عباسي؛ مدل های دیگري از معاهدات؛ اصل بی طرفی و پایان زمان معاهدات.

نویسنده در پایان نتیجه مي گیرد که روابط بین المللي که میان مسلمانان و افراد دیگر در گذشته برقرار 
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با اصول روابط بین المللي و قوانین حاکم بر آن در عصر جدید تفاوتي ندارد و در واقع ماهیت  بوده 
روابط بین المللي جدید همان است که در گذشته بوده و فقط در شکل و ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند. 
این کتاب در تبیین موضوع قانون بین  المللي انساني و بشردوستانه و تقدم آن در اسالم، سهم بسزایي 

دارد. 

محمد بوبوش)2009( العالقات الدولیه في االسالم. دمشق، دارالفکر، 

272صفحه.

محمد بوبوش)2009( روابط بین الملل در اسالم. دمشق: انتشارات دار 

الفکر، 272ص.

مؤلف کتاب، دکتر محمد بوبوش، مراکشي و داراي دکتراي روابط بین 
الملل و محقق دانشگاه محمد الخامس در رباط است.

وی در این کتاب تالش نموده تا روابط و قوانین بین المللي در اسالم را با استناد به روش هاي تحلیل 
سیاسي و تاریخي و بر اساس عقاید اسالمي و احکام دین اسالم و نیز اجتهادات فقهي توضیح دهد. وي 
در این کتاب به برخي از معاهدات قدیمي نیز استناد کرده تا از این طریق پدیده هاي سیاسي و قانوني 
را در چارچوب تاریخ بیان کند. وي همچنین موضوع مشارکت اسالم در ساخت و تقویت نقش قوانین 
عمومي بین المللي را در دو بخش مورد بحث و بررسي قرار داده است که عبارتند از:  روابط بین الملل 

اسالمي در زمان صلح  و روابط بین الملل اسالمي در زمان جنگ.
هفتم  قرن  اوایل  در  اسالم  دین  بدون شک ظهور  مي نویسد:  چنین  کتاب  مقدمه  در  بوبوش  محمد 
میالدي از مهمترین حوادث تاریخي در جهان بوده است. رسالت اسالم در ابتداي ظهورش، رسالتي 
کامل و فراگیر بود که در دعوت خود همه ملت ها و اقوام را مد نظر داشت و در مدت زمان کمي، 
اسالم در شرق و غرب عالم گسترش پیدا کرد و مردم گروه گروه به این دین گرویدند که این خود از 
معجزاتي است که در طول تاریخ مثل و مانندي ندارد.  تمدن اسالم از همان ابتدا، جنبه بین المللي و 
جهاني داشت و در تمامي جنبه هاي علمي – اقتصادي و اجتماعي به صورت ویژه شهرت یافت؛ چرا که 

شیوه دین اسالم، شیوه اي براي همه جنبه هاي زندگي از جمله اخالق و قانون است.
وي در ادامه مي گوید درست است که روابط بین المللي از جمله علومي است که در قرون جدید شکل 
گرفته اما با بررسي هاي به عمل آمده در تمدن هاي گذشته مشخص مي گردد که این گونه روابط در 
چارچوب تمدن اسالم نیز وجود داشته است و برخي از نویسندگان مسلمان و نیز مستشرقین، درباره 

قانون و روابط بین المللي در اسالم مباحثي را مطرح کرده اند.
از نظر نویسنده، دیدگاه اسالم درباره روابط بین المللي به این صورت است که بشریت در سایه تشکیل 

امت واحده و تحت نظام قانوني واحد که دین اسالم است، باید زندگي کنند.



253

مؤلف کتاب »العالقات الدولیه في االسالم« در ادامه مي نویسد که اسالم نسبت به پدیده هاي سیاسي و 
حکومت نیز توجه خاصي دارد به گونه اي که در اواخر دهه هفتاد میالدي، اسالم سیاسي به پیروزي هاي 
بزرگي دست یافت و اولین حکومت اسالمي از سال 1979 در ایران شکل گرفت و به دنبال این پیروزي 
تأسیس  دادند که در آن خواهان  ترتیب  را  نیز جبنش هاي اسالمي  بقیه کشورهاي اسالمي  سیاسي 

دولت هاي جدید، بر اساس احکام دین اسالم شدند.
   نویسنده این کتاب در ادامه به برخي از ویژگي هاي قوانین بین الملل اسالمي اشاره مي کند و مي نویسد 
که قانون بین المللي اسالم بخشي از قوانین داخلي دولت اسالمي به حساب مي آید. و قانون داخلي 
کشورهاي اسالمي همان دین اسالم است و بر همین اساس نیز همه روابط خود را تنظیم مي نمایند؛ 
خواه این روابط با افراد باشد و یا بین دولت ها. البته بدیهي است که روابط کشورهاي اسالمي با دیگر 

کشورها در سطح بین الملل نیز بر اساس قوانین اسالمي تنظیم مي گردد.
به عقیده نگارنده، از دیگر ویژگي هاي قوانین بین الملل اسالمي آن است که روابط میان کشورهاي 
اسالمي در سطح بین الملل بر اساس اراده و تصمیم خود آنها شکل مي گیرد و این مسئله در تمامي 
معاهدات و قراردادهایشان مشاهده می شود و بدون شک اراده و تصمیم آنها نیز مقید به حدود دین 

اسالم و احکام آن است..
 این کتاب در دو بخش و هر بخش در دو فصل و یک بخش نتیجه گیری سامان یافته است. بخش 
اول با عنوان روابط بین الملل اسالمي در زمان صلح مشتمل بر دو فصل است با عناوین:  فصل اول: 

اصول و مباني صلح در اسالم و فصل دوم: میدان ها و فضاهاي صلح آمیز بین المللي در اسالم.
 فصل اول کتاب به دو موضوع اسالم، دین صلح و اصول صلح در اسالم می پردازد و مباحثی مانند : 
ماهیت صلح در اسالم؛ حقیقت صلح در اسالم ؛ آزادي؛ برابري و برادري و  وفاي به عهد و همکاري 
انساني را بررسی می کند. فصل دوم نیز به توضیح مباحثی مانند: مدیریت روابط صلح آمیز بین المللي 
در اسالم؛ میدان ها و فضاهاي صلح آمیز بین المللي در اسالم ؛ ماهیت معاهدات در اسالم ؛ دیپلماسي 
و روابط تجاري و فرهنگي؛  اصول مقررات بین المللي در اسالم ؛ تقسیمات جهاني اسالم و ر تأثیر 

تحوالت بین المللي معاصر در تصور جهاني اسالم  توجه می کند.
بخش دوم متشکل از دو فصل است. عناوین و موضوعات مورد بحث در این دو فصل چنین است: 
فصل اول: ماهیت جنگ، دالیل و انواع آن، مفهوم جنگ در قوانین عمومي بین المللي، ماهیت جنگ 
در اسالم، علل جنگ، علل جنگ در قوانین بین المللي، انگیزه هاي جنگ در دین اسالم، انواع جنگ ها: 

جنگ منصفانه، جنگ متجاوزانه و جنگ رواني.
اسالم،  در  اعالم جنگ  اصول  و  قواعد  اعالم جنگ،  آغاز جنگ،  اصول جنگ،  و  قواعد  دوم:  فصل 
بین المللي،  قوانین  انساني  اصول  و  اسالم  دین  معنوي،  و  مادي  بسیج  و  فراخواني  جنگ،  مدیریت 
اخالقیات جنگ، قانون مند بودن مکر و فریب جنگي، نتایج جنگ در اسالم، روش هاي پایان دادن به 

جنگ در اسالم و غنایم و اسراي جنگ.
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این کتاب با نتیجه گیري و درج منابع و مأخذ به زبان هاي عربي، انگلیسي و فرانسه به پایان مي رسد.
عبدالغني عماد)2013( الحرکات االسالمیه في الوطن العربي)المجلد االول و المجلد الثانی (.  بیروت: 

مرکز مطالعات»الوحده العربیه«، المجلد االول 1199 و المجلد الثانی2624. الصفحه.
 

عرب  نویسندگان  از  تن  یک  و  سي  و   عماد  عبدالغني 

)2013( جنبش هاي اسالمي در کشورهای عربی. بیروت: 

انتشارات مرکز مطالعات وحدت عربی، جلد اول 1199 و 

جلد دوم 2624 ص.

  

مرکز مطالعات»الوحده العربیه« در بیروت مجموعه اي از اطالعات و گزارشات درباره احزاب و جنبش 
هاي اسالمي در کشورهاي عربي را با همکاري سي و یک تن از نویسندگان و کارشناسان مختلف 
جهان عرب جمع آوري و با عنوان »جنبش هاي اسالمي در کشورهاي عربي« در دوجلد و به ترتیب 
در 1199 و2624 صفحه منتشر کرده است. جلد نخست این مجموعه در شش فصل تنظیم شده است 
فصل نخست: دغدغه هاي اولیه تأسیس جنبش هاي اسالمي؛ فصل دوم: ارائه تعاریف و مفاهیم کلي 
و مصطلحات اصلي؛ فصل سوم: جماعت اخوان المسلمین، تاریخچه، اندیشه هاي دیني و سیاسي و 
چالش هایي که با آن رو برو هستند و نیز معرفي کامل شعبه هاي دیگر این جماعت در کشورهاي 
خلیج)فارس(،یمن،  حوزه  کشورهاي  دیگر  و  عربستان  کویت،  فلسطین،  اردن،  لبنان،  عراق،  سوریه، 
تونس، مراکش، الجزایر، موریتاني، سودان و سرانجام معرفي اخواني هاي ساکن کشورهاي غیرعربي 
جهان؛ فصل چهارم: معرفي حزب »التحریر االسالمي« یا همان حزب آزادي اسالمي و شعبه هاي آن 
و تاریخچه و اندیشه هاي سیاسي و دیني این حزب و شاخه هاي آن در بالد شام، عراق، کشورهاي 
فصل  جهان؛  مختلف  نقاط  در  موجود  هاي  شاخه  دیگر  و  آفریقا  شمال  و  مصر  خلیج)فارس(،  حوزه 
پنجم:معرفي جماعت »التبلیغ و الدعوه« تاریخچه، اندیشه ها و قوانین موجود میان آنان و معرفي شعب 
این جماعت در لبنان، اردن، فلسطین، کشورهاي حوزه خلیج)فارس(، یمن، مصر، سودان و کشورهاي 
عربي حاشیه ساحلي شمال آفریقا؛ فصل ششم: جریان هاي سلفي و انتشار آن در جهان عرب؛ ادبیات 
گفتاري و رفتاري این جریان و خط مشي کلي آنان و نیز معرفي سلفي هاي مصر، و کشورهاي عربي 
٢٣٣ شمال آفریقا و نیز حوزه خلیج)فارس( پرداخته و جریان هاي سلفي آموزش دیده را نیز معرفي مي کند.

  
 ي) جنبش هاي اسالمي در كشورها2013عماد و  سي و يك تن از نويسندگان عرب ( عبدالغني

  .ص 2624و جلد دوم  1199جلد اول  ،يات وحدت عرب: انتشارات مركز مطالعروتي. بيعرب
    

در بيروت مجموعه اي از اطالعات و گزارشات درباره احزاب و » العربيه هالوحد«مطالعات مركز
جنبش هاي اسالمي در كشورهاي عربي را با همكاري سي و يك تن از نويسندگان و كارشناسان 

در دوجلد » ي اسالمي در كشورهاي عربيجنبش ها«مختلف جهان عرب جمع آوري و با عنوان 
صفحه منتشر كرده است. جلد نخست اين مجموعه در شش فصل  2624و 1199و به ترتيب در 
   تنظيم شده است

دغدغه هاي اوليه تأسيس جنبش هاي اسالمي؛ فصل دوم: ارائه تعاريف و  نخست: فصل    
مين، تاريخچه، انديشه هاي جماعت اخوان المسل مفاهيم كلي و مصطلحات اصلي؛ فصل سوم:

 اين ديگر هاي ديني و سياسي و چالش هايي كه با آن رو برو هستند و نيز معرفي كامل شعبه
لبنان، اردن، فلسطين، كويت، عربستان و ديگر كشورهاي  راق،ع سوريه، كشورهاي در جماعت

 معرفي اخوانيحوزه خليج(فارس)،يمن، تونس، مراكش، الجزاير، موريتاني، سودان و سرانجام 
يا همان » لتحرير االسالميا« حزب معرفي: چهارم فصل جهان؛ غيرعربي كشورهاي ساكن هاي

حزب آزادي اسالمي و شعبه هاي آن و تاريخچه و انديشه هاي سياسي و ديني اين حزب و 
شاخه هاي آن در بالد شام، عراق، كشورهاي حوزه خليج(فارس)، مصر و شمال آفريقا و ديگر 

» التبليغ و الدعوه«اي موجود در نقاط مختلف جهان؛ فصل پنجم:معرفي جماعت شاخه ه
در لبنان، اردن،  عتجما اين شعب معرفي و آنان ميان موجود قوانين و ها تاريخچه، انديشه

فلسطين، كشورهاي حوزه خليج(فارس)، يمن، مصر، سودان و كشورهاي عربي حاشيه ساحلي 
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جلد دوم این مجموعه شامل دو فصل هفتم و هشتم و دو پیوست است. عنوان فصل هفتم، سازمان 
القاعده و انتشار آن در نقاط مختلف جهان؛ خواستگاه القاعده و اندیشه ها و مراجع دیني و فقهي این 
گروه است. در این فصل به معرفي شعبه هاي این سازمان در شبه جزیره عربستان، عراق، سوریه، 
لبنان، اردن، مصر، کشورهاي عربي شمال آفریقا، سومالي و دیگر کشورهاي جهان مي پردازد؛ موضوع 
فصل هشتم، نقشه انتشار جنبش هاي اسالمي در کشورهاي عربي است که به ترتیب به انتشار جنبش 
هاي اسالمي در کشورهاي مصر، سودان، تونس، الجزایر، مراکش، موریتاني، لیبي، سوریه، لبنان و نیز 
حزب اهلل و اندیشه آن و در ادامه به انتشار جنبش اسالمي در اردن، عراق و نیزمعرفي حزب الدعوه 
عراق و جنبش هاي اسالمي کویت، بحرین، امارات متحده عربي، عمان، عربستان، یمن و سرانجام 
فلسطین مي پردازد. در پایان جلد دوم، دو ضمیمه آمده که در پیوست نخست وقایع و حوادث را بطور 
فهرست وار ثبت کرده و در پیوست دوم معرفي مختصر هشتاد و نه شخصیت سیاسي اسالمي جهان 

عرب را ارائه کرد است.    

العالقات  أصول   )2012 الفرجاني)   احمد  عمر 

و  للطباعه  إقرأ  دار  بیروت:  االسالم.  في  الدولیه 

الترجمه و النشر و الخدمات االعالمیه.

عمر احمد الفرجاني)2012( اصول روابط بین الملل 

در اسالم. بیروت: انتشارات: دار إقرأ برای طبع، 

ترجمه و انتشار و خدمات تبلیغی.

  

نویسنده کتاب »أصول العالقات الدولیه في االسالم« در مقدمه مي نویسد که: اسالم دیني است کامل و 
جاودان براي زندگي بشر در تمامي زمان ها و مکان ها. این در حالي است که در میان امت هاي اسالمي 
بسیاري از قوانین دین اسالم رها شده یا این قوانین تحت تأثیر نهادهایی مدرن امروز غربی قرار گرفته 
است. همین امر عامل بسیاري از عقب ماندگي ها و اضطراب هاي معاصر در این کشورهاست. از این 
رو، امت هاي اسالمي باید با مراجعه به تمام قوانین و مقرراتي که با تعالیم دیني مطابقت دارند، از این 

مشکالت  رهایي یابند تا بتوانند سهم بسزایي در پیشرفت جوامع خود داشته باشند.
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و یک نتیجه گیري به شرح زیر است:

 ٢٣٤

اي سلفي و انتشار آن در جهان عرب؛ ادبيات گفتاري و شمال آفريقا؛ فصل ششم: جريان ه
 شمال عربي كشورهاي و مصر، هاي رفتاري اين جريان و خط مشي كلي آنان و نيز معرفي سلفي

  .كند و نيز حوزه خليج(فارس) پرداخته و جريان هاي سلفي آموزش ديده را نيز معرفي مي ريقاآف
 ،هفتم فصلعنوان  .تم و دو پيوست استدوم اين مجموعه شامل دو فصل هفتم و هش جلد

سازمان القاعده و انتشار آن در نقاط مختلف جهان؛ خواستگاه القاعده و انديشه ها و مراجع ديني 
فصل به معرفي شعبه هاي اين سازمان در شبه جزيره عربستان،  ني. در ااست و فقهي اين گروه

جهان  كشورهايآفريقا، سومالي و ديگر عراق، سوريه، لبنان، اردن، مصر، كشورهاي عربي شمال 
مي پردازد؛ موضوع فصل هشتم، نقشه انتشار جنبش هاي اسالمي در كشورهاي عربي است كه 

 مراكش، الجزاير، ونس، سودان،ت مصر، كشورهاي در اسالمي هاي به ترتيب به انتشار جنبش
در  مياسال جنبش انتشار به امهاد در و آن انديشه و اهللا حزب نيز و لبنان سوريه، ليبي، موريتاني،

اردن، عراق و نيزمعرفي حزب الدعوه عراق و جنبش هاي اسالمي كويت، بحرين، امارات متحده 
عربي، عمان، عربستان، يمن و سرانجام فلسطين مي پردازد. در پايان جلد دوم، دو ضميمه آمده 

در پيوست دوم معرفي كه در پيوست نخست وقايع و حوادث را بطور فهرست وار ثبت كرده و 
      .هشتاد و نه شخصيت سياسي اسالمي جهان عرب را ارائه كرد است صرمخت

  
: دار إقرأ للطباعه و روتي) أصول العالقات الدوليه في االسالم. ب2012احمد الفرجاني(   عمر

  .الترجمه و النشر و الخدمات االعالميه
 ي: انتشارات: دار إقرأ براروتيدر اسالم. ب الملل) اصول روابط بين2012احمد الفرجاني(   عمر

  .يغيطبع، ترجمه و انتشار و خدمات تبل
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مقدمه؛  جهاني بودن دین اسالم و پراکندگي جغرافیایي؛  اسالم دیني جهاني
فصل اول با عنوان صلح؛ اصل روابط بین الملل در اسالم شامل این موضوعات است: روابط بین الملل 

قبل و بعد از اسالم؛ اصل برابري و شفقت و آزادي در اسالم.
در فصل دوم با عنوان جنگ این موضوعات آمده است: تعریف جنگ؛ جنگ در مفهوم اسالمي؛ انگیزه 

جنگ و مبارزه در اسالم؛ حکم جهاد و روش اسالم قبل و در حین جنگ.
عنوان فصل سوم کتاب، موافقت نامه ها )پیمان نامه ها( ست و در این مباحث  در آن بررسی شده است: 
احترام به معاهدات و مشروعیت آنها؛ شرایط قابل اجرا در معاهدات؛  انواع معاهدات؛ نقض معاهدات؛ 

ایجاد امنیت و دلیل قانوني.
فصل چهارم کتاب به اصل روابط بین الملل در سایه قوانین بین المللي می پردازد و دو موضوع قوانین 

بین الملل عمومي و منابع آن و مفهوم جنگ در قوانین بین الملل عمومي در آن واکاوی می شود:
در فصل پنجم، توازن میان شریعت و قانون مورد مطالعه قرار می گیرد. آخرین بخش کتاب به 

نتیجه گیري اختصاص یافته است.
نویسنده، احمد الفرجاني، در پایان مباحث مطرح شده در کتاب نتیجه مي گیرد که:

1.اسالم از آن جهت که آخرین دین است و براي دعوت همه مردم به سوي خداوند آمده است، با سایر 
ادیان آسماني تفاوت دارد.

2. دین اسالم اصول روابط بین الملل را چهارده قرن پیش بیان نموده و قبل از این که قانون هاي بشري 
بتواند به آن دست یابند، فقهاي اسالم قوانین بین المللي را صدها سال قبل مي دانستند.

3. روابط بین الملل در اسالم بر برقراري مساوات و برابري میان مردم استوار است. بنابراین همه مردم 
یک امت واحده محسوب مي شوند که جز به واسطه تقوا و عمل صالح تفاوتي میان آنها نیست. از دیگر 

اصول روابط بین الملل در اسالم، برقراري صلح و آرامش در میان مردم است.
4. جنگ در اسالم براي ایجاد یا حفظ ارتباط با خدا است نه مجبور کردن مردم به مسلمان شدن یا 

غارت اموال ملت ها؛ بنابر این اصل، عدالت، خیر و رحمت میان مردم برقرار مي شود.
5. اصول روابط بین الملل در اسالم با عقاید اسالمي مرتبط است، از این رو رعایت این قوانین، احترام 
به همه افراد و گروه ها و نیز توجه و تأکید بر عزت نفس ایشان در جوامع اسالمي را به دنبال دارد. این 
در حالي است که اصول روابط بین المللي که توسط بشر وضع گردیده، صرفًا به ارتباط میان افراد و 

گروه ها توجه دارد و احترامی برای اعتقادات آن ها ندارد.
6. با توجه به نگراني ها و اضطراباتي که امروزه میان انسان ها وجود دارد، راه نجاتي جز اعتقاد و عمل 
به آنچه که دین اسالم بیان نموده، نیست؛ چرا که اسالم راه ایجاد صلح همیشگي و برقراري عدالت 

و امنیت را طرح کرده است.





258



259

برنامه مطالعات اسالمی وليد بن طالل در دانشگاه هاروارد ]                  [

در شماره های پیشین مجله، درباره فعالیت ها و برنامه های  گسترده ولید بن طالل برای سیطره بر 
بخش های مطالعات اسالمی در دانشگاه های اروپا و امریکا  یک مقاله و چند خبر منتشر کردیم. در 
این شماره، تازه ترین اخبار درباره برنامه های بخش مطالعات اسالمی دانشگاه هاروارد را که به نام ولید 

بن طالل نامگذاری شده می آوریم. 

برنامه اسالم در غرب
 اسالم در غرب، برنامه ای مطالعاتی است که در سال 2003 در دانشگاه هاروارد آغاز شد. هدف این 
برنامه، افزایش آگاهی غربیان از وضعیت اقلیت های مسلمان در کشورهای غربی است و در آن بسیاری 
از دانشکده های این دانشگاه مشارکت دارند. این برنامه بر بنیاد این نظر ایجاد شده که اروپای غربی 
و امریکا، محل رشد و گسترش اقلیت های مسلمان است. حضور مسلمانان تأثیر فراوانی از جنبه های 
سیاسی، اجتماعی، اخالقی و فرهنگی  بر جوامع و مردمان امریکا و اروپا دارد. ضرورت دارد که غربیان 
از این تأثیر اگاهی یابند. به همین دلیل، این برنامه برآن است تا چگونگی تأثیر مسلمانان در جوامع 

غربی را بررسی می کند. خانم دکتر جوسلین سساری مدیر این برنامه است.
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برنامه اسالم هراسی آنالین
این برنامه منابع مطالعاتی درباره تفکرات اسالمی معاصر را در اختیار عالقمندان قرار می دهد. طبق طراحی 
انجام شده، اطالعات درباره اسالم و مسلمانان در یک تارنما قرار می گیرد و هدف آن ، ارائه خدمات علمی 
به پژوهشگران است. در این تارنما، انواع اخبار، فتاوی علمای مسلمان، تحلیل های دینی و سیاسی و منابع 
آموزشی مربوط به مسلمانان ارائه شده است. این پروژه، در سال 2007 به عنوان یکی از برنامه های پروژه 
اسالم در غرب با همکاری و مساعدت مالی بنیاد کارنگی آغاز شد و در 2010 شورای تحقیقات علوم اجتماعی 
امریکا به آن کمک مالی کرد و با سرمایه گذاری برنامه ابتکارات مینروا در سال های 2011 و 2012 ادامه 
یافته است. از تابستان 2012 تاکنون شمار مراجعه کنندگان به این تارنما به 2000 نفر از 100 کشور جهان در 

روز رسیده است. از سال 2012 ولید بن طالل نیز از این برنامه حمایت کرده است.
 

پروژه میراث اسالمی
در اجرای این برنامه، شماری از پژوهشگران اسالمی، کتابدارها و کارمندان موزه ها با همکاری یکدیگر نسخه 
های خطی اسالمی، نقشه های جهان اسالم و کشورهای اسالمی و متون مربوط به اسالم و مسلمانان را 
برای ارائه در فضای مجازی فراهم آورده اند. در این برنامه دیجیتالی، 145,000صفحه اطالعات در دسترس 

محققان قرارداده است. ولید بن طالل  پشتیبانی مالی این برنامه را عهده دار شده است.

  

  اضافه شود بخش اخبار اسالم شناسي
  

  طالل در دانشگاه هاروارد  بن برنامه مطالعات اسالمي وليد

اي در شماره هاي پيشين مجله، درباره فعاليت ها و برنامه هاي  گسترده وليد بن طالل براي سيطره بر بخش هاي مطالعات اسالمي در دانشگاه ه
هاي بخش مطالعات اسالمي دانشگاه هاروارد كه به برنامهبار درباره خنتشر كرديم.  در اين شماره، تازه ترين ااروپا و امريكا  يك مقاله و چند خبر م

  نام وليد بن طالل نامگذاري شده مي آوريم. 

  غرب در اسالمبرنامه 

مه، افزايش آگاهي غربيان از وضعيت اقليت در دانشگاه هاروارد آغاز شد. هدف اين برنا 2003اسالم در غرب، برنامه اي مطالعاتي است كه در سال  
بر بنياد اين نظر ايجاد شده كه اين برنامه  .مشاركت دارندي اين دانشگاه ياري از دانشكده هاسهاي مسلمان در كشورهاي غربي است و در آن ب

ز جنبه هاي سياسي، اجتماعي، اخالقي و فراواني اتأثير حضور مسلمانان  .است مسلمان هاي اقليت گسترش و رشد محل امريكا، و غربي اروپاي
ست تا چگونگي فرهنگي  بر جوامع و مردمان امريكا و اروپا دارد. ضرورت دارد كه غربيان از اين تأثير اگاهي يابند. به همين دليل، اين برنامه برآن ا

  مه است.مسلمانان در جوامع غربي را بررسي مي كند. خانم دكتر جوسلين سساري مدير اين برناتأثير 

  
  

  نالينآبرنامه اسالم هراسي 

درباره اسالم و العات اططبق طراحي انجام شده، اين برنامه منابع مطالعاتي درباره تفكرات اسالمي معاصر را در اختيار علقمندان قرار مي دهد. 
تارنما، انواع اخبار، فتاوي علماي مسلمان، تحليل  به پژوهشگران است. در اينعلمي در يك تارنما قرار مي گيرد و هدف آن ، ارائه خدمات مسلمانان 

به عنوان يكي از برنامه هاي پروژه اسالم در  2007ارائه شده است. اين پروژه، در سال  مربوط به مسلمانان  هاي ديني و سياسي و منابع آموزشي
با سرمايه گذاري و  به آن كمك مالي كرد اجتماعي امريكا شوراي تحقيقات علوم 2010در  ري و مساعدت مالي بنياد كارنگي آغاز شد وغرب با همكا

نفر از  2000اين تارنما به به تاكنون شمار مراجعه كنندگان  2012ادامه يافته است. از تابستان  2012و  2011ابتكارات مينروا در سال هاي برنامه 
  برنامه حمايت كرده است.وليد بن طالل نيز از اين  2012از سال  كشور جهان در روز رسيده است. 100

  
  

  پروژه ميراث اسالمي

جهان در اجراي اين برنامه، شماري از  پژوهشگران اسالمي، كتابدارها و كارمندان موزه ها با همكاري يكديگر نسخه هاي خطي اسالمي، نقشه هاي 
جازي فراهم آورده اند. در اين برنامه ديجيتالي، اسالم و كشورهاي اسالمي و متنون مربوط به اسالم و مسلمانان  را براي ارائه در فضاي م

  صفحه اطالعات در دسترس محققان قرارداده است. وليد بن طالل  پشتيباني مالي اين برنامه را عهده دار شده است.145,000

  

  برگزار مي كند:1مطالعه جوامع و تمدن هاي اسالمي در دانشگاه بوستنمؤسسه 

   درباره دولت اسالميديدگاه هاي بين رشته اي سمينار 

نگراني هاي سياسي و استراتژيك درباره  در محل دانشگاه بوستن برگزار مي شود. هدف اين نشست، بررسي 2015آوريل  23اين نشست در روز 
ست، چند استاد در رسانه هاست. در اين نشو چند گروه افراط گراي ديگر  داعش، بوكوحرام مانندافزايش گرايشات تندروانه دولتي و غير دولتي 

كتر جسيكا دانشگاه بوستن مانند: دكتر  كيسا علي، مايكل پرگيل، تام بارفيل و نورا لوري و چهار استاد و پژوهشگر از دانشگاه هاي ديگر مانند:  د
  اشترن، فرانك سالمه، ميا بلوم و كن گاردن شركت دارند. 

  استراليا ملي دانشگاه عرب و اسالمي مطالعات سخنراني درباره شيعيان عربستان در مركز

  سعودي ها: شيعه گرايي، مخالفان و فرقه گرايي ديگريعنوان سخنراني: 

  ساعت شش بعداز ظهر 2015مي  27زمان: چهارشنبه 

  مكان: مركز مطالعات اسالمي و عرب دانشگاه ملي استراليا

كه در كتابي به   را خود ميداني تحقيقات و عربستان يگرا عرفي االنفع و شيعيان از گروهي با مصاحبه نتيجه متهيسنتوبي دكتر در اين سخنراني، 
به موضع شيعيان عربستان سعودي وي در اين نشست،  .نمود خواهد ارائه نشر داده، گرايي فرقه و مخالفان گرايي، شيعه: ها سعودي ديگريعنوان: 
به رقابت و شيعيان، با حاكمان از نظر او، به روشني مي كشد. را سياسي آنها  پرداخت و چگونگي موقعيت آنها را در يك جامعه وهابي و تغييراتخواهد 

سود برده و با يكديگر 1993احزاب مخالف را شكل داده اند. بيشتر شيعيان از فرمان عفو عمومي سال همگام شده و مبارزه پرداخته و با سكوالر ها 
به اين نكته اشاره همچنين يك جنبش شيعه اعتراضي ايجاد شده  سخنران  2011. از متحد شده و در فضاي عمومي و جامعه مدني حضور يافته اند

  شيعيان هستند.  اين درگيري،  باعث ايجاد ديگري شده كه سمبلبا شيعيان خواهد كرد كه رفتار حكومتگران و رفتار تبعيض آميز 

                                                            
١ The Institute for the Study of Muslim Societies and Civilizations 
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مؤسسه مطالعه جوامع و تمدن های اسالمی در دانشگاه بوستن برگزار می کند:
سمینار دیدگاه های بین رشته ای درباره دولت اسالمی 

این نشست در روز 23 آوریل 2015 در محل دانشگاه بوستن برگزار می شود. هدف این نشست، بررسی 
نگرانی های سیاسی و استراتژیک درباره افزایش گرایشات تندروانه دولتی و غیر دولتی مانند داعش، 
بوکوحرام و چند گروه افراط گرای دیگر در رسانه هاست. در این نشست، چند استاد دانشگاه بوستن 
مانند: دکتر  کیسا علی، مایکل پرگیل، تام بارفیل و نورا لوری و چهار استاد و پژوهشگر از دانشگاه های 

دیگر مانند:  دکتر جسیکا اشترن، فرانک سالمه، میا بلوم و کن گاردن شرکت دارند. 

سخنرانی درباره شیعیان عربستان در 
مرکز مطالعات اسالمی و عرب دانشگاه ملی استرالیا

عنوان سخنرانی: دیگری سعودی ها: شیعه گرایی، مخالفان و فرقه گرایی
زمان: چهارشنبه 27 می 2015 ساعت شش بعداز ظهر

مکان: مرکز مطالعات اسالمی و عرب دانشگاه ملی استرالیا
در این سخنرانی، دکتر توبی متهیسن نتیجه مصاحبه با گروهی از شیعیان و فعاالن عرفی گرای عربستان و 
تحقیقات میدانی خود را  که در کتابی به عنوان: دیگری سعودی ها: شیعه گرایی، مخالفان و فرقه گرایی نشر 
داده، ارائه خواهد نمود. وی در این نشست، به موضع شیعیان عربستان سعودی خواهد پرداخت و چگونگی 
موقعیت آنها را در یک جامعه وهابی و تغییرات سیاسی آنها را به روشنی می کشد. از نظر او، شیعیان، با حاکمان 
به رقابت و مبارزه پرداخته و با سکوالر ها همگام شده و احزاب مخالف را شکل داده اند. بیشتر شیعیان از فرمان 
عفو عمومی سال 1993سود برده و با یکدیگر متحد شده و در فضای عمومی و جامعه مدنی حضور یافته اند. 
از 2011 یک جنبش شیعه اعتراضی ایجاد شده  سخنران همچنین به این نکته اشاره خواهد کرد که رفتار 
حکومتگران و رفتار تبعیض آمیز با شیعیان باعث ایجاد دیگری شده که سمبل این درگیری،  شیعیان هستند. 

 

دکتر توبی متهیسن
  

  متهيسن دكتر توبي
: خليج فرقه منتشر شده اورميانه و اسالمي كالج پمبروك دانشگاه كمبريج است. دو اثر دكتر توبي متهيسن استاد و پژوهشگر بخش مطالعات خاو

  است.   گرايي فرقه و مخالفان گرايي، شيعه: ها سعوديگرايي؛ بحرين، عربستان سعودي و بهار عربي  كه نبود و ديگري 
  

دانشگاه بوستن دموكراتيك سياست و مسلمانان مطالعاتي گروه  
 مركز از نمايندگي با پرودرومو اليزابت و سساري جوسلين بلفر، مركز در خاورميانه ابتكارات پروژه طرف از رنتيس هالري مالي حمايت با  برنامه اين

 علمي، هاي هيأت اعضاي براي گفتگو و بحث برنامه چند گروه اين 2014- 2013 تحصيلي سال خالل در. است شده اندازي راه  اروپايي مطالعات
 2015اين گروه، برنامه ديگري براي سال  .است كرده برگزار سياست و دين روابط و گرايي عرفي موضوع به قمندعال دانشجويان و  يالنالتحص فارغ

  نيز طراحي كرده كه در تابستان آغاز خواهد شد.
  

  افزايش شمار اسالم شناسان و كتاب هاي دانشورانه با موضوع اسالم در دو دهه گذشته
، آثار منتشر شده در سه publishers 4weeklyدر نوشته اي در نشريه  3و جانا ريس 2پژوهان امريكايي به نام هاي مارسيا زد نلسون دو تن از اسالم

م پژوهان از دهه گذشته درباره اسالم و مسلمانان در انتشارات دانشگاه هاي امريكا و اروپا را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه تعداد اسال
رسيده است. آنها همچنين به اين نتيجه رسيده اند كه عناوين كتاب ها و تحقيقات اسالم پژوهان  2014نفر در سال  400به  1992نفر در سال  100

  از تحقيقات تاريخي به سوي موضوعات جديد و موضوعات مرتبط به عصر جديد حركت كرده است.
  
  

  
  ريس جانا

                                                            
٢ Marcia Z. Nelson 

٣ Jana Riess 

  .٢٠١٤سوم اکتبر  ٤ 
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دانشگاه  پمبروک  کالج  اسالمی  و  خاورمیانه  مطالعات  بخش  پژوهشگر  و  استاد  متهیسن  توبی  دکتر 
کمبریج است. دو اثر منتشر شده او: خلیج فرقه گرایی؛ بحرین، عربستان سعودی و بهار عربی  که نبود 

و دیگری سعودی ها: شیعه گرایی، مخالفان و فرقه گرایی است.  

گروه مطالعاتی مسلمانان و سیاست دموکراتیک دانشگاه بوستن

این برنامه  با حمایت مالی هالری رنتیس از طرف پروژه ابتکارات خاورمیانه در مرکز بلفر، جوسلین 
اندازی شده است. در خالل  با نمایندگی از مرکز مطالعات اروپایی  راه  الیزابت پرودرومو  سساری و 
سال تحصیلی 2013-2014 این گروه چند برنامه بحث و گفتگو برای اعضای هیأت های علمی، فارغ 
التحصیالن  و دانشجویان عالقمند به موضوع عرفی گرایی و روابط دین و سیاست برگزار کرده است. 

این گروه، برنامه دیگری برای سال 2015 نیز طراحی کرده که در تابستان آغاز خواهد شد.

افزایش شمار اسالم شناسان و کتاب های دانشورانه 
با موضوع اسالم در دو دهه گذشته

دو تن از اسالم پژوهان امریکایی به نام های مارسیا زد نلسون  و جانا ریس  در نوشته ای در نشریه 
Publishers  Weekly، آثار منتشر شده در سه دهه گذشته درباره اسالم و مسلمانان در انتشارات 

دانشگاه های امریکا و اروپا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که تعداد اسالم پژوهان از 100 
نفر در سال 1992 به 400 نفر در سال 2014 رسیده است. آنها همچنین به این نتیجه رسیده اند که 
عناوین کتاب ها و تحقیقات اسالم پژوهان از تحقیقات تاریخی به سوی موضوعات جدید و موضوعات 

مرتبط به عصر جدید حرکت کرده است.
در  است:  چنین  پژوه  اسالم  دو  این  تحقیق  خالصه 
امریکا رشد  اروپا و  اخیر مطالعات اسالمی در  سال های 
با  گوناگون  های  کتاب  اکنون  است.  داشته  چشمگیری 
کشورهای  و  ها  دانشگاه  از  و  متفاوت  بسیار  موضوعات 
کالیفرنیای  دانشگاه  انتشارات  شود.  می  منتشر  مختلف 
شبکه  و  اسالمی  تمدن  باره  در  ویژه  بخش  سه  شمالی، 
عنوان»  با  آمر  سحر  دکتر  کتاب  دارد.  مسلمانان  های 
حجاب چیست؟«  در آوریل 2015  و کتاب ابراهیم موسی 

]                  [

]                  [

  
  متهيسن دكتر توبي

: خليج فرقه منتشر شده اورميانه و اسالمي كالج پمبروك دانشگاه كمبريج است. دو اثر دكتر توبي متهيسن استاد و پژوهشگر بخش مطالعات خاو
  است.   گرايي فرقه و مخالفان گرايي، شيعه: ها سعوديگرايي؛ بحرين، عربستان سعودي و بهار عربي  كه نبود و ديگري 

  
دانشگاه بوستن دموكراتيك سياست و مسلمانان مطالعاتي گروه  

 مركز از نمايندگي با پرودرومو اليزابت و سساري جوسلين بلفر، مركز در خاورميانه ابتكارات پروژه طرف از رنتيس هالري مالي حمايت با  برنامه اين
 علمي، هاي هيأت اعضاي براي گفتگو و بحث برنامه چند گروه اين 2014- 2013 تحصيلي سال خالل در. است شده اندازي راه  اروپايي مطالعات

 2015اين گروه، برنامه ديگري براي سال  .است كرده برگزار سياست و دين روابط و گرايي عرفي موضوع به قمندعال دانشجويان و  يالنالتحص فارغ
  نيز طراحي كرده كه در تابستان آغاز خواهد شد.

  
  افزايش شمار اسالم شناسان و كتاب هاي دانشورانه با موضوع اسالم در دو دهه گذشته

، آثار منتشر شده در سه publishers 4weeklyدر نوشته اي در نشريه  3و جانا ريس 2پژوهان امريكايي به نام هاي مارسيا زد نلسون دو تن از اسالم
م پژوهان از دهه گذشته درباره اسالم و مسلمانان در انتشارات دانشگاه هاي امريكا و اروپا را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه تعداد اسال

رسيده است. آنها همچنين به اين نتيجه رسيده اند كه عناوين كتاب ها و تحقيقات اسالم پژوهان  2014نفر در سال  400به  1992نفر در سال  100
  از تحقيقات تاريخي به سوي موضوعات جديد و موضوعات مرتبط به عصر جديد حركت كرده است.

  
  

  
  ريس جانا

                                                            
٢ Marcia Z. Nelson 

٣ Jana Riess 

  .٢٠١٤سوم اکتبر  ٤ 

جانا ریس
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با عنوان» مدرسه چیست؟ و کتاب» اهلل کیست؟« اثر بروس لورنس منتشر شده است. عناوین این سه 
کتاب گویای آن است که انتشارات دانشگاه کالیفرنیای شمالی به مسائل جدید و زنده مسلمانان توجه 
دارد. کتاب »خدمتگذاران اهلل: مسلمانان افریقا در امریکا به بردگی کشیده شدند«  که در سال 1998 
منتشر شده، تاکنون 15 بار تجدید چاپ شده و در 2013 مجدداً منتشر شده است. این استقبال نمایانگر 

رشد مطالعات اسالمی است.
 انتشارات دانشگاه آکسفورد هم همه ساله چند عنوان 
دهد،  می  نشر  مسلمانان  یا  اسالم  درباره  تازه  کتاب 
کتاب هایی که برخی از آنها توسط نویسندگان تازه کار 
نوشته شده است. عناوین تازه این انتشارات مانند: تاریخ 
اثر  اسالمی  امپراطوری  ایجاد  و  فتوحات عرب  اسالم؛ 
روبرت هویلند، مسلمان امریکایی چیست؟ حفظ ایمان 
و شهروندی نوشته عبداللهی احمد ان نعیم و حواشی 
فمنیستی قرآن نگاشته عاشیه هدایت اهلل از جمله این 

کتاب هاست.
انتشارات دانشگاه بایلور هم کتاب »قرآن در گفتگو« اثر 
مایکل بیرکل و »ساختار و تفسیر قرآن: مطالعه تقارن و 
انسجام قرآن  در متون مقدس اسالمی« نوشته ریموند 

فرین را نشر داده است.
همچنین است که شارمیال سن »زندگانی محمد«، کسیا علی  »نفوذ اسالم در غرب آفریقا« و عثمانه 
کین استاد دانشگاه هاروارد »تیم بوکفو و ورای آن ؛ باز اندیشی تاریخ تفکر افریقایی را نوشته است. 
الفدی استاد دانشگاه یو سی ال  ابو  » عقالنیت با خدا؛ ادعای شریعت در عصر مدرن« نوشته خالد 
ای امریکا از دیگر آثار جدیدی است که نویسنده اش تازه به میدان مطالعات اسالمی وارد شده است. 
با بررسی نوشته های دهه گذشته پیرامون اسالم و مسلمانان در کشورهای غربی این نتیجه به دست 
می آید که نسل جدیدی از دانشوران مسلمان در مراکز مطالعات اسالمی کشورهای اروپایی و امریکا 
پیدا شده اند که با رویکردی دانشورانه اما جانبدارانه درباره اسالم و مسلمانان پژوهش می کنند. دکتر 
امیر حسین، سردبیر نشریه آکادمی امریکایی دین می گوید که در سال 1992 تنها کمتر از 100 نفر 
در زمینه مطالعات اسالمی متخصص بودند اما امروز بیش از 400 نفر در این حوزه مشغول تدریس و 

تحقیق اند.

در سال هاي اخير مطالعات اسالمي در اروپا و امريكا رشد چشمگيري داشته است. اكنون كتاب هاي ين است: خالصه تحقيق اين دو اسالم پژوه چن
، سه بخش ويژه در يگوناگون با موضوعات بسيار متفاوت و از دانشگاه ها و كشورهاي مختلف منتشر مي شود. انتشارات دانشگاه كاليفرنياي شمال

« و كتاب ابراهيم موسي با عنوان  2015در آوريل »  حجاب چيست؟« سحر آمر با عنواندكتر نان دارد. كتاب باره تمدن اسالمي و شبكه هاي مسلما
 كاليفرنياي دانشگاهانتشارات منتشر شده است. عناوين اين سه كتاب گوياي آن است كه  اثر بروس لورنس  »اهللا كيست؟« مدرسه چيست؟ و كتاب

 1998كه در سال  » شدندخدمتگذاران اهللا: مسلمانان افريقا در امريكا به بردگي كشيده «كتاب ن توجه دارد. به مسائل جديد و زنده مسلماناشمالي 
  اين استقبال نمايانگر رشد مطالعات اسالمي است. .ه استر شدشمجدداً منت 2013بار تجديد چاپ شده و در  15، تاكنون همنتشر شد

  
  نلسون زد مارسيا

هايي كه برخي از آنها توسط همه ساله چند عنوان كتاب تازه درباره اسالم يا مسلمانان نشر مي دهد، كتابد هم ارات دانشگاه آكسفورشانت
عناوين تازه اين انتشارات مانند: تاريخ اسالم؛ فتوحات عرب و ايجاد امپراطوري اسالمي اثر روبرت هويلند،  نويسندگان تازه كار نوشته شده است.

از جمله اين عبداللهي احمد ان نعيم و حواشي فمنيستي قرآن نگاشته عاشيه هدايت اهللا ايمان و شهروندي نوشته حفظ  مسلمان امريكايي چيست؟
  هاست.كتاب

 مقدس متون در  قرآن انسجام و تقارن مطالعه: قرآن تفسير و ساختار«و اثر مايكل بيركل  »قرآن در گفتگو« هم كتابانتشارات دانشگاه بايلور 
  را نشر داده است. فرين ريموند شتهنو» اسالمي

تيم بوكفو و وراي آن «هاروارد  دانشگاه استاد كين عثمانه و» نفوذ اسالم در غرب آفريقا«كسيا علي  ، »زندگاني محمد«شارميال سن همچنين است كه 
نوشته خالد ابو الفدي استاد دانشگاه يو سي ال  »عقالنيت با خدا؛ ادعاي شريعت در عصر مدرن «را نوشته است. باز انديشي تاريخ تفكر افريقايي ؛ 
  از ديگر آثار جديدي است كه نويسنده اش تازه به ميدان مطالعات اسالمي وارد شده است. امريكا  يا

سلمان در نسل جديدي از دانشوران مآيد كه اين نتيجه به دست مينوشته هاي دهه گذشته پيرامون اسالم و مسلمانان در كشورهاي غربي با بررسي 
هش مي كنند. مراكز مطالعات اسالمي كشورهاي اروپايي و امريكا پيدا شده اند كه با رويكردي دانشورانه اما جانبدارانه درباره اسالم و مسلمانان پژو

اسالمي متخصص بودند العات طنفر در زمينه م 100تنها كمتر از  1992دكتر امير حسين، سردبير نشريه آكادمي امريكايي دين مي گويد كه در سال 
  نفر در اين حوزه مشغول تدريس و تحقيق اند. 400اما امروز بيش از 

  
  تومان 9000، بها  1394سال سوم، شماره هشتم، بهار 

 جهان در شاهنامه/  ايتاليايي زبان به فارسي آثار ترجمه و ايران از تصويرگري فارسي، ادبيات و زبانزيپولي درباره  ريكاردو مصاحبه با پروفسور
 دكتر ،فارسي ادب سخنور و ايرانشناس: بيگ قليج ميرزا العلماشمس آثار و احوال/ نصيري مژگان و شهبازي محمود دكتر مختاري، قاسم دكتر ،عرب
/ سليماني رمانقه، افغانستان در فارسي زبان مسئله و االخبار سراج طرزي،/ وهمن امير دكتر ،ژاپني پژوهشگران پژوهي اسالمي انقالب/ صافي قاسم
 ژاپني ايرانشناس از يادي و آسوكا و ايران/ داود آل علي سيدو  سجادي صادق سيد دكتر -اميرخاني غالمرضا دكتر ،ابرو حافظ وآثار انديشه در تأملي

 ،امروز و ديروز ايران؛ به فرس هايانگيزه/  ارژنگ فريدون دكتر ،فردوسي شاهنامه و چرنيشفسكي نيكالي/ ذاكري اله قدرت ،ايموتو ايچيئه پروفسور
- آل ابراهيم امير دكتراسالمي،  هنر مطالعات در گرابار اولگ پروفسور زيست/ نقش محيط و اسالم درباره فولتز ريچارد دكتر با گفتگو /نورآقايي آرش

مارسیا زد نلسون
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مجموعه سمینارهاي مرکز مطالعات اسالمي دانشگاه آکسفورد با موضوع]                  [
چشم انداري به جهان مسلمانان معاصر

مرکز مطالعات اسالمي دانشگاه آکسفورد با هدف بررسي وضعیت مسلمانان در جهان معاصر در شش 
از اسالم شناسان و  با شرکت شماري  اول سال 2015 یک سلسله سمینار و سخنراني علمي  ماهه 
پژوهشگران مطالعات اسالمي سامان داده است. عناوین سمینارها و سخنراني ها و اسامي سخنرانان 

این شش ماه چنین است:
دکتر سون داس علي، پروفسورآنتوني هیتث، پروفسور آلیسون شاو و دکتر اسمامصطفي

موضع سمینار: مسلمانان در بریتانیا؛ نظري پیرامون شمار مسلمانان
زمان سمینار:   29 آوریل 2015

***
پروفسور اوي شالیم)Avi Shlaim (: انتخابات اسرائیل؛ نگاهی به گذشته و چشم انداز 

زمان برگزاري:  6 مي 2015
***

پروفسور عبدالرئوف مصطفي: فهمیدن بوکو حرام
زمان برگزاري:   13 مي 2015

***
دکترمارک شیف بایور Marc Shiffbauer: مشاغل یا امتیازات؛ ایجاد استخدام هاي بالقوه در خاورمیانه

 زمان برگزاري:  20 مي 2015
***

سر ریچارد دالتون: ایران و نظم جغرافیایي- سیاسي جدید 
زمان برگزاري: سوم ژوئن 2015

***
دکتر احمد گالل، دکتر اسحاق دیوان و دکتر کیوان هاریس: سرمایه داري رفاقتي در خاورمیانه

 زمان برگزاري: 4 ژوئن 2015
دکتر ماسدا بانو- دکتر محمد طالب: اصالحات مدرسه ها 

زمان برگزاري: 10 ژوئن
***
دکتر هاري ورهون: اقتصاد سیاسي اسالم در سودان

زمان برگزاري: 17 ژوئیه 2015
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هفتمین کنفرانس ساالنه روابط مسلمانان؛ 
جریان های معاصر در دانشگاه کمبریج

انگلستان  کمبریج  دانشگاه  در  آوریل 2015   12 و   11 شنبه  و یک  شنبه  روزهای  در  کنفرانس  این 
برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس، واکاوی عوامل تاریخی مؤثر بر روابط بین جوامع 
مسلمان، فراهم آوردن زمینه های مساعد برای تعامل دانشمندان مسلمان .با یکدیگر، پرورش نسل 
جدید پژوهشگران مسلمان با موضوعات درون جوامع اسالمی و ایجاد فضای سازنده و گفتگوی مستمر 

بین ادیان و فرقه ها و اقوام مختلف.

]                  [
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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

1- واریز بهای اشرتاک به حساب سیبای شامرۀ 2170409002000 ، نزد بانک ملی ایران شعبۀ كتابخانۀ ملی.

2- تکمیل برگ اشرتاک.

3- ارسال برگ تکمیل شدۀ اشرتاک و اصل فیش بانکی، به نشانی زیر.

4- ارائۀ معرفینامه برای استادان و دانشجویان، به منظور برخورداری از تخفیف.

بهای اشرتاک همراه با هزینۀ پستی

ریال  90000 تکشامره   

ریال  320000                      داخله   

دالر  30 ساالنۀ    خاورمیانه   

دالر  32             اروپا   

دالر  37             آمریکا، کانادا، اسرتالیا و ژاپن 

حق اشرتاک ساالنه برای استادان و دانشجویان با معرفی نامه، 200000 ریال است.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی،بلوار كتابخانۀ ملی،ساختامن كتابخانۀ ملی ،فروشگاه كتاب. 

صندوق پستی 19935-655 شناسۀ )کد( پستی 15486   

تلفاکس: 81623315 -021

 j-iranislam@nlai.ir :پیام نگار
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as well as the clergy class and religious rites were of considerable magni-
tude among different social classes and their personal and social life was 
influenced by religious beliefs, foreign researchers were interested in this 
issue and had written about it in their works. The author of this article 
discusses the situation and status of religious beliefs, religious places and 
religious rites as well as the role of the clergy in the society of Qajar period. 
For doing so, he relies on the writings of several European travelers such 
as Eugène Flandin, Heinrich Karl Brugsch, John Wishard, James Morier, 
Madam Karla Serna, Edward Brown, Henry-René D'allemagne, Ernest Or-
sel, Henry Beinder and Hugo Grothe.

The Academic Islamic Studies in the Philippines
■Hosein Fayaz Fumani
The Philippines, with 100 million populations, has 12 million Muslims. 
Although the presence of Muslims dates back to six centuries ago, there 
is no detailed information about how Islam entered this country and about 
their status, thinking and culture. Today, the only available academic re-
searches on the Philippine Muslims are students' dissertations of Islamic 
Institute of the Philippines State University. The author of this article lists 
the thesis of this institution from 1984 to 2011 and then analyzes the top-
ics of students' interest. He also explains their reasons for choosing certain 
subjects and their focus on problems of Muslim in Mindanao region, the 
problems of Muslim women and independence movements.
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countries and Middle East can be placed in three areas of study: Oriental 
studies, regional studies and religious studies. The author argues about the 
situation of Islamic studies in these three areas and explains the diversity 
of their methods, approaches and findings.

The New Era of Islamic Studies in Ethiopia
■Seyyed Behzad Kazim Heydari
Although Ethiopia is home to a considerable population of Muslims, there 
is not much information about their situation, works and writings of their 
religious and political leaders. The author presents a full report of Islamic 
studies in academic centers and of periodic conferences on Ethiopian stud-
ies in the last fifty years. He also introduces PhD. Thesis on Islam and 
Ethiopian Muslims carried out in the universities of Ethiopia and three Eu-
ropean countries. These reports show that during the last two decades, the 
tendency to study Islam and Ethiopian Muslims has increased and every 
year a number of books and academic treatises are produced. In addition, 
the reader will find that Ethiopian indigenous writers have taken the place 
of Arab writers who wrote their books in Arabic language. At the end, the 
author comes to this conclusion that in the last two decades, academic Is-
lamic studies on Islam and Ethiopian Muslims have increased inside and 
outside of Ethiopia.

Iranian Clergy, Places and Religious Rituals as Viewed by Travelogue 
Writers in Qajar Period
■Mehrshad Kazemi
Of the important sources of researchers to get knowledge about Iran and 
Iranians are the travelogues and writings of foreign merchants, travelers 
and politicians who have visited Iran or have settled in this country for 
a period of time. Among these, the travelogues written during the Qajar 
era are of great importance, because this period is concurrent with our 
contemporary history. Since, at that time, religion and religious traditions 
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Interview with Prof. Richard Foltz, a professor at the Department of 
Religion at Concordia University, Montreal, Canada on what is differ-
ence between Religion studies and Theology studies, investigation of 
Iranian Religions and the role of Iranians in unfolding of other religions.
Interview with Prof. Richard Foltz on Islam and environment.
Oleg Grabar's Role in Studies on Islamic Art
■Amir-Ebrahim Al-e-Thani
Around the world and in Islamic countries, most of those who are active 
in Islamic architecture and art are familiar with Prof. Oleg Grabar's works 
and are well-informed of his role in and contribution to the promotion and 
expansion of this branch of Islamic studies. However, most of these people 
are not so knowledgeable about the life, personality, traits of character and 
moral virtues of this famous historian and researcher on Islamic art. The 
author of the present article gives an accurate report about the life, charac-
ter, research methodology, initiatives and academic achievements of Prof. 
Grabar in the field of Islamic art as well as his method of teaching and his 
ethical conduct. 

Jame (Grand) Mosque of Isfahan
■Oleg Grabar / Mahdi Moghasiyeh
Among numerous magnificent monuments of Islamic architecture, no 
monument has got the unique and high place of Grand Mosque of Isfahan 
in academic texts and to some extent in public opinion. The present article 
is an investigation on the different artistic aspects applied in the building, 
decoration, inscriptions and architecture of Jame Mosque of Isfahan.

Typology of Islamic Studies and Oriental Studies in the United States 
of America
■Yusef Adnan
Currently, American academic institutions that are specialized in teach-
ing and research on religions, Islam, Oriental studies, Muslims, Islamic 
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critic, writer, man of letters, virtuoso and theorist of new artistic theories, 
is one of the most brilliant thinkers and revolutionaries of Russia in 19th 
Century. He was familiar with Persian language and was under the influ-
ence of great Persian poets especially Ferdosi. Chernyshevsky has valu-
able works.
Considering the great effect of Ferdosi on Chernyshevsky's thoughts and 
works and the creation of his revolutionary ideas, one of the prominent re-
searchers, Vali Samad, spent several years of his life to investigate deeply 
into the life, works and thoughts of Chernyshevsky about Iran and Ferdo-
si's Shahnameh. Samad has published the findings of his studies as a book 
entitled: Ferdosi's Shahnameh and Chernyshevsky: The Place of Iranian 
Civilization in the History of Russian Culture. The present article explains 
Chernyshevsky's life, personality and works and introduces Samad's book.

The Incentives of Travel to Iran; Past and Present
■Arash Nuraghayi
Throughout history, Iran and Iranians had great importance and attraction 
for many people in the region and around the world. In this article, the au-
thor makes an effort to elaborate why foreigners were interested to travel to 
Iran. In his opinion, seven factors are dominant in this regard: a curiosity-
provoking Iran; an enchanting Iran; a civilized Iran; a safe and peaceful 
Iran; a beautiful Iran; a hospitable Iran and Iranian people.

A Noteworthy Book on Literary Iranian Studies
■Fatemeh Amirkhani Farahani
The author of this article introduces and examines the book Iranologists 
and Persian Language written by Mohammad Rostami. Furthermore, he 
gives explanatory accounts about Oriental Studies, its various branches, 
Iranian Studies and its record in the last two centuries. 
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those policies. By doing so, Tarzi creates concepts which help the Pashtuns 
to create a bottleneck for Persian language.

The Works of Hafez Abru, the Great Geographer and Historian of 9th 
Century A.H.: An Investigation and Analysis
■Gholam-Reza Amirkhanim,  Seyyed Sadeq Sajadi, Seyyed Ali Al-Davood
On the occasion of the 600th year of the death of Hafez Abru, renowned 
historian and geographer of the 9th century, a special meeting was held in 
the Research Department of National Library and Archives of I.R. of Iran 
in order to probe into Hafez Abru's personality, works and thoughts. In 
this meeting, Dr. Gholam-Reza Amirkhani, Dr. Seyyed Sadeq Sajadi and 
Seyye Ali Al-e-Davood lectured on this great figure. The present article 
includes speeches as well as Q & As presented in the meeting.

Iran and Asuka: In remembrance of Japanese Iranologist, Prof. Ei'ichi 
Imoto
■Ghodratollah Zakeri
Asuka has some links with Iran and has a peculiar concept, implication and 
place for researchers and lovers of Iranian and Japanese cultures. The first 
reports on the presence of Iranians or Iranian tribes in Japan are in close 
relationship with Asuka, where the signs of Iranian culture and its effects 
on Japanese culture many years ago can be observed. 
Prof. Ei'ichi Imoto, a graduate of linguistics at the Faculty of Literature, 
Kyoto University, who has also studied in The University of Tehran, wrote 
a book on the society of Iranians in Asuka. On the occasion of his death, 
the author of this article has given an account of this historical city as well 
as Prof. Imoto's personality, thoughts and works.

Iranian Studies over time: Chernyshevsky and Ferdosi's Shahnameh
■Fereydoon Arzhang
Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky )1828-1889), economist, historian, 
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a memorial, is Shams Al – olama khan Bahadour Mirza Ghelich Baig. He 
lived 77 years )1347-1270), and made huge collection in several Back-
grounds of literature and culture especially Persian literature. This article 
introducts his traces & services. 

Islamic Revolution Studies of Japanese Researchers
■ Amir Vahman
Islamic Revolution of Iran, as an effective historical event in Middle East 
and Islamic countries, aroused the wonder and curiosity of many politi-
cians, journalists, theorists of revolutions and researches in various coun-
tries. This resulted in the creation of "Islamic Revolution Studies" field as 
well as thousands of academic books and articles about the reasons of the 
victory of Islamic Revolution and its objectives, values, leadership, reper-
cussion and achievements. Studies show that Japanese researchers have 
been interested in studying and understanding Islamic Revolution and have 
carried out noteworthy researches in this regard. Numerous books, articles 
and reports which have been published by Japanese researchers about Is-
lamic Revolution of Iran imply that they have always paid great attention 
to this phenomenon.

Tarzi, Siraj-ul-Akhbar and Persian Language in Afghanistan
■ Ghahraman Soleimani
The present article aims at answering to this question that why the domain 
of linguistic conflicts in Afghanistan has widened so much and has contin-
ued till the present time. The author focuses on Mahmud Tarzi's role in this 
regard, who is an Afghan writer, politician, intellectual and journalist. So-
leimani considers the publication of Siraj-ul-akhbar as an effort to pave the 
way for the substitution of Pashto with Persian language. By mentioning 
various examples of this linguistic policy, the author introduces Tarzi as 
the theorist of language change and strict policies on Persian language. He 
shows that Tarzi uses forging terms and changing the truth to implement 
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Interview with Prof. Riccardo Zipoli on Persian Language and Literature, 
Illustrations of Iran and the Translation of Persian Works into Italian

Shahnameh in the Arab World
■Ghasem Mokhtari. Mahmud Shahbazi, and Mozhgan Nasiri
The first Arabic translation of the Shahnameh was carried out in 7th Cen-
tury A.H. by the orders of Isa Ayyubi. This prose and concise translation 
had not a significant impact on Arabic literature until the contemporary 
period. In this period, due to the endless efforts of some Arab critics and 
writers, including Dr. Abdul-Wahhab Azzam, who was fluent and expert 
in Persian language and had many researches about Shahnameh in Arabic, 
some contemporary Arab poets and writers were impressed by Ferdosi and 
took him as a model for their poetry. Of course, the stories of Shahnameh 
was not reflected so much in the works of Arab poets.

Shams Al-olama MirzaGhelich Baig Traces & Conditions – Persian 
literature eloquent
■ Qasem safi
One of the Iran acquaintances of Sindh country, who could speak in dif-
ferent languages & leave a lot of valuable traces in different languages as 
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